


 

 

 

  داشتم . بردارم   ابون ی خ   از   چشم   تونستم   ی نم   هم   لحظه   ه ی 

     اما   بود   ازده ی   ک ی نزد   ساعت . مردم   ی م   ی نگران   از 

  ده ی بر   رو   امونم   استرس . نبود   ی خبر   مسعود   از   هنوز 

  د ی شد   بارون   وجود   با   که   بودم   نگران   اونقدر . بود 

     همچنان 

  ستاده ی ا   ی دادگستر   ساختمون   ی ورود   ی پلهها   ن یی پا 

     رو   ی گوش   زدم   ی م   زنگ   مسعود   به   چقدر   هر . بودم 

  راه   ی تو   نکنه   گفتم   ی م   خودم   با   همش . داشت   ی برنم 

 !    افتاده   براش   ی اتفاق   حرکت   از   قبل   ا ی   کرده   تصادف 

  ر ی د   خاطر   به   ی نگران   و   مسعود   ی برا   دلشوره   وسط 

     رو   دعوامون   طرف   که   بودم   دادگاه   ی   جلسه   به   دن ی رس 

  و   انداز   غلط   ظاهر   اون   با . دم ی د   ابون ی خ   سمت   اون   از 

     قابل   هم   دور   ی ل ی خ   فواصل   کلفت،از   ی ها   ل ی سب 

  پشت   خودمو   و   دم ی دو   دنش ی د   محض   به .   بود   یی شناسا 

   پنهان   ی دادگستر   ی جلو   د ی سف   ی ستونها   از   ی ک ی 

  ی م   ارو ی   اون   از   شدت   به   که   کنم   ی م   اعتراف . کردم 

     ستم ی ن   مسعود   کنار   ی وقت   دادم   ی م   ح ی ترج   و   دم ی ترس 

  کرد   دم ی تهد   نکه ی ا   از   بعد   خصوصا . کنم   ی مخف   خودمو 

     ی ز ی چ   موضوع   ن ی ا   ی درباره .   کنه   ی م   ستم ی ن   به   سر   که 
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  ی خوب   عواقب   دونستم   ی م   چون   نگفتم   مسعود   به 

  ، ی ملک   ی   پرونده   ه ی   خاطر   به   خواستم   ی نم . نداره 

     ی عمو 

 .   دار   ی باال   بفرستم   رو   اعصابم   ی ب 

  د ی بار   ی م   که   ی د ی شد   بارون   خاطر   به   و   د ی ند   منو   ارو ی 

     بعد . شد   ی دادگستر   ساختمون   وارد   تند   یی قدمها   با 

  به   دوباره   و   اومدم   رون ی ب   ستون   پشت   از   رفتنش   از 

     اون   مسعود   ن ی ماش   بعد   ه ی ثان   چند . برگشتم   پلهها   ن یی پا 

  بود   نشده   اده ی پ   هنوز   چند   هر . شد   متوقف   ابون ی خ   طرف 

     بعد   ه ی ثان   چند . خودشه   ن ی ماش   که   بودم   مطمئن   اما 

  ی راحت   نفس   تونستم   بالخره   دنش ی د   با . شد   اده ی پ   ن ی ماش   از 

 .   بود   نمونده   دادگاه   شروع   به   ی ز ی چ . بکشم 

  کجا :     دم ی پرس   کنم   سالم   نکه ی ا   بدون   د ی رس   بهم   ی وقت 

 !   مردم   ی م   ی نگران   از   داشتم   ؟ ی بود 

  هم   اومدم   ی نم   اگه   خودت   قول   به :     گفت   ت ی عصبان   با 

 !   وردن ی م   برات   مرگمو   خبر 

  لشو ی دل   ی ول   شدم   تش ی عصبان   متوجه   تازه 

  احتماال   و   بود   کردن   تلف   وقت   دنش ی پرس . دم ی نپرس 

     شتر ی ب 
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  ساختمون   سمت   به   که   نطور ی هم . کرد   ی م   ش ی عصبان 

 !   ی داد   ی م   جواب   تو ی گوش   حداقل :     گفتم   م ی رفت   ی م 

 . گذاشتم   جا   لمو ی موبا   نبود   حواسم :     گفت 

 

  ل ی موبا   ل ی تحو   و   ی نگهبان   اتاق   ساختمون   ی ورود 

     ی خانم   و   آقا . دادم   ل ی تحو   لمو ی موبا   ع ی سر   ی ل ی خ   من . بود 

  ی م   ل ی وک   عنوان   به   منو   کردن   ی م   کار   اونجا   که 

  منو   ن ی هم   ی برا   بودنم   ده ی د   اونجا   اد ی ز   و   شناختن 

     و   نگشتن 

 .   د ی رس   مسعود   به   نوبت   من   از   بعد 

  ل ی تحو   لتونو ی موبا   لطفا :     گفت   مسعود   به   آقا   نگهبان   

 .   ن ی بد 

 .   ست ی ن   همراهم   ل ی موبا :     گفت   ی کالفگ   با   مسعود 

 .   بگردم   د ی با   رو   فتون ی ک :     گفت   نگهبان 

:     گفت   محکم   ی لحن   با   شد   تر ی عصبان   ی کم   که   مسعود 

     واسه   اصال   ؟ ی ش ی م   متوجه   م، ی دار   عجله   ما   ن ی بب 

   ؟ ی بگرد   ی خوا   ی م   ی چ 

  ی ز ی چ   ی بمب   بدونم   کجا   از . مسئولم   نجا ی ا   من :     نگهبان 

   ست؟ ی ن   همراهت 
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  خودم   لحظه   ن ی هم   نجا ی هم   داشتم   بمب   اگه   من :     مسعود 

 !   کردم   ی م   منفجر )   من   به   اشاره (   نو ی ا   و   تو   و 

  مسعود   ی   نابودکننده   منطق   ر ی تاث   تحت   نگهبان   ظاهرا 

 .   داد   ورود   ی   اجازه   ی بازرس   بدون   و   گرفت   قرار 

  ی دون   ی م :     د ی پرس   ازم   مسعود   که   م ی شد   ی م   وارد   م ی داشت 

     نجا ی ا   د ی با   ساعتم   دو   ا ی   م ی بر   د ی با   اتاق   کدوم 

   م؟ ی بچرخ   عالف 

 .   دو   ی   شعبه . دونم   ی م   آره :     گفتم 

   اومده؟   هم   ارو ی   اون :     مسعود 

 .   اومد   ش ی پ   ی قه ی دق   چند . دمش ی د   آره   -   

  ی کالفگ   با   د ی رس   ی م   نظر   به   نگران   که ی حال   در   مسعود 

     ی درست   کار   دونم   ی نم :     گفت   و   داد   تکون   ی سر 

 !   نه   ا ی   شماها   دست   دادم   عقلمو   کردم 

 ؟ ی کرد   شک   دادگاه   به   مونده   قه ی دق   دو   که   حاال   -   

 

  به   شب ی د   ن ی هم   ی برا   داشتم   شک   اولش   از :     مسعود 

     اون . زدم   زنگ   له ی وک   که   م ی م ی قد   ی دوستا   از   ی ک ی 

  شدنش   برنده   درصد   و   ه ی استثنائ   حکم   ه ی   ن ی ا   گفت   بهم 

 .   کمه   ی ل ی خ 
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  ی قاض   با   هم   قبال . شه ی م   که   بود   مطمئن   سورن   ی ول   -   

 !   م ی ش ی م   برنده   ما   گفته   اونم   زده   حرف 

  و   شک   از   پر   ی نگاه   و   کرد   تنگ   رو   چشماش   مسعود 

     ه ی قض   ن ی ا   به   اول   از   مسعود   مثه   منم . انداخت   بهم   د ی ترد 

  مسعود   ی حرفها   خاطر   به   لحظه   اون   و   داشتم   شک 

     ی م   ش ی وکل   دوست   اگه . افتاد   جونم   به   ی بد   ترس 

 !   بود؟   کرده   دوار ی ام   رو   ما   ی قاض   چرا   پس   شه ی نم   گفت 

  رو   پرونده   ن ی ا   که   داشت   اصرار   سورن   هم   اول   از 

  ی پول   ی ب   به   بدجور   سورن   و   من   چون . م ی بد   ل ی تشک 

     خورده 

  کانون   حساب   به   وکال   که   ی ساالنها   پول   د ی با   و   م ی بود 

     بساط   در   آه   اما   م ی کرد   ی م   پرداخت   رو   ختن ی ر   ی م 

  اختالف   از   نشه   باطل   پروانهمون   نکه ی ا   ی برا   و   م ی نداشت 

     و   م ی کرد   استفاده   دش ی جد   ی ه ی همسا   با   مسعود 

  مسعود   از   تمبر   و   الوکاله   حق   عنوان   به   رو   ی اد ی ز   مبلغ 

     مسعود   ی ه ی همسا   ه ی عل   ما   طرف   از   دعوا   طرح . م ی گرفت 

  بشن   ر ی درگ   هم   با   ی حساب   ارو ی   اون   و   مسعود   شد   باعث 

     حاال . شدم   مرگ   به   د ی تهد   منم   خود   وسط   ن ی ا   و 

  ی تو   ی حساب   سورن   و   من   م ی باخت   ی م   رو   دادگاه   اگه 

 !   م ی افتاد   ی م   دردسر 
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  ی صحنه   ن ی تر   وحشتناک   با   دادگاه   به   ورود   از   بعد 

  از   و   بود   شده   عوض   ی قاض !   شدم   مواجه   ممکن 

     ی ا ی قاض 

!   نبود   ی خبر   بود   داده   ی روز ی پ   قول   سورن   به   که 

  باشم   اتاق   ه ی   ی تو   ی عصبان   جن   تا   ده   با   بودم   حاضر 

     ی ول 

  د ی با . نبود   ی چارها   گه ی د   اما !   افتاد   ی نم   ی   اتفاق   ن ی همچ 

 .     رم ی بگ   رو   شکست   ی جلو   تا   کردم   ی م   رو   تالشم 

  ی م   رو   تصورش   که   ی ز ی چ   از   بدتر   دادگاه   متاسفانه 

     ی ب   ی حرفها   و   ها یی گو   پرت   و   چرت   و   رفت   ش ی پ   کردم 

  چند . شد ی م   مسعود   ت ی عصبان   باعث   که ی مرت   اون   ربط 

     با . اد ی ب   وجود   به   ی ر ی درگ   نشون ی ب   بود   ک ی نزد   هم   بار 

  رو   شدنشون   قه ی   به   دست   ی جلو   تونستم   ی خت   بدب 

     ل ی تحو   رو   بودم   کرده   آماده   قبل   از   که   ی حها ی ال . رم ی بگ 

  گفت   ی قاض   واقع   در . م ی اومد   رون ی ب   دادگاه   از   و   دادم 

  ساده   زبون   به   و   رون ی ب   د ی بر   و   ن ی بد   رو   حهتون ی ال 

     رون ی ب 

 . کرد   مون 
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  ی م   راه   ی عصبان   و   محکم   یی قدمها   با   مسعود 

  و   بلند   قدمهاشو   و   بود   بلندتر   من   از   قدش   چون . رفت 

     ع ی سر 

  و   دم ی دو . بودم   مونده   جا   ازش   ی حساب   داشت   ی برم 

 .   رسوندم   بهش   رو   خودم 

  ی را   ما   نفع   به   بود   قرار   ی قاض   ن ی ا :     گفت   ت ی عصبان   با 

   بده؟ 

  دونم   ی نم .   شده   عوض   ی قاض . نبود   ی قاض   ن ی ا   نه :     گفتم 

 !   شد   ی نجور ی ا   چرا 

  که   ی کس !   حقمه   نداره،   اشکال :     گفت   حرص   با   مسعود 

     بدتر   ن ی ا   از   د ی با   سورن   و   تو   دست   ده ی م   عقلشو 

 !   عجبم   در   خودم   ت ی خر   از   فقط . اد ی ب   سرش 

  صادر   بعدا   یی نها   ی را . ست ی ن   معلوم   ی ز ی چ   که   هنوز   -   

     رو   ی را   شد   قانع   و   خوند   رو   حهمون ی ال   دم ی شا . شه ی م 

 !     داد   ما   نفع   به 

  من   نداد   که ی مرت   اون   نفع   به   رو   حکم   ن ی ا   اگه :     مسعود 

     خندههاشونو   ی صدا   دارم   االن   از !   ست ی ن   م ی حال   ی چ ی ه 

 !   شنوم   ی م 

   ما؟   به   خندهشون :     دم ی پرس   د ی ترد   با 

 !   شمون ی ر   به   البته   ،   آره :     مسعود 
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  پرت   و   چرت   داشتم   بودم   شده   هول . بود   احمقانه   سوالم 

 .   گفتم   ی م 

  حالت   با   و   ستاد ی ا   مسعود   که   م ی بود   ی خروج   در   ک ی نزد 

     تمبر   بابت   که   یی پولها   اون   تمام :     گفت   ی ز ی دآم ی تهد 

  اون   اگه   ی ول . کنار   به   ن ی گرفت   ازم   زهرمار   و   کوفت   و 

     ی م   رو   جفتتون   سر   بپره   دستم   از   ن ی تام   ونه ی ل ی م   ست ی ب 

  هم   قت ی رف   به .   برم   ی م   گوش   تا   گوش   باغچه   لب   ذارم 

 !   بگو 

  د ی بع   چون   بودم   شوک   تو   ه ی ثان   چند   تا . رفت   و   گفت   نو ی ا 

     ههامونو ی کل   د ی با   اونوقت   و   بپره   هم   پول   اون   که   نبود 

 ! م ی داد   ی م   رو   مسعود   پول   و   م ی فروخت   ی م 

 

     ی ون ی ر 

   نسخه   فروش   ی   

  سورن   ی برا   رو   ماجرا   تمام   دم ی رس   دفتر   به   ی وقت 

  یی چا   به   بگه   ی ز ی چ   نکه ی ا   بدون . کردم   ف ی تعر 

     خوردنش 

  دا ی پ   چهرهش   تو   ی نگران   از   یی رگهها   البته . داد   ادامه 

 .   بود   نگرفته   ی جد   رو   ه ی قض   هم   اد ی ز   ظاهرا   اما   بود 

   احمق؟   گفتم   ی چ   ی د ی شن :     گفتم   ز ی آم   اعتراض 
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 !    ستم ی ن   که   کر   بابا   آره :     سورن   َ  

  قرار   مسعود   نکه ی ا   به   راجع   ی ندار   ی خاص   نظر   -   

   کنه؟   س ی سرو   دهنمونو 

 .   کردم   ی م   فکر   ن ی هم   به   داشتم :     سورن 

  ز ی م   ی رو   وانو ی ل   و   خورد   رو   ش یی چا   از   قلپ   ن ی آخر 

  که   م ی ذار   ی م   ن ی ا   بر   رو   فرض :     گفت   د ی ترد   با . گذاشت 

     دعوا 

  اعتراض   به   عقلش   ارو ی   اون   دونم   ی م   د ی بع . م ی باخت   رو 

     ی ل ی خ . گه ی د   دمش ی د   من . برسه   گرفتن   خسارت   و   زدن 

 .   کودنه 

  شانس   به   اگه   ی ول   رسه   ی نم   عقلش   خودش   آره :     گفتم 

     ش یی راهنما   و   رسه   ی م   ب ی غ   از   ی ک ی   قطعا   ماست 

 !    کنه   ی م 

  چه   گه ی د   ی قاض   شدنه   عوض   ن ی ا :     گفت   ی کالفگ   با 

 .   ی چ   همه   به   خورد   گند !   بود   ی ا   غه ی ص 

  خسارت   بگو !   کن   ول   رو   خوردن   افسوس   حاال   -   

     دم ی تهد   داشت   ی وقت   ی دون   ی نم   م؟ ی کن   کار ی چ   رو   مسعود 

  رو   کشتن   د ی شد   ی زه ی انگ . بود   شده   ی شکل   چه   کرد   ی م 

 !     دم ی د   چشماش   تو 

https://t.me/darkhaste_romanh


  ی نم :     گفت   و   داد   رون ی ب   استرس   با   رو   نفسش   سورن 

 !   موندم   گل   تو   خر   مثه . دونم 

  قرض   بابات   از   ی تون   ی نم . ی بود   دار   ه ی ما   بچه   که   تو   -   

 !   ؟ ی ر ی بگ 

  ی اجاره   بابت   ش ی پ   روز   چند   ن ی هم   بابا،   نه :     سورن 

 ...    دنبالم   افتاد   قمه   با   ،   خواستم   پول   ازش   دفتر   ماه   ن ی ا 

  ازشون   سال   چند   ن ی ا   تو !     کرد   ی م   بم ی تعق   کوچه   سه   تا 

   ی شد   ل ی وک   خودت   که   حاال   گن ی م . گرفتم   پول   ی کل 

 . ی بخوا   پول   ی کن   ی م   غلط   گه ی د   خوبه   درآمدت 

 

  ن ی ا   به   شهر   ی تو   که   ی داد   ی م   ح ی توض   براشون 

 .   اد ی نم   کار   تازه   ل ی وک   سراغ   ی کس   ی ک ی کوچ 

  رو   قمه   بدم   ح ی توض   بخوام   نکه ی ا   از   قبل   گه ی د :     سورن 

 .   نتونستم   ،   برداشت 

  کاش . بود   وکالت   ن ی هم   م ی زندگ   اشتباه   ن ی بزرگتر   -   

 !     شه   تموم   ی چ   همه   و   خوردم   گوه   بگم   شد ی م 

  االن   ن ی هم   خودم   که   بود   ی راحت   ن ی ا   به   اگه :     سورن 

     ی م   دلم   ی ل ی خ . گرفتم   ی م   دست   مو ی خور   گوه   قاشق 

  وضع   ی ک   رو   خواسته   ن ی تأم   قانون   ن ی ا   بدونم   خواد 

 .   دارم   حرف   باهاش   ی ل ی خ !   کرده 
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  که   درآمد !   متنفرم   شغل   ن ی ا   از :     داد   ادامه   و   کرد   ی مکث 

     سوسول   تونه   ی نم   ی حت   آدم   بدتر   اون   از   نداره، 

  به   ابرو   نگ ی رس ی پ   و   ی دود   ی مو   رنگ   ه ی   حسرت . باشه 

 !   مونده   دلم 

 .   خوبه   جهت   ن ی ا   از   البته :     گفتم   ه ی کنا   با 

  چه   تو !   گم؟ ی م   تو   به   رو   زا ی چ   ن ی ا   چرا   اصال :     سورن 

 !     ه ی چ   ل ی استا   و   مد   ی فهم   ی م 

  پاکت . کردم   نگاه   رو   ز ی م   ی رو . بکشم   ی گار ی س   خواستم 

     قرار   از . دم ی کش   دست   بهام ی ج   به . نبود   گارم ی س 

 .   بودم   گذاشته   جا   خونه   ی تو   معلوم 

 .   بده   گار ی س   ه ی :     گفتم   سورن   به 

   ؟ ی ندار   خودت :     سورن 

 .   گذاشتم   جا   -   

  ی روبهرو   و   اتاق   سمت   اون   درست   که   زش ی م   پشت   از 

     هوا   ی رو . کرد   پرت   شو ی نقرها   ی گار ی جاس   بود   من 

 .   کردم   روشن   نخ   ه ی   و   گرفتمش 

  رو   م ی د ی کش   گار ی س   که   ی بار   ن ی اول :     گفتم   و   دم ی خند 

   ادته؟ ی 

 . ادمه ی   آره :     سورن 
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  از   خونه   برم   نکه ی ا   از   قبل   روز   اون :   کرد   مکث   ی کم 

     ی رو   ادکلن   شه ی ش   ه ی   ،   نشه   متوجه   بابام   نکه ی ا   ترس 

  ی تو   انداختم   هم   یی نعنا   آدامس   تا   سه   کردم،   ی خال   خودم 

     افسوس   با   بابام   شدم   که   خونه   وارد . دهنم 

 ".   بدبخت   یی تابلو   ی ل ی خ "   گفت   و   داد   تکون   سرشو 

  برخورد   فکرانه   روشن   تو   ی بابا   خوبه   باز   -   

 .   د ی کش   رو   کمربند   لحظه   همون   من   ی بابا . کرده 

  ی گار ی س   تعداد   ی رو   فقط   برخوردشون   نوع :     سورن 

     گار ی س   تا   ست ی ب   ی روز   من . داشته   ر ی تاث   م ی کش   ی م   که 

  کرده   برخورد   تر   خشن   بابات   که   تو   ی ول   کشم   ی م 

 .   ی کش   ی م   تا   چهل   ی روز 

  کتک   بدون   و   ی مهربون   با   بابام   روز   همون   اگه   -   

  االن   قطعا   نکشم   گار ی س   گه ی د   که   گفت   ی م   بهم   ی کار 

     ی روز 

 .   دم ی کش   ی م   گار ی س   پاکت   دو 

  ی خوا   ی م   کردم   فکر   لحظه   ه ی :     گفت   و   د ی خند   سورن 

     گار ی س   چوقت ی ه   شد ی م   رفتار   باهات   محبت   با   اگه   ی بگ 

 !   ی د ی کش   ی نم 

  محبت   ی جنبه   اصال   من   بابا   نه :     دم ی خند   هم   خودم 

     رو   مزخرف   ی روزها   ن ی ا   نبود   گار ی س   اگه   ی ول .   ندارم 
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 .   سخته   هم   تصورش   ی حت   گذروندم؟   ی م   ی چجور 

 .   آوره   مالل   واقعا   تو   ی زندگ ... کنم   ی م   درکت :     سورن 

 .   شو   خفه   -   

 . کردم   ی شوخ :     د ی خند 

 

  رو   کانالها   و   بودم   نشسته   ون ی ز ی تلو   ی جلو   کاناپه   ی رو 

     خونه   به   ی وقت   از . کردم   ی م   ن یی پا   و   باال   هدف   بدون 

  نه   و   نود . بود   ظهر   دادگاه   ر ی درگ   ذهنم   تمام   بودم   ده ی رس 

     با   دونستم   ی نم   و   م ی باز   ی م   که   بودم   مطمئن   درصد 

  به   ش ی عگ ی ضا   و   باخت   حاال !   کنم   چه   مسعود   واکنش 

     ی م   ارو ی   اگه   ی ول . م ی خورد   ی م   کتک   ه ی   تا ی نها . درک 

  فنا   به   مسعود   پول   کرد   ی م   خسارت   ی تقاضا   و   رفت 

     افکار   ن ی ا   با !   ذاشت   ی نم   زندهمون   اونوقت   و   رفت   ی م 

 .   د ی کش   ی م   سوت   داشت   مخم 

  ی صدا   با . دم ی شن   درو   زنگ   ی صدا   که   بود   لحظه   ن ی هم 

  رو   ون ی ز ی تلو   کنترل   ع ی سر . دم ی پر   جا   از   ی کم   زنگ 

     ی رو 

  به   خودمو   زود   ی ل ی خ . رفتم   اط ی ح   سمت   به   و   گذاشتم   ز ی م 

     حدودا . بود   در   پشت   ی انسال ی م   مرد . رسوندم   در 
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  ی ها   قه ی شق   و   ی جوگندم   ی موها   با   ساله   پنج   و   چهل 

     با . د ی رس   ی م   نظر   به   مضطرب   هم   ی کم .   ی خاکستر 

 .   کرد   سالم   فورا   من   دن ی د 

  با   و   کرد   نگاه   بود   دستش   ی تو   که   ی ک ی کوچ   کاغذ   به 

 !   ماکانه؟   ی آقا   ی   خونه   نجا ی ا :     د ی پرس   د ی ترد 

 .   خودمم   بله   -   

  ی خالق   ی آقا   رو   شما   آدرس . شدم   مزاحم   د ی ببخش :     گفت 

     کمکم   د ی تون   ی م   شما   گفتن . داد   بهم   و   کرد   لطف 

 .   د ی کن 

  ی ج ی گ   با . اومد   ی نم   ادم ی !   بود؟   ی خر   کدوم   گه ی د   ی خالق 

     ذهن   حضور   متاسفانه   ؟ ی خالق   ی آقا :     دم ی پرس 

 .   ندارم 

  بسته   سنگ   به   خونهشونو   به   ش ی پ   سال   سه   دو :     گفت 

     حل   مشکلشون   ن ی کرد   کمکشون   شما   و   بودن 

 .   شد 

  آها :     گفتم . افتاد   جا   م ی زار   دو   که   بود   لحظه   اون   تازه 

     کارها   ن ی ا   وقته   ی ل ی خ   من   ی ول   د ی ببخش . اومد   ادم ی   حاال 

  چون   بذارم   کنار   که   شدم   مجبور   ی ن ی . گذاشتم   کنار   رو 

 .     بود   خطر   در   جونم 
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  د؟ ی بش   قائل   استثنا   ه ی   شه ی نم :     گفت   ی ا   ملتمسانه   حالت   با 

 کنم   ی م   خواهش 

 

  بهش   رو   د ی مج   ا ی   مهراب   آدرس   که   کردم   فکر   ن ی ا   به 

  از   ی ک ی   آدرس :     گفتم . کنم   خالص   خودمو   و   بدم 

     دوستامو 

 .     کنه   کمکتون   تونه   ی م   اون . دم ی م   بهتون 

  شما   گفتن   ی خالق   ی آقا !   کنم   ی م   خواهش   نه :     گفت 

     ی چ   ن، ی کرد   کمک   که   شون ی ا   به . ن ی هست   کاربلد 

   د؟ ی کن   کمک   منم   به   اگه   شه ی م 

  قول   بهتون . ان ی برب   پسش   از   تونن   ی م   هم   دوستام   -   

 .   گرفتم   اد ی   اونا   از   بلدمو   که   ی ز ی چ   هر   من . دم ی م 

  حساب   رو   ی ول .   شناسم   ی نم   رو   اونا   که   من :     گفت 

     به   رو   شما . دارم   مان ی ا   شما   به   دوستم   حرف 

 !   کنم   ی م   خواهش . خدا 

  اون   به   ک ی رک   فحش   تا   چند   دلم   ی تو !   بود   سمج   واقعا 

     دادم   اومد   ی نم   ادم ی   افهشم ی ق   ی حت   که   ی خالق   ارو ی 

 .   داخل   اد ی ب   تا   کردم   تعارف   ی باطن   ل ی م   رغم   ی عل   و   

  خونه   ی ختگ ی ر   بهم   بابت   م ی شد   که   یی را ی پذ   وارد 

     به   مدت   تمام . نه ی بش   خواستم   ازش   و   کردم   ی عذرخواه 

https://t.me/darkhaste_romanh


  ی پنجره   و   در   و   سقف   و   کرد   ی م   نگاه   برش   و   دور 

     حال   در   ی جنها   داشت   توقع   کنم   فکر . د یی پا   ی م   رو   خونه 

 .   نه ی بب   من   ی خونه   ی تو   پرواز 

   ه؟ ی چ   شما   ف ی شر   اسم :     دم ی پرس 

 .   هستم   ا ی ن ی   ک :     گفت   و   اومد   رون ی ب   فکر   از 

   ا؟ ی ن ی ک   ی آقا   ه ی چ   تون   مشکل :     گفتم   ی حوصلگ   ی ب   با 

  ی نم :     گفت   و   داد   تکون   ی سر   افسوس   و   ی نگران   با 

     مهمون . شد   شروع   ش ی پ   شب   سه   از ...   واال   دونم 

  نکه ی ا   از   بعد . بودن   شمون ی پ   خانوادش   و   برادرم . م ی داشت 

     سنگ   ه ی   شب   ده   ساعت   ی کا ی نزد   م، ی خورد   شام 

  اولش . آشپزخونه   ی پنجره   ی شه ی ش   به   خورد   بزرگ 

     از   و   م ی رفت   رون ی ب   ی همگ . ههاست ی همسا   کار   م ی کرد   فکر 

  ه ی آ   و   قسم   همشون   اما   م ی کرد   جو   و   پرس   هها ی همسا 

     ی بد   چوقت ی ه   چون   هم   ما . ست ی ن   اونا   کار   که   اوردن 

  م ی برگشت   و   م ی کرد   قبول   م ی بود   ده ی ند   ازشون   مزاحمت   و 

 فردا .   رفت   و   شد   تموم   بود   که   ی چ   هر   م ی گفت . خونه 

 

  از   بعد . کار   سر   رفتم   و   کردم   عوض   رو   شه ی ش   صبح 

     ی شه ی ش   بر   عالوه   دم ی فهم   خونه   برگشتم   که   ظهر 
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  سنگ   هم   گه ی د   ی پنجرهها   به   ،   آشپزخونه   ی پنجره 

     ن ی هم   ی برا   بودن   ده ی ترس   ی ل ی خ   بچهها   و   خانومم . زدن 

  خونه   اطراف   و   اومد   هم   س ی پل . م ی گرفت   تماس   س ی پل   با 

     ما   دست   از   ی کار   گفتن . نکرد   دا ی پ   ی ز ی چ   اما   گشت   رو 

  ت ی شکا   ی کس   دست   از   رسما   نکه ی ا   مگه   ست ی ن   ساخته 

     هم   ما . م ی کن   ی ر ی گ ی پ   انو ی جر   ی نجور ی ا   ما   تا   د ی کن 

  ت ی شکا   ال ی خ   ی ب   ست ی ن   هها ی همسا   کار   م ی بود   مطمئن   که 

     احتماال   که   گفت   ههامون ی همسا   از   ی ک ی . م ی شد 

  کجا   از   ها   سنگ   ست ی ن   معلوم   چون   اجنهست   کار 

     حرفش   و   ست ی ن   ممکن   ی ز ی چ   ن ی همچ   گفتم   من . ان ی م 

  برابر   دو   سنگها   پرتاب   که   روز ی د   تا . نگرفتم   ی جد   رو 

  ی تو   شه ی م   پرتاب   سنگ   ه ی   ساعت   هر   و   شد 

     هر . خونهمون 

  طرف   کدوم   از   سنگها   نم ی بب   تا   کنم   ی م   نگاه   هم   چقدر 

     شما   دوستم   و   کردم   جو   و   پرس . فهمم   ی نم   ان ی م 

  شما   دوارم ی ام . داد   بهم   آدرستونو   و   کرد   ی معرف   بهم   رو 

 !   د ی کن   کمکم   د ی بتون 

  تون ی خانوادگ   ی مهمون   شب   از   ز ی چ   همه   که   ظاهرا   -   

   ن؟ ی نکرد   ی خاص   کار   شب   اون   د ی مطمئن . شده   شروع 

   ؟ ی کار   چه   مثال :     د ی پرس 
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  گرفت   ی م   خندم   بگم   رو   زا ی چ   ن ی ا   خواستم   ی م   وقت   هر 

     ی مسخرها   و   ی تکرار   سوال . بودم   مجبور   ی ول 

  که   ن ی د ی شن   ن؟ ی خت ی نر   یی جا   جوش   آب   مثال :     گفتم . بود 

 ...   ن ی ز ی نر   ن ی زم   ی رو   جوش   آب   هوا   ی ب   گن ی م 

  هم   خانومم . مطمئنم   که   خودم   از . دونم   ی م   بله   بله :     گفت 

     ن ی همچ   بخواد   اگه   و   هست   حواسش   شه ی هم 

 .   گه ی م  الله   بسم   حتما   کنه   ی کار 

 !   نکردن؟   ی کار   ن ی همچ   اونا   ؟ ی چ   بچههاتون   -   

  غروب   از   بچهها . ستم ی ن   مطمئن :     گفت   و   کرد   فکر   ی کم 

     هم   شام   موقع   کردن،   ی باز   اط ی ح   ی تو   رفتن 

 .   افتاد   اتفاق   اون   هم   شام   از   بعد . برگشتن 

  و   کردن   ی کار   ندونسته   بچهها   اد ی ز   احتمال   به   -   

  سنگ   پرتاب   ی موردها   هم   قبال   من . شده   ی نجور ی ا 

     مثل . دم ی د 

  به   فحش   تا   چند   دلم   ی تو   دوباره )   دوستتون   همون 

ن ی بزار .     سم ی نو ی م   دعا   تا   چهار   براتون (   دادم   ی خالق 
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توی  ده.اون رو هم دفن کنیدتون.یه دعا هم هست که روی فلز نوشته شی خونهچهار گوشه

 تون.ایشاال مشکل تون حل میشه.حیاط

دعاها رو یادم  وشتم.یکم طول کشید تاغذ نبلند شدم و به سمت اتاق خواب رفتم.چهار تا دعا رو روی کا

رو زیر و رو کردم و بالخره تونستم دعای فلزی رو هم  نوشتم.کمد دیواری بیاد.اما مطمئن بودم که درست

 پیدا کنم.مطمئن بودم یه جایی توی کمد بود.

 به پذیرایی برگشتم و دعاها رو بهش تحویل دادم.

 گفتم : متوجه شدین باید چیکار کنید؟

 ی خونه بذاریم و دعای فلزی رو توی حیاط دفن کنم.مودین دعاهای کاغذی رو چهار گوشهفرنیا : بله.کی

 درسته. -

 پرسید : چقدر باید تقدیم کنم؟

 تون حل شد باهاتون حساب می کنم.ن کارها رو انجام بدین، اگه مشکلگفتم : امشب برید و ای

 خواستم زودتر از شرش خالص شم. در واقع نمی خواستم ازش پولی بگیرم.فقط می

ون رو پرداخت کنم یا اینکه ل حل شد دستمزدتی منو بگیرید که اگه مشکگفت : نمی خواید شماره

 تون رو به من بدین؟شماره

 تون برطرف شد به من الهام میشه.وغ گفتم : نه الزم نیست.اگه مشکلبه در

و اعتماد به نفس زیاد دارم لبخند می  من از خودباوری یارو فکر کرد.هم از اون دروغ خندم گرفته بود خودم

 و بیشتر از قبل ترسید و به در و دیوار نگاه کرد. زنم

 بعد از کلی تشکر و دعا به جونم بالخره رفت.
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******* 

 

ی خونه خیلی سرد بود.پتو رو .هواای توی خوابم به وجود اومدگوشیم وقفه اسامبا صدای اعالن اس

 چند خوابیدن توبه خواب ادامه دادم.هر  یدم و بدون توجه به اعالن موبایلقبل دور خودم پیچتر از محکم

نکه تازه اوایل پاییز بیدار شم.با ای تر از اون این بود که بخوامسختخیلی سخت بود اما  ی پاییناون دما

 دامن میزد.سرما  به بیشتر شدن ی من همخونه کامال زمستونی شده بود و رطوبت اما هوابود 

جع خبری نبود چه راها من دفتر نمی رفتم.توی روزهای عادی هم از م  پنجشنبه بود و طبق روال پنجشنبه

م این بود که بخاری رو روشن کنم و یه نداد به خوابم ادامه بدم.برنامه سرما اجازه .برسه به پنجشنبه

آلود دستمو به سمت های خواباوردم و با چشمن چیزی بخورم و دوباره برگردم بخوابم.سرمو از زیر پتو بیرو

م پیامی که برام اومده بود رو چک کنم.هر چند احتمال می دادم که پیام تگوشیم دراز کردم.می خواس

 تبلیغاتی باشه.

مثه برق از  م.وقتی پیام رو دیدمداشتشون ی موبایل چشمام رو اذیت می کرد.به زور باز نگهنور صفحه

بودیم و من و  ه.دادگاه رو باختاس کرده بودن.سریع بازش کردمامدادگاه مسعود رو اس یجا پریدم.نتیجه

ی اون اول می دونستم نتیجه ازاون بدترین خبر ممکن بود. مصیبت فاصله داشتیم! سورن فقط یه قدم تا

 های سورن احمق اعتماد کردم.حاال اگه پولی که مسعوداه چیزی جز شکست نیست اما به حرفدادگ

 اش می رفت بیچاره می شدیم.مین خواسته گرو گذاشته بود از کفبابت تا

ی سورن رو گرفتم.خودش ما رو توی و گرسنگی رو فراموش کردم و شمارهخبر اونقدر ناگوار بود که سرما 

 مون می داد.اخته بود و خودش هم باید نجاتهچل اند

 بالخره برداشت. گوشیش چند تا بوق خورد تا

 الو. -
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 آلود گفت : چیه؟خواب گرفته و صدایی با

 اومده. از طرف ثنا برام پیام -

 کیه؟ سورن : ثنا

 دوست دخترمه... -

 ی دادگاه مسعود رو برام فرستادن!نتیجهی ثنا ! با عصبانیت ادامه دادم : سامانه

 خب چی شد؟مچنان با بی خیالی پرسید : آها ه

 جنابعالی باختیم! ی سرهیچی دیگه صدقه -

 حتما خوب دفاع نکردی دیگه! باهاش رفتی دادگاه،ی سر من چرا؟ تو سورن : صدقه

 !ی تو بود عنتردعوا و شکایت ایده گفتم : اینتر شدم و عصبی

 هنوز که چیزی نشده.: حاال خونسردی خودتو حفظ کن.سورن 

 اینجاست!ئنم االن تو راه مطمم فهمیده میاد پدرمونو درمیاره.ه حتما مسعودچیزی نشده ؟  -

؟ مگه نمیگی تازه پیامش برای تو اومده؟ تا به گوش مسعود اون از کجا می خواد بفهمهسورن : خودتو نباز.

 برسه یه خاکی به سرمون می ریزیم.

 ! مگه خودت ثنا رو براش فعال نکردی؟ به سالمتی آلزایمر گرفتی؟ چرت و پرت نگو! -

ش برای مسعود هم رفته.بدبخت حتما پیامن راست میگی ها! ب هت گفت : آهاتازه دو زاریش افتاد و با 

 شدیم!

 چه عجب بالخره عمق فاجعه رو درک کردی! -

 سورن : حاال چیکار کنیم؟
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 من چه می دونم! خودمم زنگ زدم که از تو بپرسم! -

 شیم یارو نره ادعای خسارت بکنه.سورن : فقط باید امیدوار با

برنده هم  واست منو بکشه چه برسه به االن کهنیفتاده بود می خ که هیچ اتفاقیآره حتما! اولش  -

 کاری می کنه که مسعود رو بچزونه! شده! حتما

و از دست بده.حاال شکه قراره خونه تو رو تهدید کرد، فکر می کرد بدبین نباش.اون وقتیسورن : نه بابا 

له می رقصن و اصال حواسش به ش دارن دو دستماکه از دست نداده خبر مرگش! مطمئن باش االن با زن

 .این نیست که بره ادعای خسارت کنه

 وای بدبخت شدم!ی زنگ در خونه بلند شد.فورا گفتم:همین لحظه صدا

 ت بود؟سورن پرسید : زنگ خونه

 .حاال چیکار کنم؟تشویش گفتم : آره، حتما مسعوده با

 سورن : درو باز نکن!

 نه نه برو باز کن! سریع نظرش رو عوض کرد:

 !چرا؟ -

 سورن : آخه اگه باز نکنی میاد سراغ من!

 پس باز نمی کنم! -

ولی دستش به  شی حتما بهت رحم می کنهرت برو درو باز کن! تو برادرزادهجون ماد، سورن : نه بهراد

 ست!من برسه پوستم کنده

 کن نبود. صدای زنگ یه لحظه هم قطع نمیشد.با عصبانیت تمام زنگ میزد و ول

 می کنم!ولی آخرین باریه که فداکاری .گفتم : باشه میرم باز می کنم
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 سورن : دستت درد نکنه جبران می کنم.

سعود گوشی رو قطع کردم و سریع وارد حیاط شدم.طولی نکشید که به در رسیدم.برخالف تصورم م

کمک خواسته ازم ش ن خونهروز قبل در مورد سنگسار شدنیا، مردی که پشت در نبود.خدا رو شکر! کی

.نمی تونم بگم عصبی باندپیچی هم پیدا بود جلوم ظاهر شدبا سری باندپیچی شده و خونی که از زیر بود 

 بود. ولی ظاهرا کمی آزرده خاطر یا خنثی بود

 خدا بد نده.گفتم:

 ی خداست که پدر مردمو درمیاره!کی گفت : خدا بد نمیده، این بندهبا لحنی شا

 گفتم : چیزی شده؟ بود برای من کافی بود.با خونسردیمسعود پشت در نهمین که 

 به سرش اشاره کرد و گفت : نظر شما چیه؟

 واال من دکتر نیستم ولی به نظر میاد شکسته. -

 با عصبانیت گفت : خسته نباشید!

 ؟رک بگین چی شدهمیشه کنایه نزنید و گفتم : ببخشید 

شما ندازی خبری نبود برای همین گفتم شاید همین که پیش گفت : دیشب که رفتم خونه از سنگ ا

م سنگ نزنن.امروز صبح یکی دو تا سنگ انداختن توی خونه، منم رفتم اومدم باعث شده دیگه به خونه

هایی که می نداختن شون می کردم مدام تعداد سنگکه بهم دادین.وقتی داشتم آویزون سراغ دعاهایی

مقاومت می کنن و اگه اون دعای فلزی رو هم توی حیاط چال کنم همه  بیشتر میشد.گفتم شاید دارن

شو نشون با دست اندازه) سنگ به چه بزرگیچیز درست بشه.همین که دعای فلزی رو چال کردم یه 

از سرم خون می رفت.اونقدر  ه بودم و مثه آبشارداد( خورد توی سرم.تا ده دقیقه زمان و مکان رو گم کرد

 !که همه از خونه فرار کردیمت کردن سنگ پر
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و اون دعا  ها دارن زیاد میشن نباید ادامه می دادینوقتی دیدین تعداد سنگ ر من نیست.این دیگه تقصی -

ار گذاشتم.شما خودتون اصرار بعدم من که دیروز گفتم خیلی وقته این کارو کنرو هم دفن می کردین.

 که من براتون کاری کنم. داشتین

می دونستم! گفتم مشکل دوستمو حل کردین، پس مال منم می تونین حل کنین! نمی  نیا : من چهکی

 دونستم می زنید سرم هم می شکنید!

 سرتون! تو کوبیدم با سنگ یه جوری میگید انگار من مستقیم -

 نیا: نه ولی غیر مستقیم زدین!کی

 و میدم اون می تونه کمکتون کنه.آدرس دوستمحاال اشکالی نداره. -

ابروهاشو باال برد و با حالتی جدی گفت : اصال راه نداره! خودتون باید بیایید.شما بدترش کردین خودتون 

 هم باید درستش کنید.

 اگه من بیام ممکنه بدتر از این هم بشه، گفته باشم. -

ی هم دکتری رو دیدین که بدون معاینکدو ی من!از اول این بود که نیومدین خونه نیا : مشکل شماکی

 مریض بتونه درمانش کنه؟

 البته بدون در نظر گرفتن شکستی سرتون.کتر نیستم، شما هم مریض نیستید.چه ربطی داره؟ من که د -

 نیا : اگه با من نیایین مجبور میشم برم از دستتون شکایت کنم!کی

 به چه جرمی؟ -

 سرم.الزم به ذکره که دو تا شاهد هم دارم.نیا : به جرم شکستن کی
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البته به راحتی هم می عجب آدم کالشی بود! با شاهد جعلی می خواست منو گیر بندازه که 

ای طرف بودم و باید قبل از اینکه به دردسر می افتادم قضیه رو جمع و د.با آدم عوضیای نبوتونست.چاره

 جور می کردم.

 به ناچار باهاش رفتم.پس 

 

******* 

 

یکی از  ش تو.از قرار معلوم خونهنیا در حرکت بودیمی کیخونهای میشد که به سمت یقهیست دقب

شهر احساس کردم داریم از  .ه بودیمروستا رو پشت سر گذاشت اهای اطراف بود.تا اون لحظه چندروست

 .مشدکم داشتم بهش مشکوک میمی شدیم.کم ظاهرا داشتیم وارد بافت جنگلی چونخارج میشیم 

 کجاست؟تون دقیقا پرسیدم : خونه

یکم دیگه مونده...االن می گفت :   به رانندگیش بود بدون اینکه بهم نگاه کنهنیا که حواسش کامالکی

 رسیم.

 تون چیه؟!اسم منطقه -

 تا حاال اونجا بودین؟!وتنا.نیا : ککی

 اسمش رو شنیدم ولی تا حاال نرفتم. -

 ت سنگ نزنه!تای خوبیه البته اگه کسی به خونهنیا : روسکی

 البته اگه قبول می کردین دوستم بهتون کمک کنه تا حاال مشکلتون حل شده بود.بله  -



ریونی    4کسان هیچ 18  

نیا : مطمئنم خودتون می تونید حلش کنید چون دوستم،آقای خالقی به کارتون ایمان داره.فقط کافیه کی

 بیاین و مشکل رو از نزدیک بررسی کنید.

 تونست به راحتی مشکل رو حل کنه.منم مثه شما به دوستم اعتماد دارم.مطمئنم می  -

 ی قبولی گرفته.جیح میدم با کسی کار کنم که نمرهتون رو پس دادین.ترنیا : ولی شما قبال امتحانکی

 تون که گویای نمره ی قبولی نیست.و گفتم : سر شکسته کوتاه خندیدم

ا خوشحال بودم.آدم مو جمع کردم.اما از اینکه سرش شکسته بود عمیقچپ چپ نگاهم کرد.منم خنده

رار داشت من براش کاری اص ی اشتباه من شکسته بود و همچنانر نسخهنفهمی بود.سرش به خاط

 دوستش منو معرفی کرده بود! فقط به این دلیل که ،انجام بدم

که بالخره به کوتنا رسیدیم.روستای سرسبز و قشنگی  مون نگذشته بودی کوتاهای از مکالمهچند دقیقه

 ،.به خاطر بارونندیده بودمو هاشزندگی می کردم اما بیشتر زیبایی بود.احمقانه بود که من توی اون شهر

نیا شدیم.کی که به خاطر بارون گ لی بود ی خاکیههوا کامال لطیف و مرطوب بود.کمی بعد وارد یه کوچ

نگاهی به دور و برم نگه داشت.همراهش از ماشین پیاده شدم و  سبز آهنی ماشین رو جلوی یه در

ی در همسایگی خونه ی زیادبا فاصله ی ویالییخونهچهار تا  ضی بود و فقط سهی عریانداختم.کوچه

سبز بود جوری حیاط خیلی بزرگ و سرنیا کلید انداخت و هر دو وارد خونه شدیم..کینیا قرار داشتکی

 .با توجه به عرض زیاد کوچهبه سختی پیدا بود ساختمون خونه ، جایی که ما ایستاده بودیمدر یاز جلوکه 

بتونه به طرف خونه  ایهمسایه ه اون بزرگی به هیچ وجه امکان نداشتهای اندک و حیاط بو همسایه

ش باالی بیست حدس می زدم سن سازه خونه کلنگی بود وخونه رسیدیم.بنای  بالخره به.سنگ پرت کنه

ترمیم هم که صاحبش حتی زحمت بازسازی و  بود ی شمالیهای نم زدهو پنج سال باشه.از اون خونه

ی پنج شش پله کرسی داشت با یه تراس سراسری، چند تا سنگ به اندازهش به خودش نداده بود.خونه

بود به جز یه پنجره که فقط  شکسته های پنجرهی همهبزرگ هم روی تراس دیده میشد.شیشه

 رک خورده بود.ش تَ شیشه
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 که یهایاندازی نبود.خم شدم و یکی از سنگخبری از سنگ نگاه کردم. مروبهروی تراس ایستادم و به رو

 .روی تراس افتاده بود رو برداشتم

 وراء هللا منتهی. : حسبی هللا  کفی سمع هللا  لمن دعاء لیسبه صورتم نزدیکش کردم و زیر لب گفتم 

ترک  فقط ای کهزیادی برگشت و اون شیشه بعد سنگ رو پرتاب کردم.چند ثانیه بعد سنگ با سرعت

 خرد و خاکشیر کرد! هم خورده بود رو

 .دیدم با چشمایی گردها ایستاده بود نگاه کردمپلهنیا که پایین کی یحسابی شوکه شده بودم.به چهره

 ی خجالت آور و ترسناکی بود.و متعجب داره نگاهم می کنه.صحنه

 عصبی و مضطرب بودم و بی خودی خندم گرفته بود.گفتم : قدیما این تکنیک جواب می داد!

ها مثل گلوله نگنیا بتونه حرفی بزنه چند تا سنگ با سرعت به سمت تراس اومد.سز اینکه کیقبل ا

 نیا رسوندم.ین اومدم و خودمو به کیها پایلهاز پ شلیک می شدن.زود

گفتم : من اگه اینجا بمونم وضعیت بدتر میشه!

ها پشت سر سنگدر واقع وضعیت برام هیچ اهمیتی نداشت و به خاطر جونم داشتم تالش می کردم.

روی تراس می افتادن و چند ثانیه  ،هم با شتاب به سمت خونه پرتاب میشدن و بعد از برخورد با در و دیوار

نیا بالخره فهمید که .کیشون برمی گشتنلوم به جای قبلیبعد ناپدید می شدن و دوباره از مکانی نامع

 .من داره به بدتر شدن وضعیت دامن میزنه حضور

 : حاال باید چیکار کنیم؟ با نگرانی پرسید 

 دوستم.همون کاری که از اول گفتم.باید بسپاریمش به  -

 نیا : می تونید االن باهاشون تماس بگیرید؟کی
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ی مجید رو گرفتم.سه بار پشت سر هم بهش زنگ زدم لمو از جیبم بیرون اوردم و شمارهبی درنگ موبای

ی مهراب رو داشت.از مجید ناامید شدم و شمارهبی فایده بود و گوشی رو برنمی  ماما جواب نداد.تالش

 نیا با نگاهی خیرهکیی مهراب در شبکه موجود نیست.ور می گفت شمارهجیب بود که اپراتگرفتم.ع

و شبرام مونده بود داروین بود.شمارهمنتظر نتیجه بود اما من مدام به در بسته می خوردم.تنها کسی که 

 گرفتم.

امیدوارم .البته صدایی شبیه به شرشر ناگهانی آب اومد اشت.گفتم " الو".صدایی نیومد.بعدگوشی رو برد

 بله!الو بعد داروین نفس زنان گفت : ده باشه! که آب بو

 الو ، داروین کجایی؟ -

 !داروین : به تو چه که کجام؟

 باهات کار واجب دارم! -

 !گی کار واجب داری.گور پدرتم بهم زنگ نزدی حاال میداروین : یک سال تما

دادم و گوشی رو قطع می کردم.اما  اونوقت چند تا فحش بهش میکاش کس دیگه ای برام مونده بود.

 متاسفانه باید باهاش راه میومدم.

 ببخشید، معذرت می خوام! االنم اگه مهم نبود مزاحمت نمی شدم. -

 حاال چه مرگته؟ زودتر بگو چون دستم بنده.داروین : 

 یه مشکل ماورایی پیش اومده ، به کمکت نیاز دارم. -

 داروین : مشکل واسه خودت؟!

 واسه یه رندوم گای.نه  -

 ش خوب باشه!نیا اخمی بهم کرد.فکر نمی کردم انگلیسیکی
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 و به خطر نمی ندازم.من واسه کسی که نمی شناسمش جونمداروین : به من مربوط نیست.

 پول خوبی بهت میده!خواهش می کنم بیا. -

مجبورم این چیزا رو  نیا دوباره بهم اخم کرد.المصب چقدر حساس بود! با اشاره بهش فهموندم کهکی

 بگم.

 داروین : چقدر میده مثال؟!

ت می کنه.وضعیت خیلی اورژانسیه.منم یه دعا خوندم نمی دونم چرا بیا یه جوری راضی نمی دونم.تو -

 بدتر شد!

 داروین : علی رغم میل باطنی و صرفا به خاطر پول میام.آدرس رو برام بفرست.

 .و می فرستم دنبالت،نگران نباشخودش -

 و عوض کردیم.مونو برام بفرست خودم میام.آخه خونهداروین : نه آدرس ر

 اس می کنم.امباشه، االن برات اس -

گوشی رو قطع کردم و خیلی زود آدرس رو براش فرستادم.

نیا قدم زدم و چندین بار با هم چشم تو چشم شدیم.دقایق اعصاب ی کییم ساعت تمام توی حیاط خونهن

ی افسوس سری تکون می داد و واسه که چشم تو چشم می شدیم به نشونه بود.هر بار همخردکنی 

 !من واسش دعوتنامه فرستاده بودم که بیاد دنبالم و وقتمو تلف کنهمن پشت چشم نازک می کرد انگار 

 یقتصمیم گرفتم نزدیک در ورودی منتظر بمونم. بالخره اون دقا برای اینکه دیگه ریخت نحسش رو نبینم

رو پشت در خونه شنیدم.توی اون نیم  ماشینی و خاموش شدن و صدای توقف نلعنتی به پایان رسید

داروینه.بی درنگ به سمت  مطمئن بودم طراف عبور نکرده بود برای همینساعت هیچ ماشینی از اون ا

 در رفتم و بازش کردم.
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شیک پیاده شد.ظاهرش نسبت به  درست حدس زده بودم.داروین بود که در کمال ناباوری از یه ماشین

شتم از سرما سگ لرز می شده بود و توی هوایی که من دا ییر کرده بود.هیکلش عضالنیقبل کامال تغ

و  نمسعود بودبازوهای ی تونم بگم قطر بازوهاش به اندازه شرت مشکی پوشیده بود.میزدم یه تی

ام ها و بازوهاش نبود.تممختص به دست ته عضالنی شدنش صرفا.البای و ورزیده شده بودعضالتش تیکه 

 و عضالنی به نظر می رسیدن. هیکلش از جمله پاهاش کامال ورزیده

 وار و آغوشی باز به طرفم اومد که گفتم : چرا مثه هالک شدی؟با لبخندی سادیسم

 دل منم برات تنگ شده بود.احمق، بغلم کرد و گفت : سالم

 شدم.نفسم بند اومده بود.گفتم : دارم می میرم!داشتم زیر فشار بازوهاش له می 

 داروین : آخ ببخشید.حواسم نبود.

 اینجوری شدی؟ چرا نگفتی، وقتی ولم کرد تونستم نفس راحتی بکشم.پرسیدم :

 داروین : وزنه ، پروتئین.

 ی آخری که دیدمت یه جور دیگه بودی!دفعه -

 یک سال گذشته. از بیشتر که همدیگه رو دیدیمداروین : از آخرین باری 

 عضله رو ساختی؟! یعنی توی یک سال این کوه -

با خودم گفتم من نباید .رابطه کردی یهو به خودم اومدمبعد از اینکه باهام قطع خندید و گفت : آره دیگه.

 مثه بهراد زپرتی باشم.سیگارو کنار گذاشتم و زدم تو کار ورزش.

 ناراحتم. هیکلی شدنتر دادم! ولی از خوشحالم که زندگیتو تغیی -

 داروین : چرا؟
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.حاال دوباره حس کوچیک بودن بهم دست ی من بودیمای اطرافم فقط تو هم قد و اندازهاز بین آدآخه  -

 !داد

 .هنوزم هم قد ایم.روین : نیمه ی پر لیوان رو ببیندا

 !منه که قدم هم آب میره شانس اگه به -

: بالخره  پرسیدداشت داروین رو می دید  خودش و با اینکهنیا از خونه بیرون اومد همین لحظه بود که کی

 دوستتون اومد؟

 !گفتم : اینطور به نظر میاد

برای داروین  ی شروعنیا ماجرا رو از لحظهیبا داروین سالم و احوالپرسی کرد و با هم وارد خونه شدیم.ک

ها رسوندن و خودشون ازش نیا آسیبی به جنی کینوادهخا ثل من معتقد بود کهتعریف کرد.داروین هم م

 .من برای داروین توضیح دادم که چه دعاهایی نوشتم و موثر واقع نشدن.بی خبر هستن

داروین نگاهی به خونه انداخت.همچنان داشتن به خونه سنگ می زدن اما نه مثل وقتی که من وارد 

 شده بود. شون خیلی کمترسنگ پراکنی عمل شده بودم.شدت

 نیا گفت : چطور می تونیم بریم روی شیروونی؟داروین رو به کی

 .توی انباریه.ب داد : باید از نردبون استفاده کنیدنیا جواکی

 داروین : میشه برامون بیاریدش؟

 نیا : بله حتما.کی

 اینو گفت و رفت.

 پرسیدم : برای چی می خوای بری روی شیروونی ؟

 ها از کدوم طرف میان.ببینم سنگ داروین : می خوام دقیق
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 از همین جا هم معلومه دیگه. -

 ها اجازه نمیدن جهت دقیقش رو ببینم.داروین : نه تراکم درخت

 حاال جهت دقیقش رو می خوای چیکار؟ -

نشون  نها جهتی که ازش سنگ پرتاب می کنه که حامی بهم یاد داده.بعضی وقتداروین : یه ترفند

 اون موجود ماورایی رو مشخص می کنه. زش آسیب دیدن.گاهی اوقات هم نوعا ی جاییه کهدهنده

 جدی؟ یعنی مثال نوع خاصی از موجودات ماورایی هستن که از سمت غرب سنگ ول میدن؟ -

 ها!باهوشی داروین : دقیقا،

 تا حاال نشنیده بودم! مطمئنی حامی سر کارت نذاشته؟ -

.تو مطمئنم عزیزم : آره دست به سینه ایستاد و در حالیکه عضالت بازوهاش برجسته شدن گفت داروین

یه دورگه چیزهایی می دونه که آدمای  یستی خیلی چیزها رو نمی دونی.در ضمنخیلی وقته توی کار ن

 عادی نمی دونن.

 آخه منم یه رفیق جن داشتم ولی همچین چیزی بهم نگفته بود! -

 ت همخونه بودی؟فیق جنداروین : با ر

 نه. -

 خندید : پس حرف مفت نزن!

و سنگینی برگشت.به سختی داشت می اوردش که  نیا با نردبون چوبی طویلید که کیطولی نکش

ی شیروونی نهایی نردبون رو بلند کرد به لبهداروین به کمکش رفت و بدون اینکه تالش خاصی بکنه به ت

 ش داد.تکیه

 زد و گفت : حاال برو باال. داروین به من اشاره
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 به من چه؟! -

 داروین : برو دیگه مسخره بازی درنیار!

 چرا خودت نمیری؟ -

 داروین : آخه من از ارتفاع می ترسم.

 از عضالتت خجالت بکش! -

 داره؟ این یه حالت روحی روانیه.البته ریشه در بچگیم هم داره. داروین : چه ربطی

 خواین من برم باال؟گفت : می  پرید وسط و نیاکی

 نیا گفت : میشه شما انتهای حیاط منتظر باشید؟داروین به کی

 رفت.نیا اخمی کرد و به سمت در حیاط کی

 شاکی شدم و گفتم : احمق تو که می ترسی حداقل می ذاشتی این بره باال! مرض داشتی؟

 خودمون دو تا بیشتر اعتماد دارم. داروین : اون ازین چیزا سر درنمیاره ممکنه به بادمون بده.بعدم من به

چپ و راستشو بلد نیست؟ یه ،سر درنمیاره یعنی چی؟ یعنی مرد با این سن و سال و موهای سفید -

 ساده دیگه تخصص نمی خواد! یابی جهت

داروین : موضوع فقط این نیست.دیدی که سرش از قبل شکسته بود.ممکنه بره باال دوباره سنگ بزنن 

 اال دیگه بیا و درستش کن!ضربه مغزی بشه ح

من  یعنی جون این یارو از جون وایسا ببینم! اگه ممکنه سنگ بزنن چرا می خوای منو بفرستی باال؟ -

 عزیزتره؟

داروین : نه! بعدم کی گفته فقط تو رو می خوام بفرستم باال؟ خودمم باهات میام.منتها گفتم اول تو بری 

 که قوت قلبی واسه من باشی.
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بحث رو ادامه ندادم  و خالص شدن از شر اون دو تا م می کرد.برای سرعت بخشیدن به کارنهداشت دیوو

 و از نردبون باال رفتم.

 ایه!من اومد و گفت : جون، عجب منظره داروین سریع پشت سر

 گفتم : خیلی منحرفی!

 .ها بودت و پرت نگو! منظورم درختخندید و گفت : چر

ایستادن روی شیروونی کمی سخت بود.از .آرومی پامو روی شیروونی گذاشتمو به از آخرین پله گذشتم 

 ب و از طرف دیگه نم حاصل از بارون کار رو سخت می کرد.لَ یه طرف شیب حَ 

 !محکم دست منو گرفته بود گفت : مواظب باش من نیفتم داروین خودشو رسوند و در حالیکه

 !حواستو جمع کنیی منم به فنا میرم پس بهتره خودت متاسفانه با توجه به حجم عضالتت اگه تو بیفت -

 از اینجا چیزی معلوم نیست.: باید یکم به سمت لبه ها بریم.داروین 

 من می خوام برم ولی تو نمی ذاری! -

 داروین : ببخشید،دست خودم نیست.از ترس خشکم زده!

 یعنی ارتفاع از جن ترسناک تره؟ -

 ارتفاع معمولی نیست، شیب هم داره!در ضمن یه داروین : برای من آره.

حکم گرفته با کالفگی نفسم رو بیرون دادم و سعی کردم قدمی به جلو بردارم.داروین هم که دست منو م

ی شیروونی که مشرف به حیاط بود لبه سمتی از میومد.خودمون رو به بود خیلی آروم همراهم

ها از ها از کدوم طرف میان.بیشتر سنگگرسوندیم.داروین درست می گفت.از اونجا مشخص بود که سن

های حیاط و روی به صورت ناگهانی باالتر از درخت هاحیاط پرتاب می شدن.با اینکه سنگ قسمت شرقی

 شون کامال واضح بود.هوا ظاهر می شدن اما جهت اومدن
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 خرو کج کن.سر مت میاد.معلوم شد از کدوم سخب دیگه  -

 ب برمی گشت گفت : هوای منو داشته باش.خندید و در حالیکه داشت به عق

یه چیزی محکم به پشت سرم خورد.آخی گفتم و با دستی که آزاد خواستم همراه با داروین بچرخم که 

 بود جای ضربه رو لمس کردم.

 داروین سراسیمه پرسید : چی شد؟

 م!فتم : فک کنم با سنگ زدن پشت کلهروی هم فشار دادم و گ از درد اموهچشم

 داروین : اینجا خطرناکه نمیشه کاری کرد.باید زودتر بریم پایین ببینم سرت شکسته یا نه.

ی اول درد نداشت ی لحظهنردبون پایین رفتم.سرم به اندازهبدون اینکه چیزی بگم به آرومی با داروین از 

دستی به پشت سرم  دیمهای نردبون پایین رفتیم.وقتی به حیاط رسیز پلهاما دردش کمی آزاردهنده بود.ا

 هام خونی شدن.کشیدم.انگشت

 ه!فتم و گفتم : ببین، همش تقصیر توئهای خونی رو جلوی صورت داروین گرانگشت

 می خوای بریم بیمارستان؟ داروین : ببخشید.

تن زیاد دارم.ولی باید به حرفم ی سر شکسکنم شکسته باشه.من تجربهبا کالفگی گفتم : نه فکر نمی 

 رو بفرستیم باال. کردی و می ذاشتی همین یارومی گوش 

نده بهم خیره شده بود که صدای ی خای خنثی همراه با ته مایهین بدون اینکه چیزی بگه با قیافهدارو

 نیا رو از پشت سرم شنیدم، گفت : نتیجه ای حاصل شد؟کی

م نشون دادم م رو به اون ههای خونیداره نگاهم می کنه.انگشت ای طلبکارفهیاوقتی برگشتم دیدم با ق

 ش برای من این بود.و گفتم : تنها نتیجه

 لبخند پیروزمندانه ای زد و گفت : االن حال منو درک می کنید!
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 چقدر عوضی بود!

 حیاط اشاره می کرد پرسید : اون قسمت از حیاط تون چیزی هست؟ داروین در حالیکه به قسمت شرقی

 ه آب داریم.نیا : چیز خاصی نیست.فقط یه چاکی

 داروین : بر حسب اتفاق چیز خاصی توی چاه نریختین؟ آب جوشی چیزی...

 اگرم کسی از اعضای خونه چیزی توش انداخته باشه من بی اطالعم.نیا : بعید می دونم.کی

حدس من اینه که چیزی توی چاه ریختین که باعث به  ها از اون طرف میانل چون سنگداروین : به هر حا

 وجود اومدن این مشکل شده.

 نیا : حاال باید چکار کرد؟کی

 داروین : من می تونم براتون یه دعای دیگه بنویسم.امیدوارم که افاقه کنه.

 نیا : یعنی ممکنه تاثیری نداشته باشه؟کی

اگه موافقین تا دعا رو برمیاد و می تونم براتون انجام بدم. ولی این تنها کاریه که از دست من داروین : بله.

 بنویسم؟

 گفت : باشه، قبوله.نیا کمی فکر کرد.چاره ای جز این نداشت و باید به داروین اعتماد می کرد.کی

 داروین : پس لطفا یه کاغذ و قلم برام بیارید.

 راه افتادم. م به طرف در حیاطنیا به سمت خونه رفت تا برای داروین کاغذ و قلم بیاره.منکی

 داروین : کجا داری میری؟

 میرم جلوی در.دیگه اینجا کاری ندارم. -

 ی دستمزد من حرف نزدیم!: درباره داروین
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خودت یه جوری حلش کن.این یارو زبون منو نمی فهمه هر چی میگم گوش نمیده.اگه گوش می داد  -

 من اصال اینجا نبودم.

درد می کرد اما خوشبختانه دردش هر  ای نگفت.سرم یکمو حوصله ندارم چیز دیگههمید حال داروین که ف

 هامانگشت نوکای بود که فقط به اندازهخونریزیش لحظه کمتر میشد.خونریزی چندانی هم نداشت.

ه کمی با در حیاط ی چاهی کم به دهانهخونی بشن.وقتی داشتم به سمت در حیاط می رفتم توجه

 ی نه چندان دوراز اون فاصلهچیده بودن و بلوک سیمانی  ردیف دوی چاه رو .لبهشد فاصله داشت جلب

نیا با قلم و کاغذ برگشته بود و داروین داشت براش دعا بود.نگاهی به پشت سرم انداختم.کیکامال پیدا 

به چاه گاهی ن خیالم راحت شد.کنجکاو شده بودم تامی نوشت.وقتی داروین رو در حال نوشتن دعا دیدم 

ی سورن افتادم اساسا از داشتم ولی زمانی که توی چاه خونهی خوبی از چاه نبندازم.هر چند خاطره

ی سیمانی نداشت.خیالم راحت بود که همه چیز تحت کنترله خبر بودم و اون چاه مثل این لبهوجودش بی 

 و منم در امانم.

اه گذاشتم و کمی به جلو خم ی چهامو روی لبهسمت چاه رفتم.وقتی بهش رسیدم دستبه 

آب داخل چاه  تم جنب و جوششدم.همونطور که انتظار می رفت داخلش تاریک بود اما نه کامال.می تونس

متوجه جسم سفیدی توی آب ناگهان تصویر خودم که مثل سایه روی آب افتاده بود رو ببینم. انعکاس و

لحظه از  ت بلکه صورت خودمه که تا اونای بعد فهمیدم چیزی که دارم می بینم جسم نیسشدم.لحظه

و به ماما حاال می تونستم صورت ای از خودم رو می دیدمرهی تیهاله داخل آب پیدا نبود.تا قبل از اون فقط

اون  ای می بود اماور دیگهی آب باید طتو مانعکاس تصویر ،کم به خاطر نور وضوح ببینم.می دونستم که

ی در عین انگار روی صورتش نور تابونده بودن.بیش از حد سفید بود.انگار من نبودم ول بود که چهره جوری

موهاش همراه با  ی خودمه.چیزی که منو به شک می انداخت این بود کهحال مطمئن بودم که چهره

ین .تمام ادر صورتیکه اگه تصویر من بود نباید موهاش با جریان آب حرکت می کرد ،تالطم آب در حرکت بود

 سه یا چهار ثانیه بیشتر طول نکشید. ماجرا
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اون صدا .به گوش رسیدخونه  .همین لحظه صدای بلند و عجیبی ازی چاه فاصله گرفتمسریع از دهانه

 یکی دو ثانیه بیشتر طول نکشید و چیزی شبیه غرش بود.دویدم و خودمو به داروین رسوندم.

 بود؟! حسابی شوکه شده بودم.پرسیدم : چی شده؟ صدای چی

 بدون اینکه چیزی بگه با تعجب به در و دیوار خونه نگاه می کرد. ،نیا که خیلی ترسیده بودکی

 اومد.یه چیزی این وسط درست نیست! همین که دعا رو نوشتم یهو این صدا داروین گفت: نمی دونم.

ا همه چیز حل حق با داروین بود.یه جای کار ایراد داشت اما من ازش سردرنمی اوردم.همیشه با دع

 میشد، نمی دونم چه اتفاقی توی اون خونه افتاده بود که هیچ دعایی براش کارساز نبود.

نیا به طرف خونه دوید.من و داروین هم پشت شکستن شیشه از داخل خونه اومد.کیهمین لحظه صدای 

 رو شکستن. ای که روی میز قرار داشتیم آینهسرش رفتیم.وارد اتاق خواب شدیم و دید

 هت زده گفت : وحشتناکه!ن و ب  لرزو صدایی نیا باکی

 ی شیشه هاتون شکسته، این یکی هم روش!داروین گفت : شما که همه

 .آینه نیستنیا : منظورم شکستن یک

نیا داده ای که من به کیم دیدم دعای فلزیبه زمین اشاره کرد.وقتی به اون نقطه نگاه کرد و با انگشت

 اونجا انداختن. بودم رو نجس کردن و

شاید جن باشه شاید هم نه اما چیزی که ازش گفت : من نمی دونم با چی طرفیم.داروین بالفاصله 

 ان!که مسلمون نیستن و خیلی هم شاکی مطمئنم اینه

 نیا با نگرانی پرسید : حاال باید چیکار کنیم؟کی
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تر بشن.اینکه فقط باعث میشه عصبانیمون هم ، موندنما دو تا که کاری ساخته نیستداروین : از دست 

دعا رو نجس کردن یعنی از دعا حساب نمی برن.فقط یه راه می مونه، اونم اینکه احضارشون کنیم و 

 ان.بینیم چی می خوان و از چی عصبانیب

 نیا: شما این کارو انجام میدین؟کی

چون دعا نوشتیم و اونا هم از دعا  تر بشنباعث میشه عصبانی ما داروین : نه متاسفانه.گفتم که حضور

 من یه دوست دارم که اون می تونه براتون این کارو انجام بده.اما .بدشون میاد

 نیا : می تونید االن بهش زنگ بزنید؟کی

داروین : االن توی شهر نیست.احتماال تا فردا هم برنمی گرده اما وقتی برگشت می فرستمش بیاد 

 ونه نمونید.اینجا.تا اون موقع بهتره خ

های داروین رو قبول ی خونه ساکن نشه.عجیب بود که حرفنیا رو قانع کنه که فعال توداروین تونست کی

 کرد.من که هر چی براش دلیل می اوردم قبول نمی کرد.

ی دستمال کاغذی که روی داشبورد .از جعبهنیا بیرون زدیم و راهی قائمشهر شدیمی کیاز خونه با داروین

نداشت  .جای ضربه درد چندانیشت سرم کشیدم.دستمال کمی خونی شددستمالی برداشتم و به پبود 

 کم می سوخت.اما ی

 و عوض کردی؟تونبا هم تلفنی حرف زدیم گفتی خونه از داروین پرسیدم : یه ساعت پیش که

 داروین : آره.

 .دی، معلومه اوضاع رو به راههماشین نو هم که خری -

فقط مصرف  ی گرفته، منو شریکی خریدیم.خونه رو هم حامدر واقع ماشینبد نیست. آره داروین :

 ام.تو چی؟ ماشینت رو عوض نکردی؟کننده
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 ..از وقتی ماشین رو فروختم دیگه دستم بهش نرسیدتربلکم بدمن همون گهی که بودم هستم، -

 و چرا فروختی؟داروین : ماشینت

 ردم مجبور شدم بفروشمش.برای تمدید پروانه وکالتم پول کم او -

 و داری.تحداقل خونهاما داروین : 

 ....به نام منه مسعوده.ولی خبخونه که در واقع مال  -

 داروین : جدی؟

ت رفتم مستقل بشم جایی رو نداشتم.یه مد انداختم بیرون و به اجبار تصمیم گرفتم مبابا اوایل کهآره. -

 م می کرد.پیش مسعود.ولی اون به سختی تحمل

 داروین : بهش حق میدم.

یه مدت هم  اش برام اجاره کرد.بعداز دوست.خالصه این خونه رو از یکی م : خودمم بهش حق میدمخندید

 چند تا قسط دادم ولیبا بدبختی بدم. پس هشش.قرار شد من پول خونه رو قسطی بهفهمیدم که خرید

 همه چیز فراموش شد. دادنبعد یه مدت قسط ن .خیلی برام سخت بود چون کار ثابت نداشتم

از حلقومم  شبا بهره اگه عموی من بود پرتم می کرد توی خیابون، پولشمداروین : چه عموی خوبی داری! 

 بیرون می کشید.

 اگه جای مسعود بودم پدر طرفو درمی اوردم.خود منم  -

بکشی.توقع گیری؟ یادمه می گفتی هاموس ازت خواسته کنار داروین : چی شد که برگشتی به جن

 نداشتم توی همچین موقعیتی بهم زنگ بزنی.

و ی که قبال بهش کمک کرده بودم منبس که این یارو بهم پیله کرد.یکی از آدمای با بی حوصلگی گفتم :

.دوباره رفت اونقدر اصرار کرد تا مجبور شدم براش دو تا دعا بنویسماومد در خونه به این یارو معرفی کرده.
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شکسته اگه نیای مشکل رو حل کنی از دستت شکایت می کنم.خالصه منو  گفت سرم،و برگشت 

 گذاشت الی منگنه.فکر نمی کردم دعاها عمل نکنن و وضع بدتر بشه.

 ها هم بی دین و ایمون شدن.داروین : دیگه جن

 ها تاثیر داره.ی جنعاها روی همهمن فکر می کردم این د -

تر از این حرفاست.البته در کل کم فهمیدم قضیه پیچیدهدم.ولی کمداروین : منم اوایل همین فکرو می کر

اذیت می کنن مسلمون باشن با دعا همه  آدمو هایی کهاگه جنمعموال ت هم داره.بستگی به شانس

های مسلمون به دعا واکنش نشون میدن و بی خیال های کافر از ترس جنجن مه گاهی اوقاتچی حله.

که میگه نباید به آدما نزدیک بشن می ترسن  هاون نیستن از قوانین بین جنلم.اونایی هم که مسمیشن

 ده.حاال باید حامی رو بفرستم برهتوی این مورد حدس می زنم این یارو آسیب جدی بهشون زاما .و میرن

 شون چیه.باهاشون حرف بزنه ببینه مشکل

 همین لحظه گوشیم زنگ خورد.سورن بود.جواب دادم.

 چیه؟ -

 کجایی؟ صدایی آهسته گفت : بهرادبا 

 مشکوک شدم.گفتم : بیرونم، چطور؟

 ی من، االن اینجاست.ان آهسته گفت : مسعود اومده خونههمچن

 دلم خالی شد.گفتم : خیلی عصبانیه؟! .یهو تهدادگاه رو دریافت کرده بود نتیجه ی حتما

من یه وقت این طرفا پیدات نشه.ت بگم شکارت کنه! فقط خواستم به ست تاسورن : عصبانی؟! آماده

 یه خاکی به سرمون می ریزیم. اسعی می کنم آرومش کنم بعد

 من عصبانیه؟ خودت هم شریک جرم بودی! یعنی فقط از دست -
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 ی خودت!ست.فقط بهم قول بده که میری خونهاین حرفا نی سورن : االن وقت

 باشه باشه. -

 سورن : یه وقت نیای اینجا!

 هست.نه، حواسم  -

 گوشی رو قطع کرد.داروین پرسید : کی از دستت عصبانیه؟!و « فعال...» گفت 

من و سورن توی یه پرونده وکلیش شدیم، کلی هم پول ازش ا کالفگی و استرس گفتم : مسعود. ب

 و پرونده رو باختیم. صادر شد گرفتیم.امروز حکم دادگاه

مجانی  و مفت وشسخت بگیره.کسی که خونه بهت : فکر نکنم مسعود زیاد با بی خیالی گفت داروین

 به جونت نمی افته. هابهت داده به خاطر این پول

هم مصادره کنن بدبخت  اونو ی قضاییه ست.اگهآخه فقط پول تمبر نبوده.بیست تومن هم گ روی قوه -

م؟نمی دونی یارو واش به بار اومده رو چیکار کنیای که جلوی طرف دعگیی اینا به کنار، ضایمیشیم. همه

بعد .ش تا چند شب کابوس می بینیببینی یه بار اگه ،کپی مادر فوالدزره یه زن دارهچقدر بی شرفه! 

،دختر میاره من نظر داره مجرده و به زنمیگه که مسعود یه مرد  برگشته توی جلسه ی بازپرسی

 ملکی رو ناموسی کرد!بی خود و بی جهت یه دعوای ما رو توی ساختمون بهم می زنه. امنیتخونه،

 خندید و با تعجب پرسید: واقعا؟! داروین

واسه اینکه به مسعود تهمت بزنه به زن خودش هم رحم نکرد.حاال همچین  خیلی بی ناموسه.آره بابا  -

 .یده دادگاه رو برنده شدآدمی که اونجوری به مسعود پر

 مون می کنه.مسعود بیچارهبا نگرانی گفتم: 

 بی گند زدین، خاک بر سرت.: پس حساداروین 
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 ممنون از دلداریت! -

 تونو می کشتم.جفت بودم مسعودداروین : گند زدی دیگه، چجوری دلداریت بدم؟ من اگه جای 

، صد تو که از مسعود هم بدتری و ببند، داری بدتر بهم استرس میدی!حوصلگی گفتم : دیگه دهنتبا بی 

 رحمت به اون!

نباش.اون مسعودی که من می شناسم با تو یکی کاری نداره.شاید سورن رو خندید و گفت : ولی نگران 

 چک و لقد کنه اما تو رو نه.

 بالخره به خونه رسیدیم.داروین ماشین رو جلوی در نگه داشت و گفت : برو به سالمت.

 ؟!نمیایی داخل -

 ..میرم خونهداروین : نه دیگه، سر ظهر هم هست

.بعد از یک سال خوشش نمیاد ولی دوست داشتم برای موندنش اصرار کنم یادم بود که داروین از تعارف

حداقل یه ناهار  فکر کردم بهترهبی خبری صرفا به خاطر کاری که توش گند زده بودم باعث زحمتش شدم، 

 مهمونش کنم.

 بیا ناهارو با هم بزنیم. -

 داروین کمی فکر کرد و گفت: ناهار چی داری؟!

 نکردم.چی دوست داری؟هنوز بهش فکر  -

مکثی کرد و نگاهی از روی اکراه بهم انداخت.گفت : باشه، میام یه چیزی بدون اینکه جواب سوالم رو بده 

 درست می کنم با هم بخوریم.

 خودم یه چیزی درست می کنم، ناسالمتی تو مهمونی و من میزبان.از ماشین پیاده شدم و گفتم : 

 ه بلدی؟!و گفت : مگ داروین هم پیاده شد
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 ماکارونیه. هم تخصصم باید بگم که آره بابا، اگه نمی دونی -

یادمه چند باری که پیشت بودم خودم  منظورم آشپزی نبود.رسم میزبانی رو میگم مگه بلدی؟! داروین :

 غذا درست کردم.گفتم شاید هنوز در باب میزبانی هیچی حالیت نیست.

گفتم : فکر می  در حیاط رسیدیم.در حالیکه داشتم کلیدها رو از جیبم بیرون می اوردم پشت هر دو به

درست کنی تا احساس راحتی  برای همین اجازه دادم غذا ،ایم و این حرفا رو نداریمکردم با هم صمیمی

 می کنی! م.نمی دونستم اینجوری دربارهکنی

 من اصال راجع به تو فکر نمی کنم.گفت : 

 یهو به ذهنم رسید که قدیما اینجوری بودی. ادامه داد: هبا خند

 ای خنثی گفتم : لطف داری.با قیافه

 چنان می خندید.بدون هیچ دلیل خاصی داشت بهش خوش می گذشت.هم

 حیاط با ماشین مسعود که داخل،  درو باز کردم.به محض باز کردن درقفل در چرخوندم و  کلید رو داخل

با دیدن ماشینش حسابی شوکه شدم و قلبم ریخت.ته دلم شک کرده بودم پارک شده بود مواجه شدیم.

که تماس سورن کامال بی معنی بود.باید حدس می زدم اینجوری میشه! متاسفانه راه فراری وجود 

از قبل  خودش رو به تراس رسوند و از در پذیرایی بیرون اومد و نداشت چون همین که وارد شدیم مسعود

 گوش به زنگ و آماده بود.

و داروین بهش سالم نداشت.من  ود.اخم کرده بود اما حالت انفجاریش زیاد عصبانی و برافروخته نبچهره

 .ش جوری بود که انگار کمی جا خوردهو تکون داد.حالتمون سرشکردیم.در جواب

 پرسید : این چرا اینجوری شده؟!ب تعج با به داروین کرد و ای گذرادستشو آروم باال اورد و اشاره

 گفتم : وزنه ، پروتئین.
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دادم چون خودمم هنوز تو  بود.باورش براش سخت بود.بهش حق می عضالنی تعجب کردهداروین  از دیدن

 !شوک بودم

توی دادگاه باید جوابگوی مسعود باشم اما دوست نداشتم به اون  مونباختبا اینکه می دونستم بعد از 

خدا رو شکر ببینمش. بعد از چند روز که عصبانیتش فروکش کرد می خواستمرو بشم.روبهی باهاش زود

 بهم احساس امنیت می داد.از اونجایی که دریه جورایی با توجه به هیکلش م.روین رو نگه داشتکه دا

یف و عصبانیت مسعود رو برای داروین تعر به بار اوردیم دادگاه افتضاحی که توی ماجرای ،مسیر برگشت

به خاطر همین مثل همیشه سر شوخی رو با مسعود باز نکرد و سر به سرش نذاشت.بدون  ،کرده بودم

 هیچ حرفی به پذیرایی رفتیم.

ای بود.وقتی وارد پذیرایی شدیم سرشو بلند کرد و با چهرهسورن روی کاناپه نشسته بود و سرش پایین 

خشک شد و با تعجب نگاهش روی داروین  یه لحظه هر سه تامون رو از نظر گذروند.برای حتاو نار گرفته

 اندکی پرسید : تو چرا اینجوری شدی؟!

 نشست و با لحنی بی تفاوت گفت : وزنه ، پروتئین. تکی مسعود هم روی مبل

 ای به کتف سورن زد و پرسید : حالت چطوره؟ی آهستهکنار سورن نشست و با کف دست ضربهداروین 

آخی گفت و جایی که داروین بهش دست  ندمهلکی خورده باشه ، با صدای بل یاما سورن انگار که ضربه

 رو مالید. زده بود

 : ببخشید، من که محکم نزدم!داروین حسابی جا خورد و ترسید 

که از درد مچاله شده بود رو جمع و جور کنه و گفت : نه اشکال نداره، از قبل  ایسورن سعی کرد قیافه

 درد می کرد.

های خوبی نبودن! برای فرار از ش نشونهد از سورن دیدم و درد کتفاحتی که لحظه ی وروی نارچهره

 موقعیت و فکر به اینکه چه خاکی به سرم بریزم گفتم : من میرم ناهار درست کنم.
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دست من یا  و گرفته بود.مسعود هر چقدر هم ازاسترس تمام وجودمو بالفاصله راهی آشپزخونه شدم.

تا  مون عصبانی میشد،البته به جز یه بار...باید خیلی از دستمون نمیزدسورن عصبانی میشد کتک

بدنم به طور اتوماتیک  ،بدون اینکه حواسم باشه .حسابی هول کرده بودم وو زیر پا می گذاشتشقانون

ه بودم و داشتم زیر بیرون اوردداشت کارها رو انجام می داد.اصال متوجه نشدم کی قابلمه رو از کابینت 

ی اجاق گذاشتم و خواستم زیرشو روشن کنم که متوجه یه قابلمه و روی.قابلمه رشیر آب پرش می کردم

داخلش عدس پلو بود.مخم هنگ کرده بود که یهو صدای بسته شدن دیگه روی گاز شدم.درش رو باز کردم.

 در آشپزخونه باعث شد از جا بپرم و به خودم بیام.

بود باز هم کلی صدا داد و اما چون در خراب  ورن بود.سعی کرد آروم درو ببندهبه طرف صدا برگشتم.س

 آخرشم بسته نشد.

 به سمتش رفتم و به آهستگی گفتم : چرا نگفتی با مسعود میای اینجا؟!

ه تو نکیبعد از ا،  گه این دیوونه گذاشت؟ دو ساعت پیشگفت : م ای شاکی و صدایی آرومسورن با قیافه

 من. یگوشی رو قطع کردی اومد خونه

 خب درو باز نمی کردی! -

بیشتر از قبل شاکی شد اما مواظب بود که صداش باال نره : اصال زنگ نزد که من بخوام باز کنم یا سورن 

.منم ه بود، مسعود هم اومده بود داخلصاحبخونه از قبل در حیاط رو باز گذاشتاز شانس گند من، نکنم!

خیلی آروم و! اولش فکر نکردم عصبانی باشه.مرگم در ورودی رو قفل نکرده بود.یهو دیدم از در اومد تخبر 

و عصبانی هم نیست  وقتی دیدم مسعود اومدهغذا درست می کردم. نظر می رسید.داشتم بعد عمریبه 

بیای دور هم باشیم و در آرامش زهرمارمونو  ش به تو هم زنگ بزنمبعد ی کنم کهدرست م غذا بیشترگفتم 

 .بخوریم

 کتکت زد؟ یهو بلند شد -
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روی صندلی که خستگی نشستم  ،د از اینکه برنج رو دم کردمسورن : نه بابا، کاش این کارو می کرد! بع

منم پشتم بهش .غذا که روی اجاق بود یقابلمهسر  ی.چند دقیقه گذشت و مسعود رفت باالدر کنم

 ،ی داغ رو گذاشت روی کتفمدر قابلمه از پشت غافلگیرم کرد و کردم می خواد به غذا سر بزنه.یهو فکربود.

 کرد! کبابم

ای دایره قرمز یه سوختگیو بهم نشون داد.شهای پیراهنش رو باز کرد و کتفسورن دو سه تا از دکمه

عجیبی هم آب اورده بود ش به طرز شش سانت روی کتفش ایجاد شده بود.سوختگی پنج شکل به قطر

 و ورم داشت.

 انگار می تونستم دردش رو حس کنم.بیچاره سورن! گفتم : چقدر زیرش آب افتاده!

شده بود  سورن : آره المصب.نه که برنج رو گذاشته بودم دم بکشه ، هر چی آب توی در قابلمه جمع

اده کنم منه استف میامانم همیشه بهم می گفت از دَ منه بدبخت! م سرازیر شده سمت سوختگی

 احمق توجهی نمی کردم.

 چرا وقتی بهم زنگ زدی چیزی نگفتی؟! یه عالمتی چیزی می دادی. -

تاکید داشت که تو رو بکشونم فقط  سورن : چه عالمتی؟! مسعود مثه شمر باال سرم وایساده بود!

 ی خودت.خونه

 چرا پیام ندادی؟! -

 .منم غذا رو برداشتم و اومدم.گرفت و اومدیم اینجام گوشیمو سورن : بعد از اینکه زنگ زد

 من خیلی خرم... -

 سورن سریع گفت : خیلی!

 ....من خیلی خرم که تا حاال قفل درو عوض نکردم!م ادامه دارهگفتم: خفه شو جمله
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 واقعا خری چون مسعود اصال کلید نداشت.از دیوار باال اومد. سورن :

 جدی میگی؟!! -

 ظاهرا این کار خیلی براش ساده بود.سورن : آره، منم تعجب کردم ولی 

 تر میشه!هر روز داره عجیبلعنتی  -

.حتی بعد باهاش بودم فقط چند کلمه حرف زد رفتارش عجیب شده.تمام مدتی کهواقعا سورن : موافقم.

 !های خونسرد شدهش نبود.مثه قاتلمنو سوزوند هیچ حس خاصی تو چهره از اینکه

 ی جدیدی از خشم بروزرسانی بشه!مسعود به مرحلهفکر کنم این گندی که زدیم باعث شده  -

 سورن : منم همین فکرو می کنم.

از خودش نشون نداد.در  چنینی بودیم مسعود عصبانیت یا واکنش این تمام مدتی که مشغول ناهار خوردن

واقع برعکس همیشه خیلی خونسرد به نظر می رسید.شایدم فکرش مشغول بود...نمی دونم.اما 

مطمئنم مثل همیشه نبود.شاید داشت جلوی داروین مراعات می کرد.البته بعید می دونم اینجوری بوده 

و همه کس  همه چیز صبانی میشد مراعات کسی رو نمی کرد چشماشو به رویباشه.معموال وقتی ع

ای هم باشه وگرنه اون حجم از خونسردی بی سابقه دس می زدم فکرش درگیر موضوع دیگهحمی بست.

بود.شاید هم همونطور که در کمال خونسردی سورن رو سوزونده بود، می خواست یه بالیی هم سر من 

 بیاره! باید حواسمو جمع می کردم.

ما اجازه ندادم و برای چایی نگهش داشتم.یک درصد احتمال می بعد از ناهار داروین می خواست بره ا

مون رو به تعویق انداخته.برای همین دادم که مسعود به خاطر حضور داروین بهمون تخفیف داده و کتک

 نهایت تالشمو می کردم که داروین رو نگه دارم.

نشستم.سورن بین من و داروین قرار سینی چایی رو روی میز گذاشتم و کنار سورن و داروین روی کاناپه 

 یلی خوشحال بودم.خطرش کمتر بود.داشت و مسعود هم روی مبل تکی نشسته بود که از این بابت خ
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حتماال به همین خاطر ا که ستمونده.یکمم ای توی یخچال داشتمم : ببخشید فقط چهار تا نون خامهگفت

 .بدمزه هم باشه

 دادی. داروین گفت : ممنون که قبلش هشدار

 ها رو برداشت.ایو یه دونه از نون خامه

م اومده بود نون بعد یه پسره هیه بار رفتم قنادی شیرینی بخرم.داروین : اوایل که اومده بودم شهرتون 

 نارنجکی!  ای می گفتبه نون خامهای بگیره،خامه

 خندید و ادامه داد : فکر کن! یعنی اگه پرتش کنی منفجر میشه؟

 گفتم : از نظر من که هیچ اشکالی نداره. بردم و آروم سورن گوشنزدیک سرمو 

 سورن: منم همینطور.

نمیشه ی اصطالحات خاصی بین مردمش هست.شهرمسعود خطاب به داروین گفت : به هر حال توی هر 

 مسخره کرد.

 پ کرد. جدی بود و مطمئنم داروین هم ک  لحن مسعود کامال

های ری اینو خوب می دونم.مثال همشهریمن به عنوان یه مالیینطوره..قطعا همسریع جواب داد : آره آره

 حسابی خندید(ت.)یوون خونگی میگن پبعد خارجیا به حمن به دماغ میگن پ ت.

رن بهش گفت : هایی خنثی به تالشش برای از بین بردن سوء تفاهم نگاه می کردیم که سوبا چهره

 نداشتی.فهمیدیم منظوری کانالو عوض کن، باشه

 منو بیار. شو برو شناسنامه و کارت ملی لعنتیمسعود گفت : بهراد ، پا

 با حرفش جا خوردم و گفتم : مگه مدارکت دست منه؟
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مطمئنم  .امار کوفت زهرماری که بودمسعود : آره، آخرین بار دادمش به تو برای تنظیم دادخواست یا ه

 دست توئه.

 ولی فکر کنم بهت پس دادم! -

 !بگم ازم عصبانی بود یا ناامیدهاشو تنگ کرد.نمی تونم دقیق شمدوباره چ

 م وقت منو تلف نکن!فکر کنی؟ پاشو برو بگرد انقدر بخوای باهاش گفت : تو مگه مغز هم داری که

 مو بگردم.به احتمال زیاد یادم رفته بود بهش پس بدم.فورا راهی اتاق شدم تا وسایل

ای ندیدم.همین اتشو پخش زمین کردم اما شناسنامهرفتم.تمام محتویوارد اتاق شدم و اول سراغ کیفم 

مو به لحظه صدای بسته شدن در اتاق رو از پشت سرم شنیدم.فکر کردم کسی وارد اتاق شده.سر

.اهمیت ندادم.خواستم به سمت سمت در چرخوندم.در بسته شده بود اما کسی به جز من توی اتاق نبود

مو جلب که صدای تق تق آرومی که از طرف کمد دیواری شنیده میشد توجه فایل کشویی کنار پنجره برم

می  توی قفل به در کمد نگاه کردم.کلید کمد داشت خیلی آروم کرد.با اون صدا سر جام خشک شدم و

کسی داشت قفلشو باز می کرد که من نمی دیدمش.یه ثانیه بعد در کمد کمی باز شد و  چرخید.انگار

به سمت در اتاق  گه اونجا جای موندن نبود! بی درنگای ازش بیرون اومد.دییدهد و رنگ پردست سفی

خودمم نمی دونستم داره در اتاق هم قفل شده بود. یین و باال کردم امای درو چند بار پارفتم.دستگیره

بیرون ز کمد چه اتفاقی میفته! چیزی نمونده بود داد و هوار راه بندازم که دیدم هاموس به آهستگی ا

 .شانس اوردم داد نزدم!وی پنج یا شش ثانیه اتفاق افتادی اینا تاومد.همه

چند  م بده!با عصبانیت به سمتش رفتم و با کف دستصبانی بودم.چیزی نمونده بود سکتهاز دستش ع

رتیکه؟ داشتم سکته می مگه مرض داری م ش زدم و همزمان گفتم :ی سینهی محکم به قفسهضربه

 !کردم

 ت : ببخشید، اصال بیا بغلت کنم.حرف می زد گف د و درحالیکه به آهستگیخندی
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هاش و گفتم : نمی خوام، دستت به من رم حلقه کنه که محکم زدم روی دستهاشو دوخواست دست

 نخوره ها!

 ت.ظاهرا خیلی ار زهره ترک کردن من لذت برده بود.هاش تمومی نداشخنده

ولی نمی دونم چرا هر وقت باهات کار اینجوری ظاهر بشم. نمی خواستمگفت : تقصیر من نیست! 

 مهمی دارم دور و برت شلوغه!

 توی دستش ظاهر شد و به سمت من گرفتش. ی مسعود از هوابعد شناسنامه

 گفت : بیا، اینو از تو کیفت برداشتم.می خواستم برای ظاهر شدنم یکم زمان بخرم.

ش هم داخلش رو باز کردم.خوشبختانه کارت ملی شناسنامهمحکم و با بی حوصلگی از دستش گرفتم.

 بود.

مو نمی ر این قضیه مسعود کله.خیالم راحت بود که حداقل به خاطگرفتم یدن شناسنامه کمی آرومبا د

 کنه.

 حاال چیکارم داشتی جناب همزاد! پرسیدم : طلبکارانه 

 یه که خودت زدی!هاموس : اینجوری باال نگیر! اگه دوباره اومدم به خاطر گند

 ؟مگه من چه گهی خوردم -

 گیری نری؟هاموس : ما قرار نذاشتیم که دیگه دنبال جن

 اگه منظورت از قرار اینه!تو گفتی نرو منم دیگه نرفتم. -

 هاموس : پس امروز توی کوتنا چه غلطی می کردی؟

 .ش جدی شدز شوخی و خنده خبری نبود و قیافهدیگه ا
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مرتیکه بود.اونقدر منو تحت فشار گذاشت که مجبور شدم باهاش برم.حتی می  گفتم : همش تقصیر اون

 خواست ازم شکایت کنه!

نمی کردی کار نکرد.اگه از اول قبول  هاتبودی و دعا دیدت کرد چون از قبل براش دعا نوشتههاموس : ته

 !به تهدید نمی رسید کار

گیری درست کردی که هنوزم ی جناول خودت واسم سابقه رت اینه که من مقصرم؟ خوبه ازاالن منظو -

 .ه اینجور کارها سراغم میانمردم واس

گیری اشکال نداره.منم اشتباهات جن رفتی تم گفت : حاال این چیزا مهم نیست.شو گرفوقتی دید مچ

 سر اون چاه؟سوال مهم اینه که چرا رفتی باال ل خودم کشوندمت تو این ماجراها.از او.خودمو قبول دارم

 نیا رو میگی؟ی کیچاه خونه -

ش حق به جانب شده بود.گفت : آره عزیزم! خیلی دلم می خواد بدونم چرا رفتی داخل چاه رو نگاه قیافه

 کردی؟ وقتی داروین اومد دیگه همه چیز تموم شده بود.لزومی نداشت بری اینور و اونور سرک بکشی!

 چاه؟! نکنه اونجا بودی و خودتو نشون ندادی؟! یلبهتو از کجا می دونی من رفتم  -

 هاموس : نه اونجا نبودم ولی یه نفر بهم خبر داد که تو رو اونجا دیده.اون برام تعریف کرد.

 اون یه نفر جن بوده؟ -

 هاموس : آره.

 دنیای شما همه همدیگه رو می شناسن؟ ببینم تو -

 هاموس : نه چطور مگه؟!

 همینجوری. -

 منو بده! هاموس : جواب
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ی عجیبی منو کشوند اون سمتی.حاال به .یه نیروی جاذبهچرا رفتم سمتش نمی دونم چاه؟ یدرباره -

 خاطر همچین چیزی باید محاکمه بشم؟!

 : آره! محکم گفت هاموس

 واقعا؟ -

 ولی باید اینجوری از کمد بیرون می اومدم تا ادب شی!: نه خب  سریع کوتاه اومد

ی دونم چرا دلیل اومدنش رو واضح نمی گفت.مطمئن بودم اون چیزهایی که گفته خیلی مشکوک میزد.نم

 حقایق نصفه و نیمه بودن.

 گفتم : تمام حرفت همین بود؟ که من رفتم باالی چاه و باید منو می ترسوندی تا ادب شم؟

 ه...حقیقش اینه کهاموس : نه 

 ولش کن.نفس عمیقی کشید: 

وجه سمت اینجور چیزا ینه که دیگه به هیچبود.ادامه داد : چیزی که تو باید بدونی ادرگیری  انگار دچار خود

 .نری

 گیریه؟منظورت جن -

ه مسائل ماورایی میشه.حتی همین داروین و هر چیزی که مربوط بگیریه.ینش جنهاموس : مهمتر

 زیاد باهاشون نگرد.حامی.

 مجید جوابمو ندادن مجبور شدم. نمی خواستم به داروین زنگ بزنم ولی چون مهراب و -

رده.  هاموس : مهراب م 
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ای بعد از دست مو روی قلبم گذاشتم.لحظه.دسته شدمبا شنیدن این جمله حسابی جا خوردم و شوک

متوالی به بازوش  یراب رو بهم داده.دوباره چند ضربههاموس عصبانی بودم که اونجوری خبر مرگ مه

 ؟! این چه طرز خبر دادنه روانی کوبیدم و گفتم :

 هاموس : چجوری باید می گفتم؟

 گیری؟چجوری این اتفاق افتاد؟ با جن نمیگی خبر مرگم شوکه میشم؟ حاال دوستم بوده! مهراب -

 هاموس : نه، کنار خیابون وایساده بود که ماشین بهش زد.

 مجید چی؟ اون حالش خوبه؟! با ناراحتی گفتم : بیچاره...

 ست.حالش خبر ندارم ولی مطمئنم زنده ازهاموس : 

 چند ثانیه مکث کرد و گفت : پس خیالم راحت باشه؟

 بابت؟ -

 هاموس : اینکه سمت این جور مسائل نمیری؟

 باشه ، خودمم عالقه ای ندارم. -

ی بدون سایه نصف شب زده دیدی یای جن اگه چاهی وسط یه خونه ی بعد همدفعه : با طعنه گفت

 لطفا دنبالش نرو! وسط ناکجاآباد دیدی جسم

 با بی حوصلگی گفتم : باشه.

میزد و به اتاق نزدیک میشد.قبل  مو صدااسم همین لحظه صدای مسعود رو از بیرون اتاق شنیدم.داشت

 ها نرو.اموس گفت : یادت نره، دنبال سایهاز اینکه وارد اتاق بشه ه

 ود.وقتی مسعود وارد اتاق شد هاموس رفته ب

 شناسنامه رو سمت مسعود گرفتم و گفتم : پیداش کردم.



 

 

ریونی    4کسان هیچ 47  

 

 نکردی و از ترس متواری شدی. ون! فکر کردم پیداشتش و با اخم گفت : چقدر طولش دادیازم گرف

 نه برای چی باید بترسم؟ -

 ابروهاشو باال برد و با کنایه گفت : نمی دونم!

نمی کردم دهنم توسط مسعود آسفالت .اگه پیداش بود و جوابش هم واضح سوالم کامال مزخرف

مو بهم ریخته بود.با اینکه میشد.ولی اون لحظه ترس از مسعود رو از یاد برده بودم.خبر مرگ مهراب حال

ما حس بدی داشتم.از طرفی هم زیاد صمیمی نبودیم و مدت کوتاهی رو با هم سپری کرده بودیم ا

و پر از استرس برگردم.با  ه اون روزهای جن زدهنمی خواستم بهاموس مشکوک بود.اصال دلم  ایهحرف

 وردم ترجیح می دادم خودمو از همچینکتک می خ گیر مزخرفی هم بودم و همشتوجه به اینکه جن

نیا خریت محض بود.نباید قبول کردم که دعا نوشتن برای کی هایی دور نگه دارم.توی ذهنمموقعیت

ش.دیگه نباید از این دنبالش راه بیفتم و برم خونه نکهوقت سعی می کردم بهش کمک کنم یا ایهیچ

 ها می دادم.سوتی

 شه.ت هم داخلبه مسعود گفتم : به هر حال کارت ملی

ها.سورن و داروین در حال حرف زدن بودن.همین که وارد پذیرایی اتاق بیرون اومدم.برگشتم پیش بچهو از 

 شدم سورن پرسید : پیداش کردی؟

 آره. -

نها باشم و با خودم خلوت می خواستم چند دقیقه تچایی رو جمع کردم و به آشپزخونه رفتم. هایاستکان

های چایی رو روی زمین گذاشتم و نشستم.در ماشین ظرفشویی های کثیف ناهار و استکانکنم.ظرف

 .کردم ها داخل ماشینبه چیدن ظرفروع رو باز کردم و ش

 : کمک نمی خوای؟همین لحظه صدای داروین رو شنیدم که گفت 

 سرمو بلند کردم.جلوی در آشپزخونه وایساده بودم.
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 نه ممنون. -

 روم نشست.و با کمی فاصله روبه جلو اومد

 ای متفکر گفت : یه سوال مهم دارم.با قیافه

 بپرس، فقط ناجور نباشه. -

ذارن کنار خیابون  یکه مهاییه هات شبیه مبلمال عهد بوقه، مبل خندید : نه ناجور نیست....تو تلویزیونت

هات پردهچالت مال قرن پیشه ،ت مثه حلبی آباده، یخهای آشپزخونه، کابینتروش میشینن و پیرمردها

ت مفت نمی ارزه...اونوقت رفتی ماشین ظرفشویی ی رنسانسه و کال وسایل خونهدوره مربوط به

 خریدی؟!

 آخه ظرف شستن سخته. -

 اتو اولویت بندی کنی!م باید نیازهداروین : حس می کن

 منم یه سوال ازت دارم. -

 داروین : بپرس.

 ناجورم بود اشکال نداره. با خنده گفت :

 ها نرو چیکار می کنی؟!اگه یه جن بهت بگه دنبال سایه -

 ی خودمم فرار می کنم.بی درنگ گفت : اونوقت از سایه

 واقعا؟ -

 گفته.به نظرم فقط فرار کن!داروین : آره دیگه، حتما یه چیزی می دونسته که 

 خودمم به همین نتیجه رسیدم. -
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 داروین : مگه اخیرا جنی دیدی؟

ی مسعودو پیدا کنم هاموس جلوم سبز شد.گفت نباید چند دقیقه پیش که رفتم شناسنامه آره.همین -

 آخرشم بهم گفت سمت هیچ موقعیت مشکوکی نرم. گیری میشدم.دوباره درگیر جن

البته در کل بدیهیه که تو نباید سمت اینجور چیزا ت : حتما یه چیزی می دونه دیگه.فکمی فکر کرد و گ

 می خوری و گند میزنی.میری کتک چون همش بری.

و مسئله رو ارجاع دادی به  مین امروزم هیچ غلطی نکردیکنایه آمیز گفتم : نه که تو خیلی موفقی! ه

 حامی.

 جمع و جور کنه.رفیق تو که هر ده سال یه بار ظهور می کنه!من یکیو دارم که گندهامو داروین : باز 

آخه تو این ظاهر شده عجیب نیست؟! شایدم نه.کمی مکث کرد و ادامه داد : ولی اینکه بعد نود و بوقی 

حتما به خاطر موضوعی که امروز آره،چند وقته سمت اینجور چیزا نرفتی که بخواد خودشو بهت نشون بده.

 .پیش اومد ظاهر شده

 تازه گفت با تو و حامی هم رفت و آمد نکنم. -

 دعاگونه باال اورد و زیرلب گفت : خدایا شکرت! هاشو با حالتدست

 بعد خندید و گفت : این بهترین خبر عمرم بود.

 برای منم واقعا مسرت بخش بود! -

 ایم.داروین : خوشحالم که هم عقیده

 مو بهم ریخت...اما یه چیزی گفت که اعصاب -

 داروین : چی؟

 تو می دونستی مهراب مرده؟! -
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 کمی فکر کرد و پرسید : همونی که روانشناس بود؟

 آره. -

 خدابیامرزش.مگه تو نمی دونستی؟!هر دیده بودم.خیلی وقت پیش بود.شو توی شیهداروین : آره اعالم

 نه ، تازه االن شنیدم.اعصابم خرد شد. -

 و دم... آه؛آدمه دیگهناراحت نباش. م گذاشت و گفت :دست راستشو روی شونه

 ون مادرت بس کن! خیلی چندش دلداری میدی.دستشو کنار زدم و گفتم : جمحکم 

 خندید و گفت : واقعا بی لیاقتی.منو بگو این همه احساس توی این حرکت گذاشتم.

 نسوزه...ها از شوخی، دلت برای مرده ولی گذشته: با حالتی جدی ادامه داد و کرد مکث کوتاهی

 و بگی!خوای دیالوگ دامبلدور به هری پاترحرفشو قطع کردم و گفتم : امیدوارم نسریع 

 .حال و مزخرفیضد خواستم همونو بگم! واقعا اعتراض آمیز گفت : اه می

ی اومدم در ماشین ظرفشویی رو بستم و خواستم بلند شم تا قرص شوینده بیارم که داروین گفت : راست

 ؟!بترکونیم نداری یه نارنجکاینجا بپرسم دیگ

 ایه؟منظورت نون خامه -

 داروین : آره.

 سهم منم می خوردی.گفتم که ، همون چهار تا تو یخچال بود. -

 اشکال نداره، االن که میرم خونه یه جعبه می خرم.اونم خوردم. از جاش بلند شد و گفت :

 پرسیدم : می خوای بری؟

 ندارم.رفیقت هم که گفته با من رفت و آمد نکنی.داروین : آره دیگه، اینجا کاری 
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 فقط تو رو نگفت، حامی رو هم گفت. -

 داروین : ممنون که این همه حس مهم بودن بهم میدی!

 کوتاه خندیدم : همینجوری گفتم.

 داروین هم خندید و گفت : خب دیگه من برم گورمو گم کنم.

 تا باهام دست بده. دستشو به سمتم دراز کرد

 دست دادم و پرسیدم : ناراحت که نشدی؟! باهاش

 داروین : نه بابا، فکر می کنی اونقدر برام مهمی از حرفات ناراحت بشم؟

 پس بیشتر بمون.دور هم هستیم دیگه.خب  -

 داروین : واقعا کار دارم، باید برم.چطور مگه؟ دوست داری بمونم؟

حضورت بهم آرامش میده.حس می کنم اگه بری شاید باورت نشه ولی برای اولین بار در تاریخ بشریت،  -

مونو می مسعود سر همون گندی که زدیم یه کتک مفصل بهم میزنه.انگار به خاطر حضور تو داره مراعات

 کنه.

، دون اینکه چیزی بگه بهم خیره میشهداروین : ولی من فکر می کنم مسعود منتظره تا من برم.مدام ب

 ی اعمالتون تنها بذارم.شما رو با نامه ترجیح میدم برم وواقعا معذب شدم.

 ای تحویلم داد.بعد خنده

 گفتم : برای یه بار هم که شده بیا و یه لطفی در حق من بکن!

گیری.بیشتر از این سردیت می نی جار بهت لطف کردم و اومدم سر صحنهداروین : نه دیگه، امروز یه ب

 تازه یادته نذاشتی دلداریت بدم؟! االن باید تالفی کنم تا دلم خنک شه. کنه.

 ای!خیلی عوضی -
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 نیشخندی زد و گفت : می دونم.فعال خدافظ.

بعد به سمت پذیرایی رفت تا از مسعود و سورن هم خداحافظی کنه و طولی نکشید که خونه رو ترک 

 کرد.

فت.اصال دوست نداشتم برم پیش مسعود اما سورن خونه در سکوت مطلق فرو ربعد از رفتن داروین،

رو شم.به هر حال که بالخره باید با خشم مسعود روبه پیشش تنها بود و باید می رفتم.خودمو قانع کردم

ها از موضوع به این مهمی شناختم و می دونستم به این سادگییه روز و دو روز نبود که مسعود رو می 

 یح می دادم.رو ترج منو نسوزونه، همون چک و لگدمی کردم نمی گذره.فقط دعا 

مون چون اگه به سمت ترین مکان بوداناپه کنار سورن نشستم.اونجا امنبه پذیرایی برگشتم و روی ک

.همچنان سکوت برقرار بود.مسعود نگاهی به من و هجوم می اورد حداقل یه نفر شانس فرار داشت

 م از اون نگاهشاگردهای احمق و تنبلش بود.خودمنی به سورن انداخت.نگاهش شبیه نگاه معلم عصبا

داشت.سعی می کردم با هم چشم تو چشم  الت می کشیدم.مطمئنم سورن هم همچین حسیخج

 نشیم.با تمام وجود دلم می خواست سکوت رو بشکنه و چیزی بگه.

 روز دادگاه بهت چی گفتم؟!از چند ثانیه ازم پرسید : من بعد 

 میقی کشیدم و گفتم : خیلی چیزا گفتی...هول شده بودم.نفس ع

وقتی قاضی ما دو تا رو محترمانه بیرون کرد بهت منظورم بعد از جلسه ی دادگاهه. گفت : نه، با جدیت

 چی گفتم؟

 : من خیلی احمقم که به تو و سورن اعتماد کردم؟! پرسیدم با تردید

 کالفه شد : نه!

 کردم؟ آره دقیقا همین بود! گفتی من خیلی خرم... سریع گفتم : من خیلی خرم که به شما اعتماد
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تونو می ذارم لب با عصبانیت حرفمو قطع کرد و گفت : نه احمق! گفتم اگه این پرونده رو ببازیم سر جفت

 باغچه و گوش تا گوش می ب رم!

 آروم گفتم : آهان...آره همین بود.

 ت!م گفت : خاک بر سرت با اون حافظهسورن زیر لب به

دمون بریم لب باغچه و منتظر خو نه بهمون نگاه می کرد.انگار می خواستد عصبی و طلبکارامسعو

 من و سورن مونده بودیم چی بگیم.مون بشیم. نوبت

 می تونیم اعتراض بزنیم و واسه تجدیدنظر اقدام کنیم. !نمیشه گفت قطعا باختیمسورن : 

.فکر می کنی من این هم کاری برامون نمی کنه وقتی دادگاه اولیه رو باختیم قطعا تجدیدنظرمسعود : 

 آسیاب سفید کردم؟! موها رو تو

 آروم گفتم : من که موی سفیدی نمی بینم!

 سورن : منم همینطور!

 مکله ت شما دو تا یه موی سیاه روس: نمی بینید چون رنگش می کنم! از دبا توپ و تشر گفت مسعود 

 ی موهام سفید شدن!م همهچند وقت حرص خورداز بس توی این .نمونده

 سورن : ولی خیلی طبیعی به نظر می رسه! از چه برندی استفاده می کنی؟!

ید تنبیه شین.اگه : ساکت باش، حرف مفت نزن! بعد از این گندی که زدین با مسعود به سورن تشر زد

 تون نکنم تا آخر عمر به خودم فحش میدم!تنبیه

 تنبیه کردی! هنوز جاش درد می کنه...سورن مظلومانه گفت : آقا منو که 

 مسعود : اون در برابر بالیی که می خوام سرتون بیارم اصال تنبیه محسوب نمیشه.

 ت برگشت! هنوز که معلوم نیست.شایدم یارو اعتراض نزد و بیست تومن -
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 ای که شده جورش می کنم بهت پس میدم.ه اگرم برنگشت خودم با هر بدبختیسورن : آره، تاز

 مسعود : ینی شما دو تا حاضرین از جیب خودتون بیست تومن بدین ولی تنبیه نشین؟!

 حق انتخاب داریم؟ -

مسعود : آره خب، اگه بیست تومن رو مصادره کنن من بهتون بین تنبیه شدن و پس دادن پول حق انتخاب 

 میدم.

 خب اگه اینجوریه من تنبیه رو به جون می خرم. -

 : نه بابا، پول رو جور می کنیم!سورن خطاب به من گفت 

 تره.از کجا می خوای پول جور کنی؟، تنبیه آسونبهش گفتم : بی خیال

 سورن : کلیه رو واسه همین روزا گذاشتن!

 چرت و پرت نگو! -

 تو قبول کنی؟ شاید من گفتم بپر توی چاه!: یعنی تو حاضری چشم بسته تنبیه مسعود ازم پرسید

 چند ساعت پیش و تصویری که توی چاه دیدم افتادم.ناخودآگاه یاد اتفاق 

 به جز پریدن توی چاه هر چی باشه قبول می کنم. -

ید به خاطر تر شده بود.بعد با لحنی متاسف گفت : می دوند ثانیه سکوت کرد.انگار کمی آروممسعود چن

 دار شده...شما دو تا غرورم خدشه

ارو همسایه هه بلند ی دادگاه اومد این ید : امروز که نتیجهادامه دا و دوباره عصبانی شد و با خشونتیه

نزدیک بود به خاطر نم.شروع کرد به دری وری گفتن.نتونستم خودمو کنترل ک و ی منشد اومد در خونه

 که شما به بار اوردین قاتل هم بشم! افتضاحی

 تون می کردم!کبابست وگرنه بستهسریع لحنش رو تغییر داد و با افسوس گفت : حیف که دستم 
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 !منو که کباب کردی سورن شاکی شد و گفت :

 .هیچکس به اعتراض سورن محل نداد

 تون درگیر شدی؟نگرانی پرسیدم : ببینم با همسایهبا 

لش اومد در خونهخیالی جواب داد : درگیر که نه. مسعود با بی م ، داشت واسم ک ری می خوند منم ه 

 دادم و درو بستم.

 داد میزد که داره دروغ میگه. ش.قیافهبهش شک کردم

 با حالتی مشکوک ازش پرسیدم : همین؟

 همچنان با بی خیالی گفت : آره دیگه.

 مطمئنی؟ -

 ود : آره، البته یه مشت هم زدم.مسع

هایی می داد و درگیر اون پرونده نباید همچین سوتی شدم.بعد از باخت تویاز دستش عصبانی 

 شکایت کنه. از مسعود به جرم ضرب و جرحرو بره میشد.ممکن بود یا

 گفتم : میشه بگی دقیقا به کجا مشت زدی؟!

 ش.صلگی جواب داد : اه چه می دونم!به شکم صاحاب مردهبا بی حو

 و میگهو هم وسط می کشه موننده قبلیمی دونی اگه بره شکایت کنه چی میشه؟ حتما پای اون پرو -

 حاال دیگه بیا و درستش کن!پرونده سازی کنن، کتکم هم زدن. من ببینید اینا می خوان واسه

مسعود با خونسردی جواب داد : نگران نباش،مال این حرفا نیست.منم جوری نزدم که بتونه بره شکایت 

 کنه.بار اولم که نیست.وقتی اثری از زد و خورد نباشه چیو می خواد ثابت کنه؟

 برداره ببره بگه مسعود منو کتک زده، اینم شاهد.ممکنه بره خودزنی کنه، دو تا شاهد هم  -
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 سورن : شایدم سر همین لج کنه و ادعای خسارت کنه، پول تامین رو باال بکشه.

دیگه چی می خواد؟ من بودم که ،محکم گفت : گوه خورده! بعدم اون که پرونده رو ب رده با لحنی مسعود

مال من باشه م که می تونست ی شریک قبلیخوردم! خونهاد کرد و با مخ زمین به شما دو تا ابله اعتم

باشه کسی از کسی شاکی  اگرم قرار.هامم که رفتس و ناکس شدم، پولی کَ از دستم پرید، مضحکه

 باشه اون منم!

در عین حال کاری هم از دستم برنمیومد.فقط منتظر بودم  هش حق می دادم امابدرست می گفت و منم 

 ن در نظر گرفته.از روی میز پاکت سیگارمو برداشتم و یه نخ روشن کردم.بگه چه تنبیهی برامو

بعد از این شکست ال بهتون میگم باید چیکار کنید.مسعود چند ثانیه سکوت کرد و گفت : خیلی خب،حا

فکر اینکه هر روز حتی مفتضحانه احساس می کنم دیگه نمی تونم توی اون خونه و محله زندگی کنم.

 م می کنه.تصمیم گرفتم خونه رو بفروشم.یارو رو ببینم دیوونهخت نحس این ری

 ی جدید بگیری؟می خوای خونه -

 بیام همین جا با تو زندگی کنم. اونو بفروشم : نه دیگه، تصمیم گرفتم خیلی جدی گفت مسعود

 سورن زد روی پام و درحالیکه می خندید گفت : عجب تنبیهی!

 با تعجب پرسیدم :  واقعا؟!

ی؟ از این به بعد روزهامونو با هم شب می ای جدی جواب داد : آره، خوشحال نشدبا قیافه مسعود

 که میریم سر کار. هاییه منهای زمانکنیم،البت

 کنایه گفت : چه عاشقانه!سورن با 

ین که قطعا از مسعود بعید بود همچمی کرد!  ود البته اگه با فامیل قطع رابطهزندگی با مسعود خوب ب

 های خانوادگیابوس باشه! ینی مدام باید مهمونیمثل یه ک برای من شبکنه.این باعث میشد ایدهکاری 
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ی کوچه و خیابون می کرد.شاید بهتر بود من برم پیش مل می کردم! رسما داشت منو آوارهمسعود رو تح

 سورن و خونه رو به مسعود تحویل بدم.

م رو تصور کردم و فکر بهش داشت دیوونهی فامیلی توی همون یه لحظه زندگی جهنمی با رفت و آمدها

فکر می کنی اونقدر خرم که بیام با تو شوخی کردم. تو اونجوری نکنقیافه می کرد که مسعود گفت :

 و سرطان ریه بمیرم. دارم با سکتهنم؟ اصال دوست زندگی کن

 تو عوض کنی؟پس ینی نمی خوای خونه -

گذاشتمش برای فروش.ولی این روزا وقتم خیلی پ ره و نمی رسم همین امروزم مسعود : چرا می خوام.

 باید برای من خونه پیدا کنید.در واقع تنبیه شما دو تا همینه..نبال خونهبگردم د

 سورن تا اون جمله رو شنید از جاش بلند شد و گفت : پس من دیگه میرم.

 و گفتم : کجا؟!گرفتم  روی هوا فاصله بگیره.دستشو نذاشتم بیشتر از یه قدم ازم

 غبتی جوابمو داد : خونه دیگه.ربا بی

 با هم بزنیم. ! امشب بمون شامو سه تاییشد یهو؟ چی -

حمالی برای خرمون هم مطلع شدم؛نبیه معنوی.تنبیه جسمی که شدم.از تبرم من بهتره سورن : نه دیگه

 پیدا کردن خونه.لزومی نداره بمونم.

 ناراحت شدی؟! ی داغی در قابلمهضیهسر قکوتاه خندید و گفت : آهان. مسعود

ت ی جرخوردگیگفت : آهان،سر قضیه و عصبی مسعود رو دراورد و با حالتی مسخره سورن ادای خنده ی

 ناراحتی؟!

 ی اعتراض این مکان بوگندو رو ترک می کنم!: آره، ناراحتم و به نشونه و با عصبانیت ادامه داد
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دار به نظر می خندهبا اینکه وانمود می کرد عصبانیه و تا حدود زیادی هم موفق بود ولی برای من بیشتر 

 رسید تا جدی.

اینکه بیام بود.امروز قبل از  عذرت می خوام هر چند تقصیر شما دو تام تمسعود گفت : باشه، من از

عصبی شدم.در اصل اون حرکتم یه  منم ،هه اومد در خونه و چرت و پرت گفتپیشت این یارو همسایه

 واکنش عصبی نسبت به رفتار اون یارو و گند شما دو تا بود.

 : االن مثال معذرت خواهی کردی؟!سورن طلبکارانه گفت 

 این چه مدلشه دیگه؟!  با کنایه ادامه داد: ببخشید ولی تقصیر خودت بود!

 مسعود : خب مثال چیکار کنم که بی خیال شی؟

 بزنی. کتک بهراد همسورن : باید 

د گفتم : ولش کن بذار بره، دستش که تا اون لحظه توی دستم بود رو محکم کنار زدم و به مسعو

 شو ندارم.حوصله

 مسعود کوتاه خندید و گفت : باشه، قبول.

 تونو ندارم.ی هیچکدومبیرون حوصله پاشین برین تونگفتم : جفت

مسعود خوشحال شده بود  زبون که با شنیدن اون جمله ازسورن ن.حرف من کوچکترین اهمیتی نداد به

 رو ببینم! ای که کتکش می زنیحظهباید خودم لدوباره نشست و گفت : 

 مسعود : متاسفانه باید بگم نمیشه.

 سورن : چرا؟ فکر می کنی اگه بگی زدیش من باور می کنم؟! تا نبینم عمرا اگه باور کنم.

 وشش کن.مسعود : کال این پروژه رو فرام

 منصفانه نیست! چون تو بهرادو بیشتر دوست داری نمی خوای بزنیش!سورن : اصال 
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 مسعود : این حقیقت نداره.

 سورن : چرا دقیقا همینطوره.

شو ببینم چه برسه و بگیره گفت : اصال نمی خوام ریختشدر حالیکه سعی می کرد جلوی خنده مسعود

 به اینکه دوستش داشته باشم.

 ت گرفته!ت که خودتم خندهسفته بود گفت : انقدر دروغت مسخرهش گرکه خندهسورن هم 

 مسعود : به جز این هر چی بگی قبول می کنم.

 سورن : هر چی؟!

 مسعود : آره.

تر از بهراد ختگیم خوب بشه باید با من مهربون: تا زمانی که جای سوسورن چند ثانیه فکر کرد و گفت 

 باشی.

اسم خودتو .ایجنبهاین سوختگی؟ چقدر تو بیحاال مگه چقدری هست : باشه.مسعود بی درنگ گفت 

 می ذاری َمرد؟!

 سورن با طعنه گفت : نه اسم تو رو می ذارم مرد!

 مو بشکنم و کمربندمو بکشم!همین االن قول دی به خودش گرفت و گفت: کاری نکنمسعود حالت ج

 فکر می کنی دارم اغراق می کنم؟!سورن : 

 از جاش بلند شد و اومد روی کاناپه کنار ما نشست.مسعود 

 ای که میگی چقدره.فت : نشونم بده ببینم این سوختگیگ

 ش رو باز کرد و جای سوختگی رو به مسعود نشون داد.های پیرهنسورن دکمه
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 مسعود نگاهی دقیق بهش انداخت و گفت : قرارداد فسخه.

 سورن : ینی داری زیر قولت می زنی؟

 ندید و گفت : من فکر کردم سوختگیش کمه و زود خوب میشه وگرنه همچین قولی نمی دادم!مسعود خ

 حاال فهمیدی چی میگم؟سورن : 

 مسعود : خیلی خب، شوخی کردم.تا زمانی که خوب بشه همون چیزی که گفتی رو انجام میدم.

تنهایی سپری کنم.حضور مسعود و سورن همیشه بهم  ودم از اینکه قرار نبود اون شب روخوشحال ب

احساس امنیت می داد.خصوصا بعد از اتفاقات اون روز و تصویر توی چاه و حضور ناگهانی هاموس به شدت 

ی های داروین دربارهاس ترس هم داشتم.فکر کردن به حرفاحساس ناامنی می کردم.در کنارش احس

ر دعاهایی که از این می ترسیدم که به خاطواقعا منو می ترسوند.ها بی تاثیر بودن دعا روی بعضی جن

که  دعا همردن باهام لج کنن و بیان سراغم.هایی که اذیتش می کنیا نوشتم،جنبرای اون مرتیکه کی

 اونوقت هر بالیی ممکن بود سرم بیاد.روشون بی تاثیر بود، 

گیری جاهایی برو که ما بهت میگیم یا از جن بود که چرا هاموس می گفت برایتازه دو زاریم جا افتاده 

نداره و موضوع  ها اثری جنمهطرف مجید و مهرآب بهت معرفی میشه.خودش می دونست که دعا روی ه

وجه قبول ضعیتم فرق می کرد.احتماال به هیچ.اگه می دونستم شاید وبه این مهمی رو از من پنهان کرد

 بشم. ی کردم وارد همچین جریاناتینم

روی زمین دراز کشیده بودم و به  وسط پذیرایی، ساعت حوالی ده شب بود.بعد از اینکه شام خوردیم من

ه بودن و سورن داشت راجع مکالمات سورن و مسعود گوش می کردم.هر دو کنار هم روی کاناپه نشست

خواست  ازش سوال می پرسید.می که ما دو تا مسئول پیدا کردنش بودیم ی مسعودی آیندهبه خونه

ای باشیم.ظاهرا مسعود هم از قبل حسابی راجع به این موضوع فکر دونه دقیقا باید دنبال چجور خونهب
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ش گرفته بود و این دعوا با همسایه شیش تصمیمش رو برای عوض کردن خونهکرده بود.انگار خیلی وقت پ

 ی خوبی برای این کار بود.هم بهونه

 بال آپارتمان بگردیم؟سورن : فکر نمی کنی بهتر باشه دن

مسعود : نه، دیگه از آپارتمان نشینی و سر و کله زدن با شریک خسته شدم.ترجیح میدم این دفعه 

 مو با ویال امتحان کنم.شانس

و به همه جا از جمله محل کارت دسترسی سریع  سورن : آخه تو مرکز شهر زندگی می کنی

 بفروشی بری حاشیه که چی؟ داری.آپارتمان تو بهترین خیابون شهرو می خوای

 ولی از حق نگذریم بهترین نیست. گفتم : درسته خیابون مشهوریه

دیگه خیلی شلوغ شده، مو تایید کرد : برای اولین بار توی عمرش درست میگه.اونجا هم مسعود حرف

دو تا  یه جای ساکت و خلوت.شماباغ ویال بگیرم تو حاشیه ی شهر.دلم می خواد یه و نداره.آرامش سابق

 باید دنبال همچین موردی باشید.

 سورن : اگه روستا باشه اشکال نداره؟!

اشته محیطش روستایی باشه ولی باید سند شهری و آب و برق و گاز داشکالی نداره اگه مسعود : 

هه ند وقت هم صد تا صاحاب واسه خونهبعد چباشه.نمی خوام کلی پول بدم، یه قولنامه بدن دستم و 

 پیدا بشه!

 سورن : ازین بابت که خیالت راحت باشه.

 ای که باختیم هم همینو گفتی!مسعود : سر اون پرونده

خونه هم برنمیام؟  یه خرید دی میگم.یعنی فکر می کنی از پسسورن خندید و گفت : نه دیگه این دفعه ج

و سندو خودم برات  تو فقط بپسند.بعدشم کارای انتقال وجهمورد مناسبو برات پیدا می کنیم.من و بهراد 

 انجام میدم.
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شو از جیبش بیرون اورد و بازش کرد.یه نخ سیگار به سمت مسعود گرفت و ایسورن جاسیگاری نقره

 گفت : بگیر.

 رغبتی گفت : نه من دیگه نمی کشم.باعث میشه موقع ورزش نفس کم بیارم.مسعود با بی

 سورن : این با سیگارای دیگه فرق داره.

 شده بود پرسید : چه فرقی؟!مسعود که گیج 

 ؟!و گفتم : نکنه باز می خوای حشیش بکشیفورا سر جام نشستم 

 نیشخندی تحویلم داد و گفت : یه همچین چیزی.

 مسعود با لحنی جدی خطاب به سورن گفت : تو همچین غلطایی می کنی؟!

 سورن : مگه قرار نشد با من مهربون باشی؟

 جلوم مواد بکشی منم چیزی نگم!بیای  ر نبودمسعود : آره ولی قرا

 سورن : ای بابا یه شب که هزار شب نمیشه.بعدم دور همیم خوش می گذره.

اعتراض آمیز گفتم : کجا خوش می گذره؟! آخرین باری که مجبورم کردی بکشم، وقتی یه پ ک زدم حس 

 شده! بعدشم تا دو ساعت داشتیم به قندون می خندیدیم! گندهم اندازه یه بادکنک کردم کله

 سورن : در عوض بهت خوش گذشت!

ش کرد.مسعود ازش فاصله گرفت و روی مبل دیگه ای بعد اون نخ سیگارو روی لبش گذاشت و روشن

نشست.منم از جام بلند شدم و به مسعود گفتم : من میرم دستشویی،سعی کن اون لعنتی رو ازش 

 بگیری.

 مسعود : تازه می خوام ازش فیلم بگیرم بعدا نگاه کنیم بخندیم.
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شده بودن.به سمت دستشویی که  خل شونم و از خونه بیرون اومدم.جفتیا افسوس سرمو تکون داد

وقت از جام بلند انتهای حیاط قرار داشت راه افتادم.هوا کمی سرد بود.اگه تحت فشار نبودم هیچ

 رما برام دردناک بود.نمیشدم.دستشویی رفتن توی س

سریع خودمو به دستشویی رسوندم.وقتی داشتم کارمو انجام می دادم یکی دو بار جریان برق قطع و 

قطع نشه که خوشبختانه همینطور هم  می کردم تا زمانی که کارمو انجام میدم برق وصل شد.آرزو

بود.حین دست شستن نیم آب روشویی بیش از حد سرد .کردم هامبه شستن دستشروع بعد .شد

را برای یه لحظه چشمامو جور نگاهی به آینه انداختم و با خودم چشم تو چشم شدم.نمی دونم چ

 ها توی آینه می دیدم نبودن.ای دیدم.انگار اون چشمای همیشگی که سالدیگه

هام ستن دستبی اختیار به ش به کلی سرمای آب رو از یاد برده بودم و با اینکه آب خیلی سرد بود اما

.دوباره ن دادم تا افکار مزاحم از سرم بپرنادامه دادم..به خودم گفتم حتما توهم زدم.سرمو یکی دو بار تکو

م مثل همیشه بود به اس تصویر خودمو می دیدم.همه چیز چهرهبه آینه نگاه کردم.بدون شک داشتم انعک

ای بود که هاموس ازش حرف ژگیم تغییر کرده بود.شاید اون ویش هجز چشمام.حتی انگار رنگ

 امکان نداشت.این اون رنگی نبود که من میدم رنگ چشمامو تغییر بدم.اما نه،میزد.شاید واقعا تونسته بو

کار  هایی بود که باطل میشن و برای همیشه ازچشم رنگ شبیه خواستم و آرزوشو داشتم.رنگش

 مردمک و سفیدی چشم. روی ایکمرنگ و ژله یبا غشای میفتن.آبی خیلی روشن

م می کرد.شیر آبو بستم و خواستم سریع از اونجا بیرون برم اما در قفل شده بود اون تصویر داشت دیوونه

و هر چی تالش می کردم نمی تونستم بازش کنم.هنگ کرده بودم.دوباره به آینه نگاه کردم.شک نداشتم 

حتما اتفاق بدی در د.اما در چرا قفل شده بود؟ی داکه اون تصویر خودمه چون دقیقا حرکات منو انجام م

اما دوباره که به آینه نگاه کردم رنگ چشمام مثل همیشه  ،نزدیک بود داد و فریاد راه بندازمجریان بود.

 شده بود.از قفل در هم خبری نبود.
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قعا توهم درو نیمه باز گذاشتم و دوباره به آینه نگاه کردم.سعی کردم خونسردی خودمو حفظ کنم.شاید وا

.همه چیز به حالت عادی برگشته بود و مخوابی و خستگی زده به کله.با خودم گفتم حتما بیزده بودم

 مو محکم بیرون دادم و خیالم راحت شد.تصویرم توی آینه عادی بود.نفس

تا حالم بهتر بشه.شیر آب رو باز کردم.دیگه سرمای آب برام مهم  تصمیم گرفتم آبی به صورتم بزنم

م نگاه کردم اما .مشتی آب به صورتم زدم و به چهرهود.حس می کردم با آب سرد حالم بهتر هم میشهنب

 بدترین اتفاق ممکن افتاد.

یس بود ل زده بود.نه صورتش خدادم رو انجام نمی داد.فقط بهم ز  تصویرم توی آینه کاری که من انجام می 

یه ثانیه بعد شروع کرد ای متکبر بهم خیره شده بود.فقط با قیافهزده بود.و نه مثل من متعجب و وحشت

م .اون لحظه از سفیدی دندونام تا سر حد مرگ منو می ترسونداولین بار بود که قیافهبه نیشخند زدن.

 از اونجا بیرون اومدم.دویدم و خودمو به پذیرایی رسوندم. سرعت باد دم.دیگه معطل نکردم و بامتنفر ش

سعود و سورن با کوبیده شدن رو محکم بستم و خودمم پشتش وایسادم.مد ،وقتی وارد پذیرایی شدم

 از جا پریدن و متعجب بهم نگاه کردن. در

 مسعود پرسید : چته چرا اینجوری شدی؟!

 زدم گفتم : یکی تو دستشویی بود!لیکه نفس نفس میدر حا

 !: یعنی یکی داشت دیدت میزد؟ مردم منحرف شدن خندید و گفت نسور

 سورن تشر زد : ساکت باش ببینم چی میگه! مسعود به

داشتم توی آینه خودمو می  هامو به زانوم تکیه دادم.بعد دوباره ایستادم و گفتم : االنخم شدم و دست

.فقط زل انجام می دادم و انجام نمی داد یه من بود ولی کارایی که من.شبولی انگار تصویر من نبوددیدم 

 م زد!حتی بهم نیشخند هزده بود بهم.

 شو تو زدی؟!د و گفت : موادشو من کشیدم، توهمسورن کوتاه خندی
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 !فت : یه لحظه چرت و پرت نگومسعود به سورن گ

 زده شدی؟!من گفت : نکنه باز جنعد خطاب به ب

 چرا دوباره رفتی واسه یارو دعا نوشتی؟ مگه مرض داشتی؟! :با عصبانیت ادامه داد

 خوردم.پرسیدم : تو از کجا این قضیه رو فهمیدی؟!با این حرفش حسابی جا 

 دو سه ثانیه مکث کرد و گفت : خودت برام تعریف کردی!

 نه من نگفتم! -

 وگرنه من از کجا می دونستم؟ب حتما این رفیقت ،داروین گفته مسعود : خ

 سورن : نه اونم نگفت.من تمام وقت پیشش بودم.

 با حالتی مشکوک بهش نگاه کردم.

ی بعدم االن مسئلهآشپزخونه بودین برام تعریف کرد.ای که شما دو تا توی گفت : اون چند دقیقهمسعود 

 زده نشده باشی!که تو یه وقت دوباره جن مهم اینه

هر چند اولش به مسعود مشکوک شدم اما به نظر منطقی میومد که داروین براش تعریف کرده باشه 

 ای همین از اون موضوع گذشتم و بی خیالش شدم.برای با هم تنها موندن.چند دقیقهچون 

پیش سورن نشستم و با اضطراب گفتم : فکر نمی کنم اینجوری بشه.قرار شد فردا حامی بره و مشکل 

 اون یارو رو حل کنه.اگه مربوط به اون باشه و حامی حلش کنه، واسه منم مشکلی پیش نمیاد.

 سورن و مسعود فاصله نگرفتم.اونشب تا وقتی که خوابیدیم یه لحظه هم از 

 

******* 
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توی خواب عمیقی بودم که یهو با تشکم از زمین کنده شدم و روی سورن که کنارم خوابیده بود 

اولش فکر کردم از خواب پرید و بدون اینکه چشماشو باز کنه آخی گفت. برای یه لحظه افتادم.سورن هم

 ونبعد فهمیدم مسعود داره از خواب بیدارم انداختن ولی کمیام خونین راه م قیها علیهزلزله اومده یا جن

مون کرد و از پشت فشار شدیدی بهمون وارد می کنه.همونجوری که روی سورن افتاده بودم تشک پیچ

 .احساس می کردم رسما سوار ما دو تا شدهکرد.

سورن فرو میرن.با  تو بدن کردم که استخونام دارن .قشنگ حس میبودیمامال در حال پ رس شدن ک

 فشار رو از رومون برداشت. بالخره بعد از ده پونزده ثانیه کمی آه و ناله کردیم تا اینکهآلودگی،خواب

، غلتی زدم و دوباره کنار سورن  ته بودن.به آرومی تشک رو کنار انداختماستخونام به خاطر فشار درد گرف

مون ن وایساده بود و با حالتی طلبکارانه داشت نگاهقرار گرفتم.به زور چشمامو باز کردم.مسعود کنارمو

 کرده بود اما همچنان طلبکار بود. اون ما دو تا رو کنسرو ماهیجالبه که می کرد.

 با صدایی گرفته گفتم : چیکار می کنی؟ به سالمتی تو هم خل شدی؟

 مسعود : ساعت یازدهه.

  خب چه کنم؟ -

 تونو از دست دادین؟!همزمان با هم شنوایین زدم! نکنه مسعود : ده بار صداتو

 ست.نه ولی امروز جمعه -

 مسعود : مگه قرار نشد واسه من بگردین دنبال خونه؟!

 همه جا تعطیله.ست.گفتم که جمعه -
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.خودمو به سورن نزدیک کردم خوابم اما مسعود سریع پتو رو برداشتب و روی خودم کشیدم کهدوباره پتوم

هامونم از بالشت تو یه چشم به هم زدن.سعود پتوی سورن رو هم کشیدم شم که مپتوی اون سهی تا با

مون کنه اما سورن اونقدر مصمم بود که خواب صبح جمعه رو کوفتشید و انداخت روی مبل.زیر سرمون ک

دست خوابش سنگین بود که اصال تکون نمی خورد و واکنشی نشون نمی داد.انگار رفته بود توی کما.

 مثه بالشت زیر سرم قرار دادم.سورن رو 

 م داره تموم میشه!نداشته دیگه صبرگفت :  مسعود عصبانی شد و تهدیدآمیز

 خب بلند شیم چیکار کنیم؟ -

مشتری پیدا زنگ زد گفت برای خونه  پردمو بهش سماون بنگاهی که خونه : چند دقیقه پیشمسعود 

 ! همین امروز میرید دنبال خونه.انها بستهس واسه من بهونه نیارید که بنگاهشده.پ

تو پول نکردی! گیریم که ما همین امروز برات خونه پیدا کردیم.نمی تونیم که بدون پول بریم هنوز که خونه -

 پای معامله!

هونه نیار! ی پیش پرداختش پول دارم.پس بکه خونه پیدا کنید من به اندازه مسعود : شما همین ثانیه هم

جا بیخ و می فروشم ولی اگه تا اون لحظه برام خونه پیدا نکرده باشی میام همینمخونهامروز و فردا من 

 ت زندگی می کنم.گوش

 بی خیالی گفتم : خیلی هم خوبه. با

 روز اینجوری بیدارت کردم می فهمی!مسعود : وقتی هر 

 گفتم! چشمامو بستم تا دوباره بخوابم که شنیدم مسعود گفت : من دارم میرم.یادت نره چی

 از خونه بیرون رفت. شو روشن کرد و خیلی زودشینچند ثانیه بعد ما

 سورن توی خواب و بیدار گفت : چقدر سرده!
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ش هم یادم کابوس می دیدم اما االن یه ذرهمن که دیگه خواب از سرم پریده بود گفتم : تا صبح داشتم 

 خوبی نداشتم. هایدونم که دیشب خوابنمیاد.فقط می 

 زمه کرد : مغز...سورن زم

رد ی عملکابش برد.احتماال می خواست دربارهدوباره خو ولی ی حرفشو بگهمنتظر موندم تا ادامهخیلی 

شایدم منظورش این بود که من اساسا مغز ندارم! ازین دو ها حرف بزنه.ی پاک کردن خوابدر زمینه مغز

 حالت خارج نبود.

ها و پتوهامونو که مسعود هنوز خستم، بلند شدم و بالشتدمم وقتی دیدم سورن بیدار بشو نیست و خو

مون ادامه دادیم تا ساعت دو بعد از برگردوندم.همچنان به خواب ونشروی مبل انداخته بود به جای اول

 ظهر.

ساعت دو به سختی از خواب بیدار شدیم.ناهاری خوردیم و من تمام حرفای مسعود رو برای سورن بازگو 

لوم هیچ کدوم از حرفای مسعود رو نشنیده بود.تصمیم گرفتیم برای پیدا کردن خونه دست کردم.از قرار مع

اونوقت شو بفروشه،فتیم چون ممکن بود همون روز خونهبه کار شیم.باید تهدید مسعود رو جدی می گر

های و مجبور بشم برای مهمونی م بشهم.اصال دوست نداشتم مسعود همخونهمن بدبخت می شد

 .سعود سبزی قورمه پاک کنمفامیلی م

ی سورن و ماشینش رو برداریم.چون اومدیم.مجبور شدیم اول بریم خونهحوالی ساعت چهار از خونه بیرون 

 .ماشین همراهش نبود و روز قبل با مسعود اومده بود

 دنبال خونه باشیم؟ سیدم : حاال به نظرت کجای سورن پربه محض بیرون اومدن از خونه

.البته بعید می دونم االن مورد باید بریم بنگاه ببینیم چی میگنخاصی رو سراغ ندارم.سورن : جای 

 خونه گیر نمیاد.رد کردیم. هم ور ی مهرشه.دیگه نیمهمناسبی پیدا ب
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زدیم یا  می ها سره گذشته بود.وقتی هم که به بنگاهدرست می گفت.دیگه فصل خرید و فروش خون

ان برای فروش ش نیست و موردی نداریم.بیشترشون می گفتن آپارتمبسته بودن یا می گفتن االن فصل

بالخره به بنگاهی رسیدیم که می  هاکلی باال و پایین کردن خیابونخبری نیست.بعد از  زیاده ولی از ویال

.اما خیلی دورتر از شهر بود.من و سورن هم که از همه ا شرایطی که ما میگیم سراغ دارهگفت یه خونه ب

ره.شایدم د شده بودیم قبول کردیم که بریم و ببینیمش.با خودمون می گفتیم دیدنش ضرری نداجا ناامی

 .خوب بود و مسعود پسندید

اما قرار ت که خودش نمی تونه باهامون بیاد.رو برامون نوشت و گف صاحب بنگاه آدرس و شماره فروشنده

 افتادیم.شد با صاحبخونه هماهنگ کنه.آدرس رو گرفتیم و به راه 

 کاغذ آدرس توی دستم بود.نگاهی بهش انداختم و با تردید گفتم : به نظرت شیرگاه یکم دور نیست؟!

نداره.اونجا  ی شهر هم باشه اشکالولی مسعود خودش گفت که اگه حاشیهسورن : آره خب یکم دوره 

ب باشه برای اولین بار ش خوو گاز هم که حتما داره.اگه خونه از نظر سند هم مشکلی نداره، آب و برق

 خونه پیدا کنه؟! کی می تونست همون روز اول انس اوردیم.توی عمرمون ش

با سورن موافق بودم ولی یکم شک داشتم چون اونجا بیست کیلومتری با شهر فاصله داشت.وقتی 

 مونتماس گرفت و طولی نکشید که به استقبال فروشنده ریک شده بود.سورن باگه هوا تارسیدیم دی

 ساکن همون منطقه بود و بنگاهی بهش خبر داده بود که قبل از ما اونجا حاضر باشه.اومد.

و از یک طرف کامال  در انتهای منطقه قرار داشت ای که پیدا کرده بودیممتاسفانه یا خوشبختانه خونه

د هم مشرف به جنگل بود.با دیدنش حس بدی بهم دست می داد.فکر می کردم حتی برای مسعو

 زندگی کنه و این قضیه نگرانم می کرد. تنها اونجا ناکه چون قرار بودخطر

ست.حیاط ش نوساز و کلیدنخورده برامون توضیح داد که خونهبخونه حقبل از اینکه وارد خونه بشیم صا

 .از در حیاط تا ساختمون مسیر طوالنی و سر باالیی بود.های بیشمار میوهخیلی بزرگی داشت با درخت
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 ه داشتیم به ساختمون خونه نزدیک می شدیم سورن پرسید : اینجا پروانه هم داره؟!همینطور ک

 لی بود گفت : آره آره.ی غلیظ شماهصاحبخونه که مرد تپل میانسال با لهج

 سورن : انشعاباتش چی؟ تکمیله؟!

 صاحبخونه با اطمینان جواب داد : آره اونا هم تکمیله.فقط گازش مونده.

 ل نیست.سورن : خب پس تکمی

 صاحبخونه : شما بپسند، من همه رو تکمیل می کنم و بهتون تحویل میدم.

 سورن : پایان کار هم که قطعا نداره!

اطر روی سرباالیی خسته شده بود، نفس زنان گفت : پایان کارش به خصاحبخونه که به خاطر پیاده

سیمان تمیز هم بکشم به دیوار ها رو که بزنم و یه نشده.دودکش ها و سیمان انباری تاییددودکش

 ردیفه. اونم،انباری

 !سورن : گاز هم اضافه کنید

 صاحبخونه : آره اونم هست.

 به سورن نزدیک شدم و آروم گفتم : می ترسم دو دقیقه دیگه بگه پروانه هم نداره.

س این اطراف یعنی هیچکتا اینجا پیش بره. پروانه نداشت که شهرداری اجازه نمی دادسورن : نه بابا اگه 

 نبوده که زیرآبشو بزنه؟

 چی بگم واال! -

 یدیم.همونطور که فروشنده می گفتو به ساختمون اصلی رس رو طی کردیم حیاط بالخره مسیر

های گچ و سیمان و وسایل بنایی و سیم گوشه و کنار خونه پر بود از کیسههنوز  و ساختمون نوساز بود
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ان دوبلکس چوبی با د.درست کنار در ورودی پلکپنجاه متری بو چهل ییابتدای خونه یه پذیراو اینجور چیزا.

 آشپزخونه بود. بپشت پلکان دری باال منتهی میشد.قرار داشت که به طبقهای حفاظ های شیشه

 ش اپن نیست.خوشحالم که آشپزخونه گفتم :

 .مثه ل نگ بی ت نبونه.ی خودمم متنفرمن : آره منم همینطور.از آشپزخونهسور

 صاحبخونه ازم پرسید : برای خودتون می خواید بخرید؟

ش آپارتمانیه، دیگه خسته شده.ما رو .خونهموم داریم می گردیمعَ  برای نه برای من نیست.در واقع -

 مامور کرده براش یه جایی رو پیدا کنیم.

 صاحبخونه : گفتم یه شما نمیاد خریدار باشی.

 !م انقدر داغون بود؟عجیبه! یعنی قیافه

 ی خیلی خوبیه.نونوایی و فروشگاه و بانک و همه چی دم دسته.صاحبخونه : اینجا منطقه

 ست.خونهماشین زیر پاشه.تنها مسئله خود سورن : از این نظرها مشکلی نداره چون 

سه چهار تا ویالی اطراف شون ارث پدری من بودن.این همههای اطراف،نجا و زمینصاحبخونه : ببینید ای

.اتفاقا چند روز پیش همین ویال بغلی رو فروختم به یه آقای دکتری که از خارج من ساختم هم رواینجا 

هام با بهترین متریال کار کردم.االنم که قبل از ه محض اینکه خونه رو دید، پسندید.به جان بچهاومده.ب

 شون به خاطر اینه که پول کم اوردم و دستم تنگه.تکمیل می خوام بفروشم

 تغییر کاربری دادین؟اها باغ بوده و اینج سورن :

 پالک ثبتی هم دارن.ها خونه بوده.ی این زمینونه : نه قبال تو همهصاحبخ

 با توجه به اینکه خونه دوبلکس بود پرسیدم : باال چند تا خواب داره؟!

 با دست به پله ها اشاره کرد و گفت : بفرمایید برید باال ببینید.
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اره که دو تاش مستره.یه توضیح داد : باال سه تا خواب د برامون رفتیم و همین حین ها باالهمگی از پله

 ی کوچیک هم براش دراوردم.آشپزخونه

ارهای ساختش ی باال هم مثه پایین بهم ریخته و پر از مصالح ساختمونی بود اما به نظر میومد کطبقه

.منم تصمیم گرفتم گشتی شد متراژ و قیمت ملک یورن با صاحبخونه وارد بحث دربارهتموم شده باشه.س

 ها و قسمت های مختلف خونه بزنم.توی اتاق

ش به شخصه عاشق این ویژگی ی بزرگ کالسیک داشت کهن یه شومینهی باال هم مثل پاییطبقه

ها می کردم خوابیدن کنار این شومینهم مشکل داشتم و حس های کم جون خونهشدم.همیشه با بخاری

های بزرگ و سراسری داشتن.شاید ها انداختم.همشون پنجرهبه اتاق خیلی لذت بخش باشه.نگاهی باید

ها .خودمو به یکی از پنجرهو دلباز بود این باعث میشد خونه سردتر بشه اما نمای خیلی خوبی داشت

که ها پیدا بودن ش یکم ترسناک بود.فقط درختی شبنگاه کردم.میشه گفت منظره رسوندم و به بیرون

از دور .ی روزش خیلی قشنگ میشدقطعا منظره .امااونم به خاطر تاریک بودن هوا ،سیاه دیده می شدن

 شون با اون خونه خیلی زیاد بود.دن اما فاصلهای هم پیدا بوهای دیگهچراغ

ها پایین می پلهاومدم و خودمو بهش رسوندم.از چند دقیقه گذشت تا اینکه سورن صدام زد.از اتاق بیرون 

فردا باهاتون تماس می گیرم.باید خودشو هم بیارم رفتیم که سورن به صاحبخونه گفت : من فردا پس

 اینجا رو ببینه.

 رین من پای معامله تخفیف هم میدم.صاحبخونه : اگه با قیمت مشکل دا

ی نم به اندازهاهاش حرف می زنم ببی.حتما امشب بش نیستم متاسفانهسورن : من در جریان بودجه

 قیمتی که شما دادین پول داره یا نه.

 می فروشم. ترمن به خاطر نیاز مالی دارم پاییناز اینا می ارزه.صاحبخونه : باور کنید اینجا بیشتر 



 

 

ریونی    4کسان هیچ 73  

 

من و سورن بابت وقتی که برامون گذاشته بود ازش تشکر کردیم و بعد از خداحافظی از خونه بیرون 

ی باریکی شدیم که به در حیاط ها رو خاموش کنه.وارد جادهمون موند تا چراغحبخونه توی ساختاومدیم.صا

 منتهی میشد.

 پرسیدم : قیمت باال گفت؟!

 ی خوبیه ولی قیمتش باالست.حتی خیلی بیشتر از ویالهای داخل شهر.خونهسورن : آره المصب.

 چرا؟ دلیلش چیه؟! -

! همه می های اینجا خیلی باال کشیدهت قیمتگفت : فرمودند به خاطر سریال پایتخ سورن نفرت و کنایه

 خوان اینجا خونه بخرن.

 با افسوس گفتم : عجب.نقی معمولی هم به ما ضرر می زنه.

 ش می رسه اینجا رو بخره؟: به نظرت مسعود بودجه سورن

شو دیدی؟ از کجا رسم! رفتار دیشبجدیدا هم عجیب غریب شده جرأت ندارم ازش سوال بپنمی دونم. -

قبل از اینکه برسیم بعید می دونم داروین چیزی بهش گفته باشه چون  گیری؟!فهمیده بود من رفتم جن

 ای بده؟د زدیم.به نظرت ممکنه همچین سوتیی دادگاه گنم که سر قضیهبهش گفته بود

 نیست.سورن : چه می دونم! اون داروینی که من دیدم هیچی ازش بعید 

 آره خب. -

 سورن : ولی واقعا از دیدن داروین خوشحال نشدم!

 گیری و این حرفا.می ترسی منو بکشونه توی جن -

ی اهمیته.به خاطر اینکه هر بار می بینمش حس می کنم داره خندید: نه... این موضوع در کمترین درجه

 جای منو می گیره.
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 تو رو می گیره؟پرسیدم : یعنی چی جای منظورشو متوجه نشدم.

 ت...رن : جای من به عنوان دوست صمیمیسو

 مگه نه؟! ،فقط من دوست صمیمیتم کمی کمث کرد:

 گفتم : صد در صد.

 وقت!وقت منو ناامید نکردی،هیچبا لحنی محکم ادامه دادم : تو هیچ

 لبخند رضایتمندی زد و سری تکون داد.

 گفتم : به جز یه بار.

 بار؟!شاکی شد و گفت : کدوم 

 مهم نیست...ولش کن. -

 وقت!وقت منو ناامید نکردی،هیچولی به جز اون یه بار هیچدوباره محکم گفتم: 

 نیشخندی زد و گفت : خواهش می کنم.

پارک کرده  حیاط رسیدیم و از خونه بیرون اومدیم.سورن ماشین رو با کمی فاصله از خونه بالخره به در

دک بزنم ی لبم گذاشتم.خواستم فنوردم.یه نخ سیگار برداشتم و گوشهبود.پاکت سیگارمو از جیبم بیرون ا

ار و فندکم هر دو روی زمین سیگ لم داد.سکندری خوردم واز پشت محکم ه   ش کنم که یه نفرنو روش

 افتادن.

لم داد!  ود، اعتراض آمیز به کسی من صحنه رو دیده بسورن زودتر از برگشتم ببینم کی بود که اونجوری ه 

 ل داده بود گفت : چیکار می کنی بچه جون؟! جلوی پاتو نگاه کن!که منو ه  

تاده.به ای که هیچوقت توی عمرم ندیده بودمش پشت سرم ایسی چهارده پونزده سالهدیدم دختر بچه

 ایی؟گفت : تو اینج بهم لبخند شیطنت آمیزی زد وحرف سورن توجهی نکرد.



 

 

ریونی    4کسان هیچ 75  

 

 با تعجب پرسیدم : همدیگه رو می شناسیم؟

 دن.با تردید پرسید : نمی شناسیم؟دندونای خرگوشیش پیدا بو هنوز خندش فورا محو شد.با این حالبل

ای بعد مرد قد بلندی که تا ز قرار معلوم اسمش شوکا بود.لحظهشنیدیم که یه نفر داره صداش می زنه.ا

ها به سمت اون دختر اومد و بهش گفت: عزیزم با غریبه ی دیدیمشاون لحظه به خاطر تاریکی هوا نم

 حرف نزن!

 دختر که انگار از من ناامید شده بود بهم اخمی کرد و گفت : ببخشید.

 بعد به سمت اون مرد رفت و گفت : قرار نشد واسه من تعیین تکلیف کنی!

 حرف بزنی. .نباید با هر کسیمی شناسیممرد با لحنی مهربون گفت : ما تازه اومدیم و اهالی اینجا رو ن

 و تصویرشون توی تاریکی محو شد. کم از ما فاصله گرفتنکم

 مو برداشتم و دوباره راه افتادیم.سیگار و فندک

 سورن گفت : این دیگه کی بود، چقد تخس بود!

 البد اشتباه گرفته بود.ری گفتم : چه می دونم.َسرس

گفت : مطمئنی نمی خوای بیای نگه داشت و  ماشین رو جلوی دری من رسیدیم،سورن خونهوقتی به 

 ی من؟!خونه

 راحت ترم.خودم آره،خونه  -

 اگه اتفاقی افتاد بهم زنگ بزن...سورن : پس 

 ترجیحا جلوی آینه هم نرو. کمی مکث کرد:

 .نگران نباش.کوتاه خندیدم : باشه باشه
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ظهر خوابیده ونه شدم.با اینکه تا ساعت دو بعدازوارد خاز ماشین پیاده شدم.خیلی زود سورن رفت و منم 

بودم اما به شدت احساس خستگی می کردم.شب قبل مدام کابوس می دیدم و هر چند دقیقه یه بار از 

وری جگیری احمقانه و اتفاقات بعدش بود.صبح هم که مسعود اونقطعا اثرات اون جنخواب می پریدم.

 نم مونده بود.ت بیدارم کرد و اساسا خستگی تو

 گشتم و موبایل و پاکت سیگارموبعد برهامو عوض کردم.شدم یکراست رفتم توی اتاق و لباسوارد خونه که 

 م نفرت داشتم ولی مجبور بودمهبه خاطر اتفاق شب قبل از دستشویی خونروی میز پذیرایی گذاشتم.

ست و صورتم زدم و به پذیرایی برم.تمام مدتی که توی دستشویی بودم درو باز گذاشتم.بعد آبی به د

جا روی ها رو از ظهر جمع نکرده بودم و ازین بابت خیلی خوشحال بودم.همون.رختخواببرگشتم

 هایی که از قبل پهن بودن ولو شدم.رختخواب

خوابم.چند دقیقه گذشت دیگه بلند نشم و تا صبح ب با اینکه ساعت هشت شب بود اما دلم می خواست

کم داشتن گرم می شدن.حتی حوصله نداشتم پاشم چراغ رو خاموش کنم پس بی خیالش و چشمام کم

اولش اهمیتی ندادم و کسی که پشت خط مو شنیدم.داشت خوابم می برد که صدای زنگ گوشیشدم.

ت.خواستم بازم بی خیال بشم اما گفتم شاید مسعوده قطع کرد.اما چند ثانیه بعد دوباره تماس گرف بود

شماره ی داروین مو از روی میز برداشتم.و کار مهمی باهام داره.به سختی از جام بلند شدم و گوشی

 بود.

 الو -

 داروین : سالم بهراد، خوبی؟

 نه. -

 خداروشکر.زنگ زدم بهت بگم حامی اومده.داروین : 

 چه کاری از دست من برمیاد؟ خب -
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 ی اون یارو ببینه مشکلش چیه؟مگه یادت نیست قرار بود بره خونهداروین : 

 خب چی شد؟آها آره. -

 داروین : پاشو بیا اینجا خودش برات تعریف می کنه.

وقت  ؟ایننتونو عوض کردیحوصله ندارم.بعدم مگه نگفتی خونهخیلی خستم، اصال حال و  االن االن ؟! -

 بذار یه وقت دیگه میام می بینمش.من که ماشین هم ندارم. شب اونجا رو چجوری پیدا کنم؟

 : االن کسی پیشته؟ داروین

 چطور مگه؟ ،نه -

 داروین : حامی رو می فرستم دنبالت.

حامی وسط پذیرایی ظاهر شد.انقدر ترسیدم و جا خوردم که موبایلم از دستم  یهو تا این جمله رو گفت

 هشتاد سانت باز شد! کنم از شدت ترس چاکرای قلبماد.فک افت

 عصبی شدم اما سعی کردم خونسرد باشم.اعتراض آمیز گفتم : من هنوز موافقت نکرده بودم که بیای!

 ت : سالم،چطوری؟خیلی وقته ندیدمت.حامی اصال به حرف من توجه نکرد و با لبخند گف

 سالم.ممنون.شنیدی دو ثانیه پیش چی گفتم؟ -

ی ما حرف بزنیم بهتر کردم اگه بیام دنبالت و تو خونه ومد و گفت : آره، َکر که نیستم! ولی حسجلو ا

 باشه.

 مشکوک شدم.پرسیدم : چرا؟

 م بود با صدایی آهسته گفت : یادته گفتم که شکاف توی کمد دیواریته؟حامی که یه قدمی

 آره. -
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 ی ما.یم خونهبهتره برحامی : ممکنه کسی از اونجا استراق سمع کنه.

 فورا گفتم : پس یه لحظه وایسا سیگار و گوشیمو بردارم.

 مو برداشتم.موبایل و سیگار و فندک

 حامی گفت : چشماتو ببند.

 همین که چشمامو بستم گفت : حاال می تونی باز کنی.

من  و ی مون فقط یک ثانیه طول کشیدجایی خودم نبودم.جابهدم دیگه تو خونهوقتی چشمامو باز کر

 هیچی حس نکرده بودم.

ر بودن از تابلوهای .دیوارها پبه رنگ خاکستری تیره داشت بودیم که دیوارهایی وارد اتاق نشیمنی شده

کف اتاق چوبی بود.سمت راست من تلویزیون خیلی بزرگی به .های مختلفها و سبکنقاشی با طرح

ای به رنگ دیوارها لم داده خردکن روی کاناپهدیوار نصب بود و سمت چپم هم داروین با نیشخندی اعصاب 

 بود.

 گفت : بشین،راحت باش. بود، رفت و روی کاناپه ولو شد.بهمروم ایستاده روبه لحظه حامی که تا اون

داروین هم درحالیکه همچنان نیشخند میزد دستشو به سمتم دراز کرد و گفت : آره، بیا اینجا پیش من 

 بشین.

 ازش نشستم.رفتم و با کمی فاصله 

 م؟!من پشت تلفن نگفتم خسته -

ی کوتنا.یعنی حمت افتادیم و رفتیم به اون خونهداروین : چرا گفتی.ولی من و حامی به خاطر تو توی ز

 نباید یه چند دقیقه وقت بذاری به حرفامون گوش بدی؟

 ممنون، ولی فردا رو که ازتون نگرفته بودن! -
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 ه وگرنه تا فردا صبر می کردیم.حامی : حس کردم مسئله یکم امنیتی

ی آدم نارم یه زیرسیگاری شبیه به جمجمهبا بی حوصلگی سیگاری روشن کردم.روی میز کوچیک ک

 برش داشتم و کنار خودم گذاشتمش.بود.

 داروین : به هر حال امروز حامی رفته اونجا، اما حدس بزن چی شد؟!

 دود سیگارمو بیرون دادم و گفتم : حدسم نمیاد.

 فاصله گرفت و گفت : باورت نمیشه اگه بگم! داروین ازم کمی

ی حرفش نشون ندادم.حامی وارد بحث شد و گفت : توی اون خونه هیچی شوقی برای شنیدن ادامه

 نبود.

 یعنی چی هیچی نبود؟ -

 نی هم نبود که من ازش چیزی بپرسم.ای در جریان نبود.جحامی : یعنی هیچ فعالیت ماورایی

 نیا منو سر کار گذاشته بود؟!ن یارو کییعنی او -

یه اتفاقاتی  ،اون خونه گذاشتین یحامی : نه، اون اشتباهی نکرده بود.در واقع اون روزی هم که شما پا تو

 روز که من رفتم همه چیز عادی بود.افتاده ولی ام

 خب یعنی چی؟ من نمی فهمم! -

 بذار به زبون ساده بهت بگم.انگار ک میشد.گفت :کم داشت به حامی نزدیتر رفت.کمداروین باز هم عقب

 فقط می خواستن تو رو بکشونن اونجا.

 نیاست؟!منظورت کی -

منظورم موجودات ! اون اصال تو باغ نیست.ای بابا بکش بیرون از این یارو  داروین عصبانی شد و گفت :

 ماوراییه!
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 ازه دو زاریم جا افتاد : آهان...ت

 !ستن داره؟ به نظر کامال بیهودهچه نفعی براشوخب این کمی فکر کردم: 

 ی اون یارو رفتی اتفاق خاصی برات نیفتاد؟بگو ببینم بعد از اینکه از خونه حامی :

ی اون یارو رفتم لب چاه.تصویر خودمو دیدم ولی انگار من نبودم.دیشب هم جلوی همون روز تو خونهچرا. -

می  در عین حال بود که مطمئن بودم تصویر خودمه ولی آینه همچین اتفاقی افتاد.هر بار هم جوری

 دونستم که من نیستم.

 حامی : حتما یکی می خواد اذیتت کنه!

ی اون یارو و براش دعا نوشتم، می کنم به خاطر اینکه رفتم خونه خودم فکر آره این که مشخصه ولی -

 باهام لج افتادن. هایی که اونو اذیت می کردنجن

م خودش ی اون یارو هیچ خبری نبود.همونطور کهاینطوری نیست.چون امروز تو خونه نم کهحامی : نه مطمئ

.ظاهرا بعد از رفتن شما دو تا همه چیز به حالت عادی برگشته.من شون تموم شدهمی گفت آزار و اذیت

 فکر می کنم اینا همه یه نقشه بوده که تو رو بکشونن اونجا.

 چه نیازی به این کارها داره؟اگه کسی بخواد منو اذیت کنه  -

دنبال آدما.چون اونا  اذیت کنن یا بدون دلیل بیفتن ها که نمی تونن الکی کسی روحامی : خب ببین جن

هم یه سری قوانین دارن که نباید زیر پا بذارنش وگرنه براشون گرون تموم میشه.شاید همه چیز رو جوری 

ی و ازت کمک بخواد، تو هم یه نسخه ه سمت تو بیادنیا ناخواسته باین یارو کی هماهنگ کردن که

که تو خودت وارد ماجرا  اشتباهی بپیچی و درگیر ماجرا بشی.اینجوری اگه بازخواست هم بشن میگن

 ت مزاحمت بشه.خونه ه توبی مقدمه یهو نیومد شدی و هیچ جنی

ره وارد این ماجراها کنه؟ من ولی نمی فهمم چه دلیلی داره کسی بخواد منو دوبا به نظر منطقی میاد. -

 که یه مدت طوالنی سمت اینجور چیزا نرفتم و االنم دوست ندارم سمتش برم!
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 حامی : شاید مسئله شخصی باشه!

بیده بود، بهش تکیه داد و گفت : راست میگه! اون حرفی هم که به حامی چس داروین که دیگه کامال

 هاموس بهت گفته خیلی مشکوکه، یکم بهش فکر کن!

 ها نرم؟!اینکه گفت دنبال سایه -

 داروین : اوهوم...حتما اون می دونه جریان چیه.حاضرم سر این خونه شرط ببندم!

 از کیسه خلیفه می بخشی؟! حامی اعتراض آمیز گفت :

 داروین خندید و گفت : منظورم اینه که مطمئنم.

 دربیاری؟از حامی پرسیدم : تو نمی تونی یه جوری تَه و توی قضیه رو 

به ها جوری نیست که مثال همه همدیگه رو بشناسن یا حامی : نه متاسفانه.زندگی اجتماعی جن

 باشه. ا اگه کسی مثه هاموس طرف حسابتخصوصی دیگه ای بشن.راحتی بتونن وارد قوم و طایفه

 مگه هاموس چجوریه؟! -

یه آمیز بود : اخالقش مثه عموته.اون ش از خوشحالی نبود.یه جورایی کناحامی کوتاه خندید.البته خنده

 های ماورایی اصال ترکیب خوبی نیست.ی یه سری قدرتبداخالقی به اضافهعصبانیت و 

 داروین : یادته گفتم هاموس بچه معروفه؟

 آره... -

تماال خودتم متوجه .احه و خیلی هم متعصبههاموس توی دنیای خودشون مجری قانون داروین : در واقع

 شدی. این موضوع

 .اونجا فهمیدم.گیری داشتمجن آره یه مورد -
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البته میشه امیدوار بود.اگه هاموس در جریان باشه حتما یه جوری قضیه رو جمع و جورش داروین : آفرین.

 می کنه که تو هم آسیب نبینی.

ه ها ظاهر شده و بهت هشدار داره نشون میده کت میگه.اینکه خودش یهویی بعد مدتحامی : آره راس

 قطعا در جریان همه چیز هست و احتماال سعی می کنه اوضاع رو سر و سامون بده.

 خاموش کردم و گفتم : امیدوارم. سیگارمو توی زیرسیگاری

 بعد به داروین نگاهی انداختم و گفتم : تو چرا هی از من دور میشی؟

 داروین : به دود سیگار حساس شدم.

 کشه؟یعنی حامی میره بیرون سیگارشو می  -

 حامی : من سیگار نمی کشم.

 تون چیکار می کنه؟پس این زیرسیگاری تو خونه -

 مورد عالقمه که با خاک سیگارت کثیفش کردی! اروین : اون زیرسیگاری نیست.ماگد

 خندیدم : آها این لیوانه؟ ببخشید من فکر کردم زیرسیگاریه.

 چقدر عجیبه.برش داشتم و با دقت بهش نگاه کردم : 

 : ازین عجایب تو خونه مون زیاد داریم.حامی 

شد و  از جاش بلندش نگاه کرد.ش داشت و به صفحهموبایل داروین شروع به زنگ زدن کرد.از روی میز بر

 پایین منتهی میشد رفت. به سمت پلکانی که به

 همین لحظه حامی ازم پرسید: شام که نخوردی؟

تم، ترجیح میدم استراحت ی خودم چون یکم خسخونهه منو ببر م هم نیست.اگه میشهنه، البته گشن -

 کنم.
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 ه چیزی درست می کنم.االن میرم یحامی : بمون شامو با هم بخوریم ، بعد از شام برت می گردونم.

 اینو گفت و از جاش بلند شد.منم بلند شدم و گفتم : کمک نمی خوای؟

 .ولی اگه می خوای همراهیم کنی خوشحال میشمحامی : کمک که نه.

 پلکان ،ی اتاق نشیمنی دیگهباشه برای همین دنبالش رفتم.گوشهحس کردم اگه برم و کمکی کنم بهتر 

های نشیمن رنگی تیره داشت و با چراغ اتاق فضای پله هم مثهباال می رفت.راهبود که به سمت  دومی

خونه رسیدیم که نصف فضاش رو ها باال رفتیم و به بخشی از تزئین شده بود.از پله هادی اطراف پلهایال

های مبل .توی اون قسمتش هم فضایی حدودا هجده متری بودشپزخونه تشکیل می داد و نصف دیگهآ

 ی بزرگ به سبک مدرن چیده شده بودن.راحتی تیره اطراف یه شومینه

وبی داشت، ی پایین که کف چها به سیاه میزد.اما برعکس طبقهآشپزخونه هم تیره بود.رنگ کابینتدکور 

 .های خاکستری تیره کار شده بودیکاون قسمت از خونه سرام

 های آشپزخونه نشستم و گفتم : خونه رو آماده خریدین؟روی یکی از صندلی

در واقع هشتاد درصدش  ،: آره ی گوشه آشپزخونه دو سه تا پیاز برداشت و گفتحامی از سبد نظم دهنده

 .شو داروین انجام دادداخلیدکوراسیون  طراحی آماده بود، فقط

 ست.معموال همه سفید کار می کنن.اختم و گفتم : به طرز عجیبی تیرهدوباره نگاهی به دور و برم اند

.سلیقه ی داروینه دیگه.همیشه برعکس دیگران رفتار می کنه.وقتی خونه رو خریدیم : آره می دونمحامی 

 .آخرشم کار خودشو کرد.اصرار داشت که دکورش خاکستری تیره یا سیاه باشه

 .فقط توی اینترنت همچین دکورهایی دیده بودم.خیلی باکالس به نظر میادنیست.البته اصال بد  -

 آرامش میده. ومد ولی االن دوسش دارم.بهمگفت : من اوایل خوشم نمی
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و شروع به پوست کندن  روی صندلی نشست.چوبی بیرون اورد یمی از داخل کابینت یه چاقو و تختهحا

 پیاز کرد.

 پرسیدم : راستی چی شد که داروین اینجوری عضالنی شد؟

 برداره گفت : وزنه، پروتئین. اینکه از پیاز توی دستش چشمحامی بدون 

 خندیدم و گفتم : آره اونو که به خودمم گفت.منظور از نظر ذهنی بود.

 شو میگی؟!حامی : آهان، انگیزه

رای .به خودم گفت که نمی خواسته مثه من پیزوری باشه بشو بدونمی واقعیانگیزهآره دوست دارم  -

 همین رفته سراغ ورزش.

.نمی دونم.ولی تا جایی که مطمئنم این داستان وزنه و : شاید اینم یکی از دالیلش بودهخندید و گفت 

 پروتئین از موقعی شروع شد که یه شاگرد جدید به شاگردای داروین اضافه شد.

 توی همون آموزشگاه نقاشی؟ -

این شاگرد جدید دل و دین رفیق ما رو برد.داروین هر چقدر سعی کرد سر صحبت رو باهاش .حامی : آره

محل سگ به داروین نمی ذاشت.یه بار داروین ازم شد چون دختره خیلی تخس بود و باز کنه نشد که ن

از چجور  راجع به داروین چیه یا اینکه اساساخواست برم آموزشگاه و ذهن دختره رو بخونم تا ببینم نظرش 

چین اطالعاتی رو از ذهنش بیرون ولی من گفتم که نمیشه چون اگه بخوام هم پسرایی خوشش میاد.

ی عمومی نیست ونهبه این موضوعات فکر کنه وگرنه ذهن ملت کتابخش اینه که اون لحظه الزمه بیارم

ش بی خیال نشد و از یه شاگرد دیگه هر مطلبی که دلم می خواد رو ببینم.داروین که من برم توش

م که از پسرای و کشید و بالخره فهمیدیشم با هزار ترفند زیر زبونخواست که زیر زبون دختره رو بکشه.اون

به ورزش و وزنه زدن شبانه ار خوشش میاد.خالصه از اون موقع داروین شروع کرد و ورزشک هیکلی

بهش می گفتم بابا انقدر سخت شاید باورت نشه ولی طی دو ماه اول تغییر خیلی زیادی کرد.هی روزی.
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اونقدرا هم که فکر می کنی ارزششو نداره ولی خب ظاهرا عالوه بر اینکه توجه اون دختره رو می  نگیر،

 و دیگه بی خیال نشد. ه بوداست از ورزش هم خوشش اومدخو

 حاال بالخره گشایشی حاصل شد یا نه؟ -

 شون افتاده باشه.ولی بعید می دونم اتفاق خاصی بین.زیاد راجع بهش حرف نمی زنه.حامی : نمی دونم

 شون کرد.دوباره برگشت و شروع به خرد کردنحامی از جاش بلند شد و پیازها رو شست .

 پرسیدم : داری چی درست می کنی؟

 حامی که مشغول خردکردن بود گفت : هنوز تصمیم نگرفتم.

 .شما دو تا رفت و آمد نکنم به نظرت ممکنه االن هاموس بفهمه که من اینجام؟ آخه گفته بود با -

ه میشه دنبالت برگرده متوج که هر حال اگه االن یهو به ذهنش خطور کنهحامی : نمی دونم...شاید...به 

 دیگه.

 نگران نباش اونم کار و زندگی داره، اینجوری نیست که یکسره حواسش به تو باشه. مکثی کرد:

 چرا گشتن با شما دو تا خوب نیست؟ -

 بپرس! از اونحامی : چه می دونم.

شکوک وقت جواب درست و حسابی به آدم نمیده.همیشه هم دیر میرسه و مهاموس که هیچ -

 شو بهم گفت.رفیقم دلیل .ولی اون یکیمیزنه

 حامی کمی تعجب کرد : اون یکی رفیقت؟!

 سورن رو میگم... -

 یاد خوشش نمیاد با داروین بگردم.فکر می کنه داروین جای اونو می گیره.ز کوتاه خندیدم:
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 صدای داروین رو از پشت سرم شنیدم که گفت : همیشه از این بشر متنفر بودم.

 پرسیدم : منظورت سورنه؟

 اومد و کنارمون نشست.گفت : آره دیگه.

 ش کامال جدی بود جوری که مطمئن بودم داره حقیقت رو میگه.گفتم : واقعا؟!قیافه

ین میزنه شوخیه، حتی اگه اون بذار یه رازی رو بهت بگم.نود و نه درصد حرفایی که داروحامی : نه بابا.

 ی کامال جدی بگه.ها رو با قیافهحرف

 ش جدی بود گفت : دروغ میگه.ان قیافهداروین که همچن

 حامی از داروین پرسید : کی بود زنگ زد؟

 کی.داروین گفت : هیش

ی اولی که م ریختشو ببینم ولی از همون لحظهبعد رو به من گفت : با اینکه از سورن متنفرم و نمی خوا

 دیدمش ازش خوشم اومد و تحسینش می کردم.

 پرسیدم : از چه نظر تحسینش می کنی؟خوشش میاد یا متنفره. بالخره نفهمیدم از سورن

 بقیه اهمیت بده. هر تیپی بزنه بدون اینکه به قضاوتت اینو داره که داروین : به خاطر ظاهرش.چون جرئ

حقیر می من همیشه به خاطر رنگ موهام ت.خود ید بگم حق با داروینهحامی : علی رغم میل باطنی با

پیل  پشم و مردونگی رو درهای من صا همکالسی.خصوکه پسرا چه مدلی ان .خودتون می دونینشدم

می زدن.منه  ین بود تحقیر میشد و بهش هزار انگ، هر کسی غیر از اداشتن و زمخت بودن می دیدن

های ناجور می سخره میشدم و برچسببدبخت این وسط یه پسر بور  بی پشم بودم که دائم م

م تا خالکوبی لنگر و اژدها روی کلهمو از ته بتراشم و دو ست موهای کلهعضی وقتا دلم می خوا.بخوردم

 خیلی وقتا می خواستم موهامو رنگ کنم یا اینکهبزنم بلکم ازم بترسن و دست از سر کچلم بردارن! 
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ران،خاطرات خیلی چرتی قید مدرسه رو بزنم ولی بابا و مامانم اجازه نمی دادن.خالصه از اون دو حداقل

وهاش مشکیه و به خواست میشه گفت بهش حسودیم شد.خصوصا که فهمیدم م ا دیدن سورنب.دارم

 می زنه. خودش رنگ روشن

ولی اصال براش زیاد شنیده.بهش می گفتن ترنس و قرتی و ازین جور حرفا  سورن هم از این حرفا -

کم فتن ولی کممی گرش هم خیلی بهش گیر می دادن و ازش ایراد نداره.حتی خانواده نداشته و اهمیتی

نگ تا قبل از اینکه وکیل شیم به هر کدوم از گوش هاش سه چهار تا پیرسی.مجبور شدن باهاش کنار بیان

 ست.دستش بسته می کنه وکالت .االن چونو دو تا گوشواره آویزون بود

باز اگه آدم به خاطر ظاهرش مسخره بشه عادیه،منه بدبخت به خاطر اسمم تحقیر می  داروین :

.اسم ستو دخترونه هام می گفتن اسمت مردونه نیستخصوصا تو دوران راهنمایی.همکالسیشدم!

وقت دونم با خودشون چی فکر می کردن؟! هیچ .نمیی کافی ک لفت و زمخت نبودمن براشون به اندازه

ین باعث میشه همیدم! من تو انتخاب اسمم هیچ نقشی نداشتم و این همه مسخره شدم.همفازشونو نف

 م به هیچ جاش نیست.رو انتخاب می کنه، قضاوت دیگرانهر ظاهری که دلش بخواد سورن رو تحسین کنم.

ترام ی ظاهرش رو درک نمی کنم اما سعی می کنم بهش احاین سالیق سورن درباره حقیقتش من  -

وقت ازم ناراحت هایی که می شناسمش زیاد بهش گیر دادم اما هیچودمم در طول این سالبذارم.خ

وگرنه در تمام  به خاطر همین با جنبه بودنشه که با من دوست شده نشده و همیشه با جنبه بوده.اصال

 ی منو نداشته و نزدیکم نمیومده.سورن اولین و بهترین دوستمه.عمرم هیچکس حوصله

های عمرم رو خوردم.غذایی که حامی برامون درست کرد شبیه به پیتزا ترین شاماز عجیباونشب یکی 

فکر کنم هر چی دم دستش بود پیتزا و یه سری سبزیجات دیگه.بود اما پیتزا نبود.مخلوطی از پیاز و پنیر 

 .کرد اما به طرز عجیبی خوشمزه شد بهش اضافه

 

******* 
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ها اولش عد یه پتو هم روم انداخت.رختخوابولو شدم.چند ثانیه ب پهن کرد روی تشکی که داروین برام

 و حس راحتی و آرامش بهم می دادن. شدن گرم ی سرد بودن اما چند ثانیه بعدخیل

ره منم بیام همینجا کنار تو انداخت و گفت : چطو روم ایستاده بود نگاهی به چپ و راستمبهداروین که رو

 ؟بخوابم

 بی نیست.هیچ فکر خو -

 داروین : مگه چی میشه یه شب هم به جای حامی تو رو بغل کنم؟

 کوتاه خندیدم : چرت و پرت نگو.

 خودشم خندید و گفت : چرا هیچکس منو توی اتاقش راه نمیده؟

 خودت چی فکر می کنی؟! -

 !: به خدا اونقدرها هم که فکر می کنید منحرف نیستمداروین 

.چون گفتی به دود سیگار من به خاطر خودت میگمطمئن شدم.ولی در کل حرفت دیگه کامال م این با -

 حساس شدی.من قبل از خواب حتما باید یه نخ سیگار بکشم.

 داروین : خب برو توی تراس سیگارتو بکش بعد برگرد بخوابیم.

  پتو رو بیشتر از قبل دور خودم گره زدم و گفتم : آخه سرده!

 انداختم و گفتم : اینجا چرا بخاری نداره؟بعد نگاهی به دور و برم 

 ها رو وصل نکردیم.داروین : هنوز بخاری

ی خودم ی کرد.از این بابت دلم برای خونهتعجبی نداشت.اونقدر عضالنی شده بود که سرما رو حس نم

 تنگ شد.
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 ی خودم می خوابیدم؟!به نظرت بهتر نبود می رفتم خونه -

 داروین : یعنی انقدر سردته؟

 م که شاید هاموس دنبالم بگرده.نه،به خاطر سرما نیست.از این جهت میگ -

داروین : ولی به نظرم اینجا بمونی به نفعته.چون هاموس که سرش شلوغه و همیشه بعد از لت و پار 

ی که شدنت از راه می رسه.اگه اینجا باشی حداقل ما دو تا هستیم و هواتو داریم.اصال به نظرم تا زمان

 شن میشه پیش ما بمون.قضیه رو

 ر اون صورت قطعا از سرما می میرم.د -

بخاری هر چند برای این اتاق هنوز .ها رو وصل می کنمونی فردا بخاریبم داروین : اگه تصمیم گرفتی

 نخریدیم.باید یکی بگیریم.

 وایساده بود. روکه بگیرم بخوابم اما همینجوری روبهچند ثانیه سکوت برقرار شد.منتظر بودم داروین بره 

گفت : اگه من اینجا بمونم احتمال اینکه کاناشیباری موقع خواب بیاد سراغت چند ثانیه عمیقا تفکر کرد و 

 کمتره.

 کاناشیباری دیگه چه کوفیته؟! -

ها میگن کاناشیباری یه در واقع همون بختک ژاپنیه.ژاپنی با اشتیاق اومد و کنار تشکم نشست.گفت :

ها یواشکی به اتاق خواب مردم میره و اونایی که خوابیدنو با پاش به تخت شب هشیطان غول پیکره ک

 میخکوب می کنه.

 من روی زمین خوابیدم. که خب خداروشکر -

ها به بختک میگن من ادامه داد : از طرفی هم چینی داروین بدون توجه به خستگی و بی خیالی

 خوابن روشون میشینه و بهشون تجاوز می کنه.یا یه نوع روحه که وقتی مردم یا.میگن گوییگویی
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خصوصا برای قبل از خواب.ولی اگه قرار باشه بین تو و این موجوداتی عا حرفات دلگرم کننده و زیباست.واق -

 .انتخاب کنم قطعا اونا ارجحیت دارنکه گفتی یکیو 

 یا هم کمترم؟!تراض آمیز گفت : یعنی من از گوییداروین اع

 ی برق هم خاموش کن.گفتم : داری میر

گه موقع خواب احساس ند شد و گفت : فقط اقمه راضی نمیشم اونجا بخوابه از جاش بلوقتی دید هیچ ر

تو تکون میده ترسناک کنارت نشسته و داره مالفهیا حس کردی یه شخص  تنگی نفس بهت دست داد

 نگران نشو.کامال عادیه.

 اهمیتی ندادم.فقط گفتم : باشه. به حرفش

 داروین هم چراغ رو خاموش کرد و از اتاق بیرون رفت.اونقدر خسته بودم که سیگار نکشیده خوابم برد.

ا فریادهای مبهم وقتی خواب بودم مدام توی گوشم صداهای عجیبی می پیچید.از وزوز و همهمه گرفته ت

شدن که از خواب  ی اون صداها کامال نامفهوم و بی معنی بودن و چند بار باعث.همهو دیوونه کننده

.قبال شنیده بودم که خوابیدن داها توی گوشم می پیچنبپرم.حس کردم به خاطر هوای سرد اتاق این ص

های پریشون ببینن.برای اینکه با نفسم گرم بشم سرمو زیر ی سرد باعث میشه آدما بیشتر خوابتو فضا

 زود خوابم ببره.پتو بردم و سعی کردم بخوابم.این کارم موثر بود و باعث شد خیلی 

.انگار روحم در جسم یه آدم دیگه بی دیدم.توی اون رویا مثل همیشه نبودموقتی به خواب رفتم رویای عجی

حلول کرده بود.نمی دونم پسر بودم یا دختر اما انگار بچه شده بودم و جسمم بزرگسال نبود.می دیدم 

ن نبودن ولی توی نفر هم پدر و مادر واقعی م که بابا و مامانم دارن با هم دعوا می کنن.جالبه که اون دو

ی کامال قدیمی و ونهشون.فضایی که توش قرار داشتم یه خها بود که می شناختمخوابم انگار سال

.اون دو نفر لحظه یدم چون هر لحظه داشت شدت می گرفتکوچیک بود.از دعوای بابا و مامانم می ترس

به خصوص از مردی که ظاهرا ،دترس تمام وجودمو گرفته بو.تر سر همدیگه فریاد می زدنبه لحظه بلند
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عصبانیت از حدقه بیرون زده و ش ترسناک بود.چشماش به خاطر به شدت می ترسیدم.قیافه بابام بود

و از حرفاشون  .برام نامفهوم بوددونستم دارن سر چی دعوا می کنن .اون لحظه اصال نمینقرمز بود

شروع به دویدن کرد و می خواست از ترس اون مرد فرار کنه.یه چاقوی  ای بعد زن. لحظهسردرنمی اوردم

بزرگ توی دست مرد بود.به سمت زن هجوم برد و روی زمین انداختش.چاقو رو روی گردنش گذاشت و 

ای نداشت.وقتی مرد داشت سر اون زن رو  شروع به بریدن کرد.زن به شدت دست و پا میزد اما فایده

.با دیدن اون صحنه از وحشت و ناراحتی به مرز میشد به زمین و اطراف پاشیده و خون با شدتمی برید 

جنون رسیده بودم.توی خواب ضجه میزدم.باور داشتم که بابام داره سر مامانمو می ب ره.وقتی کار مرد 

ور من ماش همچنان از حدقه بیرون بود.به خاطر حضتموم شد سرشو بلند کرد و نگاهش به من افتاد.چش

ای به سمت از جاش بلند شد و به طرز وحشیانه.به سرعت نکه شاهد اون صحنه بودم عصبانی بودو ای

 من دوید.

م که دارم خواب می بینم.خیلی عجیب بود و سابقه نداشت که توی خواب متوجه اون لحظه انگار فهمید

 شم.مو مجبور کردم که چشمامو باز کنم و از خواب بیدار .آگاهانه خوداین قضیه بشم

اون حس ام نشستم وقتی چشمامو باز کردم حس می کردم اون مرد هنوزم توی اتاقه.اما وقتی سر ج

 دیدم. م راحت بود که فقط یه کابوس ترسناک و بی معنیتند میزد اما خیالمنفی از بین رفت.قبلم تند

ز وقت داشتم ی موبایلم که کنار بالشتم بود انداختم.ساعت شش و نیم صبح بود.هنونگاهی به صفحه

ی که استراحت کنم.یک ساعتی توی رختخواب موندم و تمام اون مدت رو تو حالت خواب و بیدار سپر

 یده بود اما بدنم همچنان خسته بود و نمی تونستم بلند شم.کردم.یه جورایی خواب از سرم پر

ی پایین می قهم.صدای داروین و حامی رو از طببیدار ش گرفتم حوالی ساعت هشت صبح بود که تصمیم

کارهام برسم.بلند  ن.قرار بود حامی منو ببره خونه تا بتونم سر وقت بهشنیدم.فهمیدم که اونا هم بیدار شد

 ی پایین رفتم.ردم.دستی به آب رسوندم و به طبقههامو جمع و جور کشدم و رختخواب
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حامی داشت غر میزد  حامی و داروین توی آشپزخونه مشغول کل کل بودن.متوجه موضوع بحث نشدم اما

 و داروین هم عین خیالش نبود و فقط خنده تحویلش می داد.

های عضالنیش محکم به پشتم ضربه زد و گفت : خوب لی کنار داروین نشستم.با اون دستروی صند

 خوابیدی؟!

 فتم و جواب دادم : نه حقیقتش.ای که بهم زد آخی گبه خاطر ضربه

 کاناشیباری اذیتت کرد؟! داروین خندید و گفت : چرا؟ نکنه

 یا بود چون رسما دهنمو سرویس کرد!اون اذیتم می کرد.فکر کنم گوییگفتم : کاش 

 هر دو بلند خندیدن.بعد حامی پرسید : مگه چی شد؟!

وقتی هم که خوابم سنگین شد یه کابوس گوشم صداهای عجق وجق می پیچید. تمام شب تو -

 سر زنشو برید.خیلی مزخرف بود.فت وحشتناک دیدم.توی خوابم یه َمردی گر

 حامی : خب پس تو هم دیدیشون.

 یعنی چی؟ مگه شما هم همچین خوابی دیدین؟! -

یگه.من و داروین تقریبا یه شب در میون های تکراری داون خوابی که گفتی و یه سری خوابحامی : آره، 

 های تکراری رو می بینیم.دیگه عادت کردیم.این خواب

کرده بودم.سردرنمی اوردم چرا حامی و داروین اینقدر ساده راجع به این موضوع حرف می خیلی تعجب 

 .خیلی هم ترسناک بود!ندن! اصال خنده دار و عادی نبودزنن و بعضا هم می خ

 پرسیدم : حاال قضیه چیه؟ چون به نظر شما دو تا هیچ مشکلی باهاش ندارین!

 همچین مشکلی داره. این خونه جا ساکن بشیم نمی دونستیمداروین : ما خودمونم تا قبل از اینکه این
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های نوادهها، چند دست گشته و خاسال اون ها پیش یه بنای قدیمی داشته که طیینجا از سالحامی : ا

ها هم اتفاقات بدی براشون افتاده و بعد از یه مدت مجبور ی این خانوادههمهمختلفی توش ساکن شدن.

 شدن خونه رو بفروشن.

 یعنی اتفاقات بد ماورایی؟! -

 به ماورا و این چیزا نداشته.بدشانسی اوردن یا هر چی و حامی : نه اتفاقاتی که براشون افتاده ربطی

ی آخرین صاحبش تصمیم گرفت اون خونهافتاده.خالصه اینکه  زمین این خونه اتفاقات بد و ناجوری تو کال

 قدیمی رو بکوبه و یه بنای جدید بسازه.

 ین : یعنی همین بنایی که می بینی.دارو

ی خودش پول کم اورد و نتونست بنا رو کامل کنه.منم که اون موقع دنبال حامی : آره ولی اونم به گفته

 خونه می گشتم ازش خریدمش.ولی نمی دونستم اینجا همچین پیشینه ای داره.

 نجا می خوابه باید کابوس ببینه؟!من بازم نفهمیدم چرا کسی که ای -

 داروین : نکته اینجاست که زمین اینجا ایمپرینته.

 ایمپرینت؟!! تا حاال نشنیده بودم! یعنی چی؟! -

اتفاق  ایادث تلخ و ناراحت کنندهها مثه همینجا هستن که توشون حوگفت : ببین یه سری محل داروین

.در ایمپرینت شده که که به همچین جاهایی میگنافتاده و اون حس تا ابد توی اون محل باقی می مونه 

شون مثه یه دید بوده که احساس درد و ناراحتیواقع دردی که اون موجودات زنده تجربه کردن اونقدر ش

 بسته ی انرژی متمرکز برای همیشه فعاله و به بقیه هم منتقل میشه.

 یمپرینت شدن.مثال بیمارستان ها.حامی : خیلی جاها رو می شناسم که ا



 

 

ریونی    4کسان هیچ 94  

 

من حتی باغ وحش هم که رفتم خیلی حس بدی گرفتم.قدیما فکر می کردم خیلی ا.داروین : قبرستون ه

ها ی حیوونکن همه ان.فکها ایمپرینتی باغ وحشن شک گفتم همهباید جالب باشه اما وقتی رفتم بدو

 شون اونقدر شدید بود که فضای اونجا رو سنگین کرده بود..این حس ناراحتینافسرده و ناراحت بود

شما دو تا با این قضیه مشکلی ندارین؟ چون من که دیشب خیلی اذیت شدم.اصال نتونستم درست  حاال -

 بخوابم.

 هایی می بینیم.مون گذشته کمتر همچین خوابحامی : االن که یه مدت از سکونت

نی ها انقدر برام تکرار شدن که دیگه بهشون عادت کردم.یعره، منم دیگه عادت کردم.این خوابداروین : آ

نبینم حس می کنم یه چیزی کم دارم.تو هم اگه یه مدت اینجا باشی عادت می کنی.اصال می تونی اگه 

شته ش اینه که نمی تونی داستان رو تغییر بدی و تهش کخواب نقش آفرینی هم کنی! فقط بدیتوی 

 ی.ها بد تموم شدن اگه وارد ماجرا بشی تو هم به فنا میرمیشی.نه که از قبل اون اتفاق

 ممنون که گفتی! یادم باشه دیگه اینجا نخوابم! -

 تر نیست.به نظرم خیلی هم هیجان انگیره!گیری که ترسناکداروین : بابا انقد خودتو لوس نکن.از جن

در جوابش چیزی نگفتم و فقط سری تکون داد و نفس عمیقی کشیدم.چطور می تونست از همچین 

 موضوعی لذت ببره!

شد.از داخل کابینت فنجون سفید بزرگی بیرون اورد.قوری ماشین قهوه ساز رو حامی از جاش بلند 

 برداشت و توی فنجون قهوه ریخت.

 فنجون به دست پیش ما برگشت و بهم گفت : راستی چایی برات بیارم یا قهوه؟!

 چایی اگه زحمتی نیست. -

 همین ارتباط برقرار کنی.فنجون قهوه رو جلوم گذاشت و گفت : متاسفانه چایی نداریم.مجبوری با 
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 پس چرا می پرسی؟! من فکر کردم حق انتخاب دارم! -

م اشتباه بود.ولی در کل چایی هم نداریم.قبل از اینکه بیای بینیحامی : فکر کردم میگی قهوه.پیش

داشتم سر همین موضوع این آقا رو )اشاره به داروین( دعواش می کردم.هر چی مواد غذایی تو خونه 

تموم می کنه ولی جایگزین نمی کنه.االن چند روزه دارم میگم یه بسته چایی بخر عین خیالش  داریمو

 نیست.

 روز دیگه حتما می خرم.قول میدم.داروین : ام

 حامی : دیروز و پریروزم همینو گفتی!

تمام مدتی که مشغول صبحونه خوردن بودیم حامی و داروین کل کل و جروبحث می کردن و از من می 

شون داوری کنم.منم چیز خاصی نمی گفتم.البته اونا هم منتظر جواب من نمی موندن و خواستن بین

 دوباره موضوع جدیدی رو پیش می کشیدن.

 ری شدم.تبعد از صبحونه حامی منو به خونه برد و آماده ی رفتن به دادگس

 و امان امن در خونهجا نشده بود.بود و چیزی جابه همه چیز مثل قبلوقتی به خونه برگشتم 

ی سر کار رفتن شدم.باتری بودن رو جمع و جور کردم و آماده هایی که هنوز وسط پذیرایی پهنبود.رختخواب

 موبایلم کامال خالی بود برای همین زدمش به شارژ و بدون گوشی از خونه بیرون اومدم.

ی می کشیدم.حتی قهوه ر مدام خمیازهچند دقیقه ای طول کشید تا به دادگستری برسم.توی مسی

 حامی هم نتونسته بود منو سرحال بیاره.

سه ی پازپرسی برگزار هامون جلده قرار بود برای یکی از پرونده بالخره به دادگستری رسیدم.ساعت

ی اول رو دنبال سورن گشتم.ازش خبری طبقهبه جلسه مونده بود.گوشه و کنار سالن  بشه.چهل دقیقه

های یال گشتن شدم و روی یکی از صندلیو جو کردم اما کسی ندیده بودش.بی خ نبود.از این و اون پرس

 سالن نشستم.
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 ش پیدا شد.بلند شدم و به سمتش رفتم.بعد چند دقیقه سر و کله

 آمیز گفتم : کجایی دو ساعته دارم دنبالت می گردم!اعتراض

 سورن : یعنی تو از ساعت هفت اینجایی؟

 دنبالت گشتم.کجا بودی؟!ولی خدایی ده دقیقه .نه -

که بهم  ی مسعودشیده گفت : داشتم با قاضی قبلی پروندهای درهم کرهسورن با بی حوصلگی و چه

 داده بود حرف می زدم. قول ب رد

 مونو گذاشت تو پوست گردو؟!همونی که دست -

 سورن : آره.

 مونم آسفالت کرد؟!دهن -

چرا ما باختیم؟ گفت شما بهم نگفتین که فوری اقدام  ازش پرسیدم پس چی شدآره بابا همون. سورن :

دیر اقدام معلوم بود خودشم نمی خواسته به نفع ما رای بده چون هی تاکید می کرد که نکردین! 

باید به محض اینکه خونه رو قولنامه کردن میومدین ی فت واسه استفاده از همچین استثنائکردین.می گ

هیچی نگفت همینجوری بهم نگاه کرد و سر تکون  رو امیدوار کردی؟! برای اعتراض.بهش گفتم پس چرا ما

 داد.

نهایتا اگه بیست تومن هم پرید من خونه رو می فروشم و پولشو میدم ولش کن بابا.ما که باختیم رفت. -

 به مسعود.

 سورن : اونوقت خودت کجا زندگی می کنی؟

 خودمم میام پیش تو یا مسعود. -

 سورن : خسته نباشی.
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 همین لحظه از انتهای سالن دیدم که دادستان داره میاد سمت ما.

 سراسیمه گفتم : اوه اوه دادستان داره میاد این طرفی!

 د و گفت : وای! سورن هم هول ش

 د اتاق شدیم.اتاق پر از مراجع بود.تر وارل داد.هر دو با سرعت هر چه تماممنو به سمت اتاق مشاوران ه  

میز زیر  طمینانحال برای ا.با اینمیشد نمی تونست ما رو پیدا کنه ادستان وارد اتاقال زیاد اگه دبه احتم

و از همون روزای اولی دو سال از ما بزرگتر بود یکی از بچه ها، که اسمش راهب بود قایم شدیم.راهب 

میشد  میمیای داشت.البته بعضی وقتا زیادی صاهامون رفتار صمیمانهکه رسما وارد کار وکالت شدیم ب

 مون می کرد.و چند تا فحش هم حواله

و دچار  ورده بودخ مون از یه عده کتک مفصلیکه موکل ی کیفری گرفتیممدتی قبل من و سورن یه پرونده

چون شاهد نداشت.تصمیم  و ثابت کنهشوناما نمی تونست جرم ،شده بود آسیب های دائمی شدید

 نبل از ای.این وسط فهمیدیم موکل ما قبراش جور کردیم یم و دو تا شاهد همشو قبول کنگرفتیم وکالت

! ی دیگه هم داشته.اونم پرونده ی قتلچند نفری که کتکش زدن یه پرونده با اون ،ی ضرب و جرحپرونده

 سورن دو تا از دوستای باباشو به عنوان شاهد اورد و اونا همکه دست بر قضا موکل ما تبرئه شده بود.

بین بابای  یهو نمی دونمو شهادت دادن.اما ی بازپرسی حاضر شدن تو جلسه بدون اینکه مزدی طلب کنن

سورن و دوستاش چه مشکلی پیش اومد که دعواشون شد و یه روز با خبر شدیم که رفتن از لج بابای 

 شونو پس گرفتن! سورن شهادت

ن مقداری پول بهشون دادیم.جلسه برگزار شد من و سورن دو تا شاهد دیگه جور کردیم و برای اوردنشو

ی جرم کلی دروغ و دونگ سر هم کنیم.پرونده که به یم برای اثبات حضور شهود تو صحنهو مجبور شد

یش دادستان شکایت پ ی تغییر شهود ما استفاده کردن ومون از قضیههای پروندهدادگاه بدوی رسید،طرف

.از حق نگذریم هم خیلی تابلو بود که ون میارنشهاشاهدهای جعلی برای پرونده بردن که فالن وکال
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شاهدهای ما دارن خالی می بندن.هر چند خیلی هماهنگ شده حرف می زدن اما تغییر شهود گند زد 

 به کار.

سرکوفت می زدم و اونم به باباش فحش می داد.آخرش دادگاه رای رو به نفع ما داد  دائما به سورن من

سوخت و به خاطر دلش به حالش به نظر می رسید و قاضی هم  چون موکل ما خیلی بدبخت و بی پناه

اما بدبختانه دادگاه تجدیدنظر، حکم اولیه رو نقض کرد و موکل ما محکوم به  نداد شهود گیر خاصی بهمون

از اون دادگاه یه  ! بعداین وسط دادستان بدجور باهامون لج کرد بی حقی شد.هم پرونده رو باختیم و هم

و افسوس بهمون گفت که "این رسم وکالت  تو راهروی دادگستری دید و با کینه بار من و سورن رو

 نیست...".

بعد از اون شکست احمقانه دور ی که ممکنه باهاش رو به رو نشیم.تا جایاز اون موقع تصمیم گرفتیم 

کشیدیم و هر وقت هم دادستان رو تو راهروهای دادگستری می  قرمز ک لفت های کیفری رو خطپرونده

 دیدیم خودمونو قایم می کردیم.

 موندیم.کمی گذشت و بالخره صداش دراومد. ای پشت میز راهبچند دقیقه

 گفت : چی شده؟ باز دادستان دیدین؟!

 از اون پایین نگاهی بهش انداختیم و با سر حرفشو تایید کردیم.

 : بیایین بیرون تا با لگد نزدمتون!با خونسردی گفت 

 هر دو از جامون بلند شدیم.

 سورن : دست خودم نیست.ترس رفته تو جونم!

: اون اگه می خواست کاری کنه تا حاال کرده بود! الزم نیست هر وقت که می بینیدش تو هفت تا  راهب

 سوراخ قایم بشید!
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 ال پرسیدن کرد.راهبیستاده بودن شروع به سوا از چندین نفری که جلوی میز راهب همین لحظه یه نفر

ی زیادی اونجا بودن که همشون سواالی حقوقی داشتن و مدام سر و سعی کرد جوابشو بده اما عده

 صدا می کردن.هر کدوم بدون نوبت جلو می اومدن و چیزی می پرسیدن.

 به ما دو تا گفت : میشه یه کمکی کنید اینجا رو خلوت کنیم؟! راهب

 فت : ما نیم ساعت دیگه جلسه داریم.سورن گ

با لحنی شاکی گفت : کو تا نیم ساعت دیگه! من این همه شما دو تا رو قایم کردم، یه بارم شما  راهب

 یه کاری واسه من بکنید.می میرید؟!

هم بعضی از افرادی که اونجا  های مراجعین نشستیم.راهبی صندلی.روبدون هیچ حرفی قبول کردیم

 بودن رو به سمت ما هدایت می کرد و می گفت اون دو نفر هم مشاور حقوقی هستن.

 اومد و به سورن گفت : شما وکیل اید؟! ونمیه خانوم مسن به سمت

 سورن جواب داد : بله .

 به چه پسری!خانومه لبخندی زد و گفت : به

برد خندید و گفت : ن هم که در حالت ذوق مرگ به سرمیسورخیلی از سورن خوشش اومده بود. انگار

 سوالتونو بفرمایید.

 گفت : شوهرم دو ساله که رفته.

 سورن : کجا رفته؟

.دنبالش هم گشتم پیداش نکردم.حاال می خوام ازش شنیستجواب داد : نمی دونم، گور به گور شده.

 طالق بگیرم.

 تونو ببینم؟!سورن : میشه عقدنامه
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 م هم نیست.قدنامهگفت : ع

 سورن : یعنی چی نیست؟!

 گفت : اونم گم شده.

 شو گم نکرده باشه!هرشو گم کرده، توقع داری عقدنامهآهسته زیر گوش سورن گفتم : طرف شو

از  تا اون موقعچون .ندید و گفت : مادر جان، شما تا دو سه سال دیگه نمی تونی طالق بگیریسورن خ

وقت قاضی می تونه شوهرت مفقوداالثر به حساب نمیاد.بعد از این مدت اگه پیدا نشد اون نظر قانون

 طالقتو بگیره.

 با ناراحتی گفت : یعنی هیچ راهی نداره؟!

 سورن : نه متاسفانه راه دیگه ای نیست.

جوری شون شون کردیم.مشکالت همهبه چندین نفر همینجوری مشاوره دادیم در واقع از شکایت منصرف

 بود که اگه میفتادن دنبال شکایت کردن فقط وقت و پولشون هدر می رفت.

صدای زنگ پیامک گوشی سورن به گوشم  شد تر از قبلدقیقه که اتاق مشاوره خیلی خلوت بعد از چند

 خورد.

 گفتم : نباید موبایلتو تحویل نگهبانی میدادی؟

بان اورد گفت : من ننه بزرگمم دست اون نگه شو از جیب داخلی کتش بیرون میدر حالیکه داشت گوشی

 چه برسه به گوشیم.نمی سپرم.

 ی موبایلش انداخت و گفت : وای، یادم رفت بهت بگم!نگاهی به صفحه

 چی شده؟! -
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 صبح حرف زدم.قرار شد به تو بگم که امروزبا مسعود ی اون ویالیی که دیشب دیدیم سورن : صبح درباره

 ینید.با هم برید اونجا رو بب

 کمی جا خوردم.پرسیدم : یعنی همین االن؟!

چیزی از اون یارو بگیرید تا  ه رو پسندید، یه مدرکیسورن : آره دیگه.االن با هم برید که اگه مسعود خون

 شو بگیرم.من استعالم شهرداری

 ی امروز چی میشه؟!پس جلسه -

 سورن : اونو من میرم دیگه.

 ست! چجوری با مسعود هماهنگ کنم؟گوشیم توی خونهاید کجا برم؟ چون خب من االن ب -

م کردی! بیا گوشی منو بگیر.زودتر هم پاشو برو چون مسعود از الفه شد و گفت : ای بابا، دیوونهسورن ک

 .احتماال خیلی شاکیه.ساعت پیش تا حاال چند بار تماس گرفتهیک 

 موبایل سورن رو گرفتم و از دادگستری بیرون اومدم.

ل سورن به مسعود پیام دادم و جایی رو مشخص کردم تا بیاد دنبالم.خودمو به محل قرار رسوندم با موبای

اما از مسعود خبری نبود.چند بار هم بهم زنگ زد و سرم داد و بیداد کرد که این چه طرز آدرس دادنه! اما 

بیخود و بی جهت  اس نوشتم...نمی دونم چراامسمن دقیقا همون جایی وایساده بودم که براش توی ا

یم همو پیدا تونست ،عصبانی بود! بالخره بعد از کلی باال و پایین کردن خیابون و تشر خوردن از مسعود

 کنیم.

 وقتی در ماشینو باز کردم گفتم : سالم.

 همین که نشستم و درو بستم گفت : مرض!



 

 

ریونی    4کسان هیچ 102  

 

 دهنم.ناخودآگاه بدنمو جمعو بعد دست راستشو جوری گرفت که انگار می خواست با پشت دست بزنه ت

 کردم.درحالیکه کمی خندم گرفته بود گفتم : من که درست آدرس دادم!

 موندم تو با این عقلت چجوری تا این سن زنده موندی!دوباره دستشو روی فرمون گذاشت و گفت : 

ون هنوز کمی عصبی بود.نفسشو محکم بیرون داد و سری با افسوس تکون داد.ماشین رو از پارک بیر

 ای که قراره بریم ببینیمو بلدی یا اینم مثه آدرس دادنته؟تادیم.گفت : حاال نشونی این خونهاورد و به راه اف

 نه خیالت راحت باشه.چشم بسته هم می تونم ببرمت اونجا. -

ه ای دیگبا حالتی عصبی و کنایه آمیز گفت : نه تو رو خدا نبندش! فقط حواست باشه اشتباهی منو ج

 مون میفته!وگرنه اتفاقات بدی بین ای نبری

 باشه. -

 بهش بگو داریم میاییم خونه رو ببینیم.نگ هم به این یارو فروشنده بزن.مسعود : یه ز

 .باهاش هماهنگ می کنم زنگ می زنم اشه، همین االنب -

خونه رو  ه بهم گفت که در دسترسه و توی اون ساعت وقت داره کهبه فروشنده زنگ زدم و خوشبختان

ظهر بود همش می ترسیدم طرف سر کار باشه یا اینکه وقتش ازن نشون بده.با توجه به اینکه قبلبهمو

 اونوقت قطعا مسعود منو می کشت. ر باشه و نتونه اونجا حاضر بشه.پ

مون رد و بدل نشد.احساس کردم مسعود حوصله نداره که به شیرگاه برسیم حرف خاصی بینتا زمانی 

 جایی که اصال دوست نداشتم ازش کتک بخورم دهنمو بستم و چیزی نگفتم.و از اون

کاغذ آدرسی که  ،وقتی رسیدیم حسابی حواسمو جمع کردم تا یه وقت راهو اشتباه نریم.عالوه بر اون

اگه آدرس رو فراموش کرده باشم  رو هنوز پیش خودم داشتم و خیالم راحت بود که بنگاه بهمون داده بود

.خوشبختانه بدون اینکه اشتباهی پیش بیاد و باعث بشه مسعود از دستم داغ روی برگه دارمش حداقل

 کنه به مقصد رسیدیم.
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 ویال پارک کرد و هر دو پیاده شدیم. مسعود ماشین رو جلوی در

ر تتر و دنجنگشب قبل به خاطر تاریکی هوا نتونسته بودم به خوبی زیبایی اونجا رو درک کنم.خیلی قش

تقریبا روی تپه قرار داشت و ای که مسعود قرار بود ببینه و بپسنده چیزی بود که فکر می کردم.خونهاز 

 ش کرده بودن.ی زیادی احاطهای میوههدرخت

زنگ خونه رو زدم و منتظر شدم تا صاحبخونه درو برامون باز کنه.مسعود از در خونه فاصله گرفت و عقب 

ی تایید دو سه بار سرشو تکون خونه رو برانداز کرد و به نشونه اونجا عقب رفت تا به وسط کوچه رسید.از

 داد.

باشه و با خاک اره  شم همینجوریبعد دوباره برگشت پیش من و گفت : ظاهرش که خوبه.امیدوارم داخل

 نساخته باشنش.

 با خاک اره؟! -

 ها می خرن همینجوریه.خیلی از این ویالهایی که تهرانیمسعود : آره.

 اگه اینجوریه پس چرا همچین ویالهایی رو می خرن؟ -

های گرون، با ه نمی دونن اینجوریه.چشمشون میزنه به نمای رومی و کابینتمسعود : خودشون ک

 .بعدم می خرنش.میگن عجب ویالی خفنی پیدا کردیمخودشون 

 اگه اینجا هم اونجوری که میگی باشه تو متوجه میشی؟! -

این از اون ویالهای من مهندسم.البته بعید می دونم  گفت : آره بابا، خیر سرمی مطمئن خندید و با لحن

های باغش دست نخوره باقی م اینه که درخته هاشبنداز چمستان باشه.یکی از نشونه بساز و شنی

 ی ثبت داره یا نه؟ونده.از یارو پرسیدی اینجا سابقهم

ته سورن هم گفت ازش یه مدرک بگیریم که ببره من نپرسیدم ولی خودش گفت که پالک ثبتی داره.الب -

 شهرداری برای استعالم.
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م.وقتی داشتیم صاحبخونه درو باز کرد.باهاش سالم و احوالپرسی کردیم و وارد خونه شدیبعد از مدتی 

مرد صاحبخونه با رویی  باالیی که به ساختمون هدایت میشد رو طی می کردیم،ی باریک و سرجاده

، می دونست که مسعود خریدار کرد.با توجه به حرفای من و سورنمسعود با  گشاده شروع به حرف زدن

صمیمی و  در عین حال ه و به طرز خنده داری سعی داشت مخ مسعود رو بزنه و خیلی با احترام واصلی

های مختلف موادی برای ساخت قسمتد که از چه باهاش حرف میزد و مو به مو توضیح می دا مشتاقانه

 خونه استفاده کرده.

های خونه رو به دقت دید و بررسی کرد.می تونم بگم که ی قسمتهمراه صاحبخونه همهود به مسع

خیلی از اون خونه خوشش اومده بود جوریکه وقتی فروشنده قیمت رو گفت اصال جا نخورد و چونه هم 

ی ازش دربارهمسعود ، ها بهش ارث رسیدنفت که اون زمینگنزد.فقط چون فروشنده به مسعود هم 

 کرد. ش رو پرداخت کرده با نه پرس و جوارث اینکه مالیات بر

های مسعود و فروشنده حدود بیست دقیقه طول کشید.در آخر از فروشنده مدرکی بازدید از خونه و صحبت

مدارک رو تحویل بنگاه میده و بعد از ظهر  طلب کردیم که بتونیم از شهرداری استعالم بگیریم اما گفت که

 می تونیم بریم و از اونجا بگیریمش.

که اون مسیر سرپایینی  از فروشنده خداحافظی کردیم و دو تایی به طرف در خروجی راه افتادیم.همینطور

در عرض یک روز های سریع طی می کردیم مسعود گفت : فکر نمی کردم شما دو کله پوک رو با قدم

 تقریبا همون چیزیه که تو ذهنم بود. ای پیدا کنید!ید همچین خونهبتون

 صد اینجا رو پسندیدی؟یعنی صددر -

اگه مشکلی وضع سند و مالکیتش در چه حاله. ی خوبیه.فقط باید ببینیممسعود : آره، فکر می کنم خونه

 .ش می کنمفردا معاملهباشه فردا پسنداشته 

دیگه فقط پیش  نفروختی می تونی پول اینجا رو بدی؟ اگه بخوای سند بزنی کهتو مگه تا وقتی که خونه -

 باید کل پول رو به یارو بدی.پرداخت نمی خواد.
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 ی خودمو دیروز قولنامه کردم،پیش پرداختشم گرفتم.خونهمسعود : 

 ؟!دید،خوشش اومد توخونه که یارو ب پرسیدم : واقعا؟! یعنی همون دیروزبا تعج

 جا فروختمش.ه.به قیمت همینمسعود : آر

شو پیدا ی مورد عالقههمون سرعت هم خونه شو بفروشه و باخونه ورم نمیشد به اون سرعت تونستهبا

ای رو پیاده کنم احتماال صد و پنجاه ود.اگه من می خواستم همچین پروژهکرده بود! خیلی خوش شانس ب

 سال طول می کشید.

 میزنه.صداش آشنا بود.هر دو به سمتوقتی وارد کوچه شدیم شنیدیم که یه نفر داره مسعود رو صدا 

.با لبخند بهمون نزدیک شد و وقتی به مون میومدتر مردی داشت به سمتم.کمی اونطرفصدا برگشتی

نداد اهمیت چندانی بهم مسعود رسید با هم سالم و علیک گرمی کردن.منم بهش سالم کردم اما خب 

 و صرفا اومده بود که مسعود رو ببینه.

 از مسعود پرسید : اینجا چیکار می کنی؟

 مسعود جواب داد : اومده بودیم خونه ببینیم.

 با هم همسایه میشیم! خیلی خوبه، !می خوای اینجا خونه بخری؟گفت :  مرد با شوق و هیجان

با ه ل داد و  بل بود که اون دختر منوشنیدم.دقیقا شب ق کجا کی و صداشو یکم که دقت کردم فهمیدم

 یکی دیگه اشتباهی گرفته بود.مردی که صداش از تاریکی شنیده میشد همین رفیق مسعود بود.

شون به پایان رسید.اون مرد ازمون خدافظی کرد و به طرف ویال بغلی ی کوتاهطولی نکشید که مکالمه

 رفت.

 اشین که شدیم پرسیدم : دوستت بود؟!سوار م

 الفه به نظر می رسید گفت : آره.مسعود ماشینو روشن کرد و راه افتادیم.در حالیکه کمی ک
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 خندیدم و گفتم : اولین کسیه که می بینیم از تو قد بلندتره.

 سعود زیر لب زمزمه کرد : اوهوم.م

بی حوصله  به شدت بعد از دیدن دوستشبه اون رو شده بود. لش از این رونمی دونم چرا یهو حس و حا

 و ناراحت شد.

 کنجکاوانه پرسیدم : این دوستت دختر چهارده پونزده ساله داره؟!

 یهو مسعود جا خورد و گفت : چطور مگه؟!

یه دختره منو با یکی دیگه اشتباه آخه دیروز غروب که من و سورن اومدیم اینجا خونه ببینیم، برگشتنی 

لم داد نزدیک بود مغزم پگرفته بود.  اون لحظه صدای همین دوستتو شنیدم.خش زمین بشه! از پشت ه 

 لبته دخترش هجده سالشه نه چهارده!.اآره، دو تا بچه داره.یه دختر و یه پسرمسعود : 

 اصال بهش نمیاد دو تا بچه داشته باشه!! مگه همسن تو نیست؟ -

 مسعود : نه، پنج شش سال بزرگتره.

 تون خوب نیست؟!رابطه -

 م با کی؟!: رابطه با حالتی مشکوک پرسید مسعود

 با همین دوستت دیگه! حس کردم از دیدنش خوشحال نشدی. -

 آهان نه، مشکل خاصی با هم نداریم. مسعود :

بعد مسعود با عصبانیت گفت : بین این همه خونه توی این شهر شما  ای در سکوت گذشت،چند دقیقه

 ن خونه؟!دو تا کله پوک باید دست بذارین روی ای

 مطمئنی با این دوستت مشکلی نداری؟! می کردی!تو که همین چند دقیقه پیش داشتی ازش تعریف  -
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چون اگه یه بار دیگه این سوالو  !برای دندونات ارزش قائلی؟ گفت : تو مطمئنیمسعود با لحنی محکم 

 تکرار کنی میزنم تو دهنت!

نمی دونم چرا از گفتنش طفره  دوستش یه مشکلی داره ولی د اما واضح بود که بابا اینکه اعتراف نکر

.به نظرم مرد خوبی بود.نمی دونم مسعود به هم ریخت د از مالقات با اونمی رفت!خیلی تابلو بود که بع

 ای نپرسیدم.رای حفظ سالمت دندونام سوال دیگهباهاش چه مشکلی داشت ولی ب

 ت بودم تا اینکه مسعود منو جلوی دفتر پیاده کرد و رفت.در تمام طول راه ساک از ترس اینکه کتک نخورم

 

******* 

 

ساعت حوالی نه شب بود که سورن منو تا خونه رسوند.ماشین رو جلوی در خونه نگه داشت و گفت : 

 حداقل از مسعود می پرسیدی که ما باید به گشتن ادامه بدیم یا نه!

خوش اخالق شد، بعد که  عصبانی بود.خونه رو که دیدی اول مروز از همون لحظهات نکردم بپرسم! جرئ -

مو خرد دم میزنه دک و دندهکه گفتم اگه بحث رو باهاش ادامه بدوستشو دید دوباره بداخالق شد جوری

 !می کنه

 سورن : یادته مسعود می گفت عاشق یکیه که شوهر و بچه داره؟!

رسی! ولی مطمئن باش این رفیقش شوهر ای بم : می دونم می خوای به چه نتیجهبا بی حوصلگی گفت

 نیست چون یادمه مسعود می گفت اون فقط یه بچه داره نه دو تا!!عاشقشه اون زنی که 

 سورن : خب شاید از زن اینم خوشش میاد!

 دری وری نگو! -
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 وقتی یه بار عاشق زن متاهل شده بازم می تونه. سورن : یکم بهش فکر کن!

د اون موقع که عاشق شده نمی دونسته که طرف شوهر داره! فکر می کنی مسعو شایداحمق جون، -

 های شوهر دار؟!راه میفته توی خیابون دنبال زن

من دقیقا یادمه که گفت می دونسته شوهر داره ولی  چرا از قبول واقعیت فرار می کنی؟سورن : 

 عاشقش شده!

مطمئنم در مورد این دوستش قضیه این نیست  هبوده باش ی عشق اولش هم اینجوریحتی اگه درباره -

 و به خاطر چیز دیگه ای بهم ریخت.

.پس همین روزا باید تخلیه کنه.اگه براش خونه ی خودشم فروختهه میگی خونهتو کسورن : چه می دونم.

 یا نه! دنبال خونه باشیم مپیدا نکنیم میاد پیش تو.ما باید بدونیم باز

ش خونه پیدا نکنیم میاد پیش اگه براها! کرد.گفتم : راست میگی گرانماین حرف سورن حسابی ن

 بدبخت میشم. رسما وقتاونمن.

 سورن : می خوای من امشب بهش زنگ بزنم ازش بپرسم؟

خودم بهش پیام میدم ازش می پرسم.اینجوری خطرش کمتره.اگه گفت که اون خونه رو نمی خواد نه  -

 .از فردا دوباره می گردیم دنبال خونه

 سورن: باشه.

 خب من دیگه میرم.کاری نداری؟ -

 سورن : نه برو.

 اگه اتفاقی افتاد بهم زنگ بزن...داشتم پیاده می شدم که سورن گفت : 

 جلوی آینه هم نرو!کرد: مکث کوتاهی 
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 .فعال.باشه -

 مهسورن رفت.منم کلید انداختم و وارد خونه شدم.احساس خستگی می کردم اما بیشتر از اون گشن

ژر وصل بود.رفتم و نگاهی هامو عوض کردم.موبایلم هنوز روی میز به شاربه اتاق خواب رفتم و لباسبود.

ای ی مسعود که مربوط به صبح میشد،کس دیگههای از دست رفتهش انداختم.به جز تماسبه صفحه

آشپزخونه شدم.می  ها رو پاک کردم و بدون اینکه گوشی رو از شارژ بکشم راهیبهم زنگ نزده بود.اعالن

ی اینکه من و سورن همچنان باید دنبال خونه باشیم یا نه ازش سوال استم به مسعود پیام بدم و دربارهخو

احتمالش زیاد بود  ره.بگی ماسکنم اما بی خیال شدم.حس کردم ممکنه پیامم رو بخونه و سریع باهام ت

مو سیر اول شکم گرسنهتماس شدم و تصمیم گرفتم  ره عصبانی بشه برای همین بی خیالدوبا که

 بعد از مسعود سوال بپرسم.،کنم

های محدودی پیش رو هنگاهی به داخلش انداختم.گزینبه آشپزخونه رفتم.مستقیم رفتم سراغ یخچال و 

نون نداشتم،پنیر از  با یه قوطی رب و یکم پنیر که البته چونش بود،کوچیک ماست تو داشتم.یه ظرف

 ها حذف میشد.هگزین

ردم و توش آب ریختم.روی اجاق و از کابینت بیرون اومی کوچیکم کته ماست بخورم.قابلمهتصمیم گرفت

روشن کردم.خواستم تا زمانی که آب جوش میاد سیگاری بکشم که یادم افتاد پاکت زیرشو ش و گذاشتم

.روی صندلی نشستم و شرمبیا مسیگارمو نیوردم.بی خیال سیگار کشیدن شدم چون حال نداشتم بر

 منتظر موندم.

فکرم رفت سمت مسعود و تغییر ناگهانی نظرش راجع به اون خونه.خیلی دلم می خواستم بدونم 

اما می دونستم  مشکلش با اون دوستش چیه چون به وضوح بعد از دیدن اون بهم ریخت و نظرش برگشت

مسعود نمی خواست من ش و اصرار برای فهمیدن موضوع کار درستی نیست.قطعا که پرسیدن دوباره

این  ازش می پرسیدمصرارم بیهوده بود.تنها چیزی که باید بدونم برای همین چیزی نگفت پس ا موضوع رو

 که همچنان دنبال خونه باشیم یا نه. بود
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دم صدای چی بود.حتی یه وسط همین افکار بودم که از پشت سرم صدایی شنیدم.اولش متوجه نش

ی پنجره ضربه یشهکسی داشت به شلحظه فکر کردم خیاالتی شدم اما دوباره اون صدا تکرار شد.

ی ضعیف بود که همچنان احتمال می آهسته بود و یکی دو بار توی فضا پیچید.به قدر میزد.صدای ضربه

شد.خیالم تکرار ن افم گوش کردم.صداخیاالتی شدم.چند ثانیه منتظر موندم و با دقت به صداهای اطر دادم

که خبری نیست و توهم زدم.نفس راحتی کشیدم و از جام بلند شدم.به سمت پنجره رفتم و راحت شد 

 به بیرون نگاه کردم.به خاطر روشنی آشپزخونه و تاریکی حیاط، از پشت شیشه چیزی پیدا نبود.

ببینم که چشمم به انعکاس تصویر خودم بهتر فضای بیرون رو  تا خواستم سرمو به شیشه نزدیک کنم

چشمم بود.از ترس جا خوردم و بی هر دو ی سیاه کوچیکی وسط تاد.چشمام آبی کمرنگ بودن و نقطهاف

 اختیار عقب رفتم.

درنگ از آشپزخونه بیرون اومدم و به غییر رنگ چشمام بی دلیل نبودن.بیقطعا شنیدن صدای ضربه و ت

رسوندم.می خواستم به سورن یا مسعود زنگ بزنم.هول شده بودم.نمی دونستم سرعت خودمو به اتاق 

مو ! سراسیمه گوشیگه هر دوش رو انجام بدم بهتره.فکر کردم انه فرار کنم یا به کسی زنگ بزنماز خو

 و منتظر موندم. شو گرفتمشمارهی مسعود بود.شماره ،ی لیست تماسمارهآخرین شمبرداشتم.

نصب بود افتاد.داشتم تصویر خودمو توی آینه می و نگاهم به آینه قدی که به دیوار  سرمو باال اوردم

ر من نبود چون تصوی بدون شک اونروی آینه نبودم! تصویر خودمو می دیدم چون روبه اساسا نباید.دیدم

 ش هیچ شباهتی به من نداشت.بهم ز ل زده بود و تمسخرآمیز نگاهم می کرد.لباس و حاالت چهره

ده و تالش برای بهم کوبید و بسته شد.مطمئن بودم قفل ش با سرعتی عجیب ،سمت در دویدم اما در به

مو صدای مسعود رو از پشت خط می شنیدم اما اتفاقی که در حال وقوع بود زبونست.باز کردنش بیهوده

تی بیرون می اومد.وق .کسی که توی آینه بود داشت آروم آروم از آینهاورده بود و نمی تونستم جواب بدم بند

از دستم افتاد.قلبم هر لحظه تندتر  گذاشت از ترس شل شدم و گوشی یکی از پاهاشو روی فرش اتاقم

 میزد.عقب عقب رفتم و به دیوار که رسیدم بی اختیار نشستم.



 

 

ریونی    4کسان هیچ 111  

 

و توی دست  .موبایلم از روی زمین کنده شدبهم نگاه کرد و دستشو کمی باال اورد ای خونسردبا قیافه

 ی قطع تماس رو زد و گوشی رو به کناری پرت کرد.ون قرار گرفت.دکمها

 من موندم و یکی مثل خودم که از آینه بیرون اومده بود.

دووم وقت فکر نمی کردم با دیدن یکی عین خودم اونقدر بترسم.نمی دونم چجوری قلبم تا اون لحظه هیچ

خودم بود تونستم تحمل کنم.چند ثانیه با لبخندی .شاید چون شبیه اورده بود و از تپش نایستاده بود

 تمسخرآمیز بهم نگاه کرد و بعد کوتاه خندید.

رو به عنوان سرباز سرشو تکون داد و با لحنی کنایه آمیز گفت : هنوز باورم نمیشه همچین آدم ترسویی 

 انتخاب کردن! ی مومنهاجن

ستم چی باید بگم.در واقع همینطور.نمی دونم ه هاشخندید.صداش درست مثل من بود.خندهدوباره 

برای گفتن نداشتم.فقط در کمال خوش باوری آرزو  ده بود اما اگه می تونستم هم حرفیبند اوم زبونمم

 بره، منم فرار کنم برم پیش مسعود یا سورن. جامی کردم که یهو غیب بشه و از اون

ای حق به جانب پرسید بروهاشو باال برد و با قیافهگم.اهمینطور بهم خیره شده بود.انگار منتظر بود چیزی ب

 : سوالی نداری؟!

 مو به سختی قورت دادم و با لکنت گفتم : نه.آب دهن

خنثی شد.گفت : می دونم داری به چی فکر می کنی.دوست داری من  شلبخندش از بین رفت و قیافه

 هامو زده باشم.از اینجا میرم که حرف .وقتیبرم و فرار کنی ولی فراموشش کن چون فعال قصد رفتن ندارم

رقت انگیزی، دوباره سکوت برقرار شد.بازم منتظر بود تا من چیزی بگم.یهو عصبانی شد و گفت : چقدر 

نه؟  ی حرف زدن داری یاحداقل یه سوال بپرس ببینیم عرضه خودتو جمع و جور کن!حالمو بهم میزنی!

 ام؟!نمی خوای بدونی من کی

 بزنم... می تونم حدس -



 

 

ریونی    4کسان هیچ 112  

 

اگه حدست اینه که من ش درهم بود.گفت : چه عجب! کمی فروکش کرد اما همچنان قیافه عصبانیتش

 ادتم باید بگم که درست حدس زدی.همز

 بهت داره! اطالعات متفاوت و عجیب و غریبی جن درستکار چند می دونم هربا تمسخر ادامه داد: 

 منظورت هاموسه؟ -

وقت گفت داری ولی اون هیچ پشیمون شد و بعدشهمزاد نداری، بهت گفتدر جریانم که فت : آره.گ

 ندیدش.

ش حتی از اون دروغی که می گفت این دروغ چقدر یه موجود می تونه دروغگو باشه! : ادامه دادبا خنده 

 های توی جنگل رو با دعا کشتی هم بدتر بود!جن

 توی جنگل؟! از چی حرف میزنی؟ یهاپرسیدم : جنی حرف میزنه.با تعجب ی چنمی دونستم داره درباره

تون حمله با بی حوصلگی گفت : اون موقع رو میگم که با سورن و مسعود رفته بودین جنگل و به

 ها رو با دعا کشتی اما این از نظر علمی و عقلی اصال امکان نداره.شد.هاموس بهت گفت تو جن

 دروغ گفته باشه! با لحنی مطمئن گفتم : ممکن نیست هاموس به من

 !دامو دراورد و گفت : ممکن نیستا

هر کی هر که اساسا به هیچ چیز فکر نمی کنی.  می دونی مشکل تو اینه : با بی خیالی ادامه داد

نمی گیری و این حرفا.ها برای جنی انتخاب شدن از طرف جنمین قضیهمثل هچیزی میگه باورت میشه.

 گفته بیشتر خنده داره یا احمقانه! مثه یه کمدی سیاه می مونه. تونم بگم این دروغی که هاموس بهت

 با تردید پرسیدم : یعنی دروغ گفته؟!

 ها زیاد میگه.با لحنی بی خیال گفت : آره.البته ناراحت نشو.ازین دروغ

 تو دروغ نمیگی؟! از کجا معلوم که -
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 خودت چی فکر می کنی؟! نفس عمیقی کشید و گفت : نمی دونم،

 دلیل برام بیار تا حرفتو باور کنم.یه  -

ام که هاموس از وجودش اظهار بی من همون همزادیبه خودش اشاره کرد و گفت : تمام هیکلم دلیله.

نه مشخصات کامل یه فردی رو بدونه اما نتو یه جن چطور ممکنه با خودت فکر نکردی !اطالعی می کرد

 پیداش کنه؟ اینم از عجایبه!

ها می تونن جنها رو سر هم کنی؟ بهر حال به شکل من درنیوردی تا این دروغ خودتواز کجا بدونم تو  -

 به هر شکلی دربیان!

ای رو ت توانایی طرح همچین سوال پیچیدهفکر نمی کردم مغز کوچیک خندید و گفت : سوال خوبی بود.

بین باش، خودتم واقع داشته باشه.اما در جواب باید بهت بگم که کی دوست داره این شکلی باشه؟

منم مثه های دوستت می شدی.گه دست خودت بود یه چیزی تو مایهمجبوری این ریختی باشی وگرنه ا

انتخاب  ای روظاهر دیگهمو تغییر بدم،برای همیشه قیافهاگه می تونستم  .م راضی نیستمخودت از قیافه

قوانین کلی داره  ای ما یه سریها می تونن شکل خودشونو تغییر بدن اما دنیمی کردم.درسته که جن

ظاهر شدن به هم تغییر شکله. شهاعبور کنیم.یکی از مهمترین ونیه حدی ازش که نمی تونیم بیشتر از

ن رو زیر پا برامون مجازات داره.البته میشه این قانو برای مدت طوالنی شکلی غیر از شکل زمان تولد

آخرشم مجبورن برگردن به شکل طوالنی داشته باشن.ه تغییر ها هم اجازه نمیدگذاشت اما ماهیت جن

 اصل خودشون.

های ی آزار و اذیت جناما مطمئنم هاموس دربارهد من هستی رو می تونم قبول کنم.اینکه میگی همزا -

 یهودی دروغ نگفته!

 ه.تا حدودی بهت راستشو گفته اما فقط چیزایی رو گفته که به نفعش بودبا بی خیالی گفت : آره آره، 

 کدوم قسمتش دروغ بوده؟! تو بگو خب -
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های یهودی ی اذیت و آزار جنضیهبا لحنی که انگار داره موضوع بی اهمیتی رو توضیح میده گفت : این ق

درگیری دارن که به شخصه تصمیم  ها با همجن های مختلفگروه .راستشو بخوای انقدرست گفتهررو د

 .نفرت انگیز" م "مزخرفهاشون بنویسم.اسمشم میذاراختالفی ه کتاب چند جلدی دربارهگرفتم ی

ها می سعی کرد جدی باشه و گفت : اون جنخندید.بعد از مکث کوتاهی  حسابی به حرف خودش

ذاشت و تصمیم .وقتی قانون کلی رو زیر پا گاما دلیل اصلیش خود هاموس بودخواستن تو رو اذیت کنن 

ها حتی دوستها دراومد.ی جنمیشگی داشته باشه صدای بقیهارتباط هشه و باهات گرفت به تو نزدیک ب

موس های دیگه هم به هاموس هجوم اوردن، اطرافیان های گروهاما وقت ،و اطرافیانش هم اعتراض کردن

درگیری شد که دودش توی چشم تو هم  هادوستای هاموس و مخالف دو گروه و بین دراومدن پشتش

 رفت.

تون رو یکار می کنی؟ چجوری تونستی قانونبه آدما انقدر عواقب داره خودت اینجا چاگه نزدیک شدن  -

 دور بزنی؟

ی تونن به همزادشون تو ها ما جن.استثنائها منع داره ولی نه هر جنیها به آدمگفت : نزدیک شدن جن

 ها نزدیک بشن.دنیای آدم

ون در ارتباط باشن اما به تو با همزادهاشلبخندی زد و گفت : از کجا معلوم؟ شاید همه ی اطرافیانت 

 نمیگن! چیزی

 باشه؟ اموس می خواست با من در ارتباطچرا ه حاال پرسیدم :

شه یه برادر مثه تو می ش کنه.اون همیشورشیچون می خواست تو رو جایگزین برادر گفت : 

 .خواست.بچه مثبت و حرف گوش کن

ی منو به همچین ماجراهایی هاموس صرفا از روی خودخواهی پانمی تونستم باور کنم.گفتم : امکان نداره 

 !باز کرده باشه



 

 

ریونی    4کسان هیچ 115  

 

ی به اندازههم کس هیچ.وقت به تو دروغ نمیگممن هیچ .گفت : مطمئن باش قضیه همینطوره که من گفتم

 من هاموس رو نمی شناسه.

 با تعجب پرسیدم : مگه تو کی هستی؟!

 .ریونیز.من برادرشمب داد : جوا

بود.حرفاش به نظر منطقی می اومد اما یه نیروی  لیل چیزهایی که می شنیدم برام مشکلتحتجزیه و 

بازدارنده از ته قلبم اجازه نمی داد بهش اعتماد کنم.هاموس برای من مثل یکی از اعضای خانوادم بود و 

دردسر برای منو وارد دنیای خودش کنه و باعث کلی بدون دلیل موجه وقت نمی تونستم باور کنم هیچ

 بشه. مونمن و خودش و اطرافیان

 شد.احتماال مسعود چند بار صدای زنگش شنیده ه بودی اتاق پرتاب کرداز وقتی ریونیز گوشیمو به گوشه

 ی پیشم نگران شده بود..حتما به خاطر تماس چند دقیقهداشت بهم زنگ می زد بود که

 شون بهم می خوره.تحوصلگی گفت : بعضی وقتا حالم از جفریونیز با بی

 شون؟!جفت -

 مه شونه هم باشن؟ حتی مهر و محبتمی تونن شبیه ب چقدر دو نفر یونیز : هاموس و مسعود.موندمر

 ست. خودخواهانه

 رفتار مسعود خودخواهی نمی بینم! مئن نیستم اما تودرباره ی هاموس مط -

 ریونیز : البد کوری.

ولی .که البته سرزنشت نمی کنم چون ژنتیکیه ت پایینهیکم هوششوخی کردم.کور نیستی.خندید: 

.انگار مرض اینو خاطر خودش مواظب توئه.اینم یه جور بیماریه فکر کنم مطمئن باش همین مسعود فقط به

 بچه دوست داره.عمیقا دلش می خوادداره که مواظب یه نفر باشه.البته درکش می کنم.عموت خیلی 

ار بشه تو رو جایگزین پسر یه پسر داشته باشه اما چون نمی تونه به عشقش برسه و ازش پسر د
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دار بشه کامال تو رو از زندگیش حذف روزی که مسعود ازدواج کنه و بچه ش کرده.بهت قول میدمنداشته

 می کنه.

 از جام بلند شدم و رو به روش ایستادم.

 نیا زیر سر تو بود؟!ی کیآزار و اذیت خونه یه سوال مثه خوره افتاده به جونم! -

 مم جواب داد : نه.مص

 ها همینجوری بی دلیل نمی توننن! یه دوست قابل اعتماد بهم گفت که جنگو نه که اصال باورم نمیشه -

ل دادی سمت من تنیا رو با تلقین یا هر کوفتی کآدما رو اذیت کنن.تو کی ا بتونی ه خودت می دونی ه 

 اذیتم کنی!راحت 

 : من ک ی تو رو اذیت کردم؟! ای بیزار و متنفر گفتبا قیافه

 اونجوری که توی آینه ظاهر میشدی اذیت و آزار محسوب نمیشه؟! -

 .اون شب توی دستشویی رو میگی؟ریونیز : آها

اشی؟ هر چند به شخصه چشم رنگی ب مگه همیشه دلت نمی خواست مثه دوستتبا خنده ادامه داد: 

 ای تیره هم رنگ قشنگیه ولی باور کن فقط داشتم سعی می کردم آرزوت رو برآورده کنم.م قهوهمعتقد

 تو سادیسم داری؟! -

خودت رنگشو تغییر  یردم خوشت نیومد؟! چطوره به سلیقه؟ از رنگی که انتخاب کریونیز : چطور مگه

 .مگه هاموس نگفت می تونی رنگ چشماتو تغییر بدی؟!بدی

سکوت کردم.مطمئنم اونم می دونست که بارها جلوی آینه سعی کردم این کارو انجام بدم اما چند ثانیه 

 نتونستم.
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 دلیل این دروغش بهت گفته.بر حسب تصادف هاییه که برادر عزیزمم یکی از دروغپوزخندی زد و گفت : این

چی خوشت میاد،  ونسته تو ازم می دونم.این حرفی که بهت زده دقیقا مصداق بچه گول زدنه.می ده

گیر بشی بهت هاش تن بدی و قبول کنی جنخواسته دست گذاشته روی نقطه ضعفت.برای اینکه به

.اگرم اون اوایل یکی دو بار توی آینه دیدی که رنگ چشمت تغییر کرده بدون همش ی سر خرمن دادهوعده

بهت تلقین کرده که  زیر سر خودش بوده.اون لحظه که همچین چیزی دیدی خودش دور و برت بوده و

  ها که نمی کنه!قدرت تلقین چه چشماتو سبز یا آبی ببینی.واقعا

ن نمی نیا رو تعریف کنم اما مجبورم بگم چوی کیی خونهت : نمی خواستم قضیهکمی فکر کرد و گفبعد 

نیا به کی بگم، یعنی دلم نمیاد.اون یاروگذشته از اون نمی تونم به تو دروغ خوام در مظان اتهام باشم.

ش سنگ و این چیزا هاش این کارو کردن.توی چاه خونهرسونده بود.البته خودش نه،بچه ها آسیبجن

.بعدشم ها هم برای تالفی شروع به سنگ اندازی کردنواسته به یه نفر آسیب زدن.اون جنریختن و ناخ

و وقتی  ها کافر بودنجن ت هم این بود که.بدشانسی دومنیا اومد سراغتکه تو بدشانسی اوردی و کی

 گذاشتی بدتر قاطی کردن. دعا براشون

به این ی ید از هاموس متنفر باشی چون نکتهبا افسوس سرشو تکون داد و گفت : به خاطر همینه که با

براش  حاال تو هیوقتی یه جنی کافر باشه احترامی واسه ادیان قائل نیست.مهمی رو برات روشن نکرد.

 از دعا چیزی می فهمید و خدا و پیغمبر سرش میشد که کافر نبود! )خندید(.اون اگه دعا بخون

 ولی منبع من بهم گفت وقتی به اون خونه رفته تا ماجرا رو سر و سامون بده هیچ جنی در کار نبوده!  -

حامیه؟ اون موجود عجیب الخلقه؟! اگه دست من بود یه پاکسازی  از منبع کوتاه خندید و گفت : منظورت

 ها رو می کشتم.ی دورگهمهدی راه می انداختم و هنژا

 خوشحالم که دست تو نیست! -

ی نبود چون خبراما اونجا درست گفته. کامال حرفشو تایید می کنم. هکه بهت گفتریونیز : در مورد چیزی 

 رو به راه کردم. قبلش من رفتم و اوضاعو
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 هستی که نمی تونم باورت کنم! به نظر میان ولی یه مدلی می دونی، بیشتر حرفات درست -

 باید بگم که خودتم همین شکلی هستی.مه هقیاف: اگه منظورت  خندید و گفت

 دار نبود.هر چقدر باهاش حرف می زدم بیشتر احساس افسردگی می کردم.برای من اصال خنده

 ی ظاهرت حرف نمی زنم.: درباره گفتم

مشکل خودتی.نمی خوای قبول کنی هاموس چجور نیستم.ریونیز : منظورتو متوجه شدم ولی مشکل من 

 موجودیه و بهت دروغ گفته.

 ال بهت نمیاد!بعید می دونم از روی خیرخواهی این چیزا رو به من گفته باشی چون اص -

 چه نفعی واسه تو داره؟ اد بدونم افشای این حقایقخیلی دلم می خوبا کنایه گفتم: 

خواه نیستم.از تو یا هاموس هم خوشم نمیاد.کال برام مهم نیست چه ریونیز : راست میگی.من اصال خیر

 یای با هم دارین.تنها چیزی که برام اهمیت داره سالمتاسه شما دو تا میفته یا چه رابطهاتفاقی و

 می دونم که قبال دیدیش.مادرمه.

 بهم گفته یه جورایی مادر منم هست.آره. -

 حساب نکن!  روی این قضیهش گرفت و گفت : زیاد حالت جدی به خود

 چی شد، نکنه غیرتی شدی؟ -

مامانم مهمترین دلیلی که باعث میشه  : انگار عصبانی شد اما مکث کوتاهی کرد و با خونسردی گفت

مهربونی بیش از ه من هستی و وقتی بچه بودی به خاطر شبیه ب تو رو دوست داشته باشه اینه که

هاموس با قلدری  همچنان دوست داره تو رو ببینه به این دلیله کهحدش یه لطفی در حقت کرده.االنم اگه 

باعث میشه  .اینین من کنهو به زور سعی می کنه تو رو جایگز از زندگی مامانم دور نگه داشته منو
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م محسوب میشه و ارزشش اما حیف که جر تون رو بکشمخیلی دلم می خواست هر دو عصبی بشم.

 به خاطر همچین موضوعی گیر بیفتم. و نداره کهر

 ؟یه بار مامان شما دو تا رو دیدم.چطور ممکنه بتونم جای تو رو پیش مامانت بگیرم من فقط  -

نزدیک شدن من به مادرمونو های تمام راهما داره و  خانواده و گروه نفوذ زیادی توهاموس ببین ریونیز : 

من افسرده و مریض شده و چون هاموس نمیذاره من  یم مامانمون از دوری و دلتنگبسته.از طرفی ه

 میاد و تو رو می بینه. از سر ناچاری برگردم، مادرمون گاهی اوقات

 واقعا؟! -

 ت یه راه ارتباطی با دنیای ما داره.ریونیز : آره متاسفانه.خونه

 ی میاد که من نمی بینیمش؟!ک   -

ه فرست.البته هاموس یکی دو نفرو باهاش می میزنها وقتی خوابی میاد بهت سر هریونیز : بعضی شب

 رو بگیرن. تا جلوی نزدیک شدن من بهش

 کنایه آمیز گفتم : واقعا حس خوبی دارم از اینکه فهمیدم وقتی خوابم دو سه نفر دیدم می زنن!

به  چون ،توی این یکی دو سال هر روز داره شدیدتر میشهریونیز : بدی ماجرا اینه که افسردگی مامانم 

های دیگه .از اونور هم جننمی تونه باهات حرف بزنه یا ارتباط مستقیم داشته باشه وت خاطر حفظ امنیت

و دارین قانون رو زیر  شما بدون دلیل به آدما نزدیک میشنی وس اعتراض می کنن که چرا خانوادهبه هام

تو دنیای آدما رو برطرف می  هاهای جندخالت گیری می کردی، به این بهونه کهوقتی جنپا میذارین.

ای برای وس بهونهکنی اعتراضات بقیه رو ساکت می کردن.اما حاال که نمی تونی این کارو بکنی هام

 نداره و مدام به قانون شکنی متهم میشه. نزدیک شدن بهت

اصال هر چی تو میگی درسته! ولی چه کاری از دست رو گفتی و منم میگم راست میگی. ی ایناهمه -

 من برمیاد؟ 
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 ریونیز : یه کاری هست که فقط از تو برمیاد و باعث میشه من بتونم مامانمو ببینم.

 چه کاری؟ -

.فقط این به ی بشه دوباره برگردم پیش مامانمکنم تا هاموس راض یونیز : من خیلی فکر کردم چه کارر

ه دیدن تو می دونم حالش بدتر میشه اما اگه امیدی بم مامانم نتونه تو رو ببینه.کن ذهنم رسید که کاری

 ی تو می تونم تحت فشار بذارمش.یم میشه و اجازه میده من برگردم.فقط به وسیلهنباشه هاموس تسل

 بگو من باید چیکار کنم؟ انقدر طول و تفسیر نیا. بی حوصله گفتم :

 ست.سختی نیست.در واقع خیلی هم ساده ریونیز : کار

 دستش ظاهر شد. کف من گرفت و ناگهان یه قلم طالیی دستش رو به سمت

یه عالمت روی دستت بکشم.چند روز که این عالمت روی دستت باشه مامانم نمی گفت : کافیه من 

 تونه بهت نزدیک بشه و هاموس مجبوره بیاد سراغ من.

 ختم و گفتم : جوهرش پاک میشه؟نگاهی به قلم توی دستش اندا

 سته میشه و از بین میره.بعد از چند روز به مرور شآره. با اطمینان گفت :

 !با تردید گفتم : مطمئن نیستم

 ت راستش خطی کشید و گفت : ببین.با اون قلم روی دس

 تر شد.و نمناک کرد و روی خط کشید.خط کمرنگشبعد با آب دهن انگشت

ی من بگیره بعد می تونی وز پاکش نکنی تا نقشهپاک میشه.فقط کافیه چند رگفت : با شسته شدن 

 بشوریش.

 باشه.خیلی خب، -

 دستم بکش که دیرتر پاک بشه. دستمو به سمتش گرفتم و گفتم : پشت
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.می دونستم این خاصیت ش از حد لطیف و گرمه.چیزی نگفتموقتی دستمو گرفت متوجه شدم دستش بی

و در آخر  اطرافش کشید در ایم طرحی شبیه ای انگلیسی با دایرهدستکمی باالتر از مچ جن بودنه.

 .فقط چند ثانیه زمان ب رد.خطی کج روی طرحش رسم کرد

 پاک نشه.مواظب باش چند روز فقط فس عمیقی کشید و گفت : تموم شد.ن

 اگه زودتر پاک شد نمیشه خودم پ ررنگش کنم؟ -

 نگران نباش.ل از اینکه پاک بشه اثر می کنه.قببهم نگاه کرد و خندید : 

 گفتم : فقط یه سوال!

 ریونیز : بپرس.

 های هاموس باخبرم کنی؟از دروغ زودتر نیومدی پیشم تاچرا  -

تکرار کنم اما همونطور که بهت گفتم برام مهم نیست چه  این جمله رو دوبارهریونیز : ببخشید که مجبورم 

حرف زدن باهات هم هیچ جذابیتی برای من نداره.تنها چه ارتباطی با هاموس داری.ه یا اتفاقی برای تو میفت

دلیلی که باعث شد بیام و ببینمت این بود که یه دوست این طلسم رو بهم معرفی کرد تا بتونم جلوی 

 نزدیک شدن هاموس و مادرمو به تو بگیرم.

 حتما جبران می کنم.ممنون که بهم کمک می کنی. در کل مکث کوتاهی کرد و گفت :

و در حالیکه بهم لبخند میزد  شد شد.در یک چشم بهم زدن وارد آینهعقب عقب رفت و به آینه نزدیک 

شد.رفتنش مثل یه کابوس  ناپدیدتصویرش به آرومی محو و خاکستری شد و طولی نکشید که از نظرم 

 بشه. ناپدید ینه و مثه دود آروم آرومری بره توی آجوبود! ترجیح میدادم یهو جلوم غیب بشه تا اینکه اون

گشنگی  هابا شنیدن اون حرفرو خاموش کردم. به آشپزخونه رفتم و زیر اجاقبعد از ناپدید شدن ریونیز 

نمی تونستم به غذا فکر کنم.برگشتم به اتاق و  دیگه که از یاد بردم.اونقدر ذهنم درگیر شد کامل رو
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بیشتر از ده بار باهام تماس گرفته بود.می خواستم بهش زنگ  مو از روی زمین برداشتم.مسعودموبایل

 بزنم اما مردد بودم.

حس کردم به ی خودم.های خونهالم از هر چی آینه بهم می خورد.خصوصا آینهحنگاهی به آینه انداختم.

رم و ن امن ببمونم.فضاش برام غیرقابل تحمل شده بود.نیاز داشتم به یه مکا نمی تونم تو خونهوجه هیچ

فکر کردم مسعود  .رفتن پیش مسعود حالمو بهتر می کرد.اون لحظهدر آرامش به اتفاقات اخیر فکر کنم

 کنم. کنارش احساس امنیت تنها کسیه که می تونم

 خیلی زود آماده شدم.سیگار و فندک و گوشیمو برداشتم و به راه افتادم.

های هاموس راجع بین تمام چیزایی که گفت، دروغ و از های ریونیز فکر می کردمبه حرف ر تمام طول راهد

.چی میشد اگه به ریونیز شک کنمم ذهنمو درگیر کرده بود! چون این موضوع باعث میشد نتونم به همزاد

 ! هاموس بهم می گفت که همزاد من برادرشه؟

و ای طول کشید تا آیفون رمسعود رسیدم.زنگشو زدم.یک دقیقه یحوالی ساعت ده شب به خونه

عمدا  ی باالی طبقهها باال می رفتم، همسایهوارد خونه شدم.وقتی داشتم از پلهبرداره.درو برام باز کرد و 

دوباره با یین سرک کشید و منو برانداز کرد.به پا هاالی پلهشو باز کرد و از بابا سر و صدای زیاد در خونه

تار رف یه جوریکه کتکش زده. د حق دادمچشم شدم! واقعا به مسعو ی سبیل کلفت چشم تواون مرتیکه

 و کنترل کنه.هاشباید رفت و آمدو  می کرد انگار ارباب مسعوده

باال رو نشون دادم و گفتم : این مردک چرا اینجوری می  ،همین که مسعود درو باز کرد با انگشت اشاره

 کنه؟ چقدر فضوله!

بشنوه گفت : ولش کن بابا، اینم فکر می کنه که یارو ، جوریعود با صدایی بلند و لحنی بی تفاوتمس

 همه مثه زنش خرابن.
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همین لحظه صدای کوبیده شدن در واحدش رو شنیدیم.مثال می خواست نشون بده که حرفای ما رو 

 شنیده و عصبانی شده.

 وارد خونه شدیم و گفتم : واقعا بهت حق میدم که می خوای از اینجا بری!

ه که مثال بگه من حواسم هر وقت واسم مهمون میاد اینجوری می کنه؟ مسعود : می بینی چقدر روانی

 هات هست!به هرزگی

 دیوونه! -

 زنگ زدی و قطع کردی؟ نگران شدم.مکثی کرد و گفت : راستی چرا 

یهو شمارتو گرفت.بعدشم دیگه نتونستم گوشیم مشکل داره،به اون راه زدم و گفتم : هیچی. خودمو

 بگیرم. اب بدم یا باهات تماسجو

نسترن از آشپزخونه بیرون اومد و بهم سالم کرد.با دیدنش حسابی یکه خوردم.اصال  بود که همین لحظه

از آخرین ظاهرش فکر نمی کردم کسی پیش مسعود باشه.با دستپاچگی جواب سالمش رو دادم.

الغر و  همون نسترنبود! باورم نمیشد اون کسی که می دیدم زمین تا آسمون فرق کرده مالقاتمون 

 به شدت چاق شده بود و هیچ شباهتی به چند ماه قبلش نداشت.ها می شناختم.سال ظریفی باشه که

 اتفاقا به موقع اومدی.شپزخونه رفت و گفت : بیا اینجا.مسعود به طرف آ

 آشپزخونه پر از جعبه و ظرف و روزنامهشون رفتم.کف مسعود و نسترن وارد آشپزخونه شدن و منم دنبال

و  که روی زمین چیده شده بودن رو الی روزنامه می پیچیدهایی نسترن روی زمین نشست.ظرفبود.

 داخل جعبه می ذاشت.

 با تعجب از مسعود پرسیدم : اینجا چه خبره؟!

 مسعود که داشت زیر کتری رو روشن می کرد گفت : دارم برای اثاث کشی آماده میشم.
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 رو بخری بعد وسایلتو جمع کن! اثاث کشی؟! بذار اول خونهخوردم.گفتم: جا 

 مسعود با خونسردی گفت : خریدم.

 کدوم خونه رو خریدی؟!یعنی چی خریدی؟  -

 ش کردم.همونی که امروز با هم دیدیم.بعدازظهر قولنامه مسعود :

 !قولنامه کردی؟!! تو که گفتی خوشت نیومده -

کردم با خودم سبک سنگین کردم دیدم مسعود : من ک ی همچین حرفی زدم؟! بعد از اینکه تو رو پیاده 

 ش کردم.برای همین بعدازظهر رفتم قولنامهست.بی فایده هتر از اون گیرم نمیاد و گشتن پ ی خونهب

! حداقل میذاشتی سورن از شهرداری استعالم بگیره ببینیم اصال ملک در چه وضعیتیهبا اعتراض گفتم : 

اتفاقی افتاد همه رو نندازی گردن من و سورن بخوای ش کردی؟ فردا اگه همینجوری رفتی معامله

 مون کنی!کباب

ریه خواستم برام استعالم همین بعدازظهری از یکی از دوستام که توی شهرداعود با بی خیالی گفت : مس

فقط کارهای گازکشی و ملکش مشکلی نداره.یارو مالیاتشم داده.و رد کرده،ر ماده صدبگیره.گفت 

اری هم بخوره تو سر ه اونم فردا میفتم دنبالش سریع ردیفش می کنم.سیمان انبهاش مونده کدودکش

 برمیاد اینه که کمک کنی این وسایل تو نمی خواد نگران این چیزا باشی.تنها کاری که از دستتاون یارو! 

 !اگه بشکنن خودم می شکنمت.نشکننالبته جوری که رو بذاریم توی کارتن.

 بندیمون بد بستهجا می فهمی کدوماز ک ،م : با توجه به اینکه ما دو نفریممنم روی زمین نشستم و گفت

 کردیم که شکسته؟

 بندی کردی!نایی که می شکنه رو قطعا تو بستهست.اومسعود : خیلی ساده

 ممنون از اعتمادت! -
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 منم براتون چایی میذارم. شما اینارو روزنامه پیچ می کنیدتا مسعود : خواهش می کنم.

 خسته نباشی! -

 نسترن که تا اون لحظه ساکت بود کوتاه خندید.

 از نسترن پرسیدم : علیرضا هم امشب میاد اینجا؟!

 ش درهم رفت و گفت : نه،فکر نکنم.قیافه

ون شده بود و نسترن به قهر اومده بود پیش با هم دعواشتا ته قضیه رو خوندم.قطعا  با اون جواب

 .سباب کشی رسیده بود و باید برای مسعود کار اجباری می کردس بدش وسط ا.منتها از شانمسعود

 ت اونجوریه می رفتم پیش سورن.اگه می دونستم وضعی.مخود منم گرفتار همین بدشانسی شد

ها رو روزنامه پیچ می کردیم ندی بودیم.هر دو با دقت تمام ظرفبای مشغول بستهمن و نسترن چند دقیقه

آسیب ببینن و جایی موقع جابهها مواظب بودیم جوری نشه که ظرفها می ذاشتیم.داخل کارتن و

و آمد بود  مدت هر دو ساکت بودیم و مسعود هم مدام از آشپزخونه به پذیرایی در رفت اون بشکنن.توی

 جا می کرد.و یه سری وسایل رو جابه

د.دست از کار کشیدیم سه تا چایی ریخت.سینی رو روی میز گذاشت و صدامون زبعد از چند دقیقه برامون 

 و بلند شدیم.

 ها رو ببندم.ن دور و بر چسب نبود تا در کارتنبه مسعود گفتم : ایهمین که روی صندلی نشستم 

 اونش مهم نیست.خودم درشونو می بندم.حاال مسعود : همین جاها گذاشتمش.

: دایی من به مسعود گفترمو روشن کنم نسترن پاکت سیگارمو از جیبم بیرون اوردم.قبل از اینکه سیگا

 میرم توی اتاق، اگه کاری داشتی صدام کن.

 مسعود : چی شد یهو؟
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 نسترن از جاش بلند شد و گفت : به دود سیگار حساسم.

 مسعود بهش گفت : بشین، نمی کشه.

 فورا رو به من گفت : روشنش نکن.

 نمی کشم..بشین آره ل پاکت برگردوندم و گفتم :نخ سیگارمو داخ

 کاری داشتین صدام کنید.ه راحت باشین، من میرم اونور.گفت : ن

 و از آشپزخونه بیرون رفت.شو برداشت چایی

 جدیدا همه به دود سیگار حساس شدن؟دوباره سیگارمو بیرون اوردم و گفتم : چرا 

 ان؟!ه کرد و گفت : همه کیای خنثی بهم نگامسعود چند لحظه با قیافه

 مثال خود تو.همه دیگه.و روشن کردم و گفتم : سیگارم

ر بکشم موقع دارن.من که گفتم اگه سیگا واسه خودشون دلیل مسعود : این همه که میگی هر کدوم

 دلت می خواد من سنکوب کنم؟ورزش نفس کم میارم.

 می خوای نکشم؟!اصال .نه -

 چیزا حساس شده. نسترن هم چون تحت درمانه به یه سریبابا.ی گفت : بکش با بی حوصلگ

 : درمان؟! مریض شده؟! پس به خاطر همین انقدر چاق شده!تعجب کردم.پرسیدم

یشه. نه مریض نیست.برای شنوه ناراحت ممسعود آروم گفت : سیس، صداتو بیار پایین بی تربیت! می 

 .اینه که اینجوری چاق شده.همین قضیه رفته دنبال دوا درمونسر بچه دار شدن به مشکل خوردن.

 می دونم از نظر قانونی الزامیه.تا جایی که من  ن؟ندادج آزمایش مگه قبل ازدوا -
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 هم می خوره یا نه.ظاهرا فهمیدنشون بزمایش فقط اینو نشون میده که خوناون آولی مسعود : چرا 

 .دارن اون قضیه رو درمان می کنن.اص داره که نمی تونه بچه دار شهنسترن یه مشکل خ

 چه مشکلی؟! -

 پ ررو میشی! به تو چه؟! مسعود : دیگه داری

 دار شن؟ همینجوری کنجکاو شدم.حاال چه اصراریه به این زودی بچه -

 علیرضا خان هوس بچه کرده!د کنایه آمیز گفت : چه می دونم.مسعو

 های بیچاره هستن که نیاز به پدر و مادر دارن.رشگاه بچه نمی گیرن؟ این همه بچهچرا از پرو -

شون های پرورشگاهی رو باید یه چیزی به نامالبته بچهی خودمو بزرگ کنم.چهمی خوام ب مسعود : میگه

 .ایهشونم اجارهگیریشون.اینا هم که چیزی ندارن.حتی خونهزد تا بتونی به فرزندی ب

رنای سیبریه!هم نداره بعد زنشو تحت فشار گذاشته واسه بچه؟  خونه -  نکنه فکر می کنه د 

اساسا برای  اونم عقاید کوفتی خودشو داره دیگه.میگه منچه می دونم. وتاه خندید و گفت :مسعود ک

 دار شم.این زن گرفتم که بچه

 واقعا همچین حرفی زده؟ -

اینجا بود.انقدر داد و بیداد کرد که مجبور شدم چپ و راستش کنم و  هم .همین غروبیمسعود : آره

 بندازمش بیرون.

 خندیدم : باز کتکش زدی؟!

روی  هیچ درمانی ولی تا حاالنمیگم بچه نخواد یا بچه دار نشه  باور کن مجبور شدم.منلی و مسعود : آره

یرن یا باید طالق بگردن سر این بدبخت چیزی حل نمیشه.پس با دعوا و داد و بیداد ک جواب نداده نسترن
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بچه  ه یهشو سر و سامون بده و راضی بشکنه و زندگی یا یه پولی جمعشون.و هر کدوم برن پی زندگی

 از بهزیستی بگیره.

 ی دوم از همین االن رده.ی یکی دیگه رو بزرگ کنه گزینهنمی خواد بچهبا توجه به اینکه گفتی  -

شاید باورت نشه ولی علیرضا داره به هر دری میزنه که نسترن تر از قبل گفت : مسعود با صدایی آهسته

الق بگیره، شده.از این طرفم نسترن نمی خواد طش ه.یه جورایی حس می کنم بچه بهونهرو طالق بد

ی مامانش مدت قهر کرده رفته خونه که درمان هم روش جواب نمیده.انقدرم توی اینافتاده دنبال درمان 

 اینا که دیگه راهش نمیدن.امشب مجبور شد بیاد اینجا.

 یعنی امشب موندگاره؟ -

 یش بمونه؟!مسعود : آره دیگه! یعنی یه شب نمی تونه خونه ی دای

 ..یه سوال!همینجوری خواستم بدونم.خندیدم : منظوری نداشتم.

 مسعود : چی؟

 تو دوست داری بچه داشته باشی؟ -

 : این دیگه چه سوالیه؟! مگه من زن دارم که بخوام بچه داشته باشم! با بی حوصلگی جواب داد مسعود

 دوست داری یا نه؟همینجوری پرسیدم. -

 های همینجوری می پرسی ! داری میری رو اعصابم!المسعود : امشب خیلی سو

 بهر حال می خوای یا نه؟! -

ست؟ وعی فکر کنم؟ به نظرت عاقالنهمسعود : آخه من وقتی هنوز ازدواجم نکردم چرا باید به همچین موض

 ی همچین چیزی فکر می کنی؟خودت درباره

 من با تو فرق دارم. -
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 مسعود : مثال چه فرقی؟!

 پسر. هم ! ترجیحابچه دوست ندارم ولی تو داریمن که  -

گفتم که دوست دارم پسر داشته قاطی کردی؟! من ک ی و کجا به تو  تو؟ مسعود : چی داری میگی

 ؟!باشم

 از یه منبع موثق شنیدم! -

فکر کردن بهش عقالنی ی بچه دار شدن فکر نکردم.به این قضیه موثق گوه خورده.من زیاد مسعود : منبع

نیست چون هنوز زن ندارم که بخوام به همچین چیزایی فکر کنم.ولی جهت اطالعت باید بگم که هم 

 دختر رو به پسر ترجیح میدم!

های فامیله نشون میده که پسر بیشتر دوست ی بچهت با من بهتر از بقیهن که رابطهخالی نبند! همی -

 داری!

 ی خودمم پسر باشه!نمیشه بخوام بچهبا تو خوبم دلیل اینکه  مسعود : چه ربطی داره؟

 نه دیگه! همین موضوع نشون میده دوست داری یه پسر مثه من داشته باشی. -

ها! اتفاقا من دوست دارم دختری داشته باشم که اخالقش کامال برعکس مسعود : اعتماد به نفست خوبه

 تو باشه.

 مگه اخالق من چشه؟ -

 گذریم..بهتره از این بحث بمسعود : بی خیال

 نه واقعا می خوام بدونم! -

دوست دارم دختری  .منیایده آل من نیست ،مسعود : اخالقت مشکلی نداره ولی در کل به عنوان بچه

 همه رو قورت بده!  داشته باشم که درسته
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ت با نسترن هم خوب باشه چون اونم تقریبا همین خدا! خب اگه اینجوریه باید رابطهخندیدم و گفتم : یا 

 یه که میگی.مدل

.همین ه وایسه.حتی جلوی علیرضا هم نمی تونت : نه بابا نسترن اینجوری نیستمسعود با ناامیدی گف

 امروز اگه جلوی علیرضا رو نگرفته بودم ممکن بود نسترن رو کتک هم بزنه.

 ی تو از پس همچین پسرایی برمیاد؟ یعنی دختر نداشته -

شاید باورت نشه ولی یکی از دوستام همچین دختری عود با خیالی راحت گفت : صد در صد!مس

 داره.بعضی وقتا بهش حسودیم میشه.

 کاری نداره.تو به فرزندی بگیرش. -

 ام.ی.البته به عمو هم راضاگه اونم منو به چشم بابا میدیدمسعود : خیلی خوب میشد 

 مگه تو رو به چه چشمی می بینه؟ -

 ه چیزی پروندم.ه خودت همینجوری یمثمسعود : نمی دونم.

 ی این وسایل رو جمع و جور کن.و بخور و بقیهتچند ثانیه سکوت کرد و گفت : زودتر چایی

یه قلپ از چاییم که تقریبا سرد شده بود خوردم و گفتم : من موندم یه نفر آدم چرا باید این همه ظرف 

 داشته باشه!!

 کنی. د تا آخر بشینی اینا رو جمعبایمسعود : هر چقدرم غر بزنی باعث نمیشه بذارم فرار کنی! 

دی بنبسته ی وسایل آشپزخونه روهرو خوردم و بعد از یکی دو نخ سیگار بقی چایی خودم و مسعود

 کرد و دیگه نسترن رو برای کمک صدا نزدیم. کردم.خودش هم پا به پای من کار

 

******* 
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ی ابتداییم بود با این تفاوت شناختم.شبیه حیاط مدرسهم رو نمی به اطرافم نگاه کردم.جایی که توش بود

آسفالت رو می  خبری نبود.تا جایی که چشم کار می کرد زمین هاو درخت که از ساختمون مدرسه

های دورتر رو ه بودن و باعث میشدن نتونم مسافتدور و برمو احاطه کرد و محوی دیدم.ابرهای خاکستری

م.آسمون ابری بود و برف می بارید.انگار دم غروب بود و رنگ رما می لرزیدخیلی سرد بود و از س .هواببینم

آسمون به قرمز میزد.سعی کردم راه برم اما بدنم به طرز عجیبی سنگین شده بود و به زور می تونستم 

 همین که خواستم ی زمین ده برابر شده بود!و یه قدم به جلو برم.انگار جاذبهپاهامو از روی زمین بردارم 

ر خوردم و افتادم.به خاطر بارش برف زمین سست و لغزنده بود.نمی  قدم از قدم بردارم روی زمین س 

 دونستم چجوری از اونجا سردراورده بودم! داشتم دیوونه میشدم.

 خدا می دونه چقدر از دیدنش خوشحال شدم.ای بعد مسعود هم کنارم بود.لحظه

 همین که دیدمش گفتم : مسعود!

 های ترسناک!.از اون اخمعصبی به نظر می رسید.حسابی اخم کرده بود چرانمی دونم 

 با عصبانیت گفت : مرض!

 گفتم : چرا؟!

 !من هاموسم نه مسعودتر شد و گفت :عصبانی

وزنم دویست کیلو بیشتر شده!  میشه بگی االن کجاییم؟احساس می کنم؟! با تعجب پرسیدم : جدی 

 نمی تونم از جام بلند شم.

 خبر مرگت داری خواب می بینی.:  هاموس

 تا حاال همچین خوابی ندیده بودم! واقعا؟ -
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فرق هاموس : االن توی سطح اثیری هستیم.فضای اینجا با ب عد سماوی که قبال همدیگه رو توش دیدیم 

 موقع خواب معموال از اینهای نامرئی.مرز بین زمین و کره.تار و مه آلود.داره.اینجا همیشه همینجوریه

 سطح عبور می کنی اما االن گیر افتادی.

 چرا؟! -

 هاموس : به خاطر عالمتی که ریونیز روی دستت کشید.

 بزنمت تا دلم خنک شه! باید دوباره عصبانی شد و گفت : چرا بهش اجازه دادی احمق؟

 هاش خیلی دردناک بودن.چند ضربه به پشتم زد.ضربهخم شد و با مشت  بعد سمت من

دم! اصال چرا نگفتی کردم و گفتم : اگه انقدر بهم دروغ نمی گفتی به اون اعتماد نمی کر کمی آه و ناله

 !؟همچین همزادی دارم که دست بر قضا برادر تو هم هست

و با اون  دوست نداشتم از سر کنجکاوی دنبال همزاد خودت بگردیچون روم نشست و گفت : اومد روبه

تو  وقت سمت.ریونیز هم قرار نبود هیچرو به صفر برسونم ریونیزال گشتنت دنبال حرف خواستم احتم

 نداشت که بیاد پیش تو. هم دلیلیبیاد.

 طلبکارانه گفتم : این دلیل منطقیه؟!

 .زد زیر قولش منطقی بود تا زمانی که ریونیز هاموس : آره

 خب اگه از اول بهم می گفتی یه همزاد عوضی دارم بیشتر حواسمو جمع می کردم! -

 هاموس : مطمئنم در اون صورت هم یه جوری گولت میزد!

 با طعنه گفتم : البته هنوزم معلوم نیست که اون دروغ گفته باشه!

 هاموس : یعنی می خوای بگی من دروغ میگم؟
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گذشته از ظاهرا که اینطور به نظر میاد! بهم نگفتی همزاد دارم و دلیل پنهان کاریت هم منطقی نیست. -

 که باعث میشه فکر کنم حقیقت رو گفته! ای هم بهم گفتیزای دیگهونیز چیاین قضیه، ر

 هاموس : مثال چی؟!

یک بشی و منو جایگزین برادرت مثال اینکه تو قانون نزدیک نشدن به آدما رو زیر پا گذاشتی تا بهم نزد -

 های دیگه بخوان به من آسیب بزنن!نکنی و این باعث شد ج

ی که بفهمی این حرف چقدر با افسوس گفت : کاش انقدری باهوش بودهاموس نفس عمیقی کشید و 

ها با آدما که قانون شکنی باورش کردی! احمق جون، ارتباط جنکه  ست و تو چقدر خنگیاحمقانه

که نیازی به  جرمه.اگه من می خواستم تو رو جایگزین اون ابله کنم فقط آزار و اذیتشونب نمیشه.محسو

جوری خودمو بهت نزدیک می کردم و مشکلی هم نبود.اصال مگه من و تو چند بار  یهاین کارها نداشتم.

 گیم من تو رو جایگزین برادرم کردم؟!همدیگه رو دیدیم که ب

 گفتم : ینی ارتباط با آدما جرم نیست؟!با این حرفش شوکه شدم.

 نیست. در کار نباشه جرمی هموقتی آزار و اذیتی هاموس : نه.

 گفتی می تونم رنگ چشمامو عوض کنم هم دروغ بود!اما اینکه بهم  -

های ما رو به صورت شیر داده باعث شده یه سری ویژگی چون مامان ما بهت هاموس : من دروغ نگفتم

.همینجوری نیاز به تمرین و مراقبه داری ازشون استفاده کنی ولی اگه بخوای .ف شده داشته باشیضعی

گیری و این جور مسائل بودی و از نظر روحی تونستی چون درگیر جننمی تونی انجامش بدی.اوایل می 

این قضایا دور شدی دیگه البته ارتباطت با من هم بی تاثیر نبود.اما وقتی از شو داشتی.آمادگی

 .شاید اگه خودت تمرین و تمرکز می کردی االن دیگه به راحتی می تونستی انجامش بدی.نتونستی

 به تمرین دارم!ولی تو نگفتی که نیاز  -
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دیگه نیومد.بعد از تموم شدن ماجرای اون قاتله و آخرین دیدارمون  هاموس : آره چون دیگه فرصتش پیش

 این چیزا رو برات توضیح بدم. همدیگه رو ندیدیم و نتونستم

تر بود عتماد کنم.حرفای ریونیز منطقیشون احسابی قاطی کرده بودم.خودمم نمی دونستم باید به کدوم

 بدذاتی م شبیه مسعوده و ممکن نیست به خاطراما به هاموس بیشتر اعتماد داشتم چون فکر می کرد

 .فریبم داده باشه

 ی این عالمتی که روی دستم کشید چیه؟!با ناامیدی پرسیدم : قضیه

ی بهم زدن به معنرد.گفت : در واقع این یه طلسمه.طلسم آنارشی.دستمو گرفت و عالمت رو لمس ک

 هر کاری خواستی انجام بده.این عالمت میگه قوانینه.ی همه

 یعنی هر کاری خواستم می تونم انجام بدم؟! -

روی ست! وقتی همچین طلسمی ور دیگههاموس با لحنی طلبکار گفت : نه عزیزم، اثرش روی تو یه ج

ن قوانین و بدون در نظر گرفت هر جن یا موجود ماورایی می تونه بهت نزدیک بشه دستت داشته باشی

تو دنیای واقعی  به عالوه منم دیگه نمی تونمرسما داری بهشون اجازه میدی. اذیتت کنه.با این عالمت

 ها و اطرافیانم.برای همین مجبور شدم توی خوابت ظاهر شم!بهت نزدیک بشم.نه من نه دوست

 با دستپاچگی گفتم : همین که از خواب بیدار شم پاکش می کنم!

ای متاسف و ناراحت گفت : بدبختانه نمی تونی پاکش کنی چون از جوهر مخصوص هاموس با قیافه

هم طرح اصلی طلسم.اگه این استفاده کرده.پنجاه درصد اثر طلسم به خاطر جوهرشه و پنجاه درصد 

 اثری نداره. های معمولی نوشته بشهبا قلم طلسم

 پس چرا وقتی روی دست خودش کشید پاک شد؟! -

صی ها اثر خابدن جن ها هم رویفرق داره.طلسم تو که آدمیه و ساختار بدنش با س : خودش جنهامو

 آتیشه نه خاک. ندارن چون عنصر اصلی بدن ما
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 با نگرانی پرسیدیم : تو گفتی به خاطر این عالمت اینجا گیر افتادم؟!

 هاموس : آره.

 یعنی دیگه از خواب بیدار نمیشم؟! -

ح عبور کنی و از این به بعد خاطر اون طلسم نمی تونی از این سطبه هاموس : نه اینجوری نیست.

...مگه ای هم روت بذاره که من ازش بی اطالعم.احتماال تاثیرهای دیگههاتو همین جا می بینیخواب

 اینکه طلسم رو پاک کنی یا اینکه بمیری.

 نداره؟یعنی هیچ راهی برای پاک کردن این جوهر مخصوص وجود واقعا امیدوار شدم!  -

 ی طلسم مهارتی ندارم.باید تحقیق کنم.من در زمینههاموس : نمی دونم.

 تا زمانی که تحقیق می کنی من چه خاکی به سرم بریزم؟! -

.تا اون موقع مجبوری با گندی که زدی کنار بیای! متاسفانه با حالتی عصبی گفت : هیچی دیگه هاموس

به خاطر اینه  نزدیک بشم! االنم که تونستم تونم بهتمن نمی تونم ازت محافظت کنم چون اساسا نمی 

 که جسم کوفتیت همراهت نیست.

 البته تو زیادم از من محافظت نمی کردی ولی خب... با کنایه گفتم :

دوباره عصبانی شد و شروع کرد به کتک زدنم.چندین ضربه به گردن و بازوهام زد.خواستم جلوشو بگیرم 

 اما بدنم مثل سنگ شده بود.

 ؟!به برادرت نمی رسه منو می زنیاعتراض آمیز گفتم : زورت 

 زدنم دست بکشه گفت : بزودی حساب اونم می رسم. کتک بدون اینکه از
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جای هاموس، مسعود جلوم همین لحظه بود که با لرزش شدیدی از خواب پریدم و سر جام نشستم.به 

رو متوجه نشدم و فکر  بین رویا و واقعیت رای یه لحظه فرقاما چون از خواب پریده بودم ب ،نشسته بود

 هاشو بگیرم دستامو سپر خودم کردم.، هاموسه و برای اینکه جلوی کتککردم مسعود

 مسعود دستامو گرفت و پایین اورد.با نگرانی گفت : چیکار داری می کنی دیوونه؟!

مسعود  دم اما برای اینکهتازه اون لحظه فهمیدم از خواب بیدار شدم.خوابمو خیلی واضح به یاد می اور

 خواب بد دیدم.چیزی نفهمه گفتم : هیچی.

 مسعود : داشتی توی خواب داد و بیداد می کردی!

 یهو نگاهش روی گردنم خشک شد.بیشتر از قبل نگران شد و گفت : گردنت چرا قرمز شده؟!

 ی تیشرتم باال اوردم و سعی کردم گردنمو بپوشونم.دستمو به طرف یقه

 حتما بد خوابیدم قرمز شده.هیچی.گفتم : 

ود و مسعود بی توجه به حرفم،دستمو کنار زد و نگاه دقیقی به گردنم انداخت.حسابی هم اخم کرده ب

 ت نمی کرد چیزی بگه! آدم جرئ

 ؟!که این همه داد و هوار راه انداختی مگه چه خوابی می دیدیحاال ای جدی پرسید : با قیافه

 م نمیاد.ثی کردم و گفتم : یادمک

ی طلسم رو می ر بود راستشو بگم.اگه مسعود قضیههمچنان با همون قیافه بهم نگاه می کرد.منتظ

 همید حتما یه کتک هم از اون می خورم.بدجوری خرابکاری کرده بودم.ف

 ها رو پاک می کنه.: مغز خوابگفتم 

 مسعود : آره ولی نه سی ثانیه بعد از بیدار شدن!

 که من مغز ندارم.شاید دلیلش اینه  -
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سورن من دارم میرم دنبال کارهای گازکشی خونه. و محکم بیرون داد و گفت :شظاهرا ازم ناامید شد.نفس

.خواستم م سر راهش چند تا کارتن هم بخرهبهش گفتپیش بهم زنگ زد گفت میاد اینجا.هم چند دقیقه 

 در!بهت بگم یه وقت نری بیرون، از اونور هم سورن بیاد بمونه پشت 

 نسترن هنوز اینجاست؟!باشه نمیرم. -

 اونم چند دقیقه دیگه می خواد بره.حواست باشه دوباره نخوابی! مسعود : آره، اما

 ی تایید سرمو تکون دادم.خیلی زود مسعود بلند شد و از اتاق بیرون رفت.به نشونه

ا فکرم شدیدا درگیر ی کردم امتا زمانی که سورن بیاد توی رختخواب موندم.هنوز احساس خستگی م

و روی دستم بکشه! اده اجازه دادم ریونیز اون عالمتهای هاموس بود و نمی تونستم بخوابم.چقدر سحرف

د بهم کلک زده اما بازم به خاطر ریسکی که کرده بودم افسوس می خوردم.بای مطمئن نبودم با اینکه هنوز

 دادم اون طلسمو روی دستم بکشه.هر چندداره و اجازه نمی قصد بدی  یه درصد احتمال می دادم که

 گول اینو خوردم که گفت بعد از چند روز پاک میشه.

از اتاق بیرون  دم تا درو باز کنم.قبل از اینکهد شاز جام بلنو شنیدم.نیم ساعتی گذشت که صدای زنگ ر

پیدا  .از ظاهر نسرتناز الی در به بیرون نگاه کردمنسترن آیفون رو جواب داد و درو باز کرد.شنیدم که برم 

ی موندم.حوصله جا پشت دراز اتاق بیرون نرفتم و همون من برای همینن بره.بود که می خواد از خونه بیرو

کرد.توی  براش باز و نسترن در آپارتمان رو سورن اومد صبح رو نداشتم! چند ثانیه بعد چاق سالمتی اول

 .ترن یکم جا خوردبود.با دیدن نس دست سورن چند ردیف کارتن مقوایی

 با هم سالم و احوالپرسی کردن و بالفاصله نسترن از خونه بیرون رفت.با رفتنش منم از اتاق بیرون اومدم.

 پرسید : این نسترن بود؟! روی زمین انداخت و با شک و تردیدها رو سورن کارتن

 آره. -

 با تعجب گفت : چقدر عوض شده! اصال نشناختمش.
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 ت رو که توی پارکینگ نذاشتی؟راستی ماشین.خیلی -

 سورن : چطور مگه؟

که یه وقت این همسایه باالیی شر نشه برامون.قبال  تو توی پارکینگ گذاشتی برو برش داراگه ماشین -

 و توی پارکینگ بذاره.شده و کسی حق نداره ماشین مهموندعواشون ش یه بار سر جای پارک با مسعود

 ومدم.سورن : خیالت راحت، با آژانس ا

هایی که بهم شه ماجرای ظاهر شدن ریونیز و حرفتا زمانی که چایی آماده ببه آشپزخونه رفتیم و  هم با

به عنوان یه آدم بی طرف  زد و خوابی که راجع به هاموس دیدم رو برای سورن تعریف کردم.می خواستم

 های ریونیز و هاموس قضاوت کنه و نظرشو بهم بگه.بین حرف

ی اتاقت بیرون اومد، اما تو هیچ واقعا یکی عین خودت از آینههام کمی فکر کرد و گفت : حرف بعد از اتمام

 سوالی ازش نداشتی؟!

 اینش برات مهم بود؟! فقط گفتم کهاز تمام نکات مهمی  سرزنشم نکن،خیلی ترسیده بودم! بعدم -

 این سوالو بدونم.خیلی دوست داشتم جواب هاتم توجه کردم ولی ی حرفسورن : نه.به بقیه

 خب حاال نظرت چیه؟ -

 دستتو.  مو گفت : ببین دستشو به سمتم دراز کرد

با توجه به اینکه هاموس هم آدم دروغگوییه نگاهی به عالمت انداخت و با لحنی مردد گفت : نمی دونم.

واقعی قصد نمی تونیم با اطمینان بگیم این عالمت،طلسم یا هر کوفتی که هست برات خطرناکه.شاید 

 که هاموس و مامانش نتونن بهت نزدیک بشن. ریونیز از کشیدنش همین باشه

 شاید. -

 سورن : از دیشب تا حاال اتفاق ترسناکی برات نیفتاده؟!
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 نه اتفاقی نیفتاده. هاموس دیدم و کتک مفصلی که ازش خوردم به جز خوابی که از -

هاش دارن بیشتر میشن.خیلی هم م کبودیو گفتم : ببین، هر لحظه هی لباسمو پایین کشیدم یقه

 جسمم کبود شده!مو کتک زده ،نو می بینی؟روحشانس مدردناکه.

 بهش مشکوک بشم! بیشتر باعث میشه زده تسورن : همین که کتک

.اونم اینکه منتظر بشیم ببینیم اتفاق بدی برای من شون دروغ میگنفقط یه راه هست که بفهمیم کدوم -

 میفته یا نه.

 سورن : یعنی اگه اتفاق بدی بیفته مطمئن میشی که تقصیر ریونیز بوده؟

 آره دیگه. -

 بوده چی؟! ذیتت کنه بعد بگه همه چی زیر سر طلسم ریونیزسورن : اگه هاموس عمدا ا

 یعنی ممکنه همچین کاری کنه؟! -

 .بعید نیست.سورن : چه می دونم

 ر داری منو عصبی می کنی! کاش بهت نگفته بودم.با کالفگی پیشونیم رو ماساژ دادم و گفتم : بدت

شونم که راست بگن حاال شایدم حق با هاموس بود.در کل هر کدومرن : من دارم احتماالت رو میگم.سو

 و در هر صورت یه بالیی سر تو میاد. ه این معنیه که اون یکی دروغ گفتهب

 بسه دیگه دهنتو ببند! -

 شنیدن حقیقت رو نداری چرا نظر منو می خوای؟!ی خندید و گفت : تو که جنبه

 تخریب کنی! موهجی بزنی روحینظرتو خواستم، نگفتم که با آر.پی. -

 و از روی دستت پاک می کنیم.ین طلسما به یه روشی سورن : نگران نباش.نهایتا
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 چی؟! اگه پاک نشه -

م.یه گل خوشگل به سبک سورن : اونوقت روش یه خالکوبی قشنگ می زنیم.من خودم لوازمشو دار

 گوتیک برات درمیارم.

 تو وسایل خالکوبی داری؟! -

 سورن : آره.

 ترجیح میدم پوستشو از بیخ و ب ن بکنم اما تو چیزی روش نکشی! -

 دستتو از مچ قطع کنیم.دیگه کامال از شرش خالص میشی.اصال می تونیم سورن : اینم میشه.

 که باید وسایل مسعودو جمع کنیم. تو بخورخب دیگه چرت و پرت نگو.چایی -

 خوشش نیومده! از دیروز اهی شیرگمن فکر کردم گفتی از خونه رید؟سورن : راستی مسعود ک ی خونه خ

 که کجا واسه مسعود دنبال خونه بگردیم! همش ذهنم درگیر بود

برگشت.خودمم نمی .اولش خوشش اومد، بعد که دوستشو دید پشیمون شد، دوباره نظرش نمی دونم -

بندی کنیم.چون و جمع و جور و بستهنو می دونم که سریع باید وسایلشدونم چه اتفاقی افتاد.فقط ای

 مونو می کنه!عجله داره و اگه ظهر برگرده ببینه هیچ کاری نکردیم پوست مسعود ذاتا

 .ی وسایلشو جمع می کنم، نگران نباشبی خیالی گفت : من نیم ساعته همهسورن با 

 تن و بدنم می لرزه! هر وقت بهم میگی نگران نباش، -

مشغول کار شدیم.با توجه به اینکه شب  کشیدیم.حوالی ساعت ده و نیم با هم چایی خوردیم و سیگاری

قبل بیشتر وسایل آشپزخونه رو جمع کرده بودیم، پیشنهاد دادم کارمونو از اتاق خوابی که کتابخونه توش 

 بندی کنیم.کم هم نبود رو بسته های مسعود که تعدادشونز همه کتاببود شروع کنیم و اول ا
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هایی که زیادن! فکر نمی کنم بشه از کارتنسورن نگاهی به کتابخونه انداخت و با ناامیدی گفت : چقدر 

 ها استفاده کرد!اوردم برای این کتاب

 چرا؟ -

ها هم توشون جا نمیشه.بعدم اونا رو برای وسایل اونا استفاده کنیم نصف این کتاب سورن : اگه بخوایم از

بعد با  چند تا کتاب روی هم میذاریمخونه اوردم.به نظرم بهتره اینا رو اصال توی جعبه نذاریم.همینجوری 

 طنابی چیزی می بندیمش.

 طناب از کجا بیاریم؟! -

ی گفت : پیدا کردم! با ا خوشحالهای مسعود رو بیرون اورد و بمد دیواری رو باز کرد.آویز کرواترفت و در ک

 هاشو می بندیم.اینا کتاب

 بندی کنی؟!.تو می خوای باهاش کتاب بستهانها به جونش بستهسیر شدی؟ اون کروات تاز زندگی -

 حق به جانب گفت : کتاب مهمتره یا کروات؟!

ا دیگه می خری میری چند ت فوقش اگه کارتن کم اومد.عود هر دوش.اونارم بذار سر جاشبرای مس -

 میاری.

.روی زمین نشستم و برگردوند ها رو سر جای اولشی حوصلگی آویز کرواتنفس عمیقی کشید و با ب

ها رو بیرون می اوردم و با دقت توی جعبه می ی پایین کتابخونه شروع کردم.کتابهاکارمو از قفسه

 ، نگاهدونه وسایل داخل کشوها رو بیرون می اورد هم سراغ کشوهای کمد رفت و دونهسورن چیدم.

 کارتن می ذاشت. عمیقی بهش می انداخت و داخل دقیق و

کاغذ رو برداشتم شون بیرون افتاد.اغذ از بینها رو از قفسه بیرون می اوردم یه تیکه کتی داشتم کتابوق

 و بهش نگاه کردم.

 زیر لب گفتم : این اینجا چیکار می کنه!!های روی برگه افتاد بی درنگ وقتی چشمم به نوشته
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 توجه سورن جلب شد و گفت : چی شده؟ چی پیدا کردی؟!

.اونم با دستخط های احضار جن نوشته شدهاز روش م و گفتم : روی این برگه یکیاوردکاغذ رو باال 

 مسعود!

 سورن : مطمئنی؟!

 ش هم که شک ندارم مال مسعوده.خطهاییه که مهرآب خدابیامرز بهم یاد داد.دستآره! یکی از ورد -

 یه کتاب نوشته گذاشته اونجا. سورن : خب شاید اتفاقی از روی

! مزخرف نگو.برای چی باید اتفاقی همچین کاری کنه؟ بعدم این روش توی هیچ کتابی نوشته نشده -

ودش جن خ وقت هر کسی میره واسه.اونی مردم بنویسنها برای همهور چیزا رو توی کتابنمیان اینج

 میشه! احضار می کنه و هرج و مرج

 سورن : یعنی میگی مسعود می خواسته جن احضار کنه؟!

 البد دیگه! وگرنه چه دلیلی داره؟! -

ست! مسعود همیشه با چه دلیلی داره بخواد جن احضار کنه؟! اصال منطقی نیسورن : تو به من بگو 

 ! هابیفته دنبال این بند و بساط خودشمنطقی نیست هم مخالف بود،  گیری جنابعالیجن

های کدوم جوابی برای سوالشدیم.هیچها به هم خیره چند ثانیه سکوت کردیم و عین احمقهر دو 

همدیگه نداشتیم.من معتقد بودم که مسعود جن احضار کرده ولی نمی دونستم به چه دلیل، سورن هم 

 معتقد بود که من دارم چرت میگم.

 بی خیال بحث شدیم.

 ها بمونه؟!به نظرت کاغذه رو بذارم الی کتابرسیدم : پ
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اونوقت اگه مسعود دنبالش گشت و عصبانی شد می فهمیم واقعا همچین  ،سورن : من میگم برش دار

 مون راحت میشه.کاری کردی.اگرم چیزی نگفت که خیال

 گفتم : راست میگی!

 کاغذ رو تا زدم و توی جیب شلوارم گذاشتم.

 هاشو جلوی دهنش گرفت و گفت : وای!ن با ب هت و حیرتی وصف نشدنی دستسورچند ثانیه بعد 

 همینطوری خیره شده بود به کشوی روبه روش.

 سر جام نیم خیز شدم و با نگرانی پرسیدم : چی پیدا کردی؟!

 ی کوچیک بیرون اورد.وم دستشو داخل کشو برد و یه جعبهآر

 م مسعود چه رنگ مویی می زنه!زده بود.گفت : فهمید ش همچنان شگفتقیافه

ادم و با اعتراض گفتم بهش چند تا فحش د دستم بود رو به سمتش پرتاب کردم.هایی که دم یکی از کتاب

 : احمق یه لحظه فکر کردم َسر ب ریده پیدا کردی!

 ی رنگ موی مسعود شده بود.عین خیالش هم نبود.فقط محو جعبه

 همچنان درگیر بود.دوباره به کارم برگشتم اما سورن 

 ای فندقی اینجوری دربیاد! خیلی عجیبه!ودش گفت : فکر نمی کردم رنگ قهوهبا خ

 بعد از چند ثانیه گفت : اینجا رو ببین! آیس مینت.

 توی دستش بود. سبز کوچیکیه جسم 

 با بی حوصلگی پرسیدم : آیس مینت دیگه چه کوفتیه؟

 سورن : طعم بالم لب عموی عزیزته.
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 با خودش گفت : اونوقت اسم من بد در رفته! ببین توی وسایل شخصیش چه چیزایی داره!زیر لب 

 های مسعود نعناییه!به من گفت : یعنی لب ای روبعد با حالت خبیثانه

 !داری حالمو بد می کنی -

 سورن : دقت کرده بودم همیشه یه بوی سردی میده نگو بوی لبشه.

 میشه یه لطفی به من بکنی؟ -

 و گفت : نه اصال. خندید

ی مربوط به ق ر و ف ری که پیدا کردی دستوره! از االن به بعد هر وسیلهلطف رو ولش کن.اینی که میگم یه  -

 می کنی! م از مسعود رو متزلزللطفا با من به اشتراک نذار! داری ذهنیت

دی به ظاهرش فقط می خواستم ثابت کنم من تنها کسی نیستم که زیادوباره خندید و گفت : باشه.

 اهمیت میده.

 .تو تنها سوسول جمع نیستی.با بی حوصلگی گفتم : آره باشه

بودیم و به جز یه سری چیزا که مطمئن بودیم مسعود در کوتاه  مع کردن وسایل خونهتمام روز مشغول ج

 ورنساعت هشت شب بود.من و سبندی کردیم.رو بسته وسایلش یدت ازشون استفاده می کنه، بقیهم

های تلویزیون رو باال و کانال مدامکنترل به دست، سورنلم داده بودیم.توی پذیرایی  هر کدوم روی مبلی

نگرانش  من حسابی ای می گرده.مسعود هنوز برنگشته بود ومی کرد.معلوم نبود دنبال چه شبکهپایین 

 .رو جواب نداد بار هم باهاش تماس گرفتم اما گوشیشبودم.یکی دو 

بازم بهش زنگ بزنم اما می دونستم که عصبانی میشه.از طرفی هم نگرانش بودم و دلم می خواستم 

می خواست اونقدر باهاش تماس بگیرم تا جواب بده.فکر می کردم ظهر برگرده اما عالوه بر اینکه برای 

 ناهار برنگشت، تمام بعدازظهر هم ازش خبری نبود.
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 یزنی؟با نگرانی به سورن گفتم : یه زنگ به مسعود م

 : نه.ینکه چشم از تلویزیون برداره گفت بدون ا سورن

 ب نداد.تو بزن شاید جوابتو بده.من بهش زنگ زدم جوا -

 با بی تفاوتی گفت : حتما کار داره که جواب نمیده.

 انقدر طول می کشید! نگرانشم. نباید -

 سورن کوتاه خندید و گفت : یه جوری میگی انگار بچه کوچیکته! 

 حتما باید بچه کوچولو باشه تا نگرانش بشم؟!مگه  -

آدمی که چند سال از تو بزرگتره، با صد و نود سانت قد و هفتاد و خرده ای کیلو  سورن : نه خب، ولی

داره.مثه من هاست داره همین مدلی زندگی می کنه، کارشم با ما فرق اون سالوزن دیگه نگرانی نداره.

شه،طبیعیه که خونه االنم که دنبال کارهای خریدمگس می پرونیم. یو تو نیست که همیشه از سر بیکار

 .دیر از سر کار بیاد

 زیر لب گفتم : ناهارشم نخورد!

 های تو رو زیاد خورده.دید : چیز خاصی رو از دست نداده.اون ماکارونیسورن دوباره خن

 مگه ماکارونی بده؟ کربوهیدرات داره! -

 سورن : حاال شام چی داریم؟ 

 خودمو می کشم! امه داد : فقط نگو ماکارونی کهثی کرد و ادمک

 نه، برای تنوع لوبیاپلو گذاشتم. -

 سورن با تمسخر گفت : عجب تنوعی!
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 ای چیزی اومده باشه!مون به دفتر سر میزد؟ شاید مشتریمیگم بهتر نبود بعدازظهر یکی -

اینور و اونور پرس و جو می  انتخاب وکیل ازها زرنگ شدن.قبل از ورن : مشتری کجا بود؟! بعدم موکلس

 مون خرابه.وکالی دور و برمون حتما زیرآبمونو می زنن.قه.من و تو هم که سابکنن

 کاش وکالت همون زنه که میگفت شوهرش گم شده رو قبول می کردیم! -

یری؟ گفت پول از اون آبی گرم نمیشد.بعد از اینکه تو رفتی ازش پرسیدم چرا می خوای طالق بگسورن : 

 مو بده.ندارم می خوام شوهر کنم یه نفر خرج

 شونو بزنی؟روز توی اون اتاق بودن نتونستی مخ یکیخندیدم و گفتم : بین اون همه آدمی که اون

 شو بزنم مسعود بود که اونم گند زدیم رفت.سورن : نه! تنها کسی که تونستم توی این مدت مخ

اومدی حقوق؟!  ار و از لج بابام این رشته رو انتخاب کردم! موندم تو چرابا افسوس گفتم : من از سر اجب

 تر از االنت بودی!ی دیگه حتما موفقهم خوب بود، اگه می رفتی یه رشتهت تو که درس

م خوب بود.ریاضیم که داغون بود.استعداد هنری هم من فقط حفظیاتسورن : تو که خودت در جریانی.

ترین خفن م نمیومد هر چند در اون زمینه هم استعداد نداشتم.فکر کردم حقوقاز تجربی هم خوشنداشتم.

 ست چه می دونستم اینجوری میشه.االدرآمدش ب ی انسانیه ورشته

 ی آرایشگری موفق میشدی!ولی احتماال در زمینه -

 ی رنگ مو تخصص دارم که اونم کاربرد زیادی نداره.سورن : من فقط در زمینه

 صدای باز شدن در حیاط و ورود ماشین به پارکینگ رو شنیدیم.قطعا مسعود بود.همین لحظه 

مسعود دستم و کال اتفاقات اخیر چیزی به ی این عالمت روی سورن گفتم : فقط اگه میشه دربارهبه 

 می ترسم بدتر عصبی بشه. ،نگو.االن ذهنش درگیره

 سورن : باشه حواسم هست.
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 لید انداخت و وارد خونه شد.یکی دو دقیقه گذشت که مسعود ک

 بلند شدم و به سمتش رفتم.

 گفتم : چرا هر چی زنگ می زدم جواب نمی دادی؟!

گی گفت : امروز .کیفش رو به کناری پرت کرد و با بی حوصلتسخیلی خسته ش پیدا بود کهاز قیافه

 اصال نفهمیدم ک ی شب شد.همش درگیر بودم.

 ؟!: شام درست کردیتش رو درمی اورد پرسید وقتی داشت ک

 بالفاصله هوای خونه رو بو کرد و با نگرانی گفت : ماکارونی که نیست؟!

 .دیدم توی فریزر لوبیا داری لوبیاپلو گذاشتم.نه لوبیاپلوئه -

 ست؟!آمادهدستت درد نکنه.ار خیالش راحت شد و گفت : آهان.انگ

 اتو بشوری شامو می کشم.هآره، تا دست -

و سه تا بشقاب و قاشق روی میز گذاشتم.سورن هم اومد و پشت میز نشست.قابلمه به آشپزخونه رفتم 

 رو از روی گاز برداشتم و وسط میز گذاشتم.

 سورن با خنده گفت : چطوری کله فندقی؟! ،همین که مسعود وارد آشپزخونه شد

فندقی  گفت : کله ورن نشد و با لحنی گیج و جدیمون نشست.متوجه منظور سمسعود اومد و پیش

 خودتی!

 سورن : من کله فندقی نیستم، کله بلوندم.

من فکر کردم منظورت  رنگ موهامو میگی؟ جا افتاده بود خندید و گفت : آها،مسعود که تازه دو زاریش 

 م مثه فندق کوچیکه.اینه که کله
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جلدش تر شده؟ اصال شبیه عکس روی .راستی چیکار می کنی که رنگش تیرهخندید و گفت : نهسورن 

 نیست!

 مسعود : یکم رنگ مشکی هم قاطیش کردم.

 اکسیدان چند درصد میزنی؟! تا حاال بهش فکر نکرده بودم.سورن تحسین آمیز گفت : چه هوشمندانه 

ط خواستم بگم چون ببخشید که وارد بحث جذابتون میشم، فق قبل از اینکه مسعود جوابی بده گفتم :

 ن دیس و چنگال نداریم.کردیم االجمع ها رو دیشب بیشتر ظرف

 .امروز وقت نشد ناهار بخورم.که شام داریم برای من کافیه نداره.همین مسعود : اشکال

 ورن برای خودش کشید و شروع کرد.س

 به مسعود گفتم : اتفاقا من خیلی منتظرت موندم.

 نایه آمیز گفت : آره راست میگه.تازه سهم ماکارونیت هم نگه داشت.سورن ک

 بی حوصلگی سری تکون داد و گفت : االن یه جورایی خوشحالم که نیومدم!مسعود با 

علیه ماکارونی های من پروپاگاندا راه انداختین!  بی خود و بی جهت با اعتراض گفتم : چتونه شما دو تا

 خوبه هر وقت می ذارم دو لپی می خورید!

پرسید : راستی کارهای گازکشی هیچکدوم به اعتراض من محل ندادن.سورن با بی تفاوتی از مسعود 

 رو انجام دادی؟

 مسعود : آره، امروز همش دنبال اون بودم.

 سورن : یعنی به این سرعت درستش کردی؟

فتم.کل کش.خودمم از طرف کانون مهندسان راس از اداره گاز بردم با یه لولهیه کارشنمسعود : آره دیگه.

 .هاشو درست می کردیمکشیبعدازظهر داشتیم لوله
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 اتو می بردی.مطمئنی ایرادی چیزی نداره؟ یه وقت عجله کاری نکرده باشی! کاش یکی از دوست -

 مسعود با خونسردی گفت : مزخرف نگو.

 می ترسم اتفاقی برات بیفته.ولی جدی میگم. ،باشه -

 ی خودمه،ی اصول انجام دادیم.خیر سرم خونههاشو روکشیی لولهمسعود : نه اتفاقی نمیفته.همه

تازه بعد از اینکه کارهای گازکشی تموم شد دو نفرو بردم  نمیام غیراصولی کار کنم خودمو به فنا بدم!

 خونه رو تمیز کردن که وقتی اثاث بردیم تمیز باشه.

 همینطور که سرگرم غذا خوردن شدن گفت : شما دو تا چیکار کردین؟

 ها.رداشتم چیدم توی جعبهونه بد به هاتو خودم دونهما بیشتر وسایلتو جمع کردیم.کتاب -

شون ها بیرون نیفته؟ چون بینالتی مشکوک پرسید : کتاب هام؟حواست بود چیزی از الی کتاببا ح

 های کاری مهم زیاد دارم.یادداشت

 پوستتونو مثه نارنگی می َکنم! ها گم بشهاگه یکی از اون یادداشتبا خونسردی ادامه داد: 

هاتو فقط بهراد جمع کرد و من هیچ دخالتی نداشتم، در ثانی چرا جدیدا اینجوری سورن : اوال که کتاب

 تهدید می کنی؟! 

 مسعود : چجوری؟

ای میشی.اصال خوشم نمیاد! های زنجیرهعین قاتل خنده و اعتراض گفت : اینجوری خونسرد! با سورن

 نمیشه مثه قدیما با عصبانیت بگی؟!

اما بعدها اگه دیدم سفانه، دکترم بهم گفته عصبانیت برام خوب نیست.مسعود لبخندی زد و گفت : نه متا

 ها مد نظر قرار میدم.دم دخالت تو رو در جمع کردن کتابچیزی گم شده حتما ع

 سورن : ممنون.
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به طرز تابلویی معلوم بود که مسعود از گم شدن اون ورد احضار جن می ترسه.می دونستم که سورن 

 هیچکدوم حرفی نزدیم.هم متوجه شده اما 

 به محض اینکه مسعود شامش رو تموم کرد گفت : به نظرتون فردا هوا آفتابیه؟

 چطور مگه؟ -

نه که فردا می خوام اسباب کشی کنم گفتم اگه بارونی نباشه مسعود : همینجوری خواستم بدونم.

 بهتره.

صل شه؟ کجا می خوای بری؟ من و سورن جا خوردیم.سورن پرسید : مگه چند روز طول نمی کشه گاز و

 یکم زود نیست برای اثاث کشی؟!

 به نظر منم داری عجله می کنی! -

 مسعود : کی نظر شما دو تا رو خواست؟

ممکنه بدون بخاری اذیت  ،سورن : هر جور راحتی ولی من واسه خودت میگم! اونجا یکم هواش سردتره

 بشی.

 ش هیزمی گازیه.نهونسردی گفت : شومینه داره دیگه.شومیمسعود با خ

 هم خیره شدیم.ه من و سورن چند ثانیه احمقانه ب

 ای وجود داره؟دا ازم پرسید : مگه همچین شومینهبعد سورن بی ص

 منم بی صدا لب زدم : نمی دونم!

 مسعود : شما دو تا کله پوک اگه نگران سالمتی من بودین اونجا خونه پیدا نمی کردین!

ی و همه ای بیفتهرما بخوری یا اتفاق دیگهمی ترسم سچشمم ترسیده. ران که نیستم فقطسورن : نگ

 ها سر من بشکه.کاسه کوزه
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 مسعود : کسی با تو کار نداره.

 اصال کی تو رو آدم حساب می کنه؟با خنده ادامه داد: 

 ها!سورن : هنوز سوختگیم خوب نشده

 مسعود : با مهربونی گفتم دیگه!

جمع کنیم زودتر بریم کشیه.سورن : االن که دقیق به موضوع نگاه می کنم می بینم بهترین زمان اسباب 

 تا این سوختگی من پابرجاست.

ز ی مسعود بمونیم.نمی خواستیم برای اسباب کشی تنهاش بذاریم.ااونشب قرار شد من و سورن خونه

اگه پیش مسعود نمی موندم قطعا با سورن می  ی خودم وطرفی هم من می ترسیدم برم خونه

 خوشحال بودم که سورن هم پیش ما موند.اینجوری بیشتر احساس امنیت می کردم.رفتم.

روی تشکی  ی اتاق رو باز کردم وها انداخت.پنجرهسورن دو تا تشک توی یکی از اتاق مسعود برای من و

 ودش نشست..سورن هم روی تشک خپنجره بود دراز کشیدم که نزدیک

فاصله به طرف ما پرتابش مسعود که کمی از ما فاصله داشت دو تا پتو از کمد دیواری بیرون اورد و بال

 حال سورن اعتراضی نکرد.با سورن برخورد کرد.با این کرد.هر دو پتو محکم

 و از مسعود پرسید : تو پیش ما نمی خوابی؟ توی سر من کوبیدیکی از پتوها رو 

 کنار شما دو تا نخوابم. وقتهیچ دیگهمسعود : نه.با خودم عهد بستم 

 سورن : چرا؟

 مسعود : خاطرات خوبی ندارم.

 سورن : مگه ما چیکار کردیم؟
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های که پنجره رو تو دمای زیر صفر هم باز می ذاره و اونقدر سیگار می کشه که پدر ریه مسعود : بهراد

یا از خوابش بزنه و مونه، آدم یا باید از سرما بمیره،پنجره باز می  .بعدم خوابش می بره وآدمو درمیاره

بیدار شه و هوس سیگار کشیدن به سرش  پاشه پنجره رو ببنده که در اون صورت هم ممکنه آقا از خواب

 تو هم که... اصال بدبختیه!بزنه.

 ادامه نداد.به اینجای حرفش که رسید دیگه 

 سورن پرسید : من چی؟!

 یچی.مسعود : ه

 سورن : البد منم می گوزم!

می خوری و لگد می زنی! هر وقت مسعود خندید و گفت : نه کاش اون بود.تو به شدت توی خواب تکون 

 .کنار تو خوابیدم پَک و پهلو واسم نموند

 سورن با خوشحالی گفت : یعنی منم یه زمانی تو رو کتک زدم؟!

زم نیست دیگه باهات داشتم تالفی می کردم پس المسعود : آره متاسفانه.در واقع وقتی سوزوندمت 

 مهربون باشم.

سورن : آقا کتکی که من زدم غیرعمد بوده.حتی واسه قتل غیرعمد هم آدمو اعدام نمی کنن، کتک 

 غیرعمد که دیگه اصال به حساب نمیاد!

 سعی کردم تای پتو رو باز کنم و روی خودم بندازمش.

 زن؟!از مسعود پرسیدم : این پتوها تمی

 مسعود با حالتی جدی گفت : نه، قبل از اینکه بیارمش واسه شما دو تا ریدم توش.

 خندیدم و گفتم : همینجوری پرسیدم.چرا عصبانی میشی؟
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 مسعود : خب دیگه من دارم میرم.

 سر راهت برق هم خاموش کن. -

 ببینم فرار کردین!قبل از اینکه از اتاق بیرون بره گفت : فردا پا نشم چراغ رو خاموش کرد و 

 «نه خیالت راحت...« »نه...»گفتیم : 

 رفت و در اتاق هم پشت سرش بست.

از اولین پک سورن گفت  بعدانداخت.یه نخ سیگار روشن کردم. سورن هم دراز کشید و پتو رو روی خودش

 : بهراد.

 هوم؟ -

میشی دهنت بوی گوه سورن : دقت کردی وقتی قبل از خواب سیگار می کشی، صبح که از خواب پا 

 می گیره؟

 اوهوم. -

 سورن : دقت کردی ولی بازم به این کار ادامه میدی؟!

 صبح مسواک می زنم. -

 نگفت. ایقانع شد چون سکوت کرد و چیز دیگهکنم  فکر

گذشت و سیگارم تموم شد.هوا سرد بود و می خواستم پنجره رو ببندم اما فضای اتاق همچنان  چند دقیقه

ی دیگه منتظر بمونم تا هوا کامال تهویه بشه.البته دود برای من تصمیم گرفتم چند دقیقه ودی بود ود

 بگه بهم های مخفی داره و می خوادورن ازم پرسید جنبهاهمیتی نداشت اما حس کردم سوالی که س

 از دود سیگارم ناراحته. که

 فکر کردم خوابیده اما دوباره سکوت رو شکست و گفت : بهراد.
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 هوم؟ -

 سورن : من کی تو رو ناامید کردم؟

 گفتم : چی؟! متوجه حرفش نشدم.

وقت تو رو ناامید نکردم، به جز یه گفتی من هیچ رفتیم واسه مسعود خونه ببینیم سورن : اون روز که

 اون یه بار کی بود؟!.بار

 زیاد مهم نیست.آهان اونو میگی. -

 !یدیشو پیش کشمهم نیست غلط کردی حرف سورن : اگه

مون مثه االن کردی ولی خب چون اون موقع رابطه خندیدم : اتفاقا اون یه بار واقعا احساساتمو جریحه دار

 ش می گیرم.نبود نادیده

 سورن : بگو دیگه می خوام بدونم.

 مون رو یادته؟باشه.اولین دبیرستان -

 با حالتی مشکوک گفت : آره.

 ،ای هم پیش من بودییلی تو کنار من می نشستی،یک هفتهاول دبیرستان که بودیم، اوایل سال تحص -

 بعد از اینکه رفتی ازت ناامید شدم.ولی بعدش رفتی پیش یه یاروی دیگه نشستی.

با لحنی شاکی گفت : اون موقع که ما اصال با هم دوست نبودیم! ما دوم دبیرستان که رفتیم انسانی با 

 هم صمیمی شدیم!

 شم ولی خب خجالتی بودم و به زمانسال اول می خواستم باهات دوست  من از همونآره می دونم،  -

یه و  یادم نیستولی تو یهو پاشدی رفتی پیش اون پسره که حتی اسمشم داشتم. ی احتیاجبیشتر

 جورایی ناامیدم کردی.
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 مون برمی داشتی! جونت درمیومد؟خب خبر مرگت یه قدم در راه دوستیسورن : 

 بودم.تازه سال بعدش هم تو اومدی با من دوست شدی وگرنه بازم تنها می موندم.گفتم که خجالتی  -

سورن : ولی خدایی این مورد اصال به حساب نمیاد! اون موقع فقط در حد یه سالم و خدافظ با هم آشنایی 

 وقت ناامیدت نکردم.مون هیچداشتیم.بعد از صمیمی شدن

 وقت.آره.هیچ -

 یشه حق با من بود.سورن : خوشحالم که مثه هم

 خندیدم و گفتم : چقدر راحت خودتو قانع می کنی!

 دیگه، شب بخیر.پنجره رو هم ببند.سورن : خب 

 اعصابمو خرد کردی باید یه سیگار دیگه بکشم! -

 هم ببند. رو سورن : بعدش پنجره

خوابم گرفته بود.می  روشن کردنش پشیمون شدم چون شدیدایه سیگار دیگه روشن کردم اما به محض 

خواستم خاموشش کنم اما دلم نمیومد.تا آخرین پک در برابر خواب مقاومت کردم.سورن تمام مدت ساکت 

کم چشمام سنگین کمبود.مشخص بود که خوابش برده.چند دقیقه منتظر موندم تا هوای خونه عوض بشه.

 شدن و بدون اینکه پنجره رو ببندم خوابم برد.

مامو باز دقیقه از خوابیدنم می گذشت که باد سردی به صورتم خورد و از خواب پریدم.چشنمی دونم چند 

.به حالت طاق باز خوابیده بودم و درست پدیدار شد ترسناکی جلوی چشمام یکردم و با این کار صحنه

 نبودروی هوا شناور  در اطرافش و روم، زنی با موهای بلند و ژولیده به سقف چسبیده بود.موهاشبهرو

هاش پیدا نبودن.انگار اصال داشت بهم لبخند میزد اما دندونشو ببینم.م چهرهو به خاطر این می تونست

دندون نداشت و دهنش مثه یه گودال سیاه بود.سفیدی چشماش با وجود تاریکی اتاق کامال پیدا 

 بود. ای اطرافشو احاطه کردهستری رنگ به تن داشت که مثه هالهخاک و ردایی بلندبود.
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نم تا سورن و دلم می خواست داد بز.نقفل شده بود مهاو پا هامی خواستم حرکتی کنم اما دست

بعد اون زن شروع به کامال فلج شده بودم.حتی نمی تونستم چشمامو ببندم. مسعود بیان کمکم ولی

و مثل پر سبک بود یومد.خیلی آروم حرکت می کرد.م پایین حرکت کرد.داشت مستقیم به سمت من

.آرزو می کردم م اما این کار هم ازم برنمیومدداشت آهسته بهم نزدیک میشد.دوست داشتم گریه کن

 سنکوب کنم تا از اون وضعیت خالص شم! 

که تونستم چشمامو ببندم.این تنها کاری بود که تونستم انجام بدم اما بابتش  چیزی نمونده بود بهم برسه

می تا اون لحظه باید بهم می رسید. نیفتاد.فکر کردم رفته وگرنه تا چند ثانیه اتفاق خاصیخوشحال بودم.

ترسیدم چشمامو باز کنم.هنوز نمی تونستم حرکت کنم و این قضیه منو مطمئن می کرد که هنوز 

 نرفته.ولی نمی دونستم چرا کاری نمی کنه!

داشتم از زمین ود و خودم نقشی توش نداشتم.ای بعد شروع به حرکت کردم.اما حرکتم ارادی نبلحظه

ین بلند میشم.دوباره از تشکم فاصله می گیرم و از زم دارم به آرومی کنده می شدم.حس می کردم که

بودم و اون موجود رو نمی .کامال از سطح زمین جدا شده کردم و تونستم چشمامو باز کنم تالش

 .همچنان بدنم قفل بود و نمی تونستم تکون بخورم.دیدیم

متوجه شدم که دارم به سمت پنجره هدایت میشم.پنجره  کامل روی هوا معلق بودم. به طور ای بعدلحظه

باز بود.نمی دونستم باید چشمامو باز نگه دارم یا ببندم! داشتم به آهستگی از فضای اتاق خارج 

نمی .این یعنی بیشتر از دو متر با زمین فاصله داشتم.تونستم هوای سرد حیاط رو حس کنممیشدم.می 

کجا می برد اما مطمئن بودم که داشتم در جهت عمودی باال می رفتم و از زمین دور  اشت منودونم د

 تر میشدن.اهای اطرافم هر لحظه ضعیف و ضعیفمیشدم.حتی صد

زیادی بین زمین و  .نمی دونم چقدر طول کشید اما حس می کنم زمانممتوقف شد ناگهان در یک نقطه

.این سکوت استرسمو بیشتر چشمامو بسته بودممنم آسمون معلق بودم.تمام مدت سکوت برقرار بود و 

غیرقابل ی زمین با سرعتی جاذبهم داشته بود منو رها کرد.می کرد.یهو ورق برگشت و نیرویی که نگه
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ود ولی دیگه فایده ای شده ب ت خودش می کشید.بدنم از حالت قفل خارجداشت منو به سموصف 

ای که فهمیدم بدنم دیگه قفل ظهنداشت.داشتم سقوط می کردم و یه قدم تا مرگ فاصله داشتم.لح

 شروع کردم به دست و پا زدن و داد و هوار کردن. ناخودآگاه نیست

 کیای که به زمین کوبیده شدم درد وحشتناتا محکم با زمین برخورد کنم.لحظهفقط چند ثانیه طول کشید 

 تکون شدیدی خوردم و در حالیکه داشتم داد و بیداد می کردم سر جام نشستم.توی بدنم پیچید.

 چی شده؟! خواب بد دیدی؟!رسوند و با دستپاچگی گفت :  سورن که حسابی هول کرده بود خودشو بهم

تنم داغ کرده بود و قلبم به شدت می تپید.هنوز باورم نمیشد توی رختخوابم هستم.فکر می کردم باید 

 کف خیابون متالشی شده باشم! 

روی د و چراغو روشن کرد.فورا اومد روبهقبل از اینکه جوابی به سورن بدم مسعود سراسیمه وارد اتاق ش

 ما ایستاد و با نگرانی پرسید : چی شده؟!

 عمیقی کشیدم و گفتم : هیچی.نفس 

 مسعود : هیچی به این گندگی؟!

 سورن : فک کنم خواب بد دیده.

 فکر کردم با هم دعواتون شده! یه لحظه مسعود جلو اومد، پیش ما نشست و گفت :

 ساعت چهار صبح با هم دعوا کنیم؟! سورن : برای چی باید

 تون سر می زنه؟شما دو تا مگه کار عقالنی هم ازمسعود : چه می دونم.

 سورن : حتما به خاطر اون عال...

 شو نصفه گذاشت و چیزی نگفت.زدم.جملهبهش  ای، سقلمهقبل از اینکه سورن بند رو آب بده
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مسعود بهم مشکوک شد گفت : چی می خواست بگه که انقدر ضایع جلوشو گرفتی؟ نکنه باز خراب 

 کاری کردی؟!

خواستم برم خونه استراحت کنم ولی بی عالئم سرماخوردگی داشتم.ی؟ امروز اچه خراب کاری نه بابا، -

 .بمونم همینجاکشی داری فتم حاال که اثاثخیال شدم.گ

خنثی بهمون نگاه کرد و با لحنی عصبی گفت : تو که عالئم سرماخوردی داری غلط  با حالتی چند ثانیه

 می کنی پنجره رو باز می ذاری!

 .یادم رفت ببندمش.دم خوابم بردخرین سیگارو که کشیببخشید.آ -

 مسعود بلند شد و پنجره رو بست.

 گفتم : ببخشید بیدارتون کردم.

 وقت نمی بخشمت.سورن بی درنگ گفت : هیچ

 چیزی نمی خواین؟گفت : می خوام برقو خاموش کنم. مسعود به طرف در رفت و

 .بازم ببخشید!م دراز کشیدم و گفتم : نه ممنونسر جا

 کرد و گفت : خفه شو.چراغو خاموش 

 خیلی زود درو بست و رفت.

 سورن هم خوابید و گفت : حاال واقعا چی شد؟

 خیلی بد بود.فک کنم بختک افتاده بود روم. -

سورن : آره از داد و بیدادت متوجه شدم! اینکه بختک روت افتاده حتما به خاطر عالمت روی دستته.بهر 

 با اون طلسم به سمتت کشیده شده. حال بختک هم یه موجود ماوراییه و حتما

 نه در واقع بختک همون فلج خوابه که بر اثر... -
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.اما توی تعریفش ننوشته وقتی طرف شو می دونم: چرت نگو! تعریف علمیسریع حرفمو قطع کرد و گفت 

 از خواب می پره، هوار می کشه و چهار متر می پره هوا!

 یسن!توی تعریف علمی که این چیزا رو نمی نو -

 اعصابش خرد شد و گفت : بحث کردن با تو فایده نداره! اما یه بار دیگه منو از خواب بپرونی می کشمت!

 گفتم باشه و سکوت برقرار شد.

به خصوص مسعود وانمود روی هم بذارم.با اینکه جلوی سورن و  تا زمان طلوع خورشید نتونستم چشم

 منیت کردم وم! وقتی هوا روشن شد، احساس ای مهمی نیست اما مثه چی می ترسیدکردم مسئله

 تونستم بخوابم.

 

******* 

 

.کش و قوسی به بدنم دادم و با های مکرر از خواب بیدار شدمصبح با صدای تق و توق و حرف زدن

جوری که فکر کردم سر ،ضای اتاق رو کامال روشن کرده بودحوصلگی سر جام نشستم.آفتاب فبی

دیواری انداختم.ساعت ده و نیم بود.با خودم گفتم حتما دیر بیدار شدم و سورن ظهره.نگاهی به ساعت 

هامو جمع ام میدن.سریع بلند شدم و رختخوابکشی رو انجبو مسعود به تنهایی دارن کارهای اسبا

 کردم.

ه بیرون بندی کردیم رو از خونهایی که از قبل بستهنفر غریبه دارن کارتن از اتاق که بیرون رفتم دیدم دو

تلویزیون فرش و ها و به پذیرایی انداختم.بیشتر وسایل از جمله مبل .نگاهیمی برن.بهشون سالم کردم

رفتم و گفتم : چرا زودتر  به اونجاای مسعود رو از آشپزخونه شنیدم.رو برده بودن و تقریبا خالی بود.صد

 منو بیدار نکردین؟
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ه بیرون ببره.بعد ک و به یکی از کارگرها می داد ذاشتها رو داخل جعبه می داشت آخرین وسیلهمسعود 

فکر کردیم اگه بخوابی بهتر ای.با توجه به فتوحات دیشبت گفتیم خستهگفت :  از اینکه کارش تموم شد

 .باشه

 سورن کجاست؟  -

 بذارن.ها رو با دقت پشت کامیون ار کارگرها نظارت می کنه که جعبه.داره روی کمسعود : پایین جلوی در

 ؟!کی وقت کردین کارگر و کامیون بگیرین: من چقدر دیر بیدار شدم! زیر لب گفتم

ما هم ساعت هشت بیدار شدیم.من دیروز کارگر و ماشین رو ود : حاال زیاد عذاب وجدان نگیر. مسع

اومدن دم در.عمدا بهشون سپردم سر و صدا نکنن که تو  نگ کرده بودم که خودشون هشت و ربعهماه

 ار نشی.بید

 حاال که بیدار شدم بگو چیکار کنم. -

های باقی مونده رو هم ببرن پایین.بعدش فقط وسایل اتاقی : اگه می تونی کمک کن اون کارتن مسعود

 که توش خوابیده بودی می مونه که اونا رو هم کارگرها می برن.

 گذاشتم و بلندشون کردم.جلوی درهایی که توی پذیرایی نزدیک در ورودی بودن رو روی هم دو تا از کارتن

ها پایین اومد.وانمود از پله ی باالی طبقههامو بپوشم که همسایهآپارتمان داشتم سعی می کردم کفش

 کردم که سرم به کار خودمه و نمی بینمش.

داد و های کلفتش لبخند مزخرفی تحویلم ایین برم جلو اومد و با اون سبیلها پقبل از اینکه بخوام از پله

 : سالم آقای وکیل!گفت

 حال جواب سالمش رو دادم.اصال خوشم نیومد.با اینلحنش تمسخرآمیز بود.

 پرسید : دارن میرن؟!
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 چقدر از این سواالیی که جوابشون واضحه متنفر بودم!

 ور به نظر میاد!گفتم : ظاهرا که اینط

 گفت : به سالمتی کجا خونه گرفتن؟!

.آدم نگم بهش مسعود رو یبود ترجیح دادم اسم منطقه ید به مرگم کردهبا توجه به اینکه قبال تهد

 خطرناکی بود.

ار خدا عمدا کاری انگ،ه.نه که مسعود آدم پاکییه ویالی خیلی بزرگ و نوساز خریدهگفتم : اطراف شهر 

 .بشهنصیبش ویالی نوساز باغ یه  ی شمابه جای واحد درب و داغون و خرابهکه اون پرونده رو ببازه و  کرد

 دیگه چیزی نگفت.نگاهی از سر نفرت بهم انداخت و همینجوری بهم خیره شد.منم راهمو گرفتم و از

 ها پایین رفتن.پله

گرفتشون و با دقت پشت ماشین جا  ی که پشت کامیون بود دادم.ازمها رو به کارگرکارتن،بیرون از خونه

 .دست سورن رو گرفتم و بردمش کنار در حیاط.داد

 آروم بهش گفتم : بوی دعوا به مشامم می رسه.

 سورن مشکوک شد و پرسید : چطور مگه؟!

داشت جاسوسی مسعود رو می کرد.یعنی .پایین، این یارو عنه جلومو گرفت االن که داشتم میومدم -

م که مثه من نیست طرف بهش متلک بندازه ه .مسعودی خواد سر راه مسعود هم سبز بشهمطمئنم م

 چیزی نگه.میزنه لت و پارش می کنه! کنهخم و اخم و ت

دیگه چه کشی می کنیم میریم.ده رو برده، ما هم که داریم اثاثاون که خبر مرگش پرونسورن : فکر نکنم.

 دعوایی داره؟
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ولی بدجور استرس گرفتم.به نظرم بهتره دور و بر مسعود ینجوری که من فکر می کنم نباشه.شایدم ا -

 د جلوشونو بگیریم کارشون به زد و خورد نکشه.باشیم که اگه دعوا ش

 ی دیگه میام.شه.تو برو باال منم یکی دو دقیقهسورن : با

یده ها باال می رفتم صدای جیغ و ویغ زن یارو توی راهرو شن.وقتی داشتم از پلهفورا راهی خونه شدم

یلی دلم می خواست میگه.خ ی خودشون بود و مشخص نبود داره چیمیشد.البته صدا از داخل خونه

شون ایراد فکر کنم با خودشون دارن دعوا می کنن ولی بعید به نظر می رسید.اون زن و شوهر اساسا مخ

 داشت.

ی مسعود کنیم.بیشترش هم به خاطر کتابخونهنیم ساعتی طول کشید تا وسایل اتاق خواب رو تخلیه 

ی جدید رو به راننده آدرس خونه مسعود،شد خالی خونه کامالجاییش زمان زیادی برد.وقتی بود که جابه

 .و حساب کنهر ی بار دستمزدشونتخلیهبعد از  .قرار شدبا کارگرها به اونجا برن که کامیون داد

همه جا رو چک کنه که یه وقت چیزی جا  هر سه جلوی در آپارتمان بودیم.مسعود رفت تا برای آخرین بار

 نمونده باشه.

ای بعد یه باال رو شنیدم.لحظه بودیم که صدای باز شدن در واحد در منتظر من و سورن توی راهرو جلوی

ظرف در برخورد با زمین خرد و .پرتاب شدایی که ما ایستاده بودیم ظرف چینی یا سفالی از باال به ج

ف دقیقا .من و سورن حسابی جا خوردیم.ظرپله پیچیدای راهضش تو فی شکستنخاکشیر شد و صدا

مسعود با عجله خودشو به در  شانس اوردم توی سرم نخورد!.و شکست به زمین افتادجلوی پای من 

 رسوند و گفت : چی شد؟!

اینو پشت سرت ها گفت : که با شیون و زاری از باالی پله بعد صدای زن همسایه باالیی رو شنیدیم

 شکوندم که دیگه برنگردی مرتیکه الشی!

 : این زنیکه با من بود؟!مسعود با عصبانیت از من و سورن پرسید 
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سریع جلوشو گرفتیم  ن و سورن خیلیاما م،ی باال برهمنتظر جواب ما بمونه خواست به طبقه بدون اینکه

 .و نذاشتیم

 سورن گفت : ولش کن بابا ارزششو نداره.

 مسعود ایستاد. یچند پله باالتر از در خونهو  دیک نشداما کامال بهمون نز،ها پایین اومدبدبختانه زنه از پله

.نمی دونم چرا اون زنه دعواش نبودم با دیدنش می ترسیدممن که طرف اخم کرده بود. مسعود بدجوری

 عین خیالش نبود.مسعود با حالتی تهدیدآمیز بهش گفت: یه بار دیگه بگو چی گفتی؟!

)اشاره به من( شب جلوی همین در به این وکیل دو زاری زنه گفت : این جواب حرف اون شبت بود! پری

 نگفتی من خرابم؟! خراب خودتی مرتیکه الشی!

برداشته  فشار از طرف من از روی مسعود وقتی دیدم داره بهم توهین میشه دست مسعود رو شل گرفتم.

فرار گذاشت و با سرعت هر به راحتی سورن رو کنار زد و دوید دنبال زنه.زنه هم پا به  برای همین،شد

هم دوید دنبال  .سورنرفت ش.مسعود هم با سرعت دنبالشون دویدخونهتر به سمت چه تمام

باید می ذاشتم مسعود ای برای جلوگیری از دعوا نداشتم.انتهای صف هم من بودم که عجلهمسعود.

 درسته من وکیل مزخرفی بودم ولی اون حق نداشت بگه!.کتکش بزنه تا دلم خنک شه

ری نبود.مسعود با لگد و از تیم دشمن خب رو می دیدمسورن  ی باال رسیدم فقط مسعود ووقتی به طبقه

 شون می کوبید و می گفت : جرئت داری بیا بیرون!به در خونه

 سورن سعی می کرد مسعود رو عقب بکشه و می گفت : بی خیال، ارزششو ندارن.

 َمردی مثال؟!مسعود با صدای بلند چند تا فحش به یارو داد و گفت : رفتی پشت زنت قایم شدی؟ تو 

 های مسعودبه خاطر فحش شو باز کرد.فکر کردمن لحظه در خونهون هموغیرتی شد چ َمرده یاروفکر کنم 

تقصیری انگار هیچ درگیر بشه اما حالت دعوا نداشت و جوری وانمود می کرد که  هاشمی خواد بیاد با

یه مشت ه می تونست با بود ک نداره.البته حق هم داشت اونجوری رفتار کنه.مسعود به قدری عصبانی
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عصبانی هم نبود می  مسعود حتی اگه.زش ندیده بودمبانیتی ادخلشو بیاره.خیلی وقت بود چنین عص

ترین آدم جمع بودم هم خیلی قدش از من که قد کوتاه طرف تونست به راحتی یارو رو ناکار کنه،چون

 سه.دادش برتر بود.کسی هم به جز زنش اونجا نبود که به کوتاه

های ناموسی مسعود ا من داشت خبری بود، نه بابت فحشوقتی بیرون اومد نه از لحن تمسخرآمیزی که ب

 .شاکی بود

 کامال خودشو به بی خبری و نشنیدن زد و گفت : چه خبره آقای ماکان؟! چرا انقدر عصبانی شدی؟

 ش مسعود بدتر داغ کرد و گفت : یعنی می خوای بگی نشنیدی؟ا این جملهب

 صدایی بلند و وحشتناک فریاد زد: مگه َکری؟! بعد با

تنهایی مسعود رو نگه داره.خیلی دلم می  به اون لحظه بود که احساس کردم سورن دیگه نمی تونه

نداشتم به شو کتک بزنه اما ترجیح دادم برم و مسعود رو آروم کنم.دوست خواست مسعود اون یارو و زن

 صابش بهم بریزه و اذیت بشه.نقدر اعخاطر اون دو تا احمق ای

ها باال رفتم و خودمو به مسعود و سورن رسوندم.یه دست مسعود رو من گرفته بودم خیلی سریع از پله

کلی در تالش بود که جونش رو نجات بده،ش رو سورن.یارو هم که دیگه کاری از دستش برنمیومد و و یکی

مزخرفاتی رو بلغور در کل بوده و  عصبانیای هبه خاطر موضوع دیگمعذرت خواهی کرد و گفت که زنش 

 مون می دونستیم حقیقت ندارن.کرد که همه

ای که ت لحظهدرسهاشو ول کردیم.عود کمی آروم شه و من و سورن دستاین رفتارش باعث شد مس

و زنه پشت شوهرش ظاهر شد و با لحنی متلک وار و خوشی تموم میشد یه همه چیز داشت به خوبی

 خردکن به مسعود گفت : تو نبودی که دختر می اوردی خونه؟ اونوقت به ما میگی خراب؟و اعصاب 
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به سمتش پرتاب کرد.مسعود در واکنشی سریع  یه لنگه کفش،د بتونه جوابی بدهقبل از اینکه مسعو

صورت  ا دست مسعود کمونه کرد و خورد تودستش رو حایل صورتش کرد.لنگه کفش بعد از برخورد ب

 سورن.

ور شد.متاسفانه من ورتش گرفت.مسعود به طرف زنه حملهن آخی گفت و دستاشو جلوی صسور

نتونستم ببینم چه بالیی سر سورن اومده و مجبور شدم جلوی مسعود رو بگیرم.یارو هم داشت سعی 

 و از تیکه پار شدن زنش جلوگیری کنه. سد راه مسعود بشه می کرد به کمک من

دور کرد و با کلی معذرت خواهی و عجز و البه تونست مسعود رو آروم  یارو به زور زنش رو از صحنه

ها چند تا داد و بیداد کرد و از پلهشون گذشت.سرشون نگران سورن بود از خونکه بیشتر  کنه.مسعود هم

 پایین اومدیم.

 وارد حیاط که شدیم وایسادیم و به سورن گفتم : دستتو بردار ببینم چی شده؟

فش اسکی .فقط یه لحظه چشمم سیاهی رفت.کصورتش برداشت و گفت : هیچی نشد دستاشو از روی

 پرت کرد؟ چقد سنگین بود!

 ازین لژدارها.گفتم : فک کنم صندل زنونه بود. خندیدم و

بود و اشک می  شده سورن هم خندید.خوشبختانه چیزیش نشده بود.فقط چشم راستش کمی قرمز

 سرخ شده بود. صورتش هم یه خرده.کرد

بیرون بریم.نمی لعنتی  حیاط  اون از برای همیشه از ما فاصله داشت.به سمتش رفتیم تا مسعود یکم

دونستم چرا هی داره ازمون فاصله می گیره.البته می دونستم به خاطر اون دعوا عصبی و ناراحته.خودمو 

 رفته بود.ش گتوی دستش بود و دستشو جلوی بینی یه دستمالبهش رسوندم و باهاش هم قدم شدم.

 با نگرانی پرسیدم : چی شده؟!

 .نی بی اهمیت گفت : هیچیبا لح
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 به زور دستشو پایین اوردم و دیدم دماغش خونریزی داره.

حسابی جا خوردم.مطمئن بودم که کفش به صورت مسعود برخورد نکرد.اگه به صورتش می خورد باید 

 همون لحظه خون دماغ میشد!

 خورد؟!پرسیدم : مگه کفشه به صورتت 

 یهویی شد دیگه.مسعود بی درنگ گفت : آره.

 من شهید ثانی.سورن : پس تو شهید اول بودی،

 به مسعود گفتم : می خوای بریم بیمارستان؟

ا بفهمن اینجوری فقط سریع بریم توی ماشین.نمی خوام اینمسعود : نه خودش خوب میشه.

 خوشم نمیاد.شده.خوشحالم میشن،

به و  ش دور کردیزی داشت، دستمال رو کمی از بینیاومدیم.مسعود که همچنان خونراز حیاط بیرون 

 شو انجام میدیم.ای.ما خودمون بقیهتون.دیگه نمی خواد بیگفت : تو برو خونهسورن 

 سورن : نه، منم میام.

هیچکدوم شرایط ظاهرا شما دو تا فقط سوییچ رو بده که من رانندگی کنم.ره بابا، میادش، این که بیکاره.آ -

 رانندگی رو ندارین.

مسعود کنار من نشست سوار ماشین شدیم و به راه افتادیم.سوییچ رو از جیبش بیرون اورد و به من داد.

 و سورن روی صندلی عقب ماشین.

م مدت سرش رو پایین گرفت و حرفی ای طول کشید تا خون دماغ مسعود خوب بشه.تماچند دقیقه

نیست.از  به وضوح دیدم کفش به صورتش نخورد اما حس کردم زمان مناسبی.می خواستم بگم که نزد
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امکان نداشت می گفت مسعود دختر می بره خونه.های اون زنه بود که طرفی هم ذهنم درگیر حرف

 م شرط ببندم!زین کارها بکنه.می تونستم سر کلهمسعود ا

گرها منتظر ما ایستاده بودن.ماشین مسعود وقتی به شیرگاه رسیدیم کامیون جلوی در ویال پارک بود و کار

 همگی پیاده شدیم. و نگه داشتم و پشت کامیونر

 به مسعود گفتم : تو دست به چیزی نزن.

 ؟!برای چیخم و کمی بی اعصاب گفت : مسعود با ا

 میگم که بهت فشار نیاد.همینجوری. یه لحظه ازش ترسیدم و خودمو جمع کردم.با مظلومیت گفتم :

واسه من خانوم بزرگ بازی درنیار! تعیین تکلیف هم نکن، اصال خوشم مسعود همچنان با اخم گفت : 

 نمیاد!

 حتما به خاطر عصبانیت بیش از حد خون دماغ شدی.انی میشی؟ من نگران سالمتیتم.چرا عصب -

 و حرف منو تایید کرد : آره راست میگه. سورن هم کنارمون قرار گرفت

 کفش یارو بهم خورد.د : گفتم که مسعو

 کارگرا منتظرن.د و گفت : این حرفا رو ول کنید.سریع بحث رو عوض کر

 خودشو به خونه رسوند و درو برای کارگرها باز کرد. هایی تندبا قدم

 آروم به سورن گفتم : به نظرت مشکوک نیست؟

 سورن : از چه نظر؟!

 بود.صورتش هم انگار داشت کبود میشد.ی خون شده بهش انداختم.چشم راستش مثه کاسه نگاهی

ی از دست این زنه شکایت کنیم؟ دیه صورتت چقد ناجور شده! میگم نریمبا دیدنش جا خوردم و گفتم : 

 خوبی می تونیم ازش بگیریم!
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چهار سال هم دنبال همچین  حوصله ندارممن هستی! ولی نه. یسورن : ممنون که به فکر سالمت

 ش متنفرم ولی ازشون می گذرم.از اون یارو و زن روانی ای بیفتم.هر چندپرونده

 ی استریل واسه چشمت می خریدی!کاش سر راه از داروخونه یه قطره -

 کن.مسعود از چه نظر مشکوکه؟ لسورن : چشم و چال منو و

 .اینکه کفش زنه اصال به صورت مسعود نخورد ولی میگه به خاطر اون خون دماغ شده!آها -

 به آدم فشار میاد دیگه.صبی شدنش اینجوری شد.شایدم به قول خودت به خاطر عسورن : 

 اون قضیه که زنه گفت مسعود دختر میاره خونه چی؟! -

 سورن : ممکنه.

 تو مسعود رو اینجوری شناختی؟ !؟عصبی شدم و گفتم : یعنی چی ممکنه

دوستی آشنایی ید دختره،شا در ضمن !مو گفتم: پرسیدی منم نظر شخصیورن اعتراض آمیز گفت س

شون میفته؟ شاید مثال بی پناه اتفاق ناجوری بین ش راه میده حتما.مگه هر کی دختر تو خونهچیزی بوده

 بوده بعد مسعود یه شب راهش داده.

 ست که همینجوری یه غریبه رو راه بده؟!دیوونهمگه  ؟چرا چرت و پرت میگی -

 ! اینجوری راه دادیسورن : خودتم اولین بار داروین رو 

 اون پسر بود! -

هات بوده و این یارو شاید یکی از همین دخترعمهغریبه بود دیگه.اصال  سورن : چه فرقی داره؟ بهر حال

 بد برداشت کرده.برای همینم مسعود خیلی عصبانی شد.

 ه می تونم کنار بیام.با این فرضی -
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کشید.برای کارگرها خیلی سخت بود که وسایل رو از مسیر ظهر طول بعدازجایی بار تا پیاده کردن و جابه

ر فشار شون کردیم اما بازم بیشتسرباالیی درب خونه تا ساختمون حمل کنن.هر چند خودمون هم کمک

 طول کشید. روی اونا بود و کارشون

اد.ما سه ی پول ناهار رو بهشون دوقتی تمام وسایل رو به خونه اوردن مسعود دستمزد اون روز به عالوه

تا موندیم و کلی وسیله که وسط پذیرایی جمع شده بودن.حتی با نگاه کردن به اون حجم از کاری که در 

بودیم کار  انتظارمون بود احساس خستگی بهم دست می داد.با توجه به اینکه صبح هم چیزی نخورده

 تر میشد.کردن برامون خیلی سخت

و کنار پذیرایی بودن پهن شدیم تا خستگی در  های سرگردونی که گوشهبلمن و سورن روی م

طرف و کنیم.مسعود هم خسته و کالفه به نظر می رسید اما همچنان سرپا بود و با سردرگمی به این

 طرف نگاه می کرد.احتماال خودشم نمی دونست باید از کجا شروع کنه.اون

ضربات هاموس هنوز درد .پشت گردنم به خاطر احساس گرسنگی می کردم هم شدیداخسته بودم و 

بیدار  چون اونا دو ساعت زودتر از خواب،سورن از منم بدتر بود مطمئنم وضع مسعود وبا اینحال .می کرد

و عضالت دست و پامبل دراز کشیده بودم .همونطور که روی مو خیلی بیشتر کار کرده بودن شده بودن

 : چقدر گشنمه.و گفتم کشیدم

 منم. رن هم با صدایی خسته گفت :سو

 نای حرکت ندارم. -

 سورن : منم.

 رم از همین االن تا صبح بخوابم.دوست دا -

 سورن : منم.

 احساس بی ریختی می کنم. -
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 خندید و دیگه چیزی نگفت.

 به مسعود گفتم : ناهار چی داریم؟

 مسعود : هنوز فکری براش نکردم.

ی پالستیکی اینجاها بود.توی ارندهگفت : یه ظرف نگهدهمچنان که داشت به دور و برش نگاه می کرد 

 نمی دونم چرا االن هر چی نگاه می کنم نمی بینمش!.گذاشته بودمهای سبزی قرمه اون ظرفه بسته

 هام فاسد میشن!با نگرانی ادامه داد : سبزی

 ها حرف می زنی.خندیدم و گفتم : مثه مامان

 بزنمش به برق. فت : آها دیدمش! بلند شین یخچالو بذاریم سر جاش کهیهو گ

فقط .هات فاسد نمیشنکنیم؟ به خدا سبزیگفت : نمیشه یکم استراحت  قبا صدایی بی رم سورن

 شه. شون آبطول می کشه تا یخ کلی

 ام بدیم، بعدش شما استراحت کنین، منم میرم ناهار می گیرم.مسعود : همین یه کارو انج

صدای توله  و عجیبی توی خونه پیچید.یکمم شبیه هنوز از جامون بلند نشده بودیم که صدای جیغ کوتاه

خوردیم و ترسیدیم.سریع ایستادیم و به سمت صدا برگشتیم.دیدیم دختر  سگ بود.من و سورن یکه

 دوست مسعود نزدیک در ورودی وایساده.

 سالم کرد. عود و در حالیکه نیشش باز بود به مسعوددوید و اومد پیش مسسریع 

با خوش اخالقی جواب سالمش رو  شعصبانی بشه اما برعکس روال همیشگیفکر می کردم مسعود 

 داد.

 ست؟آروم ازم پرسید : این همون دخترهسورن 

 آره. -
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 سورن : اسمش چی بود؟

 شوکا. -

 مسعود ازش پرسید : اینجا چیکار می کنی؟

 ن اوردم.گفت : از پنجره دیدم که اثاث اوردین گفتم بیام یه سر بزنم.البته غذا هم براتو

 کجاست؟ .پسد گفت : ممنونهاش خالی بودن، برای همین مسعودست

 من بدو بدو اومدم، اون ازم جا موند.خندید و گفت : دست بابامه.تو راهه،داره میاد.

 ای به لباس دختره کرد و گفت : چه لباس قشنگی!مسعود اشاره

اشت دقت می .خیلی دروی لباس شوکاهمید که حسابی زوم کرده ی سورن میشد فاون لحظه از قیافه

ند قرمز پوشیده گورخرهای بی شماری که کفش پاشنه بل سفید بود با عکس ی پیراهنشکرد.رنگ زمینه

هایی بود که توی عمرم دیدم.نمی دونم چرا مسعود رین لباستترین و مالیخولیاییبودن.یکی از عجیب

 می خواست دستش بندازه.گفت قشنگه! حتی لحنش هم تمسخرآمیز نبود که بگیم 

شوکا لبخند غرورآمیزی زد و به لباسش نگاه کرد و با لحنی فخر فروشانه گفت : ممنون، اینو بابام از خارج 

 برام اورده.

 مسعود : خیلی جالبه.

 گفت : سلیقه رو داشتی؟ زد و چشمکیشوکا 

صال نمی دونستیم یم و امسعود سرشو پایین انداخت و خندید.من و سورن با گیجی نگاهی بهم انداخت

 ای بود و چه دلیلی داشت مسعود و اون دختر اینجوری با هم حرف بزنن!اون چجور مکالمه

 چند ثانیه بعد دوست مسعود چند ضربه به در ورودی زد و گفت : اجازه هست؟!
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تا نم در حالیکه دو دوست مسعود برعکس دخترش باادب به نظر می رسید.مسعود به استقبالش رفت.او

 ش بود وارد خونه شد و با مسعود حال و احوال کردن.هاتوی دست ی غذاقابلمه

 من و سورن هم جلو رفتیم.شوکا سریع رفت و پیش باباش وایساد.

 از دوستای قدیمیم.کرد و گفت : ایشون میشا هستن. مسعود به دوستش اشاره

 دوستش به من و سورن نگاه کرد و با سر بهمون سالم کرد.

 ه،از دوستای نه چندان قدیمی.نسورن اشاره کرد و گفت : این سور عود بهبعد مس

 ، برادرزادمه.و گفت : اینم بهراد م منو بهش نشون دادو در آخر

 ها رو به مسعود تحویل داد و یه قدم به طرف ما اومد.میشا قابلمه

 دستشو به سمت سورن دراز کرد و گفت : از آشنایی باهاتون خوشوقتم.

هم باهاش دست داد و گفت : ممنون،منم همینطور.شما اولین نفری هستین که از آشنایی با سورن 

 من خوشوقتین.بقیه معموال بدبختن.

خندید و دست سورن رو محکم و با اشتیاق توی هوا باال و پایین کرد.بعدش با من دست داد اما خب 

 معلوم بود زیاد از من خوشش نمیاد.

 که اینو می پرسم ولی شما خارجی هستین؟ سورن ازش پرسید : ببخشید

 خندید و گفت : به خاطر اسمم اینو پرسیدین؟

 سورن هم خندید : اینم یکی از دالیلشه.

 .معنیش هم میشه گل همیشه بهار.میشا : اسمم کردیه

 !م میشا اسم دختره و شوکا اسم پسرسورن : من همیشه فکر می کرد
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 خیلی قرمز شده.اتفاقی افتاده؟!  نتومیشا کنجکاوانه پرسید : برای چشم

 ...سورن : اتفاق که چه عرض کنم

 ها یه فریک اکسیدنت کوچیک بود.به قول شما خارجی با خنده ادامه داد:

وقتی سورن و میشا با هم صحبت می کردن متوجه شدم شوکا به طرز تابلویی به مسعود خیره شده.بعد 

با حالتی مشکوک چشماشو تنگ چشم شدیم.اخمی کرد و تومن افتاد و با هم چشم یهو نگاهش به

 مو ازش گرفتم و سرمو پایین انداختم.ن یه ذره بچه یهو چقدر ترسناک شد! سریع نگاهکرد.او

 میشا به مسعود گفت : کمکی از دست من برمیاد؟ اگه کاری هست بگین من انجام میدم.

 رگی کردی.همین که برامون غذا اوردی لطف بزمسعود : نه نه اصال.

 میشا : جدی میگم، تعارف نکن.اصال تو نباید کار سنگین انجام بدی.

 با شنیدن این جمله مشکوک شدم و پرسیدم : چرا؟ مگه چی شده؟!

آخه میشا هیچی.از دو سه ثانیه مکث گفت:میشا نگاهی سردرگم به مسعود انداخت و مسعود هم بعد 

 عصبانی بشم. گفت که نباید زیاد ،بهمشش برای معاینهدکتره.چند وقت پیش رفتم پی

 کال عصبانیت چیز خوبی نیست.میشا : 

شوکا که همچنان کنار میشا ایستاده بود گفت : راست میگه، راز جوونی بابامم همینه.خودش برام تعریف 

 م...ه کرد که کال توی عمرش دو بار عصبانی شده، یه بارش سر غذا بوده و یه بارش

 با خنده گفت : عزیزم، میشه بس کنی؟ن شوکا رو گرفت و جلوی ده میشا با دست

سنگینی هست بگین که منم کمک  عود گفت : بهر حال اگه کارخیلی زود دستشو برداشت و به مس

 کنم.
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جا ستیم یخچال رو جابهمی کرد که سورن پرید وسط و گفت : می خوا مسعود همچنان تعارف تیکه پار

 کنیم.

 جاش کنیم.بریم جابه خب میشا : خیلی

کمک کنی، ما سه تا از الزم نیست تو تایی یخچال رو احاطه کردیم اما میشا به مسعود گفت : چهار

 پسش برمیایم.

 مسعود : مطمئنی؟

 شوکا از دور گفت : آره آره خودشون می تونن.شما بیا اینجا.

 مسعود گفت : هر جور راحتین.

 و کنار کشید.

 اینقدر دور از آشپزخونه گذاشتن!موندم چرا کارگرها یخچال رو  -

 باالی سرشون که اینجوری نشه! سورن : باید یه نفرمون می موند

 میشا : خیلی خب، با شماره ی سه حرکتش بدین.یک دو ...

سه رو که گفت تمام زورمون رو جمع کردیم تا یخچال رو به آشپزخونه هدایت کنیم.تا اون لحظه فکر می 

که رسید نظرم کامال  جاییشبزرگ بودنش خیلی خوبه اما وقت جابهکردم یخچال مسعود به خاطر 

 و تکون بدیم.پیکرختی می تونستیم اون یخچال غولبه س برگشت.سه نفری

من از همه کمتر بود بعضی وقتا یخچال به سمت من خم میشد جوریکه هر لحظه ممکن  بدبختانه چون زور

میشا یخچال رو از زمین بلند بود بیفته روم.در آخرین لحظات قبل از اینکه به آشپزخونه برسیم سورن و 

 برگشت. من زورم نرسید و یخچال به سمتم اما،کردن

 ی گفتم : داره اینوری لنگر می ندازه!ش رو بگیرم و با دستپاچگسعی کردم جلوی سقوط
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 ها رو بکشید!شوکا با صدای بلند گفت : بادبان همین لحظه

نه یخچال از دستشون ول شد شون گرفت و دست و پاشون شل شد.متاسفاسورن و میشا هم خنده

دیوار برخورد کرد.برخوردش با دیوار  دار باه روی من نیفتاد و قسمت باالییش به صورت زاویهخوشبختان که

 کن بشه و بریزه پایین.اعث شد یه قسمت از گچ دیوار قلوهجات داد اما بمنو ن

 از پشت یخچال بیرون اومدم.سورن پرسید : چیزیت که نشد!

 نه. -

 !شدیفکر کردم ل ه  ،سورن : ترسیدم

 مسعود جلو اومد و گفت : باید می ذاشتین خودمم کمک کنم.

 : همه چیز رو به راه بود تا وقتی که لنگر انداخت.میشا 

 بعد خندید و نگاهی به دخترش انداخت.

 : ببخشید، فکر نمی کردم براتون بامزه باشه!ای به خودش گرفت و گفتی مظلومانهشوکا قیافه

 نگاه کرد.به بار اورده بود ای که بعد جلو اومد و به خرابی

 !ستش کنم؟خودم در به مسعود گفت : می خواین

 ا حالتی جدی و متعجب پرسید : مگه می تونی؟!مسعود ب

 .شوکا : نه

ی گچ نم.پایین توی انباری چند تا کیسهمسعود خندید و گفت : اشکالی نداره، خودم درستش می ک

 دیدم.

جایی بالفاصله شروع به جابهناهاری که برامون اورده بودن رو خوردیم و بعد از اینکه میشا و دخترش رفتن،

قبلی  د سریع پیش نمی رفت اما چون خونهاسباب و چیدن وسایل خونه کردیم.هر چند کارهامون زیا
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پیش رفتن با وجود کند تر بود و وسایل کمتری داشت،ی جدیدش خیلی کوچیکبه خونه مسعود نسبت

 زیادیش رو انجام دادیم. بازم مقدارکارها،

آشپزخونه گذاشتیم.تونستیم  هاش بیرون اوردیم و کفبندیبستهها و وسایل آشپزخونه رو از ی ظرفهمه

آوری همچنان روی زمین در انتظار جمع شوناما یه سری،بچینیم هاهاشون رو داخل کابینتخیلی

ها رو تا حدودی سر و سامون اتاق خوابرن مک سومسعود به تنهایی پذیرایی رو مرتب کرد و با کبودن.

 داد.

کارهای چیدمان بودیم خیلی دلم می خواست از مسعود راجع به صبوری و خوش طی مدتی که سرگرم 

حس کردم زمان مناسبی نیست.تصمیم گرفتم منتظر بمونم  شوکا سوال کنم اما بی دلیلش با اخالقی

 سرش خلوت بشه. تا

داده بودیم و برای استراحت توی پذیرایی جمع  انجامظهر که شد بیشتر کارها رو ساعت پنج بعداز

همین که روی مبل نشستم سورن هم اومد و کنارم دراز کشید و سرشو روی پام گذاشت.مسعود شدیم.

و بعد  ه کردبرای چایی درست کردن استفاد اجاق برقیهنوز گاز نداشت از  هم به آشپزخونه رفت و چون

 نشست. پیش ماو از گذاشتن کتری اومد 

 ی دو دقیقه در سکوت سپری شد.یک

 به مسعود گفتم : یه سوال دارم.

 مسعود : بپرس.

 فرض کن همین االن نسترن یا نسرین یهو بپرن توی خونه و جیغ بزنن،چیکار می کنی؟ -

 با این حرفم سورن کوتاه خندید.

 خاصی داری! طرح این سوال هدفو گفت : حس می کنم از  مسعود هم لبخندی زد

 خوام جوابشو بدونم.بگو چیکار می کنی؟فقط می  -



 

 

ریونی    4کسان هیچ 177  

 

 هم و تو هم قبلش اطالع دادی که قرارهمسعود : اگه همین االن این اتفاق بیفته با توجه به اینکه خست

 ؟م مگه مرض داری بچه جونفقط بهشون میگ ،بپرن توی خونه و جیغ بزنن

 با کنایه گفتم : خودتم می دونی که اینجوری نیست!

 بگو تا قشنگ جوابتو بدم.حرف دلتو مسعود:

دارم اگه از یکی از بانی نشدی؟! با شناختی که از تو می خوام بدونم چرا برای دختر دوستت عص -

 می زدی! حداقل یه تشر بهش هات همچین رفتاری سر میزدها یا برادرزادهخواهرزاده

تر از اونی م شماها گندهم خیلی فرق داره.بعدی دوست آدخب خواهرزاده و برادرزاده با بچهمسعود : 

 رفتارهایی ازتون سر بزنه. هستین که همچین

همین چند روز پیش علیرضا رو کتک زدی!  سال هم سن کمی نیست! در ضمن یادم نرفته کههجده  -

 ی دوست آدم چه فرقی داره؟دم خواهرزاده و برادرزاده با بچهبع

موجود بی ادب و مغرور و خودخواه که زنشو به  اون مسعود : حاال شدی وکیل مدافع علیرضا؟ االن داری

خاطر بچه دار نشدن کتک می زنه رو با شوکا که گناهش اینه که پریده توی خونه و یه جیغ کوچولو زده 

 مقایسه می کنی؟! 

ی به اما برای اینکه از ابهام دربیا توضیح بدم مجبور نیستم این چیزا رو واست بعد با حالتی جدی گفت :

هجده سال پیش  ست.میشاهاش یکم پیچیدهبچه ی این دوستم وه باید بگم که قضیهطور خالص

شرایط مزخرفی بزرگ شدن.حاال که  تو ها هم از نظر عاطفین بیچاره.ایخارج هاشو ول کرد و رفتبچه

هاش ی عجیبی به بچهن بابت عذاب وجدان گرفته و برعکس گذشته عالقهحسابی از ای برگشته میشا

فعال میشد و درونش  هیوالی نکن، اگه من یه تشر به دخترش میزدمپیدا کرده.به این خونسردیش نگاه 

 دعوا کنم چون کار بدی نکرده. خترشوورد! هر چند همچنان معتقدم نیازی نبود دپدرمو درمی ا

 : ولی دخترش بدجوری واسه تو نور باال میزد! گفتم
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 : نمی فهمم چی میگی. مسعود خودشو به اون راه زد و گفت

 : آره ما هم خریم.طعنه آمیز گفتم

 که من مجبور نیستم به هیچکس هم می دونی در هر صورت خودتمسعود : هر جور دوست داری فکر کن.

 جواب پس بدم.

 بلند شد و به آشپزخونه رفت تا چایی دم کنه.

ی مسعودو چجور این دختره می بینیم گفت : آرو سورن با دست سرمو به سمت خودش پایین اورد و

 شو تغییر داده!جوری که خلق و خوی مادرزادی ؟جادو کرده

 با بی حوصلگی گفتم : ازش بدم میاد!

هاش حرف هایی که ریونیز راجع به ازدواج مسعود میزد توی ذهنم تکرار میشدن.حس می کردممدام حرف

م از زندگیش نداشتم اما اصال دوست کامال درست بودن.من مشکلی با ازدواج مسعود و حتی خط خوردن

نداشتم عاشق اون دختره بشه! با توجه به اینکه مسعود زود عصبی میشه دلم می خواست بعد از 

ولی اون مش برسونه.ازدواج در کنار یه آدم متین و مودب و خونسرد باشه که بتونه مسعود رو هم به آرا

 ها رو نداشت و مسعود رو بدبخت می کرد!ین ویژگیاهاش برخورد کردم اصال اموجودی که قبال دو بار ب

داره دختری مثل  هر چند مسعود قبال بهم گفته بود که از دختر یکی از دوستاش خوشش میاد و دوست

.احتماال همین دختره رو می گفت اما ممکن بود دختره یه جوری مخ مسعود رو بزنه و اون داشته باشه

 داشته باشه.ای دوستش ور دیگهکاری کنه که ج

مسعود برگشت و سینی چایی رو روی میزی که جلومون بود گذاشت.توی سینی دو تا چند دقیقه بعد 

 فنجون و قوری بود.

 پرسیدم : چرا فقط دو تا فنجون اوردی؟

 قوری می خورم. مسعود : من با
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 با تعجب پرسیدم : جدی؟!

 مسعود : نه بابا، مگه خلم؟ خودم نمی خورم.

های صاحبخونه رو بهش چک : ساعت شش باید بنگاه باشم تاش انداخت و گفت مچی نگاهی به ساعت

 بدم.

 سورن جا خورد و گفت : تو هنوز ثمن معامله رو هم ندادی؟ پس چجوری یارو بهت کلید داده؟!

 مسعود : فکر کردین منم مثه خودتون بی اعتبارم؟! 

 «آره دیگه...»،«آره»من و سورن زمزمه کردیم : 

 مسعود : خب اشتباه فکر کردین! 

 نگاهی به دور و برش انداخت و گفت : کت من کجاست؟!

 پرسیدم : کی برمی گردی؟!

 مسعود : سعی می کنم ساعت هشت اینجا باشم.چطور مگه؟

 همینجوری.می خواستم بدونم کی برمی گردی برامون شام درست کنی. -

! در ضمن این باشه گفت : وقتی برمی گردم شام آمادهره بالخره کتش رو پیدا کرد و قبل از اینکه ب

 نیام ببینم هنوز اینجان!ببرید بذارین توی سطل آشغال سر خیابون. جمع کنید رو هم هاآشغال

 اینا رو گفت و از خونه بیرون رفت.

 ؟!ه ازم پرسید : شام چی داریم عزیزمای موذیانهمین که رفت سورن با خنده

 سوالو از تو بپرسم.منم می خواستم همین  -

 سورن : تو آشپز مایی نه من!
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 مگه همین دیشب علیه من قیام نکرده بودین؟ -

 سورن : علیه تو نبود، علیه ماکارونیت بود!

 دار کردین! عمرا دیگه براتون آشپزی کنم.غرورمو جریحه -

 ش؟!خونهت مسعود این دختره رو اورده با لبخندی شیطنت آمیز ادامه داد : به نظر سورن

 با بی حوصلگی گفتم : چرت و پرت نگو!

دم که چیزی نیست.در کل بهش حق می ابا! خودم می دونم مسعود اهل این کاراسورن : شوخی کردم ب

ی ره، خود دختره هم زنده زنده همهتتر و وحشتناکینکه باباش از مسعود گندهجدا از ابه این دختره نمیگه.

االن باید نگران این باشی که این دختره از مسعود سوء استفاده .میده ماها رو پوست می کنه و قورت

 نکنه!

به سمت سینی چایی خم شدم و سورن هم مجبور شد سرشو از روی پام برداره.نشست و گفت : 

 نظری نداری؟

ه.فقط همونطور که گفتم از این دختره خوشم نو برای هر دومون چایی ریختم.گفتم:قوری رو برداشتم 

حاال می فهمم چرا اون روز مسعود با دیدن دوستش جا خورد و نزدیک بود از خرید این خونه منصرف نمیاد.

 بشه!

سورن : اگه بدش میومد که اینجا رو نمی خرید.شاید از باباهه بدش میاد ولی با فکر به دختره راضی شد 

 که بیاد اینجا.

******* 

ی دور بقیهها و تر بشه.روزنامهشون راحتتا حمل ای دراوردیمها رو از حالت جعبهمن و سورن کارتن

ها ریختیم و از خونه بیرون اومدیم.باید تا قبل از برگشتن مسعود کارها رو از جعبه ها رو داخل دو تاریختنی

 تموم می کردیم.
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ز شون سخت بود.هر کدوم کوهی اها رو کم کرده بودیم اما باز هم جمع و جور کردنبا اینکه حجم آشغال

ون نیفته.دوست متگی راه می رفتیم تا چیزی از دستجعبه و روزنامه دست گرفته بودیم و به آهس

 ها بشیم.کثیف کنیم و باعث ناراحتی همسایه نداشتیم مسیر رو

ها رو با دقت توی سطل جا دادیم رسیدیم.آشغال طل آشغالی که سر خیابون بودبعد از چند دقیقه به س

 و راهی خونه شدیم.

می رفتیم.خیلی خسته بودیم و همچنان آهسته راه ا گرگ و میش بود و رو به تاریکی می رفت.هو

 ای برای رسیدن به خونه نداشتیم.عجله

 و می اوردی؟تگفتم : بهتر نبود تو هم ماشین به سورن

 بشیم.سورن : می خواستم بیارمش اما خیلی وقته لنت ترمزهامو عوض نکردم.ترسیدم بریم زیر تریلی له 

 به یه چیزی دقت کردی؟ -

 سورن : چی ؟!

 اینکه جدیدا رفتار مسعود خیلی عجیب شده! -

 ای تغییر کرده.به طرز قابل مالحظهسورن : آره.

 شو بدونم!خیلی دلم می خواد دلیل -

 سورن : شاید عاشق شده!

 چرت و پرت نگو! -

 به راه کرده.ید شوکا مسعود رو سر سورن : جدی میگم، یکم بهش فکر کن! شا
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ش؟ چند شب پیش هم علیرضا رو کتک زده! ندیدی چجوری پرید به زن همسایه سر به راه کجا بود بابا! -

جوری مثل قبله. همین باعث میشه از این در واقع رفتارش فقط با همین دختره خوبه وگرنه با بقیه همون

 دختره بدم بیاد! چرا مسعود باید با اون مهربون باشه؟

 توقع داری فقط با تو خوب باشه؟ خیلی خودخواهی! سورن :

 ..نه ولی. -

شوکاست! منظورم اینه که فرضا اگه قرار باشه کردم و گفتم : فقط مشکلم با شخص مکث کوتاهی 

 تری رو انتخاب کنه.یه آدم نرمال.و ازدواج کنه می تونه آدم مناسب مسعود عاشق بشه

 سورن : البد مثه تو!

 حرف مفت نزن! -

 ورن : منظورم از نظر اخالقی بود.یعنی مثه تو یخ و خنگ و دست و پا چلفتی! س

 خیلی لطف داری به من! -

هاست مسعود رو می شناسی! حرف می زنی که آدم شک می کنه سالخندید و گفت : یه جوری 

هر .کس تعارف ندارهجراجو که با هیچست.یه آدم شورشی و مافاقا شخصیت مسعود کپی همین دخترهات

 از حرفش حرفی توی دلش باشه میزنه و براش هم مهم نیست کی ناراحت میشه و کی چه برداشتی

 داره.

 مشکوک شدم و پرسیدم : تو از کجا می دونی شوکا هم همچین شخصیتی داره؟!

شبی  ی مسعود یا اونی ورودش به خونهاز نحوه سورن : خب معلومه دیگه.فهمیدنش زیاد سخت نیست.

ل داد میشه فهمید.که تو رو   ه 

 چی بگم. -
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گاه نمی سورن : ولی از شوخی گذشته من مطمئنم مسعود اونجوری که تو فکر می کنی به شوکا ن

م ی نامزد کیوان و حرفی که مسعود راجع بهش زد.تازه اون دختره از شوکا هقضیه کنه.خصوصا با توجه به

 تر بود ولی از نظر مسعود بچه بود.بزرگ

 .راست میگی -

 ظر من فقط باید نگران شوکا باشیم.سورن : به ن

 از چه نظر؟! -

ش یه تو فکر می کنی دوست داره و عالقهسورن : من فکر می کنم شوکا مسعود رو اونجوری که 

 ه مسعود نزدیک بشه می ترسم.ست.باید مواظب باشیم زیاد سمت مسعود نیاد.از اینکه شوکا بطرفه

 چرا؟! -

 آسیب ببینه.سورن : می ترسم 

 با تعجب پرسیدم : یعنی به نظرت ممکنه به مسعود آسیب بزنه؟!

 سورن : نه بابا خنگه! منظورم اینه که می ترسم شوکا آسیب ببینه.

 شاکی شدم و گفتم : تو نگران اونی یا نگران مسعود؟!

به مسعود نزدیک بشه، بعد  خب دختر مردم گناه داره! حتما بایدفت:سورن هم با لحنی اعتراض آمیز گ

 شه؟!تو دلت خنک ب اونم افسردگی بگیره تالشو بگیره،مسعود حا

 یاد کار کردی به مغزت فشار اومده.چی داری میگی؟ مثه اینکه امشب حالت خوب نیست! ز -

 این وسط آسیب ببینه. سورن بی توجه به حرفم گفت : البته ممکن هم هست که مسعود

 : چجوری مثال؟!پرسیدم  با بی حوصلگی

 بعد اون عاشق بیاد مسعود رو بکشه.،عاشق حسود داشته باشهسورن : مثال اینکه این دختره یه 
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 نه غیرتی بشه و با مسعود دربیفته.میشه؟ مگه اینکه بگیم باباش ممک هن دخترکدوم احمقی عاشق ای -

استاندارهاشون مثه توئه؟! همونطور که ی چیزی که نمی فهمی نظر نده! مگه همه سورن : لطفا درباره

ممکن ،ن قرار می گیرهدیگرا یرقابل تحملی مورد توجه و محبتمسعود با همچین شخصیت عصبی و غ

 ها عاشق شوکا بشن! هم هست خیلی

 دارم شک می کنم از یه چیزهایی خبر داری! کمیه جوری حرف می زنی کم -

 : شاید. سورن

.حتما از چیزی خبر داشت و می خواست یه جوری به من نوک بودهای سورن بیش از حد مشکحرف

 !نمی گفتچرا حرفشو رک بفهمونه.ولی نمی دونم 

های ما ون کوچه باغ نبود و فقط صدای قدمکس توی اچند ثانیه در سکوت سپری شد.به جز ما هیچ

 ون نزدیک میشد.کمی بعد یه عابر رو جلوتر از خودمون دیدیم که به آرومی داشت بهمشنیده میشد.

بعد از چند ثانیه سورن گفت : میگم بهراد یادته اوایل که جنی شده بودی و هر از گاهی هاموس رو از دور 

 توی کوچه می دیدی؟!

 مگه میشه یادم بره؟! -

 نشگاه جلوی سیما و میترا بود.هم توی دا ریه بااون موقع مدام خون دماغ میشدی؟ یادت میادسورن : 

 یادمه.چطور مگه؟!آره  -

 دت که گذشت دیگه خون دماغ نشدی.سورن : یه م

 هامتوضیح داد دیگه خون دماغ شدنآره.همین که هاموس خودشو بهم نشون داد و همه چیز رو برام  -

 تموم شد.

 سورن : که البته اصال طبیعی نیست!
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 چطور مگه؟! -

 سورن : یادته امروز مسعود یهویی خون دماغ شد؟!

هی کردم و گفتم : خب البد عصبی شده دیگه.دوستش هم گفت که عصبی شدن براش خوب مکث کوتا

 نیست.

ساله با ظاهری و پنج مردی بود حدودا سی بهمون نزدیک شد. همین لحظه عابری که جلوتر از ما بود

 کامال معمولی.ایستاد و بهمون سالم کرد.ما دو تا هم وایسادیم و جواب سالمش رو دادیم.

 کدوم طرفی باید برم؟ خوام برم راه آهن.شما می دونیدبالفاصله ازمون پرسید : ببخشید من می 

 متاسفانه ما تازه اومدیم اینجا. سورن : نه

برید به خیابون اصلی می رسید.اونجا  مستقیماین مسیر رو اگه ه پشت سرش اشاره کرد و ادامه داد:ببعد 

 دربست بگیرید، اونا می برنتون. سواری می تونید تاکسی یا

 زد و گفت : ممنون. بهمون لبخند

ز باال به پایین روی صورتش کشید. با این حرکت تمام اجزای ا روی پیشونیش گذاشت و بعد کف دستش رو

و  صاف ش فقط پوستیخبری نبود و از چهره ش ناپدید شدن.دیگه از ابرو و چشم و دماغ و دهنچهره

 وند.باقی م بدون اجزا

دویدن کردیم.اونقدر شوکه و  ی ناگهانی و ترسناک بی درنگ شروع بهمن و سورن با دیدن این صحنه

فقط می دونستیم که زده بودیم که حتی فرصت نکردیم داد بزنیم یا چیزی بگیم! به طور غریزی وحشت

و نفس زنان گفت  سورن ایستاداز دو سه دقیقه دویدن .بعد ار بذاریم و از اونجا فاصله بگیریمباید پا به فر

 .: یه لحظه وایسا

 برگشتم.خم شده بود و در حالیکهو به سمتش  که کمی جلوتر از اون بودم سر جام متوقت شدممن 

 : این دیگه چه کوفتی بود؟!روی زانوهاش گذاشته بود گفت وشادست
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 مون باشه!دنبالترسم به خونه برسونیم.می  نودموفقط باید زودتر خوبا نگرانی گفتم : نمی دونم.

 مون باشه فکر نکنم سرعتش از ما کمتر باشه.: اگرم دنبالصاف وایساد و گفت سورن

 تو از کجا می دونی؟! -

 حتما سرعتش بیشتره!موجود ماوراییه دیگه. سورن : چه می دونم.

چراغی روشن بود و وی اون جاده نه .هوا کامال تاریک شده بود و تنگاه کردم کالفه و مضطرب به دور و برم

های بی فقط ما بودیم و جاده و درختنه خونه ای وجود داشت.حتی ماشینی هم از اونجا عبور نمی کرد.

مونو احاطه کرده بودن.باد سردی شروع به وزیدن کرد.سرمای باد باعث شد بی اختیار شماری که اطراف

 موهای تنم سیخ بشه.

 یزد.نگاهی به سورن انداختم.همچنان نفس نفس م

 گفتم : تا حاال همچین چیزی ندیده بودم.

 سورن بهم نگاه کرد و گفت : دیدی چقدر وحشتناک بود؟!

 آره... -

وی صورتش کشید و یهو بی صورت عمرم دیدم! یارو دستشو ر ترین چیزی بود که در تمامسورن : عجیب

 اینجوری...شد!

 بعد دستشو روی پیشونیش گذاشت و همون کارو تکرار کرد.

ا این کار در کمال ناباوری اجزای صورت سورن هم ناپدید شدن! با دیدن اون صحنه قلبم ریخت.وحشت ب

م بگیره.باورم وع به دویدن کردم.نزدیک بود گریهکرده بودم.چند قدم عقب عقب رفتم و با سرعت شر

انداختم.کسی که نمیشد تمام مدت داشتم با یه هیوال حرف می زدم! حین دویدم نگاهی به پشت سرم 

وقتی دیدم تعقیبم نمی اش ایستاده بود.همونطور سر ج ،فکر می کردم سورنه و صورتش ناپدید شده بود
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ای برای دفاع می خواستم به خونه برسم و وسیله فقطبه نجاتم امیدوارم شدم و تندتر از قبل دویدم. کنه،

 یه چاقوی بزرگ دست بگیرم!پیدا کنم.همش به این فکر می کردم که بپرم توی آشپزخونه و 

اونقدر سریع دویدم که متوجه نشدم چقدر طول کشید تا به خونه برسم.خوشبختانه کلیدها دست من 

بودن.سریع از جیبم بیرون اوردمشون و در حیاط رو باز کردم.نفس زنان مسیر سر باالیی رو طی کردم و 

 م.به ساختمون رسیدم.وارد خونه شدم و فورا به آشپزخونه رفت

جدا از حس ترسی که داشتم، به شدت نگران و ناراحت بودم چون نمی دونستم چه بالیی سر سورن 

م می کرد.سراسیمه در ود.فکر کردن به این موضوع دیوونهاومده! حتما اون موجود یه کاری باهاش کرده ب

م.با اینکه خودم اشتمی اومد چاقوها رو کجا گذ.یادم نگشتمز می کردم و دنبال چاقوها ها رو باکابینت

 ها چیده بودم اما هیچی یادم نمیومد.ل آشپزخونه رو داخل کابینتبیشتر وسای

شده بودم که صدای  قبل از اینکه بتونم چاقوها رو پیدا کنم صدای در ورودی رو شنیدم.حسابی هول

نه بیرون رفتم صداش بهم قوت قلب داد.فورا از آشپزخو.مسعود توی خونه پیچید.داشت اسم منو صدا میزد

 و خودمو به در ورودی رسوندم.

 همین که منو دید مشکوک شد و پرسید : چیزی شده؟

 با ناراحتی و نگرانی گفتم : نمی دونم داره چه اتفاقی میفته!

 مسعود : مگه چی شده؟ سورن کجاست؟!

بذاریم سر خیابون که ها رو نمی دونم! من و سورن رفتیم آشغالبا هیجانی که ناشی از ترس بود گفتم: 

یهو صورتش ناپدید  دستشو کشید روی صورتش و بعدلومون سبز شد.ازمون آدرس پرسید.یهو یه یارویی ج

 شد!

 مسعود که حسابی گیج شده بود لبخندی زد و گفت : چی؟! نکنه خواب زده شدی؟!
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تا بیایم خونه.سورن  بال می زدم گفتم : نه نه! بعدش من و سورن از ترس دویدیمدر حالیکه داشتم بال

دستشو روی صورتش کشید و صورت اونم مثه خسته شد و وایساد.وقتی برگشتم نگاهش کردم اونم 

 ناپدید شد! اون یارو

 یعنی میگی این کارو کرد؟!حوصله گفت : یه لحظه صبر کن ببینم! مسعود خونسرد و با

لحظه بود که اجزای صورت مسعود پایین اورد.همین  یآرومبه بعد کف دستشو روی پیشونیش گذاشت و 

 هم ناپدید شدن.

ناخودآگاه دو قدم عقب رفتم.مسعودی که حاال دیگه صورت نداشت کم کم جلو اومد.از شدت ترس پاهام 

روم تر میشد تا اینکه بهم رسید و روبه.هر لحظه داشت بهم نزدیک و نزدیکشل شدن و روی زمین افتادم

زده بودم ن کسی نبود که به دادم برسه.وحشتفایده ای نداشت چونشست.می خواستم داد بزنم اما 

 تکونم داد. هاش بازوهامو گرفت و سریع و محکمم گرفته بود.با دستیار گریهو بی اخت

دیدم که روی مبل نشستم و  بعد ایک الکتریکی به بدنم وارد شد.لحظهاونقدر محکم بود که انگار شو

 تکونم میده.سورن داره 

 خوردم.با نگرانی پرسید : باز خواب بد دیدی؟! جادیدنش با 

 هنوزم به همه چیز شک داشتم.پرسیدم : من خواب بودم؟!

بعد چایی یهو آره.مو پاک می کرد گفت:ا و عرقهو کمی پایین کشید و درحالیکه اشکآستین لباسش ر

 م شام درست کردم.ها رو برم سر خیابون و برگشتبرد.منم دیگه بیدارت نکردم.آشغالخوابت 

 باورت نمیشه اگه بگم! عمرمو دیدم.های ترین خوابو کنار زدم و گفت : یکی از مزخرفدستش

 کنارم نشست و گفت : بگو.

 نگاهی بهش انداختم و فورا بی خیال شدم.دیگه می ترسیدم اون جمالت رو به زبون بیارم.
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 مهم نیست.ولش کن. -

 می بینی؟!بوس کاسورن : فکر نمی کنی اخیرا زیادی 

 ولی نمی دونم چه خاکی به سرم بریزم؟آره  -

 سورن : همین که توی بیداری اتفاق ترسناکی برات نیفتاده جای شکرش باقیه.

ها هم فرقی با واقعیت ندارن.اونقدر واضحن که تفاوتشون با واقعیت رو تا آخرین لحظه متوجه این کابوس -

 نمیشم! 

ید ریونیز راست گفته باشه و این عالمته بعد یه مدت پاک بشه.این بین باشیم.شاسورن : بیا خوش

 این عالمت ست.که می بینی احتماال عوارض جانبی هایی هم ابخو

 امیدوارم. -

 

******* 

 

ودیم.قبل جلوی شومینه خوابیده بهمگی توی پذیرایی، نیم ساعت از خاموشی دادن مسعود می گذشت.

ی اولی که اون شومینه رو لحظهو روشنش کرد. داخل شومینه هیزم گذاشت مسعود از اینکه بخوابیم

ی مسعود همچین استفاده قراره وقت فکر نمی کردمدیدم نسبت بهش حس خیلی خوبی داشتم.هیچ

! البته من نگران خودم نبودم چون اگه چند مون رو به خطر بندازهو بخواد جون غیراصولی ای ازش بکنه

به طور طبیعی می مردم.بیشتر نگران سورن و  های لعنتی ادامه پیدا می کردنبوسشب دیگه اون کا

رن رسما اعالم کردن که حاضهر چند قبل از خواب  بشن.مسعود بودم.اصال دلم نمی خواست جوون مرگ 

 با دود خفه شن اما سرما نکشن.
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می  شوندم چون هر دوبو من بین سورن و مسعوددر یک ردیف رو به شومینه خوابیده بودیم.هر سه 

نفهمیدم کی توی خواب لگد  مکه اون یکی توی خواب لگد می ندازه و نفر اول رو آزار میده.آخرش گفتن

صرفا برای جلوگیری از دعواهای احتمالی قبول کردم وسط .ه چون هیچکدوم زیر بار نمی رفتنمی زن

.منم مثه نسمت شومینه بود بخوابم.مسعود سرشو رو به شومینه گذاشته بود اما سورن پاهاش به

سورن خوابیده بودم.قبل از خواب مسعود تهدیدم کرد که اگه با پا به صورتش بکوبم منو می کشه! نمی 

 طاق باز خوابیده بودم. ماز ترس ! فقطیزی رو کنترل می کردمدونم چطوری باید همچین چ

از به خواب همونطور طاق باز خوابیدم و به سقف ز ل زدم.عمدا چشمامو نمی بستم چون  یک ساعت

ی سورن و مسعود خسته خوابیده بودم و به اندازه هم غروب می ترسیدم.البته و کابوس دیدن رفتن

 سخت نبود. برام برای همین بیدار موندننبودم.

رو به سورن بودم و  ،چپم غلتیدم.توی اون حالتی باز خوابیدن خسته شدم و روی شونهکم از طاق کم

بدجور  پتو بود.انگاراحتمال اینکه پاهام با صورت مسعود برخورد کنن به صفر می رسید.سر سورن کامال زیر 

داشت سرما می کشید.قبل از خواب بهش گفتم که اونم مثل مسعود سرشو نزدیک به شومینه بذاره 

هر از گاهی صدای خروپف عجیب و .ترهاونجوری راحتکنن و یشه پاهاش یخ می اما می گفت که هم

رسیدم اکسیژن بهش نرسه و خفه غریبی هم ازش شنیده میشد.صداش مثه سوت بود.همش می ت

 بشه اما با شنیدن سوت خروپفش خیالم راحت میشد.

م توی همین فکرها بودم که گرمایی رو پشت گردنم احساس کردم.انگار نفس یه نفر به پشت گردن

.چند ندم و از ترس و تعجب چشمام گرد شدی اول واکنشی نشون ندادم.حسابی جا خورده بوزد.لحظهمی

نو با اینحال به شدت م،ه بعد لمس دستی رو پشت گردنم حس کردم.خیلی نرم و لطیف بودثانی

 گشتم.همین که بری کمی کنارم خوابیدهکه با فاصله و ریونیز رو دیدم ترسوند.فورا به پشت چرخیدم

 چشم شدم. تو باهاش چشم
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بیرون دادم و از جام بلند  محکم نفسم رونزدم! لبخند مضحکی تحویلم داد. ی شانس اوردم که هوارخیل

یرون خیلی سرد بود.کت رو کت مسعود رو از روی مبل برداشتم و راهی حیاط شدم.هوای بشدم.

ی آخری که که سورن و مسعود بیدار نشن.لحظه .سعی کردم در ورودی رو به آرومی ببندمپوشیدم

 .ا پریدم و در با سر و صدای زیاد به هم کوبیدخواستم چفتش کنم با صدای سالم ریونیز از ج

 دقیقا پشت سرم منتظر بود.با اعصاب خردی بهش گفتم : چته روانی؟!

 ریونیز : خب سالم کردم.

 مرض! -

 تاثیر بدی روت میذاره!خندید و گفت : فکر می کنم مسعود داره 

ی پرسیدم : ببینم، نکنه تو از همه پایین می رفتم ی ورودی ساختمونهاهمینطور که داشتم از پله

 خاطرات من خبر داری؟

 از همشون که نه.ریونیز : 

 : اگه از همشون خبردار بودم که دیوونه میشدم! با خنده ادامه داد

 هاش خبر داری؟از کدوم -

 اونایی که احساسات تو رو بیشتر تحت تاثیر قرار دادن.ریونیز : از 

 های باغ رفتیم.به سمت درخت و کم به حیاط رسیدیمکم

 ها میفتادن توی صحنه حضور نداشتی؟یعنی وقتی اون اتفاقپرسیدم : 

از و تو ر ال تو؟! فقط اون خاطراتی که ریونیز : معلومه که حضور نداشتم! مگه من بیکارم یکسره بیفتم دنب

  ی تیره و تار توی ذهن من نقش می بنده.، به صورت یه خاطرهتحت تاثیر قرار دادننظر احساسی شدیدا 

 دیدی! خیلی واضح همه رو زیاد هم تیره و تار باشن! حس می کنم به نظر نمیاد -
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 خندید : نه بابا.بد به دلت راه نده.

برام خصوصی باقی بمونن! دیگه هم سعی نکن توی دستشویی  چیزایی یه ط خواهش می کنم بذارفق -

 آرزوهای منو برآورده کنی!

 دوباره خندید.این بار شدیدتر از قبل.

 ست.نیازی نیست خجالت بکشی.مون شبیه همدیگهگفت : نگران نباش.من و تو دم و دستگاه

 خیالمو راحت کردی!  تمسخر گفتم : خیلی ممنون، واقعا اب

چون توی .ه همیشه ذهنمو درگیر خودش می کنهی مهمی هست کفت : فقط یه نکتهکنجکاوانه گ

 همیشه دوست داشتم ازت بپرسم. ،خاطراتی که از تو دارم ندیدمش

 بپرس. -

ی حرف گوش کنی هستی چجوری نتونستی با پدر و مادرت کنار بیای؟ خیلی ریونیز : تو که اینقدر بچه

 به حرف اون بدبختا برات سخت بود؟!دوست دارم بدونم! فقط گوش کردن 

 ساندویچ ژامبون رو خوندی؟ -

 و با گیجی پرسید : مگه خوردنی نیست؟! کمی فکر کرد

نرینه اسم یه کتابه.بابا و مامان من مثه پدر و مادر  - .انگار فقط من اون وسط ان.با همدیگه خوب بودنه 

 مستقل شم. زیادی بودم.برای همین از یه جایی به بعد تصمیم گرفتم

 با تمسخر گفت : چقدرم که تنهایی این کارو کردی!

ت هایی که بهم گفتی بازم سر و کلهواقعا فکر نمی کردم بعد از دروغ بعد از مکث کوتاهی گفتم : ولی

 پیدا بشه!
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ریونیز : چی باعث شد به این نتیجه برسی که من از تو می ترسم یا خجالت می کشم و دیگه برات ظاهر 

 نمیشم؟!

 که دروغ گفتی؟! یعنی داری اعتراف می کنی -

 وقت دوباره پیدام نمیشد.اتفاقا باید به این فکر کنی که اگه دروغ گفته بودم هیچریونیز : نه 

 دوباره اومدی چون مطمئنی هاموس نمی تونه بهم نزدیک بشه! -

 : فکر می کنی من از هاموس می ترسم؟  با جدیت گفت

 آره! -

ره که همه بی دلیل ؟ واقعا این موجود چی داینکه بهت دروغ گفته بازم طرف اونو می گیریبا ا ریوینز :

 ؟!عاشقشن

 ترین چیزها هم بهم دروغ گفتی!دت بپرس! تو حتی راجع به ابتدایینمی دونم،از خو -

 ریونیز : مثال ؟!

 ندگیش حذف می کنه!مثال اینکه مسعود دوست داره پسر داشته باشه و اگه زن بگیره منو از ز -

 ریونیز : خب مگه غیر از اینه؟

 پرسیدم و اونم گفت که اساسا دختر دوست داره! ازش و پوست کنده صاف من -

 خندید و گفت : حاال دختر و پسر فرقی نداره.مهم اینه که سالم باشه.

آدما رو اذیت کنن ها به آدما منعی نداره.فقط اگه نگو! هاموس بهم گفت نزدیک شدن جنچرت و پرت  -

 قانون شکنی کردن! اما تو بهم اطالعات غلط دادی!

های که جن بیشماری اون دفعات سر حرفم هستم.اگه فکر می کنی اشتباه می کنم مریونیز : من هنوز

وقت رو به یاد بیار.مطمئنم هاموس هم هیچ وقت دلیلش رو نمی فهمیدیدن و تو هیچمختلف اذیتت می کر
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ولی اونا اذیتت می کردن چون تو هم همدست هاموس بودی و اده چرا اذیتت می کردن.برات توضیح ند

 داشتی قانون رو زیر پا می ذاشتی.منتها زورشون به هاموس نمی رسید و سر تو خالی می کردن.

عصبی شدم و گفتم : اگه تو داری حقیقتو میگی پس چرا گولم زدی و این طلسم کوفتی رو روی دستم 

 کشیدی؟

یا مامانم با رسم این طلسم دیگه هاموس نی گولت زدم؟! من حقیقت رو گفتم.یز : چرا فکر می کریون

م ته.اتفاقا تا حاال هم درست کار کرده.یکم دیگه تحمل کنی منم به خواسنمی تونن بهت نزدیک بشن

 می رسم.

 تو بهم دروغ گفتی که پاک میشه! -

 ی شسته شدنش بود.دروغی که بهت گفتم دربارهم.تنها من اصال دروغ نگفت ریونیز : نه نه،

خنثی بهش نگاه کردم : مسخره کردی؟ منم همینو میگم دیگه! اگه می گفتی این عالمت کوفتی پاک 

 وقت اجازه نمی دادم روی دستم بکشیش!نمیشه که هیچ

ذاشتم و ازت اجازه اما بهت احترام گ ،ریونیز : اوال که حتی اگه اجازه نمی دادی هم من این کارو می کردم

هم این طلسم اینه که وقتی ت رو داشته باشم! در ثانی ویژگی مکه اجازه گرفتم چون برام مهم بود

ی صاحبش برآورده بشه خود به خود از بین میره و ناپدید میشه.تنها دروغی که من بهت گفتم خواسته

 محو میشه. م برسم اینم از روی دستتبوده.به محض اینکه من به خواسته همین

 خوشحالم که قبول داری بهم دروغ گفتی! -

 ریونیز : آره ولی دروغم مصلحتی بوده.

 ای که می بینم چیه؟!های کوفتیی این کابوسبا کالفگی گفتم : پس قضیه

 ها؟!کدوم کابوسزی خبر نداره.پرسید:وانمود کرد از چی
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 خودت می دونی دارم از چی حرف می زنم! -

ها کمتر شام شام زیاد می خوری.شب ها کابوس می بینی احتماال به خاطر اینه کهشبریونیز : اگه 

 نفخ نکنی.من خودم تا حاال نفخ نکردم ولی شنیدم خیلی بده. بخور تا

نگو که نمی دونی روی دستم طلسم آنارشی کشیدی و هر موجود خبیثی می تونه : بی حوصله گفتم

 بهم نزدیک بشه!

 این اطالعات مزخرف رو از کجا میاری؟ه چه کوفتیه؟! ریونیز : آنارشی دیگ

 مهم نیست از کجا میارم، مهم اینه که می دونم! -

با لحنی بی تفاوت گفت : بهر حال این طلسمی که روی دستت کشیدم به معنی رد کردن و دوری 

 کردنه.برای یه مدت محدود هاموس و مامانم رو ازت دور نگه می داره،همین!

 دراوردم و گفتم : همین....اداشو 

 خندید.

ی من هااورایی ناجور تصمیم گرفتن توی خوابی موجودات میهویی همه گفتم : یعنی باید باور کنم که

 هیچ ربطی به این طلسم نداره!!هم ظاهر بشن و دهنمو سرویس کنن و این قضیه 

 داره. ریونیز : من خودمم تازه با این طلسم آشنا شدم.نمی دونم چه عوارضی

 از حرفاش رو باور کنم. نمی تونستم یه کلمه

 بهم بگو منظورت از اون حرفا چی بود؟! ازش پرسیدم : راستشو

 در کمال بی اطالعی گفت : کدوم حرفا؟

.مگه نمی تونی ذهن منو بخونی؟ اصال مگه نگفتی خاطراتی که خیلی برای من خودت می دونی -

 ن؟!تاثیرگذار بودن توی ذهن تو هم حک میش



 

 

ریونی    4کسان هیچ 196  

 

 ریونیز : آره.ولی خب بگو منظورت چیه تا واضح جوابتو بدم.

 چرا توی خواب اون حرفا رو راجع به خون دماغ شدن من زدی؟  -

 ریونیز : من غلط بکنم!

نگو که تو نبودی چون باورم نمیشه! خودتو به شکل سورن دراوردی و اون حرفا رو زدی.می دونم که تو  -

 ی تو با هاموس و مسعود لج نیست.راستشو بگو!نزن! هیچکس به اندازهبه اون راه بودی پس خودتو 

تو حرف بزنم؟ من اگه  ه شکل اون بچه سوسول دربیارم تا بادرک نکردم چرا باید خودمو ب ریونیز : من هنوز

ی خون دماغ ! ولی بر حسب اتفاق دربارهسم و حرفمو میگمکس نمی ترحرفی داشته باشم از هیچ

 ناگهانیت یه چیزایی می دونم. شدنت و شفای

 داشتم از کنجکاوی می مردم.گفتم : چی می دونی؟!

لبخندی زد و گفت : به عنوان یه نصیحت عمومی اینو از من داشته باش؛ وقتی بدنت دچار همچین 

نیست که همینجوری از کنارش های متوالی چیزی میشه حتما برو دکتر.خون دماغ شدنمشکالتی 

 بگذری.

 !بگو ببینم چی می دونی ،رو نپیچونو گفتم : مثال می خوای بگی به فکر منی؟! لقمه عصبی شدم 

نداری.ولی اگه دکتر می رفتی حتما بهت می گفت که  هم برام اهمیتیز : قطعا به فکر تو نیستم و ریونی

 سرطان خون داری.

وری دارم؟ پس چجاری میگی؟! من سرطان خون گیج شده بودم.با تعجب پرسیدم : معلوم هست چی د

 ام؟!مدت و بدون هیچ درمانی هنوز زندهبعد این همه 

هایی می پرسی بهت امیدوارتر میشم! باعث د و گفت : هر دفعه که همچین سواللبخند غرورآمیزی ز

 میشه کمتر فکر کنم که ابله و خنگی.
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بیماریت اطالع هم از مکثی کرد و گفت : آره درسته.االن سرطان نداری.اون موقع داشتی.هاموس 

 .عاتش رو با همزادش به اشتراک بذارهبرادر عزیزم به این فکر افتاد که اطال داشت.بعد

 چی؟!! -

بین ل هم سعی کردم بهت بفهمونم ی قببا بی خیالی گفت: آره می دونم.باورش سخته.ولی دفعه

یا نه؟ به هر حال اطرافیانت کسایی هستن که با همزادشون در ارتباطن.نمی دونم پیامم رو گرفتی 

 مسعود هم قبول کرد که بیماری تو رو بگیره.هاموس خودشو به مسعود نشون داد و قضیه رو بهش گفت.

 یعنی چی که قبول کرد بیماری منو بگیره؟ چطور همچین چیزی ممکنه؟! -

م یا ونیم باعث بیماری بشیها نمی تونیم کسی رو شفا بدیم ولی می تریونیز : به راحتی.ببین ما جن

هر جا کنیم.هاموس و مسعود هم توافق کردن که بیماری تو رو به مسعود بدن.آدما جابهها رو بین بیماری

 کدومشون هم دالیل خاص خودشونو دارن.

حقیقت ندارن اما قرائن  کدوم از حرفاشخیلی دلم می خواست فکر کنم که داره بهم دروغ میگه و هیچ

های من تموم شدن.خون دماغ شدن ود که یهو خون دماغ شدنای می گفتن.خیلی عجیب بچیز دیگه

 میگه. حقیقت روبر این بودن که ریونیز داره  عود و حرفای میشا همگی دلیلناگهانی مس

 هامو روی صورتم گذاشتم و نشستم.اتفاق زندگیم بود.بی اختیار دست مطمئن بودم اون بدترین

ناراحت کنی.این تصمیمی بوده که بدون هماهنگی با تو  ریونیز هم کنارم نشست گفت : تو نباید خودتو

 گرفتن.خودشون اینجوری خواستن.به تو ربطی نداره.

 بهش نگاه کردم و گفتم : تو می تونی درستش کنی؟!

 ریونیز : منظورت از درست کردن دقیقا چیه؟

 یعنی بیماریمو برگردونی به خودم. -
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 قوانینه.من نمی تونم دخالت کنم.ریونیز : نه متاسفانه.اینجور کارها خالف 

وس به مسعود منتقلش کرده؟ اول تو بدن من بوده و هام از اعتراض آمیز گفتم : مگه نمیگی این بیماری

 تونه.پس اگه برش گردونی به خودم همه چیز درست میشه!خالف قوانین خب این

حرفاست.اگه منو حین ارتکاب جرم تر از این قضیه پیچیدهها هم که فکر می کنی نیست.ریونیز : اینجوری

 بندازم. دردسرین! نمی تونم خودمو توی همچین همه چی میفته گردن مبگیرن 

من چشم بسته قبول کردم بهت کمک کنم،  می کنم این کارو برام انجام بده. ملتمسانه گفتم : خواهش

 تو نمی خوای هیچ کمکی به من بکنی؟!

فقط یه طلسم روی دستت کشیدم.با تو خواستم خالف قوانین نبود.کمی فکر کرد و گفت : کاری که من از 

 م برسم حتما برات جبران می کنم.چند روز آینده تونستم به خواسته این حال اگه تا

همین لحظه صدای سورن رو شنیدم.توی یه چشم بهم زدن ریونیز ناپدید شد.از جام بلند شدم و به طرف 

 خونه رفتم.

 ا می لرزید و خودشو محکم بغل کرده بود گفت : کجا رفتی؟ نگران شدم!سورن در حالیکه از سرم

 : نگران شدی؟ مگه تو بیدار بودی؟ها باال رفتم و گفتم سریع از پله

 سورن : همین که در خونه رو بستی و رفتی بیرون من از خواب پریدم.فکر کردم خواب بد دیدی دوباره! 

 نه خواب بد ندیدم. -

 قدر ناراحتی؟!سورن : پس چرا ان

 همینجوری. -

دیدی می تونی واسه من  کابوساگه  داره داد می زنه که یه چیزی شده. تسورن : همینجوری؟! قیافه

 تعریف کنی.اینجوری حال آدم بهتر میشه.
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خودمم نمی دونستم می تونم همچین چیزی رو برای سورن تعریف کنم یا نه.تصمیم گرفتم اون لحظه 

 بی نبود.چیزی نگم.زمان مناس

.زودتر بریم یدم ولی اصال یادم نمیاد چی بودوانمود کردم که حالم خوبه.لبخندی زدم و گفتم : خواب بد د

 مونو می کنه.داخل.هوا سرده، ممکنه مسعود هم بیدار کنیم.اونوقت پوست

 وارد خونه شدیم و بدون هیچ حرفی به رختخواب برگشتیم.

 

******* 

 

چشمامو باز کردم دیدم داروین کنارم نشسته و داره بهم وقتی .از خواب پریدمای شدید بالشتم هبا تکون

شون داشتم و با تعجب می خنده.خونه کامال روشن بود و نور چشمامو اذیت می کرد.به زور باز نگه

 تو اینجا چیکار می کنی؟!پرسیدم:

 فت : اومدیم به مسعود تبریک بگیم.لبخندی زد و گ

 بابت ؟! -

 ی جدیدش دیگه.نهخوداروین : 

 از بقیه خبری نبود.سر جام نشستم و به اطرافم نگاه کردم.

 هام افتادم.موهامو مرتب کنم گفتم : یاد بچگیدر حالیکه سعی می کردم 

 می دیدی کلی مهمون اومده؟! و میشدی داروین : اون زمان که از خواب بیدار

 ش کردی؟آره دقیقا.تو هم تجربه -

 زیاد!داروین : خیلی 
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 ها کجان؟بچه -

 داروین : توی آشپزخونه.

 پیدا کردین؟ پرسیدم : چجوری اینجا رو

 خیلی اتفاقی.داروین : 

 : حدس بزن چه شیرینی ای براتون اوردیم؟! با اشتیاق ادامه داد

 با خونسردی جواب دادم : نارنجکی؟!

 از کجا فهمیدی؟ چقدر ضدحال و مزخرفی!اعتراض آمیز گفت : 

 .قبال هم بهم گفته بودی.ممی دون -

م که شاید .هنوزم توی شوک بودم.به این فکر کردرم نمیشد یه شب رو بدون کابوس صبح کرده باشمباو

 هام نبوده.دلیل کابوس روی دستم و طلسم ریونیز بهم دروغ نگفته

 ها میرن دید و بازدید؟!ببینم توی شهر شما صبح -

بچه که بودم بابام روز اول عید، ساعت هشت صبح ها میرن.ها هستن که صبحخیلی داروین : آره خب،

 به زور منو می برد دست بوس ننه بزرگم.خیلی بدبخت بودم.

 بچه که بودی؟! -

 داروین : آره.

 یعنی االن بزرگ شدی؟! -

 خندید و گفت : خیلی بامزه بود. ایبه طرز مسخره

 !باباتو به ارث بردین اخالق ای تو هم ولی فکر کنم -
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 داروین : االن که صبح نیست.دیگه نزدیک ظهره!

هاشونو جمع ل رختخوابهام کردم.مسعود و سورن از قبشروع به برداشتن رختخواب از جام بلند شدم و

کرده بودن.سیستم خوابم بدجوری بهم ریخته بود.یا کابوس می دیدم یا اینکه آخر همه از خواب بیدار می 

 یه فکری به حال خودم می کردم.شدم.باید 

ی باال بردم.همش به این فکر می کردم که چطور ممکنه حامی و ها رو جمع کردم و به طبقهختخوابر

شیرگاه بود ش ته دربیارن! با توجه به اینکه خونه ی جدید مسعودخونهداروین به صورت اتفاقی سر از 

ثه خوره افتاده موضوع زیاد هم مهم نبود.چیزی که م هیچ رقمه نمی تونستم حساب و کتاب کنم.البته این

و انتفالش به مسعود بود.هر چند هنوز به ریونیز اعتماد نداشتم اما  می سرطان خونبود به جونم قضیه

 حس خیلی بدی داشتم.باید هاموس یکمخیلی نگران بودم.با اینکه شب قبل کابوس ندیده بودم اما 

احساس مسئولیت می کرد و دوباره به خوابم میومد تا همه چیزو برام توضیح بده! با خودم گفتم شاید 

با این  هاموس لزومی ندیده به خوابم بیاد. بدیهی بودن این موضوعواقعا ریونیز دروغ گفته و به خاطر 

 ها پایین رفتم.تمال به خودم امید دادم و از پلهاح

وش هم ذیرایی جمع بودن.داروین و حامی کنار هم نشسته بودن و داشتن در گهمه به جز مسعود توی پ

 پچ می کردن.پچ

 پیش سورن نشستم.به حامی سالم کردم و رفتم 

 بهش گفتم : چرا منو بیدار نکردین؟

 یکم بیشتر بخوابی. گفتم این اواخر خوب نخوابیدی،سورن : 

 به بعد هر وقت خودت بیدار شدی منم بیدار کن!: جون هر کی دوست داری از این با بی حوصلگی گفتم

 خندید و گفت : عصبی به نظر میای. سورن کوتاه

 نخند، حوصله ندارم! -
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 دوباره خندید : باشه.

بزرگ  ش ظرفه تو یه دستش سینی چایی بود و تو دست دیگهمسعود از آشپزخونه اومد درحالیک

شیرینی رو روی ظرف .همین که سینی و انداختماشت! من بودم همه رو می شیرینی.عجب تعادلی د

 میز گذاشت صدای زنگ در بلند شد.

 به سمت آیفون رفت و جواب داد.

 از داروین پرسیدم : نگفتی چطور اینجا رو پیدا کردین؟!

 داروین : گفتم که، اتفاقی.

: ای گفتنون خامهخطاب به  بیثای خای برداشت و با قیافهن خامهبدون اینکه توضیح بیشتری بده یه نو

 عاشقتم!

 !سوختدلم برای دختری که داروین عاشقش بود  از اعماق وجود

داروین رو بهش بدیم که  گالری دوست عزیزی سر بزنیم و کارت اومده بودیم به یه: حقیقتش حامی گفت

مسعود رو توی کوچه دیدیم.وقتی فهمیدیم اینجا خونه خریده من سریع رفتم یه جعبه شیرینی خریدم و 

 اومدیم اینجا برای تبریک.

 داروین؟ لطف کردین.گفتی گالری -

 نقاشی زده که فردا افتتاحیه شه. حامی : آره.یه گالری

 بزنه! البد تو مجبورش کردی گالری -

 ی مالی داره.دیگه خودش شخصا می خواست.انگیزه می : نه این بارحا

 لزومی نمی دید همچنان ایش بود واما سرگرم نون خامهش بگه تا برام از انگیزهین نگاه کردم به دارو

 توضیح خاصی بهم بده.
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به محض شد.مسعود در ورودی پذیرایی رو باز کرد و اون دختره، شوکا با یه گربه توی بغلش وارد خونه 

گذاشت. با حرکتی سریع دور دهنشو پاک کرد و دستی  شو کنارایبهش افتاد نون خامه اینکه نگاه داروین

 به موهاش کشید.

ی چی ه داشتن.معلوم نبود داشتن دربارها ما فاصلجلوی در ورودی بودن و بمسعود و شوکا همچنان 

 حرف می زدن اما همونجا متوقف شده بودن.

 میاد اینجا؟! گفتم : این دختره مرض داره همش سورنآروم به 

 .فقط دو بار اومده سورن :

 دو بار کمه؟! -

 سورن : نه خب، ولی...

ی مرد مجردی که این همه پسر میاد خونه ردم و گفتم : خجالت نمی کشه یکسرهسریع حرفشو قطع ک

 مجرد هم دورش جمعن؟!

 .دیگه ی عموشیه سر اومده خونهحرف درمیاری؟ خودمون واسه  سورن : چرا داری

 ؟!شده عموی این دخترهگفتم : از کی تا حاال مسعود  عصبی شدم و

 ست.حاال اگرم عموش نباشه حتما داییشه.سورن : مسعود عموی همه

 چرت و پرت نگو! -

 غرغرکنان گفتم : خجالتم نمی کشه! باباش چرا جمعش نمی کنه؟

 خشش.به بزرگی خودت بب ست دیگه.توچه گیری دادی! بچهسورن : 

 هجده سال که بچه نیست! -

 ست.تو کال به این دختره حساس شدی.سورن : هجده سال هم بچه
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تموم شد و به سمت ما اومدن.سورن و حامی و داروین از جاشون بلند  بالخره حرفای مسعود و شوکا

 شدن و منم به اجبار همین کارو کردم.

 ت : دوباره سالم استاد!بهمون سالم کرد و رو به داروین گف

ترین عنوانی بود که می تونست به داروین نسبت داده بشه! با این حرفش فهمیدم !...این عجیباستاد

 اون دوستی که حامی ازش حرف میزد همین دختره بوده.

 .گفت : سالم در حالیکه سرخ و سفید میشد خجالت کشید و داروین برخالف همیشه

 نشستیم.مسعود گفت : برم یه چایی دیگه بیارم.همه به جز مسعود و شوکا 

 همین که خواست بره شوکا گفت : اگه برای منه زحمت نکشین.

ش قیقا رفت و کنارش قرار گرفت.گربهمسعود بدون تعارف قبول کرد و روی مبل دو نفره نشست.شوکا هم د

 ت باش پسرم.ش کشید و گفت : ساکسر گربه توی بغلش بود میویی کرد.دستی به که همچنان

 ی بامزه ای.ورن گفت : چه گربهس

 چشماشم مثه خودمه.با خنده ادامه داد: 

 شوکا : ممنون.

 سورن : اسمش چیه؟

 ایش جوجو ئه.البته بابام بهش میگه جوجوکه.زاران اسم داره اما اسم شناسنامهشوکا : ه

 ست.اگه اینجوری سختشه بذارش زمین.مسعود گفت : خیلی بامزه

 نداره؟! کرد و گفت : اشکالمسعود نگاه شوکا به 

 مسعود : نه، راحت باشه.
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 گربه رو روی زمین گذاشت.

 سورن پرسید : نژادش چیه؟

 ش متوجه نشدی؟!ع گفتم : خیابونیه دیگه.از قیافهسری

 : خیابونی خودتی! شوکا با لحنی پرخاشگرانه بهم تشر زد همین لحظه

 کرد.حسابی جا خوردم.با اخم بهم نگاه می 

 پرسیدم : مگه اشتباه میگم؟!

 مسعود سریع بهش گفت : بهراد منظوری نداره.

خشید گفت : متوجه شدم منظورش چی بود.بب نگاه کرد و ه همچنان اخم کرده بود به مسعوددر حالیک

 تون خیلی بی شعوره.که اینو میگم ولی برادرزاده

سعود نیم نگاهی بهم انداخت چیزی بگم مهمین که خواستم گه واقعا داشت می رفت روی اعصابم! دی

 مو گرفت.جلوی حرف زدن و با چشم غره

بفهمن ولی نژاد این چیزا رو شوکا ادامه داد : هر چند مطمئنم سواد و شعور خیلیا در حدی نیست که 

ر.اچه؛اسم دیگربه رت ه  ین پناه توی خیابون هم به خاطر آدما به اهای بدبخت و بیاین گربهدامستیک ش 

 روز افتادن.

و می گفت حیف که مسعود طرفدار اون بود.جالبه وقتی داشت این چیزا رش کنم!دلم می خواست خفه

ی تایید سرشونو تکون می دادن.انگار همشونو جادو می کردن و به نشونه ش گوشاهمه با دقت به حرف

 کرده بود.

 دبیه.خیلی مؤمنظوری نداشت.باور کن پسر مسعود گفت : ولی واقعا بهراد 

 گفت : آره معلومه. وکا با لحنی تمسخرآمیز و بی تفاوتش
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اومد و  جلو کموم به سمت سورن قدم برمی داشت.گربه کمش بود که داشت آروم آرنگاهش به گربه

و دستاشو روی زانوهای سورن گذاشت.به سورن خیره شده بود و هر از گاهی روی دو پاش بلند شد 

 نزدیک می کرد و بو می کشید. دماغشو به زانوی سورن

ها! دست زدن بهش هشدار داد : یه وقت بهش دست نزنیقبل از اینکه سورن حرکتی بکنه شوکا بهش 

 ها نیست.شدید! این از اون گربه جراحات ست بامساوی

سورن خندید و گفت : ممنون که اطالع دادین ولی چیکار کنم که دستاشو از روی زانوهام برداره؟ آخه 

 قلقلکم میاد!

 ، برای همین دستای گربه با پوستش تماس مستقیم داشتن.نشلوار جین سورن پاره بودزانوهای 

 بهت عالقمند شده.ه باید بذاری کارش تموم شه.شوکا جواب داد : متاسفان

 داروین با صدایی نه چندان آروم به حامی گفت : مردم شانس دارن، گربه هم عاشقشون میشه!

بعد از چند ثانیه بو کشیدن و خیره شدن به سورن روی مبل پرید و سعی کرد به زور خودشو ی شوکا گربه

مین نفریه این دو: گفت کنه.خندید وبه طرف من اومد تا براش جا باز  سورن جا بده.سورن هم یکم رکنا

 که از دیدن من خوشوقته.

 ازین کارا می کنه.معموال کسی رو تحویل نمی گیره.اولین باره که می بینم شوکا : 

 سورن : راستی دختره یا پسر؟!

 ست دیگه!لحنی جدی گفت : جوجو اسم پسرونه شوکا با

 سورن : آها...

 شوکا به مسعود گفت : شما چند وقته استادو می شناسین؟!
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دو سالی هست که می  ولبخندی زد و گفت : داروین ر ،و بگیرهشکه سعی داشت جلوی خنده مسعود

 این اواخر زیاد همدیگه رو ندیدیم.شناسم.البته 

من از پنجره دیدم که شما توی کوچه با استاد و دوستش دارین خوش و بش می کنید، برای  شوکا :

 ؟پس شما هم فردا میاین گالریهمین سریع اومدم اینجا.

 میام.مسعود نیم نگاهی به داروین انداخت و گفت : البته هنوز دعوت نشدم ولی اگه دعوت بشم حتما 

الن فرصتش پیش تون کنیم.منتها تا همین اداروین بی درنگ گفت : اتفاقا ما اومده بودیم اینجا که دعوت

 نیومده بود که بگم.

 ست!شوکا : استعداد نقاشی استاد فوق العاده

با این جمله داروین رسما ذوق مرگ شد.نمی تونست جلوی لبخند زدنش رو بگیره.یکم هم سرخ شده 

 ش گرفته بود.هم از دیدن داروین خندهبود.حامی 

 مسعود پرسید : جدی؟ نمی دونستم.

اما اون شخص کاری رو ،ام.حتی اگه از کسی متنفر باشممی دونید من آدم واقع بینیشوکا : آره خیلی! 

 به خوب بودنش اعتراف می کنم. خوب انجام بده

 مسعود : خودتم نقاشیت خوبه؟

 شوکا : نه.

 : من فکر می کردم نقاشیت خوب باشه! مسعود خندید و گفت

ط کپی .من مثه استاد نمی تونم تصویری رو خلق کنم.کال استعدادم کوره.فقشوکا : نه بابا نقاشیم داغونه

ای چیزی باشه می تونم دقیقا عین همونو بکشم.البته بعد از کلی تمرین کاریم خوبه.مثال اگه منظره

 بودم. تو این زمینه هم داغونگرنه اولش تونستم به این سطح برسم و
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 مسعود از داروین پرسید : چه سبکی کار می کنی؟

 کی کار می کنم اما نمایشگاه فرداای کوتاه صداشو صاف کرد و گفت : من همه نوع سبداروین با سرفه

 رو اختصاص دادم به کارهای سورئالیستی.

 هاشون خیلی ترسناکن! آدم کرک و پرش می ریزه.شوکا : بعضی

 مسعود : مگه تو قبال دیدیشون؟!

 شوکا : عکس چندتاشونو برام فرستادن.

کارهاشو بهت نشون  د داره که قبل از افتتاح گالریمسعود لبخندی زد و گفت : حتما خیلی بهت اعتما

 میده.

 .من دیگه میرمکا گفت : گذشت و شوکس حرفی نزد.چند ثانیه هیچ

 فورا از جاش بلند شد.

 ابات سالم برسون.مسعود گفت : به ب

 شوکا : چشم.

 !و گفت : نزدیک بود جوجو رو جا بذارم داشت به سمت در می رفت که یهو برگشت

 شو برداره که سورن پیش دستی کرد و به آرومی گربه رو بلند کرد.تا گربه به سمت سورن برگشت

 شوکا هول شد و گفت : نه نه!

 نشون نداد و آروم بود. اما سورن کار خودشو کرد.البته گربه هم واکنشی

 شوکا گفت : معموال نمی ذاره کسی به جز من بغلش کنه.

 مو امتحان کنم.من تا دم در میارمش.سورن : می خواستم شانس
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 مسعود به شوکا گفت : شیرینی برنمی داری؟

 چندشی حرف می زنه گفت : ازینا خوشم نمیاد.همش موضوعار داره راجع به ای که انگشوکا با قیافه

 روغن نباتیه.

شون ازمون خدافظی کرد و به سمت در رفت.سورن هم گربه به بغل دنبالش راه افتاد.مسعود هم همراهی

شون رفت.همگی از پذیرایی بیرون رفتن و من حامی تنها کرد.یهو داروین هم از جاش بلند شد و دنبال

 شدیم.

 عاشقش شده!به حامی گفتم : تو رو خدا نگو این همون دختریه که داروین 

 خودشه.چطور مگه؟! با قیافه ای معصوم گفت : اتفاقاحامی 

 !! ندیدی چقدر بی ادبه؟چطور مگه؟ -

 تو ابرو... *حامی : تو مو بینی و مجنون پیچش مو 

 با بی حوصلگی حرفشو قطع کردم و گفتم : حاال داروین فهمیده که این دختره از مسعود خوشش میاد؟

 .باشه احتماال تا حاال فهمیدهولی اگه تیز حامی : نمی دونم.

 چقدر وزنه زد و پروتئین خورد.حاال ببین چه رقیبی نصیبش شده. با حسرت ادامه داد : طفلی

 که دست از این دختره بکشه. خیلی مزخرفه. شو بزنیه جوری رای -

ازین حرفا نزنی ها! خیلی روش حساسه.اگه بشنوه  ی داروینلحنی هشدارگونه گفت : یه وقت جلوبا 

 .تیکه پارت می کنه از شوکا بد میگی

بزرگترین سوال زندگیم اینه که این دختره چی داره که همه ازش خوششون میاد! حتی داره روی سورن  -

 هم تاثیر می ذاره.

 کوتاه خندید و گفت : چی بگم. حامی
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 نشستم.سریع از جام بلند شدم و رفتم کنارش 

 پرسیدم : ببینم تو ریونیز رو می شناسی؟!

 کمی فکر کرد و با تردید پرسید : بازیگر خارجیه؟!

 نه بابا، همزاد منه. -

 جا خورد و گفت : اسم همزادت ریونیزه؟ چه باکالس!

 برادر هاموس هم هست.،هم گفت عالوه بر اینکه همزاد منهچند وقت پیش برام ظاهر شد.ب -

 جدی میگی؟! با تعجب گفت : 

 اوهوم. -

حامی : شنیده بودم هاموس یه برادر داره که از خانواده و گروه انداختنش بیرون.ولی نمی دونستم 

 .واقعا دنیا پر از شگفتیه!و همزاد تو هم هستاسمش ریونیزه 

 نمی خوای بدونی چرا برام ظاهر شده؟! -

 توضیح بده.حامی : پرسیدنش که فضولیه ولی اگه خودت دوست داری برام 

گیری دروغ ی انتخاب شدنم برای جنغم و یه سری چیزا راجع به هاموس گفت.اینکه دربارهاومد سرا -

 کمکش کنم.ازم خواست  گفت که هاموس اجازه نمیده اون بره و مادرشونو ببینه وگفته و این حرفا.

 حامی : چه کمکی؟!

ونوقت هاموس نمی تونن بهم نزدیک بشن.اگفت یه عالمت روی دستم می کشه.اینجوری مامانش و  -

 به مادرش باز میشه. راه برای نزدیک شدن دوباره

 حامی : البد تو هم قبول کردی؟!
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 !بدبختانه -

 حامی : هر کی هر چی بهت بگه باور می کنی؟!

.گفت بهم احترام گذاشته روی دستم می کشید.خودش اینو گفتاگه باور نمی کردم هم این طلسمو  -

ل از کشیدن طلسم روی دستم قضیه رو باهام درمیون گذاشته وگرنه بدون اطالعم این کارو می که قب

 کرد.

فکر کردم منو ببخش که یه لحظه توی ذهنم قضاوتت کردم و حامی : خب پس کاری از دستت برنمیومده.

 .خیلی خری

 خواهش می کنم. -

 ببینم این عالمتی که میگی چیه؟ چه شکلیه؟حامی : 

 و بهش نشون دادم.مرو باال زدم و عالمت روی دستآستینم 

من با طلسم و اینجور چیزا آشنا نیستم.تاثیر خاصی هم روت نگاه کرد و گفت : نمی دونم چیه.بهش 

 گذاشته؟

 های ترسناک دیدم اما توی بیداری اتفاق خاصی نیفتاده.یکی دو بار خواب -

چون موقع  و داروین هم هر شب کابوس می بینیم. هات این عالمت نباشن.منشاید دلیل کابوس حامی :

 بگیم بهت دروغ گفته. به طور قطع بیداری اتفاقی برات نیفتاده نمی تونیم

 اما هاموس به خوابم اومد و گفت ریونیز دروغ میگه.کلی هم توی خواب کتکم زد. -

 .بستگی به حرفایی داره که بهت زدهمی : حا

 راست گفته یا دروغ! باید بفهمم چجوریمسئله اینجاست که نمی دونم  -

 ی دروغگوها می گفت.ی مهم دربارهحامی : بابام همیشه یه نکته
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این بود که  ی اولنکتهاما یکیشو یادم نیست. در واقع دو تا نکته می گفت که: چند ثانیه فکر کرد و گفت

 آدم دروغگو حرفاش متناقضه.

 اون یکی نکته رو یادت نمیاد؟ -

 ی خواهر و مادر دروغگوها بود که زیاد مهم نیست.یی دربارهچیزا حامی : یه

 مون پایان بدیم.ها مجبور شدیم به مکالمههمین لحظه بود که با برگشتن بچه

ای عاشق و لبخندی محو گفت : وای، و خودشو روی مبل انداخت.با قیافهسورن جلوتر از همه اومد 

 عاشقش شدم!

 با اخم پرسید : عاشق کی؟!داروین سر جای شوکا نشست و 

جوجو دیگه! کاش منم می تونستم گربه ، با حالتی جدی گفت:بیرون اومدسورن که انگار از افکار عمیقی 

 .و دلش برای من تنگ میشه داشته باشم اما حیف که سر کار میرم و اون طفلی توی خونه تنها می مونه

 ند روز سر کاری از تو و بهراد ندیدم.: من که توی این چنشست و گفت مسعود هم کنار داروین

چشمم  نزدیک بود در این راهسورن طلبکارانه گفت : ببخشید که داشتیم واسه شما حمالی می کردیم! 

 !از کاسه دربیاد

 مسعود : به هر حال گربه اوردن برای تو اصال فکر خوبی نیست.

 سورن : باشه، حاال منم که تصمیمی نگرفتم.

نگاهی به دور و برم انداختم.پاکت سیگار و فندکم نزدیک شومینه بود.به سمتشون از جام بلند شدم و 

 رفتم.برشون داشتم و راهی حیاط شدم.هنوز به در نرسیده بودم که مسعود پرسید: کجا داری میری؟!

 میرم بیرون سیگار بکشم.ظاهرا اینجا همه حساسن. -
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یکم میوه  باغ هایببر از درخت آشپزخونه برداریزی هم از مسعود : پس حاال که داری میری یه ظرفی چ

 بچین بیار.توی یخچال میوه نداریم.

.بدون اینکه چیزی بگم به آشپزخونه رفتم ده بود! داشت می رفت روی اعصابممسعود واقعا نوکر الزم ش

 و از داخل کابینت یه آبکش بزرگ برداشتم و با خودم به حیاط بردم.

م و رفتم که صدای باز و بسته شدن در خونه رو پشت سرم شنیدم.برگشتها پایین می داشتم از پله

 دوباره به راه افتادم..دیدم حامی هم داره دنبالم میاد

مون نصفه موند، این شد که اومدم هم بهت کمک کنم،هم با خودشو بهم رسوند و گفت : دیدم مکالمات

 هم حرف بزنیم.

 آبکش رو به سمتش گرفتم و گفتم : ممنون.

 زم گرفتش و گفت : خواهش می کنم.معلومه واقعا از شوکا متنفری!ا

 تغییر بدم ولی نمی تونم. موذهنیتدم و گفتم : خیلی دوست دارم یه نخ سیگار روشن کر

 مسعود چه حسی بهش داره؟! حامی : می دونی

آدم می ولی خب احساسات چشم دخترش می بینش و این حرفا. آره احتماال بهبا بی حوصلگی گفتم:

 تونن تغییر کنن.

ش رو نتونستم حس کلیحامی : وقتی شوکا اینجا بود تونستم چند ثانیه ذهن مسعود رو بخونم.البته 

 میشه گفت خیلی باهاش احساس نزدیکی می کنه. بفهمم اما

 : بی خیال این دختره.یه سوال مهم ازت دارم.دود سیگارمو بیرون دادم و گفتم

 حامی : بپرس.

 ها رو تشخیص بدی؟!تونی بیماریتو می  -
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 حامی : بستگی داره.

 به چی ؟! -

 ست.هاش می فهمم دیوونهه از چل بازیحامی : مثال اگه یه نفر دیوونه باش

 هایی مثه سرطانه.نه منظورم بیماری -

 من سگم که بتونم سرطان رو بو بکشم؟مگه حامی : 

 ها نمی تونن بفهمن؟ولی مگه جن خب، خندیدم : نه

ی تونن وارد بدن ها ما حاال همچین چیزی نشنیدم.اما جنت دوم هم اینکه ام،حامی : اول اینکه من دورگه

 چرا همچین سوالی می پرسی؟!شون کنن.آدما بشن و مریض

 سر جام وایسادم.حامی هم متوقف شد.

رو مسعود روبه داشتم.هاموس هم از این موضوع باخبر بوده و با گفتم : ریونیز بهم گفت که من سرطان

 با خودشون قرار گذاشتن که بیماری منو به مسعود منتقل کنن. .بعدشده و جریان رو بهش گفته

 حامی : خودت نمی دونستی که مریضی؟

 نه، فقط اوایل که اتفاقای ماورایی برام میفتاد چند بار خون دماغ شدم. -

 هاموس می دونسته؟!  حامی : خودت نمی دونستی بعد

 نظرت ریونیز دروغ گفته؟! یعنی به -

 سردرگم به نظر می رسید گفت : نمی دونم... حالیکهحامی در

یه حسی بهم میگه راست گفته.خصوصا در مورد ارتباط مسعود و هاموس یه جورایی مطمئنم.جدا از  -

یه ورد احضار ،و جمع می کردمششکوک می زنه، وقتی داشتم وسایلاینکه این اواخر مسعود خیلی م

 دیروزم بدون دلیل یهو خون دماغ شد.م توی وسایلش پیدا کردم.جن ه
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ی رتباطن نمیشه نتیجه گرفت که قضیه: حتی اگه فرض رو بر این بذاریم که این دو نفر با هم در احامی

ما اون بخش مربوط به ی ارتباط مسعود و هاموس راست گفته احقیقت داره.شاید ریونیز درباره سرطان

 !سرطان دروغ باشه

ولی ریونیز چه سودی از این لب توجه، ترحم یا دفع خطر برای جدروغ میگن؛مردم به دالیل مختلفی  -

 دروغ می بره؟!

ی حامی : به هر حال باید یه دلیلی برای افشای این حقیقت داشته باشه! مگه اینکه بگیم تو رو خیل

 بدونی.ش الزم دیده که این راز رو دوست داره و به خاطر این عالقه

حتی ازش بعید می دونم اینجوری باشه چون چندین بار تاکید کرده که من هیچ اهمیتی براش ندارم. -

نمی تونه خودشو قاطی اون سرطان لعنتی رو دوباره به خودم برگردونه اما گفت خالف قوانینه و  خواستم

 بکنه. همچین جریانی

 ام راجع به دروغگوها! حامی خندید و گفت : اینجاست که می رسیم به حرف باب

 مگه توی حرفاش تناقض می بینی؟! -

حامی : اگه همچین موجود قانونمندیه پس نباید روی دستت طلسم می کشید چون اساسا طلسم هم 

 غیرقانونی محسوب میشه.

 با تعجب پرسیدم : واقعا؟ ولی خودش بهم گفت این کارش قانونی بوده!

 نمی دونن چون غیرقانونیه و استفاده ازش چیزی از طلسمها می : خودش حرف مفت زده. بیشتر جنحا

 های فروش مواد مخدر بین آدماست..یه چیزی تو مایهبه حساب میادجرم 

 کرد.مین گذاشت و شروع به چیدن پرتقال های پرتقال رفت.آبکش رو روی زحامی به طرف درخت

چی ذهنمو درگیر ،بیشتر از همهمی دونی همچنان که سیگار می کشیدم پرسیدم:بهش نزدیک شدم و 

 کرده؟
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 حامی : چی؟

مو به خطر انداخت و هم سر گیری دروغ گفت.هم جونی تاثیر دعا توی جناینکه هاموس بهم درباره -

 کارم گذاشت.

 که فکر می کنی دعا بی تاثیر نیست. هم حامی : ولی اونجور

 یعنی چی؟ -

ها کسی رو اذیت می کنن و اون فرد دعا می وقتی جن ها هم دعا تاثیر گذاره وحامی : یعنی خیلی وقت

 خونه،به خودشون میان و آزار و اذیت رو تموم می کنن.

 در کل هاموس به من نگفت که دعا تاثیر صد در صدی نداره! -

گیری باید جاهای مشخصی برای جن ظر بگیر که هاموس بهت گفته بودحامی : آره ولی اینو هم در ن

وقتی با داروین  که تو رو جایی بفرسته که دعا خوندنت تاثیری نداشته باشه.مثال بری.اینجوری نبود

تون، اونجا دیگه دعا کارساز نبود و نمی تونی هاموس رو بابتش ی دختر همسایهسرخود رفتی خونه

 سرزنش کنی.

زئیات رو ترجیح می دادم وقتی هاموس منو وارد همچین ماجراهایی می کنه تمام ج اما آره، می دونم -

 برام توضیح بده! االن احساس کسی رو دارم که تا زانو سرش کاله رفته.

 ی طال داده؟و هواتو داشته.مگه نگفتی بهت سکهحامی : ولی خب تا حدودی هم برات جبران کرده 

 پولی خوردم و سکه ها رو فروختم.آره اینجوری هم میشه حساب کرد.هر چند به بی  -

 حامی : جدی؟!

 شون.برای همین مجبور شدم خرد خرد بفروشم در طول ماه نداشتم هیچ درآمدی ااوهوم.خیلی وقت -

 حامی : فکر می کردم وکالت درآمدش زیاد باشه.
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.ولی حساب کن فقط سالی چند هزار تا : خودمم همین فکرو می کردمنفس عمیقی کشیدم و گفتم 

خصوص به تره.پرونده گرفتن سخت،ل بیشتر باشهوکیل به وکالی کانون اضافه میشن.هر چی تعداد وکی

 ام که به عمرم دیدم.ترین وکیلیتوی شهر کوچیکی مثل اینجا.منم که داغون

 هایی که چیده بود اشاره کرد و گفت : به نظرت انقدر بسه؟حامی به پرتقال

 های بیشتری بچینه جایی نبود.شده بود.اگر هم می خواست پرتقال ظرف کامال پر

 : فکر کنم کافی باشه. گفتم

 آبکش رو از زمین برداشت و راهی خونه شدیم.

******* 

با اینکه در طول روز کار خاصی انجام نداده بودم اما به شدت احساس خستگی می کردم.تصمیم گرفته 

اعث هام که بها و از خواب پریدنورن بخوابم.از ماجرای کابوس دیدنشب دور از مسعود و سبودم اون

شون کنم که می گذشتیم، سنگینی خوابم و اینکه وقتی از خواب بیدار خواب بقیه رو هم زهرمارمیشد 

خیلی اذیتم می کرد.با خودم گفتم اگه توی اتاق جداگانه  م می دیدم همه به جز من بیدارنشد می

برای  هایی نمیشم.هم برای خودم بهتر بود و همبه وجود اومدن همچین اعصاب خردی بخوابم دیگه باعث

 سورن و مسعود.

باال  یهاو توی یکی از اتاق ی باال رفتمبه طبقهخاموشی داد  زده که مسعودبرای همین از ساعت دوا

با  که مسعود بهم گفت که ممکنه سردم بشه اما اهمیتی ندادم.سردم میشد بهتر از این بودخوابیدم.

 .دم بقیه رو از خواب بیدار کنمبیداداد و 

ها پرده نداشتن نور ماه که چراغ خاموش بود اما چون پنجرهاتاق پهن کرده بودم.با این رختخوابم رو وسط

هامو اذیت می کرد ولی مهتاب جوری بود که موقع خواب چشم.نور باعث روشنی فضای اتاق شده بود
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لی .پتو رو روی سرم کشیدم و سعی کردم بخوابم.خیای نداشتم و باید یه جوری باهاش کنار میومدمچاره

 زود خوابم برد.

مدتی بعد با صدای عجیبی از خواب پریدم.نمی دونم صدای چی بود.حتی نمی تونستم برای خودم 

صدا از طرف  .مطمئن بودمگوشم خورده و باعث بیداریم شده توصیفش کنم.فقط می دونستم صدایی به

به باغ نگاه می کردم.نور  ای بعد داشتم از پشت پنجرهسرعت خودمو به پنجره رسوندم.لحظه.با حیاط بود

ای عده دقت به حیاط نگاه کردم متوجه حضور ماه همچنان می تابید و همه جا رو روشن کرده بود.وقتی با

و محوی بودن که با خاکستری  مثل اشباحشون..نمی تونستم درست ببینمهای باغ شدمبین درخت

شون شوکه شدم.گفتم شاید در حیاط شون زیاد بود.از دیدنها حرکت می کردن.عدهسرعت بین درخت

 یه عده برای دزدی وارد خونه شدن.باز مونده و 

.راه ها پایین رفتمم و از پلهاحساس خطر کردم.با سرعتی که برای خودم هم عجیب بود از اتاق بیرون اومد

روی هوا تر از همیشه حرکت می کردم و ر از زمین فاصله داشتم.خیلی سریعرفتنم مثل همیشه نبود.انگا

می تونستم به یاد ش کردم.ختم.مطمئن بودم که قبال هم تجربهشناور بودم.این حالت رو می شنا

همچین  یه شب ،ن اتفاقات عجیب و غریب شروع بشن و هاموس رو ببینمی اواز اینکه همهقبل بیارم.

 ای رو از سر گذرونده بودم.تجربه

اما باید از خواب بیدار می شدم و تکلیف اون  داشتم خواب می دیدمخیلی زود متوجه وضعیت شدم.

ترین حس ممکن رو می کردم.میشه گفت اون لحظه عجیب کسایی که توی حیاط بودن رو روشن

می دونستم خوابم اما هیچ کاری برای  بیدار شم اما نمی دونستم چجوری! داشتم.می خواستم از خواب

 بیدار شدن از دستم برنمیومد.

ها جسم خودمو توی رختخواب ببینم ولی اتاق خالی قم برگشتم.توقع داشتم مثل فیلمتابا سرعت نور به ا

ن آلود بود.می دونستم اوق تار و مهی من.فضای اتاجسم خوابیدهاز بود.نه از رختخواب خبری بود و نه 

اتاق، همون اتاقیه که توش خوابیدم اما در عین حال احساس می کردم تغییر کرده و محیطش مثل 
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ی باال ها پایین برم مستقیم از طبقهد.برگشتم و بدون اینکه از از پلهمغزم هنگ کرده بویشه نیست.هم

بیفتم حتما از  نکردم.با خودم گفتم اگه از ارتفاعای درنگ دم.عجیب بود ولی برای پریدن لحظهبه پایین پری

ثل پر روی زمین قرار گرفتم.می خواب بیدار میشم اما حدسم اشتباه بود.بدون اینکه از خواب بیدار شم م

 کس کنار شومینه نبود.دونستم سورن و مسعود کنار شومینه خوابیدن اما وقتی نگاه کردم هیچ

عادی چیز مثل قبل نبود و همه چیز غیر هیچبود. شده آلودهم مثل فضای اتاق عجیب و مه فضای پذیرایی

 درو باز کرده باشم.فقط می دونم که ازش عبوربه نظر می رسید.بی درنگ به سمت در رفتم.یادم نمیاد 

رفت و آمد بودن.ترس عجیبی بهم غلبه توی حیاط در  ها هنوزکردم و به حیاط رسیدم.اون غریبه

م و نه می کرد.احساس ناامنی می کردم اما کاری از دستم برنمیومد.نه می تونستم از خواب بیدار ش

 ود و سورن ناپدید شده باشن! چطور ممکن بود مسع تونستم کسی رو خبر کنم.

بینم اما می ترسیدم به اون  با تردید به سمت باغ قدم برمی داشتم.با اینکه مطمئن بودم دارم خواب می

ها در که شاید اون افرادی که بین درخت سرگردون نزدیک بشم.یه لحظه به این فکر کردم هایسایه

خودم گفتم شاید از همون موجوداتی هستن که وقتی  تر بود.بااصال آدم نیستن! این ایده منطقی حرکتن

شون ناپدید میشه! به این نتیجه رسیدم که بهشون نزدیک شون دست می کشن چهرهبه صورت

 نشم.سر جام وایسادم و به اطرافم نگاه کردم.

مدام همین لحظه بود که یه نفر از سمت راست بهم نزدیک شد و بدون توجه به من از کنارم رد شد.اونم 

توجهی به می گشت.کوچکترین  چیزی رو گم کرده بود و داشت دنبالش به دور و برش نگاه می کرد.انگار

مای کم داشتم مطمئن میشدم که آددیگه کمبهم انداخت و از کنارم عبور کرد. من نکرد.فقط نگاهی گذرا

دشون می چرخیدن.شبیه .اگرم بودن خطرناک نبودن.فقط بدون هدف دور خواطرافم موجود ماورایی نیستن

 کسایی بودن که گم شدن.

با صدایی آشنا به خودم اومدم که اسمم رو می گفت.به سمت صدا که از پشت سرم شنیده میشد 

 برگشتم.
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 م ایستاده بود.ی چند قدمیای بی خیال در فاصلهریونیز بود که با قیافه

 ی اینا زیر سر توئه!ن که دیدمش گفتم : می دونستم همههمی

 ؟ توهم توطئه زدی: چی زیر سر منه؟ باز ریونیز 

های مت کوفتی رو روی دستم کشیدی خوابخودت می دونی از چی حرف می زنم! از وقتی این عال -

 مزخرف می بینم! باز خوبه حداقل توی این یکی کسی بهم حمله نکرده و تا سر حد مرگ نترسوندم!

رو محکم بیرون داد و گفت : متاسفانه باید بهت بگم ش جدی شد.جدی و کمی ناراحت.نفسش یهو قیافه

 چیزی که االن شاهدش هستی خواب نیست.

 مشکوک شدم.پرسیدم : پس چیه؟!

 ریونیز : یکم فکر کن! تا حاال همچین خواب واضحی دیده بودی؟

 .هایی دیدمزیاد همچین خواب خصوصا این اواخرسه ثانیه فکر کردم : آره خب، دو

 اگه دقت کنی اینقدر واضح نبودن!ریونیز : نه نه 

 منظورتو بگو. با اینکه مخالفم ولی خببا بی حوصلگی گفتم : 

ردی و وارد برزخ ریونیز : باشه حاال که حوصله ی حدس زدن نداری خودم میگم.حقیقتش اینه که االن م 

 شدی.

 حسابی جا خوردم.با نگرانی گفتم : چی؟! امکان نداره...!

ردن ولی ریونیز : هنوز نمی د ونی که هر چیزی ممکنه؟ این آدمایی هم که داری می بینی مثه خودت م 

 خبر ندارن.یعنی در واقع همزاد به خوبی من ندارن که بیاد براشون توضیح بده.

 باز داری بهم دروغ میگی!ممکن نیست... -

 م گوش نکردی.گفت : من که بهت گفتم شام زیاد نخور نفخ می کنی! به حرف لبخند موذیانه ای زد و
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 با کالفگی گفتم : چرت و پرت نگو!

االن داری ببخشید.باهات شوخی کردم.می خواستم حالتو بگیرم یکم بخندم.بلند خندید و گفت : باشه 

 خواب می بینی.

 طعنه آمیز گفتم : بهتره بگی کابوس!

 .که خیلی دنج و آرومهبه نظر من نگاهی به دور و برش انداخت و گفت : 

 تو توش حضور داری یعنی کابوسه! همین که -

 خندید و گفت : دیگه داره بهم برمی خوره.

 اومدی اینجا به من بخندی یا کمکم کنی؟ -

پرسه می زنی.گفتم  ه متوجه شدم تو هم داری این اطرافاومده بودم یه نفرو ببینم ککدوم.ریونیز : هیچ

 بیام و یه حالی ازت بگیرم.

 دوباره خندید.

 می خواستی ببینی؟!پرسیدم : کیو 

 ریونیز : خصوصیه.به تو مربوط نیست.

 نکنه می خوای بالیی سر مسعود و سورن بیاری؟! -

 ریونیز : نه بابا! من با اون دیوونه زنجیری و بچه سوسول چیکار دارم؟ اومده بودم شوکا رو ببینم.

 اصال باهاش چیکار داری؟! ؟و مگه اونو می شناسیپرسیدم : تجا خوردم و 

نداشتم.فقط می خواستم وقتی خوابه  باهاش کار خاصی آره می شناسم.البته االن یونیز :ر

 ببینمش.خیلی بامزه میشه.



 

 

ریونی    4کسان هیچ 222  

 

 تجاوزه! بارز یکی از مصادیق و موقع خواب دید میزنی؟ ایندختر مردم ر -

 ری گفت : باشه.به حرفم توجهی نکرد.با لحنی َسرس

 شوکا رو از کجا می شناسی؟! نگفتی -

 که بهت گفتم.یه سری از خاطراتت توی ذهن منم نقش می بنده. : قبال ریونیز

شوکا جزو اون خاطراتیه که به شدت احساسات  البد شوکا هم یکی از اون خاطراته! یعنی باید باور کنم -

 شناختیش؟! منو تحت تاثیر قرار داده و تو از این طریق

 ریونیز : آره خب.پس فکر می کنی چجوری شناختمش؟!

 .بدبختانه دروغگوی خوبی بود.می کردمکدوم از حرفاشو باور نمئن بودم داره دروغ میگه.هیچمط

 بودن اشاره کردم و گفتم : تو اینا رو می شناسی؟ های حیاط در حرکتن بین درختبه کسایی که همچنا

 ریونیز : نه.

گفت : ولی اون یارو یکم  دادای از حیاط رو نشون می گوشه اشاره کرد و در حالیکه با انگشتکمی فکر 

 آشنا می زنه.

 ان یا موجود ماورایی خاصی هستن؟!: منظورم اینه که اینا آدمن، جن عصبی شدم و گفتم

 مثه خودت خوابن.: آها از اون نظر! صد در صد آدمن فقط ریونیز 

 ان؟!چرا انقدر سردرگم -

اما در عین حال  ینی به نظر می رسهنیای زمهای این سطحه.همه چی مثل دیریونیز : این از ویژگ

 برای همین کسایی که اینجان یکم گیج می زنن..ی تئاتر.مثه صحنهواقعی و گنگهغیر

 ؟هسطح اثیری منظورت از این سطح همون -
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 ریونیز : آفرین.از کجا می دونی؟

 هاموس بهم گفت. -

 خودت نمی رسید.ریونیز : حدس می زدم به عقل 

 خاطر این عالمت نمی تونم از این سطح عبور کنم!هاموس بهم گفت به  -

 شه.احتماال اینم یکی از عوارض جانبیریونیز : جدی؟ خب 

 یعنی تو نمی دونستی؟ طلبکارانه پرسیدم :

صورت تجربی دارم اطالعات کسب ریونیز : نه، از کجا باید بدونم؟ منم تازه با این طلسم آشنا شدم.به 

 می کنم.

 ش می کنم.جنابعالی فقط اطالعات کسب می کنی!بدبختم که دارم تجربهته این منه الب -

هامون م.همزادیم،یه جورایی برادریم،قیافهیاو تا یه خانوادهمن و تو نداریم.هر جور حساب کنی ما دریونیز : 

هامون متفاوته که اونم مهم نیست.همین که اخالق من خوبه، گندی اخالق ست.فقط اخالقعین همدیگه

 رو جبران می کنه. تو

ظر .هر چند فضای باغ ترسناک به نبه راه افتادم باغ و کج کردم و به سمتمشو نداشتم.راهدیگه حوصله

جلوی چشمم می  روی هوا لذت می بردم.تصاویری که مو شناور بودن حالت راه رفتناون می رسید اما از 

تر از همیشه این رو داشتم که زمان خیلی سریع سیاه و سفید قدیمی بود.حسهای دیدم شبیه به فیلم

هام مسافت زیادی رو طی می کردم و قدمداره سپری میشه.وقتی راه می رفتم تو یه چشم بهم زدن 

 به طرز عجیبی سریع و نامحسوس بودن.

 یهو ریونیز کنارم ظاهر شد.حضورش خیلی سریع و ناگهانی بود.

 یمرخ جذابی داریم؟!باهام همراه شد و گفت : دقت کردی چه ن



 

 

ریونی    4کسان هیچ 224  

 

 بی تفاوت گفتم : نه.

 منسبت به قیافه از حس گهم متوجه شدم.ممنون کهتو رو دیدم ریونیز : ولی باور کن خیلی جذابه.االن که 

 کم کردی.

 خواهش می کنم. -

 ریونیز : حاال کجا داری میری؟!

 دارم میرم یکیو پیدا کنم تا منو بک شه بلکم از خواب بیدار شم! -

 یز : این کارو منم می تونم برات انجام بدم.ریون

 نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم : ترجیح میدم اون شخص تو نباشی.

 بهت گفتم کسایی که دارن این اطراف ریونیز : حاال واقعا برای چی می خوای از خواب بیدار شی؟ من که

 رن..این بدبختا هم خوابن منتها خودشون خبر ندانمی پلکن خطرناک نیست

 به خاطر اینا نیست که می خوام بیدار شم. -

 ریونیز : به خاطر منه؟

جوابی ندادم ولی اگه واقعا می تونست ذهنمو بخونه تا اون لحظه خودش فهمیده بود.توقع داشتم بره 

 اما این کارو نکرد.

 ؟هاییهی داروین همیشه در حسرت دیدن همچین خوابپرسید : می دونست

 دید اصال تعجبی نداشت که در حسرتی جدیدشون می هایی که داروین توی خونهخواببا توجه به 

 .ی داروین می دونهه ریونیز چرا این موضوع رو دربارهب بود کهمچین خوابی باشه.فقط این برام عجی

 ؟!خوابی ببینه جا می دونی داروین دوست داره چه نوعکگفتم : تو از 
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چیزا بوده.این جور  سائل مربوط به روح گرایی و اینونم که قدیما دنبال ممی ده صورت اتفاقی ریونیز : ب

 آدما عاشق اینن که موقع رویا دیدن هوشیار باشن.موندم تو چرا قدر این موقعیت رو نمی دونی!

 مثال چیکار می تونم بکنم؟ -

 که جاهایی که دوست داری رو ببینی.ریونیز : می تونی پرواز کنی، یا این

 یشتر از هر چیزی دوست دارم خودمو بیدار توی رختخوابم ببینم!االن ب -

های گرگ و میش می گفتن ساعت مالقات می دونستی قدیما به ساعت: بدون توجه به حرف من گفت

 با ارواح شیطانی؟

 نه. -

ها بیشتر می فهمیدن.آدمای االن هیچی بارشون نیست.اونا می دونستن ریونیز : خیلی جالبه.کال قدیمی

و شیطانی می تونن وارد دنیای  و ارواح تاریککه توی این ساعات مرز بین دنیای آدما و ارواح نازک میشه 

تو تری دارن می تونن توی این ساعات بوی خون رو ی قویبشن.آدمایی که نسبت به بقیه شامهآدما 

هایی رو می بینن که فکر می کنن توهم زدن اما اون تصاویر واقعیت .خیلی وقتا هم صحنهفضا حس کنن

 دارن.

 اطالعات منظور خاصی داری؟! دانش و االن از این فوران -

.چون هنوز نمی دونیم طلسمی که روی دستت کشیدم چه نجوری خواستم در جریان باشیریونیز : همی

 که تو ساعات گرگ و میش حواست رو جمع کنی. عوارضی داره خواستم بهت هشدار بدم

 دم : نکنه داری منو تهدید می کنی؟پرسی

 ریونیز : نه فقط یه نصیحت دوستانه بود.

 حاال ک ی این لعنتی از روی دستم پاک میشه؟ -
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من به هدفم می رسم و تو از شر  ریونیز : همه چیز داره خوب پیش میره.اگه چند روز دیگه تحمل کنی

 ص میشی.خال اون

نزدیک در ورودی حیاط بودیم.می خواستم وارد کوچه بشم و به فکرم رسید که از روی دیوار بپرم.نمی 

این کارو انجام  س می کردم همیشه دلم می خواستهاما ح دونم چرا همچین چیزی به ذهنم خطور کرد

دیوار پریدم  یاز لبه بعدای روی دیوار قرار گرفتم.لحظه.به سادگی نفس کشیدن از زمین بلند شدم و بدم

 ی معمولی بود.هیچ چیز رو حس نکردم.دیوار مثل پایین اومدن از یه پلهو وارد کوچه شدم.پریدنم از روی 

 ریونیز دوباره کنارم سبز شد و گفت : می بینی زندگی بدون جسم چقدر خوبه!

 زیر لب گفتم : اوهوم.بهش محل ندادم.فقط 

 کنم. یونیز : می خوام یه اعترافیر

 چه اعترافی؟ -

 .تریونیز : امشب اتفاقی به تو برنخوردم.عمدا می خواستم ببینم

 ه! همیشه بهم دروغ میگی!می دونستم یه کلکی تو کار -

ریونیز : باور کن من همیشه بهت حقیقت رو میگم.فقط بعضی وقتا اطالعاتم غلط از آب درمیان وگرنه قصد 

خاصی داره وگرنه طلسم روی دستت.من نمی دونستم عوارض  یفریب دادنت رو ندارم.مثل همین قضیه

 !حتما باهات درمیون می ذاشتم

به فنا  هو چجوری قرار  بگو ببینم دوباره چه دروغی سر هم کردیحاال: خیلی خب،با اعصاب خردی گفتم

 برم!

ممنون میشم اگه برام  قط یه درخواست کوچولو ازت دارم وکسی با تو کاری نداره! فنیز : توهم نزن،ریو

 انجامش بدی.
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 فکرشم نکن که بخوای طلسم جدیدی رو من پیاده کنی ! -

 فردا مسعود به گالری خواستم ازت خواهش کنم کاری کنی ریونیز : نه طلسمی در کار نیست.فقط می

 داروین نره.

تری فکر حشتناکن اون جمله همش به چیزای وانتظار شنیدن همیچین چیزی رو نداشتم.تا قبل از شنید

 می کردم.

 کنجکاو شدم و با تعجب گفتم : این دیگه چه درخواستی بود!

شوکا  جور داره میره روی اعصابم.در مورداین قضیه بدریونیز : متاسفانه شوکا از مسعود خوشش میاد و 

فکر کردم و هیچ رقمه نمیشه کنترلش کرد.اما  ون اخالقش مثه خودمه.ذاتا یاغیهکاری از دستم برنمیاد چ

منصرف  فتن به اون گالریمسعود رو از ر نم کاری بکنم.گفتم از تو بخوام کهشاید از سمت مسعود بتو

 این دو نفر با هم رو به رو نشن.شنیدی که میگن از دل برود هر آنکه از دیده برفت؟ کنی تا

 میشن؟! در حال حاضر بزرگترین سوال زندگیم اینه که این دختره چی داره که همه عاشقش -

به هر حال من  درکش نمی کنی، پس دنبال جوابش نباش. وقتاین چیزیه که تو هیچخندید و گفت:

رفت و اتفاقی براش افتاد یه وقت نگی که به من  م.اگه فردا مسعود به اون گالریدرخواستمو مطرح کرد

 نگفتی!

 عصبی و شاکی شدم.گفتم : وایسا ببینم، االن داری منو تهدید می کنی؟!

 ش با خودته.اری.من منظورمو رسوندم.دیگه بقیهریونیز : برام مهم نیست چه برداشتی از حرفم د

 به سمت ویالی بغلی حرکت کردم.« باشه»گفتم 

 صدای ریونیز رو از پشت سرم شنیدم که پرسید : کجا داری میری؟!

 ی شوکا.خونه -
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 ای بعد ریونیز هم کنارم بود.گفت : که چی بشه؟!لحظه

 چه دیدی؟ شاید منم عاشقش شدم. ودت توی خواب دیدش بزنم.خدا روهمینجوری.می خوام مثه خ -

 ریونیز : چرت و پرت نگو!

ی همسایه حرکت کردم.موقع حرکت از زمین فاصله محل ندادم و با سرعت به طرف خونهبهش 

بودم.تو یه چشم بهم زدن  داشتم.مثل پر سبک بودم و هیچ وزنی رو حس نمی کردم.انگار سوار باد شده

شون رسیدم و به راحتی از دیوارها عبور کردم.وقتی به زمین نزدیک شدم حس عجیبی به خونه

.انگار وارد یه بازی کامپیوتری شده بودم.با نداشتم.حرکاتم خیلی عجیب و در عین حال لذت بخش بود

د و می تونستم کارهای خارق اینکه فضای اطرافم عجیب و غیرواقعی بود اما کنترلش دست خودم بو

 انجام بدم. العاده و دور از ذهن

رو از هر کسی دوست داشتم جلوی روبه خیلی دلم می خواست حرص ریونیز رو دربیارم.خود من بیشتر

تالشم  تمام یز چنین درخواستی ازم داشته باشهشوکا رو بگیرم و احتماال بدون اینکه ریون وشدن مسعود 

فکر ورده بود و می خواستم تالفی کنم.مو درااصال خوشم نیومد! حرص لحن تهدیدآمیزشکردم اما از رو می 

خواب جسمم باهام نیست نمی تونه بهم آسیبی بزنه.حتی اگرم می خواست کاری کنه،  توی کردم چون

ن ی میشا بهتریبه خونه به نفعم میشد.برای همین رفتن زبک شه از خواب می پریدم و با بزنه و مثال منو

 ای بود که به ذهنم رسید.ایده

ی مسعود داشت.محیطش تاریک بود و به شون شباهت زیادی به خونهتم.خونهنگاهی به دور و برم انداخ

 : حاال اتاقش کجاست؟ونستم اطرافمو ببینم.زیر لب گفتمسختی می ت

 می دونستم ریونیز هم دنبالم میاد.

 کر نکن که نفهمیدم فقط می خوای حرص منو دربیاری!کنارم ظاهر شد و با حالتی طلبکارانه گفت : ف
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.احتماال م موقع خواب چه شکلی میشهتو دربیارم.ولی واقعا کنجکاو شدم ببینآره خب می خوام حرص -

 دار باشه.حدس می زنم یه لباس سفیدنش باز می مونه.باید خیلی خندههاش، دهبه خاطر حالت دندون

 .توری هم پوشیده

لم داد.مث به سمتم هجوم اورد و دو دستیفتم تا اینو گ زد.با سرعت  ل بادکنکی بودم که ریونیز بهم ضربهه 

ای بعد خیلی آروم روی زمین قرار گرفتم.هیچ دردی رو حس نکردم.فقط به خاطر اینکه و لحظه به هوا رفتم

 خیلی ناگهانی از زمین بلند شدم ته دلم خالی شد.

 ی؟!گفتم : چی شد؟ نکنه باز غیرتی شد

 تو بگیرم؟ای خنثی گفت : می دونی که می تونم با یه مشت جونبا قیافه

ای میدم که منم عالقه .بهت قولبه جسمم مشت بزنیاز جام بلند شدم و گفتم : آره، البته در صورتی که 

فقط از لحن دستوری ن دختره ندارم و بیشتر از هر کسی از نزدیک شدنش به مسعود متنفرم.به دیدن او

 تهدیدآمیزت خوشم نیومد!و 

ای هم که شنیدی تهدید نبود.یه قول بود وشت نیومد! جملهحق به جانب گفت : برام مهم نیست که خ

 ش می کنم.که به احتمال زیاد فردا عملی

 تر مطرح کنی!هاتو مودبانهکنم بهتره یاد بگیری که درخواستمی فکر  -

 اصال نمی فهمیم. لبخند محوی زد و گفت : ظاهرا حرف همدیگه رو

 فکر نمی کردم اینجا ببینمت!گفت :  مون رسید کهصدای آشنایی به گوشهمین لحظه 

این جمله رو خطاب به ریونیز گفت.نمی دونم یهو از کجا پیداش به سمت صدا برگشتیم.هاموس بود که 

 یزی ممکن بود.هر چاحتماال توی اون فضای مرموز شد.اصال متوجه اومدنش نشدم.البته عجیب هم نبود.

هایی بود که حاالتش مثل زمانبه ریونیز نگاه می کرد. حالتی عصبانی دست به سینه وایساده بود و با

 .مسعود عصبانی میشد
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 ریونیز بدون اینکه بترسه یا ازش حساب ببره کوتاه خندید و گفت : البد فکر کردی از تو می ترسم!

 این همه مدت کدوم گوری بودی؟هاموس با تمسخر گفت : یعنی نمی ترسی؟! پس 

اش هم منو نمی هتراز تو گندهنه به ترس از تو!  گوری بودم نه به تو مربوط میشه، ریونیز : اینکه کدوم

 ترسونن.

که خوب می دونم با هزار جور حقه و ترقند  بهتر دروغ می گفتی! هر کی ندونه من خیلی هاموس : قدیما

به لطف جنابعالی هم که نمی تونم بهراد رو تو دنیای آدما ببینم، .من پیدات نکنم خودتو مخفی کردی تا

 برای همین خواستم توی خواب باهاش مالقات کنم که از شانس بدت سر راهم سبز شدی.

 ریونیز با لحنی بی تفاوت گفت : بفرما، این تو و اینم بهراد جونت.

رسوند و بازوش رو محکم  بهش ر یک چشم بهم زدن خودشوخواست قدم از قدم برداره که هاموس د

 گرفت.

 هاموس : حاال تشریف داشتین!

 تون احترام گذاشته باشم.ش؟ خب دارم میرم که به حریم شخصیریونیز : مگه نمی خواستی ببینی

 .هها دنبال همچین فرصتی بودانگار دزد گرفته.حس می کردم مدت که نهاموس جوری بود حاالت

هراد گفتی که چرا نمی ذارم ای حق به جانب ازش پرسید : به ببا قیافهندی تحویل ریونیز داد و لبخ

 ت بوده رو براش گفتی؟!؟ یا فقط چیزایی که به نفعو اساسا مشکلم با تو چیه مون رو ببینیمامان

بهش می  قطعا اما اگه می پرسیدنه اونقدری باهوش نبود که بپرسه،متاسفاریونیز پوزخندی زد و گفت:

 گفتم.

 هم نگاه کرد و گفت : می دونی چرا منو انداختن بیرون؟بعد ب
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من بمونه با خونسردی و شمرده شمرده توضیح داد : چون من مثل تو  ای منتطر جواببدون اینکه ثانیه

اما به جای اینکه ،کنم.من فقط به یه چیزایی شک کردماحمق نیستم که هر کی هر چی بهم بگه باور 

 ن.بهم جواب درست بدن طردم کرد

 هاموس بهش گفت : ما بهت جواب درست دادیم اما نخواستی قانع بشی!

 م قانع نمی کنه چه برسه به من!هات خودتت و پرت نگو! اون جوابریونیز با حالتی عصبی گفت : چر

 هاموس با افسوس گفت : کاش می فهمیدم چی شد که تو اینقدر منحرف شدی!

همین رفتارهاتونه که :عصبانیت گفت نفرت و باهاموس جدا کرد،کشید و خودشو از ریونیز محکم دستشو 

ون تهای دیگران پیدا کنین به طرفای برای سوالچون نمی تونین جواب قانع کنندهحالمو بهم می زنه! 

نمی ذارم عقایدت رو تو  هر چی که تو بگی هستم ولیانگ می زنین! آره من منحرفم،شورشی ام،

 رو هم بذار برای آدمای احمق و ساده لوحی مثه همین بهراد! رهاتکنی! این ادا اطوا مپاچه

م چرا هنوز دوست نمی دون ط باعث شدی از چشم مادرمون بیفتی.هات فقگری: با این وحشیهاموس

 هات ادامه بدی!داری به لجبازی

نبود واسم  ریونیز : واقعا فکر می کنی می تونی منم احمق فرض کنی؟ اگه از چشمش افتاده بودم نیازی

جایگزین پیدا کنی و توی همونم شکست بخوری! از احواالت مادرمون هم باخبرم.ولی مطمئن باش اگه 

 ای درنگ نمی کنم!ست که من برای تالفی لحظهبیفته همش تقصیر توئه و اون موقعاتفاقی براش 

 : داری منو تهدید می کنی؟هاموس عصبی شد و گفت

ت کن؛ من نیازی ندارم کسی رو ی گوشویزهو گفت : اینو برای همیشه آریونیز با خونسردی لبخند زد 

 ش می کنم!در آینده عملی که قولهمثه یه  تهدید کنم.هر حرفی هم که می زنم

 وقت تو رو نبینه!گفت : ترجیح میدم مادرمون دق مرگ بشه ولی دیگه هیچ هاموس با حالتی متاسف



 

 

ریونی    4کسان هیچ 232  

 

م موقع وقت فکر نمی کردم قیافهگفت ترسناک شده بود.هیچاین بار ریونیز هم عصبانی شد.میشه 

عصبانیت اونقدر وحشتناک بشه! به هاموس حمله کرد و با مشت به صورتش کوبید.هاموس هم مشتش 

رو بی جواب نذاشت.هر دو شروع کردن به کتک زدن همدیگه.این وسط من نمی دونستم باید چیکار 

اما می ترسیدم وارد دعواشون بشم و آسیب ببینم.وقتی  نداشت م اونجا حضورکنم.با اینکه خود واقعی

 هاموس تونسته بود توی خواب منو کتک بزنه و بدنم رو کبود کنه پس ممکن بود بازم آسیب ببینم.

سر جام موندم و دخالتی نکردم.چند بار هاموس رو صدا زدم اما سرگرم کتک کاری بود و بهم توجهی 

ی محکمی به شکمش زد.این کارش باعث شد لگد ضربه و با یونیز کوبیدکرد.هاموس مشتی به صورت رن

ریونیز با پشت سرش قرار داشت بیفته. ی کمیای که با فاصلهبشه و روی میز چوبی ریونیز به عقب پرت

نمی کردم همچین اتفاقی بیفته اما یادم افتاد اون منم که جسمم روی میز افتاد و میز شکست.فکر  کمر

 .ریونیز قضیه فرق می کرد نیست.در مورد هاموس وباهام 

چند نفر توی خونه پیچید.ریونیز از جاش بلند شد و با عصبانیتی بیشتر  حرف زدن صدای با شکستن میز

هاش به خاطر سر ی باال جلب شد.میشا و بچهمله کرد.همین لحظه توجهم به طبقهاز قبل به هاموس ح

از چه قراره و حسابی  ها نمی دونستن موضوعه بودن.بیچارهشدو صدای شکستن میز از خواب بیدار 

 متعجب و ترسیده بودن.

از این طرف هم دعوای ریونیز و هاموس باال گرفته بود و مدام همدیگه رو با مشت و لگد به این طرف و 

 می شدن. شوناسباب و وسایل خونه و گاهی شکستن اون طرف پرتاب می کردن و باعث حرکت

هاش رو لوش رو گرفت.به سختی در تالش بود تا بچهها پایین بیاد اما میشا جخواست از پله پسر میشا

ی تونستم درک کنم که دارن چه تجربهشون رو بگیره.می ی باال نگه داره و جلوی پایین اومدنطبقه

 ترسناکی رو از سر می گذرونن.به وضوح می تونستم ببینم که میشا و پسرش حسابی ترسیدن اما

ش نمی دیدم.فقط یکم گیج و سردرگم رسید.عجیب بود اما ترسی توی چهرهشوکا اینطور به نظر نمی 

 عجیب الخلقه بود! انگار اون دختره اساسابه نظر میومد.
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ش نبود که اونجوری اذیت بشن و بترسن.حس کردم شاید شوکا خوشم نمیومد اما حق خانوادهبا اینکه از 

اشون ریونیز رو بگیرم.بهشون نزدیک شدم در حالیکه سعی می کردم از هم جدبتونم جلوی هاموس و 

 ها رو زهره ترک می کنید!دارید این بدبخت :کنم گفتم

لم داد.هاموس ریونیز بدون اینکه چیزی نیم نگاهی بهم انداخت و کف دست چپش رو  بگه با خشونت ه 

زیادی از زمین فاصله گرفت.مثل توپ  به سمتم گرفت.با این کارش به عقب پرتاب شدم و با سرعت

فوتبالی بودم که هاموس بهم لگد زد! تو یه چشم بهم زدن چندین متر از زمین فاصله گرفتم و از فضای 

خونه خارج شدم.ترس غیرقابل کنترلی وجودم رو گرفت.به قدری همه چیز واقعی به نظر می رسید که 

م خرد و خاکشیر بشه. انگار تمام چاکراهام همزمان باز می ترسیدم بعد از به هوا رفتن سقوط کنم و بدن

رعت زیاد شدن.سرعتم وصف نشدنی بود.احساس می کردم وسط یه طوفان گیر افتادم و باد منو با س

 ای رسید که دیگه نمی تونستم اون حس ترس رو تحمل کنم.به هر طرفی می بره.لحظه

تم چشمامو باز کنم.درحالیکه بدنم کامال داغ شده بود های شدید و متوالی از خواب پریدم و تونسبا تکون

و رعشه از بین رفت.نفس راحتی  ودم.چند ثانیه طول کشید تا اون تبتوی رختخوابم طاق باز دراز کشیده ب

 کشیدم و سر جام نشستم.

ی گوشیم بندازم تا ساعت رو چک کنم د.خواستم برگردم و نگاهی به صفحهفضای اتاق کامال روشن بو

ی دیدم سورن هم توی اتاقه.کنار در نشسته بود و چند تا قوطی کرم و اسپری جلوش بودن.یه آینه که

 ای خنثی داشت بهم نگاه می کرد.قیافه هم دستش بود و با کوچیک

 با همون حالت خنثی ازم پرسید : خواب بد دیدی؟!

 ساعت چنده؟!آره  -

 سورن : ده و نیم.

 داره!!حسابی جا خوردم.گفتم : امکان ن
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دستمو به طرف گوشیم بردم و خودم ساعت رو چک کردم.درست می گفت.اما چطور ممکن بود؟! مطمئن 

روحم چه غلطی می کرده و کدوم  هوا گرگ و میش بود.نمی دونم اون چند ساعت مبودم که توی خواب

 یادم نمیومد! که هیچی گوری بوده

راستی بهراد تا حاال بهت گفتم چه نیمرخ  سورن که داشت توی آینه به خودش نگاه می کرد گفت :

 جذابی داری؟

 پرسیدم : چی شد که همچین چیزی به ذهنت رسید؟ردم و ناخودآگاه اخم ک

ی...االن که خواب بودی داشتم نگات گناه گفت : هیچی همینجورای بیشو از آینه گرفت و با چهرهنگاه

 رفت بهت بگم..البته از قبل متوجه شده بودم اما یادم می می کردم

که اگه اینجوری از ومدم توی اتاق خوابیدم پرسیدم : اصال تو اینجا چیکار می کنی؟ من دیشب عمدا ا

 همه قبل از من بیدار شدن و باالی سرم نشستن! خواب پریدم نبینم

 عشق جنابعالی نیومدم اینجا! مسعود ازم خواست. سورن : منم به

 بشینی؟مسعود ازت خواست بیای باال سر من  -

شون نشسته بودم.اما دیدم شه اومد اینجا.منم پیشنه! دوست مسعود، همینی که همسایهسورن:

ی اومدم طبقه مسعود هی داره برام چشم و ابرو میاد.گفتم حتما با همدیگه حرف خصوصی دارن.پاشدم

 این اتاق. ها فرش نداشتن مجبور شدم بیام توی اتاقباال.ولی چون بقیه

نه.حتما ازش مشاوره و کمک می میشا به خاطر اتفاقات شب قبل اومده بود تا مسعود رو ببی حدس زدم

 خواست.

 نفهمیدی دارن در مورد چی حرف می زنن؟ -

 سورن : نه دیگه.من سریع اومدم باال.به نظرت قهوه خوشبوتره یا پرتقال؟!
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 نمی دونم...هر دوش خوبه. -

 مو بیشتر دوست داری؟تو کدو سورن : باید یکیو انتخاب کنی.

 پرتقال. -

 : مطمئن نیستم.گفت که جلوش بود رو برداشت و جلوی دماغش گرفت.با تردیدهایی یکی از اسپری

 : ببینم تو حموم رفتی؟!احساس کردم موهاش خیسه.پرسیدم

 سورن : آره.

 مگه گاز وصل شده؟! -

 سورن : نه.

 پس چجوری رفتی حموم؟! -

توی حموم بود.همه رو ریختم توی تشت، بعد با  قابلمه آب گرم کرد.آب سردم کهم یه سورن : مسعود برا

 کاسه می ریختم روی سرم.

 ت هم با خودت بیاری.نگر باشی که وسایل حموماملت! فکر نمی کردم اینقدر آیندهممنون از توضیحات ک -

ال من نیستن، مال سورن به وسایلی که جلوش بودن اشاره کرد و گفت : منظورت ایناست؟ اینا م

 مسعودن.

 مسعود ازین چیزا داشت؟! -

 ون قهوه به موهام بزنم یافقط موندم لوسیبندی کردم.، خودم موقع اسباب کشی براش بستهسورن : آره

 پرتقال.تا حاال پرتقال نداشتم.

 ترکیبی بزن. -
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 سورن : چرت و پرت نگو!

 نقدر سختی نمی کشیدی!ا خودت.اونجوریی نهخو حموم رفتی می می ذاشتی بعدازظهر -

ی خودم.ماشین هم که نیوردم تا هم برم خونزه و روزها هم کوتاه شدن.نمی رس: نه دیگه االن پاییرنسو

 دیگه اصال وقت نمیشد. داروین، قراره بریم گالری زودتر راه بیفتم. بعدازظهرم

پای مسعود به اون  یاد تهدید ریونیز افتادم.باید هر طور شده کاری می کردم که با شنیدن اسم گالری

ه ب اون دختره .اصال دوست نداشتم اون روانی بالیی سر مسعود بیاره! هر چند ممکن بودنرسه گالری

خیال یسک کنم و به خاطر این احتمال بینیاد.اما نمی تونستم ر خاطر اتفاقات شب قبل اصال به گالری

 م قضیه رو برای سورن تعریف کنم تاتصمیم گرفت.باید تالش خودمو می کردم.منصرف کردن مسعود بشم

 بهم کمک کنه.

ندیم مسعود به اون وقتی جریان رو برای سورن تعریف کردم،بی درنگ قبول کرد بهم کمک کنه تا اجازه 

بیشتر کردیم، مسعود در اصرار می ق.از صبح کارمون رو شروع کردیم و به هر دری زدیم اما هر چگالری بره

 رسما اعالم کردیم به اونجاپافشاری می کرد.انگار سر لج افتاده بود! حتی من و سورن  برای رفتن از قبل

منم نرم.می  گفت حاال که شما نمیرید زشته اگه نمیریم و ترجیح میدیم توی خونه بمونیم، اما مسعود

تصمیم گرفتم  به جایی رسیدم که .حتیبرهیکی از ما  باید حداقلمون کرده،گفت چون شخصا دعوت

و می پرسه  سعود قطعا به این قضیه شک می کنهی ریونیز رو به مسعود بگم اما سورن می گفت مقضیه

؟ راست هم می گفت.کافی بود به مسعود بگم باید برای تو ظاهر بشه و بخواد تهدیدت کنهیز که چرا ریون

 ونم به قیمت کشیدن یه طلسم ناشناختهابراش انجام بدم.خواسته کاری م که یه همزاد عوضی دارم و از

 بدبختی این بود که دروغگوی خیلی مزخرفی هم بودم.نمی دونستم حتما پوستم رو می کند!روی دستم.

قبول کنه بخشی از حقیقت رو به مسعود بگم که بهم مشکوک نشه و  فقط چجوری باید راجع به ریونیز

از منم بدتر بود.المصب وقتی راست هم می گفت انگار داشت دروغ  در این زمینه سورنتوی خونه بمونه.

 می گفت!!
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.به محض اینکه پیاده اشین رو برای بنزین زدن نگه داشتهنوز به قائمشهر نرسیده بودیم که مسعود م

 بگیم! : ولی به نظرم بهتره زودتر قضیه رو بهشارم روی صندلی عقب نشسته بود گفتشد سورن که کن

 کدوم قضیه؟ -

 ی ریونیز رو دیگه.خنگ بازی درنیار! همین قضیهسورن : 

 بفهمه چی؟ مورسم! اگه جریان عالمت روی دستمن از عواقبش می ت -

داستان  طن؟ خب به هر حال بزودی هاموسسورن : مگه نمیگی ریونیز گفته که مسعود و هاموس در ارتبا

پیش دستی کنیم اینکه بالیی سر مسعود بیاد خودمون  از تره قبلعالمت رو به مسعود میگه.به نظرم به

 همه چیو بهش بگیم.و 

اوردی که بهتره مسعود چیزی در مورد ریونیز ندونه!  الف گفتنش بودی! کلی هم برام دلیلتو خودت مخ -

 حاال چی شد که نظرت برگشت؟!

نگاه می کنم می بینم بهتره به  تر به موضوعکردم نظرم عوض شد! االن که دقیق یکم فکر سورن : خب

و به خطر شو نزنه، جون مثه همیشه پارتی بازی کنه اینکه تو بزنه یا کتکی که شاید مسعود بهخاطر 

 نندازیم!

دست  رو نکته اینجاست که ریونیز به من گفت بزودی مشکلش حل میشه و عالمت هم خود به خود از -

من پاک میشه.تا زمانی هم که من پیش مسعود هستم به خاطر عالمت روی دستم هاموس نمی تونه 

 .احساس می کنم اگه ریسک نکنیم بهتر باشه.و با مسعود مالقات کنه بهمون نزدیک بشه

سورن : اگه هاموس توی خواب مسعود ظاهر بشه و همه چیو بهش بگه چی؟ مثه وقتی که واسه خودت 

 !ظاهر شد
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چیزی یادش نمی هاموس خودش قدیما بهم گفت که توی خواب با مسعود حرف می زنه اما مسعود  -

به خاطر این عالمت کوفتیه وگرنه منم چیزی یادم قطعا دی شدن اچهام جدیدا فولمونه.منم اگه خواب

 نمی موند.

 سورن : خب االن چه تضمینی هست که بالیی سر مسعود نیاد؟

ریونیز  اگه حتیها رو ببینه.اره.اون می تونه جنمون حامیه که قطعا توی گالری حضور داالن برگ برنده -

اون می بینش و جلوشو می  ،مخفی کنه و بخواد بالیی سر مسعود بیاره خودشو از چشم ما

گیره.خودمونم که هستیم.اگه بخواد کاری کنه حتما می فهمیم.اصال توی نمایشگاه عمومی می خواد 

 چیکار کنه؟

 سورن : شاید همون لحظه کاری نکنه و بعدا یه بالیی سرش بیاره.

 میشه انقدر فاز منفی ندی؟ -

 سورن : من فقط دارم تمام جوانب رو در نظر می گیرم!

نمی فهمه که مسعود به این دختره نظری نداره؟  ینی این جن   نژادپرست   منحرفعصبی شدم و گفتم: 

 واقعا رو اعصابه!

 خبریه و برای همین احساس خطر کرده!می دونی؟ شاید ریونیز می دونه کجا سورن : تو از 

ی من مسعودو نمی کس به اندازهدختره داشته باشه! هیچای به این امکان نداره مسعود نگاه عاشقانه -

 شناسه.

 ممکنه جون مسعود رو به خطرمی کنی! االن افکار ریونیز مهمه و  یفکر سورن : مهم نیست که تو چه

 بندازه.

اشاره می کرد و ازم می  مطولی نکشید که مسعود برگشت و دوباره به راه افتادیم.سورن مدام به

 خواست موضوع رو بهش بگیم.اما من مخالف بودم.



 

 

ریونی    4کسان هیچ 239  

 

 مسعود از آینه نگاهی بهمون انداخت و گفت : شما دو تا چی دارین میگین اون پشت؟

 ما که چیزی نگفتیم! -

 که سورن داره بهت اشاره می کنه!مسعود : آره ولی دیدم 

 تو و دوستت که منو به خاطرش بیرون کردی!سورن : خصوصی بود.مثه حرفای خصوصی امروز صبح 

 مسعود : من بیرونت نکردم! فقط خواستم بری تو یه اتاق دیگه.

 سورن : چه فرقی داره؟

کردم دوستم جلوی تو راحت ای در کار نبود.فقط حس ! در ضمن حرف خصوصیمسعود : خیلی فرق داره

 نیست حرف بزنه.

 اگه خصوصی نبود میشه بگی برای چی صبح اومده بود اونجا؟! -

شون اتفاقای عجیب و غریب افتاده.چون هر دومون خونه رو از یه د : از قرار معلوم دیشب توی خونهمسعو

ی بهش گفتم تو خونه یا نه.منم طبیعتا مالک خریدیم، می خواست بدونه منم همچین مشکالتی دارم

 من ازین خبرا نیست.

 سورن : منظورت از عجیب و غریب همون ماوراییه؟!

 ن دلیل می شکنن و ازینجور چیزا.جا میشن و بدوش وسایل جابهمسعود : آره.می گفت توی خونه

 براشون انجام بده یا کمکشون کنه. سورن : خب شاید بهراد بتونه کاری

هراد به خودشم نمی تونه کمک کنه، چه برسه به اونا! بعدم اصال دوست مسعود تمسخرآمیز گفت : ب

گیری و این مسخره بازیا پوستشو می ندارم دوباره سمت این کارا بره.اگه بفهمم دوباره افتاده دنبال جن

 َکنم!
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 گیری ومنم کامال باهات موافقم.با توجه به اینکه داروین و حامی هم دوستای مربوط به دوران جن -

بریم دریا یه حال و هوایی عوض  کج کنیم زدگیم هستن بهتره گالری رو بی خیال شیم و از همین جاجن

 کنیم.

 سورن : راست میگه.شب هم همگی مهمون من.می برمتون فندق هر چی خواستین سفارش بدین.

چون من به  مسعود از آینه به سورن نگاه کرد و گفت : باشه، پس شب مهمون توییم.االنم میریم گالری

 میشا قول دادم همدیگه رو اونجا ببینیم.حاال شاید دریا هم رفتیم.

شده  انگار جادونمی دونم مسعود چه اصراری داشت به اون گالری بره!  دلم می خواست خودزنی کنم!

بود.هر چقدر تالش می کردیم منصرفش کنم اصال توجهی نمی کرد.دیگه واقعا داشتم بهش شک می 

شرایط اولین دلگرمیم حضور حامی بود، دومی هم اینکه اون دختره به گالری نیاد.هر چند  کردم.توی اون

 به حضور حامی هم فکر می کردم خیالم راحت میشد. رسید اما وقتی تنهادومی بعید به نظر می 

بالخره رسیدیم و کلی طول کشید تا جایی برای پارک ماشین پیدا کنیم.حتی توی اون لحظات هم من و 

رن دست از تالش برنداشتیم و می گفتیم حاال که جای پارک پیدا نمیشه بهتره برگردیم اما مسعود سو

 بالخره یه جایی پیدا کرد و آخرین تیرمون هم به سنگ خورد.

سافتی رو پیاده می همگی از ماشین پیاده شدیم.کمی دورتر از محل گالری پارک کرده بودیم و باید م

طبق آدرسی غ بود.به پوستر توی دستم نگاه کرد و بعد نگاهی به اطرافم انداختم.خیلی شلو رورفتیم.پیاده

روی تونستم تابلوی گالری رو از دور ببینم.ی فرعی شدیم و پوستر نوشته شد بود وارد یه کوچهکه داخل 

 «.داروین نقاشی گالری»یه تابلوی بزرگ نوشته بود 

 گالریش.خودشیفته اسم خودشو گذاشته روی گفتم : 

 هست! و ناشناخته بیی کافی عجی خوبی بوده چون اسمش به اندازهسورن : به نظرم ایده
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مسعود که بین من و سورن قرار داشت گفت : پس توقع داشتین اسم شما دو تا رو بذاره؟! مثال گالری 

 سورن و بهراد؟

 تم.نه بابا اونجوری که ناجور میشد.ولی اگه من بودم اسم خودمو نمی ذاش -

 خوشحالم که تو نقاشی نمی کشی!مسعود : 

 فکر می کنی استعداد ندارم؟ -

 مسعود : فکر نمی کنم، مطمئنم.

 اول کارهای داروین رو ببین بعد استعداد هنری منو سرکوب کن! شاید اون از منم بدتر باشه. -

 کوتاه خندید و گفت : باشه.

 اینکه سر به سر من گذاشت خوشش اومد.ش چی بود اما حس کردم از نمی دونم دلیل خنده

ی سوم بود.گالری در طبقه گالری شدیم.ساختمون جدید و تازه تاسیس بالخره رسیدیم و وارد ساختمون

 استفاده کنیم. بود که بتونیم ازش در کار خوشبختانه آسانسوری بود و

 خریده؟وارد آسانسور که شدیم سورن پرسید : به نظرتون اینجا رو اجاره کرده یا 

 ما دو تا. از خریده باشه! چون ظاهرا همه پولدار شدن به غیر نمی دونم...ولی بعید نیست -

 م!اقعا سگ برینه تو استعداد نداشتهسورن با حسرت سری تکون داد و گفت : و

 اقع به خودت فحش ندادی.ت یه جوری بود که در ومسعود خندید و گفت : جمله

 خودم توهین کنم؟سورن : پس توقع داری به 

 ت بی معنی بود.مسعود : نه خب.ولی کال جمله

 ی دونم.سورن : م
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 ای ندارم.سوس می خورم که هیچ استعداد هنریاز آسانسور بیرون اومدیم و سورن گفت : همیشه اف

ای دیگه بودی می مسعود : من فکر می کنم توی مکان اشتباهی متولد شدی.شاید اگه تو کشوره

ت پول دربیاری.بزنی تو کار مدلینگ و اینجور چیزا که نیازی به استعداد خاصی هم نداره قیافهتونستی از 

 و فقط قیافه می خواد.

 ندارم برم خارج.سورن خندید و گفت : بدبختی پول هم 

 گفتم : در عوض وکیل خوبی هستی.

 تری!ه ننداز که خودت از منم داغونسورن : تو دیگه به من تیک

 تم : ببخشید، می خواستم بخندونمت که حال و هوات عوض شه.خندیدم و گف

 م داشتم می خندیدم.سورن : حرف مفت نزن! من قبلش ه

 در واقعکه انتظارش رو داشتم. یبا با همون فضایی روبه رو شدمتقر الری باز بود و به محض وروددر گ

ها و از فیلم راجع به گالریمام اطالعاتم وقت توی عمرم به یه گالری نقاشی نرفته بودم و تهیچ

و تابلوهای  دیم با کف و دیوارهای سفید یکرنگوارد سالن بزرگی شهایی بود که قبال دیده بودم.سریال

اما باالی هر  داشت نور کم و مالیمی فضای داخل گالریودن.با اینکه ببه دیوارها نصب نقاشی بزرگی که 

 تابلو دو یا چند چراغ ریلی روشن بود و این باعث میشد توجه ببیننده به تابلوها معطوف بشه.

 گفت : اینو ببینید! دیک به در ورودی ایستاد و با تعجباز همون ابتدا سورن جلوی یکی از تابلوهای نز

از تر بود که به نظر میومد توی آب درخمن و مسعود هم کنارش ایستادیم و به تابلو نگاه کردیم.تصویر یه د

هاش بسته .چشم کشیده.البته فقط سرش معلوم بود و صورتش کمی باالتر از سطح آب قرار داشت

رنگ غالب نقاشی آبی تیره بود.همه چیز تصویر عادی به بودن و کامال خونسرد و آروم به نظر می رسید.

توی سینک ظرفشویی  سرش انگارمیشدی. دختر متوجه شیر آب باالی سر تا زمانی که نظر می رسید

یه سوراخ کلید حک شده بود و اطراف سرش چندین کلید قدیمی و رنگ و رو رفته در  شروی شقیقه.بود
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آدم یاد .های رز صورتی بودکهنه و درب و داغون با گل ی تصویر هم یه کاغذ دیواریزمینهآب شناور بودن. 

همچین تابلویی  میفتاد.واقعا اعصاب خردکن بود! اصال دوست نداشتمی ژاپنهای ترسناک تیره و تار فیلم

  م بزنم!رو به دیوار خونه

 سورن گفت : یعنی سرش از تنش جدا شده که توی سینک جا شده؟!

 مسعود : البد دیگه.

 واقعا چندشه! -

 سورن : چطوری همچین چیزی به ذهنش رسیده؟!

 بیچاره...دلم براش می سوزه.مسعود با لحنی دلسوزانه گفت : 

 با تعجب پرسیدم : برای دختره؟!

مسعود : نه بابا، این که واقعی نیست! منظورم داروینه.حس می کنم از نظر روحی روانی خیلی تحت 

 فشاره.

ان، هر چند من نمی پسندم اما باید این مدلی باشه هاش سوررئالیستیخودش که گفت نقاشی -

 .روانیش بده اوضاع روحیبگیم دیگه.دلیل نمیشه 

 مسعود : تو این چیزا رو نمی فهمی.

همین لحظه صدای داروین رو از پشت سرمون شنیدیم که بهمون سالم کرد.به سمتش برگشتیم و 

داروین یه کت صورتی پاستلی پوشیده بود با شلوار و اکسسوری باهاش سالم و احوالپرسی کردیم.

ی صورتی می دیدم! داروین هر ولین بار بود که کت مردونهبرای امشکی و پیراهن سفید.میشه گفت 

 کنم که لباسش بهشت اما اعتراف می لحظه داشت عجایب بیشتری از خودش به نمایش می ذاش

 میومد.مطمئنم اگه من لباس اون رنگی می پوشیدم افتضاح می شدم.
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 تون ناامید میشدم.کم داشتم از اومدنلبخند زنان بهمون گفت : کم

این دو تا اصرار داشتن  ی آخری کرد گفت : اتفاقا تا همین لحظهمسعود درحالیکه به من و سورن اشاره م

 نیایم.که 

 گفتیم : دروغ میگه. من و سورن بدون اینکه خودمونو ببازیم با خونسردی و هماهنگی

 ان!مسعود که زبونش از پررویی ما عاجز بود خندید و گفت : عجب آدمایی

 که اشکال نداره.در کل خوشحالمداره حقیقت رو میگه خندید و گفت: که مشخصا نفهمید کی داروین هم

 شدین. م جذب کدوم کاراومدین.از دور دیدم دم در متوقف شدین گفتم بیام ببین

: فکر کنم کشیدن همچین تابلویی خیلی سخت باشه.برای لوی پشت سرمون اشاره کردم و گفتمبه تاب

 گرفتی؟کشیدنش از چی الهام 

ی این زیاد دارم ولی خب درباره الهام منبعواسه کشیدن اینجور تابلوها : من داروین کوتاه خندید و گفت

 تابلو باید بگم همینجوری یهویی به ذهنم رسید.

 مسعود : تابلوهات رو قیمت گذاری هم کردی؟

 داروین : قیمتش بستگی به خریدار داره.

 مسعود : یعنی چی؟

 یعنی هر چی پولدارتر باشه بیشتر ازش پول می گیرم.خندید و گفت : 

 سورن : از کجا می فهمی کدومشون پولدارترن؟

هاشونم می شناسم و می دونم که رف زدنشون میشه فهمید.البته بعضیداروین : از سر و وضع و ح

 ندارن.مثل همین بابای شوکا. بیشتر مشکلی برای پرداخت

 بذاری؟ مسعود : می خوای سر دوست من کاله
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 داروین با خنده گفت : کاله که نه...

 مسعود : بهش میگم.هنوز نیومده؟

 داروین : چرا اتفاقا اومدن.

 اشاره کرد و گفت : اون سمت دارن تابلوهای داخل راهرو رو می بینن. ی نامعلومی پشت سرشنقطه به

 مسعود به سمت جایی که داروین بهش اشاره می کرد به راه افتاد.

 دست مسعود رو گرفت و گفت : جون مادرت یه وقت بهش چیزی نگی!داروین 

رده.  مسعود : مامان من م 

 داروین : خدابیامرزش.ولی جون بهراد نگو!

 من دلم واسه پول اون نمی سوزه..: باشه نگران نباشمسعود دستشو کشید و گفت

به محض رفتن  ی همینو تحمل کنم.براوجه نمی تونستم دخترشیچبا میشا مشکلی نداشتم اما به ه

 به سورن گفتم : میشه با مسعود بری و مواظبش باشی؟ مسعود

 سورن هم قبول کرد و فورا دنبال مسعود رفت.

 داروین که به خاطر حرفم گیج شده بود پرسید : از کی تا حاال مسعود به مواظبت شما دو تا نیاز داره؟

 راستی حامی کجاست؟از وقتی همزاد من تهدیدش کرده. -

 داروین : حامی اینجا نیست.

 زنگ بزن زودتر بیاد! با نگرانی پرسیدم : نیومده؟ کدوم گوریه؟ بدجور جا خوردم.
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.یه کاری براش پیش اومد، یه م کنه گفت : باشه بابا قاطی نکنداروین درحالیکه سعی می کرد منو آرو

رد.ولی چرا مسعود رو تهدید کرده؟ و حامی برام تعریف کی همزادتقضیه.لحظه رفته پایین االن برمی گرده

 !مگه باهاش مشکلی داره؟

برای لحظات کوتاهی به فکر فرو رفتم و نتونستم جوابی بدم.احساس کردم نباید ماجرا رو بهش 

باشه اما نمی خواستم  چیزایی فهمیده یه ی شوکا به مسعودی عالقهدرباره خودش بگم.احتمال می دادم

از شانس  ،ه و شبا میره دختره رو دید میزنهداره که دست بر قضا یه جن منحرفیب دیگه هم بدونه یه رق

 می خواد عموم رو سر به نیست کنه! سر همین قضیه بد همزاد منم هست و

نه مستقیما با مسعود مشکلی نداره ولی می ترسم به خاطر مشکالتش با هاموس و از لج اون گفتم : 

 نم چرا الکی ترس افتاده به جونم...یه بالیی هم سر مسعود بیاره.نمی دو

: نگران نباش.تو که به جلو حرکت کردیم.با بی خیالی گفت دستشو روی کمرم گذاشت و آروم آروم به

ی مسعود هم مطمئنا بالیی سرش ش انجام بدی.دربارهش کردی و قرار هم نیست کاری علیهاجبار کمک

کمک نمی خواست.با تهدید مسعود،هاموس رو نمیاره.اگه می خواست همچین کاری کنه دیگه از تو 

 تحت فشار می ذاشت.

عجیب نبود که همچین احتماالتی رو سر هم می کرد.چون داستان عشق و عاشقی ریونیز رو نمی 

 اینحال گفتم : آره درست میگی. دونست.با

رگ ای بزقرار داشت. روی میز یه کلمن شیشهبه قسمتی از گالری رفتیم که میز چوبی مربعی شکلی 

ای اشاره کردم کی چیده شده بود.به کلمن شیشهو شکالت و چند جور خورا ایشیشه دراز هایو لیوان

 و گفتم : این آب پرتقاله؟!

 داروین : آره.

 این همه آب پرتقال گرفتین؟! یعنی نشستین -
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وست دارم خوراکی دهام اهمیت میدم.ی کنی؟ من به سالمتی بازدیدکنندهداروین : آره دیگه، چرا تعجب م

 درجه یک بخورن.

 ای اونجا نبود.ی دیگهشه گفت به غیر از ما بازدیدکنندهنگاهی به دور و برم انداختم.می

 گفتم : چقدرم که اینجا شلوغه!

.همون تعداد معدودی که اومدن و از گالریم دیدن کردن چند تا کیفیت مهمه نه کمیت! ین: تیکه نندازدارو

کدومش رو ببینن اما هیچ هامونقاشیی زیادی بیان عده وگرنه چه اهمیتی داره کهخریدن. از تابلوهامو

 نخرن!

من به خاطر خودتون میگم که توی زحمت افتادین و این همه پرتقال آب گرفتین! آب پرتقال بعد یه مدت  -

 تلخ میشه.اگه کسی نباشه اینو بخوره زحماتتون هدر میره.

 شو می خورم.آب پرتقال نباش.خودم همه و نگرانت خندید و گفت:

 ؟!گفتی چند تا از تابلوهاتو فروختی -

 داروین : آره.

 سر جاشون هستن.چیزی از تابلوها کم نشده.که همشون ولی  -

فکر کردی وقتی می فروشمشون سریع میدم دست یارو ببرش؟ تا پایان این  اره خندید و گفت :دوب

مونن.منم چک خریدارش رو فعال نقد نمی کنم تا زمانی که تابلوها  نمایشگاه اینا سر جاشون باقی می

 رو بهشون تحویل بدم.

 پولکی نبودی! چی شد یهو انقدر به پول دراوردن عالقمند شدی؟ تا جایی که یادم میاد تو اصال -

 داروین : اشکالی داره اگه بخوام از هنرم پول دربیارم؟

 بود.نه اشکالی که نداره فقط برام عجیب  -
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 داروین : حقیقتش برای منم تا چند وقت پیش اهمیتی نداشت تا اینکه مامانم مریض شد.

 بال دور... -

اهاش کار می کرد رو داروین : ممنون.خالصه برای درمانش بابام مجبور شد کامیونی که ب

 های درمانش خیلی سنگین بودن.بفروشه.هزینه

 مگه بیماریش چیه؟ -

 .خون داروین : سرطان

 وای، جدی میگی؟! خیلی ناراحت شدم. -

م ه اما از اون طرف.ست.میشه گفت خوب شدنش مثل یه معجزهخوب شده داروین : البته االن حالش

ی کارش هم از دست داده.هر چند وانمود می کنه که براش مهم بابام حسابی مقروض شده و وسیله

رفتم تمام تالشمو بکنم تا پول دربیارم و نیست اما من می دونم چقدر تحت فشاره.برای همین تصمیم گ

 براشون بفرستم.

 ت با خانوادت داره بهتر میشه.خوشحالم که رابطه -

بابام چشم دیدن منو نداشت اول هم از م باهاشون همونجوریه.: خوشحال نباش چون رابطهد و گفتخندی

 مورفتم.با اینکه بابام چشم دیدناز خواهرم گ هم که همچنان هم اوضاع به همون صورته.این خبرها رو

نتونه کمر راست کنه.باید  و اقتصادی نداره و هنوزم راهم نمیده ولی نمی تونم اجازه بدم زیر فشار مالی

مامانمه که اون خانواده رو کنار هم نگه داشته.نمی خوام به خاطر مامانم هم که شده بهش کمک کنم.

دی به پا بشه و خدایی نکرده بیماری مامانم برگرده یا این دفعه به خاطر بیکاری بابام توی خونه اعصاب خر

 بابام سکته کنه.

 با شرمندگی گفتم : ببخشید که من پولی برای خرید تابلو ندارم...



 

 

ریونی    4کسان هیچ 249  

 

نداره.همین که اومدی ازت ممنونم.منم دوست ندارم کسی به زور ازم تابلو بخره.هر  یداروین : اشکال

 نیست. رید خب حتما نخواسته دیگه، زور کهکی خرید که دستش درد نکنه، هر کی هم نخ

کمکی بهش کرده  اون لحظه آرزو کردم که کاش می تونستم از داروین تابلو بخرم تا اینجوری

دربایستی روم افتضاح بود و اگه می خواستم ازش تابلو بخرم ممکن بود توی لیپو اوضاعباشم.متاسفانه 

که قیمت  ه بودچون چند دقیقه پیش به مسعود گفتش بهم بفروشه.تر از قیمت واقعیبمونه و خیلی ارزون

 تابلوهاش بستگی به وضع مالی خریدار داره.

قبل از اینکه این آب پرتقال تلخ بشه برای بقیه : چطوره ت برقرار شد تا اینکه داروین گفتچند ثانیه سکو

 ببریم؟

 چجوری ببریم؟! -

 داروین : اینجاها یه سینی بود...

 میز رو از نظر گذروند و گفت : ایناهاش.اطراف بعد 

ای نامعلوم خیره شد و خشکش زد.یه لحظه نگرانش گذاشت و یهو به نقطه سینی رو جلوی دستمون

 شدم.پرسیدم : چت شد؟

 داروین : هیچی، داشتم حساب می کردم چند نفریم.

 ترسیدم دیوونه! فکر کردم سکته کردی. -

 : مثه اینکه با عالئم سکته آشنا نیستی!و گفت خندید

 میگم بهتر نبود از لیوان یک بار مصرف استفاده می کردی؟ -

که  های کاغذی همتصد سال توی طبیعت می مونن.لیوانهای پالستیکی هفتصد هشداروین : نه.لیوان

ردهدر واقع درخت  ای رو ترجیح میدم.همون شیشهان.های م 
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 تا حاال از این زاویه به موضوع نگاه نکرده بودم! -

 های شیشه ای اوردم.یوانداروین : منم همینطور.شوکا بهم گفت.برای اینکه خوشش بیاد ل

محیط زیست شده نگو می خواد مخ دختر  دار: خب از اول همینو بگو! من فکر کردم دوستخندیدم و گفتم

 شو بزنه!مورد عالقه

 و گفت : استراتژی رو داشتی؟ای زد لبخند موذیانه

 واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. -

 ها کردیم.با هم شروع به پر کردن لیوان

 شدم...ت نگاه می کردم متوجه بهراد االن که داشتم به نیمرخ چند ثانیه گذشت و داروین گفت : راستی

 سریع پریدم وسط حرفش و گفتم : امیدوارم نخوای بگی جذابه!

 .پریده هم نگتررفته. من غلط بکنم! می خواستم بگم انگار زیر چشمت یکم گودداروین : 

 .یه شب هم خواب درست و حسابی نداشتماحتماال به خاطر اینه که اخیرا همش کابوس می بینم. -

 ی.داروین : تازه شدی عین من و حام

 ها خوش اومدی.بینتفم زد و گفت : به جمع کابوسی به کاضربه

داروین سینی رو برداشت و به سمت بقیه راه افتادیم.از اینکه ها رو تموم کردیم،وقتی کار پر کردن لیوان

بودم و نمی تونستم نگران دیر رسیدن حامی  رو بشم حس بدی داشتم.از طرفی همروبه قرار بود با شوکا

 ورودی چشم بردارم.از در 

روی هم قرار داشتن و حسابی سرگرم حرف زدن بودن.سورن کنار مسعود ایستاده مسعود و میشا روبه

 بود و شوکا هم با کمی فاصله سرگرم تماشای یکی از تابلوهای داروین بود.

 کرده باشه؟تون رو جلب : کاری هست که توجهبین جمع پخش کرد و از میشا پرسیدها رو داروین آبمیوه
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ا فکر کنم شوکا به این یکی : بیشتر کارهاتون رو دوست داشتم امشا مشتاقانه و با لبخند جواب دادمی

 ی شدیدی پیدا کرده.عالقه

اره کرد و گفت : میشه بپرسم تابلویی که شوکا تا چند ثانیه پیش بهش خیره شده بود اش با دست به

 تون خطور کرد؟ش ک ی و چجوری به ذهنایده

های عجیب د.من خوابهام الهام بخشم برای کشیدن اون تابلو بودر حقیقت یکی از خوابروین گفت:دا

 زیاد می بینم.

.داروین با اینکه می دونست یه خریدار پروپاقرص قیمت تابلو در مورد به صحبتمیشا و داروین شروع کردن 

ف تیکه پار می کرد.جالبه قیمت براش مهم نیست و مدام تعار برای تابلوش پیدا کرد اما وانمود می کرد که

 اونجا بود که فهمیدم عشق چقدر می تونه آدما رو تغییر بده! دم می گفت از تعارف خوشش نمیاد.همین آ

نگاهی به تابلوی مورد بحث انداختم.میشه گفت از بین مکالمات تکراری و بی محتوای میشا و داروین 

یه بیابون بود.با تر بود! فضای تابلو شبیه به رو جلب کرده بود هم اعصاب خردکن رنتابلویی که توجه سو

های زیادی به تصویر ساختمون،و در انتهای اون بیابون برفی  تفاوت که روی زمین برف نشسته بود این

دم آمی تونم بگم به آدم بود که قطعا  کشیده شده بودن.وسط تابلو هم یه موجود عجیب و غریب شبیه

دازه الغر بودن و شباهت زیادی به ها و پاهاش بیش از انای کوچیک و قدی کوتاه داشت.دستهجثنبود! 

بی ای مریض و ناراحت،پوست آشت اما بلند و مشکی داشت با چهرهپ.موهایی کمچوب خشک داشتن

 کامال سیاه بودن. ونکه زیرش درشت هاییو کبود و چشم

اون یارو از تابلو .حس می کردم هر لحظه ممکنه باعث میشد حالم بد بشه تابلونگاه کردن به اون حتی 

از همچین تابلویی  ی خل وضعتقل کنه! عجیب نبود که اون دخترهو بهم منشبیاد بیرون و مرض کوفتی

شون به پا شد اصال عین خیالش هم خونه ل هم وقتی اون هیاهوی ماورایی تو.شب قبخوشش میومد

 اینکه رفتارش شبیه به دخترای معمولی نبود، هیچ شباهتی هم به یه انسان نرمالنبود.عالوه بر 
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های مشترک زیادی ی داروینه.عالیق و روانی بازیشدهی گمنداشت.احساس می کردم دقیقا نیمه

 داشتن.

ه قلپ از حتی بکشم.با خیال راحت یبالخره دیدم که حامی وارد گالری شد و اون لحظه تونستم نفس را

رفت و  ش با میشا تموم شده بود،که مکالمه مون.دارویندم و منتظر شدم تا بیاد پیشپرتقالمو خور آب

ش خیلی درب زنی های مختش بیرون اورد و به شوکا داد.روشبار از جیب ککنار شوکا ایستاد.یه شکالت

 ن.و داغون بود

 وی طبیعت می مونه.شوکا شکالت رو ازش گرفت و گفت : ممنون، جلد اینم هفتصد سال ت

 ست.اگه تو هم نخوریش حتما یکی دیگه این کارو می کنه.داروین : می دونم، ولی در عوض خوشمزه

 شوکا : اما اینجوری گناهش گردن منه.

 و من گردن می گیرم.شداروین : گناه

بهش گفتم : کجا بودی؟! م ردم  حامی بهمون ملحق شد و با همه سالم و علیک کرد.کنارم وایساد و آروم

 از نگرانی!

 ؟!بودی با تعجب پرسید : نگران من

 آره دیگه! -

 م بشی وگرنه زودتر میومدم.کوتاه خندید و گفت : ببخشید، نمی دونستم ممکنه نگران

.سورن به سرفه کردیزی توی گلوش پریده باشه شروع انگار که چ مسعودهمگی ساکت بودیم که یهو 

 پشتش زد و گفت : یکم آب پرتقال بخور میره پایین. چند ضربه به

 روی زمین دهنش نزدیک کنه، از دستشلیوان رو به  بتونه ی مسعود شدیدتر شد و قبل از اینکهاما سرفه

میشا که شدن. و تغییر ناگهانی حالش مسعود با شکستن لیوان همه متوجهافتاد و خرد و خاکشیر شد.
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 ش بازویو پشت مسعود گذاشت و با دست دیگهایستاده بود دستشنزدیک به مسعود مثل سورن،

 ؟ می خوای برات آب بیاریم؟مسعود رو گرفت و گفت : چی شد

 هاش غلبه کنه و گفت : نمی دونم چی شد...سرفه ی کوتاهی تونست بهمسعود لحظه

سورن و میشا چیزی نمونده بود روی زمین بیفته که هاشو روی شکمش گذاشت و ای بعد دستلحظه

ی ما از دیدن اون حالت مسعود شوکه شده بودیم و به سرعت دورش جمع همه.جلوی افتادنش رو گرفتن

 شدیم.حامی خودشو به پشت مسعود رسوند و از پشت نگهش داشت.

همچنان دستشو روی شکمش بود و به سختی نفس می کشید. صورت مسعود خیس عرق شده

 حیه احساس درد می کرد.گذاشته بود و به وضوح از اون نا

رو به من و سورن گفت : حتما مسموم شده.باید  ،ی ما به خودش مسلط بودمیشا که بیشتر از همه

 سریع ببریمش بیمارستان.

 داروین با نگرانی گفت :بهتر نیست به اورژانس زنگ بزنیم؟

سراسیمه گفت : کمک  اورد و میشا کف باالمسعود  همین که میشا خواست جواب سوال داروین رو بده

 به پهلو بخوابونیمش. کنید

 با کمک سورن به پهلو خوابوندنش و میشا گفت : باید چند لحظه صبر کنیم تا کف تخلیه بشه.

به هوش هم نبود.چشماش بسته بودن و  انگار حتی دیگهبدتر از قبل میشد. وضعیت مسعود هر لحظه

 بی اختیار کف سفیدی از دهنش خارج میشد.

 نگرانی و پریشونی پرسید : شما مطمئنید مسموم شده؟ باسورن 

 مام عالئمش رو داره...فکر کنم االن دیگه وقتشه که ببریمش.تمیشا خیلی سریع گفت : 
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از گالری بیرون بردن.همه نگران و عصبی بودن میشا و سورن و حامی به کمک هم مسعود رو بلند کردن و 

این اتفاقم.باید به حرف سورن گوش  اصلی دونستم که مسبباما حال هیچکس مثل من نبود چون می 

ای که از عصبانیت .به خاطر خودخواهی و ترس احمقانهمی کردم و مسعود رو در جریان قرار می دادیم

.اونقدر از دست خودم چین درد و رنجی رو تحمل کنهمسعود داشتم چیزی نگفتم و باعث شدم هم

 م.عصبانی بودم که دلم می خواست بمیر

ترین وسیله نقیله به گالری بود و درست جلوی در پارک شده بود.میشا روی صندلی ماشین حامی نزدیک

عقب نشست و کنار مسعود قرار گرفت تا مواظبش باشه.من روی صندلی جلو نشستم و خود حامی 

تحویل  هم که قرار بود همونجا بمونه و برای بستن گالری به داروین کمک کنه،  سوییچ رو به سورن

 شون برسونه.خواست تا دخترشو به خونه هم سوییچ ماشین خودش رو به داروین داد و ازش داد.میشا

 خیلی زود سورن ماشین رو روشن کرد و راهی بیمارستان شدیم.

توی ماشین از شدت نگرانی سر جام بند نبودم و مدام به پشت برمی گشتم تا وضعیت مسعود رو چک 

ستان برسیم حالش تغییری نکرد.دائم عرق می کرد و بریده بریده نفس می تا وقتی به بیمارکنم.

برام مثل شکنجه بود.هر چی می گذشت بیشتر از خودم  یکشید.دیدن مسعود توی همچین وضعیت

متنفر می شدم و احساس گناه می کردم.باید تهدید ریونیز رو جدی می گرفتم و اجازه نمی دادم مسعود 

 ونستم زمان رو به عقب برگردونم.زم این بود که می تبه اون گالری بره.آرو

ماشین رو داخل  با پارتی بازی به خاطر پزشک بودن میشا ،تونستیموقتی به بیمارستان رسیدیم،

برانکارد و سریع پیاده شم و م خواست که به محض توقف ماشین ی بیمارستان ببریم.میشا ازمحوطه

جلوی ورودی اورژانس نگه داشت از ماشین بیرون اومدم و به کمک بیارم.همین که سورن ماشین رو 

سرعت کاری که میشا خواسته بود رو انجام دادم.قطعا به خاطر حضور میشا بود که کارهامون با سرعت 

و سهولت انجام میشد.توی بیمارستان همه بهش احترام می ذاشتن و هر دستوری که میداد رو سریع 

 اجرا می کردن.
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ای میشد که توی راهروی بیمارستان منتظر میشا بودیم تا برامون از حال ست دقیقهمن و سورن بی

با ما، و به محض دیدن حامی هم از راه رسیدنم داروین و یمسعود خبر بیاره.همین لحظه بود که دید

 .مون اومدنهایی سریع به سمتقدم

 همین که بهمون رسیدن داروین پرسید : چی شد؟!

 یچی...یعنی هنوز چیزی بهمون نگفتن.سورن جواب داد : ه

 داروین ازم پرسید : یعنی به نظرت کار همزادت بوده؟

 ای نمی تونم فکر کنم.به جز این به چیز دیگه -

 حامی : آخه چرا مسعود رو تهدید کرده؟

 سورن گفت : چون نمی خواد مسعود...

و گرفتم.دوست شجلوی حرف زدن وای به پهلوش زدم شو کامل کنه سقلمهقبل از اینکه بتونه جمله

 نداشتم داروین هم این وسط شکست عشقی بخوره.

و عملی کنه.اشتباه کردم نمی کردم تهدیدش اما من فکرد از این طریق هاموس رو بچزونه.گفتم : می خوا

 ش نگرفتم.که جدی

یزی داروین گیج به نظر می رسید و حامی بهم مشکوک شده بود.چند لحظه بهم خیره شد اما چ

 مو خوند و برای همین بحث رو ادامه نداد.نپرسید.شایدم ذهن

 از گالری بیرون نمی رفتم. حداقل منو در جریان می ذاشتین که فقط گفت : کاش

 با نگرانی گفتم : هنوزم معلوم نیست این اتفاق از گالری شروع شده باشه.
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از گالری  هم اینطور به نظر می رسه،حتما قطعا که باشه ی میشا مسموم شدهه گفتهسورن : اگه ب

مسعود چند روزه که با همیم و هر چی اون خورده ما هم خوردیم.اما توی  و شروع شده.چون من و تو

 گالری همین که اون پرتقال رو خورد حالش بد شد.

حتماال قبل ی ما از اون آب پرتقال لعنتی خوردیم اما فقط مسعود اینجوری شد.اداروین : راست میگه.همه

 کرده. همزادت چیزی توی آب پرتقال مسعود ریخته و مسمومش از اینکه حامی از راه برسه،

 حامی هم گفت : متاسفانه باید بگم حق با ایناست.

 عذاب وجدان داشت خفم می کرد.با اعصاب خردی زمزمه کردم : همش تقصیر من بود.

 و تو نمی تونستی جلوشو بگیری. عملی می کرداون بالخره تهدیدشو خودتو سرزنش نکن. گفت:داروین 

 ولی اگه من نزدیک مسعود نبودم شاید هاموس می تونست جلوشو بگیره. -

که به این نتیجه رسیدن  ستم همه.می دونشون سکوت کردن.حتی داروین هم دیگه چیزی نگفتههم

 .من مقصرم و دیگه نیازی به بحث نبود

 خودمونو بهش رسوندیم و دورش جمع شدیم. همگی بالخره میشا برگشت.وقتی دیدیمش

 حسابی دستپاچه شده بودم.با نگرانی پرسیدم : چی شد؟ حالش خوبه؟!

 ی تایید سرشو تکون داد و گفت : آره االن خوبه.داره استراحت می کنه.میشا به نشونه

 سورن : مشکلش مسمومیت بود؟!

 متاسفانه.نمی دونم چطور همچین اتفاقی افتاده اما ظاهرا با یه نوع چسب مسموم شده. میشا : بله

 «چسب؟»همه با تعجب زمزمه کردیم : 

ش بشه دست به قبل از اینکه وارد خونمیشا : خوشبختانه چون زود رسوندیمش بیمارستان تونستیم 

 .کار شیم
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 سورن پرسید : یعنی بزودی حالش خوب میشه دیگه؟

 م...: آره منتها فکر می کنم بهتر باشه تا صبح اینجا بمونه.سعی می کنم خودمم پیشش بمون میشا

 فقط باید به میکا زنگ بزنم. گفت: با خودش زیر لب

 دختر منو برسونید خونه؟قرار نبود  شما چرا اینجایید؟ بعد نگاهش به داروین افتاد و گفت :

 داروین : چرا، قرار بود ولی اجازه نداد.

 ن شد و گفت : یعنی چی اجازه نداد؟!یشا نگرام

 قاپید، سوار ماشین شد و رفت. مداروین : یعنی یهو سوییچ رو از دست

 یکم ناراحت به نظر می رسید. با گیجی ادامه داد:

 نامه نداره!ادی تنهایی بره؟ شوکا اصال گواهی: چرا اجازه دبه داروین گفت میشا که عصبی شده بود

: به جون مادرم من اجازه ندادم! قبل از اینکه بتونم جلوشو بگیرم دوید و رفت.خیلی مظلومانه گفتداروین 

 تند می دووه!

می گشت از ما جدا  هاش دنبال موبایلشدرحالیکه با کالفگی توی جیبمیشا با تاسف سری تکون داد و 

 شد.

 

******* 

 

گذشته بود و من و سورن همچنان توی بیمارستان بودیم.داروین و حامی هم می خواستن  ساعت از دو

با  و فقط باعث میشد خسته بشن.با توجه به اینکه من شون چیزی رو تغییر نمی دادبمونن اما موندن
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ن اذیت بشن.قرار شد خودم وده بودم، دوست نداشتم بیشتر از او بهم زشونندونم کاریم بساط گالری

 بهشون زنگ بزنم و از حال مسعود باخبرشون کنم تا بعدا به دیدنش بیان.

و می دادن.هر بار هم که از میشا حالشن ی مالقاتتوی بیمارستان بودیم بهمون اجازهمدتی که تمام 

پرسیدیم می گفت که خوبه اما داره استراحت می کنه.بدون شک مقصر اون اتفاق من بودم که داستان 

 مسعود پنهان نگه داشتم.فکر کنم برای همین بود که سورن زیاد باهام حرف نمیزد. ریونیز رو از

کس به جز من و سورن توی راهرو نبود.هر دو روی صندلی نشسته بیمارستان ساکت و آروم بود و هیچ

 بودیم و چیزی نمی گفتیم.

بفهمه من باعث شدم به سورن نگاه کردم و با صدایی آهسته ازش پرسیدم : به نظرت اگه مسعود 

 همچین بالیی سرش بیاد چیکار می کنه؟

هاش قرمز شده بودن با صدایی بی رمق گفت : سورن که حسابی خسته به نظر می رسید و چشم

 بستگی داره.

 به چی؟ -

سورن : به اینکه چه زمانی بفهمه.اگه توی این شرایط و با وضعیت جسمی االنش بفهمه که احتماال کار 

عصبانیتش می خوابه و کاری باهات نداره.اما اگه بعدا بهش  یه مدت هم برنمیاد.بعدخاصی از دستش 

 بگی پدرتو درمیاره.

 دار کردم؟غرورشو خدشه ش،ی دعوا با همسایهی شکست تو پروندهبه نظرت به اندازه -

با ،بودتر ه فکر نکنم.اون خیلی ضایعشو بیرون داد و کمی فکر کرد : نمی دونم...نسورن با خونسردی نفس

 بود. ضایگیاما این یه آسیب جانی بدون ضرر مالی زیاد! 

 واقعا؟! -
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می تونستی جلوشو .با اینکه شد که به نظرم اصال هم ضایع نبود بنده خدا حالش بدسورن : آره دیگه.

 !م که بهتره بگیم ولی گوش نکردیبگیری و منم توی پمپ بنزین بهت گفت

 با کالفگی گفتم : انقدر سرکوفتم نزن!

 اعتراض آمیز گفت : اولین باره که دارم به روت میارم!

 ای داره وقتی خودم می دونم گند زدم؟آره ولی گفتنش چه فایده -

 ی اینجا موندن چیه؟ک میشه.تو به من بگو فایدهدلم خنش اینه که سورن : فایده

 ای برو خونه.من همینجا می مونم.تو اگه خسته -

من و تو دردی رو ازش  هسورن : مسعود که قراره تا صبح اینجا باشه.دوستشم که باالی سرشه.موندن

 دوا نمی کنه.

 گفتم که، تو برو.من می مونم. -

 سورن : اگه تو نیای منم نمیرم.

 ای.ت داره داد می زنه خستهقیافهبه من چیکار داری؟ برو خونه بگیر بخواب.تو  -

 تو بده برم اونجا.سخته تا شیرگاه برم.سورن : خب پس کلیدهای خونه

 ی خودت؟چرا نمیری خونه -

 ی مسعود جا گذاشتم.مو تو خونهسورن : کلیدهای خونه

سیگار و فندکم هم نیوردم.از بعدازظهر تا حاال یه نخ ای بابا...منم کلیدهامو همونجا گذاشتم.حتی  -

 سیگارم نکشیدم.

 سورن با اعصاب خردی گفت : چقدر گیجی! چطور کلیدهاتو جا گذاشتی؟
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 خوبه خودتم کلیدهات همراهت نیست. -

 سورن : خب حاال چه خاکی به سرمون بریزیم؟

 ی مامانت اینا؟نمیشه بری خونه -

رم اونجا بابام با قمه میفته دنبالم.روی خوابش خیلی حساسه.پاش بیفته ب شب سورن : اگه این موقع

 بخاطرش آدم هم می ک شه.

شو گذاشت توی داشبرد ماشینش.می تونیم از دوستش بخوایم سوییچ ماشین مسعود کلید خونه -

 مسعود رو از جیب کتش دربیاره بده بهمون که بری اونجا بخوابی.

 نی تا شیرگاه برم؟!سورن با ناامیدی پرسید : یع

 می تونی توی ماشین هم بخوابی.هر چند زیاد راحت نیست. -

از یه پرستار خواستیم میشا رو صدا بزنه تا بتونیم سوییچ ماشین مسعود رو ازش بگیریم.میشا سوییچ 

این رو برامون اورد و بهمون اطمینان داد که تا صبح خودش کنار مسعود می مونه و نیازی به حضور ما نیست.

شد که تصمیم گرفتم توی بیمارستان نمونم و با سورن برم.خیالم از بابت مسعود راحت بود و می دونستم 

آلود به نظر می رسید خواب خسته و که دوستش مراقبشه اما از تنها فرستادن سورن می ترسیدم.خیلی

بالیی که سر مسعود اومد، و می ترسیدم موقع رانندگی اتفاقی براش بیفته.اصال دوست نداشتم بعد از 

 ی بیمارستان.ه بزنم و سورن رو هم بفرستم گوشهیه گند تاز

ساعت دو و نیم شب بود که با سورن از بیمارستان بیرون اومدیم و خودمونو به ماشین مسعود که نزدیکای 

کشتن مونو به گالری داروین پارک شده بود رسوندیم.اجازه ندادم سورن رانندگی کنه.ترسیدیم جفت

برای همین  ،بده.خودم پشت فرمون نشستم و راهی شیرگاه شدیم.مسیر خیلی خلوت و کم تردد بود

.در تمام طول راه سورن در حال چرت زدن بود و رسیدیمی مسعود به خونهحالت عادی خیلی زودتر از 

 مون رد و بدل نشد.ترین حرفی بینکوچک
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داخل حیاط پارک کردم و داشتم  ماشین روود رسیدیم.ی مسعکمی از سه گذشته بود که به خونه ساعت

 :رده از ماشین پیاده شد و گفتای پف کمی بستم که تازه سورن از خواب بیدار شد.با قیافه خونه رو در

 رسیدیم؟

 سمتش رفتم و گفتم : نه هنوز تو راهیم.

 میرم.همینطور که داشتیم به سمت خونه می رفتیم سورن گفت : دارم از خستگی می 

 من انقدر عذاب وجدان دارم که بعید می دونم خوابم ببره.کاش می تونستم توی بیمارستان بمونم. -

 سورن : خب می موندی.

 ترسیدم جنابعالی بری زیر تریلی! با این وضعیت می خواستی رانندگی کنی؟ -

 کمی فکر کرد و گفت : راست میگی.

 خونه یا نه! یادم رفت از میشا بپرسم دخترش سالم رسیده -

 سورن : حاال نگران دختر اون شدی؟!

ای هم آسیب ببینن کردم کسایی دیگهای که .فقط می ترسم به خاطر پنهان کارینه نگرانش که نیستم -

 اگه باعث نمیشدم اون بال سر مسعود بیاد، دختر اونم تنها نمی رفت خونه.و گناهش دامن منو بگیره.

 ی!سورن : پس در واقع نگران خودت

 آره خب ولی دوست هم ندارم باعث درد و بدبختی دیگران بشم. -

ی ب رید و می داد جا سر داروین رو مسورن : نگران نباش، اگه واسه دخترش اتفاقی افتاده بود که همون

 که چیزی نگفت. دست حامی.البد سالم و سالمت رسیده

 راست میگی. -



 

 

ریونی    4کسان هیچ 262  

 

رفت و با صدای بلند گفت : می دونی  ی پایینطبقه خواببالخره به خونه رسیدیم.سورن به سمت اتاق 

 االن بیشتر از هر چیزی دلم چی می خواد؟

 که بخوابی؟ -

 از داخل اتاق با صدای بلند گفت : که بشاشم.

 کوتاه خندیدم و گفتم : معلومه خیلی تحت فشار بودی.

از هر چیزی دوست دارم  : ولی من بیشترهامو می شستم گفتمدرحالیکه دست به آشپزخونه رفتم و

 هم بدتره. مصب از زره آهنیدنیاست.ال ترین لباسئنم شلوار جین، ناراحتشلوارمو عوض کنم.مطم

 هام بود.ممنون که یادآوری کردی.: اونم یکی از اولویتیدم که گفتنشصدای سورن رو 

که  با بطری بخورمجوری ای آب رو برداشتم.می خواستم همونر یخچال رو باز کردم و بطری شیشهد

ی کافی عذاب وجدان داشتم.روی یمون شدم.بیشتر از اون نباید به مسعود خیانت می کردم.به اندازهپش

 پشت سر هم داشتم و توش آب ریختم.دو لیوانیا نه.همون رو بر ستم تمیزهکابینت یه لیوان بود.نمی دون

 بطری رو توی یخچال گذاشتم.دوباره خوردم و  آب

 یخچال رو بستم برق قطع شد و خونه در تاریکی مطلق فرو رفت.همین که در 

 داد زد : وای! از دستشویی با صدای بلندسورن 

 : چی شد؟!بلند گفتمنگران شدم و 

 ؟ برق رفت دیگه!سورن : یعنی خودت نمی بینی چی شد

 ای افتاد.فکر کردم اتفاق دیگهآها...اونو میگی.  -

 سورن : چه اتفاقی بدتر از این؟!
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 دیدم.مطمئنم سورن هم همچین وضعیتیو هیچی نمی نکرده بودن هام به تاریکی عادت هنوز چشم

هام داشتن به تاریکی عادت نگاهی به دور و برم انداختم.با اینکه چشم دستمو به یخچال گرفتم وداشت.

 می کردن اما بازم به سختی میشد جایی رو دید.

 گفتم : فلش گوشیتو روشن کن دیگه!

توی جیب چرا باید موبایل عزیزمو با خودم ببرم دستشویی؟! هنوز با بی حوصلگی جواب داد: سورن

 روشن نمی کنی؟خودت چرا توی اتاق.کاپشنمه،

 مال من همراهم نیست.اصال امروز با خودم نیورده بودمش. -

 صدای باز و بسته شدن در دستشویی رو شنیدم.از قرار معلوم سورن تونست خودشو نجات بده.

 ای رو تو همچین موقعیتی قرار نده.شنیدم که گفت : خدا هیچ بنده

 بهتره بگی هیچ کافری رو! -

 سورن : حرف مفت نزن!

خندیدم.نمی دونستم سورن کجاست و فقط صداشو می شنیدم.خودمم کنار یخچال گیر افتاده 

 یوار نخورم.به در و د تا مهامو جلوم گرفته بودبودم.سعی کردم قدمی به جلو بردارم.دست

 بلند گفتم : االن که این وضعیت پیش اومده نظرم برگشت.

 سورن : درباره ی چی؟

 ی ا پن! گفتم : آشپزخونه

 سورن : اگه اپن بود هم وضعیتت همین بود.

 مشکل اینجاست که نمی تونم درو پیدا کنم! -

 کم جلو رفتم و خودمو به چهارچوب در رسوندم.کم



 

 

ریونی    4کسان هیچ 264  

 

 کجایی؟سورن پرسید : تو االن 

 .دارم از آشپزخونه میام بیرون -

 ببینم. تا حدودی ام.االن دیگه می تونم: من نزدیکای شومینهسورن

 منم همینطور... -

 همین لحظه زانوم محکم به مبل برخورد کرد و آخی گفتم.

 سورن با تمسخر گفت : کامال مشخصه.

 که دید در شبم خوب باشه؟جغدم مسخره نکن! فکر کردی من  -

 دو متر بیای جلو حله.سورن : 

 دو متر بیام جلو تازه به تو می رسم.دستشویی رو چیکار کنم؟ -

 سورن : تو هم می خوای بری دستشویی؟!

 تازه لباسم هم عوض نکردم. فکر کردی تو تنها کسی هستی که شاش داری؟ -

 از دستم شاکی شد و گفت : پس تا حاال چه غلطی می کردی؟

 دم!داشتم آب می خور -

 ساکت شدیم. هر دو با شنیدن اون صدا وخونه پیچید  یود که صدایی توهمین لحظه ب

 سورن با تردید پرسید : تو هم شنیدی؟

 بدون حرکت سر جام موندم و گفتم : آره ولی نمی دونم...
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 بود که ی باالهای طبقهره تکرار شد.صدای در یکی از اتاقمو کامل کنم صدا دوباقبل از اینکه بتونم جمله

انگار ش بدیم.تشخیصمن و سورن به وضوح تونستیم بشنویم و  تی برای بار دوم صدا اومدبسته شد.وق

 یم اما نفهمیدیم صدای چیه و بار دوم که بسته شد متوجه شدیم.ی اول صدای باز شدنش رو شنیددفعه

 با نگرانی گفتم : قطع برق و این سر و صداها طبیعی نیست...

من میرم سمت اتاق چشم بسته غیب میگی؟معلومه که طبیعی نیست!صبی گفت : عسورن با صدایی 

 موبایلمو بردارم بلکم یه خاکی به سرمون بریزیم!که 

بازم متوجه نشدیم ی باال شنیده شد.از طبقه آروم و نامفهومای سکوت برقرار شد و بعد صدایی لحظه

اما تاریکی اجازه نمی داد سریع حرکت کنه و  و به اتاق برسونهخودش چیه.سورن سعی داشت صدای

ی بشنوم.دوباره صداهاشو های آهستهخش قدم.می تونستم صدای خشخیلی آروم راه می رفت

های ممتد و طوالنی.برای یه ش می کردیم.صدایی شبیه به نالههر دو با دقت گوتکرار شدن. ی باالهطبق

هام می تونن بیش از حد اواخر یاد گرفته بودم که کابوس ونلحظه شک کردم که باز دارم خواب می بینم.ا

 ثانیه لحظه بیدارم.توی بیمارستان حتی یکواقعی و ترسناک باشن اما یه جورایی مطمئن بودم که اون 

انندگی می کردم پس هم احساس خستگی نکرده بودم و در مسیر برگشت به خونه هم من بودم که ر

 م می کرد.ی میفتاد دیوونهایکه توی بیداری داشت همچین اتفاقخواب باشم.فکر این امکان نداشت

 زیر لب گفتم : نکنه دارم کابوس می بینم!با تردید 

 !! اگه خنگ بازی دربیاری می ک شمتسورن فورا گفت : خواب نیستی احمق جون

 االن کجایی؟تو :  با نگرانی پرسیدمازم دور شده بود. بیشتر از قبل انگار بود کهصدای سورن جوری 

 سورن با دستپاچگی گفت : نمی دونم!

ی باال میاد ضجه و ناله ایی که از طبقهبه این نتیجه رسیدم صدکم مه داشتن.کمصداها همچنان ادا

ز بود.یه .بیشتر شبیه یه آوانیست درد و ناراحتی دقت میشد فهمید که اون صدا همراه با.با کمی نیست
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تر از اون صدا به ذهنم هجوم اوردن.قبال شنیده بودم ترسناک یافکاریهو بیگانه.ن ی نامفهموم به زبوترانه

ی شبیه الالیی می مرموز ش براش آوازکه قبل از شکار طعمه وجود داره موجودی به اسم مانیتکور

باید یه راهی بود. به خاطر طلسم روی دستم، به سمت من و سورن اومده ماورایی اون موجود خونه.شاید

دفاع از خودمون پیدا می کردیم.اما توی اون تاریکی کاری از دستمون برنمیومد و تنها امیدم به سورن  برای

 بود و اینکه بتونه خودشو به موبایلش برسونه.

هایی محکم و سنگین .انگار یه آدم سنگین وزن با قدمی باال صدای دویدن شنیدمقهای بعد از طبلحظه

صدا باعث شد بیشتر از قبل احساس ترس کنم چون حس می کردم یه  شروع به دویدن کرد.شنیدن اون

چون جسم ملموسی  موجود غول پیکر و مخوف بزودی بهمون نزدیک میشه.از طرفی هم حس می کردم

ای هم به این .لحظهو خودمونو نجات بدیم همچین چیزی بهش آسیب بزنیم ممکنه بتونیم با چاقو یا داره

ای به و برامون صدمه برای گول زدن و ترسوندن ما باشن صرفا اون صداهای همه فکر کردم که شاید

 د و نمی دونستم.هر لحظه هزاران حدس و گمان ناجور و ترسناک به ذهنم می رسیهمراه نداشته باشن

با اینکه دید محدودی داشتم و توی تاریکی نمی .و به کدومش اعتماد کنم چیکار کنم با اون الهامات

بودم و امید داشتم که بتونم ی باال چشم دوخته به طبقه با اینحال ،اطرافمو واضح ببینممحیط  تونستم

تنها کاری  این !مت بهم حمله میشهتا حداقل بفهمم از کدوم ساون موجود رو توی تاریکی ببینم  یسایه

 بود که از دستم برمیومد.

 .بی اختیار گفتم : دیدمش!ها ببینمجسم سیاهی رو باالی پلهتونستم چند ثانیه گذشت و 

 سورن گفت : چی؟!

می ترسیدم یه لحظه ازش چشم بردارم و گمش کنم.حتی چشم دوخته بودم. هابه جسم سیاه باالی پله

.ظاهرش عجیب بود.با اینکه توی تاریکی به درستی نمی تا حواسم پرت نشه جواب سورن رو هم ندادم

رو باالی  یهیکل بلند ویه مرد قد یسایه ببینمش اما چیزی که فکر می کردم نبود.انتظار داشتم تونستم
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 روی زمین نشسته شایدمی یه بچه می دیدم.با قدی به اندازه ی مبهمیه هاله به جاش اما ها ببینمپله

 کوچیکی داره.ی جثه واقعا نشسته یاید.نمی تونستم تشخیص بدم که بود که اینطور به نظر می رس

ها سرازیر شد.انگار چهار دست و پا روی زمین می خزید.خیلی سریع یهو شروع به حرکت کرد و از پله

ایجاد می سر و صدای زیادی  شهای محکمخورد دست و پاش به کف زمین و قدمبر حرکت می کرد و

 چهار دست و پا راه میره. وجود می اورد مطمئن بودم که داره از سر و صدایی که به.نکرد

تر میشه بی اختیار جیغ کشیدم.برای اولین و اینکه هر لحظه داره بهم نزدیک شبا دیدن راه رفتن سریع

 د.تا اون لحظه خودمم نمی دونستم توانایی اینو دارم کهم بیرون میومبود که همچین صدایی از حنجرهبار 

 با صدایی کامال زنونه جیغ بکشم!

با صدای بلند چند بار تکرار کرد : االن میام ،شنیدن اون سر و صداها حسابی هول کرده بودسورن که با 

 کمکت...نگران نباش...اومدم.

پیدا کنم.به تنها فکری که به ذهنم رسید این بود که به آشپزخونه برگردم و یه چاقو برای دفاع از خودم 

ی دردناکی بود چهارچوب در برخورد کرد.ضربهم به ی راستم محکموقع ورود شونهسمت آشپزخونه دویدم.

می کرد هیچ بود! وقتی به پشت سرم نگاه  دردش در مقابل چیزی که داشت تعقیبماما اهمیتی ندادم.

های کف آشپزخونه باعث میشد به راحتی بهم نزدیک میشه.رنگ سفید سرامیک کردم دیدم که داره

بالغی بود که چهار دست و پا به سمتم  ببینمش.چیزی که می دیدم جسم تیره و ملموس آدم

 میومد.سرعتش به طرز عجیبی زیاد بود.نتونستم تحمل کنم و دوباره جیغ کشیدم.

 ورن رو شنیدم که گفت : دارم میام!صدای س

اما قبل از اینکه به در آشپزخونه برسه پاش لیز خورد و موبایلش  ،و هم دیدمشبرای یه لحظه فلش موبایل

بی خیال موبایلش شد و به سمت من اومد.اون موجود قبل از و چراغش خاموش شد.از دستش افتاد 

ش سعی کردم از خودم دورطرف خودش کشید.روی زمین افتادم. سورن بهم رسید و مچ پام رو گرفت و به
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نداشت.انگار دستم بدون اینکه بهش بخوره از جسمش رد میشد.اون  کنم اما دستم باهاش هیچ تماسی

 بود. ناعادالنه در عین حال عجیب و بود اما من نمی تونستم لمسش کنم!گرفته مچ پای منو 

کنار بزنه، از  لمس کنه و نمی تونه اون موجود رو اون هم مثه من فهمید کهوقتی سورن بهم رسید و 

پشت دستشو دورم حلقه کرد و خواست با کشیدن من به سمت خودش پامو آزاد کنه.اما بی فایده بود 

و اون یارو مچ پامو محکم گرفته بود و ول کن نبود.این کار سورن عالوه بر اینکه کمکی بهم نمی کرد باعث 

ردم.میشد احساس کنم دارم از وسط نصف میشم! داشتم از شدت درد و ف  شار می م 

 چاقو بیار!یه به سورن گفتم : چاقو...

 سریع پرسید : کجاست؟

 گفتم : توی کشو!

سورن منو رها کرد و رفت دنبال چاقو.همین که ولم کرد، اون موجود تونست منو به سمت خودش بکشه.به 

مانعی نبود و روی زمین  راحتی داشت منو روی زمین می کشید و با خودش می برد.زورش خیلی زیاد بود

دستمو به چهارچوب در  و خودمو بهش بند کنم.قبل از اینکه کامال از آشپزخونه خارج بشمبگیرمش تا 

خورده  ای که حین ورود به آشپزخونهن درد شدیدی داشت و به خاطر ضربهی راستم همچناگرفتم.شونه

 بود و فشاری که اون لحظه تحمل می کرد می لرزید.

کردم،چون ممکن خودمو جمع و جور  دم که داره به سمتم میاد.سریعپیدا کرد و دیبالخره سورن چاقو رو 

! خوشبختانه درست هدف گیری کرد و مستقیم به توی شکم من فرود بیاد با چاقوبود زمین بخوره و 

 سمت اون موجود عجیب و غریب هجوم برد.

مون شدن برق باعث نشد خیال.اما وصل ناپدید شد در عرض یک ثانیه برق وصل شد و اون موجود هم

 رسید. مونی باال به گوشای کوبیده شدن یکی از درهای طبقهراحت بشه چون بالفاصله صد
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با نگرانی گفت :  ی باال نگاه کرد،ایین پای من ایستاده بود به طبقهسورن که همچنان چاقو به دست پ

 یعنی دوباره رفت باال؟!

 م نشستم و گفتم : ظاهرا که اینطور به نظر میاد!به سختی سر جاجواب سوالش بدیهی بود!

 سورن : حاال چی کار کنیم؟!

 شو پیدا کردیم.فکر کنم نقطه ضعف -

 سورن به چاقو توی دستش نگاه کرد و گفت : آره راست میگی.عمرا اگه اینو از خودم جدا کنم!

 سعی کردم از جام بلند شم.سورن هم دستمو گرفت و گفت : پات درد می کنه؟

 نه، بیشتر کتفم درد می کنه.وقتی فرار کردم اومدم توی آشپزخونه،به چهارچوب در خوردم. -

: بهتره تو هم یه چاقو دستت بگیری به آشپزخونه رفت و گفت موبایلشو از روی زمین برداشت و سورن

 مون راحت باشه.که تا صبح خیال

 با تعجب پرسیدم : یعنی می خوای شبو اینجا بمونیم؟

نزدیکای چهار صبحه.همینجا  بهم داد.گفت : آره دیگه.االنسورن برگشت پیش من و یکی از چاقوها رو 

 می خوابیم،چند ساعت دیگه هم میریم دنبال مسعود میاریمش.

 ی خوبی نیست!به نظرم اصال ایده -

م می دونی خطرناکه چون خودت سورن : باز داری خنگ بازی درمیاری! تو هر جا هم که بری بازم برات

 ها میفتن.منم که نمی تونم تو روو به خاطر طلسم روی دستت این اتفاقی مسعود مشکلی نداره خونه

ایم و نمی تونیم برگردیم بیمارستان.پس ی خودم.هر دومون هم خستهبا این وضعیت ول کنم و برم خونه

 بهتره همینجا بمونیم و تا صبح صبر کنیم.

 ابیم؟بهتر نیست توی ماشین بخو -



 

 

ریونی    4کسان هیچ 270  

 

تره.اینجا ی امنیت ماشین خیلی پایینگفت : عقلتو به کار بنداز! حاشیهپوکر فیس نگاهم کرد و سورن 

حداقل راه در روی بیشتری داریم.امکانات دفاعی هم بیشتره.نهایتا می تونیم گلدونی چیزی سمت یارو 

 پرت کنیم.ولی اگه توی ماشین ظاهر بشه و درو قفل کنه چی؟!

 ر نکرده بودم!به این فک -

 هاتو عوض کن که بخوابیم.سورن : خیلی خب، برو لباس

 متاسفانه نمی تونم... -

 سورن : چرا؟

 هام باالست.تو اتاقی که دیشب توش خوابیدم.آخه لباس -

 سورن : خب پس برو دستشویی که حداقل راحت شی.

 اونم کنسل شد. -

 سورن : اون دیگه چرا؟

 شدم.بند شاشفکر کنم از ترس  -

 .ولش کناصال سورن : خیلی خب،

چون اساسا  نمی دونم چرا اونجا رو انتخاب کردیمستیم.نش بود شومینه ای که نزدیکرفتیم و روی قالیچه

جا بهترین جاست.دو سه تا با اینحال سورن تشخیص داد که اونشومینه خاموش بود و گرمایی نداشت! 

 انداخت.های مبل رو برداشت و به سمت من از کوسن

 پرسیدم : به نظرت ممکنه دوباره برگرده؟

 سورن : صد در صد.

 حاال باید چیکار کنیم؟ -
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 سورن : نمی دونم...شاید بهتر باشه نوبتی بخوابیم.

 باشه، پس تو بخواب.من حواسم هست. -

 سورن گفت : این موبایل کوفتیت کجاست؟

 گذاشتمش.نگاهی به دور و برم انداختم و گفتم : همین جاها 

 ها دیدم.دورتر روی یکی از عسلیموبایلمو کمی 

 بهش اشاره کردم و گفتم : اونجاست.

تنظیم کرد و  برای گذاشتن زیر سرش ها رویکی از کوسنکنارم نشست.جای  اومدسورن برش داشت و 

 چاقو به دست دراز کشید.

 مو مشغول کرده!یه چیزی ذهنگفت : 

 چی؟ -

گیری و یادگیری دعا و این چیزا.پس چرا االن از هیچکدوم استفاده دنبال جن سورن : تو این همه رفتی

 نکردی؟

حتی اسمم هم یادم رفته بود چه برسه به دعا! تازه االن که گفتی یادم اومد وگرنه اون لحظه مخم  -

 هنگ کرده بود.

 سورن خندید و گفت : راستی چطور تونستی جیغ بکشی؟

 فهمیدم همچین قابلیتی دارم! گفتم : خودمم نمی دونم.تازه

 بیدار شد. پنهان شده بود که یهو سورن : انگار یه دختر تو وجودت

 همچنان می خندید.
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 بود. دار ترین تجربیات زندیگمکی از خندهسورن : ی

 من بودم که کتف و مچ پام داغون شد. آره بایدم بخندی. -

ش هم به مراتب بدتره! صفحه از آسیب جسمی این که سورن : منم آسیب دیدم! موبایل عزیزم به فنا رفت

 دیگه روشن نمیشه.،شکسته

 منم یه کوسن زیر سرم گذاشتم و کنار سورن دراز کشیدم.

 گفتم : فردا خودم می برم برات درست می کنم.

فقط مواظب باش خوابت نبره! اصال دوست خودم درستش می کنم. سورن : نمی خواد حاتم بخشی کنی!

 می خنده. مو باالی سرم نشسته و داره به ریش نداشتهباز کنم و ببینم یار ندارم چشمامو

 نه خیالت راحت باشه.اینکه دراز کشیدم دلیل نمیشه بخوابم. -

 سورن : اگه انقدر خسته نبودم خودم بیدار می موندم.

 به من اعتماد نداری؟ -

 سورن : نه!

 متاسفانه در حال حاضر مجبوری اعتماد کنی! -

 بدبختانه! : بهتره بگی سورن

 ها رو خاموش کنیم؟میگم بهتر نیست برق -

 سورن : اصال فکرشم نکن!

ره بهمون حمله کنه حتما مثه ها! به این فکر کن که یارو اگه بخواد دوباتر می خوابیخاموش باشه راحت -

 ی قبل برق رو قطع می کنه.دفعه
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مرگمو بذارم انقدر بهم استرس وارد نکنی؟ اگه  ی: میشه قبل از اینکه کپه عصبی شد و گفت سورن

تو روشن کن.حتی االمکان یه جیغ روشن باشه خیال من راحت تره.اگرم برق قطع شد اون فلش گوشی

 هم بکش که منم بیدار شم.

 مسخره می کنی؟ -

 خندید و گفت : نه، جدی میگم.دوست دارم قبل از به فنا رفتن بیدار باشم.

 .بگیر بخواب.باشه، خیالت راحت -

باشم  مونو داشتهطولی نکشید که سورن خوابش برد.با اینکه قول داده بودم بیدار بمونم و هوای جفت

بیشتر از قبل کرد.سکوت خونه هم به این احساس دامن میزد و هر لحظه  خستگی بهم غلبهکم اما کم

د از اون و نخوابم اما بعمقاومت کنم لودگی می کردم.تا ساعت پنج تونستم آاحساس خستگی و خواب

 نکه سورن رو بیدار کنم خوابیدم.هام سنگین شدن و بدون ایپلکم

 

******* 

 

از خواب پریدم.به قدری ترسیدم و هول شدم که فورا سر جام  و ترسناکی با صدای جیغ عجیب و غریبی

نشسته بود و داشت بهم تر روی مبل .سورن کمی اونطرفدور و برمو از نظر گذروندمبا نگرانی نشستم و 

 می خندید.یه فنجون چایی هم دستش بود.

 همچنان توی شوک بودم.پرسیدم : صدای چی بود؟!

من بودم.داشتم سعی می کردم مثه تو جیغ بکشم ولی نمی دونم چرا انقدر  :با بی خیالی گفت سورن

 َکت و کلفت شد!
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 من متوجه نشدم؟!: کی بیدار شدی که راحت شد و نفس عمیقی کشیدم.گفتم خیالم

 ای میشه.سورن : بیست دقیقه

 به میزی که جلوش بود اشاره کرد و گفت : بیا چایی کوفت کن.تازه َدمه.

 از جام بلند شدم و با بی حوصلگی گفتم : چته باز سادیسمت اود کرده؟

 م.دارم اینجوری تالفی می کنولی چون حال ندارم عصبانی بشم  ،امت عصبانیسورن : نه، از دست

 روی سورن بود نشستم و گفتم : چاییش سرد که نیست؟روی مبلی که روبه

 سورن : نه بابا، همین االن ریختم.نمی بینی بیست سانت بخار ازش بلند میشه؟

 شاز خیلی داغ بود.اصال نمیشدسینی برداشتم و به لبم نزدیک کردم.درست می گفت. فنجون رو از توی

 .هنوز احساس خستگی می کردم.سینیبرش گردوندم توی .دوباره خورد

 گفتم : ساعت چنده؟!

 سورن : هشت و نیم.

 مواد مذاب به داغ تبدیل بشه و بتونم بخورمش.همینجوری به فنجونم ز ل زدم.منتظر بودم از چیزی نگفتم.

 ام؟چرا از دستت عصبانیکنجکاو نیستی که سورن پرسید : 

 نه. -

 به حرفام دل بدی و بهم توجه کنی ولی هر دوستتم.وظیفته که! من مزخرفی بس کهخندید و گفت : 

 برخورد می کنی. وقت ازت چیزی می پرسم اینجوری سرد

 وقتی دلیل عصبانیتتو می دونم برای چی باید بپرسم؟ -

 سورن : خب دلیلش چیه؟
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 دلیلش اتفاقات چند ساعت پیشه. -

مون هر دوسورن : اونم یکی از دالیلشه.دلیل اصلیش اینه که قرار بود جنابعالی نخوابی و برای حفظ جون 

و اون یارو جونوره که دیشب بهمون حمله  از خواب بیدار شدم دیدم تو خوابیدی نگهبانی بدی.ولی من یهو

 کرد هم باالی سرم وایساده میگه پاشو داداش صبح شده! 

 ا خوابیدم؟ اصال نفهمیدم کی خوابم برد.فکر می کنی عمد -

سورن : می دونستم اینجوری میشه.برای همین قبل از خواب کال قید زندگی رو زدم و با خیال راحت 

 دیدی که خیلی هم زود خوابم برد.خوابیدم.

 ظهر می خوابیدم.اگه بیدارم نمی کردی تا بعداز -

 سورن : منم همینطور ولی برادر میشا بیدارم کرد.

 برادر میشا دیگه کیه؟ -

.نیم ساعت پیش اومد در خونه و زنگ زد.تو هم که جدیدا خوابت سنگین شده اصال تکون گفت:میکا

 نخوردی.من مجبور شدم بلند شم برم درو براش باز کنم.

 چیکار داشت؟ -

ر بود ما رو از سورن : میشا فرستاده بودش که بیاد ما دو تا رو بیدار کنه.می دونستی این موبایلت که قرا

حفظ کنه اصال شارژ نداشته؟ از قرار معلوم با گوشی مسعود چندین بار بهمون  ماورا تاریکی و وحشت

 زنگ زدن و وقتی جواب ندادیم نگران شدن.برای همین برادر میشا اومد در خونه.

دم.از جام بلند شدم می رفتیم اونجا.هول کرده بو باید ما همکه مسعود توی بیمارستانه و  تازه یادم افتاد

 و گفتم : آخ زودتر جمع کن بریم!
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قرار شد خود میشا، مسعود رو بشین بابا.برادرشو فرستاده بود که همینو بگه.سورن با خونسردی گفت:

 بیاره.می خواست به ما خبر بده که دیگه اونجا نریم.

 نشستم و گفتم : نگفت حالش چطوره؟

 ن مرخصش کردن.م.گفت خوبه برای همیسورن : ازش پرسید

 خدا رو شکر. -

 فقط باید برم بیرون یکم خرید کنم.توی یخچال شیر نداریم.سورن : اوهوم.

 نمیشه نری؟ -

سورن : نه.تجویز پزشکه.برای رفع مسمومیت خوبه.واسه همین مجبور شدم بیدارت کنم.چون می خوام 

 ها پشت در بمونن.بدبختبرم خرید.گفتم قبل از رفتن بهت بگم که خواب نباشی و اون 

 باشه.حواسم هست. -

 فنجونم رو برداشتم و کمی از چاییم خوردم.

 ای داشته!گفت : ولی عجب بابا و مامان پایهسورن خندید و 

 با بی حوصلگی پرسیدم : کی؟

ها انگار فقط هاشونو گذاشتن میشا و میکا! المصببای میشا رو میگم.فکر کن اسم بچهسورن : ننه با

 اوردن که اسم ست کنن. بچه

 .سم تو و داداشت هم یه جورایی ستها -

؟ حاال اگه سورن و سورنا بودیم یه چیزی.ولی توی میکا و میشا ون ست انسورن : سامان و سورن کجاش

 نهفته ست! )دوباره خندید(یه خالقیت خاصی 

 د.فکر کنم میکا همون میکائیله ولی اینا مخفف میگن که با میشا جور دربیا -
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 شونو تحسین می کنم.سورن : آره احتماال.ولی خالقیت

پروند که اسم  هاشبین حرف دیروز توی نمایشگاه، میشا شاید باورت نشه ولیبا اشتیاق ادامه داد : 

 پسرش شیرکاست.

 شوکا و شیرکا؟ -

 خالقن. فهمیدم اینا ژنتیکیخندید و گفت : آره.

 بستنی نبود؟ شیرکا اسم یه جور -

 نمی دونم اما قبال شنیده بودم اسم یه نوع درخته. دیگه اونوسورن : 

م رسید کل مسیرو سوزوند.از خوردم.خیلی داغ بود و تا به معدهدیگه از چاییم  ای کشیدم و به قلپخمیازه

 دردش چشمامو روی هم فشار دادم.

 سورن پرسید : چته؟

 هیچی.سوختم. -

 سورن : نه منظورم اینه که انگار مریضی.

 چاییم داغ بود.نه، مریض نیستم. -

 ت یه جوری شده.سورن : آخه قیافه

 ی من از اول یه جوری بود.قیافه -

 ست.هات گود افتاده، صورتتم رنگ پریدهکالفه شد و گفت : چرت و پرت نگو! انگار زیر چشم

 حتما اثر کم خوابیه. -

 ها شده؟ی منم مثه زامبیورن با نگرانی پرسید : ینی قیافهس
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 خندیدم و گفتم : منظورت اینه که من شبیه زامبی شدم؟

 ی اهمیتی.ترین درجهسورن : تو االن در پایین

 نگاهی به دور و برش کرد و گفت : آینه کجاست؟

 از جاش بلند شد.

 که سریع هم برگردی. خرید گفتم : زودتر برو

 سورن : باشه االن میرم.سوییچ مسعود کجاست؟

 بود. آخرین بار دست خودت -

به سمت اتاق رفت و از اونجا با صدای بلند گفت : من کلید رو با خودم می برم که اگه یه وقت تو خوابت 

 .م قبل از رسیدن مسعود اینا بیام خونهبرد پشت در نمونم.سعی می کن

 پرسیدم : نگفتن کی می رسن؟

 یک ساعت و نیم دیگه می رسن.برادر میشا گفت که احتماال تا یک،سورن : 

سورن لباسشو عوض کرد و از اتاق بیرون اومد.در حالیکه داشت دنبال سوییچ ماشین می گشت گفت : 

 تو چیزی نمی خوای؟

 نه.فقط زود بیا. -

 سورن : باشه.

 زیر لب گفت : اینجاست.های لباسش کشید و فهمید سوییچ توی جیب کاپشنشه.دستی به جیب

 سعی کن زنده بمونی. ای که نیستممن دیگه میرم.توی این چند دقیقه ،بعد بهم گفت : خیلی خب

 باشه. -
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مو خوردم.دوست داشتم بخوابم اما می دونستم که درست بعد از رفتن سورن نشستم و چایی

شروع کردم و وسایلی که از از پذیرایی خونه رو مرتب کنم.ها گرفتم قبل از برگشتن بچه نیست.تصمیم

اشتیم رو سر جای اولشون ن گذزیر سرمو هایی که شب پیشبودن، مثل کوسن دهجا شقبل جابه

ن رو برداشتم و به آشپزخونه های چایی و چند تا ظرف دیگه که گوشه و کنار خونه بود.فنجونبرگردوندم

 رفتم تا بشورمشون.

بشه.اما پیدا که شب قبل بهمون حمله کرد ی اون موجودی سر و کله دوباره همش ترس اینو داشتم

هایی که راجع به گرگ روشنایی صبح خیالمو راحت می کرد.آخرین مالقاتم با ریونیز رو به یاد اوردم و حرف

هر و میش میزد.اون عوضی حتما می دونست قراره همچین اتفاقی برام بیفته برای همین اون حرفا رو زد.

باعث نمیشد از دست ریونیز عصبانی  اما ایناش شد هوا هنوز گرگ و میش نبود.چند وقتی اون موجود پید

های اخیرم اون بود.به شخصه برام مهم نبود چه اتفاقی برای خودم نباشم.مسبب اصلی تمام بدبختی

میفته، اما کاری که با مسعود کرد رو نمی تونستم ببخشم و دوست داشتم به بدترین شکل ممکن تالفی 

 کنم!

 چشماتم!صدایی گفت : اوف، عاشق این حس انتقام توی 

با شنیدن صداش یکه خوردم و از جا پریدم.اما فورا عصبانیت جای خودشو به ترس داد.ناخودآگاه اخم کردم 

 ها ادامه دادم.و بی تفاوت به شستن ظرف

 .گفت : نکنه باهام قهری؟ها تکیه زدعقب رفت و به کابینت چند ثانیه همینطور کنارم وایساد.بعد کمی

 حرف بزنی یه چاقو سمتت پرت می کنم!ی دیگه گفتم : یه کلمه

ولی من همزادتم.حتی اگه بخوای این کارم بکنی سریع ذهنتو می خونم بی خیال گفت : باشه  با لحنی

 و قبل از اینکه چاقو بهم برخورد کنه غیب میشم.

 با عصبانیت نفسمو بیرون دادم و چیزی نگفتم.
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ینی و همین که منو بب سعود رو دوست داشته باشیم خندید و گفت : فکر می کردم خیلی بیشتر از اینا

 از دستم عصبانی بشی و برای گرفتن انتقام مسعود بهم حمله کنی!

سری تکون دادم و گفتم : عصبانی هستم ولی کاری از دستم برنمیاد! وگرنه مطمئن باش حتما سمتت 

 چاقو پرت می کردم!

تم هیچ غلطی نمی تونی بکنی.نمی دونم چرا خودم چند ثانیه پیش بهت گف ریونیز : راست میگی ها.

 کوچولو رو داشتم. یلی ازت انتظار یه گوز و گ لهجدیدا خنگ شدم! و

 شیر آب رو بستم و بهش نگاه کردم.گفتم : فکر نکن من احمقم...!

 سریع گفت : ببخشید ولی نمی تونم.

 ادامه داره!  مگفتم : خفه شو جمله

 خندید و گفت : آها ببخشید.

م : فکر نکن من احمقم و نمی دونم که در هر صورت اون بال رو سر مسعود می اوردی! حتی اگه من گفت

خودتم خوب می دونی که شوکا دست از سر مسعود برنمی ،جلوی رفتنش به اون گالری رو می گرفتم

کاری  ان! اینم مثل همونمسعود رو ببینه چون با هم همسایهداره و هر روزی که دلش بخواد می تونه 

م هبدون اجاز ،بود که با خودم کردی.حتی اگه بهت اجازه نمی دادم که اون طلسمو روی دستم بکشی

 این کاری می کردی.خودت بهم گفتی!

حق با توئه.خیلی وقت بود که دلم می  ی دارم که اینو میگم ولینفس عمیقی کشید و گفت : حس بد

موس نمیشد.حاال که نیست به راحتی می تونم این خواست یه بالیی سر مسعود بیارم ولی به خاطر ها

البته ندارم. کاری باهاشبه شوکا داره دیگه  حسیچون می دونم مسعود چه  م.البته نگران نشو.کارو بکن

 !ش تغییری نکنهتا زمانی که احساس

 نیست؟ که مشکوک شدم و گفتم : وایسا ببینم،گفتی حاال که هاموس نیست؟! یعنی چی
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قط می دونم که این نمی ذاره.ف های کاریشو با من درمیونرنامهت : من چه می دونم! ببا خونسردی گف

 طرفا نیست.

 تون سرشو زیر آب نکردی؟طلبکارانه پرسیدم : مطمئنی وسط درگیری اون شب

تمسخرآمیز خندید و گفت : چی داری میگی؟ تو که خودت شاهد بودی من همش داشتم کتک می 

مه، برای چی باید سر کرده بود.از اون گذشته هاموس برادر خودش منو کیسه بکسخوردم و اون بود که 

 ی شانسمو برای دیدن مامانم از دست میدم.؟ اگه بکشمش همهبه نیستش کنم

 با کالفگی گفتم : چطور می تونی اینجوری باشی؟!

 ریونیز : ببخشید ولی سوالت یکم بی سر و تهه!

شون که ی حرفایی که می زنی دروغن و جوری به زبون میاریهمهاالن می فهمم چرا بیرونت کردن!  -

 آدم نمی دونه باید چیو باور کنه!

نفهمی می زنی.همیشه هم بهت  ریونیز : باور کن من همیشه بهت حقیقت رو میگم ولی تو خودتو به

بیماری مسعود  یی.مثل حقیقتی که دربارهتوجه نمیشهای درستی میدم اما چون اساسا خنگی مسرنخ

 ش گرفتی!که در واقع بیماری خودته بهت گفتم اما نادیده

 هنوز معلوم نیست راست گفته باشی! برای چی باید ذهنمو درگیر همچین دروغی می کردم؟ -

ز دست و اتکه قراره بزرگترین حامی زندگی : این من نیستم که ضرر می کنم، توییبا لحنی مطمئن گفت

به تو بدی،اونم بر اثر مریضی العالجی که در واقع توی بدن تو بوده و اون به خاطر فداکاری و عشقی که 

 .حاال می خوای باور کن، نمی خوای هم نکن.داره حاضر شده بارشو به دوش بکشه

 گفتم : دلیلی نداره حرفاتو باور کنم.

سرم شنیدم که گفت : اتفاقا برای اینکه باور کنی  راه افتادم تا از آشپزخونه بیرون برم.صداشو از پشت

 مو با خودم اوردم.دالیل



 

 

ریونی    4کسان هیچ 282  

 

ی زرد رنگ هم توی ها نشسته.یه پوشهوتر از من رفته و روی یکی از مبلوارد پذیرایی که شدم دیدم جل

 دستش بود.

 در حالیکه پوشه رو باال گرفته بود گفت : اینم دلیل محکمی که می خواستی!

ی شنیدن حرفاشو داشتم و نه بهش نه حوصلهیز گذاشت.رفتم و با فاصله ازش نشستم.پوشه رو روی م

 اما به اجبار باید تحملش می کردم چون تا خودش نمی خواست از اونجا نمی رفت. ،اعتماد داشتم

 پرسیدم : این دیگه چیه؟بی عالقه 

رفتم.باید زودتر ببرم بذارم  ی پزشکی مسعود.فقط سریع بخونش چون از بیمارستان کشریونیز : پرونده

 سر جاش.

وقت فکر نمی همین که شروع به خوندن کردم انگار بدنم منجمد شد.هیچپوشه رو برداشتم و بازش کردم.

! مطمئن بودم هاش راجع به اون بیماری لعنتی درست بوده باشنحرفهای ریونیز،دم از بین تمام دروغکر

ی ظواهر با ای می گفت.همهای که توی دستم بود چیز دیگهپروندهچین چیزی امکان نداره ولی که هم

ی مشخصات مسعود ،اسم ت به نظر می رسیدن و در کنار همهحقیقت جور بودن.اطالعات پرونده درس

 اون بیماری کذایی هم بود.

 ریونیز گفت : ظاهرا اسم بیماریت لوسمی میلوئیدی حاد بوده.شانس اوردی که به مسعود منتقل شد

رده بودی.  وگرنه تا االن م 

 میشه دهنتو ببندی؟! -

 ریونیز : چرا که نه؟ ولی من جای تو بودم با تنها منجی زندگیم اینجوری حرف نمی زدم!

 منظورت از منجی خودتی؟ -

 در حال حاضر من تنها کسی هستم که می تونه کمکت کنه.ریونیز : متاسفانه 
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 راضی به زحمتت نیستم! -

ی توی دستت بهت ازش فرار کنی.پرونده تونی یه حقیقته که نمی این آره مسخره کن.اما کوتاه خندید :

.هاموس و مسعود هم قول و قرارهاشونو گذاشتن و به حرف تو گوش که من دروغ نگفتم نشون میده

 ،کنه ره که به جای من به مادرمون قالبنمیدن.می دونی آخه اگه تو بمیری دیگه هاموس کسی رو ندا

ردن اونو انتخاب می کنه .از طرفی مسعود هم ترجیح میده برای همین بین مرگ تو و مسعود قطعا م 

خودش بمیره نه تو، که البته این خیلی عجیبه و من درکش نمی کنم.می خوام بهت بگم حتی اگه به 

اولش  هاموس و مسعود ثابت کنی که از همه چیز خبر داری، عمرا اگه قبول کنن همه چیزو به حالت

 برگردونن و بیماری رو دوباره به تو منتقل کنن.

درست می گفت.وقتی بی خبر از من چنین تصمیمی گرفته بودن دلیلی نداشت به حرفم گوش 

 م مسعود و هاموس رو قانع کنم.طمئن بودم با هیچ منطقی نمی تونکنن.م

 به ناچار پرسیدم : یعنی تو حاضری به من کمک کنی؟

 میل.ریونیز : با کمال 

 چی شد که یهو متحول شدی؟ -

 م ولی تو منو اشتباهی قضاوت کردی.ریونیز : من از اول همینجوری بود

 بی حوصله پرسیدم : فقط بگو در ازای کمکت چی می خوای؟

ریونیز : میشه چرت و پرت نگی؟ من اگه قرار باشه بهت کمک کنم، تنها کاری که از دستم برمیاد اینه که 

یه آدم در حال مرگ.من از یه آدم  دوباره به خودت برگردونم که در اون صورت تو تبدیل میشی بهبیماری رو 

 ای می تونم داشته باشم؟ در حال مرگ چه خواسته

 خیلی چیزا! -

 کنی یا نه من چیزی ازت نمی خوام. ریونیز : باور
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که یهو نظرت برگشت؟ چون  یعنی باید باور کنم که تو این وسط هیچ نفعی نمی بری؟ اونوقت چی شد -

 یادمه آخرین بار که ازت خواستم بیماری رو به خودم برگردونی گفتی که غیرقانونیه و این حرفا!

دوست نداشتم اون موقع دلیل اصلی اختالفم با هاموس رو نگفته بودم.اما  هنوزم میگم غیرقانونیهریونیز : 

مشترک زیادی دارین و اگه بهت می گفتم چرا و بدونی چون می دونستم تو و هاموس عقاید شدلیل

.ولی و دربارم فکرهای بدی می کردی هاموس و بقیه منو بیرون کردن احتماال حق رو به اونا می دادی

سر  همک کنم چون یمتاسفانه این یه حقیقته و از نظر اونا من یاغی و قانون شکنم.می خوام به تو ک

منو قانون شکن می دونه اما خودش مرتکب همچین  اوندوست دارم حالشو بگیرم. قضیه هاموسه و

قش هاشو نو به خیالش هیچکس هم خبر نداره.وقتی به این فکر می کنم که قراره نقشه جرمی شده

 از این گذشته می تونم برای همزادم یکم پارتی بازی کنم.میده. بر آب کنم حس خیلی خوبی بهم دست

 ت خنک بشه می خوای به من کمک کنی؟انتقام بگیری و دلپس در واقع برای اینکه از هاموس  -

 ریونیز : برای تو چه فرقی داره؟ تو می خوای مسعود رو از مرگ نجات بدی که میدی.

 ینی دیگه جرم محسوب نمیشه و خطری برات نداره؟ به نظر خودت عجیب نیست؟! -

های شه.مگه اینکه تو بخوای جن ریونیز : همچنان جرم به حساب میاد اما قرار نیست کسی ازش باخبر

ی قانون داشو درنمیاره چون خودش این چرخهدیگه رو هم در جریان بذاری! بدون شک هاموس هم ص

به حساب جبران  ی حرفایی که زدم رو فراموش کن.تو این کارمو بذاراصال همهشکنی رو شروع کرده.

بود اما تو این کارو برام انجام دادی.حاال لطفی که در حقم کردی.به هر حال قبول اون طلسم کار کمی ن

 می خوام در ازاش برات کاری بکنم.

 ،فرصت خوبی بود تا بتونم مسعود رو نجات بدم.به این فکر کردم که اگه قبول نکنم و ریونیز پشیمون بشه

حساب می کردم به این نتیجه  کس حاضر نیست همچین کاری رو برام انجام بده. هر جور همدیگه هیچ

 من بهتر از نبودن مسعوده. می رسیدم که نبودن  
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 نفس عمیقی کشیدم و با ناامیدی گفتم : خیلی خب.قبوله.

 ریونیز : مطمئنی؟!

 با بی حوصلگی گفتم : زودباش انجامش بده تا پشیمون نشدم!

مچین خطری ریونیز : چرا عصبی میشی؟گفتم شاید بخوای بیشتر فکر کنی چون فقط یه بار می تونم ه

 های دیگه خبردار بشن پدرمو درمیارن!به جون بخرم.اگه جن رو

 آره مطمئنم.بدون تردید. -

 اومد و کنارم نشست.گفت : چند ثانیه بیشتر طول نمی کشه.فقط باید چشماتو ببندی.

 با نگرانی پرسیدم : خیلی دردناکه؟!

کردم.ولی خب بعد از اون احتماال ن ی انتقالش چیزی نمی دونم چون تا حاال تجربهی لحظهریونیز : درباره

رو  جربه می کنی با این تفاوت که وضعتخیلی دردناک باشه.همون دردهایی که مسعود تجربه کرده رو ت

 به وخامت میره.

اینکه یهو درد وحشتناکی توی هامو بستم و منتظر شدم.دو سه ثانیه اتفاق خاصی نیفتاد تا چشم

 ال رفت.به شدت احساس ضعف و خستگی می کردم.م پیچید و دمای بدنم بای سینهقفسه

 ریونیز گفت : حاال می تونی چشماتو باز کنی.

 مو ماساژ دادم.می خواستم چشمامو باز کنم اما چند لحظه به صورت خودکاربه آرومی قفسه ی سینه

 قفل شده بودن.کمی که گذشت دردم ساکت شد و تونستم چشمامو باز کنم. روی هم

 کنارم نشسته بود.گفت : حالت خوبه؟ریونیز هنوز 

 و به سختی گفتم : خودت چی فکر می کنی؟ مسری تکون داد

 .ای که فکر می کنم نباشهاید به اون بدیش : ظاهرا که خوب نیست اما گفتمریونیز 
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 به همون بدیه که فکر می کنی. -

 ریونیز با ناراحتی گفت : متاسفم.

 پرسیدم : واقعا؟!

 ای خنثی گفت : نه حقیقتش اصال برام مهم نیست.ش ناپدید شد و با قیافهناراحتی یهو

 گفتم : تکلیف این طلسم روی دستم چی میشه؟

 ریونیز : تکلیفش روشنه.بزودی من به هدفم می رسم و اونم خود به خود پاک میشه.

 اگه پاک نشد چی؟! -

 میری! حاال بذار اونم روی دستت بمونه.ریونیز : برای تو چه فرقی می کنه؟ تو که داری می 

 آره ولی ترجیح میدم در آرامش بمیرم! -

زمانی پاک  ین طلسم رو بهم معرفی کرد گفت: متاسفانه کاری از دستم برنمیاد چون کسی که اریونیز

 ش برسه.میشه که صاحب طلسم به خواسته

 تیکه پارش می کنم!اگه دستم بهش برسه یی که میگی پدر منو دراورده.این یارو -

 خندید و گفت : یه بار دستت بهش رسید ولی پایان خوبی برات نداشت.

 ی کی داری حرف می زنی؟!: درباره از حرفش جا خوردم.پرسیدم

 ریونیز : کسی که طلسم رو بهم معرفی کرد دیگه.

 ؟!اینه که منم قبال دیدمش منظورممتوجه شدم! اونو گفتم : عصبی شدم و 

 همونی که عاشقت شده بود.: آره  جواب داد با بی خیال

 حسابی گیج شده بودم. پرسیدم : کی؟ میترا؟!
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 خندید و گفت : نه،اون یکی.

 ی اون قاتل روانی حرف می زنی؟!نکنه داری درباره -

 : اینجوری راجع بهش حرف نزن، ناراحت میشه.ریونیز

 به درک!  -

 ریونیز : هر جور راحتی.

 تو آشنا شده و دست از سر من برداشته! ولی خوشحالم که با -

 ریونیز : دلتو صابون نزن چون هنوزم عاشقته.

 ی خوبی داره.دیگه منو می خواد چیکار؟شبیه همیم.ظاهرا با تو هم رابطه من و تو که کامال -

 ت.وقت عاشق نشدی! اون عاشق شخصیت و اخالقته نه قیافهتو هیچ ریونیز : فکر کنم

 : واقعا خوشحالم که دارم می میرم! کنایه آمیز گفتم

 ریونیز : شایدم تونستی زنده بمونی.به هر حال االن علم پیشرفت کرده.

 میشه دهنتو ببندی؟ -

سرطان  ابتال به کوتاه خندید و گفت : نباید انقدر سیگار می کشیدی.می دونستی یکی از عوامل اصلی

 ی ندازه.خون محسوب میشه؟ تازه جون اطرافیانت هم به خاطر م

 االن تو به فکر سالمتی من و اطرافیانمی؟ -

 تری داشته باشی.اد نکش چون باعث میشه مرگ دردناکریونیز : نه، فقط خواستم بگم از این به بعد زی

 با بی تفاوتی گفتم : باشه.

 بکنی.پرونده رو برداشت و گفت : من دیگه باید برم.سعی کن این دم آخری از وقتت نهایت استفاده رو 
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 هر چقدر بیشتر از این حرفا می زنی، بیشتر احساس می کنم چندشی! -

وجه دنبال شیمی درمانی و ه باش؛ به هیچبی لیاقتی! فقط این نصیحت رو از من داشت ریونیز : خیلی

 ر که مسعود دنبالش نرفت.حداقل آخر عمری از ریخت و قیافه نمیفتی.نرو.همونطو این حرفا

 تو یه چشم بهم زدن ناپدید شد. ،جمالت رو گفتاز اینکه اون بعد 

 

 

******* 

با اینکه حالش خوب توی چشماش نگاه کنم. ه بودمرگشته بود یه لحظه هم نتونستاز وقتی مسعود ب

ردمشده بود اما  م بهم ریخته حال جسمی.و زنده می شدم هر وقت بهش نگاه می کردم از خجالت می م 

هر بار که حالت تهوع و درد بهم غلبه می کرد یاد این میفتادم که مسعود  م بهم ریخته بود امابود.بدجور

ی اون دردهای جسمی رو فراموش می همهها رو به خاطر من تجربه کرده و با این فکر،هم این درد

 کردم.بیشتر از اینکه جسمم مریض باشه، روحم ناراحت و داغون بود.

منم مثل سورن به خاطر کم سکوت فرو رفت. و سورن هر دو خوابیدن و خونه در ظهر که شد مسعودبعداز

وز عالمت روی دستم سر جاش بود و به این فکر سته بودم و تصمیم گرفتم بخوابم.هنخوابی شب قبل، خ

.برای همین بدون توجه آرامش بقیه رو بهم بزنم های آشفته ببینم و با سر و صداممکنه خوابکردم که م

به اتاقی که دو شب پیش توش خوابیده ی باال، د از طبقهفاقات شب قبل و ظاهر شدن اون موجوبه ات

هامو روی زمین پهن کردم و دراز کشیدم.خیلی خسته بودم طوریکه احساس می رختخواببودم رفتم.

چقدر  مر هم بخوابم خستگیم از بین نمیره.سعی کردم به چیزی فکر نکنم و بخوابم اما هرکردم اگه یه ع

 سعی می کردم بیشتر توی افکار پریشون غرق میشدم.
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م مرگ بود.حاال که داشتم بهش نزدیک میشدم به شدت وحشت کرده مهمترین درگیری ذهنی

ردن و دردی که ردن بترسم! شاید بشه گفت از لحظهوقت فکر نمی کردم اونقدر از مبودم.هیچ قرار ی م 

عد از مرگم چه اتفاقی برام نمی دونستم بدنیای بعد از مرگ بود.ترسم از بود تجربه کنم نمی ترسیدم.

ت و جهنمی در کار باشه و اینکه بهشی دینی راجع به مرگ رو ترجیح می دادم.به شخصه عقیده میفته.

ی تناسخ حسابی منو این قضیهتاوانش رو پس بدم.اما  با رفتن به جهنم ای در حق کسی کردماگه بدی

هایی که خواسته و حقیقت داشته باشه و به خاطر بدی می ترسیدم که این موضوعترسوند.از این می 

تو جسم یه  آدم تناسخی بود که روحهم  دی متولد بشم.بدتر از همهناخواسته کردم دوباره در قالب ب

 میشه! ی توی قفس متولد بشم چیپرنده حیوون حلول می کرد.حتی به این فکر کردم که اگه تو جسم

در بهترین  م می کردشت و شانس یاریحقیقت دا اگه تناسخم واقعی برای من بود همین بود.قطعا جهن

 ی سورن میشدم.گربه حالت

روی هم بذارم.دو ساعت گذشت  چشم می دادنن هزاران فکر مزخرف به ذهنم خطور کرد و این افکار اجازه

 با افکار مزخرف در حال انفجار مغزمهمچنان بیدار بودم و  من آفتاب غروب کرد و هوا رو به تاریکی رفت اما و

و هر بار تا  ورت دادن آب دهنم هم حساس شده بودمبود.حالت تهوع امونم رو بریده بود.حتی نسبت به ق

بدنم داغ بود اما احساس سرما می کردم و لرز داشتم.پتو رو محکم دور خودم مرز استفراغ می رفتم.

 کردم باال نیارم. پیچیده بودم و سعی می

تونستم از اون افکار سرسام آور بیرون بیام.فقط تمرکزم روی این وقتی درد و خستگی بهم فشار اورد،

کم کمی چیزا آزاد بشه و خواب به سراغم بیاد.رم.همین هم باعث شد فکرم از بقیهموضوع بود که باال نیا

یه قدم تا خواب فاصله داشتم.حتی برای لحظات کوتاهی تونستم خواب  فقط هام سنگین شدن وپلک

و  اون حس خوب زیاد طول نکشید برهم بودن ولی همون هم بهم آرامش میداد.اما هر چند درهم و.ببینم

 کمد دیواری شنیده میشد بیدار شدم. با صدایی که از

دوباره صدا تکرار ردم بخوابم.سعی کم و بی اهمیت به صدا .نفس عمیقی کشیداولش اهمیت ندادم

شد.صدای تق تقی بود که از طرف کمد دیواری می اومد.انگار یه نفر عمدا هی به کمد ضربه میزد.در 
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و عصبی بودم.از  اون لحظه نتونستم.بیش از حد خسته شرایط عادی می تونستم بی خیالش بشم اما

ز چنین موقعیتی اصال نمی ترسیدم.چون جام بلند شدم و به سمت کمد رفتم.برای اولین بار بود که ا

چیزی برای از دست دادن نداشتم.حتی اگه ده تا جن گردن کلفت هم توی کمد قایم شده بودن و بهم 

حمله می کردن و به طرز فجیعی می کشتنم، بازم بهتر از این بود که در بستر بیماری بمیرم.برای همین 

 دیگه برام مهم نبود.

اول در کمد رو باز کردم، بعد چراغ  ،اتاق تقریبا تاریک بود.بدون توجه به تاریکی اتاق هوا گرگ و میش بود و

 ی شکستهود.فقط چند تکه شیشههیچ چیز توی کمد نبود.در واقع هیچ چیز ماورایی ای نبرو روشن کردم.

م و به دوباره درشو بستم.برق رو خاموش کردی کمد چیده شده بود.و یه کلنگ و چند تا سرامیک گوشه

 رختخواب برگشتم.

داشتم برای  پایین صدای زنگ خونه رو شنیدم.بیشتر از هر چیزی نیاز به خواب یطبقه همین لحظه از

نبود پایین برم.بدنم لرز کسی با من کار نداشت پس نیازی  اهمیت ندادم.بدون شک همین به صدای زنگ

ستگی بود با بیماری اما هر چقدر بیشتر داشت و پاهام درد می کردن.نمی دونم درد پاهام به خاطر خ

هر کاری  حاضر بودم برای دو ساعت خواب آسودهدراز می کشیدم دردشون کمتر میشد.برای همین 

 بکنم.

تحمل اون برای مسعود مهمون اومده بود. ها رو از پایین می شنیدم.از قرار معلومچهصدای حرف زدن ب

ی در اورایی ندارن.اما صدای آزاردهندهم غیرطبیعی یا خت نبود چون می دونستم منشاءصداها برام س

کمد رو نمی تونستم تحمل کنم.وقتی برای چندمین بار صداشو شنیدم ضربان قلبم باال رفت و دوباره داغ 

 کردم.عصبانی بودم.به وضوح شنیدم که در کمد باز شد.از جام بلند شدم و چراغو روشن کردم.

.واقعا در کمد باز شده بود.می دونستم تا زمانی که اون طلسم ردموضعیت همونطور بود که فکر می ک

روی دستمه،نمی تونم خواب راحتی داشته باشم.به طرف کمد دیواری رفتم و به وسایلی که توش بود 
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ت رو برداشتم.از کمد فاصله ای که توی کمد وجود داششیشه یتکهنگاه کردم.بی درنگ کوچیکترین 

 .به دیوار تکیه دادم و آستینم رو باال زدم.گرفتم و روی زمین نشستم

برام مهم نبود به چه قیمتی.اون لحظه فقط به این فکر می م این بود که یه دل سیر بخوابم.تنها خواسته

 شروعای که برداشته بودم ی تونم بخوابم.برای همین با شیشهم بالخره طلسم ین بردنکردم که با از ب

م فرو می کردم و در تالش بودم شیشه رو توی پوست یو شکسته ی تیزلبه به بریدن پوستم کردم.با دقت

اونقدر مصمم بودم که حتی دردش رو حس نمی های سیاه طلسم رو از روی دستم بردارم.خط

 نداشت. کردم.شایدم اصال درد

ت که اولش فقط خطوط اصلی طلسم رو بریدم اما در آخر باز هم اون عالمت روی دستم بود.با این تفاو

.باید اساسا نداشت چون فقط رنگش تغییر کرده بوددراومده بود.اونجوری فایده  این بار به شکل زخم

م اما نشد.برای همین با شیشه نابودش می کردم.نمی تونستم پوست دستم رو بَکنم.یعنی سعی کرد

های ی روی زخماخطوط دیگه افقیدم.بعد در جهت ای روی طلسم کشیهای متوالی و به هم پیوستهزخم

و پاک کردم و به کارم ادامه ز دستم میومد مزاحم کارم بود.با آستین خون ر.خونی که اقبلی رسم کردم

.هر چی بیشتر طلسم رو .خوشبختانه تیشرتم مشکی و آستین بلند بود و خون رو نشون نمی داددادم

 روانی بود.ی این کار برام مثل یه تخلیهخط خطی می کردم، بیشتر آروم می گرفتم.

محکم توی دست گرفتم تا از و پایین اوردم و شیشه رو تینم.سریع آساتاق باز شد و سورن از در اومد در

 .سورن نگاهی بهم انداخت و گفت : تو بیداری؟ش کنمچشم سورن مخفی

 ظاهرا که بیدارم. -

 سورن : من فکر کردم خوابی وگرنه زودتر میومدم دنبالت.

 مگه چی شده؟ -

 ین و حامی اومدن مسعود رو ببینن.هیچی.فقط دارو سورن :
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 گفتم بیام بهت خبر بدم..سراغتو می گیره رفیقت، داروین هیاین کنایه آمیز ادامه داد : 

 باشه االن میام. -

 ور سر جاش وایساد و گفت : پاشو دیگه!منتظر بودم سورن بره اما همونط

 ی دیگه میام.چند دقیقه باشه، تو برو منم -

: با حالتی مشکوک تنگ کرد و پرسید هی به در باز کمد دیواری انداخت و بعد به من نگاه کرد.چشماشونگا

 اتفاقی افتاده؟

 با خونسردی گفتم : نه.

 سورن : ولی مشکوک می زنی! نکنه باز توی خواب اتفاقی برات افتاد؟

 نه اتفاقی نیفتاد.تو برو منم یه سیگار می کشم و میام. -

 و فندکت پایینه. سورن : سیگار

 جدی؟ -

 سورن : اوهوم.

 روم نشست.پرسید : اصال تونستی بخوابی؟اومد و روبه

 نه حقیقتش. -

 .ت خیلی افتضاح و داغونهچون قیافهسورن : آره خودمم فهمیدم 

 تازه داشت خوابم می برد که یهو سر و صدا شد و نتونستم بخوابم. -

و تخت می گیری می  شون،اینا هم میرن خونهمیشه: اشکال نداره، چند ساعت دیگه شب سورن

 خوابی.حاال پاشو بریم پایین.



 

 

ریونی    4کسان هیچ 293  

 

 ها! االن میام دیگه.گیر دادی -

 سورن : نکنه از مسعود خجالت می کشی؟ می خوای صداش کنم بیاد اینجا؟!

 هول شدم و سریع گفتم : نه نه! بعدم اون که نمی دونه به خاطر من این بال سرش اومده!

هر چند به هر حال باید موضوع رو بهش فرار کنی بیشتر بهت شک می کنه. ه اما هر چی ازش: آرسورن

 بگی چون پنهان کردنش اخالقی نیست.

سورن اخالق  چرا است بیاد باال.نمی دونم این وسطو ازش خو هو با صدای بلند مسعود رو صدا زدی

هام استفاده مسعود رو صدا نزنه مجبور شدم از دست برای اینکه جلوشو بگیرم که! گل کرده بود شمداری

شیشه توی دست راستم بود و نمی تونستم بازش کنم.برای همین از دست چپم استفاده کردم کنم.

 جلوی دهنشو گرفتم.

 ؟فتم : چرا اونو صدا می کنیگ

 دم نیوردم.دستمو کنار زد و دقیقا جایی که با شیشه بریده بودم رو گرفت.درد داشت ولی به روی خو

 در حالیکه جا خورده بود گفت : باشه بابا، صداش نمی کنم.چرا قاطی می کنی؟ 

 من که چیزی نگفتم! -

 تب داری؟! : چقدر دستت داغ بود! م شد و گفتبرخورد دستم با صورتش متوجه تب به خاطر

 آره یکم.فک کنم سرما خوردم. -

ول کرد.با اینکه دستش با زخمم تماس مستقیم نداشت اما به خاطر خونی که روی  بالخره دستمو

 آستینم بود، دست سورن هم خونی شد.

 قرمز و خیس شده بود نگاه کرد و گفت : این دیگه از کجا اومد؟،به کف دستش که به خاطر خون

 آروم و خونسرد گفتم : االن برات توضیح میدم.
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نگار تا اون لحظه فکر می کرد خودش چیزیش شده.با تعجب پرسید : این خون تازه دو زاریش جا افتاد.ا

 توئه؟!

 آره ولی تو به کسی چیزی نگو. -

هایی که روی طلسم مو باال زد.همین که چشمش به زخمبدون توجه به حرفام دستمو گرفت و آستین

 کشیده بودم افتاد با نگرانی و تعجب پرسید : چرا دستتو شطرنجی کردی؟!

خوابم نمی برد.توی اتاق هم سر و صداهای عجیب میومد یهو کالفه شدم.تو صداشو درنیار.مسعود  -

 بفهمه عصبانی میشه.

 توی شوک بود.چیزی نگفت و همینجوری به دستم خیره شده بود. تا چند ثانیه

 پرسیدم : حالت خوبه؟

 رو کردی؟از فکر بیرون اومد و گفت : نکنه به خاطر حرفایی که من زدم این کا

 نمی دونستم از چی حرف می زنه.پرسیدم : کدوم حرفا؟!

 سورن : اون موقع که گفتم اگه طلسم پاک نشد دستتو قطع می کنیم!

: نه بابا، چی داری میگی؟! گفتم که، م گرفت.گفتمهتوی اون شرایط بخندم اما واقعا خندعجیب بود که 

 چیکار می کنم.خوابم نمی برد، عصبی و کالفه شدم نفهمیدم دارم 

امکان نداره از االن در خونسردترین حالت ممکنی. سورن : به من دروغ نگو بهراد! من تو رو بزرگت کردم.تو

 روی عصبانیت همچین کاری کرده باشی! راستشو به من بگو.چی شده؟

 قول میدی به مسعود چیزی نگی؟ -

 سورن : آره قول میدم.
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م میفتاد مدام خون برای همین اوایل که این اتفاقای ماورایی براریونیز بهم گفت که من سرطان داشتم. -

 دماغ می شدم.

 .نمی دونستم بایدنر میشدگرد و گردت و عصبانیت چشمای سورن از تعجببا شنیدن هر کدوم از کلماتم 

 : بهم گفت هاموس از بیماریم خبر داشته.خودشو به مسعود نشونیا نه.با تردید ادامه دادم شو بگمبقیه

امروز داده و موضوع رو بهش گفته.بعدم با هم توافق کردن که هاموس بیماری منو به مسعود منتقل کنه. 

 ی پزشکی مسعود رو بهم نشون داد و دیدم که راست میگه.برای همین...ریونیز پرونده

 مکثی کردم.سورن با صدایی آهسته ولی عصبانی گفت : بنال دیگه!

ریونیز قبول کرد به جبران کاری که براش انجام دادم، یعنی همون قبول ،آروم باش! برای همین باشه -

 مو به خودم برگردونه.طلسم، بیماری

 سورن : یعنی االن تو سرطان داری؟!

می خواستم توی این فرصت باقی مونده یه خواب درست و درمون داشته آره متاسفانه، سرطان خون. -

 بتونم بخوابم. شه، می خواستم خودم پاکش کنم تاک باشم.نتونستم منتظر بمونم تا طلسم پا

یون می سورن اعتراض آمیز گفت : چقدر تو ابلهی! چرا زودتر نگفتی؟ باید موضوع رو با مسعود درم

 ذاشتیم.از کجا معلوم بهت راستشو گفته؟!

تو دستورالعمل احضار جن ی مسعود رو دیدم.از اون گذشته یه دروغ نگفته.خودم پرونده شک ندارم که -

پیش خودش نگه می  همچین چیزی رو با هاموس ردم که احتماال برای ارتباطی مسعود پیدا کخونه

هم میشا یه حرفایی .یادت نیست روز اسباب کشی یهو بی دلیل خون دماغ شد؟ همون روز داشته

ها رو ی این سرنخمهه وقتی مسعود زد.خودت که می دونی میشا دکتره! سالمتی یمشکوکی درباره

 کنار هم گذاشتم به حرفای ریونیز ایمان اوردم.
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همین لحظه بود که دوباره در اتاق باز شد و این بار مسعود وارد شد.سریع دستمو از دست سورن جدا 

کردم و با دست دیگه آستینم رو پایین کشیدم.با دیدن مسعود اونقدر هول شده بودم که فراموش کردم 

 محکم توی مشتم فشار داده بودم.همین ،استرس که شیشه رو ناخودآگاه و به خاطرت نمدت زیادی او

ای چیزی که تم بیرون افتاد و به طرز احمقانهی خونی هم از دسکه آستینم رو پایین کشیدم، شیشه

 .م اتفاق افتادیدازش می ترس

 داشتین می کردین؟!ه؟! چیکار ین چه وضعیپرسید : ا کرده بود با اخمیدن اون وضع تعجب مسعود که از د

: گفت لحنی خونسرد و طعنه آمیز که از دستم شاکی و عصبانی بود و بدش نمیومد منو لو بده، باسورن 

 ، بهراد داره خودزنی می کنه، نگران نباش.چیز مهمی نیست

 شدم و به مسعود گفتم : نه بابا، چرت و پرت میگه. دستپاچه

 گفتم : چی داری میگی؟سته به سورن بعد با صدایی آه

 ای به ذهنم نمی رسه که طبیعی جلوه کنه!ید دروغ دیگهگفت : ببخشبهم سورن با بی تفاوتی 

تر میشد ازم پرسید : بگو ببینم ش هر لحظه ترسناکده بود و قیافهمسعود که بدجوری بهم مشکوک ش

 برای چی داشتی دست خودتو می بریدی؟

 برد، عصبی شدم. هیچی به جون خودم! خوابم نمی -

هایی که با هم دوست بودیم خیلی کم عصبانی شده بود.در تمام اون سال سورن حسابی از دستم

 طور عصبانی بشه.پیش اومده بود که واقعا از موضوعی اون

لم داد و گفت : بسه دیگه انقدر دری وری نگو!   محکم ه 

براش ظاهر شده و گفته من  شبیه خودش بعد رو به مسعود گفت : چند وقت پیش یهویی یه جن

 همزادتم، برادر هاموس هم هستم.می دونی که هاموس کیه؟
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 مسعود که با جدیت و کنجکاوانه به حرفای سورن گوش می داد، به نشونه ی تایید سرشو تکون داد.

ی ط مسخرهاومده سراغ تو و این بسا بهش گفته هاموس به خاطر این همزادش یارو این سورن ادامه داد :

.به بهراد گفته هاموس ه، چون می خواسته تو رو جایگزین من یعنی خودش کنهگیری رو برات َعلم کردجن

.اینم مون نتونه بهت نزدیک بشهنمی ذاره من مامانمو ببینم.بیا این طلسمو روی دستت بکشم که مامان

 قبول کرده.

هم گفت اگه قبول نمی کردم هم این طلسمو گفتم : خودش ب اع از خودم سریع دست به کار شدمبرای دف

 روی دستم می کشید!

نم مثال ترسناک می بینه.اال هایکشیده همش کابوس روی دستش این طلسمو سورن : از وقتی هم که

 دستش پاک کنه. می خواسته با شیشه عالمتو از رو

ی این کارو یکم خریت کرده که اجازه : خب با اینکهعود کمی فروکش کرد و به سورن گفتعصبانیت مس

 به یارو داده ولی می تونیم از خطاش چشم پوشی کنیم.

یکم عقلتو به  ای بشه از شرش خالص شد!ی فکر نکنم با همچین روش احمقانهبعد رو به من گفت : ول

 کار بنداز!

ا سردرگمی به حرفای ، بد اتاق شدن و بدون اینکه چیزی بگنهمین لحظه بود که داروین و حامی هم وار

 ما گوش کردن.

ست.اینایی که ادهخندید و خطاب به مسعود گفت : چقدر این رفیق من س کوتاه و تمسخرآمیزسورن 

 های خوبش بود! برات گفتم قسمت

 مسعود : دیگه چیکار کرده؟

سرطان بهراد ی این چرندیات ماورایی که دو سال پیش، قبل از شروع همه سورن : همزادش بهش گفته

 داشته و هاموس هم قضیه رو می دونسته.
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 مسعود با تعجب پرسید : چی؟!

هاموس سورن : بهش گفته تو هم در جریانی چون هاموس بهت گفته.بعدم با هم توافق کردین که 

 سرطان بهراد رو به تو منتقل کنه!

 !دیده باشماگه توی عمرم هاموسی به چشم  با حالتی گیج و عصبی گفت : من گوه بخورم مسعود

سرطانی که تو بدن  بهراد از همزاد مورد اعتمادش خواستهشو هنوز برات نگفتم! سورن : قسمت باحال

 .تو بوده رو به این منتقل کنه، اونم این کارو براش انجام داده

احتماال اینو بهش راست گفته چون تب ناجوری داره،خودم چک کردم.فکر کنم  با لجبازی تمام ادامه داد:

 دیگه واقعا آخرای عمرشه.

وی ذهنش داشت دوباره حرفای سورن رو ت شده بود و هجوم اطالعات کالفه و سردرگم مسعود به خاطر

 کردی؟با عصبانیت خطاب به من گفت : تو چه غلطی  تجزیه و تحلیل می کرد.بعد از چند ثانیه

ه دروغ گفته باشه خیلی ! احتمال اینکعصبانی نشوحامی کنار مسعود قرار گرفت و بهش گفت : 

 ای داره.تب بهراد هم علت دیگه زیاده.حتما

مسعود با صدایی بلند و عصبی بهم گفت : تو چرا همچین چیزی ازش خواستی؟ اصال چرا از خودم 

 مونی داشتی؟!! الل؟نپرسیدی که خبر مرگم مریض هستم یا نه

تو برام اورد و بهم ی پزشکیدلیل و مدرک بهم ثابت کرد.پروندهبالخره از جام بلند شدم و گفتم : ریونیز با 

 نشون داد.

 ی پزشکی دارم!ه؟! من نه مریضم، نه جایی پروندهمسعود : کدوم پروند

 گفتم : امکان نداره اون پرونده دروغ بوده باشه!

 با حسرت سر تکون داد. خندید و کنار من وایساد.به حماقتماش پاشد و سورن هم از ج
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ت کمربندش رفتن و گفت هاش به سمشد، دست ترمسعود که با شنیدن اون جمله از دهن من عصبانی

 من دارم دروغ میگم؟ : یعنی

 از شدت ترس و عصبانیت خندم گرفته بود.یه حالت روانی بود که نمی تونستم کنترلش کنم.

 ترن.لی هنوزم دالیل اون محکمگفتم : نه و

 ن هم رفتو واقعا سگک کمربندشو باز کرد.داروی م بدجوری قاطی کردی ناخواستهفکر کنم به خاطر خنده

هنوز که چیزی معلوم ای بابا گفت :  رفت تا جلوشو بگیره.برای آروم کردنشی مسعود قرار گو سمت دیگه

 نیست!

 ازم پرسید : دلیل محکم می خوای؟ کمربندشو کشید و با حالت تهدیدآمیزی

 ای برام آماده کرده بود!متاسفانه به جای دلیل، چیز دیگه جواب مثبت بود اما

مسعود خیلی سریع بهم رسید و فرصتی برای فرار نداشتم.در کل قصدش رو هم نداشتم.با خودم گفتم 

 ش ویدم از بهم خوردن برنامهطور عصبانی شده.شاای در کار نبوده که مسعود اوناقعا بیماریشاید و

واقعیت نداشتم اما در هر حال  .خودمم هیچ سرنخی برای رسیدن بهبرگشتن بیماری به من ناراحت بود

 به مسعود حق می دادم که عصبانی باشه.

های دستمو برای ضربات کمربندش خیلی دردناک بودن، جوریکه تب و حالت تهوع و بی خوابی و درد زخم

ه متاسفانه بگیره ک قرار گرفت تا جلوی کتک خوردنمو کل محو کرد.سورن بین من و مسعودچند ثانیه به 

 خورد.خیلی زود حامی و داروین مسعود رو گرفتن و مهار کردن. اون هم یکی دو تا ضربه

بود رو مالید و با صدایی بلند و اعتراض آمیز به مسعود گفت  به بازوش خورده که هاییسورن جای ضربه

 وقت کتکش می زنی؟س کن دیگه! مثال نگرانشی اون: اه ب

 مسعود جواب داد : کی گفته نگرانشم؟ اگه دستم بهش برسه پوستشو می کنم!

لم داد و گفت : بیا برو آخرین کتک عمرتم بخور.  سورن کنارم وایساد.آروم به طرف مسعود ه 
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 پرت کرد. ی اتاقبا اعصاب خردی کمربندشو به گوشه با شنیدن این جمله مسعود

انقدر الکی فضا رو متشنج می کنید؟  شما چرای داشت جو رو آروم کنه گفت : حامی که از اول سع

 ان و اصال بعید نیست که دروغ گفته باشه!های این یارو ریونیز خیلی متناقصور که من فهمیدم حرفطاون

کدوم مریض بهراد هیچ عود وی حرفاش دروغ بوده و مسمیگیم همهسورن با خونسردی گفت : آقا ما هم 

ین احمق جون منتقل کرده باشه چی؟ من از اینش بیماری یه آدم رندوم رو به انبودن.ولی اگه این وسط 

 می ترسم!

 داروین با نگرانی به حامی گفت : متاسفانه راست میگه!

برم دنبال هاموس حامی : اگه اینجوری هم باشه بالخره یه راه حلی براش پیدا می کنیم! اصال چطوره من 

 .دربیارهی تونه ما رو از برزخ و بیارمش اینجا؟ مطمئنم اون م

 بدنت حس می کنی؟ یماری رو بهت داده تغییر خاصی توداروین ازم پرسید : ببینم از وقتی که همزادت ب

نیم نگاهی به مسعود انداختم.با حالت تهدیدآمیزی منتظر جوابم بود.ازش می ترسیدم برای همین به 

م حال جسمی،ی خودش بیماری رو بهم منتقل کرد: همون لحظه که طبق گفتهدم.گفتمتر شورن نزدیکس

 بهم ریخت.از اون وقت تا حاال استخون درد و تب و لرز و تهوع دارم.

 سورن با کنایه گفت : اصال مشکوک نیست!

 ای داشته باشه!کنه.گفت : می تونه هر دلیل دیگه حامی همچنان سعی داشت مثبت به قضیه نگاه

تازه همین دیروز که اومده بودی گالری هم من حس  حرفشو تایید کرد و گفت : موافقم. داروین سریع

 کردم که حالت خوب نیست.شاید به خاطر طلسم روی دستته.

از همون مالقات اولشون  ریونیز سورن : منم چند روزه که متوجه تغییر حالش شدم.البته بعید هم نیست

 و بهش منتقل کرده باشه!بیماری ر
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بیماری شد و دقیقا همین  امان منم چند وقت پیش دچار اینمنفی بدم ولی مداروین : نمی خوام فاز 

 عالئم رو داشت.

 شو مالید و نفس عمیقی کشید.مسعود با کالفگی پیشونی

 کنه؟!حامی : همچین کارهایی مجازات سنگینی داره.یعنی این هاموس نمی تونه برادرشو جمع 

 تا جایی که من می دونم با هم درگیر شدن و از اون موقع به بعد هاموس پیداش نیست. فکر نکنم بتونه. -

 مسعود به حامی گفت : تو می تونی این یارو رو پیدا کنی و بیاریش اینجا؟

 حامی : منظورت هاموسه؟

 همون. مسعود : آره

 حامی : احتماال بتونم.یعنی نهایت تالشمو می کنم.

ه باید به فکر شیمی درمانی سورن : اوردنش چه فایده ای داره؟ اگه واقعا بیماری رو گرفته باشه دیگ

 باشیم.

مثه ،ی یأس نخون! حتی در اون صورت هم به احتمال زیاد درمان میشهانقدر آیه داروین به سورن گفت:

 مامان من.

 سورن : شاید اون یه استثنا بوده!

 فردا پیداش کنم. .من سعی می کنم تاهیچ چیز مشخص نمیشهحامی : تا با هاموس حرف نزنیم 

تعطیل شد و داروین و حامی همچنان در  و بیماری من هاموس و ریونیز یبارهبرای مدت کوتاهی بحث در

و  ی ذاشتما سورن مدام بدترین احتماالت ذهنش رو با ما به اشتراک متالش بودن تا فضا رو آروم کنن.ا

ور می کرد.یکی دو ساعت طول کشید تا عصبانیت مسعود با این کار آتیش خشم مسعود رو شعله

اروین و حامی هم از فرضیه دادن دست بکشه.حوالی ساعت ده شب بود که دفروکش کنه و سورن 
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تر هاموس ی مسعود رو ترک کنن،حامی برای چندمین بار قول داد که هر چی سریعرفتن.قبل از اینکه خونه

 ی مسعود بیاره.پیدا کنه و اونو با خودش به خونهرو 

 

******* 

 

لی لذت می بردم.هوای خونه خی راز کشیده بودم و از گرماشساعت یازده و نیم شب بود.کنار شومینه د

 ام از بین رفته بود و دیگه تبآتیش حس خوبی بهم می داد.حالت تهوع سرد بود و خوابیدن کنار گرمای

مسعود کنار .م و درد پاهام آروم نشده بودمی کرد شدیدی نداشتم.اما همچنان احساس کوفتگی هم

من، روی زمین نشسته بود و به تلویزیون نگاه می کرد.سورن هم با کمی فاصله از ما روی مبل نشسته 

تلویزیون تنها ها رو خاموش کرده بودن تا من بتونم بخوابم.بود و اون هم محو تماشای تلویزیون بود.چراغ

 منبع نور بود.

.حتی یه بازی فوتبال خارجی در حال پخش بود و سورن هیچ تالشی برای عوض کردن کانال نمی کرد

ای شون عالقهکدومهیچ مسعود و سورن داشتم مطمئن بودماز  .با شناختی کهصداش رو هم بسته بود

 ندارن. به فوتبال

 ها بازی دارن؟پرسیدم : کدوم تیم

 ی تلویزیون برداره گفت : چه اهمیتی داره؟دون اینکه چشم از صفحهسورن ب

ولی و داشت.تی اگه کابوس می دیدم باز هم ارزشش ر.حهر چی زودتر بخوابم خیلی دوست داشتم

 قرص احتماال استرس و عطشی که برای خواب داشتم اجازه نمی داد این اتفاق بیفته.شدیدا نیاز به یه

 بخش داشتم.آرام

 بهت دارو نداد؟ یدم : راستی دکتر برای مسمومیتمسعود که کنارم نشسته بود پرساز 
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ش.یکم فکر کرد و بیرون کشیدممسعود بهم نگاه کرد و برای چند ثانیه چیزی نگفت.انگار از افکار عمیقی 

 شیر دبه لطف سورن از صبح تا حاال سه نه.فقط بهم گفت شیر بخورم تا مسمومیتم برطرف بشه.بهگفت:

 خوردم.

 می تونم یه سوال شخصی ازت بپرسم؟ -

 مسعود : بپرس.

 یکم فضولیه. -

 مسعود : اشکال نداره.

 ورد احضار جن داشتی؟ هاتکتاب یکی از الیاگه تو با هاموس در ارتباط نیستی چرا  -

 !: من ورد احضار جن داشتم؟ با تعجب پرسید

گیر شده بودی،مطب مهرآب جنخبر مرگ من و که ت یادم اومد.اون اوایل: آهان،بعد از مکث کوتاهی گفت

یارو هاموس رو  یه ورد احضار جن بهم بده تا بتونم باهاش این و پیدا کردم و رفتم پیشش.ازش خواستمر

 برام ظاهر نشد. گیرم.ورد رو هم اجرا کردم ولی هیچ جنیشو باحضار کنم و حال

 بگیری چون زور اون بیشتره.شو ولی اگه احضارش هم می کردی نمی تونستی حال -

 بدم! مسعود : می تونستم که چند تا فحش بهش

 بدی که بهت مشکوک شدم! این چند وقت اخیر .ولی باید بهم حقخندیدم و گفتم : آره خب اینم میشد

 خیلی عجیب شده بودی.همش می گفتم مسعود که انقدر خونسرد نبود، چی شد یهو!

ومد که موقع عصبانیت خون دماغ شدم.موضوع رو به میشا گفتم چون چند بار پیش امسعود : این اواخر 

برام چند تا داروی اعصاب نوشت.اونا رو که می خوردم حالم  در حال حاضر تنها دکتر مورد اعتمادمه.اونم
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برای .شدن و نتونستم ازشون استفاده کنم اسباب کشی گم و گوراز روز  .ولیو آرومم می کرد خوب بود

 یهو از کوره در رفتم.امروز  مهمین

 چند ثانیه سکوت کرد و گفت : ببخشید که زدمت.

 اشکال نداره. -

 ت بود ولی خب من باید خودمو کنترل می کردم.حق مسعود : البته بیشتر از اینا

 مسعود می شدم! هایمعذرت خواهیکم داشتم عاشق کم

 : راستی اگه بهم می گفتی که باید داروهاتو دائم مصرف کنی بهت می گفتم کجان. گفتم

 مسعود : مگه تو می دونی؟!

شون داخل یکی ، گذاشتماومدیم اینجاشون کردم.وقتی هم که بندیکشی خودم بستهآره موقع اثاث -

 های ردیف باال.از کابینت

 مسعود : یادم باشه حتما بخورم.

 آور هم داری؟ضد درد و خواب هاتبین قرص -

 مسعود : چطور مگه؟ درد داری؟!

 م ولی خوابم هم نمی بره.آره، یکم.با اینکه خیلی خسته -

 شون.مسعود : االن میرم میارم

 به سختی از جام بلند شدم و گفتم : خودم میرم.تو که نمی دونی کجان.

 مسعود : آدرس بده، خودم میرم میارم.

 دم.نه دیگه، بلند ش -
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ف رو باز کردم و قرص و دواهای کابینت بیرون اوردم.در ظر م و ظرف داروهای مسعود رو ازبه آشپزخونه رفت

کدوم رو نمی شناختم و کاربردشون هم بلد نبودم.باید رو از نظر گذروندم.به جز استامینوفن هیچ داخلش

چرخیدم با  سرم شون پیش مسعود تا راهنماییم کنه.ظرف رو برداشتم و همین که به پشتمی بردم

 میحا ک بود ظرف دارو از دستم بیفته کهحامی چشم تو چشم شدم.شانس اوردم که داد نزدم! نزدی

 گرفتش. روی هوا

 دست راستمو روی قلبم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم.گفتم : نزدیک بود سکته کنم!

حامی گفت : سیس، میشه آروم حرف بزنی؟ ببخشید، نمی خواستم بترسونمت ولی باید زودتر می 

 دیدمت.

 آهسته پرسیدم : مگه چی شده؟!

 بال هاموس می گردم.حامی : از وقتی من و داروین از اینجا رفتیم دارم دن

 دنبالش بگردی؟ تین.چجوری وقت کردیشما هنوز دو ساعت نیست که رف -

 حامی : سریع داروین رو گذاشتم خونه و خودمم رفتم دنبال هاموس دیگه!

 آها...خب چی شد؟ -

حامی نگاهی به در آشپزخونه انداخت تا مطمئن بشه کسی پشت سرمون نیست.بعد گفت : بدبختانه 

با مادرش هم صحبت کردم اما اونم نگران و بی خبر بود.میگن از دو سه کس ازش خبر نداره.حتی هیچ

 شب پیش یهو ناپدید شده.

یدا کنن، یعنی یه نفر از خودشونو ای رو به راحتی پها که می تونن هر شیء گم شدهمگه میشه؟! جن -

 نمی تونن پیدا کنن؟!

 پنهانش کرده باشن! شاید حامی : آره تو درست میگی ولی نکته اینجاست که
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 یعنی چی؟! -

طور حامی : وقتی با مامان هاموس حرف می زدم متوجه شدم سر این قضیه به ریونیز شک داره.چون اون

م برای مخفی کردن خودش استفاده می کنه.ممکنه همون که خودش می گفت ریونیز از یه سری طلس

 اشه و دلیل گم شدنش هم همین باشه.ها رو یه جوری روی هاموس هم پیاده کرده بطلسم

 بقیه نمیگه؟ چیزایی خبر داره چرا اطالعاتشو بهحاال که مامانشون از یه  -

ان، استفاده می کنه ممنوعههایی که ریونیز حامی : منم همینو ازش پرسیدم.ولی گفت چون طلسم

 های دیگه بکشنش!اگه بقیه از این موضوع خبردار بشن بدجوری توی دردسر میفته.حتی ممکنه جن

 خب االن پای جون هاموس وسطه! باید یه کاری کنه! -

حامی : مامانشون با اطمینان می گفت اگه گم شدن هاموس زیر سر ریونیز باشه،قطعا جونش در خطر 

 نمیاره. وقت بالیی سر برادرشیونیز هیچون رنیست چ

 ست!احمقانه خیلی مضحک و با کالفگی گفتم : دلیلش

 ش بدبین باشه.نمی تونه به بچهحامی : منم باهات موافقم ولی خب اون مادره دیگه.

 حاال باید چیکار کنیم؟ -

 حامی : نمی دونم.

اموس اینجا نیومدم.یه چیز دیگه هم ی هگفت : البته فقط برای گفتن قضیه چند لحظه سکوت کرد و

 هست.

 چی؟ -

مونو تو ذهنم مرور می کردم.یه سری حدس و های همهحامی : توی این چند ساعت اخیر داشتم حرف

 گمان به ذهنم خطور کرد که خواستم با تو هم درمیون بذارمشون.
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 ی بیماری و این حرفا؟!درباره -

که  پیش کشید...می دونی چند وقتی میشد اری مامانش روحامی : آره دقیقا.اینکه داروین بحث بیم

چون یل به خودکشی.داروین به خاطر بیماری مامانش افسرده بود.اینکه میگم افسرده یعنی داغون و متما

آسایی یهو حالش خوب اصال خوب نیست و بزودی می میره.ولی به طرز معجزه می گفتن وضعیت مادرش

این مرضی همش میگم نکنه ای داشته.و می شناسه و نه بیماریر مسعود هم که گفت نه هاموس شد!

 که تو گرفتی از مامان داروین بهت منتقل شده!

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم : بعید نیست!

چرا همش ذهنم ولی نمی دونم معلوم نیست که تو واقعا این بیماری رو داری یا نه حامی : البته هنوز 

 !میشه به این فرضیه متمایل

 اگه اینطور که میگی باشه بهتره تالش خاصی نکنیم و بذاریم همینجوری بمونه. -

 حامی با تعجب پرسید : یعنی چی؟ منظورت چیه که بذاریم همینجوری بمونه؟!

ره و زندگی خواهرشم خراب میشه.وضع یعنی اگه بیماری رو دوباره به مامان داروین برگردونیم می می -

 غون بوده.داروین هم که گفتی دا روحی

ی قوانینه و باید اری کرده باشه،این کارش خالف همهریونیز همچین ک حامی : چه ربطی داره؟! اگه واقعا

خنثی بشه.نمیشه بیماری مهلک یکی دیگه رو تو بگیری و به خاطرش بمیری! حتی اگه اون شخص 

 مامان بهترین دوستم باشه بازم اشتباهه.

یه آدم یکه و یالقوزم و نبودم برای کسی ضرری نداره.اما نبودن مامان  درسته ولی به این فکر کن که من -

 نابود می کنه. ن، زندگی اون خانواده روداروی

 حامی : زندگی اون خانواده به تو ربطی نداره! تو مسئول زندگی خودتی.
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ندارم.دیگه مخم نمی خودتم که گفتی هنوز معلوم نیست من این بیماری رو دارم یا نه.بیا فرض کنیم که  -

 کشه.فقط می خوام چند تا قرص بندازم باال و بخوابم.

 حامی : انقدر از زندگی سیر شدی که به این راحتی بی خیال میشی؟

ای که نتونم توش یه خواب از زندگی سیر نشدم ولی در حال حاضر کاری از دستم برنمیاد.اما زندگی -

 راحت داشته باشم رو اصال نمی خوام.

 کرد!حل میشه ولی اون بیماری رو نمیشه کاریش ی : مشکل خوابت حام

 بطری آب رو برداشتم.جه به حرفاش به سمت یخچال رفتم. درشو باز کردم و بی تو

 گفتم : در هر حال ممنون که بهم خبر دادی.

نان چون به مسعود قول دادم،همچ من حامی با طعنه گفت : از قرار معلوم تو بی خیال زندگی شدی ولی

 چیزی به سورن و مسعود نگو.هم مون های االندنبال هاموس می گردم.از حرف

 باشه. -

ای بعد حامی رفته بود.عصبانیتش رو درک می کردم چون به خاطر من به زحمت افتاده بود و دنبال لحظه

گاه و یهای گاه و بهاموس می گشت اما به نظرم کارش بیهوده بود.بعد از چند روز بی خوابی و وحشت

های جسمی به این نتیجه رسیده بودم که حداقل زندگی من ارزش جنگیدن و های شبانه و آسیبکابوس

اون بیماری رو  سپارم به دست سرنوشت.به هر حال یاتالش برای بقا رو نداره.ترجیح می دادم خودمو ب

 داشتم یا نداشتم! از این دو حالت خارج نبود.

 ه پهن بود نشستم و ظرف داروها رو به مسعود دادم.توی رختخوابم که کنار شومین

 آور داری بهم بده.گفتم : نمی دونم چی به چیه! اگه قرص م سکن و خواب
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کنه برای ها رو شناسایی مسعود در ظرف رو باز کرد.به خاطر نور کم خونه به سختی می تونست قرص

 شون رو می خوند.دقت پشتبه چشماش نزدیک می کرد و به  ها روقرص همین هر بار خشاب

 آورن.ها رو جدا کرد و گفت : این دو تا م سکن و خوابدو تا از خشاب

 از دستش گرفتم و از هر خشاب دو تا قرص بیرون اوردم.

 روی نکن! از هر کدوم یه دونه.مسعود : زیاده

 ها رو توی دهنم گذاشتم و روش آب خوردم.سریع قرص

 نگاه کرد و گفت : کر شدی؟ی خنثی بهم مسعود با قیافه

 خندیدم و گفتم : ببخشید ولی مجبور بودم.دارم از خستگی می میرم.

هام سنگین شدن.هر چند چند دقیقه که گذشت رفته رفته پلکدوباره دراز کشیدم و چشمامو بستم.

هامو باز می کردم و وقتی مسعود و سورن رو کنارم می دیدم احساس آرامش می لحظه یه بار چشم

 ست.کردم.به این باور رسیده بودم که جهنم واقعی من، ندیدن مسعود و سورن برای همیشه

 

 

 


