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 به نام خدا

 .صبح شده. حسام بیدار شو-

بی حوصله از ! خوبیش اینه که نیومد تو اتاق جیغ بزنه. بازم شروع شد

تو پله ها سام وسیما رو دیدم که داشتن با هم بحث .اتاق خارج شدم

اصال حال و حوصله رو به رو شدن باهاشون رو نداشتم؛ . می کردن

مامان . رفتم تو اشپزخونه. بازم سام قابل تحمل تره. مخصوصا سیما رو

 :و گفتم زینشستم پشت م. یده بودسفره رو چ

 .سالم-

 .می ذاشتی واسه ناهار میومدي. چه عجب بیدار شدي. سالم-

دادم چیزي نگم و خودمو با لیوان نسکافه ي توي دستم مشغول  ترجیح

 :سیما وارد اشپزخونه شد و با صداي فوق العاده لوسش گفت. کردم

 .صبح بخیر. سالم مامان گلم-

بابا رو ندیدم برا . بهتر. به درك.نه انگار که حسامی هم اونجاست انگار

 :همین از مامان پرسیدم

 بابا کو؟-

 .امشب میره ماموریت. رفته دنبال کاراش-

 :شنیدن این خبر نیشم باز شد و گفتم با
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 کی برمی گرده؟-

 .یه هفته دیگه-

 بابا مهندس معماره و هر چند وقت یه بار از. خوشحال شدم خیلی

اون روزایی که نیست بهترین روزاي . طرف شرکتشون میره ماموریت

سیما پوزخندي زد . چون نیست که هی رو اعصابم رژه بره. عمر منه

سام . می خواستم بزنم تو دهنش دختره ي پررو. ومشغول خوردن شد

خالی نبودن عریضه یه سالمی هم به من  رايهم وارد اشپزخونه شد و ب

شد خواستم از اشپزخونه خارج بشم که با صداي  نسکافم که تموم.داد

 :مامان برگشتم سمتش

 داري؟ يظهر کار-

 چطور؟-

 .خونه عموت دعوتیم-

 خب به من چه؟-

 .تو هم باید بیاي-

 :عصبانیت کنترل شده اي گفتم با

 چرا مثال؟ -

 .بابات گفت بهت بگم حتما باید بیاي. زشته-
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 .باشه-

موندم حضور . اینم از شروع روزمون. عصبانیت به سمت اتاقم رفتم با

به . من چه فایده اي داره جز اینکه اعصاب من و بقیه بهم بریزه

البته اونا هم همین حس رو . رو ندارم المونیشخصه چشم دیدن فام

سیاوش . تو اتاق گوشیم داشت خودشو می کشت. نسبت به من دارن

 .بود

 .الو بنال سیا-

 سالمت کو بی ادب؟-

 .تو دهنتامیام میزنم -

 چته؟. خوب بابا عصبی-

 .ظهر قراره بریم خونه عمو اینا-

 .خوب نرو-

 .تازه بابامم هست. اگه می تونستم که اینقدر حرص نمی خوردم. االغ-

 حاال چرا دانشگاه نیومدي؟. اوه. اوه-

 دانشگاه؟ مگه امروز کالس داشتیم؟-

 ربع به نه کالس داشتیم؟ هییعنی یادت نبود ساعت . خاك بر سرت-

 .بود مینه و ن. نگاه به ساعت کردم یه
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 اسکل کردي منو؟ اگه کالس داریم چرا تو سر کالس نیستی؟-

دیدم جنابالی نیومدي خودمم حال و حوصله ي کالس نداشتم گفتم -

 .بمونم تو حیاط

 دیگه کالس نداریم؟-

 میاي؟. 10چرا ساعت-

 .ل مامان و سیماستاره بهتر از تو خونه موندن و تحم-

 .منتظرتم-

 .فعال-

عادتمه قبل از اینکه طرف . از این که چیزي بگه قطع کردم قبل

زود لباس پوشیدم و بدون اینکه به کسی . خدافظی کنه قطع میکنم

مطمئنا براشون مهم نیست که کجا . چیزي بگم از خونه خارج شدم

شتم برم تو ماشین سام تو حیاط بهم چشمک میزد اما حال ندا. میرم

داشت با مامان رو به رو بشم و کلی بهم  کانتازه ام. سوئیچ رو بردارم

 . کال بیخیال ماشین شدم وپیاده راه افتادم. گیر بده

اما موندم چیش . ما یکی از بهترین دانشگاه ها حساب میشه دانشگاه

. تو یه محله ي درب و داغونه و یه خرابه ترسناك کنارشه. بهترینه

 ! همه از دم قاطی دارن استاداشم
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سیگاري . سیگار روشن کردم و تو سکوت به دودش خیره شدم یه

 .نبودم اما بعضی وقتا برا سرگرمی و در اوردن حرص بابا می کشیدم

 .سالم اقا حسام-

خدایا . کرد یبه سرعت برگشت سمت فاطمه که با لبخند نگام م سرم

. ع بشه تا اخرش بدهبدبختی باالتر از این؟ میگن وقتی روزت بد شرو

با بی میلی . منم با دیدن فاطمه به این نتیجه رسیدم امروز روز بدیه

 :گفتم

 . سالم-

 خوب هستید؟ خانواده خوبن؟-

 .من که خوبم اما ازاوضاع بقیه خبر ندارم-

 :زیر خنده و گفت زد

 .شما خیلی شوخ طبع هستید-

ماال احت. من شوخ طبعم؟ این حرفشو زیاد جدي نگرفتم جانم؟

براي اینکه خنده اش رو تموم . حواسش نبوده داره با من حرف میزنه

 :کنه گفتم

 .مبارکه. شنیدم نامزد کردید-

 :لبخند ذوق زده شد و گفت هیبه  لیاش تبد خنده
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امروز . رضا خیلی دلش میخواست شما رو ببینه. شما که نیومدید. بله-

 که میاین؟

 .فعال. ببخشید من دیرم شده. بله مجبورم-

فاطمه . از تصور ازدواج فاطمه خندم می گرفت. سریع جیم شدم بعد

 . خیلی بچه بود

حداقل باعث شد . قدرا هم که فک میکردم دیدن فاطمه بد نبود اون

به دانشگاه که رسیدم سیاوش و فرید و علی رو تو حیاط . کلی بخندم

کالس . نگاه به ساعت کردم هی. ده بودظاهرا کالس تموم ش. دیدم

 .بعدي هم یه ده دقیقه دیگه شروع میشد

 :قبل از اینکه چیزي بگم فرید گفت. طرفشون رفتم

 شما کجا اینجا کجا؟ راه گم کردید جناب؟. به اقا حسام-

 .خفه فرید. سالم-

اخه وقتی میگم فرید تو . موقع فرید رو می بینم خنده ام میگیره هر

اما این فرید ما عین چوب شور . دم هیکلی نقش میبندهذهنم یه ا

طبق معمول داشتم به فرید می خندیدم که زد تو . الغر و دراز. میمونه

 :سرم و گفت

 به چی میخندي؟. مرض-
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 :جواب دادم صادقانه

 .به تو-

 من کجام خنده داره؟-

 .هیچی تو به مخت فشار نیار-

 ن داریم؟بچه ها میدونید جلسه ي بعد امتحا: سیاوش

 .جون من؟ من که جزوه ندارم: دیفر

 .ستیمنم جزوه ام کامل ن:یعل

 ه؟یاصال جزوه چ-

 .بچه ها اونجا رو: سیاوش

چند تا دختر رو یکی از نیمکت . طرفی که اشاره می کرد نگاه کردیم به

 :رو به سیا گفتم. ها نشسته بودن و گه گاه بلند بلند می خندیدند

 .د تا دخترن دیگهچیه مگه؟ چن. دیدیم. خب-

 من چی کار به دخترا دارم؟. خاك بر سر-

 پس چرا اونا رو نشون دادي؟: فرید

دوباره همه به دخترا نگاه . بابا اون جزوه ي تو دستشون رو میگم-

 .تو دست یکیشون یه جزوه ي کلفت بود. کردیم
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کاش . از قطرش معلومه که خیلی نکته به نکته یادداشت کرده: علی

 .ن بگیریمشمیشد ازشو

 :یه لبخند شیطنت امیز زد و گفت سیا

 .اون با من-

 چیکار میخواي بکنی احمق؟-

 .صبر داشته باش برادر من-

با نزدیک شدن سیا به دخترا . از ما جدا شد و به سمت دخترا رفت بعد

چند دقیقه سیا باهاشون حرف زد . اونا ساکت شدن و اونو نگاه کردن

اون دختره که جزوه . شونو نمیشنیدیمکه به خاطر دوري از ما صدا

سیا هم سر . دستش بود با عشوه اي حال به هم زن اونو دست سیا داد

 .خوشانه برگشت پیش ما

دقیقا . خدایی حال کردین؟ فک کنم رکورد مخ زنی رو تو دنیا زدم: سیا

 .ثانیه24دقیقه و3

 . بده من اون جزوه رو. خف بمیر بابا: من

 :جزوه رو پشتش برد و با حالت بچگونه اي گفت سیا

 .خودم گرفتم. مال خودمه-
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به زور جزوه رو ازش بگیرم که با شنیدن صدا ي فرید این  میخواستم

 :کار رو به زمان دیگه اي موکول کردم

 .بچه ها بریم االن کالس شروع میشه-

 :از سیا پرسیدم. افتادیم سمت کالس راه

 ؟االن با کی کالس داریم-

 .جوري نگام کرد که گفتم االن پامیشه سیاه وکبودم میکنه یه

 یعنی تو حتی زحمت دیدن برنامه ات رو به خودت ندادي؟: سیا

من که سالی یه بار میام دانشگاه چه فایده اي داره برنامه ام رو حفظ -

 کنم؟ 

 :سرشو با تاسف تکون داد و گفت سیا

 .استاد حکمتی -

رفتیم . م این استاد حکمتی رو یادم نمیومدبه مغزم فشار میورد هرچی

 :رو به بچه ها گفتم. تو کالس و ردیف اخر نشستیم

 .بچه ها من خسته شدم-

 از چه نظر؟: سیا

 .دیگه نمیتونم مامان وسیما وبابا رو تحمل کنم-

 میخواي چیکار کنی؟: علی
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 .تصمیم دارم یه خونه برا خودم بگیرم-

 با کدوم پول؟: فرید

مطمئنا وقتی بفهمن میخوام از . اید از بابام کمک بگیرمنمیدونم ب-

 .اونجا برم ذوق مرگ شن

 ....تصمیم با خودته ام: سیا

. خروس بی محل که میگن اینه ها. اومدن استاد حرف سیا نصفه موند با

وقتی . استاد پیر و مهربونی بود. حاال استاد حکمتی رو یادم اومد. اهان

سر امتحانا هم یه کتاب میگرفت . حرف میزد ادم خوابش میگرفت

 .ما هم تا میشد تقلب می کردیم. دستش و کاري به کار ما نداشت

شرط میبندم که . داشت واسه خودش حرف میزد و درس میداد استاد

بعضیا در و دیوار رو نگاه می . یه نفر هم به حرفاش گوش نمی کرد

ومده بودم منم از بس نی. بعضی ها هم سرشون توگوشیشون بود. کردن

 .دانشگاه نمیفهمیدم استاد داره درمورد چی حرف میزنه

حاضرم قسم بخورم که یکی داشت . به طرف پنجره برگردوندم سرمو

از پشت پنجره منو نگاه می کرد و وقتی من سرمو به سمت پنجره 

بعد از اون کالس . بیخیال شاید توهم زدم. برگردوندم ، سرشو دزدید

 .رفتیم تو حیاط و رو یه نیمکت نشستیمکسالت اور با بچه ها 
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 حسام تو کالس چی میگفتی؟:فرید

 .گفتم میخوام با کمک بابام یه خونه بخرم-

 .باباتم حتما کمک کرد: علی

یعنی تحمل شرایط خونتون اینقدر سخته که میخواي تنهایی :سیا

 زندگی کنی؟

 .اره واقعا دارم از دست مامانمینا دیوونه میشم-

علی قرار بود برا چند ماه بره . بچه ها در این باره حرفی نزدن دیگه

یکم دیگه پیششون موندم . اصفهان پیش عموش تا کمک حالش باشه

 . و بعدبه سمت خونه راه افتادم

کنار مخروبه ي کنار دانشگاه که رد میشدم حس کنجکاوي قلقلکم  از

تو  یسرک يچند بار هی. داد که یه سرکی تو اون مخروبه بکشم

بار  نیاما ا. وقت جرئت نکردم واردش بشم چیاما ه دمیکش اطشیح

اهل محل . منم که فضول. کرد برم تو مخروبه یوادارم م یحس هی

من که تا به . موجودي زندگی میکنه مچینمیگفتن اینجا یه جن یا یه ه

اما حقیقتش دوست داشتم یه بار . حال تو عمرم همچین چیزي ندیدم

میدونم دیوونگی محضه اما چه میشه . ش رو به رو بشمهم که شده باها

 .کرد؟ اهسته از در اهنی زنگ زده گذشتم و وارد شدم
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از روي تپه ي خاکی که دم در ... ساختمون نیمه کاره پیش روم بود یه

حیاط بزرگی نبود اما پر از درختاي ...بود گذشتم و تا وسطاي حیاط رفتم

همه جا ... به داخل حیاط می شدنخشکیده بود که مانع از عبور نور 

ساکت بود و گه گاهی باد پنجره ي شکسته ي خونه رو باز و بسته می 

... اروم اروم وارد ساختمون شدم... صداي بدي تولید می شد هکرد ک

البته یه تعمییر اساسی می ...خونه بر خالف حیاطش خیلی بزرگ بود

 ...خواست تا قابل زندگی بشه

بردارم که صداي شکستن شیشه رو از سمت  قدم اول رو خواستم

هیچ شیشه خرده ... به سرعت اون سمت رو نگاه کردم... راستم شنیدم

دور و اطرافمو نگاه ... راستش ترسیده بودم اما خودمو نباختم... اي نبود

کردم که یه دفعه احساس کردم یه چیز سیاه رنگی از کنارم رد شد و 

دیگه کم کم ... نگاه کردم چیزي ندیدم با دقت که... به اتاق بغلی رفت

با ... فضاي این خونه عصبیم می کرد... داشتم خودمو خیس می کردم

یه تصمیم ناگهانی به سمت در برگشتم که قبل از رسیدن من به در 

 ... خود به خود بسته شد

لعنتی باز نمی ... سمت در و چند بار دستگیره رو باال پایین کردم دویدم

صداي قدم هاي سنگین شخصی رو از پشت ... قفل بود انگار... شد
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صداي قدماش طوري بود که حدس زدم داره یه پاش ... سرم شنیدم

جرئت نداشتم برگردم و پست سرم رو نگاه ... رو روي زمین می کشه

خدا رو ... اگه چیز ناخوشایندي ببینم روانی میشم کهمطمئن بودم ...کنم

 ...مچه دیدي شاید هم درجا تموم کرد

یه بار دیگه ... پچ پچ ارومی هم از فاصله ي دور تر می شنیدم صداي

وقتی در باز شد ... شانسمو امتحان کردم و دستگیره رو پایین کشیدم

بدون اینکه نگاهی به پشت ... نزدیک بود از خوشحالی گریه ام بگیره

اینقدر عجله داشتم و از ترس ... سرم بکنم از اون خونه زدم بیرون

 ...میلرزید که دو بار تو حیاط با مخ افتادم زمین امو پاهدست 

وقتی رسیدم . اصال دوست نداشتم بایستم. مسیر رو تا خونه دویدم کل

مغزم درست کار نمی کرد و حواسم نبود که . خونه محکم کوبیدم به در

بود که در رو باز کرد و با  اطیسام هم انگار تو ح. زنگ ایفون رو بزنم

. رو تخت تو حیاط ولو شدم. ، کمکم کرد بیام تو خونهحال من دنید

یکی نیست بگه . تند میزد و صد در صد رنگم هم پریده بود ندقلبم ت

 اخه پسر مگه مغز خر خوردي که تنهایی پا شدي رفتی اونجا؟

اخه . اون لحظه فقط به این فک می کردم اون صداي پا مال کی بود تو

وبه رو نداره و جز من کله خر هیچکس جرئت وارد شدن به اون مخر
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هی نفس عمیق می کشیدم تا حالم بهتر شه اما بهتر . کسی اونجا نبود

براي اولین بار . مامان هم اومده بود تو حیاط. که نشد هیچ بدتر هم شد

البته این ابراز . مامان رو نسبت به خودم میدیدم نگرانیتو عمرم 

 :نگرانی در همین چند جمله خالصه می شد

 ی شده؟ چ-

 حالت خوبه؟-

گاهی وقتا هم زیر لب می . کشته مرده ي این ابراز احساساتم من

 :گفت

 حاال من جوابشونو چی بدم؟-

با عجز این جمله رو می گفت که انگار داره در مورد یه جانی  همچین

سیما هم که عین خیالش نبود و منو ادم هم . خونخوار حرف میزنه

اما . ادم که زیاده باید بگم منو پشه هم حساب نکرد. حساب نکرد

مدام باهام حرف می زد تا بفهمه چی شده . داداش گلم خیلی نگران بود

حالم که بهتر شد بدون . تو حلقوم من بدبخت ریختو هی اب قند می

یه زنگ به سیا .جواب دادن به هیچکدوم از سواالي سام رفتم تو اتاقم

 .زدم و همه چیز رو براش تعریف کردم
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اخه مگه خلی که همچین کاري کردي؟ . خاك بر سرت کنن خره: سیا

 اونوقت توي بیشعور. من شنیدم بعضی ها زنده از اونجا بیرون نیومدن

 .تنهایی رفتی اونجا

 .داشتم از ترس میمردم سیا. واقعا شانس اوردم-

تو که دل و جرئت این کارا رو نداري چرا همچین کاري . همین دیگه-

 می کنی که به گه خوردن بیوفتی؟

من حالم خوش نیست تو هم هی . تو هم وقت گیر اوردیا. خب حاال-

 .فحش بده

 .ا هم بریم من اونجا رو ببینمراستی بیا یه دفعه ب. خب حقته دیگه-

 ....تو که. من بمیرمم اونجا نمیرم. برو گمشو-

 :داشت از پایین داد میزد. صداي داد مامان حرفم نصفه موند با

 .بیا بابات اومده. حســـــام.حســـام-

 هوي حسام مردي؟:سیا

 .سیا بدبخت شدم-

 چی شده مگه؟ -

 .بابا اومده-

 . چی چی اورده-
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بگو من االن چه خاکی تو سرم بریزم؟ به خدا . نگو سیاو پرت  چرت–

 .اگه بخواد در مورد اتفاق االن تیکه بندازه جوابشو میدم

 .رس-

 ها؟ چی میگی سیا حالت خوبه؟-

 .میگی چه خاکی تو سرم بریزم منم میگم خاك رس-

 .برو گمشو مسخره-

فقط عین یه پسر خوب میري پایین و سالم . کاري نمی خواد بکنی-

جان تو حسام تمام . هر چی هم بابات گفت سکوت می کنی. می کنی

اینقدر که تو از بابات کتک می خوري و . وسایل کمک اولیه ام ته کشیده

 .من پانسمانت می کنم

 من دلم واسه اون حنجره ي بدبختش سوخت. صداي مامان اومد باز

 .که االن داره پارش میکنه

 .حســـــام:مامان

 :گفتم ایتند به س تند

اگه دو دقیقه دیرتر برسم حکم قتلم صادر . سیا من رفتم دیگه. اوه.اوه-

 .فعال. شده
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بابا رو مبل دونفره نشسته . کردم و بدو خودمو رسوندم به سالن قطع

وري که سیا سعی کردم همونط. بود که تقریبا کل مبل و اشغال کرده بود

یه سالم بلند گفتم که در کمال تعجب بابا جوابمو . می گفت رفتار کنم

 .داد

با تعجب کنار سام . فک کنم دوتا شاخ گنده رو سرم در اومد یعنی

 :نشستم و در گوشش گفتم

 خبریه؟-

 .منم مثه تو بی خبرم. نمیدونم واال:سام

 وجود ندارم یا بابا عادت داشت طوري با من رفتار کنه که یا اصال کال

. جواب سالم دادنش باعث تعجب همه ما شده بود. ارث باباشو خوردم

 .بابا سرفه اي کرد تا توجه همه رو جلب کنه

در ضمن یه لباس . پاشید سریع حاضرشید که بریم و دیر نرسیم-

 . ابرومند بپوشید

دیگه نزدیک بود از تعجب . حین حرف زدن هی به من لبخند میزد در

در گوشم . با سام رفتیم باال. سام هم مثه من متعجب بود. تمپس بیوف

 :گفت
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با . حواست به رفتارت باشه. من اصال احساس خوبی ندارم حسام-

 .بابا دعوا راه نندازیا

صد در صد مطمئن بودم امروز یه دعواي .حرف رفتم تو اتاقم بی

ن مگه میشه بابا و مامان و بقیه فامیل وقتی م. حسابی راه میوفته

کنارشون بودم تیکه نندازن؟ مگه میشه منم جوابشونو ندم؟ در نتیجه 

حال اگه بابا نمی گفت . در کمدمو باز کردم. یه دعواي حسابی راه میوفته

با . بپوشید من قصد داشتم زیرپیرهن و بیژامه بپوشم ندلباس ابروم

مل واقعا به معناي کا. اکراه کت و شلوارمو از تو کمد برداشتم و پوشیدم

. کلمه از کت شلوار متنفر بودم و کم پیش میومد کت و شلوار بپوشم

جلوي اینه موهامو مرتب کردم و عطر مورد عالقه ام هم رو خودم خالی 

از اتاق رفتم بیرون و پله ها رو . باهاش دوش گرفتم یابه قول س. کردم

همه حاضر و اماده تو سالن نشسته بودن و فقط . نییاومدم پا یکیدوتا 

موندم این دخترا براي حاضر شدن چیکار می کنن . سیما بینشون نبود

بعد یه ساعت خانوم تشریف فرما شدن و از . که اینقدر طول می کشه

زود پریدم پشت . یه ساعت یعنی یه ساعتا ممیگ. خونه زدیم بیرون

 . فرمون و سام هم کنارم نشست

 سام توچرا رانندگی نمی کنی؟:بابا
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بابا دست فرمون منو قبول . عجب برانگیز نبودسوالش برام ت این

نداشت وهمیشه میگفت اگه من پشت فرمون بشینم باید فاتحه ي بقیه 

 . رو بخونیم

 .یکم پام درد می کنه:سام

یا بابا یه . دیگه اعتراضی نکرد و همین بازم منو متعجب کرد بابا

 از این دو حالت که خارج. چیزیش شده یا من دارم خواب می بینم

اما مامان مخ همه مونو خورد از بس در مورد پاي سام سوال . نیست

عجیب . ماشین رو روشن کردم و راه افتادم. پرسید و ابراز نگرانی کرد

بودم اما با وجود بابا و مامان کال فراموشش  ههوس سیگار کرد

ضبط رو . سکوت بدي تو ماشین بود و داشت عصبیم می کرد.کردم

بعد صداي موسیقی سنتی تو ماشین پخش  چند لحظه. روشن کردم

دونه  هیبا خودم گفتم همین . خواستم ردش کنم که بابا نذاشت. شد

از . دیگه شروع شد یاما وقتی تموم شد یک. اس دیگه االن تموم میشه

بعد نیم ساعت رسیدیم .سکوت بهتر از این بود. کارم پشیمون شدم

نشون میداد ما زود تر از  هیچ ماشینی دم در نبود و این. خونه عمواینا

اومد طرفم و .زن عموي حال بهم زنم به استقبالمون اومد. بقیه رسیدیم

 :به گرمی گفت
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 .خوبی حسام جان؟ خوش اومدي-

امروز همه یه چیزیشون . زدم و بی توجه از جلوش رد شدم پوزخندي

اون از بابا اینم از زن عمو که تا دیروز به زور جواب سالممو بهم . میشه

کنار هادي پسر عموم ، . حاال اومد میگه خوش اومدي. میداد

درسته کال پسر مزخرفیه و باهاش حال نمی کنم اما فعال .نشستم

ساکت یه جا نشسته بودم که یهو . هادي بود اربهترین جاي ممکن کن

 :زن عمو پرسید

 چه خبرا حسام جان؟-

 .درد و حسام جان اي

 .سالمتی-

 .کم پیدایی-

 .دهسرم شلوغ بو-

و  کاریحتما پیش خودش داره میگه تو که ب. پوزخند صداداري زد بابا

کجا سرت شلوغه؟ این زن عمو هم که . یچرخ یتو خونه ول م عاریب

 .ول کن ماجرا نیست

 االن چیکارا می کنی؟ کار داري؟:عمو زن

 .لحظه احساس کردم وسط مراسم خواستگاري ام یه
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 .من هنوز درسم تموم نشده که دنبال کار باشم-

 :یه دفعه داد زد عمو

 .زهرا جان چاي بیار-

. خدا میدونه چقدر از این دختر نفرت دارم. خواهر فاطمه و هادیه زهرا

زهرا با یه سینی چاي و در حالی که یه چادر سفید گل گلی سرش بود 

اما کی از . ي امواقعا فک کنم تو یه مراسم خواستگار. وارد سالن شد

پس چرا به من چیزي نگفت؟ . یه نگاه به سام انداختم. کی؟ شاید سام

حوصله ام سر رفته . لب به چاي نزدم چون اصال به مذاقم خوش نمیاد

بود و دوست داشتم هر چه زودتر این بساط خواستگاري شونو جمع 

اد دلم برا سام میسوخت که قرار بود با زهرا ازدواج کنه و دام. کنن

 :چند دقیقه بعد عمو رو به زهرا گفت. بیچاره. عمواینا بشه

 .زهرا جان با حسام برد تو اتاق حرفاتونو بزنید-

یعنی این مراسم خواستگاري من از زهراست؟ من بمیرم هم !! ها؟

حاضرم تو اون مخروبه زندگی کنم اما با زهرا . همچین غلطی نمی کنم

 .ازدواج نکنم

تنفرم . با انداختم و به اجبار دنبال زهرا راه افتادمنگاه خشمگین به با یه

از زهرا به خاطر اینه که پشت اون چادر هر غلطی دلش میخواد می 
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پشت سرش رفتم تو و ر رو . زهرا در یه اتاق رو باز کرد و وارد شد. کرد

 وينشستم رو تخت و منتظر به زهرا که رو صندلی رو به ر. باز گذاشتم

 .سرشو پایین انداخت. دوختممن نشسته بود چشم 

 .خب-

 :با تعجب باال گرفت و گفت سرشو

 خب؟ -

 به نظر شما ما چرا االن اینجاییم؟-

 ...خب شما اومدید خواستگاري و-

من . همین االن یه نکته اي رو بهتون بگم. ببخشید. ببخشید-

 .خواستگاري هیچ احدالناسی نیومدم

 پس االن اینجا چیکار می کنید؟-

وگرنه صد سال سیاه . من هیچ اطالعی از این مراسم مسخره نداشتم-

اگه یه درصد هم فرض کنیم بخوام ازدواج کنم . پامو اینجا نمی ذاشتم

 .مطمئن باشید اون شخص شما نیستید

با خونسردي که بیشتر حرصشو در . با عصبانیت به من خیره شد زهرا

 :میورد گفتم
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شما هم لطف کنید به پدر و مادرتون . من همین االن از اینجا میرم-

 ... وگرنه. بگید ما به تفاهم نرسیدیم

واقعا بابا و عمو چه فکري . حرفمو خوردم و از اتاق بیرون زدم بقیه

کردن که میخوان من و زهرا با هم ازدواج کنیم؟ رفتم پیش بقیه و 

 :گفتم

 .فعال. من دارم میرم-

و اشاره هاي مامان از خونه  توجه به نگاه هاي تهدید امیز بابا بدون

یه سیگار روشن کردم و پیاده به سمت خونه سیا راه . خارج شدم

 . تنها جایی که می تونم ارامش داشته باشم خونه سیا بود. افتادم

باباشم . سیا تو شهرستان با دخترش و برادرش زندگی می کنه  مامان

منطقه ي خونه سیا تو . سال پیش در اثر سکته قلبی فوت می کنه5

بارها و بارها ازم خواسته باهاش هم خونه شم اما اگه . متوسط تهرانه

 .من بخوام خونه مجردي بگیرم ترجیح میدم تنها باشم

اعصابم . دلیل خوب رفتار کردن هاي بابا و زن عمو رو میفهمم تازه

خونه ي سیا که .حسابی خرد بود و تند تند سیگار روشن میکردم

در عرض دو ثانیه در باز . رو زنگ و بر نداشتمرسیدم دستمو گذاشتم 

 .شد
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 چرا عین روانی ها زنگ میزنی؟. چته االغ. هوي: سیا

یه . فریدم تو هال نشسته بود. حرف زدمش کنار و رفتم تو خونه بدون

نگاه به فرید کردم و بدون اینکه جواب سالمشو بدم خودمو رو یه مبل 

 .پرت کردم

قرار نبود برید خونه عموت؟ اینجا  چی شده حسام؟ چته؟ مگه: سیا

 چیکار می کنی؟ با بابات دعوات شده؟

جوري پشت سر هم سوال می پرسید و فرصت جواب دادن به  همین

 .من نمی داد

بله رفتیم خونه عموم اما مثه اینکه مراسم . امون بده منم جواب بدم-

 .خواستگاري برگزار کرده بودن

 کی از کی؟: فرید

 :حرص گفتم با

 .من از زهرا-

همچین قهقهه میزد که دلم می خواست با . دفعه سیا زد زیر خنده یه

 :با عصبانیت رو به سیا غریدم. پشت دست بکوبم تو دهنش

 .سیا به خدا جفت پا میام تو حلقتا. ببند نیشتو. مرض-

 :زور خودشو جمع و جور کرد و گفت به
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نه شون جنگ هر روز تو خو. فک کن این دوتا با هم ازدواج کنن-

 .جهانیه

فریدم از خنده قرمز . نتونست کنترل کنه و دوباره زد زیر خنده خودشو

اخه من وقتی عصبی ام دیگه . شده بود اما از ترس من نمی خندید

رو به . همه رو یه جا له و لورده می کنم. دوست و اشنا حالیم نمیشه

 :فرید گفتم

 .راحت بخند. به خودت فشار نیار-

با دیدن خنده اونا منم خندم . حرفم از خنده منفجر شد از این بعد

بعد از اینکه . واقعا تصور ازدواج من و اون ایکبیري خنده داره. گرفت

 :خوب خنده هامونو کردیم سیا گفت

 کی با یه دست بازي موافقه؟-

 :براي اینکه حال و هوام عوض شه با اشتیاق گفتم من

 .من پایه ام. ایول سیا-

 ps3سیا دست به کار شد و. ه نشونه موافقت تکون دادسري ب فریدم

. نشسته بودیم و بازي می کردیم ps3تا شب پاي . شو وصل کرد

گوشیمو که برداشتم شاخ . چشمام قرمز شده بود و ناجور می سوخت

پس فاتحه .میس از سام داشتم 27. میس از مامان وبابا43. در اوردم
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بلند .بابا بود. شیم بلند شدزنگ گو صدايهمون موقع . ام خونده اس

 :گفتم

 .بچه ها فاتحه مو بخونید که عزرائیل زنگ زده-

قبل از گفتن هر حرفی از طرف من صداي داد بابا تو گوشم . دادم جواب

 :پیچید

 کدوم گوري رفتی یه دفعه اي هاااااا؟-

. متر از گوشم فاصله بدم2داد میزد که مجبور شدم گوشی رو  همچین

 :دادم با ارامش جواب

انتظار دارید تو مراسمی که روحمم ازش خبر نداشت بمونم؟ واال -

 .قدیما هم دخترا رو به زور شوهر میدادن نه پسرا رو

 حسام کجایی دارم بهت میگم؟-

 .فعال. باید برم. االن کار دارم. خونه سیاوش-

اونم فقط . براي اولین بار تو عمرم جواب بابا رو دادم. قطع کردم سریع

می . رو در رو که از این جربزه ها ندارم. اطر اینکه پشت تلفن بودبه خ

صد . معلوم نبود بابا ساعت چند میره ماموریت. ترسیدم شب برم خونه

تصمیم . در صد اگه بابا منو ببینه جنازه مم به دست دیگران نمیرسه

از عکس . شب خونه سیا بمونم که اونم از خدا خواسته قبول کرد گرفتم
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اونوقت چه گلی به سرم . نکنه پاشه بیاد اینجا. ابا می ترسیدمالعمل ب

 :بگیرم؟ فرید از جاش بلند شد و گفت

 .من دیگه باید برم-

 کجا؟:سیا

 شما نمیاین؟. بدرقه ي علی-

 :گفتم. از خدا خواسته از جا پریدم  من

 .منم میام -

م و اونم احتمال اینکه اگه بابا بیاد اینجا و باهاش رو در رو بش اینطوري

 .خفه ام کنه کمتره

 .پس صبر کنید منم لباس بپوشم:سیا

 . دقیقه سیا با یه تیپ خفن اومد تو هال5 بعد

 .دنبالت راه بیوفته 115یادم باشه زنگ بزم . بابا ایول: فرید

 دقیقه چطوري همچین مدل موي باحالی درست کردي؟5تو -

 :بادي به غب غب انداخت و با غرور گفت سیا

 .ما اینیم دیگه -

گرفته بود همچین ژست گرفته بود که ادم فک می کرد چه کار  خندم

 .شاقی کرده
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 .ببند نیشتو. مرض: سیا

 :اهمیتی به حرفش ندادم و گفتم اصال

 .بریم که دیر میشه-

سرم پایین بود و داشتم به کفشام . سر هم از خونه خارج شدیم پشت

و ایستاد و منم به شدت بهش سیا یه. خاکی شده بود. نگاه می کردم

 : گفتم یحرص. خوردم

 ...االغ چته یهو وایمیستی؟ نمیتونی. هو-

دیدم مات به یه نقطه خیره شده ادامه حرفمو خوردم و یه دونه  وقتی

 .پس گردنی بهش زدم

 حواست کجاست؟-

 :اینکه به من نگاه کنه یا پلک بزنه گفت بدون

 .بدبخت شدم حسام -

 براي چی؟-

 .منو یه جا مخفی کن. یادداره م-

با ترس و لرز حرف میزد که گفتم حتما یه هیوالیی خون اشامی  همچین

برگشتم و به اونجایی که سیا نگاه می کرد نگاه کردم تا . چیزي دیده
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وقتی چشمم به اون نقطه افتاد . این هیوالیی که سیا رو ترسونده ببینم

 .حق رو به سیا دادم

ق العاده افتضاحی داشت و مانتوي کوتاه و دختر چاق که اندام فو یه

موهاش کوتاه . تنگی با یه شلوار جذب پوشیده بود اونجا ایستاده بود

موندم با چه اعتماد به . کوتاه بود و شالشم دو گردنش انداخته بود

انگار بوم نقاشی . صورتشم که هیچی. نفسی این لباسارو پوشیده بود

چشماش . د بین اجزاي صورتش بودچیز ترسناك تو اون دختر تضا. بود

دماغم عملی و فقط دو تا . اینقدر ریز بود که فقط دوتا خط دیده میشد

هر کدومش اندازه بازوي . لباشم پروتز کرده بود. سوراخ دماغ داشت

این فرید گور به گوري هم که . اومد جلو من و سیا ایستاد. من بود

 :اي گفتدختره با لحن پر عشوه . معلوم نیست کجا رفت

 .چطوري؟ از دیدنت خیلی خوشحالم. سالم سیسی-

 .که کال ادم نیستم منم

 :با بی حوصلگی گفت سیا

 .برعکس تو من اصال از دیدنت خوشحال نشدم -

باي . 8ساعت. گفت بهت بگم حتما بیاي. فردا تو ویالي بابا مهمونیه-

 .سیسی
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 .سیا رفت يگونه  دنیبوس بعد

 :شیطنت گفتم با

 .چه با ابهته. سیسی. م اسم مستعار دارينمی دونست-

 .سر به سرم نذار که حوصله شو ندارم-

 .بی اعصاب-

دلم میخواست بدونم این دختره کی بود که سیا اینطوري باهاش  خیلی

اخه سیا به قول خودش احترام خاصی براي دختر خانوما . رفتار کرد

ن مورد با دیدن چهره ي عصبی سیا تصمیم گرفتم در ای. قائل بود

. حتی جرئت نکردم سرفه کنم تا خارش گلوم از بین بره. سوالی نپرسم

 .اخه خیلی میسوخت

 :از غیب ظاهر شد و گفت فرید

تا سر کوچه . من حواسم نبود شما ایستادید. بیاید دیگه دیر شد -

 .رفتم

منم با اشاره . فرید با سر بهم گفت چشه.بدون هیچ حرفی راه افتاد سیا

و  میشد دیسوار ابوقراضه فر. بهش فهموندم که بعدا بهش میگم

تو راه منو فرید سعی می کردیم سیا رو از اون حالت . میحرکت کرد
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عصبانی خارج کنیم و به حرف بیاریم که با دادي که سرمون زد عین 

 .ن ساکت شدیمک شدوتا بچه حرف گو

 .رسیدیم:فرید

 .علی اونجا ایستاده. اوناهاش-

البته سیا با قدم هاي اروم بعد یه ساعت . به سمت علی دویدیم همه

 . تاخیر به ما رسید

 چطورید؟. سالم رفقا. به: علی

 .ماخوبیم اما سیاوش رو فک نکنم: فرید

 چرا؟ چته سیا؟: علی

 .هیچی: سیا

بعد چند دقیقه سکوت . رفی نزنیمعصبی سیا باعث شد دیگه ح لحن

 :علی دسته ي چمدونشو گرفت وگفت. شماره پرواز علی اعالم شد

. مواظب خودتونم باشید. خوبی بدي دیدید حالل کنید.من رفتم دیگه-

 .درساتونم خوب بخونید. کار بد و شیطونی هم نکنید

 امر دیگه پدربزرگ؟. چشم: فرید

 :فکري کرد و گفت علی
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اگه چیزي یادم اومد زنگ میزنم نوه . ال چیزي یادم نمیادفع. نه دیگه -

 .هاي گلم

 .خدافظ. برو بابا-

 . بري دیگه بر نگردي. شرت کم-

 .ایشا اهللا: فرید

 .بی شعورا: علی

سیا بعد از رفتن اون . از رفتن علی ما هم از فرودگاه خارج شدیم بعد

ا که حالش منم کاري به کارش نداشتم تا بعد. دختر حسابی قاطی بود

وقتی به خونه سیا رسیدیم دیدم یه مرد با . خوب بود سوال جوابش کنم

دقت کردم و دیدم اون مرد کسی . عصبانیت به در خونه مشت میزنه

هنوز که . از ترس عرق سردي رو پیشونیم نشست. بنده رنیست جز پد

فرید هول . پشت تیر برق قایم شدیم. هنوزه عین چی از بابام میترسم

اخه بابا کال با دوستاي من مشکل . از ما خدافظی کرد و در رفت هولی

بابا بعد نیم ساعت با عصبانیت لگدي به در زد و بعد از اینکه به . داره

من و سیا هم سریع وارد . ما خونه نیستیم رفت کهاین نتیجه رسید 

 .حال سیا بهتر شده بود و منم فرصت رو مناسب دیدم. خونه شدیم

 سیا؟-
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 .بگو-

 اون دختره کی بود؟-

 . اسمش زهره اس-

 با تو چی کار داشت؟-

 .براي مهمونی باباش منو دعوت کرد. خودت که دیدي-

 میري؟-

 .به خاطر باباش میرم. اره دیگه-

 .منم میام-

 : سیا درهم رفت و فقط گفت اخماي

 .باشه-

بست نه بهتره . ببخشید. به سمت اتاق رفت و در رو محکم بست بعد

اینم دوونه شد . خدا يا. خونه لرزیدن يطوري که شیشه ها. بگم کوبید

 . رفت

یه . کردم و رفتم اشپزخونه و براي خودم یه نسکافه درست کردم پوفی

بسته نصفه بیسکوییت هم از تو کابینتا پیدا کردم و به عنوان عصرونه 

. حوصله ام سر رفته بود. معده ي بدبختم داشت سوراخ میشد. خوردم

این سیاوش گاومیشم معلوم نیست تو اون اتاق داره چه غلطی میکنه 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٣٦ 

خودمو پرت کردم رو مبل که صداي . رفتم تو هال. میادکه بیرون ن

فقط منتظر بود تا من یه جا بشینم . گوشی رو اپن بود. گوشیم بلند شد

 .بعد صداش در بیاد

زور از جام بلند شدم و فاصله ي نیم متري بین مبل و اپن رو در  به

. با این سرعت به الك پشت گفتم زکی. دقیقه طی کردم 10عرض 

تلفن رو که جواب دادم صداي . نمیشد الییارو پشت خط هم که بیخ

 :اعصاب خرد کن سیما تو گوشم پیچید

 .سالم حسام-

 .ر دارمزود بگو که کا. چی میخواي سیما. سالم-

 .مامان گفت بهت زنگ بزنم بگم برگردي خونه-

 بابا رفت؟-

من نمیدونم تو که عین سگ از بابا میترسی چرا عصبانیش . اره رفت-

 .میکنی

 کاري نداري؟. سرت به کار خوت باشه. این فضولیا به تو نیومده-

 .نه-

 .پس فعال-

 .سریع گوشی رو قطع کردم بعد
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خودمم رو مبل ولو شدم که صداش و  یرو پرت کردم رو عسل یگوش

 .فک کنم شکست. بلند شد

 نیا یکشیخجالت نم کلتیه نیوزنت و با ا نیاخه غول تشن تو با ا-

 .دمیبابا من پول دادم اونو خر ؟یوفتیرو مبل م يطور

 نگیغلط نکنم دوپ. چقدرم شنگول شده رون؟یاز اتاق اومد ب یک ایس

 .کرده

 .یگرفت یهمش پاچه م شیپ قهیدو دق نیتا هم ؟يشنگول شد هیچ-

جون . دیکور شود هر که نتوان د. گهید ینیمنو بب يشاد يچش ندار-

 .يبه جونت کنن حسود

 .کمتر چرت و پرت بگو لطفا. برو بابا-

 .چشم یگیچون تو م-

 :سکوت کردم و بعد گفتم کمی

 .من گشنمه ایس-

مه؟ خب من گشن زنهیداد م یکیخونه  رهیم یپررو اخه ادم وقت کهیمرت-

 .گشنمه. البته منم باهات موافقم. يچتر شد نجایبرو گم شو خونتون ا

 .ارنیب يزیچ هیپس زنگ بزن -

 .برو من جات هستم یبه سنگ پا گفت. روتو برم-
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گرفتم که با  یم میداشتم تصم. نگاش کردم رهیخ رهیخ يجور نیهم

 :که گفت ییدمپا ایمشت بزنمش 

 ؟یکن یکوفت م یحاال چ-

 .اشتهام کور شد. نخواستم-

 ریچه س شهیحرف از غذا م یوقت. فوالد زره ات ياره جان اون عمه -

 .وفتهیاب دهنت راه م یچه نباش یباش

 .سفارش داد تزاینظر منو بپرسه زنگ زد دو تا پ نکهیبدون ا بعد

 .خواستم یم گهید زیچ هیمن  دیشا. بد نبودا يدیپرسینظر منم م-

 .به من چه-

 .ایس يادب شد یب یلیخ-

 .به تو چه-

 به تو چه نه؟ یگیحتما م ارنیغذاها رو م یاالن اگه بخوام بپرسم ک-

 .به تو چه. قایدق-

 .زهر مار-

. شدمیمن که داشتم هالك م. ها برسه تزایتا پ دیساعت طول کش مین

 یحرکت نشسته بود و فقط منو نگاه م یب ایس. تزایرو پ دمیپر یچ نیع

 :با دهن پر گفتم. کرد
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 ؟يدیها؟ ادم ند-

رو از  یزده سومال یقحط یاز اهال یکیبار  هیارزو داشتم  یاز بچگ-

 .بهم داد زیوقت عز نیرو تو ا قیتوف نیکنم که خدا ا ارتیز کینزد

 .خوب گشنمه-

گفتن مال  میبخور بخور که از قد. خواهر نچسبت فدات شه یاله-

 . مفت خوردن داره

 . حرف نزن نقدریور و اغذاتو بخ-

 ایس. میو جعبه هاش رو وسط هال ول کرد میسکوت غذامونو خورد تو

هدف  یب يجور نیهم. قهوه اورد و کنار من رو مبل نشست وانیدو ل

 .کرد یم نییرو باال پا ونیزیتلو يکاناال

 ه؟یمال ک هیمهمون نیا. ایس گمیم-

 .کتاتوریادم پول پرست د هیمال -

 ؟يگردیچرا باهاشون م ادیادما خوشت نم نیتو که از ا-

اهللا  شایا. گرم بزنتش نیاهللا خدا به زم شاینفهم که ا یعل نیبار ا هی-

که داره  ییمایهواپ نیاهللا هم شایا. داغش به دل ننه باباش بمونه

 ...اهللا شایا. میسقوط کنه از دستش راحت ش رهیباهاش م

 .اش رو بگو هیبق. زهرمار. کوفت-
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کنه  یم ریگ اروئهی نیا شیاقا کارش پ یعل نیت بگه که همجونم برا-

و  یکن یکه تو راحت طرفو خر م ؟یکه چ شهیو دست به دامن من م

 یکاش نم يالتماسم کرد که اخر سر قبول کردم که ا نقدریا. حرفا نیا

دست  اروی نیحاال ا. شد فیرد یاقا من طرفو خر کردم و کار عل. کردم

 .ستیدخترشو بندازه به من و ول کنم ن خوادیم. داره ینماز سر من بر

 ه؟یحاال دختره ک-

 . زهره-

 .از خنده دمیکه گفت من ترک نویا

. يخندیم گرانیکه به درد د يریبم. زهر مار يکوفت ا يدرد ا يا-

منم که به  نیاونوقت ا شهیم دایپ ناسوریزن دا هیخودت  ياهللا برا شایا

 .خندم یتو م

 . ادیبارون نم اههیسگربه  يبه دعا-

 . مینیب یحاال م-

وارد کوچه . خونه شدم یو راه رونیزدم ب ایخوردن قهوه از خونه س بعد

بعد متوجه . توجه ام رو جلب کرد یقرمز و اب يکه شدم اول چراغا

 نیبد ماجرا ا يو نکته  سهیپل نیشدم که اون چراغا مال چند تا ماش

ها هم دم در  هیهمه همسا. بودن ستادهیبود که اونا جلو در خونه ما ا
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لحظه قلبم از کار  هی يصحنه برا نیا دنیبا د. شده بودن عخونه جم

. سر خوردن میشونیعرق از رو پ يزدن و قطره ها خیدستام . افتاد

کردم اشتباه فک  یفقط خدا خدا م. دمیمعطل نکردم و تا خونه دو گهید

تو اون لحظه . باشه دهوفتاین یو سام اتفاق مایکنم و واسه مامان و س

 .بودم مه ماینگران س یحت

سربازه جلومو  هی. اطیتو ح دمیرد شدم و پر تیجمع نیزور از ب به

 :گرفت و گفت

 .رونیب دیلطفا بر-

 .تکون نخورد نچمیا هیکردم هلش بدم کنار اما  یسع

 .شده یچ نمیبرو کنار بب. خونه ام نیبابا من مال ا-

که رو مبل  مایسام و س دنیبا د. دستش در رفتم و رفتم تو خونه ریز از

نگاه به اطراف خونه انداختم و  هی. راحت شد یکم المینشسته بودن خ

. و رو مبل ولو شدم دمیکش ینفس راحت. دمید سهیپل هیمامان رو کنار 

پرت شده  يگوشه ا لیتمام وسا. تازه متوجه وضع داغون خونه شدم

 يو گلدون ها یمتیق يمجسمه ها. خودش نبود يجا سر یچیبودن و ه

با . مامان شکسته شده بود و خرده هاش همه جا پخش بود قهیعت

 :دمیتعجب رو به سام پرس
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 چه خبره؟ نجایا-

 .اول سالم بعد کالم: سام

 چه خبره؟ نجایا. سالم-

 :اومد سمت من و با تشر گفت مامان

 تو حسام؟ ییکجا-

 .شده یبه من بگه چ یکی-

 .دزد اومده: مامان

 . تعجب کردم یلیحرف مامان خ نیا با

 برده؟ ایحاال چ ؟یچ-

 ختهیهمه جا بهم ر میدیخونه د میما اومد. ستیهنوز معلوم ن: مایس

 .سیپل میزنگ زد نیهم يبرا. اس

 :زدم و گفتم يمحو لبخند

 .خدا رو شکر -

 خدا رو شکر که دزد اومده؟: مایس

 دیسالم نمیب یم نکهیا. براتون افتاده یمن فک کردم اتفاق. نه. نه-

 .خدا رو شکر گمیم
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 یلبخند به من زد و دوباره رفت سراغ مامورا که تو خونه ول م هی مامان

حاال خوبه .ثبت شد میزندگ يروزا نیاز گند تر یکیامروز جزو . گشتن

که  دیطول کش یساعت مین. ندارم که نگران باشم یبا ارزش زیخودمم چ

از  يزیمعلوم شد که چ. دم در متفرق شدن تیمامورا رفتن و جمع

دنبال  ایبوده  یروان اروی ایکردم  دایپ مانیمنم ا. کم نشده هخون لیوسا

بابا بوده  يبایاز رق یکی دمیشا. نکرده دایگشته که پ یخاص م زیچ هی

 .رهیو خواسته زهر چشم بگ

 .میرو مرتب کن نجایکمک ا ایحسام ب: مامان

به جارو اشاره  تینگاه ملتمس به مامان انداختم که اخم کرد و با جد هی

از من  یچ نیمامان ع. موندم یم ایکاش همون خونه س. خدا يا. کرد

 یفک م نیکردم، به ا یم یکه داشتم حمال یو من تمام مدت دیکار کش

 . موندم، االن خواب بودم یم ایکردم که اگه خونه س

فقط فقط خود بنده؛ خونه  یعنیوقفه بنده؛  یاز دو ساعت تالش ب بعد

خورده کمک کرد و مامانم رو کارا  هیسام . برگشت يبه حالت عاد

هر . کرد ینگاه م لمیو ف ونیزینشسته بود جلو تلو مایاما س. نظارت کرد

 :گفتیهم م قهیدو دق

 .کنم ینگاه م لمیدارم ف. تر واشی-
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بعد . تخمه جلو روش رو تو سرش خرد کنم خواست ظرف یدلم م یعنی

 یداد و با خستگ یکل خونه برق افتاد، مامان اجازه مرخص نکهیاز ا

 .شدم هوشیبالش نذاشته، ب يسرم رو رو. تو اتاق دمیچپ

********* 

 .حسام پاشو ؟یرفت یمگه به خواب زمستون. گهیپاشو د-

 ....بر پدرت يا-

 :گفتم یامو نصفه ول کردم و بعد مکث کوتاه جمله

 ؟یزن یداد م ينجوریکه ا يمگه سر اورد ؟یچته اول صبح-

 :گفت يزد و با خونسرد يلبخند سام

 .اومدم نجاتت بدم. اوردمیسر ن-

 ؟یاز دست چ-

 .یاز دست ک. نه یاز دست چ-

 ؟یخب از دست ک-

 . از دست بابا-

 :و داد زدم دمیفنر از جام پر نیع

 اصال چرا اومده؟ نه؟ییبابا اومده؟ االن پا ؟یگیجان حسام راست م-
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کار رو سپرده به همکارش  ده،یرو که شن شبید يماجرا. دهیهنوز نرس-

هنوز سر اون تلفن از دستت . زود حاضر شو و برو. ادیو خودش داره م

 .برو یمنو بردار و از در پشت نیماش. هیشاک

کت  هی. دمیو شستم و لباس پوشزود دست و صورتم یحرف چیه بدون

از کت و شلوار حالم بهم  نکهیبا ا. شب برداشتم يو شلوار هم برا

لباس  یرسم یمهمون هی يکنم لباس اسپرت برا یاما فک نم خورهیم

 ایسام رو گرفتم و تخته گاز به سمت خونه س چیسوئ. باشه یمناسب

 دیرس یاگه سام به دادم نم. زدم ینفس م سنف ادیاز استرس ز.روندم

 .در انتظارمه یمعلوم نبود چه سرنوشت شوم

 .گذاشتم رو زنگ و بر نداشتم دستمو

 .چه خبرته؟ اومدم ه؟یچ-

 :گفت دیکه باز کرد و منو پشت در د درو

 يایب گهیبار د هیفک کنم . یزن یوقت مثه ادم زنگ نم چیکه ه يریبم-

پشت در  يخوایتو؟ تا شب م يایرا نمحاال چ. سوزه یزنگ م نیا نجا،یا

 ؟یبمون

 .تو امیکنار بنده هم م يبر یاگه جنابال-
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 ایس يخونه . و برد تو خونه دیجلو در رفت کنار و دست منم کش از

رو مبل کنار . تو هال یرفتیم میمستق ينداشت و از در ورود اطیح

 .هم رفت تو اشپزخونه ایاشپزخونه نشستم و س

وقت  کهیزهرمار؟ اخه مرت ای يدار لیکوفت م. خوب حسام جان-

من از  ؟يخواب کرد یمنو هم ب نجایا ينشناس کله سحر چرا اومد

 خواب داشته باشم؟ دیدست تو نبا

 .خواب شدم یمنم خودم از دست بابام ب-

 .من نشست يو جلو رونیاز اشپزخونه اومد ب یخال دست

 ت؟یبابات؟ مگه نرفته بود مامور-

کار رو سپرده به همکارش و خودش پا  ده،یرو که شن شبید يماجرا -

 .شده اومده

 ؟ییچه ماجرا شب؟ید يماجرا -

 .رو گفتم دهیندزد يزیچ نکهیاومدن دزد و ا يماجرا براش

 .یبمون نجایمدت ا هی يخوا یتو هم حتما م-

 .اره-

 .بده و برگرده سرکار تیکه بابات رضا یتا وقت-

 .قایدق-
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 هتله؟ نجایبرو گمشو مگه ا-

 :گفتم یلحن مظلوم با

 .ایس-

 .نه-

 .ایس-

 .اصال فکرشم نکن-

 .ایس-

 .عنوان چیبه ه-

 .ایس-

 .عمرا-

 .ایس-

آوار شو رو . بمون. یاله يریحناق بگ. ایزهرمار س. ایکوفت س. ایدرد س-

 .و تو دونمیمن م ایس یبگ گهیبار د هیفقط . سر من

 .یدستت مرس-

 ؟يخوریم یناهار چ-

 ناهار؟ مگه ساعت چنده؟-

 :به من انداخت و گفت ینگاه چپک هی
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 .کهیساعت  ؟يتو زحمت نگاه کردن به ساعتم به خودت نداد یعنی-

 يکله سر پا شد یبه من گفت نیهمچ ؟يتو تا االن خواب بود ک؟ی-

 .فک کردم ساعت هفته ياومد

 .ياالن خواب بود نیتو هم تا هم ؟یخودت چ-

دزده  نکهیا لیدل یکن یفک م. ایس یراست. دمیخواب رید شبیمن د-

 ه؟ینبرده چ یچیو ه ختهیفقط خونه رو بهم ر

 ؟يخور یم یناهار چ. ینگفت. پرسم یازش م دمش،یهر وقت د-

 ؟يدار یچ-

 .املت، تخم مرغ اب پز مرو،ین-

 ن؟یهم-

 .کم شده یپول یتنوع غذا هامون به علت ب. گهید دیببخش-

 .املت-

 يخونه . نگاه به اطرافم انداختم هیت تو اشپزخونه و منم پاشد رف ایس

اتاق خواب و اشپزخونه و هال  هیکال خونه ش تو . کهینسبتا کوچ ایس

 6فرش  هیو سه مبل و  کیکوچ ونیزیتلو هیتو هال هم . شهیخالصه م

که  هیچوب یعسل زیم هیهم که تو هاله،  يزیتنها م. وجود داره يمتر

اما . جا گرفته زیم هیتخت و کمد و  هیتو اتاقشم فقط . کمهمح یلیخ
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 قتشیداره وحق يرینورگ يخونه  بایتقر. اشپز خونه اش بهتر و بزرگتره

خودمون  کیاز خونه بزرگ و ش شتریرو ب ایس کیمن خونه ساده و کوچ

 .دوست دارم

 :از اشپز خونه بلند شد ایس يصدا

 .ناهارتو کوفت کن ایب. حسام يهو-

 :شستم، گفتم یم ایکه کنار س یتو اشپزخونه و در حال رفتم

 زنه؟ یحرف م ينطوریاخه ادم با مهمونش ا. یادب یواقعا که ب-

پا  هیواسه خودتون . دیستیمهمون ن گهیشما که د. جناب دیینفرما-

 يکلبه  نیا دونمینم. یشیچتر م نجایاز بس که ا دیصاحب خونه شد

و  یکن یداره که تو از اون قصر دلباز خودتون دل م یمن چ رانهیحق

 .نجایا يایم

 .منو نداره يتو بابا يخونه . خوب معلومه-

 :خنده و گفت ریزد ز ایس

 .غذاتو بخور-

 .کوفت کن یچه عجب نگفت-

 .کوفت کن. يدیم ریبازم بهم گ زنمیمثه ادم که حرف م. گهید نهیهم-

 .دیهم چسب یلیکه الحق خ میخنده ناهارمونو خورد با
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 . يدیگند م يپاشو حسام برو حموم که بو: ایس

. تو حموم موندم یساعت هینکردم و  يمنم نامرد. کرد تو حموم پرتم

 :مواجه شدم ایس ياومدم، با غرغرا رونیب یوقت

 هیاخه . نگفتم برو اون تو بخواب که. من گفتم برو حموم خودتو بشور-

 بره؟  یت مهمه وق نیو شامپو زدن ا دنیکش سهیک

 :کردم که گفت ینگاهش م رهیخ رهیخ

 ؟یکن ینگاه م یمدل نیا ه؟چرایها چ-

 ؟يندازیم یک ادیمنو  یدونیم-

 نسون؟یرابرت پ ایدپ  یالتنر، جان لوریکالن لوتز، زاك افرون، ت-

 نا؟یهستن ا یک-

 .ان وودیهال يگرایباز نایا. يخبر ندار یچیخاك برسرت که از ه -

 دیمادر بزرگ فر ادیتو منو . که يندازینم نایا ادیتو منو . نه بابا-

 .يندازیم

 اد؟یدلت م ؟یکن یم سهیغرغرو مقا يتو من رو با اون مادر فوالد زره -

 اد؟ینه واقعا دلت م

 :گفتم یتفاوت یو ب يکمال خونسرد در

 .اره-
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 :منو نگاه کرد و گفت یبا حالت خنث ایس

کامل . ایس ایس یگینم یاونجا ه میرفت یسترا. يشعوریاز بس که ب-

 .یحس گمیمنم بهت م ایس یاگه بگ. اوشیبگو س

 .و منم خنده ام گرفته بود وردیادا در م یحرف زدن ه موقع

 .پاشو برو حاضر شو-

 .از االن؟ تازه ساعت سه-

 .رهیحوصله مون سر نم ادیاونم ب. میبر دمیدنبال فر دیبا-

 .رهیکس سر نم چیدلقک مطمئنا حوصله ه يبا وجود تو-

 . حاضر شم یمهمون يجام بلند شدم و رفتم تو اتاق تا برا از

 یکت شلوار مشک هی. دمیکه از خونه اورده بودم رو پوش يو شلوار کت

 :در رو باز کردم و داد زدم. يسورمه ا رهنیپ هیبا کروات هم رنگش و 

 .ایس-

 :دیو توپ رونیاشپزخونه اومد ب از

 شتریرو سرت؟ حاال خوبه خونه من دو متر ب یچه خبرته صداتو انداخت-

عربده  نیفک کنم تو خونه خودتون همچ. یزن یداد م ينطوریو ا ستین

 ؟يکار دار یچ. که حنجره ات پاره شه یکش یم
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من  يهم به موها یدست هی. يدرست کردن مو استعداد دار يتو تو-

 .بکش

با اون مدل . خواستم موهاتو درست کنم یهم خودم م یگفت ینم-

 .ره یتو ابروم م عیضا يموها

. نشستم نیزم يرو نهیا يتاسف تکون دادم و جلو يبه نشونه  سرمو

مدل خفن در  هی يحرفه ا شگریارا هیدست به کار شد و مثه  ایس

 .کرد ادهیرو موهام پ قهیعرض چند دق

 . ها ياریب پول در مخو. باز کن شگاهیارا هی ایس گمیم. یدستت مرس-

 .برو بابا-

 .بودم يمن جد-

 .میکارم راض نیفعال که از هم. منم -

 ؟یستیچقدر درامد داره که ول کنش ن یاخه کار تو انتشارات-

 .که ولش کنم ستمین ضیمر. چرخونه یمنو م یفعال داره زندگ نیهم-

 افهیق ییخدا. به خودم انداختم ینگاه نهیتو ا. از اتاق خارج شد بعد

از اتاق رفتم . شدم یگفت عال شهیمدل مو هم م نیبا ا. دارم یخوب

حاضر و  ایتا س دیطول کش یساعت مین هی. و رو مبل ولو شدم رونیب

 .اماده اومد تو هال
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 .دهیلفتش م یه. شد ریپاشو د ؟یتو چرا نشست-

 .ییپررو یلیخ-

 ؟يدیتازه فهم-

هم پشت سر من اومد و در  ایس. دمینگفتم و رفتم کفشامو پوش يزیچ

 .رو قفل کرد

 چیه. دوره یلیراه خ. یبه تاکس میخدا تومن بد دیاالن با. اه: ایس

 .میندار نیکدوممونم ماش

در همون ژست . سام رو باز کردم نیدر ماش چیزدم و با سوئ يلبخند

 :مغرورانه خودم گفتم

 م؟یبر ادهیپ دیگفته با یک-

 .دمت گرم. حسام ولیا -

رو  ریداشبور رو ز ایس. جلو و منم نشستم پشت فرمون یصندل رو دیپر

 .کرد یم

 ؟يخوا یم یچ-

 .گردم یباحال مcdهیدنبال -

 ادیتند گذاشت و صداشو تا ته ز تمیاهنگ ر هی. افتاد به جون ضبط بعد

. کردم یربع ط هیرو عرض  دیخونه فر ریپامو گذاشتم رو گاز ومس. کرد
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چشاش  نیماش دنیبا د. رونیچند تا بوق زدم که اومد ب د،یدر خونه فر

 .زد و با ذوق سوار شد یبرق

 .میریمن م نیکردم با ماش یفک م. حسام ولیا. رفقا قیسالم رف-

هم  ایو س دیروندم و فر یتو راه من با سرعت م. میسالمشو داد جواب

گفت  شدیکه م دیفر. اوردنیدر م يخوندن و مسخره باز یبا اهنگ م

. بود رونیب کلشینشسته بود لب پنجره و کل ه. نهیماش رونیال بک

مثه ادم نشست سر جاش و  ایس م،یدیکه رس یمحل مهمون کینزد

 .نهیشمجبور کرد اروم ب دمیفر

 .دیشد؟ اروم شد یچ-

 . ارمیکه برم جلو اونا ادا در ب يانتظار ندار. ابرو دارم نجایبابا من ا: ایس

 .دارهیزهره هم دست از سرت بر م ياونوقت بابا. چرا که نه-

 .ستایهم ن يبد فکر-

 .کردم یمن شوخ. یبکن يکار هی یخر نش ایس-

 .هینه اتفاقا راه کار جالب-

 ینفر زنگ هیبه  ایس. موند مهیو بحث ما نصفه ن میدیموقع رس نیهم در

خونه . اطیتو ح میرو برد نیما هم ماش. زد و گفت که در رو باز کنن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٥٥ 

 ينایپر از ماش اطمیتو ح. که نه از قصرم بزرگ تر بودشون مثه قصر 

 .گرون و مدل باال بود

 .اونجا رو. يوا: دیفر

اول عاشق  يتو همون لحظه .  دادیپورشه پانامرا رو نشون م هی دیفر

بهمون که با دهن باز به اون  يسقلمه ا ایس. شدم شیرنگ مشک

 :زد و اروم گفت م،یکرد یپورشه نگاه م

 .دیادم باش. خرا دیاریدر ن يباز دیبد دیند-

. تو میزود پشت سرش رفت دمیمن و فر. خودش رفت تو ساختمون بعد

داشت خفه  اكیو تر ونیو قل گاریس يبو. بود يو خفه ا کیتار طیمح

 ایسمتمون و رو به س دیدو پیپسر خوشت هی م،یتا وارد شد. کرد یام م

 :گفت

 .گهید يومدیصبح م یذاشت یم. خان اوشیس. به-

 :زد پشتش و گفت ایس

 .میمهمون دار ندفعهیا. ادیغرغر نکن داش زام-

کرد و  میبود ستادهیگوشه ا هیمظلوم  یلیکه خ دینگاه به من و فر هی

 :گفت

 . کنم یدوستامو بهت معرف نیخوام دوتا از بهتر یم-
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 :ما و ادامه داد شیاومد پ بعد

 .برادر زهره خانوم. گل ادیاقا زام نمیا. دیحسام و فر-

 دیپر ناسوریدا هی. دست داد و خوشامد گفت یباهامون به گرم ادیزام

بدون توجه به . زهره س دمیفهم عیسر. رو گرفت ایوسط ما و دست س

که تو سالن بود،  یظیبه خاطر دود غل. رو کشون کشون برد ایما س

گوشه  هی میرفت دمیمن و فر. اومد ایسر س یینتونستم بفهمم چه بال

 .مینشست خترهد هیسالن، کنار 

 :با اخم به اطراف نگاه کرد و غر زد دیفر

 يجلو یکه حت ادهیانقدر دود ز. ما رو اورده ایکجاست س گهید جایا-

 .نمیب یپامم نم

 :ارنج محکم کوبوندم تو پهلوش و اروم گفتم با

 .خفه شو-

 یبد از بچگ یلیعادت خ هی. شد رهیبهم خ يبست و با کنجکاو دهنشو

به تمام حرفاش با  زدیکنار من با تلفن حرف م یکی نکهیداشتم اونم ا

االنم داشتم . نداشت یو اشنا هم برام فرق بهیغر. دادمیدقت گوش م

گوش  زد،یحرف م یکه با گوش میدختر بغل دست يبا دقت به حرفا
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کرد و در استراق سمع  زیچمه، گوشاشو ت دیفهمکه  دیفر. دادمیم

 .شدیم دهیشن يطرف پشت خط هم تا حدود يصدا. کرد میهمراه

 .ام یتومهمون: دختره

 داره؟) دمیرو نشن نجایا.....(اونجا یدونینم: خط پشت

 .یگیرو م نایتو هم یمهمون امیهر دفعه من م-

 .يکله خر یلیخ-

 .یسات يشعوریب یلیخ-

 .اسم منو مخفف نکن-

 .خوب بابا-

 )دمیرو هم نشن نجایا......(نایس-

 .اهان اومد. ییدستشو-

اما اون  دمید یم اهیس يهاله  هیازش فقط . پسره به طرف ما اومد هی

به طرف من اومد و خودشو  مایچون مستق دیرو ند دیانگار اصال من و فر

 یحاال کامال م. اخ من زود از جاش بلند شد يبا صدا. پرت کرد رو من

در کل . ییخرما يموها ،یعسل يچشما د،یپوست سف. نمشیتونستم بب

 :با خنده گفت. داشت یخوب ي افهیق

 .معذرت. دمتونیند. دیببخش. اخ اخ-
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. خنده یداره هرهر م. بوفالو ي کهیبخوره تو سرت مرت تیخواه معذرت

 :مالش دادم و گفتم نمویقفسه س. رو قطع کرد یدختره گوش

 د؟ینیب ینم یگندگ نیاقا شما منو به ا-

 :باره با خنده گفتنگاه به من انداخت و دو هی

 .گنده فقط پرشان ما. یستیگنده هم ن نیهمچ-

اون دختره  یاون پسره که از مکالمات تلفن يبه پهلو يسقلمه ا دختره

 :زد و گفت ناست،یاسمش س دمیفهم

 .کارت داشت یسات-

 شروع کرد؟ نیا ،یمهمون میباز ما اومد: نایس

به اون دو تا  ینگاه دیفر.نگفت يزیباال انداخت و چ يشونه ا دختره

 :کرد و رو به من گفت

 .کنم دایرو پ ایس رمیم-

 :گفت نایس د،یبا رفتن فر. از ما دور شد بعد

 ....ياقا-

 :حوصله گفتم یب یلیخ

 .حسام -
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قدرت  نجایا يفضا کمی. خوام یمن بازم معذرت م. داش حسام-

 .کم کرده دموید

 .ند دود کردناسف یگون هیانگار . فضاش واقعا مزخرفه. درسته-

 یلیدستش خ. ضربه به کمرم زد که جونم در اومد هیو  دیخند نایس

دستش رو گرفتم و تا حد امکان از خودم  یبا لخند مصنوع. بود نیسنگ

 . دور کردم

 حسام؟ يکاره ا یچ-

 :گفتم یجیگ با

 ها؟-

 ه؟یکه شغلت چ نهیمنظورم ا-

 .کارمیب. اهان-

 ه؟یرشته ات چ-

 .کیگراف-

 .خونه یم کیحرم گرافجان من؟ س-

 ه؟یسحر ک-

 :کرد، اشاره کرد و گفت یباال رفته منو نگاه م يدختره که با ابرو به

 .خواهرم سحر-
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سحر رو  يعادت کرده بود و تازه تونستم چهره  یکیبه تار چشمم

و  یعسل- يدرشت و قهوه ا يچشما ده،یو رنگ پر دیپوست سف. نمیبب

. لحظه نفسم بند اومد هی دنشیبا د. ییطال يبا رگه ها ییخرما يمو ها

شده بود چشم و فقط به سحر  کلمیکل ه. میفراموش کردم کجام و ک

 .به خودم اومدم نایس يابا صد. کردم ینگاه م

 ؟يکار یتو چرا ب. کنه یدانشجوئه اما کار م نکهیسحر با ا-

 :نگاه کردم و گفتم نایس به

 .شمیکنم، شاغل م دایاگه کار پ-

. منو از جام بلند کرد ایبه سمت ما اومدن و س دیو فر ایموقع س همون

کرد و منو با خودش به سمت  یکوتاه یو سحر احوال پرس نایبا س

که  یبه سحر انداختم و تا زمان يا گهینگاه د. سالن برد ي گهید

. شدم رهیبشه، بهش خ دیسالن ناپد یکیدود و تار ونیم رشیتصو

 .دیچند لحظه لرز يفقط متوجه شدم قلبم برا. چمه دمیخودمم هم نفهم

 :غرغر کرد ایس

. ذاره که یاعصاب واسه ادم نم. بشه یبگم چ. زهره نیاز دست از ا-

 ....من

 :ما گفت دنیبا د اریزام. خورد اریزام دنیحرفشو با د هیبق
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 یتو سالن بغل ژهیو يمهمونا. االن وقت شامه. دمتونیچه خوب شد د-

 .شنیم ییرایپذ

 کدوم سالن؟: ایس

ظاهرا . از ما دور شد عیرو به ما نشون داد و خودش سر ییراهرو اریزام

و  نایمن کنار س یاتفاق یلیخ. میشد یحساب م ژهیو يما جزو مهمونا

اون به  ایشدم  یم رهیمن به سحر خ ایتمام مدت شام . سحر نشستم

. در اورد يموضوع چقدر مسخره باز نیبه خاطر ا ایکه س میبگذر. من

 هیمن فقط با . میبود که عزم رفتن کرد 3-2ساعت  ودبعد شام حد

باهاشون رفتار  مانهیصم یلیخ ایکردم اما س یلبخند از سحر خدافظ

 . کرد

**** 

 .بود دهینگو که بهت نچسب. دمیمن موقع شام زهره رو ند-

هم  يا گهیتو جز سحر کس د يمگه چشما. شیدیمعلومه که ند: ایس

 .زهره کنار من نشسته بود د؟ید یم

 ؟يجد-

 :در اورد ادامو
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در  يمسخره باز یگفت. هات دهیا نیخاك برسرت با ا یعنی ؟يجد-

 .به من دیچسب یم یبدتر ه نیا. کنه یولت م ياریب

 . داره یبه من چه دختره قاط-

 :ربط به موضوع گفت یب یلیخ دیفر

 . یشیم پیخوشت یلیحسام با کت و شلوار خ-

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه چپک هی نهیتو ا از

 ؟یگیچرا چرت م-

 ینم چوقتیپس بگو چرا ه. ادایکت و شلوار بهت م ییخدا: دیفر

 . یپوش

 :نگاه کردم و گفتم ایباال رفته به س يابرو با

 مسته؟ نیا-

 .ستیکوچولو خورده اما مست ن هی-

 .کرده یپس قاط-

 .احتمالش هست-

 يریجلوگ دیضبط رو بلند تر کردم تا از چرت و پرت گفتن فر يصدا

در اوردن اما به نسبت  يبازم مسخره باز ایو س دیراه فر هیبق. کنم

 یفکرش مشغول بود و من حدس م کمی دیفر. اروم تر بودن یاومدن
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صادقانه . خود منم فکرم مشغول بود. کرد یزدم به اون پورشه فکر م

هم که طبق معمول از هفت  ایس. کردم یمبخوام بگم، به سحر فک 

 . دولت ازاد بود

. هم قرار بود شب با ما بمونه دیفر. ایخونه س میدیبود که رس 2 ساعت

خواد بمونه  یم دیفر نکهیدونستم از ا یکرد اما م یغرغر م یه ایس

شد و در خونه  ادهیپ نیزود تر از همه از ماش ایس. ستیاصال ناراحت ن

. میرفت ایبه سمت س دیرو پارك کردم و با فر نیماشمن . رو باز کرد

. بود که بهت زده، دم در خشک شده بود دهید یتو خونه چ ونمد ینم

با روشن شدن خونه سرجام . و برق خونه رو زدم ستادمیکنارش ا

 یهر کدوم از مبال متالش. دمیرو فهم ایبهت س لیتازه دل. خشک شدم

تو هال هم از  یعسل یکیکوچ زیم. خونه افتاده بودن يشده گوشه 

هم جمع شده بود و هال پر خون  نیفرش کف زم. وسط نصف شده بود

 :مون با خون نوشته شده بود ییرو به رو واریرو د. بود

 "تازه اولشه نیا"

اروم . میدیاز ترس لرز ییاون نوشته نا خود اگاه هر سه تا دنید با

 يکردم پامو رو یسعکه امکان داشت  ییتا جا. میسمت اشپز خونه رفت

در . اشپزخونه بدتر بود تیوضع.خون نذارم که البته موفق هم نشدم
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از . بود ختهیباز و تمام ظروف داخلشون رو کف اشپزخونه ر نتایتمام کاب

 خچالی يرو بدنه . نمونده بود و همه پودر شده بودن یچیظرفا که ه

 خچالیحرصشو سر  یادم عصبان هیانگار . بود یهم پر از فرو رفتگ

 يکف اشپز خونه هم پر خون بود و همون جمله، که رو. کرده بود یخال

 م،یوارد اتاق خواب شد یوقت. گاز نوشته شده بود يا شهیش يبدنه 

 :دینال ایس

 .خدا يوا-

تخت . مشابه بود اما بدتر از هال و اشپزخونه یتیعیاتاق هم وض تو

. مونده بود یکه چوب ازش باقخواب به کل نابود شده بود و فقط چند ت

وگرنه اصال . هیرو تخت دمیهم پاره شده بود و از رنگش فهم یرو تخت

کمد لباس سالم . کوه پر مونده بود هیاز بالش هم . نبود صیقابل تشخ

 خچالی يبدنه اش مثه بدنه  یداخل اتاق بود و فقط کم ي لهیسو نیتر

موکت کف اتاق . ه بودداخلش سالم موند لیاما وسا. داشت یفرو رفتگ

نوشته شده  گهید يجمله  هیدر کمد با خون  يرو. سالم اما پر خون بود

 :بود

 "منتظرم باش دورگه"

 :نگاه به اطرافش انداخت و گفت هی دیفر
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 م؟یخبر بد سیبه پل دینبا-

دزد اومده؟  م؟یخبر بد سیبه پل دیبا یچ يبرا. دیفکر کن فر کمی: ایس

با خودش نبرده؟ نگاه کن تمام  يزیاگه دزد اومده چرا چ. فک نکنم

 .کدوم نزده چیبا ارزش من تو کمده که دست به ه لیوسا

 م؟یکن کاریخوب پس چ-

 .شدم جیواقعا گ. دونم ینم-

کردم و به مکالمه  یکف اتاق نگاه م یکه تا اون لحظه به موکت خون من

 :دم، سرمو بلند کردم و گفتمدا یاون دوتا گوش م نیب ي

 اورد؟ شهیخون ها م نیا يبرا یحیچه توض-

 .ندادن یجواب دیو فر ایس

 لیدل چیه نیبه جز ا. رو کردن نکاریترسوندن ما ا يواضحه که برا-

 .میخبر بد سیبه پل دیبا. رسه یبه ذهنم نم يا گهید

 دیفهم شدیم ایس ي افهیاز ق. تکون داد دییتا يسرشو به نشونه  دیفر

 یاه. که بهش وارد شده هیبترسه، نگران خسارت نکهیاز ا شتریکه ب

 :زدم، گفتم یزنگ م سیو همونطور که به پل دمیکش

 .میبگذرون گهید يجا هی دیامشب رو با-

 مثال کجا؟: ایس
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 .ما يخونه -

 ؟یکن یم یشوخ: دیفر

شده بود، باعث شد به خنده  جادیا دیفر يکه در صدا و چهره  یترس

 :با خنده گفتم. وفتمیب

 .تو اتاق سام میر یم. نترس-

 :گفت يبا لحن مسخره ا ایس

 .يا رکانهیجالب و ز يچه نقشه . اوه-

دست اون دوتا رو . خونه واقعا برام سخت بود نیسنگ يفضا تحمل

 :در همون حال گفتم. از خونه بردمشون رونیگرفتم و ب

 .تسین يسام اونقدرا هم ادم بد. بچه ها دیبس کن-

 .شهیم يادم بد م،یاما اگه بفهمه قراره شب تو اتاقش بخواب: دیفر

کردم و گفتن تا  فیتعر سیپل يماجرا رو برا. بهش ندادم یجواب گهید

 هیکه  میمنتظر موند یساعت مین هی. رسونن یخودشونو م گهیربع د هی

شدن و به سمت ما  ادهیدوتا مامور داخلش پ. دیاز راه رس سیپل نیماش

 :دیپرس ایاز س یمامور اول. اومدن

 د؟یشما گزارش سرقت داده بود-

 . دییبفرما. خونه ام نیمن صاحب ا. بله: ایس
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هوا  نکهیبا ا. بمونم رونیدادم ب یم حیمن ترج. و مامورا رفتن تو ایس

هم  دیفر. اعصاب خوردکن داخل بود يسرد بود اما بهتر از فضا یکم

 يگرفته ا يبا چهره  ایکه گذشت، س کمی. من بمونه شیداد پ حیترج

 دیپشت سرشم اون دوتا مامورا اومدن و از من و فر. از خونه خارج شد

 :دمیپرس ایاز س. و رفتن ردنک یخدافظ

 شد؟ یچ-

انجام نشده،  یچون سرقت گهیم اروی. میخبر ند سیگفتم که به پل: ایس

 .ستیاز ما ساخته ن يکار

رو روشن  نیو ماش نیکرد، نشوندم تو ماش یرو که هنوز غرغر م ایس

دونستم سام چه عکس  یخودمم نم. کردم و به سمت خونه روندم

. مورد که تو اتاقش رامون بده؛ شک داشتم نیو در ا دهینشون م یالعمل

و  نیرو سقف ماش میرفت ییسه تا. پارك کردم یرو کنار در پشت نیماش

رو سقف  میما سه تا رفت دیفهم یاگه سام م. اطیح تو میدیپر واریاز د

. خورد چیو پاش پ دیپر انهیناش یلیخ ایس. کند یکله مو م نش،یماش

 :رو به من گفت یحرص

  ست؟ین بتیخونتون تو ج دیوقت کل چیتو چرا ه. حسام یبش یبگم چ-
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. داشتم ياحساس بد. جوابشو ندادم. گرفتم و بلندش کردم دستشو

 یلیما سه تا خ دنیفک کنم بابا با د ؟یچ نهیما رو بب یاگه کس

حداقل اگه . واسه کتک زدن من داره يخوشحال بشه چون بهونه ا

 مینگاه به ساعت مچ هی. راحت تر بود المیمطمئن بودم خوابن، خ

چراغ . نه ای دارهیدونم سام االن ب ینم. بود میو ن 3ساعت . انداختم

پس سام . و سام روشن بود مایق سسالن خاموش بود اما چراغ اتا

از  ستیخدا رو شکر کردم که اتاق سام تراس داره الزم ن. بود داریب

درختا به سمت تراس اتاق سام  نیاروم از ب. میبش زونیپنجره او

از . اومدن رمسر و صدا پشت س یهم ب ایو س دیفر. حرکت کردم

هم تو  امیو س میشد یرد م مایاتاق س ياز جلو دیشانس بد من، با

تو تراس  یبگه اخه نصفه شب ستین یکی. بود ستادهیتراس اتاقش ا

 دیو فر ایبا اخم به سمت س ؟یکن یکار م یاونم با تاپ وشلوارك چ

برخالف  مایس. کردن یرو نگاه م مایس رهیخ رهیطور خ نیهم. برگشتم

 یاروم اما عصب يبا صدا. داشت یاخالق مزخرفش، چهره و اندام خوب

 :دمیغر

 .دیکن شیچشاتونو درو-
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رو  دیاروم فر يبرگشتم، صدا یوقت. نگاهشونو عوض کردن ریمس زود

 :دمیشن

 .یرتیبابا غ-

. نهیما رو نب مایو حواسمون بود که س میشمشاد ها رد شد يال به ال از

 یچون اگه م. که خانوم برن تو اتاقشون میمنتظر شد يا قهیچند دق

 مایکه س یوقت... الیو واو دیدیما رو م م،یبش زونیاز تراس او میخواست

 :رفت، رو به بچه ها گفتم

 .گهیم یچ نمیتا باهاش حرف بزنم بب دیباش نجایا-

درخت رو به روم باال رفتم از رو شاخه هاش خودمو تاب دادم و  از

با . رو شکم افتادم و سرم محکم به کف تراس خورد. تو تراس دمیپر

کله مو داخل اتاق بردم و . باز کردم غرغر از جام بلند شدم و در رو

 هینشسته بود و با تمرکز  وتریسام پشت کامپ. به داخل انداختم ینگاه

 :اروم گفتم. خوند یممقاله رو 

 .سام-

 :بلند تر گفتم کمی نباریا. نشون نداد یواکنش سام

 .سام-
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 د،یمنو د یبا ترس به اطرافش نگاه کرد و وقت. باعث شد از جا بپره که

 :عجب گفتبا ت

 ياصال چطور ؟ياومد یچ يبرا ؟یکن یم کاریچ نجایا ؟ییحسام تو-

 ؟ياومد

 :گفتم یحوصلگ یب با

 جواب بدم؟ دیکدومشو با-

 .همشو-

 ایشب خونه س میاومد که نتونست شیپ یمشکل هیامشب . اره منم-

 .میاگه بشه شب تو اتاق تو بخواب میاومد نیهم يبرا. میبمون

 ؟یچه مشکل-

به خودش گرفت  يسام حالت دلسوزانه ا. کردم فیماجرا رو تعر براش

 :و گفت

 .باال انیاشکال نداره بگو ب. دهیخسارت د یلیخ اوشیفک کنم س-

خواست بپرم بغلش و ماچش کنم اما  یخوشحال شدم که دلم م انقدر

 .خودمو گرفتم يجلو

 .دیر یم 8اما ساعت : سام

 :شدم و گفتم زونیاز تراس او. گفتم و رفتم تو تراس يباشه ا هی
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 د؟یتون یم. باال بچه ها دیایب-

 :شد اما صداش اومد ینم دهیشب د یکیتو تار ایس خود

از  یدرخت مونیم نیع یتون یفقط خودت م يفک کرد م؟یچرا نتون-

 ؟يدرخت باال بر

داشت رو شاخه  ایس. پشت سرهم از درخت باال اومدن دیو فر ایس

روش و تعادل هر دوشون به  دیهول، پر دیداد که فر یخودشو تاب م

اون  دنیمن که با د. تو تراس فرود اومدن يبلند يهم خورد و با صدا

هم رو  دیافتاده بود کف تراس و فر ایاخه س. از خنده دمیصحنه پوک

 :زد، با حرص گفت یرو کنار م دیهمونطور که فر ایس. اون

که از هر  يندار دنیجز خند يا گهیتو کار د. شتویببند ن. رزهر ما-

 ؟ير یم سهیو از خنده ر یکن یاستفاده م یفرصت

 :اومد تو تراس و به ما تشر زد سام

شما سه تا  دنیها هم فهم هیهمسا. گهید دیساکت ش. سیه-

 .دیینجایا

ولو شده بود، کمک کردم  نیکه رو زم دیزور خندمو خوردم و به فر به

و به عنوان  میتو اتاق و از کمد سام چند تا پتو برداشت میرفت. بلند شه

. سرمون ریز میو گذاشت میژاکتامونم گوله کرد. نیرو زم میتشک انداخت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٧٢ 

سام چراغ رو خاموش کرد تا ما . میدیخواب یم رانهیحق دیامشب با

و تو مقاله اش غرق  وتریکامپ يو خودش دوباره نشست پا میراحت باش

به بغل . بلند شد دیخر وپف فر ينگذشته بود که صدا هیهنوز دو ثان. شد

اروم . نه ایخوابه  نمیبود نگاه کردم تا بب دهیدراز کش ایدستم که س

 :گفتم

 ا؟یس-

 ها؟-

 ؟يدینخواب-

 بره؟ یخوابش م دیفر يخرناسا نیمگه ادم با ا-

 :و گفتم دمیخند کوتاه

 بپرسم؟ يزیچ هی-

 .بپرس-

 ...زهیچ... گمیم-

 .گهیبگو د. ادیجونت باال ب-

 ؟یشناس یسحر رو م نیتو چقدر ا-

 .هیدختر خوب. یبگ يخوا یم یگفتم چ يمن من کرد نیهمچ-

 .منظورم خانوادشه. جلبک دمیکه خودمم فهم نویا-
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 .خواهر داره و سه تا برادر هیکه  دونمیم نویا-

 نیکنن؟ من با هم یرو تحمل م گهیهمد يچطور نایچه خبره؟ ا. اوهو-

 .سازم ینم مایسام و س

از برادراش که  یکی. ستنیاونا که مثه خواهر و برادر تو مزخرف ن-

زلزله . نینب يجور نیالبته خود سحر هم ا. هیپسر شر. ناستیهمون س

 .هیشتریهشت ر ي

 .ادیاش نم افهیبه ق-

 .قضاوت کرد افهیاز رو ق دینبا-

 ؟يکانال عوض کرد. یفلسف يچه جمله -

 :گفت يخواب الود يو با صدا دیخند ایس

 .هیخواب یاثرات ب-

 :برگشت و با اخم نگاهمون کرد و گفت سام

 . گهید دیبخواب دیریبگ-

 ریاما من تا چشمامو بستم، تصو. میدیو خواب میحرف نزد گهیهم د ما

. بود دهیفا یکردم بخوابم، ب یهر چقدر سع. سحر اومد جلو چشمم

لبخند  ش،ییخرما يموها ش،یعسل -يقهوه ا ياون چشا ریتصو

و به شدت  ومدیخوابم م نکهیاز ا. مهربونش، از جلو چشمام کنار نرفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٧٤ 

کالفه شده بودم و مدام تو جام  یلیبرد، خ یمخسته بودم اما خوابم ن

 .اما خوابم برد یک دمیاخر سر نفهم. زدم یغلت م

******** 

که  ییتنها صدا... بود کیتار کیو تارراهر... وجود نداشت ينور چیه

 یپاهام سست بودن و م... من بود يقدما يشد، صدا یم دهیشن

 یجلو چشممو نم... دادم یاما من مصرانه به راهم ادامه م دنیلرز

 کیتار يحرکت تو اون راهرو ياما برا يدونم چطور ینم... دمید

 یدستام م... خورم ینم يواریبه د دمنداشتم و مطمئن بو یمشکل

 یرو حس م ختیر یم نیکه از دستم رو زم یظیغل عیسوخت و ما

 یبا اره برق... تونستم تصور کنم یشکل زخم دستم رو م یحت... کردم

گوشت  کهیت هیشده بود و فقط با  میدستم به دو ن بایو تقر دهیبر

رفته بود  نیاستخون هام هم از ب یحت... بهم وصل شده بودن کیکوچ

هر لحظه امکان داشت  نکهیا... اصال برام مهم نبود نایا اون لحظه اام

 یسع ینداشت و حت یتیبرام اهم وفته،یب نیدستم کنده بشه و رو زم

من فقط  يبرا... ارمینگه داشتنش جلو ب يمو برا گهیکردم دست د ینم

 ...راهرو مهم بود نیبه ته ا دنیرس
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تر  رهیو ت شتریب ،یکیتر و تار یرفتم، راهرو طوالن یچقدر جلوتر م هر

 یو من قشنگ ضربانشو حس م دیکوب یقلبم تند تند م... شد یم

داشتم و  جهیسر گ... شد یم شتریبا هر ضربان، نفس نفسم ب... کردم

تونه کمکم کنه،  یکه م یدونستم تنها کس یم... زد ینبض م کلمیکل ه

سست و  يه پاهابه اون ب دنیرس دیو من به ام ستادهیاراهرو  يانتها

رو  يا گهیکس د يخرخر نفسا يصدا... دادم یلرزانم دستور حرکت م

رو کنار گوشم  یکس ينفسها يگرما... ستادمیا دیبا ترد دم،یکه شن

دونستم اگه  یاما م دمید ینم یچیه یکیتو اون تار... کردم یحس م

 نیکه ا هیدونستم همون کس یم...نمشیتونم بب یبه سمتش برگردم، م

چه  گهیمعلوم نبود د ستادم،یا یم يطور نیاگه هم... بال رو سرم اورده

چشمامو از ترس بستم و با  یان میتصم هیتو ... اوردیسرم م ییبال

اونم ... دمیداد، دو یخسته ام بهم اجازه م يکه پاها یسرعت نیشتریب

خرخر نفس هاشو ... دمیشن یقدم هاشو م يصدا... دیپشت سرم دو

 یقلبم تندتر از قبل م... کردم ینفس هاشو حس م يگرما ...دمیشن یم

پام  يام شکافته بشه و قلبم جلو نهیکردم االنه که س یحس م... دیتپ

 نیا... خوردم نیکرد که با صورت زم ریدونم به کجا گ یپام نم... وفتهیب

... ترس پر کرده بود و يدیوجودمو ناام... شد که اون بهم برسه یفرصت
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... من شکست خورده بودم... دمیراهرو نرس يانتها یمن به اون ناج

تازه  دم،یچندش اور شکسته شدن استخونام رو شن يکه صدا یوقت

از  شیموضوع و درد ب نیا دنیو از درد فهم دهیاون به من رس دمیفهم

 .دمیاز اعماق وجودم کش يادیاز شکسته شدن استخونام، فر یحد ناش

سرجام نشستم و تند تند . اومد ینفسم باال نم. باز کردم هوی چشمامو

دستم . کردم یهنوز درد رو با تمام وجود حس م. دمیکش قینفس عم

دست نصفه  هیبهش نگاه کنم و با  دمیترس یشد و م یسوزن سوزن م

ناخوداگاه . پلک زدم و با استرس به دستم نگاه کردم. مواجه شم مهین

تکونش  کمی. کرد یدستم سالم بود اما درد م. دمیکش یقینفس عم

صبر  يا قهیچند دق هی. شده ينطوریمونده که ا رمیفک کنم ز. دادم

 . بشه و اروم تر شم يکردم تا ضربان قلبم عاد

 هیبق. اومد یخوابم نم گهیبودم اما د دهیکم خواب نکهیبا ا. بود 7 ساعت

 يرو پهلو. دادم نیچ موینیب د،یفر عتیوض دنیبا د. هنوز خواب بودن

از . بود يرودخونه اب دهن جار هیبود و از دهن بازش  دهیراست خواب

فک  دم،یکه خودم د نهیتو ا. رفتم ییجام بلند شدم و به سمت دستشو

. بود دهیخون بود و رنگ صورتم پر يچشمام کاسه . کردم سکتهکنم 

دست و به  یآب هی. بود ختهیموهامم نامرتب و اشفته تو صورتم ر
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 يبرا. کردم موهامو صاف کنم یسع سیصورتم زدم و با همون دست خ

اومدم و  رونیب ییاز دستشو الشیخیب. تونستم بکنم ینم يچشمام کار

 :به پهلوش زدم و گفتم یکملگد مح. رفتم ایباال سر س

 .میبر دیبا. ایپاشو س-

 عتیتو همون وض. دیسرش کش يزد و پتو رو رو یغلت یخواب الودگ با

 :گفت يخفه ا يبا صدا

 .از خواب رمیم یدارم م. ولم کن حسام زتیجون عز-

 .بخواب ریاونجا بگ م؛یخونتو درست کن میپاشو بر-

 .باال دیفنر پر نیع ایحرف من س نیا با

 شده؟ یخونم؟ مگه چ ؟یچ: ایس

 :و اروم گفت دیکش ینگاه به اطرافش انداخت و اه هی

 .اومد ادمی. اهان-

 ياز اعضا یکیکرد  یندونه فک م یکه هر ک دیشک یاه م نیهمچ

 .البته دور از جونش. خانواده اش مرده

 .دلم برات کباب شد. اوشیاه نکش س ينطوریا-

داغون  ي افهیتازه چشمش به ق. که زدم تو سرش دیکش گهیاه د هی

 .حد ممکن گشاد شد نیمن افتاد و چشماش تا اخر
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 چشمات چرا قرمزه؟ ؟يشد یختیر نیتو چرا ا-

 :رفتم، گفتم یم دیزدم و همونطور که به طرف فر یجون یب لبخند

 .دمیخوب نخواب شبید-

 چرا؟-

 :زدم و گفتم دیفر يبه پهلو نباریا یندادم و لگد محکم یجواب

 .میبر دیپاشو با. دیپاشو فر-

 .اصال نتونستم بخوابم شبید. خوام بخوابم یبرو گمشو م-

. دیکش یخرس خرناس م نیمن بود که ع يعمه  پس اون. دمیاره د-

 .گهیپاشو د

 :بسته نشست و گفت يبا چشما دیفر

نه . بذار تو حال خودم باشم"گن  یکه م نجاستیا. ایهست يریچه گ-

 "...بذار تو حال خودم باشم. خوام پاشم یاصال نم. خوام پاشم ینم

پاشو برو دست و . خونه ینکره اهنگ هم م يصدا نیبا ا. دیخفه فر-

 .روتو بشور

 :با تعجب چشماشو باز کرد و گفت دیفر

 .شن یم داریب نایکه بابات ا ییمن برم دستشو-
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جداگونه  یبهداشت سیاتاقا واسه خودشون سرو يهمه . خنگ خدا-

 .دارن

خواد  ینم. گهیحموم د ییبگو دستشو! یبهداشت شیسرو. نه بابا. اوه-

 .يواسه ما کالس بذار

 .درستش کن ایحاال ب یکن یم داریاالن سام رو ب. دیببند فر-

 :از رو تخت بلند شد و با اخم گفت سام

 د؟یخواب شهیشما م يمگه با سر و صداها. دارمیمن ب-

 .گهید دیبچه ها پاش. شرمنده يوا يا-

کردم اما خوب اگه  ینم یشدن سام احساس شرمندگ داریواسه ب اصال

 یم لیاالن ما رو به بابا تحو نیزدم، از حرصش هم یحرف رو نم نیا

سمت  دنیفشنگ پر نینگاه به هم انداختن و بعد ع هی دیو فر ایس. داد

از کارش . و واسش زبون در اورد دیرس ایزود تر از س دیفر. ییدستشو

 :و گفت رونیاومد ب دینگذشته بود که فر هیهنوز دو ثان. خنده م گرفت

 .حموم بود-

انداخت و  دیبه فر یحموم و نگاه یبه در بغل ینگاه ایفش، سحر نیا با

. زبون در اورد دیاون واسه فر نباریا. ییتو دستشو دیپر دیاز فر عتریسر
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خسته بودم اما نه خوابم  دیشد. سرمو تکون دادم و رفتم تو تراس

 . بود شبیخواب د شیهمش فکرم پ. نه وقت خواب داشتم ومدیم

. اما دردش رو قشنگ حس کرده بودم دمید یاومد چ ینم ادمی قیدق

 لیخواد وسا یچطور م ایدونم س ینم. کردم یهم فک م ایس يبه خونه 

و تو  یخال مویداشتم حساب بانک میبا کدوم پول؟ تصم. بخره دیجد

بود که از دستم بر  يتنها کار نیا. خونه بهش کمک کنم لیوسا دیخر

بود که با  يبار نیاول. کردم یکمم به سحر فک میاون وسطا . ومدیم

 . شد یدختر، ذهنم مشغولش م هی دنید

 شبیکه د يو همونطور میکرد یکه اومدن، از سام خدافظ دیو فر ایس

 یلیتا وسا ایخونه س میاول رفت. میتو خونه، از خونه خارج شد میاومد

 یاه ایس. دور میزیرو بر هیو بق میخوره رو کنار بذار یکه هنوز به درد م

چقدر بابت  دیشد فهم یاز چهره اش م. در رو باز کرد دیو با کل دیکش

 یوقت. و بعد من دیاول از همه وارد شد و بعد فر ایس. اتفاق ناراحته نیا

 ...ممکن بود ریغ نیا. همه مون خشکمون زد م،یوارد هال شد

 چیشده بودن و ه دهیمبال مرتب کنار هم چ. زد یبرق م يزیاز تم هال

با . هم نبود وارید يرو ياون جمله  یحت. شد ینم دهیکف هال د یخون

که  یعسل زیکردم که متوجه شدم اون م یتعجب داشتم به هال نگاه م
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به  ینگاه ایس. امکان نداشت نیا. شکسته بود؛ سالم سالم تو هال بود

اونجا هم . میدیانداخت و هر سه به سمت اشپزخونه دو دیمن و فر

قطره خون هم روشون  هی یبودن و حت زیمت کایسرام. بود زیمرتب و تم

. که مطمئن بودم موقع رفتن ما باز بود، االن بسته بودن نتایدر کاب. نبود

 ینم دهیرو بدنه اش د یفرورفتگ چیو سالم بود و ه حیهم صح خچالی

 . شد

ظرفا مثه روز . باز کرد یکی یکیو در همه شونو  نتایجلو کاب دیپر ایس

 يرو بدنه . شده بودن دهیچ نتایتب تو کاباولشون سالم بودن و مر

. کرد یبا بهت به اطرافش نگاه م ایس. نبود يجمله ا چیگاز ه يا شهیش

هم  دیمن و فر. بندازه، به سمت اتاق رفت یبه ما نگاه نکهیبدون ا

 . از همه جا بدتر بود ادمهیکه  ییاتاق تا جا تیوضع. میدنبالش راه افتاد

. تخت سالم بود. میدر اتاق سه تامون از ترس و تعجب، خشک شد دم

. و بالش هم سالم بودن یرو تخت. هم از خون رو موکتا نبود ياثر چیه

من که . نبود يهم خبر یکمد و اون جمله خون يرو يها یاز فرو رفتگ

زانو زد و سوال  نیرو زم ایچه خبر بود؟ س نجایا. کردم یداشتم سکته م

 :اورد نبومنو به ز

 چه خبره؟ نجایا-
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 نیا. و منو بغل کرد دیباشه، بشکن زد و پر دهیفهم يزیچ نکهیمثه ا بعد

 دینشه با یو روان نهیرو بب زایچ نیادم ا. شده فک کنم یچشه؟ روان

از خودم . زد یبه پشتم ضربه م یدر پ یمحکم و پ ایس. تعجب کرد

 :دمیجداش کردم و بهش توپ

 چته تو؟ حالت خوبه؟-

 :بهم نگاه کرد و گفت یبا قدر دان ایس

 .ممنونم-

 :و گفتم دنیاز تعجب باال پر ابروهام

 ؟یچ يبرا-

 .ادیکار فقط از پس تو بر م نیا. یخواد انکار کن ینم-

 ؟يچه کار-

 .گهیو مرتب کردن خونه د زیتم نیهم-

 :گفتم یجیگ با

 کدوم خونه؟-

 .يخونه رو درست کرد لیوسا يو همه  یدونم که تو رفت یمن م-

 من؟ من درستش کردم؟-

 .ممنون گهیاره د-
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گفت؟ فک  یچرا چرت و پرت م نیا. دیدوباره منو در اغوش کش بعد

 کنه من خونه شو درست کردم؟ یم

 .نکردم يکار چیمن ه. ایس-

 :ازم فاصله گرفت و گفت ایس

 .ادیکه از تعارف خوشم نم یدون یم-

بابا من که تمام . نکردم يکار يجد يمن جد. کنم یمن تعارف نم-

 یتازه اگرم کار من بوده باشه، نصفه شب. شما بودم شیپ شبید

 دم؟یخر لهیرفتم برات وس يچطور

حرفا خودشو متقاعد کنه و  نیخواد با ا یاز اولم معلوم بود که م ایس

 .تکون داد ینف يبه نشونه  ينترسه؛ سر

کار رو کرده  نیا تونه یاون نم. اوشیگه س یحسام راست م: دیفر

 . باشه

 یبا کالفگ. دستاش گرفت نیرفت و نشست رو تخت و سرشو ب ایس

 :گفت

 نیا. کنن یخونه رو درست م انیبعد م زنیر یخونه رو بهم م انیم-

 ؟یچ یعنی

 ؟يندار يزیچ یتو دشمن ایس. خوان ما رو بترسونن یفقط م: دیفر
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 :انداخت و گفت دیبه فر ینگاه خنث ایس

کارا رو با من  نیا یکه از رو دشمن میمگه من ک. دشمنم کجا بود اخه-

 بکنن؟

 م؟یکن کاریچ دیاالن با-

رو تخت دراز  یالیخیبا ب ایس. شد دهیبه سمت من کش دیو فر ایس نگاه

 :وگفت دیکش

که بوده دوباره خونه رو خودش درست  یهر ک. ادیمن که فعال خوابم م-

دوست ندارم به . خرج کنم برام بسه یپول دیکه من نبا نیهم. کرده

 .فک کنم زایچ هیبق

 یروان هی ایس. میکرد ینگاه م ایگشاد شده به س يبا چشما دیو فر من

خونه فک کنم اما  نیخواست به موندن تو ا یدلم نم یمن حت. کامل بود

 ! خواست بخوابه یم ایس

 . کپه مرگمو بذارم دیو بذار رونیب دیحاال هم گمش: ایس

 یوقت. میو از اتاق خارج شد میاروم عقب گرد کرد یلیخ دیو فر من

 :گفت ایبستم، س یداشتم در رو م

 .یترس یم یالک. فک نکن يزیبه چ. حسام-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٨٥ 

رو  دیفر. که تو هال بود، رفتم دیفر شیبراش تکون دادم و پ يسر

کنارش . کرد یاز مبال نشسته بود و با ترس به اطرافش نگاه م یکی

 :نشستم و گفتم

 چه خبره؟ نجایبه نظرت ا-

 .دونم ینم-

 .میفک نکن يزیو به چ میگوش کن ایبهتر باشه به حرف س دیشا-

 :سکوت کرد و گفت کمی. فقط سرشو تکون داد دیفر

 .ندارم یاحساس خوب-

 .منم-

 .نجاستیهم ا يا گهیاز ما کس د ریکنم به غ یحس م-

 .منم-

 یکردم رو به زبون م یکه بهش فک م ییزایداشت چ دیکه فر حاال

 یکردم کس یمنم حس م... دمیترس یاورد، کم کم داشتم م

 یکس يقدم ها يفکر رو کردم، از پشت سرم صدا نیتا ا... نجاستیا

 ي دهیرنگ پر يچهره  دنیاول فک کردم توهم زدم اما با د... اومد

 ...ستیتوهم ن گهید نیا دمیفهم د،یفر
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 یانگار چند نفر به سمت ما م... و بلندتر شد شتریقدم ها ب يصدا

نفس  يصدا د،یبلند من و فر دنینفس کش يبه جز صدا... اومدن

 یم سیمن که داشتم خودمو خ... دمیشن یهم م گهیچند نفر د دنیکش

 یم نکهیبا ا... اومد یبود که داشت به سمتمون م ایحتما س... کردم

کردم و به  دایجرئت پ کمیفکر  نیاما با ا مگ یدونستم دارم چرت م

 يهنوز صدا... کس تو هال نبود چیه... دمیند یچیه... عقب برگشتم

ضربان ... شدن یتر م کیصدا ها بلندتر و نزد... دمیشن یقدم ها رو م

نفس نفس ... کرده بودن خیدستام ... شد یقلب منم تندتر و تندتر م

به  دیفر... به سمتش برگردم باعث شد دیداد فر يصدا... زدم یم

چشماش ... بود یسرش خون... پرت شده بود ییرو به رو واریسمت د

با ... صدا ها قطع شد... نفس هاش اروم تر شده بودن... بسته بود

 یم... بود يسکوت بد... دمیاز قبل ترس شتریاومد، ب شیکه پ یسکوت

اما با  ذشتدونم چقدر گ ینم... ارامشه قبل از طوفانه نیدونستم ا

از تو اتاق  ایداد س يصدا... دیکه به صورتم خورد برق از سرم پر یلیس

به صورتم خورد که از شدت ضربه رو  يا گهیمحکم د یلیس... اومد یم

حس  یچیاولش ه... سرم محکم به کف هال خورد... افتادم نیزم

که به شکمم خورد، درد تموم وجودمو پر  ینکردم اما با لگد محکم
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... دمیچیپ یاز درد به خودم م... بزنم ادیتونستم فر ینم یحت. ..کرد

رو  گهید یکی يخرخر نفس ها يصدا... کردم یسرم رو حس م یسیخ

 یچشمام رو نم... کردم ینفس هاش رو حس م یگرم... دمیشن یم

 یرنگ اهیس يهاله ... پلکمو باز کردم ياما به زور ال... تونستم باز کنم

 يبو... دمید یهاله م هیفقط ... دمیبود، رو د دهستایسرم ا يکه باال

با ... چشمام خود به خود بسته شد... کردم یتعفن بدنش رو حس م

شکستن  يصدا... که به کمرم خورد، نفسم گرفت يا گهید يضربه 

بدتر از قبل به خودم ... حالت تهوع داشتم... دمیاستخونام رو شن

صورتم رو نشونه  ،يبعد ي ضربه... حالم اصال خوب نبود... دمیچیپ

 یحس هی... دمیکش ادیباالخره تحملم تموم شد و از درد فر... گرفته بود

تونه  یم یدونستم ک ینم نکهیبا ا... ادیگفت اون م یتو وجودم بهم م

دستم  يرو يزیچ... داشتم دیو بهم کمک کنه، اما به اومدنش ام ادیب

... سوخت یدستم م.. .دیچیاز قبل تو وجودم پ شتریدرد ب... دیپاش

سوزش ... اب جوش گذاشتم گید هیکردم دستم رو تو  یاحساس م

از درد ... دمیکش یبه زور نفس م... بود يا گهیاز هر درد د شتریدستم ب

پر  يدیوجودمو ناام... نبود که بهم کمک کنه یکس... دمیکش یم ادیفر

 نکردمحس  یچیه... ام خورد نهیبه قفسه س يا گهید يضربه ... کرد
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تمام افکارم ... سوزش دستم رفت... درد رفت... نفسم رفت... اما بعد

 يجون رو یبدنم ب... هم افتاد يچشمام رو... ضربان قلبم رفت... رفت

 یوقت فک نم چیه... کردم یرو حس نم يزیچ... ثابت موند نیزم

 يکبودم، طرح لبخند يلب ها يرو... کردم مرگ انقدر راحت باشه

 ...و من رفتم ...شکل گرفت

وجود  یزخم چیه. وجود نداشت يدرد چیه. کردم یم یسبک احساس

 یباعث تعجبم م نیافتاده و هم یبود چه اتفاق ادمیقشنگ . نداشت

 یم کاریدونستم اونجا چ ینم. داشتم یخوب یلیچون احساس خ. شد

پوش رو به  دیسف يبودم و به منظره  ستادهیکوه ا هی يباال قایدق. کردم

خواستم در  یم. کردم یفک نم يزیچ چیه به. شده بودم رهیروم خ

اما افکارم بهم . فک کنم نجام،یکجاست و من چرا ا نجایا نکهیمورد ا

 رهیتونستم بکنم، خ یکه اون لحظه م يتنها کار. و اشفته بود ختهیر

 .شدن به رو به روم بود

 .سالم حسام-

 هی. د رو نگاه کردمکه منو مخاطب قرار داده بو یعقب برگشتم و کس به

نشسته بود و به روم لبخند  یبزرگ يصخره  يرو بیدختر جوون و عج

 دهیکه تا به حال د ییدخترا هینظر که اصال شب نیاز ا بیعج. زد یم
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رنگش تو  یصورت يداشت و چشما يدیپوست سف. بودم، نبود

 یصورت يرنگش که رگه ها یبلند و مشک يموها! زد یصورتش برق م

 یبلند و مشک يلباسش هم ردا. دیرقص یداشت، با هر وزش باد، م

. به روش زدم يلبخند. داشت یجالب صورت يبود که طرح ها یرنگ

. داد یم تیفقط به من احساس ارامش و امن. ترسوند یوجودش منو نم

 :بپرسم، گفتم یازش سوال نکهیبدون ا

 .سالم-

 :زد و گفت يا گهید لبخند

 .نیبش ایب-

هر دو به رو . حرف کنارش نشستم یب. کنار دستش اشاره کرد به بعد

 .میشده بود رهیبه رو خ

 .يخوش اومد نجایبه ا-

 .رخش نگاه کردم میسمتش برگشتم و به ن به

 کجاست؟ نجایا-

 .من نیسرزم-

 ه؟یچ نتیاسم سرزم-
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مورد  نیکه دوست نداره در ا دمیفهم. بهم نداد و سکوت کرد یجواب

که برام  ییاتفاقا ياور ادیافکارم منظم تر شده بود و با . بدونم يزیچ

 :دمیافتاده بود، پرس

 من مردم؟-

 .کرد یبه من نم یو بود و نگاه رهیبه رو به رو خ هنوز

 .دیشا-

 ؟یچ یعنی-

 .دوخت میرنگش رو تو نگاه شکالت ینگاه صورت ندفعهیا

 .ت دارهبه خودت و انتخاب ینه؛ بستگ ای یزنده بمون نکهیا-

 .فهمم یمنظورتو نم-

دوست و اشنا هم دارن برات . یشیمرده فرض م هیتو االن . حسام-

 .زنیر یاشک م

 روحم؟ هیپس من االن -

 .بایتقر-

 بهشته؟ نجایا-

 :و گفت دیکوتاه خند دختر

 .ستیبهشت ن. منه نیسرزم نجایا. گفتم که-
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 کنم؟ یکار م یچ نجایپس من ا-

 يریذاشتم تو بم یاگه م. يمرد بایهمونطور که بهت گفته، تو االن تقر-

 نکهیبا در نظر گرفتن ا. ختیر یبهم م یکردم، همه چ ینم يو کار

اگه االن  ،یکمکشون کن یتون یدر خطره و فقط تو م انتیجون اطراف

حبس کردم تا  نمیپس من روحتو تو سرزم. به ضرر همه بود ،يمرد یم

 ای يریبم يخوا یم. داره یبه تو بستگ زیهمه چ گهید .بهت کمک کنم

 ؟يبرگرد

زد، اما من حس  یحرف م یفارس نکهیبا ا. حرفاشو متوجه نشدم نصف

چرت و  نیفک کنم ا. زنه یحرف م گهیزبان د هیکردم داره به  یم

 .گم، از اثرات مردنه یکه م ییپرتا

 یکه اگه بخوام زنده م یبگ يخوا یم. دمیمن منظورتو کامل نفهم-

 رم؟یم یمونم و اگه بخوام، م

 .درسته-

 .کنم یوقت مرگ رو انتخاب نم چیخوب من ه-

 

 )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 ساخته و منتشر شده است
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و ازار ها  تیمشکالتت بزرگ تر و اذ ،ياگه برگرد یبفهم نکهیبا ا یحت-

 شن؟یم شتریهم ب

 ه؟یسر ک ریکارا ز نیا-

 یابنداره جو الیخ دمید یوقت. شد رهیدر سکوت به من خ. نداد یجواب

 :بده، گفتم

 .دوستام در خطرن یتو گفت-

 .و خانواده ات-

 تونم به اونا کمک کنم؟ یم ياما من چطور. اوهوم-

 :سکوت گفت یبعد کم. نداد یبار هم جواب نیا

 نه؟ ای يگرد یبر م. يندار يادیوقت ز-

وازار ها  تینه؟ انتخاب درست کدومه؟ اگه بر گرد، اذ ایگردم  یم بر

اگه مرگ رو . تونم به دوستام کمک کنم یو در عوض م شهیم شتریب

 یم يو به ارامش ابد ستین يوازار خبر تیاز اذ گهیانتخاب کنم، د

 دیجونشونم تهد دیمونن و شا یاما در عوض دوستام تو خطر م. رسم

 . بشه

و عقل کل  یعل اش،یو خنگ باز دیفر اش،یو شوخ اوشیس ریتصو

 یبابا و ب اش،یو لوس باز مایش، سمزخرف يسام و رفتار ها اش،یباز
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همه و  مش؛یمستق ریگاه و غ یگاه و ب يمامان و محبت ها اش،یتفاوت

 یتونستم اونا رو رها کنم؟ م یمن م. چشمام ظاهر شد يهمه جلو

تفاوت باشم؟ جوابم کامال  یب ودنشونتونستم نسبت به در خطر ب

حاال هر چقدر . گشتم یبر م دیمن با. تونستم یمن نم. نه: واضح بود

رو به دختر کنار دستم، با . رو به روم باشن يهم مشکالت بزرگ تر

 :گفتم یلحن قاطع

 .تونم اونا رو رها کنم ینم. گردم یمن بر م-

 :زد و گفت يلبخند دختر

 .دونستم یم-

 :گفتم يکنجکاو با

 کار کنم؟ یاالن چ-

 .اش با من هیبق. فقط بخواب-

 :تنگ کردم و گفتم چشمامو

 کار کنم؟  یچ دیبا ؟یبرگشتم چ یوقت-

 .بهم نداد و مثه دفعات قبل سکوت کرد یجواب

 ه؟یاسمت چ یراست-

 :زد و گفت يلبخند. هم سکوت کرد باز
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 .بخواب-

 مونه؟ یم ادمی زایچ نیبرگردم، ا یوقت-

چشمامو ببندم و  عانهیاش باعث شد مط رهینگاه خ. هم سکوت باز

 .بخوابم

 کمی. بودن دهیکردم چشمامو باز کنم اما انگار پلکام بهم چسب یسع

انگار وسط . اطرافم همهمه بود. شدم الشیخیکردم و بعد ب یسع گهید

دفعه  هی. دمیشن یهم م ییاشنا ياون وسط صداها. جنگ بودم دونیم

 :که صداش برام اشنا نبود گفت یهمه ساکت شدن و خانوم

 .به استراحت داره ازین ماریب. دیرو ترك کن بهتره اتاق. ونیخانوما و اقا-

 تیداد که جمع یقدم ها بهم نشون م يهمهه بلند شد و صدا دوباره

. با بسته شدن در، همه جا ساکت شد. شنیدارن ازم دور م يادیز

تو  يباالخره موفق شدم اما درد بد. کردم چشمامو باز کنم یدوباره سع

 :گفتم اریاخت یب. دیچیسرم پ

 .آخ-

 :گفت یسمتم و دستم رو گرفت و با مهربون دینفر پر هی

 ؟يدلم بهوش اومد زیعز. حسام-
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بدون . کرد یسرم هنوز درد م. مامان بود يلحن مهربون برا نیا ظاهرا

واضح بود که تو . به مامان توجه کنم، به اطرافم نگاه کردم نکهیا

پرسن  یم یچرا الک ان،یکه تازه بهوش م ییدونم اونا ینم. مارستانمیب

و  ایس دنیبا د. گهیکجاست؟ خوب دور و برشون رو نگاه کنن د نجایا

 افهیق. بودن، چشمام گشاد شد ستادهیکه اونطرف تخت ا یعلو  دیفر

شده  یچیچشمش باند پ هی ایس. خنده دار شده بود یلیخ دیو فر ایس

. هم سرش و دماغش شکسته بود دیفر. بود و دستش شکسته بود

مگه اصفهان نبود؟ تازه متوجه . کنه یم کاریچ جانیا یموندم عل

کردن؟ به مامان نگاه  هیگر نایا. اون سه تا شدم یسرخ و اشک يچشما

بابا باال . ختیر یطور اشک م نیاونم سرخ بود و هم يچشما. کردم

 یاون سرخ نبود اما چهره اش از نگران يچشما. بود ستادهیسرش ا

 ستادهیتخت ا نییپا سیخ ییو سام هم با چشما مایس. درهم بود

مامان . داد زدم اریاخت یمامان دستم رو فشار داد که از دردش ب. بودن

 :زود دستم رو ول کرد و تند تند گفت

 . حواسم نبود دستت سوخته. دیببخش. يوا-

 یمامان چ. شده بود یچیباند پ. حرفش به دستم نگاه کردم نیا با

به مامان انداختم که دوباره نگاه متعجب  هیگفت؟ گفت دستم سوخته؟ 
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هم دنبالشون  مایبرد و س رونیبابا، مامان رو از اتاق ب. هیگر ریزد ز

 :گفتم ایرو به س يخش دار يبا صدا. رفت

 افتاده؟  یچه اتفاق-

 :دینگران پرس یعل

 اد؟ینم ادتی-

 رو؟  یچ-

 :اومد جلوتر و گفت سام

 ؟یمارستانیچرا االن رو تخت ب ادینم ادتی-

 :سردردم افتادم و فقط گفتم ادیسرمو تکون بدم که  اومدم

 .نه-

منو نگاه کرد و بعد از اتاق  رهیخ رهیتو سکوت و خ قهیچند دق سام

 :گفتم یو عل دیو فر ایتا در بسته شد، رو به س. رفت رونیب

 چه خبره؟ نجایا-

 افتاد؟ یچه اتفاق ایتو خونه س ستین ادتی: دیفر

 :فتمبه مغزم فشار اوردم و گ کمی

 نجا؟یمنو اورد ا یاما ک. ادمهی یمبهم يزایچ هی. چرا-
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به . يدیزنه که جواب نم یتو زنگ م یظاهرا به گوش. سام: یعل

 شهینگران م. دنیهم جواب نم نایزنه که ا یهم زنگ م دیو فر اوشیس

تو و  نهیب یتو م ادیدر باز بوده و سام که م نکهیمثه ا. ایخونه س ادیو م

. هم تو اتاق بوده اوشیو س دیتو هال افتاد یبا سر و صورت خون دیفر

 یکند کار م یلیتو قلبت خ. برنتون یم انیاورژانس و م زنه یزنگ م

 يمغز يزیکه به سرت خورده بوده، خونر يبه خاطر ضربه ا. کرده

دونم چرا اما سام به من زنگ  ینم. برنت اتاق عمل یم عیو سر یداشت

 اوشیس دم،یمن رس یوقت. پرواز رسوندم نیو با اولزنه و منم خودم یم

 یچهار ساعت هی. يتو هنوز تو اتاق عمل بود مابه هوش بودن ا دیو فر

. نجایا زنیر یم لتونیو کل فام دهیخبر م نایگذره و سام به بابات ا یم

 .نیوحش یلیخ التونیبهت بر نخوره ها اما کال فام

 :گفتم يخونسرد با

 .دونم یاره م-

 زنیر یعالمه پرستار م هیگذره،  یم کمی نکهیبعد ا. گفتم یداشتم م-

 هی نکهیتا ا. داد یهم به ما جواب درست نم یکس. تو اتاق عمل

حرف رو که  نیا. کرده یقلب ستیا ماریپرستاره با حرص بهمون گفت ب

 . هیگر ریزدن ز لتونیکل فام هویزد، مامانت از حال رفت و 
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 :تعجب گفتم با

 .دونستم انقدر محبوبم یکردن؟ نم هیجون من؟ همه گر-

 :داد و گفت یدست گچ گرفته شو تکون ایس

 نمیروز بب هیکردم  یجان تو اصال فک نم. میدونست یما هم نم-

 .کنن هیواسه تو گر التیفام

 :طاقت گفتم یب

 .یگفت یخوب م-

 :که تا اون لحظه ساکت بود، ادامه داد دیفر

ما تمام . و رو به ما گفت متاسفم رونیدکتره از اتاق عمل اومد ب هی-

 .میتالشمونو کرد

 :وسط حرفش دیپر ایس

زد  یحرف م يانقدر با خونسرد. خواست خفه اش کنما یدلم م یعنی-

 .دستش جون داده ریز مارشیاالن ب نیکه انگار نه انگار هم

 .ممنون یلیخ: من

هم  یو عل اوشیمن و س یحت. شد شتریها ب هیکه گفت گر نویا: دیفر

 .اشکمون در اومده بود

 :گفتم. باال انداختم که از درد چهره ام درهم شد ابرو
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 دیداد یاز دست م دیرو داشت یباحال نیدوست به ا. یپس چ-

 یکردم که م یم هیگر نیمن که خودم واسه ا. بابا ریخف بم:ایس

منم . دیو بگه شما پسرمو کشت رهیدونستم االنه که بابات خر ما رو بگ

 .سمتم، سکته رو زدم ادیبابات ب یدون یکه خودت م

 :به اونا رفت و گفت يچشم غره ا یعل

نگاه به ما انداخت و خواست بره  هیحرف دکتره تموم شد،  نکهیبعد ا-

. تو اتاق دیاز تو اتاق عمل بلند شد و دکتره پر یبوق بوق يصدا هیکه 

که تو رو از  میختیر یو اشک م میخورد یصه مغ میما داشت یساعت هی

تمام گفت عمل  يهمون دکتره با خونسرد. اوردن رونیاتاق عمل ب

گرفتم،  یرو نم اوشیاگه من جلو س یعنی. ز بود و زود رفتیام تیموفق

 .دکتره زنده نبود

 :با حرص گفت یعل يحرفا دییتا يبرا ایس

ما شعور  يمحله  یاندازه نون خشک. اسم خودشو گذاشته دکتر اروی-

که زده بود، ما از غصه  یفک نکرده با اون حرف نمیاصال به ا. نداشت

 .سرم ریبه خاطر اون مامانت رفت ز. میمرد یم میداشت

 سرم؟ ریواقعا مامان به خاطر من رفت ز-

 :به من انداخت و گفت ینگاه خنث هی یعل
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 .سرم ریمن رفت زپ ن پ به خاطر -

شده مو گذاشتم رو  یچیو دست باند پ دیکش ریت يدفعه ا هی سرم

 :اومد جلوتر گفت ایس. سرم

 ؟يدرد دار-

 .رونیجواب من نشد و از اتاق رفت ب منتظر

 :دمیپرس یکه اروم تر شد، از عل سرم

 شده؟ یچیدستم چرا باند پ-

 اد؟ینم ادتی نمیا: یعل

 :من گفت نینگاه خشمگ دنید با

 .روش ختهیر دیاس-

 د؟یاس-

 کمیکم بوده و پوستت  یلیخ دیفقط خدا رو شکر کن که مقدار اس. اره-

 .دهید بیاس

 بال سرمون اومده؟ نیچرا ا-

 ؟یتو چ. میدیکه کتکمون زد رو ند یکس اوش؛ینه من نه س دیفر

 .دمید اهیس يهاله  هیفقط : من
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پرستار وارد اتاق شدن  هیهمراه  ایس. داد رونینفسشو ب یبا کالفگ یعل

 .زود چشمام رو هم افتاد یلیکه پرستاره زد، خ یو با مسکن

*** 

 یعل. انداخت ینگاه رونیبار به ب نیصدم يدر رو باز کرد و برا دیفر

تر از همه کنار من  الیخیب ایس. کرد یرو نگاه م رونیهم از پنجره ب

در رو بست و به  دیفر. کرد یمنو کوفت م ينشسته بود و کمپوت ها

هم از پنجره دور شد  یعل. به کمپوتا حمله کرد ایسمت ما اومد و مثه س

 .دیکش یقیعمو نفس 

 .رفتن یراست یباالخره راست نکهیمثه ا-

 :کمپوت رو تو سطل اشغال پرت کرد و گفت یخال یقوط ایس

 .تعجب داره يجا یلیکه تا االن موندن خودش خ نیهم. من که گفتم-

زبون ما  ریخواست از ز یم یه. کرد که یسام ول نم نیا اام: یعل

 .يشد ينطوریبکشه تو چرا ا

 .هیو فضول شیریکال سام ادم س-

 ه؟ینظراتون چ نمیبب دیبگ م؛یحاال که تنها شد: دیفر

 .میکن یمعرف مارستانیت هیخودمونو به  گمیمن که م: ایس

 .رو هضم کنم دیکه شما گفت ییزایچ نیمنم هنوز نتونستم ا: یعل
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 :باال انداخت و گفت يشونه ا دیفر

تخت  يرو ي چارهیبدبخت ب نیبه ا ینگاه هیهضمش،  يبرا هیکاف-

 .يبنداز

به پهلوش زدم که آخ  یجون یشدم و مشت ب رهیخشم بهش خ با

 . باز کرد ششویفقط برام ن دیفر. خودم در اومد

 .ذهنم واقعا هنگ کرده: یعل

 ...به تو بود که دمونیما تمام ام. گهید میپس بگو رسما بدبخت: ایس

 . تکون داد يسر یادامه نداد و با سردرگم حرفشو

 .میند تیبهتره اصال اهم. میش زایچ نیا الیخیب گمیمن که م: دیفر

خواست با  یدلم م. بهش چشم غره رفتم یحرف رو که زد، حرص نیا

 دیچرا با البته اون. بشن الیخیب گهینکبت م. بولدوزر از روش رد شم

. و برگشت، من بودم نه اون ایدور رفت اون دن هیکه  ینگران باشه؟ اون

 یتونم از جام تکون بخورم وگرنه حالشو بدجور م یکه نم فیفقط ح

 :بحث رو عوض کرد د،ید دیمنو رو فر نینگاه خشمگ هک ایس. گرفتم

فک  یدر مورد اون چ. خونه م بشم الیخیتونم ب ینم يجور چیمن ه-

 د؟یکن یم

 :که انگار اصال تو باغ نبود، گفت دیفر
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 .يدونه بزرگ ترشو بخر هیتا  یپوالتو جمع کن دیبا. کهیکم کوچ هی-

 :دستپاچه گفت د،یرو د ایمن و س یچپک ينگاه ها یوقت

 .اهان از اون نظر-

 .کنم دایاتفاقا پ نیتونم واسه ا ینم یلیدل چیبچه ها ه: یعل

 واریاحمقا مشغول نگاه کردن به در و د نیسکوت کردن و ع دیو فر ایس

زدن  یحرف نم نکهیاز ا. ستادیهم دوباره رفت کنار پنجره ا یعل. شدن

 قهیبعد چند دق. کردم، حرصم در اومده بود یبز نگاهشون م نیو منم ع

 يکمپوت برا هیگوشه اتاق  خچالیاز جاش بلند شد و از تو  ایس

با حواس  دیفر. و همون جا مشغول خوردنش شد تخودش برداش

و دستش محکم به پهلوم خورد  دیو بدنشو کش دیکش يا ازهیخم یپرت

 ایسمتمون و س دنیدو ایو س یکه زدم، عل يبا داد. که دادم به هوا رفت

 :و گفت دیموضوع، محکم زد تو سر فر دنیبا فهم

 ؟يخور یوول م یچرا ه. احمق-

 .دستم خورد بهشخوب حواسم نبود : دیفر

 .نیدرازتو جمع کن و اونور بش يگمشو اون دستا. دلبندم دیمج: ایس

گذشت تا درد  کمی. ولو شد یاز جاش بلند شد و رو صندل عانهیمط دیفر

از جام  یکه بهوش اومده بودم، حت يدو روز نیا. رفت نیپهلوم از ب
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. گرفتم یکمک م ایرفتن، از س ییدستشو ينتونسته بودم بلند شم و برا

. اوردیدر م يچقدر مسخره باز ایو س دمیکش یبماند که چقدر خجالت م

بودم، چند تا از دنده هام شکسته بودن و هنوزم  دهیکه فهم ياونطور

راستم و دماغم هم شکسته  يپا. ارهیوقتا دردش نفسمو بند م یگاه

نزده بود و فقط  بیبهش آس ادیز دیاس. بهتر شده بود یلیدستم خ. بود

داغون  دیصورتم شد. نبود یخاص زیپوستمو خورده بود که اونم چ مکی

 یبچه ها م يبودم اما از حرفا دهیهنوز صورتمو ند مالبته خود. شده بود

که تو اتاق بود، چشمام گرم  یبا سکوت. ناجوره یلیخ تشیوضع دمیفهم

 .خوابم برد یک دمیشد و نفهم

*** 

 .داغون شده یلیات خ افهیق-

 .خفه شو-

واقعا رو  گهید. زد یحرف رو م نیبود که ا يبار نیپنچم نیصبح ا از

 :گفتم ایرو به س. دمیترک یم ییداشتم از دستشو. اعصابم بود

 .ییپاشو کمک کن برم دستشو-

 :زد و گفت یطانیلبخند ش ایس

 طون؟یش يبهتر شد یمگه نگفت-
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 .اصال رمیخودم م. ببند دهنتو-

 يتازه جوش خورده و اون پا يدنده هابا اون . زور از جام بلند شدم به

. عمرم شده بود يکارا نیاز سخت تر یکیگچ گرفته، حرکت کردن 

 :از جاش بلند شد و گفت ایس

 .جواب باباتو بدم دیمن با ن،یزم يخور یاالن با مخ م. صبر کن اومدم-

دونم  ینم. و اومد سمت من زیکه دستش بود رو گذاشت رو م یکمپوت

دست سالممو گرفت و . خورد یبود که داشت م یکمپوت نیچندم نیا

. از گچ پام متنفر بودم. کرد میهمراه ییاروم اروم تا دم در دستشو

ذاشت پام رو  یشده بود و نم زونیبه پام او ییلویوزنه صدک نیع

چشم غره رفتم تا اخر سر  ایبه س یکل ییودم در دستش. حرکت بدم

 یهم م ییدستشو يپررو تو يوگرنه پسره . رفت سر جاش نشست

 ایس. دمیلحظه از خودم ترس هیکه نگاه کردم،  نهیتو ا. ادیخواست ب

. بود دهیرنگ پوستم پر.ام واقعا داغون شده بود افهیق. گفت یراست م

چشمام گود افتاده  ریز. ماست شدم هیبودم، حاال شب دیخودم کم سف

 طرف راست صورت کال بنفش شده و چند تا. بود و کبود شده بود

طرف چپ صورتم در  يها يکبود. شد یم دهیچسب زخم رو صورتم د

لبام . بنفش، سبز بود يبه جا ایکبود ییجورا هیحال خوب شدن بودن و 
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لحظه شک کردم من  هی. زد یدماغم تو ذوق م يو چسب رو دیسف

به فکم که فعال تنها عضو سالم صورتم بود،  یدست. نه ایزنده ام 

درهم  يرو صدا زدم که با اخما ایس. خارج شدم ییو از دستشو دمیکش

 .شمیاومد پ

 چته چرا اخمات توهمه؟-

 :لوس کرد و با عشوه گفت صداشو

 یکال وقت. نهیمدلم ا. که ستیمن اخمام تو هم ن. گلم یزنیوا حرفا م-

 .شمیم يجور نیا نمیبیعشقم رو م

 ایو با کمک س دمیکش یاه. اومده یلحنش و حرفش حدس زدم ک از

با ذوق و صد البته عشوه اومد سمتم و  مایس. فتم رو تخت نشستمر

 :گفت

 .يبهتر یلیکه خ نمیبیم. یسالم حسام-

بود و  ستادهیدر ا يداغون تر بوده؟ سام که جلو نمیام از ا افهیق یعنی

 :بودمش، گفت دهیتا اون لحظه ند

  ؟يچطور. سالم-

 :دستمو لمس کردم و گفتم باند

 بگم؟ یچ يواقعا انتظار دار-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ١٠٧ 

 :گفت یبا همون لحن قبل مایس

 داداشم؟ یشیمرخص م یک-

اصال لوس و . حالم بهم خورد. سطل دارم هیبه  يضرور ازیاالن ن من

 نیا ره؟یگ یم نویا یواقعا کدوم احمق. بشر بود نیعشوه تو خون ا

 :من جواب داد يبه جا ایس. من سواله يبرا

 .نداره یبمونه که مطمئن بشن مشکل دیهم با گهیهفته د هی-

 :براش نازك کرد و گفت یپشت چشم مایس

 .دیاز شما نپرس یکس-

. نگفت يزیبدتر از قبل درهم فرو رفت اما چ ایس يحرفش اخما نیا با

 :کمپوت داد دستم و گفت هیسام 

 يزینذاشتن اصال چ ایدونم بعض یمن که م. برات خوبه. بخور ایب-

 .يبخور

باز  ششویبراش ن ایرفت که س ایبه س يدنبال حرفش چشم غره ا به

 :کردم که گفت یبز به سام نگاه م نیع ينطوریهم. کرد

 ه؟یها چ-

 .يشد یم یجزو نخبگان معرف دیاصال تو با. يشد فیسام تو واقعا ح-

 :کرد و گفت اخم
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 ؟یمثه ادم حرف بزن شهیم-

 با دست بخورم؟ دیبا نویا. اخه برادر من-

 :خنده و گفت ریزد ز ایس

 .يبا پا بخور دیبا. نه-

کنارم . چنگال برام اورد هیرفت و  ایبه س يا گهید يچشم غره  سام

 :نشست و گفت

 .بهت بگم دیرو با يزیچ هی-

 :ادامه داد. شدم رهیبهش خ يکنجکاو با

 .میدعوت ونیهفته خونه عمه کتا نیمامان گفت بهت بگم ا-

 :نشون بدم، تند تند گفت یاومدم واکنش تا

 .شتیفرسته پ یبابا رو م يایگفت که اگه ن نمیالبته ا-

شد در برابر بابا  یمگه م. گرفته شد یهر اعتراض يحرف جلو نیا با

 :گفت مایس نباریمقاومت کرد؟ ا

 .يایب دیهم که شده با يزور. يانجام بد یتون ینم يکار-

کمپوت تو دستم  یقوط يرو ينزدم و با حرص به عکس هلو یحرف

 .شدم رهیخ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ١٠٩ 

تا سام در رو پشت . موندن و بعد رفتن گهیربع د هی مایو س سام

وسط اتاق و شروع کرد به بشکن زدن  دیاز جاش پر ایسرش بست، س

 ینگاه م اشیباز وونهیگشاد شده به د يبا چشما. دنیو دور اتاق چرخ

و  گهیطرف د دیپر یطرف اتاق م هیسرخوش از  يادما نیع. کردم

 یو کس هیرو شکر کردم اتاق خصوص دافقط خ. زد یبشکن و سوت م

من، سرجاش  افهیق دنیبا د ایس. ستین يریزنج نیا يشاهد کارا

 .کرد یو اهم ستادیا

 ؟یکن ینگاه م يطور نیچرا ا-

 .بودم رهیحرکت هنوز بهش خ یب من

اصال . سخته یلیخواهر و برادر تو خ نیاما تحمل ا. ایناحت نش: ایس

 .شده نیکردم فضا سنگ یتو اتاق بودن، احساس م یتوق

که فضا  نیطانیدونم، ش یو نم دیمگه اونا ادم پل ؟یگ یچرا چرت م-

 شه؟ نیسنگ

 :گفت طنتیزد و اومد کنارم نشست و با ش یبشکن ایس

 نیتمام ا. کردن نیدارن و تو رو نفر يدیپل يروین مایسام و س. نهیهم-

 .سر اوناست ریماجراها هم ز

 :و گفتم دمیتخت دراز کش رو
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 یم يخودیزر زر ب یلیتو خونه ات به سرت ضربه زدن؟ اخه خ نمیبب-

 .یکن

 یباال انداخت و کمپوت هلو رو از دستم گرفت و رو صندل يشونه ا ایس

 :گفت. نشست

 یتو راست م ایس یبگ يایفردا ن. ام بود بهت بگم فهیمن وظ گهید-

 .کردها نیمنو نفر مایو س یگفت

 گفتم یحوصله گ یرو بستم و با ب چشمام

 .برو بابا-

خر در رو باز کرد و  نیع یگاو وحش هیچشمام گرم شده بود که  تازه

خواب از سرم  انهیعمل وحش نیبه کل با ا. اردك وار، وارد اتاق شد

 :سرش داد زد ایس. سرجام نشستم خیو س دیپر

 ؟یکن مرضاش اضافه ستیهم به ل یسکته قلب يخوا یم. جلبک-

. لبخند گشاد به من زد هیرو تخت و  دیپر ا،یتوجه به داد س یب دیفر

 :و گفتم دیابروهام ناخوداگاه باال پر

که به سرت خورده، باعث تاب برداشتن مخت  يضربه ا نکهیمثه ا-

 .شده

 بده اومدم بهت سر بزنم؟: دیفر
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 .یکن یابراز م یمدل نیرو ا تیواقعا ممنون که نگران. ینه دستت مرس-

 :گفت ایرو به س دیفر

 .که بدجور هوس کردم ادیکمپوت رد کن ب هی-

دو  قا،یگشنگان افر نیتو حدقه چرخوندم و به اون دوتا که ع چشمامو

 یدارم بهش نگاه م دیکه د ایس. شدم رهیخوردن، خ یکمپوت م یلپ

 :زد و گفت یطونیکنم، لبخند ش

 .داغون شده یلیات خ افهیق-

 .خفه شو-

*** 

 ؟یکن یب چرا حرکت نمخو-

 :به من انداخت و گفت ینگاه نهیاز تو ا سام

 .منتظرم بابا ادرس رو برام بفرسته-

 :شدم و گفتم رهیتعجب بهش خ با

 ون؟یخونه عمه کتا میریمگه نم-

 .منم ادرس اونجا رو ندارم. دهیعمه که تازه خر يالیو میریم-

 يها دیاخر سر با تهد. شدم رهیخ ابونیکردم و از پنجره به خ یپوف هی

بابا و سام و مامان مجبور شدم بعد مرخص شدنم، همراهشون راه 
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همه  نیا لیدل. زود تر از ما رفته بودن مایالبته مامان و بابا و س. وفتمیب

 يها یخواستم تو مهمون ینم یقبال وقت. دمیفهم یاصرار رو نم

ر به زور هم که شده با نیاما ا. نبود ياجبار چیشرکت کنم، ه یخانوادگ

اصال حال و حوصله اونا رو . کردم یم دارید دیتجد لیبا فام دیبا

 ختیخواستم ر یمم داغون بود، اصال نم افهیق نکهیمخصوصا ا. نداشتم

رنگم برگشته بود اما هنوز رنگ ماست  کمی. نمیکدومشون رو بب چیه

 نکهیا يابا دکترم بر یحساب يدعوا هیبعد از . زدم یبودم و چشم رو م

. شد* کسیف یبه برداشتن سرج یباند سرم رو بردارم، اخر سر راض

از  یکیبودن، مجبور شدم  دهیدور زخم سرم رو هم تراش يچون مو ها

. نمونه ادیسرم ز يالبته دکتر گفت کاله رو.سام رو بردارم يکاله ها

عمرا اون کاله رو جلو . کنم ینم ردحرفاش خ يالبته من تره هم برا

 گهیشده باشه و نصف د دهیکه نصف موهاش تراش يسر. همه بردارم

 يرو صورتم کار يها يکبود يبرا. است عیضا یلیمو داشته باشه، خ

با  لیجن شده بود و مطمئن بودم کل فام هیام شب افهیق. نتونستم بکنم

بال اون سام بلند شد و به دن یگوش يصدا. کنن یمن، رم م دنید

به خاطر . جا به جا کردم کمیکه پشتم بود رو  یبالش. راه افتاد نیماش

 نیتر عیضا. سخت بود کمیشکسته ام، نشستن برام  يدنده ها
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عاشقانه و چرت و پرت  يرو گچ پام عکسا مایس. موضوع، گچ پام بود

کمون و الو و  نیبود و پام پر شده بود از گل و بلبل و رنگ دهیکش

کرده بود و روش  دایپ یخال يجا هیبه زور  ایس. لوس دخترونه ياعکس

همه شون رو پوشونده  يبا شلوار کتانم، رو. بود دهیاسکلت خفن کش هی

 ده،ییکش مایکه س ییچرت و پرتا دنیمونده که پدرام با د نمیهم. بودم

کم کم از شهر . تا دو ماه سوژه واسه مسخره کردن من داشته باشه

 هیکنم باز عمه پوالش رو دستش باد کرده و رفته  فک. میخارج شد

منم از . خورد يتو چاله افتاد و تکون بد نیماش. گرفته گهید يالیو

شانس اوردم زخم سرم . کنده شدم وسرم به سقف خورد یصندل

. درد دنده هام نفسمو بند اورد. مردم یوگرنه از سر درد م دیضربه ند

 . ام به سرم گهیدستم به پهلوم بود و دست د هی

 ؟یجنازه منو برسون يخوا یم. سام-

 .چاله داره نجایدونستم ا ینم-

 :جمع و جور کرد کردم و گفتم خودمو

 .خوبم. ستین یمشکل-

 ن،یو با هر تکون ماش ینیش یژله م نیع. خودتم هست ریالبته تقص-

 .ور و اون ور نیا یشیپرت م
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 .ژله گهیبه من م شعوریب. بهش اخم کردم نهیتو ا از

 .حسام یراست-

 هوم؟-

 قایدق میدیالبته ما هم هنوز نفهم. سرت اومده یینگو چه بال یبه کس-

اما خوب، بابا به همه گفته تصادف . شما سه تا افتاده يبرا یچه اتفاق

 .يکرد

 :در اوردم اداشو

بولدوزر  هیکه  شهیم جادیا یهمه تلفات فقط وقت نیا. يتصادف کرد-

 .از روم رد شده باشه

اونم در مورد تو  اتیبه جزئ یبه هر حال کس. يند یکال گفتم سوت-

 .دهینم تیاهم

شاس  کمیما  يالیفام. گفت یراست م. سام تکون دادم يبرا يسر

به . کردن یسرفه کرد، مرد؛ باور م اروی یگفت یاگه بهشون م. زدن یم

شد جز  یم دایسلول پ یتو بدنشون همه رنگ ایقول س

تو "گفت  یم دیبه فر ایوقتا هم س یگاه) مغز يسلوال.(يخاکستر

خالء . ستین یچیحسام، ه يالیامف يتو کله . مانهیحداقل تو کله ات س

  ".کامله



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ١١٥ 

 ادهیشد و به منم کمک کرد پ ادهیو سام پ ستادیاز حرکت ا نیماش

 هیفقط . دمید یرو نم الیشده بود و درست و کیهوا تار. بشم

که مشخص بود  اطشمیح. معلوم بود انجیاز ا ختیر یب اهیساختمون س

در باز  یپرسش چیه یسام زنگ در رو زد و ب. س دهیپر از درخت خشک

سرجام خشک شدم و  ال،یو اطیح دنیبا د. کمکم کرد حرکت کنم. شد

 .قورت دادم یاب دهنم رو به سخت

 .یپزشک لهیوس هی: کسیف یسرج*

در  يخاطره ا هیانداخت و  یترسناك م يلمایف ادیآدم رو  الیو اطیح

به  شتریخودمو ب. کرد یکنار دانشگاه تو ذهنم زنده م يمورد خرابه 

و  دهیخشک يمن از اون درختا. دست خودم نبود. کردم کیسام نزد

 ییصدا چیه. دمیترس یم ک،یتار طیو اون مح اطیوسط ح یاستخر خال

خودمم  ينفس ها يشد از صدا یباعث م نیهم. شد ینم دهیشن

 یم یچرت و پرت يزایچ نیواقعا خاك تو سرم که از همچ یعنی. بترسم

به . کردم اصال به اطرافم نگاه نکنم یانداختم و سع نییسرمو پا. ترسم

 :سام غرغر کرد. شده بودم رهیکچ گرفته ام خ يپا

 ؟يایخودت راه ب یتون یم. ینیچقدر تو سنگ. اه-
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پرور تر از تن . راه افتادم ییبهش رفتم و خودم به تنها يغره ا چشم

 یپنگوئن حرکت م نیع. کمکم کنه قهیدو دق رهیمیم. دمیسام تا حاال ند

واقعا  اطشیح. خودمو رسوندم اطیح يتا وسطا یبه سخت. کردم

ادامه بدم، سرمو باال  يطور نیتونم ا ینم گهید دمید. بود یطوالن

 یو نم کردیسام به ساختمون نگاه م. بخوام کمکم کنه مگرفتم تا از سا

توجه به من به سمت  یباز شد و ب ششیکه ن دیرو د یدونم ک

اخه . همون طور با دهن باز سر جام خشک شدم. دیساختمون دو

کونه محکم زدم تو گوشم که فک کنم سرخ  هی. ترسم یمن م شعوریب

کردم، نفس  یکه م ییبه خاطر تقال. تندتر از قبل حرکت کردم. شد

 ینرفته بودم که پام نم شتریمتر بهنوز چند . تر شدم بودن عیهام سر

و صورتم تو لجن فرو  نیکرد و با مخ افتادم رو زم ریدونم به کجا گ

از جام بلند .دمیچاله رو ند نیکور باشم که قبلش ا دیبا یعنی.رفت

 فیکث ممتمام لباسا. کردم زیشدم و نشستم و با انزجار صورتمو تم

کردم هر لحظه  یماحساس . یمهمون رمیسرم دارم م ریخ. شده بود

اما صد در صد مطمئن بودم . شهیتر م قیاون چاله داره بزرگ تر و عم

نثار  یفحش هی. ترس توهم زده بودم ياز رو. همش توهم خودمه

دستم تو لجن فرو . گذاشتم نیزم يکردم و دستمو رو یشخص مجهول
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. به دستم وارد کردم و سرمو باال گرفتم يفشار. ادمند یتیرفت اما اهم

به  دنینفس کش. مجسمه خشک شدم نیع دم،یکه جلو روم د يزیبا چ

جفت چشم  هیگشاد شده از ترسم، تو  يچشما... رفت ادمیکل از 

 یم رونیب شیانگار از اون دوتا چشم ات... قفل شده بود نیسرخ اتش

فشار هر ... کردمگلوم حس  يرو يفشار... بود نینگاهش خشمگ... زد

... نبود یچیه... دستم رو به طرف گردنم بردم... شد یم شتریلحظه ب

 ینم... تقال کردم دنینفس کش يبرا... شدم یاما من داشتم خفه م

... به گلوم چنگ زدم... شدم یداشتم خفه م... تونستم نفس بکشم

 يچشما نشدن به او رهیانگار با خ... تونستم دست و پا بزنم ینم

 یتقال م شتریو من ب دیکش یاون چشما شعله م... خ، فلج شده بودمسر

و موهام تو  دیوز یم يدیباد شد... اشک تو چشمام حلقه زد... کردم

دوباره ... شدم یداشتم خفه م... پلک زدم... شده بود ختهیچشمم ر

... دنیاون چشما شعله کش... پلک زدم... ختیاشکم ر... پلک زدم

جز تقال ... تونستم بکنم ینم يکار چیه... ترس فلج شده بود ذهنم از

تر  کیو به من نزد دنیاون چشما شعله کش... دنینفس کش يبرا

 يوز وز يصدا... رفت یم یاهیچشمام س... به گلوم چنگ زدم... شدن

کم کم ... نبود ژنیاکس... شد یم شتریعمق لجن ب... دیچیپ یتو سرم م
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از دستم  يکار... شدم یداشتم خفه م... تمدست از تقال کردن برداش

شعله هاش داشت ... اون چشما شعله ور تر شدن... اومد یبر نم

حس کردم ... وز وز تو سرم بلند تر شد يصدا... سوزوند یوجودم رو م

ته دلم ... ختیر یاشکام م... کرد رییتغ يدفعه ا هیباد  دنیجهت وز

گفت  یبهم م یاحساس هی ...کنم یم دایدونستم که بازم نجات پ یم

اون چشما شعله ... زد تحمل کن یم ادیفر ییصدا هی... ادیاون م

چشمام ... دیوز یتر م دیباد شد... شد شتریوز وز ب يصدا... دنیکش

شدم و  میاخر سر تسل... شد یم شتریعمق لجن ب... رفت یم یاهیس

که  دبو یرنگ دینور سف دمیکه د يزیچ نیاخر... هم افتاد يپلکام رو

 ...کرد یانگار شعله ها رو خاموش م

 رونیلجنا ب يسرم از تو. دیام رو گرفت و باال کش قهی یدفعه دست هی

که به سرفه  دمیکش قینفس عم هی. نبود ياز فشار خبر گهید. اومد

. دمید یرو نم ییبود رو چشمم و جا دهیعالمه لجن چسب هی. افتادم

چشمم رو پاك کرد و  يلجن رو یدست. کردم یپشت سر هم سرفه م

 :دمیسرفه هام که قطع شد، نال. نمیبب ومتونستم سام رو جلو ر

 .سام-

 :دیدستامو محکم گرفت و نگه داشت و پرس یکی
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 ؟یخوب-

داد و  یسام تکونم م. لحظه قفل کرد هیمغزم . هیندادم ک صیتشخ

کنم  یزد؟ حاال که دقت م یداشت حرف م. خورد یلباش تکون م

 نمیتونستم تمرکز کنم بب یاما نم دمیشن یصداشو م. زد یداشت داد م

قرمز جلو روم بود و من فلج شده  يانگار دوباره اون چشما. گهیم یچ

که منو زده بود نگاه  یبه اون یجیبا گ. وختطرف صورتم س هی. بودم

نشسته بودم و سام  نیمن رو زم. انگار تازه متوجه اطرافم شدم. کردم

آرش داد . بودن ستادهیهم کنارم ا نیو حس آرش و پدرام. رو به روم

 :زد

 .بخور یتکون هید  گم؟یم یچ يشنو یم. حسام-

 .آرش-

 :منو ول کرد و گفت يدستا پدرام

 . خونه یحاال داره واسه ما فرهنگ نامه اسم رو م-

 :دیبهش توپ تیبا عصبان سام

 .ببند دهنتو پدرام-

سام با . بغلم رو گرفتن و کمک کردن بلند شم ریز نیو حس آرش

 :دیصورت و دستامو پاك کرد و پرس يرو يمحبت لجنا
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 ؟يزد یداد م يشد حسام؟ چرا اونطور یچ-

گفته، چشمام گرد شد و با  یچ دمیفهم یوقت. مکث کردم هیچند ثان هی

 :گفتم يگرفته ا يصدا

 زدم؟ یداد م-

 :کرد و گفت یاخم سام

 وسط لجنا؟ يکرد که افتاد ریپات به کجا گ-

 یمن داد م. کردم یگشاد شده به سام نگاه م يهمونطور با چشما من

رو نداشتم و از ترس زبونم بند  يکار چیزدم؟ من که اصال فرصت ه

 زدم؟  یداد م ياومده بود؛ چطور

 اطیاتاق پدرام که از ح میرفت ه،یدور از چشم بق نیکمک آرش و حس با

رو تخت پدرام نشستم و به چشم غره هاش . خورد یجدا گونه پله م

 :داد زدم ،یموضوع ياداوریبا . ندادم یتیهم اهم

 .سام-

 :هوا و گفت دیکارم دو متر پر نیکه بغل دستم نشسته بود، با ا سام

 چته؟-

 .دست خودم نبود. داد زدم دیببخش-

 ؟يخوا یم یچ-
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 .نجایا انید برو بهشون بده و بگو زو نجایآدرس ا. زنگ بزن بچه ها-

به بچه  یحرف چیه ینکرد و ب یبار تو عمرش مخالفت نیاول يبرا سام

خودشو  ياز لباسا یکیپدرام به اصرار آرش . ها زنگ زد و آدرس داد

 شمیبعد سه تاشون از اتاق رفتن و فقط سام پ. بهم داد که بپوشم

 .موند

 :رفت، نگاه کردم و گفتم یور م شیسام که با گوش به

 .سام-

که فک کنم . از خودش در آورد ییصدا هی ارهیسرشو باال ب نکهیا دونب

 "هوم؟"گفت 

 ؟يکه اونقدر ذوق کرد يدیرو د یک اطیوسط ح گمیم-

 .به من انداخت یباال اورد و نگاه چپک سرشو

 داره؟ یبه تو ربط-

 ؟يباز کرد شتوین ياونطور یجان من واسه ک-

 :و گفت شیسرشو کرد تو گوش دوباره

 .به تو چه-

 نیا ریگیالبته بعدا پ. شدم الشیخیب ده،یجواب درست نم دمید یوقت

 یهر چ. از بچه ها نبود يهنوز خبر. گذشت یساعت مین هی. شمیم هیقض
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 دمیرس یم جهینت نیبه ا شتریکردم، ب یکه افتاده بود فکر م یبه اتفاق

کرد و افتادم تو  ریگ ییپام جا یوقت دیشا. خودمه التیکه همش تخ

قرمز و شعله هاش  ياون چشما ریاما تصو. خورده ییجا ملجن، سرم

از جلو چشمام کنار  د،یکش یزبونه م دمیکش یدرد م شتریب یکه هرچ

شده بود؟  رهیبه من خ نانهیبود؟ چرا خشمگ یاون چشما چ. رفت ینم

بود؟  یکه باعث شد اون شعله ها خاموش بشن، چ يدیاون نور سف

توهم  گهید نیا. دمیسرم کش خمبه ز یدست. شدم یم وونهید داشتم

 بود؟ یاتفاقا چ نیا لیدل. هم توهم نبود میلجن يلباسا. نبود

 .حسام-

 :دیبه سام دوختم که پرس نگاهمو

 ؟يزد یداد م اطیچرا تو ح-

 :به سام نگاه کردم و گفتم يبا کنجکاو. تو ذهنم زده شد يا جرقه

 بود؟ يصدام چطور-

 ه؟یمنظورت چ-

داد  میمعمول يعربده ها نیمثه هم ؛يدیدادم رو شن يصدا یوقت گمیم-

 نه؟ ای دمیکش یم
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 نیبه خاطر هم. نازك بود کمیراستش فک کنم صدات . خوب نه-

صدا  دمیدقت کردم فهم یزنه اما وقت یزن داره داد م هیپدرام فک کرد 

 .ادیم يبود ستادهیکه تو ا یاز سمت

دونستم  یزن؟ م هیداد  يصدا. حرف سام اخمام رفت تو هم نیا با

 زن؟ هی... بهم کمک کرده اما یکی

 رفتنت ربط داره؟ مارستانیاتفاق به ب نیا-

 :تعجب بهش نگاه کردم و گفتم با

 .نه-

 :باال انداخت يزد و شونه ا يپوزخند

 .ستمیمن احمق ن-

سام . ماجرا ها با خبر شه نیخواستم سام هم از ا ینم. نگفتم يزیچ

کنم،  یدارم نگاش م دهیکه کاهو د يگاو نیسکوت کردم و ع دید یوقت

 :گفت

 .فهمم یباالخره که خودم م-

 :انداخت و گفت شینگاه به گوش هی. سام زنگ خورد یگوش

 .دنیدوستات رس-
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منتظر  يا قهیچند دق هی. رفت رونیاز جاش بلند شد و از اتاق ب بعد

باز و بسته شدن در  يصدا. از سام و بچه ها نبود يرموندم اما خب

چشمامو بستم و دوباره باز . بشه دهیباعث شد نگام به سمت در کش

پشت سرم  واریبه د. هم وارد اتاق نشده بود یدر بسته بود و کس. کردم

ضربان قلبم باال رفته بود و تند . شدم رهیدادم و با ترس به در خ هیتک

 یاتفاق چیگذشت و ه يا قهیچند دق هی. دادم یم تند اب دهنم رو قورت

 :لب گفتم ریو ز دمیکش قینفس عم هی. وفتادین

بهم  ينطوریتوهم مسخره ا هیبه خاطر . خاك بر سر ترسوت کنن-

 . یختیر

از جا  دم،یکه شن یتق تق يکردم که با صدا یخودمو سرزنش م داشتم

صدا دوباره تکرار ... کردم یاشتباه نم... کردم زیگوشامو ت... دمیپر

از  ییحرکت سرجام نشستم تا صدا یب... بلند تر از قبل نباریا... شد

با ... ترسوند یمنو م یکم نیا... همه جا ساکت بود... نکنم جادیخودم ا

دوباره ... بود يعاد ریغ یلیسکوت خ نیاون همه آدم تو سالن، ا دوجو

سرمو به سمت ... ه سصدا از سمت پنجر دمیفهم... صدا تکرار شد

... به دهنم تا عربده نکشم دمیدستمو محکم کوب... پنجره برگردوندم

حاال پشت پنجره ... همون شعله ها... قرمز يهمون چشما... اون چشما
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 هیچشمام قفل شده بود تو ... نمیبب یبدن ایسر  تمتونس ینم... بود

بازم همون حس فلج ... تونستم تکون بخورم ینم... نیجفت چشم اتش

تنها ... دیترک هویبعد ... خاموش و روشن شد کمیچراغ اتاق ... شدن

... به در خورد یمحکم يضربه ... همون چشما بود دم،ید یکه م يزیچ

 دمیشن یرو م یو سام و عل ایس يصدا... دیکوب یمحکم به در م یکی

اما توان ... تونم داد بزنم یم متازه متوجه شد... زدن یکه منو صدا م

... دیچیتو اتاق پ يمانند غیج يصدا هی... رو نداشتم دنیکش ادیفر

انگار فقط با نگاه ... تونستم تکون بخورم یاالن م... چشمامو بستم

 دهیفا... رو گوشم گذاشتم مودست... شدم یکردن به اون چشما، فلج م

 يرو رو يزیچ يسرد... دمیشن یرو م غیج يهنوز صدا... نداشت يا

چشمامو محکم تر ... جرئت تکون خوردن نداشتم... گلوم حس کردم

 زیچشمامو باز کنم و چ دمیترس یم... بهم فشار دادم تا مبادا باز بشن

خون رو حس  یگرم... سوخت یگردنم به طرز وحشتناک... نمیبب يبدتر

... شد باز يبلند يدر با صدا... از جام تکون نخوردم... کردم یم

 .چشمام ناخودآگاه باز شدن

فقط . شدم رهیبا وحشت به پنجره خ. راهرو اتاق رو روشن کرد نور

دوباره . نبود ياز اون چشما خبر. شد یم دهید الیو ي دهیخشک يدرختا
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در خشک شده بودن و مات و  يو سام جلو یو عل ایس. به در نگاه کردم

هنوز دو . ه خودش اومدب ایاول از همه س. کردن یمبهوت منو نگاه م

 :گفت یبود که عل ومدهیسمتم ن هب شتریقدم ب

 .خورده س شهیپر ش نیزم. مواظب باش-

 :سمتم و با وحشت به گلوم نگاه کرد و گفت دیدو یتوجه به عل یب ایس

 شده حسام؟ گردنت چرا زخمه؟ یچ-

. دیبه گردنم کش یدست یبه سمتمون اومدن و عل اطیو سام با احت یعل

 . پر خون شده بود. به دستاش نگاه کردم

 .چاقوئه يجا -:یعل

 کارو کرده؟ نیا یک - :مامان

 دمید یپشت سرشونو نم. جلو در شدم مایمتوجه مامان و بابا و س تازه

منو  یمامان با نگران. ستادنیهمه پشت در ا دمیاما از سر و صداها فهم

از  يهم با کنجکاو امیس. تفاوت بود یب شهیبابا مثه هم. کرد ینگاه م

 :زمزمه وار گفتم. دیکش یپشت مامان سرك م

 .فلج شده بودم. شده بود رهیبه من خ. دیکش یشعله م. قرمز بود-

 ینم دایاما انگار کلمه ها رو پ دمید یداشتم به بچه ها بگم چ یسع

 :منو بغل کرد و گفت انهیناش یلیمحبتش گل کرد و خ ایس. کردم
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 .وفتهیبرات ب یاتفاق میذار یمما ن. آروم باش حسام-

دونست  ینم ایخود س یوقت. خنده ام گرفت یحساب ایجمله س نیا با

 یسوخت اما باعث نم یخواست کمک کنه؟ گلوم م یچه خبره، چطور م

انگار که خل . کردن یمنو نگاه م يجور هیهمه . شد خنده مو قطع کنم

به زور خندمو جمع . کنم یفکر رو م نیالبته خودمم هم. شده باشم

 :کردم و به سام گقتم

 .لطفا رونیبندازشون ب-

همه پچ پچ . خواست به سالن برگردن هیاز جاش بلند شد و از بق سام

 هیدونم از کجا  ینم یعل. داد هیسام در رو بست و بهش تک. کنان رفتن

 .گردنم رو پاك کرد يکرد و خون رو دایدستمال پ

 .ادبخو هیفک نکنم بخ -:یعل

 مارستان؟یب مشیببر ستیبهتر ن -:ایس

 .امینم مارستانیمن ب -:من

 :دیمنو نگاه کرد و توپ یحرص ایس

 .تو خفه شو-

 . خوب حرف گوش کردم و خفه شدم يبچه  هیمثه  منم

 :نشست کنارم وگفت ایس
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 .افتاده یمثه آدم بگو چه اتفاق-

بعد از  یعل. رو گفتم دمیو تو اتاق د اطیکه تو ح ییزایخالصه چ یلیخ

حرصشو رو گردن من  نیشده بود و ا یحرص یحرفام حساب دنیشن

 :سام از جاش بلند شد و گفت. کرد یم یبدبخت خال

 چه خبره؟ نجایا دیبگ شهیم-

و  ایس. دهیافتاد که سام تو اتاق بوده و تمام حرفام رو شن ادمی تازه

به من  یبا شرمندگ ایس. هم انگار مثه من حواسشون به سام نبود یعل

بفهمه اما کار از کار  يزیدونست دوست ندارم سام چ یم. نگاه کرد

 :گفت یحرص یعل. گذشته بود

 .میدون یما هم نم-

 :گفت یجیبا گ سام

 ه؟یمنظورت چ-

که ما هنوز  وفتهیحسام م يمثه امروز، برا ،یبیعج ياتفاقا هی -:ایس

 .هیعلتش چ میدینفهم

 براش افتاده؟ ییچه اتفاقا گهیبه جز امروز د-

بعد از . رفتن منو براش گفت مارستانیو ب ایس يخونه  يماجرا یعل

 :زد و گفت يسام لبخند ،یعل يحرفا
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 .زدم یحدس م-

 :با اخم گفت یعل

 ؟يزد یحدس م-

 .دمید ادیز نویا هیشب يخوب من موردا-

 :میگفت یجیبا گ ایو س من

 ها؟-

 :و گفت دیخند سام

 .کردم یمنم از اول بهتون کمک م د،یگفت یاگه از اول ماجرا رو برام م-

 :کالفه شد و با داد گفت یعل

 ؟یواضح تر حرف بزن شهیم-

 :لبخندشو جمع کرد و با اخم گفت سام

 .نییپا اریصداتو ب-

 :و گفت دیکش یقیسام نفس عم. شد رهیحرف بهش خ یب یعل

کار اونا * . beyond گنیکنم که بهش م یم تیفعال یانجمن هیمن تو -

 یم تیاونجا فعال قامیاز رف یکیمن و . در مورد اسرار ماوراس قیتحق

 .میکن

 *ماورا
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 :دهنش که باز مونده بود رو بست و گفت ایس

 به ما داره؟ یچه ربط نیخوب ا-

 :توجه به اون ادامه داد یب سام

 .کنم یمنم کمکش م یگاه. کنه یم يریاونجا جنگ قمیرف-

 :دیباز پرس ایس

 به ما داره؟ یچه ربط نیخوب ا -

 :گفت دیاز جا پر یعل

 جنه؟ هیسر  ریمشکالت حسام ز یبگ يخوا یم-

 .نهیرسه، هم یکه به ذهنم م يزیتنها چ د،یکه شما گفت ينطوریا -:سام

 :دمیغر تیانداختم و با عصبان ینگاه به سام و عل هی

 . دیانقدر چرت و پرت نگ. دیبس کن-

 :ستادیا یهم کنار عل ایس

 .جن باشه هیسر  ریز نایا ينه اتفاقا امکان داره همه -

 :گفتم دهیبر دهیبر

خودتونو قانع  دیخوا یحرفاتون فقط م نیبا ا. ایانقدر چرت نگو س-

 .داره دیگیکه شما م ینیبه جز ا یلیافته مطمئنا دل یکه م ییاتفاقا. دیکن
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-یجنابال. محترم يآره؟ آقا. میگیچرت و پرت م میپس به نظر تو دار. ا 

 یحاال که م. حرفا نیمن به جن اعتقاد دارم و از ا یگفت یم روزیکه تا د

 چرت و پرته؟ یگیماجرا هاست؛ م نیجن باعث ا هی دیشا یدون

 :ندادم که سام گفت جوابشو

به هر حال من . حسام یکن یفک م یکه چ ستیبرام مهم ن. الیخیب-

 .ششیپ میزنم تا بر یحرف م قمیبا رف

 رت؟یجنگ قیاون رف شیپ امیگفته من م یک -:من

 تا بکشنت؟ یانقدر صبر کن يخوا یم -:سام

 :دیبهت زده پرس یعل

 بکشنش؟-

 .امکانش هست. اوهوم -:سام

 آخه چرا؟ -:ایس

خوره  یخواست پاشم تا م یدلم م. باال انداخت يفقط شونه ا سام

برام  نمیا. گهیم يزیچ نیدونم عقلش کجا رفته که همچ ینم. بزنمش

که  ایس. حرفاشو قبول کردن ایو س یتعجب داشت که چطور عل يجا

کردم  یکنه چرا باور کرد؟ سع یم یعاقل يکه انقدر ادعا یاما عل یچیه

 تیفقط خودمو اذ تیفعال با عصبان. آروم کنم موخود قیعم يبا نفسا
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. تونم از جام بلند شم و با زدن اونا خودمو آروم کنم یکنم چون نم یم

 :سام از جاش بلند شد و گفت. تو سکوت گذشت يا قهیچند دق هی

 . تو سالن میبهتره بر-

 نیدورتر بایتقر. هیبق شیپ میاز جام بلند شدم و رفت ایو س یکمک عل با

هم کنار من  یو عل ایس. رو انتخاب کردم و نشستم هیجا نسبت به بق

کرد و اونا هم تند تند با  ینگاه م یو عل ایبه س نیبابا خشمگ. نشستن

من با  يبابا و دوستا یکال وقت. دادن یترس آب دهنشون رو قورت م

 ياحمقانه  يبود و به حرفا نییسرم پا. نهیوضع هم شن،یبه رو م وهم ر

 آدم ییجورا هیهمه مشغول حرف زدن بودن و . کردم یسام فکر م

سرمو با . همه ساکت شدن هوی. هیکرد تو حموم عموم یاحساس م

خفه خون  یقوم وحش نیباعث شده ا یچ نمیتعجب باال گرفتم تا بب

 يتو نگاه همه فقط کنجکاو. شدن رهیهمه به من خ دمیکه د رنیبگ

نشون  یعکس العمل هیکردم منتظرن تا من  یشد و حس م یم دهید

 :میپرس جیگ. بدم

 شده؟ يزیچ-

 :بزرگم گفت عمو

 .میزد یدر مورد ازدواج ناموفق تو حرف م میداشت-
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با تعجب پلک زدم و . عمو رو هضم کنم يتا حرفا دیطول کش هیثان چند

 :گفتم

 مگه من ازدواج کردم که بخواد ناموفق باشه؟-

 :به من رفت و گفت يچشم غره ا يناز خاله

 .گهید میگ یزهرا رو م ي هیقض-

 ایس. تو پهلوش تا خفه شه دیبا آرنج کوب یعل. ندهاز خ دیترک هوی ایس

منم هم خنده ام . و ساکت شد دیرو فهم یخوب منظور عل یلیهم خ

 هی ي هیقض نایا ایخدا. یبودم، هم عصبان جیگرفته بود، هم گ

باال  يازدواج ناموفق؟ شونه ا. رو تا کجاها کش دادن يخواستگار

 :انداختم

زود حرفمو عوض ... (خر چیبا ه یازدواج ناموفق چیمن تا به حال ه-

 .نداشتم یکس چیه) کردم

 :گفت) زهرا يبابا( کمیکوچ عمو

 ؟یگیدروغ م يتو روز روشن دار-

به . قشنگ رو اعصاب بود یعنی. دیخند یکنار دست من م زیر زیر ایس

 :پنجره اشاره کردم و گفتم
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من . گم یغ نمدر ضمن من درو. و شبه ستیالبته االن روز روشن ن-

مراسم  هیراه افتادم و از  نایعمل ابلهانه دنبال بابا ا هی یفقط ط

 .بگن ازدواج ناموفق نیفک نکنم به ا. سر در آوردم يخواستگار

 يزیپدرام لبخند تمسخر آم. گفت یشینازك کرد و ا یپشت چشم زهرا

 :زد و گفت

 .بگو بهت دختر ندادن. سوزه یدلم برات م نوینگو ا-

 . فکر کن ياون مغز پوکت هر جور دوست دار يتو تو-

 :دیبابا غر. شدن رهیحرف من همه غضبناك بهم خ نیا با

 .درست صحبت کن-

توجه به اون  ینزنم اما ب یکرد حرف یبا چشماش التماس م مامان

 :گفتم

 .زنم یحرف م تشیمن با هر کس مناسب با شخص-

از  شتریاز بابا ب .دمیترس یشد و البته من حساب یعصبان یحساب بابا

بابا خواست از جاش بلند شه که سام . دمیترس یقرمز م ياون چشما

 :امداد به کمکم اومد و دستمو گرفت و گفت تهیکم نیع

 .خدافظ. وقته رید گهیخوب د-
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 عیهم سر یو عل ایس. از ساختمون برد رونیو ب دیدست منو کش بعد

 :غرغر کرد شهیسام مثه هم. کردن و پشت سر ما اومدن یخدافظ

 یحرف هی دیحتما با. گهید يریجلو اون زبونتو بگ قهیدو دق يریم یم-

 ؟یگرفت یشد حداقل جلو بابا خفه خون م ینم. یبزن

 يبا اون پا.زد یو غر م دیکش یکشون منو دنبال خودش م کشون

 یکه سام منو م یبه خاطر سرعت. تونستم راه برم یم یچالغم به سخت

و تمام تمرکزم رو راه رفتنم  وفتادین یجهنم اطیکشوند، نگام به اون ح

 ایو س یعل م،یدیسام رس نیبه ماش یوقت. نیبود که با مخ نخورم زم

 :جلو ولو شدم و بهشون گفتم یصندلرو . عقب نشستن

 د؟یومدین نیشما مگه با ماش-

 :زد رو پاش و گفت ایس

 یمتاسفانه با تاکس. رفت پورشه بابامو ور دارم ادمیشد؟  یچ يدید-

 .میاومد

 :طرف عقب خم شدم به

 نداره؟ نیماش دیمگه فر-

با . شدم دیتازه متوجه نبودن فر. به من انداخت ینگاه خنث هی ایس

 :تعجب گفتم
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 کو؟ دیپس فر-

 يدیپرس یم يزد یفردا زنگ م یذاشت یم. افتاد ادتیچه عجب  -:ایس

 .گهید

 کجاست؟ دیبگو فر. حال ندارم. ایس اریدر ن يمسخره باز-

 .استیمیتولد ک -:یعل

 :دهنشو کج کرد و گفت ایس

 .برده نشمیماش. میک یبستن شیاره رفته پ-

. بود دیدوست دختر فر ییجورا هی ایمیک. خندم گرفت ایحرف س از

رنگ . خورد یحالمون ازش بهم م ایمن و س. بود یدختر نچسب و تفلون

رنگ پوستش و اسمش،  نیبه خاطر هم ایبود و س یپوستش شکالت

و  ایس يقهقهه  م،یدور شد الیکه از و کمی. میک یگفت بستن یبهش م

 .بع هوا رفت یعل

 د؟یخدا رو شکر خل شد-

با حرص . رو ادا کرد "ناموفق"و  "ازدواج" يکلمه ها دهیبر دهیبر ایس

 :دمیتوپ

 .نییتا از پنجره پرتتون نکردم پا شاتونوین دیببند-
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سام با . هم خودشونو به زور جمع و جور کردن و ساکت شدن اونا

 :گفت دیترد

از  کمیظاهرا تو . قمیرف شیپ میبر یک دمیمن به تو خبر م یپس عل-

 .یدو تا کمتر خل نیا

 یدر مورد چ دمیفهم یاما وقت. سام باز شد يبه خاطر جمله بند شمین

 :با حرص گفتم. زنه، اخمام در هم رفت یحرف م

 .امیمن نم-

 :و سام هم زمان با هم گفتن ایو س یعل

 .تو خفه شو-

 یزندگ نیبگه ا نایبه ا ستین یکی. لطفشون بود تینها نیا واقعا

با اخم به . نه شما رمیبگ میدر موردش تصم دیخودمه پس خودم با

 . شدم رهیجاده خ

 . ور دار اون کالهو -:سام

پشت سرش . در اومد ایرو در اوردم و پرت کردم عقب که اخ س هکال

 :شد دهیغرغرش شن يصدا

 .رفت يکورم کرد. دستت بشکنه یاله-
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زود . دارم دیجد امیپ هی دمیبرداشتم که د مویتوجه به اون گوش یب

بدتر  نیاز ا تیوضع يخوا یاگه م«. شماره ناشناس بود. بازش کردم

دونه قراره  یکه هست م یخوب هرک» .دوست سام نرو شینشه، پ

 نیاز ا یو عل ایفقط من و سام و س ؟یاما ک. ببره قشیرف شیسام منو پ

 :گفتم بلند. میموضوع خبر دار

 ست؟یاشنا ن یکس يبرا... 093746-

 .بخون گهیبار د هی -:ایس

. شناختن یکدوم اون شماره رو نم چیشماره رو خوندم اما ه دوباره

دوباره  ایحتما س. برگردوندم بمیرو به ج یشدم و گوش الشیخیب

 ایو س یو عل ستادیا ایس يسام جلو خونه . گل کرده شیمسخره باز

 .خواستم در رو باز کنم که سام قفلش کرد. شدن ادهیپ

 ؟يچرا درو قفل کرد-

با من . یبمون تیروان يدوستا شیذارم پ یدرصدم فک نکن که م هی-

 .خونه يایم

 رهیخ یو عل ایمدت پنجره سمت سام باز بود و من به س نیا تمام

اخماش درهم رفت  یحساب »تیروان يدوستا« دنیبعد از شن ایس. بودم

 .شد رهیبه سام خ نیو خشمگ
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 رفته بابا خونه س؟ ادتیمگه . سام یه-

 هیبحث مسخره ات با بابا رو با  نیخونه و ا يایاما تو م. نرفته ادمی-

 ؟يدیفهم. یکن یتموم م یمعذرت خواه

 . از جاش کنده شد نیپاشو رو گاز گذاشت و ماش بعد

 دم،یشن یکه م ییاز سر و صدا. باز کرد دیدر خونه رو با کل سام

 . هم برگشتن نایباباا دمیفهم

 برم تو اتاقم؟ یواشکیمن  شهیسام نم گمیم-

 .تلفن تموم شه يامشب اون ماجرا نیبهتره هم. اصال حرفشم نزن-

 ونیزیتلو يبابا جلو. و پشت سرش وارد سالن شدم دمیکش یاه

داشت  نکهیمثه ا. اومد یمامان از اشپزخونه م ينشسته بود و صدا

روشو  یحت. اروم به سمت بابا رفتم. خوند یواسه خودش اهنگ م

 :گفتم. برنگردوند تا بهم نگاه کنه

 .سالم بابا-

 :ادامه دادم. بهم نداد یمعمول جواب طبق

 یمن معذرت م. یهست ینم به خاطر اون تلفن از دستم عصباندو یم-

 .خوام
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اگه به خاطر سام نبود، صد سال . رو بگم نایجونم باال اومد تا ا انگار

از جاش بلند شد و رو به  هویبابا . کردم ینم یازش معذرت خواه اهیس

 هیاونم . قدم عقب رفتم هیاز کارش شوکه شدم و با ترس . ستادیروم ا

بعدش فقط سوزش صورتمو حس . قدم جلو اومد و دستشو باال برد

مبل  يبود که سرم کج شد و اگه دسته  ادیشدت ضربه انقدر ز. کردم

 :بابا داد زد. افتادم یم نیگرفتم، رو زم یرو نم

و بعدش  یکن یخواد بار پدرت م یدلت م یهرچ. احمق يپسره -

 ح؟یآدم انقدر وق د؟یببخش یگیم

بابا رو مبهم  يکرد و صدا یخورده بود، گزگز م یلیکه س میراست گوش

 :گم، دوباره داد زد ینم یچیه دید یبابا وقت. دمیشن یم

 .ذارم یبعد زندت نم يدفعه -

اروم از . لیفعال دعوا تعط یعنیجمله اش  نیخوب ا. نشست رو مبل بعد

و سام تا نشستم رو تختم، در باز شد . تو اتاقم دمیپله ها باال رفتم و پر

به جعبه نگاه کردم و . جعبه دستش بود، وارد اتاق شد هیکه  یدر حال

 :شدم که گفت رهیبه سام خ یسوال. س هیاول يجعبه کمکا دمیفهم

 .صورتت باد کرده-

 ه؟یچ ایباز یقرت نیا. خورم یکه کتک م ستیبارم ن نیاول-
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 :رو گذاشت رو صورتم و گفت خیتکه  هی سام

 گوشت خوبه؟-

 .شنوم یوز وز م يصدا کمی-

 .شهیخوب م. به خاطر ضربه س-

 .کن یبگو برو معذرت خواه یشد؟ حاال ه یچ ینیب یم-

 .یهر موقع بابا خونه بود، تو فرار کن ستیالزم ن گهیبه جاش د-

. مضحک شده بود یلیام خ افهیق. انداختم نهیبه ا یهمون جا نگاه از

سام . بلند شد میگوش زنگ يصدا. سرم قرار بود فردا برم دانشگاه ریخ

 .رو برداشتم یزنگ زده که من زود گوش یک نهیخم شد رو تخت تا بب

 .دییبفرما-

-..... 

 ؟یزن یچرا حرف نم-

-.... 

 .یمزاحم روان-

بوده که خواسته سر به  ایس نمینگاه کردم بب. رو قطع کردم یگوش بعد

به سام . برام اشنا بود کمیاما . شناختم یشماره رو نم. نه ایسرم بذاره 

 :گفتم
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 ؟یشناس یرو م... 093746-

 ؟یپرس یسوالو م نیچند بار ا-

 :باال رفته بهش نگاه کردم و گفتم يابرو با

 دم؟یسوال رو پرس نیا یمن ک-

 .يدیپرس نیتو ماش-

که  هیهمون شماره ا نیا. شماره برام آشناست نیاومد چرا ا ادمی تازه

سام از جاش بلند شد و جعبه رو . داون اس رو برام فرستاده بو

 :رفت، گفت یم رونیبرداشت و همون طور که از اتاق ب

 . زنم تو دهنت یکه م يارینه نم. قمیرف شیپ میریپس فردا م-

مورد  نیدر ا دیفک کردم که چرا سام با نیو به ا دمیکش یقیعم نفس

 کنه؟ لهیانقدر پ

************** 

 .صبح شده. شو داریحسام ب-

لنگ لنگان به طرف . مامان از جام بلند شدم يو دادا غیج يصدا با

 یدرد م یلیسرم خ. تو صورتم دمیمشت اب پاش هیرفتم و  ییدستشو

بمب تو سرمه که هر لحظه ممکنه منفجر  هیکردم  یاحساس م. کرد

 .شه
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 شرتیشلوار و ت هی. رو انداختم رو سرم و به طرف کمد رفتم حوله

سام موهامو کوتاه کرده بود و دو طرف سرم  وزرید. دمیپوش يسورمه ا

 يبا شلوار رو. بودنش نبودم عینگران ضا گهیاندازه مو داشت و د هیبه 

 :داد مامان اومد يدوباره صدا. گچ پام رو پوشوندم

 .شو داریب. حسام-

مامان که دهنشو باز کرده . و وارد اشپزخونه شدم نییاز پله رفتم پا زود

 :من گفت دنیخواست دوباره داد بزنه، با د یبود و م

 بدبختمو جر ندم؟ يشدم که من حنجره  داریب یبگ يریمیم-

 .خودم گرفتم يلقمه برا هیو  زیپشت م نشستم

 بابا کو؟-

 .ریرو برده تعم نیماش-

 چرا؟-

 .شده يکرد سوار گار یادم احساس م. داد یصدا م-

 من؟ يدیم يچا هی-

 .زمیصبر کن بر-

دادم و  یلب ریجوابشونو ز. با هم وارد شدن و سالم دادن مایو س سام

 :و گفت دیدستمو قاپ يتو يسام لقمه . دوباره مشغول خوردن شدم
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 ؟يامروز کالس دار-

 .فک کنم-

 :گفت زیتمسخر ام مایس

 .کالساش خبر نداره میهنوز از تا. نیمملکتو بب يدانشجو-

تو که دو ساله پشت . من حداقل دانشجوام. حرف نزن گهید یکیتو -

 .يکنکور

بابا دهنشو  ينگام کرد و خواست جوابمو بده که با صدا یحرص مایس

 .بست

 .به خواهرت احترام بذار. حسام یه-

که زبونشو  مایکردم در جواب س یتو حدقه چرخوندم و سع چشمامو

جلو روم  يچا وانیل هیمامان . نشون ندم یبرام در اورده بود، واکنش

 :دیگذاشت و پرس

 .يخور نبود ییتو که چا-

 .هوس کردم-

زود تر از همه از جام بلند . سرشو تکون داد و کنار بابا نشست مامان

 ایس يرو از رو تخت برداشتم و شماره  یگوش. شدم و رفتم تو اتاقم

 :هنوز بوق اول کامل نخورده بود که جواب داد. رو گرفتم
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 ؟یهست یکدوم قبرستون. مسالم داش حسا-

 .خونه ام-

 ؟يسر کالس بعد تو هنوز خونه ا ادیخونه؟ بابا االن اون برج زهرمار م-

 .عجله کن

 .وفتمیاالن راه م. باشه بابا-

و چند تا کتاب که دم دستم بود رو  دمیکش رونیاز تو کمد ب فمویک

خونه خارج  یو از در پشت بمیرو گذاشتم تو ج یگوش. انداختم توش

 کمیهنوز صورتم . جلو چشم بابا باشم يادیخواست ز یدلم نم. شدم

وقت بود  یلیخ. دمیکش رونیب بمیرو از تو ج گاریپاکت س. کبود بود

 ابونیخ. گوشه لبم و با فندك روشنش کردم تمشگذاش. بودم دهینکش

سه چهار نفر  هی. شد یاز کنارم رد م نیماش هی یخلوت بود و گه گاه

دونم چرا اما توجهم به اونا جلب  ینم. بودن ستادهیرو ا ادهیهم تو پ

به من نگاه  يبد يجورا هیچهار نفر هم سن و سال خودم بودن و . شد

دوباره به . نداشتم ینگاه به سرتاپام انداختم خوب مشکل هی. کردن یم

برام اشنا بود اما مطمئن بودم تا  یلیچهره هاشون خ. شدم رهیاونا خ

هر چهار  يشدم، کله  یاز کنارشون که رد م. شوندمیند ییحاال جا

چهره هاشون خشن بود . داشتم يحس بد. نفرشون با من حرکت کرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ١٤٦ 

 يکار چیبزنن، ه منوصد در صد اگه بخوان . داشتن یبزرگ يکالیو ه

که  يجور. قدم هامو تند تر کردم. تونم در برابرشون انجام بدم ینم

وارد  یو وقت دمیزود به دانشگاه رس یلیخ. دمیدو یداشتم م گهید

 يچند روزه انقدر اتفاقا نیا. دمیکش قینفس عم هیسالن شدم، 

در کالس  کینزد. ترسم یم یمزخرف زیبرام افتاده که از هرچ بیعج

استاد . زد یحرف م یمیکه داشت با استاد کر دمیرو د ایس دم،یرس هک

استاد دانشگاه  نیو البته احمق تر نیو خشن تر نیبداخالق تر یمیکر

اونا شدم و به  کینزد. بود و من خر اول ترم کالسمو با اون برداشتم

 :حرفاشون گوش کردم

 .گهیسوال د هیاستاد -:ایس

 :گفت یحوصلگ یبا ب استاد

 .بفرما-

 داره؟ یچه ربط یخواستم بدونم انتگرال سه گانه به نقاش یم دیببخش-

 :شد و گفت رهیخ ایبه س نیخشمگ استاد

رو  یبه نقاش یتلسکوپ يبراتون ربط کسرها دیخوا یم. یسعادت يآقا-

 بگم؟

 :با ذوق گفت ایس
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 .من بود يسوال بعد نیا قایدق. استاد شمیممنون م-

 یچرتو پرتا م نیبا ا ایدونستم س یم. شدم یاز خنده منفجر م داشتم

 يجور هی د،یکه منو د ایس. خواد سر استاد رو گرم کنه تا من برسم

. شدن، راحت وارد کالس بشم دهیکه من بدون د ستادیاستاد ا يجلو

همه بچه . تو کالس دمیاروم اروم و لنگ لنگان حرکت کردم و زود پر

 لیکه دوباره بلند شد، دل ایس يصدا. رفتن یم سهیر ندهها داشتن از خ

 :دمیاونا رو فهم يخنده ها

 يربط انتگرال دوگانه به هنر ها. سوالمه نیاخر نیا. استاد یاوه راست-

 ه؟یچ یتجسم

 :گفت زیام دیحرفشو قطع کرد و تهد استاد

 نیاگه هم. دیریگ یوقت من و کالسمو م دیشما دار. یسعادت يآقا-

 .دیوفتیترم رو ب نیا دمیبهتون قول م د،یاالن سوال هاتون رو تموم نکن

اما به خاطر شما  دمینرسمن هنوز به جوابام  نکهیبا ا. چشم استاد-:ایس

 .پرسم ینم یسوال گهید

 یرو گاز م نیبچه ها که از خنده زم دیبا د. وارد کالس شد ایس بعد

 :زدن، گفت

 .دینیب یانگار برنامه طنز م. گهیخوبه د-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ١٤٨ 

سالم دادم و کنار . میرفت دیو فر یمنو گرفت و با هم به سمت عل دست

نگاه  هی. بزنه که استاد وارد شد یخواست حرف ایس. نشستم ایس

 :گفت یلب ریز ایس. انداخت و سرجاش نشست ایبه س یحرص

 .اعصاب نداره-

داشتم  یشده بودم و سع رهیطول کالس من مثه منگال به استاد خ تو

 .زنه یحرف م یبفهمم در مورد چ

چونه  ایس. کرد یم يمشغول بود و ظاهرا داشت باز شیبا گوش دیفر

 یوسط کالس م يزیچ هیبار  هی قهیو هر چند دق زیشو گذاشته بود رو م

استاد  ياز حرفا یچیس و ه دهیفا یتالشام ب دمید یمنم وقت. پروند

که با دقت به استاد نگاه  یتنها کس. زیفهمم، سرمو گذاشتم رو م ینم

 گهید يفک کنم حواسش جا. کرد یالبته فقط نگاه م. بود یکرد، عل یم

 :اخر کالس استاد گفت. بود يا

بعد  يو جلسه  دیکن یم هیطرح ته هیکه دادم،  یحاتیطبق توض-

 .دیدیم لیتحو

 :گفت ایرو به س دیفر. از کالس خارج شد بعد

چه  چارهیب نیآخه درس ا ؟یگفت یبود که م ییاون چه چرت و پرتا-

 .داره یاضیبه ر یربط
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 :ابرو باال انداخت و گفت ایس

جوابمو  نیهم يبرا. بهم ربط دارن دیده بود که شاخودشم شک کر-

 نجایگم، االن ا یدونست دارم شر و ور م یاگه م. نداد و گفت بس کنم

 .نبودم که

درس  سیتدر يبندم برا یاستاد انقدر خنگ؟ شرط م. حقشه:یعل

 . خودشم مشکل داره

 ه؟یماجراش چ م،یبد لیکه گفت تحو یطرح نیا

 یکیهر کدومشون منتظر بود اون . بهم کردن ینگاه هیسه تا  اون

 یاستاد گوش نم يسه نفرشون به حرفا نکهیاما مثه ا. بده حیتوض

 .کردن

 .امینم يبعد يمن که جلسه . ولش کن-

دور و بر دانشگاه  گهیهفته د هیتو تا  میدونست یهم م یگفت ینم: ایس

 .یشینم دهید

********* 

 ایپشت بندم س. دمیکش يا ازهیگوشه چشممو پاك کردم و خم اشک

 :دیو بهم توپ دیکش يا ازهیهم خم

 ومد؟یدهنت کش ن. گهیبس کن د-
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 :دمیوار نال زمزمه

 .ادیخوابم م-

تار  یلیبچه ها خ ریپر اشکم، تصو يباز و چشما مهین يپشت پلکا از

همه با . دمیکش ازهیو دوباره خم دمیبا انگشت اشاره چشممو مال. بود

 دیو فر ایجلو کنار سام نشسته بود و س یعل. میسام اومده بود نیماش

 ي ازهیخم هی يدهنمو برا. نشسته بودن نیهم کنار من، پشت ماش

. بهم زد، بسته شد ایکه س یکه خود به خود با پس گردن مباز کرد گهید

 :به عقب برگشت و گفت یعل

 ؟يدینخواب شبید-

 :افتاد رو هم و گفتم پلکام

 .دمیوابچرا بابا خ-

 .بود نیآنال شبیتمام د. زنهیزر مفت م: ایس

 :دادم و خواب الود گفتم هیتک شهیبه ش سرمو

 .خفه شو-

راه فرار بودم که امروز با  هیدنبال . بودم دهیاصال نخواب شبید قتشیحق

کل  ایاما به قول س زدمیسر م میهم به گوش یهر از گاه. بچه ها نرم

به خودم  يدیگشتن تو اتاق با ناام یبعد از کل. نبودم نیرو آنال شبید
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 وسام پنجره و در اتاق ر. وجود نداره يراه فرار چیاعتراف کردم که ه

چشمام گرم شده . وفتمیقفل کرده بود و من مجبور شدم باهاشون راه ب

 :وسط خوابم و گفت دیجفت پا پر دیکه فر دمیخواب یبود و داشتم م

شد همون سام و  ینم م؟یکن یهمه لشکر کش نیحاال الزم بود ا-

 حسام برن؟

روم  ویگوش شبید نکهیهنوز به خاطر ا. که اصال حرف نزن یکیتو : ایس

 .میاز دستت عصبان يومدیو ن يقطع کرد

 .بود ایمیهم دست ک یگوش. بودم ایمیتولد ک یدون یخودت که م: دیفر

اتفاقا  نیممکنه هم م،یک یبده دست بستن شویآدم گوش یوقت. گهید آره

 .ادیب شیپ

 یپس گردن هی دیفر دمیفهم دم،یکه شن ییاز صدا. دمیآلود خند خواب

 . کرده اینثار س

 حسام؟ رمیقهوه برات بگ هی: سام

 يا ازهیخم. بهش انداختم ینگاه نهیپلکمو باز کردم و از تو ا يال

 :و گفتم دمیکش

 .پره یخوابم نم زایچ نیبا ا-

 .زود چشمام گرم شد یلیخ. چشمامو بستم دوباره
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 ؟يدیکپ یم شبید يمردیم: ایس

بهش بدم،  یجواب نکهیهم مانع نشد و من قبل از ا ایس يدفعه صدا نیا

 .خوابم برد

******** 

 .مسئله برام سواله نیخودمم ا:سام

 نیاما ع رهیمیداره م نیا. اما من واقعا براشون متاسفم دایببخش:ایس

 .ستین الشونمیخ

 ره؟یمیداره م نیبدونن ا دیاونا از کجا با: یعل

که حسام تازه  يبه جز همون دو بار. دنشیکه د مارستانیتو ب: دیفر

 اومده بود تو بخش، بهش سر زدن؟

دونم  ینم. اما بابا نذاشت ادیکردن که ب یاصرار م یلیمامان خ: سام

گفتم  یشناختم، م یاگه بابا رو نم. کنه یم يچرا بابا انقدر از حسام دور

 .کنه یم يترسه که ازش دور یاز حسام م

 :کرد و گفت یکوتاه يخنده  ایس

 .واقعا خنده داره. شما و ترس يبابا-

کامل  ياریچشمام بسته بود اما با هش. نگفت يزیچ یکس گهید

دوست نداشتم در مورد رفتار مامان و بابا . کردم یحرفاشونو گوش م
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بابا از همون . اونا اصال برام مهم نبود به هر حال رفتار. بحث کنن

. گفتم یکابوس که فقط از سر ترس بهش چشم م هیبرام شد  یبچگ

پس . ستمیبابا مهم ن يعنوان برا چیکه به ه دمیبزرگ تر که شدم، فهم

 یخواست بکنه بازم نم یم يمامانم هر کار. ارزش شد یاونم برام ب

 یلیخ. رهیبگ مایم و سفوران احساساتشو در برابر سا يتونست جلو

 مایسام، س نیب یفرق هی یاز نظر عاطف شهیکرد اما هم یمالحضه منو م

که جفتشونو فقط در  يطور. شداونم برام کم رنگ . و من وجود داشت

گفت بابا رو در همون حد هم  شهیم. دوست دارم بهیحد دو تا غر

تونستم  یوقت نبودم اما نم چیو ه ستمین يا هیادم کن. دوست ندارم

 یدلم نم د؟یکن یو بگم چرا به من توجه نم رمیمامان و بابا رو بگ ي قهی

رفتارشون  نیبه ا من. و در مورد اونا حرف بزنن ننیخواست بچه ها بش

 يا ازهیخم. خوردم و چشمامو باز کردم یتکون هی. عادت کرده بودم

دستشون بود و بهش  وانیل هی دیو فر یعل. و به اونا نگاه کردم دمیکش

از سام . خوردن یم کیو سام هم داشتن ک ایس. شده بودن رهیخ

 :دمیپرس

 م؟یدیهنوز نرس-

 .دیهر چهار تاشون به سمت من چرخ ي کله
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خوابتو جبران  يکسر یجنابال میمنتظر بود. میدیساعته رس مین: سام

 .یکن

 .ندارم یموضوع احساس خوب نینسبت به ا گمیمن هنوزم م-

 :بهم رفت و گفت يم غره اچش سام

 .خفه شو گمیو من هنوزم م-

دو  يخونه  هی. رو به روم کردم يبه خونه  ینگاه. شدم ادهیپ نیماش از

سام با مشت چند بار به در . روح یساده و ب يبا نما کیکوچ يطبقه 

 :دیپرس دیفر. دیکوب

 نداره؟ فونیآ-

هم  بایپسر تقر هیسام جوابشو بده، در باز شد و چشمم به  نکهیاز ا قبل

 :پسره صداشو صاف کرد و گفت. سن سام افتاد

 .تو نیایب. دیخوش اومد. سالم سام-

 .در کنار رفت يبه تک تک ما انداخت و از جلو ینگاه بعد

 اطیح هی. میاول از همه وارد شد و ما هم پشت سرش حرکت کرد سام

پر از درخت بود و سمت  اطیگوشه ح. رومون بود کوچولو و داغون جلو

هر لحظه امکان داشت  واراید. و شکسته بود یچوب لیاش، وسا گهید

 يها یخرده و کاش شهیهم پر بود از ش اطیو کف ح نییپا زهیبر
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پسره در . میدیرس يو به در ورود میاط رد شدیزود از ح یلیخ. شکسته

 :خونه رو باز کرد و گفت

 .دییبفرما-

نگاه به ما سه تا  هی یعل. سام هم دنبالش رفت. رفت تو خونه بعد

 :انداخت و گفت

 د؟یستادیچرا ا-

نسبت به  یدونستم اما خودم احساس خوب یاون دوتا رو نم دیترد لیدل

بهم  یتونه کمک یهم نم اروی نیمطمئن بودم که ا. خونه نداشتم نیا

دست منو گرفت و . دیکش یقیچشماشو گشاد کرد و نفس عم ایس. بکنه

و  شتریبا پا گذاشتن تو اون خونه، احساس بدم ب. پرتم کرد داخل خونه

روش  قشیدست مبل جلو روم بود که سام و رف هی. شد نیسرم سنگ

 میشونیبه پ یتعارف کنار سام نشستم و دست یب. نشسته بودن

معذب  کمیکارش  نیبا ا. کرد یمنو نگاه م رهیخ رهیپسره خ. دمیکش

کردم منتظره هر لحظه  یکرد که احساس م ینگاه م يطور. شدم

کنارم  يهم رو مبال دیو فر یو عل ایس. انجام دادم ياعتراف کنم کار بد

بعد . ما داد لیلبخند مسخره تحو هیپسره از جاش بلند شد و . نشستن

 :آروم در گوش سام گفتم. به سمت آشپزخونه رفت
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 ه؟یچ قتیاسم رف-

 .باراد-

 چند سالشه؟-

 :به من انداخت و گفت ینگاه چپک هی

 .به تو چه-

دستمو گرفت  ایس. حرفش دهنمو بستم و صاف سرجام نشستم نیا با

 .بهم نگاه کرد یشد و با نگران مونیبگه که انگار پش يزیو خواست چ

 ؟یکن ینگاه م ينطوریشاخ در آوردم ا ه؟یچ-

 ؟يچرا انقدر سرد-

 :باال انداختم يا شونه

 .یداغ یلیحتما تو خ-

شد سرم  یبودن تو اون خونه باعث م. از حرفم مطمئن نبودم خودم

و رنگ  دهیدونستم رنگمم پر یم. ننیبشه و چشمام تار بب نیسنگ

 هیباراد با . بگم ایبه س يزیخواست چ یاما خوب دلم نم. ماست شدم

 يتعارف کنه، رو یبه کس نکهیاومد و بدون ا رونیاز آشپزخونه ب ینیس

من نشست و دوباره بهم  يخودشم درست رو به رو. گذاشتش زیم

بود و  یمشک یداشت و موهاش مشک یرنگ یشیم يچشما.شد رهیخ
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 لویدرست مثه سام بود و از صد ک کلیاز نظر قد و ه. یپوستش گندم

 .زد ورزشکاره یداد م يمتر

 :براداشت و گفت ینیاز تو س وانیل هی سام

 .مهمون داداشمه که بهت گفت نیا-

 :زد يلبخند باراد

 .زدم یاز شباهتتون حدس م-

 :کالفه گفت یعل

 م؟یخودمون بگ ایکرده  فیسام براتون ماجرا رو تعر-

 .دیخودتون بگ شمیممنون م. نگفت یخاص زیسام چ: باراد

 ...شروع شد ایاز خونه س زیخوب فک کنم همه چ: یعل

 :وسط حرفش و شتاب زده گفت دیپر ایس

 .شروع شد نایاز خونه حسام ا یهمه چ. نه نه-

 :کرد و گفت یاخم سام

 ه؟یمنظورت چ-

و حسام برگشت خونه، همون  تیاونشب که باباتون رفت مامور: ایس

 درسته؟. بود، دزد اومد خونتون شیکه مراسم خواستگار يروز
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خونه و  میرفت و ما هم برگشت نایبابا از همون خونه عموا. آره: سام

 به حسام داره؟ یچه ربط نایاما ا. س تهخیبهم ر یهمه چ میدید

 ده،یم حیدانش اموز خنگ توض هیانگار که داره جدول ضرب رو به  ایس

 :گفت

 دهیدزد لتونیاز وسا یچیاما ه. زنه یاول که خونه شما رو دزد م-

 یرو دزد نم لمیاز وسا یچیه. زنه یروز بعد خونه من رو دزد م. نشده

 یکه حت یروز بعدش تو خونه من همه مون در حد مرگ از کس. بره

و خدا رو شکر  رهیم شیحسام تا مرگ پ. میخور یکتک م مش،یدیند

 يخونه عمه شما، اون اتفاق برا اطیتو ح عدشچند روز ب. شهیخوب م

و گردن  وفتهیم گهیاتفاق د هیساعت تو اتاق  هیو بعد از  وفتهیحسام م

. شهیم دهیباشه، با چاقو بر دهیرو د یخودش کس نکهیحسام بدون ا

نفر داره  هیکنه  یکرده که احساس م فیحسام چند بار هم برام تعر

 . کنه یم بشیتعق

 :بعد دوباره ادامه داد. حرفاشو هضم کنن هیسکوت کرد تا بق کمی

 .از همون روز شروع شده زیهمه چ ؟ینیب یم-

 بایدر عرض تقر دمید یمزد،  یداشت در موردش حرف م ایکه س حاال

 یواقعا نم. دهیبرام افتاده و من ککمم نگز ییسه هفته چه اتفاقا
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تو اون خرابه و نه به  دنمینه به اون ترس. حد شجاعم نیدونستم تا ا

 ...نیا

 :جام خشک شدم و داد زدم سر

 .خرابه-

 :همه به سمتم برگشت و دوباره داد زدم کله

 .از اون خرابه کنار دانشگاه شروع شد یهمه چ-

 :زد و گفت یباشه، بشکن دهیرو فهم يزیهم انگار چ ایس

 .گهیراست م-

منگال ما رو نگاه  نیع هیخبر داشت و بق ایاون خرابه فقط س يماجرا از

کرده بودم رو  فیبراش از اون خرابه تعر یتند تند هر چ ایس. کردن یم

رد و  ینگران ي، باراد و سام نگاه هابا تموم شدن حرفاش. به همه گفت

 :لب گفت ریبدل کردن و سام ز

 .ستیاصال خوب ن نیا-

به جلو خم  يکرد، با کنجکاو یکه تا اون لحظه ساکت ما رو نگاه م دیفر

 :شد و گفت

 ست؟یاصال خوب ن یچ-

 :شد و گفت رهیبه چشمام خ باراد
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 .يشد یوارد اون خرابه م دینبا-

از جا بلند شد و به سمت اتاق گوشه هال  يا گهیحرف د چیه یب بعد

 دیفر.ما انداخت و دنبالش راه افتاد جیگ يها افهیبه ق یسام نگاه. رفت

 .دیهورت کش یالیخیبرداشت و با ب ینیاز تو س يچا وانیل هی

 :تاسف تکون داد و گفت يبه نشونه  يسر یعل

 .ینگران چارهیب نیچقدر تو واسه ا-

 به حالش داره؟ یبودن من چه فرقن اینگران بودن : دیفر

به چونه اش  یدست ایس. جوابشو نداد و با اخم بهش نگاه کرد یعل

دونستم داره فک  یم. شد رهیخ زیبه م يشده ا زیر يو با چشما دیکش

 ومد،یم شیکم پ یلیخواست فک کنه، که خ یهر وقت م ایس. کنه یم

 :آروم گفتم. شد یم یختیر نیا

 ه؟یموضوع چ ختن؟یحرفا، بهم ر نیا دنیچرا اونا با شن-

 :گفتم آروم

 ه؟یموضوع چ ختن؟یحرفا، بهم ر نیا دنیچرا اونا با شن-

وارد  ینگران يموقع در اتاق باز شد و سام و باراد با چهره ها نیهم در

 یما، اه یسوال ينگاه ها دنیباراد سرجاش نشست و با د. هال شدن

 :و گفت دیکش
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 .ادیت من بر نماز دس يکار. متاسفم بچه ها-

 :اخم کرد و طلبکارانه گفت دیفر

 بخوره؟ یفلک زده چه گه نیپس ا-

خواست پاشم جفت پا برم تو  یدلم م. شونه باال انداخت باراد

 :داد حیاز دستش چقدر شکارم که تند تند توض دیانگار فهم. صورتش

 هیفقط . میدون یراجب اون خرابه نم یچیمن و سام ه. حسام نیبب-

 .ها هست که ما رو نگران کرده عهیشا يسر

 ؟ییها عهیچه شا-

رو محل  یلیکنن که خ یم یگروه از جنا اونجا زندگ هی گنیمردم م-

 .حساسن شونیزندگ

 :مشتاقانه به به طرفش خم شد و گفت ایس

 حساسن؟-

 :سر تکون داد باراد

تا  ای ادینم رونیب ای.... که وارد اون خرابه بشه، خوب یهر کس گنیم-

 .نداره شیعمرش از دست جنا آسا اخر

 :دمیزده نال بهت

 تا آخر عمرش؟-
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از  يا عهیاما هر شا میدینم تیها اهم عهیشا نیبه ا ادیما ز. اوهوم-

 حیما هم ترج. تفاوت بود یبهش ب شهیپس نم. گرفته شده تیواقع

 .نشه دامونیاطراف اون خرابه پ میدیم

در گوشم پچ پچ  ایس. سرمو تکون دادم یجیانداختم و با گ نییپا سرمو

 :کرد

 .اتیفضول نیحسام با ا يریبم يبر-

 :باراد سرمو باال آوردم يصدا با

 نه؟. یخون یخرابه درس م کیتو دانشگاه نزد زنمیحدس م-

 چطور؟. اره-

 یدرس م يا گهید ياگه تو جا. چون اون خرابه توجهتو جلب کرده-

 .شد یابه باز نمپات به اون خر اهیصد سال س ،يخوند

 هیبه اطراف خونه انداخت و  يباراد نگاه سرسر. ساکت بودن همه

 :ادامه داد. برداشت ینیاز تو س گهید وانیل

به  شتریخلوت بودنش ب نیو هم ستین يپر رفت و آمد ياونجا محله -

که دانشگاه رو تو اون محله  شیچند سال پ. هاس عهیخاطر شا

انجمن . ادیب شیپ یمدل نیا يکه اتفاقا میزد یساختن، ما حدس م

 ییبه جا يتمام تالشش رو کرد که دانشگاه اونجا ساخته نشه اما کار
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که دو تا دختر جوون تو اون خرابه مردن و جنازه  شیدو سال پ. نبرد

 هیهمون وقتا بود که . شد شتریها ب عهینشد، شا دایهاشون کامل پ

شد و کارش به  وونهید وفتاد،یکه براش م ییپسره هم به خاطر اتفاقا

کلمه هم  هی گهیگرفت و د یدوستش هم افسردگ. دیکش مارستانیت

کردن  یکردن و سع ترلها رو کن عهیدانشگاه شا نیمسول. حرف نزد

. خوب بود یلیبگم کارشون خ دیبا. کنن یاونا رو ماست مال ي هیقض

دانشجوها، مثه خودت، از اون ماجراها خبر  شتریچون االن نصف ب

 .ندارن

 :به باراد نگاه کرد یچهرشو جمع کرد و با حالت مزخرف یعل

 بود؟ ینشد، چ دایجنازه دخترا کامل پ نکهیمنظورت از ا-

 :گفت ومد،یکه انگار از ته چاه در م ییبا صدا سام

تنه  .شد دایفقط سر و دست و پاشون پ. شده بود کهیت کهیبدنشون ت-

 . نشد که چرا ریگیپ ادیهم ز یکس. شون نبود

و  رهیم یاهیکردم با گوش دادن به حرفاشون چشمام س یم احساس

 :زد یباراد تو گوشم زنگ م يصدا. شهیتر م نیسرم سنگ

دو تا دختر جوون تو اون خرابه مردن و جنازه هاشون  شیدو سال پ «

 ».نشد دایکامل پ
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 یم رمردایپ نیشده بود و دستام ع کیاعصابم تحر. کرد یدرد م سرم

فکر کردم که منم به سرنوشت  نیدستامو تو هم گره زدم و به ا. دیلرز

ممکنه جنازه ام به دست خانواده ام  یعنی شم؟یاون دوتا دختر دچار م

 :شد یباراد تو سرم تکرار م ينرسه؟ صدا

شد و کارش  وونهید وفتاد،یکه براش م ییپسره هم به خاطر اتفاقا هی «

کلمه هم  هی گهیگرفت و د یدوستش هم افسردگ. دیکش مارستانیبه ت

 ».حرف نزد

 وونهیکه برام افتاده بود، احتمالش کم نبود که منم د ییاتفاقا نیا با

 ؟یچ یعل زنه؟یحرف نم گهیو د رهیگ یم یافسردگ ؟یچ ایس. شم

 د؟یفر

اختمون خارج کدومشون از س چیو بدون نگاه کردن به ه دمیجام پر از

روش نشستم و سرمو . داغون افتاد یصندل هیچشمم به  اطیتو ح. شدم

قرمز جلو چشمام راه  ينوشته ها. بودم یعصب بیعج. تو دستام گرفتم

 :رفتن یم

 »منتظرم باش دورگه» «تازه اولشه نیا«
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گفتن؟ مطمئنا منظورشون دورگه  یبه من م نویبود؟ چرا ا یچ دورگه

نظر دورگه  نیدونستم، از ا یکه م ییتا اونجا. نبود یخارج -یرانیا

 داره؟  یگفت دورگه؟ چه معن یم د،ید یمنو م یپس چرا هر ک. نبودم

که برام افتاده بود، از جلو چشمام کنار  ییلحظه هم صحنه اتفاقا هی

 ینفر منو نجات م هیهر دفعه . بودم کیچقدر به مرگ نزد. رفت ینم

. شناسم یکردم ته ته ذهنم اونو م یحساس ما ییجورا هی! زن هی. داد

 ینم وردم،یبه ذهنم فشار م یهر چ. بهش داشتم یاحساس خاص هی

نفر تو ذهنم  هی يکنه؟ صدا یچرا به من کمک م. هیاون زن ک دمیفهم

 :دیچیپ

 ».یبهشون کمک کن یتون یدر خطرن و فقط تو م انتیاطراف«

به . حرف رو بهم زده بود نینفر ا هیاما انگار  هیک يدونستم صدا ینم

 یپوف یسرمو باال گرفتم و با کالفگ. یچیذهنم فشار آوردم اما بازم ه

همش تنش همش . من ینکبت یآخر و عاقبت زندگ نمیا. کردم

کردم االن صد سالمه و مثه  یمسخره بود اما حس م یلیخ. اضطراب

رامش آ کمیدنبال  یچارگیبا ب. رو ندارم جانیه يحوصله  رمردهیپ هیبق

نگام سمت گوشه . من منع شده بود يتولد برا يبودم که انگار از ابتدا

کردم  یظاهرا اونقدرا هم که تو نگاه اول فکر م. شد دهیکش اطیح ي



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ١٦٦ 

 یلیدرخت بود که خ يادیتعدا ز اطیته ح. نبود کیکوچ ه،یکیکوچ اطیح

پنجاه سال  يهر کدومشون باال. بودنفشره کنار هم قرار گرفته 

نور به اون قسمت  دنیعمرشون بود و شاخ و برگاشون، مانع از رس

لحظه احساس  هی. شده درختا رو از نظر گذروندم زیر يبا چشما. شدیم

نگام ناخود اگاه قفل شد . درختا عبور کرد نیاز ب يدیسف ي هیکردم سا

شدم و به طرف درختا  داروم از جام بلن. نبود یچیه. رو اون قسمت

 یاما انقدر سرعتش باال بود که نم. دمیرو د دیسف ي هیدوباره سا. فتمر

بوده که با باد  لونینا دیشا. هیچ هیبدم اون سا صیتونستم تشخ

 عینبود و مطمئنا باد انقدر سر يباد چیاما خوب اونجا ه. تکونش داده

 :سرم داد زد تونفر  هیدرختا که شدم،  کینزد. دهیرو حرکت نم يزیچ

مسخره ات، خودتو به دردسر  يایبا کنجکاو يخوا یباز م. احمق-

 ؟يبنداز

 :من فقط دو کلمه بود جواب

 .خفه شو-

... لرزش دستام کمتر شده بود... رفتم یاروم به طرف درختا م اروم

بودم که تونستم  کیاونقدر نزد نباریا... دمیرو د دیسف هیدوباره سا

شده بود اما  بیدوباره غ... رهنف هیمال حرکت  هیبدم اون سا صیتشخ
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درخت رد  نیاز کنار اول... پشت درختا دینفر دو هیکه  دمید قیمن دق

اون قسمت ... جلوتر رفتم... دقت همه جا رو نگاه کردم اشدم و ب

که تو روز  بهیعج یلیخ... دمید یبود و به زور جلو پامو م کیتار کیتار

... نبود یچیه نجایا... کردم یچشمامو بستم و پوف... کهیانقدر تار نجایا

 يچشمامو که باز کردم، از شدت تعجب ناله ا... باز توهم زدم دیشا

 :بود نیا دیکه به ذهنم رس يکلمه ا نیولا... کردم

 .توهم نبود نیا پس

 شهیردا که نم... بود ستادهیمن ا يجلو دیسف يزن بلند قد با ردا هی

بودم اما  دهیمن که تا به حال کفن ند... کفن بود هیشب شتریگفت ب

 چیو بلند زن تو هوا پ یمشک يموها.... باشه دیبا یشکل نیحدس زدم ا

حرکت  يتونستم برا یو نم دیوز ینم يباد چیه... خورد یو تاب م

 نییزن معلوم نبود اما پا يپا ها... کنم دایپ یموجه لیدل اموهاش تو هو

قسمت، صورتش  نیوحشتناك تر... فاصله داشت نیاز زم یردا کم

 ینیب... وجود داشت ختیر یصاف و ب اریش هیدهن  يبه جا... بود

... کرد، نداشت فیبشه تعر ینیکه به عنوان ب يزیواقعا چ... نداشت

... بودن دهیبر يخور وهیبا چاقو م يا انهیبه طرز ناش شوینیانگار ب

... چشماش وجود داشت يجا کیو تار قیعم يدو گود.... چشماش
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کردم دارم به سمتش  یبود که حس م قیچشماش اونقدر عم یاهیس

به خودش  يدهنش کش اومد و شکل پوزخند اریش... شمیم دهیکش

 شتونستم نگاهمو از یشد و نم یتر م قیچشماش عم یاهیس... گرفت

... پا هام به فرمان خودم نبودن... اومد یاز دستم بر نم يکار... رمیبگ

چشماش  قیعم یاهیمن به سمت س... اراده چند قدم جلوتر رفتم یب

 ...شد کیهمه جا تار هویشدم و بعد  دهیکش

 یاهیچشمام باز بود اما جز س... دمید یرو نم یچیه... پلک زدم اروم

رو داشتم که چشماشو گرفته بودن  یاحساس کس... نبود یچیمطلق ه

قرار داشت اما جرئت  یپام سطح سفت ریز... کنه یتونست حرکت یو نم

 ...بخورم نیپامو تکون بدم و با مخ زم دمیترس یم... حرکت نداشتم

 یخاص زیچ... کنه یم رییاطرافم داره تغ طیکم احساس کردم مح کم

رنگ باخت و من  یاهیس... شد یکمتر م یکیاما انگار تار دمید ینم

... با تعجب به اطرافم نگاه کردم... کردم دایقبرستون پ هیخودمو وسط 

نبود  دیهمه جا رو مه گرفته بود اما اونقدر شد. برام نا اشنا بود طیمح

پامو که نگاه کردم، متوجه شدم لب  ریز... نمیرو بب يزیچ ونمکه نت

 ینگاه هیقبرستون تو کوه؟  هی... چند قدم عقب رفتم... ستادمیپرتگاه ا

تمام قبرا تو دل کوه کنده  دمید يکمال ناباور در... به قبرا انداختم
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که به عنوان سنگ قبر گذاشته بودن،  یبیعج يسنگا يرو... شدن

و  یخط درهم و برهم هی... تونستم بخونمش ینم... ودنوشته ب يزیچ

 یتا چشم کار م. سرمو باال گرفتم و به اطرافم نگاه کردم... بود یبیعج

... خروج از اونجا وجود نداشت يراب یراه چیه... کرد، قبرستون بود

افکار احمقانه رو  نیکردم ا یمرده ها؟ سع نیسر قبر ا انیپس چطور م

بوده که بعد چند قرن  یمیقبرستون قد هی نجایا دیشا... زمیدور بر

... بود یخط باستان هی بمیو غر بیخط عج نیا دیشا... فراموش شده

کوه  يباال ادیم ياخه کدوم خر... گمیدونستم دارم چرت م یم

رو قتل عام کرده بود و  نایا ينفر همه  هی دیسازه؟ شا یقبرستون م

 ...بود کردهدفنشون  نجاینفهمه، ا یکس نکهیا يبرا

برداشتم و رد  یدست از چرت و پرت باف دم،یکه شن یپچ پچ يصدا با

که  دمیرس یبزرگ بایکه حرکت کردم، به قبر تقر کمی... صدا رو گرفتم

به تن  یمشک ياونا شنال يهمه ... دورش نشسته بودنهفت نفر 

... پوشونده بود شونوینیب يداشتن و کاله بزرگ شنلشون تا رو

تونستم  یاز اون فاصله م یو به راحت ودصداهاشون واضح تر شده ب

اون اطراف نبود تا پشتش  یدرخت چیبدبختانه ه... استراق سمع کنم

که متوجه  ستنیپنهان شم و مطمئن بودم اون هفت نفر انقدر پخمه ن
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از سنگ قبرا نشستم و خودمو پشت سنگ  یکی يناچارا رو... من نشن

 :گفت یتزمخ ينفر با صدا هی... کردم میقبر قا يجلو

 .مرد یم نجایهم دیآخرش با. بود دیتهد هیاون -

 :گفت گهید یکی

 .بود دهیفا یقاومت کرد اما بم یلیخ-

 :ادامه داد يزنونه ا يصدا

 .وجودش اشتباه بود. اون تنها بود-

 يفرد. دمیکش یاروم از کنار سنگ سرک. نگفت يزیچ یکس هیثان چند

 :به خودش داد و گفت یسنگ قبر نشسته بود، تکون نییکه پا

 .از دست داد شویفرد زندگ نیتر زیعز-

 :به سنگ قبر زد يضربه ا شیدست بغل

 .اون به دست خودش کشته شد-

سنگ قبر نشسته بود، از جاش بلند شد و به  ينفر که باال نیهفتم

اون شنل  ریاما از ز دهیلحظه فک کردم منو د هی. سمت من برگشت

 هیخودمو پشت سنگ جمع کردم و فقط با  شتریب. امکان نداشت

 :زد و بلند گفت يدار همون مرد پوزخند صدا. چشمم به اونا نگاه کردم

 .دورگه نهیسرنوشتت هم-
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با  نویا... بود دهیاون منو د... گشاد شده به اونا نگاه کردم يچشما با

هم  هیمن بود، به بق يدورگه، که ظاهرا لقب مسخره  يگفتن کلمه 

به من بکنن، از اون قبر  یتوجه نیکمتر نکهیاما اونا بدون ا... فهموند

لباسام ... اومدم رونیاروم از پشت سنگ ب ...فاصله گرفتن و رفتن

 وفتمیداشتم دنبالشون راه ب میتصم... نداشت یتیشده بود اما اهم یخاک

به طرف اون ... شنیخارج م یقبرستون کوفت نیچطور از ا نمیتا بب

بهش  ییشدم، نگاه گذرا یاز کنارش که رد م... سنگ قبر حرکت کردم

 کیبا ترس نزد... کپ کرده بودم... ستادمیدفعه سر جام ا هی... انداختم

 بیسنگش، همون دست خط عج يرو... نگاه کردم روشوقبر شدم و 

که باعث تعجب من شده بود، اسم قرمز  يزیاما چ... خورد یبه چشم م

 :دیدرخش یسنگ قبر م يبود که باال یرنگ

 »)دیول( ينور حسام«

 :سنگ قبر با همون رنگ نوشته شده بود نییپا

 »د کشته شددست خو به«

تونستم  یدو جمله رو م نیتنها هم... ترس اب دهنمو قورت دادم با

 يصدا... نوشته شده بود بیو غر بیبا همون خط عج هیبق... بخونم

 :دیچیپ یاون مرد تو سرم م
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 ».به دست خودش کشته شد اون«

 قبر؟ من؟ نیزدن؟ صاحب ا یحرف م یدرمورد ک اونا

سرمو که باال گرفتم، همون ... رو احساس کردم ینگاه کس ینیسنگ

چشمامو ... پوزخند هنوز رو لبش بود... بود دهیکه منو د دمیرو د يمرد

 ... محکم تکونم داد یکی... دمیکش يادیبستم و از وحشت فر

باراد  اطیداغون تو ح یمن رو اون صندل... چشمامو باز کردم ایداد س با

از اون زن  يخبر چیه. بودن ستادهینشسته بودم و بچه ها اطرافم ا

 دهیانگار از خواب پر. نبود اهیشنل س يپوش و قبرستون و مردا دیسف

 .من بودن يتر از توهما یواقع یلیاما اونا خ. بودم

سرمو که باال گرفتم، همون . رو احساس کردم ینگاه کس ینیسنگ

مو چشما. پوزخند رو لبش هنوز بود. بود دهیکه منو د دمیرو د يمرد

 . محکم تکونم داد یکی. دمیکش يادیبستم و از وحشت فر

باراد  اطیداغون تو ح یمن رو اون صندل. چشمامو باز کردم ایداد س با

از اون زن  يخبر چیه. بودن ستادهینشسته بودم و بچه ها اطرافم ا

 دهیانگار از خواب پر. نبود اهیشنل س يپوش و قبرستون و مردا دیسف

محکم تکونم داد  ایس. من بودن يتر از توهما یواقع یلیاما اونا خ. بودم

 :فتو گ
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 گم؟یم یچ يشنو یحسام م-

 . اروم پلک زدم. سبزش يشدم تو چشما رهیخ

 . شکه شده -:باراد

 :گفتم يگرفته ا يصدا با

 خوبم-

 . سوخت یکه زده بودم، م يبه خاطر داد گلوم

 . خوام یآب م-

دستشو گذاشت رو  یفتن اونا علبا ر. دنیو باراد به سمت خونه دو سام

 :شونه ام و گفت

 شده؟ یچ-

 :بهش زدم یجون یب لبخند

 . فک کنم خوابم برده بود. یچیه-

اما  هیواقع دمید یمطمئن بودم هر چ. دمید یدونستم که خواب نم یم

االنش  نیهم. نگم و نگرانشون نکنم يزیدادم به بچه ها چ یم حیترج

. نگرانشون کنم شتریدوست نداشتم ب. نگران شدن یلیبه خاطر من خ

 :با اومدن سام و باراد، از جام بلند شدم و گفتم

 . میبر-
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 :آب و دستم داد و کوتاه گفت وانیل سام

 .یهر طور راحت. باشه-

و  ستادمیآخر، کنار در ا يلحظه . رونیاز خونه زدم ب یخدافظ یب

که اونجا  یپوش دیزن سف دنیبا د. به سمت درختا انداختم ینگاه

 .بوده یواقع زیبود، مطمئن شدم همه چ ستادهیا

******** 

 یزندگ بایمدت تقر نیتو ا. گذشت یباراد م شیاز رفتن پ يسه روز هی

گچ پام رو باز کرده . طور بمونه نیکردم هم یداشتم و آرزو م یآروم

بود و خودم رو تخت  ادیضبط اتاقم تا آخر ز يصدا. بودم و راحت بودم

 زونیتخت آو نوریبود و کله ام از ا وارید يپاهام رو. بودم دهیدراز کش

رفته بودن ختم  مایمامان و س. جز من و سام خونه نبود یکس. شده بود

من که نصف . خدا داند ه،یحاال منصور ک. مادر شوهر خواهر منصور

بابا هم گفته . از همونا بود یکی نمیا دیشناختم؛ شا یرو نم المونیفام

کال . هم نداده بود يشتریب حیتوض. ادیم ریکار داره و شب د رونیبود ب

 .دو کلمه حرف بزنه ومدیزورش م

به  یاز جام بلند شدم و نگاه. خورد واریاتاق باز شد و محکم به د در

. کرد یکرده بود و ترسناك بهم نگاه م یظیاخم غل. سام انداختم
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خورد به دکمه اش . ارم برداشتم و پرت کردم سمت ضبطساعتمو از کن

 . و همه جا ساکت شد

 چته؟: من

 زنن؟ یدارن زنگ م يشنو ینم ؟يمگه کر: سام

همه سر و  نیانتظار داشت من با ا. شدم رهیحرف فقط بهش خ یب

احمقا دارم نگاش  نیع دیرو هم بشنوم؟ سام که د فونیآ يصدا، صدا

 :ر برد و گفتصداشو باال ت کمیکنم،  یم

 .گهیپاشو برو درو باز کن د-

لب  ریز ؟یرفت یخودت م شدیم یحاال چ. غرغر از جام بلند شدم با

 دنیبا د. نییبهش دادم و از پله ها رفتم پا یکه نشوه فحش يطور

 :دمینال فون،یرها تو آ ریتصو

 .نه ایخدا-

. بود یطونیمهراد، پسر رها، پسر بانمک و ش. در رو باز کردم ناچار

وقتا  یو گاه اوردیکرد و پدر همه رو در م یگل م شیطونیوقتا ش یگاه

در . خدا کنه امروز روز آرامشش باشه. کرد ینم يهم آروم بود و کار

اومد سمتم و  عیرها سر. سالن باز شد و اول مهراد و بعد رها وارد شدن

 :رو پرت کرد تو بغلم و گفت یعروسک فیک قدمه،م یب
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خبر  دمیعمو حم. دنبالش ادیم نیحس. مونهیم نجایمهراد ا امروز و فردا-

 . خدافظ. داره

. رونیو از خونه زد ب دیمهراد رو بوس. رو به من نداد یحرف چیه مهلت

. کردم یسر جام خشک شده بودم و بهت زده به در بسته سالن نگاه م

 :تند گفت. در باز شد و کله رها داخل شد هوی

 . اسهال داره. حال نداره کمی یراست-

سرمو چرخوندم و به مهراد که آروم و . رفت یعرض چشم بهم زدن در

 :لب گفتم ریز. ساکت رو مبل نشسته بود، نگاه کردم

 ؟یینجایتو دو روز ا یعنی-

 . پرت کردم رو مبل و کنارش نشستم فشویک

 .سالم عمو جون-

 :حال گفت یاخم به من نگاه کرد و ب با

 . سالم-

لبخند . بود ضیواقعا مر نهیمثه ا. تعجب کردم تشیهمه مظلوم نیا از

نکرد و  ياونم نامرد. دمیرو لبم نشست و محکم لپشو کش یطانیش

 . محکم تر از من زد رو دستم

 .شوولیدستتو بکش ب - :مهراد
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 .بود نیبود چه سالم؛ هم ضیمهراد چه مر. رفت نیاز ب لبخندم

 :دیو پرس نییاز پله ها اومد پا سام

 بود؟ یک-

 .رها و مهراد-

 کار داشتن؟ یچ-

 :مهراد و خودش اشاره کردم و گفتم فیک به

 ؟یکن یفک م یچ-

 :دیدرهم رفت و پرس اخماش

 مونه؟یم یتا ک-

 .دو روز-

 .مواظبش باش. کار دارم رونیب. نداره یربط چیبه من ه-

 :سمت در که داد زدم رفت

 .تنها نذار نیکجا؟ منو با ا-

تا در بسته شد، مهراد . برو بابا تکون داد و رفت يبه نشونه  دستشو

 :گفت

 .خوام یم ریش. عمو من گشنمه-

 آخه؟ ارمیاز کجا ب ریش-
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چشمامو تو حدقه چرخوندم و رفتم تو . شد رهیاخم به من خ با

. از توش برداشتم ریش يبطر هیرو نگاه کردم و  خچالیتو . آشپزخونه

 :گرفتم جلوش و گفتم وانویل. و رفتم تو هال ختمیبراش ر وانیل هی

 .بفرما-

 .بده شهیش. خوام ینم وانیتو ل ریمن ش-

 ؟يخور یم شهیمگه تو ش-

 :رها گفتم يحرفا يآور ادیبا . شد رهیبا اخم به من خ دوباره

 .ستیخوب ن ریش ؟يمگه تو اسهال ندار-

 :و گفت نیبه زم دیپاشو کوب يلجباز با

 . خوام یم ریمن ش-

 :آروم شه گفتم نکهیا يبرا

 .ایکن يباز میذارم با گوش یم ینکن هیاگه گر-

 :چشمامو گرد کرد و گفت. ساکت شد زود

 ؟يکلش دار-

 .بهش نگاه کردم یجیگ با

 ه؟یچ گهیکلش د-

 .گهید هیباز-
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 یآدم خنگ حرف م هیگفت که احساس کردم داره با  نویا یحالت هی با

 :تمشونه مو باال انداختم و گف. زنه

 .اما به جاش پو دارم. ندارم-

 .اما حاال بده.... دوسش ندارم-

بهش بگم  نکهیبدون ا. در آوردم بمیرو از ج یتکون دادم و گوش سرمو

و  دمیکش ینفس راحت. کرد و مشغول شد داشیکجاس، خودش پ ایباز

خونه  يبود و گرنه االن به جا ضیخدا رو شکر که مر. کنارش نشستم

 یکم م یلیکال خ. گشت یبا ماها نم ادیرها ز. مونده بود یباق رانهیو هی

اما هر وقت . بود ن،یشوهرش، حس يخانواده  شیشتر پیب. مشیدید

 ینم. مامان که عاشقش بود. موند یما م شیداشت، مهراد پ يکار

زبون  نیریش یلیخ میاز حق نگذر. داره که عاشقشه یبچه چ نیدونم ا

بلند شد و مهراد جواب  میزنگ گوش يصدا. شلوغ بود کمیفقط . بود

 :داد

 بله؟-

-..... 

 .خوبم-

-..... 
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 ؟يکارش دار یچ-

-.... 

 .شمییمن پسر دختر دا-

-.... 

 . يحرف بد زد گمیبه مامانم م-

-.... 

 .تیترب یب-

 :رو گرفت سمت من و گفت یگوش بعد

 .ها تهیترب یب یلیدوستت خ-

 یبود که داشت غرغر م ایس. رو ازش گرفتم و گذاشتم در گوشم یگوش

 :کرد

حرف  کمینفهم  يبابا بچه  يا. رو یگم بده بهش اون گوش یبهت م-

 الو . گوش کن

 .سالم-

 بود؟ یک گهید نیا. رو داد بهت یچه عجب گوش-

 . پسر رهاست. خودش گفت که-

 .داشت دینبا يمادر که رها باشه، از بچه انتظار-
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 ؟یداشت يکار. کم چرت و پرت بگو-

 یاتفاق دیگفتم شا. نگرانت شدم کمیخونه من؛  يومدیامروز ن دمید-

 .یچتر ش نجایا يبرات افتاده که وقت نکرد

 ؟ياالن مثال نگرانم شد-

 .ابراز کنم ستمیبلد ن نیبهتر از ا. آره-

 ؟يزنگ زد نیهم يبرا-

 .گهیآره د-

وگرنه . تونم تنهاش بزارم یو نم نجاستیمهراد ا. يدیخودت که فهم-

 .اونجا امیخواستم ب یخودمم م

 ستن؟ین نایمگه مامانت-

 .میفقط من و مهراد. نه-

 . خونتون امیپس من م-

 . متنظرتم-

 .منتظر باش-

از جام بلند شدم و رفتم . رو قطع کردم و دادم دست مهراد یگوش

 کهیت هی. تو فر بود یکلوچه خونگ هی. بخورم يزیچ هیآشپزخونه تا 

که رو مبل  دمیتو سالن، مهرادو درفتم  یوقت. ازش کندم و خوردم
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بغلش کردم و بردمش تو اتاق . هنوز تو دستشه یخوابش برده و گوش

 ینشستم و ب ونیزیتلو يجلو. تو سالن شتمبعد خودمم برگ. خودم

 ییلحظه فکرم رفت سمت اتفاقا هی. کردم یهدف کاناال رو جا به جا م

 هیگر يگذشت، صدا فکر از ذهنم نیتا ا. دیو تنم لرز وفتادیکه برام م

زود . داشتم يدونم چرا اما احساس بد ینم. مهراد از طبقه باال اومد ي

پله آخر گذاشتم،  يتا پامو رو. از جام بلند شدم و از پله ها رفتم باال

احساسم . نگران شم شتریباعث شد ب نیهم. هم قطع شد هیگر يصدا

 .وفتهیب یگفت قراره دوباره اتفاق یبهم م

 :صدا زدم آروم

 .مهراد-

 :رفتم سمت اتاقم و در همون حال دوباره صدا زدم. ومدین ییصدا چیه

 .مهراد-

. دهیروش خواب یانگار نه انگار که کس. مرتب بود یو رو تخت یخال اتاق

بلند تر . سرش اومده باشه ییکردم نکنه بال یفک م نیهمش به ا

 :گفتم

 .مهراد-
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زنگ  يصدا. نداشت يا دهیفا. بار پشت سرهم صداش کردم چند

. دمیصداش، از جا پر دنیبودم که با شن دهیانقدر ترس. بلند شد میگوش

با . دوباره برگشتم تو هال یبدون توجه به زنگ گوش. سام بود

 :که داشتم، داد زدم ییصدا نیبلندتر

 ؟ییمهراد کجا-

کردم تمرکز کنم تا بفهمم  یسع. دیچیمهراد تو کل خونه پ هیگر يصدا

و در  ومدیانگار صدا از همه طرف م. بود دهیفا یاما ب ادیصدا از کجا م

از پشت  شهیشکستن ش يصدا. شده بودم جیگ. طرف چیحال از ه نیع

مهرادم  هیگر يصدا. پشت بوم انداختم ينگاه به پله ها هی. بوم اومد

سمت در پشت  مدیمعطل نکردم و دو گهید. انگار از همون طرف بود

پشت بوم . شد دتریمهراد شد هیگر يدرو که باز کردم، صدا. بوم

مهرادو گرفتم و جلو  يرد صدا. داشت ادیبزرگ بود و نقطه کور ز

 ییمثه اونا ینامرئ يموجودا دیشا. طرفم یدونستم با چ ینم قیدق.رفتم

که با نگاه کردن  نیجفت چشم آتش ود دیشا. بودن ایکه تو خونه س

و  قیعم يپوش با چشما دیزن سف هی دیشا. شدم یفلج م بهشون

 یمرگ من نقشه م يکه برا اهیس يچند نفر با شنال دیشا. کیتار

 . گهید دیموجود جد هیهم  دیشا. دنیکش
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تونم در  یدونستم که م یتو اون لحظه م. به تنم افتاد يفکر لرز نیا با

قدم هامو تندتر . ستمیبا ده،یرو آزار م انمیکه اطراف يزیبرار هر چ

پوستش . یخون يبا لباسا. افتاده بود نیمهراد پشت کولر رو زم. کردم

مهراد تو  دنیاز د. کبود بود ادیز هیاز سرما قرمز شده و صورتش از گر

لباساش قفل شده بود و  يچشمام رو خون رو. خشکم زد تیاون وضع

اش منو از فکر  هیگر. هیکردم که چرا لباساش خون یفکر م نیبه ا

 يآروم تو بغلم گرفتمش و اول از همه چک کردم که کجا. خارج کرد

نبود اما  قیعم. شده بود جادیزخم بزرگ ا هیرو شکمش . هیبدنش زخم

نگاهمو از مهراد . کرده بود یخون لباساشوبود و کل  ادیسطحش ز

خونه  اطیبودم، ح ستادهیکه من ا ییاونجا. دوختم نییگرفتم و به پا

 .شد یم دهید

همون لحظه . دیچیتو کل خونه پ یبلند و وحشتناک ادیفر يدفعه صدا هی

 یم. اطیتو ح دیپر واریکه از د دمیرو د ایافتاد و س يچشمم به در ورود

 ایاومدن س يبرا یاالن وقت مناسب. تو خونه ادیخواستم داد بزنم که ن

و  دیود یبه سمت ساختمون م ایس. دیرس ینبود؛ اما صدام بهش نم

دست نگه داشتم و  هیمهرادو با . انداخت یباال نم نیبه ا ینگاهاصال 

دست  یناگهان میتصم هیبا . در قفل بود. رفتم سمت در پشت بوم
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اون لحظه فقط . در يباال يها شهیبه ش دمیراستمو مشت کردم و کوب

در آورد و  يباز سیخدا رو شکر کردم که بابا در مورد در پشت بوم خس

 .دیخر ایمیدر قد نیاز ا

 ،یتوجه بهش، با همون دست خون یب. رو صورتم دیدستم پاش خون

 نیحس ایداد  يتق باز شدن در، با صدا يصدا. قفل درو باز کردم

 یدستام م. سرجام خشک شدم ا،یبا داد س. هم زمان شد اوش،یس

 یمهراد رو اعصابم بود و نم هیگر يصدا. زد یو قلبم تند تند م دیلرز

تو  یمهراد زخم نجایا. ومدیداشت اشکم در م. رست فکر کنمذاشت د

. سرش اومده ییدونستم چه بال ینم. زد یداد م ایبغلم بود و اونور، س

 يایمن و کنجکاو. به خاطر منه نایدونستم که تمام ا یم نویفقط ا

به پله ها انداختم  ینگاه. اگه من نبودم، همه آرامش داشتن. احمقانه ام

زنگ  يبودم که صدا دهیهنوز به سالن نرس. اومدم نییو اروم آروم پا

. شد ینم دهیزنگ شن يبه جز صدا ییصدا چیه. دیچیتو خونه پ فونیآ

که داشت  یپس اون. درو باز گذاشته بود ایکه س دمیاز پشت بوم د

 چیال هتو سالن طبقه با. تو ادیکه ب دیکش یطول نم یلیزد، خ یزنگ م

 دم،یشن یرو نم ایخودش بود و اگه داد س يسرجا زیهمه چ. کس نبود

به طرف پله ها رفتم و . وفتادهین نییپا نیا یاتفاق چیکردم ه یفک م
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 ینم قیاما دق دمید یرو م ایس يپا. انداختم نییبه سالن پا ینگاه

به . دمیشن یفیضع ریج ریج يصدا. نه ایتونستم بگم حالش خوبه 

 ینگاه ینیترسوند و سنگ یسکوت خونه منو م. پشت سرم نگاه کردم

. با ترس آب دهنم رو قورت دادم. کردم یرو از پشت سرم حس م

 دیرس یپله ها اومده بود و آخرش م يافتاد که از باال ینگام به رد خون

کرد اما بدنم داغ بود و سوزشش  یم يزیدستم بدجور خونر. به خودم

کردم، باعث  یکه حس م يدرد کمیهمون . کردم یمحس ن ادیرو ز

شدن  نییباال و پا. مهراد ساکت شده بود. کنمشد نتونم تمرکز  یم

که هنوز  دمیفهم نیکردم و از رو هم یاش رو حس م نهیقفسه س

 .رفتم نییو از پله ها پا دمیکش ینفس مقطع. حالش خوبه

رو  ایس. نبود که انتظار داشتم يزیکه جلو روم بود، اصال چ يا صحنه

رو به . کرد ینفره گوشه سالن نشسته بود و شوکه به جلو نگاه م هیمبل 

. مبل دو نفره، دو نفر نشسته بودن که پشتشون به من بود يروش، رو

بدم اون زن  صیتونستم تشخ یاز پشت سر هم م. زن هیمرد و  هی

 :گفتم ببا تعج. هیک

 سحر؟-
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اون دو نفر برگشتن . خواستم باالتر رفته بود یم که يزیاز اون چ صدام

مطابق  یچیباشه اما امروز ه نایانتظار داشتم اون مرد، س. سمتم

. و به سمت من اومد دیسحر از جاش پر. رفت ینم شیانتظارات من پ

 :مهراد رو از بغلم گرفت و گفت

 ؟یخوب-

شونه فقط سرمو به ن. تونستم حرف بزنم یشوك زده بودم که نم انقدر

 :به زخم مهراد انداخت و گفت ینگاه هی. تکون دادم دییتا ي

 . حالش خوبه. ستین قیعم ادیزخمش ز. نگرانش نباش-

 یچه حس نیدونم ا ینم. عقب گرد کرد و کنار اون پسره نشست بعد

آروم رفتم و کنار . رفت نیسحر و اون پسره، ترسم از ب دنیبود اما با د

 دنیبا د. نگاه بهت زده اشو به سمت من برگردوند. نشستم ایس

با . دونستم یهمش خودمو مقصر م. ناراحت شدم یلیخ تشیوضع

 :گفتم یلرزون يصدا

 ا؟یس یخوب-

 :دیلب نال ریز

 . وحشتناك بود-

 :به سحر و پسره انداختم و گفتم ینگاه
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 وحشتناك بود؟ یچ-

 :گفت کرد، یکه تا االن ساکت ما رو نگاه م پسره

 . شهیبعد خوب م قهیچند دق. شوك زده شده-

 :دمیپرس یم دیاما با هیادب یدونستم ب یم. سرمو خاروندم جیگ

 تو؟ دیو چطور اومد دیکن یم کاریچ نجایبدونم شما ا شهیم. دایببخش-

به مهراد که تو . به من انداخت يکرد و نگاه طلبکارانه ا یاخم پسره

 :بغل سحر بود، اشاره کرد و گفت

 . من فقط به خاطر اون اومدم-

 د؟یا نیحس يالیاز فام د؟یبا مهراد دار ینسبت-

رفت،  یاز جاش بلند شد و همون طور که به سمت آشپزخونه م سحر

 :گفت

 يبچه زجر بکشه و اون کار هی نکهیتحمل ا. بچه دوسته یلیسپهر خ-

 . کنه یاش م وونهید بایکار تقر نیاش نکنه رو نداره، ابر

 .هیموضوع چ دمیفهم یاصال نم. دمیفهم ینم یچیحرفاشون ه از

 .دیزن یحرف م یفهمم راجع به چ یراستش من نم-

 :گفت يجد یلیبا همون اخمش خ پسره

 .بزنه یحرف نیدورگه کسر شأنه که همچ دیول هی يواقعا برا-
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 :و گفتم دمیجا پر از

 ؟یچ یچ هی-

 ؟یدون ینم نمیا یمعن یتو حت یعنی. دورگه دیول هی-

 :صداش از تو آشپزخونه اومد سحر

تو . يبد حیبهتره از اول براش توض. خبر نداره سپهر یچیحسام از ه-

 .يقول داد

و  یچ یعنیدونست دورگه  یپسر م نیا. شدم رهیبه سپهر خ مشتاقانه

اما اون گفت . سخره من از کجا اومدهلقب م نیتونست بهم بگه ا یم

 .بودم؛ رو سنگ قبر خودم دهیجا د هیرو فقط  دیکلمه ول. دورگه دیول

 :به ما انداخت و گفت ينگاه کالفه ا سپهر

 یگم رو به خوب یکه م ییزایفک نکنم چ. مشکله یکم حشیتوض-

 .بذار ساده بگم... دیدرك کن

 

 )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 ساخته و منتشر شده است

 

 :شد رهیمن خ يما انداخت و تو چشما يبه همه  ینگاه
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 یهمه تون م نویا. باشن یطرف خارج هیکه از  گنیم يدورگه به افراد-

که از  يما به افراد. س گهید زیچ هی م،یگیکه ما م ياما دورگه ا. دیدون

 .دورگه میگیاز طرف پدر، م حایطرف جن باشن، ترج هی

شده بود و  رهیبهت زده بهش خ ایس. نهیحرفاشو بب ریشد تا تأث ساکت

حرفاش . کردم یباال رفته به سپهر نگاه م يمن با ابروها. زد ینم پلک

. هیطرف جن باشه چ هی نکهیدونستم منظورش از ا ینم. کرد یم جمیگ

 :دیسوال منو پرس ایس. انگار مغزم قفل کرده بود

 طرف جن باشه؟ هی یچ یعنی-

 :داد حیکرد و شمرده شمرده توض یپوف سپهر

دو  نیکه از ا يفرزند. گهید يگونه  هیپدر جن باشه و مادر از  یعنی-

 .دورگه س هی شه،ینفر متولد م

متوجه شدم که منظورش  یوقت. حرفاشو هضم کنم دیطول کش کمی

 :داد زدم بایتقر ه،یچ

 جنه؟ هیپدر من  یعنیدورگه ام؟  هیمن  یعنی-

با . شد رهیخورد و به سپهر خ یتکون محسوس ایحرفم س نیا با

اما سپهر . نکنه دییکرد که سپهر حرف منو تا یچشماش التماس م

 :گفت
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 .دورگه س هی تیاما پدر واقع. بایتقر-

 :دادم و گفتم هیمبل تک یپشت به

 .فهمم ینم-

زخم مهراد . در حال که مهرادو بغل کرده بود، به سالن اومد سحر

راحت  یلیه خک دنشیبا د. تنش بود گهیلباس د هیپانسمان شده بود و 

خودمو  ومد،یبچه م نیسر ا ییاگه بال. بود، ناخودآگاه لبخند زدم دهیخواب

 :رمیسحر باعث شد نگاهمو از مهراد بگ يصدا. دمیبخش ینم

اما به خاطر  یمتولد ش يانسان عاد هیتو قرار بود . ساده س یلیخ-

از  یلیکه خ یدر حال ياومد ایتو به دن. وفتادیاتفاق ن نیاشتباه پدرت، ا

 .يپدرتو به ارث برده بود يقدرتا

 :داد زد بایتقر ایس

 پدرش؟ يپدرش؟ کدوم قدرتا يقدرتا-

گرفت و  مویدست زخم. مهراد به سپهر داد و کنار من نشست سحر

 :کرد و گفت ینچ نچ. بهش انداخت ینگاه

 ؟ينکرد دایباز کردن در پ يبرا يا گهیراه د-

دوباره کنارم  یوقت. آورد نیبلند شد و از تو اشپزخونه، باند و بتاد بعد

 :نشست، گفت
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 کهیکه منظور من و سپهر از پدر حسام، قطعا اون مرت دیبدون نویا-

 . ستیکه با مادرش ازدواج کرده، ن زینفرت انگ

 :تکرار کردم یجیگ با

 .فهمم ینم-

 :کرد تا توجه مون رو جلب کنه؛ بعد گفت يسرفه ا سپهر

تو زمان . بود يانسان عاد هیمادرت . بدم حیبهتره از اول تو ض-

از  یکیپدرت تو . داشت يزیبرانگ نیتحس ییبایز اشیجوون

کس  چیو ه شنیاونا عاشق هم م. شهیبا مادرت آشنا م تاش،یمامور

دورگه س و طبق قانون دورگه ها،  هیپدرت . رو نداشت نیانتظار ا

 یپدرت با کل. هم داره ینیسنگ زاتانسان جرمه و مجا هیازدواج با 

. تونست با مادرت ازدواج کنه دن،یکش یتعهد دادن به شورا و سخت

شده و اونا جامعه دورگه ها رو کنترل  لیشورا از هفت نفر دورگه تشک

تونست  نمیهمبه خاطر . شوراست ياز اعضا یکیپدرت . کنن یم

 نکهیتا ا رفت یم شیخوب پ زیهمه چ. دور بزنه ییجورا هیقانون رو 

که پدرت  ییاز تعهدا یکی. فکر بچه دار شدن به سر پدر و مادرت افتاد

 .ادیب ایبه دن یبود که اگه بچه دار شد، اون بچه معمول نیبه شورا داد؛ ا
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تمون مثه جف. میساکت بود ایزد، من و س یمدت که حرف م نیا تمام

در مورد پدر و مادرم،  زایچ نیواقعا درك ا. میکرد یمونگال نگاش م

کرد و  یسحر دستمو با دقت پانسمان م. سخت بود میلیخ. سخت بود

 :سپهر دوباره ادامه داد. به سپهر و حرفاش نداشت یتوجه

. اون به تو منتقل شد يشب تولد تو، به خاطر اشتباه پدرت، قدرتا-

بود مادرت  دهیبود که نفهم نیاشتباه پدرت ا... بدم حیخوب چطور توض

 ياز قدرتا یلیشد که مادرت خ نطوریا. جذب قدرت رو داره ییتوانا

تو  یوقت. ناخواسته بود نایتمام ا. پدرت رو جذب کرد و به تو انتقال داد

 رید یلیخ گهیاما د. موضوع شد نیپدرت تازه متوجه ا ،ياومد اینبه د

 .يه بودتو آلوده شد. بود

 ه؟یمنظورت از آلوده چ-

 :به من بندازه، گفت ینگاه نکهیبدون ا سحر

جاها به ما کمک و کارا رو راحت  یلیخ. هیخوب زیجادو چ. حسام نیبب-

تو بدن . خطرناك هم هست باست،یاما جادو همون قدر که ز. کنه یتر م

اگه هم پدرت و هم مادرت از . ییجادو يباال يبا قدرتا يدار یفیضع

نداشت اما تو بدن  يمورد چیدورگه ها بودن؛ وجود جادو در درون تو، ه

دورگه ها  يتحمل جادو ییو توانا فهیتو ضع یبدن انسان. يدار یانسان
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 نیبه خاطر هم. برد یم نیتو رو از ب فیبدن ضع ،يقو يجادو. رو نداره

 .يگم آلوده شده بود یم

 :گفتول کرد و  دستمو

در،  شهیشکوندن ش يکن به جا یسع گهید يدفعه . نیاز ا نمیخوب ا-

 .یو به خودتت صدمه نزن یکن دایپ يراه بهتر

 يدونه من برا یبرام سوال بود که سحر از کجا م. بودم جیگ کامال

گفت  یبهم م يزیچ هیخارج شدن از پشت بوم، درو شکونده بودم؟ 

پس سوال . مو به مو خبر دارن هم سحر و هم سپهر از تمام ماجراها؛

 نیا يخواست ادامه  یدلم م شتریاالن ب. وقت تلف کردن بود دن،یپرس

سخت  یکم يزیچ نیباور کردن همچ. گوش بدم وداستان احمقانه ر

دونستم  یم. دونستم یرو م نایکردم، از قبل تمام ا یبود اما احساس م

اما از کجا . س گهید یکیدونستم پدرم  یم. و فرق دارم ستمین يعاد

 چیدوتا، ه نیا يبود که تا قبل از حرفا نجایدونستم؟ جالب ا یرو م نایا

از  یشد بخش یاونا باعث م يانگار حرفا. تمدونس یرو نم نایکدوم از ا

 . خاطراتم که فراموش شده بود، برگرده

 :دوباره ادامه داد سپهر
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 یلیخپدرت . خارج کردن اون قدرت وجود نداشت يبرا یراه چیه-

از . تالش کرد تا تو رو پاك کنه اما جادو قصد خارج شدن رو نداشت

تو . انجام بده یکنه و کار خطرناک سکیتونست ر یپدرت نم یطرف

و ما  يشد یدورگه، متولد م هیانسان و  هیکه از  يبود يموجود نیاول

و  دهیچیپ ياستفاده از جادوها. یهست يوجودتو چه م میدونست ینم

معلوم نبود . خطرناك بود یلیآورد اون قدرت، خ رونیب يبرا شرفتهیپ

. شورا از پدرت خواستن که تو رو بکشه ياعضا. ادیسرت م ییچه بال

کردن و مطمئن بودن تو براشون  یدرون تو رو حس م يرویاونا ن

پدرت . خطرناکه تمند،موجود ناشناخته و قدر هی شهیهم. یخطرناک

اما خوب خودتو تو  ،ینداشت شتریوز بتو چند ر نکهیبا ا. کرد یمخالف م

که  ياز روز. کرد یم یتاب یب یلیمادرت هم خ. يدل پدرت جا کرده بود

 یپدرت م. و مادرت نگران بود ياز اون دور بود ،يمتولد شده بود

پس . ادرتوکنه و هم م یدونست که با کشتن تو، هم خودشو نابود م

 . برگردونه يتمام تالششو کرد تا تو رو به حالت عاد

 :وسط حرفش و گفتم دمیپر

 ام؟ افهیبود؟ ق يعاد ریغ میچ-

 :زد و گفت یمعن یبه من انداخت و لبخند ب ینگاه خنث هی سپهر
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 .درونته يرویکردم؟ منظورم ن یمن تا االن داشتم گل لقد م-

 .خوب ادامه بده. آها-

اون . کرد دایپ یراه حل ق،یپدرت بعد از چند روز تحق... کجا بودم؟ آها-

راه . اومد ینم رونیمونده بود و ب شگاهشیتمام اون چند روز تو آزما

بود اما  سکیر ییجورا هی. کرد، هم خوب بود و هم بد دایکه پ یحل

درونت رو خاموش  يرویتونه ن یگفت م یپدرت م. ما بود دیام نیآخر

اون ... به هر حال. کنه یکارو م نیا يکس نگفت که چطور چیه هب. کنه

بچه انسان  هیتو بدون اون قدرت فقط . قدرت تو رو خاموش کرد

 یاون نم. پدرت تو رو به مادرت داد و از شما جدا شد. يبود یمعمول

پس پا رو احساساتش گذاشت و . تو دوباره فعال بشه يرویخواست ن

 یزندگ يکه عاد یسال 24تو همون  فت،ر یاگه نم قتیدر حق. رفت

 .یرو هم نداشت يکرد

 :دیآروم پرس. داد یسحر گوش م ياخم کرده بود و با دقت به حرفا ایس

 داره؟ روئهیبه اون ن ینبودن پدر حسام، چه ربط ایخوب بودن -

 :سحر گفت ندفعهیا

قانون همه جا  نیا. کنن یرو فعال م گهیهم د کسان،ی يها يروین-

و دوست دارن، اگه کنار ر گهیمثال دو نفر که هم د. گم یساده م. هست
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که جدا از  یتا حالت انیراحت تر از پس مشکالت بر م یلیهم باشن، خ

 يها يرویدارن و ن یکسانیعشق  يرویکه هر دو، ن نهیا لشمیدل. همن

 . شود یآسان م یزندگ جهیکنن و در نت یتر م يگه رو قویهم د کسانی

 شد؟ یپدرش رفت چ نکهیبعد از ا. خوب: ایس

 :رو به من گفت سحر

 یخودش و پدرت م ییجدا لیاون تو رو دل. مادرت از تو متنفر شد-

 یماه هیهنوز . اصال بهت توجه نداشت نیبه خاطر هم. دونست

به  زیمرد خشک و نفرت انگ هیبا . نگذشته بود که مادرت ازدواج کرد

سال از تو بزرگتر و  هیپسره . داشت کیپسر کوچ هیکه  دیاسم حم

ماجرا  نیعنوان از ا چینداشت تو به ه تمادرت دوس. بود اسمش سام

بود که  نیخواسته اش از پدرت ا نیآخر نمیهم يبرا. یها باخبر بش

از  یپدرت کم. یمسائل شک نکن نیعنوان به ا چیکنه که تو به ه يکار

کنن،  یبه تو و سام نگاه م یدرونت رو آزاد کرد تا همه وقت يروین

بود که قدرتت  يریفقط تاث نیا. تو و اون بشن نیب ادیمتوجه شباهت ز

ول  نویا. نشد يذاشت و چهره تو اصال دستکار یافراد م دید يبر رو

که درکش  میشیم یبدم، وارد مسائل حیتوض قیاگه بخوام دق. دیکن

تونست  یکرد اما نم دایبا تو پ يکم کم مادرت رفتار بهتر... سخته
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از مادرت و  ددو سال بع. يبود از عشقش، تو ییفراموش کنه عامل جدا

به  زیهمه چ. بود مایدختر که اسمش س هی. متولد شد يفرزند د،یحم

و خانواده ما مأمور بودن  يشد یتو بزرگ م. رفت یم شیپ یخوب

 تیاگه اذ. مینداشت میدورادور از تو محافظت کنن؛ اما حق دخالت مستق

نسبت به  یخوب یتو زندگ م،یریدر نظر نگ دویمکرر حم يو آزار ها

 دیحم يالبته پدرت به خاطر رفتارا. یداشت ،یقرار بود داشته باش هاونچ

 یپدرت ب يها هیوسط مادرتم از تن نیا. اوردیحالشو جا م یبا تو، حساب

فضول و به طور حرص  ،يتو آدم سرکش، خود را. موند ینم بینس

اونجا . ههم باعث شد پات به اون خرابه باز بش نایهم. یالیخیب ،يدرار

با  دیاونا از ما متنفرن و معتقدن اجنه نبا. مقابل ماست جامعهمربوط به 

از نظر اونا ما دورگه ها موجودات ناپاك و . ازدواج کنن گهیموجودات د

که  ییرویکم ن هیهمون  ،يتو وارد اونجا شد یوقت. میهست ینجس

به  ،یهست یتو چ دنیفهم یاونا وقت. تو رو لو داد تیدرونت آزاد بود، هو

طرف  هیچون از  ؛یاز حد نجس شیاونا تو ب دیاز د. شدن هخونت تشن

 . ستنیاونا ن يانسان ها اصال مورد عالقه . یشیبه انسان ها مربوط م

از سحر . گفت يزیلب چ ریکرد و ز يزیتمسخر آم يخنده  سپهر

 :دمیپرس
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 ن؟یچ قایاون موجودات دق-

 :کرد و گفت يخنده ا سحر

کردن و تونستن از  یم یزندگ نیان که رو زم ییجنا نیاونا اول. جن-

. دونه یداستانا رو پدرم بهتر از من م نیا. جنگ، جون سالم بدر ببرن

 . خبر ندارم زایچ نیاز ا ادیمن ز

 يبرا. برام آسون شده بود زایچ نیباور ا ،يقابل باور ریطور غ به

. تعجب داشت که چطور انقدر راحت با موضوع کنار اومدم يخودمم جا

از سواال تو سرم  یلیخ. فک کردن بود يبرا يمهم تر ییزایاما االن چ

محافظت کردن از  فهیسحر گفته بود که خانواده اش وظ. خورد یچرخ م

اما . که اون و سپهرم دورگه ان دمیاز حرفاش فهم. منو به عهده دارن

محافظت از منو بر عهده داشتن؟ مگه  فهیچرا وظبود که  نجایسوال ا

 :و گفت دیخند دم،یسوالو که از سپهر پرس نیا. بودم یمن ک

 ؟يدیهنوز نفم یعنی-

 :و گفت دیاز سکوتم جوابمو فهم. شدم رهیسکوت بهش خ در

 .افراد جامعه ان نیها مهم تر دیول. يدیول هیتو -

خنگا رفتار کنم؛ متنفر  نیمجبور بودم دوباره سوال بپرسم و ع نکهیا از

 :دمیپرس یم دیبودم اما با
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 ه؟یچ دیول-

به نظرم . دونستم ینم لشویدل. زدن يو سحر لبخند محو سپهر

حرف از پله ها باال  یسحر مهرادو بغل کرد و ب. لبخندشون احمقانه بود

شده بود و سپهر هنوز اون لبخند  رهیبا اخم به سپهر خ ایس. رفت

 :شد، گفتم یسکوتش که طوالن. مسخره رو حفظ کرده بود

 ؟یچ یعنی دیکه از چشمات بفهمم ول يانتظار ندار-

 :پررنگ تر شد و گفت لبخندش

ما که  يجامعه  سیپسر رئ. یشوراست و تو پسرش سیپدرت رئ-

 . دیول گنیبهش م

 :لباشو جمع کرد و گفت یجیبا گ ایس

 مثه پسر پادشاه؟ ییجورا هی-

 نیپدر حسام در حال حاضر رهبر ماست و بعد از اون حسام ا. درسته-

 .هست یمشکل هیوسط فقط  نیا. رو بر عهده داره فهیوظ

 :کرد و ادامه داد یکوتاه مکث

وجود  تیاز انسان ییدر وجودش رگه ها. ستیحسام دورگه خالص ن-

 داریهاش خاموش شدن و اگه ب روین. داره یفیو ضع یجسم انسان. داره
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 فهیکه ما وظ نهیهم يبرا. ما يخودش خطرناکه هم برا يبشن، هم برا

 .میمحافظت از تو رو بر عهده دار

 :موقع سحر از طبقه باال اومد و گفت نیهم

 .انیزنگ زد و گفت دارن م اریسات. میبهتره که بر. سپهر-

 :دیپرس ایس

 ان؟یدارن م ایک-

 :گفت ا،یتوجه به سوال س ید و باز جاش بلند ش سپهر

 . يکن خودتو تو خطر ننداز یتا اون موقع سع. نمتیب یبعدا م-

اندازم بلکه  یفرصت کنم بهش بگم من خودمو تو خطر نم نکهیاز ا قبل

 . از خونه خارج شدن ان،یخطرا به سمتم م

 زیچ چیانگار تا اون لحظه ه. شوك بزرگ بهم وارد شد هیرفتن اونا  با

. چه خبره دمیفهم یکردم و با رفتن اونا تازه م یدرك نم یدرست رو به

. دیچیپ یسوت تو گوشم م يصدا. مبل وا رفتم يو رو دیکش ریسرم ت

  د؟یول هیدورگه ام؟  هیگفت من  یگفت؟ م یسپهر چ

من . چشمام اومد يجلو میزندگ يلحظه به لحظه . امکان نداشت نیا

 یحقمو م شهیهم. دست و پا بودم یترسو و ب يپسر بچه  هی شهیهم

 یکه از بابا کتک م ییوقتا. تونستم بکنم ینم يخوردن و من کار
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از  شتریداد نزدن بود تا بابا ب ومد،یکه از دستم بر م يخوردم، تنها کار

 ....حاال اما. نشه يجر نیا

کرده بود و حاال  یعمر به عنوان حسام زندگ هیگفتن؟ من  یم یچ نایا

کردم که انسان  یباور م دیبا ستم؟یکردم که حسام ن یباور م دیبا

کردم،  یعمر بابا صداش م هیکه  یاون کس. دیکش ریسرم ت ستم؟ین

 یکردم و فک م یعمر مامان صداش م هیکه  یپدرم نبود؟ اون کس

 تیخونه س که ازم در برابر بابا حما نیکردم حداقل اون تنها فرد تو ا

خواست من بدونم؟ سرم در حال  یو نمخبر داشت  زیکنه، از همه چ یم

خونه بودن، درك  نیکه سپهر و سحر تو ا یانگار تا زمان. انفجار بود

. زد یم یلیبه صورتم س قتیآسون بود اما با رفتنشون حق زیهمه چ

 :دمیشن شمرو از کنار گو ایآروم س يصدا

 راسته؟ یعنی-

 تیبودم که بهم واقع یسوال خودمم بود و دنبال کس نیا. ندادم یجواب

 یکه م یتنها کس.... از سرم گذشت عیسر يفکر. رو نشون بدن

بود که  یسپهر و سحر رو مشخص کنه، کس يتونست صحت حرفا

 . مشخص بشه زایچ نیخواست ا ینم
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 اهیهر دو سر تا پا س. وارد شدن مایسالن آروم باز شد و مامان و س در

 اهشونیس يلباسا دنیلحظه با د هی. یپوش بودن و چشماشون اشک

کردم و  زیچشمامو ر. اومد که رفته بودن ختم ادمیترس برم داشت اما 

 کردم؟ یاون داستان احمقانه رو باور م دیبا. شدم به مامان رهیخ

 :تو ذهنم گفت ییصدا هی

 . يندار يچاره ا-

 تیکه کنار من نشسته بود، اخم کرد و با عصبان ایس دنیبا د مامان

 :دیپرس

 کنه؟ یم کاریچ نجایا نیا-

 یشیبا همون لحن مزخرفش ا مایس. اینه من نه س. بهش ندادم یجواب

هنوز نگاهم به مامان بود که . ما نشست يمبل رو به رو يگفت و رو

هم مثه من شوك زده بود که  ایاما انگار س. کرد ینگاه م ایبدجور به س

 :آروم گفتم. داد ینشون نم یعکس العمل

 چرا؟-

. ادیبلند به نظر ب یلیبود اما سکوت سالن باعث شد خ نییصدام پا تن

 :مامان با حرص به من نگاه کرد و طلبکارانه گفت

 نجاست؟یچرا ا نیا. بپرسم دیسوالو من با نیا-
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 یحرف زدن نبود اما اگه نم يبرا یدونستم االن وقت مناسب یم

 :شدم یم وونهید دم،یپرس

 د؟یچرا بهم نگفت-

 :بلند گفت يخالف من با صدابر  مامان

 رو بهت نگفتم؟ یچ-

 :در همون حال گفتم. جام بلند شدم و آروم آروم به سمتش رفتم از

اون تنفر  لیدل دیحقم نبود که بدونم؟ نبا نیا د؟یچرا ازم پنهون کرد-

حقم نبود که در مورد خودم خبر  دم؟یفهم یبابا و شما رو م قیعم

 تیوضع نیسال با ا 24 دیو گذاشت دیداشته باشم؟ چرا بهم نگفت

شد؟ چه  یم یچ دمیفهم یاگه من م د؟یدیترس یم یکنم؟ از چ یزندگ

 د؟یکه پنهانش کرد تاداف یم یاتفاق خاص

به حرمت همون . خواستم داد بزنم ینم. رفت یکم کم باال م صدام

خواستم سرش داد بزنم اما دست خودم  یکه برام کرده بود، نم يمادر

 .نکردم یباز شدن در سالن اومد اما توجه يصدا. نبود

 :صداشو باال برد و گفت اونم

 ؟یزن یحرف م یدر مورد چ-

 :زدم داد
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 یو گفت يکه بهم نشون داد یپدر خودم نه اون کس. در مورد پدرم-

چرا  ؟یچرا بهم نگفت. زنم یمن در مورد پدر خودم حرف م. پدرته

 ؟يپنهان کرد

پلک  رتیشد و با ح رهیخ شده به من خمس. حرفم مامان وا رفت نیا با

 یرو نم یناگهان رییتغ نیا لیدل. شد سیو چشماش خ دیرنگش پر. زد

 :آروم عقب گرد کرد و گفت. دمیفهم

 ...نه... نه... نه-

درسته که . سر جام خشک شدم. باال دیبرگشت و از پله ها دو بعد

سپهر و سحر  يکارش نشون داد که حرفا نیاما با ا. نگفت يزیچ

 دیکش ریسرم دوباره ت. از اون درست بوده یحداقل قسمت. درست بوده

 یلحظه اخر احساس کردم که دارم سقوط م. رفت یاهیو چشمام س

 .کنم

********** 

پرده  یمعلوم نبود کدوم احمق. شدم داریکه تو چشمام خورد، ب ينور با

 ینامفهوم يدستمو رو چشمام گذاشتم و با صدا ها. کنار دهیرو کش

باال  ایس. دفعه نور قطع شد و تونستم چشمامو باز کنم هی. غرغر کردم
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چشمم که به دستش افتاد، . کرد ینگام م طنتیسرم نسته بود و با ش

 :دمیغر. دم ماجرا از چه قرارهیتازه فهم

 ؟يمرض دار-

 :کرد و گفت یکوتاه ي خنده

 ؟يدیتازه فهم-

دستمو تکون . تو دستش رو انداخت تو چشمام ينور چراغ قوه  دوباره

خورد و به  یمحکم زیدادم تا چراغ قوه رو ازم دور کنه که دستم به چ

چراغ قوه رو انداخت اونور و همونطور که . بلند شد ایس ادیدنبالش فر

 :دیلب غر ریز د،یمال یدماغشو م

 .یوحش-

و رو تخت دونفره اونا دراز  نایتو اتاق مامان. نگاه به اطرافم کردم هی

 :نگاه کردم و گفتم ایدوباره به س. بودم دهیکش

 شده؟ یچ-

 :التماس گفت با

 زویاصال حال و حوصله ندارم همه چ. ادتهی زیجان من بگو همه چ-

 .کنم فیتعر
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بعد از اون حرفا، هنوزم با من  نکهیا. شد یم میباعث دلگرم ایس رفتار

 ییهویربط و  یب یلیخ. داد یآرامش م کرد، بهم یمثه قبال رفتار م

 :دمیپرس

 ؟يدار یچه حس به،یغر بیادم عج هیدوستت  نکهیاز ا-

حالتش منو  نیا کمی. به خودش گرفت يمحو شد و حالت جد لبخندش

 .ترسوند

تا بهت بگم  يایاالنم متنظر بودم بهوش ب. کنم یاحساس حماقت م-

 .نمیرو بب ختتیخوام ر ینم گهیازت متنفرم و د

 نیا اوشیکردم س یباور نم. شدم رهیپلک بزنم بهش خ نکهیا بدون

 :خنده و گفت ریمن، زد ز ي افهیق دنیباد ایس. حرفا رو بزنه

دوست من از اولم  اد،یم ادمیکه  ییتا اونجا. کردم احمق یشوخ-

 . نکرده رییتغ یچیاالن ه. بوده بیغر بیعج

 :بهم زد و گفت یچشمک ایس. دمیکش یقینفس عم ناخودآگاه

 . زنم یدوباره بهت سر م. فعال استراحت کن-

فک  نیبه در بسته شده زدم و به ا يلبخند. پشت سرش بست درو

 .انتظار داشتم طونیو ش الیخیب اوشیرفتارو از س نیکردم هم
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درو آروم پشت سرش بست و . سام اومد تو نباریدر باز شد و ا دوباره

 :زد و گفت یخند کم رنگلب. جلو اومد و گوشه تخت نشست

 ؟یخوب-

شدم  یچینگاهش رو دست باند پ. تکون دادم دییتا يبه نشونه  سرمو

 :ثابت موند و گفت

 ؟يدیشن یاز ک-

 رو؟ یچ-

 :شد و گفت رهیچشمام خ تو

 .يزد یکه سر مامان داد م یینایهم-

 ؟یدون یتو از کجا م-

 :و گفت دیبه باند دستم کش دستشو

 .دمیشن زویهمه چ. هخون دمیهمون لحظه رس-

 .بگم، سرمو به سمت پنجره چرخوندم يزیچ نکهیا بدون

 ؟يدیشن یاز ک: سام

 .بوده، راستشو گفته یهر ک-

 از کجا معلوم؟-
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به هم  زیهمه چ ینیب یم یفکر کن کمی ت؟یبه خر يخودتو زد. سام-

کنه؟ رفتار مامان  حیتونه تنفر بابا رو توج یم یچ نیبه جز ا. خوره یم

 ؟يدیرو ند

 :ربط گفت یب یلیخ

 چرا دستت زخمه؟-

 :جام بلند شدم و گفتم از

 .دیدر پشت بوم شکسته بود، دستمو بر شهیش-

 شکم مهراد چرا زخمه؟-

لبخند  هیبا . بزنم يموندم حاال چه زر. حرفش دستپاچه شدم نیا با

 :احمقانه گفتم

 .دیپشت بوم شکمشو بر شهیاومده بود دنبال من و ش-

 يبرا. شد رهیمشکوك به من خ. دادم لشیتحو گهید دلبخن هی بعد

. پاشدم و به طرف در رفتم رم،یرو بگ يا گهیهر سوال د يجلو نکهیا

 :و گفت دیسام از جاش پر

 کجا؟-

 . ندارم یحس خوب نجایا. روم اتاق خودم یم-
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 یکیبهم ثابت شده بود بابام  یاز وقت. نداشتم یاونجا حس خوب جدا

که  يزیاز اون مرد و هر چ شهیکه م ییس، دوست داشتم تا جا گهید

سحر افتادم که با تنفر اونو  ادی. رمیفاصله بگ شه،یبهش مربوط م

افراد  دنیخندم گرفت که با د. کرد یصدا م »زینفرت انگ کهیمرت«

عمو و زنعمو همراه با فاطمه و زهرا و . شد کپشت در، رو لبم خش

زدم نامزد فاطمه، رضا، باشه؛ تو سالن  یپسره که حدس م هیو  يهاد

کردم  یمثه بز بهشون نگاه م یحرف چیهمونطور بدون ه. نشسته بودن

 :که عمو گفت

 .سالم کیعل-

 :و گفتم دمیکش میشونیبه پ یدست

 .سالم-

پوزخندشو  لیدل. شده بود رهیبه من خ يزیبا پوزخند تمسخرآم زهرا

 :اومد و بلند گفت رونیسام از اتاق ب. برامم مهم نبود. دونستم ینم

 .مامان کجاست نمیمن برم بب-

 ياومد و رو به رو رونیاز تو آشپزخونه ب ایس. از پله ها رفت باال بعد

 :خطاب به من گفت. رضا نشست

 ؟ینیش یچرا نم-
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 :که نشستم، در گوشم گفت کنارش

 ؟يچرا تو اتاق نموند-

 :پچ کردمخودش پچ  مثه

 .ینگفت يزیتوام که چ. نجانیا نایدونستم ا یمن چه م-

 :فاطمه، دهنشو بست يجواب بده که با صدا اومد

 . دیبود دهیشما رضا رو تا به حال ند. آقا حسام-

 :رو به رضا گفت بعد

 .هییپسر آقا یلیخ. منه يآقا حسام پسرعمو-

رضا . تاما فاطمه محلش نذاش دنیپوزخند زهرا رو همه شن يصدا

 :دستشو به سمتم دراز کرد و گفت

 .خوشبختم حسام جان-

 :دست دادم و گفتم باهاش

 .نیهمچن-

. قرمز بود کمیصورتش . از آشپزخونه اومد يچا ینیس هیبا  مایس

انداختم که  ایبه س ینگاه. خوره یقشنگ معلوم بود داره حرص م

معلوم  ره؟یخودشو بگ يتونه جلو یبشر نم نیا. برام باز کرد ششوین

به  نکهیبعد از ا مایس. قرمز شده ينطوریگفته که ا مایبه س یچ ستین
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چقدر به من و  نکهیا الیخیحاال ب. زهرا نشست ارهمه تعارف کرد، کن

 :اومد و رو به جمع گفت نییسام از پله ها پا. چشم غره رفت ایس

 . مامان خواب بود-

 :بهش زد و گفت يلبخند عمو

 . مینیخودتو خواهرتو بب میما اومد. وننداره عمو ج یاشکال-

 :در گوشم پچ پچ کرد ایس. اونجا نقش برگ چقندر رو داشتم منم

 .زنگ خورد تیبار گوش ستیدو ،يبود هوشیتو که ب-

 بود؟ یک-

 .شناختم یشماره اش اشنا بود اما نم. چه بدونم-

 کجاست؟ یاالن گوش-

 .دست منه. ایب-

همه شون . داشتم سیهفتا م. دراورد و داد دستم بشیاز تو ج مویگوش

 ... 093746. شماره هیاز 

 .همون شماره س نکهیا-

 کدوم شماره؟: ایس

 .اس داده بود و زنگ زده بود نیکه اونروز تو ماش یهمون-

 کدوم روز؟-
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 .باراد شیپ میبر نکهیقبل از ا. ایاه س-

 هست؟ یحاال ک. آهان-

 .شناسم ینم. چه بدونم-

 .ن پسولش ک-

 يو به صحبتا نمیبش نایمجبور شدم کنار عموا یدو ساعت بایتقر

زد و داور  یسره در مورد فوتبال حرف م هیعمو . مزخرفشون گوش بدم

مطمئن بودم که فرق توپ فوتبال و . داد یرو فحش م شبید يباز

 افهیاز ق. راه انداخته یحاال بحث تخصص. دونه یتوپ بسکتبال رو نم

خواد عمو رو  یبحث خسته شده و دلش م نیا ازود که سام هم معلوم ب

تونم اون جمع رو تحمل کنم؛ دست  یواقعا نم دمیآخر سر د. خفه کنه

در اتاقو قفل کردم و رو . حرف به سمت اتاقم رفتم یرو گرفتم و ب ایس

 :و گفت دیخند ایس. تخت نشستم

 .زنه یعموت چقدر زر مفت م-

 .شه یشگیکار هم-

 ؟یکن یرو تحمل م نایا يتو چطور-

 .یبه سخت-
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رو روشن کرد و  توریمان. نشست زیرو زد و پشت م سیپا دکمه ک با

 :گفت

 .رو بهمون نگفتن زایچ یلیبه نظر من سحر و داداشش خ-

 :تعجب گفتم با

 داداشش؟-

 سپهر، باباشه؟ يپس فکر کرد-

 ؟یکن یم يفکر نیچرا همچ. الیخیحاال ب. نه اصال فکر نکردم-

 :باال انداخت يا شونه

تو که حواست نبود اما من بهشون . بود مهینصفه و ن حاشونیتوض-

در مورد دورگه ها هم . نگفتن يادیز زیدر مورد اون خرابه چ. دقت کردم

 .نزدن یدر مورد پدرتم حرف خاص. ندادن يادیز حیتوض

 :ادامه داد طنتیبا ش بعد

 .يبد که ندار زیچ ستمتیتو س نمیبزار بب-

و  دمیدفعه از جا پر هی. شدم رهیو به سقف خ دمیتخت دراز کش رو

 :گفتم

 مهراد کجاست؟-
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و نوك دماغش فقط چند سانت باهاش  توریخم شده بود سمت مان ایس

 :در همون حالت گفت. فاصله داشت

 . مامانته شیپ-

کنار تخت افتاد  نهینگام به آ. دمیگفتم و دوباره رو تخت دراز کش یآهان

 لیلونه کالغ شده بود، دل نیع قایام که دق ختهیبهم ر يموها دنیو با د

 . دمیزهرا رو فهم يپوزخندا

نه حال  ومدینه خوابم م. بودم دهیبود که تو تخت دراز کش یساعت مین

مدت خم شده بود سمت  نیهم تمام ا ایس. داشتم از جام بلند شم

 زیچ دیکرد که خودمم شک کردم شا یبهش نگاه م يو جور توریمان

کم کم داشتم . رو اعصابم بود ایحالت س نیا. کرده باشه دایپ يناجور

 :کردم و گفتم یپوف. خوره یکرده که تکون نم هشدم سکت یمطمئن م

 .ایس-

 .بود» هوم« هیاز خودش درآورد که شب ینامفهوم يصدا

 مامان کجاست؟-

 :کرد و گفت کیکل يزیچ يرو

 چطور؟-

 .نگرانشم-
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بود که با تعجب برگشت سمتم و  بیعج یلیحرفم براش خ نیا ظاهرا

 :گفت

 يجا یفک کنم اشتباه ؟ییشما حسام ما دیببخش ؟یجانم؟ تو و نگران-

 .شهینم شیحال یما اصال نگران قیرف نیآخه ا. دیاون اومد

 :سرمو پرت کردم سمتش و با خنده گفتم ریز بالش

 .برو گمشو-

 :باز کرد و گفت ششوین

 .نگران نباش. شم یگم نم. راهو بلدم-

 نه؟ ایمامان کجاست  یگیم-

 .س فتهیخود ش يتو اتاق الهه -

 کجا؟-

 .مایاتاق س-

 .بچسبون بهش يزیچ یخانوم هی. خجالت بکش-

 .برو بابا-

 . توریخم شد سمت مان دوباره

 :گفتم یکالفگ با

 .انقدر برات جذابه وترمیدونستم کامپ ینم-
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 .حاال بدون-

 ؟یکن یم کاریحاال چ-

 به تو چه؟-

 . حوصله ام سر رفته ایس. اه-

 .خفه شو بذار به کارم برسم قهیدو دق. به درك-

 هوی. شدم رهیخ دشیو سف اهیس يرو سرم و به طرحا دمیرو کش پتو

. و با ترس بهش نگاه کردم دمیبا دادش، از جا پر. بلند داد زد ایس

 :بلند گفتم. زد یچرخوند و بشکن م یرو م یصندل

 ؟یزن یا داد مچر-

 .اومده الهیسر نیا دیفصل جد-

 :و گفتم دمیرو هم ساب دندونامو

 ؟يمنو سکته داد نیواسه هم-

 :گفت یسرخوش با

 .اوهوم-

 :برداشتم و گفتم مویزیرو م ساعت

 .بزنم تو سرت نیحقته با ا-
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بزنمش تو سر  فهیکه ح دمیرس جهینت نینگاه به ساعت انداختم و ا هی

 :دیپرس ایس. گذاشتمش سر جاش و از رو تخت بلند شدم. نیا

 کجا؟-

 .بفهمم چه خبره دیبا. مامان شیپ رمیم-

 :زد و گفت یطانیش لبخند

 .سالم برسون فتهیخود ش يبه الهه -

 .خورتت یزنده زنده م ،یکن یصداش م ينطوریاگه بفهمه ا-

از  ییصدا. رونیتاسف تکون دادم و از اتاق زدم ب يبه نشونه  يسر

رنگ اتاق  دیبه سمت در سف. رفتن نایعموا یعنی نیاومد و ا ینم نییپا

 :اومد مایس يصدا. رفتم و در زدم مایس

 بله؟-

 .حسامم-

گرفت که  یمعلوم بود داشت از مامان اجازه م. اومد یپچ پچ يصدا

 :بعد گفت. نه ایبرم تو 

 .تو ایب-

ابرو هامو درهم . چشممو زد ،یکه باز کردم، هجوم رنگ صورت درو

 ومدهین مایتا به حال تو اتاق س. به اطراف انداختم یو نگاه دمیکش
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. حسرت بخورم دنش،یهم نبود که به خاطر ند یخاص زیالبته چ. بودم

و  يفانتز زیهمه چ. کردم یبود که تصور م يزیهمون چ قایدق مایاتاق س

وسط اتاق  بایتقر بر خالف اتاق من و سام، تختش. بود دیسف -یصورت

 ينشسته بود و سرشو رو نیسمت راست تخت، مامان رو زم. بود

با همون ژست نشسته  مایسمت چپ تخت هم س. تخت گذاشته بود

زدم و  یلبخند معذب. تفاوت که مهراد بغلش خواب بود نیفقط با ا. بود

 :گفتم

 . سرتون داد زدم دیببخش... زهیچ. ام-

 :ادامه دادم. کرد یحرف هنوز بهم نگاه م یب مامان

 دهیبابا رو فهم يتازه ماجرا.... و شوك زده بودم یاون لحظه عصب-

 .سوال دارم هیفقط .... بودم

 :ادامه دادم يکنجکاو با

 داره؟ قتیحق-

 ؟يدیشن یاز ک:مامان

نه،  ایبا من دارن  یسحر و سپهر نسبت ایدونستم آ ینم قیدق نکهیا با

 :گفتم

 .بابا ياز دوستا یکیاز -
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 :زد و گفت یلبخند تلخ مامان

 .یبا خبر نش يزیبابات؟ اون به من قول داده بود که تو از چ-

 داده بود؟ یقول نیچرا همچ-

 .من ازش خواستم-

 و چرا؟-

. حرف با مهراد از اتاق خارج شد یانداخت که ب مایبه س ینگاه مامان

 :تا در بسته شد، گفت

 .بود بیعج کمیبابات -

 .نفسمو حبس کردم ناخواسته

بودم، فرق  دهیکه د ییمردا ياما پدرت با همه  یباور نکن دیشا-

 بیعج کمیالبته چهره اش . زایچ نیو ا کلینه از نظر قد و ه. داشت

 یم یزد، عمل یرو که م یاون هر حرف. تشهیبود اما منظور من شخص

 یکه م یهر حرف يرو. ومدیحدساش درست از آب در م شهیهم. کرد

 . شد رو قوالش حساب کرد یو م ستادیا یزد، م

کردم تو  یوقت فکر نم چیه. زد و نگاهشو به پنجره دوخت يپوزخند

پدر تازه  اتیبا مامان در مورد خصوص ما،یس یاتاق سر تا سر صورت
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خودش اشاره کرد  کینزد یمامان به صندل. میکشف شده ام حرف بزن

 :و گفت

 .نیبش-

 یبه سمت صندل. ستادمیطلبکارا باال سر مامان ا نیمتوجه شدم ع تازه

 . رفتم و روش نشستم

حس  شهیهم نویا. جور هاله قدرتمند هی. داشت يجاذبه ا هیاون : مامان

شد همه بهش عالقه مند  یهمون هاله هم باعث م بایتقر. کردم یم

 یم يا فتهیمن اونو پسر خودش. ذاشت یاون هاله رو من اثر نم. بشن

. بره یکار لذت م نیکه فقط دنبال مجذوب کردن مردمه و از ا دمید

. موضوع اصال خوشحال نبودم نیبود و من از ا مونیبغل ي هیاون همسا

اونو از پسرش . زد یدر مورد اون حرف م شهیهم. بابام عاشقش بود

 نیبود که داداش حسود من، در ا نیدوست داشت و جالب ا شتریب

 شهیمن هم. اونم مثه بابا دوستش داشت یتح. کرد ینم یمورد اعتراض

اون واقعا موجود . خراب کنم هیبق شیبودم که اونو پ یدنبال فرصت

 . بود یاعصاب خرد کن

رو بغل گرفته  مایرنگ س یداشت و بالش صورت ینیلبخند غمگ مامان

کردم هر لحظه  یبود که احساس م يحالتش جور. زد یبود و حرف م
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شده بود که  يچهار ساله ا يدختر بچه  نیع قایدق. کنه هیممکنه گر

 .گم کرده بود شویاسباب باز

دارم؛  یاضیفردا امتحان ر. وسط امتحانا ییهویپست  هی نمیا. سالم

 . کنم پیحال ندارم بخونم، گفتم تا دمید

 . دیاز دستش ند. هیپست باحال يبعد پست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :و ادامه داد رهیاشکاش رو بگ يکه جلو دیکش یقیعم نفس

مرد . اومد، در موردش کنجکاوم بودم یازش خوشم نم نکهیعالوه بر ا-

زد و تا چند هفته  یم بشیغ هوی. کرد یم یبیعج يبود و کارا يمرموز

اون  يبود، منم برا بیهمون قدر که اون برام عج. شد ینم داشیپ

 ن؛یو ا ادیدادم که ازش خوشم نم یآشکارا بهش نشون م. بودم بیعج

همه دوستش داشته  شهیظاهرا عادت داشت هم. کرد یاونو متعجب م

. ترسه یکردم در مورد من، هم کنجکاوه و هم م یحس م. باشن

 یکم کم انقدر تو کاراش فضول. دونستم و برامم مهم نبود ینم لشویدل

. اولش وحشت کردم. بودم دهیازشو فهمر دم؛یفهم زویکردم که همه چ

 . جالب یلیخ. ترس برم داشت اما بعد برام جالب شد

 :گفتم يوسط حرفش و با کنجکاو دمیپر
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 بود؟ یاون راز چ-

. یاز خودش بپرس نویبهتره ا. تونم بهت بگم یدونم تا چه حد م ینم-

 .هم وسط حرف من نپر گهید

 :ادامه داد بعد

 یخودم اعتراف م شینداشتم و برعکس پ ينسبت بهش تنفر گهید-

 شویوجود تیواقع یوقت. هیکردم که اون واقعا جذاب و دوست داشتن

روابط  رییبابامم متوجه تغ. تونستم مثه قبل فکر کنم ینم گهید دم،یفهم

. میما خوشحال بود. دیرس یبه نظر م یمن و اون شده بود و راض نیب

 یبعدش؛ م ياستقبال کرد اما روزا یلیبحث ازدواج شد، بابات خ یوقت

 بتاشیغ. خونه ومدیم روزیهر روز خسته تر از د. تحت فشاره دمید

زودتر  یلیاما بعد چند ماه از اون حالت در اومد و خ. تر شده بود یطوالن

 یاز ازدواج ما چند وقت. میکردم، ازدواج کرد یکه فک م يزیاز اون چ

 شتریفشارا ب. بدتر از قبل شدوضع . ياومد اینگذشت که تو به د ینم

که تو رو باردار بودم،  یپدرت از نه ماه. شد و من واقعا تحملم کم بود

منو  ،ياومد ایتو که به دن. کنارم بود یفقط دو ماهش رو درست و حساب

بعد از سه روز، بابات با . دمیچهره تو ند یمن حت. ازت جدا کردن

من . کرده بود، اومد خونه رو بغل کیکوچ ادنوز هیکه  یدر حال یخستگ
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سر بسته  یلیخ. تو رو به دست اوردم اما بابات مجبور به ترك ما شد

 .داد که چرا حیبرام توض

 چرا؟-

 . از خودش بپرس نویا-

 من و از شما جدا کردن؟ ایک-

 :بگه، حدس زدم يزیتا خواست چ. نگاه به من انداخت هی مامان

 .از خودش بپرسم دیبا نویا-

. درآورد بمیرو از تو ج يزیتکون داد و چ دییتا يبه نشونه  سرشو

 :دستشو مشت کرد و گفت

ازش خواستم . برات نگران بودم. تو نشه کیازش قول گرفتم که نزد-

فک کردم بازم سر . ازش قول گرفتم. بهت نگه يزیوقت چ چیه

 .مونه یقوالش م

 هیکف دستش . زد و مشتشو سمت من گرفت و باز کرد يپوزخند

 Mرنگ بود که دو حرف یبزرگ مشک Hهیپالکش . بود لیگردنبند است

منو  يزیچ هیکردم  یحس م. روش قرار داشت کتریکوچ ينقره ا Vو

به زور خودمو کنترل کردم تا به . کشونه یبه سمت اون گردنبند م

 :مامان گفت. سمتش هجوم نبرم
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از اون  یوننش چیاما من ازت دورش کردم تا ه. بابات به تو داد نویا-

خودت  شیبهتره پ نیا ،يدیفهم زویحاال که همه چ. اطرافت نباشه

 . باشه

که چشماش گرد  دمیگردنبند رو از دست مامان قاپ انهیوحش بایتقر

تو وجودم  يزیچ هیبراق خورد، احساس کردم  Hتا دستم به اون. شد

مامان . و باعث شد لبخند بزنم دیچیآرامشش تو کل بدنم پ. آروم شد

 :تخت گذاشت و گفت يسرشو رو

 . بده حیبرات توض دیاون با. نیپدرتو بب. وقتشه گهید-

 :که ذهنمو مشغول کرده بود رو به زبون اوردم یسوال

 گه؟ یاسمشو نم یچرا کس ه؟یچ يپدر افسانه ا نیاسم ا-

 .یاز خودش بپرس دیبا نمیا دیشا-

مشتمو . عقب گرد کردم و از اتاق خارج شدمبگم،  يزیچ نکهیا بدون

باعث  يوجودش به طرز خنده دار. دور پالك گردنبند محکم تر کردم

 . شد احساس قدرت کنم یم

*********** 

 :و گفتم دمیبه در کوب محکم

 .شد رید. گهید ایب. ایس-
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 . اومدم. اومدم-

کرد، با  یهمون طور که لباسشو صاف م. رونیباز کرد و اومد ب درو

 :حرص گفت

 آرامش داشته باشه؟ ییتو دستشو دیچه خبرته؟ آدم نبا-

 ؟يکرد یم کاریسه ساعت اون تو چ. اون آرامش بخوره تو سرت-

 کنن؟  یم کاریچ ییمعموال تو دستشو-

 :داد زد نییاز پا سام

 .شده ها رمیمن د-

 :رو به سام گفتم. نییپا دمیو از پله ها دو دمیرو کش ایس دست

 .میما آماده ا-

 .چه عجب: سام

 .کرده بود ریگ ییتو دستشو نیا-

 :و گفت رونیب دیدستشو از تو دستم کش ایس

 .گهید دیوفتیرفتن من؟ راه ب ییبه دستشو دیداد يریحاال چه گ-

بابا . میو از خونه خارج شد میکرد یخدافظ مایسه از مامان و س هر

گفتن بابا . رفته بود رونیاز صبح زود از خونه ب یحامد در کمال خوشحال
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. نداشتم ياما چاره ا. سخت بود ست،یدونستم پدرم ن یم یبهش وقت

 .به بابا حامد نگم دم،یفهم زویکه همه چ نیاز ا يزیگفت چ یمامان م

 مایاز اتاق س نکهیبعد از ا شبید. نایسحر ا يخونه  میبود بر قرار

. برم خونشون دیبا زا،یچ یبعض دنیشن يبرگشتم، زنگ زد و گفت برا

از سام خواسته بودم ما رو . دنبالم راه افتاده بود شهیهم مثه هم ایس

 دیبا زایچ یروشن تر شدن بعض يبرسونه و فقط بهش گفته بودم برا

خواد بره  یسام هم گفت م. خبر داره زیکه از همه چ یسبرم سراغ ک

که  یامیاز رو پ ایآدرس رو س. رسونه یانجمنشون و ما رو سر راه م

با در  ییالیو يخونه  هیسام دم در . سپهر براش فرستاده بود، خوند

 :و گفت ستادیا یرنگ یمشک

 . نجاستیا نکهیمثه ا-

 :و گفتم نیسرمو از پنجره کردم تو ماش. شدم ادهیباز کردم و پ درو

 .داداش یدستت مرس-

 :بود، کردم و گفتم نشسته نیکه هنوز تو ماش اوشیبه س رو

 .ایپاشو س-

 :ناله گفت با

 .تونم ینم-
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 :با تعجب برگشت سمتش و گفت سام

 چرا؟ ؟یتون ینم-

 :کرد یکوتاه يخنده  ایس

 .تونم بلند شم ینم. خواب رفته منگاهمیجان شما نش-

 :حرفش خنده ام گرفت اما سام اخم کرد نیاز ا من

 .شه یکه باز م... شاایا. پاشو راه برو-

 .کمک کردم از جاش بلند شه ایام شدت گرفت و به س دهخن

 يسام سر. کرد چالقه یدونست، فک م ینم یکه هرک ومدیراه م يجور

 . شدم رهیبه در بزرگ رو به روم خ. برامون تکون داد و رفت

 ؟یزنگ بزن يخوا ینم:ایس

 .ندارم یحس خوب ایس گمیم-

 .حسات نیبرو بابا توام با ا-

 يبد يدلشوره  هی. طور مثه پنگوئن سمت در رفت و زنگ رو زد همون

بهم ثابت شده بود که هر  نیا. وفتهیب یمطمئن بودم قراره اتفاق. داشتم

در بدون . کشه یانتظارم رو نم یخوب زیحس رو دارم، چ نیوقت ا

بزرگ و  اطیح. وارد شدم اوشیپشت سر س. باز شد یپرسش
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. رفت یداشت راه م یدست و حساب که مشد ایمتوجه س. بود يسرسبز

 :و گفتم دمیخند

 از خواب بلند شده؟ منگاهتونینش-

 .نهیسنگ کمیطفلک خوابش . آره-

 :سحر درو باز کرد و با لبخند گفت م،یدیبه در ساختمون رس تا

 .دیخوش اومد. سالم-

سالم کوتاه  هیکرد اما من به  یاحوال پرس یمیگرم و صم یلیخ ایس

 ریز ایس. میدر کنار رفت و ما وارد خونه شد يسحر از جلو.اکتفا کردم

 :لب به من گفت

 .يکرد یحداقل مثه آدم سالم م. خشک عنق يپسره -

 مگه چش بود؟-

 :حرص جواب داد با

 . بود یعال میلیخ. یچیه-

 10حدود. لحظه جفتمون خشکمون زد هی م،یکه شد یسالن اصل وارد

شده  رهیخ ایو در سکوت به من و س ستادهیو به رومون اآدم ر ينفر

 :آب دهنشو با ترس قورت داد و گفت ایس. بودن

 !وقت هیکنن؟ نخورنمون  ینگاه م ينجوریچرا ا نایا-
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که  يشناختم؛ همون پسر یرو م نایاونا فقط سحر و سپهر و س نیب از

ساله به سمتمون اومد  37-8مرد  هی. بودمش دهید یبا سحر تو مهمون

 :و با جفتمون دست داد و گفت

 . من پادرا هستم-

 :به روش زدم و گفتم یکجک لبخند

 . خوشبختم-

 ستادهیکنار هم ا گهیدختر و پسر د هیو سپهر و سحر و  نایبه س پادرا

 :بودن، اشاره کرد و گفت

 .من هستن يبچه ها ن؛یسحر و سو نا،یسپهر، س ار،یسات-

گفته بود انقدر  اوشیس. کردم یگشاد شده به اونا نگاه م يشماچ با

 نایپدر ا يبرا کمیپادرا هم . کنه یم یکردم شوخ یاما فک م ادنیز

 :گفت دیاخم کرد و با ترد ایس. بودن، جوون بود

  ل؟یسو-

 :دختره با اخم گفت همون

 . ن...يو...س-

 :شونه باال انداخت یالیخیبا ب ایس

 .داره یچه فرق-
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عادت داشت سر به سر همه  ایکال س. شد رهیخ ایبا خشم به س نیسو

 بهیغر. کرد یآورد، ول نم یدر نم غشونویمخصوصا دخترا که تا ج. بذاره

بود و  ستادهیکه کنار سپهر ا يپسر. نداشت یو آشنا هم براش فرق

 :بود، گفت اریفک کنم اسمش سات

 یبه معن لیسو اما. دهیشد يعشق، محبت و عالقه  یبه معن نیسو-

 .با هم فرق داره نایا. دوست داشته شده است

سبز داشت و حالت  يچشما. میبهش انداخت ینگاه خنث هی ایو س من

مرد  هی. انداخت یم یآدم آهن ادیو حرف زدنش منو  ستادنیچهره و ا

 :و گفت ستادیهم سن پادرا اومد و کنارش ا

 .هستم اریلیمن ا-

 :دختر اشاره کرد و گفت هیچند تا پسر و  به

 .منن يفرزندا سا؛یو پر شیپندار، پرهام، پو ان،یپرشان، پو-

اصال . رو به همه شون زدم يلبخند. پدر بودن جوون بود يبرا نمیا

 نجایهمه آدم ا نیبرامم سوال بود که ا. بودم کدوم به کدومه دهینفهم

و نشون مبل نشسته بودن ر يکه رو یکنن؟ پادرا دو خانوم یم کاریچ

 :داد و گفت

 .اریلیسارا همسر من و پرستو همسر ا-
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 :دستشو پشت کمرم گذاشت و گفت اریلیا. براشون تکون دادم يسر

 .هیما افتخار بزرگ يمالقات با شما برا-

 :گفتم متعجب

 مالقات با من؟-

 .دیجناب ول میازتون ممنون د،یدعوتمونو قبول کرد نکهیما از ا: پادرا

 :گوشم پچ پچ کرد ریز ایس

 . ام يوودیهال يلمایکنم تو دل ف یاحساس م-

 :گفتم يجد یلیآرنج کوبوندم به پهلوش و خ با

نصف . دیبرام روشن کن زویتا همه چ نجایمن امروز اومدم ا. دینیبب-

کردن رو قبول کردم چون بهم  فیکه سحر و سپهر برام تعر یداستان

اما هنوز اونقدر احمق نشدم که قبول . س گهید یکیثابت شد پدر من 

 .ستمیکنم انسان ن

 :گفت هیرو به بق اریلیا

 .مینیبهتره بش-

با تعجب بهشون نگاه . حرف رو زد، همه زود رو مبال نشستن نیا تا

برد و روش  یپادرا منو به سمت مبل! چه حرف گوش کن. کردم

 :خند گفتپادرا با لب. حرف کنار من جا گرفت یهم ب ایس. مینشست
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 ؟یستیگفته تو انسان ن یک-

 .سحر و سپهر-

فقط با  یتو انسان. حسام. دادن مشکل داشتن حیتو توض شهیاونا هم-

 . کیبزرگ و کوچ يتفاوتا یکم

 گفتن؟ یم یپس سحر و سپهر چ. اخم کردم یجیگ با

 .فهمم یمن منظورتونو نم-

ما رو  ينه قدرتا. ادیب ایبه دن یپدرت قبول کرد که فرزندش معمول-

 . داشته باشه و نه مثل ما دورگه باشه

 :تر و صداشو اروم تر کرد کیآورد نزد سرشو

 شهیپس م. یپدرتو گرفت يفقط تمام قدرت و انرژ. يتو دورگه نشد-

از  یدر کل بخش اعظم. دورگه کی يبا قدرت ها یانسان هیگفت تو 

 .وجودت انسانه

سحر و  يبه نظرم حرفاش از حرفا. مباال رفته بهش نگاه کرد يابرو با

کرد اما  یم دییتو وجودم حرفاشو تا يزیچ هی. سپهر قابل قبول تر بود

به  يبا خونسرد. کنم ینبود که من حرفاشو باور م لیدل نیبه ا نیا

 :دادم و گفتم هیمبل تک یپشت

 .هنوز قانع نشدم-
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 :گفتم. نگاه کرد اریلیبه ا یبا کالفگ پادرا

به  زویکه همه چ دیفکر افتاد نیبه ا روزیه شما تازه دشد ک یاصال چ-

 د؟یمن بگ

 :اونور سحر گفت از

 .به خاطر مهراد-

 مهراد؟ همون فسقل بچه؟: ایس

با تمام مشکالتش رو به رو  ییاز اول قرار بود خود حسام به تنها: سحر

خرابه،  یلیاوضاح خ میدید یما هم اگه م. دستور پدرش بود نیا. بشه

و کمک کردن رو  قتیاما در کل اجازه گفتن حق میکرد یکمکش م کمی

 .میایجلو ب میبه خاطر مهراد مجبور شد روزید. مینداشت

 چرا؟-

 .کشتتش یشکمش، م ياون زخم رو م،یدیرس یچون اگه ما نم-

 :پادرا نگاه کردم و گفتم به

 .اون بچه ام ونیپس من مد-

نشسته بود و اسمش پرستو بود، از جا بلند شد و  اریلیکه کنار ا یخانوم

با . نسکافه برگشت ینیس هیبعد با  قهیچند دق. رفت رونیاز سالن ب
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به همه تعارف کرد و به سمت ما . باز شد شمینسکافه ناخودآگاه ن دنید

 :اشاره کرد و رو به من گفت ینیس يتو وانیل نیبه بزرگتر. اومد

 .شماست يبرا نیا-

ذارن، معذب شدم اما زود  یفرق م هیمن و بق نیب نکهیبه خاطر ا کمی

 . بهتر شتر،یب ینسکافه هر چ. شدم الشیخیب

 :قلپ خوردم، پادرا گفت هیرو به سمت دهنم بردم و  وانیل تا

 حیتوض زویخواد شخصا همه چ یم. نجایا ادیامشب پدرت م یراست-

 . بده

درونم  يزیحرف پادرا چ نیبا ا. تو گلوم و سرفه کردم دیپر نسکافه

 . رو میپدر واقع نم؛یبار قرار بود پدرم رو بب نیاول يمن برا. تکون خورد

*** 

/  شهیگمان، فکر، اند: پندار/ رزمجو : پرشان/ محافظ خانواده : اریلیا

/  ندهیپو ا،یپو: انیپو/  يمانند پر: سایپر/  ییایپو ،یندگیپو: شیپو

 یفرشته خوب: پرهام

 یینور و روشنا یرا به معن+ و محافظت  یمرکب از پاد به نگهبان:پادرا

: نایس/ آسمان، روزگار : سپهر/  وشیاز سرداران دار یکینام : اریسات/
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در : دایآرش/دیشد يعشق، محبت، عالقه : نیسو/ دانشمند، باهوش 

 عرش و ملکوت

*** 

 :توجه به من، گفت یپادرا ب. با کف دست زد پشت کمرم ایس

 .میذار یما تنهاتون م. دیبچه ها بمون شیشب پتا -

با بلند شدن اونا، همه از جاشون . اشاره کرد اریلیجاش بلند شد و به ا از

سارا و پرستو هم همراه پادرا . مینشسته بود ایبلند شدن فقط من و س

 :تا اونا رفتن، پسرا بلند گفتن. سالن رو ترك کردن ار،یلیو ا

 .میراحت شد شیآخ-

 :دیپرس نایاز س ایس

 د؟یراحت شد یاز چ-

 :زد و گفت یطنتیلبخند پر ش نایس

 .اونا مثه کابوسن. شهیم یحکومت نظام نجایا ار،یلیبا بودن بابا و ا-

 :و گفت دیاز جا پر پرشان

 ه؟یسوار نیماش هیپا یک-

که کنارش نشسته بود، از جاش بلند شد و مشتشو به مشت  يپسر

 :پرشان زد
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 . میبزن بر. ام داداش هیپا-

 :گفت یآروم ياومد کنارم و با صدا سپهر

. دینش کشونینزد ادیکنم ز یم شنهادیپ. دو قلو ان انیپرشان و پو-

 .کنن یم ادیز یخرک یشوخ

 :دیاز فرصت استفاده کرد و پرس اوشیس

 ه؟ینجوریچرا ا ار،یاون داداشت، سات-

 :و گفت دیخند سپهر

 .دیکن یمونه اما بهش عادت م یرباط م هیشب کمی-

 :که کنار پرشان نشسته بود، گفت يپسر

It’s ok with me)من موافقم(.- 

 :و گفت دیسپهر دوباره خند. شدم رهیباال رفته به پسره خ يابرو ها با

از حرفا  یهنوز بعض. بزرگ شدن سیجفتشون تو انگل شیپندار و پو-

 خوبه که؟ تونیسیانگل. گنیم یسیرو انگل

 :بزنم، گفت یمن حرف نکهیقبل از ا ایس

 .مونهیحال ییزایچ هی-

 .دهیحال م یلیخ نایا يسوار نیماش. میبر دیپاش. خوبه-
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که  شمیپندار و پو. رونیزودتر از همه از خونه رفتن ب انیو پو پرشان

من و . دونستم کدومشون کدومه، پشت سرشون رفتن ینم قیهنوز دق

 سایسحر و پر. میهم دنبالشون رفت نایو سپهر و س اریهمراه با سات ایس

 جیگذاشتم، سرم گ اطیتا پامو تو ح. ومدنیهم دنبالمون م نیو سو

 يصدا دم،یکه شن يزیچ نیاخر. گرفتتم ایکه س وفتادمیمداشتم . رفت

 :بود اینگران س

 .ادیداره از دماغش خون م-

******* 

آشنا بود  یلیبرام خ طیمح. سرمو خاروندم و به اطرافم نگاه کردم کف

سنگ وسط جنگل نشسته  هی يرو. کجاست نجایا ومدینم ادمی قیاما دق

 ادمیکه  ییتا جا. کنم یم کاریچ نجایاوردم من ا یاصال سر در نم. بودم

 میبا بچه ها بر میخواست یبودم و م نایسحر ا يخونه  اطیبود، من تو ح

از پشت سرم،  یفیظر يصدا. شدم هوشیب هویکه من  يسوار نیشما

 :گفت

 .سالم حسام-
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همون . همون دختر بود نیا. لحظه خشکم زد هی. سمت صدا برگشتم

سنگ  يدختره لبخند زد و رو. که جونمو نجات داد یدختر چشم صورت

 :رو به روم نشست

 .مجبور بودم. کردم هوشتیکه ب دیببخش-

 کار تو بود؟-

 :تکون داد دییتا يبه نشونه  سرشو

 .دادم یبهت هشدار م يزیچ در مورد دیبا-

 .حرفش کنجکاو شدم نیا با

 ؟یدر مورد چ-

 .ینیفعال پدرتو بب دیتو نبا-

 ؟یچ-

تونه جوابتو بده،  یکه م یو تنها کس يسوال دار یلیدونم که خ یم-

 .يریمیبشه، تو م کتیاون نزد نکهیپدرته اما به محض ا

 داره؟ یچه ربط رم؟یمیم-

 :شد تو چشمام رهیکنار زد و خ شویمشک يموها

رو  گهیهم د کسانی يها رویباشه سحر بهت گفته بود ن ادتیاگه -

 زویکه حاال که تو همه چ دنیرس جهینت نیاونا االن به ا... کنن یفعال م
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اما راه . رنیجنا رو بگ يتو جلو قیقدرتتو فعال کنن تا از طر ،يدیفهم

گرفتن با کنار هم قرار دادن تو و  میتصم... رو انتخاب کردن یاشتباه

 . وفتهیاتفاق ب نیا يبذار دیتو نبا. هاتو فعال کنن روین رت،پد

 چرا؟-

من به . کنن یکه اونا فک م هیزیتر از اون چ يقو یلیتو خ يروهاین-

تو رو با اونا  روهات،یخاموش کردن ن يپدرت هشدار دادم که به جا

تو بکره و ازش  يروین. بده ادیآشنا کنه و طرز استفاده ازش رو بهت 

آزاد  يدفعه ا هی يبکر و قو يروین نیحاال اگه ا. نشه ياستفاده ا چیه

 افته؟ یم ینظرت چه اتفاق هبشه، ب

 :بگم، ادامه داد يزیاومدم چ تا

 . يریمیو تو م شهیبدنت منفجر م يچاکرا ها-

که قصد  یاز همون جنا باش یکیحرفاتو باور کنم؟ ممکنه تو  دیچرا با-

 .جون منو دارن

 ییتو اشنا يروهایام که با ن یبار کمکت کردم و تنها کس هیچون من -

 . داره

 :جاش بلند شد و گفت از
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 نیاز ا شتریب گهید. ارنیدارن بهوشت ب یدوستات سع. رو ول کن نایا-

 . شنیخودت بده و هم نگران م ينگه دارمت، هم برا

 :ستادیجلوم ا قایو دق اومد

 ازین یلیبه تو خ تیوضع نیتو ا. کنم یرو فعال م روهاتیم نمن خود-

، 10به بعد هر شب ساعت  نیاز ا. خواد یکار زمان م نیاما ا. دارن

 زیچ هی یراست. اطرافت نباشه یکن اون موقع کس یسع. نجایا ارمتیم

 ادتیاما االن . نبود ادتی نجایچون من نخواستم، ا شیپ يدفعه  گه؛ید

. اوشیبه دوستت، س یحت. نگو يزیچ یدر مورد من به کس .مونه یم

 .فعال خدافظ

 .دونم یمن هنوز اسمتو نم. لحظه صبر کن هی-

 .یصدام کن دایآرش یتون یم. دایآرش-

 :ستادیجلوم ا قایو دق اومد

 ازین یلیبه تو خ تیوضع نیتو ا. کنم یرو فعال م روهاتیمن خودم ن-

، 10به بعد هر شب ساعت  نیاز ا .خواد یکار زمان م نیاما ا. دارن

 زیچ هی یراست. اطرافت نباشه یکن اون موقع کس یسع. نجایا ارمتیم

 ادتیاما االن . نبود ادتی نجایچون من نخواستم، ا شیپ يدفعه  گه؛ید
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. اوشیبه دوستت، س یحت. نگو يزیچ یدر مورد من به کس. مونه یم

 .فعال خدافظ

 .دونم یمن هنوز اسمتو نم. لحظه صبر کن هی-

 .یصدام کن دایآرش یتون یم. دایآرش-

***** 

 .ادیفک کنم داره بهوش م. سپهر یه-

آروم . کنارم متوقف شد قایکه دق دمیرو شن یعیسر يقدم ها يصدا

 دنیلحظه با د هی. به اطرافم نگاه کردم یجیچشمامو باز کردم و با گ

متوجه شدم  یبعد وقت. دمیرم بود، ترسکه باال س ياون همه کله ا

 ایس. دمیکش ياون کله ها آشنان، نفس آسوده ا يصاحب همه 

 :داد تکونمبازوهامو گرفت و به شدت 

 ؟یحرف بزن یتون یحالت خوبه حسام؟ م-

 :گذاشت و گفت ایس يدستشو رو شونه  نایس

که تو  ییتکونا نیباشه، با ا ادشی يزیدرصد احتمال داشت چ هیاگه -

 .دیهمش پر ،يداد
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گذاشت و  میشونیدستشو رو پ اریسات. به من زد يشخندین بعد

هم بدون حرف با  هیبق. کنه یم کاریمونده بودم داره چ. چشماشو بست

 :گفت قهیبعد چند دق. کردن ینگاهش م يکنجکاو

 بود؟ یاون ک-

. گهید یکیبا  ایدونستم با منه  ینم قیچشماش بسته بود، دق چون

دوباره تکرار . شد تو چشمام رهیچشماشو باز کرد و خ عیسر اریسات

 :کرد

 بود؟ یاون ک-

 بود؟ یک یک-

آب دهنمو قورت . قارقار کالغ بود هیشب شتریخشک و خشن و ب صدام

 يدستشو از رو اریسات. کردم تا گلومو صاف کنم يدادم و سرفه ا

 :برداشت و گفت میشونیپ

که  یقطعا اون. يشد هوشیرو حس کردم و بعد تو ب يمن حضور فرد-

و خنده نداشته و من  یروحت رو از بدنت خارج کرده، قصد شوخ

 بود؟ یاون ک... حاال بهم بگو. یبا اون فرد داشت یمطمئنم تو مالقات

تو ذهنم  یدختر چشم صورت هیجنگل بزرگ و  هیاز  یمبهم ریتصو

اون دختر تو  يبزنم، صدا یتا اومدم دهن باز کنم و حرف. شکل گرفت
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به دوستت  یحت. نگو يزیچ یدر مورد من به کس« دیچیذهنم پ

 دیکه د ایس. نگاه کردم ایبه س یجیزود دهنمو بستم و با گ» .اوشیس

به سپهر نگاه کرد و  یکنم، با نگران یم ونزنم و فقط نگاهش ینم یحرف

 :گفت

 حالش خوبه؟ یمطمئن-

 :دیتکون داد، دوباره پرس دییتا يبه نشونه  يسپهر سر یوقت

 شده؟ رهیخال بهمون خ نیپس چرا ع-

 :باال انداخت و گفت يشونه ا نایس

 .باشه شیمربوط به خل بودن ذات نیا دیشا-

بدون توجه به اونا، به اطرافم . نگاه کردن نایبا اخم به س شیو پو پندار

اتاق  لیتمام وسا. میبود ياتاق بزرگ خاکستر هیتو . شدم رهیخ

 وارایکه من روش بودم، پرده، فرش، د یکمد، تخت. رنگ بود يخاکستر

به رنگ  ياز حد شیب ياتاق ظاهرا عالقه  نیصاحب ا. در اتاق یو حت

و سحر و  انیدقت متوجه شدم پرشان و پو کمیبا . ارهد يخاکستر

باعث شد به سمتش  اریسات يصدا. ستنیتو اتاق ن سایو پر نیسو

 :برگردم

 بود؟ یاون فرد ک. ياریفکر کن تا به خاطر ب کمیحسام -
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 :شدم و گفتم زیخ میجام ن تو

 .ادینم ادمی يزیمن چ-

 :تکون داد و گفت يسر سپهر

خارج کردن روح از بدن رو داره،  ییکه توانا یکس. قابل قبوله نیا-

پدرت  یبهتره وقت. از حافظه رو هم داره یپاك کردن بخش ییتوانا

 .میهاش حرف بزنمورد با نیاومد، در ا

 :سر جام نشستم و گفتم خیحرف س نیا با

 اد؟یم یپدرم؟ ک-

 اد،یغروبه و پدرت بعد از غروب م کیاالن نزد نکهیباتوجه به ا: اریسات

 . مونده یساعت هیتونم بگم تا اومدنش  یم

پدرم  دنیگفته بود با د دایآرش. به موهام چنگ زدم یدرموندگ با

دروغ  ایمنم قصد نداشتم راست . شمیمنفجر م قتیدر حق یعنی. رمیمیم

رو  سکیر نیحاال فرضأ ا. ثابت کنم تیوضع نیبودن حرفشو تو ا

فک نکنم ... هم درست از آب در اومد دایآرش يکردم و موندم؛ حرفا

از جا بلند شدم و . رو ازم دوا کنه يمرگ، درد زقبل ا یمونیاحساس پش

 :گفتم

 کجان؟ هیبق-
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دم  نیپرستو و سارا هم ع. که همون موقع رفتن اریلیبابا و ا: نایس

 .يسوار نیماش میفرستاد وونهیدخترا رو هم با اون دو تا د. دنبالشونن

 :به من زد و ادامه داد یچشمک

 .دعا کن زنده برگردن-

با همون خل . شماره دو بود اوشیس هی نایس. حالتش خنده ام گرفت از

. تر از قبل شده بود يجد یلیخ ایچند وقته س نیالبته ا. ایو شوخ ایباز

خنده دار . ادیاومد که بابام داره م ادمینگام که به پنجره افتاد، دوباره 

. کردم یماز بابام فرار  دیحفظ جونمم که شده، فعال با يبود اما من برا

 :رو گرفتم و گفتم ایدست س

 .دارم ازیآزاد ن يکنم به هوا یاحساس م-

 :گفتزود از جاش بلند شد و  ایس

 .اطیح میبر-

سپهر سرشو تکون داد، به  یدر گوش سپهر گفت و وقت يزیچ هی

بزرگ بود و پر از دار و  اطشونیح. سمتدر رفت و منم دنبالش کردم

از  میتون یم م،یبش دهید نکهیراحت بدون ا یلیخ یعنی نیا. درخت

از ساختمون فاصله  يمطمئن شدم اونقدر یوقت. میبزن رونیخونه ب

 :گفتم ایشنون، رو به س یصدامونو نم هیکه بق میدار
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 .میبر دیبا ایس-

 :دیو پرس ستادیا ایس

 کجا؟-

 . نجایاز ا ریغ ییهر جا. تو يخونه  ایخونه ما . چه بدونم-

محکم  دهیخواد دو تا کش یدونستم االن دلش م یم. اخم کرد یجیگ با

 .بهم بزنه تا انقدر ذره ذره اطالعات ندم

 م؟یبر دیچرا با-

 .نمیپدرمو بب دیتونم بگم که من نبا یفقط م. بدم حیتونم توض ینم-

 چرا؟-

 باشه؟. بهت بگم زویهمه چ دمیقول م. میبر نجایما فقط از ا-

 :اطراف نگاه کرد و گفت به

 يخوا یفهمن و معلومه م یم نایا ؟يبر يخوا یاما از در که نم. باشه-

 .میش میج یواشکی

 .میریم واریاز د ه؟یدر چ-

 :انداخت و گفت مونیکنار واریبه د یطونیش نگاه
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بار  هی ادتهیحسام . تنگ شده بود یبچگ يطنتایدلم واسه ش. آخ جون-

و اون توپ قرمزه رو از تو اتاقش  میباال رفت نایا يکسر واریاز د

 م؟یبرداشت

چوب گلفشو که  ادمهیکه  ییاما من تا جا م؟یتوپ قرمزه رو برداشت-

 .میداشتداد بر یباهاش پز م

جان تو من فک . تو سرش میدونه هم از پشت زد هی نایعالوه بر ا. آره-

 .کردم مرد یم

 نیو البته نفهم تر نیاز مغرور تر یکی يکسر. کردم یکوتاه ي خنده

. بود ایکردن من و س تیکالسمون تو دوم دبستان و عاشق اذ يپسرا

 یبا اون توپ قرمز و چوب گلف ادمهی. مشیذاشت یجواب نم یما هم ب

رژه  ایداد و رو اعصاب من و س یپز م یبود، کل دهیکه باباش براش خر

 واریبعد از مدرسه از د م،یآدمش کن نکهیا يما هم برا. رفت یم

. میو از تو اتاقش اون توپ و چوب گلف رو برداشت میخونشون باال رفت

اومد تو اتاق و  يکسر رون،یب میایاز خونه ب میخواست یلحظه آخر که م

با چوب گلف خودش،  ایراه بندازه که س ادیخواست داد و فر. دیما رو د

من که مات و مبهوت فقط به . شد هوشیب ادر ج يکسر. زد تو سرش

 :دیپرس یزد و با لحن عصب شخندین هی ایس. کردم ینگاه م ایس
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 مرد؟-

کردم اگه  یهمش با خودم فک م. بودم دهیچقدر اون روز ترس ادمهی

. بخونم دیخبر دار بشه، فاتحه مو با هیو بابا حامد از قض رهیبم يکسر

شده اومد  یچیسر باند پ هیسر و مر و گنده با  ياما فرداش کسر

تو خونشون  میرفت یدزدک ایگفت من و س یهر چقدر به همه م. مدرسه

 یم یآخه ک. داد ینم یتیکس اهم چیه م،یبرداشتو توپ و چوبشو 

خونه مردم باال برن؟  واریساله بتونن از د 8باور کنه دو تا بچه تونست 

 .میجون سالم به در برد هیشد که از اون قض يجور نیا

 :حواسمو جمع کردم ایس يصدا دنیشن با

 یلیپسره خ نیا. نگو يزیچ چیه. طرف نیا ادیداره م اریحسام سات-

 .تونه دستمونو بخونه یراحت م

 :اومد کنارمون و گفت اریسات. و نامحسوس سرمو تکون دادم آروم

. شهیم داشونیپ گهید کمیهم  هیبق. دنیعصونه رو چ زیبچه ها م-

 د؟یایداخل نم

 :نه تکون داد و گفت يبه نشونه  يسر ایس
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ترسم قبل از  یم. خوره یبچه فعال داره هوا م نیا. نه قربون دستت-

. تو و دوباره غش کنه تو بغلم ارمشیبه طور کامل هوا بخوره، ب نکهیا

 .بمون يخوا یشما م

 :با اخم گقت اریسات

 یدارم و فک نکنم تو برنامه امروزم وقت يادیز يمن کارها. ممنون-

 .شما داشته باشم يگوش دادن به حرف ها يبرا

 :اداشو در آورد ایس. عقب گرد کرد و رفت بعد

شما  يگوش دادن به حرف ها يبرا یفک نکنم تو برنامه امروزم وقت-

 .مصرف یب یآدم آهن ه؟یآقا فک کرده ک. داشته باشم

 .ادیاز هم خوشتون نم ادیظاهرا ز-

از وسط نصفش  نجا،یفروت ن يخواد مثه باز یدلم م. مغروره یلیخ-

 .کنم

 . شهیکارمون سخت تر م ان،یب هیاگه بق. میبر نجایفعال از ا ایب. الیخیب-

از دوران  دم،یکه من از حرفاشون فهم ياونطور انیا م؟یحاال کجا بر-

زود  یلیخونه من، خ ایخونه شما  میپس اگه بر. مراقب تو بودن ينوزاد

 . کنن یم دامونیپ

 :گفتم یسردر گم با
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 م؟یپس کجا بر-

 یم. زدن یم یبیغر بیعج يحرفا نایا ،يبود هوشیتو که ب نیبب-

 .رو بو بکشه يتونه قدرت و انرژ یم ییجورا هیگفتن سپهر 

 :تعجب گفتم با

 مگه سگه؟-

 هیدنبال  دیدرست باشه، پس با نیاگه ا. ها هیما نیتو هم ییزایچ هی-

دور باشه که سپهر  نجایو اونقدرم از ا یباشم که تو تا حاال نرفت ییجا

 .نتونه بو بکشه

 :زد و گفت یبشکن قهیبعد چند دق. شدم رهیبهش خ یحرف چیه بدون

 .افتمی-

 :و گفتم دمیندذوق خ با

 کجا؟-

 .یعل ای دیخونه فر-

 :درهم رفت و گفتم اخمم

 يزیچ م،یاونجا بمون میخوا یبفهمه شب م دیفر يبه نظرت بابا-

 گه؟یبهمون نم

 .حاال نوبت ماست. شهیمن چتر م يخونه  دیهمه فر نیا-
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 :به ساختمون انداخت و ادامه داد ینگاه

 .میزن یبعدا حرف م نیدر مورد ا. میبر ایفعال ب-

اول . کرد یما راحت تر م يکار رو برا نیبود و ا يخونه آجر يواراید

 ابونیتو خ یکس نهیاون باال نشست تا بب کمیرفت باال و  واریاز د ایس

و خودش  ستین ابونیتو خ یبعد به من عالمت داد که کس. نه ایهست 

 ایکنار س یباال رفتم و بدون معطل واریزود از د. نییپا دیپر واریاز رو د

 :با خنده گفتم. نشسته بود و مچ پاشو گرفته بود نیرو زم ایس. دمیپر

 ؟يمشکل دار دنیپر نییتو هنوز تو پا-

 .شتویببند ن-

رو  ایکنار س. شدم يانداختم و تازه متوجه مشکل بعد ابونینگاه به خ هی

 :نشستم و گفتم نیزم

 م؟یبر یبا چ-

 :تکرد و با طعنه گف يهم پوف کالفه ا ایس

عبور  نیماش هیخدا  يمحض رضا. ابونهیهم انگار وسط ب نایخونه ا-

 .کنه ینم

هم زمان  نیدو تا ماش! حرف رو بزنه نیا ایمنتظر بودن س نایماش انگار

 . به طرف ما اومدن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٢٥٣ 

 .نباشه نایپرشان ا نیماش نیا. ایس گمیم-

 نیماش نیا يجلو میپاشو بر. بنز بود نشونیماش دمیخودم د. نه بابا-

 . بار شانس بهمون رو کرده نیاول يکه برا میریرو بگ

وسط  یه. با راننده حرف زد کمیرو گرفت و  نهیماش يرفت جلو ایس

 کیاونقدر نزد. داد یکرد و سر تاسف تکون م یحرفاش به من اشاره م

داستان غم  هیداره  اینبودم که حرفاشونو بشنوم اما مطمئن بودم س

 قهیبعد چند دق. کنه یم فیراننده تعر يادر مورد من بر یلیتخ زیانگ

داد،  یکه دستاشو تو هوا تکون م یاومد و در حال نبه طرف م ایس

 :شمرده شمرده گفت

 .برسونه... ما رو... خواد یم... نیماش... نیا-

 :شدم و گفتم رهیتعجب به حرکاتش خ با

 خورت کرده؟ زیرانندهه چ-

 :در گوشم گفت آروم

. یزنیحرف نم نیکلمه هم تو ماش هیقبول کرد سوارمون کنه اما -

 ؟يدیفهم

 چرا؟-

 . فقط حرف نزن. نداشته باش زایچ نیبه ا يتو کار. رایچون که ز-
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 ایمن و س. رفتم نهیبه سمت ماش ایتکون دادم و پشت سر س سرمو

 یه ریتو مس. بود، راه افتاد انسالیمرد م هیو رانندهه که  میعقب نشست

. شد یانداخت و اشک تو چشماش جمع م یبه من م ینگاه نهیز تو آا

با اخم . گفته بود حرف نزنم ایافتاد س ادمیخواستم بگم چته؟ اما  یم

 :گفت ایمرده به س. گرفتم و به کفشام دوختم مردهنگاهمو از 

 .جوونه یلیخ-

اما من قشنگ خنده رو تو . به من انداخت یهم نگاه مثال پر از غم ایس

 . دمید یچشاش م

حرف زدنش تنگ  يوقتا دلم برا یگاه. گهیقسمت خدا بوده د: ایس

 . طونشینگاه ش يبرا. شهیم

 :و ادامه داد دیکش یآه

خودمو  نم،یب یروح رو م یموجود ب نیکنم و ا یهر وقت بهش نگاه م-

 .کنم یلعنت م

  ؟ینک یم تیچرا خودتو اذ: مرده

شد و من هر  ینم يطور نیذاشتم بره، االن ا یاگه من اون روز نم-

 .دکترش شیبردمش پ ینم یروز با هزار بدبخت
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 یبه مرده م اینگاهمو از س ارم،یاز حرفاشون سر در ب نکهیبدون ا من

 :به من کرد و گفت یکوتاه يمرده اشاره . کشوندم و برعکس

نه بتونه حرف بزنه و نه  ،یو برازندگ یجوون نیپسر به ا فهیواقعا ح-

 یاز درکش، ناراحتم م ینگاه خال نیا. از اطرافش متوجه شه يزیچ

 .کنه

و  نهیتا مرده خنده شو نب نییباز کرد و سرشو انداخت پا ششوین ایس

 :گفت

 .فهیواقعا ح. بله-

. شدم رهیخ ایبا اخم به س دم،یفهم یداشتم م ییزایچ هیکه تازه  من

 :در گوشش گفتم آروم یلیخ

از اطرافم بفهمم؟  يزیتونم چ یتونم حرف بزنم؟ نم یکه من نم-

 .ایدم س ینشونت م

 :هم آروم در گوشم گفت ایس

 .ياش خبر ندار هیخدا رو شکر از بق. س حاال هینصف قض نایا-

معلوم نبود . داد لمیتحو یینگاهش کردم که لبخند دندون نما یحرص

 هیبق گهید. ادیمن اشکش در م دنیمرد بدبخت گفته که با د نیبه ا ایچ
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 يخونه  هی يجلو نشویو مرده ماش میکرد یرو بدون حرف ط ریمس

 :نگه داشت و گفت ییالیو

 . باشه نیفک کنم هم-

. بهتون بده ن،یخوا یاز خدا م یهر چ... شاایا. دستتون درك نکنه: ایس

 کنم؟ میچقدر تقد

دلم  ،یپسرو گفت نیداستان ا یوقت. کردمپول سوارتون ن يمن برا-

 .به سالمت جوون. سوخت

خارج  دمیاز محدوده د نیصبر کردم تا ماش. میشد ادهیپ نیماش از

 :گفتم ایبشه و بعد با داد به س

 ؟يگفته بود چارهیب نیبه ا یچ-

خانواده اش،  حیتصادف فج دنیکه با د يپسر. زیداستان غم انگ هی-

 ياون پسره ام و مجبورم هفته ا يمنم پسر خاله . شهیو الل م وونهید

 .شه نهیدکترش تا معا يخونه  ارمیسه بار اونو ب

 :محکم زدم پس کله اش و گفتم. زد يشخندین بعد

 ؟یبود بهش گفت یچرت و پرتا چ نیا. خاك یعنی-

 م،یکن یمشت دورگه فرار م هیاز دست  میگفتم دار یاگه م يفک کرد-

 کرد؟ یسوارمون م
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 .برو زنگ بزن. الیخیحاال ب-

باال  ییابرو ایس. باز شد یپرسش چیرو زد که بدون ه فونیزنگ آ ایس

 :انداخت و با خنده گفت

وصل  ابیبهمون رد دیفر نینکنه ا. جان تو انگار منتظرمون بودن-

 کرده باشه؟

 .برو تو. کم حرف بزن-

. شدیم دهیخونه نسبتا بزرگ بود اما تک و توك توش درخت د اطیح

باز منتظر  شیبا ن دیقرار داشت و دم درش، فر اطیح يساختمون انتها

 :به ما انداخت و گفت ینگاه. بود ستادهیما ا

 د؟ییفقط شما دوتا-

 .مییمعلومه که فقط ما ؟ینیب یوا، اون همه آدمو پشت سرمون نم: ایس

 :در کنار رفت و گفت ياز جلو دیفر

 ن؟یاز ما کرد يادیشده  یچ-

 یوارد سالن م میمستق ياز در ورود. وارد خونه شدم ایسر س پشت

 هیمبال،  يبود و رو به رو یدست مبل سلطنت هیسالن  يباال. يشد

 هیبزرگ نبود و جز چند تا گلدون و  ادیسالن ز. بزرگ ونیزیتلو
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ظاهرا . شد ینم دهید يا گهید زیچ ستاده،یساعت ا هیو  یجاکفش

 . تو خونه نبود یکس

 ست؟ین یکس: ایس

 .رفته سفر هیبابا با سم. نه: دیفر

اصال  دیزن پدرش بود و فر هیسم. زد یبا حرص و اخم حرف م دیفر

 یخونه زندگ هیبود، تو  یاما خوب با هر بدبخت. اومد یازش خوشش نم

سالن  يباال يرو گرفت و به سمت مبال دیدست فر ایس. کردن یم

خوردن  يبرا يزیچتوجه به اونا رفتم تو آشپزخونه تا  یمنم ب. رفتن

نسکافه  یبرداشتم و وقت خچالیاز تو  يخامه ا ونچند تا ن. کنم دایپ

تند تند همه اونا رو . ختمیر يخودم چا ينکردم، به ناچار برا دایپ

نگاه  ایبا اخم و تعجب به س دیفر. گذاشتم تو دهنم و برگشتم تو سالن

که  کشونینزد. کرد یم فیرو براش تعر يزیبا خنده چ ایکرد و س یم

 :به من نگاه کرد و گفت دهگشاد ش يبا چشما دیشدم، فر

 گه؟یراست م-

 رو؟ یچ-

 ؟يخاموش دار يروهاین يسر هیس و تو  گهید یکیبابات  نکهیا-

 .اره... ام-
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 ایدر گوش س. داد یرو نشون م جانیترس و اضطراب و ه دیفر حالت

 :گفتم

 ؟یدورگه ها رو بهش گفت يماجرا-

 را،یفقط گفتم تو مثه جنگ. گفتم که االن پس افتاده بود یاگه م. نه بابا-

 .يخاص دار يها ییتوانا

 مثال؟ ییها ییچه توانا-

قدر بدونه  نیهم. بدم که حیتوض زویبهش همه چ قیالزم نبود دق-

 مقاله از داداشش گرفته بود و آورد داد به ما؟ هی یعل ادتهی. بسشه

 کدوم مقاله؟-

 .بود نایو ا يریکه در مورد جنگ یهمون-

 خوب؟. آها-

 نویمنم هم. دارن ییباال یروح يها ییتونا رایتو اون گفته بود که جنگ-

 .يدار ییها ییرویتو چه ن میدون یما که هنوز نم. به تو ربط دادم

از  يزیچ دیاگه فر. گفت یراست م ایس. کردم و راست نشستم یپوف

به نظر خودمم . دکر یسکته م د،یفهم یدورگه ها و جنا م يماجرا نیا

دونستم  ینم قیمن که دق. دونست، به نفع خودش بود یکمتر م یهر چ

 هیهم  دایآرش. دارم ییطرفم و چه قدرت ها یبا چه جور موجودات
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و  دیوسط دور کردن فر نیا. جنگ در راهه هی کهبهم فهموند  ییجورا

 یتونستم هم نم یرو اگه م ایس. راه حل بود نیاز ماجرا، بهتر یعل

اعتماد به نفسمو  ییجورا هی ایوجود س. خواستم از ماجرا دور نگه دارم

 .کرد یم ادیز

االن بابام  یعنی. شده بود کیهوا تار. کردم رونیبه ب یپنجره نگاه از

داره؟ اصال  یچه حال ستم،یمن اونجا ن نکهیاز ا ناست؟یسحر ا يخونه 

 یکردم؟ نم یم کاریچ دیحاال که مجبور بودم از بابا دور بمونم، با

 رهباالخ. با بابا آماده شم، فرار کنم ییارویرو يکه برا یتونستم تا زمان

. کردم ذهنم رو منحرف کنم یسع. کنن یم دایداداشاش منو پ ایسحر 

 .کنم یم تیفکرا فقط خودمو اذ نیفعال با ا

 یشام هم کل زیسر م. ذاشت یم دیتمام مدت سر به سر فر ایس

ساعت ده بود که اون دو . کردم یم شیمنم با خنده همراه. کرد تشیاذ

 :از جام پا شدم و گفتم. نگاه کنن لمیگرفتن ف میتا تصم

 د؟یکجا بخوابم فر. خسته ام یلیبچه ها من خ-

 :طبقه باال رو نشون داد و گفت دیفر

 .هیسمت راست، اتاق آخر يراهرو-
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 کیسالن نسبتا کوچ هیه باال طبق. تکون دادم و از پله ها باال رفتم سرمو

وارد . سمت چپ یکیسمت راست و  یکی. داشت با دو تا راهرو

سرم داشت . رو باز کردم هیشدم و در اتاق آخر یسمت راست يراهرو

داشتم،  نایخونه سحر ا اطیرو که تو ح یهمون حس قایدق. دیکش یم ریت

به سمت تخت رفتم و  عیسر. شم یم هوشیاالن ب تمدونس یم.داشتم

 .خودمو انداختم روش

******* 

 .سالم حسام-

بود و  دهیپوش یو شلوار مشک شرتیت هیامروز . زدم دایبه آرش يلبخند

 نیرو زم دایآرش. بودم شیپ يتو همون جنگل دفعه . موهاشو بسته بود

 :به رو به روش اشاره کرد و گفت. نشسته بود

 .میکار دار یکه کل نیبش-

 :نشستم و گفتم نیزم رو

 بکنم؟ دیبا کاریچ. خوب-

 ؟يندار یخودت سوال. بدم حیدر مورد دورگه ها بهت توض دیاول با-

 .ستین ادمیکدوم  چیسوال داشتم اما االن ه یلیخ-

 . اشکال نداره-
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 :سر جاش تکون خورد و ادامه داد کمی

. هستن لیاص يشما جن ها يدشمنا. کنم یخوب اول از جنا شروع م-

 .که تو جنگ اول فرار کردن و جون سالم به در بردن ییجن ها

 جنگ اول؟-

هزاران . کرده یم یزندگ نیزم ينبود که رو يموجود نیانسان اول-

 انیجن. کردن یم یزندگ نیزم يسال قبل از خلقت انسان، دو گروه رو

دست هستن که  کیپا و  کیبا  ینسناس ها موجودات. و نسناس ها

. چرن یم انیون منقار دارن و مثه چهارپاا يدهن ندارن و به جا

از نسناس  شتریاما جن ها ب. در جنگ بودن شهیهم انینسناس ها و جن

از  یخاطر خدا گروه نیبه هم. کردن یم يزیو خونر یها سرکش

از جن ها به  یلیخ. فرستاد نینابود کردن اونا به زم يفرشتگان رو برا

ها و  يبه جز گروه فرار. شدنها پناه بردن و پنهان  ابونیجنگل ها و ب

 یبا هم متحد شدن و م يفرار روهگ نیحاال ا. بچه ها، همه نابود شدن

 . خوان دورگه ها رو نابود کنن

 چرا با دورگه ها دشمنن؟-

مثه دورگه ها وجود داشته باشن،  یموجودات نکهیخوب اونا از ا-

 . ان یاعتقاد دارن دورگه ها موجودات ناپاک. ادیخوششون نم
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 :نگاه به دور و برش انداخت و ادامه داد هی

 یدورگه ها به موجودات... به دورگه ها میرس یحاال م. از جن ها نیا-

 گهیموجود د نیا. متولد بشن گهیموجود د هیکه از جن و  شهیگفته م

 .انسان ای وونیح هی ایتونه روح باشه  یم

 وون؟یروح و ح-

جدش جغد و روباهه،  اریسات ای. سگه هیمثال سپهر جدش . اوهوم-

فقط از پدر  نایا. هم جدشون روحه نیسحر و سو. وونایح نیباهوش تر

 .دارن اما مادراشون با هم فرق داره یرابطه خانوادگ

که  یچ یعنی. کردم یاصال درك نم. شدم رهیخ دایدهن باز به آرش با

 : گفت د،یکه انگار سوالم رو تو چشمام د دایجد سپهر سگه؟ آرش

 يفرار ياز جن ها یبعض. دورگه ها بعد از جنگ به وجود اومدن نیاول-

 ياز خصلتا یلیاونا خ. اومدن ایرابطه داشتن و دورگه ها به دن وونایبا ح

مختلف با هم،  يرو داشتن اما با گذر زمان و ازدواج دورگه ها وناییح

 انابه انس هیاونقدر شب نکهیتا ا. به خودشون گرفتن یشکل انسان شتریب

جد سپهر  گمیم نکهیپس منظورم از ا. کردن یاونا زندگ نین که بشد

 يمادر سپهر از نسل دورگه ها. که مادرش سگ بوده ستین نیسگه، ا

 امبریجن و انسان هم قبل از پ يدورگه ها نیاول. جن و سگ بوده
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. ازدواج جن و انسان رو ممنوع کرد امبریپ نکهیمسلمونا متولد شدن تا ا

خودشون به وجود آورده بودن، از  يجدا برا يجامعه  هی همدورگه ها 

بود  ينفر نیاما پدر تو اول. ازدواج رو ممنوع کردن نیو ا يرویپ امبریپ

 .پا گذشت و با مادرت ازدواج کرد ریقانون رو ز نیکه ا

 :داد و گفت لیبه من تحو يلبخند

 ؟يندار یسوال-

 ه؟یچ دیزن یکه ازش حرف م ییرویقدرت و ن نیا يما جرا. چرا-

مختلف  يقدرتا يکه ازش متولد شدن، دارا یدورگه ها بر اساس نسل-

 ياز اعضا یکیپادرا . داره یقدرت به پدر بستگ نیشدت ا. شنیم

پدر  ای. بچه هاشم قدرتمندن يپس همه . قدرتمنده یلیشواراست و خ

تو  نکهیا لیاما دل. يدورگه س، پس تو هم قدرتمند نیتر يتو؛ اون قو

انسان  هی. انسان بوده هیکه مادرت  نهیا ،يفرق دار ادورگه ه يبا همه 

تو هم قدرت مادرت و هم قدرت پدرتو . داشته ییباال یروح ییکه توانا

مثل تو،  يرومندین يبچه  هیشورا از وجود  ياعضا نیهم يبرا. یگرفت

احساس خطر کردن و قصد داشتن تو رو بکشن اما با اصرار پدرت، به 

 .شدن یاضخاموش کردن قدرت هات ر

 :زد و گفت يزیآم طنتیش لبخند
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تونه قدرت خاموش شده رو فعال کنه که اونو خاموش  یم یتنها کس-

تونم  یاما جز پدرت، منم م. که در مورد تو اون فرد پدرته. کرده باشه

 .ارو کنمک نیا

 :سرمو خاروندم و گفتم یجیگ با

کنه  یرو قبول م نایا يتو وجودم همه  يزیچ هی. شدم جیگ کمیمن -

 .کنه یم جیمنو گ نیا. کنه یاما عقلم قبول نم

 يرویهمون ن ،یحرفا رو قبول کن نیکنه ا یکه مجبورت م يزیاون چ-

. تهیکنه، منطق انسان یحرف رو قبول نم نیکه ا يزیو اون چ. کم فعالته

که مربوط به جن  ییزایباور کنن جز چ زویانسان ها دوست دارن همه چ

مشکل هم بر طرف  نیفعال شد، ا روتیتمام ن یوقت. باشه نایو روح و ا

 .شهیم

 

 . گهید زیچ هی-

. شد رهیبا دست اشاره کرد که ادامه بده و کنجکاوانه به من خ دایارش

 :اخم کردم و گفتم

 یزنن اما کس یمن حرف م يد وقته همه در مورد پدرم و قدرتاچن نیا-

 .نیقدرتام چ ای هیاسم پدرم چ گهینم
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اسم اونا . دورگه ها يمخصوصا اسم ها. اسم ها قدرت دارن. حسام-

همون طور که گفتم پدر تو . شهیهاشون انتخاب م ییبر اساس توانا

اسم  یسک. داره يادیپس اسمشم قدرت ز. دورگه س نیقدرتمند تر

اسما قدرت  نجایاما ا. سیرئ ایرهبر  گنیبهش م ای. ارهیاونو به زبون نم

. نداره که اسم پدرتو بهت بگم یپس اشکال. دنیمخودشونو از دست 

بگم چون از زمان تولد  دیدر مورد قدت هاتم با... اسمش بارمانه

 .دونم یاما من م. يدار ییدونه چه قدرت ها ینم یخاموش بوده، کس

 از کجا؟ ؟یدون یتو م-

راحت قدرت  یلیروحم و خ هیمن . من نه انسانم و نه جن و نه دورگه-

 .فعال باشه ریاگه غ یحت. کنم یها رو حس م

 :داد زدم بایو تقر دمیجا پر از

 روح؟-

 :به من نگاه کرد و گفت يبا خونسرد دایآرش

من،  مثل رسونه،ینم بیکه بهت آس يزیاز چ يریبگ ادی دیاز االن با-

 .یازم بترس دیکنم پس نبا یمن دارم بهت کمک م. ینترس

روح  هیشب زشیچ چیخوب ه. شدم رهیسرجام نشستم و بهش خ آروم

 دایدر مورد ارش يزیچ چیاما ه هیدونستم روح چه شکل ینم قیدق. نبود
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ته ذهنم  ییصدا هی. بود یانسان یلیظاهرش خ. کرد ینم تیمنو اذ

 :گفت

 .دارن یانسان رینه که دورگه ها شکل غ-

 :داد حیازش بپرسم، توض يزیچ نکهیبدون ا دایآرش

انتخاب کردن وارد  یبعض. قبل از خلقت انسان، روح ها وجود داشتن-

 یدادن همون زندگ حیترج یکنن و بعض یکالبد انسان ها بشن و زندگ

 . من جزو گروه دومم. رو ادامه بدن یقبل

 هم روح دارن؟دورگه ها  گمیم-

روح انسان  یبله اما اونا نصف وجودشون جنه، پس روحشون به کامل-

 شهیالبته نم. يدار یکه روح کامل یهست يتو تنها دورگه ا. ستیها ن

 .يدورگه ها رو دار يو قدرتا هیتو جسمت انسان. يدورگه ا هیگفت تو 

 :لب گفتم ریز

 .قبال بهم گفتن نویا-

 :بهم و گفت دیدستاشو کوب دایآرش

 .سراغ کار خودمون میبهتره بر. میحرف زد ادیز-

 .کدوم کار-

 .تو يها رویفعال کردن ن-
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 ،يانرژ هیمطمئن نبودم فعال کردن . حرفش ترس برم داشت نیا با

با دستاش  دایآرش. باشه ندیخوشا ادیکردم ز یاما خوب فک نم هیچطور

 . سرمو گرفت

 ؟یکن یم يدار کاریچ گمیم-

 :بست و گفت چشماشو

 .تمرکز ،ياگه تو بذار-

 ؟یکن یتمرکز م یچ يبرا قایدق-

 :گفت يبه من نگاه کرد و با لحن جد یشاک

 کارمو بکنم؟ يذار یم-

شوکه شدم و فقط  یواکنشو ازش نداشتم، حساب نیکه انتظار ا من

 :تونستم بگم

 .دیببخش-

تو دلم داره  يزیچ هینگذشته بود که احساس کردم  هیچند ثان هنوز

زنده رو قورت داده باشم و اون تو  یماه هیانگار که . خوره یتکون م

و  دیبا لبخند دستشو کنار کش دایآرش. و اونور بره نوریا یمعده ام ه

 :گفت

 ؟یکن یحسش م-
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 احساس حالت تهوعه؟ نیمنظورت ا-

 .فک کنم همون باشه. آره-

 شد؟ یخوب االن چ-

 .جسمتبه  يفقط بهتره برگرد. یچیه-

 جسمم؟-

روحتو از جسمت  نجا؟یا ارمتیم يچطور يپس فکر کرد. گهیآره د-

 .گهیکنم د یجدا م

 .رو بهم گفته بود يزیچ نیهمچ هیفک کنم سپهر -

 :کردم و گفتم یمکث

 کجاست؟ قایدق نجایا-

 .ارواح نیسرزم-

 نیکه متوجه شدم ا "ارواح؟"بود دوباره با تعجب داد بزنم  کینزد

زود جلو خودمو گرفتم و به دستام نگاه . احمقانه س يادیحرکت ز

طبق ... وفتادین یاتفاق خاص چیه. دو تا دستامو تو هم قفل کردم. کردم

افتاد که  ادمی. تصوراتم از روح، انتظار داشتم دستام از هم رد بشن

روح بود، دستش  هیاونم  نکهیبار بهم دست زده بود و با ا هیهم  دایارش
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دارن و  يعاد یروح ها هم زندگ نجایا دیشا. شده بوداز تو سرم رد ن

 . کنن یعبور م زیآدماس که از همه چ يایفقط تو دن

 :گفت یو با نگران دیاز جا پر هوی دایآرش

 . بخواب. حسام يبر دیتو با-

 آخه چرا؟... اما-

 .گفتم بخواب-

م دور و برمون پر از درخت بود و اگر. به اطراف نگاه کرد یبا نگران بعد

تونست پشت درختا پنهان بشه تا من  یم یاونجا بود، به راحت یکس

 ندیخوشا ادیرو نگران کرده، ز دایکه آرش يزیصد در صد چ. نمشینب

 .زود خوابم برد یلیپس مثه بچه آدم چشمامو بستم و خ. ستین

******* 

نداشتم  يتصور چیاما ه دمیشن یرو اطرافم م یفیتق تق ضع يصدا هی

که  ومدیاز اون طرفم انقدر خوابم م. تونه باشه یم یچ يکه اون صدا

بود اما وسطاش  فیتق تق ضع يصدا. حاضر نبودم چشمامو باز کنم

شد،  یشد که تا چشمام گرم م یم دهیتق بلند شن يصدا هی هوی

. تق تق اضافه شد يپچ پچ به صدا يداکم کم ص. کرد یم دارمیب

دادم از جام تکون  یم حیترج صدا ها نداشتم اما نیاز ا یخوب يخاطره 
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 یصدا ها هم قطع م نیزدم، ا یاگه خودمو به خواب م دیشا. نخورم

 گهیکه د ییتا جا. شد یم شتریگذشت، صدا ها ب یم یاما هر چ. شد

رو به روم،  يصحنه  دنیبا د. نتونستم تحمل کنم و چشمامو باز کردم

بلند قد  کریپ هی. شدم رهیدست و پام شل شد و مات مبهوت به جلوم خ

شنل مانند تنش  اهیس يپارچه  هی. بود ستادهیتخت ا يجلو یکلیو ه

تونستم  یفقط م. شده بود دهیکش شینیب يبود و کاله بزرگ شنل تا رو

 کیکوچ يره یدا هیدهنش . نبود یجالب يکه اونم صحنه  نمیدهنشو بب

کل ش یسوزن يبود که دور تا دورش، دندونا یتومن 500سکه  هیاندازه 

گوشت تنم  ره،یفکر کردم که اگه گازم بگ نیلحظه به ا هی. قرار داشت

مسخره از ذهنم  يفکرا نیاما با نگاه کردن به اطرافم، ا شه؛یکنده م

که جلو روم  ییارویشنل پوش مثه همون  کریتا پ ستیحدود ب. رفت

اما  نمیتونستم چشماشونو بب ینم. بودن ستادهیاتاق ا يبود، گوشه کنارا

اون . کنن یذاشت که دارن به من نگاه م ینم یباق یشک چیحالتشون ه

که از دستم بر  يتنها کار. گذشت یاز ذهنم نم يفکر چیلحظه ه

تخت جمع بشم و با ترس آب دهنمو قورت  يبود که گوشه  نیا ومد،یم

قلبم  يدستمو رو. گشاد شده، تک تک شونو نگاه کنم يابدم و با چشم

 یجا خونده بودم جنا از بعض هیاومد  ادمی. زد، گذاشتم یکه تند تند م
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تند تند تو دلم . بود میشون بسم اهللا الرحمن الرح یکی. ترسن یم زایچ

تخت  يکه جلو ارویاون . نداشت يا دهیگفتم اما انگار فا یبسم اهللا م

دونم از کجا اما مطمئن بودم اگه دستش  ینم. طرفم شدبود، آروم خم 

هر لحظه بهم . از ترس اشکم در اومده بود. بهم بخوره، کارم تمومه

 .شد یتر م کینزد

نا خودآگاه . شدم رهیو با ترس بهش خ دمیرو تا گردنم باال کش پتو

 یلیمرگ خ رم،یبم ينطوریاگه قرار بود ا. هق هقم بلند شد يصدا

 :دیچیگوشم پ تو ایس يصدا. بود یمزخرف

 نمیبب امین. منو هم خبر کن ،يخودتو به کشتن بد یاحمق اگه خواست-

 !ایمرد ییتنها

با ابهت  کمیحداقل موقع مرگ . رمیهق هقم رو بگ يکردم جلو یسع

اشک  يآب دهنمو قورت دادم و از پشت پرده . شد یاما نم امیبه نظر ب

تا . بود دهیپام رس کیدستش نزد بایتقر گهید. شدم رهیخ ارویبه اون 

به من عجله  دنیواسه رس ادیاونم ز. شد پامو جمع کردم یکه م ییجا

 یرسه و م یمطمئن بود که باالخره دستش به من م رانگا. نداشت

تالشمم کردم و با  نیآخر. خواست فقط منو تا حد مرگ بترسونه

 :التماس گفتم
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... میبسم اهللا الرحمن الرح... ولم کن... تو رو به قران... تو رو خدا-

 .میبسم اهللا الرحمن الرح

با ترس منتظر مرگم بودم . ادامه بدم نیاز ا شتریذاشت ب یهق نم هق

من  يبه خاطر حرفا دیشا. که متوجه شدم حرکت جنه متوقف شده

 :دوباره با ترس گفتم! صبر کرده

بسم اهللا الرحمن ... تو رو خدا برو... می الرحمن الرحبسم اهللا... ولم کن-

 .میالرح

 ادیز غشیج يصدا. زدن کرد غیقدم ازم دور شد و شروع به ج چند

که  دمیفهم هوی. گوش خراش بود فشیضع يبلند نبود اما همون صدا

 يخش دار يلرزون اشکامو پاك کردم و با صدا يبا دستا. چه خبره

 :گفتم

 .میالرح بسم اهللا الرحمن -

 یاونم بلند تر م غیج يکردم، صدا یحرفو تکرار م نیچقدر که من ا هر

 دنیکش غیبودن، شروع به ج ستادهیجنا هم که اطراف اتاق ا هیبق. شد

چشمامو محکم . گوشم گذاشتم تا صداشونو نشنوم يدستامو رو. کردن

اونقدر داد زدم که . گفتم یبا داد بسم اهللا م بایرو هم فشار دادم و تقر

با ترس گوشه . شد ینم دهیهم شن ییاومد و صدا یصدام در نم گهید
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بود و  يعاد یهمه چ. نظر گرفتم ریچشممو باز کردم و کل اتاق رو ز

در اتاق به . دمیگفتم خواب د یاگه ضربان تند قلبم و لرز بدنم نبود، م

طرافو نگاه کرد و ا یبا نگران. وارد شد مهیسراس ایشدت باز شد و س

تخت مچاله شده بودم،  يچشمش به من که با ترس گوشه  یوقت

 :گفت ینشست رو تخت و با لحن مهربون. افتاد؛ به سمتم اومد

 شده؟ یحالت خوبه حسام؟ چ-

 هی. دمیداد زدم و دستمو عقب کش اریاخت یب ره،یاومد دستمو بگ تا

 نیا. دور شم ایتونم از س یکه م ییداد تا جا یبهم هشدار م يزیچ

کردم، بلکه  یو آرامش نم تینه تنها احساس امن ایلحظه با حضور س

 :با تعجب به من نگاه کرد و گفت ایس. کردم یاحساس خطر م شتریب

 ؟یزن یچرا داد م. اوشیمنم حسام؛ س-

اومد طرفم و بغلم کرد و آروم  ایس. هیگر ریحرفش دوباره زدم ز نیا با

 :در گوشم گفت

 .شهیآروم تموم م یهمه چ. نگران نباش-

 یکه داشتم خفه م يحرف دستاشو دور گردنم حلقه زد؛ طور نیا بعد

سرمو . تونستم تکون بخورم یکل وزنشو انداخته بود رو من نم. شدم

کردم دستاشو از دور  یم یدادم و با دستام سع یتکون م یبه سخت
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تونستم هجوم  یم و ختنیر يشتریاشکام با سرعت ب. گردنم باز کنم

 ایافتاد؛ اما اون س اینگام به صورت س. کنم سخون رو به صورتم احسا

اما  نمیبب قیتونستم چهره شو دق یاشک نم ياز پشت پرده . نبود

گرفتم،  یدستشو بشکون م. ستین اوشیس ارو،ی نیمطمئن بودم که ا

 میکم کم تمام انرژ. زدم؛ اما دست بردار نبود یزدم، چنگ م یمشت م

 یم شخندشوین یبه طور مبهم. رفت و دست از تقال برداشتم لیتحل

 ایس هیشدن به من خودشو شب کینزد يدونستم جنه و برا یم. دمید

بدنم شل شد و با . نداشته باشم يکار چیدر آورده تا من فرصت ه

داشتم . کردم یدهنمو باز و بسته م دن،ینفس کش يبرا يانرژ نیاخر

خوندم که  یکردم و تو دلم اشهدمو م یممرگ آماده  يخودمو برا

دستامو باال . وارد بدنم شد يادیز یلیخ يروین هی هویکردم  احساس

از پشت . در آوردم ارویاون  يگرفتم و با شدت گردنمو از حصار دستا

. شروع به سرفه کردم د،یبهم رس ژنیتخت افتادم و تا اکس يرو

 لیتحل میانرژ. فه کنمجا دراز بکشم و سر هیدوست داشتم تا مدت ها 

کردم،  ینم ياگه کار... اما وقت نبود. شدن نداشتم بلند يرفته بود و نا

 یشانس چیدونستم که ه یدفعه م نیکرد و ا یدوباره به سمتم حمله م

تا ذکر گفتنام . بسم اهللا گفتم یفیضع يسرفه هام، با صدا نیب. ندارم
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انقدر  یحت. دیکش غیقبل ج يشروع شد، جنه ازم دور شد و مثه دفعه 

 یآروم ذکر م. رمیو گوشامو بگ ارمیباال ب تامونداشتم که دس يانرژ

 یطول. کردم ینگاه م دمش،ید یگفتم و به اون جنه که مبهم و تار م

 .اون رفته بود... که صدا ها قطع شد دینکش

مطمئن . وارد اتاق شدن دیو فر اوشیخود س نباریبا شدت باز شد و ا در

چشمامو که . نداشتم ياحساس بد گهیچون د اوشهید سخو نیبودم ا

خرخر  يصدا. دمیبه زور باز نگه داشته بودم، بستم و با تقال نفس کش

 يشد و بعد صدا دهیبه سرم کش یدست. دیچیپ ینفسام تو اتاق م

 :دمیشن یکینزد ي فاصلهرو از  اینگران س

 حالت خوبه حسام؟-

 .بهش بزنم یرمق و کمرنگ یتونستم لبخند ب تنها

 .زنگ بزن اورژانس دیفر: ایس

 :گفتم آروم

 .من خوبم-

پاشو  ستم؟یمگه با تو ن دیفر. یگ یم نویهم یآره تو در حال مرگم باش-

 .گهید
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شوکه شده  کمیمن فقط . برم مارستانیکه ب دمید ینم یلیدل واقعا

نفسم سخت باال  کممی. رمیمو بگ هیگر يتونستم جلو یبودم و نم

به  یدست ایس. رونیاز اتاق رفت ب دیفر. نه حالم خوب بودوگر. ومدیم

 :و گفت دیگردنم کش

 چه خبر بوده؟ چرا انقدر گردنت کبوده؟ نجایا. اوه اوه-

 .گفتم خودمو خفه کنم وفتاده،یبرام ن یچند دقته اتفاق دمید-

 . گل کرده شیحس شوخ طبع تیعیوض نیتو ا. زر مفت نزن-

 ؟يخواب بود-

 . شدم داریتو ب يآره با سر و صدا-

 .دیببخش. کنم دارتیخواستم ب ینم-

 شده؟ یحاال چ. عذاب وجدان گرفته واسه من. برو بابا-

 .چند تا جن قصد کشتنمو داشتن هی شه؛یمثه هم. یچیه-

سحر و خانواده اش دست از سرمون بردارن،  نیاگه ا م،یهر جا بر-

 .دارن یجنا بر نم نیا

 :دیبهم توپ ایبگم که س يزیکردم و خواستم چ یخشک ي سرفه

تا حرف  میالتماسش کن دیبا يحاال تو مواقع عاد. گهیببند دهنتو د-

 .بزنه
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 :اومد تو اتاق و گفت دیفر

 . رسن یم گهید قهیچند دق هی. زنگ زدم-

 :تکون داد و گفت يسر يبا خونسرد ایس

 .زنده بمونه گهید ي قهیفک کنم تا چند دق-

 فیاما ح. زدن تو سرش یشدم دو تا محکم م یحال داشتم، پا م اگه

 :دیپرس ایاز س دیفر. تونم یکه نم

 شده؟ یچ-

 شییدفعه جا نیحاال خوبه ا. شیپ يدفعه ها يهمون اتفاقا: ایس

 . نشکسته

 .ادیکه اشکش بند نم دهید بیاشکش آس ياما فک کنم مجرا: دیفر

 هیگرفت، تا  یاش که م هیگر یاز همون بچگ نیا. تو نگران نباش: ایس

 .ومدیکرد، اشکش بند نم ینم هیگر ریدل س

 ژنیکپسول اکس هی نات،یمعا يسر هیزود آمبوالنس اومد و بعد  یلیخ

مردم، چشمامو رو  یمن که از خواب داشتم م. بهم وصل کردن و رفتن

 .دمیهم گذاشتم و خواب

****** 
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با حرص . متنفر بودم زه،یرباال سرم و موهامو بهم ب نهیبش یکی نکهیا از

 یکه باال سرم نشسته بود و با موهام ور م یچشمامو باز کردم و به عل

 :دمیغر. رفت، نگاه کردم

 حرکت متنفرم؟ نیمن از ا یدون یم-

 :و گفت دیدستشو کش زود

 ؟يموهاتو کوتاه کرد یک-

 :کردم و گفتم يفکر

 .سام برام کوتاه کرد. شیچند هفته پ هی-

 .کوتاهش کن میامروز بر. نا جور بلند شده یلیخ-

 یحدس م. کرد یدرد م کمی. دمیبه گردنم کش یجام نشستم و دست تو

 :گفتم یبه عل. دست بنفش شده باشه هیزدم االن 

 من؟ يدیم نهیآ هی-

 . دونه هست هیاونجا -

 يجا. به گردنم انداختم یداد رفتم و نگاه یکه نشون م ییسمت جا به

 :بلند غرغر کردم يبا صدا. ه کبود شده بوداون جن يدستا

 ابون؟یتو خ امیب يچطور ختیر نیحاال من با ا-

 .ستین عیضا م،یزمستونم هست کینزد. بپوش یاسک قهی: یعل
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 . متنفرم یاسک قهیمن از -

 :باال انداخت و گفت يا شونه

 .نییپا میبر ایدل بکن ب نهیاز اون آ-

تو . رفتم نییاز پله ها پا یبه گردنم انداختم و با عل گهینگاه د هی

تا ما . زدن ینشسته بودن و حرف م زیم هیدور  ایو س دیآشپزخونه، فر

 :نشستم و با خنده گفتم ایکنار س. ساکت شدن م،یوارد شد

 ن؟یکرد یمنو م بتیغ-

 :خودش گرفت و گفت يبرا يلقمه ا ایس

 .میبر نجایاز ا دیبا-

 ؟شده يزیچرا؟ چ-

اطراف  نیا گهیپسر د هیرو با  نایامروز رفته بود نون بخره، س دیفر: ایس

 .گردن یدارن دنبالمون م. فک کنم اون پسره هم سپهر بوده. دهید

 .وفتهیما ب ریگ دیسگش با وون،یهمه ح نیاز ا. که میشانس ندار-

در مورد دورگه ها  يزیکه چ یو عل دیفر. خنده ریحرفم زد ز نیبا ا ایس

 . کردن یباال رفته به ما نگاه م يدونستن، با ابرو ها ینم

 سگش؟: دیفر

 . نه دیگل کرده، شما بگ شیچند روزه حس شوخ طبع نیگم ا یم: ایس
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 :کرد و رو به من گفت یمکث

 .دانشگاه میر یامروز م یراست-

 دانشگاه؟: دمینال

با . مصمم بود یلیهاشون که خ افهیق. نگاه به هر سه تاشون کردم هی

 :گفتم يدواریام کمی

 .بلدن نایاما اونجا رو سحر ا-

 :زد و گفت يلبخند ایخالف تصورم، س بر

 .یشیدرساتو حذف م ،يایاما اگه امروز ن. دونم یم-

 .به درك: دمیغر

 ده؟یرو بهت م گهیترم د هیبابات پول  ،یبدبخت اگه حذف بش: دیفر

. صبحونه رو خوردم و حاضر شدم يدیو با ناام نییانداختم پا سرمو

از ترم اول باهام اتمام . نداشت یبابا حامد در مورد دانشگاه شوخ

پس مجبور بودم . نداره برام خرج کنه یحجت کرده بود که پول اضاف

مخصوصا االن . رمیمثه آدم درس بخونم تا حداقل از هر درس ده رو بگ

 قهیلباس  هی دیاز فر. وفتمیخواستم ب یآخراش بودم، نم گهیکه د

 .دمیو شلوار ستش رو گرفتم و پوش یاسک
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هم  ایجلو نشستن؛ من و س یو عل دیفر. میبر دیفر نیشد با ماش قرار

 :داشته باشه و گفت دیکه به ما د يکج نشست جور یعل. عقب

 .بهتون بگم دیهست که با یموضوع هیبچه ها -

 .میشد رهیبهش خ یها با نگران ما

 . ستین يخبر بد: یعل

 . گهیخوب بنال د: ایس

 .خوام ازدواج کنم یمن م-

از  میدیپوک د،یو فر ایچند لحظه سکوت برقرار شد و بعد من و س هی

کنترل کنه، زد کنار و راحت  نویتونه ماش یبا خنده نم دیکه د دیفر. خنده

 .کرد یبا اخم واکنش ما رو نگاه م یعل. شد دنیمشغول خند

 . بود یباحال یشوخ یلیخ: ایس

 :با همون اخم جواب داد یعل

 .نکردم یمن شوخ-

 دیفر. دلخور نشه نیاز ا شتریب یخنده مو گرفتم تا عل يزور جلو به

 :زد تو سرش و با حرص گفت یعل. همچنان مشغول بود

 .گهیببند دهنتو د-

 :قطع شد، ادامه داد دیخنده فر تا
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 . خوشم اومده يدختر هیاز -

 :گفت طنتیبا ش ایس

 ؟يباهاش حرف زد-

 .رمیاز برادراش اجازه گ دیفقط گفت که با. اون موافقه. آره-

 ؟یاجازه گرفت: دیفر

 :شد تو چشمام و گفت رهیخ تیبا جد یعل

 با خواهرت ازدواج کنم؟ يدیاجازه م-

کامل کلمه هنگ  يبه معنا. از ذهنم نگذشت يفکر چیه هیچند ثان هی

چند بار  هی. شده بودن رهیخ یعلهم با دهن باز به  ایو س دیفر. کردم

 :پشت سر هم پلک زدم و گفتم

 ما؟یس-

 یگفتم داره شوخ یشناختم، م یرو نم یاگه عل. سر تکون داد تیجد با

 هی. کنه یجور مسائل شوخ نینبود که سر ا یآدم یاما عل. کنه یم

 شهیمن هم. رو کنار هم تصور کردم؛ خنده دار بود یو عل مایلحظه س

وقت فک  چیه. کنه یازدواج م مایبا س یبرام سوال بود که کدوم احمق

کوتاه کرد و  يخنده  هی دیفر. کردم اون احمق، دوست خودم باشه ینم
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 یفقط عل. شد رهیخ رونیهم از پنجره به ب ایس. رو راه انداخت نیماش

 :دمیبا شک پرس. کرد یبود که همچنان متنظر به من نگاه م

 ؟یمطمئن-

 . ادیز یلیخ-

 تونم بگم؟ یم یچ گهیپس من د-

خاك . داد و صاف سر جاش نشست لمیتحو يلبخند ذوق زده ا هی یعل

گن عاشقا کورن،  یم. کنه یم یچه ذوق مایبر سر واسه ازدواج با س

 رونیو به ب دمیکش یقینفس عم. یعل نینمونه اش هم. راسته به خدا

 :نگه داشت و گفت شگاهیآرا يجلو دیفر. نگاه کردم

 .نییپا دیزیبر-

 نجا؟یا میچرا اومد-

 

 )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 ساخته و منتشر شده است

 

 میموهامونو کوتاه کن میخوب اومد. میبخر ینیزم بیس میاومد: ایس

 .گهید

 همه تون؟-
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درو باز . شدن ادهیپ نیتکون دادن و از ماش دییتا يبه نشونه  سرشونو

به  نکهیبود و بدون ا ایپسره دوست س. کردم و دنبالشون راه افتادم

البته . کوتاه کرد ایس يمن گوش بده، موهامو طبق خواسته  ياحرف

و بعد از اون به  دیطول کش یساعت مین هیکار بچه ها . بد نشد ادمیز

 نیاز ب. شلوغ بود شهیدانشگاه مثه هم اطیح. میراه افتاد گاهسمت دانش

 :کردم و گفتم ایبه س ینگاه. تو ساختمون میو رفت میرد شد تیجمع

 م؟یکالس دار یاالن با حکمت-

موجود ناشناخته و  هیمن،  يبهم نگاه کرد که انگار به جا يطور ایس

 . نهیب یرو م بیعج

 ؟یدون یتو از کجا م: ایس

 .خوب حدس زدم-

 .يانداز یبه برنامه کالسات نم یهم نگاه يریدونستم تو بم یم-

کنار  یرو صندل. زدم و به دنبال بچه ها وارد کالس شدم يشخندین

 :زد تو سرم و گفت ایس. گذاشتم زیپنجره نشستم و سرمو رو م

 . قوز نکن-

 .خم شدم. قوز نکردم که-

 :دوباره زد تو سرم ایس
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 . قوز نکن ن،یصاف بش-

 .نگاش کردم و محکم زدم تو سرش یحرص

 ؟يزیچرا م: ایس

 .یزن یکه تو منو م یلیبه همون دل-

 .من که قوز نکردم-

 شهیهم ایس. نگاش کردم رهیخ رهیخ هیم، چند ثانبگ يزیچ نکهیا بدون

با ورود . اوردیداد که آدم جلوش کم م یچرت و پرت م يانقدر جوابا

گوش دادن به  يحال و حوصله . گذاشتم زیاستاد دوباره سرمو رو م

 یراحت م یعل. راحت بود المیاز بابت آخر ترمم خ. حرفاشو نداشتم

مثه ما سر . ما سه تا بهتر بود از شیدرس تیوضع. نهتونست بهم برسو

 یم یخوب ينمره  شهیکرد اما هم یکالس به حرف استاد گوش نم

بودم،  دهیراحت نخواب شبیکه د یمن يآروم استاد برا يصدا. گرفت

 .بود و چشمام گرم شد ییمثه الال

******* 

که جلومو گرفته بودن، تند تند کنار  يبلند يعلفا. کم آورده بودم نفس

قدمام . سوخت یکه توش رفته بود، م یچشمام به خاطر خاک. زدم یم

 يدسته . نکنه بمیتعق یمواظب بودم که کس. بود اطیو با احت عیسر
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. باز و بدون علف شدم ياز علفا رو کنار زدم و وارد محوطه  يا گهید

 يا رهیدا کیکوچ يمحوطه  هیقابل عبور،  ریعلف غ مهه نیوسط ا

 اهیس. به آسمون انداختم ینگاه. پنهان بود گرانید دیشکل بود که از د

 کریپ دنیبا د. کرد یتنها نور ماه اطرافو روشن م. و بدون ستاره بود

پشتش به . بود، لبخند زدم ستادهیکه وسط محوطه ا يپوش دختر ایس

 یبلندش که با وزش باد، پشت سرش تاب م يمن بود و من فقط موها

و دوباره  دمینامرتب خودم کش يبه موها یدست. دمید یخوردن رو م

دختر به . تازه کردم و آروم آروم به سمتش رفتم ینفس. لبخند زدم

 :زمزمه وار گفتم. دیدرخش یچهره اش تو نور مهتاب م. سمتم برگشت

 .سالم-

 يدختر مسر يلب ها يلبخند رو. باد گم شد يآرومم تو زوزه  يصدا

 :تاز من، زمزمه وار گف دیبه تقل. بود

 .يکرد رید. سالم-

 .اومد شیبرام پ یمشکل هی-

 :آروم به سمتم اومد و گفت يبا قدم ها دختر

 مشکل؟-

 :کردم یکمرنگ اخم
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 .چند تا مزاحم داشتم هی-

 یپامون له م ریکوتاه، ز يچمن ها. دختر شروع به قدم زدن کردم کنار

وم آر یلیخ. میداد یتوجه به اونا، به راهمون ادامه م یشدن و ما ب

 :رو شکست نمونیسکوت ب. مینداشت يعجله ا چیو ه میکرد یحرکت م

 .زهیعز یلیاون برام خ. منم هستم ،یهمون طور که تو براش نگران-

 :و گفتم دمیبه لبم کش یدست

خواد منو  یبرام سواله که چرا نم. بهیعج یلیبزنه، خ بشیغ هوی نکهیا-

 .نهیبب

بلندش لجوجانه به حرکت ادامه دادن و با باد  ياما موها ستادیا دختر

براق تر از  شیقهوه ا يکم، چشما يفاصله  نیتو ا. تاب خوردن

 :شد و گفت رهیتو چشمام خ. بودن شهیهم

 کجاست؟ یدون یکه نم یبگ يخوا یم-

. دم یمنم آزارش نم نه،یکه اون نخواد منو بب یدونم اما تا وقت یچرا م-

 نه؟یبخواد منو ب یفقط چرا نم

روحشو از بدنش خارج  یکیفرار کنه،  نکهیگفتن قبل از ا یمحافظا م-

ممکنه . داستیرو داره، آرش ییتوانا نیکه ا یتنها کس. کرده بوده

 . نهیخواد تو رو بب یبهش گفته باشه که نم يزیچ دایآرش
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 :به موهام چنگ زدم و گفتم یکالفگ با

 .کنه که به ضرر ما تموم بشه ینم ياون کار. طرف ماست دایآرش-

 روهاشیخواد ن یچرا نم ره؟یگ یتو و پسرتو م دارید يپس چرا جلو-

 فعال بشن؟

 . هست یوسط مشکل نیا دیشا-

به اسمون  ینگاه. شروع به حرکت کرد و منم دنبالش راه افتادم دختر

 :کرد و گفت کیتار

 . تونه کمک کنه یوسط فقط حسام م نیا. خرابه یلیخ تیوضع-

 . کنه یدخالت من اوضاع رو بدتر م-

 . س دهیالکس هم با تو هم عق-

 :سرمو کج کردم يکنجکاو با

 گه؟یم یچ-

پسرت چون دست نخورده ان،  يروهاین نکهیا. وجود داره يا هیفرض-

 .کنن یبمب عمل م هیمثه 

 بمب؟-
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 روهاشیشدن تو به حسام، ن کیممکنه با نزد گهیالکس م. درسته-

انفجار  هیبشن و چون هنوز قفلن، نتونن آزاد بشن و در آخر  کیتحر

 . رخ بده

 شه؟یکه حسام منفجر م نهیمنظورت ا-

 :تکون داد دییتا يبه نشونه  سرشو

 .حسام رو از تو دور کرده دایخاطره که آرش نیبه هم دیشا-

 :دستمو مشت کردم تیعصبان با

 خبر دار بشم؟ دیموضوع با نیمن االن از ا-

 :گفت یبازوم گذاشت و با لحن آرامش بخش يرو دستشو

 قیموضوع تحق نیبعد از فرار حسام، الکس رو ا. آروم باش بارمان-

 .دیرس جهینت نیکرد و به ا

 :کردم و گفتم يکالفه ا پوف

من . حسام بکنم يتونم برا ینم يکار چیصورت من ه نیپس در ا-

 .تونم باعث مرگش بشم یم

دونم موفق  یم دیارتباط بر قرار کنم اما بع دایکنم با آرش یم یمن سع-

 . بشم

 :آروم تکون دادم سرمو
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 .خوبه-

تونم ازش  یپس من م ست؛ین کسانی روهامونیمن و حسام ن-

 .مراقبت کنم

به من زد و با چشماش بهم  يحرفش لبخند پر مهر نیدنبال ا به

 یکس نیبهتر. زدم يدر جوابش لبخند. داد که مواظبش هست نانیاطم

 . دختر بود نیتونست از حسام مراقبت کنه، هم یم که

 .آزاد باشه کمیبذار . بهش نداشته باشن يبه محافظا بگو فعال کار-

 . باشه-

 :کرد و ادامه داد یمکث

 ؟یکن کاریچ يخوا یدر مورد اونا م-

 :گفتم تیعصبان با

تنها . آشنان کامیشناسن و با تمام تکن یاونا منو کامل م. یچیفعال ه-

 .حسامه دمیام

 .به حال اون دختر محافظ بکن يفکر هی یاوه راست-

 کدومشون؟-

 .دختر پادرا؛ سحر-

 شده؟  یمگه چ-
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سحر و حسام  نیب ییاتفاقا هیکنه و  یم یاز حد داره فضول ادیز کمی-

 .دهیداره رخ م

. بود یواه دیبودم حدسم درست نباشه که ام دواریفقط ام. کردم اخم

 . ودمدیحدسام درست از آب در م شهیمن هم

 نیهنوز اونقدر شدت نگرفته و سحر ا. یاحساس ياتفاقا يسر هی-

اگه جلوشو . از حسام شروع شده زیهمه چ. نداره ینقش چیوسط ه

جامعه دچار آشوب و هرج و  م،یبش روزیاگه تو جنگ هم پ یحت م،یرینگ

 .شهیمرج م

 :سرمو تکون دادم و گفتم یدرموندگ با

 .بعد يبذارش برا. بشم کیتونم به حسام نزد یکه نمفعال -

 .نشده باشه ریاون موقع د دوارمیفقط ام-

 يتنها من بودم که وسط محوطه . نبود گهیدختر د ،یچشم بهم زدن در

باد  يزوزه  يشده بودم و به صدا رهیستاره خ یبدون علف، به آسمون ب

 . دادم یگوش م

******* 

باز من  يچشما دنیبا د ایس. شدم داریاز خواب ب ایس دیشد يتکونا با

 :غرغر کرد
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 داریکه ب يرفته بود يبه خواب ابد... انشاا. خفته يبایز کیسالم عل-

 ؟يشد ینم

شده بود و فقط ما چهار تا  یکالس خال. به اطراف نگاه کردم یجیگ با

 :رو به بچه ها کردم و گفتم جانیخوابم، با ه يادآوریبا . میتوش بود

 . دمیمن خواب بابام رو د-

 :اخم کرد و گفت دیفر

 یکابوس م یزدم داشت یحدس م ه،یآدم آروم یلیاز اونجا که بابات خ-

 .يدید

 . خودم يبابا. که گمیبابا حامد رو نم-

 :گفت يبا کنجکاو ایس

 بود؟ یچه شکل-

 :زدم یمعن یب لبخند

 .من تو بدن خودش بودم ییجورا هی. دمیشو ند افهیق-

 :دیبا شک پرس یعل. رد و بدل شد نشونیب یعیسر نگاه

 ؟يتو بدن بابات بود یعنی-

 :از جاش بلند شد و گفت ایس. تکون دادم سرمو
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کس تا  چیبگم ه دیمحض اطالعت با. ستیمثه آدم ن دنتمیخواب د-

 .بچه تو شکم باباهه باشه دهیحاال ند

 . من خودش بودم ییجورا هی. تو شکمش نبودم که-

 :گفت دیو فر یباال انداخت و رو به عل ییابرو ایس

دانشگاه بهش فشار آورده،  طیاز بس مح نیخونه که ا میبر دیپاش-

 .شهیداره خل م

 :دمیلب غر ریجام بلند شدم و ز از

 .خل عمته-

رو اگه  یکالس استاد حکمت نیهم. میاون روز نداشت یکالس واجب گهید

پشت  یعل نباریو ا میشد نیسوار ماش. شدم یاومدم، حذف م ینم

پشت فرمون  دویفر يها يگفت حال مسخره باز یم. فرمون نشست

 :گفتم یبه عل. نداره

 . منو ببر خونمون-

 .اونا که خونتونو بلدن: ایس

. خطر رفع شده. ومدنیاونا دانشگاه رو هم بلد بودن اما ن. دونم یم-

 .گردن یدنبالم نم گهید

 ؟یدون یتو از کجا م: دیفر
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 .م شدهبهم الها-

 :به بازوم زد و گفت یمشت ایس

 .مسخره-

در  يجلو. ما رفت يحرف فرمون رو چرخوند و به سمت خونه  یب یعل

 :خونه که پارك کرد، گفتم

 . خدافظ. نمتونیب یم-

چند بار . شدم و به سمت در رفتم ادهیپ نیاز ماش. ها جوابمو دادن بچه

نگاه به کوچه  هی. ظاهرا خونه نبودن. درو باز نکرد یزنگ زدم اما کس

. اطیتو ح دمیپر واریاز د ست،ین یمطمئن شدم کس یانداختم و وقت

 :بلند گفتم. و در ساختمون رو باز کردم دمیرو دو اطیح

 ست؟یخونه ن یکس. مهراد. مایس. مامان-

 .باال انداختم و به سمت اتاقم رفتم يشونه ا. دمینشن یجواب

 رهیبه در خ. چند تقه به در خورد. تخت نشستم ياقو بستم و روات در

 :شدم و گفتم

 .تو ایب-

دوباره با حرص . در باز بشه، دوباره چند تقه به در خورد نکهیا يجا به

 :گفتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٢٩٦ 

 .تو ایب-

و از جام بلند  دمیکش یپوف تیبا عصبان. چند تقه به در خورد دوباره

به راهرو و سالن  ینگاه. نبودکس پشت در  چیه. شدم و درو باز کردم

همون طور که از . رونیاخم کردم و از اتاق زدم ب. نبود یکس. انداختم

 :داد زدم ومدم،یم نییپله ها پا

 .مهراد ما،یمامان، س-

بودن و من توهم زده  ومدهیظاهرا ن. دمیخودمو شن يانعکاس صدا فقط

فک کنم داشت منو . دمیرو از کتابخونه شن مایس فیضع يصدا. بودم

تو  قایکتابخونه دق. لبخند زدم و به سمت کتابخونه رفتم. کرد یصدا م

 یاما راحت جلومو م. کنار پله ها بود و چراغشم سوخته بود يراهرو

تو  یکس. منتظر اجازه بمونم، وارد شدم نکهیو بدون ا مدر زد. دمید

 :آروم صدا زدم. کتابخونه نبود

 .مایس-

کل اتاق رو نگاه کردم و دوباره صداش زدم اما انگار . ومدین ییصدا چیه

کم کم . عقب گرد کردم و به سالن برگشتم. تو اتاق نبود یواقعا کس

به  یسرمو به چپ و راست تکون دادم و نگاه. شدم یم وونهیداشتم د

 ادمیبود،  ستادهیا 3 يکه رو کیکوچ يعقربه  دنیساعت کردم و با د
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تو اشپزخونه و خودمو با غذا پختن سرگرم رفتم . گشنمه درافتاد چق

زنگ  يبود که صدا فیکردم و دستام کث یداشتم گوشت خرد م. کردم

 :حواس داد زدم یب. دمیرو شن فونیآ

 .فهیمن دستم کث. درو باز کن. سام-

با همون . افتاد تو خونه تنهام ادمیگذشت که تازه  يا قهیچند دق هی

دستامو شستم و تا . و از جا بلند شدم میشونیرو پ دمیکوب فمیکث يدستا

ابروهام باال . دمیخواستم از آشپزخونه خارج شم، مامانو جلو روم د

 :دمیرفت و با تعجب پرس

 ن؟یداشت دیکل-

 .نه: مامان

 ن؟یاومد يپس چطور-

 .با پاهام-

 درو باز کرد؟ یکه ک نهیمنظورم ا-

 :به من رفت و گفت يچشم غره ا مامان

 .گهید يخودت درو باز کرد ؟یگرفت مریآلزا-

 :ام و گفتم نهیبهت انگشت اشاره مو گذاشتم رو س با

 من؟-
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 م؟یندار فونیمگه آ. يو درو باز کرد اطیتو ح ياومد. بله شما-

 . من که درو باز نکردم-

 :به اطراف انداختم و گفتم ینگاه

 و مهراد کوشن؟ مایپس س-

 :آروم اومد سمتم و گفت مامان

 .پر از جنه نجایا. رونیحسام از خونه برو ب-

 :تعجب کردم یلیحرف مامان خ نیا با

 د؟یدون یشما از کجا م-

 وفتمیرو من که باعث شد ب دیجهش پر هیزد و با  يپوزخند مامان

 :زد ادیفر يمانند غیج يبا صدا. بخوره کایو سرم به سرام نیزم

 .از اونام یکیچون منم -

 يادیاون چهره شباهت ز. صورت مامان بود گشاد شده ام به يچشما

. ستیبه مامان داشت اما از چشماش و پوستش معلوم بود که مامان ن

 یدست مشک هیچشماشم . داشت یحالت چسبناك چندش هیپوستش 

دستاشو دور گردنم حلقه زد اما قصد خفه . نداشت يدیسف چیبود و ه

تو سرم  يدرد بد. دیبکو کایو به سرام آوردسرمو باال . کردنم رو نداشت

 کاینشون بدم، دوباره سرمو به سرام یبتونم واکنش نکهیقبل از ا. دیچیپ
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بار سوم که سرمو . و ناله کردم دیچیدرد به شدت تو سرم پ.دیکوب

 هیتخل میانرژ يدفعه ا هی یلیخ. کردم یرو حس نم يدرد گهید د،یکوب

منتظر بودم دوباره سرمو بکوبه . شد هشده بود و چشمام ناخودآگاه بست

پشت . که دستاش از دور گردنم باز شد و وزنش از روم برداشته شد

 یچ نمیبه زور چشمامو باز کردم تا بب. زد و خورد بلند شد يسرش صدا

و  انیپرشان و پو دنیبار از د نیاول يبرا. بشه المیخیباعث شده فعال ب

شدن و  ریبا اون زنه درگ انیپرشان و پو. شدم یخوشحال م نا،یس

با . با اخم به سرم نگاه کرد. و کنارم نشست دیبه سمت من دو نایس

باز من  يبه چشما یاما نگاه دیبار یاز سر و صورتش م ینگران نکهیا

 :گفت یمصنوع يکرد و با خنده 

 ؟يبابا تو چند تا جون دار. يهنوز که زنده ا-

. اونور چه خبره دمید یصورتم نشسته بود و نم يجلو قایدق نایس

 :پرشان گفت

بابا و  شیبرم پ یم نویمنم ا. نیتو ماش دیاونو ببر انیتو و پو. نایس-

 . اریلیا

 :پشتشو نگاه کرد و گفت نایس

 . ایفقط زود ب. باشه-
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 نایکنار س انیپو. شد یکه دور م دمیپرشان رو شن يقدما يصدا

 :نشست و گفت

 حالش چطوره؟-

 يشونه ا. که از دردش اخمام درهم رفت دیدستشو به سرم کش نایس

 :باال انداخت و گفت

 هیفقط . جمجمه اش نشکسته. بهتره م،یکرد یکه فک م یاز اون-

 . ادهیز شیزیاما خونر هیسطح بیاس

 شه؟ینم شیزیچ م،یتکونش بد: انیپو

رو  يزیخونر يجلو دیاالن با. میکن اطیتو حرکت دادنش احت دیبا: نایس

 . شهیقطع م يزیخونر قهیوقتا بعد ده دق شتریالبته ب. میریبگ

 . دمیصداشونو نشن گهیبسته شد و د چشمام

******* 

 یدلم م. درد کالفه ام کرده بود. کرد و حالت تهوع داشتم یدرد م سرم

از دهنم  يا گهید زیچ فیضع يخواست از درد داد بزنم اما به جز ناله ها

دستمو به زور . تونستم تکون بدم یبدنم رو راحت نم. اومد ینم رونیب

 :داد زد یکیباال آوردم که 

 .بهوش اومد-
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آروم چشمامو باز . نازك و گوش خراش غیج هی. برام آشنا بود صدا

که دورم  ییتونستم راحت کسا یزد و نم ینور تو چشمم م. کردم

مامان . چند بار پشت سر هم پلک زدم. بدم صیبودن رو تشخ ستادهیا

 مارستانیتو ب. به اطراف نگاه کردم یجیبا گ. سرم بودنباال  مایو س

 :بودم اما چرا؟ آروم به مامان گفتم

 کنم؟ یکار م یچ نجایمن ا-

 :دستمو گرفت و گفت یبا نگران مامان

 اد؟ینم ادتی-

که از روپوشش معلوم بود  یاتاق باز شد و سام همراه مرد جوون در

 :مد و گفتمرده به سمت من او. دکتره، وارد اتاق شدن

 .يکه باالخره چشماتو باز کرد نمیب یم. سالم-

با دستش پلک سمت راستمو گرفت . دستش بود کیچراغ قوه کوچ هی

. کارو با چشم چپمم کرد نیهم. و نور چراغ قوه رو انداخت تو چشمام

 :و سام اشاره کرد و گفت مایبعد به مامان و س

 اد؟یم ادتیخانواده ات رو -

 یبگه احمق، خودت گفت ستین یکی. شدم رهیحرف فقط بهش خ یب

 .گهید نیک نایا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٣٠٢ 

 :گفت ینگران با

 اد؟ینم ادتی-

 .و سام مایمامان و س. چرا-

 :و رو به مامان گفت دیکش ینفس راحت دکتره

 یت یس. نداشته ينگران کننده ا یشکستگ. خدا رو شکر حالش خوبه-

که  هیاول يالبته کمکا. دهینشون نم يهم هماتوم مغز ياسکن و ام آر آ

 .کرده يادیانجام شده، کمک ز مارستانیقبل از آوردنش به ب

 :زد و آروم گفت يلبخند مامان

 .خدا رو شکر-

 :به سام گفتم. رونیبه من انداخت و رفت ب یینگاه گذرا دکتر

 نجا؟یمنو آورده ا یک-

 .دوستته گهیم. نایپسره به اسم س هی: سام

 نجام؟یچرا ا اما من. شناسمش یآره م-

 .نییپا ياز پله افتاد گهیم-

و  دمیبه سرم کش یدست اد؟ینم ادمی یچیپله افتادم؟ پس چرا ه از

 :گفتم

 تو؟ ادیب یبگ شهیم-
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بعد همراه  قهیچند دق هی. سرشو تکون داد و از اتاق خارج شد سام

 :زد و گفت يتا چشمش به من افتاد، لبخند نایس. وارد اتاق شدن نایس

 ؟يچطور-

 :نشنون گفت هیکه بق يشد و طور کمینزد

 .که باهات کار دارم رونیبندازشون ب-

 دته؟یحسام دوست جد: مامان

 :زد و رو به مامان گفت يزیآم طنتیلبخند ش نایس

 . هستم شیمن از دوستان پدر-

به ما انداخت و  یهم نگاه مایس. رفت رونیب عیو سر دیمامان پر رنگ

 نایتند تند از س. رونیبعدم سام از اتاق زد ب هیچند ثان هی. دنبالش رفت

 :دمیپرس

 نجام؟یشده؟ من چرا ا یچ-

 :بگه یبا نگران هیداشتم مثه بق انتظار

 اد؟ینم ادتی یعنی-

 :خونسرد گفت یلیخ اما

 .کنن یکه بهت حمله م يتو خونه تنها بود-

 .اومد ادمی زیتو ذهنم زده شد و همه چ يحرفش جرقه ا نیا با
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 بود؟ یزن کخوب اون -

 .همزاد مادرت-

 خواد منو بکشه؟ یهمزاد مامان هم م یعنی-

داره؛  ییباال یروح ییانسان، توانا هیچون مادرت به عنوان . اوهوم-

 .هیجن، قو هیپس همزادشم به عنوان 

 .بکشتم ادیفک کنم فردا همزاد خودم م-

 .همزاد تو طرف ماست. نباش نینگران ا. نه-

 نمش؟یبب شهیا؟ م-

 .اخم کرده نایس دمید یبار بود که م نیاول يبرا

 .نه-

همون . گفت که دهنمو بستم و ساکت شدم یمحکم "نه" نیهمچ

 ایس. پشت سر هم وارد شدن یو عل دیو فر ایلحظه در باز شد و س

 :بدنمو نگاه کرد و گفت قیدق

 فقط سرته؟-

 . اوهوم-

 بازم جنا اومدن سراغت؟-

 .اوهوم-
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 .يهم تنها بود ندفعهیحتما ا-

 .اوهوم-

 .گهیمثه آدم حرف بزن د. کوفت اوهوم يا. درد اوهوم يا-

 .گهیکنم د یم دییخوب دارم تا-

 .یکن دییخوام تا ینم-

هر سه اخم کرده بودن . واقعا اعصاب ندارن دیفهم شدیاشون م افهیق از

آب دهنمو قورت  یبا دستپاچگ. گرد شده بود تیو چشماشون از عصبان

 یعصبان... یکنترل شد بود اما عل شهیهم دیو فر ایس تیصبانع. دادم

 یسع شهیما هم هم. کرد یطوفان به پا م شد،یهم که م یوقت شد،ینم

. به خاطر ورزشکار بودنش، بود شتریکه ب مینکن یعصبان نویا میکرد یم

خدا رو شکر تا . يتکون بخور یزد که تا سه هفته نتون یآدمو م يجور

االنم مونده بودم چرا . حاال فقط شاهد دعواهاش بودم و ازش نخوردم

 نایس نیا. بود نیزد و جو سنگ یکس حرف نم چیه. شدن یعصبان نایا

سرم من ور  میدر حال فک زدنه، االن ساکت بود و با س شهیهم که هم

. ودشده ب کیهوا تار. نگاه کردم رونیاز پنجره اتاق به ب. رفت یم

 :دمیپرس ایبه ناچار از س. نبود یساعت چیه. نگاه کردم قیاطرافو دق

 ساعت چنده؟... ایس گمیم... ام-
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 :گفت عبوسانه

 .مینه و ن-

 دایآرش شیرفتم پ یم دیبا گهیساعت د مین. تو جام تکون خوردم کمی

بهشون زدم و  یلبخند پوچ. بودن ستادهیچهار تا هنوز باال سرم ا نیو ا

 :گفتم

 د؟ینیجا بش هی شهیم. خوام بخوابم یمن م-

 :با خشم گفت یعل

 بره؟ یتو خوابت نم میستادیحاال که ما ا-

نبود که دوستاشو  یآدم یالبته عل. نگم يزیدادم فعال بهش چ حیترج

 نیحرصشو سر ا يدید هوی. ستیکه دوست اون ن نایبزنه اما س

 :کرد و گفت نایبه س ینگاه یعل. کرد یبدبخت خال

 ه؟یک شونیتونم بپرسم ا یسام مح-

احمق کدوم  نیا" گهیگفت که انگار داره م یرو با لحن "ه؟یک شونیا"

 :پروندم یکردم و الک یکوتاه يسرفه  "ه؟یخر

 .منه يپسر عمو نایس-

 :زد و گفت يلبخند دیفر. در آورد یشکلک ایس

 ده؟یجد لیفام-
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 .میکرد دایتازه همو پ. گهیآره د-

که شناخته  یمدت کم نیتو ا. هنوز ساکته نایبود که س بیعج برام

 نکهیحاال ا. ساکت بمونه قهیکه دو دق ستین یدونستم آدم یبودمش، م

 . بود بیعج یلیکرد، خ یزد و نه به ما نگاه م ینه حرف م

 :سرشو باال آورد و گفت ییهوی یلیخ نایس

 .سگ جون يبا يبا. برم دیمن با گهیخوب د-

اعصاب که با  یمن موندم و سه تا ب. کرد و رفت یبچه ها هم خدافظ از

. شدم رهینوك زبونمو در آوردم و بهشون خ. کردن یحرص منو نگاه م

 :با خنده گفت ایس. خنده ریمن، سه تاشون زدن ز ي افهیق دنیبا د

 ه؟یچه مدل نیا-

 د؟یعصبان یچ يشما برا. گهیشدم د جیخوب گ-

 کیصورتشو آورد نزد. با اخم به من نگاه کردخندشو جمع کرد و  یعل

 :صورتم و با حرص گفت

 ه؟یتو اون کله ات چ-

لبمو جمع کردم . شدم اما انگار منتظر جواب بود رهیسکوت بهش خ تو

 :و گفتم

 .مغز فک کنم... ام-
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 :دیغر

 ؟یکن یپس چرا ازش استفاده نم-

 ...چ-

. خوان بکشنت یجنا م یدونست یاحمق که م يتو. خفه شو حسام-

 ها؟ ؟يموند یپس چرا تنها تو اون خونه لعنت

و بهش  دمیسرمو کنار کش کمی. زد یکم داشت تو صورتم داد م کم

 .شدم رهیخ

 .سوزه یطور مظلوم منو نگاه نکن دلم برات م نیا: یعل

و از اتاق  دیبه موهاش کش یمظلوم تر کردم که کالفه دست چشمامو

 :گفت دیبه فر عیسر ایس. رونیرفت ب

 .سر راه نکشه ویبدو دنبالش کس-

 :اومد کنارم نشست و گفت بعد

 .بود یعصبان یلیخ یعل-

 :باال انداختم و گفتم ابرو

 .دمیبله د-

 .کرد یداشت سکته م. تر بود یعصبان نمینه از ا-

 بپرسم چرا؟ شهیم ،یشینم یاگه عصبان-
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توجه به  یب ست،یخونه ن یکس يدید نکهیاحمق با ا يچون تو-

 .يمامانت، تو خونه موند ادداشتی

 :و با تعجب گفتم دمیجا پر از

 ادداشت؟یکدوم -

 :بدون توجه به واکنش من، گفت ایس

 .آشپزخونه بود زیکه رو م یهمون-

نگاه کرده بودم و  قیخوب من تو اشپزخونه رو دق. فک کردم کمی

گه کردم؛ پس ا یداشتم گوشت خرد م زمیرو م. بودم دهیند يزیچ

 .دمید یم دیبود، با یادداشتی

 نوشته بود؟ یحاال توش چ. نبود زیرو م يکاغذ چیاما ه-

 :درآورد و داد دستم و گفت بشیرو از تو ج يدرهم کاغذ يبا اخما ایس

 .کردم دایپ زیرو م نویمن خودم ا-

 کمی دیبود، حداقل با زیاگه رو م. بود زیتم یلیخ. به کاغذ انداختم ینگاه

با خط خرچنگ قورباقه . شد یم فیبه خاطر گوشت خرد کردن من، کث

 :نوشته شده، نوشته بود یهول هول یلیکه معلوم بود خ يا

سام گفت بهتره از خونه . ومدیاز اتاقت م یبیعج يصداها هیحسام "

  "مامان. اونجا ایتو هم زود ب. تییخونه دا میریم میدار. رونیب میبر
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 :زمزمه کردم. نگاه کردم ایفتم و به سسرمو باال گر یگنگ با

 .مطمئنم. نبود زیرو م يکاغذ چیه. دمیرو ند يزیچ نیمن همچ-

 :کنار سر من و گفت قایرو بالش؛ دق دیبا حرص مشتشو کوب ایس

 .ينر رونیکاغذ رو برداشتن تا تو از خونه ب. پس کار خودشونه-

 :دفعه گفتم هی

 ؟يکرد دایپ نویتو خودت ا یگفت-

 .گفتم نویفک کنم هم-

 ؟يکرد یم کاریما چ ياما تو خونه -

آورده بود که بهم زنگ زد و  ریدونم از کجا شماره مو گ یپرشان نم-

و  نایمنم خودمو رسوندم خونتون اما اون موقع س. يگفت کله پا شد

 دایپ نویآشپزخونه ا زیمنم از رو م. مارستانیتو رو رسونده بون ب انیپو

 .کردم

 :و گفت دیکش یقینفس عم ایس. نامحسوس تکون دادم یلیخ سرمو

 گفت؟ یم یگوله نمک چ نیا-

 ه؟یگوله نمک ک-

 .گهید گمیرو م نایس-

 .هیک دنیرو گرفتن و فهم ارویگفت که . یچیه... آها-
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 ه؟یخوب ک-

 .همزاد مامان-

 .چه باحال ؟يجد-

 :دمیافتادم و پرس دایآرش ادی. به من نگاه کرد شخندیگفت و با ن نویا

 ساعت چنده؟-

 :انداخت و گفت شیبه ساعت مچ ینگاه

 .ده به ده-

 ؟یچ-

 .مونده به ده قهیده دق-

 :کردم و چشمامو بستم و گفتم یپوف

 .نشو ماریو مزاحم ب رونیبرو ب-

 .به آرامش دارن ازین یروان يمارایب. یگیراست م-

 باز و بسته شدن يبعدم صدا قهیچند دق هی. بهش نکردم یتوجه اصال

که  دمیکش یقینفس عم. ستین ایس دمیچشمامو باز کردم و د. در اومد

. مزخرف الکل رفت تو حلقم يچون بو. شدم مونیبالفاصله از کارم پش

طول  یلیخ. سراغم ادیآشنا ب جهیچشمامو بستم و منتظر شدم اون سرگ

 .و از هوش رفتم دیکش ریتکه سرم  دینکش
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****** 

. میشده بود رهیبود که تو سکوت به هم خ يا قهیکنم پنج دق فک

 :سکوت رو من شکستم

 .دمید یخواب هیظهر من  گمیم-

 :ادامه دادم. منو نگاه کرد رهیخ رهیطور خ همون

تو  ییجورا هیخوب من ... دمشایند قایدق یعنی. دمیبابامو د ییجورا هی-

 یچ یدون یم... خود خودش بودم ییجورا هیاصال انگار ... بدنش بودم

 گم؟ یم

 :تو حدقه چرخوند و گفت شویصورت يچشما

 .درست بوده ،يدید یهر چ ییجورا هی-

 ه؟یمنظورت چ-

البته به صورت روح . يواقعا اونجا بود ،يدیتو اون زمان که بابا تو د-

 .وار

 روحم رفته اونجا؟ یعنی-

گفت فکر  شهیم بایتقر. گفتم به صورت روح وار نه خود روحت که. نه-

 .و تمرکزت تو اون مکان حاضر شده

 .فهمم ینم-
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که تو خونه برات  یدر مورد اتفاق. ولش کن. س دهیچیبحثش پ کمی-

 ...افتاد

 اومده بود؟ ییسر اون کاغذ چه بال یدون یتو م-

 ينر رونیاونا کاغذ رو برداشتن تا تو از خونه ب. ساده س یلیخ. اوهوم-

هم که  یوقت. رسنینه محافظا سر مو کارتو تموم کنن که خوشبختا

 اوشیذارن سرجاش و س یخونتون، اونا کاغذ رو م رهیم اوشیس

 .کنهیم داشیپ

 افتاد؟ یچه اتفاق قایکه برگشتم، دق یوقت شبیاما د-

 بدم؟ حیتوض يخوا یدر مورد کدوم قسمت م-

 هوینداشتم اما  يانرژ چیشدم، ه یاون موقع که داشتم خفه م... نیبب-

 هی يدفعه ا هیانگار  ییجورا هی. کردم دایرو پ ارویقدرت کنار زدن اون 

 .وارد بدنم شده باشه يانرژ

 :تکون داد و گفت یسرشو با کالفگ دایآرش

کم کم داره . رو تکرار نکن "ییجوارا هی" يکلمه  گهیخوهشا د-

 .کنه یم میعصبان

. دادم موافقت، تکون يزدم و سرمو به نشونه  يدستپاچه ا لبخند

 :ادامه داد دایآرش
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 يبذار من به طور خالصه اتفاقا... یباش دهیکردم خودت فهم یفک م-

 یبرس يا جهیبه نت یتون یم نمیکنم و بعد بب فیتا حاال رو تعر شبید

 .نه ای

رنگشو  یبه اطراف انداخت و همون طور که لباس مشک ییگذرا نگاه

 :کرد، گفت یمرتب م

که روحت  یدر حال. من متوجه شدم که به جسمت حمله شده شبید-

اون جن قصد خفه کردنت رو داشت . پس تو رو برگردوندم. نجاستیا

دووم  ژنیرو بدون اکس قهیتو هفت دق بایتقر. هم موفق بود يو تا حدود

که  یبیعج يرویبعد تو با ن. بهیانسان عج هی يبرا کمی نیکه ا. يآورد

 یعصر که م. نیاز ا نیا. يتو نجات بدخود یتونست ،يحس کرد

از حواست رو  یبا تمرکز بخش یتو تونست. ینیب یخواب پدرتو م ،یخواب

عصر که همزاد مادرت به خونتون . نیاز ا نیا. يبه اون مکان انتقال بد

که  یفهمون یبه محافظات م يقو يرویکنه، تو ناخودآگاه با ن یحمله م

 ؟يریگ یم يا جهیخوب حاال چه نت... يدر خطر

 یونیزیمزخرف تلو يمسابقه ها نیاز ا یکیکردم تو  یم احساس

. مهم بود یلیتفاوت که جواب سوال برام خ نیبا ا. شرکت کردم
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اتفاقا من با  نیتو کل ا. بار تو ذهنم مرور کردم هیرو  دایآرش يحرفا

 ... بیعج روین هی. بکنم يتونستم کار بیعج يروین هیکمک 

 :تعجب گفتم و با دمیجا پر از

 من فعال شده؟ يقدرتا-

 :با لبخند گفت دایآرش

 نیو ا شهیقدرت هات داره فعال م... دیول ينکرد دمیممنون که ناام-

 . بوده روهاتیاز ن یفقط به خاطر بخش کم يکه کرد ییکارا

 شتره؟یب نمیاز ا روهامین یعنی-

که کلشون فعال  یزمان. ياستفاده نکرد روهاتیتو اصال از ن قتایحق-

 .یشیمتعجب م مشونیبشن، مطمئنم از قدرت عظ

 :به سمتش خم شدم و گفتم اقیاشت با

 کشه؟ یفعال شدنشون طول م نیچقدر ا-

 .هفته هی بایتقر-

 هفته؟ هی-

من تمام . خواد یم یقدرتمنده، زمان طوالن یلیتو خ يروهایچون ن-

کارو انجام بدم؛ اما  نیزمان ممکن ا نیکنم که در کمتر یم مویسع

 .شهیهفته نم هیواقعا کمتر از 
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 ستمیانقدر خوش شانس ن شهیهم. رمیهفته بم هی نیاما ممکنه تو ا-

 . که در برم

 گهیم. اندازه یمثل انسانا م هی ادیتو منو  يماجرا نیا ه؟یچ یدون یم-

... ملخک یتو دست گهیملخک، بار د یملخک، دوبار جست یبار جست هی

 .بود نینه اما مفهومش هم ایکه درست گفتم  ستمیالبته مطمئن ن

 :ناله کردم بایتقر

 .یکن یم دواریممنون که منو انقدر ام-

اما من بهت  ؛یوفتیم ریبار چندم گ ستیمعلوم ن. یتو بار سومم جست-

 .یافت ینم ریدم که گ یم نانیاطم

اون طرف تر  یبرداشتم و کم رمیکرد رو از ز یم تمیکه اذ يزیت سنگ

 :نگاه کردم و گفتم دایبه آرش. پرت کردم

چند تا سوال برام  هیاگه اون خواب من در مورد بابا درست باشه؛ -

 .شهیم جادیا

 .نجامیا نیهم يمن برا. دم یجوابتو م. بپرس-

تونم به قول تو با تمرکز  یمن تو خواب م یکه وقت نهیا شیخب اول-

کارو  نیتونم ا یهم م يداریبفرستم؛ تو ب ییه جااز حواسمو ب یبخش

 بکنم؟
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خوابه، در واقع  یانسان وقت... س دهیچیپ کمیبحث  نیگفتم که ا-

. فعاله ریخودآگاهش غ ریپس ضم. کنه یمغزش داره استراحت م

 یپس وقت. کنه یناخودآگاه رو سرکوب م ریخودآگاه، ضم ریضم شهیهم

. شهیم شتریناخودآگاه ب ریضم تیفعال باشه، فعال ریخودآگاه غ ریکه ضم

 نیاما ما فعال به ا. کنه حیرو توج زمیپنوتیه بحثتونه  یموضوع م نیا

شما دورگه ها، مربوط به بخش ناخودآگاه  يروهاین... میندار يکار

کال  ایبشه  یعصبان ایدورگه اگه بترسه  هیکه  نهیبه خاطر هم. ذهنتونه

قدرت انسان هام مربوط . شهیم شتریقدرتش ب احساساتش فوران کنه،

زورش  ه،یعصبان یانسان وقت هیکه  نیمثال هم. ناخودآگاهه ریبه ضم

ما االن در مورد ... یکن دایپ یذهن یآمادگ هیگفتم که  نویا. شهیم شتریب

از حواس  یانتقال دادن بخش يبرا. میکن یدورگه صحبت م هی يروهاین

 هی يبرا رو،یهمه ن نیاستفاده از ا. الزمه يادیز يروین گه،ید يجا هیبه 

رو  یمیعظ يروین نیهمچ ینرمال يدورگه  چیچون ه. ممکنه ریدورگه غ

به طور هم زمان  رویتونه از همه اون ن ینداره و اگه هم داشته باشه، نم

نرمال  يدورگه  هیتو . بحث تو متفاوته... اما تو. استفاده کنه؛ مثل پدرت

رو  يکار نیهمچ یبتون نکهیپس ا. ستیرمال نو قدرتاتم ن یستین

 یم يادیز يرویکار ن نیمن گفتم که ا اام ست؛ین بیعج ادیز ،یبکن
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و  اریخودآگاهت هش ریکه ضم یو وقت يداریتو در زمان ب. خواد و سخته

از قدرتت که فعال شده، استفاده  یبخش نیاز ا ادیز یتون یفعاله، نم

فعال  ریخودآگاهت غ ریکه ضم یکارو بکن نیا یتون یم یتنها زمان. یکن

 . زمیپنوتیه ایمثه خواب . بشه

 کارو کنم؟ نیهم ا يداریتونم تو ب یم ؟یاگه کل قدرتم فعال بشه چ-

 . ياما بهتره انجام ند یتون یم-

 چرا؟-

و بدن  هیبار سحر بهت گفته باشه که بدن تو انسان هیفک کنم -

تو خودشو با  يروین... قدرت دورگه ها رو نداره يتحمل نگه دار یانسان

به مرگ  تونهیازش، م یناگهان ياما استفاده  دهیبدنت وفق م طیشرا

 گه؟ید گمیم یچ یشیمتوجه م. خودت منجر بشه

 .بایتقر-

 .بگو تویسوال بعد. ستیمهم ن-

 یکه نم ییشناسن و چه اونا یکه منو م ییهمه دورگه، چه اونا-

که  یمن. رن که من در برابر جنا بهشون کمکشون کنمشناسن، انتظار دا

و طرز استفاده  هیدونم چ یهنوز قدرتام و کامل فعال نشدن و اصال نم

 تونم بکنم؟  یکار م یدونم، واقعا چ یازشون رو نم
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 یمن نم. یکن داشونیپ دیهست که خودت با ییزایچ هی. حسام نیبب-

و من اجازه  یکن دایتو پراه دیتو با. بذارم کف دستت زویتونم همه چ

شما دورگه ها،  يقدرتا. نگران نباش. ندارم اونو بهت نشون بدم

 .یازشون استفاده کن دیکه چطور با دهیبهتون نشون م

 شروع کنم؟ دیاز کجا با قایاما من دق-

 .گمیبهت م يکامال آماده بود یوقت نویا-

 بپرسم؟ گهیسوال د هی. الیخیخوب پس ب-

 .بپرس-

 یداشتن در مورد سحر حرف م گهیدختر د هیتو خوابم بابا و  نیبب-

 .نگران بودن ییجورا هی. زدن

 :تکون داد دییتا يسرشو به نشونه  دایآرش

 .بهم گفت مینس. آره-

 ه؟یک مینس-

 .يدیکه تو خواب د هیفک کنم همون دختر-

 س؟ کارهیچ قایخوب اون دق-

 .زن پدرته-

 زن پدرم؟-
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 انقدر تعجب داشت؟. اوهوم-

مورد که  نیتا حاال در ا. رو بشنوم يزیچ نیانتظار نداشتم همچ اصال

 یاصال نم ییجورا هیبابا ازدواج کرده باشه، فک نکرده بودم اما  دیشا

 یوقت. بود یاما خوب منطق. تونستم تصور کنم بابا ازدواج کرده باشه

رهبر دورگه هاست؛  گهیو ازدواج کرده؛ بابا که د هیفرد عاد هیمامان 

درشت  يچشما ومد،یم ادمیکه  ییتا اونجا. در صد ازدواج کرده دص

در کل دختر . يلخت قهوه ا يو موها دیداشت و پوست سف يقهوه ا

 :زد رو دستم و گفت دایآرش. بود یقشنگ

 .يبهتره برگرد-

 .ياما تو هنوز جوابمو نداد-

فردا شب بهت  ،ينکرد دایاگه خودت جوابتو پ. فک کن کمیبرو و -

 .گمیم

تو . با دستاش صورتمو قاب گرفت و چشماشو بست ش،یپ يدفعه  مثه

روحه، اصال  هیگفت که  ینم دایاگه خود ارش. شدم رهیسکوت بهش خ

. داشت یو انسان بایصورت ز دایآرش. دیرس یبه ذهنم نم يزیچ نیهمچ

موهاش ست شده بود،  یصورت يرنگ چشماش که با رگه ها کمیفقط 
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چشماشو باز کرد و با لبخند . ومدیبهش م رمبود که اونم به نظ بیعج

 :گفت

 .بخواب-

 يزیقبل شدم اما چ يمنتظر همون احساس دفعه . مکث کردم کمی

 .حس نکردم

 .کنم یحس نم يرییمن تغ-

به خاطر آزاد شدن  یداشت شبیکه د یاون احساس. یحس کن دمینبا-

 .بود روتیاز ن یبخش يدفعه ا هی

 سوال بپرسم؟ هیقبل از رفتن  شهیم-

 .حرف سرشو تکون داد بدون

 م؟یکن یمثه جادوگرا مثال طلسم پرت م ه؟یچ قایدق روین نیا-

 :منو نگاه کرد و گفت رهیخ رهیخ

 .مسخره س یلیکه خ نیا-

 ؟یپس چ-

مثال . دیشیم یخاص يها ییتوانا يدارا روتونیشما بر اساس نوع ن-

 اریسات ای. کنه یرو حس م يانرژ يهاله ها ایکشه  یسپهر قدرتو بو م

 زیدر مورد همه چ يزیکه قدرتاش رشد کردن، به طور غر یاز وقت
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 یرو بخونه، خط به خط تو ذهنش م ينوشته ا ایاطالع داره و هر کتاب 

 .ياالن بهتره بر. گمیرو سر فرصت م انتیاطراف هقدرت هم. مونه

 .بگم، خوابم برد يزیفرصت کنم چ نکهیستم و قبل از اب چشمامو

******* 

 .بده من اون کنترلو-

 .تا االن دست تو بود. برو بابا-

 يکه خونه مجرد یخوره؟ اون یبه چه درد تو م يآخه برنامه آشپز-

 .داره، منم نه تو

و  اهینداره، بابا هم دست به س یکه دست پخت درست و حساب هیسم-

 .نمردم یتا از گشنگ رمیبگ ادی يزیچ هیحداقل خودم . زنه ینم دیسف

 .کمپوت بخور ایب-

 چند تا مونده؟-

. ادتیع ادیم الشونیاز فام یکیکه امروز  دمیاما از مامانش شن. سه تا-

 .دنشونهیخوب داره که اونم کمپوت خر یژگیو هیهم  نایا لیفام

 .دونه بده به من هیخوب -

 .اول کنترلو بده من-

 .دارم یور م رمیخودم م. نده-
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 .کمپوت مونده، دست منه یهر چ-

 :دمیچشمامو باز کنم، غر نکهیا بدون

 .گهید دیخفه ش-

 :از بغل گوشم اومد ایخنده س يصدا

 ؟يداریا تو ب-

 .به هر دو تاشون رفتم يباز کردم و چشم غره ا چشمامو

 .زنم ینه دارم تو خواب حرف م-

 :که دستش بود رو به سمتم گرفت و گفت یکمپوت ایس

 ؟يخور یم-

 مونده؟ میزیمگه چ-

مونه که  یدونه م هی. خوره یم دیفر میکیاون . که مال منه نیا. آره-

 .اون مال تو

 .خوام ینم-

 .خورم یخودم م. به درك-

قرمز گل  شبندیپ هیمرده بود که  هی ریتصو. انداختم ونیزیبه تلو ینگاه

صورتمو جمع کردم و . زد یاشت تخم مرغ هم مبسته بود و د یگل

 :گفتم
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 ؟یکن ینگاه م يتو برنامه آشپز دیفر-

 :گرفت و گفت ایرو با حرص به سمت س کنترل

من که دو سال دست پخت . دیخواد نگاه کن یدلتون م یهر چ دیایب-

 .کنم یرو تحمل کردم، بازم تحمل م هیسم

 هی ایتو هم ب. اونجا چتره شهیکه هم نیا. خونه من ایخوب ب: ایس

 . يایچوب شور بودن در ب نیاز ا دیبخور شا یدرست و حساب يمروین

 :گفت یشاک دیخنده اما فر ریزدم ز ایحرف س نیبا ا من

 چوب شور؟-

 :که تازه اومده بود تو اتاق، گفت یعل

 .یمون یکاغذ م هیرخ که شب مینه از ن-

. زد يشخندین یاب علانداخت که در جو یبه عل ینگاه یعصب دیفر

 :دمیپرس یاز عل. و نشستم دمیخودمو تو جام باال کش کمی

 ؟يکجا بود-

 .سام شیپ-

 ؟یچ يسام؟ برا-- 

 .واس خاطر خواهرت-

 :هنوزم منتظر بودم با خنده بگه. افتادم یعل يانتخاب احمقانه  ادی تازه
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 .خوام ازدواج کنم ینم مایمن اصال با س. بود یشوخ-

تند تند کاناال رو باال و  ایس. مصمم بود یلیخ مشیانگار تو تصم اما

 :در همون حال گفت. کرد یم نییپا

که  نمیا. اّه... احتماال مغزشو شست و شو دادن. الیخیب نویحسام ا-

 .نداره يزیچ

 :پرت کرد و با خنده گفت دیسمت فر کنترلو

 .نگاه کن تویبرنامه اشپز ایب-

به باند  یدست. شد رهیخ ونیزیبه تلو ا،یس بدون توجه به لحن دیفر

 :و گفتم دمیسرم کش

 رفتن؟ نایمامان-

و  دمیکش یپوف. مثبت تکون دادن يسه تاشون سرشونو به نشونه  هر

دوستامو  نیاگه من ا. شدم رهیخ یگل گل شبندیاون مرد با پ ریبه تصو

کردم؟ خانواده ام که هر وقت کارم به  یم کارینداشتم، واقعا چ

حاال سام و . مونن یم شمیکشه، فوق فوقش تا دو روز پ یم مارستانیب

اما مامان که هم خونمه، چرا انقدر  ستنین میواقع رادرخواهر و ب مایس

اومدم و بابا به  ایمن نبوده که به دن ریتوجهه؟ تقص ینسبت به من ب

 تمیرفتار مامان اذ نیدرسته ا. بره شمونیخاطر من مجبور شده از پ
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کردم  ادی یمن از همون بچگ. کنه یم جادیاما برام سوال ا کنه ینم

وجود نداره؛  يپدر ای يمحبت مادر چیه دمیفهم. احساسات کشکه

چشمم . شدم یبود که از مامان ناراحت نم نیهم يبرا. من يحداقل برا

بود مثه  یکیهم  ایس. خورد یافتاد که با ولع داشت کمپوت م ایبه س

اما اگه قرار بود . کرده بود يتفاوت که مادرش براش مادر نیبا ا. من

من . بود اوشیکنم، اون فرد س ابانتخ نویبدبخت تر ا،یخودم و س نیب

داشتم، بازم همه  یسخت یزندگ دم،یهر چقدرم بگم چون محبت ند

... ایاما س. بست یبا پول دهنمو م شهیبابا حامد هم. بوده ارمیدر اخت زیچ

 یفقط م یو عل دیفر. زد یحرف نم شیشخص یدگدر مورد زن ادیز

 یم یزندگ تانپدر نداره و مادر و خواهرش تو شهرس اوشیدونستن س

 هیدونستم باباش  یم. خبر داشتم شیزندگ انیمن اما از تمام جر. کنن

هم  ینشگ يوقتا. بازه یتو قمار م شویبوده که تمام زندگ یمعتاد مفنگ

 شتریسالش ب 8- 7اون موقع  ایس. افتاده به جون زن و بچه هاش یم

 ککرده تا اونا کمتر کت ینبوده اما خودشو سپر مادر و خواهرش م

 يزخما يچند بارم جا. کردم یزخماشو من پانسمان م شهیهم. بخورن

. سگک کمر بنده يگفت جا یبودم که خودش م دهیرو کمرش د یمیقد

 هیمونن  یم. رهیکنه و م یاباش ولشون مسالش بوده، ب 17 ایس یوقت
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کم  یلیخ ایاون وقتا س ادمهی. و شکسته با دو تا بچه جوون ریزن پ

داد و  یمامانش خرج مدرسه شو به زور م. بود دهش ریحرف و گوشه گ

کار  يکارگاه نجار هیتو . دنبال کار وفتهیم. بابت ناراحت بود نیاز ا ایس

و شروع به کار  رمیمثه دم دنبالش م منم. شهیکنه و مشغول م یم دایپ

فرسته  یمامان و خواهرشو م ا،یسالمون بود که س ستیب. کنم یم

خونه و هم کار  یهم درس م نجایا شو خود شییدا شیشهرستان پ

 یاز هر فرصت. آدم شوخ و سرزنده بود هی ایس نایا يبا همه . کنه یم

هر "جمله بود  نیمصداق ا ایس. کرد یاستفاده م يواسه مسخره باز

 ایکه س يضربه ا نیبدتر ".تره یدلش بارون يتره، هوا طونیش یک

 ایس. که خبر سکته باباشو بهش دادن یوقت. بود شیسال پ 5خورد، 

در حقم کرده بود اما باز  يبد یلیخ نکهیگفت با ا یم. ختیبهم ر یلیخ

تونست منم  یگفت م یم. هم کرده بود یگفت بهم خوب یم. پدرم بود

از اون  یکیرو خواهرم شرط ببنده و بفروشتش به  ایدازه تو کار مواد بن

ما رو از  ردک یلجن بود، اما سع مونیزندگ نکهیگفت با ا یم. الشخورا

 شتریواسه باباش، دو روز ب ایس یتمام ناراحت. بکشه رونیلجن ب نیا

 . آورد یدووم نم یلیخ شیناراحت. دیطول نکش

 :به خودم اومدم ایس يصدا با
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به خدا من  ؟يشد رهیبهم خ ينطوریدر اوردم که ا يزیچ یمن شاخ-

 .ستمیکاهو ن

 .نییکردم و با لگد از رو تخت انداختمش پا اخم

پسر تو که انقدر حالت خوبه چرا مرخص . داره ينگا چه زور: ایس

 .یشینم

 :و گفت شیشونیمحکم زد رو پ یعل

 .یمرخص دکتر گفت امشب. یخوب شد گفت. آخ-

 . چه خوب: من

 . ستنیمامانتم گفت امشب خونه ن-

 امروز چندمه؟-

 .و چهارم ستیفک کنم ب: دیفر

شبم  نایاحتماال مامان. واسه شام م؛یدعوت بود ونیآره خونه عمه کتا-

 .اونجا بمونن

 یهر وقت شما رو دعوت م نه؟یب یرو م ندهیآ انایعمه تو اح نیا: ایس

 .یمارستانیکنه، تو ب

 :باال انداختم شونه

 .احتماال-
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گفته بود امروز  ایس. و مهراد وارد شدن نیاتاق باز شد و رها و حس در

دستاشونو نگاه  يبا کنجکاو ایس. با لبخند سالم دادم. ادتمیع ادیم یکی

لبخند ذوق  د،یپر از کمپوت رو تو دست مهراد د ي سهیک یکرد و وقت

 :باهام دست داد و گفت نیحس. زد يزده ا

 یوفتیبا مخ از پله ها م ای یکن یتصادف م ای ؟یستیمواظب ن کمیچرا -

 . نییپا

رها مهرادو کنار دستم نشوند و خودش رو تنها . کردم یکوتاه ي خنده

کمپوت رو از  سهینامحسوس خواست ک ایس. نشست یخال یصندل

 :که مهراد محکم تر گرفت و گفت رهیدستش بگ

 .دمیبه تو نم. مال منه-

 :کرد لحنشو مهربون کنه یسع ایس

 ؟ياوردیمگه واسه حسام ن-

 . مال منه نایا. نه-

 . خرم یبرات م رمیمن م. اونو بده داداش حسام. زمیعز: رها

 :پاهاشو تاب داد و از فرصت استفاده کرد مهراد

 .دمیبهش م ،يخر یمpspاگه برام-

 :سرشو تکون داد و گفت نیحس
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 .خرم یبرات نم ،يو زدر يریام يچون پسر آقا. گهینه د-

 :داد زد مهراد

 . شولهیاون ب-

 :دستشو تو هوا تکون داد رها

حاال اون کمپوتا رو بده . میزن یمورد حرف م نیبعدا در ا. زمیباشه عز-

 .داداش حسام

چون و  چیه یپسر تخس و شر، ب نیبرام جالب بود که مهراد، ا یلیخ

سن کمش  نیالبته مهرادم با ا. کنه یبه حرف مامانش گوش م ییچرا

 pspکنه، از  يکه اگه لجباز دیفک کنم خودش فهم. باهوش بود یلیخ

و چون رها بهش چشم غره  دیرو هوا کمپوتا رو قاپ ایس. ستین يخبر

کنار تخت و  زیکمپوت رو گذاشتم رو م. دست من اددونه شو د هیرفت، 

 :گفتم

 .نیایانتظار نداشتم ب-

 :شاره کرد و گفتا نیبه حس رها

 م؟یایوگرنه چرا ن ادتتیع میاینذاشت ب شونیکار ا شمیپ يدفعه -
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مهراد،  يایهم نشستن و ناچارا به خاطر شلوغ کار گهیساعت د مین

 ختهیر نیگلدون رو که رو زم يشکسته  يها کهیبا پاش ت ایس. رفتن

 :بود، جمع کرد و گفت

بستم به ستون و هر چند  یبچه رو م نیبودم، ا نیحس يمن جا-

 .سر و صدا نکنه ادیزدم تا ز یآرام بخش بهش م هیساعتم 

 .مینبود نیبهتر از ا یلیخ م،یما هم بچه بود-

 قهیکه  میکرد ینم يکار گرانید يحداقل جلو. حسام میما فرق داشت-

 .کم مونده بود گلدون رو بزنه تو سر من نیا. رنیمونو بگ

 يکه رو یمهراد گلدون. نهیخندمو نب ایس دهنم گرفتم تا يجلو دستمو

داد،  ینم یجا خال ایپرت کرده بود و اگه س ایبود رو سمت س زیم

 :کردم و گفتم یکوتاه يسرفه . خورد تو سرش یم میمستق

 .يشد یم يمن بستر یاون موقع رو تخت بغل-

که پرت  یبا اون شدت. رفتم سردخونه یم میاون موقع مستق. گهینه د-

 .موند یبرام نم يکرد، سر

 :از جاش بلند شد و گفت یعل

 .انجام بدم صتویترخ يرم کارا یمن م-

 شم؟ یشب مرخص م یمگه نگفت-
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 . يجا بر نیزودتر از ا یچرا اما فک کنم خودتم دوست داشته باش-

 :تکون داد دییتا يسرشو به نشونه  دیفر

 داره؟ یشب با االن چه فرق-

 :گفت ایس رون،یکه از اتاق رفت ب یعل

 خونه من؟ يایشب م-

 .خونه خودمون رمینه م-

جنازه تو از رو  امیحال ندارم دوباره ب. خونه من يایم. يغلط کرد-

 .جمع کنم نیزم

 :تشر زد ایحرف چشمامو بستم که س یب

 ؟یبتمرگ يخوا یباز م-

 ؟"یبتمرگ يخوا یباز م" یگیکه م دمیمگه من چقدر خواب-

 .هیادیاز سرتم ز ،يدیخواب شبویهمون که کل د-

 هست که انجام بدم؟ یچه کار مهم. دمیخوب حاال من فرضا نخواب-

 .تو فقط نخواب. یچیه-

 یکرد که نم یمطمئنم م ایلحن س. باز کردم و صاف نشستم چشمامو

 شتریرنگ ب نکهیاز ا. کل اتاق رو نگاه کردم یحوصلگ یبا ب. ذاره بخوابم

اصال  دیکنار سف دیبه نظرم سف. باشه، متنفر بودم دیاتاق سف هی لیوسا
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. بود افتاد دیکه کنار فر يچشمم به کتاب قطور. ستیجالب ن بیترک

تونستم عنوان کتاب  یفاصله نم نیسوخته بود و از ا يا هوهجلدش ق

 :دمیپرس دیاز فر. رو بخونم

 ه؟یاون کتابه چ-

 .هیکتاب آشپز یچیه ؟یگ یم نویا-

کرده بود،  زیکه چشماشو ر ینگاه کرد و در حال دیمشکوك به فر ایس

 :دیپرس

  ؟يعالقه مند شد يبه اشپز ییهویتو چرا -

 دیخودم با. نخوردم یدرست و حساب يدو سال غذا نیتو ا. گفتم که-

 . دست به کار بشم

لبخند رو لبش شکل  هیکم کم . کرد ینگاش م رهیخ رهیهنوز خ ایس

. گرفت و به دستاش دوخت دیرنگاشو از ف. گرفت و چشماش برق زد

خواستم . میشد رهیخ ایو به س میرد و بدل کرد یجینگاه گ دیمن و فر

 : حرفمو عوض کردم ،یبگم که با ورود عل يزیچ

 شد؟ یچ-

 .ینبود، مرخص یکنه و اگه مشکل یم نهیمعا هی ادیگفت م: یعل

 .ولیا-
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موقع لباس . و منو مرخص کرد دیطول نکش یلیکردن دکتر خ نهیمعا

رو به  دیفر. رفتن یداشتن رو اعصابم رژه م قایدق یو عل ایس دن،یپوش

هم اصرار  یو عل ایس. خورد یکمپوت م یالیخیرومون نشسته بود و با ب

 یشد که خودم م ینم شونمیحال. کمکم کنن دنیداشتن تو لباس پوش

و رو  دمیلباسامو پوش ،ياعصاب خورد یبعد از کل. شمتونم لباس بپو

 .تخت نشستم

 .ایس گمیم-

 نکهیبدون ا. ختیر یم سهیبود و کمپوتا رو تو ک ستادهیا خچالی يجلو

 :نگام کنه، گفت

 ها؟-

 مرخص شدم؟ يخبر داد نایبه مامان-

 .من زنگ زدم: یعل

 گفتن؟ یخوب چ-

 .یاونم گفت به سالمت. يبه داداشت زنگ زدم و گفتم مرخص شد-

 :رو بست و با طعنه گفت لخچایدر  ایس

بهش خبر داد،  یعل یوقت. یکرد از نگران یاصال داشت سکته م-

 .راحت شد الشیخ
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 :کردم یکوتاه ي خنده

برداشته بود، به  ینگران پیمدتم تر نیا نکهیا. هیجور نیسام کال ا-

 .شده بود ریخاط جو موجود بود و اونم جوگ

 :زد و گفت يپوزخند دیفر

 .کنم یمن اصال سام رو درك نم-

 يطور نیهم یسام از همون بچگ. میدرکش کن میتون یما هم نم: ایس

 یم يبعد يتو برخوردا. ادیفقط تو برخورد اول ازش خوشت م. بود

 . هیچه آدم مزخرف یفهم

بچه ها  م،ینشست دیفر نیکه تو ماش یوقت. رونیب میرفت مارستانیب از

 .کردن یسام بحث م تیهنوز داشتن در مورد شخص

 يحسام کنجکاو يمدت که در مورد کارا نیتمام ا گمیمن که م: ایس

 .بوده يکرد، صرفا فقط به خاطر کنجکاو یم

 :لباسمو صاف کردم و گفتم قهی

 . ستین يشعوریسام انقدرم آدم ب-

 :دمیو پرس دمیام کش قهیبه  یدست دوباره

 کدومتون واسه من لباس آورده؟-

 .من: دیفر
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 ؟ياز کجا آورد-

 روزیهمون د. خونتونو و من از تو کمد خودت برداشتم میبا سام رفت-

 .میرفت

اش داره عذابم  قهیکمد بوده؟  يکجا ییلباس کاموا نیبپرسم ا شهیم-

 .دهیم

 . یبود که داشت یاسک قهیتنها لباس  نیا-

لباسو  نیا گهیاما د ابونیگردن کبود برم تو خ نیمن حاضرم با هم-

 .منپوش

 :گفت یبه عل د،یربط به بحث منو و فر یب ایس

 .دیشما بر. مونم خونه یمن م-

 :دمیپرس يکنجکاو با

 کجا؟-

 .بزنه تو سرم دمیلحظه ترس هینگام کرد که  يجور هی

 .اونجا رنیبار نم هی یهمه که مثه تو سال. دانشگاه-

 .منو بزن ایب. خوب حاال-

 .کردم یکارو م نیهم ،يمرخص نشده بود مارستانیاگه االن از ب-
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زورش اندازه  ایاما س دمیترس یزد، صد در صد م یم یحرفو عل نیا اگه

 شیتمام حواسش به رانندگ دیفر. اومدم یاز پسش بر م. خودم بود

جلو کنار  یعل. کرد ینگاه م رونویاز پنجره ب یهم با خستگ ایس. بود

جکاو بودم که کن ییاز اونجا. بود شینشسته بود و سرش تو گوش دیفر

 يامایزنه، سرشو جلو بردم و پ یکنه و لبخند م یچت م ارهد یبا ک یعل

 یپشت سرش نشسته بودم، مشکل قایچون دق. رو صفحه رو خوندم

 :طرف فرستاده بود. نداشتم

 .بپوشم یموندم چ-

 :هم جواب داده بود یعل

 .اونو بپوش ویشیفرشته ها م هیشب. ادیبهت م یلیخ هیاون مانتو آب-

 د؟یسف ایباشه  یشال و شلوارم مشک. باشه-

 .همونو بپوش. دمتید دهیمن فقط با سف-

 د؟ییاالن شما کجا. زمیباشه عز-

 . اوشیخونه س میبر یم میدار مارستانیداداشتو از ب-

 حالش خوبه؟-
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طرفم خنده  هیاز  د؟یپرس یحال منو م مایس. تعجب ابرو باال انداختم با

خنده ام لوم نده، دستمو محکم رو دهنم  نکهیا يبرا. ام گرفته بود

 :کرد پیتا یعل. دمیکش قیعم ينفسا مینیگذاشتم و با ب

 .بهتره یلیآره از من و تو خ-

 :با آرنج زد تو پهلوم و آروم گفت ایس. شد مایو منتظر جواب س فرستاد

 ؟یکن یکار م یچ-

 :برداشتم و با لبخن و پچ پچ وار گفتم دستمو

 .کنه یچت م مایداره با س-

کرد و سرشو کنار سر من گذاشت و به  ییصدا یب يهم خنده  ایس

 :فرستاده بود مایس. شد رهیخ یعل یگوش

 .مارستانیتو ب میاما مامان نذاشت بمون. نگرانش بودم یلیخ-

 :کرد پیتند تند تا یعل

 .که منو عاشقت کرده اتهیمهربون نیهم-

تونه  ینم گهید دیکه د ایس. میشد یاز خنده منفجر م میداشت ایو س من

و  دیکه فر ينسبتا بلند يخنده شو نگه داره، سرشو برد عقب و با صدا

 :بشنون، گفت یعل

 . يدیجوکه رو شن نیحسام ا-
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 ریو بلند زدم ز دیمن سرمو عقب کش. جلو صورتم گرفت شویگوش بعد

 ینگاه نهیاز تو آ دمیفر. برگشت و ما رو با تعجب نگاه کرد یعل. خنده

 :انداخت و گفت م،یدیخند یم میکه داشت ایبه من و س

 .میجوکه رو بگو ما هم بخند-

 :گفت دهیبر دیبر ایس

 .شهینم... هیتیترب... یب-

حواسشو داد به  دمیفر. مشغول شد شیاخم کرد و دوباره با گوش یعل

چتا رو  هیو بق میدیخندمون که قطع شد، دوباره گردن کش. شیرانندگ

 .میخوند

 :هم نوشته بود یعل. فرستاده بود یخجالت کریاست هی مایس

من باهاش  ادیم یبابات ک یراست. برم دنتیقربون اون خجالت کش-

 حرف بزنم؟

اونم ابراز . اومد یساکت و آروم نم یابراز عالقه اصال به عل ییخدا

اگه عاشق بشه،  یکردم عل یفوق فوقش من فک م. میمستق يعالقه 

 : گهیبه عشقش م

 .رو حرف منم حرف نزن. یمال من تو
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در کل انتظار . رتشیبده، به باد کتک بگ یهم طرف بهش جاب منف اگه

 :فرستاد مایس. نداشتم شویمدل نیا

 .ادیهفته م نیگفته آخر ا-

بدون که من هر جور  نویا. خودمو واسه آخر هفته آماده کنم دیپس با-

 .فقط مال من. یتو مال من. کنم یم یشده، باباتو راض

جلو در خونه پارك  دیفر. خجالت رو فرستاد کریهمون است مایس دوباره

 :با تعجب گفت. کرد و برگشت عقب

 د؟یکن یم کاریچ دیشما دار-

نگامون  رهیخ رهیخ کمی. هم به سمت ما برگشت یحرفش عل نیا با

 :ماجرا از چه قراره، آروم گفت دهیکرد و بعد انگار تازه فهم

 د؟یخوند یمنو م يچتا دیداشت-

فقط  یعل يدونستم در مواقع عاد یم. بود زیآم دیتهد یآروم ول لحنش

کالفه و  روزید يبه خاطر ماجرا کمیکنه اما هنوز  یبهمون اخم و تخم م

. دادم حرف نزنم حیدادم و ترج لشیتحو یلبخند کجک هی. بود یعصبان

 :گفت طنتیبا ش ایس

اما . يکردن باباش مشکل دار یضتو را کمی ،یچون تو دوست حسام-

 .فقط مال تو. مال توئه مایمطمئن باش س
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 :داد زد ایکرد و دستشو باال آورد که س یظیاخم غل یعل

 .نییبرو پا. حسام نییبرو پا-

پشت سرم اومد و  عیهم سر ایس. دمیپر نییهول درو باز کردم و پا با

با  شهیشد و از پشت ش المونیخیب م،یشد ادهیپ دیکه د یعل. درو بست

 :گل کرد و داد زد طنتشیدوباره ش ایس. اخم نگامون کرد

 .که منو عاشقت کرده اتهیمهربون نیهم -

با خنده به ما  دیفر. رو باز کنه رهیدست برد که دستگ د،یشن نویکه ا یعل

. به سمت در رفت تا بازش کنه ایس. حرکت کرد عینگاه کرد و سر

 :و گفتم ستادمیکنارش ا

 پسر؟  يمرض دار-

 :گفت یطانیش يخنده  با

 . داره فیک یلیکردنش خ یعصبان-

بستم  یداشتم درو م. تکون دادم و پشت سرش وارد خونه شدم سرمو

. دره يو براق ال یکفش مشک هی دمینگاه کردم و د. مانع شد يزیکه چ

هم  بایپسر تقر هی. سرمو باال آوردم و به صاحب اون کفشا نگاه کردم

 يچشما. بود یپوستش سبزه و موهاش مشک. خودم بود يسن و ساال
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 ینگاه. اش برام اصال آشنا نبود افهیق. شده بود رهیبه من خ شمیمشک

 :به سر تا پاش انداختم و گفتم

 ش؟یفرما-

به سر  یدوباره نگاه. گفت ینم يزیشده بود و چ رهیلبخند به من خ با

 : تا پاش انداختم و گفتم

 ؟يردا يکار-

 د؟یاوشیشما دوست آقا س-

. افتاد، خنده ام گرفت میبعد که دوزار. هیمنظورش ک دمیلحظه نفهم هی

 حیلبخند مل هی. اوشیبگه آقا س ایبودم که به س دهیرو ند یتا حاال کس

 :دادم و گفتم لشیتحو

 شما؟. بله-

 .اوشیقرار داشتم با آقا س. اومدم یمن از انتشارات-

 .دیلحظه صبر کن هی-

 میتو هال نبود پس مستق ایس. باز گذاشتم و رفتم تو خونه مهین درو

 یبود و کمپوتا رو توش م ستادهیا خچالیجلو . رفتم تو آشپزخونه

 :به من انداخت و گفت ینگاه. لباساشم عوض کرده بود. ذاشت

 دو ساعته؟ يکجا بود-
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 .دم در-

 ؟يکرد یم ییگدا-

 :تعجب چشمامو گرد کردم و گفتم با

 ها؟-

 ؟يحاال چقدر کاسب شد. هیشغل پر درآمد ییمحله گدا نیتو ا-

 .دم در کارت داره یکی. مسخره. برو بابا-

 .پرت کرد سمتم چیساندو هیبست و  خچالوی در

 .يزده ها شد یقحط هیشب ،يخور یاز بس غدا نم. بخور نویا ریبگ-

 هست؟ یچ چیساندو-

 خچالیتو  يا گهید زیچ. باشه؟ تخم مرغ و گوجه یچ یخواست یم-

 شه؟یم دایمن پ

 :مکث کرد و گفت کمی. هامو باال انداختم شونه

 رن؟یاومدن دم در خر منو بگ يکرد یمحله رو شاک يگداها-

 .ایزنمت صدا مس بد یم نیهمچ ،یگدا گدا کن گهیبار د هی ایس-

 .دم یآهن م يمن صدا-

 چیگاز به ساندو هی. زد و کنارم نشست يدنبال حرفش، لبخند به

 :خودش زد و گفت
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 پشت دره؟ یک یگفت-

 .مودبه میلیخ. اومدم یاز انتشارات گهیم. پسره س هی. نگفتم-

صداش از تو اتاق واضح . سمت اتاق دیو دو دیاز جا پر یدستاچگ با

 :زنه یداره سر من غر م دمیشد اما فهم ینم دهیشن

 ينشسته واسه من صداها. هیزودتر بگه از انتشارات رهیمیم. احمق-

 ه؟یفلش کدوم گور نیاّه ا. گهیم فویجدول مندل

 :بلندتر کرد و گفت صداشو

 ؟يدیند کیکوچ یفلش مشک هیحسام تو -

 .نه-

. و رفت سمت در رونیدرهم اومد ب يبعد با اخما قهیچند دق هی

تعارف  یداره کل ایزدم س یاما حدس م. اومد ینم نجایصداشون تا ا

که باهاشون  ییاما به کسا ومدیاز تعارف بدش م. کنه یپاره م کهیت

همراه اون پسره  ایس یوقت. کرد یتعارف م یداشت، کل یستیرودربا

مو پرت کردم رو  چیساندو. درست حدس زدم دمیاومدن تو خونه، فهم

 :من، گفت دنیپسره با د. و رفتم تو هال نتیکاب

 .خواستم مزاحم بشم ینم-

 :مودبانه گفت یلیخ ایس
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 .یکن فیک زمیر یداغ م يچا هیاالن برات  نیبفرما بش. هیمزاحم چ-

از  ایس. نییبا لبخند نشست رو مبل تک نفره و سرشو انداخت پا پسره

 :کنارم رد شد و در گوشم گفت

 .باش یگیکه م ییزایمواظب چ. آبرو دارم نیمن جلو ا-

 یگیکه م ییزایمواظب چ گهیم نیهمچ. زود رفت تو آشپزخونه بعدم

کنم، فحش ازش  یکنه من تا دهنمو باز م یمندونه فک  یباش، هر ک

 اهیپسره نشستم و نگاهمو به صفحه س يبا اخم رو به رو. رونیب ادیم

 هی. نبود ریبود که اصال آفتاب گ نیا ایخونه س يبد. انداختم ونیزیتلو

 چیبود که سمت غرب بود و ه ونیزیپشت تلو کیکوچ بایپنجره تقر

 شهیهم ایخونه س يچراقا نمیواسه هم. تو نور خونه نداشت ینقش

با . دید یشد، چشم چشمو نم یروشن بود و شبا که چراغا خاموش م

 .شد دهیپسره نگام به سمتش کش يصدا

 ه؟یاسم شما چ دیببخش-

پرسه  یلوس از بچه م یلیخ هیبرنامه کودك افتادم که مجر ادی

از برنامه  شهیهم. خندمو گرفتم يبا سرفه جلو "ه؟یاسمت چ زمیعز"

. میکرد ینگاه م ییجنا لمیف ایبچه ترم که بودم، با س. ومدیك بدم مکود

 یسام پلنگ صورت. عاشق کارتون بودن مایبرخالف من؛ سام و س



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٣٤٦ 

هامون،  یخاطرات بچگ يادآوریبا . يو جر امت ما،یدوست داشت و س

 دیمدت که من دارم تجد نیتازه متوجه شدم تمام ا. زدم يلبخند محو

 .شده و منتظر جوابه رهیکنم، پسره کنجکاوانه به من خ یخاطره م

 .من حسامم-

 یکنه با چه آدم خنگ یاحتماال داره فک م. داد لمیتحو يژکوند لبخند

 . طرفه

 . منم عباسم-

از آشپزخونه  يچا ینیبا س ایتا س. سرمو تکون دادم یحوصلگ یب با

. زنه یتعارف م یکردم که الک ضیصد بار خودشو اجدادشو مستف اد،یب

به عباس تعارف کرد  ایس. پسره رو آورده تو خونه نیا یچ يموندم برا

 .و کنار من نشست

 یدوستمو م نیا. انداختمت تو زحمت دیخوب چه خبرا؟ ببخش: ایس

 .امیتونستم ب یمنم نم. مرخص شده مارستانیاالن از ب نیهم ؛ینیب

 :تکون داد يسر عباس

 يزیچ هیبار  هیحاال . يکارا در حقم کرد یلیتو خ. نداره یاصال اشکال-

 .یازم خواست
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حال و . در آوردم بمیاز تو ج مویتو حدقه چرخوندم و گوش چشمامو

هم دوست داشتم در  یاز طرف. دو تا رو نداشتم نیا يحوصله حرفا

 یم. دورگه جن و انسانم نکهیدر مورد ا. بدونم شتریمورد خودم ب

رو  "دورگه جن و انسان"م اما عبارت کن ینم دایپ يادیز زیدونستم چ

متن  نیکه چشمم به ا دمیچرخ تایتو سا کمی. تو گوگل سرچ کردم

 :افتاد

که بتوانند انسان  یاما نه به اون شکل. دو رگه جن و انس وجود دارد"

نسل دو رگه جن و انس با  7از  شیب نکهیمگر ا. کنند یگونه زندگ

درصد جن،نسل  90نسل اول . ودو از ارث نژاد جن کم ش زدیامیانسان ب

درصد  66درصد جن، نسل چهارم  73درصدجن، نسل سوم  81دوم 

درصد جن، نسل هفتم  53جن، نسل ششم  صددر 59جن، نسل پنجم 

در  تواندیاز جن بوده و م شتریب شیانسان تیدرصد جن که قابل 48

 ".کند یجامعه زندگ

اما فک کنم نسل . دونم یمن از نسل چندم بودم؟ نم. باال انداختم ابرو

 :رو خوندم ینییمتن پا. حدودا باشم نیهم ایهفتم 

 انیاما در جن شهینسل از پدر گرفته م....صورته که نینسل انسان به ا"

اگر مرد انسان و زن جن  شهیبرعکسه و از مادر گرفته م نیا
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به اونا  میبه انسانه که در قد لیکه ما يدورگه ا شهینوزاد م....باشه

که  يدورگه ا شهینوزاد م...اگر مرد جن باشه و زن انسان. وید گنیم

 شیپ شهیهستش اما دوست داره هم انیجن هیکه کامال شب هبه جن لیما

 ".آدما باشه

و اون پسره  ایس. سرمو باال گرفتم دم،یکه شن يبلند ادیفر يصدا با

 گهید یکیو  ایداد س يدر اتاق بسته بود و صدا. عباس، تو هال نبودن

 . ومدیکه فک کنم همون عباس بود، از پشت در اتاق م

و  زیرو انداختم رو م یگوش دم؟یرفتن تو اتاق که من نفهم یک نایا

 :به در و داد زدم دمیبا مشت کوب. سمت در اتاق دمیدو

 .عباس. ایس-

بلندشون،  يادهایزدم اما جز فر یزدم به در و صداشون م یم محکم

 هی. به داخل اتاق انداختم ینگاه دیکلاز سوراخ . دادن ینم یجواب

 :به در زدم و داد زدم یمحکم يتنه . سوراخو گرفته بود يجلو يزیچ

 .ایس-

 یتالشم کامال ب. که بشکنه دیام نیبه در به ا دمیکوب یمحکم م خودمو

کردم با  یو سع ستادمیصاف ا یبا کالفگ. شد یدر باز نم. بود دهیفا

پنجره که  هی. اتاق پنجره داشت. فکر کنم کمی ا،یبلند س يوجود صدا
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پنجره هم  يجلو ابونیخ. خدا باز بود شهیشد و هم یباز م ابونیرو به خ

با . نبود ادیز نیارتفاع پنجره تا زم ادمه،یکه  ییتا جا. بود تخلو

. دیمچ پامو گرفت و کش یکه کس رونیبرگشتم تا برم ب یخوشحال

رفت اما زود به  جیسرم گ کمی. نیتعادلم بهم خورد و با مخ افتادم زم

که پامو گرفته  ییارویتا خواستم از جام بلند شم، همون . خودم اومدم

 یو ب یعسل زیم يسرم محکم خورد به لبه . دیکش نیزمبود، منو رو 

. دیکش یتوجه به من، هنوز داشت منو م یب اروی. گفتم يآخ بلند اریاخت

که  یکس نیا افهیکنجکاو بودم ق. دمیشن یخرخر نفس هاشو م يصدا

مچ پاتو گرفته و رو  یکی یاما حرکت کردن وقت نمیاومده سراغم رو بب

از  يکار نکهیبدون ا. سخت تر از گفتنشه یلیکشتت، خ یشکم داره م

 يجلو. شدم یم دهیکش نیگوشت رو زم کهیت هیمثه  اد،یدستم بر ب

 یم نیکه منو رو زم ییارویکه اون  دیام نیبه ا. آشپزخونه متوقف شدم

چاقو  هی نتیاز جام پا شدم و از رو کاب عیدزد احمقه؛ سر هی د،یکش

آدم  هیحداقل  ایمرد  هیبودم  رپشت سرمو نگاه کردم و منتظ. برداشتم

. گرد شده اطرافو نگاه کردم يبا چشما. اونجا نبود یاما کس نمیرو بب

از ترس خشکم زده . ادیو عباس نم ایس يصدا گهیتازه متوجه شدم د

رو  یحرکت چیقدرت ه. رو سرو صورتم نشست يعرق سرد. بود
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. دمیکش یمنفس  یشده بودم و به سخت رهیفقط به رو به رو خ. نداشتم

 گهید يصداها دنینفس بکشم که صداش مانع شن يکردم طور یسع

طرف به  هیو از  دمیکش یتند تند نفس م جانینشه؛ اما به خاطر ه

مشت  يبودم که صدا ریبا خودم درگ. اومد یم باال نمخاطر ترس نفس

 دهیشن ایخش دار س يبه در اتاق اومد و پشت سرش صدا یزدن کس

 :شد

... حسام... تو درار نیمنو از ا يدوست دار یتو رو جون هر ک... حسام-

 .درو باز کن نیا یلعنت... ایجان مادرت ب

بعد چند . هیتیدونه االن تو چه وضع یخدا م. دیلرز یاز ترس م صداش

براش  یکه نکنه اتفاق دمیترس. نشد دهیازش شن ییصدا گهیلحظه د

قدم به سمت اتاق برداشتم که از  هی. نبود دیهم بع یلیافتاده باشه که خ

رومو بر گردوندم اما بازم . دمینفر رو د هی عیگوشه چشم حرکت سر

و  دیرفتم که المپ هال ترک به سمت اتاق گهیقدم د هی. دمیرو ند یکس

از  کهیت هیبودم،  کیبه المپ نزد یلیچون من خ. شد کیهمه جا تار

که از کنار چشمم  یخون یگرم. دیو گوشه چشممو بر دیاش پر شهیش

 يلب برا ریآروم آب دهنمو قورت دادم و ز. شد رو حس کردم يجار

 :خودم گفتم يدل دار
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 .آروم باش... ستین يزیچ-

حس . خورد مینیبه ب یمحکم يبردارم، ضربه  گهیقدم د هیاومدم  تا

که با شدت  یو خون گرم دیچیتو صورتم پ يدرد. خرد شد مینیکردم ب

 نیاز پشت رو زم. کردم یشد رو قشنگ حس م یخارج م مینیاز ب

دستم شل شد و چاقو افتاد رو . خورد یافتادم و سرم محکم به عسل

مطمئن بودم که . دمیکش نیزم زود سر جام نشستم و دستمو رو. نیزم

 ینم دایپ يزیدادم، چ یدستمو حرکت م یافتاده اما هر چ کمیچاقو نزد

. دید یرو نم ییالمپ هم چشمم جا دنیمتاسفانه به خاطر ترک. کردم

شد اما نور اونقدر نبود که  یم دهید ونیزیاز مبال و تلو یطرح مبهم هی

که دستم به  دمیترس یهمش م.کنم دایرو بتونم پ يخور وهیم يچاقو هی

 یصد در صد همون لحظه سکته م. از چاقو بخوره ریغ گهید زیچ هی

چاقوئه،  دمیفهم یسفت خورد و وقت زیچ هیهمون لحظه دستم . کردم

حضور . اطرافمو نگاه کردم یچارگیبا ب. بلند شدم عیبرداشتمش و سر

آدم  هیه اگ. دمید یرو نم یکردم اما کس یحس م کمیرو نزد یکس

و چاقو رو با  دمیچرخ یسرجام م. دمید یشو م هیاونجا بود حداقل سا

دور خودم  يطور نیهم هیچند دق هی. دو دستم جلوم گرفته بودم

 جیگ دم،یچرخ یچون داشتم دور خودم م. افتادم ایس ادیکه  دمیچرخ
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و  اهیس يکرایبه مبال که مثه پ ینگاه. شده بودم که اتاق کدوم وره

 صیاونا جهت اتاق رو تشخ يشد انداختم و از رو یم دهیمخوف د

کنار من  قایکه دق يبلند هیخواستم حرکت کنم که چشمم به سا. دادم

نگاه کردم و با  هیگرد شده به سا يبا چشما. بود، افتاد واریرو د

 يزیچ دنیآروم سرمو چرخوندم و با د یلیخ. حرکتش به خودم اومدم

بزرگ  کریپ هیجلو روم . از دست دادم مویژانرکه رو به روم بود، تمام 

 ریبودن غ یکلیو ه یبدن آدم بود اما بزرگ هیشب یلیخ. بود ستادهیا

دستام بدجور .ستیهست، آدم ن یهر ک اروی نیمطمئنم کرد ا ش،یعیطب

پوست  بیخوام س یگرفته بودم ك انگار م يچاقو رو طور. دیلرز یم

تونم ازش  یفهمه نم یم نه،یبب مچاقو رو تو دست نیا یهر احمق. بکنم

فقط دعا دعا . شده بود رهیرو به روم خ کریحرکت به پ یب. استفاده کنم

. افتادم و خودشونو بهم برسونن ریبفهمن من گ نایکردم سحر ا یم

 نیحالم از ا. رفت یم لیتحل میاومد و کم کم انرژ یبند نم مینیخون ب

به اون  نکهیاومد جز ا ینم رباز دستم  يخورد اما کار یبهم م میناتوان

و عباس  ایس يصدا. شم و با هر حرکتش، از خودم دفاع کنم رهیخ اروی

 نیهم. فرو رفته بود یبیشد و خونه تو سکوت عج ینم دهیشن گهید

رو مخم باشه  ایداد س يدادم صدا یم حیترج. کرد یم میسکوت عصب
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مرد  هیزدم  یکه حدس م اروی. سکوت رو تحمل کنم نیا نکهیتا ا

کردم  یچاقو رو محکم تر فشار دادم و سع. باشه، آروم به سمتم اومد

 :آروم گفتم. ترسمو نشون ندم

 .زنمت یم نیجلو با هم يایب-

رو  یفیپوزخند ضع يحس کردم صدا. و خش داشت دیلرز یم صدام

توجه به  یب. نمیتونستم بب یبود، صورتشو نم کیاما چون تار دمیشن

اما  دمیشن یقدماش رو نم يصدا. کتش ادامه دادپوچ من، به حر دیتهد

 یچاقو رو تکون دادم و سع. کردم یپام حس م ریرو ز نیلرزش زم

بچه  هی هیشب شتریاما فک کنم ب ام؛یبه نظر ب زیآم دیتهد کمیکردم 

نفس هام تندتر شده . کنه یم يداره باز یگوشت چیدوساله بودم که با پ

 یوقت. من گشاد تر يشد و چشما یتر م کیمرده هر لحظه نزد. بود

 دمیحرکت پر هیدونم چرا اما با  ینم د،یرس میمتر هی يمرده به فاصله 

. کردم شکمش باشه، فرو کردم یکه فک م ییروش و چاقو رو تو جا

بفهمم کارم موفق  نکهیقبل از ا. دیچیتو کل خونه پ یبیمه ادیفر يصدا

چشمام . خورد کایو سرم به سرام نینه، با مخ افتادم زم ایبوده  زیآم

 .شد یچ دمینفهم گهیرفت و د یاهیس

******* 
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چشمامو باز کردم، هنوز خونه  یوقت. نبودم هوشیب شتریب هیچند دق هی

حال بودم  یاونقدر ب. شد ینم دهیشن ییصدا چیبود و ه کیتار کیتار

گفت خطر  یحسم بهم م. تونستم تکون بدم یانگشتامم نم یکه حت

راحت همون جور که  الیمنم بهش اعتماد کردم و با خ. دهرفع ش

کردم تا با  زیشامو ت.گ. بود، چشمامو بستم هصورتم رو کف سرد خون

بودنم  عیدر مورد سر ادیز. از جام بلند شم عیسر ،ییهر صدا دنیشن

بودم که فرصت واکنش دادن رو داشته  دواریمطمئن نبودم اما حداقل ام

حال نداشتم  یحت. کردم یم یخواب آلودگو  یاحساس خستگ. باشم

آروم و  یلینفس هام خ. ومدهو عباس ا ایسر س ییچه بال نمیبرم بب

. اومد ینفسم باال نم شیپ قهیچند دق نیانگار نه انگار که هم. بود قیعم

که  یعیسر يقدم ها يصدا نشونیکه از ب دمیشن یم یگنگ يصداها

رو کنارم حس  یحضور کس. بدم صیبه سمتم اومد رو تونستم تشخ

 یدستم دور چاقو حلقه کردم و خواستم به اون کس یحال یبا ب. کردم

 ییآشنا يمچ دستمو گرفت و بعد صدا یکس. که کنارم بود، ضربه بزنم

 : به گوشم خورد

 پسر؟ یمنو بکش يخوا یم. آخ آخ-

 :لب گفتم ریانداختم و ز نایبه س یحال نگاه یب با
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 .دیکرد رید-

 .بابا يدار ولیا. يبدون ما هم از پسش بر اومد تو-

رو  يزیچ هی نایس. نداشتم دنشمیپرس ياما انرژ دمیفهم ینم منظورشو

 :گذاشت و گفت مینیب

 .يکرد یماشااهللا کل خونه رو خون. ادیخون بند ب شهیباعث م نیا-

 :آروم گفتم. رو تو دستم حس کردم یسوزش بعد

 .و همکارش تو اتاقن ایس-

 .تو فعال به فکر خودت باش. رفتن سراغشون اریسپهر و سات-

 ینگاه. نمیکه حالم بهتر شد و تونستم سرجام بش دیطول نکش یلیخ

 .بهم خون وصل کرده بود نایس. به دستم کردم

 ؟یدونست یمنو م یتو گروه خون گمیم-

که بهت زدم رو همه دورگه ها  یخون نینه؛ اما ا تویانسان یگروه خون-

 .داره ریتاث

 .یمنو بکش یوقت نزن هی-

 .کردم یم دایپ يبهتر يراه ها ،يریخواستم بم یاگه م-
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کرد راه بره، از  یکمک م ایکه به س یدرهم و در حال يبا اخما اریسات

داشت . شد یباورم نم. ایو رفتم طرف س دمیاز جا پر. اومد رونیاتاق ب

 :ناباور گفتم. کرد یم هیگر

 ؟یخوب. ایس-

 :گفت يگرفته ا يتکون داد و با صدا يسر

 .وحشتناك بود یلیخ. وحشتناك بود-

 وحشتناك بود؟ یچ ؟یچ-

 یحرف نکهیبدون ا ایس. نهیبردش سمت مبل و کمکش کرد بش اریسات

 :دمیپرس اریاز سات. شد رهینقطه خ هیبزنه، اشکاشو پاك کرد و به 

 چشه؟ نیا-

 .کنه دایپ یعیکشه تا حالت طب یطول م یکم. شوکه شده-

 . آوردش یافتاد که سپهر به زور م هوشیبه عباس ب نگام

 .چشه نیا نیبب ایب نایس: سپهر

سرشو . به سمتشون رفت و دستشو رو سر عباس گذاشت عیسر نایس

. شد رهیبازش خ مهین يصورت عباس برد و با دقت به چشما کینزد

 :کرد و گفت یمکث

 .ادیدش بهوش ببذارش رو مبل تا خو. شده هوشیاز ترس ب-
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مبل،  يگذاشت و خودش جلو ایمبل کنار س يحرف عباسو رو یب سپهر

 :رفت و با خنده گفت ایبه سمت س نایس. نشست نیزم يرو

چه باحال  یکن یم هیگر یچشمات وقت ؟یکن یم هیگر يدار. جانم يا-

 .شهیم

 :حال تر گفت یبهش انداخت و ب یحال نگاه یب ایس

 .برو بابا-

 یرو نم نایحالش خوب بود وگرنه جواب س ایس. باز شد شمین ناخودآگاه

 . داد

 .چه خوشحاله نویا: سپهر

 :دمیپرس اریاز سات. بستم و اخم کردم شموین

 د؟یومدیچرا زودتر ن-

 .گمیم کیتبر. قدرتات فعال شدن نکهیمثه ا. بابات گفته-

زبون  يجنا نیتا خودش از پس ا دیبابام گفته؟ گفته حسامو ول کن-

 اد؟ینفهم برب

 .تو خال يزد. قایدق: نایس

 .مردمیداشتم م بایاما من تقر-

 .يحاال که نمرد-
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 .کردن یو عباس داشتن سکته م ایس-

 .حاال که سکته نکردن-

 .گرفت یاون جنه داشت منو م-

 .حاال که نگرفته-

جواب قانع  هیدنبال  یاومد وقت یخوشم نم. شدم رهیخ نایخشم به س با

 :سپهر با آرامش گفت. ارهیدر ب يمسخره باز یکیگردم،  یکننده م

 یخودتو نجات م دیخودت با. يکرد یاز قدرت هات استفاده م دیتو با-

 .يداد

کنار سپهر نشست و  اریسات. گفت يادیز یلیخ دیرو با تاک "خودت"

 :گفت

تا به حال  يدیول چیه. نشون بدن دیمحافظا حق ندارن خودشونو به ول-

 دیتو مشکالت ول میمحافظ ها حق دخالت مستق. دهیو ندمحافظ هاش

 یعینقص قانون طب نیبودن، ا رفعالیچون تا حاال قدرت هات غ. ندارن

 .يایاز پس مشکالتت برب دیبا ییاما حاال تو خودت تنها. و الزم بود

 .جنا و دورگه ها نیجنگ ب هی. دیخودتون گفت. جنگه هی نیاما ا-

وگرنه قبل از تولد تو ما . جنا با بودن تو مخالفن. ییکه عاملش تو-

 .میکرد یم یبدون جنگ زندگ
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 .دیازم محافظت کن دیپس با. دیدار ازیشما به کمک من ن-

 :گفت تیبا جد اریسات

 هیو وجودت ما یحاال که هست. هم نبود یجنگ چیه ،ياگه تو نبود-

 .یکمکمون کن دیجنگه، با

 ؟يچطور یبگ شهیم-

که قدرتات کامل بشن،  یتا زمان ای... ببر نیخودتو از ب ای. يدو راه دار-

 .از خودت دفاع کن و بعدش همه رو نجات بده

ببرم؟  نیگفت؟ خودمو از ب یچ. شدم رهیگشاد شده بهش خ يچشما با

 کنم؟  یخودکش یعنی

 :گفت تیبا عصبان سپهر

 .میبهش نگ يزیمورد چ نیقرار بود در ا اریسات-

 :به من نگاه کرد و خطاب به سپهر گفت يبا سرد اریسات

انتخاب به . دونست که وجودش باعث دردسر همه س یم دیاون با-

راه  ای... کشه یکنه و خودشو م یراه ساده رو انتخاب م ای. اونه يعهده 

 .کنه یجنگ کمک م نیکنه و بهمون تو ا یسخت رو انتخاب م

 دیبا نایزدم س یم حدس. کرد یم نهیتوجه به ما عباس رو معا یب نایس

 یها نظر م يماریاون بود که در مورد ب شهیهم. پزشک باشه ییجورا هی
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و عباس  ایگفت که حال من و س نایس یوقت. کرد یم نهیداد و اونا رو معا

شده بود و  رهینقطه خ هیهنوز به  ایس. کامال خوبه، عزم رفتن کردن

به ناچار از جا بلند شدم و تا دم در بدرقه شون . بود هوشیهم ب اسعب

 :بهم زد و گفت یچشمک نایس. کردم

 .بعد، با جنازه ات رو به رو نشم يدفعه  دوارمیام-

 :محکم بهم دست داد و گفت یلیخ سپهر

 .ینینب ادیما رو ز گهید دیشا. یموفق باش-

دستشو رو شونه ام گذاشت و تو چشمام  اریاون دوتا رفتن، سات یوقت

 هیلحظه از ذهنم گذشت که چقدر رنگ چشماش شب هی. شد رهیخ

 .اوشهیس يچشما

 .ستیراه ها ن نیساده، بهتر يراه ها شهیهم. حسام-

 :لب گفتم ریدرو بستم و ز. نگام کرد و رفت رهیخ رهیخ کمی

 .انتخاب کنم دیراه سخت ترو با یعنی نیا

********* 

نقطه  هی. شده بودم رهیبودم و به سقف اتاق خ دهیتخت دراز کش رو

از صبح که . هیداشتم کشف کنم اون نقطه چ یرو سقف بود و سع ایس

نرفته بودم صبحونه  یحت. نرفته بودم رونیشده بودم، از اتاق ب داریب
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خر ازم کار  نیمامان نگاهش به من بخوره و ع دمیترس یم. بخورم

و سام داشتن خونه رو  مایاومد خونه و مامان و س یم اامروز باب. بکشه

 یمامان مرتب دستور م. ومدیم نییسر و صداشون از پا. کردن یم زیتم

 یفک کنم داشت دکور عوض م. نجایبذار اونجا و اونو بذار ا نویداد که ا

 رهیتر به اون نقطه خ قیسرم و دق ریدست راستمو گذاشتم ز. کرد

 یپوف. سوسک بوده هی دمیقطه کرد، تازه فهمکه اون ن یبا حرکت. شدم

تخت برداشتم و رفتم  ریاز ز موییدمپا. و از رو تخت بلند شدم دمیکش

شدم و رفتم از تو  ییدمپا الیخیب. دیرس یدستم به سقف نم. رو تخت

رو  شترشویکردم و نصف ب دایسوسک کش پ ياسپر هیاتاق،  سیسرو

شد و از رو سقف  حال یسوسکه ب. کردم یسر سوسک بدبخت خال

با دستمال برداشتمش و انداختم تو سطل . افتاد رو تخت میمستق

 ا،یاسم س دنیبا د. بلند شد میزنگ گوش يموقع صدا نیهم. آشغال

 :جواب دادم عیسر

 شد؟ یچ-

 سالمت کو؟ تیترب یب-

 شد؟ رتونیدستگ يزیچ نمیبگو بب اریدر ن يمسخره باز ایس-

 .گمینم یچیه ،يتا سالم ند-
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 :دمیحرص غر با

 .سالم-

 خانواده خوبن؟ ؟یخوب. سالم کیعل. آها حاال شد-

 .ایس-

 .گمینکن االن م فیخون خودتو کث. باشه. باشه-

 .زد ینم یاما حرف دمیشن یم دنشوینفس کش يصدا. کرد سکوت

 .شد یچ نمیخدا رو شکر؟ د بنال بب يمرد-

 .میکرد دایخونه پسره رو پ-

 :باز شد و با ذوق گفتم شمین ناخودآگاه

 د؟یکرد دایخودشم پ ؟يجد-

 .خونه شونو عوض کردن-

 ؟ياریدر م يمسخره باز يبازم دار ای یگیم يجد يدار ایس-

 دارم؟ یموضوع با تو شوخ نیآخه من در مورد ا-

 :گفتم يدیبا ناام. ذوقم کور شد و نشستم رو تخت تمام

 دونه کجا رفتن؟ ینم یکس یعنی-

 .آدرسشو بهمون دادن. میدیها پرس هیاز همسا. چرا-

 ؟يجد-
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 دارم؟ یمن با تو شوخ-

 سراغش؟ دیپس رفت-

 .میکن داشیتا پ میخودمونو کشت یالک. نه پس-

 نش؟یدید-

 .گفت بدتره یکه باراد م يزیاز اون چ تشیوضع. آره-

 ؟یچ یعنی-

زنه و  ینه حرف م. مجسمه س هیانگار . ستین یفقط افسردگ یعنی-

رفتن هم هر  ییدسشو. کنه تو حلقش یمامان غذا م. خوره ینه تکون م

 . کنه ینم یحرکت چیخودش ه. بره یبار باباش م هیساعت  هی

 د؟یشما باهاش حرف زد-

که  دیسوال از مامانش پرس يسر هی یعل. آره اما واکنش نشون نداد-

 .جالب بود یلیجواباشون خ

 ؟ییچه سواال-

 .اسم دوستشم اصغره. پسره اسمش اکبره نیا-

 :با حرص گفتم. کنه یم یکه داره شوخ دمیفهم ایلحن س از

 .ایکردن ندارم س یواقعا حال و حوصله شوخ-
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محسنه تو کار جن و روح بوده و  نیا. اسم دوستش محسنه. باشه بابا-

 .کرده یم شیاکبرم همراه

 بودن؟ ریجن گ یعنی-

ماجراها همش در  نیمثه ما که تا قبل از ا. کردن یم یفقط فضول. نه-

 قیاز تحق شتریب ییدوتا کارا نیفقط ا. میکرد یم قیمورد جنا تحق

 .دادن یانجام م

 ؟ییمثال چه کارا-

 یم زیاتاق اکبر رو تم یاطالع نداره اما وقت قیگفت دق یمامانش م-

 .کرده دایپ ای يتخته و هیکرده، 

 :لب گفتم ریز

 .احضار روح-

شرور رو احضار  ياحضار روح، جن ها يتخته ها به جا نیاما ا. قایدق-

 . کنن یم

کنجکاو  نایجن بهشون در مورد اون خرابه اطالعات داده که ا هی یعنی-

 شدن برن توش؟

هم  نکارهیچون ا. هم مثه خودت فضول بودن نایدونم اما احتماال ا ینم-

چون تو . نبه اون خرابه بنداز ینگاه هیاومد  یبودن، بدشون نم
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احتمال که مثه تو کنجکاو شده  نیخوندن، ا یدانشگاه ما درس م

 .تره يباشن، قو

 .شهیم رمونیدستگ زایچ یلیخ م،یکن دایاگه اونو پ ؟یخود محسن چ-

 زیکنم چ یرو گرفتم اما بازم فک نم مارستانیاز مامان اکبر آدرس ت-

 . میبفهم يشتریب

 مارستان؟یت دیرفت-

 .ایتو هم ب. ناهار خونه منن دمیو فر یعل. میوفتیه مبعد ناهار را. نه-

 .جوه یاگه ناهار نمونم، مامان خرخره مو م. ادیبابا داره م. شهینم-

 ؟يایعصر که م. باشه-

 .شهیم یچ نمیبب-

 .خدافظ. منتظرتم. و کوفت شهیم یچ نمیبب-

 .فعال-

 شبید. دمیکش یطوالن ازهیخم هیرو انداختم کنارم رو تخت و  یگوش

 گهیبودم، د دهیرو د دایکه آرش يبار نیاز آخر. دمینخواب بایتقر

بود که  يمهم تر يزایاما فعال چ ستیدونستم چرا ن ینم. دمشیند

قرار «گفته بود  اریمن به سات يکه سپهر جلو یاز وقت. بهش فکر کنم

 زایچ یلیخ دیشک کردم که شا »میبهش نگ يزیچمورد  نیبود در ا
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تمام . اون خرابه يشد که افتادم دنبال ماجرا نیا. هست که بهم نگفتن

رفته بودن  یو عل دیو فر ایس. من از اونجا شروع شده بود يایبدبخت

 . که باراد در موردشون حرف زده بود ییدنبال اون پسرا

و  دیکش مارستانیشد و کارش به ت وونهید شونیکیکه  ییهمونا

 يزیچ هی نایا قیبودم حداقل از طر دواریام. گرفت یدوستش افسردگ

اما . میگرد یم یدنبال چ قایدق میدونست یکدوممون نم چیه. میبفهم

 يایاجنه و دن يایدن نیب یپل ارتباط هی دیمن مطمئن بودم اون خرابه با

به ذهنم اومد که  یفکر وقت نیا. يزیچ نیهمچ هی بایتقر ایما باشه 

زد و  یپسر جوون و بور حرف م هیداشت با . دمیبار دوم بابامو د يبرا

. زدن یگذرگاه حرف م هیبا هم در مورد . کرد یپسره رو الکس صدا م

تونن  یانقدر راحت نم گهیکه اگه نباشه، جنا د يزیچ هی. یپل ارتباط هی

از حرفاشون . بزنن بیبشن و به دورگه ها آس ما يایوارد دن یگروه

شد که  نیهم. کنن یمحافظت م دایدکه جنا از اون گذرگاه ش دمیفهم

وقت  چیمخروبه ه هیبه  یکس نکهیمگه نه ا. فکرم رفت سمت خرابه

وارد اون  یهر ک م،یبود دهیکه تا االن فهم ییزایکنه؟ طبق چ یشک نم

سگ جون  ياستثنا هیمن  لبتها. سرش اومده ییبال هیخرابه شده، 

که  میگرفت جهینت نایا ياز همه . بودم که تا االن جون سالم به در بردم
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همون گذرگاه  قایدق دیحاال شا. تونه باشه یم یمکان مهم هیاون خرابه 

 . کرد دایگذرگاه رو پ قشیاز طر شهینباشه اما حداقل م

چشمم افتاد به . اتاق عوض شه يدر تراس رو باز کردم تا هوا رفتم

ان داشت مام. با تعجب ابرو باال انداختم. بودن اطیسالن که تو ح يمبال

 چیکه ه ییکرد؟ از اونجا یم یکال خونه تکون ایکرد  یدکور عوض م

و  رونیدر من وجود نداشت، زود از اتاق زدم ب يبه اسم کنجکاو یصفت

که دو دست  بهیچند مرد غر دنیبا د. هیتا بفهمم ماجرا چ نییرفتم پا

مامان . ستادمیآوردن تو خونه، سرجام با تعجب ا یرو م یمبل سلطنت

 :من گفت دنیبود، با د ستادهیا يکه کنار در ورود

 .ادایمثال بابات داره م. يشد داریچه عجب از خواب ب-

 :زدم و گفتم يزیطعنه آم لبخند

 بابام؟-

و سام  ماینگام به س. جوابمو بده، روشو برگردوند نکهیبدون ا مامان

عرق  سیون خاز مبال افتاده بودن و صورتش یکیرو  یافتاد که با خستگ

 :رفتم سمتشون و گفتم. بود

 د؟ینیب یکه انقدر تدارك م ادیجمهور داره م سینکنه رئ-

 :چشماشو باز کرد و با حرص گفت سام
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اگه  ؟يدیخوب خواب. چه عجب چشممون به جمال شما روشن شد-

 نیا نکهیاصال هم به ا. برو باال و خوابتو ادامه بده ایب يکمبود خواب دار

 .ه، فکر نکنچه خبر نییپا

 .ایکن یسکته م. آروم تر بابا-

نشستم و  مایکنار س. و دوباره چشماشو بست دیکش يکالفه ا پوف

 :گفتم

 اد؟یم یک قایبابا دق-

 :مثه آدم گفت یلحن با

 .هر وقت کار سالن تموم شد-

 شه؟یتموم م یخوب کار سالن ک-

 .هر وقت بابا اومد-

که  يزیآم طنتیاندازه؟ لبخند ش یمنو دست م. اخم بهش نگاه کردم با

پس جز عشوه، . شدم دوارینه بابا بهش ام. زد باعث تعجب من شد

 !شدیسرش م طنتمیش

 .رو بخر نایحسام پاشو برو ا-

تو حالتش بده،  يرییتغ نکهیبدون ا. به مامان نگاه کردم یدرموندگ با

 :سمتم گرفت و گفت يکاغذ
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 .یکرده باش يکار هیپاشو حداقل -

مامان  يبلند باال ستیچشمم که به ل. جمع کردم و کاغذو گرفتم لبامو

 :افتاد، با تعجب گفتم

 ؟یگرفت یمهمون-

خشک و  يخوش اومد هی اد،یبعد چند هفته که بابات م یانتظار داشت-

 بهش بگم؟ یخال

 دعوتن؟ ایحاال ک-

 فیزنگ بزن بگو با خانواده تشر یتو هم به اون دوستت عل. لیکل فام-

 .ارنیب

 ؟يخواستگار يبرا-

با . از بازوم گرفت یشگونین مایبهم رفت و س يبد يچشم غره  مامان

 :اعتراض گفتم

  د؟یکن یچرا به آدم حمله م-

 آخه؟ انیب يپسره با بابات حرف نزده، چه خواستگار نیهنوز ا: مامان

 .دیتر به آدم بفهمون میمال دیتونست یرو م نایا-

 .ومدهیحسام پاشو برو تا اون روم باال ن-
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 یم. دادم و رفتم تو اتاق تا حاضر شم لشونیتحو یکجک لبخند

 يکار هیو مامان چشمش بهم بخوره،  رونیب امیاتاق ب نیدونستم از ا

و بعد  دمیپوش یشلوار مشک هیو  يقهوه ا شرتیت هی. تراشه یبرام م

سرمو . مامان تو سالن نبود. نییپولم، رفتم پا فیو ک یاز برداشتن گوش

 :دمیداش کنم که صداشو از کنارم شنیگردوندم تا پ

 .و برو ریرو بگ نایا ایب-

شدم که االن  رهیگرد به مامان خ يو با چشما دمیترس از جام پر با

که به سمتم گرفته بود رو  یو کارت چیسوئ. بود ستادهیکنارم ا قایدق

 :گرفتم و گفتم

 .سکته کردم ؟یکن یجود ماعالم و ينطوریچرا ا-

 .یکن یسکته نم زایچ نیکه با ا یانقدر سگ جون یکیتو -

بود من  دهیفهم نمیا. حرف به مامان نگاه کردم یباال انداختم و ب ابرو

 . چقدر سگ جونم

 .شد رید. گهیبرو د-

بار که  نیآخر. سام نیو نشستم تو ماش رونیاز خونه رفتم ب سرخوش

 نیبا ماش ایمدت  نیا. اومد ینم ادمیپشت فرمون رو نشسته بودم رو 

با  یشد منِ عشق رانندگ یباعث م نمیهم. یبا تاکس ای میبود دیفر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٣٧١ 

. فروشگاه برونم نیتر کیروشن کنم و به سمت نزد نویباز ماش شین

. خلوت پارك کردم و رفتم سمت فروشگاه يکوچه ها زا یکیتو  نویماش

 یکه مامان داده بود رو م یستیبود و با تعجب داشتم ل نییسرم پا

مجلس  يکرد دارم برا یفک م د،ید یرو م ستیل نیا یهر ک. خوندم

گرفتن  یمهمون شیدونم اومدن بابا چ ینم. کنم یم دیخر یعروس

قسمت  نیبدتر. کنن عالما یعموم يعزا دیبه نظر من که با. داره

 یجا جمع م هیهر وقت همه . بود لیکل فام دنیبودن و د ،یمهمون

برم  نایبار که مجبور شدم با مامان نیآخر. شدن، من تو جمعشون نبودم

که برام تو  یبود که با اون اتفاق ونیعمه کتا يخونه  ل،یتو جمع فام

تن  دیبه اجبار با االح. از اونجا رفته بودم ،یکس دنیافتاد، بدون د اطیح

 . دادم یم دارید نیبه ا

. نیزم مینفر و هر جفتمون افتاد هینبود که با سر رفتم تو شکم  حواسم

کردم که  یبا غصه نگاش م. شد کهیاز دستم افتاد و چند ت میگوش

که رو به روم  ينگاه به پسر هی. نفر جلو صورتم قرار گرفت هیدست 

 يمونده  یباق. بود، انداختم و دستشو گرفتم و بلند شدم ستادهیا

 :گفت یو با شرمندگ سمتمگرفت  مویگوش

 .دمتونیند. عجله داشتم. متاسفم-
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 :تکون دادم يسر

 .منم حواسم نبود. ستیمهم ن-

 :دست داد و گفت باهام

 .بازم شرمنده-

برداشتم و الشه  یو رمم رو از تو گوش میس. ازم دور شد عیسر بعدم

 .شو انداختم تو سطل آشغال و رفتم تو فروشگاه

نگام افتاد به هشت تا  دم،یرو خر ستیکه تو ل ییزایتمام چ یوقت

با . کردم یخرکش م ییبه تنها نیتا ماش دیکه با دیپر از خر ي سهیک

 نیخودمو به ماش یرو برداشتم و با هزار بدبخت سهیهر دستم، چهار تا ک

خواستن خونه ما چتر  یکردم که م لیهم فحش بار فام یکل. رسوندم

ها رو برداشتم و رفتم باال تا  سهیدو تا از ک دم،یکه رس هبه خون. بشن

به  یشاک. کمکم که بدبختانه با مامان رو به رو شدم ادیکنم ب دایپ ویکی

 :من نگاه کرد و گفت

  ؟يدیرو خر نایفقط هم یدو ساعته رفت-

 .ارمیهمه رو با هم ب دیرس یزورم نم. نهیاش تو ماش هیبق-

 .تکون داد يو سر دیخواب تشیحرفم عصبان نیا با
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تو دستمو گذاشتم تو آشپزخونه و سام رو فرستادم دنبال  يها سهیک

برنامه . حوصله رفتم تو اتاق و ولو شدم رو تخت یب. ها سهیک هیبق

. ایبمونم و بعد برم خونه س کمیمهمونا اومدن،  یداشتم عصر وقت

تونستم برم سراغ  یموندم و هم م ینم الیفام شیپ ادیهم ز ينطوریا

 . اون پسره؛ محسن

شده بود  دایپ ایمثه من و س وونهیتعجب داشت که دو تا د يجا قعاوا

و  میبود دهیفهم زایچ یلیما خ ادمهی. کردن یم قیکه در مورد جنا تحق

مثه دورگه بر  يزیوقت به چ چیاما ه میدونست یم ادیدر مورد جنا ز

ازدواج جن و انسان بوده  امبر،یدونستم قبل از پ یالبته م. نخورده بودم

در که باز شد، سرمو از رو بالش . شدن یدونستم بچه دار هم م ینم اام

بود،  ستادهیدر ا يکه با دو تا لباس تو دستش، جلو مایبرداشتم و به س

اومد جلوتر و . خواد یم یتو سکوت منتظر شدم بگه که چ. نگاه کردم

 :گفت

 اد؟یخوشش م یاز چه جور لباس یعل یدون یحسام؛ تو م گمیم-

 .ژامهیفک کنم پ ؟یاسچه جور لب-

 :بهم رفت و با حرص گفت يغره ا چشم

 .خوام بدونم کدومشونو بپوشم یم. مسخره نکن-
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 یمجلس راهنیپ هی. که دستش بود رو بهم نشون داد ییلباسا بعد

اون . شده بود يسه ربع بود و روش سنگ دوز نیو بلند که آست یمشک

ساده و شق و رق  یلیبود که خ یو براق یشمیهم کت و دامن سبز  یکی

 :لبامو جمع کردم و گفتم. دیرس یبه نظر م

 .ادیبهت نم ،یلباسا رو هم بپوش نیتو بهتر مایس... ام-

 دیبا اون پوست سف مایکردنش زدم وگرنه س تیاذ يحرفو فقط برا نیا

قشنگ  يجز دخترا ،يقهوه ا يروشن و چشما يقهوه ا يو موها

 . شد یمحسوب م

 :و گفت دیوبک نیپاشو رو زم مایس

 .باش يجد. زنمتا یحسام م-

 .ام يمن جد-

 .حاال بگو من کدومو بپوشم-

 .بپرسم یصبر کن از خود عل-

که  دیطول نکش یلیخ. رو گرفتم یاتاقو برداشتم و شماره عل تلفن

 :گفت يخسته ا يجواب داد و با صدا

 بله؟-

 ؟یخوب. یسالم عل-
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 شده؟ باز بهت حمله کردن؟ يزیچ. سالم-

 :تند گفتم تند

 .سوال مهم ازت داشتم هیمن فقط . ستین نیاصال موضوع ا. نه نه-

 خب؟-

 ؟یخب چ-

 .گهیخب بپرس د-

 ؟یاز مشک ای ادیخوشت م شتریب یشمیتو از سبز . یعل گمیم. آها-

 :دیسکوت کرد و بعد با شک پرس کمی

 ؟یحسام خوب-

 .ینگفت. ممنون. آره-

 اد؟یم مخوش یکه من از چه رنگ يدار کاریتو چ-

 :گفتم ینبود قطعا م شمیپ مایس اگه

 ».کالم جواب منو بده هیحرفا  نیا يبه جا. يریبگ مرض«

 :مودبانه گفتم یلیخ اما

 ؟یمشک ای یشمیسبز -

 :گفت یاز اون طرف خط اومد که م ایس يصدا. سکوت کرد یعل دوباره

 خانومه؟ ماینکنه س ؟یزن یحرف م يدار یبا ک. یعل گهید ایب-
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 :گفت ایخطاب به س یعل

 .حسامه. برو بابا-

 داره؟ کاریحسام؟ چ-

 :بده، گفتم ایبه س یجواب یعل نکهیاز ا قبل

 زود بگو کدوم رنگ؟. من کار دارم یعل-

 :گفت دیترد با

 یدون یتو که م. ادیاز سبز خوشم م ،یو مشک یشمیسبز  نیخوب از ب-

 .دوست ندارم رهیرنگ ت

 .یراست. گهید یگفت یاز اول م نویا-

 ه؟یچ-

 .یامروز خونه ما دعوت-

 :داد زد بایتعجب تقر با

 من؟-

 . و البته به همراه خانواده ات-

  ؟یواسه چ-

 .گرفته یمهمون هیبابا اومده و مامان -

 ؟يندار يکار. باشه. باشه-
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 .گهید دیباش نجایا شیفقط حدود پنج ش. نه-

 .خدافظ. باشه-

 .فعال-

کرد،  یکه مشتاق و کنجکاو منو نگاه م مایرو قطع کردم و به س یگوش

 :گفتم

 .یشمیسبز -

هنوز از اتاق . به سمت در رفت ،یلب ریز یمرس هیتکون داد و با  سرشو

 :خارج نشده بود که صداش زدم

 .مایس-

 .و منتظر نگام کرد دیپاشنه پا چرخ رو

 ؟يبا من مهربون شد هویشده که  یچ-

 .دارم ازیچون فعال بهت ن-

 ؟يدار ازین-

 .یتو دوست عل-

هم بدون  مایس. همه صداقتش، ابرو باال انداختم و سکوت کردم نیا از

خودمو انداختم رو تخت و . از اتاق خارج شد ،يا گهیحرف د چیه

حال . نابود شده میافتاد گوش ادمیکه  نترنتیبرم تو ا یخواستم با گوش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٣٧٨ 

. داشتمانجام بدم هم ن وتریپاشم و کارامو با کامپ نکهیا يو حوصله 

 یموضوع عل یاز وقت مایفک کردم که س نیبستم و به ا شماموچ الیخیب

که من ازش  یبا اون لحن گهیرو اعصابم و د رهیشده، کمتر م يجد

 يرییتغ نیهمچ یدونستم ازدواج با عل یاگه م. زنه یمتنفرم، حرف نم

 مایحاال س. رسوندم یدو تا رو به هم م نیزودتر ا اره،یتوش به وجود م

تحول  هیازدواج کنه فک کنم . کرده رییهنوز ازدواج نکرده و انقدر تغ

 .در راه باشه میعظ

******* 

 .ادهیز یلیهم خ رنیگ یکه م ییالبته دستمزدا-

 .هیاردیلیدستمزداشون م. بله-

 يگرایکه در مورد دستمزد باز یینگاهمو از عمو و دا یحوصلگ یب با

بگه آخه دستمزد اونا به  ستین یکی. کردن گرفتم یبحث م يوودیهال

 یکنار بابا حامد نشسته بود و باهاش حرف م یداره؟ عل یشما چه ربط

خوب . خوشش اومده یکه از عل دیشد فهم یبابا حامد م افهیاز ق. زد

 یاز کس يزود نیمعموال بابا حامد به ا. هیعل یانساز خوش ش نیا

که انقدر پسر  یکنه که عل یمطمئنم االن داره فک م. ادیخوشش نم

کردم و سرمو به  یپوف! قهیمثه من رف یچرا با الدنگ ه،ییخوب و آقا
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کردن،  یبا رضا بحث م يزیطرف زهرا و فاطمه که در مورد چ

 یو دخترا رو حرص م دمینش یگفت که نم یم يزیرضا چ. برگردوندم

 يجلو يچا ینیبا قرار گرفتن س. دیخند یبلند م يداد و بعد با صدا

بهش  یلیبود که خ دهیپوش دیشال سف هی. افتاد مایگاهم به سصورتم، ن

 :آروم بهش گفتم. لبخند خجالت زده رو لبش بود هیو  ومدیم

 .ایخوب دل مادر شوهرت رو به دست آورد-

گرفت و  ،یمحمد، داداش عل يرو جلو ینیبهم رفت و س يغره ا چشم

 :آروم گفت

 .آقا محمد دییبفرما-

 .ممنون زن داداش: محمد

ذوق  یحرف محمد کل نیمعلوم بود که با هم مایس يباز شده  شین از

جا  یعل يخودشو تو دل خانواده  نیچند ساعت همچ نیتو هم. کرده

 يچا هیبه بق مایس. افتاد ینم یاز دهن مادر عل مایس مایکرده بود که س

رو  یعل یوقت. هم دنبالش بود یکرد و نگاه پر محبت مادر عل یتعارف م

 یهم بهش لبخند م مایکنه و س ینگاه م مایبا لبخند به س که دمید یم

فقط . حرفا نیاز ا ایکنم  يبهشون حسود نکهینه ا. گرفت یزنه، دلم م

 یم. شهینفر از گروه چهار نفره مون داره کم م هیفاتاد که  یم ادمی
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 یذاره اما چه بخواد چه نه؛ وقت یکال ما رو کنار نم یدونستم که عل

. ما بود نیعاقل تر یعل. کمتر کنه اشویباز قیرف مجبورهازدواج کنه، 

بود که همه  یعل م،یکرد یم يکار احمقانه ا دیو فر اوشیمن و س یوقت

سه سالشه،  يپدر که مراقب بچه ها هیکرد و مثه  یدرست م زویچ

 یحس م ادیز یلیخ شیخال يحاال با ازدواج کردنش، جا. مراقبمون بود

 . شد

 ؟یپاتاال نشست ریپ شیچرا پ. پسر نجایا ایب. حسام-

 نیگوشه از سالن نشسته بود و حس هی. تفاوت به پدرام نگاه کردم یب

 لیکس تو فام چیه. دورش کرده بودن يو سام و هاد انیو آرش و ک

 نیحاال اگه من ا. کرد یپدرام، اخم و تخم نم يایواسه خاطر شوخ

. شد یبهم پرتاب م یچپک يزدم، از هر طرف سالن نگاها یحرف رو م

 :گفتم ودست محمد رو گرفتم 

 .جوونا شیپ میبر ایب-

 

 )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 ساخته و منتشر شده است
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 پیبود اما نه از اون ت یپسر خوب. آروم دنبالم راه افتاد یلیخ محمد

 ر،یآروم، سر به ز یلیخ ییجورا هی. ادیکه من ازشون خوشم ب ییپسرا

کم؛  یلیها رو داشت اما خ یژگیو نیهم ا یعل. بود یکم حرف و خجالت

نشستم و محمد با  نیآرش و حس نیب. شد تحملش کرد یکه م يجور

 :پدرام رو به من گفت. سام ارخجالت رفت کن

 کنار اونا؟  ینشست هیچ-

 :باال انداختم يا شونه

 .منم نشستم. بود یجا خال-

 :زد رو پام و گفت آرش

 .شمال میبر مینیکه برنامه بچ میگفت یم میداشت. الیخیحاال ب-

 شمال؟ -

 .میفقط مکان ندار: نیحس

 د؟یر یم ایحاال با ک-

 .لیجوون فام يکال دختر و پسرا. میهمه مون هست: سام

 د؟یبر یچرا م گهیدخترا رو د-

 :سرشو با تاسف تکون داد و گفت پدرام

 .کنه یرها منو کچل م نیا مشون،یاگه نبر. من موهامو دوست دارم-
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 :با اخم زد پس کله اش و گفت نیحس

 .من درست صحبت کندر مورد زن -

 :بهش زد و گفت يشخندین پدرام

 .زن تو باشه، خواهر من بوده نکهیقبل از ا-

 :خواست جوابشو بده که من زود گفتم نیحس

 .تونم براتون مکان جور کنم یمن م-

 :گفت انیشد و ک دهیهمه به سمت من کش نگاه

  ؟يجد-

 یکه خودش م ياونجور. از دوستام تو رودبار یکیمال  الستیو هی-

 .هیخوب يگفت جا

 است؟یدر کینزد: يهاد

 هیاما چند قدم با . فاصله داره ایبا در یساعت هی. نه ادمه،یکه  ییتا جا-

 .قبرستون فاصله داره

 طنتیش شخندین انیطور که انتظار داشتم، پدرام و آرش و ک همون

 :صدا گفتن کیزدن و  يزیآم

 .ولیا-

 د؟یبر دیخوا یم یحاال ک-
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 :از جاش بلند شد و گفت پدرام

 .میکن یاالن مشخص م-

 :که همه بتونن بشنون، گفت يبلند يبا صدا بعد

 .شمال، دستا باال انیخوان ب یکه م ییجوونا-

 :ژاله با خنده گفت خاله

 م؟یایب میتون یما نم د؟یبر یفقط جوونا رو م-

 :ابرو باال انداخت طنتیبا ش پدرام

 .اصال راه نداره. متاسفم مادر جان-

زهرا و فاطمه و رضا از جاشون بلند . نزد یسرشو تکون داد و حرف خاله

 :شدن و اومدن سمت ما و رضا گفت

 .میایما م-

 :گفت جانیهم از جاشون بلند شدن و رها با ه دایو آ رها

 .آخ جون شمال-

 نیاول نی ااحتماال. سرشو کج کرد و با تعجب به رها نگاه کرد مهراد

 . نهیب یزده م جانیباره که مامانشو انقدر ه

از  نیمکان از ما بود و ماش. میو بر میوفتیشد پس فردا صبح راه ب قرار

هم  هیبق. انیهم افتاد گردن ک یراه نیخرج رستوران ب ن،یپدرام و حس
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سفر کردن با  نکهیبا ا. ومدنیکردن و همراه ما م یبه قول پدرام لطف م

 دیمن نبود، اما خود سفر واسه تجد يمورد عالقه  يکارا جز لیفام

ماجرا ها  نیاز ا یکردم که الزمه کم یاحساس م. ام خوب بود هیحرو

. رمیاز دورگه بودن فاصله بگ کمیخواستم  یم یبه عبارت. دور بشم

و آروم قبل از  يعاد یهفته هم که شده، زندگ هی يگرفتم برا میتصم

 .رو تجربه کنم اناتیجر نیا

 دیو فر اوشیشد که من به س نیو قرار بر ا وستیهم به جمع ما پ یعل

 غامیزنگ زدم که برنداشت و رو پ ایاول به س. انیخبر بدم تا اونا هم ب

 یلیخ ا،یبرخالف س. زنگ زدم دیبعد به فر. بهش گفتم که چه خبره ر،یگ

 :زود جوابمو داد

 .سالم داش حسام-

 ؟یخوب. سالم-

 گذره؟ یخوش م یمهمون ؟یتو چ. که آرهمن -

برم  نکهیا يخورم که به جا یفقط دارم حرص م. اون که البته-

مفت  يعموم و حرفا يکنم، نشستم جلو دایاون پسره رو پ مارستانیت

 .کنم یاونو گوش م

 .میریگفت فردا صبح م اوشیس. بابا الیخیب-
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بود تو شمال؛ هنوزم  التونیاون و ؛یراست. بهم گفت یعل. آره-

 دش؟یدار

 چطور؟. آره-

 .خونه شما میبر شهیگفتم اگه م. شمال میبر ختنیبچه ها برنامه ر-

 بچه ها؟ کدوم بچه ها؟-

 .بنده يالیفام-

 يطور. زد یبلند قهقهه م يبا صدا. خنده ریزد ز دیحرف من، فر نیا با

 :با حرص گفتم. رو از گوشم دور کنم یگوش کمیکه مجبور شدم 

 چته؟. حناق-

 ست؟یسفر آخرت ن یسفر؟ مطمئن يبر يخوا یم التونیتو با فام-

 .قابل تحملن نایا. میریبا جوونا م-

 که؟ یحسام؟ منو دست ننداخت یگیم يجد-

 .زود جوابمو بده که بهشون بگم. گمیم يجد. نه بابا-

 ؟یجواب چ-

 ؟يدیچند روز به ما قرض م هی التونویو-

 .که میحرفا ندار نیبا ما هم از ا. آره بابا-

 . پس فردا صبح حرکته-
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 ؟يبار يکار. باشه-

 .فعال. نوچ-

هنوز به طور کامل . جور شد الیگفتم که و هیرو قطع کردم و به بق یگوش

 يدفعه ا هی. بروز ندادن که مامان با اخم به سمتمون اومد جانشونویه

نثار  يمامان لگد. گاه کردنهمه ساکت شدن و با تعجب به مامان ن

 :فرد بهش بود، زد و گفت نیتر کیکه نزد انیک

 .دیسفره شامو بنداز دیپاش-

 :رو به رها گفت پدرام

 .مردم یپاشو که از گشنگ. پاشو خواهر گرام-

 .که همه گشنمونه دیپاش. يمنظور من شما پسرا بود: مامان

منم پشت . لند شدننگاه درمونده به هم انداختن و به اجبار ب هی پسرا

دادن تا من  یرو م نیسنگ يتمام ظرفا. رفتم تو آشپزخونه هیسر بق

من نه ورزشکار . بود یکار چ نیاز ا زشونیدونم واقعا انگ ینم. ببرم

بزرگ آرش، احساس  کلیدر واقع من در برابر ه. یکلیبودم و نه ه

شد، همه دورش نشستن و من  دهیسفره که چ. کردم یممورچه بودن 

 يرو به رو قایمونده بود اونم دق یخال يجا هیتا به خودم بجنبم، فقط 

غذا . با اخم و تخم نشستم. رمیشانسمو گل بگ نیا دیبا یعنی. بابا حامد
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شده بود که  رهیبهم خ يبابا حامد طور. کامل کلمه، کوفتم شد یبه معن

کنم تا  يکار هیر بود من انگار منتظ. داد یم ستبهم د ياحساس بد

بابا حامدم . نییغذا خوردم و سرمو انداختم پا کمیمعذب . رهیمچمو بگ

جمع کردن سفره هم انداختن گردن ما و . خودش مشغول شد يبا غذا

به ظرفا  انیپدرام و ک. ما بود ياز اون بدتر شستن ظرفا هم به عهده 

م هم ظرفا رو من و سا. دنیکش یو آرش آب م يو هاد دنیمال یکف م

 یکار م میداشت. دیچ یم تنایاونا رو تو کاب نیو حس میکرد یخشک م

 :که پدرام گفت میکرد

 .دلمون گرفت. دیبگ يزیچ هی-

 من برات اتل متل توتوله بخونم؟ يخوا یم م؟یبگ یچ: سام

 :زد و گفت يشخندین پدرام

 .خوره یما نم یبه رده سن نیا. نه قربون دستت-

 .میدر مورد جن حرف بزن نیایب: نیحس

 :گفت د،یما رو که د ينگاها. برگشت نیهمه مون به سمت حس کله

 .رسه یبه ذهنم نم يا گهیخوب موضوع د-

 :گفت جانیباال انداخت و با ه يشونه ا انیک

 .با جنا رو به رو شدم شیپ يمن هفته -
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 :زد رو شونه شو و گفت آرش

 چرا؟ يجان من؟ االن زنده ا-

 :و گفت زیظرف تو دستشو گذاشت رو م سام

 .انیک يدید یچ قایدق نمیبگو بب. نکن آرش تیاذ-

 :شروع کرد جانیهم با ه انیک

 میاز بچه ها که اسمش محسن بود، رفت یکیپارسال با -

درب و داغون که هر لحظه منتظر بودم  یلیدانشگاه خ هی. دانشگاهشون

. ادیموندم دم در تا بمحسن رفت تو دانشگاه و من . رو سرم زهیبر

وقته  یلیمعلوم بود که خ. داغون و خراب يخونه  هیچشمم افتاد به 

بدتر از دانشگاه  یاون خونه حت تیضعو. کنه ینم یتوش زندگ یکس

تو  ینگاه هیو  رمینگاه به اطرافم انداختم و با خودم گفتم م هی. بود

 .رونیب امیاندازم و زود م یخونه م

 انیک. کرد یرو صدا م انیاومد که ک ییبلند زن دا يلحظه صدا نیهم

من و سام بهت زده . از آشپزخونه خارج شد يدستاشو شست و تند

 د،یرس یکه اون لحظه به ذهنم م يزیتنها چ. میبه هم انداخت ینگاه

 :بود نیفقط ا

 ».شده س نیمکان نفر هیخرابه  اون«
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. دیکش یها رو به سمت خودش م یلیداشت که خ يزیچ هی اونجا

 هیتونه داشته باشه؟  یم یتیدرب و داغون، چه جذاب يخرابه  هیوگرنه 

رفته تو اون خرابه و با  انیاگه ک. موند یجواب م یوسط ب نیسوال ا

ما  يجنا رو به رو شده، پس چطور االن سالم و سرحال رو به رو

  ستاده؟یا

 انیبچه ها، مشتاقانه به ک هیبق. وارد آشپز خونه شدن یهمراه عل انیک

خبر، با  یاز همه جا ب یعل. کنه فیماجرا رو تعر ينگاه کردن تا ادامه 

حال به  یب. لبخند کنار من نشست و مشغول خشک کردن ظرفا شد

 :شد فیمشغول تعر جانینگاه کردم و اون دوباره با ه انیک

 درش. داغون يآروم رفتم سمت اون خونه  یلیخ. گفتم یداشتم م-

از . دمیراحت بازش کردم و تو خونه گردن کش یلیزنگ زده بود و خ

انگار کارگرا  ییجورا هی. نمیتونستم تو خونه رو بب یاونجا راحت تر م

 اطشیح. کاره مونده بود مهیوسط کار نصفه ولش کرده بودن و خونه ن

که من رفتم تو  یباورتون نشه اما وقت دیشا. بود دهیهم پر درخت خشک

 ينور چیه اطیاما تو ح. ه، وسط ظهر بود و همه جا روشن بوداون خون

آدم . برسه اطیذاشتن نور به ح یخشک درختا نم يشاخه ها یعنی. نبود

نذاشته بودم و فقط  اطیهنوز پامو تو ح. وفتادیترسناك م يلمایف ادی
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رو  يزیچ هیلحظه احساس کردم  هی. کردم یچک م اطویداشتم تو ح

با اون . باشه دیبا يزیچ یحدس زدم که سوسک. رهیپاهام داره راه م

به پاهام  یو نگاه نییسرمو انداختم پا. نبود یبیعج زیخونه، چ تیوضع

چشمم به کفشم  یوقت. بودم دهیپوش دیسف یکتون هیاون روز . انداختم

انگار که . بود یکفشم خون. مافتاد، از شدت تعجب سر جام خشک شد

چهار تا  يقشنگ جا. ه به کفشمباش دهیشو مال ینفر دست خون هی

کردم نگاهمو  یو سع دمیکش قینفس عم هی. انگشت روش معلوم بود

سرمو . روش ختهیر يزیچ یاومدن دیبا خودم گفتم شا. رمیاز کفشم بگ

 یمولاون چشما مع. قفل شد یبزرگ يکه باال گرفتم، چشمم تو چشما

. بود یکل چشماش مشک. نداشت يدیما سف ينبود و مثه چشما

 شتریب. و بزرگ بود کیو بار زیت ،یوحش يوونایاون جنه مثه ح يدندونا

. دیصورتشو د يشد کل اجزا یم قیصورتشو موهاش گرفته بود اما دق

اون لحظه انقدر . متر بود یصورتش تا صورتم حدود پنج سانت يفاصله 

خواستم در خونه رو ببندم  یم. کردم یبودم که داشتم سکته م دهیترس

 يصدا هیجنه با . شده بود خکوبیم نیز اونجا برم اما پاهام رو زمو ا

 یهر چ. شد بیحرف رو زد، غ نیتا ا. اریرو ب دیگفت ول يسوت مانند

 عیاز نبودنش مطمئن شدم، سر یوقت. دمشیبه اطراف نگاه کردم، ند
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محسن  شیسمت دانشگاه و رفتم پ دمیدو واز اون خونه فاصله گرفتم 

ماجرا تا دو سه شب تو تب داشتم  نیبعد از ا. بهش گفتم زویو همه چ

 .سوختم یم

. داشته ریحرفاش چقدر رومون تاث نهیبه ما انداخت تا بب ینگاه انیک

 :تکون داد و گفت يپدرام سر

سرما  یتو که به من گفت. یپس بگو چرا اون روزا همش تب داشت-

 . يخورد

 :تکون داد و گفت يسر یالیخیبا ب انیک

 . بوده یاصل ماجرا چ يدی که فهمحاال-

که نشسته بودم،  يمن هموجور. گفتن انیبه ک يزیهم هر کدوم چ هیبق

 :دیچیپ یسوت مانند تو سرم م يصدا هی. خشک شدم

 .اریرو ب دیول-

 یدست عل. بودم دهیحرف رو از زبون اون جن شن نیکه خودم ا انگار

 :گفت آروم در گوشم. لبخند بهم زد هینشست رو دستم و 

 بهت شک کنن؟ هیکه بق يخوا ینم. یباش يکن عاد یسع-
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و ازش در  دمید یرو م دایآرش دیبا. نگفتم يزیو چ نییانداختم پا سرمو

زده  بشیمدت غ نیاصال چرا ا. دمیپرس یم یلعنت يمورد اون خرابه 

  دمش؟ید یشبا نم گهیبود؟ چرا د

کردن گذرگاه،  دایپ دا،ینبودن آرش. شده بود یبا هم قاط یچ همه

دورگه ها و جن ها که همش به  نیاون خرابه، جنگ ب يماجرا دنیفهم

 یگفته بود، فک م اریکه سات ییزایرو چ کمی دیبا دیشا. خاطر من بود

. نه دمیشا ایشد؟  یتموم م زیکشتم، همه چ یاگه خودمو م. کردم

بهم  میرمستقیهم هست اما غ یراه نیهمچ کهگفته بود  اریسات

 .شهیدرست نم زیچ چیفهمونده بود که با مردن من، ه

رو  دیول"منظور اون جنه از . ترم شدم جیگ انیک يبا حرفا. بودم جیگ

من با . تله بود هی نیبود؟ اونا منتظر من بودن؟ صد در صد ا یچ "اریب

خورد تو سرم و  یم يزیچ هی هویرفتم تو اون خرابه و  یم یالیخوش خ

 . مردم یم يجد يجد گهیدفعه د نیا

جام بلند شدم و خواستم از آشپزخونه خارج بشم که پدرام با طعنه  از

 :گفت

 د؟یبر یم فیتشر ییجا-
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جوابشو بدم، رفتم تو  ایبهش بندازم  ینگاه نکهیکردم و بدون ا یمکث

. میرو مبل گوشه سالن نشست ییهم پش سرم اومد و دو تا یعل. سالن

 :صداشو نشنوه، گفت یکه کس يآروم، طور یعل

 زد؟ یکنار دانشگاه حرف م يداشت در مورد خرابه  تییپسر دا نیا-

 .اوهوم-

 بود؟ یزد، ک یدر موردش حرف م انیمحسن، که ک ارو،ی نیا-

 :گفتم یحواس پرت با

 .قشهیگفت محسن رف-

به نظرت بعدش محسن . بهش گفته زویهمه چ انیکه ک قیرف هی-

 بکشه؟ یسرک هیبره تو اون خرابه و  شهیکنجکاو نم

 :باال گرفتم و با اخم گفتم سرمو

 ؟یبگ يخوا یم یچ-

 یداد و همونطور که نگاهشو اطراف سالن م هیمبل تک یبه پشت یعل

 :چرخوند، گفت

 یتونه همون محسن یم ان،یمحسن دوست ک نیفقط فک کردم ا-

 .دنشید مارستانیت میباشه که ما فردا قراره بر
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 یمحسن همون محسنه؟ م نیا یعنی. شدم رهیسکوت بهش خ تو

 :تونست همون باشه؟ سرمو تکون دادم و گفتم

کرد،  دایدو تا محسن پ نیا نیب شهیکه م یمشترک زیتنها چ-

 .مطمئن بود شهینم. اسمشونه

 شیاومد، رفت تو دانشگاه پ رونیاز اون خرابه ب یگفت وقت انیک-

. خونده یاه کنار خرابه درس ممحسن تو اون دانشگ یعنی. محسن

باراد رو که  يحرفا. میخون یدرس م میکه ما دار یهمون دانشگاه

 . خونده یگفت محسن هم تو دانشگاه ما درس م یم ادته؟ی

 :گفت ینگفتم که دوباره عل يزیچ

 .یبپرس انیاز ک یتون یم-

 یچه فرق م،یباشه که ما دنبالش یمحسن همون محسن نیحاال اگه ا-

 داره؟ هیتو اصل قض

محسن و اکبر رو به اون خرابه حدس  نیرفت لیدل میتون یحداقل م-

 .میبزن

سکوت برقرار  نمونیب کمی. سرمو تکون دادم یکردم و با کالفگ یپوف

 :سکوتو شکستم. شد

 .یعل-
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 :گفتم. حرف سرشو به سمتم چرخوند یب

 داره؟ یمتاهل شدن چه حس-

 .من که هنوز متاهل نشدم-

متاهل  شهیم ؛يخواستگار يو اومد يرو دوست دار یکیکه  نیهم-

 .گهیشدن د

 :فکر کرد و گفت کمی

که ازش مطمئنم  يزیتنها چ. کرد فشیتوص شهینم. هیخوب حس خوب-

 .شهیچهار نفره مون تنگ م يایکه دلم واسه دورهم نهیا

 .منم-

 یبا عل مایمطمئنا س. اونم بهم لبخند زد. نگاه کردم و لبخند زدم بهش

نگاهمو به سمتش  مایس يصدا. واقعا مرد بود یعل. شد یخوش بخت م

 :دیکش

 ن؟یکه با هم خلوت کرد یمیقد يقایشما دو تا رف دیگیم یچ-

 :گفت طنتیبا ش یعل

 .بود یمیقد قیدو تا رف یخصوص يصحبتا-

لحظه احساس سرخر بودن  هی. گفت و ابرو باال انداخت یآهان مایس

 :از جام بلند شدم و گفتم یبهم دست داد و با دستپاچگ
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 .هیبق شیپ رمیمن م... اممم-

کردن  یم یسمت رها و محسن که با حرف داشتن مهرادو راض رفتم

 نیحس. شامش تو بشقاب مونده بود شتریهنوز نصف ب. که غذا بخوره

 :رو به مهراد گفت د،یکه منو د

 .یتو هم غذا بخور تا بزرگ ش. نگاه داداش حسام چقدر بزرگ شده-

 :به من انداخت و گفت یگردنشو کج کرد و با اخم نگاه مهراد

 . داداش حسام که بزرگ نشده-

 :نشستم و گفتم کنارش

 .خوب نگاه کن. گهیبزرگ شدم د-

رو بهم نشون داد و  یمهراد با دست عل. اشاره کردم کلمیبه قد و ه بعد

 :فتگ

 .يتو هنوز بزرگ نشد. اون بزرگ شده-

 .پس منم بزرگ شدم. مهراد میهم سن یمن و عل-

 .ينکرد یتو هنوز عروس. رینخ-

 بزرگ شده؟ یعنیکنه،  یعروس یهر ک-

جواب منو بده از جاش بلند شد و همون طور که دور  نکهیبدون ا مهراد

 :دیکش غیج یبا سرخوش دیچرخ یمبل م
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 یعروس... یعروس... یعروس-

به  ينشون بدن، مهراد لگد یبتونن واکنش نیحس ایرها  نکهیاز ا قبل

 کهیمامان از روش افتاد و هزار ت یمتیکنار مبل زد و گلدون ق یعسل

 :گفت تیبا عصبان نیحس. شد

 .نجایا ایب. مهراد-

 :گفت ینگاه کرد و با حالت تخس نیبا اخم به حس مهراد

 .خوام ینم-

منم . هم رفت دنبالش نیحس. سمت پله ها دیزبونشو درآورد و دو بعد

خودمو رسوندم به . جرم رو ترك کنم ياز جام بلند شدم تا صحنه 

هوا هر روز . نشستم اطیح يتو يزده  خیتاب  يرو یالیخیو با ب اطیح

فاز  دنیکش گاریسرد فقط س يتو هوا. شد یداشت سردتر از روز قبل م

 رهیتو سکوت خ. نخ روشن کردم هیدرآوردم و  رموگایپاکت س. داد یم

 گاریلحظه احساس کردم از پشت دود س هی. گاریشدم به دود س

شدم به  رهیو با دقت خ نییآوردم پا گارویس. دمیرو د يزیحرکت چ

. معلوم نبود يزیسوخته بود و چ کهیت هیچراغ اون . اطیاون قسمت ح

مشغول  گارمیدوباره با س ودادم  هیتاب تک یبه پشت یتفاوت یبا ب

 اطینگاهمو دور ح. توهم زدم گاریاحتماال به خاطر حرکت دود س. شدم
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از  ییصدا هی. کردم یحس م نویبود و ا یعیطب ریغ يزیچ هی. چرخوندم

بکشم که دوباره  گارمویخواستم بدون توجه س. اومد اطیسمت ته ح

کردم رو  تپر گارمویاز جام بلند شدم و با حرص س. صدا تکرار شد

همش . ومدیم اطیته ح يصدا از طرف انبار. يسمت انبار میو رفت نیزم

اما جرئت نداشتم . شده رهیاز پشت بهم خ یکیکردم  یاحساس م

رو  يخنده ا يخفه  يصدا. نه ایپشت سرم هست  یکس نمیبرگردم بب

کردم  یم یدادم و سع یم يبه خودم دل دار یه. دمیاز پشتم شن

ته  قایدور و دق یلیاز ساختمون خ يانبار. ندم تاز دس مویخونسرد

خواستم چراغو روشن کنم . خاموش بود اطیته ح يچراغ ها. بود اطیح

ممکن بود بابا حامد از داخل خونه چشمش به . شدم الشیخیکه ب

اون وقته . نجایا ادیچراغ روشنش شک کنه و ب دنیو با د وفتهیب يانبار

و آخرش کار به  یکن یم کاریچ نجایا وت دهید یم ریو گ نهیب یکه منو م

 یکیشدم و تو همون تار الشیخیپس کال ب. رسه یم يدعوا و کتک کار

 یراهمو روشن م ومد،یم اطیکه از اون طرف ح یفینور ضع. جلو رفتم

 یآهن نیدر سنگ هی يانبار. بازه يکه در انبار دمیدر کمال تعجب د. کرد

 يهم در انبار شهیهم. دادم یبه زور حرکتش م ییداشت که من به تنها

بار  يبرا. ممکنه دزد اومده باشه نکهیذهنم رفت سمت ا عیسر. قفل بود
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چون . دمیشکوند، به فحش کش مویکه صبح گوش يهزارم اون پسر

. آروم جلو رفتم. نمیبب قینداشتم که با نورش جلومو دق يزیاالن چ

قورت  ومآب دهن. کنه یداره بهم نگاه م یکیدوباره احساس کردم 

. درشو بست یاومد و به راحت رونیازش ب یکی يبه انبار دهینرس. دادم

قدش . کردم یمرد ناشناخته نگاه م نیا کلیبا تعجب داشتم به قد و ه

 اروی نیاگه ا. فرار کنم دیدونستم با یم. حدود دو متر. بلند بود یلیخ

هم  هاگ. رفت یکشت و م یراحت منو م یلیخ د،ید یدزد بود، منو که م

 . رفت یکشت و م یراحت منو م یلیجن بود، بازم خ

قدم عقب گذاشتم و خواستم بدون سر و صدا از اونجا دور  هی آروم

 مارستانیب يحال و حوصله . نهیمنو نب ارویبودم که اون  دواریام. بشم

 . رفتن رو نداشتم

چوب  کهیت هیکرد به  ریاز حد خوش شانسم، پام گ شیکه ب ییاونجا از

بالفاصله . گفتم يآخ بلند اریاخت یو ب نیبزرگ و محکم خوردم زم بایتقر

حالت چهره . حبس شد نهیسر اون مرد برگشت سمتم و نفسم تو س

. بود که جرئت تکون خوردن نداشتم نیو خشمگ یاش اون قدر عصب

 یشده بودم و با ترس به اون مرد نگاه م شکسنگ خ کهیت هیمثه 

 . کردم
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 یکه برم یبا هر قدم. و اومد سمتم دیرو محکم به هم کوب يانبار در

 یخودمو به سمت عقب م نیرو زم. شد یم شتریداشت، ترس منم ب

با دست راستم  یبا دستپاچگ. داشتم ازش دور بمونم یو سع دمیکش

 یم یهر چ. گشتم بمیبهم داده بود، تو ج ایکه س یکیکوچ يدنبال چاقو

شدم که  یم مونیداشتم پش گهید. مدیرس یم جهیگشتم، کمتر به نت

با . چاقو رو در آوردم یخورد و با خوشحال يسفت و سرد زیدستم به چ

ام خودمو عقب  گهیدست چاقو رو به سمت مرده گرفتم و به دست د هی

اون چاقو  یدونستم چ ینم. ستادیچشم مرده تا به چاقو افتاد، ا. دمیکش

 . ادیجلو نم گهیبودم که حداقل د باعث شده اون بترسه اما خوشحال

چشمم تو . هنوز چاقو رو جلوم نگه داشته بودم. از جام بلند شدم آروم

مرده نگاهشو ازم  يدفعه ا هی. مرد قفل شده بود یعصبان يچشما

 ستاده،یپشت سرم ا یکی نکهیفکر ا. گرفت و به پشت سرم دوخت

که  ارمیب ادیداشتم به  یسع. نهیرو کمرم بش يباعث شد عرق سرد

کار کرده بودم که اون جنه فرار کرده بود و من سالم  یقبل چ يدفعه 

بود،  ستادهیکه جلوم ا يمرد. بود یخال یاما انگار ذهنم خال. مونده بودم

 :گفت يبم وخش دار يبا صدا

 .دیول میمنتظرت-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٤٠١ 

 یبودنم بهم م فیهمه ضع نیحالم از ا. ترس اشکم در اومده بود از

به  یاشکمو گرفتم و وقت يجلو. خورد یترسم بهم م نیاحالم از . خورد

اطرافمو  قیو دق دمیبا ترس از جا پر. جلوم نبود یخودم اومدم، کس

مطمئن شدم  یوقت. پشت سرمم نبود یخوشبختانه کس. نگاه کردم

 . سمت ساختمون دمیدو وانمت نیتنهام، با آخر

زهرا  ،يدم در ورود. دهیچاقو تو دستم بود و مطمئن بودم رنگم پر هنوز

تا من بهشون . کردن یبحث م يزیبودن و با هم سر چ ستادهیا يو هاد

 نکهیقبل از ا. شدن رهیحرفشونو قطع کردن و با تعجب بهم خ دم،یرس

چشم زهرا بهش افتاد و ابرو هاشو باال  بم،یبجنبم و چاقو رو بذارم تو ج

 :گفتم یمصنوعگذاشتم و با لبخند  بمیچاقو رو تو ج عیسر. داختان

 ن؟یخوب. سالم-

ربط  یب يدونستم چه جمله  یخودمم م. هر دوشون گشاد شد يچشما

نکنم، لبخند  عیخودمو ضا نیاز ا شتریب نکهیا يبرا. گفته بودم یو چرت

 یبه کس نکهیبدون ا. دادم و رفتم تو لیبهشو تحو يا گهید ياحمقانه 

بودم که  دواریام. تمنگاه کنم، به سمت اتاقم رفتم و درو پشت سرم بس

 . توجهش به من جلب نشده باشه یتو سالن کس
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در کنار نرفته بودم که در باز شد و  يهنوز از جلو. بود یواه دیکه ام البته

و از  نیگرفتم و نشستم رو زم مینیدستمو به ب. محکم خورد تو دماغم

 یعل يچراغ اتاق روشن شد و بعد صدا. درد چشمامو رو هم فشار دادم

 :دمیرو شن

 ؟يکرد یم کاریتو پشت در چ-

 :بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 .که از شما اجازه نگرفتم دیببخش-

 :و گفت ستمیشو کنترل کرد و کمکم کرد با خنده

 ؟یکن یحاضر جواب دیبا یتو در حال مرگم باش-

 یو نگران يبا لحن جد. تخت و خودشم کنارم نشست ينشوند رو منو

 :گفت

 ده؟یرنگت پر يطور نیافتاد که ا یاتفاق چه اطیتو ح-

 ه؟یاز چه نوع وفته،یکه واسه من م ییمعموال اتفاقا-

 .یاز نوع جن-

به خودش  دیبا یباهوش نیمامانت واسه داشتن پسر به ا. کالیآبار-

 .افتخار کنه

 .مسخره-
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که اون لحظه  یتنها حس. دمیبهش زدم و رو تخت دراز کش يشخندین

 نیا گهیو کم کم د یاز همه چ. خسته بودم. بود یداشتم، خستگ

 میدونستم که امکان نداره زندگ یم. اوردیداشت منو از پا در م یخستگ

آرامش به  یبشه که کم دایپ یبودم حداقل راه دواریمثه قبل بشه اما ام

 .برگرده میزندگ

 ؟یخوب-

 ختهیاعصابم بهم ر. گفتم یبرگردوندم و اوهوم یبه سمت عل سرمو

 یم داشیسنگ هم شده پ ریاز ز دم،ید یرو نم دایاگه امشب آرش. بود

زده و جنا به  بشونیروزا چه خبره که همه غ نیا دمیپرس یکردم و م

کردم  یم داشیپ دیبا م؟یمنتظرت گنیبرسونن، م بیبهم آس نکهیا يجا

دستمو . ماجرا ها تموم شه نیکار کنم تا ا یچ دیباکه  دمیپرس یو م

که مامان بهم داده بود رو دستم  يام و گردن بند قهیبردم سمت 

 چیه گهیکردم د یحس م. کردم یبا وجودش احساس قدرت م. گرفتم

 . بزنه بیتونه بهم آس ینم یجن

 :در همون حال گفت. و از رو تخت بلندم کرد دیدستمو کش یعل

 .میباال بمون نیزشته ا. نییپا میپاشو بر-

 ساعت چنده؟-
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 :انداخت و گفت شیبه ساعت مچ ینگاه

 .دوازده يکاینزد-

ساعت از ده گذشته . دمید یرو نم دایپس امشبم آرش. دمیکش یپوف

 :دوباره رو تخت ولو شدم و گفتم. ساعت ده بود شهیما هم يبود و قرارا

حسام کو؛ بگو گرفت  دیپرس یاگه هم کس. نییتو برو پا. من خسته ام-

 .دیخواب

 ست؟یزشت ن-

 یخانوادگ يایعادت دارن که من وسط مهمون نایا. یچه زشت. نه بابا-

 .راحت التیبرو خ. بزنه بمیغ هوی

 :تکون داد و از جا بلند شد و گفت يسر

 .باش ایس يفردا صبح ساعت نه دم خونه . پس فعال خدافظ-

 .فعال. باشه-

راحت سرمو گذاشتم رو  الیمنم با خ. و درو پشت سرش بست رفت

 .بالش و چشمامو بستم

********* 

 يا گهید زینازك و شلوارك، چ شرتیت هیسرد بود و من جز  یلیخ هوا

 یاز سرما م. اشکمو در آورده بود د،یوز یکه م يباد سرد. تنم نبود
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 یدندونام بود که بهم م يصدا دم،یشن یکه م ییو تنها صدا دمیلرز

 . خورد

سرما  نیکنم که منو از ا دایپ يزیچ هی دیبه اطراف انداختم تا شا ینگاه

از ترس بود  نباریا. رفت ادمیاطرافم، سرما  طیمح دنیبا د. نجات بده

دستام سر . ترسوند یاون قبرستون منو م کیتار يفضا. دمیلرز یکه م

از بازوم گرفتم تا اگه  شگونین هیکردم اما  یشده بود و حسشون نم

 .شم داریب بم،خوا

قبرستون . من هنوز تو اون قبرستون بودم. نکرد رییتغ زیچ چیه

همه جا رو مه . باراد واردش شده بودم يبار از تو خونه  هیکه  یترسناک

قبر ها ترسناك به نظر  يباال يشد سنگا یباعث م نیگرفته بود و هم

 نیا. پرتگاه بود هیپام  يجلو. ستادمیچند قدم رفتم جلو و ا هی. انیب

 .بودم دهیقبال هم د روپرتگاه 

به  یینگاه گذرا. که به جلو برداشته بودم رو به عقب رفتم یقدم چند

سوال برام به وجود اومد که  نیبازم ا. پام انداختم ریسنگ قبر ز

تونه  یقبرستون تو دل کوه به وجود اومده؟ انسان که نم نیا يچطور

با فکر . قبرستون اجنه س نجایگفت ا شهیبکنه پس م يکار نیهمچ

 . عقب گرد کردم عیسر ستادم،یجن ا هیقبر رو  قایقمن االن د نکهیا
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ناخودآگاه به سمت چپم حرکت . دونم چرا اما دنبال قبر خودم بود ینم

اما به  رمیندونم به کدوم سمت م قیبود که دق ادیمه اونقدر ز. کردم

 بایچشمم که به سنگ قبر تقر. دونستم قبرم کدوم وره یم يزیطور غر

 . ستادمیر قبر اافتاد، پا تند کردم و کنا یبزرگ

 يشدم به نوشته ها رهیکنار قبر زانو زدم و خ. اون اطراف نبود یکس

که  يچشمم افتاد به قبر کنار. داد یکه اسم منو نشون م یقرمز رنگ

تونستم  ینم قیدق نکهیبا ا. دیدرخش یروش م يقرمز ينوشته ها

اون قبر هم مثل  يدادم که نوشته ها صیاما تشخ نمینوشته ها رو بب

. آروم از جا بلند شدم و به سمت اون قبر رفتم. هیقبر خودم، فارس

 .زد خیچشمم که افتاد به اسم صاحب قبر، تنم 

 »یسعادت اوشیس«

مرده بود؟ فکرم رفت . که نمرده بود اوشیس. نشستم نیرو زم آروم

اشکم داشت . زنگ زدم و جوابمو نداده بود ایسمت سر شب که به س

 . اسم منو نوشتن یافتاد منم نمردم اما رو قبر بغل ادمیکه  ومدیدر م

 یبود، م کیکه مرگش نزد یقبرستون بود که هر کس هی نجایا دیشا

اطرافو چک  يبا هول قبرا. ایهم س یکیمن و  یکی. کرد دایشد توش پ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٤٠٧ 

نوشته شده بود که ازش  یبیغر بیسنگ قبرا با خط عج هیرو بق. کردم

 . آوردم یسر در نم

دستمو . دمیدستمو به اسمش کش نارینشستم و ا ایکنار قبر س دوباره

نگام به . که کف دستم بود یکه باال گرفتم، چشمم خورد به خون شفاف

رو شونم نشست  یدفعه دست هی. دستم بود و سرجام خشک شده بودم

 .دمیکش یکوتاه ادیو من از ترس فر

********* 

 ؟ياریدر م يباز یچرا کول. منم. آروم بابا-

 ینگاه مشکوک. نفس زنون سرجام نشستم و به سام نگاه کردم نفس

 :به من انداخت و گفت

 ؟یخوب-

ام معلومه حالم  دهیدونستم از رنگ پر یخوب نبودم و م نکهیا با

 :اما گفتم ه،یچطور

 ؟یکن یم کاریچ نجایا. آره-

 ؟يخواب بود. ییکجا نمیسراغت بب امیبابا گفت ب-

واقعا انقدر سخت بود که بفهمه خواب  یعنی. هش زل زدمحرف ب یب

 . بود یک گهید نیبودم؟ ا
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 مهمونا رفتن؟-

 .نجانیشب ا نایاما عمو ا. و خاله رفتن ییو دا قتیرف-

 ؟یچ-

 :و با اخم گفت دیجا پر از

 ؟یهوار بکش دیحتما با ؟یمثه آدم حرف بزن یتون ینم-

عمو و زنعمو و اون سه تا تحفه  یعنیمونن؟  یم نجایشب ا نایعمو ا-

 مونن؟ یم نجایبه همراه دومادشون شب ا

. مونن یم نجایو رضا شب ا يعمو و زنعمو و فاطمه و زهرا و هاد. بله-

 بهت بفهمونم؟ يا گهیبه زبون د ای يدیفهم

 :دمیدادم و نال هیتخت تک يحال به بال یب

 ذارن؟ یحاال کجا کپه مرگشونو م-

 .ایحرف نزن ينجوریلو بابا اج. مودب باش حسام-

 تمرگن؟ یبگو کجا م. خوب بابا-

 :تاسف تکون داد و گفت يبه نشونه  يسر

تو اتاق  دیبا شونیکی ،يرضا و هاد. بابا فرستادم سراغت نیواسه هم-

 . تو اتاق من شونیکیتو بخوابه و 

 . بخوابه نجایخواد ا یکه عمو نم هیشکرش باق يباز جا-
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 رضا؟ ای نجایا ادیبگم ب يبه هاد-

جسد  دیفردا صبح با م،یجا بخواب هیبا هم  يمنو هاد. صد در صد رضا-

 .دیجفتمونو جمع کن يشده  کهیت کهیت

 :جا بلند شد و گفت از

 .ادیپس برم به رضا بگم ب-

 . حرف سرمو تکون دادم یب

به من  يلبخند هیرضا . بعد سام همراه رضا اومدن تو اتاق قهیدق چند

 :زد و گفت

 .مزاحمت شدما دیببخش-

حرف از جام بلند شدم و به  یب. تعارف نداشتم يحال و حوصله  اصال

کارمون که تموم . سام کمک کردم که تشک رضا رو کنار تختم بندازه

 :و خطاب به سام گفتم دمیشد، رو تخت دراز کش

 .درم ببند. چراغو خاموش کن یرفتن-

چشمام . بسته شدن در اومد يبعدش، صدا کمیخاموش شد و  چراغ

 :دیشد که رضا پرس یداشت گرم م

 ؟يداریحسام جان ب-

 .گفتم و منتظر شدم بگه چه مرگشه دهیهوم کش هی
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. برام شده سوال يزیچ هیمدت که با خانواده شما آشنا شدم،  نیا-

 نداره بپرسم؟ یاشکال

م جس هیفقط . بود دهیکه رضا خواب ییزدم و نگاهمو دوختم به جا غلت

 :گفتم يخواب آلود يبا صدا. ازش معلوم بود اهیس

 .بپرس ست،ین یاگه خصوص-

 :مکث کرد و بعد گفت کمی

 یخانوادگ يتو جمع ها ادیشما ز دم،یراستش اونطورکه من فهم-

 داره؟ یخاص لیدل. يحضور ندار

 ؟يبه من نشد هیبق يتو تا االن متوجه نگاها یعنی-

 ه؟یمنظورت چ. نه-

 . منو نداره دنیچشم د یکس لیامف نیتو ا. نیبب-

 چرا؟-

من در برابر  یدون یآخه م. که دارم هیتیفرض کن به خاطر شخص-

 .ستمیکه من کال محبوب ن نهیا. مونم یکس ساکت نم چیحرف ه

 نه؟یهم لتیتنها دل یعنی. آها-

 .ریشب بخ-

 . نزد یحرف گهیرضا هم د. و چشمامو بستم دمیرو تا گردنم باال کش پتو
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********** 

خواب . به رضا کردم ینگاه. دمیاز خواب پر لمیزنگ موبا يصدا با

 :گفتم یآروم يرو جواب دادم و با صدا یگوش عیسر. خواب بود

 بله؟-

 حسام؟ یهست يکدوم گور-

تمام . بابت زنده بودنش راحت کرد المویخ اوشیس يصدا دنیشن

مثه برادرم و  ایس. دمید یرو م ایخواب مراسم کفن و دفن س شبید

تونستم  ینبودنش رو اصال نم. تر بود کیاز برادرمم بهم نزد یگاه یحت

 :بلند شد ایداد س يدوباره صدا. تصور کنم

 الحمد اهللا؟ يمرد-

 ساعت چنده؟-

که  دیگرفته ام فهم ينگفت و انگار از صدا يزیچ ایچند لحظه س هی

 :تازه از خواب پا شدم که داد زد

من  يبهت نگفت ساعت نه دم خونه  شبید یعل ؟یتو هنوز خواب-

سرت  ییبال هیکنم باز  یمن فک م ،يد یخبر نم یوقت یگ یباش؟ نم

جمت  مارستانایاز تو ب دیاومد؟ تو هم که کتک خورت ملسه؛ همش با

 ریگ یما سه تا فکرمون هزار جا رفت که آقا کدوم قبرستون نوریا. میکن
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راحت کپه  الیبعد تو اونور با خ .دهیتلفنشم نم جوابو  ومدهیکرده که ن

 ؟یمرگتو گذاشت

 :و ادامه داد دیکش قینفس عم هی

باز  مهین يو با چشما ییحاضرم شرط ببندم االن رو اون تخت ولو-

و پتوتم  زونهیدست آزادتم از اونور تخت آو. يدیبه من گوش م يدار

 ریسرت باشه، ز ریز نکهیا يبالشتم به جا. تخت افتاده نییپا ن،یرو زم

 .پاته

همون حالت منو  قایدق ایس. خنده ریکردم و زدم ز تمینگاه به وضع هی

 :گفت یشیدوباره آت د،یخنده مو که شن يصدا. کرده بود فیتوص

پارچه تنت  کهیت هیاون تن لشتو تکون بده و . شتویببند اون ن. زهرمار-

ه، به جون خودت نش داتیپ گهید قهیاگه تا ده دق. دم در ایب يکن و جلد

 .برمت یم یتو خونتون و با پس گردن امیم

از جام . رو قطع کرد یبه من مهلت حرف زدن بده، گوش نکهیا بدون

نگاه  هی. به سمت کمد رفتم دم،یکش یم ازهیکه خم یبلند شدم و در حال

شلوار  هیاز خواب بودنش مطمئن شدم، لباسامو با  یبه رضا کردم و وقت

فرصت واسه صبحونه نبود و منم که کال . و لباس گرم عوض کردم

 . نییبه دست و صورتم زدم و رفتم پا یآب. ردمخو یصبحونه نم
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داشتم که همشون  ایاز س امیچند تا پ. کردم یرو چک م یگوش داشتم

 ستیحدود ب. بود دهیمال ساعت نه به بعد بود و توش منو به فحش کش

دو تا تماس هم . داشتم یو عل دیو فر ایفته هم از ستا تماس از دست ر

ته  دیسر فرصت با. ناشناس و سمج به چشمم خورد ياز همون شماره 

 . اوردمیرو در م امایو پ اتماس نیا يتو

تا من وارد شدم، . و مامان تو آشپزخونه در حال پچ پچ بودن بابا

و  بمیجرو سر دادم تو  یگوش. صحبتشونو قطع و به من نگاه کردن

 :گفتم

. ناهار برنگردم دیشا. رونیب رمیم. دارم يکار هیمامان من . سالم-

 .خدافظ. دیمنتظرم نمون

بابا  يلحظه صدا نیآخر. رونیازشون نموندم و رفتم ب یواکنش منتظر

 :گفت یکه به مامان م دمیرو شن

همه  نیا میفهم یو م شهیرو م اشیگند کار نیا يروز هیآخر سر -

 .کرده یم یخونه چه غلط نیاز ا رونیمدت ب

سوار شدم،  نکهیبه محض ا. در خونه پارك شده بود يجلو دیفر نیماش

 :دیتوپ ایسالم نکرده، س
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ما  یکش یخجالت نم کهیمرت. یش یکیحقته بزنم با اون درخت کاج -

 ؟یکاشت نجایساعته ا هیرو 

 :به ساعت انداختم و گفتم ینگاه

 .مهیساعت کجا بود؟ تازه ساعت نه و ن هی-

بزنم در دهنت که  نیبا پشت دست همچ گهیم طونهیش. زهرمار. درد-

 . تو معده ات زهیتمام دندونات بر

 :که پشت فرمون بود، با حرص گفت دیبه فر رو

 .گهیبرو د. فرما شدن فیآقا تشر نیا ؟یافت یپس چرا راه نم-

بود که منم جرئت نداشتم  یعصب انقدر ایس. حرف راه افتاد یب دیفر

 ایباعث شده س یمونده بودم چ. بدبخت دیچه برسه به فر. بزنم یحرف

خدا  شهیکه هم یواسه من ریساعت تاخ میمطمئنا ن. بشه یانقدر عصبان

. همه حرص و جوش باشه نیا لیتونه دل یاومدم، نم یسر قرارا م رید

 :آروم گفت یگذشت که عل کمی

 ؟یخوب-

 .آره-

 وفتاده؟ین یو اتفاق خاص يخواب بود یمطمئن-

 چطور؟-
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 :شدم که روشو برگردوند و گفت رهیخ یبه عل مشکوك

 .مینگرانت شد کمیفقط . یچیه-

 :انداختم و گفتم یعصبان يایو س يفکر یساکت و عل دیبه فر ینگاه

 افتاده؟ یاتفاق-

 :سه با هم گفتن هر

 .نه-

باز کنم،  شمویاما مطمئن بودم تا ن. خنده ام گرفت یهمه هماهنگ نیا از

 :پس خندمو قورت دادم و گفتم. خوابونه تو گوشم یدونه م هی ایس

 . گهیم گهید زیچ هیتون که  افهیق-

 :بهم تشر زد یحرص ایس

 .ببند گاله رو بابا-

بود و اگه  یبه شدت عصبان ایس. نزدم یحرف گهیدرهم رفت و د اخمام

 یمونیگفت که بعدا باعث پش یم يزیچ هیشده  یشدم که چ یم چیپاپ

 .دهنمو بستم و رومو به سمت پنجره برگردوندم. شد یم

داد اونجا  یکه نشون م یبزرگ يبه تابلو ینگاه ستاد،یکه ا نیماش

 ادهیهم پ هیشدم و منتظر موندم بق ادهیحرف پ یب. کردم مارستانه،یت
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و حرف  اوشیس تیعصبان نیاز ا. کالفه شده بودم يخودیب. شن

 . حرصم گرفته بود ،یو عل دیفر ينزدنا

تو . سرسبز و دلباز داشت يمحوطه  هی مارستانیت. میهم وارد شد با

تنشون  مارستانیت ختیریگشاد و ب يکه لباسا ماریمحوطه چند تا ب

 :رفت، گفت یکه جلوتر از همه م یعل. خورد یبود، به چشم م

 .کنم یم داشیتو و پ رمیمن م دیبمون نجایشما ا-

 دیو فر ایس. سرع ازمون فاصله گرفت و به سمت ساختمون رفت یعل

 :رو به من گفت دینشستن و فر مکتین نیتر کیرو نزد

 ؟ینیشینم-

باعث شد  میزنگ گوش يصدا. تکون دادم یمنف يبه نشونه  سرمو

ناشناس رو صفحه  يآشنا يهمون شماره . رمینگاهمو از اون دو تا بگ

 :ناخودآگاه لبخند زدم و جواب داد. زد یمچشمک 

 .دییبفرما-

بود که انتظار  یواه دیام. دمیکش یپوف. پشت خط جوابمو نداد طرف

اما خالف انتظارم بعد چند . ماه باهام حرف بزنه هیبعد  اروی نیداشتم ا

 :دیچیتو گوشم پ ییآشنا يصدا هیثان

 .سالم حسام-
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 دیو فر ایکنجکاو س ينگاه ها. درخت روبه روم شدم ي رهیزده خ بهت

بزنم،  یازشون فاصله گرفتم و تا خواستم حرف یکم. روم نشسته بود

 :گفت

رو بهت  يزیچ دیاما با. يحق دار ؟يمنو بشنو يصدا یانتظار نداشت-

 .گفتم یم

 :از بهت در اومدم و گفتم باالخره

 شده؟ يزیچ-

 م؟یقرار بذار هی يوست دارد. یبدون دیهست که با زایچ یلیخ-

 ؟یبگ یتون یافتاده که از پشت تلفن نم یچه اتفاق-

 رمتیبتونم بگ ،يکه اگه از حرفام پس افتاد میخوام رو در رو باش یم-

 .نیزم یوفتیتا با مخ ن

 و کجا؟ یک. نمتیب یم. باشه-

 اونجا چطوره؟. شاپ دنج هست یکاف هیخونتون  کینزد-

 .خوبه-

فقط موظب . تونه بزنه ینم یحرف خاص. در مورد محسن. یراست-

دورگه ها رو خوب از آدما . بهت حمله نکنه شش،یپ یرفت یباش که وقت

 .دیمخصوصا با ول. با دورگه ها بده میلیخ. دهیم صیتشخ
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 دونه؟ یرو از کجا م نایاصال محسن ا ؟یدون یرو از کجا م نایتو ا-

 .برد یه وجود ما پب قمیطر نیاز هم. بود ریمحسن جنگ-

 .میمورد صحبت کن نیدر ا میدیهمو د یفک کنم بهتره وقت-

 یکی نیصحبت هست که به ا يبرا گهیمهم د ياون قدر بحث ها-

 .اما باشه میرس ینم

 نمت؟یبب یک ینگفت-

 .يایدوست دارم تنها ب. عصر ساعت پنج-

 .نمتیب یم. باشه-

 .خدافظ-

کنجکاو و مشکوك  يرو قطع کردم و بدون توجه به نگاه ها یگوش

 :دیپرس ایس. رفتم کنارشون نشستم اوش،یو س دیفر

 بود؟ یک-

 .یچکیه-

 یبه سمتمون اومد و با خوش یعل. نگفت يزیباال انداخت و چ ابرو

 :گفت

 . اونجا نشسته. جور شد-
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سته بود پسر تنها نش هیاونجا . از محوطه اشاره کرد يبه گوشه ا بعد

 :از جام تکون نخوردم و گفتم. کرد یکه مات رو به روشو نگاه م

 .امیمن نم. دیشما بر-

سرمو انداختم . رفت یو عل دیبه من کرد و با فر ینگاه پر از اخم ایس

 خبرم؟  یهست که من ازش ب ییها زیفکر کردم چه چ نیو به ا نییپا

شدم به  رهیخ. محسن نشسته بودن يدوختم به بچه ها که جلو نگاهمو

فکرم رفت سمت اون سنگ قبر و اسم . که هنوز اخماش درهم بود ایس

نگران . زد یدلم شور م. که کنار سنگ قبر من بود يسنگ قبر. روش

 هیاز اولم آروم نبود و حاال مشکالت من همون  ایس یزندگ. بودم ایس

. رهیبم ایکان داشت سبه خاطر من بود که ام. ذره آرامششو بهم زده بود

دادم؟ اصال چه  یبه خودم و وجدانم م یچه جواب وفتاد،یاتفاق م نیاگه ا

گفتم من احمق و مشکالت  یدادم؟ م یبه مادر و خواهرش م یجواب

  م؟یاتفاق شد نیخطرناکم، باعث ا

زنده بود و  ایفعال که س. زمیافکار آزار دهنده رو دور بر نیکردم ا یسع

 . کردم که زنده و سالم بمونه یم منم تمام تالشمو

. موند یماجرا ها دور م نیاز ا دیبا ایس. گرفتم مویلحظه تصم همون

 ! دور مونده بودن یو عل دیکه فر يهمونطور
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کردن با محسن حرف بزنن اما محسن بدون واکنش  یها سع بچه

که گذشت، بچه ها هم خسته شدن و  کمی. رو به روش بود ي رهیخ

 :گفت یعل. برگشتن طرف من دیناام

 .میکن ینم دایپ يزیچ نجایا. میپاشو بر-

در  یو عل دیتا چه حد به فر ایاومد که س شیسوال برام پ نیلحظه ا هی

نزده و جز  یدونستم که در مورد دورگه بودنم حرف یم. مورد من گفته

 . دونستم ینم يزیچ گهید نیهم

ناهار قرار بود . روند ایس يبه سمت خونه  دیو فر نیتو ماش مینشست

 هیاول تیاز اون عصبان گهیهم د ایس. مینیباهم بش ییچهار تا ما،یمثه قد

اما من حس و حال . کرد یم ینبود و دوباره داشت شوخ ياش خبر

کردم  ینگاه م رونیحرف از پنجره به ب یب. باهاش رو نداشتم یهمراه

 کیشاپ دنج نزد یبودم که ساعت پنج، تو اون کاف نیاو تو فکر 

 . بشنوم یخونمون، قراره چ

********* 

بار  يبرا. زیکه تو دستم بود رو مچاله کردم و انداختم رو م یدستمال

خودم بود که  ریتقص. به ساعتم کردم ینگاه قهیهزارم تو اون چند دق

رو به روم که  یصندل. کالفه شده بودم نطوریزود تر اومدم و ا قهیده دق
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 يرو یشگیسحر با همون لبخند هم. باال گرفتم شد، سرمو دهیکش

در جوابش سرمو تکون دادم و منتظر . گفت و نشست یالمصورتش، س

 :تر شد و گفت قیلبخندش عم. نگاهش کردم

 برم سر اصل مطلب؟ دهیکه از راه نرس يانتظار ندار-

شاپ  یکاف واریبه در و د ینگاه. نگفتم يزیو چ دمیکش یقیعم نفس

 :دیکرد و پرس

 ؟يسفارش نداد يزیچ-

 .خورم ینم-

دستامو . که کنارمون اومده بود، سفارش دو تا نسکافه داد یگارسون به

روشنش مثه  یعسل يچشما. چونم و زل زدم به صورتش ریگذاشتم ز

چه  نیدونم ا ینم. دیدرخش یانگشتر بود که تو صورتش م نیدو تا نگ

 یتماشا کردنش م در کنار سحر بودم منو وادار به یبود که وقت یحس

بود،  یهر چ. نبودم، وادار به فکر کردن در موردش رشکنا یکرد و وقت

از تند شدن  ياحساس خبر نیتو ا. مطمئن بودم نویا. عشق نبود

و  لیدل یدوست داشتن ب هیفقط و فقط . ضربان قلب و گر گرفتن نبود

 میودرو در کنار هم نب يادیمن و اون زمان ز. به کنار سحر بودن لیتما
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هم از طرف من  فیداشتن ضع دوستحس  نیهم. میکه عاشق هم بش

 . کرد ینگاه م دیبود و سحر فقط منو به عنوان ول

 :ها که جلومون قرار گرفت، سحر گفت نسکافه

 رفت؟ شیمالقات با محسن چطور پ-

 که رفته بودم اونجا؟ یدون یتو از کجا م-

اگه  یحت. مییمن و خواهرم و برادرام، محافظ توا ؛يفراموش که نکرد-

مراقبت  میو موظف میبازم محافظت م؛یبهمون دستور بدن دور از تو بمون

 .میباش

 .دیکن یم بمیپس هنوز تعق-

 .مراقبت از توئه يکار فقط برا نیا. نگاه کن ایمثبت به قضا دیبا د-

 .امیمن از پس خودم بر م-

 .يابت کردث نویا. طوره نیبدون شک هم-

 يتو یدست. زد يو دوستانه ا قیحرفش، لبخند عم نیبند ا پشت

 :و گفتم دمیموهام کش

حرف  يا گهید زیقرار بود در مورد چ. فراموش کن نویفعال ا. باشه-

 .میبزن
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ابرو باال . از نسکافه اش خورد و با دستمال دور لبشو پاك کرد کمی

 .انداختم و منتظر شدم

 .يخبر یکه تو ازش ب میحرف بزن ییزایقرار بود در مورد چ. درسته-

 خب؟-

 .موضوع قدرت توئه-

 .بحث تموم شده س نیکردم ا یفک م-

 یلیتو در مورد خودت و قدرت هات خ. تو ياما نه برا. تموم شده س-

 ییدر برابر جن ها يخبر یب نیتو رو با هم نکهیو ا یدون یرو نم زایچ

 .ظلمه م،یدن تنها بذارکه قصد جونتو کر

 دونم؟ یرو نم ایمن چ-

و جواباتو  يدید یاونو م. یارتباط داشت دایدونم تو با آرش یمن م نیبب-

اون . خودش يها تیروحه با محدود هی دایاما آرش. یگرفت یازش م

عنوان نداره و ارتباطش با  چیانسانا رو به ه یحق دخالت تو زندگ

 ای. هست که بهت نگفته زایچ یلیخ نیبنابرا. دورگه ها، محدوده

رو بهت بگم که  ییها زیکه چ نجامیمن ا. نداشته اجازه اینخواسته و 

 .بهت نگفته دایآرش

 :حرف منم از نسکافه ام خورم و سحر ادامه داد یب
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بهم نشون  شهیکه مادرت از طرف پدرت بهت داد رو م يگردنبند-

 ؟يبد

پالکشو تو دستش . سوال، گردنبند رو در آوردم و دادم دستش بدون

 یچشماشو باز کرد، احساس کردم کم یوقت. گرفت و چشماشو بست

 :گرنبند رو بهم پس داد و گفت. چشماش روشن تر شده یعسل

کشش قدرت درونت رو . تو يروهایهم نام ن يروین. روئهیپر از ن-

 ؟یکن یباهاش حس م

 :دیدوباره پرس. شدم رهیبون نفهم بهش خخنگ و ز يبچه ها مثه

 ؟یکن یگردنبند رو حس م نیدر درونت با ا يزیکشش چ-

تمام وجود من با بودن . تمرکز کردم و بعد متوجه حرف سحر شدم کمی

گردنبند بهم احساس قدرتمند بودن  نیگرفت و ا یگردنبند آروم م نیا

 . کردم یرو حس م رویمن کشش دو ن. داد یم

 .کنم یحسش م-

 يرویآزاد گردن ن ،یبکن دیآزاد شدن قدرتت با يکه برا يکار نیآخر-

دوست نداره  یکس بهت نگفته چون کس چیه نویا. گردنبنده نیا يتو

و  يکه دار يهمون اندازه ا. یداشته باش اریتو تمام قدرتتو در اخت

 .هیکاف هیبق يبرا ،يریاجنه رو بگ يجلو یتون یباهاش م
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 کار کنم؟  یچ یگیم بهم يتو چرا دار-

نه . به حسام. به خود تو. کنم یمن جز منافع خودم، به تو هم ناه م-

دونم حسام  یکنم و م یمن به حسام نگاه م. دورگه هی یحت ای د،یول

 .قدرت هست نیداشتن ا قیال

 بکنم؟ دیکار با یچ-

تو آب و  زیبعد اونو بر. گردنبند رو خرد کن تا مثه پودر بشه نیپالك ا-

 .نداره يبد يمزه . بخور

زد و من  يلبخند. و از جاش بلند شد زیگذاشت رو م شویخال وانیل

 .دمیواضح برق چشماشو د یلیخ

رو  زایچ نیا نکهیاگه از دست برادرام به خاطر ا. یموفق باش دوارمیام-

 یم شنهادیاما پ. کنم یسرزنشت نم ؛یباش یکردن، عصبان یازت مخف

. یما بزن يسر به خونه  هی يقدرتت رو به دست آورد تمام یکنم وقت

 یتون ینه اما تو م ایکردن  یهم مخف يا گهیدونم اونا راز د یمن نم

 .خدافظ. گنیبهت دروغ نم ،يتر يچون ازشون قو. یپرسازشون ب

از من فاصله  عیسر يمنتظر جواب من باشه، با قدم ها نکهیا بدون

 :افتادم میحرف نس ادی. گرفت

 »کنه یم یاز حد داره فضول ادیز کمی«
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سحر تو خطر بود؛ . کرد یسحر داشت تو کار پدر من دخالت م قطعا

 .کردم یحس م نویا

******** 

 .دونم و تو یاون وقت من م. گهید رونیب يایتو باالخره از تو م-

 . قشنگه نجایا میلیخ. خورم یمن از جام جم نم-

 :و گفت دیبه در کوب یمشت محکم ایس

 .کنم یات م کهیت کهیدستم بهت برسه، ت یجان علبه -

 :اعتراض کرد یعل

 .بذار عیبه من چه؟ از جون خودت ما-

 :نثار در کرد و داد زد يلگد ایس

 .رونیگمشو ب دیفر-

 اماتیدارم از پ. توام نیحاال حاالها ا. شدم ریمگه از جونم س. عمرا-

 .برم یم ضیف

 .رمز داره خره-

 .سال تولد حسامه. رمزشو بلدم-

 :باال انداختم و با تعجب گفتم ابرو

 تو سال تولد منه؟ یسال تولد من؟ رمز گوش-
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 :و گفت ییبه در دستشو دیتوجه به من دوباره کوب یب ایس

 .ستیاونا مناسب سن تو ن. شعورینخون ب-

 :بلند شد و صداش اومد دیفر يخنده  يصدا

 یدندون پزشک رهیمرده م هیروز  هینوشته . جکه چه باحاله نیا-

 ...گهیم

که به در  ییضربه ها يو صدا ایبلند س يادایتو داد و فر دیحرف فر هیبق

 :حوصله داد زدم یب. زد، گم شد یم

 .بده و همه مونو راحت کن شویگوش ایب. شو خواهشا الیخیب دیفر-

 لیتحو امیحاال ب دهیدستم بهش رس يبعد عمر. اهیصد سال س: دیفر

 .بدم؟ من که اخرش کتکه رو خوردم، بذار حداقل کارمو تموم کنم

 :به در و گفت دیمشت کوب ایس

. دیفر زمیریخونتو م شم؟یم یمن فقط به کتک راض يکتک؟ فک کرد-

در خونه ام  يسرتو جلو. کنم یم متیتقس يبه هفتاد قسمت نامساو

هاش پالتو کنم با یپوستتو م. بشه هیبق يبرا یکنم تا عبرت یم زونیآو

 . دوزم یم

 دیکرد و شد یسرم درد م. کردم بخوابم یگذاشتم رو مبل و سع سرمو

از .  د؟یشد خواب یمگه م دیو فر ایس يها ادیخسته بودم اما با داد و فر
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 هیبودم و فقط منتظر بودم تو  یسحرم ناجور حرص يدست داداشا

 . آزاد کنم و بعد برم سراغشون رومویفرصت ن

برعکس من از . دیخند یم زیر زینشسته بود و ر میرو مبل کنار یعل

 اینگاه کالفه ام رو به س. خنده اش گرفته بود دیو فر ایبحث س دنید

کرد و بعد لگد  زیدورخ کمی. کرد یدوختم که متفکر به در نگاه م

در  دیکه د ایس. به در زد که با خودم گفتم در از جاش کنده شد یمحکم

 :کرد دیشروع به تهد رهوباباز نشد، د

دستم که بهت برسه، تک تک استخوناتو خرد . رونیب ایتو فقط ب دیفر-

 یو کبودت م اهیبا کمربند س. زنم یرنگ م وارویبا خونت در و د. کنم یم

 . کنم

زنگ در  يبزنه که صدا یبه در و خواست حرف دیدوباره با لگد کوب ایس

 ایس يصدا دیکه د دیفر. باعث شد دهنشو ببنده و بره درو باز کنه

 :گفت اد،ینم

 ؟یرفت اوشیس-

 :با خنده گفت یعل

 .ومدهیتا ن رونیب ایزود ب-
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مطمئن  ایاز نبودن س یوقت. دیتو هال کش یدرو باز کرد و سرک دیفر

 :رو تا بناگوشش باز کرد و گفت ششین. رونیشد، اومد ب

 ییزایچ هی. دیبخون نویا يجکا نینیبش دیبار با هیبچه ها شما هم  يوا-

 ...شهیم دایپ شیتو گوش

سرمو کج . دیهال خشک شد و لبخند رو لبش ماس يرو ورود نگاهش

 دیبرداشت سمت ما، فر زیکه خ ایس. دمیرو کنار در هال د ایکردم و س

 :دیبود، غر دهیرس ریکه د ایس. سمت اتاق و درشو محکم بست دیدو

 . دیفر يشعوریب یلیخ-

 يکرد، به پودر تو یم دیتهد دویکه دوباره داشت فر ایتوجه به س یب

راحت خرد  یلیبرخالف تصورم پالك اون گردنبند خ. شدم رهیدستم خ

و از  دمیکش یقینفس عم. تو دستم بود لون،ینا هیحاال پودرش تو . شد

کردن  دیهم مشغول تهد ایو س شیسرش تو گوش یعل. جام بلند شدم

رفتم تو آشپزخونه و از . ه من نبودکدومشون ب چیبود و حواس ه دیفر

 ریش ریکرد و گرفتم ز یکل پودرو توش خال. برداشتم وانیل هیآبچکون 

 . به خودش رفت یبا قاشق که همش زدم، رنگ طوس. آب

طعم مثه . ضرب دادم باال هینبود اما همه رو  زیاشتها برانگ ادیز نکهیا با

کف آشپزخونه . دادم و عق زدم نیدماغمو چ. زهرمارش، حالمو بد کرد
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پاهامو تو شکمم جمع کردم و . نشستم و با تموم وجودم عق زدم

 . دوباره عق زدم

. تو وجودم منفجر شد ،يبمب هسته ا هیمثه  يزیدفعه حس کردم چ هی

 رونیاز درون من به ب یاهیواقعا موج س ایدونم توهم زده بودم  ینم

احساس . ونه ولو شدمحال کف آشپزخ یچشمامو بستم و ب. رفت

شارژ . کرده نیرو داشتم که دوپ يحس ورزشکار. کردم ینم یخستگ

 .آزاد شده بود میانرژ. کردم یقدرت رو درونم حس م. شارژ بودم

. وارد آشپزخونه شدن یبا نگران یو عل اوشیجام که نشستم، س سر

 :کنارم نشست و گفت ایس

 ؟يدیخواب نیچرا رو زم-

 :ر همون حال گفتچک کرد و د کلمویه کل

 ؟يشد یبهت حمله کرده؟ زخم یکس ؟یخوب-

 :گذاشت و با آرامش گفت ایس یدستشو رو شونه یعل

 . اوشیحالش خوبه س-

 :سرجام نشستم و با لبخند گفتم ،یحرف عل دییتا يبرا

 .از خوب، بهترم-

 :دیاخم کرد و پرس ایس
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 عیسر یلیکه خ هیسا هیمثه . رونیاز تو آشپزخونه اومد ب ایس زیچ هی-

 ش؟یدیتو د. کنه یحرکت م

 :زدم به اون راه خودمو

 . دمینه، ند اه؟یس هیسا-

 ن؟یزم يپس چرا افتاده بود: یعل

رو بهشون نشون دادم و  يآشپزخونه کردم و پادر يبه ورود ینگاه

 :گفتم

 .کرد ریپام به اون گ-

ابرو باال انداخت و نگاه  ایس. هاشون معلوم بود که قانع نشدن افهیق از

. نگام کرد رهیخ رهیحرف خ یهم ب یعل. بهم انداخت یهیعاقل اندرسف

 :صاف کردم و گفتم شرتمویاز جام بلند شدم و ت

 یذاره؟ اگه سرم م یم يمن موندم آخه آدم جلو در آشپزخونه پادر-

 .که کارم تموم بود نتیخورد به لبه کاب

 :ند احمقانه گفتملبخ هیرو لوله کردم و با  يپادر

 .ذارم یم گهید يجا هیبرم  یم نویمن ا-

 یحس م. داشتم یاحساس خوب. ازشون دور شدم عیسر یلیخ بعد

بدوم و اصال خسته  ینواخت کی عیتونم تا آخر روز با سر یکردم م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٤٣٢ 

 يو آدما لیرو با تمام وسا ایتونم خونه س یکردم م یحس م. نشم

 ار،یو پهر و سات ناینسبت به س موتیقدرت، عصبان نیهم. توش بلند کنم

دست گردنشونو  هیتونم با  یاگه بخوام م ممطمئن بود. کرد یم ادیز

 .هال يرو انداختم گوشه  يباز کردم و پادر شموین. خرد کنم

زبونشون تمام  ریاز ز دیبا. اریو سپهر و سات نایرفتم سراغ س یم دیبا

 گهید. خواست یم نویتمام وجودم هم. دمیکش یم رونیرو ب تیواقع

 .خواستم یرو م قتیحق. کردم یدروغاشون رو قبول نم

که انداخته بودم رو  یشرتیسو. و رفتم سمت لباسام دمیجا پر از

 :و گفتم دمیرفتم در اتاق رو کوب. دمیرو برداشتم و پوش یعسل

 .پول منو از رو تخت بده فیک دیفر-

 :با تعجب بهم نگاه کرد و گفت دیباز شد و فر در

 ؟يبر يخوا یم ییپول؟ جا فیک-

رو برداشتم و خواستم از  فمیجوابشو بدم، رفتم تو اتاق و ک نکهیا بدون

 :جلومو گرفت و گفت ایکه س رونیخونه بزنم ب

 ؟يریشده حسام؟ کجا م یچ-

حرف از  یکه ب دید یدونم تو نگاهم چ ینم. اخم بهش نگاه کردم با

ازش  یسام که صبح نیرفتم سوار ماش عیسر. در کنار رفت يجلو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٤٣٣ 

 ایو س دیو فر یبه عل یینگاه گذرا. گرفته بودم، شدم و روشنش کردم

 . بودن، انداختم و پامو رو گاز فشار دادم ستادهیکه دم در ا

کجاست؛ مطمئنم  نایسحر ا يخونه  دنیپرس یامروز صبح ازم م اگه

ون تونستم جواب بدم اما االن انگار ناخودآگاه به سمت خونه ش یکه نم

 . شدم ادهیدرشون پارك کردم و پ يجلو. شدم یم دهیکش

 ریو ز دمیکش یقینفس عم. تند شده بود تیهام به خاطر عصبان نفس

 :لب به خودم گفتم

 .کنه یرو درست نم يزیچ چیه تیعصبان-

که  یاز قدرت خاموش. رهیگ یاز کجا سرچشمه م تمیدونستم عصبان یم

. دیغر یو م دیچرخ یتو وجودم م نیآزاد شده بود و خشمگ یناگهان

رو ازم  ییزایکردم چ یکه فک م ییوجود اون منو از دست تمام کسا

 . کرد یم یپنهان کردن، عصبان

. دادم یخشم رو نم نیفوران ا يکردم و اجازه  یخودمو کنترل م دیبا

شد من قدرتم رو  یخونه بود، متوجه م نیکه تو ا یهر کس ،ياون طور

 نیاز ا دیگفت اونا نبا یبهم م یحس هی. ست آوردمتمام و کمال به د

 . کنن قدرتم رو مهار کنن یم یبدونن وگرنه مثه قبل سع يزیموضوع چ
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 چیه یدر ب. زنگ فشار دادم و سه بار پشت سر هم زدم يرو رو دستم

کردم و رفتم تو  یط یعیسر يرو با قدم ها اطیح. باز شد یپرسش

مبال نشسته بودن و  يرو ار،یو سات نایسحر و سپهر و س. ساختمون

 نکهیبدون ا. بود ستادهیسالن ا يورود يجلو نهیدست به س نیسو

 :کنه، گفت یسالم

 افتاده؟ یاتفاق-

مثه سحر بود اما اون  کلشیقد و ه. به سر تا پاش انداختم ینگاه

 :دیسرشو تکون داد و دوباره پرس. سحر رو نداشت یعسل يچشما

 افتاده؟ یاتفاق-

مبل سه  يجلو. ندادم و از کنارش رد شدم و رفتم سمت مبال شوجواب

و طلبکارانه  ستادمینشسته بودن، ا اریو سپهر و سات نایکه س ينفره ا

 :گفتم

 .شنوم یم-

 :از جاش بلند شد و گفت نایس

 ؟يشنو یرو م یشده؟ چ یچ-

 :دمیکردم و ازش پرس ارینثارش کردم و رو به سات يغره ا چشم

 د؟یکرد یرو ازم مخف یچ گهید-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٤٣٥ 

 نایبه جاش دوباره س. ابروشو باال انداخت و سکوت کرد هی اریسات

 :گفت

 .حسام مینکرد یرو ازت مخف يزیما چ-

دست . قدم رفت عقب هیو حرص بهش نگاه کردم که  تیعصبان با

خم شدم . رو لبم نشست يواکنشش پوزخند نیخودم نبود که از ا

آروم و با حرص . تش قرار دادمصور يو صورتمو جلو اریطرف سات

 :گفتم

هست که من ندونم؟ جز موضوع قدرتم، جز در مورد  یچ گهید-

 بدونم؟ دیهست که من ندونم و با یچ گهیگذرگاه، د

 نیاز ا. تو حالتش نداد يرییتغ یحت. حرف فقط بهم نگاه کرد یب اریسات

 :صدامو باال بردم و گفتم کمی. شد یاعصابم خرد م ش،یهمه خونسرد

 ن؟یکرد یرو ازم مخف یچ. گهید بگو د-

 :ربط به موضوع گفت یخونسرد و ب یلیخ

 .تر شده رهیرنگ چشمات ت-

 یحرف نیهمچ اریکردم سات یاصال فک نم. چند لحظه هنگ کردم هی

دستشو گذاشت  اریسات. نگفتم يزیو چ ستادمیراست سر جام ا. بزنه

 :به خودش گرفت و گفت يتفکرچونه اش و حالت م ریز
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 تونه باشه؟  یم یچ لشیاما دل-

اومد من واسه  ادمیتازه از هنگ در اومدم و . بهم نگاه کرد یسوال بعد

 :برگشتم به موضع خودم و گفتم. خونه نیاومد تو ا یچ

. رو ندارم یگیکه م ییچرت و پرتا نیمن االن اصال اعصاب ا نیبب-

رو ازم  یچ گهید. خوام یاب درست مو جو دمیسوال ازت پرس هیفقط 

 د؟یپنهان کرد

 :مبل رو به روش اشاره کرد و گفت به

 .یستیطلبکار باال سرم با نطوریدوست ندارم ا. تا برات بگم نیبش-

 :اخطار دهنده گفت یبا لحن سپهر

 .اریسات-

بودم که بهش  نیمن از همون اول هم مخالف ا. بدونه دیحسام با-

حقشه که بدونه  نیاون کارو انجام بده و ا دیبه هر حال آخرش با. مینگ

 .در انتظارشه یبعد از انجامش، چ

 :حرفشون کنجکاو شدم و رو مبل پشت سرم نشستم و گفتم نیا با

 .شنوم یم-
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من و  میموند. از سالن خارج شد نیاز جاش بلند شد و همراه سو سحر

رد و بدل کردن و  يمردد يه هانگا نایسپهر و س. نایو سپهر و س اریسات

 :گفت اریبه سات نایس

از دستور  يخوا یم. میبه حسام نگ يزیبوده که چ نیا میدستور مستق-

 ؟یکن یچیسرپ

 :انداخت و گفت نایبه س ینگاه یالیخیبا ب اریسات

مثه  یمن کس یوقت. اونم با من موافقه. من با الکس هم صحبت کردم-

 نگران باشم؟ دیخودم دارم، چرا با يالکس رو تو جبهه 

 :شد و گفت رهیبه من خ تیبا جد اریسات. کرد یپوف یبا کالفگ نایس

 نکهینه واسه ا. يارزش دار یلیما خ يجامعه  يحسام تو برا نیبب-

از موضوع  یگفت. یجنگ نیما تو ا يتو برگ برنده  نکهیواسه ا. يدیول

. هم به دونستنش ندارم يه ادونم از کجا و عالق ینم. يگذرگاه خبر دار

بمب  هیقدرت تو مثه . کنه یکارو برام راحت تر م ،يکه خبر دار نیهم

تر  يسال مبحوس موندنش، قو 24مونه که با  یقدرتمند م ياهسته 

که  نهیا ،یخودت بکن يما و جامعه  يبرا دیکه تو با يتنها کار. شده

 یلیخ شهیکه آزاد م ییروین. یتو اون گذرگاه و قدرتت رو منفجر کن يبر
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بنده و  یگذرگاه رو م ادیز يروین نیا. هیبمب هسته ا هی يرویاز ن شتریب

 .تمام

جاش که  نیتا ا. نهیبه من انداخت تا واکنشمو بب یکرد و نگاه سکوت

با استفاده از قدرتم  دیدونستم با یمن از اولم م. نبود یخاص زیچ

 .بهشون کمک کنم تا جن ها رو شکست بدن

 دایما هنوز گذرگاه رو پ نکهیاول ا. وسط دو تا مشکل هست نیا-

تو از اون انفجار قدرت  میدون ینم قیدوم، ما دق. میاما دنبالش مینکرد

و  یممکنه خودت هم با اون انفجار، منفجر بش. نه ای يایم رونیزنده ب

 . يریبم

 یخونسرد در مورد مردن من حرف م نیهمچ. فقط نگاهش کردم شوکه

 . کنه یزد که انگار در مورد سرخ کردن مرغ صحبت م

خواست  ینم. میموضوع رو به تو نگ نیداد که ا میپدرت دستور مستق-

 . یبهمون کمک نکن يریبگ میتصم هویو  یبش دیتو ناام

که خراب شده  يواریمثه د ت،یواقع. بار پشت سر هم پلک زدم چند

پدر  یمن بود و همه، حتماجرا مرگ  نیآخر ا. باشه، آوار شد رو سرم

موضوع  نیکردن من اون قدر ترسوام که با دونستن ا یفک م م،یواقع

 .رم یو م زیهمه چ ریزنم ز یم
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ماجرا ها  نیکه قبل از تمام ا یخوش يبستم و به روز ها چشمامو

 یشدم و وقت یم داریب لمیکه با زنگ موبا ییوقتا. داشتم فک کردم

 ادمیو فحش، کالس هامو  دادیداد و ب یبا کل اوشیدادم، س یجواب م

کتک جانانه  هیکردم و آخرش  یکه با بابا حامد بحث م ییوقتا. اوردیم

. دیکش یکه مامان با چشم غره و غرغر ازم کار م ییاوقت. خوردم یم

 . بهم بده نشویکردم تا ماش یالتماس سام م یکه کل ییوقتا

ا بودم و توش از ته که کنار بچه ه یرفت سمت تمام لحظات خوب ذهنم

 .دمیخند یدل م

و  ایس يها يمسخره باز. هامون سر کالس طنتیش. کردنامون يباز

 . رفتنامون یمهمون. دیفر

 يعاد يبا مشغله ها يحسام عاد هی. بود گهیحسام د هی يبرا نایا تمام

و مسئول نجات دادن تمام  دمیدورگه ام، ول گفتنیکه م ینه مال من. تر

 . دورگه ها از دست جن هام

و شاد، مثه قبال  يتونستم لحظات عاد ینبودم و نم يعاد گهید من

 میکردم زندگ یقبول م دیاومد چه نه، با یچه خوشم م. داشته باشم

 نیا. محکوم به مرگ بودم ادیمن به خاطر داشتن قدرت ز. کرده رییتغ

که  ییکمک به کسا ریکرد که از خ یم نمناراحت يموضوع اصال اون قدر
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که تو  یشد و موج قدرت شتریب تمیعصبان. منن، بگذرم عگفتن هم نو یم

و از جام بلند  دمیدندونامو بهم ساب. غرش کرد د،یچرخ یوجودم م

 :دمیچفت شده ام غر يدندونا ياز ال. شدم

 اجیبه کمکم احت یام که وقت یوجدان و عوض یمن انقدر ب دیفک کرد-

 جا بزنم؟ د،یدار

 :و آروم گفت ستادیجلوم ا نایس

 ...ما فقط. ستین نیموضوع ا. نه حسام-

 :دمیغر

 .فقط خفه شو. نایخفه شو س-

 :لجوجانه گفت نایس

تو از  هیتو هم روح ينطوریا. بهتره میاگه بهت نگ میما فقط فکر کرد-

به خاطر خودت بود که بهت . فکر کن حسام یمنطق. يد یدست نم

 .مینگفت

 :دمیدستامو مشت کردم و غر. دمیکش یقیبستم و نفس عم چشمامو

 .نایتمومش کن س-

 :دستشو گذاشت رو شونه ام و گفت نایس

 ؟یخوب-
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. بهم دست نزن، باال گرفتم یقدم عقب رفتم و دستامو به معن هی

 :به هر سه تاشون انداختم و گفتم یچشمامو باز کردم و نگاه

 .دیو تنهام بذار دیفقط خفه ش-

. دنیاز جاشون پر اریقدم عقب رفت و سپهر و سات هیبا بهت  نایس

 :سپهر آروم گفت

 .شده ان اهیچشات س-

. داشتم یبیحس عج. رونیحرف از خونه زدم ب یگرد کردم و ب عقب

. نمیخودمو بب گهینفر د هیو از چشم  اطیتونستم از گوشه ح یانگار م

دست  هیو چشمام که  دمیکش یو تند تند نفس م یخودمو که عصبان

 نکهیاون لحظه اصال از ا. توش نبود يدیسف چیشده بود و ه اهیس

 نم،یخودمو بب یالیشخص خ هی دیتونم از د یشده و م ينطوریچشمام ا

دونستم که  یم. برام بود يو عاد یعیامر طب هی نیانگار ا. تعجب نکردم

. از حدم داره شیب تیبه قدرتم و عصبان یشدن چشمام ربط اهیس نیا

 :تو دلم گفتم. تعجب کردن یلیخ نایو س اریاما سپهر و سات

دونن و من ازشون  یرو نم يزیچ هی نکهیبارم اونا از ا هی. به جهنم-

 .کردم، حرص بخورن یمخف
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 اهیس نیدونستم که ا یم. برام بود يو عاد یعیامر طب هی نیا انگار

اما سپهر . حدم دارهاز  شیب تیبه قدرتم و عصبان یشدن چشمام ربط

 :تو دلم گفتم. تعجب کردن یلیخ نایو س اریو سات

دونن و من ازشون  یرو نم يزیچ هی نکهیبارم اونا از ا هی. به جهنم-

 . کردم، حرص بخورن یمخف

 ار،یسات. تونستم، از اونجا دور شدم یکه م یسرعت نیتر عیسر با

بود اما  بیعج یبرام کم نیا. ومدنیکدوم دنبالم ن چیه نا؛یسپهر، س

 . فکر کردن بهش رو نداشتم يحال و حوصله 

قرار بود فردا صبح راه . دمیرس ایس يشده بود که به خونه  کیتار هوا

 . ایس يکه الزم داشتم رو آورده بودم خونه  یلیو منم وسا میوفتیب

در به شدت باز  هیبعد چند ثان. رو گذاشتم رو زنگ و بر نداشتم دستم

 .و از رو زنگ برداشتدستم ایشد و س

 ؟یمثه آدم زنگ بزن یتون ینم. سوخت احمق-

 يرو به رو ن،یرو زم دیو فر یعل. حرف از کنارش رد شدم و رفتم تو یب

بهم نگاه  نکهیبدون ا یعل. کردن یم ينشسته بودن و باز ونیزیتلو

 :کنه، گفت

 ؟يکجا بود-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٤٤٣ 

 .رونیداشتم، رفتم ب يکار هی-

 :اومد تو، گفتم ایس یشدم رو مبل و وقت ولو

 ؟يدار یشام چ-

 ؟يدوست دار. گشنه پلو با خورشت زهرمار-

 .بخورم اریب يزیچ هی. ایگشنمه س یلیخ-

 .کن و بخور دایپ يزیچ هیگمشو . هم دست يخدا رو شکر هم پا دار-

 .ستیگشنه ام ن. یچیپس ه-

 :و گفت دیخند دیفر

 .تو یهست یعجب موجود تنبل-

زد تو  ایس. نیباخت و دسته رو انداخت زمرو  يباز یلحظه عل همون

 :سرش و هلش داد اونطرف

 ؟یچوب شور باخت نیبه ا. برو اونور ایب-

تو  کمی. اومد کنار من نشست یشدن و عل يدو تا مشغول باز اون

خوندن، نگاه کرد و بعد  یم يکه واسه هم کر ایو س دیسکوت به فر

 :گفت

 .نگ زده بود مایس-

 گفت؟ یم یچ-
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 نه؟ ایخواست بدونه حالت خوبه  یم-

 زیخ مین یحرف عل نیبودم، با ا دهیکه رو مبل دو نفره دراز کش من

 :شدم و گفتم

 چطور؟-

 .يطور نیهم. یچیه-

 ها؟ ؟يکرد فینکنه اون اتفاق دم غروب رو واسش تعر-

 :دوخت به پاهاش و گفت نگاهشو

 .منم جواب دادم د،یپرس مایس-

موج  چیه. نیو افتادم زم يکرد به پادر ریگ من فقط پام یعل. بابا يا-

 مایرو به س يزیچ دینبا. که قصد جونمو کرده باشه دمیهم ند یاهیس

 .وفتادهیکه اتفاق ن یگفت یم

 يپوف کالفه ا. کنارم نشست و رفت تو آشپزخونه کمی. نزد یحرف یعل

 :دمیپرس ایاز س. و دوباره رو مبل ولو شدم دمیکش

 م؟یوفتیفردا ساعت چند راه م ا،یس-

 :و داد زد دیجواب منو بده، از جا پر نکهیا يجا به

 .گُله ولیا. گُله-

 :زد تو هوا و داد زد مشتشو
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 .شیش-

زدم تو سرش و . دیتاسف تکون دادم و رفتم کنار فر يبه نشونه  سرمو

 :گفتم

 .نمیبده من بب. يگُل خورد نیخاك بر سرت که از ا-

 .تم و مشغول شدمرو ازش گرف دسته

 :داد زد ایس. کرد یم قمیتشو ینشست کنار من و ه دیفر

 . کن قیمنو تشو ایتو هم ب یعل-

اون قدر همه . ایو نشست کنار س شمونیکاسه تخمه اومد پ هیبا  یعل

. تموم شد، صدامون گرفته بود يباز یکه وقت میداد کرد یمون داد و ب

مشت تخمه از تو کاسه برداشت  هی ایس. رو بردم ایس 3- 4آخرشم من 

 :گفت یالیخیو با ب

 .بردم ینداشتم وگرنه م يامروز کال حس باز-

 .یگیتو که راست م. آره جون خودت: دیفر

 .يازم خورد ییتو حرف نزدن که دو تا گُل به تنها-

با هم کل  دیو فر ایسفارش داده بود برسه، س یکه عل ییغذا یوقت تا

 یموقع غذا خوردنم دست برنم. دیفر یکی گفت یم ایس یکی. انداختن

 :و داد زد اوردیطاقت ن گهید یآخر سر عل. داشتن
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 .مایکن یغذا کوفت م میدار. گهید دیبس کن-

 یکه االن م دمیاز حالتش فهم. نگاه کرد یابرو باال انداخت و به عل ایس

به سفر فردا  دمیبحث رو کش عیسر. بده ریگ یخواد به کوفت گفتن عل

 .رو گرفتم ایحرف زدن س يو جلو

 ؟يجمع کرد لتویوسا ایس-

 :اخم کردم و گفتم. گفت یبهم نگاه کنه، نچ نکهیا بدون

 .یساك جمع کن شهیچرا؟ صبح وقت نم-

 .امیمن نم-

 :داد زدم یو عل دیبا فر همزمان

 ؟یچ-

 :به ما انداخت و گفت ینگاه خونسرد

 .امیکار دارم؛ نم د؟یزن یداد م هویچتونه -

 ؟يچه کار: یعل

 دیبا گهیچند روز د. همشون جمع شده رو هم. یانتشارات يکارا-

 .بدم لیتحو

 . اونجا کار کن ایخوب ب-

 :قاشق پر برنج گذاشت تو دهنش و گفت هی
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 .بحث تمومه. امیگفتم نم-

******** 

 :دمیدادم و نال هیتک شهیبه ش سرمو

 م؟یرس یم یپس ک-

 :بهم انداخت و گفت يحوصله ا ینگاه ب نهیاز تو آ دیفر

 .يدیسوالو پرس نیا شیپ قهیپنج دق-

 .گذره یم ریجدا؟ چقدر زمان د-

 :به سمتم گرفت و گفت ياریخ یعل

و مخ ما رو  یخودتو سرگرم کن یکن یو سع یاگه به اطراف نگاه کن-

 .گذره ینم ریهم د یلیزمان خ ،ينخور

بلند آرش چند تا بوق زد و با سرعت ازمون سبقت  یشاس نیماش

اومده بود و رو  رونیب نیبا سر به پدرام که از سانروف ماش دیفر. گرفت

 :سقف نشسته بود، اشاره کرد و گفت

 .کشه یخجالتم نم. مونه یدو ساله م يبچه ها نیع-

خودمو تکون دادم تا جام  کمی. دادم هیدراز کردم و به در تک پاهامو

 . بشه راحت
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به بعد فقط  شیاون از همون دو سالگ. واسه پدرام تاسف نخور ادیز-

 .قدش بلند شده وگرنه مخش اندازه عدسه

 نیبه ماش یینگاه گذرا شهیاز ش. بلند شد یو عل دیفر يخنده  يصدا

اونقدر حوصله ام . و رضا که پشت سرمون بودن، انداختم نیسام و حس

 ي هیبه توص. بکوبم واریمو به دخواست سر یسر رفته بود که دلم م

 . شدم رهیکه کنار جاده بود، خ يعمل کردم و به جنگل سرسبز یعل

 م؟یرس یم یک-

به  دیدستشو آورد پشت و محکم کوب دیو فر دیکش يپوف کالفه ا یعل

 :و گفتم دمیضربه شو با دست مال يجا. پام

 ؟یزن یچته؟ چرا م-

 ینگه م نویماش ،یسوالو بپرس نیا گهیبار د هیبه جان خودت، اگه -

 .سراغت امیدارم و با قفل فرمون م

. بود دیکردن فر تیاذ م،ینبود، تنها سرگرم ایس یوقت. دمیخند آروم

کرده بود و ساکمونو داده بود  دارمونیاز خواب ب یصبح زود وقت

زرد شده اما رفتارش مثه  کمیکه رنگش  دیدستمون، به نظرم رس

به  یمنیا هیتوص ینگران، کل يمثه مامانا. بود يسرحال و پرانرژ شهیهم

ساعت بعد  میتا ن دیکه باعث شده بود من و فر يزیکرده بود و چ دیفر
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دعا  یلب ریو ز ایاسفند دود کردن س م،یاز راه افتادنمون بهش بخند

کرد، ممکن بود اونو با مامان  یچادرم سرش م هیاگه . خوندنش بود

و  یآخر سرم منو سپرده بود دست عل. رمیاشتباه بگ امرزمیبزرگ خداب

 . بود ختهیو پشت سرمون آب ر دیفر

 ؟يحسام با خودت حوله آورد-

 :تکون دادم دییتا يبه نشونه  سرمو

 چطور؟-

 .ایدر میبر میخوا یم-

 فاصله داره؟ التونیساعت با و هی یمگه نگفت-

 .صورتشو کج و کوله کرد و ادامو در آورد دیفر

اگه قرار بود . گهیشمال د رهیم ایآدم به عشق در .خوب داشته باشه-

 .شمال يبه جا ریکو میرفت یم م،ینر ایدر

 :گفت طنتیبرگشت سمتم و با ش یعل

 .متیخور ینترس نم ؟یما لخت ش يجلو یکش ینکنه خجالت م-

رو با نگاه  یچند ساعت. برو بابا نثارش کردم هیپا زدم تو سرش و  با

به . رنگ و وارنگ، سر کردم ينایشلوغ و ماش يکردن به سفق و جاده 

گفته  دیکه فر يزیاز اون چ شتریب یلیجاده، خ نیسنگ کیخاطر تراف
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. شد یخاک يو وارد جاده  دیچیپ یدگیبر هیاز  دیفر. میبود، تو راه بود

 ینگاه کردم و وقت نییاز پنجره به پا. چیدر پ چیبود و پ ییسرباالجاده 

 :دمیکوه، با تعجب پرس يالبا میریم میدار دم،یفهم

 اون باالست؟ التونیو-

 يده اون باالست که ما باال هی. آره. رفته ادمینگفته بودم؟ حتما : دیفر

 .میده خونه دار

اما اونقدر گرد و خاك  ومدنییهم پشت سرمون م نیو سام و حس آرش

 یم دیکه فر ییوارد روستا. دمشونید یم یاطرافمون بود که به سخت

 :بزرگ پارك کرد و گفت ي لهیطو هیرو کنار  نیماش دیفر. میگفت شد

 .نییپا دیزیبر-

 :اشاره کرد و گفت لهیداد و به طو نیدماغشو چ یعل

 ؟يستادیا نیحاال چرا کنار ا-

 نیگاو و گوسفنداشون به ماش. میپارك کن نیذارن ماش ینم نجاهایا-

پدر  لهیطو نیصاحب ا. زنن و اونا هم پول خسارت ندارن یلگد م

 .میبذار نیماش نجایو اجازه داده ا هیخوب رمردیپ. شوهر خاله مه

 :گفتم دیجلو و به فر دمیکش یدو تا صندل نیاز ب خودمو

 ؟يستادیا نجایدهه؟ پس چرا ا يخونه تون باال یمگه نگفت-
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 .ادیب کشهینم نیماش. تنده بشیش ریمس هیبق-

 هیو انداختم پشتم و با کوله ام. خبر دادم هیشدم و به بق ادهیپ نیماش از

همه با هم . ها رو یام، خوراک گهیدست پتو ها رو برداشتم و با دست د

 ياز همون اول زهرا و فاطمه شروع کردن به غر زدن که وا. میراه افتاد

رضا دست فاطمه رو گرفت و . میادامه بد میتون یو نم میما خسته شد

 :کرد و گفت يبه هاد یفاطمه نگاه. ادیکمکش کرد راه ب یبا مهربون

 ؟يهاد يریگ یدستمو م-

 :بز نگاش کرد و شونه باال انداخت نیع يهاد

 .تونم ینم-

جون و  یاونقدر ب چاره؛یخوب حق داشت ب. و رفت دیراهشو کش بعدم

اومد کنارم و با  یعل. کرد یبه خودش کمک م دیبا یکیبود که  یمردن

 :گفتم یآروم يصدا

 حسام؟-

 :م و گفتمکرد کیبهش نزد سرمو

 ه؟یچ-

 االن حالت خوبه؟-
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 ادیب ادمیکردم  یسع. شدم رهیحرف بهش خ یچند بار پلک زدم و ب هی

که  یعل. پرسه یاالن داره حالمو م نیشده بودم که ا ضیمر یکه من ک

 :گفت دم،یمن منظورشو نفهم دیفهم

 .کردن یم تتیو اونا اذ يدید یجن م یه نکهیاز نظر ا-

 .آره خوبم... آها-

 م؟یاصال نر يخوا یم. ادهیشمال جن ز يبودم تو جنگال دهیمن شن-

 . بابا من خوبم-

 .تو رو دست ما سپرده اوشمیس. من نگرانم-

 :بهش نگاه کردم و گفتم مشکوك

 شده؟ یچ. راستشو بگو-

 :زود خودشو لو داد یلیخ

 ...يبود دهیاون موقع که تو خواب-

 ؟یگیصبح رو م-

 .به خاطر قطع کردن حرفش بهم رفت يغره ا چشم

 .بهم گفت يزیچ هی دیفر ،يخواب بود یوقت. بله، صبح-

 ؟یچ-

 .رهیجن گ د،یفر يپدر شوهر خاله  نیا-
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 به من چه؟ -

 .افتاده که منو نگران کرده نجایا یاتفاق هی-

 .گهیشده د یحتما با انبر ازت حرف بکشم؟ خو بگو چ دیبا-

همسن ما، که چند وقت  بایپسر جوونه، تقر هیمال  نا،یا دیفر یبغل الیو-

 دایجنازشو پ د،یفر يو پدر شوهر خاله  نجایا يرفته بود تو جنگال شیپ

 .گفت جنا کشتنش یم. کرده بود

 گفته؟ دیرو به فر نایا یک قایدق-

 .زنگ زد ياون موقع که خواب بود-

 :گفتم الیخیباال انداختم و ب شونه

 یحتما منم م یعنیون جنا اونو کشتن، به من داره؟ چ یچه ربط نیا-

 کشن؟

گفت جنازه پسره رو  یم دیفر يپدرشوهر خاله . یدون ینه آخه م-

بسته بودن به درخت و رو تنه درخت هم با خونش نوشته بودن 

 »دیول میمنتظرت«

 :به زور گفتم. نگاه کردم یگرد شده به عل يو با چشما ستادمیا

 داره؟ یبه من ربط نیا يچرا فک کرد-
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 یم دیکنن، تو رو به اسم ول یم تتیکه اذ ییگفت اون جنا یم ایس-

 .شناسن

 کنن؟ یم تمیگفت که چرا جنا اذ ایو س-

 .گهیبه خاطر بابات د-

 ه؟یگفت بابام ک ایس-

 :چپ چپ نگام کرد و گفت یعل

 میدون یهر جفتمون م دیمن و فر. بهمون گفت حسام زویهمه چ ایس-

 .اونه يبالها هم به خاطر کارا نیو همه ا رهینگتو، ج یواقع يکه بابا

 یچه دروغ ایاصال برام مهم نبود که س. شدم رهیخ یحرکت به عل یب

در مورد دورگه  دیو فر یبود که عل نیفقط مهم ا. براشون سرهم کرده

 :سرمو چند بار تکون دادم و گفتم. ندونن يزیبودن من چ

 ن؟ینگفت يزیپسره چ نیکه در مورد ا ایبه س-

 .نه هنوز-

 ینگران م یرو الک ایفقط س. وفتهیب ستیقرار ن یاتفاق چیه. بهش نگو-

مورد،  یب ینگران هیشمال و همه کاراش به خاطر  ادیم شهیپا م. یکن

 .مونه ینصفه م
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که  هیقدم هامو تند کردم تا به بق. نگفت يزیسرشو تکون داد و چ یعل

رو هم پشت  یعل عیسر يقدم ها يصدا. ازمون جلو افتاده بودن برسم

 . دمیشن یسرم م

. بودم اوردهیخورد و کاله همراهم ن یداشت تو فرق سرم م قایدق آفتاب

تمام لباسام به . عرق بود سیزدم و بدنم خ ینفس نفس م یاز خستگ

تونست سرحالم  یحموم داغ م هیبود و اون لحظه فقط  دهیتنم چسب

باهامون فاصله داشت،  کمیکه  یبزرگ بایتقر يبه خونه  دیفر. کنه

 :اشاره کرد و گفت

 .میدیرس. اوناهاش-

شدن و قدم هاشون رو  اریحرفش هش نیخسته و داغون ما، با ا گروه

و متوسط بود  یمعمول يخونه  هی نا،یدایفر يالیو. تر برداشتن عیسر

سرسبز که اندازه  اطیح هی. داشت ینارنج یرونیو ش دیسف يکه نما

 هی اطمیوسط ح. خورد یتوش جا بود، به چشم م نیپارك دو تا ماش

تو حوض پر از . خورد یپل روش م هیکه  اشتحالت حوضچه مانند د

که مهراد با ترس  دیکش یبفنش غیاونا چنان ج دنیرها با د. قورباغه بود

 يغایج يصدا اره،یمهراد رو در ب نیتا حس. و افتاد تو حوض دیاز جا پر

به  يرو بغل کرد و چشم غره ا سیمهراد خ نیحس. رها رو مخ همه بود
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گفت که چون دور بودن، صداشو  شبه يزیچ یلب ریرها رفت و ز

 .دمینشن

اتاق  هیهال بزرگ،  هی. انداخت یم ایس يخونه  ادیخونه منو  داخل

. داد یم لیاتاق، کل خونه رو تشک يآشپزخونه اندازه  هیو  کیکوچ

تو  تمیرو انداخ المونیوسا. قهم ته هال بود و حموم تو اتا ییدستشو

 يباال يچند تا دکمه  یعل. میولو شد نیاتاق و همه مون رو زم

 :که تو آشپزخونه بود، گفت دیو خطاب به فر دباز کر راهنشویپ

خونه  هیکوه  نییپا دیمردیم د؟یهم جا بود که شما خونه گرفت نجایا-

 د؟یکن دایپ

 :با دهن پر گفت. بهش زد يبرداشت و گاز بیس هیاز تو سبد،  دیفر

رو  نجایبابام و شوهر خاله ام، با هم ا. مال بابابزرگمه نایزم نیا-

 .ساختن

 :شو باز کرد و غر زد گهید يچند تا دکمه  هی یعل

 د؟یچرا انقدر گرمه؟ کولر ندار نجایا-

 نجایا يهوا یفهم یبدنت که سرد بشه، م. داداش يتو االن داغ کرد-

 .يگرد یم يع دنبال بخاراون موق. چقدر خنکه

 :گفت یسرجاش نشست و با سرخوش انیک
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 قبرستون؟ میس امشب بر هیپا یک-

 :تو حدقه چرخوندم و گفتم چشمامو

 . شما دیدار یچه دل خوش-

 :شالشو از سرش برداشت و گفت زهرا

 .ترسم یمن م. نه يوا-

 شخندیو با ن انیآرش زد پشت ک. کردن دییو رها هم حرفشو تا فاطمه

 :گفت

 .تم داداش هیپا-

اونا باشن و  شیپ دیو رضا خانوما رو بهونه کردن و گفتن که با يهاد

سام . ادیرها، به ناچار گفت که نم يچشم غره ها ریهم ز نیحس. انینم

و  دیمن و فر میموند. و خسته س ادیهم با اخم گفته بود که خوابش م

 .و پدرام انیو آرش و ک یعل

. به حال ناهار کنن يفکر هیتن تو آشپزخونه تا بلند شدن و رف خانوما

من که . دنیپسرا هم رفتن تو اتاق و واسه خودشون جا انداختن و خواب

با باال اومدن  اطیاز ح. اطیبلند شدم و رفتم تو ح. اومد یاصال خوابم نم

 یبه تراس و بعد با چهار تا پله م يدیرس یتا پله، م ستیاز حدود ب
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 يگاریدر و از تو پاکت س يجلو ينشستم رو پله ها. يخورد به در ورود

 .دمیکش رونیب

بودم اما  دهیترس کمیدر مورد اون پسره زده بود،  یکه عل ییحرفا با

 فیتعر شیاز ترسناک یکل دیکه فر یقبرستون دنیبه خاطر د میکنجکاو

هنوز وجود قدرتم رو تو وجودم حس . کرد یکرد، به ترسم غلبه م یم

 .ومدمیافتاد، خودم از پسش بر م یم یاتفاق اگه. کردم یم

 :پدرام اومد يصدا

 .ضرر داره. نکش-

اورده بود و با  رونیاز پنجره سرشو ب. نمشیچرخوندم تا بب سرمو

 :شونه باال انداختم و گفتم. کرد یمنو نگاه م شخندین

 .یکش یتو خودتم م-

 . نکنم حتینص شهینم لیدل-

 :و گفت دیدخن. رو فوت کردم سمتش گاریس دود

 ؟یکش یتنها تنها م. دونه هم بده به ما هی-

 .ضرر داره یتو که گفت-
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به رو به . داد و رفت تو لمیتحو يشخندین. بهش دادم گاریدونه س هی

سرمو کج . و رفت پشت منبع آب دیدو یحس کردم کس. شدم رهیرو خ

 .از جام بلند شدم يکردم و با کنجکاو

قدرت مبارزه باهاشون رو . دمیترس ینم نم،یجن بب هی نکهیاز ا گهید

آروم . انداختم اونطرف گارمویس. شدم کیآروم به منبع نزد. داشتم

بعد چشم تو چشم  دم،یرو شن یخش خش ياول صدا. رفتم پشت منبع

 . شدم يدختر

 :بهم زد و گفت يلبخند. به دختره نگاه کردم شکه

 .سالم-

 :دمیازش پرس. نه ایبازه  نمیرو چک کردم تا بب اطیح در

و  اطیتوپت افتاده تو ح ؟يگم کرد يزیچ ؟یاطراف يها الیمال و-

 دنبالش؟ ياومد

 يزیچ یزدم دنبال توپ یزد که حدس م یقدر کم سن و سال م اون

قهوه  يدختر حدودا پونزده شونزده ساله که چشما هی. اطیاومده تو ح

 چیه. زد یروشنش تو نور آفتاب برق م يقهوه ا يداشت و موها يا

رقمه به  چیه. تنش بود يسارافون و شلوار خاکستر هینداشت و  یشال

 .خورد ینم دمبو دهیکه من د ییجنا
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 : و صدام زد رونیاز پنجره سرشو اورد ب فاطمه

 ؟ییکجا. حسام-

 :با تعجب گفت. و بهش نگاه کردم دمیکش گردن

 ؟یکن یکار م یاون پشت چ-

 . امیاالن م یچیه-

 .ضرهناهار حا. ایب-

 .باشه-

و برگشتم سمت  دمیکش یقینفس عم. رفت تو و پنجره رو بست فاطمه

رو به  یخال يفضا دنیبا د. بگم يزیاون دختر و دهنمو باز کردم که چ

 .دختره نبود... دیروم، حرف تو دهنم ماس

پله ها رو دو تا . دهنمو قورت دادم و عقب عقب از منبع دور شدم آب

خورد و به خاطرش  واریدر محکم به د. تو خونه دمیکردم و پر یکی

 :و با خودم گفتم دمیکش یقینقس عم. بهم رفت يچشم غره ا دیفر

شکل  یوقت. انیتونن در ب یکه بخوان م یخوب احمق جنا به هر شکل-

 .کشنت یو م شنیم کیدختر بچه باشن، راحت تر بهت نزد هی

 .گهید نیباال سر ما؟ بش يستادیچنار ا نیچرا ع-
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تو طول ناهار پدرام و . تکون دادم و کنارش نشستم دیواسه فر سرمو

 انیکنن که شب با ما ب یبچه ها رو راض هیداشتن بق یسع انیک

 :دیآخر سر سام قاشقشو پرت کرد تو بشقاب و بهشون توپ. قبرستون

 .کشم یخودم زحمتشو م ای دیخفه ش ای-

تا غذام . کرد و دماغشو خاروند و ساکت شد یمصلحت يسرفه  پدرام

به  شیگند اخالق نیبار ا هیدعا به جون سام کردم که  یتموم شه، کل

 . درد خورد

داشتم . که روشن شده بود يتموم شدن غذام نشستم کنار بخار بعد

کنارم نشست  دیفر. سرد بود یلیهوا خ نجایا. دمیرس یم دیبه حرف فر

 .يبخار يوت يشد به شعله ها رهیو خ

 حسام؟-

 هوم؟-

 .بهت بگم دیرو با يزیچ هی-

 .خو بگو-

 ؟يدید یرو اومدن هیبغل الیو نیا-
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 يخواست ماجرا یم. خواد حرف بزنه یم یگرفتم در مورد چ عیسر

بده  شنهادیپ یمثه عل دمیشا ایکنه  فیپسره که کشته بودنش رو تعر

 :حوصله گفتم یب. میبرگرد

 .شده یبهم گفت چ یعل-

 ره؟یمن، جنگ يگفته که پدر شوهرخاله  نمیا... بهت گفته یپس عل-

 .اوهوم-

 شش؟یپ يسر بر هی يخوا یم-

 .رخش شدم میبه ن رهیبرگشتم سمتش و خ کامل

 ؟یواسه چ-

حالم داره از  گهید ،یدون یم. زایچ نیجن و ا يماجراها نیواسه هم-

کنم،  دایپ یبا سر و صورت خون دیکه تو رو با يتکرار يصحنه  نیا

 .خوره یبهم م

. اون سوخت تا خودم يدلم برا شتریحرف زد، که ب تیبا مظلوم اونقدر

 :به ناچار گفتم

 .بمونه واسه فردا. قبرستون میقراره بر. شهیامروز که نم-

لحظه بهش  هی. حرف سرشو گذاشت رو زانوهاش یو ب دیکش یآه

مشکالتم بودم و  ریمدت که من خودم درگ نیتو ا دمیشدم و د رهیخ
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هنوز . رسهیکرده بودم، چقدر خسته تر از قبل به نظر م ریرو هم درگ نایا

گرفت اما  یخنده ام م دنشیبود که با د یمردن يالغر دیهمون فر

 ادیتا بناگوشش باز نبود و ز ششیچهار ساعته ن ومثه قبلنا بست  گهید

 یلیسر به سر گذاشتناش خ. همون طور اوشمیس. کرد ینم یشوخ

سفر و کار رو بهونه  ادیحاضر نشده بود با ما ب یکمتر شده بود و حت

هم آروم تر از  یعل دمید یکردم، م یحاال که دقت م یحت. کرده بود

 . رسهیقبل به نظر م

 . کردم یتموم م زویسفر، همه چ نیبود که بعد از ا نیا شیخوب حداقل

چراغ  هی دیفر. میو بعد از غروب آفتاب، راه افتاد میدیخواب میگرفت کمی

پشت سرش . کرد یبزرگ دستش بود و جلوتر از همه حرکت م يقوه 

جلوتر  یهر چ. یو پدرام بودن و پشت سر اونا، من و عل انیآرش و ک

تو دست  يکه اگه چراغ قوه  ییتا جا. شد یتر م کیهوا تار م،یرفت یم

بود و نور مهتاب هم  يهوا ابر. میدید یپامونو نم يجلو ،نبود دیفر

 : و گفت ستادیسر جاش ا دیفر. تونست روشن کنه یرو نم ییجا

فاتحه  د،یاگه گم بش. گرگ و شغال داره نجاهایا. نیایهم راه ب کینزد-

 .تون خونده س
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هم  یمن و عل. و دست همو گرفتن دنیو پدرام و آرش بهم چسب انیک

. میترسو دست همو محکم نگرفت ياما مثه بچه ها میتر شد کینزد

 یبسته م يانگار با چشما. سرمو چرخوندم و به اطراف نگاه کردم

 قیاونقدر عم یکیتار. کور رو داشتم يحس آدما. نمیخواستم اطرافو بب

 هیبه  میدیرس. گرفت یچشمام درد م بهش،شدن  رهیبود که با خ

 دیفر. دیم دشد اونطرف رو ه یهاش، م لهیم نیکه از ب یآهن يدروازه 

 يدر با صدا. و قفل دروازه رو باز کرد انیچراغ قوه رو داد دست ک

. و آرش رو از جا پروند دیچیصدا تو کل محوطه پ. باز شد يبلند ریرجیج

شد،  یم دهیآرش که با نور چراغ قوه د ي دهیرنگ پر يچهره  دنیاز د

 . خنده ام گرفت

پدرام . اومد یگرگ يزوزه  يصدا. رفت تو ما هم پشت سرش دیفر

 :دیآروم پرس

 تو قبرستون؟ انیتونن ب یگرگا م-

 :آروم تر از اون جواب داد یلیخ دیفر

وگرنه تو قبرستون . خون بهشون برسه، آره يبو ایبشن  یاگه وحش-

 .حسام درو پشت سرت ببند... انینم
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 دمیدو عیسر. بچه ها جلوتر رفته بودن. تکون دادم و درو بستم يسر

از  نجا،یا ومدمیم ییمسلما اگه تنها. ستادمیا یکنار عل سمتشون و

و اون سه تا الدنگ،  دیو فر یکردم اما با وجود عل یترس سکته م

 :سنگ قبر و گفت هینور چراغ قوه رو انداخت رو  دیفر. راحت بود المیخ

 . طبقه طبقه شده و تو هر طبقه سه تا قبره. مونهیم زاریمثه شال نجایا-

دار  بیقبرستونش ش. قبرا نگاه کردم هیو با دقت به بق دمیکش گردن

 یلیخ يانگار قبرا رو پله ها. بود و مثه مزارع برنج درستش کرده بودن

 . کنده شده بود یبزرگ

 یبعض. شد یم دهیکرد، فقط قبر د یکه نور چراغ قوه روشن م ییجا تا

ا قبر يباال ،يبه صورت عمود کیسنگ کوچ هیاز سنگ قبر نداشتن و 

 . قرار داشت

 ده بودن؟ نیمال هم نایهمه ا: یعل

. بوده تیده پر جمع هی نجایقبلنا ا گهیپدر شوهر خاله ام م. آره: دیفر

 .بود، مردن دهیچیناشناخته که تو ده پ يماریب هیبر اثر  شترشونیب

تونستم بفهمم  یصداش م دنیزد و از لرز یآروم حرف م دیفر

و پدرام و آرش خودشو  انیک يخواد جلو یمعلوم بود که م. دهیترس

 میقا یپشت سر عل دیبا يدر حالت عاد دیشجاع نشون بده وگرنه فر
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و  میجلو تر رفت کمی. میکرد که برگرد یشد و با ترس التماس م یم

سرفه . راه رو مسدود کرده بود هیکه بق گتخته سنگ بزر هیبه  میدیرس

 :دمیکردم تا گلوم صاف شه و پرس يا

 ه؟یچ گهید نیا-

گن محله  یاهل ده بهش م. اون قسمت از قبرستون ممنوعه س-

چند . بوده نجایبشه، ا لیده تشک نیکه ا یقبل تر از وقت یلیخ. ممنوعه

بستنش . اونجا، زده به سرشون دنیبا د ایبعض اینفر توش گم شدن 

 .نره اونور یکه کس

 هست؟ یمگه اونور چ-

تو خاك کنده شده باشه،  نکهیا ياونجا هم قبرستونه اما قبراش به جا-

 ...اونجا گنیاهل ده م. تو سنگ کنده شده

 :حرفشو بشنوه یکس دیترس یانگار م. تر نییآورد پا صداشو

 .قبرستون اجنه س-

. شد ازش باال رفت و رد شد یقسمت از سنگ خرد شده بود و م هی

. خورد یمثه خوره داشت مخمو م يکرف هی. دمیبه او قسمت کش یدست

. نمیبب کیگفت رو از نزد یم دیکه فر ییزایدوست داشتم برم اونور و چ

 :هم چشمش به اون قسمت افتاد و با لبخند گفت انیک
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 .ازش رد شد شهیم-

 :قدم عقب رفت و گفت هیبا ترس  دیفر

که بدونم رفتن به  دمیمن تا حاال اونور نرفتم اما انقدر در موردش شن-

 .محضه تهیاونجا خر

 :شونه باال انداخت و به آرش گفت انیک

 ؟يایتو م. خوام برم یمن که م-

پدرام زد تو سرش . تکون داد یمنف يحرف سرشو به نشونه  یب آرش

 :و گفت

 .انیک امیمن م. ترسو يا-

به من نگاه کرد و  شخندیبا ن انیک. هم مثه آرش مخالفت کرد یعل

 :گفت

 گه؟ید يایتو هم حتما نم-

 ام؟یچرا ن-

با اخم بهم نگاه کرد و  دیفر. زد یابرو باال انداخت و لبخند کج انیک

 :خطاب به همه مون گفت

شما سه تا با . منن شیو آرشم پ یعل. مونه یچراغ قوه دست من م-

 .دینیجلو پاتونو بب اتونینور گوش
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 ،یین فروشگاه کذااو يافتادم که جلو زمیعز یگوش ادیحرفش  نیا با

 یگوش هیانداخته بودم تو  مکارتمویس. و خرد شده بود نیافتاده بود زم

بود که  نیا یبدبخت. بخرم یکه گوش یداغون که از قبل داشتم تا زمان

 .چراغ قوه نداشت ،یلعنت یگوش نیا

جلو پام ندارم، پشت سر  دنیواسه د یمن چراغ نکهیبه ا تیاهم یب

 اشونویو پدرام گوش انیک. اونور دمیپدرام، از سنگ باال رفتم و پر

 طیسرمو باال گرفتم و به مح. رفتم وسطشون. روشن کردن و راه افتادن

 يایمه همه جا رو گرفته بود و با وجود نور گوش. رو به روم نگاه کردم

زوزه  يصدا. شد یم دهید مونیچند متر يفقط تا فاصله  پدرام،و  انیک

و پدرام  انیانگار ک. میآروم جلو رفت. ومدیتر به نظر م کیگرگ نزد يها

کرد و  ریگ يزیپام به چ. رفتن یبودن که آروم آروم جلو م دهیهم ترس

رو گرفتم و از  انیک يشونه . بشم نیبود با مخ پخش زم کینزد

. شک شدملحظه خ هی دم،یپام رو که د ریز. کردم يریافتادنم جلوگ

 . دینفسم حبس شد و رنگم پر

 هیفقط . نوشته شده بود یبیو غر بیپام، با خط عج ریسنگ قبر ز يرو

 ...بودم دهیخط رو د نیبار ا

 ...که قبر من توش بود یهمون قبرسون تو
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 :زور آب دهنمو قورت دادم و آروم گفتم به

 .میبرگرد-

 :گفت یلرزون يپوزخند زد و با صدا انیک

 ؟یترس یترسو؟ از چهار تا قبر م هیچ-

گفته بود قبرستون  دیفر. شد دهینگام به سمت اون قبر کش دوباره

درخت نوشته ان که  يگفته بود جنا با خون اون پسره رو تنه  یعل. اجنه

 نجایا دیشا. گفته بود که منتظرمه يانبار ياون جن جلو. منتظرمن

 ...بود که منتظرم بودن ییهمون جا

 :ب رفتم و سرمو تکون دادمقدم عق هی

 .دیفهم یشما نم. میبر دیبا-

 .انداخت جلو پاش و چند قدم جلوتر رفت شوینور گوش انیک

 .جا بمون نیترسو هم يتو. خوام برم جلو یمن م-

اطرافمو  یکیچند قدم که جلوتر رفتن، تار. رفت انیهم دنبال ک پدرام

و  دمیشد، از جا پر دهیکمرم کش يکه رو يبا حس دست سرد. گرفت

 . و پدرام انیسمت ک دمیدو

 :با التماس گفتم. و دست پدرامو گرفتم دمیپر یسنگ قبر بزرگ يرو از

 .میبر نیایب وفتادهین یتا اتفاق. خطرناکه نجایا. تو رو خدا بگرد-
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بود اشکم در  کیو ترس نزد یاز درموندگ. شد رهیبا شک بهم خ پدرام

 ...کردم یحس م مکان رو نیا یمن نحس. ادیب

نفس  يصدا. توجه به من، از کنارم گذشت یو ب دیدستشو کش پدرام

. رو کمرم نشوند يعرق سرد دم،یشن یکه به طور واضح م یقیعم يها

 زیچ چیه. زد یدودو م یکیچشمام تو تار. با دقت به اطراف نگاه کردم

رو که همراهم بود، داشت ازم فاصله  يشد و همون منبع نور ینم دهید

 . گرفت یم

عقب عقب رفتم و . صورتم حس کردم يرو رو يسرد يدستا لمس

رسوندم که با  انیخودمو به پدرام و ک. نفس حبس شده مو آزاد کردم

دور  يخواست اونقدر از راه ورود یدلم نم. رفتن یتند، جلو م يقدما

مهم  انیک يبرا زایچ نیاکردنش سخت بشه اما انگار  دایکه پ میبش

 .نبود

حبس  يو من صدا ستادنیو پدرام ا انیکه ک میقدم جلو نرفته بود چند

 .دمیشدن نفسشونو به وضوح شن

گرد  يو پدرام با چشما انیکه ک ییچرخوندم و به رو به رو، جا چشممو

 . شده بودن، نگاه کردم رهیشده بهش خ
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. بود ستادهیتنش بود، جلومون ا يدیسف يساده  يکه ردا يقد بلند مرد

از همه جلب توجه  شتریب دش،یو پوست سف یدست مشک کی يچشما

رو هوا  ن،یمتر از زم یچند سانت ينبود و به فاصله  نیرو زم. کرد یم

که گردنش  یترق يصدا. سرمو آروم به سمت من برگردوند. معلق بود

. به گردنم دیرس دستش آروم باال اومد و. دیچیپ ستونداد، تو تمام قبر

گلوم  يجلو قایخود اون مرد چند متر با ما فاصله داشت اما دستاش، دق

بدتر از اون . ترس فلجم کرده بود. تونستم تکون بخورم ینم. بود

 .کردم یتو وجودم حس نم دنشویغر. ترسوند یمرده، نبود قدرتم منو م

و نفس کم آوردم و کبود شدن صورتم ر. حرکت، گلومو گرفت هی با

 . نبود ژنیاکس. نبود. دست و پا زدم تا نفس بکشم. حس کردم

که  یسنگ بزرگ. دمیرو د نیبه سمت زم انیچشم، خم شدن ک ریز از

نبود اما  یمحکم يضربه . تو دستش بود رو پرت کرد سمت اون مرد

دستش از . حواسشو پرت کرد يمرده و لحظه ا يخورد تو کله  میمستق

افتادم و  نیرو زم. دمیرو بلع ژنیدور گلوم شل شد و با تمام وجود اکس

 . سرفه کردم

 دمید انیآخر هجوم مرد رو به سمت ک يشد؛ فقط لحظه  یچ دمینفهم

 . شد نیجون، پخش زم یب انیو بعد ک
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که از  یخون يقرمز. با ترس اسمشو صدا کرد و کنارش زانو زد پدرام

رو انداخت  انیپدرام، ک. زد یبرق م يرعادیغ یلیخ ومد،یم انیک ینیب

 :رو شونه اش و برگشت سمت من

 .برنگشته ارویتا اون  میبر دیپاشو با-

 يبه قصد کشت من جلو. و رفتار اون جن انیحال ک نیبودم از ا جیگ

 . رسونده بود بیآس انیراهمون سبز شده بود و به ک

 م،یکه داشت یسرعت نید شدم و هر دو با آخرکمک پدرام از جام بلن با

 .میدیقبرستون باشه، دو يورود میکرد یکه فک م ییبه سمت جا

پدرام . میدینرس م،یکه ازش اومده بود یبه سنگ میرفت یچ هر

 :که رو کولش بود داد و گفت انیبه ک یسرعتشو کم کرد و تکون

 .نمیب یباره اون قبر رو م نیمن سوم. میچرخ یدور خودمون م میدار-

کرد، نگاه کردم وچشمم خورد به خط  یکه اشاره م یقبر بزرگ به

تو ذهنم داشت اون زبان  یکیانگار . قبر بود يکه باال یبیو غر بیعج

. دیگوشم سوت کش ه،یاون قبر چ دمیفهم یکرد و وقت یرو ترجمه م

 . دنم بشهتا مانع از افتا دمیرفت و دست پدرامو محکم چسب جیسرم گ
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 يبا دقت قبرا. بودمش دهیتو خوابام د يچند بار. قبر، قبر من بود اون

و ترسناك  اهیکدومش اون قبر س چیه. اطراف قبرم رو نگاه کردم

 . دمیکش یقیناخودآگاه نفس عم. نبود اوشیس

 چیهم ه میکه اون مترجم ذهن نیاما هم دمیفهم یدست خط رو نم اون

 .راحت شد المیترجمه نکرد، خ اوشیکدوم از اسما رو به اسم س

 :به دستم آورد و زمزمه کرد يفشار پدرام

 .حسام-

 يکه با لبخندآسوده ا يرمردیبه پ دمینگاهشو دنبال کردم و رس ریمس

. تنش بود يخاکستر رهنیپ هیشلوار گشاد و  هی. کرد ینگاهمون م

آرامش  یمشک يو کوتاهش با اون چشما دیدست سف هی يموها

 . نانهیمرد قابل اطم نیحس رو داد که ا نیا بخش، بهم

***** 

 هی. دریاز دفترچه تلفن کندم و دادم دست حاج ح يدیسف ي برگه

 . نوشتیکه رو کاغذ م ییزایشدم به چ رهیخودکارم دادم دستش و خ

 »ریشاذنوش مرطونس قطم نوشیمرنوش رب نایمشل نایمکسلم خایتمل«

 :دمیپرس يکنجکاو با

 ؟یچ یعنی نایا-
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 .زد و کاغذ رو لوله کرد يلبخند

نشده اما اگه  ریهنوز تسخ. پسر نینرفته تو جسم ا یکه گفت یاون جن-

 .پسر دور نکنم، تا صبح کارش تمومه نیجن رو از ا

اون سنگ رو به طرف مرده  انیعذاب وجدان فکر کردم که اگه ک با

 که دستش بود، یبا نخ دریحاج ح. کرد، االن من جاش بودم یپرت نم

کارش تموم شد،  نکهیبه محض ا. کرد زونیآو انیکاغذ رو به گردن ک

 .هال خورد منو از جا پروند شهیبه ش یسنگ

 :دستشو رو پام گذاشت و آروم گفت دریح حاج

 . کنن یدارن مقابله م. ستین يزیچ. نترس پسر-

با ترس از جام . رو شکوند شهیخورد و ش شهیبه ش يا گهید سنگ

بلند . خونسرد از جا بلند شد و سنگ رو برداشت دریاما حاج ح دمیپر

 :گفت

 .یوراء اهللا منته سیسمع اهللا لمن دعا ل یاهللا و کف یحسب-

 يا گهیهر لحظه منتظر بودم سنگ د. رونیسنگ رو پرت کرد ب بعد

 . نشست انیبرگشت و دوباره کنار ک دریحاج ح. نشد يپرت شه اما خبر

. بود هوشیب انیآورده بود، ک رونیون بما رو از قبرست دریحاج ح یوقت از

ولش  حالیبند آورده بود و همون طور ب شوینیب يزیخون ر دریحاج ح
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بود که چرا  دهیازش پرس یپدرام شاک یوقت. يبخار يکرده بود جلو

لبخند زده  دریده، حاج ح یانجام نم انیبهتر شدن حال ک يبرا يکار

 :گفته بود بونبود و مهر

اگه االن دعا . پسرم ستیدعا نوشتن ن يبرا یاالن ساعت خوب-

 .کنم یفقط حالش رو بدتر م سم،یبنو

و در  مینشسته بود انیسر ک يباال د،یشده بود که تا طلوع خورش نیا

بعد از طلوع . میکرد ینگاه م انیک ي نهیرفتن س نییسکوت به باال و پا

از خونه  که زیرو فرستاده بود دنبال چند تا چ دیفر دریحاج ح د،یخورش

 . خوند یدعا م انیسر ک يو خودش داشت باال ارهیاش ب

 

 )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 ساخته و منتشر شده است

 

تو اتاق نشسته بودن و در هم بسته  دریبچه ها به دستور حاج ح همه

نترسن و  یتا الک مینکرده بود داریهم که خواب بودن، ب ییکسا. بود

و  ادیداد و فر يگفته بود که اگه صدا دیبا تاک دریحاج ح. نگران نشن

که هنوز خودم ازش  یلیوسط به دل نیا. تو هال انین دن،یکمک هم شن
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بمونم و تو کاراش  انیبه من اجازه داده بود باال سر ک تم،خبر نداش

 .کمک کنم

 صیبتونن دورگه ها و جن ها رو از هم تشخ رهایزدم جنگ یم حدس

منو تو اتاق نگه  دریدورگه بودنم باعث شده حاج ح نیهم دیشا. بدن

 .داره

 به تو جلو اومده بود، پسر جان؟ بیجن به قصد آس اون یگفت-

 :و گفتم دمیگونه ام کش يدستمو محکم رو کف

 .اوهوم-

 بال سرش اومده؟ نیپسر، ا نیو فقط به خاطر سنگ پرت کردن ا-

 .فک کنم-

 :گفت نانیشد تو چشمام و آروم و با اطم رهیبلند کرد و خ سرشو

 . ادیت سر تو بتونس یپسر اومده، م نیکه سر ا ییبال نیا-

 .دونم یم-

 نیا. هاشون هم خطرناکه تیعصبان. شنیم یزود عصبان یلیجنا خ-

 .تو کرده يکردن اون جن، در واقع خودشو سپر بال یپسر با عصبان

 .دونم یم-

 .پسر آورده، جن نبوده نیبال رو سر ا نیکه ا یکس نیاما ا-
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 :دمیابرو باال انداختم و پرس. تعجب کردم یلیحرفش خ نیا با

 .بوده یپس چ-

شانس . و اونجا پر از ارواح و اجنه س دیمحله ممنوعه بود يشما تو-

 یبهتون حمله م یاگه جن. روح بهتون حمله کرده هیکه تنها  دیآورد

 يجنا تو محله . نیبرد یکدومتون جون سالم به در نم چیکرد، ه

 .شهیم شتریممنوعه قدرتشون ب

 شتریچرا قدرت جنا اونجا ب. جالبه یلیمن خ يممنوعه برا يمحله  نیا-

 شه؟یم

 نیکه دوستت به خاطر نجات تو به ا نهیمهم ا. ستیاالن مهم ن نایا-

 .پس بهش کمک کن. روز افتاده

 کار کنم؟ یچ-

 .کاغذ و قلم بردار هی

 دریحاج ح يکاغذ و خودکار برداشتم و منتظر و آماده جلو هیرو اپن  از

 . نشستم

 پسرم؟ یحمد و ناس و فلق رو حفظ يسوره ها-

 .فک کردم و بعد جواب مثبت دادم کمی
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بد خط بودنش  ایو درشت بودن  زیر. سشونیهر کدومو ده بار بنو-

 .سیو درست بنو قیفقط دق. ستیمهم ن

کاغذ، در عرض ده  کهیت هیکل اون . تکون دادم و مشغول شدم سرمو

نوشته بودم که خودمم به  زیاونقدر ر. سه تا سوره نیپر شد از ا قهیدق

 . تونستم بخونمش اما مطمئن بودم که درست نوشتم یزور م

 :داد دستم و گفت گهیکاغذ د هی دریکارم تموم شد، حاج ح تا

 .سیده بار از حمد و فلق و ناس رو بنو نمیرو ا-

متوقفم  در،یحاج ح يو خواستم دوباره شروع کنم که صدا دمیکش یپوف

 :کرد

 .با مشک و زعفرون. با خودکار نه-

 ارم؟یاز کجا ب قایمشک و زعفرون رو دق نیخوب ا-

 :لب گفت رینگاه کرد و ز رونیاخم از پنجره به ب با

و بگو  دیپسره، فر نیپسر کجا مونده؟ پسر جان زنگ بزن به ا نیا-

تا چند ساعت  دیساعت مخصوص هر دعا که بگذره، با. عجله کنه

 .ستیپسر هم خوب ن نیحال ا. میمعطل بش

جمله  هیتو  دریکه حاج ح ییها "پسر"احمقانه داشتم تعداد  یلیخ

 :شمردم که تشر زد یگفته بود رو م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٤٧٩ 

 .عجله کن پسر-

بعد، با نفس نفس  هیزنگ زدم که قطع کرد و چند ثان دیبه فر یگوش با

که دستش بود رو به  یگفت و ساک یسالم. خودشو انداخت تو خونه

 .داد دریحاج ح

. کردم داشونیتو هاله، بعد من تو اتاق پ لتیوسا یگیبه من م یحاج-

 .تو صندوق يساکتم که تو گنجه نبود، گذاشته بود

توش داشت،  يزرد کدر بایتقر عیرو که ما یبا لبخند، ظرف دریح حاج

 :داد به من و گفت

 سیخودنو نیتو ا زیبر نویا... حواس برام نمونده. پسر گهیشدم د ریپ-

 .سیبنو نیو با ا

 . شدم سیرو گرفتم و مشغول پر کردن خودنو سیو خودنو ظرف

 :دینشست و پرس انیکنار ک دیفر

 حالش چطوره؟-

 .شهیپسر کارش رو تندتر انجام بده، بهترم م نیاگه ا. خوبه-

تموم شد و  سیودنوکارم با خ. دادم دریحاج ح لیتحو يشخندین

 . کاغذ شدم يها رو هیمشغول نوشتن آ
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و  دریزرد رنگ رو دادم به حاج ح يها هیکه رو پر شده بود از آ يکاغذ

زرد  عیکه اون ما یاونم در کمال تعجب من، کاغذ رو انداخت و ظرف

 . توش بود

 :داد حیتوض د،یکنجکاو منو د ي افهیکه ق دریح حاج

که  نیپسر که بهوش اومد، از ا نیا. مشک و زعفرون و آبه نیا-

 .شهیبخوره، خوب خوب م

ها رو با خودکار روش نوشته بودم، برداشت و کنار  هیکه آ يکاغذ

 .کرد زونیبود، آو انیکه دور گردن ک يکاغذ

 

که دستشو گذاشته بود رو  دریشدم به حاج ح رهیو خ دیکنار فر نشستم

 انیکه گذشت، ک کمی. کرد یزمزمه م يزیچ لب ریو ز انیک یشونیپ

باال و  یوقت. نیجون و شل، افتاد زم یب یلیخ هویخورد و  يدیتکون شد

خواستم از جام بلند شم و به حاج  دم،یند نشویرفتن قفسه س نییپا

دستمو محکم گرفت و آروم  دیاما فر. کشه ینفس نم انیبگم ک دریح

 :پچ پچ کرد

 .و حرف نزن نیبش-

برگردوندم  عیسرمو انقدر سر. دیمنو از جا پر ان،یبلند ک ادیفر يصدا

مثه  انیک. گفتم یآخ اریاخت یسمتش که گردنم رگ به رگ شد و ب
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. دیکش یخورد و از ته دل داد م یکه تشنج کردن، تکون م ییکسا

تو  انیک دنیکرد اما انقدر از د یم تیبلندش گوشمو اذ ادیفر يصدا

که بذارم  اوردمیدستمو باال ن یکه حت بودم دهمتعجب ش تیاون وضع

 .رو گوشام

 اوردیزانوهاش و با زانو به گوشاش فشار م نیسرشو گذاشته بود ب دیفر

از اون طرفم دست منو اونقدر سفت گرفته بود که حسش . تا نشونه

 . کردم ینم

از  دریساکت شد، حاج ح یوقت. انقدر داد زد که سرم درد گرفت انیک

سرجاش نشست و با  عیسر انیک.جاش بلند شد و به آشپزخونه رفت

 هیبود که با  ییکسا هیاش شب افهیق. تعجب به دور و برش نگاه کرد

. سیو خ دهیو ترس جیهمون قدر گ. شدن داریاز خواب ب خیپارچ آب 

آروم  دیفر. شیشونیبود به پ دهیاونقدر عرق کرده بود که موهاش چسب

از تو اشپزخونه  دریحاج ح يصدا. نگاه کرد انیو به ک سرشو باال آورد

 :بلند شد

 که انقدر شجاع شده؟ يپسر چه کرد نیبا ا-

آب از آشپزخونه  وانیل هیپرسه که با  یسوال م یبودم داره که ک مونده

 :زدم و گفتم يلبخند مسخره ا. شد رهیاومد و منتظر به من خ رونیب
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 د؟یگیکدوم پسرو م... امممم-

 .و بهش لبخند زد انیآب رو داد دست ک وانیل

 .گمیخودمون رو م دیفر نیا-

 .نکردم شیکار چیخوب ه. آها-

نگام کرد و  رهیخ رهیبرگشت سمتم و چند لحظه خ يلبخند مرموز با

دور گردنش رو نشون داد و  يکاغذا. انیبعد دوباره برگشت سمت ک

 :گفت

 .خودت بذار کیجا نزد هی ،یحموم هم رفت. مدت نگه دار هیرو تا  نایا-

 .اون زعفرون و آب رو داد بهش بعد

 .با آب بخور نمیا-

 رهیخ. بهش گفته شده بود رو انجام داد یچون و چرا هر چ یب انیک

خواستم بدونم فازش از نجات دادن جون  یم. انیشدم به صورت ک

 .دونست ممکنه خودشو تو خطر بندازه یکه م یاونم وقت. بوده یمن چ

 .شده یدرمونده ها رو گرفته که انگار چ ي افهیق نیهمچ-

 :و گفتم دیسمت فر برگشتم

 ؟یچ-
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سرمو به . گرفت و با تعجب بهم نگاه کرد انیو ک دریاز حاج ح نگاهشو

 :دیپرس جیگ. تکون دادم هیچ یمعن

 ؟یچ-

 .دمیکه من االن پرس نویا-

 ه؟یچ یخوب چ-

  ؟یگیچرا چرت و پرت م-

 :سرشو خاروند و گفت پشت

 ؟یچ يدیپرس یچ يخوب برا-

 .چون از حرفت تعجب کردم-

 حرفم؟ کدوم حرفم؟-

 نیدرمونده ها رو به خودش گرفته و از ا ي افهیق انیک یگیکه م نیهم-

 .حرفا

بعد بدون . نگفت يزیشد و چ رهیواکنش فقط بهم خ یب هیچند ثان هی

 :گفت دریجواب منو بده، به حاج ح نکهیا

از  یکیتو بدن  ادیبوده، مثال ب انیتو بدن ککه  یامکان داره اون جن-

 ماها؟

 چطور؟-
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 .فک نکنم حالش خوب باشه. گهیچون حسام داره چرت و پرت م-

 :تو سرش و معترض گفتم زدم

 .یگیچرت و پرت م يخودت دار. يهو-

 :و گفت دیمال سرشو

 .من اصال حرف نزدم که. زدم یحرف نیمن همچ یگیم ياخه دار-

بزنم تو سرش  گهیدونه د هیخواستم . کنه یم تمیدونستم داره اذ یم

و دست  شمیاومدم پ دریحاج ح. و ازم فاصله گرفت دیکه سرشو دزد

 :دیگذاشت رو شونه ام و پرس

 شده پسرم؟ یچ-

 گهیزنه، بعد م یدر گوش من داره حرف م. یکنه حاج یم تیداره اذ-

 .من حرف نزدم

 :از اونور گفت دیفر

 .نزدم یجون شما من اصال حرف-

 :بهش رفتم که مظلومانه گفت يغره ا چشم

 .جون تو-

 یکس در،یو حاج ح انیو ک دیجز من و فر. شک به اطرافم نگاه کردم با

حرف زدن نداشت و اگه هم داشت، در  يکه اصال نا انیک. تو هال نبود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٤٨٥ 

. بود انیکه حواسش به ک درمیحاج ح. زد یمورد خودش اون حرفو نم

 بوده؟ ینزده، پس ک یحرف دیاگه واقعا فر. دیمن و فر میموند یم

 .یکردم شوکه بش یفکر نم. دیببخش-

 يصدا. صدا آشنا بود نیا. کردم زیسرجام نشستم و گوشامو ت صاف

کردم،  یهر چقدر فک م. دختر آشنا بود هی يصدا. نبود انیک ای دیفر

. و دخترونه فیظر يصدا هی. دمیصدا رو کجا شن نیاومد که ا ینم ادمی

 دمش؟یجا شنک

کردم شد و  یرو با دقت نگاه م واریمن که در و د الیخیب دریح حاج

 :هم آروم آروم اومد سمتم و در گوشم گفت دیفر. انیک شیرفت پ

 ...بود انیکه تو بدن ک یاون جن گمیم-

 خوب؟-

 جا باشه؟ تو هال؟ نیتونه االن ا یم-

 چطور؟-

اون جنه، قصد ترسوندن و  دیشا. گمیم يجد. نزدم یآخه من حرف-

 . کردن ما رو داره تیاذ

اون  دیشا. گفت ینم راهیهم ب یلیخ. باال رفته بهش نگاه کردم يابرو با

 .زنه یجن تو هاله و داره در گوشم حرف م
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اخمام درهم  يدفعه ا هی. رو کمرم نشست يفکر، عرق سرد نیا با

دخترونه  ياصد نیتونه ا یمگه اون جن مرد نبود؟ پس چطور م. رفت

 مال اون باشه؟ 

تونن هر نوع  یبار گفته بود تو نت خونده جن ها م هی ایاومد که س ادمی

 . که آدم اشتباه کنه يطور. کنن دیرو تقل ییصدا

 . فک نکنم زایچ نیبه ا گهیکردم ذهنمو منحرف کنم تا د یسع

 :از جاش بلند شد و گفت دریح حاج

 .دیباش نیمواظب ا. برم پسرا گهیمن د-

 :ادامه داد زیآم دیاشاره کرد و تهد انیک به

 .دیسمت محله ممنوعه نر گهید-

اما من . میحرف گوش کن، سر تکون داد يمثل بچه ها دیو فر من

. تو اون قبرستون رمیهم که شده، م گهیبار د هی يمطمئن بودم برا

 هیکه اسم من روش حک شده بود، برام مثل  یهنوز اون قبر بزرگ

 . مونده بود یحل نشده باق يمسئله 

برگشت،  یوقت. کرد یرو تا دم در همراه دریبلند شد و حاج ح دیفر

 :نشست رو اپن و گفت

 .یحس گمیم-
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 .و درد یحس-

 :توجه به من دوباره گفت یزد و ب يشخندین

 ؟یحس-

 .بنال. زهر مار-

 .ده یجواب تلفنامونو نم اوشیس-

اونم . ده یجواب تلفنا رو نم اوشیس. شدم تو چشماش رهیحرف خ یب

 یتو دستش بود و با بوق اول جواب م شیگوش شهیکه هم یاوشیس

 . داد

. گفت نگرانته یم. قبرستون، زنگ زد میبر نکهیقبل از ا شبید-

 .دهیگفت خوابتو د. دیلرز یصداش م

 هیفقط  ؟یچ یعنی نیداد، ا یانقدر نگران بود و جواب نم اوشیس اگه

 ...دیرس یاحتمال به ذهنم م

درو باز کردم و با چشم دور اتاق رو . و رفتم سمت در اتاق دمیجا پر از

با . واضح و تو چشم بود یلیخ هیبق نیب یبزرگ عل کلیه. نگاه کردم

خواست بهم حمله  د،یمنو که د. دیلگد زدم تو ساق پاش که از جاش پر

ام داغون  افهیاحتماال اونقدر ق. ام افتاد افهیور شه که تازه چشمش به ق

 :دیبا هول پرس. شه یتالف الیخیو نگران بود که ب
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 مرد؟ انیک-

 ده؟ یجواب نم ایس یدونست یم-

 هیبرداشتم و  زیخ فمیبه سمت ک. خبر داشته دمیکه کرد، فهم سکوت

 :در همون حال گفتم. دمیو پوش دمیکش رونیاز توش ب وریپل

 .رفته یکدوم قبرستون مینیپاشو بب. یپاشو عل-

 .يوا... اوشیقبر س... قبرستون... دفعه خشکم زد هی

سر . کردم شتریب دنمویلب گفتم و سرعت لباس پوش ریز ینیحس ای

 :کرد، داد زدم یخواب منو نگاه م جیکه هنوز گ یعل

 . گهید پاشو د-

 یعل. شدن اما مهم نبود داریدادم چند تا از بچه ها از خواب ب يصدا با

اونقدر به خاطر . از جا بلند شد و مشغول عوض کردن لباساش شد

. دنیاتاق خواب نینبود دخترا هم تو هم ادمیهول کرده بودم که  اوشیس

که فقط شلوار تنمه، تازه  دمیبا زهرا چشم تو چشم شدم و فهم یوقت

. رونیانداختم و زود از اتاق زدم ب نییسرمو پا. شدم ورشونمتوجه حض

هولش . کرد ینگاه م رونیرو اپن نشسته بود و از پنجره به بهنوز  دیفر

 :و گفتم نییدادم پا

 .ایخونه س میبپر بر-
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 .باشه دهیفقط خواب دیشا-

 . انقدر بخوابه ستیو خواب؟ کواال که ن ازدهیخواب؟ ساعت -

 :اومد و گفت رونیحاضر و آماده از اتاق ب یعل

 .میبر-

 :دیو پرس رونیام اومد بکه پدر میدیپوش یم میداشت کفشامونو

 شتابان؟ نیبه کجا چن-

توجه بهش، از پله ها  یب. پدرامو نداشتم يایمزه پرون يو حوصله  حال

و زود بر  میداد که کار دار حیبراش توض دیکه فر دمیو شن نییرفتم پا

 .میگرد یم

ترس و  یاونم با کل. شد ینم شتریتا ب 60از  دیفر نیماش سرعت

. شه یاز هم متالش نیوقت ماش هیکه نکنه  میلرزش توش نشسته بود

. داد یگرفت که جواب نم یرو م ایس يبا اصرار من داشت شماره  یعل

 :گفتم یبا نگران

 .رشیبگ گهیبار د هی-

. شد يریمن، دوباره مشغول شماره گ یبدبختم واسه خاطر دلخوش اون

 یم. اوشیبود و اسم قرمز س اهیسنگ قبر س هی ریجلو چشمم فقط تصو

 .جون مواجه شم یجسد ب هیبا  ا،یبرسم خونه س یوقت دمیترس
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 نکهیا يبرا. اون قبرا صد در صد هشدار بود دنید. احمق بودم چقدر

ول کردم و  اوشویبعد من خر س. در خطره ایخودم و س یبفهمم زندگ

 . اومدم سفر

سرمو گذاشتم . جمع کردم تو شکمم و دستامو دورش گره زدم پاهامو

 :لب گفتم ریرو زانوم و ز

 ایممکنه س یدونست یم یوقت. يخر. ییاحمق به تمام معنا هیتو -

 آخه؟ يبشه، چرا ولش کرد شیطور

 نکهیبدون ا یعل. کرد تیهم سرا یو عل دیکم استرس من به فر کم

 یرو م ایس يهم شماره  بگم، خودش تند تند و پشت سر يزیمن چ

 گهیکه د يکرد؛ طور ادتریز کمیرو  نیهم سرعت ماش دیفر. گرفت

 . موتور در اومده بود يصدا

 :کردم یدلم داشتم التماس م تو

 .فقط زنده باشه. زنده باشه. زنده باشه-

بودم  دواریفقط ام. کرد یداشتم و مدام خودمو سرزنش م يبد احساس

 دهیدونستم چرا افکارم به سمت مرگش کش یاصال نم. زنده باشه ایس

 .دمید یرو جلو چشمم م اوشیقبر س ریتصو یشد اما ه یم
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حرص  ياون راه برا ،یو منتظر تموم شدن راه ياسترس دار یوقت

آخر سر . ادیکه جونت در ب شهیم یدادن تو هم که شده، اونقدر طوالن

دو  يکایدپارك کرد، ساعت نز ایس يخونه  يبا غرغر جلو دیفر یوقت

و هجوم بردم سمت زنگ و پشت سر هم  رونیب دمیپر نیاز ماش. بود

 یعل. از استرس قلبم تو دهنم بود. بود دهاشکم در اوم. زنگ زدم

 :دستشو گذاشت رو شونه ام و گفت

 .درش بازه-

. شد یم دهیکه الش باز بود و به وضوح د يشدم به در ورود رهیخ

در باز هم  نیهم. بودمش دهیاز حدم، ند شیاحتماال به خاطر استرس ب

 .بود یشوم ينشونه 

 :از تو همون راهرو داد زدم. باز کردم و رفتم تو درو

 .ایس. اوشیس-

تو  ایاز س ياثر. بود یهال خال. کرد یم شتریخونه، ترسمو ب سکوت

و مردد  ستادمیاتاقش ا يدر بسته  يجلو. شد ینم دهیآشپزخونه هم د

رو به رو  يزیدرو باز کنم و با چ دمیترس یم. دمش رهیخ رهیبه دستگ

. شم که تا آخر عمرم خودمو واسه خاطر احمق بودنم سرزنش کنم

 :گفت یکه م دمیاز کنارم رد شد و صداشو شن دیدست فر
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 ؟یکن یاستخاره م-

. دمیکش ینفس راحت. تو اتاق نبود یچیه ،یکمد و تخت و پاتخت جز

رو از  ایس یگوش یعل. میرو به رو نشده بود يزیچ يحداقل با جنازه ا

 :برداشت و گفت یرو پاتخت

 .روزهیمال د شیآخر. سکالیو نه تا م ستیصد و ب-

 :ابرو باال انداخت و نشست رو تخت دیفر

 نزده؟ شیدو روزه دست به گوش یعنی روز؟یمال د-

 .نگاهم نکرده شیاونقدر سرش شلوغ بوده که به گوش دیشا-

 ده؟یشنزنگشم ن يصدا-

پنج تا شلوار و پونزده . به لباساش انداختم یکمدو باز کردم و نگاه در

. و کت و شلوارش؛ همه سرجاشون بودن راهنیو سه تا پ شرتیتا ت

 :کردم و گفتم سیلبمو خ

 .رفته باشه رونیتونه ب یپس نم. لباساش سر جاشه يهمه -

 :تخت رو نگاه کرد و به مسخره گفت ریخم شد و ز دیفر

 ...نجیا اوشیس. نجاستیا دیشا نمیار بببذ-

 یو به عل نییپا دیاز رو تخت پر عیسر. دیحرفش تو دهنش ماس هیبق

 :گفت
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 .میکمک کن تخت رو جا به جا کن-

 رهیکنار رفت، دا یتخت که کم. اخم کرد اما به حرفش گوش داد یعل

 يهر سه خشک شده به اون قرمز. تخت معلوم شد ریبزرگ قرمز ز ي

 :زمزمه کرد دیو فر میرنگ نگاه کرد رهیت

 ...اوشیس يوا... خونه-

توجه هر سه مون به . بسته شد و ما رو از جا پروند یاتاق ناگهان در

در  د،یوز یکه م يدیبالکن اتاق جلب شد که درش باز بود و باد شد

 . فک کنم ينطوریالبته من دوست داشتم ا. اتاق رو بسته بود

. و کنجکاو ابرو باال انداختم دمیرو پشت پرده د یخوردن جسم تکون

 یرو ثابت نم يزیچ چیاون خون ه. آروم آروم به سمت بالکن رفتم

خون، منو واسه  کمی. نبود يخبر اوشیکه از خود س یکرد؛ نه تا وقت

بود که احتمال  ییجا نیبالکن آخر. کرد ینم دیناام ایکردن س دایپ

 .باشهاونجا  ایداشت س

 یچشمم خورد به دختر نوجوون. کامل باز کردم و پرده رو کنار زدم درو

همون . در مشت شد رهیدستم رو دستگ. کرد ینگاهم م میکه مستق

 . بودمش دهیپشت منبع آب د ال،یبود که تو و يدختر

 .آشنا بود بیکه عج یو داغون یخون کریپ. پاهاش ریافتاد به ز نگاهم
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سمت بدن آش  دمیدو. اونجا نبود گهیپلک زدن، دختر د هی يفاصله  تو

صورتش  ياز سرما. دشیو الشش و دستمو گذاشتم رو صورت سف

 :افتادم و داد زدم هیناخودآگاه به گر. وحشت کردم

 .انیب. یعل د،یفر-

 :دمیشدم بهش و نال رهیخ

 .اوشیس-

********* 

در باز  ه،یدر عرض چند ثان. به در دمیو محکم کوب دمیکش یقیعم نفس

 :شد و پادرا گفت

 . جان دیول يخوش اومد-

 :و گفتم دمیرو هم ساب دندونامو

 .نمیخوام پدرمو بب یم-

 :دوباره و بلندتر گفتم. زد و سرشو کج کرد یجیگ لبخند

 کجاست؟. نمیخوام پدرمو بب یم-

 .داره یبه وقت قبل ازیشخص مهم ن هی دنیکه د یزن یقطعا حدس م-

 .من پسرشم-

 :قدم عقب رفت و گفت هیدارم،خاطر  به
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 .میزن یدر موردش حرف م. تو ایب-

رفتم به سمت  میاز کنارش رد شدم و مستق. در کنار رفت يجلو از

 .سالن

. من، با تعجب بلند شدن دنیرو مبال نشسته بودن و با د نایو س سپهر

 :توجه بهشون، برگشتم سمت پادرا و گفتم یب

 . نمشیخوام بب یبهش بگو م-

 چرا؟-

 چرا داره؟ نم،یبخوام پدرمو بب نکهیا-

 :کنار پسراش و گفت نشست

 افتاده؟ یاتفاق-

خبرا که زود . مسخره س گه؟ید یدون ینم یچیشما ه یعنیاتفاق؟ -

 .دست شما دیرس یم

 .شده یو آروم بگو چ نیبش ؟یخواهش کنم داد زن شهیم-

 :بار سوم گفتم ياز جام تکون بخورم، برا نکهیا بدون

 .نمیخوام پدرمو بب یم-

 .شهینم. گفتم که-

 چرا؟-
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 یم. میکن يزیبرنامه ر دیبا. بفرستمت اونجا یتونم انقدر ناگهان ینم-

و حضور  یدروگه ها حضور نداشت يوقت تو جامعه  چیتو ه یدون

 .شهیترس م جادیباعث ا تیناگهان

 .بده تیکه اهم هیک. به درك-

 :شونه باال انداخت و گفت خونسرد

 .ستیمن ن يکار ي طهیپدرت، تو ح یحال دادن نشون به هر-

 :رفتم سمت در، گفتم یو همون طور که م دمیپا چرخ يپاشنه  رو

 .برام ستیهم سخت ن یلیکردنش خ دایپ. به درك-

 :سپهر بلند شد يصدا د،یرس رهیکه به دستگ دستم

 .صبر کن-

 .ستادمیزدم و سرجام ا یکمرنگ لبخند

 ؟ینیپدرتو بب يخوا یم یچ يبرا-

 :دمیسمتش و توپ برگشتم

 .اونش به خودم مربوطه-

 :و گفت دیکش ینفس پادرا

 .پدرت شیپ میتا با هم بر نجایا ایشب ب. باشه-

 .من تا شب فرصت ندارم-
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 .ایعصر ب-

 .نمشیخوام بب یاالن م نیمن هم-

 .شهینم-

 .کنم یم داشیباشه خودم پ-

 :دیاز جاش بلند شد و با شک پرس پادرا

 ؟یکن دایپدرتو پ یتون یم يچطور ؟يچطور-

 :زدم و خونسرد گفتم یکج لبخند

 .یکه قدرتمنده رو با قدرتش آشنا کن یخطرناکه کس یلیخ-

 :زد و گفت یلبخند کج نایس

 .یدون یدر مورد قدرتت نم زایچ یلیتو هنوز خ-

 .کنم دایدونم که بتونم باهاش پدرمو پ یم يمطمئنا اونقدر-

 ؟یاز قدرتت استفاده کن يدیچطور فهم-

 .خودمو دارم يمنم روشا-

اونا، از خونه زدم  يبهت زده  يتوجه به چهره ها یباز کردم و ب درو

 . رونیب

 اینجات س يدونست برا یصد در صد اون م. کردم یم دایبابا رو پ دیبا

 . من، بابا بود دیفعال تنها ام. بکنم دیبا کاریچ
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********* 

و چشمامو  ایس ينشستم وسط هال خونه  یبود وقت يزیاحساس غر هی

خروش کم قدرتم رو حس . کنه تیام منو هدا زهیاجازه دادم غر. بستم

گذاشتم تو تموم وجودم . باال دمشیچنگ زدم بهش و کش. کردم یم

که  دینکش یطول. کنم دایهم نامم رو پ يبچرخه و بعد خواستم انرژ

گرفت و بعد من از خودم جدا دورمو  یاه رنگیس ياحساس کردم هاله 

 .شدم

 زیم هیفرش رنگ و رو رفته و  هی. و ساده یو معمول کیاتاق کوچ هی

اتاق نه . شد یم دهیبود که د ییزهایتنها چ ینفره و دو تا صندل شیش

اما صبر  نجایدونستم چطور شد که اومدم ا ینم. در داشت و نه پنجره

قدرتمو به طور  یدونست وقت یپادرا نم. ادیم شیپ یچ نمیکردم تا بب

فقط . تونم ازش استفاده کنم یراحت هم م یلیخ ارم،یب دستکامل به 

خواستم به موج خروشان درونم منتقل کنم و  یرو که م يزیبود چ یکاف

 .دمیرس یبه خواستم م... بوم

 :گفت یمردونه و بم يرو شونه ام نشست و بعد صدا یکس دست

 .یبکشون نجایکه منو به ا يندحد قدرتم نیدونستم تا ا ینم-

 .برگشتم سمتش که رگ گردنم گرفت و آخم به هوا رفت عیسر اونقدر
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قهوه  يصاف و چشما يمتوسط و لبا ینیب. شدم به مرد رو به روم رهیخ

 یآدم کپ هیانگار داشتم . برام آشنا بود یلیخ دشیو پوست سف يا

و  شیکه اگه ر من بود هیاونقدر شب. کردم یشده از رو خودمو نگاه م

لبخند . کنم ینگاه م نهیکردم دارم تو آ یمدل موهاش نبود، فک م

 :گفت یزد و به شوخ یکمرنگ

 .خوشحالم پسرم دنتیمنم از د-

مشخص با  يچهره  هیتو ذهنم . تصوراتم نبود هیبابا اصال شب... خوب

 یو دهن در نظر نگرفته بودم اما حداقل فک م ینیحالت چشم و ب هی

 قایمن انگار دق يمرد رو به رو نیا. مسن تر باشه کمی دیکردم بابا با

 .هم سنم بود

 .يدیممنون که پرس. خوبم-

 يزیچ نکهیبدون ا. بود شتریاز من ب شمیظاهرا حس شوخ طبع خوب

مرد،  نیتا هضم کنم ا دیکش یطول م کمی. شدم بهش رهیبگم خ

 .بابامه

اما ... ا اون مرد ازدواج نکنهبهش گفتم که ب یلیمادرت چطوره؟ من خ-

اما  تیتو بچگ يشد تیدونم چقدر اذ یم. بله رو داد يسر لج و لجباز

 نمیب یخوب االن م... ازت نداشتم يجز دور يباور کن منم چاره ا
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... يشد پیو خوشگل و خوش ت يدیقد کش. واسه خودت يشد يمرد

 .يشد نم هیشب قایدق یعنی

اخالقشم . پدر متواضع و فروتن بود يآقا نیچقدر ا. باال انداختم ابرو

ادم خشک و سرده که با هر  هیکردم بابا  یفک م. طبق تصوراتم نبود

 يادیخورده ز هیمرد  نیا. کنه یبرخورد م لش،یبرخالف م يزیچ

 .کرد یرفتار م یمیصم

ام اما  افهیخوش ق یلیدونم خ یم ؟ينکنه زبونت رو از دست داد-

 .يزل زدن به من بردار بز نیع نیبهتره دست از ا

 ؟یتو پدرم-

-نکردم؟ یمعرف. ا 

 :به خودش گرفت و سرشو باال برد يجد حالت

. مرد جامعه نیتر افهیخوش ق. دورگه ها يرهبر جامعه . بارمان هستم-

 .پدر تو هم هستم. آها... اممم

 نیع. نشون بدم یدونستم چه واکنش یواقعا نم. چند بار پلک زدم هی

 . نگم يزیدادم چ یم حیکردم و ترج یمونگال فقط بهش نگاه م

 ؟یگرفت ادیکارو  نیاز کجا ا ینگفت. یآخ راست-

 کار؟ یچ-
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 ...يایانتقال روح به دن-

 :حرفشو خورد و گفت د،یمنو د ي افهیدرهم رفتن ق یوقت

 .ولش کن یچیه... امم-

 :اشاره کرد و گفت ایصندل به

 .حرف زدن راحت تره و تو هم زبونت باز بشه مینیفک کنم اگه بش-

 :گفت م،ینشست یوقت

 ؟یانقدر ناراحت یاز چ-

 :تعجب بهش نگاه کردم و گفتم با

 گفته من ناراحتم؟ یک-

 .دونم ینم لشویکه دل ؛یو البته عصبان-

 م؟یمن ناراحت و عصبان یفهم یاز کجا م-

 :زد و گفت يمرموز لبخند

اگه نتونم احساسات طرف مقابلم که . جامعه ام هیمثال من رهبر -

 .بخوره تو فرق سرم يپسرمم هست رو بفهمم، اون مقام رهبر

 :زود خندمو جمع کردم و گفتم. خندم گرفت ناخودآگاه

 اینجات دادن س يبرا... ازت بپرسم يزیچ هیتا فقط  نمتیخواستم بب-

 بکنم؟ دیکار با یچ
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و  نهیسال اومده منو بب 26سرم بعد پ! يقرار داد ریمنو تحت تاث. يوا-

 !منه يبرا یجز دلتنگ يزیچ لشیدل

 رهیخ رهیخ کمی. تو حدقه چرخوندم و تو سکوت منتظر شدم چشمامو

 :نگام کرد و بعد گفت

داشت که همراه  نویدوستت شانس ا. نباش پسر یاوه انقدر احساسات-

 .داد تنها بمونه حیتو و در امان باشه اما ترج

 .نهاش گذاشت من بودمکه ت یاون-

 نه؟. ادیکه باهات ب یازش خواست-

 :کردم و بابا ادامه داد اخم

فرستادم که مراقب  ییمن براش هشدار ها. خودشه ریپس تقص-

کار هم فقط به خاطر  نیا. از تنها موندن ترسوندمش. خودش باشه

 .خود اون انتخاب کرد که تنها بمونه. با تو بود که انجام دادم شیدوست

 .بال سرش اومده نیبا من ا یفقط به خاطر دوست ایس-

 !باشه لشیاز دال یکی تونهیم-

 :شونه باال انداخت و گفت یالیخیبگم، با ب يزیمن چ نکهیاز ا قبل

تنها راه نجاتش، نابود کردن . ستیاز من ساخته ن يبه هر حال کار-

 یجن که نم هیکردن  دایکه پ ییاز اونجا. زده بیکه بهش آس هیزیچ
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 ادیتونم بگم ز یفقط م ه؛یممکن ریهمه جن، کار غ نیا نیب مش،یشناس

 .متاسفم. نباش دواریبه زنده موندن دوستت ام

فکر  کمی. شد ینم دهیتو چهره اش د ایبه خاطر حال س یتاسف چیه

 :کردم و گفتم

 ؟یبرن چ نیاگه تمام جن ها از ب-

قدرت من و تو . کنه يکار نیخود خدا چن نکهیمگه ا. امکان نداره نیا-

 .میدخالت کن زایچ نیکه تو ا ستین ياونقدر

خوب  ایحال س ؟یبسته بشه چ نجایاگه راه ورودشون به ا... خوب-

 شه؟یم

 ؟یکن یدر مورد نابود کردن گذرگاه فکر م يدار-

 .اوهوم-

 ادیحال و روزش ز. انسانه و االن تو کماست هی اوشیس. پسر نیبب-

صد در صد بدم که حداکثر تا سه  نانیتونم بهت اطم یو م ستیخوب ن

کنم اما رك بهت  یمتاسفم که ناراحتت م. ارهیدووم م ينطوریهفته ا

ماه گذرگاه رو  کیکه بتونه کمتر از  دمیرو ند یمن تا حاال قدرت گم؛یم

 .اگه مکان گذرگاه رو بدونه زهتا. ببنده

 گذرگاه کجاست؟ یدون ینم یعنی-
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... کردم یحساب باز م نایاز ا شتریروت ب. فیچه ح ؟ينکرد داشیتو پ-

تو طول زمان به دست دورگه ها نابود شده و هر  يادیز يگذرگاه ها

در مورد  زیچ هیخوب من فقط . کنن دایگشتن تا مکانش رو پ یدفعه کل

وقت در اونجا  دیقرار داره که ول یدر محل نکهیا... دمیفهم یگذرگاه فعل

 .شهیکشته م

 :د شد و گفتمگر چشمام

 وقت؟ منظورت منم؟ دیول-

حاال به  ؛یو خوب من قصد ندارم بذارم حاال حاال ها کشته بش قایدق-

 .کنم یم تیمن ازت حما. يدست هر خر

تونه دروازه رو ببنده و گذرگاه رو  یام که م یمن تنها کس نیمگه نگفت-

 من کشته بشم، تازه معلوم یوقت یگیم ينابود کنه؟ خوب االن دار

 .گذرگاه کجاست شهیم

مکان گذرگاه رو  یتون یکه م یهست یتو تنها کس. گهید نیخوب هم-

 . يبه ما نشون بد

 :سکوت شد و بابا سکوت رو شکست نمونیب کمی

ازدواجم با  يکه ماجرا یهر کس نویا. ستمین یقانون بندیآدم پا ادیمن ز-

خوام  یسال ازت محروم بودم و نم 26من . فهمه یغزال رو بشنوه، م
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 80تونن  یمردم من م. تونم داشته باشمت، از دستت بدم یحاال که م

که منتظر  ستین يازیجنگ رو تحمل کنن پس ن نیهم ا گهیسال د

 یم! یکنم تا نذارم کشته بش یم تیازت حما. یبمونم تا کشته بش

 منو حسام؟ یفهم

به  جنگ رو نیو ا یکن دایگذرگاه رو پ يحاال حاال ها قصد ندار یعنی-

 ؟یآخر برسون

 .تو رو در کنارم داشته باشم نکهیفقط به خاطر ا-

. معذب شدم یجمله اش صادقانه و با محبت گفته شد که کم اونقدر

 :و گفتم نییسرمو انداختم پا

 شه؟یحالش خوب م ایاگه گذرگاه نابود بشه، س... سوال هیفقط -

 بگه؟ قیتونه دق یم یک. دیشا-

 :جام بلند شدم و آروم گفتم از

اما تو . نمشیس، دلم خواست بب گهید یکیپدرم  دمیفهم یاز وقت-

 نیبه ا دم،یفهم تیریکناره گ نیرو به خاطر ا لتیبعدا که دل. ینخواست

 یو بزرگم م يبود شمیپ یکه تو اگه از همون بچگ میدیرس جهینت

من  یزندگکل . داشتم یبه زندگ يمطمئنا االن احساس بهتر ،يکرد

به  دنیرس بیترس از جن، ترس از آس با،ترس از با. ترس بود
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ترس و ترس و  م،یبفهمه من چ ینکنه کس نکهیدوستام، ترس از ا

اگه دست خودم . همه ترس نیخسته شدم از ا ه؟یچ یدون یم. ترس

مردنم . همه ترس تموم بشه نیدادم کشته بشم تا ا یم حیبود، ترج

ا حالش خوب یکنه و س یبه شما کمک م. همه يداره؛ برا يحداقل سود

 .بابا یذاشت یخودم م يانتخاب رو به عهده  نیکاش ا يا. شهیم

 هیبار آغوش گرم  نیاول يبابا فشرده شد و من برا ي نهیبه س سرم

من بود و  هیشب یلیپدر، خ نیا نکهیبا وجود ا یحت. دمیپدر رو فهم

 :آروم گفتم.زد یهم سنم م بایتقر

 .بابا خداحافظ-

نشسته  ایس يوسط هال خونه  دمید هویشدم از بابا، اون اتاق و  جدا

 .ام

********** 

آروم آروم پله ها رو باال . انداختم تو سطل آشغال و رفتم تو گارویس

 يجلو يها یصندل. نه ای نهییآسانسور پا نمیرفتم و اصال حواسم نبود بب

نشسته بودن کنار حاج خانوم و  دیو فر یعل. ، پر شده بودICUدر

صورتش بود و شونه  يچادر حاج خانوم جلو. زدن یباهاش حرف م
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شونه باال انداختم و . نبود دمیسما تو د. خورد یم کونت هیهاش از گر

 .رفتم سمتشون

هم متوجه  یعل. شد تو چشمام رهیو خ دیبود که منو د یکس نیاول دیفر

 :کنارشون و آروم گفتم ستادمیا. حضورم شد و حرفشو نصفه ول کرد

 .سالم-

همون . شد دهیحاج خانوم کنار رفت و صورت قرمز و ملتهبش د چادر

 :کرد، گفت یم هیجور که گر

 .من پسرمو سپرده بودم دست تو-

 :انداختم و گفتم نییپا سرمو

خونه  میما رفت. شده یدونم چ یواال حاج خانوم من خودمم نم-

 .نیزم افتاده هوشیب میدیو د اوشیس

که گفتم، عذاب وجدان گرفتم اما زود خفه اش  یبه خاطر دروغ کمی

سر  ختنیمشت جن ر هیمادر نگران بگم که  نیتونستم به ا ینم. کردم

چرا  ا؟یخودمم سوال بودن که چرا س يبرا. روز انداختنش نیو به ا ایس

 سراغ من؟  ومدنیو ن ایرفتن سراغ س

 یلب ریسالم ز. رونیباز شد و سما با هق هق اومد ب ICU يا شهیش در

 :گرفت و گفت ورمویپل يگوشه  هیدادم که با گر لشیتحو
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 یباهاش حرف م روزیشده؟ من که د ينطوریچرا ا اوشیآقا حسام س-

زنه؟  یاالن چرا حرف نم. کرد یم یشوخ. دیخند یم. خوب بود. زدم

تو رو خدا بهش . کنه یمحرف شما رو گوش . بلند شه دیشما بهش بگ

 .بلند شه دیبگ

رو  نهیو به سماکمک کردم که بش دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 ستادیاومد کنارم ا یعل. کنار مادرش و بعد ازشون فاصله گرفتم یصندل

 :دیو آروم پرس

 شد؟  یچ-

 . کار جن هاست. حدسمون درست بود-

 ؟یخوب کن... رو اوشیس يچطور يدیفهم-

 :شدم تو چشماش و گفتم رهیخ

 . کنم یدارم روش کار م-

 .خوبه-

 :گرفتم و گفتم ینفس. نییو سرشو انداخت پا واریداد به د هیتک

 نمش؟یبب شهیم-

 .به خواهرش که اجازه دادن. فک کنم بذارن-
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. نمیرو بب اوشیشد خواستم که س یم ICUکه داشت وارد  يپرستار از

 دیو با تاک این، منو برد کنار تخت سگا دنیبهم اجازه داد و بعد از پوش

 :گفت

 .قهیفقط پنج دق-

 نکهیبه محض ا. تکون دادم و منتظر شدم که ازمون دور شه سرمو

از قدرتم رو وارد بدنش  یو کم شیشونیرفت، کف دستمو گذاشتم رو پ

 :لب گفتم ریلبخند زدم و ز. کردم

هم  يانرژ نیا. جونم تموم بشه متیاگه به ق یحت. ایس دمینجاتت م-

 .ادیکه از دستم برم هیتنها کار نیا. کنه که حالت بهتر شه یکمکت م

شدم به  رهیو خ ستادمیصاف سرجام ا. دمیطرف صورتشو بوس دو

 :چشمامو پس زدم و آروم گفتم ياشک تو. صورتش

 .شهیهم يبرا. خداحافظ داداش-

د از عقب گرد کردم و بع عیسر. تونستم اونجا بمونم ینم نیاز ا شتریب

 .رونیزدم ب ICUدرآوردن گان، از 

********** 

 :شدم و گفتم زیخ میدر ن يصدا با

 بله؟-
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درو . اخمام درهم رفت و سر جام نشستم. اومد تو مایباز شد و س در

 :بست و گفت

 ؟یخوب-

شونه باال انداخت و . باال انداختم و با تعجب بهش نگاه کردم ابرو

 :گفت

 .ستینخوب  اوشیگفت حال س یم یعل-

 :کرد و ادامه داد یمکث

 يو موند يومدین شبمید. يگرفته ا یلیخونه، خ ياز ظهر که اومد-

 حالت خوبه؟. مارستانیب

 .رسونم یسالم م. ممنون-

 حالت خوبه؟. حسام دمیپرس يجد-

 :نگاه کردم تو چشماشو گفتم تیرو تخت و با جد دمیپهلو خواب به

 .ادینگران بودن بهت نم-

 .شمیمن واسه برادرم نگران م. نامرد نشو حسام-

زدم و  یلبخند کج. ومدیبه نظر سالم م. بهش نگاه کردم موشکافانه

 :گفتم

 ؟یمست ای يکرد یخورده قاط ییسرت جا-
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 :کرد و از جا بلند شد و با حرص گفت اخم

 .شدم ینگران ک نیمنو بب. مسخره-

 :اش زدمکه صد رونیحرص درو باز کرد و خواست بره ب با

 .مایس-

 .سمتم و بهم نگاه کرد برگشت

 .يکه نگرانم بود یمرس-

 :رفتن بشه که ادامه دادم رونیب الیخیزد و خواست ب يلبخند

 .درم ببند رون،یب یرفت-

با خنده طاق . دیو درو پشت سرش کوب رونیاخم کرد و رفت ب دوباره

برام  یلیزده بود که نگرانم بشه، خ مایبه سر س هوی نکهیا. دمیباز خواب

عاشق شدنش باعث  نیبودم که با ا یواقعا ممنون عل. خنده دار بود

زد و با همه مهربون تر  یلوس حرف نم گهید. کنه رییتغ مایشده بود س

 . تحمل بود رقابلیغ يمایمن همون س ياما هنوز برا. دشده بو

بودم و  مارستانیبتو  شبیکل د. روم و چشمامو بستم دمیرو کش پتو

حاال هم با بودن مادر و خواهر . هم پلک رو هم نذاشته بودم هیثان هی

. دمیکش یخودمم از حضورشون خجالت م. به بودن من نبود يازین ا،یس

 نییتازه چشمام گرم شده بود که احساس کردم که تشک تخت پا
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ال که با یکس دنیپلکمو باز کردم و با د يال. شستکنارم ن یکیرفت و 

و سرم محکم به تاج تخت خورد و آخم  دمیسرم نشسته بود، از جا پر

 :زد و گفت یلبخند کمرنگ. در اومد

 .آروم تر-

 :گفتم دم،یمال یسر جام و همون طور که با دستم، سرمو م نشستم

 ؟یکن یکار م یچ نجایا-

 .گفتم یرو بهت م يزیچ دیبا-

 تو؟ ياومد يچطور-

 کنه؟ یم یدر، پنجره؛ چه فرق-

هوا وارد  یب یکی هویاومدم و در اتاق رو قفل کردم که  نییتخت پا از

 :دادم به در و گفتم هیتک. نهینشه و سحرو تو اتاق من بب

 ...برادرات فرستادنت که در مورد ایاگه پدر -

 . من خودم اومدم حسام-

 چرا؟-

 يراه حل برا هیو در به در دنبال  یدونم االن نگران دوستت یم-

 .يدیجا نرس جیتا االنم به ه. یتشنجا

 .تیادآوریممنون بابت -
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کمکت  دیکه شا دمیفهم يزیاومدم بگم چ. کنم يادآوریبهت  ومدمین-

 .کنه

 :دمیآروم پرس. اخم کردم و رفتم سمتش ناخودآگاه

 ؟یچ-

 .کردم دایپ يزیچ هیجا و  هی... امم... خوب من رفته بودم-

 کجاست؟ "جا هی" نیا-

 .کنن یم یجا که جن ها توش زندگ هی-

 .ندارن یزندگ يجا برا هیبه  ازیکردم جن ها ن یاما فک م-

 یاما بعض ستنیاونا مثه ماها و آدما محدود به زمان و مکان ن. درسته-

چند نفر ازشون اونجا  شهیجا ها هست که اونا روش تعصب دارن و هم

 یاتفاق یلیمن خ. ستین نیاالن موضوع ا. الیخیب... حضور دارن

 .دمیحرفاشونو شن

 زنن؟ یمگه با هم حرف هم م-

 :بهم انداخت و گفت یخشن نگاه

 رسونن؟ یو اشاره به هم م مایمنظورشونو با ا يفک کرد-

 .ادامه بده یچیه... فقط. نه نه-

 .زدن یکه در مورد تو حرف م دمیشن-
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 من؟-

 ؟يانقدر وسط حرفم نپر شهیم-

 .باشه باشه-

 :و ادامه داد دیکش يکالفه ا پوف

 دیگفت که اگه ول یم. داد یهشدار م یکیشون داشت به اون  یکی-

رو بفهمه، کارمون تمومه؛ البته مفهوم جمله اش  ییشگویمفهوم اون پ

 .بود نیا

 منظورشون منم؟ -

 .يدیتو ول. ظاهرا-

 .دمینشن ییگو شیخوب من که تا حاال پ-

 يکه قدرتا ییه کسادونن ک یهمه م. فهمه رقابلیمن غ يبرا نمیهم-

کردن تو  یو اونا فک م ننیب یرو م ندهیاز آ ییباال دارن، صحنه ها

 .شهیهمه شون م يکه باعث نابود يدید يا ییشگویپ

 .فهمم ینم-

تونه  یفقط نابود شدن گذرگاه م. به نظر من منظورشون گذرگاه بوده-

خودشون حبس  يایاونا بشه و اونا رو تو دن يهمه ترس برا نیباعث ا
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که  ییشگویپ نیا نکهیاما مثه ا. گذرگاه کجاست میدون یما هم نم. کنه

 ؟يدیفهم. دهیمحل گذرگاه رو نشون م ،يدیتو د

 .فک کنم-

 .يدیرو د ییگو شیچه جور پ ادیب ادتیکن  یفقط سع. ستیمهم ن-

 هی هویمثال  ه؟یچه شکل. هست یچ ییگو شیدونم پ یمن اصال نم-

 ه؟ییشگویپ هی نیکه ا یدون یو م ینیب یم ندهیاز آ ریتصو

بهشون الهام شده، اون  ییشگویکه پ ییکسا. هفت نفرن شگوهایپ-

 یکه چه اتفاق دنیاز زبون اونا شن ایحاال . دنیهفت نفر رو تو خواب د

چه  ندهیفهمن در آ یکه اونا درش قرار دارن، م یاز مکان ای وفتهیم

 . افتاده یاتفاق

 دم؟یهفت نفر رو تو خوابم د یکه ک ادیب ادمیفک کنم و  دیبا-

 . دوستت در خطره یچون زندگ. ادیب ادتیکن  یسع. آره-

رفت سمت تراس و لحظه آخر برگشت سمتم و . تکون دادم سرمو

 :گفت

 .دونم یقدر م نیاما فقط هم. دوست داشتم بهت کمک کنم-

 :تراس رو باز کرد که صداش زدم در

 .سحر-
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 .شد رهیحرف بهم خ یسمتم و ب برگشت

 ؟یکن یازم پنهون نم زویهمه چ هیچرا مثه بق ؟یکن یچرا بهم کمک م-

 :شد و گفت رهیبهم خ ینیلبخند غمگ با

و محافظ در کنار هم، ازدواج  دیبودن ول. دیول هیتو . محافظم هیمن -

 یزنم چون از هر چ یمن قانون رو دور م... کردنشون، نقض قانونه

 . خود، متنفرم یقانون ب

گرد شده به  يبا چشما. رفت تو تراس و درو پشت سرش بست عیسر

خواست فک کنم منظورش از اون حرف،  یدلم نم. در تراس نگاه کردم

من  يریاونم بعد اون همه خود درگ. کردم یبود که من فک م یهمون

 . که بهش داشتم يعالقه ا کمیواسه خفه کردن 

خواست به  یدلم نم. و چشمامو بستمرو تخت  دمیدراز کش دوباره

نه به  اوش،یبودنم، نه به حال و احوال س دینه به ول. فک کنم یچیه

همه اتفاق دور  نیاز ا کمیخواستم بخوابم و  یفقط م. سحر يحرفا

 .بشم

********* 

 حالت خوبه؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٥١٧ 

چند بار پلک زدم . دایمکث نگاهمو از رو به رو گرفتم و دوختم به آرش با

 :دمیو پرس

 نجام؟یمن چرا ا-

 :رداشو مرتب کرد و گفت. زد و کنارم نشست يلبخند

 .خواستم خوشحالت کنم-

 نجا؟یبا آوردن من به ا-

به پشت  دایآرش. اطرافم اشاره کردم يمه گرفته  طیدست به مح با

 :شد و گفت رهیسرم خ

 .اون دنیبا د. نه-

از من  یکم يکه تو فاصله  یکس دنیبرگردوندم عقب و با د سرمو

سرمو به دو طرف تکون دادم و  يبا ناباور. دمیبود، از جا پر ستادهیا

 :گفتم

 .یخودت باش شهیباورم نم-

که انتظار  دیشد فهم یاش م افهیاز ق. کرد یحرف فقط نگام م یب اونم

تا  دمیکش یقینفس عم. منو نداشته و مثه خودم ماتش برده دنید

سمتش و خودمو  دمیدو. ودمموفق نب ادیاما ز میریاشکامو بگ يجلو

 :انداختم تو بغلش و با بعض گفتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا blod  –محله ممنوعه 

wWw.98iA.Com ٥١٨ 

 .اوشیس-

 :تر از من، بغلم کرد و آروم گفت محکم

 .حسام-

 مارستایتخت ب يکه رو یاوشیس. باشه اوشیس ن،یشد ا ینم باورم

جلوم  اوشیس... و کبود بود اما حاال یبود، سر و صورتش زخم دهیخواب

 یم جمیگ نیا. زد یظاهرا سالم بود و داشت با من حرف م. بود ستادهیا

 . کرد

 زد و گفت يلبخند. شدم رهیو منتظر بهش خ دایسمت آرش برگشتم

جون دوستت رو هم  يبار جونتو نجات دادم؟ همون جور هی ادتهی-

 .نجات دادم

 تونه برگرده به جسمش؟ یم ایاالن س یعنی-

 .نه-

 .بخوابه هیفقط کاف. چرا؟ من که تونستم-

 :و گفتم اوشیسمت س برگشتم

 . به جسمت يتا برگرد یو بخواب يچشماتو ببند دیبا-

 :گفت متیشد و با مال کیقدم بهمون نزد هی دایآرش

 .تونه برگرده حسام یفعال نم اوشیس-
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 ه؟یچرا؟ مشکل چ-

 .تونه خارج شه ینم. شده یزندان نجایاون ا-

 :اطرافم چرخوندم و گفتم نگاهمو

 ؟یچ نجایا ارمیاگه جسمشو ب-

 :آروم تکون داد و گفت سرشو

 .شده ریاس ییجورا هی. تونه برگرده ینم-

 :با نفرت نگاهمو از اون قبر کندم و گفتم. ایخورد به قبر س چشمم

 برگرده؟ ایذاره س یقبره که نم نیا نه؟یبه خاطر ا-

 .اوشهیس ي ندهیآ ياون قبر فقط نشون دهنده . نه-

 :دمیتعجب پرس با

 ره؟یمیدر هر صورت م یعنی-

 :گفت عیسر دایآرش. که تا االن ساکت مونده بود ایشدم به س رهیخ

و  شهیقبر هم نابود م نیاگه گذرگاه نابود بشه، ا. حسام رهیمتغ ندهیآ-

 .کنه یم داینجات پ اوشیس

 شه؟یقبر منم نابود م-

 . ستمین شگویمن پ. دونم ینم-
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ذهنم رفت سمت . حرف رو زد نیا دایآرش یبه قبر خودم بود وقت نگاهم

 ... بودمش دهیکه من د ندهیدر مورد آ ییشگویپ هی. سحر يحرفا

قبرستون  نیتو هم ییشگویپ. چراغ بزرگ باال سرم روشن شد هی انگار

بودم که در  دهیمن اون هفت نفرو د. تو محله ممنوعه. جا نیهم. بوده

جا و به دست خودم  نیکه هم. زدن یمن حرف م مورد کشته شدن

 .شمیکشته م

 .پازل کنار هم قرار گرفت يها کهیتمام ت يدفعه ا هی

 .ممنوعه، همون گذرگاه بود محله

 . شدم یشد و منم همراهش نابود م ینابود م دیکه با ییجا همون

 .جاست نیهم-

 :دیدستشو گذاشت رو شونه ام و پرس ایس

 جاست؟ حالت خوبه؟ نیهم یچ-

 :کردم و گفتم نییبه شدت باال و پا سرمو

 .جاست نیگذرگاه هم. ایجاست س نیهم-

نگاهش رفت سمت قبر من و قبر . نگام کرد رهیخ رهیخ کمی ایس

 جهیدونست که االن به همون نت یدر مورد گذرگاه م ياونقدر. خودش

 . بودم دهیبرسه که من رس يا
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 :هامو گرفت و گفت شونه

ممکنه  يگفته بود ؟یفهم یم. حسام یکن یکارو نم نیبه خاطر من ا-

. يد یبه خاطر من خودتو به کشتن نم. يریموقع نابود کرد گذرگاه بم

 ؟یفهم یم

 :لبخند بهش نگاه کردم و گفتم با

 ؟يریجلومو بگ يخوا یتو م-

 یحرف هیو منتظر شد اونم  دایروشو برگردوند سمت آرش. کرد اخم

 یلبخند ب هیتو سکوت و با  دایاما آرش. شدن من بزنهواسه منصرف 

 :بغل کردم و گفتم اوشویس. کرد یبهمون نگاه م یمعن

 .دمیشده، نجاتت م یمتیمن به هر ق. نکن داداش فیخون خودتو کث-

 با کشتن خودت؟-

 .آره شه،یکار تو حالت رو به راه م نیاگه با ا-

 .يخر یلیخ-

 .دونم یم-

 .یکله پوك و احمق یلیخ-

 .دونم یم-

 .یهم زبون نفهم یلیخ-
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 .دونم یم-

 .حرص نده شتریحداقل ببند دهنتو و منو ب. دونم یمرگ و م-

 :آروم در گوشش گفتم. دایبهش زدم و رفتم سمت آرش یطونیش لبخند

 .وقتش که شد، کمک کن برگرده به بدنش-

 :گفتم ایرو به س. آروم تکون داد و نگاهشو گرفت سرشو

 .باش دیو فر یمواظب خودت و خانواده ات و عل-

کرد، چشمامو  یکه با حرص غرغر م ایتوجه به س یو ب نیزم نشستم

 .دمیبستم و خواب

******** 

 يبرا. آماده بودم. و استارت زدم نینشستم تو ماش یوقت دیبار یم برف

 .مرگ یحت. يزیهر چ

که به  یگذشت و من برخالف حرف یبودم م دهیرو د ایس یروز از وقت هی

که  يداشتم واسه رفتنم تو اون خراب شده ا دیزده بودم، ترد ایس

 ینه به خاطر خودم و جونم؛ فقط م. گفتن محله ممنوعه یبهش م

افتاده بود هم از  ریکه اونجا گ یاوشیبردن اونجا، س نیبا از ب دمیترس

 نانیاطم. جاتش هستگفته بود احتمال ن. دیگفته بود شا اباب. بره نیب

با خودم کلنجار  یکل. کنه دایحتما نجات پ ایصد در صد نداده بود که س
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نجات  يبرا. کنم سکیر دیکه با دمیرس جهینت نیرفتم و آخر سر به ا

 شتریکرد و از برادرم ب یم تمیجاها پشتم بود و حما یلیکه خ یاوشیس

کردم،  یکارو نم نیاگه ا. کردم یم سکیر دیبا کرد، یم يبرام برادر

قدم  هیحاضر نشدم  یکردم که چرا حت یعمر خودمو سرزنش م هی

 . بردارم اوشینجات س يبرا

کرده بودم و بهشون گفته  یخدافظ دیو فر یبا عل. مارستانیبودم ب رفته

. ستین ینگفته بودم راه حلم قطع. کردم دایبودم راه حل رو پ

 .چشم باز کنه ایتا فردا س دیکرده بودم که شا دوارشونیام

مو گرفتم  هیگر يجلو یبار بغلشون کردم و با هزار بدبخت نیآخر يبرا

 . که شک نکنن چه خبره

 :بود نیگفته بودم ا یکه به عل يجمله ا نیآخر

 .ازم ناراحت نباش. کردم، به نفع همه بود يبگو هر کار ایبه س-

توجه بهش از  یروم زوم شد و من ب ینگران و مشکوك عل نگاه

 .رونیزدم ب مارستانیب

. کردم از کنار خانواده بودنم لذت ببرم یبار سع نیاول يخونه و برا رفتم

شدم به مامان  رهیگرفتم و خ دهیبابا حامد رو ناد ياخما و چشم غره ها

گوش دادم . کرد یو سام، اما به منم محبت م مایکه درسته کمتر از س
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 یب يشدم به چشما رهیو خ مایس یهر از گاه يها و طعنه ها کهیبه ت

 ... سام تفاوت

 . شهیجمع پنج نفره تنگ م نیهم يحس کردم که دلم برا و

 ینم قیدق. روندم سمت رودبار یو م نینشسته بودم تو ماش حاال

مطمئن بودم که اگه  نیکار کنم اما از ا یچ دمیاونجا رس یدونستم وقت

 .کنه یحل م زویخروشان درونم بخوام، خودش همه چ يرویاز اون ن

شده بود و اعصاب  کیجاده ها، باعث تراف یبرف و لغزندگ بارش

 . کرد یم کیمنو تحر ينداشته 

ذهنم رفت سمت . سرمو گذاشته بودم رو فرمون و چشمامو بستم کالفه

 .دیچیبودم و صدا ها تو سرم پ دهیکه د ییشگویاون پ

 :گفت یزمخت ينفر با صدا هی«

 .مرد یم نجایهم دیااخرش ب. بود دیتهد هیاون -

 :گفت گهید یکی

 .بود دهیفا یمقاومت کرد اما ب یلیخ-

 :ادامه داد يزنونه ا يصدا

 .اون تنها بود-
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 يفرد. دمیکش یاروم از کنار سنگ سرک. نگفت يزیچ یکس هیثان چند

 :به خودش داد و گفت یسنگ قبر نشسته بود، تکون نییکه پا

 .از دست داد شویفرد زندگ نیزتریعز-

 :به سنگ قبر زد يضربه ا شیدست بغل

 .اون به دست خودش کشته شد-

سنگ قبر نشسته بود، از جاش بلند شد و به  ينفر که باال نیهفتم

اون شنل  ریاما از ز دهیلحظه فکر کردم منو د هی. سمت من برگشت

 . امکان نداشت

چشمم به اونا نگاه  هیخودمو پشت سنگ جمع کردم و فقط با  شتریب

 :زد و بلند گفت يهمون مرد پوزخند صدا دار. کردم

 ».دورگه یموفق باش-

 . کرده بود تیموفق ينفر برام آرزو هیوسط  نیا حداقل

 یهر موقع که ذهنم م. شمیخواستم باور داشته باشم که موفق م یم

من . زدم یافکارمو پس م عیو موفق نشدنم، سر ایرفت سمت مرگ س

 .شدم یموفق م دیبا

اسم  یحال جواب دادن نداشتم اما وقت. بلند شد میزنگ گوش يصدا

 .داره مارستانیاز ب يخبر دیفک کردم شا دم،یرو د یعل
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 شده؟ يزیچ-

 .سالم عرض شد-

 شده؟ يزیچ. سالم-

 .که بود هیهمون جور اوشیس. نه-

زنگ زدنشو  لیو تو سکوت منتظر شدم خودش دل دمیکش یقیعم نفس

 .بگه

 حسام؟ ییکجا-

 :دمیکردم و پرس اخم

 چطور؟-

 ؟ییکجا. رونیب یزنگ زدم خونه تون مامانت گفت از ظهر رفت-

 .میبدبخت یپ-

ظلمت خارج  يها یکیمنو از تار. جواب واضحت ممنونم نیمن از ا-

 .يکرد

 .يبامزه شد-

 .يپکر یلیتو خ. من بامزه نشدم-

 پکرم؟ یکه بهم بگ يزنگ زد-

 ؟یهست يزنگ زدم ازت بپرسم کدوم گور-
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 ؟یشده عل یچ-

 :گفت یکه بعد ار مکث دمیسوالو پرس نیا يجد اونقدر

 نییپا ییهوی شیاریسطح هوش. حسام ستیخوب ن اوشیحال س-

 . اومده

 :دهنم رو قورت دادم و به زور گفتم آب

 .تا آخر امروز، حالش خوب خوب بشه دمیبهت قول م-

 مارستان؟یب ياینم-

 .کار دارم-

 کار؟  یچ-

. دنبال همون راه حلم. کردم دایرو پ ایگفتم که ره حل خوب شدن س-

براش  يمن هر کار. نگران نباش. بهتون قول دادم حالش خوب بشه

 .کنم یم

 .مراقب خودت باش. باشه-

 .فعال-

 ایس ياریسطح هوش. کنارم یرو قطع کردم و انداختم رو صندل یگوش

تم که داش یمقابله به مثل بود در برابر من هی دیشا نیا. اومده بود نییپا

خواستن منو  یبودن که م دهیترس دیشا. رفتم یگذرگاه م ينابود يبرا
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کردم و  یتموم ول نم مهیاما من کارمو ن. کنن مونیپش ایس قیاز طر

 يزیهر چ ياومده بودم که گذرگاه رو نابود کنم و خودمو برا. مبرگرد

 . آماده کرده بودم

 يرو گذاشتم جلو نیماش. به روستا دمیدو بود که رس يحدودا ساعت

پولم  فیو ک نیماش چیو سو یگوش. شدم ادهیو پ دریحاج ح ي لهیطو

 . راه افتادم ن،یراننده و بدون قفل کردن ماش یرو گذاشتم رو صندل

باز خونه و  يشدم، نگاهم افتاد به پنجره  یکه رد م دیفر يالیکنار و از

شدم  رهیو خ ستادمیسرجام ا. کرد یکه از داخل منو نگاه م يدختر

 ریبار ها منو تنها گ. خواد یاز جونم م یبرام سوال شده بود که چ. بهش

اما حدس  هیدونستم طرف ک ینم. آورده بود و گذشته بود سالم بمونم

اون روز هم . کنه یم تیطرف دورگه ها باشه و داره از من حما زدم یم

. دیرس یکننده به نظر نم دیبودمش، حالتش تهد دهید ایکه باال سر س

 . رو موقتا نجات بده ایکمک کرده بود که س دایاونم به آرش دیشا

فک کردن . فک کنم زایچ نیخواستم به ا ینم. کالفه تکون دادم سرمو

که هستم،  ینیتر از ا جیشد خودم گ یبهشون فقط و فقط باعث م

 .بشم
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شدم و دوباره راه  رهیخ شیخال يبه جا کمی. پنجره کنار رفت يجلو از

 . افتادم

رفتم سمت اون تخته سنگ  یمکث چیه یدر قبرستون گذشتم و ب از

سنگ درد  ياز رو دنیمچ پامو که به خاطر پر. بزرگ و ازش باال رفتم

 . اطرافمو چک کردم یچشم ریو ز دمیگرفته بود، مال

بودم، همه  دهیهر بار که خوابشو د. نجایبودم ا ومدهییحاال موقع روز ن تا

تو نور روز و بدون مه داشتم محله  نباریاما ا. و مه گرفته بود کیجا تار

 . دمید یممنوعه رو م

شدم به اسمم که با  رهیسمت قبر خودم و نشستم کنارش و خ رفتم

 .رنگ قرمز حک شده بود

فرد  نیتر زیعز. رمیو به دست خودم بم نجایا. بود تنها باشم قرار

 یداشت اجرا م ییشگویم پتما. هم ظاهرا از دست داده بودم میزندگ

 . شد

اونقدر . و فک کردم یدونم چقدر نشستم باال سر اون قبر خال ینم

رفت و احساسم بهم گفت  یکیخاطراتمو مرور کردم که هوا رو به تار

 .وقتشه کارمو شروع کنم
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و  ایدستمو گذاشتم رو قبر س هیدستمو گذاشتم رو قبر خودم و  هی

تو کل بدنم پخش کردم و ازش خواستم منفجر  روموین. چشمامو بستم

شد تمام قدرتمو هم زمان آزاد  یبود که م یمنفجر شدن تنها راه. بشه

 . کنم

لبخند . خورد به همون دختر نوجوون که اومد و کنارم نشست چشمم

نگاه  هینگاه به دستش و  هی. زد و دستشو به سمتم دراز کرد یمهربون

 رمیتونستم دستشو بگ یگرفتم؟ م یو مدستش دیبا. به خودش انداختم

اما امکان داشت . استفاده کنم نجایا بیتخر يو از قدرت اونم برا

با قدرتش  رم،یدستشو بگ یدشمن من باشه و وقت ،دختر مظلوم نیهم

 .بشه نجایمانع از انفجار ا

به  شهیگفت م یبهم م يزیچ هی. و دستشو گرفتم دمیکش یقیعم نفس

 . دختر اعتماد کرد نیا

 :لب زمزمه کردم ریز. بستم و آماده شدم چشمامو

 .و حسام... دیفر. یعل. اوشیخداحافظ س-

 یدستام م. نشست میشونیرو پ يقلبم تند تر شد و عرق سرد ضربان

گفت بدن  یحرف سحر افتادم که م ادی. زدم یو نفس نفس م دیلرز

داشتم به . رو نداره یبزرگ نیمن تحمل نگه داشتن قدرت به ا یانسان
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کردم  یپوستم شروع به سوزش کرد و احساس م. دمیرس یحرفش م

 چیکه ه دمیهمون لحظه فهم. ادیمتمام عضالت صورتم داره کش 

انفجار رو  نیتونست ا یبدن من نم. من وجود نداره يبرا یبازگشت

بودم مردنم، خوب شدن حال  دواریفقط ام. شد یتحمل کنه و نابود م

به دستم آورد و من  يدختره فشار. داشته باشه شیرو در پ اوشیس

 . آزاد کردم روموین

 .دمیرو شن یانفجار بزرگ يدورمو گرفت و من صدا یرنگ اهیس هاله

منو همراه  یلحظه احساس کردم که کس نیآخر. رو هم افتاد چشمام

 . کشه و گذاشتم منو با خودش ببره یخودش داره م

 .کار من بود انیپا نیا

******* 

 مایس. بود دهیچیمادر حسام، تو خونه پ يها هیبلند قران و گر يصدا

داشت  نکهیهم با ا یعل. کرد یم هیگر يها ينشسته بود و ها یکنار عل

مامان و سما کنار . رو آروم کنه مایکرد س یم یسع خت،یر یاشک م

 دیفر سینگاه نگران و خ. کردن یم هیمادر حسام نشسته بودن و گر

 تینگران وضع ،یاون همه ناراحت نیب. شد یزوم م نم يهم دائم رو

 .منم بود
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از . مبل به جمع و نگاهم به مادر حسام بود نیدورتر يبودم رو نشسته

 . صبح دو بار از حال رفته بود و سام رسونده بودتش درمونگاه

 يناپدر یحت. راست بوده واقعا شه،یدل همه م زیگفتن مرده عز یم

البته من که معتقد بودم داره حفظ . ختیر یاش اشک محسامم بر

 . کنه یظاهر م

صورتم قرار گرفت، سرمو بلند کردم و چشمم  يکه جلو يچا ینیس

 سشیخ يصورت پف کرده و چشما. حسام، زهرا يخورد به دختر عمو

گفت زهرا بعد از اون مراسم  یحسام م. برام قابل درك نبود

 . دمیفهم یرو نم یناراحت نیا ازش متنفر شده و من يخواستگار

باور . باورش سخت بود. نییگفتم و سرمو دوباره انداختم پا یممنون

 دیزنگ زد به فر دریحاج ح یوقت. گرده یبرنم گهیحسام رفته و د نکهیا

کرده، مطمئن بودم که  دایحسام رو پ يسوخته  مهین يو گفت جنازه 

برده، حاال  یجون سالم به در م شهیکه هم یحسام. نداره قتیحق نیا

 . کردم که مرده یمباور  دیبا

. ختمیکامل کلمه فرو ر يبه معنا. نابود شدم دم،یجنازه اشو د یوقت

و دوستم  یهم کالس یاز همون بچگ. حسام مثه برادر نداشته ام بود
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اونقدر . خاطره بدون حضورش تو ذهنم ثبت نشده بود هی یحت. بود

 . نابودم کرد ش،ییهوینبودن  نیبودنش که اعادت کرده بودم به 

 نجایا يمدت از تمام اتفاقا هیشمال و  رهیخوشحال بود که داره م چقدر

که باهام  يآخر يلحظه . چقدر اسرار کرد که همراهش برم. شهیدور م

بهش . رهینم ادمیوقت از  چیدست داد و گفت مراقب خودت باش، ه

 ختنیدسته جن ر هی... اما شد. شهینم یچیه. گفته بودم نگران نباش

بهوش اومدم، بهم گفتن  یوقت. دمینفهم یچیگه هیسرم و بعد د

 . رفت شهیهم يبرا. حسام رفت

 گهیبا هم بودنمون د يکه لحظه ها. خواستم که باور کنم رفته یم زمان

 وارید يخورد به عکس بزرگش رو یهر بار که چشمم م. شهیتکرار نم

کردم که واقعا رفته؟  یفک م نیبه ا لش،ایخیو اون لبخند کج و ب

 دور زده، واقعا رفته؟ ییبار مرگو تو اون اتاق عمل کذا هیکه  یحسام

شده بود، بهوش اومده بودم و با  دایحسام پ يکه جنازه  یشب همون

کرده و قبول  دایراه حل پ هیگفتن حسام  یکه م دیو فر یعل يحرفا

رده بودم که نکنه به خاطر داده بود تا شب حال من خوب بشه، شک ک

 !نجات دادن من مرده باشه
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با لبخند  یپسر جوون دمیسرمو بلند کردم و د. کنارم نشست یکس

دونستم نسبتش با  یبودمش و نم دهیسر خاك هم د. ام شده رهیخ

 :دستشو به سمتم دراز کرد و گفت. هیحسام چ

 ن؟یباش اوشیس دیشما با. حسام ياز دوست ها یکی. من پدرامم-

 :حوصله گفتم یدست دادم و ب باهاش

 .به اسم پدرام داره یحسام نگفته بود دوست-

 :زد و گفت ینیغمگ لبخند

 .کرده فیمن تعر شیپ ادیاما از شما ز-

گفته اما منتها همون  ایکه چ دمیپرس یحوصله شو داشتم حتما م اگه

 ي گرفته ي افهیتوجه به ق یب. کردم نییسرمو باال و پا. حوصله نبود

 :من، گفت

 .ادیکه به نظر م ستین يهمون طور یچیه. ایناراحت نباش س-

و آشنا بودم که از  یمیگفتنش با اون لحن صم ایکف جمله اش و س تو

 :جاش بلند شد و گفت

 . مینیرو بب گهیبازم هم د دوارمیام-

 . رفت يبزنم، ازم دور شد و به سمت در ورود یمن حرف نکهیاز ا قبل
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دونستم  یکه ته ته ذهنم م یمثه کس. زد یبرام آشنا م بیپسر عج نیا

آدم  نیا. شناختمش یکردم نم یفک م یاما هر چ دمشیو کجا د هیک

 . بودم دهید ییجا هیرو صد در صد 

مادر حسام بلندتر شد و نگام افتاد به سام که کالفه از  ي هیگر يصدا

ب بود که خو. و حاال برگشته بود رونیخونه، رفته بود ب يسر و صدا

چهره  دنشیاگه قرار بود هر بار با د. به حسام نداشت يادیشباهت ز

 . کردم یم یچشمم، مطمئنا قاط يجلو ادیحسام ب ي

 :نشست رو شونه ام و گفت دیفر دست

 .يقرصاتو بخور دیبا. اوشیپاشو س-

 .خورم حاال یم-

 .باشه-

 یچقدر با حسام بهش م. شد یم دهیالغرتر د یمشک رهنیاون پ تو

 :لبخند زد و گفت. میکرد یم تشیو اذ میدیخند

 ؟یشناخت یکه کنارت نشسته بود رو م ياون پسر-

 چطور؟. نه

 .حسامه يگفت از دوستا یم-

 .بودم دهیتا حاال اسمشو از زبون حسام نشن-
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 :تکون داد و گفت دییتا يبه نشونه  سرشو

 .منم-

 :سکوت کرد و بعد گفت کمی

 .کرده دایقبرستون پ کیدگفت حسامو نز یم دریحاج ح-

 حرفا بود واقعا؟ نیا ياالن جا. شدم رهیاخم بهش خ با

 .بوده اهیسنگ س کهیت هیتو دستش  دتش،ید یگفت وقت یم-

 سنگ؟-

 .االن دست منه سنگه. اوهوم-

 :در آورد و داد دستم و گفت بشیرو از تو ج یسنگ

 .که تو محله ممنوعه بوده هییگفت از جنس سنگا یم دریحاج ح-

 حسام اونجا بوده؟-

 .محله ممنوعه بسته شده يگفت ورود یم دریتازه حاج ح. اوهوم-

کار  یحسام اونجا چ. شدم رهیدستم خ يباال انداختم و به سنگ تو ابرو

براش افتاده بوده که پوستش سوخته بوده؟ سنگ  یکرده؟ چه اتفاق یم

 :و گفتم بمیرو گذاشتم تو ج

 .من بمونه فعال شیپ نیا-

 .باال انداخت یتفاوت یب يهاشو به نشونه  شونه
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که حسام  دمیفهم یم دیبا. سنگ نیا يگشتم دنبال ماجرا یم دیبا

تازه  يمعما هی نیا. خواست و چرا اون بال سرش اومده یم یاونجا چ

 .بود

*** 

 

 

 

 

  94 بانآ  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 دي: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

 : نویســـــــــــــــــــــــــــــــــنده 

http://www.forum.98ia.com/member289291.html  

    :نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظر 

http://www.forum.98ia.com/member101619.html  
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