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  کیاسرار جنگل تار
  

  ))    ی صفرهیهان ((
  

 تخت ی رویبه سخت. به ساعت نگاه کردم؛ ده صبح بود.  تخت جابجا شدمیرو
رفتم سمت . کرد یمان صحبت م اومد؛ که داشت با مای خرم می آقایصدا.نشستم

در رو، بازکردم و؛ از . بلوزم رو مرتب کردم. کمدم، شالم رو برداشتم؛ و سرم کردم
. هردو باتعجب نگاهم کردن. ودن بدهی راه پله رسیتازه به باال. رونیاتاق رفتم ب

  .مامان با عجله اومد؛ سمتم
  
  رون؟ی بی چرا اومدزم،ی عز-
  

  ن، جلو بردم؛ وگفتم؛ رو، به عالمت صبر کرددستم
  
  .صبر کنن مامان-
  
   خرم سالم کردم؛ و رو به مامان گفتم؛ی آقابه
  
  . باهاشون صحبت کنمخوام یم.  رو گرفتمممیتصم. نگرانم نباش.  خوبم مامان-
  
  ... دخترمی ول-
  

 دی سعی از چشمهایخوشحال. نگران نگاهم کرد.  اشاره کردم؛ که ادامه ندهبادستم
 ی تخت رو مرتب کرد؛ کمکم کرد؛ روی اتاقم؛ وکمیمامان رفت تو.  بوددایخرم پ

  .نمیتخت بش
  
  . داخلنیای بنیتونیم.  خرمی آقا-
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به مامان اشاره کردم؛ که .  به اتاقم نگاه کرد؛ و اومد داخلیکم. ستادی در ایجلو
  . مبل نشستی خرم جلو اومد؛ و روی در، رو بست؛ آقایوقت. بره

  
  م؟یناز کجا شروع ک.  خوب-
  
  ن؟ی بشنونیخوای از کجا م-
  
  .متونیتصم. ازاولش-
  

  . کردمشی درآورد؛ و تنظفشی رو، از ککشی صوت کوچضبط
  

 شمی پگهی خوبم، که دیبه دوستها.  خوشیبه اون روزا.  به طرف گذشته رفتفکرم
  ...نبودن

  
 نی وآرامش بخش ترنیباتری اون ماه زی شمال، تومیدونست یم.  اواسط خرداد بود-

 و روشنا ایماها. میچهارنفربود. می سفر خوب داشته باشکی م؛یتون ی است که مییجا
پدر روشنا . النی گمیقراربود؛ بر.  بودنمیمی صمیخواهربودن؛ و با روژان دوستها

  . گرفته بودالیبرامون و
  

  . چشمامی اومد جلولم،ی فهی روز مثل اون
  
  "پانزده خرداد_فلش بک"
  

 دنبال میر ی با هم، منجای دنبال من؛ و از اادیم. میان بر روژنی با ماشقرارشده،
 ی رو میشگی آماده بودم؛ و مامان طبق معمول سفارشات همبایتقر.  و روشنایماه
 نکهیبا ا.  از مامان، نداشتیبابا هم دست کم.  نگرانتراز دفعات قبل بودنباریا. کرد

 بره؛ اما نی ازبشینگران کمتر سفارش کنه؛ و تا داشت؛ مامان زو آروم کنه؛ یسع
  . رو بزنم کناری منفی کردم؛ انرژیسع. چشمهاش نگران بودن
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 در یروژان جلو. رونی و رفتم بدم؛ی ام هر دوشون رو بوسی زنگ گوشی صدابا
.  شدمنی باربند و سوار ماشی ام رو گذاشتم؛ روی مسافرتفیکوله وک. منتظر بود

حدودا چهل و .  و روشنای ماهیت خونه  راه افتاد، سمیبعد از سالم، و احوالپرس
به روشنا . میدی بود؛ بالخره رسکرده کالفه امون کی ترافم؛ی راه بودی توقهیپنج دق

   جواب داد؛عیسر. زنگ زدم
  
  !ستمی هنوز آماده ن_
  
  ؟یکنی میکارداریچ.  دختری بترک_
  
  . کارداشتم، خب_
  
   کو؟ی ماه_
  
  .ادی بگمی م_
  
  .ی کشتمت روش؛ی عالفم کن.می زود حاضر شو؛ منتظر_
  
   ...هی هان_
  
  .کر شدم.  کوفت_
  
  .تیترب ی صد بار گفتم؛ اسمم رو درست بگو، ب_
  
  .آماده شو. حاال هم انقدر حرف نزن. یدوس دارم بهت بگم؛ روش. ی خودت_
  
  .امیاالن م. حاال تو هم. شی ا_
  

  روژان با خنده گفت؛. دمی کشی رو قطع کردم؛ و پوفتماس
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  ؟ی زنگ نزدایچرا به ماها. شیشناسی م تو که_
  
  . حواسم نبود_
  

  . اومد سمتمون- اشیشگی با لبخند هم-ای شد؛ و ماهادرباز
  
  .ی سالم ماه_
  
  ؟یچطور. ی سالم هان_
  
   ...ی عال_
  
   روژان؟یتوچطور.  خوبه_
  
  ! امی منم عال_
  
  . رو بذارملمیصندوق رو بزن ، وسا.  خوبه_
  
  . چمدونت رو، بذار باال_
  
  .دونمی م_
  
   کمکت کنم؟_
  
  . بذارمتونمیم. زمی نه عز_
  
 زد؛ و شالش دوباره روش رو ی برقبشیگردنبند صل.  رو باال بردشی مسافرتفیک

 داشته ی بود؛ باهم مشکلومدهی نشی پوقت، چی بود؛ اما هیحی مسنکهیبا ا. پوشوند
 اما دادم؛ی ومذهب نمنی به دیتیمن اهم. دادی نشون نمی وقت تعصبچیه. میباش

 خوابگاه، هرشب مثل فرشته ی و توه دانشگایدوره .  واقعا قشنگ بودایعبادت ماها



  کیاسرار جنگل تار

  
goldjar/me.Telegram 

 

6

 بود؛ اما مثل من و یحیروشنا هم مس.  برام جذاب بودیلی و خخوند؛ یها دعا م
  . بند بوددوی قیروژان ب

  
. ساعت حدودا دو ظهر بود. میراه افتاد.  روشنا اومد؛ و هردو سوار شدنبالخره

.  درست کرده بودچیروژان برامون ساندو. می شدادهی وپم؛ی توقف کردی پارککنار
 گردش ی واسه داد؛یهوا خوب بود؛ و جون م. می هم نشستی رو به رومکتی نیرو

 با هم ی وقتشهیهم. می گرفترنفره چندتا عکس چهاچ،یبعد از خوردن ساندو. حیوتفر
 ی دوست داشتنیلی و خیشگیهم عادت کی. میگرفت ی عکس مدی بام؛یو کنار هم بود

  .بود
  

سمت خودم .  درآوردم؛ روشنش کردمفمی رو از کنمیدورب. می شدنی ماشسوار
  گرفتم؛ وگفتم؛

  
 ام، ی جون جونزوی عزیهمراه دوستا. ساعت پانزده.  امروز پانزده خرداد_

 ی و تا شب مم؛یحدودا دو ساعت فاصله دار. میالنی تو راه گی و روژی،روشیماه
  .میرس

  
  . زد؛ پس کله امروشنا

  
  ! اسمم رو درست بگو_
  
  . دوس دارم_
  

از جاده، کوه و درخت .  گرفتمرونی ب  رو، به طرفنی زبون درآوردم و، دورببراش
 رو، خاموش نی بعد خسته شدم و دوربیکم.  کردمی بردارلمیها، و خالصه همه جا ف

  .دمی هم گذاشتم؛ وخوابیکردم؛ و پلک هام رو، رو
  
  
  "ایماها"
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همراه   ی خواب بود؛ روژان همزمان بارانندگهیهان. می بودالنی گی هاکی نزدبایتقر
 -ی مجازی و روشنا هم، داشت تو فضاکرد؛ ی می خون با آهنگ مورد عالقه اش هم

 اسم وعکس روحان دنیبا د.  ام زنگ خوردیگوش. کرد ی چت م- شهیمثل هم
  .جواب دادم. لبخند به لبم اومد

  
  . سالم_
  
  ؟یخوب.  سالم خانومم_
  
  .خوبم.  آره_
  
  ؟ی که نشدتی اذ_
  
  .قبل ازحرکتمون قرص خوردم؛ تا االن که حالم بد نشده.  نه_
  
  . حالت بد بشه؛ی برنی با ماشیخوا یهمش دلشوره داشتم، که م.  خوبه_
  
   خونه؟یری میک.  نه خوبم_
  
  بچه ها خوبن؟. شهی کارم تمام مگه،ی ساعت دکی بای تقر_
  
 راه با تلفن ی توخوام ی زنم، نمی بهت زنگ مدم؛ی رسی وقتزمیعز. همشون خوبن _

  .حرف بزنم
  
  . نذارخبر یمن رو ب. مواظب خودت باش.  باشه_
  
  . چشم_
  
  .دوستت دارم.  منتظرم_
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  .خداحافظ.  من هم دوستت دارم_
  

ر  بودن؛ وهیمی قدیپدرهامون دوستا. می که با روحان نامزد شدشد؛ ی می ماهسه
 نبود؛ و فقط رفت وآمد نمونی بی عالقه اچی ه،یقبل از نامزد. می بودنی دکیدو از 

 ،یاما بعد از نامزد. می و نامزد بشم؛ی شد؛ قبول کن خانواده ها و اصرارهاشون، باعث
  .رهی نمنی فاصله ها هم ازبنی بادورتری که حتاومد؛ به وجود نمونی بیمهر و عالقه ا

  
 می تصمیاز ابتدا.  کننده بودری و دلگزیکردم؛ چقدر غم انگ نگاه دی غروب خورشبه

 زی برامون گرفته؛ و همه چالی بابا گفت؛ ویوقت.  گرفته بودمیبی عجیسفر، دلشوره 
  .اما از دلشوره ام کم نشد.  راحت شدالمی خیکم. آماده است

  
 . قلبمی و گذاشتمش رودم؛یروش دست کش.  آوردمرونی بفمی مقدس رو، از ککتاب

 بابا بهم یاز وقت.  دستم گرفتم؛ ولمسش کردمیگردنبندم رو، تو.  آرومم کردیکم
  .کردم ی داده بود؛ مثل جونم ازش محافظت مهیهد

  
 ی رو، تولیانج.  نگه داشتنی پمپ بنزهی ی زدن، تونی بنزی رو، برانی ماشروژان

 پمپ یجتا خرو.  تازه به صورتم بخورهی هوای شدم؛ تا کمادهی گذاشتم؛ وپفمیک
 روژان نیماش. دی وزی می خنک و دلچسبمیو نس.  بودی خوبیهوا.  رفتمنیبنز

  . که گذشت، خوابم بردیکم.  سوارشدم اومد و
  
   

 از دور مشخص ،ییسو  کم  بود؛ و نورکیاطرافمون تار.  شدمداری روشنا بیباصدا
  .بود

  
  م؟یدی رس_
  

   وگفت؛د؛ی چشمهاش رو مالی کمهیهان
  
  . شوادهیپ.  آره به گمونم_
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  . پاهامون رو، روشن کرده بودی جلوش،یروژان با نورگوش. می شدادهیپ
  
  انه؟ی هست، ی کسنجای پدرت نگفت؛ اا،ی ماها_
  
  ! نبود بپرسمادمی _
  
 م،یبری رو فردا مهیبق. نی توشه؛ بردارتونی ضرورلی که وسایی هافیفعال ک.  باشه_

   دستته هنوز؟دیلروشنا،ک. مینی بی رو نمییاالن که جا. داخل
  
  . آره_
  
 نجایهم.  تو هم چراغ قوه ات رو روشن کنهیهان. می قفل در، رو باز کنم؛ی برای ب_

  .می تا برگردنیباش
  

. می امون رو برداشتی دم دستیفهایک.  سرتکون داد؛ و روشنا وروژان رفتنهیهان
  . برگشتن  هردوقهیبعد ازچند دق

  
   داخل؟می بر_
  
  .می بر_
  

  . سمت پله هامی اشون رو به سمت جلو گرفتن؛ و رفتیژان، نور گوش و روهیهان
  

. می برق گشتزیاول از همه، دنبال پر.  رو زد؛ و در، روباز کردی در وروددی کلروشنا،
  . کردم؛ و چراغها رو روشن کردمداشیبالخره پ

  
.  اول رفت؛ سمت آشپزخونههیهان. یدوبلکس و امروز.  بودی بزرگ وقشنگی خونه
 به م؛یمن و روشنا هم رفت.  کاناپه ولو شد؛ و شال ومانتوش رو درآوردیان روروژ

 ی مدهی پله ها دیشش تا در باال. چراغ راهرو رو، روشن کردم. طرف راه پله
 شیکی تاشون اتاق خواب بودن؛ و جپن.  اتاق ها رو باز کردیروشنا در همه . شدند
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من هم به سمت . اقها رو انتخاب کرد از اتیکیروشنا .  مطالعه وکتابخونه داشتزیم
 یلباسهام رو درآوردم و؛ تاپ راحت.  انتخاب کردم؛ و داخل شدمگهی اتاق دهی

 نیی ام رو برداشتم؛ و به رحان زنگ زدم؛ بعداز صحبت با روحان پایگوش. دمیپوش
  . دخترها درچه حالننمی ببارفتم؛ ت

  
داشت آروم به سمت . خوردی می چدونمی و نمد؛یجنبی همونطور که دهنش مه،یهان

 شیطونی شهی هانیاما وقت. به نظرم روژان تازه خوابش برده بود.  رفتیروژان م
 و رفتم سمت آشپزخونه؛ که با دم؛ی کشیپوف.  شه گرفتیگُل کنه؛ جلوش رو نم

. دادی بهش فحش متی با عصبانن و روژاد؛یخند ی مهیهان. دمی روژان از جا پرغیج
  .هی هانیها یطونی شنی به ام؛ی عادت کرده بودگهید
  

اما من و .  رو دوست داشتها طنتی شنی بود؛ اتر کی که ازهمه امون کوچروشنا،
 تکون دادم؛ و رفتم یسر. می ها رو نداشتی بچه بازنی ای حوصله گهیروژان، د

 گاز مریظاهرا تا. شدی گاز بود؛ که هنوز ازش بخار بلند می قابلمه روهی. آشپزخونه
 بوده؛ و کارها نجای ای اومد؛ کسیبه نظر م.  شد؛ که تمام شده بودی می اقهیدو دق

  . سوال داشتی چرا برق ها خاموش بودن؛ هنوز هم جانکهی ایول. رو انجام داده
  

 یقابلمه .  داشتی خوبیهوم، بو. دمیفسنجون بود؛ بو کش.  قابلمه رو برداشتمدر
 ی مدهی دی اپن، پلوپزی سکویرو. دی آشپزخونه چرخینگاهم تو. دمیبرنج رو ند

. آماده بود. رفتم سمتش و توش رو نگاه کردم. شد؛ که هنوز چراغش روشن بود
.  شده بوددهی چهار نفر، مرتب چی بشقاب و قاشق براز،ی میرو. خاموشش کردم

ُنه بود؛ پس بهتر بود؛ شام .  ام نگاه کردمیبه ساعت مچ.  آماده بودزیهمه چ
  .میکرد یستراحت م و زودتر ام؛یخورد یم
  
  . شامنیای روشنا، به،ی روژان، هان_
  
 رهیبادستگ.  پلوپزگذاشتمی قابلمه ی سکو برداشتم؛ و روی برنج رو، از روسید

لبم   ی روی لبخند پهنگش،ی ته ددنیباد. قابلمه رو درآوردم؛ و فورا برعکسش کردم
  . با تخم مرغ و ماستی نون روغنگیته د. اومد
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 ها رو، دونه، نتیکاب.  خورشی وگشتم دنبال ظرف براز،ی میرو رو گذاشتم سید
 ظرف و دوباره ی کردم؛ تویخورش رو خال.  کردمداشیبالخره پ. دونه، بازکردم

  دم؛ی رو شنهی هان،یغوی جغ،ی جشهی همیصدا. دخترها رو صدا زدم
  
  . های درست نکردشتری املت بکیحاال خوبه، .  بابام،ی اومد_
  

 آشپزخونه اومده بود؛ ی اون تونکهیمن ازا. میعجب به هم نگاه کرد داخل، باتاومد
  .می متعجب بودزی می روی بود؛ و اون هم از غذاهادهیو غذارو ند

  
  ؟ی رو کردنکاری ای چطور_
  
  ش؟یدی ندی چطوره،ی غذا رو گاز بود؛ هان_
  
از  ظرف ساالد آماده شده بود؛ که من کی خچال،ی یفقط تو.  گاز نبودی رویزی چ_

  . نبودیی غذاچیه. روش کاهو برداشتم
  

!  توش بود؛ به جز ظرف ساالدیزیاما هرچ.  در رو باز کردمخچال،ی سمت رفتم
   باتعجب گفت؛هیهان

  
  . بودنجایهم.  امکان نداره_
  
  ؟ی اشتباه نکردی مطمئن_
  

  ... رو تکون دادسرش
  
 چیاما ه. دظرف سس هم کنارش بو. آماده بود.  از روش کاهو برداشتمگم،ی م_

  . رو هم مطمئنمنیا.  گاز نبودی روییغذا
  

   باخنده گفت؛روژان
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 خوام یمن که، االن م. یگی مونی هذی گذاشته روت؛ دارری آب و هوا، ازاالن تاث_
 هم خوشمزه است؛ رو بخورم؛ و بعدش یلی غذا رو که از رنگ و روش معلومه، خنیا

  . بودهی کمیفهم ی ماد؛ی فردا م هم درستش کرده؛ حتمایهرکس. هم برم؛ بخوابم
  

  . و مشغول خوردن شدد،ی خودش برنج کشی نشست؛ و برای صندلیرو
  
  . شدهیگید عجب ته.  ها محشرهی واقعا دستپخت شمال_
  

  .می و دست روشنا رو گرفتم، و نشستارم؛ی نتونستم طاقت بگهی هم، دمن
  
  . هاذارمی نمگیبرات ته د. انقدر فکر نکن. نی بشی هان_
  

 و خودم هم دم؛ی همه برنج و خورش کشیبرا.  فکر بود؛ نشستی که توطور، همون
   گفت؛هی غذامون تمام شده بود؛ که هانبایتقر. مشغول شدم

  
 ی آشپزخونه، روی من اومدم تویمطمئنم وقت.  بهش فکر نکنمتونمی بچه ها، من نم_

 کی حداکثر دی رو آماده کرده؛ پس بانهای ایدرضمن، اگر کس.  نبودییگاز غذا
 ما رفته باشه؛ پس چرا، چراغ ها رو خاموش کرده بوده؟ دنی از رسشیساعت پ

 خچالی ی هم اون از تووظرف ساالد و سس ر.  خونه استی نفرتوهیمطمئنم، 
  .برداشته

  
   معترض گفت؛روژان

  
 نی فکر کردن؛ به ایاصال حوصله . خسته ام.  انقدر حرف مفت نزنه،ی هانی وا_

  .و ندارممزخرف هات ر
  
  نجاست؟ی ای بفهمم؛ کدی امشب هم بانی همستم؛ی من که خسته ن_
  

  . رفترونی بلند شد؛ و ازآشپزخونه بز،ی که غذاش رو تمام کنه، از پشت منی ابدون
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  . غذات رو بخورای ب؟یری کجا م_
  

   بادهن پر گفت؛خورد؛ ی ها داشت مزده ی که مثل قحطروشنا،
  
  .گرده یاالن برم.  ولش کن_
  
 که با دهن پر از غذا، حرف اد؛یبه خدا بدم م. اه.  عادتت رو ترک کننی روشنا، ا_
  .یزنیم
  
  .به من هم نگاه نکن.  غذات رو بخور؟ی کاربه من داری تو چ_
  

  . سالنی گذاشتم؛ و رفتم تونکی سی غذام رو، خوردم؛ و ظرفم رو تویباق
  
 اون ها ا،یاگر ماها. مئن بودم مطدم؛ی که دیزی چه خبره؟ از چنجای ادمیفهمی مدیبا

 اومدن رونی بی فاصله ی که توجاست؛ نی نفراهیرو جا، به جا، نکرده؛ پس حتما، 
 ی هم، تمام مدت توایماها.  به آشپزخونه، اون کار رو کردهایمن؛ و رفتن ماها

 ی مجهیپس نت.  زدی مغی اونجا بود؛ قطعا از ترس جیآشپزخونه بود؛ و اگر کس
  . آشپزخونه استیدم هنوز تو اون آم،یریگ
  
 و رو به روم رون؛ی از آشپزخونه اومد بایماها.  لبم اومدی روی فکرم، لبخنداز

  .نشست
  
   نه؟؛یکن ی تو حرفم رو باور م،ی ماه_
  
  ؟ی اشتباه نکرد،ی مطمئن_
  
  . آره_
  
  ها خاموش باشن؛ و در هم قفل باشه؟  خونه باشه؟ چراغی توی چطور ممکنه؛ کس_
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  .حتما از پنجره اومده. نمدوی نم_
  
 ظرف ساالد وسس رو ببره؛ و برنج و دیدرضمن، چرا با.  پنجره ها حفاظ دارن_

  خورش رو برامون آماده کنه؟
  
چون، اگر .  آشپزخونه استیمطمئنم تو.  سخت نپرسیسوال ها. ی ماهدونمی نم_
  .ی شدی متوجه مرون؛ی اومد بیم
  
  . تعجب نگاهم کردبا
  
  ! وا_
  
  .کن باور _
  

  . شدمبلند
  
  .نی حاال صبر کن؛ و بب_
  
  ؟ی بکنیخوا ی مکاری چ_
  
  . تا برگردمن،ی بش_
  

 فکر کردم؛ و رفتم سمت یکم.  کردمی آشپزخونه، و با نگاهم اطراف رو بررسرفتم
 ی خالی جاچیاما همه پر بودن؛ و ه.  کردمیهمه رو، دونه، دونه، باز م. ها نتیکاب

 یی باالیرفتم سمتش؛ درها. ، نظرم رو جلب کردکمد ته آشپزخونه.  نداشتیا
 رو باز ینیی پایدرها.  بودنشخص توش میها  بودن؛ و ظرفی اشهی که شنت،یکاب

  روژان با تعجب گفت؛.  زدمیکردم؛ و لبخند فاتحانه ا
  
  ! کمد؟ی ظرف ساالد، تو_
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  . آشپزخونه؛ و با تعجب به سمتمون اومدی اومد توایماها
  
  .هم ظرف ساالد نیا. دیی بفرما_
  
 اون وقت مر،ی گاز با تای پلوپز، خورش روی رو کرده؟ برنج تونکاری ای کیعنی _

  !ظرف ساالد هم جا به جا شده، و همش بدون سر و صدا بود
  

  . اومدی بسته شدن، در ورودیصدا
  
  ؟ی روشنا، در رو قفل نکرد_
  
  . رو؟ نهی در ورود_
  

  .از کردمدررو ب.  نبودی سالن؛ کسی تومی رفتهمه،
  
  شتونه؟ی کدومتون پی گوش_
  

 ی توم؛ی اش رو روشن کرد؛ و هر چهار نفر باهم رفتی گوشی چراغ قوه روشنا،
  .اطیح
  
   قفله؟اطی درح_
  
  . آره_
  
.  به طرف درمی چه خبره؟ رفتدمیفهم ی مدی بودم؛ اما بادهی ترسی کمنکهی ابا

  .دی کشغی جایماها.  قفل بوددم؛ی اش رو کشرهیدستگ
  
   شده؟یچ _
  
  .دمی دیزی چکی _
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  ؟ی چ_
  
  .هی مثل سایزی چهی. دونمی نم_
  
   کجا؟_
  
  . اون طرف_
  
 یزی چرخوندم؛ اما چاطینور رو اطراف ح. می که اشاره کرده بود؛ رفتی قسمتبه

 که یبه گربه ا. میدی کشغی هرچهارتامون ج،ی گربه ایباصدا. مشخص نبود
 قلبم ی زدم دستم رو روی، نفس، م که نفسیدر حا. کنارمون بود؛ نگاه کردم

  گذاشتم؛
  
  .نمی برو بب؟یگی می چگهی تو، د_
  

  ! همون صدا رو درآورد؛ و رفتدوباره
  

   گفت؛روژان
  
  .شهی معلوم مزیفردا همه چ.  خونهی تومی برگردنیایب.  بچه هاهی کاف_
  
  ... منی ول_
  
  .میکن یفردا، درموردش صحبت م. لطفا تمومش کن. من خسته ام. هی هان_
  
  . باشه_
  

.  رو برداشت؛ و رفت باالفشیروژان ک. روشنا در رو قفل کرد.  خونهی تومیبرگشت
  . روشنا رو دادم بهشیگوش
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  . شده بودمیاالتیحتما خ. دی ببخش_
  

   دستم رو گرفت؛ و گفت؛ا،یماها
  
 ما هم یول. ی باشدهی درسته، که فقط خودت اون صداها رو شنی درصورتن،ی ا_

 نی ارونی بوده؛ االن بی که هرکسنه،یاما مهم ا. ی نشدیاالتی خچیس هپ. میدیشن
 یزی نگران چدیپنجره ها هم حفاظ دارن؛ و االن نبا.  در هم قفلهنیخونه است؛ و ا

  خوب؟. میباش
  

  . تکون دادمد،یی تای رو به معناسرم
  
. خوابم ی مرمی و مدم؛ی آشپزخونه رو انجام میمن کارها. نی بخوابنی حاال هم، بر_

 نره رونی تنها بی شده، کسی چمیدیفردا هم،تا نفهم.  بده به من  رودایروشنا کل
  .لطفا

  
.  فکر کردمی ماهیرو تخت ولو شدم؛ و به حرفها.  اتاقمی گفتم؛ و رفتم توری بخشب

 اول -شهی مثل هم-پدرش . ستی نی خطرچی خونه، هیاالن تو. گفت یدرست م
 ی نعمت بزرگا،ی مثل ماهایداشتن دوست خوب. د خونه رو درنظر گرفته بوتیامن

  .دمی زدم، و خوابیلبخند. منبع آرامش بود. بود
  
  
  "ی صفرهیهان"
  
 گرفته دیاتاقم رو، نور خورش. دارشدمی کرد ؛ بی می چشم هام بازی که روی نوربا

چشم .  بودزیهمه جا قشنگ و شگفت انگ. بلند شدم؛ و رفتم سمت پنجره. بود
 خونه بود؛ نظرم رو یکی که، نزدیجنگل. ه جا رو ازنظرگذروندمچرخوندم؛ و هم

 وارد جنگل دی درست کرده بودن؛ تا نور خورشیانگار درخت ها، حصار. جلب کرد
بعداز شستن .  شدم و؛ اتاقم رو مرتب کردم الیخیب.  بودکی تاریبیبه شکل عج. نشه

  . اومدیازآشپزخونه صدا م. نییصورتم، رفتم پا
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  ؟ی ماه_
  
 زیپشت م. چشم چرخوندم.  بودزمرتبیهمه چ. رفتم تو آشپزخونه. دمی نشنیوابج
 برسونم، رفته زیتاخودم رو به پشت م.  حرکت کردهیرفتم جلو، سا. دمی دهی ساهی

.  توش پخش شده بوداری بود؛ و چند تا برگ کاهو و خی خالبایظرف ساالد، تقر. بود
اطراف رو نگاه .  سالنی و رفتم توتم؛خ باال اندایشونه ا.  و نگاه کردمزی مریز

 رو رهی که مطمئن بودم که قفله، اما دستگنی رفتم؛ با ایکردم و به سمت در ورود
اما .  نرفتمرونیاز در ب.  نبودیکس. با تعجب به اطرافم نگاه کردم. باز شد. دمیکش

.  نبودی کسچیه.  به اطراف زدمی کوتاهدی و درون؛ی در سرم رو بردم بیاز ال
  . برگشتم؛ و در رو بستمای ماهایباصدا

  
  !ه؟ی هان_
  
  . بله_
  
  ؟ی چجور؟ی در، رو تو باز کرد_
  
  ؟ی مگه، تو باز نکرد_
  
   آورد؛رونی شلوارکش ببی رو ازجدهایکل
  
  . من بودشی پدهایاما تمام مدت کل.  نه _
  
  ! در قفل نبودی ول_
  

  . اومد؛ و در رو باز کرد باتعجب
  
  ؟یری کجا م_
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   چه خبره؟نجای بفهمم؛ ادی با_
  
  .ای صبر کن؛ ماها_
  
 می گشتیهمونجور که م. میهمه جا رو با هم گشت. اطی حی توجه به حرفم، رفت تویب

 پشت ساختمون بود؛ که یکی کوچیباغچه . می پشت ساختمون رفتاطیبه سمت ح
 .میباتعجب به هم نگاه کرد. دیچ ی می پشت به ما اونجا نشسته بود؛ و سبزیخانوم

   شدم؛قدم شیپ
  
  . سالم_
  

  . زد؛ و بلند شدی لبخنددنمونی رو به سمت ما برگردوند؛ با دروش
  
  .نیخوش آمد.  خوشگلی سالم خانومها_
  
   شما؟_
  
 ی کران، وقتیآقا.  جلوترهابانی خهیخانه ام هم .  است خانم جانحهی اسم من مل_
 شماها ی کنه؛ و غذاهازی رو تمنجای اادی که بی رو گرفتن؛ فرستادن دنبال کسنجایا

 چارهیزورشان به من ب.  خانهنی به اادی قبول نکرد، بیاما کس. رو هم درست کنه
  . خودمی خانه رمی و غروب نشده، مکنم؛ ی کارهارو میمن هم گفتم؛ همه . دیرس

  
  . گفت؛ متعجب بودمی که تند، تند، میی حرف هااز
  
  !نجا؟ی اادی حاضر نشده؛ بی چرا کس_
  

   گرفت؛نییا رو پسرش
  
  ن؟ی بودن کوچه ها وخانه ها نشدکی متوجه تارن؛ی آمدی می وقت_
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  . وقت بودریخوب د.  چرا_
  
همه خانه هاشان رو ول کردن، .  خانم جانکنه؛ ی نمی اطراف زندگنیکس ا  چی ه_

.  گوشش بدهکار نبودچیه. دی خانه را هم، به پدرتان گفتم؛ نخرنیا. و رفتن
 چی خانه هم امنه؛ و هنیا. ترسن ی ارواح اعتقاد ندارن؛ و نمدخترهاش به" گفت؛ یم

  ". ندارهیمشکل
  

اخم کرده .  نگاه کردمایبه ماها.  تونستم حرفهاش رو هضم کنممی بودم؛ و نمتعجب
 امن گرفته بود؛ ی خونه هی پدرش نکهیقطعا، اون هم از ا.  فکر بودیبود؛ و تو

 ی خونه زندگنی اطراف ای حتیچکسی هده،یاما حاال که فهم. خوشحال بود
  . شوکه شده بودکنه؛ ینم
  

   رو گرفتم؛دستش
  
  ا؟ی ماها_
  

  . نبود؛ فقط شوک زده شده بودی ترسچی نگاهش هیتو.  کردنگاهم
  
 ی کارچیه.  داخلدییشما بفرما. نمیچ ی می ناهارتان دارم سبزی خانم جان، برا_

  .نمک ی صبحانه تانه آماده مام،یاالن خودم م. دیهم نکن
  

آروم، آروم، . دمشی گذاشتم؛ و به طرف خودم کشای ماهای رو، دور شونه دستم
  .نییروژان، ازپله ها اومد پا. در رو بستم. بردمش باال

  
  . سالم بچه ها_
  

  . کردای به ماهاینگاه
  
   شده؟یزی چ_
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  . نشستمششی مبل نشوندم؛ و پیرو  رو، ایماها
  
  !بی عجزی چهی _
  
  ؟ی چ_
  
  .کنه ی نمی زندگ  کسچی ه اطراف،نی ا_
  

  . و نشستشمونی اومد؛ پباتعجب
  
  ه؟ی منظورت چ_
  
 از کجا یکن یفکر م.  خدمتکار برامون گرفته؛ تا کارها رو انجام بدههی ،ی پدر ماه_
  اد؟یم
  
   کجا؟_
  
 نجای ای آدمچی هابون،ی و تا اون خنجا،ی راهه تا ایلی خیعنی.  جلوترابونی خهی _

  . کنهی نمیزندگ
  
  خوب چرا؟ _
  
  ! روح_
  

  . گرد شدچشمهاش
  
  ! روح؟_
  
 گفته؛ اون هم گفته؛ ما ی به پدرماهی اطراف روح داره؛ و هر چنی اگهیم.  آره_
   رو کرده؟نکاری چرا افهمم، ینم. می ندارزهای چنی به ای اعتقادچیه
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   روشنا اومد؛یصدا

  
 آروم و یندگ از شّر ما راحت بشه؛ تا با خانومش، زخواسته ی مست؟ی واضح ن_

  . داشته باشهیراحت
  
  . حرف رو نزن؛ اون پدرتهنی ا_
  
 فقط دوسال نکهیبا ا. استیپدرو مادر من ماها!  دلتون خوشه؟یچه پدر!  هه، پدر_

 مادر ازم هیمثل .  چند سال، فقط اون مثل کوه پشتم بودهنیاز من بزرگتره، اما ا
 زی داد؛ تا چی بهمون پول م داشت؟ فقطیاون مثال پدر چه نقش.  کردهیمراقبت م

  .می اش نشی و مزاحم خوشم؛ی ازش نخوای اگهید
  
  ! داشته باشهی قصد شومنی همچشه؛ی نملی دلنیاما ا. زمی عزدونمی م_
  
  .یچی هه؛ی هانیدونی نمیچی تو ه_
  

روژان . دی شدن در اتاقش به گوشمون رسدهی به هم کوبی برگشت باال؛ و صداهیباگر
  .ت؛ و پشت سرش رفت به ما انداخینگاه

  
  . بودخی مثل ا،ی ماهایدستها

  
  . نکنیخودخور.  نکنی تو رو خدا، فکراشتباهزمی عز؟ی ماه_
  
 آشپزخونه، و یرفتم تو.  نزدی مبل خم کرد؛ و حرفی پشتی حال، سرش رو، رویب

  شش؛یبراش آب قند درست کردم؛ و فورا برگشتم پ
  
  .و رو خدات. آب قند رو، بخور.  جونمیماه...ای ماها_
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بغلش کردم؛ و .  شدنی صدا جاریاشک هاش، ب.  خوردوانی لی از آب قند تویکم
  .دمیگونه اش رو بوس

  
اصال ما که . کنمیخواهش م.  خودت رو عذاب ندهینطوریا.  نکنهیگر.  فدات شم_

  ...میستی مطمئن نیزیاز چ
  

  .همون خانوم بود.  حرفم رو قطع کردی بازو بسته شدن؛ در ورودیصدا
  
  . برونجای ازا؟یدار ی چرا دست از سرمون برنم؟یری چرا نم_
  
 هی خواهرتون چرا گرن؟ی گی مینطوریخانم جان؟ چرا ا!  کردمکاری مگه من چ_
  کنه؟یم
  
 ی چگهی حالش رو، دنی شده؛ ببینطوری تو، دوستم ای باحرفها؟یکارکردی چ_
  . برو؟یخوایم
  

 از خونه ،یبا ناراحت.  اشاره کردم رونی بزنه که اجازه ندادم؛ و به بی حرفخواست
  .رونیرفت ب

  
  باشه؟.  تهرانمی برگردای ازت؛ اصال، بکنم یخواهش م.  نکن تو رو خداهی گر_
  

   نگاهم کرد؛ناراحت
  
  . شماها رو ندارمی ناراحتدنی پس؟ طاقت دمیخوب چکار کن. زمی عزدی ببخش_
  
. نمی رو ببای ماهای؛ اشکها اومدی مشیکم پ.  آرومش کنمدی چطور بادونستم، ینم

 و کرد؛ی مهیبرعکس روشنا، که زود گر.  شد؛ خوددار بودی وقت ناراحت مشهیهم
دوباره بغلش کردم؛ .  آروم و خوددار بودای انداخت؛ ماهای راه مدادیداد و ب

  . افتادمهیوخودم هم همراهش به گر
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  " کرانایماها"
  

 یحس م.  کردمیحساس پوچ ای اون خانوم، لحظه ای حرف هادنی از شنبعد
 تا خوددار باشم؛ و کردم؛ی ام رو میتمام سع.  آدم به درد نخور هستمهیکردم 
اما انگار کنترلش ازدستم .  که روشنا ازدواج کنهی بابا رو کنترل کنم؛ تازمانیکارها

  .خارج شده بود
  
ه رو  ضربنیشتری ازدواج کرده بود؛ تمام کارها دست زنش افتاده بود؛ و بی وقتاز
 هم با تی نبود؛ که با هم بحث نکنن؛ و در نهایروز. روشنا خورده بود  وسط نیا

 گهید.  شدی روشنا مقصر شناخته مخت؛ی ری که میی خانومش، و اشکهایگریباز
 ی شد؛ و بابا توشتری اون بی هاتی اذه کم،یتا بعداز نامزد. میکرد ی عادت ممیداشت

  .کرد ی گفت؛ اطاعت میه م کیزیو هر چ. مشتش مثل موم شده بود
  
 خواست تا یاز بابا م. دمی حرفهاشون رو شنی رو که باتفاقی ره اون روزی نمادمی

  . کنهرونی خودمون بیما دو تا رو از خونه 
  

 کرد؛ خسته شده می که یی صحبت کردم؛ انگار خودش هم از رفتارها و کارهاباپدرم
  !جادو اش کرده بود که به اون زن داشت؛ انگار یاما عالقه ا. بود

  
 یاما وقت. خوشحال شدم.  آروم بشهی شمال؛ تا کممیای داد؛ بشنهادی روشنا، پیوقت

اما .  دلم افتادی تویبی عجی دلشوره دم؛ی بابا و اون زن رو دزیاستقبال شک برانگ
  . نکردمیبه خاطر روشنا مخالفت

  
.  خراب شده بود سرمی و زمان رونی حرفها؛ انگار زمنی ادنی هم که با شنحاال

 رو یاما خواهرم کس. من، روحان رو پشتم داشتم.  روشنا، قلبم مچاله شدیباحرفها
 بود؛ و زتری که خودم بزرگش کرده بودم؛ و از جونم برام عززمیخواهر عز. نداشت

  . نگمیزی وچنم؛ی آروم بشتونستم ینم.  عذابش بدهخواست یحاال پدرمون، م
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.  اومدم؛ و رفتم سمت اتاقمرونی بهیاز بغل هان. ردم تحمل کی بود؛ هرچی کافگهید
آنتن .  کردمداشی رو، کردم؛ تا بالخره پر،وی رو، زفمیک.  ام گشتمیدنبال گوش

  .نداشت
  
   ...یلعنت...یلعنت...یلعنت.  اه_
  

 از اشکش سیروشنا، با صورت خ.  دستهام فشاردادمی تخت نشستم؛ سرم رو تویرو
  ؛ و لباسم رو برداشتم تا بپوشم؛بلند شدم. ستادیکنار در ا

  
  ؟یکن ی مکاری چ_
  
  .میگرد ی برم_
  
   کجا؟_
  
  . خونه_
  
 رو نجایفعال، فقط هم.  برامون نذاشتهیکدوم خونه؟ اون جادوگر خونه ا.  هه_

  .گهیبس کن د. با توام. میدار
  

 و د؛یلباسهام رو ازدستم کش.  و ناراحت بودیعصبان. نگاهش کردم.  رو گرفتدستم
   تخت انداخت؛یرو
  
  ؟یدیفهم. میر ی جا نمچی ما ه_
  

 جواب دادن به روشنا داشته باشم؛ ی برای که فرصتنی روژان، بدون اغی جیباصدا
 ی خونییروژان وسط سالن، با دستها. نیی پامیدی و دومیهر دو به هم نگاه کرد

  .کردیدستهاش نگاه م  بود؛ و با وحشت به ستادهیا
  

  .نگاهش کردم سمتش، و با تعجب رفتم
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   شده؛ روژان؟ی چ_
  
 یتو.  صورتم رو شستم،یی و رفتم دستشونییاومدم پا...  دونمینم...  دونمینم_
 برگشتم یوقت.  بودستادهی ایی دستشوی پشت سرم شدم؛ گوشه ه،ی ساهی متوجه نهیآ
  .هی دستهام خوندمیببندم، که د  آب رو ریخواستم ش.  نبودیزی چه؛ی چنمیبب
  

به روشنا .  بشهزی آب گرفت؛ تا تمریش ری آشپزخونه بردش؛ و دستش رو ز سمته،یهان
  .نگاه کردم

  
 نجایهم. ذارمی اون خونه نمیاما من، پام رو تو.  تو، با اون دو تا برگرد؛ تهران_
  .مونمیم
  
  .ذارمی من تنهات نم_
  
  .بهشون بگو، برن.  باشه_
  
  .کردنیه نگاهم م و روژان، از آشپزخونهیهان.  به سمت اتاقش برگشتو
  
  .نیدی خودتون که شن_
  

 ی خوب بود؛ البته اگر مشکلی زندگیبرا.  مبل نشستم؛ و به خونه نگاه کردمیرو
  . دو طرفم نشستنهیروژان وهان. نداشت

  
  ه؟ی چ_
  
  ! هامی خوش بگذروننجا؛ی امی ما اومد_
  
  . تعجب نگاهشون کردمبا
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  ن؟ی برنیخوا ی نم،یعنی حالتون خوبه؟ _
  

  . دادنونسرتک
  

   گفت؛هیهان
  
  ! بزن قدش؟یموافق. می بترکونشهی و مثل همم؛ی خوش بگذرونمیخوا ی م_
  

 ی زدم؛ و دستم رو، رویلبخند.  گذاشتهی دست هانی دستش رو، روروژان
 ی و اون هم با خوشحالن؛یی موقع روشنا ازپله ها اومد پانیهم. دستهاشون گذاشتم

  . دستم گذاشتیدستش رو، رو
  
 یبی و غربی عجشهی تازه و مثل همی هامی شد تصمی مه،ی هانطونی شیم ها چشیتو

  . واقعا خوشحال بودم" وروژانهیهان" مثل ،ی خوبیاز داشتن دوستها. دیرو د
  

. میحاضر کن  آشپزخونه؛ تا صبحانه رو می رفتهی من و هانن،یری اون اتحاد شبعداز
 برداشت؛ و به اری گوجه و خهی هان. باربند رو باز کنناط،یروشنا و روژان هم رفتن ح

 آلبالو ی و کره و مورباری پنخچالی یمن هم تند، تند، از تو. خودش خرد کردقهیسل
حتما همون .  بودزی میدو تا نون تازه رو. شتم گذازی می اوردم و رورونیرو ب

 بد باهاش حرف یلی خهی خدا، هانی واحه؟ی بود؟ ملیاسمش چ.  بوددهیخانوم خر
  .می کنی حتما ازش عذرخواهدیبا. زد
  
  .ی هان_
  
   جونم؟_
  
  .ی باهاش بد برخورد کردیلی اون خدمتکاره، خ_
  
 ی برات میاگر اتفاق.  بد بودیلی اون لحظه، حالت خیتو. دست خودم نبود.  آره_

  ...شدی اگر حالت بد م؟یافتاد چ
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  نبالش؟ دمیبعد صبحانه بر.  نداشتیری که تقصچارهیاون ب. شدی نممیزیچ.  نه_
  
  .میستی ما که، خونش رو بلد ن_
  
  .میکن ی مدای پم؛یپرس یم. هی اونطرفابونی گفت خ_
  

  . و سرتکون دادد؛ی کشیپوف
  
  . قربونت برم_
  

 ی ظرف خالی کردم؛ مربا رو توی که بچه ها رو صدا می و در حالدم؛ی رو بوسلپش
نه، قاشق رو  آشپزخوی که اومد تونیروشنا به محض ا. دادی می خاصیبو. کردم

 رنگ ی ب  دفعه، صورتشهیاما .  دهنش گذاشتی از مربا رو تو یازدستم گرفت و؛ کم
   نگاه کردم؛ وپشت سرشهی هانهبا تعجب ب. دی دوییشد؛ و فورا به طرف دستشو

پشت .  دهنم گذاشتمی رو هول دادم، از وحشت دستم رو، روییدر دستشو. دمیدو
 حال ی و بد؛یلرز یدستهاش م. نداشت ورتش  آورد؛ و رنگ به صیهم خون باال م

 مبل نیکتری نزدی و رواد؛ی برونی بییروژان کمکش کرد؛ تا از دستشو. شده بود
  . کردمزیبا دستمال صورتش رو تم. نشوندش

  
   شد روشنا؟ی چ_
  
 جیسرم گ.  گلوم رو سوزونددی خوردم؛ مثل اسیوقت. دادی خون میمزه ...  اون _
  .ای ماهاره؛یم
  
  .ارمین آب قند م اال_
  
.  مربایچشمم افتاد؛ به کاسه .  و آب قند رو آماده کردمدمی سمت آشپزخونه دوبه

 مربا ی رهی شی تواه،ی سیکرم ها. رفتم جلوتر. خورد ی توش تکون میزی چهیانگار 
  .رونی بانی بخواستن ی و مدن؛یلول یم
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  هیان... ا ... ها.. ها_
  

 ی بلندنینگاه کرد؛ و ه. به کاسه اشاره کردم. ه آشپزخونی با عجله اومد توهیهان
 رفت؛ و از همون ی مربارو برداشت؛ و به طرف در ورودشهیبعد هم کاسه و ش. دیکش

هنوز .  رو از دستم گرفتوانیروژان، ل. جا، هر دو رو، به طرف باغچه پرت کرد
  .شوکه بودم

  
  ت؛نگران گف. می نشستهی دستم رو گرفت؛ و با هم کنار بقه،یهان

  
.  بهترهیلیخ. می طرفی با چقای دقم،ی چه خبره؟ اگر بدوننجای ام؛ی بفهمدی با_

 تی اذم؛ی فقط خودمون دار،ینطوریا. می بکندی کار بای چمی دونیحداقل م
  .میش یم
  

 حال یب. به روشنا نگاه کردم.  تکون داددیی تای سرش رو تند، تند، به معنروژان
  .دیلرز یبود؛ و هنوز م

  
  دونه؟ی می چم،ینیبب. میری از اون خانوم کمک بگد،ی با_
  

 دم؛ی کشبمی به صلی انداختم؛ و دستنهی به آینگاه. شالم رو سرم کردم.  اتاقمرفتم
  .نییو برگشتم پا

  
  ؟یای میهان.  رو بدهچییروژان، سو_
  

 رو بهم چییروژان هم سو.  سرتکون داد؛ و به سمت اتاقش رفت، تا آماده بشههیهان
 هیهان.  رفتمرونی رو، روشن کردم و به سمت بنی رو باز کردم؛ و ماشاطیحدر . .داد

 که ،ی اصلابونیبه طرف خ.  نشستنی ماشی رو بست و تواطیبا دو اومد؛ در ح
 یقطعا، اگر تو.  بودی ساکتابونیخ. می بود؛ حرکت کردی بعدی هاابونیمتصل به خ

 و دم؛یچی پی بعدابونی خی تو.میکرد ی شک م یهمه خلوت  نی به ام؛ی بوددهیروز رس
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 مشغول جا ،یرمردیپ.  مغازهیرفتم تو.  شدمادهی مغازه نگه داشتم؛ و پنی اولیجلو
  . قفسه ها بودنی بل،ی وساییبه جا

  
  . سالم_
  
  ؟ی الزم دار یچ.  سالم دخترم_
  
. کنن ی ما کار میالی وی توی خانومهی.  گشتمی آدرس مهی دنبال دیببخش.  بله_

 شه یاگه م. ستمیآدرسش رو بلد ن.  رو جا گذاشتنی الهی از رفتن؛ وسامروز، قبل
  .دیکمکم کن

  
  ه؟یفقط اسمشان چ.  حتما_
  
  .نی کنن، همی اونجا کار مم؛یدون یفقط م. میدی ما تازه رس_
  
  ن؟یکدام خانه هست.  خوبیلی خ_
  
  . مشرف به جنگلیخونه .  مهتابیکوچه _
  
 رفت؛ من هم پشت رونیاز مغازه ب. اهم کردباترس نگ.  بوددهی وضوح رنگش پربه

تشکر کردم؛ و سوار .  رو نشون داد؛ و برگشت داخلیبا دستش خونه ا. سرش رفتم
  . شدمنیماش

  
   شد؟ی چ_
  
  . همونجاست؟ینی بی رو می اون در آب_
  
  . جلو پارک کننیپس هم.  باشه_
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زنگ گشتم؛  دنبال یهرچ. می شدادهیهردو پ.  رو خاموش کردمنی در، ماشیجلو
 اون خانوم یبالخره مجبور شدم، با دستم به در بزنم؛ که صدا.  نکردمدای پیزیچ

  .اومد
  
  . آمدمه؟ی ک_
  

 زد؛ و تعارف یقی بعد لبخند عمیول.  ما، اول تعجب کرددنیبا د.  رو باز کرددر
  . داخلمیکرد، بر

  
  ن؟یبهتر شد.  خانم جانن،ی خوش آمد_
  
  .به لطف شما.  خوبم_
  
  .ارمی مییاالن براتان چا. نینی بنش_
  
  .می مزاحم شدنی همی برام؛یباهاتون کار داشت. نیزحمت نکش.  ممنون_
  
  . خودمیشماهام، مثل دخترا.  شمان،ی خانم جان؟ مراحمه؛ی چه حرفنی ا_
  

   گرفت؛ و گفت؛نیی سرش رو پاه،یهان
  
رف ها رو  چطور اون حدم؛ی بد شد؛ نفهمای حال ماها،یوقت.  بابت صبح متاسفم_

  .زدم
  
  ن؟ی کارم داشتیچ.  سرتان خانم جانی فدا_
  
   خونه؟نی باهامون برگردشه،ی م_
  
  .امی االن منی چرا که نه؟ هم_
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 با تعجب هیهان.  زرد بزرگ برگشتی کدوهی با قه،ی رفت؛ و بعد از چند دقی اتاقیتو
  د؛یپرس

  
  ه؟ی چی برانی ا_
  
  .نی انگشتانتانه با غذا بخور بپزم؛ کهیناهار.  ناهار امروزتانهی برا_
  
 جالبش، و طرز رفتار و یلهجه .  به لبم اومدی لبخنداری اختی اونهمه محبتش، باز

  . گذار بودریمحبتش، واقعا تاث
  

...  
  

روژان . روشنا، به نظر حالش بهترشده بود. می خانوم، به خونه برگشتحهی ملهمراه
  :ا گفت مدنی مرتب کردن آشپزخونه بود؛ که با د مشغول

  
   شما آخه؟نییکجا.  قربونتون برم_
  
سرش رو تکون داد، .  نگهیزیو االن چ.  اشاره بهش فهموندم؛ که فعال ساکت باشهبا

 آشپزخونه ی خانوم هم گفت؛ توحهیمل.  رفترونی نزد؛ و از آشپزخونه بیو حرف
  .دهی و خودش همه کارها رو انجام مم؛ینمون

  
 رو، میروسر. من هم کنار بچه ها نشستم. ارهیرو درب رفت اتاقش؛ تا لباسهاش ایماها

   مبل انداختم؛ و گفتم؛یرو
  
دارم . نجای چه خبره امینی تا ببم؛ی بکشرونی زبونش حرف بری از زی جورهی دی با_
  .ی از فضولرم؛یمیم
  

  : بهش رفت؛ و گفتی چشم غره اروژان
  
  .یدیفنا م  و همه رو به شه؛ی ات شروع می بعدش هم، که کاراگاه باز_
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  ن؟یفتی خطر بی باعث شدم؛ شماها تویمن ک.  جوک نگو_
  
 اش یاصال هم ما رو قاط. ی خطرناک نکردی وقت کارهاچیتو که ه. اصال.  اوه_

  .ینکرد
  
خودتون هر . دی من شرکت کنی کارهایمن که از شماها نخواستم؛ تو.  نندازکهی ت_

  .جانمی ه  وسطنیدی پریبار مثل نخود م
  
 ادتی بار نیآخر. ی که االن زنده نبودم؛ی کردیره، اگه هر بار کمکت نم آخه خ_
. رهی نمادمی چوقتی ه؟ی داردنی حس پری گفتی پشت بوم، می لبه ی رفتست؟ین

 اومد، گرفتت؛ که ایآخرش هم ماها. چقدر فحش بارت کردم؛ تا دلم خنک بشه
  .ی رو هم بنداز چارهی بود، اون ب کینزد

  
  . هم خوب بودیلیخ.  افتادی نمی اتفاقچیه.  حرف مفت نزن_
  

   اومد؛ و گفت؛نیی از پله ها پاایماها
  
  .گهی دنیبس کن. نیبازم که شما دو تا شروع کرد.  بابای ا_
  
  به.  نچرخینجوری ما اشی پ؟یدی پوشهی چنینگاه تو رو خدا، ا.  منی اطاعت بانو_

  .شهی مون میروحان حسود
  

  . سرمی تود؛ی رو کوبیرومبل
  
  .حرف مفت نزن. زی هشعوری ب_
  
 رمی بم  کنم؛ خب؟ حرف نزنم؟ بهت نگاه نکنم؟ خب بگوکاریبگو چ.  باشه بابا، نزن_
  .گهید
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  م؟ی بگدی بای چ؛یفکر کرد. وونهی د_
  
  . زد تو فکرمرجهی روژان نخود مغز، شنیا.  اوه نه_
  
  .هی حرف زدنت و درست کن؛ هان_
  
  .ایخوبه خودت تازه فحشم داد!  اه_
  
  . نگفتیزیروژان که چ.  حقت بود؛ی کردیزی ه_
  
  . نکن؛ خواهر منانی اندامو نما_
  

  . و زدن تو سرمدن؛ی سه خندهر
  
  .می همش مال روحان نخواستم؛یتسل. باشه.  خبیلی خ_
  

   ازم گرفت؛ و گفت؛یشگونی نایماها
  
  . بس کن_
  
   گفتم؛می تسلی درد، صورتم جمع شد؛ و به نشونه از
  
  . چشم-
  
  م؟ی کنکاری خوب چ_
  
  .می پرسی رو مزی و همه چشش،ی پمینی شی بعداز ناهار، م_
  
  . باشه_
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بعد از شستن .  ناهاری خانوم صدامون زد؛ براحهی بود؛ که ملکی حدود ساعت
 اطراف، و از یاز خونه ها. می مبل نشستی خانوم روحهی ناهار، همراه ملیها ظرف

  دستش رو گرفتم؛ و گفتم؛. هی قض به اصلمیدی تا رسم؛یآدمهاش حرف زد
  
  ه؟ی چن؛ی که گفتی ارواحهی قضمی بدونم،ی کنجکاویلی راستش خ_
  
  . بودی بار که گفتم؛ حالتان بد شد؛ کافهیهمون .  نه خانوم جان_
  
  .گهی دنیحاال بگ.  اش فرق داشتهی اون قض_
  
  فتاده؟ی شماها نی برای اتفاقچی تا حاال، هشبی د_
  
  .ردم؛ و سر تکون دادم بچه ها نگاه کبه
  
  ن؟ی برق ها رو روشن نذاشتن؛ی رفتی شما وقتشبید.  افتادهیبی عجی اتفاق ها_
  
   بود؛ به جز برق کوچه، درسته؟کی همه جا تارنی آمدیاما وقت.  گذاشتم_
  
  ... و ساالدتونن؛ی که درست کردییغذا.  آره_
  
   کرده بود؟ریی جاشون تغ_
  
  ! درسته_
  
  تانم افتاده؟ خودی برای اتفاق_
  
  . شده بودی روشنا بعداز خوردن مربا، خون باال آورد؛ و روژان هم، دستهاش خون_
  
  : گفت  روشنا نگاه کرد؛ وبه
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  مربا کجا بود؛ آخه؟. مواظب خودت باش.  براترمی بم_
  
 نکهیبعد از ا.  بودی جورهی بود ؛ چون ی خونگیبه نظرم مربا.  بودخچالی ی تو_

  . توش پر از کرم شده، انداختمشمیدی دحال روشنا بد شد؛
  
  . هم نبودهیی مرباچیه.  مربا نذاشتم؛ خانم جانخچالی ی من که تو_
  
  ... پس چطور_
  
جانتان به . نی بماندینبا. نی برنجای از ادیفقط شماها با. نجای اهی مسائل عادنی ا_

  .افتهیخطر م
  
 منطقه رو گرفتن؛ و نی چرا ا هستن؟ی اونا چه موجوداتنیبگ. می برگردمیتونی ما نم_

  کنن؟ی متیهمه رو اذ
  
 همه باغ نجاهایا. من کوچک بودم. شهی سالها پی براهی بگم خانم جان؟ قضی چ_

 ی بود؛ که خانه عیشا. چطور بگم؟ خانم جان... اما آن جنگل. قشنگ و آباد. بود
  .گردهی برنمگری به آن جنگل داخل بشه؛ دی وسط آن جنگله و هر کسطانیش
  

 مسافرها به ی پانکه،یتا ا.  کردی اطراف رفت و آمد نمنی ای گذشت؛ و کسسالها
.  تمام مناطق اطراف رو فروخته بودیشهردار.  آزاد شدیالسازی باز شد؛ و ونجایا

 فقط داخل جنگل ممنوعه؛ و اطراف جنگل گفتن؛ی هم می جواب اعتراض اهالیتو
  . ندارهی مشکلچیه
  

 نکهیتا ا.  خوب بودزی سه سال اول، همه چ- شد؛ دویون اطراف مسکنیای همه یوقت
 که نیمثل ا.  منطقه، اصرار داشتن برن داخل جنگلی آمدن توستیچند تا تور

  ... بود؛ وارد جنگل شدنیجنگل براشان جالب بود؛ و هر بالخره هر طور
  

 کیتا . یاو هم با سرو بدن زخم.  آمدرونی نفرشان زنده ماند؛ و بکیفقط  ... اما
 کی هفته، کیبعد از .  حرف بزنهی کلمه ای تانست حتی بود؛ و نممارستانیهفته ب
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 خواد ی مدنیبعداز چند ساعت، فهم.  شدرهی خیی جاکیروز، مثل شوکه شده ها به 
 و درشت زی شد؛ ریاون روزها تمام مسائل مربوط به او، همه جا پخش م. حرف بزند

  . رسوندنی افتاد رو مردم به هم می میمهر اتفاق
  
   گفت؟ی اون چ_
  
 طان،ی شاری در اختیارواح و جنها.  منطقه ممنوعه ستنی به بعد، انی گفت؛ از ا_

 مناطق نی ای ها را صاحب شدند؛ و هرکس توابانیتمام مناطق اطراف جنگل و خ
  . کنندی می کند؛ را قربانیزندگ

  
 تهای آزار و اذاما کم، کم،.  ستعهی گفتند شای کرد؛ و می نمی توجهی کسلیاوا

 نجایبعد از آن، همه از ا.  سه تا خانه، تمام ساکنانش کشته شدندنکهیتا ا. شروع شد
 نجا،ی ایاهال. طانهی شنی گفتن؛ نفری ممنوعه شده بود؛ و همه مابانی خنیا. رفتند

  . بودنطانی شعیاما انگار مط. به ظاهر مسلمان بودن
  
   که زنده مونده بود؛ هنوز هم هست؟ی اون_
  
 گفتن یم.  به حرف آمد؛ مردنکهیاون بنده خدا، دو روز بعد از ا.  نه خانوم جان_

بدنش کبود شده بود؛ و . انگار عذابش داده باشن. بهش شوک وارد شده بود
  .چشماش تا آخر باز بود

  
 نی سنگیلی همه امون خی بود؛ و هضمش برایبیداستان عج.  فکر بودی توایماها
 خانوم، درمورد جنگل، قرار شد؛ هروقت خودمون تنها حهیل میبعد از حرفها. بود
 یفکر اون حرفها، راحتم نم.  استراحتی برامیرفت. می در موردش صحبت کنم؛یشد

 فکر رو نی بچه ها هم، هما بدونم اونجا چه خبره؟ قطعخواست؛یدلم م. ذاشت
تما برم  حدیبا.  رو تجربه کنمدی جدجانی ههی خواد؛ی ترس، دلم میبا کم. کننیم

   چه خبره؟نمیاونجا، بب
  

 خانوم داشت؛ حهی گاز بود؛ و ملیشام رو.  استراحت؛ رفتم آشپزخونهی کمبعداز
  .کردیآشپزخونه رو مرتب م



  کیاسرار جنگل تار

  
goldjar/me.Telegram 

 

38

  
  .شهی مکی هوا تارگهیکم، کم، د.  خونهنیبهتره قبل از غروب، بر. نی خسته نباش_
  
   بمانم؛ خانم جان؟نجایامشب رو ا... نی خوای م_
  
  .نی خونه، استراحت کننیبر.  امروزن؛ی خسته شدیلیخ. تتون درد نکنهدس.  نه_
  
 که ای آمد؛ شی پی نکرده مشکلی خانم جان، هروقت از شب، اگر خداگمیم.  باشه_

  .نی کناطیفقط احت.  قدمتان سر چشمهامنیای بن؟ی خانه منه که بلد هستن؛یدیترس
  
  . چشم_
  
  ؟ خانم جان،ی نداریکار.  بالی چشماتان ب_
  
  . نه، باز هم ممنون_
  

  . رفتبالخره
  

  .می سالن نشستی ها اومدن؛ و توبچه
  
  . دارمی فکرهی _
  

 هم، ایماها. ته نگاهشون، ترس مشخص بود. هی حرفم چدونستن؛ی همشون مانگار
  .اوردمی به زبون مدی بایول.  مخالفهدی فهمشدیم
  
 کردم؛ و مطمئنم  برگشتی هم براییفکرها.  وارد اون جنگل بشمخوام،ی من م_

  . رهی مشیدرست پ
  

  : گفتروژان
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  . حماقته_
  
  .ی روژهی عالنیا. جانیه.  تجربه ستهی.  نه_
  
  . مطمئن بودشهینم. دونمی نم_
  
  ! با مننشی تضم_
  
 وونهی آخرش هم، مثل اون مرده دم؟ی که سالم برگرد؛ی کنی منی تضمی چجور_

  م؟ینش
  
 طانیما اگر همراهمون باشه؛ اگر واقعا ش استم؛یدرسته اهلش ن. ارمی من قرآن م_

  . باهاشهشهی هملی هم، انجایماها.  باهامون ندارهیاونجا باشه؛ کار
  
  م؟ی اگه راه رو گم کن_
  
.  بستهی جنگل واسه گم نشدن، نخ به درخت می طرف تودم،ی مستند دهی ی تو-

  .می کارو کننی ام؛ی تونیماهم م
  
 کتابها نی با ای تونی اونها رو، که نم؟یه؛ چ اونجا باشیوونیاگر ح.  خوبیلی خ_

  . سرجاشونینگهشون دار
  
  .می باشی دنبال اسلحه شکاردی با_
  
  . حرفش رو هم نزن_
  
  . شهی بدون اسلحه که نم_
  
  .بس کن.  شهی با اسلحه هم نم_
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  . ترسنی مشی ها از آتونیح. می کنی درست مشیآت.  خوبیلی خ_
  

  : گفتایماها
  
  .هی بزرگسکیر. ونم، قبول کنم تی من نمی ول_
  
   مگه نه؟؛یایروشنا تو م.  حرف مفت نزن_
  

  . و قبول کرداورد؛ی خودش نی زد؛ اما به روی صورتش موج می توترس
  
  .یای بدی موافق، بای که با وجود سه را؛ی پس، فقط تو مخالف_
  

  .نهی شام و بچزی و رفت آشپزخونه؛ تا مد؛ی کشیپوف
  

  .دمیچشمام و مال. ارشدمدی در اتاقم، بیباصدا
  
  ه؟ی ک_
  

  .ومدی نییصدا
  
  ؟یی توی ماه_
  

 تخت بلند شدم؛ و رفتم سمت یاز رو. دی رو، دیزی شد چی بود؛ و نمکی تاراتاق
دوباره برگشتم سمت .  زدم؛ روشن نشدی کردم؛ اما هرچداشی پیبه سخت.  برقزیپر

چراغ قوه اش رو، روشن  کردم؛ و دای ام رو پی رو گشتم؛ و گوشی پا تختیرو. تختم
. رفتم به طرف در، در رو باز کردم.  مشخص نبودیزی اتاق چرخوندم؛ چیتو. کردم

  .رونی روم به سمت راهرو گرفتم؛ و رفتم بینور رو جلو.  بودکیراهرو کامال تار
  
   بچه ها؟_
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  .ومدی نیی هم صداباز
  

  . رو از راه پله، به طرف سالن گرفتمنور
  
  نجاست؟ی ای کس_
  

باز هم . برگشتم؛ و نور رو به اطراف چرخوندم.  از پشتم رد شدی کسکردم؛ حس
   سرم، و گفتم؛یزدم تو.  نبوددای پیزیچ
  
  . شدمیاالتی خ_
  

با تعجب در رو باز کردم؛ و نور رو به سمت داخل . در بسته بود.  سمت اتاقمبرگشتم
  .موش کردم رو خایبرگشتم به تختم، و نور گوش.  نبودیزیباز هم چ.. گرفتم

  
 تخت یدوباره رو. دمی شنی نامفهومی هم گذاشتم؛ صدای چشمهام رو، رونکهیهم

.  به وجودم افتاده بود،یحس ترس بد.  به اطراف نگاه کردمیکی تارینشستم، تو
 چقدر گذشت؛ تا دلم آروم دم؛ینفهم. دمی سرم کشی و پتو رو، رودم؛یلبم رو گز

  . بالخره خوابم بردی کدمیبشه؛ و نفهم
  

  .دمی روژان رو شنیصدا
  
  .می بچرخکمی رون،ی بمیپاشو بر. ظهرشده. نمی پاشو بب؟ی هنوز خواب_
  
  .کردی بود؛ و نگاهم مستادهی در ایروژان جلو.  چشمهام رو باز کردمی سختبه
  
  ؟ی روژ_
  
   هوم؟_
  
  .ای ب_
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  . و کنارم نشستاومد؛

  
  ؟ی کال خواب بودشبی د_
  
  !چهاربه بعد هم بابچه هاش. کردمی می روح بازهی تا ساعت چهار داشتم با.  نه_
  
  . گفتمی لوس نشو؛ جد_
  
خودت که اخالقم رو .  درصد فکر کن؛ من شبها از رختخوابم بلند بشمهی تو _
   شده حاال؟ی؟چیدونیم
  
 یاما کس. نیداری بتونیکی دیاول فکر کردم؛ شا.  اتاقم بودی تویزی چهی شبی د_
  .دمی ترسیلی خی روژیوا. دارنبودیب

  
  .رونی بمیپاشو صبحانه ات رو بخور؛ بر. ی شدیاالتی خ؛ی از بس بهشون فکر کرد_
  
  ! جنگلمی بردیبا.  نه_
  
  .می روز خوش باشهی بذار نم؛ی جوک نگو بب_
  
  .هی چهی قضنمی ببدیبا.  تحمل کنمگهی دتونم،ی من نم_
  

   بلند شد؛  بهم رفت؛ وی غره اچشم
  

 ی حاضری غذا  خانوم، داشتحهیمل.  آشپزخونهی صورت، رفتم توبعدازشستن
  .کردیدرست م

  
  .ریصبح بخ.  سالم_
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  ریصبح شما هم بخ.  سالم خانم جان_
  
  .هی هاننیبگ. سختمه.  خانوم جاننی انقدر بهم نگ_
  
  . چشم_
  

 و جلوم گذاشت؛ تشکر ختی رییبرام چا. زنشستمی و پشت مدم؛ی اش رو بوسگونه
  . آشپزخونه اومدیروشنا تو. م از صبحانه خوردیکم. کردم

  
  .گهی زود باش؛ د؟ی تو که هنوز حاضرنشد_
  
  .امی من با شما نم_
  
   چرا؟_
  
  . کاردارمیی جا_
  
  ! کجا؟_
  
   خانوم نگاه کردم؛ وآروم گفتم؛حهی ملبه
  
  . جنگل_
  
  ؟ی اوونهی تو د_
  
بچه  شی پاطی حی خانوم تشکرکردم؛ و رفتم توحهیاز مل. رونی رفت بتی با عصبانو

   گفت؛ی عصبانایماها. ها
  
   اونجا؟ی بریی ذارم تنهای می فکر کرد؟ی کنی چه غلطیخوای م_
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  .ی توکه مخالف بود_
  
  .ی ذاری آدم نمی برای اگهی راه د،ی انقدر احمقی وقتیول.  هنوز هم مخالفم_
  

  : گفتروژان
  
  .آروم باش. ای ماهاهی کاف_
  
 رم ی االن منیو چون احمقم، هم. قم من احمگه؛یدرست م. بذار بگه.  نه روژان_

  !اونجا
  
  ! بس کنهی هان_
  
 ی توشه؛ی مازمی نکردمی که فکر میلیوسا.  اتاقمی بهشون، برگشتم توتی اهمیب

. دمی ام رو هم برداشتم؛ و لباسم رو پوشیکاله و بارون.  ام گذاشتمی پشتیکوله 
.  رو نگاه کردمیرور ضلی کمد وسایتو. نیی رو برداشتم، و رفتم پالمی موبایگوش

 هم برداشتم؛ با دو تا ی گلوله نخ بافتنهی.  کمد بودیتو... چند تا چراغ قوه وشمع و
 ی کوله ی برداشتم؛ و توی هم مقدارخچالی ی توی آماده یاز غذا.چراغ قوه 

  . که روژان ماسر راهم سبز شداطی حیخواستم برم تو.  ام گذاشتمیپشت
  
  . صبر کن_
  

  . کردمنگاهش
  
  .می ریبا هم م _
  

  ی و بن؛یی آماده ازپله ها اومد پاا،یماها.  مبل نشستمی هام رو باال دادم؛ و روشونه
 کمی نداره؛ بیطاقت قهرکردنش رو، نداشتم؛ اما ع. اطی حیتوجه به من رفت تو

 نی ماشیروشنا و روژان هم اومدن؛ و تو! ینطوری ام؛یدونی قدر هم رو مشتریب
  .مینشست
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  . هاستی نی راهم؟ی برنیمه با ماش الزگم؛ی م_
  

   گفت؛روژان
  
 جنگل باشه؛ که اگر ی جلونیالاقل ماش. می ری کجا ممی خانوم که نگفتحهی به مل_

  .میی بفهمن اونجام؛ی افتاد؛ و تا شب برنگشتیاتفاق
  
  . باشه_
  
  . دادای رو، به ماها ی خانوم اومد؛ و بقچه احهیمل
  
  . مانمی منتظرتون منجایمن هم. نیبرگرد و سالمت ن؛ی مواظب خودتان باش_
  

 ؛ به قه،ی و بعداز چند دقم؛یراه افتاد.  رو روشن کردنی و روژان ماشم؛ی کردتشکر
   جنگلیورود

  
  .میدیرس

  
 از یقسمت.  خطرمرگ روش بودی تابلو  بودن؛ ودهی تا دور جنگل، فنس کشدور

 وارد جنگل ییز هم کسافنس پاره شده بود؛ و معلوم بود؛ بعداز اون اتفاق ها، با
از فنس رد شدم؛ و منتظر .  مضطرب بودنیکم. به بچه ها نگاه کردم. شده بودن

 شد؛ ی مکتری تارم؛ی رفتی جلوتر میهرچ. میدونه، دونه، اومدن؛ و راه افتاد. موندم
  . و کوله ام رو باز کردمستادمیا.  شدی تر منی جنگل سنگیو فضا

  
  .نی چراغ قوه هاتون رو روشن کن_
  

 درخت، به نیکترینخ رو برداشتم؛ و به سمت نزد.  قوه رو، روشن کردمچراغ
جلوتر  . میو راه افتاد.  نخ رو محکم گره زدم،ی کلفتی شاخه یرو.  رفتمیورود

 یفضا. زدمی گره مینخ رو، هر چند متر، به شاخه ا.  بودیزیسکوت وهم انگ. میرفت
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ساعت .  از من نداشتنی کمدستهم، بچه ها .  من رو ترسونده بودیاطرافمون کم
  . کردیعقربه هاش کار نم. رو نگاه کردم

  
   ساعت چنده؟،ی روژ_
  

   به ساعتش کرد؛ و با تعجب گفت؛ینگاه
  
  ؟یمگه خودت ندار.  خواب رفتهی انگار_
  
  روشنا کو؟... شماها چطور؟ روشنا؟ . کنهی ساعت من هم کار نم_
  

و بلند و . و باترس به اطراف نگاه کرد با حرف من، سرش رو برگردوند؛ا،یماها
  کشدار صدا زد؛

  
  ... روشنا _
  
   تا حاال که باهامون بود؟_
  
  ؟ییکجا...  روشنا _
  

 اش هم قرمز شده بود؛ از تعجب یشارژ باطر. آنتن نداشت.  ام رو درآوردمیگوش
 ازش ی استفاده اچی شارژش کرده بودم؛ و بعد هم هشبیمن که د. ستادمیسر جام ا

  . شددی کم، کم، سفلمی موبایصفحه . رده بودمنک
  
   شد؟ینطوری ام ای شد؟ چرا گوشی بابا، چی ا_
  
 تی ات اهمی به گوشی باشه؛ که بخوای االنمون طورتی فکر نکنم؛ وضعه،ی هان_

  .یبد
  
  . نگاه کن_
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   تعجب کرد؛ اما بعد گفت؛اول

  
  .نیهم.  فعال مهم روشناست_
  
هرسه نفر با هم روشنا رو . میما هم پشت سرش رفت رفت؛ و ی اراههی سمت بهی از

 خسته می داشتگهید.  شدمیاما از گره زدن نخ، به شاخه ها غافل نم. می کردیصدا م
   و گفتم؛ستادم؛ی جا اهی. میشدیم
  
 دای رو پتمونی ات موقعی با گوش؛یتونی منیروژان، بب. نیستی باکمی. نی صبر کن_

  ؟یکن
  

  .اش رو نگاه کرد ی رو تکون داد؛ و گوشسرش
  
  .صفحه اش رفت.  نهی وا_
  
  .نمی بب_
  

 خس خس یحس کردم؛ صدا.  شده بوددی من، صفحه اش سفی مثل گوشدرست
  آروم گفتم؛. دمیشن
  
  .زودباش.  شاخه بشکنهی روژان، _
  
   نگاهم کرد؛جیگ
  
  . با توام_
  

آورده  که همراهم یپارچه ا.  شکوند؛ و بهم دادمی ضخی شاخه هی داد؛ و سرتکون
 برداشتم؛ و روش زدم؛ فندک رو ی اسپرفمی و از کدم؛یچیبودم؛ رو دور شاخه پ

چوب رو دادم به روژان، تا نگه .  روشن شدشیآت.  گرفتمرشیروشن کردم؛ و ز
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 یصدا.  جلومی رفتی صدا میپشت هم، آروم و ب. داره؛ که من هم بتونم نخ رو ببندم
 از نباریا.  نبودیه اطراف چرخوندم؛ اما کسنور رو ب. ستنی گفتم بادم؛یراه رفتن شن

  نور رو به اون سمت گرفتم؛ و آروم گفتم؛.  اومددنیی دوی امون، صداگهیسمت د
  
  ؟یی روشنا تو_
  
  ااااای ب_
  

 و اون مدام جلوتر م؛یبه طرف صداش رفت. می صداش، هرسه خوشحال شددنیازشن
نصفش سنگ بود؛ و و نصفش . میدی رسبی عجی تپه ه،یبه . ااای بگفت؛ی رفت و میم

  . تپه مشخص نبودیباال. خاک
  
 رو گرفتم؛ و ممی نه؟ بالخره تصمای ببرمش دونستمینم.  دستم نگاه کردمی نخ توبه

و راه .  نخ رو بهش زده بودمی گره نی که آخری شاخه ایگذاشتمش رو
 رو که خم شدم؛ و خواستم به کمک دستهام برم باال؛ اما دستم.  جلوترمیرفت.میافتاد

با تعجب به . دمی رو عقب کشتمفورا دس! داغ بود.  سنگ گذاشتم؛ دستم سوختیرو
  . اومدی انگشتم بازشده بود؛ و خون میانیبند م. دستم نگاه کردم

  
  .می ری می جلو، از راه خاکفتی بشی روژان، تو با آت_
  
  . سخته_
  
  . باالمی برمیتونی سنگ رو نمنی ایول. دونمی م_
  

 با هر رپامونیخاک ز.  وآخر هم منایپشت سرش ماها.  و جلو رفت داد؛سرتکون
 و روژان جلوتر ایناخودآگاه، از ماها.  داشتمیبیحس بد و عج.  رفتیقدم فرو م

روژان . به پشت سرم نگاه کردم.  نفس گرفتمی کمدم؛ی تپه که رسیبه باال. رفتم
  .دستش رو گرفتم.  بودومدهی هنوز باال نای زد و ماهایداشت با خودش حرف م

  
   با خودت؟یگی می داری چ_
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  .امی با ماها_
  
  ده؟ی که هنوز نرسی ماه_
  

  . به پشت سرش نگاه کرد باتعجب،
  
  .مطمئنم.  پشت سرم بودی ول_
  

  .انبودی از ماهایاما اثر.  خم شدم؛ و نگاه کردمیکم
  
  . کجاست پس؟ باهامون بود_
  
  روشنااااا ؟...  ؟ اااایماها.  گرفتهشونی دوتا بازنی فکر کنم؛ ا_
  

  . بودبی عجیلیخ.  کوهی باالادیمثل فر.  گشتی دوباره به خودمون برمصدامون
  
   دختر آخه؟نی کجاست؛ ا_
  

 ی روژان گرفتم؛ تا قسمتینور چراغ رو به سمت رد پا.  نگاه کردمنیی به پادوباره
  . پا بودی جاهی تر فقط نیی بود؛ اما از چند متر پاختهیاز تپه، رد پاها به هم ر

  
  .ادی نمگهی روشنا هم دی افتاده؟ صدای نکنه اتفاق؟یعنی شده ی چ_
  
  .ترسمیم. هی هاندونمی نم_
  
  .می جا رو بگردنی ادی با_
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 سنگ هی. میجلوتر رفت.  که خاک و سنگ بود؛ همه اش سبزه بودن،یی برعکس پانجایا
 غار یورود. اره غهی اون سمتش م؛یدیفهم. می جلو رفتیکم.  بودبیبزرگ و عج

  .ستادیروژان ا
  
   شده؟ی چ_
  
  .شنومی میی صداهی _
  
  شنوم؟ی چرا من نم؟ی چ_
  
  نه....نه... نهگه؛ی که مادی میی صداهی مطمئنم _
  

  . ازسمت غار اومدییصدا
  
  اااای ب_
  
   روشنا بود؟یصدا ... نی ا_
  
  . اش بودهیشب.  فکر نکنم_
  
  . ولش نکن،یطی شراچی هی و تور؛یدستم رو هم محکم بگ.  چوب رو بده به من_
  

 زد و ی چشم هامون میخاک و باد تو.  داخل، اما نشدمی برمیخواست.  دادسرتکون
  دوباره صدا اومد؛.  مانع داخل شدنمون بودیزی چهیانگار ..  تومی برمی تونستینم
  
  . فقط آتش_
  

  . حرفش نشدممتوجه
  
  ه؟ی منظورش چ_
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  !دمی من هم نفهم_
  

  مد؛ صداش اودوباره
  
  . فقط آتش_
  
.  گذاشتمنیی رو و پالمی وسایهمه . شدی مادیشعله اش کم و ز.  نگاه کردمشی آتبه

 کی تاریلیخ.  داخلمی برمیباد متوقف شد؛ و تونست. روژان هم همون کار رو کرد
 ی دهی ترسی نفسهایصدا.  و تپش قلبم رو باال برده بودداد؛یترس آزارم م. بود

  . دستهاش رو فشردم؛ که آروم باشه. کردیروژان، بدترم م
  
.  دنبالشمی بردیبا.  گم شدهایماها.  بگویزی چهی ی اگه هست؟یینجایا... روشنا_

  ایبخاطر ماها.  رو تمامش کنی بازنی و اای بکنم؛یخواهش م
  
  ااااای ب_
  
  . کرده بود؛ خشن و بم شده بودریی تغیلی صداش خنباریا

  
  ؟ی روشنا خودت_
  
  .ترسمیمن م. میگرد برای به،ی هان_
  
  .ادی میی صداهی.  ساکت باش...سی ه_
  
  ؟یی چه صدا_
  
  .سسسی ه_
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 غیروژان ج. گرفتم؛ استخون بودنیی رو پاشیآت.  خوردیزیپام به چ. می رفتجلوتر
  . دستم رو ول کرد و برگشتد؛یکش

  
  .روژاااااان... روژاااان تنها نرو .  نه_
  

  .سمتش بدوم ی معطلی باعث شد؛ بغش،ی جیصدا
  
   روژااان_
  

  . تر شده بودی بنظرم طوالنراه
  
  ! اومدم؟ی نکنه اشتباه_
  
  . و نفس گرفتمستادمیا

  
   عقل؟ی بی دختره ؛ی روژان؟ کجا رفت_
  
دستم رو . نفسم گرفته بود. تندتر رفتم. دمی دینور رو از دور م.  راهم ادامه دادمبه

  .که شدم؛ دوباره ادامه دادمبهتر . ستادمی ای دادم؛ و کمهی غار تکی وارهیبه د
  
  .تو رو خدا، خودت رو نشون بده...  روژاااان _
  

.  نکرده بودیریی تغچی هدم؛ی دی که میفاصله ام با نور.  نداشتی راه تمومانگار
  . مطلقیاهیس.  به پشت سرم کردمینگاه. خسته شده بودم

  
  .شمی موونهی دارم، د_
  

   بلند، داد زدم؛یباصدا
  
  هست؟...انجیا ... ی ک_
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   نفر آروم گفت؛هیکنار گوشم . لرزوند  اومد؛ و بدنم رو ی سردباد

  
  !شنوهیصدات رو م.  بلند حرف نزنسسسیییی ه_
  

 معلوم یزیچ.  رو به اطراف چرخوندمشیباترس، آت.  نبودیکس.  برگردوندمسر
  !نبود

  
  نجاست؟ی ای ک_
  
  .ای دنبالم ب_
  

  اه کردم؛به رو، به روم، نگ.  از پشت سرم بودصدا
  
  .به اونجا نگاه نکن ...ای دنبالم ب_
  

  . سرتکون دادمباترس
  
  . برمدیمن با.  نه_
  
  .یتونی تو نم_
  
  .تونمیم...تونمی م_
  

  . به سمت نوردم؛ییدو
  

 شد؛ و دهی که پاهام کشرون؛یخواستم برم ب. زدینور چشمهام رو م. دمی رسبالخره
!  نبودی و به پشت گرفتم؛ کسشیآت. از درد صورتم جمع شده بود. نیافتادم زم

 روشن نبود؛ اما یلی از غار هم، خرونیب. دمی کشرونینشستم؛ و خودم رو به طرف ب
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 ،یبه سخت.  تازانو پاره شده بودلوارمش. به پاهام نگاه کردم. بهتر از داخل بود
  .نیی از دستم افتاد؛ و از تپه رفت؛ پا شیچوب آت. تونستم بلند بشم

  
  .یلعنت.  اه_
  
خودم رو بهش .  بودنی زمیکوله ام هنوز کنار غار رو.  اطراف نگاه کردمبه

  .برداشتم؛ و به اطراف چرخوندم رسوندم؛ و چراغ قوه رو 
  
   روژاااان_
  

 که ازش باال یرفتم؛ قسمت.  رو گذاشتم دوشم؛ و لنگ، لنگون با درد راه افتادمکوله
 خاک، ینشستم رو. عذاب آور بود چالغ، قطعا ی پانی رفتن با انییپا. میاومده بود

.  سرخوردم؛ و افتادمی ولن؛یی تا آروم، آروم، برم پادم؛ی کشنیی خودم رو پایوکم
خواستم .  سوختی میلی شده بود؛ و خی خاکامزخم پاه. نمی تونستم بشیبه سخت

 رفتم؛   عقبیکم. داخلش پراز خاک بود. دمی رو دای کفش ماهایبلند بشم؛ که لنگه 
 زده بودند؛ رونی خاک بری که از زیی انگشتهادنیبا د. ک رو نگاه کردم خانیو ب
 ه و برون؛ی بدمیپاها رو کش.  که صداش خودم رو هم ترسونددم؛ی کشی بلندغیج

 و آروم، آروم، زدم؛یبادستهام خاک و کنار م. ارمشی برونی تونستم تا کمر بیسخت
 اش ینیربیانگشتم رو ز.  بودی و خاکیصورتش خون. دمشی کشی مرونیاز خاک ب

  .آروم به صورتش زدم.زدیکند م. نبضش رو گرفتم.  گرما داشتیکم. گرفتم
  
  . چشمهات رو باز کن؟یماه...ای ماها_
  

  . رو از دور چشمش، پاک کردمخاک
  
  . به خاطر خدا، چشمهات رو باز کن_
  

 هیبا گر. چشم باز کرد؛ و نگاهم کرد. رونی کرد؛ که خاک ازدهنش زد بی اسرفه
  .دمیصورتش رو بوس
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  .دیببخش.  من بودریتقص.  من احمقم؛یتو درست گفت. ای ماهادی ببخش_
  

   گرفته گفت؛یی رو گرفت؛ و به زور، باصدادستم
  
  . برونجای از ا_
  
  . رمی بدون شماها نم_
  
  .برو، فقط برو .هی هاندمشیمن د. ی فرار کندیبا. طانهی اون ش_
  
  .میریباهم م.  نه_
  
  ...یزی چهیفقط . ی بردیبا. شهی نم_
  

   به سرفه افتاد؛دوباره
  
  ...قلبت ... کینزد.  قلبت نگهش دارکی کتاب مقدس رو ازخودت دور نکن؛ نزد_
  
  ا؟ی ماها_
  

   زدم؛غیج.  نزدی حرفگهی شل شد؛ و ددستهاش
  
  ااااااای ماااهاااا_
  

 رو، به آب دهنم.  از پشت سرم اومدی حرکتیصدا.  کردم؛ وچشمهاش رو بستمهیگر
 رو که همراهم بود؛ رو یکیقرآن کوچ. کوله ام رو باز کردم. زور قورت دادم

چشمهام رو بستم؛ و .  قلبم گذاشتمی ام، سمت چپ روی بارونبی جیبرداشتم؛ و تو
   دلم گفتم؛یتو
  
  . برم؛ لطفا کمکم کننجایاگر قراره، فقط من از ا.  کمکم کنا،ی خدا_
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فقط چراغ قوه، رو .  ام رو نداشتمیشتن کوله پشتقدرت بردا.  بلند شدمی سختبه

 رشی بود؛ و زنجای ماهای دست مشت شده ی که تویبی صلاطی احتیبرداشتم و برا
 ی می پراه شده بود؛ انگار کسرشیزنج.  مشتم گرفتم یپاره شده بود؛ رو تو

  .ارتشی برونیخواسته به زور از مشتش ب
  
  .برش داشتم. ودم؛ رفتم که نخ و روش گذاشته ب،ی به طرف درخت_
  
  ه؟ی هان_
  

   برگشتم؛باتعجب
  

نخ رو .  پشت سرم نبودیاما کس. مطمئن بودم.  روشنا بودی نداشتم؛ که صداشک
 که یکم.  درختها گره زده بودم؛ برگشتمیبرداشتم؛ و به دنبالش، همانطور که رو

  .دمی روژان رو شنی صداگه،ی سمت دهیجلو رفتم؛ از 
  
  ه؟ی هان_
  
  ؟یی کجا؟ی سالم؟یخودت... اان؟  روژا_
  

 داشی تاپرفتم؛ی جلو منطوری هماطی و بدون احتاری اختی هول شده بودم؛ که بانقدر
  .کنم

  
  ه؟ی هان_
  
  . بودگهی طرف دهی از
  
   روژان؟یی کجا_
  
  .نجای اای ب_
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  . نبودیزی چچیه. نور رو به اطراف چرخوندم. ستادمی ای کمگه،ی سمت دهی نباریا

  
  . رو تموم کنی بازنیا. سته ام روژان خ_
  

  . شد؛ و افتادمدهی کشری پا، خواستم برگردم؛ که پاهام از زی صدادنیباشن
  
   روژااااان_
  

موفق .  بردارمنی کردم؛ چراغ قوه رو از زمی بشن؛ سعدهی که پاهام کشنی از اقبل
 یغی جیصدا.  گرفتمد؛ی کشی که پاهام رو میشدم؛ و نورش رو، فورا به سمت کس

  اومد؛
  
   روژان؟_
  
.  شده بودشتریکمرم درد گرفته بود؛ و زخم پاهام سوزشش ب.  بلند شدمی سختبه

. ترس تمام وجودم رو گرفته بود.  دادمهی رسوندم؛ و بهش تکیخودم رو به درخت
 ام رو ی روسریگوشه ها.  کردم؛ و دوباره، به راهم ادامه دادمدای پنینخ رو از زم

 تا تمام گوشم دم؛ی تر کشنییکالهم رو هم پا.  نشنومییدا گوشم گذاشتم؛ تا صیتو
درد و ترس جونم . خسته بودم و کالفه. لنگ، لنگون تمام راه رو رفتم. رو بپوشونه

با ترس . دیبدنم لرز.  از کنار گوشم رد شدیحس کردم؛ کس. رو به لب آورده بود
  .برگشتم

  
  ! روشنا؟_
  

  . رو به طرفم دراز کرددستش
  

  . بودی و خوناهیاهش کردم؛ دستهاش س نگباتعجب
  
   شده؟ی روشنا چ_
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  .ی برگرددینبا. ای ب_
  
  .می برگردای بم؛ی بردیبا.  نه_
  
  .نرو.  نه_
  

  . اومدی منیی چشمش، خون قطره، قطره، پایاز گوشه . شدشتری بتعجبم
  

  . عقب، عقب، رفتم؛ و به درخت خوردمباترس
  
   مگه نه؟؟یستی تو ننیا...روشنا   -

 چراغ قوه رو یکیاون .  شدیقدش داشت؛ کم، کم، بلند م...  هاش بلند شدنناخ
 و د؛ی کشغیج.  درآوردم؛ و هرنور هر دو رو همزمان، به صورتش گرفتمبمیهم از ج

تا نخ رو .  چرخوندمنینور و به سمت زم. اشکم دراومده بود.  شددیبه سرعت ناپد
 تونستم؛ی که می سرعتنی با آخرتم؛داش که یبادرد.  کردمداشیبالخره پ.  کنمدایپ 

 گره خورده به شاخه یفقط به دنبال نخ ها. کردمی جا نگاه نمچیبه ه.  رفتمیجلو م
  ... تا به پشت سرم نگاه نکنمکردم؛ی ام رو میتمام سع.  رفتمیها، م

  
 ی شده بود؛ و اشک هام پشت هم روشتریدردم ب.  کرد؛ و افتادمری گیزی چ  بهپام

.  پاهام، با ترس نور رو به سمتش گرفتمی رویزیبا حرکت چ. خورد یصورتم قل م
 زدن رو هم غی توان ج،یحت. خشک شده بودم.  پاهام بودی روی و بزرگاهیمار س

  دم؛ی دلم نالیتو. نداشتم
  
  . ازتکنمیخواهش م.  کمکم کنای خدا_
  

به  نگاهم کرد؛ و یمار کم.  گذاشتم؛ و قرآن رو لمس کردمبمی جی رو، تودستم
  .سمت عقب برگشت
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به کمک درخت پشت سرم بلند شدم؛ نخ رو برداشتم؛ و ادامه . دمی کشی راحتنفس
  . نخی به انتهادمیباالخره رس. دادم

  
 خودم رو اون یبه سخت.  فنس رفتم  رو همونجا گذاشول کردم؛ و لنگون به طرفنخ

  .دمیسمت فنس کش
  
  .ممنونم... خدا جونم، ممنونم ازت_
  
  . رفتمنی طرف ماشبه
  
  .یلعنت ...چی سووی وا_
  
آب دهنم رو، به زور قورت دادم؛ و حرکت .  نگاه کردمک،ی تارمهی نی محوطه به

 کیهمه تار.  که از دور معلوم بودن، نگاه کردمییبه خونه ها .  نبودیچاره ا. کردم
باالخره .  حرکت کردمعتری اطراف؛ سریوارهایبا کمک گرفتن از د. و ساکت

  .دمیرس
  
  .اه. یلعنت. نه. نه. نه. دمی کلی وا_
  
  .می تا برگردمونه؛ی گفت؛ منتظر می خانوم محهی اومد؛ ملادمی

  
. به در نگاه کردم.  اومدی نمییاما صدا. صداش کردم.  قدرتم، در زدمباتموم

 در ریدستم رو، از ز. نی زمی نشستم رو.  داشتیریقفل بند ز قفلش دو طرفه بود؛ و 
. خدارو شکر کردم؛ که سر قفل نداشت.  کردمدای پ ش روبردم داخل، و قفل

به سمت .  در رو بستموبارهد. بلند شدم؛ و رفتم داخل.  که درباز شددمشیکش
  ساختمون رفتم و در رو هول دادم؛

  
   خانوم؟حهی مل_
  

  . بودک،ی تارک،ی باز بود؛ و داخل سالن تارمهی ندر
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  ن؟یینجای خانوم؟ احهی مل_
  

نور رو . رفتم سمت آشپزخونه. ر چراغ رو به اطراف چرخوندم داخل و نورفتم
  .رفتم جلو.  نفر نشسته بودهی زیبه نظرم اومد اون سمت م.  آشپزخونهیگرفتم تو

  
   خانوم؟حهیمل.  نه_
  

 تالش کردم؛ چشمهاش رو باز یهرچ.  بود   افتاده بود؛ و چشمهاش هم بستهزی میرو
 زنگ سیاول به پل.  کردمداشیباالخره پ. تمبرگشتم سالن، و دنبال تلفن گش. نکرد

  . کردمهی نشستم و فقط گرنی زمیرو. زدم؛ و بعد به آمبوالنس
  
  
  
   

  
  "زمان حال-بازگشت"
  
  " خرمدیسع"
  
   نگاهش کردم؛یجیباگ. دمی نفهمیچی حرفهاش هاز
  
 قدرت کی دوستاتون کشته شدن؟ اون هم توسط ن؛یگی منی شما داریعنی _
  !؟یطانیش
  

  . تکون داددیی تای به معنا روسرش
  
   بگم؟دی بای چدونم،ینم. ی دور از باوره خانوم صفرکمی _
  
  . دوستانم هم نرفتهی کردن؛ جنازه دای پی برای حتس،ی پل_
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  ! نشدن؟نی اونا هنوز تدفیعنی _
  
  .نیدونستیفکر کردم، م. کنهی کردنشون نمدای پی برای اقدامسیپل.  نه_
  
 یکی ن،یخوب،گفته بود. دی جنگل به دستم رسیتومن فقط گزارش فوت .  نه_

  ازدوستانتون نامزد داشت؛ درسته؟
  
  .ایماها.  بله_
  
  ن؟یبگ  رو لشی اسم وفامشه،ی م_
  
  .شی روحان پران_
  
   هستن؟یحی مس_
  
  . بله_
  
 شی برام پیفقط، اگر دوباره سوال. قتونیممنون از اطالعات دق.  خوبیلی خ_

  ... وامی بتونمیاومد؛ م
  
  . برداشت؛ وشماره اش رو نوشتیکاغذ و خودکار.  اشاره کرد؛ صبر کنمادستشب

  
فکر نکنم، . نیری تماس بگنیتونی من؛ی داشتیهروقت کار.  خونه ستی شماره نی ا_
  . درموردش صحبت کنمی، با کس  بتونم انقدر راحتگهید
  
  .ممنون.  باشه_
  

  . رفتمی رو گرفتم؛ و بعد از تشکر و خداحافظکاغذ
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 ام بودن؛ شهی دو آتیاونها دو تا از همکارها. الدی شهرام و مونی رفتم؛ پانسمیستقم
 رونی ضبط صوتم رو بدنیبه محض رس. شکستنی سر و دست میقی هر تحقیکه برا

 فکر ی سکوت، گوش کردن؛ و تویهردو تو. آوردم و روشن کردم تا گوش کنن
   شک گفت؛یشهرام با کم. رفتن

  
  . دارمشنهادی پهی _
  
   نگاه کرد؛الدی مبه
  
  . هستم_
  

   گفتم؛باتعجب
  
  !؟ی چ_
  
 سی پلیوقت. می و علت مرگ رو هم مشخص کنم؛ی کندای جنازه ها رو پم،ی بر_
  . ما، نشد ندارهی برای کارچیه. میتونی ما که متونه؛ینم
  
  . مشکوکمکمی من ،ی ول_
  
  ؟ی به چ_
  
 اومده؛ ی الهانی ادیتو زنده مونده؟ همونطور که هی چرا، فقط هاننکهی به ا_
 کنه؛ که بنده ی قربانتونهی می خارج کنه؛ و کسنی انسانها رو از دتونهی فقط مطانیش
 انسان هی ی انساندی کردن؛ بای قربانی باشه؛ و از اون فرمان ببره؛ و براطانی شی
  . کنهی رو قربانگه،ید
  
 ی بوده؟ پس کسطانی شی آدم اونها رو کشته؟ و اون آدم برده هی یگی پس، تو م_

  درسته؟.  که مضنون پرونده ست اونهی ست؛ وتنها کسهیکه زنده مونده تنها هان
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  . دادمسرتکون
  
 سال هشتاد و چهار انجام دادم؛ گزارش ی هاستی که درمورد تور،یقی با تحقی ول_

 نفر زنده مونده بوده؛ و بعد از دادن گزارش به طرز کی اونها هم نیشده؛ که از ب
 گفته؛ که قایدرضمن، اون هم دق.  بودهی گفت خودکششهی نمیده؛ که حت مریبیعج

 اون سال ی منطقه توی که اهالنطوریو ا.  کشته شدنیطانی قدرت شکیهمه با 
 رو رسونده؛ که به منطقه طانی شامیگزارش داده بودن؛ گفته بودن، اون فقط پ

  . کشته شدهطانی و بعد به دست شن؛یممنوعه اش وارد نش
  
 هی االن هانیعنی... گزارش  ...طانیدست ش...  ممنوعهیمنطقه ... طانی شامی پ_

  ؟...هم 
  

 نوشته بود؛ هی که هانی رو برداشتم؛ و به شماره امیفورا گوش.  ادامه بدمنتونستم
.  رو برداشتیفکر کنم؛ پدرش گوش. دیچی پی گوشی توی مردیصدا. زنگ زدم

 هیمادر هان.  مرده بودهیهان.  زدمدرست حدس.  اومدی زار زدن، مادرش میصدا
   رو گرفت؛یگوش

  
   خرم؟ی آقا_
  
  . متاسفم_
  
 نیایلطفا ب.  نوشته گذاشتههی براتون هیهان.  کنهی رو درست نمی تاسفتون کار_

  .نی برشهی همی و واسه ن؛یببر
  
  .امیاالن م.  متاسفمگم؛ی بازم م_
  

 اون دختر زنده یعنی رم؛ی رفتم تا گزارش بگیاگر نم. شوکه بودم.  قطع شدتماس
  موند؟یم
  



  کیاسرار جنگل تار

  
goldjar/me.Telegram 

 

64

 رو بهم ی پدرش کاغذ تا شده ا؛ی صفری آقای خونه می رفتالد،ی شهرام و مهمراه
  .کاغذ رو باز کردم. نی ماشی تومی کردم؛ و برگشتیداد؛ خداحافظ

  
  . خرمی سالم آقا_"
  
 چون من هم با اونها شم؛ی و زود به دوستانم ملحق مارم؛ی دووم نمیلی خدونمیم
 نگاهتون خوندم؛ که ی رو تونی و ان؛ی به قرآن داری قلبمانی شما ادونمیم. ودمب

  .نیچقدر خالصانه مجذوب خدا هست
  

 به قرآن کامل تونی قلبمانی ایوقت. نی کندای دوستانم رو پنی برخوام،ی مازتون
 یطی شراچیقرآن هرلحظه همراهتون باشه؛ و در ه. نینیبی نمیبیباشه؛ آس

 وارد اون جنگل منحوس د؛ی تونی ها مهی توصنیفقط با ا. نینکنازخودتون دورش 
  .نی کندای و دوستام رو پن؛ی لطف رو بهم بکننیفقط ا. نی و سالم برگردن؛یبش
  

  "ی صفرهیهان
  
   

  
  .هردو ناراحت بودن.  و شهرام نگاه کردمالدی مبه
  
بهش کمک چرا ما . می رو به گوش مردم برسونامی پنی اون بهمون کمک کرد؛ که ا_

   ...نیهم. می اش گوش بدهی به توصهی فقط کافم؟ینکن
  

اذان ظهررو .  رو روشن کرد؛ و من رو رسوند؛ خونهنی ماشالدیم.  دادمسرتکون
بعداز خوردن ناهار، .  دعا کردمهی آمرزش هانینمازم رو خوندم؛ و برا. داده بودن
. بود؛ رو جمع کردم سفر دو روزه، الزم هی ی که برایلی کوتاه، وسایو استراحت

. فتهی رو بستم؛ که نپشیو ز. ذاشتم گمی بارونی داخلبی جی رو، توکمیقرآن کوچ
ساعت حدودا .  ام رو برداشتمی هم، قرآن اصلی راه ورودی خوندن قرآن، تویبرا

  . شب بود؛ که شهرام زنگ زدازدهی
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  ؟ییمعلومه کجا.  الو سالم_
  
  . کنهی بود؛ که بتونه رانندگدهی تا االن خوابالدیم. نجامی من که هم_
  
   دنبالم؟نیای میک.  باشه_
  
  .میی اونجاگه،ی ساعت دمی ن_
  
  . منتظرم_
  

 یزیاونهمه اطالعات، اونم چ. فکرم خسته بود.  رو قطع کردم؛ و منتظر نشستمتماس
  . سخت بودیلی داشت؛ قبولشون برام خقتیکه دور از باور بود؛ اما حق

  
 که نشستم؛ نی ماشیتو. رونی رو برداشتم؛ و رفتم ب ساکمن،ی بوق ماشیباصدا

 تمی اذه،ی هانیاما فکر به حرفها.  هم گذاشتم؛ تا بتونم بخوابمیچشمهام رو، رو
  . افتادمای نامزد ماهاادی کدفعه،ی. کردیم
  
   بچه ها؟_
  
  ه؟ی چ_
  
  م؟ی فردا بردی با_
  
  ؟ی واسه چ؟ی چ_
  
 ی که مقصر اصلا،ی ماهای مادرخونده و اما پدرو. شیروحان پران. ای نامزد ماها_
  . ماجرا هستننیا

  
   با تعجب نگاهم کردن؛هردو
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  ا؟ی ماهای سراغ خانواده می نبود؛ که برادمونی چطور _
  
   گفت؛الدیم
  
 فهیما وظ.  که بره سراغشون نه ماسهی پلی فهی وظنی برسه، اسی گزارش به پلی وقت_

  ...نیه هم در مورد مرگ اون چهار تا دخترقیامون تحق
  
  ؟ی کردیاز گزارش نسخه بردار   -
   سرهنگ شفق، مسئول پروندهیفرستادم برا.  آره_
  
  .می جنگلی و فردا صبح توم؛ی ری امشب منیما هم هم.  خوبه_
  
  . باشه_
  

 الدویم.  شدمداری بیفی تق خفیباصدا.  حرکت کرد؛ و باالخره تونستم بخوابمنیماش
 ی هاکینزد. شن نشده بود، به ساعتم نگاه کردمشهرام خواب بودن؛ و هوا هنوز رو

ازصندوق عقب گالن آب رو .  رو زدم؛ و در رو باز کردمالدی مچییقفل سو. شش بود
  . کردم؛ تا سجاده و قبله نما رو بردارمبازدوباره در رو . برداشتم؛ و وضو گرفتم

  
  .نی نمازتون رو بخونن؛یبلند ش.  بچه ها_
  
   ساعت چنده؟_
  
   شش_
  
  . شهرام پاشوگذره،یالن وقتش م ا_
  

سجاده ام رو پهن کردم؛ و شروع .  کردمدای نما رو جلوم گذاشتم، و جهت رو پقبله
 اومد الدی اومد، بعداز تمام شدن میبی عجی ناله یبا شروع نمازم صدا. کردم
  .سمتم
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  ؟یدی شن_
  
 قرآن  جلوتر،رمی می تا وقت نگذشته ،من کمن؛ی نمازتون رو بخوننیایب.  آره_

  .بخونم
  
 ادتی تیبارون. شتی پامیمن هم نمازم رو خوندم م. مواظب خودت باش.  باشه_

  .نره
  
  . باشه؛ ممنون_
  

چراغ قوه و قرآن رو برداشتم؛ و رفتم جلو، فنس مشخص . دمی ام رو پوشیبارون
 فنس رد نی نه؟ شک رو کنار گذاشتم؛ و از بای برم داخل تونمی مدونستمیشد، نم

  .شدم
  

قرآن رو باز .  که همراهم آورده بودم، رو پهن کردم؛ و روش نشستمی اچهپار
شروع کردم به خوندن قرآن، با .  ناله ها ازقبل هم، بلندتر شده بودیکردم، صدا

  .صوت
  

 ناله ها، به یصدا.  شده بود؛ اما دست از خوندن برنداشتمنی برام سنگدای شدفضا
 بودم؛ دهی رسنیاسی سوره یبه آخرها. ود خشن ببای شده بود؛ و تقردهیزار زدن کش

 آخر رو از حفظ خوندم؛ و قرآن رو بستم؛ و ی هاهیآ.که چراغ قوه ام خاموش شد
 که پهن کرده بودم، رو تا کردم؛ و ی اچه پاردمش،یچی پی پارچه سبزیبا احترام تو

ن  تا شده رو، همویپارچه .  اومدنالدیخم شدم تا پارچه رو بردارم؛ که شهرام و م
 از یاثر. به درختها نگاه کردم.  گذاشتم، قرآن رو هم روش گذاشتمیاول ورود

 از درختها یکی نییپا. دمشینور رو در اطراف چرخوندم، بالخره د.  نبودی نخچیه
  . افتاده بودنی زمیرو
  
   دماغش رو گرفت؛ و گفت؛ی جلوالدیم
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  .می خاک رو بردارای باد،ی میی بوهی نجای اد،ی سع_
  
  .می ندارهلی وس_
  
فقط نخ رو به . نی کندای منبع بو رو پنیشما دو تا بچرخ. ارمی منی از ماشرمی من م_

  . تون کنمدای که پدیشاخه ها گره بد
  
 با ایب. نی کنار ماشیحت. میری باهم مم؛یهرجابر. میشیازهم جدا نم. ستی نیازی ن_

  .می خاک رو کنار بزنمیتونی درخت هم میشاخه 
  
  . باشه_
  

 بو شتری که بی قسمتمیرفت.  افتاده بود؛ رو برداشتمنی زمی که روی بزرگی شاخه
افتضاح بود؛ و تمام سرش .  سگ بودی الشه م،یبا شاخه خاک رو کنار زد.  اومدیم

  . له شده بودبایتقر.  رفته بودنیازب
  
  . افتضاحهیلیخ. مشی بسوزوندی با_
  
بالخره جرکت .  کردم  رو، روش روشنشی و من هم آتخت؛ی روش برگ رالدیم

   ومیکرد
  
 از یبااحساس رد شدن کس.  اومدی میبی عجیصداها. می راهمون ادامه دادبه

  .کنارم، سر برگردوندم
  
  نجاست؟ی ای ک_
  
صداشون . ستنی و شهرام نالدی مدمیخواستم برگردم؛ که د.  مشخص نبودیزیچ

صداها . دامه دادمراهم رو ا.گشتی خودم بود؛ که به سمتم برمیزدم؛ اما فقط صدا
خم . تکونش دادم؛ اما جدانشد.  کردری گیپام به شاخه ا. دیچیپی درختها منیهنوز ب

فضا برام روشن .  بودمگهی دی جاهیسر که بلند کردم؛ . شدم و شاخه رو کنار زدم
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 دختر که هی ی پا اومد؛ و پشت بندش صدایصدا.  بودکیشده بود؛ اما روبه روم تار
  زد؛یبلند صدا م

  
  اااااای مااااهااااا_
  

 که یی عکس هایاز رو. روشنا بود. بهش نگاه کردم.  بوددهی لرزون و ترسصداش
صداش .اشک تمام صورتش رو گرفته بود.  شناختمشی بهم نشون داده بود مهیهان

. دیدی که من رو نمنیاما مثل ا. گشتیبرگردوند؛ دنبال منبع صدا م کردم، سرش رو
  .دمییومن هم پشت سرش د. دییدو ی اگهیباترس به سمت د

  
  . روشنا صبر کن_
  

  کرد؛یرفتم سمتش، باترس بهم نگاه م. نی زمی روافتاد
  
  . اومدم کمکت کنم؟ینیبی تو من رو م_
  

با ترس کنار رفتم؛ و بهش نگاه .  ازم رد شد؛ و گردن روشنا رو گرفت،یاهی سدست
 یور گردن روشنا فشار م بود؛ دستش رو، داهی که تماما سیموجود وحشتناک. کردم

  .داد
  
  . نکننکارویولش کن، ا.  نه_
  

 زوی تی خورد؛ و شاخه ای درخت، درخت تکونهی کرد، و پرتش کرد به طرف بلندش
 یادیبزرگ به سمت روشنا گرفت؛ که روشنا بهش خورد و شاخه از بدنش رد شد؛ فر 

  .شوکه بودم.  و چشمهاش بسته شدد؛یکش
  
  شنا... روش... رو_
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به . حس کردم نفسم بند اومده.  ام اومدی موجود نگاهم کرد؛ و تا چند قدماون
.  ازش شعله ور شدشی شد؛ آتکتری که نزدنیسمتم اومد؛ نگاهم کرد و به محض ا

  .هنوز متعجب و شوکه بودم.  و به سرعت دورشددی کشادیفر
  

  به خودم دادم؛ و به طرف روشنا رفتم؛ ازشاخه جداش کردم وآوردمشیتکون
  .نییپا
  
 مرگ خواهرت ودوستت رو ی گردم وجلویبرم.  کردمداتی ببرمت حاال که پدی با_
  . شونه ام گذاشتمشیرو. مطمئن باش. رمیگیم
  
  . کنمدای کمکم کن؛ بتونم راه رو پای خدا_
  

 یاما روشنا هنوز رو.  شدکیدوباره اطرافم تار.  رو انتخاب کردم و رفتممی مستقراه
فقط ردش . برش نداشتم.  کردمدای گرفتم؛ و نخ رو پنی زمیو رونور ر. شونه ام بود

 روشنا رو کنار قرآن گذاشتم؛ یجنازه . دمی رسیرو گرفتم و جلو رفتم؛ تا به ورود
  .تا ازش محافظت کنه

  
  . که بودمیی جابرگشتم

  
 گفته بود، نصف هی همونطور که هاندم؛ی رسیبه تپه ا.  رو برداشتم و حرکت کردمنخ

  .دوباره اطرافم روشن شد. ف سنگخاک ونص
  
  رم؟ی مرگشون رو بگی امتحانه؟ من چطور جلونی اای خدا_
  

 نیی هنوز پابای تقرایروژان رفت و ماها.  رفت باال، رفتم سمتشونهیهان.  اومدندخترا
  بود که افتاد؛

  
  . نه_
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 بهش و پاهاش رو دمیرس.  رفتی شن فرو میسرش داشت تو.  سمتشدمییدو
 یصدا.  شد داخل شندهیکش. شتربودی که ازطرف مقابل بود؛ بی قدرتاما. گرفتم

 کجا دمیند. نییازباال افتاد پا. دیکشی مغی تپه بودو وجی که باالدم؛یروژان رو شن
  .افتاد

  
دست . ی سنگی رو کنار گذاشتم؛ و رفتم سمت تپه ی دو دلانه؟ی برم دونستمینم

 دهی پا مشخص شد، رفتم جلوتر، کشجلوتر رفتم، دوتا.  داغ بودیلیروش گذاشتم خ
  . سنگ باز بود؛ رفتم داخلیانتها. باتعجب رفتم سمتش. شد

  
   روژااان؟_
  

 ی بود؛ و قسمتشی پراز آتیقسمت. دمی روشن رسی جاهی تا به رفتم؛ی جلو منطوریهم
  . بودکیهم کامال تار

  
  ؟یینجای روژان ا_
  

 همه بای که اطرافم بود؛ تقریورن. کیرفتم قسمت تار.  به جونم افتاده بودی بدترس
.  ساطور قرار داشتهی روش   وسط بود؛ کهی و بلندزگردیم.  کردیجا رو، روشن م
 یگوشه ا.  کردمدای گشتم، روژان رو پشتریب.  پراز استخون بودز،یگوشه و کنار م

. ومدی بار به صورتش زدم؛ اما به هوش نندچ. رفتم سمتش وصداش زدم. افتاده بود
  .ردمبلندش ک

  
  . نه_
  

  . بوداهیهمون موجود س.  به سمت صدا برگشتمباترس
  
  .نیی پا  بذارش_
  
  . از سر راهم، برو کنار_
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  . منه؛ پسش بدهی اون قربان_
  
  .ستی نه مال تو ن_
  

رفتم .  و دود شد و دور شدد؛ی کشیادیفر. ی الکرسۀی کردم به خوندن آشروع
 هی اومده بود؛ همونطور که هانرونیک باز خا.  بودای که ماهاییبرگشتم جا. رونیب

  .گفت
  
  . رفتههی پس هان_
  

  . سخت شده بودی هم بلند کردم؛ کم  روایماها
  
  .دوستانم رو محافظت کن. لطفا کمکم کن.  کمکم کنای خدا_
  

هر دو رو کنار روشنا . رد نخ رو گرفتم؛ و حکت کردم.  شدکی اطرافم تاردوباره
 ی اگهی دیاما چاره .  راه برمیلی ختونستمی؛ و نمپاهام درد گرفته بود. گذاشتم
  . جنگلیبرگشتم تو. نداشتم

  
  ...شهراااااام  ... الاااادی م_
  
  . بدتر از قبل بودیلی خنی اومد؛ و ای نمیی صداچیه
  

. هردو چراغ قوه رو جلوم گرفتم و رفتم جلو.  درختهانی بک،ی راه بارهی به دمیرس
به نظرم نور چراغ . دمی نور دهی جلوتر یکم.  کردی ممتیپاهام درد گرفته بود؛ و اذ

  .قوه بود
  
  ن؟یینجایشهرام؟ ا.....الد؟ی م_
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نور . اما خودش نبود.  بودالدیمال م.  افتاده بودنی زمیچراغ قوه رو.  رفتمجلوتر
رفتم جلو، و برش . دمی دی پارچه اکهیجلوتر ت. چراغ قوه ام رو به اطراف گرفتم

  .به زحمت تونستم روش رو بخونم. با خون روش نوشته شده بود بود،یخون. داشتم
  
برو قرآن بزرگ رو . مواظب باش. دمشیمن د.  مواظب باش اون همه جا هست_

  برو زودتر. بردار
  
  ! قرآن بزرگ؟_
  
 ی گرفتم، جانی زمینور، رو رو. متوجه منظورش نشدم.  اطراف نگاه کردمبه

 از جلوم، باترس یاهی سی هیرد شدن سابا.  بود،ردش رو گرفتم و رفتمیدگیکش
  . دادمی فرو میضربان قلبم تند شده بود؛ و آب دهنم رو به سخت.  افتادمنی زمیرو
  
  . کمکم کن،از دوستانم محافظت کنای خدا_
  

 قلبم یصدا. دمی ترسیهنوز هم م.  شدی کردم آروم باشم؛ اما نمیسع.  شدمبلند
 دم،یشنی که از پشتم میی پایصدا. دادمراهم رو ادامه .  زدی گوشم میانگارتو

   کرده بود، برنگشتم، فقط آروم گفتم؛شتریلرزبدنم رو، ب
  
  ؟ییتو... شهرام؟_
  

آروم بسم .  رو حس کردمی بودن کسکینزد.  شدشتری ترسم بدم؛ی نشنی جوابیوقت
 ادامه دونستمینم. دی لرزیتمام بدنم م.  ازم رد شدیاهللا گفتم؛ که مثل باد سرد

 چراغ قوه یدسته .  زده وکرخت شده بودخیدستهام از شدت ترس .  برگردمایبدم، 
توکل به خدا کردم؛ و ادامه .  نگهش دارمکردمی می حس کنم؛ فقط سعتونستمیرو نم
 ادامه داشت؛ اما از نی زمی رویدگی رد کشیتا قسمت. کردمی مداشونی پدیبا. دادم

قت کردم، خونش هم همونجا قطع  دشتریب.  بودبی عجنی نبود؛ و اگهی دیی جاهی
 ی میبی عجیصدا.  چسبوندمنی و گوشم رو به زمن،ی زمینشستم رو. شده بود

 خون رو دم؛ی صورتم کشیدستم رو رو. ختیصورتم ر  ی رویخون یقطره . اومد
 باطناب از الدیم.  درخت انداختمیسرم رو بلند کردم؛ ونور رو باال.پاک کردم
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. کردمیفقط شوکه نگاهش م.  کنمی حرکتتونستمینم.  شده بودزونیدرخت آو
 اشکهام. دمی فهمیحالم رو نم.  بودرهی باز، به من خیهمونطور که اون با چشمها

طناب شل . دمی رو کشالدی و مدم؛یبه خودم اومدم از چا پر.  کردسیصورتم رو خ
  . بغلم افتادیشد؛ و تو

  
  .کنمیش مخواه. نفس بکش. تو رو خدا پلک بزن. الدی مالد؟ی م_
  

  . بودرهی جون به من خی همونطور سرد وبالد،ی ماما
  
  .کنمی برگرد؛ خواهش م_
  

 از ،ی خس، خسیصدا.  فشار دادمی اش گذاشتم؛ و کمنهی سی قفسه ی رو رودستم
. دهنش رو باز کردم؛ و نور چراغ قوه رو داخل دهنش گرفتم.  اومدرونیگلوش ب

با وحشا .  اومدرونیه سرعت از دهنش ب بیاهیمار س.  دهنش تکون خوردی تویزیچ
 مار گرفتم؛ ی که روی با نورکرد،ی قطعا بهم حمله مشدم،یاگر بلند نم. دمیعقب پر

. دوباره کنارش نشستم.  بسته شدالدی میچشمها. مثل خاکستر سوخت و نابود شد
بلندش کردم؛ و . مردمک چشمهاش باالرفته بود.  مطلقیدیپلکش رو باز کردم؛ سف

 رو هم کنار قرآن الدی جنگل برگشتم، می برداشتم و به سمت خروجنخ رو
   افتادم؛الدی می نوشته ادی که م،خواستم برگرد. خوابوندم

  
  ! قرآن بزرگ_
  

باتعجب . فقط چندتا شاخه توش بود.  سبز رو کنارزدمی سمت قرآن، و پارچه رفتم
  .به اطراف نگاه کردم

  
  ؟ی گردی منی دنبال ا_
  

 که سرش ی دستش چوبهی دستش قرآن بود؛ و هی. هرام نگاه کردم و به شبرگشتم
  . سوختیم
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  ؟ی بکنیخوای مکاری چ_
  
 یدونیاز اون باال؛ م. دمی جنگل رو از دور دنیا. کردمی مدی که زودتر بای کار_

 نیاما به ا. ی انقدر فکر کنست؛ی مغزت خوب نی واسه ال؛یخی حاال بعه؟یچقدر وس
 یوا.  تو بشهی جنگل و البته خود جنگل برانی ایت تو قدرنهمهیفکر کن؛ که ا

  !هی وخوبنیری چه حس شی اگر بدوند،یسع
  
  ؟یزنی حرف می از چ_
  
 نی و انهی دستم که پرقدرت ترنیاز ا. ی قدرت، و خوشنیریاز حس ش.  از قدرت_

  . ارزشهی جون وبی کتاب بهیدستم که 
  
  .ستی تو نی حرفهانی شهرام؟ ایگی می داری چ_
  
  .طانهی و از همه بدتر ش،یتباه. هی در انتهاش نابوددمی که فهمیخنده ا. دیندخ
  
  ؟ی کنکاری چیخوای م_
  
  .ی کنم نگاه کنی مشنهادی. دی دارم؛ سعی عالشی نماهی _
  

 کتاب ی رو روشی خودم بجنبم؛ آت تا به.  انداختنی زمی رو باز کرد؛ وروقرآن
 همراهش قهقهه دویدوباره خند. دیه کش شعلده،ی نرسهیخدا انداخت؛ وقرآن به ثان

 یشهرام با صدا.  کار از کار گذشته بودگهید. .دیچی تمام جنگل پی تو،ی شومی
   گفت؛یدورگه ا

  
 جنگل و اشباحش در نیتمام ا.  قدرت منمنیصاحب کل ا.  حاال من قدرتمندم_

  . من هستناریاخت
  
  . ببرمنجای رو ازانهای بذار من ا_
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  . نه_
  
  ؟ی رو کشتدالی چرا م_
  
. یکردی خوبف حتما رد م؛یاگه توهم بود.  رو، رد کردی خوبنی به اشنهادی چون پ_

  .اما من عاشق قدرتم
  
  . ببرمنهاروی بذار برم؛ وا_
  
  .دهیاون اجازه نم.  نه_
  
  !؟ی ک_
  
  . اون_
  
  . کنارش اشاره کردبه
  
 ی بعض قرمز ویفقط چشمها.  بودیکی تاریچون تو. نمشی کامل ببتونستمینم

  .شدی مدهید  بدنش یقسمتا
  
  ؟ی هستی تو ک_
  
 در دیتو، با...  تو نی من هستن؛ و همچنانی هم قرباننهایا. طانمی شیمن زاده _

  . ی بشیمسلخ من قربان
  
 ی کاردیبا. شدی خاموش نمششی بود؛ که آتبیعج.  قرآن سوخته، نگاه کردمبه
 هرچه زودتر خودم رو دی با. بوددهی کارش قهرخدا رو خرنیشهرام با ا. کردمیم

  .نجات بدم
  

  . چراغ قوه رو به سمت شهرام گرفتمنور
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 دیبا. کشتتی و بعد مکنه؛ی کرده؛ ازت استفاده مچهیاون تو رو باز. می برای شهرام ب_

  .میبر
  
  . اون چراغ قوه رو بنداز_
  
  . شهرامایب. می و برم؛ی دورش کندی با_
  
 که صبح ی دونم بخاطر قرآنی اما تو، م.دمی قدرت رو ازدست نمنیمن ا.  نه_

  .برو. ی نداره، که بمونی ادهیپس فا.  بکشتتنجای اتونهی اون نم؛یخوند
  
  . ببرمنهاروی بذار ا_
  

  . بهشون کردینگاه
  
   در ازاش؟_
  
  .ی قرآنم رو نابود کرد_
  
  .ببرشون.  خوبیلی خ_
  
هرام گرفتم تا  چراغ رو سمت شهی دندون هام گذاشتم؛ و ونی چراغ قوه رو مهی

  . رفتمرونیو از فنس ب.  آوردمرونی رو بنی ماشچیی سوالدی مبیازج. نمشیبب
  

 یول. آنتنش کم بود.  برداشتمی صندلی رو، از روی رو باز کردم؛ و گوشنیدرماش
 کردم؛ وگفتم که تمام جنازه یخودم رو معرف.  نداشتی مشکلسی تماس با پلیبرا

  .رسوننین، فورا خودشون رو ماونها هم گفت.  کردمدایها رو پ
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 ای و ماهاالدیم.  بودستادهیشهرام سرجاش ا.  باز کردمیفنس رو کم.  جنگلبرگشتم
 دم؛یدوباره برگشتم؛ و روژان و روشنا رو هم کش.  بردمنی و تا کنار ماشدم؛یرو کش

   گفت؛رگوشمی زی کسدمی فنس؛ که شنکینزد
  
  . منتظرم باش_
  

 مطلق، چراغ قوه ها یکیفقط تار.  نبودیاما کس. ردمبه اطراف نگاه ک  وحشتزده،
 و نی ماشینشستم تو.  و کنار اون دو تا گذاشتمدم؛یدخترها رو کش. خاموش شدن

.  بودن؛ نگاه کردمدهی دراز کشنی زمی که روییبه جنازه ها. در رو قفل کردم
 رو،  فکر کردن؛ برداشتم وسرمازدست . انگار نمرده بودن.  بودبیصورتهاشون عج

  . خسته بودمیلیخ.  فرمون گذاشتمیرو
  

به جنازه ها .  نشدمادهی نشدن؛ پکی نزدیتاوقت.  اومدسی پلنی ماشری آژیصدا
 قرار شد؛ به شفق ،یی گزارش جزهیبعداز . نیی در رو بازکردم؛ و رفتم پادن،یرس

  .میپرونده مختومه بشه؛ و با هم برگرد. ادیاطالع بدن تا ب
  

.  بودفی و کثیلباسهام خون. میآمبوالنس کردن؛ وحرکت کرد ها رو سوار جنازه
  .نجاستی رسه و تا غروب ای پرواز منیاطالع دادن شفق با اول.  پاسگاهمیدیرس

  
...  
  
   

  
 نی تخت نشستم و سرم رو، بیرو.  اتاق مخصوصم، لباس هام رو عوض کردمیتو

  . داشتقتید؛ اما حق باور بورقابلی بودم؛ هنوز غدهی که دییزهایچ. دستهام گرفتم
  

.  سرم پر از سوال بودده؟یچطورد. دهی رو دطانی گفت؛ شالدیم. طانی شی زاده
 زی می رویبه کاغذها.  اون همه مرگ رو بفهممی اصللیهنوز هم نتونسته بودم؛ دل

  . نوشتمی گزارش مدیبا. نگاه کردم
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 گزارش نیشروع به نوشتن کردم، در ح.  و خودکار رو برداشتمزنشستم؛ی مپشت
  . افتادمالدی حرف مادینوشتن 

  
 امیبعدازرسوندن پ. رهیمی و بعد از دادن گزارش ممونه؛ی نفر زنده مهی گروه ازهر

وارد نشدن به .  فکر کردمسم؛ی که قرار بود بنوی به گزارشطان؟ی شامیپ! طانیش
 نی انطوری و همدن؛ی طلبی و قربانی توجه و کنجکاویعنی ممنوعه اشو یمنطقه 

  ...خه ادامه دارهچر
  
  ".امتیبدون رسوندن پ.  کنمی گزارش رو کامل منیمن ا"
  

 رو قتی حقتونمی که میی کردم؛ تا جایسع.  زدم؛ و به نوشتن ادامه دادمیپوزخند
  به شهرام فکر کردم؛...  و رونده شدن از خداطانی شیخواسته .بگم

  
  "ود؛ که کرد؟ بی من، آخه اون چه کاریاد؟خدای به سرش بی قراره چیعنی"
  
. دست ازنوشتن برداشتم.  سوختی سوختن قرآن، وجودم می لحظه یادآوری با
  .دمشیبرداشتم و بوس.  قرآن بودهی کتابخونه ی اتاق چشم چرخوندم؛ باالیتو
  
  ". اول آروم بشم؛ بعددیبا"
  

  . نوشتن گزارشیدوباره نشستم، پا. فکرو قلبم آروم گرفته بود.  قرآن خوندمیکم
  

...  
  

   گزارش؛ و خوندنش به فکر رفت؛لی شمس، بعد از تحویآقا
  
   االن شهرام چطوره؟_
  
  .دونمی نم_
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  .می گزارش به پاسگاه، برگردلی و صبح بعد از تحوم؛ی شد استراحت کنقرار
  
 ت،ی به واقعکی نزدیداری خواب وبنیب.  خسته بودم؛ که فورا خوابم بردی قدربه

 بلند شدم؛ و به اطرافم نگاه نی زمیاز رو. دم جنگل بویتو. چشمهام رو باز کردم
  ! مطلق بودیکیتار. کردم

  
  کنم؟ی مکاری چنجای من ا_
  

  .دیچی دورم پی خنده ایصدا
  
   شهرام؟_
  

 ی ابتدا،دری چشم به هم زدنیتو.  نبودی رو بردارم؛ ولکمی قرآن کوچخواستم
 دهیونه اش بر تا چینیپوست ب.  بود زونی آویشهرام به درخت.  جنگل بودمیورود

. بود  شده بود؛ و سرش شکسته و سوراخ دهیزبونش بر. شده بود؛ و دهنش باز بود
  . باشندهی کشرونی ازسرش بیزینگار چ

  
  . بشمکشی تونستم؛ نزدیبه سخت.  بودمشوکه

  
  شهرام..شه..ش_
  

   پا اومد؛یصدا
  
  . معلوم نبودیزی اطراف نگاه کردم؛ چبه
  
  ؟یخوای ازجونم می چ_
  
  .ی بعدی قربان_
  
  .کنمی رو نمنکاری ا_
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  .اری برام بیبرو؛ و قربان. خوامی می من قربان_
  

  . روحدهمی آدم؛ شاهیشب.  شداهی اطرافم پر از موجودات س،ی چشم به هم زدندر
  
  ن؟ی شماها روح_
  
 نی روز ازبکیروح سرکش، جسمش در عرض .  رو گرفتمهامی من روح تمام قربان_
 تک، تکشون یوجود من رو، تو. واح متعلق به من هستن ارنیا. مثل دوستت. رهیم
  .ینی ببی تونیم
  
  .یدست ازسرم بردار؛ لعنت.  برگردمخوامی م_
  
 نم ی حرکتچیازترس ه.  اتاق بودنیهمشون تو.  تختم بودمی روی اهی ثانبه
 یکاغذو خودکار.  لرزوندی خس خسشون بدنم رو میصدا.  انجام بدمتونستمی

  باترس خودکار رو برداشتم؛ و نوشتم؛.  پاهام افتادیرو
  
 رم تا یمن م. نیمواظب اعمالتون باش.  غفلت ماستی منتظر لحظه اطان،ی ش_

  . باشمی قرباننیآخر
  
   نـــــــــــــــــه_
  

 یکی.  رو نشنوهیی صداچی گوشم ههی خشدار و بلندش، باعث شد؛ تا چند ثانیصدا
اون رو ازسرش .  سرش بودی رویاهی سزیازاونها اومد جلو، باهاشون فرق داشت؛ چ

  .صورتش مثل مواد مذاب؛ و چشمهاش قرمز بود. برداشت
  
 رو به طرفم اهشی سینفسم به شماره افتاده بود، دستها. شدی بدنش بخار بلند ماز

 و مواد مذاب شی خون، آتی بجارشی بود؛ و زنی زمیپوستش مثل ترک ها. آورد
  .سوختم. لقه کرددستش رو، دور گردنم ح.  داشتانیجر
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 رو پاره راهنمیدستش رو از دور گردنم،برداشت؛ و با ضرب، پ. دمی کشی درد مفقط
 نوشته ها نی از بهیبعداز چند ثان.   کف دستش نوشتی رویزیبا ناخنش چ. کرد

  "طانی شیاهللا برعکس باستاره ". دی شعله کششیآت
  

 چطور دونستمینم. حرکت قلبم رو حس کردم.  قلبم گذاشتی دستش رو، روکف
. روحم آزاد شد. دی کشرونیدستش رو دور گلوم گذاشت وقلبم رو ب. هنوز زنده ام

.  بود؛ به سمتم اومدطانی شی که به نظر زاده یموجود.  نگاه کردمنمیبه بدن خون
 مثل گردباد یمی عظی وانرژشت؛دستش رو دورم گذا. خواستم فرار کنم؛ امانتونستم

  ...دیچی خودش پیمن رو تو
  
  ... تازهی های وبه دنبال قربانثه؛ی ارواح خبونیم.  جنگل هستمیتو
  

    )انیپا(  
  

 پایان کتاب
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   رمانی  تلگرام کتاب هاکانال
  وتری و کمپلی موبای های انواع گوشیبرا

  کانال کتاب تلگرام ما
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