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(   جن  زده   )

یرماه بود و هوا گرم..جایی نبود که با میثم و رضانگشته باشیم

.با وجود اینکه این دو برادر بودند ولی اصل شباهتی بهم نداشتند من بهمیثم شبیه تر بودم

منظورم از لحاظ اخل.ق...ان زمان فیلم های خون اشامی و ترسناک وگرگینه ای مد شده بود

و هرشب یا روح احضار میکردیم یا یک برنامه ای برای ترساندنهم پیاده میکردیم..چندوقته

پیش حمیدرضا را ترسانده بودیم حمیدرضا همسایه مان بود وپارسال همه دریک دبیرستان

درس میخواندیم او تازه سال اول بودیم بخاطر همین خیلیاذیتش میکردیم...حال هم که مدارس

تعطیل بود برایش برنامه چیدیم و خلصه....باعثشد هرسه مان یک هفته جریمه بشویم..

باویبره گوشی از خواب بیدار شدم گیچ و مبهوت به صفحه گوشی نگاه کردم.بابیحالی جواب

دادم:الو

-مسخره کردی مارو؟چرا نمیای پس

به یکباره از جایمم پریدم:رضا شما الن کجایید؟

-دم پنجره خونتون...میای یا نه؟
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-اومدم

ساعت دو نصف شب بود سریع توی رخت خوابم چند بالشت گذاشتم و لحاف را رویش

کشیدم بخاطر حمیدرضا اجازه بیرون رفتن نداشتیم ان هم این موقع شب!برای همین نباید

کسی متوجه نبود من میشد...پاورچین پاورچین بسمت پنجره رفتم درش را باز کردم و به

ارامی پایم را بیرون پنجره گذاشتم و د برو که رفتییییم

به محض اینکه به محوطه رسیدم دستی محکم روی سرم فرودامد و روی زمین پرتم

کرد:د*** بی شرف کدوم گوری بودی سه ساعته مارو کاشتی

میثم و رضا بودند که شاکی نگاهم میکردند گفتم:بابام نمیخوابید لمصب انقدر نخوابید نخوابید

تا خوابم برد شرمنده

رضا گفت:خوبه خونتون ویلییه و طبقه اوله میدونی ماکه اپارتمانی هستیم با چه زحمتی

اومدیم ؟اونوقت تو برا خودت لل بودی

باتعجب گفتم:از پنجره پریدید بیرون؟

میثم خندید و گفت:پ ن پ از در اومدیم که ننمون یقمونوبگیره

ازجایم بلند شدم و خودم را تکاندم:ایول بابا فکر نمیکردم انقدر پایه باشید

رضا دوباره کوبید توی سرم:اخه ابله از پنجره میپریدم که الن اینجا نبودیم یا بیمارستان

بودیم یا سرد خونه...از بالکن پریدم رو پشت بوم همسایه و اومدیم

اسم سردخانه را که اورد احساس سرما کردم:حال برنامه چیه؟
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هرسه شروع به راه رفتن درخیابان کردیم رضا جوابداد:یه خونه خوابه هست بچه ها

تعریفشومیکردن میگفتن جن داره

باتعجب گفتم:جن؟؟؟

میثم گفت:اره بابا...یکی از بچه ها میگفت خودش یچیزی اونجا دیده که وول میخورده فیلم هم

گرفته که چیزی تو فیلم نبود ولی قسم میخورد که جن بوده

رضا خنیدید و گفت:منکه میگم فیلممون کرده اسکلمون کرده ماهم که چه خوش باور پاشدیم

این وقت شب بریم جن ببینیم

من گفتم:ولی جن واقعا وجود داره حتی تو قرانم هست

میثم با دست اشاره به جاده خاکی کرد و گفت:بیا اونطرفه چراغ قوه هم خودمون اوردیم اگه

باشه حتما میبینیمش

سری تکان دادم و رنبالشان راه افتادم کمی بعد جلوی یک نیمه خرابه بسیار بزرگ ایستادیم

از بقیای ساختمان مشخص بود که برای ادم های معمولی ساخته نشده است به اصطلح

خودمان برای بچه پولدار ها بود.رضا چراغ قوه را روشن کردو وارد شدیم... چون دیوار ها

و سقف هنوز خراب نشده بودند خانه بسار تاریک می نمودکه حتی با چراغ قوه هم بسختی

جلوی پایمان را میدیدیم.

رضاگفت:خوب دیدی که چیزی نیست اسکل شدیم رفت!

گفتم:ماکه هنوز دو دیقه هم نگشتیم خوب شاید بدبخت خوابه
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میثم گفت:عجب جن گشادیه ها الن وقته خوابه اخه؟بعدبا صدای بلند داد زد:اقاااااااای جن

ااااهای کجاییی؟

صدای میثم درخانه پیچید و حس بدی بمن دست داد رضامحکم زد پس کله میثم:اخه ابله شاید

زن باشه میگی اقای جن!درضمن کی وقته خوابه پس؟

میثم روی زمین نشست گفت:خوب بیاید احظارش کنیم بشینین بشینین

نشستیم روی زمین ولی من و رضا هردو یک نظر را داشتیم که رضا بیانش کرد:اخه ابله

مگه روحه؟

میثم دست من ورضا را گرفت:تمرکز کنید حرف مفتم نزنین این احظار محظارا اول برای

جن بوده بعد دیدن بکار میاد واسه روح هم بکار بردن

من با تمسخر گفتم:پس استکانی چیزی هم بزار وسط که جنه تکونش بده

میثم نگاهی کرد و گفت:اره راس میگیییی......و بعدساعت ارزانش را دراورد و وسط

گذاشت:

ای جن عزیز ظظظظاهر شو و این ساعتو جابه جا کن

اتفاقی نیفتاد که رضا دست میثم را رها کرد:اه میثم این مسخره بازیا چیه من نمیدونم تو با این

اخل.ق چجوری بامن تو یه شیکم بودی؟

میثم دوباره دست رضا را گرفت:چرا دستمو ول کردی؟حالحلقه اتصال شکست میدونی اگه

حلقه بشکنه چه اتفاقی میفته؟میتونه هرکاری که بخوادانجام بده
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من گفتم:بروبابا چرت نگو

همان لحظه صدای افتادن چیزی شنیده شد هرسه میخکوب شدیم میثم گفت:کی اونجاست؟

صدایی شنیده نشد میثم دوباره سوال کرد:کی هستی؟صدایکشیده شدن چیزی روی زمین

وحشت زده مان کرد.رضا گفت:سریع چراغ قوه رو بردار باید بریم

ولی نورچراغ قوه چند اتصالی کرد و بعد خاموش شد هرسهبا فریاد هایی بلند به سمت

تاریکی دویدیم فقط صدای نعره به گوش میرسید هیچ چیزدیده نمیشد فقط صدای نعره های

وحشتناک و تاریکی مطلق جهنمی تاریک!

ده سال بعد

-باشماره سه اروم چشماتو باز کن باشه؟اماده ای؟یک دو سه حال

به ارامی چشمهایم را باز کردم گیج و مبهوت بودم و به کت مشکی دکتر زل زدم دکتر

گفت:الن چندسالته؟

-بیستو پنج

خوبه ای گفت و رفت پشت میزش نشست و مشغول نوشتن شد:برات یه سری دارو هم

مینویسم چیزی نیست احتمال مال خاطرات گذشتس تو ذهنت تاثیرمنفی گذاشته

پرسیدم:هیپنوتیزمم کردید؟تونستیت چیزی بفهمید ازونماجرا؟

دست از نوشتن برداشت و چشمهایش را تنگ کرد:خودت چیزیبه یادت نمیاد؟اینکه اون شب

کجا رفتید؟
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-راستش هیچی یادم نمیاد

گفت:بسیار خوب هیپنوتیزمت زیاد جواب نداد و وسطش اشفته شدی و مجبور شدم بیدارت

کنم

چشمهایش را از من دزدید انگار چیزی را نمیخاست بگوید گفتم:حال من باید چکار کنم؟

درحالی که نسخه رابدستم میداد گفت:تعطیلت!کارکردن توتعمیرگاه خسته ات کرده بهتره یکم

تفریح کنی

کاغذ را در دستم مچاله کردم:ممنون دکتر خدانگهدار

دلم نمی خواست که مادر و پدرم چیزی ازاین قضایابفهمند مخصوصا این ک ماه دیگر قرار

عقد من و سپیده بود.من بعد از آن اتفا.ق حملههای عصبی داشتم که مدت ها بود ازبین رفته

اند ولی حال دوباره به سراغم آمدهبودند.همه فکر میکردند من جنون دارم و توهم میزنم.اما

هرچند ظاهرا قبول کرده بودم چیزی در ته دلم به من میگفت اینها توهم نیستند.اما خوب عقلم

میگفت همه ی دیوانه ها همینرا میگویند.سری تکان دادم و ماشین را داخل پارکینگ پارک

کردم.وارد خانه شدم مامان و بابا سخت مشغول بگو مگو باخودشان بودندرفتم طبقه بال و

بدون تعویض لباس روی تختم افتادم.حالم

زیاد خوش نبود بعد ازهیپنوتیزم سردرد داشتم و خواب آلود بودم.همین که چشمهایم را بستم

خوابم برد...

همه جا تاریک بود من آرام و با حالتی دفاعی به سمتتاریکی ها قدم میگذاشتم.نفسم ریتمی تند

داشت و میترسیدم صدای قدم هایم را روی زمینمیشنیدم به یکباره چیزی صدا داد:تقققققق
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ایستادم: سلم

جوابی شنیده نشد دوباره گفتم:کسی اونجا نیست؟

بعد از چند لحظه چیزی درون تاریکی تکان خورد.به سمتمحرکت کرد با نیرویی غیر از

دویدن می دانم خیلی سریع بمستم میآمد اما نمی دوید.مغزم بی اختیار فرمانحرکت داد.فرمان

فرار باهرچه توان و نیرو داشتم فرار کردم دویدم اما سرعت ان چیزبیشتر بود و مرا گرفت

من داد زدم:کمکککک کمکککک

ازجاپریدم...چشمهایم را باز کردم نور پنجره چشمم رامیزد...انگار مدتهاست که در تاریکی

بودم.از جا بلند شدم خیس عر.ق بودم و دهنم خشکشده بود.از دسشویی اتاقم استفاده کردم

تاکمی آب به سر و صورتم بزنم.حالم که بهترشد از اتا.ق خارج شدم.بعد از آن اتفا.ق خانه مان

راعوض کردیم.حال یک خانه ویلییداشتیم که هال آن چند پله میخورد ونیم طبقه ای در بال

ایجاد میکرد که میشد اتا.ق خصوصی من.

-ای بابا امیر تو کجایی پس قرار شد برید حلقه بخریداین دختره صدبار زنگ زده

صدای بابا بود که مرا از فکر درآورد روی کاناپه نیمگرد کرمی خودم را پرت کردم و

باصدایی که به زرو شنیده میشد گفتم:باشه حال بعدا

مامان از پارکینگ وارد شد و بخاطر جعبه هایی که دستشبود نتوانست در را ببندد:من

نمیدونم این بچه به کی رفته....هیچوقت تاحال حالنداشته خداروشکر

باباگفت:بیچاره اون دختره دلم از الن براش میسوزه

مامان هم جعبه هارا زمین گذاشت و گفت:دلت بحال خودتبسوزه که باید کل خونرو جمع و

جور کنی
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نگاهم افتاد به پارکینگ خالی!خالی یعنی خالی!یعنیبدون ماشین!!دستم را در جیبم بردم و

سوییچ را لمس کردم!!!یعنی بابا اینکار را کردهبود؟؟یا نکند دزد؟

فوری بسمت پارکینگ رفتم....نبود نبود...ماشنم غیب شدهبود؟داشتم دور خودم میچرخیدم که

از در باز پارکینگ ماشینم را آن طرف خیابان پارکشده دیدم.رفتم بسمتش.سوییچ را زدم باز

شد.یعنی چه؟من مطمعنم که توی پارکینگ پارکشکردم.دوباره ماشین را بردم توی

پارکینگ.عصابم بهم ریخته بود.یعنی کار بابا بود؟خوبچطوری سوییچ را برداشته و من بیدار

نشدم؟؟؟دهنم را باز کردم که ازش بپرسم اما فوریپشیمان شدم.فکری به سرم زد!!!ازکنار

مامان رد شدم و بسمت اتا.ق کار بابارفتم.میدانستم حواسشان بمن نیست ولی نمیخاستم چیزی

بفهمند.وارد اتا.ق شدم ودر راپشت سرم قفل کردم.کامپیوتر را روشن کردم و دوربین های

پارکینگ را چک کردم.چهارساعتقبل:دوربین تصویر مرا نشان داد ...من وارد پارکینگ شدم

و ماشین را پارک کردم.خوبپس چطور الن بیرون بود؟؟؟دوربین را زدم جلو همینجور که

فیلم میرفت جلو یکدفعهدوباره خودم وارد صحنه شدم.دو ساعت پیش!!!

من دوباره وارد پارکینگ شدم و ماشین را روشنکردم.داشتم شاخ درمیاوردم کی اینکار را

کرده بود؟؟.پارکینگ که خالی شد چند دقیقهبعد دوباره برگشتم اما بدون ماشین!!!

یعنی چی؟؟؟یعنی توی خواب راه میرفتم؟؟داشتم خلمیشدم!!!از داخل کشو فلش نقره ای رنگی

رادرآوردم و فیلم را ریختم داخل فلش...بعد هم از توی کامپیتور پاکشان کردم.این دیگرچه

وضعش بود؟؟این از کابوس آن هم از ایناتفا.ق!!بهتر است بروم قرصهایی که دکتر نوشته را

بخرم!نفس عمیقی کشیدم و از اتاقخارج شدم.

چند روزی بود حالم دگرگون بود سردرد داشتم و مرتبکابوس میدیدم.ولی به روی خودم نمی

اوردم.سپیده هم یک بند گیر داده بود که برویمحلقه بخریم.بار بیستم بود که زنگ میزد و

جواب نمیدادم.بلخره با کسلی جواب دادم
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-معلوم هست کجایی؟بیشعور؟

گوشی را کمی از گوشم فاصله دادم تا جیغ هایش پردهگوشم را پاره نکند. باصدایی که خیلی

گرفته بود گفتم:سپیده

جاخورد و لحنش را آرامتر کرد:چیشده؟حالت خوبه؟

-سپیده!!دوستم بهترین دوستم

-بگو دیگه تورخدا بگو

-دوستم تصادف کرده تا الن بیمارستان بودم

-بمیییرم برات فدات بشم عزیزم چرا نگفتی منم بیام؟

زیرزیرکی خندیدم ولی لحن غمگینم را حفظ کردم:حالشبهتر شده نمیخاستم نگران شی.

-آخی غصه نخور عزیزم.حال بیام دنبالت بریم حلقهبخریم حال و احوالتم عوض میشه

داشت روی عصابم راه میرفت عجب ادم نفهمی بود مثلدوستم تصادف کرده بود جای

دلداری دادنش گیرداده بود حلقه!!شیطونه میگفت چنان کلفتبارش کنم عقد هم بهم بخورد ولی

دندان هایم را روی هم فشار دادم و گفتم:عزیزممیبینی که حال...

حرفم را قطع کرد:یه ربع دیگه دم در باش
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گوشی را قطع کرد با عصبانیت گوشی را روی تخت پرتکردم.زیر لب غر میزدم و داخل

کمد دنبال بدترین لباسم میگشتم باید یک تیپی میزدم کهآبرویش میرفت!ولی بعد فکری

شیطانی بسرم زد و تصمیمم عوض شد!!

ماشین صورتی مامانی سپیده جلوی پایم ترمز کرد.فکر کنماگر انقدر پولدار نبودند عمرا

راضی به ازدواج میشدم.البته باید بگویم که خودمان هموضعمان خوب بود نه در حد خانواده

سپیده ولی دستمان به دهنمان می رسید...نشستم داخلماشین.سپیده جیغ زد:عششششقم چه

خوشکل شدی!!!

صورتش را جلو آورد که ببوسد مرا اما سرم را عقبکشیدم:میدونم!!!

کمی چهره اش سرخ شد و برگشت سرجایش استارت زد.همینطورکه رانندگی میکرد

گفت:عزیزم یه حلقه الماس دار میخوام ها!

پوزخند زدم:نه همون ساده بهتره

پوست لبش را جوید:امیییییر من آبروم میره ساده باشه

گفتم:نمیره!همینجا بزن کنار خوبه

-اینجاااااا؟دیوونه شدی؟کلفت خونه ما هم اینجا نمیادحلقه بخره

بی تفاوت نگاهش کردم...باعصبانیت کنار زد.سعی میکردبغضش را قورت بدهد.پیاده شدیم

و فوری پرید بازوی مرا گرفت!مثل یک کنه میماند!!!هیچ حسنی در این دختر نمی دیدم!از

قیافه اش متنفر بودم.آرایش خیلی کمرنگیمیکرد.یادم می آید روز اول که در مجلس

خواستگاری دیدمش خیلی از قیافه اش خوشم آمدیعنی بنظرم خیلی خوشکل بود اندامش هم

بنظرم خیلی شاخ بود.ولی هرچقدر میشناسمشبیشتر ازش بدم می آید.اصل دست خودم نیست
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کل از دخترها بدم می آآید همیشه دوستدخترهایم را اذیت میکردم.اصل کرم داشتم انگار!!!با

اشاره به حلقه ای ساده گفتمهمین خوبه...چنددختر خیره خیره نگاهم میکردند...تیپم شاخ بود

دیگر!!هاهاها!سپیدهسرخ پوست شده بود!زشت بود دیگر زشت تر هم شده بود!با ناراحتی

گفت:امیر من واقعانمیتونم اینو دستم کنم

گفتم :میتونی وبعد داخل شدم سریع خریدمش حال نوبتحلقه خودم بود!!!با اینکه مغازه های

پایین شهر بود یک حلقه خیلی گران و شیک و زیباپیدا کردم.به سپیده گفتم:اونم برا من نگا

چه تیکه ایه!!حال کن!

لبش را اویزان کرد:توکه گفتی ساده خوبه

-واسه زن باید ساده باشه که هی این مردو اون مرد نگاشنکنن اما مرد باید همه چیزش شاخ

باشه

-اصل باهات موافق نیستم بنظر من زن و مرد مساوی هستن

در دلم گفتم کی به نظر تو اهمیت میدهد و داخل مغازهشدم.و خریدمش!!!سپیده اولش خیلی

ناراحت بود ولی بعدش اخلقش بهتر شد.زیاد نگاهممیکردند که حرصش درمیآمد و من دلم

خنک میشد.با اصرار های زیاد مرا به شهربازیبرد.خودش رو عصابم راه میرفت منم

حرصش را در میآوردم.میدانستم از رنجر خیلی میترسددستش را کشیدم و بسمت رنجر

بردمش.

-کجا میریم؟من رنجر نمیام ها میترسم

-بیا بریم خوش میگذره

بزور داشتم روی زمین می کشاندمش
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-نمیتونم حالم بد میشه ای بابا امیییییر

-نه خودم مواظبتم عزیزززم

باناچاری سوار شد.هرچه وسایل داشتیم دادیم به مسولشوقتی برعکس میشد همه وسایل می

افتاد!!!همین که روشن شد جیغ های سپیده هم شروعشد.چنان بازوی مرا چنگ زد دلم

میخاست بزنم پس گردنش!دختره دهاتی شعورش همینقدر بوددیگر!!

ولی خیلی خوش گذشت مخصوصا که حال سپیده را گرفته بودمتا توباشی هوس شهربازی

نکنی!همین که پیاده شدیم حالت تهوع گرفتم برعکس من سپیدهحالش کامل خوب بود و

گفت:بار آخر بود سوار میشدم.نمیخواستم برایم دست بگیرد برایهمین گفتم:من دسشویی دارم

قبل ازینکه حرفی بزند به سمت دستشویی دویدم خداروشکر برعکس همیشه خلوتبود.به اولین

توالت فرنگی که رسیدم بالاوردم...ولی...این استفراغ نبود....این چه بود دیگر!!؟؟

خون بود؟

تمام قرصهایی که خریده بودم را داخل توالت انداختم وسیفون را کشیدم.چندروز از آن قضیه

میگذشت و من خودم را به قرص های دکتر بسته بودم.ولی هیچ تاثیری جز خواب نداشت!

انگار فقط قرص خواب بود...جرأت نداشتم دکتر عمومی بروم.ممکن بود سرطان باشد یا

مثل هپاتیت!چه میدانم چه کوفتی بود!اگرایدز بود چه کنم!؟شاید بخاطر تتویی که کردم ایدز

باشد...اینهمه هم حواسم را جمع کرده بودم که جای مطمعن و بهداشتی باشد.خیلی ناراحت

بودم!!صدای باز شدن در از پایین توجهم را جلب کرد.حتما مامان و بابا اومدن!!از دسشویی

بیرون رفتم و به سمت پله هاحرکت کردم درهمین لحظه چراغ ها باچند اتصالی خاموش

شدند!!ایستادم!!!صدازدم:مامان ؟بابا؟
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این کابوس همیشگی من بود!!!تاریکی...به خودم گفتم:امیر بچه شدی خواب دیدی واقعی که

نبوده !!

صدای چیزی آمد...نه نه این همان کابوس است خودش است...پاهایم میلرزید ..حتی توان

حرکت نداشتم:کی هستی؟؟

چرا نمیتوانستم کاری کنم؟باید فرار میکردم.کابوس من بود خودش بود داشت به سمتم میآمد و

من از جایم نمیتوانستم حرکت کنم.به سمتم میآمد.حسش میکردم.نزدیک تر میشد نفسم تند شده

بود و قلبم مثل یک بمب ساعتی میزد.دستم را جلوی صورتم به حالت دفاعی گرفتم و داد

زدم:نه

چراغ ها روشن شدند...و صدای قهقه....دستم را از روی صورتم برداشتم.... روی زمین

افتاده بود و از خنده سرخ شده بود...نمیدانستم چه باید کنم...زانوهایم میلرزیدند و قلبم محکم

میزد و میسوخت شوکه شده بودم و مبهوت نگاهش میکردم.

-وای خدا وای دلم مرردم از خنده

آشغال عوضی!به خودم آمدم دست هایم را مشت کردم و به طرفش رفتم تا این حالت مرا دید

بلند شد و پشت کاناپه گرد وسط هال پناه گرفت:ای بابا امیر بی جنبه نبودی تو!

خواستم بامشت توی صورتش بکوبم که جاخالی داد و دوباره شروع به خندیدن کرد!داد

زدم:خفه شو اون دهنتو ببند

با داد من ساکت شد:امیربخدا نمیدونستم انقدر میترسی شوخی کردم

ئرحالی که از شدت عصبانیت چشمهایم تار شده بود فریادزدم:این شوخیه؟این شوخیه؟ابله

مگه من باتوشوخی دارم ؟
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-من فقط چراغو خاموش کردم چه میدونستم انقدر ترسویی

باحرفش ساکت شدم نه فقط چراغ بود؟پس آن چیزی که به طرفم آمد چی؟؟داشتم دیوانه میشدم

این کابوس ها روی مخچه ام تاثیر گذاشته بود

دوباره گفت:یه پسر عمه که بیشتر نداری اونم میخوای بزنی ناقص کنی؟

زیاده روی کرده بودم حال این سهیل فکر میکرد من خیلی ترسو ام...گفتم:مامان بابام کجان؟

از روی نکیه گاه مبل پرید و و نشست روی مبل کلید راروی میز گذاشت و گفت:امشب

قراره خونه ما بمونن گفتن من بیام پیشت لولو نبرتت

اخم کردم:لزم نکرده خودت شاه لولویی برو پی کارت

تلویزیون و ایکس باکس را روشن کرد:من بارسا روبرداشتم

نشستم روی مبل و دسته بازی را ازش گرفتم:گه نخور بابا

درحین بازی صحبت میکردیم گفت:حال چیشد رفتی تو خطاازدواج مزدواج؟

شانه هایم را بال انداختم و همانطور که دسته را دردستم میچرخاندم گفتم:پولشو که دارم...کار

هم که دارم....چرا نرم سرخونه زندگی خودم؟

یک گل بمن زد:اهاااااااان این یک صفر.....اخه توکه حوصله نداشتی

سعی کردم کمی حمله کنم تا گل خورده ام جبران شود:حوصله چی؟

15



faridbook.blog.ir    goldjar.blogfa.com      goldjar2.blogfa.com     goldjar.blog.ir

-چه میدونم کل حوصله خودتم نداری....البته طبیعیه

جمله اخرش را آرامتر ادا کرد...شوت کردم اما خورد به تیرک دروازه و گل نشد:اه

لعنتی....چرا طبیعیه؟؟

-خوب بعد از اون اتفا.ق دیگه

داور بازی سوت نیمه اول را زد جدی شدم و نگاهش کردم:حوصله نداشتن چه ربطی به

گذشته داره؟

سهیل آدم شوخی بود ولی اینبار داشت جدی حرف میزد:خیلیربط داره وضع روحی یه آدم تا

آخر عمرش نامتعادل میشه...اینکه تو دوران بلوغ و حساس ترین روزای عمرت یه روز

توی یه خرابه نیمه جون پیدات کنن و بعدم دوستای خیلیصمیمی....

چشمهایم را بهم فشار دادم و عصبی توی حرفش پریدم:خوب که چی اینا مال ده سال پیشه من

همه چیزو فراموش کردم از قبلشم همینطوری بود اخلقم

پوزخندی زد:کامل مشخصه که فراموش کردی اما بنظرمن...

اجازه ندادم کاملش کند:دیگه نمیخوام چیزی بشنوم...بازیتوبکن حرف اضافه هم نزن

تاصبح داشتیم بازی میکردیم و صبح همانجا خوابمانبرد...باز هم خواب می دیدم اما اینبار

تاریکی نبود روز بود همه جا چمن کاری شدهبود اینجا را میشناختم این خانه قدیمی مان

بود.این هم خانه میثم و رضا بود...داخلمحوطه جلوی خانه شان که چمن کاری بود داشتند

اسکیت بازی میکردند....همان اسکیتچمنی اختراع خودمان...باخوشحالی به سمتشان

دویدم...پشت بمن ایستاده بودند صدایشان زدم همینکه برگشتند صورتهایشان کثیف و خون
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آلود بود میثم دستش را به طرف یک خانهدراز کرد...همان خانه بود خانه خرابه که بچه ها

میگتند جن دارد...داشت آنجا روانشانم میداد...گفتم:نه من اونجا نمیرم ازونجا میترسم....

میثم با صدایی سرد گفت:باید بری اون همرو میکشه بایدازینجا بری

باتکان های شدید سهیل بیدار شدم...چشمهایم را بازکردم داشتم میلرزیدم و عر.ق کرده

بودم..سهیل برایم یک لیوان آب آورد:حالت بهتره؟

لیوان را گرفتم و تا یک نفس سرکشیدم:آره

-زیاد کابوس میبینی

گفتم:اره ولی این یکی فر.ق داشت

-چه فرقی؟؟

گغتم:این مربوط به گذشته ها بود

-قبلیا مربوط به چی بود؟؟

داشت میرفت روی عصاب:به توچه اخه مگه روانشناسی؟

بلند شد و ایستاد:ببین امیر چند سال ازت کوچیکترم اما منم یچیزایی حالیمه...بزار کمکت کنم

-نیازی ندارم هرکسی کابوس میبینه
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صورتش بی تفاوت شد سوییچش را برداشت:اوکی...هرجور میلته ولی هروقت کمک

خواستی من هستم تنها چیزی که میتونم بگم اینه که از گذشته فرار نکن برو پیداش کن

بدون خداحافظی در را بست...تاظهر مامان و باباآمدند.حرف سهیل ذهنم را درگیر کرده

بود..حالم اصل خوب نبود...حس میکردم میثم یک پیغام برای من دارد یادم میآید اخرین

حرفش یک هشدار بود ازمن چیزی میخاست!

صدای آهنگ بدجوری روی مخم بود این مثل پارتی بعد ازعقد من و سپیده بود قرار بود

خوش بگذرد ولی خوش نمیگذشت....یک حالی بودم نمیدانستم چم شده است...انگار داشتم

آتش میگرفتم ...سپیده که عین خیالش نبود میگفت اثر مشروباست...بااینکه مست بودم

میدانستم مال مشروب نیست!!سرم داشت منفجر میشد دیگرنمیتوانستم تحمل کنم فوری از

سالن زدم بیرون سوییچ را برداشتم چون هواکمی سرد بودتصمیم گرفتم داخل ماشین بشینم

تاکمی حالم جا بیآید ...سرم به شدت درد میکرد...شایدمیگرن عصبی بود...هرچه بود مال

عصابم بود!!توی خواب که راه میرفتم!خون هم که بالمیآوردم...کابوس هم میدیدم...نکند

بیماری خطرناک و مسری باشد؟؟نه عصبی بود خودم میدانستم.سرم را روی فرمان گذاشته

بودم که در ماشین باز شد و سپیده با لباس مشکی بلندش داخل ماشین نشست.کاپشن مرا

پوشیده بود...یک شال روی سرش انداخته بود...ازچشمهایش نگرانی داد میزد دستم را

گرفت:چرا انقدر یخ کردی؟

گفتم:نمیدونم...سپیده برو داخل

اخم کرد و دستش را روی پیشانی ام گذاشت:یکم تب داری

-نمیدونم چم شده

انقدر حالم بد بود که دیگر حوصله اذیت کردن سپیده راهم نداشتم...اصل دوستش نداشتم ولی

دلم نمیخواست برود.
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بادستهایش دستهایم را گرم کرد:بمیرم برات زیاد خوردی لبد...حالت بدشده

عجب خنگی بود:اخه ادم مست اینجوری نمیشه که

من من کرد و گفت:خوب پس سرما خوردی

با دستش صورتم را نوازش کرد گر گرفتم در تمام این مدتی که باهم بودیم اینکار رانکرده

بود شاید هم کرده بود اما من برایم مهم نبود ولی امشب طور دیگری بودم مطمعنااثر مشروب

بود یعنی حال که فکرش را میکردم سپیده چقدر خوشکل شده بود فکر میکنم این را بلند گفتم

چون گفت:جدی میگی؟؟مرسی عزیزم

-البته ارایش کردی دیگه میخاستی خوشکلم نشی؟

بیچاره لبخند روی لبش ماسید حال که فکر میکردم دخترخوبی بود تمام بدخلقی های مرا

تحمل میکرد اصل چرا امشب انقدر رمانتیک شده بودم؟؟

دستش را داخلموهایم برد چه خوب بود...چه خوب بود؟؟؟امیر مست بیچاره چت شده است؟به

خودم گفت اهنمیبینی حالم خوش نیست بگذار راحت باشم خوب زنم است ان موقع که دوست

دختر داشتمهرکاری میکردم عیب نداشت حال عیب دارد؟؟

خودم میدانستم عیبش کجاست...درحس ناگهانی که از روی هوس نبود....شایدهم بود..خوب

نمیدانم چون ادم که به زنش هوس ندارد اصل حوصله فکرکردن نداشتم در یک آن بغلش

کردم و به سینه ام فشردمش

پرسید:حالت بهتر شده؟
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-اره خوبم

صوتش را نزدیک صورتم آورد و لبهایم را بوسید..نمیدانم انگار اختیار از کف داده بودم من

هم همراهیش کردم چشمهایم داشت سنگین میشد حالم خیلی بدتر میشد سرم تیر میکشید

و .....

-امیر؟؟امیر بلند شو

چشمهایم را باز کردم...چی ؟من کجا بودم؟اینجا خانه خودمان بودم؟مامان بود که صدایم

میزد...پس پارتی چه شد؟سپیده کجاست؟؟

گفتم:مامان ساعت چنده؟

باتعجب نگاهم کرد:یازده

فوری بلند شدم و لباسهایم را پوشیدم یعنی چیزی کهدیدم خواب بود؟همانطور که موهایم را

درست میکردم گفتم:من کی از مهمونی اومدم؟

تعجب مادرم بیشتر شد:من که خواب بودم نمیدونم

در دلم یک حس نگرانی بود....گوشی را برداشتم و به سپیده زنگ زدم اما خاموش

بود...یعنی نگران سپیده بودم؟؟چرا؟بخاطر دیشب؟چرا یادم نمی آید چه اتفاقی افتاد؟

ماشین را برداشتم و حرکت کردم باید میرفتم خانهشان...دلم شور میزد...کی انقدر سپیده مهم

شده بود؟؟
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همین که به در قهوه ای رنگ بزرگ رسیدم توقف کردم...خانه بزرگی بود...ایفون را

زدم..یکبار دوبار...بارسوم کسی برداشت:بله؟

سپیده بیا پایین

-آقا من سپیده خانم نیستم من اینجا کار میکنم

-اقای مظاهری نیستن؟

-ببخشید تصویرتون رو میبینم ولی به جا نمیارم

عصبی شدم:شما مگه باید بجا بیارید؟؟من دامادشونم

-شرمنده نشناختم ولی یه تلفن شد ایشون و خانمشون سریع فتن بیرون سپیده خانم هم از دیشب

نیومدن اقای مظاهری فکر میکرد پیش شما هستن

ناگهان حس کردم ته دلم ریخت...از دیشب کجا مانده است...بدون حتی تشکر یا حرفی سوار

ماشینم شدم...نمیدانم هیچ چیز نمیدانم...ته دلم حسی میگفت اتفاقی افتاده است...بی دلیل و بی

مقصد رانندگی میکردم گوشی ام را هم نیاورده بودم.. گوشه ای کنار زدم و ساندویچی خریدم

با بی میلی گاز میزدم...دیشب چه شده بود؟؟؟یک چیزی شده ولی یادم نمی آید...من با سپیده

بودم در ماشین بودیم..یادم است که مست بودم...بعدش چه شد؟؟چرا مغزم کار نمیکرد؟؟

ساندویچ نصفه و نیمه راانداختم سطل اشغال....اه شورش را درآورده بودم دیگر...چرا باید

نگران

میشدم؟؟سپیده مگر بچه بود؟؟تازه یک سال هم از من بزرگتر بود؟؟این فکر های مزخرف

چه بوددیگر؟؟باید میرفتم خانه چند ساعت بود که اینجا بودم...به سمت خانه حرکت

کردم...وماشین را پارک کردم..صدایی از خانه نمی آمد کسی نبود؟؟
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صدا زدم:مامان؟بابا؟؟

کجا رفته بودند یعنی؟؟همه چیز امروز عجیب غریب شده بود...من که حوصله ام سررفته

بود روی کناپه دراز کشیدم شاید دوباره در خواب راه رفته بودم؟؟سپیده!!من و سپیده دیشب

داخل ماشین خیلی جلو رفتیم خیلی برای اینکارهاعجله کردیم...مست بودم دیگر او باید

خودش را کنار میکشید ولی خودش به سمتم آمدمنکه نمیخاستم کاری کنم میخاستم؟؟

زنگ در به صدا درآمد حتما مامان و بابا بودند در راباز کردم اما با دیدن کسی که پشت در

بود خشکم زد!!بهتر است بگویم کسانی!!

-آقای سعیدی؟امیر سعیدی؟

بابهت و تعجب به مردی که لباس سبز رنگ با ستاره هایی روی شانه داشت جواب دادم:بله

خودم هستم

به دستم دستبند زد:باید همراه ما بیاید آگاهی

-برای چی اخه؟چی شده؟

مرا دنبال خودش میکشاند و سوار ماشین کرد:بیاید معلوم میشه

میدانستم یک چیزی شده بود..حتما بخاطر کار دیشبم باسپیده ازمن شکایت کرده بود...اخر

چه شکایتی امیر؟ادم که نمیتواند از شوهر خودش شکایت کند خنگ!!!

نمیدانستم قضیه از چه قرار است فقط میدانستم مربوط به دیشب است!!
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وقتی به کلنتری رسیدیم مرا به یک اتا.ق تاریک بردند وپشت سرهم سوال پرسیدند ترجیح

دادم که از اتفا.ق توی ماشین با سپیده چیزی نگویم...دیشب کجا بود...چکار کردی؟چه ساعتی

به خانه رفتی؟

دروغ گفتم...گفتم وسط های مهمانی سپیده گفت که بایدبرود خانه و چون خودش ماشین داشت

من نرساندمش...نمیدانم این دروغ از کجای مغزم درآمد ولی حسی بمن میگفت باید دروغ

بگویم...

بازپرس مرتب سوال میپرسید:خوب پس ساعت دو دقیقا خونهبودید؟

-خوب دقیقشو که نمیدونم شایدم زودتر....دیگه وقتی خانمم رفت ترجیح دادم منم برم

-با سپیده خانم دعوایی چیزی...؟

-نه اصل ما خیلی همو دوس داریم میتونین زنگ بزنین ازخودشم سوال کنین

پورخند زد:نیازی نیست...ولی ساعت دوازده شب ..اونم یه دختر جوون بهتر نبود خودتون

همراش میرفتید؟

-سپیده خوشش نمیاد بش گیر بدم منم خیلی تمایل نداشتمتنها بره ولی زنا رو که میشناسید فکر

میکنن عقل کل کافیه یه نه بیاری تا یه هفتهقهر کنن!!

نمیدانستم این همه دروغ را چجوری بهم بافتم!!ما خیلیهمو دوست داریم!!این چرت ترین

دروغم بود!!البته او که مرا دوس دارد ندارد؟پس دروغ نبود دیگر

یک ریز درحال نوشتن بود پرسیدم:حال نمیشه بگید چرامن اینجام؟؟
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بدون جواب دادن بمن از اتا.ق بیرون رفت...چند دقیقه بعد سربازی آمد و مرا به بازداشتگاه

برد...چند نفر آدم دیگر هم آنجابودند...چندساعت گذشته بود داشتم دیوانه میشدم...خیلی

نگران بودم...نمیدانستم چه خبر شده!!یعنی راجب سپیده بود؟حس میکردم برای سپیده اتفاقی

افتاده است!!!چرا کسی به دیدنم نمیآمد؟سپیده کجا بود؟

همهن لحظه دربازشد و اسم مرا صدا زدند:امیر سعیدی بیابیرون!!!

خوشحال شدم و به سمت در پرواز کردم ...سرباز مرا ازانجا خارج کرد همین که به سالن

اصلی رسیدم ماتم برد...همه آنجا بودند...همه باچشمهایی گریان ...همه جز سپیده انجا نبود!

اخی طفلکی ها بخاطر من اینطور گریه میکردند؟ولی نه اخر چرا مادر و پدر سپیده انقدر

توی سرشان میزدند؟؟مادر سپیده جلو امد و لباسم رااشک باران کرد:دیدی دخترم از دستم

رفت...دخترم...سپیده من!

هاج و واج نگاهشان میکردم گفتم:چیشده؟اخه؟چرا گریه میکنین همه؟

مادر سپیده زجه زد:سپیده رو کشتن...دخترمو کشتن..

خانمی با چادر سیاه آمد و مادر سپیده رابرد...منسرجایم میخ کوب شده بودم...چرا؟چرا؟

سپیده مرده بود؟شاید اشتباهی پیش آمده؟شاید الکیشلوغش کردند؟سپیده مرده بود یعنی؟چرا؟

چرا مرده بود؟چرا ؟

چرا انگار از قبل قضیه را میدانستم؟؟جرأت نداشتم حتیدر ذهنم بیانش کنم...اما میدانستم سپیده

مرده است...برای همین به بازپرس گفتم به او زنگ بزنین میخواستم همین احتمال رابررسی

کنم...چه قدر عجیب بود..من شوکه شده بودم و زبانم بند آمده بود به خودم که آمدم در

سردخانه بودم کشویی را باز کردند...سپیده..خودش بود واقعا هم سپیده شده بود..
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چه اتفاقی افتاده بود؟مردی که انجا بود برایم توضیحداد که به او تجاوز شده و بعد هم با

جراحاتی وحشیانه تکه تکه اش کردند گفت چیزی که اینکار را انجام داده مثل یک حیوان

عمل کرده است و خون اورا نوشیده و گوشتش راخورده...این وحشتناک بود..وحشتناک!!

چهلم سپیده بود..همه سرتاپامشکی پوشیده بودند..همیشهازین مراسم ها بدم میآمد..حوصله

هیچ چیز را نداشتم..جیغ و گریه!!چهل روز بود همشهمین صداها بود! ازسروصدای داخل

خانه بیرون زدم..وسیگاری روشن کردم..دوست نداشتم به چیز دیگری فکرکنم...به اینکه

قاتل سپیده چه کسی بوده...یا اینکه چرا این ماجرا عجیباست...یاراجع ب آن شب!!!

همینکه مراسم تمام شد سوارماشین بابا شدم...هیچ چیزنمی گفتند نه او و نه

مامان...چندروزی بود که اخلقشان اینطوری بود...حرفنمیزند..طوری بامن رفتار میکردند

که گویی قاتل من هستم!!

به خانه که رسیدیم راه اتاقم را در پیش گرفتم...وتاموقع شام بیرون نیامدم..بعد ازشام هم

دوباره کز کردم گوشه اتا.ق..آهنگ گوش دادم والکی وقتم را تلف کردم...ساعت دو و نیم بود

بهتر بود کمی بخوابم...قبل از رفتن بهتخت خواب به دستشویی رفتم تا مسواک بزنم...زیر

لب آهنگی را میخواندم:تو تهرانی کهشده مد تازه لتی و پره ...

خمیر دندان را روی مسواک ریختم و شروع به مسواک زدنکردم.بعداز آن چندبار دهانم را

شستم..نگاهی به اینه کردم تا ببینمشان اما یک چیزیلی دندانم بود...این چه بود؟بیشتر دقت

کردم....یک تکه گوشت بود؟از تصویر خودم درآینه وحشت زده شدم و داد کشیدم همزمان

چند مشت اب توی دهانم پاشیدم.دوباره نگاهکردم...چیزی نبود..دندان هایم سفید و بودند و

هیچ چیزی لیشان نبود!

نفسی از سر آسودگی کشیدم و به سمت در خروجی رفتم اما همینکه خواستم از در خارج

شوم در بستهشد!
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این در و دیوار هم بامن شوخیشان گرفته انگار؟؟

سعی کردم در را باز کنم اما باز نمیشد...داشتم کفریمیشدم دیگر...عصابم خراب بود این هم

ازین در لعنتی که باز نمیشد..چندبار دستگیرهدر را محکم فشار دادم نشد که نشد!

صدایی که از کانال ها آمد مرا متوقف کرد...یک چیزیداخل کانال های سقف صدا میداد...به

سقف خیره شدم..این صدای چه بود؟خیلی عجیببود..دوباره انگار تکان خورد و به وسط سقف

رسید...بعد متوقف شد..هیچ صدای دیگرینیامد..سکوت مطلق!نفسم بند امده بود..منتظر بودم

الن یک اتفاقی بیفتد من مطمعنبودم!

به یکباره چراغ دیستشویی شروع به اتصالی کرد منکهوحشت کرده بودم فریادم بلند شد مثل

دخترها جیغ میکشیدم..دریک لحظه ناگهانی چشمم بهآینه خورد و بعد دوباره اتصالی کرد و

چراغ روشن شد!!

قلبم درحال ایستادن بود دیدمش..در آینهدیدمش...سرجایم میخکوب شده بودم..درباصدایی

کشدار که از لولهایش میآمد باز شد..بهسختی توانستم جست بزنم و ازآن دستشویی لعنتی

بیرون بروم!!

دستم را روی قلبم گذاشتم و به دیوار تکیه دادم...توهمبود؟نه نه من دیدمش...یک ادم نبود

داخل آینه بود دور صورتش پر از خون بود حتی اگریک لحظه بود بازهم دیدمش..صدای باز

شدن در مرا از جا پراند دوباره نه...ولی باوارد شدن پدرم آرام شدم

-صدای داد تو بود؟چیشده؟

سعی کردم به خودم بیایم و چیزی بروز ندهم:هیچی
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-پس چرا داری نفس نفس میزنی؟

-من؟

-پس کی؟

-هیچی خواب بد دیدم

بانگرانی نگاهم کرد جلو آمد و دستش را روی شانه امگذاشت:رنگت پریده میخوای بریم

دکتریچیزی؟دعوایی درمو...

وسط حرفش پریدم:نه اصل نیازی نیست

آهی کشید و گفت:میدونم تو خیلی سختی کشیدی...خدایاشکرت ولی چرا همه این بلها باید

سرما بیاد؟

باتعجب نگاهش کردم درباره چه چیزی حرف میزد؟

پرسید:میخوای راجع بهش حرف بزنی؟

-راجع ب چی؟

من من کرد انگار دوست نداشت اسمش رابیآورد:خوب...منظورم...سپید

بااسم سپیده بر.ق از کله ام پرید نه حال نه نمیخواستمنمیخواستم اشفته بار گفتم:بابا من خیلی

خوابم میاد بهتره شماهم بری بخوابی...شببیخیر

27



faridbook.blog.ir    goldjar.blogfa.com      goldjar2.blogfa.com     goldjar.blog.ir

آه کشید و گفت:باشه حدداقل یه لیوان آب بخور بعدبخواب...شب بخیر امیر..!

بارفتنش دوباره یاد عکس داخل آینه افتادم...چه قدروحشتناک بود...یادم نمی امد دقیقا چه

شکلی داشت چون فقط یک لحظه دیده بودمش..امامطمعن بودم که دیدمش!

روز بعدتصمیم گرفتم با سهیل حرف بزنم...نمیخواستم اتفا.ق شب قبل را بگویم اما به یکنفر

نیازداشتم!خیلی فشار عصبی روی من بود!دریک کافی شاپ معمولی قرار گذاشتیم...زیادی

شلوغبود..ولی یک گوشه دنج نشستیم و دوتا کپ شکلتی سفارش دادیم..من عاشق شکلتی

بودم همینکه آمدم یک قاشق بخورمسهیل گفت:اه امیر درست بخور ریختی رو لباست...

عصبی شدم چون لباسم سفید بوداما همینکه سرم را زیرانداختم تا لکه روی لباس را ببینم

سهیل زد زیر دماغم!!!

رو دست زده بود بعدهم هرهر شروع به خندیدنکردن...دلم میخواست یک کتک مفصل به

اوبزنم اما بی جنبه نبودم...بعدا تلفی میکردم:باز تو بچه بازیات گل کرد؟

خندید و گفت:باز تو پیرمرد شدی؟؟

-جدی باش اینجا نیومدم که مسخره بازی دربیاری ها

نیشش را جمع کرد:دیدن منم که سالی یبار نمیای پس ....

-به حرفات فکر کردم...

-خوب؟

-نمیدونم...راستش تا نفهمم چه اتفاقی افتاده نمیتونمباش کنار بیام
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چشمهایش را ریز کرد و با دقت بمن نگاه کرد:امیر فکرمیکنم الن عزاداری و وقتش نباشه

که به این چیزا فکر کنی

-نه برعکس الن دقیقا موقعشه

کمی تعجب کرد:واقعا؟...فکر نمیکردم انقدر زود جریانسپیده رو فراموش کنی

دندان هایم را روی هم سابیدم کمی عصبی شده بودم:نهفراموش نکردم...اگه نمیخوای کمکم

کنی که پاشم برم اگرم میخوای انقدر تو حاشیه نرو

خندید:باشه بابا جوش نیار...همچین حرف میزنی انگار مندوست دخترتم..توام میگی یا میای

خونمون یا پاشم برم!!!

لبخند زدم:کم مزه بریز بی نمک

-خوب حال منظورت ازینکه نمیدونی چیشده چیه؟

یک قاشق از بستنی ام خوردم و گفتم:ببین اون شب که منبا دوستام رفته بودیم...یک چیز غیر

طبیعی اتفا.ق افتاد....یعنی اصل کسی نیومد که یه چاقودستش باشه و به طرفمون حمله کنه!!

از حالت لمیده روی صندلی تغییر حالت داد و جدی به مننگاه کرد:پس چیشد؟

-خودمم نمیدونم...یعنی اصل یادم نمیاد...فقط میدونمهمه جا تاریک بودو صداهای نعره

میومد...دیگه هیچ چی یادم نمیاد!!

متفکرانه دستش را به چانه اش زد:زخمات هنوز جاش مونده؟
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-اوووم....فکر کنم یکیش باشه

یقه لباسم را کمی باز کردم و گوشه سینه ام را نشانشدادم زخم کمرنگی خودنمایی میکرد..با

اینکارم چنددختری که میز بغلی نشسته بودندنگاهمان کردند.

سهیل گفت:این زخم چاقو نیست؟

گفتم:نه...حتی زخمش عفونت هم کرد...دکتره میگفت انگاریکی با ناخونایی که زیرش کثیفن

کشیده رو بدنت!!

سهیل زد زیر خنده:بقیه چی؟اون دوتای دیگه؟

از حالت صورتم پی برد که دست رو موضوعات ممنوعه زدهاست سریع گفت:ولش

کن...ببین این قضیه ساده اس....یه بیمار روانی بوده دیگه غیرازینه؟

گفتم:نه به همین سادگیا هم نیست

-من که گیج شدم...چند قاشق از بستنی اش را تند تندخوردو گفت:ببین چرا نمیری سراغ

گذشته؟؟؟ نمیری یه سرخونه قبلیه؟؟یا دوستایقبلیت؟شاید چیزی فهمیدی

بیراه نمیگفت...برایم سخت بود ولی لزم بود بفهمم چهچیزی در گذشته اتفا.ق افتاده است؟؟

حس میکردم تمام اتفاقات زندگیم با گذشته پیوند خوردهاست!!سپیده...مردنش....کا

ساعت چهار ظهر بود که از سرما بیدار شدم..از زیر پتویبنفش ام بیرون خزیدم و پنجره را

بستم..چشمهایم بخاطر گریه میسوختند و احتمال پفکرده بودند..گرسنه بودم پس از اتا.ق خارج

شدم..مامان و بابا جلوی تلویزیون نشستهبودند...بدون هیچ حرفی راه آشپرخانه را درپیش
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گرفتم...کمی پنیر از یخچال بیرونآوردم و مشغول خوردن شدم..مامان گفت:موبایلت افتاده

بود تو وان حموم!

جا خوردم...موبایلم در وان چه میکرد؟؟؟ادامهداد:گذاشتمش رو سنگ اپن!

دست از خوردن کشیدم..آشپزخانه در قسمت شمالی هال خانه بود و با پنجره هاییبزرگ نور

خوبی به خانه میداد..بلند شدم و گوشی ام را از روی سنگ اپن برداشتم...سوختهبود..روشن

نمیشد..یادم است باطری اش تمام شده بود به همین خاطر کنار وان گذاشتهبودمش...اما با آن

پرش ناگهانی که از وان کردم احتمال افتاده است...شاید بخاطر نداشتنباطری روشن نمیشد؟؟؟

فوری به اتا.ق بردمش و آن را داخل شارژ زدم...باکمالناباوری روشن شد!!خدا پدر این

گوشی ضد آب را بیآمرزد...داشتم چک میکردم که ببینمسالم است یانه؟؟که داخل شماره ها

شماره یکنفر توجهم را جلب کرد....حمیدرضا!!بدونمکث شماره اش را گرفتم بعد از خوردن

چند بو.ق برداشت:بله؟؟

-سلم چطوری؟؟؟امیرم شناختی؟

-سلم خوبی مامان خوبه؟داداشت چطوره؟کاروبار حسابیچاقه؟

-چی؟کدوم داداش؟من امیر سعیدی ام

با شنیدن اسمم چند لحظه ساکت شد..-الو؟صدا میاد؟

لحنش کامل سرد شد:هستم

-خواستم ببینمت
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-چرا؟

از برخوردش جا خوردم انتظار نداشتم اینطور رفتار کنداگر امیر قبلی بودم همین الن گوشی

را رویش قطع میکردم اما به او نیاز داشتم اوبامن و میثم دوست بود...شاید خیلی اذیتش کرده

بودیم اما بازم خیلی چیزها از مامیدانست..نباید از دستش می دادم..

گفتم:باید ببینمت مهمه!!

-خیلی خوب...ما هنوز همون خونه قبلی هستیم

-بیست دقیقه دیگه اونجام....قبل ازینکه خداحافظی کنمقطع کرد!!

هول هولکی یک شلوار پوشیدم فکر کنم داخل جیبش یک چیزیبود ولی وقت نداشتم نگاه

کنم...سریع سوار ماشین شدم و روبه مامان و بابا گفتممیروم یک دوری بزنم!!!

 توقف کردم..از ماشین پیاده شدمو زنگ در را زدم...ازینجا متنفر4خیلی سریع جلوی پلک 

بودم..تمام خانه های اینجا ویلیی بود و هر ویلیک محوطه نرده دار مخصوص داشت که

چمن کاری شده بود..خیابان ها هم وسط این ویلهابودند..

حمیدرضا در را باز کرد...چقدر بزرگ شده بود..بعدازینکه ازینجا رفتیم دو سه بار بیشتر

ندیده بودمش...کمی چا.ق شده بود..اشاره کرد کهبیایم داخل

خانشان بهم ریخته بود و پرده های ضخیمی داشت حال وهوای خانه تاریک و گرفته

بود..گفتم :مامانت خونه نیست؟

خودش را روی مبل های راه راه ابی ولو کرد:نه رفتهباشوهرش زندگی کنه!
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میدانستم که پدرش سالها پیش آنها را ترک کرده و گم وگور شده..فقط یک مادر داشت پس

حالکه مادرش ازدواج کرده است تنها شده!

من هم خواستم روی مبل دونفره مقابل اش بشینم که متوجهدمپایی زیرم شدم آنرا بیرون

کشیدم و گوشه ای پرت کردم.

حمیدرضا بی حوصله گفت:خوب...میشنوم!!

گفتم:خوب...راجع ب گذشته هاست!

پوزخند زد:چه موضوع جالب و خوشایندی!!چی میخای ازگذشته؟توکه خودت وسط معرکه

بودی دیگه چیزی نیست تموم شده رفته!

سریع گفتم:تموم نشده

دستی روی ته ریش خود کشید:منظورت چیه؟

-نمیدونم دوتا احتمال میدم یا دیوونه شدم..یا..

-یا چی؟

-یا یه اتفا.ق ماورا طیبعه داره میفته!

با این حرف من پقی زد زیر خنده..حال بخند کینخند...او از خنده و من از عصبانیت سرخ

شده بودم..گفتم:نیومدم اینجا مسخرم کنی!!

خودش را جمع و جور کرد:از کجات این حرفو دراوردی؟؟
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گفتم:فقط یه احتماله...توچیزی از گذشته یادت نیس؟

-چرت نگو...فقط بم بگو که چرا فکر میکنی یچیز غیرطبیعی وجود داره؟

-ممم...خوب میدونی...دودل بودم که برایش تعریف کنم یانه...اماباید میگفتم باید

میفهمیدم..این برای خودم تنها نبود...برای سپیدههم بود...دلم را زدم به دریا:چندروز پیش در

دستشویی روم فقل شد بعدش چراغ اتصالیکرد و تو اینه یه چیزی دیدم...بعدشم تو حموم موی

بلند دیدم که تو اب بود و مالخودم بود...

یادم به اتفا.ق توی پارکینگ افتاد...دستم را توی جیبمبردم....فلش هم بود!!

جدی نگاهم کرد:مطمعنی درست دیدی؟یعنی توهم خودتنبوده؟؟

-خودمم هم نمیدونم...ولی یچیز دیگه هم هست

فلش را بیرون اوردم و نشانش دادم:این!!!

جریان پارکینگ را خلصه برایش گفتم فلش را ازمن گرفتو روی لپ تاپش گذاشت...فیلم

پخش شد...چند دور تمام نگاهش کرد..دریک صحنه که صورتمن رو به دوربین بود فیلم را

نگه داشت و روی صورتم زوم کرد..

ناامیدانه گفتم:پس من جنون گرفتم؟؟

-اینو نگاه کن...-چیو؟؟؟

-خوب نگاه کن...

34



faridbook.blog.ir    goldjar.blogfa.com      goldjar2.blogfa.com     goldjar.blog.ir

بادقت نگاه کردم چیزی نبود خودم بودم دیگر:من که چیزعجیبی نمیبینم

-چشمات....چشمای تو مشکیه!!

توجهم به سمت چشمهایم جمع شد...چقدر اینجا روشن شده بودند؟

گفت:اینا چشمای تو نیستن!!نگاه کن حالت راه رفتنتو باحالت اول فر.ق داره..انگار

میلنگی...انگار اصل خودت نیستی...چشمات...نگات فرقداره..!!

گیج نگاهش کردم:خوب اینا معنیش چیه؟

پرسید:اونی که تو آینه دیدیش چه شکلی بود؟

صورت آن موجود را تجسم کردم:خوب موهاش کوتاه مشکی بوددهنش پر از خون و کثافت

بود بمن خیره شده بود..

-شبیه خودت بود؟؟

جاخوردم...یعنی یک آن رنگم پرید...راست میگفت...شبیهمن بود..:آره فکر کنم!!

دست مرا گرفت و گفت:بامن بیا

مرا به اتا.ق خودش برد...خدای من اینجا چه خبر بود؟؟اتاقبا در و دیوار تمام مشکی و پربود

از نوشته ها و علمت های عجیب...هیچ چراغ یاوسیله برقی و مدرنی در اتا.ق نبود..تمام

پنجره ها با چوب و میخ بسته شده بودند...تنها نور اتا.ق از چند شمعتامین میشد که روبه اتمام

بود!!وسط اتا.ق یک ستاره بزرگ کشیده شده بود و پراز کتابو کاغذ بود!!
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گفتم:اینجا چه خبره؟

پشت بمن درحال گشتن آماده کردن چند وسیلهبود:میدونی...قبل ازون اتفا.ق یه شب منوبردید

تو ویل خالیه که اونطرف خونتون بود...یادته؟؟حسابی منو ترسوندید..چندروزبعدشم که اون

اتفا.ق افتاد...دیگه زندگیم مثل قبل نشد...از سایه خودمم میترسیدم حتی...از برنامه کودک

شرک هم دیگهمیترسیدم چون فکر میکردم واقعی میشه و یه بلیی سرم میاره...فکرمیکردم

یه جن این بلرو سر شما اورده!!

باتعجب گفتم:یه جن؟

اره...شماها اونجا رفتید چون میخواستید ببینید جنواقعیه یانه یادت میاد؟

-یه چیزایی اما اینا همش خرافاته...

-من کسی رو نداشتم که وقتی از ترس زیر پتو قایم میشمبیاد دلداریم بده بگه نترس..مامان

اینجاست...باباکنارته..

بانفرت نگاهم کرد:مجبورشدم خودم باترسام مقابلهکنم...رفتم دنبالش..همه چیزو راجع بهش

خوندم و مطالعه کردم...اینکه چجوری از نزدیکشدن اونها جلوگیری کنم..

وسط حرفش تکرار کردم:اینا همش خرافاته همش داستانه..

-تاقبل از اومدن تو داشتم مطمعن میشدم کهخرافاته...اما حال..

نشستم روی زمین:من فکر میکنم تو داری زیادی شلوغشمیکنی ها!!
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نگاهش را دوخت به جایی که من نشسته بودم وسطستاره...یک شمع اورد و جلوی من

گذاشت..یک کاسه آب هم اورد..یک تکه سنجا.ق هم به لباسش وصل کرد و گفت:بزار امتحان

هیجان زده نگاهش میکردم..یاد قدیم ها افتادم ازاینکار ها زیاد می کردیم...خیلی خنده دار

بود...بچه شده بود؟؟

گفت:چشماتو ببند!!

خیلی خودم را کنترل کردم که نزنم زیر خنده...معلوم بود تنهایی رویش تاثیر گذاشته ..پسر

بیچاره خل شده بود...شروع کرد به خواندن چیزی مثل دعا احساس کردم چیزی را

برید...روی گونه هایم و پیشانیم را با چیزی تر کرد..کمکم احساس گرفتگی عضلت به من

دست داد...قلب و سرم به شدت درد گرفت..خواستم جلویش را بگیرم چون خارج از توانم

بود..اما متوجه شدم که کامل قفل شده ام...یاد زمان هیپنوتیزمم افتادم در مطب دکتر...کم کم

حس کردم چیزی نمی بینم یعنی دیگر بدنم راحس نمیکردم..صداهای اطراف را نمیشنیدم..با

اینکه چشم هایم بسته بود قبل میتوانستم چشمهایم را حس کنم ولی حال بنظرم میآمد اصل

چشمم بسته نیست ولی کور شده ام...انگار یک چیزی مرا با فشار به داخل سیاهی ها هول

میداد..نمیگذاشت تکان بخورم..سعی کردم به این وضع خاتمه بدهم...و آن چیز را خارجش

کنم..سعی کردم به سمت نور حرکت کنم اما آن چیز مانع میشد..خیلی زور داشت..بیشتر

تلش کردم خیلی قوی بود..اینبار تمام زور خودم را زدم و به بیرون پرت شدم...چشمهایم را

بطور ناگهانی باز کردم...برگشته بودم!!

همان اتا.ق بود با نور کم شمع و حمیدرضا..بافاصله جلوی من نشسته بود..صورتش به رنگ

سفیدی گچ میزد..نفس نفس میزد..گفتم:چیشد یدفعه؟

بالکنت گفت:هی...چی!
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سریع بلند شد و بیرون رفت..هاج و واج به رفتنش نگاهش میکردم..اورا چه شده بود؟

صورتم دیگر خیس نبود..بلند شدم و دنبالش رفتم اما قبلزینکه برسم به هال خودم را توی

آینه بصورت اتفاقی دیدم...این چه بود که مالیده بود به صورتم؟؟؟قرمز بود!!ابرنگ بود

یعنی؟؟فوری به دستشویی رفتم و صورتم را شستم!

وقتی وارد هال شدم دیدم حمیدرضا در آشپرخانه مشغول بستن دستش است وپشتش ب من

است...گفتم:تو دستتو بریدی و خون مالیدی به صورت من؟؟

همانطور که درحال بستن دستش بود گفت:اره..حال چرا توشاکی هستی من دستم داغون شد

نه تو!!

گفتم:خوب ببینم این مراسمت چه کمکی کرد؟؟

دستش را دیگر بسته بود برگشت و روبه روی من لبخند زدو گفت:هیچی...توچیزیت

نیست..فقط بخاطر اون حادثه عصبی شدی همین!!

تعجب کردم...نمیدانم چرا حس میکردم اشتباه کرده؟؟یعنی حس میکردم فقط حمله عصبی

نیست!!

گفت:خوب دیگه میتونی بری!!!

انگار دوست نداشت دیگر در آن خانه بمانم چون بسمت دررفت و در را برایم باز

کرد..گفتم:باشه پس ممنونم ولی کاش بیشتر..

حرفم را قطع کرد:باشه ... بهتره بری دیگه ...نگرانت میشن!!
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حرفی نزدم و بیرون رفتم قبل ازینکه خداحافظی کنم دررابست!!فکر میکنم زیاد نرمال

نبود...نمیفهمید باخودش چند چند است!!

ماشینم را برداشتم و به سمت خانه حرکت کردم...قبل ازینکه ازاین محله خارج شوم جلوی

خاکی توقف کردم..پیاده شدم و نگاهی انداختم...خیلی تاریک بود و خرابه دیده نمیشد..قدیم ها

این حوالی یک چراغی چیزیبود اما حال تاریک تاریک بود...دودل بودم...یعنی میترسیدم که

داخل شوممیترسیدم...اینجا برای من وحشت ناک ترین نقطه دنیا بود...به خودم گفتم امیر این

برای اطمینان است..توباید بفهمی که همه ایناتفاقات منطقی است..این بخاطر سپیده است..باید

میفهمیدم...باید این شک را برطرفمیکردم..سوار ماشین شدم و داخل خاکی شدم خیلی تاریک

بود...ساعت حدودا نه شببود..هیچ وسیله ی دیگری نداشتم نه چراغ قوه ای نه ...همین که به

خرابه رسیدم تنم شروع به لرزیدن کرد کمی مکث کردم..به فکرم رسید دور بزنم و

برگردم...ولی مرگ یکبارشیون هم یکبار دیگر نمیتوانستم باترس زندگی کنم...دل را به دریا

زدم و پیاده شدم..امشب زیادی شجاع شده بودم!!موبایلم را برداشتم و از نورش استفاده

کردم...قسم میخورم که زانوهایم میلرزیدند ...با احتیاط و آرام آرام جلو میرفتم..هیچ صدایی

نمیآمد..جایی در ته دلم میدانستم آن اتفا.ق دوباره تکرار نمیشود ولی باز هم ترس

داشتم...درست درهمان نقطه رسیدم که آن شب نشسته بودیم...همان جایی که چراغ قوه....!

اشک در چشمهایم حلقه زده بود یک قطره را با دستم پاک کردم...میتوانستم جای جنازه

هاایشان را ببینم...صورت های خون آلودشان را!!بدن تکه تکه شان را!!چرا؟چرا؟

چراهمه اطرافیان من؟

این اتفاقی بود؟؟مردن عجیب سپیده اتفاقی بود؟چرا پس آخرین بار سپیده کنار من بود؟چرا از

آن اتفا.ق چیزی یادم نمی آید؟

راستی چرا میثم و رضا مرده بودند ولی من نه؟؟چرا بایدقاتل مرا زنده بگذارد؟؟تصمیم گرفتم

گشتی در کل خرابه بزنم...تمام دیوار ها رابانور موبایلم بررسی کردم همینطور کف زمین!!
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ازروی چندبلوک و تیرک های چوبی رد شدمو به اتاقی رسیدم یک چیز عجیب روی دیوار

نوشته شده بود یک شکل عجیب بود یک مارپیچ با رنگ قرمز شکلی مانند دوشاخ ماپیچ و

نوشته بدخطی که بزرگ نوشته شده بود:ساخور!!!

ساخور چه بود دیگر؟؟احساس کردم چیزی روی زمین هم نوشته شده است نور گوشی را

روی زمین گرفتم...اما چیزی نوشته نشده بود...یک چیزدیگر بود..یک جای پای عجیب

بارنگ قرمز بود..مثل کف پاهایی که روی خون مالیده شده باشد ولی کامل شکل پا

نبود...بیشتر شبیه پای حیوان بود...مثل سم اسب!!

باصدایی که آمد دومتر ازجایم پریدم...اوه ویبره گوشی بود!!نزدیک بود سکته کنم با دیدن

اسم مامان جواب دادم:بله؟

-کجایی نگران شدیم!!

-الن میام خونه...نگران نباشید فعل!

گوشی را قطع کردم و به سمت خروجی گام برداشتم سوارماشین شدم و راه افتادم...شب

عجیبی بود..هرچه قدر فکر میکردم کمتر نتیجهمیگرفتم...آنشب من با سپیده بودم یادم می آید

که باهم داخل ماشین بودیم..وبعد همین تاریکی که در اتا.ق حمیدرضا تجربه کردم به سراغم

امده بود..یادم میآید چیزی مرا ازنور دور میکرد...صدای جیغ های سپیده می آمد....تلش

میکردم به سمت نور بروم و کمکش کنم اما توانایی اش را نداشتم...داد میزدم سپیده!!اما

انگار صدایم بیرون نمیرفت!!اینها توهم بودند؟؟؟این اتفاقات توهم بودند؟؟نه من میدانم که یک

جای کارمیلنگید...چرا حمیدرضا انقدر عجیب رفتار کرد؟؟مگر حرف های مرا باور نکرده

بود؟؟؟شاید فقط مرا مسخره کرده است؟؟

با این فکر ها یک هفته تمام سپری شد...چندبار به اگاهی رفتم به من گفتند که کار ولگردهای

خیابانی بوده و پیدایش میکنند...حتی ازمهمان ها هم پرس و جو کردم همه انقدر مست بودند
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که چیزی نفهمیدند...باور حرفهایشان سخت بود..تصمیم گرفتم خودم به محل حادثه بروم شب

اینکار را کردم چون خلوت تر بودهم اینکه صحنه را بیشتر تجسم میکردم...ماشینم را

همانجایی که ماشین سپیده را پیداکرده بودند گذاشتم...پیاده شدم و داخل شانه راه رفتم..این

جاده خارج از شهر بود بههمین دلیل در اطراف جاده چیزی جز خش و خاشاک وجود

نداشت...جای خون کمرنگی روی زمیندیده میشد خودش بود پس!!چند لحظه همان جا

ایستادم...چیزی یادم آمد:

-خیلی دوست دارم!!

با اینکه حالم بد بود اورا از خود جدا کردم..دوست نداشتم کنترلم را از دست بدهم آن هم در

ماشین!!اصل خوشم نمی آمد!!

سپیده که معلوم بود ناراحت شده گفت:امیر از اول رابطمونیک ذره هم بمن محبت نکردی

همین امشبم که خوش اخل.ق شدی داری بش گند میزنی!!

عصبی شدم:واقعا که سپیده اصل یک ذره شعور و درک نداری!!خوبه سنت هم بیشتر از

منه!!من حالم خوب نیست اون وقت تو به محبت و این چرت وپرتا داری فکر میکنی!!

عصبانی شد و داد زد:من دوست دارم عوضی!!

ادامه داد:ولی تو چی؟تمام مدت منو اذیت کردی اما من هیچی نگفتم مرتب تو سرم میزنی که

ازت بزرگترم مگه یک سال تفاوت سنی چیه آخه؟همش بامن مثل اویزونا رفتار میکنی!!

خوب منم دل دارم نیاز دارم..شوهرمی ولی حتی نمی تونم ببوسمت!!

داد کشیدم:بس میکنی یانه؟

اشک هایش جاری شد:میدونی امیر خیلی دوست دارم ولیدیگه نمیتونم تحمل کنم!!
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پیاده شد و در ماشین را محکم بست..بعد هم سوار ماشین خودش شد و باسرعت حرکت

کرد!!چند لحظه مات و مبهوت مانده بودم...این حالت سپیده راهیچوقت تابه حال ندیده

بودم...پس یعنی او میفهمید که عمدا اذیتش میکنم و چیزینمیگفت..یعنی انقدر مغرور بود و ما

نمیدانستیم؟؟اه دختره ی لوس..حوصله منت کشینداشتم دلم نمیخواست بروم دنبالش...اما

وجدانم هی توی کله ام میکوبید با این حالش ممکن است تصادف کند..ممکن است این وقت

شب مشکلی پیش بیآید!!اگر اتفاقی می افتادمقصر من بودم!!خیلی مست بودم اما با سستی و

کراهت ماشین را روشن کردم و دنبالش رفتم...

نه...این نمیتوانست کار من باشد..چند قدم عقب رفتم نمیتوانستم از رد خون بجای مانده• 

ازآن شب چشم بردارم..نمیشد...من اینکار را نکرده بودم...من قاتل نبودم...آن هم

تجاوزوحشیانه آن هم خوردن گوشت و تکه تکه کردن....من امیر سعیدی بودم...من وحشی

نبودم..

روی زمین زانو زدم و درحالی که ناخواسته اشک میریختم دستانم را روی سرم فشار

دادم...این کار من نبود..جنون بود..من دچار جنون شده بودم و نامزدم را کشته بودم!!

من باید خودم را به یک بیمارستان روانی تحویل میدادم...ممکن بود این بل را سر کسی

دیگر بیآورم..مثل مادرم...یا بابا..سهیل...نه نه این با عقل جور درنمیآید...اگر من روانی

بودم چرا تا الن کاری نکردم؟؟؟چرا خیلی وقت پیش کاری نکردم؟؟

چطور میشود آدم اینکار را بکند و خودش هم نفهمد..نفهمیده بودم؟؟؟من یک آشغال پست

بودم...چهره سپیده جلویم مجسم شد...اماخیلی رنگ پریده و سفید شده بود...بنظرم میامد

خوشکل ترین دختریست که تابحال دیدم..مهربان ترین...من چقدر آزارش داده بودم و بعد هم

به فجیع ترین شکل اورا کشتهبودم...نمیتوانستم تصور کنم چقدر درد کشیده است..من جنون

داشتم!!!
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تصمیم گرفتم سریع به خانه بروم و وسایلم را جمع کنم وازینجا بروم...حال هرجایی شاید

یک بیمارستان روانی...یا یک نقطه دور ازشهر...همین که به خانه رسیدم فوری وسایلم را

داخل یک چمدان ریختم و زیپش رابستم...به سمت پله ها کشیدمش و با خودم به پارکینگ

بردم..درصندو.ق عقب را باز کردمتا چمدان را داخلش بگذارم...اما چیزی که داخل صندو.ق

عقب بود مرا میخکوبکرد...نه...نه!!

سپیده آن شب کاپشن مرا پوشیده بود...کاپشن من...حالخون آلود داخل صندو.ق عقب

بود..صندو.ق عقب پراز خون خشک شده بود...انگار قطراتی ازکاپشن روی بدنه داخلی

صندو.ق عقب ریخته شده بود...نمیتوانستم به خودم مسلط شوم..زانوهایم میلرزیدند و قلبم به

شدت درد میکرد..اشکهایم مهار نمیشد..به سختی دست به کاپشن بردم و بیرون

کشیدمش..حس آدمی را داشتم که انگار دارد کابوس میبیند...هنوز باورش برایم سخت بود که

کار من باشد...همانطور کاپشن را توی مشتم فشار میدادم...معده ام از شدت ناراحتی و

اظطراب پیچ میخورد...حس میکردم اگر حرکت دیگری نکنم و کاپشن را دور نیندازم بال

میآورم...سعی کردم تکانی به دست هایم بدهم که با دیدن کسی که روبه رویم بودمغزم سوت

کشید:مامان!!

هیچ حرکتی نمیکرد...فقط زل زده بود به کاپشن..مثل مرده ها سفید شده بود...باصدایی که

بزور از ته حلقم خارج میشد و همراه با بغض بود گفتم:مامان!

دهانش را با لرزش و ناباوری باز کرد:تو...کشتیش!!

هنوز نگاهش روی کاپشن بود...جیغ بلند و ممتدی کشید ومن حس کردم کور شدم...نه این

همان حالت بود..دستهایم کجا بودند؟؟دوباره ان چیز مرا تسخیر کرده بود...داشت از بدن

مناستفاده میکرد...باید کاری میکرد.محکم به بیرون فشارش دادم...داخل اشپزخانه بودم

وچاقویی در دستم بود...سعی کردم چاقو را بندازم اما نمیگذاشت...نمیگذاشت...صدایبا با از

پشت سرم آمد..آخرین توانم را بکار بردم تا چاقو را رها کنم...مثل کسی کهدارد با یک
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شیطان مچ می اندازد...داشتمبرنده میشدم امادر آخرین لحظات که دستم شل شده بود مج

قدرتی به من وارد شد و محکم خودش را به چاقو وصل کرد......وبعد دوباره تاریکی!!!

یک جایی از زندگی هست که خودت را مشغول میکنی..میرویسراغ رفیق بازی..میروی

سراغ ایکس باکس...میروی سراغ دخترها...اصل با میثم و رضااسکیت بازی

میکنی...درهوای خنک...هرچند که تابستان است اما عصرها خنک است..میشوی یکی از آن

همان بچه های معمولی که بهکتاب های تخیلی علقه دارند..میشوی تک پسر خانواده..باکلی

خیابان داخل محله که جانمیدهند برای اسکیت...میشوی عین بقیه پسرها..ولی بعد یک باره

همه خانه ها آتش میگیرند...میثم و رضا روی زمین می افتند..خیابان ها کوچه ها خاکی

کثیفی میشوند که پر از زباله است..هواگرم میشود..مثل کوره میسوزی و یادت میفتد که تو

یک پسر عادی نیستی...هرچقدر هم خودت را مشغول کنی میدانی!!آن ته ته های وجودت

میدانی که خودت نیستی!تسخیرت کرده اند...!!

تار بود...یک تار به رنگ قرمز..مثل یک شیشه ی مات قرمز..این بخاطر اشک هایم بود

نه؟درست روبه رویشان ایستاده بودم..انگار زمین تازهرنگ شده باشد...چاقو از دستم لیز

خورد و افتاد..حس میکردم هیچ حسی ندارم..به سقفنگاه میکردم..بالکه های قرمز..نمیدانم

کی رنگ کار آمده اینجارا رنگ کرده!!!اصلاین چه رنگ مسخره ایست ها؟؟این مامان هم

بامن مشورت نمیکند ها...نمیگوید قرمز تیرهاست..آن هم برای ما که عزا دار هستیم خوب

نیست زشت است!!درذهنم مادرم را تصور کردمکه با صورت گرد و مهربانش زل زده است

بمن و میگوید:از کی تاحال این چیزها برایت مهم شده است؟؟

خواستم جوابش را بدهم که گر گرفتم..داغ کردم...عصبی شدم..شروع کردم به بلند داد

کشیدن..صدایم چقدر بلند بود...بعد خندیدم بلندخندیدم...اصل خوشم از قرمز نمی آید باید

بدوم...باید فرار کنم...من از این رنگمتنفرم!!آاه آاه این رنگ خیس و لزج و کثافت است...
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دویدم با تمام توانم دویدم...انگار فقط باید میدویدمو از آنجا دور میشدم..باید فرار میکردم..قاه

قاه میخندیدم و فرار میکردم...بایدیکجایی میرفتم که این رنگی نباشد..از کنار کوچه ای رد

شدم...یکجایی که...

قبل ازینکه این جمله را در ذهنم تمام کنم چیزی محکمتوی سرم کوبیده شد و درجا افتادم!!

-هی.....باتوام...

-نکنه ضربه مغزیش کردید؟؟

با پاشیده شدن آب روی صورتم بیدار شدم...سرم خیلی دردمیکرد..کجا بودم؟؟نور خیلی کم

بود و تاریک بود...یک اتاقک تاریک..باچند نفرآدم...سقف و کف اتا.ق گلی و خاکی

بود...مثلیک دالن!!

کسی دستش را جلوی صورتم گرفت و چندبار تکانداد:هی....یارو!!!این چندتاست؟

دستش را به شکل دو درآورد گفتم:دوتا!

-دیدی هیچیش نیست؟؟

دو پسر جوان و یک مرد میانسال...قیافه های پسرها کثیفو ژولیده بود..هردو چشم های

مشکی داشتند و موهای تقریبا کوتاه...یکی از آن ها بلندقد تر بود و ریش داشت..

گفتم:من کجام؟؟شماها کی هستید؟

 ساله بنظر میرسید جلوآمد و گفت:یادت نمیاد نه؟؟24پسری که ریش داشت و تقریبا 
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خیلی گیج تر ازین حرف ها بودم که چیزی متوجه شدهباشم..بنابراین مثل هالوها نگاهش

کردم...پسر بدون ریش اخم کرد و مشتی توی صورتم زد...از شدت درد لحظه ای چشمانم

سیاهی رفت...میخواست مشت دوم را بزند که مردمیانسال متوققش کرد:راحتش بزار...

مرد میانسال مرتب بود و چشمهای بادمی و دماغ عقابیبزرگی داشت کمی ته ریش جوگندمی

نیز روی صورتش بود همچنین لباس سفیدی به تنشداشت!!!یعنی هرسه آن ها لباسهایشان سفید

بود...لحظه ای فکر کردم شاید دکترهستند..اما نه..دکترها بامشت نمیزنند توی صورت آدم!!!

گفتم:شماها کی هستید؟چرا منو میزنید؟؟

بااین حرف من هرسه نگاه معنی داری بهم انداختند...مردمیانسال گفت:چند ساعت دیگه که

حالت بهترشد می آیم و صحبت میکنیم...فعل بهتره چیزی نگی!!

این را گفت و از در زنگ زده به رنگ مسی و درب داغانیخارج شد به همراه او دوپسر

دیگر بیرون رفتند صدای قفل شدن در را شنیدم!!

سعی کردم خودم را تکان دهم...ولی متوجه شدم که مرا باطناب و زنجیر محکم به صندلی

بسته اند...این چه وضعش بود دیگر؟مگر من جانی بودم؟؟نمیفهمیدم این کار ها برای

چیست؟؟هیچ چیزی یادم نمی آمد..نمیدانستم چه اتفاقی افتاده...یادم آمد که بیرون رفته بودم و

به خانه برگشتم...و بعدش چه شد؟؟یادم نمی آمد..از حالت گیجی کمی بیرون آمدم داد کشیدم

آهاااای کسی نیست؟اینطنابا رو باز کنید...

کسی جواب نمیداد باز هم داد و بیداد کردم که با لگدی در باز شد و من تقریبا خفهشدم..نوری

که از بیرون می آمد چشمم را میزد..چشمم را نیمه باز کردم تا بتوانمببینم!!

-اوهوی..چته...هوار میکشی!
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صدای خش دار نازکی که شنیدم از ترسم کم کرد...ولی بعد فهمیدم نباید گول این چیزهارا

خورد...زن ها ممکن است خیلی خشن تر از مرد ها باشند!!

جلو آمد...اوهم کثیف بود موهای قهوه ای اش را دم اسبی بسته بود..یک تاپ پاره پوره

مشکی پوشیده بود زیر آن نیز یک تاپ بندی سفید پوشیدهبود..شلوارش کثیف و قهوه ای بود

و پوتین پوشیده بود..و یک چیز دیگر....یک چاقو که به ران پای سمت راستش با غلف

بسته شده بود...به تته پته افتادم:خانم من...

جلو آمد و چانه ام را در دست گرفت:ها تو چی؟؟

گفتم:خانم چیکار میکنی...اینجا ایرانه ها آمریکا نیست...نامحرمی خانم!!

سعی کرد خنده اش را جمع و جور کند:شیرین زبونینکن...بهتره بخوابی شب برات برنامه

داریم!!

میخواست از اتا.ق خارج شود که گفتم:نه نرو...بگو من کجام؟هیچی یادم نمیاد خانوم من

کاریکردم؟شما پلیس هستین؟

با اینکه پشتش به من بود متوجه لرزش شانه هایش شدم یعنی داشت میخندید!!ولی وقتی به

سمتم برگشت اخم کرده بود: هیچی یادتنیست؟؟اسمت؟فامیلیت؟سن ت؟

-معلومه که یادمه...اسمم امیره...منتها یادم نمیاد که چطوری اومدم اینجا!!

چشمهایش را ریز کرد و آرام به سمتم قدم برداشت:آخرین چیزی که یادت میآد چیه؟

-اینکه بیرون بودم بعد اومدم خونه....بعد..
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یاد سپیده افتادم و رنگ از صورتم پرید اینکه متوجه جنونم شده بودم و میخواستم از خانه

بروم وسایلم را جمع کردم که بروم اما بعدش چه شد؟؟؟

گفت:چرا ساکت شدی؟؟چرا رنگت پرید؟

با استرس پرسیدم:خانوادم کجا هستن؟؟

پوزخند زد و بسمت در برگشت اما قبل ازینکه از در برودگفت:همشون مردن!!

تتتتق....صدای بسته شدن در مثل یک پتک توی سرم کوبید!!!

نمیدانم چگونه حالم را توصیف کنم...دل پیچه داشتم وذهنم پر از صدا شده بود...دروغ

میگفت....دروغ میگفت...این امکاننداشت...سپیده...مامان.... بابا!!یک دقیقه بعد صورتم

خیس اشک بود!!

اول سپیده بعد هم آن ها....دروغ بود...این هم یکیدیگر از کابوس هایم بود...غیر ازین

است!!؟؟حتی نمیتوانستم این اشک های شور را پاککنم..چندساعت تمام فقط گریه

میکردم...مثل دخترها گریه میکردم...بلخره در باز شد وهم آن دو پسر هم آن مرد مسن و

دختر داخل شدند!!

بادیدن صورت پراز اشک من کمی جا خوردند ولی باز همدلشان برایم نسوخت...پسر ریش

دار چند عکس جلویم گذاشت....بادیدن عکس ها مثل مردهها سفید شدم و شروع به لرزیدن

کردم...داد کشیدم:این امکان نداره...این دروغه!!

با مشتی که پسر ریش دارتوی دهنم کوفت لل شدم...دخترگفت:همه اینها کار خودت بوده

احمق...چطوری تونستی اینکارو کنی؟؟؟
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فقط نگاهشان میکردم و میخندیدم قهقه میزدم...پسر ریشوگفت:خفه شو دهنتو ببند!!

باز هم خندیدم:دروغگوها...مزخرفا..

پسرریش دار تکرار کرد:گفتم خفه شو....مگه بادیوار حرف میزنم؟

میخواست مشت دیگری توی صورتم بزند که مرد مسن دستش راگرفت با اشاره چشم به او

فهماند که آرام باشد...بدحال تر از آن بودم که متوجهحرکاتشان باشم...مرد مسن عکس هارا

برداشت مهربان سرم را نوازش کرد و با دستمالشکهایم را پاک کرد:امیر گوش کن!!میدونم

برات سخته...باورش آسون نیست که آدم عزیزترین کسای خودشو خودش کشته باشه!!!اما

باید به خودت بیای و همکاری کنی...نامزدت...خانوادت..اگر به خودت نیای معلوم نیست نفر

بعدی کی باشه!!

نفربعدی...نفربعدی...صدایش در ذهنم پیچید...دیگرنفربعدی هم مانده بود مگر...؟؟

سعی کردم حرف بزنم:من نمیخواستم...من دوستشون داشتم!!

چشمهایش را باز و بسته کرد:میدونم...این کار تونبوده...ولی باید قوی باشی باید منطقی باشی

تا ما درمانت کنیم....یا حدداقل بفهمیمچی باعثش شده!!!

پسر ریش دار گفت:آقای دکتر باور کنید داره دروغمیگه!!!خودشو زده به اون راه!!

حس میکردم دارم از داخل میسوزم..نمیتوانستم باور کنمکه اینکارها را کرده باشم!!

پسری که ریش نداشت یک صندلی برای دکتر آورد..روبه رویمن نشست و بقیه مثل نگهبان

هرطرف من ایستادند!!دکتر باگوشی اش معانیه ام کرد بعدهم ته چشم هایم را دید!!سری تکان
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داد و بعد یک دستگاه بمن وصل کرد...دستگاه کوچکی بود ولی یک صفحه داشت با روشن

کردن دکمه سبز صدای خش خش از دستگاه خارج شد درست مثل رادیو...

گفت:حال به سوال هایی که میگم جواب بده!!....باسپیده چکار کردی؟؟

شروع کردم به توضیح دادن ماجرا...در آن لحظه برایممهم نبود که این آدم ها اسم نامزد و

اسم مرا از کجا میدانند...فکر میکردم این هاپلیس هستند و پی به جنون من برده بودند!!

دکتره به صورت من نگاه نمیکرد...فقط گوش میداد ونگاهش به صفحه ی نمایش دستگاه

بود!!

بدون اینکه نگاهم کند پرسید:اون دختر باکره بود؟

باسوالش جا خوردم...گفتم:تا اون شب آره!

با این حرف من صدای خشه قوی از دستگاه شنیده شد وبرای یک لحظه خط هایی مثل نوار

قلب بر روی صفحه نمایان گر شد!!

دکتر بدون اینکه ذره ای تکان بخورد گفت:گوشت و خونش خوش مزه بود؟؟

دوباره دستگاه خشه داد...من با اینحرفش متعجب شدم..چرا اینحرف را بمن زد گفتم:منکه

گفتم کار من ...

دستش را جلوی دهنم به علمت ساکت شدن نگه داشت:چراپدرمادرشو کشتی؟؟

خشه خیلی تیزی از دستگاه بلند شد...با این حرفش متوجه شدم که مخاطبش من نیستم!!
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دوباره پرسید:کی میخوای از بدنش بیای بیرون؟

خشه ها متوقف شد...دیگر روی صفحه خطی دیده نمیشد...کمی منتظر شد وقتی دید خبری

از خشه ها نیست گفت:خدا تورو از بین میبره!!

یکباره صدای خشه ها به قدری بلند شد که همه دستهایشانرا روی گوش هایشان گذاشتند بغیر

از دکتر...من هم که دستهایم بسته بود..خشه هاآنقدر زیاد شدند که دستگاه خاموش شد و نور

چراغ ابتدا زیاد و سپس با چند نوسان سوخت و صدای وحشتناکی داد!!

-چیشد؟

من این سوال را پرسیدم....دختری که سمت راست من ایستاده بود با چند تقه فندکش را

روشن کرد و روشنایی مختصری ایجاد نمود...برای جلوگیری از خاموش شدن فندک دست

دیگرش را جلوی فندک گرفته بود:لمپ ترکید!!!

دکتر وسایلش را برداشت و داخل کیف گذاشت درهمین فرصت پسر بدون ریش از اتا.ق

خارج شد و بایک لمپ دیگر برگشت سقف کوتاه بود و سیم متصل به لمپ بلند....بنابراین

به چهارپایه نیازی نداشت!

دکتر رو به من گفت:ما مشاهداتمونو ثبت کردیم...بایدبررسی کنیم ومطمعن بشیم!!

باحیرت پرسیدم:از چی؟

قبل ازینکه جواب مرا بدهد صدای نعره هایی از بیرون شنیده شد.

پسر ریش دار فوری گفت:زود باشید بجنبید...مهدی سریع باش...
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همه آنها به سرعت بیرون رفتند...مهدی همان پسر جوانب دون ریش هم لمپ را ول کرد و

بیرون رفت...خوشبختانه قبل از بیرون رفتنش کلید لمپ را زد و چراغ را برایم روشن

کرد...خوب اینجوری خیلی بهتر بود....از تاریکی متنفربودم!!

آنها یک چیز را فراموش کرده بودند....لی در بازبود!!!این بهترین فرصت باید...باید

یکجوری دست هایم را باز میکردم!!

نگاهم به تکه شیشه ای از لمپ افتاد که روی زمین افتاده بود..همراه با صندلی خودم را

تکان دادم و روی زمین افتادم...صدای اخم بلند شد...چون خورده شیشه ها توی بدنم فرو

رفتند!!!

هنوز از بیرون صدای نعره هایی وحشتناک به گوش میرسید..تکه شیشه مد نظرم را با

انگشتهای آزاد گرفتم و روی طناب ها کشیدم....طناب به سختی پاره شد البته دستم هم کمی

زخمی شد!!

بعد ازینکه دستهایم آزاد شدند تمام طناب هارا از دورخودم باز کردم...حال فقط زنجیر مانده

بود....پایم را از زیر زنجیر رد کردم...ولیاز کمرم رد نمیشد و تنگ بود پس از بالی سرم

آن را رد کردم...به هرزحمتی بود زنجیرهارا هم از خودم باز کردم ...با خوشحالی از روی

زمین بلند شدم و از در خارجشدم...یک تونل بود...نه شبیه تونل بود...همه جا تاریک و

نفرشان روی یک مرد لغر مردنی بیچاره افتاده بودند..سه4کثیف...داخل تونل طویل هر

چهار نفر دیگر هم گاردگرفته بودند و آماده حمله!!!

کمی جلوتر رفتم تا بهتر ببینم....مرد لغر مردنی به شدت تقل میکرد و داد میکشید...ناگهان

دستی موهای سرم را کشید من سریعا دادکشیدم....دست از داخل نرده ها رد شده بود...یک

در نرده دار....درواقع دقیقا مثل درهای زندان که یک پنجره نرده ای بالی در قرار

داشت...با هردودست شروع به جداکردن دست ها کردم و خودم را کنار کشیدم...وقتی از

دستش خلص شدم نفسی از سر آسودگی کشیدم...خوب که دقت کردم سرتاسر تونل پر از
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این اتاقک های زندانی داشت...وداخلهرکدام نیز آدمی وجود داشت!!!درست مانند همان اتاقی

بود که من داخلش بودم...نگاهمرا به طرف مرد

لغر مردنی سو.ق دادم...موفق شده بودند اورا به سمت سلولشببرند...باید قبل ازینکه متوجه

من میشدن ازآن دیوانه خانه فرار میکردم...اما دیرجنبیده بودم!!

-هی ت

-وایسا با تولم

پشتم را به جهت مخالف آن ها برگرداندم و پا به فرارگذاشتم همانطور که میدویدم صدای

دویدن آن هارا نیز پشت سرم میشنیدم اما جرأتنداشتم که برگردم و ببینم!!

صدایشان می آمد که مرتب میگفتند صبر کن بایست...وایسا

چندمتر جلو تر یک راه پله درب و داغان به سمت بالقرار داشت...سرعتم را زیاد کردم و

از پله ها بال رفتم .. و به اولین اتاقی که درشباز بود.وارد شدم...در را محکم

بستم...خوشبختانه کلیدش پشت در بود و در فلزی ومحکم بود...هرچند آثار زنگ زدگی در

آن دیده میشد...فوری قفلش کردم و ردحالی که نفس نفس میزدم به عقب رفتم...آن ها به

محض رسیدن به در به جان دستگیره افتادهبودند...صدای داد و بیداد هایشان را

میشنیدم...بیابیرون....کاریت نداریم....بیابیرون

انقدر عقب عقب رفتم که به چیزی پشت سرم برخورد کردم....انقد شوکه زده و ترسیده

بودمکه واکنشی فوری نشان دادم و سریعا برگشتم...چیزی نبود جز کیبرد ها و صفحه

هایمانیتوری هر اتا.ق...داخل هراتا.ق یک دوربین وجود داشت....همینطور داخل تونل...و

راهپله و قسمت های دیگر...اوناهاش....خروج...دوربی نی نیز در ورودی تونل گذاشته

بودند...درواقع ورودی یک خانه بود!!از داخل دوربین میشد جاده خاکی منتهی به خانه را دید
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و همینطورحصار هایی که دورتا دور خانه کشیده شدهبود...نمیدانم چطور یک خانه به

همچین جاییمیخورد؟؟

ولی دوربین دیگری پله های باریک و طولنی را نشانمیداد که معلوم بود به محل عمیقی

میرسند!!!باید راهش را پیدا میکردم...لگدی که تویدر خورد حواسم را پرت کرد:بازش کن

وگرنه مجبوریم بشکنیمش!!!

اهمیتی ندادم نگاهم افتاد به اتا.ق ها....این چه بوددیگر....چشمهایم از فرط تعجب و حیرت

گشاد شدند...دریکی از اتا.ق ها زنی بود که روییک صندلی بسته شده بود...ولی صندلی روی

زمین قرار نداشت..بلکه در هوا شناوربود...اتا.ق دیگری نیز وجود داشت که مردی را

باریش خیلی بلند و موهای سپید مستقیم داخل دوربین زل زده بود...دستهایش به طرز

وحشتناکی شکسته بودند و دقیقا برعکس شدهبودند ولی او دستهایش را تکان میداد...مرتب

یک چیزی را تکرار میکرد..از ترس خشک شده بودم و نمیتوانستم نگاهم را از او

بگیرم....انگار مرا میدید و داشت بامن حرفمیزد مرتب یک چیز را تکرار میکرد..چشمهایم

روی لب هایش قفل شده بود...آن را بمنمیگفت...انگار میگفت سا..

قبل ازین که بفهمم چه میگوید یکی با کلید سریعا در راباز کرد من عقب عقب رفتم داد

کشیدم:جلو نیا!!

دکتر به آرامی داخل شد با دست به بقیه اشاره کرد کهارام باشند و جلوتر نیایند!!

-ببین پسر جون ما فقط قصذمون کمک کردنه!!!

داد کشیدم:چی میخواید از جون من؟؟شماها کی هستیدچرااین آدما رو گرفتید!!؟

آرام آرام جلو میآمد:من روانپزشکم....ما اینجا به افرادی که نیاز دارن کمک میکنیم!!
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عصبی خندیدم:آره حتما...ماروشکنجه میدید و ازموندیونه میسازید!!

دادکشید:تو خانوادتو کشتی...نامزدتو کشتی!!!

-من نکشتمشون....من هیچکسو نکشتم!!

لحنش ارام شد:بزار کمکت کنیم!!

عصبی شده بودم و هق میزدم:بهم حقیقتو بگید...این اتاقا چی ان...این ادما کین...چرا این

اتفاقات داره میفته؟؟

روی زمین زانو زدم...دکتر جلو امد و دستش را روی سرم کشید:به موقعش همه چیو

میفهمی...

قبل ازینکه متوجه بشوم سوزشی در پوستم ایجادشد...چیزی به من تزریق کرده بود...زودتر

از یک دقیقه بدنم شل شد و روی زمین افتادم..احساس خستگی شدیدی که داشتم مرا تسلیم

کرد...هم تسلیم خواب هم تسلیم این آدمها!!!

.... .................................................. ..................................................

.........

با دستهایش سرم را نوازش کرد اما من چشمم هنوز به پنجره بود..همینکه بابا آمد مامان

دستش رااز روی سرم برداشت و به علمت هیس روی دماغش گذاشت....میخواستند من

متوجه چیزی نشوم...مامان بابا را از اتا.ق خارج کرد و در را پشت سرش بست اما لی در

بازماند...داشتند باهم دیگر جر و بحث میکردند...
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 سالشه...نمیتونه تحمل14مامان صدای میکرد صدایش در پایین ترین حد باشد:اون فقط 

کنه...

-ماباید باش صحبت کنیم و حقیقتو بگیم...مگه نمیبینی وضعیتشو؟؟از صبح تا شب لب پنجره

میشینه بلکه دوستاش بیان دنبالش!!!

-چی کار میخوای کنم؟؟همینجوریشم شوکه شده...اونوقت بشینم کنارش بگم پسر گلم ناراحت

نباشیا هیچی نشده فقط دوستات تیکه تیکه شدند!!

با این حرف مامان ناخودآگاه تکان خوردم..ولی باز هم چشمم به پنجره بود..باید می

آمدند..باید می آمدند!!

چند روز بعد مامان شروع به جمع کردن وسایل من کرد...داخل یک کارتن مقوایی!!

بعد هم وسابل بابا....بعد تلویزیون و یخچال را بستهبندی کردند..میدانستم که میخواهیم ازینجا

برویم...ولی میثم و رضا چه؟؟

اگر من میرفتم و آنها می آمدند کسی در خانه نبود..مجبور بودم خودم بروم دنبالشان و

پیدایشان کنم!!

اتا.ق من طبقه اول بود و پنجره هایی بی حفاظ رو به همان محوطه های سبز چمن کاری شده

کذایی!!!

ساعت یک نیمه شب بود و همه خوابیده بودند...تصمیم گرفتم مثل قرار های قبلی مان که

هرسه داشتیم از پتجره خارج شوم..

56



faridbook.blog.ir    goldjar.blogfa.com      goldjar2.blogfa.com     goldjar.blog.ir

همین که به محوطه سبز رسیدم شروع به دویدن کردم...مقصدم مشخص بود..پس نیازی به

توقف نداشتم...مستقیم داخل جاده خاکیرفتم...خنده دار بود که یکروزی از اینجا میترسیدم اما

حال حس میکردم خانه بهترین دوستانم اینجاست...همان خانه خرابه!!

آثار خون خشک شده هنوز برجا مانده بود....از زیر نوارزرد رنگ رد شدم..در آن تاریکی

بدون هیچ چراغ قوه ای و بدون هیچ نوری باید فضابسیار تاریک تر مینمود..اما من به خوبی

میتوانستم ببینم!!

همانجا دقیقا همانجایی که با میثم و رضا نشسته بودیم کسی ایستاده بود...با قد و هیکل

خودم..ایستادم...من درتاریکی میدیدم اما نه مثل روز واضح!!

نکاه به سوییشرتی که پوشیده بودم انداختم...مشکی وکله دار!!!او نیز همین را پوشیده بود با

این تفاوت که کلهش را روی سرشانداخته بود و صورتش مشخص نبود...دستش رابال برد

و به طرف راستش اشاره کرد!!رد دستش را گرفتم...چیزی روی زمین بود مثل یکرد پای

نامتعارف و عجیب....ناخودآگاه دنبال رد پاها رفتم....به یک دیوار ختم میشد!!!

پشت سرم را نگاه کردم....او هنوز همانجا ایستاده بودو دستش به همان حالت خشک شده

بود!!

تکه شیشه ای روی زمین برداشتم و محکم دستم رابریدم...تمامی کارهایی که میکردم

ناخودآگاه و از روی غریزه بود...شاید هم کسی اینهارا به من الهام میکرد...

خون مرتب از دستم چکه میکرد..دستم را بالتر گرفتم وبه خونی که از دستم میچکید خیره

شدم....شروع کردم نقاشی کشیدن خون را روی دیوارباشکل های عجیب و غریبی

میکشیدم...وقتی که آن شکل عجیب تمام شد چیزی روی دیوارنوشتم:ساخور
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وقتی کارم تمام شد دستم را روی زخمم فشار دادم تا بهترشود...باحیرت به دیوار نگاه

میکردم...چند قدم عقب عقب رفتم..بعد ایستادم...یک قطرهاشک از چشمانم سرازیر

شد..دوقطره سه قطره...به هق هق افتادم و شروع کردم به دادزدن و ناله کردن...دادهایی

بلند....واقعا بلند!!!

سطل آآب سردی که روی صورتم پاشیدند مرا به یکبارهبیدار کرد...

دوباره همان چند نفر داخل اتا.ق بودند...مهدی همان پسربدون ریش پشت سر من ایستاده

بود....اینبار داخل اتا.ق دیگری بودم اتا.ق خالی بود کف از سرامیک کثیف و سفید رنگی

بود...چندلکه قرمز هم رو زمین بود که حدس میزنم خونبوده باشد!!!

دیوار ها نیز گچ کاری سفید و کثیف و پر از نقاشی بود ....بجای لمپ زرد رنگ یک

مهتابی روی دیوار نصب بود..دو پنجره کوچک هم در بالی دیوار هانصب بود که آدم را

یاد دستشویی های عمومی می انداخت!!!

دختری که روبه روی من ایستاده بود عکس هایی جلوی من گذاشت پوفی کردم و

گفتم:دوباره؟؟؟چی از جون من میخوا...

قبل ازینکه حرفم را ادامه بدهم دختر چاقویی درآورد و جوری زیر گردنم فشار داد که گرمی

خون را روی پوستم حس کردم:گوش کن جوجه فکلی...سعیکن زودتر موغر بیای و اون

دهن گشادتو باز کنی وال چی؟؟.....همچین بزنم تو دهنت که سقط جنین کنی حالیته؟؟

شوکه شده بودم باشه ای گفتم تا چاقویش را بردارد...به عکسها نگاه کردم....چی؟؟

این همانجا بود...این همان نیمه خرابه بود....و هماندیواری که باخون رویش نوشته شده بود

ساخور!!

58



faridbook.blog.ir    goldjar.blogfa.com      goldjar2.blogfa.com     goldjar.blog.ir

باتعجب گفتم:اینو از کجا اوردید؟؟

همان پسر ریش دار گفت:ما همه چیزو میدونیم....

حال که دقت میکردم جای کبودی روی صورتش بود ادامه داد:ما همه چیز رو بررسی کردیم

بهتره از اول شروع کنیم...

 تا بچه دبیرستانی میرن به یهخرابه...حدودای نصفه شب بود که3 سال پیش 10جلوتر آمد:

به پلیس خبر میدن .....همسایه ها از خرابه صدای جیغو فریاد شنیده بودن...

وقتی میرسن اونجا دوتا از پسرا کشته شدن و یکیش زنده میمونه اون پسر تو بودی!!

باحیرت نگاهش میکردم که مهدی ادامه حرفش را گرفت:ایناعکس همون نیمه خرابه

هستن....بعد از اون آثار روانی درت ایجاد میشه و زیر نظر روانپزشک قرار میگیری!!

با انگشتانش ضربه ای به پوشه ای که دستش بود زد ونشانم داد:تموم پرونده پزشکیت

اینجاست...بعد از ده سال نامزدت کشته میشه...پلیسبهت مشکوک میشه اما به نتیجه ای

نمیرسه...تا اینکه شب پیش پدر و مادرت هم کشته میشن...همسایه ها دیدنت که سرتاپا خون

الود بودی و فرار میکردی و این فیلم هم توخونت از دوربین مدار بسته گرفته شده!!!

همان پسر ریش دار از کیفی که همراهش بود تبلتی بیرونآورد و فیلم را نشانم داد...با دیدن

خودم حالم بهم خورد نمیخواستم نگاه کنم که چطور خانواده ام کشته شدند.....سرم را

برگرداندم و نگاهم را ازش گرفتم.

دکتر اشاره کرد:رامین کافیه!!

بااشاره دکتر فیلم را قطع کرد مهدی ادامه داد:الن تحت تعقیبی به عنوان یه بیمار روانی!!
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اعتراض کردم:پس شما کی هستید؟

رامین جلو آمد:صبر کن هنوز تموم نشده....تو روانینیستی !!

گفتم:من از قصد و آگاهی خانوادمو نکشتم باور کنید راست میگم!!

دکتر دستش را به نشانه سکوت جلوی صورتم گرفت:ده سالپیش برای چی رفتید اون خرابه؟

باپورخند گفتم:چه میدونم....مثل میخواستیم جن و روح ببینیم!!

-ندیدید؟؟؟

خندیدم:شوخیتون گرفته ها....نه یه قصاب دیدیم که سلخیمون کرد!!

-اون قصاب نبود....اصل ادم نمیتونه اونطوری کسی روزخمی کنه!!

باحیرت گفتم:منظورتون چیه

-شما چیزی که خواستیدو دیدید!!

-این حرفا چیه دیگه!!!

-اون تورو نکشت میدونی چرا؟......بخاطر اینکه ازت استفاده کنه...تسخیرت کنه!!

زبانم بندآمده بود نمیدانستم منظورشان چیست!!!
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مهدی گفت:اینو ببین!!!

همان دستگاهی که مثل دروغ سنج بود و بمن وصل کردند راروشن کرد...روی دکمه پلی

زد...صحبتهای قبلی مان بود...

اون دختره باکره بود؟؟

خشه ای که قبل از صدای من بود مثل یک صدای دورگه خشدار که از ته حلق بیرون می

آمد جوابی داد....اصل نفهمیدم چه گفت اما آنقدروحشتناک بود که تکانی خوردم و بعد صدای

خودم:تا اون شب آره!!بعد از حرف من بلند ترآن حرف را تکرار کرد خیلی صدای زشت و

عجیبی بود.

-گوشت و خونش خوش مزه بود؟؟

میرید...چه میگفت:تند تند تکرارش میکرد..

کمی جلو زد و به آخرین حرف دکتر رسید:خدا تورو نابودمیکنه!!

صدا بلند و بلند تر شد واضح تر شد...خیلی وحشتناک بود:همتون میمیرید همتون میمیرید

همتون میمیرید انقدر بلند شد که نزدیک بود دستم را روی گوشم بگذارم اما یک مرتبه صدا

خفه شد!!

داد کشیدم:این دیگه چه کوفتیه؟

دختری که کنارم ایستاد گفت:همونی که تسخیرتکرده...بخاطر همین تو آینه دیدیش....درواقع

1خودتو تو آینه دیدی ...اون تو بدنته!!
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تکانی خوردم....یعنی واقعا حرفهایشان ترسناک بود...این ها چه بود میگفتند؟؟

احساس سرما در دستانم کردم و گفتم:ماجرای آینه رو ازکجا میدونید؟؟

رامین همانپسر ریش دار گفت:و موضوع وان حموم!!!اون مو ها مال اون بود!!

گفتم:چرا باید خانوادمو بکشه؟؟چرا باید دوستاموبکشه؟؟

دکتر دستش را روی شانه ام گذاشت:ما نمیدونیم....ولی بم بگو چرا تو غذا میخوری؟؟

برای اونم یجور تغذیه است....اگر حمیدرضا بهمون خبرنمیداد الن آدمای بیشتری کشته شده

بودن!!

دهانم باز ماند:حمیدرضا؟؟؟

رامین گفت:اره اونم تو انجمن ماست...همون شبی که میری پیشش میفهمه که تسخیر

شدی....بعد به ما خبر میده.....مااز همون شب تحت نظرت داشتیم....امانتونیستیم جلوتو

بگیرم تا خانوادتو نکشی....بیرون خونه بودیم و دیر متوجه شدیم!!

عصبی شده بودم...اقای دکتر گفت:درضمن پسرخالت علیه توشهادت داده....گفته این اواخر

تعادل روانی نداشتی!!

پوزخند زدم:تعجبی نداره....راستی اگه شما پلیس نیستیدپس این اطلعاتو از کجا دارید؟؟

دختری که کنارم بود گفت:ما یه انجمن جن گیری قدیمیهستیم...آشناهای زیادی داریم...اینکار

خیلی کوچیکی نیست!!

62



faridbook.blog.ir    goldjar.blogfa.com      goldjar2.blogfa.com     goldjar.blog.ir

کلمه ای که بکار برد مو را به تنم سیخ کرد جن گیری!!

گفتم:یعنی اونم الن اینجاست؟؟

دکتر سرش را به علمت بله تکان داد....فکر میکنم همه متوجه شدند که رنگم پریده...دختره

 سال باهات بوده....تازه یادت افتاده10کفری شد و به شانه ام کوبید:انقدر ترسو و ننرنباش...

بترسی؟؟

راست هم میگفت...

گفتم:اگه الن بخواد حمله کنه چی؟؟؟

همان دختر جوابم را داد:قبلش نشونه میده...مثل سردردیا حالت های گیجی .....بعضی موارد

اسهال خونی و اسفراغ خونی و علمتای دیگه!!الن که اینارو نداری؟

گفتم:نه اصل.....یادم به آن شبی که خون بال آوردم وفکر میکردم ایدز داشتم....خنده دار

بود...پس اینها مال این جانور وحشی بوده است؟؟

گفتم:پس چرا نمیکشینش؟؟

همه زدند زیر خنده....دکتر با خنده ملیحی گفت:اینجاروش هایی هست برای از بین بردن یا

بیرون کشیدنشون...جن زدایی خیلی وقتا جواب میدهاما...

اخم کرد نگاهش به عکس های آن نشانه مارپیچ و کلمه ساخور بود:این یه جن معمولی

نیست!!!
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حرفهایشان تمام شده بود و از اتا.ق بیرون رفتند....ترسبه جانم افتاده بود...حتی دستهایم را

باز نکردند...از اتا.ق خالی میترسیدم...مخصوصاوقتی شب شده بود صداهای وحشتناکی از

همه طرف می آمد...نعره...جیغ...زمزمه و پچ پچ....آدم به یاد تونل وحشت می افتاد...یادم

به آن روز در شهربازی افتاد با سپیده چه قدر خوش گذشت!!

او چه گناهی داشت که این بل باید به سرش می آمد؟من آدم خوبی نبودم بد اخل.ق بودم

خودخواه بودم ولی هرچه بودم این حقم نبود...این سرنوشتی که دچارش شده بودم واقعا حقم

نبود..آدم باورش نمیشود اینطوری شود.کم کم برد...خواب دیدم که در محله قبلی مان هستیم

همان محوطه های سبز....به خانه قبلی خودمان رفتم و در زدم در خود به خود باز شد مادر

و پدرم را صدا زدم اما کسی نبود....رد خونی که از راهرو رد میشد را دنبال کردم به هال

رسیدم جنازه ی غر.ق درخون پدر و مادرم روی زمین افتاده بود بادیدن آنها شروع به فریاد

زدن کردم و از خواب پریدم...

دهنم خشک شده بود و سرم درد میکرد صورتم عر.ق کرده بود...دستم را روی گیجگاه سرم

فشار دادم بلکه درد تسکین یابد...دستم؟؟دستم آزادشده بود...دستهایم زخمی بودند و خراش

هایی به رویش ایجاد شده بود اما طنابی به دورش بسته نشده بود....این چطور امکان

داشت؟؟

یعنی کسی طناب هارا باز کرده؟؟چشمم به تکه طنابی افتاد که درست زیر صندلی افتاده

بود....عجیب بود...اگر کسی وارد اتا.ق شده باشدحتما میفهمیدم و بیدار میشدم....پس این کار

خودم بوده است....مثل آن روز درپارکینگ دوباره در خواب کاری انجام داده بودم؟؟؟

مطمعننا اینکار من نبود...از جایم بلند شدم و شروع به راه رفتن در چهارگوشه

اتاقکردم...پاهایم در اثر نشستن طولنی کمی خواب رفته بود...حس گیجی عجیبی داشتم

همشفکر میکردم و فکر میکردم....این چه بلیی بود که برسرم نازل شده بود؟؟میشد گفت

تاصبح درهمان اتا.ق کوچک و خالی فقط راه رفتم و راه رفتم و فکر کردم...از پنجره کوچک

سپیده صبح را میدیدم...دیگر وقتش بود که به سراغم بیآیند...
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درباز شد و همان دختر به همران دو پسری که نا آشنا وغریبه بودند وارد شدند...از باز

بودن دست های من متعجب نشدند حدس زدم به خاطردوربین باشد...دستان مرا گرفتند و من

بی هیچ مقاومتی همراهشان رفتم...

حتی سعی نکردم مسیر هارا یاد بگیرم به دختر گفتم:درد داره؟؟

خندید و گفت:دردش زیاده ولی سعی کن داد و بیدادنکنی!!

آب گلویم را قورت دادم و دیگر چیزی نگفتم...بلخره به اتا.ق مورد نظر رسیدیم....یک اتا.ق

کوچک اما تمیز با یک وان حمام چند آینه که باملحفه سفید پوشیده شده بودند بالی وان هم

یک آینه بود که حالت کشویی داشت وقتی کاورش را کنار میزدی میتوانستی آینه را پایین

بکشی یا تنظیمش کنی...درست مثل آینه های ماشین با این تفاوت که این آینه به اندازه قد یک

انسان کوتاه بود....دکتر ومرد کچلی با لباس عجیب و غریب و صورتی که با رنگ نقاشی

شده بود به همراه رامین همآنجا بودند....رامین همان پسری بود که ریش نداشت و خوش

خلق تر بود....دختری کههمراه من بود با یک سیخونک مرا به طرف وان هول داد...مرد

کچل شروع به خواندندعاهای عجیب و غریبی کرد...احتمال دادم که این یک مراسم خاص

باشد.دکتر اشاره کردکه لباسم را دربیارم و وارد وان شوم!!

یک نگاه زیر چشمی به دختری که همراهم بودکردم....یکجورایی معذب بودم اما دختر خیلی

پررو بر و بر به من زل زده بود....لباس بیمارستانی ابی رنگی که تنم کرده بودند را بیرون

آوردم...اصول هیکل خوبی داشتم مخصوصا اینکه موهای بدنم کم بود و پوست گندمی ام

باعث میشد که عضله هایم بهتر به نظر بیآیند...البته دروغ نگویم ازین پودرهای تناسب اندام

باشگاه زیاد استفاده کردم تا بلخره این شدم هرکس بیشتر پول بدهدخوش تیپ تر هم

هست...یکی کوبیدم توی ذهنم...معلوم نبود قرار است چه بلیی سرم بیآید پوستم را داخل اب

جوش بکنند تا جانوری که داخل بدنم بود از دهنم بیرونبیآید؟؟یا بایک چوب بزرگ داخل حلقم
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کنند تا خود جن از طریق روده و معده دفع شود؟؟بااین فکر ها مو به تنم سیخ شد...آنوقت من

در این هاگیر واگیر به تناسب اندامم فکرمیکردم که مثل الن دختره خیلی خوشش آمده!!!

اگر آدم بودم که این بلها سرم نمی آمد که!!شلوارم راهم در آوردم و وارد وان حمام

شدم...آبش ولرم و خوب بود...رامین چاقوی تیزی از داخل ظرفی پر از آب دعا درآورد وبه

سمتم امد واقعا داشتم زهر ترک میشدم...دخترک گفت هبود خیلی درد دارد نه؟؟

رامین چاقو را سریع و چالکانه به سمتم گرفت نگاهم ازنوک تیز چاقو گرفته نمیشد..چاقو را

متمایل کرد و خراشی روی گوشتی دست راستم ایجاد کرد و چاقو را غلف کرد...با تعجب

به جای زخمیکه خون از ان میچکید نگاه کردم و گفتم:همین؟؟

رامین گفت:اره همین فقط بگیرش بال بچکه توی آب!!

همینکار را کردم به دختره نگاهی انداختم داشتمیخندید!!دستم انداخته بود نامرد!!واقعا هم

نامرد بود ها منظورم این است که مردنبود دیگر دختر بود!!

خون به طور غیر طبیعی داخل آب پخش شد....متوجه شدم کهمایع داخل وان اصل اب

نیست!!یک دقیقه بعد تمام وان پر از مایع قرمز رنگی شدهبود!!

مرد دعا خوان جلو آمد و دستش را روی سرم گذاشت و دعاخواند پس از ان با چشم به

رامین اشاره کرد...

رامین آینه را جلو کشید دقیقا پشت سر من ایستاده بودآینه را تنظیم میکرد من خودم را داخل

آینه میدیدم...

رامین گفت من چیزی نمیبینم!!
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دکتر گفت:بیشتر سعی کن...باید گیرش بندازی!!

رامین مرتب اینه را میچرخاند و نوچ نوچ میکرد آخر سر رهایش کرد و گفت:فایده

نداره....طرف خیلی زرنگه!!

متعجب گفتم:میشه برای منم توضیح بدید؟؟

دکتر جوابم را داد:ساده است....باید عکسش داخل اینه بیفته اونوقت داخل آینه گیر

میکنه....این یه کلک قدیمیه که معمول جواب میده..!!

گفتم :حال چکار کنیم؟؟

رامین حوله ای به طرف من گرفت:هیچی بایدیه راه دیگه براش پیدا کنیم!!

ناامیدانه به سمت خروجی راه افتادم یک نفر دیگر راهم داشتند به این اتا.ق می آوردند یک

مرد مسن کمی لغر و کچل بود...خودش را روی زمین می انداختند و عقلش را به کلی از

دست داده بود...بایک نگاه کوتاه میشد فهمید که منمتفاوت تر از بقیه هستم...مرد اصل

همکاری نمیکرد...دوپسری که همراه من بودندمجبور شدند مرا رها کنند و مرد را به داخل

اتا.ق بکشند...دختر دست مرا کشید و بانگاهش اشاره کرد که برویم...

بنابراین تنهایی مرا همراهی کرد...وارد راهرو تاریک شدیم گفتم:خیلی درد داره نه؟

خندید و گفت:یکم بترسی برات خوبه...دیگه اینقدر بلبل زبونی نمیکنی!!

-باز خوبه من مثل بقیه خل و مشنگ نیستم!!

-زیاد خوشحال نباش ....اینجوری بدتره یعنی اوضات وخیمه!

67



faridbook.blog.ir    goldjar.blogfa.com      goldjar2.blogfa.com     goldjar.blog.ir

-آره تو راست میگی...من اگه اوضام بد بود که...

دستم را محکم کشید و مرا نگه داشت...گفتم:چیه؟

اشاره به راهرو کرد...یک سایه درست روبه روی ماایستاده بود...اما تونل تاریک بود و

چهره اش مشخص نبود...بسیار لغر و نحیف بنظرمی آمد و پاهایش حالتی شکسته و غیر

طبیعی داشت..مستقیم روبه روی ما ایستاده بود...

دختر جوری که صدایش به او برسد گفت:چی میخوای؟

صدایی خش دار و ربات مانند جوابش را داد:هیچی....فقط یه هشداره!!

بله چیزی که حرف میزد یک آدم نبود یکی از همان جانورهایی بود که به تازگی آن هارا

شناخته بودم....من ترجیح میدادم لفظ جن را به کارنگیریم!!

-هشدار راجع به چی؟

کمی جلوتر آمد راه رفتنش مانند یک پنگوئن بود که به جلو میخزد:بگو کی...ساخور!!

دمای دست دختر که بازوی مرا محکم گرفته بود پایینآمد....ساخور همان کلمه بود..همان

کلمه ای که دیدم!!

صدای خش دار ادامه داد:ساخور یه نابغه است...باهمه ی ما فر.ق داره...سالها پیش به شکل

یه بچه دراومد و دوتا انسان اونو بزرگ کردند سالهای سال با آدمها زندگی کرده و خیلی

خطرناکه...
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دختر جواب داد:شما باید به ما کمک کنید

-کمک؟؟متاسفم تاحال کمک های زیادی به شما شده...اگربخوایم دخالت بیشتری کنیم ساخور

مارو هم تنبیه میکنه!!

-پس ما باید چکار کنیم؟

مکثی کرد:تو این ماجرا دخالت نکنید و کنار بکشید...قبل از اینکه دخترجوابش را بدهد عقب

عقب رفت ودر تاریکی پنهان شد...دختر چندباری صدایش کرد و گفت بایستد و صبر کند

ولی او رفته بود.دستش را روی بازوی من شل کرد و دستش را برداشت خیلی عصبی شده

بود و در فکر بود یک حالت پریشان داشت طوری که دیگر چیزی نپرسیدم..البته سوال های

زیادی داشتم...این مکالمه بسیار عجیب می نمود ولی حال وقتش نبود.

دختر کمی جلوتر از من راه میرفت و ذهنش حسابی درگیربود به طوری که کنار سلول ها

قدم میزد و حواسش نبود...خواستم به او هشدار بدم کههمانطور که حدس میزدم دستی دراز

شد و گلویش را گرفت....پنجره های لعنتی!!دودستی که از پنجره ی سلول رد شده بودند

محکم گلویش را فشار می داد دختر دستش را به سمت غلف چاقو برد...اما چاقو از بندی که

با آن به شلوارش بسته شده بودروی زمین افتاد.فوریدست به کار شدم و با ارنج محکم به

دست های زندانی کوبیدم به طوری که شل شدنددرهمین لحظه کمر دختر را گرفتم و محکم

اورا به سمت خودم کشاندم...طوری که از دستها خلص شد و روی من افتاد...یک لحظه

گیج شد و صورتش را بلند کرد...درست چشم درچشم شده بودیم...چشم های قهوه ای تقریبا

درشت و بینی متوسط...پوست گندمی...ولب های سرخ و خشکش ...فکر کنم کمی در

هپروت بودم...بنظر من خوب بود...همان قیافه ای بودکه من همیشه دوست داشتم یک دقیقه

گیج هردو بهم نگاه میکردیم..کمی سخت بود که خودمرا کنترل کنم و احساسی نشوم اما او با

یک حرکت از روی من بلند شد اخم هایش را در هم کشید خم شد و چاقویش را

برداشت....دردلم گفتم کاش زودتر پیدایش میکردم!!
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بلند شد و گفت:راه بیفت برو تو سلولت!!

-جای تشکرته؟

همانطور که مرا به جلو هل میداد گفت:وظیفت بود!!

وقت ناهار بود و چندساعت تمام در سلولم بودم...ساخوراسم همان جنی است که بدن مرا

گرفته...و حال معلوم شده که خیلی باهوش و متفاوتاست...کمی ترسیده بودم مخصوصا از

آخرین جمله...شما دخالت نکنید...اگر آن ها مرارها میکردند چه؟؟

اگر کسی دیگر را میکشتم چه؟مثل حمیدرضا یا سهیل؟به این آدم ها خیلی نیاز داشتم باید

هرچه میگفتند انجام میدادم...بلخره در باز شد وبرایم ناهار آوردند..رامین همان پسر ریش

دار و آقای دکتر هم وارد شدند...ناهار یکسوپ جو بود و یک لیوان آب و ماکارونی و

ماست..تند تند و با ولع شروع به خوردنکردم...بسیار گرسنه بودم...یک روز تمام چیزی

نخورده بودم....وقتی غذا تمام شد دکترشروع به صحبت کرد:امروز یکی از جن های کمک

کننده به ما راجع ب تو هشدار داده حتما خودت فهمیدی؟؟

باسراشاره کردم که بله..ادامه داد:باید از امروز روشهای ویژه ای به کار ببریم...اول بگو

ببینم آخرین بار کی نماز خوندی؟

جا خوردم و کمی این پا و آن پا کردم...باید میگفتم که نماز بلد نیستم؟؟رامین گفت:آقای دکتر

اگه این نمازخون بود جنه ده سال تموم تو بدنش جا خوش نمیکرد..دلت خوشه ها!!

دلم میخواست با مشت بکوبم توی سرش مردک بیشعور..دکترگفت:بهرحال جاشو محکم

کرده...با این چیزا هم دیگه بیرون نمیاد ولی اگه اهل نماز و خدا بودی امکان نداشت این همه

سال ازجاش تکون نخوره.
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گفتم:چرا منو انتخاب کرده؟بخاطر همین چیزا؟

-نه...امکانش هست..ولی ممکنه چیز جالبی براش داشته باشی...میتونست از دستت خلص

شه یا آزارت بده اما اینکارو نکرده...اما خیلی باهوشه و مثل ادما رفتارمیکنه..

-چرا خانوادمو کشته؟چرا بعد از ده سال؟؟

-دلیلی نداره موجود منطقی باشه..ولی توگفتی وقتی کاپشن دستت بوده و مادرت متوجه شده

به اون حمله کرده...پس دلیل منطقی داشته....بخاطر اینکه گیر نیفتی یا کسی نفهمه چیکار

کردی اونارو از بین برده بعد هم وادارت کرده فرار کنی...

رامین کیفی که دستش بود را باز کرد و دست کش هایسفیدی درآورد پرسیدم:سپیده چطور

اون برای چی کشته شده؟

قبل ازینکه دکتر دهنش را باز کند تا جواب مرا بدهد رامین سرنگی از کیف درآورد و به

سمت من آمد:اینقدر حرف نزن....باید ازت خون بگیریم!

سوزن را در دستم فشار داد و پوستم سوخت:خون برای چی؟؟اینم روش درمانیه؟

رامین سرنگ را سرجایش گذاشت و خونی که گرفته بود راجداگانه در جای مخصوصی

قرار داد:اه چه قدر حرف میزنی....خداروشکر بقیه مثل تونیستن!!

بااین حرفش چیزی به ذهنم رسید از دکتر پرسیدم:راستی چرا من هنوز عقلم سرجاشه ولی

بقیه کسایی که دیدم خل و چلن؟

دکتر خندید و گفت:معمول وقتی یه جن کسی رو تسخیرمیکنه یاحتی بهش حمله میکنه طرف

دچار شوک و اختللت روانی میشه...تمام کسایی که اینجا هستن اکثرا دچار حمله یا شبه

71



faridbook.blog.ir    goldjar.blogfa.com      goldjar2.blogfa.com     goldjar.blog.ir

حمله شدن...کمتر کسایی هستن که هنوز تسخیر شده حساب می آن...همه رو آزاد

کردیم...معمول درکمترین زمان ممکن اینکارو انجام میدیم.

-پس وقتی منو هم آزاد کنید عقلمو از دست میدم؟؟

رامین کیفش را بست:تو همین النشم بی عقلی وگرنه انقدر سوال نمیپرسیدی.

خواستم یک چیزی بارش کنم که دکتر گفت:تو با همه فر.ق داری....اگر قرار بود دچار

اختلل بشی همین النشم میشدی...

رامین دوباره گفت:حال تو دعا کن که بتونیم جنو ازبدنت دربیاریم تا بعدش خدا کریمه..

در را باز کرد که بیرون برود اما در محکم باز شد وتوی سرش خورد.صدای نازک خش

داری گفت:اوه...معذرت میخوام...اما یه مورد فوریه...یکی از بیمارا مرده!!

دکتر نزدیک شد و گفت:فاطمه داری چی میگی؟چطوریمرده؟شماره چند رو میگی؟

بادیدن آن دختر کمی چشم هایم خندیدند...پس اسمش فاطمه بود...خوشگل بود دیگر...اه لعنتی

چرا الن باید اینطور احساساتی میشدم؟؟در اینموقعیت...

-شماره سیزده...از خونریزی زیاد مرده...

رامین فاطمه را کنار زد و در حالی که خارج میشدگفت:میدونستم سیزده نحسی میاره

دکتر و فاطمه هم بعد ازین که در را چفت و بست کردندبیرون رفتند...هنوز چنددقیقه نگذشته

بود که فاطمه و مهدی در را بازکردند...بادیدنشان تعجب کردم همین الن اینجا بودند که!
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-پاشو ...خواستم چیزی بگویم که فاطمه با خشونت گفت:ددیال دیگه...فس فس نکن

بدون هیچ حرفی دنبالشان راه افتادم و وارد تونل شدم...دریکی از سلول ها چند نفری جمع

شده بودند...مسؤلین معمول لباس سفید به تنداشتند....غیر از آقای دکتر و فاطمه...فکر کنم

تنها جنس مؤنث مسؤل بود...در سلولباز شد فاطمه بازویم را کشید و به داخل اتا.ق هلم

داد...خدای من امکان نداشت...

گفتم:این دیگه چه افتضاحیه؟؟

مهدی که همیشه خوش رو بود هم اخم کرده بود و عصبانی بود:این افتظاحیه که قبل از تو

اینجا نبود!

چشمم را از جنازه زخم و زیلی و داغون زن گرفتم و بهدیوار نگاه کردم....همان علمت

بود...علمت ساخور بود..مارپیچ هایی که ترکیبی ازدوشاخ قوچ و مار...شکلی واضح تر از

شکل آن دیوار نیمه خرابه بود...این چطور امکان داشت؟؟باحیرت به بقیه می نگرستم...دکتر

که بالی سر جنازه بود و بادستکش به بدن جنازهدست میزد گفت:تازه مرده..چرا کسی

دوربینارو چک نکرده؟

یکی از همان هایی که لباس سفید داشت جلو آمد:من مرتبپشت دوربین بودم برای چند لحظه

نویز افتاد تو صفحه و چیزی دیده نشد سعی کردم درستش کنم حتی پنج دقیقه هم طول

نکشید....

دکتر دستش را جلوی مرد گرفت یعنی فهمیدم:معلومه خیلی سریع بوده...فقط چطور وارد

ذهنش شده؟

همه نگاهشان به سمت من چرخید گفتم:چیه...بابا شما که خودتون بامن بودید...من جایی

نرفتم..
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مهدی که به شدت ناراحت بود گفت:این علمته خودشه...باید بفهمیم چطوری وارد ذهنش

شده...

رامین اضافه کرد:همینطور دلیلش...این یارو مگه منطقینبود دکتر!!؟؟

دکتر لبخند عصبی زد:دلیلش واضحه...اعلم جنگه....یه هشداره..

فاطمه گوشهدیوار دست به سینه ایستاده بود و به عادت همیشکی اش یک پایش را بع دیوار

تکیه داده بود...معمول کم حرف بود اما اینبار دخالت کرد و گفت:راحتش کنم براتون...یعنی

پاروی دم من نزارید!!

کمی شوکه شدم...من برایشان یک زنگ خطر بودم...اگر کمیشعور داشتم باید پیشنهاد میدادم

که از دست من خلص شوند ولی ترسو بودم...یعنینمیخواستم اینطور تمام شود...خوب چه

گناهی داشتم که باید اینطوری تمام میشد؟؟من که خودم نخواسته بودم...باید کمکم میکردند.!

جو بدی بود همه شان معنی دار بهم نگاه میکردند...چندقطره عر.ق روی پوست صورتم

بود..انگار وارد که دادگاه شده بودم و داشتم محاکمه میشدم.بلخره دکتر از جایش بلند شد و

سکوت را شکست:توی تمام اتا.ق ها دعاهای محافظت بنویسید.ازین به بعد هیچ اشتباهی رو

نمیپذیرم.

مرد دیگری گفت:اما دکتر...توی تمام اتا.ق ها دعا نوشته شده!

دکتر گفت:منظورم دعاهای دیگه ای هستش...

رامین گفت:اینجور دعاها بیشتر خطرسازه تا حفاظت کننده!
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دکتر:چاره ای نداریم...این را گفت و اتا.ق را ترک کرد...یک نفس راحت کشیدم...قرار بود

به من کمک کنند....خدایا ممنونم....فاطمه انگار مسؤل من شده بود...خودش مرا به سلولم

برد و پرتم کرد داخل...قبل ازینکه در را ببندد نگاهم به کمربند چرم اش افتادو غلف چاقو

که به جای بسته شدن به ران پایش به کمربندش بسته بود.

اینجا ساعتی درکار نبود...تنها یک پنجره کوچک بود وغذاهایی که برایم می آوردند....فقط

ازین طریق میتوانستم صبح و شب را حدس بزنم...حتی نمیدانستم چندم است یا چندشنبه

است؟؟به قدری کثیف شده بودم که حد نداشت...نه بالشتی و نه پتوی گرمی...نه حتی

تشک....از خوابیدن روی زمین کمردرد گرفته بودم...ولی همینکه بمن یکجا داده بودند

وغذای مجانی خودش خیلی بود...معلوم نبود که آن بیرون چه خبر است...احتمال همهدنبال

من بودند...کسی هم که باورش نمیشود که در تمام ماجرا یک جن یا فعالیت های ماورا و

طبیعه مقصر باشد...برای منی که در پر قو بزرگ شده ام این وضعیت بالتر ازشکنجه

بود...یک چیز آدم خوب است آن هم اینکه وقتی درشرایط سخت قرار میگیرد هرجورکه شده

برای نجات خودش تلش میکند...تادرموقعیتش قرار نگرفتی هم نمیفهمی که چطورآدمی

هستی...فکر میکنم نیمه شب بود و خیلی کلفه بودم صدای قدم هایی را از بیرونشنیدم فوری

پریدم پشت در و از قسمت نرده مانند در نگاهی انداختم کسی نبود...شایدهم زیادی تاریک

بود اما من صدایش را می شنیدم صدایش کردم:آهای....کی اونجاست؟؟

صدا متوقف شد...دوباره صدایش کردم:آهای شنیدی باتوام ها!!

جلوتر آمد و در روشنی چراغ کوچک و کم نور زرد رنگ تونل قرار گرفت...همان پیری

بود...باهمان دستهای شکسته و برعکس شده و چشمهای ازحدقه درآمده اش....منظورم همان

مردی است که داخل دوربین موقع فرار دیدمش....خوب یادم می آید که مرتب یک چیزی

میگفت...چقدر رققت انگیز!!!دست هایش کامل برعکس شده بود و مثل عقب مانده های ذهنی

راه میرفت..ولی چرا در سلولش نبود؟؟؟اینجا چطورآزادانه میگشت؟؟

-هی...پیری اینجا چکار میکنی؟؟
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درحالی که به من زل زده بود جلوتر آمد...خدایا میترسم اینطور که بمن زل زده است یک

وقت چشمش از جا دربیاید...حال دقیقا جلوی سلول من ایستاده بود...کمی عقب رفتم..یعنی

بامن کار داشت؟؟نگاهی به دور و برم کردم تا وسیله ای برای دفاع از خودم بیابم...دستش را

به دستگیره در برد و در ناگهان به آرامی باز شد...فکر کنم حال من بودم که چشمم داشت از

کاسه در می آمد...این خل وچل ها که عقل درست حسابی ندارند الن است که بزند ناکارم

کند...میخکوب جلوی در ایستاده بودم کمی عقب عقب رفتم اوجلوتر آمد و داخل

شد..همانطور ایستاده بود و نگاهم میکرد...آب دهانم را قورت دادمو نفسم را منظم کردم:چی

میخوای پیری؟؟اینجا سلول تو نیست.

چیزی را زمزمه کرد ولی متوجه نشدم گفتم:چی میگی عمو؟باکی کار داری؟

دوباره و دوباره یک ریز داشت زمزمه میکرد...کم کمزمزمه هایش واضح تر شد:ساخور!

چشم هایم باز شد و یک مرتبه بیدار شدم مثل همیشه عر.ق کرده بودم و نفسم بال نمی

آمد....لعنتی....لعنتی....از جایم بلند شدم...مطمعننا صبح شده بود...نگاهی به کل سلول

انداختم که مثل توالت عمومی بود....هیچ چیزغیرطبیعی وجود نداشت...پس خواب دیده

بودم؟؟چشمهایم را با دست های کثیفم مالیدم.....بله خواب بود...آن مردک داخل سلول

من ....بعد هم اسم ساخور...بنظرمزیادی واقعی بود...نه امیر احمق نباش توکه زیاد کابوس

میدیدی...لبخند هیستیریکی زدم و به خودم گفتم که یک خواب ارزش خراب کردن روزم را

ندارد.

تق صدای در با لگدی باز شد و رامین و بقیه داخل شدند دست رامین یک چاقو بود قبل

ازینکه بفهمم چه شده پرید و گردنم را گرفت و چاقوی قصابی را زیر گلویم فشار داد:عوضی

میکشمت!!
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این روانی ها کم بودند این هم اضافه شدم...اینجا چه خبر بود چاقویش کمی پوستم را خراش

داد:داری گردنمو سوراخ میکنی!

داد بلندی کشید که پرده گوشم تیرکشید:دهنتو ببند تا همینجا تیکه تیکت نکردم.

دکتر و فاطمه و مهدی که همه حالتی وحشت زده داشتندحالت دفاعی گرفته بودند دکتر دستش

را به حالت دفاعی دراز کرد:کار احمقانه اینکن....چاقو رو بده به من بزار همه چی رو با

صحبت حل کنیم...کمی جلوتر آمد که رامین چاقویش را محکم تر فشار داد و گفت:جلو

نیا....این به نفع همه است...

دکتر:رامین ما مبارز هستیم....درمانگر هستیم قاتل نیستیم....توکه خدا نیستی بدونی چه کاری

بهتره....اون چاقو رو بده بزار ما حلش کنیم

رامین :چه مرگتونه...؟؟یه شب دیگه اینجا زنده بمونه یه نفر دیگه هم میمیره میفهمید؟؟با

آدمایی که اون بیرون کشته میشه پنج نفرمیفهمید؟؟

گفتم:من کسی رو نکشتم قسم میخورم!

فاطمه جلو آمد:رامین گوش کن...اون اینکار رونکرده...اون فقط یه وسیله است...اگه الن

بکشیش اون جن از بین نمیره...مطمعن باش همینجا میمونه و یه بدن دیگه برا خودش پیدا

میکنه...اصل احتیاجی به بدننداره...وارد ذهن تک تکمون میشه و همه روقتل عام

میکنه....احمق نشو...

دستش شل شد و کم کم چاقو را از زیر گلویم برداشت..فاطمه دستش را دراز

کرد:آفرین...چاقو رو بده من...
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دستش را شل کرد و گردنم را ول کرد چاقو را از زیرگلویم برداشت اما بجای اینکه به

فاطمه بدهد روی زمین پرتش کرد و عصبی از اتا.ق خارجشد...مهدی فوری خم شد و چاقورا

از روی زمین برداشت...دستم را روی گلویم گذاشته بودم که حسابی درد گرفته بود و نفس

نفس میزدم!!!دکتر دستش را عصبی روی صورتش کشید و گفت:دیشب یه نفر دیگه هم کشته

شده!!روی دیوار باخونش همون علمت کشیده شده!!اشاره ای به لباسم کرد!!

خدای من لباسم پر از خون بود...این کابوس یا یک خواب نبود...حقیقت محض بود...چطور

توانسته بودم؟؟دکتر گفت:دنبالم بیا....یه نگاهی به جنازه بنداز!!

به گفته اش عمل کردم همان یاروی دیشبی بود...چشمهایش باز بود و تمام بدنش خون آلود

بود....بدجوری زخمی شده بود...خدای من خدای من....دستم را جلوی دهانم گرفتم تا عق

نزنم...روی دیوار سلولش همان شکل قبلی بود...گفتم:من دیشب خواب این یارو رو دیدم!

همه به سمت من برگشتند حتی لباس سفید هایی که از این جریان مطلع نبودند....ادامه

دادم:خودش اومده بود تو سلول من درو بدون هیچ کلیدی باز کرد و مرتب میگفت ساخور....

مهدی که ساکت تر ازهمیشه بود گفت:بعدش چی شد؟

-هیچی بیدار شدم و شما یه چاقو بیخ گلوم گذاشتید!

فاطمه گفت:دوربینا چی؟؟؟کی پشت دوبینا بوده؟؟بهتر نیست اونارو چک کنیم؟

-هی اینو نگاه

توجه همه مان به دست مرد مرده جلب شد...مهدی ادامه داد:خاکوبیشو نگاه کنید...و استینش

را بال برد....ناخواسته هینی کردم...این خالکوبی چه معنی میداد؟دکتر گفت:این نشان
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ساخوره...احتمال یکی از سربازاشه....وقتو تلف نکنید فاطمه و مهدی برید ببینید توی

دوربینا چه خبره؟

فاطمه و مهدی به سمت خروجی رفتند که گفتم:منم باید بیام....

دکتر باسراشاره کرد که یعنی باشه...چه جالب من اینهمه آدم کشته بودم ولی باز هم به من

اجازه میدادند آزادانه همراهشان راه بروم...همینکه به دوربین ها رسیدیم انفجاری رخ داد و

کل سیستم ها و رایانه ها از کار افتاد...مردی که دوربین هارا چک میکرد هم آنجا نبود...این

دیگر خیلی عجیب بود واقعا هم عجیب بود...هرسه سکوت کرده بودیم و همانجا ایستاده

بودیم....فاطمه گفت:تاحال در عمرم ندیده بودم اینجا بر.ق بره...

مهدی:کار خودشه...عوضی...مثل اون لمپه...

دهنم را که خشک شده بود کمی خیس کردم و گفتم:بهتر نیست بریم...یادتون باشه که یارو تو

بدن منه و هرلحظه ممکنه حمله کنیم.

فاطمه خندید و گفت:نترس ما ضد جن هستیم....کاری نمیتونه کنه....بهتره برم فیوز هارو...

و بر.ق درست شد تمام مانیتور ها یکی یکی روشن شدند ولی همشان برفکی بودند و خراب!

مهدی:لعنتی...دوربینارو از کار انداخته!!

فاطمه جلورفت و شروع کرد به کار کردن با سیستم ها هرچه بیشتر دکمه میزد عصبی تر

میشد:تمام ریکورد های دیشل پاک شدن...حرومزاده!

گفتم:جلوش فحش نده عصبی میشه ها!
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مهدی گفت:همین امشب از بدنت میکشیمش بیرون حال ببین!

فاطمه بیخیال دست گاها شد و گفت:بیا همین الن بریم سراغ این جنه....خونت رو هم که

داریم....تنها کاری که لزمه انجام بدی اینه که یه دسته از موهات آتیشش بزنیم و بقیه

مراسم...

گفتم:جدا این چیزا کار میکنه؟

مهدی درحالی که مرا به سمت خروجی هدایت میکرد گفت:این نهایی ترین روشه که خیلی

موثر هم هست....این روش قبیله های سرخپوستیه!

در دلم گفتم یا حضرت فیل....همینکه هوا تاریک شد به محوطه باز پشت تونل ها رفتیم و

یک دیگه آتش روشن کردیم...من سعی میکردم بیشترین کمک را بکنم....جدا اوضاع داشت

بیخ پیدا میکرد...همه چیز محیا بود مرد دعا خوانی با لباس های عجیب که حالتی روحانی

داشت هم مرتب دعا میخواند...یک ضرف خون در سمت راستم بود...بمن گفتند که خون یک

جن ....از همان هایی که کمک میکنند است...به گفته دکتر خون جن ها قدرت زیادی دارد و

کمک بسیاری میکند...شروع کردند و آتش را روشن کردند خونی که از من گرفته بودند را

در دیگ آتش ریختند و بعد تکه ای از موهایم را پس از آن مواد دیگری که باعث شد رنگ

آتش حالتی زرد و طلیی بگیرد...کم کم حس میکردم که دارم از فضا جدا میشوم و در حال

خودم نیستم.....احساس میکردم که روی بدنم چیزی چسبیده و شدیدا مرا فشار میدهد....دلم

میخواست که آن را از بدنم جدا کنم ....اما احساس میکردم که قفل شده ام...نمیتوانستم کاری

کنم...انقدر تقل کردم تا بلخره چشم هایم باز شد...پس بقیه کجا هستن؟؟؟آتش خاموش بود و

خبری از هیچکس نبود...روی همان محوطه دراز کش افتاده بودم...هرچند محوطه چمن

زشتی داشت ولی زیر بدنم سفتی چند سنگ را حس میکردم....بلند شدم و کمی اینطرف و

آنطرف سرک کشیدم....کنار درختی یک مرد سفید پوش ایستاده بود...خیلی مرموز

بود...یعنی چه خبر است اینجا؟؟آرام ارام به سمت مرد قدم برداشتم....سکوت کامل برقرار
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بود و تنها صدای چند پرنده به گوش میرسید...هوا سپیده دم بود و من هم حسابی گیج

بودم...این مرد که بود؟؟

طوری با احتیاط قدم برمیداشتم که صدای نفس هایم هم به زور شنیده میشد....پشت سرمرد

ایستادم دستم را آرام به سمتش دراز کردم و خیلی آرام به شانه اش نزدیک کردم قبل ازینکه

دستم به او بخورد فوری بسمتم برگشت و من از ترس یک قدم عقب پریدم...

-ترسوندیم بابا .....چرا اینجا کسی نیست؟؟

رامین بود که سیگاری دستش بود:چرا ترسیدی مگه من شبیه جن ام؟؟همه داخلن....

-مراسم دیشب چی شد پس؟جواب داد؟

سیگارش را انداخت و با پا له کرد:هه نه بابا....خیلی ناجور شد...بهتره بریم داخل....امروز

جلسه داریم تا راجع بت تصمیم بگیریم.

مایوس تر از همیشه به دنبالش راه افتادم.....داخل تونل دکتر را دیدم که داشت به سمت ما

می آمد:چطوری؟بهتری؟

-مگه بد بودم؟

دستش را به صورتم نزدیک کرد و گوشه چشمم را لمس کرد...صدای آخم بلند شد:چیه؟زخم

شده ؟

دکتر گفت:متاسفانه بله....تمام صورتت زخم و زیلی شده..

-چرا....مگه چیشد؟
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رامین سرش را تکان داد و از کنار ما گذشت.....دکتر گفت:جن مقاومت کرد...به ما حمله

کرد....

نگران شدم و گفتم:حال همه خوبه؟؟کسی چیزیش نشد؟

-تنها کسی که ضربه خورد بدنت بود....چون ما طلسم و دعا خون داشتیم و زخمیت کردیم.

ناراحتیم به اوج رسیده بود...احساس بیچارگی میکردم....این چه وضعش بود....همه را جن

میگیرد ماراهم گرفته!!بدشناسی....بدشناسی

حس یک سرطانی را داشتم که شیمی درمانی هم روی او اثرنکرده...دکتر از کنارم رد شد و

رفت...چقدر نسبت به من بی خیال بودند...مگر من نبودم که این همه آدم کشته بودم؟چرا

زنجیرم نمیکردند؟؟چرا همینطوری مرا آزاد میگذاشتند و عین خیالشان نبود؟؟

-هی خوشتیپ!!

نگاهم به دستش افتاد که زخمی شده بود با پارچه بستهشده بود...چکمه هایش را عوض کرده

بود...همینطور لباس هایش را....شلوار چرمی براقیپوشیده بود...و یک تونیک مشکی که

بیشتر شبیه سوییشرت کله داری بود که کمربندمیخورد...به کمربندش چیز میزهایش را

آویزان کرده بود...وموهای خوش حالتش هم بازگذاشته بود..چرا اینجوری براندازش

میکردم؟مگر من هیز و دختر ندیده بودم آخر؟؟چیزی توی صورتم پرت شد که

گرفتمش...پارچه بود؟نه لباس بود!

گفتم:اینا چیه؟چرا پرت میکنی؟
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خندید:چکار کنم توکه تو هپروتی کل...داری مثل بقیه این خل و چل میشی...اینا هم

لباسه..ل.ب.ا.س!

اشاره به دستش کردم:اثرات دیشبه؟

دستش را روی زخمش گذاشت و اخم کرد:خودتو ناراحت نکن...تو مقصر نیستی!

چشمهایش کمی درشت و مشکی تر شده بود...فکر کنم کمیآرایش کرده بود...عزیزم ...داشت

بمن دلداری میداد...حتما دلش برایم سوخته!

-"بوعر.ق میدی...."با این حرفش به تمام تصورات خوشکلم درباره عشق یک توسری محکم

زد...ادامه داد:لباساتم پره خونه کلخیلی داغونی دنبالم بیا...قراره ازینجا بریم...لزمه یه

نیمچه شباهتی به انسانپیدا کنی.

دنیالش به راه افتادم::مرسی ازینهمه تعریف وتمجید..ولی عوضش..."مکث کردم که باعث

شد سرعت راه رفتنش کم شود"ولی عوضش تو خیلی خوشکل شدی.."جوابم را نداد وبه

سرعت قدم هایش اضافه کرد..کاش یکی میزد پس کله من...آخر خواهرت است؟مادرت

است؟استغفرالل هدوست دخترت است؟چکاره توست که میگویی خوشکل شدی...خاکبرست

امیر..دختره دلش به حالت سوخته...یک نگاهی به لباس هایم کردم که پر از خون بود..دراین

وضعیت اندازه یکمورچه هم عقل و شعور نداری.!

وارد راهروی ترو تمیزی شد و پنجره و نور کافی داشت...به خوب به ماهم اینجا اتا.ق

میدادند...نامردا!خم شد و کلید را انداخت و دررا باز کرد:بیا برو تو...حموم دست چپه!

اینجا که یک اتا.ق صورتی و دخترانه بود....عجب!یعنیاتا.ق خودش بود؟حالت سوییت را

داشت اما کوچکتر..آشپزخانه اصل از هال جدا نشده بودو گوشه ای قرار گرفته بود...اتا.ق

خوابی هم وجود نداشت.تخت دونفره با روتختی صورتی ملیم و چروک و سفید باکلی
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عروسک مروسک های دخترانه...چقدر عجیب!یعنی این اتاقخودش است؟یک در هم وجود

داشت که کشویی سفید بود...احتمال حمام و دستشویی بود..به طرف همان در رفتم لباس ها

راهم برداشتم.یک حمام کوچولو ونقلی بود که سنگ دسشویی هم همان جا قرار داشت.شیر

آب را باز کردم و دوش گرفتم...چه حالی میداد...احساس میکردم حتی پروتن و الکترون

های بدنم هم دارند حال میآیند...این جنه هم داشت حال میکرد باور کنید!بعد از چند شب

خوابیدن قاطی خاک و خلو روی زمین!چقدر هم حمام خوشکل و تمیزی بود...کارم تمام شده

بود که تقه ای به درزده شد لی در را باز کردم...

-حوله و تیغ....ریشتو بزن...مثل گوساله شدی!

بدون جواب دادن از لی در حوله تا شده که رویش تیغ ووسایل اصلح قرار داشت را

برداشتم...در آینه نگاهی انداختم خدایی از گوساله هم ردکرده بودم!پایم را بیرون

گذاشتم...روی صندلی میز آرایشش نشسته بود و داشت با موبایلش ور میرفت..گفتم:سشوار

نداری؟

چشم غره ای رفت که دهانم بسته شد...همانطور که باحوله موهایم را خشک میکردم روی

تختش نشستم:این اتا.ق خودته؟.....جوابی نداد...رویتختش دراز کشیدم چقدر نرم بود:به

روحیت نمیخوره ها!

بلند شد و گوشم را گرفت و از تخت پرتم کرد پایین:خیلیپررو شدی ها...کلی ضمانتتو کردم

که الن تونستی حموم کنی...اونم حموم خودم!

گوشم درد میکرد اما خوب ضعیفه بود دیگر...گناه داشت...نمیشد چیزی بهش گفت!گوشم را

مالیدم و گفتم:چرا این لطفو در حقم کردی پس!؟

به سمت کمد رفت و شروع به گشتن کرد:توفکر کن دلسوزی!!
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چه میشد الن مثل بگویید چون دوستت دارم....یا عاشق چشم و ابروی سیاهت شده ام...به

خودم یادآوری کردم امیر...امیر...یادت باشد قبل ازاعدام هم به زندانیان غذا میدهند.شالی پیدا

کرد و سرش انداخت:باید بریم!

یک مرتبه ترس برم داشت و دهانم خشک شد:کجا؟

آستینم را کشید و مرا دنبال خودش راه انداخت:را بیفت!

از محوطه تونل خارج و سوار یک استیشن مشکی رنگ شدیم.داخل استیشن مهدی و رامین

و آقای دکتر و راننده که پسر جوانی بود قرارداشتند...کجا میرفتیم یعنی؟نکند به یک قتلگاه؟یا

یک زندانی چیزی؟....من کنار فاطمه نشسته بودم به مین خاطر متوجه استرس من شد آرام

زیر گوشم گفت:نگران نباش...داریممیریم یه روش درمانیه دیگه رو امتحان کنیم!

نمیدانم چرا یک حسی بمن گفت که این دختره هم از من خوشش می آید..نمیدانم چرا در این

موقعیت به فرار فکر نمیکردم...ذهنم را روی فاطمهمتمرکز کرده بودم..شانس من بود

دیگر...هردختری که دورم بود را آزار میدادم و حرصشرا در می آوردم...حال هم که از

یکی خوشم آمد بوده در این وضعیت بودم...مادرو پدرمرا کشته بودم...نامزدم را کشته

بودم...دو روانی دیگر را هم سلخی کرده بودم...منیک جن زده فلک زده بدبخت بودم...حتی

هنوز به طور کامل هم این جریان را هضم نکرده بود...که مثل همین النی که دارم این فکر

هارا میکنم جنی دروجود من باشد و همه این ها را ببیند!

ماشین ایستاد....در جاده خاکی...انگار در وسط جنگل بودیم کامل پر از درخت بود...یک

ساختمان کوچک هم اینطرف ساخته شده بود...واردساختمان شدیم...مهدی و رامین وسایلی

را باخود حمل میکردند...دکتر به راننده اشاره کرد که کمک کند.در ساختمان هیچ قفلی

نداشت و همینطوری داخل شدیم...پراز گرد و خاکو کثافت بود...اما وسایل شیک و اداری

داشت...رامین و مهدی وسایل را روی یک میزگذاشتند...محیطش مثل یک اداره بود!فاطمه

انگار این محیط را میشناخت و دستم را کشیدو به اتاقی برد...دو تخت بیمارستانی در اتا.ق
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وجود داشت با ملحفه های کهنه و پوسیده!ازساکی که به همراه داشت یک ملحفه درآورد و به

طرفم گرفت:بیا بگیر بنداز روتخت...امشب اینجا مال تو و منه!

چی اتا.ق مشترک؟؟این فاطمه مشکوک میزد...چطور حاظر شده بود بامن دریک اتا.ق

بخوابد؟انگار ذهنم را خواند:فکر و خیال برت نداره...اینجااتاقاش کمن...درضمن یکی باید

مراقبت باشه...درسته زنجیرت نکردیم ولی خطرناکی....اشاره ای به دستش کرد و

گفت:میدونی؟؟

دستش را ناخودآگاه گرفتم و گفتم:بخاطر دستت واقعا معذرت میخوام!

کمی گیج شده بود و باحیرت نگاهم میکرد ولی زود به خودش آمد و دستش را کشید

کمی گیج شده بود و باحیرت نگاهم میکرد ولی زود به خودش آمد و دستش را کشید.

از اتا.ق بیرون رفت!میدانستم یک کاسه ای زیر نیم کاسه است..آخر مگر فیلم بود که مثل از

من خوشش بیآید؟به خودم نهیب زدم که حال اگرفیلم هندی رمان ایرانی چیزی هم این وسط

شد که چی؟؟؟یک مرد تحت تعقیب پلیس که نامزدو خانوداه اش را کشته است...نه پولی...نه

خانه ای...روی تختی که وسایل فاطمه قرارداشت نشستم و غمگین نگاهی به جعبه ها و کیف

بزرگی که روی تخت قرار داشت انداختم...یک چیزی از جیب کیف بیرون افتاده بود...یک

چیز برا.ق...دستم را دراز کردم و برش داشتم...یک دستبند خیلی خیلی ظریف بود...بایک

نگین کوچک...در دستانم لمسش کردم...در آخرین لحظه تصمیم گرفتم داخل جیبم بگذارمش!

شب شده بود و در محوطه جلوی ساختمان آتشی به پا کرده بودیم...امشب درواقع یکجور

جلسه برای بررسی وضعیت من بود...دورتا دور آتش نشستهبودیم...حسام همان راننده هم

کنار ما نشسته بود و برایمان سوسیس روی آتش میپخت..دکتر گفت:خیلی خوب بیاید از اول

شروع کنیم...ده سال پیش این اتفا.ق میفته...حال سوال پیش میاد که چرا امیر رو هم مثل اون

دوتا دوستاش نکشته و تصمیم گرفته که تسخیرش کنه؟؟
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مهدی سوسیسی که دستش بود را گاز زد و گفت:خوب بلخره به یه جسم احتیاج داشته...باید

یکیشون روانتخاب میکرده!

رامین که مثل همیشه اخم کرده بود گفت:باهوش...چراامیرو انتخاب کرده چرا یکی از اون

دوتارو انتخاب نکرده؟

حسام خندید و گفت:خوب شاید ده بیست سی چل کرده!

دکتر:لطفا جدی باشید چند نفر مردن!.....خیلی خوب بریمسراغ سوال بعدی چرا ده سال صبر

کرده بعد خودشو نشون داده؟

فاطمه که تاکنون سکوت کرده بود گفت:شاید منتظر فرصتمناسب بوده!

رامین گفت:بنظرمن کشتن سپیده خیلی ناشیانه بوده!خودشولو داده!

دکتر:نه اتفاقا جوری سپیده رو کشته که کسی متوجه نشدهجز خود امیر...اگه خود امیر و

پدرو مادرش نبودن کارش خراب نمیشد....اما یه احتمال برای کشتن سپیده وجود داره....اون

باکره بوده...جن ها هم مثل آدما یکجور هوس نسبت به دخترای باکره دارن..!چون بهش

تجاوز کرده بعد کشتش!اونا عاشق دخترای باکره هستن!

همه نگاه ها به سمت فاطمه چرخید...فاطمه خندید وگفت:چیه چرا اینجوری نگاه

میکنین؟؟؟.....نگران نباشید من باکره نیستم!

رامین که انگار بیشتر از همه نگران شده بود نفس راحتیکشید...ناخودآگاه به ذهنم رسید که

قضیه تجاوز فقط یک رد گم کنی بوده...ولی مطرحشنکردم.دکتر ادامه داد:بعد از این که
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مادر امیر متوجه قضیه میشه مجبور میشه خانواده امیر رو هم از بین ببره!!پس همه چی

مشخصه!

نم اشک با حرفهای دکتر در چشم هایم نشست...خیلی دردناک بود که راجع به مرگ پدر و

مادرم اینطور راحت حرف میزدند!رامین گفت:خوب حال هم حتما تمام سعیشو میکنه که

ماروبکشه!

مهدی جوابش را داد:ماها که ضدجن هستیم کاری نمیتونهکنه...

دکتر:فردا یا پس فردا باید شوک رو امتحان کنیم...ایندیگه راه حل آخرمونه...اگه جواب

نده...

مهدی توی حرفش پرید:معلومه که جواب میده!....دردلم ازمهدی تشکر کردم....معلوم بود

خیلی پسر خوبی است...!حسام وسط بحث جدی ما ظرف را پراز سوسیس کرد و گفت:حال

بیآید شامو بزنین...یه جن هم حتی گشنگی رو تحمل نمیکنه!همه به حرفش خندیدم و شروع به

خوردن کردیم...حال که اینجا بودم احساسبهتری داشتم...میترسیدم که باز هم کسی کشته

شود...این راه حل خیلی خوبی بود که ازمرکز خارج شویم...آن شب فاطمه در همان اتا.ق

خوابید...قبل ازینکه خوابم ببرد جوریکه فاطمه متوجه نشود دستنبد را در دستم فشار دادم و

خوابیدم.

نزدیک های صبح بود که بخاطر کابوس از خوابپریدم...پارچ آبی که فاطمه بالی سرم

گذاشته بود را برداشتم و بدون لیوانسرکشیدم...پس فاطمه کجا بود؟تختش خالی بود...هه مثل

میخواست امشب در اتا.ق منبخوابد که از من مراقبت کند؟باید ببینم کجا رفته است....از اتا.ق

بیرون رفتم و داخل راهرو را نگاه کردم...از پنجره دیدمش که بیرون ایستاده...در این هوا و

لباس کمی که پوشیده بود ممکن بود سرما بخورد!پتویش را از روی تختش برداشتم و بیرون

رفتم...باانداختن پتو روی شانه اش متوجه من شد:کی بیدار شدی؟
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-همین الن...توچرا نخوابیدی؟

رویش را برگرداند و گفت:هیچی خوابم نمیبره شبا!

متوجه شدم که صورتش خیس است....یعنی گریه کردهبود؟رویش را به سمت خودم

برگرداندم:ببینمت؟چرا گریه کردی؟

با این حرفم انگار بغضش ترکید ولی مصرانه در تلش بودکه اشک نریزد:بتوچه؟؟بهت یاد

ندادن مزاحم خلوت اینو اون نشی!

خندیدم:ببخشید حال شما به عصاب خودت مسلط باش!

خنده اش گرفت:میدونی با اینکه خیلی احمقی ولی دلم برات میسوزه!

ابروهایم بال رفت:چقدر لطف داری شما....حال نمیخوای بگی چیشده؟؟؟درسته جن زدم و

احمق ولی منم خیلی شرایطم سخته و درکت میکنم!

جدی شد و روی تنه درختی نشست:میدونی بعضی وقتا فکرمیکنم شیطان تو زندگیمون

مستقیما دخالت داره....همونطوری که خدا گاهی بهمون کمکمیکنه شیطان هم گاهی اذیت!تمام

آدمایی که برای انجمن کار میکنن اعتقاد خیلی راسخی به خدا دارن...خودشون و سرباز خدا

میدونن...هه!

گفتم:یعنی حقوقم بهتون نمیدن؟

بلند خندید:چرا هم حقو.ق هم بیمه و مزایای دیگه...ولی خوب هرکسی نمیتونه ضد جن باشه!

-ضد جن بودن شما چه مفهمومی داره؟تعلیم دیدید یااستعداد ذاتیه؟
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-هردوش...البته اگه دیده باشی باید همه رو کنار بزاری تا بتونی اینجا کار کنی...مثل این

مهدی...تو ارتش یه نخبه به تمام معنابوده...این چیزا به هیکل نیست...تاکتیک حمله و نبوغ

لزمه...تا اینکه یه اردوگاه میزنن برای یه ماموریت فو.ق سری...پای اسراعیل وسط

بوده...اسراعیل هم از دعا و جن واینجور چیزا استفاده میکنه...چندتا آدم اون وسط تسخیر

میشن...میتونی فکرشو بکنی الکی به هم شلیک میکردن و همو تیکه پاره میکنه...مهدی

متوجه میشه که ضدجنه...یعنی به چندتا از جن زده ها مسلط میشه...سعیمیکنه کمک کنه..

-بعد چی؟؟

-چندنفری رو زنده نگه میداره و میزنن به چاک...ولی بهترین دوستش جن زده میشه و مهدی

مجبور میشه که بکشتش!

درذهنم عمق فاجعه را حلجی کردم...مثل این فیلم هایترسناک بود...واقعا وحشتناک

بود...گفتم رامین چی؟

-رامین طلبه بوده و توی حوزه..بخاطر خدا و اعتقاداتشه که الن اینجاست...خانوادشم هرماه

میبینه...داستان خاصی نداره..جز اینکه..

لبخند مرموزی زد که از چشمم دور نماند گفتم:جز اینکه چی؟

-هیچی ولش کن مهم نیست!....میدانستم نمیگوید پس ولشکردم:خودت چی؟گفتی....گفتی دختر

نیستی؟شوهر داشتی؟

موزیانه خندید و گفت:چرا میگی داشتی؟؟خوب شاید هنوزم دارم...شاید یکی از بچه های

خودمون باشه....مثل رامین!
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شوکه و بهت زده نگاهش کردم که شلیک خنده را سرداد:شوخی کردم بابا!....بی اختیار نفس

راحتی کشیدم که از چشمش دور نماند...جدی شدو گفت:جریان اونو حال نمیگم چون رو

عصابمه...اما باید یه ماجرای خیلی مهم رو بدونیکه به تو مربوطه...

-به من؟یعنی چی؟چرا به من مربوطه؟

-خیلی مساعل به تو مربوطه....اینجوری عین گیجا نگام نکن...این ماجرا مربوط به دوسال

پیشه...من اونموقع یه افسرپلیس زن بودم...البته این بیشتر پوششم بود...من یجور کارگاه

حساب میشدم...برای مساعلی که غیرانسانی بنظرمیومدن............

 تاگلوکه خورده!4-چهار 

درحالی که روی جنازه خم شده بود و خیلی بادقت به جای گلوگه ها نگاه میکرد این

راگفت...هنوز جنازه کف پیاده رو بود و دست نخورده!جلو آمدم و نگاهی به

جنازهانداختم...جای گلوله ها طبیعی نبود...انگار از داخل جسد دود و بخار بیرون میزد

 یا34وخون بسیار تیره ای هنوز درحال جوششبود..به قیافه جسد نگاهی انداختم...مرد بنظر 

 ساله می آمد...چشمهای آبی اش گشاد و باز بودند...امین که کت شلوارمشکی رنگی33

پوشیده بود عینک طبی و ظریفش را جا به جا کرد و گفت:جای گلوله ها

غیرطبیعیه....میفرستمش آزمایشگاه.

گفتم:تو مطمعنی که خودکشی بوده؟

سرتکان داد:علوه بر دوربین پیاده رو یه شاهدمداریم...ساعت سه صبح بوده...

گفتم:شاهده کو؟
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باسرو اشاره چشم خانه ای را در آپارتمانی نشانداد...طبقه چهارم بود...یک ساختمان کلنگی

احتمال طبقه چهارم کامل به پیاده رو وخیابان مشرف بود.دودقیقه بعد دم در آپارتمان

بودیم...فقط من و امین رفتیم...چوناینطور ماموریت ها خیلی سری و مخفیانه بود..راهرو

زیادی کثیف بود و روی دیوار هاانواع و اقسام اسم ها نوشته شده بود...در بعد از مکثی

طولنی باز شد... امین آرامدر گوشم گفت:مطمعنم یارو از چشمی در دیدمون میزد!

مردک حتی سلم هم نکرد...یک مرد مسن بود البته فکرمیکنم سنش خیلی کمتر بود ولی

بخاطر اعتیاد پیر و لغر نشان میداد...کمرش خمیده بودو حتی سلم هم نکرد:چی میخواید؟

امین نشان پلیسش را در آورد:ما پلیس هستیم و راجع به ماجرای دیشب و ...

نگذاشت حرفش را ادامه بدهد و در را باز گذاشت و خودشداخل شد:شما پلیسا....از دبشب

موی دماغم شدید....عجب غلطی کردم ها...ل ال الال!!

داخل اشپرخانه شده بود و تر.ق ترو.ق میکرد....امین گفت:بله میدونم مزاحم شدیم...ولی مااز

بخش دیگه ای هستیم و لزمه همه چیزوبدونیم...بلخره اینجا ایرانه و این اتفاقا کم

میفته....وقتیم میفته خیلی سروصدامیکنه...باید بتونیم جواب مردمو بدیم یا نه؟؟

من روی کاناپه نشستم اما امین که همیشه جو گیر بودشروع به کنکاش در آپارتمان فسقلی و

درب و داغان کرد....خانه انقدر کثیف و ریخت وپاش بود که آدم رقبت نمی کرد کنکاش

پلیسی کند!مردک یک استکان چایی برایم آوردکه اصل نگاهش هم نکردم خودش روی کاناپه

نشست روبه روی من و درحالی که سیگار میکشید گفت:دیشب دم پنجره ایستاده

بودم....بیخوابی گرفته بودم...همین یارو هی ازین ور پیاده رو میرفت اونور...باخودش

درگیربود....هی باخودش حرف میزد...یه چندبار هم زد تو سرخودش دیونه میونه بود..

با این حرفش کمی خنده ام گرفت...پکی به سیگارش زد وادامه داد:دیگه خسته شده بودم

داشتم میرفتم بخوابم که یهو وایساد سریع از سوییشرتشیه تفنگ درآورد و مثل احمقا به
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خودش شلیک میکرد....انقدر خر بود که نمیدونست براکشتن خودش یکی بزنه تو سرش

کافیه....یکی زد توپاش یکی توشکمش یکی تو شونش...تا جون داشت خلصه شلیک کرد

منگل!دیگه افتاد مرد....البته همه اینا تو یه دقیقه اتفاقافتاد...وال جلوشو میگرفتم!

بزور خودم را نگه داشته بودم که پقی نزنم زیرخنده...در دلم گفتم آخه عملی تو تا در خانه

ات را باز میکردی طرف شب چهارم قبرش راهم گذرانده بود!مردک یک نیم نگاه هیزی بمن

کرد و گفت:چیز دیگه ای هم هست؟

امین که مشغول نگاه کردن قاب عکس ها بودگفت:بله...توضیحات شما صحیح ولی چه دلیلی

داشت شما ساعت سه صبح بری دم پنجره؟

مردک عصبانی شد و سیگارش را که تمام شده بود به میزشیشه ای فشار داد....احمق کثیف!

گفت:آقا بفرما ما قاتلیم دیگه...اومدیم کار خیرکنیم کباب شدیم ها....خوب داشتم لب پنجره

سیگار میکشیدم....

من یک مرتبه فکری به ذهنم رسید گفتم:پس پنجره باز بوددرسته؟

مردک سر تکان داد که یعنی اره...ادامه دادم:صداشو میشنیدی؟؟؟گفتی باخودش حرف میزد؟

-بله خانوم انقد بلند بلند حرف میزد...ولی خوب مسافتزیاد بود درست متوجه نمیشدم..یه

چیزایی راجع به خانوادش میگفت...انگار داشت بامامانش حرف میزد بنده خدا!

این بار امین هم نتوانست جلوی خودش را بگیرد و کمی خندید...از مرد تشکر کردیم و

بیرون زدیم گفتم:بوی سیگارش دیگه واقعا داشت حالمو بهم میزد!....

امین خندید و گفت:اره قیافتم سبز شده بود....نظرتچیه؟
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همانطور که راه میرفتیم گفتم:نمیشه فعل نظرداد...یارو ممکنه تو خماری بوده باشه....اما

هرچی هست این آدم با جن ها در ارتباط بوده...این مسلمه!

امین متفکرانه نگاهم کرد:یه جن زده ی دیگه!

به اداره رسیده بودیم...از پله ها بال رفتم که امین نیامد و گفت:من دادگاه دارم باید اونجا

باشم...نگاهی به ساعتش کرد:اوه دیرمم شده....فعل خداحافظ!

خداحافظی گفتم و بدون نگاه کردن به او وارد ساختمانشدم...هرکسی رد میشد یک سلم و

عرض ادبی میکرد....بخاطر پرونده پروانه سمعی حسابیمعروف شده بودم...هرچند این

قضیه بمن ربطی نداشت ولی مداخله کرده بودم و رییس خیلی عصبانی شده بود...پروانه یک

دختر دبیرستانی بود که دزدیده شده بود....نمیدانم چرا انقدر این ماجرا برایم مهم شده

بود..شاید بخاطر خاطرات خودم در نوجوانی بود...خلصه با وارد شدن من در این ماجرانه

تنها پروانه را پیدا کردیم بلکه یک تیم قاچا.ق انسان هم دستگیر شد...که چندمدال افتخار به

من دادند...اکثر افراد مرد بودند....حضور من هم بعنوان زن فقط به خاطرسازمان بود و

بس!

همین که به دفتر مشترک خودم و تیم رسیدم چادرم را درآوردم و روی چوب لباسی

انداختم...همه بچه ها مشغول کار بودند سلمی کردم که همه سر ها بال آمد...پوشه ای

کهدستم بود را روی میز انداختم و گفتم:یه پرونده جدید داریم....اسمشودرآوردن...مهدی

....زنه مادرش88حبیب نژاد....سی دو ساله...مضنون به قتل چهار مرد و یک زن در سال

بوده...مردها پدر و برادراش...با لحن آرام و گرفته ای اضافه کردم:در ضمن برادر

 سال بیشتر نداشته!4کوچیکش 

 گلوله؟؟؟خوب این دیگه6آقای معروفی که درحال خواندن پرونده بود گفت:خودکشی با 

پروندس آخه؟؟؟خوب یارو عذاب وجدان داشته دیگه خودشومیکشه و خلص!!!
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آقای معروفی یا همان بهزاد...یک پسر بیست ساله بود وحسابی قد ....دردسرساز گروه

 سالگی پیدایش10 سالگی گم شده بودو وقتی که در 6بود....اما خیلی بدرد بخور بود..در 

میکنند از لحاظ روانی دچار مشکلت زیادی بوده است...هوش فراوان و حس ششم پیدا

میکند...طوری که در وقتی مثل مادرش خارج از کشوراست صدایش را میشنود....کمی آدم

را یاد شیشه ای ها می انداخت....ابروهای کمانی وزیبایی داشت و کل بچه خوشکل

بود...توانایی او مربوط به جن زدگی میشد یا هرچیزدیگه بهترین عضو گروه بود....جوری

که میترسیدم جای خودم را بگیرد...گفتم:دد نه دد.....جای گلوله ها نشون میده که تسخیر شده

بوده!!

با این حرفمن همه هینی کردند...محمدی که هیچ استعدادی نداشت و الکی داخل تیم بود

گفت:من راجعبه خانوداش اطلعات جمع میکنم...احتمال همه چی برمیگرده به خانوادش!

ولی شم پلیسی خوبی داشت:خوبه فکر خوبیه...مهدی تو چیکار میکنی؟؟

مهدی سرش را از داخل کامپیوتر درآورد و گفت:هان؟؟چی؟.....بازداشت بازی

میکرد...احمق خنگ!!پی سی اش را از بر.ق کشیدم و داد زدم:مردم دارن اینجا جون میدن

فرت و فرت میمیرن اونوقت تو مشغول بازی هستی؟؟واقعا که....مثل تو ارتش هم بودی!

سرخ شد و گفت:بازی نمیکردم...داشتم چیزی رو نگاهمیکرد...درسته کار من اشتباه بوده

ولی شما هم انقدر ارتش ارتش نکن....گردان ماهمشون مردن...خوب نیست دیگه بحثشونو

پیش بکشید!

خجالت کشیدم...واقعا پسر باشخصیتی بود...فکر کنم بابهزاد همسن بود ولی بهزاد کجا و

 تا الن؟؟88مهدی کجا گفتم:خیلی خوب مهدی تو باید ببینی تو اینمدت کجا بوده؟؟از سال 

چیکار میکرده؟؟از وقتی که بدنیا میآد و تاوقتیمرده....میخوام تمام اتفاقات زندگیشو

بدونم...حتی نقاشی کشیدنش تو بچگیشو اوکی؟؟
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مهدی پرونده را سمت خودش کشاند و گفت:باشه!

خواستم به بهزاد هم دستور بدهم که چشم غره ای که بهمن رفت دیگر چیزی نگفتم....پسره

ی قلدر بی مغز....انگار نه انگار که من مافوقش هستم.چهارساعت بعد جواب آزمایشات آمده

بود...تسخیر شده...به مدت طولنی!!یک تخسیرشده کامل عقل خودش را از دست میدهد و

گاهی کنترلش را از دست میدهد اما مهدی یکفیلم از سوپر مارکتی پیدا کرده بود...که هفته

پیش از آن خرید کرده...رفتارش کامل عادی بوده....چطور امکان دارد یک جن زده مثل آدم

حسابی ها رفتار کند؟؟این واقعا عجیب بود....نبود؟؟

باصدای فریاد بلندی که از داخل ساختمان آمد تمرکزم را از دست دادم و به حال خودم

برگشتم فاطمه لبانش از گفتن باز ایستاده بود باصدای فریاد هردو شوکه و وحشت زده به

سمت داخل ساختمان دویدیم....

فاطمه اشاره به اتا.ق رامین کرد:ازون طرفه!!

بدنبال صدا وارد اتا.ق رامین شدیم....دکتر و مهدی همرسیدند....رامین که روی تخت نشسته

بود و لباس خواب هنوز به تن داشت گفت:معزرت میخوام کابوس دیدم...

همه نفس راحتی از سر آسودگی کشیدیم....از روی تخت بلند شد و یک لیوان آب

خورد...دکتر گفت:زیادی حساس نشید بچه ها امشب باید شوکر روآماده کنیم"و دستشرا روی

شانه مهدی گذاشت و بیرون رفت....تا شب اتفا.ق دیگری نیفتاد بچه ها سخت روی شوکر کار

میکردند....یک دستگاه بزرگ و عجیب بود که قرار بود به من وصل کنند دیگر واقعاخسته

شده بودم و نا نداشتم..دوست داشتم هرچه زودتر این قضیه فیصله پیدا کند و تمامشود..حال

باشوکر یا هرچیز دیگر...فکرم مشغول جریان فاطمه شد...نزدیکی فاطمه به من....گفتن

ماجرایش...اینکه او و مهدی هردو پلیس مرکز بودند...عجیب بود...اصل ایندو که پلیس

بودند اینجا چکار میکردند؟؟؟چطور به این انجمن راه پیدا کرده بودند؟؟؟سری تکان دادم و
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ازین فکر ها بیرون آمدم...بچه ها سخت مشغول راه اندازیدستگاه بودند...قرار بود تا ساعت

دوازده امشب راه بیفتد...دکتر نگاهی به ساعتش کرد و

گفت:خیلی خوب....بریم برای ناهار...رامین و مهدی به دنبالش من و فاطمه راه

افتادیم...روی گاز غذا راحاضر بود.انگار حسام همه چیز راحاضر کرده بود اما خودش

غیبش زده بود!مهدی گفت:ای بابا اینکه سرده...فاطمه خندید وگفت:خوب زیرشو روشن کن

کاری داره؟؟؟

رامین خودش پیش قدم شد و بایک حرکت گاز را روشنکرد...گاز متاسفانه فندکی نبود و

باکبریت روشن میشد..خوب البته این ساختمان یک مکان اداری بود و برای زندگی ساخته

نشده بود!!

غذا که حاضر شد هرکس یک ظرف برای خودش برداشت وکشید...قبل ازینکه من هم برای

خودم غذا بکشم فاطمه برایم بشقابی برداشت و بایکنیشخند غذا را جلویم گذاشت!!رامین

اعتراض کرد:مگه خودش دست نداره؟؟

فاطمه پشت میز چوبی نشست و گفت:دستاش تسخیرشده!!...خندید و گفت:ناراحتی دفعه بعد

برا توام بکشم؟؟

رامین اخم هایش را در هم کرد و گفت:لزم نکرده از شما به ما زیاد رسیده!!

متوجه نیش کلمش شدم ولی معنی اش را مهدی برای اینکه بحث را عوض کند گفت:پس این

حسام کجاست؟؟نکنه رفته دوباره شکار؟؟دیروز بش گفتم نرو...اما گوش نداد!

دکتر:حال براش غذا بزارید....برمیگرده گشنه نمونه!
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تازگی ها کم حرف هم شده بودم...قبل ها در هر بحثیباید یک چیزی میگفتم ولی حال حوصله

چیزی را نداشتم...ساعت نزدیک های دوازده شدهبود...بیست دقیقه بود که داخل دستشویی

خودم را حبس کرده بودم...یاد سهیل افتادم...روزی که اسهال گرفته بود و کلی مهمان هم

داشتند...خنده دار بود چون شرایطمن اصل مثل یک اسهال نبود...کف دستهایم عر.ق کرده

بود و عصبی شده بودم...مرتب بهاین فکر میکردم که اگر نشود...اگرنشود چه؟اگر اینبار هم

جواب نگیرم چه؟؟...تقه ایبه در خورد:امیر؟؟اونجایی؟

صدای فاطمه بود:بیا بیرون دیگه...دستگاه درست شد...تایه نیم ساعت دیگه حاظر باش!

نگران نباش امیر...من خودم پیشتم....

مکثی کرد و ادامه داد:من تنهات نمیزام هرجور شده تو روازین وضعیت نجات میدم!...قبل

از اینکه دهانم را باز کنم صدای پاهایش را شنیدم که دور میشدند...به عکس داخل آینه گفتم

قوی باش...قوی باش...شیر آب را باز کردم تاآبی به صورتم بزنم...وای خدایا این آب

نبود...خون بود....لعنتی...فوری خودم را عقبکشیدم که در همین لحظه بر.ق دستشویی قطع

شد...فورا صحنه ای که در دستشویی خانه خودمان دیدم برایم تداعی شد قبل ازینکه از ترس

فریاد بزنم و کمک بخواهم بر.ق وصل شد...نگاهم به شیر آب افتاد...فقط آب بود...آب

بیرنگ؟؟ولی خودم همین چند لحظه پیش دیدم که آب قرمز شده بود...خون بود...خون!!چشم

هایم را مالش دادم تا کمی به عصابم مسلط شوم...شیر آب را بشتم و از دستشویی بیرون

زدم!!....همه کنار دستگاه درحال وررفتن به سیم ها و دکمه ها بودند...فاطمه فنجانی قهوه در

دست داشت و به بقیه نگاه میکرد...کنارش رفتم و گفتم:آمده شده؟؟

نگاهی به سیم ها انداخت و گفت:میبینی که...هنوز کارداره!!!تو خوبی؟

-اره خوبم...

دستم را ناگهان در دستش گرفت که دمای بدنم افت کرد گفت:اینطوربه نظر نمیای...چشمات

قرمز شدن!!
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-فقط یکم خستم...سردرد دارم...

دستم را رها کرد:اون روز ما متوجه شدیم که با یه جن عادی طرف نیستیم....منظورم جریان

دوسال پیشه!!بعد از تحقیقاتی که کردیم متوجه شدیم که این طرف داخل زیرزمین ها...دخمه

های دور از شهر زندگی میکرده...

خواستم داخل حرفش بپرم که اجازه نداد:باید کمک میگرفتیم...از تحقیقاتی که به عمل اومد

مشخص شد که طرف با یک انجمن ارتباط برقرارکرده... یه انجمن شیطان پرستی...من و

امین و سروان محمدی...قرار شد که بصورت ناشناخته وارد انجمن بشیم...لما اینطور جاها

واقعا وحشتناک و مزخرفن...حدودادوهفته تمام هر شب باید یه شنل قرمز میپوشیدیم و به

الکی جلو آتیش و رهبرایمسخرشون خم و راست میشدیم.............

امروز پنجشنبه بود....پنجشنبه ها بدترین روز و طولنی ترین روز دعا بود...من به عنوان

مرید یکی از رهبرا انتخاب شده بودم به اسم دیو!!....دیو که حتی اسمشم نمیدونستم پیرمرد

پکیده ای بود که کلی پول داشت...یکی از دندوناش از طل بود...هنوز گوشی اش زنگ

نخورده بود که جواب داد:بله!؟؟

با شنیدن صدای پشت خط آشفته شد:یعنی چی؟؟؟یعنی جایگزینش هم تلف شده؟؟چطوری

ممکنه؟؟اون هیچوقت آدمای ضعیفو انتخاب نمیکرد......باشه....فهمیدم!

تماس قطع شد به راننده اشاره کرد که دور بزند پرسیدم:قربان مگه جلسه دعا نمیریم!!

پیرمرد با لبخند گفت:نه.....باید بریم جلسه....موضوع مهمیه!!

نیم ساعتی طول کشید تا به محل جلسه برسیم....یک خانه ویلیی کاخ مانند و خیلی مجلل

بود...من به دنبال دیو راه افتادم...واقعا کاخ بود...وسایل خیلی زیبا و سلطنتی شکل
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بود...مجسمه و تابلو فرش های قدیمی همه جادیده میشد....به همراه دیو از راهرو ها

گذشتیم ....دیو از در بزرگی عبور کرد قبلزینکه من هم داخل شوم در بسته شد!!!زرشک!!!

چندین مرید دیگر هم دم در ایستاده بودند و مشغول دعا کردن بودن...یکی از آن هارا

میشناختم...شیما...همیشه مرید های دختر انتخاب میکردند!!شیما یکی از خوشگلترین دختر

هایی بود که به عمرم دیده بودم به همین خاطر مرید نایب رییس انجمن شدهبود....پس حال

که شیما اینجا بود یعنی نایب رییس یا حتی خود رییس هم اینجا بود...این یعنی ماجرا خیلی

مهم است....به آرامی و طوری که توجه کسی را جلب نکنم ازجلوی در رد شدم.....اتا.ق

جلسه حتما یک راهی داشت مطمعن بودم...حس ششم بمن میگفت اینجا یک ساختمان نوساز

با تهویه مطبوع است....البته این را حس های دیگرم هم میگفتند....یعنی بینایی و بویایی

ام...فقط باید شانس می آوردم و وارد اتا.ق کناریمیشدم...اما متاسفانه قفل بود...کمی مستاصل

شدم ولی خودم را نباختم گیر سرم رادرآوردم و داخل قفل کردم...خوشبختانه با تعلیم هایی که

از قبل دیده بودم در بازشد....کسی داخل نبود...سریع وارد شدم و در را بستم....خودش بود

کانال کولر وتهویه....روی میز پریدم و در کانال را باهربدبختی که بود باز کردم...خودم را

داخل کانال که خیلی تنگ بود جا دادم...اگر مستقیم سینه خیز میرفتم به اتا.ق جلسه

میرسیدم...همین کاررا کردم اما متاسفانه جلوی کانال درپوش قرار داده بودند و چیزی نمیشد

دید بهرحال صدایشان می آمد:

-این عکسو ببینید...خودشو کشته....این یکی هم همینطور!!بقیه هم که خود به خود ازبین

رفتن!

-اقا من که به شما گفتم شدنی نیست!!!

-یعنی چی که شدنی نیست؟؟ما باید هرطور شده این گندودرستش کنیم!

هم همه اس ایجاد شد و هرکسی یک چیزی میگفت...باصدای دست زدن یک نفر همه ساکت

شدند:آقایان آقایان...اگر اون مردم با چهارتا گلوله خودکشی نمیکرد دوسال دیگه ما به آرزوی
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دیرینه امون رسیده بودیم....میدونم که زمانزیادی رو برای این احمق صرف کردیم ولی

نگران نباشید ما هنوز هم یه شانس دیگه داریم....یه جایگزین!!؟

با اینحرفش نفسم حبس شد...جایگزین...یه جن زده ی دیگر؟مرد که صدایش بسیار جوان بود

و بنظر من خیلی هم آشنابود ادامه داد:بله آقایون...جن ها دوقلو بودند...اگر از سیزده تا سی

دوسالگی کامل بشه جسم بطور کامل در اختیار قرار میگیره...قدرت های فرابشری اون جن

واقعا بینظیره....میشه گفت از برادرش هم قوی تره...هیچوقت ازبین نمیره بهتون قول میدم!

صدای اشنا حرفهایش را تمام کرد....صداهای دیگر کهبنظر خوشحال می آمدند شروع به

صحبت های چندنفری کردند خواستم به طرف اتا.ق برگردم که پایم به دیواره ی کانل برخورد

کرد و صدایی داد...فکر کنم شنیدند چون یک نفر گفتصدای چی بود و همه ساکت

شدند!!....صدای پایی را شنیدم که به سمتم آمد ازین طرفه....در دهانم را گرفته بودم تا

صدای نفسم که از ترس تند تر شده بود رانشنوم....پاها آرام به سمتم آمدند....یک قدم

دیگر....جلوی کانال ایستاد...صدای تق تق درپوش را شنیدم که داشت برداشته

میشد...چشمهایم را بستم و منتظر شدم که باچاقویی گلویم بریده شود...کمی دیگر درپوش را

تکان داد و....

-آمده شده!!

صدای رامین بود که وسط حرفهای فاطمه پرید:برو رویجایگاه بخواب تا دستگاهو روشن

کنیم.

همان جا ایستاده بودم هنوز گیج حرفهای فاطمه بودم که رامین تشر زد؟دد یال....مردم معتل

توان!!

یا خدایی گفتم و روی جایگاه خوابیدم...دکتر گفت:با سه شماره من برقو وصل

میکنیم...باشه؟؟؟یک ...دو.....سه...حال
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جریان بر.ق وارد بدنم شد مثل یک سوزش وحشتناک در بدنم بود قبل ازینکه بتوانم از درد

فریاد بزنم از حال رفتم!

ابرهای سفید....آسمان آبی خیلی ملیم....خیلی سفید....همه چیز تمیز و شفاف بود...انگار پر

داشتم هزارتا پر داشتم....انگار پروازمیکردم و از بین ابرها رد میشدم....یک صحنه سیاه

یکدفعه جلویم رد شد برای لحظه ای یک صحنه پر از خون....ولی دوباره ابرهای سفید

ظاهر شدند...داشتم به خلسه سفید خودم فرو میرفتم که دوباره صحنه تاریک و خون آلود

جلوی چشمم ظاهر شد....لب های مرد دیوانه تکان میخورد و مرتب میگفت ساخور....مادرم

جیغ میزد...خون روی لباسم پاشیده بود و پاک نمیشد....خالکوبی مارپیچ.....کلمه ساخور

روی دیوار....چشم هایم بازشدند!!!

چهار کله بالی سرم بود....دکتر....مهدی....رامین وفاطمه!!فوری از جایم بلند شدم....نور

دلپذیری از پنجره صورتم را نوازش میکردگفتم:چیشد؟؟

فاطمه کنارم نشست و باپشت دست به گونه امکشید:خداروشکر....تبش پایین اومد...

هاج و واج نگاهشان میکردم:جواب داد؟؟

مهدی خوشحال گفت:اره....دیشب بیرون اومد...ازبینرفته....

گفتم:چی؟؟؟جدی میگی؟؟

دستم را به صورتم کشیدم....مهدی بغلم کرد...اوه چه احساساتی!!اما من هم بغلش کردم خیلی

خوشحال بودم...از بس جوگیر شده بودم ناخودآگاه فاطمه را هم بغل کردم و از جایش بلندش

کردم اوهم خوشحال بود رامین تشر زد:هوی مردکبزارش پایین...هنوز معلوم نیس انقد دلتو

خوش نکن!!
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خشکم زد...فاطمه را پایین گذاشتم که دکتر وسط معرکهپرید:دستگاه ها که چیزی رو نشون

نمیدن...این یعنی ازبین رفته!!

گفتم:ممکنه فقط از بدن من بیرون رفته باشه؟؟یعنی همین دور و اطراف باشه!!

فاطمه که بافت کرمی رنگ و گشادی پوشیده بود که خیلی هم ناز شده بود گفت:نه اگه از بدن

بیرون بره میمیره...نگران نباش!!

به چهره فاطمه نگاه کردم...حال میتوانستم راجع بشکلی خیال ببافم....راجع به اینکه باهم

باشیم....معلوم است که مرا دوست دارد...همه چی حل شده بود...ازینبه بعد خدایا نوکرت

هستم...ببخش که بدون تو زندگی کردم...باید سعی میکردم نماز همبخوانم....راستی ما آدمها

چرا اینطوری هستیم تا میفتیم تو هچل یادمان به خدا ونماز می افتد....حال من که از هچل

نجات پیدا کرده بودم دیگر!!!همه به سمت میزصبحانه راه افتادیم و با اشتها دخل تمام

خوراکی ها را در آوردیم....دکتر گفت بایدحاضر شویم و کم کم راه بیفتیم...هنوز نمیدانستم

که تکلیفم چیست...یعنی بعد ازین چطور باید زندگی میکردم....همه وسایل راجمع کردیم و به

سمت ماشین راه افتادیم....دم ماشین که رسیدیم تازه متوجه نبود حسام شدیم...سوییچ هم که

پیش حسامبود!

رامین بدجوری اخم کرده بود و عصبانی بود:این مرتیکه پس کجاست؟؟؟بیخیال ول کرده

رفته شکار؟؟

مهدی هم عصبانی شده بود و لگدی توی ماشین زد:موبایل هم که اینجا انتن نمیده به خوشکی

شانس!!

دکتر گفت:بسه انقدر احساساتی نشید بهتره بریم وسایلوداخل بزاریم و دنبال حسام بگردیم!!
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فاطمه:نه....ما این مناطقو نمیشناسیم....بهتره جدانشیم...همینجا منتظرش میمونیم این بهتره!!

من:اره منم موافقم....ماهم بریم گم و گور میشیم!

دکتر باز هم مخالفت کرد که دیرمان میشود ولی بچه هاقبول نکردند...حرف فاطمه صحیح تر

بود...خیلی برایم عجیب بود که حسام در این شرایط غیبش زده...نزدیک های ظهر شده بود

و هرکسی یک چیزی برمیداشت و میخورد..فاطمه ولی گفته بود اشتها ندارد...تصمیم داشتم

با او صحبت کنم....راجع به خودمان...هرچقدرمکه بی منطق بودم ولی دلم برای یکبار هم

شده احساساتی شده بود....بعد ازینکه نمیتوانستم یک زندگی درست و حسابی داشته

باشم...فاطمه بهتر از همه بود...ناخودآگاه دستم را داخل جیبم کردم تا دستبند ظریفش را لمس

کنم....چیزی نبود....دستم را درهردوجیبم کردم....هردو را چندبار گشتم....نبود!!یعنی کجا

گذاشته بودمش؟؟یادم به دستشویی دیشب افتاد....احتمال آنجا انداختمش!!!فوری به سمت

دستشویی راه افتادم...رویکاشی های سفید را با دقت نگاه کردم....اینجا که نبود....شاید توی

سینک بود...بله اینجا بود...بر.ق میزد...داخل سوراخش افتاده بود...میدیدمش....سوراخ

بزرگ به نظرمیرسید....سعی کردم دستم را داخلش ببرم...تا ته داخل بردم...چیزی نمیدیدم و

فقط ازحس لمسه ام استفاده کردم...بلخره پیدایش کردم و بیرونش کشیدم اما دستم هنوز به

انگشتهایم نرسیده بود که قرمزی مایع روی پوستم چشمم را زد!!ارام دستم را بیرونکشیدم...تا

نوک انگشتانم قرمز رنگ و تر بود....دستبند هم پره خون شده بود...چرا میگویم خون؟؟؟

شاید چیز دیگری بود؟؟ها؟؟ولی من خودم داشتم می دیدم که قرمز بود...امیربس کن

دیگر...همه چیز تمام شده...این خون نیست...حتما چیز دیگری است....خون داخل سینک چه

می کند احمق؟؟؟دستم و دستنبد را شستم...مثل یک شی عطیقه تمیزش کردم و داخل جیبم

گذاشتمش!!خودم میدانستم خون است....یعنی مطمعن بودم...ولی نمیخواستم حال که همه چیز

تمام شده خرابش کنم....نه...اما باید به بقیه خبر میدادم شاید مهم بود...اصل آن ها باور

نمیکردند....کاش خون روی دستبند را نمیشستم....این خودش مدرک بود...اما اگر فاطمه

میفهمید دستبندش را برداشتم مرا میکشت...باهمان چاقویی که به کمربندش بود....حال زاده

جلویم سبز شد:به به آقای جن زده ....شیرینیت کو پس؟؟
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تلخ خندیدم:کاش میشد برم سر قبر مامان بابام!!و ....سپیده!!

-بیخیال بابا....بری چی بگی؟؟؟ببخشید که کشتمتون...اون دنیا حللم کنید!!

چقدر فاطمه شیطان شده بود و خوشحال!!!وقتی سکوتم را دید گفت:خیلی دوسش داشتی؟

در دلم گفتم نه بیشتر از تو اما بجایش گفتم:کیو؟؟مامانمو ؟؟اره انقدر خوشمزه قورمه سبزی

میپخت...فداش بشم

اشک از چشمهایم راه باز کرد و سرازیر شد...فاطمه محکم توی پایم کوباند:بسه دیگه آبغوره

نگیر بدم میاد....مگه تقصیر تو بوده....بعدشم مامانتو نگفتم و سپیده رو گفتم!

با این حرفش خنده ام گرفت:حال تو کی میخوای اون جریانو بگی؟؟

-همین الن برات میگم....خلصه ما توی تشکیلتمون اطلعات جدیدی پیدا کردیم و...

توی حرفش پریدم:اینو نگفتم که....جریان شوهرو...دختر نبودنتو!!

روی صندلی های داخل راهرو نشست کمی حالش گرفته شد...من هم کنارش نشستم...بعد از

کمی سکوت گفت:راستش من زیاد دختر خوبی نبودم....یعنی بودم...بدم کردن...همون

شونزده هفده سالگی عاشق شدم...ازین عشقایی که خودت میدونی...خنگ بودم دیگه...پسره

ازم چندتا اتو گرفت...خیلی به خودش وابستم کرد... راه خونشون و دیگه حفظ بودم....انقدر

کثیف و بیشعور بود که حتی جلوگیری هم نمیکرد...عوضی....منم که بلد نبودم...معلوم شد

حامله هم!

نفس عمیقی کشید تا جلوی اشکش را بگیرد:خانواده ما خیلی مذهبی بودن...پرتم کردن

بیرون...پسره هم فرار کرد...منم تو خونه های خرابه و متروکه زندگی میکردم اینطوری شد
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که با جن ها ارتباط برقرار کردم...تو تنهایی و بدبختی که داشتم فکر میکردم موجودات

خیالی ان و واقعی نیستن...

وسط حرفش پریدم:بچه چی شد؟؟

سردنگاهم کرد و گفت:دنبال چی هستی؟؟

-من فقط کنجکاو شدم...منظوری ندارم!

باشک و نفرت در چشم هایم خیره شد...از خودم دفاع کردم:باور کن فقط میخواستم

بدونم....من منظوری..

-فاطمه!!!

صدای رامین عصبانی بود...اه مردشورش را ببرند....میخواست بافاطمه صحبت

کند....فاطمه از پیش من بلند شد و به سمت رامین رفت....جوری پشتشان را به من کردند و

حرف میزدند انگار من جاسوسی چیزی هستم....بلند شدم و از جر و بحث آن ها دور

شدم....فکرم هنوز مشغول آن لکه های خونی بود که دیده بودم....خیلی ذهنم را مشغول کرده

بود...این خون از کجا بود از کجا می آمد؟؟مطمعننا خونی وجود نداشت و توهمات خودم

بود....شب شده بود و اثری از حسام نبود...مرا مجبور کرده بودند شام بپزم....انگار من

نوکرشان بودم!!!اما خوب جان مرا نجات داده بودند....به من پناه داده بودن....این کمترین

کاری بود که میشد انجام بدم!!با اینکه چیزی بلد نبودم سعی خودم را کردم...بابسته کوشت یخ

زده ای که آورده بودیم غذای مختصری پختم که با اولین لقمه ای که مهدی و دکتر در دهان

گذاشتند قرمز و سبز شدند...همه خوابیده بودند و حسام هنوز نیامده بود...نگران شده

بودم...این خون و گم شدن حسام!ممکن بود به هم ربطی داشته باشند؟؟سروصدای فاطمه و

رامین از داخل راهرو می آمد دزدکی سمت در رفتم!
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-چی میگی رامین داری کلفم میکنی!!تو الن یه درمانگر هستی...کلی مساعل وحشتناک

دور ورمونه....نمیبینی؟

-نه تو نمیبینی که یا این پسره گرم گرفتی!!هنوز نامزد منی و با این و اون لس میزنی!!

با اینحرفش شوکه شدم ولی حرکتی نکردم فاطمه که عصبانی شده بود جوابش را داد:چی

میگی؟؟ما تموم کردیم....خانوادت نمیزاشتن با یه زن که حامله هم بوده ازدواج کنی...قبول

کن که تموم شده!!

-بهت گفتم راضیشون میکنم....

فاطمه پوفی کشید و گفت:اصل میدونی چیه؟؟؟اره من این پسره رو دوست دارم....من یه جن

زده رو دوست دارم....حال راحتم بزار!!!

رامین که شوکه شده بود خودش را به دیوار تکیه داد و دستش را محکم روی صورتش

کشید....بعد راهش را کشید و به سمت اتا.ق خودش رفت....فاطمه نکان نخورد....پشتش به

من بود و شانه هایش میلرزید...او گفته بود مرا دوست دارد....گفته بود دوستم دارد....جلو

رفتم و دستم را روی شانه هایش گذاشتم....چرخید و خودش را توی بغلم انداخت!!

چند دقیقه بعد بیرون از ساختمان داخل محوطه بودیم:من هم دل داشتم...خوب قبول کردم که

نامزد کنیم ولی مادرش گفت ازمایشو این حرفا....من هم درسته بچه بودم یه اشتباهی

کردم....ولی آدم دروغ گفتن نیستم....بهم زدم نامزدیو.اصل منو چه به این حرفا!

گفتم:من چی؟

تعجب کرد:توچی؟

107



faridbook.blog.ir    goldjar.blogfa.com      goldjar2.blogfa.com     goldjar.blog.ir

-اگه بامن......یعنی من مامان و بابا ندارم....میدونی یعنی میتونیم ما

بلند زد زیر خنده:خیلی خنگی!!

-چرا؟

-میدونی اون شب کانال کولر به سمت یه اتا.ق دیگه هم باز میشد...قبل ازینکه درپوش رو

برداره خودم رو انداختم اون تو........

خودم را سریع به در بزرگ رساندم....همه بیرون ریخته بودند و با مرید مخصوص خود

راهی ماشین های مشکی رنگشان شدند....دیو سیاه به من رسید.گفتم بریم؟؟نگاهی به

سرتاپای من انداخت در دلم خدا خدا میکردم که بویی نبرده باشد گفت:چرا خاکی شده شنلت؟؟

نکاندمش و گفتم:نمیدونم فکر کنم رو زمین نشستم

اهومی گفت و سوار شد و منم همینطور....بنظر نمی آمد که شک کرده باشد کمی بعد ماشین

ایستاد و من پیاده شدم.....بلفاصله بعد از رفتن دیو با امین تماس گرفتم و موقعیت را برایش

توضیح دادم....ماحال باید دنبال یک دوقلو میگشتیم!!!!

-حلسه رسمیه....این قضیه خیلی خطرناکه.....ما یه جن دیگه هم داریم!!

مهدی پرونده را روی میز پرت کرد و درباره عکس ها توضیح داد:این چرخه رو

سالگی.....این یعنی جن در بدن فرد سیزده ساله رسوخ میکنه سال ها33 تا 13ببینین....از 

میگذره و با اون زندگی میکنه....برای اینکه جسمش رو به طور کامل تسخیر کنه سال ها

منتظر میمونه و درست در سی سه سالگی روح و جسم کامل دراحتیار قرار میگیره!!!

بهزاد که خیلی بی حوصله بود گفت:خوب بعدش چی میشه مثل؟؟
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من گفتم:خوب دقیقا نمیدونیم ولی میدونیم خوب نیست!!

معروفی یا همان بهزاد پوزخندی زد:جمع کنین بابا....یه مشت چل و خل دور هم جمع شدن

چرت و پرت میبافن!!

محمدی عصبانی شده بود و میخواست حالش را بگیرد اما مهدی جلویش را گرفت:اینا رو

مستقیما از جلسه خودشون شنیدیم!!

فکر میکنم بهزاد به موضوع علقه مند شده بود که جدی پرسید:واقعا؟؟چه جلسه ای؟؟

گفتم:یه جلسه که خود رییسشون هم توش بود!

پرسید:قیافشو دیدی؟؟

کمی متعجب گفتم:نه چطور؟؟

خندید و گفت:برای اینکه ردشو تو تیمارستان بزنیم!!و شروع به قاه قاه خندیدن کرد....یک

لحظه حس کردم چقدر.....چقدر.....هیچی حتی در ذهن هم مرورش نکردم ولی کاش کرده

بودم!!!

مهدی در پی سکوت من گفت:خیلی خوب ماباید اطلعات بیشتری بدست بیاریم...جلسه فردا

شبه...فاطمه بصورت نفوذی یه میکروفن تو کت دیو سیاه جاسازی میکنه...نگاهی به بچه ها

کرد و توضیح داد دیو سیاه همون کسیه که فاطمه مریدش شده...محمدی توام باید لباس دعا

بپوشی و همراه نگهبانا مخفیانه وارد شی....تمام اطلعات اینجا شنود میشه!!!

بهزاد گفت:منم فردا شب خونه دوستم مهمونی دعوتم....امیدوارم بهتون خوش بگذره!!
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داشت کفرم را در می اورد:ببین پسر جون تو امثال تورو میشناسم چیزی جز مسخره بازی و

دختر بازی بلد نیستید....اما یادت باشه که اینجا حقو.ق میگیری...پول این مهمونیاتو باید

دربیاری درسته؟؟

در چشمهایم با تمسخر خیره شد:خوب اگه ناراحتی دفعه دیگه تورو بعنوان دوست دخترم

دعوت میکنم چطوره؟؟

پوفی کردم و به سمتمش حمله ور شدم که مهدی و امین مرا گرفتند لگد میزدم و داد

میکشیدم:منو ول کنید باید این بچه ادب بشه!

بهزاد خندید و کتش را پوشید و از اتا.ق بیرون زد....کار درستی هم کرد چون له و لورده

میشد!!

شنلم را مرتب کردم و به همراه دیو از ماشین پیاده شدم...میکروفن را جای مناسبی گذاشته

بودم در آستری کت اش!!همان خانه یا بهتر بگویم همان کاخ آن شب بود...مجلل و شلوغ...به

همراه دیو داخل همان راهرو شدم و قبل ازینکه وارد اتا.ق جلسه بشوم در بسته شده

بود...درگوشم صدایشان می آمد که جلسه را شروع کرده بودند...عجیب بود امروز از هر

دری حرف میزدند جز جن زده و انسانی که قرار بود تسخیرش کنند!!باید قیافه رییسشان را

می دیدم...حتما باید می دیدمش صدایش برایم خیلی آشنا بود و حتما میشناختمش!!باید از

همان اتا.ق وارد میشدم....در اتا.ق را به راحتی باز کردم و داخل کانال کولر شدم.....اوف

دوباره باید سینه خیز میرفتم....امشب مرید های کمتری دم در ایستاده بودند و حرفهای جلسه

هم عجیب غریب بود...روی میز پریدم و در کانال کولر را باز کردم....خودم را داخل کانال

کشیدم اما هنوز پاهایم را داخل نبرده بود که کسی پاهایم را گرفت...آنقدر سریع پاهایم را

گرفت و کشید که فقط توانستم که لبه های داخلی کانال را بگیرم تا مرا بیرون نکشد...جیغ

میکشیدم و میگفتم ولم کند اما باچند فشار مرا به بیرون پرتاب کرد...وقتی بیرون افتادم هیچ

کس در اتا.ق نبود...داشتم شاخ در می آوردم یک نفر مرا بیرون کشیده بود...از روی زمین

بلند شدم و نگاهی به دور تا دور اتا.ق انداختم....میز و
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صندلی...کمد....کف...سقف...هیچکس در اتا.ق نبود..وسط اتا.ق ایستاده بودم و نفسم تند و

عمیق شده بود..جهت هوا را حس میکردم که عوض میشد..یک نفر اینجا بود..یک آدم؟یا یک

چیز دیگر؟سعی کردم از حس های خودم استفاده کنم مسیر هوا از پشت سرم و چیزی که

خودم حس میکردم میگفت که دقیقا پشت سرم است!!سعی کردم نفس هایم را آرام کنم و از

گوشه چشمم بدون اینکه برگردم پشتم را ببینم...در دلم شمردم یک...دو....سه....به سه

نرسیده بودم که شروع به دویدن کردم و از اتا.ق بیرون رفتم...راهرو خلوت شده بود پس

مرید ها کجا بودند؟؟؟حتی چراغ ها هم خاموش بودند لعنتی ها کدوم گوری بودند؟؟؟از در

اتا.ق جلسه به سرعت رد شدم در اتا.ق باز بود و کسی داخل نبود...ته راهرو یک جسم سیاه

دودی شکل ایستاده بود بدون توقف راهم را کج کردم و به سمت مخالف دویدم اما قبل ازینکه

بتوانم در جهت مخالف قرار بگیرم جسم سیاه رو به رویم ظاهر شد...از ترس روی زمین

افتادم خودم را عقب کشیدم تا ازاو دور شوم...سعی کردم نگاهش نکنم اما آنقدر وخشتناک

بود که امکانش نبود...موهایش خیس و کثیف و گل آلود بود همه را روی صورتش ریخته

بود...از زیر موهایش چشم های زرد با رگه های قرمز دیده میشد...پوستش زیادی سفید بود

و لخت لخت بود...از دیدن صحنه ای جلوی رویم بود نفسم بند آمده بود..قلبم داشت می ایستاد

هیچ کاری نمیکرد و تکان نمیخورد خودم را بلخره جمع و جور کردم و فرار

کردم...نزدیک ترین اتا.ق اتا.ق جلسه بود خودم را داخل آن اتا.ق پرت کردم و در را بستم

آنقدر ترسیده بودم که پشت میز گرد بزرگ پنهان شدم...نفس نفس میزدم و تمام بدنم

میلرزید...گوشی که در گوشم بود را در آوردم هنوز داشتند صحبت میکردند!!این کوشی

الکی بود...امشب اصل جلسه ای تشکیل نشده بود...خدای من ما لو رفته بودیم؟؟؟محمدی کجا

بود....یعنی متوجه نشده بود؟؟چیزی روی صورتم چکید...یک چیز لزج و تر....آب بود؟؟

اتا.ق تاریک بود ولی از روی صورتم پاکش کردم و رو انگشتم نگاهش کردم یک لکه بود؟؟؟

چند لکه دیگر هم روی صورتم چکید...چشم هایم را که تا آخرین حد گشاد شده بود را آرام به

سمت بال کشاندم...خدای من....این....تحمل این را نداشتم...نه...نفس نمیکشیدم مطمعن

بودم...این محمدی بود که با سیم خار دار دارش زده بودند....سرش کج شده بود و از لب ها

و چشم هایش خون میچکید...چشم هایم تا آخرین حد گشاد شده بودند و نفسم بال نمی

آمد...تمام بدنم بی حس شده بود و خیسی قطرات خون روی صورتم...قبل ازینکه نفسم بال

بیآید چشم هایم سیاهی رفت و از حال رفتم!!!
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چشم هایم به آرامی باز شدند...می دانستم درحال حرکت هستیم اما چیزی نمی دیدم...سعی

کردم تکان بخورم اما مرا بسته بودند و چشم هایم راهم همینطور...دهنم را همینطور....هیچ

کاری نمی توانستم بکنم....چطور گیر افتاده بودم؟؟من یکی از نیروهایم را از دست داده

بودم.با یاد آوری صحنه ای که دیده بودمچشم هایم پر از اشک شدند متوجه شدم که متوقف

شدیم...دستی مرا کشید و بیرون آوردفضای باز را حس میکردم و جمعی از آدم ها نسیم باد

را از روی چیزی که روی سرم کشیدهبودند حس میکردم...کسی با لگد توی پایم زد و مرا

خم کرد:زانو بزن!مجبور شدم زانوبزنم...صدای قدم هایی را میشنیدم جلو آمد و درست جلوی

من ایستاد:فکر میکردم زرنگتر ازین حرفا باشی!!

خودش بود رئیس بود این صدای او بود ادامه داد:یه شنودو یه جاسوس!!حقت بود میزاشتم که

اون جن تورو هم تیکه تیکه کنه!!ولی خوب باید یکمحرف میزدی برامون درسته؟....برش

دار!

چیزی که روی سرم بود را برداشتند چشم هایم را بازکردم هنوز کمی تار میدیدم فوری

نگاهم را به صورت مردی که روبه رویم بود دادم....این هم یک شوک دیگر بود:تو....تو؟؟

ب..بهزاد؟

ختدید و گفت:گفتم که مهمونی دعوتم!!

خشم در تمام بدنم پیچید واقعا چقدر احمق بودیم...دلیل تمام مصیبت ها داخل گروه خودمان

بود آنوقت من متوجه نشده بودم...حتی متوجه تشابهصدایشان هم شده بودم اما مگر ممکن

بود؟؟گفتم حتما اشتباهی شده...من تمام اطلعاترا به او داده بودم و لو رفته بودیم....واقعا

احمق بودم!!!

-چیه تعجب کردی؟؟؟توکه خعلییی زرنگ بودی؟؟پس چیشد؟؟
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حتی نگاهش هم نمیکردم سرم را با نفرت پایین انداختهبودم....عوضی نفوذی بود...دستش را

زیر چانه ام گذاشت و سرم را بلند کرد:چی شده عزیزم ترسیدی؟؟آخی بمیرم!!

صورتم را کشیدم و دستش از صورتم رها شد گفتم:اون جن کار تو بود؟؟

خودش را کنار کشید:آره...میخواستم ببینم تویی کهانقدر ادعا داری یه جن ببینی چکار

میکنی!!!البته همون جن محمدی رو کشت!!ولی دلم نیومد تو بدون دیدن من بمیری!!دختر

پررویی هستم....اوم خوشم میاد!!

داد کشیدم:احمق....مهدی و امین پیدات میکنن...میخوای چطوری مردن منو ماسمالی کنی؟؟؟

سازمان پیدات میکنه!!

از چند مرد شنل پوشی که پشتش بودند مرد پیری جلو آمددیو بود!! چیزی را در دست بهزاد

گذاشت...این همان شنود نبود؟؟

شنود را جلو چشمم تکان داد:اونا هنوز دارن تو جلسه دنبال اطلعات میگردن!!یه صدای

ضبط شده براشون داره پخش میشه!!حتی نمیفهمن چطوریمردی...حتی جنازتم پیدا

نمیکنن...راجع به سازمان هم قراره من جاتو بگیرم چند روزغیبت میزنه و یه نامه پیدا

میکنن که بامحمدی فرار کردی....بلخره سابقه بدی داری یه زن هستی و که قبل حامله

شده....بچت کجاست راستی؟؟

درحالی که اشک هایم جاری شده بود جیغ کشیدم:اسم بچه منو نیار...اسم بچه منو نیار!!

سرش را تکان داد و نوچ نوچی کرد:تو مادر بدیبودی....بچت رو فروختی!حال هم با یه مرد

دیگه فرار کردی و....دستش را به حالت هواپیما پرواز داد!
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با اشک نگاهش میکردم باورم نمیشد که این اتفا.ق افتاده باشد من به ته خط رسیده بودم گیم

اور....بازی تمام شده بود من باخته بودم!!!من کشته میشدم!

بهزاد گفت:یه شانس بهت میدم که آروم بمیری و کمتر دردبکشی بهم بگو کی دیگه ازین

ماجرا خبر داره؟؟جن دوقلو!!؟؟هوم؟؟

موهایم را کشید که صدای آخم در آمد....باتوام اطلعات رو کجا فرستادی؟؟ حرف نمیزنی

نه؟؟

مرا بخاطر همین زنده نگه داشته بودند میخواستندبفهمند که اطلعاتی که داشتیم را کجا پنهان

کرده بودیم...انگشت هایم را در دستانش گرفت و گفت:خوشکلی...هم خودت هم دستات ولی

منو مجبور نکن خواهش میکنم ...

بانفرت نگاهش کردم و فقط نگاهش کردم اشاره کرد که گازانبر را بیآورند...من نباید حرف

میزدم به هیچ عنوان....من آدم پستی بودم بچه خودم را فروخته بودم...یک جن را کشته بودم

و خونش را خورده بودم...مرگ محمدی تقصیر منبود...نه نباید تسلیم میشدم...گاز انبر را به

سمت دستم آورد و انگشتم را به سمتشکشید...نه خدای من انگشتم را قطع میکرد...سعی کردم

چشمم را از انگشتم بگیرم و نگاهنکنم سردی و تیزی گاز انبر را حس میکردم دستم را لمس

میکرد شستش را بال برد و....بنگ....خون توی صورتم پاشیده شد...صدای شلیک

گلوله....گلوله؟؟دستم رها شد وچند شلیک دیگر....نگاهم بهت زده به چشمهای باز بهزاد بود

که روی زمین افتاده بود..یک سوراخ قرمز به اندازه یک سکه درست داخل سینه اش

بود...کسی مرا بلندکرد...امین؟؟باورم نمیشد...مهدی باچند شنل پوش درگیر شد و با اسلحه

توی سر یکی ازآن ها زد...امین مرا دنبال خودش کشاند...مهدی به ما ملحق شد و با اخرین

سرعت شروعبه دویدن کردیم!!وقتی به جاده رسیدیدم و سوار ماشین شدیم وقت کردم که

بپرسم چطورپیدایم کردند...مهدی گفت که دستگاه شنود یک رد یاب هم بوده...وقتی از

ساختمان خارج شده متوجه ساختگی بودن ماجرا شدند و خودشان را به من رساندند....
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حرف های فاطمه تمام شده بود و به جلو خیره شده بود...ازین کارها بلد نبودم دلداری دادن و

ازین حرفها....من پسر مغرور و خودخواهی بودم و درزندگی ام کمتر به کسی محبت کرده

بودم اما حال همه چیز عوض شده بود من عوض شده بودم....سعی کردم آرام دستش را

بگیرم با اولین اشکی که ریخت سرش را روی سینه ام گذاشتم و او شروع به گریه کردن

کرد....حرفهایش درمورد بچه اش واقعا ناراحتم کرده بود موهای قهوه ای تلخش را نوازش

کردم و گفتم:تو آدم خوبی هستی باور کن...اگه بچه اتو فروختی مجبور بودی...یه دختر هفده

ساله بیشتر نبودی بدون هیچ پناهی بدون هیچپولی هرکسی دیگه هم بود همینکارو میکرد

باور کن....سرش را از روی سینه ام برداشت وبه چشم هایم نگاه کرد:نه این کار من قابل

 ماهگی جنین5جبران نیست...بچه من زنده بدنیا نیومد...یعنی اصل بدنیا نیومد اونا قبل از 

رو بیرون کشیدن اونا فقط جنین و میخواستن!

ابروهایم درهم گره خورد:جنین؟؟یه جنین مرده به چه دردشون میخورد؟؟

اشک هایش را با پشت دست پاک کرد و گفت:جنین مرده غذای اوناست...غذای جن های

پرورشی شونه!!

از تعجب و حیرت چشم هایم گرد شدند:یعنی بچه تورو دادن به یه جن تا بخوره؟؟

چندقطره اشک دیگر هم از چشمانش پایین افتاد و چشمانش را محکم روی هم فشار

داد...پرسیدم:اونا جن هارو پرورش میدن؟؟مثل سگ ها؟؟جلوشون غذامیندازن؟

-درازاش بهم پول دادن...خدا منو لعنت کنه بهم گفتن برای کارهای آزمایشی اون جنین رو

نیاز دارن من احمقم باورم شد ولی بعدش که فهمیدم...

دوباره هق زد و گریه اش شدت گرفت گفتم:اون جن الن کجاست؟؟

-من .....کشتمش و خونش رو خوردم!!
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شانه هایش را گرفتم و گفتم:آخه چرا؟؟چطوری کشتیش؟؟؟برای چی خونشو خوردی؟؟

-من باید انتقاممو میگرفتم...باهرچی که دم دستم بود...دعا و آب و نمک با خون خودم!!وقتی

که جن رو میکشی باید از خونش بخوری وگرنه زنده میمونه و جسمت رو تسخیر میکنه!

گفتم:برای همین تو ضد جن هستی؟میتونی اونارو حس کنی این از خونه اونه؟؟

سرش را تکان داد و گفت:من واقعا معذرت میخوام...میدونم حال از من متنفری میدونم که

آدم پستی هستم من...

با بوسه ای که روی لبهایش گذاشتم ساکت شد....گیج ومبهوت نگاهم کرد در چشم های قهوه

ای اش که در آن لحظه همه چیز بودند اینبار لبهایم را طولنی به روی لبانش گذاشتم من

میخواستمش...همین بود ما باید بقیه عمرمان را باهم سپری میکردیم این چیزی بود که اتفا.ق

می افتاد نه عروسی نه حلقه ای...نه بازار رفتن هایی که قبل داشتیم نه مادر و نه پدری فقط

من امیر سعیدی وفاطمه.....ما ازدواج میکردیم و باهم دیگر کار میکردیم...شاید من هم وارد

سازمانمیشدم مثل خود فاطمه و مهدی.بچه دار میشدیم و...

با مشتی که توی کله ام خورد به طرفی پرت شدم یقه ام در دست کسی بود و توی صورتم

مشت زد...رامین؟؟تا به خودم بیآیم مشت بعدی را هم تویصورتم زد فاطمه جیغ زد:ولش

کن...ولش کن"دستش را برای مشت بعدی هم بالبرده بود ولی آرام گره دستش را شل کرد و

مرا رها!از عصبانیت سرخ شده بود دستش رامحکم روی صورتش کشید و گفت:فاطمه برات

واقعا متاسفم....لیاقتت بیشتر از این نیست!این را گفت به سمت ماشین رفت فاطمه فوری

دنبالش دوید و دستش را گرفت رامین دستش را با خشونت از دست فاطمه بیرو آورد:ولم

کن....من از این دیونه خونه میرم خسته شدم حال هم که همه چی درست شده هرکی بامن

میاد سوار شه....
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مهدی تازه بیدار شده بود و هاج و واج در درگاه ساختمان مارا نگاه میکرد:رامین صبر

کن...پس حسام چی میشه؟؟

فاطمه داد زد:رامین؟؟

رامین داخل ماشین نشست و سیم های بر.ق ماشین را بیرون آورد...سوییچ نداشت اما ماشین

را با زدن دوسیم به هم روشن کرد..برای پیاده شدن مامکثی کرد و بعد گازش را داد و

رفت!!مهدی کنار فاطمه ایستاد:حال چکار کنیم...دکتر هم تواتاقش نیست...حسام هم که هنوز

نیومده اینم ازین دیونه!!

خودم را کنار فاطمه رساندم:گفتی دکتر نیست؟؟

فاطمه هم متوجه شد نگاهش را از جاده گرفت و سرش رابرگرداند سمت مهدی............

-آقای دکتر....

-دکتر کجا هستی؟؟

گفتم:غیبش زده مثل حسام...اینا اتفاقی نیستن!!

مهدی که چراغ قوه دستش بود و روی کنده درختی نشست:اینجا داره یه اتفاقایی میفته!!غیب

شدن دونفر تصادفی نیست...

فاطمه گفت:بهتره برگردیم این موقع شب وسط جنگل خطرناکه...ممکنه جونوری چیزی

بهمون حمله کنه!!

گفتم:کاش با رامین میرفتیم....اوضاع داره ترسناک میشه
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ساعت سه صبح بود و ما سه نفر هنوز منتظر بودیم...هیچ خبری نبود فقط صدای جیرجیرک

هایی که بیرون از اتا.ق بودند به گوش میرسید ماشینی هم دیگه درکار نبود فاطمه که در هر

شرایطی خونسرد بود یکجورهایی هم از رفتن رامین خوشحال شدم باید میفهمید که دیگر

فاطمه مال من است!ولی مهدی بدجوری عصابش خورد شده بود از استرس چندباری

دستشویی رفت هربار هم که از دستشویی برمیگشت میگفت بوی خون می آید و حالش دارد

بهم میخورد..من نگران بودم ولی اتفاقی که بین من و فاطمه افتاده بود حسابی خوشحالم کرده

بود البته دست خودم نبود دستم را داخل جیبم بردم و دست بند را دوباره لمس

کردم...همینطور که انگشتم را روی بند ظریفش میکشیدم یک باره چیزی به ذهنم خطور

کرد....دستشویی بوی خون می داد؟؟؟دستبند؟؟؟مثل جن زده ها از جایم پریدم فاطمه

گفت:چته؟؟

مهدی:چیشده؟؟

گفتم:چراغ قوه داری؟؟

مهدی با اشاره دست به جعبه ای اشاره کرد که روی پیشخوان بود سریع چراغ قوه را

برداشتم و و امتحانش کردم چون هنوز هوا تاریک بود احتمال میدادم تاریک

باشد...پرسیدم:فاظلب اینجا شهری نیست درسته؟؟

مهدی با تعجب گفت:اینجا از شهر فاصله داره زیر ساختمون یه کانال آبه که فاظلب هم از

اونجا رد میشه آب خوردن هم جداگانه از همونجا میاد...موتورخونه و بر.ق هم همونجاست...

خوبه ای گفتم و دست فاطمه را گرفتم و دنبال خودم کشاندم بلند گفتم:مهدی تو همینجا باش!!

باید از بیرون ساختمان راه ورود به کانال را پیدا میکردم...فاطمه هم که فهمیده بود دنبال چه

میگردم راهش را نشانم داد یک در بود که بیرون از ساختمان روی زمین قرار داشت...پر
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از خاش وخاشاک و برگ و شاخه بود....درواقع یک در زیر زمینی مثل چاه فاظلب های

خیابان ها بود با این تفاوت که در بزرگی بود و راه ورود داشت..روی زمین نشستم و زور

زدم تا بازش کنم هرچه کردم نتوانستم فکر میکنم زنگ زده بود یا همچین چیزی.

-برو کنار!!

فاطمه بود که با میله ای در دست بالی سر من ایستاده بود...قبل ازینکه ضربه مغزی بشوم

خودم را کنار کشیدم فاطمه پاهایش را دوطرف در گذاشت و بافشار میله را لی در گذاشت

باچند زور که زد در باز شد...چرا به فکر خودم نرسیده بود؟؟

گفت:بفرما باز شد...

بلند شدم که به سمت در بیایم که گفت:خل شدی؟؟اونجا برای چی میخوای بری؟؟

چراغ قوه را داخل انداختم زیادی تاریک بود!!فاصله زیادی از زمین داشت ولی برای ورود

یک نردبان آهنی به دیوار وصل بود پشتم را کردم و درحالی که از نردبان پایین میرفتم

گفتم:بیا حال بعد بهت میگم!!

همینکه رسیدیم پایین متوجه سطح آب شدم...زیر این محل آب رد میشد...درواقع زیاد هم نبود

اما حسابی بوی گند میداد و راکد بود پایم را روی زمین گذاشتم که شلپ صدا داد...تقریبا تا

مچ پایم آب قرار داشت فاطمه موقع پایین آمدن پرید که شلپ بزرگی صدا دادچراغ قوه را

درست جلوی راهمان انداختم...این یک راه خیلی طولنی بود...راستش خودم هم نمیدانستم

دنبال چه میگردم اما مطمعن بودم که یک چیزی اینجاها پیدا میکنم...درواقع حال مطمعن

بودم که داخل دستشویی خون دیده بودم و این یک ربطی به فاظلب داشت...بلخره به یک

سه راهی رسیدیم مثل خنگ ها به مسیر نگاه میکردم...سمت راستمان دو پله میخورد و کمی

از آب بال تر بود درواقع داخل این مسیر اصل آبی وجود نداشت...مسیر دیگری هم که

راهروی باریکی بود حسابی بوی گند میداد و مسیر دیگر هم نیز آب بیشتری وجود داشت و
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صدای آب از این قسمت شنیده میشد و بنظر می آید آب ازین قسمت می آید من که نمیدانستم

کدام طرف تر برویم فاطمه اشاره به راه باریک تر کرد و گفت:فاظلب اینطرفه!

ابروهایم بالرفت:قبل اینجا اومدی؟؟

نیشخندی زد:نه باهوش...اینطرف که داره آب میاد معلومه مال آب شربه اینطرف هم که

خشکه اهرم های بر.ق هستن میدونی که نباید آب بشون برسه این سمتم که بوی گند میاد

ضایعس که مال فاظلبه!!

در دلم گفتم خاک بر سرت امیر که هیچ چیز حالیت نیست!!یه سمتی که فاطمه گفته بود راه

افتادم فاطمه هم با پوتین های قهوه ای اش آب را میشکافت و دنبالم می آمد به یک در خیلی

داغون و زنگ زده رسیدیم با کمک فاطمه با هزار زور و زحمت بازش کردم....اوف چه

بوی گندی!!

هر دو دماغمان را گرفته بودیم و راه میرفتیم هیچ چیز دیده نمیشد و تاریک تاریک بود فقط

از یکی از لوله ها صدای آب شنیده میشد..فاطمه گفت:آب دستشویی و حمام از آب شرب

جداست...یعنی یکی ازین لوله ها آب تمیز میبره و یکی دیگه آب کثیف بهتره که نخوای به

سمت اون گه و گندا بریم که من نمیام!!

گفتم:نه من دنبال اون جایی هستم که آب دستشویی ازش میگذره...دنبال یه چیزی

ام...میدونی؟؟

اخم کرد و ایستاد...اینجا اب بیشتر شده بود یعنی تا کمی پایین تر از کمر:نه نمیدونم...فقط

حدس میزنم میزان بر.ق شوک زیادی بوده!!

خندیدم و گفتم:اگه اینطوری بود که نمی بوسیمت!!!
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فکر کنم خجالت کشید چون دیگر چیزی نگفت درست بود که فاطمه گذشته خوبی نداشته ولی

از رفتاری که با بقیه داشت میشد فهمید که شخصیت قوی و خوبی دارد همینکه احساساتش را

مخفی نگه میداشت مرا بیشتر به خودش متمایل میکرد...

-اونجا....صدای اب ازونجا میاد!!اما انگار یه چیزی بهش گیر کرده!!گوش کن!!

سرم را تکان دادم راستش هیچ چیزی متوجه نشده بودم فاطمه جلوتر میرفت و با اینکه

تاریک بود متوجه رنگ غیرطبیعی آب شدم و سرجایم ایستادم نور را انداختم داخل آب و با

دقت نگاهش کردم...فاطمه جلوتر رفته بود و من هنوز داشتم به رنک آب دقت میکردم

راستش زیادی تاریک بود و زوم کرده بودم داخل آب که ناگهان صدای جیغ فاطمه آمد!!

سریعا خودم را به او رساندم و دستش را گرفتم خداراشکر که اتفاقی نیفتاده بود اما با صحنه

ی وحشتناکی مواجه شده بودیم که تقریبا حدسش را میزدم اما نه اینقدر فجیع...حدس زدم که

فاطمه شوکه شده باشد دستش را محکم تر کشیدم تا از حالت شوک بیرون بیآید..خودش را

حرکت داد و بدون اینکه چیزی بگوید از صحنه دور شدم چه افتضاحی شده بود بااینکه آب

در جریان بود هنوز رنگ قرمز را میشد دید...حال دلیل خونی که در فاضلب دیده بودم را

فهمیدم پس من توهم نزده بودم...این ماجرا تمام نشده بود هنوز....من مطمعن بودم جن از بین

نرفته است و فقط از بدن من خارج شده است و حال برای انتقام هرکاری میکرد...با نوک

انگشتم به پوست رنگ پریده و سفید حسام دست زدم آنقدر یخ بود که انگار یخچالی چیزی

است...این افتضاح البته که بخاطر من بود هرچند تقصیری نداشتم ولی باعث کشته شدن

دیگران شده بودم...واقعا افتضاح بود خودم را کنار کشیدم تا وضعیت را به سنجم نمیدانم نظر

فاطمه چه بود اما حال میدانستم دکتر در خطر است و هرچه سریع تر باید نجاتش بدم نگاهم

به صورت فاطمه افتاد به من خیره شده بود...باورم نمیشد چرا اینطور نگاهم میکرد؟؟؟چرا

چاقویش را به سمت من گرفته بود؟؟؟پوستش به سفیدی میزد و چشم هایش نم دار و وحشت

زده بود با حیرت به چاقویی که سمت من گرفته شده بود چشم دوختم:باور کن کار من...
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داد کشید:"خفه شو..."همانطور که از پشت عقب عقب میرفت داد کشید:جلو بیای خودم

میکشمت!!

سرجایم میخکوب شده بودم حق داشت که اینطور رفتار کند اما حال میدانستم که همه در

خطر هستیم و دیگر جن از بدن من خارج شده است.....قدمی به جلو رفتم تا اورا متقاعد

کنم...به محض اینکه قدم ار قدم برداشتم سنگ بزرگی به طرفم پرتاب کرد....سنگ دقیقا به

سرم برخورد کرد و از درد خم شد و دستم را روی سرم گذاشتم صدای شلپ شلپ آب نشانی

از دویدن فاطمه و حاکی از فرار او داشت...سرم آنقدر درد گرفته بود که حس میکردم

ضربه مغزی شدم همانجا نشسته بودم و سرم را ماساژ میدادم مطمعن بودم کمی هم خون آمده

است نفس عمیقی کشیدم فکر کردم که واقعا نباید این کار را میکرد من که دو روز تمام بود

مرتب با خود فاطمه بودم چطور این میتوانست کار من باشد بعدش هم آنقدر احمق نبودم که

خودم خودم را لو بدم...حتی اگر هنوز جن در بدنم بود لو نمیدادم در همین فکر ها بودم که

صدای فریادی بلند شد...باتمام سردردی که داشتم یک مرتبه ازجایم بلند شدم همه جا را تار

میدیدم ولی باید کاری میکردم اینطور نمیشد به سمت خروجی دویدم البته چندبار تلو تلو

خوردم ولی به خودم مسلط شدم همینکه به سه راهی رسیدم دستپاچه شدم یادم نمی آمد که باید

از کدام راه بروم وقت فکر کردن نبود تصمیم گرفتم مستقیم بروم راهرو خشک بود ولی

توجهی نکردم در آن لحظه تنها چیزی که برایم مهم بود فاطمه بود میترسیدم از چیزی که

نباید میشد از اینکه همه چیز خراب شودم ازینکه دیگر نتوانم....افکار منفی ام را پس زدم و

وارد در ورودی شدم همینکه در وارد شدم نور قرمز رنگی از داخل چشمم را زد مطمعن

شدم که اشتباه امدم خواستم برگردم که دیدم در پشت سرم بسته شده است و هیچ دستگیره ای

ندارد انگشتهایم را لی در گذاشتم تا بازش کنم اما هرچه زور زدم باز نشد...باید با اهرمی

چیزی بازش میکردم...اینجا حتما یک چیزی برای این در پیدا میکردم...راهم را به سمت

نور قرمز رنگ کج کردم تا چیزی پیدا کنم همینکه چشمم به موتورهای روشن و دستگاه های

ردیف ردیف شده افتاده متوجه شدم وارد موتورخانه شدم...به سمت انتهای اتا.ق حرکت کردم

که چیزی مچ پایم را گرفت و روی زمین مرا کشاند...شروع کردم به داد و فریاد کردن کمرم

روی زمین کشیده و سابیده میشد یک نفر داشت مرا روی زمین میکشاند...نگاهم را به پایین

پایم سو.ق دادم که ناگهان حرکت متوقف شد نفسم به شمارش افتاده بود قبل ازینکه بترسم
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شوکه شده بودم انگار موقعیتم راگم کرده بودم فورا به خودم مسلط شدم و روی پایم ایستادم

کمرم و بدنم درد میکرد احساس میکردم کسی پشت سرم قایم شده حضورش را حس میکردم

اما میدانستم که از دیدنش عاجز هستم از گوشه چشم نگاهی انداختم.انعکاس نور قرمز روی

جسمی فلزی توجهم را جلب کرد دستم را دورش محکم کردم و با یک حرکت ناگهانی به

سمت عقب چرخیدم و محکم ضربه زدم چند ضربه چرخشی و محکم پشت سرهم...چیزی

نمیدیدم اما احساس آرامش کردم حس میکردم به او آسیب رساندم نفسم گرفته بود خم شده

بودم روی زانو و نفس تازه میکردم فکر میکردم که احتمال کارش را ساختم یا ضربه فنی

اش کردم که ناگهان در خود به خود باز شد پوزخندی زدم و کشان کشان به سمت در رفتم.

خودم را به راه پله رساندم و فورا از آن جهنم لعنتی بیرون زدم به سمت ساختمان اصلی

دویدم.از داخل ساختمان هیچ صدایی نمی آمد و سکوت همه جا را پر کرده بود...استرس

زیادی که داشتم به دستها و قلبم وارد میشد ترس ازینکه همه چیز تمام شده باشد و دیر شده

باشد نفسم را کند کرده بود...در ورودی کامل باز بود با قدم هایی اهسته وارد سالن شدم انقدر

سکوت شدید بود که صدای پاهای خودم از هر صدایی بلندتر بود چراغ پذیرش نوسان داشت

و نیم سوز بود و مهتابی وارونه و کج شده بود همه جا بهم ریخته بود و دیوار کمی داغون

شده بود...همین صحنه ترس را به وجودم تزریق میکرد اصل من در عمرم ادم با دل و

جرأتی نبودم اما الن وقتش نبود که به خودم فکر کنم...فاطمه در خطر بود و مطمعننا مهدی

هم همینطور....کمی که به راهرو دقت کردم متوجه رد خونی روی زمین شدم....انگار

جسمی را روی زمین کشیده بودند با قدم هایی نرم رد خون را دنبال کردم خون تا در اتا.ق

خودم ادامه داشت...در اتاقم نیمه بسته بود و فقط لی در باز بود...نفسم را حبس کردم و

چشم هایم را بستم انگشتم را سمت در بردم در دلم شمردم...یک....دو....س"با تماس دستی

مثل یک فنر صد و هشتاد درجه به پشت برگشتم و حالت تهاجمی گرفتم با دیدن دستی که

روی شانه ام بود نزدیک بود سکته کنم...اما همینکه چشمم به صورت سفید شده مهدی افتاد

نفس راحتی کشیدم...از بازوی چپ مهدی قطره های خون میچکید و لباسش را خونی کرده

بود با حیرت به او نگاه کردم که چشم هایش را بست و حالت افتادن گرفت...فوری دستم را

زیر بغلش بردم و نگهش داشتم.چشم هایش را باز کرد و لبخند زد:جن هنوز زندس

اینجاست!!
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تکه ای از لباس خودم را پاره کردم و زخمش را بستم باید کمکش میکردم تا کمی بهتر شود

گفتم:فاطمه کجاست مهدی؟؟

سرش را به معنای نمیدانم تکان داد کمی که حالش جا امد به کمک من بلند شد و گفت:دکتر و

حسام حتما مردن...فکر نکنم دیگه بشه کاریش کرد!!

نم اشک را از چشم هایم زدودم و گفتم:راستش ما حسامو پیدا کردیم.....

با امید به صورتم خیره شد که سرم را تکان داد و از زنده بودن حسام نا امیدش

کردم...دوقطره اشک از چشم هایش چکید و گفت:باید فاطمه رو پیدا کنیم...هرجور شده باید

نجاتش بدی...

صدای جیغ بلندی که از طبقه بالی ساختمان آمد حرفش را نیمه تمام گذاشت هردو به سمت

پله ها دیویدم....مطمعننا طبقه بال اصل بر.ق نداشت و از وقتی که انجا بودیم هیچ کدام طبقه

بال نرفته بودیم...مهدی داد زد:فاطمه کجایی؟؟

غریزه ام وادارم کرد که دستم را به علمت هیس به سمتش بگیرم...احتمال فاطمه جایی

پنهان شده بود ترجیح دادم بی صدا باشیم.مهدی موبایلش را در آورد شارژش رو به اتمام بود

اما به عنوان کورسویی به کار می آمد وارد راهرو شدیم و به حالتی زمزمه وار فاطمه را

صدا زدیم....به انتهای راهرو رسیده بودیم و دیگر داشتیم نا امید میشدیم که ناگهان صدای

فاطمه را شنیدیم:من اینجام"نگاهم به سمت اتاقی رفت در همین لحظه شارژ موبایل مهدی تمام

شد و همه جا تاریک شد متوجه افتادن مهدی روی زمین شدم همینکه خواستم کاری صدای

دیگری امد مهدی را نمیتوانستم پیدا کنم صدای داد و فریادش می آمد اما هیچ چیزی دیده

نمیشد حس کردم چیزی توی سرم خورد و من هم افتادم...احتمال سرم امشب با اینهمه ضربه

ای که خورده بود شکسته بود..صدای اه و ناله مهدی قطع شده بود و قطره های خون روی

صورتم میچکید سرم را بلند کردم و صورتم سفید و بی جان مهدی جلوی چشمم ظاهر شد
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تمام بدنش زخمی و خونی بود چشم هایش کامل باز بودند احتمال کار همه ما ساخته بود و

تک تک کشته میشدیم...صدای خش خش وحشتناکی از پشت سرم به گوش میرسید احتمال

حال نوبت من بود که کارم را بسازد قبل ازینکه نا امید شوم دست لطیف و نرمی دستم را

گرفت.

................................. ..................................................

همینکه متوجه حضور فاطمه در کنارم شدم معتل نکردم با تمام قدرتی که درهمه زندگی ام

از خودم سراغ داشتم از جایم بلند شدم و دستش را محکم گرفتم هردو بدون اینکه لحظه ای

تعلل کنیم به سمت راه پله ها دویدیم...زیادی تاریک بود ولی با این وجود چشممان به تاریکی

عادت کرده بود هردو مثل باد میدویدیم....شاید دیگر مهم نبود که مهدی مرده است....شاید

دیگر مهم نبود که حسام دکتر و مامان و بابا و همه کسانی که میشناختم مرده اند....فقط برایم

یک چیز مهم بود زنده بودن فاطمه!همین برایم کافی بود...همین که از ساختمان خارج شدیم

نگاهی با وحشت به هم دیگر انداختیم...لباس های فاطمه پاره شده بودند و کمی سرش زخمی

شده بود...موهایش آشفته شده بود و تمام تنش میلرزید آهسته گفت:منو ببخش کار تو نبود!

بغلش کردم و گفتم:همه اینا تقصیر منه...بهت قول میدم نجاتت بدم...قسم میخورم که نزارم تو

هم بمیری...

خودش را از من جدا کرد و اشک هایش را پاک کرد نگاهی جدی به ساختمان انداخت و

گفت:مهدی مرده....حسام و دکتر هم همینطور...باید ازینجا فرار کنیم...به سمت جنگل می

دیویم فهمیدی؟؟؟

سرم را تکان دادم و دستش را به دنبال خودم کشاندم....سپیده زده بود و صدای پاهای ما

روی زمین گلی و پر از سنگ سکوت جنگل را به هم زده بود من و فاطمه هردو میدانستیم

که اینجا ته خط است...کیلومتر ها از جاده فاصله داشتیم بدون هیچ آب و غذا و تجهیزاتی
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بلخره ایستادیم و توقف کردیم فاطمه تکیه اش را به درختی داد و گفت:فکر نمیکنم فایده ای

داشته باشه...بلخره پیدامون میکنه...فقط امیدم به رامینه ....خدا کنه اونو پیدا نکرده باشه!!

دست کشیدم روی سرم و گفتم:لعنتی...لعنتی باید از بین میبردیمش...این دیگه چجور

جونوریه؟؟؟همش تقصیر منه...اگه من میمردم اینهمه آدم بدبخت نمیشدن!

فاطمه به سمتم آمد و دستم را گرفت:باور کن مقصر نیستی !!

در نی نی چشمانش بر.ق اشک دیده میشد طوری لبخند میزد انگار این آخر بازی بود...گیم

اور!!افکارم را از سرم بیرون راندم و گفتم:لطفا الکی دل داریم نده!

-باور کن تو هیچ تقصیری نداشتی...هرکسی جای تو بود با اون کاری که من کردم دنبالم

نمی اومد...اصل فکر نمیکردم یه پسری مثل تو انقدر عوض بشه!!

حرفایش بنظرم عجیب آمد!!پسری مثل من؟؟گفتم:منظورت چیه؟مگه من چطوری بودم؟؟

خندید:یه آدم خودخواه و مغرور...وقتی رفتاراتو با سپیده می دیدم حالم ازت بهم میخورد!!

تعجبی که تمام صورتم را فرا گرفته بود باعث شد ترس از وجودم رخت ببندد:سپیده؟؟مگه تو

میدونستی من چطوری با سپیده بودم؟؟

ابروهایش را کج کرد و گفت:ولش کن فقط بهت میخوام بگم تو انتخاب شده هستی...هیچ حق

انتخابی نداشتی و هیچ چیزم تقصیر تو نیست...

دهانم را باز کردم که سوال دیگری از او بپرسم که چیزی پشت سرش توجهم را جلب کرد

چشم هایم مسخ شده و خیره به جنگل بود...فاطمه که متوجه شد به پشت سرش برگشت:چی

رو داری نگاه میکنی؟؟اوهوی...حواست کجاس؟؟
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چیزی که میدیدم باعث شد توجهی به او نکنم و چند قدم به جلو بروم تا واضح تر ببینمش!!!

درست جلوی من ایستاده بود...یک فرد سیاه پوش بود که کله سوییشرتش را روی صورتش

را انداخته بود...یک پسر هم قد و هیکل من...صدایش زدم:آهای پسر با توام؟؟حتی سرش را

بال نیاورد و هیچ حرکتی نکرد...هیچ جوابی به من نداد.

فاطمه گفت:باکی داری حرف میزنی؟؟

متوجه شدم فاطمه پسر را نمیبیند...نگاهی به لباس هایم انداختم یک لباس چهارخانه آبی

پوشیده بودم و پاره و خون آلود بود و یک شلوار مشکی...سرم را بلند کردم که همزمان با

من همان پسر هم سرش را بلند کرد....با دیدن صورتش رنگ از صورتم پریده...باورم

نمیشد این خود من بودم؟؟؟یاد تصویر داخل اینه افتادم...این من بودم صورتش رنگ پریده

بود و برای یک لحظه لباس هایش محو شدند و همان لباس آبی رنگ و شلواری که تن من

بود را توی تنش دیدم...نفسم به شمارش افتاده بود باچشم هایش زل زده بود به من!!آب دهنم

را به سختی قورت دادم و بلند داد زدم:فرار کن!!

با گفتن این حرف من و فاطمه مثل فشفه از جا پریدیم و با تمام توان می دویدیم فاطمه جلوتر

از من می دیوید و من حتی پشت سرم را هم نگاه نمیکردم...داد کشیدم:فاطمه بدو...ترو خدا

بدو!!

متوجه صدایی از اطراف شدم...سرم را برای یک لحظه برگرداندم اما قبل ازینکه چیزی

ببینم همه جا سیاه و تاریک شد!!همه دنیا دور سرم چرخید و با احساس درد شدیدی توی سرم

روی زمین افتادم....بوی گل و خاک داخل دماغم پیچید و صدای جیغ فاطمه در سرم چرخ

میخورد...صدای جیغ سپیده و پوزخندی که داخل آینه داشتم...پوزخندی که انگار داشت مرا

سال ها مسخره میکرد...حرف های فاطمه که میگفت تقصیر تو نبود...نبود...مامان که دستش

را میکشید روی سرم و میگفت:دوستات رفتن بهشت!!
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دوستام رفتن بهشت؟؟بهشت کجا بود؟؟بهشت من فاطمه بود نبود؟؟؟من امیر سعیدی اعتراف

میکنم که یک ترسو و بزدل بودم ولی خدایا خواهش میکنم مرا بکش بجای او...نه امیر این

داستان عشقی نبود بود؟؟این ماجرا فیلم های ماهواره نبود که همه آخرش زنده بمانیم....همه

بخاطر من مرده بودند و من باعث و بانی مرگ همه شده بودم...من تمام سعی و تلشم را

نکرده بودم کرده بودم؟؟؟قطرات باران روی صورتم سر میخورد و روی لب هایم حسشان

میکردم...چشم هایم را به ارامی باز کردم!!هه عجیب بود اینجا همان جنگل بود...یعنی من

هنوز زنده بودم؟؟از جایم به سرعت بلند شدم...هوا روشن شده بود و زمین پر از گل

بود..فاطمه کجا بود یعنی؟؟هیچکس جز من و کلغ های ان اطراف نبودند...داد

کشیدم:فاطمه؟؟فاطمه؟؟

صدایی نیامد...نگاهم به زمین افتاد که رد پایی گلی در روی ان دیده میشد....دو رد پا..رد پا

را دنبال کردچند قدم آن طرف تر قطره های خون روی زمین به همراه رد پا توجهم را جلب

کرد...خودش بود فاطمه...به سمتش دویدم...روی زمین افتاده بود ولی قفسه سینه اش بال و

پایین میرفت...زنده بود..سرش را بلند کردم و صدایش زدم...متوجه کارد چاقویی داخل

شکمش شدم و چشم هایم سیاهی رفت دستم را به سمت چاقو بردم که درش بیآورم که فاطمه

تکانی خورد و دستم را گرفت:اینکارو نکن...من دارم میمیرم!!

اشگ هایم پایین ریختند و صورتش را بوسیدم:اینو نگو...من نجاتت میدم!!

با هن و هن جوابم را داد:گوش کن....م ..ن....باید....یچیز زی بهت بگم!!زیاد....وقت

نداریم!

گوشم را به لب هایش نزدیک کردم تا حرفش را بشنوم!!بعد از چند دقیقه چشم هایش بسته شد

و نفسش قطع شد!!قفسه سینه اش دیگر بال نیآمد...به همین راحتی!!به همین راحتی؟؟؟

خندیدم...بلند خندیدم...فاطمه مرده بود...تمام شده بود...همین؟؟؟همه مرده بودند همه جز من!!

داد کشیدم:نههههه....و سرم را روی تنش گذاشتم و زار زار گریه کردم!!
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.... .................................................. ..................................................

....

به سمت ساختمان حرکت کردم باران قطع شده بود و دست های من مشت بودند....تمام تنم

گلی و خیس خون بودند و من پر از انتقام و کینه....امروز تمامش میکردم...امروز!!

با قدم هایی محکم به سمت ساختمان قدم برداشتم...داخل ساختمان به هم ریخته بود و قطره

های خون در وسط راهرو دیده میشد...یاد دیشب افتادم...اما دیگر نه میترسیدم و نه چیزی

برای از دست دادن داشتم....جلو رفتم و داد کشیدم:بیا بیرون عوضی...پست فطرت بیا

بیرون...

صدایی نیامد...ترسوی بزدل...خودش را قایم کرده بود دوباره داد زدم:خودت بیا بیرون تا

پیدات نکردم!!

صدایی به گوشم خورد از پله ها می امد:میدونستم که زیاد باهوش نیستی...

پوزخند زدم و گفتم:این دیگه آخر بازیه!!

از پله ها پایین آمد و گفت:این بازی آخری نداره احمق!!واقعا خنگی!!وقتی حمیدرضا جریانتو

بهم گفت تصمیم گرفتم به انجمن تحویلت بدم ولی بعدش وقتی شخصا خودم با ساخور ملقات

کردم متوجه شدم خودم میتونم صدتا انجمنو اداره کنم!!

چهره مضلوم فاطمه جلوی صورتم آمد...آخرین حرف هایش!!!اخرین حرفها....

-گوش کن....کار د..کتر بود..جن هنوز توی...بدنته هیچوقت...نمیره...اون تا وقتی زنده ای

زندست...دکتر تمام مدت....بازیمون داد...مهدی و حسامو اون کشت...اون چاقو رو به من

زد...داستانی که برات گفتم یادت نر...ه....دوست دارم!!
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به سمت دکتر یورش بردم و چند مشت حواله مردک کردم:داد کشیدم تو بامن طرف بودی

بامن...چرا بقیه رو کشتی؟؟

خون داخل دهنش را تف کرد و خندید:بهت حق میدم عصبانی بشی...بلخره فاطمه و

تو...میدونی که؟؟

یک مشت دیگر توی دهانش کوبیدم و روی زمین انداختمش یک لگد دیگر نثارش کردم:همه

چیز زیر سر تو بود ...اون جن فقط باهات همکاری میکرد...بدبخت اون ازت استفاده

کرد...فقط همین!!

عینکش که شکسته بود را به سمتی پرت کرد و گفت:چند سال دیگه که قدرتش کامل شد من

به اوج میرسم ....من مشاور ساخور میشم....میدونی قدرت من از رییس جمهور امریکا هم

بیشتر میشه!!

از حرفهایش متعجب شدم و خودم را کنار کشیدم...بلند شد و ایستاد:باور کن توهم به جایی

میرسی که همه آرزوشو دارن...تمام بچه هایی که انتخاب شدن تاساخور تسخیرشون کنه

قابلیت نداشت و زود میمردن...دوستاتو که یادت هست...مردن ولی تو از بین اینهمه آدم فقط

تو زنده موندی...وقتی ساخور باهام ارتباط برقرار کرد ازش خواهش کردم که بدن منو هم

تسخیر کنه اما قبول نکرد...خیلی بهت حسودیم شد...نمیدونم چی داری که انقدر مقاومی!!

داشتم به این نتیجه میرسیدم که مردک واقعا روانی است ادامه داد:من در سلول اون یارو

پیری رو باز گذاشتم تا بیاد سمت تو...اون یکی رو هم خودم کشتم تا خطرناک ترجلوه

کنی...بعد از جن گیری هایی که انجام داده بودیم خیلی عوض شده بودی...دیگه امیر سابق

نبودی....روحت قوی شده بود و نمیزاشت ساخور کارشو انجام بده...بعدش فهمیدم همش زیر

سر فاطمس...اون تورو تغییرت داده بود....مجبور شدم باور کن مجبورم کردی که همشون و
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بکشم...قرار بود فاطمه فرار کنه حتی تو زیر زمین ساخور سرگرمت کرد تا من اون بیرون

فراریش بدم اما توی احمق کارو خراب کردی!!

دلم میخواست لهش کنم...تمام مدت داخل جنگل...در موتور خانه...ساخور داخل بدن خودم

بود و من متوجه نشده بودم!!فاطمه من به دست یک روانی تمام عیار کشته شده بود!!

دکتر خندید و گفت:حال فقط ما موندیم و ساخور...

من هم خندیدم و جسم که در دستم بود را محکم در بدنش فرو کردم...چشم هایش گشاد و باز

شد و نفسش برید گفتم:نه فقط من و ساخور موندیم"و سپس چاقو را بیرون درآوردم...روی

زمین افتاد...روانی احمق حال ساخور کجا بود که نجاتت بدهد؟؟

بعضی وقت ها آدم از خودش میپرسد که اختیاری هم درکار هست یا تمام اتفاقات زندگی فقط

یک پازل از قبل آماده شده است؟؟من انتخاب شده بودم...حال منظور فاطمه را

میفهمیدم...قصدش از زنزدیک شدن به من....از داستانی که برایم گفته بود...جن های

دوقلو...من در سی سه سالگی به طورکامل تسخیر میشدم و هیچ اختیارو حق انتخابی در کار

نبود...ساخور ضعیف شده بود به همین خاطر از دکتر کمک گرفته بود...درواقع روح من

بود که قوی شده بود...ماجرای زندگی من تغییر ناپذیر است چیزی است که خودم انتخاب

نکردم...چیزی است که برایم مقید شده بود شاید من این را شروع نکرده باشم ولی خودم

میخواهم تمامش کنم...من از سال ها پیش تحت نظر و مراقبت بودم...درواقع من یک موش

آزمایشگاهی کودن احمق بودم که در آزمایشگاه جهش ژنتیکی کردم و باهوش تر شدم...دلم

میخواست یکجور دیگری تمام میشد مثل من و فاطمه باهم در خانه ای که آرزویش را

داشتیم...با یک بچه زندگی میکردیم....بدون هیچ جن و پری یا قصه دیگری...شاید اگر من

زودتر متوجه نقشه های دکتر میشدم این اتفاقات نمی افتاد...ولی گذشته گذشته است...جن

دوقلو ساخور بود که در من حلول کرده بود...نمیدانم این نوشته هارا چه کسی پیدا

میکند...رامین که احتمال زنده مانده و پس از ما رییس انجمن ضد ماورایی میشود؟؟یا یک
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غریبه...بهرحال بعد از مرگ من این دفتر بسته میشود به همین خاطر باید کسی را از حقایق

آگاه میکردم...حتی اگر اتفاقات یک پازل باشد من این پازل را خراب میکنم!!

دفتری که دستم بود را بستم...خودکاری که از پذیرش برداشته بودم عمرش را کرده بود و به

زحمت جملت آخری را مینوشت...داشتم به حرف مادرم فکر میکردم بهشت!؟؟

جایی که فاطمه و مامان و بابا و دوستانم آنجا بودند...دوباره یاد فاطمه افتادم:این جن تا وقتی

زنده ای زندست!!

دیگر تعلل نکردم...قرص برنجی که پیدا کرده بودم را بایک آب پایین فرستادم و روی تخت

دراز کشیدم...هنوز هم نفهمیدم که چه کسی هستم..کاش کسی این دفتر راپیدا میکرد کاش

کسی حقیقت را میفهمید....چشم هایم را بستم و چهره سپیده فاطمه و مامان و بابا را تصور

 (  پایان  )کردم...فاطمه دارم می آیم...و چشم های من و ساخور برای همیشه بسته شد!!
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سایر کتاب های رمان را برای انواع گوشی های موبایل و کمپیوتر

 ماتلگرام های زیر و کانال یت  سااز 
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توجه : دو سایت آخری فعل فیلتر شده از دوتای اول استفاده فرمایید

آدرس کانال دانلود کتاب  در تلگرام

telegram.me/goldjar

آدرس صفحه مدیر سایت و سازنده کتاب

telegram.me/faridsoghrati

موفق باشید

133

https://telegram.me/faridsoghrati
https://telegram.me/goldjar
http://goldjar.blogfa.com/
http://faridbook.blog.ir/
http://goldjar2.blogfa.com/
http://goldjar.blog.ir/
https://telegram.me/goldjar
http://goldjar.blog.ir/
https://telegram.me/goldjar
https://telegram.me/goldjar
https://telegram.me/faridsoghrati

