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 يه قرص کافيه تا باهاش بي حال بشه.
 

 يه قرص مي تونه کاري کنه که اون کس ديگه اي باشه...
 

 اما هيچ کدوم از داروها درين جهان
 

 باعث نميشه اون از خودش نجات پيدا کنه..
 

 دهان اون شکافي خالي بود..
 

 اون منتظر سقوط بود..
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 مثل پوالرويد ازش خون ميرفت...

 
 ه ي توانش رو از دست داد...هم

 
نور آفتاب روي صورتم افتاده بود و باعث شد از خواب بيدار بشم.به ساعت نگاه 
کردم.ُنه صبح بود.ديگه خوابيدن بي فايده بود.سر جام نشستم و به ديوار تکيه 
زدم.بازم هيچ کدوم از خواب هامو نمي تونم به ياد بيارم.شايد هم اصال خواب 

 حتما همينه! نديدم...آره
 
اگه از نظر علمي ثابت نشده بود که همه آدما روح دارن اون موقع مطمئن مي شدم  -

که من يکي چيزي به نام روح ندارم! خدايا من که نمي دونم الاقل تو بگو روح من 
 شب ها کدوم قبرستوني ميره؟!

 
مي رسيد.به اتاق با تموم شدن جمله م يهو مامان در اتاق رو باز کرد.مشکوک به نظر 

 يه نگاهي انداخت و گفت : با کي حرف مي زدي؟!
 
 با خودم! -
 

 !!؟ مطمئني –مامان 
 
 آره ، شما پشت در بودي؟ -
 

 هاگ هم تو ميرم، من.بيداري ديدم که کنم بيدارت بيام خواستم مي فقط. نه –مامان 
 .بخور صبحونه بيا خواستي

 
 باشه. -
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که در اتاق رو ببنده دوباره به همه جاي اتاق نگاه کرد و بعد مامان قبل از اين
رفت.ديگه کم کم دارم به اين حرکاتش عادت مي کنم.اوايل خيلي روي اعصاب بود 

 ولي االن ديگه عادي شده.
 

رختخواب هامو جمع کردم و از اتاق بيرون اومدم.به محض خروج شيرين رو 
 ديدم...اولين بدشانسي امروز!

 
 !جناب؟ بخوري صبحونه خواي نمي! سالم عليک –ن شيري

 
با اجازه ت دارم ميرم دست به آب. نمي دونم چرا امروز همه نگران صبحونه خوردن  -

 من هستن؟!
 

 !؟ کني سالم بقيه به صبح اول نگرفتي ياد هنوز! مهمي که بس از –شيرين 
 
فانه! حاال اگه اجازه بدي چه سالمي ؟! همين ديشب همديگه رو ديدم، البته متاس -

 من برم، ديگه طاقتم داره تموم ميشه.
 

 !تربيتي بي خيلي که واقعا –شيرين 
 

نمي دونم شيرين چرا انقد عالقه داره با من بحث کنه؟!پنج سال از من کوچيکتره اما 
 همش واسه من خانوم بزرگ بازي درمياره!

 
ت پذيرائي.مامان هميشه اونجا سفره بعد از اينکه دست و صورتم رو شستم رفتم سم

مي ندازه چون پدر گرامي عادت دارن جلوي تلويزيون غذا ميل کنن.علي رغم اينکه به 
نظرم سالم و عليک اول صبح کار مزخرفيه اما هيچ رقمه نميشد در اين زمينه بابا رو 

 پيچوند! روي "سالم" خيلي حساسه.کنار سفره نشستم و سالم کردم.
 

 لفظ طعنه آميزي گفت : تو ديشب بابا رو نديدي ؟! شيرين با
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 باز اين پارازيت ول کرد!
 
 به تو مربوط نيست.مامان واسه من يه چايي بريز، بايد زود برم. -
 

 !؟ کجا –مامان 
 
 جايي کار دارم. -
 

 دانشگاه؟ بري خواي مي –مامان 
 
 نه ، کالس ندارم. -
 

تلويزيون برنمي داشت گفت : حتما مي خواد بره پيش اون بابا در حالي که چشم از 
 رفقاي اوباشش!

 
ترجيح دادم جوابي ندم.هيچ تعجبي نداره که بابا از اين حرفا مي زنه.کال اگه در هر 

 زمينه اي به من گير نده ، شب خوابش نمي بره!
 

 !بخوره؟ صبحونه نمياد چرا دخترم يکي اون –بابا 
 

ه م ديشب تا دير وقت درس خوند." و با صداي بلند گفت :"شبنم ! مامان گفت : "بچ
 مامان بيا صبحونه بخور."

 
شبنم سه سال از من کوچيکتره و پزشکي مي خونه.براي همين من اصال به چشم بابا 
و مامان نميام و منو ريز مي بينن! البته در کل من آدم بدشانسي هستم.اکثر پدر و 

 از شانس بد من ، بابا و مامان ما اقليت از آب در اومدن!مادرها پسر دوستن ولي 
 

 چند ثانيه بعد شبنم با ظاهري آشفته اومد.چهره ش خواب آلود بود.
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 . سالم –شبنم 
 

 .بشين خودم کنار بيا! دختري چه به! سالم –بابا 
 

ديگه تحمل جو داشتم برام سخت ميشد.حوصله ي اين خاله زنک بازي ها رو 
 تم.سراسيمه چايي ام رو خوردم و بلند شدم.نداش

 
 !بود؟ شور من قدم! کجا؟ ا   –شبنم 

 
 من خيلي وقته نشستم، بايد برم. -
 

سريع رفتم سمت اتاق تا آماده بشم.هر چي بيشتر مي گذره رفتار مامان و بابا برام 
ر با من جوغير قابل تحمل تر ميشه.جديدا ديگه بابا هر شب يه بهونه اي براي دعوا 

 مي کنه، از رشته م گرفته تا دوستام و هر چيزي که قابليت گير دادن داشته باشه!
 

هوا يه ُخرده سرد شده بود براي همين لباس گرم پوشيدم و از اتاق زدم بيرون.رفتم 
 توي راهرو و سرگرم کفش پوشيدن شدم که مامان اومد باالي سرم.

 
 !!ميري؟ کجا داري گفتي –مامان 

 
 نگفتم! -
 

 !بگو االن خب –مامان 
 
 باشه حاال که انقدر کنجکاوين! دارم ميرم پيش شايان. -
 

مامان آروم گفت : سيس! يه وقت به بابات نگي رفتي اونجا.مي دوني که 
 حساسه،يهو قاطي مي کنه.
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حساس باشه يا نباشه به اون ربطي نداره.من هم زياد عالقه اي ندارم در مورد  -
مسائل شخصيم به بابا جواب پس بدم.در ضمن بابا همينجوري هم قاطي 

 هست...الزم نيست بهش آتو بدم!
 

 !نزن حرف اينجوري بابات مورد در –مامان 
 
 من که چيزي نگفتم! راستي شايد براي ناهار برنگردم.خدافظ... -
 

 ... .سالمت به –مامان 
 

فس راحت بکشم! اين اواخر تنها دغدغه ام اينه از خونه که بيرون اومدم تونستم يه ن
که مستقل بشم و از خونه ي بابام بزنم بيرون اما هيچ جوره نميشه اين مورد رو 

رديف کرد چون پولشو ندارم و بدبختانه جيره خور بابام ام! تنها شانسي که اوردم اينه 
نه و سي روز ميره که بابام راننده ي بيابونه و هميشه خونه نيست...ده روز مياد خو

 سر کار.اما توي همين ده روز حسابي از خجالتم درمياد.
 

رسيدم سر خيابون و سوار تاکسي شدم و خيلي زود به مقصد رسيدم.همه ي مسير 
رو نمي تونستم با تاکسي بيام چون آدرس خونه ي شايان زياد سر راست 

ي رضايت از نيست.شايان تنها دوستمه که تونسته مسير سخت و طاقت فرسا
خانواده ش رو براي مستقل زندگي کردن، "با موفقيت" طي کنه!!! در واقع از بين ما 
سه تا تنها کسيه که تنها زندگي مي کنه.همين تنها زندگي کردنش باعث شده بابام 
نسبت بهش بدبين باشه.از قديم گفتن کافر همه را به کيش خود پندارد! برعکس  

 ان پسر خوبيه...الاقل تا االن که اينجوري بوده.بابام ، من مطمئنم که شاي
 

بالخره به خونه ي شايان رسيدم و زنگ زدم.طولي نکشيد که شايان اومد و درو باز 
 کرد.

 
 سالم . -
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 .ببند سرت پشت هم در تو بيا ، سالم –شايان 
 

ر وقت شايان جلوتر از من رفت.درو بستم و کفش هامو در اوردم و وارد خونه شدم.ه
وارد خونه ي شايان ميشم با خودم ميگم اين بشر چه دلي داره که با وجود زندگي 

توي همچين خونه اي دنبال اين برنامه هاست! خونه ي شايان خيلي 
کوچيکه...حدودا پنجاه متره با يه راهروي باريک طوالني.خونه ش اصال نور گير 

 .نيست و بيشتر وقتا مجبوره چراغ ها رو روشن بذاره
 

شايان رفت توي آشپزخونه و دو تا ليوان گذاشت توي سيني و مشغول چايي ريختن 
 شد.

 
 براي من نريز.همين چند دقيقه پيش خوردم. -
 

 .نخور نخواستي اگه ميريزم، حاال –شايان 
 
 خواب بودي؟! -
 

 .خوندم مي کتاب داشتم ، نه –شايان 
 
 احيانا درسي که نبود؟! -
 

 مطلب يه.خونم نمي درس نباشم مجبور تا من دوني مي که تو!  بابا نـــه –شايان 
 .افعي دراوردن چنبره از مورد در بود

 
 خب ... چيزي هم ازش فهميدي؟! -
 

 .کردم ترجمه بد کنم فکر ولي چرا دونم نمي!  نه که معلومه –شايان 
 
 آره ممکنه... . -
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 ين طرفا؟!ا اومدي صبحي اول شده چي –شايان 

 
 تو خونه که مي مونم اعصابم به هم مي ريزه. -
 

 !مگه؟ شده چي ؟ چرا –شايان 
 
 خودت که بابامو مي شناسي،همش گيرهاي الکي ميده.شانس ندارم که... . -
 

شايان بلند شد تا از روي ُاپن آشپزخونه پاکت سيگارشو برداره و در همين حال گفت 
اگه من و تو شانس داشتيم که توي "مالير" به دنيا نمي  : اي بابا ، داروين جون

اومديم! البته از حق نگذريم شهر بدي نيست،فقط مردمش يه ُخرده ريپ مي 
زنن.مثال فاميالي ما نصف جمعيت شهر رو تشکيل ميدن از بس که زيادن! من هر 

 جاي شهر پا مي ذارم يکي از فاميالمونو مي بينم.
 
ر نيست.من به شخصه حاضر بودم تو خونه ي همسايه به دنيا نه بابا ، مشکل شه -

 مي اومدم ولي بچه ي مامان و بابام نبودم!
 

 ... .بگذرد نيز اين.نگير سخت زياد –شايان 
 
 آره بابا، من اصال کاري با اونا ندارم... يه سيگار بده بکشم. -
 

مي گيرن اونوقت بابات  سيگار بوي هات لباس االن! خيال بي ، داداش نه –شايان 
 مياد مي زنه منو ُکتلت مي کنه.هنوز باباي خودتو نشناختي؟!

 
 نترس، تا اون موقع بوش مي پره. -
 

 پاکت سيگارو از دستش کشيدم و يه نخ روشن کردم.
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 مثه تو داروين ببين!  ديگه ميدن گير بهت که کني مي رو کارا همين –شايان 
م ،اگه بابات بفهمه مياي پيش من سيگار مي کشي مي ميگ خودت واسه ، داداشمي

 زنه...
 

 حرفشو سريع قطع کردم و گفتم : جفت مونو ُکتلت مي کنه! يه بار گفتي فهميدم.
 

 ابايب مگه! ترسم مي بابات از کنم کار چي!  گفتم بار هزار حاال تا ، نه بار يه –شايان 
برابر من و توئه.يه مشت بزنه دخل من  دو هيکلش ماشااهلل! ؟ حاال تا نديدي خودتو

 و تو و اون بامداد ذليل مرده رو اورده.
 
اينجوري ها هم نيست.همين من ، به اندازه ي موهاي سرم از بابام کتک خوردم  -

 ولي مي بيني که هنوز زنده ام.
 

 !باشم گفته ، بخورم کتک بابات از ندارم خوش من حال هر به –شايان 
 
 سو نباش.اگه قرار باشه کسي کتک بخوره، اون منم نه جنابعالي.انقدر تر -
 

هر دو مشغول ُپک زدن به سيگار شديم و چند ثانيه بعد صداي زنگ در به صدا 
دراومد.شايان از جاش پا شد و رفت که درو باز کنه.يه لحظه فکرم رفت سمت حرفاي 

ت کم يه کتک رو شايان.درست مي گفت،اگه بابام بهفمه من سيگار مي کشم دس
شاخشه.بايد حواسمو بيشتر جمع مي کردم.لحظه اي بعد شايان به همراه بامداد 

 وارد هال شدن و با همديگه دست داديم.
 
 چه خبر؟! -
 

 .سالمتي –بامداد 
 

شايان اومد کنار من و هر دو به پشتي لم داديم.بامداد هم با فاصله ي کمي ، رو به 
 روي ما نشست.
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 .افتاده اتفاقي يه ها بچه –د بامدا

 
 چي؟ –شايان 

 
 خواب موقع اون دونم نمي هنوزم البته.ديدم عجيبي خواب يه ديشب من –بامداد 
 !بود عجيب خيلي! نه يا بودم

 
من و شايان با شنيدن اين جمله حسابي هيجان زده شديم و با اشتياق به بامداد زل 

که يهو زد زير خنده و گفت : شوخي کردم بابا،  زده بوديم تا ببينيم چه خوابي ديده
 خواب کجا بود!

 
 خيلي بي مزه بود. -
 

 خبر؟ چه! کردين؟ کار چي شماها خب –بامداد 
 
 من که هيچي. نه خوابي ديدم، نه روح سرگرداني و نه تماس گيرنده ي سرزده اي! -
 

 .همينطور منم –شايان 
 

 .هيچي که منم –بامداد 
 

 !ايم؟ اينجوري ما چرا پس کنه، مي جذبش کنه فکر چي هر به آدم ميگن –ان شاي
 
 به نظر من ما بد تمرين مي کنيم...شايد هم اين تمرين ها کال سر کاري باشه. -
 

 مي تمرين بد ما.درسته گفتي اول که همون.نيست کاري سر! داداش نه –بامداد 
نم خنده م مي گيره.اصال دست خودم ک مراقبه تمرين ميام وقت هر من مثال.کنيم

 نيست.تا آينه دست مي گيرم هنوز جمله ي اولم تموم نشده مي زنم زير خنده.
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 .قيافه اين با شدم مي همينجوري بودم تو جاي منم –شايان 

 
 !دماغت اون با شو خفه تو –بامداد 

 
 !زنه مي دماغ از حرف داره کي ببين –شايان 

 
 حث دماغ رو! به جز اين تمرين ها راه حل ديگه اي سراغ ندارين ؟!ول کنيد اين ب -
 

 .گفتي ما به تو هم رو ها همين بابا، نه –شايان 
 

بامداد گفت:" نه ، ولي من دارم به يه نتايجي مي رسم.ديشب يه حس عجيبي 
 داشتم!" و زد زير خنده.

 
 د مي کرد.کتاب کنار دستمو پرت کردم سمتش.ديگه داشت اعصابمو خر

 
 رزوآ خوام نمي.بريزيم حسابي و درست طرح يه بياين گذشته شوخي از ولي –بامداد 

 .برم دنيا از دل به
 

 استفاده هيچکدوم از اما کرديم جمع اطالعات فقط حاال تا ما که من نظر به –شايان 
 .کنيم نمي کار جدي کدوم هيچ که اينه هم دليلش.نکرديم عملي ي
 
ولي بايد به تمرين هامون نظم بديم.خير سرمون داريم گروهي کار مي کنيم موافقم. -

اونوقت بامداد ميره تمرين مراقبه مي کنه و تو هم داري مار از چنبره مياري بيرون!! 
 بايد همزمان با هم روي يه موضوع کار کنيم.

 
 کنيم؟ شروع تمرين کدوم از –بامداد 
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رون فکني* )جدا کردن ارادي روح از کالبد فيزيکي( از براي ما که ناشي ايم تمرين ب -
همه چيز راحت تر و باحال تره.در ضمن باعث نميشه تو هم به قيافه ي خودت 

 بخندي!
 

شايان خنديد و گفت : نکته ي جالبي بود! باشه.پس از امشب همه تمرين برون 
 فکني مي کنيم اما اگه نتيجه نداد چي؟!

 
 ي توپ دارم که اونو اجرا مي کنيم. اونوقت من يه نقشه -
 

 !بگي؟ االن همين رو توپت ي نقشه نميشه –بامداد 
 
شرمنده ولي اين نقشه م يه خرده ريسکش باالست و ممکنه توي دردسر بيفتيم،  -

 بهتره آخر اجراش کنيم.
 

 به محض تموم شدن جمله م ، صداي زنگ موبايلم بلند شد.تماس از خونه بود.
 
 لو ؟ا -
 

 کجايي؟ داروين الو –مامان 
 
 گفتم که ميام پيش شايان! -
 

 .خونه بيا پاشو! نبود يادم ، آهان –مامان 
 
 چرا ؟! -
 

 .ميگم بهت بيا –مامان 
 
 اتفاقي افتاده ؟! -
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 .بيا زودتر ، آره –مامان 

 
 نميشه پشت تلفن بگي؟ -
 

 .خدافظ ، نه –مامان 
 

 به من فرصت حرف زدن بده گوشي رو قطع کرد!بدون اينکه 
 
 َاي بابا! -
 

 شده؟ چي –بامداد 
 
 مامانم گير داده ميگه بيا خونه ، نميگه هم چي شده! -
 

 .باشه افتاده اتفاقي شايد برو، پاشو خب –بامداد 
 
 البد بابام دوباره گير داده. -
 

 ها! کچلش کردي! ميدي گير بابات به خيلي ام تو َاه، –شايان 
 

 از جام بلند شدم و گفتم : فعال خدافظ .
 

 .داريم کالس فردا نره يادت فقط ، خدافظ –بامداد 
 

با شايان و بامداد دست دادم و از خونه زدم بيرون.مطمئن بودم مامان کاري باهام 
نداره يا اينکه موضوع مزخرفي رو مي خواد بگه ، چون صداش که اصال مضطرب 

د.شايد هم فقط مي خواست منو از خونه ي شايان بکشه بيرون...که البته احتمال نبو
 اين آخري از همه بيشتره!
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براي اينکه ديرتر به خونه برسم تصميم گرفتم تمام راه رو پياده گز کنم. هوا زياد سرد 
ز ا نبود.براي پياده روي روز خوبي بود.از خيابون رد شدم و خودمو به بلوار رسوندم تا

اونجا به راهم ادامه بدم.با اينکه فصل پاييز بود اما درخت ها همچنان سبز 
بودن.بدون شک اين خيابون ، زيباترين خيابون شهره چون درخت هاي دو طرف 
خيابون جوري به هم متصل شدن که هيچي از آسمون معلوم نيست. بعد از پايان 

جيبه! با اينکه چند ساله توي اين بلوار از جلوي بيمارستان هم رد شدم.واقعا خيلي ع
شهر زندگي مي کنم هنوز هم نمي دونم دليل وجود اين دو تا قبر جلوي بيمارستان 

چيه؟!! به نظر قديمي ميان.نمي دونم چرا خرابش نکردن! فک کنم به خاطر همين دو 
تا قبر باشه که خيابون مجاور انقدر دلگيره.اين خيابون هم درخت هاي زيادي داره 

 ا هيچ زيبايي اي نداره.يادم باشه بعدا دليلشو از مامان بپرسم... .ام
 

بعد از چهل دقيقه پياده روي تازه به خيابون خودمون رسيدم.عجب غلطي کردم 
پياده اومدم! پدر پاهام در اومد توي اين سر بااليي.يه لحظه ياد حرف شايان افتادم 

گرفت.واقعا راست مي گفت.مثال  که مي گفت" مردم مالير ريپ مي زنن" و خنده م
هر کي پايين شهر زندگي کنه پولدارتره و محله ي ما که باالترين منطقه ي شهر 

 محسوب ميشه ،فقيرنشين ترين منطقه هم هست.اين ديگه خيلي باحاله!
 

خونه مون فاصله ي چنداني با کوه نداره.تقريبا دو کيلومتر.يه جوري  که ميشه هر روز 
م به تخته وسايل تفريحات سالم، کامال مهياست.خونه ي ما يه طبقه رفت کوه! بزن

ست.بزرگ  ولي به هيچ وجه شيک و خوش نقشه نيست و طرحش قديميه.سه تا 
اتاق داره که يکيش مال من  و يکي مال بابا و مامانم و يکي ديگه هم براي 
ط خونه خواهراست.چون تحمل ديدن منو ندارن يه اتاق اختصاصي بهم دادن! حيا

زياد بزرگ نيست اما کوچيک هم نيست.توش دو تا درخت انگور داريم و يه درخت 
.مامان يه سري وسايل اضافه  گردو و آلبالو و البته يه زيرزمين که درش هميشه قفل 

 رو توش ريخته.
 

ديگه حسابي خسته شده بودم اما تندتر قدم برمي داشتم که زودتر به خونه برسم.ده 
دمو به خونه رسوندم.با اينکه کليد داشتم اما ترجيح دادم زنگ بزنم.به دقيقه اي خو
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حمد خدا آيفون هم که نداريم! هر کي زنگ ميزنه بايد شخصا درو براش باز کنيم... 
.خوشبختانه شيرين سه سوته درو باز کرد.قبل از اينکه مهلت بده چيزي ازش بپرسم 

يومده وگرنه حتما شيرين همين دويد و رفت.مطمئن شدم که قضيه ي مهمي پيش ن
دم در بهم مي گفت.با خونسردي وارد راهرو شدم و کفش هامو در اوردم و رفتم 

 داخل.مامان و بابا توي پذيرائي نشسته بودن.جلو رفتم و گفتم : چي شده مامان؟!
 

 بابام يه نگاه عاقل اندر سفيه بهم انداخت و گفت :عليک سالم!
 

 ن داره! انگار نه انگار که همش دو ساعته همديگه رو نديدم!اينم مرض   سالم شنيد
 
 ببخشيد، سالم.حاال چي شده ؟! -
 

چشم هاي مامانم برقي زد و با ذوق گفت :" قرار  براي شبنم خواستگار بياد.يه ساعت 
 پيش زنگ زدن و قرار خواستگاري گذاشتن."

 
کم کردن چه ذوقي کردن؟! منو تا خدايا اينا ديگه کي اند؟! ببين واسه يه نون خور 

اينجا کشوندن که بگن "قرار " واسه شبنم خواستگار بياد.البته عميقا که به موضوع فکر 
کردم ديدم زياد بد هم نيست! براي اينکه توي ذوق شون نخوره چهره م رو به صورت 

يه آدم "متعجب خوشحال" دراوردم و گفتم : جدي ؟! حاال کي هست اين پسر 
 ؟خوشبخت

 
 قرار امشب براي.پزشکيه آخر سال.شبنم   هاي دانشگاهي هم از يکي –مامان 

 .گذاشتن خواستگاري
 
 امشب؟! يه کم زود نيست؟!حاال خود  شبنم نظرش چيه؟! از طرف خوشش مياد؟! -
 

 .شناسن مي رو همديگه که ميشه وقتي چند.خوبيه پسر ميگه شبنم –مامان 
 
 چه خوب،پس مبارکه. -
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چند ثانيه سکوت برقرار شد و وقتي ديدم ديگه حرفي براي گفتن نمونده رفتم سمت 

 اتاق خودم.
 

کاپشنم رو پرت کردم گوشه ي اتاق و روي زمين دراز کشيدم.از شنيدن خبر ازدواج 
شبنم زياد خوشحال نشدم.در واقع برام فرقي نداشت...شايد احمقانه به نظر برسه اما 

! از وقتي اولين کتاب در مورد روح گرايي رو بزرگترين هدف زندگي م احضار ارواح 
خوندم به احضار ارواح عالقه مند شدم.چون چيزي که توي کتاب ها نوشته شده با 
چيزي که ديگران فکر مي کنن زمين تا آسمون فرق داره.از اون به بعد کلي کتاب در 

نواده م به اين عالقه مورد احضار ارواح جمع کردم به خاطر همين همه ي اعضاي خا
ي من پي بردن.بدبختانه اين موضوع باعث تمسخر بابام و ترس مامانم شده.مامان 

که هميشه با ترس و لرز وارد اتاق ميشه و جوري به اطراف نگاه مي کنه که انگار 
 انتظار داره ارواح سرگردان رو در حال پرواز توي اتاق ببينه!

 
کردم.بايد هر شب تمرين برون فکني کنم تا موفق چرخي زدم و به کتاب هام نگاه 

بشم.يه لحظه به ذهنم خطور کرد که چند شب رو توي قبرستون بخوابم.يه جايي 
خوندم که شيخ جعفر مجتهدي با خوابيدن توي قبرستون به نتايج باحالي رسيده.اما 

ز ا بايد روش فکر کنم.اگه نتونم طاقت بيارم خيلي بد ميشه.ولي چرا نتونم؟! من
خدامه که با يه چيز ترسناک رو به رو بشم.کسي چه مي دونه، شايد حضور ارواح 

 اونجا پررنگ تر باشه!
 

 توي فکر بودم که يه نفر در اتاق رو باز کرد و ناخودآگاه سر جام نشستم.
 

 ؟ تو بيام تونم مي –شبنم 
 
 تو که اومدي ديگه اجازه ت چيه ؟ -
 

 رو بست.شبنم اومد توي اتاق و د
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 بد نيست گاهي مياي اينجا يکي دو تا تق به در بزني. -
 

 .هاست فيلم مال   چيزا اين خيال، بي –شبنم 
 
بله ديگه ، ادب و نزاکت مال فيلم هاست! البته من واسه خودت ميگم.چون ممکنه  -

 من در حال تعويض لباس باشم و يه وقت با صحنه ي ناخوشايندي رو به رو بشي.
 

 شبنم خنديد و گفت : خيلي بي تربيتي داروين.
 

برعکس شيرين ، با شبنم خيلي صميمي ام چون بچه بازي هاي شيرين رو نداره و 
 سعي نمي کنه خودشو برتر از اون چيزي که هست نشون بده!

 
 خب، مبارک باشه! -
 

 شبنم لبخندي زد و گفت : مرسي.
 
 پسر خوبيه ؟ -
 

بود تا من اينو بپرسم و با اشتياق گفت : آره بابا، نمي دوني چه  انگار شبنم منتظر
 تيکه ايه! قدش اندازه ي باباست.فکر کنم باالي يک و نود باشه.

 
 خالي نبند! -
 

 .خوشتيپه خيلي ورزشکاريه، هيکلش.بلنده خيلي قدش!  خدا به نه –شبنم 
 
 اصال هم من نفهميدم که شما با هم دوستيد! -
 

م با يه کتاب زد توي سرم و گفت : نخير! فکر کردي منم مثه تو ام؟! داشتم مي شبن
 گفتم،خوش برخورده،قيافه ش هم بد نيست.
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 شوخي کردم بابا.ولي در کل انقدر ازش تعريف کردي حالم بد شد. -
 

 .حسود –شبنم 
 

 به کتاب توي دستش نگاه کرد.
 

قول بده ازم دلخور نشي.اين برنامه ها رو بذار  اما ميگم چيزي يه! گرايي روح –شبنم 
 کنار.

 
 چرا ؟! -
 

 .بدي باد به سرتو آخرش ترسم مي –شبنم 
 
نه، نگران نباش. ارواح نمي تونن کسي رو بکشن.فوقش آدمو ديوونه مي کنن که  -

 اونم مسئله اي نيست.
 

...بي خيال شو ميگم جدي ولي.هستي ديوونه خدادادي که تو ، ديگه آره –شبنم 
 وگرنه هم خودت ديوونه ميشي و هم مامان رو سکته ميدي.

 
چطور توقع داري تنها دلخوشي م رو بذارم کنار؟! مثه اينکه من بگم تو با اين يارو  -

 پسره ازدواج نکن.آهان! راستي اسمش چيه؟
 

ه؟ چي يارو بعدم... ُخلي که واقعا! دلخوشي؟ ميگي ارواح احضار به تو –شبنم 
.  ناسالمتي قراره شوهر خواهرت بشه.اسمش فرزاد 

 
 مطمئنم اسمش اصغر بوده و عوضش کرده... .
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اومدم بهت بگم يه وقت امشب رو نپيچوني بري!حتما بايد باشي.تازه بابا هم  -شبنم 
 تاکيد کرد که بهت گوشزد کنم.

 
 ه ناهار." و از اتاقشبنم بلند شد و موقع رفتن گفت : "چند دقيقه ديگه هم بيا واس

 بيرون رفت.
 

کم پيش مياد که من توي مهموني هاي خانوادگي شرکت کنم.اولين و مهمترين 
دليلش هم اينه که از فاميالمون بدم مياد.از عروسي رفتن هم متنفرم چون مجبورم 
برم اونجا و ميوه پوست بکنم! اصال اين جور مهموني ها چه فايده اي دارن؟! ولي 

بنم براي امشب بي مورد بود چون خودم هم واقعا دوست داشتم اين يارو تاکيد ش
فرزاد رو ببينم.شک ندارم با اون چيزي که شبنم توصيف کرد زمين تا آسمون فرق مي 

 کنه.
خيلي وقت بود که توي اتاق نشسته بودم و کتاب مي خوندم.انقدر از اين کتاب به 

بال يه راه حل ساده براي ارتباط بودم اون کتاب پريدم که هنگ کرده بودم.همش دن
اما هيچ فايده اي نداشت.همه ي راه ها نياز به کلي تمرين داشت تازه اون جور که 

کتاب ها مي گفتن معلوم نيست که اين تمرين ها واقعا نتيجه بدن و آخرش بستگي 
ر ابه استعداد طرف داره! حتي از فکر اينکه به نتيجه نرسم کالفه ميشم.کتاب رو کن

گذاشتم و تازه متوجه سر و صداي بيرون شدم.يه سري از مهمون هاي خودي اومده 
 بودن، از جمله مادربزرگم که خيلي ازش بدم مياد،متقابال اون هم از من متنفره!

 
تازه به خودم اومدم و رفتم سمت کمد که لباس مناسب بپوشم.چند ثانيه به لباس ها 

د.هيچي به ذهنم نمي رسيد.اگه کت و شلوار مي خيره شدم.مخم کامال هنگ کرده بو
پوشيدم که خيلي احمقانه ميشد...اصال مگه خواستگاري من  که کت و شلوار بپوشم؟! 

يه شلوار جين مشکي پوشيدم و پيراهن چهارخونه ي سفيد خاکستريم رو 
 برداشتم.هنوز پيراهنم رو کامل نپوشيده بودم که يهو در  اتاق باز شد.

 
 با!َاي با -
 

 .کني مي عوض لباس داري دونستم نمي! ببخشيد آخ –شبنم 
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 واسه همين چيزاست که ميگم در بزن.شانس اوردي شلوارمو پوشيده بودم. -
 

 راچ تو اصال.نه يا شدي حاضر ببينم اومدم.نديدم چيزي که منم! حاال خب –شبنم 
 .گيرن مي سراغتو دارن همه بيرون؟ نمياي

 
 کيا اومدن؟ -
 

 ...مينو عمه و ايران عمه ايرج، عمو و بزرگ مامان –شبنم 
 
جدي؟ ميگم مي رفتين چهار تا از اين همسايه ها رو هم صدا مي کردين يه وقت  -

 جمعيت کم نياد!
 

 .نکرده يقاط بابا تا کن عليک و سالم يه بيا زودتر.نباش جمعيت نگران تو نه، –شبنم 
 
 باشه، تو برو من ميام. -
 

عجب گيري کردم ها! کاش به خاطر عمو ايرج هم که شده مي پيچوندم و مي 
رفتم.چشم ديدنش رو ندارم.با اينکه داداش کوچيکه ي بابا ست ، اما بابا در هر زمينه 
اي ازش خط مي گيره.کال خيلي به حرفش گوش ميده.آدم شري هم هست.خدا مي 

ه انداخته.بزنم به تخته سابقه ي کيفري دونه تا حاال چند بار توي خونه ي ما دعوا را
 هم که داره...من موندم با اين وضعيت چجوري بهش زن دادن!!

 
از اتاق اومدم بيرون.همه توي پذيرايي نشسته بودن.جلو رفتم به همه سالم دادم و 

 جدا از بقيه روي يه مبل تکي نشستم.
 

 با ورود من سکوت برقرار شد.کال همه الل شدن!
 
 !ميومدي خواستگارا با ذاشتي مي يهو –ا باب



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران بد

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 2  

 

 
 داشتم درس مي خوندم ، البته با اجازه تون. -
 

 بابا طعنه آميز زير لب زمزمه کرد : "درس..."
 

 .خواهرته خواستگاري مثال ميگه، راست بابات –عمو ايرج 
 

 )تو يکي ديگه دهنتو ببند!(
 
دم،به هر حال االن که اينجام.بازم مشکلي اگه مي دونستم انقدر مهم ام زودتر ميوم -

 هست؟!
 

 مي خوندن درس براي وقت همه اين که هست چي" گرافيک" دونم نمي من –بابا 
 !خواد؟

 
 با گفتن اين جمله اون حميد کثافت،پسر عمه مينو پقي زد زير خنده.

 
 شما خيلي چيزا رو نمي دونيد... . -
 

ي که به موهاش اشاره مي کرد گفت : ببين مامان، همه بابا رو به مامان بزرگ در حال
 ي اين موها رو اين )من( سفيد کرده.

 
مامان بزرگ هم که انگار منتظر فرصت بود به من چشم غره رفت و با توپ و تشر 

 گفت : انقدر باباتو اذيت نکن ، پيرش کردي!)دو کلمه هم از مادر عروس!(
 
بابام همين شکلي بود، تازه مدرک هم دارم.اگه باور واهلل من از وقتي يادم مياد  -

 ندارين رو کنم... .
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براي اينکه بحث باال نگيره مامان از آشپزخونه صدام کرد و منم از خدا خواسته سريع 
 رفتم اونجا.

 
 !نکن کل کل بابات با رو امشب يه –مامان 

 
 شير شده...گير داده به من.مادر  من بابا به من پيله کرده.چشمش زده به ننه ش ، -
 

 جواب تو گفت چي هر اون! بار صد بزن،اين حرف درست بابات مورد در –مامان 
 !بکني؟ توني مي که کارو اين.نده

 
 باشه، اصال من ميرم روي پشت بوم.هر وقت الزم شد به من خبر بدين... . -
 

ي حياط ولي حدس با اعصاب داغون رفتم روي پشت بوم.اولش مي خواستم برم تو
 زدم اونجا خيلي شلوغ پلوغ باشه.که البته با اين جمعيت احتمالش کم نيست.

 
روي پشت بوم همسايه بغلي که يک متري از پشت بوم ما بلندتر  نشستم.هوا کامال 
تاريک شده بود.پشتم به شهر بود و رو به کوه نشسته بودم.توي اون لحظه آرزوم بود 

ر بکشم!نمي دونم چرا جديدا همه ي آرزوهام چپ اندر قيچي که مي تونستم يه سيگا
 شدن. شايد شبنم راست ميگه و دارم ديوونه ميشم و خودم خبر ندارم!

 
هوا خيلي سرد شده بود.من کنار لوله بخاري نشسته بودم و براي همين دستمو 

،  هيچي گرفتم روي لوله تا گرماي بخاري دستمو گرم کنه.سردي هوا اجازه نمي داد به
حتي احضار ارواح فکر کنم.صداي مهمون ها از توي لوله بخاري به وضوح شنيده 

ميشد.سعي نکردم به حرفاشون گوش کنم چون مطمئن بودم دارن چرند ميگن.براي 
يه لحظه نگاهم سمت کوه کشيده شد.سعي کردم به دقت نگاه کنم.اولش فکر کردم 

ه يه نقطه ي نوراني روي قله ي کوه ستاره ست ولي وقتي بيشتر دقت کردم ، متوج
شدم.جل الخالق! توي اين ساعت کي رفته روي کوه آتيش روشن کرده؟! دوباره با 

.اين وقت  دقت هر چه تمام تر نگاه کردم.مطمئن بودم چيزي که دارم مي بينم آتيش 
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شب هر کي اونجا آتيش روشن کرده واقعا خره.اما خدايي حسوديم شد...عجب دل 
 و جرأتي!

 
همچنان به اون نقطه ي نوراني خيره شده بودم که حامد،پسر عمه مينو اومد روي 

 پشت بوم.
 

 .ميان خواستگارا کنم،االن صدات بيام گفت مامانت داروين –حامد 
 
 باشه، اومدم. -
 

حامد از حميد بزرگتره.بچه ي بي آزاريه.خيلي کم پيش مياد حرف بزنه.حميد هم که 
فقط مشکل خود بزرگ بيني داره.از من يکسال بزرگتره و رشته ي کال عددي نيست.

برق مي خونه.خيلي وقت ها بابام حميد رو مي کوبه توي سر من.حاال من موندم اين 
 با رشته ي برق کجاي دنيا رو گرفته؟! اين وسط چي به باباي من مي رسه؟...

 
اق قيه ،يه سر رفتم توي اتبدون عجله از پله ها پايين رفتم.قبل از اينکه برم پيش ب

شبنم و شيرين.البته قبلش در زدم و با اجازه شون وارد شدم!... شبنم و مهسا ، دختر 
عمه ايران توي اتاق بودن.مهسا هم سن شبنم  اما از نظر وزني دو يا شايد هم سه 

 برابر شبنم باشه.کم پيش مياد با همديگه حرف بزنيم.
 
تم قبل از اينکه مهمون ها بيان ازت بپرسم.واقعا اين يه سوال برام پيش اومده،گف -

 همه آدم براي يه خواستگاري ساده الزم بود؟!
 

 .باشه برقص و بزن آخرش احتماال آخه –مهسا 
 
 من فکر کردم براي صحبت هاي اوليه ميان. -
 

 ممکنه و سرويس بره خواد مي فردا دايي چون.گرفتن رو مثبت جواب اونا –مهسا 
 روز نباشه گفتن يه جشن کوچولو بگيريم. چند
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 مطمئنم آخرين نفري ام که اينو فهميدم... . -
 

 ديگه منتظر جواب نموندم و از اتاق زدم بيرون.
 

ساعت نزديک هفت و نيم بود که زنگ به صدا در اومد.يهو همه به هول و وال 
توي اتاق من بدبخت.ايرج  افتادن.انگار پيف پاف زده بود به لونه مورچه! جوونا رفتن

هم رفت دم در تا شخصا درو باز کنه.چند ثانيه بعد خانواده ي داماد يکي يکي وارد 
شدن.اونا هم بدتر از ما قشون کشي کرده بودن.فکر کنم هر کي دم دست شون بود 

رو با خودشون اورده بودن.خود  داماد هم به قدري پخمه بود که سريع شناختمش.يه 
ش بود که فورا تقديمش کرد به شبنم.حدسم درست بود...کامال با دسته گل دست

چيزي که شبنم توصيف کرد تفاوت داشت.وقتي کنار بابا وايساد و خوش و بش 
کردن دقيقا يه سر و گردن ازش کوتاه تر بود.حاال من نمي دونم چجوري شبنم مي 

 گفت اندازه ي باباست؟! ديگه باور کردم که عاشقا کورن!
 

چند ثانيه فرزاد اومد و با من سالم و عليک کرد.خيلي سعي مي کرد صميمي و  بعد  
 تو دل برو جلوه کنه ولي من اصال ازش خوشم نيومد،با اينکه نظرم مهم نبود.

 
خالصه بعد از سالم و عليک هاي بي خود و تعارف هاي الکي،دستور صادر کردن که 

همه ي خواستگاري ها همين چايي شبنم چايي بياره.فکر کنم احمقانه ترين بخش 
 اوردن  باشه.

 
باباي فرزاد يکراست رفت سر اصل مطلب و صحبت مهريه رو پيش کشيد.بابا هم 
روشن فکر بازيش گل کرد و رو به شبنم گفت : نظر شبنم هر چي باشه نظر منم 

 همونه.
 

خواد  شبنم هم گفت: "هر چي خودتون صالح مي دونين." يعني هر غلطي دلتون مي
بکنيد.بالخره بعد از کلي چونه زدن قرار شد يه قطعه زمين و چهارده تا سکه رو مهر 
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شبنم کنن و همه صلوات فرستادن که ديگه من نتونستم طاقت بيارم و يه جوري که 
 همه بشنون گفتم :" ببخشيد ، ببخشيد! يه لحظه اجازه بدين."

 
رزاد که ديدني شده بود.مطمئنم همه ساکت شدن و زل زدن به من.قيافه ي يارو ف

 فکر مي کرد االن کارشو خراب مي کنم.بابا که ديگه کپ کرده بود.
 

 ديگه بايد جدي ميشدم چون پاي خواهرم در ميون بود.
 
من فکر مي کنم خيلي زود سر و ته قضيه ي مهريه رو هم اوردين.ببنيد،پاي يه عمر  -

خوايم تجارت کنيم و اين حرفاي الکي... اما زندگي در ميونه.فکر هم نکنيد که ما مي 
اومديم و فردا همين آقا فرزاد  شما چهارده تا سکه گذاشت کف دست خواهر من و 
گفت به سالمت، اونوقت چي؟! البته من که به خواهر خودم شک ندارم و مطمئنم 

 بهترين دختري  که توي عمرم ديدم،فقط از پسر شما مي ترسم.نظر من اينه که سيصد
تا سکه رو به عنوان مهريه قرار بدين و به نيت چهارده معصوم،چهارده تاي ديگه هم 

 بذارين روش که متبرک بشه.
 

باباي پسره همون لحظه ترش کرد.از قيافه ش معلوم بود اما قبل از اينکه بخواد 
." و دوباره همه صلوات فرستادن  حرفي بزنه خود  پسره رو به من گفت :" باشه، قبول 

 ما اين دفعه شل تر بود.ا
 

مادر فرزاد خيلي سعي کرد با ايما و اشاره و پچ پچ متوجهش کنه ولي هيچ توجهي 
 به مادرش نکرد.حداقل خوبه که اين يه نکته ي مثبت رو توش ديدم!

 
بابا و مامان هم کلي خوشحال شدن گرچه سعي مي کردن خوشحالي شون رو پنهان 

داشون هم باشه که من حرف زدم وگرنه خودشون که کنن.حق هم داشتن.بايد از خ
 زبون اين چيزا رو ندارن.

 
 اونشب بعد از مشخص کردن تاريخ عقد، تا نصف شب همه شون زدن و رقصيدن.
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حوالي ساعت شش صبح بود که با صداي بابا و مامان از خواب بيدار شدم.صداي 
ند بلند حرف مي زدن.بابا مي حرف زدن شون رو از آشپزخونه مي شنيدم از بس که بل

خواست صبح زود بره سر کار و داشت براي رفتن آماده ميشد.بيست دقيقه اي 
ميشد که داشتن با هم حرف مي زدن و خواب منو پروندن.تصميم گرفتم ديگه 

نخوابم و منتظر بمونم تا بابا بره و يه کم تمرين برون فکني کنم.نيم ساعت بعد بابا 
د.موبايلم رو خاموش کردم تا مزاحم تمرين کردنم نباشه.دراز رفت و خونه ساکت ش

کشيدم و سعي کردم تمرکز کنم.بايد بدنم رو در حالت آرامش و رخوت قرار مي 
دادم.از شست پاهام شروع کردم و کم کم به همه ي قسمت هاي بدنم رسيدم.تمام 

 يک شدمتوجه ام به سقف بود.به طور طبيعي بايد حس مي کردم که به سقف نزد
 مه به اعصابم.نرسيدم نتيجه به و کردم امتحان بار دوازده –اما فايده اي نداشت.ده 

 هر.خوردم مي بسته در به و کردم مي تمرين که نبود باري اولين اين چون بود ريخته
 هشد موفق حتما حاال تا کرد مي فکني برون تمرين يکسال از بيشتر من جاي کي
خدا يه روح سرگردان از اين طرفا رد نميشه؟!ديگه  رضاي محض چرا دونم نمي.بود

 دارم شک مي کنم که ارواح  اين حوالي با من خصومت دارن... .
 
 بر پدر  پدرسگ شون لعنت! -
 

 يهو در اتاق باز شد و حسابي جا خوردم.باز هم مامان بود.
 

 !زدي؟ مي حرف داشتي کي با –مامان 
 
 با خودم! -
 

 ي؟!مطمئن –مامان 
 
آره مادر من.فقط ميشه شما اينجوري ،ناغافل در اتاق منو باز نکني؟! يه وقت ديدي  -

 سکته کردم افتادم رو دستتون.
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 مبگ بهت اومدم.کني نمي هم نباش،سکته چيزا اينجور و روح و جن دنبال تو –مامان 
 .کنم جمع رو سفره خوام مي چون بخور، صبحونه بيا
 
 نم ميام.شما بفرمايين،م -
 

 عجب گيري کردم ها!مطمئنم آخرش توي اين خونه ديوونه ميشم.
 

 از اتاق بيرون اومدم و بعد از اينکه دست و صورتم رو شستم رفتم توي آشپزخونه.
 
 چي شده امروز جلوي تلويزيون سفره ننداختين؟! -
 

 .ببرم اونجا تا رو سفره نداشتم حوصله منم رفته، که بابات –مامان 
 
 از اين به بعد منو براي صبحونه صدا نکنين.اگه گشَنم باشه خودم ميام مي خورم. -
 

 .نمياي که باشه خودت به اگه –مامان 
 
چرا ميام،شما نگران نباش.مي ترسم اگه همينجوري پيش بره ، با اين مدل در باز  -

 کردن  شما کارم به تيمارستان بکشه.
 

ر حال خوردن بود، وسط صحبت هاي ما پريد و گفت : تو شيرين که با تمام قوا د
 همينجوري هم به تيمارستان نياز داري! اصال چرا به ما سالم نکردي اول صبحي؟

 
اوال که به تو مربوط نيست.ثانيا تو هم شدي بابا، هي زرت و زرت بايد بهش سالم  -

 کنم!
 

 ره ي بابا اينجوري حرف بزني.دربا ندارم خوش اصال تازه! تربيتي بي خيلي –شيرين 
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من در مورد سالم کردن حرف زدم نه بابا! بعدم من روزي بيست بار به بابا سالم  -
ميدم ولي برام سوال  که چرا اون به من سالم نميده؟! هميشه شعبون،يه بار هم 

 رمضون!
 

 !بده؟ سالم تو به بابا داري توقع ُپررويي، خيلي –شيرين 
 
داقل از اين روزي بيست بار، يه بارش هم بابا به من سالم بده! حضرت خب آره! ح -

محمد با اون عظمتش به فسقل بچه سالم مي داده،توي سالم هميشه پيش قدم 
 بوده.ديگه باباي ما که از حضرت محمد باالتر نيست!

 
 !نکن کفر ديگه، بسه –مامان 

 
 کفر چيه ؟! ميگم باالتر نيست،بد ميگم؟! -
 

 اي زنگ تلفن به گوش رسيد و بالفاصله شيرين رفت تا جواب بده.صد
 

 چند ثانيه بعد برگشت توي آشپزخونه و گفت : با شما کار دارن،جناب!
 
 کيه؟ -
 

 .دوستت –شيرين 
 

 بلند شدم و رفت سمت تلفن.
 
 بله؟! -
 

 ن زنگ بزنم.تو خونه به شدم مجبور! کردي؟ خاموش رو موبايلت چرا احمق –بامداد 
 
 حاال که نُمردي! چي کار داري سر صبحي؟ -
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 .داريم کالس نيم و ده ساعت امروز نره يادت بگم خواستم مي –بامداد 

 
 اتفاقا يادم بود،فقط ساعتشو نمي دونستم. -
 

 بود؟ خبر چه ديروز راستي... .کشيدي زحمت –بامداد 
 
 ا هم ذوق زده شده بودن و از اين صحبتا...واسه خواهرم خواستگار اومده بود، اين -
 

 !خواهرت؟ کدوم براي –بامداد 
 
 به تو چه؟ -
 

 .نکبت ديگه بگو –بامداد 
 
 باشه بابا،شوخي کردم.واسه شبنم.ميام براتون تعريف مي کنم،فعال کاري نداري؟ -
 

 .قربانت،خدافظ نه –بامداد 
 
 خدافظ. -
 

ونه تا چايي م رو بخورم.صبح ها اگه چايي نخورم روزم شب دوباره برگشتم به آشپزخ
نميشه.سر جام نشستم و مشغول چايي خوردن شدم.يه لحظه متوجه شيرين شدم 
که زل زده بود بهم.داشت از فضولي مي ُمرد.آخرش هم طاقت نيورد و پرسيد : چي 

 مي گفت؟!
 
 تو مي دوني کي بود که مي پرسي چي مي گفت؟! -
 

 مگه دو تا رفيق خل و چل بيشتر داري؟! بامداد بود ديگه...چي گفت؟! –شيرين 
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 گفت به شيرين بگو انقدر ُقد ُقد نکنه. -
 

با حرف خودم حسابي خنده م گرفت.شبنم هم خنديد.شيرين با حالت تهديد آميزي 
 گفت : من يه حالي از تو بگيرم، حاال ببين ک ي گفتم.

 
 هر چي تو بگي. -
 

با توپ و تشر گفت:" انقدر بحث نکنيد ، اعصابمو ُخرد کردين،َاه." يه جوري که  مامان
 همه مون گرخيديم و ديگه کسي چيزي نگفت.

 
**** 

 
ده دقيقه قبل از شروع کالس، به دانشگاه رسيدم.ساختمون دانشگاه از در، فاصله ي 

ف مياد زيادي داره.يه محوطه ي بزرگ با شيب زياد.زمستون ها که کلي بر
دانشجوهاي پسر با سامسونت هاشون ،توي سراشيبي اسکي بازي مي کنن! اوايل 
که تازه وارد اين دانشگاه شده بودم اين کارشون به نظرم بچگانه بود ولي خيلي زود 
خودم هم بهشون ملحق شدم.اين وسط کيف شايان جون ميده واسه اين کار.چون 

 خيلي بزرگه، راحت ميشه باهاش ُسر خورد.
 

هوا سرد بود و دانشجوهاي کمي توي حياط بودن.هر چقدر دقت کردم نتونستم 
شايان و بامداد رو ببينم.وارد ساختمون شدم و کالس رو پيدا کردم.بچه ها توي 

کالس بودن.ما عادت داشتيم آخر کالس بشينيم اما بدبختانه همه ي صندلي هاي 
رديف اول نشسته بودن.رفتم و رديف آخر پر شده بودن.حتي شايان و بامداد هم 

 کنارشون نشستم.
 
 َاي بابا! چرا همه صندلي ها عقب رو قبضه کردن؟! -
 

 !نشستن عقب رفتن هم دخترا حتي! چرا؟ دونم نمي منم.سالم عليک –شايان 
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 اينجوري داشتيم برمي زودتر رو عمومي هاي درس اگه! خودمون   تقصير –بامداد 
 .نميشد

 
 داره؟چه ربطي  -
 

 اه بچه با هم قبل ترم.پره مي همه به که اوناست از استاد   اين اينکه براي –بامداد 
 .بيني مي که شده اين وضعيت خالصه.انداخته رو همه داشته اسالمي انديشه

 
 ميفته؟ اتفاقي چه بشينن جلو اگه مثال –شايان 

 
چيزي هست که همه ته   من که سر کالسش نبودم، نمي دونم.ولي حتما يه -بامداد 

 کالس رو ترجيح دادن!
 

 ... .کنيم فرض مشروط رو خودمون االن از بهتره پس.منطقيه...خب آره –شايان 
 
 موافقم.راستي تمرين کردين؟! -
 

 .برد خوابم وسطش ولي کنم تمرين خواستم من –شايان 
 

 چ اتفاقي نيفتاد.هي ولي کردم تمرين هم من... .کردي هنر! ماشااهلل –بامداد 
 
 منم که هيچي... .بچه ها من يه فکري کر... . -
 

جمله م تموم نشده بود که استاد  وارد کالس شد.چهره ش زياد پير نبود ولي يه 
قسمت هايي از موهاش سفيد شده بود.بدون اينکه اسامي بچه هارو بخونه کتابش 

رو نداشتم،مخصوصا درسي رو بيرون اورد و شروع کرد به درس دادن.حوصله درس 
که مورد عالقه م نبود.کتابم رو باز کرده بودم و بدون توجه به حرف هاي استاد  

مشغول نوشتن توي صفحه ي اول کتاب شدم.هر کلمه اي که به ذهنم مي رسيد 
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اونجا مي نوشتم.بعضي هاش کال چرت و پرت بود.مي خواستم براي شايان و بامداد 
ستون رو بگم که استاد  نذاشت.تصميم داشتم حتما اين قضيه ي خوابيدن توي قبر

پروژه رو پياده کنم.نمي دونم چند دقيقه از کالس گذشته بود.تمام مدت سرم پايين 
بود و به کتاب نگاه مي کردم.براي يه لحظه متوجه دو تا پا جلوي پاهاي خودم 

انتي از شدم.سرمو اوردم باال و ديدم استاد  خم شده سمت من و صورتش چند س
 صورت من فاصله داره.

 
با صدايي آروم و کلماتي که شمرده اداشون مي کرد گفت : شما با من مشکلي 

 داري؟!
 

شايان  کثافت با خنديدنش نزديک بود منم به خنده بندازه.سعي کردم عکس العمل 
ضايعي نشون ندم و با خونسردي گفتم : نه استاد، براي چي بايد با شما مشکل 

 باشم؟! داشته
 

 .شدين خيره کتابتون به و کردين اخم مدت تمام آخه –استاد 
 
.اون اخم هم که فرمودين عمدي  - ببخشيد استاد،امروز يه خرده فکرم مشغول 

 نبود،شرمنده.
 

،مي براتون کالس تحمل اگه صورت هر در –استاد   .بيرون برين تونين سخت 
 
 بله چشم، ممنون که يادآوري کردين. -
 

استاد  ديگه به من نگاه نکرد و سريع رفت سر درس دادنش.منم دوباره توي افکارم 
غرق شدم.کالس حدودا يک ساعت طول کشيد.به من که خيلي سخت گذشت 

 جوري که احساس مي کردم زمان متوقف شده!
 

بعد از کالس رفتيم توي حياط دانشگاه.من و بامداد روي نيمکت نشستيم و شايان 
 تا برامون شيرکاکائو بگيره. هم رفت



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران بد

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

3 4  

 

 
 !شد؟ چي خواهرت خواستگاري خب –بامداد 

 
 اومدن و واسه يکي دو هفته ي ديگه قرار عقد گذاشتن. -
 

 بود؟ خوشتيب يارو –بامداد 
 
ا ي...بد نبود.به نظرم معمولي بود ولي شبنم که خيلي خوشش اومده بود.مي گفت  -

 فا... .قدش اندازه ي بابام  و اين حر
 

 جدي؟ –بامداد 
 
نه بابا، چرت مي گفت.فوق فوقش اندازه ي من باشه.تازه وقتي کنار هم وايساده  -

 بوديم يه خرده از من هم کوتاه تر بود.
 

 .اومده خوشش خيـــلي خواهرت اينکه مثه پس –بامداد 
 
 اوه، چه جورم! -
 

 امداد نشست.چند لحظه بعد شايان اومد و به زور بين من و ب
 
 مرض داري؟ -
 

 مي تيداش چي کالس سر راستي.بشم گرم بشينم شما بين گفتم.نه،سردمه –شايان 
 گفتي؟

 
آهان،خوب شد گفتي.مي خواستم بگم ما که اين همه تمرين کرديم و فايده  -

 نداشت،بهتره روش هاي قديمي تر هم امتحان کنيم.
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 مثال؟ –بامداد 
 
 ه چند شبي رو توي قبرستون بخوابيم.مثال اينکه ي -
 

 .مخالفم من –شايان 
 
 چرا؟! -
 

 .بترسم ممکنه چون –شايان 
 
 با اين دل و جرأت مي خواي روح احضار کني؟! -
 

 مي ارتباط ها آدم با ارواح دوني،وقتي مي که خودت.جداست بحث يه اون –شايان 
و اونا هم به ديگران انتقالش  بنده مي نقش ها آدم ذهن توي گيرن،جمالتشون

ميدن.ديگه اونايي که ته  اين حرف هان مي تونن ارواح رو ببينن.ما که هنوز مبتدي 
 ايم.اگه بريم قبرستون و يه چيزي ببينيم حتما زهره ترک ميشيم.

 
 باهات منم بري خواي مي تو اگه ولي بيارم کم ترسم مي دونم، نمي من –بامداد 
 .ميام

 
 و حال کردي؟مرام ر -
 

 ترسه مي اين خوبم، دوست نه!زد؟ حرفو اين مرامش خاطر به کردي فکر –شايان 
 .بگيره انتقام تا دو ما از بياد بابات اونوقت بشي نفله و اونجا بري

 
 اوال که اصال هم اينجوري نيست.در ثاني شماها خيلي به باباي من گير ميدين ها!! -
 

 ت رو ميگم.حقيق نميدم، گير –شايان 
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شايان مثه چي از باباي من مي ترسه ! وقتي مدرسه مي رفتيم هميشه من و شايان 
به خاطر شيطنت هامون دم  دفتر بوديم و گاهي اوقات باباهامون رو مي 

خواستن.باباي شايان که هميشه مي پيچيد!! مي موند باباي من، اونم همه چيز رو از 
اومده که بابام شايان رو تهديد کرده که با من  چشم شايان ميديد.چند بار هم پيش

نگرده.بيشتر از صد بار هم به خودم گفته.مخصوصا از وقتي که فهميده شايان سيگار 
مي کشه بدتر هم شده.ولي اين مخالفتش به هيچ وجه براي من قابل درک نيست، 

 آخه ناسالمتي من پسرم!!
 

 عي  يا نه؟قط تصميمت! کني؟ مي کار چي بالخره –بامداد 
 
 بهت ميگم.بايد يه کم بيشتر روش فکر کنم. -
 

 !ما،ديدينش؟ کالس اومده جديدا پسر   يه راستي –شايان 
 
 نه... . -
 

 ولي دونم نمي رو اسمش.اينجا اومده و گرفته انتقالي شنيدم ها بچه از –شايان 
 .جوري   يه ش قيافه

 
؟ –بامداد   !چجوري 

 
.م مي آدم –شايان   ونه بگه خوشگل  يا زشت؟! خيلي هم تخس 

 
 االن توي کالس بود؟! -
 

 نديدينش؟ بود،شما نشسته کالس آخر.آره –شايان 
 
 من که حواسم نبود. -
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؟ واست چيش.نديدم منم –بامداد   !جالب 
 

 .ميزد بود،مشکوک جوري يه ش قيافه نظرم به –شايان 
 

 ش بهم نشونش بدي.ديدي وقت هر باشه يادت –بامداد 
 

 .باشه –شايان 
 

اونروز کالس ديگه اي نداشتيم.من هم که حوصله ي خونه رفتن نداشتم،تصميم 
گرفتم برم خونه ي شايان.بامداد هم خونه ي خودشون نرفت و با ما اومد.تمام مسير 
.ما هم که  رو پياده رفتيم چون فاصله ي بين دانشگاه تا خونه ي شايان خيلي سرسبز 
عجله اي براي رسيدن نداشتيم.توي راه يکي دو نخ سيگار از شايان گرفتم و دود کردم 

 تا موقع خونه رفتن بوش بپره.
 

 کردي؟ فکر ازدواج به حاال تا تو داروين، –بامداد 
 
 آره. -
 

 !چيه؟ نظرت خب –بامداد 
 
 واهلل اگه کسي حاضر باشه زن  من بشه،چرا که نه؟! -
 

 يد و گفت : عاشق اين صداقتت ام.شايان خند
 

 چيه؟ نظرت چي؟ تو –بامداد 
 

منم با داروين موافقم.البته خودتون که مي دونيد من آدم مسئوليت پذيري  -شايان 
 نيستم.دوست دارم با يه نفر باشم ولي نه واسه ازدواج.
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 .زني مي حرف پست هاي آدم عين –بامداد 
 

 عتم اينه.طبي! کنم؟ کار چي –شايان 
 
 تو از چه جور دخترايي خوشت مياد؟! -
 

 .نيست مهم زياد مخالق اخالق.کافيه باشه خوشگل خب...دونم نمي –شايان 
 

 !چي؟ خودت –بامداد 
 
 من... ا م...از دختري که موهاش بلوند کوتاه باشه.چشم هاش هم آبي باشه... -
 

م مي دونم.ولي دوست عزيز دلت رو خود رو ش بقيه.نگو ديگه! بسه بسه –شايان 
 صابون نزن، اون شوهر کرده.

 
 به هر حال اگه طالق بگيره اولين خواستگارش خودمم. -
 

بامداد حسابي از دست من و شايان کالفه شده بود و ديگه در مورد اين موضوع 
 حرفي نزد.

 مهم امجلوي تلويزيون نشسته بودم داشتم کليپ مي ديدم.يکي از سرگرمي هاي 
.خيلي ازش لذت مي برم.  همين 

 
 اين ليدي گاگا دماغ شو عمل کرده اينه، حاال ببين قبل عمل چي بوده! -
 

 خوشگلي؟ خيلي خودت کني مي فکر! ميدي؟ گير بقيه به انقدر چرا تو –شيرين 
 
به هر حال از ليدي گاگا خوشگل ترم.مطمئن باش... .بعدم کي با تو حرف زد؟ من  -

 با خودم حرف مي زنم. دارم
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 .بزن حرف آروم خودت با لطفا پس –شيرين 
 
اگه ناراحتي اينجا نشين چون من عادت دارم موقع تلويزيون ديدن با خودم حرف  -

 بزنم.
 

 !درک به بزن، حرف اصال –شيرين 
 

شيرين با فاصله، دورتر از من نشسته بود. پاهاش رو انداخته بود روي ميز و آدامس 
 مي جويد.واقعا از اين حرکاتش متنفرم.اين هيچ وقت شوهر گيرش نمياد!

 
مامان شيرين رو صدا کرد و اونم سريع رفت.منم همچنان به تماشاي تلويزيون ادامه 
دادم.کانال ها رو عوض مي کردم، ببينم کدوم يکي کشتي کج داره اما به نتيجه اي 

 کج بذارن... .نرسيدم.جونشون در مياد بعد از ظهرها کشتي 
 

 چند ثانيه بعد مامان، در حالي که براي بيرون رفتن آماده شده بود وارد پذيرايي شد.
 

 تا.گرديم برمي زود.خاک سر ريم مي داريم عموت با دخترا و من ، داروين –مامان 
 .نرو بيرون خونه از موقع اون

 
 باشه،چشم. -
 

من عالقه اي نداشتم.يه لحظه به ذهنم  مامان اينا هر هفته مي رفتن سر خاک اما
خطور کرد که براي آشنا شدن با محيط قبرستون فرصت خوبيه.همين االن برم و با 

فضا آشنا بشم.سريع از جام بلند شدم و خودمو با مامان رسوندم و گفتم : ايرج رو بي 
 خيال شيد، من خودم مي برمتون.

 
 فتضاحش همه مون رو به کشتن ميده.ا رانندگي اون با اين! مامان نه –شيرين 

 
 به هر حال، چه شما با من بياين و چه نياين، من ميرم.ديگه خودداني... . -
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 .بريم تا کن روشن رو ماشين برو باشه، –مامان 

 
گرچه شيرين راضي نبود ولي مامان و شبنم موافقت کردن.حق هم داشتن.بهتر از اين 

و کول همديگه بشينن.زود رفتم و ماشين رو از حياط  بود که تو ماشين ايرج روي سر
بيرون اوردم و راه افتاديم.تا قبرستون نيم ساعتي راه بود.توي راه همه سکوت کرده 
بودن.من که حسابي فکرم مشغول بود.مي ترسيدم اين کار هم نتيجه نده.يه لحظه 

 ياد اون دو تا قبر جلوي بيمارستان افتادم... .
 
 دو تا قبر جلوي بيمارستان چيه؟! قضيه ي اون -
 

 .ماليره هاي خان قبر –شبنم 
 
 خب چرا خرابش نکردن؟! -
 

 خونه و کردن صاف.بوده قبرستون خودمون ي منطقه حوالي تا منطقه اون –مامان 
 .نکردن خراب رو قبرشون و گذاشتن احترام نفر دو اون به مثال.ساختن

 
 همه ي اون خونه ها قبر هست؟ به به! زحمت کشيدن.يعني زير -
 

 شون خونه زير از اسکلت کلي و کنن گودبرداري اومدن ها بعضي جديدا.آره –مامان 
 .اوردن بيرون

 
تو دلم آرزو مي کردم که اي کاش خونه ي ما توي اون محله بود.الاقل اينجوري 

 مجبور نبودم اين همه راه رو واسه قبرستون رفتن طي کنم!
 

ساعت رسيديم.مامان اينا زودتر از من رفتن.منم دو سه دقيقه اي درگير پارک بعد نيم 
ماشين بودم.به محض تموم شدن کارم ،به سمت قبرستون راه افتادم.با دقت به 
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اطراف نگاه مي کردم تا يه قبر خالي پيدا کنم.مي خواستم خوابيدن توي قبر رو 
 قبر خالي اي رو پيدا کنم. امتحان کنم،اما به نتيجه اي نرسيدم.نتونستم هيچ

 
خودمو به قبر پدربزرگم رسوندم.مامان و بقيه از جمله ايرج و ننه بزرگم هم اونجا 

بودن!خدا مي دونه چقدر ازشون منتفرم... .همه ساکت بودن و داشتن فاتحه مي 
 خوندن.خيلي آروم به همه شون سالم دادم و اونا هم با حرکت سر،بهم جواب دادن.

 
پدربزرگم يه عصا داشت که با اون باباي  کمر  منو دراورده بود. با اون اخالق  يادمه

!  خوشش فاتحه خوندن،واقعا توقع زيادي 
 

توي اون ثانيه هايي که بقيه ساکت بودن، به اطراف نگاه کردم.چند متر پايين تر از 
ي قبر پدربزرگم يه قبر رو کنده بودن و هيچکس هم اطرافش نبود.موقعيت خوب

بود.فقط بايد مامانم رو مي پيچوندم.اگه ببينه من همچين کاري مي کنم، بدبختم 
 مي کنه.

 
 ايرج با کنايه گفت : چه عجب عمو جون! تو اومدي سر خاک پدربزرگت... .

 
 کاش مي تونستم بگم به تو چه؟! حيف که زيادي بي ادبي بود.

 
 ،من برم.دلم تنگ شده بود.حاال اگه فکر مي کنيد جرم   -
 

 .عجيب   نيست،فقط که جرم –عمو ايرج 
 

مامان بزرگ بدون توجه به من،رو به ايرج گفت : من مي خوام برم سر خاک زن 
 عموت.

 
 .ميام منم باشه، –عمو ايرج 
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همه راه افتادن و منم از خدا خواسته همون جا موندم و قبل از اينکه مامان بره بهش 
 ونم،چند دقيقه ديگه هم ميرم کنار ماشين تا شما بياين.گفتم : من همينجا مي م

 
شبنم اومد کنار من وايساد و گفت :" پس منم پيش داروين مي مونم." و آروم گفت 

 : "حوصله ي اونجا اومدن رو ندارم".
 

از اونجايي که من خيلي خوش شانس ام شيرين هم از رفتن منصرف شد و حرف 
 هاي شبنم رو تاييد کرد.

 
مامان قبول کرد که ما سه تا، همراه شون نريم و خودش با بقيه رفت.من مونده بودم 
با اين دو تا چي کار کنم.حاال باز با شبنم ميشد کنار اومد ولي شيرين رو کجاي دلم 
بذارم! حتما ميره به مامان گزارش ميده.اما من بايد يه بار اين موضوع رو تست 

 کنم،در هر صورت...!
 

 اون قبر کنده شده حرکت کردم. به سمت
 

 ؟ ماشين پيش بري خواي مي –شبنم 
 
 نه ، يه لحظه اينجا کار دارم. -
 

 رفتم و کنار قبر وايسادم.شيرين و شبنم هم اومدن و رو به روي من قرار گرفتن.
 
بچه ها،من مي خوام يه لحظه اينجا بخوابم.فقط چند ثانيه طول مي کشه.يه وقت  -

 ن چيزي نگيد که منو بيچاره مي کنه.به ماما
 

 !خطرناک   نـــه، –شبنم 
 
 نه بابا، مگه چقدر ارتفاع داره؟! -
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 از يکي بار يه که گفت مي من دوستاي از يکي.که نميگم نظر اون از –شبنم 
 .ُمرده هم بعد ماه يه... قبر توي افتاده و خورده ُسر فاميالشون،پاش

 
 م يه همچين چيزايي شنيدم.ميگه،من راست –شيرين 

 
 اون ناخواسته افتاده، ولي من با ميل خودم دارم ميرم.پس چيزي نميشه. -
 

پريدم توي قبر و نشستم.شيرين و شبنم بهت زده به من نگاه مي کردن.حالت 
هاشون باحال شده بود.تصميم گرفتم قبل از اينکه صاحبش بياد،توي قبر 

.دست هام رو به زور بخوابم.خاک خيلي سرد بود.حس  مي کردم قبرش خيلي تنگ 
ر س مي شد.فقط خدا کنه همه ي قبرها  کنار خودم جا دادم.قفسه ي سينه ام داشت پ 

انقدر تنگ نباشن.قبل از اينکه نفسم بند بياد بلند شدم.اين تنگ بودن قبر  يه کم 
 ناراحتم مي کرد.احتماال با وجود اين تنگي به مشکل بخورم.

 
بيرون اومدم.کاپشنم رو دراوردم و شروع کردم به تکوندن گرد و خاکش.شيرين از قبر 

 و شبنم مات و مبهوت به من نگاه مي کردن.
 

 بود؟ چجوري –شيرين 
 
 طولش خوب بود ولي از نظر عرض مشکل داشت.يه کوچولو تنگ بود. -
 

 کني؟ ثابت رو چي خواستي مي مثال حاال –شيرين 
 
م امتحان کنم،همين.ديگه بهتره راه بيفتيم،االن مامان ميره کنار فقط مي خواست -

 ماشين معطل ما ميشه.
 

صبح جمعه قبل از اينکه مامان يهو بپره توي اتاق،خودم اومدم بيرون.اولين برنامه ام 
اين بود که برم پيش شايان و بامداد.طبق عادت هميشگي رفتم توي آشپزخونه تا يه 

ن هنوز بيدار نشده بود که صبحونه آماده کنه.خودم هم که اصال چايي بخورم اما ماما
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حال و حوصله نداشتم،براي همين بي خيال چايي شدم.حتما شايان توي بساطش 
يه چايي پيدا ميشه.سريع برگشتم توي اتاق و براي رفتن آماده شدم.بدون اينکه به 

 ا ميرم.بقيه بگم از خونه زدم بيرون.مطمئنا خودشون مي دونن دارم کج
 

خيابون ها خلوت بودن و سه سوت  به خونه ي شايان رسيدم.زنگ زدم و بعد دو 
دقيقه تازه آقا با چهره اي خواب آلود اومد و درو باز کرد.همين که منو ديد خنديد و 

 گفت : َاه! به خدا مي دونستم تويي کثافت!
 
 خواب بودي؟ -
 

 وابه.بيا تو در هم پشت سرت ببند.خ مي ها صبح عاقل آدم ديگه، آره –شايان 
 
 ک ي من درو باز گذاشتم که هميشه اينو بهم ميگي؟ -
 

 .ميگم تاکيد جهت فقط –شايان 
 

وارد خونه که شدم ديدم بامداد هم اونجا خوابيده.با اين همه زنگ زدن  من هم 
 بيدار نشده.

 
 اين چرا اينجاست؟ -
 

 .کرده دعوا باباش با –شايان 
 
 دستش درد نکنه.شايان بساط چايي رو علم کن. -
 

 .کنم مي کارو همين دارم که بيني مي کني باز رو کورت چشم اگه –شايان 
 
 فقط جهت تاکيد ميگم! -
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 ... .شو خفه –شايان 
 

بامداد بدون اينکه چشم هاشو باز کنه گفت : داروين تو عجب آدم ضد حالي 
 ؟!هستي.آخه اين چه وقت اومدن  

 
 مگه اينجا خونه ي توئه که ناراحتي؟ -
 

 .چي هر حاال –بامداد 
 
 من ديروز رفتم قبرستون و امتحاني توي يکي از قبرها خوابيدم. -
 

 !بود؟ چجوري حاال! هستي خري عجب –شايان 
 
 يه کم براي من تنگ و باريک بود.معذب بودم. -
 

 .خوابيدي مي پهلو به بايد –شايان 
 
 جدي؟ -
 

 .شنيدم اينجوري من آره، –شايان 
 

بامداد از جاش بلند شد و گفت :" اين پروژه ي قبرستون رو فراموش کن." و رفت 
 توي آشپزخونه و سرشو گرفت زير شير آب و دوباره برگشت پيش ما.

 
 واسه چي؟ -
 

وفقيتش هم م احتمال تازه.دردسر کم و دارم،راحت بهتر ي برنامه يه من –بامداد 
 بيشتره.
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 .چيه ت برنامه اين ببينيم بنال –شايان 
 

 ي صفحه برامون تونه مي که شناسم مي رو نفر يه من! بابا،ميگم باشه –بامداد 
 تهنوش الفبا حروف آن دور تا دور که شکل مربع چوبي   ي صفحه.)*کنه تهيه* جي.وي
 «(بله»فرانسوي  و آلماني کلمات از مشتق است اي کلمه جي وي.است شده

 
 خوبه،من موافقم. -
 

 ها صفحه اين از نبايد ميگه صريحا ها،کتاب ديوونه! خوبه؟ چيو چي –شايان 
 !بشه استفاده

 
 خراب هک داشتيم مطالعه انقدر ما کنن، استفاده نبايد ناشي افراد ميگه کتاب –بامداد 
 .نکنيم کاري

 
 مچين خرّيتي نمي کنم.ه که من...ست احمقانه نظرم به –شايان 

 
 تا کي مي توني جورش کني؟ -
 

 ... .روز   دو يکي همين توي –بامداد 
 

شايان که ديد حرف تو کله ي ما نميره رفت بلند شد و رفت توي آشپزخونه.به نظر 
من راه حل بامداد عالي بود.خودم خيلي دنبال يه صفحه ي اصل گشتم اما نتونستم 

مداد تونسته يه دونه شو پيدا کنه،احتمال موفقيت مون خيلي پيدا کنم.حاال که با
 باالست.

 
 طولي نکشيد که شايان با سيني چايي برگشت.

 
 شايان من جديدا فهميدم تو خيلي ترسويي. -
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 .ميگه راست –بامداد 
 

،ترس fear is power ميگن ها آمريکايي.خوبه هم خيلي چي؟ که خب –شايان 
!  قدرت 

 
 و از کجا شنيدي؟اين -
 

ر بازي توي خالفکاره اون –شايان   .ميگه سنفرانسيسکو درايو 
 
 ا  ...؟! بازيش باحاله؟! -
 

 ... .خيل آره –شايان 
 

بامداد نذاشت شايان حرفش رو ادامه بده و گفت : بسه ديگه! واقعا شما دو تا آدمو 
 د؟!رواني مي کنيد! االن مثال اين چه بحثي  راه انداختي

 
 باشه بابا چرا قاطي مي کني؟! -
 

 .بزنيم حرف ازدواج ي درباره بياين من نظر به اصال –شايان 
 

 .بردم فيض نظراتتون از کافي اندازه به ديروز! خواد نمي –بامداد 
 
 بگو ببينم، تو و بابات چرا زدين به تيپ و تاپ هم؟! -
 

بيشتر سر پول بود.ميگه چرا من  دفعه هميشگي،اين هاي بحث همين –بامداد 
 نميرم سر کار... .

 
 .کاري سر هم همينجوريش که تو –شايان 
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بامداد خنديد و گفت : همين ديگه،منم هميشه اينو بهش ميگم ولي نمي دونم چرا 
 قاطي مي کنه؟!

 
بي خيال، باباي منم از اين گيرها زياد ميده.نميشه کاريش کرد.بگذريم...شايان  -

 و برو اون بازي اي که گفتي رو رديف کن با هم يه دست بزنيم.پاش
 

شايان َجلدي بلند شد و پلي استيشن اش رو راه انداخت.بامداد هم بد به ما نگاه 
مي کرد.کال با اين کارهاي من و شايان مشکل داشت.ولي چي کار کنيم؟!دست 

. بعضي وقت ها پي ش مياد که شب، خودمون نيست، کودک درون مون خيلي اَکتيو 
 پاي همين بازي ها مي خوابيم!

 
چند دقيقه از بازي مون نگذشته بود که بامداد هم به ما ملحق شد و تا بعد از ظهر 

 مشغول بازي بوديم.
ساعت از پنج بعد از ظهر گذشته بود که از خونه ي شايان زدم بيرون.انقدر پاي 

موقع بازي اصال متوجه تلويزيون نشسته بودم که چشم هام سياهي مي رفت.
گذشت زمان نبودم.به حدي هم گرسنه بودم که حوصله ي راه رفتن نداشتم.سريع يه 
تاکسي گرفتم و خودمو به خونه رسوندم.هر چند تاکسي ها از سر خيابون ما، جلوتر 

 نميان! به زور بقيه ي راه رو پياده رفتم و خودمو به خونه رسوندم.
 

وجه کفش هاي بابا شدم.حسابي خورد تو ذوقم! چرا به محض ورود به راهرو مت
انقدر زود برگشته؟! هميشه کارش چند روزي طول مي کشيد.حتما االن بابت دير 

 اومدنم هم بهم گير ميده...کامال بديهيه!
 

بدون سر و صدا در هال رو باز کردم.بابا و شيرين جلوي تلويزيون نشسته بودن.فوري 
مو عوض کردم.توي آينه که به خودم نگاه کردم، ديدم رفتم توي اتاق و لباس ها

 چشم هام شديدا قرمز شدن.اگه بهم انگ معتاد نزنن خيلي شانس اوردم!
 

رفتم توي آشپزخونه.شبنم هم اونجا بود و سرگرم ميوه شستن بود.روي زمين نشستم 
لب جو به ديوار تکيه دادم.شبنم اصال متوجه حضور من نشد.براي اينکه توجهش رو 
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کنم سالم دادم.همين که چشمش بهم افتاد حالت صورتش کامال تغيير کرد و با 
 عصبانيت گفت : تا حاال کجا بودي؟! بابا از ظهر اومده و داره به جون ما ُغر مي زنه.

 
 خونه ي شايان بودم. -
 

؟ انقدر چرا ت قيافه –شبنم   !داغون 
 
 .جات خالي از صبح نشستيم پاي پلي استيشن -
 

 شي؟ بزرگ خواي مي کي! کشيدي زحمت واقعا –شبنم 
 
سال بود.اينارو ولش کن،يه چيزي بده من بريزم توي اين  81باور کن بازيش باالي  -

 خندق بال، از صبح چيزي نخوردم.
 

 شبنم مشغول گرم کردن غذا شد.
 
 راستي مامان کجاست؟ -
 

 .ختم رفته –شبنم 
 
 ختم کي؟ -
 

 پسر يکي از همسايه هاي کوچه پشتي. –شبنم 
 
 خدا بيامرزش،راحت شد. دست راستش بياد زير سر من. -
 

 !مرض –شبنم 
 
 بابا چرا انقدر زود برگشته؟! -
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 .برگشته و شرکت تعميرگاه توي گذاشتش.شده خراب ماشينش –شبنم 

 
شبنم  اينم از شانس قشنگ منه! عکس العمل خاصي نشون ندادم که يه وقت

ناراحت نشه.آخه خواهرهاي من خيلي بابايي تشريف دارن.شبنم غذا رو برام کشيد و 
 خودش رفت.

 
مشغول غذا خوردن بودم که شنيدم مامان اومد.بعد از چند دقيقه که حسابي از 
خجالت خودم در اومدم رفتم پيش بابا و بقيه که سالمي بهشون بدم که يه وقت 

ن پايين نياد.همه جلوي تلويزيون نشسته بودن.مامان خدايي نکرده سالم خون شو
خيلي توي فکر بود و ناراحت به نظر مي رسيد اما بقيه حواسشون کامال به تلويزيون 

 بود.
 

سالم کردم و کنار شبنم نشستم.بابا که اصال تحويل نگرفت،کال منو ريز مي بينه.براي 
 گفتم : رفته بودي ختم؟! اينکه اين وسط ابراز وجود کرده باشم رو به مامان

 
 .کرده فوت فالحي خانوم پسر آره، –مامان 

 
 خدا بيامرزش، چند سالش بود؟ -
 

 .بود کوچيکتر سال يه تو از.سال دو و بيست –مامان 
 

 ُمرده؟ چي براي –شيرين 
 

 توي.نبود ختمش توي که بود بد حالش انقدر مادرش.کرده خودکشي –مامان 
 ريش کردن.بست بيمارستان

 
 چجوري خودکشي کرده؟ -
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 دار رو خودش ديدن و اتاقش توي رفتن برادراش و مامانش زود صبح –مامان 
 .ست صحنه اون شوک تو هنوز مامانش.زده

 
 اشتباه کرده. -
 

 کرده؟ اشتباه کي –شيرين 
 
ه پسره ديگه.آخه آدم عاقل که براي خودکشي، خودش رو دار نميزنه.خود من ب -

 شخصه اگه بخوام خودکشي کنم روش هاي بي دردتر رو انتخاب مي کنم.
 

 پروفسور؟ چي مثال –شيرين 
 
 مثال خفگي با گاز خيلي هم راحت و کم درده... . -
 

اون لحظه که اين جمله رو گفتم هيچ منظوري نداشتم، يهو ديدم بابا داره بد نگاه 
تکون داد و گفت : تو نمي خواد نظر  مي کنه.مامان هم سرشو به نشونه ي افسوس

 کارشناسي بدي!
 

 .ميگه پرت و چرت هميشه شغلشه، اين نکن، ناراحت خودتو جون مامان –شيرين 
 
 اتفاقا در اين زمينه تو، کپي رايت خودمي. -
 

 !شو خفه –شيرين 
 

 مامان با توپ و تشر گفت : داروين ساکت باش!
 
 من که چيزي نگفتم... -
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! از جام بلند شدم و رفتم سمت  اون لحظه فهميدن گپ زدن با اينا محض غلط کردن 
در راهرو.مامان فکر کرد مي خوام برم بيرون و گفت : تو که تازه اومدي،کجا مي 

 خواي بري؟
 
 نترسيد! بيرون نميرم.مي خوام برم روي پشت بوم،البته با اجازه ي بزرگ ترها... . -
 

گفت.سه سوته از پله ها باال رفتم اما همين که به در خرُپشته ديگه کسي چيزي ن
رسيدم مکث کردم.آخه در خرپشته مون يه خرده گير داره و بد باز ميشه.اگه با 
خشونت بازش کنيم، خفن صدا ميده.در رو ،به جلو هول دادم و آروم بازش 
 ه اونجا ميکردم.هنوز پامو روي پشت بوم نذاشته بودم که از سمتي که خودم هميش

نشستم صداي پچ پچ شنيدم.آروم از پشت ديوار نگاه کردم.زن همسايه با دخترش ، 
سرشون رو اورده بودن نزديک لوله بخاري ما و داشتن به حرف هاي ما گوش مي 
کردن.خدايا! اينا ديگه کي اند؟!! يعني آدم چقدر مي تونه فضول باشه؟! فکر کنم 

باشن.براي اينکه از اونجا بپرونم شون،در خرپشته بيوگرافي تک تک ما رو هم داشته 
 رو به هم کوبيدم و چند ثانيه بعد بيرون رفتم و ديدم اونا هم جيم زدن.

 
رفتم و کنار همون لوله بخاري نشستم.صداي بابا و بقيه خيلي واضح از لوله بخاري 

 شنيده ميشد.يادم باشه بعدا بهشون بگم خونه مون تحت کنترله!
 

يلي سرد بود.دستمو گرفتم روي لوله بخاري تا دست هام گرم بشن.فکرم رفت هوا خ
سمت بامداد و صفحه اي که قرار بود برامون پيدا کنه.از فکرش هم دلم غنج مي 
رفت.کي فکرشو مي کرد ماها انقدر خوش شانس باشيم که يه صفحه ي اصل 

دا کرد، چه برسه به گيرمون بياد،اونم توي اين شهر که به زور ميشه توش کتاب پي
 اين چيزا ! بايد دست بامداد رو به خاطر اين کارش ماچ کنم.

 
توي همين فکرها بودم و داشتم با خودم حال مي کردم که نگاهم به کوه رو به روم 

افتاد.ظرف چند ثانيه يه نقطه ي نوراني روي قله ي کوه ايجاد شد.شبيه آتيش 
ش ديده بودم.تنها چيزي که به ذهنم رسيد بود.دقيقا همونجايي بود که دو شب پي
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اين بود که هر کي اون آتيش رو روشن مي کنه واقعا خره! توي اين ظلمات چجوري 
 مي خواد از کوه پايين بياد؟!

 
يک ساعتي همونجا کلي با خودم بگو بخند کردم و دوباره برگشتم خونه.تا زماني که 

 برام اهميتي نداشت. روي پشت بوم بودم اون نور سرجاش بود ،زياد
 

وقتي برگشتم بابا و شيرين همچنان جلوي تلويزيون نشسته بودن.ديگه من به جاي 
اونا خسته شده بودم!به تلويزيون نگاه کردم و ديدم داره کشتي کج ميذاره.خودم هم 
رفتم و با فاصله اي دورتر از اونا نشستم.داشت بازي آندرتيکر و رندي ُارتن رو نشون 

بازيش قديمي بود.يه لحظه به ذهنم رسيد که هيکل بابا شباهت زيادي به ميداد.
.ولي انصافا از نظر قد به  .آندرتيکر باالي دو متر  آندرتيکر داره...اما نه! اين ديگه اغراق 
رندي ارتن شباهت عجيبي داره.يه مشت به من بزنه ديگه بلند نميشم.البته قبال ازش 

ديگه بلند نشم.کتک هايي که خوردم بيشتر در حد کتک خوردم ولي جوري نبوده که 
 کمربند بودن...که جاي شکرش باقيه!

 
شب موقع خواب به پشت گرمي بامداد، تمرين و اين بساط ها رو هم بي خيال 
شدم.موبايلم رو گذاشتم سر ساعت هفت صبح تا به کالس باحال ترين استاد 

 دانشگاه مون برسم...و خيلي زود خوابم برد.
 

صبح قبل از اينکه موبايلم زنگ بزنه بيدار شدم.چند دقيقه سر جام نشستم تا خوابم 
کامال بپره.ياد استاد مدني افتادم و ناخودآگاه خنده م گرفت.از وقتي وارد دانشگاه 

شديم با اين استاد کالس داشتيم.استاد مؤمني ولي حيف که سوتي زياد 
لب مي کنيم ميگه "شيطان رو از ميده!هميشه وقتي من و شايان و بامداد تق

خودتون دور کنيد" اما تالش ديگه اي براي اينکه تقلب نکنيم،انجام نميده.از بين ما 
 با شايان خيلي خصومت داره.

 
توي همين فکرها بودم که يهو مامان در اتاق رو باز کرد و گفت : با کي حرف مي 

 زدي؟
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 ديگه واقعا براي مامان نگران شدم... .
 
 مادر من، من که حرفي نزدم! -
 

 شنيدم؟ من که بود کي صداي اون پس! واقعا؟ –مامان 
 
 من نمي دونم، در هر صورت صداي من نبود.حتما خياالتي شدي. -
 

 .بخور رو ت صبحونه بيا پاشو...! واهلل دونم مي چه –مامان 
 

ديشب که رفتم سر  مامان مي خواست در اتاق رو ببنده که گفتم : مامان! راستي
 پشت بوم ديدم اين همسايه بغلي داره از دودکش به حرف هاي ما گوش ميده.

 
مامان اولش عالمت تعجب شد و بي درنگ گفت : اينو به بابات نگو وگرنه خون به پا 

 مي کنه، من خودم يه جوري حالي شون مي کنم.
 
 باشه. -
 

 يي خوردم و راهي دانشگاه شدم.چند دقيقه بعد رفتم توي آشپزخونه و يه چا
 

با دقت به محوطه ي دانشگاه نگاه کردم.شايان و بامداد روي نيمکت نشسته بودن و 
 داشتن شيرکاکائو مي خوردن.رفتم و کنارشون نشستم.

 
 شماها خسته نميشين انقدر شيرکاکائو مي خورين؟ -
 

 الم نميدي؟!س ديگه چرا! کردي پيدا گندي اخالق عجب داروين –شايان 
 
بس که بابام گير داده آلرژي پيدا کردم، تو ديگه پيله نکن.تازه ما ديروز همديگه رو  -

 ديديم،بي خيال! داشتم چي مي گفتم ؟! آهان، راستي چه خبر؟!
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 .گيرم مي تحويل رو صفحه ميرم امروز –بامداد 

 
 ايول. -
 

اره، چه برسه به اينکه از اين د تاب مخت هم همينجوري تو! ايول و مرض –شايان 
صفحه ها هم بهت بدن...اما من که ديگه نصيحت تون نمي کنم،از قديم گفتن نرود 

 ميخ آهني در سنگ.
 
 بسه ديگه نمي خواد پند بدي.پاشيد بريم سر کالس، االن شروع ميشه. -
 

د اسه تايي رفتيم سر کالس و کنار هم توي رديف هاي آخر نشستيم.خيلي زود است
وارد کالس شد.اما عصباني به نظر مي رسيد.کيفش رو از فاصله ي نه چندان دوري 
پرت کرد روي ميز و زل زد به بچه ها.فکر کنم به خاطر امتحانايي باشه که هفته ي 

پيش ازمون گرفت.من که افتضاح دادم،البته تعجبي نداره چون کار هميشگي مه.اما 
 تحان اونجوري مي گيره؟!تقصير خودش بود، آخه کي اول ترم ام

 
 مشروط تون همه بريد پيش همينجوري بود،اگه افتضاح امتحاناتتون –استاد 
 هي سال پونصد هر که هاست کالس اون از کالس اين(  گفت افسوس با و...)ميشيد

 !کنه مي ظهور بار
 

 و سه ساله که همش همين رو ميگه.دوباره به بچه ها نگاه عاقل اندر سفيهي انداخت
 با عصبانيت گفت : سرتون رو مثه لک لک کردين زير برف و نمي خوايد درک کنيد.

 
همه ي بچه ها خودشونو کنترل کردن که نخندن.ما سه تا هم خودمون رو جمع و 
 جور کرديم اما شايان مثل هميشه طاقت نيورد و خيلي جدي گفت : استاد، کبک.

 
 !بله؟ –استاد 
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 کنه زير برف،شما فرمودين لک لک. مي سرشو کبک –شايان 
 

 ي برگه که شمايي! بگيرين منو اماليي غلط شما نکرده الزم احمدي، آقاي –استاد 
 .دانشجوئه چي هر آبروريزي ي مايه تون امتحاني

 
 استاد رفت سر کيفش و برگه هامون رو بيرون اورد.

 
 اراحت ميشيد نمي گفتم.ن انقدر دونستم مي اگه بفرمائيد باور ببخشيد، –شايان 

 
 برگه ي شايان رو پيدا کرد و گفت : بگم چند شدي؟

 
 .استاد نه –شايان 

 
 استاد دوباره با تهديد گفت : بگم؟!

 
 .دونيد مي صالح خودتون چي هر ولي نيستم راضي که من –شايان 

 
 ... .هشت –استاد 

 
ي گفتين من فکر کردم صفر جور  يه شما.نيست بد هم ها اونقدر...خب –شايان 
 شدم.

 
استاد يه چشم غره به شايان رفت، اما ديگه چيزي نگفت.در واقع جلوي ُپررو بازي 
هاي شايان کم اورد.البته اين رفتار شايان براي من يکي که هيچ تعجبي نداره.از 

همون بچگي همين اخالق هارو داشت.توي مدرسه هم هميشه با معلم ها کل کل 
ا هيچوقت جوري حرف نميزنه که توش رگه هايي از خشونت و بي مي کرد.ام

 احترامي باشه...با پنبه سر مي ُبره.
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بعد از کالس دوباره برگشتيم توي حياط دانشگاه.جا براي نشستن نبود براي همين 
 مجبور شديم وايسيم.

 
 شايان تو خيلي ُپررويي. -
 

 .نداره ربطي هيـــــچ تو به –شايان 
 

زدم زير خنده که يهو بامداد آروم گفت : بچه ها اون پسره که اونطرف تنها  من
وايساده، همونيه که گفتم جديدا اومده توي کالس ما.همون که قيافه ش يه جوري 

 بود...فقط تابلو نگاه نکنيد!
 

من و شايان يه جوري که تابلو نباشه به پسره نگاه کرديم.دو سه متري از ما فاصله 
ا مي تونستيم چهره ش رو واضح ببينيم.پوستش خيلي سفيد و شفاف به داشت ام

نظر مي رسيد.موهاش هم نسبتا بور بود، اما رنگ چشم هاش مشکي بود که اصال با 
 صورتش همخوني نداشت.

 
 !!شيربرنجه چقدر –شايان 

 
 .موافقم...آره –بامداد 

 
 حاال اسمش چي هست؟! -
 

هاي کالس به ما رسيدن.بعد از سالم و احوالپرسي، بامداد همين لحظه دو تا از بچه 
 اسم پسره رو ازشون پرسيد.اونا هم گفتن که اسمش حاميه... حامي اسکندري.

 
 !باکالس چه –شايان 

 
 بچه ها، به نظرتون داره حرف هاي ما رو مي شنوه؟ -
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 چي؟ براي نکنم، فکر –بامداد 
 
 آخه ُزل زده به ما. -
 

 ايي خيلي آروم برگشتن و به پسره نگاه کردن و ديدن همونجوريه که من ميگم.دو ت
 

 !شنوه مي داره کنم فکر شد، عوض نظرم االن همين –شايان 
 

 خونه بيا غروب هم تو داروين.دارم کار جايي...  برم بايد من ها، بچه خب –بامداد 
 .بدم بهت رو صحفه تا شايان ي
 
 باشه. -
 

ا ما خدافظي کرد و فورا رفت.منم تصميم گرفتم ديگه خونه نرم و تا غروب بامداد ب
پيش شايان بمونم.خونه رفتن چه فايده اي داره؟! يا مجبورم با شيرين کل بندازم، يا 
با بابا بجنگم، يا اينکه مامان يهو بپره توي اتاق و بهش توضيح بدم که دارم با خودم 

 بري نيست!حرف مي زنم و از ارواح سرگردان خ
 

ساعت شش بعد از ظهر بود.گوشه ي اتاق نشسته بودم و به مجله ي توي دستام 
خيره شده بودم.نيم ساعتي ميشد که سرگرم خوندن بودم.صداي زنگ، سکوت خونه 

 رو شکست و شايان رفت تا درو باز کنه.
 

کر مي چند ثانيه بعد شايان به همراه بامداد وارد اتاق شدن.بر خالف چيزي که ف
 کردم بامداد زياد خوشحال نبود.

 
 سالم، صفحه رو گرفتي؟ -
 

 .گرفتم آره سالم، –بامداد 
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 خب؟! پس چرا انقدر َپَکري؟ -
 

 کيفش توي از رو صفحه) نداد اي نتيجه ولي رفتم َور باهاش ساعت چند –بامداد 
 .کرد کار تو واسه شايد ببرش تو بيا(  گفت و اورد بيرون

 
ه رو ازش گرفتم.تقريبا شبيه همون چيزي بود که فکر مي کردم.يه صفحه ي صفح

 چوبي با يه سري نقش و نگار وسطش والبته يه سنگ  سه ضلعي.
 
 اين سنگه چيه؟ -
 

 بايد اساسا.روش ذاري مي رو ت اشاره انگشت و صفحه روي ذاري مي اينو –بامداد 
 .کنه حرکت خودش

 
 ي خودمون رو داره... .آهان، حکم همون نعلبک -
 

 .کني استفاده اين از بايد بذاري نعلبکي اينکه جاي به.ديگه آره –بامداد 
 
 باشه، دستت درد نکنه. -
 

 .کنم مي خواهش –بامداد 
 

بامداد کاپشنش رو در اورد و روي زمين دراز کشيد.منم به مجله خوندن ادامه 
يي اومد.سيني رو گذاشت کنار ما و رفت دادم.چند لحظه بعد شايان با يه سيني چا

 سمت کشوي کمدش.انگار دنبال چيزي مي گشت.
 

 !بودم؟ دوست دختره يه با من پيش وقت چند يادته داروين –شايان 
 
 کدوم؟ -
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 .بود خورشيد اسمش که دختره همون –شايان 
 
 آهان، آره يادمه...سه چهار سال پيش بود،خب؟! -
 

 ز پيش فهميدم بچه دارم.رو چند –شايان 
 

 حسابي شوکه شدم و دوباره گفتم : چي؟!
 

شايان که سرگرم کشو بود با آرامش گفت : هيچي ديگه، چند روز پيش ديدمش و 
 ... .)و جمله ش رو ادامه نداد، اصال عين خيالش نبود.(

 
ه شدمن و بامداد از تعجب نزديک بود شاخ دربياريم.من که مجله توي دستم خشک 
بود.خودم هم نمي دونستم از دست شايان عصباني ام يا ناراحت! شايد هم هر 

دوش، نمي دونم... ولي اصال ازش توقع همچين چيزي رو نداشتم.جالب اينجاست 
 که چقدر هم نسبت به اين موضوع خونسرد و بي تفاوت بود!!

 
 شايان بدون توجه به ما از داخل کشو يه بسته برداشت و رفت.

 
 !!نه؟ ديگه، کرد مي شوخي –بامداد 

 
 نمي دونم! قيافه ش که اينجوري نشون نمي داد... . -
 

تا نيم ساعت همه مون ساکت بوديم.توي اون مدت همش در مورد شايان فکرهاي 
ناجور به ذهنم مي رسيد.اعصابم به هم ريخته بود.بلند شدم و از هر دوشون 

 خدافظي کردم و راهي خونه شدم.
 

توي راه خونه همش به اين فکر مي کردم که چقدر احمق بودم که صميمي ترين 
دوستم رو نشناختم! اصال نمي تونستم با اين مسئله کنار بيام.دوستي با دخترها يه 
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بحثه که زياد هم باهاش مشکل ندارم اما اين جور مسائل اصال قابل تحمل 
 نيست...خيلي نامرديه!

 
ه خونه رسيدم.زنگ نزدم چون حوصله نداشتم منتظر وايسم بعد از کلي پياده روي ب

تا يکي بياد درو باز کنه.آروم کليد انداختم وارد راهرو شدم.به محض ورود متوجه 
صداي بابا شدم.احتمال دادم که با مامان دعواش شده باشه.بدون اينکه وارد خونه 

مي کرد بابا رو آروم بشم،کنار در هال ايستادم و به حرفاشون گوش کردم.مامان سعي 
کنه...با بابا عصبانيت گفت :" از صبح تا شب ميره پي ولگردي، کار و زندگي ش شده 

 همين."
 

بـــله...موضوع خودمم.ترجيح دادم داخل نرم.همونجا کنار در ورودي وايساده بودم 
 به حرفاشون گوش مي کردم... .

 
دانشگاه، اونوقت پسر ما چسبيده به  بهترين و رشته بهترين ميرن مردم پسراي –بابا 

هنر و جن و روح! حاال اگه درس هم بخونه من حرفي ندارم...اين شبانه روزي ميره 
 پيش اون دوستاي عالفش.

 
 ...نيست ميگي تو که هم اينجوري –مامان 

 
 تو دستم.چرخوندم مي رو زندگي يه بودم اين سن هم من.همينجوري   دقيقا –بابا 
د، نه اينکه چشمم به دست بابام باشه.به خدا اگه همينجوري پيش بو خودم جيب

 بره از خونه مي ندازمش بيرون.
 

 زا مو بچه خواي مي! نکن پيله بهش انقدر نداره، کاري تو با که بيچاره اين –مامان 
 بدي؟ فراري خونه

 
رنه ي باشه، وگزندگ و کار فکر به بگو بهش من قول از.ندارم کارا اين به کاري من –بابا 

 من مي دونم و اون.
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اون از شايان، اينم از بابام... .واقعا براي خودم متاسفم.مطمئنم مشکل  بابام همين 
يه لقمه نونيه که به من ميده وگرنه کار و زندگي و رشته و اين چيزا همش بهونه 

 ست.
 

در هال رو باز مامان و بابا همچنان داشتن با هم جر و بحث مي کردن که يهو شبنم 
کرد.با ديدن من حسابي جا خورد.در هال رو بست و چند ثانيه سکوت بين مون 

برقرار شد تا اينکه خيلي آروم گفتم : من دوباره ميرم بيرون و زنگ مي زنم، تو بيا درو 
 باز کن.

 
نمي خواستم بابا اينا متوجه بشن حرفاشون رو شنيدم.رفتم بيرون و زنگ زدم.شبنم 

درو واسم باز کرد.وقتي وارد خونه شدم،همه ساکت شده بودن و ديگه از جرو اومد و 
 بحث خبري نبود.سرمو انداختم پايين و بهشون سالم دادم و فورا رفتم توي اتاق.

 
نشستم و به ديوار تکيه دادم.مونده بودم تهديدهاي بابا رو جدي بگيرم يا نه! تا حاال 

..اگه بندازتم بيرون که بدبخت شدم رفته.آخرش نگفته بود از خونه بيرونم مي کنه.
هم بايد برم پيش همون شايان.کارم به کارتن خوابي نکشه خيلي شانس اوردم! آخه 
وقتي بابا يه حرفي مي زنه تا تهش ميره.مگه اينکه بگردم دنبال کار، که اونم بعيد مي 

 دونم گيرم بياد... .
 

کيفم صفحه اي که بامداد بهم داده بود رو  براي خالص شدن از شر اين افکار، از توي
بيرون اوردم.سعي کردم فکرم رو آزاد کنم.سنگ رو گذاشتم وسط صفحه و انگشتم رو 
بدون فشار روي سنگ قرار دادم.سوال رو توي ذهنم تکرار کردم چون نيازي نيست 

نجا ايبراي حرف زدن با ارواح فرياد کشيد! به عنوان اولين سوال پرسيدم :" آيا کسي 
هست؟" چند ثانيه صبر کردم و سوالم رو دوباره تکرار کردم اما جوابي نرسيد.سنگ 
هيچ حرکتي نمي کرد.دو سه ساعتي رو همينجوري سپري کردم و سوال هاي اين 
چنيني مي پرسيدم اما از جواب خبري نبود.شديدا خسته بودم.حوصله ي شام 

شام صدا نکرد! البته همون  خوردن رو هم نداشتم...هر چند کسي هم منو براي
بهتر...اگه مي رفتم واسه شام همون ماجراي شغل و خرجي و اين جور چيزا مطرح 

 ميشد و مجبور بودم داد و فريادهاي بابا رو تحمل کنم.
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هواي اتاق سرد بود و احساس سرما مي کردم، براي همين بخاري رو يه کم بيشتر 

اس هامو به خودم بدم کنار بخاري پالس کردم و بدون اينکه زحمت عوض کردن لب
 شدم و خيلي زود خوابم برد.

 
سوزش شديدي توي چشم هام احساس مي کردم.حس مي کردم نفسم باال نمياد.به 
زور چشم هامو باز کردم.اصال باورم نميشد.در کمال تعجب روي تخت بيمارستان دراز 

 خاطر تنگي نفس دو سه بار کشيده بودم.به جز خودم کس ديگه اي توي اتاق نبود.به
 ُسرفه کردم که بامداد وارد اتاق شد.

 
نگران به نظر مي رسيد.سريع خودشو به من رسوند و با تعجب پرسيد : احمق بي 

 شعور! چجوري تونستي همچين کاري کني؟!
 

 اصال نمي فهميدم در مورد چي حرف مي زنه،با بدبختي جواب دادم : چه کاري؟
 

 تو به خريت نزن!خود –بامداد 
 
 من يادمه توي اتاقم خوابيده بودم...همين! -
 

 اصال...َاه...اينکه نه...ما پيش ميومدي لحظه همون بايد رواني، ي مسخره –بامداد 
 !کني؟ فکر خودکشي به تونستي چطوري

 
با حرف بامداد نزديک بود حسابي جا خوردم.ک ي خودکشي کرده بودم که خودم خبر 

!در حالي که سرفه ها اجازه نمي دادن درست حرف بزنم ،جواب دادم : من نداشتم؟
 خودکشي نکردم!

 
 وارد ميگن دارن ت خانواده اعضاي تک تک! ؟ رو ما کردي فيلم ديگه، بسه –بامداد 
 وارد فشار با هم گاز...کردي جدا لوله از عمدا رو گاز شلنگ که ديدن و شدن اتاقت
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رو بوي گاز ُپر کرده بود! اگه من همچين کاري کرده بودم  تون خونه ميشده،کل اتاقت
 تو چه فکري مي کردي؟

 
هر چي فکر مي کردم يادم نميومد که شلنگ گاز رو از لوله ش جدا کرده باشم...امکان 

 نداشت.
 
 االن بابام اينا کجان؟! -
 

 اينجاست. بابات فقط رفتن، فرستاديم زور به که رو خواهرات و مامانت –بامداد 
 
 خيلي عصبانيه؟ -
 

 .بود ناراحت بيشتر نبود، عصباني زياد ديدمش من که االن –بامداد 
 
 واي ... مطمئنم اگه دستش بهم برسه تيکه تيکه ام مي کنه. -
 

 نداره،بعدش باهات کاري که روز چند تا.نباش نگران.نيست هم اينجوريا...نه –بامداد 
 .بزرگه خدا هم

 
 ي تو از کجا خبردار شدي؟راست -
 

 گفت و داد جواب خواهرت.داشتم کار باهات موبايلت، زدم زنگ من...من؟ –بامداد 
 ويت مونده همين براي ترسيد، بابات از منتها اومده هم شايان البته.افتاده اتفاقي چه

 هفرصت منتظر...چطوره حالت که ميدم اس بهش دقيقه چند هر من.بيمارستان حياط
 اد پيشت.بي که
 
 االن ساعت چنده؟ -
 

 .صبح هفت حدودا –بامداد 
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 نميري خونه؟ -
 

 .بهتره نموني تنها حاضر حال در.مونم مي فعال نه، –بامداد 
 
 يه جوري حرف مي زني انگار من يه مريض رواني ام! -
 

د شاه تا چهار حرفايي اساس بر دارم فقط من.نيستي رواني مريض...نه –بامداد 
 زنده حرف مي زنم.

 
 اونا هم دارن اشتباه مي کنن.من حتي به خودکشي فکر هم نکرده بودم! -
 

 شپي خوام مي فقط من.نشده چيزي که هم حاال.ميگي درست تو بابا، باشه –بامداد 
 !داره؟ اشکالي بمونم، دوستم

 
 بم برد... .بامداد توي اتاق موند و ديگه حرفي نزديم تا اينکه من خيلي زود خوا

 
حالم بهتر بود و ظهر از بيمارستان مرخص شدم. بامداد هم تونسته بود بابا رو 

بپيچونه و بفرستش خونه و بالخره تونستم يه نفس راحتي بکشم.قرار شد بامداد به 
بابام اينا بگه که من تا غروب مرخص نميشم،مي خواستم اين چند ساعت رو بدون 

نکه کاري نکرده بودم ولي خجالت مي کشيدم.يکي نيست اعصاب ُخردي سر کنم.با اي
بگه آخه ابله اين چه حرفي بود زدي؟! حاال نميشد روش هاي خودکشي ارائه ندي؟! 

 اما تقصير من چيه؟! کف دست بود نکرده بودم که...! همه ي اينا از بدشانسيمه.
 

 ساعت دوازده و نيم بود که رسيديم خونه ي شايان.
 
 باز داستان دارم با بابام... .از امشب  -
 

 !بود؟ اتفاقي قضيه خودمونيم،واقعا حاال –شايان 
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آره به قرآن! وقتي خوابيدم کنار بخاري همه چي عادي بود...تازه من اگه مي  -

خواستم خودکشي کنم شب قبلش نمي نشستم بگم بهترين روش  خودکشي خفگي با 
 گازه!!! عجب سوتي اي دادم...!

 
 !زدي؟ بود حرفي چه اين ابله، –ان شاي

 
 باور کن از صبح تا حاال دارم اين سوال رو از خودم مي پرسم. -
 

 که گيرم اصال.شده که کاري   حاال.گيري مي سخت داري زيادي نظرم به –بامداد 
 يعتاطب.کنن برخورد ُکلنگي باهات نميان که ت خانواده ديگه باشي، کرده خودکشي

 ز دلسوزي.فا تو برن بايد
 
 بله...طبيعتا بايد دلسوزي کنن.ولي خانواده ي من زياد آدماي طبيعي اي نيستن. -
 

 .ميشه معلوم –بامداد 
 

 .بشن آروم کم يه اينا بابات تا نرو خونه رو امشب خواي مي اصال –شايان 
 
نه ، برم خونه بهتره.بايد تا اثرات گازگرفتگي هست خودمو بزنم به موش  -
 دگي،بعد چند روز هم بي خيال ميشن.مر
 

 گرفتي؟ نتيجه جي.وي ي صفحه از راستي –شايان 
 
نه بابا، من دو ساعت باهاش َور رفتم اما هيچ اتفاقي نيفتاد.راستي يه چيزي! چند  -

روزه مي خوام بهتون بگم يادم ميره.من جديدا که شب ها ميرم روي پشت بوم 
ر شبيه آتيش مي بينم.به نظرم مشکوک مي زنه.شما تا ميشينم، روي قّله ي کوه يه نو

 حاال ديدينش؟!
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 !کوه؟ کدوم روي –بامداد 
 
 کوه گرمه.هموني که وسطه...از همه بلندتره. -
 

 نمي رو چيزا اين چطور اومدي، دنيا به شهر اين توي مثال تو! سرت بر خاک –شايان 
 دوني؟

 
 .دونم نمي منم! ؟ چي –بامداد 

 
 يا يرآ کوه، يعني مل.آتيش ي تپه يا کوه يعني مالير.تون جفت سر بر خاک –ايان ش
 مي ها کوه روي آتيش شبيه نورهايي شهر مردم قديم از.آتيش يعني هم آگر

 مي درست رو ها آتيش اين" کوهستان اهالي" بود نوشته که خوندم جايي يه.ديدن
 .کنن

 
 ي؟اهالي کوهستان؟!!! کيا هستن اين اهال -
 

 .ديگه ها جن يعني کوهستان اهالي –شايان 
 

 رو اه آتيش اين ببينه رفته کسي حاال تا اصال بيکاره؟ مگه جن! نگو چرت –بامداد 
 کنه؟ مي روشن کي

 
 دويست از دونم مي من که اونجايي تا ثاني در ، نگو چرت خودت که اوال –شايان 
تا حاال جرأت نکرده نصف شب  هم کسي و داشتن وجود ها آتيش اين پيش سال

 بره روي کوه.اين يه عقيده ي قديميه.
 
قضيه واسم جالب شد.گرچه ما در زمينه احضار ارواح کار مي کنيم اما نظرتون چيه  -

 يه شب بريم اونجا ببينيم چه خبره؟! به هيجانش مي ارزه.
 

 .نميام که من –شايان 
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عت از کوه برم باال بعد ببينم چهار تا پيرمرد سا دو ندارم حوصله.نميام منم –بامداد 

 عالف دور آتيش نشستن و دارن به ريش مون مي خندن.
 
 به جهنم،خودم ميرم.اتفاقا تنهايي هيجان انگيزتره -

آروم کليد انداختم و وارد راهرو شدم.از صداها فهميدم دوباره اين جماعت فضول 
يه فرصتن تا چتر شن اينجا! با اينکه  سرازير شدن تو خونه ي ما،انگار فقط منتظر

حوصله شون رو نداشتم اما چاره اي نبود چون خيلي خسته بودم، نمي تونستم 
دوباره تا خونه ي شايان برم.يه جوري که همه بشنون محکم چند تا ضربه به در هال 
زدم و وارد شدم.به محض ورود همه ي فاميل هاي بابا رو رؤيت کردم.چرنده و پرنده 

مده بودن.جلو رفتم و باهاشون سالم و عليک کردم.دوست داشتم زودتر برم بخوابم او
 براي همين گفتم : ببخشيد، من خسته م...ميرم استراحت کنم ، شرمنده.

 
 .اومديم تو خاطر به ما پسر، بشين –مامان بزرگ 

 
 ن.نم تا بفهماوه اوه...چه منتي هم ميذاره ! انگار حتما بايد باهاشون کلنگي برخورد ک

 
به اجبار رفتم و يه گوشه اي نشستم.با اينکه کنار ايرج جا براي نشستن بود اما 

 ترجيح دادم روي زمين بشينم.
 

 جان؟ داروين خوبي –عمه ايران 
 
بله ، به لطف شما.البته گفتم که يه ُخرده خسته م،اگه مي تونستم برم بخوابم خيلي  -

 خوب ميشد... .
 

 .کن،پاشو استراحت برو پاشو عزيزم، آره –ن عمه ايرا
 

خدارو شکر کردم که حداقل يه نفر اينجا معني کنايه رو مي فهمه! فوري بلند شدم و 
رفتم توي اتاق خودم.با اينکه خسته بودم به ذهنم رسيد يه کم با صفحه کار 
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ده يکنم،شايد به نتيجه اي برسم.حاال که مفت و مجاني يه صفحه ي اصل دستم رس
بايد از فرصت استفاده کنم.دقيقا يادم نميومد آخرين بار صفحه رو کجا گذاشتم براي 
همين اول رفتم سراغ کيفم ولي اونجا پيداش نکردم.بالفاصله رفتم سمت کتابخونه و 

البه الي کتاب هامو گشتم اما اونجا هم نبود.حسابي کالفه شده بودم.همچنان 
اتاق شد.برگشتم و به در نگاه کردم ،ديدم شيرينه  مشغول گشتن بودم که يه نفر وارد

 و دوباره به گشتن ادامه دادم.
 

 .سالم –شيرين 
 

 چه عجب اين دفعه توقع سالم نداشت...!
 
 سالم، چطوري؟ -
 

 کني؟ مي کار چي داري.خوبم –شيرين 
 

يه گوشه يادم افتاد اون شب صفحه رو وسط اتاق ول کردم و خوابيدم.احتماال مامان 
 کناري گذاشتش.

 
ديشب يه صفحه ي چوبي توي اتاق من بود ،نديديش؟! االن هر چي مي گردم  -

 پيداش نمي کنم.
 

 بود؟ شکلي چه! چوبي؟ ي صفحه –شيرين 
 
يه صفحه ي سي سانت در بيست و پنج...روش هم يه سري اشکال هندسي  -

 داشت.
 

شلنگ بخاري رو درست کرد، مامان هم اتاقت  اومد بابا امروز.نمياد يادم نه –شيرين 
 رو جارو زد ولي صفحه ي چوبي خبري نبود.حاال اين صفحه به چه دردي مي خورد؟
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حتما بابا و مامان صفحه رو نفله کردن.عجب خريتي کردم گذاشتمش جلوي چشم.با 
 ناراحتي کنار بخاري نشستم و به ديوار تکيه دادم.

 
احي مون بود.بدبختي اينه که مال  من نبود.از بامداد قرض مال يکي از کاراي طر -

 گرفته بودم.دست من امانت بود... .
 

 شيرين اومد روبه روي من،کنار بخاري نشست و گفت : حاال چي کار مي کني؟
 
- .  هيچي، ميرم بهش ميگم صفحه ت ر ت ت 
 

 ...کنه مي فکري چه يعني ميشه، بد خيلي که اينجوري –شيرين 
 
چه فکري مي خواد بکنه؟ گم شد ديگه،کاري از دستم برنمياد.مهم نيست... بي  -

 خيال.
 

بعد از چند ثانيه سکوت رفتم بالشتم رو برداشتم و با فاصله ي کمي از بخاري دراز 
 کشيدم.نمي دونم چرا شيرين نمي رفت بيرون، داشت مي رفت رو مخ من.

 
 ت نميشي؟!ناراح بگم چيزي يه داروين –شيرين 

 
 نمي دونم، ممکنه بشم. -
 

 !نگم؟ يا بگم بالخره –شيرين 
 
 شوخي کردم، بگو من با جنبه ام. -
 

 .کن ولش ، هيچي –شيرين 
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و سريع از اتاق بيرون رفت.البته ميشد حدس زد در مورد چي مي خواست حرف 
از اين حرفا... بزنه.اينکه چرا مي خواستي خودکشي کني و چرا اين کارو کردي و 

 .مطمئنم تا قيام آل محمد بايد واسه اينا توضيح بدم که نمي خواستم خودکشي کنم.
 

چراغ رو خاموش کردم و خوابيدم.اعصابم به خاطر گم شدن صفحه به هم ريخته بود 
و خوابم نمي برد.بعد از نيم ساعت ،کم کم داشت خوابم مي برد که مامان اومد و 

اما خودمو زدم به خواب.حوصله نداشتم برم بين يه ملت غذا براي شام صدام کرد 
بخورم.غذا هميشه گير مياد...به اعصاب خرديش نمي ارزه.با اينکه خونه خيلي شلوغ 

 بود اما زود خوابم برد.
 

صبح با سر و صدايي که از توي زيرزمين مي اومد از خواب بيدار شدم.متاسفانه 
قتي ديدم با اون همه سر و صدا خوابيدن فايده زيرزمين دقيقا زير گوش من بود.و

اي نداره، بلند شدم برم ببينم توي زيرزمين چه خبره که شبنم رو ديدم.داشت براي 
 بيرون رفتن آماده ميشد.

 
 شبنم، پايين چه خبره؟! -
 

 سري يه خواد مي.کنه مي تميز رو پايين داره مامان! شدي بيدار عجب چه!  ا   –شبنم 
 بندازه دور. رو وسايل

 
دقيقا هم بايد امروز اين کارو مي کرد... .بي خيال خواب شدم و رختخوابم رو جمع و 
جور کردم. تا االن همه خيلي عادي باهام برخورد کردن...دست شون درد نکنه.فقط 
مونده بابا،عکس العمل اون از همه مهمتره.ولي اگه اونم به روي خودش نياره خيلي 

ه من که کاري نکردم ولي مشکل اينه که هيچ رقمه نميشه به بابا باحال ميشه.البت
 ثابت کرد، مخصوصا با اون سخنراني اي که در وصف خودکشي کردم!

 
با صداي کوبيده شدن در زيرزمين از فکر بيرون اومدم.سه چهار ثانيه ي بعد مامان 

 شدم. سراسيمه اومد توي خونه و درو بست.حالتش جوري بود که حسابي نگران
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران بد

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

7 2  

 

 چي شده؟ -
 

مامان با نگراني گفت : داشتم زيرزمين رو تميز مي کردم، يهو درش محکم به هم 
 کوبيد.منم ترسيدم و اونم باال.

 
 َاي بابا... من فکر کردم چـــي شده! -
 

 !ديگه توئه تقصير همش –مامان 
 
 باد زده در  زيرزمين رو کوبيده،تقصير منه؟!! -
 

وال که االن باد نمياد، بعدم زيرزمين پنجره نداره که بادکش کنه...من مي ا –مامان 
دونم، آخرش تو با اين جن و روح بيچاره مون مي کني.يه روز همه ي کتاب هاتو 

 ميريزم دور،حاال مي بيني.
 
بريز دور...من همه شونو حفظم.در ضمن من تو کار جن نيستم، دنبال احضار  -

 راحت باشه، روح نمي تونه اشياء رو تکون بده.ارواحم.خيال تون هم 
 

همچنان که داشتم با مامان حرف مي زدم دوباره صداي کوبيده شدن در زيرزمين به 
گوش رسيد.درش جوري به هم کوبيد که پنجره ي خونه لرزيد.مامان کال حالت چهره 

 شروع کرد به ش بهم ريخت و گفت :" بفرما! االن که ديگه باد نمياد... " بعد زير لب
ذکر گفتن.وقتي ديدم مامان انقدر ترسيده و بدتر اينکه همه رو از چشم من مي بينه، 

براي اينکه خيالش رو راحت کنم، تصميم گرفتم برم و يه نگاهي به زيرزمين 
 بندازم.همين که خواستم راه بيفتم دستم رو گرفت؛

 
 !کجا؟ –مامان 

 
 پايين. -
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 بذار وقتي بابات اومد مي فرستمش بره ببينه چه خبره. خواد، نمي نه –مامان 
 
 اووو...شايد حاال حاالها بابا نياد.االن خودم ميرم درشو مي بندم. -
 

سه سوته خودمو رسوندم اونجا.زيرزمين سه تا پله از سطح زمين پايين تر بود.قبري 
باز بود.به حمد  بود واسه خودش...واقعا که خاک بر سر طراح خونه مون!در زيرزمين

خدا چراغ مراغ هم نداره،اما چون هوا آفتابي بود ، ميشد يه چيزايي رو ديد.واردش 
شدم و همه جا رو با دقت نگاه کردم.ماشااهلل همه ي وسايل عهد ُچُپق رو ميشد اون 
تو ديد، ولي از روح خبري نبود.يه دقيقه اي اونجا موندم و بيرون اومدم.مامان رو 

 ه بود.بالکن وايساد
 
 خبري نيست.خيالت راحت. -
 

 .باال بيا و ببند درشو پس.شکر خدارو خب –مامان 
شايان بيخ گوش من نشسته بود و فرت و فرت سيگار مي کشيد.قشــــنگ رو مخ 

 من بود.
 
 شايان تو چجوري بابات رو راضي کردي تنهايي زندگي کني؟ -
 

نکردم.بابام به صورت خودجوش منو از  تالشي هيچ من بخواي رو راستش –شايان 
 خونه بيرون کرد.

 
 جدي؟! نگفته بودي... . -
 

 که هم رو خونه اين.نکنم زندگي پيششون من بود خداش از اون.داداش آره –شايان 
 تا من به داد اندازشو پس از غاز چندر.مامانمه سر صدقه از کردم اجاره بيني مي

 نه م ميده.ن خرجمو االنم.نشم خواب کارتون
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نه ديگه، اينا رو مي دونم.اونکه بابات بيرونت کرد رو نمي دونستم.خب ديگه چه  -
 خبر؟!

 
 ... .سالمتي –شايان 

 
 خرده يه! ميگيد پرت و چرت هم زنيد،همش مي حرف چقــــدر تا دو شما –بامداد 

م که کار ه ي لعنتي هصفح اين!! .... کنيم؟ کار چي بايد ببينيم بندازيد کار به تونو مغز
 نکرد.اصال همون بهتر که گمش کردي اون المصبو! اه... .

 
 تو چرا انقدر بي اعصابي؟! بي خيال بابا، نشد که نشد...به جهنم.زندگي ادامه داره. -
 

 تونم مي چجوري موضوع، اين روي گذاشتيم مونو زندگي ساله دو نزديک –بامداد 
 !شم؟ خيال بي
 
...مي توني کمتر بهش فکر کني.باور کن من از همه تون بيشتر به اين به هر حال -

موضوع عالقه دارم ولي االن که مي بينم به هر دري زدم فايده نداشته،سعي مي کنم 
 ريلکس باشم.

 
 به محض اينکه جمله م تموم شد شايان گفت : لونا هم خوبه.

 
 چي؟! -
 

تر بود...لونا الوگود،خيلي خوشگله. اگه دم پا هري فيلم توي که دختره اون –شايان 
 دستم بود ازش خواستگاري مي کردم.

 
راست ميگي ها...ولي من هنوز سر حرفم هستم، همون که هميشه  -

 ميگم،عاشقشم... .
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 يم کبود و سياه تونو جفت ميشم پا بدين ادامه اگه خدا به ديگه، بسه! َاه –بامداد 
 ي خوام يه چيزي بهتون بگم.م باشيد ساکت لحظه يه! کنم

 
 هر دو ساکت شديم و زل زديم به بامداد.يه هيجان خاصي توي چهره ش بود.

 
 ...کردم پيدا نفرو يه که ميشه وقتي چند يه من –بامداد 

 
تا اينو گفت، شايان يه سوت زد و من گفتم : خب، بگو ببينيم کي هست اين دختر 

 خوشبخت؟!
 

دو تا قاطي دارين، باورتون نميشه! احمق ها، منظورم اون  شما ميگم –بامداد 
نبود.يه نفر رو پيدا کردم که مي تونه توي احضار ارواح کمک مون کنه، فقط نمي 

 دونم چجوري ميشه مخ شو زد!
 

 خم ميرم من بگو کيه؟ يارو اين حاال...خبريه کردم فکر من گفتي جوري يه –شايان 
 .زنم مي شو

 
 کي هم نه ، تو!!هيچ –بامداد 

 
 ول کن اين حرفا رو...بگو ببينيم کيه؟! -
 

 .اسکندري مون،حامي کالس اومده جديدا که پسره يارو اين –بامداد 
 

 !؟ فهميدي کجا از تو.باشه کاره اين نمياد بهش اصال خدايي! ؟ واقعا –شايان 
 

 ...کردن مي شو غيبت داشتن ها بچه از تا چند –بامداد 
 
 .بدي کار چه –يان شا
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 ،کاَرست اين خودش هم پسره اين گفت مي شون يکي! بگم شو بقيه بذار –بامداد 
 هرش کل تو شون اسم که مدت يه بعد کردن، مي زندگي ميانه توي هم قبال.باباش هم
 .کنن زندگي مالير بيان گيرن مي تصميم و ميشن معروف بچه حسابي پيچه مي

 
ي داره که اومدن اينجا؟! من از خدامه اينجوري معروف معروف شدن چه اشکال -

 بشم.
 

 پيش خيلي.داره روح و جن ،کلي خفنيه شهر کال ميانه! دوني؟ نمي مگه –بامداد 
 ناورد پناه و شدن عاصي هم بدبختا اين البد.بشن درگير چيزا اين با مردمش مياد
 ... .ديگه اينجا

 
ون درسته؟! پس الزم شد بريم مخ پسره رو کارش انقدر يعني! باحال چه –شايان 

 بزنيم.ايول... از اون اول هم اسمش به دلم نشست.حــامي... .
 
آره...بايد باهاش طرح دوستي بريزيم.البته قيافه ش يه ُخرده تخسه ولي  -

 خب...انگار پسر بدي نيست.
ي کردم و از براي اينکه به ناهار برسم ، نزديک ساعت دوازده ظهر با بچه ها خدافظ

خونه ي شايان زدم بيرون.توي مسير برگشت همش به اين فکر مي کردم که چجوري 
ميشه با يه همچين پسر تخسي دوست شد؟! من به جز شايان و بامداد دوست 
صميمي ديگه اي نداشتم.با اينا هم که از بچگي دوست بودم...هر بار که به حامي 

ت.براي اولين بار توي زندگيم شانس اورده فکر مي کردم دلم از خوشحالي غنج مي رف
 بودم!

 
بالخره به خونه رسيدم.بدون اينکه زنگ بزنم وارد خونه شدم.مثه اينکه بابا برگشته 

بود چون کفش هاش جلوي در هال بود.خونه ساکت بود.رفتم توي آشپزخونه، 
 مامان اونجا بود.

 
 سالم. -
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 بودي؟ کجا ، سالم عليک –مامان 
 
 پيش بچه ها.کسي خونه نيست؟! -
 

 .ست خونه بابات ولي دانشگاه، رفته هم شبنم.ست مدرسه که شيرين –مامان 
 

خواستم برگردم و برم سمت اتاقم.هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که محکم خوردم 
به بابام که دقيقا پشت من وايساده بود.ناخودآگاه بهش سالم کردم...ديگه برام 

 عادت شده!
 

 چند ثانيه مکث کرد و گفت : عليک، پيش شايان بودي؟!
 
 بله ، سالم رسوند.هميشه احوال شما رو مي پرسه. -
 

بابا همينطور به من خيره شده بود و با چشماش داشت بهم مي گفت "حرف مفت 
نزن".آخه شايان چرا بايد احوال بابا رو بپرسه؟! خودمم نمي دونم... ديگه چيزي 

َجلدي رفتم توي اتاق.يه کم سردم بود براي همين چسبيدم به بخاري.چند نگفتم و 
لحظه بعد صداي زنگ در رو شنيدم.شيرين بود که از مدرسه برگشته بود... .همش 
فکر مي کردم چرا بابا پرسيد "پيش شايان بودي؟"!! مطمئنا اتفاقي اين سوال رو 

جلوي چشمم اومد.حس مي نپرسيده.توي اون لحظه همه ي گندهايي که زده بودم 
کردم بابا به يکي شون پي برده، ولي نمي دونستم کدوم؟! خدا کنه اينجوري نبوده 

 باشه
 

.صداي زنگ موبايلم منو به سمت خودش کشوند.بامداد بود.اس ام اس داده بود که 
" من نزديک خونه تون ام، خونه اي؟! باهات کار دارم".براش جواب فرستادم "آره" و 

 لم رو کنار گذاشتم.نمي دونم چرا ولي بي خود و بي جهت استرس گرفته بودم.موباي
 

بعد از ده دقيقه سکوت مطلق ، صداي مامان رو شنيدم.اما جوري بود که نتونستم 
تشخيص بدم چي ميگه.سريع خودمو رسوندم پشت در اتاق و گوشم رو چسبوندم به 
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بلند شد.جوري صداش رفت باال  در تا صداشون رو واضح بشنم که يهو صداي بابام
که بي درنگ از در فاصله گرفتم.داشت مي گفت:" اگه مي خواد فاسد باشه اشکال 
نداره، ولي بايد از اين خونه بره." دقيقا متوجه نمي شدم ماما چي ميگه، فقط مي 
دونستم داره بابا رو آروم مي کنه.هر چي فکر مي کردم نمي فهميدم اين قضيه ي 

 " رو از کجا اورده!!"فاسد بودن
 

شيرين سريع وارد اتاق شد.اومد نزديک منو در حالي سعي مي کرد آروم حرف بزنه 
 گفت : داروين، تو سيگار پيش خودت داري؟

 
 نه به جون خودم، سيگار کجا بود؟! -
 

 !عصبانيه خيـــلي داروين،...کشي مي سيگار تو ميگه داره بابا االن –شيرين 
 

صبح و سيگار کشيدن هاي شايان افتادم.حتما وقتي به بابا خوردم لباس تازه ياد 
هام بوي سيگار مي دادن... .عجب بدشانسي ام من! اما دليل نميشه به خاطر سيگار 
کشيدن يکي ديگه، من سرزنش بشم.حس کردم وقتشه با بابام رو به رو بشم،مرگ 

 يه بار شيون هم يا بار.
 

بيرون.شيرين خيلي سعي کرد جلومو بگيره.اما من نمي  بلند شدم و از اتاق رفتم
 خواستم براي دعوا برم، فقط مي خواستم حرف بزنم و تکليفم رو روشن کنم.

 
با صداي بلند، جوري که بابا متوجه بشه گفتم : شما اگه مي خواي منو از خونه 

 بندازي بيرون چرا رک نميگي؟! هر روز يه چيزو بهونه مي کني.
 

که کال کوتاه اومدن توي خونش نيست با صدايي ده برابر بلندتر از من گفت : بابا 
 بهونه نيست، حقيقته. فکر مي کني بيرون انداختن تو واسه من کاري داره؟!

 
 نه کاري نداره، شما زور داري، هر کاري هم دلت بخواد مي کني... . -
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ن نذاشت.فکر کنم اگه يهو بابا آتيشي شد و مي خواست بياد طرف من که ماما
 مامان نبود ميزد لت و پارم مي کرد.

 
 اينم...خودکشي از اون کني، مي درست جديد آبروريزي يه گذره مي که روز هر –بابا 
 .کنم بلند مردم جلوي سرمو تونم نمي ديگه من.سيگار از
 
ما رو مي تونيد به مردم نگيد! من نمي دونم چرا مردم بايد تمام جزئيات زندگي  -

 بدونن؟!
 

 !فهمن؟ نمي و خرن مردم کني مي فکر!! منه؟ نگفتن و گفتن به کردي فکر –بابا 
 
من مي دونم منظور شما از مردم کيا هستن؟! همون فاميل هاي بافرهنگ تون رو  -

 ميگيد ديگه... .
 

همه  زا جنابعالي! ببخشيد که اوردن   باال گند و کشيدن سيگار به فرهنگ اگه –بابا 
 بافرهنگ تري... .

 
نه ! پدر من... فرهنگ به فضولي و گه خوري و آتيش تو زندگي مردم انداختنه که  -

 فاميل هاي شما در اين زمينه استادن.
 

بابا با اين حرف حسابي قاطي کرد و مي خواست بياد سمت من که شيرين هم رفت 
د براي همين من عقب رفتم کنارش و اجازه نداد.ولي يه جورايي به من نزديک تر ش
 و خودمو به در هال رسوندم تا راه در رو داشته باشم.

 
 .هست هم طلبکار آقا...باش زندگيت فکر به نکش، سيگار ميگم دارم من –بابا 

 
من طلبکار نيستم...سيگار هم نکشيدم،شمايي که کال دچار سوء تفاهمي.هر روز يه  -

بندازي بيرون! باشه، اگه خيلي مشتاقي من  بساطي علم مي کني که منو از خونه
 ميرم.
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مامان که ديد کار داره به جاهاي باريک کشيده ميشه، سعي کرد بابا رو آروم کنه و با 
صدايي آهسته گفت : سيس، يه لحظه آروم باشيد! مهرداد تو هم صداتو بيار پايين، 

 همسايه مي شنون.
 

الن همسايه ها" و چند تا فحش ناموسي به يهو بابا با صداي بلند گفت : "فالن ف
همسايه ها داد و دوباره گفت : "من امروز تکليف اينو روشن مي کنم." اين جمله رو 
که گفت اومد سمت من.از ژستش فهميدم ديگه حتما کتک  رو شاخشه.سريع در هال 
 رو باز کردم و سراسيمه کفش هامو پوشيدم و رفتم سمت در.همين که درو باز کردم
محکم خوردم به بامداد.بامداد با عصبانيت گفت :"چه خبرته؟!" پشتم رو نگاه کردم 
ديدم بابام با سرعت داره نزديک ميشه.دست بامداد رو کشيدم گفتم :" درو ! بابام 

قاطي کرده".هنوز بابا به در نرسيده بود که ما شروع کرديم به دويدن و تقريبا رسيديم 
ه ي همسايه ها، از جمله همسايه فضول  و دخترش سر  کوچه.از شانس بد من هم

هم توي کوچه بودن.بابا هم نامردي نکرد و از همون دم در داد زد :" پاتو بذاري تو 
 خونه ،قلم پاتو ُخرد مي کنم:"

 
پنج روزي ميشد که خونه ي شايان بودم.اعصابم از هر جهت داغون بود.اون از شايان 

بابام! نمي دونستم چه خاکي به سرم بريزم.تا ابد که  با اون گندي که زده...اينم از
 نميشد خونه ي شايان موند.منم که نه کار درست حسابي دارم، نه پول.

 
هوا تاريک شده بود که بامداد هم اومد پيش ما.هر سه ساکت بوديم و کسي چيزي 

نمي گفت.من يکي که کال حوصله ي خودم هم نداشتم، چه برسه بخوام حرف 
بعد از چند دقيقه سکوت، شايان گفت : داروين قضيه ي اون دختره رو يادته بزنم.

 گفتم؟! همون که اسمش خورشيد بود...بچه و اين حرفا...
 
 آره، خب؟! -
 

 با بي خيالي گفت : شوخي کردم.
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 براي يه لحظه تا مرز انفجار عصباني شدم.دوست داشتم پاشم بزنم لهش کنم...
 
 هفته س به خاطر تو ناراحتم، حاال ميگي شوخي کردي؟!من  ابله يه  -
 

 خواستم مي روز همون من تازه! ميشد؟ خنک دلت بود راست اگه! چيه؟ –شايان 
 (خنده زير زد و.)رفت يادم ولي کردم، شوخي بگم بهتون

 
 مرض، يه فکري به حال من بکن.وگرنه حاال حاالها اينجا پالسم. -
 

ينه که بري خونه و به بابات بگي غلط کردم.در اين صورت دو ا راهش تنها –شايان 
حالت برات اتفاق ميفته ؛يا بابات هيچي نميگه و بي خيال ميشه، يا اينکه يه کتک 

 بهت ميزنه و بي خيال ميشه...بستگي داره.
 
عمرا اگه من همچين کاري کنم! اصال من اون روز سيگار نکشيده بودم.تو که خودت  -

.همين االن هم من فوقش ماهي دو نخ سيگار بکشم.بابام کال دوست شاهد بودي
 نداره من اون جا باشم.

 
 هم خودش که دار آب و نون کار يه سر بري تو داره دوست بابات.نگو چرت –شايان 

 .نده رو تو خرج ديگه حداقل يا...ببره نفعي يه وسط اين
 
 تو از کجا مي دوني؟! -
 

 ن اينجوريه، حدس زدم.) دوباره زد زير خنده(م باباي آخه –شايان 
 
 امروز کال خيلي خوشحالي، نه؟! -
 

 .ميگي تو که همون...آره –شايان 
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بين حرف زدن هاي ما بامداد هيچي نمي گفت.نزديک پنجره نشسته بود و کامال 
ساکت بود.شايان که هميشه چرت و پرت ميگه و نميشه ازش راهنمايي 

 ن سوالم رو از بامداد پرسيدم تا از فکر هم بيرون بياد.خواست،براي همي
 
 بامداد ، به نظر تو من چي کار کنم؟! -
 

بامداد توجهش به ما جلب شد و يه ُخرده به سوال من فکر کرد.هنوز چيزي نگفته 
بود که انگار يه سيلي خيلي محکم به صورتش زده شد و حتي صداي برخورد با 

وري بود که سرش به جهت مخالف کشيده شد و دستش صورتش رو هم شنيديم.ج
 رو گذاشت روي صورتش.بي درنگ پرسيدم : چي شد؟!

 
 بامداد خيلي ريلکس جواب داد : هيچي.

 
براي يه لحظه تمام تنم از ترس داغ شد.در عين حال متعجب بودم از اينکه چطور 

با ايما و اشاره پرسيدم" ممکنه اصال به روي خودش هم نياره؟! به شايان نگاه کردم و 
چي شد؟".اونم مثل من تعجب کرده بود و از قضيه سر در نمي اورد.چند ثانيه بعد 

 بامداد گفت : به نظرم برو خونه.اينجوري بهتره... .
 
 اگه تو خونه راهم نداد چي؟! -
 

 .نباش نگران ميده، راه –بامداد 
 
 لت خوبه؟!باشه بهش فکر مي کنم... بامداد مطمئني حا -
 

 ... .خونه برم بايد.م خسته کم يه فقط آره، –بامداد 
 

 .بينيمت مي دانشگاه تو فردا...برو آره –شايان 
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بامداد باهامون خدافظي کرد و رفت.بعد از رفتنش شايان تمام پنجره هاي خونه رو 
 باز گذاشت.رو به روي من نشست و شروع کرد به سيگار کشيدن.

 
 سرما چرا همه ي پنجره ها رو باز کردي؟توي اين  -
 

 .ميشم خفه دارم کنم مي حس...بهتره بشه عوض خونه هواي –شايان 
 
 شايان يه چيزي ازت بپرسم؟! -
 

 .بگو –شايان 
 
ارواح مي تونن به چيزي دست بزنن؟! يعني مي تونن چيزي رو لمس کنن؟! چون  -

 تو بيشتر از ما مي خوني، مي پرسم... .
 

 کارو اين تونن مي سخت خيلي اينکه يا.نه دونم مي من که اونجايي تا –شايان 
 مي خودشونن دنياي و اينجا بين ي واسطه که هاشون بعضي ولي.بکنن
 .کمه خيلي تعدادشون...تونن

 
هر چي که شايان گفت رو خودم مي دونستم ولي دوست داشتم مطمئن 

ونه به چيزي دست بزنه!! احتماال بامداد ما رو بشم.معلومه که نميشه... روح که نمي ت
 فيلم کرده... .شايان مي دونست منظورم از اين سوال چيه اما ديگه چيزي نگفت.

 
صبح همراه شايان روونه ي دانشگاه شديم.وقتي رسيديم مثل هميشه رفت سه تا 

 شيرکاکائو خريد و اومد کنار من روي نيکمت نشست.
 
 چرا سه تا خريدي؟ -
 

 .گرفتم هم بامداد واسه! ؟ رفته کجا مرامت –شايان 
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 راستي بيا از امروز شروع کنيم. -
 

 !رو؟ چي –شايان 
 
 بايد مخ حامي رو بزنيم ديگه، يادت رفت؟ -
 

 .نمياد خوشم ش قيافه از زياد گرچه.آهـــان،باشه! ...کيه؟ حامي! حامي؟ –شايان 
 
 قيافه ش که بد نيست. -
 
 .نمياد خوشم من....بد يا خوب –يان شا
 
 به جهنم. -
 

 چند دقيقه بعد ، بامداد با ظاهري داغون از راه رسيد.
 

 .ها بچه سالم –بامداد 
 

 !داغوني؟ انقدر چرا! ؟ چته سالم، –شايان 
 

 مي بيدار خواب از بار يه دقيقه چند هر چرا دونم نمي.خوابيدم بد ديشب –بامداد 
 داروين تو اللي؟! چرا سالم نميدي؟!... شدم

 
 ول کن بابا، تو ام حوصله داري ها... . -
 

 نديدين؟ رو حامي! شد؟ چي راستي.تربيت بي –بامداد 
 
 نه هنوز. -
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 !؟ کوه نرفتي –بامداد 
 
 نه بابا، انقدر ذهنم درگير بابامه که حوصله ي هيچي رو ندارم. -
 

 ، فعال پاشين بريم سر کالس تا دير نشده.حرفا اين خيال بي –شايان 
 

سه تايي رفتيم سر کالس و خوشبختانه حامي رو اونجا ديديم.آخر کالس نشسته بود 
اما جاي خالي اطرافش نبود که ما هم کنارش بشينيم.براي همين منتظر شديم تا بعد 

 از تموم شدن کالس بريم سر وقتش.
 

همون داد که اعصابمو به هم ريخت.اصال از سر کالس استاد بيات يه کار عملي ب
بچگي از کار عملي متنفر بودم.ازمون خواست که هر کس يه طرح ذهني از خودش رو 
نقاشي کنه و براش بياره.آخه يعني چي؟! من چي از خودم بکشم؟ هي هم تاکيد مي 
کرد که اون چيزي که توي خودتون مي بينيد رو طراحي کنيد... . من که به شخصه 

ايد يه فرد گدا گشنه ي آواره ي بدبخت  ذليل مرده ي فلک زده رو بکشم...که ميشه ب
طرح ذهني از خودم.اما وقتي به عمق قضيه نگاه مي کنم مي بينم چيز باحاليه! طرح 
ر خنده باشه...همه اينجور مواقع ميشن زيباي خفته! چه حالي  ر ک  هاي دخترا بايد ک 

 کنيم جلسه ي بعد....!
 
 ان تو از خودت چه طرحي مي کشي؟!شاي -
 

 !تره؟ خوشتيپ آمريکا بازيگر کدوم نظرت به! دونم نمي واهلل –شايان 
 
 تو بيشتر روي ايراني ها کار کن...گلزاري...بهرام راداني، چيزي. -
 

 .کن فکر دايي علي به حتما هم تو –شايان 
 

 خنديدم....باحال گفت.با اينکه حرف شايان به ضررم بود ولي کلي به حرفش 
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 بامداد، تو عليرضا خمسه رو بکش. -
 

 رفت؟ يادتون حامي، سراغ بريم بود قرار مثال. نزن مفت حرف –بامداد 
 
 راستي کجاست؟ -
 

 .نيومده بيرون کالس از هنوز –بامداد 
 

 ه؟باش.کنيم مي اسکورتش اونوقت ، بيرون بياد ميشيم منتظر پس، خب –شايان 
 
 باشه.فقط تو رو خدا سوتي نده. -
 

 .زني مي حرفا اين از و اي سوتي خداي خودت خوبه –شايان 
 

 خرد اعصابمو! زنيد مي حرف چقدر تا دو شما.ديگه بسه َاه، –بامداد 
 .بيرون مياد اوناهاش،داره...کرديد

 
ار تظهمين که از کالس اومد بيرون ، رفتيم سمتش.از قيافه ش ميشد فهميد که ان

 اين حرکت سرخپوستي رو از ما نداشته.يه جورايي تعجب کرده بود.
 

هر سه تا مون باهاش احوالپرسي کرديم و دست داديم.اونم يه نگاه عاقل اندر سفيه 
بهمون انداخت و بدون اينکه خودشو معرفي کنه گفت :"خوشبختم."اگه کارم پيشش 

امي حرکت کرد و مي خواست ازمون گير نبود حتما مي گفتم زهر مار!ولي حيف... .ح
 جدا بشه که ما هم با پررويي باهاش راه افتاديم.

 
جالبه، از وقتي وارد کالس ما شدي دوست داشتم بيام و باهات آشنا بشم.گفتي  -

 اسمت چي بود؟
 

 !نگفتم –حامي 
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 َاي بابا...! اين ديگه کيه؟ چقدر ُپرروئه؟!!!

 
 .بگو االن خب –بامداد 

 
 .اسکندري حامي –حامي 

 
 اسمت باحاله. -
 

 گيريد؟ مي گرم اينجوري واردها تازه ي همه با شماها ، ببخشيد. مرسي –حامي 
 

 بهشون ما بگردن،ولي ما با دارن آرزو دانشگاه اين توي ها خيلي البته...نه –شايان 
 .طرفت اومديم که کرديم حال هم تو با.نميديم پا
 

 سخرآميز گفت : پس افتخار بزرگي نصيبم شده!حامي با لحن تم
 

شايان با پوست کلفتي گفت:"دقيقا". و مطمئنم با اين حرف  حامي، ککش هم 
 نگزيد.ما هم به روي خودمون نيورديم.

 
 .شدم خوشحال تون ديدن از.برم بايد دارم، عجله من –حامي 

 
 بعد با همه مون دست داد و رفت.

 
 يه؟!چ نظرتون –بامداد 

 
 تخس بود ولي ميشه باهاش کنار اومد. -
 

 .نيست ضايعي آدم کردم مي فکر که هم اونجوريا آره، –شايان 
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پياده حرکت کرديم و از محوطه ي دانشگاه خارج شديم.با اينکه هوا سرد بود ولي 
 پياده روي مي چسبيد.از خونه موندن خيلي بهتر بود.

 
 مامانت حرف زدم.زنگ زده بود احوال تو رو بپرسه. با ديشب ، داروين –بامداد 

 
 جدي؟ چرا به خودم زنگ نزد. -
 

 .خونه بري بگم بهت که گفت حال هر به...دونم نمي –بامداد 
 
 منم دوست دارم برم خونه ، ولي ترس اجازه نميده. -
 

ار از گسي خاطر به هنوز فقط.کرده فروکش بابات عصبانيت که گفت اتفاقا –بامداد 
 دستت شاکيه.

 
اون سيگار هم همش تقصير اين شايان کثافت عوضي بي شعور بود.وگرنه من  -

 سيگار نکشيده بودم.
 

 !نشيني من گوش بيخ خواستي مي! چه؟ من به –شايان 
 
در کل مشکل من اينه که بابام حرف منو باور نمي کنه.اصال به من اعتماد نداره.تازه  -

ث سيگار مطرح بشه گير داده بود که اگه من کار گير نيارم از خونه قبل از اينکه بح
 پرتم مي کنه بيرون.

 
 خونه االن تهران، رفته هم بابات.خونه بري حتما گفت مامانت حال هر به –بامداد 
 .نيست

 
باشه بابا.امروز ميرم...ولي واي به حالت اگه خالي بسته باشي و بابام خونه باشه!  -

 ت مي زنم... .ميام آتيش
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حوالي غروب با شايان خدافظي کردم و راهي خونه شدم.هوا گرگ و ميش بود.بيشتر 
راه رو پياده رفتم تا اينکه رسيدم سر کوچه.همون لحظه متوجه آتيش روي کوه 
شدم.خيلي دوست داشتم از نزديک ببينمش.شايد اونطور که از دور به نظر مياد 

 آتيش نباشه!
 

 ه و زنگ زدم.چند ثانيه بعد شيرين اومد دم در.رسيدم در خون
 

 !گذاشتي؟ جا چيزي يا کردي گم راه! عجب چه –شيرين 
 
 تا حاال به اون نور روي کوه دقت کرده بودي؟ -
 

 شيرين يک قدم از خونه بيرون اومد و به کوه نگاه کرد.
 

 چي؟ براي ، نه –شيرين 
 
 لبه ،نه؟من چند شبه که دارم مي بينمش.جا -
 

 روشن آتيش رفته خودت مثه عالف آدم يه.نيست جالب هم اصال –شيرين 
 !جالبه؟ چيش.کرده

 
 بابا که احيانا خونه نيست؟! -
 

 .تو بيا نترس –شيرين 
 
 نمي ترسم، فقط حوصله ي دعوا ندارم. -
 

 .مشخصه –شيرين 
 

 بود.خونه ساکت بود.انگار به جز شيرين کس ديگه اي خونه ن
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 مامان نيست؟! -
 

 .خوابه هم شبنم.خريد رفته مامان –شيرين 
 

جلوي تلويزيون نشستم اما حوصله ي کانال عوض کردن نداشتم.خدا رو شکر که بابا 
خونه نيست.وگرنه با اون هم بايد سر و کله مي زدم.بايد يه برنامه واسه کوه رفتن 

واقعا موجود ماورائي در کار باشه،که بريزم.ولي خودم تنهايي نمي تونم برم.اگه 
نيست...دخلم اومده.با شايان و بامداد رفتن بيشتر حال ميده.تا اينکه تنها برم و 

آخرش هم ببينم به قول بامداد چهار تا پيرمرد دور آتيش نشستن.توي فکر بودم که 
با صداي زنگ در از جا پريدم.يه نفر دستشو گذاشته بود روي زنگ و ول کن 

.شيرين دويد و رفت تا درو باز کنه.منم رفتم سمت راهرو... ترسيدم کس ديگه نبود
 اي غير از مامان پشت در باشه.

 
همين که شيرين درو باز کرد مامان سراسيمه وارد خونه شد و درو محکم 

بست.شديدا ترسيده بود.کفش هامو پوشيدم و جلو رفتم.من و شيرين بدون اينکه 
م مامان برامون بگه چه اتفاقي افتاده.مامان در حالي که چيزي بگيم منتظر بودي

نفس نفس ميزد گفت : يه نفر از خود  شهر تا اينجا تعقيبم کرده...االن هم سر کوچه 
 ست.

 
 غلط کرده! بريد کنار... . -
 

مامان و شيرين از جلوي در کنار رفتن.منم سريع از خونه زدم بيرون و خودم رسوندم 
چه رو سرک کشيدم اما کسي نبود.حتي همسايه ها هم توي کوچه سر کوچه.کل کو

نبودن.راه افتادم و رفتم سمت کوچه پشتي.چون در حياط مون رو به کوچه پشتي باز 
ميشد، اما کمتر کسي اينو مي دونست.اکثر غريبه ها و از جمله ُکنترنويس ها فکر مي 

نه مون رو گشتم اما کسي رو کردن اين در مربوط به خونه ي ما نميشه.دور تا دور خو
 نديدم.دوباره برگشتم خونه.مامان و شيرين هنوز توي راهرو بودن.
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 هيچکس توي کوچه نبود.همه جا رو گشتم...حتي کوچه پشتي رو. -
 

 خيلي شهر توي.دونه مي هم رو خونه آدرس ديگه حاال کنم؟ کار چي حاال –مامان 
 .نبود کن ول ولي کنم گمش کردم سعي

 
 !بود؟ شکلي چه يارو –شيرين 

 
 از ولي.ببينم رو ش قيافه درست نتونستم که بودم ترسيده انقدر دونم، نمي –مامان 
 ... .بود کچل هم سرش.بود تر کوتاه داروين و بابات

 
به هر حال من هيچکس رو توي کوچه نديدم...که البته شانس اورد.اگه گيرش مي  -

عوضي! شما بريد تو، من ميرم دوباره توي کوچه رو  اوردم تيکه تيکه ش مي کردم،
 نگاه مي کنم.کليد هم مي برم.حواس تون باشه اگه کسي زنگ زد درو باز نکنيد.

 
دوباره از خونه اومدم بيرون و تا سر کوچه رفتم.از يارو خبري نبود.خيلي دوست 

اطراف داشتم ببينمش و يه حال اساسي ازش بگيرم.دوباره يه دور شمسي قمري 
خونه زدم و برگشتم.کليد انداختم و وارد خونه شدم.در هم براي اطمينان قفل 

 کردم.چون در خونه ي ما با شکستن يکي از شيشه هاش راحت باز ميشد.
 

 مامان و شيرين و شبنم، هر سه توي هال بودن.
 

 شيرين با نگراني پرسيد : چي شد؟!
 
 هيچي...کسي نبود. -
 

که تو بيرون بودي يه نفر چندين بار زنگ خونه رو زد! ولي ما ترسيديم  االن –شيرين 
 درو باز کنيم... .

 
 ديگه حسابي داشتم کالفه مي شدم.
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 ولي من کسي رو نديدم.شايد اون نبوده باشه. -
 

 پليس؟ بزنيم زنگ خواين مي –شبنم 
 

ه ديگه پليس چي کار نديد رو يارو هم داروين وقتي! بگيم؟ چي بزنيم زنگ –شيرين 
 مي تونه بکنه؟

 
آره بابا ، اصال اگه زنگ هم بزنيد پليس نمياد...هنوز پليس ها رو نشناختين...تا  -

يکي نميره دست به کار نميشن.فعال هم که خبري نيست.اگه دوباره پيداش شد من 
 مي دونم و اون.

 
ي رختخواب پهن کرد و ساعت يازده و نيم شب بود.مامان برام زير پنجره ي پذيرائ

اونجا خوابيدم.سرگرم موبايلم بودم و داشتم با شايان اس ام اس رد و بدل مي 
کردم.مي خواستم براي کوه رفتن راضيش کنم اما هيچ جوره زير بار نمي رفت.خيلي 
نامرده...ديگه ازش قطع اميد کردم ولي به بامداد اميدوار بودم.اون مثه شايان ترسو 

 ي کلنجار رفتن با شايان بي خيال شدم و موبايلم رو کنار گذاشتم.نيست.بعد از کل
 

 سر جام دراز کشيدم.چون خونه ساکت بود خيلي زود خوابم برد... .
 

نمي دونم چند وقت بود که خوابيده بودم.يه لحظه توي خوابم وقفه اي ايجاد شد و 
رفتن رو از خواب بيدار شدم.تشنه بودم ولي حال و حوصله ي آشپزخونه 

نداشتم.دوباره سعي کردم بخوابم.چند ثانيه که گذشت يه صدايي شنيدم.انگار يه نفر 
از ديوار پريد توي حياط.چون من زير پنجره خوابيده بودم صدا رو به وضوح 

شنيدم.شک نداشتم يکي وارد خونه شده.خواب از سرم پريد و به سرعت رفتم کنار 
رو نگاه کردم.حياط تاريک بود و درختا هم  پنجره.خيلي آروم و با احتياط بيرون

جلوي ديد رو گرفته بودن.چند لحظه بعد دوباره اون صدا تکرار شد.حس کردم يه نفر 
ديگه هم از ديوار پريد توي حياط.اولين چيزي که به ذهنم رسيد اين بود که برم و از 
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دخلمو  توي آشپزخونه يه چاقو بردارم.اگه اونا دو نفر باشن بدون چاقو حتما
 ميارن.توي آشپرخونه داشتم دنبال چاقو مي گشتم که مامان از راه رسيد.

 
 شبي؟ نصف کني مي کار چي –مامان 

 
 يه چاقوي نسبتا بزرگ برداشتم.

 
مامان يه چيزي ميگم، فقط هول نکن.چند لحظه پيش دو نفر پريدن توي حياط...  -
. 
 

 بزنيم. زنگ پليس به بريم! ابوالفضل يا –مامان 
 

توي همين لحظه يه صداي بلند شنيديم.انگار در  جايي به همديگه کوبيد...اما متوجه 
نشديم در  کجا بود.حسابي اعصابم به هم ريخته بود.مطمئن بودم همون کسيه که 

مامان رو تعقيب مي کرده...شايد هم مي دونه بابا خونه نيست و براي همين امشب 
ت بالکن.شيرين و شبنم هم از خواب بيدار شده بودن و اومده.بدون معطلي رفتم سم

مامان براشون قضيه رو گفت.قبل از اينکه اونا بخوان جلوي منو بگيرن رفتم توي 
حياط.به جز صداي باد که شاخه هاي درختا رو تکون ميداد، صداي ديگه اي به گوش 

بودم و با نمي رسيد.حياط تاريک تاريک بود.من چاقو رو محکم توي دستم گرفته 
دقت همه جا رو زير نظر داشتم.براي يه لحظه متوجه يه حرکت اطراف درخت گردو 
شدم.مي دونستم به خاطر حرکت باد نيست اما نور به قدري نبود که بتونم درست 
تشخيص بدم.کم کم شجاعتم فروکش کرد و ترس برم داشت.اگه واقعا اونا دو نفر 

 حداقل يه چراغ قوه با خودم اورده بودم! باشن کارم تمومه.چقدر ابله ام...کاش
 

يه کم که گذشت چشمام به تاريکي عادت کردن و راحت تر مي تونستم ببينم.دقيق 
که نگاه کردم يه سياهي شبيه به هيئت يه آدم رو ديدم.سر جاش وايساده بود و 

هيچ حرکتي نمي کرد.چند متري با من فاصله داشت.چاقوي توي دستم خود به خود 
ل شد و نمي تونستم محکم توي دستم نگهش دارم.قبل از اينکه بخوام حرکتي ُش 

بکنم يه قدم جلوتر اومد.تاريکي اجازه نمي داد صورتش رو ببينم.قد و قامتش شبيه 
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بابا بود.ناخودآگاه روي زمين نشستم.چند لحظه مکث کرد و در کمتر از چند ثانيه 
لحظه روي ديوار ايستاد.سرش رو به رفت سمت ديوار حياط و پريد روي ديوار.چند 

سمت من چرخوند و تونستم براي يه لحظه صورتش رو ببينم.طولي نکشيد که از 
ديوار پايين پريد و رفت.در حياط قفل بود و مي دونستم که نمي تونم تعقيبش 

کنم.به هيچوجه توان حرکت نداشتم.سر جام خشک شده بودم.انگار همون مردي بود 
...موهاي کمي داشت.ولي برخالف چيزي که مامان گفته بود قد که مامان مي گفت

بلند بود...با چشماي بد حالت که انگار از حدقه بيرون زده بودن...چشماي درشت 
 مشکي... .

 
با گوشه ي چشم متوجه حرکت در زيرزمين شدم که آروم بسته شد.نزديک بود زهره 

دونستم برگردم و برم توي خونه  ترک شم.حتما اون يکي هم رفته توي زيرزمين! نمي
يا اينکه باهاش رو به رو بشم؟! اما خونه رفتن فايده اي نداشت...اگه برمي گردم و 
بگم يه نفر رفته توي زيرزمين ، مامان حتما سکته مي کنه.يه نفس عميق کشيدم و 
چاقو رو محکم گرفتم دستم.بلند شدم و خواستم سمت زيرزمين حرکت کنم که شبنم 

 بيرون.پرسيد : چي شد؟اومد 
 

 آروم جواب دادم : فکر کنم يکيشون توي زيرزمين باشه.
 

 !تو اون نري وقت يه...شديم بدبخت! واي –شبنم 
 
 پس چي کار کنم؟ -
 

 .ميام باهات منم...خب –شبنم 
 

قبل از اينکه اجازه بده منصرفش کنم ، اومد و چسبيد بهم و راه افتاديم.من جلوتر مي 
تم.زيرزمين به حدي تاريک بود که از شيشه هاي درش هم چيزي پيدا رف

نبود.بدبختانه کليد چراغش هم داخل بود.خودم شديدا ترسيده بودم ولي سعي مي 
کردم بروز ندم.چاقو رو جلوتر گرفتم و در زيرزمين رو باز کردم.سريع چراغ شو روشن 

ر بين اون همه اسباب و اثاثيه کردم.نور المپ خيلي ضعيف بود و احتمال اينکه يه نف
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قايم شده باشه خيلي زياد بود.هر لحظه منتظر بودم يه نفر از بين اون وسايل بيرون 
 بياد.هر دو سکوت کرده بوديم و به وسايل خيره شده بوديم.

 
من با صدايي که از شدت ترس مي لرزيد پرسيدم : هر کي هستي بيا بيرون وگرنه... 

. 
 

ث شد حرفم رو قطع کنم.شبنم هم جوري به من چسبيده بود صداي خش خش باع
َسم مي کرد. ر   که داشت پ 

 
 !بريم بيا خدا رو تو ، داروين –شبنم 

 
دوباره صداي خش خش به گوش رسيد اما اين بار شديدتر بود.حتم داشتم يه دزد  

ه و بکه سالح خاصي هم نداره و براي همين قايم شده.با اين فکر کمي ترسم ريخت 
طرف صدا حرکت کردم.شبنم از من جدا شد و با سرعت بيرون رفت.هر چي به اون 
قسمت زيرزمين نزديک مي شدم صداي خش خش بيشتر ميشد تا اينکه صداها 

تبديل به تق تق شد.ديگه داشت مي رفت روي اعصابم.هنوز به اون قسمت نرسيده 
فتاد و چند تا از وسايل ديگه بودم که لوله بخاري اي که روي وسايل بود روي زمين ا

هم همراه اون به حرکت در اومدن.حرکت وسايل باعث شد که بتونم پشت شون رو 
ببينم.از هيچ کس خبري نبود... .ديگه خيالم راحت شده بود و چاقو رو پايين 

اوردم.چند ثانيه بيشتر طول نکشيد که با صداي کوبيده شدن در  زيرزمين حسابي 
 يکه خوردم.

 
 ع از زيرزمين بيرون اومدم.مامان اينا هم اومده بودن توي حياط... .سري

 
 .شديم نگران! بود؟ چي صداي –شيرين 

 
دستم خورد به يه سري از وسايل زيرزمين...همه شون افتادن.خيال تون راحت،  -

 کسي اونجا نبود.
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امان توي اون شرايط مجبور بودم خودمو ريلکس نشون بدم چون همه مخصوصا م
به شدت ترسيده بودن.اگه منم جا مي زدم ديگه توي اون خونه بند نمي شدن.در  
زيرزمين رو قفل کردم و برگشتم تو خونه،پيش بقيه.تصميم گرفتم تا صبح در مورد 

 مردي که توي حياط ديدم حرفي نزنم.اينجوري خيال همه راحت تر بود.
 

ن.البته مامان خيلي استرس داشت ساعت تقريبا حوالي سه صبح بود که همه خوابيد
و خوابش نمي برد ولي من بهش اطمينان دادم که تا صبح بيدار مي مونم.اينجوري 

 تونستم راضيش کنم که بره و بخوابه.
 

ساعت شش صبح بود.يک ساعتي ميشد که اذان صبح رو داده بودن.ديگه خيالم 
 راحت شد و خيلي زود خوابم برد... .

 
**** 

 
ي شبنم از خواب بيدار شدم.هنوز پلک هام سنگين بودن و به زور مي تونستم با صدا

 چشمام رو باز نگه دارم.هوا کامال روشن شده بود.ساعت نزديک ده صبح بود.
 

 ... .بدو...باش زود ،پاشو داروين –شبنم 
 
 چرا ؟ باز چي شده؟ -
 

 .داره کار ت مامان حياط توي بيا پاشو لحظه يه –شبنم 
 

به زور بلند شدم و رفتم سمت حياط.مامان و شيرين توي حياط بودن.مامان نزديک 
 باغچه ايستاده بود.

 
 !...نيوردن سرمون باليي اينجا بودن اومده ديشب که اونايي اورديم شانس –مامان 

 
 مگه چي شده؟ -
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 .کردن کار چي شلنگ با ببين بيا –مامان 

 
ياط داشتيم که باهاش باغچه و درختا رو آب مي يه شلنگ دو سه متري توي ح

داديم.جلو رفتم تا ببينم قضيه ي شلنگ چيه.ديدم شلنگ آب رو تيکه تيکه 
کردن...حدودا سي تيکه شده بود! با ديدنش جا خوردم...حتما يارو خيلي عقده اي 

 بوده که همچين کاري کرده و شکي توش نيست که براي دزدي نيومده!
 
اي بوده...! ديشب نخواستم بهتون بگم.من يارو رو ديدم توي  عجب رواني -

 حياط.همين که ديدمش رفت روي ديوار و پريد تو کوچه.
 

 ... .بيرون ميومدي نبايد! بچه نيورد سرت باليي اوردي شانس...واي اي –مامان 
 
شما مطمئني که با کسي خصومتي نداري؟ شايد هم با بابا دشمني داشتن.چون  -

 قا شبي رو براي اومدن انتخاب کردن که بابا خونه نبود!دقي
 

 .نداشتن رو کاري همچين جرأت که بود خونه بابا اگه ميگه، راست –شيرين 
 

 آشنا طرف.داشته خبر ما ي خونه وضعيت از که بوده نفر يه حتما –شبنم 
 !تهران؟ رفته بابا دونستن مي کيا مامان،...بوده

 
يي رفت، اصال وقت نشد به کسي بگم.فقط پريشب زنگ زدم به يهو بابات –مامان 

 دوست داروين و ... .
 
 نه مامان جون، قربونت برم.اين وصله ها به بامداد نمي چسبه. -
 

 .باشه بوده داروين دوستاي کار کنم نمي فکر منم يعني...! نـــه –شيرين 
 
 يدم.معلومه که نيست...در ضمن، من قيافه ي يارو رو د -
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 !بود؟ شکلي چه –شبنم 

 
 هموني که ديروز مامان رو تعقيب مي کرد... . -
 

 مطمئني؟ –مامان 
 
آره...تونستم صورتش رو ببينم.همونجوري بود که شما گفته بودي،فقط هيکلش  -

 خيلي درشت تر بود.حس کردم از من قدش بلندتره...تقريبا اندازه ي بابا.
 

 پس شانس اوردي باهاش درگير نشدي. !سرم بر خاک –شبنم 
 
 آره ...تقريبا.حاال ديگه شما بريد تو خونه.من اين تيکه هاي شلنگ رو جمع مي کنم. -
 

همه رفتن داخل و منم مشغول جمع کردن تيکه هاي شلنگ شدم.حتما يارو با 
خانواده ي ما دشمني داشته که از حرصش همچين کاري کرده.شايد مامان نمي 

 قضيه رو لو بده. کسي چه ميدونه...!خواد 
 

تيکه هاي شلنگ رو گذاشتم توي يه کيسه.همچنان که مشغول جمع کردن بودم 
متوجه يه کليد شدم که توي باغچه افتاده بود.برش داشتم و دقيق بهش نگاه 

کردم.يه کليد بزرگ زنگ زده که طرح يه عقاب حک شده بود.کليد رو برداشتم و 
 برگشتم خونه.

 
 چرا در زيرزمين رو قفل نکرده بودين؟! -
 

 .پيش روز چند همين.کرد قفل درشو بابات بار آخرين...بود قفل زيرزمين در –مامان 
 
 ولي ديشب باز بود...البد بابا يادش رفته قفلش کنه. -
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 ...!واهلل دونم نمي –مامان 
 
 ميگم شايد کار ايرج بوده باشه؟! -
 

 رين با توپ و تشر گفت : رو چه حساب؟تا اينو گفتم شي
 
رو حساب اينکه تمام جيک و پوک خانواده ي ما رو مي دونه...تازه سابقه ي کيفري  -

.  هم داره.در کل آدم ضايعي 
 

 !بابا نه –شيرين 
 
به جون تو...البته شايد هم تو درست ميگي...چون اون دزده با اينکه کچل بود و  -

يرون بود ولي بازم از ايرج خوشتيپ تر بود.تازه خيلي هم تند چشماش هم از حدقه ب
 و تيز بود.

 
 پا به شر...نزني حرفا اين از بابات به وقت يه! نزن حرف انقدر ديگه، بسه –مامان 

 .کنه مي
 
نه، مگه ُخلم؟! بابا يه تار موي ايرج رو با صد تا مثه من عوض نمي کنه... .بي  -

 يرون، کاري ندارين؟خيال.من مي خوام برم ب
 

 .برگرد ناهار براي ولي برو –مامان 
 

يه سري از وسايل دانشگاه، همراه با کليدي که پيدا کرده بودم رو برداشتم و از خونه 
 زدم بيرون.

 کال! من؟ گوش بيخ اينجا اومدي تو اونوقت تون، خونه اومده دزد ديشب –شايان 
 !باشي،نه؟ من گوش بيخ داري عادت

 
 مثال من اگه مي موندم خونه چه اتفاقي مي افتاد؟ -
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 مسئوليت احساس ت خانواده به نسبت بايد تو! واهلل دونم مي چه –شايان 
 .کني نمي انگار که...کني

 
ببين کي داره از احساس مسئوليت دم مي زنه؟! تو خودت سالي يه بار نميري خونه  -

 تون.
 

 گرنه خودم دوست دارم برم.و .نميدن راه اونجا منو –شايان 
 

 داري؟ اومدن اينجا مرض تو...ديگه ميگه راست –بامداد 
 
عجب گيري کردم ها...اگه ناراحتين پاشم برم؟ انقدر حرف زدين که يادم رفت بگم  -

 واسه چي اومدم! اومدم قرار بذارم يه شب بريم کوه.
 

 شب بره! خواد مي اين کوه، ميرن ها صبح مردم! شب؟ –بامداد 
 
 واسه تفريح که نمي خوايم بريم.مي خوايم بريم قضيه ي آتيش رو کشف کنيم. -
 

 .کن کشــــف رو آتيش ي قضيه برو خودت.نميام که من –شايان 
 
 تو که از اون اول تکليفت روشن بود، تو چي؟ تو هم نمياي؟ -
 

 .ام مردد جورايي يه –بامداد 
 
 ...پس مجبورم با شيرين و شبنم برم.بگو نميام و خالص.باشه -
 

 جدي؟ –بامداد 
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به جون تو.فقط من موندم شما دو تا با اين همه دل و جرأت چجوري دنبال اين  -
 برنامه ها ايد؟! نکنه منو سر کار گذاشتيد؟

 
شايان خيلي ريلکس سيگارشو توي زيرسيگاريش خاموش کرد و گفت : ببين دوست 

ارواح يه جمله توي ذهنت نقش ببنده و به ديگران انتقالش بدي من! اينکه از طريق 
خيلي با ديدن جن و روح فرق داره.من چون ديدم احضار ارواح علمي اينجوريه 

خوشم اومد...نه اينکه بخوام با موجودات فراطبيعي دست به يقه بشم! اين ديوونگي 
 محضه !!!

 
 خيلي از واسطه هاي مجرب ارواح رو مي بينن. -
 

 تعدادشون بينن مي رو ارواح که اونايي.نيست اينجوري هم اصال...نخير –شايان 
 خيلي زمان يه در اونم بار، دو يکي شايد ديدن که هم اونايي تازه.شماره انگشت
 باطارت...خوني نمي خوب هاتو کتاب اينکه مثه تو! نکردن سکته که جوري يه محدود،
که هي قطع و وصل ميشه.به قول معروف اون  تلفنه خط يه مثه ما دنياي با ارواح

 بدبختا دست شون از دنيا کوتاهه.به زور مي تونن يه تماس ساده داشته باشن.
 

 کوه روي اجنه واقعا و باشه درست قديمي ي نظريه اين که فرض بر بعدم –بامداد 
نيم ک مي کار ارواح احضار زمينه در که مرده ذليل تا سه ما... کنن مي روشن آتيش

 چرا بايد دنبال همچين قضيه اي باشيم؟! اگه خفت مون کنن چي؟
 
باشه بابا ، غلط کردم.از اون اول هم نبايد به شما دو تا مي گفتم.خودم تنهايي  -

...يهو ديدي سکته  ميرم.فقط يه وقت به مامانم چيزي نگين،بيچاره حساسه 
 حياط مون پيدا کردم. کرد.راستي يادم رفت اينو بگم، امروز اين کليدو از تو

 
 کليد رو از جيبم بيرون اوردم.شايان گرفتش و بهش نگاه کرد... .

 
 .باشه تيرکمون عهد مال کنم فک زده، زنگ کليدش –شايان 
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 نيست؟ کليد شاه –بامداد 
 
نمي دونم...آره احتماال.چون مامانم مي گفت در زيرزمين قفل بوده ولي ديشب  -

 .يادم باشه ببرم امتحانش کنم.خب بچه ها ، من ديگه برم... .درش باز شده بود
 

 جنبه؟ بي شدي ناراحت نکنه! ؟ کجا –شايان 
 
 آره ديگه، بهم بر خورد.ديگه هم اينجا نميام. -
 

 .جهــنم به –شايان 
 
 باشه... حاال ببين ک ي گفتم.فعال خدافظ. -
 

ومدم.اگه مامان نمي گفت براي ناهار با بچه ها خدافظي کردم و از خونه بيرون ا
برگردم، عمرا اگه حاال حاالها از خونه ي شايان بيرون مي اومدم.اين شايان و بامداد 
هم عجب آدماي نامردَين! تا ديدن قضيه جدي شده کشيدن کنار.البته من يکي که 
 يول کن اين ماجرا نيستم.اين آتيشه بدجوري رفته روي مخم.داره اعصابمو به هم م
ريزه.انقدر اين دو تا حرف زدن که يادم رفت به بامداد بگم واسم يه طرح ذهني از 

 خودم بکشه.توي نقاشي کشيدن خالقيتش از من و شايان خيلي بيشتره... .
 

جلوي تلويزيون نشسته بودم و کانال عوض مي کردم، اما دريغ از يه شبکه که کشتي 
 طرف تر نشسته بودن و حرفي نمي زدن.کج بذاره... .شيرين و شبنم هم کمي اون 

 
 بچه ها، يه سوال ازتون دارم.به نظر شما من چه جور آدمي ام؟! -
 

 بگم؟ من –شيرين 
 
 گرچه مي دونم مي خواي چي بگي، ولي بگو. -
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 هم گستاخ ، احمق خودخواه،. واقعيته ولي...ها ببخشيد البته –شيرين 
 .بابا جلوي مخصوصا...هستي

 
 .هستي خوبي ي بچه کل در ولي حسودي کم يه من نظر به –نم شب
 
واقعا ممنون از نظراتتون.بعد اين وسط من يه ُحسن هم ندارم، نه؟ بي خيال.نمي  -

 خواد جواب بدين.آخه اين چيزايي که شما گفتين رو من چجوري بريزم روي کاغذ؟
 

 کاغذ؟ روي چي براي –شبنم 
 
 ريش مي کنم.هيچي، مهم نيست.يه کا -
 

چون ديشب نتونسته بودم بخوابم، شديدا خسته بودم.رختخوابم رو برداشتم و يه 
گوشه از پذيرائي پهن کردم.بدون توجه به تلويزيون و چراغ خوابيدم.انقدر خسته 

 بودم که سر و صدا برام اهميتي نداشت.
 

يس شده احساس گرماي شديدي مي کردم.به حدي عرق کرده بودم که بالشتم خ
بود.براي يه لحظه خوابم سبک شد و چشمامو باز کردم که متوجه حضور سه نفر 
باالي سرم شدم.حسابي ترسيدم.ديگه کامال از خواب بيدار شدم که ديدم مامان و 

 شيرين باالي سرم وايسادن و شبنم کنارم نشسته.
 

 !يه لحظه فکر کردم دوباره دزد اومده.با نگراني پرسيدم : چي شده؟!
 

 ... .زدي مي فرياد خواب توي داشتي تو –شبنم 
 

سر جام نشستم در حالي که داشتم از گرما منفجر ميشدم.تنها چيزي که به فکرم 
 رسيد اين بود که مريض شدم.

 
 يه ُخرده هم تب دارم.حتما داشتم هذيون مي گفتم... .فک کنم سرما خوردم. -
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 دگي بيارم؟سرماخور قرص برات خواي مي –مامان 

 
 نه...االن ميرم صورتمو آب مي زنم.تبم مياد پايين.مرسي... . -
 

 مطمئني؟ –مامان 
 
 آره...شما بريد بخوابيد. -
 

مامان که مشخص بود هنوز نگران راضي به رفتن شد.شيرين و شبنم هم 
م تهمينطور...اما قبل اينکه شبنم بره دستشو کشيدم و آروم گفتم : توي خواب داش

 چي مي گفتم ؟!
 

 همچين يه و" نميام"،"خوام نمي..."نبود واضح خيلي... دونم نمي –شبنم 
 .نگفتي خاصي چيز نباش، نگران.چيزايي

 
 دستت درد نکنه.خيالمو راحت کردي. -
 

همش مي ترسيدم چيزي از برنامه هام با شايان و بامداد رو لو داده باشم...شانس 
نه و سرمو گرفتم زير آب سرد.تيشرتم هم خيس عرق شده اوردم.رفتم توي آشپزخو

بود و داشت اعصابمو به هم مي ريخت.سريع عوضش کردم و دوباره برگشتم به 
 رختخوابم.

 
براي رفتن به دانشگاه آماده شده بودم.رفتم توي آشپزخونه.مامان داشت صبحونه 

 آماده مي کرد و شيرين و شبنم هم مشغول حرف زدن بودن.
 
 مامان ، چايي ت حاضره؟! -
 

 !سالم عليک –شيرين 
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ديگه اين بحث سالم کردن کامل داشت مي رفت روي مخم! اما حوصله ي کل کل با 

 شيرين رو نداشتم.
 

 .ميشه حاضر االن بشين دقيقه يه ، نه –مامان 
 
 نمي خواد، ديرم شده.بايد برم دانشگاه...فعال. -
 

بيرون.ساعت هشت کالس شروع ميشد ولي من هنوز به  بدون معطلي از خونه زدم
دانشگاه نرسيده بودم.وقتي به دانشگاه رسيدم ده دقيقه از شروع کالس گذشته 
بود.ديگه عجله اي براي رسيدن به کالس نداشتم.با خودم گفتم فوقش استاد رام 
 ينميده ديگه! اولين بارم که نيست...وارد ساختمون دانشگاه شدم.کالس، طبقه 

دوم بود.داشتم از پله ها باال مي رفتم که حامي رو ديدم.سعي کردم خيلي صميمي 
 رفتار کنم تا حسابي باهام حال کنه... .

 
ه سالم، گل پسر! - ـَ  بــ
 

 خوبي؟.سالم –حامي 
 
 مرسي.تو چطوري؟ -
 

 ... .نگفتين من به رو اسمتون روز اون شما ببخشيد...ممنون –حامي 
 
يگي ها، چقدر ما خنگيم! من خودمم موندم تا حاال چجوري اين مقاطع راست م -

 تحصيلي رو باال اومدم... من داروينم.
 

 .بودم نشنيده! ؟ داروين –حامي 
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منم غير خودم داروين ديگه اي نمي شناسم، نمي دونم بابام اين اسمو از کجاش  -
 دراورده؟! راستي تو سر کالس نرفتي؟

 
 ري برام پيش اومده، نمي تونم بمونم.واسه همين دارم ميرم.کا يه –حامي 

 
هر چي سعي مي کردم سر شوخي رو باهاش باز کنم، فايده اي نداشت.حتي يه 
لبخند هم نمي زد.شايان حق داشت که مي گفت تخسه! ياد پروژه ي کوه رفتن 

 افتادم.شايد اينجوري بشه بيشتر باهاش صميمي شد...
 
 چه ها يه برنامه ريختيم، مي خوايم يه شب بريم کوه.راستي من و ب -
 

 !شب؟ چرا حاال –حامي 
 
نمي دونم دقت کردي يا نه، اون کوهي که توي شمال شهره ، نزديک خونه ي  -

ما...روي اون کوه شب ها يه نوري ديده ميشه.خيلي واسه مون جالبه بريم علتشو 
 کشف کنيم...خيلي حال ميده.تو نمياي؟

 
 .باشم خونه بيرون ها شب ندارم عادت...نه من؟ –مي حا
 

 بهش چشمک زدم و به شوخي گفتم : عادت نداري يا مي ترسي؟!
 

 دوباره بدون اينکه حتي يه لبخند بزنه با خونسري گفت : عادت ندارم.
 

وقتي ديدم انقدر خشک برخورد مي کنه فکر کردم شايد از حرف زدن با من معذبه و 
ت ميشه براي همين بي خيالش شدم و ديگه بحث رو ادامه ندادم.با داره اذي

 همديگه دست داديم و از هم جدا شديم.
 

ياد کالس افتادم و سريع از پله ها باال رفتم.کالس آخر سالن بود.تا اونجا خيلي سريع 
حرکت کردم.در کالس باز بود.قبل اينکه جلوتر برم يه مکث کردم تا نفسم جا 
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م وارد کالس بشم که در کمال ناباوري با صحنه ي عجيبي رو به رو بياد.خواست
شدم.قبل از اينکه استاد منو ببينه دوباره عقب رفتم و به ديوار تيکه دادم.انقدر هول 

شده بودم که ديگه فکر وارد شدن به کالس رو از سرم بيرون کردم.از همون جا 
همين االن با حامي حرف زدم برگشتم و راهي حياط دانشگاه شدم.باورم نميشد.من 

و ديدم که از پله ها پايين رفت...چجوري يهو از کالس سر در اورد؟!! دقيقا رديف اول 
 نشسته بود.ممکن نيست اشتباه کرده باشم.خود خودش بود، رد خور هم نداشت.

 
يک ساعت تمام توي محوطه ي دانشگاه با خودم کلنجار مي رفتم که اون واقعا 

ا من خياالتي شدم؟! از ديشب همچنان تب داشتم و تنم داغ بود.گاهي حامي بوده ي
اوقات فکر مي کردم شايد به خاطر اين تب  باشه و اشتباه ديده باشم.از اين مي 

ترسيدم که برگردم به کالس و بفهمم که اون واقعا حامي بوده که سر   کالس 
به جز اينکه منتظر  نشسته...در اون صورت حتما رواني مي شدم.چاره اي نداشتم

 بمونم تا شايان و بامداد از کالس بيان بيرون.
 

حوالي ساعت نه کالس تعطيل شد و بچه ها اومدن بيرون.محوطه کمي شلوغ شده 
بود اما تونستم به راحتي بچه ها رو از بين جمعيت تشخيص بدم.سريع رفتم 

 طرفشون و سه تايي روي يه نيمکت نشستيم.
 

 م امروز مياي کالس.خواب موندي؟!کرد فک –شايان 
 
 بچه ها ! يه مسئله ي خيلي خيلي مهم پيش اومده. -
 

 !بگيري؟ تماس ارواح با تونستي –بامداد 
 

 شدي؟ عاشق نکنه –شايان 
 
 اه...نه بابا، چرت نگو. اول بگين ببينم ،حامي سر کالس بود؟! -
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گفت : آره...من ديدمش.تا آخر کالس هردو يه ُخرده فکر کردن و خيلي زود، بامداد 
 هم نشست.

 
 .نکرد ما با هم عليک و سالم يه عوضي.ديدمش منم ميگه، راست –شايان 

 
 با اين حرفشون وا رفتم. شکي توش نيست...خل شدم رفت!

 
 شدي؟ پنچر چرا! شد؟ چي –بامداد 

 
دانشگاه مي رفت من داشتم ميومدم کالس، توي راهرو حامي رو ديدم...داشت از  -

 بيرون.حتي باهاش حرف هم زدم.بعد اومدم سمت کالس، ديدم توي کالس نشسته.
 

 !!مطمئني؟ –شايان 
 
 آره ، به جون مادرم. -
 

 ...!زدي توهم شايد.نيست خوب حالت انگار ولي –بامداد 
 
 نه بابا!! توهم کجا بود؟! حتي به همديگه دست هم داديم! -
 

 تي شدي، شک نکن.خياال –شايان 
 

 بود؟ ها پله راه توي هم اي ديگه کس تو از غير.ببينم وايسا –بامداد 
 
 نه...ولي اين دليل نميشه من خياالتي شده باشم. -
 

 تب مشخصه که هم االن...نخوابيدي ديشب احتماال.خوبيه دليل اتفاقا –شايان 
 .ميگي چرند داري همينم واسه...داري
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فاي شايان قانع شدم.خودم هم احساس مريضي مي کردم...انگار به کلي کم کم با حر
قاطي کرده بودم.با اينکه هوا خيلي سرد بود ولي داشتم از گرما منفجر ميشدم جوري 

 که کاپشنم رو در اورده بودم و به هيچوجه احساس سرما نمي کردم.
 

رو از دانشگاه دور شده  از دانشگاه بيرون اومديم و پياده راه افتاديم.مسافت زيادي
 بوديم اما شايان و بامداد ، هر دو ساکت بودن.

 
 شايان ، يه سيگار بده بکشم. -
 

 !بکشه هم سيگار خواد مي خوبه حالش خيلي ، عمرا –شايان 
 

 نگرانت دارم واقعا... .ميگي هذيون داري هم همينجوريش ميگه، راست –بامداد 
يش توي مجله خوندم يه بيماري رواني وجود داره پ شب چند آخه ، دوني مي.ميشم

 که فرد مبتال فکر مي کنه يه نفر رو همزمان توي دو محل ديده.
 
 البد منم اون بيماريه رو گرفتم! -
 

 شبيماري وقتي بود نوشته البته.داري رو عالئمش معلومه که اينجور واهلل –بامداد 
ز بدنش رو از دست داده...مثال فکر ا هايي قسمت يه کنه مي فکر طرف ميشه شديد

 مي کنه ديگه خون نداره!
 
 جدي؟! چقدر عجيب! توي ايران درمانش اومده؟! -
 

 اين اگه کن باور.روانپزشک پيش برو نظرم به ابله، درنيار بازي مسخره –بامداد 
 .گذاشته تاثير روت ارواح ي قضيه اين کردم مي فکر بودم نخونده رو مطلب

 
 .روانپزشک پيش برو هم من نظر به آره، –شايان 

 
 به قول معروف مگه من ديوونه ام که برم پيش روانپزشک. -
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با حرف خودم زدم زير خنده و کلي کيف خنديدم.شايان و بامداد به هيچوجه نمي 

 خنديدن...فقط نظاره گر ُخل بازي من بودن.
 

د از ظهر هم بابا زنگ زد و گفت حوالي ساعت هفت بود.هوا کامال تاريک شده بود.بع
که شب مي رسه خونه و خيالم از اين بابت راحت بود که مامان اينا تنها نمي 

 مونن.در حالي که داشتم کاپشنم رو مي پوشيدم از اتاق اومدم بيرون.
 

مامان با نگراني جلو اومد و گفت : آخه بچه جون، نصف شبي مي خواي چي کوه رو 
 ببيني؟!

 
ب کجا بود؟! تازه االن سر شبه. بعدم من يه امشب وقتم آزاده. ديگه وقت نصف ش -

 نمي کنم برم، کو تا يه فرصت اينجوري پيش بياد... .
 

 !نموني؟ گشنه اونجا بذارم غذا برات خواي مي –مامان 
 
 نه، تا ساعت ده شب حتما خونه ام، خيالتون راحت.تا اون موقع گشنم نميشه. -
 

 شه، هر جور ميلته.با –مامان 
 

 شيرين از آشپزخونه بيرون اومد و گفت : تنها ميري يا رفقات هم هستن؟!
 
 با اجازه تون تنها... . -
 

 .بکنن کارا اين از که نيستن احمق انقدر دوستات دونستم، مي –شيرين 
 
 زياد مطمئن نباش. -
 

 .نکن شک هم تو مطمئنم، –شيرين 
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 ر از تو دوستامو بشناسم.فکر کنم من بهت -
 

 .نيستي شناس آدم اصال تو اتفاقا –شيرين 
 
 اتفاقا تو هم همينطور. -
 

 تر راحت خيالمون اونجوري ميومدن، باهات هم دوستات کاش ولي ميگم –شيرين 
 .بودن مواظبت اونا نيست،الاقل اطميناني که تو به.بود

 
 ! بامداد دست و پا چلفتي و ...همينم مونده اون دو تا مواظب من باشن -
 

 يهو شيرين وسط حرفم پريد و گفت : اصال هم اينجوري نيست!
 
 جدي ؟ تو از کجا مي دوني؟ -
 

شيرين گفت : " برو بابا " و سريع برگشت توي آشپزخونه.واقعا برام جالب بود! چه 
 اطالعات گسترده اي در مورد دوستاي من داره...! بماند... .

 
 تم توي راهرو مشغول کفش پوشيدن شدم.رف
 
 مامان، مطمئن باشم که بابا مياد ؟! -
 

 .برسه ديگه ساعت يه احتماال...آره –مامان 
 
 باشه...فقط يه وقت بهش نگين که من رفتم کوه، مي دونيد که... . -
 

ودتر ز که برو ديگه هم تو! بگم بهش چيزا اين از مونده همينم.هست حواسم –مامان 
 برگردي.
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 پس فعال خدافظ. -
 

 ... .سالمت به –مامان 
 

از خونه بيرون اومدم و به سمت تپه هاي باالي خونه مون که کمتر از يه کيلومتر با 
خونه فاصله داشت حرکت کردم.تپه ها ارتفاع کمي داشتن.به طرف نزديک ترين 

رار بود طي کنيم نگاه بلندي به رفتم و اونجا نشستم.به پشت سرم و راهي که ق
کردم.بايد يه سه چهار کيلومتري رو پياده مي رفتيم تا به دامنه ي کوه 

برسيم.همينطور که داشتم به مسير نگاه مي کردم متوجه صداي صحبت يه نفر 
شدم.به کوچه نگاه کردم... .چه عجب، بالخره اين دو تا رسيدن! قرار بود قبل از من 

ر شايان از دور شنيده ميشد تا اين که به من رسيدن.جلو اينجا باشن... .صداي ُغرغُ 
 رفتم و سالم کردم تا دل شون رو به دست بيارم!

 
 سالم. -
 

 ره حاال بيفته، من واسه اتفاقي اگه بگم، بهت االن از داروين ببين! مرض –شايان 
 .کنم مي بيچارت خالصه...درميارم پدرتو...چي

 
 از خر شوئه ديگه، نه؟!س دادنت سالم اين –بامداد 

 
نه بابا، ديدم تو دوست داري...گفتم يه سالمي هم بهتون بدم.حاال ديگه بي  -

 خيال.بياين بريم.
 

سه تايي راه افتاديم.شايان بين ما حرکت مي کرد و نور سيگارش توي تاريکي به 
که اگه  خوبي پيدا بود و البته هر از گاهي هم به جون من غر ميزد و تهديد مي کرد

 اتفاقي بيفته فالن فالنت مي کنم و از اين حرفا... .
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وقتي به دامنه ي کوه رسيديم دوباره متوجه نور آتيش نوک  قّله شدم، اما چيزي 
 نگفتم.شايد اينجوري کمتر بهشون استرس وارد ميشد و شايان هم کمتر ُغر مي زد!!

 
باحال تر واسه گروه مون  اسم يه بياين نظرم به! چيزي يه راستي –بامداد 

 بذاريم...مثال شياطين سرخ...يا يه چيزي توي اين مايه ها.
 

 !منچستره اسم که سرخ شياطين ثانيا! چشه؟ بد پسران مگه که اوال –شايان 
 

 اشتهد شياطين که چيزي يه مثال! سرخ شياطين بذاريم که نبود اين منظورم –بامداد 
 قل به احضار ارواح بياد.حدا...باشه خوفي کم يه...باشه

 
 پسران بد عاليه، تازه منم عاشق مارتين الرنزم...ديگه چه دليلي محکم تر از اين؟! -
 

 بامداد پوزخندي زد و گفت : نه ديگه...دليل، محکم تر از اين وجود نداره.
 

 بزنم. Bad Boys خالکوبي يه دستم روي خوام مي من تازه...ميگه راست –شايان 
 
 .خري که واقعا –امداد ب
 

 !کنم؟ مي بدي کار دارم، نگه زنده رو مون گروه ياد خوام مي! چيه؟ –شايان 
 

 !بگي تو چي هر اصال بابا، نه –بامداد 
 

وقتي به اواسط راه رسيديم ، به پيشنهاد من روي يه صخره که سطح صافي داشت 
ه روي من، کنار همديگه نشستيم تا يه کم استراحت کنيم.شايان و بامداد رو ب

نشستن.جوري که به نور روي قّله ديد نداشتن.چند ثانيه اي سکوت برقرار 
 شد.موبايلم رو از جيبم بيرون اوردم و باهاش َور رفتم... .
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همچنان که به صفحه ي موبايلم زل زده بودم با لبخند گفتم : بامداد ، يه لحظه 
وبايل من نمي خونه...بده با مال تو يه موبايلتو بده.يه ويدئو گرفتم که توي م

 امتحاني کنم.
 

بامداد موبايلشو از جيبش بيرون اورد و به من داد.موبايل بامداد رو توي دست 
راستم گرفتم و مستقيم رفتم تو قسمت پيام هاش.آخرين پيام هاش با يه شماره ي 

 .اما الزم نبود زيادناشناس رد و بدل شده بود.خط طرف اعتباري بود و برام آشنا نبود
فکر کنم.از محتواي پيام ها ميشد فهميد با کي حرف ميزده.به صورت کامال اتفاقي 

طرف پيام داده بود که " تو باهاش نميري کوه؟"، بامداد هم جواب فرستاده بود " نه، 
به ما چيزي نگفته...داروينه ديگه... ."حوصله نداشتم بقيه ي پيام هاشون رو 

فهميدن اينکه دو تا آدم خل و چل به همديگه چي ميگن آنچنان  بخونم...البته
سخت نيست! در عين حال از دست جفت شون هم ناراحت شدم.ناراحت و البته 

 عصباني... .
 

 موبايل بامداد رو پس دادم و سعي کردم اصال به روي خودم نيارم.
 
 م.يفيت ديگه دانلودش کننه، توي موبايل تو هم نخوند.کال مشکل داره، بايد با يه ک -
 

 ... .بد چقد –بامداد 
 
 خيــــلي... .خب ديگه پاشين راه بيفتيم. -
 

دوباره راه افتاديم و من عقب تر از بچه ها حرکت مي کردم.اعصابم از دست شيرين و 
بامداد به هم ريخته بود.کال من آدمي نيستم که به خاطر مسائل شخصي خواهرام 

ک مي کنم خودشون انقدر عقلشون ميرسه که نياز به اندرز من رگ قلمبه کنم ،ف
نداشته باشن! براي همين شبنم خيلي از حرفاشو بهم مي زنه...اما يه جورايي از 

دست شيرين ناراحت بودم.حاال اون عقلش نميرسه...اين بامداد نکبت چرا چيزي 
 رخورد کنم.نگفت؟! با خاطر اين حرکت شون هم که شده بايد باهاشون کلنگي ب
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تو کل مسير سکوت کرده بودم و فقط شايان و بامداد بودن که با همديگه حرف 
ميزدن.کم کم داشتيم به قّله نزديک مي شديم و همگي اون نور رو مي ديديم..براي 
اينکه به رأس قّله و اون آتيش برسيم بايد يه مسيري رو در عرض کوه حرکت مي 

 اصله داشتيم... .کرديم.حدودا صد متر با آتيش ف
 

 !بمونم؟ اينجا من نميشه –شايان 
 
 با ما بياي بهتر از اينه که اينجا تنها بموني. -
 

 نمي.بمونم همينجا دارم دوست منم ولي نشي ناراحت اميدوارم داروين –بامداد 
 !گرفتم استرس چرا دونم

 
که اومدين، خيلي هنر  يعني من تنها برم؟!... باشه...شما دو تا ، تا همين جا هم -

 کردين!! پس شما همين جا بمونيد.منم سعي مي کنم زود برگردم.
 

منو بگو رو ديوار کيا يادگاري نوشتم! آخرش هم رفيق نيمه راه شدن.البته هيچ 
تعجبي نداره...مخصوصا در مورد شايان.بي خيالشون شدم و به راهم ادامه دادم.با 

ه وقت زمين بخورم، گرچه چشمام به تاريکي عادت احتياط راه مي رفتم تا مبادا ي
کرده بودن و مي تونستم جلوي پام رو ببينم.کم کم داشتم به اون نور نزديک مي 
شدم.خوشحال بودم از اينکه دارم قضيه رو کشف مي کنم.کم کم سرعتم رو بيشتر 
 تر کردم تا زودتر به آتيش برسم اما در کمال تعجب ديدم که هر چي به نور نزديک

ميشم، نور در حال کوچيک شدن و وقتي به فاصله ي ده متريش رسيدم ، اون نور 
مثه يه ذره کوچيک شد تا اينکه بالخره ناپديد شد.با ديدن اين صحنه ترس غير قابل 
وصفي تمام وجودمو گرفت.من بودم و تاريکي مطلق و نوري که جلوي چشمم ناپديد 

ديگه نمي تونستم اونجا بمونم...داشتم  شده بود...اونم بدون هيچ دليل موجهي!
قبض روح ميشدم.سريع به سمت بچه ها چرخيدم.هنوز قدم از قدم برنداشته بودم 

که يه سيلي محکم به صورتم خورد.به حدي محکم بود که بي اختيار روي زمين 
افتادم.جاي سيلي روي صورتم داغ شده بود و به شدت مي سوخت.از ترس زبونم بند 

، جوري که توان صدا زدن بچه ها رو نداشتم.نيم خيز روي زمين بودم که اومده بود
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متوجه صداي خش خش در اطرافم شدم.انگار اون اطراف کسي مشغول دويدن 
بود.اما شيب زمين جوري بود که به راحتي نميشد اونجا ره رفت...چه برسه به 

زد  ر بهم تلنگريدويدن! شک نداشتم که يه موجود فراطبيعي اونجاست.انگار اين فک
و باعث با تمام وجود شايان رو صدا بزنم.صدام به قدري بلند بود که انعکاسش رو به 

 وضوح شنيدم و اطمينان داشتم که صدام به گوش شايان و بامداد هم رسيده.
 

دوباره صداي دويدن و حرکت يه نفر رو اطرافم احساس کردم.انگار کسي داشت با 
ويد و عالوه بر صداي سنگ هايي که زير پاهاش جا به جا لباسي گشاد اطرافم مي د

 ميشدن، صداي خش خش لباسش رو هم مي شنيدم.
 

جاي سيلي اي که خورده بودم مي سوخت اما ديگه دردش جوري نبود که نتونم 
حرکت کنم.سريع به خودم اومدم و از جام بلند شدم.از شايان و بامداد هم خبري 

شنيدن يا نه... .بعد شنيدم که صداي راه دويدني که از  نبود.نمي دونستم صدام رو
اطرافم شنيده ميشد تبديل به راه رفتن شد.مثل اين بود که يه نفر داشت بهم نزديک 
ميشد و براي همين سرعتشو کم کرد.ولي نمي دونستم دقيقا منشا صدا کدوم طرفه 

 يد اين بود برم سمت...نمي دونستم کدوم طرفي فرار کنم! تنها چيزي که به ذهنم رس
بچه ها.فورا به راه افتادم.سعي مي کردم تند حرکت کنم اما نور و شرايط زمين جوري 
نبود که توان دويدن داشته باشم.هنوز مسافت زيادي رو طي نکرده بودم که صداي 

شايان و بامداد رو شنيدم...داشتيم به هم نزديک مي شديم.مي خواستم زودتر 
بيشتر کردم که در يه آن متوجه شدم يه نفر از پشت سر،  بهشون برسم و سرعتمو

ساق پام رو کشيد و با زانو روي زمين افتادم و دردش رو تا عمق وجود حس کردم.اما 
بدتر از درد اين بود که هنوز تماس يه دست رو ، روي ساق پام احساس مي کردم 

 بچه ها رسيدن و .قبل از اينکه بخوام تالشي براي خالص شدن از اون وضعيت بکنم
 تماس اون دست، خود به خود قطع شد.

 
بچه ها کمک کردن و از روي زمين بلند شدم ولي به خاطر درد زانوهام نمي تونستم 
بدون کمک راه برم.بدون هيچ صحبتي چند متر از اون منطقه دور شديم و خودمون 

الس شدم و رو به يه محوطه کم شيب رسونيدم.همين که رسيديم، من روي زمين پ
 شايان شروع کرد به ُغر زدن...
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 .بفرما! شد؟ چي آخرش...نکردي قبول! نيايم گفتم چقدر –شايان 

 
 سرمون به خاکي چه بايد ببين اينجا بيا! نشده چيزيت تو که هم حاال –بامداد 
 .بريزيم

 
 بامداد سمت چپ من نشسته بود.شايان هم اومد و کنار بامداد نشست.

 
 !دارن خونريزي زانوهات داروين، – بامداد

 
 کنيم؟ کار چي حاال –شايان 

 
 ... .ديگه پايين برگرديم سريع بايد –بامداد 

 
 !که نميشه! برگرديم؟" سريع" چجوري وضعيت اين با –شايان 

 
بچه ها فقط نگران وضعيت زانوهاي من بودن، جوري که کال قضيه رو فراموش کرده 

ن بود که وضعيت زانوهام اونقدرها هم بد نبود...زياد درد نمي بودن... حقيقت اي
کردن،مطمئن بودم فقط ظاهر قضيه بده...اما از نظر رواني کال به هم ريخته 

بودم...حتي نمي تونستم يه کلمه هم حرف بزنم.تمام مدت َفک ام قفل کرده بود و 
 ساکت بودم، چيزي که بچه ها اصال متوجهش نبودن.

 
ر از موقعيت،شايان و بامداد دست به کار شدن و کمک کردن تا اون مسير رو براي فرا

 به سرعت طي کنيم .ظرف مدت کوتاهي به پايين کوه رسيديم.
 

 !اينا؟ داروين ي خونه يا من ي خونه بريم؟ کجا االن –شايان 
 

 .تره نزديک...بهتره خودشون ي خونه –بامداد 
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران بد

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 1 8  

 

باباش جفت مونو مي کشه! من که گفتم اين برنامه ! تره؟ نزديک چيو چي –شايان 
 ي کوه رفتم واسمون شر ميشه، شما گوش نکردين.

 
 يريمم االن.ميشن نگران بدتر که خونه نره شب اگه کنيم؟ کار چي ميگي حاال –بامداد 
 .شده اينجوري و زمين خورده ميگيم اونجا

 
ن بود که من به همه گفته بودم البته بامداد درست مي گفت ولي تنها اشکال کار اي

 دارم تنهايي ميرم کوه.تازه بابا هم اين قضيه خبر نداره، اگه بفهمه بدبختم مي کنه!
 

وقتي رسيديم به خونه، احساس کردم که ديگه مي تونم حرف بزنم.قبل از اينکه 
 . بامداد زنگ بزنه گفتم : يه وقت قضيه ي کوه رفتن رو لو ندين! بابام نمي دونه...

 
 .هست حواسم باشه، –بامداد 

 
 من با باباش که دوني مي.بهتره ندم نشون خودمو اگه من ، بامداد –شايان 

 .بيرون بياي تو تا چرخم مي اطراف همين.داره خصومت
 

 .برو باشه –بامداد 
 

 ... .خدافظ فعال ، داروين پس –شايان 
 

زنگ خونه رو زد و منتظر شديم تا يه شايان از ترس بابام سريع جيم زد.بامداد هم 
 نفر درو باز کنه.چند ثانيه طول کشيد تا اينکه از شانس ما بابام اومد و درو باز کرد.

 
 جفت مون از ترس سالم کرديم.

 
 بابا هم بدون اينکه جواب بده، سريع پرسيد : چي شده؟

 
 ن خورد...زمي داروين که شما ي خونه سمت ميومديم داشتيم ما –بامداد 
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بابا از جلوي در کنار رفت و من و بامداد وارد راهرو شديم.سعي کردم تا اونجا که 
ممکنه درست راه برم. اين وسط بامداد هم هي بيخ گوش من "يااهلل" مي گفت و 

کامال رو اعصابم بود.خوشبختانه کسي توي هال نبود و ما هم بدون اينکه ديده بشيم 
ونستم وضعيت زانوهام رو ببينم.شلوارم خوني شده بود و رفتيم توي اتاق.تازه ت
 چسبيده بود به زانوم.

 
 ... .زانوت توي رفته سنگ يه داروين، –بامداد 

 
َکني ش؟ -  مي توني ب 
 

 .کنم مي سعي...دونم نمي –بامداد 
 
 شرمنده، خيلي دوست دارم خودم ب کنمش ولي چندشم ميشه. -
 

 .نداره اشکال –بامداد 
 

بامداد يه لحظه به صورت من نگاه کرد.همين لحظه مامان وارد   اتاق شد و بامداد 
 دستشو گذاشت روي گونه ي من.

 
مامان تا منو ديد شروع کرد به پرس و جو و گريه و زاري جوري که همه رو کشوند به 

رتت اتاق من.بامداد مختصر و مفيد جواب مامانم رو داد و آروم بهم گفت : روي صو
 جاي پنج تا انگشت مونده!

 
براي اينکه زياد تابلو نشه خودم دستمو گذاشتم روي گونه م.چون اگه بقيه اينو مي 

 ديدن فکر مي کردن که دعوا کردم...اونوقت ديگه بيا و درستش کن!
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بامداد چند دقيقه اي بيشتر نموند و زود رفت.از بودن تو خونه ي ما معذب 
انوهام رو با اينکه چندان عميق و کاري نبودن، بست.مشکل زخم بود.مامان هم زخم ز

 ها فقط اين بود که سنگ ريزه توش گير کرده بود...همين.
 

مسئله ي اصلي اتفاقي بود که روي کوه افتاد...اين زمين خوردنم هم شد بدبختي 
 چون ديگه وقت نکردم از بچه ها چيزي بپرسم، هر چند اون لحظه به کلي هنگ کرده
بودم... .همش مي ترسيدم اون کسي که روي کوه بود تعقيب مون کرده باشه! کاش 
به حرف شايان گوش کرده بودم و اونجا نمي رفتيم... .فقط شانس اوردم اين وسط 

 بابا بهم پيله نکرد، خدا خيرش بده... .
دو روز بود که مامان نمي ذاشت از خونه بيرون برم.حتي نتونستم به کالس هاي 

نشگاه برسم.حاال نمي دونم حکمت اين کار چي بود؟! ...اما شديدا داشت مي رفت دا
رو اعصابم.دوست داشتم زودتر بچه ها رو ببينم و اتفاقات اونشب رو براشون تعريف 

 کنم.
 

ساعت چهار بعد از ظهر کالس شروع ميشد.براي اينکه به کالس برسم سريع لباس 
 اهرو داشتم کفش مي پوشيدم که شيرين اومد.پوشيدم و آماده ي رفتن شدم.توي ر

 
 !!؟ کجا –شيرين 

 
 به تو مربوط نيست. -
 

 زدن صدا به کرد شروع گفت بلند صداي با و. )کنم مي صدا مامانو االن –شيرين 
 (مامان

 
 سعي کردم به اداهاش توجهي نکنم.

 
 حاال فهميدي اصال آدم شناس نيستي؟! -
 

 !منظور؟ –شيرين 
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 نگو که نفهميدي اون شب بامداد و شايان با من اومده بودن! -
 

 !چه؟ من به اصال چي؟ که خب –شيرين 
 
 خواستم يادآوري کنم...خب ديگه، من رفتم.به مامان هم سالم برسون. -
 

از خونه بيرون اومدم و طولي نکشيد که خودمو به دانشگاه رسوندم.به خاطر سردي 
گاه خيلي خلوت بود.اما شايان و بامداد طبق عادت هميشگي هوا محوطه ي دانش

 روي يکي از نيمکت هاي حياط نشسته بودن.تا ديدمشون، به طرفشون راه افتادم.
 

 !روزه؟ دو تو کجايي سالم، –بامداد 
 
 مامانم نمي ذاشت بيام بيرون.گير داده بود. -
 

 دم.بو خالص تو شر از روز دو! نکنه درد دستش –شايان 
 
 بچه ها من کم کم دارم نگران ميشم، فک کنم يه گندي زديم. -
 

 چي؟ براي –بامداد 
 
 مگه نديدي؟! پريشب همين که رفتم سمت اون نور روي کوه، غيب شد! -
 

 !ديدمش مي داشتم بوديم اونجا که اي لحظه آخرين تا من ولي! شد؟ غيب –بامداد 
 

 رفتي سمتش و برگشتي ، تمام مدت نور پيدا بود. تو وقتي همينطور، منم –شايان 
 
شوخي مي کنيد!!! همين که من بهش نزديک شدم کوچيک شد و غيب شد، چطور  -

 شما نديدين؟
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شايان و بامداد کامال گيج شده بودن...اما وضعيت من از اونا بدتر بود! شک ندارم 

 که نور ناپديد شد... .
 
ونشب روي کوه يه نفر پاي منو محکم گرفت و اصال نور رو بي خيال...ا -

کشيد...جوري بود که تماس دستشو حس کردم.اصال براي همين صداتون 
 کردم،نگين که صدام هم نشنيدين!

 
 افتاده؟ اتفاقي همچين نگفتي همونجا چرا ولي...شنيديم صداتو –بامداد 

 
 اون لحظه نمي تونستم حرف بزنم.هنگ کرده بودم... . -
 
 حاال! نکردي گوش نريم، جاها اينجور گفتم بهت چقدر! شعور بي احمق –ايان ش

 ببيني؟ هم رو کسي تونستي ببينم،.کنيم فرار تونستيم اوردي شانس
 
 نه. -
 

 !بدبخت اوردي کردم،شانس مي سکته بودم تو جاي من اگه... شکر رو خدا –شايان 
 

 طر ترس بوده باشه!خا به شايد نشدي؟ خياالتي مطمئني –بامداد 
 
نخير! خياالت نبوده.به خاطر ترسم هم نبوده... اتفاقا اون لحظه حواسم جمع جمع  -

 بود.
 

 زنم،پاشين مي يخ دارم من االن.شين خيال بي...رفت و شد تموم شب اون –شايان 
 .تو بريم زودتر

 
ده اد کفري شبلند شديم و راه افتاديم سمت ساختمون دانشگاه.حسابي از دست بامد

بودم.دوست داشتم بزنم لهش کنم ولي حيف که حال و حوصله شو نداشتم...دوست 
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داشتم اتفاق اونشب برام روشن بشه ولي در عين حال هم مي ترسيدم اين وسط 
 اتفاق بدي بيفته.

 
وارد ساختمون شديم و کالس رو پيدا کرديم.وقتي به طبقه ي سوم رسيديم، حامي 

م.اونم داشت دنبال کالس مي گشت.اين دفعه خودش تا ما رو رو توي سالن ديدي
 ديد جلو اومد و با همه مون سالم و احوالپرسي کرد.

 
 ... .هشته و دويست ش شماره گردي، مي کالس دنبال اگه –بامداد 

 
 ور زبان...دارم زبان کالس االن من.باشه يکي هامون کالس کنم نمي فکر نه، –حامي 
 م.برداشت ترم اين

 
در همين حين چند تا از همکالسي ها از کنارمون رد شدن و يکي شون گفت که 

 کالس ما امروز تشکيل نميشه.
 

 .داريم ها بساط اين از استاد اين با هميشه.نميومديم کاش...بابا اي –شايان 
 
 شانس منه ديگه...يه روز هم که ميام، کالس تشکيل نميشه! -
 

 ديگه بايد برم سر کالس، فعال... . ها،من بچه خب –حامي 
 

حامي از ما جدا شد و رفت سمت يکي از کالس ها که دانشجوهاي زيادي توش 
بودن.چون هوا سرد بود و شايان هم از شدت سرما ديگه دندون هاش به هم مي 

خوردن، پيشنهاد داد که يه ُخرده توي سالن بمونيم تا گرم شيم و چند دقيقه ي ديگه 
ما هم قبول کرديم و رفتيم سمت شوفاژي که زير پنجره قرار داشت.از پنجره برگرديم.

اي که کنارش ايستاده بوديم،حياط دانشگاه کامال پيدا بود.همه دستامون رو روي 
 شوفاژ گرفته بوديم تا گرم بشن.هيچ کس حرفي نميزد و همه ساکت بوديم.
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ه ميزدن نگاه مي کردم که داشتم به حياط دانشگاه، که دانشجوهاي کمي توش پرس
دوباره با ديدن اون صحنه شوکه شدم.يه حامي ديگه توي محوطه ي دانشگاه 

 مشغول قدم زدن بود.اما حرکاتش خيلي آهسته و کند بود.
 

دوست نداشتم شايان و بامداد اين صحنه رو از دست بدن و بهم انگ خياالتي شدن 
دارم گفتم : بچه ها، اون حامي نيست بزنن،براي همين بدون اينکه چشم از حامي بر

 توي حياط؟!!
 

هر دو با دقت به حياط دانشگاه نگاه کردن و در يک آن حالت چهره شون کامال 
 عوض شد.

 
 !اومده؟ بيرون کالس از شايد –بامداد 

 
 .شيم مطمئن بهتره –شايان 

 
ش شده با اين جمله ي شايان بدون معطلي رفتيم سمت کالسي که حامي وارد

بود.خوشبختانه در کالس باز بود.وقتي با دقت به کالس نگاه کرديم ديديم حامي 
توي کالس نشسته.تعجب و البته ترس تمام وجودمونو گرفته بود.بدون اينکه اجازه 
بديم حامي متوجه حضورمون بشه کنار رفتيم و دوباره برگشتيم سمت پنجره...اما 

 اين بار حامي رو توي حياط نديديم.
 

 با اينکه ترسيده بودم اما خوشحال بودم که شايان و بامداد شاهد اين ماجرا بودن.
 
 ديدين؟! حاال هي بگين من بيماري  رواني گرفتم! بفرما... -
 

 .ميشه بد داره حالم کم بريم،کم اينجا از فعال بياين! شدم گيج که من –بامداد 
 

 ي اصلي پياده به راه افتاديم.فورا از دانشگاه زديم بيرون و توي جاده 
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 موفق داريم هم شايد! بشيم؟ اينجوري شده باعث ها تمرين اين نکنه –شايان 
 ميشيم؟

 
 اما شايد واقعا علتش حامي باشه! مگه نگفتين خودش توي اين کارهاست؟ -
 

 تونن مي ها مديوم که ننوشته ما هاي کتاب از کدوم هيچ توي ولي آره، –بامداد 
 يه زمان، دو جا باشن؟! مگه موقع خواب... . توي

 
 از رو روحش بيداري توي ممکنه چطور.نبود خواب که حامي ميگه، راست –شايان 
 باشه؟ کرده جدا بدنش

 
 نمي دونم! شايد هم تو راست ميگي و مشکل از ماست... . -
 

بذاريم.من  کنار رو ها تمرين مدت يه بهتره من نظر به هست، که چي هر –بامداد 
يکي که احتمال چنين اتفاقايي رو نمي دادم...اگه توي تنهايي همچين اتفاقي برامون 

 بيفته چي؟
 

حق با بامداد بود.چون اين صحنه رو در حضور همديگه ديديم، کمتر ترسيديم اما اگه 
تو زمان تنهايي چنين اتفاقي بيفته حتما سکته مي کنيم.اين شد که همونجا به 

 ول داديم که تا چند وقت تمرين ها رو کنار بذاريم.همديگه ق
 

به خاطر اتفاقاي اخير حوصله ي هيچي رو نداشتم براي همين هم خونه ي شايان 
نرفتم. با بچه ها خدافظي کردم و راهي خونه شدم.خيابون ها شلوغ بودن و با 

وقتي  و بدبختي ميشد يه تاکسي گير اورد.يه کم توي ايستگاه تاکسي منتظر موندم
ديدم از تاکسي خبري نيست،تصميم گرفتم پياده برگردم.از جلوي بيمارستان گذشتم 

و وارد خيابون درختي  مجاور شدم.هوا گرگ و ميش بود.حوصله نداشتم تند راه 
برم.دستم توي جيب کاپشنم بود و آهسته راه مي رفتم.براي اينکه از فکر اتفاقات 

ودم رو پرت کنم. يه لحظه ياد طرحي که قرار اخير بيرون بيام،سعي کردم حواس خ
بود از خودم بکشم افتادم.هر چي فکر مي کردم چيزي به ذهنم خطور نمي کرد.فکرم 
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کامال درگير اين موضوع بود که ناگهان يه نفر جلوم وايساد.فقط يه لحظه طول کشيد 
 نيست واما اون فرد به قدري واقعي بود که متوجه نشدم مثل ما از گوشت و پوست 

 يه دفه غيبش زد!
 

از اين موضوع به شدت يکه خوردم و هول برم داشت.جوري بهم شوک وارد شده بود 
جوري که به وضوح حس مي کردم فشارم افتاده.براي يه لحظه سرگيجه گرفتم و از 
راه رفتن دست کشيدم.کنار يه درخت ايستادم و با دست بهش تکيه دادم.با صداي 

م اومدم و سرمو باال اوردم.يه ماشين کنارم وايساد.تاکسي نبود بوق ماشيني به خود
 ولي ديگه برام اهميتي نداشت و سوار شدم.

 
روي صندلي جلوي ماشين نشستم و فقط به چيزي که ديده بودم فکر مي 
کردم.راننده هم همش ُغر ميزد و اصال متوجه نبود که من به حرفاش گوش 

ين شهر ُپر بود! فقط اينو فهميدم که وقتي بيکار  نميدم.انگار خيلي دلش از دست ا
 مسافرکشي مي کنه.منو تا سر خيابون رسوند و مجبور شدم بقيه ي راه رو پياده برم.

 
قبل از اينکه به خونه برسم موبايلمو دراوردم و به شايان زنگ زدم.هر چي رو که ديده 

 بودم براش تعريف کردم.
 
 توي کتاب ها خونده بودي؟! تا حاال چيزي شبيه به اين -
 

 ايه واسطه براي ممکنه بود نوشته جا يه کنم فکر ولي...دونم نمي دقيقا –شايان 
 نشون رانديگ به رو خودشون اينکه از ارواح که بود گفته يادمه البته.بيفته اتفاق کمي
 .دارن خاصي منظور بدن

 
 يعني اون روحه مي خواسته يه چيزي به من بگه؟! -
 

 .هست احتمالش... آره –شايان 
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران بد

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 2 7  

 

يه چيز ديگه...ممکنه دوباره اتفاق بيفته ؟ آخه نه که خيلي يهويي بود، باعث شد  -
 خيلي بترسم.

 
 خودت.بگي بهشون توني مي بيفته اتفاق نداري دوست اگه ولي خب، آره –شايان 

 ت!هم هس ديگه چيز يه ولي.کنن نمي تکرار ديگه ترسيدي بفهمن اگه دوني، مي که
 
 چي؟ -
 

 ماجرا ِ   کن ول برسونن، بهت رو پيام اون که باشه الزم واقعا اگه اينکه –شايان 
 .نيستن

 
 باشه، مرسي...فعال خدافظ. -
 

 .خدافظ قربونت، –شايان 
 

کم کم داشتم به خونه نزديک مي شدم اما لحظه اي هم نمي تونستم از فکر اتفاقات 
ن که رسيدم کليد انداختم و وارد خونه شدم.هوا کامال تاريک امروز بيام بيرون.همي

 شده بود.ساعت نزديک شش بعد از ظهر بود.سرمو انداختم پايين و رفتم توي اتاقم.
 

هر چي فکر مي کردم يادم نميومد کسي که جلوم ظاهر شده بود دقيقا چه شکلي 
ونه يا ازش بود! ولي مطمئنم نکته ي خاصي توي چهره ش نبود که يادم بم

بترسم...کامال معمولي بود.يه مرد هم قد خودم، با موهاي مشکي و لباس هاي کامال 
عادي... .ولي در کل شايد اين اتفاق خوبي باشه و نشون ميده که دارم موفق 

ميشم.واسطه هاي کمي قدرت ديدن ارواح رو دارن.اگه منم جزو اون عده ي کم باشم 
 اقات اين چنيني باشم.عالي ميشه!! بايد آماده ي اتف

 
فکرم مشغول بود که مامان صدام زد.از اتاق بيرون اومدم که ديدم همه توي پذيرايي 

 جمع اند.
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 سالم. -
 

 .بريم شو آماده.سالم عليک –مامان 
 
 کجا به سالمتي ؟ -
 

 !؟ اينا رضايي آقاي ي خونه –مامان 
 
 کي؟! -
 

ت مون کردن و بابات هم قبول کرده.بنده هاي دعو امشب.شبنم پدرشوهر –مامان 
 خدا کلي اصرار کردن تا بابات راضي شد.

 
پدرشوهر؟! مگه اينا عقد کردن که اون شوهر شبنم محسوب بشه؟! بعدم چون هنوز  -

 عقد نکردن مهموني دادن بي معنيه... من که نميام.
 

 ... .ديگه بيا! درنيار بازي مسخره داروين –شبنم 
 
باور کن نه حوصله دارم و نه خوشم مياد.بگيد مريض بود و ...چه مي دونم، داشت  -

مي ُمرد و از اين حرفا.البته شايد هم الزم نباشه اينارو بگين چون احتماال اونا منو 
 يادشون رفته باشه.

 
شيرين با کنايه گفت : نه بابا، مگه ميشه با اون شيرين کاري اي که سر مهريه 

 رو يادشون بره؟! دراوردي تو
 
خب پس همون بگين داره مي ميره.اينجوري به خاطر شيرين کاري اي هم که کردم  -

 دل شون خنک ميشه.
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بابا که تا حاال ساکت بود گفت : "البد نمي خواد بياد ديگه ، شماها هم برين زودتر 
 آماده شين."

 
خصوصا اگه يه طرف اصال امکان نداره اين بشر بدون اخم و َتخم حرف بزنه.م

صحبت من باشم! اما استثنائا اين يه دفه رو خوب اومد...حداقل دهن گشاد شيرين 
 رو بست، منم از يه مهموني خاله زنکي نجات داد.

 
چهل دقيقه ، شايد هم بيشتر طول کشيد تا مامان اينا آماده بشن و تازه حوالي 

ه بهم سفارش کرد که در هال ساعت هفت راهي مهموني شدن.مامان قبل از اينکه بر
يا در ورودي خونه رو قفل کنم.منم در هال رو قفل کردم و رفتم سمت تلويزيون و 
همونجا پالس شدم.دوست داشتم به شايان و بامداد خبر بدم بيان پيشم ولي 
منصرف شدم چون ممکن بود مامان اينا زود برگردن و اگه بابا بچه ها رو اينجا 

 د.ميديد بيچارم مي کر
 

دو ساعتي ميشد که پاي تلويزيون نشسته بودم اما حوصله ي هيچ کاري رو نداشتم 
تا اينکه گشنگي منو به سمت آشپزخونه کشوند.رفتم توي آشپزخونه و در يخچال رو 
باز کردم.غذايي براي گرم کردن داخل يخچال نبود و واسه همين تصميم گرفتم نيمرو 

م سمت کابينت تا ماهي تابه رو بردارم که صداي بخورم.يه تخم مرغ برداشتم و رفت
زنگ موبايلم رو شنيدم.ماهي تابه و تخم مرغ رو گذاشتم روي اجاق گاز و رفتم توي 

 اتاق تا موبايلم رو جواب بدم.شماره ناشناس بود، اما جواب دادم.
 
 الو؟! -
 

از تلفن  کسي جواب نداد.صدايي که از توي گوشي ميومد جوري بود که انگار طرف
عمومي زنگ مي زنه.صداي ماشين ها و يه محيط باز به گوش مي رسيد.با خودم 

فکر کردم که حتما مزاحمه و بعد چند ثانيه گوشي رو قطع کردم و برگشتم به 
 آشپزخونه.
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بدون معطلي رفتم طرف اجاق گاز تا نيمرو درست کنم که ديدم تخم مرغ نيست! يه 
د تخم مرغ رو از يخچال بيرون اورده بودم يا نه؟! براي لحظه شک کردم...يادم نميوم

آسودگي خاطر خودم ترجيح دادم اينجوري فکر کنم که تخم مرغي در کار نبود.دوباره 
رفتم سمت يخچال تا يه تخم مرغ ديگه بردارم که اين بار صداي زنگ تلفن رو 

دم نميشه.اگه بابا شنيدم.َاي بابا...يه لحظه با خودم فکر کردم که جواب ندم اما دي
اينا باشن و من جواب ندم نگران ميشن...يا حداقلش اينه که کلي بهم ُغر مي زنن! 

بي خيال يخچال شدم و رفتم توي پذيرائي تا تلفن رو جواب بدم.تلفن انتهاي 
 پذيرائي بود.سريع خودمو بهش رسوندم و گوشي رو برداشتم.

 
 الو ؟! -
 

يدم.دلم مي خواست چند تا فحش حواله ي طرف اين بار هم صداي کسي رو نشن
کنم که گوشي رو قطع کرد و صداي بوق شنيده شد.با عصبانيت گوشي رو گذاشتم و 

خواستم برگردم به آشپزخونه که صداي در هال رو شنيدم...انگار يه نفر دستگيره ي در 
رو حرکت داد ولي نتونست وارد خونه بشه.من سر جام ميخکوب شده بودم ولي 
خيالم راحت بود که در هال قفله.مي خواستم برم و از توي آشپزخونه يه چاقو 

بردارم.حدس زدم کسي خونه ي ما رو زير نظر داشته و مي دونسته که کسي به جز 
من خونه نيست.هنوز از جام حرکت نکرده بودم که صداي باز شدن در هال رو 

باز کنه! حس مي کردم  شنيدم.نمي دونستم چجوري تونسته بود درو انقدر راحت
کارم تمومه...ترسيده بودم ولي همون لحظه به فکرم رسيد که باهاش مقابله کنم، 
مگه چقدر مي تونه از من بزرگتر باشه؟! مگه اينکه چند نفر باشن که در اون صورت 

 دخلم اومده!
 

.انقدر هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که يه نفر درو کامال باز کرد و وارد خونه شد
سريع اتفاق افتاد که فرصت هيچ عکس العملي رو نداشتم.با ديدنش حسابي جا 

خوردم.همون مردي بود که چند شب پيش توي حياط ديده بودم، قد بلند و هيکلي 
با موهاي کم و چشمايي که از حدقه بيرون زده بودن.اما لحظه اي طول نکشيد و 

ندازه مستقيم رفت سمت اون مرد بدون اينکه حتي به من نيم نگاهي ب
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آشپزخونه.همون لحظه خدا رو شکر کردم که به من نگاه نکرد وگرنه حتما زهره ترک 
 مي شدم!

 
بدبختانه آشپزخونه ي ما ُاپن نبود و نمي دونستم داره اون تو چه غلطي مي کنه! 
 مونده بودم چه خاکي به سرم بريزم...نمي تونستم تا اومدن بابا اينا صبر کنم.اصال

ي بيان.پليس هم که تا کسي نميره نمياد! تصميم گرفتم خودم برم  معلوم نبود اونا ک 
توي آشپزخونه.چاقو نداشتم و نمي دونستم با خودم چي ببرم.حتي يه گلدون به درد 
بخور هم دم دستم نبود.چاره اي نداشتم، بايد دست خالي مي رفتم.آروم رفتم کنار در 

رسيد.مثه اينکه يارو شير آب رو باز کرده آشپزخونه.صداي آب به گوش مي 
بودم.عجب رواني ايه! کاراش هيچ معني اي ندارن.بدون اينکه وارد آشپزخونه بشم و 
حتي نيم نگاهي داخلش بندازم با صدايي که از شدت استرس و ترس مي لرزيد گفتم 

 : بهتره بياي بيرون وگرنه دخلتو ميارم.
 

رق ابلهي رو به خنده مي نداخت.چند ثانيه منتظر صدام انقدر مسخره بود که هر سا
موندم اما خبري نشد.فقط صداي آب رو مي شنيدم.ديگه حسابي کفري شده 
بودم.يه خرده از شدت ترسم کم شد .يه نفس عميق کشيدم و بي درنگ وارد 

آشپزخونه شدم.همه چيز عادي بود و از هيچ کس خبري نبود که ناگهان صداي 
 يد.انفجار به گوش رس

 
صدا از طرف اتاق خودم بود.خواستم برم و ببينم چه اتفاقي افتاده.هنوز از در 

آشپزخونه بيرون نيومده بودم که دوباره انفجار تکرار شد.اين بار از دفعه ي قبل 
شديدتر بود و شيشه ي باالي در اتاقم هم شکست و ريخت.اگه زودتر دست به کار 

خودمو به تلفن رسوندم و به آتش نشاني زنگ نميشدم کل خونه مي رفت رو هوا ! 
زدم.اتاقم داشت توي آتيش مي سوخت اما هيچ کاري از دستم برنميومد.جرأت 
نداشتم برم سمتش چون مي ترسم انفجار دوباره تکرار بشه.شک نداشتم که همه 

 چيز زير سر اون روح عوضيه!
 

بيرون کردن و مجبور شدم چند دقيقه بعد آتش نشاني رسيد و فورا هم منو از خونه 
توي کوچه بمونم.مي گفتن احتمال داره لوله هاي گاز دوباره منفجر بشن.با اون 
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وضعيت هيــــچ تعجبي نداشت که همسايه هاي فضول جمع بشن و نظاره گر 
ماجرا باشن...همسايه هايي که همينجوري هم خونه ي ما رو زير نظر دارن! اعصابم 

ب پس دادن به همسايه ها رو نداشتم براي همين اون داغون بود و حوصله ي جوا
طرف کوچه، به ديوار ساختمون نيمه کاره اي که روبه روي خونه مون بود تکيه 

دادم.اونجا تاريک تر بود و کمتر توي ديد بودم.حسابي عصباني بودم و يه خرده هم 
اقت خودم عذاب وجدان داشتم...اتفاقي که واسه خونه مون افتاده بود به خاطر حم

بود! اما خدا رو شکر که فقط اتاق خودم منفجر شد وگرنه عذاب وجدان بيچارم مي 
کرد.تا کارم به ديوونه خونه نکشيده بايد زودتر اين قائله رو ختم کنم...از قرار معلوم 
همه ي کتاب هام هم نابود شدن.بايد زودتر برم پيش بچه ها...حتما اونا راهش رو 

 بلدن.
 

گذشت که بالخره بابا اينا برگشتن.مامان که تا رسيد شروع کرد به گريه و  چند دقيقه
زاري...اصال اجازه نداد کسي قضيه رو توضيح بده.با سر و صداي مامان يهو جلوي 

خونه شلوغ شد.بابا ، مغز متفکر گروه هم داشت دنبال من مي گشت و از همه پرس 
دم و بهم استرس وارد شده بود، جوري و جو مي کرد.منم شديدا از اين بابت نگران بو

که وقتي اون يارو رو توي خونه ديدم انقدر بهم استرس وارد نشد! ولي چاره اي 
 نبود...بايد جلو مي رفتم.

 
خودمو به بقيه رسوندم .بابا که تا منو ديد ديگه هيچي نگفت، اصال معلوم نبود واسه 

و گفت : "ديوونه، فکر کرديم  چي دنبال من مي گشت! شيرين کيفشو پرت کرد طرفم
 تو هم ترکيدي!"

 
اي بابا...چقدر ناراحت شد ديد من زنده ام.مامان هم ديگه از گريه دست کشيد.جاي 

 شکرش باقيه که الاقل مامان به فکر من بوده!
 

وقتي کار آتش نشان ها تموم شد، يکي شون اومد پيش ما گفت که لوله ي گاز  اتاق 
ث انفجار شده.با اين حرفش کار منو راحت کرد.ديگه مجبور نبودم نشتي داشته و باع

چهار ساعت براشون توضيح هاي الکي بدم.تنها دغدغه ام اين بود که اون روح لعنتي 
 اين وسط چه غلطي مي کرد؟! اصال نقشش توي انفجار چي بود؟
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مي تونيم آتش نشان ها بهمون هشدار دادن که تا قبل از درست شدن لوله هاي گاز ن

 از گاز استفاده کنيم و توي خونه بمونيم و رفتن.
 

همه رفتيم داخل تا ببينيم خونه چقدر آسيب ديده.خوشبختانه فقط اتاق من سوخته 
بود...ديوار هاي بيرون از اتاق هم يه خرده سياه شده بودن.تمام کتاب هام سوخته 

 يه تيکه سياه شده بودن. بودن...فرش که ديگه نابود شده بود! ديوارهاي اتاق هم
 

بابا که عصبانيت توي چهره ش موج ميزد با ابروهاي در هم کشيده گفت : جمع کنيد 
 امشب بريم خونه ي مامان اينا...توي اين سرما که نميشه بي بخاري موند.

 
 فردا تا... بردارين داريد الزم امشب واسه چي هر زودتر ها، بچه... باشه –مامان 
 ه ها رو درست کنيم.لول بيايم

 
شيرين و شبنم رفتن تا آماده بشن.منم که وسايلم نابود شده بودن ...به هيچوجه هم 

قصد نداشتم با مامان اينا برم.ترجيح مي دادم برم پيش شايان،فقط نمي دونستم 
 اينو چجوري بگم که بابا قاطي نکنه!

 
ن و آروم گفتم : مامان، ميشه تا بابا سرگرم کارشناسي اتاق من بود، رفتم پيش ماما

 من نيام؟! باور کن اعصاب اونجا اومدن رو ندارم.
 

 بخوابي؟ کجا خواي مي امشب ببينم بگو ولي.نداره اشکالي باشه، –مامان 
 
ميرم پيش شايان.اونجا راحت ترم.يه سري از کاراي دانشگاه رو هم بايد حتما  -

 جبورم با شايان کار کنم.امشب انجام بدم.وسايل خودم که سوختن...م
 

 .شايان ي خونه جلوي ذاريم مي هم رو تو راه سر...باشه –مامان 
 
 نه...خودم ميرم.بابا نبينه من ميرم اونجا، بهتره. -
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 داري؟ کاپشن –مامان 

 
 تازه يادم افتاد کاپشنم هم توي اتاق بوده...عجب بدشانسي اي!

 
 نه ولي خودم ميرم...با آژانس. -
 

 .برو بيفت راه نديده بابات تا پس...ميلته جور هر –مامان 
 

قبل از اينکه بابا متوجه بشه از خونه بيرون اومدم.هوا شديدا سرد بود.آسمون هم 
ابري بود و همين که به سر کوچه رسيدم برف شروع به باريدن کرد.تند تند راه مي 

اقل يه تاکسي بگيرم که تازه يادم رفتم تا خودمو به آژانس سر خيابون برسونم يا حد
افتاد پول هم ندارم! مي خواستم برگردم خونه اما حس کردم به دردسرش نمي 
 ارزه.اونوقت بايد چهار ساعت با بابا کل کل کنم و آخرش هم دعوامون ميشه.

 
شلوارم هم جين بود و به زور مي تونستم دستامو بکنم توي جيب هاش، جوري که 

دم! توي کوچه و خيابون کالغ پر نميزد.فقط خودم بودم و خودم! کال بي خيالش ش
 البته روزها هم به زور ميشه اين طرفا آدم پيدا کرد، چه برسه به شب ها...

 
با بدبختي خودمو رسوندم سر خيابون.خدا خدا مي کردم به سرنوشت دخترک کبريت 

شايان فاصله  فروش دچار نشم!هر آن برف شديدتر ميشد و من کلي با خونه ي
داشتم.دستام از سرما خشک شده بودن.کاش با مامان اينا ميومدم.اونجوري فوقش 

 بابا بهم ُغر ميزد، همين...عجب خريتي کردم!
 

توي همين فکرها بودم که از پشت سرم صداي بوق يه ماشين رو شنيدم.ماشين 
 تا يخ نزدي!کنارم نگه داشت و راننده شيشه رو کشيد پايين و گفت : بپر باال 

 
دقيق نگاه کردم و ديدم حاميه.از خدا خواسته سوار ماشينش شدم و تونستم يه 

 نفس راحت بکشم.
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 نپوشيدي؟ چيزي کاپشني چرا سرما، اين توي –حامي 

 
يه اتفاقي پيش اومد،مجبور شدم اينجوري از خونه بزنم بيرون.داشتم مي رفتم  -

 پيش شايان.
 

مهمي بوده که همچين شجاعتي به خرج دادي! بگذريم...خونه ي  اتفاق البد –حامي 
 شايان کجاست؟ بگو من مي رسونمت.

 
 خيابون پارک...همينجوري برو بهت ميگم.راستي ماشين خودت  ؟ -
 

 .من دست ميدش وقتا بعضي بابامه، مال! بود؟ کجا ماشينم من...بابا نه –حامي 
 

 ... .موبايل حامي شروع کرد به زنگ زدن
 

 ...بگو –حامي 
 
- ... 
 

 .ميام،فعال االن باشه –حامي 
 

 و گوشي رو قطع کرد.
 
 اگه عجله داري من بقيه ي راه رو پياده ميرم،تو برو به کار ت برس. -
 

 هميگ زده زنگ بابام خريدم، ميز چيز سري يه خونه براي.نيست مهمي کار   نه، –حامي 
.اگه تو عجله نداري يه لحظه بريم سمت خونه ي ما، من برسون رو ها وسيله زودتر

 اينارو تحويل بابام بدم ...بعد تو رو سه سوته مي رسونم خونه ي شايان.
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 نه، من که عجله اي ندارم...هر جور راحتي. -
 

چند دقيقه بيشتر طول نکشيد که حامي ماشين رو جلوي در يه خونه نگه 
لي که داشت از ماشين خارج ميشد گفت : من داشت.صندوق عقب رو زد و در حا

 زود برمي گرديم.
 

خوب شد وسط راه منو ول نکرد وگرنه با اون برفي که مي باريد حتما منجمد 
ميشدم.انقدر سردم بود که توي مسير اصال توجه نکردم کجا ميريم و خونه ي حامي 

بازم احساس  توي کدوم محله ست.مدام دستمو جلوي بخاري ماشين مي گرفتم اما
 سرما مي کردم.

 
 طولي نکشيد که حامي برگشت.در ماشين رو باز کرد و گفت : بابام ميگه بيا تو.

 
 نه ممنون، امشب بايد خودمو برسونم به شايان... . -
 

متوجه شدم باباي حامي اومده دم در خونه.براي اينکه بي ادبي نباشه از ماشين 
عليک کنم.به خاطر برفي که ميومد نمي تونستم  پياده شدم تا باهاش يه سالم و

خوب اطراف رو ببينم.دستمو گرفتم جلوي صورتم تا برف جلوي ديدم رو نگيره.خودمو 
 رسوندم به در خونه و خواستم با باباي حامي دست بدم که يه آن شوکه شدم.

 
همون مردي بود که امشب توي خونه مون ديدمش، با چشمايي که هيچ وقت 

ششون نمي کنم! حالت چهره ش کامال عادي بود و جوري نشون ميداد که انگار فرامو
اصال از ديدن من تعجب نکرده.حس کردم اگه قضيه رو همون لحظه لو بدم دو تايي 

مي تونن دخلمو بيارن.با اينکه حسابي يکه خورده بودم ولي به زور باهاش دست 
احوالپرسي ختم شد و باباي حامي  دادم و احوالپرسي کردم.مکالمه مون به يه سالم و

خيلي زود باهام خدافظي کرد.اون هم تمايلي به حرف زدن با من نداشت.اين وسط 
حرکات حامي جوري بود که انگار از همه چي بي خبره.نمي دونستم بايد اين موضوع 
رو بهش بگم يا نه...آخه چي مي تونستم بگم؟! اينکه بابات دو بار دزدکي اومده خونه 

ا؟! اصال اگه حامي مي دونست باباش همچين کاري کرده که منو باهاش رو به ي م
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رو نمي کرد! حتما از اين ماجرا بي خبره.ولي با چه اطميناني مي تونم اينو بهش بگم؟ 
 ممکن نيست باباش رو بي خيال شه و حرف منو باور کنه.

 
دم و به جز ترجيح دادم در مورد اين موضوع حرفي نزنم.تمام مدت ساکت مون

 مواقعي که مي خواستم به حامي آدرس خونه ي شايان رو بدم حرفي نمي زدم.
ساعت يازده شب بود که به خونه ي شايان رسيديم.خوشبختانه حامي کار داشت و 

داخل نيومد.شايان هم توي خونه تنها بود.به محض رسيدن کل ماجرا رو براش 
 تعريف کردم.

 
 بود؟ خودش مطمئني –شايان 

 
 شک ندارم. فقط تو اينش موندم که چجوري از آشپزخونه غيب شد! -
 

 توي دقيقا ميشه مگه آخه.داره خبر باباش کاراي از حامي زياد احتمال به –شايان 
 .باشه اتفاقي نداره امکان! بشه؟ سبز تو جلوي ماشين با يهو شب همين

 
 اگه اينجوري بود که منو نمي برد پيش باباش! -
 
 مي باباهه اينکه يکي.داره وجود فرض تا دو...هست اينم ميگي، راست –ايان ش

 مي اگه چون ملغاست االن همين از فرض اين البته که بگه، بهت چيزي يه خواد
 اذيتت خوان مي اينکه اونم چيز، يه مونه مي! بود گفته حاال تا بگه چيزي خواست

 .کنن
 
نظرت با چه ترفندي انقدر راحت از خونه ي  آره حتما...فکر کنم موفق هم شدن.به -

 ما سر در مياره؟
 

 احضار و گيري جن کار تو طرف گفت مي بامداد که اونجور...واهلل دونم نمي –شايان 
 توي از يهو ميگي اينکه ولي.باشه آسون براش بايد البد چيزاست، اينجور و ارواح

 !سواله واسم زد غيبش آشپزخونه
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 ي من خونه نباشم مامانم اينارو هم اذيت کنه؟!ميگم نکنه وقت -
 

 ينا بودن خونه وقتي کنه اذيت هم رو اونا خواست مي اگه.کنم نمي فکر نه، –شايان 
 !بگيره رو تو حال اونوقت و مهموني برن اونا بمونه منتظر اينکه نه کرد، مي کارو

 
 شايد فقط مي خواسته راحت وارد خونه بشه؟... -
 

صباني شد و گفت: َاه، بسه ديگه! اعصابمو خرد کردي...!ميگم نه يعني نه شايان ع
 ديگه.اصال اين بحث رو بي خيال شو.االن که ديگه کاري از دستت برنمياد.

 
 باشه بابا...چرا قاطي مي کني... -
 

شايان بلند شد و از توي اتاق براي جفت مون رختخواب اورد و پرت شون کرد وسط 
 هال.

 
 .باش بنداز،زود اينارو پاشو –ان شاي

 
چي چيو اينارو بنداز! من همه ي وسايلم سوختن، اون نقاشي زهرماري اون يارو  -

 استاد رو هم نکشيدم.جان مادرت بيا يه کاريش بکن.
 

 .بکش االن همين ميارم وسيله واست –شايان 
 
 يه کاريش بکني؟من چيزي به ذهنم نمي رسه، اعصابم داغونه.نمي توني خودت  -
 

 ندادي چرا.کشيدم زور به هم خودم مال من! استعدادي با آدم چه اونم –شايان 
 بکشه؟ بامداد
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يادم رفت...واقعا نمي دونم اين استاد بي عقل، همچين ايده اي رو از کجا اورده؟!  -
آخه من چه طرح ذهني اي از خودم بکشم؟! باور کن من هنوز منظورشو متوجه 

 نشدم.
 

 اداها اين از همين واسه.داره هم روانشناسي ليسانس استاد اين آخه –شايان 
 وسيله واست تا کن پهن رو ها رختخواب اين پاشو هم حاال... .ست ديوونه.درمياره
 .بيارم

 
 باشه، فقط طراحي خودت هم بيار من ببينم. -
 

شايان هم رفت تا از از جام بلند شدم و رختخواب هر دو مون رو توي هال انداختم.
روي ميز گوشه ي هال برام کاغذ و مداد طراحي بياره.سر جام دراز کشيدم و منتظر 

 شايان بودم که بالخره وسايل رو اورد و گذاشت روي زمين.
 
 ببينم طراحي تو. -
 

 شايان کاغذ طراحي شو نشونم داد.همين که ديدمش زدم زير خنده.
 
 فنجيه"؟!!تصور تو از خودت "باب اس -
 

 واين منم بکشيد، خودتون از ذهني طرح گفت يارو داره؟ اشکالي مگه! مرض –شايان 
 .ام اينجوري کنم مي حس.کشيدم

 
 نه...خدايي ابتکار باحالي بود.ولي مطمئني يارو از کالس بيرونت نمي کنه؟ -
 

ي و بذله گوي شيرين شاگرد همچين که باشه هم خداش از بايد تازه بابا، نه –شايان 
 داره.

 
 شايان نقاشي اش رو کنار گذاشت و اومد کنار من نشست.
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 ... .نرسيد ذهنم به هيچي ولي کردم فکر کلي تو جان به –شايان 

 
 خيلي باحال بود، جدي ميگم.اگه استاده ببينه کلي مي خنده. -
 

 بکشي؟ چي خواي مي تو –شايان 
 
 نمي دونم...خودمم موندم! -
 

 .بزن زنگ بامداد به موندي توش اگرم کن، شروع پس –شايان 
 

 اينو گفت و رفت سر جاش دراز کشيد تا بخوابه.مشخص بود خسته ست...
 
 اگه خوابت مياد من ميرم توي اتاق؟! -
 

 .خوابم مي شرايطي هر تو باشم خسته وقتي...راحتم من بشين، نه –شايان 
 

قاشي شدم.اما سراغ هر طرحي مي رفتم درست از آب شايان خوابيد و منم سرگرم ن
درنميومد.به بامداد هم اس ام اس دادم و ازش راهنمايي خواستم ولي جواب نداد، 

 احتماال خوابيده بود.
 

دو ساعت با اون طراحي لعنتي درگير بودم ولي هيچ طرح مناسبي به ذهنم نمي 
 بيدم.رسيد.تا اينکه بالخره يه چيزي سر هم کردم و خوا

 
**** 

 
صبح با صداي زنگ در از خواب بيدار شديم.البته هيچکدوم حوصله نداشتيم بريم 
درو باز کنيم.صداي زنگ داشت مي رفت روي اعصابم که به شايان گفتم : پاشو برو 

 درو باز کن ديگه!
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 .بشه ادب بمونه در پشت کم يه ،بذار بامداده حتما –شايان 

 
مچنان با پوست کلفتي خوابيده، مجبور شدم خودم برم و درو وقتي ديدم شايان ه

 باز کنم.شايان درست مي گفت...بامداد بود.
 

 .زنم مي زنگ دارم ست دقيقه ده! عجب چه –بامداد 
 
 چيه ؟! مزاحم خوابمون شدي،طلبکار هم هستي؟ -
 

 .کنم بيدار رو شاسکول تا دو شما اومدم بگو منو –بامداد 
 

يلي سرد بود و دوباره برگشتم توي خونه.بامداد هم درو بست و پشت سر دم در خ
 من اومد.

 
 بکشي؟ چيزي تونستي.ديدم صبح امروز تازه رو است ام اس راستي –بامداد 

 
 آره، يه چيزي کشيدم...از هيچي بهتره. -
 

 اينجايي؟ چرا تو راستي –بامداد 
 
 رم.توي راه واست ميگم... .االن حال ندا -
 

 .باشم ها،گفته ميشه دير بريم، پاشين زودتر پس –بامداد 
 

بامداد انقدر بهمون پيله کرد که بالخره از خواب دل کنديم و آماده ي رفتن 
شديم.توي راه تمام قضايا رو براش تعريف کردم.البته بامداد کال انکار مي کرد که کار 

آدم، حتي اگه جن گير باشه بتونه  باباي حامي بوده باشه! مي گفت امکان نداره يه
 همچين کاري بکنه.يه جورايي هم راست مي گفت.چنين چيزي ممکن نيست... .
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وقتي به دانشگاه رسيديم سريع وارد ساختمون شديم و کالس مون رو پيدا 

کرديم.حامي هم سر کالس بود ولي حواسش به ما نبود.هيچ کدوم از ما هم جلو 
 و عليک کنيم.نرفتيم تا باهاش سالم 

 
بيشتر صندلي هاي رديف آخر کالس پر شده بودن و ما مجبور شديم تو رديف اول 

بشينيم.شايان بين من و بامداد نشسته بود.طولي نکشيد که استاد اومد و همين که 
وارد کالس شد بحث طرح ها رو پيش کشيد.مشخص بود که همه از نشون دادن 

مرگ باري توي کالس حاکم شده بود.خدا  طراحي هاشون دارن طفره ميرن.سکوت
 خدا مي کردم استاد   سراغ من يکي نياد...!

 
 !بده؟ نشون رو طراحيش نفر اولين عنوان به مايله کي –استاد 

 
همچنان سکوت برقرار بود،استاد مکثي کرد و گفت : "هيچ کس؟! باعث تأسفه... 

 ون رو ببينيم؟!".پس مجبورم خودم اسم ببرم.خانم حقاني ميشه طرح ت
 

دلم براي دختره سوخت.ولي خوشحال شدم که الاقل استاده به من گير نداد.قرار بود 
طراحي هامون روي برگه آ سه باشه و کل کالس مي تونستن نقاشي اي که توي 

دست هاي استاد قرار داره رو ببين.استاد به نقاشي دختره نگاه کرد.حالت چهره ش 
مد.نقاشي رو ، رو به بچه ها گرفت و گفت : خيلي جالبه، نشون ميداد که خوشش او

 من خوشم اومد... .
 

تصوير يه دختر با لباس هاي گشاد و البته بدون روسري که دست هاش رو به 
آسمون بودن...بعد دست هاش داشتن تبديل به پروانه هاي کوچيک بنفش مي 

 شدن.
 

خواد از حقاني بزنه بيرون ولي فکر شايان آروم خنديد و زير لب گفت : يه چيزي مي 
 نکنم پروانه باشه!
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 با حرفش ما هم زديم زير خنده که استاد متوجه شد.
 

 ببينيم؟ رو شما طرح ميشه احمدي آقاي –استاد 
 

 اينم هک رفته کار به توش طنز هاي رگه کمي من طراحي استاد البته.حتما بله –شايان 
 ودم دارم.خ از که ميشه ذهنيتي به مربوط

 
شايان يه جوري جدي حرف زد که استاد فکر کرد االن با چه طرح هوشمندانه اي رو 

به رو ميشه ولي همين که تصوير باب اسفنجي رو ديد يه لبخند محو زد و گرفتش رو 
 به بچه هاي کالس.

 
 کالس که تا اون موقع توي سکوت بود انگار يهو منفجر شد و همه زدن زير خنده.

 
 گرافيک دانشجوي يه عنوان به کردم مي فکر ولي احمدي آقاي بود جالب –ستاد ا

 !بدين خرج به بيشتري ابتکار
 
استاد شما گقتين طرح ذهني از خودمون بکشيم،منم هر چي فکر مي کردم فقط  -

اين تصوير توي ذهنم نقش مي بست.ولي اگه شما باهاش مشکل دارين مي تونم 
 عوضش کنم.

 
 نه الزم نيست.همين قدر که به خودتون زحمت دادين کافيه! –استاد 

 
 نظر لطف تونه استاد، کاري نکردم. -
 

استاد به يکي از بچه ها گفت که طراحي هاي همه رو جمع کنه و بهش تحويل 
بده.چند دقيقه اي رو صرف ديدن نقاشي هامون کرد و ديگه به بچه ها نشون نمي 

 داد، فقط خودش مي ديد.
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همچنان که مشغول ديدن طرح هاي بچه ها بود، روي يکي از طرح ها مکث کرد و 
بيشتر از يه دقيقه بهش خيره شد.بعد نقاشيو رو به بچه ها گرفت و گفت : اين مال  

 کيه؟!
 

همه ساکت شدن و به کاغذي که تو دست هاي استاد بود نگاه کردن.روي کاغذ 
سرخ و چشم هاي عمودي )=الفي(.چشم  صورت يه مرد کشيده شده بود با پوستي

چپش سبز رنگ بود،مثل انگوري که روي آب قرار گرفته باشه... چشم راست کامال 
مشکي بود.با اينکه ترسناک بود ولي حالت تصوير جوري بود که انگار شخصي که 

توي نقاشي هست کمي ناراحت بود و با نااميدي دستش رو الي موهاي سرخ رنگش 
نقاشي به قدري حرفه اي کشيده شده بود که تمام حس هاي نقاشش فرو کرده بود.

 رو القا مي کرد.
 

همه منتظر بوديم که صاحبش به استاد جواب بده که يهو حامي گفت : مال منه 
 استاد.

 
 درسته؟ بودين، اسکندري آقاي شما –استاد 

 
 .بله –حامي 

 
ت.کمي بعد رفت سراغ درس استاد ديگه چيزي نگفت و نقاشي ها رو کنار گذاش

 جديد و تا پايان کالس ديگه از طراحي بچه ها حرفي رد و بدل نشد.
 

 بعد از پايان کالس سه تايي اومديم توي سالن دانشگاه.
 
 ميشه بريم توي حياط؟! -
 

 .دارم کار مهدي با من نه، –بامداد 
 
 پس ما ميريم، تو هم هر وقت کارت تموم شد بيا. -
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 در باحال چيز يه گفت مهدي.حاميه به مربوط کارم.شو خفه لحظه يه –داد بام

 .کرده کشف موردش
 
 حاال کجاست اين مهدي؟ -
 

 !بذار جيگر رو دندون لحظه يه... .مياد االن –بامداد 
 

چند دقيقه توي سالن منتظر مونديم تا اينکه مهدي و رفيقش نيما رسيدن.مهدي 
وي حياط دانشگاه و اونجا حرف بزنيم.همگي رفتيم توي ازمون خواست تا بريم ت

 حياط.ما چهار تا روي نيمکت نشستيم و مهدي هم سرپا جلوي ما ايستاد.
 

 بگي؟ همونجا نميشد –شايان 
 

 ...بهتره اينجا.بود خفه هوا اونجا نه –مهدي 
 

 !خب؟ –بامداد 
 

ي همسايه ي ماست.البته نه اسکندر  حامي اين.بگم خواستم مي اينو...آهان –مهدي 
 همسايه ي ديوار به ديوار،توي کوچه ي ما زندگي مي کنن.

 
 همين؟ –شايان 

 
 جن خانوادگي اينا که بود پيچيده محل توي بودن اومده که اوايل... نه –مهدي 
 رو اينا ي قضيه واسش و اومد ميانه از بابام رفيق وقت چند بعد  . حرفا اين از و گيرن
 رديم.اونم گفت که اينا جن گير نيستن.يه چيزي فراتر از اون.ک تعريف

 
 فراتر از "اون" يعني فراتر از چي؟ -
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 .ديگه گير جن از فراتر يعني داروين، خنگي چقدر تو اه، –مهدي 
 

 !ست دوجنسه حامي پسره، اين –نيما 
 

 ميزني؟ مفت حرف چرا! نيست جنسه دو ابله شو خفه –مهدي 
 

 !گفتي خودت –نيما 
 

 ".ست دورگه" گفتم.ست دوجنسه گفتم کي من –مهدي 
 

 !!؟ خارجيه رگش يه يعني –شايان 
 

 .جنه ش ننه يا باباش يا يعني!آدم و جن ي دورگه... نه اونجوري ي دورگه –مهدي 
 

 مطمئني؟ –بامداد 
 

 مي شهر ي همه... گفت مي بابام رفيق اين ولي دونم نمي من –مهدي 
 شناختنشون،کال مشهور بودن.

 
 .نکنه درد دستت ، باشه –بامداد 

 
 نداري؟ کاري ديگه کنم، مي خواهش –مهدي 

 
 ... .قربونت نه، –بامداد 

 
مهدي و نيما باهامون خدافظي کردن و رفتن.ما هم راه افتاديم و از دانشگاه اومديم 

 بيرون.
 

،تابلوئه باباهه مطمئنا –شايان   .جن 
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 اين اونوقت.ديد نميشه که رو جن باشه، کشک حرفا اين ي همه ممکنه –بامداد 
 ميره؟ رژه همه جلوي يکسره چجوري باباهه

 
کي گفته جن رو نميشه ديد؟! چرا شايعه درست ميکني؟ من که با شايان  -

 موافقم.بعدم تو که ميگي باباهه يکسره جلوي همه رژه ميره، خودت تا حاال ديديش؟
 
 .نميشه دليل اين ولي نه، –امداد ب
 
در هر صورت، من فکر مي کنم بايد با حامي حرف بزنم.شايد بتونه يه جوري به  -

 باباش حالي کنه که بي خيال من بشه.
 

 کرد؟ شکايت ازشون نميشه –شايان 
 

 هاگ ديده، شون خونه توي رو بابا اين که کنه مي ادعا داروين فقط! بابا نه –بامداد 
يه وقت اشتباه کرده باشه چي؟! يا اينکه طرف ثابت کرد اين کارو نکرده؟ اصال ممکنه 

 يارو سر اين موضوع با داروين چپ بيفته و بيچارش کنه!
 

 ايدب کني شکايت بخواي اگه تازه! بودم نگرفته نظر در اينارو...ميگي راست –شايان 
 !!!دولت حساب به بريزي هم تومن هزار بيست

 
 ووو...! حاال بيست تومن هم پولي نيست...!ا -
 

 شهرونديه هر حق که شکايت يه خاطر به که عدالتيه بي اين ولي آره، –شايان 
 تبيس االن خودت نيست پولي ميگي که تو تازه.بگيرن مفت پول تومن ،بيست
 داري؟ جيبت تو تومن

 
 اشه.معلومه که ندارم!... ولي بازم دليل نميشه حرف تو درست ب -
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 شايان؟ ي خونه مياي االن داروين....شين بحث اين خيال بي حاال –بامداد 
 
نه مي خوام برم خونه ي خودمون ببينم اتاقم چه ريختي شده، شايد بعد از ظهر يه  -

 سر بيام.
 

بعد از طي کردن مسير کوتاهي با همديگه از بچه ها جدا شدم و سمت خونه مون 
مي کردم متوجه نمي شدم قضيه ي باباي حامي چيه؟ چرا  حرکت کردم.هر چي فکر

اين وسط به من بدبخت گير داده؟!! چرا با شايان و بامداد کاري نداشته؟! ...البته 
شايد هم اينجوري نباشه! چون بامداد جلوي من و شايان يه سيلي محکم از يه 

نمي کنن؟! در  دست نامرئي خورد.حتما روي اونا هم اثر داشته... ولي چرا شکايتي
 صورتي که وقتي من روي کوه سيلي خوردم کامال متوجه شدم.

 
کل راه رو با همين افکار طي کردم و اصال متوجه نشدم چجوري اون همه راه رو پياده 
رفتم! نزديک ظهر رسيدم خونه.در خونه باز بود.مثه اينکه بابا توي خونه بود و داشت 

ر ميومد.رفتم داخل و ديدم بابا لوله کش اورده با کسي حرف مي زد.صداشون تا دم د
تا لوله ها رو درست کنه.بابا متوجه اومدن من نشد چون توي اتاق با لوله کش 

 سرگرم حرف زدن بود.منم رفتم توي آشپزخونه که ديدم مامان اونجاست.
 
ي اومدين؟ -  سالم، شما ک 
 

قت رو تميز مي کنيم...بابات هم اتا داريم اومديم زود صبح از ما.سالم عليک –مامان 
 لوله کش اورده تا توي همين يکي دو روزه گاز رو وصل کنيم.

 
 واسه در و ديوارش مي خوايد چي کار کنيد؟ -
 

 .دز رنگ روش گرفته،نميشه دود....پايين بريزيم رو ديوار کچ بايد کنم فکر –مامان 
 
 که... . پس کلي طول مي کشه تا رديف بشه...شانس ندارم -
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 دوباره رو وسيله وااّل  نبودي اتاق توي خودت اوردي شانس نداره، اشکال –مامان 
 وسايلت ي همه ديديم کرديم مي تميز رو اتاقت داشتيم ما که هم االن.خريد ميشه

 .سالمن سالم داشتي کمد توي که هايي لباس.نسوختن
 
 جدي؟!! فکر مي کردم همه شون سوخته باشن! -
 

 .کرديم تعجب هم ما اتفاقا –ن ماما
 
 من ميرم يه نگاهي به اتاق بندازم. -
 

 .بهتره نباشن بيرون،اونجا بيار کمد توي از هم هات لباس پس –مامان 
 

از آشپزخونه بيرون اومدم و رفتم سمت اتاق خودم.هيچکس توي اتاق نبود.در کمد 
اس هام سالم مونده بودن.مثه ديواري رو باز کردم و ديدم مامان راست مي گفت، لب

اينکه زياد هم بد شانس نيستم! اما کتاب هام در سمت ديگه ي اتاق کامال جزقاله 
شده بودن.خيلي حيف شد چون کتاب هاي مربوط به احضار ارواح رو با بدبختي جور 
کرده بودم.دوباره برگشتم طرف کمد ديواري تا لباس هامو بيارم بيرون.همه ي لباس 

البته زياد هم نبودن روي دست چپم انداختم و خواستم از اتاق بيام بيرون  ها رو که
که يه چيزي توي کمد ديواري توجهم رو جلب کرد.برگشتم و دقيق نگاه کردم، ديدم 
صفحه ي چوبي اي که بامداد بهم داده بود گوشه ي کمد افتاده.خم شدم و از اونجا 

وجه شدم روي صفحه سوخته و سياه برش داشتم.با دقت که به صفحه نگاه کردم مت
شده! هر چي فکر مي کردم نمي فهميدم چجوري لباس ها سالم موندن اونوقت 

صفحه سوخته! يعني آتيش فقط به صفحه رسيده بود؟! هر دو تا در کمد ديواري رو 
باز کردم و روش دقيق شدم ولي اثري از سوختگي نديدم.به فکرم رسيد که شايد 

که داشتن اينجا رو تميز مي کردن صفحه رو توي کمد انداخته مامان و بابا، صبح 
 باشن.براي همين برگشتم به آشپزخونه و از مامان پرسيدم.

 
 شما اين صفحه رو توي کمد انداخته بودين؟! -
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مامان به صفحه که توي دستم بود نيم نگاهي انداخت و گفت : نه، من همچين 
 چيزي نديدم.

 
 بابا چي؟ -
 

 شده؟ چي مگه حاال.بذاره کمد توي رو چيزي بابات نديدم کنم، نمي فکر –ان مام
 
 هيچي، همينجوري پرسيدم. -
 

مجبور شدم تمام روز رو توي خونه بمونم و کمک کنم تا وضعيت اتاقم کمي رو به راه 
بشه.بعد از ظهر هم نتونستم يه سري به بچه ها بزنم.البته زياد هم مشتاق اين کار 

م ،چون خيلي خسته بودم.خوشبختانه لوله کش هم، همون روز لوله هاي گاز رو نبود
رديف کرد و ديگه راحت مي تونستيم از گاز استفاده کنيم.اين وسط فقط اتاق من 

 بود که بال استفاده مونده بود.
 

حوالي ساعت ده شب بود.شيرين و شبنم جلوي تلويزيون نشسته بودن ولي من به 
م که صداي تلويزيون و چراغ روشن برام اهميتي نداشت.رختخوابم قدري خسته بود

رو يه گوشه از پذيرايي پهن کردم و خوابيدم.بچه ها هم مراعات کردن و چند ثانيه 
بعد چراغ ها و تلويزيون رو خاموش کردن و رفتن.پنج دقيقه اي از خوابيدنم نگذشته 

کسته شدن يه شيشه رو از بود و چشمام تازه داشتن گرم مي شدن که يهو صداي ش
زيرزمين شنيدم.صدا اونقدر شديد بود که از جام بلند شدم و خواستم به بقيه خبر 
بدم که ديدم شيرين و شبنم سراسيمه از اتاق شون بيرون اومدن.اونا هم صدا رو 
شنيده بودن.قبل از اينکه بين مون حرفي رد و بدل بشه دوباره صداي شکستن 

اين بار مامان و بابا هم از اتاق بيرون اومدن و وارد هال شيشه به گوش رسيد و 
 شدن.

 
 !بود؟ کجا از صدا –بابا 

 
 از زيرزمين. -
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 مطمئني؟ –بابا 

 
 آره، چون روي زمين خوابيده بودم متوجه شدم. -
 

بابا به سمت حياط حرکت کرد و همه ي ما هم پشت سرش راه افتاديم.با اينکه 
ودن بابا معذبم ولي اين يه بار خدا رو شکر کردم که خونه ست، وگرنه بيشتر وقتا از ب

 خودم تنهايي مجبور بودم برم زيرزمين!
 

وارد حياط شديم. بابا در زيرزمين رو باز کرد و رفت داخل.منم پشت سرش رفتم و 
 مامان هم اومد ولي شيرين و شبنم توي حياط موندن.

 
ابا کمي جلوتر رفت چند ثانيه بعد به گوشه اي از با دقت به زيرزمين نگاه کرديم.ب

 انتهاي زيرزمين اشاره کرد و گفت : اينجاست...
 

جلوتر رفتيم و ديديم چند تا شيشه ي ترشي که البته خالي بودن با برخورد يه سنگ 
 شکسته شدن.بابا بي درنگ گفت :" حتما کار همسايه هاست."

 
به عقلش نرسيد که زيرزمين ما هيچ پنجره اي  اما غير ممکن بود!فک کنم اون لحظه

نداره.تا جمله ش تموم شد مي خواستم اينو بهش بگم که دوباره صداي شکستن 
شيشه تکرار شد.اين بار از توي خونه بود.سريع از زيرزمين بيرون اومديم و برگشتيم 

توي خونه.بابا شديدا عصباني بود و همش همسايه ها رو متهم مي کرد.اما 
..ترسيده بودم.مي دونستم قضيه چيه ولي مي ترسيدم بگم و اين بار خودم من.

تبديل به متهم رديف اول بشم! حتما مي ذارنش به حساب کارهايي که من انجام 
 مي دادم.

 
همه دنبال اين بوديم که بفهميم اين بار کدوم شيشه رو شکستن.شبنم از توي اتاق، 

شون و ديديم آينه اي که روي ميز گذاشته ما رو صدا زد.همگي رفتيم سمت اتاق 
بودن شکسته...بدون اينکه شيشه ي پنجره آسيبي ديده باشه.ديگه هيچ شکي 
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.مطمئن بودم مامان هم متوجه اين موضوع شده  نداشتم که کار  يه موجود فراطبيعي 
 ولي حرفي نمي زنه...اون لحظه فقط سعي مي کرد بابا رو آروم کنه.البته بابا وقتي که
ديد شيشه ي پنجره سالمه از گير دادن به همسايه ها دست برداشت.مامان و بابا 
نمي خواستن موضوع رو کش بدن، نمي دونم چرا...شايد خودشون هم ترسيده 

 بودن ولي ديگه دنبال قضيه رو نگرفتن.
 

بابا اجازه نداد ما به آينه دست بزنيم و خودش خرده هاي آينه رو جمع و جور 
 ن سعي کرد جو رو آروم کنه و بعد نيم ساعت همه برگشتن تا بخوابن.کرد.ماما

 
خدا خدا مي کردم اتفاق ديگه اي نيفته.طاق باز روي رختخوابم دراز کشيدم.سردم 

بود براي همين پتو رو کامال روي خودم انداختم و سرمو کردم زير پتو تا گرم شم.چند 
ردم خروارها چيز، روم ريخته دقيقه اي با آرامش گذشت اما يه آن احساس ک

شد.جوري که سنگيني ش رو از زير پتو حس کردم.پتو رو از روي سرم برداشتم ولي 
ديدم چيزي نيست! به خودم تلقين کردم که فکر و خيال برم داشته.دوباره سعي 
کردم بخوابم اما بازم اون حالت تکرار شد.به شدت ترسيده بودم...کم کم اشکم 

ر يه نفر رو به وضوح حس مي کردم.طاقتم داشت تموم ميشد داشت درميومد.حضو
و براي همين بلند شدم چراغ رو روشن کردم.خواستم برگردم و روي تشکم بشينم که 

 متوجه يه چيزي توي رختخوابم شدم.
 

براي يه لحظه هول برم داشت.هر چي نگاه مي کردم متوجه نمي شدم چيه! شبيه يه 
ت بهش نگاه کردم.يه کم نخ تابيده شده بود و انقدر گره توپ بود.جلو رفتم و با دق

ش زده بودن که مثل يه گلوله شده بود.نمي دونستم هدف شون از اين کارا چيه؟! 
حتي نمي دونستم اين کارا زير سر  اجنه ست يا ارواح؟!! برام سوال شده بود که اين 

به سرم بذاره؟! فقط اتفاقا به خاطر ندونم کاري هاي خودمه يا کسي قصد داره سر 
 مي دونستم هر چي که هستن...من نخواستم شون... .

 
از خوابيدن يا حتي نشستن توي رختخوابم منصرف شدم.چراغ رو خاموش کردم. يه 
گوشه ي پذيرايي نشستم و به ديوار تکيه دادم.سرمو روي زانو هاش گذاشتم و فقط 

الص بشم.اما اين وسط تنها به اين فکر مي کردم که چجوري از شر اين قضايا خ



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران بد

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 5 3  

 

آرزوم اين بود که اين آزار و اذيت ها متوجه خونوادم نشه...حتي بابا و شيرين با اون 
اخالق گندشون.در غير اين صورت يا کارم به خودکشي مي کشه يا اينکه به طور 

 طبيعي از عذاب وجدان مي ميرم.
 

ر فکر ناجوري در مورد مدت زيادي رو در همين حالت سپري کردم.توي اون مدت ه
 عاقبت خودم به ذهنم خطور مي کرد که بالخره همونجا خوابم برد.

 
ساعت نزديک هفت صبح بود که از خواب بيدار شدم.خونه با نور خورشيد روشن 

شده بود، اين کمي خيالم رو راحت مي کرد.رفتم و سر جام دراز کشيدم.ديگه از اون 
 نبود. نخ تابيده شده روي تشکم هم خبري

 
خوابيدنم زياد طول نکشيد چون نيم ساعت بعد همه از خواب بيدار شدن و سر و 

صداشون نمي ذاشت بخوابم.هر چند بقيه فکر مي کردن من هم مثه اونا تمام شب 
 رو خوابيدم... .

 
براي اينکه خوابم بپره رفتم و صورتم رو با آب سرد شستم.وقتي برگشتم ديدم بابا 

جلوي تلويزيون نشسته و مامان هم مشغول انداختن سفره ست.مي توي پذيرايي 
خواستم برم توي اتاق خودم که تازه يادم افتاد اتاق خودم به باد رفته.به ناچار رفتم 

توي اتاق شيرين و شبنم.شيرين توي اتاق نبود و شبنم هم روي تختش نشسته 
ره ولي فقط شبنم از تخت بود.با اينکه اتاق شيرين و شبنم جاي دو تا تخت رو هم دا

استفاده مي کنه...شيرين عادت داره روي زمين بخوابه.بدون هيچ حرفي رفتم توي 
 اتاق و يه گوشه نشستم.

 
 شبنم همين که منو ديد سر جاش نشست و گفت : چته ؟ چرا داغوني؟

 
 ديشب نتونستم بخوابم. -
 

 چرا؟ –شبنم 
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تي، مي توني به من يه قرص   خفن معرفي هيچي...ميگم تو دانشجوي پزشکي هس -
 مي کني؟يه چيز قوي...که آدمو با مشت و لگد هم نتونن از خواب بيدار کنن.

 
 گرفتي؟ خوابي بي –شبنم 

 
 يه همچين چيزايي.حاال سراغ داري يا نه؟ -
 

 برات دکتر حتما بايد.نميده بهت نسخه بدون داروخونه ولي دارم سراغ آره –شبنم 
 سه.اگه مشکلت خيلي حاد  برو دکتر!بنوي

 
 آره...شايد مجبور بشم برم. -
 

در همين حين مامان ، من و شبنم رو براي صبحونه صدا زد.شبنم مي خواست بره 
 بيرون که بهش گفتم به مامان بگه من خوابم.حوصله ي هيچي رو نداشتم... .

 
کشيدم.با اينکه خيلي خسته بالشت شبنم رو برداشتم و روي زمين انداختم و دراز 

بودم اما فکر و خيال در مورد اتفاقاي ديشب اجازه نمي داد بخوابم.دوست داشتم 
همه چيز زودتر درست بشه.از جام بلند شدم که آماده بشم و برم پيش شايان...اون 

 روي کتاب ها تسلط بيشتري داره.حتما راهش رو مي دونه.
 

ه بامداد هم زنگ زدم که بره خونه ي شايان.مي از خونه بيرون اومدم و سر راه ب
خواستم هر چي زودتر قضيه رو براشون تعريف کنم.از سر خيابون يه تاکسي گرفتم و 
سريع خودمو به خونه ي شايان رسوندم.به محض رسيدن همه ي جريان رو براشون 

 تعريف کردم.
 

و بودم حتما سکته ت جاي اگه اي،من زنده هنوز که کلفتي پوست خيلي تو –شايان 
 مي کردم!

 
 .ميگه راست –بامداد 
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 حاال بگيد من چي کار کنم؟ اصال چرا اين اتفاقات براي شما نميفته؟ -
 

شايان از جاش بلند شد و رفت سمت کتاب هاش و مشغول گشتن شد.بامداد هم 
کمي مکث کرد و گفت : حس مي کنم چند وقت پيش براي من هم يه اتفاقايي 

...ولي خيلي خفيف بودن و زود هم تموم شدن.مثال چند شب بود که تب مي افتاد
 کردم و خيس عرق از خواب مي پريدم.

 
 خب چي شد که قطع شد؟ کار خاصي کردي؟ -
 

 جن کرد مي فکر مامانم فقط.باشم داده انجام خاصي تمرين نمياد يادم نه، –بامداد 
 و پياز مي ذاشت. چاقو يه بالشتم باالي همين واسه شدم زده

 
 شايد مي خواسته ساالد درست کنه؟ -
 

بامداد خنديد و گفت : خفه شو مسخره، مامانم معتقد  که جن ها از بوي پياز و تيزي 
 بدشون مياد.

 
 چه مامان باحالي داري. -
 

 .دونم مي –بامداد 
 
 وضعيت از آره راست ميگي...منم يادمه چند شب پيش حسابي تب کرده بودم ولي -

 اون شب تا حاال خيلي بدتر شده.
 

 شايان در حالي که چند تا کتاب دستش بود برگشت و پيش ما نشست.
 
 شايان، به نظر تو از کجا شروع شده؟ -
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 !واهلل دونم نمي –شايان 
 

 قول همديگه به پيش هفته دو تقريبا.کنيم مرور رو هامون برنامه بياين –بامداد 
 فکني کنيم. برون داديم

 
 روح ناگهاني شدن جدا فکني برون منفي نتايج چون نيست فکني برون اثر –شايان 

 .کنه مي فرق خيلي اين با ديده ديشب داروين که چيزايي! بدنه از
 

 باشي؟ کرده باز چاکراهاتو که نمياد يادت تو داروين –بامداد 
 
 فق نيستم،ديگه بي خيالش شدم.نه بابا...اوايل اين کارو مي کردم ولي ديدم مو -
 

 باشه؟ رفتن کوه ي مسخره ي پروژه خاطر به نکنه –شايان 
 
نخير نابغه! مي دونم دوست داري سرکوفت اين کوه رفتن رو به من بزني ولي قبل  -

از کوه رفتن هم يه اتفاقايي واسه من افتاد...از جمله ديدن باباي حامي تو حياط 
 خونه مون!

 
ه سکوت کرديم، بامداد در حالي که با خودش زمزمه مي کرد گفت : چي چند ثاني

بوده که روي شايان تاثير نذاشته...روي من يه کم...روي داروين از همه بيشتر...؟ 
 نمي دونم!

 
 يهو شايان با صداي بلند گفت : صفحه !

 
 !ترسيدم مار، زهر –بامداد 

 
ي مسخره ي تو بود.يادتونه ، من زير بار  صفحه اون تقصير االغ، ديگه آره –شايان 

 نرفتم ازش استفاده کنم؟
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 خب گيريم که کار صفحه بوده باشه، چرا تاثيرش روي من و بامداد مساوي نبوده؟ -
 

 !ميگه راست –بامداد 
 

شايان فورا يکي از کتاب هاشو باز کرد و گفت :" توي اين کتاب نوشته که چند نوع 
. يه نوع روح خبيث وجود داره که اول چند نفر رو اذيت مي کنه و روح خبيث داريم..

بعد  يه مدت ،اذيت و آزارش فقط متوجه يه نفر ميشه.احتماال ايني که تو رو اذيت 
مي کنه از همين نوع  ." وقتي صفحه ي مورد نظر رو پيدا کرد کتاب رو ، رو به من و 

 بي اشاره کرده بود.بامداد گرفت.درست مي گفت، نويسنده به چنين مطل
 
 حاال من بايد چي کار کنم؟ -
 

 چيزايي همچين کال يعني.نداره وجود براش خاصي تمرين...بگم چي واهلل –شايان 
 همچين به اگه که نوشته ها کتاب از تا دو يکي توي.غيرمعموله گرايي روح توي

 .بگيرين کمک حسابي و درست مديوم يه از برخوردين مسائلي
 
 وسط مديوم کار درست از کجا پيدا کنم؟ اين -
 

 البته که...حامي باباي همون شناسم، مي شهر اين توي من که کسي تنها –بامداد 
 !کرد حساب کمکش رو بشه کنم نمي فکر

 
 !ه؟باش داشته کمک قصد حامي باباي شايد که کردين فکر اين به حاال تا –شايان 

 
 ارت از قيافه ش مي باره.ممکن نيست، تو که نديديش...شر -
 

 پرس امروز از من.حاميه باباي از بهتر بريم کسي هر سراغ وضعيت اين توي –بامداد 
 کار يه نظرم به فقط...نه يا هست شهر اين توي اي ديگه مديوم ببينم کنم مي جو و

 !درسته کارمون اين چقدر دونم نمي بکنيم،ولي بايد هم ديگه
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 کاري؟ چه –شايان 
 

 ئنامطم.تو مشکل مورد در! باباش مورد نه البته...بزنيم حرف حامي با اينکه –بامداد 
 .کنه کمک تونه مي

 
 حاال فرض کن طرف دستش با باباش تو يه کاسه باشه، اونوقت چي؟ -
 

 .نباش نگران ميارم، گير واست بلد کار مديوم   يه من اونوقت –بامداد 
 

تا بعد از ظهر پيش بچه ها موندم و تمام مدت در مورد اون روز کالس نداشتيم و من 
مشکل من حرف زديم.نزديک ساعت چهار بعد از ظهر بود که از خونه شايان بيرون 
اومدم.تصميم داشتم تمام مسير رو پياده طي کنم و سر راه از داروخونه قرص خواب 

 و... .يا آرامبخش بگيرم.خودمو به نزديک ترين داروخونه رسوندم و رفتم ت
 
ببخشيد، من يه بسته قرص خواب مي خوام...ترجيحا رازاک باشه.چون يه سري  -

 قرص ها تاثيرشونو روي من از دست دادن.
 

يارو که تا اون لحظه با دقت به حرف هاي من گوش مي کرد ، مکث کرد و به من 
 خيره شد و بعد چند ثانيه گفت : بدون نسخه نمي تونم رازاک بدم.

 
 ني هيچ راهي نداره؟يع -
 

 يارو ديگه چيزي نگفت...اين دفعه حتي نگاه هم نکرد.
 

بدبختانه اين نزديک ترين داروخونه ي منطقه بود...حاال فهميدم، شبنم راست مي 
گفت.بدون نسخه نميدن.با حالي گرفته از داروخونه اومدم بيرون و به راهم ادامه 

ه دکتر.شايد اينجوري داروهاي موثر تري دادم.يه لحظه به ذهنم رسيد برم پيش ي
 هم گيرم بياد.
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از همونجا راهم رو کج کردم سمت مرکز شهر.ده دقيقه اي خودمو به ميدون اصلي 
 شهر رسوندم.

 
توي پياده رو داشتم به تابلوي پزشکا نگاه مي کردم.مونده بودم برم پيش دکتر مغز و 

رو انتخاب کردم، فوق  فوقش خود دکتره اعصاب يا روانپزشک! ...در آخر روانپزشک 
بهم ميگه اشتباه اومدم!مطب دکتره طبقه ي دوم بود.از پله ها باال رفتم و وارد مطب 
شدم.همونطور که حدس مي زدم خيلي خيلي خلوت بود.تنها بيماري که اونجا مي 

 ديدم خودم بودم! رفتم جلوي ميز منشي و سالم کردم.
 
 تن؟ببخشيد، آقاي دکتر هس -
 

 .باشين منتظر دقيقه چند بايد.کنن مي ويزيت بيمار دارن االن ، بله –منشي 
 
 بعد...ويزيتش چقدره؟! -
 

 .هجده دفترچه بدون تومن، پونزده دفترچه با –منشي 
 

المصب چقدر هم دندون گرد بود. من خاک بر سر هم که يهويي اومده بودم و 
ه تومن رو پياده شم.بعد از چند دقيقه انتظار دفترچه نداشتم مجبور شدم همون هجد
 بالخره نوبتم شد و وارد اتاق دکتر شدم.

 
يارو دکتره يه مرد حدودا چهل و پنج ساله بود که يکسره لبخند هاي تصنعي مي 

 زد...قشــــنگ رو مخ من بود.
 

 دکتر با يه لبخند مليح : "خب دوست عزيز، من در خدمتم."
 
ون که من يه چند شبي ميشه کم خوابي دارم، گاهي اوقات هم از عرض به حضورت -

خواب مي پرم...بي خود و بي جهت.االن رفتم داروخونه قرص خواب بگيرم گفتن 
 بدون نسخه نميدن...براي همين مجبـــور شدم بيام خدمت شما.
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 ) از قصد کلمه ي "مجبور" رو طوري ادا کردم که يه حالي ازش گرفته باشم(

 
 همينه؟ مشکلت تنها مطمئني –دکتر 

 
 بله ديگه...فکر کنم. -
 

 خوابي، مي که مواقعي اون مثال داري؟ مشکلي چه ديگه خوابي، بي جز به –دکتر 
 خاصي دليل يه بايد هات پريدن خواب از اون حال هر به چون بيني؟ نمي کابوس
 .باشه داشته

 
خواب بيدار ميشم انگار هيچ خوابي در کار  واهلل چي بگم! يادم نمياد.يعني وقتي از -

نبوده.ولي فکر کنم کابوس مي بينم چون يه بار توي خواب داد و بيداد راه انداخته 
 بودم...البته خواهرم اينو گفت.

 
 مي کرف ولي چيه مشکلت دقيقا بدونم بايد بنويسم دارو برات بخوام من اگه –دکتر 
با خانواده ت مشکلي نداري؟...يا مثال اخالق  ببينم، بگو! بگي خواي نمي تو کنم

 خاصي... .
 
 مثال ناهنجاري اخالقي؟ -
 

 .نبود اين منظورم...دقيقا نه –دکتر 
 
پس چرا من اينجوري برداشت کردم؟ البته مهم نيست...باشه آقاي دکتر ميگم.من  -

 مي کنيم.با دو تا از دوستام يه گروه روح گرايي داريم.تمرينات احضار ارواح 
 

همين که دکتره اين حرف رو شنيد حالت چهره ش کامال تغيير کرد...مثال مي 
خواست نشون بده که حرفاي من خيلي براش جالبه و خوشش اومده ولي تابلو بود 

 که همه ي حرکاتش ساختگيه.
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 خب، ادامه بده...خيلي جالب شد. -دکتر

 
دم اومد.االن يه چند وقتي ميشه که هيچي ديگه...داشتم چي مي گفتم؟ آهان يا -

من يه چيزايي مي بينم.مثال چند شب پيش يه نفر توي خونه مون ظاهر شد و بعد، 
اتاق من منفجر شد...طرف هم غيبش زد.يا اينکه شيشه هاي خونه مون بدون هيچ 

 عامل خارجي اي مي شکنن... .
 

رد و ازم خواست ادامه دوباره دکتره با حالتي مشتاقانه اي حرفاي منو تاييد ک
بدم.بعضي وقتا حسابي خندم مي گرفت ولي خودمو کنترل مي کردم.خالصه انقدر 
يارو وقتش آزاد بود که مجبور شدم تمام اتفاقات اخير رو براش تعريف کنم.تا اينکه 
بحث مون به شخصيت من رسيد.دکتر همش نظر خودمو در مورد خودم مي پرسيد 

اين حرفا.جالبه که در تمام مدت هم حرفاي من و با شور و و ارتباطم با بقيه و از 
اشتياق تاييد مي کرد...اصال هم کاري نداشت که من چي ميگم.براي اينکه امتحانش 

کنم و ببينم واقعا از روي صداقت داره حرفاي منو تاييد مي کنه يا نه بهش گفتم : 
 م مياد... ""آقاي دکتر من حقيقتا از خودم متنفرم...خيلي از خودم بد

 
 دکتر با اشتياق گفت: خب خب، خيلي خوبه...ادامه بده.

 
 ديگه مطمئن شدم خودش بيشتر از من به روانپزشک احتياج داره!

 
خوشبختانه همونجا بحث مون تموم شد و برام چند تا قرص و دارو نوشت و البته 

 ازم خواست يه جلسه ي ديگه هم برم پيشش.
 

 رو از داروخونه گرفتم و خودمو به خونه رسوندم.سريع رفتم داروها
 

رفتم توي آشپزخونه تا قرص هامو بخورم.از شانس بد، شيرين هم توي آشپزخونه 
بود...به خاطر بي خوابي ديشب شديدا خسته بودم و منتظر نشدم شيرين از 

 آشپزخونه بيرون بره.يه ليوان آب برداشتم و دونه دونه قرص مي خوردم.
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 شدي؟ مريض سالمتي به –ن شيري

 
 سالمت باشي. -
 

 .ميگم مامان به ميرم نگي اگه –شيرين 
 
 برو بگو. -
 

شيرين عصباني شد و عين بچه هاي دو ساله پاشو به زمين کوبيد گفت : بگو ديگه! 
 ميرم به بابا ميگم ها!

 
هم  م بلد  با دختراشخب برو بگو! اتفاقا منم بايد يه چيزايي رو به بابا بگم ، ببين -

 کلنگي برخورد کنه يا نه ؟!
 

مي دونستم شيرين کامال متوجه شده در مورد دوستيش با بامداد حرف مي 
 زنم...ديگه چيزي نگفت و از آشپزخونه بيرون رفت.

 
قرص ها رو خوردم و رفتم توي رختخوابم، يه گوشه ي پذيرايي دراز کشيدم.همه ي 

راغ اتاق شيرين و شبنم خاموش بود.داشتم از خستگي بال چراغ هاي خونه غير از چ
 بال ميزدم و هنوز نخوابيده، پلک هام سنگين شده بودن.

 
کم کم داشت خوابم مي برد که متوجه صداي در زيرزمين شدم،انگار داشت آروم باز 
ميشد.چون باد ميومد احتمال دادم باد، در زيرزمين رو باز و بسته کرده باشه...بدون 
توجه به صدا دوباره سعي کردم بخوام.چند ثانيه نگذشته بود که صداي بهم خوردن 
چند شيشه رو از زيرزمين شنيدم که هر لحظه بيشتر ميشدن.ديگه مطمئن شدم اين 

صداها تصادفي به وجود نيومدن.حسابي ترسيده بودم، سر جام نشستم.نمي 
صداها ختم بشه که يهو به  دونستم چي کار کنم.آرزو مي کردم قضيه به همين سر و
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خاطر صداي َبم سقوط يه جسم، يکه خوردم...انگار يه نفر از ارتفاع زيادي پريد روي 
 پشت بوم.صدا به قدري زياد بود که همه از اتاق هاشون بيرون اومدن.

 
 قبل از اينکه کسي فرصت کنه حرفي بزنه دوباره صدا تکرار شد.

 
 نظر مي رسيد گفت : فکر کنم صدا از پشت بوم بود.مامان که از همه نگران تر به 

 
بابا رفت سمت راهرو و گفت : "من ميرم يه نگاهي بندازم...حتما کار همسايه 

 هاست."
 

مامان هم دنبال بابا راه افتاد و هر دو رفتن روي پشت بوم.شيرين و شبنم هم توي 
دم... دوباره صدا تکرار شد و راه پله، منتظر وايساده بودن...اما من هنوز توي هال بو

شبنم، مامان و بابا رو صدا زد و ازشون خواست بيان پايين.همين لحظه بود که برق 
قطع شد و ثانيه اي بعد صداي به هم کوبيدن  در هال به گوش رسيد.مطمئن بودم 
که قراره اتفاق بدي بيفته.انقدر هول شده بودم که نمي دونستم بايد چي کار کنم! 

به قدري تاريک بود که مسير آشپزخونه رو هم گم کرده بودم.از اون طرف همه جا 
شيرين و شبنم هم سر و صدا راه انداخته بودن و نمي ذاشتن صدا به صدا برسه.يه 

نفس عميق کشيدم و سعي کردم خونسرد باشم.دستمو به ديوار گرفتم و خواستم برم 
يه دست بزرگ مچ پام رو گرفت از آشپزخونه چراغ قوه بيارم که به وضوح حس کردم 

و با قدرت کشيد... افتادم و پشت سرم محکم به زمين برخورد کرد و آه از نهادم بلند 
شد.ضربه اي که به سرم خورد باعث شد يه خرده بي حس بشم و به هيچوجه توان 
صدا زدن بقيه رو نداشتم.هنوز تماس دست رو، روي مچ پام حس مي کردم، داشت 

اق خودم مي کشوند.با ورود به اتاق، تماس دست قطع شد و در اتاق منو به سمت ات
 با شدت به هم کوبيد.

 
همه جا تاريک بود و هيچ چيزو نمي تونستم ببينم.به زحمت مي تونستم حرکت 

کنم.حس مي کردم يه نفر توي اتاق مشغول راه رفتنه ...آروم قدم برمي داشت...ديگه 
م و خونه تو سکوت مطلق بود.تمام حواسم به صداي شيرين و شبنم هم نمي شنيد

اطرافم بود که متوجه يه صداي ديگه شدم.مثل صداي نفس کشيدن بود اما چيزي 
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شبيه ُخر ُخر هم بين نفس هاش شنيده ميشد.هر لحظه منتظر يه اتفاق وحشتناک 
بودم...دعا مي کردم زودتر بقيه متوجه موضوع بشن يا الاقل برق وصل بشه...چند 

ه اي نگذشته بود که حرکت دستي رو، روي گردنم احساس کردم.گردنم از ترس ثاني
کامال منقبض شده بود.متوجه شدم اون دست به طرز عجيبي بزرگه! با اينکه دستش 

 روي گردنم بود ولي فشاري حس نمي کردم.
 

صداي شبنم رو شنيدم که داشت منو صدا ميزد.چند ثانيه بعد يه نفر از اهالي خونه 
اتاق رو باز کرد.با باز شدن در اتاق سوزشي روي گردنم حس کردم...مثل يه خراش  در

 و بعد مامان چراغ رو روشن کرد و غير از من هيچکس توي اتاق نبود.
 

 مامان با نگراني پرسيد : چي شده؟ چرا اومدي اينجا ؟
 

يزي پيدا در حالي سعي مي کردم بشينم جواب دادم : مي خواستم يه چراغ قوه اي چ
 کنم، اشتباهي اومدم اينجا...تاريک بود، خوردم زمين.

 
با زحمت از جام بلند شدم و از اتاق بيرون اومدم.ترجيح دادم اون لحظه در مورد 
اتفاقي که افتاده ، مخصوصا به مامان حرفي نزنم.با اينکه خيلي ترسيده بودم ولي 

 سعي مي کردم قيافه م ضايع نباشه.
 

ي روي پشت بوم نبود، فکر کنم همسايه ها بودن و زود هم رفتن خونه کس –مامان 
 شون.

 
 همين.ميشن ُپررو دارن خيلي بکنيم، ها همسايه اين حال به فکري يه بايد –بابا 

 .سراغشون برم که روزاست
 

بابا و مامان توي پذيرايي مشغول حرف زدن شدن.شيرين و شبنم هم داشتن به 
ن.کسي حواسش به من نبود. رفتم توي آشپزخونه و کنار حرفاشون گوش مي داد

ديوار نشستم.به پشت سرم دست کشيدم تا ببينم خون اومده يا نه...خوشبختانه 
نشکسته بود.خراش روي گردنم هم خونريزي نداشت.فقط جاش مي سوخت.به 
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خاطر اتفاقي که افتاده بود و البته بي خوابي  شب قبل شديدا سرم درد مي کرد.مي 
ترسيدم قضيه رو به بقيه بگم، چون اين موجود هر چي که هست فقط با من کار 

 داره.اگه بهشون بگم فقط باعث ترس شون ميشم، همين و بس!
 

همين لحظه مامان وارد آشپزخونه شد و گفت : چرا اينجا نشستي؟ ديگه پاشو برو 
 بخواب، کسي توي پذيرايي نيست.

 
 باشه . -
 

 را ناراحتي؟چ ؟ چته –مامان 
 
 ناراحت نيستم، خستم. -
 

 شده؟ زخم چرا گردنت –مامان 
 
 وقتي افتادم زمين اينجوري شد. -
 

از آشپزخونه بيرون اومدم و چراغ هاي پذيرايي رو خاموش کردم و دوباره برگشتم 
روي رختخوابم دراز کشيدم.ساعت نزديک يک شب بود.با اينکه خيلي خسته بودم از 

بم نمي برد.فکرم شديدا مشغول بود.دوست داشتم اين موضوع رو به يکي ترس خوا
بگم ولي همش به اين نتيجه مي رسيدم که گفتنش فايده اي نداره. يقينا همه 

مخصوصا بابا و مامان مسبب اصليش رو خودم مي دونن به خاطر اينکه فکر مي 
نمياد.فقط شايان و کنن خودم دنبال اين کارا بودم! تازه کاري هم از دست شون بر

بامداد مي تونستن به دادم برسن...بايد هر چي زودتر بگردم دنبال يه مديوم، چون 
 حتي خودم هم نمي دونم اين کارا زير سر چه موجوديه؟! جن يا روح؟

 
پتو رو، روي خودم کشيدم و سعي کردم به هيچ چيز فکر نکنم.خونه تو سکوت بود و 

اي شنيده نمي شد.کم کم داشت خوابم مي برد که يه به جز صداي باد، صداي ديگه 
نفر چراغو روشن کرد.چشمامو به زور باز کردم و به کليد برق نگاه کردم...از کسي 
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خبري نبود! چند ثانيه صبر کردم به اميد اينکه يکي از اهالي خونه رو ببينم اما خيلي 
د ونسرد باشم.بلنزود فهميدم کار اونا نيست.يه نفس عميق کشيدم و سعي کردم خ

شدم و رفتم سمت کليد برق. چراغ رو خاموش کردم و زود برگشتم سر جام.همين که 
دراز کشيدم دوباره چراغ روشن شد.اعصابم به هم ريخته بود...نزديک بود بزنم زير 
گريه.انگار يکي تعهد داشت سر به سرم بذاره و اجازه نده بخوابم.خواستم بلند شم و 

ش کنم که يهو خودش خاموش شد.با ترس و لرز همونجا نشستم برم چراغ رو خامو
 و هر لحظه منتظر يه اتفاق ترسناک بودم.

 
حدودا يه ربع نشستم اما اتفاقي نيفتاد.خيالم کمي راحت شده بود.بلند شدم و رفتم 

سمت آشپزخونه تا چند تا از قرص هامو بخورم و راحت بخوابم.با اينکه سر شب 
ثر نکرده بودن.قرص ها رو ريختم توي دستم و يه ليوان آب خورده بودم ولي ا

برداشتم.هنوز قرص اول رو نخورده بودم که شيرين اومد توي آشپزخونه.يه پشت 
چشم هم واسم نازک کرد و رفت سمت يخچال.در حالي که داشتم قرص ها رو يکي 

رو  هيکي مي خوردم نگاهم به شيرين بود.يه لحظه به فکرم رسيد به شيرين قضي
 بگم.با اينکه اخالق خيلي گندي داره ولي دلم خنک ميشه که حداقل به يه نفر گفتم.

 
 بدم؟ شناسنامه! من؟ به زدي ُزل چرا چيه؟ –شيرين 

 
 نه، الزم نيست. -
 

 .نکن تعارف خواستي وقت يه اگه حال هر به –شيرين 
 
 م يا نه.مي خواستم يه چيزي بگم، داشتم تصميم مي گرفتم بهت بگ -
 

 .مياد خوابم...بگو زودتر بگو، خواي مي اگه –شيرين 
 
 خودت که مي دوني من دنبال روح گرايي بودم... . -
 

 نيستي؟ ديگه االن يعني!! بودي؟ –شيرين 
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چرا هستم...ولي يه اتفاقي افتاده که توي تمرين هام يه وقفه پيش اومده.داشتم  -

 از تمرينات رو اشتباه کردم.يه خرده از کنترلم خارج شده.مي گفتم...فکر کنم يه جايي 
 

 چي؟ يعني –شيرين 
 
يعني جديدا يه اتفاقايي برام ميفته که توي روح گرايي عادي نيستن.مثال همين سر  -

 و صداهاي امشب...دليلش همسايه ها نبودن.
 

به کشتن  رو مون همه آخرش دونستم مي! زدي؟ گندي چه سرت، بر خاک –شيرين 
 ميدي!

 
ســيس! حاال داد و بيداد راه ننداز! نترس...با شماها کاري ندارن.چند شبه که  -

شروع شده ولي همه ي تاثيراتش رو خودم بوده...شما فقط سر و صداش رو 
 شنيدين.

 
 .ُکشمت مي خودم بميريم، تو خاطر به ما اگه داروين، بگم بهت خالصه –شيرين 

 
شپزخونه بيرون رفت.واقعا تحت تاثير عالقه ش به خودم قرار گرفتم! اينو گفت و از آ

برگشتم و روي رختخوابم دراز کشيدم.از خستگي سرم داشت گيج مي رفت.نمي دونم 
چرا قفسه ي سينه م درد گرفته بود.حس مي کردم قلبم درد مي کنه طوري که نمي 

م.دوست داشتم زودتر تونستم روي شونه هام بخوابم و مجبور شدم طاق باز بخواب
خوابم ببره.هنوز دو سه دقيقه اي از خوابيدنم نگذشته بود که صداي تق تق 

شنيدم.اول متوجه نشدم صدا از کجاست.فکر کردم خياالتي شدم.دوباره سعي کردم 
بخوابم که صدا تکرار شد.صدا از سمت چپم بود...از طرف پنجره ها.وقتي براي 

شدم يه نفر داره به پنجره ضربه مي زنه.صداي  سومين بار صدا رو شنيدم متوجه
ضربه جوري بود که انگار يه نفر داشت با انگشت، آروم به شيشه ي ضربه ميزد.نمي 

دونستم چي کار کنم! صدا جوري نبود که کسي از اهالي خونه رو از خواب بيدار 
ي کنه.فقط داشت روي اعصاب من راه مي رفت.هر با که به مرز خوابيدن نزديک م
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شدم صداي تق تق به گوش مي رسيد.حس مي کردم يه نفر منو زير نظر داره و به 
من نگاه مي کنه.يه لحظه فکر کردم شايد اين صداها با خاطر باد باشه که باعث 

ميشه شاخه ي درخت به پنجره برخورد کنه، چون صداها چندان منظم نبودن.براي 
و رفتم سمت پنجره، مرگ يه بار شيون اينکه خيالم از اين بابت راحت بشه بلند شدم 

هم يا بار! آروم و با احتياط جلو رفتم از پشت شيشه به حياط نگاه کردم.کسي پشت 
پنجره نبود.بيرون باد شديدي در حال وزيدن بود و شاخه هاي درختاي حياط رو به 

شدت حرکت ميداد.وقتي مطمئن شدم کسي پشت پنجره نيست خيالم راحت 
دم سر جام که دوباره صداي تق تق رو شنيدم با اين تفاوت که اين شد.خواستم برگر

بار تندتر به شيشه ضربه زد و صداي تق تق ، سه بار تکرار شد.احساس کردم يه نفر 
مي خواد منو متوجه خودش کنه.قلبم تند تند مي تپيد...مردد بودم برگردم سمت 

ه ند ثانيه با دقت به شيشپنجره يا نه. يه لحظه مکث کردم و برگشتم سمت پنجره.چ
 نگاه کردم...از صدا خبري نبود...باز هم منتظر موندم ولي صدايي نشنيدم.

 
براي اينکه خيالم راحت بشه که اون صدا عامل ديگه اي داره جلوتر رفتم تا از پشت 

شيشه، زير پنجره رو نگاه کنم.خواستم دستم رو به شيشه تکيه بدم که يهو چنان 
ارد که عقب عقب رفتم.انگار برق منو گرفته بود...ناگهان چيزي مثه ضربه اي بهم و

 برق به بدنم پريد.
 

با شوکي که بهم وارد شد کامال خواب از سرم پريد...گرچه هر بار هم که مي خواستم 
بخوام، يه چيزي مانع ميشد.خوابيدن توي اون وضعيت هيچ فايده اي نداشت.فقط 

 ته.باعث ميشد اتفاقاي بدتري بيف
 

تمام شب توي خونه راه رفتم و هر از گاهي مي نشستم.ديگه سعي نکردم بخوابم و 
اتفاق ديگه اي هم نيفتاد.حين راه رفتن ياد اون روانپزشک بي شعور افتادم با اون 
قرص هايي که بهم داده! يادم باشه برم مطبش و اون هجده تومن رو از حلقومش 

 بکشم بيرون.
از ظهر بود.انقدر خسته بودم که حال و حوصله ي هيچي رو ساعت نزديک سه بعد 

نداشتم.فقط دوست داشتم برم سراغ اون دکتر نکبت ، يا حالشو بگيرم و يا مجبورش 
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کنم برام قرص قوي تري بنويسه.زود آماده شدم و رفتم توي راهرو تا کفش هامو 
 بپوشم.

 
ساد و گفت : کجا داري وقتي داشتم کفش مي پوشيدم مامان اومد باالي سرم واي

 ميري؟
 
آخ، ببخشيد يادم رفت اجازه بگيرم...دارم ميرم يه قرص خوابي چيزي از داروخونه  -

 بگيرم.دو شبه نتونستم بخوابم.
 

 .شدن قرمز هم چشمات! شدي مريض شايد –مامان 
 
 قرمزي چشمام به خاطر بي خوابيه وگرنه مريض نيستم. -
 

 هم مريضيه ديگه. خوابي بي خب –مامان 
 
 اي بابا...مادر من گير دادي ها...همون که شما ميگي درسته.حاال اجازه ميدي برم؟ -
 

 .بيا زود شب ولي برو –مامان 
 
 مگه شب چه خبره؟ -
 

 . نکنه پيله بهت وقت يه بابات که بياي زود ميگم...نيست خبري –مامان 
 
 باشه، خدافظ. -
 

ن و با تاکسي خودمو به مطب دکتر  رسوندم.وارد مطب شدم و از از خونه زودم بيرو
 منشي پرسيدم : آقاي دکتر هستن؟

 
 .داخله مريض االن بله، –منشي 
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 باشه پس منتظر مي مونم. -
 

 منشي بدون معطلي گفت : حق ويزيت با دفترچه پونزده تومن، آزاد هجده تومن.
 

اد وگرنه راهت نميدم.منم اصال به حرفش توجه منظورش اين بود که پول رو رد کن بي
 نکردم...نامردم اگه دست کنم تو جيبم!

 
 روي صندلي نشستم و منتظر شدم.موبايلم شروع کرد به زنگ زدن.

 
 الو؟ -
 

 چطوري؟ داروين، سالم –بامداد 
 
 افتضاح. -
 

 شده؟ چي باز –بامداد 
 
ارو جن...روح...هر کوفتي، اون نذاشت ديشب هم نتونستم بخوابم، يعني اون ي -

بخوابم.هر بار که مي خواستم بخوابم يه اتفاقي افتاد تا اينکه بي خيال خوابيدن 
 شدم.

 
 رو حامي ولي دانشگاه رفتم امروز من! خرابه خيلي وضع پس اوه، –بامداد 
 نفرو يه کردم، جو و پرس هم مديوم مورد در.نداشت رو ش شماره هم کسي.نديدم

 هم معرفي کردن...تونستم آدرس خونه ش رو پيدا کنم.فقط مونده برم اونجا... .ب
 
 به نظرت مي تونه کمک کنه؟! -
 

 .خوبه کارش شنيدم بگم، چي واهلل –بامداد 
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 خدا کنه بتونه، وگرنه يا اجنه و ارواح منو مي ُکشن، يا خودم دخل خودمو ميارم. -
 

 ميشه.من امروز ميرم پيش يارو. درست...نباش نگران –بامداد 
 
 ميشه منم باهات بيام؟ -
 

 برسوني؟ خودتو توني مي...برم خوام مي ديگه ساعت نيم يه حتما، آره –بامداد 
 
 آره، اتفاقا االن خونه نيستم.کجا همديگه رو ببينم؟ -
 

 خوبه؟ اينا شايان خيابون سر –بامداد 
 
 باشه، اونجا مي بينمت.فعال... -
 

 .خدافظ –بامداد 
 

موبايلمو گذاشتم توي جيبم و به منشي  نگاه کردم، ديدم با تعجب به من خيره 
شده.براي اينکه ديگه نگاه نکنه يه لبخند تصنعي، از اونايي که دکتر مي زنه بهش زدم 

 و اونم سريع متوجه شد.
 

تم ون توجه به منشي رفچند ثانيه بعد يه نفر از اتاق دکتر بيرون اومد.بلند شدم و بد
 توي اتاق.

 
 به به، چقدر زود اومدين.فکر مي کردم چند روز ديگه بياين. -دکتر

 
واهلل ديروز تصميم داشتم ديگه اين طرفا نيام ولي بدبختانه قرص هاتون اثر نکردن  -

 و من تمام شب بي خوابي کشيدم.اين شد که مجبور شدم دوباره بيام.
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ت مثه ديروز مخ منو کار بگيره اما بهش فهموندم که فقط براي دکتر اول مي خواس
قرص ها اومدم.اونم چند تا قرص جديد برام نوشت و قبل از اينکه از اتاقش برم 

بيرون گفت : ببخشيد! اگه خودتون بخواين ، من مي تونم يه سري درمان هاي ديگه 
 غير از قرص رو هم براتون تجويز کنم.

 
قرص ها رو امتحان کنم ، اگه اثر نکرد حتما دوباره برمي گردم.در  اجازه بدين اين -

ضمن، به خاطر تجويز اشتباه ديروزتون ، امروز پولي بابت ويزيت پرداخت نمي 
 کنم...با اجازه.

 
اينو گفتم و سريع از مطب دکتر جيم زدم.به جيق و ويق منشي اش هم توجهي 

 بازي اي راه انداخته بود!نکردم...به خاطر چندر غاز پول، چه کولي 
 
 گفتي اين آدرس رو از کجا گير اوردي؟ -
 

 مگفت منم حرفا، اين و معروفه يارو گفت مي...کرده معرفي بهم داييم پسر –بامداد 
 .شد فرجي يه شايد پيشش بريم

 
 راه کارمون کلي موجوديه چه سر زير کارا اين بگه بهمون فقط اگه –شايان 
واقعا گيج شدم! توي اين چند روز کل کتاب ها رو زير رو کردم،دقيقا  من چون...ميفته

نصف نويسنده ها گفتن ارواح نمي تونن چيزي رو لمس کنن، نصف ديگه شون هم 
برعکس، جالبه که همه شون هم سند و مدرک رو کردن! آدم مي مونه حرف کدومو 

 باور کنه.
 

کنيم.خونه ش توي محله هاي اطراف خيلي زود تونستيم آدرس خونه ي يارو رو پيدا 
شهر بود.کوچه ي شلوغي داشت.بامداد شروع کرد به زنگ زدن.کمي منتظر شديم 

 ولي کسي درو باز نکرد.چندين بار زنگ زديم اما خبري نشد.
 

 .نيست خونه يارو...نداره فايده –شايان 
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ه از اون طرف کوچ ديگه نااميد شده بوديم و مي خواستيم برگرديم که دو تا پسر بچه
 دويدن و خودشونو به ما رسوندن و يکي شون گفت : با صاحب اين خونه کار دارين؟

 
 !مياد؟ ک ي دوني مي تو آره، –بامداد 

 
اون يکي زود جواب داد : صاحبش ُمرده.جن ها کشتنش.داداشم ميگه گوشت 

 صورتشو َکنده بودن.
 

 ون.بدوين.کار ت پي برين ها بچه...ديگه خب –شايان 
 

شايان ديگه نذاشت اون دو تا بچه چيزي بگن و فرستادشون رفتن.ولي من واقعا 
 واسه خودم نگران شده بودم!

 
 يعني جن ها مي تونن همچين بالهايي سر مردم بيارن؟ -
 

 چهل کالغ يک چقدر نشناختي رو مردم! گفتن چيزي يه اينا حاال بابا، اي –بامداد 
 کنن؟ مي کالغ

 
 اب ها جن شنيدم من چون بوده دعانويس احتماال يارو اين تازه.ميگه راست –شايان 

 .چپن خيلي ها دعانويس
 
 ولي من مي دونم... -
 

 اين بريم بيا.کشه نمي چيزا اين به تو کار نترس،! رو حرفا اين کن ول –بامداد 
يدا مي کنم...بعدم پ رو حامي اين فردا تا من.بخواب خونه برو بعد بگيريم، داروهاتو

 ميفتم دنبال يه مديوم درست درمون.
 

همونطور که بامداد گفته بود داروها رو از داروخونه گرفتيم و راهي خونه ي ما 
شديم.بچه ها تا سر کوچه با من اومدن و سريع رفتن.ساعت تقريبا شش و نيم بعد 
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ن پاييز متنفرم، تا از ظهر بود که رسيدم خونه.هوا کامال تاريک شده بود...از همي
 بجنبي هوا تاريک ميشه!!

 
کليد انداختم و وارد راهرو شدم.به محض ورود با جمع کثيري از کفش هاي فاميل رو 
به رو شدم...باز اينا چتر شدن خونه ي ما! نمي دونم چرا هر چقدر فاميل هاي بابام 

د خونه شدم و رو سگ محل مي کنم از رو نميرن؟! اصال حوصله شون رو نداشتم.وار
باهاشون سالم و عليک کردم.مثل هميشه پاي ثابت چتر شدن، مادربزرگم رو ديدم و 

همچنين ايرج و عهد و عيال و عمه ها و... .خالصه جاي خواجه حافظ رو خالي 
 کرديم.

 
بعد از سالم و احوالپرسي هاي الکي پناه بردم به اتاق شيرين و شبنم.دو شب بود که 

و به زور مي تونستم خودمو سر پا نگه دارم.فقط دوست داشتم نخوابيده بودم 
بخوابم.موبايلمو خاموش کردم و دراز کشيدم.مامان اومد توي اتاق و گفت : پاشو 
 بچه، مثال مهمون داريم! بيا يه چند دقيقه پيششون بشين تا بابات ما رو نُکشته... .

 
شااهلل روزي نيست که اينجا مهمون چيه قربونت برم؟ اينا صاحب خونه ان...ما -

ل پ نشن.  ناهار و شام ت 
 

 .بشين اونجا دقيقه چند يه بيا چي، هر حاال –مامان 
 
 باور کن انقدر خستم حتي نمي تونم راه برم، ولي اگه تونستم حتما ميام. -
 

 !نره يادت –مامان 
 
 نه يادم نميره. -
 

 ا هم ديگه برام اهميتي نداشت.مامان رفت و منم سعي کردم بخوابم.سر و صد
 

 مدت زيادي از خوابيدنم نگذشته بود که شيرين وارد اتاق شد و چراغ رو روشن کرد.
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 بيماري؟! -
 

 .بده جواب بيا زده، زنگ دوستت...پاشو،زودباش –شيرين 
 

مي خواستم بپرسم کدوم دوستم که با ديدن ذوقي که تو چهره ي شيرين بود 
 زم نيست!...به جز بامداد کس ديگه اي نمي تونه باشه.احساس کردم ال

 
 برو بگو خوابه. -
 

 .خونه زده زنگ که داره مهمي کار البد تازه...بيداري که تو –شيرين 
 
 باشه بابا... . -
 

 کاش موبايلمو خاموش نکرده بودم. اين بامداد ايبيکري هم وقت گير اورده...اه!
 

ي پذيرايي بود.قشنگ تو ديد همه ي مهمونا بودم.به ناچار از شانس بد، تلفن تو
 رفتم سمت تلفن و جواب دادم.

 
 بله؟ -
 

 چطوري؟ ، داروين سالم –بامداد 
 
 خوبم، البته داشتم مي خوابيدم که شما تماس گرفتي و خرابش کردي. -
 

 موبايلت بزنم،ولي زنگ تون خونه به خواستم نمي البته! ببخشيد ، آخ –بامداد 
خاموش بود.اينو مي خواستم بهت بگم...من با پسر داييم حرف زدم، گفت که توي 
يکي از روستاهاي اطراف، يه نفر هست که مي تونه کمک مون کنه.اگه مي توني 

 ،فردا بريم پيش يارو.
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 باشه، اگه تا فردا زنده موندم حتما ميريم. -
 

 نداري؟ کاري ، ديگه خب –بامداد 
 
 خدافظ. نه -
 

 .خدافظ –بامداد 
 

گوشي رو گذاشتم و به جمع نگاه کردم.همه ساکت بودن و بعضي هاشون از جمله 
بابا ،کامال حواسشون به من بود.بابا از اون طرف پذيرايي، جلوي همه با عصبانيت 

 پرسيد : کي بود؟!
 

به من که يه جوري پرسيد که انگار به من مشکوکه! از لحنش اصال خوشم نيومد، 
پسرم شک مي کنه اونوقت دختراش رو ول کرده به امان خدا...از اينکه جلوي فاميل 

هاش اينجوري حرف زد خيلي بهم برخورد.يهو آمپر چسبوندم و بدجور قاطي 
کردم.ديگه هيچي برام مهم نبود.تلفن رو برداشتم و محکم کوبيدمش روي زمين، 

اب شدن.با اين حرکت ، بابا بدتر از من طوري که خرد شد و دکمه هاش يه اطراف پرت
از کوره در رفت و از جاش بلند شد.ايرج خواست آرومش کنه و جلوشو بگيره که 

 سرش داد زد و بهش گفت دخالت نکنه.
 

منم مونده بودم فرار کنم يا نه...احساس کردم توي اون شرايط فرار جايز نيست، تازه 
گفتم فوقش يکي دو تا چک مي خورم  اصال رمق دويدن رو هم نداشتم.با خودم

ديگه... .نفهميدم چي شد که بابا به من رسيد.مچ دستمو گرفت و محکم کشيد 
سمت خودش...همه سعي مي کردن جلوي بابا رو بگيرن ولي بي فايده بود.خيلي 

عصباني شده بود.عصبانيت هاي بابام حسابي طوفاني بود و متاسفانه اون لحظه که 
م، اينو فراموش کردم... .بابا دست منو گرفته بود و داشت منو مي تلفن رو خرد کرد

برد توي حياط.مامان هم مدام بهم مي گفت از بابات عذر خواهي کن و به بابا هم 
مي گفت، غلط کرد و بچگي کرد ... .ولي نه گوش بابا بدهکار بود، نه من! با اينکه 
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کنم هر چند همش هم تقصير پشيمون بودم ولي غرورم اجازه نمي داد عذر خواهي 
 من نبود.

 
ديگه کم کم داشتم مي ترسيدم چون بابا منو مي برد سمت زيرزمين.هيچ جوره هم 
نمي تونستم دستمو از دستش جدا کنم...اصال زورم نمي رسيد! در زيرزمين رو باز کرد 
منو ُهل داد تو.خودش هم اومد داخل و درو بست.مي دونستم در مقابل کتک هاي 

...نه مي تونستم با با هيچ شانس دفاعي ندارم چون هيکلش خيلي از من درشت تر 
بزنم ، نه مي تونستم فرار کنم.اما به هيچوجه اهل التماس و ببخشيد گفتن هم 

 نبودم.
 

 بابا لحني تهديد آميز گفت : به چه حقي جلوي مادر من عين االغ لگد مي پروني؟!
 

عمر حسرتش به دلم مي مونه، براي همين گفتم :  مي دونستم اگه جواب ندم تا آخر
 از خودت ياد گرفتم َدريده و وحشي باشم.

 
همين که اينو گفتم بابا جوش اورد يه دونه محکم خوابوند زير گوشم.به قدري محکم 
بود که چشمام سياهي رفت.تو يه چشم به هم زدن، چپ و راستم کرد و توي زدن به 

جور مي تونست عقده شو روي تن و بدن من خالي هيچوجه تعارف نمي کرد.هر 
 کرد.بعد چراغ زيرزمين رو خاموش کرد و در هم قفل کرد و رفت.

 
براي چند دقيقه نمي تونستم حرکت کنم...از همه بيشتر ساق پاهام درد مي کرد.بابا 

کال عادتش بود، از بچگي ساق پاي منو هدف مي گرفت.حس مي کردم اگه فلج 
لي شانس اوردم.بعد چند دقيقه بالخره تونستم حرکت کنم و خودمو نشده باشم خي

بکشونم يه گوشه اي و به ديوار تکيه بزنم.مطمئن بودم اين بدترين درگيري عمرم با 
بابا بوده.هيچوقت تا اين حد ُکلنگي برخورد نمي کرد.از خونه هم صدايي 

صبح بخوام اونجا نميومد...نمي دونستم مهمونا رفتن يا نه.نگران بودم که تا 
بمونم...هواي زيرزمين شديدا سرد بود و انگشت هام کامال يخ زده بودن.ديگه 

داشت اشکم درميومد.هيچ کس هم نيومد توي حياط تا حداقل خيالم کمي راحت 
بشه که منو فراموش نکردن.نور چراغ  توي کوچه از شيشه هاي شکسته ي در، وارد 
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روشن کرده بود.به صورتم دست کشيدم و متوجه زيرزمين شده بود و اونجا رو کمي 
 شدم دماغم هم خونريزي داره.

 
حدودا نيم ساعت از بودنم توي زيرزمين مي گذشت اما از اهالي خونه خبري 

نبود...سرمو روي زانوهام گذاشته بودم که متوجه يه صدا شدم.با اون صدا از جا 
زيرزمين بود...بين وسيله هايي  پريدم و فورا سرمو بلند کردم.صدا از سمت ديگه ي

که اون طرف بودن.ثانيه اي نگذشته بود که صدا دوباره تکرار شد.انگار چند تا از 
وسايل در حال جا به جا شدن بودن ولي نور چراغ برق به اون سمت زيرزمين نمي 
رسيد و در تاريکي مطلق بود.قلبم داشت ميومد توي دهنم.هيچ راهي براي فرار از 

که نداشتم.سر و صداها بيشتر شدن و چند ثانيه بعد سکوت برقرار شد.هر اون مهل
چي به اون طرف نگاه مي کردم چيزي نمي ديدم.تا اينکه در چند قدمي خودم متوجه 
هيئت يه نفر شدم...کمي اونطرف تر، روي به روي من ايستاده بود.از ترس زبونم بند 

ئن بودم کارم تمومه.همين لحظه اومده بود.بي اختيار اشک هام سرازير شدن.مطم
بود که اون، حرکت کرد و جلو اومد.دقيقا توي نور چراغ برق قرار گرفته بود.هيکلش 
خيلي درشت بود. نور به اندازه اي نبود که بتونم صورتش رو ببينم ولي دست هاش 
پيدا بودن...دست هايي بزرگ با انگشت هايي باز...فاصله ي انگشت هاش از هم 

د بودن ** )**يکي از شياطيني که در زمان حضرت سليمان، نزد آن حضرت خيلي زيا
حاضر شد و خود را "مرة بن خزف" معرفي کرد.او اکنون در کوهستاني نامعلوم زنداني 
است(... آروم آروم جلو اومد و خودشو به من رسوند.با دست هاي بزرگش منو بلند 

تم صورتش رو ببينم.دست هاش رو کرد و به ديوار چسبوند...اما باز هم نمي تونس
گذاشت روي قفسه ي سينه م و فشار داد.فشار به حدي بود که به زور مي تونستم 

 نفس بکشم.بعد با صدايي َبم و عجيب گفت :" تو خواستي من اينجا باشم."
 

لحظه اي ار فشار دادن دست برنمي داشت.سنگيني زيادي رو روي خودم حس مي 
م.چند ثانيه بعد احساس سنگيني با سوزشي دردناک همراه کردم.توان حرکت نداشت

شد.بدنم کامال بي حس شده بود ولي هنوز حواسم به دور و برم بود.در همين حين 
اون، دستش رو از روي قفسه ي سينه م برداشت و من روي زمين افتادم.مي خواستم 

 حرکت کنم ولي نمي تونستم.حتي نمي تونستم چشمام رو باز نگه دارم.
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 متوجه يه صدا پشت در زيرزمين شدم.
 

مامان بود که با گريه مي گفت :" داروين جان بيا از بابات معذرت خواهي کن تا اين 
 قائله ختم بشه."

 
نمي تونستم کوچکترين حرکتي بکنم يا حتي جواب مامان رو بدم.درد و سوزش 

برام سخت شديدي توي قفسه ي سينه م حس مي کردم طوري که نفس کشيدن 
بود.مامان چند بار صدام کرد و جوابي نشنيد.بعد از چند بار صدا زدن و جواب 

 نشنيدن، ديگه صداي مامان رو نشنيدم... .
 

طولي نکشيد که مامان برگشت و در زيرزمين رو باز کرد.يه نفر ديگه هم همراهش 
دم که بود ولي چون حرف نمي زد نمي دونستم کيه.فقط صداي مامان رو مي شني

باهاش حرف مي زنه.همين که به من نزديک شدن، مامان شروع کرد به گريه و بي 
تابي.اون کسي که همراهش بود سعي مي کرد آرومش کنه و تا حرف زد فهميدم 
بامداده.فکر کنم فاميل هاي بابا انقدر نسبت به اين موضوع بي تفاوت بودن که 

هيچ تعجبي هم نداشت.بامداد چندين  مامان از بامداد کمک خواسته بود...که البته
بار خيلي آروم منو صدا زد و اميد داشت که خودم بتونم بلند شم و همراهش برم اما 
توي اون شرايط اين کار براي من غير ممکن بود، چون حتي نمي تونستم چشمامو 

 باز کنم.
 

 و بهبامداد به آهستگي گفت : من نمي تونم تنهايي ببرمش، ميشه برين دم در 
 شايان بگين بياد کمک کنه؟!

 
مامان بدون اينکه چيزي بگه بيرون رفت و بامداد پيش من موند.چند دقيقه بعد 

شايان هم اومد.شايان و بامداد از در پشتي که توي حياط قرار داشت اومده بودن و 
 خيلي زود منو به بيمارستان رسوندن.
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ه پنجره ي اتاق نگاه کردم و ديدم صبح وقتي بيدار شدم روي تخت بيمارستان بودم.ب
شده.شايان روي يه صندلي کنار تخت نشسته بود و سرشو روي تخت گذاشته 

 بود.ولي خواب نبود چون فورا سرشو از روي تخت برداشت.
 

 بابات دوني مي که تو بدي؟ سکته رو ما بود نزديک ديشب! شدي؟ بيدار –شايان 
! من و شايان تا صبح استرس داشتيم از اونور ذاري؟ مي سرش به سر چرا اينجوريه

 هم مامانت دم به دقيقه زنگ ميزد و حالتو مي پرسيد... .
 

انگار شايان خيلي دلش از دست من ُپر بود و يه بند حرف ميزد.اصال مهلت نمي داد 
 من چيزي بگم... .

 
 کي به شما خبر داد؟ -
 

دونم کي به بامداد خبر داد! ما هم يه  نمي ولي...کرد خبر بامداد که منو –شايان 
آژانس گرفتيم و سه سوته خودمونو رسونديم خونه ي شما.فقط خدا رو شکر بابات ما 
رو نديد وگرنه مي زد ما رو هم نفله مي کرد...وقتي ما اومديم صداي عربده هاشو از 
و مخونه تون مي شنيديم.خيلي وحشتناک بود! راستي بهت گفتم يکي از دنده هات 

 برداشته؟
 
 جدي؟! -
 

 داخ! کنه پاره پهلوتو بود ممکن وگرنه نشکسته اوردي شانس فقط ، آره –شايان 
 !برداشته؟ مو ت دنده که زدت چجوري باباتو،مگه کنه لعنت

 
 راستشو بخواي اين يکي کار بابام نبود. -
 

 بود؟ کي کار پس –شايان 
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ين ديده بودم براي شايان تعريف کردم.البته همه چي رو در مورد کسي که توي زيرزم
اولش باور نمي کرد...يعني به خاطر ترسش دوست نداشت باور کنه ولي کم کم 

 باورش شد.
 
شايان ، تو از خونه مون خبر داري؟ نکنه اون يارو که توي زيرزمين بود بره سراغ  -

 بقيه؟!
 

ا مامانت حرف زديم، چيزي در مورد ب بار چند ديشب از بامداد و من...بابا نه –شايان 
اين موضوع نگفت.فقط نگران تو بود.البته ما بهش نگفتيم دنده ت مو برداشته.فکر 

 کنم طرف حساب اون يارو فقط تو باشي... .
 
 حاال من بايد چي کار کنم؟ -
 

 اتفاق کسي براي حال به تا ميگي تو که چيزي اين دونم، نمي من –شايان 
حداقل من همچين چيزي نشنيدم.ولي چيزي که مسلمه اين  که  يا...نيفتاده

موجوداتي که ميان سراغ تو روح نيستن، وگرنه حتما توي کتاب ها بهشون اشاره مي 
 کردن.من فکر مي کنم بايد حتما بريم پيش يه جن گير.

 
 به نظرت ممکنه مشکل از خونه مون باشه؟! -
 

خونه تون باشه، چون ديشب تمام مدت من  داليلش از يکي شايد...آره –شايان 
اينجا نشسته بودم.چيز غير عادي اي نديدم.من ميگم يه چند وقت بيا پيش من، 
شايد اوضاع بهتر شد.تا اون موقع هم مي گرديم يه بابايي رو پيدا مي کنيم که 

 مشکل تو رو اساسي حل کنه.
 
 بريزم. نمي دونم...مي ترسم بيام اونجا زندگي تو رو هم بهم -
 

 .خودم با مسئوليتش ، افتاد اتفاقي هر.نباش نگران نه –شايان 
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اون روز قرار شد که من چند وقت برم و پيش شايان بمونم اما مامان اومد و بهم 
گفت که بابا پشيمون و اين حرفا ولي غرورش اجازه نميده بياد عذرخواهي کنه! 

به هيچ صراطي مستقيم نبود و اجازه ...مرده شور اون غرورشو ببره.خالصه مامان 
نمي داد برم پيش شايان،اما نمي دونست به خاطر بابا نيست که من از خونه اومدن 

طفره ميرم،از يه طرف هم مي ترسيدم قضيه رو براش بگم و بدتر نگرانش 
کنم...همين که فهميد يکي از دنده هام ترک برداشته نزديک بود سکته کنه.اصال دلم 

 ش بگم واقعا چه اتفاقي توي زيرزمين افتاد.نميومد به
 

بعد از ظهر از بيمارستان مرخص شدم و به همراه بامداد راهي خونه شديم.توي راه 
چند بار نزديک بود از رفتن به خونه منصرف بشم اما بامداد بهم اطمينان داد که 

ال ي کرد خيخيلي زود برام يه مديوم يا جن گير قابل اعتماد پيدا مي کنه.خيلي سع
منو راحت کنه ولي نمي تونستم نسبت به اين موضوع بي تفاوت باشم.آخه مگه 

کسي تونست جلوي اتفاق ديشب رو بگيره؟ اگه قرار باشه اتفاق بيفته هيچکس نمي 
 تونه کمکم کنه!

 
بالخره به خونه رسيديم.خوشبختانه بابا خونه نبود.گرچه خودم مي تونستم راه برم 

 وامو داشت و کمک کرد و با هم وارد خونه شديم.خودش هم زود رفت.ولي بامداد ه
 

شبنم اصرار داشت که تا يه مدت اتاق شون دست من باشه ولي وقتي ديدم شيرين 
زياد به اين کار راضي نيست بهتر ديدم قبول نکنم.البته فقط به خاطر شيرين اين 

 ، دست خودم نبود.کارو نکردم...چون خودم هم از فضاهاي بسته مي ترسيدم
 

شب، بابا اومد خونه و مامان ازم خواست باهاش عادي رفتار کنم و به روي خودم 
نيارم! واقعا جالب بود...انگار من مقصر بودم.شايد هم به خاطر عذاب وجدانش 
بودم! نمي دونم...ولي به نظرم اينجوري بهتر  تا اينکه من مجبور بشم از اون عذر 

 خواهي کنم... .
 

اون شب هيچکس در مورد دعواي شب  قبل حرفي نزد...طوريکه که اصال اتفاق 
نيفتاده بود.با اينکه کسي به روي خودش نيورد ولي من کامال متوجه شده بودم که 
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رفتار بابا، با من خيلي خيلي سردتر از قبل شده بود.قديما گاهي اوقات يه نيم نگاهي 
 هم خبري نبود. بهم مي نداخت...ديگه از اون نيم نگاه

 
آخر شب، قرص هاي جديدي که دکتر برام نوشته بود رو خوردم و رفتم گوشه ي 

پذيرايي، روي رختخوابم دراز کشيدم.به خاطر دنده ام بايد طاق باز مي خوابيدم.هر از 
گاهي درد تو کل قفسه ي سينه م مي پيچيد و نفسم رو بند ميورد اما خوشبختانه 

کرد و لحظه اي بود...شديدا احساس خستگي مي کردم و زود  دردش ادامه پيدا نمي
 خوابم برد.

 
نمي دونم چه مدت بود خوابيده بودم...يه آن با صداي مهيبي از خواب پريدم.صدا 
مثل اين بود که يه نفر با تمام قدرت فرياد کشيد.صداش به قدري ترسناک بود که 

کسي نيستم که اون صدا رو شنيدم  فورا سر جام نشستم.خيلي زود فهميدم ، من تنها
 چون مامان و بابا هم سراسيمه از اتاق شون بيرون اومدن.

 
مامان با نگراني اومد طرف من و پرسيد : داروين جان ، تو بودي توي خواب فرياد 

 زدي؟
 
 نه، فکر نمي کنم...يعني يادم نمياد، ممکنه. -
 

به شيشه ي پنجره کوبيد و با اون  به محض تموم شدن جمله م انگار يه نفر محکم
صدا ، مامان جيغ کشيد و عقب عقب رفت.حسابي ترسيده بودم ولي بيشتر از خودم 
نگران مامان بودم...طفلي خيلي ترسيده بود.با صداي مامان، شيرين و شبنم هم از 
خواب بيدار شدن و با نگراني از اتاق شون بيرون اومدن.بابا که فکر مي کرد کسي 

ياط سريع خودشو به در رسوند و رفت توي حياط.با رفتن بابا انگار يه نفر توي ح
پنجره ها رو به مشت گرفت و مدام به شيشه ها مي کوبيد.من که نزديک پنجره 
بودم ، کمي از اونجا فاصله گرفتم.با اينکه از دست بابا خيلي شاکي بودم ولي مي 

اس نيمه باز بود و مامان مي ترسيدم با رفتنش به حياط باليي سرش بياد.در تر
خواست بره دنبال بابا که در، با نيروي عجيبي محکم بسته شد.ديگه همه فهميده 

 بودن اين کارا زير سر يه آدم معمولي نيست.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران بد

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 8 4  

 

 
لحظه اي بعد صداي مهيبي از سمت راهرو به گوش رسيد.انگار جسم بزرگي روي پله 

د که اون جسم بايد خيلي سنگين و ها مي غلتيد و پايين ميومد.از صدا معلوم بو
حجيم باشه.با شنيدن اين صدا شيرين و شبنم بيشتر از قبل ترسيدن و شروع کردن 
به صدا زدن بابا...ولي از بابا خبري نبود.مامان سعي داشت در تراس رو باز کنه اما 

 تالشش بي نتيجه بود.در جوري جفت شده بود که به سادگي باز نميشد.
 

بميرم ولي اين اتفاقا براي خانواده م پيش نياد.نمي دونستم بايد چي  دوست داشتم
کار کنم.شديدا ترسيده بودم.هر چي مي گذشت صدا به در ورودي نزديک تر ميشد و 
بابا هنوز توي حياط بود.اما بر خالف تصور من صداهايي که از راهرو شنيده ميشد 

و آروم تبديل شد.ديگه از مشت  هر لحظه کمتر و کمتر شد تا اينکه به پژواکي سبک
هايي که به شيشه ي پنجره کوبيده ميشدن هم خبري نبود.در تراس خود به خود با 

 حرکتي کوچيک باز شد و چند ثانيه بعد ، بابا سريع وارد خونه شد.
 

هيچوقت بابا رو با چنين حالتي نديده بودم.انگار به شدت ترسيده بود...حتي بيشتر 
ز من که اون موجود رو توي زيرزمين ديده بودم! هيچ حرفي از ما...بيشتر ا

 نميزد.شوکه شده بود.در رو بست و با وسواس از بسته شدنش مطمئن شد.
 

 مامان در حالي که صداش مي لرزيد گفت : چي شده؟! کسي تو حياط بود؟
 

بابا چيزي نگفت و از در فاصله گرفت.اومد و وسط پذيرايي روي زمين نشست.همه 
منتظر بوديم بگه چي ديده.من يکي که مطمئن بودم اون يارو رو ديده که انقدر به 

 هم ريخته.
 

همه به جز من دور بابا جمع شدن و شبنم دوباره پرسيد : بابا کسي رو توي حياط 
 ديدي؟

 
بابا کمي مکث کرد و گفت :نه...هيچکس نبود، من مي شنيدم که يه نفر به تمام 

 زنه ولي هر چي نگاه کردم کسي رو نمي ديدم! پنجره ها ضربه مي
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توي اين لحظه شيرين نگاه خصمانه اي به من انداخت و گفت : بفرما، ببين چه 

 گندي زدي ! تو که گفتي فقط با تو کار دارن! پس چي شد؟! ها ؟
 

همه به من نگاه کردن و اين وسط نگاه بابا از همه سنگين تر بود.بهم چشم غره اي 
اومد سمتم.بي درنگ يقه مو گرفت و منو کوبيد به ديوار...جوري که آه از  رفت و

نهادم بلند شد و درد شديدي توي قفسه ي سينه م احساس کردم ولي بابا اصال به 
 اين موضوع توجهي نداشت.باز هم خون جلوي چشماشو گرفته بود... .

 
ين بچه بازي هات کار ا با هم آخرش! ميزني کتکش چرا ميگن من به اونوقت –بابا 

 دست همه مون دادي!
 

مامان جلو اومد و تونست بابا رو از من جدا کنه.بي اختيار روي زمين نشستم.به 
فکرم رسيد همون لحظه برم پيش شايان...حداقل شايان درک مي کنه که من 

 نخواستم همچين اتفاقاتي بيفته.
 

زمه مي کرد : "فردا تکليفتو روشن بابا که شديدا عصبي بود، تهديد آميز زير لب زم
 مي کنم."

 
خدا مي دونه چه نقشه اي برام داشت ولي به خودم قول دادم که قبل از اجراي هر 

 طرحي از طرف بابا ، از خونه برم.
 

حوالي ساعت هشت صبح بود که از خواب بيدار شدم.خونه ساکت بود.انگار اولين 
صدا حاضر شدم و از خونه زدم بيرون.ظرف  کسي بودم که بيدار مي شدم.بدون سر و

مدت کوتاهي خودمو به خونه ي شايان رسوندم و اتفاقات شب قبل رو براش تعريف 
 کردم.

 
 حاال.خودم پيش ميومدي و بودي نکرده گوش مامانت حرف به ديروز کاش –شايان 

 .کنيم مي حلش رو قضيه ما کنه کاري بخواد بابات اينکه از قبل...نداره اشکال هم
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 بامداد نگفت تونسته کسي رو پيدا کنه يا نه؟! -
 

 دونم نمي ديگه دنبالش، برم ظهر از بعد خوام مي گفت من به که ديروز –شايان 
 .مياره گير نباش، نگران ولي. نه يا کنه کاري تونست

 
 امروز بايد بريم دانشگاه، بايد حامي رو ببينم. -
 

کار دستمون بده.آخه شنيدم ميگن نبايد به جن ها  حامي اين ترسم مي –شايان 
 اعتماد کرد چون خيلي دروغ ميگن.

 
يه جوري حرف مي زني انگار طرف واقعا جنه! فرضا هم اگه چيزايي که ميگن  -

 درست باشه يارو دورگه ست...نه جن خالص.
 

 !بگي؟ چي حامي به خواي مي تو ، ببينم بگو اصال –شايان 
 
يلي به اين موضوع فکر کردم...در مورد باباش که بهتره چيزي نگيم چون اتفاقا خ -

ممکنه به خاطر طرفداري از باباش باهامون چپ بيفته.تنها چيزي که به ذهنم ميرسه 
 اينه که ازش بخوام کمکم کنه.

 
 چي؟ نکرد اگه خب –شايان 

 
اک ديگه اي به سرم اه، خفه شو ديگه ! هي موج منفي ميده... اگه قبول نکرد يه خ -

 مي ريزم.خودکشي رو واسه همين روزا گذاشتن.
 

 داشتن؟ تاثير گرفتي که داروهايي اين راستي! کني؟ مي قاطي چرا حاال –شايان 
 
نه بابا، معلوم نيست دکتره مدرکشو از کجا گرفته.فقط مي خواد زير زبون آدمو  -

 بکشه، وگرنه هيچي بارش نيست.
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اگه مي رفتي پيش يه دکتر ديگه بهتر بود.کال روانپزشک ها يه  کنم فک –شايان 

 تخته شون کمه.
 
 گور پدرش... اگه اينا هم اثر نکردن ميرم پيش يکي ديگه. -
 

صداي زنگ در به گوش رسيد و شايان رفت تا درو باز کنه.چند ثانيه بعد شايان به 
 همراه بامداد اومدن داخل.

 
 تم تويي.به جون خودم مي دونس -
 

 ادهد اس ام اس بهم ها بچه از يکي.دانشگاه بريم زودتر پاشين سالم، عليک –بامداد 
 .ببينيمش بريم نپريده تا پاشين...ديده دانشگاه توي رو حامي که
 
 تا ما برسيم اونجا يارو رفته.کلي طول مي کشه. -
 

 .رسيم مي سوته سه.اوردم بابامو ماشين من –بامداد 
 
ينو شنيدم آماده شديم و زود راه افتاديم...فرصت خوبي بود تا حامي رو تا ا

ببينيم.فقط واسم عجيب بود که چجوري باباي بامداد ماشين رو بهش داده بود! 
 هيچوقت از اين کارا نمي کرد...يا حداقل من يادم نمياد!

 
تا حاال  چرا ريختين رو حامي با دوستي ي مسخره طرح اين که تا دو شما –شايان 

 شماره شو نگرفتين؟! واقعا خيلي باهوشيد... .
 

 هم اسممون حتي.نشد وقت اصال ولي بگيرم شو شماره خواستم مي من –بامداد 
 .نگفتيم بهش

 
 اسم منو مي دونه. -
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 کجا؟ از –شايان 

 
خودم بهش گفتم.اون روز که همديگه رو توي راهروي دانشگاه ديديم.باور نداري از  -
 ودش بپرس.خ
 

 .نيست بعيد هيچي اون از.کردم باور...بابا چرا –شايان 
 

من روي صندلي عقب ماشين نشسته بودم و حواسم به بامداد بود...فکرش خيلي 
 مشغول بود.حتي موقع رانندگي هم گاهي اوقات به کلي حواسش پرت ميشد.

 
هم بدي ، خودم ميرم بامداد ، تونستي کسي رو گير بياري؟ اگه فقط آدرسش رو  -

 پيشش.
 

 گرانن دنبالشم،. کنم پيدا رو کسي نتونستم ولي کردم جو و پرس...هنوز نه –بامداد 
 .نباش

 
 بايد خودم هم بگردم... -
 

 .هستم من...بگردي خواد نمي تو ، نه –بامداد 
 
 چرا؟! -
 

م بهتره.از اين بگرد من.نيست خوب زياد حالت تو چون...ميگم همينجوري –بامداد 
 و اون پرس و جو مي کنم و بالخره يکي رو گير ميارم.

 
 باشه...دستت درد نکنه. -
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چند دقيقه اي به دانشگاه رسيديم و من و شايان از ماشين پياده شديم.بامداد هم 
 مشغول پارک ماشين توي پارکينگ شد.

 
 به نظرت بامداد امروز به جوري نيست؟ -
 

، يه جورايي تو فکره...ولي وقتي چيزي نميگه البد دوست نداره ما  آره –شايان 
 بدونيم!

 
راست ميگي...منم مي خواستم ازش بپرسم ولي فکر کردم شايد دوست نداشته  -

 باشه به ما بگه.
 

بامداد هم از ماشين پياده شد و خودشو به ما رسوند.در حالي که به موبايلش نگاه 
س حامي ساعت ده تموم ميشه.يه چند دقيقه ي ديگه مي کرد گفت : نوشته کال

مياد توي حياط. داروين ، حرفايي که مي خواي بهش بگي رو يه بار با خودت مرور 
 کن يه وقت سوتي ندي.

 
 راستش دقيق نمي دونم از کجا شروع کنم! -
 

 .همين بگو، رو مشکلت فقط تو نظرم به –شايان 
 

دورگه بودنش چيزي نگين! مي ترسم کار دستمون  مورد در وقت يه فقط –بامداد 
 بده.

 
 فرض...ما خونه بفرسته انتقام واسه باباشو مونده همينم ُخليم؟ مگه ، بابا نه –شايان 

 .نيستم کلفت پوست داروين مثه که من. کنم مي سکته جا در! کن
 
 خفه شو، اون موقع که من باباي حامي رو ديدم فکر کنم دزده نه جن! -
 

 .کنم مي سکته حتما ببينمش اگه...جنه دونم مي االن که من خب –شايان 
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 نه بابا...اينجوريا هم نيست.تو پوستت کلفت تر از اين حرفاست. -
 

! يديد اي صحنه چه پريشب بنداز يادت رسه، نمي تو پوست کلفتي به ولي –شايان 
 .ميفتاد پس بود کي هر
 
 .چون زود رسوندينم بيمارستان.منم پس افتادم ولي نمردم -
 

 اين کنين ول. مزخرفين هاي بحث ،متخصص   تا دو شما!! ديگه بسه اه، –بامداد 
 .مياد حامي االن... رو حرفا

 
 ...من داداش نميومده که حاال –شايان 

 
 بچه ها فقط شما هم توي حرف زدن به من کمک کنين...مي ترسم گند بزنم! -
 

 فقط يادتون نره، نبايد بفهمه ما مي دونيم دورگه ست. .باشه –بامداد 
 

ساعت ده شد و يه سري از دانشجوها از ساختمون دانشگاه بيرون اومدن و وارد 
حياط شدن.ما هم با دقت به جمعيت نگاه مي کرديم تا حامي رو پيدا کنيم، که 

 بالخره ديديمش. جلو رفتيم و باهاش سالم و احوالپرسي کرديم.
 
د ثانيه بهمون نگاه کرد و با نيشخند گفت : يه جوري جلو اومدين فکر کردم مي چن

 خواين باهام دعوا کنين.
 

 که تو.بپرسيم حالي يه ازت بيايم گفتيم ديديمت تا...چيه حرفا اين بابا نه –شايان 
 .نمياي ما پيش

 
 .کنيم معرفي خودمونو رفت يادمون ما دفعه اون راستي –بامداد 
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 .پرسيدم کالس هاي بچه از هاتونو اسم من ولي ، آره –مي حا
 

بامداد از حامي خواست که چند دقيقه روي يکي از نيمکت هاي حياط بشينيم و 
حرف بزنيم، چون جايي که ايستاده بوديم، دانشجوهايي زيادي رفت و آمد مي کردن 

 و خيلي شلوغ بود...صدا به صدا نمي رسيد.
 

روي نيمکت نشستيم و بامداد رو به رومون وايساد.حامي بين من و حامي شايان 
 من و شايان قرار گرفته بود... .

 
شايان دستش رو روي شونه ي حامي گذاشت و گفت : راستش جديدا براي داروين 

يه مشکلي پيش اومده که همه مون رو کالفه کرده.ما پرس و جو کرديم و تو رو 
 بهمون معرفي کردن... .

 
 مشکلي؟ چه –حامي 

 
 کم هم، حاال تا که ميفته عجيبي اتفاقاي داروين براي جديدا... دوني مي –بامداد 
 ثالم...باشه ماورائي موجود يه کار احتماال کنيم مي فکر ما.نخورده رو اتفاقا اين چوب
 .جن

 
 کني؟ کمک توني مي تو –شايان 

 
 کنم؟ تون کمک تونم مي من کردين فک چرا –حامي 

 
 به ما گفتن تو توي اين زمينه ها فعاليت داري. -
 

 ... .شرمنده.باشن گفته درست کنم نمي فکر –حامي 
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران بد

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 9 2  

 

با اين جمله ي حامي انگار همه مون الل شديم.بامداد به شايان نگاه کرد و با نگاه 
بهش فهموند که چيزي بگه...شايان هم به شوخي ضربه ي محکمي به پشت حامي 

 روي تو حساب کرده بوديم. زد و گفت : ما
 

حامي در حالي لبخند ميزد با خونسردي گفت : "اگه من همچين ضربه اي به تو بزنم، 
 زنده نمي موني."

 
با اينکه اين جمله رو آروم ادا کرد ولي ما سه تا حسابي ترسيديم و سکوت کرديم.بعد 

از حامي خدافظي چند ثانيه بامداد از من و شايان خواست که بلند شيم و بريم.
 کرديم و راه افتاديم.

 
 !زدم نمي پشتش به ، ميشه ناراحت انقدر دونستم مي اگه –شايان 

 
 آره...جمله ش تهديد آميز بود.منم شنيدم زور جن ها خيلي زياده!! -
 

 .نکبت...باشه شعور بي و تخس انقدر کردم نمي فکر –بامداد 
 
 يست...نميشه مجبورش کرد.شايد واقعا راضي به اين کارا ن -
 

 لح رو تو مشکل خواستيم مي فقط...نخواستيم ازش بدي کار ما حال هر به –بامداد 
 .کنه

 
 .نباشه درست ميگن موردش در که چيزايي کال هم شايد –شايان 

 
 که اينه خاطر به گفت تو به که هم چيزي اون البد...ميگي راست تو آره –بامداد 
 ر مي کنه،اونم با اون هيکلش!!کا اندام پرورش

 
به ماشين رسيديم و خواستم سوار بشم که شنيدم يه نفر داره صدام مي زنه.شايان و 

 بامداد هم متوجه صدا شدن.برگشتيم سمت صدا و ديدم حاميه.
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 .شده پشيمون کنم فکر...داره کار ت! برو بدو داروين، –شايان 

 
 ميرم.باشه باشه ، هولم نکن... االن  -
 

 !کني مون خيط ندي سوتي وقت يه –بامداد 
 
 نه حواسم هست. -
 

حامي با ما چند متري فاصله داشت و ديگه جلو نيومد.راه افتادم و رفتم 
 طرفش.بهش رسيدم و گفتم : جانم حامي جون، کارم داشتي؟

 
حامي نفس عميقي کشيد و گفت : قول بده اين چيزي که ميگم رو به کسي 

 ..مخصوصا به دوستات.نگي.
 
 باشه ، حتما...قول ميدم. -
 

 جن من که بدون اينو ولي نکردين اشتباه هم زياد شماها کنم اعتراف بايد –حامي 
 بايد.باشي خودت مواظب بيشتر که کنم نصيحت يه بهت خوام مي فقط.نيستم گير

 .باشي داشته خودتو هواي
 
 لبي نديدم.آره خب...توي اين چند وقت چيزاي جا -
 

 هم االن که دوستت اون مورد در هست چيزي يه.نبود اين منظورم ، نه –حامي 
 .بود باهات

 
 کدومشون؟ -
 

 .سبزه چشم همون –حامي 
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 ببخشيد ولي جفت شون چشماشون سبزه! -
 

 !!جدي؟ –حامي 
 
 آره... . -
 

 يه که دماغش قبال شکسته.اون منظورم...حال هر به.بودم نکرده دقت! جالبه –حامي 
 
 بامداد! خب مگه چي کار کرده؟ -
 

 راست بهت دارم کن باور.باشي مواظبش بايد ولي...نکرده کاري هنوز –حامي 
 اينکه بر عالوه چون بدي، انجام خواد مي که رو کاري نبايد هيچوجه به...ميگم

 ست بيفته.وا بدتري اتفاقاي و بشه هم بدتر ممکنه کنه نمي حل رو مشکلت
 
 من اصال متوجه نميشم...نميشه واضح تر بگي؟! -
 

 اهر يه بامداد نره، يادت اينو فقط.گفتم زيادي هم االنش همين تا! تونم نمي –حامي 
 که ياين از بدتر وضعيتت بري بار زير اگه.غلطه اونم که کرده پيدا مشکلت براي حل

اين کارو انجام بدي...کسايي  خواد مي که نيست بامداد فقط البته.ميشه هست
 ديگه اي هم کمکش مي کنن.

 
 باشه...سعي مي کنم حواسمو بيشتر جمع کنم. -
 

يادت باشه اگه قبول کني، خون يه نفر ريخته ميشه.حاال ديگه برو...به کسي  -حامي 
 هم چيزي نگو.

 
با حامي خدافظي کردم و برگشتم پيش بچه ها.حرفاي حامي بدجور منو بهم 

ريخت.يعني بامداد مي خواست چي کار کنه که ممکن بود يه نفر اين وسط کشته 
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بشه؟! احتماال اون يه نفر هم خودم باشم...! مطمئنا حامي درست ميگه چون از صبح 
 که بامداد رو ديدم شديدا فکرش مشغول بود...البد به همين موضوع فکر ميکرده!

 
ن بودن و تا من بهشون رسيدم حرف شايان و بامداد خيلي آروم مشغول حرف زد

 شون رو قطع کردن و بامداد پرسيد : چي مي گفت ؟
 
هيچي، مي خواست بدونه از کي شنيديم که جن گيره...حرفاش تو مايه هاي گله و  -

 شکايت بود.
 

 .بگه خواد مي چي کردم فکر من...بابا اي –شايان 
 

 نيم.سوار شين بريم.ک مي فکري يه خودمون نداره، اشکال –بامداد 
 

لحظه اي نمي تونستم از فکر حرفاي حامي بيرون بيام.يعني بامداد چه طرحي ريخته 
بود ؟! نمي دونستم شايان هم در جريانه يا نه؟! دوست داشتم ازش بپرسم ولي مي 

 ترسيدم.بهتر ديدم به حرف حامي گوش کنم و اين موضوع رو به کسي نگم.
 

 لم زنگ زد.شماره ي مامان بود... .تو فکر بودم که موباي
 
 الو؟ -
 

 رفتي؟ پاشدي کجا زودي صبح تو سالم، الو –مامان 
 
 گفتم خونه نمونم بهتره، وگرنه ممکن بود دوباره با بابا حرفم بشه. -
 

 بيا پاشو االن...نداره عيب حاال.بيرون ميري داري گفتي مي من به حداقل –مامان 
 .عموت ي خونه

 
 من بيام خونه ي ايرج ؟! مگه خر کله مو گاز گرفته ؟ نه قربونت...من نميام. -
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 .ميشه عصباني نياي اگه.داره کار ت بابات.بيا پاشو سر يه –مامان 

 
 حاال چرا خونه ي ايرج ؟ مگه خونه ي خودمون خراب شده؟ -
 

اصرار کرد که تو  ، کرده مون دعوت ناهار ايرج! زني؟ مي حرفيه چه اين!  ا   –مامان 
هم بياي تا با بابات آشتي کني.يه نيم ساعت بيا اينجا بعدم هر جا خواستي برو.فقط 

 نيم ساعت... .
 

انقدر مامان پيله کرد که بالخره راضي شدم چند دقيقه برم اونجا...هر چند تحمل بابا 
 و ايرج به طور همزمان خيلي سخته!

 
 ت؟عمو ي خونه بري خواي مي –بامداد 

 
 آره ...مامانم بدجور گير داده. -
 

 .رسونمت مي من پس –بامداد 
 
 نه ، خودم ميرم ...زياد دور نيست.همين بغل ها پياده ميشم. -
 

 ... .ديگه رسونمت مي سوته سه هست، ماشين! کني؟ مي تعارف چرا –بامداد 
 

 د.بامداد اصال اجازه نداد من قبول کنم و راهي خونه ي ايرج ش
 

 بالخره رسيديم و بامداد جلوي آپارتمان ايرج نگه داشت.
 

 کنه؟ مي زندگي طبقه کدوم ايرج اين –شايان 
 
 سوم...خب من ديگه برم.ممنون که منو رسوندي. -
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همين که از ماشين پياده شدم در ورودي ساختمون باز شد و ايرج بيرون اومد.تا منو 

ون ريختن و تعارف تيکه پار کردن...کال عادتش بود، ديد مثل هميشه شروع کرد به زب
با پنبه سر مي بريد.بعد رفت سمت ماشين و با بچه ها سالم و عليک کرد.شايان و 

 بامداد هم از ماشين پياده شدن و باهاش خوش و بش کردن.
 

ايرج سفت و سخت به بچه ها گير داده بود که بيان داخل و لحظه اي از تعارف 
مي کشيد.آخرش هم بامداد قبول کرد ولي مشخص بود که شايان اصال کردن دست ن

راضي به اومدن نيست.حالت چهره ش جوري بود که انگار از اين موضوع 
 ناراحته.احساس کردم به خاطر باباي منه که دوست نداره بياد.

 
نه ي خواز پله ها باال رفتيم و به در آپارتمان رسيديم.با اينکه مامان گفته بود که از 

ايرج زنگ مي زنه و همه مون ناهار اونجا دعوتيم اما کفش هاي مامان و شيرين و 
شبنم جلوي در نبود.ديگه واقعا داشتم نگران مي شدم.دلشوره ي عجيبي گرفته 

بودم.کامال احساس مي کردم وضعيت غير عاديه.وقتي وارد خونه شديم همونطور که 
 د.حتي زن ايرج هم نديدم.حدس مي زدم از مامان و بقيه خبري نبو

 
فقط بابا به همراه يه مرد ديگه که تقريبا هم سن و سال خودش بود توي پذيرايي 

نشسته بودن اما حواسشون به ما نبود.آروم از شايان پرسيدم : تو مي دوني چه خبره 
 ؟!
 

 شايان جوابش منفي بود ولي مطمئن بودم داره دروغ ميگه! ايرج از شايان و بامداد
 خواست که برن و پيش بابا بشينن و بعد دست منو گرفت و برد توي اتاق.

 
 اتفاقي افتاده؟! نکنه مامانم طوريش شده؟!! -
 

 هم همين براي...ان تو نگران خيلي مامانت و بابا.خوبه مامانت جون، عمو نه –ايرج 
 .کنن حل زودتر رو مشکلت خوان مي
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 کدوم مشکل؟! -
 

 ضيه ي دعايي شدنت؟ق همين –ايرج 
 
 کي گفته من دعايي شدم؟ -
 

 .بابات –ايرج 
 
 بابام گه خورده! -
 

ايرج مي خواست بازم حرف بزنه اما ديگه بهش مهلت ندادم و با عجله از اتاق بيرون 
اومدم.بيرون از اتاق، شايان و بامداد ايستاده بودن...شايان دورتر از ما به ديوار تکيه 

محض اينکه ديدمشون گفتم : " من ميرم، ولي شما اگه دوست دارين  داده بود.به
 بمونيد!" خواستم برم سمت در آپارتمان که بامداد دستمو گرفت و اجازه نداد.

 
 درست چي همه ميدم قول من بمون اينجا دقيقه چند يه تو ، داروين ببين –بامداد 
 .ميشه حل مشکلت کن باور.بشه

 
 خوام شما مشکلمو حل کنيد. ممنون ولي من نمي -
 

هر چي سعي مي کردم نمي تونستم دستمو از دست بامداد جدا کنم.لحظه اي بعد 
ايرج هم به بامداد ملحق شد و دو تايي دستامو محکم گرفتن.هر کاري مي کردم 

نمي تونستم از دستشون فرار کنم.تمام چيزهايي که حامي گفته بود ، داشت اتفاق 
کردم اگه اونجا بمونم مرگم رد خور نداره.ايرج و بامداد توي يه مي افتاد.حس مي 

چشم به هم زدن منو بردن توي اتاق.شايان يه گوشه ايستاده بود با نگراني به ما 
نگاه مي کرد.خيلي زود بابا به همراه اون مرد غريبه وارد اتاق شدن.منم تا جون 

ون بيرون بکشم.اون مرد داشتم دستو پا مي زدم و سعي مي کردم خودمو از دستش
غريبه از ايرج و بامداد خواست منو به تخت ببندن.ديگه بدتر از اين نميشد! تا مي 
تونستم فرياد مي کشيدم و مانع کارشون ميشدم.طوري که ايرج و بامداد از بستن 
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من عاجز شدن و از شايان کمک خواستن.اما شايان جلو نيومد و بابا مجبور شد به 
 کمک شون بياد.

 
با اومدن بابا به راحتي دست و پاي منو با اون طناب هاي پالستيکي به تخت 

بستن.کم کم داد و فريادم به گريه و التماس تبديل شد.حس مي کردم نمي تونم 
نفس بکشم.درد قفسه ي سينه م هر لحظه شديدتر ميشد.هيچکس به حرفام 

 خدا نذار اين کارو بکنن، من قولتوجهي نمي کرد.با التماس به بابا گفتم :" بابا تو رو 
 ميدم از خونه برم و ديگه نيام...به خدا قول ميدم."

 
بابا حتي بهم نگاه هم کرد.اون مرد جن گير از همه خواست که از اتاق بيرون 

برن.ديگه فرصتي نداشتم...توي اون لحظه حس مي کردم تنها کسي که حرفمو مي 
مي کنه و با ناراحتي يه گوشه ايستاده، براي فهمه شايانه که حداقل به بقيه کمک ن

همين بهش گفتم : " شايان، امروز حامي بهم گفت که همچين اتفاقي ميفته، گفت 
 اگه جلوشو نگيرم مي ميرم، تو بهشون بگو..."

 
ولي از دست شايان هم کاري برنمي اومد چون اگرم هم مي خواست کاري بکنه اون 

به جز اون مرد، از اتاق بيرون رفتن و قبل از رفتن  چهار نفر ديگه نمي ذاشتن.همه
 بهشون تاکيد کرد :" تا زماني که من در اتاق رو باز نکردم، کسي نبايد وارد اتاق بشه."

 
بعد از رفتن بقيه در اتاق رو قفل کرد و اومد رو به روي تخت ايستاد و گفت : پسر 

ست که همچين کاري مي کنم، جون، تو چقدر سر و صدا مي کني! من اولين بارم ني
 فقط کافيه به صداي من گوش بدي،همين.

 
 من نمي خوام گوش بدم! -
 

دائما بقيه رو صدا مي زدم و ازشون کمک مي خواستم اما بي فايده بود... .انگار 
کسي صدامو نمي شنيد.اون مرد جن گير با يه مايع زرد رنگ روي ساق دستم چيزي 

چي بود.دوباره برگشت و روبه روي من ايستاد و بعد با نوشت...اما متوجه نشدم 
زبون بيگانه اي شروع به حرف زدن کرد.وقتي با اون زبون حرف ميزد انگار سوهان به 
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روحم مي کشيد... .حتي يه لحظه هم از فرياد کشيدن دست برنمي داشتم.کمتر از 
شروع به پنج دقيقه از خوندنش مي گذشت که ديدم پرده ي اتاق از سمت چپم 

حرکت کرد. با ديدن اون صحنه مو به تنم سيخ شد.قلبم داشت ميومد توي دهنم.هر 
چي ازش مي خواستم از خوندن دست برداره گوشش بدهکار نبود.پرده حرکت کرد و 
آروم آروم کنار رفت.اون مرد نيم نگاهي به پنجره انداخت اما باز هم به خوندن ادامه 

 داد.
 

ف ديگه ي اتاق صداي باز شدن در کمد ديواري رو شنيدم.به اون چند ثانيه بعد از طر
سمت نگاه کردم و ديدم اين بار در کمد به آهستگي در حال باز شدنه.ديگه زبونم بند 
اومده بود و نمي تونستم چيزي بگم.يه نفر داشت از کمد بيرون بيرون مي اومد اما 

رشت هيکل بيرون کمد ظاهر اون مرد اصال متوجه اين موضوع نبود.ناگهان مردي د
شد...رنگ پوستش به سرخي آتيش بود، با موهايي زرد رنگ و چشم هاي 
عمودي.چيزي به زهره ترک شدنم نمونده بود...به سختي مي تونستم نفس 

بکشم.سوزش شديدي اطراف قلبم حس مي کردم.در همين حين اون مرد سرخ رو، 
و به سمت پنجره برد و از اونجا به به طرف مرد جن گير حمله کرد.با سرعت باد اون

 بيرون پرتابش کرد.
 

به قدري عصبي و آشفته بودم که همون لحظه خون از بيني م سرازير شد.مطمئن 
 بودم بعد از اون مرد جن گير، نوبت منه.

 
بعد از اينکه اون مرد جن گير از پنجره پرتاب شد از توي خيابون صداي جيغ و داد 

رون حسابي شلوغ شده بود.موجودي که از کمد بيرون اومده بود مردم بلند شد و بي
به سمت سقف اتاق باال رفت و ظرف چند لحظه ناپديد شد.کسايي که پشت در اتاق 
بودن سعي داشتن درو بشکنن و وارد اتاق بشن...که البته زود هم موفق شدن.بابا 

داخل.منم همون خيلي راحت با ُهل دادن ،قفل درو شکست و همه با عجله اومدن 
لحظه چشمامو بستم...ديگه دوست نداشتم با التماس بهشون نگاه کنم و بي جواب 
بمونم.شايان اولين کسي بود که سراغم اومد ولي هر چي تالش مي کرد نمي تونست 
گره  طناب ها رو باز کنه.بقيه هم کاسه ي چه کنم چه کنم دست گرفته بودن چون مي 

 ال منم بدتر از قبل شده و مقصر اصلي هم خودشونن!ديدن يه نفر کشته شده و ح
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از قرار معلوم همسايه ها که شاهد مرگ اون جن گير بودن با پليس تماس گرفتن و 
نيروي انتظامي خودشو به خونه ي ايرج رسوند. پليس به قدري سريع از راه رسيد که 

نه شدن و بعد از براي همه عجيب بود.تو يه چشم به هم زدن چند تا مامور وارد خو
اينکه من رو هم توي اون وضعيت ديدن ، همه رو از َدم بازداشت کردن...بدون اينکه 

 اجازه بدن کسي توضيحي بده.منم از همونجا بردن بيمارستان.
وقتي چشمامو باز کردم توي بيمارستان بودم.هيچ چهره ي آشنايي توي اتاق نمي 

د که از حالتش ميشد فهميد منتظر به ديدم...فقط يه مامور آگاهي توي اتاق بو
 هوش اومدن منه.

 
به محض اينکه ديد من بيدار شدم اومد و کنار تخت ايستاد.منم سعي کردم سر جام 

 بشينم ولي گفت الزم نيست.
 

 ازش ديدم ولي بده خبر من به شدي بيدار وقتي بودم خواسته دکترت از –افسر 
 روز منتظر بودم به هوش بياي. تمام.اينجا اومدم خودم و نشد خبري

 
 بقيه چي شدن؟ دوستام و ... . -
 

 مردي با وت.سخته کم يه باورش که گفتن چيزايي...!فعال البته بازداشتن، فعال –افسر 
 حاال.هباش بخورتر درد به همه از شهادتت کنم فکر بودي، تنها اتاق توي شد کشته که
 !افتاد؟ اتفاقي چه دقيقا ببينم بگو

 
متاسفانه چيزايي که بقيه گفتن درسته.البته با اين تفاوت که اونا فقط صداش رو  -

 شنيدن!
 

 براي مرد اون دونن نمي هم اونا ضمن در! گفتن چي اونا دوني نمي که تو –افسر 
 .پايين افتاده اتاق ي پنجره از چي
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يه مدته از آره خب...شايد فقط همين يه قسمتش رو نمي دونن، باشه ميگم.من  -
طرف يه سري موجود عوضي که نمي دونم چي ان اذيت ميشم.اين نقشه ي احمقانه 

هم احتماال کار بابام و بامداد بوده.من ازشون خواستم اين کارو نکنن ولي زير بار 
نرفتن.منو بستن به تخت و اون مرد همه شون رو از اتاق بيرون کرد و بعد شروع کرد 

رد خوندن.صداش نزدي ک بود منو ديوونه کنه، با اينکه نمي فهميدم چي ميگه به و 
ولي اعصابمو به هم مي ريخت.براي همين چشمامو بستم ...تا اينکه چند ثانيه بعد 

 صداي شکستن شيشه و سقوط يه نفر رو شنيدم.
 

 !شده؟ پرتاب پنجره از خود به خود ميگي يعني –افسر 
 
ه...من شديدا عصبي بودم.چشامو بسته نه...يقينا خود به خود نبوده! گفتم ک -

بودم.فقط گريه مي کردم و از بقيه کمک مي خواستم.حتي چند بار از اون مرد 
 خواستم خوندنش رو تموم کنه ولي قبول نکرد.

 
 شد؟ چي بعدش –افسر 

 
بعد بابام در  اتاق رو شکست و همه اومدن داخل... .من تا همين جاشو متوجه  -

 شدم.
 

 ببين...اسمت چي بود؟! –افسر 
 
 داروين. -
 

 يه عنوان به رو سوال اين...بدونم حتما بايد که هست چيزي يه داروين، ببين –افسر 
 همين واقعا بدونم خوام مي.مونه مي خودمون بين باش مطمئن.پرسم نمي پليس
 ااونج دونم مي من بوده؟ هم اي ديگه چيز يا افتاد اتفاق اتاق توي گفتي که چيزي

 چيزي شبيه به مراسم جن گيري انجام شده...
 
 واقعا تبريک ميگم!حاال چرا براتون مهمه ؟ -
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 .ارتفاع از سقوط نه ُمرده، قلبي ي سکته اثر بر مرد اون چون –افسر 

 
من نمي دونم اون مرد چجوري از پنجره افتاد ولي شايد موقع سقوط سکته کرده  -

 قه افتاده!باشه، چون به هر حال از سه طب
 

 ونيقان پزشک که افتاده مرد اون صورت براي اتفاقي يه نيست، اين فقط آخه –افسر 
 .نبوده سقوط اثر بر مطمئنه

 
 چه اتفاقي ؟! -
 

 .برم بايد ديگه من...هيچي –افسر 
 
 بقيه رو آزاد مي کنيد؟ -
 

هم با رضايت  مرد اون.نيست شون عليه مدرکي معلومه که طور اين. آره –افسر 
 کامل به خونه ي عموت اومده... با خانوادش صحبت کرديم.

 
 ببخشيد، من مي تونم از کسايي که توي خونه همراه من بودن شکايت کنم؟ -
 

 افسره خنديد و گفت :" آره ، فکر کنم بتوني." و بعد خدافظي کرد و رفت.
 

ضيه ي اون کسي که از کمد بعد از رفتنش کلي با خودم کلنجار رفتم که چرا بهش ق
بيرون اومد رو نگفتم ولي همش به اين نتيجه مي رسيدم که گفتنش بي فايده 

ست.کي باور مي کنه اصال چنين موجودي وجود داشته باشه! احتماال اگه مي گفتم 
 بالفاصله مي فرستادنم تيمارستان.

 
م که ممکن بيشتر از هر چيز دوست داشتم از بابا شکايت کنم ولي مي دونست

نيست.آخه به چه جرمي؟! بستن من به تخت؟! اگرم بشه با آه و نفرين مامان و 
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شيرين چي کار کنم؟! بدبختي که يکي دو تا نيست.کمترين کاري که مي تونم بکنم 
اينه که ديگه باهاش حرف نزنم...به هيچ عنوان...هم با بابا، هم با اون بامداد 

و حتي اگه بزنم توي گوشش ممکنه باعث بشه خيلي مسخره! اگه با بامداد دعوا کنم 
زود ببخشمش.ترجيح ميدم باهاش قطع رابطه کنم تا اينکه بخوام کارش رو فراموش 

کنم.مطمئنم به خاطر خودشيريني براي بابا، باهاش دست به يکي کرده وگرنه چه 
 دليل ديگه اي داشت که همچين باليي سر من بياره؟!

 
دکتر روانپزشکي که به مطبش رفته بودم وارد اتاق شد.اصال  توي فکر بودم که اون

 انتظار ديدنش رو نداشتم! چه دليلي داشت بياد اونجا؟
 

 !اومدم اشتباهي رو اتاق کنم فکر سالم، –دکتر 
 
 من فکر مي کردم شما بايد توي بيمارستان رواني کار کنيد، جالبه که اينجايين! -
 

م رو براي عمل، به اينجا منتقل کردن... براي معاينه شون بيمارها از تا دو –دکتر 
 اومده بودم. راستي تو چرا اينجايي؟

 
 داستانش طوالنيه. -
 

 نداري؟ همراه تو –دکتر 
 
 من چند دقيقه ي پيش بيدار شدم... اطالعي ندارم. -
 

نمي دونم چرا ولي دوست نداشتم بگم کسي همراهم نيست.يه جوري پرسيد که 
نگرانم کرد.همين که اينو گفتم به بيرون اتاق نگاه کرد و بعد جلو اومد و خودشو به 

 کنار تخت رسوند.
 

 افتاده؟ اتفاقي چه کني تعريف برام خواي مي –دکتر 
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 نه...زياد برام جالب نيست. -
 

 خنديد و گفت : نترس، ازت پول ويزيت نمي گيرم.
 
 ال عالقه اي ندارم درباره ي اين موضوع حرف بزنم.نه نه ...به خاطر اون نگفتم.ک -
 

 کنم مي پيشنهاد بهت من ميشه مشکلت اون به مربوط اگه صورت هر در –دکتر 
 .کنه مي خوب حالتو ميدم اطمينان بهت.پيشم بياي درمان براي حتما

 
 چرا انقدر مطمئنيد؟!! -
 

ار داد...وقتي دستمو گرفت جواب سوالم رو نداد.فقط لبخندي زد و دستمو محکم فش
احساس کردم دستش به شدت داغه! درست مثل آتيش...سريع ازم خدافظي کرد و 

 رفت.
 

مامان از وقتي وارد اتاق شد شروع کرد به گريه و زاري...هر دردي داشتم يه طرف، 
فکر کنم با اين گريه هاي مامان به صورت خودجوش افسردگي هم به مرض هام 

 اضافه شد!
 
 ننکن کاري همچين تو با هماهنگي بدون که زدم حرف اينا بابا با کلي من –بنم ش

 .دوني مي که خودت... و بهتره ندونه داروين که داد گير بابا ولي
 
آره مي دونم، بابا فکر مي کنه همه به جز خودش، خرن...ولي نمي دونه که قضيه  -

 کامال برعکسه.
 

 مامان بر نخوره گفت "خيلي بي ادبي!".شبنم خنديد ولي براي اينکه به 
 
 بابا با شما در مورد ديروز حرف نزد؟ -
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 اون زا نه، ثانيا...بودي هپروت توي روز يه جنابعالي پريروز، و نه ديروز که اوال –شبنم 
 .نديديمش روز

 
ولي دلم خنک شد.من جاي پليس ها بودم بابا رو مي فرستادم جايي که عرب ني  -

 .انداخت
 

 .خونه بريم شو آماده زودتر.نزن حرف انقدر ديگه، بسه –مامان 
 
 من که خونه نميام...شرمنده. -
 

 !بري؟ خواي مي قبرستوني کدوم پس شرمنده، دشمنت –مامان 
 
 يه جايي ميرم ديگه...اصال ميرم کارتن خواب ميشم. -
 

 بياي؟ خونه خواي نمي چي براي نگو، پرت و چرت –مامان 
 
به چند دليل، مهمترينش باباست که به هيچوجه حوصله شو ندارم.جديدا هر بار که  -

مي بينمش فشار خونم باال و پايين ميشه، باور کنين منو از تنظيم در اورده! بعدم اگه 
من بيام خونه ممکنه باز يه سري اتفاق ديگه بيفته که دامن شما رو هم بگيره... يا 

 ر کنه و اين دفعه يکراست منو بفرسته سينه ي قبرستون.اينکه بابا جن گير خب
 

 .نهک نمي تکرار بار دو رو اشتباه يه باش مطمئن کردي؟ فکر چي بابا مورد در –شبنم 
 
آره، حتما! البته اين چيزي که تو ميگي در مورد آدم هاي با عقل و شعور صادقه.تازه  -

 به قول شايان ؛ نرود ميخ آهني در سنگ.
 
ر چقدر با مامان و شبنم بحث کردم ، راضي نشدن و آخرش مجبور شدم ه

همراهشون برم خونه.تو فکرم بود برم خونه ي شايان...چون شايان زياد مقصر نبود، 
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فوقش يه دونه مي خوابونم زير گوشش و قائله رو ختم مي کنم...اما با خودم عهد 
 شايان. بستم به محض اينکه وضعيت خونه به هم ريخت برم پيش

 
از وقتي وارد خونه شدم ، تمام مدت توي اتاق شيرين و شبنم دراز کشيده بودم و يه 
لحظه هم از فکر اتفاقات اخير بيرون نميومدم.با کوچکترين صدايي از جا مي پريدم و 

مي ترسيدم بخوابم... .خدا رو شکر بابا هم هنوز خونه نيومده بود...از اين بابت 
اينکه از اون حال و هوا بيرون بيام بلند شدم و رفتم توي خوشحال بودم.براي 

آشپزخونه.مامان سرگرم پختن شام بود و شيرين هم داشت کمکش مي کرد.تا 
شيرين رو توي آشپزخونه ديدم خواستم برگردم اما ديگه دير شده بود چون اون هم 

ه گازش نزدمنو ديد.از داخل يخچال يه دونه سيب برداشتم و توي دستم گرفتم هنوز 
 بودم که شبنم وارد آشپزخونه شد و گفت : بابا زنگ زد گفت امشب نمياد.

 
 بره؟ خواد مي کجا –مامان 

 
 .داروين نمياد تو خاطر به کنم فکر.بزرگ مامان ي خونه –شبنم 

 
 جدي؟ البد مي ترسه مجبور بشه ازم عذر خواهي کنه. -
 

 راحت باشي؟ تو تا خونه بياد خواد نمي بد   –شيرين 
 
 نه ، اتفاقا خيلي هم خوبه.من از خدامه ديگه هيچوقت نياد... . -
 

 .رويي و چشم بي که بس –شيرين 
 
هر چي تو بگي. در هر صورت من از بابا متنفرم، با اون باليي هم که پريروز سرم  -

 اورد اگه با تفنگ هم تهديدم کنه باهاش حرف نمي زنم.
 

 خودت همچين کاري کرد، مي خواست حالت خوب بشه! خاطر به –شيرين 
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به نظرت االن خيلي خوبم؟! يه نفر جلوي چشمم مرد، انقدر دست و پا زدم مچ  -
دست هام سياه و کبود شدن، ريه ام هر لحظه ممکنه سوراخ بشه... واقعا که از اين 

 بهتر نميشه!
 

ي مادرش.اين يعني از کارش  خونه رفته بابات که فعال نکنيد، بحث انقدر –مامان 
 پشيمونه.

 
با تموم شدن جمله ي مامان ديگه هيچکدوم حرفي نزديم.ياد سيبي که توي دستم 
بود افتادم.نگاهي بهش انداختم و ديدم انگار يه نفر گازش زده و يه تيکه ش رو 
خورده.مطمئن بودم وقتي توي دستم گرفتمش سالم بود با اين حال به شيرين و 

 گاه کردم و پرسيدم : االن من سيب خوردم؟!!شبنم ن
 

 شبنم کمي مکث کرد و گفت : نه ، فکر نمي کنم!
 

 ... .نديدم منم –شيرين 
 

بالفاصله سيب رو توي سطل آشغال انداختم و از آشپزخونه بيرون اومدم.سعي کردم 
دتر بياد خودمو با تلويزيون سرگرم کنم ، اما بي فايده بود.آرزو مي کردم بابا زو

خونه...اينجوري حداقل اگرم اتفاقي ميفتاد بقيه کمتر مي ترسيدن، با اينکه چشم 
 ديدنش رو نداشتم... .

 
بعد از شام و البته دو ساعت گوش کردن به خاطرات گذشته ي مامان که تا حاال 

باالي شصت هزار بار شنيدمشون، نوبت خوابيدن شد.چون بابا خونه نبود، مامان ازم 
ست که توي اتاق شون بخوابم و خودش هم بره پيش شيرين و شبنم.منم چون خوا

 زياد برام فرقي نداشت قبول کردم و رفتم توي اتاق مامان و بابا.
 

 مامان برام رختخواب اورد و مشغول انداختن شون روي زمين شد.
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يي ااگه خدايي نکرده بابا نصف شب برگشت، منو بيدار کنين تا برم توي پذير -
 بخوابم.

 
 خوابه مي گوشه يه همينجا مياد اونم خب! ست؟ لولوخرخره بابات مگه –مامان 
 ... .ديگه

 
آخه مي ترسم يکي مون به دست اون يکي کشته بشه، چون متقابال به خون هم  -

 تشنه ايم.
 

 !شد؟ خوب نخوابه، اينجا ميگم بهش اومد اگرم.نمياد نترس، –مامان 
 

م ولو شدم.مامان چراغ رو خاموش کرد و مي خواست در اتاق رو هم روي رختخواب
ببنده که ازش خواستم درو باز بذاره.اونجوري اتاق خيلي تاريک مي شد و نفسم مي 

 گرفت.
 

براي يه لحظه با لرزشي شديد از خواب بيدار شدم.مثل اين بود که روي زمين 
بيدنم نگذشته.با اينکه از خواب سکندري خورده باشم! مي دونستم مدت زيادي از خوا

بيدار شده بودم ولي نمي تونستم حرکت کنم.انگار جسمم هنوز خواب بود.ثانيه اي 
بعد صداي درو شنيدم که خيلي آروم در حال بسته شدن بود.حس مي کردم يه نفر 
وارد اتاق شده.از ترس تمام بدنم سرد شده بود.به ذهنم رسيد شايد کسي که وارد 

اباست ولي هر چي دقت مي کردم صدايي نمي شنيدم.چند ثانيه گذشت اتاق شده ب
 اما اتفاقي نيفتاد و يه کم خيالم راحت شد.ترسم ريخت و دوباره سعي کردم بخوابم.

 
چند دقيقه اي از خوابيدنم مي گذشت که شديدا احساس سرما کردم.وزش باد 

دم به سختي سنگ سردي رو اطرافم احساس مي کردم.زميني که روش خوابيده بو
شده بود.در حالي که شديدا ترسيده بودم از خواب بيدار شدم و سر   جام نشستم.باور 
چيزي که مي ديدم خيلي سخت بود.من توي خونه نبودم.از جام بلند شدم و به دور 
و برم نگاه کردم.اطرافم پر از سنگ و صخره مي ديدم که روي بعضي هاشون از برف 

کمي شيب داشت.محيط خيلي برام آشنا بود...فورا فهميدم  پوشيده شده بود.زمين
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يه جايي روي کوه نزديک خونه مون هستم.ولي چجوري منو تا اينجا اورده بودن و 
_ نگرشي بر 04 -93خودم هم متوجه نشدم؟!**.)** رجوع شود به سوره ي نمل/

 (831مقاله بسط و قبض، ص 
 

ن اون مسير اونم بدون کفش برام دوست داشتم سريع برگردم خونه اما طي کرد
خيلي سخت بود.در عين حال داشتم از سرما منجمد مي شدم.ولي چاره اي نبود... 
تصميم گرفتم هر چي زودتر خودمو به خونه برسونم.هنوز قدم از قدم برنداشته بودم 
که صداي بلندي شبيه به نعره شنيدم.مثل اين بود که دارن يه شتر رو داغ مي کنن.با 

دن اون صدا حسابي يکه خوردم و دستپاچه شدم.صداي ُخرد شدن سنگ ريزه شني
ها رو زير قدم هاي يه نفر مي شنيدم، حتم داشتم يه نفر داره به اين سمت مياد.مي 
دونستم پنهان شدن در برابر همچين موجوداتي بي فايده ست ولي تنها کاري بود که 

ي نسبتا بزرگ قايم شدم و دعا مي توي اون لحظه از دستم برميومد. پشت يه صخره 
کردم که متوجه حضورم نشن...هر چند بعيد به نظر مي رسيد چون خودشون منو تا 
اونجا اورده بودن! با اينکه صداها رو از رو به روي خودم مي شنيدم اما هواي پشت 

 سرم هم داشتم.
 

داشت يه نفر داشت به اون محوطه نزديک ميشد ولي چون خيلي باهام فاصله 
دقيق نمي تونستم ببينمش.تنها آرزوم اين بود که سمت من نياد.خيلي سعي مي 
کردم آروم باشم و در عين حال ديده نشم. مواظب بودم که صدايي ازم شنيده 

نشه.کم کم اون فرد نزديک تر شد جوري که فقط چند متر با من فاصله داشت ولي 
ز پشت اون تخته سنگ بهش نگاه زاويه ي ايستادنش رو به من نبود.خيلي آهسته ا

کردم.به محض اينکه ديدمش سريع نگاهم رو ازش دزديدم و به سنگ تکيه 
دادم.دستمو محکم جلوي دهنم گرفتم که يه وقت صدام درنياد! قلبم داشت از جا 

کنده ميشد.ظاهر اون مرد آشفته بود با لباس هايي پاره...بدتر از همه اينکه سرش به 
ر داشت.) يکي از شياطيني که توسط حضرت سليمان بند سمت پشت بدنش قرا

 شد...(
 

چند ثانيه بدون حرکت همونجا موندم و صدايي نشنيدم.فکر مي کردم اون مرد از 
اونجا رفته باشه.دوباره با احتياط به اون سمت نگاه کردم.اما هنوز اون مرد اونجا 
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راش اهميتي نداشت، بود...خوشبختانه متوجه حضور من نشده بود...شايد هم ب
نمي دونم! در هر صورت تا اون موقع سراغ من نيومده بود.يه آن اون مرد با زبان 
بيگانه اي شروع به حرف زدن کرد و با شنيدن صداش مو به تنم سيخ شد.صداي 

خشني داشت، شبيه آدم ها نبود...بيشتر شبيه به صداي سگ بود! نمي دونستم با 
ا مي کردم که من، طرف  صحبتش نباشم.مي خواستم کي داره حرف مي زنه ولي دع

هر جور شده از اونجا برم و براي اينکه خيالم راحت بشه که حواسش به من نيست 
دوباره به آهستگي بهش نگاه کردم و اين بار يه نفر ديگه رو هم اونجا ديدم.تازه 

اصله از اون فهميدم که اون مرد داره با پدر حامي حرف مي زنه.باباي حامي با کمي ف
 موجود ، روي يه تخته سنگ نشسته بود و به حرفاش گوش مي کرد.

 
مونده بودم که از اونجا برم يا نه! مي ترسيدم صداي راه رفتنم به گوششون 

برسه.ديدن  محيط کار ساده اي نبود و نمي شد بدون سر و صدا از اونجا رفت.مي 
از سرما! تازه مطمئنا از اوردن من به  دونستم اگه اونجا بمونم يا از ترس مي ميرم يا

 اونجا هدفي داشتن و حضور من بي دليل نيست.
 

شک نداشتم که در هر صورت اونا متوجه حضورم ميشن... پس همون بهتر که 
 شانسم رو براي فرار امتحان کنم.

 
نفس عميقي کشيدم و آماده ي حرکت شدم.خيال داشتم يه مسيري رو نيم خيز طي 

از محدوده ي ديد اونا خارج بشم.به محض اينکه خواستم حرکت کنم فشار کنم تا 
دستي رو، روي دهنم حس کردم که منو به سمت عقب کشيد.کسي که بهش تکيه 
کرده بودم فقط ازم مي خواست ساکت باشم...فشار دستش به حدي نبود که اذيتم 

يگه خبري از صداي کنه و در عين حال اون يکي دستم هم آزاد بود.چند ثانيه بعد د
اون موجود نبود.همزمان فشار دست از روي دهنم برداشته شد.سريع برگشتم و بهش 

 نگاه کردم.قبل از اجازه بدي حرفي بزنم، گفت : تو چجوري اومدي اينجا؟!
 
 يه نگاه به من بنداز! به نظر مياد خودم اومده باشم؟! -
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صورت اونا چند ثانيه ي ديگه برمي  هر در.بود احمقانه سوالم ميگي، راست –حامي 
 گردن.بايد زودتر بريم... .

 
 چند ثانيه! پس دخلم اومده...بهتره زياد خودمو به زحمت نندازم. -
 

 .کن آماده خودتو...برمت مي نباش،من نگران –حامي 
 
 يعني چي کار کنم؟! -
 

 .گفتم همينجوري... هيچي –حامي 
 

گذاشت و چند ثانيه نگه داشت.وقتي دست هاشو بعد دست هاشو روي چشمام 
برداشت، چشمامو باز کردم و ديدم هر دو توي اتاقي هستيم که توش خوابيده 

 بودم.*)* قدرت طي االرض جنيان _ رجوع شود به سوره ي نمل(
 
 چجوري اين کارو کردي؟!! -
 

 داره؟! اهميتي چه ش بقيه...اوردمت منم اينجا، بياي خواستي مي تو –حامي 
 
 چرا بابات اونجا بود؟ -
 

 .بودن کشته رو تو حاال تا نبود اونجا اگه ولي...بوده الزم البد –حامي 
 
 کيا ؟ -
 

 !کردي دعوت ازشون که همونايي –حامي 
 
 يادم نمياد واسه همچين موجودي کارت دعوت فرستاده باشم! -
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متوجه خودت کردي.االنم من بايد برم،  رو اونا تو حال هر به...نداره فرقي –حامي 
 وگرنه براي جفت مون بد ميشه.

 
 من مي خوام بيشتر بدونم! -
 

 حامي از جاش بلند شد و ايستاد.
 
 احيانا از در که نمي خواي بري؟! اگه مامانم تو رو ببينه سکته مي کنه... . -
 

 ببندي؟ چشماتو ثانيه چند ميشه فقط نه، –حامي 
 
 ه، ولي يادت نره بعدا بايد در موردش حرف بزنيم... .باش -
 

چشمامو بستم و وقتي بازشون کردم خبري از حامي نبود.بالفاصله مامان با نگراني در 
 اتاق رو باز کرد و پرسيد : تو چيزي گفتي؟

 
 فکر کنم داشتم توي خواب حرف مي زدم که يهو از خواب پريدم...چيزي نيست. -

بود.خدا رو شکر بابا هنوز خونه نيومده بود.همه جلوي تلويزيون ساعت نه صبح 
مشغول صبحونه خوردن بوديم.شبنم هم از وقتي بيدار شده بود يه بند داشت از 
لباس عروسي و اين چيزا حرف ميزد...انقدر هم روي اين بحث پافشاري مي کرد 

 ت تمام به حرفايچيزي نمونده بود با حرفاش منو دچار تشنج کنه! شيرين هم با دق
شبنم گوش مي کرد در حالي که موبايلش رو با فاصله ي کمي از خودش روي زمين 

 گذاشته بود و هر از گاهي به صفحه ش نگاه مي کرد.
 
 به نظرتون امروز بابا مياد خونه؟! -
 

 .زياد احتمال به آره –مامان 
 
 خب پس...من االن ميرم دانشگاه. -
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 ا نشي بري خونه ي اون دوستات، نصف شب برگردي!پ وقت يه –مامان 

 
 نه، فعال دوست ندارم ريخت شون رو ببينم، مخصوصا اون بامداد کره خرو... . -
 

 !!ها؟ درميومد؟ واسش جونت که زماني يه! شد؟ چي –شيرين 
 
من که يادم نمياد کشته مرده ي همچين آدمي بوده باشم! بعضي وقتا با خودم فکر  -

کنم واقعا ممکنه کسي از بامداد خوشش بياد؟! البته به جز مامانش... من به مي 
شخصه اگه صد تا دختر کور و کچل هم داشتم يه دونه شو به بامداد نمي دادم تا 

 خرجم کم بشه.
 

 شيرين با طعنه گفت : آره، تو درست ميگي.
 
 معلومه که من درست ميگم. -
 

که گفتم آدم ضايعي نبود ولي اون لحظه دلم مي  با اينکه بامداد اونقدرها هم
 خواست حال شيرين رو بگيرم...فکر کنم موفق هم شدم.

 
سريع براي رفتن به دانشگاه آماده شدم.توي راهرو سرگرم کفش پوشيدن بودم که 

 شيرين اومد کنار در وايساد و زل زد به من.
 
اد باالي سرم...از قضا اکثر نمي دونم چرا من هر وقت ميام کفش بپوشم يکي مي -

 اوقات هم اون يه نفر تويي!
 

 !مياد خوشم پوشيدنت کفش از البد –شيرين 
 
 جدي ؟! پس ازش لذت ببر... . -
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 .بگم بهت چيزي يه اومدم! نگو پرت و چرت –شيرين 
 
 خب بگو، فقط زودباش چون عجله دارم. -
 

 !چيه؟ من با تو مشکل –شيرين 
 
 ا منم مي خواستم همين سوال رو از تو بپرسم.اتفاق -
 

 .ميدم رو جوابت فقط ندارم، مشکلي تو با من –شيرين 
 
آره راست ميگي...تو منو عصبي مي کني، منم بهت مي پرم...اونوقت تو هم جوابمو  -

ميدي، کامال منطقيه! بذار اينجوري واست بگم، مشکل من و تو اينه که همديگه رو 
 ان درک نمي کنيم.سوال ديگه اي هم داري؟به هيچ عنو

 
 .ندادي اجازه تو ولي باشم صميمي تو با خواستم مي هميشه من –شيرين 

 
تا اونجايي که من يادمه تو توي اين چهار پنج سال اخير با تمام قوا براي ضايع  -

 کردن من تالش کردي، واقعا ممنون از زحماتت...فعال خدافظ.
 

دم بحث مون ادامه پيدا کنه و از خونه زدم بيرون.خيلي جالبه... ديگه اجازه ندا
شيرين و بابا از نظر ُپررويي خيلي به همديگه شبيه ان! هميشه هم طرف مقابل رو 

مقصر مي دونن.حتم دارم بابا هم اگه برگرده خونه همه چيزو مي ندازه گردن خودم، 
 که البته هيچ تعجبي نداره... .

 
گاه رسيدم.محوطه خلوت بود ولي اين بار ديگه دنبال شايان و بامداد بالخره به دانش

نگشتم.مستقيم به سمت ساختمون دانشگاه حرکت کردم تا زودتر برم سر کالس و از 
شر سرما خالص شم.سرمو پايين انداختم و موقع راه رفتن به زمين نگاه مي کردم که 

ا ملعون نيفته.هنوز به ساختمون يه وقت خدايي نکرده زبونم الل، چشمم به اون دو ت
نرسيده بودم که از پشت شنيدم بامداد داره صدام مي کنه.بهش توجه نکردم.در واقع 
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حوصله ش رو نداشتم.چند ثانيه گذشت و ديگه صدايي نشنيدم.فکر کردم شايد بي 
خيال شده باشن که يهو يه نفر دستمو از پشت کشيد.ديگه مجبور شدم برگردم و 

 کنم.بهشون نگاه 
 

بامداد سريع گفت : ببين داروين، با مشت بزن توي صورتم يا اصال با لگد منو بزن! 
 ولي باهام قهر نکن...عذاب وجدان داره منو مي کشه.

 
واقعا نمي دونستم چي بگم! يه ذره هم خندم گرفته بود...چند ثانيه مکث کردم و 

پشيمونن.با خونسردي  بهشون نگاه کردم.از قيافه هاشون ميشد فهميد مثه سگ
 گفتم : بامداد، مي دونستي ظرفيت  بااليي در ُخرد کردن اعصاب من داري؟

 
دوباره به راهم ادامه دادم و وارد ساختمون شدم.دوباره دوتايي خودشونو به من 

 رسوندن و هر دو ، کنارم وايسادن.
 

بابات جوري منو  ولي بشم شون مانع خواستم من روز اون کن باور داروين، –شايان 
 تهديد کرد که تمام اجدادم اومد جلوي چشمم.

 
 رفح طوري گيره جن يارو.بيفته اتفاقي همچين کرديم نمي فکر که ما تازه –بامداد 
 .کرد خر مونو همه که ميزد

 
تون اين گفتم مي بهشون همش! من جز به البته –شايان   نمي قبول ولي اشتباهه کار 
 وت...خيلي پفيوزه.عم اون مخصوصا.کردن

 
توي کل مسير  رسيدن به کالس، شايان و بامداد مدام حرف زدن و در واقع خودشون 

 رو توجيه کردن.اصال هم توجه نمي کردن که من به حرفاشون گوش ميدم يا نه.
 

وقتي رسيديم با دقت به کالس نگاه کردم ولي حامي رو نديدم.تو ذهنم بود که حتما 
يشب باهاش حرف بزنم.روي يکي از صندلي هاي رديف اول در مورد اتفاق د

نشستم.شايان و بامداد هم اطرافم نشستن و ديگه حرفي نمي زدن.چند ثانيه بعد 
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استاد وارد کالس شد و به محض ورود صحبت امتحان رو پيش کشيد و گير داد که 
 زوه ايمي خواد امتحان بگيره.فکر کنم با اين حرفش فشارم افتاد. چون کتاب و ج

براي مرور درس ها نداشتم...اتفاقات  چند روز اخير هم تمام وقتمو گرفته بود و کال 
درس و مشق رو فراموش کرده بودم.قبل از اينکه امتحان شروع بشه، شايان و بامداد 

بهم اطمينان دادن که تا مرز ده دوازده نمره رو بهم مي رسونن.به زودي امتحان 
 مطلق فرو رفت.شروع شد و کالس در سکوت 

 
حين امتحان بچه ها خيلي سعي مي کردن بهم برسونن اما فايده اي نداشت...مخم 
هنگ کرده بود.اصال نمي تونستم تمرکز کنم...فقط تونستم پنج شش تا سوال رو چپ 
اندر قيچي جواب بدم و ديگه بي خيال نوشتن شدم.خودکارم رو روي برگه گذاشتم و 

مشغول نوشتن بودن و استاد هم بين بچه ها مي  از نوشتن دست کشيدم.همه
گشت و خيلي آروم به سواالتشون جواب مي داد.براي يه لحظه چشمم به پنجره ي 
کالس افتاد.همين که به اون پنجره ي کشويي نگاه کردم ، پنجره با حرکتي آهسته 
باز شد.حرکتش اونقدر آهسته بود که هيچ صدايي از خودش ساطع نکرد و هيچ 

متوجه باز شدنش نشد.با ديدن اون صحنه حسابي به هم ريختم.مي ترسيدم کس 
باز هم اتفاقي بيفته...با نگراني به شايان گفتم : فکر کنم همين االن پنجره خود به 

 خود باز شد!
 

 نبود؟ باز قبال مطمئني –شايان 
 
 آره! -
 

هسته گفت : مشکلي استاد متوجه حرف زدن ما شد و فورا اومد جلوي صندلي ما و آ
 پيش اومده؟

 
 .استاد نه –شايان 

 
 .بپرسيد من از داريد سوالي اگه –استاد 
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 ... .حتما ، بله –شايان 
 

استاد بدجوري بهمون شک کرده بود و از جلوي صندلي ما کنار نمي رفت.حدودا يه 
ه و يال بشمتر با من فاصله داشت.سعي کردم خودمو با برگه ام سرگرم کنم تا بي خ

بره ولي همچنان سر جاش وايساده بود.خودکارم رو دستم گرفتم و خواستم يه جواب 
الکي جلوي يکي از سوال ها بنويسم که يهو جلوي چشم استاد دستي نامرئي خودکار 

 رو از دستم کشيد و برگه ي امتحان رو هم وسط کالس انداخت.
 

ه با نه...که انگار شده بود...با تعجب به استاد نگاه کردم تا ببينم متوجه موضوع شد
 به من نگاه مي کرد.

 
 ببخشيد استاد، حواسم پرت شد...برگه ام افتاد. -
 

همين لحظه در   کالس باز شد...حامي بود که مي خواست وارد کالس بشه اما چند 
 ثانيه مکث کرد.مثه اينکه از اومدن به کالس منصرف شد و با عجله رفت.

 
موم شدن امتحان، استاد فورا کالس رو تعطيل کرد.دوست داشتم زودتر برم و بعد از ت

 حامي رو پيدا کنم.
 
 من بايد با حامي حرف بزنم. -
 

 .ميايم هم ما ، باشه –شايان 
 

 !کنه؟ مي نگاه بد داره استاده يارو اين کردين دقت ها بچه –بامداد 
 

 ه...احتماال!بگ بهت چيزي يه خواد مي کنم فکر –شايان 
 
 مي دونم گيرش چيه...زودتر بريم.من يکي که اصال حوصله شو ندارم. -
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بدون توجه به استاد راه افتاديم ولي هنوز به در   کالس نرسيده بوديم که منو صدا 
 زد.زير لب گفتم : اگه پرسيد چي بهش بگم؟!

 
 .راه اون به بزن خودتو –بامداد 

 
 تا حامي نرفته.فقط زود بيا  -شايان 

 
 باشه.سعي مي کنم... . -
 

 شايان و بامداد دم در کالس موندن.رفتم پيش استاد و گفتم : بله استاد، امرتون؟
 

 .باشم دوست دانشجوهام با کنم مي سعي هميشه من پسرم، دوني مي –استاد 
 
 واقعا؟ -
 

 .آره خب –استاد 
 
 مياد.ببخشيد ولي اصال اينجوري به نظر ن -
 

 موقع يه اگه.خوندم هم روانشناسي من حال، هر به...نکردي دقت شما حتما –استاد 
 نعنوا به توني مي بزني حرف نفر يه با مشکلت مورد در خواي مي که کردي احساس

 .کني حساب من روي دوست يه
 
 استاد ، ببخشيد که مي پرسم،اما بالخره به عنوان دوست يا روانشناس؟ -
 

 به کنترلش توي که داري نيرويي يه تو کنم مي فکر من...دوش هر شايد –د استا
 ؟ برخوردي،درسته مشکل
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تا اون لحظه فکر مي کردم فقط روانپزشک ها ديوونه ان ولي در يک آن نظرم به کلي 
 تغيير کرد!

 
نه استاد ، همه چيز تحت کنترله اما من به شخصه قول ميدم اگه خواستم با کسي  -
 د   دل کنم اول بيام سراغ شما. با اجازه... .در
 

 سريع خودمو به بچه ها رسوندم و از کالس خارج شديم.
 

 ؟ گفت مي چي –شايان 
 
 حرف مفت...مي گفت اگه مشکلي داري بيا پيش من. -
 

 گير کجا از رو حامي حاال خب.داد قرار تاثير تحت منو واقعا! دلسوز چه –شايان 
 بياريم؟

 
 مي سالن توي راه سر حتما نباشه اونجا اگرم.حياط طرف رفت کنم فکر –بامداد 
 ... .بينيمش

 
از پله ها پايين اومديم و قبل از اينکه به حياط برسيم حامي رو توي طبقه ي اول 

ديديم که ايستاده به ديوار تکيه داده بود، به راحتي ميشد ديدش.از بچه ها خواستم 
ظرم باشن.دلم مي خواست تنهايي با حامي حرف بزنم.جلو رفتم برن توي حياط و منت

 و گفتم : چرا نيومدي توي کالس؟!
 

 !!نميدي؟ سالم بقيه به هميشه تو –حامي 
 
 اگه خيلي برات مهمه، سالم. -
 

 .سالم عليک –حامي 
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 خب؟! -
 

 .نبود خوب زياد کالس جو...اومد يادم آهان، پرسيدي؟ چي –حامي 
 
 يعني چي؟ -
 

 يحترج که شد اين.بيفته بدتري اتفاقاي بود ممکن ميومدم منم اگه يعني –حامي 
 .نيام دادم

 
 اونوقت اين موضوع به کدوم ويژگي شما برمي گرده؟! -
 

 .شخصيه –حامي 
 
مي دوني...من جديدا دارم به اين نتيجه مي رسم بالهايي که سرم اومده به خاطر  -

 تي بامداد نبوده.اون صفحه ي لعن
 

حامي در حالي که اصال به حرفاي من اهميتي نميداد با خونسردي گفت : پس 
 دليلش چي بوده؟

 
من از وقتي تو رو ديدم زندگيم به هم ريخته، خيلي باحاله، نه ؟! حاال جالب تر از  -

 اون اينه که دو بار هم بابات رو توي خونه مون ديدم.
 

 کايت کن! در ضمن کاراي بابام اصال به من مربوط نيست.ش ازش برو خب –حامي 
 
 اگه به تو مربوط نيست چرا ديشب به من کمک کردي؟! -
 

 داره؟ اشکالي دادم، نجاتت –حامي 
 
 چرا ؟ -
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 !شدي؟ قانع سوخت، واست دلم –حامي 

 
 از کجا مي دونستي بامداد مي خواد همچين نقشه اي روي من پياده کنه؟ -
 

 .کرده کار چي تو با بامداد دونم نمي من –حامي 
 
 تو کارشو پيش بيني کردي، چطور نمي دوني؟!! -
 

حامي جاي خودش رو با من عوض کرد و منو چسبوند به ديوار...همچنان خونسرد 
 به نظر مي رسيد.

 
 چي من دوني مي که دونم مي.گم مي بهت کنه مي راحت خيالتو اگه ، باشه –حامي 

م...و مي دونم با تو چي کار کردن ولي چيزي رو پيش بيني نکردم.اون روز فقط ا
ذهن بامداد رو خوندم*.فهميدم مي خواد از کسي کمک بگيره که زندگي خيلي ها رو 
نابود کرده، از جمله زندگي خودش رو...پيش بيني  نتيجه هم کار سختي نبود.اگه تو 

رجوع شود به کتاب "دانستني هايي هم بودي مي تونستي آخرشو حدس بزني.)* 
 با تحذيف و اضافات ديگر( 14تا  81درباره ي جن"،صص 

 
 نميشد اينو همون روز بهم بگي؟! -
 

 نم.کردي مي جمع بيشتر حواستو بايد گفتم، بود الزم که رو چي هر روز اون –حامي 
 .بينمت مي بعد...برم بايد ديگه

 
 ار کنم که همه چي تموم بشه؟!وايسا ! بايد حرف بزنيم، چي ک -
 

حامي بهم توجهي نکرد و زود رفت.رفتم توي محوطه دانشگاه و خودمو به شايان و 
 بامداد رسوندم.
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 داغوني؟ انقدر چرا! شد؟ چي –شايان 
 
 گفت مي دونه که ما مي دونيم دورگه ست... -
 

 !بگيره؟ انتقام ازمون بياد نکنه!  بابا اي –شايان 
 
 !کرديم؟ کار چي مگه نگو، چرند –مداد با
 
 مسئله ي اصلي اينه که بهم نگفت بايد چي کار کنم تا اين قائله ختم بشه. -
 

 !دونه؟ مي نظرت به يعني –شايان 
 
 صد در صد. -
 

 !دوني؟ مي کجا از –شايان 
 

 کل مسير رو تا نزديکاي خونه ي شايان پياده طي کرديم و منم توي اون مدت
ماجراي شب قبل رو براشون تعريف کردم و اونا هم کم کم قانع شدن که يه سر   

ماجرا به حامي و باباش ختم ميشه.وقتي به خونه ي شايان رسيديم خواستم ازشون 
خدافظي کنم و برگردم خونه که شايان، برخالف هميشه ازم خواست پيششون 

ا اينکه هنوز هم از دست بامداد بمونم.منم قبول کردم تا بعد از ظهر اونجا باشم ،ب
 شاکي بودم...

 
**** 

 
تمام بعد از ظهر تو خونه ي شايان خواب بودم.توي اين مدت هميشه احساس 

خستگي مي کردم و فرصت خوبي بود که يه خواب درست و حسابي داشته 
 باشم.اينجوري حداقل خيالم راحت بود که شايان و بامداد هوامو دارن.
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ب حس کردم ديگه بايد از خواب بيدار شم اما واقعا حوصله نداشتم.بچه نزديک غرو
ها با فاصله ي کمي کنار من نشسته بودن و داشتن با همديگه حرف مي زدن و به 
خيال خودشون من خواب بودم و نمي شنيدم.ولي من معموال چند دقيقه قبل از 

همچنان خودمو به اينکه از خواب بيدار بشم تمام صداهاي اطراف رو مي شنوم.
 خواب زدم و به حرفاشون گوش کردم... .

 
ي تو گفتي –بامداد   شدي؟ دوست داروين با ک 

 
 .ابتدايي پنجم –شايان 

 
 ... .بودي دوست باهاش بيشتر سال سه تو پس باحال، چه –بامداد 

 
 .ندادي دست از رو چيزي چون نباش نگران البته آره، –شايان 

 
اولين بار که داروين رو ديدم با خودم گفتم اين پسره چقدر کله ش  من –بامداد 

 گنده ست!
 

 شايان خنديد و گفت : اگه بشنوه کله ت رو مي کنه.
 

 مي رو شون شيرين من بفهمه اگه نظرت به...داره رو خيال همين االنم –بامداد 
 !کنه؟ مي کار چي خوام

 
ي بازي درمياره بعد تو رو در آغوش مي شاک اولش همه، مثه...دونم نمي –شايان 

 کشه ميگه مواظب خواهرم باش.
 

 !جفنگي؟ خيلي گفتم بهت حاال تا –بامداد 
 

 .زياد خيلي –شايان 
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با حرفاشون حسابي خندم گرفته بود ولي سعي مي کردم خودمو کنترل کنم.ولي از 
ق ز شيرين، با اون اخالحق نگذريم فکر نمي کردم هيچ ابلهي توي دنيا پيدا بشه که ا

افتضاح خوشش بياد.اما االن فرصت خوبي   که بندازمش به خيک بامداد.خدا رو 
 شکر... .

 
از خواب دل کندم و راهي خونه شدم.قبل از رفتن از شايان دو سه نخ سيگار گرفتم که 
توي راه دود کنم.يه مسيري رو با تاکسي رفتم و از سر خيابون پياده شدم.چون مي 

واستم سيگار بکشم از جاده خاکي اي که سمت تپه هاي اطراف بود و با مصافت خ
بيشتري به خونه ي ما منتهي ميشد به طرف خونه راه افتادم.وقتي سيگار اول تموم 
شد، سريع رفتم سراغ دومي و شروع کردم به ُپک زدن.موقع راه رفتن احساس مي 

ر سيگار باشه که باعث شده سرم کردم زمين زير پاهام داره مي چرخه.حدس زدم اث
گيج بره.همين لحظه بود شنيدم يه زن داره منو به اسم  کوچيک صدا مي زنه.صداشو 

از رو به روم مي شنيدم.هوا گرگ و ميش بود و نمي تونستم جلوتر رو دقيق 
ببينم.صداش آشنا نبود...به ذهنم رسيد که احتماال يکي از همسايه ها باشه.لهجه ي 

و پشت سر هم منو صدا ميزد.سيگارمو خاموش کردم و به راهم ادامه محلي داشت 
دادم.کمي جلوتر رفتم و متوجه شدم که يه نفر در فاصله ي چند متري من ، کنار جاده 
روي زمين نشسته.شک نداشتم که اون زن  داره منو صدا مي زنه.حس کردم که شايد 

ردم تا زودتر خودمو بهش به کمک نياز داشته باشه براي همين سرعتمو بيشتر ک
 برسونم.

 
کمتر از يکي دو متر باهاش فاصله داشتم... يه پيرزن روي زمين نشسته بود و به من 

نگاه مي کرد.اولش متوجه چيز غير عادي اي نشدم... جلوتر رفتم يه قدمي اش 
نشستم که چشمم به پاهاش افتاد و ديدم به طرز عجيبي اطراف اون پيرزن قرار 

..درست مثل يه تيکه گوشت ُشل بودن ،انگار که استخون نداشتن.با گرفتن*.
ديدن  اون وضعيت وا رفتم.احساس مي کردم ناي حرکت ندارم.اون پيرزن دستمو 
محکم گرفت و بهم نگاه کرد.چشماش مي درخشيد...خودمو عقب کشيدم و به زور 

نم دويدن کتونستم دستمو از دستش جدا کنم.عقب عقب رفتم و خواستم شروع به 
که اون پيرزن هم با دست هاش شروع به حرکت کرد...با دست هاش به قدري سريع 
روي زمين حرکت مي کرد ،مثل اين بود که اصال نيازي به پاهاش نداره.اون لحظه به 
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هيچي جز فرار فکر نمي کردم.تا جون داشتم دويدم و از اونجا دور شدم.با سرعتي که 
مو به خونه رسوندم.هر لحظه فکر مي کردم اون براي خودم هم عجيب بود خود

پشت سرم ولي جرأت نداشتم برگردم و به پشت سرم نگاه کردم.وقتي به در خونه 
رسيدم همزمان، هم زنگ مي زدم و هم تالش مي کردم با کليد درو باز کنم ولي انقدر 

يه چند ثانهول کرده بود که دستم مي لرزيد و کليد مدام از دستم ميفتاد...تا اينکه 
بعد يه نفر درو باز کرد و بدون معطلي خودمو انداختم توي خونه.)*موجودي که در 

مازندران به ونگ زن معروفه.افراد کمي تا به حال ديدنش...معموال سر جاده ميشينه 
 و افراد رو به اسم کوچيک صدا مي زنه_ از خانواده ي "دوال پا"(

 
مي پرسيد که چه اتفاقي افتاده ولي به  همونجا پشت در نشستم.شبنم مدام ازم

قدري دويده بودم، نفسي براي حرف زدن نداشتم.هر چند گفتن قضيه، فايده ي 
 چنداني هم نداشت.بعد يکي دو دقيقه تازه تونستم از جام پاشم.

 
 !شده؟ چي نميگي بالخره –شبنم 

 
 زياد مهم نيست. -
 

 شدي؟ درگير کسي با نکنه! باشم؟ مطمئن –شبنم 
 
 نه...اگه الزم باشه خودم بهت ميگم. -
 

 .اومده بابا راستي –شبنم 
 
 جدي؟ چي چي اورده؟ -
 

 .توئه منتظر اومده وقتي از.نگو مزخرف –شبنم 
 
 واسه چي؟! -
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران بد

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 2 7  

 

 .بزنه حرف باهات خواد مي گويا –شبنم 
 
 يش شايان؟!اوه اوه! بدبخت شدم رفت.ميگم چطوره من از همين جا برگردم پ -
 

 ضيهق کنم فک.کنه دعوا باهات که خواد نمي! نکني کارو اين وقت يه...نه نه –شبنم 
 .حله ش بقيه نگو، هيچي فقط تو.حرفاست اين و کنون آشتي

 
اصال دوست نداشتم با بابا رو به رو بشم ولي مي ترسيدم برم خونه ي شايان و توي 

چه و خيابون بربخورم.وقتي وارد خونه شدم راه دوباره به يه چيز ناخوشايند تو کو
سرمو پايين انداختم و رفتم تو اتاق شيرين و شبنم.خوشبختانه شيرين توي اتاق 

 نبود.
 

يه گوشه نشستم و فقط به اين فکر مي کردم که کم کم دارم به آخر   خط مي رسم.هر 
و نمي روز داره اتفاق هاي بدتر و ملموس تري ميفته.هيچ کس هم راه حلش ر

دونه.حامي هم که مشخصه نمي خواد کمک کنه.از دست کس ديگه اي هم کاري 
 برنمياد... .

 
 تو فکر بودم که شبنم وارد اتاق شد... .

 
 وضعيت چطوره؟ -
 

 .خوب تقريبا –شبنم 
 
 اميدوارم توقع نداشته باشي که من برم دست بوس بابا؟ -
 

؟ ميگم، تو مطمئني که چيزي نشده؟ خيلي زدم حرفي همچين ک ي من ، نه –شبنم 
 َپَکري...

 
 داشتم به اين فکر مي کردم که به ته خط رسيدم. -
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 .داره حل راه تو مشکل.نکن تلقين –شبنم 

 
 راه حلش چيه؟ -
 

 اوليش تو نداره امکان...هست راهي يه حتما ولي دونم نمي که من خب –شبنم 
 .باشي

 
 به راه حلش پي مي برم.ممکنه بزودي اجراش کنم... . من خودم کم کم دارم -
 

 راحت مون همه تا کن اجراش زودتر پس.خوبه خيلي! ميگي؟ راست –شبنم 
 .بشه حل مشکلت داريم دوست تو ي اندازه به هم ما کن باور.شيم

 
 آخه موضوع اينه که يه کم مي ترسم. -
 

 .. ..کنيم کمک بتونيم ما از يکي شايد بگو –شبنم 
 
 نه...بايد تنهايي اجراش کنم...اينجوري راحت ترم. -
 

 !هست؟ چي حلت راه اين حاال –شبنم 
 
 نمي تونم بهت بگم... . -
 

 .بگو حتما برمياد ما دست از کاري کني مي فکر اگه ولي.راحتي جور هر –شبنم 
 
 باشه. -
 

رفت.دوست داشتم بهش در  مامان شبنم رو صدا زد و شبنم هم زود از اتاق بيرون
مورد آخرين راه نجاتم توضيح بدم ولي گفتنش يه کم سخت بود.از اين ترسيدم که 
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يه وقت نقشه هام نقش بر آب بشن.من همينجوري هم براي خانواده ننگ محسوب 
ميشم چه برسه به اينکه بخوام خودکشي هم کنم.تنها خوبي ماجرا اينه که بعد از 

ت خبري نيست.پس به نفعمه که در موردش با کسي حرف خودکشي ديگه از سرکوف
 نزنم... .

 
چند دقيقه اي ميشد که توي اتاق تنها بودم و به اين فکر مي کردم که چه زندگي 

پوچي داشتم.واقعا هدف خدا از آفرينش من چي بود؟! نزديک چهارده پونزده سال 
 از کتک فرار مي کردم.هر در حال کتک خوردن از بابام بودم...بعد از اون هم معموال

چي فکر مي کنم خاطره اي رو به ياد نميارم که با يادش به وجد بيام يا الاقل ازش 
لذت ببرم.شايد تنها بخش مثبت زندگيم وقتايي بود که با دوستام مي گذروندم.چون 

 تنها زماني بود که جنگ  اعصاب نداشتم.
 

ختانه اون يه نفر بابا بود.دومين فاجعه ي همين لحظه يه نفر در اتاق رو باز کرد و بدب
 اون روز داشت اتفاق ميفتاد.هميشه از برخورد با بابا متنفر بودم.

 
بابا در اتاق رو پشت سرش بست و اومد سمت من و رو به روم نشست...به خاطر 
همين مجبور شدم پاهامو جمع کنم.اصال معلوم نبود مي خواد چي کار کنه! دوست 

حرفشو بزنه و بره.چند ثانيه سکوت برقرار شد و يهو بابا تصميم گرفت  داشتم زودتر
که من بدبخت رو بغل کنه.دلم مي خواست بهش بگم جون مادرت ابراز احساسات 
نکن ولي صحنه احساسي بود...نخواستم خرابش کنم.چند لحظه بعد حس کردم 

بابا رو از خودم قفسه ي سينه م داره درد مي گيره و با هر ضرب و زوري که بود، 
 َکندم!

 
 !بخشي؟ مي منو ، داروين –بابا 

 
تا اون لحظه دقت نکرده بودم که وقتي يه مرد با احساس حرف مي زنه چقدر رقت 
 انگيز و مضحک ميشه.حالم داشت بد ميشد.دوست داشتم زودتر بحث جمع بشه.

 
 آره ، باشه ، حتما. -
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 وري بشه.اينج کردم نمي فکر واقعا من –بابا 

 
 مسئله اي نيست... . -
 

 بخشيدي؟ منو که باشم مطمئن پس –بابا 
 

 ) اگه بگم ُگه خوردم ولم مي کني؟(
 
 آره، گفتم که... . -
 

بالخره بابا بي خيال شد و رفت. با رفتنش نفس راحتي کشيدم.ولي برام عجيب 
موني برنمي بود...در کل بابا هيچوقت اينجوري افه ي منقلب شدن و پشي
 داشت.نمي دونم...شايد اين بار واقعا سرش به سنگ خورده!

 
تا موقع شام از اتاق بيرون نرفتم.سر شام همه چيز عادي بود، کسي هم حرفي 

نميزد.از معدود دفعاتي بود که وضعيت خونه مون انقدر آروم بود.بعد از شام ، من و 
رو  ه من منتظر بودم بقيه پذيراييبابا و شيرين جلوي تلويزيون نشسته بوديم.البت

براي خوابيدنم خلوت کنن و زودتر بخوابم.تلويزيون داشت کشتي کج پخش مي کرد 
و بابا هم عادت داشت کل برنامه رو ببينه.خسته بودم ولي سعي کردم تا تموم شدن 

 برنامه دندون رو جيگر بذارم.
 

شيشه تو کل خونه محو تماشاي تلويزيون بودم که صدايي شبيه به شکستن 
پيچيد.با اون صدا شديدا جا خوردم و ترسيدم.بي درنگ به بابا و شيرين نگاه کردم 
ولي اونا عين خيالشون هم نبود...انگار اصال صدايي نشنيده بودن! وقتي ديدم بقيه 
عکس العملي ندارن فکر کردم شايد خياالتي شدم...لحظه اي بعد دوباره صدا تکرار 

 نتونستم طاقت بيارم و گفتم : اون صدا رو شنيدين؟!! شد.اين بار ديگه
 

 شيرين بدون اينکه چشم از تلويزيون برداره گفت : نه ، من چيزي نشنيدم.
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ديگه شک نداشتم که خياالتي شدم.چون توي اون مدت همه متوجه اتفاقاتي که 

نمي  براي من ميفتاد و البته صداها شده بودن... . هر چي هم تمرکز مي کردم
تونستم بفهمم منشأ صدا کجاست.سعي کردم بهش فکر نکنم و مثه بقيه خودمو به 

 نشنيدن بزنم.
 

چند دقيقه بعد بابا و شيرين از تلويزيون دل کندن و رفتن.منم طبق معمول 
رختخوابم رو يه گوشه ي پذيرايي انداختم و بدون اينکه زحمت خاموش کردن چراغ 

ز کشيدم.ياد اون دکتر روانپزشک و حرفايي که توي رو به خودم بدم سر جام درا
آخرين مالقات مون ميزد افتادم.به فکرم رسيد که شايد واقعا طرف چيزي بار ش 

باشه...با اينکه بعيد به نظر مي رسه! ولي خيلي با اطمينان حرف مي زد.بهتره قبل از 
 جي شد... .اينکه نقشه ي خودم رو پياده کنم به اون هم يه سري بزنم.شايد فر

 
خواستم بلند شم تا چراغ رو خاموش کنم که يهو خونه، خود به خود تاريک شد.اولش 

فکر کردم باز اون روشن و خاموش کردن چراغ ها شروع شده اما مطمئن بودم که 
صداي کليد چراغ رو نشنيدم.همه جاي خونه تاريک بود...مثه اينکه برق قطع شده 

وندم و بيرون رو نگاه کردم که ببينم برق همه ي خونه بود.سريع خودمو به پنجره رس
ها قطع شده يا نه.اما چراغ هاي بيشتر خونه ها روشن بودن.يه خبرايي بود...فقط 

 برق خونه ي ما قطع شده بود.
 

در ورودي خيلي آهسته در حال باز شدن بود...صداش رو به وضوح مي شنيدم.با 
بار مامان و بابا رو صدا کردم...اما هيچ کس شنيدن اون صدا هول برم داشت و چند 

از اتاقش بيرون نيومد.انگار صدامو نمي شنيدن.ديگه بايد دست به کار مي شدم و از 
اون وضعيت فرار مي کردم.تصميم گرفتم برم و از خواب بيدارشون کنم.از اون طرف 

و م راهم رخونه فقط نور شعله هاي بخاري پيدا بود.با اون نور کم و بيش مي تونست
پيدا کنم و به در و ديوار نخورم.بهش چشم دوختم و خواستم راه بيفتم که يه نفر از 
سمت راست محکم خودشو بهم کوبيد و روي زمين افتادم.دوباره بقيه رو صدا کردم 
اما بي فايده بود...هيچ کس صدامو نمي شنيد.نمي دونستم اون يارو کدوم طرفم 

بخاري نگاه کردم و اين بار متوجه سايه اي شدم که از  وايساده.دوباره به شعله هاي
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جلوي نورش عبور کرد.نمي دونستم اين همون شخصه يا تعدادشون بيشتره.داشتم 
قبض روح مي شدم.حاضر بودم همونجا منو بُکشن ولي اون وضعيت ادامه پيدا 

 نکنه.
 

بلند نشده بودم متوجه   باد   سردي شدم که به صورتم مي خورد.هنوز از روي زمين 
که با نيرويي قوي به عقب کشيده شدم و محکم به ديوار خوردم.سرم به قدري درد 

گرفت که بي اختيار سست شدم.ديدم که يه نفر از رو به رو داره به طرف  من 
مياد...مي تونستم سايه ش رو ببينم.ديگه از صدا کردن بقيه نااميد شده بودم...هيچ 

 ضعيت نبود... .راهي براي فرار از اون و
 

چند لحظه بعد اون کنارم نشست .با اينکه همه جا تاريک بود اما از ترس چشمامو 
بسته بودم و هيچ حرکتي نمي کردم.احساس کردم شيء تيزي مثل چاقو روي گردنم 

قرار گرفت.متوجه   تماس دستي روي بازوم شدم ... سرماي دستش رو از روي 
فشار چاقو روي گردنم بيشتر ميشد...نمي بريد،  پيراهنم حس مي کردم...هر لحظه

فقط فشار مي داد.همين لحظه بود که برق وصل شد و با کمال تعجب شيرين رو 
ديدم که يه چاقوي بزرگ رو روي گردنم گذاشته... مامان و بابا سراسيمه از اتاق شون 

و رين چاقبيرون اومدن و وارد پذيرايي شدن...بابا بي درنگ خودشو به ما رسوند.شي
به رها کرد و از من فاصله گرفت.کم کم خودشو به گوشه ي پذيرايي رسوند و اونجا 

نشست...زانوهاشو بغل کرد و شروع کرد به گريه کردن.بابا و مامان در حالي که 
حسابي شوکه شده بودن فقط به ما دو تا نگاه مي کردن...اما هيچکدومشون به 

ريه هاي شيرين معلوم بود که خودش از کاري که اندازه ي من توي شوک نبودن...از گ
 کرده با خبره.

 
بابا اومد سمت من و چاقو رو کنار انداخت.بعد دستمو گرفت و با هم رفتيم توي 

اتاق.چند لحظه بعد خودش از اتاق بيرون رفت.شک نداشتم وضعيت شيرين براش 
ست داشتم اينو مهم تر بود و مي خواست ببينه تو چه شرايطيه...البته منم دو

بدونم.تا اون لحظه مهمترين آرزوم اين بود که اين مشکل گريبان گير خانواده م 
نشه...ولي اون چيزي که نمي خواستم اتفاق افتاده بود.داشتم ديوونه مي 

 شدم.نگران خودم نبودم، فقط مي ترسم باليي سر شيرين بياد... .
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رد و اومد توي اتاق...بدون اينکه چيزي چند دقيقه اي گذاشت که شبنم آروم درو باز ک

 بگه اومد و کنار من نشست.ديگه طاقت نيوردم و پرسيدم : چي شد؟!
 

 ساکت االن ولي کرد مي گريه داشت پيش دقيقه چند همين تا...هيچي –شبنم 
 .خوبي تو ببينم اينجا بيام من گفت مامان.شده

 
تم.از قرار معلوم شيرين هم چيزي باز هم سکوت برقرار شد...حرفي براي گفتن نداش
 نگفته بود، از سکوت شبنم ميشد اينو حدس زد.

 
 ... .ببينم بذار! شده؟ زخم گردنت راستي –شبنم 

 
 نه... مهم نيست.چيزي نشد. -
 

 حرف! شد؟ چي بگي ميشه ولي نباشه وقتش شايد االن دونم مي ، داروين –شبنم 
 بود؟ شده تون

 
 جا ميرم.من فردا از اين -
 

 که موضوعي همچين خاطر به.کنم مي حلش خودم من شده چي بگو تو –شبنم 
 .کنيد مي بحث و جر هم با هميشه شيرين و تو...بري بذاري نبايد

 
 موضوع اين چيزا نيست. -
 

 !بزن رفتن حرف   بعد چيه، موضوع بگو تو خب –شبنم 
 

يومد.بغض گلومو گرفته مي خواستم قضيه رو توضيح بدم ولي صدام در نم
 بود.دوست داشتم بزنم زير گريه ولي سعي مي کردم خودمو کنترل کنم... .
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چند دقيقه قبل از اينکه شما متوجه بشين برق قطع شد.بعد يه نفر منو ُهل داد و  -
افتادم روي زمين و احساس کردم يه چاقو روي گردنمه...مي دوني، همه اين اتفاقا 

 ري هاي خودمه.بايد قبل اينکه وضيعت بدتر بشه برم گم و گور شم.به خاطر ندونم کا
 

 يا ديگه مار زهر و کوفت هر يا جن ميگي تو يعني...نميشم متوجه اصال من –شبنم 
 اينجا از تو اگه خب... .ست مسخره واقعا! کنه؟ کاري همچين شيرين شدن باعث
از سر تو برندارن  دست اگه! بري؟ کجا خواي مي ميشه؟ چي خودت تکليف بري

 چي؟!
 
در هر صورت من کارم تمومه.اگه اينجا بمونم شما رو هم به دردسر مي ندازم.تا  -

 همين االن هم کلي گند زدم...
 

 !!چي؟ نشن خودت خيال بي اگه...بده منو سوال اين جواب –شبنم 
 
 گفتم که...در هر صورت کار من تمومه.کاري از دست کسي برنمياد... . -
 

شبنم ديگه چيزي نگفت...منم همينطور.راه درست هم همين بود که من از خونه 
 برم.کاري که خيلي وقت پيش بايد مي کردم.

 
تمام شب بيدار بودم و يه لحظه هم نتونستم بخوابم.بالخره ساعت شش و نيم صبح 

 ودست به کار شدم، مي خواستم قبل از اينکه کسي متوجه بشه وسايلمو جمع کنم 
برم...تمام چيزايي که مي خواستم ببرم توي يه ساک جا ميشدن.تصميم گرفتم چند 
روز خونه ي شايان بمونم و اگه وضعيت همينجوري ادامه پيدا کرد آخرين نقشه مو 

 پياده کنم...چون ديگه طاقت اتفاقاي عجيب و غريب رو نداشتم.
 

س هام تموم شده بود که مامان توي اتاق تنها بودم و ديگه تقريبا کار جمع کردن لبا
 وارد اتاق شد و با تعجب پرسيد : چي کار مي کني؟!

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران بد

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 3 5  

 

فکر کنم اگه چند وقت اينجا نباشم براي همه مون بهتر باشه...اينجوري وجدان  -
 خودم هم راحت تره.

 
 بري؟ خواي مي کجا –مامان 

 
 يه چند وقت ميرم پيش شايان...بعد از اونم خدا بزرگه. -
 

 !کنه؟ مي کار چي بفهمه بابات اگه دوني مي!  غلطا چه –مامان 
 
 آره، احتماال خيلي خوشحال ميشه. -
 

 ازت بياد ميگم شيرين به من! کني؟ آواره خودتو پوچ و هيچ سر خواي مي –مامان 
 .کنه عذرخواهي

 
 الزم نيست چون تقصير خودم بود. -
 

درنگ شروع کرد به صدا کردن بابا و چند ساکمو بستم و بلند شدم.مامان هم بي 
ثانيه بعد بابا و شبنم رو هم به اتاق کشوند.مجبور شدم دوباره کل ماجرا رو براي اونا 

هم توضيح بدم اما زير بار نرفتن و مامان ساک رو به زور از دستم قاپيد.اعصابم 
 ايحسابي بهم ريخته بود.آخرش تصميم گرفتم ساک رو بي خيال شم و بعدا بر

 بردنش برگردم.رفتم توي راهرو تا کفش هامو بپوشم و راهي خونه ي شايان بشم.
 

 !ميري؟ کجا داري صبحي اول –شبنم 
 
 کجا رو دارم که برم؟! -
 

 !ديگه؟ کنم پيدات شايان پيش تونم مي داشتم کار ت اگه يعني –شبنم 
 
 آره، البته اگه تا اوم موقع زنده باشم. -
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ه شو ديوونه، مطمئنم يکي دو ساعت ديگه پشيمون ميشي.حاال مي خف –شبنم 

 بيني... .
 

از خونه بيرون اومدم و راهي خونه ي شايان شدم.تو کل مسير به انواع و اقسام 
روش هاي خودکشي فکر کردم.حقيقتش اين بود که خودم هم از اين کار مي 

ي کردم خودکشي راحت ترسيدم...حس مي کردم جرأتش رو ندارم ولي هر چي فکر م
 تر از زهره ترک شدن و نابودي اطرافيانم بود.

 
خيلي زود به خونه ي شايان رسيدم و شروع کردم به زنگ زدن.يکي دو دقيقه طول 
کشيد تا شايان بياد و درو باز کنه.همين که درو باز کرد گفت : چته رواني ؟! خواب 

 سر صبح برات مفهومي داره؟!
 

ف هميشه سالم دادم و بدون اينکه چيز ديگه اي بگم رفتم تو.شايان اين بار بر خال
 فورا دنبالم و با نگراني پرسيد : چي شده ؟!

 
 هيچي... -
 

 !افتاده اتفاقي يه که تابلوئه نگو، چرند –شايان 
 

يه گوشه نشستم و به ديوار تکيه دادم.باز هم چيزي نگفتم.اصال دوست نداشتم 
وباره بازگو کنم.شايان هم حسابي نگران شده بود و پشت سر همچين اتفاقي رو د

 هم مي پرسيد چي شده.
 

چند ثانيه گذشت و ديگه نتونستم بغضم رو نگه دارم و اشک هام سرازير شدن و 
 جسته و گريخته ماجرا رو براي شايان تعريف کردم.

 
 !...کني؟ کار چي خواي مي حاال –شايان 
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يي توي سرم هست ولي قبلش بايد برم پيش اين يارو نمي دونم...يه فکرا -
 روانپزشکه...خودش مي گفت مي تونه برام کاري کنه.

 
 .تونه مي حتما...موافقم خوبه،...آره –شايان 

 
 يه لحظه خندم گرفت و گفتم : مي دوني ، من دوست ندارم جلوي کسي گريه کنم.

 
يست.مي دونم حالت خوب نيست.ک ي مي ن مهم اصال نداره، اشکالي... نه نه –شايان 

 خواي بري پيش دکتره؟
 
 امروز ميرم پيشش. -
 

 .تره راحت خيالم اينجوري.ميام باهات منم –شايان 
 
 باشه. -
 

ساعت سه و نيم بعد از ظهر با شايان سمت مطب دکتر راه افتاديم.يه مسير کوتاهي 
فه شده بود و مجبور شديم بقيه ي رو با تاکسي رفتيم. به خاطر برف خيابون يه طر

راه رو تا مرکز شهر پياده بريم.اون قسمت از شهر معموال خيلي شلوغ بود و وقتي هم 
 که برف ميومد وضعيتش افتضاح ميشد.

 
هر دو داشتيم از سرما بال بال ميزديم.تند تند راه مي رفتيم که زياد احساس سرما 

 ... .نکنيم و زودتر هم از شر سرما خالص شيم
 

 !بدبختيم؟ انقدر تا دو ما چرا –شايان 
 
 از چه نظر؟ -
 

 ! عمرا ما باباهاي ولي ميده ماشين بهش بامداد باباي مثال –شايان 
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 فکر کنم کوچيک ترين مشکلم همين باشه. -
 

 !روانشناسه؟ يارو اين گفتي راستي... خب آره –شايان 
 
 روانپزشک. -
 

نگاه کرد و گفت : نمي دونم چرا حس مي کنم يکي داره  شايان به پشت سرش
 تعقيب مون مي کنه!

 
منم برگشتم و پشتم رو نگاه کردم...اما پياده رو خيلي شلوغ بود و نميشد چيزي رو 

 تشخيص داد.
 
 مطمئني؟! -
 

 مي همش بچگي توي من آخه دوني مي...کنم مي احساس ولي دونم، نمي –شايان 
که از مدرسه برمي گردم يکي تعقيبم کنه.مخصوصا پاييزها که هوا  موقعي ترسيدم

 زود تاريک ميشد.
 
 چرا؟ -
 

 .مميش گير جو زود کال.بودم شده اينجوري فيلم يه تاثير تحت کنم فک –شايان 
 
آره...کامال واضحه.راستي يادم بنداز برگشتني برم از خونه وسايلمو بيارم.يه چند روز  -

 هتره.خونه نباشم ب
 

 .من ي خونه گرديم برمي هم با بعد ميام، باهات اونجا تا منم باشه، –شايان 
 
 البته چند روز بيشتر طول نمي کشه...قول ميدم زود برم. -
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 !باباتم؟ مثه منم کردي فک کنم؟ بيرونت ترسي مي! نگو پرت و چرت –شايان 

 
 رم زيادي سر کسي هوار شم.نه بابا...نمي ترسم بيرونم کني.خودم دوست ندا -
 

بعد چند دقيقه پياده روي بالخره به مطب رسيديم.از پله ها باال رفتيم و وارد 
 شديم.هيچ کس رو توي مطب نديدم...از منشي هم خبري نبود... .

 
 ...تعطيله کنم فکر –شايان 

 
 نه، فکر نمي کنم.پس چرا درو باز گذاشتن؟! -
 

 در زدم ولي صداي کسي رو نشنيدم.رفتم سمت اتاق دکتر و 
 

 ...گرديم برمي دوباره بعدا بريم بيا ، ميگم –شايان 
 
 باشه. -
 

قبل اينکه از در اتاق فاصله بگيرم چند تا ضربه ي ديگه به در زدم و همين لحظه بود 
 که شنيدم يه نفر گفت " بفرماييد".

 
جا منتظرم بمون.فکر نکنم زياد مثه اينکه يارو هست.من ميرم داخل ، تو همين  -

 طول بکشه.
 

 شايان روي يه صندلي نشست و گفت : باشه ، من اينجا هستم.تو برو... .
 

در اتاق رو باز کردم و رفتم تو.دکتر پشت ميزش نشسته بود.بدون اينکه جلو برم 
 باهاش سالم عليک کردم و روي صندلي اي که رو به روي ميزش قرار داشت نشستم.
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 منشي تون نبود... -
 

 .مرخصي رفته –دکتر 
 
آهان، آخه مي خواستم پول ويزيت رو باهاش حساب کنم.پس به خودتون تقديم  -

 مي کنم.
 

دکتره سکوت کرد و چيزي نگفت.مثه هميشه از اون لبخند هاي مسخره هم خبري 
 نبود.

 
 ين مي تونين کمکمن براي اون مشکلم خدمت رسيدم...شما توي بيمارستان گفت -

 کنين.دليل اينکه اومدم اينجا اينه که واقعا حس مي کنم به بن بست خوردم.
 

 !بود؟ چي مشکلت گفتي –دکتر 
 
البته يه کم طوالنيه...ولي در حال حاضر اينه که اتفاقاي عجيب و غريب و البته بدي  -

 کردم يادتون باشه! برام ميفته که مطمئنم از طرف يه سري موجود ماورائيه...فکر مي
 

دکتر خنديد و گفت : موجود ماورائي ؟!! من بهت اطمينان ميدم همچين موجوداتي 
وجود ندارن.حاال تو رو يادم اومد...فکر کنم بيماريت پيشرفت کرده باشه.بايد زودتر 

 جلوي پيشرفتشو بگيريم.
 
 .. .چقدر خوبه که شما تا اين حد با اطمينان حرف مي زنيد! جالبه. -
 

 .داري الکتروشوک به نياز که رسيدي اي مرحله به االن تو نظرم به –دکتر 
 
 يعني دقيقا به چه صورت؟! -
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ببين به اين صورت که يه چيزي شبيه به تسمه رو دور سرت مي بندم و بعد يه  -دکتر
درجه ي کمي شوک الکتريکي بهت وصل ميشه...کمتر از ده ثانيه طول مي کشه.تازه 

ن روي کمترين درجه برات امتحان مي کنم...اتفاقا وسايلش رو هم توي مطب م
 دارم.مي تونيم همين االن انجامش بديم، البته اگه آمادگيش رو داشته باشي.

 
واهلل چي بگم! اينجور که شما توضيح دادين حسابي بهم استرس وارد شد! مطمئنيد  -

 که موثره؟
 

 يست که به چنين موردي بر مي خورم.ن بارم اولين.صد در صد –دکتر 
 

خيلي با اطمينان حرف مي زد.ولي من مردد بودم...ترسيده بودم ولي با خودم فکر 
 مي کردم اگه اين تنها راه باشه ، به ريسکش مي ارزه.

 
 باشه ، قبول... .ولي اگه موفق نشدين چي؟ -
 

 راز بکش.د تخت روي برو پاشو حاال.بگي تو چي هر اونوقت –دکتر 
 

از جام بلند شدم و رفتم روي تختي که اون طرف اتاق، رو به روي پنجره قرار داشت 
نشستم.دکتر هم به سمت ديگه ي اتاق رفت و از داخل کشو يه سرنگ و آمپول 

 برداشت.شيشه ي آمپول رو شکست و مشغول پر کردن سرنگ شد.
 
 آمپول براي چيه؟ -
 

 الزمه. -دکتر
 
 هم متوجه نميشم شوک چه اثري روي اين موجودات داره؟!!! من هنوز -
 

 دکتر به من نگاه کرد و با خونسردي گفت : گفتم که...چنين چيزايي وجود ندارن.
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همين لحظه بود که پرده آروم شروع به حرکت کرد...با اينکه پنجره بسته بود ولي 
کت پرده چند ثانيه بيشتر حرکت پرده جوري بود که انگار باد داره تکونش ميده.حر 

 طول نکشيد.حسابي ترسيده بودم اما دکتر عين خيالش نبود...
 
 فکر کنم همين االن پرده تکون خورد...! -
 

 من چيزي نديدم. -دکتر
 

دکتر اومد نزديک من و کنار تخت ايستاد.دوباره پرده حرکت کرد ولي اين بار مثل 
که يه نفر محکم پرده رو کنار کشيد.ديگه به  قبل حرکتش آهسته نبود...مثل اين بود

هيچوجه نمي تونستم جلوي ترسم رو بگيرم.بلند شدم و گفتم : ببخشيد دکتر...من 
 مي خوام برم.

 
 همين که خواستم راه بيفتم دکتر آمپول رو انداخت و دستمو محکم گرفت...

 
 .کنم مي کمکت من –دکتر 

 
 شرمنده ولي منصرف شدم. -
 
زور دستمو از دستش جدا کردم و خواستم به سمت در برم که ميز دکتره خيلي به 

سريع به طرف در کشيده شد و راهمو بست.شايان با شنيدن سر و صداها ، شروع 
کرد به صدا زدن من و سعي مي کرد درو باز کنه ولي هر چي به در ضربه ميزد بي 

 يه فرد بدقيافه رو ديدم... اصال فايده بود.وقتي به پشت سرم نگاه کردم به جاي دکتر
شباهتي به دکتر  چند ثانيه پيش نداشت! پوستش سياه بود و انگار سفيدي 

چشماش از عصبانيت قرمز شده بودن.خواستم خودمو به اون طرف ميز برسونم و 
ُهلش بدم که ديدم شکل اون مرد بدقيافه کم کم داره تغيير مي کنه.*)*سفينة البحار 

(.با ديدن اون وضعيت سست شدم...سعي 011_گلزار اکبري ص811،جلد يک، ص
کردم به ُهل دادن ادامه بدم اما زورم نمي رسيد.وقتي بهش نگاه مي کردم بي اختيار 

تمام توان مو از دست مي دادم.اون مرد داشت به يه موجود ديگه تبديل مي 
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 ميز رو تکون شد.شايان از بيرون اتاق ، محکم به در مي کوبيد و داشت موفق ميشد
بده.چند لحظه بعد شايان تونست درو باز کنه و فورا وارد اتاق شد.سريع کمک کرد تا 
من از روي زمين بلند شم و هر دو به اون مرد نگاه کرديم و متوجه شديم داره به يه 

 گراز تبديل ميشه.
 

طب ديگه مجال موندن نبود.با سرعت شروع کرديم به دويدن ولي تا زماني که از م
خارج نشده بوديم به وضوح حس مي کرديم که داره تعقيب مون مي کنه.خيلي زود 

از اون جا دور شديم و خودمونو رسونديم به پارک وسط ميدون.روي يه نيمکت 
نشستيم تا نفس مون جا بياد.شايان در حالي که هنوز نفس نفس ميزد گفت : 

مونه.داروين ، نمي خوام نگرانت کنم ولي احساس مي کنم هن  وز پشت سر 
 
 آره...منم دقيقا همين حس رو دارم.درست مي گفتي. -
 

 چيو؟ –شايان 
 
 اينکه يه نفر دنبالمونه. -
 

 ودترز پاشو.برم راه تنها اي کوچه هيچ توي نتونم ديگه وضعيت با کنم فک –شايان 
 .کنه مون تيکه تيکه خيابون وسط يارو ندارم دوست...بريم

 
 م پيدام مي کنه.فکر کردي براش سخته؟!!هر جا بر -
 

 چي؟ کنه قايم جمعيت بين خودشو اگه...موندنه اينجا از بهتر حال هر به –شايان 
 .زودباش پاشو،

 
يه مسيري رو پياده طي کرديم و خودمونو به ايستگاه تاکسي رسونديم.آسمون ابري 

ابون شلوغ بود اما هيچ بود و هوا خيلي سريع در حال تاريک شدن بود.با اينکه خي
تاکسي اي اون حوالي نمي ديديم.حتي يه ماشين شخصي هم نبود که ما دو تا رو در 

 راه رضاي خدا سوار کنه.
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 !بوديم رسيده حتما حاال تا رفتيم مي پياده اگه –شايان 

 
 خب االنم دير نيست.پياده ميريم، اگرم کسي بين راه سوارمون کرد که فبها. -
 

 !کني؟ مي درستي کار داري نظرت به – شايان
 
 از چه نظر؟ -
 

 .بيرون بزني خونه از روز چند خواي مي اينکه –شايان 
 
آره.در موردش خيلي فکر کردم.ولي بهم يه قولي بده.هر موقع که فکر کردي حضورم  -

 اذيتت مي کنه بهم بگو.
 

 .ميگم بهت بالفاصله باشه، –شايان 
 
 ول ديگه هم بهم بده...شايان، يه ق -
 

 !قولي؟ چه –شايان 
 
اينکه منو ببخشي! آخه قديما يه فکر ضايعي در مورد تو مي کردم.االن حس مي  -

 کنم که چه آدم پستي بودم.
 

 !فکري؟ چه –شايان 
 
 گفتنش زياد برام خوشايند نيست...خالصه ببخش ديگه... . -
 

 .بخشمت مي باشه، –شايان 
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 ي. راستي اگه اتفاقي واسه من افتاد ، ريش تراشم مال تو.مرس -
 

 شايان خنديد و گفت : باشه...خيلي دلقکي.
 
ش دارم. -  جدي ميگم. خوش ندارم نصيب بابام بشه...خيلي دوس 
 

بعد از کمي پياده روي يه تاکسي سوارمون کرد و چند دقيقه اي بيشتر طول نکشيد 
اونجا به خونه مون نگاه کردم و متوجه شدم جلوي در  که به سر   کوچه رسيديم.از

 شلوغه.اما مطمئن نبودم اون جمعيت جلوي خونه ي ما ايستاده باشن...
 
 شايان، اونا جلوي خونه ي ما وايسادن ؟! -
 

 ... .اينکه مثه آره...دونم نمي –شايان 
 

به خونه برسم.وقتي حس مي کردم اتفاق بدي افتاده.تند تند راه مي رفتم تا زودتر 
نزديکتر شدم شک ام به يقين تبديل شد...اون مردم جلوي خونه ي ما وايساده 

بودن.جلوي در مقدار زيادي خون ريخته بود.در خونه هم باز بود...هيچ کس چيزي 
نمي گفت.بي درنگ وارد خونه شدم.هر لحظه نزديک بود پس بيفتم.به قدري عصبي 

ش هامو دربيارم...ايرج و عمه ها توي هال بودن و هر و نگران بودم که يادم رفت کف
کس گوشه اي ايستاده بود.از توي اتاق صداي گريه ي شبنم شنيده ميشد.همين که 

 ايرج منو ديد به سمتم اومد و قبل از اينکه چيزي بگه پرسيدم : چي شده؟!
 

 ايرج دستمو گرفت و گفت: يه لحظه بشين برات ميگم.
 
 يش شبنم... .مي خوام برم پ -
 

دستمو محکم کشيدم و رفتم سمت اتاق.خيلي سعي کرد جلومو بگيره ولي اين دفعه 
 ديگه نتونست.سريع وارد اتاق شدم.شبنم تا منو ديد گفت : تا حاال کجا بودي؟
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جلوش نشستم و منتظر بودم تا قضيه رو برام تعريف کنه اما گريه بهش اجازه نمي 
 داد چيزي بگه...

 
 و رو خدا يه چيزي بگو، دارم سکته مي کنم...ت -
 

 اج همه خون رسيدم من وقتي...پايين انداخت بوم پشت از خودشو شيرين –شبنم 
 ...بود وحشتناک خيلي...بود گرفته رو
 

با اين حرف يهو وا رفتم.براي يه لحظه قلبم تير کشيد.خودمم نمي دونستم بايد چي 
 ن اتفاق ممکن همين بود...کار کنم! توي اون شرايط بدتري

 
 از جام بلند شدم و همين حين بود که ايرج وارد اتاق شد.

 
 االن کجان؟! -
 

 .بيمارستان –ايرج 
 

حدس مي زدم به نزديک ترين بيمارستان برده باشنش براي همين اسم بيمارستان 
.شايان ان بودمرو نپرسيدم.از اتاق بيرون اومدم و فقط وفقط تو فکر رفتن به بيمارست

 هم توي هال ايستاده بود و به نظر مي رسيد که جريان رو براش گفتن.
 

ايرج سعي داشت جلومو بگيره ولي موفق نشد و قبول کرد خودش منو ببره 
اونجا.شايان هم همراهمون اومد.طولي نکشيد که به بيمارستان رسيديم.ايرج قبل ما 

يمارستان.چند ثانيه بعد ما هم پياده از ماشين پياده شد و رفت سمت ساختمون ب
 شديم و راه افتاديم...

 
 !!برگرده؟ عموت تا کنيم صبر نيست بهتر –شايان 

 
 نه ، نمي تونم... -
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 ... .باشه بهتر تو نريم کنم مي حس –شايان 

 
اما به نظر من فکر خوبي نبود...دوست داشتم هر چي زودتر بدونم شيرين تو چه 

 وضعيتيه.
 

به محض ورود مامان و بابا رو توي سالن ديديم.وقتي که نزديکتر رفتيم اونا هم 
متوجه حضورمون شدن و مامان تا منو ديد شروع کرد به نفرين کردن.شديدا از 
دستم عصباني بود.فکر مي کرد مسبب اين اتفاقات منم...که البته درست فکر مي 

کرد مامان رو آروم کنه و به من کرد.خودمم همين حس رو داشتم.بابا هم سعي مي 
 چيزي نمي گفت.

 
مامان گفت "تو بچه مو کشتي" و کيفش محکم زد توي صورتم.همين لحظه بود که 
شايان دستشو دورم حلقه کرد و از اونجا دورم کرد.با همديگه رفتيم توي محوطه ي 

 بيمارستان... .
 

 ... .تو رفتيم مي نبايد –شايان 
 

تونستم جلوي گريه م رو بگيرم.همش تقصير من بود وگرنه هيچ به هيچوجه نمي 
کدوم از اين اتفاقا نمي افتاد...مطمئنم تا آخر عمر يا حتي بعد از مردنم هم از شّر 

 عذاب وجدان خالص نميشم.
 
 همش تقصير من بود... -
 

 .داشته اي ديگه دليل شايد.ندارم قبول اينو... نه –شايان 
 
 ممکن نيست. -
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 ي خونه بريم بهتره هم االن.کنه مي اشتباه داره هم مامانت.ممکنه...چرا –شايان 
 .ميارم تون خونه از وسايلتو ميرم خودم بعدا من،

 
شايان خيلي سريع يه ماشين دربست گرفت و راهي خونه ش شديم.وقتي توي 
..به .ماشين نشستيم ديگه ساکت شدم...احساس مي کردم ديگه نمي تونم گريه کنم

اين فکر مي کردم که خودم هم قرار به سرنوشت شيرين دچار بشم، با اين حساب 
گريه کردن چه فايده اي داره؟! برام مهم نبود که اگه من هم خودکشي کنم بابا و 
مامان چه احساسي پيدا مي کنن...هر چند مطمئن بودم خوشحال ميشن.من به 

.پس حقم بود.فکر نمي کنم کنار تنهايي زندگي همه شون رو به هم ريخته بودم
 اومدن با اين قضيه براشون اونقدرها هم سخت باشه... .

 
از وقتي وارد خونه شده بوديم گوشه ي اتاق نشسته بودم و براي مردن لحظه شماري 
مي کردم.اصال متوجه گذشت زمان نبودم.توي اون مدت شايان و بامداد تلفني با هم 

به بامداد مي گفت اينجا نياد...مي دونستم بامداد هم حرف زدن و شنيدم که شايان 
به اندازه ي مامان از دستم عصباني  ولي اين يکي چندان برام اهميتي نداشت.شايان 
بيچاره هم فکر مي کرد من شوک شدم و هي سعي مي کرد باهام حرف بزنه و البته 

 نجمد شده بود.ازم جواب بگيره...ولي واقعا نمي تونستم چيزي بگم.انگار مغزم م
 

ساعت نزديک ده شب بود که زنگ خونه به صدا دراومد و شايان رفت تا درو باز 
کنه.چند ثانيه بعد شايان به همراه بامداد وارد خونه شد.بهش توجهي نکردم...حتي 

 حوصله نداشتم بهش نگاه کنم.
 

وي اين تبامداد در حالي سعي مي کرد عصبانيتش رو کنترل کنه گفت : بهتر نيست 
 وضعيت بري پيش مادر و خواهرت؟!

 
با اون لحن طلبکارانه ش يه لحظه حس کردم جاي من و اون با هم عوض شده و 

اون از من عذادار تره! ولي چيزي نگفتم...دوست نداشتم بهش بگم اونا چشم ديدن 
 منو ندارن.
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 !ام تو با –بامداد 
 

 ست تو خفه شي!ديگه نتونستم تحمل کنم و گفتم : بهتر ني
 

 .دارم کار ت ، اتاق توي بيا لحظه يه بامداد –شايان 
 

 .هست هم طلبکار داداشمون اينکه مثه! ببينم وايسا لحظه يه ، نه –بامداد 
 
 تو اين وسط چي کاره اي؟! اصال موضوع به تو مربوط نيست. -
 

نو ره، حتما...بايدم ايبامداد که هر لحظه عصباني تر ميشد با صداي بلندتري گفت : آ
 بگي.تو چه مي دوني عشق چيه...تمام عمرت رو مثه سيب زميني طي کردي!

 
ديگه حسابي از کوره در رفتم و از جام بلند شدم.اما دوست نداشتم مثه اون با داد و 

 هوار حرف بزنم...
 
تو شش ماه عاشقش بودي ولي من هجده سال باهاش زندگي کردم...حاال هم  -

 تر برو گمشو، اصال حوصله تو ندارم.زود
 

شايان هي تالش مي کرد بامداد رو بکشونه توي اتاق ولي نمي تونست.بامداد 
 عصباني تر از اين حرفا بود... .

 
 مي تعجب بايد نبودي اگه...خب آره...ريلکسي اينقدر که خوبه خيلي –بامداد 
 کردي. مي دستي پيش خودت بود مهم برات اگه اصال...کرديم

 
 منظور؟ -
 

 انقدر تو ولي داشت رو خودکشي جرئت و دل ، بود دختر يه که شيرين –بامداد 
 .نکردي هم کارو اين که ترسويي
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 !شي؟ خفه ميشه بامداد –شايان 

 
 نه...راست ميگه...توي اين يه مورد باهاش موافقم. -
 

د اتاق شدم و درو همون لحظه عقب عقب به سمت اتاق چرخيدم.بعد سريع وار
پشت سرم قفل کردم.خودمم هم نمي دونستم دارم چي کار مي کنم.از دست بامداد 
عصباني بود.ولي از اون بيشتر خودم رو سرزنش مي کردم...اگه زودتر از اينا دست به 

 کار شده بودم حاال مجبور نبودم سرکوفت ديگران رو تحمل کنم.
 

دستگيره ي در گذاشتم تا مطمئن بشم حاال  صندلي اي که توي اتاق بود رو، زير
حاالها نمي تونن درو باز کنن.خيلي دوست داشتم عذاب وجدان بامداد رو 

ببينم...البته اگه وجداني داشته باشه! به خواهش و تمناهاي شايان هم اهميتي نمي 
دادم...ديگه برام معنايي نداشت. دوست داشتم سرمو بکوبم به ديوار ولي مي 

اين جور حرکات هيچ فايده اي نداره...بايد يه کار اساسي مي کردم.حرف دونستم 
هاي بامداد توي ذهنم تکرار ميشد و بدتر اعصابمو بهم مي ريخت...يه مشت به آينه 
ي ميز توالت کوبيدم و آينه چند تيکه شد...به حدي عصبي بودم که دردي توي دستم 

ون چند ضربه ي محکم به در زدن حس نمي کردم.همين لحظه بود که بچه ها از بير
ولي خوشبختانه نتونستن بازش کنن.يه تيکه از آينه هاي ُخرد شده رو برداشتم و کنار 
ديوار نشستم.مي خواستم قبل اينکه بچه ها وارد اتاق بشن کارو يکسره کنم.احساس 

 مي کردم کاري که دارم مي کنم هم درسته، هم غلط!
 

تم و تو يه چشم به هم زدن مچ دست چپم رو تيکه آينه رو روي دستم گذاش
بريدم.انقدر بدنم داغ بود که براي چند ثانيه متوجه هيچ دردي نشدم.فورا با فاصله 
ي کمي از بريدگي اول،دوباره مچ دستمو بريدم.تيکه آينه رو توي دست چپم گرفتم و 

ردم مي خواستم با دست راستم هم همين کارو کنم اما دستم مي لرزيد.حس مي ک
 توانش رو ندارم.
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بعد چند لحظه متوجه درد و سوزش بدي شدم ولي خوشحال بودم که حداقل همه 
چي تموم ميشه.هر لحظه بچه ها ضربات محکم تري به در ميزدن...انگار داشتن 
موفق ميشدن بازش کنن.روي زمين دراز کشيدم و چشمامو بستم.فقط منتظر 

اد رو براي باز کردن در مي شنيدم.هنوز بچه ها بودم... .همچنان صداي شايان و بامد
وارد اتاق نشده بودن که صداي راه رفتن کسي رو توي اتاق شنيدم.چون سرم روي 

زمين بود به وضوح صداشو مي شنيدم.دوست داشتم نگاه کنم ولي ديگه نمي 
تونستم چشمامو باز کنم.چند ثانيه بعد بالخره در شکسته شد و شايان و بامداد 

ن توي اتاق.به محض ورود شايان با عصبانيت به بامداد گفت : بفرما ! همينو اومد
 مي خواستي؟! به خدا اگه بميره خودم مي ُکشمت!

 
 .بيمارستان ببريمش کن کمک بيا شو، خفه –بامداد 

 
 ...بزنم زنگ آمبوالنس به بذار –شايان 

 
 مرديم! من ماشين اوردم. و کرديم سکته هم تو و من بياد آمبوالنس تا –بامداد 

 
 !شعور؟ بي احمق نگفتي زودتر چرا خب –شايان 

 
نمي دونم چند ثانيه يا دقيقه گذشت که متوجه شدم روي صندلي عقب 

ماشينم...زمان خيلي زود سپري ميشد.بامداد پشت فرمون نشسته بود و کالفه به 
ل بودم.يکي از نظر مي رسيد.از اينکه تونسته بودم داغونش کنم خيلي خوشحا

بهترين لحظات زندگيم بود.دوست داشتم بهش چيزي بگم ولي چند لحظه بيشتر 
 طول نکشيد که همه چيز از جلوي چشمام محو شد.

هوا تاريک بود.حدس مي زدم مدت زيادي از غروب خورشيد نمي گذره...نمي دونم 
ر حرکت چرا ولي احساسم اينو بهم مي گفت.توي جاده خاکي باالي خونه مون د

بودم.وقتي به کوه نگاه کردم باز هم اون شعله ي آتيش رو مي تونستم ببينم.براي يه 
لحظه ياد اون پيرزن عجيبي که قبال توي اين جاده ديده بودم، افتادم و شروع کردم 
به دويدن تا زودتر به خونه برسم.وقتي به کوچه مون رسيدم ديدم در خونه باز .نگران 

تفاق بدي افتاده.خونه تاريک بود.مثه اينکه باز هم برق قطع شدم...حس مي کردم ا
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شده بود.وارد خونه شدم و مواظب بودم که توي اون تاريکي زمين نخورم.وقتي به 
هال رسيدم متوجه صداي گريه شدم... دقت که کردم فهميدم صدا از اتاق شيرين و 

دا ستم راهمو پيشبنم به گوش ميرسه.حس بدي داشتم.توي اون تاريکي به زور تون
کنم و خودمو به اتاق برسونم.ديگه چشمم به تاريکي عادت کرده بود.مي ديدم که يه 
نفر کنار ديوار نشسته و بهش تکيه داده.کمي که جلوتر رفتم ديدم شيرين که داره 
گريه مي کنه...ناراحت بود...همين که منو ديد جلو اومد و محکم بغلم کرد...اين 

انقدر باهام صميمي بود.با اينکه هميشه از اين جور کارا متنفر اولين باري بود که 
 بودم ولي اين بار چندان برام غير قابل تحمل نبود.

 
 ...بگم مامان به خوام مي شدم، مجبور من –شيرين 

 
 منم همينطور. -
 

 .کردي اشتباه تو –شيرين 
 
 مين کارو مي کردي.منم مجبور بودم.همه منو مقصر مي دونن...تو هم بودي ه -
 

شيرين ديگه چيزي نگفت...ديگه گريه هم نمي کرد. احساس مي کردم تنش سرد 
شده.با نگراني بهش نگاه کردم... نفس نمي کشيد.اشکم داشت درميومد.مطمئن 
بودم ُمرده.با ديدن اون صحنه نگراني تمام وجودمو گرفت و خودمو از شيرين جدا 

اومدم و مي خواستم مامان و بابا و شبنم رو پيدا کردم.با عجله از اتاق بيرون 
کنم.تاريکي اعصابمو بهم ريخته بود...صدايي شبيه به حرف زدن از توي حياط شنيده 
ميشد.مي تونستم نوري که از پنجره وارد خونه شده رو ببينم.انگار تنها روزنه ي اميدم 

 صله به سمت در رفتم وبود و بهم دلگرمي ميداد.چيزي شبيه به نور مهتاب بود.بالفا
 خودمو به حياط رسوندم.

 
منظره اي که مي ديدم شباهتي به حياط خونه ي خودمون نداشت.درختاي زيادي رو 
مي ديدم که برام تازگي داشتن.بيشتر شبيه به جنگل بود...باز هم صداي حرف زدن 
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ا صدرو مي شنيدم.مثل اين بود که يه خانواده ي پرجمعيت مشغول گپ زدن باشن.
 از رو به رو شنيده مي شد.به اميد اينکه کسي رو ببينم جلوتر رفتم.

 
ناگهان کمي جلوتر از قدم هاي من شيء اي روي زمين افتاد...از دور اين طور به نظر 
مي رسيد که چيزي شبيه به سنگ باشه.چند قدم جلوتر رفتم.روي زمين نشستم و 

د.در همين حين از سمت چپ  خودم بهش نگاه کردم. يه فندک فلزي مربعي شکل بو
متوجه حرکت شخصي پشت درخت ها شدم.براي همين سريع خودمو رسوندم 

پشت يه درخت تا پنهان بشم.با دقت به اون طرف نگاه کردم.سايه ي يه فرد قوي 
هيکل رو مي ديدم که داشت پشت درخت ها پرسه مي زد.صداي نفس هاشو مي 

م که منو نبينه.با سرعت اين طرف و اون طرف مي شنيدم... عصباني بود.اميدوار بود
رفت.هنوز هم صداي حرف زدن   اون خانواده رو مي شنيدم.چند لحظه بعد صداي 
پاي کسي رو شنيدم.اولش فکر کردم اون مرد قوي هيکل داره مياد به طرف من اما 

د ميا وقتي از پشت درخت نگاه کردم ديدم يه نفر ديگه از رو به رو داره به اين سمت
و مدام روي زمين رو نگاه مي کنه... داشت دنبال چيزي مي گشت.از مردي که پشت 
درختا پرسه مي زد خبري نبود.کمي خيالم راحت شد و تصميم گرفتم خودمو به اون 

شخصي که داشت روي زمين رو مي گشت برسونم.قد و قامتش تقريبا اندازه ي 
قدم هام شکسته شد.با اون صدا کسي  خودم بود.وقتي راه افتادم يه تيکه چوب زير

که رو به روم قرار داشت به خودش اومد...به نظر مي رسيد ترسيده و من رو هم نمي 
بينه.هنوز خيلي با هم فاصله داشتيم...همين که مي خواستم تندتر راه برم و خودمو 

بهش برسونم اون مرد هيکلي از روي درخت پايين پريد و خودشو به اون پسر 
. دقيقا پشتش قرار داشتم و منو نمي ديد.گردن اون پسر رو گرفت و محکم به رسوند

 درخت کوبيدش.
 

مي ترسيدم جلو برم و کمکش کنم...مي دونستم توي وضعيت بديه.دوست داشتم 
جلو برم ولي همين لحظه بود که يه نفر ديگه سر رسيد و با اون مرد هيکلي درگير 

باشم اون مرد به سمت من برگشت و مطمئن شد.بدون اينکه فرصت فرار داشته 
بودم که از حضور من آگاهه.قيافه ي ترسناکي داشت...باعث شد عقب عقب برم و 

بي اختيار روي زمين بيفتم.مي شنيدم که يه نفر داره اون پسر رو صدا مي 
زنه...دوست داشتم اونا رو متوجه خودم بکنم ولي زبونم بند اومده بود.صداي نفس 
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ي شنيدم...عصبي تر از قبل بود...با چشماي خاسکتري که خشم توش هاش رو م
موج ميزد به من خيره شده بود.توي يه چشم به هم زدن اومد سمت منو از زمين 

 بلندم کرد و شروع کرد به دويدن...
 

با سرعت باد مسيري نسبتا طوالني رو طي کرديم...هوا تاريک بود.حين حرکت 
اطرافمون حرکت مي کنن.اما همه چيز مبهم بود و  احساس مي کردم افرادي در

آگاهي مون از حضور هم مثل کشتي هايي بود که در شبي مه آلود از کنار هم در حال 
مي گذرن.چند لحظه بعد ديگه از اون مرد خبري نبود و من خودم رو روي يه زمين 

غ هاي دم.چراشيب دار مي ديدم.فضا کامال برام آشنا بود.برگشتم و به پشتم نگاه کر
شهر پيدا بودن.مي دونستم که با خونه فاصله ي زيادي ندارم.روي زمين و صخره 

هاي اطراف کمي برف نشسته بود اما من احساس سرما نمي کردم.منظره اي که مي 
ديدم تخيلي و غير طبيعي به نظر مي رسيد...انگار داشتم عکس اون مناظر رو مي 

 ديدم.
 

دوباره اون شعله ي آتيش رو ديدم.به فکرم رسيد حاال که  به قله نگاهي انداختم و
هيچ چيز واقعي نيست چرا جلوتر نرم که اون آتيش رو از نزديک ببينم؟! حس 

کنجکاويم تحريک شده بود.دقيقا مي دونستم دفعه ي قبل که براي ديدن آتيش 
 يدم نمياقدام کرده بودم چه اتفاقي افتاد ولي اون لحظه مطمئن بودم که خطري تهد

کنه.راه افتادم و با سرعت خودمو به نزديکي قله رسوندم.انقدر سرعتم زياد بود که 
جريان باد رو دور خودم حس مي کردم.وقتي به آتيش نزديک شدم سرعتمو کم کردم 
و آهسته به سمتش رفتم.با اينکه فاصله ي کمي باهاش داشتم اما آتيش مثل قبل 

 عله هاش رو ببينم.کوچيک نشد و همچنان مي تونستم ش
 

آروم راه مي رفتم و به اون شعله چشم دوخته بودم.حدودا بيست متر باهاش فاصله 
داشتم.وقتي چند قدم جلوتر رفتم متوجه شدم افرادي کنار آتيش نشستن.حدس مي 
زدم سه يا چهار نفر باشن.با احتياط بهشون نزديک شدم.دوست داشتم بدون اينکه 

شون رو ببينم.با دقت بهشون نگاه کردم و ديدم شبيه به متوجه ام بشن چهره ها
انسان هاي عادي نيستن.پوست سياهي داشتن و موهاشون مثل دم اسب بود و 
چشم هاشون مي درخشيد و ناخن هاشون مثل داس دراز بود*.)*جنيان شهري در 
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مغرب زمين که پادشاه آن شيطاني به نام "قفطش" است_ از کتاب دانش هاي 
 عرشي(

 
بعد از ديدن اون افراد از ترس موهاي بدنم سيخ شد و سر جام خشک شدم.اونا با 
همديگه مشغول صحبت بودن و صداهاي ترسناک و َبمي داشتن.سعي کردم به 
حرف هاشون گوش کنم.شنيدم که يکي شون ميگفت : "منتظر شدن تا ما بريم 

واب داد :" اگه اونا سراغش...شيعه ها هميشه دخالت مي کنن." و يکي ديگه شون ج
 مي خوان ما بکشيمش...پس ما هم همين کارو مي کنيم."

 
وقتي حرف از قتل شد بيش از پيش ترس برم داشت.هر لحظه خودمو در خطر مي 
ديدم.با اينکه اصال نمي دونستم در مورد کي حرف مي زنن! خواستم از اونجا دور 

 ون گوش ميده!"بشم که يکي شون گفت :" يه نفر داره به حرف هام
 

ديگه شکي نداشتم که متوجه حضورم شدن.دويدن فايده اي نداشت چون اونجوري 
حتما صداي پام رو مي شنيدن و وضعيت بدتر ميشد.تصميم گرفتم همونجا پشت يه 

تخته سنگ قايم بشم.صداي قدم هاشون رو مي شنيدم که به سمتم ميومدن.هر 
ي کردم که منو نبينن.کم کم احساس کردم ثانيه بهم نزديک تر مي شدن.خدا خدا م

يکي شون در فاصله ي کمي از من قرار داره جوري که انگار روي تخته سنگي که من 
پشتم مخفي شده بودم ايستاده بود.انقدر بهم نزديک بود که صداي نفس هاش رو 
مي شنيدم.حتم داشتم از اون زاويه به وضوح مي تونه منو ببينه ولي اصال به روي 

دش نيورد...انگار نه انگار که من اونجا بودم.بدون اينکه چيزي بگه آهسته از خو
 اونجا دور شد.

 
با رفتنش نفس راحتي کشيدم و سعي کردم از اون محل دور شم.دوست داشتم 

بدونم در مورد قتل چه کسي حرف مي زنن...اي کاش مي تونستم بيشتر بشنوم تا 
 .. .حداقل بتونم به اون شخص کمکي کنم.

 
ظرف مدت کوتاهي مثل يه گلوله ي نوراني از کوه پايين اومدم و راهي خونه 

 شدم.تازه به ياد وضعيت شيرين افتادم و با اون فکر نگراني تمام وجودمو گرفت.
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وقتي به محله ي خودمون رسيدم هيچ چيز شبيه به قبل نبود.خونه ي خودمون رو 

ود.با اينکه همچنان تپه هاي اطراف رو مي نمي ديدم...محيط کامال تغيير کرده ب
ديدم اما اون کوچه ، کوچه ي ما نبود!! با اين حال اون خونه ها برام آشنا 

بودن.دقيقا مي دونستم که با خونه ي شايان فاصله اي ندارم.اين بهم کمي دلگرمي 
 مي داد...حداقل مي تونستم قضيه رو براي شايان تعريف کنم.

 
و چند لحظه بعد به خونه ي شايان رسيدم.در خونه باز بود و چراغ ها  فورا راه افتادم

هم روشن بودن...انگار يادشون رفته بود درو ببندن، چيزي که شايان هميشه 
نگرانش بود! داخل شدم ولي هيچکس توي خونه نبود.به فکرم رسيد شايد توي اتاق 

.وضعيت خونه عادي به باشه براي همين وارد اتاق شدم اما باز هم کسي رو نديدم
نظر مي رسيد و همه چي سر جاي خودش بود.همين لحظه بود که از بيرون صداي 

حرف زدن شنيدم.صداها آشنا به نظر مي رسيدن...يکي شون صداي شايان 
بود.يواشکي به هال نگاهي انداختم و شايان و بامداد رو ديدم.رو به روي شايان 

ينمش...کنار ديواري نشسته بود که از کسي نشسته بود که من نمي تونستم بب
محدوده ي ديد من خارج بود.شايان داشت با اون شخص حرف ميزد و بامداد 

 ساکت بود.
 

وقتي چشمم به بامداد افتاد بي اخيتار عصبي شدم...حسابي حرصم گرفته بود.حس 
مي کردم اون آخرين برخوردش رو هيچ وقت نمي تونم فراموش کنم و ببخشم.آرزو 

کردم که اي کاش سر قضيه ي جن گير و باليي که با همدستي  بابا سرم اورد يه  مي
سيلي بهش مي زدم...به خاطر حماقت خودم افسوس مي خوردم... اون لحظه 
احساس مي کردم هيچ چيز به اندازه ي زدن بامداد دلمو خنک نمي کنه...براي 

تش زدم.همين واسم همين سريع از اتاق بيرون اومدم و يه سيلي محکم به صور
 کفايت مي کرد.

 
 همين لحظه بود که يه نفر پرسيد : "چي شد؟"
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وقتي به سمت صدا برگشتم خودم رو ديدم که کنار ديوار نشسته بودم و با ترس و 
نگراني منتظر تا از بامداد جواب بگيرم.با ديدن اون صحنه بي درنگ همه چيز در 

 فاقي افتاده.ذهنم تداعي شد و تازه فهميدم چه ات
 

همين حين بود که سراسيمگي بهم غلبه کرد و از خونه بيرون اومدم.يادمه مثل يه 
 گلوله خونه رو ترک کردم... .

 
کم کم چشمامو باز کردم...باز هم توي بيمارستان بودم . شايان هم که خشم خاصي 

 توي نگاهش موج ميزد ،کنارم وايساده بود.
 

جديدا شغلم شده اين که تو رو برسونم بيمارستان!! احساس  چرا دونم نمي –شايان 
 مي کنم اگه هفته اي يه بار اين کارو نکنم از هدف  آفرينشم دور ميشم!

 
 بامداد هنوز زنده ست؟! -
 

شايان خنديد و گفت : ا ي...کم و بيش داره زير بار عذاب وجدان له ميشه ولي هنوز 
 زنده ست...متاسفانه.

 
 جاست؟!االن ک -
 

 من گوش بيخ دادم،هي تحويلش ش ننه به پيش ساعت دو يکي همين –شايان 
 .کرد مي داغون اعصابمو داشت... خوند مي يأس ي آيه

 
 به مامان و باباي من که خبر ندادين؟!! -
 

 .نگيم چيزي گفت مي بامداد –شايان 
 
 درستش هم همينه،ببينم نکنه لو دادي؟ -
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 ومه که گفتيم...يعني من گفتم.معل –شايان  -
 
 زحمت کشيدي...نگفتي مامانم سکته مي کنه؟! -
 

 را،چ قبرستوني کدوم داروين گفت مي ميزد زنگ يکسره بابات! نگو چرت –شايان 
 هيچ نتونستم من گفتي؟ مي چي بهشون بودي من جاي تو...خواهرش ختم نمياد
تو خجالت مي کشي بياي و از اين  بگيم بهشون گفت مي بامداد.کنم جور اي بهونه

حرفا...ولي من ياد اون برخورد مامانت افتادم، تازه تو هم کاري نکرده بودي که 
بخواي خجالت بکشي...با خودم گفتم البد تو براشون مهم نيستي.واسه همين 

 جريانو گفتم.
 

 ست ميدوباره به ياد مرگ شيرين افتادم...هر بار که يادش ميفتادم حس بدي بهم د
 داد.دقيقا حس قاتل ها رو داشتم... .

 
خدا رو شکر که من به ختم نرسيدم وگرنه به طور طبيعي مي مردم... تو بهشون  -

 گفتي يا بامداد؟!
 

 نبهشو حضوري من و تون خونه رفتيم...حرفاست اين از تر پخمه که بامداد –شايان 
داز براشون تعريف کردم که آه از گ و سوز با جوري يه چون کن دعا جونم به برو.گفتم

 نهادشون بلند شد.البته فورا گفتم نُمردي که يه وقت پس نيفتن.
 
 عکس العمل شون چجوري بود؟! -
 

 اما.بيرون زدم تون خونه از سريع...کنن مي کار چي ببينم نشدم منتظر من –شايان 
 .بپرسي ازش توني مي موند، بامداد

 
اسه خودکشي چي بوده؟! شک ندارم به کارا و تمرين هاي به نظرت دليل شيرين و -

 من مربوط ميشه... .
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 من تازه.نيست معلوم هم هيچي.باشه داشته تونه مي دليل هزاران.نخير –شايان 
 !بشه ديگران مرگ باعث ارواح احضار هاي تمرين با کسي نشنيدم

 
 وري نميشد.آره مي دونم ولي يه جاي کارو اشتباه کردم، وگرنه اينج -
 

 !کنه؟ مي دوا رو دردي چه تو وجدان عذاب –شايان 
 
 هيچي...اما دوست ندارم به قول بامداد مثه سيب زميني بي خيال باشم. -
 

 از هم خودش اون! گيري؟ مي جدي چرا تو.خورد گهي يه بامداد حاال –شايان 
م هي بهش من بود، کرده قلمبه وجداني عذاب چه دوني نمي.پشيمونه حرفاش

سرکوفت مي زدم تا حالش جا بياد...در ضمن کار تو هم خيلي بي خود بود.يادم بنداز 
 وقتي مرخص شدي يه فصل کتک بهت بزنم.

 
باشه حتما.االن که دارم فکر مي کنم مي بينم واقعا اشتباه کردم.چون با اين  -

 وضعيتي که من مي بينم احتماال چند روز ديگه کشته ميشم.
 

 .کنيم مي کاريش يه –ن شايا
 
 مثال چي کار مي خواي بکني؟ -
 

تو فکرشم.به زودي بهت ميگم...ولي مطمئن باش مثه نقشه ي بامداد  -شايان 
 نيست.

 
 احتمالش رو به من بگو. -
 

 .باشه –شايان 
 
 اگه منجر به مرگ ميشه حتما بهم بگو تا قبول کنم. -
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 بهت ميگم. بالفاصله باش، مطمئن –شايان 

 
يکي دو ساعت گذشت و دکتر بهمون گفت که مي تونيم بريم.طولي نکشيد که آماده 

 شدم و از بيمارستان بيرون اومديم.
 

 من بخوري زمين مخ با خواستي وقت يه اگه که بري راه من با کن سعي –شايان 
 .بگيرمت

 
 تو خودتو راه ببر، نمي خواد هواي منو داشته باشي. -
 
 ... .بود گفتن ما از خالصه –ايان ش
 
 راستي من چند وقت توي بيمارستان بودم؟! -
 

 .نيم و روز دو ميشه االن تا –شايان 
 
اوه! چقد زياد...بدبختانه تمام مدت هم داشتم خواب هاي دري وري ميديدم.يادم  -

 بنداز بعدا واست تعريف کنم، اگه زنده موندم.
 

ي رو پياده طي کرديم و تا خودمونو به ايستگاه تاکسي با شايان مسير کوتاه
برسونيم.يه خرده سرگيجه داشتم و نمي تونستم تند راه برم.شايان هم مجبور بود با 
من آهسته حرکت کنه.همين حين بود که يه آگهي ترحيم روي ديوار ديدم.اول زياد 

اون آگهي رو  بهش توجهي نکردم.وقتي جلوتر رفتيم دوباره روي ديوار پياده رو
 ديدم.ديگه کامال ايستادم و جلو رفتم تا اون آگهي رو از نزديک ببينم و مطمئن بشم.

 
 الزم نبود زياد فکر کنم...آگهي ترحيم اون دکتر روانپزشک بود.

 
 خودشه. -
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 !کيه؟ –شايان 

 
 همون دکتره که با هم رفتيم پيشش...واي خدا، بدبخت شدم! -
 

 عمرش به دنيا نبوده، تو چرا بهم ريختي؟! حتما –شايان 
 
 نمي بيني؟! شدم قاصد مرگ! -
 

 تاريک هوا تا بريم زودتر بيفت راه هم حاال.نداره تو به ربطي هيچ مطمئنم –شايان 
 .نشده

 
اگه من بيام خونه ي تو و يه اتفاقي هم واسه تو بيفته چي؟! ولش کن، من نيام  -

 ذاب وجدان دارم.بهتره.به اندازه ي کافي ع
 

 بري؟ کجا خواي مي تو –شايان 
 
 نمي دونم... -
 

 .حرفاست اين از تر کلفت پوستم من نترس.بيا و ببند دهنتو پس –شايان 
 

اصال دوست نداشتم برم پيش شايان و يه کاري دستش بدم ولي جاي ديگه اي رو 
م شانس نيوردم! واقعا هم نداشتم.نمي دونستم بايد چي کار کنم.حتي از خودکشي ه

 احمقانه ست... .
 
 هنوز باورم نميشه شيرين همچين کاري کرده باشه... . -
 

 .بوده اين قسمت حتما –شايان 
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نه فکر نمي کنم.من اشتباه کردم ، خودم مي دونم.از اون اول هم نبايد دنبال اين  -
ردم.آخرش هم خودم جور کارا مي رفتم.حتي شماها رو هم من با اين چيزا آشنا ک

 چوبشو خوردم.
 

نمي دونم تو چرا انقدر دوست داري خودتو متهم کني؟! من هنوز هم ميگم  -شايان 
 چيزي مشخص نيست که بخواي ازش نتيجه گيري کني.

 
 راستي بامداد ک ي مياد دست بوس من؟ -
 

تا حالش  شايان خنديد و گفت : عجله نکن، مياد.اگه اومد يه دونه بزن زير گوشش
 جا بياد.

 
همين که شايان اينو گفت ياد چيزايي که توي خواب ديده بودم افتادم و همه رو مو 

 به مو براش تعريف کردم.
 
 به نظرت اين خواب ها چقدر مي تونن واقعي باشن؟! -
 

 ادمي پيش کمي افراد براي.يادته هم رو همش اينکه به توجه با.زياد خيلي –شايان 
روياهاشون رو به خاطر بسپرن.من فکر کنم همه ي گشت و گذارت به  ي همه که

 گذشته بوده.
 
 اين يعني چي؟ -
 

 .معموله چيز يه واقع در.دارن رو گذشته به سفر ارواح بيشتر...هيچي –شايان 
 
 يادته مي گفتي ارواح نمي تونن چيزي رو لمس کنن... . -
 

يشه.گفتم که ... بعضي واسطه ها مي نم ارواح ي همه شامل اين خب –شايان 
 تونن.فکر کنم تو به واسطه شدن خيلي نزديک باشي.
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 آره، ولي زياد براش اشتياقي ندارم. -
 

چندين ساعت با شايان سرگرم حرف زدن بوديم.حس مي کردم با حرف زدن حالم 
 بهتر ميشه.همينجور هم بود...باعث ميشد به خيلي چيزا فکر نکنم.

 
 ساعت يازده شب بود که صداي زنگ رو شنيديم. حوالي

 
 ...بامداده –شايان 

 
 اه ، حوصله شو ندارم. -
 

 نکنم؟ باز درو خواي مي –شايان 
 
 نه بابا ، انقد نامرد نباش ! پاشو برو باز کن. -
 

 .ندارم مشکلي که من وگرنه ميگم خودت خاطر به –شايان 
 

يلي دوست داشتم بامداد رو با گردن کج ببينم.يه ذره شايان رفت تا درو باز کنه.خ
خندم گرفته بود ولي خودمو کنترل مي کردم که حتي يه لبخند کوچولو هم نزنم.چند 
ثانيه بعد شايان و بامداد اومدن داخل.چند ثانيه سکوت برقرار شد.شايان گفت : 

 چايي مي خورين؟!
 
 نه. -
 

 .نه منم –بامداد 
 

 ن ميرم چايي دم کنم.م پس –شايان 
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تازه فهميدم من و بامداد چقدر خنگيم که منظور شايان رو نفهميديم! شايان فورا 
رفت توي آشپزخونه ولي زياد هم فاصله اي با ما نداشت و کامال مي تونست 
 صدامونو بشنوه.فکر کنم واسه همين بود که بامداد اصراري به رفتنش نداشت.

 
ه روي من نشست.خدا رو شکر جلو نيومد چون من هم معذب بامداد با فاصله رو ب

 بودم...انگار نه انگار ما چند ساله که با همديگه دوستيم.
 

 ...بگم چجوري يعني که، بگم خوام مي من دوني مي –بامداد 
 
 مي خواي معذرت خواهي کني؟ -
 

 .بگم همينو خواستم مي واقع در...آره –بامداد 
 
 نم بود که اون کارو کنم.تقصير تو نبود.از قبل تو ذه -
 

 همش.نبود خودم دست حرکاتم.بودم شده ديوونه خيلي شب اون من نه –بامداد 
 .گفتم مي چرند

 
 بي خيال، ولش کن. -
 

 !باشم؟ مطمئن –بامداد 
 
 آره ، مسئله اي نيست.دير يا زود اين کارو مي کردم.اصال شايد دوباره سعي کنم. -
 

 لحظه بود که شايان با يه سيني چايي برگشت... همين
 

 .بخور تو چايي بيا شو خفه ، ديگه خب –شايان 
 
 دارم حقيقتو ميگم. -
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 .خوردي گه –شايان 

 
 به هر حال...ولي اين دفعه ديگه مثه دفعه ي قبل در مألعام اين کارو نمي کنم. -
 

 زي به اين کارا نيست.نيا.کنم مي رديفش واست من که، گفتم –شايان 
 

 کني؟ کار چي خواي مي –بامداد 
 

 .ميده جواب باشين مطمئن.ميگم بهتون فردا –شايان 
 

من و بامداد هر چقدر به شايان اصرار کرديم که برنامه ش رو برامون بگه ، چيزي 
نگفت.اون شب خيلي حرف زديم.حدودا تا ساعت يک  شب.انقدر دير شده بود که 

م تصميم گرفت شب رو پيش ما بمونه.شايان هم دست به کار شد و براي بامداد ه
همه مون توي هال رختخواب انداخت.رختخواب من نزديک پنجره بود و شايان هم 

بين من و بامداد قرار گرفته بود.بعد از اينکه شايان مطمئن شد ما به چيزي نياز 
 نداريم چراغ ها رو خاموش کرد و همگي خوابيديم.

 
اي راحت شدن از شّر فکر و خياالي بي خود، سعي مي کردم به هيچ چيز فکر بر

نکنم.فقط به صداي نفس هام گوش مي دادم تا اينجوري حواسم پرت بشه و زودتر 
خوابم ببره.تيک تيک عقربه ي ساعت ديواري هم داشت اعصابمو به هم مي 

از خاموشي مي  ريخت.نمي دونم چرا انقدر صداش روي مخم بود! حدود نيم ساعت
 گذشت اما من همچنان بيدار بودم.احساس مي کردم شايان و بامداد خوابيدن.

 
سر جام قلطي زدم و رو به شايان خوابيدم.يه لحظه چشمامو باز کردم و متوجه شدم 

يه نفر در سمت ديگه ي خونه، توي تاريکي نشسته.چون مدت زيادي بود که 
شايد بامداد باشه اما وقتي با دقت نگاه کردم  چشمامو بسته بودم به ذهنم رسيد که

ديدم هيکلش خيلي درشت تر از بامداده.چند ثانيه بيشتر طول نکشيد...کم و بيش 
مي تونستم سفيدي چشماش رو ببينم...عصباني به نظر مي رسيد.همين لحظه بود 
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 وشنکه بي درنگ با ضرباتي محکم و شايان رو بيدار کردم.شايان هم فورا چراغ رو ر
 کرد و پرسيد : چي شده؟!

 
 يه نفرو توي خونه ديدم...اونجا نشسته بود.) به اون سمت خونه اشاره کردم( -
 

بامداد هم به زور چشماشو باز کرد و گفت : شايان ، چراغ هاي کل خونه رو روشن 
 کن تا خيالمون راحت بشه.

 
بود.شک نداشتم شايان همه ي چراغ هارو روشن کرد اما از هيچ کس خبري ن

خودشون هم مي دونستن اين کارشون بي فايده ست و فقط براي آروم کردن من که 
اين کارو مي کنن.بعد چند دقيقه که خيالمون از بابت همه جاي خونه راحت شد 
دوباره چراغ ها رو خاموش کرديم و همگي دراز کشيديم.اما وقتي دوباره به اون 

.مثل يه سايه به نظر مي رسيد...سر جاش سمت نگاه کردم همون شخص رو ديدم
بدون حرکت نشسته بود و انگار فقط به من نگاه مي کرد.کم مونده بود بزنم زير 
گريه.دوباره با ترس و نگراني قضيه رو به شايان و بامداد گفتم.اما وقتي به اون 

قسمت خونه نگاه مي کردن هيچ چيز نمي ديدن...با هر بار روشن کردن چراغ هم 
 گه خبري از اون مرد نبود.دي
 

 !بذاريم؟ روشن چراغو خواي مي –شايان 
 
 نه، الزم نيست.من ميرم توي اتاق.اينجوري الاقل شما مي تونيد بخوابيد... . -
 

 !بخوابي؟ خواي نمي تو يعني –شايان 
 
 دلم مي خواد ، ولي مي ترسم.ديگه واقعا دارم ُخل ميشم... . -
 

توي اتاق، چراغش هم روشن کن، در هم باز بذار...اگرم هر اتفاقي  برو تو –بامداد 
 افتاد ما رو بيدار کن، بي تعارف.
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 باشه. -
 

با وجود چيزي که ديده بودم ترس به هيچوجه اجازه نمي داد بخوابم.رفتم توي اتاق 
و همونطور که بامداد گفته بود درشو باز گذاشتم.جايي نشستم که به اون قسمت 

 ه ديد نداشته باشم.يه کتاب برداشتم شروع کردم به خوندن.خون
 

حوالي ساعت نه صبح بود که از خواب بيدار شدم.همونجا که ديشب نشستم، خوابم 
برده بود.البته يادمه تا نزديکاي صبح بيدار بودم.صداي شايان و بامداد رو از توي 

تم و از اتاق بيرون هال مي شنيدم.کتاب رو که هنوز توي دستم بود کنار گذاش
 اومدم.شايان و بامداد ُزل زده بودن بهم،يه لحظه فکر کردم اتفاقي افتاده...

 
 چيزي شده؟! -
 

 .بدي سالم منتظريم –شايان 
 
 نمي دونم چرا هر کي منو مي بيني به "سالم" عالقه مند ميشه! سالم. -
 

 .عليک ، ادبي با که بس –شايان 
 
 فتيد؟داشتيد چي مي گ -
 

 .زديم مي حرف تو مشکل مورد در –شايان 
 

 کنار بخاري نشستم و گفتم: به نتيجه اي هم رسيدين؟!
 

 .اونجا ميريم امروز.گرفتم رو حامي ي خونه آدرس مهدي از من –بامداد 
 
 شما دو تا ميريد؟! -
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 !ميريم تا سه ما نخير، –شايان 
 
 مگه من قبول کردم بيام؟ -
 

 .نداري اي چاره چون کني قبول بايد –ان شاي
 
نمي دونم تا حاال فهميدي يا نه، ولي من آدم مغروري ام...يعني دوست دارم و  -

سعي مي کنم که باشم.وقتي به يارو ميگم کمکم کنه و اون قبول نمي کنه ، به نظرت 
 اين چه معني اي ميده؟

 
 صرار نکردي.ا کافي ي اندازه به تو که اينه معنيش –شايان 

 
 تازه من بايد يه سري هم به خونه بزنم.نگران شبنم ام. -
 

 .باشه بهتر نري اگه نظرم به –بامداد 
 
 چرا ؟ -
 

 به اول بهتره ميگم منم تازه.نيست نفعت به زياد تون خونه جو.من نظر اين –بامداد 
 .بهتره خيلي اينجوري برسيم، تو مشکل

 
 کار کنم؟ برم به دست و پاي حامي بيفتم؟! خب حاال من بايد چي -
 

 .نمک نرمش حرف با کنم مي سعي من.بيفتي پاش و دست به نکرده الزم نه –شايان 
 
 چرا که نه؟! آدم سخنوري مثه تو به راحتي مي تونه همه رو با حرف خام کنه! -
 

 .نکن شک هم تو آره، –شايان 
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 حل خودت چيه؟! راه مخالفي، انقدر که تو –بامداد 
 
راه حل خاصي ندارم.مي تونم منتظر بمونم تا اونا دست به کار شن...به  -

 راحتي.زحمتي هم نداره.
 

 اونا تا ميشيم خيال بي ما نداشت فايده حامي پيش رفتن اگه باشه، –بامداد 
 .کنيم مي دستي پيش خودمون اصال يا.بکشنت

 
 اونم بدون درد. بکشمت، خودم ميدم قول من آره –شايان 

 
جدي؟ چه خوب ! کاش از اون اول ميومدم پيش تو.حاال چه روشي رو انتخاب  -

 کردي؟
 

 .حامي ي خونه ميريم ظهر از بعد...خيال بي.ميگم بهت بعدا –شايان 
 
 راستي يه چيزي...من يه تصميمي گرفتم.مي خوام دانشگاه رو ول کنم. -
 

 .نگو چرند –شايان 
 
ي ميگم.در هر صورت اين قضيه هر جوري که پيش بره من ديگه نمي تونم نه جد -

 درس بخونم.اصال حوصله شو ندارم.
 

 بذار.کني مي عجله داري کنم مي فکر! مونده ليسانس تا ديگه سال يه فقط –بامداد 
 .گيري مي تصميم ش درباره بعدا بشن، تموم داستانا اين

 
 باشه... . -
 

مداد اصال قابل درک نبود.اما من واقعا به اين نتيجه رسيده بودم که براي شايان و با
نمي تونم درس رو ادامه بدم.با وجود ماجراهايي که پيش اومده بود و البته مرگ 
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شيرين که کال منو بهم ريخته بود، حس مي کردم همه چيز برام تموم شده و ديگه 
 هيچ آرزويي ندارم.

 
طمئن نبودم ولي براي اينکه خيال بچه ها رو راحت کنم هر چند از بابت حامي اصال م

 قبول کردم بريم پيشش.
 

 ساعت نزديک چهار بعد از ظهر بود که راهي خونه ي حامي شديم.
 
 بچه ها از االن گفته باشم، من دارم هول ميشم...استرس دارم. -
 

بشه.اگه ديديم  تکرار قبل ي دفعه ماجراي ذاريم نمي ديگه دفعه اين خب –بامداد 
 اوضاع داره بد ميشه جلوشو مي گيريم.

 
 هدفع کن باور.بده سوتي بامداد ذارم نمي ديگه دفعه اين باش مطمئن آره، –شايان 

 .کردم مي له ميزدم شونو همه وگرنه نرسيد زورم قبل ي
 

 !گفتي مي چيزي يه لحظه همون بودي فکر به خيلي اگه شو، خفه –بامداد 
 

شما تهديدم کردين، منم الل شدم.تو بودي چي کار مي کردي؟ در ضمن اين  –شايان 
 حرفا سوتي   تو رو ماست مالي نمي کنه.

 
 !زني مي سرمون به گلي چه تو ببينيم –بامداد 

 
 باشه، منتظر باش! -شايان 

 
شايان ، اگه اين دفعه به خاطر ندونم کاري تو بميرم، شک نکن از اون دنيا ميام  -
 هت سيلي ميزنم.ب
 

 .قبول –شايان 
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 !چيه؟ قضيه –بامداد 

 
 .داروين و من بين چيزي يه...هيچي –شايان 

 
خيلي زود يه تاکسي گرفتيم و ده دقيقه اي به خونه ي حامي رسيديم.شايان هنوز 

 زنگ نزده بود که پرسيدم : حامي مي دونه ما قرار بريم خونه شون يا سرزده اومديم؟!
 
 .کنه کاري واست نکرده قبول هنوز ولي.زدم حرف باهاش دونه، مي –يان شا
 

 !کنيم التماس بهش اومديم ما االن واقع در –بامداد 
 

 !کني التماس کسي به خواد نمي کافيه، ببندي دهنتو که همين –شايان 
 

 .نميگم هيچي من باشه، يادتون پس –بامداد 
 

 منتظر شديم تا درو باز کنن.شايان شروع کرد به زنگ زدن و 
 
 دقت کردين بيشتر خونه هاي مالير زنگ هاي عهد ُچُپقي دارن؟! -
 

 آره اتفاقا واسه منم سواله! -بامداد
 

چند لحظه بعد خود حامي اومد و درو باز کرد.بعد از سالم و احوال پرسي همگي 
.توي حياط شون  رفتيم داخل.خونه شون مثل بيشتر خونه هاي مالير وياليي بود

 طبق معمول اکثر حياط هاي شهر، سه چهار تا درخت انگور ديده ميشد.
 

خونه شون زياد نورگير نبود.بزرگ بود ولي به نظر نميومد بيشتر از دو سه تا اتاق 
داشته باشه.من و شايان روي يه مبل کنار هم نشستيم و بامداد با فاصله ي کمي از 

 ما تنها نشسته بود.
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 ...ميوه؟ چايي؟ خورين؟ مي چيزي –ي حام

 
 حرف باهات موضوع اون مورد در اومديم فقط.مونيم نمي زياد.قربونت نه –شايان 
 .بزنيم

 
حامي رو به روي ما نشست و گفت : مي دونيد، شما اولين دوستاي   من هستين که 

 اومدين خونه ي ما...تا حاال سابقه نداشته.
 

اد تهديد آميز به شايان نگاه کرد...منم يه ذره نگران شده همين لحظه بود که بامد
 بودم....

 
 به لطفي يه ميشه حاال.دوني مي خودت دوست رو ما که خوبه...جالب چه –شايان 
 !کني؟ حل رو داروين مشکل و بکني دوستات

 
 حامي کمي مکث کرد و گفت : خيلي دوست دارم ولي از توان من خارجه.

 
 !چرا؟ –شايان 

 
 مو خانواده ي همه کنم کمک شما به مستقيما بخوام من اگه...بگم چجوري –حامي 

 که کردن تهديدم کنم کمک کسي به خواستم که باري آخرين.ندازم مي دردسر به
 .سوزونن مي مو خانواده

 
 کنه؟ کمک تونه نمي هم بابات –شايان 

 
 ينو بگم ها ! من با بابام قهرم.ا البته.کنه نمي کارو اين ولي بتونه ممکنه –حامي 

 
 وشتسرن به هم داروين تا کنيم صبر بايد تفاسير اين با...ديگه هيچي پس –بامداد 

 .بشه دچار خواهرش
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 !افتاده؟ اتفاقي چه خواهرش واسه مگه –حامي 

 
 .پيش روز چند همين...کرد فوت –بامداد 

 
 .شدم متاسف واقعا.ميگم تسليت...اوه –حامي 

 
 مرسي. -
 

 .کنيم مي خبرت حتما...ميشي متاسف هم خودش براي ديگه روز چند –بامداد 
 

 نمي.دارم محدوديت سري يه منم! نزن حرف من با طلبکارا عين خدا رو تو –حامي 
 .کنم دوستام فداي مو خانواده تونم

 
ه تو مي وادخان کني کمک ما به مستقيما بخواي اگه گفتي تو...ببينم وايسا –شايان 

 سوزونن.اين يعني غير مستقيم هم مي توني کاري کني؟!
 

 چجوري يعني.ميشه خب ولي.ممکنه چقدر دونم نمي... تقريبا...آره –حامي 
 ... .دونيم مي ما ولي کنه مي انکار خودش البته.داره جن تخسير مادربزرگم...بگم

 
 .پيشش ميريم خودمون ما.بده آدرسشو پس باشه، –شايان 

 
 ش خونه تو اصال نيام باهاتون من اگه تازه.نيست راست سر آدرسش –حامي 
 .نميده راهتون

هوا گرگ و ميش بود که به همراه حامي راهي خونه ي مادربزرگش شديم.قبل از 
اينکه راه بيفتيم بامداد يکي دو بار يواشکي بهمون گفت که قضيه مشکوکه.ما هم 

ي نبود.شايان مي گفت ميشه به حرفاش اعتماد موافق بوديم ولي چاره ي ديگه ا
 کرد... .
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مسير طوالني اي رو با ماشين طي کرديم و از شهر خارج شديم.حامي بهمون گفت که 
 بقيه ي راه رو نمي تونيم با ماشين بريم و بايد ادامه ي مسير رو پياده مي رفتيم.

 
 خونه ي مادربزرگت دقيقا کجاست؟! -
 

الي ، توي دامنه ي اون کوه يه روستا هست.خونه ش اونجاست... حو همين –حامي 
. 
 

 زندگي آدمي هيچ برهوت بيابون اين توي کردم مي فکر من!  عالي چقدر –بامداد 
 ... .کردي راحت خيالمو.کنه نمي

 
 !برسيم؟ اونجا به ممکنه نظرت به –شايان 

 
 زنم. مي سر بهش بار يه اي هفته معموال من آره، –حامي 

 
 .نباش نگران.رسيم مي حتما نکنن مون پاره ها گرگ اگه جون، شايان آره –بامداد 

 
 چرا مادربزرگت بهت ميگه تخسير جن نداره؟! -
 

 بهم بردم پيشش کمک براي نفرو يه که بار آخرين ولي دونم، نمي دقيقا –حامي 
ر قابلمه ي داغ رو د جريان همين سر.زدن مي کتکش مدام روز دو تا ها جن که گفت

 گذاشت روي بازوم تا تنبيه شم.
 

 !کرد؟ هم کمکي يارو اون به حاال! خشن چه –شايان 
 

 .شد خوب حالش آره، –حامي 
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من يکي دو شب پيش توي خواب ديدم که چند تا از جن ها دارن در مورد قتل يه  -
من مي خوام بدونم نفر حرف مي زنن.البته شايان ميگه اينا مال گذشته ست...ولي 

 طرفو کشتن يا نه؟!
 

 !بود؟ چي يارو اسم.کنه صدق ها خيلي مورد در تونه مي...دونم مي چه من –حامي 
 
توي جنگل اسمشو شنيدم ها...بذار فکر کنم...البته شايد کسي که توي جنگل ديدم  -

 اون نبوده باشه، نمي دونم!... آهان يادم اومد، اسمش بهراد بود.
 

 .شده گير جن طرف االن.شد تموم قضيه اون آره آهان، –ي حام
 

 !شده؟ گير جن بکشنش خواستن مي که اوني يعني –شايان 
 

 !عجيبه؟ نظرت به...آره –حامي 
 

 .کم يه –شايان 
 
 چي کار مي کنه که جن ها به حرفش گوش ميدن؟! -
 

متقاعدشون مي  زور به.نيستن کني گوش حرف موجودات ها جن اساسا –حامي 
 کنه...چي شده که شماها انقدر به اين بابا عالقه مند شدين؟!

 
همينجوري، برام جالب بود.آخه وقتي ديدمش وضعيت جالبي نداشت.تقريبا مثل  -

 خودم بود.شايدم بدتر... .
 

 .راحت خيالت.بهتره تو و من از حالش االن حال هر به –حامي 
 

ه به دامنه ي کوه رسيديم.نور ضعيف چند تا چراغ از هوا کامال تاريک شده بود ک
دامنه ي کوه پيدا بود.روستا فاصله ي زيادي با ما نداشت اما شيب زمين زياد بود و 
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به سختي ميشد راه رفت.خصوصا اينکه تاريکي اجازه نميداد مسير رو خوب ببينيم و 
تا راه رو بهمون  هر لحظه ممکن بود زمين بخوريم.حامي جلوتر از ما حرکت مي کرد

 نشون بده.
 

 .کردم نمي زندگي اينجا هم لحظه يه بودم من! داره نترسي بزرگ ننه چه –بامداد 
 
 ناسالمتي طرف جن گيره! معلومه که نمي ترسه. -
 

 الزم کنم نمي هم فکر.خوبيه جاي اتفاقا! نيست خبري هم دزد از مسلما –شايان 
 ي بدي... .پول کسي به زمين خريد بابت باشه

 
 .بشيم ش همسايه بيايم پس!  خوب چه –بامداد 

 
بچه ها، حاال توي اين بيابون برهوت اگه اتفاقي افتاد چي کار کنيم؟ اصال راه درو  -

 نداره!
 

 ام ولي! بياره جايي همچين رو ما کردم نمي فکر اصال دونم، نمي منم واهلل –شايان 
 .برميايم پسش از نفريم، سه

 
 اگه يارو! تري قهرمان مون همه از خودت مخصوصا! راحت خيالت حتما، –مداد با

 حلوا بوي االن از...ست دورگه يه هم ش نوه تازه چي؟ مون جون به بندازه هاش جن
 .رسه مي مشام به داره مون

 
 تونه نمي ميگه فوقش بندازه؟ مون جون به هاشو جن بايد چرا! نگو چرت –شايان 
 .همين کنه، کمک

 
 خب اگه نتونست چي؟! -
 

 !بودي ديده خواب توي که پسره همون پيش ميريم اونوقت –شايان 
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 البته با اين فرض که زنده بمونيم و حامي هم آدرسش رو بهمون بده. -
 

کم کم به روستا رسيديم.فقط پنج شش تا خونه داشت.خونه ي مادربزرگ حامي از 
سيديم حامي گفت : شما همين جا بمونيد تا من برم همه باالتر بود.وقتي به خونه ر

 باهاش حرف بزنم و راضيش کنم.
 

 !؟ نکنه قبول ممکنه يعني –شايان 
 

 .کنم مي خودمو سعي من ولي آره –حامي 
 

 ... .اومديم اينجا تا الکي مطمئنم –بامداد 
 

 تظر مونديم.حامي کليد خونه رو داشت.درو باز کرد و رفت داخل.ما هم دم در من
 

 .بوديم اورده خودمون با چيزي چاقويي يه کاش –شايان 
 

 !افتاده؟ يادت حاال –بامداد 
 
 ولي به نظر من وضعيت اونقدرها هم که شما ميگيد بد به نظر نمي رسه! -
 

 هرش اين توي سال سه و بيست که من! کجاييم؟ االن ما دوني مي تو اصال –بامداد 
 جا رو نمي شناسم.اين کردم زندگي

 
 منم تا حاال اينجا نيومدم ولي اينکه دليل نميشه. -
 

 تو نگران چي هستي؟ اگرم قرار باشه کسي بميره اون داروين نه تو. -شايان 
 

 !خودمم نگران نگفتم منم –بامداد 
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بسه ديگه ، بي خيال.من که آب از سرم گذشته.شما هم اگه ديدين ممکنه براتون  -

 قي بيفته فورا فرار کنيد.اتفا
 

چند لحظه بعد حامي برگشت و ازمون خواست وارد خونه بشيم.خونه ي مادربزرگ 
حامي راهرويي تنگ و دراز داشت که آدم توش احساس خفگي مي کرد.توي راهرو 
دو سه تا در بود.ما جلوتر رفتيم و وارد اتاق انتهاي راهرو شديم...جالب اينجا بود که 

نجره اي نداشت! ظاهر اتاق مثل بيشتر خونه هاي روستايي خيلي ساده اتاق هيچ پ
بود.مادربزرگ حامي هم توي اتاق منتظر ما بود.بعد از سالم و عليک ما سه تا کنار هم 

 نشستيم و حامي هم رو به روي ما با فاصله ي کمي از مادربزرگش نشست.
 

گ واقعي م نيست ولي از مادربزر .هستن خيرالنساء ،بانو ايشون ها بچه –حامي 
 مادربزرگ خودم هم برام عزيزتره.

 
همين لحظه بود که اون پيرزن عصاش رو محکم زد روي شونه ي حامي و گفت : 

 دفعه ي قبل که به حرفاي اين گوش کردم چهار روز مريض شدم.
 

 االن...گذشته ها گذشته.ميشه اونجوري دونستم نمي که من ببخشيد، –حامي 
 ومدن اينجا که بهشون کمک کني مشکل شون حل شه.ا دوستام

 
 !دارن؟ مشکل شون همه –خير النساء 

 
 (کرد اشاره من به و)  داروين فقط نه –حامي 

 
 .کنم مي حل مشکلشو گيرم مي تومن هزار هفتاد ، نداره اشکالي –خير النساء 

 
 !چي؟ نشدين موفق اگه اونوقت!!! تومن؟ هزار هفتاد –شايان 
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 و بدين االن رو نصفش تونيد مي شما ولي...نيست زيادي پول اين –خير النساء 
 .شده برطرف دوستتون مشکل شدين مطمئن اينکه بعد هم نصفش

 
به ناچار قبول کرديم و همگي دست به جيب شديم.من که کلهم ده تومن بيشتر 

اشن که خدا رو شکر نداشتم.نگران   اين بودم که شايان و بامداد هم پولي نداشته ب
 وضع اونا از من بهتر بود و با بدبختي سي و پنج تومن جور کرديم و به پيرزن داديم.

 
خيرالنساء به حامي اشاره کرد تا کنار ما بشينه و گفت : من دو تا جن در اختيار دارم 
که برام خبر ميارن.مشکل تو رو هم مي دونم.فقط بايد ازشون بپرسم دواي دردت 

 دعا مي خونم و تو هر چي ديدي به من بگو. چيه.من
 

بعد شروع کرد به دعا خوندن و من با ترس و لرز منتظر بودم تا چيزي ببينم.همه 
ساکت بوديم و حواس مون به اطراف بود. فضاي اتاق خيلي بسته بود اين ترس 
م مون رو دو چندان مي کرد.با اين حال حامي از همه ريلکس تر بود،البته تعجبي ه

 نداشت...
 

چند لحظه بعد ديدم که يه نفر گوشه ي اتاق ظاهر شد اما انگار نقاب به صورتش 
 داشت...قد و قامتش تقريبا مثل خودم بود...

 
 يه مرد نقاب دار گوشه ي اتاق وايساده. -
 

خير النساء توجهي نکرد و همچنان به خوندن ادامه داد.من از ترس خودمو به شايان 
 چسبونده بودم.بامداد آروم پرسيد : يارو چي ميگه؟!و بامداد 

 
 فعال که هيچي، فقط همونجا وايساده. -
 

 !بگو من به حتما طرف اين اومد اگه –بامداد 
 
 مطمئن باش... . -
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چند لحظه بعد پيرزن از خوندن دعا دست کشيد و ديگه از اون مرد هم خبري 

نخ از هوا افتاد.کالف ها جوري گره خورده  نبود.همين لحظه بود که چهار تا کالف
بودن که باز کردنشون ممکن نبود.گفت که اونا رو جمع کنم و بهش بدم.يکي از کالف 

 ها رو به خودم داد و گفت : اين رو هميشه پيش خودت نگه دار.
 

توي اون سه تاي ديگه کاغذهاي کوچيکي گذاشت و گفت : يکي شون رو توي حياط 
زون، يکيش رو توي اتاق خودت ، رو به قبله با ميخ آويزون کن و خونه تون بسو

 آخري رو هم يه گوشه از حياط خونه تون دفن کن.
 

 يه تيکه کاغذ هم بهم داد و گفت که پيش خودم نگهش دارم.
 
 اگه اين کارا رو انجام بدم همه چي درست ميشه؟! -
 

هم بري.اگه توي اون خونه بموني  تون خونه از بايد ولي ميشه درست –خير النساء 
 اينا عمل نمي کنن.

 
 ممنون، پس وقتي مطمئن شدم که اينا درست کار مي کنن بقيه ي پول تونو ميارم. -
 

 .مياره برام حامي به بده...بياي اينجا تا دوباره خواد نمي –خير النساء 
 
 چشم. -
 

 مي از اون خونه بيرون اومديم.ديگه اونجا کاري نداشتيم و خيلي زود به همراه حا
 

 !واقعيت مادربزرگ کردم مي فکر من –شايان 
 

 .مياد بدش من از اونم اتفاقا.متنفرم واقعيم مادربزرگ از من ، نه –حامي 
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 به نظرتون روي اين کاغذ چي نوشته؟! -
 

 ! بپره اثرش کنم نمي فکر.بخونش خب –بامداد 
 

 کاوي بخونش... .کنج خيلي اگه ، آره –حامي 
 

چون هوا کامال تاريک بود موبايلمو در اوردمو نورشو روي کاغذ انداختم تا بتونم 
 درست بخونمش.

 
يه متن عربيه...شبيه به دعا، نوشته " بسم اهلل الّرحمن الّرحيم بسم اهلل و باهلل و ا َلي  -

ة اهلل و َجَبروت اهلل زَّ ع  و ُقدرة اهلل و ملکوت اهلل هذا الکتاُب  اهلل و َکما شاَء اهلل و ُأعيذ ب 
َک.عبدي اهلل صّلي اهلل علي محمد و  ک و ابن َامن  من اهلل شفاء ل داروين بن ايمان عبد 

.  ال ه 
 

 !!دونست؟ مي کجا از باباتو اسم –شايان 
 

 کارا اين از که بار هر متاسفانه ولي! ايه حرفه يه مادربزرگم... دونيد مي خب –حامي 
 نه جن ها کتکش مي زنن.ک مي

 
 !نخوردنه کتک از تر مهم براش پول پس –بامداد 

 
 .ديگه دربياره نون جايي يه از بايد حال هر به...تقريبا آره –حامي 

 
 !شنيدم صدايي يه االن همين –شايان 

 
 حمله بهم هيچوقت...ميام اينجا زياد من.نباش نگران ولي بود، شغال صداي –حامي 
 .نکردن

 
 .نمياد خوششون تو از شايد –بامداد 
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 !بخورن منو ميشن تحريک بدتر که اينجوري –حامي 

 
 .کن حرکت ما از جلوتر لطفا مياي اينجا زياد تو که حاال! حرفيه اينم –بامداد 

 
 .کمتر   هم مون خوردن زمين احتمال اينجوري خوبيه، فکر –شايان 

 
 م...شما هم حواس تون به من باشه.مير جلوتر من پس باشه، –حامي 

 
حامي چند قدم جلوتر از ما راه مي رفت.دوست داشتم باهاش حرف بزنم براي همين 

 خودمو بهش رسوندم و گفتم : تو هم مي تونستي اين دعا رو بهم بدي؟
 

 .باشي جديد ي خونه يه فکر به بايد کنم فک... .نه –حامي 
 
 ي فايده ست چون پولي ندارم.تو فکرش هستم ولي مطمئنم ب -
 

 منو يوقت از گفتي بهم دانشگاه توي يادته راستي.باش اميدوار کني، مي پيدا –حامي 
 !شدن؟ شروع مشکالتت ديدي

 
 آره...فکر کنم اشتباه کردم، ببخشيد. -
 

 به مشکالتت که بگم بهت اينو خواستم.کني عذرخواهي که نبود اين منظورم –حامي 
 صفحه بود...پيداش کن و آتيشش بزن. اون خاطر

 
 باشه، ولي اون صفحه دست بامداد هم بوده، پس چرا واسش اتفاقي نيفتاد؟! -
 

 مي راحت ها ميکروب ميشه ضعيف جسم وقتي مثال ببين...بگم چجوري –حامي 
 اون داليلي به بنا بودي، تر ضعيف روحي نظر از تو چون.کنن مريض آدمو تونن

 ه تو حمله کردن... .ب فقط شياطين
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من و تو يه کم شبيه هم ايم، جفت مون با باباهامون قهريم.البته من و بابام چند  -

 روز پيش با هم آشتي کرديم ولي به دو روز هم نکشيد.
 

 هم ديگران کردن ترک زهره توي بينم مي وقتي.متنفرم بابام از من آره، –حامي 
سخت ميشه.اونوقت اسالم ميگه به مامان و  واسم تحملش واقعا ديگه داره، دستي

باباتون ُاف هم نگين...آخه چجوري؟! بعضي وقتا دلم مي خواد بزنمش اما مي بينم 
 زورم نمي رسه ، بي خيال ميشم.

 
 پس واسه همين بود که بابات رو توي خونه مون ديدم... . -
 

دست خودش  ميشه، مريض انگار نکنه کارا اين از اگه دوني، مي –حامي 
 نيست.بيشتر واسش مثل تفريحه.ولي براي من هيچ جذابيتي نداره.

 
چند دقيقه بعد خودمونو به جاده رسونديم و حوالي ساعت نه شب بود که به خونه 
ي شايان رسيديم.حامي هم تا خونه با ما اومد.شايان بهش اصرار کرد که بياد داخل 

افظي کرد اما قبل از اينکه با منم خدافظي ولي حامي قبول نکرد.با شايان و بامداد خد
کنه ازم خواست چند لحظه تنهايي با همديگه حرف بزنيم.من و حامي هم با کمي 

 فاصله از در ورودي ايستاده بوديم و من منتظر بودم تا حرفشو بزنه.
 

 .دارم برات پيشنهاد يه –حامي 
 
 خب؟! -
 

داريم و تو هم که ديگه نمي توني توي  مشکل پدرهامون با دو هر تو و من –حامي 
 خونه تون بموني، درسته؟!

 
 آره...از قرار معلوم. -
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 اما شم مستقل و بگيرم خودم براي خونه يه که فکرم تو وقته چند من –حامي 
 هم مکن مي زندگي بابام ي خونه توي هنوز اينکه دليل. کنم زندگي تنها ندارم دوست
 .همينه

 
 قبول کنم.قبال هم گفتم، آه در بساط ندارم. نه نمي تونم -
 

 .بده بهم اومد دستت پول وقتي نيست، مهم اونش –حامي 
 
 فکر نمي کنم حاال حاالها بتونم پول جور کنم. -
 

 .بگو بهم رو نتيجه کن فک بهش.نيست مهم که، گفتم –حامي 
 
 باشه، حتما. -
 

 ه تون؟!خون بري مي رو ها کالف اون فردا –حامي 
 
 آره مي خوام تا اتفاق ديگه اي نيفتاده کارو يکسره کنم. -
 

 خبر منم به بري خواستي وقت هر که باش داشته منو ي شماره پس –حامي 
 نداره؟ که اشکالي.بدي

 
 نه ، اصال.حتما خبرت مي کنم. -
 

يو کردم و از همديگه خدافظي کرديم.بالفا تم صله رفشماره ي حامي رو توي گوشيم س 
 توي خونه پيش شايان و بامداد.

 
 !گفت؟ مي چي –بامداد 

 
 مي گفت بيا با هم، همخونه شيم. -
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 !...شي؟ همخونه اون با بايد تو حساب چه رو مثال! چرندياتي چه –شايان 

 
 گفتي؟ چي بهش تو –بامداد 

 
 گفتم دربارش فکر مي کنم. -
 

 !آره يعني اين –شايان 
 
 ير.نخ -
 

 .آره يعني کنم مي فکر دربارش چرا، –شايان 
 
گير دادي ها، گيريم که معنيش همين باشه که تو ميگي.مگه چاره ي ديگه اي هم  -

 دارم؟!
 

 .اينجا بياي توني مي آره، –شايان 
 
چه اينجا بيام، چه با حامي همخونه بشم بايد نصف پول  خونه رو جور کنم.غير  -

 اينه؟!
 

 .گيرم نمي پول ازت من –ان شاي
 
 خب منم که سيب زميني نيستم، يه کوچولو غرور دارم. -
 

 !بود آميز کنايه حرفت اين ببين، –بامداد 
 
 نمي دونم چرا هر وقت من ميگم سيب زميني تو به خودت ميگيري؟! -
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 .ميگي اينو عمدا آخه –بامداد 
 
 اصال هم اينجوري نيست. -
 

 ل کنيد اين سيب زميني رو ! مهم اينه که تو منو به حامي فروختي.و –شايان 
 
 خفه شو. -
 

 !تون؟ خونه بري مي رو اينا ک ي شو، خفه خودت –شايان 
 
 فردا.البته حامي هم گفت باهام مياد. -
 

 .خورده گه –شايان 
 
 کنه.به هر حال من بهش خبر ميدم.شايد مشکلي پيش اومد و اون تونست کمک  -
 

 ببره رو ما اينکه نه کرد، مي حل رو تو مشکل کنه کمک خواست مي اگه –شايان 
 .فسيل اون پيش

 
 خب حاال...جوش نزن.شايد هم بهش خبر ندادم. -
 

حوالي ساعت ده و نيم صبح بود که آماده ي رفتن شديم.به حامي هم خبر داده بودم 
قه بيشتر طول نکشيد که حامي اومد و راه و قرار شد با ماشين بياد دنبال ما.چند دقي

 افتاديم.
 

 اوردي؟ رو جات عتيقه اون ي همه –بامداد 
 
 آره، دو سه بار چک کردم.همه شونو اوردم. -
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 منتظرتون بيرون هم حامي و من داخل، برين بامداد و تو رسيديم، وقتي –شايان 
 .مونيم مي

 
جازه نده اينا رو توي خونه بذارم.اصال اگه بعد مي ترسم بابام راهم نده يا اينکه ا -

 رفتن من اين کالف ها رو دور بندازن چي؟
 

 باش مطمئن.نزنيد دست بهشون داريد دوست تونو جون اگه بگو بهشون –حامي 
 .نميشن رد هم متريش يه از اينجوري

 
 اگه باور نکنن چي؟ -
 

 .کنن مي باور –حامي 
 
 نيستم. ولي من باز هم مطمئن -
 

 .کنيم مي کاريش يه بعد برسيم بذار.ديگه شو خفه!  اه –شايان 
 

زودتر از چيزي که فکر مي کردم به خونه رسيديم و هر لحظه استرسم بيشتر ميشد.با 
ديدن اون پارچه هاي سياه روي ديوار دوباره غم دنيا سراغم اومد.افسوس مي خوردم 

تيره و تار بود و ديگه فرصتي براي جبران  از اينکه رابطه ي من و شيرين اونقدر
 نداشتم.

 
بعد چند ثانيه تازه به خودم اومدم و همراه بامداد از ماشين پياده شدم.بامداد جلو 
رفت تا زنگ بزنه...هنوز انگشتشو رو روي زنگ فشار نداده بود که بهش گفتم يه 

ن يه ذره فراموش لحظه صبر کنه.دوباره برگشتم سمت ماشين و به حامي گفتم : م
 کردم بايد چي کار کنم!

 
 کردي؟ فراموش چقدرشو يعني ذره يه –حامي 
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 تقريبا همه شو! -
 

حامي از ماشين پياده شد ، خودشو بهم رسوند و گفت : "يکيش رو توي اتاقت رو به 
قبله آويزون مي کني، يکيش رو هم توي حياط تون دفن مي کني.آخري رو هم بايد 

 "بسوزوني.
 

 بعد يه فنک از جيبش بيرون اورد و گفت : بگير، با اين بسوزونش.
 
 اين اثر خاصي داره؟! -
 

 .باشي نيورده خودت با شايد گفتم.معمولي فندک يه ، نه –حامي 
 
 باشه ، مرسي.فقط اگه وسطش يادم رفت بايد چي کار کنم بهت زنگ مي زنم. -
 

 .باشه –حامي 
 
 ا رو که گفتي بايد به ترتيب انجام بدم؟!راستي اين کار -
 

 .نيست الزم نه –حامي 
 

سعي کردم همه چيزو خوب به خاطر بسپرم.همين که خواستم برم سمت در، حامي 
 دستمو گرفت و گفت : به پيشنهادم فک کردي؟

 
 آره، تا حدودي. -
 

 خب؟ –حامي 
 
 دونم چي بگم... باشه... .خب چي؟! آهان...منظورت اينه که جواب بدم.نمي  -
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 !کردي؟ قبول جدي –حامي 
 
 آره ولي قول بده هر لحظه احساس کردي باعث زحمتت شدم حتما بهم بگي. -
 

 بهم خوردي مشکل به اگرم...برس کار ت به برو ديگه هم حاال.حتما باشه –حامي 
 .بزن زنگ

 
ادم و اونم شروع کرد به زنگ از حامي جدا شدم و رفتم جلوي در ، کنار بامداد ايست

 زدن.
 
 اگه ممانعت کردن چي؟ -
 

 .کنن نمي کاري.نباش نگران –بامداد 
 
 من قبال وسايلمو جمع کردم، تو برو اونارو از شبنم بگير. -
 

 .باشه –بامداد 
 

چند ثانيه منتظر مونديم تا بالخره شبنم اومد و درو باز کرد.از ديدن من چندان 
شد...البته تعجبي هم نداشت.ما هم سالم کرديم و بدون اينکه چيز ديگه خوشحال ن

اي بگيم وارد خونه شديم.اول رفتم توي حياط و دو تا کالف اول رو طبق دستوالعملي 
 که اون پيرزن بهم داده بود ، سوزوندم و دفن کردم.

 
نه تا اون اکارم دو سه دقيقه بيشتر طول نکشيد و دوباره برگشتم توي خونه.خوشبخت

لحظه با مامان و بابا رو به رو نشده بودم.بامداد با وسايلم توي هال منتظر بود.سريع 
رفتم توي اتاق و کالف آخر رو به ديوار آويزون کردم.هنوز از اتاق بيرون نيومده بودم 

که بابا اومد داخل.دوست نداشتم با همديگه تنها بمونيم باز هوس کنه کتکم 
 از اتاق بيرون اومدم. بزنه.سالم کردم و
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 !بودي؟ کجا حاال تا –بابا 
 
مهم نيست...فقط اگه دوست دارين اتفاقي براتون نيفته به اون کالف روي ديوار  -

 کاري نداشته باشين.
 

 !ميري؟ داري کجا –بابا 
 
 اينم مهم نيست. -
 

گي؟! خونه اينارو ببابا دستمو محکم کشيد و گفت : وايسا ببينم، بعد چند روز اومدي 
 کجا داري ميري؟

 
 پيش يکي از دوستام... -
 

مي دونستم مامان خونه ست اما اصال به خودش زحمت نداد که بياد و براي يه 
لحظه منو ببينه.بابا و شبنم هم چيزي نمي گفتن.رفتم پيش بامداد و وسايلم رو 

گه خوشحال باشيد چون ديبرداشتم.قبل اينکه از هال بيرون بريم بهشون گفتم : ولي 
 به اينجا برنمي گردم.

 
 چند لحظه بعد براي هميشه اون خونه رو ترک کردم.
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