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  پرطرفدارترین رمان ترسناک ایرانی تقدیم میگردد
  

 متوجه حضور ی هست که بعد از مدتبهـــراد پسر به اسم هی ی رمان داستان زندگنیا

 شنهادی به پیبعد از مدت).   باشنیطانیمکنه شکه م ( شهی در اطرافش می منفیروهاین

 شهی کنه و متوجه می در ارتباطه مراجعه مجن ها نفر که مشهوره با هی به انشیاطراف

  . . . . و  رسوندن به اون هستن بیآس در صدد یهودی ی از جن هایگروه
  

***  

  

   )Sober ( نشاط: نویسنده 
  Farid Soghrati: ساخت کتاب 

  قهرمانی   معمایی  ترسناک : ژانر 
  کانال کتاب ما در تلگرام
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   هنوز کامل نیست4 که جلد باشدی جلد م4 کتاب در نیا

   حقیقت رمانتیک قتل :3جلد  دژاســو         :2جلد سان          هیچ ک : 1    جلد 

  
   هیچ کسان 4جلد توضیح مهم در مورد 

  

 تغییر یافته ریونیز منتشر گردد ولی  ظاهرا نام آن به هنر تاریکجلد چهارم هیچ کسان قرار بود با نام 

امه آن نوشته نشده باید منتظر  از جلد چهارم منتشر شده و مدتیست اد2 و 1و تا کنون فقط فصل 

   قرارخواهد گرفت کانال  کتاب تلگرام ما به محض کامل شدن حتما در   هم کامل شود4جلد ماند تا 

  

  آغاز جلد اول 
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  1 ان  کسچیه
  جلد اول

  
 پنکه دمی ترسی مشهیبچه که بودم هم.  کردمی نگاه میف بودم و داشتم به پنکه سقدهی اتاق دراز کشوسط

منتظر سورن !  بودمی کنم که عجب خریاالن فکر م... ری بخادشی...  بشهی کله م و مغزم متالشی روفتهیب
 یما هم که هر وقت به هم م...  درس خوندشهی نمدی عیکایالبته نزد. می مثال با هم درس بخونادیبودم تا ب

 رفتم عی و سردمی زنگ رو شنی فکرا بودم که صدانی همیتو.  درسهمی کنی که فکر نمیزی به تنها چمیرس
  .درو باز کردم

  
  . سالمـ
  

  ؟یسالم چطور: سورن
  
   سرت؟ریخ... ی اومدریچرا انقدر د...  خوبمـ
  

  . زدمی چرخهی شهر یحوصله م سر رفته بود، تو... دیببخش: سورن
  

  . کنمفی رو ردیی آشپزخونه تا چای تورفتم
  

 باز ی فروشی اسباب بازی مغازه هی دای جددمی زدم دی مدی شهر داشتم مغازه ها رو دیاالن که تو: سورن
  . عروسک هاش اسم گذاشتهیشده که واسه همه 

  
  .ی کنی مییزایوقتتو صرف چه چ... ی کاری واقعا که بـ
  

  ؟"بهراد" اسم کدوم عروسکو گذاشته ارویحاال حدس بزن : سورن
  
  .البد خرِ...  دونمی چه مـ
  

  حاال حدس بزن اسم کدومو گذاشته بود نسترن؟. نه بابا اصال عروسک بهراد نداشت:  با خنده گفتسورن
  
  . به حدس زدن ندارمی مورد عالقه انی در اـ
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  .خرسِ... گمیخب خودم م: سورن

  
   بود؟ی بحث چنی ای جهیحاال نت! ی عجب حسنِ انتخابـ
  

 مسعود گفت چرا تلفنتو جواب یراست.  گفتم وقت درس خوندن مون بگذرهیر جونیهم... یچیه: سورن
  ؟یدینم
  
  . پولشو ندادم از مخابرات قطعش کردنـ
  

  . بزنی زنگهیبه هر حال بهش . خـــــــاک بر سرت: سورن
  
  . تو بده بهش بزنگمیگوش.  هم خرابهلمیموبا...  هستی مشکلهی فقط نیبب...  باشهـ
  

 رسه که ی هم بهم خبر مگهیاحتماال چند روز د:  آورد گفتی در مبشی از جلشویموبا که ی در حالسورن
  ! مردیبهراد از گشنگ

  
  ؟ی باهام کار داشت؟یالو مسعود، چطور...  رسمی نگران نباش به اونجا نمـ
  

  ؟ی سورن زنگ زدیبا گوش: مسعود
  
  .یی چایمال خودم افتاد تو...  آرهـ
  

  .نجای اایخواستم بگم فردا شب ب.  رو ولش کننایا... یدیزحمت کش... به به: مسعود
  
   چه خبره فردا شب؟ـ
  

  . کنمزتی خوام سوپرایم: مسعود
  
  ؟ی جدـ
  

  .خوش بگذره... ی گفتم تو هم باشهیمهمون.  کردمیشوخ... نه بابا: مسعود
  
  ! که؟ی دونیم... ادی شلوغ خوشم نمیمن از جاها...  نه قربونتـ
  

  .یای نره بادتی... زنخفه شو، زر ن: مسعود
  
  .به جون خودت انقدر کار دارم که وقت ندارم خودمو بخارونم. اری در نی مسعود چل بازـ
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 ناراحت یای اگه نیی خدایول. ستی مهم نقا؟ی دقشهی کجا میعنی ؟یخودتو بخارون:  گفتدوی خندمسعود
  .شمیم
  
   هستن؟ایحاال ک...  بابای اـ
  

  ...گهیهمه د: مسعود
  
  ا؟ی کیعنی همه ـ
  

  . خانواده بابات و مامانت و عمه و عمو و مخلفاتی همه یعنی: مسعود
  
  .هی منصرف شدنم کافی اول برای نهیهمون سه گز... اوه...  اوهـ
  

  . ندارهی باهات کاریباور کن کس... ایتو به خاطر من ب: مسعود
  
  ام؟ی بدی بای چی براشمی دونم کم محل می میوقت... گهی دنی همـ
  

 دونم همه باهات ی کردم چون میدر ضمن اگه به من بود که دعوتت نم.ایگفتم که به خاطر من ب: عودمس
  . من نبودشنهادیاما پ. خصومت دارن

  
   بود؟ی کشنهادی پـ
  

  ...به خاطر من... ایتو ب... ستیمهم ن: مسعود
  
  ...یچقد عاشقانه گفت:  لحظه خندم گرفتهی ـ
  

  .خدافظ! یای نره بادتیط فق... ی جنبه ای بیلیخ: مسعود
  
  ...فعال...  باشهـ
  

 هم دست از کار و مجاهدت یریمادربزرگم سر پ. ستی نادی زیلی مون خیمنتها اختالف سن...  عمومهمسعود
 که با من لهی از معدود افراد فامیکی خوب بود چون مسعود یلی کارش خهی نیاما به نظرم ا. برنداشته

 یتو.  کنهی فرق مآسمون تا نی که با من داره زمی نسبت به رفتارلی فامیدر واقع رفتارش تو... خوبه 
اما با ... دهی رو نمیبه کس. شنی داد که بکشه همه ساکت مهی...  برن ی همه مثل سگ ازش حساب ملیفام

 از حدم شی به خاطر باحال بودن بنیفکر کنم ا.  کنهی م رفتار مگهی دی دوستایمن مثل همه 
  . ازش بپرسملشوی بار دلهی باشه ادمی). کردم یشوخ...(باشه

  
  !دمی فکر نکن االن کل مکالمه رو واست شرح مـ
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. ابوئهی مسعود هم که مثل یصدا... ی زنی گوشم بلند بلند حرف مخی بینشست.. . خواد باباینم: سورن
  .دمیخودم همه رو شن

  
   به نظرت چه خبرِ؟حاال

  
 نی ای مهمونهی... ادی منیی خون شون پای بار دعواهی چند وقت  هرنایا.  دونمیمن چه م!  خرهی عروسـ

  .رنی گی میجور
  

  ؟ی ری نمیعنی نیا: سورن
  
واقعا باحال ...  کردمیهنوز به اون لحن گفتن مسعود فکر م. مسعود به عشق مون قسمم داد. رمی چرا مـ

  .بود
  

  ... عمهدختر... عمه... به هر حال همه هستن... ؟ی چرا نرگهیآره د: سورن
  
  . موضوع اصال دوست ندارم برمنیاتفاقا سر هم...  خفه شوـ
  

 از قرار معلوم من و تو درس بخون گهیخب د... کامال واضحه...  دونمیآره م:  با لبخند گفتسورن
  .ی کنیزی فردا شب برنامه ریزودتر برم که تو هم راحت برا. میستین

  
  .شهی متحملت داره سخت... زودتر برو... گهی آره دـ
  

  .ی بشگری که جی شرت قرمزِ رو بپوشی باشه اون تادتیفقط :  بود گفتی در ورودکی نزدسورن
  

  !!!به جاش صلوات فرستادم... فهی حدمی گلدون سمتش پرت کنم دهی خواستم
  

 سنش یآدم وقت.  بودنییاون موقع سنم پا.  دستم بندازنیمی حماقت قدهی که به خاطر نی از امتنفرم
 هم اگه نسترن به من دیشا...  که بعدا نظرش کامال برگردهادی خوشش بیی آدماهیشه ممکنه از  بانییپا
 چون به هر ستیمهم هم ن...  دونمینم.  موندمی گشت و همچنان عاشقش می نظرم برنم"نه" گفت ینم

. فکر کردم کم بهش یلیاز اون زمان به بعد خ.  وقت تموم شده و منم جوابمو گرفتمیلی موضوع خنیحال ا
 هم نداره چون ی ادهی فاگهی و نظرم عوض بشه؟ البته دنمشینکنه دوباره بب...  ترسمی کم مهیاما االن 

 از سر تموی تحملم تا منم که شخصرقابلیهمون موقع بهم گفت که چقدر براش غ! شهینظر اون که عوض نم
  .ستمی خواد نبودم و نیه اون م کی آلدهیمن اون آدم خوشگل و پولدار و ا... دمیبهش حق م. یراه ن

  
 رمیفوقش م. رمی گی دارم سخت میادی هم زدیشا.  کنسل کنمشهی کردم برم، االنم روم نمی قبول نمکاش

اگه بابام بخواد باهام کل .  بودی سادگنیاما کاش به هم.  زنمی حرف نمی و با کسنمی شی گوشه مهیاونجا 
 شب اعصاب خودمو به هی طرارزشش رو نداره به خا... اما نه.  تونم ساکت بمونمی مطمئنا نم؟یکل کنه چ

  . کنمی می کارهیتا فردا شب ...  بشمالشی خیبهترِ ب. زمیهم بر
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بدون قرص و .  هم نکرده بودمی که اون روز کار چنداننی خسته بودم با ایلیخ.  شب بود12 ساعت یحوال
 ی مکان خاصهی ای تخت و یعادت ندارم رواصوال هم .  تونستم بخوامی هم راحت می اگهی خاص دزیچ

 خونه ی هر جاااساس.  ردش کنم برهدیبا.  کنمی ازش سقوط مشهیاز تخت که کال متنفرم چون هم. بخوام
 خواستم فردا صبح اگه یم.  ولو شدمزونی تلویاون شب طبق معمول جلو.  خوابمیکه غش کنم همونجا م
صبح .  کردم که زنگ بزنهمی صبح تنظ7 ساعت یاعت رو رو سنی همی بشم براداریبشه زودتر از خواب ب

 خوابِ دو قه،یبعد چند دق. صبحِ یکای و متوجه شدم که نزددمی اذان رو شنی صدایداری خواب و بیزود تو
  .دمی شنی که از اطرافم صداشون رو مدمینفر رو د

  
 هیفقط چند ثان".میرش بذار کم سر به سهی می کنی ساعت رو دست کارایب":  گفتن ی مگهی به همدداشتن

.  به کتابا بندازمی نگاههی خواب نگران بودم که نکنه صبح خواب بمونم و نتونم یتو. دمیصداشون رو شن
  . شدنیکم کم خوابم سنگ

  
بعد از چند .  زنگش متنفرمیاز صدا.  صداشو قطع کردمعیسر.  شدمداری زنگ ساعت از خواب بی صدابا

 می ساعت و نکی!!! مهی که هشت و ننی بابا ایا.  انداختمیواریه ساعت د بی نگاههی کش و قوس هیثان
 ی دست کارعتو سای کسستیممکن ن... اما نه...  لحظه فکرم رفت به خواب اول صبحهی.  زنگ زدرترید

تازه خواب بعد از اذان هم ... آره. مطمئنم که خواب بود...  دوست ندارم بهش فکر کنمیحت. کرده باشه
  .کنم راست باشه یفکر نم

  
 به درسا انداختم آماده ی نگاهمی نهی که نیبعد ا!  چه برسه به شبارمی می اول صبح دارم بدشانسنی هماز

.  امی کنم معمولی چقدر حس مایخدا...  به صورتم انداختمی نگاههی نهی آیجلو. شدم که برم دانشگاه
.  مخترعش درد نکنهتواقعا دس. راع شد لنز هم اختنی ای جوامع بشرشرفتی پنیخدا رو شکر که در ح

 بهتر به ی جورنی ادیشا...  زنمی پر رنگ می لنز آبنی همی براستی اما جالب نهی خودم مشکیرنگ چشما
 موهام کوتاهه و شهی همنی همی براادی دارم که اصال بهم نمنیقی بلند هم متنفرم و یاز موها! نظر برسم

  . رسمی صورتم افتضاح به نظر می توزمی ری موهامو میچون وقت...  زنمشون باالی هم مشهیهم
  
 دانشگاه ی دونم چرا توینم.  کنمدای کردم تا سورن رو پی همش اطراف رو نگاه مدمی دانشگاه که رسبه

 الزمه ی همراه با خودفروشیی همه خودنمانیا.  تعجبِیواقعا جا!!!  کننی ها انقدر خودشونو گم میبعض
چشم و گوش ... البته صد رحمت به اونا.  دادصی تشخشهی میو که از شصت فرسخ ها ریواقعا؟ سال اول

  ...الی خیب. بسته ترن
  

 عی سردیتا منو د.  بودستادهی کالس ایجلو.  کنمدای سورن رو اونجا پدی ساختمون دانشگاه شدم تا شاوارد
  .ومدینگران به نظر م... اومد طرفم

  
  !رهی خواد امتحان بگی می شناسفری کمیبهراد بدبخت شد: سورن

  
  .   کردم ی قالب تهدمی شننوی که انیهم
  
  م؟ی بزنمی جم؟ی کار کنی حاال چ؟یگی می جدـ
  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

9

 یتو.  امتحان رو بدننی ادی گفته بود همه بامی زدمی جی قبل که من و جنابعالیجلسه ! نه االغ: سورن
  . دارهری ترم تاثانیم
  
  ...می نخوندیزی داره؟ من و تو که چی چه فرقـ
  
 کالس از کنارمون رد ی چند تا از دخترامی زدی با هم حرف ممی لحظه که من و سورن داشتنی همیتو

  . کرد و رفتنی آروم جواب دادم و سورن باهاشون احوال پرسیلیمن خ. شدن و سالم دادن
  
  دن؟ی چرا به ما سالم منای اـ
  

  ! ادبنی همه مثل خودت بیفکر کرد: سورن
  
  ! خانوما مقدم ترن؟یدیمگه نشن!  به خانوما سالم بدندی باونی که اصوال آقانهی خفه شو منظورم اـ
  

   ؟ی دادی دادن تو بهشون سالم می سالم نمنای اگه ایعنی: سورن
  
   دارم؟نای با ایمن چه صنم!  معلومه که نهـ
  

  م؟ی کار کنیامتحانو چ. غلط کردم. ول کن بابا... پـــــوف: سورن
  
  . ازش در اومدیزی چهی دی شامی امتحانِ رو بدم،یشی صفر م ما که در هر صورتـ
  

  .هیمنطق:  تکون داد و با حالت تمسخر گفتی سردیی تای به نشونه سورن
  
سورن هم .  رو نداشتمهی بقی برایعنیری و خودشیمن که کال حوصله احوال پرس. می هم وارد کالس شدبا

 ها ته کالس رو کال اشغال ی محترم صندلی هایکالسهم.  ش بدجور به خاطر امتحان در هم بودافهیکه ق
  .می جور کنیی جاهی خودمون ی اون وسط ها برامیمن و سورن مجبور شد. کرده بودم

  
فکر .  استاد نوربها داشتمنی نسبت به ای احساسهیاز اون اول .  آوردفی استاد هم تشرقهی از چند دقبعد

فقط .  کنهی که من نشستم نگاه نمی اصال به طرفدهیدرس م هم که یوقت. ادی خوشش نمادی کنم از من زیم
  ! تقلب موفق بشمی تودوارمیام
  

 بچه ها هم نتونست یعجز و البه .  امتحان رو پخش کردی نکرد و برگه های اول نامردی قهی چند دقهمون
 خدا امروز.  بچه خرخون کالس هم مانعش نشدی مزخرف و گمراه کننده ی سواالیحت... رِیجلوشو بگ

  .رِیقصد کرده اساسا حال منو بگ
  

. دی رسی هم به ذهن مون نمیی بداهه گویحت. می کردی به برگه نگاه ممی احمق ها داشتنی و سورن عمن
 ی بود و نملیسورن که مثل خودم تعط. می تقلب رو شروع کناتی فرصت مناسب عملکی تا در میمنتظر بود

 شو ی بغل دستی برگه که سورن رمی تقلب بگی کردم از کیکر م فنیداشتم به ا.  بردییشد ازش راه به جا
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 اشاره هیبه من . استاد بفهمه:االنِ که . هیعجب خر...  خودشو به جاش گذاشتی و برگه دی دست کشریاز ز
 هی یسورن برگه !  بود چشمم چپ بشهکینزد.  شروع کردم به نوشتنعیمنم سر. سمیکرد که از روش بنو

 هم یحساب. یزی چنی همچهی ای...  بود"مایس" کنم اسمش یفکر م.  بوددهیدستش کش ریدختره رو از ز
سورن برگه شو بهش .  کنهی پاره مون مکهی تمی برگه شو ندگهی دی قهی دقهی اگه میدید.  شده بودیعصب
 یداشت چپ چپ نگامون م. می کنی کار می چمی داردی نوربها فهماروی نی لحظه انی همیفکر کنم تو. داد
 ی شروع کردم به درنی همی برادی تقلب به ذهنم نرسی برایگه ای فکر کردم راه دیاون لحظه هر چ. کرد

 ی درس بود و واو به واو نوشته هانیسورن هم بزنم به تخته فاقد هر گونه دانش و درک در ا.  نوشتنیور
  . کردی میمنو کپ

  
  . کردیاشت مرتب شون م بود دسادهی وازشی برگه هامونو جمع کرد و کنار منوربها

  
  . لِیکالس تعط. دی بردی تونیم... خب بچه: نوربها

  
  ! و ماکان بموننیوسفی... فــقــط:  و از جا شون بلند شدن که دوباره گفت"دیخسته نباش" گفتن همه

  
 یلی شعور خیب:  به سورن گفتمیواشکی. نییحس کردم فشار خونم اومد پا.  کالس حاکم شدی سکوت توهی

  . دیحتما فهم. ی کردیو تقلب متابل
  

   خواد سرمونو ببره؟ ی م؟یخب که چ: سورن
  
  . آبرومون رفتی مفتی نه بدبخت، فقط مفتـ
  

 ذهنم جمالت ندامت رو مرور یمن داشتم تو. ادی تا استاد بمی بودسادهی مرده ها والی و سورن مثل ذلمن
  . جلومی کردم که بهمون اشاره کرد که بریم
  

 می مشکالت بودی سرهی ری درگدیاستاد باور کن: که اون شروع کنه به حرف زدن سورن گفت نی از اقبل
  ... دارهتی برامون اهمیلیوگرنه درس خ

  
 دی ببرنارویا:  بچه ها رو سمت مون گرفت و گفتی بدون توجه به سورن حرفاشو قطع کرد و برگه هانوربها
  . کنمی محی خودتون هم خودم تصحیرسم، برگه ها ترسم بهشون نی و مرمی درگیلی من خد،ی کنحیو تصح

  
 خنده اما جمعش ری بود بزنم زکی نزدزنه،ی داره می لبخند محوهی دمی لحظه به سورن نگاه کردم دهی

  .کردم
  
  .می و داخل سالن دانشگاه شدرونی بمی کالس اومداز
  
  ! کردم به التماسی خوب شد زود حرفشو زد وگرنه من شروع مـ
  

  . ش هم رفتمی که من تا مراحل مقدماتیدی د،قایدق: سورن
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 رو هم به ما هی کرده که مال بقی فهمه چه خبطی کنه محی خودمون رو تصحی برگه های احتماال وقتـ

  .داده
  

  . تو برگه مدمیمن که اساسا شاش... آره: سورن
  

 من با یوسفی یآقا:  از دوستاش اومد کنارمون و گفتیکی با مای سمی که با هم مشغول صحبت بودنطوریهم
   دارم؟یشما شوخ

  
   کردم؟یمن با شما شوخ: سورن

  
  !دیدی دستم کشری منو از زی که شما برگه دیببخش:  با حالت طلبکارانه گفتمایس
  

  !شهی محسوب نمیواقعا شرمنده، اما تقلب که شوخ... آهـــــان: سورن
  
  . زشت بودیلیکارتون خ! یحاال هر چ: مایس
  

  . خدافظگهیرمنده، حاال دگفتم که ش: سورن
  
  . افسوس تکون داد و با دوستش رفتنی به نشونه ی سرمایس
  

  ... نوشته بودزی برگه ش چی هم تویلینه که خ! توقع داشت بگم گه خوردم: سورن
  
  ؟یدی کشنوی برگه قحط بود مال اـ
  

 یقد بهت نگاه م اون دوستش چی دقت کردیراست...  کردمی نمغی بود که دری اگهیاگه کسِ د: سورن
  کرد؟

  
  . کردمی تو توجه مشاتی نه، داشتم به فرماـ
  

  . فکر کنم ازت خوشش اومده باشهیول! یجی که تو چقد گیوا: سورن
  
  .هی عجب خرـ
  

  ه؟ی اسمش چی دونیم: سورن
  
  !!! تخم چشم ناموس مردم؟ی ذُل بزنم تویتوقع دار.  نه، گفتم که نگاه نکردمـ
  

  . نگاه حاللِهی. یریگیچقد سخت م: سورن
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  ... عذر بدتر از گناهـ
  

  ؟ی کنی می جورنیچرا ا.  خوام اسمشو بدونمیبگو نم...  باباالی خیب: سورن
  
  !ی دادری تو خودت گ؟ی چه جورـ
  

  .الی خیب... پـــــوف: سورن
  
:  گفتی که سورن به آروممی بوددهی نرسنیهنوز به ماش. می دانشگاه حرکت کردنگی سورن سمت پارکبا

  ...اونجارو... اونجا رو
  
   کجا؟ـ
  
  .نی رو ببی سورن کنار اتاق نگهبانـ
  
  ؟ی خب که چـ
  

  . دارهای کرد پرشیاون دخترِ که نگات م: سورن
  
   چه کار کنم حاال؟ ـ
  

  . زنه خرِی بار در خونه تو مهیشانس فقط . ذوق کن: سورن
  
  ... عاشقم شده؟ واقعا مسخره ستیعنی نگاه کوچولو به من انداخته هی چون طرف ی کنی تو فکر مـ
  

 هی شو، قیگفتم اگه ازت خوشش اومده برو باهاش رف! تازه منم که نگفتم برو عقدش کن... نه ابله: سورن
  ؟ی اسمشو بدونی خوای نمیراست.  هم ببریضیف
  
  . نه، دستت درد نکنهـ
  
 هی.  به لگن شباهت دارهشتریب.  که چه عرض کنمنیالبته ماش. می و حرکت کردمی شدنی سورن سوار ماشبا

  . خوب بودیلی شد عوضش کنم خیاگه م. دهی منو می که خرج زندگی مشکدیپرا
  
  .می کاسب شیزی چهی بگو سوار کنم یدی دیزی چی مسافرـ
  

  .نگه دار اون دخترا رو سوار کن... نگه دار... ا: سورن
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 بگو یدی کلفت دلیبی مرد سهی وقت هر.  دلتو صابون نزنی خودی بشن،ی نمی شخصنی دخترا سوار ماشـ
  .نگه دارم

  
  ... هایری می می از گشنگی کنی کاسبی بخوای جورنی اگه ا،یری گی سخت میلیتو خ: سورن

  
  ... نه نترسـ
  

 حرفاش شتریب.  ندارهی اما واقعا منظورزنهی پرت و پال میهمش حرفا.  دوستمهنی تریمی صمسورن
 هی که بچه مانهیم با پدر و مادرش مشکل داره اما فرقش با من ا هم مثل خودیاز نظر خانوادگ. هیشوخ

 نسبتا یچهره !) شه فرض که از ارث محروم نشده بانیالبته با ا) بره ی ارث می کلرهیداره، اگه باباش بم
کال .  کنهی موهاش استفاده می هم براگهی دی از رنگ هاشهیاما هم... یِرنگ موهاش هم مشک.  دارهیخوب

  . نفر باشهنی اولی هر مدیدوست داره تو. دهی متی اهمیلی خزای چنیابه مد و 
  

.  کار کردن نداشتم برگشتم خونهیمنم که حوصله .  کردی شد و ازم خدافظادهی راه پی از وسط هاسورن
 ی کوچه یتو.  دارهیرفت و آمد کم. می داری خلوتیمحله .  اطراف شهر قرار دارهیی جاهی من یخونه 

 نجای هاشون احب ساختن که اکثر صاالی وهی هر کدوم ی باغِ و توشترشی هست چون بی کمیاما خونه ه
 کوچه نی ناجور ای کنم وصله یفکر م... متاسفانه...  خونه هم مال منهنی تریزوریپ.  کننی نمیزندگ
. ه نام خودمه که حداقل بنهی ادمیتنها ام. دمی خری خونه هم با هزار قرض و وام و بدبختنیالبته هم. باشه

هر کدوم از .  به هم راه دارنی داخلی با درهاکهسه تا اتاق کنارهم داره . بهی عجیلیاز نظر ساختار هم خ
 از اتاق ها که بزرگتر هست رو به عنوان اتاق یکی.  داخل شون شدشهی هم می هم در دارن و اونجوررونیب

 هست کی تاری راهروهیخونه، کنار اتاق خواب  رونیب.  شون هم اتاق خوابِیکی کنم و ی استفاده ممنینش
کنار حموم، آشپرخونه ست .  قسمتش باشهنی کنم حموم خونه م ترسناک تری مکرکال ف! که ته ِ اون حمومه

 ش ی مهندس نساخته وگرنه انقدر دراز طراحهی خونه رو نیمطمئنم ا... ی بهداشتسی هم سرواطیو ته ِ ح
  ! راستا قرار دارنکی آشپزخونه در یفه  اتاق ها به اضایهمه .  کردینم
  

به .  خونهی تونمی بشرونی بی که با لباسانیمتنفرم از ا.  خونه که شدم خودمو وسط اتاق ولو نکردموارد
 نی ناراحت بودم از ایی جوراهی.  کردمیداشتم به شب فکر م!  کارنی ادهی میاصال چه معن. فنینظرم کث

  . به جز مسعودم، قهرلی با تمام فامبای هست که تقریه سالدو س.  بشملیکه دوباره وارد فام
  

... البته دوش که چه عرض کنم. رمی دوش بگهی متحرک خارج بشم رفتم ی حالت مرده نی که از انی ایبرا
  !رمی براش سر دوش بگرهی مادمیهمش .  کنهی می دوش حموم هم مغز آدمو متالشنیا

  
.  خوابم بردونیزی تلوی جلوشهی مثل همنی همینگ کرده بود برا اومدم مغزم کامال هرونی حموم که باز

 هیرفتم . شمی هالک میحس کردم دارم از گشنگ.  بعد از ظهر بودمی پنج و نی که شدم ساعت حوالداریب
 ی هم فرقادی زدیشا!  بپوشمی امشب چی بود که برانیفکرم مشغول ا.  آوردمری واسه خوردن گیزیچ
 ادی خوششون می از چادی بادمیآره اگه ! ادی خوششون می از چنمی فکر کنم ببدی با؟نیمگه اونا ک.  کنهینم

... نطوریبابام هم هم. ادی بدش می مشکی هاراهنی نسترن از پادمهی که ییتا اونجا.  کنمیبرعکسش عمل م
  . تمرکز کنمنی همی رودیبا. فتنی مزای چنی عزا و اادی خودشون یبه گفته 
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 لی موباهی مایقد.  هم خرابِلمی افتاد که تلفن قطعه و موباادمی.  مسعود حرف بزنم بادی حتما باقبلش
  . باشهیواری کمد دی تودیاحتماال با...   ها داشتم1100 نی از ایباباقور

  
  . کارتم رو توش انداختم و به مسعود زنگ زدممیس.  کنمداشیباالخره تونستم پ... آره

  
  ومدن؟یات ن هنوز مهمون؟یخوب...  الو مسعودـ
  

  .انی مگهی دقهی هم تا چند دقهی اومده، بقرضایفقط عل... قربونت: مسعود
  
  .امیخوب شد زنگ زدم، پس من آخرِ همه م...  اهـ
  

  ؟ی ذوق زده شون کنی خوایم: مسعود
  
 از در اومدم یمن وقت.  اومده مثل خوره افتاده به جونمشی واسم پی سوالهی فقط ،ییزای چنی همچهی ـ

  بدم؟سالم 
  

  !خدافظ بده... نه پ: مسعود
  
   به نظرت؟دهی جواب می که اگه سالم بدم کسنهی مسخره منظورم اـ
  

  . کار نداشته باشنایبا ا. دهی دوست نداشت جواب نمیتو سالم بده، هر خر: مسعود
  
  .نمتی بیپس امشب م... ی مرسـ
  

  .فعال... باشه: مسعود
  

به همه .  کنهی هم خودشو آدم حساب میلیخ... لیپسر تخس فام.  هم اومدهرضای که علنی خبر بد انیاول
 کنه و پاچه یفقط پارس م... ارهی درمی بازیرتیغ... دهی و اون دستور منیهمش به ا.  کنهیاز باال نگاه م

 تو زنهی که مسعود همش مادیخوشم م!  که همه هم دوستش دارننهی قسمت ماجرا انی تازه بدترره،ی گیم
  . اخالقشمنیمن عاشق ا... رهیگیالبته مسعود حال همه رو م. دهی که چقد حال م...آخ. پوزش

  
 شهی مکی زود تاربای که هوا تقرنیبا توجه به ا.  شب7 ساعت یکای ساعت آهنگ گوش دادم تا نزدهی حدود

  .فکر کنم تا حاال همه اومده باشن
  

موهام هم طبق معمول زدم . یستر خاکی و شلوار لدمی پوشی شرت مشکی تهی.  کم کم آماده شدممنم
البته از ...  موهام هم بلندهیوسط و جلو.  ندارهی به دست کاریازی نادیکنار موهام کوتاهه و ز... باال

 سرد هم ی ذره ادکلن با بوهی. ادی هم دوست دارم اما بهم نمیاونجور.  بشه بلندترِخی که بخواد سیحالت
  .کاپشنم رو تنم کردم و راه افتادم. در حد متعادل... ارهیدر ب رو هیاونقدر نزدم که بوش پدر بق. زدم
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 ی منویمنم هم.  مهمونا اومدنی همه بای تقردمی مسعود فهمی خونه ی پارک شده جلوی هانی ماشاز
 نیا!  کنمی از در اومد باهاش چاق سالمتیخواستم چون حوصله نداشتم قبل از همه برم اونجا و هر ک

  .زدم رو فونیزنگ آ.  تونه جواب ندهی خواست می به قول مسعود هر خردمی می سالم کلهی یجور
  

  ه؟یک: مسعود
  
  . باز کن، بهرادمـ
  
  .ی باال که به موقع اومدای بـ
  

از .  بهم استرس وارد شده بودی رفتم حسابی داشتم از پله ها باال میوقت.  واسم باز کرد و وارد شدمدرو
 ی برازدیقلبم تند تند م!  شستنی میخی دلم جا یانگار داشتن تو. مدی ترسی ها میرو در رو شدن با بعض

اونا هم .  خوان سرتو ببرنیمگه م...  احمقیآخه چه مرگته انقدر استرس گرفت.  کم مکث کردمهی نیهم
به در آپارتمان که .  رفته باشهنی ارتباط متقابل از بنی کنم ایفکر نم...  ندارندنتویچشم د... مثل خودت

مگه بهراد هم دعوت : گهی عمه مژگان داره به مسعود مدمی که شنارمی در نزدم تا کفش هامو دربمدیرس
   ؟یکرد

  
   خودمه، به نظرت اشکال داره؟یخونه :  هم جواب دادمسعود

  
 فی طرف هم کهیاز . رهی گیاز دم حال همه رو م.  شناسهی نمکی مسعود بزرگ و کوچنی اادی مخوشم

  !به هر شکل ممکن... رمی عده رو بگهیدوست دارم حال . اومدن من ناراحت شدکردم که عمه به خاطر 
  
  . تق به در زدم مسعود درو باز کردهی تا
  
  . ســـــالمـ
  

  .ســـــــالم! به: مسعود
  

 حرکت هماهنگ نیا. می کردی موچی رو هم ماچگهی ماه همدی و رومی بغل کردگهی همدنی حنی همدر
حداقل از طرف من .  کنن که هماهنگ شده بودی فکر می جورنی اگرانی د من حس کردمیشده نبود ول

 مسعودکال من و .  کنمی رفتار کنه که من احساس راحتی کرد جوری میمسعود سع.  در کار نبودیکه عمد
 رفتارش نی از اهی چون مسعود دوست نداره بقم،ی کنی رفتارمگهی مودبانه با همدیلی خلی فکر و فامیجلو

 نی ای و براشهی نمیمی صملی با فامادیز.  برخورد کنهی و انتظار داشته باشن که با همه اونجورنریآتو بگ
  . خاص خودش رو دارهلیکارش دال

  
 ی جواب داد و کیتوجه نکردم ک.  سالم دادمهی نه ای حواسش به من هست ی که کسنی توجه به ابدون
منم رفتم و کنارش . نمیاشاره کرد که اونجا بش رضایمسعود سمت عل. در واقع برام مهم هم نبود. نداد

  .می دست دادگهینشستم و با همد
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  ؟ی چطوررضا،ی سالم علـ
  
  ؟یای دونستم امشب می نم؟یممنون، تو خوب: رضایعل
  
  . عمو مسعوددیببخش... امی دونستم، مسعود باهام تماس گرفت و ازم خواست بی نمشبی منم تا دـ
  

 لحظه هی صداش کنن، کی خواهر زاده ها و برادرزاده ها با اسم کوچی هی بقدهی مسعود اجازه نماصوال
  .دیحواسم پرت شد از دهنم پر

  
  . پس عمو مسعود گفته بودنجا،ی ای اومدیواقعا؟ من فکر کردم اتفاق: رضایعل
  
   موضوع انقدر تعجب آوره؟نی اـ
  
  . کمهیآره : رضایعل
  
  . خب پس به تعجبت ادامه بدهـ
  
 نجای کاش ایا.  برداشت که کوفت کنهزی می از روبی سهی به من انداخت و هیاه عاقل اندر سف نگهی رضایعل
.  به جمع انداختمی نگاههی استفاده کردم و رضای سکوت علنیاز ا.  هم نداشتمیاما چاره ا.  نشستمینم

 یهمه تو. یک در ورودینزد...  سالن بودیی قسمت ابتدای تومی روش نشسته بودرضای که من علیمبل
 کنار هم نشسته بودن نیعمه مژگان با دختر بزرگش نسر.  نشسته بودنونیزی سالن، اطراف تلویقسمت اصل

 یمن نم.  بودهی کردن دهن بقسی هم مشغول سرورضای علیعمو محمد، بابا.  کردنیو داشتن پچ پچ م
 سر ی کنه از همه کاری م که فکردماست آنیاز ا!  زنه؟ اونم حرف مفتی بشر چرا انقد حرف منیدونم ا

خدا به داد زن و بچه ش .  زنهیحرف م...  و اقتصاد واستی استدالل غلط از سی سرهیهمش با . ارهیدرم
 شد یاز صداشون م.  کردی آشپزخونه بود و فکر کنم داشت به مسعود کمک میزن عمو هم تو. برسه

  .دیفهم
  

 حرکتش نی کرد و ای به من نگاه می چشمری زی و هومدی ها درموهی هم داشت از خجالت ممی مرعمه
... رهی گی زود خنده م میلیکال من خ.  دادی به حرکتش ادامه می دونم چرا هی تابلو بود اما نمیلیخ

 توجهش بهم م که اصال دوست نداری از افرادیکی.  برنخورِی وقت به کسهی که رمی کردم جلوشو بگیسع
 هم یظاهرا هم بود و نبود من براشون چندان فرق... دوم قرار داره یمامانم هم در رده ... جلب شه بابامه

  . نگاه اونا رو اصال ندارمینیتحمل سنگ... هی شکرش باقیجا.  هم به من ندارنینداره و توجه
  

دوست ندارم باهاش رو به رو . ستی مهم نادیز...  اتاقهی تودمیشا... ومدهی ندیشا. نمی بی رو نمنسترن
 رهی فشار خونم منمشی بی میوقت. مِی پسر عمه مروان،ی که ازش به شدت متنفرم کیی از کسایکی. بشم
. ستی نظرم خوشگل نبه ی ولهی داره؟ چشماش آبیپی خوشتی بشر ادعانیآخ که چقدر ا!  برعکسای... باال
...  پوشهی تنگ می شرت های گشاد و تیهمش شلوارها.  لنز دار خودم از اون خوشگل ترهی چشمانیهم

 هیتازه آدم فوقش . ندارنی جالببی دو لباس ترکنیاصال هم ا!  کشهی توش نفس می دونم چه جوریمن
 نیاگه من ا! ی رسمری و غی رسممراسم و همه جا و در هر شهی اما نه هر روز و همزنهی میپی تنیروز همچ
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 یکی) چسب رو دارم برنی االنش هم انیالبته هم. (زدنی م"یروان" حتما بهم برچسب دمی پوشیلباسارو م
با همه . ذارهی مکیسر به سر بزرگ و کوچ.  و پاچه پاره ستدهی دراری که بسنهی اوانی کاتیاز خصوص

 هی ی پسر لوس وقتنیجالبه که هم... رهی چهار نعل ممه اعصاب هیرو...  کنهی می پشت وانتی هایشوخ
 ی بابام زندگیان که من خونه  کنن اما اون زمی می همه واسش خودکشرهیگی کوچولو میسرما خوردگ

 وجود داره که وانی وسط در رابطه با کنی نکته اهی.  نبودی رو به قبله نبودم از دکتر خبری کردم تا وقتیم
 کنه چون یاصال جرات نداره با مسعود شوخ!  ترسهین که مثل سگ از مسعود می کنه، ایمنو دلگرم م

 حرف نهی مورد خواهرزاده ها و برادرزاده هاش اگه بب نداره و مخصوصا دری شوخیاساسا مسعود با کس
  . برهی هم حساب نمچکسیاز ه... زنه تو دهن شونی زنن، می میادیز
  

چند لحظه گذشت و . می کردی احوال پرسگهی و با همدرونی زن عمو از آشپزخونه اومد بقهی چند دقبعد
 رفتم عیسر. منم که از خدا خواستم بود.  در آشپزخونه و بهم اشاره کرد که برم اونجایمسعود اومد جلو

  .ششیپ
  
  . شدمی وگرنه از خجالت آب می خوب شد صدام کردـ
  

  ؟یدی کشی حاال چرا خجالت م،ی نبودیتو که خجالت: مسعود
  
  .التی فکر و فامنی گرفتن المی بس که تحوـ
  

  . ماستی تو ذات خانواده یآخه مهمون نواز: مسعود
  
 گاز زد و خرت و خورت بیانقد کنار گوشم س...  لندهوریرضای علنی اشی پیمنو نشوند.  کامال واضحهـ

  .ختیکرد اعصابمو بهم ر
  

   ؟ادی نموانیک: دمیازش پرس...  سرش به غذاها گرم بودمسعود
  

  .نه فکر نکنم: مسعود
  
  . دونه رو اصال ندارمهیتحمل اون ...  خدا رو شکرـ
  

  .ارِی بره دنبال نسترن و اونم بادی که بنی زد و گفت قبل امژگان بهش زنگ! ادیم... کردمیشوخ: مسعود
  
  . خورهی کارا منیبه درد هم. هی خر خوبوانیک...  آره خبـ
  

  ؟یناراحت که نشد: مسعود
  
  .رنی رو بگوانیاتفاقا دوست دارم حال ک...  نه باباـ
  

  ؟یناراحت نشد رفته دنبال نسترن وانی که کنی از انهیمنظورم ا!  بچهیتو چقد خنگ: مسعود
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  ! ناراحت بشم؟دینه، چرا با! از اون نظر...  آهـــــانـ
  

  ... و ی کنیفکر کردم االن رگ قلمبه م: مسعود
  

  .تو هم انقد امل نباش.  شدمیاگه نسترن نامزدم هم بود ناراحت نم... نه بابا:  حرفشو قطع کردم عیسر
  

  .خفه شو: مسعود
  
   لت و پار کنم؟زنهی رو که با نامزد و خواهر و مادرم حرف میم هر ک تونی من که نمگه،ی دگمی راست مـ
  

  ! انگار واقعا داره... نامزد نامزد راه انداخته! خب حاال توام: مسعود
  
  . گفتم مثال بزنم واست ملموس بشهـ
  

  .می بکشگاری سهی تراس با هم یبرو تو: مسعود
  
  . باشهـ
  

 یفکر کنم تنها خوش شانس...  بودییعجب هوا.  تراسی آشپزخونه رو باز کردم و رفتم روی پنجره
  . خوشحالمیلی بابت خنیاز ا.  کنمی می شمال زندگی باشه که تونی امیزندگ

  
 مسعود اومد و کنارم قهیبعد سه چهار دق. ادی آتش زدم و منتظر شدم مسعود بیگاری قول مودب پور سبه

  .کرد روشن گارمی با سگارشویس. پاکت رو بهش دادم. نشست
  

  ؟یتو هنوزم نسترن رو دوست دار. صادقانه جواب بده...  ازت دارمی سوالهی: مسعود
  

  . فکر کردمهی ثانچند
  
  . نهـ
  

  . کردری تعبگهی جور دشهی مکث کردنت منی از ا؟یمطمئن: مسعود
  
  ...گهیقرار بود صادقانه جواب بدم د.  کردمی داشتم فکر مـ
  

  ؟ی کنی بهش فکر نمگهی دیعنی: مسعود
  
 نمی بی کنم میاالن که به جفت مون فکر م.  خورمی افسوس نمادی کنم اما زی اوقات بهش فکر می گاهـ

  .می نداریچندان وجه اشتراک
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  ؟ی کردیپس چرا ازش خواستگار: مسعود

  
  . منهی دختر برانی آل تردهی کردم نسترن ایخب اون زمان فکر م.  کردمیشوخ! تی خرـ
  

 نشسته ی ابله ها پشت به در ورودنی من و مسعود هم که ع"سالم" نفر گفت هیفتم  جمله رو گنی که انیهم
  .یاتفاقا به موقع اومد! نسترن خانم... سالم: مسعود جواب داد. میبود

  
  !سالم بهراد خان!  بودرمیذکرِ خ... دمیآره شن: نسترن

  
  . زدم جواب دادمیپک م گاریهمونطور که داشتم س. ادی بدم م"بهراد خان" که من چقد از لفظ آخ

  
  . سالمـ
  

  . رفته بودادمی تو افهی که قیجور... دمتی وقت ندیلیخ: نسترن
  
 شده یمنو بگو عاشق ک!  بزرگترمنی انگار نه انگار که من از ا" توافهیق"! نی رو خدا حرف زدنشو ببتو

 به ی دارشتنیاما خو...  کنمی وقت فراموش نمچی نحس تو رو هی افهی من قی خواستم بگم ولیم! بودم
  .خرج دادم

  
  د؟ی آوردادی خب حاال به ـ
  

  .آره: نسترن
  
  . خدا رو شکرـ
  

  ه؟ی بقشی پیای نمییدا: نسترن
  

 قهی چند دقهی.  به غذاها باشهدیحواسم هم با... دمی کشی مگاری سهی بهراد شیاالن که داشتم پ: مسعود
  .امی مگهید
  

  . کنهیحالمو بد م گاری سیبو. هی بقشیپس من برم پ: نسترن
  

  . رفتی مرونی داشت از آشپزخونه بنسترن
  

  ...یخوش گلد:مسعود
  

 یلی خمی برگهی اگه با همدام،ی مگهی دی قهی منم چند دقرونیتو برو ب:  مسعود گفتقهی از چند دقبعد
  .تابلوئه
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 ی چون جا کنارش نبود وچکسی گوشت تلخِ که هی به حدرضایخوشبختانه عل. رونی کردم و رفتم بقبول

 افهیاز ق... هم از من متنفرهرضایمطمئنم که عل.  نکردم دوباره رفتم و کنارش نشستمدای هم پی اگهی دیخال
  .اصال دوست ندارم صداشو بشنوم... همون بهتر. ش معلومه

  
 متیاما از اون بدتر نسترن که احساس صم. نمی بی رو نموانیخوشبختانه ک.  نگاه به جمع انداختمهی

از بس که بهش رو دادن و ... واقعا احمقانه ست!  منیبهش دست داده و رفته نشسته بغل بابا یدیشد
چقدم احساس .  حرکات بکنهنی که بخواد از استی اما واقعا بچه نکی کوچکلشیدرسته ه... لوسش کردن

  . کنهیملوس بودن م
  

  .داداش انقد لوسش نکن:  مژگانعمه
  

  . دلمِزیعز: بابا
  

  ! کشهی گنده خجالت هم نم که خرسواقعا
  

  . مسعود اومدباالخره
  

  ... بپراالی. نی پاشو برو اونور بشرضایعل: مسعود
  
  . جرات نداره به مسعود چشم غره بره پا شد و رفت اون طرفی که حترضایعل
  
  . راه انداختهیرکی خواهر زاده ت چه سنیبب... یخوب شد اومد.  شدمی مدی داشتم ناامگهی دـ
  

  ؟یدیتو تازه د.  شغل شهنیا... آره بابا: دی خندمسعود
  
  . کردهدای پی چند وقت که نبودم عجب اخالق گندنی ای توـ
  

  ...یدیحاال کجاشو د... اووو: مسعود
  

 ییدا:  گفتهی که نسترن با کنامی بودهی و مشغول نگاه کردن به بقمی سکوت کردهی و مسعود چند ثانمن
  ... گفتن نو که اومد به بازارمیاز قد... رهی گی نملیمسعود که اصال ما رو تحو

  
  .هی جورنی کال اخالقش اتیینسترن جون، دا: می مرعمه

  
  ! کار کنم؟ دوست دارم لپ شو بوس کنم؟یخب پس من چ:  گفتی حالت لوسهی با نسترن

  
ابا  بنی خواد تو رو هم عیفکر کنم م! مسعود:  لب به مسعود گفتمریز.  هم پا شد اومد سمت مسعودبعد

  ...داستان کنه
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 لپمو بوس ایب.  صحبتا رو فراموش کننیفقط بغلو ا... باشه:  کرد نخنده و به نسترن گفتی می سعمسعود

  .نیهم... کن
  

  .باشه: نسترن
  

  . مسعود نشستشی پ،ی مبل کناری اومد و کنار رونسترن
  

  ومده؟یدلقک ن: مسعود
  

  ه؟یدلقک ک: نسترن
  

  م؟یک دارمگه چند تا دلق! وانیک: مسعود
  

  ؟ی حرف بزنی جورنی اوانی در مورد کادی دلت میچه جور... یـــــیدا: نسترن
  

  حاال کجاست؟! نه؟ی از اری حرف زدم؟ غیتازه مگه چه جور.یبه راحت: مسعود
  

  ؟ی کنی لج موانی دونم شما چرا با کیمن نم.  باالادیاالن م... اطی حیتو: نسترن
  

  .لِی کامال تعطیاز نظر عقل.  گنده کردهکلیفقط ه. اخ و لوده ست ادب و گستی باریچون بس: مسعود
  

 یهمه سکوت کرده بودن و داشتن به حرفا. خنده م گرفته بودی گفت حسابی رو منای که داشت امسعود
 زد مسعود رو کُتلت ی مدی رسیمطمئنم اگه زورش م.  هم اخم کرده بودمیعمه مر. کردنیمسعود گوش م

  . کردیم
  

اما . طونهی کم شهیفقط . شهی شاگرد اول مشهی دانشگاه هم همیتو. هی پسر باهوشیلی خوانیفاقا کات: نسترن
  !ستی ادب نیب

  
 ادبِ، هم یهم ب. شهی ادبی ش به خاطر بیاصال تمام مشکالت اخالق.  ادبِی هم بیلیاتفاقا خ: مسعود

  . ش اصال تالش نکردنتی تربی نهیمتاسفانه پدر و مادرش در زم... لوده
  

  .هی با احساسی باشه اما بچه یگی جور که شما منی اوانی کدیداداش، شا: می مرعمه
  

  اد؟ی پسر با احساست کجاست؟ نمنی ایحاال بابا. میبگذر! رهی گی ادب رو نمیاحساس که جا: مسعود
  

  . کارش طول بکشهدیاما شا... ادیگفته م: می مرعمه
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شوهر ِ عمه . نمی نحس شو ببختی که رادی مشیوشبختانه کمتر پ کنه و خی کار مادی معموال زمی مرشوهرِعمه
  .مژگان هم که فوت کرده

  
  .پِی به کنار، در عوض خوشگل و خوشتوانیاخالق ک! ییدا: نسترن

  
  .یگیهمونه که تو م... آره... آره:  خندهری زد زمسعود

  
  ه؟یبهراد نظر تو چ: نسترن

  
  . ندارمینظر...  بگمیچ...  خبـ
  

  ست؟ی نپی خوشتوانی نظرت کبه: نسترن
  
  . نهدی راستشو بخواـ
  

  ست؟ی نپی خوشتیگی چرا مپرسمی شهیم:  با طعنه گفتنسترن
  
  . هم دارملیالبته دل. هی نظر شخصـ
  

  !هی باربیلی خوانیبه نظر من که ک: نسترن
  
تا . زی میرو ذارنی ها که می مجسمه شکم گنده دکورنیاز ا! ی ست تا بارب"بودا" ی مجسمه هی شبشتری بـ

  !د؟یدیحاال د
  

نسترن هم .  گرفت اما خودمو کنترل کردمی اون منم خنده م میبا خنده ... دی خندی همش ممسعود
  . حرصش گرفته بودیحساب

  
  . هم الغرِیلی خوانی کشه؟ی متیحسود: نسترن

  
  .اره شکم گنده دهی وانیک...  که آدم شکم داشته باشهنهی اگه مالک چاق بودن فقط و فقط اـ
  

  . کننیمردم فکر بد م...  نداره هاتی خوب؟ی زنی منهی رو به سوانیحاال تو چرا انقد سنگ ک: مسعود
  

  . داداشمهنی عوانی ک؟یی دای چیعنیوا : نسترن
  

به هر حال ...  مثل خواهرمهی مثل داداشمه و بمانیفالن!  حرفا همه کشکهنی نسترن جون انیبب: مسعود
  !دی با هم ازدواج کندی تونیو شما م ستیکه اون داداش تو ن
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من که عکس . هی عکس العمل من چنهی به من انداخت تا ببی نگاههی جمله رو گفت نسترن نی که امسعود
  . کردفی کی نداشتم اما فکر کنم خودش حسابیالعمل

  
اومد . دهیم به خرج نتیاصال خالق.  ندارهی تعجبچی رو زده بود و هیشگی همپیت.  هم اومدوانی کباالخره

. می اکتفا کردی سالم خشک و خالهیبه . نه من به اون محل دادم و نه اون به من. جلو و با مسعود دست داد
  . که اومد، برم شامو بکشمنمیا: مسعود از جاش بلند شد و گفت

  
همه با هم مشغول حرف زدن .  آشپزخونه تا به مسعود کمک کننی هم رفتن تومی مژگان و عمه مرعمه
فقط دوست داشتم شام رو بخورم .  بودختهی اعصابم به هم ری الکیالک.  روشن کردمگاری سهین و منم بود

 داشتم یوقت! ام؟ی کار که گفت منم بی خواست چیحاال منو م...  مسعود رونیخدا لعنت کنه ا. و برم
رمه و اگه دست  جزای چنی ما ای خانواده یچون اصوال تو.  کردنی همه چپ چپ نگاه مدمی کشی مگاریس
 خواست ثابت یاحتماال م...  از بابامری کردن غیهمه نگاه م.  گرفتنی بود واسش زندان هم در نظر منایا

  ...ستی من مهم نیتوجه اون هم برا. ستیکنه که واسش مهم ن
  

.  کنمی نبود که احساس ناراحتیخوشبختانه جور.  مسعود و عمو محمد نشسته بودمنی شام من بموقع
 کرد من توقع داشتم تو بغل ی موانی که از کیفیالبته با اون همه تعر.  نشسته بودرضای هم کنار علنسترن
 به من ی هارهی در بو رهی که حرص بقنیمسعود هم واسه ا.  خودشو کنترل کردهیلیفکر کنم خ. نهیاون بش

 هر از ستمی پار کردن نکهی اهل تعارف تادیمن هم که ز.  بودختهیاعصاب همه رو به هم ر.  کردیتعارف م
  . دادمی تکون می سریگاه

  
اون وقت همه ...  دبه ستنی شکمش عوانیمثال ک. شهی ها اجحاف میلی ما در حق خیتو خانواده : مسعود

  ... الغرگهی به بهراد نمچکسیاما ه!  الغرِگنیم
  
  شه؟ی متی حسوده؟یچ:  قُلپ آب خورد و به مسعود گفتهی وانیک
  

  . زنمی حرف مضی بشه آخه؟ دارم از تبعمی تو حسودهیمن به چ... مونیکرـتو ببند مف! خفه شو: مسعود
  
 یدر هر حال اگه جواب هم م.  نگهیزی بهش اشاره کرد که چمی خواست جواب بده اما عمه مری موانیک

 ی نگاه مونیزیهمه داشتن به تلو.  زدی نمی موقع غذا حرفچکسیه.  گرفتی میداد مسعود حالشو حساب
 سی سروهنمود.  کردی بند داشت به من نگاه مهی تونستم غذا بخورم چون مامان یمنم اصال نم. دنکر

 بهم زل بزنه، حاال هر که یکی ادیبدم م.  رفتی نمنیی از گلوم پایزی چنیمعذب شده بودم واسه هم... کرد
  . خواد باشهیم
  

  .ادی اتاق و به مسعود اشاره کردم بی شام رفتم توبعد
  
  ...گهیرم د من بـ
  

  .شتی پامی من االن منی بشنجای اقهیکجا؟ دو دق: مسعود
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  .ستمیراحت ن. ستی خوب نادیجو هم ز... گهی نه دـ
  

 مین. امی مگهی دقهی چند دقهیمنم .  راحتالتی خاد،ی نمی کسی باشنجایتو که ا...  اتاق باشیتو تو: مسعود
  .ساعت باش بعد برو

  
 ی حس میهوا سرد بود ول.  اتاق رو تا آخر باز کردمیپنجره . تر برم شدم اما دوست داشتم زودیراض

  . مسعود اومدقهیبعد چند دق.  دادم و منتظر شدمهی تکواریبه د!  پزمیکردم دارم از گرما م
  
  دت؟ی ندی کس؟ی آوردی برداشتهی چنی اـ
  

  .نه حواسم بود: مسعود
  
 بهراد، مسعود گنیاون وقت م. می خوری مشروب ممیر و بفهمه ما داادی نفر از در بهی مونده نمی فقط همـ

  ! گن که کرم از خود درختهینم. رو شراب خور کرد
  

  .شهی نمداشی پنورای ای کسی اتاقیتا تو تو...  راحتالتیخ: مسعود
  
  ... خالصه از ما گفتن بودـ
  

 و سرما میخره مست بود خورد اما تا خریپنجره باز بود و باد سرد بهمون م...  روشن کردمگاری سهی عیسر
  . نداشتیتیبرامون اهم

  
   هاست؟ی الشنی خورن رفتارشون عی که مشروب میی رمان ها اونانی ای توی دقت کردـ
  

  .دمی دادی ش رو زیلمی فیاما نمونه .  خونمیمن رمان نم: مسعود
  

  .میدی تق تق در رو شنی که صدامی دو مون سکوت کرده بودهر
  
   تو؟امیب: وانیک
  

  ؟ی کار داریچ: مسعود
  
  . شماشی پامی خوام بیم: وانیک
  

  .ستی نیعدد. اگه اومد داخل آدم حسابش نکن:  به من گفتمسعود
  
  واسه تو بد نشه؟.  بفهمهی که کسستی اصال واسم مهم نـ
  

  ... توای بوانیک. ستی نیعدد... گفتم که: مسعود
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چه ... پوف:  دماغش تکون داد و گفتیجلودستشو .  ما، کنار پنجره نشستی اومد و رفت رو به رووانیک

  .ادی میگاری سیبو
  

  ...گهی دمی کشی مگاری سمی خب دار؟یگی مبیچشم بسته غ: مسعود
  
  ه؟ی چنیا: وانیک
  

  !شربت: مسعود
  
  ؟ی کنیمسخره م : وانیک
  

  ؟ی خوریم. گمی میجد. سوالت مسخره بود اما مسخره نکردم: مسعود
  
  ! خونم اما مسلمون که هستمی نماز نمدرسته من... واقعا که : وانیک
  

 بچه ی راست؟یتو چرا ناراحت... می خوریما م.  تازه هر کس مسئول اعمال خودشه؟یخب که چ: مسعود
   بود؟یاسم اون دوست دخترت چ! مسلمون

  
 می خوریما مشروب م.  کردی می مسلمونی ادعایلیخ... خوشم اومد.  مثل لبو تا بناگوش قرمز شدوانیک

  .می نداریبا ناموس مردم هم کار! می کنی نمیختر بازاما د
  
به خونه . رونی کردم و از خونه زدم بیبا مسعود خدافظ.  حوصله نداشتم بمونمگهید...  گذشتی ساعتمین

 ی برق جلوری نفر کنار تهیمتوجه شدم که .  پارک کنماطی حی رو تونی شدم تا ماشادهی پنی و از ماشدمیرس
 هم درشت کلشیه...  داشتیندقد بل. نمی نتونستم چهره شو ببقای بود دقکین هوا تارچو. ستادهیخونه ا

  . نبودچکسی کوچه هم هیتو...  باشهی منتظر کسدیفکر کردم شا. بود
  

 و درو اطی حی رو زدم تونیماش. زنه ی هم مشکوک میلیخ! اصال به من چه؟... دمی نپرسیزی چازش
  . داخلدر اتاق رو باز کردم و رفتم. بستم

  
همه جا به هم !  نبودیختی رنی انجای مسعود ای که برم خونه نیقبل از ا.  صحنه شوکه شدمنی ادنی داز
 داخلش ی هالهی وسی ها باز بود و همه یواریدر کمد د.  خونه طوفان اومده بودیانگار تو.  بودختهیر
 اونجا هم دمی و دییرایپذ یفتم تور. هی واقعیلی خی لعنتنیا... نه! نکنه مستم .  شده بودختهی ررونیب

. حتما دزد اومده. ختهی رو به هم رنجای نفراز قصد اهی... مبل ها چپه شده بودن.  رو دارهتی وضعنیهم
 کنه چون ی هم سورن خواسته باهام شوخدیشا.  وجود ندارهی دزدی برایزی به کاهدون زده چون چیول
  .هی پشت وانتیلی خی شوخنیبعدم ا! مارِ؟ی مگه برنسو... نهاما !  کنمی دونه من در اتاق ها رو قفل نمیم
  

از صدام .  کردمفی خونه رو واسش توصتیوضع.  قشنگ رو برداشتم و به سورن زنگ زدملی موباعیسر
  ... بود نگرانمدهیفهم
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  ؟ی زنگ زدسیبه پل: سورن

  
  . نبردهیزیاگه دزد هم بوده ظاهرا چ...  نهـ
  

  . برده باشهیزی چدیشا... رد بگ؟ی دونیاز کجا م: سورن
  
  . نبودی دزدی برایزیآخه چ...  مطمئنمـ
  

 زنگ بزن منم االن سیبه پل. به هر حال بدون اجازه وارد خونه ت شدن. حاال تو زنگ بزن... اَه: سورن
  . اونجاامیم
  

 داین پ سوری ربع گذشت که سر و کله هیحدودا .  تماس گرفتمسی کردم و با پلی با سورن خدافظموقتا
 رو یزی چدی شا؟یهمه جا رو گشت.  تو خونه تدنیر... اوه... اوه :  به خونه انداخت و گفتی نگاههی. شد

  !بلند کرده باشن
  
  . مو بردنفیک...  آره اتفاقا گشتمـ
  

   توش بود؟ی حاال چ،یوا: سورن
  
  ... و ی سکه بهار آزادهی سکه و می دو تا ن،ی تومن50 تومن پول و چند تا تراول ستی بـ
  

  ؟ی چگهید... خب: سورن
  
  . اومدسیفکر کنم پل...  داشتم که ببرن؟ زنگ زدنیاصال چ.  نبردنیزی چگمیم...  ابلهگهی دیچی هـ
  

  . و درو باز کردماطی حی تودمی پرعیسر
  

  د؟یسالم، شما گزارش سرقت داده بود: مامور
  
  ... داخلدی بله بفرمائـ
  

 خونه ی جلودنی رو که دم در دی انتظامیروی ننی ها ماشهیهمسا. و اومدن تی انتظامیروی تا افسر ندو
 رو نصفه باز گذاشتم و رفتم اطی در حنی همی دادن به اونارو نداشتم براحی توضیحوصله . جمع شدن

  .داخل
  

   هم بردن؟یزیچ: مامور
  
   گشتن؟یلیاما مشخصه که خ... نه...  کنمی فکر نمـ
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  د؟ی برگشتی و کدیفت ررونی از خونه بیشما ک: مامور

  
  . برگشتم10 ساعت ش،ی ساعت پمی ساعت هفت شب رفتم و نی حوالـ
  

  . و سر شب اومدهدیستی دونسته خونه نیچون م... حتما آشناست: مامور
  
  .ستی طور ننی به نظرم اـ
  

  چرا؟: مامور
  
  ...دن هم نبریزی که چدینی بیم.  دونست که من آه در بساط ندارمی چون اگه آشنا بود مـ
  

 هیبهراد ": اتاق خواب منو صدا زد ی دفعه سورن از توهی.  تکون دادی کم فکر کرد و سرهی ی آگاهمامور
  . اتاقی مامورها هم همراهم اومدن تو"ایلحظه ب

  
   رو بردن؟یزی شده؟ چی چـ
  

  ...یوردی بال رو سر تختت ننیمطمئنم خودت ا... نه: سورن
  
 نی تخت ای گوشه هیفقط .  نفر با چاقو به تشک ِ تخت ضربه زده بودهیانگار .  انداختمی نگاههی تخت به

نکنه ...  بودمدهیترس.  بودنختهی ررونیپنبه هاش هم ب.  شده بودکهی تکهیتمام پارچه ش ت.  شده بودیجور
   ؟یاما از طرف ک.  هشدار بودهی نیا

  
   نداره؟ی با شما خصومت شخصیکس: مامور

  
  .رهی انتقام بگی جورنی که بخواد استی نیهم باشه به حداگر ... نه...  دونمی نمـ
  

  د؟ی مشکل داری تون با کانی اطرافنی بد؟یمطمئن: مامور
  

  .با پدرش: سورن
  
  ... البته در حد جر و بحثـ
  

 افتاد یاما اگه اتفاق... تموم شدنجایکار ما ا. واقع نشدهی رو نبردن پس جرمیزیچ...به هر حال: مامور
  .دیری تماس بگسی با پلعایسر

  
  .دی بهمون کردیواقعا کمک بزرگ... دستتون درد نکنه: سورن
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  بله؟: مامور
  
  . به سالمتد،ی لطف کردیلی نگفت، خیزی چـ
  

!  چقد آدم جمع شدهنیبب!  خبر بودمی داشتم و بهی همه همسانیمن ا.  ها رو تا دم در بدرقه کردممامور
 کردن ردشون ی نگفتن و سعیزیاونا هم چ.  کردیس و جو م پری ها داشت از مامور آگاههی از همسایکی

  !کنن، اما مگه ول کن بودن؟
  
به شدت .  شب بودکی کیساعت نزد.  کرد و رفتیسورن ازم خدافظ. می سورن خونه رو مرتب کردبا

 که زحمت شستن ظرفا رو به نیبدون ا.  ناهار رو نشستمی غذای افتاد که هنوز ظرفاادمی. خسته بودم
 اما اون ودم،بخاطر نَشستن به موقع ظرف ها ناراحت نب. دمی و خوابدمی رختخواب دراز کشیم بدم، توخود

  . که نصف شب به آشپزخونه برم و ظرفا رو بشورمدیلحظه انگار وجدانم ناراحت شد به ذهنم رس
  
 از داخل  هر حال به آشپزخونه رفتم تا ظرف ها رو بشورم اما به محض شروع متوجه شدم که دستامبه

 که به یتنها فکر.  تعجب بود که اصال وحشت نکردمیجا.  بخورنی که اونا تکوننیبدون ا... شهیظرفا رد م
 خونه به حالت ی توزیهمه چ.  برمییرای برگشتم که به سمت پذ"وقت تلف کردنه" بود که نی ادیذهنم رس
 ی پرواز منی از زمی چند سانتیفاصله  راه رفتن، داشتم با ی بود که به جانی اهیتنها فرق قض. قبل بود

  ... شد و بعد جادی م ایاری در هوشی لحظه وقفه اهی ی شدم انگار براکی به رختخواب نزدیوقت. کردم
  
اون لحظه متوجه شدم که از کالبد خودم خارج شده بودم و !  رختخوابمی تودمی شدم و دداری خواب باز

... دی تپیقلبم به شدت م... داغ شدم. ازم سلب شده بود حس، و قدرت حرکت یبدنم ب. ترس برم داشت
  .برگشت ی رفت و ضربان قلبم به حالت عادنی م از بی حسی رختخواب موندم تا بیچند لحظه تو

  
 کیساعت نزد.  درست کنم و از شوک خارج بشمیی شدم و به سمت آشپزخونه رفتم تا واسه خودم چابلند

.  دادمهی تکواری نشستم و به دنی زمی آشپزخونه رویا رو شستم و تو دفعه واقعا ظرفنیا. چهار صبح بود
  . روشن کردمگاری سهی.  بودمدهی ترسی از کالفگشتری کالفه بودم و بیحساب

  
 حرف سیچرا فراموش کردم درباره ش با پل...  افتادمدمی خونه دی که سر شب جلویکلی اون مرد هادی

 گهیبا همد!  شناختمیمن که اونو نم... اما نه! ون بوده باشه؟ خونه کار ایختگی بهم رنی ادیشا! بزنم
 ی که توی از اتفاقکرده؟ پاره کهیچرا تختم رو ت!  رو نبرده؟یزیاگرم دزد بوده چرا چ... می نداریخصومت

 ی منو مشتری باد بیصدا.  دوباره بخوابم و تکرار بشهدمی ترسیم.  بودمدهیخواب برام افتاده بود ترس
  ؟ی بد رو امشب واسه من حواله کردی اتفاقایچرا همه ! ایداخ. ترسوند

  
 یلیکارم به جنون نکشه خ.  کنمدای امشب پی اتفاقای برای منطقلی تونم دلینم... دهی قد نمیی به جاعقلم

ترسم کمتر .  شدیکم کم هوا داشت روشن م. دمی کشگاری که متوجه بشم چند تا سنیبدون ا. شانس آوردم
  .امشد و رفتم بخو

  
 میساعت ده و ن.  نگاه کردمیواریبه زور چشمامو باز کردم و به ساعت د... دمی زنگ خونه رو شنیصدا

  .به زحمت از جام بلند شدم و رفتم درو باز کردم.  زنهی زنگ مانهیالمصب چقد وحش. صبح بود
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  !؟ییتو...  اَهـ
  

  .ی رسی افتضاح به نظر م؟یخوب! یچه استقبال گرم: سورن
  
  .م ببند در هـ
  

  .هنوز خسته بودم.  مبل ولو کردمی روخودمو
  

  ؟ی کردحی نوربها رو تصحی برگه ها؟یدرس خوند. ی باشدهی زود خوابدی که باشبیچته؟ د: سورن
  
  .چه برسه به درس و مشق.  خودمم ندارمیحوصله ...  نه باباـ
  

  . خونهیو اون مرد جلانیاز جمله جر.  کردمفی سورن تعری رو براشبی دی ماجراکل
  

  ؟ی بگسی رفت به پلادتی مرده رو اروی اون یماجرا. خـــــاک بر سرت:  سورن
  
   کردن؟ی کار می گفتم چی مثال اگه مـ
  

 رشی همون اطراف بود و گدیشا... می کردی ها پرس و جو مهی از همسامی رفتیهمون لحظه م: سورن
  .مینداختیم
  
  ؟ی کارِ بود چچی اگه هـ
  

  قا؟ی بود دقیحاال مرده چه شکل.  و اونم به سالمتری رو به خاون وقت ما: سورن
  
فکر .  درشت بودکلشیه. بلند بودیلیقدش خ.  سرش بودی کاله لبه دار روهیچون . دمی صورتشو که ندـ
  . بوددهی هم پوشی مشکی پالتوهی کنم یم
  

 ی مهمونیراست... ه واقعا ک؟ی رو فراموش کرده بودی مشکوکنیآدم به ا! ی ایعجب ظاهر خرک: سورن
  چطور بود؟

  
  . مزخرفـ
  

  ؟ی ذوقی بیلیبهراد تا حاال بهت گفتم خ... چه باحال: سورن
  
  . آرهـ
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 نی و از ای ذوق خودتی بیبگ... یاعتراض کن... ی بندازکهی و به من تی کنی قاطدیمثال االن تو با: سورن
  .ی ذوقیواقعا که ب... حرفا

  
  .می شون کنحی بردار تا تصحفمی کی نوربها رو از توی صاحاب مونده ی بیاون برگه ها.  ندهری خب حاال گـ
  

  .رمی خوام از چند تا از بچه ها انتقام بگیم... هیفکر خوب: سورن
  

  ؟یحال کرد.  گرفت16 ترایم: سورن
  
   خوشگلم؟هی کترای مـ
  

  ... داشتایپرش...  کردیهمون دخترِ که نگات م: سورن
  
  ؟ی راحت شد اسمشو گفتالتی االن خ؟ی بهش قالب کن منوی خواستی که می همونـ
  

  . اون بودمیاز قصد دنبال برگه ... یلـــــیخ: سورن
  
 مامانم شبی دنیمثال هم. رو نخور، چون معموال به خاطر نفرت"من" به گرانی گول نگاه کردن دچوقتی هـ

  .رهیمتوجه شدم داره چشم غره هم م.  منیزوم کرده بود رو
  

 جلسه دانشگاه، قبل از نیامروز آخر. یریگی سخت میلیخ.  هم باشهای جورنی کنم ایمفکر ن: سورن
  ؟یایم... دهیع
  
  . داشتمبتی غی کشکه؟ تا حاال هم کلیپس فکر کرد .امیم... گهی آره دـ
  

با .  کردی هم نمی فرقادیالبته ز. می پارک کنرونی رو بنی ماشمی دانشگاه جا نداشت و مجبور شدنگیپارک
  . برهی منو نمنی ماشی درست و درمون کسنی همه ماشنیا

  
  ...اَه!  بد رنگی قهوه اخته،ی ری اون دخترِ چقد بی رنگ مونیبب:  سورن

  
  اصال به تو چه؟ . یتی تربیچقد تو ب .ی مون کردطی خفه شو بابا خـ
  

  .فقط نظرمو گفتم: سورن
  
  ؟"به تو چه" برگرده بگه یدوست دار.  نظرتو آروم تر بگوـ
  

  . نذاره موهاشورونی ناراحت انقد بیلیاگه خ.  گذاشته، منم نظرمو گفتمرونی بیلیخب موهاشو خ: سورن
  
  .الی خیب... باشه باباـ
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 یهر ک. دی خندی کرد و می و اون نگاه منیسورن که همش به ا. می آخر کالس نشستشهی و مثل هممیرفت

.  امتحان مون بودمیمنم که نگران برگه ها!  خندهی کنه مخش تاب داره انقد با خودش میندونه فکر م
  . که شدههیکار! کرد شهیاما چه م. شهی میزی آبروریحساب. ستی بارمون نیچی فهمه ما هیاالن استاد م

  
  ؟ی خندی می باز به چـ
  

  ! بپوشهنوی روش شده ایچه جور. هی آلوپلنگیلی اون دختره خیمانتو: سورن
  
  ؟ی فکر کردی که دادی کوفتبه امتحان.  ولش کنناروی اـ
  

   فلکت کنه؟ی ترسی مه؟یچ. گفتم که گند زدم... گهیفکر کردن نداره د: سورن
  
  ! گم؟ی به تو منارویاصال چرا دارم ا.  مون کنهطی ترسم خیم... ری نخـ
  

ز  به جی دونم هم کسی که من مییتا اونجا.  بچه ها نگران امتحان شون بودمشتریب.  نوربها اومدباالخره
 امتحان ازش ی که استاد نشست چند تا از بچه ها درباره نیهم. دو سه نفر امتحانش رو خوب ندادن

  .دنیپرس
  

 همه تون ی که گرفتم، هنوز فرصت نکردم به برگه یدر مورد امتحان. دیگوش کن! زی عزیدانشجوها: نوربها
 به من و سورن انداخت و یگاه نهی.  کردمحی خوب کالس رو تصحیبرسم اما امتحان دو تا از دانشجوها

  .اصال خوب نبود.  تأسف تکون دادیسرشو به نشونه 
  

  !م؟ییمنظورش از خوب، ما:  آروم گفتسورن
  

 نمره رو نی بودن احتماال ای جورنیاگه اونا هم هم...نمی رو هم ببهی بقی برگه هادیدر هر صورت با: نوربها
  .رمیدر نظر نگ

  
 به من و سورن بگه یسابقه نداشته کس. هیعجب استاد باحال.  تشکر کردن ها خوشحال شدن و از نوربهابچه

  !!!"خوب"
  

  .لعنت...  هامی بودومدهیکاش اون روز ن! می کردی صرف چهودهی وقت گرانبها مونو بنیبب... اَه: سورن
  
  ؟ی بهمون لطف کرده، طلبکارـ
  

 می بوددهیرن هم که کال کرکره ها رو کشمن و سو.  رفع اشکال بچه های جلسه رو گذاشته بود برانی ااستاد
 ی نوربها چه جورنی دونم اینم. میدی فهمی نمهی بقی از حرفایچی همیاز بس که درس نخونده بود. نییپا

از اولش .  مشکل دارمیفرشناسی درس کنیالبته کال من با ا!  خوب محسوب کرده بودیما رو جز دانشجوها
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اصرار داشت که .  کردی دوست داشتم هنر بخونم اما بابام قبول نمشهیهم... هم دوست نداشتم حقوق بخونم
  . رشته رو انتخاب کردمنی ایچون بابام نذاشت هنر بخونم از سر لج و لج باز... دکتر، مهندس بشم

  
 یعجله ا. میوارد سالن دانشگاه شد. می نداشتی اگهی اون روز کالس دیمن و سورن برا.  تموم شدکالس

  .می رفتی آروم راه منی همی برامیتن از دانشگاه نداشت رفرونی بیبرا
  

  .هی نوربها عجب خرنیا: سورن
  
  .یتی تربی بیلی خـ
  

به خاطر . واقعا خوبم... یچی حاال من که ه" خوبیدانشجوها"آخه به من و تو گفت ... گمی میجد: سورن
   خندهریزد ز. .. ت هم معلمومهافهیاز ق! ؟یاما تو چ.  روز افتادمنی ناباب به اقیرف
  
 یآبرو.  سرتری خی مثال پسر؟ی کشیخجالت نم!  مش کرده تی با اون موها؟یخودت چ.  خفه شوـ

  .یپسرا رو برد
  

تازه دخترا واسه شون سر و دست هم .  کننی مشهور موهاشونو رنگ می پسراشتریاالن ب. برو بابا: سورن
  . شکننیم
  
  ! مثال؟ـ
  

  ! آدام المبرتنیمثال هم: سورن
  
  .ستی به نظرم اصال هم خوشگل نایثان... رانِی انجایا.  کنهی کارا منی ازکای آمری اوال اون توـ
  

  شه؟ی متیحسود! یتو خوشگل... نه پس: سورن
  
  !چوجهیبه ه... ستی اما اونم خوشگل نستمی من خوشگل نـ
  

  .می بحث رو جمع کردعی سر"سالم" نفر گفت هی که می صحبت بودمشغول
  

  ... و یانوم هاشمسالم خ: سورن
  
  .افشار: ترایم
  

  حالتون خوبه؟. افشار... بله بله: سورن
  
  درسته؟.  رو به شما دادههی بقی از بچه ها گفت که استاد برگه هایکی. ممنون: مایس
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  .بله: سورن
  
  م؟ی بپرسم ما دو تا چند گرفتشهیم: مایس
  

  . شدنیاستاد گفت که اون برگه ها ملغ: سورن
  
  .می بدونمی دارما دوست: ترایم
  

  .دی از خودش بپرسدیاگه دوست دار.  نوربهایشرمنده اما دادمشون به آقا: سورن
  
 چند ادشهیمطمئن بودم که .  کنهی شون متی تابلو بود که داره اذیلیخ.  چشم غره به سورن رفتهی ترایم

  .ارِی خواد حرص همه رو دربی بشر کال منیا. شدن
  
  .دی شد16 شما  کنمیفکر م...  خانوم افشارـ
  
  .دی که شما اصال خوب ندادنیمثل ا.  خوشحال شدمیلی خد؟یگی میجد! یوا: ترایم
  
  . ندارهیتیالبته اهم...  کنمی فکر مـ
  
  د؟ی زدی حرف می شناسفری در مورد کدی داشتیراست: مایس
  

 و مای درس با سسورن داشت در مورد.  بله جوابشون رو دادهی خواستم بگم نه اما سورن قبل من با ی ممن
. در واقع برام مهم نبود... حواسم به حرف زدن اونا نبود. می دانشگاه شداطی زد که وارد حی حرف مترایم

  . هنر کردمیل خونم کی که منیهم.  درس و دانشگاه حرف بزنمی درباره ادیاصال خوشم نم
  
  حالت خوبه؟... ش..دا.. رو بریقی حقوق تطبشیبهراد ما ترم پ:  فکر بودم که سورن گفتیتو
  

   شده؟ شاخ درآوردم؟یچ:  کنن؟ رو به سورن گفتمی شدم هر سه تاشون دارن با تعجب نگام ممتوجه
  

  ؟ی کنی صورتت حس نمیخون رو رو: سورن
  
  .ی ایچه بد شانس! خون دماغ شدم...  و تازه متوجه شدمدمی دست کشهی صورتم به
  
   بهتون بدم؟دی خوای مد؟یدستمال دار: ترایم
  

  .ی بهداشتسی سرومی بردیبا. شهی حل نمزای چنیبا ا.  ممنونیلیخ: سورن
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 سورن در مورد درس تموم ییحداقل بحث کزا. اما خوب شد.  وقت خون دماغ نشده بودمچی به حال هتا
 ی خدا رو هم می داشت وقت اون بنده هایالک. ستی دونم سورن اهل درس خوندن نیمن که م. شد

  .گرفت
  
 که نیمتنفرم از ا.  کردنیهمه با تعجب نگاه م. یی دستشوی تومی و رفتمی کردی خدافظمای و سترای مبا
خوب شد .  کردی شرتم هم خونیت. المصب چقدر هم خون اومد. ختیاعصابم به هم ر.  بهم زل بزنهیکی

  .ود بی خاکسترتم شری کرد چون تی جلب توجه میلیوگرنه خ.  سرده و کاپشن دارمیهنوز هوا تا حدود
  

  .ادی هم توشه دربی اگهی دزی کن که اگه چزی دماغتو تمیاز فرصت استفاده کن و با انگشت تو: سورن
  
  .یفی کثیلی خـ
  

  ؟یایچرا افه م... ی کنی کارو منیتو که باالخره ا: سورن
  
  ؟ی جار بزندیتو با...  کارو بکنمنی که من امیری گـ
  

  ؟ی شدی جورنی شد که ایچ.  گفتمیادآوریجهت : سورن
  
  . به خاطر آفتاب بوددیشا.  دونمی نمـ
  

  ؟ی به من بگی خوای و نمینکنه سرطان خون گرفت.  بود پروفسوریهوا که ابر: سورن
  
 گل هستن که باعث خون دماغ ی از گرده های سرهیآخه . بود؟ البد به خاطر فصل بهارِی هوا ابری جدـ

  .شنیشدن آدم م
  

  .ومدهی هم در نی گلچیه... هنوز که بهار نشده: سورن
  
  .میری بگیزی چ،ی من سرطانادی که بدت نمنی مثل اـ
  

  . که برو دکترنهیمنظورم ا!  امی چه خریمنو بگو به فکر سالمت: سورن
  
  .رمیباشه اگه دوباره اتفاق افتاد م.  خب منظورتو واضح بگوـ
  
 ی بهداشتسی در سرویه رو و دوستش اون طرف سالن، رو بمای سمیدی دم،ی اومدرونی که بیی دستشواز
  .سادنیوا
  

  . خوان، هنوز نرفتنی چقد خاطرتو منیبب: سورن
  
  !سادن؟یاز کجا معلوم به خاطر ما وا. رتتی جو نگـ
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  .شهیمعلوم م: سورن

  
 دی منتظر موندشون صرفا به خاطر من باشه وگرنه بانیواقعا دوست نداشتم ا.  چند قدم جلو اومدنیی تادو

  . سورن رو تحمل کنمی هایر ویتا چند وقت در
  
   شد؟یچ: مایس
  

  .دیدیخودتون که د... خون دماغ شد: سورن
  
   که االن خوبن؟نهی دونم، منظورم ایم: مایس
  

  د؟ینگران شد. ادی خون نمگهید...  کهدینی بیم. نهی شد ای چیآهان، پس معنا: سورن
  
  ...من که نه: مایس
  

  دوستتون نگران شد؟: سورن
  
  م؟ی مون بشی داره اگه نگران همکالسی اشکالد؟ی کردلهی چرا انقد پیفوسی یآقا: مایس
  

  .دمی پرسی جورنی همد؟یشی میچرا عصبان: سورن
  
  .خدافظ... دیبفرمائ.  سورنمی مزاحم خانوما نشگهی بهترِ دـ
  

ل من موندم اگه دخترا انقد با پسرا مشک.  کردنی بحث می الکیزای کردم تا صبح سر چی ول شون ماگه
   زنن؟ی کال چرا با هم حرف مشهی حرفشون معیدارن و سر

  
  . کُتلت بشمن،ی ماشری برم زی خوام اول جوونی کنم، نمی رو بده من رانندگچییسو: سورن

  
  . که نرفتهادتی فقط خون دماغ شدم، ـ
  

شش  دختره ازت خونیا... بهت که گفتم!  بچه ها چقد نگرانت بودن؟یدی دیراست... به هر حال: سورن
  اومده؟

  
  ؟ی کـ
  

  د؟ی پرسی بودن احوالتو مسادهی وایدیند... گهی دترایم: سورن
  
  . نگفتیزی اون که چـ
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  دن؟ی همه مثل خودت چش سفیفکر کرد. خوب خودش روش نشد: سورن

  
 که من اهل دوست ی دونیخودت م.  باشهی جورنی که اممیریحاال گ! دی چش سفگهی می به کی کنی ببـ

  .وقتشم ندارم... ستمی نازی چنیدختر و ا
  

  . کنیخب ازش خواستگار: سورن
  
  . کنهی مینی وجدانم سنگی از نسترن روی خواستگاری هیهنوز قض... الی خی بـ
  

 ی بار خواستگارهیهمش .  دادنشی بهت می کردی می کم پافشارهیهمونم اگه . خفه شو بابا: سورن
  .یدی کنار کشدنی نه شنهی  که بای کنه دوسش نداریمعلومه طرف فکر م... یکرد

  
   چند؟لوی کیپافشار.  خورهی حالش از من به هم مگهیبرگشته م! پی خوشتـ
  

  .ی سود کرده بودی شد حسابیاگه زنت م. نسترن هم خوشگله ها.. .میاما خودمون: سورن
  

   من گفتم نسترن خوشگله؟ی نشدیرتیغ:  مکث کرد و گفتهی چند ثانهی سورن
  

.  بشم، نه زنمیرتیدر ضمن نسترن نه خواهرمه که بخوام غ. ستینه چون خوشگل ن: تم خنده و گفری ززدم
  .شمی ازش متنفر مشتری گذره هم بی میهر چ

  
  ...ی آبیچشما... الغر اندام.  ازش خوشم اومددمشیمن که چند بار د. یبس که خر: سورن

  
  !یزی هیلیکه خ بهت بگم دیدر ضمن با.  حرفا رو ندارمنی ایحوصله ... گهی بسه دـ
  

  .یگیآره تو درست م:  با طعنه گفتسورن
  
  .رمی شو خودم مهی خونه ت نگه دار، بقکی نزدـ
  

  . گردنمفتهی خوام خونت بینم. رمی مادهی رسونمت، من پیتا خونه م: سورن
  
  .ی هر جور راحتـ
  

 غذا درست یله  شدم اما حوصی تلف میداشتم از گشنگ.  بودمدهی دراز کشونیزی تلوی اتاق، جلووسط
در حال حاضر !  درست کنهی حسابی قرمه سبزهی بود واسه من یکی شد االن ی می چایخدا. کردن نداشتم

  . شدی کردم به غذا فکر نکنم چون بدتر داشت گشنه م میسع...  آرزومِنی بزرگترنیا
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 به خونوادم فکر دای دوست نداشتم زرونی که از خونه زدم بی چند سالنی ایتو...  رفت سمت بابامفکرم
 ی بچه هاشهی بابام همادمهی.  کمتر از چند تا جمله با مامان و بابام حرف زدمدیاز اون زمان به بعد شا. کنم

 که بابام انقدر بهشون ارادت ودن کار کرده بی دونم اونا چینم. دی کوبی سر من می رو تولی فامی گهید
 و نسترن و رضای و علوانی کمی بچه که بودادمهی! رازه که اونا فقط زبونشون دنهی از اریداشت؟ مگه غ

 ی بهم اَنگ بشهی به در جمع بودن نداشتم و همیمن عالقه ا.  رفتنی همش از سر و کول هم باال منینسر
  !!!  رفتمی باال مهی از سر و کول بقمونی مثل مدیباحتما ... واقعا مسخره ست!  زدنی میعرضگ

  
 بار که هی.  چند خونه با هم فاصله داشتمی ما و عمه مریاون زمان خونه .  هشت سالم بودای هفت ادمهی

 نی زمی از پله ها هولم داد و روی بازنی کردم، در حی می خونه مون بازاطی حی تووانیداشتم با ک
 هی گروانی کیدوست نداشتم جلو. ومدی که نفسم باال نمیبه حد.  داشتیدیدست راستم درد شد. افتادم

 و می رو ادامه ندادی بازگهید.  عمر مسخره م کنههی تا دمی ترسی داد و هم میم غرورم اجازه نمه... کنم
 ادیمامان گفت که منتظر بابا بمونم تا ب.  کنهی درد میلیبه مامانم گفتم که دستم خ.  خودمونیرفتم خونه 
 شب با اون درد 10 ساعت تا.  گشتیر از سر کار بر می دیلیاون زمان بابام خ.  دکترشی پمیو باهاش بر

دست ":  شامش رو خورد مامان بهش گفتلکسی ریلی که خنیبعد از ا.  که بابام اومدنی ساختم تا ادیشد
خودش خوب ":  گفتیالی خی روشن کرد و با بگارشوی بابا س" ببرش دکترای کنه، بی درد میلیبهراد خ

 اون مدت با یتو!  من چمهنهی ببادیب به خودش زحمت نداد یحت. ت اون لحظه بغض گلومو گرف"شهیم
.  گرفتی درد مدای داشتم شدی برمرشیاگه دستم رو از ز. دست چپم، دست راستم رو نگه داشته بودم

 یبه آروم.  شدهی دستم چه شکلنمی رو باال بزنم تا ببنمی آروم آستیلی کردم خینفسم رو حبس کردم و سع
انگار استخون دستم از وسط نصف . داشتی کم برآمدگهی مچ استخون دستم، باالتر از. م باال زدنمویآست

 که صبح شد و مامان منو برد نیتا ا. دهی نمیتیدستم شکسته بود اما مطمئن بودم که بابام اهم. شده بود
  . دکترشیپ

  
.  خوام ببخشمشونیاما دوست هم ندارم فراموش کنم چون نم...  فکر کنمزای چنی دوست ندارم به اگهید

 رو وانی روز بتونم حال کهی دوارمی رسه اما امیبه بابام که زورم نم.  ترهنیری انتقام از بخشش ش منیبرا
  .رمیبگ
  
  .سورن بود.  به خودم اومدملی زنگ موبای صدابا
  

  ؟یخوب. سالم بهراد: سورن
  
  ؟ی ممنون، تو خوبـ
  

  ؟یبهتر شد... آره: سورن
  
  .خوبم...  گفتم کهـ
  

  ه؟ی چبرنامه ت واسه فردا: سورن
  
  چطور؟.  ندارمی کار خاصـ
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  ...دی خرمی برگهی با همدی نداریگفتم اگه کار: سورن

  
  . واسه فروشختنی مزخرف رو ریهمه جنس ها... دهی االن دم عـ
  

   نه؟ای یایباالخره م: سورن
  
  .امی باشه مـ
  

  .نمتی بیفردا م: سورن
  
  ... فعالـ
  

***  
  

 شده بودم و داریتازه از خواب ب.  اس داد که آماده بشم سورن بهم اس اممی ساعت ده و نی حوالصبح
 عیسر.  بخورمیزی تونم چی نمشمی مداری تازه از خواب بیمعموال وقت.  صبحونه خوردن نداشتمیاشتها

 نی و شلوار جدمی داشت پوشی خاکستری هانی که آستدی شرت سفی تهی. صورتمو شستم و رفتم آماده بشم
 ساعت گذشت می نهی.  رو تنم کردم و منتظر موندمهیکاپشن مشک...  زدم باالشهیموهام هم مثل هم. یمشک

  .بهش زنگ زدم.  شدیاعصابم داشت خورد م.  نشدیاما از سورن خبر
  
  ؟ی موندی کدوم گورـ
  

  . اومدهشی پی مشکلهی. دیببخش... آخ: سورن
  
  ؟ی چه مشکلـ
  

 و برم نیآب دستمه بذارم زم.  اومدن خونه موننایمامانم زنگ زد و گفت ننه بزرگم ا...  بابایچیه: سورن
  .اونجا

  
  .نمی خوابمو ببی که من برم ادامه ی دادی خبر مهی خب ـ
  

  .امیفردا حتما م. گهی ددیببخش: سورن
  
  .دی ببر خرفی تشرییفردا تنها.  زحمت نکشـ
  

  ؟ی نداریکار. می زنیبعدا با هم حرف م... حاال ناز نکن: سورن
  
  ... نه فعالـ
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  ...فعال: رنسو

  
  !اونم سورن خرابش کرد...  راخت بخوابمالی به روز خواستم با خیبعد نود و بوق... اَه
  
 هم یزی چهی دیشا.  بهترِ خودم تنها برمادیبا خودم فکر کردم حاال که سورن نم.  بوددهی خوابم هم پرگهید

 یعنیری و شلی نبود آجیازی ن،ادی من نمی به جز مسعود و سورن خونه یالبته چون کس. دمی خردی عیبرا
  ... بودنندیبرام خوشا.  بخرمزای چنیخودمم دوست داشتم از ا... اما خوب... بخرم

  
انواع .  شهر رفتمی اصلابونیبه خ. ادی مری پارک کم گی شهر جای تودی رو با خودم نبردم چون دم عنیماش

 ی برایزی قدم زدم و چابونی خی که توقهیبعد چند دق.  بودنابونی خنی ای شهر تویو اقسام مغازه ها
 رستوران در هی به نه خوردن صبحوی گرفتم برامیتصم.  بهم دست دادی احساس گرسنگوردمی نری گدیخر

عرض .  انداختمی نگاهابونی به اون سمت خی رفتم که به طور تصادفیداشتم راه م.  برمیکیاون نزد
 فی و عبور چهار ردابونی در دو طرف خنی ماشفیدو رد توقف ی چهارده متر بود که جا برازدهی سابونیخ

مادربزرگم پنج .  بودستادهی اادربزرگم مابون،ی اون سمت خی روادهیدرست مقابل من در پ.  داشتنیماش
.  شوکه شده بودمدنشیاز د.  برمدنشی فوت کرده بود و تا چند ماه قبل از فوتش نتونستم به دشیسال پ

. دی چرخ خرهی با ی مشکیمانتو و لباس ها...  رفتی مدی خریور بود که برا همونطقای دقلشیشکل و شما
 کنم چون حتما دچار ضعف اعصاب ی بابت شکر منی هم به من ننداخت که خدا رو از ای نگاهمی نیاون حت

  . شدمیم
  

 ید تردچی لحظه ههی ی که برادی پر تردد بود، به نظرم رسیلی خابونی اون موقع از روز خی چند توهر
 الیفقط مادربزرگم اونجا بود و خ.  عبور کنهابونی باشم که از خدهی دینی ماشادی نمادمی. صورت نگرفت

 یاحساس کردم موها.  نمونده بود قبض روح بشمیزی سمت اومد چنی به ایوقت.  رد بشهابونیداشت از خ
ن جلو رفت و بعد با  کم در جهت چپ مهیاول . ومدی راست به سمت من نکیخوشبختانه .  شدهخیتنم س

 که مادربزرگم از نظرم نیبه محض ا.  فروشگاه بزرگ شدهی عبور کرد و وارد ابونیحفظ همون فاصله از خ
  . رستوران رسوندمنی ترکی و خودم رو به نزددمی شد، به سرعت دودیناپد

  
 و هیمی قدیلیخ منم یخونه !  شده؟ادی زنگ خورم انقد زدای دونم چرا جدینم. دمی زنگ در رو شنیصدا

. باالخره رفتم و درو باز کردم.  زنه مجبورم تا دم در برمی زنگ میهر ک...  ندارهفونی آنیواسه هم
  . اومد داخلیبعد از سالم و احوال پرس. مسعود بود

  
 شده یاالتی خدیفکر کردم شا.  کنم اما منصرف شدمفی مادربزرگ رو واسش تعردنی دی ماجراخواستم

  .باشم
  

   شده؟ی جورنی ت اافهیچرا ق! هرادب: مسعود
  
  ؟ی چه جورـ
  

  .ی جور خاصهی:مسعود
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  . کاملتحاتی ممنون از توضـ
  

رنگ پوستت کدر . ی کردرییاما انگار تغ.  دونمی خودمم نمقایآخه دق. گمیم... نه نه:  با خنده گفتمسعود
  .ی روح شدنیع. شده

  
  رم؟ی می نکنه دارم مـ
  

  .ممکنه...  دونمینم:مسعود
  
  غرض از مزاحمت؟...  خفه شوـ
  

  ... کنم های زنم لهِت می مشمیپا م! مرض: مسعود
  
   پوستت کدرِ؟ی که بگی وقت منو گرفتی اومدـ
  

 دو نی اومده که اشی واسم پی کارهیاومدم بگم . مرده شور پوستتو ببره... نه بابا:  و گفتدی خندمسعود
 ی فردا برایخواستم ازت بخوام امروز . نه هم افتضاحه خوتیوضع.  تونم خونه باشمیروز آخر سال رو نم

  .ی ذره مرتب کنهی منو یخونه 
  
  .ری نوکر بگهی...  لقمه نون کمتر بخورهی! زمی عزـ
  

  .دی کلنمی اایب. گهی نکن دتیبهراد اذ: مسعود
  
 ی گاه عمران خونده هر ازیچون مسعود مهندس.  عجله داشتیلیخ.  کردی ها رو بهم داد و خدافظدیکل

 ندازه ی ش رو می مواقع زحمت زندگنیدر ا. تی بره ماموردی بای عمرانی کارایاز طرف شرکت شون برا
  !گردن من

  
 یادی زرییتغ.  به خودم انداختمی نگاههی نهی آیتو.  مسعودی از ناهار آماده شدم که برم خونه بعد

 کنه؟ ی میالبته چه فرق...  گرفتمیزی چینکنه سرطان.  شدهی جورهیفقط به قول مسعود پوستم ... نکردم
.  خنده م گرفتفکر نیاز ا. رمی می دارم می مفتی کنم حاال مفتی خواستم خودکشی می موقعهیمن که 

  . مسعود شدمی خونه یباالخره راه
  

 ادیچون واسه مسعود ز...  سختهی ذره به هم رهیفقط . ستی خونه ش آن چنان هم بد نتیوضع... خب
داخل . اول از اتاق خواب ها شروع کردم.  باشهزی خونه ش تمدی عیاش مهمه که الاقل توبر. ادیمهمون م

 ی ندونه فکر میکهر .  قاب عکس بودی کلزی می اتاق خواب مسعود، رویتو.  کم مرتب کردمهیکمد ها رو 
  .ستی نی جورنیظاهرا که ا! هی ایکنه مسعود چقدر آدم احساسات
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از .  مون تا بناگوش باز بودشی و نمی رو بغل کرده بودگهیهمد. د بود از عکس ها مال من و مسعویکی
در .  گرفتمی کردم قابش کنه و بذاره ور دلش وگرنه بهتر ژست میفکّر نم. دمی خندی عکس کلنی ادنید

 تحفه یلی که خنیانه ... دمی نمیخودم به شخصه عکسمو به هر کس.  بودنجای الی کل فامیواقع عکس ها
 عکس هینگاهم به .  کردمیداشتم با دقت به عکس ها نگاه م. ستمی نیدر کل آدم خوش عکس. هن... باشم 

جالبه که !!! ی ایچی چپ اندر قی هاافهیعجب ق.  خودم، افتادی منهالی فامی از کل بچه هایدست جمع
. گاه کردم و ژست همه نافهی دقت به قبا. دهیی ادعا دارن که خوشگل تر از خودشون مادر نزانای ایهمه 

 مشکل یاز نظر شرع...  بودنکی به هم نزدیلیخ.  کنار هم نشسته بودنمکتی نهی ی رورضاینسترن و عل
 دمیشا!  رو دوست دارهوانی کردم نسترن، کی که من فکر منهیمهم ا. ستی مهم نادی زنیالبته ا... داره

من که از ... ستیمهم ن... ونم دینم.  کنار هم نشستنیاتفاق عکس نی ای کنم و تویدارم زود قضاوت م
 کنه ی می مثل من زندگی که با آدمنی تصور ای چون خودش بهم گفت که حتدمی دست کشیعشق و عاشق
براش سخت.  

  
اگه با بابام حرف !  منفور شدملی فامی کار کردم که انقدر در نظر اهالی دونم چی هنوز خودم هم نممن
   زنم ینم
  

 گرفتم، گرچه خودش االن ترک ادی کشم خب از بابام ی مگاریاگه س... مدی دارم جواب کاراش رو مفقط
 هیاگه دست خودم بود که حتما ... ستی خودم نری تقصگهی دستی م آن چنان خاص نافهیاگه ق... کرده

  . کردمی خفن واسه خودم انتخاب می افهیق
  
مشغول جارو زدن .  رو جارو کنمییرای رو برداشتم تا برم و پذیجارو برق.  شدمی افکرار الکنی االی خیب

 مسعود هم یدوست نداشتم جور مهمونا.  تفاوت باشمی کردم بیسع. دمی زنگ در رو شنیبودم که صدا
 زنگ قهی از چند دقدبع.  زنگ و دست بردار نبودیدستشو گذاشته بود رو! بکشم اما مگه طرف ول کن بود؟

 رو جواب بدم درو باز فونی که آنیبدون ا. ختی ری داشت اعصابمو بهم مگهید.  نشدالی خیزدن بازم ب
  .هی کنمی اتاق تا از پنجره ببی فشنگ رفتم تونی در آپارتمان رو هم باز کردم و ععیسر. کردم

  
! ادی لحظه بنی همدی باکسیف!  دلم بذارمیحاال نسترن رو کجا.  بودی آخر بدشانسگهی دنیا...  خدایوا

  .نیهم.ستی مسعود نیگی و می کنی مکیسالم عل هی. خونسرد باش... اشکال نداره
  

 یخنده ها... رهی گی خنده م مشمی می وقتا که عصبیبعض.  اتاق بودم که نسترن وارد خونه شدی توهنوز
:  بلند گفتی نرفته بودم که نسترن با صدارونیاز اتاق ب.  حالت بهم دست داده بودنیاون لحظه هم. یعصب

  . خوشگلت اومدهی که خواهر زاده ای ب؟ییاکج... مسعود... ییدا... ییدا
  
  . کنمطشی کم خهی رونی برم بعیبهترِ سر. رهیگی ملیچقدر هم خودشو تحو... اَه ... اَه
  

 جا نخوره و بعد آروم سالم ادی دونه سرفه هم کردم که زهی... آروم درو باز کردم.  باز بودمهی اتاق ندر
  .دادم

  
متوجه شدم که .  برم و به جارو زدم ادامه بدمعی خواستم سریم.  بودییرای رو به رو پذقای خواب دقاتاق

 ی که شالش هم در آورده بود و انداخته بود رونیبدتر از اون ا...  من جا خورددنی از دداینسترن شد
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 دیخودش با... نبود من ری تقصیول.  شدهی عصبانیلی دونستم خیم. شالشو برداشت و سرش کرد. مبل
  . نکنهی گهی هم احساس ضاادی کردم نخندم که زیسع.  کردیحواسشو جمع م

  
   کجاست؟ییدا: دی رو روشن کنم پرسی که جاروبرقنی از اقبل

  
  . رفته مسافرتـ
  

  ؟ی کنی کار می چنجایتو ا: نسترن
  
  .هیتی شخصی خواستم بگم به تو چه؟ اما حس کردم بیم
  
  . کم مرتب کنمهی خونه شو امی مسعود بهم گفت بـ
  

با نفرت ! ه؟ی چیعنی بهش انداختم که ی نگاههیمنم .  کردی داشت با حالت طلبکارانه نگاه میجور نیهم
 عجله داشت پاش محکم به چارچوب یلیبهم نگاه کرد و به سرعت رفت سمت اتاق خواب مسعود اما چون خ

ش و  سمتمرفت!  کار کنمیاون لحظه مونده بودم چ.  دردش گرفتیلیمشخص بود خ.  در خوردیآهن
خواستم کمکش . رهی گی نشسته و داره لبشو گاز منی زمی از درد رودمید...  نگفتیزی چ؟یخوب: گفتم

  .کنم تا بلند شه
  

  .دستتو بکش: نسترن
  
  . خواستم کمک کنمی فقط مـ
  

 حرکت من نی نسترن از ادیشا. ستمی دشمنم هم ندنی به درد کشی راضیمن حت.  بودنی قصدم همواقعا
 ی دوست نداره بهش کمک کنم بدمی دیوقت.  نداشتمیاما واقعا منظور.  کرده بودریعب تی اگهیجور د

  .ی شدم و رفتم سمت جارو برقالیخ
  

 که خواست از جاش بلند نی نسترن همدمی خواستم روشنش کنم که دی رو برداشتم و می جاروبرقی دسته
 که برم و دیبه فکرم رس!  نکنمایکنم مونده بودم کمک ...  کردم هایریعجب گ!  شدنیبشه دوباره نقش زم

...  کنمی کارو منی اش انسان دوستانه یفقط به خاطر جنبه .  نه منهیگرچه نه اون راض... بهش کمک کنم
  . بوددهیظاهرا مچ پاش ضرب د.  مکث کردمهی نسترن نشستم و یرفتم و جلو!  و بسنیهم
  
  نم؟ی شو ببیدگی ضرب دی جاشهی مـ
  

  ."نه"گفت  تی با عصباننسترن
  

 کمکش کنم که از جاش بلند بشه رفتم و دهی اجازه نمی و نسترن حتادی از دستم برنمی کارچی هدمی دیوقت
 رو وانی بهش بگم قرص و لیزی که چنیبدون ا.  آب آوردموانی لهی قرص مسکن و هیاز آشپزخونه براش 

  .بهش دادم و رفتم تا به کارم ادامه بدم
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 ی که همه ستی ندی بعی جماعت هوچنی مسعود بودم چون از ای من هم خونه  نگه کهی به کسدوارمیام

  !کاسه کوزه ها رو سر من بشکنن
  

...  شده بودکی کم تارهیهوا . رونی مسعود زدم بی که خونه رو جارو کردم بالفاصله از خونه نی از ابعد
 و قبل از دمی خرگاری پاکت سهیکوچه از سر .  تر به خونه برسمعیتند تند راه رفتم که سر.  هم سرد بودیکم
  . انداختم و وارد خونه شدمدیکل... دمیباالخره رس.  کردمشی آتگاری سهی به خونه دنیرس

  
 ی حسابدمی دتی اتاق رو با اون وضعیوقت.  اتاق خواب که اول از همه لباسامو عوض کنمی برم توخواستم

 نفر هیانگار .  شده بودنختهی ررونی ها بیوارید کمد لیوسا.  بودختهیتمام اتاق بهم ر... جا خوردم
 کرد ی رو به هال وصل مب رو که از داخل، اتاق خوایدر...  پرت کرده بود وسط اتاقزی میکتابامو از رو
انگار طوفان اومده ...  بودختهیاونجا هم بهم ر! افتضاح بود... هی اونجا چه جورتی وضعنمیباز کردم تا بب

 نیدر ع. شهی وارد خونه می نفر به راحتهیمطمئن شدم که .  شده بودمجی بشم گی عصب کهنی اشترازیب! بود
 که البته دهی رو ندزدیزیچ! دمی فهمی کارا نمنی از اظورشو منیول. ستمی من چه موقع خونه ندونهیحال م

 یزد دی برایزی چدی دی اول که می همون دفعه دیاما اگه دزد بود با.  وجود ندارهی دزدی برایزیچ
 سرم بکوبن اما انقدر زحمت ی چماق توهی حاضرم زه؟یریحاال چرا خونه رو بهم م.  شدی مالی خی بستین

 ی فکر میهر چ.  هم اضافه شدنجایا...  مسعود کم بودیخونه .  دوشم نذارنیومرتب کردن خونه رو ر
 یهنوز وارد کار حقوقنه شغل خطرناک چون ...  دارمیکینه دشمن درجه ...  رسمی نمی اجهیکنم به نت

 ی کارا رو منی که من هنوز عاشق نسترنم داره انی االی به خینکنه کس!  مطرحهی عشقی هینه قض... نشدم
  !گه؟یچرا رک و راست بهم نم!  ابلهیلی باشه طرف خی جورنیاگه ا!  خواد من بکشم کنار؟ی و مهکن
  

  .دمی کش رو خطهی قضنی وقت دور ایلی دونن من خیهمه م...  نهاما
  
 اطی که خونه رو جمع و جور کنم و قفل در حنی به جز اادی از دستم برنمیدر حال حاضر کار... الی خیب

  .رو عوض کنم
  
  . و مشغول شدماطی حی از پنجره انداختم توگارموی سته
  
 خسته یلیخ.  مبل ولو کردمی خودمو روییرای پذیتو.  که همه جا رو مرتب کردمدی طول کشی ساعتهی

 چند ی که ذهنم آروم بشه برانی ایبرا. فقط دوست داشتم بخوابم.  رو نداشتمیچی هیحوصله ... دمبو
 شهی شکستن شی صداهوی نشسته بودم که لکسی ریلیخ. چشمامو بسته بودم.  فکر نکردمزی چچی به ههیثان

 خرد و اطیبه ح ی منتهی پنجره ی شهی شدمی هال و دی رفتم توعیسر.  هال اومدیصدا از تو. دمیرو شن
 بود که الی وهی قسمت از خونه نی ایرو به رو.  سنگ نسبتا بزرگ هم افتاده وسط هالهی شده و ریخاکش

  .زدی بار بهش سر مکی یصاحبش سال
  
 شدم ی مطمئن مدیبا.  تو کوچه نبودچکسیه.  کوچهیبالفاصله رفتم تو.  شده بودمی واقعا عصبانگهید

دو .  دادی جواب نمیکس.  و به شدت زنگ زدمالی در ویرفتم جلو. نه ای هست ی کسهی همسایالی ویتو
 ی که صدانیامثل . رونی اومد بالی وی بغل دستی هیهمسا.  نشدی خبرچی بکوب زنگ زدم و هقهیسه دق
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 رو شهی شکسته شدن شیمنم ماجرا.  افتادهی که چه اتفاقدیازم پرس.  بوددهی شنالیزنگ زدن منو از و
  . کردمفیبراش تعر

  
  . ماکانی خونه سنگ پرتاب کرده باشن آقانی کنم از ای فکر نمـ
  
  ؟ی شما آقادی ببخشـ
  
  . هستمی اسدـ
  
.  هال من سنگ پرت کنهی تونه به پنجره ی که مهی خونه تنها خونه انیاما ا... ی اسدی خوشبختم آقاـ

  . منهی خونه ی مشرف به پنجره قایدق
  

 ی هواشهیهم.  هم به خونه ش سر بزنمیه من سپرده که هر از گاه بداشوی کلالی ونیآخه صاحب ا: یاسد
اگرم .  شما سنگ بزنهی خونه هی واردش نشده که بخواد یمطمئنم کس. آخه از آشناهامونه. خونه شو دارم

  .گنیاز تهران اومده باشن حتما به من م
  
   رفته باشه داخل؟ی دزدکی کسدی خب شاـ
  

 چند ساعت اصال پارس نی ایتو...  کهدینی بیم. می سگ بستالی واطیچون داخل ح. ستیممکن ن: یاسد
  .نکرده

  
  ! خور کردنزی سگ تونو چدی خب شاـ
  

 حق با دیشا. ارمی رو مدای و کلرمی تون راحت بشه االن مالی که خنی ایبرا:  کم فکر کرد و گفتهی یاسد
  .شما باشه

  
 ی که ازش حرف می سگمی شدالی واطی وارد ح کهنیهم.  داخلمی در خونه رو باز کرد و با هم رفتیاسد

  . به سگ اشاره کرد که بره عقبیاسد. زد اومد جلو و شروع کرد به پارس کردن
  

هر ... دمی و بهش غذا مامیخودم هر روز م.  وارد خونه بشهی کسدهی سگ اجازه نمنی ان؟یدید: یاسد
  . زنمیروز هم به خونه سر م

  
 من که مشرف به ی هال خونه یاز پنجره . نی منو ببی خونه ایما شما با. قانع شدم! ی اسدی باشه آقاـ
  ...! هوانی اشه،ی سنگ خورده به شهی نجاستیا

  
  ...نیدی دنجارویمن شما رو قبول دارم اما خودتون که ا: یاسد

  
.  گفتیراست م.  کردم و برگشتم خونهی رسه خدافظی نمیی به جای من و اسدی حرفادمی دیوقت

 بتونه دور از چشمش ی کنم کسیفکر نم.  ها بودریسگ هم که از اون پاچه بگ.  نبودالی اون وی توچکسیه
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 به پشت بوم یوم پشت بچی ما هی کوچه ی داره و تویرونی خونه ها شی هم که همه نجایا... الی ویبره تو
 چوجهیمن که به ه! ست دونی منو از کجا میلی فامیمن موندم اسد...  به کنارنایحاال ا.   راه ندارهیبغل

  . بودمشدهی کوچه دیفقط چند بار تو.  بودمدهیاسمشو نشن
  

***  
  

 چند نی ایهمش فکرم مشغول اتفاقا...  اصال برام مهم نبودطی اون شرایاما تو.  بودلی شب سال تحوفردا
از . کنم ی فرصت نشد مسافر کشی چند روز حتنی ایتو.  طرف هم فکر درس و کار بودمهیاز ... روزِ بود

 فی حطی شرانی ایتو.  کردمیاگه ترم آخر نبودم حتما درس رو ول م.  شانس آوردمیلی خرمی َنمیگشنگ
  ! بدنی کارهی بهم سانسی با لدیشا.  دود چراغ خورده بودمیبه خاطرش کل... بود

  
سش تنگ  اما دلم واشهی مزاحمم منجای اادی که هر روز منیبا ا! ستی از سورن نی که امروز خبربهیعج

 نجای سورن با ایخونه .  آماده شدم و راه افتادمعیسر.  به سورن بزنمی سرهی گرفتم برم و میتصم. شده
 از خدا خواسته رفتم تو نم بازِ ماطی در حدمی ددمی رسیوقت. ابونیحدودا دو تا خ.  ندارهیادی زیفاصله 

 از نیالبته ا. ستنی نسهیاصال قابل مقا. کی من شی اما صد برابر خونه هی سورن اجاره ایخونه . و درو بستم
 ییاز اونجا.  هم فضولِاریبس.  گوششهخی که صاحب خونه بنهی خونه ش ایاما بد. دار بودنِهی بچه مایایمزا

  . سورن زدمیچند ضربه به در خونه .  کنهی رو گزارش مفتهی منجایا یهم که با پدر سورن دوست هر اتفاق
  

ـَه: سورن   ! سالم.. .بــ
  
   تو؟امی بیذاریم...  سالمـ
  

  . توایب... حواسم نبود برم کنار! دیببخش: سورن
  
 شی نامگذاری برالهی بود که طوختهیانقدر بهم ر! البته خونه که چه عرض کنم. می هم وارد خونه شدبا

  .مناسب ترِ
  
  . خونه که دست توئهنی افی حـ
  

 چشمک زد و هی! (راستشو بگو بهراد.  کنمی کارزی تمدمینرس.  چند روز سرم شلوغ بودنی ایتو: سورن
  دلت واسم تنگ شده بود؟) گفت

  
  . حوصله م سر رفته بودی راستشو بخواـ
  

  چه خبرا؟. باور کردم: سورن
  

  . کردمفی افتاده بودم رو براش تعرروزی که دییشروع کردم و تمام اتفاقا.  بپرسهنوی بودم هممنتظر
  

  ؟ی مشکوکی به کشتریخودت ب. هی زد کار ک حدسشهی نمیحت...  بگمیچ: سورن
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  .دهی قد نمییعقلم به جا... چکسی به هـ
  

  .هیعیاون که طب: سورن
  
  . خفه شوـ
  

  .رد خور نداره...  فکر باحال به سرم زدهیبهراد : سورن
  
  !...فکر!... تو!... بهی عجـ
  

  حاال فکرمو بگم؟. ی نمکی بیلیخ: سورن
  
  ... بگوـ
  

  .می بذارنی دوربهی اتاق خواب حایترج...  خونه تی که تونهی راه انیبهتر: سورن
  
  .ارمی مدار بسته از کجا بنیمن نون ندارم بخورم دورب!  نابغهیدی زحمت کشـ
  

 هی.  با مننشیاصال دورب. فتهی هم کارمون راه می معمولنی دوربهیبا .  مدار بسته باشهدیحتما که نبا: سورن
  . نباشه ذارم که معلومی هم کار میجور

  
  . کنفی رو ردنیفقط تا خونه خراب نشدم دورب... قبول. ی حرفهی شد نی اـ
  

  ه؟ی برنامه ت واسه فردا شب چیراست... یاوک: سورن
  
  چطور؟. یچی فعال که هـ
  

  .گمیفردا بهت م. ی کی خونه ستیهنوز معلوم ن.  خوش بگذرهمیگفتم با بچه ها دور هم جمع ش: سورن
  
  . باشهـ
  

  .سکوت حاکم شد لحظه چند
  

  . کننجای خودت ای تویریی تغهی ای بیدی دم عنیا: سورن
  
   مثال ؟ـ
  

  . من موهاتو واست درستش کنمایب: سورن
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  .ادی از همه بهم مشتری بنیا...  رو امتحان کردمگهی دیتازه مدل ها. من درستیموها...  نه قربونتـ
  

  .دمی خسارتشو بهت مومدیاگه خوشت ن...  بار رو اجازه بده واست بزنمهی نیحاال ا: سورن
  
   دلم بذارم؟ی من خسارت رو کجای اگه گند زدـ
  

  قبوله؟ ... بهراد: سورن
  
  . کنمی بار هم که شده سنت شکنهی ی گرفتم برامیتصم.  کرد که دلمو کباب کردی نگاه می التماسی جورهی
  
   سرمو بلند کنم؟یی حاال من با چه روـ
  

  !اقتی لی بودمت بدهیحاال انقد خوشگل ندتا ... یحقا که خر: سورن
  

!  اونور برمنوری نامحسوس ادیفکر کنم تا چند ماه با.  دادم سورن گند زد به موهامی مفتی مفتشهی نمباورم
 کم کوتاه کرد و هیموهامو از وسط .  کوتاه کردزی سرشونو تغ،ی موهامو کوتاه نکرد، فقط با تیسورن جلو

 چی که هیمدل.  جاش بلند ترِه موهام از همی که جلوی جورهی...  صورتمیتو ختیجلوش هم ر. داد باال
از اون بدتر . شمی زشت تر میلی صورتم خی توزمی ری موهامو میبه نظرم وقت!  کردمیوقت استفاده نم

  !!! به قرمز زدلی مای مش شرابکهی تکهی تزهی ری صورتم می که اون قسمت جلوش رو که تونیا
  
  ؟ی فراموش کردتموی جنسی کردیموهامو کوتاه م ی داشتی وقتـ
  

  .یخفن فشن شد...  شعوری بادی بهت میلیخ: سورن
  
  !نهی اگنیپس فشن که م...  آهانـ
  

 ی مدل رو رونی آرزوم بود اشهی آوردمت؟ همرونی بی مردگلیبده از اون حالت ذل. مسخره نکن: سورن
  ! کنمادهیتو پ

  
   شد؟ی نمی زدی مش رو نمنیحاال ا. دمی محی ترجنی رو به ای مردگلی همون حالت ذلـ
  

 ی افهی کردم قیفکر نم. ی خوشگل شدیلیبدبخت االن خ.  جاستنی دخترکُشش همیاتفاقا جنبه : سورن
  .ُگهت انقد خوشگل باشه

  
   خودم؟ی افهی قای ُگهم ی افهی قـ
  

. رهی میچند بار بشور. هیا فانتز رنگ هنیدر ضمن ا. پاشو برو و به جونم دعا کن. ی مزه ای بیلیخ: سورن
  . بزنمگهی رنگ دهی واست ای پاک شدن بیوقت
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  .هی هفتاد پشتم کافی برانیهم.  نه قربونتـ
  

  . بزنمی خوام آبی مگهی دیدفه ! ه؟ی کافوی چیچ: سورن
  
  . کشهی بعد نمیمطمئن باش کارت به دفه !  ابوالفضلای ـ
  

 یلی اسپورتت خیاون کاپشن چرم. ی خفن بپوشی مدل مو لباسانی باشه با اادتیفقط . دی دمیخواه: سورن
  .ادیبهش م

  
  . اونش به خودم مربوطهگهی دـ
  

  .از ما گفتن بود: سورن
  

 لحظه هی.  کم شلوغ بودهیکوچه . رونی غر زدن به جون سورن باالخره از خونه ش زدم بی از کلبعد
  . بودن عادت ندارمیبه قرط.  کم معذبمهیوها  منیبا ا! وردمی رو ننی که چرا ماشنیافسوس خوردم از ا

  
 یژگی ونیعاشق ا. کوچه در اکثر مواقع خلوتنیا. دمی کشی نفس راحتهی دمی خودمون که رسی کوچه به

 ی نفر صداهی هوی خونه بودم که یکاینزد.  تر برسمعی داشتم تا سریاز سر کوچه قدم هامو تند تند برم. شم
  !" ماکانیآقا"زد 

  
  !  شانسی بخشکیاَ

  
  ن؟یخوب.ی اسدی سالم آقاـ
  

   خونه تو شکسته بود؟ی شهی شی کیدی چه خبر؟ نفهم؟یتو خوب! سالم آقا: یاسد
  
  . نه متاسفانهـ
  

  . بچه ها بوده باشندیشا: یاسد
  
   کدوم بچه ها؟ـ
  

  . کننی می کوچه بازی که تویی بچه هانیهم: یاسد
  
 که در اون میزی با دوستم بری طرحهیاما قرارِ . نم تونم بزی نمی حدسچیمن ه... دیشا!  آهـــانـ

   بوده؟ی کار کمی فهمیصورت حتما م
  

  ؟یچه طرح: یاسد
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  ؟یدیشما تا حاال د.  کنهی ما بازی کوچه ی توی بچه ادمیدر ضمن فراموش کردم بگم تا حاال ند.  بماندـ
  

از .  ندمحیق داشتم براش توضاما خب ح. ابروهاش به هم گره خوردن.  کم بهش بر خوردهی کردم احساس
...  رو هم دارههی همسایالی ودیکل...  دونهی میاسمم رو که اهللا بختک!  سر خودش نباشهریکجا معلوم ز

 اروی نی به ادی اول بازا... درسته... آره.  پرتاب شده باشهالی تونسته از طرف ویتازه سنگ هم فقط م
  ! کردمی شک میاسد

  
.  بودهی فرضهیفقط :  نشون بده گفتلکسی کرد خودشو ری می که سعیما در حال شده بود ای عصبانهیاسد

  .یری جوانب رو در نظر بگی همه دیبه هر حال شما با
  
  ! و همه کَس شک کردزی به همه چدی زمونه بانی ایتو. نِی نظر منم همقای دقـ
  
  .م خوشحال شددنتیاز د: باهام دست داد و گفت.  مطمئن شدم بهش برخوردگهید
  
  .نطوری منم همـ
  

  !ادی بهت میلی مدل موهات هم خیراست:  دستمو ول نکرده بود که گفتهنوز
  
  . ممنونـ
  

خجالت زده م .  نامردیلیخ.  مدل مو رو از قصد گفتنیمطمئنم ا. ختی آخرش هم زهر خودشو ریعوض
 دستشو فشار دادم نیچهم.  موضوع حساسمنی ای جواب بدم که فکر نکنه رویی کردم با پررویکرد اما سع

 یلیاما خ...  هم ندارهی سن و سالی اسدنیا...  کنمیتعجب م.  چشمشیکه فکر کنم اجدادش اومد جلو
.  شونی کاری تره، اونم به خاطر بی شون قوی فضولی صهی کردم سن باالها خصی فکر مشهیهم.فضولِ

  !هی ذاتیژگی وهی نیبرام ثابت شد که ا
  

. ادی از حال و هواش خوشم می ندارم ولی ذوق و شوقدی عی براگهی دمایثل قدم.  روز سالِنی آخرامروز
 یآزاد. نِی هممی مثبت زندگی از جنبه هایکی.  کنمی نمی بابام زندگی که هنوز تو خونه نیخوشحالم از ا

بام  بای بود که بدون اجازه یاونجا جور.  پدر و مادرم نداشتمی تو خونه چوجهی که االن دارم رو به هیا
  !!! انگار نه انگار که من پسرم!  برمییحق نداشتم جا

  
 سر رفته یحوصله م حساب.  زدمی می سرهی رفتم و بهش ی که مسعود هنوز از سفر برنگشته وگرنه مفیح

 زنگ خراب شده دی فکر کردم شا" درو باز کنایب"نوشته بود . سورن بود.  اس ام اس اومدهیبرام . بود
 در ی جلوقهی دقهی! ستی پشت در نی کسدمید.  رفتم درو باز کردم تا پشت در نمونهعی سرنی همیباشه برا

 ای بگهی اون وقت مدهیهنوز نرس...  هاهیعجب آدم. دهی تازه به سر کوچه رسدمی منتظر موندم و داطیح
  .درو باز کن

  
  .ی زدی بعد زنگ می برسی ذاشتی خبر مرگت مـ
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  . که دستم پر بودینی بیتازه م. ونمحوصله نداشتم پشت در منتظر بم: سورن

  
  ؟ی ذاری هست که منت شو می چفتی کنی ای حاال تو؟یوردی ننی تو که دستت پر بود چرا ماشـ
  

  !  خرِگهی ِدنیدورب: سورن
  
  ؟یاز کجا آورد.  دستت درد نکنه؟ی جدـ
  

  . دارهیری تصوی صوتیمغازه .  بابام گرفتمی از دوستایکیاز : سورن
  
   حساب کرد؟ چقد باهاتـ
  

  .می حرفا رو ندارنیمن و تو که ا...  باباالی خیب: سورن
  
  ! منم که نخواستم پول بدمـ
  

  ؟یدی پرسی بودماریپس ب: سورن
  
حاال واقعا چقد باهات حساب .  خسارت موهامو ازت نگرفتمیدر ضمن شانس آورد. دمی محض اطالع پرسـ

  کرد؟
  

 فکر نیبه ا.  تونم نصبش کنمی می هر جا که بخواکنیتا کوچچون نسب. نِیدو تا دورب. قرض گرفتم: سورن
  مشون؟ی کجا بذاریکرد

  
 شو یکیاما حاال که دو تاست ...  اتاق خوابی تومیذاری اونم میاری منی دونه دوربهی کردم ی من فکر مـ

  .چون از هر دو شون هم به هال راه داره. ییرای ش هم پذگهی دیکی اتاق و یبذار تو
  

  .هباش: سورن
  

.  کردمیفقط نگاه م.  آوردمی سر در نمیزیمنم که چ.  ها رو نصب کنهنی دست به کار شد تا دوربسورن
 نیا. می اتاق خواب گذاشتی کتابخونه کنار در ورودی اتاق خواب نصب بشه رو روی که قرار بود توینیدورب
 اگه درِ مشرف به هال رو ی جورنیا.  بود مشخص بود و هم در ِ رو به هالاطی که سمت حی هم دریجور
 که هم به می رو کار گذاشتنی دوربی هم جورییرای پذیتو.  شدی داخل هال هم مشخص ممی ذاشتیباز م

 دی هم دییرای به پذنی هم دو تا دورببایتقر.  هال مشرف باشهی و هم به در ورودییرای پذیدر ورود
  . شدی ضبط مفظهت حا رو کارری وبکم بودن و تصاوهی شبشتری ها بنیدورب. داشتن

  
  . واسه ناهار بکنی فکرهیپاشو : سورن
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چند ماهه ... واریمرغ هم که روم به د... گوشت هم که حرفشو نزن...  برنج که تو خونه ندارم؟ی چه فکرـ
 ی انگار شوهر ننه مو منمی بی تخم مرغ میاونم که انقد خوردم وقت. فقط تخم مرغ هست. دمی شو ندافهیق
   واست بشکنم؟ی خوایماگه . نمیب

  
  ؟ی کنی میمن موندم تو پول هاتو صرف چ! شهیزحمتت م: سورن

  
   کدوم پول خوشگلم؟ـ
  

  .فراموشش کن...  بابایچیه: سورن
  

  . سفارش دادیاریدو پرس بخت.  زنگ زدابونی برداشت و به رستوران سر خلشوی موباسورن
  

  . تونم بدون ماست غذا بخورمیچون من نم. ی خونه داریانشااهللا که ماست تو: سورن
  
  . دارمگهی آره اونو دـ
  

 درست درمون ی وقت بود غذایلیخ. دلم سورن رو دعا کردمی تویکل.  غذاها رو آوردنقهی دقستی ببعد
  .نخورده بودم

  
  .ی دادی سفارش می کاش قورمه سبزـ
  

  .ارمی بار که مامانم درست کرد واست مهی. ستی خوب ننجای ایقورمه سبز: سورن
  
  . دستت درد نکنهـ
  

  .من و تو هم دعوت کردن.  گرفتنی دانشگاه مهمونی امشب چند تا از بچه هایراست: سورن
  
  .امی من نمـ
  

  ... گذره هایچرا؟ خوش م: سورن
  
  . باهاشونستمی راحت نیی جوراهی. ستمی نیمی دانشگاه آن چنان صمیمن با بچه ها...  کهی دونی مـ
  

شلوغ . ارِی رو هم بقشیقرار شد هر کَس که خواست دوست و رف... ستنیانشگاه ن دیفقط که بچه ها: سورن
  .ستی حواسش به ما نیکس. شهیپلوغ م

  
  ... دونمی نمـ
  

  .گهیقبول کن د...  توی چقد لوس"... دونمینم":  اَدامو در آورد سورن
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  .یکچلم کرد...  باشه باباـ
  

***  
  

 که آماده شدم قهیتا بره خونه و آماده بشه و منم بعد از چند دق کرد ی غروب سورن موقتا باهام خدافظدم
 می سورن تصمشنهادیبه پ!  بپوشمی موها چه لباسنیمونده بودم با ا. ی مهمونمی برگهیبرم اونجا و باهمد

 کمرنگ و ی آبی با شلوار لدمی پوشی بلند مشکنیبه بلوز آست.  اسپرت رو انتخاب کنمپیگرفتم همون ت
 کنه ی دونستم اگه نپوشمش سورن مجبورم میم. دمی رو هم پوشیِ مشکیکاپشن چرم. یشکشال گردن م

  . و راه افتادمدمی هامو پوشنیدر آخر هم پوت. دوباره برگردم خونه و بپوشمش
  

 ی کافی رو راحت کرد که اونجا به اندازه المیخ.  از بچه هاستیکی یالی وی توی گفت که مهمونسورن
 از یکی اطراف الی وایگو. می از شهر دور شدی اقهیحدودا ده دق. دن جا داره دور از جمع بویبرا

.  کم باز بودهی ه داشت کی که در آهنالی واطیح. میدی باالخره رسقهیبعد از چند دق.  شهر بودیروستاها
فکر  که یزی از اون چشتری ها بنیماش... اطی داخل حمی رو گذاشتنیسورن رفت و درو کامال باز کرد و ماش

 هم چند نفر الی ساختمون ویجلو.  از پنجاه متر بودشی تا ساختمون بالی واطیاز در ح.  کردم، بودنیم
 اعصابم از دست ادی خوشم نمادی شلوغ زیاچون از جاه.  کردنی بودن و داشتن با هم صحبت مستادهیا

چون به سورن قول داده .  که از همونجا برگردم اما منصرف شدمدیبه فکرم رس.  بودختهیسورن به هم ر
  .بودم

  
  ! کالس دعوتنی فقط چند تا از بچه های تو که گفتـ
  

  .گمیاالن هم م: سورن
  
  ! داشته باشنفی دانشگاه تشری بچه های فکر کنم همه نی تعداد ماشنی با اـ
  
  . دارننیبه اندازه نفرات ماش...  دارنهی بچه مانایا.  نکنادی داغ شو زازیپ...  نه باباـ
  
 چکدومیمن که ه. می کردی که دم در بودن سالم و احوال پرسی و با اون چند نفرمیدیدر ساختمون رس به

انگار ده ساله با .  برداشتهتیمی صمیچقدر هم افه .  دونم سورن هم بشناسشونی مدیبع...  شناختمیرو نم
  .قنیهم رف

  
  ...فراز هم داخلِ...دییبفرما:  از اون مردا گفتیکی
  
  ه؟ی کگهیفراز د: ه سورن گفتم آروم بیلیخ
  

  . بودمدهیمن که تا حاال اسمشو هم نشن... زبانهیالبد م!  دونمینم: سورن
  
  م؟یستی نکنه کال دعوت ن؟ی آوردی چرا منو برداشتی دونی رو هم نمزبانی اسم می تو که حتـ
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  .آدرس هم اون داد. میای بهم گفت بی صادقارویاون ... نه به خدا: سورن

  
 ی خـــــاک بر سرت که به حرف اون ما رو برداشتیعنی!!!  همون پسر ملَنگه؟ه؟ی کگهی دی صادقـ

  .نجای ایآورد
  

  ؟ی کنی دخترا ناز منیچرا ع. ستی نشتری شب که بهی... ایحاال کوتاه ب: سورن
  
 و با چند می مکث کردی بودن و در ورودستادهی حد فاصل پله ها که اون چند نفر روش ای لحظه توهی

  .میضربه به در وارد سالن شد
  
.  نگاه خصمانه به سورن انداختمهی میهمون لحظه که وارد سالن شد.  من بودی بد شانستی نهاگهی دنیا

 ذاشت از ی دست المصب منو گرفته بود و نمنی ا" رسمیحسابتو م" خوام بهش بگم ی دونست میخودش م
 شه ی و پسر رو نمر که دختی پارتهی منو ببره به  خوادی دونستم میاگه م.  که اومدم برگردمیهمون راه

  .ومدمیاز هم سوا کرد عمرا اگه همراهش م
  

 ی بودمش اما از بچه هادهی دانشگاه دی بود که قبال تویی از پسرایکی یجلو.  اومدزبانی لحظه مهمون
  . کرد و خوش آمد گفتیبا ما احوال پرس. کالس ما نبود

  
 میرفت.  بزرگ بودیلیخدا رو شکر سالن خ.  کردمی گرفته بودم و ول نم من دست سورن روگهی دفه دنیا
  .می گوشه از سالن و نشستهی
  
   دانشگاه هم هستن؟ی دخترای چرا نگفتـ
  

  .یدی دونستم، تازه تو هم نپرسیبه جان بهراد من نم: سورن
  
  !در ضمن به جون خودت...  مرضـ
  

  . دونم تو از خداتیمن که م)  چشمک زدهی. ( ببر ازش لذتمیحاال که اومد.  داداشالی خیب: سورن
  
خودمم .  رفتمی مجلس زنونه نمی با مامانم توگهی دیمن از دو سالگ! زی هی مگه من مثل توام؟ پسرِ ـ

  . حد هم نبودمنی در اگهیخندم گرفت، د
  

  .مید دای جوجه کباب مفت رو از دست مهی میومدیاگه نم.  پسر مودب برندارپیریانقد ت: سورن
  
  ...ی تو هم که فقط به خاطر جوجه کباب اومدـ
  

  . بودنی هملشی دلنیمهمتر: سورن
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 ی گذاشته بودن اما کستی آهنگ الهی. بوددهی نرسزای چنی شون هنوز به رقص و ای مهمونمی ما اومدیوقت
 ی خوراک بزرگ که روش انواع و اقسامزی مهی گوشه از سالن هی. همه مشغول حرف زدن بودن. دی رقصینم

 نیمن موندم ا!  خوردی مشروب نمچکسیاما ه. و البته مشروب ...ینیری شوه،یم. بود گذاشته بودن
  !! !ی دارن ُکُلهم چرا اومدن پارتفیجماعت محترم که انقد با اخالق تشر

  
بشر  نیواقعا که ا. دی خندی میواشکی کرد و ی و اون نگاه منی ها داشت با اوونهی که دوباره مثل دسورن

  .مارِیب
  
  .رونی بندازنمون بی کنی کار مهی نمی بب؟ی خندی می باز به چـ
  

. اون دخترِ موهاشو بلوند کرده بعد نوک موهاشم رنگ قرمز گذاشته. ستیباور کن دست خودم ن: سورن
  . شدهی طوطنیع
  
  .اری و بزی مشروب بروانی حرفا پاشو برو دو تا لنی ایبه جا. اری در نی بازوونهید...  بسه باباـ
  

  .رمیاالن م. حواسم نبود. یخوب شد گفت: سورن
  

چند .  کردمشی آتگاری سهی درآوردم و بمی از جگارمویمنم س.  و دست به کار شدزی زود رفت سمت مسورن
فقط دعا ...  که سه تا دختر رفتن سمتش و شروع کردن به صحبتومدیسورن داشت م. لحظه منتظر شدم

 یگارمو الکیاز همه مهمتر دوست نداشتم س.  حرف زدن نداشتمیصال حوصله ا. انی کردم سمت من نیم
  . کردنی خدافظگهی شدن و باهمدالی خی همشون بقهیخدا رو شکر بعد از دو سه دق. خاموش کنم

  
  . کردمی میداشتم قاط. خالص شدم! شیآخ: سورن

  
  .ی بده من دق مرگم کردـ
  

   بودن؟ی کنای ای پرسینم:  سکوت کرد و گفتهی چند ثانسورن
  
   به من چه؟ـ
  

  .هیمنطق... آره خب: سورن
  

سورن . ختی ریکم کم اعصابم داشت بهم م.  خالص شمنجای کردم که زودتر از ای فکر منی داشتم به افقط
 هی که بچه مانیمن موندم ا.  سرش بخورهیاما شام تو. می و بعد برمیاصرار داشت که تا موقع شام بمون

 دادم و آروم هی به مبل تکرموس. انگار تا حاال نخوردن! زنهی جوجه کباب بال بال مهیاسه داره چرا انقد و
 یسالم آقا:  نفر گفتهی هوی. دی شنی گفت و گل میسورن که هم که با خودش گل م. دمی کشی مگاریس
  !یوسفی
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 خل و چل  سورننی از ایلیفکر کنم خ.  و دوستش بودنمایباز هم س. از جام بلند شدمیلی می ببا
 دونم چرا ینم. می کردیباهاشون سالم و احوالپرس. ما هستنبی در تعققهیچون دم به دق. خوششون اومده

 که هی چه مدنیا دونم یمن نم.  نداشتم بدون توجه به اونا نشستمستادنی ایمنم که حوصله !  نشستنینم
 یتازه مشخص بود که تو!  زننی حرف مگهی دستشون و سرپا با همدرنی گی موانی لنی ها ای مهمونیتو
 لبخند زد هی که تابلو نشه نی ای اما برارهی بود خندش بگکیسورن نزد.  دخترا آب پرتغاله نه مشروبوانیل

 نفره هی مبل هی ی و اونا هم هر کدوم رومیمن و سورن کنار هم نشست. ننی داد که بششنهادیو بهشون پ
 گارمویخواستم پاکت س.  تموم شدگارمی سقهیعد از چند دقب. دوباره با سورن مشغول صحبت شدن. نشستن

  . بکشمگهی دیکی بردارم تا زی میاز رو
  
  . ماکانی آقادیاری بفی کردم شما هم تشریفکر نم: ترایم
  

 مرغ و ی های مهموننی مشتاق ایلی کرد من خیالبد فکر م. بودزی آمهی کنای کردم لحنش کمحس
 کنم ی که بهش نگاهنیبدون ا.  خواد فکر کنهیهر جور دلش م. .. نداشتتیالبته اهم!  بودمیخروس

   روشن کردم وگارمویس
  

  . اومدمدینی بیحاال که م: گفتم
  

  . من بهش اصرار کردماد،یبهراد دوست نداشت ب: سورن
  
  !حیصح:ترایم
  
 من  کنه انگاری برخورد می جورهی! ؟ی بگه خودت چرا اومدستی نیکی!  هارهی با خودش درگترای منیا

  !دخترم و اون پسرِ
  

 هم شهیهم.  عالقه داره که با دخترا حرف بزنهیلیکال سورن خ.  شروع به صحبت کردمای و سترای با مسورن
 یآخه دخترا.  حرف زدن با دخترا داشته باشهی خوب برای بهونه هی که نهی بی رو متهی در پالیاون سر

  . زننیم حرف الی در مورد اون سرگهی با همدشهیدانشگاه هم
  

در .  دانشجو بودنشترشونیب.  کردمی نگاه مگهی دیمنم به مهمونا.  زدنی ها داشتن با هم حرف مبچه
 ی می زدن و با همه احوالپرسی مهمونا قدم منی شناختمشون بی ما دو تا پسر که نمی چند متریفاصله 
 بودم به خاطر من ئنمطم. اومد سمت افتاد و به طرف ما نی شون که قد بلندتر بود نگاهش به ایکی. کردن

 ی و با اون دو نفر سالم و احوالپرسستادنی اترای و ممایس.  هم بودنطوریهم. انی نمی طرفنیو سورن ا
 نایبا دست به سورن اشاره کردم که ا. می کردی و نگاشون ممی ماست نشسته بودنیمن و سورن هم ع. کردن

چقدر :  لبخند زد و گفتهی داشت ی بلندترقد پسرِ که اون.  اند؟ سورن هم شونه هاشو باال انداختیک
  . خانوم افشاردی شدبایامشب ز

  
 بحث رو عوض کرد و عی زده و سری دوستش چه حرف احمقانه ادی که فهمنیمثل ا.  پسرِ اخم کردیکی اون

  د؟ی کنی نمی رو به ما معرفونیآقا: گفت
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  .می و از جامون بلند شدمیودمون اومد لحظه به خهی ی برامی باغ نبودی و سورن که کال تومن
  
  . دانشگاهی هامون توی و ماکان هستن از همکالسیوسفی ی آقاشونیا... بله حتما: ترایم
  
 کردن و یاون دو نفر ازمون عذرخواه.  نداشتم دوباره نشستمسادنی و من که حال وامی هم دست دادبا

 یلیحس کردم خ.  نگاه کردمترای و ممایفتن به س ری داشتن میوقت.  هم برنگهی دی مهموناشی پدیگفتن با
 که قدش بلندتر بود ی که مات و مبهوت به اونترایمخصوصا م.  اون دو نفر ذوق زده شده بودندنیاز د

  . کردینگاه م
  

   بودن؟ی کنایا! دیببخش: سورن
  
  د؟ی دونیمگه نم: مایس
  

   رو؟یچ: سورن
  
  .نای استاد احمدوند بی قرارِ به جاشونیا: مایس
  

   هر دوتاشون؟یعنی شونیا: سورن
  
  .ینی حسیآقا.  که قدش بلندتر بودییاون آقا... نه: مایس
  

  ؟ی چیکیپس اون : سورن
  
  ! ول معطلهیکی اون ـ
  

 یالبته به خاطر ب... دنیاصال نخند.  بهشون بر خوردترای و ممای که سنی اما مثل امیدی و سورن خندمن
  . شونهیجنبه گ

  
  .یاومده پارت! هیعجب استاد: ت رو به من گفسورن

  
  . کنهی بودن می احساس خاکیلی از اوناست که خـ
  

  . گل بشهادی مواظب باشه، ممکنه بارون بدیآره، اما با: سورن
  
  .ی باحال گفتـ
  

  .یمرس: سورن
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...  بچه هاشی پرمیمن م:  گفتترای به مزی آمهی تحمل ما دو تا رو نداشت بلند شد با لحن کناگهی که دمایس
  .یای کنم تو هم حتما بی مشنهادیپ

  
 یم...  بودمدهیتا حاال ند. اریبرو واسه من از اون شراب سبزِ ب:  رو به سورن دادم و گفتموانمی هم لمن

  . کنمییخوام عقده گشا
  

  .ارمی جفت مون بیبرم برا.  بودمدهیمنم ند. ایگیراس م... اَه: سورن
  

 هامونو وانی لعیاونم سر.  تعارف نداره فرستادمشین سورن با کسچو. ارمی شد برم بی خودم روم نمواقعا
 ی از روگارمویدوباره خم شدم تا پاکت س. می هر دو سکوت کرده بودترایمن و م. زیبرداشت و رفت سمت م

  ... رو طرفش گرفتمگاریپاکت س.  کردی بهم نگاه می جورهی.  بردارمزیم
  
  گار؟ی سـ
  
  .ستمی نیگاریس! رینخ: ترایم
  
  .دی خوای مگاری سدی فکر کردم شادی کردی نگاه می جورهیآخه . دی اوه ببخشـ
  
  .واقعا جالبِ...  کردمیداشتم به موهاتون نگاه م: ترایم
  
  .دستپخت سورنِ.  ممنونـ
  
  د؟یشی سوال بپرسم ناراحت نمهی دیببخش. مشخص بود: ترایم
  
  . ممکنه بشمـ
  
   نه؟ایحاال بپرسم : ترایم
  
  .راحت کننده ست نه نایلی اگه خـ
  
  د؟ی زنی حرف نمی اگهی با کَس دیوسفی ی کالس به جز آقایچرا شما تو... یلینه خ: ترایم
  
  .چون من فقط با سورن دوستم... میبگذر!  که ناراحت کننده نبودنی اـ
  
  ! زنهی هم حرف مهی هم با شما دوست اما با بقیوسفی یآقا: ترایم
  
  .ستمی موفق نگرانی ارتباط با دی در برقرارادین زم. هی خب اون اخالقش اون جورـ
  
  .دی کنی کار می تعارف کنه چگاری نفر به خواهرتون سهیاگه ! گهی سوال دهی: ترایم
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  . من خواهر ندارمـ
  
  ...فرضا: ترایم
  
  .ادی از دوستم برنمی کارـ
  
  د؟یشی نمیرتیغ: ترایم
  
   که؟دی هستانیدر جر. ستی ممنوع ننرای ای هم توگاریس. ستی نی نه، به نظرم موضوع مهمـ
  
  ...یی تنهاشهی که همنِی همیبرا:  رفتن گفتنیدر ح.  شد و از جاش بلند شدی عصبانترایم
  
  ! موضوع داشتنی به ای چه ربطگاری دونم سینم
  

 حرف دی داردمی شد؟ من دیچ:  و گفتزی می هارو گذاشت رووانیل.  اومد و کنارم نشستعی سرسورن
  .ومدمی ن جلودی زنیم
  
  . دونم، فکر کنم ناراحت شدی نمـ
  

  ؟ی گفتیمگه چ: سورن
  
  . تعارف کردمگاریفقط بهش س. یچی هـ
  

  .یواقعا خسته نباش! به به: سورن
  

 تونستم یمن که اصال نم. رونی بمی دل کند و زدی فشار بنده باالخره سورن از مهمونزی افت و خی از کلبعد
 یباد سرد به صورتم م. نیی بودم پادهی کشخی رو تا بنی ماشی شهیش. تا خرخره مست بودم.  کنمیرانندگ
 خورد ی که بهم مدرختا َنم یبو.  بردمیفقط ازش لذت م.  نداشتتی ش برام اهمیالبته سرد. خورد

  . از مشروبِ بودشتریاثرش ب
  
  ؟یدی غم از دلت در اومد؟ به جوجه کبابت رسـ
  

  . هم مزه دادیلیآره، اتفاقا نه که مفت بود خ: سورن
  
   خونه خودت؟یری االن مـ
  

  .آره: سورن
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  .ی کاریب...  هم هستدیشب ع. می من تا صبح حرف بزنی خونه ایب... فشارم افتاده.  برهی من خوابم نمـ
  

  .در ضمن من خسته ام! دلت خوشه ها: سورن
  
 ازش در یزی چدی شامینیبذار بب هاش رو لمی فایب.  ها کار کنمنی با اون دوربستمیمن بلد ن. گهی دای افه نـ

  .اومد
  

  . ما رویکشت. باشه: سورن
  
 بره ی مرنمونی گیاالن کنترل نامحسوس م... یمست هم که هست. ی فکر نرو موقع رانندگی هم توادی زـ

  . کنهیاعمال قانون مون م
  

  . حواسم هستسورن،
  
 ی رفتم توعیخودم هم سر. اطیح رو بزنه داخل نی سورن باز کردم تا ماشیدرو برا. میدی خونه رسبه

.  نشده بودکسانی خونه با خاک گهی دفه دنیخدارو شکر ا.  لباس هارو نداشتمنی ای حوصله گهید. خونه
.  بودی عادزی چهاونجا هم هم.  رو علم کردمیی آشپزخونه و بساط چایرفتم تو.  مثل قبل بودزیهمه چ

 ی شهی که من و مسعود و سورن همییاز اونجا. لسورن هم اومد داخ.  ها سر جاشون بودنلهیتمام وس
. می نکنی وقت احساس ناراحتهی که می دارگهی همدی چند دست لباس تو خونه می پالسگهی همدیخونه 

 ی رو از وسط اتاق جمع من سوریداشتم لباسا.  هانیسورن هم لباس هاشو عوض کرد و رفت سراغ دورب
  . صدام کردییرایکردم که از پذ

  
  .مینی ببایبدو ب.  ذارمی ها رو ملمیبهراد دارم ف:  سورن

  
 ی روگهیکنار همد. ششی و رفتم پیواری کمد دی سورن رو گذاشتم توی لباساعی سر"امیاالن م" گفتم بلند

 ها رو کار نیاز ظهر که دورب.  رو پخش کردلمی پاهاش و فی و سورن لپ تاپ رو گذاشت رومیمبل نشست
 دور تند که ی روزد رو لمیف.  اتاق خواب رو پخش کردنی دوربلمین اول فسور.  شروع شدمیگذاشته بود

 اتاق و یاز قصد تو.  نبودی عادری غزی چچیه.  به لپ تاپمیهر دومون زل زده بود.  تر پخش بشهعیسر
 به لمیف.  رو ضبط کنهری بتونه تصاونی رو روشن گذاشته بودم که موقع شب دوربی مهتابی المپ هاییرایپذ

اون ...می حرکت پشت در اتاق شدهی متوجه لمی فیتو.  که خونه نبودمیزمان. دی ده شب رسم،یت نه و نساع
.  رو نگه داشت و از اون قسمت پخشش کردلمیسورن ف.  داشتشهی شد و شی باز ماطی که سمت حیدر

ت در اتاق رد شد  نفر از پشهی لحظه انگار هی یبرا. مینی تر ببقی تا دقمیجفت مون سرمون رو جلوتر آورد
 نفر داشت کم کم هی.  آروم در اتاق باز شدیلیبعد خ. فتادی نی اتفاققهی دقهی. میدی ش رو دهی که سایجور

 باز گهی کم دهی دوباره هیبعد از چند ثان. در، چند سانت باز شد و متوقف شد.  کردیدر اتاق خواب رو باز م
. می خوردکهی اون صحنه من و سورن هم دنی که با ددیکوبانقد محکم . دی در اتاق رو به هم کوبهویشد و 

... اما نه!  شده؟نینکنه متوجه دورب.  شد که وارد اتاق بشهمونی که پشت در اتاق بود پشیانگار اون شخص
  ! دونست؟یاصال از کجا م.  اون نبوددی دی که تونیدورب
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 و دی کال نقشه مون رو فهمدیشا. یباش کن آروم یسع:  گفتختمی بهم ری و حسابدمی من ترسدی که دسورن
  . شدمونیپش
  
  ! بگو که من نترسمیزی چهیتو رو خدا فقط ...  دونمی نمـ
  

  . بزنه تا حاال زده بودبی خواست بهت آسیاگه م: سورن
  
  . بس کنهگهی فصل کتکم بزنه اما دهی ادی حاضرم بـ
  

  . ش معلوم باشهافهی اونجا قدیشا. مینی هم ببمی گذاشته بودییرای پذی که توینی دوربلمی فایب: سورن
  
  .شمی می حتما روانمینی ببلمی اون فی تویزی نکرده چییاگه خدا...  تونمی من نمـ
  

  .گمی و بهت منمی بیباشه، االن من م: سورن
  

  . نبودیزی چنجای متاسفانه اایخوشبختانه :  و گفتدی رو با دور تند دلمی فقهی در عرض دو سه دقسورن
  
   که من نترسم؟یگی می جورنی اای یگی می جدـ
  

  .نی ببای بیباور ندار: سورن
  
  ...باور کردم. ستی نه الزم نـ
  

  ...ارمشی من برم ب؟ی دم کردییچا: سورن
  

 لحظه احساس کردم هی. زدی مشکوک میی جوراهی.  آشپزخونهی از جاش بلند شد و رفت توعی سرسورن
اگه ... دمی ترسی رو بذارم اما ملمیخواستم ف.  ش کنهیمخف خواد ی باشه و مدهی دلمی فی تویزی چدیشا
 ی من نمشیپتا آخر عمر که سورن ...  شدمی می خونه رواننی ای تویی تنهادمی دی ملمی فی تویزیچ

  .مونه
  

  . از آشپزخونه برگشتسورن
  
   دوم نبود؟لمی فی تویزی چی مطمئنـ
  

  .نی ببای بیگفتم که اگه باور ندار... آره : سورن
  
   کار کنم؟ی چیگی حاال مـ
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دو تا احتمال وجود . ستی نچکسی که هشهی وارد خونه می زماننجاستینکته ا!  دونمیواقعا نم:  سورن
  . نظر دارهری که خونه تو زنی اای...  آشناستای. داره

  
  شترِ؟ی به نظرت احتمال کدومش بـ
  

  ؟ی نگفتیزی چی به کسنی در مورد دوربیمطمئن!  هر دودیشا: سورن
  
  . بگمیوقت نشد به کس.  امروز که همش به خودت بودمـ
  

  .می دومون به فکر فرو رفتهر
  
  !؟ی شناسی منو می هاهیتو همسا!  سورنـ
  

  .نمشونی بی تو کوچه تون هم نمیحت... چه برسه به تو!  شناسمی خودمم نمی هاهیمن همسا... نه: سورن
  
  ! دونه؟ی اسم منو از کجا می اسداروی نی پس اـ
  

  . مسلمهیزی چهیاما .  ممکنهیزیهر چ.  باشهدهی از مسعود پرسدیشا: سورن
  
  ؟ی چـ
  

 یحت.  ندارهی چفت و بست کاری بی خونه نی ایوگرنه زدن تو، تو.  خواد بترسونتی فقط ماروی:  سورن
  . باال و کارتو بسازمامی بواری تونم از دی میمنم به راحت

  
  ! ول کنه؟گهی بهش بفهمونم که دیجورچه ... دمی که ترسمیری خب حاال گـ
  

 از دست یکار.  نصف شبِمی و نکی کیساعت نزد... به هر حال. دهی مصیاحتماال اونو خودش تشخ: سورن
  .ادی خوابم میلیمنم خ. ادیمون برنم

  
  .ارمی رختخوابارو مرمیاالن م. ستی نیچاره ا...  باشهـ
  

 می بودم که کاش رفته بودنیتو فکر ا. ارمیورن رختخواب ب سی برایواری سمت اتاق خواب تا از کمد درفتم
 یو گرنه سکته قلب. شمهیخدارو شکر کردم که سورن پ.  خونه برام ترسناک شده بودیفضا.  سورنیخونه 

  .رو شاخش بود
  
  . انداختمنی زمی از هم روی کمی رختخواب خودم و سورن رو با فاصله ییرای پذیتو
  

  ! سر کنمی متاهلدی امشبِ رو با طور که معلومهنیا: سورن
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  .زمی تو سرم بریتازه موندم از فردا شب چه خاک. ستیدست خودم ن...  شرمندهـ
  

 تو شهی میک.  خودمیاگه به خاطر تو نبود تا حاال رفته بودم خونه .  کنمیدرکت م. اشکال نداره: سورن
  !؟ی خونه رو عوض کننیا

  
 فرض که تا اون نیالبته با ا...  جا باشمنی همندهی و پنج سال آستی فکر کنم تا بی مالتی وضعنی با اـ

  !موقع نمرده باشم
  

 به واری صاحاب هم دی باغ بهی...  که تمام اتاق هاش تو در توئهنهی اشکال عمده ش ای دونیم: سورن
 یمن دارم م و االن اطی ته حشییاز همه بدتر دستشو... ستی هم که کال خونه ننوری ای هیهمسا... وارشهید

  !یی برم دستشوادیترکم اما زورم م
  
  ام؟ی باهات بی خوای مـ
  

  .فقط حال ندارم تا اونجا برم...  ترسمینم. ستی نینه مشکل: سورن
  
 هم برق رو ی و برگشتنیی برو دستشوعی سرادیحاال که خوابت م:  و گفتمدمی رختخواب دراز کشیتو

  .خاموش کن
  

... ومدیمن که از اولش هم خوابم نم. دیبرق رو خاموش کرد و خواب. ت برگشقهی رفت و بعد چند دقسورن
 ی ساعتهی.  خوابم ببرهی جورنی ادی بکشم شاگاری گرفتم چند تا سمیتصم.  بدتر شدمدمی هم که دلمیاون ف

 به ذهنم اروی هم در مورد خونه و اون یهر فکر ناجور.  بودمدنی کشگاریگذشت و من هنوز در حال س
در حالت ...  شدیچون همش دنده به دنده م.  بودداری که معلوم بود سورن هم بنجوریا. رد کیخطور م

.  سورن در مورد خونه فکر کردمی لحظه به حرفاهی.  کنهی کم حرکت میلی خوابه خی می وقتیعاد
رو  بار داخلش هی. دی رسی نظر مبه ترسناک یلی خونه م بود خواری به دواری که دیباغ...  گفتیراست م

 هم ی نگهبانه؟ی صاحبش کستیاصال معلوم ن.  از سکنهیخال...  داخلشِی کاهگلی خونه هی.  بودمدهید
  . من معلومهی که نورش از خونه شهی چراغ توش روشن مهی شب ها یفقط بعض. نداره

  
  ؟یداری هنوز بـ
  

  . خوام بخوابمیالبته با اجازه ت م... آره: سورن
  
   دارم؟ی خونه شانسی بپره توواری از دارویه من خونه بودم اون  شب کهی به نظرت اگه گمی مـ
  

  .ادینترس نم!!! ی کنی فکر مییزایبه چه چ... اَه:سورن
  
  ؟ی دونی از کجا مـ
  

  ...گهی دونم دیم: سورن
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   نکنه کار خودته؟ـ
  

  . خوام بخوابمیدهنتو ببند، م: سورن
  
  ا روشنِ؟ هنی االن دوربیراست...  جنبهیب.  کردم بابای شوخـ
  

   کار؟ی چمی خوای منی دوربم،یدی خوابنجایدو تا گردن کلفت ا... گهینه د: سورن
  
  . دونهی چه میکس... ادی بمیدی خوابی وقتدی شاـ

.  لنزه فاسد شده باشهنیفکر کنم ا.  سوختیچشمام به شدت م.  شدمداری ساعت ُنه از خواب بی حوالصبح
 گالب به روم رفته دیگفتم شا. ستی ندمیرختخواب سورن انداختم و د نگاه به هی.  باشمدشی جدهی فکر دیبا

 چشمام در آوردم و به هال و اتاق یاول لنزها رو از تو.  نشدی ربع منتظر بودم اما خبرهیحدود . ییجا
حس .  هم خاموش بودییبرق دستشو.  نگاه کردماطی تراس به ته حیاز رو. اونجا نبود. خواب سر زدم
 ی کوتاه چوبی اون راهرو، چند تا پله یانتها. ادی که حموم توش قرار داره صدا میکی باریوکردم از راهر

 یرونی شریارتفاع اتاق ز!  اتاق که چه عرض کنملبتها.  شدی می منتهیرونی شریبود که به در اتاق ِ ز
 زدم سورن حدس. سهی تونست توش سر پا وای شش سال مری زی بچه هیاحتماال فقط .  متر بودکیحدودا 

  . زد رو شونه میکی از پشت سر هوی.  رفتم و صداش زدمی چوبی پله هاکینزد. رفته باشه اونجا
  
  . باالیفکر کردم رفت!  نکبتدمی ترسـ
  

 منو ی نداختی نگاه پشت سرت مهی.  هم به حموم انداختمی نگاههیرفتم باال اما دوباره برگشتم و :سورن
  ؟یدی دیم
  
  . سمت آشپزخونهمی و اومدمیارج شد از راهرو خگهی همدبا
  
  ؟ی کردی کار می چـ
  

  !استی ت چه جوریرونی شری اتاق زنمیخواستم بب... یچیه: سورن
  
   بود؟ی خب حاال چه جورـ
  

  .ی کنزشی باشه تمادتی.  بودختهی به هم ریلیخ: سورن
  
 از ی مزخرفنیه ا بی ممکنه به خاطر بهونه ایعنی. شمی دارم به سورن هم مشکوک مواشی واشی گهید

 کم هم بهم هی...  بوددهی خونه هم اتاق رو دنی ایاون زمان که تازه اومده بودم تو! خوابش زده باشه
  . رو اونجا بذارممی اضافلیکمک کرد تا وسا

  
  ه؟یبرنامه ت واسه امروز چ: سورن
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  .به صله ارحام بپردازم خوام یم...  روز سالِنیبه هر حال امروز اول.  احتماال برم به مسعود سر بزنمـ
  

  ؟یاون وقت با ک... اوه: سورن
  
  .فقط مونده مسعود. دمیتو رو که د. گهی با مسعود دـ
  

  .یخسته نباش: سورن
  
  ؟یای تو هم م،ی مرسـ
  

  .دمشی هست ندی چن وقتهیآره، : سورن
  
  ست؟ی امروز مغازه ها باز نی راستـ
  

  ؟ی کنم، چه مغازه ایفکر نم: سورن
  
  .یاشت بهدیشی آراـ
  

  .ستنیامروز باز ن! ؟ی لنز نذاریری میحاال م...  شدی مشکهوی رنگ چشمات دمید! آهــان: سورن
  
  .رمی میمن بدون لنز م...  نـــهـ
  

   مسعود؟ی خونه می بریک. اون واسه تو.  هم استفاده نکردمادیز. من تو خونه دارم...  بابارینم: سورن
  
  .ونجا امی که ناهار چتر شمیری سر ظهر مـ
  

  . موافقمه،یطرح خوب: سورن
  
  ارم؟ی واست بی خوری می صبحونه چـ
  

  .یچه سوال احمقانه ا... هه: سورن
  
  ؟ی دارمی نکنه رژه؟ی چـ
  

  !گدا گشنه... ی تو خونه ت نداریزی چی احمقانه بود چون جنابعالر،ینخ: سورن
  
  .ارمی میزی چهی واست خودم... الی خیاصال انتخاب رو ب. ی اشاره کردیفی ظری به نکته ـ
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 از خواب یاساسا وقت... ستمیمنم ن. ستی اهل صبونه خوردن نییخدا.  ذارهی کالس می سورن هم الکنیا
 قهی حال ظرف چند دقنیبا ا. میایدر عوض از خجالت ناهار در م.  بخورمیزی تونم چی نمشمی مداریب

  .صبحونه رو حاضر کردم
  

  !اونم به عنوان صبحونه... با هم... نسکافه با پرتغال! تیشر بخی بار در تارنی اولیبرا:  سورن
  
اول اون پرتغال هاتو زهرمار کن بعد هم نسکافه بخور که خوابت هم !  کهشونی همزمان بخورستی قرار نـ

  !مخصوصا پرتغال. هیدر ضمن هر دوش هم مقو. بپره
  

  !زِیواقعا شگفت انگ: سورن
  
  ؟ی چـ
  

  .بی عجگنی که بهت می اخالق ها رو دارنیهم...  گذشتهنایاز ا!!! یافه دار که تو خونه ت نسکنیا: سورن
  
  !ب؟ی عجگهی بهم می کـ
  

 گفتن ی نمگهیوگرنه د. دنی خارق العاده تو ندی کارانیالبته اونا ا...  دانشگاهی از بچه های سرهی: سورن
  . گفتن جفنگیم... بیعج

  
  !!!چه باحال! ب؟ی عجگنی به من می جدـ
  

 دانشگاه ی از بچه هایکی کدوم قای دقی بدونی خوایحاال نم.  کرد بچهیچه ذوق... یآخــ: سورن
  گن؟یم
  
  ."گهی می چنی ببگه،ی می کنینب" گفتن میاز قد...  نهـ
  

  .یگی چرند می دارده،یزود بخور که خون به مغزت نرس... اوه... اوه: سورن
  
  . رفتی مادمیبپرسم  سوال هی خواستم ازت یچند وقت بود م! ی آهان راستـ
  

  .خب حاال بنال: سورن
  
  ؟ی کنی کال چرا با من رفاقت م؟یخواستم بپرسم تو چرا با من دوست شد...  مرضـ
  

  .تمهیاز خر!  دونمیچه م:سورن
  
  .می با هم فرق داریلیآخه ما خ... گمی می جدـ
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چون من . امیتونم کنار ب ی مثل خودم نمییکال من با کسا!  داشت؟ی چه ربطمی که فرق دارنیا: سورن
 خالصه زای چنی مد و ای توشتری واسه من بنیکه البته ا...  طلبماستیر...  باشمنی دوست دارم اولشهیهم

  .ده گری بودنم برمینی به فروردشتریب..  باهام رقابت کنه یتحمل ندارم کس. شده
  
   ما داشت؟ی به دوستی خب چه ربطـ
  

  ."میما با هم فرق دار" یجواب اون حرفت بود که گفت نی ربط نداشت، ایبه دوست: سورن
  
  ! شد؟ی چمی جواب سوال اصلـ
  

  .ی هم داریی هاتی بگم جذابدی بامی باطنلی رغم میعل.  سختحشیتوض: سورن
  
  ! شدی چدمی آخرش من نفهمیول.  گرفتمی میکم کم داشتم افسردگ. ی گفتنوی خوب شد اـ
  

  .الی خیب...  و منطق نباشلی دنبال دلیزی هر چیانقد تو: سورن
  

  . مسعودشی پمیری سر به خونه بزنم، بعد مهیاول بذار من : سورن
  
  .رمی باشه لنز رو هم ازت بگادمیفقط ...  باشهـ
  
 ی رد شدن از کوچه کلنیح.  زدی ما کالغ پر نمی کوچه ی توشهیمثل هم. رونی بمی سورن از خونه زدبا

اما ...  بودسادهی در خونه م وای رو به روشی افتادم که چند شب پاروی اون ادی. اطراف رو نگاه کردم
  . نبودیامروز خبر

  
من .  صاحب خونه خفت مون نکنهاروی نی که اایفقط آروم ب:  که سورن در خونه رو باز کنه گفتنی از اقبل

  . خوام برم اصفهانی مدی گفتن عنایبه بابام ا
  
  . باشه حواسم هستـ
  
 نیهم. می زود برگردمی خواستی چون ممیدرو هم باز گذاشت. میخت و وارد خونه شد اندادی آروم کلیلیخ

 رو اروی که سورن نیمثل ا. دهی صاحب خونه داره از پشت پنجره دست تکون مدمی دمیکه وارد خونه شد
  .دیند
  

  د؟یمدار بسته دار:  به سورن گفتمآهسته
  

  ؟یچ: سورن
  

  . جا افتادشیم دو زار طبقه باال اشاره کردی که به پنجره بعد
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  .ی فالحیسالم آقا:  بلند گفتیبعد با صدا!... نجاستی که انیا... اَه: سورن
  

  . تکون دادی از پشت پنجره دستاونم
  

  .مرده شور قدم نحس تو ببره: سورن
  
  !نتی اگه ببیری میحاال مگه م!  به من چه؟ـ
  

 نحس کل فکو ختی برم ریدنی ددیجبورم ع که خونه ام و مدهی اما به بابام گزارش مرمی مینم: سورن
  .نمی ببلویفام

  
  .ی کنی مقصر مگرانوی دی گفتن ندار"نه" یی تواناگه،ی دنِی همـ
  

  .ی ترسیخوبه، خودت مثل سگ از بابات م...  نه گفتنییتوانا): ادامو در آورد. (ببند بابا: سورن
  
  .رهی گشتی که کارم پفیح... دمی خندنی ای باز من تو روـ
  
  .ی کنی کاری تونستی نبود هم نمریگ: ورنس
  

 دلم واسه یهر از گاه.فی از بس که خونه ش کثزهیری اعصابم به هم مشمی سورن که می وارد خونه شهیهم
  .ادی وقتا هم مامانش میبعض.  کنمی مرتبش مامی سوزه خودم میش م

  
  . ستلهی طونی خونه ت عـ
  

  .ل کن باباو! تو چرا انقد اخالقات زنونه ست؟: سورن
  
  ؟یزنی بهش اَنگ مدهی متی چرا هر کس به نظافت اهمـ
  

  .یی اخالق ها داره تونی که از ای من تنها کسانی اطرافنیاز ب!  کار دارم؟یمن به هر کس چ: سورن
  
  .اریاون لنز وا مونده ت هم واسه من ب. میزودتر حاضر شو بر. الی خی بـ
  

 و چهار ستی سالن حدودا بهی.  و ساختمونش هم نو سازهکی شیلی من خی سورن برعکس خونه ی خونه
سورن .  خوره که اتاق خواب ها و حمومش اونجا ستی سالن دست چپ دو تا پله می داره و انتهایمتر

 لنزهاشو دیشافکر کردم .  اتاق خوابیکی اون ی از اتاق ها که لباس عوض کنه، منم رفتم تویکی یرفت تو
صرفا ...  توالت ندارهزی به می گذاشته که البته شباهتزی مهیاتاق خواب، کنار تخت  یتو. اونجا گذاشته باشه

 کننده و ضد آفتاب دیچند تا کرم سف.  شدی مافتی ی دودنکی انواع و اقسام ادکلن و عزی میرو! زِی مهی
  . کنمی دارم به عقل سورن شک مقعاوا!!! دمی هم دی اگهی دیزهایدر کمال تعجب چ. هم بود
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  . لحظه سورن از در اومدنی همیتو
  

  ! فضول؟ی کنی نگاه میبه چ: سورن
  
  . نکردمدای لنزها رو پکی همه کرم و ماتنی انیب!  جالبهیلیخ.  به لوازم بزکتـ
  

  . اتاقِیکی اون ی کجا بود؟ لنزها هم توکیمات! خفه شو: سورن
  
  ! الک هات منو کشتهنی ای راستـ
  

  . حتما استفاده کنمدی عیباشه تو ادمی. یخوب شد گفت... اَه: سورن
  
  ؟ی الک بزنی خوایواقعا م!!! ی کنی می شوخـ
  

  . پسرونه ستیالک مشک... هی که مشکینی بیدر ضمن م.  ندارمیشوخ: سورن
  
  ! آخرالزمان شده؟ی جدینکنه جد! گه؟ی می چنیا ! ای خداـ
  

  . زننی مشهور الک میاالن اکثر پسرا.  جنبهیب... برو بابا: سورن
  
  ! البد مثل آدام المبرت؟ـ
  

  . زنهی می که الک مشکدمی هم دتزی کاللیب.  زنهیآره خب، اونم م: سورن
  
  .می که زودتر براریبرو لنز ها رو ب...  قربونتال،ی خی بـ
  
  !ه؟ی چه لنزنیآخه ا. ی اقهی گند سلیلی حقا که خـ
  

  !ه؟ی چشماش خاکسترگهیره م خواد کالس بذای می رمان ها هر کنی ای تویدیاالغ مگه ند: سورن
  
  ؟ی خونی مگه تو رمان مـ
  

  .نه: سورن
  
 اون هیشب. ادیبه من هم نم. هیعی طبری غیلی خیخاکستر. الی خیاصن رمانو ب! ه؟ی پس حرف حسابت چـ

  .موجود آدم خوارِ شدم
  

  ؟یماریب! ؟ی لنز بذاری داری دونم چه اصراریاصن من نم! خوبه که: سورن
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  !ه؟یحرف. ادیودم خوشم نم خی از رنگ چشماـ
  

  .ی کن با اصل ِ خودت بسازیسع: سورن
  
  !ی زنی بس که رنگ مهی تو چی موهای دونم رنگ واقعیباور کن من نم! گه؟ی می به کی کنی ببـ
  

  . زنمی تنوع رنگ میمن برا: سورن
  
  ...! های دادریگ.  ذارمی خب منم واسه تنوع لنز مـ
  

 ای تنهاست نمی رفت زنگ بزنم ببادمی سورن حواسمو پرت کرد نیانقد ا. میدی مسعود رسی به خونه باالخره
 بودم مهمون نداشته دواریام.  راحت کردالموی کم خهی نی دم در پارک نبود که اینیماش!  خونه شهیکس

 رو پارک نیسورن ماش.  اونجا بودن با وجود سورن کارم راحت تر بودلیاگه فکر و فام... اما خب. باشه
  . دری جلومی با هم رفتکرد و

  
  . خدا کنه تنها باشهـ
  

  ! َکَلک؟یواسه چ: سورن
  
  .زنگو بزن...  زهر مارـ
  

  :  مسعود جواب دادهی زنگ زد و بعد چند ثانسورن
  

  !بله؟: مسعود
  

  . باالمیای خونه ست بگو آره که ما نیمسعود اگه کس: سورن
  

  .ستی نی باال، کسدیایب: مسعود
  

 یالبته سورن برا.  داخلمی رفتیبعد سالم و احوالپرس.  مسعود در آپارتمان رو باز کرد. باالمی رفتیی تادو
 گفت ی می کنه که مسعود هم هدی عی داده بود به خاطر سال نو روبوسری کنه گتی که مسعود رو اذنیا

  !خفه شو
  

خالصه من ... د هم گذاشته بوینیری و شلیآج.  بوددهی چنی هفت سی سفره زی می روییرای پذی تومسعود
چون . می هم حق داشتیالبته کم... می کردی کارا نمنی وقت از اچی چون همیو سورن احساس حقارت کرد

 انی دونستن که بی و خانواده هامون ما رو داخل آدم نممی در رفت و آمد بودگهی همدیهمش تو خونه ها
  .خونه مون

  
  . کردفی واسه ش تعرازی تا پری رو از سنیدورب کار گذاشتن ی مون نشست و سورن ماجراشی اومد پمسعود
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  .نمی من ببنی آوردی رو ملمیکاش ف: مسعود

  
  . بود که برات گفتمنیهم...  معلوم نبودیزیچ: سورن

  
  .ی انقد فک بزنی مجبور نبودی آوردیاگه م: مسعود

  
  !!! سگ اخالقهیلیخ! نی از دست ادی کشی میشما چ:  رو به من گفتسورن

  
  ... های زنمت کُتلت شی می جورهین سور: مسعود

  
  ...یستی نیعدد:سورن

  
 کدوم از چی کنن با هم و هی میالبته شوخ.  داشتنگهی بساط رو با همدنی مسعود و سورن اشهیهم

  . کنه هر لحظه ممکنه دعواشون بشهی نفر نشناسشون فکر مهیاما اگه ... ستی نیحرفاشون واقعا جد
  
  . اومدن به مسعود سر بزنندی و تبار روز اول علی ای شانس منه که همه اگه. میدی زنگ رو شنی صداهوی
  
  .میری االن منی ما هملنیاگه از فام:  مسعود گفتمبه
  

  . خوام ناهار چتر شم رو مسعودیم...  هارمی جا نمچیمن ه: سورن
  
  . بمونیتو خواست... رمی من که مـ
  

  !هی کنمی ببدی خفه شقهی دقهیحاال : مسعود
  

  . و جواب داد و درو باز کردفونی رفت سمت آمسعود
  
   بود؟ی کـ
  

  ... نایبابات ا: مسعود
  

  ! تو شانست بهراددمیر... اَه: سورن
  
  .رمیمن که م... ستی مجال موندن نگهی دـ
  

  ! خوره هایبهشون بر م...  کهشهیتابلو م: سورن
  
  ...باور کن.  اگه برم اونا راحت ترنـ
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  .باشه: سورن

  
 یانقدر تو.  روز سال کوفت همه مون بشهنی اما واقعا دوست نداشتم اولمیصرار کرد که بمون ای کلمسعود

 قهیدو دق: مسعود گفت.  پشت دردنی رسنای که بابام امی با هم، سر موندن و رفتن کل کل کردهیاون چند ثان
  . ستهی ضایلی خی جورنیا... دی بعد بردینیبش
  

  ! جلوه کنملکسی در تالش بودم که ردایشد... می نشستمی و رفتمی کردقبول
  

  ." هم هستننایمحمد ا":  در نگاه کرد و آروم گفتی از چشممسعود
  

 غلط ی کنه به حرف زدن و استدالل هایعمو محمد که باشه دوباره شروع م. بهتر شدی جورنی کنم افکر
مسعود درو باز کرد . رهی مادشونی همه ما رو گهیاون وقت د.  کنهی رو جلب مهی توجه بقیبه هر نحو... و

 رضای محمد و زنش و علمو بابا و مامانم و ع"مهمون دارم"و بالفاصله بعد از سالم کردن بهشون گفت که 
سورن با همه سالم و . فقط درجه هاش فرق داره... ادی همه شون از من بدشون مبایتقر. اومدن داخل

بابام که کال منو .  نشمطی خادی جواب نداد زی کس دادم که اگهی گرم کرد و منم آروم سالم میاحوالپرس
  ...نهی نخواست ببای!!! دیند
  

من و . همه نشستن.  گرم که جوابمو دادنهیباز دم بق.  انداخت اما جواب ندادی نگاهمی نهی هم مامانم
دتر  بگذره و زوقهیمنتظر بودم دو دق. می نشسته بودگهی مبل کنار همدهی ی روی در ورودکیسورن هم نزد

 بدتر منو نی و ازدی نمی هم حرفچکسی دو سال برام گذشت چون هی به اندازه قهیاون دو دق. رونیبزنم ب
  . کردیمعذب م

  
 دیی بفرمان؟یچرا ساکت:  همه شونو بِکنه گفتی دوست داره کله دی شد فهمی که از حالتش ممسعود

  ...ینیریش
  

  "...ن؟یخون گرفتچرا خفه " گفت ی اگه باهاشون تعارف نداشت ممطمئنم
  
  ...می برگهیخب مسعود جان ما د:  به سورن اشاره کردم و سورن بلند به مسعود گفتیواشکی
  

  ...دیکجا؟ ناهار بمون: مسعود
  

  .ممنون... می بریی جادیبا. دستت درد نکنه: سورن
  

  .دیای روزا حتما بنی همی کنم ولیپس اصرار نم...  بابایا: مسعود
  

  .حتما: سورن
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 که نیسورن قبل از ا.  و من جلوتر از سورن رفتم تا کفش هامو بپوشممی کردی خدافظی کلیلی خ همهبا
من خم شده بودم تا کفش هامو .  کفش هاشو بپوشه دم در مکث کرد و با مسعود مشغول پچ پچ شدادیب

 م جهی سر گمفکر کرد...  کم مکث کردمهی.  رفتجی که خواستم بلند شم حس کردم سرم گنیهم. بپوشم
 یچی ههی چند ثانیبرا.  شداهی چشمم سی کامال جلونیی که خواستم از پله ها برم پانیبرطرف شد اما هم

  .دمیند
  

 لحظه هی یبدنم گرم بود و برا.  شدی چدمی اتفاق افتاد که خودمم نفهمعیانقد سر.  تا پله سقوط کردمچند
 افتادم درد رو با تمام وجود حس نی زمیو پله رو رد کردم و رنی که آخرنیدرد رو حس نکردم اما هم

 سورن و مسعود بهم هی ثاندظرف چن.  پله ها خوردیفکر کنم به لبه .  کردیساق پام به شدت درد م. کردم
  .دنیرس

  
  . داشتی نگران شده اما بازم دست از غُر زدن بر نمی که حسابدی شد فهمی مسعود می صدااز
  

  !د؟یچشم کورت پله رو ند:مسعود
  

  . حرفانی ایکمک کن بلند شه به جا: نسور
  

 ی بدنم بیی جوراهی.  تونستم تکون بخورمی خودم نمی داشتن بهم کمک کنن بلند شم ولی شون سعجفت
  .حس شده بود

  
  !ی زنده امی بگو بفهمیزی چهی: سورن

  
  . تو خونهمی بردی دوباره بای ولگمی منویمتاسفم که ا: مسعود

  
  .بهتر شدم!... نه... نـــه:  که بود گفتمیزور با هر ضرب و دمی که شننویا

  
  .ادیدماغتم داره خون م!  بهتر شدموی چیچ: مسعود

  
  ...مارستانی بمی بشه؟ بری خونه که چشی ببری خوایم: سورن

  
 آروم یلیمسعود خ. سورن و مسعود هم متوجه صدا شدن. دمی آشنا شنی لحظه از دور چند تا صداهی یبرا

   باال؟ادیاره م دیکس: به سورن گفت
  

  .آره فکر کنم: سورن
  
از قرار .  م افتضاح شده باشهافهی زدم قیحدس م. سمی سورن و مسعود کمک کردن که واعی سریلیخ

.  خونه بودن درو واسه شون باز کرده بودنی که توگهی دی مسعود مهمون اومده بود و مهمونایمعلوم برا
 داخل ی طرف هم مهمونانیاز ا...  باالانیرن از پله ها م عمه مژگان و دختراش دامیدی دهی ثانمیظرف س

 ی حسابگهی بود که دنجایا! شی نه راه پمیما سه تا هم نه راه پس داشت. خونه اومدن دم در استقبالشون
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 نیالبته ا.  اومد سراغمی عصبی دوباره خنده هانی همی براومدی هم از دستم برنمیکار.  شده بودمیعصب
 به سورن و یواشکی.  گرفتی خنده م مدم کری به حالت خودم فکر میوقت...  نبودی هم عصبادیدفه ز

  . خوردمنی من زمدیلو ند: مسعود گفتم
  

  م؟ی کتکش زدمیپس بگ: مسعود
  
  ...دی نگیزی اصن چـ
  

 شروع کرد به دیعمه مژگان تا ما سه نفر رو د.  در آپارتمانی اومده بودن جلورضای محمد و علعمو
عمو محمد و .  جا افتاد و متوجه حالت من شدشی تازه دو زارهی بعد چند ثاندی عکیتبر و یاحوالپرس

  .مید کری کردن ما با هم کتک کاریمطمئنم فکر م.  شده بودنرهی هم همچنان به ما خرضایعل
  

با .  خالص کنهتی وضعنی کرد و دست منو گرفت تا جفت مونو از ای زود با همه خدافظیلی خسورن
 من ی چون ساق پامی تابلو نشیادی تا زمی کردی آروم حرکت میلی اما خمی رفتی منیی پله ها پا ازگهیهمد
 نسترن از می شدی ما جدهی که من و سورن از بقنطوریهم.  رفتمی چالق ها راه منی کرد و عی درد مدایشد

  !؟یی شده دایچ: دیمسعود پرس
  

  ... باالدیبفرمائ... یچیه: مسعود
   بود؟هیا ضیلی به نظرت خـ
  

  ...ادینه ز: سورن
  
  ؟ی جدـ
  

  . نبودهیآن چنان ضا...  نه،ی برخورد ندارادیچون با اونا ز: سورن
  
  . بموننجایامشب ا.  راحت شدالمی خـ
  

  . زنمی بهت سر مامیفردا دوباره م.  کم کار دارمهی خونه گه،ینه د: سورن
  
  ...پس فعال...  باشهـ
  

  .خدافظ: سورن
  

آخه ...  شدی می بازی قرطیی جوراهی اما مارستانی بمی اصرار کرد بریلیخ.  رسوند منو تا خونهسورن
 ی و کوفتگی دست و پاهام فقط آثار کبودیرو! مارستان؟ی برهی مزای چنجوری به خاطر ایکدوم آدم عاقل

و  شدم و دری جو گنی همیبرا. شهی مشتری کردم دردش داره بی گذشت فکر می می حال هر چنیبا ا. بود
 یتو. نمی تونستم بشی نمگهید.  خوابم گرفته بوددای غروب بود که شدیکاینزد. تا قرص ژلوفن خوردم

  . شده بودکی کم تارهیهوا .  ولو شدمنی زمی بالش انداختم و روهی ییرایپذ
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 ری از اتاق زفی خفی صداهی شن،ی منی که گذشت و حس کردم کم کم پلک هام دارن سنگقهی دقچند

 دهی نامرتب چیلی رو خیروونی شری اتاق زلیچون وسا. نی زمی افتاد روی الهی وسهیانگار . دمی شنیرونیش
 ی صداهی که خوام کردم بیدوباره سع .نی زمی افتاد رولی از وسایکیاحتماال .  نداشتیبودم برام تعجب

با !  کار کنمیچمونده بودم .  خوردکی تکون کوچهی بود که لوستر هم دی شدی دفه به حدنیا.  اومدگهید
دوباره خودمو زدم به .  بشمالشی خی شد بی سخت بود که از پله ها برم باال اما نمیلی پاها برام خنیا

!  نهایمونده بودم برم سر بزنم . دی پروابمفکرم مشغول صداها شده بود و خ. دمی و دراز کشیپوست کلفت
 راحت تر شد و المی فکر خنیبا ا. فته باشه اونجا ریزی چی سورن در اتاق رو باز گذاشته باشه و گربه ادیشا
 که از جام بلند شدم و شروع کردم به راه رفتن نیبه محض ا.  به باال بزنمی سرهی بلند شدم که نی همیبرا

 صدا کامال فرض گربه رو نیبا ا. دنی نفر شروع کرد به دوهیانگار . دمی شنهم پشت سر یچند تا صدا
اگه ... اما مردد بودم.  به سورن زنگ بزنمدیبه فکرم رس! رهی راه نمی جورنیپلنگ هم ا. فراموش کردم

خجالت ... خرس گنده! اصن چرا به سورن زنگ بزنم...  کنهی اون باال نباشه تا آخر عمر مسخره م میزیچ
  .ای کم به خودت بهی!  کشهیهم نم

  
 گرفتم برم باال و به اتاق سر میم، تصم مصمیلیخ.  بارهی هم ونی بار شهیمرگ .  عزمم رو جزم کردمباالخره

  .بزنم
  

 شدن که باز ادی زی صداها به حددمی که درِ اتاق توش بود رسیی که راه افتادم به سمت راهرونیهم
 نیبه ا. ارهی زنه دخلمو می اوراق من متی وضعنی نفر اونجا باشه با اهیدست خودم نبود اگه .  شدممونیپش
از .  شدی خود محسوب مز دفاع ای جورنیحداقل ا.  چاقو بردارمهیپزخونه  که برم و از آشدمی رسجهینت

 مناسبشو هی کم مکث کردم تا هی.  چند تا چاقو بودتیداخل کاب.  آشپزخونهیراهرو خارج شدم و رفتم تو
 که نیهم... رمی گی چاقو نسبتا بزرگ برداشتم و خوشحال بودم که االن حال طرفو مهی. انتخاب کنم

  . شدمنی نقش زمهی ثانهیانقدر محکم بود که در عرض .  سرمی محکم خورد تویزی چهیرگردم خواستم ب
  

.  تونستم چشمامو باز کنمی نمیحت...  تونستم تکون بخورمی افتاده بودمو چشمام بسته بود، نمنی زمیرو
 هیمطمئن بودم  بود که نیبدتر از درد ا.  کردی درد مدایجاش شد.  سرمی زد توزی جسم تهیحس کردم با 

.  سازهی داشتم کارمو ممحت.  بودمدهی ترسیلی خیلیخ.  کردمیکامال حسش م... ستادهی سرم اینفر باال
دوباره حس . دی کشیانگار طرف نفس هم نم. ومدی نمیی کردم اما صدایخوب داشتم به اطراف گوش م

 بدنم یخودم سرد... ارم افتاداون لحظه فش...  دفه به طرفم خم شد و کنارم نشستنیا. کردم حرکت کرد
هر لحظه .  نشدمهوشیاما دوست نداشتم بفهمه هنوز ب. ومدیکم کم داشت اشکم درم.  کردمیرو حس م

 سرم حس ری داشت منو حرکت بده چون تماس دستشو زالی که خنیمثل ا...  شدی بدتر و بدتر متیوضع
 لحظه هی...  کردمی حس نمی فشارچی من ه بود کهفی لطی بود که دستش به قدرنجای کردم اما نکته ایم

  .انگار خدا بهم نظر کرد و از هوش رفتم
  

 کردم چشمامو باز کنم و یسع. اما انگار حالم بهتر شده بود.  کردمی رو حس میفی سرم درد خفپشت
کم کم داشتم شاخ .  بودمدهی دراز کشمارستانی تخت بی رویدر کمال ناباور.  دفه تونستمنیخدارو شکر ا

 ی صداهی که نمی بشتمخواس! مارستان؟ی بود که خودش زد و خودشم منو رسوند بماری بارویمگه ! وردمیدر م
  .دمیآشنا شن

  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

75

  .یدکترت گفته نذارم بلند ش... بلند نشو! نـــه: سورن
  
   شده؟ی چـ
  

  . از تو بپرسمدی بود، البته من بایسوال قشنگ: سورن
  

 دارن ی انتظامیروی مامور نهی با ی اسداروی مسعود و اون دمیکردم د که نگاه قیدق.  باز بودمهی اتاق ندر
بعد چند لحظه حرفاشون .  راحت شدالمی کم خهی. حدس زدم که طرف رو گرفتن.  زننیبا هم حرف م

 دستشو به نشونه دی دمنو که نیهم.  اتاقی رفتن و مسعود اومد توی با اسدی انتظامیرویتموم شد و افسر ن
  ؟ی کردی میتو خونه ت چه غلط: داد و گفت تاسف تکون ی
  
  ... کردمی نمیکار...  دونمی من نمـ
  

   افتاد؟ی چه اتفاققایدق: سورن
  

  . هاشون واقعا باحال شده بودافهیق.  کردمفی اتفاقات رو مو به مو براشون تعرتمام
  
  !د؟ی خبر دار شدی حاال شما چه جورـ
  

  !ومد؟ی نشی تون پنیب ی خاصیری درگی مطمئننمیاول بگو بب: سورن
  
  ...فقط اون منو زد.  نشدمری من که با اون درگـ
  

  چند نفر اونجا بودن؟: مسعود
  
  .دمشیکه اونم ند... اروی فقط من و اون ـ
  

  !!!بِیعج: مسعود
  
  بِ؟ی عجی چـ
  

 من و گفت ی در خونه ی هات اومد جلوهی از همسایکی سر شب نیبب.  بدمحیمسعود بذار من توض: سورن
 چرنده و پرنده دمیبعد د.  نگران شدم و سه سوته خودمو رسوندمیمنم حساب.  توی خونه امی بعیسر

 ها هیهمسا اومدم از عیسر!  بهراد مردگهیمن گفتم حتما د... گهی دیچیه. اطراف خونه ت جمع شدن
ه دقت کردم خودم ک. ادی و داد مغی جی که از خونه ت صداشهی می ساعتهی شده که اونا گفتن ی چدمیپرس

...  کردنیانگار چند نفر داشتن با هم دعوا م. ومدی زن هم مهی غی جی صدایحت. دمیصداها رو شن
.  هات خبرشون کرده بودنهیمسا که قبال هنیمثل ا. دی رسسی باال که همون لحظه پلامی بواریخواستم از د

م دوستتم اجازه دادن باهاشون  ها گفتسی به پلیوقت. خالصه با مسعود هم تماس گرفتم و خودشو رسوند
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 تو میدی حموم و دی تومیآخرش رفت.  نبودیاما کس.  خونه رو گشتنی تو و همه میاومد. وارد خونه ت بشم
  .مارستانی بمتیبعدم که آورد...  ناجور بودیلیخ.  بودی و سرت کال خونیاونجا افتاد

  
 دهی ترسزی از هر چشتریب. ومدی نفسم باال نم. شدنیی سورن فکر کنم دوباره فشار خونم باال و پای حرفابا

  . برمی جون سالم به در نمگهی دیمطمئنم دفه !  خونه بودن؟ی چند نفر به جز من تویعنی. بودم
  
  .شهیباورم نم... نه...  نهـ
  

  ؟ی بود که گفتنی همهی قضیمطمئن. خونسرد باش: مسعود
  
  . بودنیهمش هم.  رو جا ننداختمیچیه...  آرهـ
  

  . اومدادتی یزی تا فردا چدیشا... بخواب.  فکر خودتو مشغول نکن:سورن
  
   مگه االن ساعت چنده؟ـ
  

  . نصف شبمیحدودا دو و ن: سورن
  
  ! کرد؟ی کار می چنجای ای اسداروی نی اـ
  

  ... بدهحی توضزوی و همه چادی ها خواست که به عنوان شاهد بهی از همسایکی از سیپل: مسعود
  
  ...د آدم هم که قحط بوـ
  

  .االن دکترِ نذاشت.  با خودت حرف بزننانیالبته فردا م: مسعود
  

از ... همون بهتر. مسعود اصرار داشت بمونه اما سورن نذاشت.  موندشمی شب سورن به عنوان همراه پاون
 نبود ی اورژانس هم تخت خالیتو.  زدی غُر می موند کلیاگه م.  سگ شدهی بود حسابدایحالت مسعود پ

 نبودم به خاطر من انقد یراض. نهی کرد که فقط بتونه بشدای پی صندلهی یبا هزار بدبخت.  بخوابِکه سورن
  . بشهتیاذ
  

 من افتاده ی که برایاتفاق. کردمفی براش تعراتی رو با جزئزی اومد و همه چی دوباره مامور آگاهصبح
 ی گفت همه فکر می بهم میحس هی.  تا آسمون فرق داشتنی کردن زمی مفی تعرگرانی که دیزیبود با چ

  ! دونمینم...  هم اونا حق داشتندیشا. گمیکنن دروغ م
  

  ! باحالزی چهی: مسعود
  
  ؟ی چـ
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البته قبل شام سورن زنگ زد و .  بودمنای بابات ای شام خونه مارستانی بامی خواستم بی که مشبید: مسعود
  ...دی به من نرسیزیچ
  
  ... شهیبق!  خبـ
  

 که دوباره تماس گرفت و فتادمیداشتم راه م...  توی خونه امیسورن زنگ زد گفت ب. گهی دیچیه: مسعود
 افهی قدیبا.  بعد همه کوپ کرده بودن"مارستان؟یب" بلند گفتم لمای فنی انیمنم ع. مارستانی بامیگفت ب

 شده بود مامانت.  برمعیسر و به منم خبر دادن مارستانیواسه شون گفتم تو رو بردن ب. یدی دیهاشونو م
  .ادی بابات نذاشت همراه من بی ولشی آتیاسفند رو

  
  !!!" باحالزی چهی" یگی زد اونوقت تو می مامان من داشته زجه موره مـ
  

  . منم خنده م گرفتدی مست خندی آدمانیع... ومدی خوابش میلی خسورن
  

  .ی مهم باشیواسه کس کردم ی من اصن فکر نمشبیتا د. یاصل مطلبو نگرفت. یچِقد خر... اَه: مسعود
  
  ! همه مهم امی دونستم چقــــــــدر برای خودم می ولـ
  

  .ی تا حاال پدر ما رو در آوردشبی از دمیپاشو بر. خفه شو بابا: مسعود
  
 ناجور خالص بشم و ی که از شر فکرانی ای گرفتم برامی درب و داغون بودم اما تصمیی جوراهی که نی ابا

.  داشتی برم مالی فکر و خشتری موندم بی خونه می توشتری بیهر چ. م کم کار کنهیکمتر بترسم 
 یالبته تو.  دستمو گرفتیشتری رفت و برگشت تهران رو برم و پول بسیخوشبختانه دو بار هم تونستم سرو

 رو نی فرمون ماشی که کنارم نشسته بودم کمیی بود از جاده منحرف بشم اما مسافرهاکیراه چند بار نزد
  . و متوجه ام کردنکج کردن

  
 خاص زی اون چند روز کمتر خونه بودم بعد از اون اتفاقا چیچون تو.  بوددی روز عنی از ظهر پنجمبعد

 بود که از اون شب تا نی اختی ری که کم کم داشت اعصابمو به هم میزی چهیاما .  حس نکردمی اگهید
  . کردمی میساس خستگهمش اح.  م هنوز برطرف نشده بودی حالیحاال احساس رخوت و ب

  
  
 تونستم حدس یالبته م.  برماطیبه زحمت تونستم از جام بلند شم و تا ح.  زنگ در به خودم اومدمی صدابا

  !!! پشت درهیبزنم ک
  

   تو؟امی بی ذاریم! سالم، آقا بهراد: مسعود
  
  . سرت ببنددر هم پشت.  خونه رو بزنهنی از تو و سورن زنگ اری غی بار کسهی آرزو به دل موندم ـ
  

  ؟ی زنی هم حرف می اگهی از ما با کسِ دریمگه غ. گهی خودت دریتقص: مسعود
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  . رفتهادتونی فکر کردم منو یراست...  آره خبـ
  

  .لِی هم که کال تعطلتیموبا... یچند بار اومدم که نبود!  همه مثل خودتن؟یفکر کرد: مسعود
  
  .ارمی بیی بذار برم واست چاـ
  

  . باهات کار دارمنیبش. واد خینه نم: مسعود
  
  ؟ی کنی تعارف مـ
  

  .نیبش... خفه شو: مسعود
  
  ! اعصابی چه بـ
  

  فتاد؟ی نی اگهیبعد از اون شب اتفاق د: مسعود
  
  . نشدمی خاصزیمتوجه چ...  خوابای بودم رونی بای چند روز نی ای توـ
  

  ...خوبه: مسعود
  
  ! بود؟نی کارت همـ
  

  . الزم نباشهدیشا...  دونمی بگم اما نمیزی چهی خواستم یم. نه کامال: مسعود
  
  ... خب بگوـ
  

   باهات تماس نگرفتن؟ی انتظامیرویاز طرف ن: مسعود
  
  ... نه باباـ
  

 من شی بهراد چند روز پبش سورن اومد پنیبب. می کردی تعجب مدی گرفتن بایاگه تماس م... آره: مسعود
  .ل کرده رو گفت که فکر منو به خودش مشغوی مسئله اهیو 
  
  ... هایستی مجبورت نی بگی خوای اگه نمـ
  

...  اومده کارِشی چند وقت واسه ت پنی ای که تویی اتفاقامی کنیمن و سورن فکر م. گمینه نه م: مسعود
  . هاست"جن"کار !  بگمیچه جور
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  ! بوددی حرفا از مسعود بعنیا...  م گرفته بودخنده
  

  ! حرف ممکنِنی ـ احمقانه تر
  

 ی مدای موضوع اعتقاد پنی دارم به اشتری گذره بی میاما هر چ.  نظر رو داشتمنیمنم اولش هم: مسعود
  .کنم

  
  !د؟ی زنی حرفو منی مثال رو چه حساب اـ
  

 ی بلندت منی زمی داشت از رواروی ی وقتیمگه نگفت. ری رو در نظر بگری اتفاق اخنی مثال همنیبب: مسعود
   نرم بود؟یلیستش خ و دی کردی رو حس نمی فشارچیکرد ه

  
تازه اون زمان من .  داشته باشه که باعث شده دستاش نرم بموننی شغلهی ارویممکنه ! لی که نشد دلنی اـ

  . حس نکردمی که فشارهیعی طبدیشا... تو حال خودم نبودم
  

  ؟ی چدنی ها از خونه ت شنهی که همساییاون صداها... یچی هنیاصال ا: مسعود
  
  ... خبـ
  

 خونه تو ی شهی با سنگ شی گفتادتی...  به کنارنمیحاال ا! ی بتراشلی دلی تونی نمنی ایبرا: مسعود
  !شکستن؟

  
  ... آرهـ
  

   بود؟ی سنگش چه جورادی مادتی: مسعود
  
  . دار بودهی کم زاوهی...  دقت نکردمادی زـ
  

  . ستهی سنگ ها گرد و بدون زاوی همه نجایا... گهی دنیهم: مسعود
  
  .ستی نی ای منطقیلی دالنای بازم اـ
  

 جن ها نباشه اما خود ِ تی آزار و اذی برای ای منطقلی که پرتاب شده دلی نوع سنگدیآره شا: مسعود
 کردن ی شون متی شهر بودن که جن ها اذنی همی توگهی چند نفر ددمیمن شن... هی خوبلیپرتاب سنگ دل

 که در راحت اونا یبرا.  بودهیصسنگش هاش هم نوع خا.  کردنیو مدام به خونه شون سنگ پرتاب م
بگو . ارنی بنجای دونه سنگ رو از کوه به اهی نداره یکار...  برنگهی دی جاهی جا هی از هیعرض چند ثان

   از کدوم سمت پرتش کردن؟یدی فهمنمیبب
  
  ؟ی کردی رو قبول می اهی فرضنی همچیخودت بود... ی بغلالی ونی از طرف اـ
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  ...کنهی که منو مطمئن مگهی دزی چهیاما ...  و منطق بودم، نهلی دنبال دلزیر چ هیاگه مثل تو برا: مسعود

  
  ؟ی چـ
  

 ری از اتاق زدنی دوی و صبح زود صدادهی تو خوابی خونه نجا،ی اشیسورن بهم گفت که چند شب پ: مسعود
  . انداختهی نگاههی رفته و نی همیبرا. دهی شنتیرونیش
  
  ده؟ی هم دیزی چـ
  

  .نهی نبیزی که چهیعی طبیشیلبته اگه ناراحت نما... نه: مسعود
  
  ؟ی منو بترسوننجای ایحاال اومد...  و کار اجنه ستیگی بر فرض که تو درست مـ
  

  .می بهترِ دنبال راه حل باشهی چهی قضمی دونی مبایاومدم بگم که حاال که تقر... نه: مسعود
  
  !ه؟یخب حاال راه حل چ...  آهانـ
  

  . تونه کمک کنهی شناسم که می نفر رو مهیاگرم نه من ... چیشده باشه که ه ختم هیاگه قض: مسعود
  
  س؟ی دعانوـ
  

  . ها رو حل کردهیلی کارِ ست اما مشکل خی گفت چشهی نمقایدق... ستی نسیدعانو... نه: مسعود
  
  . ممنون از اطالعاتتـ
  

  !؟ی بخری خوای می واسه تولد سورن چیراست: مسعود
  
  !ره؟ی بگیزی چی خواد جشنیم! نبود ادمیاصال ...  اوهـ
  

  .رهیگیبخاطر چهار تا دختر هم که شده حتما جشن م...  کهشی شناسیم: مسعود
  
 کل نمی بیم! ی منو برداشته برده پارتشی چند شب پنیهم... دمیبعدا کادوش رو بهش م. رمی پس من نمـ

  ! دانشگاه اونجا جمعنیپسر و دخترا
  

  !ی پارتیتو اونو برد سورن به من گفت ؟یجد: مسعود
  
  !!هی عجــب آدمـ
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 خواست یمامانت م... گهی دزی چهی یراست.  گفتیالبته اونم محض خنده م... من که باور نکردم: مسعود
  ... امانتی ببادیب

  
  .هیعیکامال طب!  بابام نذاشتـ
  

  . پرسهیهمش حالتو از من م: مسعود
  
  !ستی هم سخت نادی بابام زچوندنی منه پدنی اگه انقد مشتاقه دـ
  

آخرش مامانت ... ی کنی میتو که جدا زندگ...  رو به کام خودش تلخ کنهی خواد زندگی نمدیشا: مسعود
  . ندارهیچاره ا...  کنهی با بابات زندگدیبا
  
 ینی بیم. نمی حداقل بتونم مامانمو ببرن،یاز اون شانس ها هم ندارم که از هم طالق بگ. ی گی راست مـ

  ... از بچه شون گذشتنگهیبه خاطر همد!  کنه؟ی کار میچعشق با آدم 
  

  ...ی نبودی خوبی اونا بچه ی تو هم برای باشنیاگه واقع ب: مسعود
  
  . نکرد منو متوجه کنهی سعی اما کسـ
  

 آدم هیهمه منو به عنوان ... ی دونیخودت م.  رو انتخاب کردنی بدیاما روش ها!  کردنیسع: مسعود
  . زنمی وقت کتکش نمچی بچه داشته باشم هی روزهیناسن اما اگه  شی میبداخالق و سگ

  
  ... تو بودمیکاش من بچه .  دمت گرمـ
  

  ! شدمیالبته در مورد تو استثنا قائل م: مسعود
  

 سورن فکرمو ی برادنی کادو خری هیقض.  کردی و مسعود ازم خدافظمی با هم گپ زدی ساعتکی حدود
 یاز شانس بد من تنها دوست گدا گشنه !  دلم بذارم؟ی کجانوی ا،یمال بحران نیتو ا. مشغول کرده بود
. می ایمی صمیــــلی ش کرد چون ما با هم خی ماست مالیی جوراهی شهیالبته م! سورن هم خودمم

 هی هدهی سورن ی گرفتم تا درآمد اون چند روز رو خرج نکردم، برم و برامیتصم.  کنهیخودش درکم م
 یچیه! دمیادکلن هم که پارسال خر...  خورهی نمپشیریکتاب که به ت... فکر کردم زای چیلیبه خ. بخرم

باالخره .  کنمدای مناسب پزیچ هی که نی ادی زدم، به امی شهر قدم می پاساژ اصلیتو. دی رسیبه ذهنم نم
ست  هی. ادیساده بود اما مطمئن بودم سورن خوشش م. دمی جالب دزی چهی از مغازه ها یکی نیتری ویتو

 رنگ بودن و مارک ی و فندکش نقره ایگاریجاس... ی چوبی جعبه هی ی و فندک چاقو تویگاریجاس
 ی کاغذ کادوهی یبا بدبخت.  خوب بودنظاهراما در ...  بودی مارکش تقلبنایقیالبته .  روش بودیگوچ
 شهینم...  حرفانی اشگون نداره و! ؟ی داده بود که چرا مشکری مغازه داره هم گاروی.  کردمدای هم پیمشک

 ی از مشکچکسیمطمئنم ه!  خاص ترهیدر ضمن مشک. دی خری صورتی پسر گردن کلفت کادوهیکه واسه 
  . کنهیاستفاده نم
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 فضول هم ی هیخدارو شکر از همسا...  نبودچکسی کوچه هیتو. دمی شده بود که به خونه رسکی تارهوا
 خودم غذا درست کردم و تا خرخره ی براعیسر. م بود گشنه یلیخ.  راحت رفتم خونهالیبا خ.  نبودیخبر

تا قبل از غذا .  حالمی کردم بیهنوز هم حس م. پالس شدمونیزی تلوی جلوشهیبعد هم مثل هم. بار زدم
از اون شب هنوز هم برطرف .  کردی حالت اعصابمو خرد منیا. هی کردم به خاطر گشنگیخوردن فکر م

 دونستم انقدر ینم.  کردمی مسعود فکر می کردم و به حرفایرکز م تمدنی خوابیداشتم برا. نشده بود
  زه؟ی منو به هم بری خونه و زندگادی که از راه برسه بی هر جنشهیمگه م! هیخرافات

  
 طیبا دقت به مح.  صدا از کجا اومددمی دفه نفهمنیا. دمی شنیی صداهی فکرا بودم که دوباره نی ایتو

 چند لحظه یبرا. سر جام نشستم. مطمئن شدم که از اتاق خوابِ.  اومدگهی دی صداهیدوباره . گوش کردم
کم ...  دقت کردمهشخوب ب. دمی راحت شد اما دوباره صدا رو شنالمی خی مدت کوتاهیبرا. صدا قطع شد
عزمم .  کردی طرف و اون طرف پرت منی اتاق رو به الی نفر داشت وساهیانگار .  شدی مدتریکم داشت شد

 االن تمام اتاق رو به هم نایقی.  که هستیهر چ...  گرفتم باهاش رو به رو بشممیدم و تصمرو جزم کر
 گذاشته بودم رو زی می که رویستالیگلدون کر.  دستم داده تا حسابشو برسمی خوبیبهونه . ختیر

با سه .  انداختمری طرف رو گگهی دفه دنی که انیخوشحال بودم از ا. سادمیبرداشتم و پشت در اتاق وا
 باز بود فورا بسته مهی که نیواریبه محض ورودم به اتاق در کمد د.  در اتاقو باز کردمعی سریلیشماره خ

 ختهیچون اصال به هم نر... شیختگیالبته نه به خاطر به هم ر... م بود سکته بزنکی اتاق نزددنیبا د. شد
.  بود که در کمد بسته شدنیها فرقش اتن.  منظم مثل قبل سر جاش بودیلی خزیدر کمال تعجب همه چ! بود

 یم.  بکشم و آروم باشمقی کردم نفس عمیسع. زدیقلبم تند تند م.  شدمی نفر رفت و توش قاهیانگار 
 که یهر چ! نکنه واقعا کار جن باشه؟.  مسعود افتادمی حرفاادی دفه هی. خواستم برم و در کمد رو باز کنم

خواستم .  دستم گرفتم تا برم و در کمد رو باز کنمیدون رو محکم توگل.  شدمی باهاش رو به رو مدیبود با
  ! شدکهی و هزار تد جا خوردم که گلدون از دستم افتای زنگ در به قدریقدم از قدم بردارم اما با صدا

  
  !نیبازم ا...اَه. اطی کمد بشم و برم سمت در حالی خی بود تا بی بهونه کافنیهم
  
  . سالمـ
  

  !؟یخوب!  جانسالم بهراد: یاسد
  
  ... به لطف شماـ
  

  . از خونه ت اومد، نگران شدمیی صداهیراستش : یاسد
  
  ؟یی چه صداـ
  

  . بودشهیمثل شکستن ش: یاسد
  
  . ممنونست،ی نی نگرانی جاـ
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 خونه رو نگاه ی کرد توی می سعی همیبا هم که مشغول حرف زدن بود! ادی فضول بدم می از آدماچقدر
.  کردی گرم باهاش احوال پرسیلی هم خیاسد. دیه بود که سورن هم از راه رسحرفامون تموم شد. کنه

  . رفتذاشتخداروشکر قدم سورن سبک بود و اونم گ.  دوست داره خودشو به ما بچسبونهیلیفکر کنم خ
  

  ن؟ی گفت ای میچ: سورن
  
  !ادی از خونه ت صدا مگهیاومده م!  فضولی کهی مرتـ
  

  ؟ییچه صدا: سورن
  
  چه خبرا؟... با ول کن باـ
  

  .اومده بودم واسه تولدم دعوتت کنم... آهان: سورن
  
  .امی تونم بینه قربونت من نم!  های کاری تو ام بـ
  

  .من قول دادم! چرا؟: سورن
  
  ؟ی قول دادی به کـ
  

  ؟یایحاال چرا نم...  بابایچیه: سورن
  
  .فتن هم ندارمحس راه ر...  دونم چرا حوصله ندارمیاز اون شب نم.ستی حالم خوب نـ
  

  . که ازت رفتههی به خاطر خوندیشا. رنگ و روت هم زرد: سورن
  
   خون اومده بود؟ادی سرم زیراست... دی شاـ
  

  . وحشتناک شده بودیلیخ.  بودیموهات کال خون... اوه آره: سورن
  
  ! ام؟ی جورنی که بعد سه چهار روز هنوز استی نبی عجی ولـ
  

  .ی هم انقد زرد نبودمارستانی بی تویحت. بِی عجی که بدتر شدنیا: سورن
  
  رم؟ی می نکنه دارم مـ
  

  ..ری اخی کنم اتفاقای من فکر میراست.  مزهیب... اَه: سورن
  

   سورن رو قطع کردمحرف
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  . موضوع فکر کنمنیدوس ندارم به ا. مسعود بهم گفت...  دونمی مـ
  

  ؟ی ترسیم: سورن
  
در . نداره یاگه بترسم اشکال.  کنمی خونه زندگنی ای عمر توهیارِ  که من قردی که آره، البته ببخشمیری گـ

  !ی باشی کردم انقد خرافاتیضمن فکر نم
  

  . ندارهی نباشه واسه من نفعای که جن باشه نیا. من به فکر خودتم.  فکر کنیهر جور دوس دار: سورن
  
  .ر کادوت هم با خودت ببام،ی تونم بی من که نمیراست.  ممنون از توجهتـ
  

  .دهیاصال بدون تو مزه نم.  برمینم: سورن
  
 هم از طرف من عذر ی که بهش قول دادیاز اون.  خوام خاطرات پارسال زنده بشهینم...  برو باباـ

  . کنیخواه
  

  .متاسفم واسه ت. ی نامردیــــلیخ: سورن
  
 ی حرفای اقهیدق خواستم دو ینم.  شدممونی کمد رو بگم اما پشی هی خواستم به سورن قضی لحظه مهی

اما به !  آوردی من می خونه ی اثبات وجود جن توی برالیمطمئنم سورن هم صد تا دل. خودمو نقض کنم
  . اتفاق افتاد بهش بگمگهی بار دهیخودم قول دادم اگه 

  
 ی نداشت توی دانشگاه، که البته اصال تعجبی کل بچه هاشهی که مثل همدی از تولد سورن بهم خبر رسبعد

 از بچه ها سراغ منو ازش ی سرهی رفته اونجا و ی مهمونی گفت آخرایمسعود م. لدش بودنجشن تو
از مسعود .  کردمی مثل خودم فکر هم نمی اونا بودم به آدمیمن اگه جا! واقعا که براشون متاسفم. گرفتن

 بود که به نی کنم به خاطر ایفکر م...  نگفتیزیاونم چ. برام مهم نبود.  گرفتنی سراغمو مای کدمینپرس
  . شناختیاسم بچه ها رو نم

  
 رو ی مدرک کوفتنی که انهیفقط آرزوم ا.  کم کار کنمهی هم گذشت و خدا رو شکر تونستم دی عالتیتعط

  . دانشگاه هم شروع شدنیکالسا.  جا مشغول کار شمهی و رمیبگ
  

***  
  
 تونستم سورن رو ینشجو به راحت اون همه دانیاز ب. می دانشگاه قرار گذاشته بودی محوطه ی سورن توبا

 ری بود که روش تصودهی پوشدی شرت سفی تهی با اون سر و وضعش، دهی سفیشونی گاو پنیع. بدمصیتشخ
 بشر نیتابلوئه که ا... زنهی برق می که از صد متری مشکنی پوتهی و البته ی مشکنیجمجمه داشت و شلوار ج

  .دی کشی مگاری و داشت سمکتی نهی ی نشسته بود رویدر کمال خونسرد!  دارههیبچه ما
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  . سالمـ
  

  ؟یسالم خوب: سورن
  
  . ممنوعهدنی کشگاری دانشکاه سی کردم تویفکر م...  اَمـ
  

  .آره: سورن
  
  ؟ی کشی پس چرا مـ
  

  .دهی نمتی اهمیحس کردم کس: سورن
  
  . و خاموشش کردنی انداخت زمگارشوی سو
  

  ...! بابایاَ: سورن
  
   شد؟ی چـ
  

  ! کنم؟فی مش موهاتو ردیومدیچرا ن: سورن
  
  ...ستی مهم نادیالبته ز.  رفتادمی ـ
  

  . کنمی کال مدل شو واست عوض مایفردا ب.  خورهی مش به دردش نمگهید. یگیراست م: سورن
  
  ! کنه؟ی کار می چیی قضاهی امروز رونمی بگو بب؟ی منو فراموش کنی موهاشهی مـ
  

  . دونمینم: سورن
  
  ؟میی االن کجای دونی مـ
  

  .منتها حوصله نداشتم درس هارو مرور کنم، فقط کتابا رو برداشتم و آوردم. آره نمکدون: سورن
  
  .می امتحان نداشته باشمیاری خدا کنه شانس بـ
  
 خونن،به ی اکثر بچه ها دارن درس مدمی دمی وارد کالس شدیوقت.می کرددای و کالس رو پمی سورن رفتبا

  م؟ی امتحان نداریمطمئن: سورن گفتم
  

  ! خبر تَرمیباور کن من از تو ب: سورن
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 کرد چون داشتم ی می منو عصبهیدرس خوندن بق. می و کنار هم نشستمی کرددای پی خالی تا صندلدو
  .می شدم که امتحان داریمطمئن م

  
  .می بزنمی جمی بپرس اگه امتحان داریکی از گمی مـ
  

 ی ممیای رو هم ننایاگه ا... می استاد دارنی با اگهی دیفقط سه جلسه ! م؟ی بزنمی جوی چیچ: سورن
  !ندازمون

  
   بود؟ی استادش کی راستـ
  

  ! شو فراموش کردمافهی قومدمیمن انقدر ن.  دونمینم: سورن
  

 نی اومد اول ترم حال ِ منو سورن رو گرفت به خاطر همادمی تازه دمشی دیوقت. دی استاد رسباالخره
 از یبعض... حدودا چهل و پنج سال... مسن بود. می زدزوی همه چدی و قمی کردلیکالس هاشو تعط

 زی چهمه ی کنه چشمش رو به روهی خواد آدمو ضای میچون وقت... دنی ترسیدانشجوها مثل سگ ازش م
  ! طرفتیشخص... نمره...  بندهیم
  

  ؟ی داریچه حس:  به سورن گفتمآروم
  

  ...مرگ... ترس: سورن
  
دو سه . دیکه متاسفانه د... نهی دهنم که لبخندمو نبیم آوردم جلو ذره خنده م گرفت اما دستمو آروهی

  . متر با من و سورن فاصله داشتهیحدودا . قدم اومد جلو تر
  

!  ماکانیآقا... دی کالس من نشستی که قبال هم تونیمثل ا... اما نه! نمی بی مدی جدیچهره ها: استاد
 رو یی متاسفانه من دانشجوهاای خوشبختانه یول...  کردمی که داشتم فراموش تون مدی داشتبتیانقدر غ

  . کنمی وقت فراموش نمچی کنن، هی مبتی غادیکه ز
  

  . نگاه خصمانه هم به سورن انداختهی کرد ی مدی که داشت منو تهدنطوریهم
  

  !د؟ی داشتیحی جلسه امتحان تشرنی که اادی مادتونیحتما : استاد
  

 بچه می نشسته بودی اگهیاگه سر کالس کَسِ د.  زدیحرف نم چکسی همواره سکوت کرده بودن و هیهمگ
! شن؟ی رسه همه الل می استاد که منی دونم چرا به ای کردن اما نمی کنسل کردن امتحان تالش میها برا

  ! ترسم که اسمش هم فراموش کردمیخودم انقدر ازش م
  

 ی بی هابتی خوان غی که میی سراغ کسامی هم باز بشه بهترِ اول برهی که زبون بقنی ایبرا... خب: استاد
  ! ماکانیشما آقا) انگشتش رو به سمت من نشونه گرفت. (شمارشون رو جبران کنن
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  . ندارمی آمادگادیمن ز... استاد...  اَمـ
  

  .ومدی زد اما طرف کوتاه نمی چشمام موج می توالتماس
  

  .دی کنفی رو تعریلی و مجازات ترذیبیبرامون مجازات تره: استاد
  

. دمی شنی رو می اصطالحنی بار بود که همچنیانگار اول. دی رسی به ذهنم نمیچیه.  مکث کردمهی ثانچند
سورن ...  بودی کم طوالنهیجواب .  کردیسورن شروع کرد به ورق زدن کتابش و آروم جواب رو زمزمه م

 بلد یچی من هونه دیاون که م.  رو زدمزی همه چدی لحظه قهی یبرا.  گفتی ذره تابلو داشت مهیهم 
  ! رو تحمل کنم؟ی همه فشار رواننیچرا ا. ستمین

  
  ..." ترسانندهیفری به عنوان کیبیمجازات تره" گنی استاد بچه ها مـ
  
 یم.  گفت رو تکرار کردمی که سورن می جمله انیع!  خندهری کالس زدن زی کلمه همه نی گفتن آخربا

  . بارهی هم ونی بار شهیمرگ .  نخوندمیزیاستاد بفهمونم که چ:خواستم به 
  
 درس خوندتون هم ای دی بلد؟یوسفی ی آقایشما چ: به سورن گفت.  بچه ها اخم کرد و همه ساکت شدنبه

  !ف؟یمثل تقلب رسوندتون ضع
  

  .ستمی بلد نیچــــیاستاد، با عرض پوزش من ه: سورن
  

  ... طورنیکه ا: استاد
  
  .دیایدنبالم ب: در رو باز کرد و گفت.در کالس به ما نگاه کرد و رفت سمت هی چند ثانهی
  

 ما کال همه دنی چون با ددی رسگهی دی فقط به بچه هارمونیخ. می و رفتمی و سورن هم پشتش راه افتادمن
  .می رفت و ما هم پشتش بودیاون جلوتر م. رو فراموش کرد

  
  !ری مدشی برمون پیم ها ی بچه دبستاننی داره عده؟ی کارمون به کجا رسی آخر عمرنیبب: سورن

  
... با عرض پوزش):  سورن رو درآوردمیادا. (یچرا انقد سر باال جواب داد! گهی توئه دری همش تقصـ

  . برتمون حراستیبا عرض پوزش داره م. ری بگلیحاال تحو
  

  !م؟یمگه جرم کرد... نه بابا: سورن
  

میسادی برگشت سمت مون که من و سورن سر جامون وانی همچاستاد.  
  

  ! لطفا؟د،ی ساکت باششهیم: استاد
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  ! استاد؟یشی میچرا عصب. چشم: سورن
  
 ش افهی گذره قی می زنه که هر چی استاد حرف منی با ای جورهی! دهی سورن آخر سر منم به باد منی ا

  .شهیترسناک تر م
  
 اما ری اتاق مدیاستاد ما رو هل داد تو.  کم راحت شدهی المیخ. می راهرو از در اتاق حراست رد شدیتو

  .درو بست و رفت.  نبودیکس
  

  ! کنه؟ی ها با ما رفتار می بچه دبستاننیچرا ع...  هاهی قاطیحساب: سورن
  
  . به خون مون تشنه ستیلی معلومه خـ
  

  . فََلک مون نکنهمیاریشانس ب... آره: سورن
  
  ... هاستی عقده انی ش تابلوئه از اافهی قـ
  
 ی چهره هی... به به.  نفر آروم به در زد و وارد اتاق شدهی.  قطع کردم حرفموعی در سری صدادنی شنبا

 ی خشک و خالیلی خگهیبه همد.  دانشگاهی از بچه هایکی یهمون استاد ست که اومده بود پارت. آشنا
 ری و مدهی بعد استاد قاطقهی دقهی.  مشغول شدفشی و با کی صندلهی یاون رفت و نشست رو. میسالم کرد

  . اومدندانشگاه
  

  . کردهیآجان کش... اوه: سورن
  
  ! خفه شوـ
  
.  کننی نمتی رعاچوجهی کالس منو به هی دو نفر اصول انضباطنیا:  نشون داد و گفتریاستاد ما رو به مد:

  . دادمی شون ملی سوخت حتما به حراست تحویاگه دلم براشون نم
  

   کار کردن؟ی چقایدق: ریمد
  

 درس نی ای که برای همه کالسنی اونم با وجود انمشون،ی بی که مهی بارنیدوماز شروع ترم تا االن : استاد
  . هم که به حمد خدا استادنی نظم کالس، حاضر جوابختنیدر به هم ر. مهم در نظر گرفته شده

  
  .می نداشتی ادبی قصد بدی باور کنـ
  

  .دیبستان موند دوران دی کنم شما دو تا هنوز تویمن فکر م... دی کردی ادبیاما ب: استاد
  

  ! حس رو داشتمنی من همری جناب مدشی پدی آوردی ما رو مدی داشتیاستاد اتفاقا وقت: سورن
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دقت !  ماکانیآقا: رو به من گفت.  به سورن نگاه هم نکردی دفه حتنیا.  شدنیاستاد خشمگ: دوباره
  د؟ی داری چه دوست گستاخدیکرد

  
  . کنم تا ما رو نبره حراست ول کن نباشهفکر.  زدی گند مشتری گذشت سورن بی می چهر
  
  . ندارهی منظور خاصدیباور کن!  استاددی ببخشـ
  

انگار .  شدهنی لحظه احساس کردم دماغم سنگهی ی که برانیبدتر ا.  شدمی از دست سورن عصباندایشد
. جه نشه متوی انداختم تا کسنیی ذره پاهی دماغمو سرمو یدستمو گرفتم جلو.  شدمیداشتم خون دماغ م

  . زل زده بود به منمای کرد و مستقیاستاد سورن رو آدم حساب نم: نیاما از شانس بد من ا
  

 نداشت، بهترِ ای که منظور داشت دی شی و متوجه مدی تبحر دارگرانیشما که انقد در خوندن ذهن د: استاد
 و دستتون هم از دیگاه کن زنم به من نی هم که باهاتون حرف میو وقت... دی تون رو بخونیدرس معمول

  .دی تون بردارینی بیجلو
  
  ... اَمـ
  

  !دیدستتونو بردار: استاد
  

  .دو سه بار دماغمو لمس کردم و دستمو برداشتم.  کامال کف دستم پخش شده بودخون
  

  چت شد؟: استاد
  

مهلکه نجات  که خودشو از اون نی ای و برا"! استادی فشار روان":  با افسوس سرشو تکون داد و گفتسورن
  .با اجازه تون: بده دست منو گرفت و گفت

  
 دوستتون رو ینیاستاد حس.  بمون من باهات کار دارمنجایشما ا! یوسفی ی آقایچقدر عجله دار: استاد

  . کنهی میهمراه
  

من با ... ممنون":  جلف همراه بشم فورا راه افتادم و گفتمی کهی که اصال دوست نداشتم با اون مرتمن
  .می زدمی جعی سریلی و خ".احت ترمسورن ر

  
 شده بود منو از بشی دونه خوبش نصهی فرار بود و از قرار معلوم ی فرصت مناسب براهی که دنبال سورن

  .ارهی هامون رو از کالس بفیوسط راه ول کرد و رفت ک
  

! رونیومد ب خون داشتم از دماغم ایفکر کنم هر چ.  کف دستام پر خون شده بودیی به دستشودمی رسیوقت
.  برمای از دنی جورنیاصال دوست ندارم ا!  گرفتم؟یزی چینکنه مرض. شمی دارم به خودم مشکوک مگهید

 یی هم وارد دستشونسور.  اومدیکم کم خونش داشت بند م. ادی صبر کردم تا خون دماغم بند بقهیدو دق
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 اما بهم رمیها رو از دستش بگخواستم دستمال .  آوردرونی بفشی کی از تویشد و چند تا دستمال کاغذ
  .نداد

  
  .ومدی می نظر عصبانبه
  

  ... باالریسرتو بگ. رمیبذار خودم دماغتو بگ: سورن
  
  !؟ی کنی خفه م می داری کنیحس نم...  آخـ
  

 ی دماغ من و داشت فشار میدستمال ها رو گرفته بود رو!  دونم چرا انقد خشن شدی نمقهی دو دقظرف
  . کردی می اگهی دی حتما فکرادی دی اون حالت میو تو نفر ما رهیاگه . داد

  
  ...ی آـ
  

   دکتر، خب؟می بردیامروز با! مرض: سورن
  
  ؟ی سوزونی بد دل میلی بهت گفته خی تا حاال کسـ
  

  . اعصابمی رورهی داره میلی خگهی دی که خون دماغ شدنت امروز نجاتمون داد ولنیبا ا. خفه شو: سورن
  
  ...یزی چهیفقط ...  باشهـ
  

  ؟یچ: سورن
  
  .شهی دماغم داره کنده مـ
  

  . شدمی عصبانیلی لحظه خهی. دیببخش! آهان: سورن
  

 یفکر م.  بار نرفتری زرمی اصرار کردم که خودم میهر چ.  دکترمی از ظهر سورن اومد دنبالم که بربعد
  ... کنمفیامو رد ام کاریاگه رفتن!  خواستم بدونم چمهی واقعا مگهی دفعه دنی ای ولچونمی پیکرد م

  
 ذاره، البته ی مپسی چای پفک نشی داشبرد ماشی توشهیسورن هم. می سورن نشستم و حرکت کردنی ماشیتو

  .داشبورد رو باز کردم و شروع کردم به پفک خوردن...  منی براشتریب
  

  .ی خوریاز بس که پفک م... ی انقدر زرد شدگهی دنِی هم؟ی آدم شی خوای میک: سورن
  
  .شی ذاشتی نمنجای ای به فکر من بودیلیه خ تو اگـ
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حرف زدن با تو ... الی خیب. ی گرفتی و وقتمو می بخری که خودت بریدادی مری ذاشتم گیاگه نم: سورن
  . ندارهدهیفا
  
  ؟ی کنی عوض نمنتوی چرا ماشی دارهی سوال؟ تو که ماهی ی راستـ
  

   ترِ؟هی تو ضای مسخره دی من از اون پرا206 یعنی: سورن
  
  .یخودت به زور جا شد! نگا کن. کی کوچیلیخ... دمی خری نم206 من اگه پول هم داشتم ـ
  

 اگه ی گی نمی کنی پفک کوفت میتو که دار. رونی نکن با لگد پرتت کنم بیکار! چه گه خوردنا: سورن
  !اره؟یدکترِ بخواد اون دهن وا مونده ت رو نگاه کنه باال م

  
  !یاما مشکل من خون دماغِ، نه سرماخوردگ. ید اشاره کریفی ظری به نکته ـ
  

  ...از ما گفتن بود: سورن
  
 انتظار به اندازه قهیاون چند دق. البته سورن قبال نوبت گرفته بود.  شلوغ نبودادیز. میدی مطب دکتر رسبه
 داشت هیاز همه بدتر منش.  کردی اعصابمو خورد مومدی مطب می که توییبو.  چند سال برام گذشتی
 ی می کنایا!  شدین نمی مزخرف تر از ایعنی!  عمو پورنگی کرد و زده بود برنامه ی نگاه مونیزیوتل

  خوان بزرگ شن؟
  

 ی دونم چرا خودش انقد بیطرف دکتر مغز و اعصاب بود اما نم.  داخلمی رفتی مون که شد جلدنوبت
 یم!  نهای دکتر مغز و اعصاب شی پمی بردی مشکل من بای کم شک داشتم که براهیالبته من ! اعصاب بود؟

  ...میری نگی اجهی حروم بشه و نتتیزی پول ودمیترس
  

  . خون نوشتشیفقط برام آزما... الزم هم نبود...  م کرد و خوشبختانه دهنمو نگاه نکردنهی معادکترِ
  

  . حس کردم از جهنم در رفتمرونی بمی از مطب اومدیوقت
  
  ! دارن؟ی بدی مطب ها چه بوی دقت کردـ
  

  .شگاهی آزمامی دنبالت با هم برامیفردا م! ی کنی فکر مییزایبه چه چ: سورن
  
  .رمی نه خودم مـ
  

  .ی ندازیتو پشت گوش م: سورن
  
  ؟یدی میشام بهم چ... الی خیب... رمی نه به جون خودم مـ
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 دفه نی ای آورد ولی در می نداخت و مسخره بازی مکهی بهم تی حرفام کلنجوری سورن در جواب اشهیهم
  . خوردی ش نمافهیبه ق!  دونستم انقد منو دوست دارهینم... چقدر پکر بود.  قبول کردیبه راحت

  
 باز ی فضای اما سورن دوست داشت تودمی محیالبته من مدرن رو ترج. ی رستوران سنتهی می رفتگهی همدبا

 ی خوبیبو. بارون اومده بودبعدازظهر .  بودیهوا هم عال. می و منتظر بودمیغذا سفارش داد. غذا بخوره
  . بوددهیچی فضا پیتو
  
   سوال؟هی ـ
  

  ...بگو: سورن
  

  ؟ی کشیم:  در آوردم و بهش تعارف کردمبمی از جگاروی سپاکت
  

   بود؟نیسوالت هم: سورن
  
  ؟ی کنی کار می ام، تو چی بود که نشون داد من مردنی جورشی خواستم بگم اگه جواب آزمای نه، مـ
  

  .ادی از دست من بر نمی کارگهید: سورن
  
  !ده؟ی بهت دست می که چه حسنهی منظورم ایعنی...  نه ـ
  

  ؟یری بمی دوس داریلیخ...  کنه واسه مردن هایتو ام سرت درد م: سورن
  
  ! حاال تو فرض کنـ
  

  .گمی من بهت احساسمو میری که بمنی قبل اش،یتو اول برو آزما: سورن
  
  .یر که امروز اعصاب مصاب ندانی مثل اـ
  

  . زنم تو دهنت های می چرت بگگهی کلمه دهی: سورن
  
  .باشه...  اوهـ
  
 نیا.  سود واسه من داشتهی خون دماغ شدن نیا!  نداخت؟ی دونم چرا حاالت سورن منو به خنده مینم

  . رفتادشیکال ...  کوتاه کردن موهام گذشتریکه سورن از خ
  

***  
  

  .ورد زنگ خلمی ساعت هفت صبح بود که موبایحوال



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

93

  
  ؟یتو هنوز خواب: سورن

  
  .دارمی نه بابا بـ
  

 تونم باهات ی من امروز نمنیبب. یدی خوابی زدم حتما تا لنگ ظهر میاگه زنگ نم! یدیزحمت کش: سورن
  ؟یریمطمئن باشم خودت م. شگاهی آزماامیب

  
  . راحتالتی آره، خـ
  

  ...!یچونی رو بپشگاهی بهونه آزمانی به ای نخوریزی وقت چهی!  کشمتی خودم، میبهراد اگه نر: سورن
  
  .حواسم هست...  نهـ
  

  .پس فعال: سورن
  
   خدافظـ
  

.  آماده شدم و رفتمی رغبتیبا ب.  موندمی حتما خواب مزدیاگه سورن زنگ نم.  فراموش کرده بودمکامال
 خورده سرد هیهوا .دی کردم خوابم هم پری روادهی کم که پهی.  رو نبردمنی که خوابم بِپره ماشنی ایبرا
  .اما خوب بود. بود

  
. شهی بهم گفت که بعد از ظهر جوابش حاضر مشگاهیدکتر آزما. دی طول نکشادی کارم زشگاهی آزمایتو
 خونه رفتن ی برایمنم چون عجله ا.  کم شلوغ شده بودهی ابونیخ. رونی زدم بشگاهی زود از آزمایلیخ

سر جام .  افتادا آشنی چهره هی نگاهم به ت،ی جمع اونی لحظه توهی یبرا.  کردمینداشتم آروم حرکت م
 کلشیه.  بودمدهی خونه م دی جلوشی بود که چند وقت پیانگار همون مرد.  نگاه کردمقی و دقسادمیوا

دوست .  بودابونی اون طرف خقایدق.  بشناسمشتی جمعنی راحت تونستم بنی همیواقعا درشت بود برا
 گرفتم از عرض می تصمنی همی بشه، برادهی داد صورتش دیه نم تر چون کالهش اجازکیداشتم برم نزد

.  رد بشمادهیوقت نداشتم از خط عابر پ.  گرفتی سرعتم رو می ها جلونی ماشادیتردد ز.  عبور کنمابونیخ
 اطراف یهر چ.  اونجا نبوداروی گهی دابونی اون طرف خدمی رسیوقت.  ها رد شدمنی ماشنی از بیبا بدبخت

  ! زد؟بشی کجا غهویِ کلیآخه با اون ه... اَه. دمشی ندرو نگاه کردم
  

 ی مبشی اگه تعقدیشا. دمشی دی حتما مدمی رسی مابونی تر به اون طرف خعیاگه سر.  آوردمیبدشانس
.  خونه شدمی راهنی همی نداشتم که انجام بدم برای کارگهید...  شدفیح.دمی رسی می اجهیکردم به نت

 اون هوا یتو. ردم روشن کگارموی سدمی کوچه مون که رسکی نزدی اصلابونیه خب.  رفتمادهیتمام راه رو پ
 کی.  کردمی کردم و به اطراف نگاه می ش فکر می احتمالی جهی و نتشیداشتم به آزما. دی چسبی میلیخ

  .آن از دور نگاهم به کوچه مون افتاد
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 انقدر زود به یچه جور... یکلیمرد ههمون ... خودش بود.  دفه با دقت نگاه کردمنی و اسادمی واهمونجا
 تمام یبا خونسرد. دهی اون لحظه مطمئن بودم که منو ندیتو! اصال چرا اومده بود؟!  بود؟دهی رسنجایا

 بودم دنبالش برم چون شدهکنجکاو .  اطراف باشهنیاحتمال دادم که خونه ش هم. شروع کرد به راه رفتن
 که متوجه حضور من نشه یادی نسبتا زیبا فاصله !  زدی پرسه نم منی اطراف خونه ی به صورت اتفاقنایقی

 یبه نسبت تو.  رفتی دارن میشتری بی که تپه هایالقیی ییداشت به سمت قسمت ها. دنبالش راه افتادم
 بود که ی اقهیچند دق. نهی کردم که منو نبی می سعیلی حال خنیبا ا.  هستی کمتریاون محله ها خونه ها

 شی کوچه شد و تا اواسط کوچه پهیوارد .  کردی انداخته بود و آروم حرکت منییسرشو پا. دنبالش بودم
 که با دقت بهش نطوریهم.  فرصت مناسب حرکت کنمکی که در سادمی واواری دهیمن سر کوچه، پشت . رفت

 دهسایوسط کوچه وا. سادی واهی رو به شدت کم کرد و بعد از چند ثانش کردم متوجه شدم سرعتینگاه م
 نگاه هم به پشت سرش می نهی یحدس زدم که متوجه حضور من شده باشه اما حت.  کردی نمیبود و حرکت

منتظر بودم اگه به سمت من برگشت فلنگ رو ببندم چون در نبرد با اون، حتما جسد کُتلت شده . ننداخت
  ! دادنی ملی م تحوواده منو به خانی
  

 دفه احساس نیمنم پشت سرش حرکت کردم اما ا. رو شکر کردم دوباره شروع کرد به راه رفتن خدا یوقت
 لیبعد از چند متر حرکت، راه رفتنش تبد.  رفتی تر راه معی سریلیخ.  کردهشتری کردم سرعتش رو بیم

انقد .  سوال داشتی باشه اما رفتارش برام جادهی دادم که منو دی احتمال نمچوجهیبه ه.  شددنیبه دو
 عیمنم سر.  شدکی باری پست کوچه هیمثل فشنگ وارد !  بود ازش جا بمونمکی که نزددی دوی معیسر

 شدم چون کوچه بن بست یداشتم قبض روح م. دمشی ندگهی که وارد کوچه شدم دنیهم. دنبالش رفتم
 یلی بشم دو تا دست خخارج که خواستم از پس کوچه نیهم.  زود از اونجا فرار کنمیلیخواستم خ. بود
 گردنم کی دستش نزدهی. دست هاش رو دور من گره زده بود. ومدینفسم باال نم. ت گرفتن منو از پشیقو

منو محکم . نمی تونستم سرمو بچرخونم و صورتش رو ببینم.  بزنمادی قدرتش رو نداشتم که فریحت. بود
  اد؟ی خوشت مزی و گربی از تعقیلیخ:  در گوشم گفتی خشن و عصبانی صداهیبا . گرفته بود

  
گرچه اصال .  افتادم نتونستم رفتنش رو تماشا کنمنی زمیچون محکم رو. نیحظه منو انداخت زم لهمون

  ! رفتی کدمینفهم
  

 یطور!  کردمی داشتم بهش فکر مقهی دونم چند دقینم.  خونه و تمام فکرم مشغول اون مرد بودبرگشتم
به خودم قول داده بودم اگه ! رو ی مهمنی به ایاونم مسئله ا...  فراموش کردمیبود که ناهار رو به کل

 دونم ی نمقای کنه اما دقدای راه حل براش پهی بتونه دی افتاد حتما به سورن بگم تا شای اگهی دبیاتفاق عج
 ی بن بست شده رفته باالی اون لحظه که وارد کوچه دیشا!  قلمداد کرد؟بی اتفاق عجهی جزو نوی اشهیم
 براش ی منطقلی دلهیمطمئنم . ستی ندی بعزای چنی اکلیه از اون هالبت! مونه؟یمگه م... اما نه! وار؟ید

  .دهیاحتماال منو پشت سرش د.  کردمی دقت مشتری بدیبا. وجود داره
  

بعد از اون هم . رمی رو بگشی حاضر شدم تا برم و جواب آزمادن،ی نرسجهی فکر کردن و به نتی از کلبعد
 اسمم رو شگاهیدکتر آزما.  معطل نشدمادی زشگاهی آزمایتو.  دادمی رفتم جواب رو به دکترِ می مدیبا

  . پاکتیتو جواب انداخت و گذاشتش ی به برگه ی نگاههی. رمی رو بگجهیخوند و رفتم که نت
  
   نه؟ ای دارم ی ایماری من بدینی ببشهیم! دی ببخشـ
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  . آورد و بهش نگاه کردرونی کاغذ رو از داخل پاکت بدکترِ
  

  .دینه، ندار... لحظه هی: شگاهی آزمادکتر
  
  .ی مرسـ
  
  .همچنان فکرم مشغول اتفاق صبح بود.  خوشحال نشدمادی بود اما زی که جواب منفنی ابا
  
 اطراف و پشت سرمو ی ها هی رواننی راه عیتو.  رو بهش بدمجهی مطب دکتره شدم تا نتی راهکراستی

  .رهی حالمو بگییرا جوهی دنبالم باشه و بخواد اروی دمی ترسیهمش م.  کردمینگاه م
  

البته به ! ؟ی دکتر بداخالقنی همچشی پادی میک.  ندارهی تعجبچی شلوغ نبود که البته هادی دکترِ هم زمطب
  ...!جز من

  
  ه؟یبه نظرتون مشکل چ!  دکتری آقادی ببخشـ
  

  ؟ی کنی کار مادی زنم،یبب. هی من فشار عصبصیتشخ... ی که نداری خاصیماریب: دکتر
  
  !! کشمیبس که من زحمت م. خنده م گرفتیی جوراهی حرفش نی ااز
  
  .ادی نه زـ
  

   هست؟ی خنده داریمسئله : دکتر
  
  .دی نه، ببخشـ
  

  !د؟ی شدی جورنی چند وقت ادیگفت: دکتر
  
  ... بوددی کنم چند روز قبل از عی فکر مـ
  

  . چکابی برادیای دوباره بگهی ماه دکی. دی کنهی تهعای سرسم،ی نویمن چند تا قرص براتون م: دکتر
  
  . ممنونیلی خـ
  

 یاصال حوصله ."نجاستی من، مسعود هم اشی پایب":  اومدم سورن اس ام اس دادرونی که از مطب بنیهم
. دوست نداشتم ناراحت بشه.  ازم خواسته برم اونجاشی دونستم به خاطر جواب آزمایم. معاشرت نداشتم

.  و براش ببرمنم که سورن آورده بود رو جمع کییها نی دوربدیبه فکرم رس...  خودم شدمی خونه یراه
  . به درد صاحبش بخورهدیشا.  نداشتی اگهی که بترسونتم کاربرد دنی من، به جز ایبرا
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   جوابو؟یسالم، گرفت: مسعود
  

  ؟ی شدیختی رنیچرا ا: سورن
  
  . م احمقانه شده بودافهیمطمئنم ق.  فکر بودمی تویلیخ
  
  . نبودیزیچ. ره گرفتمسالم آ! دی آهان ببخش؟ی چـ
  

  ؟یمطمئن: مسعود
  
  ... مدرکنمی آره، اـ
  

  . رو بهش دادمشی آزماجواب
  

  . کشهی رحمتو سر مقی رگهی ژست گرفته فکر کردم چند روز دنیهمچ: سورن
  
  !یچه اصطالح حال بهم زن...  اَهـ
  

   گفت؟ی چارویباالخره : مسعود
  
  ه؟ی کاروی ـ
  

  !گهیدکترِ د: مسعود
  
  .شمیگفت خوب م. رو نوشت آهان، داـ
  

  ه؟ی جورنی ت اافهیپس چرا ق: سورن
  
  ! های دادریگ...  فکرم مشغول بودـ
  

  ؟ی آوردی چرا برداشتنارویا. الی خیب: سورن
  
  . کنمیلمبرداری که ازش ففتادهی نی اتفاق خاصگهی دست،ی الزم نگهی دـ
  

  . واست دارمیزی چهی یراست. یباشه، هر جور راحت: سورن
  

  . جعبه رو برداشت و بهم دادهی کنارش ی عسلیاز رو سورن
  
  ه؟ی چنی اـ
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  .لیموبا: سورن

  
  ؟ی من گرفتی براـ
  

  . من نگرفتمیمال توئه ول: سورن
  
  ؟ی چیعنی ـ
  

گفتم بدمش به تو الاقل از شر اون .  من نو بودلی موبای تولد بهم داد ولی نفر به عنوان کادوهی نویا: سورن
  .ی خالص شی زپرتلیموبا

  
  !دهی واسم خری منو بگو فکر کردم کسـ
  

  ش؟ی خوای نمیعنیحاال : سورن
  
  .متی مو از خرس کندن غنکی.  خوامی معلومه که مـ
  

  .نیشما دو نفر هم از طرف من دعوت. هی عروسگهی چند روز دیراست: مسعود
  

  ؟ی کیعروس: سورن
  

  .نینسر: مسعود
  

  .نسترنخواهر .  اومدادمیآهان ... ه؟ی کنینسر: سورن
  
  ؟ی خندی حاال چرا مـ
  

  گه؟ی دیایبهراد تو م. می خودش هم خدمت کنی قسمت بشه عروسشاالیا. ینجوریهم! یچیه: سورن
  
  .حوصله ندارم...  نهـ
  

  ... راحتالتیخ.  کنمی ش میمن راض: مسعود
  
 یهر چ. ر کنم فکری اخی اتفاقانی به ادی نباگهید!  دلم بذارم؟ی رو کجای همه مشکل دارم آخه عروسنیا
  . فراموش کنمزوی خوام همه چیاز امشب م. ادی سرم می بدتری کنم بالهای بهشون فکر مشتریب

  
***  
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خودم اصال اعصاب غذا .  بمونم که البته منم موندمششونی اصرار کردن که شام پیلی و مسعود خسورن
 میبعد تصم.  کردمیخدافظ شب از سورن و مسعود ازدهی ساعت یبعد از شام حوال. درست کردن نداشتم
 دکتر از مصرفش هم حاتیتوض. رمی که داروهامو بگابونی سر خی شبانه روزیگرفتم برم داروخونه 

 واقعا الزمشون تی وضعنی ایتو.  خواب آور و آرامبخش هم نوشتهیخوبه که دارو. داروخونه گرفتم
 نی همی بودم برادهی از حد ترسشیب دونم چرا ینم.  خونهدمی ساعت دوازده شب بود که رسکینزد! دارم

 یبعد از کل.  خونه باشهی توی که کسنی از ادمی ترسیم.  اطراف ساختمون رو نگاه کردماط،ی حیتو
. ومدی خوابم نمادیز.  رفتم داخل خونه و لباس هامو عوض کردمدهی سفتی مطمئن شدم وضعی وقتیبازرس

البته مرور که .  مرور کنمهی درس هامو ادیه خوابم نم حاال کدیخواستم قرص ها رو بخورم اما به ذهنم رس
  . درس هامو بخونمنی بار اولیبرا... چه عرض کنم 

  
 ی جزئی گوش کنم و صداهاطی تونستم به محیراحت م.  بودی و آسمون مهتابومدیباد نم.  بودی آرومشب

 قهیچند دق. دم به کتابتمام حواسم رو داده بو. کتاب رو دست گرفتم و مشغول شدم.  بدمصیرو هم تشخ
  . گذشت و برق قطع شدیا

  
 اداره برق می درس بخونمی بار هم که ما خواستهی! تا من اومدم درس بخونم برق رفت! ی ای بد شانسچه

فقط نور مهتاب از در و پنجره . نمی تونستم ببیاون طرف اتاق رو هم نم.  شدکی تاریلیخونه خ. نذاشت
 ی تراس می و تا وصل شدن برق رورمیبا خودم گفتم م. وشنش کرده بود کم رهیوارد خونه شده بود و 

  . تراسی برداشتم و رفتم روگارمویپاکت س! اونجا حداقل نور مهتاب هست... نمیش
  

ارتفاعش از سطح .  کردی اتاق ها و آشپزخونه رو به هم وصل می بزرگ بود و همه یلی خونه م ختراس
 روشن کردم و مشغول پک زدن گارمویس.  نشستماطی دادم و رو به حهی تکواریبه د.  دو تا پله بوداطیح

 هم نی همیرا کردم بی لحظه احساس خستگهی.  دادمهی تکواریپاهامو دراز کردم و سرمو به د. شدم
 دراز واریهمونجا کنار د! رهی گی خونم خوابم میهر وقت درس م.  بذارمنی زمیخواستم سرمو رو

 و اونجا هم دمی ترسی ذره مهی. خونهیراس سرد بود اما دوست نداشتم برم تو تنی که زمنیبا ا. دمیکش
  . کردمی هم حسش مه که چشم بستی خورد، طوری به چشمام مماینور مهتاب مستق.  بودکی تاریلیخ
  

 تند سر جام نشستم و یلیخ!  روم افتادههی ساهی آن احساس کردم هی چند لحظه چشمم رو بستم و یبرا
 ی رو روهی ساهی دو ثانیکی ی که از سر جام بلند شدم برانیهم. دمی رو ندیاه کردم اما کساطراف رو نگ

 به گوشم هی اثر سار هم بیی پاییاصال صدا.  هم نبودهی از سای خبرگهی نبود و دی اما کسدمیخودم د
شمام رو چ.  شدمیاالتیمطمئن بودم خ.  گرفتم دوباره دراز بکشممی و تصمدمی کشقی نفس عمهی! دینرس

 روم هی ساهیبعد از چند لحظه دوباره حس کردم .  کردمی بسته هم حس میبستم و نور مهتاب رو با چشما
 دهی ترسیبه حد!  نبودیاما از جسم خبر.  آدمهی ی هیسا.  من بودی روهیهنوز سا.  نشستمعیسر. افتاده

 نیدست چپم رو به زم.  قلبمیم رودستمو گذاشت.  زدیقلبم تند تند م.  داغ شده بوددایبودم که بدنم شد
  ! ندارمی اهی به دستم نگاه کردم متوجه شدم که خودم سایوقت.  داده بودمهیتک
  

.  نور ماه شده بود شروع به حرکت کرددنی من افتاده بود و مانع رسی که روی اهی ساهی از چند ثانبعد
 یلی گل ها و درختا خدی باغچه رس بهیوقت.  بودهی توجهم به اون سایهمه .  رفت سمت باغچهیداشت م

 رو باور سورن ی حرفاگهیحاال د.  خوردی بهشون میمی مالمیانگار نس. آروم شروع به حرکت کردن
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 نمشی دونست اگه ببیحتما م.  دادیاما خودشو بهم نشون نم!  جنِهی ی هی ساه،ی سانیحتم داشتم ا. کردم
  . گذشت که برق وصل شدی اهیچند ثان. ممکنه غش کنم

  
 ی سکته مای و گرنه رونی زدم بی از خونه مدیبا.  اتاق و آماده شدمی رفتم توعی که برق وصل شد سرنیهم

 نی و اسی مسعود در مورد دعانوی حرفاادی.  سورنشی برم پدیاول به ذهنم رس!  شدمی خُل مایکردم 
 و رفتم سمت در ماشتداروهامو برد.  مسعودشی پرمی مکراستی.  رو عوض کردمممی افتادم و تصمزایچ
 لی رغم میعل!  خوردی استارت نمنی سوار شدم اما ماشیتند.  کوچه گذاشته بودمی رو تونیماش. اطیح

 یتو. دمی راه رو دوی همه نی دنبالم باشه واسه همی کسدمی ترسیهمش م.  برمادهی مجبور شدم پیباطن
 مسعود ی به خونه ی اقهیده دق. د بو شبکی کیساعت نزد.  هم نداشتیتعجب.  زدیکوچه ها کالغ پر نم

از پله ها . رو جواب بده درو باز کردفونی که آنیمسعود هم بدون ا.  زدمیپشت سر هم زنگ م. دمیرس
  . منصرف شددی اما تا منو دنیی پاادی خواست بیمسعود م. رفتم باال

  
  . کرد آروم حرف بزنهی می سعی بود ولی عصبانیلیخ
  

  !غ؟ االیچته نصف شب: مسعود
  

خم شدم و دستمو . همون لحظه نتونستم جواب بدم. ومدی بودم نفسم باال نمدهی رو دوری کل مسچون
 دیمسعود که د!  که مسعود مهمون داشتنیمثل ا.  در شدمی جلوی زانوهام و متوجه کفش هایگذاشتم رو

  . داخلمی رفتگهی تونم حرف بزنم دستمو گرفت و با همدینم
  

 و چند تا از قرص ها ارهی آب بوانی لهیاز مسعود خواستم واسم . ق خواب ها و نشستم از اتایکی ی تومیرفت
  . کردمفی مسعود تعریرو خوردم و کل داستان رو برا

  
  ؟ی کنی اشتباه نمیمطمئن: مسعود

  
 هه هی سای که وقتومدی ذره خوابم مهیفقط ... نه مست بودم... اون لحظه نه قرص خورده بودم...  آرهـ

  .تازه دو بار هم تکرار شد. دی کال از سرم پردمیرو د
  

 یشانس آورد. ری بگلیتحو!  دنبال منطقی گشتی میتو ه... من که بهت هشدار داده بودم: مسعود
خودشو بهت نشون نداد.  

  
   کار کنم؟ی چیگی حاال مـ
  

  . بتونه کمک کنهدیشا. ی هر کوفتای سیدعانو... ری جن گاروی اون شی پمیبر. همون که قبال گفتم: مسعود
  
  ؟ی اگه بدتر شد چـ
  

  !شهیبدتر نم: مسعود
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  ؟یدونی از کجا مـ
  

 می برگمی رسه؟ من دارم می به فکرت می اگهی راحت شد؟  تو راه دالتیخ! شهیآقا اصن بدتر م: مسعود
  .می کنی می فکرهیبعد ! م؟ی طرفی با چه؟ی چهی اصال قضنمی طرف ببشیپ

  
  ؟ی کردی می سورن چه غلطی خونه ی تو که مهمون داشتیراست. وئه دست تیچی و قشیر...  باشهـ
  

  . همون جنِشی پی بررونی ندازمت بیمؤدب باش و گرنه م: مسعود
  
  .گهیبگو د...  خفه شوـ
  

 خورده سرد هیاالنم هوا . من خونه سورن بودم که مژگان زنگ زد و گفت گاز خونه شون قطع شده: مسعود
  .منم قبول کردم.  بخوابنجانی اانیامشبِ رو ب...شبا

  
  !تو خونه کمبود پتو داشتن؟! فنیچقدر هم که همه شون ظر... ی آخـ
  

  . خواهرمهیناسالمت...  شون کنم کهرونی تونستم بی نمگهید!  دونمیمن چه م: مسعود
  
   اتاقن؟یکی اون ی االن توـ
  

 باز کردم که ینجوریهم.ت درِ پشی کدمی نپرسگهی دیزنی ها زنگ می تو مثل وحشدمیمن د. آره: مسعود
  . نشنداری بنایا

  
  .دست خودم نبود. دی ببخشـ
  

 زنم به دوستم و آدرس طرف یفردا هم زنگ م. ی بخوابارمی واسه ت پتو مرمیاالن م. اشکال نداره: مسعود
  .رمی گیرو م

  
  .ی مرسـ
  
 اون روزو ین به اتفاقاانقدر زود خوابم برد که وقت فکر کرد. دمی خاطر قرص ها شب رو راحت خواببه

  .نداشتم
  

 بودن دهی داده بود که برم صبحونه بخورم چون عمه خانوم فهمریگ.  کرددارمی زود مسعود اومد و بصبح
 بهونه نی همی نرفته بود برانیهنوز اثر قرص ها از ب.  شده بودمزی عزییهوی دونم چرا یمن اونجام و نم

 ور دل نسترن و عمه برم مونده نمیتازه هم. ستمینه خور ناصن من صبحو.  صبحونه نرفتمیآوردم و برا
  ! سق بزنمریمژگان نون پن

  
  . شدمداری سورن از خواب بی بار با صدانی ساعت ده صبح بود که ایکاینزد. دمی خوابدوباره
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  ؟یتو از کجا اومد...  اَهـ
  

  !از در: سورن
  
  ...دمی هه خندـ
  

 که نجایمنم اومدم ا. ری جن گشی پدی بردی خوایکه امروز ممسعود بهم اس ام اس داد و گفت : سورن
  .امیباهاتون ب

  
  . من بروی تو به جای مشتاقیلی اگه خـ
  

  .زود باش...  پاشوگهیحاال د.  حتمای خودت هم باشدیبا: سورن
  
 هی. اروی نی اشی پمی نبودم بریاصال راض.  دل شوره داشتمیی جوراهی.  از جام بلند شدمی رغبتی ببا

  .ییرای پذیدست و صورتمو شستم و رفتم تو.  تونه بهم کمک کنهی گفت نمی بهم میحس
  

  . ناراحت شدن و رفتننای تا مژگان ایومدیانقد ن... ی شدداریباالخره ب! چه عجب! به: مسعود
  
  ؟یآدرس طرفو گرفت... الی خیب! ننی که منو نبنی ایالبد فرار کردن برا.  برو باباـ
  

  .می االن برنی همیاگه حال دار... آره گرفتم.  فکر کنیدوس دارهر جور : مسعود
  
  . باشهـ
  

 خودش نی همیمسعود آدرس رو حدودا بلد بود برا. می و حرکت کردمی سورن شدنی سوار ماشیی تاسه
  . نشستمنی پشت ماشی صندلیمنم رو.  کردی میرانندگ

  
   کنه؟ی می کجا زندگاروی نی اـ
  

  .حومه شهر: مسعود
  
   زن؟ایده  مرـ
  

  . مردهشترشیب: مسعود
  

   زن ؟ایباالخره مرده !  مرده؟شترشی بی چیعنی: سورن
  

  ! بگم؟یچه جور... دی دونیم. نجاستینکته ا... گهی دنیهم: مسعود



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

102

  
  !میشی مواجه می با چمی هست بگو الاقل بدونیاگه مورد: سورن

  
در نگاه .  درصد زنیتاد درصدش مرده، س هفی گفت حدودی دوستم م"دو جنسه ست" اروی دینیبب: مسعود

  .دیشی نمیچیاول متوجه ه
  
 جور آدما خوشم نی ادنیاز د. نداشتمیاحساس خوب!  شدی رفتن، کامال منفی حرف مسعود حسم برانی ابا
  .ادینم
  

   درصدشو گرفتن؟قی انقد دقیحاال چه جور: سورن
  

  .یگفتم حدود! ابله: مسعود
  

  ه؟یاسمش چ: سورن
  

  ."رمحمدیام"کر کنم ف: مسعود
  

مسعود زنگ .  بودیمانی سی با نمایمی قدبای تقری دو طبقه ی خونه هی. می کندای خونه شو پمی تونستباالخره
  . رو زد و در باز شدفونیاونم آ.می ازش چند تا سوال بپرسمی خوایزد و گفت که م

  
 نفر درو کامال هیتا تق به در زد و فورا سورن چند .  ذره باز بودهیدر آپارتمان .  اولی طبقه می رفتی مدیبا

 روشن بود و چشماش یموهاش قهوه ا.  و هفت ساله بودستی پسر حدودا بهی. باز کرد و بهمون سالم کرد
اگه بهم نگفته بود طرف دو .  گفتیمسعود راست م.  بوددی سفیلیپوستش خ.  بودی همون رنگبایهم تقر

 و ستی بییرای پذهی.  بودکیخونه ش کوچ.  خونهی تومیرفت ییسه تا. دمی فهمیجنسِ ست عمرا اگه م
 هی اتاق خواب هم یتو.  اتاق خواب که درش کامال باز بودهی اُپن کنارش و ی آشپزخونه هی با یچهار متر

  .تخت دو نفره گذاشته بود
  

 هی و میهم رفتما .  بوددهی چی رو پشتییرایدور تا دور پذ.  از مبلمان هم نبودیخبر.  بودی ساده ای خونه
 ی کرد متوجه شدم صدای می داشت باهامون احوالپرسیوقت.  اونم اومد رو به رومون نشستمیگوشه نشست

  . ذره زنونه بود اما خب مشخص بودهیالبته .  دارهیزنونه ا
  

 هی.  هم زدهبی که بهش آسفتهی مبی عجی اتفاقای سرهی برادرزاده م ی براشهی میراستش چند وقت: مسعود
  ...دی مون کنیی نداره راهنمای خواستم اگه اشکالیم.  کردی شما رو بهمون معرفنفر

  
  . شناسمیبرادرزاده تون رو م: رمحمدیام
  

  . سپارمیچون چهره ها رو خوب به ذهن م. دمشی بودم قبال ندمطمئن
  

  از کجا؟: سورن
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  ! آقا بهراد؟ی کنفیعر که واسه ت افتاده رو تیی از اتفاقایکی شهیم. دمیوصف شونو شن: رمحمدیام
  

  .نه:  مسعود جواب داد؟یاسم بهرادو بهش گفته بود:  به مسعود گفتیواشکی سورن
  
   افتاده؟ی چه اتفاقدی دونی چطور نمدی شناسی و منو مدی دونی شما که اسم منو مـ
  
 دونم یمن م که یزی که افتاده با چی تو از اتفاقفی تعردیشا. میبذار راحت تر با هم حرف بزن: رمحمدیام

  . خوام از زبون خودت بشنومیم. متفاوت باشه
  

 ی به اتاق نگاه می من هر از گاهیفای تعرنیح.  کردمفی خالصه براش تعریلی رو خری اخی از اتفاقایبعض
  .کرد

  
  ! ها از طرف اجنه ست؟تی اذنی ادی کنی فکر مه؟ی نظر شما چری تفاسنیبا ا: مسعود

  
  ! هستی مشکلهیحتما ... ه بلادیبه احتمال ز: رمحمدیام
  

  ؟یچه مشکل: سورن
  
 کی اجنه و آدم قرار داد که جن ها نتونن به آدم نزدنی فاصله بهی دی خدا آدم رو آفریوقت: رمحمدیام

  !ی بردنی فاصله رو از بنی که ای کردی کارهی تو حتما یول. بشن
  
فقط دوست دارم از . فتهیقا واسم م اتفانی کار کردم و چرا ای دونم چیمن اصال نم!  جاستنی نکته همـ

  .شرّشون خالص شم
  
متأسفانه )  لبخند زد و گفتهی.( کشهی ذره طول مهی کنم دای رو براتون پلشی دلدی خوایاگه م: رمحمدیام

  !ستیاالن منبع اطالعاتم در دسترس ن
  

  !د؟ی بزندی تونی نمی حدسچیه: سورن
  
 دو دست ی از شمار انگشت هالشیدال...  وجود ندارهیادی زلی اتفاقا دالنجوری ایدر کل برا: رمحمدیام

 باشه که یبی تونه به خاطر آسیم. می رو رفع کنهی تا قضهی کافهی چلشی دلمی که بدوننیاما هم. هم کمترن
  ...دیشما به اونها زد

  
  ؟یبیمثال چه آس: سورن

  
  . به طور ناخواستهالبته... دی شون کرده باشی زخمای... دشونیمثال سوزونده باش: رمحمدیام
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 ی دونم کجاست رو زخمی و نمنمی بی که نمیزی تونم چیمن چطور م! ست؟ی به نظر خودتون مسخره نـ
  !کرده باشم؟

  
 چاقو هی ی اتفاقیلیمثال خ.  کردن روحشون هم باخبر نبودهی جن رو زخمهی که یی کساشتریب: رمحمدیام

 اونا تو ی ولینی بیدرسته تو اونا رو نم.  جن خوردههیبه  از خونه پرتاب کردن و از قضا ی گوشه اهیرو به 
باز هم . ( ش کننی نامرئتونن ی منی همیبرا... فهی لطیلیاما خ... اونا هم جسم دارن... ننی بیرو م

  . کنمقی تحقدیگفتم که با.  نکرده باشنتی اذلی دلنیممکنه شما رو به ا) نگاهش به سمت اتاق بود
  

 خودش ی خونه ی کار کنه که بتونه شب رو راحت توی بهراد چدی کنی مدایپ لشویتا شما دل: سورن
  !بگذرونه؟

  
  . خونه ش بمونهی چند روز بتونه تونی ای که تودمی بهش میزی چهی: رمحمدیام
  

  !د؟ی کنیچرا انقد به اتاق نگاه م! دیببشخ: مسعود
  
  . بخورننی زمهوی که نمین انگرا.  کننی می تخت بازیراستش دو تا بچه جن دارن رو: رمحمدیام
  

 ی جمله نیبا ا. رونیدوست داشتم زودتر از اونجا بزنم ب.  کردی خونه ش داشت اعصابمو خورد مطیمح
  . کردشتریآخرش هم استرسمو ب

  
  . جاش بلند شد و رفت داخل اتاق خواباز
  

  !ه ترسم کارمون به احضار جن بکشیم! م؟ی برگهی دستیبهتر ن:  آروم به ما گفتسورن
  

  .منم موافقم: مسعود
  

 نیا: دادش به من و گفت. دستش بودیزی چهی.  اومدرونیاونم از اتاق ب. می از جامون بلند شدیی تاسه
  . توئهیبرا

  
االن :  گفتنم،ی خواستم پارچه رو کنار بزنم و توش رو ببیم.  بوددهیچی بود که دورش پارچه پیزی چهی

 رو با چوب روشن کن که شیآت.  درست کنشی آتهی و اطیح یامشب ساعت دوازده برو تو. بازش نکن
 ری بذار زنوی رفت و هنوز زغال ها قرمز رنگ بودن ای رو به خاموششتی آتیوقت. یزغال هم داشته باش

  .زغال ها
  
  . ممنونـ
  

  م؟ی کنمیچقد تقد: مسعود
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 دای رو پلی که اگه دلدیبد شماره تلفن به من هیفقط . رمی نکردم که پول بگیهنوز براتون کار: رمحمدیام
  .رمیکردم باهاتون تماس بگ

  
. میدی دم در آپارتمان و کفش هامونو پوشمی اومدمی کردیباهاش خدافظ.  خودش رو دادی شماره مسعود

  . با شما کار دارمهی چند ثانهیمن ! دیببخش:  که گفتنیی پامیچند تا پله رفت
  

  .امی من االن منیاش می تودیشما بر: سورن گفت.  سورن بودمنظورش
  

  . اومدقهی و سورن هم بعد دو دقنی داخل ماشمی و مسعود رفتمن
  

  .می برفتیراه ب: سورن
  
   کارت داشت؟ی چـ
  

 من و تو هم داشته باشه که اگه مسعود نتونست جواب بده به ما زنگ ی خواست شماره یم... یچیه: سورن
  .بزنه

  
   بود؟نی فقط همی مطمئنـ
  

  .آره: سورن
  
  !ستیحرفاش هم برام قابل درک ن. ومدی من اصال ازش خوشم نیراست... ی تو بگی چ هرـ
  

 ی اسمت هم میدیمگه ند!  تو حلقتزمی ری دندوناتو م،ی از منطق دم بزنیبهراد اگه بخوا: مسعود
  دونست؟

  
  !تازه اگه تونست مشکل رو حل کنه حسابِ.  بهش رسونده باشهی نفر اتفاقهی دی شاـ
  

  . بودنیفضاش سنگ.  داشتمیتو خونه ش حس بدمنم : سورن
  
  !د؟ی کنی اتاق باور می توی جن های شما حرفشو درباره ـ
  

   !ستی ندی بعادی ززای چنیاز اون آدم ا...   دونم واینم: سورن
  

 واقعا با اجنه دیشا.  کردی میآدم توش احساس ناراحت.  بودنی خونه ش سنگیبه قول سورن فضا: مسعود
در ارتباط.  

  
  .شهیتا اون موقع معلوم م...  تونه واسه من بکنهی کار می چنمی ببدی باـ
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  !م؟ی کار کنیناهار رو چ... الی خیب: سورن
  

  .وقت ناهار ندارم.  کننی برم شرکت و گرنه اخراجم مدی باعیمن که سر: مسعود
  

  . خودمیپس ما رو برسون خونه : سورن
  

  . رفتادهی رو به سورن داد و پنی ماشچید و سو کردای خونه پی من و سورن رو جلومسعود،
  
  ! به نظرت نعل اسب با نعل خر فرق داره؟ـ
  

  ؟یواسه چ!  دونمینم: سورن
  
   اسب؟ای بهم داده مال خره رمحمدی که امی نعلنی انمی خواستم ببی مـ
  

  . و کنار من نشسترونی مشتاقانه از آشپزخونه اومد بسورن
  

 یبه نظرت روش چ.  خر بودنش فرق داشته باشهای کنم مال اسب یفکر نم!  نعل بود؟نم،یبب... اَ: سورن
  نوشته؟

  
  .فکر کنم سر کارمون گذاشته...  نامفهومهزی چهی.  قرآن باشهی از سوره هاادیبه نظر نم.  متوجه نشدمـ
  

  !  نهای هی سر کارشهیمعلوم م... شی آتی تومشی ندازیباالخره م: سورن
  
  ؟ی گذاشتیر چ ولش کن، ناهاناروی اـ
  

  ؟یستیخوشحال ن.  دخترعمه تههیفردا شب عروس... الی خیب. می هم داریتن ماه... برنج دم کردم: سورن
  
  !مسعود که نگفت فردا شب! من چرا خوشحال باشم؟!  نهـ
  

 یلی خی مدل موهی فردا شب یاتفاقا برا... مسعود به من گفته بود قبال.  گفتمیزی چهی ینجوریهم: سورن
  .ل واست در نظر گرفتمباحا

  
  . بار واسه هفتاد پشتم بسههیهمون ...  خوادینم!  نه تو رو خداـ
  

  ... ترهی رسمیلیخ.  دفه فرق دارهنیبه جون تو ا: سورن
  
تو درست ... آره بابا!  کنم؟ی بود؟ اصال من چرا دارم با تو بحث میمگه اون دفه رسم!!  تر؟ی رسمـ
  .یگیم
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 هنوز خسته بودم، به شبیمن که از د. میدی و تا غروب خوابمین هر دو مون چپه شد از ناهار، من و سوربعد
 می برمی گرفتمی شده بود تصمکی تاربایغروب هم که هوا تقر. رمی خواب رو بگی تونستم جلوی نمچوجهیه

  ... بوداحمقانهگرچه واقعا ! می من تا آخر شب مراسم نعل رو با حضور هم برگزار کنیخونه 
  

  !اد؟یبهراد تو خوابت م: سورن
  
  . نهـ
  

  !ادی دوازده شبه و منم خوابم نمکیاالن نزد! بِیعج: سورن
  
  ؟یمسخره کرد!  هایدیبعد از ظهر پنج ساعت خواب! بِ؟ی ش عجی چـ
  

... شی آتی تومی نعلِ رو بذاراروی نی امیاول بر.  دارمشنهادی پهی شه؟ی می کردم چرا عصبیشوخ: سورن
  . کنمی تو کار می موهای بعدش من روادیچون خواب مون هم نم

  
  ؟ی ذاری مهی چرا از من ماادی تو خوابت نمـ
  

  ...ستی نمی حرفا حالنی من انیبب: سورن
  
  ! کامال مشخصهـ
  

  . تا چوب هاش زغال بشه ساعت از دوازده هم گذشتهم،ی روشن کنشی آتمیپاشو بر:  و گفتدی خندسورن
  

 هی. می چوب داشتاطی حیخوشبختانه تو... می روشن کنشی تا آتاطیح ی تومی رفتگهی کردم و با همدقبول
  . تا چوب ها زغال بشنمی کنارش و منتظر شدمی و نشستمی روشن کردکی نسبتا کوچشیآت
  

  .می هم بکشونی کم قلهی زغال ها نی امشب با اهیفرصت خوب: سورن
  
  .ادی هام فشار مهی کشم، به ری من که نمـ
  

  هو؟ی شده ی حاال چ،ی کشی مگاری سیار دکسرهیتو که : سورن
  
 یاصن تو با من چ.  خواب سکته کنمی بود توکیاون دفه نزد.  ترهنی سنگونیدود قل.  فرق دارهگاری سـ

  ...تو بکش! ؟یکار دار
  

  !ساعت چند؟... یهر جور راحت: سورن
  
  . زغال هاریبذارش ز. قهی دقستی دوازده و بـ
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  .گه من بذارم اثر نکنه ادیشا...  تو بذارشایب: سورن
  
  . باشهـ
  

 غی جی از دور صداهیبعد از چند ثان. چوب زغال ها رو هل دادم روشهی و با شی آتی رو گذاشتم تونعل
  . بودفی خفیلیصدا خ.  ها بوده باشههی از همسایکیحدس زدم . میدیشن
  
  !مش؟ی سرد شد ببری وقتای جا باشه نی هممی نعل رو بذارـ
  

 خونه، می برایب.  جا باشهنیفعال بذار هم...  ندارهیالبد فرق.  نگفتیزی محمد که چری امارویاون : سورن
  .با موهات کار دارم

  
 دفه هم نیاجازه دادم ا...  نداشتیتی برام اهمادیمنم ز.  شد از دست سورن فرار کردی رقمه نمچیه

  ! زنهیمو کج و کوله م موهاشهیهم...  محل مونهشگاهیحداقل بهتر از آرا. موهامو کوتاه کنه
  
 هی... اطرافش هم خورد زد.  خورده کوتاه کرد و همه ش رو باال زدهی بار سورن جلو و وسط موهام رو نیا
  ... بهتر شدهیلی دفه خنی کنم ایفکر م.  زدی موهام رو هم مش سورمه ای جلوی کهیت

  
  . قشنگ ترهیسورمه ا.  دوس دارمشتری بنویا...  آرهـ
  

  ! بزنم؟ی کُل موهاتو سرمه ایا خویم: سورن
  
  .هی کافنیهم! دم؟یباز تو روت خند. گهی نه دـ
  

  . کردمیاصن فکر نم! ی شدیی عجب هلویول: سورن
  

... ی گفتنویاون دفه هم هم...  ُگهم انقد خوشگل باشهی افهی قی کردیفکر نم:  قطع کردمعی سرحرفشو
  .رمی نگرادی اید که به موهام زی که به گندی گی منوی همشهیکال هم

  
  .رنی گی تومن ازت نمی کمتر از سرونی مدل رو بنیهم. یاقتی لی بیلیخ: سورن

  
  ! پول بدم؟دی االن بایعنی ـ
  

 مو خورده یفقط پاشو برو حموم چون حواسم پرت شد و کل. یستیتو پول بده ن. نه، دستت درد نکنه: سورن
  .یشی متی اذیاگه نر...  لباستی توختیر
  

 بار سورن هی قهی حموم بودم هر چند دقی تویوقت. رمی دوش بگهی شب بود که رفتم می و نکی کی نزدساعت
  . راحت بشهالشی دادم تا خی و من جواب م"؟یبهراد هست" :دی پرسی زد و میچند تا تق به در م
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 یحس م حرف زدن هنوز یبعد از کل.  نداشتمیلیگرچه تما.  رو عَلم کردونی از حموم سورن بساط قلبعد
 و تا خرخره مست می بشه مشروب آوردلی اون شب مون تکمشی که عنی ایبرا. ادی خواب مون نممیکرد
 خواب مون ال اصگهی و دمی و مشروب خوردن هر دو مون سر درد گرفتدنی کشونی قلیبعد از کل. میکرد

تا سر درد ... میم بزن و قدرونی بمی داد برشنهادی صبح بود که سورن پمی ساعت چهار و نکینزد.  بردینم
  ...مون هم بپره

  
 خورده سرد بود اما هیهوا . می زدی اطراف خونه قدم می کوچه باغ های تومیداشت.  بودشی گرگ و مهوا

 میدی رسی جاده خاکهیبه . می راه رفتمی بزنی کدوم حرفچی که هنی بدون اقهیچند دق.  نداشتیتی اهمادیز
  . درخت بودی دره کلی که توقی عمی ش هم دره گهیرف د طهی طرفش سنگ و صخره بود و هیکه 

  
  ! نشده؟مونی که به تو جواب رد داده پشنیبه نظرت نسترن از ا!  سوالهی: سورن

  
  .دمی نرسیچی م به هی زندگیچون من تا االن تو... دی بعیلی خـ
  

دختر بودم حتما از تو اگه من . ستی که پول نزیتازه همه چ!  کار کردن؟ی چهیمگه بق...  بابایا: سورن
  . کردمی میخواستگار

  
  ... گفتیداشت پرت و پال م!  سورن اثر کرده بودی روی مشروبِ حسابنی کنم افکر

  
 شون، هیسورن حدس زد پسر همسا.  نفر اسم سورن رو صدا زدهی که می مشغول حرف زدن بودنطوریهم

  . دارنکی سالم و علگهیچون با همد.  باشهیمهد
  

  !؟یی تو،یمهد:  بلند گفتیصدا هم با سورن
  

 اون ی پاهامون تویبه جز صدا. می رفتی و فقط راه ممیحرف هامون رو قطع کرد. ومدی نی جواباما
 ی که سورن رو صدا ممیدی که همون صدا رو شنمی رفتی راه منطوریهم.میدی شنی نمگهی دی صدایکیتار
 که نی اتا ومدیبازم جواب ن! ؟یدیجواب نم چرا ؟یی تویمهد: دوباره سورن جوابش رو داد و گفت. زد

  . کردی داد اون صاحب صدا سکوت می که سورن جواب میاما وقت. چند بار سورن رو صدا زدن
  

تو هم صدا " دی راحت بشه از من پرسالشی که خنی ایبرا.  لحظه فکر کرد چون مست، توهم زدههی سورن
 دوباره سورن رو دن،ی و جواب نشندنیچند بار صدا شن کردم، باالخره بعد از دیی و من تا"؟ی شنویرو م

  د . بار سورن منو صدا زنیاما ا. صدا زدن
  
  ؟ی ترسی بگم نمیزی چهی! بهراد:  گفتو
  

  .نه:  اما گفتمدن،ی شد، قلبم شروع کرد به تند تند تپخی بدنم سی از ترس موهادمی جمله رو شننی تا امن
  

هر ... قِی عمیلی طرف که دره ست و خنیچون ا...  اجنه ستی صدامی شنوی که میی صداهانیا: سورن
  !ادی هم نمیی پای صداچی و هشهی مدهی صخره ها شننی اون صدا از بمیریچقدر هم که جلوتر م
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 به ی کمیدی که نفهممیدیانقدر تند دو... دنی به دومی شروع کردیکی اون تاری حرف سورن تموم شد توتا

  !میدیخونه رس
  
  !زد؟ی جن داشت تو رو صدا مهینظرت واقعا  به یعنی ـ
  

به هر .  باالستیلی جن ها خدی تقلی جا خوندم قوه هی من ؟ی خونیمگه تو کتاب نم... گفتم که آره: سورن
  ! دونم چرا منو صدا زد؟ی نمیول.  حرفا رو ندارهنی صدا که ادی تقلهی گهید. انی تونن دربی میشکل

  
 اگه ،یی دستشورمی من منیبب!  دونه؟ی چه میکس!  زنمیبزنه سکته م دونسته اگه منو صدا ی البد مـ

  ...! کمکای بعیسر.  برهی داره منو میزیچ... ی،آلیصدات زدم بدون که جن
  

  .باشه برو: سورن
  

... دمی ترسیکمتر م. شمهی که سورن پنی راحت بود از االمی خیی جوراهی.  هنوز کامال روشن نشده بودهوا
  . کنمی خونه زندگنی ای بمونه و من بخوام تنها توینجوری که اوضاع همدمی ترسی هم منیاما از ا

  
 روشن کرده شی که آتییرفتم اون جا.  بردارماطی گفتم برم و نعل رو از کنار حی و برگشتنیی دستشورفتم
ل  زغاونی قلی که براشبی سورن، ددیفکر کردم شا. نعل سر جاش نبود.  و زغال ها رو کنار زدممیبود

  ...برگشتم خونه. برداشته، نعل رو هم با خودش برده باشه
  
  ! نعلِ کو؟ـ
  

  .ارشیبرو ب... اطی حیتو: سورن
  
  ش؟یوردی نشبیتو د!  نبودـ
  

  !دست نزدم.  داغ بودیلینه بابا، اون موقع که من رفتم زغال بردارم خ: سورن
  
   برده؟ی پس کـ
  

  !ومدی نمی کسی نعل خونه هی بردن یمطمئنا دزد برا.  شد فکر کردی مزی چکی به فقط
  

  ...رشوه... هیمثال به عنوان هد!  بود که اونا ببرنشنی ای کال اون نعل برادیشا: سورن
  
  ! داشت؟ی آخه چه ارزشـ
  

 خواب یاگه تو.  کشهی مغزم نمگهید.  فکر کردن، بخوابمی االن به جادمی محیترج...  دونم واینم: سورن
  .م کنتوسط اجنه کشته شدم حالل
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  .نطوریتو هم هم...  باشهـ
  
 که به خاطر من چارهیسورن ب. میدی ترسی اما هر دومون واقعا ممی زدی حرفا رو منی ای که به شوخنی ابا
  . خونه بخوابِنی ای شد توی افتاده بود و گرنه عمرا اگه حاضر مریگ
  

 داری خواب و بیتو. تر بود چون از همه جا دل باز می بوددهی خوابییرای پذیتو.  شش صبح بودساعت
 که دقت کردم نیدو سه بار تکرار شد اما هم.  زنهی مواری نفر داره با انگشت، تق تق به دهیاحساس کردم 

  . خوابم بردقهیصدا قطع شد و بعد چند دق
  

***  
  

  نفر سمت راستم نشسته و به طرف چپم خمهی لحظه حس کردم هی.  بودمدهیطاق باز خواب.  ظهر بودکینزد
  . چاقو روم خم شدههی سورن با دمی چشمامو باز کردم دعیسر. شده

  
  ؟ی کنی می چه غلطی داری بگشهی مـ
  

  .دمی کشیداشتم با چاقو دورت خط م...  کردمدارتیب! دیآخ ببخش: سورن
  
   بشه؟ی که چـ
  

خواب  ی دورت با چاقو خط بکشم که جن ها توی خواب بودی گفت وقترمحمد،ی گفت، امارویاون : سورن
  . نکنتتیاذ
  
 خواد ی نمگهی د،ی کردداریتو که منو ب... حاال برو کنار بذار پاشم! ارهی فکر کردم جنِ اومده دخلمو بـ

  .یخط بکش
  

  ! اند؟یبه نظرت جن ها چه شکل: سورن
  
  .شترِی بنهی زمنی در ای جنابعالی که مطالعه نیمثل ا!  دونمی چه مـ
  

  .ارن جن ها سم دگنیمثال مردم م: سورن
  
  .مگه خر و گاون که سم داشته باشن!  فکر نکنمـ
  

  . سم داشتن و حالتو گرفتنیدی دهوی!  نکننیاووو توه: سورن
  
   نه خوبه؟ای سم داره نمی کنم ببی جنِ خََفم کرد دقت ماروی دفه که نی باشه اـ
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  . ش رو بهم بگوجهی حتما نتیاگه بعدش زنده موند: سورن
  
 می خوایاصن مگه اونا من و تو رو دعوت کردن که م! م؟ی شالی خی رو بهی عروسنی اشهی نمی راستـ
  ! مون کنن؟طی و خمینکنه بر! م؟یبر
  

 هوا دعوت ی که ما رو از روستی نماری مسعود بایثان. دمی نقشه کشیاوال که من واسه شام عروس: سورن
 تو یناسالمت...  کهرونیزنت ب ندای که دعوت نکرده بودن، نممیریبعدم گ. کنه، البد بهش سفارش کردن

  .ی عروسییپسردا
  
  ؟ی عروسم، تو چیی من پسرداـ
  

 یمسعود گفت عروس. ی شوکه نشهوی مهم بهت بگم زی چهی یراست. ریسخت نگ... گهیمنم دوستتم د: سورن
  . اندی باغ گرفتن و زن و مرد قاطیرو تو

  
  !ی روشن فکری ِفه نی از اادیچقد بدم م! لعنت...  اَهـ
  

   خواستن؟ی جورنی داماد ای خانواده دیشا: رنسو
  
  !م؟ی نرشهینم. ستیمهم ن... ی هر خرـ
  

  . با مسعود حرف بزنی کنسل کنی خوایاگه م.  کاره امچیمن ه: سورن
  

***  
  

 بهش ی خوام چی بود مدهیفکر کنم فهم.  دادی زدم جواب نمی به مسعود زنگ میهر چ.  غروب بوددم
  . کردی و داشت موهاشو درست منهی آیسورن نشسته بود جلو! بگم

  
  ...دهی خودشه که جواب نمریتقص! م؟یری نممی چرا به مسعود بگگهی دـ
  

 ی خونه میاالن هم حاضر شو که بر.  رو موهام کار کردمیکل. شمی که ناراحت ماریاسم رفتن رو ن: سورن
  ... باغمیمن تا لباس درست و درمون بپوشم و از اون طرف هم بر

  
  . تنها بروی مشتاقیلی خ اگهـ
  

  !؟ی بپوشی چی خوای میراست. زود باش.  ندارهیبدون تو لطف: سورن
  
  ...به جز تنها کت و شلوارم!  دارم که بپوشم؟یاصن چ!  بپوشم؟ی چـ
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برو همون کت و شلوارت رو بپوش که . ستی نی رسمادیز. البته نه... ی اسپرت هم بزنپی تی تونیم: سورن
  .میبر
  

دوست داشتم نپوشم .  کنمی حال نمیاصال با شلوار پارچه ا... مخصوصا از شلوارش! ز کت و شلوار امتنفرم
 جلوه نکنم تی شخصی که مثل اون بنی ایبرا.  پوشهی نمی لباس رسمچوقتیاون ه. افتادموانی کادیاما 
  . شدم بپوشمیراض

  
 نه که اینده بودم کروات هم بزنم مو. ی و کروات مشکدمی پوشدی سفراهنی پهی رو با می و شلوار مشککت

در واقع با اون ...  به نظر برسمی رسمیادیمنم قبول کردم اما دوست نداشتم ز.  داد بزنمشنهادیسورن پ
سورن .  سورن تا آماده بشهی خونه میرفت.  خورده شُل بستمهی کروات رو نی همیلباس ها راحت نبودم برا

 چند سال نی ایتو.  اسپرتی با کت مشک،یسی با نوشته ها انگلدی شرت سفی و تدی پوشی مشکنی شلوار جهی
 من یبرا.  کم ندارهیچیبه نظرم ه.  خوردمی ش رو می حسرت زندگشهیکه با سورن دوست بودم هم

 سورن سبزه و یرنگ چشما! ستمی نخوشگل داره که متاسفانه خودم چندان تی اهمیلی بودن خافهیخوش ق
پوست . ادی اما به صورتش مستی نکی کوچادیز... دماغش هم خوبه. ه داری درشتی حال چشمانیدر ع

فکر کنم .  فرمهی هم روکلشی کنه و البته هی که اکثر مواقع رنگشون می پر کالغی داره و موهایدیسف
بر ...  دارنکی باهاش سالم علشترشونی بییه جورای دانشگاه طرفدار داره و ی دخترانی بنی همیبرا

  !خالف من
  

 و خودش می سورن رفتنیبا ماش.  شده بودکیهوا کامال تار. می شدی دل کند و راهنهی سورن از آهباالخر
باغ .  اونجامیدی رسقهیبعد چند دق. چون آدرس سر راست بود، حفظش کرده بود. هم پشت فرمون نشست

 ی جا براهی یبدبختبا .  پارک شده بودنی ماشی باغ کلیجلو.  شهر بودی مشهور حوالی از جاده یکی یتو
  .می شدادهی و پمی کرددایپارک پ

  
  ! نکنه راه مون ندنمیما که کارت ندار! یزی چهی یراست: سورن

  
  ...شهی خوب میلیاتفاقا خ!  بهترـ
  

  . مجوز ورودمونو صادر کنهادی زنم مسعود بیاالن زنگ م: سورن
  
  .دهی جواب نمـ
  

 یجواب منو نم!  مسعودنی اهیعجب نامرد.  در باغی جلوادی به مسعود زنگ زد و ازش خواست بسورن
 مسعود بهمون اجازه ی و به واسطه می و ما هم جلو رفتی در ورودی مسعود اومد جلوهیظرف چند ثان. داد

معلوم .  شناختمی مهمونا رو نمشتریب.  شلوغ بودیلی کردم باغ خی که فکر میزیبرعکس چ.  ورود دادنی
 مهمونا ی هی و دورتر از بقمیمن و سورن و مسعود رفت! ره بزنم به تخته دایتی پر جمعیبود داماد خانواده 

 کت اسپرت هی...  بوددهی کت پوششهیبرخالف هم. دمی رو دوانی کتی اون جمعی لحظه توهی یبرا. مینشست
.  هم کنارش بودرضایعل!  کردهفیپ خودش کی هم واسه تیمطمئنم کل.  شده بودی خرس قطبیکپ. دیسف

 من با یکال خانواده ... یچیکروات هم که ه.  بوددهی پوشی طوسراهنی با پی و شلوار سرب کتهیاونم 
  ! انگانهیکروات ب
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   پوشه؟ی نمی کت و شلوار مشکچکسی ما هلی تو فامی دقت کردـ
  

 یحت. میدی پوشی جمع که فقط ما سه تا کت مشکنی ایتو.  بردمی وقت بهش پیلیآره، اتفاقا خ: مسعود
  .دهی نپوشیشکداماد هم م

  
  ده؟ی پوشیچه رنگ: سورن

  
  .دیسف: مسعود

  
  ! بپوشه؟دی سفدی عروس بادونهیهنوز نم! خاک بر سرش: سورن

  
 ذوق اومد به همه ی با کلروزید. هیلباسش کرم! دهی نپوشدی آخه عروس هم سفامرزهیخدا پدرتو ب: مسعود

  .نشون داد
  

  !م هم آبگوشت؟نکنه شا!  زنن های منیری کم شهی التونیفام: سورن
  

  . رسهی مزای چنیعقل شون به ا. راحتالتینه خ:  و گفتدی خندمسعود
  

 همه رو شهیسورن هم که مثل هم.  شد و همه شروع کردن به بزن و برقصلی مهمونا تکمتی کم جمعکم
  کردی فکر مدی دی ما رو میهر ک. میدی خندی میی کرد و سه تای مفیسوژه کرده بود و واسه ما هم تعر

 ی شناخت و با اونا کاری مبای ما رو تقرکی نزدیالیالبته سورن فام.  گذرهی داره بهمون خوش میلیخ
 سورن زد به دست من و هوی. دی ترسی خورده ازش مهی کرد و هم یهم مراعات مسعود رو م... نداشت

  .ادی داره مقتیرف: گفت
  
.  سمت ماومدی نسترن داشت مقایدق. اه کردم کرد نگی که سورن اشاره می که تابلو نباشه به سمتی جورهی
 خواد ی دلش میهر چ! البته به من چه؟! ومدی بود که اصال بهش نمدهی هم پوشی کت و دامن صورتهی

  ...بپوشه
  

  . ما نشستزی پشت م،ی صندلهی ی و رواومد
  

 دی باگهید. ی شدپیماشااهللا چقدر هم خوشت. دمیچه عجب من شما رو د! ریبه به جناب ماکان کب: نسترن
  .می باال بزننیواسه ت آست

  
  !! ارهیخدا اون روز رو ن: مسعود

  
ما هم سکوت کرده . اصال حوصله ش رو نداشتم. البته همون بهتر...  نزدی نسترن با من و سورن حرفکال
  . و زودتر زحمت رو کم کنهمی که با حضورش معذبمی دادی نشون ممیداشت. میبود
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  چه خبر؟: مسعود
  

  !یی دای برقصدی شما امشب بایراست...  وانی عروس و دوماد مگهی دی قهیچند دق: نسترن
  

  ! مامانم؟ایرو چه حساب؟ من بابام رقاص بوده : مسعود
  
 هینسترن هم .  خندهری ذهنم نقش بست و زدم زی پدربزرگ و مادربزرگم توری حرف مسعود تصونی ابا

  ...چشم غره بهم رفت و ادامه داد
  

  !رنی گیهمه دارن سراغتو م...  اون طرفیای چرا نمییدا: نسترن
  

   کجاست؟وانی کیراست! نن؟ی منو ببانی اند چرا خودشون نمدنمی مشتاق دیلیاگه خ: مسعود
  

 خوشگل رو رد یفعال داره درخواست دختر خانوما.  سرش شلوغِوانیک:  گفتی با حالت مغرورانه انسترن
  . کنهیم
  

  !؟ی عروسومدهیمگه ن: دی با تعجب پرسمسعود
  

  . اشاره کردوانیبه طرف ک... اونجاست! چرا چرا : نسترن
  

  !نمی بی نمی جمع دختر خوشگلنی ای من تویول: مسعود
  
 زد ی تونست مینسترن اگه م.  منم خندم گرفتدم،ی لبخند سورن رو دی کردم نخندم اما وقتی سعیلیخ

  . رفتعای کرد و سریظ موقتا خدافنی همی بهش برخورد برایلیخ. تو گوش مسعود
  

  . مسعود شروع کرد به زنگ زدنلی موبانی حنی همدر
  

  جانم؟: مسعود
  
   ...ـ
  

   بود؟یخب چ! ن؟یگی میجد: مسعود
  
   ...ـ
  

  .دمیبهتون خبر م.  هماهنگ کنمدی من بایول. آهان باشه: مسعود
  
   ...ـ
  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

116

  .خدافظ: مسعود
  
   بود؟ی کـ
  

  . کردهادی رو پلیگفت دل. رهی جن گاروی: مسعود
  
  ه؟ی چلشی دلـ
  

  .نهی و خونه تو ببادی حتما بدیگفت با. پشت تلفن نگفت: مسعود
  

  !نگفت چرا؟: سورن
  

  بهش آدرس بدم؟!  کار کنم؟یحاال چ. دهی محی اومد توضینه، گفت وقت: مسعود
  
 یعلوم تواز قرار م!  نبودی نداشتم اما چاره ایحس خوب.  خونه مادی نبودم که اون بی دلم اصال راضیتو
  . بودنی روم همشی تنها راه پتی وضعنیا

  
  .بهش آدرس بده.  باشهـ
  

همون .  دادی نمری بارش بود انقد طول و تفسیزیبه نظر من اگه چ!  کنه؟ی تونه کاریبه نظرتون م: سورن
  . گفتی اول راه حل درست رو بهمون میدفه 

  
 داره که یزی چی جنهی حتما خودش "ستینمنبع اطالعاتش در دسترس " اون روز گفت ادتونهی: مسعود

  !رهی گیازش اطالعات م
  

  .زای چنی خورد ای ش هم مافهیبه ق. بهش فکر نکرده بودم!  هایگیراست م: سورن
  
  ! تونه فورا احضارش کنه؟ی نمیعنی اگه جن هم داشته باشه ـ
  

  . دونهی چه میکس.  باشهشی از اصرار کاردیشا: مسعود
  

  .می کنقی درباره ش تحقدیبا.  زنهی مشکوک میلی خاروی نیدر هر حال ا: سورن
  

  ...گهی دیکی شی پمیری کنه میفوقش هم اگه نتونست کار! ت؟یمگه اومده خواستگار: مسعود
  

 اما می کردم که بری به سورن اصرار میه.  نشستن نداشتمی حوصله گهی محمد دری از زنگ زدن امبعد
 تا شام منتظر موندم و بعد از شام به زور سورن یلی میبا ب. میبعد بر و می داده بود شام رو بخورریسورن گ

  .می اومدرونی و از باغ بمی کردیبا مسعود خدافظ! رو از جاش کندم
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  . شدم که برم برقصمیتازه داشتم وسوسه م: سورن
  
  .ی و خودت بمونی رو به من بدچی سوی تونستی مـ
  

  ... نداره آخهی بدون تو لطفدنیرقص: سورن
  
  ! بکنه؟ی تونه کمکی مرهی جن گاروی نیبه نظرت ا... الی خیب!  بار دومم باشه؟نی که ادمی رقصی من کـ
  

  !شهی می فردا چمینی ببدیبا. دهی جا قد نمچیاالن عقلم به ه.  دونمینم: سورن
  
  . خودتی برو خونه گهی امشب دـ
  

 گهی کرد از فردا شب ددای پیاه چاره ااگه ر. گهی می چاروی فردا نمیبذار بب. ستی نیفکر خوب: سورن
  .امینم
  

 دکترِ خوردم ی اون قرص و داروهای خونه از همه میدی که رسنیهم.  من موندشی باز هم شب رو پسورن
 ی هم با لشکرش به خونه م حمله می بود که فکر کنم اگه زعفر جنادیاونقدر اثر قرص ها ز. دمیو خواب

  ! شدمی نمداریکردن ب
  

حدس زدم .  زدی حرف ملشیداشت با موبا.  شدمداری سورن از خواب بیصبح بود که با صدا ُنه ساعت
 که نشستم نیهم.نِی کم سنگهی بودم حس کردم دماغم دهیهمون طور که دراز کش. مسعود پشت خط باشه

 اما از دسورن هنوز مشغول حرف زدن بو!  امروزی بدشانسنی از اولنمیا.  شرتمی تی روختی خون ریکل
 رفتم تا سر و وضعم رو درست عی و سرستیبا اشاره بهش فهموندم که الزم ن. جاش بلند شد تا کمکم کنه

  . سورنشیبرگشتم پ.  شرتم رو عوض کردمیصورتمو شستم و ت. کنم
  

  ؟ی خوریداروهاتو مرتب م: سورن
  
  ! شدی جورنی دونم چرا ای آره، نمـ
  

  . برهنیال از ب تا کی کل داروها رو بخوردیاحتماال با: سورن
  
  ؟ی زدیبا مسعود حرف م... دی شاـ
  

  .نجای اانی مارویآره گفت امروز غروب با اون : سورن
  
حس .  موضوع ناراحت بودم که دوباره خون دماغ شدمنیفکر کنم انقدر از ا! ی بدشانسنی از دومنمیا

  . نسبت بهش نداشتمیخوب
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 یسورن هم تو.  روز رو درس خوندمشتری کنم، ب موضوع رو فراموشنی که الاقل تا غروب انی ایبرا
 ی براینترنتی فروشگاه انهی خواست ببیدر واقع م...  نامه ش بودانی پای دنبال مورد مناسب برانترنتیا

  ! نهای نامه وجود داره انیپا
  
  ؟ی کرددای نامه ت پانی واسه پایزی چـ
  

  . برم به خاطرش تا تهرانشمیآخرش هم مجبور م... نه بابا: سورن
  
  .دمی ازش نفهمیچی بهم گفت اما هییزای چهیاون استاد راهنما !  کار کنمی منم موندم چـ
  

  .هیعیطب: سورن
  
 استرس دایشد.  هال و سورن هم رفت تا درو باز کنهیکتابمو پرت کردم تو. میدی زنگ رو شنی صداهوی

  . شدمی رو به رو مهی با قضدیبا...  نبودی چاره ایول. گرفته بودم
  

  .می کردکی محمد اومدن داخل و باهم سالم علری و اممسعود
  

  ...ارمی بیی چاهیبرم : سورن
  
  .نه ممنون:  محمدریام
  

  د؟ی کنیتعارف م: سورن
  
  . هم کار دارمگهی دیجا.  کشهی طول نمادیحرفام ز. نه اصال: رمحمدیام
  

  ...نیهر جور راحت: سورن
  
  !م؟یونجا حرف بزن اشهیم: محمد به هال اشاره کرد و گفتریام
  

 حال زای چنی کال با مبل و ادی فکر کردم شانی همیاونجا مبل نداشت برا.  هالی تومی و رفتمی کردقبول
 و مسعود هم رو به میمن و سورن کنار هم نشست.  خودش هم مبل نذاشتهی تو خونه نی همی کنه و براینم
  . محمد نشستری فاصله کنار امی ما، با کمیرو
  
  . نظر داشتریکل خونه رو ز.  کردی خونه نگاه مواری همش به در و د محمدریام
  
 که ییگفتم تونستم علت مزاحمت ها) اشاره به مسعود (شونی خدمت اشبیهمون طور که د:  محمدریام

  . کنمدای اومده رو پشی شما پیبرا
  

  .می بدونمی مشتاقیلیخ... بله: سورن
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 پرس و جو کردم بهم گفتن یوقت.  کنمی موضوع کار منی ای دارم رودمی شما رو دیاز وقت: رمحمدیام

  .نمی و خونه رو ببنجای اامی اصرار داشتم بنی همیبرا. مشکل از خونه تونه
  
  ه؟ی مشکل خونه چقای دقـ
  
  . خونه مشکل دارننی ای هاتون با بودن شما توهی که همسانهیموضوع ا: رمحمدیام
  
  .شهی ها از گور اون بلند مشی آتنی ای کردم همه یحس م! ی دونم چرا فکرم رفت سمت اسدینم
  
  .نمی بی مادی شون رو زیکی دایفقط جد...  ندارمی ها مشکلهی دونم با همسای که میی تا اونجاـ
  
 جا، نیاونا هم!  باهات مشکل دارنتی جنی هاهیدر واقع همسا.  ها نبودهیمنظورم اون همسا:  محمدریام
  . کننی می خونه زندگنی همیتو
  

  ه؟یخب مشکل شون با بهراد چ: مسعود
  
 ی و اونا از نسل جن هادی اعهی تونن حضور شما رو تحمل کنن چون شما مسلمون شیاونا نم:  محمدریام
  ... کنهی خونه زندگنی ای تونه توی گروه مهیمعتقدن فقط . ادیاز شما خوششون نم. هودنی
  

  !!! گروه هم اونا هستنهیو اون : سورن
  
 هم که واست افتاده یی اتفاقانی الیدل! ی شانس آوردیلیاگه تا حاال تو رو نکشتن خ. قایدق:  محمدریام
 قی هفت تا چاه عمی تو توی بد براتی رو با ندیهفت تا کل...  شوم کردنی دعاهی تو ی که اونا برانهیا

  .اطراف شهر انداختن
  
!  کارم تمومهگهی کردم دیس مح.  ناراحت شدم که بغض گلوم رو گرفتی حرفا به حدنی ادنی شنبا

  .ازشون متنفر شدم
  

  !م؟ی کار کنی چدیحاال با: سورن
  
  .دی ندارشتریمتاسفانه دو راه ب:  محمدریام
  

  ؟یچ: سورن
  
 اونا تو رو ای ی تو اونا رو بکشای یعنی.  کشته بشهیکی به دست اون یکی دی که بانهی راه انیاول:  محمدریام

  .بکشن
  

  کنه بهراد موفق بشه اونا رو بکشه؟به نظرتون مم: مسعود
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زور اجنه هم از زور ! ستنی نفر نهیاونا .  صفرِبای کنم اما احتمالش تقردتونی خوام ناامینم:  محمدریام

 رو بشی خواب هم ترتی تونن توی میحت.  مسلمون رو بکشنهی که ستی اونا مهم نیتازه برا... شترِیآدما ب
  .بدن

  
  ه؟ی راه دوم چـ
  
  .ی کنی اونا رو راضدی تو بایعنی. دی حل کنزی رو مسالمت آمهی که قضنهیراه دوم ا: د محمریام
  
  ! کار کنم؟ی چدی با؟ی چه جورـ
  
 دارن که با انجام شنهادیاونا سه تا پ... دهی انجام نمی اعهی شچی که به طور معمول هییکارا:  محمدریام

اگرم ...  کشنتی حتما میا اگه انجامشون ندام. یشی مشکالت خالص منی ای شون از شر همه یکیدادن 
  . ول نکردنرو خونه نی ای قبلیهمون طور که صاحبا.  کننی وقت ولت نمچی هی خونه برنیاز ا

  
  ! هستن؟ی چشنهادیو اون سه پ: مسعود

  
 هی که نهی هم انشیآخر. ی انجام بد" قتل نفس " که نی اای و ی کن" زنا" خونه نی ای تودی باای:  محمدریام

  .ی و از خونش بخوریبز رو سر ببر
  

  ! تن ندهیی کارانی خودم بهراد رو بکشم اما به همچدمی محیترج:  شد و گفتی عصبانمسعود
  
  ! نکنمیی کارانی حاضر بودم توسط جن ها کشته بشم اما چنیحت.  مسعود موافق بودمبا
  
  ... کنمیی کارانی همچستی ممکن نـ
  

  د؟ کرشهی نمشی کارچی هیعنی: سورن
  
 ی که شما چنیا...  شما بازگو کردمی که بهم گفته بودن رو براییزایمن فقط چ!  دونمینم:  محمدریام

  . دارهی به خودتون بستگدی کنیکار م
  

  . تموم شده باشهنجای کنم کار شما هم ایفکر م. می بحث رو ادامه ندنی اگهیبهترِ د: مسعود
  

  .بع اون بلند شد محمد هم به تری از جاش بلند شد و اممسعود
  
  ... بودنی همومدی که از دست من بر میتنها کمک... در هر صورت:  محمدریام
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 ی موضوع عصباننی ما از ای از همه شتریمشخص بود مسعود ب.  کنهشی قصد داشت تا دم در همراهمسعود
ابروهاش رو در کامال .  محمد رو خورد کنهری امی خودشو کنترل کرد که نزنه دندونایلیفکر کنم خ. بود

  ... بوددهیهم کش
  
 یواری کمد دی تویراست:  نرفته بود که به اتاق خواب اشاره کرد و گفترونی محمد هنوز از هال بریام

  .دیمراقب خودتون باش...  جن هست که دوست نداره جاش رو عوض کنههیاونجا 
  

 اتاق خواب ی توچوقتی هگهید"ه  بود کنی ادی که به ذهنم رسیزی چنی به اتاق خواب نگاه کردم و اولمن
  " خوابمینم
  

  . من و سورنشی که برگشت پدی طول نکششتری بقهی دقهی تا دم در باهاش رفت و مسعود
  

 ی منمیی اگه دوستمو بدیباور کن.  زدم تو دهنشی همون لحظه مدیبا... استغفراهللا... ی کهیمرت: مسعود
  ! کردی که بهمون معرفی آدمنیکشمش به خاطر ا

  
دوستت که کف دست بو نکرده ...  نشویتو هم انقد عصبان! هی لفظ غلطشونی در مورد اکهیالبته مرت: ورنس

  .بود
  

  ... من ناراحت نبودی به اندازه چکسیه. دادمهی تکواری و به دنشستم
  
  ! کار کنم؟ی چدیمن با.  که درست گفته باشهدی درصد احتمال بدهی!  بچه هاـ
  

  . سکوت کردنهی و مسعود چند ثانسورن
  

  . ختم بشهیی کارانی به همچهی ذارم قضی نمرونی رو از ته چاه بکشم بدیشده برم و اون هفت تا کل: مسعود
  
  ...ارنیاونا دخلمو م...  تونم اونا رو بکشمی من که نمـ
  

  . کنمی مداشی واست پدمی هست، من بهت قول می راههی شهیهم: سورن
  

 ندارن و صرفا ی کدوم نقشه اچی کنن اما مطمئن بودم هدواریمنو ام کردن ی می سعیلی و سورن خمسعود
  . زدنی حرفا رو منی آروم کردن من ایبرا

  
 یم... یچیخون بز هم که ه!  خارجمطشیمن از شرا...  حذف کرددی اون سه راه، زنا رو که بانی از بـ

 نی که بعد از من انهی هم اتمی وص.شنیاونا هم راحت م.  ختم بشههیفکر کنم اگه خودمو بکشم قض. مونه قتل
  ...دیخونه رو خراب کن

  
  ! راست گفته باشه؟اروی نیاصال از کجا معلوم ا!  برن؟دیچرا اونا نبا! دهنتو ببند: مسعود
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  !  چرت نگفته باشهارویاز کجا معلوم . گهیاالنم به نظرم مسعود راست م!  نگفتم بهش مشکوکم؟شبید: سورن
  
   بگه؟ دروغدی بای چی براـ
  

  . رو هم به گناه بندازههی خواد بقی و مستی نی خودش آدم درستدیشا: سورن
  
  ... درصد احتمال بده که درست گفته باشههی ـ
  

  .مطمئن باش چرت گفته. دمی نمی احتمالچیمن ه: سورن
  

 دیشا.  گفتیراست م.  کردی منو راحت مالی و طرز حرف زدنش خزدی حرف منانی با اطمیلی خسورن
  ! دونهی چه میکس...  رو هم به گناه بندازهگرانی خواست دی مطرف

  
 دو ساعت موضوع یکی یبرا.  سفارش دادرونی که حال و هوامون رو عوض کنه غذا از بنی ای برامسعود

.  بودمیشگیکار هم.  ولو شدمییرای غذا وسط پذیبعد از جمع کردن ظرفا.  فراموش کردمیرو به کل
 ی اما بسته شم بکگاریخواستم س. دنی دی ملمی نشسته بودن فونیزی تلویو به روسورن و مسعود کنار هم ر

  . بودی خالگارمیس
  
  !؟ی دارگاری سورن سـ
  

  . برداشت و توش رو نگاه کردزی می رو از روگارشی سی بسته سورن
  

  !سگ خوردش...  واسه تونمی اایب.  دونه دارمهیفقط : سورن
  
  . پرتش کنـ
  
 به اتاق دمی ترسیم.  محمدری امیدوباره فکرم رفت سمت حرفا. کرد و روشنش کردم رو واسم پرت گاریس

 جن نی ادیآخه جا قحط بود؟ حتما با...  خدایوا! ه؟یواری کمد دی نفر توهی واقعا یعنی. خواب نگاه کنم
  !هیس آخر بدشانگهی دنیا! ؟یواری کمد دیاونم تو!  من؟ی تو خونه انی بیهودی یها
  

  ؟یو خونه دارقرآن ت: سورن
  
  . آرهـ
  

 ی کنی هر جا که خودت فکر مای... زی میمثال رو.  خونهی جاهیبه نظرم قرآن رو باز کن و بذار : سورن
  ... باشهدیاحتماال مف. خوبه

  
 تونم امشبِ رو سر ی نمگاریبدون س. رمی بگگاری خوام برم سیاالن م. ارمشی مرمی اتاقه، میتو.  باشهـ

  .کنم



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

123

  
  ؟ی نکشگاری سیری میم: سورن

  
  !رم؟ی از مغازه سر کوچه واست بگی خوای نمیزیتو چ) از جام بلند شدم. (رمی می آره مـ
  

 ی مگاری کم هوا بخورم واسه تو هم سهی رونی برمیم. شمی کنم دارم خفه میمن حس م. نیتو بش: مسعود
  .رمیگ
  

  .دستت درد نکنه. ری پاکت بگهیپس واسه منم : سورن
  

  .باشه: مسعود
  
 تا نِیسورن هم پاشد بره رو تراس بش. ذارِی رو باز ماطیبهمون گفت که در ح. رونی بلند شد و رفت بسعودم

  .مسعود برگرده
  
. رفتم سمت اتاق.  کتاب هامی هی بقشیگذاشته بودمش پ. ارمی اتاق، قرآن رو بی برم و از تودی ذهنم رسبه

به طرف کتاب هام رفتم و داشتم با . از گذاشتمدر اتاق رو کامال ب. واردش شدم و چراغ رو روشن کردم
 شدن در دهی کوبیبا صدا.  و بسته شددی آن در اتاق با شدت تمام به هم کوبهی.  گشتمیدقت دنبال قرآن م

هنوز دستم به ! رونی از اتاق برم بی فوردی بود که بانی ادی که به ذهنم رسیزی چنیاول.  خوردمکهی یحساب
 دیبا. دمی دی نمیچی شد که هکیانقدر همه جا تار. ود که چراغ اتاق خاموش شد بدهی در نرسی رهیدستگ

 یکیاون .  دهنمو گرفتی نفر با دست جلوهی که بزنم خواستم سورن رو صدا یم.  کردمی می کارهی
 ی کارچیه.  تونستم تکونشون بدمی دستامو محکم گرفته بود که نمیبه حد. دستش رو هم دورم حلقه کرد

 یرختخواب ها. می و واردش شددی عقب کشواریمنو به طرف کمد د. اشکم در اومده بود. ستم بکنم تونینم
 هم یواریدر کمد د. هنوز پشت سرم بود و منو گرفته بود. می داشتنی تا زمی کمی نداشتم و فاصله یادیز

 سورن و مسعود ی صدادنی با شنهیبعد چند ثان. می بودیواری کمد دیمن و اون تنها تو. محکم بسته شد
 ی که صدانیهم.  زدنی منو صدا ممیدا.  تونستنی نمیقصد داشتن وارد اتاق بشن ول.  شدمدواریام

 لحظه هی.  کردی طور تکرار منی کارو همنیا. دی کوبواری محکم سر منو به ددمی رو شنرنمسعود و سو
 رو شهی شکستن شی زود صدایلیخ.  زدمادیبا التماس اسم سورن رو فر.  دهنم کنار رفتیدستش از جلو

 رونیمسعود و سورن در کمد رو باز کردن و کمک کردن ب.  کردمی اونو پشت سرم احساس نمگهید. دمیشن
  .دمیهمون جا دراز کش.  هالی تومیرفت.  تونستم بدون کمک راه برمینم. امیب

  
 قسمت سرش نی ا: گفتی زخم سرم و با نگرانیسورن دستشو گذاشت رو.  و مسعود کنارم نشستنسورن

  م؟ی کار کنیچ. شکافته
  

  ... گردمیزود برم.  رو روشن کنمنی ماشرمیمن م. مارستانی بمی بردیبا. ستی نیچاره ا: مسعود
  

  . من موندشی و رفت و سورن پمسعود
  

  ! شد؟یآخه چ: سورن
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  ... چرت گفتهی گفتادمهی ـ
  

  ...یبلند ش دیبا.  خودم درستش کنمدمیمن قول م... االن حرف نزن: سورن
  

 جهی کم سرگهی تونستم خودم راه برم فقط یم. مسعود هم برگشت.  کمک کرد تا از جام بلند شمسورن
  .رونی زودتر از اون خونه بزنم بیدوست داشتم هر چ. داشتم

  
 زود کارمو یلی بخش خی بود که دکترای خونیسر و صورتم به حد. مارستانی اورژانس بمی رفتعی سریلیخ

  . اکتفا کردهیدکتر فقط به چند تا بخ...  نبودی عمقادیزخم سرم ز. نراه انداخت
  

  !د؟یری از سرش عکس بگستی الزم ندیمطمئن!  دکتریآقا: مسعود
  

به نظر من ... هیعی امر طبهی کنن، ی میزی خونرادی هم باشن زمتریلی اگه چند می سر حتینه، زخما: دکتر
  .نشی ببرنی تونیفردا صبح م.  بمونهنجایبه بخش و امشب ا منتقل بشه دیاما با.  به عکس ندارهیازین

  
  . ممنونیلیخ: مسعود

  
  . بمونمنجای خوام ای من نمـ
  

   اون خونه؟ی توی بری خوایپس م! بچه نشو: سورن
  
  !مارستانی باشم جز بیی هر جادمی محی ترجـ
  

  .دی بمونگهیه که م دونی میزی چهی البد دکترِ ؟ی رو دستمون چیفتی خونه و بمیاگه بر: مسعود
  

  !ه؟ی چنجای فهمم مشکلت با ایاصن نم! الی خیب: سورن
  
  ! شورنی میخی دلم جا یانگار دارن تو.  ندارمیحس خوب... ستی دست خودم نـ
  
همه جوره ... دمی ترسیم... دلشوره داشتم.  بودی اگهی دزیاما اونشب مشکلم چ!  متنفرممارستانی باز

 بود من دوست نداشتم یاما هر چ.  دونمینم... به خاطر اتفاق اونشب بود هم دیشا.  داشتمیاحساس بد
  . اونجا باشمطی اون شرایتو
  
چون .  بودی تختش خالهی دادن که البته ی اتاق دو تختهیبهمون . می اورژانس به بخش منتقل شداز

پرستار . ن موندن مشیمسعود و سورن هم هر دو پ.  نداشتنی بود با دو تا همراه مشکلی شخصمارستانیب
 رو داشتم که ییآخه حس وقتا.  کردقی آرامبخش هم به سرم تزرهیاومد برام سرم وصل کرد و فکر کنم 

  ! لذت بخش بودیلیخ... مست بودم
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 نشسته ی صندلیسورن کنار اتاق، رو.  هوا بخورهرونیمسعود رفته بود ب. می اتاق بودی من و سورن توفقط
بنده .  کردمی میواقعا در برابر سورن و مسعود احساس شرمندگ. داده بود هی تکواریبود و سرشو به د

  . کنمی جبران مناگه عمرم کفاف بده حتما براشو.  من بودنی کاراری چند روز همش گنی خدا ایها
  

  . مسعودشی پرمیم:  هم از جاش بلند شد و گفتسورن
  

چراغ .  بودختهی کم ترسم رهی ارستانمی بی رفت و به خاطر شلوغی منی کم داشت احساس ترسم از بکم
 آورده رونی مطلق بیکی باز اتاق وارد شده بود و اتاق رو از تارمهیاتاق خاموش بود و نور راهرو از در ن

 مارستانی بی کردم و نگاهم به رفت و آمد پرستارای چشمام رو باز میهر از گاه.  خسته بودمدایشد. بود
قلبم .  لحظه چشمام رو باز کردمهی یبرا.  شده بودننیپلک هام سنگ.  بردیکم کم داشت خوابم م. فتادیم

حتم داشتم ... همون مرد قد بلند!  در بودی جلوقای دفه دقنیا. دوباره برگشته...  شدیداشت از جا کنده م
 ی روی خاکستری هاله هیانگار .  نبوددای صورتش پچوجهی بود اما به هستادهی در ایجلو.ارِیاومد دخلمو ب

 تونستم ی نمیحت.  زدن نداشتمادیتوان فر.  شدی صورتش مدنی مانع دشتریکالهش هم ب... صورتش بود
 دمی که دنیهم. نمی تونستم بشی که با بدبختدی طول نکششتری بهیچند ثان.  کردمی می سعدی اما بانمیبش

 کنار دستم رو ی اشهی شنوای که لدی به ذهنم رسنیفقط ا!  تا مرز قبض روح شدن رفتمادی تر مکیداره نزد
 و نی زمی رو انداختم رووانی که بود لیدستم رو دراز کردم و با هر ضرب و زور.  بندازمنیی پازی میاز رو

 که سورن و دی طول نکشهیپنج ثان.  حرکت اون مرد عقب رفت و مثل فشنگ از اتاق خارج شدنیبا ا. شکست
  . وارد اتاق شدنمهیمسعود، سراس

  
  !؟ شدهیچ: مسعود

  
  .. بودنجای اون اـ
  

  ؟یک: سورن
  
  . اتاق بودیاالن تو!  دونمینم... روح... جن... اروی همون ـ
  

   رفت؟یکدوم ور: مسعود
  
  ... سمت راستـ
  

  .رونی با عجله از اتاق رفت بمسعود
  

  ... جا باشنیتو هم: سورن
  

!  تونن بکنن؟یر م کایآخه مسعود و سورن چ.  هم جهت مخالف مسعود، از سمت چپ راهرو رفتسورن
   ؟ی چارِی سرشون بییاگه بال
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 بود اشکم کی که نزدیجور.  که سورن از اتاق خارج شد هر دو شون رو با التماس صدا زدمنی محض ابه
  .ادیدر ب

  
 یلی بخش خیدو تا از پرستارا!  تر رفتنعیمسعود و سورن از جنِ هم سر.  نداشتی ادهی صدا زدن فاگهید

  . چه خبر شدهننی تا بب اتاقیزود اومدن تو
  

   شده؟یچ: پرستار
  
  ... خوام برمی من مـ
  

  .شهیتا صبح نم: پرستار
  

.  هم درد گرفتیلی که البته خرون،ی بدمی نداره سرم رو از دستم کشی ادهی بحث کردن فادمی دیوقت
ع رفتنم بشن تا  تونستن مانقهی کردم از اونجا فرار کنم اما پرستار، دکتر رو صدا کرد و چند دقی سعیلیخ
  .جر و بحث رو تموم کردم تا اتاق خلوت بشه.  که مسعود و سورن برگشتننیا

  
  !نش؟یدی دـ
  

  ...نه: سورن
  

  . اما نبودم،ی پا گذاشتری رو زمارستانیمن و سورن کل ب: مسعود
  

  ؟یدی درست دیمطمئن... ی باشدهی اشتباه ددمیشا. شینی بی فقط تو مدیشا: سورن
  
  . آرهـ
  

  ؟ی بردی مفی تشریی جا؟ی حاال چرا سرم رو کند:مسعود
  
  . بمونمنجای خوام ای هم نمگهید!  دنبال شما دو تاامی خواستم بی مـ
  
 تونه جلومون ی نمدیدکتر هم که د. می برمارستانی شدن از بی به مسعود و سورن اصرار کردم تا راضیکل

 ساعت سه صبح بود که کینزد. رن سوی سمت خونه می رفتکراستی.  دادی مرخصی اجازه رهیرو بگ
  . زود خواب مون بردیلی و خمی خسته بوددایهمه مون شد.میدیرس

  
***  

  
داشت با . ومدی مییرایصداش از پذ.  شدمداری سورن از خواب بی گذشته بود که با صدامی از ده و نساعت

  .  کردی بگو مگو میکی
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 ام که از ی نفرنی من آخرشهی دونم چرا همینم. ود اتاق نبی شده بود چون توداری که مسعود هم بنی امثل
  !شم؟ی مداریخواب ب

  
انگار صاحبخونه ش .  زنهی نفر حرف مهی در آپارتمان داره با ی سورن جلودمی و درونی اتاق اومدم باز

  . درو بستتی که من رفتم حرفاشون تموم شد و سورن با عصباننیهم. بود
  
   گفت؟ی می چـ
  

  !  سالم کیعل: سورن
  
   گفت؟ی می سالم، چـ
  

 خشک شده، اصن درش که باز باشه اطی حی چاه تونی اگمیبهش م...  نفهمی کهیمرت...  بابایچیه: سورن
گهی فهمه دینم! خطرناک...  

  
   چاه هست؟اطی حی مگه توـ
  

 ی داده که هنوز خشک نشده و مری بابا گنی هست،ا قی عمیلی چاه خهی ی پشتاطی حیتو... آره : سورن
  .اد ازش استفاده کنهخو

  
   کار؟ی خواد چی آب شو مـ
  

  ... خواد قبر پدرشو بشورِیم!  دونمیچه م: سورن
  
  ن؟ی همـ
  

  . کنهشیاری خواد با آب چاه، آبیم... نهی مال ااطیباغ پشت ح: سورن
  
   کرده؟ی میاری آبی تا حاال با چـ
  

 یلیناک درش باز باشه، چون هم خ که خطرنهیاصل حرف من ا...  های دادریگ!  دونمیمن چه م: سورن
  . که خشک شدهنی هم اقِ،یعم
  
  !مسعود کجاست؟...  حاال انقد حرص نخورـ
  

  .ستیمثل من و تو که عالف ن. گهیرفته سر کار د: سورن
  
  . نبودادمی... یگی راست مـ
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  ؟ی خوریصبحونه م: سورن
  
  .ی نه مرسـ
  

  !م؟ی کار کنیحاال چ: سورن
  
  ...شهی می چمینی ببمین کی تا ناهار صبر مـ
  

  !م؟ی کارش کنی چگمیمشکل تو رو م! چرند نگو: سورن
  
 ری اماروی نی کنم، البته نه مثل ادای رو پی آدم درست حسابهی بگردم دیبا. خودمم موندم...  آهانـ

  !محمد
  

  ؟ی چی از اون سه تا کار رو انجام بدیکی دیاگه اونم گفت با: سورن
  
  ! از کجا معلوم؟ـ
  

  . حل شهی همه چی بشی راضشیکی اگه به دیشا!  حاال تو فرض کن:سورن
  
  ... امارمیحاضرم بم.  امکان ندارهـ
  

  ...دیشا. خوردن خون بز از همه شون راحت تره! نیبب:  تر شد و گفتکی بهم نزدسورن
  

 ... خون بز نجسِ؟ی اضافه ش کنی خوایکم گناه کردم؟ م! اصال حرفشم نزن:  حرفشو قطع کردمعیسر
  ! بخورمش؟یچه جور

  
  ؟ی شدی حاال واسه ما اسالم؟ی خوریمشروبم از نظر اسالم نجسه، چرا اونو م: سورن

  
 که شهیاصن نم.   جنسش خوبهرمی گی که من میی تازه مشروب ها؟ی کنی مسهی مشروب رو با خون مقاـ
  ! شورن؟یخون نم خون رو با یدیتازه مگه نشن.  کنمحشی توجی گناه بزرگتر بکنم و با گناه قبلهی
  

  !ی و گرنه خود دانگمیمن به خاطر خودت م! یگی چرت میدار...  نداشتی ربطچیه: سورن
  

اصال من موندم چرا .  دادی به من دلدارشبی همه دنیا!  حرفاشری سورن چقدر زود، زد زشهی نمباورم
  !  تن بدم؟یهودی جن ی سرهی ی مسخره ی به خواسته هادیبا
  

 گرده ی از سر کار بر میکال مسعود وقت.  سورنی بود که مسعود برگشت خونه  شش بعد از ظهرساعت
 یتا مسعود مشغول غذا خوردن و استراحت بود من هم رفتم تو.  باهاش حرف زدشهیاصال نم.  سگیلیخ
 چون اونا یلالبته با صاحبخونه ش مشترک و.  بزرگیلی سورن خی خونه اطیح.  بکشمگاری سهی تا اطیح
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... شهی می باغ منتههی کوتاه هست و به واری دهی هم اطی حیانتها. اطی حی توانی باال هستن کمتر میطبقه 
  . صاحبخونه ستنیکه سورن گفت باغ هم مال هم

  
 ی قدم ماطی حی توی بودم و هر از گاهسادهیمنم وا.  تراس نشستی بعد مسعود اومد و روقهی دقچند
  .زدم

  
 ی برو خونه گهی ساعت دمی نهیتو هم .می کنمهی سورن رو بنی ،ماشمهی بمی برمی خوایمن و سورن م: مسعود

  .من
  
  ؟ی بری خوای کنه، تو کجا ممهی بنوی خواد ماشی سورن مـ
  

  ! کار نداشته باشزای چنیتو به ا. خودمم باهاش کار دارم.  منهی آشناهی امهیب: مسعود
  
  ! خودم؟ی خونه ای باشم  توی داره خونه ی من که قرارِ تنها باشم حاال چه فرقـ
  

  . من امشب مهمون دارم،یستی تنها نگهی دی من بری که اگه خونه نهیفرقش ا: مسعود
  
  ؟ی کنی می چه غلطنجای ای تو اگه مهمون دارنمی ببـ
  

تازه منم که غذا درست کردن بلد . رشنی و چند روزِ درگدهی خونه شون ترکی لوله نایمژگان ا: مسعود
  . رو دادم دست خودشونیچی و قشیر... ستمین

  
  . هم اومد و کنار مسعود نشستسورن

  
  ... اونا رو اصال ندارمیحوصله . رمی من اونجا نمـ
  

  ؟ی کار کنی چی خوای افتاد می بدبخت اگه اتفاقگمیمن به خاطر خودت م! خفه شو: مسعود
  

 هیکار من و مسعود . ته باش نداشی با اونا هم کارن،ی اتاق بشهی یتو برو تو... گهی دگهیراست م: سورن
  .شهیساعته تموم م

  
آروم داشتم از سورن و ...  باشمگرانی دزونی تونم آوی که نمشهیهم:  کردم به قدم زدن و گفتمشروع

   شدمیمسعود دور م
  

  .می کنی مشی کارهیتا اون موقع . ی کنی زندگی جورنی تا آخر عمر استیقرار ن: مسعود
  

  !؟یریکجا م: سورن
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 که سورن بهم نیهم...  بوداطی حی توجهم به درخت نارنج گوشه شتریب.  درختا شده بودمیشا تمامحو
  . شد و افتادمی پام خالری ز"سایوا"گفت 

  
 بود که سورن با صاحبخونه ش در موردش بحث یهمون چاه.  آب افتادمی متر سقوط کردم و تونیچند

! شده بود و گرنه االن کتلت شده بودم گفت خشک نی که سورن میشانس آوردم اون جور.  کردنیم
  .مسعود و سورن اومدن کنار در چاه.  باالتر از کمرم بودبایعمق آب تقر

  
  !؟ی زنده ا؟یبهراد خوب: سورن

  
  ! چاه؟نجای ایچرا زودتر نگفت...  آرهـ
  

  .سایمن گفتم وا... ی رفتی گاو راه منیع! مرض: سورن
  

  ؟ی آتش نشانمی بزنزنگ! م؟یاری درش بیحاال چه جور: مسعود
  

   باال؟یای بی تونیاگه طناب بندازم م! بهراد...  خونه طناب محکم دارمیتو: سورن
  
  ! کنمی میمطمئن باش سع...  آرهـ
  

 خودم رو به زور ی بود که دستاکی تاریچاه به قدر.  و مسعود هنوز همون جا بودارِی رفت تا طناب بسورن
  . سرد بودیلیه خ زدم چون آب چای مخیداشتم . دمی دیم
  

   چاه چند متر باشه؟ی کنیفکر م! نمی بیمن اصال تو رو نم! بهراد: مسعود
  
  ... کمترای هشت متر دیشا...  دونمی نمـ
  

به .  کردم سورن زودتر برسهی داده بودم و خدا خدا مهی چاه تکواریبه د.  سکوت برقرار شدهی ثانچند
  . کردمی سرم نبود حتما سکته مید باال بودم و اگه مسعودهی ترسدای شدیکیخاطر تار

  
  !؟یاری بیزی چی چراغ قوه اهی تا سکته نکردم شهیم!  مسعودـ
  

  ...رمیباشه، االن م: مسعود
  

 کردم به یسع. رمی می حتما از ترس مگهیحاال د!  کردمی که مسعود رفت با خودم گفتم عجب غلطنیهم
. دمی کشقیچند تا نفس عم. ختی ریصابمو به هم مسکوت اع.  خوب فکر کنمیزایخودم مسلط باشم و به چ

 من ی رو به روم لحظه حس کردهی یبرا. نمی تونستم کل چاه رو ببی عادت کرده بود و میکیچشمم به تار
 ی میاما هر چ. به خودم قبولوندم که به خاطر حرکت خودمه.  خورهی چاه، آب داره تکون مواریکنار د

 حباب ها شروع به هیبعد چند ثان.  شدیاون قسمت آب حباب خارج ماز .  شدی مشتریگذشت حرکت آب ب
مسعود و سورن .  نداشتمی فرارراه گهی دفه دنیا. ومدنی به سمت من مواریداشتن از کنار د. حرکت کردن
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. اونقدر حواسم به حرکت آب بود که نتونستم جواب شون رو بدم.  چاه برگشتن و منو صدا زدنیبه دهانه 
  . دفه حواسم اومد سر جاشنیصدا زدن و ادوباره منو 

  
  !نجاستی ایزی چهی:  بلند گفتمی صدابا
  

  ...نیی پامی ندازیاالن طنابو م! نگران نباش: سورن
  
کامال !  بودی شهیانگار . با دقت به آب نگاه کردم. ومدی من از ته آب داشت باال می پای جلویزی چهی

  ... آب و گرفتمشریسرمو بردم ز
  

  . انداخته بود گرفتمنیی رو که سورن پای اومدم و طنابرونیب ب از آعیسر
  
  ! باال؟امی بدی کمک کنشهی مـ
  

  . کردم باال برمی می چاه سعواری و من هم با کمک ددنی و مسعود طناب رو باال کشسورن
  
ه پام زد  لگد بهیسورن .  ولو شدمنی زمی اومدم رورونی که بنیهم. رونی بامی تونستم از چاه بی بد بختبا

  ...رهی شتر سرشو گرفته باال و داره منی عسای واگمی بهش میه: و گفت
  

  !ی باشنی انقد سنگادیبهراد بهت نم: مسعود
  
  . چاه بودی تونیا:  دست بهشون اشاره کردمبا
  

  . و مسعود با دقت نگاه کردنسورن
  

  ! چرا؟یول!  انداختننجاینعل رو ا... اَه: سورن
  

منم که .  کردفی رو واسه ش تعرهی خونه و سورن قضی تومیرفت.  دونستی نم نعل روی ماجرامسعود
 زی چاه به چی که تونیاما واقعا خوشحال بودم از ا. رمی شده بودم رفتم دوش بگی و گلسی خیحساب

  . بر نخوردمیترسناک
  
  . اومدم ساعت از هفت گذشته بودرونی حموم که باز
  

  ...یمون رو گرفت وقت یامروز کل! برو حاضر شو: مسعود
  
  ! بازِ؟مهی مگه االن بـ
  

  ! بازِمی برمی خوای که ما می دونم اما شعبه ایخودش رو نم: مسعود
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  ! به نظرتون چرا نعل اونجا بود؟ـ
  

  ! یفتادی چاه نی توی دونم اما مسلما تو امروز اتفاقینم: سورن
  
  م؟ی کارش کنی حاال چـ
  

  . هم نداشتهیاز قرار معلوم اثر. کنم ی گم و گورش میی جاهی برم یمن م: سورن
  

  ! هم چرت نگفتهادی محمد زری اماروی نی مشخص شد ایول: مسعود
  
  ! چرا؟ـ
  

 خودت ی خونه ی که االن توینی بی کنن، می هم ولت نمی اگه از خونه ت بریاون گفت که حت: مسعود
  ...شهی مدای نعلِ پنی ای سر و کله هوی و یستین

  
  .شهی می چمینیتا بعد بب... ادی از دستمون برنمی االن که کارم،ی زودتر برنیپاش. رفا حنی االی خیب: سورن

  
 عمه مژگان شی خودم با صد تا جن دست و پنجه نرم کنم اما پیحاضرم برم خونه !  کردمیریعجب گ... اَه

  ! و نسترن نباشم
  

 و ادی سر تا خونه با من بهید  موند و قرار شد مسعونی ماشی مسعود، سورن توی خونه ی جلومیدی رسیوقت
پشت در . از قرار معلوم فقط عمه مژگان و نسترن اونجا نبودن.  باالمی و رفتمیزنگ زد.  برگردهعیسر

  . هم بودگهیآپارتمان چند تا کفش د
  
  !؟ی کردی ول مرونی اون وقت خودت بی همه مهمون دارنی اـ
  

  . خبرترمیباور کن من از تو ب: مسعود
  
  ! داخلن؟ایبه نظرت ک...  هاشهی خونه ت کاروان سرا میستی نانجی ای وقتـ
  

  .احتماال مامان و باباش هم باشن... رضاستی کفش درازِ که مال علنیا: مسعود
  
  . نفر درو باز کردهی مسعود تموم شد ی جمله تا
  

  .ییسالم دا: نسترن
  

  ... سالمکیعل: مسعود
  

  !ن؟یشما پشت در بود: نسترن
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  ! خودم؟ی تو خونه امی بیذاریحاال م. ه تبا اجاز: مسعود

  
  .دییبفرما. دیببخش... آخ: نسترن

  
 سالم بدم؟ دیچرا با. ادی نباشه من بزرگترم، ازش هم که خوشم نمیهر چ!  که به نسترن سالم ندادممن

 به  که پامنی و هموردی که طاقت ننی مثل ایول. که به درک...  درآورد و سالم ندادیالبته اونم پرو باز
  !دمی ندالتویبیشب بود س! به به آقا بهراد:  آورد و گفترونی نمکدون شو بدیخونه رس

  
 مسعود هم بلند جواب "؟یچ":  دست به مسعود گفتمی سگ محلش کنم با اشاره شتری که بنی ای برامنم
  ... توایولش کن، ب: داد

  
مسعود .  اتاق خوابیدم و رفتم تو کری باهاشون سالم و احوالپرسعیسر.  نشسته بودنییرای پذی توهمه

  . رفت و من تنها شدمرونیهم دوباره از خونه ب
  
کنار پنجره نشسته .  حوصله نداشتم چراغ اتاق رو روشن کنمی کردم که حتی می احساس خستگی حدبه

 فصل بهار یشمال تو.  اتاق عوض بشهیپنجره رو تا آخر باز کردم تا هوا. دمی کشی مگاریبودم و داشتم س
 ی چند روز با سورن مدی عی توشهیهم.  ازش استفاده کنمادی که امسال نتونستم زفی حشهی قشنگ میلیخ

  ... دادی حال میلیخ. القیی میرفت
  
 هم یزرت!  که اجازه ورود بهش بدم خودش وارد شدنی نفر در زد و قبل اهی فکرا بودم که نی همیتو

 خاله یدوست...  هم دستش بودوهی ظرف مهی بود و رضایعل! ادی بود چشمم دربکینزد. چراغ رو روشن کرد
  !خرسِ

  
  . آوردموهیواسه ت م:  لبخند زد و گفتهی
  
  ...ی مرسـ
  

  . من نشستی و رو به رواومد
  
   ؟ستیسردت ن: رضایعل
  
   اگه تو سردت پنجره رو ببندم؟ی نه، ولـ
  
  ...ینه، هر جور راحت: رضایعل
  
  ! رونی رفت بی نمرضاینم چرا عل دوی نمی ولمی زدی نمی کدوم حرفچیه
  
  .ی سوال ازت دارم دوست دارم صادقانه جوابمو بدهی! بهراد: رضایعل
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  ... باشه، بپرسـ
  
  ...تو هنوز!  بگمیچه جور: رضایعل
  
  ... نکنتی خودتو اذادی زی بگی تونی اگه نمـ
  
  !؟ی چهار پنج سال هنوز نسترن رو دوست دارنیتو بعد ا... گمیاالن م: رضایعل
  

  !  کنهی خواد از من خواستگاری شد فکر کردم می مدی سرخ و سفنیهمچ
  
 ی مریتو عالم هپروت س... فقط هجده سالم بود.  بچه بودمیلی اون زمان خی دونیم...  نهقتشی حقـ

  . کنمی کردم و هنوز هم احساس گناه میبچگ... کردم
  
  ؟یمونی انقد پشیعنی: رضایعل
  
... ستمی نزای چنی که من اهل عشق و انهیمسئله ا... هیکه بگم نسترن دختر بد نینه ا. شتری بنمی از اـ

  .شهیمطمئنم اگه ازدواج هم کنم طرفم بدبخت م
  
  ...رهی تو گشی کنم اون دلش پی حس میول. آخه من نسترن رو دوست دارم: رضایعل
  
 چه برسه به عشق و م،ین رو بکگهی همدی کله می خوایمن و نسترن با نگاه م! حس نکن...  نه قربونتـ

  !یعاشق
  
  ... بگم واهللایچ: رضایعل
  

  .دمی در زدن شنی صدادوباره
  

   تو؟امی بشهیم: نسترن
  
  ... بلهـ
  

  . اتاق کنار در نشستی اومد تو و ابتدانسترن
  

 دی اگه شما گرسنه ای ولمی و با هم شام بخورادی مسعود بیی تا دامی مونیمامانم گفت که ما منتظر م: نسترن
  . آشپزخونه تا واسه تون غذا بکشهی تودییبفرما

  
  .ممنون...  من که نهـ
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  .ستمیمنم گرسنه ن: رضایعل
  

 ی فکر منیحتما داشت به ا.  کردی رو نگاه مرضاینسترن نشسته بود من و عل.  سکوت برقرار شدهی ثانچند
  !می که بهش عالقه مند شدمی چقدر احمق بودرضایکرد که من عل

  
  !ترت قشنگانگش: نسترن

  
  . منظورش من بودمنایقی...  که انگشتر نداشترضایعل
  
  . قابل ندارهـ
  

  ه؟یجنسش چ! مبارک صاحبش: نسترن
  
  . چوبـ
  

   روش کار شده؟یچه طرح: نسترن
  
  . سمبل ماه تولدمـ
  

 خواستم شیچند روز پ.  خرمی دونه مهی حتما واسه خودم ادی برمیمنم اگه گ! چه جالب... اوه: نسترن
  ...! پرطرفدارنیلی خری تنیآخه متولد.  رو برده بودنریدنبند ماه تولدم رو بخرم اما گردنبتد تگر
  
   نه؟گه،یخرچنگ بود د...  طرفدار دارهیلینماد ماه سرطان خ...  بلهـ
  

 ی بعضنی متولدتیشخص.  اومدمای به دنری تی که تونی کنم از ای خدا رو شکر مشهیآره، من که هم: نسترن
  ...ستیها اصال قابل تحمل ناز ماه 

  
  ...وری البد شهرـ
  

  .قایدق: نسترن
  
  ... اوهومـ
  
.  باهاش موافقمنهی زمنی در اگه،ی که معموال نسترن چرند منی رغم ای باهاش کل کل نکردم چون علگهید

 دشمنم ی به ناراحتیگذاشتم فکر کنه حالمو گرفته، آخه راض. ستمی نی بودنم راضیوریخودم هم از شهر
  !ستمیهم ن
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 از جاش بلند شد و تی لبخند رضاهی با رضای بعد هم علهیچند ثان.  رفترونی زنگ نسترن از اتاق بی صدابا
 ی آورده بود رو برداشتم و رفتم تورضای که علی اوهیظرف م.  که مسعود بودنیمثل ا.  رفترونیب

  .م اومدبعد چند لحظه مسعود ه.  تو آشپزخونه نبودیخوشبختانه کس. آشپزخونه
  
  !یومدی فردا میذاشتی مهوی!  چه عجبـ
  

   شده؟یمگه چ.  کردریکارمون گ. شرمنده: مسعود
  
  . خودمی خوام برم خونه ی فقط م،یچی هـ
  

  ؟ی چند روز خونه نرهی یریمیم! ی دادریباز گ: مسعود
  
  . خوام برگردمیاالن هم م... رمیمی آره مـ
  

  ! افتادی اتفاقهی میهر دفه تنهات گذاشت. گمی منویابدبخت من به فکرتم که ! یگه خورد: مسعود
  

  . باهاش رو به رو بشمدیباالخره که با! ؟یآخرش که چ:  باالتر بردم و گفتمصدامو
  

  .می کنی مشی کارهیگفتم که تا اون موقع ! ــسیهـ:  تر و گفتکی اومد نزدمسعود
  
  ! تو ندارهی و خونه  منی خونه گهید! ؟یدی سورن ندی مگه خودت اون نعل رو خونه ـ
  

   مو گرفت؛قهی و خچالی به دی منو کوبمسعود
  

  ! خودم کارتو بسازم؟ی واسه مردن عجله داریلیاگه خ: مسعود
  

 قهیمسعود . عمه مژگان و نسترن زل زده بودن بهمون. می لحظه بود که با تق تق در به خودمون اومدنیهم
 رفتم و رونی از آشپزخونه بعی سرت،ی فرار از موقعیابر.  خورده خنده م گرفته بودهی.  منو ول کردی

  . مسعود هم اومدقهیبعد چند دق. خودمو به اتاق رسوندم
  
  ! شد؟ی چـ
  

  ...هی کرده بودن که بدونن موضوع چلهیپ: مسعود
  
  !ی چسبی آدمو می قهی هوی گهی توئه دری همش تقصـ
  

. می خوری شام ممیری می عادیلی خ،ین جفتاال. حاال اشکال نداره. ختی لحظه اعصابم بهم رهی: مسعود
  ...می کنی واسه رفتن و موندن تو می فکرهیبعدا هم 
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  ام؟ی من نشهی نمـ
  

  .می کنن واقعا با هم دعوا کردی فکر میایاگه ن! خفه شو: مسعود
  

 چقدر دلم هواشو کرده.  بودیغذا هم قورمه سبز.  شامی برامی رفتی عادیلی طور که مسعود گفت خهمون
  . مامانم نبود اما خوب بودی های قورمه سبزیالبته به خوشمزگ. بود

  
 آشپزخونه داشت به یمسعود هم تو.  مبل نشسته بودمی روهیدورتر از بق.  موندمییرای پذی از شام، توبعد

ساعت از ده شب گذشته بود که کارشون تموم .  کردی شستن ظرف ها کمک میعمه مژگان و زن عمو برا
 خواست زش من که عمو محمد اشی پادی خواست بیمسعود م.  اومدنرونیز آشپزخونه بشد و همه ا
 ی حرف می جورهی شهیهم.  بلند بلند شروع به صحبت کردیشگیعمو محمد طبق عادت هم. نهیکنارش بش

حرف زدن ! نهی خرده گرفت آخه مدلش اشهیالبته نم.  شنونی صداش رو مهیزنه که کل در و همسا
 همه به جه کرد و توی شمال بحث می تونی زممتیداشت با مسعود در مورد ق. بده ست مثل عرشیعاد

 سمت راست من در اتاق قایدق. تمام حواسم به مسعود و عمو محمد بود.  گذشتقهیچند دق. حرفاش بود
 هی چشمم متوجه ی لحظه از گوشه هی یبرا. چراغ اتاق خاموش بود. خواب قرار داشت که کامال هم باز بود

دوباره به .  شده بودمیاالتی خگاران.  نبودیزی به اتاق نگاه کردم اما چعیسر. حرکت از اتاق خواب شدم
  .مسعود به من نگاه کرد و به دماغش اشاره کرد. مسعود و عمو محمد نگاه کردم

  
م  از جاعیسر.  خون دماغ شدمدمیدستمو به سمت دماغم بردم و فهم.  کنهی خواست منو متوجه موضوعیم

 لحظه صبر هی": مسعود گفت.  که حرکت کردم برق قطع شدنی اما همییبلند شدم که برم سمت دستشو
هنوز دو . م برسیی تر به دستشوعی که من سرنهی مشخص بود که عجله ش به خاطر ا"ارمی من شمع مد،یکن
.  کجا شکستی هشیمعلوم نبود ش. میدی رو شنشهی خورد شدن شی از حرف مسعود نگذشته بود که صداهیثان
.  بودمدهی ترسشتریمن از همه ب.  درهم بودیلیصداها خ!... ی دونم کی از خانوما هم بلند شد، نمیکی غیج

 شدم دهی به سمت اتاق کشی قویروی نهی ا آن بهی. فتادی اتفاق معی سریلی خزیهمه چ. کال هنگ کرده بودم
 ی صداچیه.  سرد بوددای اتاق شدیهوا.  زدمی مبا تمام وجود مسعود رو صدا. دیو در اتاق محکم بهم کوب

 دستم حس ی رویدیفشار شد.  بودن که قصد داشتن درو باز کننهیفقط مسعود و بق. دمی شنی نمینا آشنا
 که مسعود تونست در اتاق رو بشکنه دی طول نکشی اهیچند ثان. رفته نفر دستمو گهیمطمئن بودم .  کردمیم

  . لحظه بعد برق وصل شدهیو 
  

 هوا گهید.  پنجره امکی نزددمی اتاق روشن شد تازه فهمیوقت.  دم در موندنهی اتاق و بقی اومد تومسعود
 تی اون وضعی منو توگرانی خواستم دینم.  من نشست و بغلم کردشیمسعود اومد پ. مثل قبل سرد نبود

  .رونیبهشون بگو برن ب: در گوش مسعود گفتم. ننیبب
  

 پچ پچ شون یاما مشخص بود که هنوز پشت در هستن چون صدا.رونیرفتن ب بهشون اشاره کرد و مسعود
  . ش زدمنهی مشت به سهی ذره از مسعود فاصله گرفتم و هی.  کردمی مهیهنوز داشتم گر. ومدیم
  
  ! داشت؟ی خودم چه فرقی با خونه نجای اـ
  

  ! دیباشه، ببخش: مسعود
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  !!!دی ببخشیگیون وقت تو م ادنی دتی وضعنی ای عالم آدم منو تویهمه !  مرضـ
  

  .ستی ننی ای اصلی االن مسئله یدرسته ول: مسعود
  

دوست ندارم همه .  ناراحت بودم که همه شاهد اون اتفاق بودننی گفت اما من واقعا از ای راست ممسعود
  . که دوست ندارم جلوشون از خودم ضعف نشون بدمنی و مهمتر اارنی از کارم سر در بلی فامی
  
  . شدی شرتش به خاطر خون دماغ من، خونی منو بغل کرد تیوقت. د نگاه کردم مسعوبه
  
  . شدفی شرتت کثی تـ
  

 می شوری صورتت رو ممیریاول با هم م.  سورنی خونه می که االن برنهی راه انیبهتر. اشکال نداره: مسعود
  .میفتیو بعد راه م

  
  !!!ستنی نفر نظاره گر مرگم نستیونجا بحداقل ا.  خودمی خوام برم خونه یمن فقط م... گهی نه دـ
  

  .اول پاشو... می کنی مشی کارهی: مسعود
  

  . بود از درد تلف شمکی نزددی که دستمو کشنیهم.  دستمو گرفت تا کمک کنه از جام بلند شممسعود
  

   شد؟یچ: مسعود
  
  . شدی جورنی اشی پقهیچند دق.  دستم درد گرفتـ
  

  نشکسته که؟: مسعود
  
  . کنهیدرد مفقط ...  نهـ
  

 یمن درستش م...  و برونییسرتو بنداز پا.  توجه نکنچکسی به هرونی بمی رفتیوقت:  آروم گفتمسعود
  .کنم

  
 انداختم و نیی سرمو پاهیهمون طور که گفت بدون توجه به بق.  و در اتاق رو باز کردسادمی مسعود واپشت

 و مسعود دنی پرسیداشتن از مسعود سوال مهمه . تمام توجهم به صداها بود. یی دستشوی رفتم توعیسر
  ... ! سیه... سیه:  گفتی میهم ه

  
 از یادیخوشبختانه خون ز! انگار مرده بودم.  م افتضاح شده بودافهیق.  به خودم نگاه کردمنهی آیتو

 .رنگش قرمز شده بود.  کردیباالتر از مچ دستم به شدت درد م. دی لرزیهنوز دستم م.  بودومدهیدماغم ن
 هم داشت رضایعل.  تر بودیدنی از من هم دهی بقی افهیق. رونی موندم و اومدم بیی دستشوی توقهیدو دق
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 من و با شیمسعود اومد پ.  پنجره اونجا رو شکسته بودنی شهیش...  کردی رو جارو مییرای پذیانتها
 قهی من چند دقن،ی ماشیتوتو برو :  رو به من گرفت و گفتنوی ماشچیسو. می تا دم در آپارتمان رفتگهیهمد

  .امی مگهی دی
  

 واقعا مشکوک به هیقض. نداشتیالبته تعجب!  خواسته بودنحاتی از توضی پاره ای کنم مسعود رو برافکر
  .دی رسینظر م

  
   گفتن؟ی می چـ
  

  .... سواالنیو از ا...  شد؟ی جورنیچرا ا...  شد؟یچ: مسعود
  
  ؟ی گفتی تو چـ
  

  . دونمیگفتم نم: مسعود
  
  .اونا هم که حتما باورشون شد ـ
  

   داره؟یتیچه اهم: مسعود
  
  ...یچی هـ
  

  . خودشونیهمه رفتن خونه : مسعود
  
  ! بودن؟دهی ترسـ
  

  ؟ی کنی فکر میخودت چ: مسعود
  

.  سورنشیآخرش هم مجبور شدم برم پ.  خودم قبول نکردی خونه می به مسعود اصرار کردم بری چهر
  .می کردفی سورن تعریکل ماجرا رو برا. شب بود ازدهی اونجا ساعت میدی رسیوقت

  
  . تونشی پامی و بفتمی االن راه بنی خواستم همیمن م. نجای انی خوب شد که اومدیول: سورن

  
  چرا؟: مسعود

  
  . تونه بهمون کمک کنهی کردم که مدای نفر رو پهی: سورن

  
  !؟ی محمد بود چری امارویاگه مثل اون !  نه تو رو خداـ
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.  کنه و در موردش پرس و جو کردمی می که توش زندگیامروز رفتم محل...  محمدری امیگفت: سورن
  .دمی هاش رو دهی از همسایکی
  
  ! شد؟ی خب چـ
  

 گرانی دیبرا. ستی نی گفت آدم درستی حرفاش حساب کرد اما می شد روی دونم چقد مینم: سورن
  ...سهی نوی بد میدعاها

  
  . خوابِی جن می از حاکم های محمد با بعضری امنی گفت ای ماروی:  سرشو جلو آورد و آروم گفتسورن

  
  .می و مسعود عالمت تعجب شده بودمن

  
  ! خوابِ؟ی می چیعنی ـ
  

  ... دارهی اون جوری باهاشون رابطه یعنی: سورن
  

  ! دارن؟زای چنیمگه جن ها هم از ا! ؟یجد: مسعود
  

  !ارنی هوا می از رو بچه هاشونوی پس فکر کرد؟ی کاریکجا! گهیآره د: سورن
  

  ؟... توننیآخه مگه با آدم هم م: مسعود
  

  . کردن اما حضرت محمد ممنوعش کردی کارا منی از اتی جا خوندم اعراب جاهلهیمن ... آره: سورن
  
  ... کاره ستنینگو داداشمون ا!  اتاقش بودی تخت دو نفره توهی دمید!  عجب ـ
  

 ری داشته باشه و امی راه حلهی شدم که مشکل تو هم دواریم ادمی ش شنهی از همسانارویمن که ا: سورن
 آدم هی بابام پرس و جو کردم و آدرس ی از دوستایکی از نیواسه هم. محمد ما رو گمراه کرده باشه

  . تونه کمک مون کنهیمطمئن باش م.  رو ازش گرفتمیدرست و حساب
  
  . نگفته باشهراهی هم بادی محمد زری امنی ادی شای ولـ
  

  !؟یواسه چ: عودمس
  
  . ش کلفت باشهی پارتدی خوابه؟ بای با حاکم هاشون میگی مگه نمـ
  

 هیحتما اونا هم مثل خودش خرابن که با .  خوابِی هاشون که نمیبا درست حساب! نمکدون: سورن
  . کننی کارا منیدوجنسه از ا
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 دو جنسه که انای کارِست؟ احی چه؟ی آدم خوبیگی که مدی جدنی حاال ا؟ی کنی می باشه بابا، چرا قاطـ
  ست؟ین

  
  .ششی پمیآدرسشو گرفتم که بر.  هم هستیآدم خوب.  جنسه ستهی یکی نی ار،ینخ: سورن

  
  ... بگذرونهری خدا به خـ
  

!  لوک خوش شانس شدهی اون مرده شوره توهیرنگ پوستم شب.  کردمی به خودم نگاه منهی آی توداشتم
  . بزنم به دکتری سرهی دوباره دیانگار با

  
  . دانشگاهمی بردیامروز با:  وارد اتاق شد و گفتسورن

  
  ! چرا؟ـ
  

  ؟ی کنی فکر میخودت چ: سورن
  
  . جمله رو بهم گفتنی همشبیمسعود هم د!  جالبِـ
  

   دانشگاه؟میبه نظرت امسال سر جمع چند روز رفت. ی پرسی میهی بدیبس که سواال: سورن
  
  ...ستیبرام هم مهم ن!  دونمی چه مـ
  
  .می نشون بدی خودهی می برگمی منی همی برامیامروز امتحان ندار! کامال واضحه: ورنس
  
  . بهش محتاج باشمدایفکر کنم شد. ی جگرکمی امروز ظهر برگمی مـ
  

  .میباشه، فقط زودتر حاضر شو که به کالس برس: سورن
  

***  
  

کالس شروع شده بود و ما دو . میبا سورن خودمون رو به دانشگاه رسوند.  صبح بودمی ده و نکی نزدساعت
 و میدر زد. می کندای کالس رو پمی ربع موفق شدهیبعد ِ ! می نکرده بوددای کالس رو پیتا نابغه هنوز شماره 

 نیهم. می جا دست و پا کردهی خودمون ی آخر کالس برافی ها ردی صندلی و رومیرفت. میوارد کالس شد
  . بهمون انداختیگاه نهی سکوت کرد و ی استاد اشرفمیکه نشست

  
  !د؟یستی هم نهی که شبدی هستییشما چجور دوقلوها: استاد

  
 میدیمن و سورن که کال اولش نفهم)  کردن ماعیمحض ضا (دنی همه خندی مزه بود ولی بیلی خحرفش

  ! جواب بدمیمنم موندم چ! ؟یچ:  به من گفتیواشکی گفت چون سورن یچ



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

142

  
  .میستیاستاد ما دوقلو ن: سورن

  
  ! شدمی و گرنه من متوجه نمیوسفی ی آقادیخوب شد اشاره کرد: داستا

  
  .میدی و جفت مون خند". استاد نمکدون شو در آورده":  آروم به من گفتسورن

  
 بای شون تقری درستی که وضعنیبا ا. دنی مهی به من روحشهی دو نفر همنیا:  رو به بچه ها گفتاستاد

  . خندنی مشهی همیافتضاحه ول
  
 تون ی بعدا نظرات شخصدی تونیم. می از درس استفاده کنمیالبته ما امروز اومد! ف تونه استاد نظر لطـ

  .دیرو به خودمون بگ
  

  . و رفت سراغ درسدی کشقی نفس عمهی!  خواست فحشم بده اما خودشو کنترل کردی کنم استاد مفکر
  

  !چه طرز حرف زدن با استاد؟! خاک بر سرت: سورن
  
  . از درس بهره ببرنهی خواستم بقیم...  نگفتمیزی چـ
  

  ...ستی پاچه پاره ناروی یشانس آورد: سورن
  
  ؟یدی حاال تو چرا گرخـ
  

  .الی خیب...  بابایچیه: سورن
  

 آب از سرمون گهیما که د!  داده به منری اون وقت االن گرهی با استادا درگشهی که سورن خودش همجالبِ
 ی در زبان هایبعد از تموم شدن کالس متون حقوق.  گزهی هم نم که اگه اخراج بشم کَکمیکیمن . گذشته
 ی اگهی دالسک. رونی بمی از کالس اومدارمی هم ازش سر در میلی که خوراک خودمه و خیخارج
  ! آقادیببخش: میدی نفر رو از پشت سرمون شنهی ی که صدامی رفتی راه ممی سالن داشتیتو. مینداشت

  
 هم دایفکر کنم شد.  گنده بودیلی خکلشیه.  هم سن خودمون بودبای پسر تقرهی.  سمت صدامیبرگشت

 تپل ومپل شو ی بود و اون بازوهادهی شرت تنگ پوشی تهی بهش دست داده بود چون یپیاحساس خوشت
  !رونیانداخته بود ب

  
   بله؟ـ
  

  !اسم شما بهراد؟: پسر
  
  !اد؟ی بله، از اسمم خوشت مـ
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  .اوشِیاسم من هم س:  و گفتدیخند

  
  . اما مراعات کردم"؟یخب که چ" خواستم بگم یم
  
  !ه؟ی خوشبختم، حاال امرتون چـ
  
 دی به ذهنم رسی اتفاقیلیخ...  بودمدهی دانشگاه دیشما رو چند بار تو.  خونمی میمن روانشناس: اوشیس
  . و باهاتون آشنا بشمامیب

  
  ن؟یدی می مرخصیاجازه .  خونمیمنم حقوق م...  بلهـ
  
  ...دییبفرما: اوشیس
  

  ! چرا با تو حرف نزد؟یراست!  بودی خودی عجب آدم باروی نیا:  لحظه بعد رفتنش رو به سورن گفتمچند
  

  !ی ایختی چه رنهیاومده بود بب. یآخه سوژه تو بود: سورن
  
  ؟یحاال واسه چ!  چه عالف ـ
  

 از اروی نی اچون. یشی محسوب مشونی ابی رقیدر واقع جنابعال! هی بحث تخصصهی نیآهان، ا: سورن
 وسط دو نفر لنگ توئه نیا! یلیتو هم که کال تعط... ادی هم از تو خوشش مترایم... ادی خوشش مترایم

  .منُگلن
  
   تونم بهشون بکنم؟ی می من چه کمکـ
  

  م؟ی جگر بخورمی ظهر بریگفت. الی خیاصال ب! یچیاز قرار معلوم ه: سورن
  
  ...میزودتر بر! ی انداختادمی خوب شد ی راستـ
  

 هم سورن دی دانشگاه؟ شانی ایآدم قحط بود تو! اد؟ی من خوشش مهی از چترای منی من موندم اواقعا
  ! کنه؟ی می خارجم حاال چه فرقلی مسانجوریدر هر صورت من از ا.  ندارهیتیالبته اهم.  کنهیاشتباه م

  
***  

  
 که ی گفت تا زمانیورن ماما س.  خودمی رو مخ سورن کار کردم که بذاره برم خونه ی کلبعدازظهر

 شرط نیاونقدر اصرار کردم تا باالخره قبول کرد البته با ا.  برگردمدی نباد،ی جدری جن گاروی شی پمینرفت
  .ادیکه خودش هم باهام ب
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  . کوچه مون تنگ شده بودی چقدر دلم براـ
  

  !!!ومدهی ننجایحاال انگار همش چند روز هست که ا: سورن
  
  ؟ی راحتگرانی دی  خونهی تو خودت توـ
  

  . راحتممیمی دوست صمی نه، اما تو خونه گرانی دیتو خونه : سورن
  
   خوره؟ی حاال چرا بهت بر مـ
  

  ! بده من تا نزدم لهت کنمدیکل: سورن
  
  ...دی کلنمیبفرما ا!  اعصابی چه بـ
  

 ی ذره مهی. اول خودش وارد شد و منم پشت سرش رفتم.  انداخت و در خونه رو باز کرددی کلسورن
.  بودی خونه عادتیوضع.  شدمی ممونیخدا رو شکر که سورن اومد و گرنه حتما از برگشتنم پش. دمیترس

 که میذاشت و کنار گمی جمع کردگهیفرش رو با همد.  شده بودیفقط فرش هال از به خاطر اون شب خون
  . تا ببرن بشورنشمی زنگ بزنییشویفردا به قال

  
 هم قهیبعد چند دق.  دم کنمیی آشپزخونه تا چایرفتم تو.  نشده بودکی تار بود و هوا هنوز کامالغروب

  . سورنشی پییرای پذیبرگشتم تو
  

  !م؟ینی با هم ببی ندارلمیبهراد ف: سورن
  
  ؟یدی رو دی وحشی گرازهالمیف:  لحظه فکر کردمهی
  

  است؟ینه، چه جور: سورن
  
  ...ی کنی مفی کیکل...  باحالِیلی خـ
  

  .حوصله م سر رفته... مینیر ببپس بذا: سورن
  
البته طنز درست و .  داشتماجی طنز احتلمی فهیبعد اون چند روز واقعا به . مینی رو گذاشتم که ببلمیف

  ! یحساب
  

 داره یادی زی من پنجره هایکال خونه . می نشسته بودونیزی تلوی رو به روگهی کنار همدقای و سورن دقمن
 هی ی بود که من برالمیتمام توجه مون به ف.  گذشتی اقهیچند دق. ار داره قرونیزی پشت تلوشیکی قایو دق

 توش نبود اما باز ی شکچی ههانقدر حرکتش واضح بود ک.  از پشت پنجره شدمهی ساهیلحظه متوجه عبور 
  . شدمیاالتی دادم خیهم احتمال م
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  ش؟یدیتو هم د! بهراد:  لحظه بعد سورن گفتچند

  
  . شدمیتاالی آره، فکر کردم خـ
  

  ... خونه ستی نفر توهی: سورن
  
  م؟ی کار کنی حاال چـ
  

  .می دو از جامون بلند شدهر
  

  .اطی حی تورمیمن م: سورن
  
  ...نه تو رو خدا!  نـــهـ
  

  !م؟ی کار کنیپس چ: سورن
  
  ....می زنگ بزنسی به پلـ
  

  !دی کنری خونه مونو دستگی جن هادیای بمی بگمیزنگ بزن: سورن
  
  !باشه آدم دی شاـ
  

  .ستی نی نگرانیجا.  دارمبمی جی چاقو ضامن دار توهی من نیبب! ؟ی دزدادیآدم دم غروب م: سورن
  
  .امی پس منم باهات مـ
  

  !فقط از من دور نشو... قبول: سورن
  
 یسورن هم جلوتر م.  کردمی از سورن حرکت می چند سانتیمن با فاصله . اطی حی تومی رفتگهی همدبا

دور تا دور خونه .  قرار دارهاطی وسط حقای من دقیساختمون خونه . ستش گرفته بودرفت و چاقوش هم د
 برگشت پشت ی سمت تراس که سورن تندمی دوباره برگردمیخواست.  نبودیکس... می گشتعی سریلیرو خ

  !وارید
  
   شد؟ی چـ
  

  ساده؟ی تراس وای نفر روهی: سورن
  

  . حرف سورن فشارم افتادنی با امطمئنم
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  ه؟یل چه شکـ
  

  . آدمههیشب: سورن
  
  م؟ی کار کنی حاال چـ
  

  . طرفشرمیمن م: سورن
  

  .دمی سورن رو محکم چسبدست
  
  . ذارمیمن نم!  شوالی خیجون من ب...  نهـ
  

  .من چاقو دارم: سورن
  
  !ی بکنی تونی نمی کاری تو با اون چاقو زِپِرتـ
  

  . بارهی هم ونی بار شهیمرگ : سورن
  

.  تونستم بذارم سورن تنها باهاش رو به رو بشهینم. مخم هنگ کرده بود.  رفتعی سریلی و خدی کشدستشو
  . و منم با سورن رفتمدمی کشقی نفس عمهی
  

  . اتاقی رفته توارویبا اشاره بهم فهموند که ... رفتم کنارش.  بودسادهی کنار در اتاق واسورن
  

  م؟ی کار کنیحاال چ:  گفتمآروم
  

استرس تمام وجودمو گرفته . قصد داشت وارد اتاق بشه. رو آزاد کرد آهسته ضامن چاقوش یلی خسورن
سورن دستشو به سمت .  کردم به خودم مسلط بشمیسع.  برهیی تونستم بذارم سورن تنهای نمیبود ول
 یکی کنار اون ، چراغدیبدبختانه کل. می وارد اتاق شدگهیبا همد.  درو باز کردعی در برد و سری رهیدستگ

 دی شد اتاق رو دی می کم بود و به سختیلینور خ.  برمی که جرات نداشتم اون طرفیکیو من در اتاق بود 
 اتاق ی نفر گوشه هی ما، ی رو به روقایدق. می اتاق شدی نفر توهی وجود هر دومون متوجه حضور نیبا ا

 که نیدون اسورن ب.  کردمی بود که فکر میزی تر از چکی کوچیلیجثه ش خ. پشتش به ما بود. نشسته بود
  ...میما چاقو دار: جلوتر بره چاقو رو به سمتش گرفت و گفت

  
 سورن تموم شد اون شروع به ی که جمله نیهم. ستی لرزش صداش مشخص بود که حالش بهتر از من ناز

 هیبعد .  چهار دست و پا راه رفت،ی چند قدمواریاز کنار د.  سرش بودی پارچه روهیانگار . حرکت کرد
 ی میزی لب، چری زهیانگار داشت با گر. بودرزنی پهی هیصداش شب.  زجه بودیصدا... میدیصدا ازش شن

تمام حواس مون به ! شمی طرفم حتما قبض روح مادیمطمئن بودم اگه ب.  بودم به سورندهیمن چسب. گفت



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

147

 به ی سرش رو کمنی حنی در هم"...!بچه م... بچه م": گفتیم...  شدیکم کم صداش واضح تر م. اون بود
  . بشهدهی داد صورتش دی نمجازه سرش ای روی و البته پارچه یکیتار... سمت ما چرخوند اما نه کامال

  
 گهیمن که د. میهر دومون عقب تر رفت. ادیانگار قصد داشت به سمت ما ب.  آهسته حرکت کردیلی خدوباره

هنوز چاقو رو سمت . م نشستسورن اومد و کنار.  نشستمنی زمی رواری اختیب!  خودم بند نبودمی پایرو
 امان یما به کس":  بود و گفتستادهی ما ایبا فاصله رو به رو.  از جاش بلند شدرزنیپ. اون گرفته بود

بعد دستشو باال .  و ترسناک بود که زبون من و سورن رو بند آورده بودبی عجی صداش به قدر"میدینم
 رونی شبح از اتاق بهی و با سرعت، مثل "یری میاتاق م نی ای توی روزهی": آورد و به من اشاره کرد و گفت

  .رفت
  

سورن چراغو روشن کرد و کنارم . ومدی نفسم باال نمگهید.  ولو شدمنی زمی که از اتاق خارج شد رونیهم
  .نشست

  
 یاحساس م!  دونستمی رو تموم شده مزیمن همه چ. می زدی نمی کدوم حرفچی گذشت اما هی اقهی دقپنج

  .مومهکردم کارم ت
  

  .میپاشو بر: سورن
  
  ! کجا؟ـ
  

  .می کنی و قائله رو ختم ممیذاری قرار مسهی دعانوارویبعدش هم با اون .  منیخونه : سورن
  
  ؟ی اگه نشد چـ
  

  .نجای ایای بی تونی مدت نمهی بردار چون تا ی الزم داریحاال هم پاشو هر چ.شهیم: سورن
  

 کهیبعد هم چند تا ت.  تا مرز سوختن رفته بودهیکتر. م رو خاموش کردی کترری آشپزخونه و زی تورفتم
  .می شدیلباس برداشتم و با سورن راه

  
  ! بود؟ی چه شکلشیدی تراس دی روی وقتـ
  

 هم دیشا...  بوددهی پوشاهی سی رداهی انگار یول!  دونمی نمقیدق...  هول بودمیلیاون لحظه خ: سورن
  !رد مایاما اصال متوجه نشدم که زنِ ! ردا نبود

  
   کرد؟ی کارشهی به نظرت مـ
  

  .آره: سورن
  
  م؟ی اونا عاجزی چقدر جلویدی چند وقت ندنی ایمگه تو! ؟ی چه جورـ
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  !پس چرا تا حاال نکشتنت؟: سورن

  
  ... داشته باشهلی تونه هزار تا دلیم!  دونمیچه م...  حتما الزم نبودهـ
  

  . هستی راههی شهیهم: سورن
  
  ... دونمی مدی دفه رو بعنی اـ

 و "ییمن برم دستشو"، "من برم آب بخورم" گفت ی میهر از گاه.  شدی لحظه هم ازم دور نمهی سورن
 بودم که دهی خودم ترسی خونه یانقدر تو.  شدمی موونهیاگه نبود حتما د.  گشتی زود برمیلیدوباره خ

  .ارمی رفت قرص هامو با خودم بادمی
  
...  کوتاهیفقط چند جمله .  مون رد و بدل نشدنی بیادی زی حرف هامی سورن شدی وارد خونه ی وقتاز

 نی از ادمی ترسیم...  کردمیفقط به مرگ فکر م.  رفتی نمنیی گشنه م بود غذا از گلوم پایلی که خنیبا ا
  .رمی بمیعیکه به طرز فج

  
رنگ رفتم  دیب.  از هم پهن کردی کمی اتاق خواب، دو تا تشک با فاصله یسورن تو.  شب بودازدهی ساعت

  . دادی بهم می تشک حس خوبیسرد. دمی شون دراز کشیکی یو رو
  
  .ارمی رفته بادمی خودمو ی قرص ها؟ی سورن تو خونه قرص دارـ
  

  ؟ی بردار عوضی الزم داریمگه نگفتم هر چ:  لگد به پام زد و گفتهی بود سادهی که کنارم واسورن
  
   نه؟ای ی حاال دار. کردمی فکر نمزای چیلیاون لحظه به خ! دی ببخشـ
  

  . دارمنیپتلی تری آمی که تموم شده ولازپاممید: سورن
  
   خواب آوره؟ـ
  

  .آرام بخشه: سورن
  
  .اری دو تا بشهیاگه م.  دستت درد نکنهـ
  

  ...ارمی لحظه صبر کن االن مهی. هی کافشیکیهمون : سورن
  
دستش رو سمتم . ن برگشت که سوردی طول نکشقهیدو دق.  روشن کردم و منتظر سورن شدمگاری سهی

  . دستش دو تا قرص بودیتو. گرفت
  
  ه؟ی کافشیکی ی تو که گفتـ
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  . مال خودمهشیکی: سورن

  
  ؟ی کنهی منو ضای خواستی م؟ی آشپزخونه نخوردی پس چرا توـ
  

  .بمونه واسه من... در ضمن نصف آب رو نخور. خواستم مزاح کرده باشم: سورن
  
  ... باشهـ
  

  . و چراغ رو خاموش کردزی میت رو رو گذاشوانی لسورن
  
  . بکشمگاری چون ممکنه من چند تا سشه؟ی اگه پنجره باز بمونه سردت نمـ
  

 یبد... ی ای خواب خوبیاگه تو... ری شب خگهید.پنجره هم باز بمونه ... جهنم و ضرر. باشه بابا: سورن
  . حالل کنیدی از من دیزی چیا

  
  .ی کثافتیلیخ:  خنده گفتمبا
  

به هر حال ...  زنمی خواب حرف می شبا توی شده که من بعضدهیآخه د! منحرف منظورم اون نبود: سورن
  .ری بگدی رو آب ندزمیری خودمو می دارم پته یدیاگه د

  
  . راحتالتی خـ
  

  . گشتی تک تک شونو میداشت ال به ال.  تمام کتاب هاشو انداخته بود وسط اتاقسورن
  
  ؟ی گردی می دنبال چـ
  

  !ستی دونم چرا نینم...  دانشگاهی از کتابایکی ی گذاشتم الادمهی. اره تلفنشم: سورن
  
  ؟ی کی شماره ـ
  

  ...سهی دعانوارویهمون : سورن
  
  .ی کنی نمدای توش هست که شماره شو پیری خهی حتما ـ
  

  .  کردمداشیپ... نجاستیا: سورن
  
  .مشانس که ندار...  کنهدای نبودم شماره شو پیاصال راض!  بابایاَ
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  ! کارش درسته؟اروی ی حاال تو مطمئنـ
  

 دای رو از کجا پاروی دونم مسعود اون یمن هنوز هم نم! نی همشی پمی رفتی مدیاز اون اول هم با: سورن
  . کنهی مفی کارتو ردیکی نیمطمئن باش ا.  بارش نبودیچی که هیدی دیول! کرد؟

  
  سه؟ی حاال واقعا دعانوـ
  

 ی حوزه درس می طلبه بوده که توهی گفت یم. شو از دوست بابام گرفتمشماره .  دونمیمنم نم: سورن
  .هیدر کل آدم خوب. خونده اما درسشو نصفه ول کرده

  
   چرا درسشو ول کرده؟ـ
  

 درسو ول می گرفتمیتا حاال چند بار تصم! مثل من و تو... البد حوصله نداشته!  دونمیمن چه م: سورن
  !م؟یکن
  
  ... حدودا صد بارـ
  

  .رمی گی من باهاش تماس می کنیتا تو رختخوابارو جمع م... گهیخب د: سورن
  

  . سورنشی پ،ییرای پذی هارو جمع کردم و رفتم تورختخواب
  

  ! دارهیبرنم! اَه: سورن
  
  . توش هستیری خهی گفتم ـ
  

  ! خفه شو: سورن
  

  . جواب ندادی بار شماره شو گرفت اما کسچند
  
  .ی زنیشو، بعد از ظهر بهش زنگ م الی خیفعال ب. ستی خونه ندی شاـ
  

  .لشِیشماره موبا! ست؟ی خونه نوی چیچ: سورن
  
  ...ی تا خسته شریانقد بگ!  اصن به من چهـ
  

  .می امروز بعد از ظهر کالس داریراست. شمی مالی خیباشه، فعال ب:  تلفن رو کنار گذاست و گفتسورن
  
  !!! میچونی بپشهینم!  اَه ـ
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  .میچونی بپفیح. می نداریادیر زامروز کا... نه: سورن
  

 به درس یعالقه ا... ستی خودم نریاما تقص!  کشمی واقعا خجالت مگهی دچوندمی که انقدر کالس پمن
  .فقط منتظر مدرکم. ندارم

  
 یهمش فکر م.  که به درس نبودیکیهر چند حواس من ! می کم درس خوندهی از ناهار در کمال تعجب بعد

 زنگ زدن به ی داره؟ حتی ادهیدرس خوندن چه فا...  کنمی می مو سپری زندگی روزانیکردم که آخر
  ... گفتی چرزنی افتاد و اون پی چه اتفاقشبی دمیدی نداره چون خودمون دی ادهی هم فاسهیاون دعانو

  
 که نیبعد از ا.  کردی نشسته بود و داشت موهاشو درست منهی آیسورن جلو. می چهار کالس داشتساعت
  .دنی کرم برداشت و شروع کرد به کرم مالهی موهاش تموم شد یکار رو

  
  . ضد آفتابِ ؟ی کنی نگا میچرا اون جور: سورن

  
  ؟ی شالی خی بی خواینم!  مرده شور پوستتو ببرهـ
  

  ؟یشی بشه تو جوابگو میفردا صورتم خال خال: سورن
  
  .می زودتر تمومش کن برگمیم!  باهات ندارمی من کارـ
  

   شد؟ی حاال چ،یچونی بپی خواستیتو که م: سورن
  
  .امی باشه، پس من نمـ
  

  .میجمع کن بر. غلط کردم! نه نه: سورن
  
 سیفقط دستمو خ. حوصله مو درست کردم نداشتم. دمی پوشی مشکنی با شلوار جی شرت خاکستری تهی

  . موهام تا مرتب به نظر برسنی الدمیکردم و کش
  

  .ن پشت فرمونی تو بشیاگه دوست دار: سورن
  
  .ای جفت مونو فرستادم اون دنیدی دهوی نه، ـ
  

  .می برنیپس بش: سورن
  

 ی شماره می و تونستمیسالن رو گشت. محوطه خلوت بود.  به دانشگاهمی خودمونو رسوندقهی چند دقظرف
 که می کردی سمتش حرکت ممیداشت.  سالن بودیکالس مون انتها.  دومی طبقه می و رفتمی کندایکالس رو پ

 بدون سالم و می شدکی نزدگهی که به همدنیهم. ومدنی که به طرف ما مدمی ها رو دیا از همکالسچند ت
  شه؟ی نملیکالس تشک:  گفتنکیعل
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  د؟ی دونیاز کجا م: سورن

  
  .اونجا نوشته:  اشاره کردنواری دی روی دی دست به ال سبا
  
  ... تو بودریتقص. امی نبودم بیاز اون اول هم راض!  اَهـ
  

  .کف دست که بو نکرده بودم: سورن
  
  ...گهی دمی پس برگردـ
  

  م؟ی کنکی سالم و علهی با بچه ها می برستیبهتر ن:  کرد و گفتی به کالس نگاهسورن
  
  .منم اصال حوصله ندارم... دنیاونا که ما رو ند. الی خی بـ
  

  . ئه چش تو چش شدممای سنی االن با انیهم!  ستهیبه جان خودم ضا: سورن
  
  ... مونمی منتظرت منی کنار ماشرمیمنم م...  تو برو باشه،ـ
  

  !بهراد خر نشو: سورن
  
  .اونا کامال توجه شون به ما جلب شد و اومدن سمت مون.  نداشتی ادهی جر و بحث فاگهید
  

  ! موندنی گفتم دیدید: سورن
  
  . باور کن ازت متنفرمـ
  

 و مای شناختمشون و البته سی کالس که نمیسه تا از پسرا. دنیبچه ها هم بهمون رس. دی آروم خندسورن
  . که به لطف سورن قبال باهاشون آشنا شده بودمترایم
  

 براشون سخت دایفکر کنم تحمل من و سورن شد.  رفتنعی کردن و سری سرد باهامون احوالپرسیلی خپسرا
  .بود

  
  .شهی نملیاز شانس شما کالس تشک: مایس
  

  .می دونیبله م: سورن
  
  واقعا؟: مایس
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  ...بله بچه ها گفتن: سورن
  
  .می بخوریزی چهی بوفه می برمی خوای مترایمن و م: مایس
  

  ...میری وقت خانوما رو نگگهیسورن بهترِ د:  و گفتمدمی سورن رو به طرف خودم کشدست
  
  .نیای شما هم بمیشی که خوشحال منهی منظورم ایعنی! نــه: ترایم
  
  . بهترِمیمزاحم نش...  ممنونـ
  

  ...می که مهمون شما باشیه شرطب: سورن
  

 ی جورهیچهره ش ...  حس رو داشتنی هم هممایفکر کنم س!  بردمی سورن پیی لحظه بود که به پرواون
  . خواست دک و دندون سورن رو خرد کنهیبود که انگار م

  
  .بله حتما: ترایم
  
!  هم هماهنگ شده بود حرفا و رفتارشوننیغلط نکنم ا.  خوشحال بودنیلی خترای وسط سورن و منیا

  ...!ی عالفیعجب آدما
  

 زدن می جیدو قدم...  دلم غنج رفتیاز خوشحال.  بسته سمیدی دانشگاه که دی سمت بوفه می رفتیهمگ
 حد مشتاق با هم بودن اند، نی تا ادمی دیوقت.  شاپ کنار دانشگاهی کافمی داد برشنهادیبودم که سورن پ

 بار هم به هی بذار شدم، سورن چتر ی همه خونه نیبا خودم گفتم ا... بذار دل شون خوش باشه. چونه نزدم
  .حرفش گوش کنم

  
 هم، مثل خودمون گهیچند تا دختر و پسر عالف د... نسبتا بزرگ بود.  بودمومدهی شاپ نی کافنی حاال اتا

  .می نشستزی مهی پشت ییچهار تا. اونجا بودن
  
  ن؟ی دارلی میخب چ: ترایم
  
  قهوه چطورِ؟: م و رو به سورن گفتم منو نگاه کردبه
  

  ...خوبه: سورن
  
 خودم براتون ی قهی به سلنی اجازه بددیحاال که مهمون من ا:  و گفتدی ما کشی منو رو از جلوترایم

  .سفارش بدم
  

  چطورِ؟... ی اوهی می با بستنی شکالتکیچهار تا ک:  کرد گفتی که به منو نگاه می در حال
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  ...گهیالبد خوبِ د... دیونو کردشما که انتخاب ت: سورن
  

   "ن؟ی دارلی میچ" دی خواست خودش سفارش بده چرا پرسی که منی موندم امن
  
 هم هست که نی همی برانی خوری کم شکالت میلیفکر کنم شما خ:  داد و گفتلی سفارش ها رو تحوترایم
  .نی خندی وقت نمچیه
  
   من؟ـ
  
  .بله: ترایم
  
  .دی االن فقط قهوه به ذهنم رسیدوست دارم، ول شکالت یلی نه اتفاقا من خـ
  
   داره؟ی اگهی دلی تون دلدنیپس نخند: ترایم
  

  . مون باز بودشی نشهیآخه من و سورن هم!  جواب بدمی بودم چمونده
  
  ! بگمیچ...  واـ
  

  د؟ی کشگاری سنجای اشهیبه نظرت م:  آوردم و به سورن گفتمرونی بفمی کی از توگارموی سپاکت
  
  ...فکر نکنم: مایس
  

 ی نه و گفت که مانعای بکشم گاری تونم سی که مدمی لحظه گارسون سفارش ها رو آورد و ازش پرسنیهم
  . روشن کردمگارموی الفور سیمنم ف. نداره

  
  د؟ی کشی مگاریچند سالِ س. دی هستیگاری دونستم سینم: ترایم
  
  . شش سالبایتقر:  مکث کردم و گفتمهی
  
.  خوشحال شدیلی حرفم خدنیانگار از شن.  خوردن شدیند زد و سرگرم بستن لبخروزمندانهی پمایس

  . تعجب کرددای شدترایبرعکس، م
  
  مگه چند سالتونه؟: ترایم
  
  . و چهار سالستی بـ
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!  خوشحال کننده نبودای زیحرفم اون قدرها هم تعجب برانگ...  با عکش العمل هاشون حال نکردماصال
 ی کسگهی گفتم چون بعد از اون دی من حساسن زودتر مدنی کشگاری سی رو دونستم انقدیالبته اگه م

  . خوردن مون تموم شدکی و کی که بستننی نزد تا ایحرف
  
 و به می کردیازشون خدافظ.  پنج بودکیساعت نزد. رونی بمی شاپ زدی حساب کرد و از کافزوی مترایم

  .می حرکت کردنیطرف ماش
  
   دلت خنک شد؟ـ
  

   دلت خنک شد؟یتو چ.  نخورده بودمیفاقا چند وقت بود بستنآره ات: سورن
  
  ؟ی واسه چـ
  

  ؟ی کشی مگاری شش ساله سی نگی مردیم: سورن
  
  . گفتمقتوی حقـ
  

  . کردهری تو گشی دندونش پترائهی منیابله ا!  حسنک راست گو؟یحاال واسه ما شد: سورن
  
  .ه کنی دندونش به خرخره م کار مگهی فکر کنم االن دی ولـ
  

  ...دیشا: سورن
  

 رو شهیش.  بودترایم. نی ماشی شهی نفر زد به شهی رو روشن کرد و خواست حرکت کنه که نی ماشسورن
  .نیی پادمیکش

  
   بله؟ـ
  
  رون؟ی بنیای لحظه بهی شهیم: ترایم
  
  . شدمادهی پنی ماشاز
  
  . بچه ها بگمی خواستم جلوی نمی ازتون داشتم ولی خواهشهی: ترایم
  

  ! شدهیعاشق چه خَر... سوزهیم براش م واقعا دل
  
  .نیی بفرماـ
  
  ...می کم صحبت کنهی گهی با همدمی قرار بذارهی خواستم یاگه بشه م: ترایم
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   براتون مهمه؟یلی خـ
  
  .بله: ترایم
  
  کجا؟...  باشه، چشمـ
  
  ...گمی و مرمی گی باهاتون تماس مد،یشماره تون رو به من بد: ترایم
  

  . شدمنیدوباره سوار ماش. می کردیو خدافظ مو بهش دادم شماره
  

  ؟یبهش شماره داد: سورن
  
  ؟یدیمگه تو د...  آرهـ
  

  و به رو به روش اشاره کرد.  کردمی رو نگا مگهی دیداشتم جا. دمیفقط شن... نه: سورن
  

  . تمام حواسش به ما بودی بود ولسادهی ما، کنار چند نفر وانی جلوتر از ماشاوشی پسرِ، ساون
  
  ! کنهیبد نگا م ـ
  

  .به خونت تشنه ست... آره: سورن
  
  . تموم شده ستزیاز االن همه چ...  راحتالشی خـ
  

  ه؟ی چترای منیبرنامه ت با ا.  پرسم مثل آدم جواب بدهی سوال مهیبهراد : سورن
  
  . دونمی نمـ
  

  ؟ی چیعنی: سورن
  
  ! کنمیزی خواد بهم بگه که واسش برنامه ری می دونم چی من که نمـ
  

   خواد بگه؟ی می چستیواضح ن: سورن
  
  . باشه که جواب من مشخصِزای چنجوری و ای عشق و عاشقهیاگرم قض...  نهـ
  

  ؟ی چرا شماره تو بهش دادی بدی جواب منفی خواستیتو که م: سورن
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  . نباشهمی کنی که ما فکر می اون جوردیشا!  کار داره؟ی چون نگفت باهام چـ
  

  .یگیتو درست م... آره بابا: زد و گفت یزی لبخند طعنه آمسورن
  

  . آوردمشرونی بفمی و از کدمی شنلموی زنگ موبایصدا
  

  ه؟یک: سورن
  
  .ششی مسعود اس ام اس داده که امشب حتما برم پـ
  

  !نمیبب: سورن
  

  .نهی مسعود رو ببامی چشماش تا پی رو گرفتم جلولیموبا
  
  ؟یشک دار!  مسخرهـ
  

  ...یچونی بپ منوی خوای مدیگفتم شا: سورن
  
  چونم؟ی تو رو بپدی بای واسه چـ
  

  . زنم که برسونمتی جا دور منیپس از هم... بماند: سورن
  
  . برمادهی ذره پهی خوام یم.شهیراه تو هم دور م...  نهـ
  

  ...لتهیهر جور م: سورن
  
فرصت .  مسعود مونده بودی به خونه ابونیچند تا خ.  کردمی شدم و با سورن خدافظادهی پنی ماشاز

 خونه یِراه.  سر به خونه بزنم و قرص هامو بردارمهی ستی نشمی حاال که سورن پدیبه ذهنم رس!  بودیخوب
 که بعد از چند نی اتا دمی کشگاری دو نخ سیکی.  رفتمی نداشتم آهسته راه میچون عجله ا.  خودم شدمی
 ی مکث کردم اما هر چهی. سادهی وا در خونمی نفر جلوهی دمیاز دور د.  خودمون شدمی وارد کوچه قهیدق

  .جلوتر رفتم و با دقت نگاه کردم!  تونستم بشناسمشی کردم نمیدقت م
  
  !!! کرد؟ی می چه غلطنجایاما ا!  محمد بودریام
  

  . با اومد طرفمدی که منو دنیهم.  تر رفتمکینزد
  
  !یخدا رو شکر که باالخره اومد:  محمدریام
  
  ؟ی آوردریدرسو از کجا گ آ؟ی کنی کار می چنجای شما اـ
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  ! داخل ؟می برشهیم.  مهم بهت بگمیلی خزی چهیمن فقط اومدم . ستی مهم ننایا:  محمد ریام
  
در کل خودش . دی رسی نگران به نظر میلی محمد خریام! ترس برم داشت.  انداختم و درو باز کردمدیکل

  .مینشست تراس ی روگهیکنار همد. دستمو گرفته بود!!! هیهم آدم ترسناک
  
  .نمی تا خودتو ببنجای اامیدو روزه که دارم م:  محمدریام
  
  ! شده؟ی حاال چـ
  
 نوی خوام ایم... منظورم قتل و خوردن خون و... ی که زدم ببخشیی منو بابت حرفادیبا:  محمدریام

  . من نبودری که تقصیبدون
  
  ! درخواست اون جن هاست؟نی گفتادمهی ـ
  
  .بور بودم مجیول... آره:  محمدریام
  
   چرا؟ـ
  
  با اون دو نفر؟... شم؟ی پی بار که اومدنی اولادتی:  محمدریام
  
  . آرهـ
  
  .باور کن مجبورم کرد بهت اون حرفا رو بزنم... اون پسرِ که چشماش سبز بود:  محمدریام
  
   بکنه؟ی کارنی همچدی آخه چرا سورن باـ
  
تمام درآمدم از ... بابتش هم پول گرفتم. ک کردم کمیادی زی شهر به آدمانی ای من تونیبب:  محمدریام
 کنم فقط به خاطر پول ی که مییکارا.  برام مهمهان،ی مشمی که پیی سرنوشت کساقتایاما حق.  راههنیا
... ی بهتر بدوندی باخودت...  دونمی شو نملیدل. اون دوستت به من گفت که اون حرفا رو بهت بزنم. ستین

کرد که اگه بهت کمک کنم منو به دیتهد.  دونستی در مورد اجنه مییزای چهیخودش ! به هر حال دوستت 
 چون نجایاالن هم اومدم ا. مجبور شدم... دمیمنم ترس. دهی کنه و لوم می می معرفی انتظامیروین

 دعا بدم که مشکلت حل هی تونم بهت یاالنم م ... ی تونم بذارم جوون مرگ شینم... وجدانم ناراحت بود
  .بشه

  
  !؟یگی از کجا بفهمم راست مـ
  
  . بفهمه که من بهت گفتمی بذاردی نبای ولی از خودش بپرسی تونیم:  محمدریام
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  ...یممنون که به فکر بود.  کنمی کارو منی حتما اـ
  
  ! دعا بدم؟هی بهت ی خواینم:  محمدریام
  
  . ندارم بهت بدمی من پولیشرمنده ول... یری گی بابتش پول می گفتـ
  
 ی و گرنه به مشکل مری حتما بهم سر بزن و دعا رو ازم بگیپس اگه تونست:  زد و گفتی لبخندمدرمحیام

  .یخور
  

 ی کردم، نمی فکر میهر چ. با حرفاش اعصابمو داغون کرد.  محمد رفتری از تموم شدن حرفامون امبعد
  . زدمیا خودش حرف م بدیبا...  نداشتی ادهیاما فکر کردن فا!!!  دارهی سورن با من چه خصومتدمیفهم

  
 که ی نفر حرف بزنم و تنها کسهی داشتم که با اجیاحت. رونی آشپزخونه داروهامو برداشتم و از خونه زدم باز

در ساختمون شون .  مسعودی و رفتم خونه دمی خرگاری پاکت سهیسر راه .  مسعود بوددی رسیبه ذهنم م
 مسعود شی پامیهر وقت م. نگ بزنم مثل گاو رفتم باال که زنیمنم بدون ا.  باز بودلهیاکثر مواقع مثل طو

 در ی جلوگهیدو جفت کفش د! ست؟ی وقت تنها نچی بشر هنی پرسم که چرا ای سوال رو از خودم منیا
 رو به رو بشم ی اگهی خواستم با کَس دینم.  بهتر بودی جورنیا...  ندمتی دادم اهمحیترج. آپارتمان بود

  . باز کنهو درادید زنگ زدم که ب مسعولی به موبانی همیبرا
  

  .سالم آقا بهراد! به: مسعود
  
  شته؟ی پی سالم، کـ
  

  . و نسترنوانیک: مسعود
  

  . اتاق خوابی نگاه کنم رفتم توییرای که به پذنیبدون ا.  هامو درآوردم و رفتم توکفش
  
  !نم؟ی نسترن رو نبختی و رنجای اامی بار بهی شد من ـ
  

  . شون خوشِیی هم دل شون به دانای ا؟ی ایشاکحاال چرا انقد : مسعود
  
  !یچقدر هم که تو مهربون و دلسوز... ی آخـ
  

  ! چته؟نمیحرف مفت نزن، بگو بب. گهیبسه د: مسعود
  

از چهره ...  شدی از دست سورن عصباندایمسعود شد.  محمد رو مو به مو واسش شرح دادمری امی هیقض
  .نگشت هاششروع کرد به شکستن قلنج ا. ش مشخص بود

  
  . محمد دروغ گفته باشهریفکر نکنم ام: مسعود
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  ؟ی چی براـ
  

  . بدهحی توضدی رو بازای چیلیخ. می با خود ِسورن حرف بزندیاما اول با... گمیبهت م: مسعود
  
  !نجا؟ی اامی بی گفتی چی برای راستـ
  

  ...یایگفتم تو هم ب.  از دوستامیکی باغ الق،یی می برمی خوایآخر هفته م: مسعود
  
   هستن؟ای کـ
  

  .یای میتو به خاطر من دار!  داره؟یچه فرق: مسعود
  
  ...شهی می چنمی ببـ
  

  .سورن بود.  شروع کرد به زنگ زدنلمیموبا
  
   الو؟ـ
  

  !؟ی مسعودیبهراد خونه : سورن
  
  ! آره، چطور؟ـ
  

  .رمشی بگامی خوام بیم. فتی تو کی گذاشتیکتاب منو دو در کرد: سورن
  
  .ای باشه بـ
  

  ...فعال: سورن
  

  ! بود؟یک: مسعود
  
  .نجای اادی سر بهی خواد یگفت م.  سورنـ
  

  !یچه عال: مسعود
  
  ؟ی سورن اومد دعوا راه نندازی خواهش کنم وقتشهی مـ
  

  !ی کنه اما هنوز طرفشی رو نابود متی که داره زندگنیبا ا! جالبه: مسعود
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   محمد دروغ گفته باشه؟ ری امدی شای فکر کردنی به ا؟ی منطقی بیلی تا حاال بهت گفتم خـ
  

   دروغ بگه؟دیچرا با: مسعود
  
  . اطالعات رو بهم رسوندهنی چون بهم سفارش کرد به سورن نگم که اـ
  

  .ی شناسی مشتری بقتویاون موقع رف.  کنمیبهت ثابت م... ادی خودش بسایوا...  کردهدشیالبد تهد: مسعود
  

هنوز بابت اون شب . حداقل اونا متوجه نشنای دعوا نکنن وانی نسترن و کی کردم جلوی خدا خدا مفقط
  ! دعوا هم بهش اضافه بشههی که نی کشم چه برسه به ایخجالت م

  
 یمسعود م...  گذشتهیچند ثان.  رو صدا زد تا درو باز کنهوانیمسعود، ک. دی زنگ خونه به گوش رسیصدا

  ...ی ندازیود قول بده که دعوا راه نممسع:  و گفتمدمی که دستشو کشرونیخواست از اتاق بره ب
  

  ! تونم قول بدمینم:  و گفتدی دستشو کشمسعود
  

  . اتاقی که مسعود از اتاق خارج بشه، سورن اومد تونی از اقبل
  

  .سالم: سورن
  

  !  سالمکیعل: مسعود
  

  .بهراد کتابو بده من عجله دارم: سورن
  

  . کار کوچولو دارمهی باهات نی بشقهی دقهی: مسعود
  

 کنار من نشسته بود و سورن هم رو ی کمیمسعود با فاصله .  پنجره بودمکیمن نزد. می سه تامون نشستهر
  ... بکشمگاری و سنیی دادم سرمو بندازم پاحی ترجطی اون شرایتو.  ما بودیبه رو

  
   مشکل بهراد حل بشه؟ی خوایچرا نم: مسعود

  
  !!! بخوام؟دیچرا نبا: سورن

  
  ! که راه غلط به ما نشون بدهیمحمد خواست ریخودت از ام: مسعود

  
  ؟ی نکن اشتباه خودتو به من بچسبونیسع!  مسعود جاندیببخش: سورن

  
  کدوم اشتباه؟: مسعود
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  ! دادشنهادیاونم چند تا راه حل خجالت آور پ... ی کردی محمد رو معرفری که امیتو بود: سورن
  

  ! بگهییزای چنی همچیتو بهش گفت: مسعود
  

  !؟یگی چرند می داریدقت کرد: نده گفت با خسورن
  

. سادمی کنارش وارمی دعوا رو بگی که جلونی ایمنم برا.  جوش آورد و از جاش بلند شدی حسابمسعود
 ری رفع تقصی خوایحاال م! ی کردی دو جنسِ رو معرفیتو اون عوض: سورن همچنان نشسته بود و گفت

  . با اون هرزه نداشتم و ندارمی حرفچی من ه؟یکن
  

!!! م؟ی کرددای پی کی محمد داده بود رو تو چاه خونه ری که امینعل! یی حد پرونیجالبِ که تا ا: مسعود
 هم دایجد... ادهی زنهی زمنیمطالعاتت هم در ا! ه؟ی کرد که آدم بدقی محمد تحقری امی رفت درباره یک

 واسه ی بعدی نقشه نمی ببوبگخب حاال ! گمی مکیواقعا تبر... ی کندای پدی جدری جن گهی یکه موفق شد
  ه؟ینابود کردن بهراد چ

  
 شون قرار نیمن ب.  کم بودیلیفاصله شون خ. سادی مسعود وای هم از جاش بلند شد و رو به روسورن

  . نشنری درگگهیگرفتم تا با همد
  

  ! کنهی غلط، خوب کار مجیذهن باهوشت واسه گرفتن نتا: سورن
  

  !گمیثابت کن دروغ م: مسعود
  

 بدون اگه من نبودم نویآره من با اون هرزه حرف زدم اما ا... گمی باشه مشه،ی راحت مالتیاگه خ: سورن
  .بهراد تا حاال مرده بود

  
  د؟ی کنی همش با هم دعوا مری پی زن و شوهرانیچرا ع! د؟ی با آرامش حرف بزنشهیم!  بچه هاـ
  

درو باز کرد . رداشت و به طرف در اتاق رفت بفمی کی کتابش رو از توتی بدون توجه به من، با عصبانسورن
  .دی و در اتاق رو محکم کوب".یری سگ تو بگی بهترِ اول جلو":  که از اتاق خارج بشه گفتنیو قبل از ا

  
  . و مانعش شدمسادمی در وای خواست بره دنبالش اما من جلوی از کوره در رفت و ممسعود

  
 مسعود منو به فکر یهر چند حرفا.  بودومدهی ننجاین ا کاش سوریا.  بکشهنجای نداشتم بحث به ادوست

 ی با من دشمندیآخه چرا با!  مقصر بودن سورن وجود ندارهی برای موجهلی هنوز هم دلیول... فرو برد
  !داشته باشه؟

  
 هم وانی اومد که نسترن و کادمی. میدی تق تق در رو شنی بعد صداهیچند ثان.  دادمهی تکواری و به دنشستم

فقط ...  نبودمیعصبان.  رفترونی وارد اتاق نشه، مسعود بی که کسنی ایبرا! ی ایچه بد شانس... اننجیا
 که با سورن ی برخوردر طرف به خاطهیاز .  نکنمهی کردم گری می سعیلیخ. بغض گلومو گرفته بود
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 داشته قتی محمد حقری مسعود و امی که حرفانی هم ناراحت بودم از ای ناراحت بودم و از طرفمیداشت
  .باشن

  
 وانی لهی نسترن با دمیسرمو بلند کردم و د.  اتاق شدمی نفر توهی در افکارم بودم که متوجه حضور غرق

  .آب قند:  رو طرفم گرفت و گفتوانیل. سادهیجلوم وا
  

 نی زمی ازش گرفتم و رووانویل!!! مگه من غش کرده بودم؟!  بود؟ی حرکت چنی موندم حکمت امن
  .گذاشتم

  
  .منون مـ
  

 یحس کردم منتظر بود تا من حرف بزنم ول. میهر دو سکوت کرده بود.  دادهی تکواری نشست و به دنسترن
  ! ستی بگم که اصال به اون مربوط نییزایخوش نداشتم چ

  
  ...یالغر شد: نسترن

  
بابا و  شی اون زمان که پادمهی.  بهم بگهنوی نفر اهی خواست ی دلم مشهیهم...  حرفش حال کردمنی ابا

 به ی حال جوابنیبا ا.  نداختی دستم مشهی موضوع بابام همنی کردم چاق بودم و سر ای میمامانم زندگ
  . زدمی لبخند تصنعهیفقط ... نسترن ندادم

  
  .ادی الغر بودن بهت نمیول: نسترن

  
  . رفت رو اعصابمی داده بود اما داشت مری وسط به وزن من گنی دونم چرا اینم
  
  . امیمعمول... ستمی الغر ن همادی من زـ
  

  !؟ی هنوز همون آدمای کرده ریی سوال ازت دارم؛ اخالقت هم مثل ظاهرت تغهی: نسترن
  
  ست؟ی کرده، معلوم نریی خوشبختانه اخالقم هم تغـ
  

  . دوست داشتمشتری رو بیاما من قبل... یتا حدود: نسترن
  
  .ینی بی که منِی هم"ل آدهیمن ِ ا" خودم، ی برای شنوم ولی منوی متاسفم که اـ
  

  ...یمنم متاسفم که از بد شدن خودت خوشحال: نسترن
  

 ی داره؟ اونم با کسی ادهیجر و بحث چه فا... الی خیاما ب! دی دوی اعصابم می داشت چهار نعل روقشنگ
  ... دادم بحث رو جمع کنمحیترج.  ندارهمی تو زندگی نقشچیکه ه
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  . نظر لطفتـ
  

  ره؟ی نمی دوری جا،ی سر بزنهی اگه به مامانت یردتا حاال فکر ک: نسترن
  
  . فکر کنملی مسانی که به استمی نیطی االن تو شراـ
  

  !اد؟ی مشی پی کطشی بپرسم شراشهی مدیببخش: نسترن
  
  . دونمی نه چون خودمم نمـ
  

  .یشی موفق میدار!  ادامه بدهنیآفر... ی دق مرگ شون کنی خوایمشخصِ که م: نسترن
  
  ... جواب بدمی کردم با خونسردی بودم اما سعیتش عصبان از دسیلیخ
  
در ضمن اونا خودشون منو . ستی اما مشکالت من و پدر و مادرم اصال به تو مربوط نگمی منوی که ادی ببخشـ

  . اونا هستن نه منره،ی رو بگی سراغ کسیاالنم اگه قرارِ کس...  کردنرونیاز خونه ب
  

خدا .  حقتادی سرت بییهر بال. اشتباه کردم دلم برات سوخت! ی گستاخ ادب وی بیلیواقعا که خ: نسترن
  .ادهی برات زیلی آدم خیکلمه ...  مثل تو نشدم، هر چندیرو صد هزار مرتبه شکر که زن آدم

  
 پا افتاده شی کل کل با نسترن، پطی اون شرای اما توارِی داشت حرص منو دربی سعیلی بندم خی مشرط

 گذشت و هیچند ثان...  هم شدنطوریهم.  بشه و برهالی خی ندادم تا زودتر بی جوابگهید.  مسئله بودنیتر
  . رفترونی از اتاق بدم،ی نمی جوابدی دیوقت

  
***  

  
رختخواب هر دومون رو با .  اتاق خواب رو کامال باز کردیمسعود پنجره .  از دوازده شب گذشته بودساعت
  . انداختنی زمی روی کمیفاصله 

  
  .و سمت پنجره بخوابت: مسعود

  
   چرا؟ـ
  

  ؟یهنوز خودتو نشناخت. ی کشی مگاریچون شبا س: مسعود
  
  .حواسم نبود... یگی راست مـ
  

  .دیمسعود چراغ رو خاموش کرد و سر جاش دراز کش.  روشن کردمگارموی تشکم ولو شدم و سیرو
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  !رن؟ی مسعود تا حاال شده مامان و بابام سراغ منو از تو بگـ
  

  .تا حاال نشده...  بابات نهی پرسه ولی مامانت احوالتو می از گاههر: مسعود
  
   پرسه؟ی می مامانم با چه حالتـ
  

  ؟ی چیعنی: مسعود
  
  ه؟ی معمولای که نگرانِ، ناراحت نهی منظورم اـ
  

  ؟ی پرسی سواال رو منی شده ایحاال چ. یمعمول...  دقت نکردمادیز... آها: مسعود
  
  ... حرفانی کنن و از ای مامان و بابات دارن دق م گفتی آخه نسترن امروز مـ
  

 ی افه یمامانت هم هر از گاه...  ندارهی حسچی هینی زمبی سنیبابات که ع. نسترن گه خورد: مسعود
  .رهی مادشی ذاره اما سه سوته ی میدلتنگ

  
  رم؟ی محمد و دعا رو ازش بگری امشیبه نظرت دوباره برم پ...  طورنی که اـ
  

  ...بهتراز قتل و زِناست... هیه به نظرم راه حل خوبآر: مسعود
  
  .ستمی من هنوز مطمئن نی ولـ
  

  .می شداری زود بدیفردا با... فعال بخواب: مسعود
  
   چرا؟ـ
  

  .حاال بخواب... القیی می برمی خوایگفتم که م: مسعود
  

 گارمویس.  نزدمی حرفگهید.  خسته سیلی مشخص بود که خی با مسعود حرف بزنم ولشتری داشتم بدوست
  . زود خوابم بردیلیخاموش کردم و خ

  
 داریب.  بودمدهی دراز کشدهیبه پشت خواب.  اما مطمئن بودم که صبح نشدهدمی دونستم چه مدته خوابینم

.  عرق شده بودمسیاز ترس خ.  تونستم چشمامو باز کنمی نمی تونستم حرکت کنم، حتی نمیبودم ول
 دنی کشنفس بود که ی ش به حدینیسنگ.  قرار دارهنمی سی قفسه یرو نی سنگزی چهی کردم یاحساس م

بدنم قفل شده .  کردمی میاحساس خفگ.  نشسته بودنمی سی قفسه ی نفر روهیانگار . برام سخت شده بود
 خودم یفقط شاهد ناتوان.  کنمی حرکتنی تونستم کوچکتری خواستم مسعود رو صدا کنم اما نمیم. بود

 یی صداهی.  کردکی نزدتم صورهی لحظه حس کردم سرش رو هی یبرا. جودمو گرفت بودترس تمام و. بودم
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.  چشمم سر خوردی قطره اشک از گوشه هیناخودآگاه .  خُرخُر بودی صداهیشب...  شدی مدهیازش شن
  ... نبودی از فشار خبرگهی لحظه بعد دهی نفسش رو کنار صورتم حس کردم و یگرما

  
زانوهامو بغل کردم و سرمو روشون .  دادمهی تکواریم حرکت کنم، نشستم و به د تونی متوجه شدم میوقت

 یدیناام.  م رو کنترل کنمهی تونستم گرینم... ختمی ری اشک ماری اختیب.  بودمدهی ترسیحساب. گذاشتم
 یریی تغچی هتی که وضعودممطمئن ب.  نکرده بودمیدیتا حاال انقدر احساس ناام. تمام وجودمو گرفته بود

  . کنه و کارم تمومهینم
  

.  و از جاش بلند شد و چراغو روشن کرد"!چت شده؟":  گفتی شد و با نگرانداری من بی با صدامسعود
.  نبودم که جواب بدمیطی کرد ازم سوال بپرسه چون واقعا تو شرای نمی سعادیز. فورا اومد کنارم نشست

  . کردمفی که گذشت ماجرا رو واسش تعرقهیچند دق
  
  .می بکنی فکرهی زودتر دیبا:  روشن کرد و گفتگاری سهی بار مسعود نیا

  
  ... کردشهی نمی کارچی هـ
  

 سورن به تو زده؟ دی محمد نگفت که اون حرفا رو به خاطر تهدریمگه ام!  نخون خواهشااسی هیآ: مسعود
  ... هستی راههیپس همش دروغ بوده و 

  
 اومده بود به من خبر یرخواهی خی و به قول خودش از رو بارش بودیزی محمد چری امکه،ی اگه اون مرتـ

 واقعا نمی شد؟ من از قصد بهش پول ندادم که ببیبده، چرا همون روز دعا رو بهم نداد؟ مگه پولش چقد م
  . کردمی درست فکر مدمیکه د...  نه؟ایاز سر عذاب وجدان اومده 

  
فوقش ... میری و دعا رو ازش بگمی محمد بدری ام بهی پولهی ایب... شهی نمیزی پولش چیگیتو که م: مسعود

  .تی روانقی سراغ همون رفمیریاگه اثر نکرد م
  
  .می روانقی رفشی پی جنازه مو ببردی اونوقت با؟ی داد که دخلمو آورد چیی دعاهی اگه ـ
  

  .می زنیفردا درباره ش حرف م.  ندارهی ادهیاالن، بحث کردن فا... الی خیب: مسعود
  
 حالت تکرار نی که بخوابم و دوباره انی ترسم از ای دونست من میمسعود م. دمیم دراز کش رختخوابیتو

  . شد تا من بخوابمدنی کشگاری کنارم نشست و مشغول سنی همیبشه، برا
  
 رونیاز ب. مسعود سر جاش نبود. و من هنوز خسته بودم! بدبختانه صبح شده بود.  زور چشمامو باز کردمبه

 عادت گهیالبته د... شدمی مداری بودم که از خواب،بی کسنی من آخرشهیمثل هم.مدوی حرف زدن میصدا
  .کردم

  
. زدی که داشت با مسعود حرف مدمی رو شنمی عمه مریصدا.  و به صداها گوش کردمسادمی در اتاق واپشت

  !به َکلم در اتاق باز شد و محکم خورد هوی دادم که یداشتم با دقت گوش م.  سکوت برقرار شدهیچند ثان
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  ؟یسادیچرا پشت در وا: مسعود

  
  ؟ی صاحابو بشکنی بنی ایجن ها کم بودن تو هم قصد کرد! اَه...  بابایچی هـ
  

  .درد نداره... هیبری فنجایدرِ ا.  نشدیزیحاال هم که چ.  نکبتی دونستم تو پشت دریچه م: مسعود
  
  رون؟ی چه خبره بـ
  

اونم ... ینی زمیتو هم رو... االنم صبح پنج شنبه ست. القیی میآخر هفته قرارِ بر... گفتم که: مسعود
  . آسمونی تودیخورش

  
  .ارنی مفی هم تشرلی کل فکر و فامی کنم اگه بگیاصال تعجب نم!  بامزه بود واقعایلی خـ
  

  ...فقط خواهر برادرا...  که نهلیکل فام: مسعود
  
  ؟ی بگروزی دنوی ای مردیحاال م... ی آخـ
  

  ...االنم پاشو برو صورتتو بشور، بدو. مارمیآخه من ب.  کنمتتیخواستم اذ ینه م: مسعود
  
  شه؟ی می نَرَم چـ
  

  .ی ها شدوونهی دنیع... گمیبدبخت به خاطر خودت م: مسعود
  
  ! امی کم خجالتهیچون من . امیتو جلو برو منم پشت سرت م! ی باشه بابا کچلم کردـ
  

  ...میپاشو بر! یاله: مسعود
  

 بودن و سرشون به لهیهمه مشغول جمع کردن وس.  رفتمرونی بعد از اتاق بهیفتاد و منم چند ثان راه امسعود
 بلند سالم ی متوجه من بشن و مجبور نشم چند بار سالم کنم، با صدای که همگنی ایبرا. کار خودشون بود

  .کردم
  

  .یی رفتم سمت دستشوکراستی. دهی جواب سالممو می کنمی نموندم ببمنتظر
  
 ی هیبه خاطر گر.  ها شده بودموونهی دنیگفت،عی مسعود راست مدمی به خودم نگاه کردم دنهی آیتو
 حرکت دمی دی آب سرد ولریخواستم سرمو ببرم ز.  داشتمیحالت ابلهانه ا.  چشمام پف کرده بودشبید

  . آب به صورتم زدمهی فقط نی واسه همستی و کال حسش هم نهی ارانهیجوگ
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 ظرف و خرت و پرت جمع ی سرهیعمه ها داشتن .  مبل نشستمهی ی و روییرای پذیفتم تو که اومدم ررونیب
 هم احساس دایشک ندارم شد.  کردی بود و خودشو برانداز مسادهی وانهی آینسترن جلو.  کردنیم

 رو وانیک نحس ختیخدا رو شکر ر. ومدی بهش نمدی سفی واقعا مانتوی بهش دست داده بود ولیپیخوشت
  . نبودیاز مامان و بابام و عمو محمد هم خبر. دمیهنوز ند

  
  . اومد و کنارم نشستمسعود

  
  ...گهی دانی من نمی ننه باباـ
  

  .ارنی مفیتشر... دل تو صابون نزن: مسعود
  
  !م؟ی چادر بزندی باای هست یزی چی خونه امیری ممیاونجا که دار. ستی گفتم، برام مهم نینجوری همـ
  

 یچون هوا خنک مرد ها م...  هم توش ساختهکی کوچی خونه هی.  منی از دوستایکی باغ میریم: مسعود
  . بخوابنرونیتونن ب

  
  ...!مردها:  حرفش خنده م گرفت و گفتماز
  

  .یپاشو برو حاضر شو تا کتک نخورد: مسعود
  

  .دمی دم دست تر بود برداشتم و پوشیچنگ زدم و هر لباس.  اتاق تا حاضر شمی تورفتم
  

  . بودسادهیدر آپارتمان وا دم مسعود
  
  ؟ی منتظر من بودـ
  

  . سرم درو قفل کنمری و خرونی بیایمنتظر بودم تو ب: مسعود
  

 ی بودم، نمدهیدست مسعود رو محکم چسب. می راه افتادگهی در آپارتمان رو قفل کرد و با همدمسعود
  !گهی دیکی نیخواستم منو بندازن تو ماش

  
. انی مسعود بنی خواستن با ماشی و عمه مژگان و نسترن که موانی ک شده بودن به جزنی سوار ماشهمه

 وسط عمه مژگان دبه نی اهوی. ننی عقب بشی هم خواست صندلهی و از بقنمیمسعود به من گفت که جلو بش
  ...در آورد

  
  .رهی گی قلبم منمیمن اگه عقب بش! نه مسعود جون:  مژگانعمه

  
  .نمی شی پشت فرمون، منم عقب منیاال اهللا، بهراد، تو بشال اله :  و گفتدی کشیقی نفس عممسعود
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 چکسیه. بودهی ما جلوتر از بقنیماش. می بعد راه افتادهی و نسترن نشست و چند ثانوانی کنی بقای دقمسعود
 مسعود یآهنگ ها.  گوش کنم دست به کار شدمکی موزنی ماشیمنم که عادت داشتم تو.  زدی نمیحرف
 burn it to the به آهنگ دمی که رسنی کردم تا ای عوضشون می و ه دوست نداشتمادیرو ز

ground.از بس که اعصابشون رو خرد کردمرونی نداختنم بیمطمئنم اگه راننده نبودم با لگد م .  
  
  .میدی باالخره رسقهیبعد چند دق.  بهم آدرس بدهقای آهنگ رو بستم تا مسعود دقی صدامیدی که رسالقیی به
  

 هی...  دوبلکس هم نبودیالی از ویخبر.  شمالیی روستای خونه هاشتریمثل ب.  بد نبود آنچنانظاهرش
 ساخته بودن که کی کوچی خونه هی اطیوسط ح.  نارنج و پرتقال بودی بزرگ که توش درختایلی خاطیح

 تا ابی بود و تقری کرد آجری رو از کوچه جدا ماطی که حیوارید.  آشپزخونه داشتهیفکر کنم دو تا اتاق 
  .کمر من بود

  
  "باغ دوستت؟" ی گفتادمهی ـ
  

  .شینی بی جلوتر میبر. باغ پشت خونه س: مسعود
  

اگه .  نداشتمیاصال حس خوب. نمی خواستم پشت خونه رو هم ببیم.  شدماطی وارد حهی توجه به بقبدون
 پشت دمی رسیوقت.  رفتمی کردم و می پشت سرم هستن حتما فرار مفمی و طالیمطمئن نبودم که کل ا

 هم باغ دوست شمه چشمه بود و پشت چهی تپه نییپا.  تپه قرار دارههی یخونه تازه متوجه شدم که خونه رو
 دادن نور به یدرختا اجازه نم.  بودکی آسمون بود اما باغ تاری تودی که روز بود و خورشنیبا ا. مسعود

  . برسهنیزم
  

عمو محمد هم .  کننفی خونه تا بساط ناهار رو ردین تو رفتیخانوما داشتن م. هی برگشتم سمت بقدوباره
  . کردی می درختا رو کارشناستی بار داشت وضعنی رو کار گرفته بود و اهی مخ بقشهیمثل هم

  
 تخت نشستم و مسعود هم اومد یرو.  انداز انداخته بودنری بود که روش زی تخت چوبهی خونه یجلو

  .کنارم
  
  ! داره؟ی باغنی دوستت چند سالشِ که همچنی اـ
  

 ی دو سه روز منجای امیای با هم میهر از گاه. دیپارسال که مرد بهش ارث رس. باغ مال باباش بوده: مسعود
  .میمون

  
  ن؟ی ترسی نمنجای انیایشبا م.  خفنِیلی باغش خـ
  

  !!!می بترسینه بابا، دو تا مرد گردن کلفت، از چ: مسعود
  
  ! چه شجاع ـ
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 یبرا.  کنار رودخونه و همه قبول کردنمی داد برشنهادیعمو محمد پ.ز ظهر بود چهار بعد اکی نزدساعت
  ! دنی کردن انگار تا حاال جنگل و رودخونه ندی رفتار می جورهی هم نایا.  نداشتیتیمن که جذاب

  
   !گهیبهراد پاشو د: مسعود

  
  .امی قربونت من نمـ
  

  . پاشوار،ی درنیمسخره باز: مسعود
  
  ...دیشما بر. دارم به جان تو حال نـ
  

  .یهر جور راحت.  کنمیباشه، اصرار نم: مسعود
  

.  نشستمی اون تخت چوبی رواط،ی حی رو برداشتم و رفتم توفمیمنم ک.  رودخونه شدنی راههی و بقمسعود
.  بودفمی چاقو ضامن دار تو کهی.  شدمیزی چهی که متوجه ارمی برونی بفمی کی از توگارمویخواستم پاکت س

 نبود یی چاقونیالبته ا. فمی کیو انداخته تنوی داشته ای سورن کتابشو برمیاحتماال وقت.  افتادمروزی دادی
  . بودیدسته ش چرم.  با خودش داشتشهیکه سورن هم

  
آسمون کم کم . دمی تخت، طاق باز دراز کشی و چاقو رو کنار گذاشتم و روفیک.  روشن کردمگارمویس

  . گذشتی منای از رفتن مسعود ای ساعتمین.  کردمیرتم حس نم صوی آفتاب رو روگهید.  شدیابر
  

 اطی دو نفر پشت در حدمیسرمو چرخوندم و د.  صدا شدمهی شدن که متوجه ی منی هام داشتن سنگپلک
چون چشمام خواب آلود .  متوسط داشتیکلی قد و هگهی دیکی شون قد بلند و مسن بود و یکی. سادنیوا

  .دمشونی دی نمقیبودن دق
  

  . بزنی چرخهی رونی بایب! ی خوابیپسر چقد م:  گفتی مازندرانی بلنده با لهجه قد
  

  .دیممنون که گفت...  خستمیلیخ:  گفتمنمی که سر جام بشنی ابدون
  

 کرد ی ممی هم خودشو پشتش قایکی و اون کلِی هی قویلی تر که نگاه کردم متوجه شدم اون مرد، خقیدق
 یمنم درخواستشو رد م.  بزنمی چرخهی و رونی بامیدوباره بهم گفت که ب.  کردیو اصال به من نگاه نم

 ی تکون نمجاشون از چوجهی حرف زدنش متوجه شدم به هنیح. چند بار خواسته ش رو تکرار کرد. کردم
. اطی داخل حانی کردن بی نمی باز بود اما سعاطیدر ح. انگار هر دو سر جاشون خشک شده بودن. خورن

 با دقت بهشون نگاه یوقت.  بوددهیکامال خواب از سرم پر! رونی دارن من برم بی چه اصرارنایمونده بودم ا
قلبم تند . ترس تمام وجودمو گرفت!  فاصله دارهنی از زمی هر دو شون چند سانتیکردم متوجه شدم پاها

  .زدیتند م
  

 دهی کشاطی نگاهم به در حچاقو رو لمس کردم و دوباره.  سرمو بردارمی باالی دراز کردم تا چاقودستمو
 تا ضربان قلبم به دمی کشقی نفس عمهینشستم و . هر دوشون رفته بودن. نبودی خبرچکسیشد اما از ه
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 وسط راه بهشون بر دمی مسعود اما ترسشی پرون،ی برم باطی از حدیبه فکرم رس. حالت اولش برگرده
  .دمی ترسی حال از اونجا موندن هم منیدر ع. بخورم

  
به !!! ومدن؟ی جلوتر نماطی سراغم، اما از در حانی تونستن بی که راحت منی چرا با ادمی پرسی م خودماز

.  انداختهفمی کی داده که چاقو رو توی رو میی اتفاقانیحتما سورن احتمال چن.  تو دستم نگاه کردمیچاقو
  . مو ناراحت کردمقیف رنیهتر بی مفتیمفت.  کردمیتیعجب خر.  بهش بپرهی مسعود اونجورذاشتمی مدینبا
  

هر دو شون سر تا .  گردنی و نسترن دارن برمرضای علدمید.  گذشت و من همونجا نشسته بودمقهی دقچند
  . من و نسترن رفت تو خونهشی اومد پرضایعل.  بودنسیپا خ

  
  ن؟ی شنا کردـ
  
  . هل مون داد تو آبوانینه، ک: رضایعل
  
  .رم دمش گنهی زمنی در ایول! هی عجب کره خرـ
  

  . تخت نشستینسترن اومد و رو.  رفت داخلرضای و علرونی نسترن از خونه اومد بقهی چند دقبعد
  

  ! هل تون داده؟وانی کدمیشن:  و گفتمدمیخند
  

  ؟یخوشحال: نسترن
  
  . خنده دارههی چون قضبای آره تقرـ
  

  !ی خندی بازم منمی داد تا ببیکاش تو رو هم هل م: نسترن
  

 خنده داره که نشیا.  داد که خونش گردن خودش بودیاگه منو هل م: د کردم و گفتم چاقو رو آزاضامن
  . انگار اون اصال هواتو ندارهی ول،ی ارادت داروانی به کیلیتو خ

  
  . کرباسنهی پسرا سر و ته یهمه ! به جهنم: نسترن

  
  . کننیم آخرش همشون شوهر ی ولگنی منوی دخترا همیواقعا جالبِ که همه . هی حرفنمی اـ
  

  .ستی کنن به تو مربوط نی کار می که دخترا چنیا: نسترن
  
  . خواد بکننی دلشون میهر غلط! اصن به من چه ؟...  آره خبـ
  

  ؟ی ادبی بیلیتا حاال بهت گفتم خ: نسترن
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   سوال ازت بپرسم؟هی.  بودروزی دنی بار همنی آره، آخرـ
  

  .بفرما: نسترن
  
  اد؟یز من بدت متو ا. ی فقط قول بده راستشو بگـ
  

  ! با خودت؟ی فکر کردیچ! ادیمعلومه که بدم م:  گفتتی با عصباننسترن
  
  . و هم اعصاب منوی کنیچون هم اعصاب خودتو خورد م! انقد دور و بر من نپلک ادی پس اگه بدت مـ
  

 اطی ح بلند شد و ازعی سریلیبعد هم خ... البته محکم نزد.  برداشت و باهاش زد تو سرمفموی کنسترن
  . رفترونیب

  
  .رونی هم اومد برضای روشن کردم که علگهی دگاری سهی
  
  نسترن کو؟: رضایعل
  
  ؟ی بری خوایتو هم م.  رفتـ
  
  . گردنی برمگهی ساعت دهیاونا هم .  حوصله ندارمگهینه د: رضایعل
  
  .اب کرد حسرضای علی شد روی می تنها نبودم و تا حدودگهیالاقل د.  خوشحال شدمرضای موندن علاز
  

 ی مسعود و ازش خواستم توشیفورا رفتم پ.  هم برگشتنهی ساعت بعد بقکی گفته بود، رضای که علهمونطور
  . کنمفی تا ماجرا رو براش تعرمی قدم بزناطیح
  

  ! شدنالتی خی بیشانس آورد. ذاشتمیکاش تنهات نم: مسعود
  
  . سورنِری بگو تقصیحاال ه.  مطمئنم به خاطر چاقوئه بودـ
  

  .البد به خاطر عذاب وجدانش بوده که واست چاقو گذاشته: عودمس
  
   به حساب مرامش؟یذاری چرا نمـ
  

  ؟ی نسترن گفتنی به ای چنمیاصن بگو بب!  خاره، نه؟یتو تنت م: مسعود
  
  !؟ی واسه چـ
  

  . کردهی بند گرکیاومد اونجا : مسعود
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  ! که بدهکار هم شدم؟نیمثل ا ادیجالبِ که اون به من گفت ازم بدش م!  چه دل نازک؟ی جدـ
  

  ! تو برجکش؟ی گفت، تو چرا زدیزی چهیحاال اون : مسعود
  
  . به قول خودت به خاطر عذاب وجدانش بودهدیشا!  گفتم؟ی من چی دونی تو چه مـ
  

  ... کردفیچون واسه من تعر: مسعود
  
! ی و آزرده خاطر بشادیب که باعث شدم ازم بدت دیبرم بگم ببخش!  کار کنم؟ی من چیگیحاال م... ی آخـ

  . وقت ندارم، شرمندهزای چنی واسه اگهید.  کردمری گی تو چه منجالبی دونیخوبه خودت م
  

  .االن مژگان به خونت تشنه ست.  دسته گل به آب ندهگهیفقط خواهشا د.  فراموشش کنال،ی خیب: مسعود
  
  . به درک ـ
  
  .فتادی نیسعود بودم و اتفاق خاص مشی و خوشبختانه تمام مدت پدی زود شب جمعه رسیلیخ
  

 وهر کدومشون هم که ننی انداز پهن کردن تا مردها اونجا بشری که رو به باغ بود زی تراسی از شام، روبعد
. دنی کشگاری به سمی و شروع کردمی تراس نشستی و رومیمن و مسعود رفت. خواستن شب رو اونجا بخوابن

  . زدنیگه حرف می اتاق داشتن با همدی هم توهیبق.  هم اومدنوانی بعد نسترن و کقهیچند دق
  
  .ی کشی مگاری سشهیبهراد من اسم تو رو گذاشتم دودکش چون هم: وانیک
  
بذار . من که جوابشو ندادم! دی خندیبزنم به تخته با جون و دل هم م...  خندهری که گفت نسترن زد زنویا
  . هم با مسخره کردن من خوش باشننایا

  
 زدمت که ی جورهی یدی دهوی وانیک:  گفتی با خونسرددی کشی مگاریش هم داشت س که خودمسعود

  .ی بلند شینتون
  
  ! داشته باشی شوخیجنبه : وانیک
  

  . کنمی کارت می چنی زر بزن، ببگهی بار دهیتو ... باشه: مسعود
  

  . بود"شینظر شخص" به قول خود آقا بهراد ،یی نگفت که دایزیچ: نسترن
  

  !ی دارفینستم انقد دموکرات تشر دوینم: مسعود
  

  ...گهی دگهید: نسترن
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  .شماره ش ناشناس بود اما جواب دادم.  شروع کرد به زنگ زدنلمیموبا

  
   بله؟ـ
  
  ! ماکانی سالم آقاـ
  

  ... بودترایم.  صداشو شناختمفورا
  
  حالتون خوبه؟: ترایم
  
   ؟نی بله، شما خوبـ
  
  !! منو؟نی شناخت،یمرس: ترایم
  
   امرتون؟ن،ییبفرما... ه بله بلـ
  
  ! ام؟یمن ک: ترایم
  

.  گرفته بودنی کردن و الل مونی من گوش می همه داشتن به حرفا،یاز بدشانس!  کردم هایری گعجب
  . شدی تابلو تر مرونی رفتم بی شدم و میاگرم پا م

  
  . خانوم افشارـ
  
   کالس؟نیومدیپنج شنبه ن!!! نیآفر: ترایم
  
  ...داشتم دونستم کالس ی اصن نمـ
  
همون که چند ...  شاپ کنار دانشگاهی همون کافنیای فردا بشهی مزاحم شدم که بگم اگه مم،یبگذر: ترایم

  .می کم با هم صحبت کنهی تا م،ی با بچه ها رفتشیروز پ
  
  ! چشم، ساعت چند ؟ـ
  
  پنج بعد از ظهر خوبه؟: ترایم
  
  . باشه حتماـ
  
  . مزاحم شدم، فعال خدافظدیببخش: ترایم
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  . کنم، خدافظی خواهش مـ
  

 و دی سکوت حاکم شد که نسترن خندی اهیچند ثان.  ادامه دادمدنمی کشگاری رو قطع کردم و به سیگوش
  .توجه مون رو به خودش جلب کرد

  
  . بودزی بار خنده ش طعنه آمنیا

  
  ...جالبِ: نسترن

  
   جالبِ؟یچ : وانیک
  

 زی چهی قتی کنن اما حقی میو گوش بسته رو باز چشم ی ها چقد خوب نقش آدمای که بعضنیا: نسترن
  . ستگهید
  
   ت کجا رفته؟ینسترن جان دموکراس:  بود که مسعود با طعنه گفتنجایا

  
  !دمش گرم...  اشاره کردی باحالیبه نکته .  حرف مسعود خنده م گرفتبا
  

  ؟ی کنی بهراد دفاع می از تک تک خطاهای جون دقت کردییدا: نسترن
  

  !؟ی داری کار مشکلنیبا ا: مسعود
  

  ...وا! به من چه ؟!  کنم؟ی متیاصال من چرا دارم خودمو اذ: نسترن
  

  !هی شدم که آدم نفهمی کنه و گرنه مطمئن می فهمه که داره تو کار من دخالت می منوی حداقل اخوبه
  
  . زدی که مسعود رو صدا ممیدی مامانم رو شنی بعد صداقهی خونه و چند دقی رفت تووانیک
  
  . اتاقی و رفت تو" گردمیاالن برم":  گفتسعودم
  

 شهی چشممه؟ چرا پا نمی جلوکسرهی خواد که ی نسترن از جون من چنی ادی پرسی از خودم مهمش
 روشن کنم که نسترن از جاش بلند گهی دگاری سهی برداشتم تا نی زمی و فندکم رو از روگاریپاکت س!!! بره؟

  . سمت باغرد و فندک رو از دستم گرفت و پرتش کگاریپاکت س.  بودی عصباندایشد. شد و اومد طرفم
  
  .یکامال مشخصه خُل شد...  بپرسمستی الزم نـ
  

  . بازم بکشی تونیحاال اگه م! گارتی سنی با ایاعصابمو داغون کرد: نسترن
  
  !واقعا نفهمه...  مطمئن شدمگهید.  اتاقی گفت و رفت تونویا
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مسعود هم .  کشم که خوابم ببرهی قبل از خواب چند تا مشهیهم. ذرونم بگگاری تونستم شب رو بدون سینم

از تپه، که مسافت . برداشتم و از جام بلند شدملمویموبا.  گرفتی نداشت و همش از خودم مگاریکه س
مطمئن بودم .  کردمی رو با دقت نگاه منی زمی رولم،یبا کمک چراغ ِ موبا.  رفتمنیی هم نداشت پایادیز
 شد که ی می اقهیده دق.  اون طرف تر رو هم گشتمیچِشمه رو رد کردم و کم.  اطرافنیم هیی جاهی

 که دخترِ و فیح.  بودمی از دست نسترن عصبانیحساب.  نبودگارمی از پاکت سیمشغول گشتن بودم اما خبر
  ...فی کردم، اما حی زدم لهش می نبود میاگه نامرد

  
 از خونه یلیناخودآگاه خ.  شدمالشی خی بنی همی کنم براشدای تونستم پی نداشت، نمی ادهی فاگشتن

 هی بودم که از پشت سرم فتادهیهنوز راه ن. دوست داشتم زودتر برگردم. ترس برم داشت. دور شده بودم
 هی دمی که دجاست منشا صدا کنمی خواستم برم طرفش، فقط برگشتم ببینم. دمی فندکم شنی صداهیصدا شب

 که ی بود اما همون مردیکلی هیلیخ. کمتر از دو متر باهام فاصله داشت. دی پرنیی درخت پاینفر از رو
  . بودم نبوددهیقبال د

  
با سرعت باد خودشو به من ! نمی ترسناکش رو ببی تونستم چهره ی ترس زبونم بند اومده بود چون ماز

ود که خودش هم عالقه  بادی زورش زیبه قدر.  درختهی دستش گردنمو گرفت و کوبوندم به کیبا . رسوند
 بود با یخاکستررنگ پوستش کامال .  چشمم بودیصورتش جلو.  دستش استفاده کنهیکی نداشت از اون یا

 شتری گردنم هر لحظه بیفشار دستش رو.  ترسوندی و منو مزدی که خشونت توش موج می خاکستریچشما
. رمی می دونستم دارم میم.  نداشتمیدی امچی هگهید.  شدری سرازمینیخون رو حس کردم که از ب.  شدیم

 ی نمیچیه.  رفتی میاهی سمامچش.  کنمهی خودم گری بود که برانی اومدی که از دستم برمیتنها کار
 دیچند لحظه طول کش.  تونستم نفس بکشمی میبه سخت.  افتادمنی زمی گردنمو ول کرد و روهوی که دمید

 که اطراف خونم پرسه هیشک نداشتم همون مرد.  شدهری درگ نفرهی با دمیکه تونستم چشمام رو باز کنم و د
 یدوباره جن خاکستر. زدنی نمی کدوم حرفچیه. کنه پرتاب ی تونست اون رو به طرفیبه راحت.  زدیم

  .رنگ، مثل باد به سمت باال حرکت کرد و رفت
  

 یم.  کارو نکنمنی دادم احی تونستم چشمامو باز نگه دارم، ترجی که منی حرکت نداشتم اما با اتوان
  . شدمهوشی وانمود کردم بنی همیبرا!  نه؟ای واقعا قصدش کمک به منه نمیخواستم بب

  
 بود فی دستش لطیبه قدر.  در کار نبودی فشارچی سرم حس کردم اما هری رو زی بعد تماس دستی الحظه

 خواست ی دلم نماصال.  چشمامو باز کنم و به صورتش نگاه کنمدمی ترسیم. که انگار استخون نداشت
 و به سرعت نی زمیسرمو آروم گذاشت رو.  کنهی که مسعود داره صدام مدمیشن! دارمیمتوجه بشه هنوز ب
  .از اونجا دور شد

  
کنارم نشست و سرمو .  شوکه شده بودتی اون وضعی من تودنیاز د.  فورا خودشو به من رسوندمسعود

  .رد گرفت و آه و ناله م بلند شد ددای پاش گذاشت که با اون حرکتش، گردنم شدیرو
  

 و شروع کرد صدا به صدا زدن "!!! سرت اومده ؟ییچه بال... ییچه بال":  گفتی با دستپاچگمسعود
  .رضایعل
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  !نه صداش نکن ...  نهـ
  

  ! تا خونه ببرمت یی تونم تنهایمن که نم: مسعود
  

  . تونم پاشمی صبر کن، مقهیچند دق: گفتم نی همی افتاده برای متوجه بشن چه اتفاقهی دوست نداشتم بقاصال
  

  .ادیاز دماغت داره خون م!!! قه؟یچند دق: مسعود
  
 بود و از اون بدتر دهی هم رسرضای علگهید!  هوس کرده بود منو کول کنهیلیانگار مسعود خ.  نداشتدهیفا
  ! که عمو محمد و بابا هم باهاش اومدننیا

  
  ! شده ؟یچ: رضایعل
  

  .می بلندش کن کمک کنایب: مسعود
  

فقط متعجب .  کنمی بابت خدا رو شکر منی گفتن که البته از ای نمیزی چی ولدنی محمد و بابا هم رسعمو
  . افتادهی که چه اتفاقنیبودن از ا

  
!  برد، چه برسه به منی خودش هم به زور راه مرضایالبته عل.  و مسعود از جام بلند شدمرضای کمک علبا

 بودن و ستادهی تراس ای همه روم،یدی به خونه رسیوقت.  رو گرفترضای علی جا هم عمو محمدنیواسه هم
 افتاده ادشی که تازه ممامانم ه.  افتادهی کردن از مسعود پرسن چه اتفاقی میهمه سع. منتظر ما بودن

  ! بودبیواقعا رفتارش برام عج. ی و زارهیبود بچه داره شروع کرد به گر
  

 ی اتاق و روی تومیرفت.  بودن چقدر مزخرف و اعصاب خرد کنهگرانیجه د در مرکز تودمی لحظه فهماون
  .دمی دراز کشنیزم
  

  . خوره تو معده تی خون برگشت میاگه بخواب:  محمدعمو
  

  ! دستمال بده؟هی به ما یکی شهیفقط م. ستی نیخونش بند اومده، مشکل: مسعود
  
 دماغ من، دستم هم گذاشت روش و یشت رومسعود دستمال رو گذا.  دستمال رسوندنهی زود بهمون یلیخ

 یتو: دوباره برگشت کنار من و گفت.  کردرونیبعد از جاش بلند شد و مودبانه همه رو از اتاق ب. فشار داد
  ؟ی کردی میباغ چه غلط

  
  . شدی جورنی که اارمشی پرت کرد اونجا، رفتم بگارموی پاکت سی نسترن عوضـ
  

  ! افتاد؟یاونجا چه اتفاق. نیحاال بب... رمینسترن بگ نی از ای حالهی من سایوا: مسعود
  
  ! خواست گردنمو بشکنه ی می جن عصبانهی ـ
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   جن بود؟یمطمئن: مسعود

  
  .فکر کنم...  آرهـ
  

 تا صورتمو اطی حیبا مسعود رفتم تو.  تونم راه برمی گذشت و احساس کردم بدون کمک هم مقهی دقچند
 و مای افتاده اما مسعود با ای چه اتفاقدنی پرسی راه همه از مسعود منیب. میبشورم و دوباره به اتاق برگشت

  .دهی محیاشاره بهشون فهموند که بعدا توض
  
مسعود تو :  گفتمرونی که از اتاق بره بنیقبل از ا.  پتو روم انداختهی و مسعود هم دمی اتاق دراز کشیتو

  ! رو بفهمن، باشه؟هی نذار قضی تونیرو خدا تا م
  

  .دمی قول نمی باشه، ول:مسعود
  
  ... ات رو بکنی سعـ
  

  . رفترونی و از اتاق ب" راحت باشهالتیخ":  گفتمسعود
  

 داری گذشت و من به خاطر ترس و گردن درد هنوز بی از اون اتفاق میدو ساعت.  گذشته بودمهی از نشب
 طیا دقت داشتم به محب.  بودمدهی جمع بودن و تا اون لحظه صداشون رو نشنی اتاق بغلیهمه تو. بودم

  . کردمیگوش م
  

  ه؟ی مشکل بهراد چنمیمسعود بگو بب:  محمدعمو
  

  ... نشهداری که بدیآروم حرف بزن! ـــسیه: مسعود
  

  .میشی کن، ما ساکت مفیتو فقط تعر! باشه مسعود جان: مامان
  

  . بهتر باشهدی اگه ندوندی بگم؟ شایآخه چ: مسعود
  

 یادگاری ی کواریمنو بگو رو د.  کردیبدتر داشت مشکوک شون م!  برش کنم با اون حرف زدنشخاک
  !نوشتم 

  
  !شمی موونهیدارم د! بگو تو رو خدا: مامان

  
  ...ستی کردم براتون مهم نی من فکر م؟یجد: مسعود

  
  !!!پسرمه ! چرا برام مهم نباشه؟: مامان
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  . پرسمی از خودش مرمی میمسعود اگه نگ:  محمدعمو
  

 ونی و شدادی و داد و بدی شلوغش نکندیفقط قول بد. گمیاما باشه، م... اگه جوابتو بدهخودش عمرا : مسعود
 بهراد ی اتفاقا برانی که از اشهی می چند وقتهی. دی راه نندازگهی دی و هر نوع سر و صدایو زار

  . روشن شدامون اواخر موضوع برنی که انی تا امی دونستی رو نملشی کدوم دلچی هلیاوا.فتهیم
  
  !!! ؟هیخب مشکل چ: بابا
  

  ! ها دی سر و صدا راه نندازدی باشه قول دادادتونی: مسعود
  

   !گهیبگو د:  محمدعمو
  

  .بهراد جن زده شده:  آهسته گفتیلی و خ"!گمیباشه م": مسعود
  
اصال !  نشمداری کردن آرومش کنن که مثال من بی میهمه سع.  مامانم بلند شدی ناله و زاری صداهوی

 هم بهش حق یی جوراهی ی بودم ولیاز دستش عصبان.  لو بدهویاشتم مسعود انقدر زود همه چانتظار ند
  . زود نم پس دادیلی در کل خیول!!  تونست بتراشه؟ی میلی اتفاقا چه دلنی ایآخه برا.  دادمیم
  

. بست اتاق و درو ی برد مسعود اومد توی شده بودن و داشت خوابم منی که پلک هام سنگقهی چند دقبعد
  . شنهیاومد کنارم نشست و منم با مشت زدم به س

  
  ! مجبور شدم دیببخش: مسعود

  
  ! واقعا که " راحت باشهالتیخ" ی گفتادمهی ـ
  

از همه بدتر !  کردنی نگاه می که چه جوری دونینم. ی دادی حتما لو می من بودیتو هم اگه جا: مسعود
  .فتهی بود پس بکیمامانت، نزد

  
  ! خوشحال شد یلی خی جنابعالی حرفاندی نه که با شنـ
  

   نه؟ای یداری بنمیاالنم اومدم بب.  کردی گفتم بدتر می اگه نمیخوشحال نشد ول: مسعود
  
   بشه ؟ی که چـ
  

  . نهای ی خوابنمی منم اومدم ببنت،ی ببادی خواست بیمامانت م: مسعود
  
   کار کنم؟ی االن من چـ
  

  .رهی و منتتی بی مقهی دو دقادیاون م. به خواب ی که خودتو بزننهی راه انیبهتر: مسعود
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  ! راحت باشه؟المی مثل اون دفه خای ی مطمئنـ
  

من . ی جواب پس بدی حسابدی بای اون جوری ولیداری بی هم بگی تونیم! دیگفتم که ببخش: مسعود
 ینتو راض و ماماامی من مقهیتو هم خودتو بزن به خواب، بعد چند دق. بهشون گفتم بهت قرص خواب دادم

  . شهالی خی کنم بیم
  
  ! کشمتیمسعود اگه زنده بمونم مطمئن باش م!  کاش واقعا قرص خورده بودمی اـ
  

  .خودتو بزن به خواب...  نرهادتی: مسعود
  

 ی دفه رو راست منیالبته مسعود ا. دمیمنم چشمامو بستم و به ظاهر خواب.  رفترونی از اتاق بمسعود
  . کنمی خوب عمل نمادی زی عاطفی صحنه هانی ایهترِ چون توخودمو به خواب بزنم ب. گفت

  
  .یچقدر الغر شد:  و گفتدی کشمیشونی به پیدست.  آروم اومد و کنارم نشستیلی خمامان

  
  . خودم به کار برهی که برایالبته در صورت.  جمله منی عاشق ا"یچقدر الغر شد"
  

 ی هم دستیهر از گاه.  کردی مهی بود گردای که پ طورنی گذشت که مامانم کنارم نشسته بود و ای میمدت
  ! بشمداری داد که ممکنه من بی و جالبِ که اصال احتمال نمدی کشیبه سر و صورت من م

  
  ...ی کنی مدارشی بی جورنیا! آروم تر:  که گفتدمی بابامو شنی صدابعد

  
اما !  دلم بذارم؟یمد اما باباهه رو کجا شد کنار اویباز با مامان م!  دونستم بابا هم تو اتاقِینم...  بابایا

 و البته موفق هم رونی کرد که از اتاق برن بی می و داشت مامان رو راضدی بار به دادم رسنی که انیمثل ا
  .شد

  
  ... که من هم خوابم برددی نکشیطول

  
  . تخت نشستی شدم نسترن اومد و رومتوجه

  
  .سالم: نسترن

  
  . سالمـ
  

  !؟ی خوریصبحونه نم: نسترن
  
  !ست؟ی نه، مشخص نـ
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  . بخورای بود که بنی منظورم ایعنی... چرا: نسترن
  
  .دمی محیناهار رو ترج.  عادت ندارم صبحونه بخورمـ
  

  . خواستمیم... من... ی دونیم:  لحظه سکوت برقرار شد و بعد نسترن گفتچند
  
  !؟ی کنیه معذرت خوای خوایم:  گفتمیبا خونسرد.  خواد بگهی می تابلو بود چیلیخ
  

  !دیببخش... آره... قایدق: نسترن
  
  .دمی بخشـ
  
  ؟ی خواستی نمنویمگه هم:  گفتمنی همی کنه، برای دوباره داره با خشم بهم نگاه مدمید
  

  !دنی رو نمی جواب عذرخواهی جورنی ایآره ول: نسترن
  
  ! کنم؟ی که واست شکسته نفسی توقع ندارـ
  

  ...رهی هم از تو نمیتوقع! نه اصال : نسترن
  
  .می حلش کنمی بتوندی بگو شاه؟ی مشکل تو با من چقای سوال ازت دارم، دقهی ـ
  

 رو فراموش زای چیلی که تو خنهیمشکل من ا:  گفتتی که بغض کرده بود با عصبانی در حالنسترن
  ...یکرد

  
سر . ادمهی رو  بگم همهدی من از توئه، بایِ خواستگارهی دارم و اگه منظورت قضی خوبی اتفاقا من حافظه ـ

  .می االن جفت مون بدبخت شده بودیچون اگه جواب مثبت داده بود. ونمی هنوز هم بهت مدانیاون جر
  

  ؟ی کنی فکر می جورنیواقعا ا: نسترن
  
  . خب آرهـ
  

  ...برات متاسفم: نسترن
  
 "زایچ یلیخ" منظورش از دمیشا. شهی انقدر ناراحت مقتی حقدنی دونستم از شنینم.  گفت و رفتنویا

  .منظورشو واضح نگفت... به هر حال!  نبودیموضوع خواستگار
  

  .می بعد از ظهر راه افتادی ساعت دوی و حوالمی و مسعود تا بعد از ظهر اونجا موندمن
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  . من، کار دارمی برو طرف خونه ـ
  

  ؟ی کار داریچ: مسعود
  
پول هم که اصال . ام هم عوض کنملباس.  امروزمو بردارمی خوام کتابایم.  کردمیشوخ!...  به تو چه؟ـ

  ...ندارم
  

  ...دوباره کار دستت نده.  دانشگاه حواست به سورن باشهیرفت: مسعود
  
  .ادی امروز ندیاصن شا. حواسم هست.  راحتالتی خـ
  

  .از ما گفتن بود... در هر حال: مسعود
  
  . خوادی بهم گفت که نسترن رو مشی چند وقت پرضای علی راستـ
  

   !هیخرعجب : مسعود
  
   کنه؟ی به نظرت نسترن قبول مـ
  

  . داده ناراحتی که به تو جواب منفنیهنوزم به خاطر ا! اگه قبول نکنه که واقعا خرِ: مسعود
  
  ؟ی جدـ
  

 ی نسترن؟ شانس آوردی خواستگاریرو چه حساب رفت!  های بودی تو هم عجب احمقیآره، ول: مسعود
 داده ی بهت جواب منفدمی هم که شنیوقت.  کردمیم لهت م زدیاون موقع من قائمشهر نبودم و گرنه م

  . خوشحال شدمدایشد
  
فقط !... نه داداش! شی رفتم خواستگارینیری انگار من با گل و شیگی می جورهی!  نکنادی داغ شو زازی پـ

  . همه جار زدشیاون رفت و پ... به خودش گفتم
  

 افهی پپه هم مثل تو گول قیرضایحتما اون عل. ی کردیدر هر صورت که خواستگار... یحاال هر چ: مسعود
 چشماش ی کنن هر کی دونم چرا مردم فکر مینم!  هم ندارهی اافهیق...  نسترن رو خورده، هر چندی
  ! خوشگله؟ه،یآب
  
  !؟ی شالی خی بشهیم!  کردمیعجب غلط...  بابای اـ
  

  !یخودت بحث انداخت: مسعود
  
  .س امروز برسمتندتر برو که به کال.  من غلط کردمـ
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 شدم و با ادهی پنیاز ماش.  وجود نداشتی مشکوکزی چچیه.کوچه خلوت بود. میدی زود به خونه رسیلیخ

  . شدادهی رو خاموش کرد و پنی مسعود ماشیول.  کردمیمسعود خدافظ
  

  .امیمنم باهات م: مسعود
  
  . کشهی طول مقهیکارم کمتر از ده دق.  مونمی نمادی زـ
  

  .امیمنم م.. .یهر چ: مسعود
  
 دوش هی داخل، از فرصت استفاده کنم و ادی خواد بیفکر کردم حاال که م.  با مسعود چونه نزدمگهید
.  نداشتدهی فای ولچوندی شد پیکاش م. اصال دوست نداشتم برم.  بودمترایتو فکر قرار امروزم با م. رمیبگ

  ! بارهی هم ونی بار شهیبه قول سورن، مرگ 
  

 هی. واسه انتخاب لباس مخم هنگ کرده بود.  جمع کردم و حاضر شدملموی وساعی سریلی از حموم خبعد
 رو می خاکستریهمون شلوار ل.  رو تا آرنج باال زدمنشی آستمیشگی و طبق عادت همدمی پوشی مشکراهنیپ

  .دمیهم پوش
  
  .میبر... گهی خب دـ
  

  .ساعته عالف توام میاالن ن!  کشهی هم طول نمقهی کارت ده دقیتو که گفت: مسعود
  
   خودم برم؟نی با ماشی اگه کار دارگمیم.  همه کارامو بکنمیینجای گفتم حاال که اـ
  

  . رسونمتیم! جهنم و ضرر... نه: مسعود
  

 از شروع کالس گذشته بود قهیده دق.  کالس داشتممیساعت سه و ن.  منو تا دانشگاه رسوند و رفتمسعود
خوشبختانه با .  کنمداشی باالخره تونستم پی سرگردونیبعد از کل! بودم نکرده دای من هنوز کالس رو پیول

فقط .  شلوغ بودیلیکالس خ. در زدم و وارد شدم.  نبودری و اونم اصال سخت گمیاستاد نوربها کالس داشت
آخر کالس، .  شد طرفش رفتی کالس بود و اصال نمی بودن که دو تاشون سمت دخترای خالیسه تا صندل

 شیرفتم پ. نمی گرفتم کنار سورن بشمیتصم.  رو، روش گذاشته بودفشی بود که کیر سورن خال کنایصندل
 ":اونم گفت.  پاش و نشستمی و انداختم روم برداشتفشویک. سورن و سالم کردم که البته جوابمو نداد

  "راحت باش
  

. رونیت بشه، بعدا برم بمنتظر شدم تا کالس خلو.  کردلی ربع به پنج بود که استاد کالس رو تعطهی ساعت
 هویمسعود .  من نبودری واقعا تقصی از دستم شکارِ ولیلیمشخص بود خ.  رفترونیسورن زود از کالس ب

 مسعود قابل قبول لی سر سورن باشه هر چند دالری زیمن هنوز هم باور نکردم که همه چ.  شدریجو گ
  .بودن
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 ی ذاشتم برای مفمی کیموقع راه رفتن داشتم کتابمو تو. رونی و کتابم رو برداشتم و از کالس اومدم بفیک
  . بوداوشیاون پسرِ، س.  نفر خوردمهی دفه محکم به هی بود که نیی سرم پانیهم
  

  . و رفت".ی وقت کار دست خودت ندهیحواستو جمع کن که ":  گفتاوشیس. شرمنده، حواسم نبود: گفتم
  

  .ستیمهم ن... الی خیب!  گرفته بودی رو جدهی قضچِقد
  

 به قیدق.  شاپ کنار دانشگاهی رفتم سمت کافمی و مستقرونیاز دانشگاه اومدم ب.  پنج بودکی نزدساعت
 یطول.  نشستم و منتظر موندمزی مهیرفتم و پشت .  بودومدهی نترایهنوز م.  شاپ نگاه کردمیسالن کاف

  . هم اومدترای که مدینکش
  

  .می کردی سالم و احوالپرسگهی شدم و با همدبلند
  
  ن؟ی وقت اومدیلیخ: ترایم
  
  ...شهی می اقهی نه، پنج دقـ
  
  .دی کم طول کشهی.  کردمی می شرمنده، داشتم با دوستم خدافظگهید: ترایم
  
  .نی با من کار دارنی فرمودروزید...  کنمی خواهش مـ
  
  ن؟ی سفارش ندادیزیشما چ.  خدمتتونگمیبله، م: ترایم
  
  .نییو بفرما خورم، کارتون ری نمیزی من چـ
  
  . من سفارش بدم، مهمون مننیپس بذار: ترایم
  

  . سفارش دادی هر دو مون بستنی نداره قبول کردم، اونم برادهی فادمید!  بودیری گعجب
  
   !دی خواستم بگم از ذهنم پری میهر چ...  بگم؟ی دونم چه جورینم: ترایم
  
  ! من رومو کنم اون ور؟دی خوای مـ
  

  ...گمیم. ستیم ننه، الز:  و گفتدیخند
  
 از دوستام یلیبرخالف خ... شهی میچهار سال. نمی بی وقت که شما رو میلیمن خ:  کم مکث کرد و گفتهی

 هی. ارمی خواست از کارتون سر دربی دلم مشهیهم. نی من جالبی براه،یکه نظرشون نسبت به شما منف
امروز خواستم ... نی داری مرموزتی کال شخصست،ی براتون مهم نیچی که انگار هنی پوشی لباس میجور
  .من شما رو دوست دارم...  که بهتون بگممینی ببیی رو تنهاگهیهمد
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  .نی ممنون، لطف دارـ
  
 یبا هم زندگ... می باشگهی که دوست دارم باهمدنهیمنظورم ا:  شدن گفتدی سرخ و سفی بعد از کلترایم

  .میکن
  
 نی انی دونستی منو می زندگطی و شرانی شناختی مرشتی اگه شما منو بدیشا!  بگمیخب چ...  آهانـ

   !نی زدیحرفو نم
  
  .امیمن باهاش کنار م: ترایم
  
 من ی نه اما وضع مالای نی دونم اطالع دارینم. ستمی نیمنم آدم مناسب! ستی نی مطلوبطی آخه شراـ

  .ارمی خرج خودم هم به زور درمنی همیشغل ثابت ندارم برا. افتضاحِ
  
  .ستی من مهم نیبرا نایا: ترایم
  
 ن؟ی منو دوست داشته باشنی تونیمگه شما چند سال م. شهی به هر حال براتون مهم می االن نباشه ولدی شاـ

 شوهر آس و پاس و هی دینی بی و منیایبعد از سه سال به خودتون م.  سه سالتای نهاگهید... فوقش دو سال
  . من تا اون موقع زنده باشمه فرض کنی البته با ا.نی نداری که اصال هم بهش عالقه انی احساس داریب

  
  ؟ی کرد چریی تغطیاگه شرا: ترایم
  
  ... بکنهیریی کنم چندان تغی که از خودم دارم فکر نمی با شناختی ولگمی منوی متاسفم که اـ
  

ودن  بوردهیهنوز سفارش ها رو ن.  ازم ناراحت شده اما الزم بود که اون حرفارو بزنمیلی بود که خمشخص
 رو زی که منتظر جواب من بمونه منی  بدون ا"خداحافظ.نیممنون که اومد": که از جاش بلند شد و گفت

  .حساب کرد و رفت
  

 اتوبوس ستگاهی که برم انی ایبرا. رونی شاپ اومدم بی خوردن نداشتم، از کافی که دل و دماغ بستنمنم
 راه عیسر.  دانشگاه شلوغ بودیجلو. انشگاهدوباره برگشتم سمت د.  شدمی دانشگاه رد می از جلودیبا
 اوشیس. دی و کشرفت نفر محکم دستمو از پشت گهی لحظه هی یبرا.  رد شمی رفتم که زودتر از شلوغیم

  .دی رسی به نظر میعصبان. بود
  
   برسونمت؟ی خوایم! ی عجله داریلیانگار خ: اوشیس
  
  .رمی نه ممنون با اتوبوس مـ
  

  . ولش نکردگهی بار دنی و ادیباره دستمو کش که دوفتمی راه بخواستم
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  . باشه بچه پروی تعارفادیبهت نم: اوشیس
  
  !یری مردم رو بگی پاچه ادی به تو می ولـ
  
نگهبان . نی ماشهی و کوبوندم رو کاپوت دی منو چسبی قهی از کوره در رفت و ی جمله حسابنی ادنی شنبا

  ! کردنی نمی کارچیل زده بودن به ما و ه گوسفند زنی هم عگهی دیدانشگاه و دانشجوها
  

  !رمی گیآره اتفاقا االن سگ ِ سگم، گاز هم م:  گفتتی با عصباندوباره
  
 دی رو کشاوشیسورن، س.  گردنشی چاقو گذاشت روهی و اوشی سی نفر از پشت چنگ زد به موهاهی هوی

 دعوا داره باال دنی دانشگاه که دی بود که چند تا از بچه هانجایا.  منو ول کردی قهیسمت خودش و اونم 
هر چند .  جداشون کردنگهی رو ببره از همداوشی سی که سورن گلونی جلو اومدن قبل از ارهی گیم

 گوسفند نظاره گر بود نیو در آخر نگهبان دانشگاه همچنان ع...  کارو بکنهنی خواست ایسورن واقعا نم
  . نداره ی دانشگاه به اونا ربطرونیچون مسائل ب

  
چند نفر گرفته .  بودی عصبانیلی خاوشی اما سبشی جی چاقوش رو گذاشت توی در کمال خونسردسورن

سورن هم با .  حرفانی و از اارمی کنم و پدرتونو درمی که فالن مدی کشی عربده میبودنش و اونم ه
  ...یگیتو درست م:  دادی جواب مزی طعنه آمیلبخند

  
  .میسادی سورن و کنارش وانی به ماشمیدیرس. می شد دست منو گرفت و از اونجا دورسورن

  
  !احمق : سورن

  
  .اون شروع کرد...  من نبودری تقصـ
  

  !منظور منم اون بود نه تو: سورن
  
  .ولیا...  حرکتت باحال بودـ
  

 مکث کرد و هی و بهم نگاه کرد و چند ثان".یگفتم که، اگه من نبودم تا حاال نفله شده بود":  گفتسورن
  . نگاه کردیشتری و دوباره با دقت ب" گردنت کبود شده؟ی دونستیم": گفت

  
   شد؟ی جورنی االن انم،یبب!  طرف هم موندهی انگشت هایجا: سورن

  
  .شبید...  نهـ
  

  مسعود زده؟: سورن
  
  !ن؟یچرا تو و مسعود انقد به هم شک دار... نه!  بابا ی اَـ
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  . کنفیر واسم تعنیبش. ستی ندی کارا از اون بعنیا: سورن

  
بعد تموم شدن .  کردمفی و سورن حرکت نکرد تا کل ماجرا رو براش تعرنی ماشی تومی نشستیی تادو

  . روشن کرد و راه افتادنویحرفام ماش
  

در !  بود سرتو به باد بدهکی گشت و گذارش نزدنیبا ا... واقعا که!  سورنِری بگه تقصنهی بشیحاال ه: سورن
  . کردمی زدم کُتلتش میمن بودم م. چرت و لوسه یلی دخترعمه ت هم خنیضمن ا

  
 یی جاهیباالخره که ...  ندارهی موضوع به جا و مکان ربطنیتازه ا.  مسعود که کف دست بو نکرده بودـ

  .فتهیاتفاق م
  

  .شهی به نفع اونا هم تموم می اگه به حرف من گوش ندیول... آره: سورن
  
   کار کنم؟ی چدی من بانمی نابغه بگو ببـ
  

  . کنهفی کارتو رددمیقول ِ صد در صد م.  کردمدای که پیری اون جن گشی پمی برایفردا ب: سورن
  
  ... باشهـ
  

  . ندازهی متیهمش پاراز...  کهشی شناسیم.  نگویزیفقط به مسعود چ: سورن
  
  . منیپس برو سمت خونه .  قبولـ
  

  ؟یواسه چ: سورن
  
  . خودمی خوام برم خونه ی چون مه،یعی طبـ
  

  . شوالی خی چند شبو بنیا: نسور
  
  . کشمی و اون بودم خسته شدم، اصن خجالت منی ازونیانقد آو. شهی نمـ
  

  ! نباشمزونتی مونم، البته اگه آوی مشتیباشه پس منم پ: سورن
  
  .باشه...  خودتو لوس نکن حاالـ
  

 به اندازه دو ییچولوها به شکل آدم کوشتری بان،ی جنرانی از مناطق شمال ایدر بعض" نوشته نجایا: سورن
  !ستن؟ینکنه جن ن! چرا انقد گنده ن؟!  کنن؟ی متی اند تو رو اذی چنای پس ا". شده انددهیوجب د
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 دونستم االن یدر ضمن مطمئن باش اگه م.  کنهی کنار؟ داره اعصاب منو خرد می اون کتابو بذارشهی مـ
  . نبودنیوضعم ا

  
فقط مونده .  و مشکلتو واسش گفتمرهی جن گنی اشی رفتم پوزریمن د:  کتابشو کنار گذاشت و گفتسورن

  .چهی تا نسخه تو بپششی پیخودت بر
  
  !؟ی کنی تکرار می از دستت فرار کنم که هی ترسیم.  گفتم که باشهـ
  

 دونم اون کتاب ینم.  واسه شام بکنمی فکرهی گرفتم سورن رو تنها بذارم و برم تو آشپزخونه، میتصم
قشنگ !  خونهی داره واسه من مطلب در مورد جن ممی وارد خونه شدی آورده که از وقت رو از کجایمیقد

  . اعصابمی رفت رویداشت م
  
 که سفره رو از نیبعد از شام، بدون ا. می خوردگهی تخم مرغ درست کردم و با همدسی سوسهی عی سریلیخ
  . روشن کردمگاری سهی و دمی جمع کنم کنارش دراز کشییرای پذیتو
  
  !شه؟ی بهتر متی جن، وضعیمثال سوره ... به نظرت اگه قرآن بخونم! ورن سـ
  

  .ی کارو نکننی کنم ای مشنهادیپ: سورن
  
  ؟ی چی براـ
  

 و یواری کمد دی تودتی جن کشهی ،ی بخونیاری قرآن بی بری خواستی که می آخریچون دفه : سورن
  ... داشتهیلیحتما دل.  خوردهیسرت چند تا بخ

  
  ! ترسن و اگه بخونم مشکل رفع بشه؟ین م از قرآدی شاـ
  

  . کارو نکننی باشه من گفتم اادتی یول... ی کنی دونم، هر جور خودت فکر مینم: سورن
  
زود قرآن رو برداشتم و رفتم وسط هال نشستم . ارمی خاموش کردم و رفتم سمت اتاق تا قرآن رو بگارمویس

  .بسم اهللا شروع کردم و با دمی کشقی نفس عمهی.  جن رو آوردمیو سوره 
  

 یسورن اومد تو. دمی رو شنشهی شکسته شدن شی بودم که از داخل اتاق صدادی نرسهی آنی به دومهنوز
 به خوندن ادامه دادم که یی اعتنایبا ب.  گفتی نمیزی اما چسادی واواریهال و سمت راست من، کنار د

  . صدا اومدییرای پذی بار از تونیا. دمی رو شنشهی شکسته شدن شیدوباره صدا
  

  ! کننی مکسانی االن خونه تو با خاک ؟ی بس کنشهیم:  گفتشی با تشوسورن
  

 هال به داخل پرتاب شد و مثل گلوله ی سنگ از پنجره هی هوی به حرف سورن گوش نکردم و ادامه دادم که 
 گهی که دنیا اب.  دستام گرفتمشیقرآن رو بستم و محکم تو.  بودمدهی ترسیحساب. از کنار گوشم رد شد



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

189

 ی سنگ به داخل خونه پرتاب مهی هیهر چند ثان.  خوندم اما همچنان پرتاب سنگ ادامه داشتیقرآن نم
 ی ها شکسته شدن و از همه شهی شیهمه .  شدنی مدی بعد سنگ ها ناپدی بود که لحظه انی ابیعج.شد

 نیهم.  کردنی برخورد نم از سنگ ها به من و سورنچکدومیاما ه.  شدیپنجره ها سنگ وارد خونه م
  . بودمسعود.  رفتم و درو باز کردمعیسر. میدی زنگ در رو شنیموقع بود که صدا

  
  ! ابله نجای ایچرا اومد: مسعود

  
  . با سورن اومدمـ
  

  !یغلط کرد: مسعود
  

  . نفر به هر دو مون سالم دادهی که بخوام جواب مسعود رو بدم نی از اقبل
  

  ! چه خبرِ؟آقا بهراد خونه تون: یاسد
  

 نیو بدون ا.  االن وقت حرف زدن ندارمدیببخش:  گفتمیمنم به اسد.  خونهی منو کنار زد و رفت تومسعود
  .که درو ببندم برگشتم تو خونه

  
   شد؟ی جورنی که ایختی ریباز چه طرح:  به سورن گفتتی با عصبانمسعود

  
  ! سنگ انداختن ها شروع شدوهیمغز متفکر شروع کرد به قرآن خوندن که ! به من چه؟: سورن

  
  .هی پشتهیسنگ ها از طرف باغ همسا:  نفر گفتهی بپرسه که یزی خواست از من چمسعود

  
  ! کاش درو بسته بودمیا... اومده بود تو خونه.  بودیاسد

  
  .کار اجنه ست... ستی ها نهی کار همساـ
  

  د؟ی دشمناتونو بشناسدی خوایچرا نم.  همش خرافاتنایا! اجنه؟: یاسد
  

 ی به طور عمودنی زمیبعد اون سنگ از رو.  پاشی سنگ افتاد جلوهی تموم شد ی اسدی که جمله نیهم
  . جا خوردی اون صحنه حسابدنیبا د. نی زمیباال اومد و دوباره افتاد رو

  
  !؟ی رو خوندیچه سوره ا: مسعود

  
  . جنـ
  

  . بده به منقرآن رو. ی خوندی رو می الکرسۀی آدیبا... یاشتباه کرد: مسعود
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تا اون لحظه .  کرد و خودش شروع کرد به خوندندای رو پی الکرسۀی آی رو به مسعود دادم و سوره قرآن
.  خورد اما با خوندن مسعود چند تا سنگ، محکم به کتف و کمر من خوردی از سنگ ها به ما نمچکدومیه

  . نشستمنی زمی خورد و ناخودآگاه رویسنگ ها پشت سر هم به من م
  

  !؟ینی سنگسار شدنشو ببی خوایم! گهیبس کن د: سورن
  

  .می برنجای از ادیبا.  ندارهدهیفا:  و کنار گذاشت و گفتدی قرآن رو بوسمسعود
  

. می اومدرونی از خونه بعیسر.  خوردنی با خودم بردارم چون سنگ ها مدام بهم می الهی وسنتونستم
  . و رفت رد کارشدی هم ترسیاسد

  
 پشت ولو شده ی صندلیمنم رو. سورن نشست پشت و فرمون و مسعود جلو نشسته بود. می شدنی ماشسوار
  .دمیچی پی م و داشتم از درد به خودم مهی از سنگ ها خورده بود به کلیکی. بودم

  
واقعا دستت درد نکنه، معجزه ! ی خوندی می الکرسۀی آدیبا:  مسعود رو در آوردی اداتی با عصبانسورن

   !یکرد
  

  .یاری بود دخلشو بکی نزدیتا اومد... گهیه خاطر وجود مبارک شماست دب: مسعود
  

 ،یختی ریخوب نقشه ا! هی رفتن جنابعالالقیی ی جهی گردنش نتی نره اون شاهکار روادتیالبته : سورن
  .ی کنادهی ناکجاآباد که نقشه تو پشی بردیبعدم برداشت

  
  !دهنتو ببند: مسعود

  
:) و با طعنه گفت( کن،ی فکرهی نی حرفا بشنی ایحاال هم به جا! سونه؟ تهمت زدن چقد آینی بیم: سورن

  !یتو که بلد
  

  . منیبرو خونه ! خفه شو: مسعود
  

  ؟ی به سرش زدی تو بود چه گلشی دو سه شب پنیا! حرفشم نزن: سورن
  

  ؟ی به سرش زدی تو بود چه گلشی دو ساعت که پنیا: مسعود
  

  . شدی نمی جورنی بود وگرنه اومدهی ن منی دو ساعت که خونه نی ایتو: سورن
  

 که میهنوز کامال از کوچه دور نشده بود.  بودنی الکی و سورن همچنان مشغول جر و بحث هامسعود
  . رو متوقف کردنی خورد و سورن ماشیزی چهی به نیماش

  
   شد؟ی چـ
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  ...ی ولمی خوردیزی چهیانگار به !  دونمینم: سورن

  
   !فتی راه بم،نی بی نمیزیمن که چ: مسعود

  
  ... بودی چنمی ببنیی پارمیم: سورن

  
  . شدننی بعد هر دو اومدن و سوار ماشقهیدو سه دق.  شد و مسعود هم دنبالش رفتادهی پنی از ماشسورن

  
  ! خب؟ـ
  

  . نبودیزیچ: مسعود
  

رفت  عیانقدر سر.  رو از اونجا دور کردنی ماشعی سریلیسورن دنده عقب گرفت و خ.  دو ساکت بودنهر
  ... مشکوک بودن که درد رو فراموش کردمیبه قدر!  بودی اونجا چنمیکه نتونستم بب

  
  !؟ی نکنه به آدم زدـ
  

  !نـــه: سورن
  

  .زدی نمی کرد ساکت شده بود و حرفی هم که تا االن داشت با سورن دعوا ممسعود
  
  ! مسعود؟گهی راست مـ
  

  .آره: مسعود
  
 ی از هر دو شون مگهی بود که دیجور.  نزدنی حرفچکدومی سورن، هی خونه میدی که رسی زمانتا

  . دمیترس
  

 بعد قهیچند دق.  بودختهیاعصابم از دست جفت شون بهم ر.  اتاقی سورن رو برداشتم و رفتم توگاری سپاکت
  . مای آوردن رختخواب برارونی و شروع کرد به بیواریرفت سمت کمد د. سورن اومد تو اتاق

  
  .رهی اون جن گشی پمیریفردا صبح م: سورن

  
   !واری کوبم به دی کله مو می تکرار کنگهی بار دهی ـ
  

  . گفتمیادآوریجهت : سورن
  
  ! نداره ی موضوع مشکلنی البد مسعود هم با اـ
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  !؟ی کنی شده تو ول نمالی خیحاال که مسعود ب: سورن

  
  .رونی از اتاق اومدم بتی خاموش کردم و با عصبانگارمویس
  
  . خودمی خونه رمی مـ
  

  .رهی داشت جلومو بگی هم دنبالم اومد و سعسورن
  

  ؟ی کردیحاال چرا قاط: سورن
  
  ؟ی خوردی تو کوچه به چـ
  

  ! داره؟یچه فرق... گربه... سگ: سورن
  
  ... برو باباـ
  

 ماهه ما دو تا رو عالف خودش هیانگار نه انگار که ! تحفه! ولش کن بذار بره:  با توپ و تشر گفتمسعود
  ...کرده

  
 و دی خارج نشده بودم که سورن بهم رساطیهنوز از ح.  اومدمرونی توجه به مسعود از ساختمون ببدون

  .دیدستمو کش
  

  . تو خونه تا بهت بگممی برگردایقبول، ب: سورن
  
 هم گهی دری صد تا جن گشیاگه پ. میدی کشش ممی داریالک... کار من تمومه.  دونم، هم توی هم من مـ
 تو و مسعود ی دوست ندارم هر شب خونه گهید.  خسته شدمی آوارگنی از اگهیمنم د. نِی وضع هممیبر

  .باشم
  

  !ای شبه رو کوتاه بهی نی و اای بیول.  ندارمی حس خوبگرانمی دی خونه یمنم وقت.  کنمیدرکت م: سورن
  
.  کننیونو م شماها هم هستم اونا کارشی خونه ی وقتیحت... یدیتو که خودت د! ستی ننی مسئله فقط اـ

  !ده؟ی می ای چه معننیبه نظرت ا
  

 واست ی کارگمی که من میریاگه اون جن گ. تو تا فردا صبر کن. دهی نمی ای معنچیبه نظرم ه: سورن
االنم از حرف .  گوش منریاصن بزن ز.  بکنی دوست داشتیهر کار...  به من بگوی خواستینکرد، هر چ

  . اوننه منه ی خونه نجایتازه، ا. رهیود از کوره در مز...  کهشی شناسیم. مسعود ناراحت نشو
  

  . داده بودهی تکواری به دستادهیمسعود ا.  داخلمی شدم و برگشتیراض
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  ؟ی شد برگشتیچ: مسعود

  
   برم؟ی اگه ناراحتـ
  

  !دی جر و بحث نکنگه،یبسه د: سورن
  
  ...ی بری تونی می اگه ناراحت،ی ماهه عالف منهی ی گفتادمهی ـ
  

  ... تشکرشهی جا؟ینی بیم: رو به سورن گفت مسعود
  
  .ی خوام عالف من باشینم. گمی به خاطر خودت می ممنون، ولـ
  

  . و رفت". خوشحال شدم دای شدشنهادتیاز پ":  مبل برداشت و گفتی کت شو از رومسعود
  
ه هوامو  بهم لطف کردن کیلیتا االن هم خ.  مشکل من بودنیا.  رفتارش ناراحت نشدم چون حق داشتاز

  . شدمی ناراحت نمدی کشیاگه سورن هم کنار م. داشتن
  

  .شمیسورن هم اومد پ.  نشستم و زانوهامو بغل کردمنی زمیرو
  
  . خب، حاال بگوـ
  

   بگم؟یچ: سورن
  
  ؟ی زدی به چنی با ماشـ
  

  .گمیباشه م: سورن
  

همه .نی ماشی افتاده جلو نفرهی میدی و دمی شدادهی پنیمن و مسعود از ماش:  مکث کرد و گفتهی ثانچند
 اروی به نی نور چراغ ماشری زنی ماشی جلومیبا هم رفت.  بودمدهی ترسیلیخ.  اتفاق افتادعی سریلی خیچ

   ...نه میدی دمی که نگاه کردقی دقی آدمه ولمی لحظه فکر کردهی یبرا. مینگاه کرد
  
   بود؟ی چه شکلـ
  

لباس درست .  بودبی عجیلی ش خافهیق. نقار داشت می آدما بود ولنیع... بودیسر و صورتش خون: سورن
  ! پا داشت هیفقط ...  هم نداشت ویو حساب

  
 اون چند روز یبا اتفاقا...  باشن، هر چنددهی دیزی چنی شد چنیباورم نم.  ترسوندی سورن منو میحرفا

  . هم نبودیباورنکردن
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  ! به نظرت مرده بود؟ـ
  

 فلنگو عی تله ست و سرهی نیمسعود گفت که احتماال ا. م نبود دونم، تو اون لحظه واسم مهینم: سورن
  .مطمئنم حق با مسعود بود. میبست

  
  ! ما بکشن؟نی ماشی از خودشونو بندازن جلویکی دی بای واسه چـ
  

 رو اروی ی افهیتازه تو که ق.  نبودی بود اتفاقیهر چ.  باهاش خصومت داشتنای!  از اونا نبودهدیشا: سورن
  .میمن و مسعود کپ کرده بود.  وحشتناک بودیلیخ ... یدیند
  
  !رن؟ی گرفتنش ازمون انتقام بگری نکنه تله نبوده باشه و به خاطر زـ
  

 که تا نهی اادی که االن از دست مون برمیتنها کار!  ممکنهیزی هر چطی شرانی ایتو...  دونمینم: سورن
  .میفردا صبر کن

  
  .. ..فتهی نی البته اگه تا اون موقع اتفاقـ
  

 دایشد.  بردی بودم و خوابم نمداری اونجا اما من از هفت صبح بمی صبح برازدهی ساعت ی بود حوالقرار
  .می رفتن شدی کردم و آماده داری سورن رو به زور از خواب بمیساعت ده و ن. استرس داشتم

  
  ؟یحاال چرا انقد عجله دار: سورن

  
  ! استرس دارم ؟نی اونجا و واسه هممی بردی نبادمی شا. زودتر تموم بشهی استرس کوفتنی خوام ای مـ
  

  . به رفتن و نرفتن ندارهیدر ضمن استرس ربط! ی نشدمونی تا پشمیبر: سورن
  
  !گه؟ی مرد داروی نی ای راستـ
  

  ...آره مرد!  کنم ؟ی می منم مثل مسعود دوجنسه بهت معرفیپس فکر کرد: سورن
  
  ه؟ی اسمش چـ
  

  ."دیمج" دونم یمن م که ییتا اونجا: سورن
  
   طلبه بوده؟ی گفتـ
  

  .میسوار شو بر. الی خی بگهیآره، د: سورن
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 شلوغ و پرتردد ی کردم تو منطقه ی که فکر میزی برعکس چاروی یخونه . می و راه افتادمی شدنی ماشسوار
 یرن جلوسو.  دو طبقه بودنای ییالی ساختمون هاش وشتری که بمی بن بست شدی کوچه هیوارد . شهر بود

 درختاش تا کوچه ی هاهشاخ. دی رسی به نظر می قشنگی که خونه رونیاز ب.  پارک کردییالی وی خونه هی
  .می و زنگ زدمی شدادهیپ. اومده بودن

  
 سکوت کرد اروی "د؟ی درو باز کنشهی ام، میوسفی":  سورن جواب داد" ؟هیک":  دی نفر پرسهی فونی پشت آاز

  "می با هم حرف زدروزیپر": وباره سورن جواب داد د" شناسمینم": و بعد گفت
  

  . رو گذاشتی و گوش". شناسمینم":  دوباره گفتطرف
  

   !هیعجب گاو:  و گفتدی کشقی نفس عمهی سورن
  

  . و درو زد"... تونیای اومد  بادمی! آهان ":  گفتفونی دوباره از پشت آاروی بعد هی ثانده
  
  !ه؟ی چه نابغه اگهی دنی اـ
  

  !ومدی به نظر می که باهاش حرف زدم عادمن: سورن
  
 یادی زی طبقه بود و پنجره هاهیساختمونش هم . سه چهار تا درخت توش بود.  بودیکی نسبتا کوچاطیح

 ی و پنج شش سالِ با موها و چشمای مرد سهی.  در ساختمونی نفر اومد جلوهیبعد چند لحظه . داشت
 تیلی فامی بودنگفته! ؟ییتو... ا:  و گفتدی خندد،ی رو که دما. قدش از من و مسعود کوتاه تر بود. یمشک

   !یِوسفی
  

  .یگفتم، شما فراموش کرد: سورن
  

  . تونیایب... یحاال هر چ: دیمج
  

البته .  بودکی شیلی خدی مجی محمد، خونه ری امیبرخالف خونه .  جلوتر از ما وارد خونه شدخودش
 مدرن لشی خونه و وسایطراح. دی رسی به نظر میمیقد رونی ش کرده چون از بیمشخص بود که بازساز

 گربه هی. ود قشنگ بی نبود ولی بزرگی که خونه نیبا ا. می مبل نشستهی یمن و سورن کنار هم رو. بودن
  . کردیفقط به رو به روش نگاه م.  کردی خونه نشسته بود و اصال حرکت نمیهم داشت که گوشه 

  
  !ه؟ینوعاون گربه هه مص:  به سورن گفتمرو
  

  . کردی حرکت منجای اون روز که اومدم اه؟ی چینه بابا، مصنوع: سورن
  
  ! من فکر کردم خشکش کردن ؟ی جدـ
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 بود دهیهنوز به من و سورن نرس.  دستش بودوهی آبمی که سه تا قوطی اومد در حالدی لحظه بعد مجچند
عجب آدم .  خنده م گرفته بودیحساب...  ها رو پرت کرد تو دست مای دو تا از قوطیکه در کمال ناباور

  ... بودیالی خیب
  

  . منتظرتون بودمروزیمن د: دیمج
  

  ! رفته بودادتونی ظاهرا یول: سورن
  

  !ن؟یحاال کدوم تون مشکل دار.  دارمی ای قویمن حافظه .  اتفاق بودهیاون ! نه نه : دیمج
  

  .ردسورن به من اشاره ک!  دارهی ای قوی که ادعا داشت حافظه جالبه
  

  ن؟ی اونم فراموش کردای ادتونهی که در مورد بهراد گفتم رو ییحرفا! دیببخش: سورن
  

 من دیببخش!  اسمش بهرادهشونیا! آهان:  مکث کرد و دوباره گفتهی و چند ثان" ؟هی بهراد ک":  گفتدیمج
 که یی اتفاقا کوچولو ازهی شهی میول. ادمهی خرده از حرفاتو هی!  شدم؟ی جورنی دونم چرا ایامروز نم

  !؟یواست افتاده رو تکرار کن
  
 نی ای نه ولای داره زای چنی به جن و ای دونم ربطی مسئله هست که نمهی!  دونم از کجا شروع کنم؟ی نمـ

  .شمی که همش خون دماغ منیا... شهیچند وقت همش داره واسم تکرار م
  

  ؟یدکتر رفت: دیمج
  
  !د افاقه نکری کرد ولزی آره، دارو هم تجوـ
  

!  که کار خودشونهنهی که واضحه ایزی چی جن خودمو احضار کنم ولدی که مطمئن بشم بانی ایبرا: دیمج
 ای قبلش با تنفس ،یشیاحتماال هر بار که خون دماغ م.  تونن رد بشنیاز هر جا هوا رد بشه، جن ها هم م
  .شنیاز راه منافذ پوستت، وارد بدنت م

  
 ری ش رو به خهیخدا بق.  جن وارد بدنم شدههیدوست نداشتم باور کنم ! م بود سکته کنکی حرفش نزدنی ابا

  ...بگذرونه
  

  ! شدهرهی نقطه خهی شده ؟ همش به ی جورنیگربه تون چرا ا ! دیببخش: سورن
  

 هاتونو وهیشما آبم:  بعد از جاش بلند شد و گفت". جن های گربه، هم صحبت منه و هم بازنی ا": دیمج
  .دم تا من برگرنیبخور

  
  . نداشت یشنهادی محمد اصن واسه خون دماغت پری امارویاون !  کارش درستنی گفتم ایدید: سورن
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  ! نداده شنهادی که هنوز پنمی خب اـ
  

  !حتما داره... یآره ول: سورن
  
  ...مینی تا ببـ
  

پارچه . د گذاشت و پارچه رو باز کرنی زمیکاسه رو رو.  دستش برگشتی کاسه آب و پارچه توهی با دیمج
  . طول و عرض داشتی مترکیش حدودا 

  
  ن؟یری اطراف پارچه رو بگیی جلو و دو تانیای بشهیم: دیمج

  
بعد . می کاسه نگه ش داری و دو طرف پارچه رو دست مون داد و ازمون خواست تا رومی و سورن رفتمن

 رفت و ی منییود باال و پاپارچه خود به خ.  آب قرار داد و شروع کرد به دعا خوندنی کاسه یدستشو باال
 ی پرنده به اندازه هیبعد چند لحظه .  خواست پارچه رو ول کنمی کرد، هر لحظه دلم میحرکت م

ما هم . می پارچه رو کنار بذارمی تونی دستش نشست و به ما گفت که می پارچه ظاهر شد و روریگنجشک ز
نفسم به .  حال من که اصال خوب نبودیول داشت ی دونم سورن چه حالینم. می و سر جامون نشستمیبرگشت

  . کردمی بودم و ول نمدهیمحکم دست سورن رو چسب. ومدیزور باال م
  
  

  . جن ِمنهنیا:  گفتدیمج.  نشسته بوددی دست مجی روپرنده
  
  .میدی ترسی حال هم منی و در عمی دو تا تعجب کرده بودما
  

  ! از جن داشتم ی اگهیمن تصور د: سورن
  

 ی جورنی شما ظاهر بشه اما ای جلوی اگهی تونست جور دیم! ستنی نی شکلنیجن ها ا... خب آره: دیمج
  دیو خند!  رو دستمنیفتادی شد احتماال میاگه با اون حالت جلوتون ظاهر م.بهترِ

  
  شه؟ی پسر خون دماغ منیچرا ا: دی از اون پرنده پرسدیمج

  
  . به سوت بودهیصداش شب.  زدی حرف ممی آوردی که ما ازش سر در نمی اگانهی با زبون بپرنده

  
. شهی که باعث خون دماغ شدنت مشهیوارد سرت م) noban( نوبان ی فهی جن از طاهی گهیجن ام م: دیمج

  . هم اونهتیدگی رنگ پرنیعامل ا
  
 نی تونستم اینم. تنم داغ شده بود.  تونستم آب دهنمو قورت بدمیبه زور م. ومدی واقعا نفسم باال نمگهید

من . ی کن آروم باشیسع.  بخوروهی کم آبمهی:  شدم گفتی جورنی ادی که ددیمج.  کنمیتم رو مخفحال
جن " هی دمیفهم.  بوده حامله باد کردی آوردن که شکمش مثل زن هاشمی رو خانواده ش پی مردهی ادمهی
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 یرکت هم م پوستش حری اوقات از زی گاهیحت.  اومدن هم ندارهرونی بالی بدنش و خی توی رفته "زار
  . مونهی بدنت نمی توشهیاون که هم.  خون دماغ سادههیفقط ... ستی نیزیمشکل تو که چ. کرد

  
  د؟ی کمکش کندیتونست: سورن

  
 کنن از ی متی پسر رو اذنی که اییجن ها: دیدوباره از پرنده پرس... میبگذر. آره، مشکلش حل شد: دیمج

  .ن ایهودی گهیم:  اند؟ و به ما گفتی افهیچه طا
  
  .می دونستی منوی اـ
  

  واقعا ؟ از کجا ؟: دیمج
  
  . محمد بودری بهمون راست گفت، اسمش امنوی که البته فکر کنم فقط هممی رفتیکی شی قبال پـ
  

  .نی کردیاشتباه بزرگ... نی رفتی اونجا مدینبا! رمحمدیام: دیمج
  

 قهی تر از دو دقشیب.  به حرف زدن پرنده شروع کرد" کنن ؟ی متشیچرا جن ها اذ": دی از پرنده پرسدیمج
  . کردی تعجب کرده بود و رنگ عوض مدای شددی حرف زدنش مجنیح.  خاصش حرف زدیبا اون صدا

  
   نعل داده، درست؟هی محمد و اونم بهتون ری امشی پنیشما رفت: دیمج

  
  .بله: سورن

  
در واقع دلشون .  مهم بودهیهودی ی جن های ورد نوشته شده بود که اون ورد براهی اون نعل یرو: دیمج

 ی اجنه می از بچه هایکی ن،ی زغال داغ گذاشتری شما نعل رو زیوقت.  خواست اون ورد رو داشته باشنیم
 نیسوزوندن جن ها بدتر.  خواسته برش داره که دستش سوختیخواسته مانع سوزوندن دعا بشه و م

  !نیرد کارو کنیمتاسفانه شما ا...  سرشون آوردشهی که مهییبال
  
 اما " کنن؟ی متشیچرا جن ها اذ" نیدیشما از جن تون پرس! یزی چهی. می کارو نداشتنی ما قصد ای ولـ

  ! جن ها بود تی سوزوندن نعل بعد از شروع آزار و اذی هیقض
  

 تونو جواب گهی دیبهترِ اول سواال...  فکر کنمدیبا. دی کم صبر کنهی دم،ی محیبراتون توض... آره: دیمج
  .بدم

  
  ! زد بشی غمی که نعل رو سوزوندنیبعد از ا: سورن

  
 ی که جن هاستیاما معلوم ن.  نعل رو جن ها بردنگه،یجن ام م:  از پرنده سوال کرد و جواب داددیمج

  ! دونمینم...  برده باشنشیهودی
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رنگ چشم ها و پوستش .  جن بهم حمله کردهی شه،ی می باغ که به جنگل منتههی ی توشی چند شب پـ
  . بودیخاکستر

  
  ؟یدیصورتش رو کامل د: دیمج

  
  . بلهـ
  

 ی جورنی ای خاکستریهمه جن ها. یزی چنی همچهی ایمهاجم، قاتل .  جن مهاجم بودههیاون : دیمج
 ازش یهودی یاون جن ها.  دارنی خشنعتیطب.  کننی می جنگل ها زندگی عده شون توهی. هستن

 ی تونه چهره شو برای نمی کسگهی کشه و دی هاشو میان قربیچون همه . خواسته بودن که تو رو بکشه
  !؟ی از دستش فرار کردیاما چه جور.  کنه، صورتشو بهت نشون دادهفی توصگرانید
  
  . خواستم درباره ش ازتون بپرسمیم.  که فکر کنم جن بود کمکم کردگه،ی دیکی ـ
  

  ...ادامه بده... گمیآخر بهت م: دیمج
  

ما . نی ماشی افتاد جلوهوی.  منقار داشتی آدم ولهی شبیزی چهی م،یدف کرد تصایزی چهی با شبید: سورن
   بوده؟ی چنی دونیشما م... می همونجا ولش کردمی بوددهیهم که ترس

  
 خواستن شما رو یحتما م.  جن و وشق وجود دارهنی بی دشمنهی.  بوده"وشق" هیاون ...اوه: دیمج

  .ها برده باشن هم از مرگ وشق ی لذتهی وسط نیبترسونن و ا
  
 اما خونه م سنگ می قرآن رو خوندی دو تا از سوره هایکی. میری از قرآن کمک بگمی خواستی مشبی دـ

  .می اونجا بمونمی نتونستگهی که دیجور. بارون شد
  

  ...دی کردی کارو منی ادینبا... دیاشتباه کرد: دیمج
  

   نداره؟ری اونا تاثی قرآن رویعنیچرا؟ : سورن
  

 اما فقط و فقط نی زدبیبهشون آس. نی گذاشتری اونا تاثیشما با قرآن خوندن رو. داره.. .چرا: دیمج
.  شروع کردن به پرتاب سنگننی بی مبی دارن آسدنیاونا هم که د. دشونی بکشدینتونست! نی زدبیآس

  . شدنی از دستتون عصبانیحساب
  
  مشون؟ی بکشمی چرا نتونستی ولـ
  

 ای اون دعا رو بخونه ی که چه کسنی به ای تونه اونا رو بکشه ولی مقرآن خوندن و دعا نوشتن: دیمج
 تا براشون دعا ی روحانهی سراغ رنی مشن،ی که جن زده میی چرا اونادی کنیفکر م.  هم ربط دارهسهیبنو
 کار فکر ی بدم آی سرهی نوشت و ی شدن دعا می که جن زده میی کسای ؟ امام صادق هم براسهیبنو
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 اوقات کار ی گاهی بزنن، ولبی به جی پولهی تونن کار امام صادق رو انجام بدن و ی مکردن خودشون هم
  ... اما حاال نهی اونا رو بکشی تونیتو م!  کشوندنیجن زده ها رو به مرگ هم م

  
  ه؟ی محمد چری امنیمشکل ا: سورن

  
 تی تونه ازش شکاینم هم چکسیه!  اما چند نفرو هم به کشتن دادهدی باور نکندی شاه،یآدم فاسد: دیمج

شما خدارو شکر ... هی کنه طوالنی کارو منی که چرا انیا. دهی به کشتن مگرانویکنه چون با جن هاش د
  . که نتونست شماها رو به کشتن بدهدیکن
  
!  بود؟ی جنگل به من کمک کرد کی که که توی اون کسه؟ی ها چتی آزار و اذنی الی دلدی بگشهی حاال مـ

  ... .دمشیف خونم دچند بار هم اطرا
  

  تو چند سالت؟:  گذشت و گفتهیچند ثان.  و سکوت کرددی کشیقی نفس عمدیمج
  
  . و چهارستی بـ
  
 ی که بخوام راه هاستمی محمد نریمن مثل ام!  بگمی دونم چینم...   و چهارستیب:  لب تکرار کردریز

 حال خودم نیدر ع...  کنمدواری رو امنگرای دی بدم و الکشنهادی پگرانی و توام با گناه به دبی و غربیعج
 ی تونه کاری نمی اگهی دچکسینه ه... نه من... رمحمدینه ام!  بگم؟یچه جور.  کنمی تونم کاریهم نم

  .کنه
  
  !اد؟ی برنی کارچکسیآخه چطور ممکن بود از دست ه.  واقعا بغض کرده بودمگهید
  

  ؟ی کمک کنی تونی میشما که گفت: سورن
  

جن ام بهم گفت که از دست امثال من .  دونستمی رو نمییزای چهی گفتم نویون زمان که ا ایآره ول: دیمج
  .ادی برنمیکار

  
  ! تونه کمک کنه؟ی هم نمی روحانهی شی پمی اگه بریعنی... یعنی ؟ی چیعنی: سورن

  
  .نه... متاسفم: دیمج

  
  م؟ی کار کنی چدیپس با: سورن

  
.  نره که خدا هستادتونی می براتون کنی کارمیال من هم نتونستاگه من و امث... دی نباشدیفقط ناام: دیمج

  .اون شمارو فراموش نکرده
  
   کار کنم؟ی چدیاالن با:  گفتمی ناراحتبا
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  ... هم فکر نکنیچیبه ه.  خودتی چند روز رو برو خونه نیا: دیمج
  
. اغ حرف زدن نداشتماصال دل و دم. می اومدرونی بدی مجیاز خونه . می موندن نداشتی برایلی دلگهید
 ی فکر نکنم در حالیزی تونستم به چیآخه چطور م.  کردمی نمهی خودمو گرفته بودم که گری جلویلیخ

 یچوقت تویه!  رقم بخورهی جورنی کردم سرنوشتم ای فکر نمچوقتیه!  دونستم کارم تمومه؟یکه م
 ی منیاز ا.  تمام وجودمو گرفته بهش نمونده ترسیزی چدمی اما حاال که فهمدمی ترسی از مرگ نممیزندگ

  ...کاش... رمی انتقام بگی عوضی جن هانی تونستم از ایکاش م!  نوع ممکن کشته بشمنیترسم که به بدتر
  
 ی می وری درگهی دی کرد و همش به راننده های می بد رانندگیلیسورن هم خ.  ساکت بودمنی ماشیتو

  .کنترل اعصابشو از دست داده بود. گفت
  
  ! گوش من؟ریاگه نکرد بزن ز...  تونه کمک کنهی مری جن گنی ای گفتادتی ـ
  

  ست؟ی معلوم نیزیهنوز که چ: سورن
  
  اد؟ی برنمی کارچکسی گفت از دست هـ
  

   داره؟بیاصن مگه علم غ!  محمدری مثل امیکیاونم : سورن
  

 زی من همه چیبرا کنه اما دواری خواست منو امی خودش مالیبه خ.  نداشتی ادهی زدن با سورن فاحرف
 خونه که می فکر نکنم تا برسیزی کردم به چی سعنیی پادمی رو کششهیش.  نزدمی حرفگهید. تموم شده بود

  . منی خونه میریم: سورن گفت
  
  . نهـ
  

  . که گفتمنیهم: سورن
  
 من نشد، یخونه !  داره؟ی چه فرقگهیبعدم د! ی تو فراموش کردشبی دی جالبِ که چقد زود حرفاـ

  ... تو یخونه 
  

  !یری بمادی هم بدت نمادیانگار ز: سورن
  
 ادهیبزن کنار پ!  کنم؟یچرا دارم با تو بحث م... الی خیب!  ؟شمی دارم ذوق مرگ میعنی بینم!  آره ـ

  .شم
  

 من تا یاز خونه .  شمادهی اصرار نکردم که همونجا پگهیمنم د.  نکرد و به راهش ادامه دادی توجهسورن
  . نبودیاه سورن که ریخونه 
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 سورن یبه صدا زدن ها.  خودم شدمی خونه ی شدم و راهادهی پنی سورن، از ماشی به خونه میدی رسیوقت
   داشت؟ی ادهی چه فاگرانی دشی موندن پگهید.  کردمی نمیتوجه

  
 بود نی تنها حسنش اد،ی رسی به نظر مشهی از همرتریدلگ.  سوت و کور خودمونی برگشتم به کوچه دوباره

  !ستی نی فضول خبری هیاز همساکه 
  

حس .  مبل ولو شدمی و روییرای پذی که لباس هامو عوض کنم، رفتم تونی بدون امیشگی عادت همبرخالف
 بود که چند تا قرص نی ادی که به ذهنم رسیزیتنها چ.  صعب العالج دارنیماری رو داشتم که بییآدما

. سر ظهر بود. ییرای برگشتم به پذعیص خوردم و سر درنگ رفتم سمت آشپزخونه و قریب. بخورم و بخوابم
  . زود خوابم بردیلی نداشت و خیتیناهار خوردن برام اهم

  
 ی که تویمطمئن بودم افراد!  اون مسجدمی دونستم چرا توینم.  کردمی که اونجا بودم تعجب منی ااز

 چکدومی هین اما چهره  بوددهی پوشیهمه لباس مشک.  اومدمنی مراسم تدفیاون مسجد حضور دارن برا
 ی ولنِی تدفاسم مرهی دونستم اون ی که منیبا ا.  ترسوندی هاشون منو می بعضیچهره . برام آشنا نبود

 که یزی بودم اما تنها چدهی ترسیلیخ.انگار اصال براشون مهم نبود. کردنی نمهی از اون آدما گرچکدومیه
 بعد همه از یلحظه ا. مسجد رو پر کرده بود ی فضای بود که همه ی قرآنی داد آوای میبهم دلگرم

 اون صدا دنیبا شن. دی رسی گوش مه آشنا بی صداهی.  قبل رو نداشتنی خونسردگهید. جاشون بلند شدن
مادرم .  کنمدایدنبال صدا گشتم تونستم صاحبشو پ.  حال که خوشحال شده بودم، بغض گلومو گرفتنیدر ع

 دمی تخت غسال خونه خوابی آن متوجه شدم روکی.  کردی مهیو گر از مسجد نشسته بود یبود که گوشه ا
  ... شدختهی روم ریو آب سرد

  
 ی آب رو، روی بودم و هنوز سرددهیطاق باز خواب.  شدمداری لحظه چشمامو باز کردم و از خواب بنیهم

سر . ومدیال منفسم به زور با. امی برونی تا از شوک اون کابوس بدی طول کشهیچند ثان.  کردمیتنم حس م
 نی اولنی چند سال اازبعد .  م گرفتهیناخودآگاه گر.  بودم فکر کردمدهی که دیجام نشستم و به خواب

  . پدر و مادرم باشمشی بود که دوست داشتم پیبار
  
 لمویموبا. بلند شدم و چراغو روشن کردم. دی رسی اذان به گوش می شده بود و صداکی هوا تارگهید

 خواست راجع یدلم م.  نفر جواب دادهیچند تا بوق خورد و باالخره .  خونه رو گرفتمیبرداشتم و شماره 
 ی خوام چی دونستم میمخودمم ن. ومدیصدام به زور باال م...  باهاش حرف بزنمفتهی که قرارِ بیبه اتفاق

  ...بگم
  

  بله؟: مامان
  
  .بهرادم...  سالمـ
  

  . رفتی مادمی داشت صداتو ،ین حرف نزده بودانقدر باهامو.قربونت برم!  بهراد؟ییتو: مامان
  

 یب!  تونستم از مرگ حرف بزنم؟یچطور م.  که زنگ زده بودمنی پر از گله بود اما خوشحال بود از الحنش
  . نگفتمیزی چنی همیبرا...  بودیانصاف
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   خدانکنه، بابا خوبه؟ـ
  

  .شهی دلش واست تنگ میلی روزا خیبعض. آره، اونم خوبه : مامان
  
  ... کردمیفکر نم!  واقعا؟ـ
  

  ؟ی زنیچرا بهمون سر نم: مامان
  
  . قطع کنمدی اومده باشی برام پی کارهی دیببخش... امی روز مهی حتما ـ
  

  .باشه پسرم، خدافظ: مامان
  
  . خدافظـ
  
 یا.  داشتمی اما واقعا حس خوبمی داشتی کوتاهی که مکالمه نیبا ا.  تونستم حرف بزنمی نمنی از اشتریب

  ...افسوس...  کارو کرده بودمنیکاش زودتر ا
  

 چیانگار ه.  مرده بودناهامیتمام رو.  کردمی مبل نشسته بودم و فکر می شد که روی می اقهی دقچند
 که پشت در یکس.  بهش نکردمیتوجه. زنگ در به صدا در اومد...  مهم نبودیچی هگهید.  نداشتمییآرزو

 تا برم و درو باز ماز جام بلند شد. شهی سورن بود، مثل هم"باز کنبهراد "بود دوباره زنگ زد و گفت 
 یب.  کردم بازش کنم اما قفل شده بودیسع.  بودم که محکم بسته شددهی نرسییرایهنوز به در پذ.کنم

 ی بسته شدن همه یبعد صدا.  برم اما اونم بسته شدرونی خواستم از در اونجا بی هال و میدرنگ رفتم تو
 قابل ری غیروی که برق قطع شد و با ندینکش یطول.  کار کنمی دونستم چینم. دمیره هارو شندرها و پنج

  . شدمدهی به داخل اتاق خواب کشیکنترل
  

خودمو . از ترس خشکم زده بود.  دادمی گوش مطیفقط به مح. دمی دی نمیچی بود و هکی ِ تارکی تاراتاق
 باز شدن در یصدا. دی تپیقلبم تند تند م. دمی شنی زنگ درو میهمچنان صدا.  چسبونده بودمواریبه د

 که از ی کارتنها. ناخودآگاه از جام بلند شدم.  شدی داشت ازش خارج میکس. دمی رو شنیواریکمد د
 به سمت راست سرم وارد ی مهلکی بعد ضربه یلحظه ا.  باشمی بود که منتظر اتفاق بعدنی اومدیدستم برم

 چوجهیبه ه. دمی دی رو میدی نور شدهی چند ثانی شدم و برانی نقش زماونقدر محکم بود که فورا. شد
خودشونو به .  بودن وارد خونه بشننستهانگار تو. دمی سورن و مسعود رو شنیصدا.  تونستم حرکت کنمینم

سورن سرمو گذاشته بود .  نشون بدمی عکس العملچی تونستم هی زدن اما نمیمدام صدام م. من رسوندن
  .دی کشیز سرزنش خودش دست نم پاش و ایرو
  
 کی و بارکی تاری جاده هی ی تودمیبعد فهم.  احساس کردم به سمت باال در حرکتمهی مدت چند ثانبه

 شروع نی همی ترسوندن برای محو دور و برم بودن که منو میی هائتیه.  بودی ترسناکیجاده . هستم
 کی ضدر عر.  کردمیو دور خودم حس م باد رانیجر. از سرعت خودم مبهوت بودم. دنیکردم به دو

 ِ هی شبیزیچ. دمی دبای زی چراغ ها رو روشن کرد و خودم رو در مکانیانگار کس.  همه جا روشن شده،یثان
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با دقت به اطراف نگاه .  هم اونجا بودنی اگهیبه جز من، افراد د.  بودییبای زتی نهای بیمنظره . باغ بود
 یزیراه افتادم اما برخالف چ. نمی خواست تمام باغ رو ببید و دلم م شده بوکی تحرمیحس کنجکاو. کردم

 ندی و ناخوشازرعی لم ینی ترسناک با زمتی نهای بی از باغ، دره ایکی نزدی کردم در فاصله یکه فکر م
  .دی نفر منو عقب کشهی دره ترس تمام وجودمو گرفت و ناگهان دنیبا د. بود

  
 گهی تفاوت که دنی با ادمی دی که اطراف خونم مهیاشتم همون مردشک ند.  تعجب کردمی حسابدنشی دبا
 زد ی من لبخنددنیبا د.  به مسعود داشتیادی بود که چهره ش شباهت زبیعج.نمی تونستم صورتشو ببیم

  .و سالم کرد
  
  .می و به باغ برگشتمی سرعت از اون منطقه دور شدبا
  

  ؟... کهیهمون... تو:  بهش نگاه کردم و گفتمقی دقدوباره
  

  . هست"هاموس"اسمم . آره، من تمام مدت مواظبت بودم:  که جمله م تموم بشه گفتنی از اقبل
  
  !؟ی رسی تر از قبل به نظر مکیپس چرا االن کوچ! بِی عجـ
  

 خودمو در می تونی که ممی داری قدرتهی ما جن ها ی دونیم. ینی بی که منِی هممی واقعیاندازه : هاموس
  .ادی به نظر می جورنی فقط ای ولم،ی نشون بدمی که هستیزی بزرگ تر از چای تر کی کوچگرانینظر د

  
  !م؟یی بپرسم االن کجاشهی مـ
  

 آخه سرعت روح آدما یدیتو از من زودتر رس.  معروف"آسمون سوم" به ن،ی از زمی بخشهی یرو: هاموس
  .ستی تو نی برای مناسبیااونجا، ج. ی تو قسمت برزخیری می داردمی که البته دشترِیاز جن ها ب

  
  . عده هم مردنهی عده خوابن و هی نجانی که ایی کسانیخب، از ب: هاموس

  
  ! و من جز کدوم دسته ام؟ـ
  
  !م؟یینجای ای چی براگه،ی دیی من و کساـ
  

  .یدر حال حاضر مرد:  زد و گفتیلبخند
  
  ...واده م رو داشتم اما با خانی کردم فرصت خدافظیآرزو م.  حرفش بغض گلومو گرفتدنی شنبا
  

  . داشتن تو رو بکشنی سعیلی ها خیهودی.  نگران نباش،ی مونی نمنجای اادیز: هاموس
  
  ... فکر کنم موفق هم شدنـ
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  .مطمئن نباش: هاموس
  
   خواستن منو بکشن؟ی چرا مـ
  

 ی توی حتومد،ی نمشی بدم اما فرصتش پحی برات توضنوی خواستم ای وقت بود که میلیخ: هاموس
 وقت یلیاز خ. ی انتخاب شده بودعهی شی جن هایعنیتو توسط ما، ...  اما نشدشتی اومدم پمارستانیب
 بود لتاون زمان تو هفده سا.  ما گوش دادن و تو رو شناختنی به حرفای دزدک،یهودی یجن ها... شیپ

 که شیتا چند وقت پ...  رو فراموش کردنهی ها هم قضیهودی. مییای همون موقع سراغت بمی ما نتونستیول
  . کننی گرفتن نقشه هاشونو عملمیتصم

  
   ها با شما مخالفن؟یهودی چرا ـ
  

 ها یهودی هی دونن، چه برسه ی از جن ها خودشونو از آدما برتر میبعض. هیمی موضوع قدهی نیا: هاموس
  .رنیاونا دوست ندارن جن ها از آدما کمک بگ!  دوننی مدهیکه کال خودشونو قوم برگز

  
   انتخاب شده بودم؟ی چه کاریمن برا ـ
  

 ییتو توانا. ی کمک کنگرانیکه به د.  و خودتونانی جنیای دننی بی باشی که واسطه انی ایبرا: هاموس
  .دیمثل مج. یش رو دار

  
  ن؟ی نکرددایآدم از من پاک تر پ!  جالبِـ
  

. ی نداریاون دوران فاصله ا با ادی هر چند االن هم ز،ی پاک بودمی که تو رو انتخاب کردیزمان: هاموس
  . ما هم عقب افتادی برنامه ،ی از پدر و مادرت جدا شدیوقت

  
  د؟ی رو هم شما انتخاب کرددی مجـ
  

 محمد رو ریما ام.  ش رو باال بردی و معنویسطح روح.  راه رو انتخاب کردنینه، اون خودش ا: هاموس
 کنم یفکر نم.  ملحق شدی اگهی به گروه دمی کنی کارمی که بخوانی اما قبل از امیانتخاب کرده بود

  . در انتظارش باشهیسرنوشت خوب
  
  ! اونا موفق بشن؟ی پس چرا گذاشت،ی که مواظب من بودی گفتـ
  

اما . فتهی واست بی اتفاقنی بوده که چننی بگم قسمتت ادی بدم باحیاگه بخوام ساده برات توض: هاموس
  . زنده نگهت داره، خداستایشه  تونه تو رو بکی که میفراموش نکن تنها کس

  
  د؟ی حقو ندادنی چرا به من اد؟یپس چرا شما منو انتخاب کرد!  آدما از جن ها برترن؟یگی مگه نمـ
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 از آدما رو انتخاب ی که ما بعضنیا.  انتخاب با خودت بودهشهیدر واقع هم... انتخاب با خودت: هاموس
 یم. میدی مشنهادیما فقط بهشون پ. ستنی هاشون باخبر نیی که خودشون از توانانهی ای صرفا برامی کنیم

  . شدی نمدهی کشنجای ابه وقت چی کردن، کار ما هی دخالت نمیهودی یاگه اون جن ها. تونن قبول نکنن
  
   !ی برام جالبِ که تو انقدر به مسعود شباهت داریلی خـ
  

 که از نی اما بعد از امینی بی رو مگهیمد هنجای وقتا ایلیخ.  آدماستنیدرست، مسعود همزاد من ب: هاموس
  . کنهی رو فراموش مزی همه چشهی مداریخواب ب

  
  ره؟ی مادمی زوی منم اگه برگردم همه چیعنی ـ
  

  ...ی همزاد هم نداریحت. شترنی تو بی هاییتوانا. ستی نی جورنینه، در مورد تو ا: هاموس
  
 عهی شی بزنن؟ چرا جن هابیدت انقدر به من آس منی ای اونا توی چرا گذاشتی اگه تو مواظب من بودـ

  !رن؟ی گی اونا رو نمیجلو
  

 مگر دهی اجازه رو نمنیرهبر ما بهمون ا.  فراتر برم و اونا رو بکشمی حدهیمن اجازه نداشتم از : هاموس
قت هر و.  من باهات بودمی چاه افتادی توی وقتیحت.  وقت تنهات نذاشتمچیاما من ه. می که مجبور باشنیا

.  تا مواظبت باشنذاشتمی مریتاث گرانی ذهن دی روای شدم و ی خودم دست به کار مای فتادی برات میاتفاق
 وقت نشد که سورن و چیاما ه.  کارت سرَک بکشهی کردم توی ت رو مجبور مهی اوقات همسای گاهیحت

 به نهی ها کیهودی از یلیه خحاال هم اگ.  به فکرت بودنشهیاونا هم. مسعود رو وادار کنم که مراقبت باشن
 شون ی بسوزونی تونیتو م... یری ازشون انتقام بگو ی درخواست ما رو قبول کنی تونی م،یدل گرفت

  .ی که به ما ملحق شهی در صورتنی باشه اادتی اما ارن،ی سرت بیی که بتونن بالنیبدون ا
  
  . نشده باشهریالبته اگه د.  کنمیقبول م!  باشهـ
  

 ری و مثل امی رو در راه درست استفاده کنتیی تمام توانایدیفقط بهم بگو، قول م. شده نرید: هاموس
  ؟یمحمد نباش

  
  .دمی قول مـ
  

 قبل از ":هاموس گفت.  نداشتمیحس خوب.  شدهنی از تموم شدن حرفامون احساس کردم سرم سنگبعد
 چه گهی که بهت مهی کسنیا: فت و گستادی نفر اهی بعد رفت و کنار ".ی نفر آشنا بشهی خوام با یرفتن م

  .  چهره شو فراموش نکن. ی استفاده کنتیی از توانایجور
  
  . کردی مه آلود به من نگاه می شهی شهیانگار از پشت .  عکس بودهی کرد، مثل ی نمی حرکتچیاون مرد ه"
  
  ... کردم وی حرکت منییداشتم به سمت پا.  شدکی بعد همه جا تارهی ثانکی
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 گهی که دنیاز ا.  اتاق نبودی هم تویکس. شب بود.  بودممارستانی بیتو. شمامو باز کردم چی بدبختبا
 کنم اما از شانس فی سورن و مسعود تعریدوست داشتم برا.  زده بودمجانی هدای دونستم، شدی رو مهیقض

ونستم  تی می سخته که بنی گل کرده بود و با اسممیاون لحظه ساد!  کدوم شون دم دست نبودنچیمن ه
 و اومد و آه از نهادم رونی شد و سوزنش از دستم بدهی کردم از جام بلند شم که سرم کشیحرکت کنم، سع

  .بلند شد
  

 بعد قهی رفت و چند دقرونیپرستار ب!  نه؟ای که من همراه دارم دمی و ازش پرسدی لحظه بعد پرستار رسچند
  .سورن اومد

  
اومد کنارم و .  دو حالت بودنی انی بیزی چهی یول!  نگرانای هی کرد که عصبانی چهره ش مشخص نمقهیدق
  .ی شعوری بیلیخ! بهراد :  بودنی که گفت ایزی چنیاول

  
  . کردمفی بودم رو تعردهی که دییزای چی بهش مهلت حرف زدن ندادم و همه گهید
  

  !؟یاگه همش توهم بوده باشه چ: سورن
  
 خواب خودشونو ی من باشه که توالتی تخیساخته  تونه ی نمیی حرفانیهمچ! ؟یدی می چرا فاز منفـ

  !نشون بدن 
  

  .ی روشون حساب نکنادی زدمی مشنهادیبهت پ: سورن
  
  ! شعور؟ی بی چرا به من گفتیراست. شهیبعد معلوم م... الی خی بـ
  

 وگرنه مرده میدی من و مسعود رسیشانس آورد! تی کوفتی تو اون خونه ی گاو تنها رفتنیچون ع: سورن
  .یبود

  
  .ستی هم بد نادی زـ
  

  ؟یچ: سورن
  
  ...گهی مرگ دـ
  

 ی سرت شکسته وگرنه با مشت میشانس آورد! ؟ی عارف مسلکیلی خی بگی خوایحاال مثال م: سورن
  . سرت ی تودمیکوب

  
   مسعود کجاست ؟ـ
  

  .با بابات دعواش شد. رفت خونه: سورن
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  ؟ی چی براـ
  

 گفت ی داشت به من و مسعود ممی مستقری بود که دکترِ غیجور.  بد شدیلی حالت خنجای امتیآورد: سورن
.  شده بودمدی کامال ناامگهی اومد افتاده بودم درونی حرف اون جنِ که از تو کمد بادیمنم . کارت تمومه

  ...نجای اانی تا بمیبعدم که همه رو خبر کرد
  
   ...نی کردی بعد همه رو خبر مرمی بمنی ذاشتیم! نیدی زحمت کشـ
  

همه . بابا و مامانت هم اومدن. نجای اختنی رلتی فکر و فامیبعد همه .  خفه شو بذار ادامه شو بگم:سورن
 از تی بابات شروع کرد به غُر زدن و گله و شکاهوی که زدی حرف نمچکسی و همی بودمارستانی سالن بیتو

.  بندازه گردن مسعودخواست یخالصه م...  حرفانی گفت که من پسرمو به تو سپرده بودم و ایمسعود و م
 و طی همه باباتو خیجلو.  به باباتدی نکرد و پریاونم نامرد. ارهی جوش مهوی ،ی شناسیمسعود هم که م

 بود دست کی کرد و نزدیبابات هم قاط.  کردی مفی تعریشتری بجانی قسمت رو با هنیسورن ا. خجل کرد
  . رفتادمونی لحظه تو رو هیاصن .  بوده شدیلمی چه فی دونینم. می بشن که جداشون کردقهیبه 
  
  . نگفته یزیبابام که چ.  هاهیمسعود هم عجب آدم...  بابای اـ
  

 اونم چه آدم دیو خند. ی همه به مسعود گفت دست و پا چلفتیجلو! فرض کن! ه؟ی نگفت چیزیچ: سورن
  ... یتُخس

  
  . کردی کردم درکم نمی مفیر واسه مسعود تعیوقت.  گفتی منوی همشهیبه منم هم.  بابام کال عادتشهـ
  

  . کنهی کامال درکت مگهیاالن د. نگران نباش: سورن
  
  ! فقط؟ی همه رفتن و تو موند،ی که گفتیلی اون فکر و فامنی چرا از بـ
  

   بدهکار هم شدم؟ه؟یچ: سورن
  
   که چرا مامان و بابام نموندن؟نهیمنظورم ا... گمی مینجوری همـ
  

 مواظبش میبابات هم فرستاد.  نمونهنجای امی دادحیترج.  کردیضعف م غش و کسرهیمامانت که : سورن
  ...ی داری باحالیالیواقعا فام!  مواجه شدمی باحالیامشب با صحنه ها.  رو ولش کننایا. گهیباشه د

  
  ؟ی مردم، تو خوشحالیمن داشتم م!  نخند مسخرهـ
  

اون موقع که حالت بد شد، دکترا . .. اون صحنه ها افتادم خنده م گرفتادی! یحاال که نمرد: سورن
 عذاب وجدان قلمبه کرده یحساب.  ناراحت بودیلیبعد مسعود خ. ی مردمی اتاق ما فکر کردی توختنیر

 ":  گفتتیبعد مسعود با عصبان.  دختر عمه ت، نسترن رفت و بغلش کردارویاون .  کردی مهیداشت گر. بود
  . کردمی می گهی نسترن احساس ضای به جا من"!ی بدی خواد به من دلداریبرو اونور، نم
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  ؟ی کردهی خودت هم گرـ
  

  .ینیمگه خوابشو بب... عمرا ! من؟: سورن
  
  . روشنِگهی تو که دفی کرده، تکلهی ش گری مسعود با اون به قول خودت تخسیوقت.  آره جون خودتـ
  

 رو بغل گهی هم همدرضایعل گفتم، نسترن و یداشتم م... الی خیب.  پنبه دانهندیشتر در خواب ب: سورن
  !کردن

  
  .متاسفم... واقعا که!  کننی از مرگ من سو استفاده می چه جورنیبب!  نامردای اـ
  

  ! حال کردیلی خرضای که نسترن ناراحت بود اما فکر کنم علنی با ایول. یگیآره راست م: سورن
  
  ! نه؟ای ی کردهی باشه از مسعود بپرسم تو هم گرادمی ـ
  

 فکر یچ.  دادمی می بودم و به همه دلدارسادهی مرد اونجا وانی من ع؟ی ترسونی بچه م!بپرس: سورن
  ؟یکرد

  
  .شهیمعلوم م...  باشهـ
  

***  
  

 باحال یلی خیی خدایول.  بدبخت منو کردیالی فامبتی غی و کلمی شب تا صبح با سورن حرف زداون
  . نداختی کرد و منو به خنده می مفیتعر

  
.  کردی می شهر خودمون زندگیتو.  کرد مالقات کردمی که هاموس بهم معرفیمرد روز بعد با اون چند

از اون زمان به بعد .  با جن ها ارتباط برقرار کنمی به راحتی داد چه جورادیاون بهم . اسمش محراب بود
 از عادت هام مثل مشروب خوردن رو یلیمجبور شدم خ. دمی جن ها فهمیای رو در مورد دنزای چیلیخ

 انتقام یهودی ی زود تونستم از اون جن هایلیخ.  کردی ارتباط رو مشکل میر بذارم چون برقرارکنا
 شون یاونا هم دست و پاشونو بستن و زندان.  خواستم که مجازاتشون کنهانی جنی و از شهمورش، قاضرمیبگ

  .کردن
  

 دیارتباطم با مج.  کنم کمکشنی که جن زده میی شدن تونستم به کساشتری که مهارت هام بی از مدتبعد
  .می شدیمی صمی شد و با هم دوستاشتریب

  
 دفتر وکالت هی با سورن می تونست،ی اونم با هزار بدبختسانسی از تموم شدن دانشگاه و گرفتن مدرک لبعد
  .میای دربیزونی و هر دو از آومیبزن
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 کارو کرده نیفت از لج من ا گیمسعود م!  ندارهی تعجبچی ازدواج کرد، که البته هرضای هم با علنسترن
 یدر ضمن من کَکم هم نم.  با من خودشو بدبخت کنهی به نظرم انقدر احمق نبود که به خاطر لج بازیول

  ! که حرص بخورمنیگزه چه برسه به ا
  

  . کنمی دادم تمام عمر تنها زندگحیترج...  خودم بر خالف نسترناما
  
  

  *  )پایان جلد اول(  *
  

  . . .ادامه دارد 
  

  دژاسو . . .  در   ادامه
  

  

  آغاز جلد دوم
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  دژاســـو
 

 . است"  تجربه شدهنیقبل از ا " ای "  شدهدهی دنی از اشیپ "ی به معن : دژاسو
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   2 کسان چیه
  )   دژاسو   (

  
 هم گاریبدبختانه اونجا س. شدمی کالفه م داشتمگهید.می مطب مهراب منتظر بودی که توشدی می ساعتمین

  .  تونستم بکشمینم
  
  نه؟ی مطبش ببی اصرار داره ما رو توشهی چرا مهراب هم-
  

  .چون احمق ِ – دیمج
  
  ؟ی تو تا حاال خونه ش رفت-
  

 جزو ِ کارش یری مربوط به جن گی اساسا مهراب معتقد ِ که آموزش های دونی میآره، ول – دیمج
  . کار بره خونه شنی به خاطر ای دوست نداره کسنی همی براشنیمحسوب م

  
  .ادی برشی هم گی پولهی که نهی ببضی مرهی ِ ما دنی دی تونه به جایم!  کنهی که ضرر مینجوری اما ا-
  

  .گفتم که احمق ِ – دیمج
  
   کنه؟ی نمیری مهراب چرا خودش جن گی راست-
  

 نهیا.شدی کرد اکثر مواقع تن و بدنش کبود میرا م کانی اون زمان که از اادمهی. سازهی بهش نم- دیمج
  . کنهی االن فقط مردم رو خر مگهیکه د

  
  ؟ی چادی بشی پیی اتفاقانی منم همچی اگه برا-
  

  . باشدواری تو هم امومده،ی نشی من که پیبرا – دیمج
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 که هر یر جوده،ی محی خوب توضیلی رو خزیهمه چ. مهرابشی پامی آموزش می ِ سه ماهه که براکینزد
حفظ .مثل دعاها.  کنمادداشتی رو زای چی اوقات مجبورم بعضی مونه اما گاهی ذهنم می کامال توینکته ا

  ! ِی واقعا کار سختی عربیکردن متن ها
  

 و با مهراب سالم و می وارد اتاق شددیبا مج. اومد و نوبت ما شدرونی که داخل ِ اتاق بود بی کسبالخره
  . می کردیاحوالپرس

  
  . منتظرت بودمروزیمن د – ابمهر

  
 به امروز که خودش هم می نذاشت، گفت برنامه رو موکول کندی اما مجامی خواستم بی مروزی اتفاقا منم د-
  .ادیب

  
  . آخر باشهی جلسه نی کنم ایخب،فکر م – مهراب

  
   واقعا؟-
  

  .یای بدی هم باگهی دی جلسه هی. نه :  فکر کرد و گفت هی ثانچند
  
   نه؟ای آخره یسه  بالخره جل-
  

   هات همراهته؟ادداشتی. آخرهیجلسه . نه نه – مهراب
  
  . آره، اوردمشون-
  
 زد ی که داشت صفحه هات رو ورق میمهراب در حال. اوردم و بهش دادمرونی بفمی ها رو از کادداشتی

 نکرده تادداشی دیاما مج.رهی نمادتی ینجوری ا،ی کنی مادداشتی منو یچقدر خوبه که تو حرفا: گفت 
  .رهی گی زنه و وقتمو می هر روز به من زنگ منی همیبرا

  
  . بهش زنگ بزنمادیمن اصال خوشم نم.ستی نینجوریاصال هم ا. گهیدروغ م – دیمج

  
  . یگیآره، تو درست م – مهراب

  
  .گمیمعلومه که من درست م – دیمج

  
 رفته بگو تا دوباره برات ادتیو  ریزیاگه چ.  بپرسی داریهر سوال. آخرهیدرست گفتم ، جلسه  – مهراب

  . بدمحیتوض
  
 کنم یهمش فکر م. مورد مشکل داشته باشمصی تشخی رو حل کنم، توسی کهی کنم اگه بخوام ی حس م-

  !.  زنمی گند منهی زمنیدر ا



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

214

  
 که همش ی اورد، جوری درمی خنگ بازیلی خلیاوا. دیمثال مج. حس رو دارننیهمه اولش هم – مهراب
  !شهی نمیچی بشر هنی ا کردمیفکر م

  
  .خفه شو – دیمج

  
 ری زدی وقتا بای گاه،ی بخواحی که از مراجع توضنهی ای بکندی که بای کارنیاول. به هر حال – مهراب

  . کار کردنی بگن چشهی ها روشون نمیچون بعض.یزبونش هم بکش
  
   چرا؟-
  

به خاطر . شهیز طرف جن ها م ها اتی آزار و اذی سرهی زشت آدم باعث ی از کارایخب بعض – مهراب
  گم؟ی می چیشیمتوجه م. گهی بگن دشهی ها روشون نمی بعضنیهم
  
  .اما نه کامال. بای تقر-
  

 اما ستی نی ضرورنی کن، البته اادداشتی رو یریگی که میاطالعات.  گفتمیداشتم م.ستیمهم ن – مهراب
 کنه که مشکل ِ طرف یها مشخص م تیمعموال نوع ِ آزار و اذ.ی به خودت کمک کردی کنادداشتیاگه 

  .هیچ
  
 منظورم ؟ی مشکل از کجاست اونوقت چدمی باز هم نفهمی رو انجام دادم ولی که گفتیی کارای اگه همه -
   بخوام؟یی جن راهنماهی که از شهی الزم می که کنهیا

  
 عهی شین ها دونم تو از طرف جی که من مییتا جا.فتهی اتفاق منی مرحله انی در آخرشهیهم – مهراب
 عیدر واقع مط.  که به فرمانت باشنی داری خاصی تو نسبت بهشون برترمی بگمی تونی نمنیبنابرا. یمأمور

  . تقواستی که مالک برتری دونی چون مستن،یتو ن
  
  شه؟ی می اشرف مخلوقات چی هی قضنی پس ا-
  

.  ازشون کمک بخواهیدیرس به ته ِ خط یدی دی گفتم، وقتیداشتم م.ستی بحث ننیاون مصداق ا – مهراب
  . کننی متییراهنما

  
  . مرحلهنیآخر. دمی فهم-
  

 کنن و موضوع رو بهت ی دستشی که خودشون قبل از تو پادی بشی هم پدیشا.  بهت بگمنمیالبته ا – مهراب
  .ی ازشون بخوایزیبگن و الزم نباشه چ

  
 لوی و دلدنیودشونو بهت نشون م کنن، خی متی که مردمو اذیی جن هاای وقتا هم اون جن یبعض – دیمج

  . اتفاق افتادزی تبری از دوستام تویکی ی برایزی چنی همچهی شیدو سال پ. گنیبهت م
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  .شهی آسون میلی خینجوریا!  چه جالب-
  

 هاشونو تموم کنن از همون تی خوان آزار و اذی جور جن ها چون نمنی دلتو صابون نزن ، اادیز – دیمج
  . انتقام ِای مرگ ای شعارشون یی جوراهی.  کننیحت م راروی ِ جن گالیاول خ

  
   برنده ست؟ی نبرد کنی اونوقت در ا-
  

  .می برنده باشمی کنی میما سع. اما خب. خوش شانس تر باشهیهر ک. ستیمعلوم ن – دیمج
  
  !! آخرش دوستت موفق شد؟-
  

  .اونم جا زد زنن، ی مشی کردن که اگه ادامه بده بچه هاشو آتدشیجن ها تهد.نه – دیمج
  
  ؟ی اومد چشی منم پی برای موردنی اگه همچ-
  

 ی می فکرهی اتفاق ها برات افتاد نی بعد اگه از ای اجازه بده وارد کار بش؟ینیتو چرا انقدر بدب – مهراب
  .ی کنی نمیریگی ِ که مورد رو پنیتهش ا.میکن
  
  .درک شد.  باشه-
  

اگر هم در . توشی پمی فرستیه به پست مون خورد رو م کی موردنی اولد،یپس از امروز من و مج – مهراب
  . به ما زنگ بزنی کار به مشکل خوردنیح
  
 کنم ی که مشکل شونو حل مییاز کسا.نی وقت بهش اشاره نکردچی دارم که هگهی سوال ِ دهی. باشه حتما-

  رم؟یچقدر دستمزد بگ
  

 هم که ی بارنیاول. رنی گیهــمـه پول م بدون، نویاما ا. دارهی به مرام ِ خودت بستگگهیاون د – دیمج
  . من پولمو از سورن گرفتمشم،ی پنیخودت با سورن اومد

  
  . بهم نگفته بود!! ؟یگی می جد-
  

  .ی داری با معرفتقیرف – دیمج
  
  ؟ی ازش گرفتی حاال چقدر-
  

و از خودش  بری بدونیاما اگه دوست دار.دمی سواال جواب نمنیمن معموال به ا:  زد و گفت ی لبخنددیمج
  .بپرس
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 آخر بود، ی خودش جلسه یچون به گفته .می اومدرونی و از مطبش بمی کردی با مهراب خدافظیبزود
  .می و راه افتادمی شددی مجنیسوار ِ ماش.می نداشتیادی زیکار

  
  ؟یریخونه م – دیمج

  
  ؟ی منو تا اونجا برسونی تونیم. باهاش کار دارم. ِ سورنشی پرمی نه ، م-
  

  ؟ی کار کردی چنتوی ماشیراست. ندارمی منم کارست،ی نیآره، تا اونجا که راه – دیمج
  
  . فروختمش-
  

  !چرا ؟ – دیمج
  
  . درب و داغون شده بودیلی خ-
  

  ؟ی کنی کار میپس االن واسه کارِت چ – دیمج
  
  . تا تهران مسافر بردمنجایخسته شدم بس که از ا.  کنمی مفی ردی کارهی روزا نی هم-
  

  !ی وقت گشنه نمونهیالصه خ – دیمج
  
  .می داری چند ماه خرجیبرا. نه ، نگران نباش-
  

  . من حساب کنی رویاگه پول الزم شد – دیمج
  
  .یمرس.  حتما-
  

  . نشد و زود رفتی داخل، راضادیهر چقدر هم اصرار کردم ب. کردادهی سورن پی خونه ی منو جلودیمج
  

 سورن از پشت ِ ی صاحبخونه دمی که شدم داطیوارد ح. رفتم تو زنگ بزنمنکهی باز بود و بدون ِ ااطی ِ حدر
 فتهی بنجای ای سورن هم هست، هر اتفاقیچون دوست بابا! ِیعجب مرد فضول. کنهیپنجره داره نگاهم م

  .دهیگزارش م
  

  . ضربه به در زدم و چند لحظه بعد سورن درو باز کردچند
  

  .یزود اومد – سورن
  
  ؟ی کشی می صاحبخونه ت چنیسورن تو از دست ا.دیل نکش طوادی آخر بود، زی جلسه -
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  .عذاب – سورن
  
  .دیی پای بود داشت منو مسادهی االن دم ِ پنجره وا-
  

  . توادی می کنهی بده ببکی درو باز بذاره بعد پشت پنجره کشنکهی شغلش شده ادایجد – سورن
  
  ! ِ ی عجب خر-
  

 هی کاسه یتو. کاسه تو دستش برگشتهی بعد با هیند ثانچ. مبل نشستمی آشپزخونه و منم روی رفت توسورن
  . زدی رنگ بود که سورن داشت با قاشق همش می ِ آبعیما
  
  !ه؟ی چنی ا-
  

  .رنگ ِ مو – سورن
  
  ؟ی کنی دلبری خوای میواسه ک. دانشگاه هم که تموم شدگهید! ی تو واقعا خُل-
  

 که ی اکهی مش ِ تنیتازه با ا.ادی بهم مایم، ثان کنیاوال که من واسه دل ِ خودم موهامو رنگ م – سورن
  . کردمی دستشون مهی دی تونم برم سر ِ کار، بایگذاشتم نم

  
  ؟ی بزنی خوای می حاال چه رنگ-
  

  . تر بشهیعی هم گرفتم که طبنیسیتازه وار. ادیحس کردم بهم م. جور بلوند ِ پررنگهه ی– سورن
  
  ؟ی چ-
  

  . کنهیر مرنگو خوشگل ت. نیسیوار – سورن
  
  ؟ی اوردری مگه کار گی راست-
  

 فقط با هم ستن،ی نیمیالبته دوست ِ صم. بابامی از دوستایکی دفتر ِ یتو.  جفت مونیآره، برا – سورن
  . دارنکیسالم عل

  
   بهتر نبود؟می اوردی مری کار گهی سانسی به نظرت اگه با همون ل-
  

. ادی چم و َخم ِ کار دستمون مینجوری ایول.تی در ِپ ِی مشاور حقوقهی یشدی مینه، چون اونجور – سورن
  .می زنی دفتر مهی خودمون گهی و چند وقت دمی کنیتازه وکالت هم م

  
  !می ترسم دفتر ِ طرفو به باد بدی م-
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  .می همه درس نخوندنی که ایالک. نترس – سورن

  
  ؟یای تو هم مای تنها برم دیاالن من با.  خب-
  

  .میری رنگو بزنم، بعد منی من اسای واقهیدقچند . امیمنم م – سورن
  
   کشه؟ی طول مقهی چند دققای دق-
  

  . ساعتمین – سورن
  
  . کنمیصبر م. باشه-
  
  قسمت دوم]
  

  ؟ی شدری جن گنکهی از ای داریچه احساس – سورن
  
  .یچی ه-
  

  !؟یدی چرا مثه آقا جواب من؟یهم – سورن
  
  ه؟ی آقا ک-
  

 نی ای بار هم منو واسه هی شهیم.اصال ولش کن. . لحظه که اومد تهران اونگه،ی دینیآقا امام خم – سورن
  ؟ی ببرتیریمراسم جن گ

  
  . نه-
  

  چرا؟ – سورن
  
  . کنمیری بعدش مجبور بشم خودتو جن گدی چون شا-
  
 خواست ی سورن هم مایگو.دمی خری لوازم ِ کار می سرهی دیبا.می اومده بودرونی بدی خری سورن برابا

 سراغ می اول برمی گرفتمی تصمنی همی برارمی خواستم بگی نمیادی ززیمن چ.س بخره خودش لبایبرا
  . منیدهایخر

  
 فروشنده هی بود و یفروشگاه بزرگ.می کندای پجاتی فروشگاه بدلهی می گشتن بالخره تونستقهی از چند دقبعد

  .  خانم داشتی
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  ؟یری بگی خوای میچ – سورن
  
  . چند تا انگشتر-
  

  . کنمیوبه، منم کمکت م خیلیخ – سورن
  
  . مردونه ش رو بهمون نشون بدهی انگشترهامی فروشنده خواستاز
  

 م؟ینی گوشواره هاتون ببشهی مدیببخش:  کردم که سورن به فروشنده گفت ی داشتم به انگشترها نگاه ممن
  . ها باشنینی کوچولو نگنی از احایترج

  
  ؟ی گوشواره بخری خوای م-
  

  .یتو هم هست.  ِیاالن فرصت خوب.ه تو فکرشم وقتیلیآره، خ – سورن
  
   کرد؟ی می اگه من نبودم چه فرق-
  

  . تو هم بخرمی تونم برایاالن م – سورن
  
  .در ضمن گوشواره هم دوست ندارم. ستی دستت درد نکنه، من گوشم سوراخ ن-
  

 تا یری گیم م گوشت رو انقدر محکن،یبب. بلدم سوراخشون کنمیول.ستنی منم سوراخ نیگوش ها – سورن
  . باشهی سوزن ِ ضد عفوندیالبته بگم، با.  تو گوشتی کنی سوزن رو فرو مهی حس بشه، بعد یب

  
  . خوامی در هر صورت من نم-
  

  .لتهیباشه، هر جور م – سورن
  

 کردم و هر کدوم که اندازه بودن رو ی دستم امتحان میهمه رو تو. اندی مهم نبود انگشترها چه شکلبرام
  .  کردی نگاه می جورهی که فروشنده ی تا جدا کردم، طوری سستیحدود ِ ب.اشتم ذیکنار م

  
  ؟ی بخری خوای رو منای ایهمه  – سورن

  
  . آره، الزم دارم-
  

   اند؟ی چه کاری براقای دقنایا – سورن
  
 ِ یانگشتر چوب.  کننی از روحمو جذب می قسمتهی دستم باشن ی مدت توهی اند، اگه ی فلزنای چون ا-

  . رو ندارهیی کارانیدم اخو
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  ه؟یکاربردش چ – سورن

  
  . الزمشون دارمیری جن گی تو-
  

  ن؟ی خوای همه شونو مدیمطمئن – فروشنده
  
  . برمی رو منایهم.  باشهی کافگهی کنم دی بله، فکر م-
  

 یداشت روان! رهی من گوشواره بگیسورن هم اصرار داشت که برا.  کردی واقعا داشت بد نگاه مفروشنده
  .  کردیم م

  
   چسبه؟ی سوال، روح به گوشواره هم مهیبهراد  – سورن

  
 ی خوای میزودتر هم هر چ. ندهری خوام، انقدر گیمن گوشواره نم:  حرفش خندم گرفت و گفتم نی ابا
  .می تا برریبگ
  

  .یباشه، هر جور راحت – سورن
  

  .میه شد ِ خونی پاساژها کارمون تموم شد و راهی دو ساعت گشتن تویکی ِ بعد
  

 ی که با لگد پرتت میچی هیفقط نگ.  کنه؟ی نسترن داره ازدواج منکهی از ای داریچه احساس – سورن
  !رونیکنم ب

  
 بار هم هی. کردی ملهی بهم پیلی خدی اواخر، مخصوصا عنیا. خوشحالمیلی مورد خهی نی اتفاقا بابت ِ ا-

  )  رو بخونن1 کسان چی دونن برن هی که نمییاونا.(*  کردمفیواست تعر. * بود سرمو به باد بدهکینزد
  

 داشی مسعود چطوره؟ چند روز ِ پیراست.  بودچوندهی مسعود هم گوششو پنکهی مثه ا،یآره گفت – سورن
  !ستین

  
  .تیاونم رفت مأمور. مسعودی رو بندازه خونه رضای خواست عقد ِ نسترن و علیعمه مژگان م.  زدهمی ج-
  

  !د؟ای واسه عقد نمیعن ی– سورن
  
  . نودقهی دقیول. ادی واسه عقد م-
  

 شمی خودش نرفت و پی خونه گهیبا اصرار من سورن د. شده بودکی خونه هوا کامال تارمیدی رسیوقت
  م؟ی داری شام چیگفت: سورن بعد ِ چند لحظه سکوت گفت .می نشسته بودییرای پذیهر دو تو.موند
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  . ذارمیگشنت نم نگران نباش، یول.  نگفتم، هنوز بهش فکر نکردم-
  

  ؟یمشروب ندار – سورن
  
  . نه ، تو ترکم-
  

  ؟ی پول ندارای یتو ترک – سورن
  
 هام یری جن گی به من بگو که توی فلسفی مفهومیچند تا جمله . رو ولش کننایا.  در واقع هر دوش-

  .ازشون استفاده کنم
  

  ؟ی جلوه کنلسوفی هات فی مشتری جلوی خوایم – سورن
  
  .یزی چنی همچهی.  آره-
  

 ست که اگر باز ستانند دو ی ِ پر منفعتی ِ بوسه عجب دزدی دزدگه؛یشاعر م.  دونه بلدمهیاتفاقا  – سورن
  .چندان گردد

  
  .  خندهری گفت و زد زنویا

  
  !یتی تربی بیلی خ-
  

  . ستگهی دیکی شاعر زم،یمن فقط نقل قول کردم عز – سورن
  

  .  مهرابِدمی داشتم و د برشزی میاز رو. زنگ خوردلمی لحظه موبانیهم
  
   جانم مهراب جان؟-
  

  ؟یسالم پسر خوب، چطور – مهراب
  
  . ممنون ، خوبم-
  

  ه؟ی خبر خوب برات دارم، حدس بزن چه ی– مهراب
  
 ضی مرهیامروز .گمی خودم م،ی خواد حدس بزنینم:  خواستم مثال حدس بزنم و جواب بدم خودش گفت تا

  . ِی مشکلش جن زدگدمیداشتم که فهم
  
  .ی خب به سالمت-
  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

222

  ! نه؟،یخوشحال شد. سراغتادیاحتماال فردا م. تو بهش دادمیمنم آدرس و شماره  – مهراب
  
-ذره استرس دارمهیاما . ی ا .  
  

  .شهی درست مست،یمهم ن – مهراب
  
   هست؟ی حاال مشکلش چ-
  

 خوب ادی حالش زنکهی مثه ایول.دمی طرف بود،خودشو ندی ِ من باباشی که اومده بود پینیا – مهراب
 ی دست ِ تو رو مسی کنیبه هر حال ا. ستی نزای چنی و ای مشکلش افسردگدمیاز حرفاش فهم.ستین

  .ی کنی کار می چنمیبب.بوسه
  
  .یممنون که خبرم کرد. ندمی کنم سوتی خودمو می باشه، سع-
  

  . سالم برسون، فعال. کنمیخواهش م – مهراب
  

  . رو قطع کردی کنم گوشی باهاش خدافظنکهی ِ اقبل
  
  !دهی ِ که اصال به حرف آدم گوش نمی مهراب چجور روانشناسنی دونم ای نم-
  

   اورده؟ری شد؟ واست سوژه گیچ – سورن
  
  ! ملت جن زده شدنی همه ی روز اولنی آره، از شانس بد هم-
  

  .ی مون نکنطیفقط مواظب باش خ.یشدی باهاش رو به رو مدی زود باای رید.اشکال نداره – سورن
  
  . چشم جناب-
  

  . گشنمهیلیخ.  کنفی حاال هم پاشو برو غذا رو ردگه،یخب د – سورن
  
  .رمی باشه االن م-
  

اصال . تماس ِ مهراب فکرمو مشغول کرده بود که کامال هنگ کرده بودم نی آشپزخونه اما انقدر ای تورفتم
  ! درست کنمی چدی دونستم باینم
  

البته . تونم تمرکز کنمی وجه نمچیوگرنه به ه! که طرفم دختر نباشه بود نی م ای قلبی لحظه خواسته اون
 طی جور شرانی با ای خوبی ونهی کرد اما خب، من می موضوع استقبال منیاگه سورن بود حتما از ا

 اوقات دخالت یگاه گفت ی مدیمج!.  رو براشون بدتر کنمتی برم و وضعدمی ترسیاز اون گذشته م.ندارم
  . کنهی که هست میزیبدتر از چ رو تی وضعریجن گ
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 اوردم و سرگرم رونی بتی از داخل کابی بسته ماکارانهی. امی برونی ها بالی فکر و خنی کردم از ایسع

 برم تا رونی خواستم از آشپزخونه بیم.دمی زنگ ِ درو شنی بود که صدانی حنیهم.درست کردن ِ غذا شدم
 پشت ِ در ِ ، ی کنکهیا به تی اهمیب.ن دست به کار شده سورن قبل از مدمی رو باز کنم که داطیدر ِ ح

  . برگشتم تا به غذا برسم
  

 مشغول بود یلیفکرم خ. زدمی بودم رو هم مختهی آب ری که تویی های بودم و ماکارانسادهی گاز وایجلو
ت ِ خودش  نفر دستش رو با خشونت دور ِ گردنم حلقه کرد و به سمهی هویو اصال متوجه ِ اطرافم نبودم که 

  ! کنهی ماسات خشن ابراز احسیلی خدایچون جد.  متوجه شدم که مسعود ِعیالبته سر. دیکش
  

   استقبال ِ عموت؟یومدیچرا ن – مسعود
  
  .ول کن مسعود، گردنم درد گرفت.ی کردم تو باشی فکر نم-
  

  !من که محکم نگرفته بودم:  دستشو برداشت و گفت مسعود
  
  . ِینجوریبه نظر ِ خودت ِ ا.   آره-
  

  . واسه تو گرفتمنوی اا،یب – مسعود
  

  .زی می ِ مشروب گذاشته روی بطرهی دمی و دبرگشتم
  
  ! بارهی مشروب ِ مفت مواری خوام ترک کنم از در و دی حاال که من م-
  

  ؟ی ترک کنی خوایمگه م – مسعود
  
  .ی اگه اجازه بد-
  

  .می دی مبشوی من و سورن ترتاریب. شکال ندارهحاال ا.فتمی که منم تو خرج نی گفتیخب زودتر م – مسعود
  

 داریصداش من و مسعود رو هم ب. سورن به صدا دراومدلی هوا کامال روشن نشده بود که زنگ ِ موباهنوز
آخرش . سه چهار بار زنگ خوردقه،ی چند دقی سورن در فاصله لیموبا.کرد اما سورن فورا قطعش کرد

  !ی خوری بشنوم کتک ملتوی موبای صداگهی بار دهی:  شد و گفت یمسعود عصبان
  

  !اشتباه شد.  دیببخش:  آروم گفت سورن
  
  .بهراد پاشو، زودباش:  سرم و گفت ی خواستم به خوابم ادامه بدم که سورن اومد باالی راحت مالی خبا
  
   چرا؟-
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  . سر ِ کارمی بردیبا – سورن

  
  ! از امروز؟-
  

  . منتظرمونهاروی گه،یآره د – سورن
  

به زور از . خواستم از دستش بدمی وجه نمچی بود که به هیفرصت. دوست نداشتم اما مجبور بودمگرچه
  .می اتاق تا مزاحم خواب مسعود نشی تومیجام بلند شدم و با سورن رفت

  
  ! بمونمداری کردم بی تخت نشستم و سعیرو
  
   برات صبحونه درست کنم؟-
  

 ی کن لباست رسمیبهراد فقط سع.رهی نمنییم، از گلوم پا داردنیاالن استرس ِ نرس. خوادینه نم – سورن
  . هم کت بپوشحایترج.باشه

  
  !ستمی دونم، پخمه که نی خودم م-
  

  . من تا لباسامو عوض کنمی خونه می سر هم برهی دیبا.اریپس زود حاضر شو، مدارکتم ب – سورن
  

 و اونم کاراشو انجام میدیورن رس سی که به خونه دی نکشیطول.می آماده شدم و راه افتادی اقهی دقپنج
  . داد

  
  م؟ی اونجا باشدی ساعت چند با-
  

  .هشت – سورن
  
  .می وقت دارقهی دقستی خوبه، ب-
  

  ؟یمتوجه شد! ومدی راه رفتن می صدایروونیرشی ساعت سه از اتاق ِ زی ، حوالشبی دیراست – سورن
  
  . خسته بودمیلی نه، خ-
  

  .نی بوددهی خرس خوابنی شما دو تا عیول.دمیس ذره هم ترهی دم،یاما من شن – سورن
  
  . گفت اشکال ندارهدمی پرسدیاز مج. دمیمنم قبال چند بار از باال صدا شن.ی خرس خودت-
  

  اد؟ی صدا نگهی دی کنی کاری تونینم!!  اشکال نداره؟ی چیعن ی– سورن
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 گفت کار ِ جن یم.شهی مواجه میی صداهانی خونه ش با همچی وقتا توی گفت خودش هم بعضی مدی مج-
  . ِی خاکیها
  

  !؟ی کرم ِ خاکی هاهی تو مایزی چهی یعنی! ؟یجن خاک – سورن
  
 وجود دارن که قدشون یی جن هاهی شمال ی که توی بهم گفتشی چند وقت پادتهی! نه به اون شکل.  نه-

   دو وجب ِ؟بایتقر
  

  .ادمهیآره  – سورن
  
 صداها مربوط نیا. روننی هم بی کنن اما هر از گاهی می خاک زندگیاساسا تو. اندی خاکی اونا جن ها-

  . رسوننی به آدم نمیدر کل آزار. ِ خاکنرونی که بشهی مییبه زمان ها
  

  !ی راحت کردالمویواقعا خ:  گفت یزی با لحن تمسخر آمسورن
  
  !یمدافع بود سپر شهی همفتاد،ی من می که برای اتفاقاتانِی جری توشی چند ماه پادمهی نه؟ ،ی ترسی تو م-
  

  !نیاطیدوست ندارم خونه ت بشه بزرگراه ش. من نگران خودتم – سورن
  
  . اون اتفاقا تکرار بشندمی اجازه نمگهید. نگران نباش-
  

  . سر و صداها بکننی واسه ای فکرهی یشنوی از من میول.قبول. باشه – سورن
  

 داد ی حقوقیفور دو تا پرونده  الی نکرد و فی ، اونم نامردمیدی رسی معظمی به دفتر آقابالخره
 ی هم سگ صاحاب خودشو نمی دادگستریتو.یاز شانس ِ بد، من مجبور شدم برم دادگستر.دستمون

 می و نکی ِ ساعت کینزد. رفت که تا ظهر عالف شدمی مشی نظم پی شلوغ بود و کارا بیشناخت و به قدر
  .بود که برگشتم دفتر

  
 که به در یبا ضربه ا. خوندی پرونده رو مهین داده بودن داشت  که بهموی اتاقی سورن تودمی رسیوقت

  .زدم متوجه حضورم شد و چشم از پرونده برداشت
  

  !؟ی شد؟ پنجر شدیچ – سورن
  

  .  نشستمی صندلیرو
  
  . خوندمی وقت حقوق نمچیکاش ه!  پدرم در اومد -
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 ی جاده دنده عوض نمیو هم تی ه،یری گیدر عوض حقوق ثابت م.ی کنی نداره، عادت مبیع – سورن
  .یکن
  
  . دمی محی باور کن اونو ترج-
  

  !؟ی شوفر باشی تو دوست داریعنیچرت نگو،  – سورن
  
  ؟ی بودنجایتو تمام مدت ا. الی خی ب-
  

  . جالبهیلی که دست ِ من ِ خی پرونده انیا.نه، اما زود برگشتم و چند تلفن کردم – سورن
  
   ِ ؟ی چرا؟ مگه چه جور-
  

 که نهی اهیقض.دمی خندی خوندمش کلیوقت.  ِیفریپرونده ش ک:  زد و گفت یزی آمطنتی ش لبخندسورن
 هوی که شهی ممی قاواری پشت ِ دنی روز اهی کردن، بعد ی می زندگیی روستای خونه هی ی توقشی با رفاروی

 کرد به  شروعدی که رسفشی قسمت ِ تعرنیسورن به ا. (  ببرهی حالهی تا بترسونش و قشی رفیبپره جلو
 دونسته ی هم که نمقشی رفنیخالصه ا ).  دمی خندی مهی چهی دونستم قضی اصال نمنکهی منم با ادن،یخند

 فتهی دوه که میانقدر م.دنی کنه به دوی و از ترس شروع مرهیموضوع از چه قراره، تا مرز زهره ترک م
  . کنهی ممی تسلنی دره و جان به جان آفریتو
  
 چند تا تق ِ به در زد ، من و سورن هم الل ی معظمی که آقادمی خندیرگ ِ طرف م به ممی همچنان داشتما

اونم با تأسف به حالمون نُچ . ببندمشموی تونستم نی کردم نمی می سعیاون لحظه هر چ.میستادی و امیشد
  . تکون داد و رفتی کرد، سرینُچ
  

حاال واسه :  و من گفتممیدوباره نشست.میکش خجالت بزای چنی که با امی حرفا بودنی ما پر رو تر از االبته
  دن؟ی بری چه حکماروی
  

  .میری بگفیما قرار ِ براش تخف.حکمش که شبه ِ عمد ِ – سورن
  
  . پرونده رو من ندادننی خوب شد ا-
  

  . داری باالی فرستادیآره، طرفو م – سورن
  
 که سورن دمی کشی هم خجالت منیااز .  ناهار بدمشنهادی پشدی نداشتم و روم نمی گشنم بود اما پولیلیخ

  . هم نبود برگردم خونهیمجال.پول ِ غذا رو حساب کنه
  

 جفت مون سفارش غذا ی گشتم سورن دست به کار شد و برای راه چاره مهی که داشتم دنبال نی حنی همدر
  . اومدی هم از دستم برنمی خب کاری نبود ولندی برام خوشاادیز.داد
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 ادی ی خواستم جواب ندم ولیم.به شماره نگاه کردم، آشنا نبود.ع کرد به زنگ زدن شرولمی ِ غذا موباموقع
  . که قرار بود بهم زنگ بزنه افتادم و جواب دادمی مهراب و کسروزیتماس د

  
   الو؟-
  
   ماکان؟ید،آقای خسته نباش-
  
  . بله خودمم-
  
  .شماره تونو از دکتر رمضان گرفتم. امی من نجف-
  
   بله ، امرتون؟-
  

   در مورد من باهاتون صحبت نکردن؟شونیا – ینجف
  
  . نشدناتیوارد جزئ.   گفتنی تلگرافیلی تونم کمکتون کنم، اما خی که من منی داری مشکلهی فقط گفتن -
  

  م؟ینی رو ببگهی جا همدهی شهیم – ینجف
  
  . حتما-
  

 یترس داشتم اما فرصت خوب اسی کمنکهیبا ا. منی خونه ادی شد که ساعت پنج ِ بعد از ظهر بنی بر اقرار
  . بزنمبی به جی پولهی ی بحران مالنی ایبود که تو

  
 دمی وارد خونه شدم دیوقت.بعد از کار سورن منو تا خونه رسوند و رفت.دی تا ساعت چهار طول کشکارمون
  !تعجب کردم که هنوز نرفته بود. تراسنی مسعود رویکفش ها

  
  .  اونجاستدمی شدم و دییرای پذوارد

  
  !ی باشنجای کردم ایسالم ، فکر نم -
  

  . بعد برمنمی منتظر شدم تا تو رو ببگهید.دمی تا ظهر خوابنیخسته بودم واسه هم.سالم – مسعود
  
   شده؟یزی چ-
  

  .نه – مسعود
  
  ؟ی مطمئن-
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  . آره- مسعود
  

  ؟یناهار خورد:  آشپزخونه که گفتم ی رفتم تویداشتم م. مبلی رو دراوردم و انداختم روکتم
  

  . تو هم درست کردمی ، برایای کردم تو هم میفکر م. آره – مسعود
  
  . حرف مسعود از رفتن به آشپزخونه منصرف شدم و برگشتمنی ابا
  
  .ارمی دستت درد نکنه، شب دخلشو م-
  

  .  برمدی باگهیمن د:  از جاش بلند شد و گفت مسعود
  
  .می با هم بخوریی چاهی بمون -
  

  .فعال خدافظ.کار دارمخونه .نه ، ممنون – مسعود
  
  . خدافظ-
  
  . نبودشهیدر هر صورت مثل هم.  کنمی اشتباه مدمیشا! زدی نظرم مسعود مشکوک مبه
  
 نشستم ییرای پذیفقط تو. حوصله شو نداشتمیعنی.  لباس هامو عوض نکردمگهی خاطر قرار ساعت پنج دبه

  .ه بود رو مرور کردم دادادی که مهراب بهم ی نکاتی اون مدت همه یتو.و منتظر موندم
  

 ازش دعوت کیبعد از سالم و عل. و رفتم تا درو باز کنمدمی زنگو شنی ساعت پنج نشده بود که صداهنوز
  . خودمی هم سن و سال ِ بابابایتقر. مرد ِ پنجاه و دو سه ساله بودهی. داخلادیکردم که ب

  
   ؟نی دارلی میزی چ-
  

  .نه ممنون – ینجف
  
  د؟ی کنی تعارف که نم-
  

  د؟ینی بششهیم. نه  – ینجف
  
  .دی بله حتما، بفرمائ-
  
 که به من ومدی مشی کم پیلیچشماش کامال قرمز بودن و خ. چهره ش معلوم بود که اصال اعصاب ندارهاز

  . نگاه کنه
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  .پشت تلفن گفتم که آدرس شما رو از دکتر رمضان گرفتم – ینجف
  
  . از دوستان ِ خوب من هستنیکی شونی بله ا-
  
  .  تونه به ما کمک کنهی مشونی کردم ایمن فکر م:  گفت ی عصبانیلحن با
  
مشکل . شون درست بودهصی که تشخدی من، شک نکنشی پنیای بدی دادن که باصی اگه دکتر رمضان تشخ-

  . لطفانیتونو بگ
  

  . پسرم مشکل داره – ینجف
  

  .  اعتماد به نفسم باال رفتی طرف پسره کلدمی که فهمنیهم
  
   چند سالشه؟ پسرتون-
  

  . سالستیب – ینجف
  
  ه؟ی مشکلش چقای دقن،ی بدحیتوض.  خب-
  

 یکی ی ماهلی اوافته،ی بود که موقع خواب روش بختک می شاکنی از اشهی پسرم همشیچند وقت پ – ینجف
  . سه چهار شبی کم کم شد هفته انکهی تا افتادی می اتفاقنیدو بار همچ

  
   نداره؟ی مشکل ِ تنفس-
  

  . ندارهی نظر مشکلنیاز ا. مشی، دکتر بردنه  – ینجف
  
  فته؟ی براش نمی اتفاق؟ی ِ چداری بی وقت-
  

 شما ه؟یحاال به نظر شما مشکلش چ. ندارمیقیاطالع دق.ستمی خونه نادیمن ز.  دونمینم – فکر کرد یکم
  د؟ی کنی براش کاردی تونیم
  
  . کمکش کردشهی بله، مسلما م-
  

  .  راه چاره بودمهیبه فکر  لحظه سکوت برقرار شد و من چند
  

  . کنمی ممی پولش هم هر چقدر شد من تقدن،یسی بنویزی چی وردای دعا هیاگه ممکنه شما  – ینجف
  
مشکل ِ پسر ِ شما با . به شما بدم چون ممکنه وضع پسرتون بدتر بشهیزی چهی ینجوری تونم همی من نم-

  .نمیسرتونو بب پدی مطمئن بشم بانکهی ایبرا. کنهیچند مورد مطابقت م
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   . نجای اادی کنم بیفکر نم – ینجف

  
  د؟ی کنشی راضدی تونی چرا ؟ نم-
  

 گوش ی زنه ، نه به حرف کسی حرف می که نه با کسشهی میاالن دو هفته ا.  بگمیواال چ – ینجف
  . خورهی غذا هم نمی حتنه،یشی گوشه ساکت مهیفقط .دهیم
  
 همه مدت تازه به فکر چاره نی کنم چطور شما بعد ِ ایمن تعجب م!  دو هفته س غذا نخورده؟یعنی -

  !نیافتاد
  

 ی ِ باباادی منو قایدق! واقعا هم خجالت آور بود.  انداخته بودنیی سرشو پای نداد، فقط با شرمندگیجواب
  ! نبودی از دکتر خبرشدی رو به قبله نمی بود که تا کسینجوری ما هم ای خونه یتو.  انداختیخودم م

  
 تونم ی مادیدر اون صورت به احتمال ز. ندارهیالبته اگه مانع.نمشی بی مامیمن م. ستی نیا چاره -

  . براش بکنمیکار
  

  م؟ی برنیاالن وقت دار – ینجف
  
  . بردارملموی وسانیفقط چند لحظه اجازه بد. ندارمیاالن کار.  آره-
  

 و ییرای پذیدوباره اومدم تو. گذاشتمفمی کی کردم الزمه رو توی که فکر میزی اتاق و هر چی تورفتم
  .میکتمو برداشتم و راه افتاد

  
   چهارمقسمت

  
   

  
 ی به نظر میانقدر هم عصب. زدی کلمه هم حرف نمهی سکوت کرده بود و می شده بودنی سوار ماشی وقتاز

 کردم که ازشون چقدر ی فکر منیداشتم به ا. هم نکشمگاری سی نزنم و حتی دادم حرفحی که منم ترجدیرس
 پول بهشون فشار ی براادی ِ طرف خوب نباشه، زیبه خودم قول داده بودم که اگه وضع مال.رمیول بگپ
 خونه شون رو هم دی بایول. داشته باشهی ِ بدی وضع مالومدی بهش نم،ی نجفنیالبته با توجه به ماش. ارمین
  . تا مطمئن بشمدمی دیم
  

 زنگ زد و وارد خونه ی نجفیآقا.می شدادهی هر دو پ خونه نگه داشت وهی ی جلونوی ماشقهی از چند دقبعد
  .دنی نمتی بهش اهمادی زدی رسیبه نظر م. نبودکی بود اما اصال شی بزرگیخونه .میشد

  
  د؟ی کنی می زندگنجای وقته ایلیخ : دمی که پرسمی بوداطی حی توهنوز
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  .شهی می هفده هجده سالبایبله، تقر – ینجف
  

 کرد لبخند بزنه اما مشخص بود که ی میسع. بودستادهی منتظرمون اید در وروی جلوی نجفی آقاهمسر
  . ندارهیحال خوب

  
 اونجا ی مثبتی انرژچی کردم هیاحساس م. گذاشتری ِ فضا کامال روم تاثینی وارد خونه شدم سنگیوقت

شکل ِ  چراغ ها رو روشن کرده بودن اما باز هم منکهی نبود و با اریخونه شون اصال نور گ.وجود نداره
  . داشتییروشنا

  
  .اونطرف.  اتاقشهیپسرم تو – ینجف

  
  . من چند تا سوال دارمد،ینی لحظه بشهی شهی م-
  

 راحت المی بابت خنی نداشت و از ایسقف ِ خونه مشکل. و من با دقت به اطراف نگاه کردممی نشستهمه
  .دمی پرسی در موردشون مدیفقط مونده بود اتاق ها که با.  داشتمدیآشپزخونه اُپن بود و بهش د.شد

  
  ه؟ی اسم پسرتون چ-
  

  .فرزان – ینجف
  
  د؟ی نداری اگهی فرزند د-
  

  .رهی شون هم مدرسه میکی شون ازدواج کرده و یکی. چرا ، دو تا دختر هم دارم – ینجف
  
 نی زمی روی شدن ِ صندلدهی به کشهی شبیی آشپزخونه صدای تموم شد از توی نجفی آقای جمله نی اتا

  .  اونایمنم جا خوردم اما نه به اندازه . به اون سمت نگاه کردنی با نگرانیو آقا و خانم نجفاومد 
  
 تونه به پسرتون مربوط باشه ی به چند تا موضوع که منجای اامی بنکهیمن تا قبل از ا. نی ندتی لطفا اهم-

اره که مشکل از خونه تون  هم وجود دنی به نظرم احتمال ادم،ی خونه تونو دنکهیفکر کردم اما بعد از ا
  .باشه

  
  م؟ی خونه رو عوض کننی ادی بایعن ی– ینجف

  
 خونه ی توهی از پسرتون بقری سوال، غهیفقط . نظر بدمقی تا دقنمی اول پسرتونو ببدیمن با.  نه لزوما-

   به مشکل ِ پسرتون باشه؟هی که شبیزی ندارن؟ چیمشکل خاص
  

  .  شب هاشتریالبته ب.می شنوی ، از اتاق ها منیدی که شنییداها صنی اوقات از همینه ، فقط گاه – ینجف
  
  د؟ی شنوی صداها منی روز از ای بود که توی بارنی اولنی ایعنی -
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  .  کنمیبله، فکر م – ینجف

  
  نم؟ی پسرتونو ببشهیم.ستیمهم ن.  خب-
  

  . دیبله حتما، بفرمائ – ینجف
  

 از درها یکی به ی نجفیآقا. که چند تا در توش بودیی سمت ِ راهرومی و رفتمی دو از جامون بلند شدهر
  .اشاره کرد

  
   اگه برم داخل؟شهی ناراحت نم-
  

  . دینه، بفرمائ – ینجف
  

 یاما وقت. خوام وارد اتاقش بشم، تا حداقل معذب نباشهی داشتم بره و به پسرش اطالع بده که مانتظار
چراغ خاموش بود .ربه به در زدم و وارد اتاق شدمچند تا ض. منم کوتاه اومدمستی هم نالشی ِ خنی عدمید

 بود با اون نور کم شی و مگ داشت و چون هوا هنوز گری توری بزرگ با پرده هایلی خی پنجره هیاما اتاق 
  .نمی تونستم ببیهم م

  
لو ج.دیانگار اصال نشن.  نکردیسالم کردم اما توجه. دادههی تکواری که پسره کنار پنجره نشسته و به ددمید

 رونی کنار زده بود و به بیپرده رو کم. سکوت برقرار شدهیچند ثان. کنارش نشستمی کمیرفتم و با فاصله 
 شده بود نگاه کردم اما رهی خش که بهیبا دقت سمت. داشتی برنماطی لحظه هم چشم از حهی. کردینگاه م

  !دمی دی الاقل من نمای.  اونجا نبودیکس
  

 نداد و دوباره گفتم یاما جواب. "!م؟ی با هم حرف بزنی خوای م":و گفتم  لحظه بعد سکوت رو شکستم چند
  .ی داری چه مشکلی بهم بگهیکاف.  تونم بهت کمک کنمیمن م: 
  

 باز ی لحظه صدانیهم.دی شنی منو نمی اتاق بود و اصال صدایانگار فقط جسمش تو.  ندادی هم جوابباز
سرمو به سمت در چرخوندم و در .شه که اومده داخل بای نجفی آقادیفکر کردم شا.دمیشدن ِ درو شن
در . کنهی مه اتاق هست که داره به ما نگای نفر توهی کردم یاحساس م!  در بسته ستدمیکمال تعجب د

 حال نی کنن و در عی مهی از ترس تغذنیاطی از شی دونستم بعضی کردم نترسم چون می اول سعیوهله 
  ! طرفمی دونستم با چینم
  

به چهره ش . بودرونیباز هم نگاهش به ب. فرزان نشستمی به روی بار رونی دادم و ارییم رو تغ نشستنیجا
 نقص یصورتش از همه نظر ب. بودمدهی عمرم دی بود که تویی پسرهانی از خوشگل تریکی. نگاه کردم

 ی ادهی فاشاحساس کردم حرف زدن باها.زدی نمی وجه حرفچی اما به هدی رسیناراحت به نظر م.بود
  ؟ی با من حرف بزنی خواینم:  جمله گفتم نینداره و به عنوان آخر

  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

233

دستمو سمت .امی برونی ادامه ندادم و بلند شدم تا از اتاق بگهی نداره جوابمو بده دالی خدمی دیوقت
 مکث یکم. در دراز کردم تا بازش کنم اما قبل از تماس دست ِ من، در خود به خود باز شدی رهیدستگ

 منتظر ی با نگراناق پشت ِ در اتیآقا و خانم نجف. اومدمرونی و از اتاق بدمی کشقیفس عم نهیکردم ، 
  .می و اونجا حرف بزنییرای پذی تومیازشون خواستم بر.بودن

  
   که پسرتون باهاش حرف بزنه؟ستی نی کسچی ه-
  

  . خورهیم زنه ، نه غذا ی حرف می هست که نه با کسیدو هفته ا. نه، عرض کردم خدمتتون – ینجف
  
  ! مشکلشو بفهمملی تونم دلی من نمزنهی نمی متاسفانه چون حرف-
  

  !د؟ی کنی کارنی تونی نمیعن ی– ی نجفخانم
  
 براش ی کارهی االن نی زد همیاگه حرف م.حداقل تا فردا شب.  کم وقت الزم دارمهی تونم،اما یم.  چرا-
  . کردمیم
  

  ه؟یحدس شما چ – ینجف
  
 ی من باهاتون تماس مد،ی نکنیشما تا فردا شب اقدام. نگمیزیاما بهتره االن چ.  من به دو مورد مشکوکم-
  .رمیگ
  

 گرفتم و یپاکت رو سمت ِ خانم نجف. اوردمرونی سداب رو از توش بی باز کردم و پاکت کاغذفموی در کبعد
 نیو بهش بد دی دم کنیی آب جوش، مثل چای تونویا. سداب هستمانهی پهی پاکت حدود ِ نی ایتو: گفتم 

  .بخوره
  

  م؟ی بهش بدیچجور!  خورهی نمیچیآخه ه – ی نجفخانم
  
  . تو دهنشنیزی به زور بر-
  
  !.  هم تعجب آور نبودادیبه نظر خودم ز.  حرفم هر دوشون جا خوردننی ابا
  

  !؟ی چجوریعن ی– ینجف
  
 به نوی هم اگهی دیکی  ودیری دستاشو محکم بگدی تونیم. دی دونی دونم، هر جور که خودتون صالح می نم-

 دی فنجون بهش ندهی از شتریفقط حواستون باشه ب. نی به خوردش بددیبه هر حال با. دهنشی توزهیزور بر
  . ندازهیچون فشارشو م
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 یلیخ. دادمحی در مورد سداب توضزوی کرد و منم دوباره براش همه چی منو تا دم ِ در همراهی نجفیآقا
 م گل ی دونم چرا اون لحظه شکسته نفسینم! سونه اما من ِ احمق قبول نکردماصرار کرد که منو تا خونه بر

  .  به خودم لعنت فرستادمیکل.ستی نبمی افتاد که دو زار پول ته ِ جادمی و ابونی سر ِ خدمیرس! کرده بود
  

 زی چهی و متوجه دمی کُتم دست کشی هابیبه ج.ستی نی خبردمی شلوارم دی هابی جی کردم تودست
 تعجب کردم یاولش کل.بمهی جی توی دو تا ده هزارتومندمی کتم بردم و دبی جیدستمو تو. شدمیکاغذ

 یلیخ. بمی جیو گذاشته تنوی مبل ایاحتماال اون لحظه که کتمو انداختم رو. کار ِ مسعود ِدمیاما فورا فهم
  .  .بامرامه

  
 یالی در ِ ودمی بودم که ددهی نرس خودمیهنوز به خونه . شده بودکی وارد کوچه شدم هوا کامال تاریوقت

* .(* کردی نمی زندگنجای وقت بود صاحبش ایلی بودم چون خدهی وقت درشو باز ندچیه.  بازههیهمسا
 ی نگاهلشچند لحظه مکث کردم و به داخ) 1 کسان چیه – بود ی دست اسددشی که کلییالیهمون و
حدس زدم که .م روشن گذاشته بودن چراغ هاش هشتری بود و بیکی بزرگ و شیلی خیالیو.انداختم

 اوردم و وارد خونه رونی بفمی از کدویکل.  دری جلودمیدوباره به راهم ادامه دادمو و رس.صاحبش برگشته
 دور نشده بودم یچراغو روشن کردم و هنوز دو سه قدم از در ورود. ِچراغ تراس بغل در بوددیکل.شدم

  . نفر چند ضربه به در زدهیکه 
  

انقدر . دختر ِ پونزده شونزده ساله پشت ِ در ِ و فورا بهم سالم کردهی دمید.در و بازش کردم سمت برگشتم
 تازه هیبعد چند ثان!ـــجیمنم که گ.  گفتی چدمی لحظه نفهمهی رو ادا کرد که "سالم" ی کلمه عیهم سر
 من د،یببخش: فت  رو نگاه کنه گاطی کرد داخل حی می که سعیدر حال. جا افتاد و جوابشو دادممیدو زار

  رمش؟ی بگامی بشهیم.  شمااطی حی تودی پرواریگربه م از د.میتازه اومد.  تونمی بغلهیدختر همسا
  

 اومد تو و شروع به عیاونم سر. در کنار رفتم و با دست به داخل اشاره کردمیفقط از جلو. ندادمیجواب
 از ی خانمهی لحظه نیهم.رونی بادیب تا کارش تموم بشه و سادمی در وای کوچه جلویتو. کرداطیگشتن ح

.  کردی سر هم صدا مت پشی هومدی نی جوابیوقت."گانهی":  بلند گفت ی اومد و با صدارونی بالیاون و
  . اعصابمی رفت رویقشنگ داشت م! گانهی گفت ی پنج بار مهی هر ثانیتو
  

  . گردهیداره دنبال گربه ش م. نجاستیدخترتون ا! خانوم:  گفتم بلند
  

البته خودمم از خودم تشکر کردم که همه رو . و ازم تشکر کرددی و داد دست کشغی از جگهی رو شکر داخد
  ! نجات دادمبی مهیاز شر اون صدا

  
 بودم داریاز ساعت هفت صبح ب. بس که خسته بودمفتادمی داشتم از پا مگهی دم در منتظر موندم، دقهی دقده
  . داشتمی و کاری فکری عالمه دغدغه هیو 
  

 بغلش ی توختی ری زرد بی گربه هی بالخره با نکهی معطلِ خودش کرد تا ای دخترخانم منو کلنی اخالصه
  !دوست داشتم بزنم گربه ِ رو لت و پار کنم.برگشت

  
  .ی آقا، مرسدیببخش – گانهی
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  . کنمی خواهش م-
  
  !دیببخش:  خواستم درو ببندم که گفت یم
  

  .  درو باز کردمدوباره
  
  !د؟ی کنی میما تنها زندگش – گانهی
  
  . بله ، با اجازه تون-
  
  .  . کردیانگار دو نفر داشتن با هم جر و بحث م! ومدی حرف زدن میآخه از خونه تون صدا – گانهی
  
  .خدافظ. خونه رو دارندیکل. نجای اانی وقتا دوستام می بعض-
  

.  کم نگرانم کردهی در کل یول! بود یعجب فضول. رو نگاه کرداطی حی درو ببندم باز هم تونکهی از اقبل
 ی شدم اما باز هم نمری خودم جن گنکهیبا ا.ادی نشی پیی اتفاقانی اتاق ها دعا بذارم تا چنی همه ی تودیبا

 که جن ها خودشونو به آدم ها نشون ادی مشی کم پیلی گفت خی مدیچون مج.رمی ترسمو بگیتونم جلو
  . داشته باشنی مهملی دلنکهیمگر ا. بدن

  
 که مسعود برام یی به دست و صورتم زدم و رفتم سر وقت غذایآب. اتاق و لباس هامو عوض کردمی تورفتم

 دادم که ی درصد احتمال مستیفقط ب. مشکل اون پسره، فرزان بودریتمام مدت فکرم درگ.گذاشته بود
  .دنی دی مبی خانواده هم آسی اعضای هی بود، حتما بقینجوریمشکل از خونه شون باشه چون اگه ا

  
 که مهراب یی دعاهانی گرفتم از بمی ِ ده ِ شب بود که تصمکیساعت نزد.  استراحت کردمی از غذا کمبعد

 تونه مشکلشو حل ی که کدوم مرمی بگمی فرزان جدا کنم تا بعدا تصمی مداوایبهم داده بود، چند تا رو برا
  .المت گذاشتم سه چهار تا دعا عی رو ورق زدم و روادداشتمی یدفترچه .کنه

  
 ی رواتویتمام جزئ.کالفه شده بودم. دمی رسی کردم اما به راه حل نمی ذهنم ماجرا رو مرور می توهمش

 نیتنها راه حلش ا.دی رسی به ذهنم نمیچیه.  بوددهی فای بی بار مرورش کردم ولنیکاغذ نوشتم و چند
معلوم نبود چه !  اومده بوددسفانه زبونش بن که اونم متأفتهی براش میبود که خود ِ فرزان بهم بگه چه اتفاق

  .  سرش اورده بودن که مات و مبهوت شده بودییبال
  

 یبرگشتم تو. آشپزخونه و وضو گرفتمی رفتم توادی برونی بی و از اون آشفتگرهی ذهنم آروم بگنکهی ایبرا
 نی همیده بود و برا کرینی بشی رو پی مشکالتنیمهراب همچ. اوردمرونیاتاق و قرآن رو از داخل کمد ب

قرآن رو برداشتم و .مشون قرآن گذاشته بودی جور مواقع بهم داده بود که منم النی ای دعا برای سرهی
 منو به خاطر تمام غلط ایخدا:  قرآن رو باز کنم گفتم نکهیقبل از ا. نشستمواری کنار دییرای پذیرفتم تو

  . که کردم ببخشییها
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 حمد و فلق و ناس ی مخصوص سوره های قبل از خوندن ِ اون دعادیبا.کردم اهللا گفتم و قرآن رو باز بسم
 موضوع نی به روم باز کنه و بتونم راه حل ایری در ِ خهی خدا نکهی ادی سوره ها رو به امنیا. خوندمیرو م
  . بعد شروع کردم به خوندن ِ اون دعا. کنم خوندمدایرو پ

  
مثل . در اطرافم شدمیفی ضعیودنش بودم که متوجه صدا خلیهنوز اوا.  حدودا سه چهار برگ بوددعا
 خوندم یدعا رو به صورت زمزمه م. نکردم و همچنان به خوندن ادامه دادمیتوجه.  حرف زدن بودیصدا

  .و حواسم به دور و ورم بود
  
 ی سه نفر که انگار پارچه دمیسرمو باال اوردم و د. اتاق شدمی حرکت توهی چشم متوجه ی از گوشه هوی

خوشبختانه قد و قامتشون . انی منیی از سقف پای خودشون انداخته بودن، دارن به آرومی روی ِ نازکدیسف
 و اون سمت اتاق رو دن اومنییآروم آروم پا.دنی رسی به نظر مکی کوچیلی عروسک بود و خیبه اندازه 

 بودم که خشکم زده دهی ترسیمن بقدر.  کردنی پچ پچ مگهیانگار داشتن با همد. من قرار گرفتنیبه رو
متوجه .ختی ری منییفقط عرق سرد بود که از سر و صورتم پا.  کنمی حرکتنی تونستم کوچکتریبود و نم

 کار ی پسر داره چنیا:  گفت یکی اون ه بیری و زفی ضعی شون با صدایکی نکهی شدم تا ایحرفاشون نم
   کنه؟یم
  
  . رو هالک کنهانی دعاها جننی ا خواد بایم:  از اون افراد در جوابش گفت گهی دیکی
  

 کار ادامه بده فقط خودش رو به کشتن نیبه خدا قسم اگه به ا:  بود گفت دهی که سوال پرسی اون کسبعد
  .دهیم
  

 خودمو به ی و با بدبختدمیاز دعا خوندن دست کش. اتاق نبودنی توگهی بعد اون سه نفر دی الحظه
 برداشتم و وانی لهی. کردمی اون راه رو طی چجوردمینفهمانقدر با عجله رفتم که .آشپزخونه رسوندم

 که دی لرزی متم تو دسی آب جوروانی خواستم آب بخورم بلکم حالم بهتر بشه اما لیم.  آبری شریگرفتم ز
ختی ری ور اون ورش آب منی از ایه.  
  

اما !  نهای رمیگ بی دونستم حرفاشونو جدینم. آب خوردمی نشستم و کمنی زمیرو.  کردم آروم باشمیسع
 رو به رو یبی غربی اتاق ها و با موجود عجی برگردم تودمی ترسیم. باشهی جددی تهدهی ومدیبه نظر م

 رو براشون هی و قضم مهراب زنگ بزنای دی خواستم به مجیم. رفتمی حتما مدیبا.  نبودیاما چاره ا.بشم
  .بگم

  
 کتم بی از جلمویموبا. اتاق بهم بودنی ترکیزد اتاق خواب که نی تودمی اومدم و پررونی آشپزخونه باز

 براش انوی که جواب داد فورا رفتم سر اصل مطلب و جرنیهم. رو گرفتمدی مجی اوردم و شماره رونیب
  .  . کردمفیتعر

  
  رم؟ی بگی جددی بانوی ؟ اهی نظرت چ-
  

  . کنمیفکر نم – دیمج
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  ؟ی چیعنی -
  

 به حرفاشون اعتماد شهیاصال نم.  دروغگو اندیلیجن ها خ.می ما هم بارها گفت،ی دونیخودت که م – دیمج
  .به نظر من تو هم اعتنا نکن.کرد

  
  . زنمی کنم دارم جا میاحساس م!.  منو مطمئن کنی جورهی تو رو خدا -
  

 ی کردن، کتکت می حتما بهت حمله مدنی ترسی اگه ازت نمن،یبب.  ذره به اعصابت مسلط باشه ی– دیمج
 خواستن ینجوریا.دنی ازت ترسدمی منانیبهت اطم.یخودت که تجربه شو دار!. نم دوی چه مایزدن 

  .یکن ی خودتو بدتر متی چون فقط وضعی کن نترسیاالن هم سع.ی جا بزندی تو نبایمنصرفت کنن ول
  
  . کنمی میسع. دمی باشه، فهم-
  

مهراب . ی خوش شانس بودتازه تو.ادی مشی پزای چنی اولش از ای هر کسیبرا.  نره، جا نزنادت ی– دیمج
  . داشتیکیزی فیری درگشهیهم
  
  . کنم بهتر شدمیحس م. ی ممنون که باهام حرف زد-
  

  . فعال.مواظب خودت باش. کنمیخواهش م – دیمج
  
  . خدافظ-
  

 ظرف غذا با هیسورن .می کردی استراحت ممی و داشتمی بوددهیدست از کار کش. ِ ظهر بودکی یحوال
 نیاما مشکل ا. رمی بگیزی چرونی الزم نبود از بگهی به کام من شد و دزی همه چخالصه.خودش اورده بود

  . می خوردی قابلمه غذا می تومی بود و هر دو داشتوردهیبود که ابله بشقاب با خودش ن
  

 فقط دو سه تاشو یول! باور کن روحم صد جا رفت. دمی دی می وری دری همش خواب هاشبید – سورن
  . کن، زودباشرشیببرام تع. موندهادمی
  
  . خورمی خفه شو دارم غذا م-
  

  !ی بخوری نتونگهی ندازم وسطش که دی تف مهی وگرنه اری دربلتویبهراد موبا – سورن
  
  .یدی دی خوابی چنمیحاال بنال بب. ی خریلی حقا که خ-
  

  .  خواب رو باز کردمری برداشتم و کتاب تعبلمویموبا
  

  .میهمه مون بود. می پدربزرگم ایتا روسی که تودمیاولش خواب د – سورن
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   منم بودم؟یعنی همه مون؟ -
  

 نی زمی اسب روهی شون اطی حی گفتم ، بعد تویداشتم م.می همه جمع بودی خانوادگیعنینه  – سورن
  شه؟ی می چرشی تعبنیبب. شده بودیافتاده بود که بدنش زخم

  
  .  کردمدای رو پی فهرست خواب اسب زخمی توفورا

  
  !خـــاک بر سرت. .» آن است که دوستان به دردسر خواهند افتاد ی نشانه ی اسب زخمدنی د« نوشته -
  

  !ستی خواب که دست خودم نگهی کار کنم دیچ.  . بابایا – سورن
  
  ؟یدی برامون دی چه خوابگهی شو بگو، دهی خب بق-
  

بعد . می بودگهی شهر دهی ی توانگار اصال. پشت ِ بوممهی که سر ِ دمیآهان، بعد خواب د. نکهی اگهید – سورن
  . و در رفتمهی پشت بوم همسای رودمیاما من پر.ختی پشت بوم فرو رهوی
  
 ی ناگهانیبتی است، عالمت آن است که با مصختنی در حال فرو ری بام خانه ادینیاگر خواب بب«  نوشته -

  . مرده شور اون خواب هاتو ببرهگه،یبسه د. » شد دیمواجه خواه
  

  ! خوابت مشکل دارهریر کنم تعبفک – سورن
  
 یزی چهی الحساب یاالنم عل. خودتهی ، مشکل از خواب هااستی خواب دنری تعبنی بهترنی خفه شو ا-

  !ی نکردچارمونیصدقه بده تا ب
  

  .  .باشه باشه:  گفت یالی خی با بسورن
  
 غذا رو خودت نی ای گفتیراست!  شناسمی که میشی می آدمنی وقتا تو اعصاب خردکن تری سورن ، بعض-

  ؟یدرست کرد
  

  . در صدد ِ منو خر کنهیلی روزا خنیا.مامانم.  نـــه  – سورن
  
   چرا؟-
  

  . بختی داده منو بفرسته خونه ریگ – سورن
  
  .ادی تو هم که بدت نم-
  

   به سر خودش و ما زد؟یمگه سامان زن گرفت چه گل.اتفاقا اصال دوست ندارم – سورن
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  ؟دیی سامان نزای راست-
  

  .دییاوووو ، پارسال زا:  و گفت دی خندسورن
  
  ؟ی سال ِ که عمو شدهی االن یعنی -
  

  . ذارن برادرزاده مو بغل کنمی نمیآره ول – سورن
  
   پسر؟ایحاال دختره . کننی می که ازت دارم ، به نظرم کار درستی با شناخت-
  

  .پسر – سورن
  
. ادی حال مطمئنم اونم از من بدش منیدر ع! تنفرم وقت به سورن نگفته بودم که چقدر از داداشش مچیه

  . تفلون ِیلیکال خ.   ندازهی بهم می نگاه چپهی نهی بیهر وقت هم منو م. رقمهچی هست،ی سورن نهیاصال شب
  

 ی منیی اوراد و دعاهامو باال و پای اتاق نشسته بودم و هیتو. رفتی میکی کم هوا داشت رو به تارکم
 و بگم آقا ی نجفشی برم پنکهی ایکی. دو راه داشتم!  بودمدهی نرسی اجهی نتچی به هکردم اما تا اون لحظه

 تو فکر شتریب. دعا بهش بدمهی برم و شی با حدس و گمان پای تونم مشکلتو حل کنم، یمن کم اوردم و نم
 عمر هیا اونوقت ب!  کنمستی پسره رو سر به ندمی ترسی می بزنم، ولبی هم به جی پولهیراه دوم بودم که 

  !عذاب وجدان چه کنم؟
  

فوقش .  . کنمی تونم براتون کاری نمگمی اونجا و مرمیم!  لقمه نونهی با خودم گفتم گور ِ پدر آخرش
  .گهی کنن دی مشکلشو حل مدی مجایمهراب 

  
 کار یی خودت، من جای برو خونه ای بهش بگم بشدیروم نم.  منشی وسط سورن هم اومده بود پنی احاال

  . باشمزای چنی نمونده بود که فکر ایدر واقع برام اعصاب.  شام درست کردن هم نداشتمیوصله ح.دارم
  

 رو برداشتم و یگوش. اونجارمی و باهاش هماهنگ کنم که دارم مرمی تماس بگهی ی گرفتم اول با نجفمیتصم
  . شمارشو گرفتم

  
  بله ؟ – ینجف

  
   حالتون خوبه؟،ی نجفی سالم آقا-
  

  ن؟یا خوببله، شم – ینجف
  
  ن؟ی منو شناخت،ی مرس-
  

  . بله بله  – ینجف
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  ن؟ی حال پسرتون بهتر شده؟ اون جوشونده رو بهش داد-
  

  . اتفاقا چند کلمه هم حرف زدم،یجوشونده رو بهش داد – ینجف
  
   گفت ؟ی ؟ چی جد-
  

 به زور نییاباور بفرم. خورهی گفت که نمیبا التماس به ما م. کردی از خوردن ممانعت مشتریب – ینجف
  !میبهش خروند

  
  ! دونم چرا دوست نداشته بخورهی نمست،ی هم بدمزه نادیالبته سداب ز.  دارهیدواری امی هم جانی هم-
  

  . کنهی بدتر متوی گفت وضعیم – ینجف
  
  .  باشهدهی رسجهی نتنی به ایی کنم تنهایفکر نم.  نطوری که ا-
  

  ه؟یمنظورتون چ – ینجف
  
  نم؟ی فرزان رو بب من امشبشهیم. یچی ه-
  

  .بله حتما – ینجف
  
  .شمی مزاحمت شون مگهی ساعت دکی پس من -
  

  .میمنتظرتون هست – ینجف
  
  .  فعال ، خدافظ-
  

  . خدافظ– ینجف
  

  . بگهیزی تونم وادارش کنم چی کردم حاال که سداب ، فرزانو به حرف اورده ، منم ماحساس
  

 یچند تا دعا هم که فکر م.ختمیقاشق سداب توش ر درست کردم و دو کی پاکت کوچهی با کاغذ عیسر
 درست کنم، بعد یزی چهی سورن یقصد داشتم اول برا. گذاشتمفمی کی به دردم بخورن رو تودیکردم شا

  . بشمی نجفی خونه یراه
  
 آماده کردن شام ی برانکهیقبل از ا. اتاق نشسته بودم و سورن رو تنها گذاشته بودمی وقت بود تویلیخ

 روشن ِ و ونیزی تلودمی و دستادمی اییرای پذیکنار ورود. سر بزنمهیکار بشم رفتم تا به سورن دست به 
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 نکهیتا ا. ِ من هم نشدوجه متیحت.  نبودونیزیسورن هم رو به روش نشسته اما انگار اصال حواسش به تلو
  .  اومدرونیصداش کردم و تازه از فکر ب

  
  رست کنم؟ دیواسه شام چ:  نشستم و گفتم نی زمیرو
  
  !؟ی هم داریزیمگه چ:  بهم انداخت و گفت یهی نگاه عاقل اندر سفهی
  
  . نخوردمیسی آره بابا ، هنوز به پ-
  

  . خورمی نمیزیچ. نه – سورن
  
  ؟ی مطمئن-
  

  .ستیآره ، گشنم ن – سورن
  
  . گردمی زود برمی کرده بود، ولی که مهراب بهم معرفییاروی اون شی برم پدیمن االن با.  . خبیلی خ-
  

  .  هستمنجایمن ا.باشه ، برو – سورن
  

  !؟ی خوری نمیزی چیمطمئن:  برم گفتم نکهی شدم تا آماده بشم ، قبل از ابلند
  

  . خورمی میزی چهی رمیاگه گشنم شد خودم م:  گفت ی جدی اعصابش از دستم خرد شد، با لحنسورن
  
  .  . باشه-
  

  .ادی نمرتی گیاکساالن ت. هم ببرنی ماشچیی سویری میدار – سورن
  
  ؟ی خودت الزمش ندار-
  

  .نه ، ببرش – سورن
  

 در پارک کردم و زنگ ی سورن رو جلونیماش. شده بودکی هوا کامال تاردمی رسی نجفی به خونه یوقت
چقدر خوب شد که :  گفت یبعد از سالم و احوالپرس. اومد و درو باز کردی که نجفدی نکشیطول.زدم

  !نیاومد
  
   شده؟یزی چ-
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 ی آه و ناله ی از اتاق، صداهوی با شما حرف زدم، ی تلفننکهیبعد از ا.  بگمیواال چ:  گفت ی با ناراحتیجفن
 ش رو محکم گرفته و دستاش ینی بدمی و دمیمن و همسرم فورا خودمونو به اتاقش رسوند.پسرم بلند شد

  .تهساما خوشبختانه دماغش نشک. صورتشی نفر زده بود توهی که نیمثل ا. ِیخون
  
   نزد؟ی که در مورد اون موجود حرفنهی بوده؟ منظورم ای نگفت کار ِ ک-
  

  .  .نه – ینجف
  
   االن حالش چطوره؟-
  

  .دهیخواب. خوبه – ینجف
  
   هم خورده؟ی اگهی دزی از سداب چری غ-
  

   از چه قراره؟هی قضنی بفهمنیشما تونست.  کنمیفکر نم – ینجف
  
 نجایاالن هم اومدم ا. حرف بزنه تا من بتونم قطعا نظر بدمدیپسرتون با دو سه تا احتمال وجود داره اما -

  . نهای تونم وادارش کنم ی منمیتا بب
  
 یسع. ندارهی به استقبال مون اومد اما مشخص بود که اونم حال ِ خوشیخانم نجف.می هم وارد خونه شدبا
  .هان کنه ش رو پنی تونست ناراحتینم.  بوددهی فای بی کرد لبخند بزنه ولیم
  

 هی برم سراغ پسرتون، نکهیبهتره قبل از ا:  اوردم و گفتم رونی بفمی پاکت ِ سداب رو از کمی نشستیوقت
  .می براش درست کنگهی دیجوشونده 

  
  . کنمی من براش درست منی بد- ی نجفخانم

  
عسل هم توش  عاشق هی شهیبعدم اگه م.نی بار نصفشو بجوشوننی ادیلطف کن:  رو بهش دادم و گفتم پاکت

  . واسش بهترهینجوری ان،یزیبر
  

 رفت در مورد اخالق پسرتون ادمیمن  : دمی پرسی نجفی به آشپزخونه رفت از آقای خانم نجفنکهی از ابعد
   خونه؟یسوال کنم؛ فرزان نماز م

  
  .بندهی پافشی بچه هام فقط فرزانِ که به تکالنیاز ب.  دونمی که من مییبله، تا جا – ینجف

  
  . هستی رابطه اهی ای قضانی انیحتما ب.  حرفش به فکر فرو رفتمنی ابا
  
   اتاقش؟ی من برم توشهی ، مدی ببخش-
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  . حتما – ینجف
  
  .دی منو صدا کندی اون جوشونده آماده شد لطف کنی وقت-
  

  .بله ، چشم – ینجف
  

 یذاشته بودن، کم گزی می که رویکی کوچیاتاق با چراغ مطالعه . شدم و به سمت اتاق فرزان رفتمبلند
 چراغ اتاقو روشن نی همی کنم برادارشیاون لحظه نخواستم ب. فرزان هم خواب بود.روشن شده بود

  .نکردم
  
 بار سداب به نی بودم ادواریام. تونم مشکلشو حل کنمی سرنخ بهم بده مهی دونستم اگه خود ِ فرزان یم

  . بگهیزی و مجبورش کنه چارهیحرفش ب
  

صورت و اطراف چشماش در اثر ضربه کبود . نشه کنارش نشستمداری که بیوم، جور آریلی رفتم و خجلو
  .شده بود

  
 گهید. بوددهی فای بی کردم ولی مرور مزوی که کنارش نشسته بودم مدام همه چی اهی اون چند ثانیتو

  ! خورد؟ی به پست من می جن زدگی دهی پدنی نادرتردیمونده بودم چرا با!  شدمیداشتم کالفه م
  

 سرد بود و بارون یهوا کم.   تراسی هم به کله م بخوره، رفتم روی بادهی فکرم آزاد بشه و نکهی ایبرا
 هی تراس نشستم و یرو.کم مونده بود از کله م دود بلند شه. داغ کرده بودمی اما من حسابومدی هم مینرم

  . روشن کردمگارینخ س
  

 یحس م.  رو هم روشن کنمی داشتم که دومازین.وندم در آرامش گذرگاری رو با پک زدن به سقهی سه دقدو
 هی که خواستم با فندک روشنش کنم نیهم. اوردمرونی ببمی از جگارمویپاکت س. کنهیکردم حالمو بهتر م

  . م حس کردمشونه ، ی رو رویتا اومدم به خودم بجنبم تماس دست.صدا از پشت سر توجه مو جلب کرد
  
 هیثان. پشت سر ِ من نشستهقای اومده و حاال دقرونی فرزان ِ که از اتاق بمیدی به پشتم انداختم و دی نگاهمین
دست .  بزنمی مهلت بشه من حرفای بگه یزی چنکهی من گذاشت، بدون ِ ای چشمای بعد هر دو دستشو رویا

  . کردی متی شون داشت چشمامو اذی که سردی سرد بودن جوردایهاش شد
  

 ری اول تصوی هیثان. ذهنم نقش بستی توری تصوهی من بود ، یا چشم هی لحظه که دست هاش روهمون
 داره هر ری اون تصودمی که گذشت دیاما کم.یمی قددی و سفاهی عکس سهیمثل .  بودرهی گنگ و تیلیخ

  . کردمی اون فضا حس میانقدر که خودمو تو.شهی تر میلحظه واقع
  

 در حال غروب کردن دی من خورشیرو به رو قایدق. دمی دی دشت رو مهی از غروب ی خودم منظره ایجلو
 نفر هی دور انگار یلی خیدر فاصله .  اوردی دشت رو به حرکت درمی و علف هادی وزی میمیباد ِ مال.بود

  . دارهیرشت دکلی داشت اما مشخص بود که هیادی زی از من فاصله نکهیبا ا. بوددنیدر حال دو
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  . شددی لحظه ناپدکی در ری من برداشت و اون تصویا چشمی لحظه بود که فرزان دستاشو از رونیهم
  

 تونسته بود اون منظره رو بهم نشون بده اما ی دونستم فرزان چجورینم.  همچنان مات و مبهوت بودممن
 یسع.  شده بودمجی گیحساب. رو بفهمونه که از گفتنش عاجزهیزی چهی خواست بهم ی که بود، میهر چ

  .ت سرم بودفرزان هنوز پش.کردم تمرکز کنم
  
 کهی لحظه تمام تکیدر . بودمدهیتازه منظور فرزان رو فهم. ذهنم زده شدی جرقه توهی حس کردم هوی

 رو هی قضدیبا.هی دونم مشکل ِ فرزان چی خودشون قرار گرفتن و مطمئن بودم که می اون پازل سر جایها
  .هی دونستم راه حل مشکلش چیم. گفتمیهر چه زودتر به پدر و مادرش م

  
 یزی گوشه نشست اما باز هم چهی خودش می که وارد اتاق شدنیهم. گرفتم و با خودم به اتاق بردمشدستشو

  . گردمی زود برمیلی جا باش، من خنیهم: چراغو روشن کردم و بهش گفتم . گفتینم
  

 نی زم بودکیانقدر خوشحال بودم و عجله داشتم که نزد. اومدم و درش هم باز گذاشتمرونی از اتاق بفورا
  .  کردنی بودن و با تعجب داشتن به من نگاه مییرای پذی هر دو تویآقا و خانم نجف.بخورم

  
  !! شده؟یزیچ – ینجف

  
 ینم.هی مشکل پسرتون چدمیفهم:  گفتم می همه مون نشستنکهیبعد از ا.ننی رفتم و ازشون خواستم بشجلو

 دینی بیم. دمی فهمی مدی چهره ش بادنی د باشبیاز د. واضح بودیلیخ.  بودمدمیدونم چرا تا حاال نفهم
  !چقدر خنگم؟

  
  ه؟ی چهیبالخره قض! شمیمن متوجه نم – ینجف

  
 صورت که موقع ِ نیبه ا.رنی گی می از آدم ها انرژی از جن ها هستن که به طرز ِ خاصی سرهی ، دی ببن-

 نیتک و خالصه از امثل بخ.  چسبوننی اون شخص منهی خودشونو به سیداری اوقات هم بی گاهایخواب 
  .شنی تر می حال قونی برن و درعیکار لذت م

  
  ره؟ی گی خودش می پسر منو برای موجود داره انرژنی به نظر شما ایعن ی– ینجف

  
  . کنمی بله ، فکر م-
  

  .  کهیی تر تا جافی و فرزان ضعشهی تر میپس اون هر روز قو – ینجف
  
 طرفه با کی ی عاشقانه ی رابطه هیبه نظر من .زان باشه جن ، کشتن فرنی کنم قصد ایفکر نم.  نه نه-

  .پسرتون برقرار کرده
  

  د؟ی دونیاز کجا م – ی نجفخانم
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  . زنِهی جن نی چون ا-
  
 و اشک هاش وردی طاقت نگهی که دیخانم نجف.ختنی به هم ری حسابی تموم شدن جمله م آقا و خانم نجفبا

  .امکان نداره. نه نه :  گفتی پشت سر هم می نجفی شد اما آقاریسراز
  

 ای قضانی ای اتاق و همه ی تونی لحظه رفتهی د؟یشما از کجا مطمئن:  رو به من گفت ی عصبانی با حالتبعد
  !نیرو کشف کرد

  
پسر ِ شما . شما بدملی بسازم و تحولمی تخی توهوی نبود که من یزی چنی ان؟ی شدی چرا شما انقدر عصب-

 مثل بختک ییون نماز و روزه ش هم به جاست و شب ها هم حالت ها خودتیبه گفته .  ستافهیخوش ق
 نیا.نهی بی دشت مهی به هی منظره شبهی اتاقش بودم بهم گفت که مدام یدر ضمن االن که تو. ادیسراغش م

 بهم نشون رویعمدا نگفتم که فرزان اون تصو. .(  کنهی می نوع جن توش زندگنی ِ که ایی همون جاقایدق
  ) کننیستم باور نم دونیم.داده

  
  !د؟ی دونی کرد؟ شما راه حل شو می براش کارشهیبه نظرتون م:  گفت ی با نگرانی نجفخانم

  
  .نیالبته اگه شما بخوا. کردی کارشهی بله ، م-
  

  . الزمه بکنیهر کار. ستی نیباشه ، چاره ا:  و گفت دی به صورتش کشی دستینجف
  

   ؟نیهتون دادم ، نصفش رو دم کرد که بیاون سداب:  گفتم ی به خانم نجفرو
  

  .ارمشیبله ، االن م – ی نجفخانم
  
 هی ی ش رو توگهینصف د.دینه ، اونو فراموش کن:  جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت که گفتم از

  .دی قاشق سرکه هم بهش اضافه کنهی و نیزیظرف آب سرد بر
  

   جن کافره؟نی ، ادیببخش – ینجف
  
  . کنمی نه ، فکر نم-
  

  د؟ی کار کنی باهاش چنی خوایم – ینجف
  
  . بار مجبورمنی فکر کنم ای رو بُکشم ولی موجودچی من واقعا دوست ندارم ه-
  
  . فرزان بلند شدادی داد و فری و از اتاق صدادی جمله م تموم شد در ِ اتاق فرزان با شدت به هم کوبنی اتا
  

 اومد که بهش رونی از آشپزخونه بمهی سراسیم نجفخان.می مثل فشنگ از جامون بلند شدی نجفی و آقامن
  .دی که گفتمو درست کنیزی چنیشما بر: گفتم 



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

246

  
در اتاق رو باز کردم و .شدی مدهی کمک خواستنش همچنان شنادی فریصدا. رفتم سمت اتاق فرزانعیسر

افتاده بود  نی زمیفرزان رو. خواست وارد بشه در با شتاب بسته شدی نجفی که آقانیواردش شدم اما هم
  .دم کری می کارهی دی بودم اما بادهی ترسیحساب. خوردی کتک می شخص نامرئهیو داشت از 

  
 اتاق با سرعت به طرف من پرتاب شد و ی آن کمد ِ گوشه کی داشت درو باز کنه که در ی سعی نجفیآقا
  ! شدمی نداده بودم حتما له میاگه جاخال.  در قرار گرفتیجلو

  
 دی که دستمو سمت کلنی نبود ، خواستم چراغ اتاقو روشن کنم اما همی کافزی می روی چراغ مطالعه نور

 لحظه دردش هی ی اتفاق افتاد که براعیانقدر سر. خوردمنی و با صورت زمدی نفر پامو کشهیبرق بردم انگار 
  .رو احساس نکردم

  
 یزی چگهیه بود که فرزان د افتادی دونستم چه اتفاقینم. فرزان قطع شدادی داد و فری لحظه صدانیهم
 یفرزان وسط اتاق بود و از درد به خودش م.نمی کردم بشیبه زور از جام بلند شدم و سع.   گفت ینم
  . وردی دووم نشتری بهی آرامش چند ثاننیاما ا.دیچیپ

  
 ی جسمچی شدم که هی بزرگی هی که کنارش نشسته بودم متوجه ِ سایواری دی جلوتر از خودم، رویکم
اما مشخص بود که جسم .  آدم نداشتهی ی هی به سای شباهتچی ههیسا.ومدی به طرف من ممیشت و مستقندا

  . تونه کارمو بسازهی داره و می درشتکلی ههیاون سا
  
 لب زمزمه کردم ری و زدی که به ذهنم رسیی دعانی اولنی همی شدم ، برای از شرش خالص می جورهی دیبا

  . نیاطیسماء نجوماً رجوماً للش الی جعلَ فی؛ سبحان َ الَّذ
  
شکمشو محکم . زود خودمو به فرزان رسوندم. نبودی خبرهی از اون ساگهی ددمی رسنیاطی شی به کلمه تا

 کرد تا در اتاقو باز کنه و مدام به ی هم داشت تالش می نجفیآقا.دیچی پیگرفته بود و از درد به خودش م
  . نشددهی از پشت در شنییصدا گهی بعد دهی چند ثانی زد ولیدر ضربه م

  
 ی بردم چون مطمئن بودم اون جن سعی رفتم و البته فرزان هم با خودم می مرونی از اتاق بی جورهی دیبا
 می نتونگهی وگرنه ممکن بود دفتهی اتفاق براش بنیاصال دوست نداشتم ا. کنه فرزانو با خودش ببرهیم
  .می کنداشیپ

  
صدام زد و منم فورا رفتم .  بودی نجفیآقا. زنهی داره به پنجره ضربه م نفرهی دمی لحظه گذشت که شنچند

 دی ازم پرسیبا وحشت و نگران. رنگش مثل گچ شدهدمی وارد اتاق شد دیوقت.تا در تراس رو براش باز کنم
  ! شده ؟یچ: 
  

بود تا  یفرصت خوب. کال سوالشو فراموش کرد و رفت سمت ِ فرزاندی فرزان و حالت اتاقو دتی وضعیوقت
 آشپزخونه و سداب و ی برم تودی ، من بای نجفیآقا:  و گفتم ششیرفتم پ.خودمو به آشپزخونه برسونم

  . ِ فرزان بمونشی جا پنیشما هم.ارمیسرکه رو ب
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   خودم برم؟نی خوایم. باشه – ینجف
  
  .فتهی بی نه ، ممکنه اتفاق-
  

   ؟یچه اتفاق – ینجف
  
  .دی وقت خواست فرزانو با خودش ببره منو صدا کنهیاگه .دیان بمون فرزشی پنجایشما فقط ا. ستی مهم ن-
  

  !!ببره؟ – ینجف
  
  .احتمالش هست.  آره-
  

   و من برم آشپزخونه؟ی بموننجای شما اشهینم:  فکر کرد و گفت ی کمینجف
  
  . مثل پسرتونشهی شما هم متیوگرنه وضع. بهترهینجوری ادیباور کن.  نه-
  

  . لطفادیرپس زودتر ب. باشه – ینجف
  

از . دمی دی کس رو اونجا نمچیه. رسوندمییرای شدم و خودمو به پذی تراس وارد اتاق کناری از روزود
هنوز به . آشپزخونه باشه جلو رفتمی ظرف سداب و سرکه تونکهی ادیبه ام. نبودی هم خبریخانم نجف

 یچی اول که برق قطع شد هیلحظه . فرو رفتیکی بودم که برق قطع شد و خونه در تاردهیآشپزخونه نرس
 رو کم و زی کم کم همه چنکهی کردن تا ای عادت میکی گذشت چشمام به تاری می هر چی ولدمی دینم

 هوا نور یکیتنها منابع نور پنجره ها بودن که اونا هم به خاطر شب و تار.دمی دی مهی ساهی مثل شیب
  . نداشتنیچندان

  
 ی پامو خوب نمیجلو. بدم و بهشون نخورمصی رو تشخوارهایم د تونستی بود که می خونه به اندازه انور

 رفتم که یآروم آروم داشتم جلو م. نخورمیزی خودم دراز کرده بودم که به چیدستمو جلو.نمیتونستم بب
 زی چچی اما هدمیرخ به عقب چعیسر.شهی مکی نفر از پشت داره بهم نزدهی چند لحظه احساس کردم یبرا

 دیبا.  جز رفتن به آشپزخونه نداشتمی چاره اتی فرار از اون وضعیبرا.  بودمدهی ترسدایشد. نبوددایپ
  . کردمیتمومش م

  
 زی میرو.آروم جلو رفتم و وارد آشپزخونه شدم. تا به راهم ادامه بدمدمی به سمت آشپزخونه چرخدوباره

.  م گرفتمینی بریم و ز بود رو برداشتوانی لهی از ظرف ها که یکی. دو سه تا ظرف روش بود. دمی کشیدست
  . دادی سرکه میخودش بود، بو

  
 راه اطی آروم و با احتیلیخ. برداشتم و به راه افتادموانویل. کردمی نصف راهو طنکهی بودم از اخوشحال

  .فتهی از دستم بوانی نخورم و لیزی رفتم تا به چیم
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 یکی بود اما چشمام به تارکیتارهمه جا .دی رسی راه رفتن خودم به گوش نمی از صداری به غیی صداچیه
 خودم، اون طرف ی رو به روهوی از آشپزخونه دور نشده بودم که شتری بیچند قدم.عادت کرده بودن

 چند لحظه شوک شدم و نتونستم راه ی برادنشیبا د. شدمواری دی بزرگ روی هی ساهی متوجه ِ ییرایپذ
 صرفا نمی بی که میزی چدمی که دقت کردم فهمیمک. ختی ری منییعرق سرد بود که از سر و صورتم پا.برم

 دمی دی که میزی و تنها چنمشی تونستم درست ببی نمیکیانگار جسم داشت اما به خاطر تار! ستی نهی ساهی
  . رنگ بوداهی بزرگ و سی هاله هی
  
ام  کمک بخوی تونستم از کسینم. کرد کارم تموم بودیاگه بهم حمله م.  کار کنمی چدی دونستم باینم

  ! اونا هم به منهدی و امادی از دستشون برنمی دونستم کاریچون م
  
  .  رسوندمی تر خودمو به اتاق معی هر چه سردیبا. کردم به ترسم غلبه کنمی سعی بود ولی کار سختنکهی ابا
  

 ی دهانه یدست راستمو رو. کنم و خودمو به اتاق برسونمی طعی سریلی داشتم اون مسافت رو خمیتصم
 چی بود اما دوست نداشتم به هی قطره ش کافکیهر چند . زهی نررونیگذاشتم تا سداب و سرکه ب وانیل

 بهش دشو خواستم که اون جن بره سراغ فرزان و خویاون لحظه قلبا از خدا م!عنوان از دستش بدم
  .بچسبونه

  
 یحرکتم صدابه محض . نخورمنیتمام حواسم به جلوم بود که زم. و به راه افتادمدمی کشیقی عمنفس

 رو به ی از اون هاله گهید.صدا از آشپزخونه بود. دمی رو شننی زمی رونی جسم سنگهی شدن ِ دهی کشبیمه
 خونه به ی تویبی عجیهمهمه .شهی مکی نفر داره از پشت بهم نزدهی کردم یهر آن حس م. نبودیروم خبر

 ی کنن و به اطراف میو جا به جا م خونه رلی دارن وسایادی زی بود که عده نیمثل ا. راه افتاده بود
  .شدنی تر مکیهر آن صداها نزد. شنی مدهی دارن به طرف من کشلی کردم اون وسایاحساس م.کشونن

  
 یانگار صدها متر با من فاصله داشت اما به راحت. شدی مدهی دور شنیلی خی زن از فاصله هی غی جیصدا

 از ی خانم نجفغی و جهی گری شده بودن که صدادایانقدر سر و صداها ز. بدمصی تونستم صداشو تشخیم
 ی طی مترو با بدبختدبالخره اون چن.ادی برونی که از اتاق بزدیاتاق بلند شد اما خوشبختانه به سرش نم

  . اتاق فرزانی تودمی تراس و فورا پری رفتم روکراستیاز اونجا هم .کردم و خودمو به اتاق رسوندم
  

تو رو خدا :  با التماس گفت دی تا منو دی نجفیآقا. افتاده بودهوشی بی نجفی آقای دست های روفرزان
  ! بکنی کارهی
  

 همه نکهیاز ا. خواستمی بود که میزی همون چقایدق. فرزان خوشحال شدمتی ِ وضعدنی من واقعا با داما
  . زده بودمجانی هی رفت حسابی مشی همونطور که انتظارشو داشتم پزیچ
  

 نداشت اما به یادی نور زنکهیبا ا. اوردم و روشنش کردمرونی ببمیفندکمو از ج. به فرزان رسوندمخودمو
 وانی چشمش به لی نجفی که آقانیهم. کردی از خودش ساطع می از حد اتاق، نور خوبشی بیکیخاطر تار

  !! ِهوشی که بنی بخوره؟ ای بهش بدی خوای میچجور: افتاد گفت 
  
  . بهش بدم بخورهیزی چستی قرار ن-
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  !! آشپزخونه؟یچرا رفت! ؟ی کار کنی چی خوایپس م! ؟ی چیعن ی– یفنج
  

البته برام مهم نبود چون فقط به فرزان . دی فهمشدیاز لحنش م.شهی داره بهم مشکوک می کردم نجفحس
 وانیانگشتمو داخل ل. عمل کنمی مناسب نداشتم و مجبور شدم سنتی لهی کارم وسیبرا. کردمیفکر م
 ی سعیلیخ. فرزان چکوندمینی بی قطره ش رو توهی اوردمش و رونی شد فورا بسی کامال خیوقت.کردم

  . کارو انجام بدمنیکردم با دقت ا
  

 دای شدی نجفی برخورد کرد و با صداش من و آقای محکم به در ورودیزی چهی لحظه بود که انگار نیهم
 با تعجب به من نگاه ی نجفیآقا. شددهی شنییرای از پذی بلندغی جیبعد صدا.میدی و از جا پرمی خوردکهی

 دی کشیقی نفس عمشن، اومده بارونی که از آب بیی فرزان مثل کساهوی بپرسه که یزی خواست چیکرد و م
  .و سر جاش نشست

  
 چراغ اتاقو ی نجفیآقا. اومدرونی بیکی از به هوش اومدن فرزان فورا برق وصل شد و خونه از تاربعد

 که اونم مهم زدیفقط نفس نفس م.  حالش خوب باشهدی رسیه نظر مب. فرزانشیروشن کرد و برگشت پ
  . تونست حرف بزنهیچند لحظه اول نم.شهی دونستم زود خوب مینبود و م

  
از . تازه کنمیی بکشم و هواگاری سهی تراس ی مطمئن شدم حالش خوبه تنهاشون گذاشتم و رفتم رویوقت

 ی وقت فکر نمچی وارد کار بشم هنکهیتا قبل از ا.شتم دای دسته گل به آب نداده بودم احساس خوبنکهیا
  .کردم بتونم درست انجامش بدم

  
 ، ی نجفیآقا:  اتاق و گفتم یبرگشتم تو. رفتمی گرفتم و می پولمو مدیفقط با.  نداشتمی اونجا کارگهید

  . برمدی باگهیمن د
  
   تموم شد؟یعنی:  جاش بلند شد و گفت از
  
  . بله ، ظاهرا-
  

  م؟ی حرف بزنرونی بمی برهشیم – ینجف
  
  . بله-
  
  .میستادی اتاق ای از پنجره ی کمی و با فاصله می اومدرونی هم از اتاق ببا
  

  !فته؟ی نمی اگهیبه نظرتون اتفاق د:  آروم گفت ی نجفیآقا
  
  . اون جن رفتهدمی منانیبهتون اطم.  نه-
  

  ن؟ی دونیاز کجا م – ینجف
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  . چون مرده-
  

   نشه؟دای انتقام پی دوستاش برای ِ ، از کجا معلوم که سر و کله ینجوریااگه ! واقعا ؟ – ینجف
  
  . کنمی خودم، حلش مشی پنیاری بفیاگر هم افتاد، تشر. فتهی نمی اتفاقنی که همچدمی من بهتون قول م-
  

  .می کنهی تسودیپس حاال با. خب – ینجف
  

 فکر نیبا ا.ارمی ازت دربی پدرهیم با خودم گفت.  خواد دبه کنهی بود که احساس کردم می طورلحنش
  .االن وقتشه. گهیبله د:  زدم و گفتم یلبخند

  
   کنم؟می تقددیحاال چقدر با – ینجف

  
  .صد تومن).   فکر کردم یکم.  ( عرض به حضورتون که-
  

صـــد :  گرد کرده گفت یابروهاشو باال برد و با چشم ها.  کردریی لحظه چهره ش کامال تغهی یبرا
  !!تومن

  
 از شتری کنم جون ِ پسرتون بیتازه فکر م.یصد تا هزار تومن. ونیلی نگفتم که صد می نجفیآقا. !  اووووو-
  . ارزهی منایا

  
  .ارمی برم داخل براتون بنیاجازه بد.باشه، حق با شماست – فکر کرد یکم
  

 یلی من خیول! خم اخم و َتیالبته با کل.  پول رو برام اوردقهی منتظر موندم و بعد ِ پنج شش دقیکم
  . اومدمرونی زود از خونه شون بیلی برداشتم و خفمویک. زدمی لبخند میخوشحال بودم و ه

  
اصال .  رفتی غنج میدلم از خوشحال!  دونه چقدر از گرفتن اون صد هزار تومن خوشحال بودمی مخدا

  . ببندمشموی تونستم نینم
  

 دای درو پدی گشتم اما کلفمویداخل ک.ک کردم در پاری سورن رو جلونیماش. به خونه رسوندمخودمو
 می عقب رفتم و نیکم. بازههی همسایالی متوجه شدم در وهوی.  درو باز کنهادیزنگ زدم تا سورن ب.نکردم

 ی از خودم کسریغ زد و ی کوچه هم کالغ پر نمیتو.  شون نبوداطی حی تویکس. به داخلش انداختمینگاه
با . شدمالی خی خواستم خودم ببندمش اما بیم.  رفته درو ببندن ونادشی دیفکر کردم شا.دمی دیرو نم

  . عمدا بازش گذاشتندیخودم گفتم شا
  

  .ادی کردم سورن بیفکر م.  نداشتمدنشویانتظار د.  لحظه مسعود اومد و درو باز کردنیهم
  
- ؟یینجایتو ا!  ا!  
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  پس کجام؟! چرند نگو – مسعود

  
-؟ی اومدی ک   
  

  .شهی می ساعته ی– مسعود
  
   سورن رفته ؟-
  

  .نه سورن هم هست – مسعود
  

  !دیببخش:  نفر از پشت در گفت هی بست که ی داخل و مسعود داشت درو مرفتم
  

 ازش بدم یلی بار احساس کردم خنی دومیبرا.  پشت درههی دختر همسادمید. دوباره درو باز کردمسعود
  .ادیم
  

  بله ؟ – مسعود
  
  !نجاست؟یا من ی گربه د،یببخش – گانهی
  
 ستیبهتر ن:  و گفتم سادمیجلو رفتم و کنار مسعود وا. کردی ش داشت اعصابمو خرد می لعنتی اون گربه با
  !د؟یگربه تون باش . ی مراقب اون گربه شتری کم بهی
  
  ن؟ی نگاه بندازهی شهیحاال م!  شمای تو خونه ادی دونم چرا همش دوست داره بینم – گانهی
  

اگرم باشه خودش .ستی ننجاینه خانوم، ا:  گفت یالی خی ننداخت و با باطی هم به حی نگاهمی نی حتمسعود
  ! گربه ست ها یناسالمت.  پره تو خونه تونیدوباره م

  
  .  نگاه بندازمهی من نیبذار – گانهی
  
  !مشی بدزدمی که ما بخواستی هم نی تفحه انیتازه همچ.گهی دستی ننجایخانوم ا.  بابای ا-
  

   ِ؟یچه شکل:  من گفت  رو بهمسعود
  

  .ی خوری تا دو روز غذا نمنشی ببخت،ی ریزرد ِ ب:  و گفتم دمیخند
  

  . هم با حرف من خندش گرفتمسعود
  
  !نیدی باال کشختوی ری بی گربه نیفعال که هم – گانهی
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  .شهی خونه بشه جزو امالک من محسوب منی وارد ایاساسا هر چ. یگی شما درست م-
  
  د؟ی کنی قانون وضع مینجوری که ادی شما چه کاره اد،یببخش:  گفت زیه آم طعنی با لحنگانهی
  
  .رهیجن گ:  خواستم جواب بدم که مسعود فورا گفت یم
  
  !ادیآره اتفاقا بهشون هم م:  زد و گفت یشخندی نگانهی
  

  .و درو بست. " به سالمتگهیخب د":  گفت مسعود
  

  ! ِیعجب دختر لوس و گوشت تلخ – مسعود
  
  .رهی و مزهی ری اعصاب منو به هم مادیدو شب ِ م ! اقی دق-
  

  ؟یتو کجا بود. ولش کن – مسعود
  

   شده؟یصورتت چ:  شد و گفت قی صورتم دقی روبعد
  
   کبود شده؟-
  

  .آره – مسعود
  
  .ستیمهم ن.  بابایچی ه-
  

   شده؟یصورتت چ:  گفت دی سورن هم اونجا نشسته بود، تا منو دم،ی شدییرای پذوارد
  
  .یچی ه-
  

  . !نمیماش! ینکنه تصادف کرد – سورن
  
  . خوردمنیبا صورت زم!  چرت نگو، تصادف کجا بود؟-
  

  . راحت شدالمیخ. خب خدا رو شکر – سورن
  

  !فتهی ننشی خط به ماشهی ی ولرمی بود من بمحاضر
  

  ن؟یشماها شام خورد: بلند گفتم . سمت اتاق تا لباس هامو عوض کنمرفتم
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  .میره ، واسه تو هم گذاشتآ:  جواب داد مسعود
  
  . ی مرس-
  

با . توالتزی لباس هامو عوض کردم چشمم به سامسونت مسعود افتاد که گذاشته بودش کنار منکهی از ابعد
 گذاشته بود رو بهش پس بمی جی که توی تومنستی حاال که پول دستم اومده اون بهیخودم گفتم فرصت خوب

  !البته به روش خودش. بدم
  

 دمی گذاشتم و خواستم درشو ببندم که شنفی کیپولو تو. نشستم و بازش کردمفشیکنار ک ن،ی زمیرو
  !؟ی کنی کار میچ: مسعود گفت 

  
 بود و با سادهی در وایمسعود جلو. خندم گرفته بود. خورد زی هول شدم که تا سرمو بلند کردم به مانقدر
 ی اگهی من کس دی دونستم اگه جایم. بود از ابروهاش هم باال دادهیکی. کردی طلبکارانه نگام میحالت

  . زدی کتک مفصل بهش مهیبود حتما 
  

  !هوم؟:  تکون داد و گفت یسر
  
  . کردمی مو صاف می داشتم بده-
  

  ؟یکدوم بده – مسعود
  
  .ی گذاشته بودبمی جی که توی تومنستی همون ب-
  

  .من نذاشتم – مسعود
  
  . نرفته پولتو بدمادمیتم اومد گفتم تا  کم پول دسهی به هر حال دستت درد نکنه، امشب -
  

  !بدو. گم شو برو، پولت هم بردار – مسعود
  

  . بستم و گفتم باشهفوی ِ کدر
  

  .ی خریلیخ – مسعود
  

 ی بخورم حس منکهیتا قبل از ا. که مسعود برام گذشته بودیی گوش غذاری آشپزخونه و زدم زی تورفتم
 غذا خوردن فکرم رفت نیح.شدیخودمم باورم نم. وردم خیکردم اشتها ندارم، اما به محض شروع کل

  . هاستجن ِ ی گفت گربه م همبازی مشهی گربه داره همهی که خودش هم دیمج.  دخترهنی ایسمت گربه 
  

 اتاق ی همه ی رفت توی مادمیهمش ! نهی من هم همی گربه به خونه نی از حد اشی بی عالقه لی دلاحتماال
  . کردمی کارو منی حتما ادی دختره هم که شده بانیخالص شدن از شر ا یبرا. بذارمیزی چییها دعا
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 ونیزی بود و مسعود هم داشت تلودهی دراز کشنی زمیسورن رو. بچه هاشی پییرای پذی از شام رفتم توبعد

  چه خبر؟:  نشستم و گفتم نی زمیرو. کردینگاه م
  

  !؟ی تو کجا بودیراست – مسعود
  
  . داشتمیری جن گهی -
  

  ش؟یگرفت – سورن
  
  .  آره-
  

  !رن؟ی مشی انقدر خشن پشهی ها همیری جن گنی انم،یبب – مسعود
  
 نی و با صورت زمدی پامو کشاروی دمیامشب هم تا به خودم جنب. نگفتنیزیبه من چ.  دونم واالی نم-

  .خوردم
  

 جن ی سرهی تو داره؟ چون ی برایاصال چه سود!! ی باشری جن گی خوایمن موندم تو چرا م – مسعود
  !ی حتما انجامش بدشهی نملیازت خواستن دل

  
  .نمی بی موانوی پر لی مهیمن ن.  اومدرمی در عوض صد تومن هم گی ضربه به صورتم خورد ولهی درسته -
  

 انقدر خوش دی بعد شای صورتت، دفعه ی بار زدن تونیدر ضمن ا!  ارزهیبه نظر من که اصال نم – مسعود
  .یشانس نباش

  
  . بوددهی خواست بفهمه تا حاال فهمیاگه م. ِی رواننیا.  کن باباولش – سورن

  
  ! به مننی دادیریشماها چه گ. !  بابای ا-
  

 رهای از جن گیلی خی دونستی م؟ی جوون مرگ بشیتو دوست دار.گمیابله من به خاطر خودت م – مسعود
 ساختمون هی ی از پنجره ری مالی توروی جن گهی که دمی شنشی چند وقت پنیرن؟همی می میعیبه طرز فج

  .نییچند طبقه پرت کرده بودن پا
  

  !!جن ها؟ – سورن
  

 حس هیاز اون موقع . شدی اعصابم خط خطی حسابدمی شنیمن وقت. منفجر شده بوداروی.  آره – مسعود
  !فته؟ی نی اتفاقنی تو همچی هست که براینیحاال چه تضم. دارمیبد
  
  !نو انتخاب کردن خودشون هم مواظبم اند که مییالبد اون کسا.  بگمیچ.  خب-
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  ! کردن؟ی امشب هم برات کارنم،یبب!! آره حتـــما – مسعود

  
  . نه: به ناچار گفتم .  دادی لو مزوی صورتم همه چیکبود.  کننی دونستم اگه بگم آره باور نمیم
  

  . تکون دادیر تأسف سی و سورن به نشانه دنی خندزی کوتاه و البته طعنه آمیلی و سورن خمسعود
  

 ینجوری که ایمگه تو جونتو از سر راه اورد. بکش کنارگم،یبه خاطر خودت م.  احمق جون. بهراد – سورن
  ؟؟یندازی خودتو به خطر میبه خاطر چندر غاز دار

  
  ! چندر غاز هم نداشتمنی همروزی من تا دی ول-
  

  !ی کارا بکننیا خواد از ینم. به من بگوای بیتو هر وقت پول الزم داشت – مسعود
  
  شد؟ی روت می تو خودت بود-
  

  ! داره؟یآره، مگه چه اشکال – مسعود
  
  .ی کنی نمی کارنی وقت همچچیتو ه.یگی دروغ میدار. گهی نه د-
  

  ؟ی دونیآخه تو از کجا م – مسعود
  
  .نیممنون که به فکر بود.  به هر حال-
  

  !ن؟یهم – سورن
  
  ! ماچت هم کنم؟امی بی خوایم. گهی آره د-
  

   نه؟ای یشی مالی خی ب؟ی کنی کار می که آخرش چنهیخفه شو بابا منظورم ا – سورن
  
  . کنمی روش فکر م-
  

مشخص بود اصال .  رفت یسورن که همش با فندکش ور م.می سکوت کردی من همگی جمله نی از ابعد
لحظه ممکنه پاشه  کردم هر یحس م.بدجور اخم هاش تو هم بود. مسعود هم که از اون بدتر.حوصله نداره

  . ترسمی ازش میلی خشهی می عصبیکال وقت!  و کبودم کنهاهیبا کمربند س
  

  . ارمی بوهیمن برم م:  و عوض کردن فضا گفتم تی فرار از اون وضعیبرا
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 چیاما من به ه.  گفتنیبه نظرم سورن و مسعود درست م. از جام بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونهعیسر
 دمیتازه با حقوق ِ کار جد. حداقل به خاطر پولش هم که شده از دست بدمتوین موقعوجه دوست نداشتم او

 کارو با نی بزنه االت دفتر وکگهی بتونه دو سال دنکهیسورن فقط به خاطر ا. ادی نمرمی گیادی ززیهم چ
.  روشنهفشیمسعود هم که تکل.ادی گرم درمی داره، نفسش از جاهیخودش بچه ما. حقوق کمش قبول کرده

 وسط نیا. کنهی هم انقدر راحت بذل و بخشش منیبه خاطر هم.ارهی پول درمیمهندس ِ و واسه خودش کل
 ی هی که سرمایری بهتر از جن گیحاال چه کار.  . جبرانش کنمی جورهی دی ام که باچارهیفقط من بدبخت ب

  ! خوادی هم نمیمال
  

ظرف . کارام بذارمانیسعود رو کمتر در جر ادامه بدم اما سورن و میری گرفتم همچنان به جن گمیتصم
  .ششونی اوردم و برگشتم پرونی بخچالی رو از داخل وهیم
  

 سورن و مسعود دمی اتاق و از اونجا وارد هال شدم که شنیرفتم تو.ومدمی تراس نی برگشت از روموقع
  .  زننیدارن با هم حرف م

  
  !یخی زنم تاری بهش می برسه، کتکدی مجاروی نیاگه دستم به ا – مسعود

  
 گفت که طرف خودش اصال جن یتازه بهراد م. سر اون دکتره، مهراب ِریهمش ز. ستی اون نریتقص – سورن

  ! کنهی نمیریگ
  

  . خورهی می که ابلهه به خاطر پول هر گهنمیا.  اوردنری بچه گگه،ی دنهیهم – مسعود
  
  . ِی شخصی مسئله هی نیا. ارمی ن خودمی کردم به روی سعیول!  شدمی می داشتم از دستشون کفرگهید
  

.  باهاشون حرف نزدمیری عنوان در مورد جن گچی بودم به هششونی که پی و تمام مدتییرای پذی تورفتم
  . کردمی خواستن در موردش حرف بزنن من بحثو عوض میهر بار هم که اونا م

  
  .می و حرف زدمیدی دلمی ساعت دو شب فیکای تا نزدم،ی که با هم ایی معمول وقت هاطبق

  
 تونستم ی نمومد،یاز اون طرف هم خوابم م.  گرفته بودمجهی و سرگدمی پشت سر هم کشگاری چند تا سمن

 یرختخواب ها رو انداختم تو.ارمی خودم و بچه ها رختخواب بی اتاق تا برایرفتم تو.چشمامو باز نگه دارم
  .دارمی دارم حاال حاالها بر کاونیزیبا تلو ننداز، من نجایرختخواب خودتونو ا:  که مسعود گفت ییرایپذ
  
  .  ِزی هدفن همونجا کنار میاگه خواست.  باشه-
  

 ی سرهیسورن هم اونجا نشسته بود و داشت . هالی خودم و سورن رو برداشتم و اوردم تورختخواب
  . خوندی رو میپرونده کار

  
  ؟ی خوابی اتاق نمیتو چرا تو – سورن
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  .دهی بهم دست میحس بد.  تونم اونجا بخوابمینم گهی ددی عی بعد اتفاقا-
  

   من برم اونجا؟ی خوایم – سورن
  
  .برهیزود خوابم م.  خستمیلیمن خ.نی نه ، تو بش-
  

  .یهر جور راحت. باشه – سورن
  

 هم ونیزی تلویحت. داشتمییرای به پذی ِ کمدید. انداختمییرای در پذکی هال ، نزدی رختخوابمو گوشه من
 ی صدانکهی ایبرا. ِ در اتاق نشسته بود و همچنان سرگرم پرونده ها بودکین هم نزدسور.دمی دینم

 کرد، هر خاموشسورن چراغ هال رو .  گوشش هدفن گذاشته بودی نکنه مسعود توتی ما رو اذونیزیتلو
  .هی براش کافییرایچقدر هم بهش اصرار کردم روشنش بذاره قبول نکرد و گفت نور ِ چراغ پذ

  
 هر دو یپنجره .رطوبت هم پدرمو در اورده بود.  کم گرمههی کردم هوا ی بود اما حس مزییاول ِ پا نکهی ابا

  اشکال نداره باز باشن؟: طرف هال رو باز گذاشتم و به سورن گفتم 
  

  .نه ، راحت باش – سورن
  

و بهتر  زد که حالمی به صورتم می خنکمینس.دمی از باز کردن پنجره ها رفتم و سر جام دراز کشبعد
  .دی باری آروم میلی نبود و خدیالبته شد.  کرددنی بعد بارون شروع به بارقهیچند دق.کرد

  
 نفر داره هی بودم که احساس کردم داری خواب و بیتو.خونه در سکوت مطلق بود. از دو گذشته بودساعت

 دمی باز کردم اما دبه زور چشمامو. سورن باشه و باهام کار دارهدیفکر کردم شا. زنهیآروم به صورتم م
داشتم .  چشمامو بستمهدوبار. شده بودمیاالتیانگار خ.سورن اون طرف اتاق نشسته و سرش به کار خودشه

  .  برام مهم نبودیچیه. زدمی بال بال میاز خستگ
  
 اطی حی نفر توهی بود که نیمثل ا.  ِ پچ پچهی شبییصدا.دمی صدا شنهی نگذشته بود که دنمی از خوابیزیچ

 ی کردم بخوابم که دوباره صدایمحل ندادم و باز سع.گهی میزی لب چری زنه و زی حرف میواشکی داره
 زن هم به هی ی هی گریچند لحظه بعد صدا.   شدنی مشتریصداها هر لحظه ب. دمیحرف زدن و پچ پچ شن

 یوش م دور و ورم گیبا دقت داشتم به صداها. و سر جام نشستمارمی نتونستم طاقت بگهید.دیگوش رس
  ! مونده بودی اما ساعت دو بود و تا اذان کلدمی شنی قرآن میاز دور صدا.دادم

  
 ی بودم برادهی ترسیلیاما من خ. دستش بودی توی تفاوت به صداها مشغول خوندن پرونده ی بسورن

  ه؟یچ:  و گفت دیاونم از خوندن دست کش. صداش کردمنیهم
  

 کاغذ گلوله شده رو پرت کرد کهی تهیسورن .ه صداها جلب شد از ترس خشکم زده بود و دوباره توجهم بمن
  چته؟: طرفم و گفت 
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با .رمی ترسمو بگی تونستم جلوینم. دست خودم نبود.دمی و از جا پردمی ترسی کاغذ بهم خورد حسابیوقت
 دمی شنی که میی به خاطر صداهایبه اندازه کاف.دی خندی مزی رهی خنده و ری حرکتم سورن زد زنیا

 گذشت اما هینچند ثا. کردی می و نگران بودم، حاال سورن هم داشت با خنده هاش بدتر منو عصبیعصب
 دمی که گذشت دیکم.اما ول کن نبود!.   نخندگهیبسه د: بهش گفتم . دی خندیسورن همچنان داشت م

 طرز  کردم و اونم بهی با تعجب داشتم بهش نگاه مینجوریهم. شنی میعیرطبی سورن دارن غیخنده ها
 نگاه کردم ییرای و به در ِ پذمبرگشت.انگار اصال اون سورن نبود. ِیی خبراهی دمیفهم. دی خندی میوحشتناک

انقدر . داشتی دست برنمدنیسورن از خند.ستی گوشش هدفن ِ و اصال حواسش به ما نی مسعود تودمید
 پنج تا انگشت، سه تا یا به جدمی سورن که نگاه کردم دیبه دست ها. عقب رفتمی بودم که کمدهیترس

 عقب عقب نطوریهم. از ترس زبونم بند اومده بود.اهنی و کلفت داره و دستاش پر مو و سبیانگشت ِ عج
  . تونستم بلند شمیدست و پاهام سست شده بودن و نم. خوردمواریرفتم تا به د

  
 و اهیصورتش س.ند بود کیلی اما حرکتش خادی کرد به طرف من بی سورن از جاش بلند شد و سعنکهی اتا

 یبه زور نفس م.  اشکم دراومده بودگهید.دی خندی می شده بود و داشت به طرز وحشتناکیمتالش
  .  سورن با سرعت به طرفم اومدهوی.دمیکش

  
انقدر . سر جام نشستماری اختی و بدمی از خواب پریدی و با تکون شددمی کشیقی لحظه نفس عمنیهم

هر .دی مسعود هم صدامو شنیحت.شمی پرونده رو کنار گذاشت و اومد پصدام بلند بود که سورن فورا
  . دوشون کنارم نشستن

  
  . یمنو ترسوند! حالت خوبه؟ : دی پرسی با نگرانسورن

  
 و خدا رو شکر کردم که دمی کشینفس راحت. بودنی عادگهی بار دنیا.  به دست هاش نگاه کردمدوباره

  . کابوس بودهیاون فقط 
  

اصال از .  ازش گرفتم اما نتونستم آب بخورموانویل. آب برگشتوانی لهی آشپزخونه و با ی رفت تومسعود
  . رفتی نمنییگلوم پا

  
  . کارا دست بردارنی از اگمی که مزاستی چنیبه خاطر هم.شمی واقعا دارم نگرانت مگهید – مسعود

  
  . دمی خواب بد دهی فقط -
  

  !می پریز خواب نم اینجوری ای ولمینی بیما هم کابوس م – سورن
  
  . ترسوندمتوندیببخش.   ِ منهی از بدشانسنمی ا-
  

  .میسورن، جمع کن ما هم بخواب.   خبیلیخ:  و گفت دی به موهاش کشی دستمسعود
  

 همش به قهی و تا چند دقدمی ترسیمن هنوز هم م.میدی خوابی چراغ اتاقو روشن گذاشت و همگمسعود
  . بعد هم خوابم بردقهیچند دق. نبودیداها خبر از اون صگهید.  کردمیاطراف نگاه م
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 دستم گرفته ی که مهراب بهم داده بود رو تویی از کتاب هایکی. مبل لم داده بودمی ، روییرای پذیتو

 ِ هر ری زیسیهمش عکس بود با جمالت کوتاه انگل.  خوندن نداشتی برایزیچ. زدمیبودم و ورق م
  . نشنده موقع ِ ورق زدن مواظب بودم تا صفحاتش کننی همی کتاب درب و داغون بود برایصحاف.عکس

  
 رهیچند لحظه بهش خ. رفتی ور ملشی فاصله سمت راست من نشسته بود و داشت با موبای با کممسعود

 دهی ورزی داد و بازوهای نشون مدی از حد سفشی بود که پوستش رو بدهی پوشی نفتی شرت آبی تهی.شدم
 ی تو شوهر مهمسعود ، اگه من دختر بودم ب:  زدم و گفتم یزی آمطنتید شلبخن.ومدنی به چشم مشتریش ب

  .کردم
  

 ی نگاه کرد و با لحنلشی بهم انداخت، بعد دوباره به موبای نگاهمی از ابروهاشو باال برد و نیکی مسعود
  . گرفتمیاتفاقا منم تو رو م:  احساس گفت یسرد و ب

  
   باشگاه؟یری چند ساعت میهفته ا.باستیز یزی انگرتی اندامت به طرز حگم،ی می جد-
  

  .ده  – مسعود
  
  . دست به کار شمدیمنم با!.  چه جالب -
  

  .میفتی راه مگهی ساعت ده ی– مسعود
  
  ! ؟ کجا؟ی چ-
  

  . اطراف شهرالش،ی ومی محمد دعوت مون کرده بری از دوستایک ی– مسعود
  
  ! دوست عمو محمد من و تو رو دعوت کرده؟-
  

مامانت هم گفته .منم که دعوتم.نایهمه هستن، از جمله بابات ا.که من و تو رو دعوت نکردهصرفا  – مسعود
  .ی کنه هنوز باهاشون قهری چون فکر مارمیتو رو حتما با خودم ب

  
  ! ست؟وونهی داروی نی ا-
  

  ! ؟ مامانت؟یک – مسعود
  
  .گمی حرف مفت نزن، دوست عمو محمدو م-
  

اونجور که من . دارهلی ما رو دعوت کرده دلی که چرا همه نیا.  بایآره تقر!.. آهــــان – مسعود
 نی و از ای روزا برن خواستگارنی گفت ممکنه همی ممیمر. از دختر ِ طرف خوشش اومدهوانی کدمیفهم

  .مزخرفات
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  .وانی خواد دخترشو بندازه به کیم. پس بگو-
  

 ی در کل موضوع اصلیما ها رو دعوت کرده ول رضای عقد نسترن و علی به بهونه ارویالبته . قایدق – مسعود
  .همونه که گفتم

  
من خودم اگه صد تا دختر ! وان؟ی خواد دخترشو بده به کی خاک بر سرش، مگه قحط الرجال اومده که م-

  . دادم تا خرجم کم بشهی نموانی دونه شو به کهیکور و کچل داشتم 
  

   نه؟ای یایبه هر حال م:  و گفت دی خندمسعود
  
  .کارمیمنم که ب. امروز جمعه ست.امیه م آر-
  

 نوع جن هست هی ی دونستی میراست:  انداختم و گفتم یبه کتاب نگاه. شدلشی دوباره سرگرم موبامسعود
   درخت داره؟ی سرش دو تا شاخه یکه رو

  
  . رو به مسعود گرفتم و عکس رو بهش نشون دادمکتابو

  
  ه؟ی واقعاروی نیا:  گفت دهی دی چندش آورزی انگار چ کهی با دقت به عکس نگاه کرد و با حالتمسعود

  
  .ننشی بی جهنم مرنی که میی کسایعنی. جهنم ِی آره، متنها تو-
  

  !! درخته؟ی سرش ِ واقعا شاخه ی که رویزیاون چ – مسعود
  
  . خشک شدهیول.  اوهوم-
  

  !.  کم سختههیباورش  – مسعود
  
  . دارهقتی اما حق-
  

 و جن و یریاصال از جن گ! ی حرفا نزننی از جمله مامانت از اهی بقیوقت جلو هی بهراد، نیبب – مسعود
 باهات برخورد ی اگهیجور د. ستنیچون اونا مثل من ن. نگویزی چشهی که به جن مربوط میزیخالصه هر چ

  . کننیم
  
  . کنمی میسع.  باشه-
  

  .می و راه افتادمی سه بعد از ظهر بود که کم کم آماده شدساعت
  
   کجاست؟اروی یالی وی گفت-
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  . باغی چایحوال – مسعود

  
  .کهی خب پس نزد-
  

  .رهیخوب جا نم.  داستان کرده منودای ِ جدنی ماشنی ایدنده :  به زور دنده رو عوض کرد و گفت مسعود
  
  ؟ی درستش کنی بری چرا نم-
  

موتورش هم .  کهتسی ننیتازه مشکلش فقط ا.اونم سه چهار بار، اما هر دفعه خراب شده. بردم – مسعود
  .مشکل داره

  
  . کننی اساسری تعمهی تا واست یندگیبده نما. الی خیب.هی خوبنی ماشی جدا؟ ول-
  

 منتظر ی قبلش هم نوبت بزنم و کلدیتازه با.  نکردنی کاری ولیندگی چند بار هم بردم نمانیا – مسعود
  .شمی کنم از شرش خالص می عوضش مگهیچند روز د.بمونم

  
  ؟یری بگی خوای مینیحاال چه ماش.دمشی خریاشتم ازت م اگه پول د-
  

  . نگرفتمیمیهنوز تصم:  زد و گفت یزی آمطنتی لبخند شمسعود
  
 که قهیبعد از چند دق.می شدی جاده خاکهی جلوتر وارد لومتری و دو سه کمیدی باغ رسی زود به چایلیخ
 اون اطراف شتری بالی که دو سه تا ومیدیس به تپه رهی باز شبی محوطه هی به می در حرکت بودیی سرباالیتو

 شده بود دهی کشی کوتاهواری داشت و دورش دی بزرگاطی که حالی ونی اولی رو جلونیمسعود ماش.نبود
  . بوددای پاطی بابا و عمو از داخل حنیماش.نگه داشت

  
   داخل؟ی بزننوی ماشی خوای م-
  

  .آره، بپر درو باز کن – مسعود
  
خوشبختانه . توارهی رو بنی مسعود باز کردم تا ماشی رو براالی ویمی و قدیو در ِ چوب شدم ادهی پنی ماشاز

  . رو صدا بزنمی نبود کسیاجیدر از قبل باز بود و احت
  
  . چفت و بست ِ ی بیلی خنجای نداشت، چون در ِ ای موردی زدی تو هم نمنوی اگه ماش-
  

  .شترهی بتشی امنینجوریباز ا – مسعود
  
  .  نشهی بازهی وقت خواستم صداش کنم ضاهی ه؟ی چاروی نی ایلی فامی راست-
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  .ستمیمطمئن ن.  بودییفکر کنم صفا – مسعود
  
 انی تا بمی مسعود زنگ زد و منتظر شدمیدی که رسیبه در ورود.می به طرف ساختمون راه افتادگهی همدبا

  . درو باز کنن
  
  .  دارمی حسهی -
  

  ؟یچه حس – مسعود
  
  . خجالتی هاهی تو مایزی چهی -
  

  !ی حسو داشته باشنی خوره ای ت نمافهی به قیول – مسعود
  
  !گمی می جد-
  

االن .  من خودم بارها بهت دقت کردم،یشی مثل لبو سرخ می کشی خجالت میخفه شو، تو وقت – مسعود
  .ی ایکامال عاد

  
  ! دونستمی واقعا ؟ نم-
  

 تیبا اون وضع. خودم بودیدودا هم سن و سال باباح. اومد و درو برامون باز کردیی آقاهی لحظه بعد چند
 درجه ی های که دکمه هاشو تا خرخره بسته بود، متوجه شدم از اون مذهبیراهنی و پلیبی و سشیِ ر
  .می و وارد خونه شدمی کردیباهاش سالم و احوالپرس.کهی
  

 ادی کردم اما زکیسالم علجلو رفتم و با همه شون .  جمع بودنییرای پذیهمه تو. بودی نسبتا بزرگی خونه
 وجه چیبه ه. دادمی به بابام هم دست مدی باینجوریچون ا.  نرفتم تا مجبور نشم بهشون دست بدمکینزد

 و در حضورش معذب دمی کشی دونم چرا از بابام خجالت مینم.ادی بشی پی حالتنیدوست نداشتم همچ
  !بودم

  
 اروی و نسترن و البته دختر ِ وانی و کرضای از علریه غهمه بودن ب.می مبل کنار هم نشستهی ی و مسعود رومن

  !نمشی خواست ببی دلم میلیکه خ
  

  بچه ها کجان؟ – مسعود
  

  . بزننی چرخهیرفتن اطراف  – مژگان عمه
  

 ی کردم اما حس می نگاه نمی بود و به کسنییمن سرم پا. عمه مژگان سکوت برقرار شدی از جمله بعد
  . کننیمکردم همه دارن به من نگاه 
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  گه؟یاسمت بهراد بود د. خب آقا بهراد:  سکوت رو شکست و گفت یی صفای بعد آقاهی ثانچند
  
  .  بله-
  

  .ی بودضی مردمیاز بابات شن! حالت خوب شد؟ – یی صفایآقا
  
  . نبودمضیمر.  نه-
  

حالت  انگار االن یول. ی کرددای پی روحی گفت ناراحتیآخه بابات م. خب خدا روشکر – یی صفایآقا
  .خوبه

  
در !.  بگهیزی چنی همچاروی نی داشت به ایلیاصال چه دل. شدمی که بابا بهش زده بود عصبانی حرفاز

 ی گاهنی همیستن،برای نزای چیلی خانی در جرنایبابا ا:  کردم خونسرد باشم گفتم ی می که سعیحال
 گهی دزیانش چی جرنی فرمود هم کهی روحیماریاون ب.شنی مریاوقات نسبت به مشکالت من دچار سوء تعب

  . بود که خوشبختانه مرتفع شدیا
  

  . الحمد اهللا – یی صفایآقا
  

 رو گرفته گهی و نسترن دست همدرضایعل. نکرددای برگشتن و اون بحث ادامه پهی لحظه نسترن و بقنیهم
  . ندارمیا ونهی ها می لوس بازنیاصال با ا!  تحمل بودرقابلی که غیکی من ی حرکتشون برانیبودن و ا

  
!  رو فراموش کردمی همه چوانی ِ کدنی ِ اما با دی چه شکلیی دختر ِ صفانمی بود تا ببنی به احواسم

 و بی شش جی از اون شلوارهاگهید. تا آسمون فرق کرده بودنی شناختم زمی که قبال میزیظاهرش با چ
هنوز زن .ده بودی لباس پوش"انسان وار" قتای بار حقنیا. نبودی عجق وجق خبری هاپی شرت تنگ و تیت

  . رو استاد کردهی بازلینگرفته ، زن ذل
  
 آدم یبرا. زدم محجبه بود،اونم از نوع خفنیهمون طور که حدس م. تعجب نکردمادی ِ دختره زدنی دبا

  . روش حساب کردشدی موانیکردن ِ ک
  

  ! سنگ خورده؟نی به کداموانیسر ِ ک:  به مسعود گفتم آروم
  

  ! نبودیختی رنی ادمشی قبل که دی دونم، دفه یمواال ن – مسعود
  

  .نی کنار من بشای عروس ِ گلم، بایب:  گفت می که عمه مرنهی خواست کنار مامانش بشی مدختره
  

  . ! کردمی تحمل مدیبا.  نبودی چاره ایول! باالرهی شنوم فشار خونم می جمالت رو منی ایوقت
  

  . نشستمی رفت و کنار عمه مردختره
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  !ن؟ی جواب مثبت رو گرفتیمگه به سالمت – مسعود
  

خانواده ها هم . مسعود جون، بچه ها حرفاشونو با هم زدنگهیبله د:  کرد و گفت ی دستشی پوانی کیبابا
  .فقط مونده رسم و رسومات. موافقن

  
  . شنری هم پیبه پا! یمونی ِ موندیچه پ. به به، مبارک باشه – مسعود

  
 لبخند اکتفا هی کردم تا نخندم و به ی خودمو کنترل میلیخ. نداختینده م مسعود منو به خی و حرفالحن

  .کردم
  

  . که حتما مبارکههی جان انقدر پسر خوبوانیممنون، ک – یی صفاخانم
  

  .ستی مهم نادی مشکل کوچولو داره که اونم زهیفقط .اون که صد در صد! بـــله – مسعود
  
 ی مسعود از اخالق هادی ترسیم. انگار اصال فشارش افتاد.د فورا رنگ عوض کروانی حرف مسعود، کنی ابا

 کردن ِ عی که از مسعود در ضای مخصوصا با شناختدم،ی ترسیمنم بودم م. البته حق هم داشت.گندش بگه
  . داشتمگرانید
  

   آقا مسعود؟یچه مشکل:  زد و گفت ی لبخندیی صفایآقا
  

 دختر خانوم ِ شما هیفقط کاف.که اونم راه حل داره.   ِی خرده مامانهی که نهیتنها مشکلش ا. یچیه – مسعود
 قربون صدقه ش بره، تا کسرهی بهش توجه کنه و دائما بهش برسه و تر و خشکش کنه و ی کافیبه اندازه 

  !ستنی نی ادهیچیبفهمه که مرد ها موجودات چنــــدان پ
  

 داشتن به ما چپ هی زدن اما بقی ای هم لبخند تصنعیی صفای خنده و خانم و آقاری زمی و مسعود زدمن
 بود و به ما نیی هم سرش پاوانیک.مخصوصا عمه مژگان که به خون ِ مسعود تشنه بود. کردنیچپ نگاه م

  .  کردینگاه نم
  
  .  بار من دست به کار شدمنیا

  
که  ی هم داره، جوریادی و محسنات زهی خوبیلی پسر خوانی کمی البته از حق نگذرگه،ی مسعود درست م-

 که به تر و خشک کردن ی مبرمازی بودن و نی ماماننیمثال به خاطر هم!  هاش هم پر از حسن ِبی عیحت
  . رو هم تجربه کننی بچه داری تونن از همون روز اول زندگیداره ، عروس خانوم م

  
ن که  اما انقدر بهمون چشم غره رفتمی بردی لذت ممی داشتوانی از دست انداختن کی و مسعود حسابمن

 یشخندیمنم بهش ن. به من نگاه کردیزیدآمی هم سرشو بلند کرد و با حالت تهدوانیک.می شدالی خی بگهید
  ! تونه بکنهی نمی غلطچی دونستم هی دادم چون ملیتحو

  
  گه؟یاسمت بهراد بود د. خب آقا بهراد:  سکوت رو شکست و گفت یی صفای بعد آقاهی ثانچند
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  .  بله-
  

  .ی بودضی مردمیاز بابات شن!  خوب شد؟حالت – یی صفایآقا
  
  . نبودمضیمر.  نه-
  

 انگار االن حالت یول. ی کرددای پی روحی گفت ناراحتیآخه بابات م. خب خدا روشکر – یی صفایآقا
  .خوبه

  
در !.  بگهیزی چنی همچاروی نی داشت به ایلیاصال چه دل. شدمی که بابا بهش زده بود عصبانی حرفاز

 ی گاهنی همیستن،برای نزای چیلی خانی در جرنایبابا ا: کردم خونسرد باشم گفتم  ی می که سعیحال
 گهی دزیانش چی جرنی هم که فرمودی روحیماریاون ب.شنی مریاوقات نسبت به مشکالت من دچار سوء تعب

  . بود که خوشبختانه مرتفع شدیا
  

  . الحمد اهللا – یی صفایآقا
  

 رو گرفته گهی و نسترن دست همدرضایعل. نکردداین بحث ادامه پ برگشتن و اوهی لحظه نسترن و بقنیهم
  . ندارمی اونهی ها می لوس بازنیاصال با ا!  تحمل بودرقابلی که غیکی من ی حرکتشون برانیبودن و ا

  
!  رو فراموش کردمی همه چوانی ِ کدنی ِ اما با دی چه شکلیی دختر ِ صفانمی بود تا ببنی به احواسم

 و بی شش جی از اون شلوارهاگهید. تا آسمون فرق کرده بودنی شناختم زمیکه قبال م یزیظاهرش با چ
هنوز زن .ده بودی لباس پوش"انسان وار" قتای بار حقنیا. نبودی عجق وجق خبری هاپی شرت تنگ و تیت

  . رو استاد کردهی بازلینگرفته ، زن ذل
  
 آدم یبرا.م محجبه بود،اونم از نوع خفن زدیهمون طور که حدس م. تعجب نکردمادی ِ دختره زدنی دبا

  . روش حساب کردشدی موانیکردن ِ ک
  

  ! سنگ خورده؟نی به کداموانیسر ِ ک:  به مسعود گفتم آروم
  

  ! نبودیختی رنی ادمشی قبل که دی دونم، دفه یواال نم – مسعود
  

  .نینار من بش کای عروس ِ گلم، بایب:  گفت می که عمه مرنهی خواست کنار مامانش بشی مدختره
  

  . ! کردمی تحمل مدیبا.  نبودی چاره ایول! باالرهی شنوم فشار خونم می جمالت رو منی ایوقت
  

  . نشستمی رفت و کنار عمه مردختره
  

  !ن؟ی جواب مثبت رو گرفتیمگه به سالمت – مسعود
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خانواده ها هم . مسعود جون، بچه ها حرفاشونو با هم زدنگهیبله د:  کرد و گفت ی دستشی پوانی کیبابا

  .فقط مونده رسم و رسومات. موافقن
  

  . شنری هم پیبه پا! یمونی ِ موندیچه پ. به به، مبارک باشه – مسعود
  

 لبخند اکتفا هی کردم تا نخندم و به ی خودمو کنترل میلیخ. نداختی مسعود منو به خنده می و حرفالحن
  .کردم

  
  . که حتما مبارکههی جان انقدر پسر خوبوانیممنون، ک – یی صفاخانم

  
  .ستی مهم نادی مشکل کوچولو داره که اونم زهیفقط .اون که صد در صد! بـــله – مسعود

  
 ی مسعود از اخالق هادی ترسیم. انگار اصال فشارش افتاد. فورا رنگ عوض کردوانی حرف مسعود، کنی ابا

 کردن ِ عی که از مسعود در ضای مخصوصا با شناختدم،ی ترسیمنم بودم م. البته حق هم داشت.گندش بگه
  . داشتمگرانید
  

   آقا مسعود؟یچه مشکل:  زد و گفت ی لبخندیی صفایآقا
  

 دختر خانوم ِ شما هیفقط کاف.که اونم راه حل داره.   ِی خرده مامانهی که نهیتنها مشکلش ا. یچیه – مسعود
 قربون صدقه ش بره، تا کسرهی  بهش توجه کنه و دائما بهش برسه و تر و خشکش کنه وی کافیبه اندازه 

  !ستنی نی ادهیچیبفهمه که مرد ها موجودات چنــــدان پ
  

 داشتن به ما چپ هی زدن اما بقی ای هم لبخند تصنعیی صفای خنده و خانم و آقاری زمی و مسعود زدمن
به ما  بود و نیی هم سرش پاوانیک.مخصوصا عمه مژگان که به خون ِ مسعود تشنه بود. کردنیچپ نگاه م

  .  کردینگاه نم
  
  .  بار من دست به کار شدمنیا

  
 که ی هم داره، جوریادی و محسنات زهی خوبیلی پسر خوانی کمی البته از حق نگذرگه،ی مسعود درست م-

 که به تر و خشک کردن ی مبرمازی بودن و نی ماماننیمثال به خاطر هم!  هاش هم پر از حسن ِبی عیحت
  . رو هم تجربه کننی بچه داریتونن از همون روز اول زندگ یداره ، عروس خانوم م

  
 اما انقدر بهمون چشم غره رفتن که می بردی لذت ممی داشتوانی از دست انداختن کی و مسعود حسابمن

 یشخندیمنم بهش ن. به من نگاه کردیزیدآمی هم سرشو بلند کرد و با حالت تهدوانیک.می شدالی خی بگهید
  ! تونه بکنهی نمی غلطچیونستم ه دی دادم چون ملیتحو
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 گاری خونه سیحس کردم اگه تو.دمی کشی مگاری تراس و داشتم سی که اومده بودم روشدی می اقهی دقچند
پس فردا انگ معتاد هم !  رقصهیمخصوصا بابا که نزده م. ادی بشن و صداشون دربتی اذهیبکشم ممکنه بق

  . یستیعتاد ن و ثابت کن که مای بگهی زنه، اونوقت دیبهم م
  

 از محفل شهیهم.دوست داشتم زودتر از اونجا برم.حوصله م سر رفته بود.شدی مکی کم کم داشت تارهوا
 یلی با مسعود و سورن هستم خیبرعکس، وقت.به نظرم واقعا کسل کننده اند.  متنفر بودمی خانوادگیها

  . گذرهیبهم خوش م
  

 خواستم دو سه ی بپره مگارمی سی بونکهی ایبرا.اطی حی گرفتم و پرتش کردم توگارمی کام رو از سنیآخر
 ی دونستم کی نداشتم و نمدیبه در د.دمی رو شنی درِ ورودی صداهوی صبر کنم بعد برم داخل که قهیدق

 و سر تا پامو برانداز کرد و لبخند سادی وادی که منو دنیهم. اومدوانیچند لحظه گذشت و ک.ادیداره م
  . زدیزی آمهیکنا

  
  . اومده رو بدونشی که برات پی قدر فرصت؟یرجذابی ، تا حاال بهت گفتم که کامال غانوی ک-
  
  کدوم فرصت؟.  ندارهیتینظرت برام اهم – وانیک
  
 هی که ادی مشی چند بار پتی بشرخی تاریمگه تو. دختر خانوم حاضر شده باهات ازدواج کنهنی که انی هم-

   بشه؟ی اشتباهنیدختر مرتکب همچ
  
 ی پدر و مادرت مهم نباشی کس، حتچی هی برایوقت. کنمیدرکت م:  و گفت دی بار بلندتر خندنی اوانیک

  . ِیعی حرفا طبنیگفتن ِ ا
  

  ! که نزنمشرمی خودمو بگی کردم جلوی می سعیلی م کرد و خی عصبی آخرش حسابی جمله
  
 زتی که غرانمی بی م؟یچاما تو . خودمو دارمیزندگ. ستمی نگرانی خوشبختانه من مثل تو محتاج توجه د-

  .بدجور واسه ازدواج بهت فشار اوردن
  
اما من جلوش گارد .واری ، بعد محکم هلم داد به طرف د"خفه شو" حرف من از کوره در رفت و گفت نی ابا

 یبا خونسرد. اعصابشو خرد کنمشتریفقط دوست داشتم ب. نداشتمی کتک کارینگرفتم چون اصال حوصله 
  ؟ی منو بزنی خوای مه؟یچ :  زدم و گفتمیلبخند

  
   تونم؟ی نمی کنیفکر م:  گفت تی عصبانبا
  
  . کنمی من اصال به تو فکر نم-
  

 خواستم با مشت جوابشو یم. م کرده بودی واقعا عصبگهید. سمت در تا برم داخل که دوباره هلم دادرفتم
 و محکم ی جدی که با لحندمی مسعود رو شنی صداامی فرصت بشه از خجالتش دربنکهیبدم اما قبل از ا

  ؟ی کنی می چه غلطی داروان،یک: گفت 
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 یبعدا م. می زدی گپ پسرونه مهی با هم می،داشتیچیه:  چشم از من برداره گفت نکهی هم بدون ِ اوانیک
  .نمتیب

  
  . جمله از کنار مسعود رد شد و رفت داخلنی از گفتن ابعد

  
  ن؟ی گفت ای میچ – مسعود

  
  .می گرفت بود که حالشوی شاک-
  

  !چه حساس – مسعود
  
 ی هم کلیاون نسترن عوض."دودکش" جمع به من گفت؛ اسمتو گذاشتم ی جلودی رفته عادشی -

  !نی حاال ببرم،ی گیحال ِ جفتشونو م.دیخند
  

  . هنوز مونده تا بزرگ شننای ا؟ی داریادی زیحال و حوصله . ولشون کن بابا – مسعود
  
  .دوست داشتم پاشم لهش کنم.  کردی با حرص منو نگاه موانی کتمام مدت. داخلمی مسعود برگشتبا
  
 یگرچه اگه کوفت م.  شام بمونم بعد برمی گرفتم برامی خواستم برگردم خونه اما با اصرار مسعود تصمیم

  !خوردم بهتر از اون شام بود
  

 غذا اطی حیتو شد که نی خنک تر از خونه بود، قرار بر ارونی بیچون هوا. ِ هشت شب بودکی نزدساعت
 داشت بهم یلیخ. ساعت هم زودتر تموم بشه و از اونجا برممی کردم که اون نی می شمارهیثان.میبخور

  . گذشتیسخت م
  

 گهی رفتم تا دی نمششونی بودم و عمدا پستادهی پنجره ایمن داخل خونه، جلو. جمع بودناطی حی توهمه
 م یخواستم بهشون ملحق بشم که گوش.م کرد شام صدای برایی صفایآقا.ادی نشی مون پنی هم بیبحث

  .  جواب دادمیشماره ش ناشناس بود ول.  نگاه کردملمی موبایبه صفحه .زنگ خورد
  
   بله ؟-
  

   ماکان؟یآقا.الو ، سالم:  گفت ری تاخهی که با چند ثاندمی مرد رو شنهی یصدا
  
  . بله، خودمم-
  
  . گرفتمیاعراب دی به اسم مجیی آقاهی من شماره تونو از دی ببخش-
  
  امرتون؟.  بله بله-
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  . زنمی حرف ممی صدام کرد که با اشاره بهش فهموندم دارم با گوشیی صفای ِ حرف زدن دوباره آقاموقع

  
  .  مزاحمتون شدمی چه کاری برانی دونیحتما خودتون م.  دونم از کجا شروع کنمی واال نم-
  
  .شمی ممنون منی بهم بدکی کوچحی توضهی اگه ی بله ول-
  
 نیا. اما دوستتون بهمون گفت که کار جن هاستمی روح مزاحم طرفهی با می کردی فکر ملیما اوا.  حتما-

  .شد که با شما تماس گرفتم
  
  ه؟ی اسم شما چد،ی ببخش-
  
  . فرومند-
  
 شهی تا نظر بدم اما منمی حتما خونه تونو ببدیهر چند من با!  گنگ بودیلی خحاتتونی فرومند توضی آقا-
   زنه؟ی مبی آسی به کشتری خانواده تون بی موجود، تونی انیگب

  
 هاش تی هر روز هم آزار و اذنکهیمن، همسرم و پسر ِ دو ساله م، و ا.  گفت به همه مونشهیم – فرومند
  .شنی مشتریدارن ب

  
فا شما هم لط. کنمی موی تماس تونو سیشماره .نمتونی حتما ببدیهمونطور که گفتم من با. متوجه شدم-

  .نیآدرس خونه تونو برام بفرست
  

  ن؟یاری مفی تشریفقط، شما ک. چشم – فرومند
  
  .ستی نیالبته اگه مشکل.  فردا غروب-
  

  .میمنتظرتون.  خوبهیلیخ – فرومند
  
  . فعال خدافظ-
  

  .خد انگهدار – فرومند
  
 ازشون رمی خاطر تاخبه.هی بقشی گذاشتم و رفتم پبمی جی تولموی مکالمه مون تموم شد موبانکهی محض ابه

 ذهنم یداشتم تو. فرومند بودیسر سفره تمام حواسم به حرفا.  کردم و کنار مسعود نشستمیعذرخواه
 ی مبی خانواده آسیضا که جن ها به تمام اعفتهی می چه اتفاقنمی کردم تا ببی مهراب رو مرور میدرس ها

 رو ی راحتسی دادم که کیاشه و احتمال م تونه داشته بی نمشتری بلی مورد دو سه تا دلنیعمدتا ا.زنن
  .پشت سر بذارم
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 نمونده بود که یزی افتاد وسط سفره و چکی سنگ نسبتا کوچهی دمی آن دکی حواسم به کار بود که همچنان
  .از طرف باغ.  از پشت ِ سر ِ من و مسعود پرتاب شدقایسنگ دق. از ظرف ها رو بشکنهیکی
  

 از جاش پا شد یی صفایآقا. دنی رسی به نظر می عصبانیی و خانوم صفاآقا.می به اون سمت نگاه کردهمه
 قبل ی بار سنگش بزرگتر از دفعه نیا. سفرهی افتاد توگهی سنگ دهی بعد ی اهی بوده اما ثانی کار کنهیتا بب
  .بود

  
 هیر ک سنگ انداختن ها کانی انهی تا بره و ببدی کفش هاشو پوشیی صفای اعتراض همه بلند شد و آقایصدا
  . افتاد وسط سفرهگهی سنگ دهیکه 

  
  .هی دونم کار کیمن م. یی صفای آقادینیلطفا بش:  ِ من جا افتاد و گفتم ی لحظه تازه دو زارنیهم
  
 و رفتم سمت درخت دمیکفشامو پوش.ختمیر) خورشت( بشقاب برداشتم و توش چند قاشق برنج و خورش هی

 و دهی کنن رسی می که اونجا زندگیی غذا به جن های بودمیفهم.شدی که سنگ ها پرتاب میی باغ، جایها
 نداشتم با وست درختا گذاشتم و فورا برگشتم، اصال دکیبشقاب رو نزد.نهیعلت انداختن سنگ ها هم هم

  !شهی مدای پی جنگل ها همه نوعیچون تو.  رو به رو بشمیکس
  

  . برگشتم و سرگرم خوردن شدمدوباره
  

  ! بوده باشه هایزی چیوونی کنم کار ِ حیفکر نمبهراد جان،  – یی صفایآقا
  
  .نطوری منم هم-
  

  . رو باز نکردمهی نزنم، منم براش قضی مسعود بهم گفته بود در مورد جن حرفچون
  

  . دوباره بلند شد تا بره اون سمتیی صفایآقا
  
  .دی کنم اون طرف نری مشنهادیمن پ ! دی ببخش-
  

  . حتما قصد مزاحمت داشته! سط سفره مون سنگ انداخته نفر وهی ؟ی چیآخه برا – یی صفایآقا
  

  ام؟ی منم باهات بی خوایم. بندازهی نگاههیآره بهراد جون، بهتره  – محمد عمو
  

  . نه – یی صفایآقا
  
 که بعد از اون سنگ هم دینی بیم. خواستن که من براشون گذاشتمیاونا غذا م. دی نردی شنوی از من م-

  ! مونهی نمی مشکلگهید. ننداختن
  

  !شهی نمری سیوونی حچی ه،یختی هم که تو ریی ذره غذاهیآخه بهراد جان با اون  – مژگان عمه
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  . از اون غذا بخورهی کسستیدر ضمن قرار ن. ستی اونجا نیوونی ح-
  

مسعود هم دو سه تا .  بدمحی براشون توضشتریاحساس کردم توقع دارن ب. با تعجب به من نگاه کردنهمه
 از یی صفای آقاینجوریالاقل ا. دادم بهشون بگم و قائله رو ختم کنمحی نگم اما ترجیزیه چسرفه کرد ک

  .شدیرفتن به اونجا منصرف م
  
 ما استفاده ی غذایچون از بو.  کننی می قسمت از جنگل ها معموال جن ها زندگنی ای تون،ی دونی م-
 نبود ندی شما هم خوشای برانایقی: ) امه دادم با لبخند اد.( می کم براشون ببرهی کنن ، سنگ انداختن که یم

.  نداشته باشنی اون طرف ممکنه باهاتون برخورد دوستانه انیاگرم االن شما بر.انیکه خودشون جلو ب
  !دی دونی خودتون مگهید
  

  .رمی گیبعدا حالتو م:  لب گفت ری زمسعود
  

  . کردنیهمه بهت زده به من نگاه م.  سر جاش نشستیی صفایآقا
  
 تونن واسه آدم یجن ها اصال نم ! ونی خانوما ، آقا؟یگیچرا چرت و پرت م:  و گفت دی خندوانی کهوی

چه برسه به غذا و ).   و گفت دی خندزیطعنه آم. ( بشنکی تونن به آدم نزدی نمیحت.دردسر درست کنن
  !اتی چرندنیا

  
 محکم به طرف رم،یبشه جلوشو بگ فرصت نکهی که وسط سفره افتاده بود رو برداشت و قبل از ای سنگبعد

 پرتاب شد و با شتاب خورد وانی از همون سمت، به طرف کی که سنگدی طول نکشی اهیثان.درختا پرت کرد
  . سرشیتو
  
 عمه ی هاغی وسط جنیا. آه و ناله ش بلند شد و همه به هول و وال افتادنوان،ی برخورد سنگ به سر کبا

 شده بود و تمام ری سرازوانیخون از سر ک.  کردی پسرم پسرم می واقعا رو اعصاب ِ همه بود و همیمر
  .صورتشو گرفته بود

  
مجبور شدن .  شده بود واسه خودشی هم که تن ِ لشوانیک.مارستانی داد که ببرنش بشنهادی پوانی کیبابا

  !.  بلندش کننیدو سه نفر
  

 یهمه بد فرم بهم نگاه م.دی رسهیق که صداش به گوش بی جوررم،ی خنده مو بگی تونستم جلوی اصال نممن
  ! توئهریهمش تقص! بهراد نخند: عمه مژگان با توپ و تشر گفت . کرد

  
در ضمن من که .رمی گی مدهی حرفتونو نشننیا:  گفتم رمی خنده مو بگی کردم جلوی می که سعی حالدر

  . گردنی برم انتقامی باشن بازم برادهی دبیتازه اگه آس. نی نداشته باشیگفتم باهاشون کار
  

  . جواب بدم ازشون دور شدمنکهی ای و برادمی شنلموی زنگ موبای صدانی حنیهم
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   بله ؟-
  

   تو؟ییالو ، بهراد کجا – سورن
  
  . باغی چامیاومد.  با مسعود ام-
  

  ! مرده؟یکس! ادی و داد مغی جی صدانم،انگاری بسایوا. ن؟یچرا به من نگفت! ی نامردیلیخ – سورن
  

  ؟ی داشتیکار.  کنمی مفیبعدا برات تعر. نمردهیه ، کس ن- . دمیخند
  

 بهم ی تونیم.فردا هم دادگاه دارم.  خونه ت جا گذاشتمی از پرونده هامو توی سرهی. آره – سورن
  رم؟ی ازت بگامی بای شون یبرسون

  
  .ارمشونی برات مگهی ساعت دمی تا نم،ی گردی برممی دارگهی االن د-
  

  ؟ی نداریاردستت درد نکنه، ک – سورن
  
  . نه ، فعال-
  

 رفتن یخانوما هم داشتن م.مارستانی برن بی رو موانی بابا دارن کنی با ماشدمید.  مسعودشی پبرگشتم
  ؟یخوب:  بهم انداخت و گفت ی نگاه چپهیمسعود .داخل

  
  .ممنون:  دونم چرا خندم گرفت و جواب دادم ی بود اما نمی جدیلی ظاهرش خنکهی ابا
  

  . زهی آمدیحس کردم حالتش تهد. تکون داددیی تای آروم به نشونه یلی سرشو خاونم
  
  . من نبودری مسعود ، باور کن تقص-
  

  ! نگفتمیزیمنم که چ – مسعود
  
  . هی جورهی ت افهی آخه ق-
  

   ِ؟یچجور – مسعود
  
  سورنی چند تا از پرونده هاهی. زودتر خودمو برسونم خونهدی من بایراست. ی ذره ترسناک شدهی -

  .فردا الزمشون داره.دستمه
  

  . ندارمی کارنجای اگهیمنم د.می ریبا هم م. باشه – مسعود
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برگشتم سمت صدا و ! " آقا بهراد" نفر گفت هی که دمی سوار بشم شننکهی قبل از ای ولنی سمت ِ ماشمیرفت
  . ِوانی نامزد ِ کدمید
  
  .  .تیالبد اومده گله و شکا.  بابایا:  مسعود گفتم به
  

  . کندیی گفت تو فقط تایهر چ!  ها ی باهاش کل کل نکنی ولگه،ی می چنیاشکال نداره، برو بب – ودمسع
  
  . باشه-
  
  . فاصله گرفتم و جلو رفتمنی ماشاز
  
  !ن؟ی بله، کارم داشت-
  

 و دی جلو کشی ش رو کمی موهاش اصال معلوم نبود اما روسرنکهی ناراحت باشه،با اای ی عصبومدی نمبهش
  . مرتبش کرد

  
   که اون سنگ انداختن ها کار ِ اجنه ست؟نیدی فهمی خواستم بپرسم شما چجوری من مد،ی ببخش-
  
  ! ازم بپرسهی سوالنی به ذهنم خطور نکرده بود که بخواد همچی ذره ای حتطی اون شرایتو
  
  هم از حضرت محمد هست که اونثی حدهی. مورد چند تا کتاب خوندمنیدر ا.  کنمی بله ، خواهش م-

  . افتادادمیلحظه 
  
  !ن؟ی فقط هم-
  
  . گهی بله د-
  
 ادتونی مطالبو نی ای که همه دی با هوش ایادی هم زدیشا! نی با دقت خوندیلی کتاب ها رو خنکهی مثل ا-

  . مونده
  
  . ذهنم حک شدنی تونی همیچون برام جالب بودن برا.  خب-
  
  اون کتاب ها رو بپرسم؟ تونم اسم یم. ِی کنم موضوع ِ جالبی اتفاقا منم فکر م-
  
 که در مورد ی احمقانه ایمخصوصا با اون جمله .  در کار نبودی جوابشو بدم چون کتابی دونستم چینم

 ی از مسعود می و خالص ولرمی خواست بگم جن گیدلم م!  پوکم گفتمی کله یحک شدن مطلب تو
  .دی رسی موضوع به گوش بابا و مامانم منی ادینبا. دمیترس

  
  . بودن،شرمندهای چادی نمادمی قیدق.  دو سه تا عنوان مردد امنی واال االن ب. ام-
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  . دوست داشتم بدونمیلی شد، خفی ح-
  
   تونم برم؟ی االن من مد،ی ببخش-
  
  .نیشرمنده معطل شد. دیی بله بله، بفرما-
  
  . کنمی خواهش م-
  
 قبل ِ حرف زدن فکر ادی مشی کم پ.نی ناراحت نشوانی کیاز حرفا:  گفت نی خواستم برگردم طرف ماشتا

  .کنه
  
  .خدافظ. عادت کردمگهی سالها دنی ایتو.  نه، ناراحت نشدم-
  
  .می شدم و راه افتادنی زود سوار ماشیلیخ
  

  ! بود؟یاز دستت شاک – مسعود
  
 چطور حاضر ی خوبنی دونم، دختر به ایواقعا من نم. حرفانی و از ای دونستی گفت از کجا میم.  نه بابا-

  ه؟یاسمش چ!.  ازدواج کنهوانیشده با ک
  

  .دایفکر کنم ش – مسعود
  

 که مربوط یزیبهراد ، من به تو نگفتم در مورد جن و هر چ:  بعد مسعود گفت هی حاکم شد و چند ثانسکوت
   نگو؟یزی چشهیبه جن م

  
  .و بشکنن نداختن تا سر ِ تک تک مونیوگرنه انقدر سنگ م. اون لحظه مجبور بودمیول.ی چرا ، گفت-
  

 که چرا اون جمالت کارشناسانه رو در مورد جن نهیحرف ِ من ا:  گفتی بار با لحن محکم ترنی امسعود
   ها؟،یگفت

  
  . خواست بره طرفشونی میی صفااروی نی آخه ا-
  

اصال به تو !  برهی ذاشتیخب م:  گفت ی بلندتری با صدادی رسی به نظر می واقعا عصبانگهی که دمسعود
 تو رو ی کاراکسرهی مــن مجبورم ،ینی بی بار ننه باباتو نمهی تو که خبر مرگت صد سال چه مربوط؟

  . کنمهیواسشون توج
  

  . بزنم تو:  دهنم بلند کرد و گفت ی خواست بزنه توی که انگار می دست ِ راستشو با حالتبعد
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  !نه نه ، تو رو خدا ،غلط کردم:  گفتم عی سرمنم
  

  .  از زدن منصرف شد و دوباره فرمون رو گرفتدمید که ی بودم به صندلدهیچسب
  

و اّلا اگه اون بهراد بود و تو . بودوانی که خورد کی و اونی تو بهرادیشانس اورد. یشانس اورد – مسعود
  . زدمت که دندون سالم برات نمونهی می جورهی وان،یک
  
   مسعود ، حالت خوبه؟-
  

  . زنمتیرس ، نمنت.ریتو هم انقدر ژست نگ. آره بابا – مسعود
  
  . یشی وقتا جداً ترسناک می بعض-
  

.  سکته کردن یدی دهوی! ی حرف بزنزای چنی مامان و بابات از ای جلونمی نبگهیبهراد، د! خفه شو – مسعود
  . و درستش کنایاونوقت ب

  
   کنمی می باشه، سع-
  

نم اما من قبول نکردم،  سورن برسوی خواست تا خونه یالبته م. منو تا خونه رسوند و زود رفتمسعود
  ! بزنه دک و دهنمو خرد کنهی جدی راه جدی دفعه تونی ادمیترس

  
 خونه شون پارک ی جلونیدو سه تا ماش. مهمون داشتنای بار گونیا.   باز بودشهی مثل همهی همسایالی ِ ودر

  . زدنی حرف مگهی در با همدیشده بود و چند تا بچه ها داشتن جلو
  
  ! ، آقادیببخش:  نفر گفت هیخونه رو باز کردم که  انداختم و در دیکل
  
 سمت ومدی داشت می ولدمی خواست وانمود کنم صداشو نشنیدلم م. صداش اعصابم خرد شددنی شنبا

  . رقمه نتونستم فرار کنمچیه.من
  

  .سالم:  اومد و گفت جلو
  
  !باز گربه تون گم شده؟. سالمکی عل-
  
  . کنمیون عذرخواهنه ، اومدم بابت اون شب ازت – گانهی
  
  . کنمیخواهش م. ستی نیمسئله . اومدادمی. آهان!  کدوم شب؟-
  

  .  لحظههی د،یببخش:  درو ببندم که دوباره گفت خواستم
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   بله؟-
  
  . دیی بفرمام،ی داریما امشب نذر – گانهی
  

 اما رهی مگهی راحت شده بود که دالمیخ.ظرف رو گرفتم و ازش تشکر کردم. غذا رو به طرفم گرفتظرف
  !. ول کن نبود

  
  . !من فراموش کردم اسمتونو پرسم – گانهی
  
  . ماکان هستم-
  
  .آقا ماکان! ا ، چه جالب – گانهی
  
  ! مهیلی ماکان فام-
  
  ه؟ی چکتونیواقعا ؟ خب اسم کوچ – گانهی
  
  !د؟ی صدا کنکی منو با اسم کوچنی خوای م-
  

  . خواستم بدونمینجورینه، هم:  و گفت دیخند
  

 یکار. یممنون بابت نذر:  دادم و گفتم لشی لبخند تحوهیفقط .دمی دی نمی بهش نگفتم چون لزومعمدا
  د؟یندار

  
 د،یری که کنارتون بود گفت که شما جن گییاون روز اون آقا. مزاحم شدم دیچرا چرا، البته ببخش – گانهی

  آره؟
  
   چطور مگه؟-
  
   نه؟ای دیهست – گانهی
  
  !ن؟ که هستم، امرتودی فرض کن-
  
  شه؟ی می چرشی تعبنمی به شما بگم ببامی شد که گفتم بنی ادم،ی دی خوابهی شبیمن د – گانهی
  
 می کاری خواب تو حوزه ری هم باشم ، تعبریچون فرضا اگه من جن گ. کنمی تونم کمکیشرمنده ، من نم-
  .ستین
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بعد زنگ . خونه مون امی که تودمی من خواب دن،ینیبب. شهی خواب من مربوط به جن منیآخه ا – گانهی
.  بوددهی هم پوشی مشکی پالتوهی.سادهی دم ِ در وایکلی هی آقاهی دمی در دیاومدم جلو.خونه مونو زدن

 انگشتر داد و گفت هیبعد بهم . !  حرفشنی از ادمی خواب اصال نترسیبهم گفت من جن ام،جالبه که من تو
  . شناختمشی خواب انگار می تویبود ول ی کاروی ستی نادمیاالن .  نفرهی ببر بده به نویا

  
  ارو؟ی به نی آخرش انگشترو داد-
  
  ! رفتهادمی خوابمو ی هی کنم، بقیآره فکر م – گانهی
  

 انگشتر نیهم! ا :  که باهاش ظرف غذا رو گرفته بودم اشاره کرد و گفت ی به دستجانی لحظه با هنیهم
  !شت اشاره تونه انگی که توینیهم!  گمی بود، به خدا راست ماههیس
  
 کردم صرفا یحس م. تونستم بهش اعتماد کنمی دونم چرا نمینم!  نه ای دونستم حرفاشو باور کنم ینم

 دی کردم که اگه راست بگه شای هم فکر منی حال به انیدر ع. زنهی حرفا رو منی جلب توجه داره ایبرا
  ! خودمی هشدار براهی هم دی شاای.  باشهیموضوع مهم

  
 گفت در نود و نه درصد موارد جن شهی جور خواب ها معموال گمراه کننده اند اما منیا.  بگمی واال چ-
 روح شونو از جسم شون جدا ی تونن ارادی که مییجن ها. زننی میی کارانی بد دست به همچیها

 همونطور.  کمهیلیتعدادشون خ. شنی محسوب مومی خودشون مدیای دنی جور جن ها تونیدر واقع ا.کنن
 نفر بشن و با روحش هی تونن وارد خواب ی که راحت مییکسا. آدما انگشت شمارننی جور افراد بنیه اک

 که گنی مونی روحانی اما همه ستی دست خود ِ آدم نزای چیلی خواب خی دونم تویالبته م.  رنیارتباط بگ
 ی ِ که خودشون نمیر ، کاکارا نیچون ا. رو جا به جا کردیامی پای ءی خواب شی جن ها توی برادینبا

 ی وقتا هم میبعض. ادهی کارشون زنی الی خوان شناخته بشن و خالصه دالی مثال نمایتونن انجام بدن 
  .خوان از بار گناهش فرار کنن

  
   من گناه کردم؟یعن ی– گانهی
  
ه و  در کار نبوده باشی هم اصال جندیشا. خود ِ آدمهلی تخی خواب ها ساخته شتری بیول.  امکانش هست-

  !نی باشدهی خواب رو دنی که اون روز دوستم بهتون زد ایشما به خاطر حرف
  
 که الاقل یمثال جور. دمی دی خواب می اگهی جور ددیآخه اگه به خاطر حرف اون آقا بود با – گانهی

 نی همچهی ای. نی خوابم بوده باشی شما توای که در مورد شما باشه یزیخودمم بهش فکر کرده باشم، چ
  !م شما نشده بودی اصال متوجه انگشترهاشی چند لحظه پنی من تا همدیباور کن. ییازیچ
  
 ری مسلما غنی کرده باشی چون اگرم کارد،ی موضوع نکننی اری فکر خودتونو درگادی کنم زی مشنهادی پ-

ورد  منی به خاطر ادمی منانیمن بهتون اطم.رهی گی رو در نظر مزای چنیبه هر حال خدا ا.  بودهیاراد
  .مجازاتتون نکنن

  
  !نی اوردرونی بی رو از نگرانیواقعا دستتون درد نکنه، خانواده ا:  تمسخر گفت با
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  ست؟ی نیامر. کنمی خواهش م-
  
  . مزاحم شدمدینه ممنون، ببخش – گانهی
  
  . به سالمت-
  

رن رو برداشتم  سوی هال و پرونده های رفتم توعیسر.رهی درو بستم که هوس نکنه دوباره مخمو کار بگفورا
  .رونیو از خونه زدم ب

  
  ه؟یک : دی پرسفونیزنگ زدم و سورن از پشت آ.دمی و زود رسکهی نزدیلی سورن خی رو شکر خونه خدا

  
  . باز کن ، بهرادم-
  

  .ی بهراد، آروم درو ببند صاحبخونه م نفهمه اومدنیبب – سورن
  
  . باشه ، حواسم هست-
  

 ِ و اطی در ِ حی رو به روقای سورن دقیدر ِ آپارتمان صاحبخونه . درو زد و منم آروم رفتم داخلسورن
در کل .  هم کف ِیآپارتمان سورن طبقه . بابا رو دور زدنی ای خونه دی سورن بای رفتن به خونه یبرا

  !! ِضول فدای و صابخونه ش هم شدستی نری ِ که نورگنی داره، فقط مشکلش ای خوبیخونه 
  

  .  مهمون دارهدمی در خونه ش بود و فهمی هم جلوگهی کفش دهی. دم در منتظرم بودسورن
  
   ِ ته؟شی پی سالم ، کس-
  

  دت؟ی نداروی نیآره سامان ِ ، ا. کیعل – سورن
  
   نه ، مگه چه شده ؟-
  

  . قدغن ِشتری مهمون بهی ی شبگهیم –.  دیخند
  

جلو رفتم و .م بغل کرده بود که بچه ش هدمی دییرای پذیسامان رو تو. ها رو بهش دادم و رفتم توپرونده
  .  بحث رو با سورن ادامه دادمنی همی براادیچون کال از سامان خوشم نم. کردمکیباهاش سالم عل

  
  !اد؟ی به اون چه که واسه تو چند تا مهمون م-
  

 دادم ی پول آب رو بهش می هیفقط امروز که داشتم سهم. کردم بابا، به تعداد کار ندارهیشوخ – سورن
  .ی بدشتری بدی بود که بانیمنظورش ا.  حرفانی و ای مهمون داریلی تو خبهم گفت
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  ؟ی بهش داد-
  

  !معلومِ که نه، مگه خرم – سورن
  

  خب بهراد، چه خبر؟:  سورن که تموم شد سامان گفت حرف
  
  .ی سالمت-
  

 یلیخجو . تونستم راحت با سورن حرف بزنمیبه خاطر حضور سامان ، نم. سکوت برقرار شدهی ثانچند
 خالص شدن از یبرا. زدی کلمه هم حرف نمهی گرفته بود، یسورن هم اون لحظه الل مون.  شده بودنیسنگ

  ؟ی گذاشتیاسم ِ پسرتو چ: اون فضا گفتم 
  

  .یمان – سامان
  

  . سورنا که با من ست بشه، قبول نکردندیمن گفتم بذار. ِی اسم مزخرفیلیخ – سورن
  

  !دیا هم جورچقدر هم که شما دو تا ب – سامان
  

  .ینی بیبذار بزرگ شه، اون موقع م.االن تازه اولشه – سورن
  

  .داستی که نکوست از بهارش پیسال – سامان
  
  .ادی ازش خوشش مشتری بشهی بزرگ تر می مونه، آدم هر چی ِ کله پاچه منیع. کال خصلت ِ سورن ِنی ا-
  

  . مخلصم،یمرس – سورن
  
  . کنمی خواهش م-
  

 ی نهی پشتش به من بود و سرشو چسبونده بود به سقای چون دقنمی تونستم ببیو نم ری صورت ِ مانمن
  . نمی شو ببافهی خواست قیدلم م.سامان

  
  !یِ چه شکلنمی زحمت برش گردون من ببی سامان، ب-
  

 کم نق هی سامان برش گردوند رو به من، یوقت. و حال و حوصله ندارهادی خوابش میلی بود پسره خمشخص
پسره . نمی کوتاه تونستم صورتشو ببی هی اون چند ثانیاما تو. بغلش کردی دوباره همون شکلنیهم یزد برا

  . ِ سورن بود، مخصوصا رنگ چشم ها و حالت لباشیکپ
  
  ! ِ هم اندهی شبیلیخ.  سورنانی ذاشتی اسمشو مدی باگه،ی به نظرم سورن راست م-
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  ؟یجد – سامان

  
  .شنی بزنه با هم عوض مزی رنگ تمهیاگه موهاشو هم . ِ سورن ِتی رای به جان تو ، کپ-
  

  . تا کله شو رنگ کنمارشیسامان ، فردا ب – سورن
  

اصال چشم .  هم سرشو به سمت مخالف چرخوندی حرکتش ، ماننیبا ا. جلو رفت و کنار سامان نشستسورن
 ِ نی عیول.  سوختی حتما دلم براش مزدی رو نمیطانیاگه سورن اون لبخند ش!  ِ سورن رو نداشتدنید
 نی بچه ست ایتکال آن.  کننی بودم که بچه ها از سورن فرار مدهی هم دگهیچند بار د. هم نبودالشیخ

  .بشر
  

 کرد بچگانه جلوه ش بده به ی می که سعی بار سمت راست سامان نشست و با لحن احمقانه انی اسورن
  .بذار لپ تو بوس کنم:  گفت یمان
  

  . هم دوباره سرشو به سمت مخالف چرخوندیمان. بوس رو دراوردی هم صدا سه چهار بار پشت سربعد
  
  .ادی نکن، حتما خوشش نمتشی سورن بچه رو اذ-
  

 ِ بچه غی جهوی ی خواد ببوستش ولیمن فکر کردم م. کردکی نزدی و سرشو به سر ِ مان"باشه" گفت سورن
  . رو گاز گرفتهی که گوش ِ ماندمیتازه فهم. کنار من نشستلکسی ریلی و خدیسورن هم خند.بلند شد

  
  . شدی کم به سورن غر غر کرد و سرگرم آروم کردن ِ مانهی سامان

  
  ؟یماری سورن، تو ب-
  

  !ادی دونم چرا بچه ها از من خوششون نمینم – دیخند
  
  .ومدی منم بودم خوشم نمگه،ی کارات ِ دنی به خاطر هم-
  

  .ومدیقبلش هم خوشش نم.رفتم بود که گازش گی بارنی اولنیباور کن ا – سورن
  
  . ترسهی ِ که ازت منی ِ، ادی ت پلافهی کال ق-
  

  !ی کنی بمونم بچه مو هالک مگهی دقهیدو دق. میری ممیخب ، ما دار – سامان
  

).  و رفت سمت سامان دیخند. ( ادی ازش خوشم نمار،ی رو نقهی بعدم اون عتیدفعه .یخوش اومد – سورن
  .سش کنمفقط قبل رفتن بذار من بو
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  ! زنم تو دهنت هایخفه شو، م – سامان
  

  .خدافظ. برو. ندارمشیباشه بابا، کار – سورن
  

  .می صبح با هم حرف زدیکای کردم و تا نزدفی سورن تعری رو برای مهمونی از رفتن ِ سامان ، ماجرابعد
  

 و مزخرف دهیچی پی پرونده هی دفتر مشغول ی منم تمام مدت تو،ی از صبح رفته بود دادگسترسورن
 کردم تا ی منیی رو باال و پای بود که دو ساعت داشتم کتاب حقوق مدنی پاطیانقدر پرونده ش قاط.بودم

  . برسمی اجهی نتهی اون همه ماده به نی بالخره تونستم بنکهیا
  

  ! بشهری ِ، ممکنه دازدهیساعت ! ؟ی دادگسترنیریشما نم:  وارد اتاق شد و گفت ی معظمیآقا
  
  . ِ کوچولو داشتم که به حمد خدا حل شدری گهی.رمیالن م چشم، ا-
  

سورن . خورهی از دست من حرص میلی کنم، خیواقعا درکش م.  و رفتدی کشیقی نفس عمی معظمیآقا
  . دست اون ِیفری کی پرونده هاشتری بنی همی کنه، برای تر از من کار معی بهتر و سریلیخ
  
 رسوندم ی پرونده رو مدیفقط با.ن روز کارم چندان سخت نبوداو. شدمی دادگستری برداشتم و راهفمویک

 گهی ظهر با همدیبرا. کنمدای که خوشبختانه اونم تونسته بودم پحاتی توضی سرهی از همکارامون، با یکیبه 
  .میقرار داشت

  
 ی سالن اصلی توقهیوارد ساختمون که شدم چند دق. شلوغ بودشهیمثل هم. ی دادگستردمی رسی اقهی دقده

با هم . بالخره اومدی معطلقهی دقستیبعد ب. . بدملی و پرونده رو بهش تحونمیمنتظر موندم بلکم طرفو بب
  .تاد زود کارمون راه افیلی اونجا خی رغم شلوغی و علمی دو تا اتاق سر زدیکیبه 
  

 یم.ت دوم کار داشی طبقه ی بازم توایگو. کرد و رفتی که همکارمون ازم خدافظمی پله ها بودکینزد
 ی ندادم چون تویتیاهم.دمی جر و بحث شنی برم که از اون طرف سالن صدانییخواستم از پله ها پا

 ادی و فرد به دالی جر و بحث تبدی صداهوی اومدم که نییدو سه پله پا. ِیعی طبزای چنی ایدادگستر
 اروی بدم صیتشخ داد ی مردم اجازه نمیهمهمه .دی کشی که عربده مدی رسی مرد به گوش مهی یصدا.شد

  .هی سر و صداها مال کنی انمیناخودآگاه کنجکاو شدم و برگشتم به اون سمت تا بب.گهی میچ
  

 ُکشمت و ی گفت می مدادی داشت با داد و بانسالی مرد مهی.  عده جمع شده بودنهی سمت سالن اون
 آن در کی. مش کنن کردن آروی می عده هم گرفته بودنش و سعهی حرفا و نی کنم و از ای ت مچارهیب

 داد هم یحت کرد، ی نمدشی تهدارویاما سورن مثل اون !  دعوا سورن ِ ی گهی طرف ددمی دیکمال ناباور
  . زدینم
  

  ارو؟ی نی اگهی می شده ؟ چیچ : دمی خودمو به سورن رسوندم و پرسعیسر
  

  . ِی بابا ، طرف روانیچیه:  تأسف سرشو تکون داد و گفت ی هم به نشونه سورن
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 که اون اطراف یمردم. اومدن و اون بابا رو با خودشون بردنی دادگستری دو تا از سربازهانی حنیمه

سورن حوصله نداشت براشون . بودی چانی که جردی پرسی ها هم از سورن میبودن پراکنده شدن و بعض
  . بشهومر آی تا اعصابش کمرونی بمیازش خواستم از ساختمون بر. کنه، که البته حق هم داشتفیتعر

  
   بود؟ی چهیقض : دمی نگفتم و بعد پرسیزی چقهیچند دق.می نشستمکتی نهی ی محوطه و روی تومیرفت

  
 مدت که هیبعد ِ . داشتهی مالی بدههی نفر هی کرد به ی مدی که داشت من ِ بدبختو تهدییاروی نیا – سورن

 کاراشو واسه یمن همه . کشهی منوی ای پنج ساله ی بچه ادی تونه جور کنه ، طلبکار ِ میپول طرفو نم
  . بدهتی خواد رضای گفت مزوی همه چری قبل دادگاه زد زهوی کرده بودم اما فیمحکوم کردن ِ قاتله رد

  
  .  کردهدشی البد قاتل ِ تهد-
  

 هم قبول ی داد و قاضتی که اومد و رضانجاستیحاال نکته ا.  کنمی فکرو منی منم همقایآره ، دق – سورن
 دی که دادستان گفته قاتل بامیدیفهم. نجای امی فرستادن و اومدهی همه مون احضاریاره براکرد اما دوب

  . هم کشکزای چنی و اتیرضا. مجازات بشه
  
  ه؟ی چاروی نیخب حاال مشکل ا!  دم ِ دادستان گرم-
  

  . رو عوض کردمی کنه من نظر قاضیفکر م – سورن
  
  ! ِی عجب خر! العموم ِی فهمه دادستان مدعی خودش نمیعنی -
  

  . واقعا – سورن
  
  . فراموشش کنال،ی خی ب-
  

  .اعصابمو خرد کرد پدرسگ – سورن
  
کامال مشخص . اون چند ساعت سورن اصال حرف نزدیتو.می کارامون برسی هی دفتر تا به بقمی هم برگشتبا

  . از اون خرد نشهشتری نگم تا اعصابش بیزی کردم چیمنم سع. ِیبود عصب
  

 موندم تا تمومشون ی مدی کار داشت و بای بعد از ظهر رفت خونه اما من کممیت دو و ن ساعی حوالسورن
  .کنم

  
هنوز چند . گذاشتمزی میسرمو رو. خسته شده بودمی مزخرف، حسابی ِ دو ساعت خوندن پرونده هابعد
د که فرومند بو.برش داشتم و به صفحه ش نگاه کردم.دمی شنلموی زنگ موبای نگذشته بود که صداهیثان

  . اونجا هم برمدی افتاد که باادمیتازه .آدرسشو برام فرستاده بود
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 که ممکن بود الزم بشن رو ی اگهی دیزای گذاشتم، رفتم خونه و دعا و چفمی کی از پرونده ها رو تویکی
  ! راحت ترهی الاقل از قبلای.  رو دارمشی پی کردم مورد آسونیحس م.برداشتم

  
 از شهر فاصله داشت و جزو مناطق مرفه یکم.دمی بعد به محله شون رسقهی گرفتم و چند دقی تاکسهی

 دای فرومند رو پیالیو. و مجلل ساخته بودنکی شیالهای کرد ویاون اطراف تا چشم کار م.شدیمحسوب م
 سال خودم به نظر و هم سن بایتقر.چند لحظه بعد خود ِ فرومند اومد و درو برام باز کرد.کردم و زنگ زدم

 شون اطیح.می با هم وارد خونه شدلکی و سالم عیبعد از معرف. هم دو سه سال بزرگتردی شاد،ی رسیم
 ی فکر منیهمش به ا. گوشه ش پارک کرده بودنهی هم متی گرون قنی ماشهی بزرگ و سرسبز بود و یلیخ

  . دار ِهیکردم که طرف بدون شک بچه ما
  

  د؟ی کنی می زندگنجایچند وقت ِ ا : دمی ازش پرسمی وارد ساختمون شدیوقت
  

  .شهی می سه سالم،ی ازدواج کردیاز وقت – فرومند
  
 آزار ی برالی دلنی تونست بهتری موضوع ، منیخونه شون دوبلکس بود و هم. دقت به همه جا نگاه کردمبا

  . اجنه باشهتیو اذ
  

  . کردی معرف"انیدا" لحظه همسر ِ فرومند هم اومد و به من ملحق شد و خودشو نیهم
  
  !.  و من هنوز تو کف ِ اسم ِ خانوم ِ بودممی نشستیمگه
  
  ؟یسی ِ؟ مثال انگلی اسم خارجانیدا.  پرسم، فقط کنجکاو شدمی منوی ادی ببخش-
  

  .  ِی کنن خارجیاکثرا فکر م. ِی اسم ِ کردهینه ، :  و گفت دیخند
  

 دمتونی دیوقت!  باشهنیتر از ا باالیلی خدی کردم سن شما بای کنم، من فکر می اعترافهی نیبذار – فرومند
  . تعجب کردمیحساب

  
  .می کنم هم سن باشیفکر م. گفتمکموی اسم کوچنی همیبرا. نطوریمنم هم – انیدا
  
  . سالمه25 من -
  

  .مهبد دو سال از من بزرگتر ِ). به فرومند اشاره کرد  . ( نطوریمنم هم – انیدا
  
  ! شروع شد؟ین از چه زماقای مشکل تون دقنی بگشهیخب، م.  ام-
  

  .می خونه اومده بودنیاون زمان تازه به ا. دو ماه بعد از ازدواج مونیکی کردم یفکر م. بله – مهبد
  
  فتاد؟ی براتون میی چه اتفاق هالی اوا-
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انگار .دمی شنیبی عجی که از آشپزخونه سر و صداهامی باال بودی طبقه انی شب من و داهی ادمه ی– مهبد

 شکستن ظرف یهر دو مون صدا.  شکستی و مختی ری مرونی ها بنتیا رو از کاب داشت همه ظرف هیکی
 ی ظرفچی هدمی سر و صداها قطع شدن و دهویزود خودمو به آشپزخونه رسوندم که .میدی شنیها رو م

 انی دای شدم ولیاالتی کردم خیاولش فکر م!  مرتب سر جاش بودیلی خزیهمه چ.ستی ها ننتی کابرونیب
  . ذاشتی نمی رو باقی شکچی هی من جای برانیا. بوددهیا رو شنهم اون صداه

  
 ی شب ها حس میمثال بعض.لی وسایی از جا به جاریبه غ.  شنومی مییزای چهی وقتا هم من یبعض – انیدا

  . کنهی رو زمزمه میزی چهی گوشم ی نفر توهی ای. رهی خونه مون داره راه می تویکیکنم 
  
  .زنهی باهاتون حرف میعنی -
  

  . کنمیبله ، فکر م – انیدا
  
  گه؟ی می چنیشی متوجه هم م-
  

 نفر کنار گوشم داره آروم هی کنم یحس م.  شنومی صداها رو منی اداری خواب و بی توشتریب – انیدا
 صداش دمی موضوع تکرار شد فهمنی چند بار ای کردم مهبد ِ اما وقتیاولش فکر م. کنهیاسممو زمزمه م

  ! گرفته حرف بزنهادی که تازه یکر و اللمثل آدم .بِی عجیلیخ
  
 بی به خودتون هم آسنکهی اای و سر و صدا، لی وسایی حد ِ؟ مثال جا به جانی فقط در همتشی آزار و اذ-

  زده؟
  

 اون موجود می کردیما فکر م.  تموم شدزیاولش فقط سر و صدا بود و بعد ِ چند ماه کال همه چ – مهبد
 هاش شروع شدن ، تا تی پسرمون دوباره آزار و اذی سالگکیبعد از تولد دست از سرمون برداشته اما 

  . زدنبی که به خودم آسشی چند وقت پنیهم
  
   زدن؟بی بهتون آسی چجور-
  

 آشپزخونه و چند ی رفت توانیدا.میدی دی مونیزی تلومی ِ ساعت نه بود که داشتکی شب ، نزده ی– مهبد
 حرکتش شهی به زور می که دو نفریخچالی دمیرفتم آشپزخونه و دفورا . منو صدا زدیلحظه بعد با نگران

 کدوم چی هگهی دتیوضع اون دنیبا د!  اوردن وسط ِ آشپزخونهمی ما متوجه بشی حتنکهیداد رو بدون ِ ا
 ی سرهی اتاق تا یمن رفتم تو. مادرمی خونه می برمی گرفتمی تصمنی همی برامی بموننجای امی تونستیمون نم
 افتادم و نی زمی محکم بود که رویضربه ش به قدر. کمرمی نفر محکم زد توهی جمع کنم که لمویاز وسا

 جمع کنم لموی که بود تونستم وسای ایبا هر بدبخت. به شکمم خوردی محکمیچند لحظه بعد دوباره ضربه 
  .میو از خونه بر

  
  فتاد؟ی براتون نی اتفاقنی رفتنجای از ای وقت-
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  . وجهچیبه ه. نه – مهبد
  

  م؟ی کار کنی چدی باه؟مایبه نظر شما مشکل چ : دی پرسی کردم که با نگرانی مهبد فکر می به حرفاداشتم
  
  .  استرس داشتندایهر دوشون شد. چهره هاشون نگاه کردمبه
  

  !فتهی پسرمون بی برای ترسم اتفاقی منیمن فقط از ا – انیدا
  
  
  
 هم در یتی آزار و اذنجای از ارونی خودتون، بیه هاطبق گفت. کنم مشکل از خونه تون باشهی من فکر م-

. رهی رفتن تونو بگی خواسته جلوی میی جوراهی اون شب که شما رو کتک زده،انگار نکهی و استیکار ن
  . ترکش کنهستی دونه و اصال حاضر نی خودش می رو خونه نجای ِ که ایاحتماال جن

  
  

  م؟ی برنجای از ادی ما بایعن ی– مهبد
  
 ی هم سقف بلندنی خونه تون دوبلکس ِ و به تبع همدی دونی همونطور که خودتون هم مد،ینیبب.  نه -

 از امام ی معتبرتیروا.ادی مشی مشکالت پنی اوقات ای دارن گاهی که سقف بلندیی خونه هایبرا.داره
  . کننی می در اونجا حاضرن و زندگانی دارن، جنی که سقف بلندیی خونه هاگهیصادق هست که م

  
   برن؟نجای کرد که از ای کارشهیچطور م – مهبد

  
 ن،ی اون چهار گوشه با ارتفاع از زمی و تومی خونه رو انتخاب کنی چهارگوشه دیبا. راه حلش ساده ست-

 جن ها از دست ی رو براتشی خونه مطلوبنی اشهی باعث می الکرسۀیآ.میسی بنوی الکرسۀی آواری دیرو
  .بده

  
   تموم ِ؟گهی دمی کارو بکننیاگه ا : دی پرساقی با اشتمهبد

  
  . بله، حتما-
  

  . اثر کنندوارمی اموار،ی به دمی زنی ها رو می الکرسۀیپس ما امشب آ – مهبد
  
 در حالت شهی همدی آخه بان،ی دونیم. دارمفمی کی با خط خودم تو،ی الکرسۀی من چند تا رونوشت از آ-

 کردن ِ محل دای پی جور وقتا ممکنه تونیچون ا.بهتره خودم براتون نصب شون کنم.آماده باش باشم
  .ادی بشی پی دعاها اشتباهیمناسب برا

  
  .دی کندای مناسبشو پی خودتون جاشهی خواستم بهتون بگم اگه میاتفاقا منم م. خوبهیلیخ – مهبد
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   باال؟ی تونم برم طبقه یمن م:  جام بلند شدم و گفتم از
  

  . دیبله، بفرمائ – مهبد
  

هر چهار تا . ها مشخص کنمی الکرسۀی گذاشتن آیه رو گشتم و تونستم چهار نقطه رو برا خونی جاهمه
  . فاصله داشته باشننی دوم گذاشتم چون الزم بود دعاها از زمی طبقه یبرگه رو تو

  
 ی م میتمام مدت مهبد همراه. خونه رفتم تا کارمو تموم کنمی دعا ، به قسمت شمالنی نصب آخریبرا

 خونه ی مثل پچ پچ تویفی ضعیلی ِ خی صداهی چند ثانی چسبوندم براواریرو به د دعا یوقت.کرد
  . گفت برام نامفهوم بودی که میزی تونستم صداشو بشنوم اما چیکامال م.دیچیپ

  
   شده؟یزیچ – مهبد

  
  .دمی شنیی صداهیفقط حس کردم .  نه-
  

  !دم؟ی نشنیزیپس چرا من چ! صدا ؟ – مهبد
  
  . نیدیما هم شن من فکر کردم ش؟ی جد-
  

  ! اند؟یعی صداها طبنی جور وقتا انی اد،یببخش – مهبد
  
 نایقی بکشن توی و کبرزنی برنی شما هم بنزیبه هر حال اگه رو.دنی احتماال دارن عکس العمل نشون م-

  .دیدیعکس العمل نشون م
  

   رسونه؟ی مبی حد بهشون آسنی تا ایعنیواقعا؟  – مهبد
  
  . نکهی بله، مگر ا دونمی که من میی تا جا-
  

  ؟ی چنکهیمگه ا – مهبد
  
  .کار ِ من تموم شد. ستی مهم ن-
  

   کنم؟می تقددی چقدر بان،ی اومدنیدی زحمت کشیلیخ – مهبد
  
 ی مهیاگه شد اونوقت تسو. نهای شهی رو به راه می همه چنمی و ببمیبهتره چند شب صبر کن.یچی فعال ه-
  باشه؟.دیریتماس بگ افتاد با من ی هر اتفاقنکهیفقط ا.میکن
  

  .حتما – مهبد
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بعد از !  تونستم تکون بخورمی گوشه ولو شده بودم و نمهی فقط ی ساعت از خستگمی خونه تا ندمی رسیوقت
 ی تمومش مدی کم از کارم مونده بود ، باهی ی خواست بخوابم ولی دلم میلیخ. کم حالم جا اومدهیشام 

  .کردم
  

 گهی دی پوشه هی ی دومش که توی مهی پرونده رو بخونم متوجه شدم نکهنیقبل از ا. ِ ده بودکی نزدساعت
 که دیبه فکرم رس. شدمی مالشی خی بدی کرد و بای کارشدیبدون ِ قسمت دومش هم نم. وردمیست رو ن

  . دست ِ سورن باشهدیشا
  

 فورا خونه  شدمدی ش ناامی از گوشیوقت.چند تا زنگ خورد اما جواب نداد. ِ سورن رو گرفتملی موبازود
  . رو برنداشتی باز هم گوشیاونم هفت هشت بار زنگ خورد ول.شو گرفتم

  
 زنگ نزنم تا قهی گرفتم چند دقمیتصم. تونه جواب بدهی دستش بند ِ و نمنکهی اای حواب باشه دی کردم شافکر

  . خودش بهم زنگ بزنهنکهی اای داره انجام بده، یاگه کار
  

چند لحظه بعد زنگ . نشدی گذشت و خبرقهیده دق.ماس سورن بودم دستم بود و منتظر تی م تویگوش
 م نگاه کردم اما اسم مهراب رو ی گوشیبه صفحه . به صدا دراومد و مطمئن بودم که سورن ِلمیموبا

  .  ِ اسمش خوشحال نشدمدنیاون لحظه اصال از د.دمید
  
   بله ؟-
  

  ؟یسالم بهراد، چطور – مهراب
  
  .ی خوبم، مرس-
  

  !؟ی خبر؟ خواب بودچه – مهراب
  
  . کردمیداشتم کار م.  نه خواب نبودم-
  

  .پس مزاحم شدم – مهراب
  
  . هی حرفا چنی نه بابا، ا-
  

  . بودی ازت راضیلیخ.ی کردفی بهم گفت کارشو ردینجف – مهراب
  
  .شمی فرستاده پدی ام که مجی موردریاالنم درگ. اول گند نزدمی آره ، خدا رو شکر دفعه -
  

  ! به من نگفتیزی چدیپس چرا مج!  ؟یجد – مهراب
  
  . رفتهادشی دونم ، البد ی نم-
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 ی می اگهی دسی کهی ری درگیگیحاال که م.  کنمی رو معرفی موردهیراستش من زنگ زدم بهت  – مهراب

  .دی مجشیفرستمش پ
  
  . کنم برسم انجامش بدمی خوبه ،منم فکر نم-
  

  .فظمزاحمت نشم بهراد جان، خدا. گهیخب د – مهراب
  
  .  . قربانت، فعال-
  
 یکم کم اعصابم داشت به هم م. مکالمه ام با مهراب تموم شد دوباره سورن رو گرفتمنکهی محض ابه
  .  مسعود رو گرفتمی بار شماره نیا.ختیر
  

  . الو  – مسعود
  
  ؟ی سالم مسعود ، خوب-
  

  ؟یآره ، تو خوب – مسعود
  
-توئه ؟شیمسعود ، سورن پ. ی ا !  
  

  .رونی بامیتازه االن دارم از شرکت م.ستمیه ، من اصال خونه نن – مسعود
  
  .فعال خدافظ.  باشه-
  

   شده؟یزیچ!  خدافظ وی چی چنم،ی بسایوا – مسعود
  
 داشت اروی اومد، شی پیی دعواهی ی دادگستریامروز هم تو.دهی زنم جواب نمی به سورن زنگ می هر چ-

  !ه باشه افتادی ترسم اتفاقیحاال م.  کردی مدشیتهد
  

  .به نظرم پاشو برو خونه ش.  بابایا – مسعود
  
  .رمیاالن م.  باشه ، حتما-
  

   افتاد به من خبر بده، باشه؟یهر اتفاق – مسعود
  
  .فعال.  باشه-
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دو بار زنگ زدم و منتظر .دمی سورن رسی زود به خونه یلیخ. اومدمرونی آماده شدم و از خونه بعیسر
 زنگ رو فشار گهیسه چهار بار د. بوددهی فای صبر کردم اما بقهی دقهیحدودا .شدم تا درو باز کنه

 پارک شده اطیح ی تونیماش.  نهای ِ اطی حی تونشی ماشنمی از در باال برم تا ببی کردم کمیسع.دادم
 نی تونستم به ای لحظه هم نمهی!  زده سورن رو کشتهاروی کردم یحس م.شدی مشتری استرسم بهیهر ثان.بود

  .ر نکنمموضوع فک
  

  !ه؟یک: جواب داد . واحد ِ صاحبخونه شو زدمزنگ
  

  !.  دونستمی ش رو هم نمی لعنتیلی فامبدبختانه
  
  د؟ی درو باز کنشهیم. من بهرادم، دوست سورندی ببخش-
  
  ؟ی زنی چرا زنگ خودشو نم-
  
  .دهی آخه خودش جواب نم-
  
  !ستی حتما خونه ن-
  
  . ِاطی حی تونشیماش.  خونه ست-
  
  . برو مزاحم نشو! ؟یگیاصال از کجا معلوم شما راست م. خواد درو برات باز کنهینم دی شا-
  

 یاصال اجازه نداد بگم نگران سورن ام، هر چند م.  رو گذاشتفونی جمله بالفاصله آنی از گفتن ِ ابعد
  ! روابط رو درک کنهنیدونستم نفهم تر از اون ِ که ا

  
  . مسعود رو گرفتمفورا

  
  ! شد؟یچالو ،  – مسعود

  
  ! کنهی درو باز نمی ِ ولاطی حی تونشی ماش-
  

  . خب زنگ صاحبخونه شو بزن – مسعود
  
  . باز نکردی روانکهی زدم ، مرت-
  

  . اونجا مگهی دی قهیدو سه دق. امیکی بهراد، من همون نزدنیبب! غلط کرده – مسعود
  
  . باشه، منتظرتم-
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 واری دوست داشتم سرمو به دیاز فرت ناراحت.ه بودمخودم که کال هنگ کرد. به مسعود بوددمی امی همه
  ! باشنی اون جواب ندادن هاش شوخدی رسی به نظر نمی هست ولیسورن آدم شوخ! بکوبم

  
 رو نیماش.دادی می بهم دلگرمی کمدنشید. که وارد کوچه شددمی مسعود رو دنی بعد ماشقهی دقچند
  . شدادهی در پارک کرد و پیجلو

  
  !ز نکرد؟ شد؟ بایچ – مسعود

  
  .یایمنتظر شدم تا تو ب. زنگ نزدمگهی اصن د-
  

  .زنگ صاحبخونه شو بزن – مسعود
  
  . بکنگهی فکر دهی. ندارهدهی فاالی خی مسعود ، ب-
  

  ! کنمی دماغشو خرد می چجورینی بیاونوقت م. دم درادیانقد زنگ بزن تا مجبور بشه ب – مسعود
  
  !ی ش هم بدهی ددی دارن، تازه باینگه مون مچند شب .سی پلزنهی آره حتما، اونم زنگ م-
  

  . سراغ سورنیری کنم ، تو هم می من سرگرمش منجا،یزنگ بزن بکشونش ا. زنمشیباشه، نم – مسعود
  
 از پشت گمیمن م. برنمونی مانی اونا به جرم مزاحمت مس،ی در و زنگ بزنه پلی جلوادی تونه کال نی م-

  .شهیم هم متوجه نیکس.اطی حی تومیخونه بپر
  

   !هیعال.  مونرنی گی می به جرم دزدینجوریا! به به  – مسعود
  
 یما هم که دوستا. تونن محکوم مون کننی نممی ندزدیزیتا چ!.  من خودم حقوق خوندم ی ناسالمت-

  .فتهی سورن بی برای و ممکنه اتفاقمی طولش بدیادیدر ضمن اگه ز. دوننی منوی محل ایهمه . میسورن ا
  

  ! شکنمی من گردنتو م،یلیحاال به هر دل. می افتادری اگه گیه قبول، ول باش- مسعود
  

خوشبختانه صاحبخونه ش هم .اطی حی تومی بپرمی تونستی خرابه بود و از اونجا راحت مهی ِ چپ ِ خونه سمت
  . می کندای پواری مناسب کنار دی جاهی میتونست. نداشت و کارمون راحت بوددیبه اون سمت د

  
  م؟یکدوم مون بر خب، اول -
  

  .ای بعد تو برم،یاول من م – مسعود
  
 ی موزشی پفی صداش حتما به گوش اون صاحبخونه اطی حی توی اگه بپرشتره،ی تو وزنت از من بی ول-

  . باال رفتن به من کمک کنیتو فقط تو. کنمی برات باز ماطوی بعدم در ِ حرمیمن اول م! رسه
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 که بدبخت مون نتتی بباطی حی تواروی اگه ؟یگی می وری چرا در! نه؟ست،یبهراد حالت خوب ن – مسعود

 ی نمواری دی از روی ولرمی ، اول من منیبب!  موننهی نبی که کسمیری ممی دارینجوریما مثال ا. کنهیم
 ی و من از رویای موبعدم ت.دهی صدا هم نمگهید. شمی مزونی آوواریچون قد ام بلندتره راحت از د.پرم

  .رمتی گی موارید
  
  !! هاستمی هم سبک نادی ز؟ی رسه منو بغل کنی تو زورت م،یزی چهیفقط .  خوبه-
  

  .آره بابا، نگران اون نباش – مسعود
  

 باال واری از دتاطی و با احدیبعد نوبت من رس. شداطی باال رفت و وارد حواری الفور از دی فمسعود
 و با شدی که خودمم باورم نمیجور. رفت راحت منو گیلیخ.امی بنیی پاواریمسعود کمک کرد از د.رفتم

  . ناراحت و نگران بودم اما خندم گرفتیلی خنکهیا
  

  . می سورن رفتی سر و صدا به طرف در خونه ی آروم و بیلی خبعد
  

  م؟ی کار کنیحاال چ:  پشت در گفتم میدی رسیوقت
  

  ! تو بودی دهی انی دونم، ایچه م – مسعود
  
  . تومی از تراس برمی تونیم اتاق باز باشه، ی اگه پنجره -
  

  .خب – مسعود
  
  !گهی دنی خب هم-
  

  ! نهای پنجره باز ِ نیخب برو نگاه بب – مسعود
  
  .باشه.  آهـــان -
  

  .  مسعودشیبرگشتم پ. کردم اما بسته بودنی هر دو اتاق رو بررسی رفتم پشت ِ خونه و پنجره فورا
  
 ی شهی شنکهی هم اگهی دیکی تو ، می و بریگد درو بشکن تو با لنکهی ایکی م،ی ندارشتری دو راه بنی بب-

 ن،یی کشونه پای ِ که هر دو راه صاحبخونه رو منی مشکل ایول. داخلمی بری و اونجورمیپنجره رو بشکن
  ه؟ینظرت چ

  
 با ی حرکت ناگهانکی فکر کرد ، بعد در شنهادهامی تکون داد و به پدیی تای چند بار سرشو به نشونه مسعود
  ! خوشش اومدهشتری متوجه شدم از راه اول بیعیبه طور طب.ل درو شکوند و بازش کردلگد قف
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 یچیهمه چراغ ها خاموش بودن و ه.می و وارد خونه شدمی چشم به هم زدن کفش هامونو دراوردهی یتو
  .میدی دینم
  
سمت اتاق ها  زدن به ی که سورن رو صدا می برقِ کنار درو زدم و به محض روشن شدن خونه، در حالدیکل

 دراز نی زمی رورونشی بی سورن با همون لباس هادمی اتاق خواب و دی درنگ رفتم تویب.راه افتادم
  .شمیمسعود هم وارد اتاق شد و اومد پ.کنارش نشستم و با شدت تکونش دادم.دهیکش

  
ش ، هنوز  تالهی کنم اما بعد از چند ثاندارشی کردم بی می کرد و سعی سورن و صدا می با نگرانداشتم

فکر کنم اگه تا حاال زنده هم بود تو :  دادم که مسعود گفت ی تکونش مانهیانقدر وحش. نشده بودداریب
  ! شیکشت

  
با . من گردنش درد گرفته بودی انگار به خاطر تکون هایول.شهی مداری داره بمی لحظه متوجه شدنیهم

 که مشخص بود از یدر حال.و باز کردبه زور چشماش.نهیمسعود کمک کرد تا بش. دست گردنش رو گرفت
  ! تو؟نی اومدیشما چجور : دی ِ ما تعجب کرده پرسدنید
  
  . می درو شکستنی همی برامی نگران شدم،ی زنی زنگ ممی دو ساعته دار-
  

  ! من نبودشنهادی پنیالبته ا – مسعود
  

  ! داره؟ی واسه شما دو تا مفهومی خصوصمیحر:  گفت تی با عصبانسورن
  

  .ی داده بود که تو مقتول شدری نشده، اما گیزیمن به بهراد گفتم چ – مسعود
  
-؟ی زدی حرفنی همچی تو ک!!  
  

  . بهش فکر کرده بودمیول) .  زد یشخندین. (نگفتم. آره خب:  چند لحظه فکر کرد مسعود
  

ن در اومد  مسعود زد ، بعد با دو سه ضربه از خجالت می نهی محکم به سی ضربه هی اول با کف ِ دست سورن
  .نی کنی درست منُی رو که شکستی درنی انیایفردا هم م!  قصاص گردنم بودنیا: و گفت 

  
 رونیهمراهش ، من و مسعود هم ب. رفترونی گوشه پرت کرد و از اتاق بهی جاش بلند شد و کتش رو از

  . میرفت
  

  . ندازمی قفل نو بهش مهی امیفردا خودم م.فقط قفلش شکسته – مسعود
  
  !! ِنی دونستم انقدر خوابت سنگی ، نم سورن-
  

 هوی شد ی دونم امروز چینم.ستمی ننی خواب سنگادیمن ز:  و سورن گفت می نشستییرای پذی تویهمگ
  !دی بزنخونی شماها به خونه م شبشهی نملی دلنی ایول.  وقت نکردم لباس عوض کنمیحت.خوابم برد
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 دی کشی عربده می دادگستری که توارویکردم اون من فکر ! م؟ی گرفته بودی ما چه استرسی دونی م-

  !دخلتو اورده
  

   من پخمه ام؟ی کنیفکر م – سورن
  

 ی سر و صدا سالخی تونست بی مومدی ماروی اگه ی که دارینی خواب سنگنی با ایول. پخمه که نه – مسعود
  . رسونمتی من مم،یبهراد پاشو بر. فتادهی نیاالنم که اتفاق.ت کنه

  
  . براتون شام درست کنمدینی بشد،ی ناز نکنحاال – سورن

  
  . نهای از پرونده هام دست توئه یکی نمیاومده بودم بب. دونمیمسعود رو نم.  من که خوردم-
  

  . سر وقت پرونده ترمی بعد مم،ی تا من و مسعود شام بخورنیباشه ، بش – سورن
  

 دی نالیساعت همش از درد گردنش م اون دو سه یتو.می سورن موندشی شب پمهی نی و مسعود تا حوالمن
  . محکمیلیالبته نه خ. زدی منو مفتادی مادشیو هر بار هم که 

  
 نفر چند تا تق به در هی دمی نشسته بودم و با دقت سرگرم خوندن ِ پرونده بودم که شنزمی دفتر ، پشت میتو
  .ستادهی در ای جلوی معظمی آقادمیسرمو باال اوردم و د.زد
  

   شده ؟یزی چد،یببخش : دمیپرس. رسهی به نظر می عصبی کردم کماحساس
  

  ! ساعت چنده ؟دی دونیم – ی معظمیآقا
  

  .مِی نه و نای بله، گویعنی).  افتادیواریچشمم به ساعت د. ( نه:  دادم جواب
  

طرف چند بار . رفت شرکت فاضلی امروز صبح مدیبا! ومد؟ی نیوسفی ی آقانیپس چرا ا – ی معظمیآقا
  .دهی زنم جواب نمی هم بهش زنگ می هر چ!تماس گرفته

  
  .شهی مداشی ، کم کم پدی نگران نباشیول!  ِنی سنگیلی خوابش خدمی فهمشبیمنم د.  بگمی واال چ-
  

 ی کنیاگه فکر م! یوسفی یآقا:  تا چشمش به سورن افتاد گفت یمعظم. گذشت و سورن اومدهی ثانچند
  !یایاز فردا ن ی تونی زنه می کار به خواب صبحت لطمه منیا

  
در ضمن با اون . اومده بودشی برام پی مشکلهی. من خواب نموندمیول. ی معظمیشرمنده آقا – سورن

  . موکول شدازدهیقرارمون به ساعت .شرکت هم تماس گرفتم
  

  .و به اتاق خودش رفت. "!  فکر کنشنهادمی در هر صورت به پ": گفت زی آمدی تهدی با لحنیمعظم
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  . دی رسیکالفه به نظر م.دی به موهاش کشی نشست و آروم دستزشی پشت میگ حوصلی با بسورن

  
  ! شده؟ی چ-
  

 که نجای اامی خواستم بیم. شدم حس کردم حالت تهوع دارمداریصبح که از خواب ب.  بابایچیه – سورن
  ! شدینی حالتش عگهید
  
  .یومدیخب نم.  بابای ا-
  

  ؟یدی کند، ندی که کله مو مومدمیاگه نم – سورن
  
  .ستی ت مهم تر نی به هر حال کار که از سالمت-
  

اگه دوست بابام .  اوردمری گی بازی جا رو هم به زور ِ پارتنیهم:  گذاشت و گفت زی می سرشو روسورن
  . دادینبود عمرا اگه بهم کار م

  
  .  سکوت برقرار شدهی ثانچند

  
   دکتر؟می بری خوای م-
  

  . گرفته گفت نهیی با صداسورن
  

  . حواسم به سورن بودی کار از دست داده بودم و همه ی براوتمرکزم
  

 کی ی نگذشته بود که سورن از جاش پا شد اما هنوز قدم از قدم برنداشته بود که براشتری بقهی سه دقدو
  .سهیزود خودمو بهش رسوندم و کمکش کردم وا.فتهی بود بکیلحظه تعادل شو از دست داد و نزد

  
  !تت؟ی وضعنی با ای بری خوای حاال کجا م-
  

  .ارمی دارم باال م،یی برم دستشودیبا – سورن
  
  .امی باشه، منم باهات م-
  

 لرزه ی دستش بدجور مدمی دیوقت. داده بودهی خم شده بود و دستش رو بهش تکیی به سمت روشوسورن
  .و به زور خودشو سر پا نگه داشته از پشت گرفتمش و هواشو داشتم

  
  .  وقت حال تورو به هم نزنمهی ، رونیبهراد برو ب – سورن
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  . نداره، راحت باشیاشکال. ستمی نه ، من حساس ن-
  

  . کامال واضح بودزی بهش ندادم چون همه چیحیمن توض. وارد اتاق شدی معظمی لحظه آقانیهم
  

 ی کارش تموم شد دهن و صورتشو شست و کمک کردم رونکهیبعد از ا.  آب باال اوردی هم فقط کمسورن
  .نهی ش بشیصندل

  
  ! ماکانیآقا.ستی واقعا حالت خوب ننکهیمثل ا.  نه :  گفت ی بار با لحن مهربون ترنی ای معظمیآقا

  
   بله؟-
  

  . بمونششیشما دوستتو ببر خونه، اگرم الزم شد پ – ی معظمیآقا
  
  .نی چشم، لطف کرد-
  

  ؟ی راه بری تونیم:  رفت به سورن گفتم ی معظمیوقت
  

  .مفکر کن. آره  – سورن
  
  .رمی گیسر راه هم برات قرص ضد تهوع م.می پس پاشو بر-
  

 هی اوردم و با رونیدو تا قرصو از بسته ش ب. مبل ولو شدی رو،ییرای پذی سورن تومیدی به خونه رسیوقت
 دستش گذاشتم که یقرص ها رو تو.چشماش بسته بود و حواسش به من نبود. آب کنارش نشستموانیل

  . متوجه حضورم شد
  

  .ارمی باال بنمی ترسم بخورم و ایم – سورن
  
  . حالتو خوب کردهنی ایاری باال بی تا تو بخوا-
  

  .  با توتشیمسئول – سورن
  

  . آب خوردی دهنش گذاشت و کمی ها رو توقرص
  
  ؟ی کنی می دونه تو تنها زندگی می معظماروی نی انم،ی بب-
  

  . بابامهقیآره، گفتم که رف – سورن
  
  .  بمونمشتی شد پ آخه گفت اگه الزم-
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  .فک کنم بهتر شدم.نه ، تو برو به کارت برس – سورن
  
  ؟ی مطمئن-
  

  .آره ، برو – سورن
  
  !ی مردنمی ببامی ن-
  

  . راحتالتینه ، خ – دیخند
  
  .لتهی باشه، هر جور م-
  

  . هم ببرنی ماشیخواست – سورن
  
  . رسونمیرا خودمو م تک زنگ بزن، فوهی حالت بدتر شده به من ی باشه، فقط اگه حس کرد-
  

  .  رو هم با خودم بردم و برگشتم دفترنشی حتما به سورن سر بزنم ماشنکهی ایبرا
  

تمام روز سورن باهام تماس نگرفته بود . اومدمرونی کردم و از دفتر بلی چهار بعد از ظهر کارو تعطساعت
 رو هم نشی چطوره و ماش حالشنمی سورن تا ببشی شدم که برم پنیسوار ماش. دونستم حالش خوبهیو م

  .پس بدم
  

 پاکت هی مغازه نگه داشتم و هی ی رو جلونیماش. ندارمگاری سورن بودم که متوجه شدم سی خونه یکینزد
حدس زدم به خاطر دستمزدم .مهبد فرومند بود. زنگ خوردلمی موبان،یموقع ِ برگشت به ماش.دمی خرگاریس

  . دم نشستم و جواب دانی ماشیتو.تماس گرفته باشه
  
  ! بله ؟-
  

  . ماکانیسالم آقا – مهبد
  
   سالم ، حالتون خوبه؟ اون دعاها کار کردن؟-
  
  ! بدتر شدهیلی ختیبعد از نصب اون دعاها وضع. تماس گرفتمنی همیراستش برا:  گفت ی نگرانبا
  
  ! شده؟ی چ؟ی چیعنی -
  

  . ستی ن حال خانومم خوبنی زدواری که اون دعاها رو به دشبیراستش از د – مهبد
  
  ه؟ی مشکل همسرتون چ-
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 ساعت سه نصف یکای اما نزدفتادی نی اتفاق خاصنی که شما رفتی وقتشبید. از اولش بگمدیبذار – مهبد

 دمی سر وقت بچه که دمی کنم و برداریبلند شدم تا خانوممو ب.دمی پسرمو از اتاقش شنی هی گریشب صدا
 هی اتاق بود اما ی هم توانیدا. سرخ شدههی بچه از شدت گردمی دنا،ی اتاق سیبا عجله رفتم تو.ستی نانیدا

 افتاده ی کردم که چه اتفاقی ازش سوال میهر چ. کردی اعتنا نمنای سی هاهیگوشه نشسته بود و به گر
.  اومد طرفم و محکم هلم دادانی هالک نشه که داهیخواستم بچه رو بغل کنم تا از گر. دادیجوابمو نم

! دمی رو شنی وحشتناکادی فری صدانیی پای افتادم از طبقه نی زمی رویوقت. دست بزنمنایاجازه نداد به س
 وارهای که شما به دیی از دعاهای اثردمی اومدم و درونیاز اتاق ب. کار کنمی چدی دونستم بایاز ترس نم

 قطع نای سی هی گری رفته بودم صدارونی که از اتاق بهی همون چند ثانیتو!  و همه رو بردنستی ننیزد
 سر یی بالدمی ترسیم. دمی ترسی از حرکاتش مدیباور کن.  بشمکی نزدنای به سنداد اجازه انیتا صبح دا.شد

  !ارهی بنایس
  
   صبح حال خانومتون بهتر نشد؟-
  

امروز به جز ! بنی اما باز هم حالت هاش عجستی نی از اون حرکات پرخاشگرانه خبرگهید. چرا – مهبد
  .ادی برونی بنای عنوان از اتاق سچی به هستیده و حاضر ن نزیچند تا کلمه حرف

  
  د؟ی شما االن خونه ا-
  

امروز نتونستم !  کار کنمی دونم چینم.  کنهی قبول نممیهر چقدر اصرار کردم که از خونه بر! بله  – مهبد
 بسته شدن ِ  باز ویمثل صدا! شهی مدهی از اتاق ها شنیبی عجی بار هم صداهاهیهر چند ساعت .سر کار برم

 جرأت ندارم برم به اون یمن حت. رهی راه منی سنگی اتاق ها با قدم های داره تویکی انگار نکهی اای. درها
! نجا؟ی ادیای بدی تونیشما م. دی بکنی کارهیتو رو خدا ! هی سر و صداها کار کنی انمیاتاق ها سرک بکشم و بب

  .  کنمیخواهش م
  
 یم. اونجامگهی ساعت دمی فرومند، من نیآقا. اشتباه بوده باشهصمی تشخدیشا.امی بدی از قرار معلوم با-

  . بردارمییزای چهی برم خونه و دی آخه باد؟ی تا اون موقع تحمل کندیتون
  

  .نیممنون که قبول کرد. کنمی میسع. بله بله – مهبد
  
  . کنمی خواهش م-
  

هر . کارو اشتباه کردمی دونستم کجای نم. ! شده بودمجیواقعا گ. برداشتملموی رفتم خونه و وسامیمستق
همچنان حس ! نی ِ سقف ِ، همی که اشکال از بلنددمی رسی اول می جهی کردم فقط به همون نتی فکر میچ
 تر برخورد طعانه قادیبا. ترنی که باهاشون طرفم قویی جن هانکهی کردم حدسم درست بوده فقط ایم
  . کردمیم
  

 که سورن بهم یی اتاق چاقوی برگردم و از تودی که به ذهنم رسدمی پوشی تراس داشتم کفش هامو میرو
 دی کردم بودن بای که فکر میزی تر از چی فرومند قوی خونه یحاال که جن ها. داده بود رو بردارم
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 ِ یدی بعالبته سخت و یلی کار خیری درگی جن توهیهر چند چاقو زدن به .  کردمی خودمو مجهز میحساب
  .  تنها راهه اوقاتی گاهی، ول

  
 که به فرومند ی ساعتمیکارم از ن.شدی مکیهوا کم کم داشت تار. و راه افتادمنی ماشی برگشتم تودوباره

  . روشن کردمگاری سهی بره نی استرسم از بنکهی ایبرا.دی طول کششتریگفته بودم ب
  

 بهش زنگ دنمی گرفتم قبل ِ رسمیتصم. سورن افتادمادی بودم که دهی فرومند نرسی به خونه هنوز
  . دفعه جواب دادنی چند بار زنگ خورد و خوشبختانه اشیگوش.بزنم

  
  .الو – سورن

  
  ؟ی بهتر شد؟ی سالم ، چطور-
  

  !نجا؟ی ایای می ؟ دارییتو کجا.آره، قرص هات اثر کردن – سورن
  
  .شتی پامی ، بعد میی جارمی سر مهی. اومدشی پی کارهی اما ومدمی داشتم م-
  

   دور دور؟ی بردنمویماش – سورن
  
   من مثه خودتم؟ی خفه شو، فکر کرد-
  

  .نجای اای شام بیخالصه هر جا هست.  کردم بابایشوخ – سورن
  
  . هم نباشنتی باشه، نگران ماش-
  

  ! جنبهی زد بنوی حرف ماشیک – سورن
  
  ؟ی نداری کار-
  

  .خدافظ. ی ظرفتی بیلینه، خ – سورن
  
  . خدافظ-
  

 درو باز هی پرسه کنکهیبدون ِ ا. دم در پارک کردم و زنگ زدمنویماش.دمی فرومند رسی به خونه بالخره
 ی نگران به نظر مدایشد. منتظرم بودنهی در ساختمون، دست به سیمهبد جلو. وارد خونه شدمعیسر.کرد
  . نداختی به داخل خونه می نگاهمی و مدام ندیرس

  
  .سادمی واجانی مکالمه مون تموم شده ایاز وقت.یممنون که اومد – مهبد
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  !فتاد؟ی نی اتفاق خاص-
  

  .دمی از باال صدا شنگهی بار دهیفقط  – مهبد
  
   خانومتون کجاست؟-
  

  د؟ی کار کنی چدی خوایحاال م.نای اتاق سیتو – مهبد
  

  .  باز کردمفموی مبل نشستم و کهی یرو
  
  . از قرار معلوم همسرتون جن زده شده-
  

   جن وارد بدنش شده؟هی یعنی:  گفت یان نشست و با نگرنی زمی من روی جلومبهد
  
 هم چند تا جن که البته احتمالش دیشا.  کنهی متی جن داره ذهنش رو هداهی کنم یمن فکر م.  نه لزوما-

  . ِ چند تا باشنفیضع
  

  ؟ی رو بدتر کرد چتی وضعشبی دی کار هم مثل دعاهانیاگه ا – مهبد
  

  .  اوردم رونی بفی دعاهام رو از کی دفترچه
  
 هم نی همی باشن براگهی دی تر از نوع های خونه به نسبت قونی ای کنم جن های من فکر مد،ینی بب-

 یممکنه هر اتفاق.  کنمی بدتر بشه اول از همه خودم ضرر متیاالن هم اگه وضع. من اثر نکردنیدعاها
  .فتهیب

  
 طی اون شرای رو برانشیر کردم تا مناسب تیبا دقت به دعاها نگاه م.  کردم به ورق زدن ِ دفترمشروع

  . کنمدایپ
  

  . کردمدای خواستم رو پی که میزی چبالخره
  
  . ناهاشی ا-
  

  د؟ی کار کنی دعا چنی با ادی خوایحاال م – مهبد
  
 ستیالزم ن.  ِی که بشنوه کافنیهم.دی خودتون بخوننکهی اای.  خانومتون بخونمشی برای جورهی دی با-
  .می بشکی بهش نزدادیز
  

  . خوبهیلیخ – مهبد
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  . مهبد هم همراه من بلند شد.سادمی دفترو کندم و وای صفحه اون
  
  . خانومتونشی پمی بردی خب ، با-
  

  ! اتاق و براش بخونم؟ی من خودم برم توشهیم – مهبد
  

! که البته حق هم داره..نمی ِ که دوست نداره من بی همسرش از نظر پوشش جورتی وضعدی کردم شافکر
  .ردم که خودش بخونه قبول کنی همیبرا

  
  .دی افتاد فورا منو صدا کنیهر اتفاق. مونمی اتاق منتظر مرونی منم بد،ی بخوننوی ادیشما بر. باشه-
  

  . بله چشم – مهبد
  
 ی راهرو، رو به رویمهبد هم به سمت اتاق انتها. پله موندمنی اولیمن همونجا رو.می هم از پله ها باال رفتبا

  .پله ها رفت و واردش شد
  
 هم به اطراف ی بودم و هر از گاهسادهی پله ها وای رویالی خیمن هم با ب. رفتن مهبد سکوت حاکم شدبا

  . کنهی درست مزویشک نداشتم که اون دعا موثره و همه چ. کردمینگاه م
  
 بود که بدجور دیصدا اونقدر شد. ادی فرهی شبیزیچ. دیچی تو کل خونه پیبی مهی صداهوی فکر بودم که تو
 چراغ ها خاموش شدن، ی بعد همه ی اهیثان! ستی آدم نهی مال دمی که شنییمطمئن بودم صدا. خوردمکهی

 دهی و زنش از اتاق شند و داد مهبغی جیصدا.نمی تونستم دور و ورمو ببی بود مشیاما چون هوا گرگ و م
  . لحظه در اتاق باز شدنیهم!  نهای دونستم برم داخل ینم.شدیم
  

  !ستی اتاق نیتو!! بچه کجاست؟. بچه : زان و نگران گفت  لریی با صدامهبد
  

  .ادی برونی بچه از اتاق بدمی بودم ندستادهی ارونی که بی اون چند لحظه ایتو.  شده بودمجی گکامال
  
  !ادی برونی بدمی من ند-
  

  . ششی پرمیبچه رو با خودش برد، من م:  گفت هی با گرانیدا
  

  !بچه رو کجا برده؟ : دمی جلو رفتم و پرسیکم.رده دونه بچه رو کجا بی که مدمیفهم
  

 منتظر جواب نموندم و گهید.دمی شننیی پای رو از طبقه نای سی هی گری جواب بده صداانی دانکهی از اقبل
با . و چاقومو برداشتمفمیرفتم طرف ک. اوردم و فلشش رو روشن کردمرونی ببمی از جلمویموبا. رفتمنییپا
با دقت به صدا گوش کردم . ازم دور ِی کمنای سی هی گریودم اما احساس کردم صدا بنیی پای طبقه نکهیا

  . کردن ِ بچه بوددای اون لحظه پیتمام دغدغه م تو. کنمدایتا منبعش رو پ
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  .  ِنیرزمیصدا از ز:  اومد و گفت نیی از پله ها پامهی سراسمهبد
  
   کجاست؟نیرزمی ز-
  

 نای سی هی گریصدا.شدی می راه پله منتههی برد که به ی کوتاهی بهم رسوند و منو به سمت راهروخودشو
  . میدی شنی نمیچیقطع شده بود و ه

  
   بود؟نجای صدا از ای مطمئن-
  

  ! زنمیحدس م.  دونمینم – مهبد
  

فقط از .  کردی نمهی بار گرنی اما امیدی رو شننای سی مهبد درست بود و چند لحظه بعد دوباره صداحدس
  .اورد یخودش صدا درم

  
همراه ِ من ، مهبد هم حرکت کرد که ازش خواستم همونجا، . پله ها انداختم و راه افتادمی رولوی موبانور
  . پله ها بمونه و اون هم قبول کردیباال

  
 ی تر منیی نداشت، هر چقدر پای پنجره اچیچون اونجا ه. رفتمی منیی از پله ها پااطی آروم و با احتیلیخ

  . از دو سه قدم جلوترمو روشن کنهشتری نبود که بی هم به حدلمینور موبا.شدیتر م کیرفتم همه جا تار
  

 بود که انگار داره یاما صداش طور.دیچی فضا پی تونای سی دوباره صدادمی راه پله رسی مهی به نیوقت
  . کردی راحت مالموی خی موضوع کمنیا. باشهدهی ترسدی رسی کنه و به نظر نمی میباز

  
 گذاشتم و باعث شد تعادلمو از دست ی الهی وسی بودم که ناخودآگاه پامو رودهی پله نرسنی به آخرهنوز
 که بهش ی و ضربه انی در اثر برخورد با زملیفلش موبا.  از دستم افتادلی افتادم و موبانی زمیرو.بدم

  .وارد شده بود ، خاموش شد
  
 شتری گذشت ترسم بیهر لحظه که م.فت مطلق فرو ریکی همه جا در تارل،ی خاموش شدن ِ نور موبابا
 ازش ی اثرچی هی کنم ولدای پلموی تا بتونم موبادمی کشی منی زمیدستامو آروم رو. پله نشستمیجلو.شدیم

 به دستم یئی احساس کردم شهوی که دمی کشی منی زمی دستامو رونطوری جلوتر رفتم و همیکم! نبود
 نای سی دونستم پای حال منیدر ع.  آدم ِی به پاهیشب یزی که دقت کردم متوجه شدم چیکم.برخورد کرد

  ! بچه بودهی ی بزرگتر از پایلی چون خستین
  
 ِ عرق سیتمام تنم خ.دمی کشیبه زور نفس م. پله نشستمنی اولی و رودمی ترس خودمو عقب کشاز

که دستم با  دادم هی پله تکیدستمو رو. رو اونجا ول کنمنای تونستم سی نمیدوست داشتم برگردم ول.بود
 و دکمه هاشو اشتمفورا برش د. پله افتاده بودنی اولی بود که رولمیموبا.. برخورد کردیکی نسبتا کوچءیش

  . شد از نورش استفاده کردیفلشش از کار افتاده بود اما خوشبختانه صفحه ش سالم بود و م.فشار داد
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 بود و ستادهی انای سنیرزمی زی گهیدسمت .دمی اون موجود رو ندی خودم انداختم ولی جلولوی موبانور
 کرد و مدام ی مات و مبهوت به اطراف نگاه منایس.با عجله به طرفش رفتم. داد بودهی تکواریدستش رو به د

 هم حرکاتش رو نای و سه کنی دونستم اون موجود دور و ورمون داره حرکت میم.دادی مریی تغدشویجهت د
  .نهی بیم
  

هنوز راه .دمیبغلش کردم و به سمت راهرو چرخ. خارج کنمنیرزمیرو از ز نای سعی سریلی داشتم خقصد
  . شوک شده بودمیحساب.  حرکت از دست دادمی اون صحنه تمام توانم رو برادنی بودم که با دفتادهین

  
 وارهایحدود ده تا زن و مرد اطراف ما، کنار د.  بودننیرزمی زی هم توگهی چند نفر دنای از من و سری غبه
  . صورتشون نبودی توی حسچیه.انگار همه شون مسخ شده بودن. کردنی بودن و بهمون نگاه مادهستیا

  
 رو محکم گرفتم و با سرعت به سمت پله ها نایس.انی دارن آروم آروم به سمت مون مدمی بعد دهی ثانچند

رعت من از اونا اما س.انی همه شون دارن به طرف پله ها مدمی به پشت سرم انداختم و دی نگاهمین.دمیدو
 نشه و بتونم جلومو وش خاملمی موبای صفحه نکهی ایبرا. از پشت بهم برسندمی ترسیهمش م. بودشتریب

  .نمی تونستم جلومو ببی میبه سخت. دکمه هاشو فشار بدمی مجبور بودم هنمیبب
  

 بیز دارن تعق کردم هنویاحساس م. پله های خارج بشم و خودمو برسونم باالنیرزمی تونستم از زبالخره
 خواستم بچه رو بهشون یم.از راه پله دور شدم و شروع کردم به صدا زدن فرومند و زنش. کننیمون م
 ی که توییاونامونده بودم ! دی رسی به ذهنم نمیچی بکنم هر چند هتی وضعنی ای برای فکرهیبدم و 

  ! اونجا بودن؟ی چیاصال برا!  بودن از کجا اومدننیرزمیز
  

 از پشت ی تا کسدمی چرخیهمش دور ِ خودم م.دمی نشنیمند و زنش رو صدا کردم اما جواب بار فروچند
 نیرزمی اتفاق زدمی ترسیم.  ترسوندی بغلم ساکت بود و سکوتش بدتر منو می هم تونایس.بهمون حمله نکنه

ودن اطرافم  بنیی که پای دونستم اون افرادینم. هم نداشته باشمی بار راه فرارنیدوباره تکرار بشه و ا
  ! هنوز همونجا موندنایهستن 

  
 روش گذاشته بودم فموی که کیبه طرف مبل.  کردمی می کارهی زودتر دیبا. بودختهی بدجور به هم راوضاع

 دنشیبا د.دمی رو دانی چند لحظه دای رو به روم افتاد و براوارِی دی رولینور موبا.رفتم و برش داشتم
 نایخانوم فرومند ، س : م گفتعی جلوتر رفتم و سریکم. رو بهش بدمنای بود که سیفرصت خوب.خوشحال شدم

  !می برنجای همه مون از ادیبا. دیریرو بگ
  

دو سه بار . شده بودرهیفقط مات و مبهوت به رو به رو خ. نشون ندادی عکس العملچی به حرفم هنسبت
  . نداشتی ادهیصداش زدم اما فا

  
 دیاولش فکر کردم شا. دونستم کوتاه ترهی منکهی رسه با ای م کردم قدش از من بلندتر به نظراحساس

انگار از . فاصله دارننی پاهاش چند سانت از زمدمی گرفتم و دنیی پالموینور موبا. باشهستادهی ایزی چیرو
  ! نداشتنستادهی شده بود چون پاهاش حالت ازونی آووارید
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 از نای بود سکی مبل افتادم و نزدیدم که روانقدر هول شده بو. اون صحنه چند قدم عقب رفتمدنی دبا
 باال رسوندم و وارد اتاق یفورا خودمو به طبقه . رو محکم گرفتم و به سمت پله ها رفتمنایس.فتهیدستم ب

  . شدمنایس
  

 به ذهنم یچی و رو کردم اما هریبا عجله تمام اوراد رو ز.فمی نشوندم و رفتم سر وقت کنی زمی رو روبچه
 وقت به چی مهرآب هی تمام آموزش هایتو. مناسب ترهطی اون شرایدونستم کدوم دعا برا ینم.دی رسینم
 قبل بدتر ی دفعه هامثل توی رو انتخاب کنم که وضعیی دعادمی ترسیم!  اشاره نشده بودیی حالت هانیچن

  .کنه
  

فرو  نهی ی قدم هایشروع کردم به ورق زدن دفترم که صدا. کردم تمرکز کنم و خونسرد باشمیسع
اون .دمی دی رو نمیکس.آروم دفترو بستم و به راه پله نگاه کردم.ومدی داشت از پله ها باال میکی.دمیشن

 اون قدم اب.دنی رسی قدم هاش واضح تر به گوش می و صداشدی تر مکیفرد هر لحظه داشت بهمون نزد
 و شمی رو به رو میزیچ دونستم با چه ینم. از من درشت تر باشهیلی خکلشی هدی حس کردم بانی سنگیها

 چی و به خودم قول دادم تحت هفتهی بنای سی برایاصال دوست نداشتم اتفاق. ترسوندی منو می حسابنیا
 دو سه قدم جلوتر رفتم و اد،ی ماال که داره از پله ها بهی اون فرد کنمی ببنکهی ایبرا. ولش نکنمیطیشرا
  . نگاه کردمنییداختم و با دقت به پا پله ها انی رولوینور موبا.ستادمی در اتاق اکینزد

  
   فرومند ، حالتون خوبه؟یآقا:  راحت شد و گفتم المی خیکم.ستی جز مهبد نی نداشتم اون فرد کسشک

  
 چی تو همون حالت موند و ههی چند ثانیبرا.ستادی من ای بگه اون سمت راهرو ، رو به رویزی چنکهی ِ ابدون
  . نکردیحرکت

  
. مهبد : دمی پرسی تونستم حرف بزنم با نگرانی که به زور میدر حال. دی رسی به نظر نمی عادحالتش

  ؟یخوب
  

داشت به طرف من .دنی شد و شروع کرد به دوشتریکم کم سرعت حرکتش ب. نداد و آروم جلو اومدیجواب
 ی و ترسناکبی عجیبا صدا. شدناهی سکهی تهی کرد و چشم هاش ریی چهره ش تغهوی اورد که یهجوم م

 رجهیمهبد اونقدر محکم به سمتم ش. دادمهی درو بستم و بهش تکعیسر. زدرجهی و به سمت در شدی کشدایفر
 قفل رو ی رودی کرد کلی میداشتم سع. از چوب در کنده شدیزده بود که با در برخورد کرد و قسمت

  . دادیبچرخونم و درو قفل کنم اما لرزش دستم اجازه نم
  

با دست چپم ، . در کنار برم و خودمو بهش برسونمی از جلودمی ترسیم . . هم بلند شدنای سی هی گریصدا
 و نای سشیرفتم پ. بالخره تونستم درو قفل کنم و از پشتش کنار برم.دست راستمو محکم گرفتم و تا نلرزه

 تونستم ی کرده بود مجادی در ای که مهبد روی اتاق رو از سوراخرونِیب.بغلش کردم اما چشمم به در بود
 جن هی زدم یحدس م. شدهمی کردم کنار در قایحس م.دمی دیمهبد رو هم نم.  پشت در نبودیکس.نمیبب

!  بدهریی انسان رو تغی چهره ینجوری تونن ای دونستم که جن ها نمی حال هم منیوارد بدنش شده ، در ع
  !.  اون جن خودشو به شکل مهبد دراورده باشه نکهیمگر ا
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 تونستم از پنجره بپرم چون ی نمنایبا س! ی دونستم چجوری نمیاونجا فرار کنم ول از نای با سدی فکرم رسبه
 بهمون ینجوری از اون افراد ایکی یاگه حت.  نداشتتی خونه هم که اصال امنیتو.نهی بببیممکن بود آس

  .حمله کنه دخل جفت مون اومده
  
 که به یزیتنها چ.وم دعا موثره کددمی فهمی مدیفقط با.  شدمی شون رد منی از بی خاصی با دعادیبا

زود شماره شو گرفتم و منتظر موندم تا . کنهمیی تا راهنمارمی بود که با مهرآب تماس بگنی ادیذهنم رس
  . رو بردارهیگوش

  
 دهی شننای سی هی گری که منتظر جواب دادن مهرآب بودم تو کل خونه فقط صدای اون چند لحظه ایتو
  .رسوند تیسکوت خونه بدتر منو م.شدیم
  

  ؟یالو بهراد، چطور – مهراب
  
  . ی کمکم کندیبا. افتادمری جا گهی مهرآب، نیبب:  گفتم عی سریلیخ
  

  ! شده؟یچ – مهرآب
  
-خونه شون یتو.  اماروی یمن االن تو خونه . کرده بود به مشکل خوردمی معرفدی که مجیسی سر ِ اون ک 

 ش افهیق.  پارم کنهکهی بود تکی حمله کرد،نزد االن هم مرده بهمنیهم.  ستبهی غریپر از آدم ها
  !وحشتناک شده بود

  
 ی چنیگوش کن بب. اصال هول نکن،ی کن آروم باشیبهراد سع:  گفت ی شمرده و با خونسردیلی خمهرآب

  . االن از اونجا فرار کننی همگم،یم
  
  !؟ی کنی میشوخ! ؟ی چ-
  

   باشه؟ن،ییره بپر پا فرار کن، شده از پنجی زنده بمونی خوایاگه م – مهرآب
  
 ی بمونه منجایاگه ا!ستی هنوز حرف زدن هم بلد ن؟ی شنوی شو نمهی گری کار کنم؟ صدای بچه شونو چ-

  . کشنش
  

 یاگه بچه رو با خودت ببر.بچه رو هم ول کن بذار همونجا بمونه. رو که گفتم بکنیبهراد ، کار – مهرآب
  ! کننی ت مکهی تکهیت. انیهمه شون دنبالت م

  
  .  باشه-
  

  .فتهی نمی بچه اتفاقینگران نباش، برا – مهرآب
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 رو قطع کردم و یگوش.دی رسی به ذهن خودم نمیچی مهرآب اعتماد کنم چون هی بودم به حرفامجبور
.  سوختیدلم براش م. کرده بود که صورتش کامال سرخ شده بودهیانقدر گر. تختش گذاشتمی رو رونایس

  . نبرمخودم دونه که ازم خواسته بچه رو با ی میزی چهی البد مهرآب یلدوست نداشتم اونجا ولش کنم و
  
  . تونم ببرمتیمن نم. دیببخش:  گفتم نای برداشتم و رو به سنی زمی از روفمویک
  

 مهرآب یاگه به گفته .  کنمسکی تونستم رینم. خواست بغلش کنمیانگار ازم م.  به طرفم باال اورددستاشو
  . فتهی براش نی بودم بعد از رفتنم اتفاقدواریفقط ام. بودی مرگم حتمومدنیهمه شون دنبالم م

  
 از ادتری زدمید.  ارتفاع چقدرهنمیرفتم دم ِ پنجره تا بب!  برمرونی از اتاق بای بودم از پنجره بپرم مونده

 نییپا هم در کار نبود که بتونم راحت ازش یی پایجا.نیی ِ که دست و پام نشکنه و سالم برسم پایاون حد
البته با .  برسمنی زدم تا به ماشی مور خونه رو ددی کردن بای مبمی و تعقدمی پریاگر هم از پنجره م.برم

  ! فرض که پاهام نشکسته باشن و بتونم بدومنیا
  

 شانس ینجوریا!  سالم فرار کنمی برم و با دست و پارونی دادم از اتاق بحیترج.  خودمو گرفتممیتصم
 کی بهم نزدی اوردم و ضامنش رو آزاد کردم تا اگه کسرونی بفی سورن رو از کیچاقو. بودشترینجاتم هم ب
  .شد بزنمش

  
 رونی رو بلینور موبا. نبوددای کس پچیه. انداختمی ش به راهرو نگاهی شدم و از شکستگکی در نزدبه

 چرخوندم و  رودی آروم کلستی اونجا نی مطمئن شدم کسیوقت.انداختم و همه جا رو با دقت نگاه کردم
  .درو باز کردم

  
 کردم آروم نفس ی میسع.شدیقلبم داشت از جا کنده م. تونستم آب دهنمو قورت بدمی زور مبه

 هم نایس. نبودرونی بیکس. اومدمرونیبا ترس و لرز از اتاق ب.شدیضربان قبلم هر لحظه تند تر م.بکشم
 یمدام برم.تم رفنیی از پله ها پااطی احتبا. خونه حاکم شده بودی توینی کرد و سکوت سنگی نمهی گرگهید

  .دمی شنی نمیی صداچی خودم، هی نفس هایبه جز صدا. کردمیگشتم و پشتمو نگاه م
  
 راحت شد المیبا روشن شدن خونه خ. خونه روشن شدی برق وصل شد و همه دمی پله ها که رسنیی پابه
 زن و مرد دور تا یرافم نگاه کردم کل به اطیوقت.دی طول نکششتری بهی چند ثانالی خی اون آسودگیول

حس کردم .دن کریهمه شون داشتن به من نگاه م. بودادیفاصله شون با من ز. بودنستادهیدور خونه ا
  .جرأت نداشتم برگردم و بهشون نگاه کنم.دمیبا تمام توان به طرف در دو.ارنیاالن ِ که به سمتم هجوم ب

  
هر . انداختمی شدم و به در خونه نگاهنیسوار ماش.ه رسوندم اومدم و خودمو به کوچرونی سرعت از ببا

 هول شده بودم که دستم به یبه قدر.شدی مشتری و مدام سرعت شون بشدنی تر مکیلحظه داشتن بهم نزد
  .نی دو سه بار از دستم افتاد کف ماشچییسو. دی لرزیشدت م

  
 نی شون داره با سرعت به طرف ماشیکی مدی بودم که دفتادهیهنوز راه ن.  تونستم استارت بزنمی بدبختبا
 به طرف ارویتا دنده رو جا زدم و خواستم گاز بدم، اون . اما دنده جا نرفته بودفتمیگاز دادم که راه ب.ادیم

  . شدنیش سمت شاگرد شکست و با سر وارد مای شهی که شی زد، جوررجهی شنیماش



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

306

  
 و سوخته بود، با چشم یرت اون مرد کامال متالشصو. پدال گاز فشار دادم و حرکت کردمی تا آخر روپامو

دست منو محکم گرفته بود، . زدی مادی وحشتناک، فریدائم با صدا.  شده بودناهی سکهی تهی که ییها
 با چاقو بهش دم کری رو باال بردم و سعنیسرعت ماش.شهی کردم استخون ِ دستم داره خرد میاحساس م
 و از دی کشی وحشتناک و گوش خراشادیاونم فر. کتفش فرو کردمیبا تمام قدرت چاقو رو تو.ضربه بزنم

  . تونستم با سرعت از اونجا دور شدمی و تا مدمی کشینفس راحت.رونی پرت شد بنیماش
  

 ی نگاهنیبه ماش. رو نگه داشتمنی پارک، ماشهی سورن برسم کنار ی به خونه نکهی بعد ، قبل ِ اقهی دقچند
. !  ازش نمونده بودیچی که کال نابود شده بود و هشهیش.  بودختهی ری صندلی روارویخون ِ اون . انداختم

  !! کُشهی منو منهی ببتوی وضعنیاگه سورن ا
  
 بعد قهیدو سه دق. روشن کردمگاری سهی دادم و هی تکنیبه ماش. به کله م بخورهی شدم تا بادادهی پنی ماشاز

 بوق هیتا . مهرآب رو گرفتمی اوردم و شماره ونری بنی از ماشموی آروم شدم، گوشی حس کردم کمی، وقت
  . خورد فورا جواب داد

  
  ؟ی کار کردی شد؟ چیالو ، چ – مهرآب

  
  ! بود؟ی چانی جری دونیتو م. ابونمی در رفتم، االن تو خ-
  

   خونه بودن، درسته؟ی توبهی آدم غری سرهی یتو گفت.بایآره تقر – مهرآب
  
  . نداشتنیحالت عاد.  خشک شون زده بودیزی چهی ری تحت تاثایانگار همه شون مسخ شده بودن . آره-
  

  .  وحشتاک بهت حمله کردی با چهره ااروی خود ِ نکهیو ا – مهرآب
  
  دن؟ی می ای چه معننایخب ا.  آره-
  

من حتم دارم اون آدم .ستنی نی چهره ها از عالئم جن زدگریی جور تغنی ا،ی دونیخودت که م – مهرآب
  . فرقه بودنهیو  جزیدی که دییها
  
  !؟ی پرستطانی شی فرقه یعنی -
  

 ای بهشون ثروت طانیمثال ش. کننی معامله مطانیفقط با ش.ستنی پرست نطانی افراد شنیا. نه – مهرآب
 یزی خودش سوال ِ چون هر چرهی گی می که چنیحاال ا.رهی گی میزی چهی و در عوض ازشون دهیقدرت م

  .ممکنه باشه
  
!  منو لت و پار کنناروهای بود اون کینزد!  کنمی ش مکهی تکهی برسه تدیاگه دستم به مج:  گفتم تی عصبانبا
  . اه
  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

307

 رفت مطمئنا مثه یاگه خودش هم م! ادی مشی پیطی شرانی دونسته همچیچه م. ِری تقصی بدیمج – مهرآب
  .فتادی مریتو گ

  
 خودشون یعنی! ما کمک خواستن؟ معامله کردن پس چرا از طانیاگه فرومند و زنش با ش. نمی ببسای وا-
   کردن؟ی غلطنی دونن همچینم
  

 جور نیا. ی مغزی به شست و شوهی شبیزیچ.  کنهی بعد از هر مالقات حافظه شونو پاک مطانیش – مهرآب
 ی مطانی شی کنن چون وقتی متشونی ارواح دارن اذای کنن جن ها ی شون فکر می عادی زندگیافراد تو

 بعد ِ مالقات حالبه هر  .  فتهی هم وحشتناک براشون مدی و شای عادریاتفاق غ بگه، یزیخواد بهشون چ
  . و ازت کمک بخوانرنی فردا دوباره باهات تماس بگدیاصال شا.ادی نمادشونی یچی هگهید
  
  نن؟ی بی رو مطانی اونا شیعنی -
  

 هر مالقات فقط یکنه تومم!  معامله نکردمطانی من تا حاال با شیراستشو بخوا. هم آرهدیشا. نه – مهرآب
  . امکان دارهیزیهر چ. صداشو بشنون

  
   کرد؟ی خوندم اثر نمی دعا می چرا هر چ-
  

ما . درست کننناروی تونن کار ای نمانی من و تو هم بیاگه باباها. یچی بهراد ، من و تو که هنیبب – مهرآب
 یول.  به توجه خدا دارنازی ن جور افرادنیا!  زنده ستامتی چون تا قمی رو بکشطانی شمی تونیکه نم

  . رو انتخاب کردنیزی چنی کم ِ چون خودشون همچننمیامکان ا
  
  ؟ی اگه دوباره بهم زنگ زدن چ-
  

  . کنمی شون محیمن خودم توج. منو بهشون بدهیشماره  – مهرآب
  
  !؟یگی بهشون مقتوی حق-
  

 یفقط شماره .  نگویزیتو هم چ!  با خودم در بندازمطانویاصال دوست ندارم ش! معلومه که نه – مهرآب
  .منو بهشون بده

  
! منم چاقومو تو بدنش فرو کردم. که تو خونه شون بود بهم حمله کردی از اون افرادیکی. گهی دزی چهی -

   سراغم؟ادی انتقام بیبه نظرت ممکنه برا
  

  .گران نباشن. انتقام برگردهی کنم برایفکر نم! یچه دل و جرأت ). دیخند. ( ؟یگی میجد – مهرآب
  
  !؟ی مطمئن-
  

  . راحتالتیآره، خ – مهرآب



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

308

  
  !!ی گفتی وارد کار بشم بهم منکهی قبل از اناروی اگه اشدیچه خوب م.  ممنون بابت اطالعاتت-
  

 وجود ینجوری ای سه چهار تا فرقه رانی ای تودیشا. نادرنیلی موارد خنیآخه ا. دیواقعا ببخش – مهرآب
  ! سراغ توادی مشونیکی که اَد  دونستمیمن چه م.داشته باشه

  
  ! رسنی خطرناک به نظر میلیخ!  کرد؟ی معرفسی به پلناروی اشهی نمی راست-
  

 شنی ملیتبد.ادی نمادشونی یچی گردن هی برمی به حالت عادنکهیگفتم که، بعد از ا. نه متاسفانه – مهرآب
 طانی لو نره، شهی قضنکهی ایبرا کنه اما رشونی دستگسی پلیممکنه حت.یشگی معصوم همیبه همون آدم ها

  . زرنگ ترهسی از پلطانیمطمئن باش ش. ادیسال ها سراغشون ن
  
 مکالمه مون حق به جانب نی آخریچقدر هم تو!  بگمی بود که به سورن چنی اری راه همش فکرم درگیتو

  . ! زدمی حرف منشیدر مورد ماش
  

فقط . ندازمی منی ماشی براشهی شهی رمیم و فردا هم گمی بهش متویفوقش واقع. ستی نی چاره ااما
  ! پولم برسهدوارمیام
  

 یکم. سورن پارک کردهی در خونه ی مسعود جلونی ماشهی شبن،ی ماشهی دمی کوچه شدم و از دور دوارد
 نیا! ختیاعصابم به هم ر. ِ مسعود بودنیماش.  انداختمیبه داخلش نگاه.جلوتر رفتم و کنارش نگه داشتم

 اعصاب معصاب مه رقچی کرد اما مسعود هشی کارهی شهیحاال سورن رو م.  .نجاستیا کسرهیمسعود هم 
  .یری ذاره برم سمت جن گی هم نمگهید!  فصل کتک رو شاخشههی افتاده ی اتفاقنیاگه بفهمه همچ.نداره

  
  . سورنو گرفتمی مو برداشتم و شماره یگوش

  
   ؟هیچ – سورن

  
  .امی تونم شب بی، نم اومدهشی برام پی کارهی من نیبب!  مرض-
  

  !؟یچه کار – سورن
  
  . کردهی معرفدی ِ که مجیی از کسایکیدر مورد . یچی ه-
  

  .می داشت،کارِتیومدیشام م.  بابایا – سورن
  
   اونجاست؟ی مگه کس-
  

 می خواستیم.یایآره، مسعود اومده بود قفل رو عوض کنه، واسه شام نگهش داشتم گفتم تو هم م – سورن
  .می باهات قرار مدار بذاریرنامه ا بهیدر مورد 
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  ؟ی چه برنامه ا-
  

  .گمی دفتر بهت می فردا اومدست،حاالیمهم ن – سورن
  
  . ی من رفتم دنبال چه کاریفقط به مسعود نگ.نمتی بیفردا م.  باشه-
  

  . باشه، فعال – سورن
  

ود رو به رو  راحت شد که حداقل با مسعالمی کم خهی. اومدمرونی عقب گرفتم و از کوچه بدنده
  . کنمفی ردنی واسه ماششهی شهی گرفتم فردا صبح قبل ِ کار، برم و میتصم.نشدم

  
 ناخودآگاه به اطرافم فتاد،ی مادمی دونم چرا هر بار که ی و نمومدی چشمم می اتفاقات اونشب جلومدام

مادمو به مهرآب  اعتگهید. سراغم و کتلتم کنهادی که زده بودمش بییاروی اون دمی ترسیم. کردمینگاه م
 گهی بار دهیبه خودم قول دادم اگه !  بهم نگفتهزوی بودم همه چدهی فهمنکهیمخصوصا ا. از دست داده بودم

  . کنار بذارمشهی همی رو برایری که از کنترلم خارج باشه، جن گفتهی بیاتفاق
  

 هم دی جدی هی همسااروی همزمان با من ، اون. شدم تا درو باز کنمادهی پنیاز ماش.دمی به خونه رسبالخره
  . شدادهی در خونه شون نگه داشت و پی جلونشویماش

  
 گفت یم.   ذهنم مرور کردمیحرفاشو تو. بود افتادمدهی که دی ِ خوابادی ن،ی ماشی دخترش تودنی دبا

 هاموس رو با شهی افتاد من هم همادمی. ی مشکی داشته، با پالتوی درشتکلی هدهی خواب دی که تویمرد
 انشگترو به خود ِ ه دخترنی ادیاصال شا!  بهم بگهیزی چهی خواسته ی مدیشا.دمی دی ملیشکل و شما نیا

  ومده؟یاصال چرا سراغ خودم ن!  انگشتر خودمو به خودم بده؟دیچرا با. اما نه!من داده باشه
  

  !شدمی مطمئن میزی چهی از دی اما بادمی رسی نمی اجهی کردم به نتی فکر می چهر
  

به سمت در خونه شون رفتم .اطی برده بود داخل حنویطرف ماش. کوچهیکردم و دوباره برگشتم تو باز درو
دو سه قدم جلو رفتم و سالم .  بود تا باهاش حرف بزنمیفرصت خوب. بندهی دختره داره درو مدمیکه د

  .کردم
  
 خواست یم.داشت حرف زدن نی حوصله شهیانگار برخالف هم. بهم انداخت و جواب سالممو دادی نگاهمین

  . سوال ازتون داشتمهی ، دیببخش:  که گفتم ندهیدرو بب
  

  .دیبفرمائ – باز کرد درو
  

  . بشمالی خی دادم بحیترج. دی فهمشدی ش مافهیاز ق. کردم اصال حال و حوصله ندارهحس
  

  .خدافظ.ستیمهم ن. دی ، ببخشیچیه:  عقب رفتم و گفتم دوباره



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

310

  
  !ن؟ی کار داشتیچ:  گفت دمی که شننی رفتم سمت ماشی مداشتم

  
  .ستی مهم نادیالبته ز.  خواستم بپرسمی سوال مهی: گفتم . چند قدم جلوتر اومدهدمی دبرگشتم

  
  !؟یخب چ – گانهی
  
   که در مورد جن بود؟نیدی خواب دهی نی گفتادتونهی -
  
  .ادمهیآره ،  – گانهی
  
.  منی در ِ خونه نیشب قبلش شما اومد.شهیم مربوط می بپرسم ، به سوال اصلگهی سوال دهی دی اول بذار-

  .نی گشتی دنبال گربه تون منیداشت
  
  خب؟ – گانهی
  
  ادتونه؟یچهره شو . بودسادهی کنار من وایی آقاهی اونشب -
  
  .بایآره تقر – گانهی
  
  ! اون آقا بود؟هی خواب به شما انگشتر داد، شبی که توی اون کس-
  

 ی هاله هیانگار .ستی نادمی دموی خواب دی که تویت ِ اون مردصور.  دونمینم – فکر کرد هی ثانچند
 که کنارتون بود جن یینکنه اون آقا! ن؟یدی سوالو پرسنی چرا ادیببخش!  صورتشو پوشونده بودیخاکستر

  !ِ؟
  
 دایآخه جد. سوالو ازتون بپرسمنی ادی به ذهنم رسینجوریهم! ستی جن ننایقیاون آقا عمومه و .  نه نه-

 ی خواب هانی از ایدست بر قضا عمو م هم جزو.نمی بی مادی زبی و غربی عجیخواب هاخودم هم 
  . جوابتونبتممنون با.ستی خواب هامون باشه که از قرار معلوم ننی بی ارتباطدیگفتم شا. شدهیالیسر

  
ر  سر به دکتهی دی کنم،فک کنم شما بایخواهش م:  کرد گفت ی مشکوک بهم نگاه می که با حالتی حالدر
  ! آشفته ستی تون بدجوریمعلومه که اوضاع فکر. دیبزن
  
  .شنیخانواده نگران م.دی تون رو ببرفی تشرگهیبهتره شما هم د.  بودی جالبشنهادی پ-
  

  !دیچشم، منتظر بودم شما بگ:  جواب دادزی آمطعنه
  
  . به سالمت-
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  .اطی حی و بردمش تونی رفتم سمت ماشفورا
  

 برم نکهیقصد داشتم قبل از ا. شدمداری زنگ ساعت از خواب بیبا صدا ساعت هفت صبح بود که کینزد
  . کنمدای سورن پنی ماشی براشهی شهی سربزنم و یدفتر، به چند تا صافکار

  
 تونستم چشمامو باز نگه یبه زور م. شدن نداشتمداریاصال حس و حال ب. بودمدهی دراز کشییرای پذیتو

 خونه راه ی نفر داره توهی بود که احساس کردم نی زمیرو زدم و سرم یهمچنان داشتم چرت م.دارم
  ! بودیتاه داشت، انگار آدم قد کوی کوتاه قدم برمیلیخ. دمی شنی قدم هاشو میبه وضوح صدا.رهیم
  
 داده بود که تا نانیبهم اطم. کنن افتادمی می خاک زندگی که تویی در مورد جن هادی مجی حرفاادی

 زدم و به ی رختخوابم غلتی رویالی خیبا ب. ندارنیاشم، اونا هم با من کار نداشته بی باهاشون کاریوقت
  .دمیسمت اتاق خواب چرخ

  
 اون صحنه دنیبا د. اتاق خوابی بلند رفت توی و موهادی دختر بچه با لباس سفهی دمی لحظه دهی یبرا

 که ییونستم جا دی بودم چون مدهیترس!  بودهیقی حقدمی که دیزیشک نداشتم چ.فورا سر جام نشستم
  .بچه هاشون باشن، حتما خودشون هم هستن

  
 نکهی ایبرا. نترسمادی ظاهر شدن که من زینجوری بهم بگن و ایزی خوان چی مدی که شادی ذهنم رسبه

آروم آروم . نترسم و به خودم مسلط باشمادی کردم زی میسع.مطمئن بشم بلند شدم و به طرف اتاق رفتم
 چیه. روشن کردموچراغ. بود کی تاریاتاق کم.سادمیرد اتاق بشم کنار در وا وانکهیجلو رفتم و بدون ا

 اتاقو نگاه کردم که چشمم به یبا دقت همه جا. خودشون بودنی سر جالی وسایهمه . اتاق نبودیکس تو
  . کردی آروم داشت میلی قفل در بود خی که رویدیکل. افتادیواریدر کمد د

  
در هر .  هم فقط ازش عبور کرده بوددیشا.   شدهیواریرد کمد د گفت اون دختر وای بهم میزی چهی

 که چشمم به در کمد بود و مواظب یدر حال!  نداشتم جلو برم و در کمد رو باز کنمیصورت اصال عالقه ا
 آماده عیرس. اومدمرونی لباس هامو برداشتم و از اتاق باد،ی نرونی ازش بی وقت کسهیبودم تا 

  .رونی از خونه زدم ب برداشتم ونویماش.شدم
  

 ساعت طول بکشه اما متاسفانه تا ساعت ده هی از شتری کردم کارم بیفکر نم. رفتم دفتری مدی هشت باساعت
 رفتم کارواش و دادم نی همی براختهی خون رنی ماشی افتاد توادمیاز اون طرف هم تازه ! عالف شدم
  . کردنزی رو تمنیداخل ماش

  
 شی شدن پعی به ضانوی اما ارهی حالمو بگی دادم معظمیاحتمال م.دمی رس بود کهازدهی ساعت یکاینزد

به .زود از پله ها باال رفتم و وارد دفتر شدم. دفتر نباشهی توی بودم معظمدواریام. دادمی محیسورن ترج
 که چشمش به من نیهم. زنهی نفر حرف مهی و داره با ستادهی در اتاقش ای جلوی معظمدمیمحض ورود د

  . اشاره کرد که همونجا منتظرش بمونمافتاد،
  

 به ادی بی معظمنکهیقبل از ا. کردم خودمو سرافکنده جلوه بدمیسع. بگهی خواد چی مشخص بود مکامال
  .سورن سرگرم کار بود و حواسش به من نبود. انداختمیداخل اتاق مون نگاه
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ند قدم باهام فاصله داشت، در هنوز چ. تموم شد و به طرف من اومداروی با اون ی معظمی حرفابالخره

  . ماکانی آقاریصبح بخ:  گفت ی نسبتا بلندی زد با صدای که لبخند میحال
  
  . دفتر هم توجهشون به ما جلب شدی جمله سورن و منشنی گفتن ابا
  

  .ریصبح بخ:  هم با لبخند جواب دادم من
  

 بود و بعد متوجه شدم که تو  کردم بفهمم چرا امروز صبح دلم برات تنگ شدهی میداشتم سع – یمعظم
 ی تمام صبح مشغول انجام چه کار مهمی که جنابعالی بدحی بد نباشه توضدیحاال شا.یصبح دفتر نبود

  ؟یبود
  
 یبرا. اوردم و صبح ساعتم زنگ نزدی کم بدشانسهی ، من دی دونیم. اومدمریواقعا متاسفم که د.  ام-

 از پرونده هام یکی که متوجه شدم نجایخودمو برسونم اساعت نه خواستم . شدمداری از خواب بری دنیهم
  . گشتمیداشتم دنبالش م.  شد کهنی و استیسرجاش ن

  
 هی زتی می که من روی دونی تو میراست.ی مواظب پرونده ها باششتری کن بیسع.  چه جالب – یمعظم

   گذاشتم؟دی جدیپرونده 
  

  .  انداختمزمی به مینگاه
  
  .داستی قطرش پنجایاز ا.   بله-
  

  .  جا افتادمیبعد چند لحظه تازه دوزار. کار کنمی چدیاصال حواسم نبود با. می به هم نگاه کردهی ثانچند
  
  . بندازمی نگاههیمن برم بهش .  اوه ، بله-
  

  ! بودی جالبیمکالمه :  و گفت دیسورن خند. نشستمزمی وارد اتاق شدم و پشت معی رفت و منم سریمعظم
  
  ! اومد خوشحالم که خوشت-
  

  ؟یحاال واقعا صبح کجا بود.ادی بشی ممکنه پی هر کسیبرا. نباشی انقدر عصبال،ی خیب – سورن
  
  . کردمی مسیداشتم اونو راست و ر. تموم نشده بودشبمی کار د-
  

   ؟ی گرفتی می کشتطانینکنه با ش! دهی بوده که تا االن طول کشیچه کار – سورن
  
-ت بهتر شد؟چه خبر؟ حال.یزی چنی همچهی. ی ا  
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  ! بودی چلشی دلدمیآخرشم نفهم.آره، خوب شدم – سورن
  
   بود؟ی چهیقض.ی حرف بزنی برنامه اهی در مورد ی خوای می گفتشبید.  دارهیتی چه اهم-
  

  .میختی برنامه ری کلالتیبا هم واسه تعط. بودشمی مسعود پشبید.آهان، آره – سورن
  
  الت؟ی کدوم تعط-
  

  . سه روزشهی با جمعه هم مله،ینبه که تعطچهار شنبه پنج ش – سورن
  
  الق؟یی دی بردی خوایحاال م.  خب-
  

  ! ِیی چه جای دونینم. اونجامیری گرفتم، ممویی دایالی ودیکل. شدهی کم تکرارهی القیینه بابا،  – سورن
  
  .  دارهی فرقگه،چهی جنگل جنگل ِ د-
  

  .یشی کن، متوجه مسهی باغ مقای چا رو بایتو جاده نظام. کنهی فرق میلیخفه شو ، خ – سورن
  
  .می کنی مشی کارهیحاال تا اون موقع .یگی باشه بابا تو درست م-
  

 نیهم.ادی داده بودم تا سورن بهی تکنی ساختمون دفتر، به ماشیجلو. از چهار بعد از ظهر گذشته بودساعت
  .مهراب بود.  نگاه کردممی گوشیبه صفحه . زنگ خوردلمیلحظه موبا

  
اما . التمی خواستم جواب بدم چون دوست نداشتم گند بزنم به تعطینم. کار دارهی زدم باهام چی محدس

  .  زشته جواب ندمدمی شدم دالی خیباز ب
  
  . الو-
  

  .سالم بهراد جان – مهراب
  
  ؟ی سالم ، خوب-
  

  ؟یبهراد، در چه حال. ی آره مرس- مهراب
  
  . جنگلرمی چند روزو با بچه ها منی دارم ا-
  

 نی سر به اهی ،ی برنکهی قبل از ای تونی م،یزی چهیفقط . کنی ما رو هم خالیچه خوب، جا – بمهرا
  ؟ی بزنگمی که میآدرس
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  ! خوامی کن پولشم مالِ خودت من نمیری ، برو جن گالی خی مهراب ، جونِ مادرت ب-
  

 فرستمت ی دارم منی آسونه، واسه همیلی خیکی نیا. استثنا بودهیباور کن اون مورد  : دی خندمهراب
  .یشی هم کاسب میزی چهی ، یسی نوی دعا مهی.اونجا

  
 نفر هی کنم یاز اون شب هم همش فک م. سورن کردمنی بهم داده بودو خرج ماشی که نجفی کل پول-

 تونه صبر کنه شنبه یاگه طرف م!  خراب کنمالتموی ندارم تعطالیدر ضمن اصال خ.  کنهی مبمیداره تعق
  .دی مجشی، اگرم نه که بفرستش پآدرسشو بهم بنده

  
 ضرر اون دفه هم اد،ی دستت بی پولهی دارم واسه تو تا یاگه شد نگهش م.یهر جور تو بخوا. باشه – مهراب

  .جبران بشه
  
 که دمی خونه م دی رو توبهی غرهی روزی خواستم ازت بپرسم؛ دی میزی چهی یراست.ی کنی لطف م-

  ه؟ی عادنیبه نظرت ا.  زدبشیغمطمئنم جن بود چون تا رفتم دنبالش 
  

   بود؟ی چه شکلاروی.   بوده باشهی اتفاقدی دونم، شاینم – مهراب
  
  . دختر بچه باشههی ومدیبه نظر م.دمشی من از پشت سر د-
  

   بگه؟یزی که به نظر برسه بخواد بهت چی نکرد؟ جوریحرکت خاص – مهراب
  
  . شدبی اتاق و بعد غیقط رفت توف! دمی فهمی بگه که خودم میزی خواست چی نه، اگه م-
  

 نی ایول. حداقل کمتر بترسهای که نترسه دنی به آدم نشون می وقتا اونا خودشونو جوریخب بعض – مهراب
 که ظاهر شدنشون ادی مشی کم پیزی چنیهمچ.  نشون بدنی خودشونو به کسلی دلی که بستیطور ن

  .رو به رو شدن باهاشونو داشته باش ی و آمادگی نترسادی کن زیبه نظر من سع. باشهیاتفاق
  
  !ن؟ی هم-
  

   بگم؟ی چیتوقع دار! گهیآره د – مهراب
  
  ! رو گرفت؟ی مالقات اجبارنی ای جلوشهی نم-
  

 که بخوام در موردش ستی نیری جزو مسائل جن گگهی موضوع دنیا. دونمی که من میینه تا جا – مهراب
  .ینترس کن ی سعنکهیفقط ا. کنمتیی راهنماایآموزش بدم 

  
  ! بهم کردیکمک بزرگ. تیی واقعا ممنون از راهنما-
  

  ؟ی نداریکار!.   خودته که بهت عالقه دارنری قدر بلد بودم، تقصنی همگهی ددیببخش – مهراب
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  . نه ، سالم برسون-
  

  . ، فعال خدافظنیهمچن – مهراب
  

  .میفتاد و راه امی شدنیهر دو سوار ماش. گذشت و بالخره سورن اومدقهی سه دقدو
  
  ؟ی خوری می چه گهی ساعته دارمی ن-
  

 شی پامی تونستم که وسط حرفش ول کنم بینم. زدی داشت باهام حرف می معظماروی نیخفه شو ا – سورن
  .تو
  
  .دمی رسی رفته بودم تا االن مادهی اگه پ-
  

  ! بروادهی بعد پیخب دفه  – سورن
  
  .می آخه االن خسته ام؟ی برمیح پاش فردا صبشهی حاال نمگمیم! رمی مادهی که پی پس چ-
  

 کل روزو دی و بامیشی خسته ممیاگه فردا بر.می برادهی پدی راهو باشتری بهتره چون بینجوریاتفاقا ا – سورن
 می گردی می اون اطراف حسابمیریفردا هم م.می کنی تا فردا استراحت ممی اگه امشب بریول.میبخواب

  .می گذرونیخوش م
  
   رفت؟نی با ماششهی کجاست که نمالی ونیاونوقت ا! یب جالی چه استراتژ-
  

  . ستی هم که نالی ویالیخب راستش و – سورن
  
  ؟ی چیعنی -
  

 بهتون فاز بدم گفتم نکهی ایمن برا. کالی اطراف قادکهی کوچی کلبه هی.ستی نالی کال ونکهی ایعن ی– سورن
  .الستیو
  
  ! کَنهی اگه مسعود بفهمه که کله تو م؟ی مسخره کرد-
  

  !ی ترسی فهمم تو چرا انقدر از مسعود میمن نم – سورن
  
 رهی گی چشماشو می خون جلوشهی می عصبیوقت!. یدی مسعودو ندتیتو عصبان. ی بگنوی ای حق دار-
   !می کتلت شدی مشت بزنه من و تو جفتهی ِ که نیدستش هم انقدر سنگ. شناسهی کسو نمچی هگهید
  

  ! نشدهیرمند ِ که تا حاال در برابر من عصب هنیلی ِ پس خینجوریاگه ا – سورن
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  !ی دوستم هم هستنیتازه بهتر. من بارها شده خواستم تو رو بکشم.ی راست گفتنوی آره واقعا، ا-
  

  .  ندارهقتی حقنینه ، ا – سورن
  
  . چرا ، داره-
  

  ! پرسم راستشو بگو، مسعود تا حاال تو رو کتک زده ؟ی میزی چه ی– سورن
  
  ؟ی کنی م فکری خودت چ-
  

  !! زده؟یعن ی– سورن
  
 بابت نی آخر منصرف شده که واقعا از ای چند بار تا مرز زدن رفته، در لحظه یول.منو نزده.  نه خب-

ما همه تو کف .  رو شکسترضای زد دماغ علی اهی قضهی سر شی چند سال پادمهی!  کنمیخدا رو شکر م
  . بزنهمی کردی اصن فکر نمم،یبود

  
  ! سر به سرش نذارمادیشه ز باادم ی– سورن

  
  . ترهنیی کتلت شدنت پابی ضری تر باشیمی باهاش صمیهر چ.ستی نینجوریبا من و تو ا.  نه بابا-
  

  !یچقدر علم. اوه – سورن
  

 چون دهیمعلوم بود هنوز نرس. اونجاادیقرار بود مسعود هم ب. بردارهلشوی سورن تا وسای خونه می رفتاول
  .ه بودتا اون لحظه بهم زنگ نزد

  
 شو به من ی کوچه سورن کوله پشتیتو.می من شدی خونه ی راهادهی کار سورن تموم شد، پنکهی از ابعد

  .  کردی بود و داشت منو خسته منی کم سنگهیکوله ش . گشتی مفشویداده بود و خودش داشت داخل ک
  
  !!م؟ی اوردی منوی بهتر نبود ماشگمی م-
  

 نی به ماشیازین. می برادهی پدی ش هم که باهیبق.میری کال میتا قاد مسعود نی ، با ماشگهینه د – سورن
  ! رو کجا گذاشتمی لعنتنیاَه ، ا. ستین

  
  !؟ی گردی می دنبال چ-
  

  .الکم – سورن
  
  !؟ی الک بزنی خوای م-
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  به؟یآره ، به نظرت عج – سورن

  
  . کردمی زد حتما تعجب می حرفو منی از تو اری غی اگه کسی نه خب ول-
  

  .  راحت شدالمیخ. کردمداشیپ – نسور
  
   هست؟یحاال چه رنگ!  خدا رو شکر-
  

  .یمشک – سورن
  

  ! هایواقعا مردونه عمل کرد:  و گفتم دمیخند
  

  .  زنن، مثالی مشهور الک می پسراشتریاالن ب! انقد امل نباش – سورن
  

  !امیمن نم ی در مورد آدام المبرت حرف بزنی خوای اگه منیبب:  حرفشو قطع کردم عیسر
  

  ! خواستم حرف بزنمی در مورد اون نم؟ی کنی میباشه بابا، چرا قاط – سورن
  
  . خوام بشنومی که من نمنهیمهم ا.ستیاصال مهم ن. ی حاال هر ک-
  
 ،ییرای پذی سورن رفت تومیوارد خونه که شد. بودومدهیمسعود هنوز ن.میدی من رسی زود به خونه یلیخ

  . خودم بردارمی لباس براکهیتمنم رفتم سمت اتاق تا چند 
  

 ، کنار نی زمیاز داخل کمد کوله مو برداشتم و رو. تخت انداختمی اوردم و رورونی ها رو از کشو بلباس
 رو باز کردم و ی کوله پشتپیز.لباس ها رو با دقت تا کردم. کوله بذارمیتخت نشستم تا لباس ها رو تو

فکر کردم دستمال .تاد رنگ ، کف ِ کوله افدی سفءی شهیخواستم لباس ها رو توش بذارم که چشمم به 
  . کاغذ ِ که مچاله شدهکهی تهی که برش داشتم متوجه شدم نی ِ اما همیکاغذ

  
. اولشو خوندم!!  کرد؟ی کار می اونجا چیول!  خودم بودی از دعاهایکی. شدیباورم نم. کردمبازش

مطمئن بودم که ! از اونجا سر دراوردهیور دونستم چجی کردم نمی فکر میهر چ.یِ الکرسۀی آدمیفهم
  .خودم اونجا نذاشتمش

  
 اون دنیبا د. چسب هستی جاهی ِ دعا یی قسمت باالی رودمید. شدمقی رو صاف کردم و روش دقکاغذ

 فکر تمام نیبا ا. فرومند چسبوندمی خونه واری ِ که به دیی همون دعانی شک نداشتم اگهی چسب دیجا
. اما نه.رهیبگ بخواد از من انتقام طانی کردم کارم تمومه مخصوصا اگه خود ِ شیاحساس م! بدنم داغ شد

 فقط نی هم ادیشا. تونست کارمو تموم کنهیاصال همون شب م. کنه تا حاال کرده بودی خواست کاریاگه م
  !.  بردارمیری دست از جن گنکهی ای هشدار باشه براهی
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 از شتری بیزیحتم داشتم اونم چ. ندارهی ادهیدم فا خواستم به مهراب زنگ بزنم اما احساس کریم
  . دونهی ذهن خودم بود نمی که تویاحتماالت

  
 دنی کردم که سورن صدام کرد و با شنی دستم بود و همچنان داشتم بهش نگاه می کاغذ توکهی تاون

  .دمیصداش، ناخودآگاه از جا پر
  

  .  کردیه م به من نگای بود و با حالت مشکوکستادهی در اتاق اکنار
  

  !!؟ی کنی کار میچ – سورن
  
  . کردمیداشتم لباسامو جمع م. یچی ه-
  

  .یفکر کردم تو هم متوجه شد. دمی شنیبی عجی صداهیمن :  همونجا نشست و آروم گفت سورن
  
  !؟یی چه صدادم،ی نه من نشن-
  

  . جمله شو ادامه نداد و ساکت شدگهی و د".  بههی شبیزی چهی " :گفت
  
  !؟ی خب چ-
  

  ! گوش کنـس،یســ:  گفت آروم
  

 یخونه تو! دمی شنی نمیی صداچیاما من هــ.می کردی گوش مطی به محمی و داشتمی دو ساکت بودهر
  . !سکوت مطلق بود

  
 ی به نظر می خورد و کامال جدی به چهره ش نمی ندازه ولی فکر کردم سورن داره دستم ماولش

  ه؟ی چیبه نظرت صدا:  بعد گفت هیچند ثان.دیرس
  
  ! شنوم که بخوام نظر بدمی نمیی من اصن صدا-
  

  !!؟ی کنی میشوخ – سورن
  
  !ی ترسونی منو میتو کم کم دار!.   معلومه که نه-
  

  !؟ی شنویچطور نم – سورن
  

 زنگ ی لحظه صدانیهم. بوددهی فای بتونم اون صدا رو بشنوم اما بدی کردم تمرکز کنم تا شای سعدوباره
  .میدیدر رو شن
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 ،ییرای پذیتو برو تو:  برم درو باز کنم دست سورن رو گرفتم و گفتم نکهی بلند شدم اما قبل از ا جاماز
  . کنمی نگو، من بعدا حلش میزیراجع به صدا هم به مسعود چ

  
  . بودیزی چهی باور کن یول. باشه – سورن

  
  .  دونمی م-
  
 نی تر از ابی عجیاگه اتفاق.گهیاست م گفت سورن داره ری بهم می حسهی بودم اما دهی نشنیزی چنکهی ابا

  ! کردمی تعجب نمگهی دفتادیهم م
  

 ینیری جعبه شهی و حی لبخند ملهیبا . زدم مسعود بودیهمونطور که حدس م. رفتم و درو باز کردمعیسر
  . بودسادهیپشت در وا

  
  د؟یسالم، حاضر – مسعود

  
  !ه؟ی واسه چینیریآره، ش.  سالم-
  

  .دمی خرنیماش – مسعود
  
  ؟ی گرفتیحاال چ. ا ؟ مبارکه-
  

 افتاد خندم نی که چشمم به ماشنیهم. اشاره کردنشی در کنار رفت و با دست به ماشی از جلومسعود
  . گرفت

  
  . کنهی اگه سورن بفهمه خفه ت م-
  

  .ادیبه نظر من که خوشش م – مسعود
  
  !! آره حتما-
  

درو !  که فکر کنم همشون نابود شدنیور دستم گذاشت جی رو محکم توینیری اومد تو و جعبه شمسعود
  . سورنشی پ،ییرای پذی تومیبستم و با هم رفت

  
 کار یاونوقت پژو رو چ : دمی گذاشتم و از مسعود پرسزی میمنم جعبه رو رو. کنار سورن نشستمسعود

  ؟یکرد
  

  . از دوستام فروختمشیکیبه .ردش کردم رفت – مسعود
  

  ؟ی گرفتنیمگه ماش – سورن
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  .آره – مسعود

  
  ؟یچ – سورن

  
  . که هم اسم خودتهیهمون:  زد و گفت ی لبخندمسعود

  
  ! ؟یجد – سورن

  
  .آره – مسعود

  
تو از قصد . گوشتری بخوابونم زیکی خوام یمسعود آماده باش م:  سکوت کرد و بعد گفت هی چند ثانسورن

  !ی کارو کردنیا
  

  .نه به جان ِ تو، از مدلش خوشم اومد – مسعود
  

  !ومد؟یگه اسمش مسعود بود بازم از مدلش خوشت ما – سورن
  

  . سورن بهترهست،ی نی مسعود اسم باحالقتشیحق. خب نه : دی خندمسعود
  

  . خفه شو – سورن
  
  . من با سورن موافقم-
  

  د؟ی از تو پرسیک – مسعود
  
  ! فقط نظرمو گفتم-
  

  ! زودیلیخ.  کنمی میدر هر حال من تالف – سورن
  
  !نی قاتل و مقتول شدنمی وقت برنگردم ببهی. بردارمییزای چهیونه  آشپزخی تورمی من م-
  

  . اوردمییزای چهیباشه برو، البته منم  – مسعود
  

از قرار .  بردارمیی ظرف و مواد غذای سرهی آشپزخونه تا ی و مسعود رو تنها گذاشتم و رفتم توسورن
  !ادیب ری توش گی به راحتزای چنجوری نبود که اییمعلوم اون کلبه جا

  
 اون چند یتو. برداشتمادی کردم به کارمون می رو که فکر میهر چ.دی ربع طول کشهی به کی نزدکارم

 ی معمولری اون مدت اتفاق غیخدا رو شکر تو. راحت بودالمی و خدمی از سورن و مسعود نشنیی صداقهیدق
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 ی زدم تا ببرشون توصداعود رو  تراس گذاشتم و مسی هم نبودن روادی رو، که البته زلیتمام وسا.فتادیهم ن
  .نیماش

  
  . اومدمرونیچراغ ها رو خاموش کردم و از خونه ب. اتاق و کوله مو برداشتمی تورفتم

  
  . رفتم و عقب نشستملیمنم با کمال م. جلو نشسته بودی صندلی روسورن

  
  م؟ی کجا بردیحاال با : دی محض حرکت مسعود پرسبه
  

االن با من حرف نزن، اصال حالم :  گفت ی کرد با لحن سردی نگاه منروی به بشهی که از شی درحالسورن
  .ستیخوب ن

  
  . کالی اول برو سمت قاد-
  

  . باشه – مسعود
  
 رو رشی که نظشهی ملی تبدی بره به ضد حالشی پینجوری دونستم اگه همی که از سورن داشتم می شناختبا

  .رو عوض کنم گرفتم فضا می تصمنی همیبرا! دهی و نه شندهی دینه کس
  
 فال هی کرد ازش ی مشنهادیداشت بهم پ.  پسره بودهیفروشنده ش . رفته بودم کتابخونهشی چند روز پ-

  .تاروت بخرم
  

  . خواسته بهت بندازهی تو ساده ادهید – مسعود
  
  . مشتاق شدم بخرمشیلیاتفاقا خودمم خ. ستی نینجوری اصال هم ا-
  

  .ی هم بشری فال گیخوا ی حاال م،ی شدریجن گ! هیعال – مسعود
  
  . ِیفقط واسه سرگرم! رمی سر کوچه واسه مردم فال بگنمی خوام که بشی نم-
  

  ! تونه به آدم بگه چند نفر ازش متنفرن؟ی تاروت منی انم،یبب – سورن
  
  . کنهینی بشی رو پندهی آی تونه تا حدودیفقط م.فکر نکنم.  نه-
  

  . خورهیپس به درد نم – سورن
  
  ! چند نفر ازت متنفرن؟ی دونی تو نمیعنی -
  

  ؟ی دونیمگه تو م! نه – سورن
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  . تونم حدس بزنمی میی جوراهی.  خب آره-
  

  ؟ی داشتی حسنی چند بار همچای!  به نظرت چند نفر ازت نفرت دارن؟نم،یبگو بب – مسعود
  
  . نبودهادیخب، ز.  ام-
  

  !مثال چند نفر؟ – سورن
  
  ! نفر100 حدودا -
  
  . بودقتی حقهی موضوع نیا.  به نظر من اصال خنده دار نبودی خنده ولریو زدن ز جمله هر دنی ابا
  
   چه خبر؟وانی از کی راست-
  

  . متاسفانه حالش خوبهی خورده ولهیسرش چند تا بخ – مسعود
  
   ِ؟ی شون کیعقد و عروس. ازدواجش ِی هی منظورم قض-
  

  . نشدیمان شو مشخص کنن اما خبر دختره زی قرار بود خانواده کشنبهیواال . آها – مسعود
  
  ! چرا؟-
  

  . بازم فکر کنهدی دختره گفته بانکهیمثه ا – مسعود
  

  . شدهمونی پشاروی بندم یشرط م – سورن
  

  !دمی صورت واقعا بهش حق منیدر ا – مسعود
  
  ! باشنی ِ خرج و مخارج عقد و عروسری گدیشا. باشهنی اهی فکر نکنم قض-
  

تو . مشکل دارهی از نظر عقلوانی کنی فهمه ای هر چقدر هم خر باشه ماروی !یتو چقد ساده ا – مسعود
   درست رفتار کنه؟ی با کسیدی چند سال دنی ایتو
  
  .نه.  خب-
  

 ی همه ی جهینت.شنی هم که ازدواج کنن بازم بدبخت می اگهی دو تا با هر کس دنیدر هر حال ا – سورن
 از دو سه سال دووم شتری هم باشن، عشق شون بگهید همیاگه دو نفر کشته مرده .ازدواج ها مشخصه

  . گهی دمینی بی ممینمونه هاشو دار.ارهینم
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فرض کن االن !  دوست ندارم بهش فکر کنمیحت. غلطا نکردمنی تا حاال از انیمنم واسه هم.قایدق – مسعود

 ، خرج مون هم دو مشونیاری با خودمون بمی مجبور بودنکهیعالوه بر ا.می داشتیزی چی نامزد،یما سه تا زن
  .شدیبرابر م

  
  !ی نون خور اضافهیچه برسه به .ارمیمن خرج قر و فر خودمم به زور درم. آره بابا – سورن

  
 لقمه نون چه هیبه خاطر . زدن من کامال عالمت تعجب شده بودمی و سورن که داشتن با هم حرف ممسعود

 نی مجرد موندن ای برالمی ازدواج ندارم اما دال بای خوبی ونهیدرسته خودمم م!  زدنی که نمییحرفا
  .ستی نزایچ
  
 نوی ماشی هی زنن و قضی موضوع، هرچند مزخرف دارن با هم حرف منی خوشحال بودم که به خاطر ایول

  .فراموش کردن
  
  م؟ی کجا بذارنوی ماشنی فکر کردنیبه ا:  مسعود گفت میدی کال که رسی قادبه
  
  . ِ که نگهبان هم دارهنگی پارکهیکنارشون . هسترگاهیم کم جلو چند تا تعهی آره، -
  
  
  
 و می مونو برداشتلی به نگهبان، وسانیبعد از سپردن ماش.میدی رسنگی و به پارکمی کم دور شدهی کال ی قاداز

  .میراه افتاد
  

  بود رونی کوچولو هم سنگهی کرد و سبد ظرف ها و غذاها، که البته ی خودشو حمل می کس کوله پشتهر
  . اوردیمسعود م

  
 که از وسط روستا یوارد جاده ا.می کردی به سمت روستا حرکت ممیداشت. نشده بودکی هنوز کامال تارهوا

 می که جلوتر رفتی جاده آسفالت بود اما کملیاوا.می کال خارج شدی زود از قادیلی و خمی گذشت شدیم
  .دور و بر جاده پر از دار و درخت بود. شدیراه خاک

  
 و ی روادهی پقهیبعد از چند دق.می تپه باشهی ما در حال باال رفتن از دی رسی داشت و به نظر مبی شی کمراه

 شده کیهوا هم کامال تار.مینی ببمی تونستی روستا رو نمی چراغ هاگهی دب،یراحت شدن از شر اون ش
  .مینی جلومونو ببمی اورد تا بتونرونی چراغ قوه بهی کوله ش یسورن از تو.بود

  
  !ارم؟ی من سبدو بی خوای مسعود ، م-
  

  .ستی ننی سنگادینه ، ز – مسعود
  
  . ! رسهی جور به نظر نمنی ای ول-
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  . سبدو گرفتی از دسته هایکی مسعود و شی اومد پسورن

  
  ! برق داره؟تیی دای کلبه نی خدا ادی به امگمی م-
  

  . دونمی که من مییآره تا جا – سورن
  

  ال؟ی وگنیشما به کلبه متو داهات ! کلبه ؟ – مسعود
  

خوب .  خفن هم دارهی نهی شومهی له،ی که امکاناتش تکمنهی کنه؟ مهم ای میچه فرق. الیو. کلبه  – سورن
  م؟ی زدی چادر مالقیی می رفتیبود م

  
  ! منه بدبختو شغال بردی کفش هام،ی چادر زدالقیی میاون دفه رفت.گهی راست م-
  

 درش ی خوایاگه م. چراغ قوه هستهی من هم ی کوله یبهراد تو. ری بخادشیآره :  و گفت دی خندمسعود
  . دستتری بگاریب

  
 تر بود و مسافت ی قویلی سورن خینورش از چراغ قوه . اوردمرونی مسعود بی قوه رو از کوله چراغ

  . کردی رو روشن میشتریب
  

 ی جلوتر میهر چ.میدیشن ی نمی اگهی دی خودمون ، صدای پای سکوت برقرار شد و به جز صداقهی دقچند
  .می نبود و کامال وارد جنگل شدی از جاده خبرگهی که دیی تا جاشدی تر مکی باری خاکی اون جاده میرفت

  
 لحظه فکر کردم هی. زدنی نمی حرفچیسورن و مسعود هم ه. کردی داشت اعصابمو خرد می بدجورسکوت

 فکرش هم یحت! شهی می کنن چدایرو پ فرومند بودن ی خونه ی که توییاگه سورن و مسعود وضع کسا
 ی مر موضوع فکر کنم اما مدام افکار ترسناک به ذهنم خطونیاصال دوست نداشتم به ا. وحشتناک بود

  ! براتون آهنگ بزارم؟لمی با موبادی خوایبچه ها، م:  گفتم امی برونی از اون حال و هوا بنکهی ایبرا.کردن
  

 ی هفته خواباهی تو گوش دادم تا ی که به آهنگ های بارنیآخر. شوالی خینه جون ِ مادرت ب – مسعود
  .دمی دیوحشتناک م

  
  ! زنهی داره تو مخم عربده میکی کردم یمنم همش حس م – سورن

  
  . هم دارمتیدر ضمن آهنگ ال.ستنی من اونقدرها هم خشن نیآهنگ ها! دی نکنادی داغشو زازی پگهی د-
  

  !میدی هم دتتی الیآهنگ ها.کال آهنگو فراموش کن – سورن
  
   کلبه ساخته؟نجای رو چه حساب اومده اتیی دا،ی راست-
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  .ادی خلوت خوشش می از جاها- سورن
  

   کاره ست؟یچ – مسعود
  

 داشته تاری گهی کلبه ش هم نی ایفک کنم تو. زنهی متاریخودش هم گ. دارهیقیآموزشگاه موس – سورن
  .باشه

  
  !ست؟یمند ن عالقه ی اخشابدی به مجتیی داانای اح-
  

  چطو ؟ – سورن
  
  ! روستا فاصله دارهنی گفت دو ساعت تا اولیخودش م. کلبه دارههی یی جانی همچی آخه اونم تو-
  

  ! کنهی مفی تعری اخشابدی از مجشهیگفتم چرا هم – سورن
  

 گفتن میاز قد! دهی نرسیی به جایقی موسی توتیی باشه که دادهای تقلنیفکر کنم به خاطر هم – مسعود
  . استشی بودن دفن خویتکرار کس

  
کلبه شو بهتون !  ِ من؟یی به دانی دادیریاصال شما چه گ. گهی داره دیی الگوهیبه هر حال هر کس  – سورن

  ن؟یداده ، طلبکار هم هست
  

  !من فقط نظرمو گفتم – مسعود
  

طرف و اون  نیمدام نور چراغ قوه رو ا. کردن و من پشت سرشون بودمی و مسعود جلوتر حرکت مسورن
 ی لعنتیدرختا. کرد درخت بودیاطراف مون تا چشم کار م. گرفتم و حواسم به دور و برم بودیطرف م

 ی صدانیب کردم یموقع راه رفتن حس م! می کردم گم شدی وقتا فکر می به هم بودن که بعضهیانقدر شب
به .ومدیر داشت دنبال مون م نفهیانگار .شدی مدهی فاصله شنی هم هست که با کمگهی دی صداهیقدم هامون 

 با دقت همه جا هیچند ثان. کس اونجا نبودچیه. پشت سرمون انداختمی درختایعقب برگشتم و نور رو رو
 ی صداهیقه گذشت که دوباره ی دو دقیکی.خودمو به بچه ها رسوندم.دمی ندیزی کردم اما چیرو بررس

  .  شدمیاالتی خنکهی اای اون صدا وجود داره  دونستم واقعاینم.دمی خودمون شنی پای از صداری غگه،ید
  

 نفر داره از پشت هی که احساس کردم دی نکشیاما طول. تفاوت باشمی پا بی کردم نسبت به اون صدایسع
 که نور نی به پشتم نگاه کردم و همعیسر!  دارهی که داره تندتر قدم برمدمی شنیحت.شهی مکیبهمون نزد

به . درختا شدمت پشیزی لحظه متوجه حرکت چهی ی سرم گرفتم، برا پشتیچراغ قوه رو به سمت درختا
 رهی و با دقت به اون نقطه خسادمیهمونجا وا.ستی اصال حواسشون به من ندمیسورن و مسعود نگاه کردم د

  .دمی دی رو نمیکس.شدم
  
اسم به پشت هنوز حو. بار جلوشون قرار گرفتمنیفورا خودمو به بچه ها رسوندم و ا. راحت شدالمی کم خهی

  . ستی اونجا نی نداختم اون طرف تا مطمئن بشم کسی نور رو میسرمون بود و ه
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  ! شده؟یچ – سورن

  
  .رهی گی داره عقلمو ازم میری جن گی هی قضنیا. یچی ه-
  

  ! کنم گرفته تموم شدهیمن فکر م – مسعود
  

 ی نه اتفاقدم،ی دیزینه چ. نجای اومدم امییمن بارها با دا.نگران نباش : دی با حرف مسعود خندسورن
  .افتاده

  
  .  قبل من باهات نبودمی ِ چون دفه هایعی طب-
  

  .ادی نمشی پینترس، مشکل – سورن
  

 کلبه رو می تونستی جلوتر از خودمون میکم.میدی رسمی نسبتا مالیبی با شیری سرازهی به قهی چند دقبعد
 انداخت و درو برامون باز دیسورن کل.میت گذاشنی زمی رولمونوی وسای در و همگی جلومیدیرس.مینیبب

  .کرد
  
  !! رو چه حساب درو قفل کرده؟تیی دا-
  

  .ستی از روستا دور نادمی زنجایا!  چهار طاق باز بذاره و بره؟یتوقع دار – سورن
  
  !ست؟ی نادی به نظرت زنیا.میری راه ممی ساعته دارهی -
  

  .  کالی تا قادستی نیه بود سرعت مون کم شد وگرنه راکیچون هوا تار – سورن
  

  .می داخل کلبه و بالکن رو روشن کرد و وارد شدی چراغ هاسورن
  

  ! کردم برق هم داشته باشهیفکر نم – مسعود
  

 نی ای روگهی ممییدا. برق داشته باشههیعی که طبنجایتازه ا.میستی هم از روستا دور نادیگفتم که، ز – سورن
حاال فردا که هوا روشن شد دکل هاشو بهتون نشون .شون برق دارن هم چند تا کلبه هست که همه یکوه بغل

  .دمیم
  

 هی داشت با ی هجده مترمنی اتاق نشهی.دی رسی به نظر مزی بود و تر و تمی و جمع و جورکی کوچی کلبه
 فرش انداخته هی منی اتاق نشیتو. که کنار هم قرار گرفته بودنکی اُپن کوچیاتاق خواب و آشپزخونه 

 هی گفت ی مسورنهمونطور که . قرار داشتی و رنگ و رو رفته ایمی قدیور تا دورش مبل هابودن و د
  . بودتاری گهی بزرگ داشت و کنارش هم نهیشوم
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   کجاست؟یی سوال، دستشوهی -
  

  .ی کارتو انجام بدعتی در آغوش طبدیبا.می ندارییدستشو – سورن
  
  !؟ی جد-
  

  .می حموم نداریول.به ست ، پشت کلرونیب.  کردمیشوخ : دی خندسورن
  
  ! کنم، گفته باشمی رو انتخاب معتی باشه من همون آغوش طبفی ش کثییاما اگه دستشو.ستی اون مهم ن-
  

و شروع کرد به .  "ینی توش ببی تونی که عکس ِ خودتو مزهی نه بابا، انقدر سنگش تم": گفتسورن
  !کال خوشحال بود واسه خودش.دنیخند

  
  . و سبدلی و سورن هم رفت سراغ وسامیکنار هم نشست مبل ی و مسعود رومن

  
  . دهن براتون بخونمهی باشه ادمی:  افتاد و گفت تاری چشمش به گمسعود

  
  ! خوبهیلی نه که صدام خنطور،ی منم هم-
  

  . بخونمنکهی اای وقت برام جالب نبوده که ساز بزنم چیمن ه – مسعود
  

  .ی استعدادشو ندارنکهی ایبرا – سورن
  

  !؟یحاال مثال تو دار – دمسعو
  

   ساعت چنده؟یراست.  کنمیامشب بهتون ثابت م.معلومه که دارم – سورن
  

  .هفت:  انداختم می گوشی به صفحه ینگاه
  

  م؟یبه نظرتون االن شام بخور – سورن
  
  . کنمی مفشی ردشمی من خودم االن پا من،ی بشای تو ب-
  

  .  مبل انداختی گذاشت و خودشو بروزی می روگارشوی ما، پاکت سشیبعد اومد پ. گفت باشهسورن
  

   واسه شام؟ی اوردیحاال چ – سورن
  
  . نداشتم، شرمندهخچالیمنتها گوشت تو . گهی که داشتم اوردم دی هر چ-
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  .  برداشت و روشنش کردگاری نخ سهی گارش،ی از داخل پاکت سسورن
  

 مسعود رو چپوندم تو حلق ِ کوله یِنیری من اون جعبه شیراست.  باشهخچالیفکر کنم گوشت تو  – سورن
  . ِ بمونه تو خونه خاک بخورهفیگفتم ح. اوردمشمیپشت

  
  !هی کگهی دنیا:  با تعجب به من نگاه کرد و گفت مسعود

  
  . ندارهی تعجبـچی هـ-
  
  
  

داخل . آشپزخونهیسبد رو بردم تو. کنمفی واسه شام ردیزی چهی گذشت که بلند شدم تا قهی سه دقدو
 اگه ازشون ستی احساس کردم مودبانه نیول. گوشت بودخچالی ی سورن تویبه گفته .نگاه کردم خچالوی

  ! استفاده کنم؟نای اگه از اشهی ناراحت نمتییدا : دمیاز سورن پرس.استفاده کنم
  

  . برداری خوای میهر چ. نجای اامی خوام بیبهش گفتم م. ندارهینه نه، اشکال – سورن
  

 داده بودم که خودمم ی بدبخت ها ماکاراننیانقدر به ا. درست کردمیران خودمون ماکای براعیسر
 کارها رو انداختن گردن من و ی خودشون بود چون همه ری تقصگهی بار دنی اما ادمی کشیخجالت م

  !دنیخودشون کنار کش
  

دم تا  ولو شنی زمیرو.شدمی مکی داشتم به مرز غش کردن نزدگهی از خوردن شام و شستن ظرف ها ، دبعد
 مبل هی ی از هم روی کمیمسعود و سورن با فاصله . کارو هم نداشتمنی بکشم اما حس و حال اگاری سهی

 ی رو برداشته بود و باهاش ور مشیی داتاریسورن هم گ. سرگرم بودلشیمسعود با موبا.نشسته بودن
  .زدی می کوتاهی هم نت هایهر از گاه.رفت

  
  .ی بخونی خواستی می چنمی ببری بگایب: فت  به طرف مسعود گرفت و گتاروی گسورن

  
  !؟ی داردنشویطاقت شن:  زد و گفت ی هم لبخندمسعود

  
معلومه اوضاع صدات قمر در . شدممونی پشال،ی خیب:  به سمت خودش اورد و گفت تاروی دوباره گسورن
  !عقرب ِ

  
  .یاری دووم نشییبای زی بود که ممکنه جلونیمنظورم ا – مسعود

  
  .بهراد پاشو، نوبت توئه. غش و ضعف شماها رو ندارمیحوصله !  خونمیمنم نمپس  – سورن

  
 ما که ی دونم صدات مزخرفه ولی بخون، میزی چهیخودت !!  که حاال نوبت من باشه؟نی مگه شما خوند-

  .میستی نبهیغر
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  . بندم از همه تون خوش صدا ترمیخفه شو، شرط م – سورن

  
  . من از همه تون قشنگ ترهی صدامی زنی حرف ممی که دارینجوری همن،یبب – مسعود

  
  .  دوبلر هانیمثال هم. خوندن شون افتضاحهی حرف زدنشون خوبه، صدای که صداییاتفاقا اونا – سورن

  
  .ستی موضوع در مورد همه صادق ننیدر ضمن ا! مگه من دوبلر ام؟ – مسعود

  
  .ستمی بلد نیرانی تونم براتون بخونم اما آهنگ ای من م-
  

  !اوه، چه با کالس – سورن
  
  ! هم ندارم حفظ شون کنمیعالقه ا. ستمی رو حفظ نیرانی ای که آهنگ هانهی منظورم ا-
  

  ؟ی بخونی خوای رو میحاال کدوم آهنگ خارج – مسعود
  
- Passive.  
  

  کدومش؟! می دارای تو دنPassiveصد تا آهنگ  – سورن
  
  . خوندهA Perfect Circle که ی اون-
  

   نه؟،ی حال کردیری با جن گیلی خنکهیمثه ا. ! آهــــان – سورن
  
چون ).    زدمیزی آمطنتیلبخند ش. ( آهنگ عالقه دارمنیمن اساسا به ا. به اون ندارهی ربطنی ار،ی نخ-

  . که کل شو حفظمهی ایتنها آهنگ خارج
  

   بود؟یاولش چ!  کدوم آهنگ ِادی نمادمیمن  – مسعود
  
  . Dead as Dead Can Be My Doctor Tells Me ؛ شهی شروع مینجوری اولش ا-

  دانلود آهنگ از     
  

  . زنم، تو بخونیمن م:  اول آهنگو زد و گفت تاری لحظه سورن نت ِ گنیهم
  
  . کشمی نه ، من خجالت م-
  

  !میچهار ساعت شبانه روز ور دل هم ا و ستیخوبه ما ب – مسعود
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  .  خوندن فرق دارهی هی آخه قض-
  

 خوندن رو یچون نه رو!  بار نرفتمری وجه زچی و سورن چند بار اصرار کردن که بخونم اما من به همسعود
 رو بلد نبود و شیی جاهاهیالبته .  آهنگو خوندنیآخرش هم سورن خودش هم.داشتم ، نه حال و حوصله شو

 ومدهی نشیچ وقت پیتا قبل از اون شب ه. در کل خوب خوند و صداش بد نبودیول. رفتی می خالآهنگ
  .خودش هم بهم نگفته بود!  بزنهتاری دونستم که بلد ِ گیاصن من نم. بود که سورن بخونه

  
 می گرفتمی و تصممی زدی واسه خواب بال بال ممی همه مون داشتگهی بود که دمی ساعت ده و نیحوال
 مسعود رفت سر وقت نی همی سرد شده بود برایهوا کم.سورن رفت و از اتاق رختخواب اورد.میاببخو
  . و روشنش کردنهیشوم

  
منم از فرصت استفاده کردم و تا سورن و مسعود . فاصله کنار هم انداختی رختخواب ها رو با کمسورن

  .دمی بود دراز کشنهی که کنار شومی رختخوابیسرگرم بودن، فورا رفتم رو
  

  !یدیممنون که نظر ما رو پرس – مسعود
  
  . منو بلند کن بذار اونوری بخوابنجای ای خوایاگه م. به جون ِ خودم اصال حال ندارم تکون بخورم-
  

  .ستی سرد نادیامشب هم ز. ارزهیبه زحمتش نم.  خوادینه بابا، نم – مسعود
  

 کهی تهی شهی داره خاموش منهی شومیدی دبهراد اگه شب!  ها شهی صبح هوا سرد میکای نزدیول – سورن
  .چوب بنداز توش

  
  . باشه:  حال گفتم نی اصال برام مهم نبود، با انهی شدن شومخاموش

  
 از شتری بقهی کنم دو دقیفکر م.دی من و سورن خوابنیمسعود ب.دنی لحظه بعد مسعود و سورن هم خوابچند

  .خاموش کردن چراغ نگذشته بود که خوابم برد
  

 جادی ای و باعث شد در خوابم وقفه ادی به گوشم رسیی گذشت که صدای نمدنمی از خوابیادی زمدت
 کلبه مشغول ی تود،ی کشی منی زمی که پاهاشو روی نفر در حالهیانگار . به خش خش بودهیصدا شب.بشه

 لحظه هی.ودنهنوز چشمام بسته ب. کردداری واضح بود که منو از خواب بیاون صدا به قدر.راه رفتن بود
 بود کیهوا هنوز تار. راحت بشه چشمامو باز کردمالمی خنکهی ایبرا. از بچه ها باشنیکی دیفکر کردم شا

 نم،ی سر جام بشنکهی و بدون ادمیبه سمت بچه ها چرخ. روشن کرده بودی ، اتاق رو کمنهی شومشیاما آت
 هیاون شخص .، کنار سورن نشسته منیو رو به رقای نفر دقهی دمی آن دهی. بالش بلند کردمیسرمو از رو

 لحظه سرشو آروم باال نیهم. کردی خودش انداخته بود و داشت به سورن نگاه می رنگ رواهی سیپارچه 
 لحظه تمام بدنم سرد هی یبرا!! نمی تونستم از داخل اون ردا صورتشو ببیاورد و به من نگاه کرد اما نم

 کنه ی به من توجهنکهی بدون ای ولدارمی دونه که من بی متمشک نداش.از ترس زبونم بند اومده بود.شد
سورن با لمس دست . بوداهی و سیدستش بزرگ اما استخون.دی صورت سورن کشی آروم رویلیدستشو خ
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با . کنهی نمی سورن افتاده که حرکتی برای کردم اتفاقیحس م. نشون ندادی عکس العملچیاون شخص ه
 ی خبراروی از اون گهی ددمیخواستم برم طرف سورن که د. نشستم و زود سر جام دمی ترسی فکر حسابنیا
  .ستین

  
 که صداش در ی رد شدن مسعود رو له کردم،جورنیح. مسعود رد شدم و کنار سورن نشستمی از روعیسر

  !. یپک و پهلومو داغون کرد! اووو :  گفت تیاومد و با عصبان
  
بعد .دو سه بار صداش کردم و محکم تکونش دادم. کنمداری کردم سورن رو بی به مسعود ، سعتی اهمیب

بهراد، تو رو خدا بذار :  گفت ی التماسی چشماشو باز کنه با حالتنکهی به خودش اومد و بدون اهیچند ثان
  . بخوابم

  
  !حالت خوبه؟ : دمی پرسی نگرانبا
  

  ؟یخوبم ، تو چطور – سورن
  
  !گمی می مسخره ، جد-
  

  .شمی بخوابم بهتر هم میاگه بذار.  گفتمیمنم جد – سورن
  
اما .دی رسی به نظر مینجوری الاقل اای. از قرار معلوم حالش خوب بود.دی سرش کشی گفت و پتو رو رونویا

 زیهمه چ. اتاق نگاه کردمیبا دقت به همه جا.دمی بودم که چند لحظه قبل دیمن هنوز تو ُشک صحنه ا
 گهی دی عادری غزیا هر چی هیاز سا. شدی نمدهیم شن هیبی عجیدر و پنجره ها بسته بودن و صدا. بودیعاد

  . نبودی هم خبریا
  
 ی مسعود رد شدم تا برگردم سر جام که ناخواسته با زانو زدم تویدوباره از رو. کم راحت شدهی المیخ

 اسممو صدا زد و از جاش بلند تیبا عصبان!  عکس العمل خفن نشون بدههی دونستم االنه که یم.پهلوش
 ی رودیب بگم با دو دست بازوهامو گرفت و منو محکم کویدی فرصت کنم ببخشنکهی اقبل از.شد

 وجب تو بالش هی بود که قشنگ دی ضربه اونقدر شدی ولومدیالبته با وجود تشک و بالش دردم ن.رختخواب
  .فرو رفتم

  
  . دیببخش:  گفتم دی مسعود دراز کشیوقت

  
  ! به جونتفتمی با کمربند میمن رد ش ی از روگهی بار دهیبه قرآن .خفه شو – مسعود

  
  .دی باشه، ببخش-
  

  !دیانقدر هم نگو ببخش – مسعود
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 نگفتم و یزی چگهید!  بشنوهی و دوست داره تو اون لحظه از من چهی معلوم نبود موضع ِ مسعود چاصال
بود و  اما فکرم مشغول ومدی خسته بودم و بدجور خوابم میلیخودم هم خ.ساکت شدم تا مسعود بخوابه

  . بستیم تو ذهنم نقش اروی اون ری بستم تصویتا چشمامو م. خواب تمرکز کنمی تونستم براینم
  
 ظاهر یول. ! هی اصن طرف کنکهی اای! هی زمان خاص چنی ای تونستم بفهمم هدفش از ظاهر شدن توینم

 ین جن ها نداشته چوی خوبتی ظاهر شدنش نی کردم برایاحساس م. باشهلی دلی تونست بیشدنش نم
 دهیا فدی دونستم کمک گرفتن از مجیم!  که طرف شونو تا مرز زهره ترک نبرنشنی ظاهر میخوب جور

 اما دمی دی هر جور شده هاموس رو مدیبا.  دستمی روختی رو ری نداره چون خودش آب پاکیا
  . احضار کنم روی بودن ِ من ممکنه هر جنی ناشنیتازه اگرم بشه با ا. شهیبا احضار که نم!! ؟یچجور

  
  چته؟:  فکر نکنم و بخوابم که مسعود گفت زای چنی به اگهی کردم دیسع. کالفه شده بودمیحساب

  
  ؟ی چ-
  

  ؟ی خوابی چته، چرا نمگمیم – مسعود
  
  . کلبه ستی هم توگهی نفر دهیاحساس کردم :  و آروم گفتم دمی سمت مسعود چرخبه
  

  . حس نکردمیزی بودم، چداریو ب خواب یمن تمام مدت تو. ی شدیاالتیخ – مسعود
  
خواب مسعود !  داره؟ی ادهی بد رو بدتر کردن چه فاتی اما با خودم گفتم وضعدمشی خواستم بگم که دیم

  . نگمیزی دادم چحیترج.شهیهم گرفته م
  

  . بوددنی واقعا وقت خوابگهید. دستشو تو همون حالت نگه داشتهی با دست چشمامو بست و چند ثانمسعود
  

 خواستم واسه آماده کردن ناهار دست به کار شم که بچه ها یمن م.میدی خوابازدهی ساعت یکایا نزد تصبح
 ی آشپزیقرار شد نوبت! که البته حق هم داشتن.  شدن ی من عاصیمشخص بود از دست غذاها.نذاشتن

  .ظهر هم نوبت سورن بود.میکن
  

 ما نشست و شروع کرد به یاومد رو به رو. اوردرونی و الکشو بفشی از ناهار سورن رفت سر وقت کبعد
کال بعد ِ غذا پنچر . بودمدهی که مسعود روش نشسته بود، دراز کشی مبلی ، جلونی زمیمن رو.الک زدن

  . ندارموی کارچی حال ِ هقهی تا چند دقشم،یم
  

  ه؟یبرنامه ت واسه بعد از ظهر چ – مسعود
  

 یم. هم دارهونی قلنجای امییدا.می مونیاونجا تا غروب م میریم. رودخونه هستهی نجای تر از انییپا – سورن
  .دهی حال ممی کشی ممیبر
  
   ِ؟ی رودخونه ش چجور-
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  .دی شنا هم کندی تونیاگه پا بده م.هی خوبیکال جا. زِیآبش آروم ِ، تم – سورن

  
  . شنا ندارمیاصال حوصله . الی خی ب-
  

 کس چی همیری خلوته، ما هر وقت منکهیبعدم ا.عمقش هم خوبه.هی خوبیبه هر حال واسه شنا جا – سورن
  .ستین

  
  .می کردی شنا می سمت جاده نظاممی رفتی ممیما بچه بود – مسعود

  
  . شلوغهیلیاونجا خ – سورن

  
  گم؟ی کجا رو می دونیم.  پل هستهی رودخونه ش لِیاوا. کم خلوت تر بودهیالبته اون زمان . آره – مسعود

  
  .آره، رفتم – سورن

  
 ی مرجهی اون پل ِ شیاز رو. اونجا واسه شنامیهفت هشت سال مون بود، با چند تا از دوستام رفت – مسعود

 میدی ما دقهیبعد دو سه دق.  زد تو آبرجهی پل و با سر شی از دوستام رفت رویکی ادمهی.  آبی تومیزد
  . مردهمیدیم فهاال بمشیدیکش. کردهری سنگ گهی سرش به میدی آب دری زمیرفت.  باالومدی ننیا

  
  چرا مرد؟.   بابای ا-
  

همونجا هم . کف ِ آبی زده سرش محکم خورده به سنگ هارجهی که شنی نبود،همادیعمق آب ز – مسعود
  . کرده بودریگ
  

مخصوصا . شنومی رو مزای چنی ازهی ریمن اعصابم به هم م! ی بود گفتی چه خاطره انیمسعود، ا – سورن
  . اگه در مورد بچه ها باشه

  
  . کنمفی افتادم گفتم واسه شما هم تعرادشی هو ی– مسعود

  
  ! اونجا؟ی شنا رفتی بازم برا-
  

  .از شنا هم زده شدم.شهی اعصابم خرد مشمی رد می از اون حوالیاالنم وقت.نه – مسعود
  

 یلی کنم خیاحساس م:  دست راستشو الک زده بود، دستشو رو به ما گرفت و گفت ی که ناخن هاسورن
  !شدم ییایرو
  
  .ی جذابری تو کامال غ-
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  .ی نگاه کنهی قضنی دخترا به ادی از ددیبا : دیخند
  

  !ادی پسر خوشش بهی از الک زدن ی دخترچی کنم هیفکر نم – مسعود
  

  . مطمئن نباشادیدر مورد الک هم ز.منظورم جذاب بودنمه – سورن
  
  . ی اافهی تو خوش ق-
  

  !یجه شدخوشحالم که بالخره متو:  زد ی لبخندسورن
  
 پسر خوش هی انتخاب یممکنه مالک دخترا برا. ِی نسبزی چهی ییبایاما ز. از اون اول هم متوجه بودم-
  . بور باشهی سبز و موهای از چشم هاری غیزی چافهیق
  

  . کنهی ِ و رنگش می سورن پر کالغیالبته فراموش نکن موها – مسعود
  

  .شهی مدهی ِ که دیزیمهم چ. رنگیب.  کنه؟ با رنگی میچه فرق – سورن
  
  . خودت بهترهی به نظر من رنگ موهای ول-
  

   نه؟اد،ی به مسعود میلی خی کردم که مش ِ دودی فکر منی اون روز داشتم به ایراست. مخالفم – سورن
  

  !من اصال قصد ندارم جلف باشم – مسعود
  

  . سر به من بزنهی ی موهاتو مش کنی که دوست داری وقت احساس کردهیبه هر حال اگه  – سورن
  

تازه !  پاش رو هم الک زدیجالب ِ که ناخن ها. ساعت تمام مشغول الک زدن ناخن هاش بودکی سورن
 شهی ش هم ناخن هام همینجوریهم. منم رنگ کنه اما اجازه ندادمی هم اصرار کرد که ناخن هایکل

  . هم بهش نرسهژنی اکسنکهیکبودن چه برسه به ا
  

 نیی که کلبه روش قرار داشت پای تپه ابیاز ش.می رودخونه شدیبعد از ظهر راه می ساعت چهار و نیحوال
آب . بودی آرومیرودخونه .میدی هموار به رودخونه رسری مسهی ی توی روادهی پقهیبعد از ده دق.میاومد
  .دی دی به راحتشدی آب، کف رودخونه رو نمانی هم داشت اما به خاطر جریزالل

  
 که سورن با خودش ونی قلهی و ی خوراکی و کمراندازی زهیفقط .می بودوردهین با خودمون یادی زلیوسا

 و می بگردزمی دنبال هونی قلی که الزم نباشه برامی زغال با خودمون اوردکهی چند تنهیاز داخل شوم.اورد
  .می عالف بشیکل
  

 ختی رنی زمی رو رو فاصله از ما، زغال هایسورن هم با کم.می پهن کردنی زمی روراندازوی و مسعود زمن
  .و سرگرم روشن کردنشون شد
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برعکس، اون . تراکم درخت ها کمتر بودنمی که ما نشسته بودییجا. به اطراف انداختمی و نگاهنشستم

 یلی بود اما هوا خیآسمون آفتاب. بودشتری هم بنشی زمبی داشت، شیادی زیلی خیسمت رودخونه درختا
  . کردمیرما م اوقات احساس سی که گاهیخنک بود جور

  
   عمق رودخونه چقدر باشه؟ی کنیفکر م – مسعود

  
  . رسهی به چهار متر هم منجایاما جلوتر از ا.می و نکی تی نهامی که ما هستیینجایا – سورن

  
  !هی با کلبه چنجایفرق ا!  کنار رودخونه؟می من موندم ما چرا اومد-
  

 کنار امی جنگل بامی می که وقتنمیاشق ا بعدم من ع؟ی کار کنی اونجا چی بمونی خواستیم – سورن
  .نهیتمام مزه ش به هم! رودخونه

  
  . ی شمالی حاال خوبه بچه -
  

  .ستیعشق که دست خود آدم ن – سورن
  

  ؟یمسعود، تو تا حاال عاشق شد.  گفتم عشقیراست:  ما و گفت شی زغال ها رو روشن کرد و اومد پسورن
  

  ؟یتو عاشق شد – مسعود
  

  . جواب بده،یری سوال در مری از زیارد! نیبب – سورن
  

  .واقعا برام جالبه بدونم. نهای تو بگو آره ی ولدمیجوابتو م – مسعود
  

  .حاال بگو!  دارهی تونم درک کنم چه حسیاصال نم.تا حاال عاشق نشدم.  نهییخدا – سورن
  

  .آره، عاشق شدم. خب – مسعود
  
 ی به چهره ش نمی بنده ولی میردم داره خال لحظه فکر کهی. جا خوردمی حرف مسعود حسابنی ابا

  ؟ی سر کارمون گذاشتای یگی میجد : دمیبا تعجب پرس.خورد
  

  .گمی میجد – مسعود
  

  ؟ی هنوزم عاشقشنمیبگو بب.ستی مهم نال،ی خیب. ؟یپس چرا تا حاال رو نکرده بود – سورن
  

  .صد در صد – مسعود
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  ؟ید چرا باهاش ازدواج نکری تو که انقدر دوسش دار-
  

  . عاشقش شدم شوهر داشتیچون وقت – مسعود
  

  . ِیعجب روزگار.  شوهر داره؟یدی بعد فهمیعاشقش شد. آخ آخ آخ:  و گفت دی خندسورن
  

  . دونستم شوهر دارهینه، از قبل م – مسعود
  
  !!؟ی شوهر داره چرا عاشقش شدی دونستی تو که م-
  

  .ستیبه قول سورن عشق که دست خود ِ آدم ن – مسعود
  

 می زدی حرف ممی که داشتیتمام مدت. نخ روشن کردهی برداشت و نی زمی منو از روگاری پاکت سمسعود
 حال و هواش نکهی ایسورن برا. براش اتفاق افتادهیزی چنیمعلوم بود واقعا همچ.  بودیلحنش کامال جد

  !ی کنم چطو شوهر طرفو نکشتیتعجب م:  گفت یرو عوض کنه به شوخ
  

 دونم اون از من خوشش ی هم مدیبع.  سه نفرو خراب کنمیارم به خاطر خودم زندگ دوست ند- مسعود
  .ادیب

  
  !! چرا سه نفر؟-
  

 دختر هم هیچون :  ما فرار کنه گفت ی داشت از نگاه های کرد و سعی که به اطراف نگاه می در حالمسعود
  .داره

  
سعود با وجود بچه و شوهر عاشقش شده  که مهی طرف کنیمونده بودم ا!می واقعا جا خوردگهی حرف دنی ابا

 در موردش بدونم اما از شتری دوست داشتم بیلیخ! هم نرفتهی اگهی سراغ کس دساده،ی عشقش هم وایو پا
 گهی و دمی موضوع شدنیمن و سورن متوجه ا. کنهی متشی بحث داره اذنی که ادی فهمشدیرفتار مسعود م

  .میکشش نداد
  

  .  بودمدهی مظلوم ندینجوریت مسعود رو ا وقچی کردم تا به حال هی محس
  

  ؟ی کنشی رو آتونی قلی خواینم:  لحظه گذشت که به سورن گفتم چند
  

  .یخوب شد گفت. آهان – سورن
  
  .نه، هنوز گل ننداخته:  انداخت و گفت یبهشون نگاه. جاش بلند شد و رفت سمت زغال هااز
  
  . میعجله که ندار. ولش کن بذار بمونه-
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  .شهبا – سورن
  
 میمسعود ، پاشو بر:  به رودخونه انداختم و رو به مسعود گفتم ینگاه.دمی جام پا شدم و کفش هامو پوشاز
  .می به آب بزنی تنهی
  

  . کردم که از شنا متنفرمفیخفه شو، خوبه دو ساعت واست خاطره تعر – مسعود
  
  .ی کن فراموشش کنی اتفاق بود، سعهی اون -
  

  ؟ی کردی تو فراموش مفتادی می اتفاقنیسورن همچ ایاگه واسه من  – مسعود
  
  ! سوال جواب بدم؟نی من مجبورم به ا-
  

  .هی کافی که روش فکر کننیهم – مسعود
  

  . آب جلو رفتی شلوارشو باال زد و دو سه قدم توی پاچه هاسورن
  

 ی هم نم حمومی من حتفتادی می اتفاقنی از شما همچیکی یفرضا اگه برا. گهیمسعود درست م – سورن
  !رفتم، چه برسه به شنا

  
  !ی بوده باشیمی حد با اون پسر صمنی دونم تو تا ای مدیاما بع:  رو به مسعود گفت بعد

  
 جلوتونو ی کسدی شنا کندی دوست داریلیبعدم اگه شما دو تا خ.ستی ندی به نظر من اصال بعیول – مسعود
  !دیکمک من حساب نکن وجه رو چی به هدیفقط اگه در حال غرق شدن بود. نگرفته

  
  . ندارهیی شنا بدونِ تو اصال صفا-
  

 یبه کف رودخونه نگاه.دی رسی زانوهاش می که آب به باالی هم جلو رفت جورگهی چند قدم دسورن
  . کوچولو ها هم دارهی ماهنیاز ا: انداخت و گفت 

  
  .می کبابشون کناری بریبگ! چه خوب:  گفتم ی شوخبه
  

  . خورنی نمی دردچیبه ه! مخصوصا نوع قرمزش.  ها متنفرمی ماهنیااز :  با خنده گفت سورن
  
  ! تو آب؟ی رفتی تو با چه هدفیراست. ستنی نتی خاصی هم بادی ز-
  

  . به آب بزنمی به قول خودت تنای خواستم خنک شم ی م،ینجوریهم – سورن
  
  . راه بندازونوی قلای ب-
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  .امیباشه، االن م – سورن

  
 ی بود و به کف رودخونه نگاه مستادهی آب ایسورن همچنان تو. مسعود نشستمشی برگشتم و پدوباره

  . کنهفی رو ردونی قلادی تا بمیمن و مسعود هم حواسمون بهش بود و منتظر بود.کرد
  

 به داخل آب عی سریلی ، خیبی عجیروی سورن با نمیدی آن دهی. از نشستنم نگذشته بودشتری بهی ثانچند
چند لحظه .می اتفاق افتاد که من و مسعود فورا از جامون بلند شدیحنه تند و ناگهان صنیانقدر ا. شددهیکش

  . از سورن نبودی اثرچیبعد ه
  

 به رودخونه ی چجوردمی هول بودم که نفهمیبه قدر. کردمی می کارهی دیبا.  شوک شده بودم یحساب
  .دمشی دی آب نمی بود رسوندم اما توستادهی که سورن اییخودمو به جا.دمیرس

  
  . آبری زمی بردیبا. ندارهدهی فاینجوریا:  گفت ی بود با نگرانسادهی که کنار من وامسعود

  
 خودمون سورن رو یبه محض ورود، در فاصله چند متر.  آبری زمی جمله هر دو رفتنی تموم شدن ابا
 دو بای تقرمیدی به سورن رسیوقت.شدی مشتری عمق آب بمی رفتیهر چقدر جلوتر م.می و به طرفش رفتمیدید

  .میمتر تا سطح آب فاصله داشت
  

 فاصله داشت و سرش به نی از زمی به حالت درازکش کف رودخونه قرار گرفته بود اما چند سانتسورن
 مشی ببرمی کردی و سعمی طرفش قرار گرفتهیمن و مسعود هر کدوم . بودهوشیکامال ب.عقب خم شده بود

 داد ی نمازه اجی قویلی خی جاذبه هیانگار . کردی حرکت نمی ذره امی کردی هر چقدر تالش میباال ول
  . نداشتی ادهی اما فامی کردیچند بار سع.مشیاز اونجا ببر

  
 بودم دواریفقط ام. به ذهنم خطور کردی فکرهی لحظه نیهم.ارمی کم احساس کردم دارم نفس کم مکم
قصد داشتم چاقو رو اطرافش . کردمدای و چاقوشو پدمی سورن کشی هابی به جی دستعیسر. بشهیعمل

 رونیب شلوار سورن بی که چاقو رو از جنیهم. که هست سورنو رها کنهیحرکت بدم تا اون موجود، هر چ
هر دو . آبی رومشی اوردعی سریلیخ. فاصله گرفتنی از زمی رفت و سورن کمنیاوردم اون جاذبه از ب

  .می کردی می کارهی زودتر یر چ هدی سورن بدتر بود و باتی اما وضعدمی کشیبه زور نفس م
  

اصال . دی رسی به ذهنم نمیچیتو اون لحظه ه.می رسوندی و خودمونو به خشکمی اومدرونی از آب ببالخره
  ! کار کنمی چدی دونستم باینم
  

  . تر باشهنیی پادیسرش با. مشی بخوابونیبیکمک کن رو به سراش – مسعود
  

 دی و باادی از دستم برنمی کارگهی دونستم دیم.دمیکش که مسعود گفت رو انجام دادم و کنار یکار
  . دونستی مییزای چهیاز قرار معلوم . بسپارمش به مسعود
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چند . بلند کردنی شکم سورن برد و از زمری طرف برگردوند و دستاشو حلقه وار زهی سر سورن رو به مسعود
  . آب باال اوردی بعد سورن چند تا سرفه کرد و کمهیثان
  

 قهی دقکی کینزد.نطوری ولو شدم، مسعود هم همنی زمی و رودمی کشیبه هوش اومد نفس راحت که سورن
  . سورنشیچند لحظه که گذشت بلند شدم و رفتم پ! ومدی چون نفس مون باال نممی نزدی کدوم حرفچیه
  
   حالت خوبه؟-
  

  .بایتقر. آره – سورن
  
  .  بود هاکی نزد-
  

  .هنم و برگشتم دور رفتم جهی کنم یاحساس م – سورن
  
  .نطوری منم هم-
  

 خواستم عربده بکشم، ی آب اونقدر اعصابم خرد شده بود که مریز:  هم از جاش بلند شد و گفت مسعود
 سر به هی شهر می برگرددیدر ضمن با!  کنترل خشم بودی برای خوبنیکال تمر. شهی افتاد که نمادمیبعد 

  .می بزنمارستانیب
  

  .من خوبم – سورن
  

  . یگی منویاالن ا – مسعود
  

 از شنا واست گهی دنیری شی خاطره هی بود کی نزدگمیم. .باور کن خوبم:  از سر جاش نشست و گفت سورن
  !بسازم

  
  !وستمی پی دفه خودمم به خاطره منیچون ا.  کنمیفکر نم – مسعود

  
  . ی کرده بودری گری آخه تو اون ز-
  

  !!؟یجد – سورن
  
  . نجاتت دادنیا). چاقوشو بهش دادم. (  آره-
  

  . آبی تودی منو کشیزی چهی!  اومدادمیحاال  – سورن
  
  . چرا سراغت اومدنمینی ببدیفقط با. جور که معلومه جن بوده که به چاقو عکس العمل نشون دادهنی ا-
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  . بهم حمله کنن فاتحه م خونده ستینجوری وگرنه اگه تنها باشم و اه،یفکر خوب – سورن
  

  . بهترهمی نموننجایا.می بردیع کن جمگه،یخب د – مسعود
  

  . کنم هنوز دست و پاهام سست اندیحس م.  لحظه صبر کنه ی– سورن
  

  . چون راه رفتن برات خوبهیای خودت بدی بانکهیفقط ا.می کنی صبر مگهی دقهیباشه، چند دق – مسعود
  

 میتصم.برقرار شد سکوت هیچند ثان.میمن و مسعود هم کنارش بود.دی دراز کشنی زمی دوباره روسورن
 ریبلند شدم و رفتم سمت ز. رو جمع کنملی وسای هی و بقراندازی زمی به کلبه برگردنکهیگرفتم قبل از ا

 رودخونه لحظه چشمم به اون سمت هی ی برش دارم که برانی زمیخواستم خم شم و از رو.انداز
 رهی به اون نقطه خهی ثانچند. کنهی اون سمت داره حرکت می درختانی بیزی چهیاحساس کردم .افتاد
 ی در حرکت بود اما درختا اجازه نمیزی ِ اون طرف رودخونه، پشت درختا چیبی سراشی توقایدق.شدم

  .نمشیدادن واضح بب
  

ترس تمام وجودمو گرفته بود اما باز هم . از دستم افتاد و دو سه قدم جلوتر رفتمراندازی به خود زخود
 گهی که دیی تا جاومدیاون موجود همچنان داشت جلوتر م.نجا باشه اویزی چیوونی بودم که حدوارمیام

  .کامال از پشت درختا خارج شد و خودشو به رودخونه رسوند
  
 مرد اون طرف رودخونه با ای نفر که معلوم نبود زن ِ هی. شوکه شده بودمدای شددمی دی که میزی چاز

 ی بود و موهاش با وزش باد تویصورتش خاکسترپوست . بودستادهی ای بلند مشکی ِ بلند و موهااهیلباس س
 به نظر اهی سکهی تهی شاز اون فاصله چشم ها. .نمی ببقی صورتشو دقی تونستم اجزاینم. کردیهوا حرکت م

 راه ی کرد و جوری آروم حرکت میلی خیلیخ.  بعد دوباره شروع به حرکت کردیلحظه ا.دنی رسیم
 یاصال به نظر نم!  خوردی سر منی زمی قرار داشت و روتیاسک به هی شبیزی پاش چری رفت که انگار زیم

 تر کی داره به رودخونه نزددمی دیقتو. رفتی داره و کامال بدون لرزش راه می که داره قدم برمدیرس
 نی زودباشن،یپاش:  گفتم دی لرزی که صدام از ترس می در حالی بچه ها و با دستپاچگشی فورا رفتم پشهیم
  !می بردیبا
  

 که بهش ی به سمتعی سردنی حالت منو دیمسعود و سورن وقت. تونستم از اون فرد چشم بردارمی نمالاص
 می از جا مون بلند شمی ما فرصت کننکهیقبل از ا. انداختن و متوجه موضوع شدنی شده بودم نگاهرهیخ

 حالت شروع به نمو بشه با هجادی ای راه رفتنش وقفه ای تونکهیاما بدون ا.دیاون شخص به رودخونه رس
  .رهی شدنش به ما رو بگکی نزدی تونست جلوی نمزی چچیانگار ه!  آب کردیراه رفتن رو

  
تو .دنی به دومی شروع کردییبعد سه تا. بلند شهمی و کمک کردمی سورن رو گرفتی و مسعود دست هامن

  .میودتر به کلبه برس خواستم زی نداشتم،فقط ماروی خالص شدن از شر از اون ی برای نقشه چیاون لحظه ه
  

  !م؟ی بدودیتا کجا با – مسعود
  
  . تا کلبه-
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  !! رد شنواری تونن از دیجن ها هم که اصــال نم – سورن

  
 بخونم، یی تا دعاسادمیهمونجا وا. ندارهی جن ها کاری براواری ، رد شدن از دگهی سورن درست مدمید

  . رو متوقف کنمارویبلکم بتونم 
  

  ؟یسادی چرا وا؟ی کنی کار میچ – سورن
  
  . کنم برهی میکار. کنمی من درستش من،ی شما بر-
  

  .می کارشو بسازمی تونیم. کلبه تا دلت بخواد چاقو هستیوونه،توی دمی برایب:  و گفت دی دستمو کشمسعود
  
  .دیشما بر! رمی من جن گی نگران نباش، ناسالمت-
  

  !یباشه، خود دان – سورن
  

 متر ی سبای تقرشدی مکی و بهم نزدومدی همچنان داشت جلو مارویاون . و سورن رفتن سمت کلبهمسعود
 نکهیبا ا. دجانه رو بخونمی حرز اب،یری جن گی دعاهانی از موثرتریکی خواستم یم.باهام فاصله داشت

 گفتم و شروع میلرحبسم اهللا الرحمن ا. تونه کارساز باشهی ازش هم می دونستم قسمتی می بود ولیطوالن
  . رو اشتباه نگمیسخت در تالش بودم که کلمه ا.وندنکردم به خ

  
 داره تند تر جلو دمی دیوقت.شدی تر مکی کرد و هر لحظه بهم نزدشتری خوندن ِ من اون شخص سرعتشو ببا
 ی اما دعا اثر نمشدی مکی داشت نزدی هاروی. کردمی تر ادا معی سریلی هول شدم و کلمات رو خادیم

اون . خوندن ادامه دادمه شدم اما بی مدی کم کم داشتم ناامگهید!  ادامه بدمایمونده بودم فرار کنم .کرد
 تونستم صورتشو ی شد واضح تر می مکی بهم نزدیهر چ. باهام فاصله نداشتشتری بیشخص چند قدم

دو سه قدم عقب رفتم و !  که پلک داشته باشندی رسی بودن اصال به نظر نماهی ِ ساهیچشم هاش س.نمیبب
  .ارهی کردم االن ِ که بهم برسه و دخلمو بیحس م. درختهی خوردم به

  
 نکهی لحظات قبل از انیاما در آخر. بودم به درختدهیاز ترس چسب.کمتر از دو متر باهام فاصله داشت

 کارو نی ای بود که انگار ارادی جورنیجدا شدنش از زم. فاصله گرفتنی از زمی بهم برسه کمارویاون 
 و دی کشادی فری و وحشتناکم ِ بیبا صدا.  بلند کردنی زمی نفر اونو از روهی بود که نیمثل ا! انجام نداده

  ! به هوا رفتی رنگی به شکل دود خاکسترهیظرف چند ثان
  

دست و .ادی تا حالم جا بدمی کشقیچند تا نفس عم. بکشم و همونجا نشستمی محو شد تونستم نفس راحتیوقت
 دوست داشتم بدونم محو شدن ِ طرف کار من یلیخ!  بود ها کیم نزد گفتی با خودم میه. دی لرزیپام م
  ! کمکم کردهی کسایبوده 
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 نی گفت ای بهم می حسهی ی راحت شده بود ولی کمالمیخ. جام بلند شدم و به طرف کلبه حرکت کردماز
نگ  ری خاکستری شمال، جن های جنگل هایتو.می رفتی از اونجا مدیبا. ستی نداریآرامش چندان پا

  .ه بشن به ما حمله کنن کار همه مون تمومکی کنن که اگه فقط چند تاشون تحری می زندگیادیز
  

 آشپزخونه ی بود و مسعود هم تودهی دراز کشنهیسورن کنار شوم. و وارد کلبه شدمدمی رسبالخره
  !؟ی کار کردی شد؟ چیچ : دی پرسی نشست و با نگراندیسورن تا منو د.بود

  
  !! کرددی فقط خودشو ناپدای مرد دمینفهم. شدبی دعا خوندم طرف غهی ،یچیه : ششیپ بستم و رفتم درو

  
  . بزرگ از آشپزخونه خارج شد و اومد کنار مای با چند تا چاقومسعود

  
  ! کردمی خفه ت مای اون دنومدمی نکشتت وگرنه خودم ماروی یشانس اورد – مسعود

  
  ! واقعا خدا رو شکر-
  

 مون باشه تا در صورت لزوم شی چاقو پنی از ایکی بهتره هر کدوم می نرفتنجای ا که ازیتا وقت – مسعود
  .میازشون استفاده کن

  
امکان !  زنن؟ی مبی چرا دارن بهمون آسنکهیا. روشن بشهدی وسط بانی ایزی چهیفقط .هی فکر خوب-

  . باشهلی دلینداره ب
  

  .ی بهتر از ما بدوندی بالشویدل! یریتو جن گ – سورن
  

   بودنت باهات لج کردن؟رینکنه به خاطر جن گ – دمسعو
  
  ! بود پس چرا سورن رو هدف گرفتن؟ینجوریاگه ا.  کنمی نه، فکر نم-
  

  !از کجا معلوم که هدف شون من باشم؟ – سورن
  
  .دمی سرت دی نفرو باالهی هم من شبی آب، دی تودنی امروز که تو رو کش-
  

  !!؟یپس چرا بهم نگفت!  سر من ؟یباال – سورن
  
 نی که انهیبه هر حال حرف ِ من ا!  نگفتمیزی چگهی حالت خوبه ددمی دی کردم، وقتدارتی خب من ب-

  . کننی خوان تالفی که االن می کردی کارهیحتما . باشنلی دلی تونن بی ها نمتیآزار و اذ
  

  . نکردمی کارچینه، من ه – سورن
  

  . ی فراموش کردنکهی اای ی خودت متوجه نشددیشا – مسعود
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  ؟یختی آب داغ نرنی زمی رورای خوب فکر کن، اخ-
  

 دوش آب گرمو باز کنم نماز جعفر نکهی دونم؟ من قبل از ای خودم نمیفکر کرد! معلومه که نه – سورن
  . !نی زمی آب جوش روختنیچه برسه به ر!  خونمی مارویط
  
  ! خورده باشهشونیکی ممکنه به ؟ی پرت نکردیی هوا جای رو بیزی چ،یلی دسته ب،یی چاقو-
  

  .  کارا رو نکردمنیمطمئنم ا. نه نه – سورن
  

 لویوسا!  بمونمنجای هم اگهی شب دهی که دوست ندارم یکیمن .نی شالی خی بحث ها رو بنیفعال ا – مسعود
  . دنبال علتنیبعدا بگرد. میری و ممی کنیجمع م

  
  .ماری بموی که کنار رودخونه جا گذاشتییزای چرمیپس من م. باشه-
  

  .ادی بال مال سرت براندازی و زونی قلهی اونجا به خاطر ی ترسم بریم!  شوالشی خینه نه ب – سورن
  
  ! هم مرده باشهدیتازه شا.   کنم حاال حاالها هم برگردهیفکر نم. رفتهاروی شه،ی نمیزی چ-
  

  .ارمی ملوی وسارمی بمون، من منجایبهراد تو ا – مسعود
  
  .رمیخودم م!  نـه نــه اصال-
  

   مرده باشه؟اروی دی شایگیمگه نم – مسعود
  
  ! نمرده باشهدمی خب شا-
  

به قول خودت .یری بهراد، تو که جن گنیبب:  از چاقو ها رو برداشت و از جاش بلند شد یکی مسعود
تازه تو . بهترهدی هم بمونشیپ.نییطرف حسابشون شما دو تا. ندارنیپس با من کار. هدفشون هم سورن ِ

 ی وقت جنهی باشم و نجای اگه من ای ولی ازشون استفاده کنی تونی افتاد می و اگه اتفاقی دعا بلدچند تا
  . سراغ سورن فاتحه ش خونده ستادی بیزیچ
  

  ! بهترهی به نظر من اگه نریدرسته ول – سورن
  

  .ستی نیمشکل. ارمشونی مرمیفورا م – مسعود
  
  !ی کن تمام راهو بدویاما سع.  باشه برو-
  

  .نجامی اگهی دقهیپنج دق.باشه – ودمسع
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هوا کم کم . نبودی گذشت اما ازش خبری از رفتن مسعود می ربعهی. بودمستادهی پنجره ای جلوی نگرانبا

 نشده برم دنبالش کی گرفتم تا هوا کامال تارمیتصم.دی دشدی ِ کلبه رو به زور مرونی و بشدی مکیداشت تار
  . و چراغ قوه شو برداشتم مسعودیرفتم سر وقت کوله پشت.بگردم

  
  . دنبال مسعودرمی من م-
  

  . تنها بمونمنجایاصال دوست ندارم ا.امیمنم م:  از جاش بلند شد سورن
  
  . احتماال الزم بشه.اری پس چراغ قوه ت هم ب-
  

  .می اومدرونی چراغ قوه شو برداشت و با هم از کلبه بسورن
  
  !ارهی رو بی زپرتازراندی زهی داشت بره ی دونم چه اصراری من نم-
  

 تخس ینجوری ایوقت. کارو بکنهنیواجب نبود ا.یگی در کل درست میول.  نبودی هم زپرتنیهمچ – سورن
  . رسهی خواد بزنمش اما چه کنم که زورم نمی دلم مارهی درمیباز

  
دن  اول شون بوی همونطور سر جالی وسای هی و بقراندازی زمیدی رسیوقت. سمت رودخونهمی سورن رفتبا

 به صدا زدنش و تمام اون اطراف رو می شروع کردمیدی رو دتی اون وضعیوقت!  از مسعود نبودیاما اثر
 که می مطمئن شده بودگهید.می از چراغ استفاده کنمی شد و مجبور بودکی که هوا کامال تاریی تا جامیگشت

  . ستیمسعود اطراف رودخونه ن
  

   اون طرفا باشهدیشا. می هم بگرد دور و بر کلبه رومی بهتره برگمیم – سورن
  

 سورن رو قبول کردم و با هم به طرف شنهادیبه ناچار پ. دادی جا قد نمچی کالفه بودم که عقلم به هانقدر
  .میکلبه راه افتاد

  
 از پشت سر بهمون حمله ی کسدمی ترسیم. کردمی گشتم و به پشت سرم نگاه می راه رفتن همش برمموقع

  .می کنی کارمیکنه و نتون
  
  ! سورن-
  

  هوم؟ – سورن
  
  ! اطراف چاه نداره؟نی ا-
  

  . دونمی که من میینه تا جا – سورن
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  ؟ی مطمئن-
  

  . کنندای گمشده رو پیزای تونن چی که جن ها راحت می دونیبهراد، احتماال خودت م! آره – سورن
  
  ؟ی آره، خب که چ-
  

  . مسعود کجاستنی رفقاتو احضار کن ببنی از ایکیخب  – سورن
  
 با فموی کیدر ثان. سراغمانی تونم به قول تو رفقامو احضار کنم، اگه الزم باشه خودشون می اوال که من نم-

  !ستمی داره که متاسفانه من حفظ نیاحضار جن ورد خاص.وردمیخودم ن
  

 شهی بالها واسه تو نازل میهمه .تو رو کردن سپر بال. رسما سر ِ کارت گذاشتنی ها ولیناراحت نش – سورن
  !دنیاونوقت اونا هر وقت دلشون بخواد خودشونو نشون م

  
  ! داره؟ی ادهی حرفا چه فانی گفتنِ ا-
  

  !رهی نمی دوری جای روشون فکر کنی کمهی اگه ی ول،یچیدر حال حاضر ه – سورن
  

 می دنبال مسعود گشتی چند متری ساعت تمام، اطراف کلبه رو تا فاصله مین.میدی که به کلبه رسدی نکشیطول
  .می به کلبه برگشتیدیبا ناام. ازش نبودی اثرچیه.  نداشتی ادهیاما فا

  
سورن هم رو به روم . گذاشتمزی می نشستم و سرمو رونی زمیرو. کار کنمی چدی دونستم بای نمواقعا

 کار یحاال چ:  بلند کنم گفتم زی می سرمو از رونکهیبدون ا.می هر دو ساکت بودقهینشست و تا چند دق
  !م؟یکن
  

 داشی پمی که موفق بششترهی احتمالش بینجوریا.میاری روستا چند نفرو با خودمون بمیبه نظرم بر – سورن
  .می خبر کنیزی چیسی پلنکهی اای. میکن
  
  م؟ی برنجای بدون مسعود از ایگی میعنی -
  

  ه؟ینظر خودت چ! میاری که کمک بمیریم – سورن
  
  .  دونمی نم-
  

   روستا؟ینم و تو بر بمونجای من ای خوایم – سورن
  

به نظرم !  ندارهی بردن تو که کارگهی مسعودو بردن ، دیوقت! نه نه، اصال:  برداشتم زی می از روسرمو
  . می مشکل دارهی رفتن ی فقط براه،ی خوبی دهیرفتن به روستا ا
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  ؟یچ – سورن
  
 ی و نذارن به قادارنی سرمون بیی بالهی راه نی ممکنه بمیفتی راه بیکی تاریاگه االن، تو! می بری کنکهی ا-

 در یول.شهی جن ها متوقف متی چون موقع ِ اذان صبح فعالمی تا اذان صبح منتظر بمونمی تونیم.میکال برس
  !ارنی سرمون نیی کلبه بالنی ای که تا صبح توستی نینیاون صورت هم تضم

  
  به نظرت کدومش بهتره؟!  سخت شدیلیفکر کنم خ. خب – سورن

  
 رو یکی دیبا. می نداری چاره ای ولفتهی برامون بی دونم، در هر دو صورت ممکنه اتفاق بدی واقعا نم-

  .میانتخاب کن
  

  .میفتی ، بعد راه ممی کنی تا اذان صبح صبر مفتادی نی اگه اتفاقم،ی بموننجای کم اهی گمیمن م – سورن
  
  .رونی بمی زنی منجای و از امی داریم افتاد فورا چاقو و چراغ قوه ها رو بریفقط اگه اتفاق. باشه، قبول-
  
 ی رو به رووارِی سر ما رد شد، به دی با شتاب از پنجره وارد کلبه شد و با سرعت از باالیزی چهی گفتم نوی اتا

 زدم برامون یحدس م.میمن و سورن با ترس و لرز به اون سمت نگاه کرد. افتادنی زمیپنجره خورد و رو
 شدم کی که بهش نزدیکم. رفتمءی به طرف اون شاطیدم و آروم و با احتبلند ش.سنگ پرتاب کرده باشن

 هم به خون ی بود که مسعود با خودش برد، کمییهمون چاقو. برش داشتمنی زمیاز رو. چاقوئههی دمید
  . آغشته شده بود

  
  ! کار کردن؟ی با مسعود چیعنی:  گفت ی با نگرانسورن

  
  .  دونمینم:  گفتم ی بود، با ناراحتختهیصابم کامال به هم ر و اعومدی اصال صدام باال نمگهی که دمن

  
  !ی کنی می، بدتر منو عصب" دونمینم"بهراد تو رو خدا انقدر نگو  – سورن

  
  ! بگم؟دی بای دونم چی نمیزی چی وقت-
  

  . ی بدوندی باگهی که دنویجن ها هم خون دارن؟ ا!  اصال خون مسعود نباشهدیشا – سورن
  
 با ما مزاح کنه چاقو نکهی ای جن رو با چاقو زده باشه بعد براهی دونم مسعود ی مدیاما بع.ستمی مطمئن ن-

  !! کلبه یرو بندازه تو
  

  ! جنبه ش فکر نکرده بودمنیدرسته، به ا. آره – سورن
  

 که یی دونستم جن های بود که نمنیمشکل ا. فکر کنمی مبل نشستم تا کمی رو انداختم و رفتم روچاقو
 دمی فهمی منویاگه ا! هی خواسته شون چنکهی اای کارشون دارن ی برایلی کنن چه دلی متیو اذدارن ما ر

  . کنمی تونستم کاریم
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احساس . ضربه زدواری نفر با انگشت به دهیانگار .دی به گوشمون رسی تق تقی که صدامی فکر بودی دو توهر

 سورن نکهی ای کردم اما برای حس م وجودشوینیسنگ. کلبه ستی همراه ِ ما توگهی نفر دهی کردم یم
  .  بودرونیفکر کنم صدا از ب: نترسه گفتم 

  
  !نه بابا، قشنگ از داخل بود – سورن

  
بلند ! وونهی دای می شدی کشته مای می موندیاگه م. ندارهی ادهی اون کلبه فای موندن توگهی کردم دحس

  . برداشتمزی میشدم و چراغ قوه ها رو از رو
  
  .می برنجایفورا از ا دی پاشو، با-
  

  ه؟یبه نظرت فکر خوب – سورن
  
  ! رسهی به ذهنم نمنی بهتر از ایزی فعال چ-
  
 و راه می اومدرونی از کلبه بمی بردارلمونوی وسانکهیبدون ا. از چراغ ها رو به سورن دادمیکی

 یور که براهمونط!  ندارنی کردم کاربردی ِ چاقوها نبودم چون احساس موردنی نگران نادیز.میافتاد
  .مسعود نداشتن

  
 جرأت ی شرت تن مون بود ولیاز شانس، ما دو تا هم ت. سرد بودمی کردی که فکر میزی از چشی بهوا

 و مواظب می گرفتی راه مدام نور چراغ رو به اطراف میتو.می کلبه و لباس گرم بردارمی برگردمینداشت
 ی نمخودمون از درخت ها ،اطراف ی انبوه جزیزی و چمیکم کم از کلبه دور شد.میدور و برمون بود

  !.. خوردنی شده بود که دندون هامون از سرما به هم می و جوردی وزی میباد سرد.میدید
  

ما . رنی می کنن و می ها هم تو خواب سکته می بعضرن،ی می می تصادفات رانندگی ها تویبعض – سورن
  ! نوع ِ مردن ِنی بدترنیا!! میری می عالمه جن مهی نی بمی دارنجایهم ا

  
  !میری می خفه شو، ما نم-
  

  بهت قول دادن که ما رو نکشن؟! ؟یجد:  گفت زی آمهی کناسورن
  
  ! عالمه جن هست؟هی نجای ای دونیبعدم تو از کجا م.میری بمستی دونم قرار نی می نه ، ول-
  

 یطراف دارن به ما نگا م انیکم ِ کم پنجاه تاش ا.  آدم، هزار تا جن وجود دارههی هر یبه ازا – سورن
  !کنن

  
  ! ذارنی می بدری من تاثی سورن، حرفات دارن رو-
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  . گمی نمیزی چگهید. باشه – سورن
  

 هی شبیزیچ.دمی رو شنی آرومیلی ِ خی بعد صداهیچند ثان.می نگفت و هر دو سکوت کردیزی چگهی دسورن
  .سادمی وانی همیا داد صدا رو واضح بشنوم بری قدم هامون اجازه نمیصدا. به زمزمه

  
   شد؟یچ – سورن

  
  . دمی شنیی صداهی -
  

  .دمی سکوت حاکم شد دوباره اون صدا رو شنیوقت
  
  !؟ی شنوی م-
  

  . انگار. آره  – سورن
  

 ی چمی بفهممی بار تونستنی آروم بود اما ایلی خنکهیبا ا.می و به صدا گوش دادمی هر دو سکوت کرددوباره
  .گهیم
  

  ! کنهیاره اسم تو رو زمزمه م نفر دهیانگار  – سورن
  
  .  آره، فکر کنم-
  

  .می تمام راهو بدودیزودباش، با:  گفت عی سرسورن
  

 به می شروع کردییدو تا. رو به رو بشمیاصال دوست نداشتم اونجا بمونم و با کس. موافق بودمباهاش
 که یکم! دی بارین م داشت براموواریاز در و د.  کرددنیچند لحظه بعد بارون هم شروع به بار.دنیدو

 اونقدر ریتصو.د نفر افتاهی صورت ی چند لحظه روی من موقع حرکت برای نور چراغ قوه م،یجلوتر رفت
 اون نقطه گرفتم و یدوباره نور رو رو.میسادیواضح بود که من و سورن همونجا خشک مون زد و وا

 بار از ترس چند قدم عقب نیا.جا بود اما اون شخص باز هم اوننمی اون صورت رو نبگهی بودم که ددواریام
  . میرفت

  
  !م؟ی به نظرت به راه مون ادامه بد-
  

  !ستی نی فکر خوبچیه. نه – سورن
  
 کهی ی بود که حسابدیصدا اونقدر شد.میدی رو از پشت سرمون شنی بلند و وحشتناکی خنده ی صداهوی

 ی چدی دونستم باینم. شی نه راه پمینه راه پس داشت.فتنی بود چراغ ها از دست مون بکی و نزدمیخورد
  .شدیقلبم داشت از جا کنده م.دی رسی به ذهنم نمیچی هول بودم که هیبه قدر.میکار کن
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 نداره اما تنها ی چندانی دهی زدم فای هر چند حدس مم،ی بزنونبری که از سمت چپ مدی فکرم رسبه
 و همه جا رو دمی به اطراف چرخعی سر!ستی ندمی بهش بگم که دنویبرگشتم سمت سورن تا ا.راهمون بود

 برگشتم، که نیهم. نفر محکم از پشت بهم تنه زدهیاومدم صداش بزنم که .دمشی دینگاه کردم اما نم
 نی افتادم و سرم از پشت محکم به زمنی زمی بهم خورد و روگهی دی ضربه هیدرست از همون سمت 

  ! کارشیمه م شکست رفت پ گفتم جمجیبا خودم م. سوختیپشت سرم به شدت م.خورد
  

 ینیسنگ. کردمی میاحساس خفگ.انگار دست و پاهامو گرفته بودن. تونستم از جام تکون بخورمی نماصال
 شده باشم تا ی دادم ضربه مغزی محی حال ترجنیاما در ع. کردمی م حس منهی سی قفسه ی رو رویادیز
  ! جن ها وسط باشهی پانکهیا

  
 سرمو چرخوندم ی چشمام نخورن با بدبختی قطرات بارون تونکهی ایبرا.شدی مدتری هر لحظه شدبارون

 بودن و دهی پوشی بلنددی سفیاون افراد لباس ها.انی درختا چند نفر دارن به طرفم می از البه الدمیکه د
 پچ پچ ی صدادماطراف خو. بود، درست مثل گچدی سفیبیپوستشون به طرز عج. داشتنی الغریصورت ها

 ی لب دعا مری زیهر چ. اشکم دراومده بودگهید!  زنهی ی هیگر. هی گری هم صدایهگا. دمی شنیم
 دهی دعا خوندن فاگهیبا خودم گفتم د. شدنی تر مکی نداشت و اونا هر لحظه داشتن بهم نزدیخوندم اثر

ر  دونم به خاطینم!  آخرتمیرا باشه بی توشه اهی نداره حداقل چند تا فاتحه واسه خودم بفرستم تا یا
 ی احساس خواب آلودگدایشد. تونستم چشمامو باز نگه دارمی اما به زور می اگهی دزی چایاون ضربه بود 

  .ستمی راحت بود که شاهد مرگ خودم نالمی خوشحال بودم، خیلی بابت خنیالبته از ا. کردمیم
  

قب عقب  دارن عدپوشی شدم، متوجه شدم اون افراد سفی مهوشی لحظات که داشتم بنی در آخردرست
اونقدر عقب عقب رفتن . بدمصی تونستم حالت چهره شونو تشخی و نمدمی دی تار میلی خزویهمه چ.رنیم

  .دمی نفهمیزی چگهی رفت و دنی اطراف از بیتمام صداها.  درختا محو شدننیکه ب
  
 که یاتاق.  رختخوابمی تودمید. سرم به خودم اومدم و آروم چشمامو باز کردمی تویفی احساس درد خفبا

 شده یچیسرم باندپ.دمی به سرم کشی نشستم و دستعیسر!  اوردمی وجه به خاطر نمچیتوش بودم رو به ه
  !! دونستم کجامی و منگ بودم، نمجیتا چند لحظه گ.بود

  
 مو ی پدری خونه لیانقدر اونجا نرفته بودم که شما!  بابام امی خونه ی تازه متوجه شدم توهی ِ چند ثانبعد

 خواست بدونم حال یدلم م. از اونجا سردراورده بودمی دونستم چجوری نمیول.  بودمفراموش کرده
 دمی کشی مالت خجیی جوراهی اما من ومدی حرف زدن می اتاق صدارونیاز ب.سورن و مسعود چطوره

 مسعود یبرش داشتم و شماره . کنار رختخوابم گذاشته بودنلمویموبا. به اطرافم انداختمینگاه. برمرونیب
  . بعد در ِ اتاق باز شد و مسعود اومد داخلهیچند ثان. رد تماس دادیدو سه تا زنگ خورد ول. گرفتمرو
  
اومد .نمی خواستم بلند شم که با دست بهم اشاره کرد سر جام بشیم. نشدهشی خوشحال بودم که طوریلیخ

  .  نشده، بذار بغلت کنمتیزیخدا رو شکر چ: گفتم .و جلوم نشست
  

 ورِ نی زنم ای بهراد، حوصله ندارم منیبش:  گفت ی حوصلگیم که آروم هلم داد و با ب بغلش کنخواستم
  ! ترکونمیسرت هم م
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 ی چشبی دونستم علت اتفاقات دیمن اصال نم. من نبودری باور کن تقصیول. کنمی درکت م،یگی راست م-
  !بود، هنوز هم تو کفـش ام

  
  .ی بودنجای روز ا شبانههی یجنابعال.شبی نه و پرشبید – مسعود

  
  !!؟ی جد-
  

 ی هستیریفقط من موندم تو چجور جن گ. خواستم بهت شوک وارد کنمیم. کردمینه بابا، شوخ : دیخند
  .ی بود سر همه مونو به باد بدکینزد! ی خودتو نجات بدی تونیکه نم

  
  ! ، سورن کجاست؟ی راست-
  

  . پدر و مادرشهیاونم خونه  – مسعود
  
  رون؟ی برم بییمن االن با چه رو!  خودمون؟ی خونه های رو نبرد مسخره ، چرا ماها-
  

 رو هی تا ته ِ قضنایبابات ا! گهی اعصابم خرده دنی همی منم برای نداشتم، در ثانیاوال که چاره ا – مسعود
  .رمی ِ مامانتو بگی و زارونی شی کنم جلوی میچهار ساعت داشتم سع.رفتن

  
دو .البته دور از جون! ی تو مردمی من و سورن فکر کردم؟یدراورد سر نجای شد که ما از ای اصال چ-

  !می گشتی دنبالت ممیساعت داشت
  

 یتو.ارمی صاحاب مرده رو بلی تا برم اون وسارونیمن از کلبه اومدم ب. شدی واست بگم چسایوا – مسعود
 شد یجور. خوردمنی لحظه تعادل مو از دست دادم و زمهی ی شد که برای چهوی دونم ی نمیبیاون سراش

تا چند . ببرهستم باعث شد دد،ی دستم چرخی المصب توی خوردم و اون چاقونی زمیکه دو سه تا غلت رو
 عده دارن بهم هی کردم یاحساس م.دمی از اطرافم شنیی صداهاهیبعد . تونستم تکون بخورمی نمهیثان

بدجور احساس ! ه وزنم اضافه شده بود بلوی کصدیانگار س. تونمی نمدمیاومدم بلند شم اما د.شنی مکینزد
  .برد شد که خوابم ی چدمی نفهمگهیچند لحظه بعد د. کردمی مینیسنگ

  
  .  شده بودی خونینجوری پس چاقو ا-
  

  چطور؟ – مسعود
  
  ! تو رو زدنمی ِ،فکر کردی چاقو خونمیدیمن و سورن هم د. کلبهی تو رو انداختن توی آخه چاقو-
  

  !د؟ی تا فرار کننیومدی نرونیبپس چرا از کلبه  – مسعود
  
  !می از کلبه دور شده بودیکل!! می چرا، اومد-
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 گذشت که از خواب قهی دونم چند دقینم.می رسی شو برات بگم، به اونجا هم مهیحاال بذار بق – مسعود
بلند .  ام که اطرافش پر از دار و درخت ِی جاده خاکهی ی تودمید. سردتر از قبل بودیلیهوا خ. شدمداریب

 کس هم نبود ازش چیه.نبوداون جاده اصال برام آشنا .شدم، لباس هامو تکوندم و دور و برمو نگاه کردم
 رو گرفتم و راه ی طرفهیخالصه . کنمدای شما دو تا احمقو پامی بود که بنیتمام دغدغه ام ا! بپرسم
 یته، و هنوز سر ِ شب ِ، بدبخت نگذششتری بقهی کردم چند دقی نشده بود، من فکر مکیهوا هنوز تار.افتادم

 روستا کالغ هم پر یتو.دمی روستا رسهی راه رفتم تا به کم هی.  بود که ساعت هم نداشتم تا مطمئن بشمنجایا
نکنه افتادم تو داهات جن ها و هزار !  روستا انقدر خلوت ِنیبا خودم گفتم اگه هنوز سر ِ شب ِ چرا ا. زدینم

رفتم سمتش و جلوش .درش باز بود.طراف رو گشتم تا چشمم به مسجد افتاد کم اون اهی.  الیتا فکر و خ
 داخل مسجد که بلند شدم ومدنی داشتن مرمردی دو تا پیکی. اذان بلند شدین لحظه صدایهم. نشستم

  . کالیاونا هم گفتن قاد. کجاستنجایازشون سوال کردم ا
  
  !؟ی شناسی کال رو نمی تو قاد-
  

 از کنار هوی.ری منو در نظر بگی اون لحظه طیبعدم شرا!  کال؟یچند بار رفتم قادخفه شو، مگه من  – مسعود
  !! کالیکلبه اورده بودنم قاد

  
   شد؟ی خب، بعدش چ-
  

 ی حسابدمی که شننویآقا ا!  صبحمی ساعت چنده اونا هم گفتن چهار و ندمیبعد من ازشون پرس – مسعود
 جفت ی سر شما اومده باشه من چجورییدم گفتم اگه بال با خوی سمت ِ کلبه ولامی خواستم بیم.قاط زدم

  !ارمیتونو ب
  
  ؟ی رسه من و سورنو بلند کنی تو زورت نمیعنی!  نبندی خال-
  

 اون همه ی تونستم بلندتون کنم، چجوری که مممیریاصن گ!!  ام؟نایمعلومه که نه، مگه من جان س – مسعود
 شمی پچیی سوی بودم ولکی نزدنمی که به ماشومدیورم م زنی گفتم، از ایداشتم م!.  اوردمتون؟یراهو م

  . بهم دادلشویموبا شون یکی طلب کردم، اونا هم دلشون سوخت و لی ها موبارمردیاز اون پ! نبود
  
  !ی بابامو گرفتی شماره ی تو هم زرت-
  

 بنداز بعدا دمای رو گرفتم، زنگ خورد اما کثافت برنداشت، رضای علینه بابا، اتفاقا اول شماره  – مسعود
 ی خونه ی ، فقط شماره نای از اریبه غ. محمدو گرفتم، اونم آنتن ندادیچند بار هم شماره .رمیحالشو بگ

 فقط گفتم فورا خودشو ردم، نـکفیماجرا رو براش تعر. رو برداشتیگرفتمش که گوش.باباتو حفظ بودم
 با یی جاهاهیتا . خودشو رسوندی اقهیده دق!  خدا، بابات فکر کنم رکورد ِ سرعتو شکستیبنده .برسونه

 ی من می شده ولی چدی پرسی بابات می راه هیتو. سمت کلبهمی راه افتادادهی و بعد هم پمی اومدنیماش
 رو هی قضی جورهی بستن و ی بعد شروع کنم به خالن،ی شما در چه حالنمی خواستم ببیاول م. چوندمشیپ

  . طرفهی سورن هم ،ی طرف افتادهی تو میدی دمیدی به کلبه رسیوقت. کنمیماست مال
  
  . میومدی مرونی از کلبه بدی فکر کنم من و سورن نبا-
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  !ی بردی موضوع پنیخوبه که حداقل االن به ا – مسعود

  
  ! چرت نگو، تو رو که اول ِ همه چپه کردن-
  

  . من شما دو تا رو نجات دادم، پس دهنتو ببندیآره، ول – مسعود
  
  ! لو رفت؟نای واسه بابام اهید که قض شی خب قهرمان، چ-
  

 قتویحق.  بتراشمی اگهی دطی اون شرای رقمه نتونستم براچیه. از کنترل من خارج بودگهیاون د – مسعود
  .گفتم

  
  .ستی مهم نادیز.  اشکال نداره-
  

  . دیاز نظر ِ تو شا – مسعود
  
  ؟ی چیعنی -
  

  !ی خودخواهیلیمن تو خ به نظر ی ولگمی منوی ادیببخش. ش واضحهیمعن – مسعود
  
 بار هی ی من سالی فقط برام سوال ِ که چرا مامان و باباستم،یدر ضمن من خودخواه ن. کنمی خواهش م-

  !دنی آه و ناله سر مشهی ِ من می هم دارن، بعد تا حرف از جن زدگی که بچه افتنی فکر نمنیهم به ا
  

 نهیاگه به قول خودت فقط در زم! ی زنیادرت سر نم بار هم به پدر و مهی ی سالی من، تو حتزِیعز – مسعود
  .ستی مورد نهی نی که فقط همدمی منانیتازه من بهت اطم!  ِیلی هم نگرانت باشن خودش خی جن زدگی
  
 ادتی اون موقع رو یکیمطمئنم تو .شدنی نگران مدی انداختن بارونی اون موقع که منو از خونه ب؟ی جد-

تو . هم از خودت قرض کردم دشیبعدها پول خر.  گرفتمیمو از خودت م خونه ینرفته چون پول اجاره 
  !ی هستی خوبیواقعا عمو

  
 رونی هم که اونا تو رو از خونه بیوقت. اشتباه کنهشی زندگی ممکنه تویچرند نگو، هر کس – مسعود

تو رو  خواستن یتا مدت ها هم از من م! ی برنگردگهی که دی کردن انقدر تخس باشیانداختن، فکر نم
  .یالبته االنم هست. ی خر بودیلی تو خیول.ی کنم که برگردیراض

  
   گفتن؟ی خواست من برگردم چرا خودشون ازم نخواستن و به تو می دلشون میلیاگه خ! ی لطف دار-
  

  ! گفتنی بهت نممای داشته که مستقیلیحتما دل – مسعود
  
  .ن نداشتی خواسته انی بود که اصال همچنی هم الشی آره، دل-



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

353

  
 ی چون در حالدم،ی اونم منظورمو فهمنایقی.گهی فهموندم که داره دروغ می به مسعود ممیرمستقی غداشتم

   خواد؟ی می االن دلم چی دونیبهراد ، م:  زد و گفت ی لبخندد،ی رسی به نظر میکه عصب
  
  ! نزنمی در موردش حرفدمی محی ترجی تونم حدس بزنم ولی م-
  

  ا حاال تو رو نزدم؟ من چرا تی دونیم – مسعود
  
  ! وقت درک نکردمچی هقتای نه ، حق-
  

  . خواد بزنمتی واقعا دلم مگهیاالن د:  مکث کرد هی چند ثانمسعود
  
 با تو ی که هر کستی نی اصال روش خوبنی اما ایشی دونم از حرفم ناراحت می مسعود، منی خب چرا ؟ بب-

  !ی لت و پار کنیزن رو بی باهاش مشکل داشتیلی به هر دلایموافق نبود 
  

کال مشکلت . ی کنی از مسائلو درک نمی سرهی ِ که تو نیموضوع ا.ستی ننیاالن اصال موضوع ا – مسعود
  . ستگهی دیجا
  

  ! بوده باشهی کنم که واقعی وقتا شک میبعض!  بودی عجب شبیول – سورن
  
  !ی کجا رفتهوی کنم که تو ی فکر منی من از اون شب همش دارم به ا-
  

  .انگار اون قسمت از حافظه م نابود شده!  شدی چدمیباور کن خودمم نفهم – سورن
  
 رو باز کردم و شروع کردم یکتاب کلفت و مزخرف ِ قانون مدن!  دلم گفتم مرده شور اون حافظه تو ببرهتو

  پرونده جلوش تلنباریکل. نشسته بودزشیسورن هم پشت م.ارمی از توش دربیزی چهیبه ورق زدن تا بلکم 
  . کردی باال زده بود و مدام به دست هاش نگاه مراهنشوی پی هانی بهشون نداشت، آستیشده بود اما توجه

  
 داره دمی دی کردم می که سرگرم کتاب خوندن بودم، هر بار که به سورن نگاه می اقهی اون ده دقیتو

 کار ی چیدار : دمیس صبرم تموم شد و پرگهید. کردیداشت اعصابمو خرد م. کنهیدست هاشو برانداز م
  !وونه؟ی دی کنیم
  

  ! کنم، جرم ِ؟یدارم به دست هام نگاه م – سورن
  
 بد ی به اون پرونده ها بندازی نگاههیدر ضمن اگه .ی کنی اعصاب منو خرد می داری ولست،ی جرم ن-
  .ستین

  
  ؟یسه خودت بزن ِ خوشگل وای خالکوبهی که ی فکر کردنیبهراد، تا حاال به ا.حواسم بهشون هست – سورن
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  . فکر کنمزای چنی نه، وقت ندارم به ا-
  

  ! آره خب، پست ِ وزارت تمام وقتتو پر کرده- سورن
  
   کنم؟ی کار مری وزهی من کمتر از ی کنی فکر م-
  

 ی عالفهی در کل تو هم ی ولشتر،ی هم بدیشا. نهیی خدام،ی که توش هستیبا توجه به زمان و مکان – سورن
  .مثل خودم

  
  . نکنیکی شو، منو با خودت  خفه-
  

 دستم نی ای خوام روی من،یبب:  باال زد و دستشو بهم نشون داد نشوی آستیکی با دست راست، اون سورن
   :سمی بدنش هم بنویرو. کنمی جغدو خالکوبهی ریتصو

  
We are the people that you’ll never get the best of  

  
Not forget the rest of  

  
Just sing it loud until the kids will sing it right back  

  
Are we all we are  

  
 وقت چی ما هگهی که میخصوصا اون قسمت! یسی برعکسشو بنودی کنم تو بای فکر می ِ ولی جمله جالب-

  .می کنیاستراحت نم
  

 دی تهدنی ا،ی دونیم.ادی ِ که من ازش خوشم منی نه، مهم اای که به من ربط داره ستیاصال مهم ن – سورن
  . بودنش رو دوست دارمزیآم
  
   حاال چرا جغد؟-
  

  .چون خوشگل ِ – سورن
  
 بحث رو ادامه گهی دنی همی که مورد عالقه شه منصرف کرد برای سورن رو از انجام کارشهی دونستم نمیم

  دری عکس العملره،ی بگی نکرده حرفمو جدیی ذوقش بزنم چون اگه خدایاساسا دوست ندارم تو.ندادم
  !دهی مسعود از خودش بروز میحد و اندازه ها

  
 و باهاش میمن و سورن از جامون بلند شد. در بزنه وارد اتاق شدنکهی بدون ِ ای معظمی لحظه بعد آقاچند

 به پرونده ها انداخت ینگاه.ستادی من ازی می اومد و جلوکراستیاز شانس بد .می کردیسالم و احوالپرس
   ِ ؟ی قاسم زاده در چه مرحله ای آقاینده  ماکان، پرویآقا : دیو پرس
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 سکوت کردم و با خنده هی زنه، چند ثانی فراموش کرده بودم که در مورد کدوم پرونده داره حرف مکال
 کردم و ی مطالعه ش کردم، االن داشتم دوباره مرورش مشیچند روز پ:  بودن گفتم ی که البته عصبییها

  . برسمی اجهی نتهی  ذاشتم تا بهی رو کنار هم ماتیجزئ
  

  ؟یبا خودش صحبت نکرد – ی معظمیآقا
  
  . نه متاسفانه-
  

  .ی نکردی کارچیپس در واقع تا حاال ه:  زد و گفت ی کوتاهلبخند
  

  .نهی ترش همقی بله قربان، دق- خنده م گرفت دوباره
  
 عینه به ضا کی شروع می معظمی دونم چرا وقتی نمرم،ی خنده هامو بگی تونستم جلوی وجه نمچی هبه

 بدتر منو د،ی خندیاز اون طرف هم سورن داشت م! رهی گی خجالت بکشم خندم منکهی ایکردنِ من به جا
  .  کردی مکیتحر

  
  . بذارمزی منی ترو پشت اقی اللی وکهی شمی بکن وگرنه من مجبور مشی کارهیزودتر  – ی معظمیآقا

  
  !.  گفتی جا افتاد که چمیعد تازه دو زار بهیچند ثان. رفترونی جمله از اتاق بنی از گفتن ابعد

  
  ده؟ی نمری وقت به تو گچی چرا ه-
  

  .دمی کارامو انجام میچون من همه  – سورن
  
کال از اون دسته آدم .رونی بندازه بنجای دنبال بهونه ست که منو از ایمعظم.ستی درست ننی نه نه، ا-

  . کنهی من حال نمی افهیهاست که با ق
  

  . ندارهی ربطزای چنی به اچرت نگو، – سورن
  
  . جور آدما خبره شدمنی شناخت ای نهی در زمگهی دگم،ی می جد-
  

 نده مجبور شدم دنبال پرونده ها بال بال ری بهم گیکی کوچی سر هر مسئله ی معظمنکهی ای روز براتمام
 رو یرین گ جقتایحق. ندارمی که به وکالت عالقه اشدمی مطمئن مشتری کردم، بیهر چقدر کار م.بزنم
  !شترهی بجانشیالاقل ه.  دادمی محیترج

  
 بلند گهی خواست بخوابم و دیانقدر خسته بودم که دلم م. از ظهر سورن منو تا خونه رسوند و رفتبعد
 کردم که اگه ی فکر منیهمش به ا.دمی دراز کشییرای پذی لباس هامو عوض کردم و اومدم توعیسر.نشم

 نکهی احتمال اونچ. ذارم کناری بوسم می داشته باشه، وکالت رو میبت برام درآمد ثایری جن گی روزهی
  ! کشته بشم کمتر از وکالت ِیریدر راه جن گ



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

356

  
 هی هر ثانی کردم بخوابم اما تویچشمامو بستم و سع. عمرم انقدر خسته نشدمی وقت توچی کردم هی محس

 بود که کم کم خودم هم یجور.دم کرده بویکامال قاط. شدی چشمم رد می عجق وجق از جلوریصد تا تصو
 بلند شدم تا اما خسته بودم نکهیبا ا. بدنم باالستی کردم دمایاحساس م. باشهیشک کردم که اثر خستگ

  . چشمم گم کننی گور شونو از جلوری تصاونی ادی به دست و صورتم بزنم، شایآب
  

 آب نفسم بند ی به خاطر سردیول.  آب سرد گرفتمری سرمو زنی حرکت نمادکی آشپزخونه و در ی تورفتم
 یاولش نم. زنگ در بلند شدی که صداومدمی مرونیداشتم از آشپزخونه ب.دمیاومد و فورا سرمو کنار کش

  . شدم و رفتم سمت درشمونیخواستم جواب بدم اما پ
  

 راهنی پنکهیتعجب کردم از ا.سالم کردم، اونم جواب داد و اومد تو.مسعود پشت در بود. باز کردمدرو
 نیا : دمیپرس. متنفرهراهنی طرح پنی کرد که از ای مدی تاکشهیچون هم.دهی چهارخونه پوشیمردونه 

   ؟ی تازه گرفتراهنویپ
  

  .ستمیمن مسعود ن:  بست گفت ی که داشت درو می حالدر
  
 مطمئن بودم که زد،یقلبم تند تند م. عقب رفتمی کماری اختی خوردم که بکهی ی جمله به قدرنی ادنی شنبا

  !دهیرنگم هم پر
  

  !چت شد ؟ – هاموس
  
  . ذره جا خوردمهی فقط ،یچیه:  زور آب دهنمو قورت دادم به
  

   ببرمت داخل ؟ی خوایم:  لحظه مکث کرد و گفت چند
  
  .  تومیبر.امیخودم م!  نه نه نه نه -
  
  ! فاصله ی البته با کمم،ی نشستییرای پذی و تومی هم رفتبا
  

   نه؟،یتعجب کرد – هاموس
  
  !ینجوریاونم ا.  نداشتمدنتوی انتظار ددم،ی ترسشتریب -
  

  !ام؟ی برونی کمد بی از توی دادی محیترج – هاموس
  
  .  وجهچی نه، به ه-
  

  .نمتیالزم بود بب. ظاهر شدن انتخاب کردمی حالت رو برانیمطمئن باش بهتر – هاموس
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  .ی بدحی بهم توضنوی استیبد ن! ی دونستم چجوری نمی ولنمتی دوست داشتم ببیلی آره، اتفاقا منم خ-
  

  . سراغت، نگران نباشامیهر وقت الزم باشه خودم م – هاموس
  
   سوال ازت بپرسم؟هی تونم ی م-
  

  .حتما – هاموس
  
  گه؟ی دنیشی دوقلو محسوب میی جوراهی االن تو و مسعود -
  

  .بایآره، تقر – هاموس
  
   ِ هم ِ؟هی اونوقت اخالق هاتون هم شب-
  

  . خونسردتر باشمی کنم، من کمیفکر م.ادینه ز. خب – هاموس
  
  ! من هم همزاد دارم؟-
  

منتها من به . آدما به جز حضرت محمد و دخترش فاطمه و دوازده امام، همزاد دارنیهمه .آره – هاموس
  .دمیشخصه همزاد تو رو ند

  
  !شمی موونهی وگرنه حتما دنمشی وقت نبچی هدوارمی منم ام-
  

  .می جنگل افتاد صحبت کنی که تویی تا در مورد اتفاقانجایومدم امن ا. میبگذر – هاموس
  
  .ی بدحیبهتره تو توض. دونمی نمیچی من که ه،یزی چهیفقط ! هی عال-
  

 گروه هی جنگل به شما حمله کردن از ی که توییاون جن ها. من هم گنگ ِیموضوع برا – هاموس
  . بزننبی به شما آس خوانی عده از جن ها مهی.ی حواستو جمع کندیبا.نبودن

  
 نی الیدل. دونستمی که خودم هم منوی ا؟ی بگنوی که ای دور منو تا مرز سکته بردهی نجا،ی ای اومد-

  ه؟یحمالت چ
  

  . شما متحد شدنهی بد علی از جن های سرهی می دونیما فقط م! ستمیمن جن ام، خدا که ن – هاموس
  
   من و سورن و مسعود؟یعنی "شما" -
  

البته !  دونمیاما چرا شو نم.دنبال ِ تو و سورن اند. با مسعود داشته باشنی کنم کارینمفکر  – هاموس
  !ارمی فهمم، اونوقت ِ که حالشونو جا می میبزود
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  .دی منو نداری کنم تو و دوستات هوای اوقات حس می من گاه-
  

  .می جنگل تمام مدت اطراف شما بودی ما تو،ی کنیاشتباه م – هاموس
  
  ن؟ی رو شما کشتیاکستر اون جن خ-
  

 ی بهت ممی کردی کارو نمنیاگه ا.می بلندش کردنی زمیما فقط از رو.ینه، اونو خودت کشت – هاموس
  . خودت بود که اون بال رو سرش اوردی دعایول.دیرس

  
  ! کننی راحت شد که حداقل دعاها کار مالمیخ.  خدا رو شکر-
  

  . تر قابل ِ حل ِی قوی دعاهی عکس دارن که اونم با ریث وقتا تایفقط بعض. موثرنشهیدعاها هم – هاموس
  
  ! من خرد بشهی بود جمجمه کی نزدن؟ی نکردی چرا زودتر کارن،ی شما که تمام مدت کنار ما بود-
  

 به من موتور ی کنیبعدم تو فکر م! دی رسی اما تعداد اونا به صد نفر هم مم،یما فقط سه نفر بود – هاموس
 شما رو به میمجبور شد.می ببررونی تو و سورنو از جنگل بمی تونستی بود که ما نمیر جوطیشرا! جت وصل ِ؟

 که مسعود و پدرت متونیم از اونجا ببری خواستیموقع ِ اذان م. اونا عبور کردنی از بشدینم.میکلبه برگردون
  .دنیسر رس

  
   اونا شده باشه؟تی کرده باشه که باعث عصبانی به نظرت ممکنه سورن کار-
  
البته من هنوز . زدنی مبی گروه خاص بهش آسهی بود فقط ینجوریچون اگه ا.احتمالش کمه – اموسه

 ِ که منو نیهم. حمالت متوجه تو بودهشترِیتا حاال که ب! ارنی سر سورن بیی که اونا بخوان بالستمیمطمئن ن
  . کردهجیگ
  
  ! کار کرد؟ی چدی حاال با-
  

  .فتهی نمینگران نباش، اتفاق.میگی و بهت ممی کنی مدای پلشویما دل.تو به کارِت ادامه بده – هاموس
  
  ! کننی جور اتفاقا رو راحت کشف منی الی کردم جن ها دلی من فکر م-
  

 اما م،ی آدم بود تا حاال مشکلو حل کرده بودهی سر ری کارا زنیشک نکن اگه ا.نطورهیآره، هم – هاموس
 م،ی کنی مدای پلشویما دل. نگران نباشگم،ی بازم میول. سخت شدهی کمهی جن وسطه قضی کلیاالن که پا

  .  . زودیلیخ
  
  ! کنهی متی منو اذیلی خیزی چهی -
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  !؟یچ – هاموس
  
  ! کار کنمی چدی دونم بای دارم باهات حرف بزنم اما نماجی وقتا واقعا احتی بعضنکهی ا-
  

  .خب االن سواالتو بپرس – هاموس
  
  !م بپرسم رو فراموش کردم خواستی می االن هر چگه،ی دنی هم-
  

  .  افتادمهی دختر همساادی هوی.ارمی لحظه فکر کردم تا سواالتمو به خاطر بچند
  
 دهی در رابطه با جن ها دی خوابهی ی بغلهی دخترِ همسانیا.  نهای ی دونم خبر دارینم. اومدادمی آهان، -

 هی بهش داده و ازش خواسته اونو به  منوی از انگشترهایکی که دهی به تو رو دهی شبی خوابش کسیتو.بود
 ِ هی طرف شبی که لباس هاد بوادشی نیفقط ا. طرفو فراموش کرده بودیالبته چهره . برسونهگهینفر د

من شک کردم که اون .دمتی بار دنیاون زمان که من اول. یدی پوشی ملی بوده که تو اواییلباس ها
  .ی تو بوددهی که دییاروی
  

در ضمن من .   من نبودهی برنامه های تویزی چنی من نبودم، چندهی اون دختر د کهی کسنایق ی– هاموس
  .دهی ندلی تو منو با اون شماری کس غچی شدم، هی ظاهر میفقط در نظر ِ تو اونجور

  
  ! تونه داشته باشه؟ی می ای خواب چه معننی به نظرت ا-
  

  . و مسخره ستی معنیبه نظر من که کامال ب – هاموس
  
  ! باشه؟ندهیربوط به آ ممکنه م-
  

  . دیآره ، شا – هاموس
  
نسبت بهش حس .  منو جا به جا کنهلی دختره نخواه که وسانی بود خواهشا از اندهی پس اگه مربوط به آ-

  . ندارمیخوب
  

 ی سرهی ی که داشتیی هایری جن گنی ایبهراد، من دقت کردم که تو تو. مونهی مادمیباشه،  – هاموس
 وقتش باشه گهی فکر کنم د؟ی از انگشترهات استفاده کنی خوای میمثال ک.ی نکردتینکات مهم رو رعا
  . دستت اندی وقته که تویلیچون انگشترها خ

  
  . کنمی بعد ازشون استفاده می باشه، دفه -
  

مثل .ی وضو داشته باشای طهارت دی از دعاها حتما بای هم هست، موقع خوندن ِ بعضگهی دزی چه ی– هاموس
  . دجانهی حرز اب،ی جنگل خوندی که توییهمون دعا
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  ! اثر کرد؟ی خب من که اون موقع وضو نگرفته بودم، پس چجور-
  

 نیا.ی آب بودری زی مدتهی به طهارت جسم داشت، تو هم که قبلش به خاطر سورن ازیاون دعا ن – هاموس
 هی ،ی کنی نمیصال توجه ها هم ا"ساعت"به ! ی انقدر خوش شانس نباششهیشد که عمل کرد، اما ممکنه هم
  !ه رو بهت گفته باشزای چنی کنم مهرآب ای وقتا شک میذره حواستو جمع کن پسر، بعض

  
  .  کردی نمدی تاکزای چنی ای روادی مهراب ز-
  

امروز و فردا هم مهرآب . دقت کنشتری به بعد بنیاز ا. مهم اندیلی خنایاشتباه کرده چون ا – هاموس
  حتما برو سراغشون، باشه؟. کنه که مشکل دارنی می خانواده رو بهت معرفهی و رهی گیباهات تماس م

  
  !؟ی صورت در ارتباطنیتو با مهرآب هم به هم.  باشه-
  

  . عالقه نداره با جن ها مالقات کنهادیمهرآب ز. شکلنینه به ا – هاموس
  
  ؟ی سوال، االن تو در حالت انقباضهی -
  

 ت ی حس ِ شوخ طبعنی انتخاب تو همی مون برالی از دالیکیاصال .ی با نمکیلیتو خ:  و گفت دی خندکوتاه
  .بود

  
  . برام جالبه بدونمدم،ی پرسی جد-
  

 ِ که من نیمثل ا. ِیعی کامال طبی معقوله هی خودمون ی انبساط و انقباض ما برایآره، درسته ول – هاموس
  ."؟ی کشی نفس میاالن دار"از تو بپرسم 

  
  . کم سختههیمن  ی آخه درکش برای دونی م-
  

 : دمی ازش پرسدم،ی شنی نمیزیاما من چ.  باشهدهی شنیی چند لحظه مکث کرد، انگار که صداهاموس
   شده؟یزیچ
  

  . خواد زنگ بزنهیم – هاموس
  

  .  متوجه منظورش نشدماصال
  
  !!؟ی چ-
  

  . رو برداشتیاالن گوش – هاموس
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 لمی موبای صفحه یاسم مسعود رو. بلند شدمی زنگ گوشی که صدادی طول نکششتری لحظه بچند
  ! گفتمیدید:  زد و گفت یزی آمطنتیهاموس لبخند ش.بود

  
  !شمی می آخرش من روانمطمئنم

  
  .الو، سالم:  رو برداشتم یگوش

  
  ؟ی خوب؟یسالم، چطور – مسعود

  
  ؟ی آره، تو خوب-
  

   بهت حمله نکرد؟یزی چی جنگهید. ستمی بد ن،یا – مسعود
  
  . حمله که چه عرض کنم: ختم  اندای هاموس نگاهبه
  

  !؟ی چیعن ی– مسعود
  
  . گفتمیزی چهی ینجوری ، همیچی ه-
  

  . بود به من بگویخالصه اگه مشکل – مسعود
  
  . باشه، حتما-
  

  .نجای ایای شام بیزنگ زدم بهت بگم فردا شب، برا – مسعود
  
  .امیاگه تونستم م.ادی مشی پی تا فردا چنمی ببدی با-
  

  .خدافظ.نمتی بیس فردا شب مباشه، پ – مسعود
  
  . . گفتم اگه-
  

 پشگل هم به حرفم هی ی به اندازه ینی. رو قطع کردی جمله مو کامل نکرده بودم که مسعود گوشهنوز
  ! ندادتیاهم

  
  !؟ینی مسعود رو ببی نشستنجای تو االن که ا-
  

  .شنی می ذهنم تداعی گذرا توری وقتا افکارش به شکل تصاوینه، فقط بعض – هاموس
  
   رو برداشت؟ی اون لحظه گوشیدی فهمیپس چجور!  فقط افکارش؟-
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  !گهی از افکارش بود دیخب اونم جزو – هاموس

  
 بود که هاموس نیدر کل برداشت من ا! ستی نی فرق"اعمال" و "افکار" نی واقعا بای دونستم من خنگم ینم

  .نهی بیتو اون لحظه داره مسعود رو م
  

  . که بهت گفتمو فراموش نکنییزایچ. برمدی باگهیمن د:  گفت  از جاش بلند شد وهاموس
  
   رو ؟ای چ-
  

دو ساعته دارم در :  صورتش سرخ شد و گفت شه،ی رنگ پوستش سرخ متی مثل مسعود که موقع عصبانقایدق
  ! زنم؟ی حرف میمورد چ

  
 یچرا عصب.  همون تمرکز کنمی خواستم بدونم کدوم قشمتش مهمتره که روی فقط مدم،یفهم.  آهان-
  ؟یشیم
  

بهراد، !  دونمی مدی که البته بع،ی کدومو فراموش نکنچی کن هیسع. حرفام بودیمنظورم همه  – هاموس
  . شناسمی که میشی می آدمنی وقتا تو خنگ تریبعض

  
  . دارمی خوبی اتفاقا من حافظه -
  

  ! کشهی می فهمم مسعود چه عذابیحاال م! کامال واضحه – هاموس
  
  . اون نباش تو نگران -
  

 قهیبه شخصه تا چند دق. و فورا رفتستی نیازی کنم اما گفت که نشی بلند شم که تا دم در همراهخواستم
  .دمی رو نشناطی در حیبعد از رفتنش صدا

  
 ی که جلوییایخولی مالری از اون تصاوگهی بار دنیخوشبختانه ا. که بخوابمدمی دراز کشنی رو زمدوباره

  . نبود و زود خوابم بردی رفتن خبریچشمم رژه م
  

از سر . رفتی کم کم داشت حوصله م سر مگهید. منتظر سورن بودمنی ماشی که توشدی می اقهی دقچند
اگه سورنو .  کنندهدی سه چهار جور کرِم توشه؛ ضد آفتاب، ضد لک، سفدمی داشبرد رو باز کردم، دیکاریب

 هم دچار بشم بازم حوصله ی پوستی عهی ضانیرخود ِ من اگه به خفن ت. کردمی شناختم حتما تعجب مینم
  . کارا رو ندارمنی ای
  

 که هاموس ازش یآدرس. اس ام اس از طرف مهرآب بودهی. زنگ خوردلمی منتظر بودم که موباهمچنان
  .یحی توضچی زد رو برام فرستاده بود، بدون هیحرف م

  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

363

  .شد نی اومد و سوار ماشرونی لحظه بعد سورن از ساختمون دفتر بچند
  

  . باز منو به حرف گرفتاروی نی شد، اری ددیببخش – سورن
  
   گفت؟ی می چ-
  

  . کردمی مدیی گفت، فقط تای چدمیمن که اصال نفهم.چرت و پرت – سورن
  
  . زنهی اون چقدر ابلهه که با تو حرف م-
  

  .قایدق – سورن
  
  . روشن کردمگاری سهی اوردم و نیی پای کمنوی ماشی شهیش
  
  .  شدی لحظه از دستم عصبانهی بودم مسعود نای بابام ایخونه  اون روز که -
  

  زدت؟ – سورن
  
   چرا تا حاال نزدمت؟ی دونی مدیبعد ازم پرس. کرددی نه فقط تهد-
  

  ؟ی گفتیخب، تو چ – سورن
  
  .ی فهمی رو نمزای چی سرهی شد گفت تو ی دونم، اونم بدتر عصبانی گفتم نم-
  

 تا حاال از مسعود کتک ی اخالق مزخرفت چطورنی با ای دونی واقعا نم تویعنی گه،یراست گفته د – سورن
  ؟ینخورد

  
  . زنم، اما شک دارمی میی حدس هاهی نه، البته -
  

  . زنمتی نمنی واسه همادی من تو رو دوست دارم، ازت خوشم مگهی داره می زبونی با زبون بارو ی– سورن
  
  ! بوده؟نی واقعا منظورش ا-
  

  !ی داشته باشی قانع کننده ترلی تو دلنکهیمگه ا گه،یآره د – سورن
  
   پس چرا من متوجه نشدم؟-
  

 دونم ی نم،ی تر بودی احساساتلی کنم تو اوایمن فک م.ی کردی تعجب مدی بایشدیاگه متوجه م – سورن
  ! سرت اوردهییروزگار چه بال



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

364

  
  ! کنهی ابراز احساسات مبی عجیلی بهم حق بده، مسعود خ-
  

  به؟ی هواتو داره عجشهیم هنکهیا – سورن
  
  .جمی گیلی مسائل خنی ای گفت، من تویسورن درست م. نداشتم بدم، کال الل شدمی جوابگهید
  
 برم دی افتاد که باادمی که مهراب فرستاده اما ی آدرسنی لحظه فکر کردم به سورن بگم منو برسونه به اهی

با . قرون هم برام نموندههی خونه ی نه تو،بمی طرف هم متوجه شدم نه تو جهیاز . بردارملمویخونه وسا
 نجای ای اما بدبختشه،ی به راه مرو ی و وضعم تا حدودرمی گی ماروی از اون ی پولهی اونجا رمیخودم گفتم م

  ! هم نداشتمی تاکسهی پول واسه کرایبود که حت
  

سورن، :  بشم گفتم دهای پنکهیدرو باز کردم اما قبل از ا. خونه و سورن نگه داشتی جلومیدی رسبالخره
   ازت کنم؟ی خواهشهی شهیم
  

  .آره، بگو – سورن
  

 شدم و الشی خیب. کنمهی به خاطر دو سه تومن خودمو ضاشهی رقمه روم نمچی هدمی لحظه فکر کردم دچند
  .خدافظ.ستی مهم ن،یچیه: گفتم 

  
  ؟ی بگی خواستی میچ! نمی بسایوا:  دستمو گرفت و گفت سورن

  
  . گفتمیزی چهی ینجوری،همیچی ه-
  

  . دی رسی زورم نمی کردم دستمو از دستش جدا کنم ولی می سعی چهر
  
  ! هم داره کثافتی چه زور-
  

  . کنمی ول نمیتا نگ – سورن
  
  .رمی وقتتو نگی منصرف شدم، گفتم خسته ای برسون ولیی جاهی خواستم بگم منو تا ی بابا م-
  

  ؟ی بری خوایاالن م:  ول کرد و گفت دستمو
  
  .ه آر-
  

  . خجالت ندارهگهی که دنیا. رسونمتیباشه، م – سورن
  

   بود؟نی همیبهراد، مطمئن:  گفت یشخندی شم که دوباره دستمو گرفت و با نادهی پنی از ماشاومدم
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   :دمی محکم کشدستمو

  
  .رمی خودم می اگه خسته ایول. ی آره روان-
  

  .رمت بیخودم م. منتظرتمنجایبرو، من ا.ستی نینه، مشکل – سورن
  

 که دمی رو دهی بستم که دختر همسای اومدم، داشتم درو مرونیاز خونه ب. برداشتملموی داخل و وسارفتم
البته . بهم انداخت و درو بستی نگاه چپهی خواستم بهش سالم کنم اما یم.شدیداشت وارد خونه شون م

  ! سالم منو نداشتاقتیهمون بهتر، ل
  

 ابونی خی وارد کوچه نشد و توگهی اما سورن دمی کرددایچه رو پکو.میدی به اون آدرس رسی اقهی دقده
  .نگه داشت

  
 روشن کردم و راه افتادم تا از گاری نخ سهیاز سر کوچه . شدمادهی پنی کردم و از ماشی سورن خدافظبا

 بودن، البته مشخص بود ییالی خونه هاش هم وشتریب. بودیضی عریکوچه . کنمدای پالک ها خونه رو پیرو
 هی دمی رفتم دلوتر که جیکم.شدی نمدهی اون اطراف دی لوکسی هستن و خونه یمی اکثر خونه ها قدکه

 ِ که دنبالش یحدس زدم همون خونه ا. در خونه هم باز بودسادن،ی خونه واهیعده زن و مرد و بچه اطراف 
 دمینگاه کردم دبه پالکش که . در اون خونهی گذشتم و خودمو رسوندم جلوتی اون جمعنیاز ب. گردمیم

  .حدسم درست بود
  
دو سه بار . دم درادی خونه بی از اهالیکی دادم اول زنگ بزنم تا حیترج. در باز بود اما داخل نرفتمنکهی ابا

 ی خونه سرک می توی به من زل زده بودن و هنطوریاون جماعت فضول هم هم.زنگ زدم و منتظر شدم
 رو ی چنیسادی واادیم از دستتون برنیآخه شماها که کار گفتم یاگه حوصله شو داشتم بهشون م.دنیکش

  . بودندهی خواستن بفهمن تا اون زمان فهمی نداشت، چون اگه می ادهیمنتها گفتنش فا! نی کنینگاه م
  
 به هی شبیی اوقات صداهای در بودم گاهی اون چند لحظه که جلوی دادم و منتظر موندم، توهی تکواری دبه

  . دری اومدن جلوانسالی می بعد، دو تا آقاقهی دو دقیکی.شدی مدهیخونه شن از داخل شهیشکستن ش
  

  .من از طرف دکتر رمضان اومدم:  گفتم ی از سالم و احوالپرسبعد
  

 خوشحال شده بودن ، بهم تعارف کردن که وارد یلی خدنمیانگار از د. کردریی دو حالت چهره شون تغهر
  .خونه بشم

  
  ه؟ی اسم شما چدی ببخشد،ی دکتر گفتن فعال وقت نداری اما آقامیظرتون بودسه شنبه منت:  شون گفت یکی
  
  . من بهرادم-
  
  .  . هم برادرمهشونی هستم، ای منم خالق-
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  ! رو اعصاب بودنیلیخ. در برن رد ِ کارشونی من درو بستم تا اون مردمِ جلوی حواسشون نبود ولاونا

  
لباسش .دهی دراز کشواری دی رویالی خی پوش با بدید سف مرهی سمت چپم، دمی شدم داطی که وارد حنیهم
 ش افهیق. خونه باشهی از اهالدی لحظه شک کردم گفتم شاهی.  و بلنددی اعراب بود، سفی شداشهی به دهیشب

  . بهش نگاه کردمقت و با دسادمیهمونجا وا. سبزهی و پوستی کوتاه مشکی بود، با موهایکامال عاد
  

   شده ؟یزیچ : دی و پرسستادیر از من بود ا جلوتی که کمی خالقیآقا
  

  .  فقط،یچیه:  گفتم دی کردم با شک و تردی که داشتم به اون مرد نگاه می در حالمن
  

تا چشمش به من افتاد با . بلند شد و سر جاش نشستواری دی جمله مو کامل نکرده بودم که مرد روهنوز
  !ن؟یا با خودتون اورد پسرو چرنیا:  و برادرش گفت ی رو به خالقتیعصبان

  
 کرد و منتظر بود ی شنوه، به من نگاه می و نه صداشو منهی بی نه اون مرد رو مومدی که به نظر میخالق

  .جوابشو بدم
  
  د؟ینی بیشما اون مرد رو نم:  اشاره کردم و گفتم واری دی مرد روبه
  

  . چشماشون از تعجب گرد شده بود گفتن نهی دو در حالهر
  

 پام ی سنگ به طرف من پرتاب کرد اما اون سنگ بهم نخورد و جلوهی پوش دیرد سف لحظه منیهم
  . تونست منو بزنهی می خواست سنگ بهم بخوره وگرنه به راحتیاحساس کردم خودش هم نم.افتاد

  
  . گفتمی لب بسم اهللا الرحمن الرحری و بعد ز" دوباره شروع کردن": خالق گفت یآقا

  
:  گفت ی خش داری بار با صدانیا. پام افتادیطرف من پرتاب کرد و دوباره جلو به گهی سنگ دهی مرد اون

  ! برونجایزودباش از ا! گمشو
  

  . برداشتم و به طرفش پرت کردم اما سنگ از بدنش رد شدنی زمی از سنگ ها رو از رویکی شدم و خم
  
  .فتهی برات بی بدی چون ممکنه اتفاقا،ی خودت گمشو عوض-
  

اون جن هم از جاش بلند شد، از .می رسوندم تا وارد خونه بشی خالقیم و خودمو به آقا حرکت کرددوباره
  .ی نداری قدرتچی ه،ی بچه اهیتو فقط :  شروع به راه رفتن کرد و گفت واری دیرو
  
  ؟ی هستی نگران چگهی ِ پس دینجوری اگه ا-
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 ی نمیزی کردن اما چیم نگاه م و برادرش مدام با ترس و تعجب به هی خالقی ِ حرف زدن ِ ما، آقانیح
اما در کل !  هاموس رفته بودم اونور ماوراءدنیالبته من خودمم تعجب کرده بودم، انگار بعد از د.دنیپرس

  . من احساس خطر کردهدنی بودم چون معلوم بود اون جن با ددهی نترسادیز
  
 ها شهیچند تا از ش.دی رسیم به نظر ختهی هم به هم ریکم. نبودی بزرگیخونه .می هم وارد خونه شدبا

  . دمی دی خونه نمی رو توی اگهیکس د. بودختهی رنی زمی روشهی خرده شیشکسته بودن و کل
  
   شکستن؟ی ها رو چجورشهی ش-
  

  .با سنگ – یخالق
  
   پس سنگ ها کجان؟-
  

  !شنی مبی ندازن بعد ِ چند لحظه سنگ ها غیهر بار که سنگ م – یخالق
  
  تن؟سی خانواده تون خونه ن-
  

  . برادرمی بمونن، فرستادمشون خونه نجای تونستن ای نمگهیاز ترس د – یخالق
  
   کنه؟ی نمتشونی اذی کسگهی شون اونجا دنی االن که فرستاد-
  

 دی مرد سفهی و گفت شمی اومد پکمی دختر کوچشبیفقط د.ستی نینه، اونجا از پرتاب سنگ خبر – یخالق
  .ودمون خی خونه می برگرددیپوش بهش گفته با

  
  ! کننی نمتتونی که اونجا اذبهی عج-
  

  چرا؟ – یخالق
  
 ی خونه نمنی خونه تون، مشخصه که خودشو مالک انی اون جن از دخترتون خواسته برگردنکهی ای برا-

 ی خبرتی چرا اونجا از آزار و اذنکهیاما ا. کنهتتونی خواد اذیفقط م. بدهی خواد شما رو فراریدونه و نم
  ! داره سوالی جاستین

  
سنگ . ما افتادی پای فاصله جلوی سنگ ِ نسبتا بزرگ با شتاب از پنجره وارد خونه شد و با کمهی لحظه نیهم

  .میدی دی مبی خورد حتما آسی بزرگ بود که اگه بهمون میبه قدر
  

 موفق می کندای سنگ اندازو پمی کردیهر چقدر هم سع. ندازنی بار سنگ مهی قهیهر چند دق – یخالق
  .مینشد

  
  . برش داشتمنی زمیاز رو. ببرنش، خودمو بهش برسونمنکهی خواستم قبل از ایم. طرف سنگ رفتمبه
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از کتاب  ( ی وراء اهللا منَتهسی سمع اهللاُ لمن دعاء لی اهللاُ کَفیحسبِ:  دهنم گرفتمش و آهسته گفتم کینزد

  )49 صفحه ریمجمع الدعوات الکب
  

  . شددهی به بال زدن کبوترها شنهی شبییاز سنگ صدا.پرتاب کردم رونی رو از پنجره به بسنگ
  
   ساعت چنده ؟د،ی ببخش-
  

  . به ششقهیده دق – یخالق
  
  .  بابایا:  افسوس گفتم با
  

  ن؟ی رفتی میی جادیبا – یخالق
  
  گه؟ی ست دکشنبهیامروز . نه ، مربوط به مشکل شماست-
  

  .بله – یخالق
  
  . بود که متاسفانه از کفمون رفتخی پنج، ساعت ِ مر-
  

   کرد؟ی کارشهی نمگهی دیعن ی– یخالق
  
 دی بمونم شانجای تونم تا اون موقع ای که چون من نممی تا ساعت ده ِ شب صبر کندی بایول. شهی چرا، م-

فقط اگه .دی انجامش بددی تونی مست،راحتی نی که اونم کار سختدی خودتون دعا رو بخوننیمجبور بش
  .نجای انشونیاری سراغ خونواده تون، بدی و بردیطف کن لشهیم
  

   ِ؟ی ضرورنیا – یخالق
  
  . کنمی بله، فکر م-
  

  . دنبالشونرمیباشه، پس من م – یخالق
  

 ییزای چهی دادم با اومدنشون یاحتمال م.ارهی رفت تا خانواده شو بی عذرخواهی بعد از کلی خالقیآقا
 ومدی دور کردن اون جن بهشون بدم اما دلم نمی دعا براهیتم  تونسیالبته همون موقع هم م.مشخص بشه

 ی زده باشن، مبی آسون به ای و خانواده ش به هر نحویبه هر حال ما اگه خالق.مشکل ِ جن ِ رو حل نکنم
  .رمی معالجه ش از قرآن کمک بگیتونستم برا

  
کال آدم . مون رد و بدل نشدنی بی حرفچی تنها بودم، هی خالقی که با برادر آقای اقهی اون چند دقیتو

 ی به حرف زدن نداره برای حس کردم اونم عالقه اومد،ی خوشم نمیمنم از حراف.دی رسی به نظر میآروم



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

369

 ها رو شکسته شهی ششتریب. کردمی رفتم و به پنجره ها نگاه می راه مییرای پذیمدام تو. نگفتمیزی چنیهم
  .اظب بودم پاهام روشون نره بود و موشهی خونه پر از خرده شیهمه جا.بودن

  
 با خودم کلنجار ی هنی همیبرا. ندارنی خوبیلی ِ خی که وضع مالدی فهمشدی سر و وضع خونه شون ماز
 یزی وقت گند نزنم و نتونم چهی ذهنم مرور کردم تا ی رو توزیهمه چ.رمی رفتم که چقدر ازشون پول بگیم

  !کاسب شم
  
 دختر هیدو تا پسر و . قد داشتمی قد و نیسه تا بچه .دنیراه رس و خانواده ش از ی خالقی زود آقایلیخ

 نداشت که اون جن خودش رو به یتعجب. تر بودکیدختره از همشون کوچ.که حدودا پنج شش سالش بود
  .دادیاون دختر بچه نشون م

  
دن و  بودهی به پدر و مادرشون چسبیهمگ. بودندهی بچه ها از وارد شدن به خونه ترسدی رسی نظر مبه

 جوابمو چکدومی بهشون سالم کردم اما هی مهربونی افه یجلو رفتم و با کل. کردنیدائم به اطراف نگاه م
 ، واسه می فکر کنم پدر و مادره گذاشتن به حساب مهربونی شده بودم خندم گرفت ولعی ضانکهیاز ا.ندادن

 یری کار از جن گنی از قرار معلوم اکه.  زدمی با بچه ها حرف مدیبا. دادنلی بهم تحوحی لبخند ملهی نیهم
  !هم سخت تر بود

  
 ی پای و همسرش کنار هم نشستن ، بچه ها هم روی خالقیآقا.ننی بشییرای پذی خواستم که همه توازشون

 من کی کدوم نزدچیه. من نشستی رو به رو،یادی زی هم با فاصله ی خالقیبرادر آقا.پدر و مادرشون
 معذب شده بودم ، دوست داشتم زودتر از شرّ نگاه هاشون یحساب. من باشن کناردنی ترسینبودن، انگار م

  .خالص شم
  

 ییرای پذی سنگ، با سرعت از پنجره وارد خونه شد و گوشه هی حرفامو شروع نکرده بودم که هنوز
  . کردنی تحمل مدیبا. اما خب.ادی شون دربهی بود گرکی بودن، نزددهی ترسیلیبچه ها خ.افتاد

  
  . افتهی نمی اتفاقنجای که من ای تا وقتدیمطمئن باش.دی و نترسدی باشتی اهمی بدی کنی سع-
  
  . کردری که گوشه خونه قرار داشت رو خرد و خاکشی فورا وارد خونه شد و گلدونگهی سنگ دهی گفتم نوی اتا
  
  . کردنی می تابی رفتن بی برای شون در اومد و حسابهی بچه ها گرگهی بار دنیا

  
  . زننی نمیبی به خودتون آسنجامی که من ای بود تا زماننیمنظورم ا:  و گفتم  زدمیلبخند

  
  .فتادی نی بار اتفاقنی خدارو شکر ای ولرمی بود خودمم بپرم پشت مبل، پناه بگکی جمله نزدنی گفتن ابا
  
 دارن وگرنه مطمئنا ی کنن باهاتون خصومت شخصی متی که دارن شما رو اذیی من شک ندارم کسا-
 باشه دهی هست که صدمه دی خانواده کسی اعضانی از بنم،یبب. زدنی مبی خونه هم بهتون آسنی از اونریب
  ! ها متوجه اون باشه؟تی آزار و اذشتری بنکهی اای
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 و شنی خونه جا به جا ملی وساشتریب.نطوری خانومم هم همدن،ی ندیبیبچه ها که تا به حال آس – یخالق
  .شهی عنوان هم متوقف نمچی شده، به ه هم که پرتاب سنگ شروعرایاخ
  
   ؟ی خودتون چ-
  

  !بله؟ – یخالق
  
   به خودتون صدمه نزدن؟-
  

 کدوممون چی سنگ ها هم تا حاال به هنی ایحت. که تا حاال نبودهی جسمبیآس.  بگمیواال چ – یخالق
  .برخورد نکردن

  
  د؟ متوجه شون شی بار کنیاول!  شروع شدن؟ی ها از کتی آزار و اذنی ا-
  

 اتاق نشسته بودم و داشتم کتاب یتو. خونه تنها بودمی بود که من شب توشی پیحدود دو هفته  – یخالق
 دم،یفورا رفتم در ِکمد رو باز کردم و د.ادی مرونی در ِ کمد داره دود بی خوندم که متوجه شدم از الیم

  ! زده بودنشیکمد رو از داخل آت. سوزنی مشی آتیکتاب هام دارن تو
  
  شه؟ی از اونجا رد نمی ِ برقمی سچیه -
  

 دو یکی.ستی نی خبرمی از سدمی کردم دی بررسی دادم اما وقتی می احتمالنی همچنیمنم ا. نه – یخالق
 گرفت، شی اجاق آتی بار هم غذا روهی. گرفتنشی آتیلی دلچی اتاق خواب، بدون هیروز بعد هم پرده ها

  .  بودفتادهی نی اتفاقنی وقت همچچیهتا اون موقع .می خاموشش کنمیبه زور تونست
  
  
   و بعد هم پرتاب سنگ ها شروع شدن، درسته؟نی داشتی سوزشی پس شما چند مورد آت-
  

  .قایبله، دق – یخالق
  
 در واقع دو نوع یعنی. ندازهی راه می سوزشی مردم آتی خونه های دو نوع موجود هست که تود،ینی بب-

به احتمال . ها کار کدوم نوع ِتی آزار و اذنی واضحه که ادمیتون د خونه اطی حی که تویبا وجود کس.جن
  .رنی و ازتون انتقام بگانی باعث شده که بنی و انی زدبی ناخواسته بهشون آساینود در صد، شما خواسته 

  
   کار کرد؟ی چدیحاال با – یخالق

  
 سنگ پرتاب سنگ بود رو  که مخصوص دفعیی کاغذ دعایاول رو. باز کردم و کاغذ و قلم برداشتمفمویک

 سوره آل 144 هی آگهی کاغذ دهی ی، رو)ی وراء اهللا منَتهسی سمع اهللاُ لمن دعاء لی اهللاُ کَفیحسبِ(نوشتم 
  .م رو نوشتانی دفع هجوم جنی دعا براهی هم ی کاغذ بعدیعمران، رو

  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

371

  . دادمی خالقی دعا رو به آقانی شدم و اولبلند
  
 دعا مخصوص دفع پرتاب نیا.دشیری اشتباه نگهی که با بقدی حتما به خاطر بسپار دعا رونی ظاهرِ ا-

اُپن ای مثال کمد ،ی بلندهی ی خونه، روی گوشه هی دی و بذاردی دو تا سوزن ته گرد بهش بزنیکی.سنگ 
  .دی بلند بخونی صداا هر با بدی کنیسع.ذارهی آدم می روی خوبریدش،تاثی هم بخونیهر از گاه.آشپزخونه

  
  .  دادمی خالقی رو نوشته بودمو به آقا144 برگه ش شماره ی دعا که باالنیدوم

  
 و به دی رو هفت مرتبه به آب بخونهی آنی و ادیری آب دستتون بگی کاسه ای وانی لهی. از قرآن ِهی آهی نی ا-

 اون مرد گهیون د دخترتدی کارو بکننیاگه ا.دی هفت بار بخوندی نره، حتما باادتونی. بخورهدیدخترتون بد
  .نهی بیرو نم

  
 نداره یفرق.دی بخوندی شب با10 دعا رو ساعت نیا:  دعا رو بهشون دادم و گفتم نی تری در آخر طوالنو

 که همه دمی بهتون قول مدی کارا رو انجام دادنی ایوقت. که خونده بشهنهی بلند، مهم اای دی خونیآروم م
  .شهی رو به راه مزیچ
  

  رن؟ی می اون جن ها ممیکارا رو انجام بد نیاگه ا – یخالق
  
 ی آخر، حال جنی با خوندن ِ دعان،ی زده باشبی شما به اونا آسدمیچون من احتمال م. وجهچی نه، به ه-

  .شهی خوب منیکه شما بهش صدمه زد
  

  ! رو فراموش کنمنی که گفتییزای چنی ترسم ایمن م – یخالق
  
  .سمیها بنو پشت ورق حاتشونوی من براتون توضنی بد-
  

 نداشتم، بلند شدم تا ی اونجا کارگهید. رو پشت شون نوشتمحاتی ها رو گرفتم و مو به مو تمام توضبرگه
 د،یببخش:  گفت ی خالقی آقامی شداطی وارد حیوقت. کردنمی همراهاطی و برادرش تا حی خالقیآقا.برم

   کار کنم؟یاگه موفق نشدم ساعت ده اون دعا رو بخونم چ
  
  .نی ساعت هفت صبح بخوننیاگه باز هم موفق نشد.دشی دو ِ شب بخون ساعت ِ-
  
   کنم؟می تقددی چقدر بان،ی اومدنیدی زحمت کشیلیخ:  گفت ی و خالقمی هم دست دادبا
  

  ه؟یشغل شما چ : دمی فکر کردم و پرسیکم
  

  . آموزش و پرورش امیمن بازنشسته  – یخالق
  
  .دیری و پولتونو پس بگدیای بدی تونیردن، مالبته اگه دعاها کار نک.پنجاه تومن.  خب-
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  . هم ازم تشکر کردی چونه بزنه قبول کرد و پول رو بهم داد و کلنکهی ابدون
  

 از یکی. هاموس در مورد استفاده از انگشترهام افتادمی حرفاادی رو ترک کنم ی خالقی خونه نکهی از اقبل
 ی تون باشه، به درد تون مشی انگشتر پنیا: رفتم  گی اوردم و رو به خالقرونیانگشترها رو از دستم ب

  .دی خودتون نگهش ندارشی پد،کالی عنوان دستتون نکنچیفقط به ه.خوره
  

   کجا بذارمش؟قای دقیعنی! شمیمتوجه نم – یخالق
  
  .رهی منی اثرش از بنی خودتون نگهش دارکیاگه نزد.یزی چی ظرفهی یمثال تو. گوشه از خونه تونهی -
  

  ه؟ی بپرسم کاربردش چشهیم – یخالق
  
 من لی از وسایکی ننیاگه بب. باهام ندارنی خوبی ونهیکال م. ادی جن ها از من خوششون نمد،ی دونی م-

 بی جی مثال توای دی انگشتر رو دستتون کننی اگه ایول. شنکیدست شماست احتمالش کمه که بهتون نزد
  .ستین من ادآوری گهی و دشهی مدر واقع مال ِ شما.دهی رو از دست متشی خاصدیتون بذار

  
  . خودم شدمی خونه ی اومدم و راهرونی بی خالقی شده بود که از خونه کی کامال تارهوا

  
   هفدهمقسمت

  
   

  
 دمیرفتم باال د. ساختمون باز بودیدر ورود.دمی مسعود رسی بود که به خونه می ساعت هفت و نیحوال
 خواست برگردم یهمه کفش اعصابم خرد شد، دلم م اون دنیبا د. کفش هستی در آپارتمان کلیجلو

  . مسعود ناراحت بشهدمی ترسی میول
  

 زنگ الی خیآخرش هم ب. نهای رفتم که زنگ بزنم ی پشت در داشتم با خودم کلنجار مقهی دو سه دقحدودا
 یگ ندارم اونوقت شب ِ به اون قشندنشوی کنه که من چشم دی درو باز مادی میکیزدن شدم، گفتم االن 

  .شهیکوفتم م
  

 ای من پشت درم ، ب" که برداشت گفتم نیهم. مسعود رو گرفتمی اوردم و شماره رونی ببمی از جلمویموبا
  . بعد مسعود اومد و درو برام باز کردهیچند ثان. رو قطع کردم و منتظر شدمیگوش."درو باز کن

  
  !ام؟ی من بی چرا گفت،ی نامردیلیخ:  دادم گفتم ی با هم دست ممی داشتی آهسته سالم کردم و وقتیلیخ
  

  .ستنی نناینترس، بابات ا:  هم آروم جواب داد مسعود
  

 ندارم چون ی شون اصال احساس خوبنیب. متنفرمی خانوادگی که من از جمع هانهی ای اصلی مسئله اما
  . ِ منو ندارندنی کدومشون چشم دچیحتم دارم ه
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 ِ من، لی و عزرائمی عمو محمد و عمه مریفقط خانواده . جمع نبودنلی فامی بار همه نی اخوبشختانه

 کردم اما طبق ی شدم و با همشون سالم و احوالپرسییرایوارد پذ. نامزدشی و البته خانواده وانیک
  . کدومشون دست ندادمچیمعمول با ه

  
چقدر از اون حالت بدم . سکوت حاکم شدمی نشستنکهیبه محض ا. کنار مسعود نشستمشهی هممثل

  . کننی منو نگاه میرچشمی کردم همه دارن زیاحساس م.مدویم
  

  خب آقا بهراد، چه خبر؟:  داد و گفت ری دوباره به من گوانی پدر نامزد ک،یی صفای لحظه آقانیهم
  

  .یسالمت:  به ناچار جواب دادم منم
  

   درسته؟د،ی الی شما وکدمیشن – یی صفایآقا
  
  .  بله-
  

 دونه چقدر بدم یخدا م. کردنی کنه چون همه داشتن به ما نگاه مادی دوست نداشتم بحث ادامه پاصال
  . ! در مرکز توجهات باشمادیم
  

   تموم شده؟نکهی اای ی خونی درس میهنوز دار – یی صفایآقا
  
  . کنمی می دفتر وکالت کارآموزهی یاالن تو.  درس که تموم شد-
  
  . نگفتیزی چگهیو د تکون داد دیی تای سرشو به نشونه یی صفای حرف آقانی ابا
  
بهراد موهاتو کجا درست :  کرد گفت ی بهم نگاه میزی آمهی که از بدو ورودم داشت با لبخند کناوانیک

  !؟یکرد
  
 جور جمله ها دور از نی جمع گفتن ای دونستم توی اما مستی خواست بگم به تو مربوط نی دلم میلیخ

 ی لبخند کوتاه و زورکهی بگم یزی چنکهیبدون ا.شه باوانی مثل کی اگه طرف مقابل آدم مزخرفیادب ِ، حت
  .با همون لبخند بهش فهموندم از حرف زدن باهاش متنفرم.زدم

  
!  بود، انگار همه فقط منتظر بودن تا من حرف بزنمی دونم چرا جو اونجورینم. همه ساکت شدندوباره

 پوست بی داشت سی خونسرددر کمال. زنهی ِ که خودش اصال حرف نمیزبانیمونده بودم مسعود چجور م
  . داشتی لحظه هم ازش چشم برنمهی کند و یم
  

  د؟ی کنی کار میی چجور پرونده های روشتریآقا بهراد، االن شما ب – یی صفایآقا
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 دنی که به ما ارجاع میی پرونده هاشتری در کل بیول. ی هست؛ قتل، کالهبرداری همه جور پرونده ا-
  .موضوعشون قراردادهاست

  
 پرونده ها در حد تو نیا! دن؟ی قتل هم میبه تو پرونده :  و با تمسخر گفت دی کوتاه خندیلی خوانیک
  .ستین

  
  ! حرف زدن با توست،مثلی در حد من نزای چیلی خ-
  

  .دی خندی حرف منی داشت به اهی تا چند ثانمسعود
  

  .  شوخ طبعِیلی خوانیک:  زد و گفت ی بهم لبخندیی صفایآقا
  

 گهی دیمشکل جا) با انگشت به سرش اشاره کرد . (ستی حرفا ننی نقلِ ا،یی صفای آقانه:  گفت مسعود
  .ست

  
  .ادی کال از من خوشش نمییدا – وانیک
  

  !؟یذهنمو خوند – مسعود
  
  . کامال مشخصهست،ی به خوندن ذهن نیازین – وانیک
  

  . بدمریی تونم نظرتو تغی ، من نمی کنی فکر مینجوریاگه واقعا ا – مسعود
  

  . مهربونهیلی در کل خی کم زبونش تنده ولهی مسعود ِ ما نیا – محمد عمو
  

  . هم معلومهافمیاز ق. مهربونمیلیآره من خ:  گفت یی صفای رو به آقای با لحن خشک و مسخره امسعود
  

  .زهی چهی اخالق مسعود فقط ی تندنیعالج ا – می مرعمه
  

  .آره، عالجش مرگه – مسعود
  

  .یری زن بگدی بود که بانیمنظورم ا!  بچهریزبونتو گاز بگ: شر گفت  با توپ و تمی مرعمه
  

  .رمی گی منم نمرهیتا بهراد زن نگ – مسعود
  
  .رمی گی منم نمرهی تا مسعود زن نگگمی به همه مشهی اتفاقا منم هم-
  

  !د؟ی عزب بموندی خوای مگهیشما دو تا ، تا آخر عمرتون به خاطر همد – محمد عمو
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مسعود بلند شد و رفت تا درو باز .دی زنگ در به گوش رسی صدامی بدی من و مسعود جوابنکهی از اقبل
  .نسترنه:  زود برگشت و گفت یلیخ.کنه

  
 عقد کرده رضای که نسترن و علیاز وقت. راحت بودالمی خی ناراحت شدم اما کمیلی اون خبر خدنی شناز

  !دی پریبودن، کمتر به من م
  

  .  اول شروع کرد به مزه پروندنی و از همون لحظه  بعد نسترن اومدهی ثانچند
  

 دای و خانوم گلش، شیی صفای گلم،آقای جان، خاله یی،زندای گرامیی خاندا،یسالم به همگ – نسترن
  . کنهی مسعود خوشگلم که بد مدل نگاه مییجون و دا

  
 در ی مزه ی جک بهی  بود کهنیمثل ا. شده بودیدنی دیلی اون لحظه خی من و مسعود توی افهی قمطمئنم

  .اصال بچه م شکه شده بود. بودی کرده باشن، مسعود که کامال خنثفیحد اعال برامون تعر
  
  !میما هم که بوق – وانیک
  

  .تنی بزرگتر ها در اولوزم،ینه عز – نسترن
  

 ییسالم دا:  نشست، بعد خطاب به مسعود گفت می به من انداخت و رفت کنار عمه مری نگاهمی ننسترن
 نی گردیبا از ما بهترون م).   به من کردیبا چشم اشاره ا!!. ( قربان؟نییشما کجا. می مخلصیلیون،خج
  !نیری گی نملی تحوگهید
  

  . سالمکیعل:  گفت ی خشک و خالیلی نسترن، خی توجه به حرفای بمسعود
  

  ن؟یری سر و سامون بگدی گذشته شما واقعا قصد نداریخب آقا بهراد، از شوخ – یی صفایآقا
  
  . ندارمطشوی کنم شرای نه، من فکر م-
  

  . هم خونهی موقعشه چون هم کار دارنیاتفاقا االن بهتر – محمد عمو
  
  . کنمی نمی اشتباهنی رو هم داشته باشم همچطشی من اگه شرا-
  

  چرا؟ – یی صفایآقا
  

 دختر رو هیفا  نگه دارم،صری رو شاد و راضیادی زی تونم دخترهای میچرا وقت:  زدم و گفتم یلبخند
   روز کنم؟اهیبدبخت و س
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 متوجه وانیدوست داشتم نسترن و ک. بگمنوی اما اون لحظه الزم بود استمی نی دونستم تفحه ای مخودمم
فک .  نگفتیزی چگهی هم دیی صفایآقا. کردمفی دلم خنک شد و کیحساب.  کردنیبشن که چه اشتباه

  !کنم قانع شد
  
 کنم ی فکر نمی ولگمی منویبهراد جان شرمنده که ا:  و گفت رهیدشو بگ خوی نتونست جلووانی وسط کنیا

  ! کنه، چه برسه به چند تا دختری دختر هم وجود داشته باشه که بخواد با تو زندگهی یحت
  
 گهی میامام عل! ی خودت هم نشناخت،یچیمن که ه. ی بهت بگم که تو هنوز منو نشناختدی جان باوانی ک-

  .ی قضاوت نکنگرانی بهتره در مورد دری تفاسنیبا ا. جاهل ترهگرانیله به د که به خودش جاهیکس
  

  .می با اعصاب راحت سر کندی امشبو بذارهی د،یبچه ها انقدر با هم بحث نکن – می مرعمه
  
  ! داره با من بحث کنهی دونم چه اصراریواقعا نم.  حرف بزنموانی با کنکهی من متنفرم از ادی باور کن-
  
  اد؟ی خوشم میلی من خیفکر کرد: کوره در رفت و گفت  از وانیک
  
  ! رسهی به نظر منطوری ظاهرا که ا-
  

  . سر به غذاها بزنهیبهراد، پاشو برو تو آشپزخونه  – مسعود
  
واقعا جو . بکشمی آشپزخونه و تونستم نفس راحتی درنگ بلند شدم و رفتم توی حرف مسعود بنی ابا

  ! خوان به کجا برسنی می الکی بحث هانی از انای دونم ایمن نم. بودیمسخره ا
  
 ی سر زدن به غذاها بهونه بود اما بهشون نگاهنکهیبا ا. روشن کردم تا اعصابم آروم بشهگاری سهی

  . همشون آماده بودنبایتقر.انداختم
  

  . آشپزخونهی لحظه بعد مسعود هم اومد توچند
  
  .امی من بی گفتی کاش نم-
  

  . ندارهی اعصاب خردگهی که دنی زنه، ای حرف مفت مشهیهم وانیک.ریسخت نگ – مسعود
  
  . کن من برمفی زودتر شام رو رد-
  

  . آماده ستی صبر کنقهیباشه، چند دق – مسعود
  

 ی با قاشق قرمه سبزی بودم و هر از گاهسادهیمنم کنار اجاق وا. مشغول آماده کردن ظرف ها شدمسعود
  . زدمیرو هم م
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  ؟ از سورن چه خبر- مسعود
  
  .  خوبه-
  

تا به خودم .ی قرمه سبزی افتاد توگارمی خرده از خاک سهی هوی زدم ی که داشتم غذا رو هم منطوریهم
 لحظه حواسم هی یاما برا.ارمی دادم صداشو درنحیمنم ترج. غذا شدی قاطارمی و خواستم درش بدمیجنب

  ! قابلمهی افتاد توگارمی ، کل ِ سدیپرت شد و دستم لرز
  

  .مسعود، گند زدم به غذات:  استرس گفتم ی نگم، با کلیزی چشدی نمگهید. خاموش کردمورشی زیفور
  

  ؟ی کار کردی شد؟ چیچ – مسعود
  
  !ی قرمه سبزی افتاد توگارمی س-
  

  . کن تا آبروم نرفتهداشیحاال بگرد پ! خاک بر سرت:  اومد کنار اجاق و گفت مسعود
  

 ی رو از قرمه سبزگارهی ته ِ سمی فقط تونستقهی غذا و بعد چند دق به جون ِمی با قاشق و مالقه افتادیی تادو
مهم هم همون .دهی نمی طعم خاصمیدی دم،یدی کم ازش چشهی!  غذا حل شده بودی ش توهی بقرون،ی بمیبکش
اگه !  کله می تودی رو نکوبابلمهالبته من شانس اوردم مسعود اون ق.رونی بمیدی بود که ازش کشگاریته س

 کهی ت" و " کشمتی م" کرد که ی مدی تهدی ِ گشتن هنی کرد چون حی کارو منی حتما امی کردی نمداشیپ
  !خالصه خدا بهم رحم کرد." کنمی ت مکهیت

  
 خودشونو ی کامال حرفه ای اوهی همه به شدمی دی زود برگردم خونه اما وقتیلی داشتم بعد از شام خقصد

  .ودو با اون همه ظرف تنها بذارم مسعومدی دلم ندن،ی شستن ظرف ها کنار کشیبرا
  

 نشست و شروع کرد به ی خسته شد رو صندلی از ظرف ها رو شست، وقتی سرهی مسعود اول
به محض نشستن . ِی عصبای خسته یلی وقتا که خی کشه،فقط بعضی مگاریکال مسعود کم س.دنیگارکشیس

  . شستن ظرف ها دست به کار شدمیمسعود رفتم و برا
  
  ! تو رو درک نکردمی دادن های مهموننیوز حکمت ا مسعود، من هن-
  

  .گهی دی بار هم مهمونش کنهی دی طرف، حداقل بای خونه یری ده بار میوقت – مسعود
  
  .مثه من خودتو خالص کن! ؟یمگه مجبور. ِمنزی خب نرو عز-
  

  . تو با من فرق دارهتیوضع – مسعود
  
  .ستی نی هم کار سختادیز.کنن ی خونه شون فراموشت میچند بار که نر.  بابای ا-
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  . . منم کمکتون کنمنیاجازه بد:  آشپزخونه و گفت ی اومد تووانی لحظه نامزد ِ کنیهم
  

  . نموندهیادی ززی چگهیبهراد هست، بعدم د.نه، دستت درد نکنه – مسعود
  
  . که بدهینجوریآخه ا – دایش
  

  .بشوره ظرف دیمهمون که نبا.   داره؟ی ایچه بد. نه بابا – مسعود
  
   شورن؟یپس چرا آقا بهراد دارن م – دایش
  

  .ستیبهراد که مهمون ن– مسعود
  
  . حق ِ آب و گل دارمنجای من ا-
  
  .دمی من انجام منی هست بگیبه هر حال اگه کار – دایش
  
  .دیی ممنون، شما بفرمایلی خ-
  

 هی شم چون با رهیبهش خ موضوع نی ادنی فهمیالزم نبود برا. ناراحتهیزی چهی مشخص بود که از کامال
  .دی فهمشدینگاه هم م

  
   گفته؟یزی چوانی شده؟ کیزیچ.  یناراحت – مسعود

  
  . کم با هم حرف مون شدهیفقط امروز .  که نشدهیزینه، چ:  انداخت نیی پاسرشو

  
  . جور وقتا محکم بزن تو دهنش خفه شهنیا. زنهی مادی حرف مفت زوانیک – مسعود

  
  . کنمی کارو منی به بعد همنیله، از اب:  و گفت دی کم خندهی
  

  . فهمهی زبون ِ منو بهتر موانیک. بود به من بگویدر کل اگه مشکل – مسعود
  
  . با اجازه.چشم – دایش
  

 ما بود، تو رو خدا ی خنده ی سوژه وانی خانوم، کدایش:  نرفته بود که گفتم رونی از آشپزخونه بهنوز
  .نیمواظبش باش

  
بله، :  و گفت دی بار بلندتر خندنی حرفم ناراحت بشه اما برعکس انی کوچولو از اهی داشتم حداقل توقع
  .حتما

  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

379

 خسته یلی هنوز سر شب بود اما خنکهیبا ا.رونی مسعود زدم بی شب بود که از خونه می ساعت نه و نیحوال
  .دوست داشتم زودتر برسم خونه و بخوابم.بودم

  
! تک و تنها.  رفتی راه آهن راه ملی که داشت کنار ردمیرو د هی مون که شدم، دختر همساابونی خوارد

 نییسرش پا. کوچه قدم بزنهی موقع شب تنها تونی ادنی بود که چطور پدر و مادرش اجازه مبیبرام عج
 ابونی خی توی اگهی از من و اون کس دریبه غ.اصال هم متوجه من نشد. رفتیبود و داشت راه خودشو م

 در هر صورت یول.فتهی بی نگران بودم اون وقت ِ شب براش اتفاقی نداشت ولیربط به من نکهیبا ا.نبود
  .ومدی از دستم برنمیکار

  
 ستمی مجبور ننکهیخوشحال بودم از ا. انداختم و وارد خونه شدمدیکل. سوت و کور بودشهی مثل همکوچه

 ی جلوییرای پذیدم توزود لباس هامو عوض کردم و اوم. تونم برم بخوابمی ممیشام درست کنم و مستق
 اون چند ماه ی که تویت اتاق بخوابم، مخصوصا بعد از اتفاقای ندارم تویکال عالقه ا.دمی دراز کشونیزیتلو
  . افتاده بودریاخ
  

 هی خوابم ی دارم می خواستم وقتی کنه، فقط می پخش میبرام مهم نبود چ.  رو روشن کردمونیزیتلو
 ی تالشدنی خوابی نبود برایازیانقدر خسته بودم که ن! نوم بشوارهای از تق تق در و دریصدا غ

 سرد یوس اتاق به طرز محسی برد که احساس کردم هوایچشمامو بسته بودم و کم کم داشت خوابم م.بکنم
  . باشهیعی دادم طبی وجه احتمال نمچی بود که به هی ناگهانی اتاق به قدری اومدن دمانییپا.شد

  
 هیچند ثان! دمی دی رو نمی الاقل من کسای.  اونجا نبودیکس.و نگاه کردم جام نشستم و دور و برمسر

 دمی بالش نذاشته بود که شنیخواستم دوباره دراز بکشم ، هنوز سرمو رو.فتادی نینشستم اما اتفاق خاص
 سورن ی صدا، صدانشک نداشتم که او. سورن فورا از جام بلند شدمی صدادنیبا شن. سورن منو صدا زد

  . واضح بودکامال.ِ
  

به !  که سورن بدون اطالع من وارد خونه شده باشه دی رسیاما احمقانه به نظر م. از اتاق خواب بودصدا
 دو بار یکی. جلو رفتم و در اتاقو باز کردمدیبا شک و ترد. نداختمی می نگاههی رفتم و ی مدیهر حال با

  .کردمه جاشو نگاه وارد اتاق شدم و هم. اتاق خواب نبودیسورنو صدا زدم اما تو
  
 هوی گرفتم برگردم سر جام و بخوابم که می و تصمدمی کشیقینفس عم. شدمیاالتی خودم قبولوندم که خبه

 از اون صدا جا خوردم و به سمت در یحساب.دمی بسته شدن ِ در اتاق رو از پشت سرم شنیصدا
 صدا لحن.شدی مدهی پشت در شن بار صدا ازنیا. که سورن منو صدا زددمی لحظه دوباره شننیهم.دمیچرخ

  . کنهی می که فکر کنم سورن داره باهام شوخشدی باعث مشتری بنی بود و ایکامال عاد
  
 و تمام در و پنجره ها بسته اند ستی نی پشت در کسدمی دیوقت. طرف در اتاق رفتم و بازش کردمبه

 و اونجا رو هم نگاه کردم اما سورن  رفتمییرایفورا به سمت پذ. بودیی خبراهیانگار واقعا .دمی ترسیحساب
 قبل فرق ی با دفعه هاه دفعنی اما ادمی سورن رو شنی بار صدانی سومیتا به خودم اومدم برا.دمیرو ند
 سورن داشتن ی خونه با صدایوارهایانگار تمام در و د.دی رسی به گوش نمیصدا از اتاق مشخص.داشت

  ! زدنیمنو اسم منو صدا م
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 نشونه باشن هی صداها نیحدس زدم ا!  سورن باشن؟ی مشابه صداقای صداها دقنیت که ا داشی چه لزوماما
  . دردسر افتادهی به من بفهمونن سورن تونکهی ایبرا

  
 تونستم ینم. نشدیمنتظر شدم تا جواب بده اما خبر. سورن رو گرفتمی شماره لموی رفتم سراغ موباعیسر

  .ماده شم اتاق تا آیزود رفتم تو. بشمهی قضالی خیب
  

 گرفتم و هر بار که ی سورن رو می راه مدام شماره یتو.رونی آماده شدم و از خونه اومدم بی اقهی دقدو
 به دن،ی گرفتم قبل از رسمی سورن بودم که تصمی خونه یکاینزد.شدی داد بدتر اعصابم خرد میجواب نم

  . زود شماره شو گرفتم.مسعود هم خبر بدم
  

  !ه؟یچ:  گفت ی حوصلگی با ب رو برداشت وی گوشمسعود
  
  ! براش افتادهی اتفاقهیفک کنم . سورنی خونه رمی الو، مسعود من دارم م-
  

  ؟یخب که چ – مسعود
  
  ! شده باشهشیزی چدیشا! ست؟ی برات مهم ن-
  

 اون خوابه و نمی و ببامیبعدم اگه ب.امیمن که حوصله ندارم تا اونجا ب.دهیالبد مثه اون دفعه خواب – مسعود
  . ِ من شوالی خیب!  به جون جفتتونفتمی اونوقت ِ که با کمربند می منو تا اونجا کشوندیو الکت

  
 در دمی زود رسیلیخ. ِ اومدن نداشتالیاز قرار معلوم مسعود خ. رو قطع کردمی نگفتم و گوشیزی چگهید

 ی نقشه مواری د باال رفتن ازیکم کم داشتم برا.دمی نشنیدو سه بار زنگ زدم اما جواب. سورنیخونه 
  ه؟یک:  گفت فونی که از پشت آدمیکش

  
  . باز کن، بهرادم-
  

  . در خونه منتظرم بودیسورن جلو. شدماطی باز کرد و وارد حدرو
  
  !؟یدی جواب نمتوی مسخره، چرا گوش-
  

  . نکردمداشی گشتم پی اما هر چدمی شنی زنگشو میصدا – سورن
  
  . گرمم شده بود و عرق کرده بودمدای بودم شددهیو راه رو دشتریچون ب.می هم وارد خونه شدبا
  
  ! رفتی فکر کردم جوون مرگ شد-
  

  ؟یچرا به خونه زنگ نزد – سورن
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  .ومدمی من بازم می دادی خونه افتاد اگه جواب هم می که تویبه خاطر اتفاق.  نداشتی فرق-
  

  ؟یچه اتفاق – سورن
  
  .ستی مهم ن،یچی ه-
  

  .می اتاق خواب، اونجا حرف بزنی تومی برایب.  باشه – سورن
  

از . خرده ناراحتههی کردم یحس م.سورن هم کنارم نشست. تخت ولو شدمی اتاق و من فورا روی تومیرفت
  . نبودی خبرشیشگی همزی آمطنتی شیاون لبخندها

  
  ؟ی پکر-
  

  .نه، فقط خستم – سورن
  
  ! واقعا؟-
  

  . آره – سورن
  
 خودش با یحاال خوب شد قبول نکرد وگرنه به گفته .ادی زدم ب به مسعود هم زنگنجای اومدمی داشتم م-

  . به جون مونفتادیکمربند م
  

  . تو رو بزنهدمی وقت ندچیمن عمال ه. کنهی مدیمسعود فقط تهد – سورن
  
 نی ای ِ چون عقده های روز مسعود هوس کنه منو بزنه شک نکن مرگم حتمهیاگه .هی شکرش باقی بازم جا-

  ! کنهی میچند سالو روم خال
  

  .ینی بی رو نمی روزنیمطمئن باش تو همچ – سورن
  

 ی به بخارینگاه. اتاق شدمی هوایبه محض دراوردن کاپشن متوجه سرما.ارمی شدم تا کاپشن مو درببلند
 قدم هی اتاق و یکاپشن مو انداختم گوشه . باشهنی هوا همیحدس زدم علت سرد. خاموشهدمیانداختم و د

  .  انداختمی خودم نگاهکلی به هنهی آیتو. بودمسادهی وای قدنهی آیبه رو رو قایدق.جلو رفتم
  
  . کرده بودمیخدا رو شکر وزنم کم شد وگرنه تا االن حتما خودکش. بودمابوی نی عشی من چند سال پ-
  

 ی مگهی دی قهیبا خودم گفتم پنج دق. خسته ستیلی که خشدمی داشتم مطمئن مگهید. نگفتیزی چسورن
  .رمیمونم بعد م

  
  ؟ی نداری تو نظر-
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  . ِ که گم شدهی هاش چند ساللی از فامیکی گفت که پسر یصاحبخونه م داشت م.  .نه – سورن

  
  . چقدر بد-
  

  .شهی مفقود االثر مشهی همی نفر براهی. گهی دادی مشی وقتا پیاوهوم، بعض – سورن
  
  . ی انسانیتراژد.  آره-
  
  .ی برم که تو هم بخوابگهید.  منم خستماد،ی خوابت میلیخمشخصه تو :  و گفتم دمی سمت سورن چرخبه
  
  . بمونگهی دقهیچند دق.ادی هم خوابم نمادینه، ز:  زد و گفت یلبخند.سادی جاش بلند شد و جلوم وااز
  

 اون صحنه دنی آن با دهی که دمی چرخنهیدوباره به سمت آ. من گذاشتی شونه های دستاشو روسورن
 ی نمنهی آی تورشوی کردم اما تصوی شونه هام احساس می سورنو روی دست ها فشارنکهیبا ا. شوکه شدم

 برخورد کرد نهیآسرم با شدت به . هل دادنهی کنم ، منو محکم به سمت آی بخوام حرکتنکهیقبل از ا! دمید
 یزخم سرم بدجور. شدی صورتم جاری نشستم و خون رونی زمی رواری اختیب. شدکهی تکهی در جا تنهیو آ

  . کردنری توش گنهی آی هاکهی کردم تیسوخت، حس م یم
  
 یحساب.دی رسی به ذهنم نمیچیانقدر شوکه بودم که ه!  نهای که منو هل داده سورن ِ ی دونستم کسینم

  .ی دونستم چجوری فرار کنم اما نمتیدوست داشتم از اون وضع. بودمدهیترس
  

 کردم دستمو از یسع.دی رسی به نظر مالی خی بیلیخ. و از جام بلندم کرددی دستمو محکم کشسورن
 رونی که از اتاق بنیخواستم از دستش فرار کنم اما هم. لحظه هم موفق شدمهی یدستش جدا کنم و برا

 بدنم ام تمیدرد تو.دی کوبواریاومدم و وارد راهرو شدم، دستاشو دور کمرم حلقه کرد و منو به د
  . شدمی رمق تر می گذشت بی میهر چ.نمی تونستم بشینم گهید. بوددهی دبی از همه سرم آسشتریب.دیچیپ

  
 ی اگهیاگه موجود د!  از سورن ِری غی تونستم باور کنم اون، کسی رفتم نمی چقدر با خودم کلنجار مهر

  .دادی خودشو نشون می واقعلیبود حتما تا اون لحظه شما
  
 ی مین مثل اولش بشه اما هر چ بودم سوردواریام. افتاده بودمنی زمی که روشدی می اقهی دو دقیکی

دست چپمو گرفت و شروع به .چند لحظه بعد دوباره اومد سراغم.شدیگذشت رفتارش خشن تر از قبل م
 یلی ختمو دسیکی تونستم اون یفقط به زور م.ومدی از دستم برنمی کارچیه. کردنی زمی ِ من رودنیکش

  .آروم حرکت بدم
  
  . دبهرا.  منمنیسورن، ا:  التماس گفتم با
  

  . سـاکتســــیســـ:  گفت ی با خونسردسورن
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 دوباره ریبعد از باز کردن ش. آبریسورن دست منو ول کرد و رفت سر وقت ش.می بعد وارد حموم شدیکم
 نی سورن رو وادار کرده چنیکی نبود که یشک. وان گذاشتی راحت منو بلند کرد و تویلیخ.اومد سراغم

 از قدرت سورن تر فرایلی خدمی دی که میزی تر بوده اما چیاز من قو شهیدرسته سورن هم.  بکنهییکارا
 مجبورش یحتما کس. ارهی سر من بیی بالنی همچشهی نمی وقت راضچی گفتم سورن هیهمش با خودم م.بود

  . بودم زودتر به حالت اولش بگردهدوارمیفقط ام.کرده
  

هر چند اگه . نداخته بود تا حرکت نکنم من ای از وزنش رو روی منو محکم گرفته بود و کمی دستاسورن
 کامال رومو نکهی تا اومدیآب هر لحظه باالتر م!  تونستم حرکت کنمی کرد باز هم من نمی کارو نمنیا

 ی لحظه سعاونمن که تا . و قرمز شده بودی صورتومدی که از سرم میرنگ آب به خاطر خون.پوشوند
  . هام شدهی و رینی لحظه آب وارد بنی و همارمیب نتونستم دووم گهیکرده بودم نفسمو حبس کنم د

  
 احساس ی و بالی خیباز هم ب.نمی تونستم صورت سورن رو ببی آب پخش شده بود می که توی وجود خونبا

  . تونستم نفس بکشمی نمگهی که دشدی می اهیچند ثان.  کردم کارم تمومهیحس م.دی رسیبه نظر م
  

 به دو کی اومدن از آب بود اما نزدرونی بی برایفرصت خوب.فت ررونی توجه به من از حموم بی بسورن
فکر کنم . تونستم تکون بخورمی هم که به سرم خورده بود اصال نمی ِ آب بودم و با ضربه اری بود که زقهیدق

  ! شدالمی خی بود که سورن بنیبه خاطر هم
  

 کردم و با ی میحساس خفگ ادای کالفه بودم،شدیحساب.رنی میاهی کم احساس کردم چشمام دارن سکم
تمام .رمی حالت رو بگنی ای تونستم جلوی وجه نمچیبه ه. شدی م مهی وارد ریشتریهر بار تنفس آب ب

  . نجات از دست داده بودمی برادمویام
  

بعد . افتادنی زمی از ارتفاع رونی سنگیلی جسم خهیانگار که .دی به گوشم رسی بمی لحظه بعد صداچند
 دنی شروع به دونی بلند و سنگی نفر با قدم هاهی و دی اتاق ها با شدت به هم کوب ازیکی درِ دمیشن

 یصدا. دمی شندرو زنگ ی بعد صدایلحظه ا. شدنی مدهی شنیصداها اونقدر بلند بودن که به راحت.کرد
  . صورت کارم تموم بودنی اری کردم مسعود پشت در باشه،در غیآرزو م.دیچی خونه پیزنگ دو سه بار تو

  
حس .دمی شنی ازش نمیی که صداشدی می چه خبره و سورن در چه حاله،مدترونی داشتم بدونم بدوست

 سرش یی خواست بعد از من نوبت به سورن برسه و بالیدلم نم.فتهی می داره اتفاق بدرونی کردم اون بیم
  .ارنیب

  
 ی زنگ خبریاز صدا.شدینم دهی شنرونی از بییصدا. هزار تا فکر ناجور از ذهنم گذشتهی اون چند ثانیتو

 که چند لحظه قبل داشتم، ی اینیبرخالف احساس سنگ. کردمی آب رو هم حس نمی سردگهید.نبود
  . کردمی صورتم حس می رو رویدی چشمام بسته بودن اما نور شدنکهیبا ا. کردمی میاحساس سبک

  
 ی منی زمی که از وان روی آبی تونستم صدایم. رفتنی و زود از بوردی دووم نشتری بهی نور چند ثاناون

 نفر حرف هی که داشت با دمی مسعود رو شنی و بعد صدای در ِ ورودی بعد صدای اهیثان. رو بشنومزهیر
  . نشدنرن ِ من و سوتی مشخص بود که هنوز متوجه وضعیصداهاشون اصال واضح نبود ول.زدیم
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 ی دونستم مسعود بزودی منکهیبا ا.دمی شنی مفی ضعیلی کردم، فقط صداها رو خی رو حس نمیزی چگهید
  . به نجات نداشتمیدی اما باز هم امشهی متیمتوجه وضع

  
 خودشونو ی کوتاهی که همراهش بود شروع کردن به صدا زدن ِ ما و ظرف ِ مدتی لحظه مسعود و کسنیهم

  توانشوی بکشم ولقی نفس عمهی دوست داشتم یلی خدنی کشرونی منو از آب بیوقت.به من رسوندن
به . نفر روش نشسته باشههی بود که نی کردم، مثل ای م حس منهی سی قفسه ی رو رویادیفشار ز.نداشتم

  .دمی کشی نفس مدهی بردهی و بریسخت
  

 حداقل بهشون بگم برن ای خواست جواب بدم ی دلم میلیخ. کنار من نشست و چند بار صدام زدمسعود
  . فی حی چش شده ولننیدنبال سورن بب

  
  .مارستانی بمی بردیفک کنم با: مراه مسعود بود گفت  که هیکس

  
 سر و صدا وارد خونه شدن ، یحتما به خاطر سامان انقدر ب. سامان، برادر ِ سورندمی حرف زد فهمیوقت

  . سورنو دارهی خونه دیچون کل
  

  سورن کجاست؟. آره – مسعود
  

  .رفت رونی که از حموم بدمی قدم هاشو شنی نداد، فقط صدای جوابسامان
  

  ! بمب منفجر شده؟نجایا:  لب گفتری و زدی کشیقی با حرص نفس عممسعود
  
 گهید. رفترونیمسعود هم فورا از حموم ب. صداش کردی محض تموم شدن ِ جمله ش، سامان با نگرانبه

 یلی مسعود و سامان رو خیصدا. افتادهی سورن چه اتفاقی خواستم بدونم برایم.  کردمیداشتم سکته م
  .گنی می داد که دارن چصی تشخشدیاصال نم.دمیشن یگنگ م

  
عبور . اومدنیی پای ناگهانیلی هوا خی مسعود و سامان بود که احساس کردم دمای حواسم به صداتمام
 ی خوبی سرد شدن ِ هوا نشونه نی دونستم که ایم. کردمی صورتم حس می سرد رو روی هواانیجر

  .ستین
  
 یهر چقدر م.هی چی تونستم بفهمم صدایاونقدر آروم بود که نم.د توجه مو جلب کرفی ضعیلی خی صداهی

 که مسعود از حموم ی اهی اون چند ثانیتو. ِ پچ پچ ِیی متوجه شدم صدانکهی تا اشدی تر میگذشت صدا قو
 ی کردم چند نفر توی مس بودم اما اون لحظه حدهی به راه رفتن باشه نشنهی که شبیی رفته بود صدارونیب

 و زی ری خنده های تونستم صدای اون زمزمه ها منیب. کننیو ورم اند و دارن با هم پچ پچ محموم، دور 
  . کردنی و مسخرم مدنی خندی من متیانگار داشتن به وضع. رو هم بشنومزی آمطنتیش
  

 دور نمی کردم چشمامو باز کنم و ببیسع. فرار از اون وضع نداشتمی برای راهچیه. بودمدهی ترسیبدجور
 ی رو می رنگاهیرو به رو و اطرافم اشباح س. که بود بالخره موفق شدمی ایبا هر بدبخت.چه خبرهو ورم 
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 و دنی دی تار مزویچچشمام همه . زدنی آروم حرف میلی بودن و با هم خسادهی واواری که کنار ددمید
  .نمی تونستم چهره هاشونو خوب ببینم
  

  . ترسوندی بدتر منو مدنشونید. نمی نب دادم چشمامو بسته نگه دارم و اون افرادوحیترج
  

 حموم بودن از اونجا رفته باشن، ی که تویی زدم کسایحدس م. ِ منشی بعد دوباره مسعود برگشت پیکم
  . کردی راحت مالموی کم خهی نیا.دادی نشون می عکس العملهی صورت حتما مسعود نی اریدر غ

  
 آمبوالنس م،ین اورژانس بگو دو تا مصدوم داربدو زنگ بز:  نگران به سامان گفت یی با صدامسعود

  .بفرسفتن
  

صداشون . کردنی آروم با هم پچ پچ میلی آدم داشتن خیانگار کل. زمزمه بودی و برم پر از صدادور
 یسع.ادهی دونستم که تعدادشون زیاما م.گنی می که اصال برام مفهوم نبود چی بود جورفی ضعیلیخ

حس .نمی راحت تونستم بشیلی کردم خی که فکر میزیبرخالف چ.نمیبشکردم چشمامو باز کنم و سر جام 
 ی رو هم حس نمی دردچی حال هنی کردم ،در عی میبه شدت احساس سبک!  کردم وزنم نصف شدهیم

  .کردم
  

 اتاق نبود که اونم ی توی از مسعود کسری و به غمی بودمارستانی بیتو. به اطرافم انداختمی و نگاهنشستم
 اما دمی شنیهمچنان داشتم اون زمزمه ها رو م. تخت گذاشته بودیسته بود و سرشو رو نشی صندلیرو
  . دونستم منبع ِ صدا کجاستینم
  

چشماش .دی رسی خسته به نظر میلیخ. تخت برداشتی لحظه مسعود متوجه من شد و سرشو از رونیهم
:  و گفت دی به موهاش کشیدست! تی بود نه عصبانی بار به خاطر خستگنیقرمز شده بودن اما خوشبختانه ا

  ! بود؟ی چانیجر. دی کنی میشما دو تا آخرش منو روان
  

اولش آروم .دنی شروع کردم به خندلی دلی بهوی. مسعود نشدمی وجه متوجه حرف هاچی لحظه به هاون
 هی کردم یحس م!!  وحشتناکیاز اون خنده ها. شدنی مدتری اما هر لحظه خنده هام شددمی خندیم

 و یانمسعود با نگر. گوشم بودی اون پچ پچ ها هنوز تویصدا. کردنفی خنده دار برام تعریلیجوک ِ خ
 ی خودمم نمیحت.  خندمی دارم می چی دونست برای شده بود، نمجی گچارهیب.  کردیتعجب بهم نگاه م

  . دونستمی اون لحظه انگار میدونم ول
  

  !بهراد تو رو خدا نخند:  با التماس گفت مسعود
  

 داشت زیتازه همه چ.دمی خندی نمگهیمن هم د.  رفتننی شدن و از بلی آهسته تبدی کم کم به پژواکاصداه
  !سورن چطوره؟:  سکوت گفتم هیبعد از چند ثان.ومدی مادمی
  

  .سرش شکسته! مطمئنا حالش از تو بهتره. خوبه – مسعود
  
  ؟یگی دروغ که نم-
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  .نه – مسعود

  
  . خدا رو شکر-
  

  . کناری رو بذاری لعنتیری جن گنی ادیبا!  جدا نگران کننده شدهتتیضعبهراد، و – مسعود
  

  . !نمی رو ببی کاره بشنی که به تو گفته ایاگه من اون جن:  گفت یزیدآمی لب با لحن تهدری زبعد
  

  ! خودشهتی رای نداشت که هاموس کپخبر
  
  ! افتاده؟ی سورن نگفت چه اتفاق-
  

  . شدهیحاال تو بگو چ.  واسه حرف زدن نداشتیخوب حال ینه، به هوش اومد ول – مسعود
  

  . به مسعود نگمیزی ماجرا چاتی دادم تا قبل از حرف زدن با سورن، در مورد جزئحیترج
  
  . محکم خرد تو سرمیزی چهی ادمهیفقط . برام گنگهی همه چینی.  دونمی نمقی دق-
  

  ؟یگی راست می داری مطمئن- مسعود
  
  ! آره-
  

 ی سرهیاز قرار معلوم از زخم سر تو هم .  هم بودی شکسته بود، خوننهی آدمی من داونجور که – مسعود
 نهی آی ِ طرفو توری تصودی باعتایطب.نهی آی نفر تو رو هل داده توهی یعنی دراوردن،نهی ِ آزی ریخرده ها

  !. گهی دی باشدهید
  
  .ادی نمادمیباور کن .  دونمی نم-
  

  !ادی بادتی کن زودتر ی سعیول.باور کردم. باشه – مسعود
  
   ساعت چنده ؟-
  

  . می و نکی - ک ی– مسعود
  
  . برم خونهدی من با-
  

  .تا صبح که اصال راه نداره – مسعود
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  .رمی من می ول-
  

  . که مسعود جلومو گرفتامی بنیی از تخت پاخواستم
  

  !؟ی بری خوای لباس ها منیبعدم با ا.ی تا صبح بموندیگفتن با! کجا ؟ – مسعود
  
  . امشب برم خونه، فردا هم برم سر کاردیمن با.ستیاصال برام مهم ن -
  

  ؟یریمی روز نرو سر کار، مهیحاال !  افتادمی عجب خرریگ – مسعود
  
  . هم دنبال بهونه ستشینجوریهم. کنهی اخراجم می به خدا معظم-
  

  . یاری مری گگهی کار دهیگور پدرش،  – مسعود
  
  .  تو راحتهی گفتنش برا-
  

  . کنهی شو، به خدا اخراجت نمالی خیبهراد ب – مسعود
  
  !هی گرریکم مونده بود بزنم ز. احساساتم کنترل نداشتمیاصال رو.ومدی دونم چرا داشت اشکم درمینم
  
  .  برمدی نه، من حتما با-
  

 تا اون موقع تحمل ی تونیم.ارمی من برم برات لباس بی صبر کندی بایول.باشه، قبول!.  خدایا – مسعود
  !؟ینک
  
  !ی منو قال بزاریمسعود، نر.باشه.  آره-
  

  .امی جا باش تا من بنیهم. راحتالتینه، خ – مسعود
  
 رونی بمارستانی نصفه شب بود که از بمی ساعت دو و نیحوال.دی طول کشی ساعتمی برگشتن مسعود نتا

 شهی من نمفی حردیمسعود هم که د. خودش اما من قبول نکردمی خونه میمسعود اصرار داشت بر.میاومد
  . هم بهم غُر زدیالبته کل.  بمونهشمیمجبور شد شب رو پ

  
 بشه ی مسعود شاکنکهیقبل از ا.ساعت از هفت گذشته بود. شدمداری از خواب بلمی زنگ موبای با صداصبح
  . رفتن بشمی خفه کردم و بلند شدم تا آماده لمویموبا

  
 به زخم سرم ی نگاهمی نیاند ِ سرمو بِکنم اما وقت خواستم بیم. آماده شدمعی به صورتم زدم و سریآب

  . نبودندی شدم، ظاهرش چندان خوشامونیانداختم پش
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  .ییرای پذی سر مسعود، توی برم رفتم باالرونی از خونه بنکهی از اقبل
  

  . سر کاررمیمسعود، من دارم م:  بهش و گفتم زدم
  

  .م کنبرو گورتو گ.  باشه:  چشماشو باز کنه گفت نکهی ابدون
  
   با خودم ببرم؟دوی من کلای ی مونی منجای تو ا-
  

  . ببردویکل. خوام برم شرکتی مگهی ساعت دهینه، من  – مسعود
  
  . و خودمو به دفتر برسونمارمی بری گنی ماشهی تونستم یبا بدبخت.رونی رو برداشتم و از خونه زدم بدهایکل
  

 دفتر نگه ی زود جلویلی و خابونی خی تودیچیپ سورن نی ماشدمی وارد ساختمون نشده بودم که دهنوز
 دنشوی و انتظار دادی کردم بیدر کل فکر نم.مطمئنا اونم مثل من از ترس اخراج شدن اومده بود.داشت

 ِ احمق ها نیعجفت مون . بودیچیاونم مثل من سرش باندپ. شد و اومد سمت منادهی پنیاز ماش.نداشتم
  .میشده بود

  
   شد؟داتی از کجا پگهیتو د : دی جواب سالممو بده با تعجب پرسنکهیا سالم کردم ، بدون بهش

  
  . مثه خودت، اومدم سر کار-
  

  !گمی مشبوی دوونه،ی دگمیاالنو نم – سورن
  
  ! متوجه نشدمیدی مقدمه پرسی بهوی.  آهان-
  

  . افتادهید کردم اتفاق بینگرانت شده بودم، حس م:  گفتم می رفتی از پله ها باال ممی که داشتهمونطور
  

 یاگه م! ی رسونیمن موندم چرا هر جا بحث آش و الش شدن و کتک خوردنه تو هم خودتو م – سورن
  ! کردی مکهی تکهی کشتنت مسعود منو تیزدن م

  
ازش !  سورن نبودهاروی هم واقعا اون دی شاای.  کرده خبر ندارهشبی که دی کردم سورن از کاراحساس

   افتاد؟ی چه اتفاقادتهیتو  : دمیپرس
  

  .ادمهی لحظه شو نیآره، تا آخر – سورن
  
تا ما رو . اومدرونی از اتاقش بی معظمی سمت اتاق مون که آقامی رفتی ممی و داشتمی هم وارد دفتر شدبا
  !نمی ببدیسیوا:  گفت دید
  

  . آروم جواب سالم مونو داد و اومد جلویلی خم،ی سالم کردبهش
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  !ن؟ی شدیختی رنی شده؟ چرا ایچ – یمعظم

  
  .می ندادی و سورن جوابمن

  
  !گه؟ی تو سر ِ همدنیدی خودم حدس بزم؛ با چماق کوبنی بذار- یمعظم

  
  .متاسفانه.  افتاد که از کنترل ما خارج بودی اتفاقهی ،ی معظمینه آقا – سورن

  
نه  خونی تونو ببرفی تشرن؟ی منو حرص بدنجای انی اومدیچی باندپی کله هانی با ایحاال جفت – یمعظم

  . بشمی جوابگو هر کسدی رو دستم فردا بانیفتیتون، م
  
  . اتاقشی جمله بالفاصله رفت تونی گفتن ابا
  

  گه؟ی همون کس و ناکس بود د"یهر کس"منظور از  – سورن
  
  . آره، فک کنم-
  

   خونه؟می بردیاالن ما با – سورن
  
  .هشی می خونه شاکمیبر.دست مون انداخت!  خونه؟می بروی چی نه بابا چ-
  

  . کنم مسخره مون کردیمنم حس م. آره – سورن
  

  .می نشستگهی مبل، کنار همدی و رومی اتاق شدوارد
  
 به ی دونم چی کنم، خودمم نمی می واقعا دارم قاطگهی شد؟ من دی چشبی دنمیبگو بب : دمی سورن پرساز
  !هیچ
  

 ی رو می کوفتیپرونده ها نی از ایکی بود ، من داشتم می هشت و ن- ساعت هشتبای تقرشبید – سورن
 به آشپزخونه ی نگاهمیاز اتاق ن.دمی صدا از آشپزخونه شنهی سکوت بود که یخونه کامال تو.خوندم

 توش ی شکچیاصن ه!  ها دمی رو داروی قشـــنگ ینیبهراد ، .  آشپزخونه ستی نفر توهی دمیانداختم و د
  . سرمیم خورد تو محکیزی چهی هویهول شدم خواستم برم خفتـش کنم که .نبود

  
   شد؟ی خب، بعدش چ-
  

بعدش هم که .دمی نفهمیچی هگهی دن،ی بشه؟ من که همون لحظه عن شدم رو زمی خواستی میچ – سورن
  . کنهی سرمه داره غر غر می و سامان هم باالمارستانمی بی تودمی شدم دداریب
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  . بودمی ساعت نه و نابی تو تقری خونه دمی من رسیوقت.  .ی تو نبوددمی که من دی پس اون-
  

  .من متوجه نشدم! ه؟ی چهی ؟ قضیچ – سورن
  
.  خونه و من متوجه نشدمی توی لحظه فکر کردم اومدهی.دمی خونه م شنی تو رو توی من صدان،ی بب-

 ِ کی ساعت نزدادمهی قیدق. توی اومدم سمت خونه عیسر.ختهی اوضاع به هم ردمی فهمیستی تو ندمی دیوقت
 تو بود نی که عی اونیعنی تو ، هوی بعد م،ی کم هم با هم حرف زدهی.ی و درو برام باز کردیتو اومد.ده بود

  .نهی آیمنو هل داد تو
  

  !ی کنی میشوخ – سورن
  
  .  نه به خدا-
  

  !م؟ی کار کنی چدی با؟ی چیعنی نیحاال ا – سورن
  
  .  فک کنمدیبا.  دونمی نم-
  

  رده؟ جن خودشو به شکل من دراوهیبه نظرت  – سورن
  
   سرت ضربه زدن؟ی به کجانمیبگو بب!  دونمی نمقی دقیول.  احتمالش هست-
  

  .پشت ِ سرم – سورن
  
ممکن هم هست که خودت .دمی پشت ِ سرتو اصن ندینی. دمی تو رو فقط از رو به رو دشبیمن د.  خب-

  .یبوده باش
  

  !م؟ی کار کنی چدیحاال با – سورن
  
 ی که توی اونادی نمادتی. فکر کنمدیبا. شمیبدتر هول م!  نپرس سوالو از مننی تو رو خدا انقدر ا-

   بود؟ی چه شکلیدیآشپزخونه د
  

 ی هاهی تو مایزی چهی.  فک کنم جوون بودیول.نمشی تونستم ببهیمن فقط چند ثان. قاینه دق – سورن
  .دادی نشون مینجوری که اکلشیه. خودمون

  
 ی با هاموس حرف مدیبا. شدمی داشتم خُل مگهی که دمن.میهر دو نگران بود. می سکوت کردهی ثانچند

  !ی دونستم چجوری نمشهیزدم اما مثل هم
  
   سورن؟-
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  هوم؟ – سورن
  
  . ی تو نبوداروی خوب شد اون ی ول-
  

 ی تافت می کرد، موهاش هم بوی عطر و ادکلنش داشت خفم میبو. سمت سورن و بغلش کردمدمیچرخ
  ! عجق وجقمی بوهانیق ا اون لحظه حس کردم که عاشیول.  داد

  
  ! شکوندمی مطمئن باش گردنتو می اگه اون تو بود-
  

  .دی رسی مسعود خدمتم مای کشتم ی خودم خودمو مای چون د،ی کشیکار به اونجاها نم – سورن
  
 دهی فای الفور از سورن کنده شدم اما بیمن ف. وارد اتاق شدی معظمی آقاهوی که می حالت بودنی همیتو

  . بوددهی ما رو دیظمبود چون مع
  

 که دیواقعا مطمئن! شهی اصن دلم شاد منمی بی شما دو تا رو میمن وقت! بــه بـــه :  گفت زی آمتمسخر
  !د؟یستیدوقلو ن

  
  .می خنده مونو گرفته بودی جلودی رسی به نظر می عصبی خنده مون گرفته بود اما چون معظمبدجور

  
   خونه؟دیمگه نگفتم بر – یمعظم

  
  .دی کنی می باهامون شوخدی دارمیما فکر کرد. دیببخش – سورن

  
  ! دارم؟یمن با شما شوخ – یمعظم

  
  .دی ندازی دستمون مدی دارمی که فکر کردنهی در واقع منظورش ا-
  

  .  .دیبفرمائ. خونهدی بردی تونینه، دستتون ننداختم،م – یمعظم
  

 و می اومدرونیش برگرده، با سورن از دفتر ب کنه و بخواد از حرفدای پیمونی فرصت پشی معظمنکهی از اقبل
 خودش اما من بعد از اون اتفاق دوست نداشتم ی خونه میسورن اصرار داشت بر.می من شدی خونه یراه

  .نمی خونه شو ببختیر
  

 ذره خواب هی که داشتم واسه یکیمن .می خسته بودشبیهر دو از د. خونه مسعود رفته بودمیدی رسیوقت
 حرف بزنه و از مخ ِ شبی دی هیسورن هم خسته بود اما همش دوست داشت راجع به قض. زدمیبال بال م

  . رونی راه حل بکشه بهیمن 
  

  . مبل نشسته بودی اونطرف تر رویسورن هم کم. گذاشتمزی می نشستم ، سرمو رونی زمیرو
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  ؟ی بخوابی خوای تو نم-
  

 تونم واسه خواب تمرکز ی اعصابم خرده نمیوقت. فکرم مشغولهی ولادیچرا، اتفاقا خوابم هم م – سورن
  .  ندارهتی تو هم که امنی خونه نیا.کنم

  
  . تو تجربه کردمی خونه ی توشبی رو دی واقعتیامن.  آره-
  

  ! خودمی ترسم، هم از خونه ی منجایاالن هم از ا. گهی دنهی ِ منم همیبدبخت – سورن
  
  .  قبلش بهم خبر بدهی منو بکشیقط اگه خواستف. افتهی نمی اتفاقدمیمن بهت قول م.  بخوابری بگ-
  

  . جمله خوابم بردنی بعد از گفتن ِ اهی خسته بودم که چند ثانانقدر
  
 گفت ی بلند کرد و با نگرانزی میسرمو از رو. کرددارمی گذشته بود که سورن بدنمی دونم چقدر از خوابینم
  !دمیبهراد پاشو فهم: 
  
   شده؟ی ؟ چهی چ-
  

  !نه؟ینکنه به خاطر هم!  کننی متشی حموم بشاشه جن ها اذی توستادهی ای هر کگنی ممدیمن شن – سورن
  
  !.  شده بود، خندم هم گرفته بود بدجورجی سورن گی حرف هااز
  
  ؟ی کردی کارنی مگه تو همچ-
  

  !کردم که نگرانم. گهیآره د – سورن
  
  .  دارهرادی ای کار از نظر بهداشتنیاوال که ا. تی تربی ب-
  

  ! باشی بهراد، جداری درنیمسخره باز – نسور
  
 رو منم ی که گفتینیآره، ا.شمی میجد.  بود؟ باشهی جدی سوالنی در برابر همچشهی آخه چطور م-
  . کارو نکننی اگهیدر هر صورت تو د. باشهی موجهلی کنم دلی فک نمی ولدمیشن
  

 ی کارادی نمادمی فکر کردم اما ی کلی که تو خواب بودی دو سه ساعتنی ایمن تو.وونهینخند د – سورن
  .دی بود که به ذهنم رسیزی تنها چنیا.  کننتمیکرده باشم که جن ها بخوان اذ

  
  ! واقعا من دو سه ساعت خواب بودم؟-
  

  .االن ساعت حدودا دوازده ست. گهیآره د – سورن
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!  مثه آدم بخوابمی کردی مدارمیخب ب. دمی خوابتی وضعنیمن ِ بدبخت سه ساعته با ا! ی نامردیلی خ-

  .  .گردنم درد گرفت
  

  .در عوض برات ناهار درست کردم. رفتادمی بود، ریفکرم درگ – سورن
  

  .دی زنگ در به گوش رسی لحظه صدانیهم
  

  . به غذا برسم، تو هم برو درو باز کنرمیمن م:  از جاش بلند شد و گفت سورن
  
  .برو.  باشه-
  

 چهارخونه، ی مردونه راهنی پهیاما .  مسعود پشت ِ درهدمیباز کردم د ، تا درو اطی حی شدم و رفتم توبلند
 دونستم که مسعود از یم.  لحظه شک کردمهی. بود، تنش کرده بوددهی که هاموس پوشیزی همون چهیشب

 دادم ی می سوتدی نبایل هاموس ِ وسادهی که جلوم وای مطمئن بودم کسبای متنفره، تقرراهنی نوع پنیا
  . خدا رو شکر سورن اونجا نبود.  به در ِ آشپزخونه انداختمینگاه. مسعود باشهچون ممکن بود

  
  !مسعود ؟ : دمی پرسدی شک و تردبا
  

!  سر تو اومدهییبهراد، چه بال:  گفت ی تعجب باال رفتن و با نگرانی گفتم ابروهاش به نشونه نوی که انیهم
  ؟ی شناسی منو نمگهید
  

  ! جمعش کنمیهم چجور دونستم ینم.  کاشتمطی خیبدجور
  
   تو رو نشناسم؟شهیمگه م. کردمی شدم قاطداری االن از خواب بنی همد،ی ببخش-
  

  نجاست؟یسورن ا. حاال که شده – مسعود
  
  ؟یدی پوشهی چنی ایراست. فرستادمون خونهی دفتر، معظممیرفت.  آره-
  

  .مجبور شدم.  اوردمری گنویفقط هم – مسعود
  
اما آخه من چه . شدموونهی کرد من دی همچنان ناراحت بود، فک مچارهیب.ییاری پذی تومی مسعود اومدبا
  .  .هی چانی کردم هاموسه که اومده بهم بگه جری فکر مشبی دیبا توجه به اتفاقا!  دونستمیم
  
  ؟ی شد دوباره برگشتی چ-
  

  . جا گذاشتمنجای افمویک – مسعود
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  .  سکوت برقرار شدهی ثانچند
  

   شد؟ی چشبی اومد دادتی یراست – مسعود
  
  .گمی برات مادیبذار سورن هم ب. یآره، تا حدود.  ام-
  

 منطق نبود که یمطمئنا مسعود هم اونقدر ب.  نداشت پنهانش کنمیلزوم. به مسعود بگمقتوی داشتم حققصد
 نکرده که بخواد ی خودش کار خاصی هم به گفته چارهی سورن ِ بنکهیسورن رو مقصر بدونه، با توجه به ا

  . افتاده باشهدسر دری که به خاطر من توادهی و احتمالش زرهی جن ها قرار بگتیمورد آزار و اذ
  

مسعود که مشخص بود اعصاب معصاب نداره، اصال با سورن سالم . لحظه بعد سورن هم به ما ملحق شدچند
  . نکرد، فقط باهاش دست دادکیعل
  
 سورن افتاده بود رو هم ی که برایبته قبلش اتفاقال.  کردمفی مسعود تعری رو براهی اومدن سورن قضبا

  .  نداشتهیریشرح دادم تا متوجه بشه که سورن تقص
  

  .  نخ روشن کردهی برداشت و زی می منو از روگاری پاکت سمسعود
  

  ! نزده؟ای شد؟ بالخره سورن زده ی تهش چدمیمن نفهم – مسعود
  

  !ار نبوده، از من بگذر در کیمسعود، باور کن اگه زده باشم هم عمد – سورن
  

 می کنی کارهی دیبا.ستی نی خوبی نشونه نی کار کرد؟ به هر حال ای چدی که االن بانهیمنظورم ا – مسعود
  .  بدتر نشهتیکه وضع

  
  ! فکر ِ منو مشغول کردهشبی که از دهیزی چقای دقنیا – سورن

  
  :تشون شدم گفتم تا متوجه حال. کرد و منتظر جواب بودنی دو داشتن به من نگاه مهر
  
  . فکر کردمیلی من از صبح تا حاال خدینیخب، بب.  بگمدیاالن من با.  آهان-
  

  !یتو که همش خواب بود – سورن
  
به نظرم فقط . جوانب رو هم در نظر گرفتمی فکر کردم، همه یلی گفتم، من خیداشتم م. گمی نه، قبلشو م-

 بوده ی منو زده جنشبی که دییاروی اون نکهی اایفت؛  موضوع در نظر گرنی واسه اشهیدو تا احتمال رو م
 نیدر کل ا.شدهی جن کنترل مهی جسم ِ سورن بوده که توسط نکهی اایکه خودشو به شکل سورن دراورده، 

  . . ندارنیدو تا احتمال با هم فرق چندان
  

  ! کار کرد؟ی چدیخالصه ش کن، حاال با – مسعود
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 جن بدنش رو هی که منو زده خود ِ سورن بوده و ی اون کسمی فرض کناگه.دی من فقط دو راه به ذهنم رس-

 کنن ، ی کارنی از جن ها اجازه دارن همچی معدودی نادره و عده یلی موضوع خنی کرده، چون اریتسخ
  .  جسم ِ سورن ِی جن توهی االن هم نی که همنهی اشیمعن

  
  ه؟یب حاال چاره ش چ خشم،ی میمن کم کم دارم عصب:  حرفمو قطع کرد و گفت سورن

  
 هست که به خاطر موثر ی جور مواقع دو تا راه سنتنی ایتو. کنمی اصن نگران نباش، من خودم حلش م-

 ی خاص و دهل کوبی طبل های سرهی با استفاده از دی باای رن؛ی گیبودنشون معموال مورد استفاده قرار م
 از اروی که اون می بزنتکت کی اانهی به طرز وحش من و مسعودنکهی اای م،ی بکشرونیاون جن رو از بدنت ب

  .می راهو انتخاب کننی دوممی مجبورمی ما اون دهل ها رو ندارنکهی که با توجه به ااد،ی برونیجسمت ب
  

 ری زنده از زدینه تو رو خدا، اگه منو کتک بزن:  بهش گفت ی تر شد و با نگرانکی به مسعود نزدی کمسورن
  ! من طاقتم کمهام،ی نمرونیدستتون ب

  
  ه؟ی فرض دوم چنمیخبر مرگت بگو بب:  رو به من گفت مسعود

  
 بوده که خودشو به شکل سورن دراورده به هر ی اون فرد جنمیاگرم فرض کن! ؟یشی میچرا عصب.  باشه-

 کار یلی که البته خمی جنه رو احضار کنمی و مجبورشهی به سورن مربوط میی جوراهیحال باز هم 
 نکهی اای باشه بزرگ یلیمثال طرف از نظر جثه خ. فتهی بیون ممکنه موقع ِ احضارش هر اتفاقچ.هیخطرناک

 احضارش با ماست نکهیبعدم ا.  ظاهر بشهی اگهی هم همراه افراد ددی شاای داشته باشه، یصورت وحشتناک
 یی جوراهیواقع در .  کنهی مدای کردنمونو پتی اذی راحت اجازه میاگه احضارش کن. اما رفتنش با خودشه

 شدن به کی نزدی و بهش اجازه می تونن متهمش کنن، چون خودمون احضارش کردیاگه ما رو بکشه هم نم
  .میخودمونو داد

  
 داده؟ اصن ادی بهت ناروی اوونهی اون روانشناس دشی پی همه رفتنیا:  گفت تی دوباره با عصبانمسعود

  !رمی ازش بگی حال اساسهیآدرسشو بده به من برم 
  
 من راحته که سورنو کتک ی برای کنیفکر م. دی به ذهنم رسنای کار کنم؟ فقط همیخب چ! دی ببخش-

 کدوم ری تفاسنیحاال با ا.می کنترلش کنی جورهی نشده نی بدتر از اتی خواد تا وضعیبزنم؟ من فقط دلم م
  !د؟ی کنیراهو انتخاب م

  
  ! انتخابه؟نیبهراد، ا:  گفت تی بار سورن با عصباننیا

  
  . !نه. خب:  ناچار گفتم به
  

  !ه؟ی چه جور منطقنیا!! نه؟:  رو حفظ کرده بود گفت شی که لحن عصبانی درحالسورن
  
  . گهی جور منطق ِ دهی.  خب-
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  !آخه چطور؟ – سورن

  
  .مثه برهان ِ گودل ِ.  بهی عجی حلقه هی گفت مثه شهی م-
  

  !ه؟ی کدوم خرگهیگودال د!  گودال ؟- سورن
  
 گمی من می هر چ" کرد که به زبون ِ ساده بگه دای برهان رو پنی اون اه،ی دان ِ آلمانیاضی رهی گودل -

  ."دروغه
  

  ! که گفته دروغهیپس هر چ:  گفت ی با لحن مسخره ازی آمهی کناسورن
  
  !قتهی حقهی که گفته یزی چیول.  خب آره-
  

  ! هم دروغ بوده هم راست که گفته همزمانییزایپس تمام چ:  با همون لحن ادامه داد سورن
  
  . جور تسلسل ِهی در واقع ،ی دونیم.  آره-
  

  !امی تونم کنار بی منیآره، با ا. تسلسل:  با خودش گفت سورن
  

 هی اون همه دعا و جادو بگرد نیب.عمرا اگه من بذارم!  شوی که گفتیی راه هانی االی خیبهراد، ب – مسعود
  . بده خودم برم ازش بپرسمقتویاون رف آدرس ی تونی اگر هم نمار،ی بری گیزیچ
  
 فکرو از سرت نیاما ا.دمی رسی بهترجی به نتادیشا.  بهتر باشهمیبه نظر منم اگه فعال دست نگه دار.  باشه-
  ! و درستش کنادی بگهی د،یشی اونجا قاتل میریم!  کن که آدرس مهرابو بهت بدمرونیب

  
که البته .  کدوم از اون دو راه رو انتخاب کنهچیشد ه و در آخر سورن حاضر ندی طول نکشادی مون زبحث

 نکهیمگر ا. دی بود که به ذهنم رسیزیاما متاسفانه تنها چ. نبودمی کدومشون راضچیمنم به ه.حق هم داشت
  . بدهریی رو تغتی ِ هاموس وضعدنید
  

ن صبح به اندازه م.  بودندهی گوشه خوابهیسورن و مسعود هر کدوم . ِ چهار بعد از ظهر بودکی نزدساعت
  . راه چاره بودمهی مبل نشسته بودم در به در دنبال یرو.ومدی خوابم نمگهی بودم و ددهی خوابی کافی
  

 کردم گلوم خشک یحس م. تشنمهیلی احساس کردم خهوی اوردم که ی داشتم به مخم فشار میحساب
 رو دوباره یبطر.ش خوردم ازی اوردم و کمرونی بخچالی آبو از یبطر.بلند شدم رفتم آشپزخونه.شده

 ی که کمی خوردم جورکهی ی هاموس حسابدنی سمت در با ددمی که چرخنی و همخچالی یگذاشتم تو
 بار لباس هاش نیا. همون نگاه اول شناختمشیتو! شانس اوردم داد نزدم.خچالیعقب رفتم خوردم به 

  . بودنیسر تا پا مشک
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  . وارد شماطیز در ِ ح وقت نشد اگهید. که ترسوندمتدیببخش – هاموس
  
  م؟ینی بششهیم.یاتفاقا خوب شد که اومد. ندارهی اشکال-
  

  .آره، حتما – هاموس
  

  .می نشستی ناهارخورزی دو پشت ِ مهر
  
  !ننی وقت سورن و مسعود تو رو نبهی گمی م-
  

  .ینی بی می منو درونیتو دار.ننی تونن منو ببی هم نمنجای اانینه ، اونا اگه االن ب – هاموس
  
  ؟ی چیعنی -
  

 ست، بهتره واردش دهیچی پیلیدر کل خ. دمی من فقط دارم خودمو به تو نشون منکهی ایعن ی– هاموس
 سمت آشپزخونه من فورا انیالبته اگه ب. نشنداری االمکان آروم تر حرف بزن که اونا هم بی حتیول.مینش
  .رمیم
  

  ! چه خبره؟؟ی بهم بگی خواستی میچ. خب : دمی پرسآهسته
  
 عده از ما هم هی از جن ها که البته یادی زی عده نه؛ی اهیقض : زدی هم مثل من آروم حرف ماموسه

 که یی هایهودی اون دمی که من فهمییتا اونجا.ی کنن که تو از کارِت دست بکشی خوان کاریجزوشونن م
  . کردن هم باهاشوننی متتی اذلیاوا

  
   خوان منو بکشن؟ی میعنی -
  

  .می تونن بکشن چون اجازه شو ندارن، در ضمن ما هم مواظبتیو که نمنه ، تو ر – هاموس
  
  !! خوان اونو بکشن؟ی کار دارن؟ نکنه می پس با سورن چ-
  

 ی خوان تو رو بذارن تویم. کننی استفاده می بگم، اونا دارن از هر ترفندیچطور – هاموس
 شدن ِ تی اذدی در واقع تو بان،یبب.گمیم و نقشه شونو بهت امی کرده بودن که من مینی بشیمطمئنم پ.تنگنا

  .ی کنی تلقدی تهدهیسورنو 
  
   پس اگه ادامه بدم ممکنه سورنو بکشن؟-
  

  .میدیاحتمالش که هست اما خب ما اجازه نم – هاموس
  
  ! کشم کناری االن منی آقا من رسما از هم-
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 ی ذارم اتفاقینم.کنم ی میی کاراهیبعدم من دارم . کمهیلیدرسته احتمالش هست اما خ – هاموس

  . نشووونهیفقط تو د.فتهیب
  
  .همون که گفتم.  خودمم بکشنستی ندی دوستمو بکشن، تازه بعنی خوان بهتریم!  نشووونهی دوی چی چ-
  

 زی چهی ی کارو ول کننیاگه االن ا!  های کنی می منو عصبانیکم کم دار. می ذاریگفتم که ما نم – هاموس
  !یدی باارزش رو از دست میلیخ
  
  !؟ی چ-
  

  .ی که تو کنار نکشنهیاون موضوع منوط به ا. بگمیزی تونم دربارش بهت چیاالن نم – هاموس
  
  . کار کنمی چدی تو بگو من االن با-
  

 ما و اونا نی القضات جن ها تا بی قاضشی پمی ببرتتویما قراره شکا.تو به کار خودت ادامه بده – هاموس
  . اونا هم مجبورن اطاعت کننده،ی میامطمئنا به نفع ِ ما ر.قضاوت کنه

  
  . جالبه! ن؟ی داری ا ، شما هم دادگستر-
  

  به؟یآره، به نظرت عج – هاموس
  
  ؟ی تون گوش نکردن چی جن ها به حرف قاضنیحاال اگه ا.  نه-
  

 ما ،آخهی دونیم. تر هم هستنی آدما وسطه مجازاتشون سنگی پانکهیمخصوصا ا.شنیمجازات م – هاموس
  ! هستیی خبراهی.  مشکوکهیلی وسط خنی ایزی چهیفقط .می دارتی محدودییزایچ هی یتو
  
  ؟ی چ-
  

  .دهی خونه ش دی پسره رو توهی شبی حرفاش گفت که دی نه، سورن توای ی دونم دقت کردینم – هاموس
  
  !!؟ی بودشمونی تو پمی زدی حرف ممی ما داشتی وقتنم،ی بب-
  

 فرصت بودم که خودمو بهت نشون هیاز صبح منتظر . کردمیش مآره، من داشتم به حرفاتون گو – هاموس
  .مشیری بگمی نتونستمی بودری منتها چون درگمیدی گفتم، ما هم اون شب اون پسره رو دیداشتم م. بدم

  
   خرابکار نبود؟ی مگه اون جزو ِ همون جن ها-
  

  ! جاست؛ اون نه با ما بود نه با اونانی نکته همگه،ی دنیهم – هاموس
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  ! با اونا نبوده؟ی دونیتو از کجا م -
  

اونا .مشونیری بگمی البته مجبور شدم،ی سورن بودنو گرفتی خونه ی که تویچون ما اون سه نفر – هاموس
  . کردنی می اطالعیهم اظهار ب

  
  ! دروغ گفته باشندی شا-
  

  .نه ، من مطمئنم – هاموس
  
 کنن ، ستی خوان منو سر به نی عالم می ها جنی موضوع مشکوکه؟ حاال که همه نی ای کنی چرا فکر م-

  .شیکیاونم 
  

 که هست دوباره یاما حتم دارم هر ک.  که از کنترل من خارج باشهادی بشی پیتی ترسم وضعیم – هاموس
 ِ خودت شی چاقو پهی شهی کن همی تو هم سعم،ی که ممکن باشه مواظبت اییما تا جا.دهیخودشو نشون م

   باشه؟،یداشته باش
  
  ؟یری زن و شوهر جوون واسه جن گهی ی من رفتم خونه ادتهی ،یزی چهی یراست.  مونهی مادمی.ه باش-
  

  !شنی مدای پییعجب آدما.  معامله کرده بودنطانی که با شییاونا. آره – هاموس
  
 یحساب.  کردمدای پمی اونا گذاشته بودمو ته ِ کوله پشتی خونه ی که تویی از دعاهایکی بعد از اون شب -
  ده؟ی تهدهی نیبه نظرت ا.م مچاله شده بوده
  

 طانینگران نباش، ش. ترسوندن ِ تو بودهیصرفا برا.ستی نی جدادیمنتها ز.  که هستدیتهد – هاموس
  ! سراغتادی چاقو نمهی با مایمستق

  
  ! کنهی کارم منی اگه به شانس ِ منه که ا؟ی دونی تو از کجا م-
  

 دیشا. حرفاستنی کرده باشه باهوش تر از ایل ها با مالئکه زندگ که سایکس.  کنهی کارو نمنیا – هاموس
 ادی شخصا بستی ممکن نیول.  وسوسه کرده باشهطانی کنن رو شی متی که دارن تو رو اذیی جن هانیا

  .سراغت
  
  ! راحت شدالمیخ.  خدا رو شکر-
  

 به یول.مشغول کرده فکرشو ی اون پسره حسابی هیمعلوم بود قض. فکر فرو رفته بودی توی حسابهاموس
 من دارم نکهی ای هی فقط مونده بودم قضه؟ی جن ها بد چی هیمگه فرق اون با بق.  مهم نبودادینظر ِ من ز

  !هی چنمی بی م"یدرون"هاموس رو 
  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

400

  !فته؟ی عکس نمی تورتی تصورم،ی از تو عکس بگنی االن اگه من با دوربیعنی گم،ی م-
  

  . نگاهش تو نگاهم خشک شدهیند ثانتا چ. بهم انداختی نگاه خنثهی هاموس
  

 نینه، با دورب! واقعا کاش منم مثه تو انقدر خوشحال بودم!! تی وضعنی ای توهی چه سوالنیآخه ا – هاموس
  . خودم بخوامنکهی مگه ا،یری عکس منو بگی تونیهم نم

  
 گم شده یزایچ ی تونی راحت م،یخب تو جن. راحت شدالمی منم خ،ی منو داری هوایتو گفت. ! دی ببخش-

  . کندای پسره رو هم پنی برو ا،ی کندایرو پ
  

 لحظه هیمن فقط !  کنم؟دای شناسمو پی که نمی تونم کسیچطور م!  دونمی ازش نمیچیمن ه – هاموس
  ! وجود دارهای دننی ای ها جن ِ مو بور توونیلی تازه مدمش،ید
  
  . نباشنی بوده باشه، انقدر بد بی جن خوبدمیبابا شا! پی بود؟ چه خوش تییموهاش طال! ؟ی جد-
  

 نکهی کرد، نه ای بهت کمک مومدی ممی شده بودری بود اون موقع که ما با اونا درگیاگه جن ِ خوب – هاموس
  !فرار کنه

  
  . شدمیداشتم خفه م! ن؟یدی نکشرونی چرا منو از آب بی آهان، راست-
  

 مون از بابت تو راحت شد خودمونو الی خیتما وق.نهی ممکن بود ما رو ببد،ی رسیمسعود داشت م – هاموس
  .میدیکنار کش

  
 حواستو جمع کن، چاقو رو هم یتو هم حساب. برمدی باگهیمن د. خب:  از جاش بلند شد و گفت هاموس

  . نرهادتی
  
  ! چاقو؟-
  

  !مرض – هاموس
  
  . راحتالتیخ. خودمشی ذارم پی چاقو مهیباشه حتما . افتادادمی آهان، -
  
  .فعال خدافظ!. ال اله اال اهللا:  گفت  لب با حرصریز
  

 وقت بچه هینه نه از اونجا نرو، :  رفت سمت درِ آشپزخونه که من با هول و وال بهش گفتم ی داشت مهاموس
  !ننتی بیها م

  
 یدرون" هیتازه قض. شده بودی ذره هم عصبانهی.  تکون دادی سمت ِ من و با افسوس سردی چرخهاموس

  .  اومدادمی رو "دنید
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  . لحظه حواسم پرت شدهی د،یببخش:  و گفتم دمی ذره خندهی
  

  !چاقو رو فراموش نکن:  گفت زیدآمی تهدهاموس
  

 به سقف برسه نکهی فاصله گرفت و قبل از انی از زمعی سریلی انجام بده خی ای حرکت پرشنکهی بدون ابعد
  . کامال محو شد

  
 ی نمی کردم اما استرس لعنتی مفیاشتم کارامو رد دفتر نشسته بودم و دی ساعت بود که توکی از شتریب

 کم هی و ومدی بار مهی قهی هم هر ده دقیمعظم. از سورن نبودیذاشت حواسم به کار باشه، چون هنوز خبر
 دمی ترسی طرف هم مهی راحت کرده بود اما از ی کمالموی هاموس خیحرفا. رفتی کرد و میغرغر م

 بهمون یادی قبل که ظاهرا کمک زیدفعه ها. از قبلدتریبشن، بلکم شد دوباره تکرار شی چند روز پیاتفاقا
  !نشد

  
 زنم جواب یبه خونه ش هم که زنگ م. رفت با خودش ببرهادشی رو هم شی سورن گوششبی شانس بد، داز
  . دادینم
  

 گفت تی وارد اتاق شد و با عصبانی معظمی ِ سورن بود که آقاومدنی به کتاب بود اما فکرم مشغول ننگاهم
 سر ِ کارم بذاره قرار ِ امروزو ینجوری خواد ای دونستم می اگه مومد؟ی ماکان؟ دوستت نی شد آقایچ: 

  ! کردمی ممی خودم تنظیبرا
  
  . سر قراررمی من منی ِ بدی کار ِ واجبیلیحاال اگه خ.ومدهی ظاهرا که هنوز ن-
  

  ده؟ی انجام می رو کی جنابعالیاونوقت کارا – یمعظم
  
  . خوام برمی هم نمی ندارم، دادگستریز کار خاص من امرو-
  

  ! ِ ناراحت کردن ِ منو داشته باشهتی که مثل ِ تو و دوستت ظرفدمی کس رو ندچیه!  ماکانیآقا – یمعظم
  
 ازمون ی اگر هم قصورخت،ی به هم رزوی اومد که همه چشی پی چند روز مشکالتنی ای واقعا شرمندم، ول-

  .سر زده ناخواسته بوده
  
  ! کنممی تا من هم برنامه هامو با شما تنظنی مشکل داری کدیشما بفرمائ – یعظمم
  
 ی قراره اتفاق بدی دونستم کیاگه ما م! ادی مشی پییهوی ست،ی مشکل که دست ِ ما نی ولدی ببخش-

  .  . نبودنی که حال و روزمون افتهیبرامون ب
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 اون ی وقتم،یستی نی همکاریدر به ادامه  قاگهی کنم من و شما دیدر هر صورت من فکر م – یمعظم
 هم یهر چند که کار خاص.  چند روزتونو بهتون بدمنی من تا حقوق اشی پنیایدوستتون برگشت هر دو ب

  !نیبرام نکرد
  

حاال درسته ما سه چهار روز !  بهش ندمکی خودمو کنترل کردم که چند تا فحش رکیلی لحظه خاون
احساس کردم چونه زدن و .  داغون بودیاعصابم حساب. میست انجام داد سر کار اما کارمونو درمیومدین

 ری هم گی خوبی کنه، بهونه رونی خواد ما رو بی نداره چون در هر حال می ادهیبحث کردن باهاش فا
  .اورده

  
  .  بودن رو توش گذاشتمزی می که رولمی از وسای سرهی برداشتم و فمویک
  
نه تنها به خاطر اخراج شدنمون . دفترهنی ای ِ من کار توی زندگیله  مسئنی ترتی در حال حاضر کم اهم-

  . م برسمگهی دی راحت به کاراالی تونم با خیالاقل االن م. هم خوشحالمیلی خستم،یناراحت ن
  

 کنم ی استخدام می ِ درست و حسابلی منم دو تا وکد،ی بزرگتون برسی به کارادیبله، شما بفرمائ – یمعظم
  . بدوننی از کارِ حقوقیزی چهیکه حداقل 

  
 و با سادمی وادمی به در رسیوقت. رفتمی کنم تا در ِ ورودی باهاش خدافظنکهی برداشتم و بدون افمویک

  !دستمزدتون هم واسه خودتون، سگ خوردش:  که بشنوه گفتم ی بلند جوریصدا
  

 یدوباره شماره ! دمی شنیم کوچه هم ی رو از توی معظمدادی داد و بیصدا.   اومدم رونی از دفتر بفورا
 برادرش رو ی شماره دهی جواب نمی ست و کسدهی فای بدمی دی سورن رو گرفتم اما وقتیخونه 
  .  دو تا بوق خورد و فورا جواب دادیکی.گرفتم

  
  بله؟ – سامان

  
  . الو، سالم سامان جان-
  

  . سالم – سامان
  
  .  من بهرادم، دوست ِ سورن-
  
   چه خبر؟؟یرچطو:  سرد جواب داد یلیخ
  
 هم به خونه یهر چ. من جا گذاشتهشی هم پلشی دفتر، موباومدهی مزاحمت شدم، سورن امروز ندی ببخش-

  .ی سر بزنهی خونه ش ی برشهی نگرانشم، گفتم زنگ بزنم به تو که اگه میلیخ.دهی زنم جواب نمیش زنگ م
  

 افتاده به هی ای چه بدبختنی دونم اینم. زنم ی سر مهی رمیباشه م. هم دارمدیاتفاقا من کل.  بابایا – سامان
  !جون ِ ما
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  . خبر بدههی به من هم ی دستت درد نکنه، رفت-
  

  .باشه، خدافظ – سامان
  
!  فهممی نملشوی کنم دلی هم فکر میهر چ!ادیمطمئنم که سامان از من بدش م. قطع کردعی گفت و سرنویا

 فقط علتشو ستی نیبی عجزی برام چومد،یز من بدشون م الی دلی که بیی دوران مدرسه بودن کسایالبته تو
  . کنمیدرک نم

  
اصال دوست نداشتم با برادرش رو به رو . دادم خونه ش نرمحی نگران سورن بودم اما ترجنکهی ابا

 ما " گفت ی کردم که می هاموس فکر میهمش به حرفا. خودمیراهمو گرفتم و رفتم سمت خونه .بشم
 زنم، با اون ی مشی سر سورن اومده باشه خودم شخصا هاموس رو آتییگه بالا. " کننی کارمی ذارینم

  !مراقب بودنش
  

 رونی از خونه م بهی دختر همسااروی نی در ِ خونه م بازه، چند لحظه بعد ادمی وارد کوچه شدم دیوقت
 فکر کردم ی چ هرهی اون چند ثانیتو. معلوم بود منتظر ِ منهساد،ی همونجا وادیتا منو د.اومد و درو بست

 خونه یدزد که عمرا طرفا. بابت نگران نبودمنیاما از ا.ومدی نادمی یزی نه چایکه صبح در ِ خونه رو بستم 
  .  روشنهفشیجن هم که تکل. وجود ندارهی دزدی برایزی بشه، چون چداشی من پی
  
  .سالم – گانهی
  
  .  سالم-
  
 دهی جواب نمی کسدمی دی بار هم صداتون زدم وقت در ِ خونه تون بازه، رفتم داخل چنددمیمن د – گانهی

  .رونیدرو بستم و اومدم ب
  

  .ممنون:  کردم گفتم ی درو باز مدی که داشتم با کلی حالدر
  

از چهره تون معلومه که حالتون خوب  : دی من وارد خونه بشم پرسنکهی از چند لحظه سکوت ، قبل از ابعد
   افتاده؟یاتفاق.ستین

  
  .  افتاده باشهیاگرم اتفاق: م  گفتی حوصلگی ببا
  

 با خودم ی ولستی افتاده باشه به شما مربوط نی خواستم بگم اگرم اتفاقیم. حرفمو قطع کردمعی سراما
 کم گوشتش تلخه که اونم مسلما هیفقط . کنمی نکرده که بخوام باهاش تندی خدا کاری بنده نیگفتم ا

  !ستیدست خودش ن
  
  .فتادهی نی نه، اتفاق-
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  . خوشحالمیلیاما من برعکس شما خ).  زدیشخندین. (نی معلومه که ناراحتیول – هگانی
  

  .خب خوش به حالت:  گفتم ی خنثیلی که اصال اعصاب نداشتم خمنم
  
  . درو بستمی حرفچی بدون هو
  

 ساعت می نبایتقر.فقط منتظر تماس سامان بودم. گوشه پرت کردم و نشستمهی فموی خونه که شدم کوارد
  . خورهی داره زنگ ممی گوشدمیه دگذشت ک

  
   بله؟-
  

  .ستی ننجای ای سورنم ولیالو، من االن خونه  – سامان
  
   اونجاست؟؟ی چنشیماش!!  واقعا؟-
  

  !ستی نی خونه رو دنبالش گشتم ولی جایهمه . هم هستنشیآره، ماش – سامان
  
  .  برهنی اومده که مجبور شده بدون ماششی براش پی کاردی شا-
  

 نداره که بهش زنگ ی اگهی از شما دوست دریجسارتا به غ).  ادامه دادزی آمهیکنا!. ( بگمیواال چ – سامان
  م؟یبزن
  

  !ن؟ی پرسیبرادر شماست، از من م:  با لحن خودش گفتم منم
  

  ! گذرونهیبرادر ِ من که هست اما هفت روز ِ هفته رو با شما م – سامان
  
  ! کارش دارهنی ای برای خاصلی البد دل-
  

منم !  هم دارهی اگهی البته اگه دوست دد،ی ش زنگ بزنگهی دی بحث ها به دوستانی ایبهتره به جا – سامان
  .شهی می چنمی گردم تا ببیدنبالش م

  
  . باشه، خدافظ-
  
 د،ی رسی به ذهنم نمی راه چاره اچیه.بدجور کالفه بودم. گوشههی پرت کردم لموی خراب موبای اعصاببا

 باشه که هاموس فتادهی نی هم اصال اتفاقدیشا.  بکنهتی وضعنی واسه ای فکرهی هاموس  بودمدوارمیفقط ام
  !هنوز دست به کار نشده
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 بار به خونه هی ساعت میمنم هر ن. نبودی هفت ِ بعد از ظهر بود اما تا اون موقع از تماس ِ سامان خبرساعت
 سامانو گرفتم که اونم جوابمو یچند بار هم شماره . دادی جواب نمی کسی زدم ولی سورن زنگ می

  .نداد
  

 با خودم فکر یهر چ. کردم تب دارمیهمش حس م! بکشمگاری تونستم سی نمی استرس داشتم که حتانقدر
 افتاده ی اتفاقهی نبود که یشک. رو سر کار بذارههی بقینجوری که استی نی سورن آدمدمی دی کردم میم
  ! کردی میصب نبود بدتر منو عی از هاموس هم خبرنکهیا.
  

  . نرم بهتر باشهیی چه خبره اما حس کردم تنهانمی سورن و ببی داشتم برم خونه قصد
  

  . بعد از هفت هشت تا بوق جواب داد. مسعود رو گرفتمی برداشتم و شماره لمویموبا
  

  بله؟ – مسعود
  
  ؟ییمسعود کجا.  الو سالم-
  

  .سر کار – مسعود
  
 مسعود شی دادم پیهر چند از قبل هم احتمال نم. ستی نششین پ مطمئن شدم که سورگهی که گفت دنویا

  .باشه
  
   سورن؟ی خونه می با هم بریای مگمی م-
  

  . ندارمی مهمونی شو االن کار دارم اصال هم حوصله الی خیبهراد، جون ِ مادرت ب – مسعود
  
  !میزیه سر ِ من بر بی خاکهی می با هم بتوندی شایای برم، گفتم تو هم بیی تونم تنهای آخه من نم-
  

  ن؟ی زدیباز چه گند!  شده؟یچ – مسعود
  
  . ستی نداشی سورن از صبح پ-
  

  ؟ی چیعن ی– مسعود
  
  .  فک کنم گم شده-
  

  ! ابله؟یگی به من منوی ایچرا االن دار – مسعود
  
  . بشهداشی تا غروب پدی فکر کردم شاد،ی ببخش-
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  ! نرفته خونه ش؟یمطمئن – مسعود
  
  .دهی جوابمو نمرمی گی داداشه رو می شماره یبعد از اون هم هر چ.ستی گفت اونجا ن صبح که برادرش-
  

  . رسونمی من خودمو می ساعت صبر کنمی نهی تو نیبب!  گه خورده - مسعود
  
  . باشه، منتظرتم-
  
 کی نزددمی زد و فهممی تک زنگ به گوشهی. و بالخره خودشو رسوندقهی ساعت ِ مسعود شد چهل و پنج دقمین

  . و رفتم دم دردمی کاپشنمو پوشعیسر.ِ خونه ست
  

  . شدمنی و منم فورا سوار ماشدی بعد مسعود رسهی ثانچند
  

  !شمی ممارستانی ِ تی من از دست شما راهگهیچند وقت د:  با حرص گفت مسعود
  

لبته ا!  ِ سر ِ خودمهری هم ززی همه چنکهی باشه، مخصوصا ای دادم که از دستم عصبانی بهش حق مواقعا
  . ناخواسته

  
کاپشنمو دراوردم اما بازم گرمم . بدنم باالتر رفتهی کردم دمای نشستم حس منی ماشی که توی لحظه ااز

  .شهیگرما پدرمو دراورده بود، اونقدر به ستوه اومده بودم که صورتمو چسبوندم به ش.بود
  

  !چته تو؟ – مسعود
  
  . کنهی ممیم داره روان تب هنی طرف، اهی سورن ی هیقض.  از صبح تب دارم-
  

  .ی خوب شینجوری ادی سرده، شارونی بی هوان،یی رو بده پاشهیش – مسعود
  
 نیماش.می وارد شدمی زنگ بزننکهی باز بود و ما بدون ِ ااطیدر ح.میدی سورن رسی زود به خونه یلیخ

  . در خونه هم چند تا کفش بودیجلو. پارک بوداطی حیسورن تو
  

تا چشمش . گذشت و سامان درو برامون باز کردهیچند ثان.می و منتظر شددیه در کوب چند بار محکم بمسعود
پدر .می و وارد شدمی کردی سالم خشک و خالهیما هم اجبارا بهش . اخم هاش رفت تو همیبه ما افتاد حساب

 همشون گرفته و یهاچهره . شناختمشی هم بود که من نمگهی مرد دهیو مادر سورن هم داخل بودن، 
  .دی رسی به نظر میراحت بود، به جز سامان که عصبنا
  

  ! نشد؟ی از سورن خبر؟یوسفی ی شد آقایچ:  سورن گفت ی رو به بابامسعود
  

 گهید.  می سراغشو گرفتمی شناختیاز هر کس که م.  بگم واهللایچ:  گرفته جواب داد یی سورن با صدایبابا
  ! بگردمدی دونم کجا رو بایواقعا نم
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  ! کار کرد؟ی چدیحاال با. ابا بیا – مسعود

  
  .می کنداشی اونجا پدیشا. میری اطراف تماس بگی هامارستانی با بدیبا – یوسفی یآقا

  
 هی خواستم بقی حال نمنیدر ع. چرخهی ِ پام مری داره زنی و زمسمی تونم سر پا وای کردم نمی ماحساس

 سر هم هی دی با" گهی که سامان داره مدمی راه شنی رفتم سمت اتاق و تونی همیمتوجه اون حالت بشن، برا
 انقدر اعصابم داغون بود ح زدم فشارم افتاده باشه چون از صبیحدس م. گوشه نشستمهی. "می بزنیبه آگاه

 نشستم یوقت!  بودی شکرش باقیباز جا.  اومدهنیی کم پاهی کردم تبم یحس م. بخورمیزی رفت چادمیکه 
چند . چرخنی اتاق دارن دورِ سرم ملی و کل ِ وسانیردم زم کی هنوز حس می بهتر شد ولیحالم کم

 هی همون چند لحظه که چشمامو بسته بودم مدام یتو.  برهنیلحظه چشمامو بستم تا بلکم اون حالت از ب
چشمامو باز کردم تا . خرابههی به هی شبیزیچ.  بودی و نامفهومرهی ِ تریتصو.  چشممی جلوومدی مریتصو

  .نمی نبروی اون تصوگهید
  

 اتاق و درو پشت سرش ی مسعود اومد تونی حنیهم. که متوجه شدم حالم بهتر شدهدی نکشیطول
  .  من نشستیاومد و جلو.بست

  
  ؟یخوب – مسعود

  
  ! شد؟یچ.  آره-
  

  . یچیه – مسعود
  
  مسعود؟:  گفتم ی ناراحتبا
  

  ه؟یچ – مسعود
  
  . ِ منهری همش تقص-
  

  ؟ی داریریتو چه تقص – مسعود
  
  .حتما جن ها به خاطر من سورنو بردن. ر سرم، گند زدم خاک ب-
  

   جن ها بردنش؟ی دونیچرند نگو، تو از کجا م – مسعود
  
  . منهریاما تقص.  از کجاستی مهم ن-
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مسعود هم . نداشتی ادهیاونجا موندن فا. رونیاز جام بلند شدم که برم ب. سکوت برقرار شدهی ثانچند
 و البته زیدآمی بعد با لحن تهدرون،ی لحظه نگهم داشت تا نذاره برم ب چندیهمراه من بلند شد اما برا

  ! های حرفا نزننی ازنای ای وقت جلوهیبهراد، :  گفت یمهربون
  
   کدوم حرفا؟-
  

 بندازن گردن ِ وی گردن همه چی هم دنبال ِ بهونه مینجوری همنایا.  حرفانی ِ منه و اری تقصنکهیا – مسعود
  .رهیممکنه پاچه تو بگ. ن سگه سگه سامان االاروی نیا.تو
  
  .گمی باشه نم-
  
 رفع گهیخب، ما د:  سمت ِ در آپارتمان مسعود گفت می رفتی ممی که داشتیدر حال.می اومدرونی اتاق باز

  .دی بذارانی شد حتما ما رو هم در جریاگه خبر.می کنیزحمت م
  

 طرف خودش و دی ذره کشهیست منو گرفت  داد بود اومد سمت مون و دهی لحظه سامان که به اُپن تکنیهم
  !میکجا؟ در خدمت باش: گفت 

  
  !خدمت از ماست:  گفت ی جدیلی سمت خودش و خدی دستمو گرفت کشیکی مسعود اون بعد

  
 همه مونو راحت الی سورن کجاست، بگو و خی دونی دونم تو می من که من،یبب:  رو به من گفت سامان

  .کن
  
  ! دونمی نه به خدا من نم-
  

 گم و ی کجا بردستی حاال هم معلوم ن،ی ناکارش کردی که زدشبیاون از پر:  بلند گفت ی با صداسامان
  !یگورش کرد

  
  . زد بهرادو ناکار کردی برادر جنابعالشبی پریشرمنده ول – مسعود

  
  !دی بگدی خوای می چگهی ددی نگنویا. آره:  گفت زی آمهی کناسامان

  
  ! رو کنی داری اگه مدرک؟هیحاال حرف حساب تو چ – مسعود

  
  .شهی مدای کردم مدرک هم پتی رسما ازتون شکایفردا وقت – سامان

  
اما مشخص .نمی بتونم هاموسو ببدی خواستم از اونجا برم تا شای فقط مگه،ی می برام مهم نبود سامان چاصال

 یه رو گفت مسعود کم سامان اون جملنکهیبعد از ا.  شدهی سامان عصبانی خرده از حرفاهیبود که مسعود 
  . خواد بخوری دلت میهر گه: هلش داد و گفت 
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 به سمت مسعود زیدآمی و انگشت اشاره رو تهد"حرف دهنتو بفهم":  گفت تی هم با عصبانسامان
 از جاش بلند شد و اومد یوسفی یآقا. دست ِ سامان و دوباره هلش دادیمسعود هم محکم زد رو.گرفت

  .رهی باال بگنی از اشتریاشون بسمت سامان تا نذاره دعو
  

 یاحتماال سامان م. دادی داد، مسعود هم متقابال جوابشو می گفت و فحش می می وری دری هسامان
 ی اتفاقنی همچادی بدش نمادی کنه اما من حس کردم مسعود زی تونه با مسعود کتک کاریدونست که نم

بس :  عقب و گفتم دمشی کشیمسعودو گرفتم ، کم دست ِ نی همیبرا. و بزنه سامانو چپ و راست کنهفتهیب
  . ِ منهری تو رو خدا، اصن تقصدیکن
  

  !ستی ِ تو نرینه تقص:  گفت ی منو آروم هل داد و با همون لحن عصبانمسعود
  

 بود کینزد. ومدی رقمه کوتاه نمچیه. رونی بارمی خواهش و تمنا تونستم مسعودو از اونجا بی با کلآخرش
  ! و پار کنهبزنه پسره رو لت

  
 کنم اما قبول یالبته من بهش گفتم بذاره من رانندگ. و مسعود پشت ِ فرمون نشستمی شدنی ماشسوار
 به دمی ترسیمنم همش م. ودی خونش درنمی زدی گفت،کارد می هم نمیچیه.  بود ی عصبیلیخ.نکرد

 یحساب.نم باال رفته بدی کردم دمایبازم حس م. بشهی اونا زدم، از دستم عصبانی که جلویخاطر حرف
 خوب ادی حالم زدیشانس اوردم مسعود فهم.نیی پادمی رو تا ته کششهی شنیداغ کرده بودم به خاطر هم

  . گرفتی هم از من می حالهی وگرنه ستین
  

  ؟یری میکجا دار : دمیپرس.میستی من نی ِ خونه ری که گذشت متوجه شدم تو مسقهی سه دقدو
  

  . خودمیخونه . خونه – مسعود
  
  ! بشهی خبردی خودم باشم، شای خونه دی من امشب حتما با-
  

  . که گفتمنیهم – مسعود
  
  .  منی ول-
  

  !یدی که شننیهم:  حرفمو قطع کرد عیسر
  
 ادهی پنیمسعود از ماش.میدی گذشت و بالخره رسقهیچند دق!  نزنمی حرفگهی دادم دحی ترجتی اون وضعبا

 دارن الی عمو محمد و عهد و عدمی بودم که از دور دنی ماشیهنوز تو رو باز کنه اما من نگیشد تا در ِ پارک
  ! فرار بودی برایفرصت خوب.  کنمکی شدم تا باهاشون سالم علادهی پنیاز ماش. مسعودی سمت خونه انیم
  

 نوی ماشعیسر. پارک کنمنوی مسعود همراه اونا رفت باال و از من خواست تا ماش،ی از سالم و احوالپرسبعد
 وارد خونه بشم ، از همونجا نکهیبدون ِ ا. رو برام باز گذاشته بودنیدرِ ورود. و رفتم باالنگی پارکیوزدم ت

  . دری بعد اومد جلوهیچند ثان.مسعودو صدا زدم
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  .رمی مگهیخب مسعود، من د:  رو بهش دادم و گفتم چییسو

  
  .رنی و مننی شی ساعت ممی ننای تو، اایکجا؟ ب – مسعود

  
  . رو ندارمی رو خدا، من االن اصال حوصله سر و صدا و شلوغ توالی خی ب-
  

  .نیی چند پله رفتم پاعی و سردمی و نذاره برم که من زرنگ جنبرهی خواست دستمو بگی ممسعود
  

  !ادی سرت میی بالهی اونجا یریابله، م – مسعود
  
  .دمی محی اونو ترجی ولدی ببخش-
  

 مسعود دمی رفتم و خودمو به در ساختمون رسوندم که شننییپا مونده رو هم ی باقی اون چند تا پله فورا
  ! کنمی ت مکهی تکهی اونجا تامیبهراد به خدا امشب م:  بلند گفت یبا صدا

  
 چون فکرم مشغول بود متوجه دمی تا به خونه برسم، شادی طول نکشادی رفتم اما زادهی راهو پی همه نکهی ابا

  . گذر زمان نشدم
  
همش . شدمی هالک میداشتم از تشنگ. آب خوردمی آشپزخونه و کلی رفتم تومدی رسنکهی محض ابه

 ادی بواری اگه از دی خورم ،حتی از ظاهر شدنش جا نمگهیمطمئن بودم د.  ادیمنتظر بودم هاموس ب
 ی حوصله نداشتم برم توگهی بار دنیا. اتاق و از داخل کشو، چاقو ضامن دارمو برداشتمیرفتم تو.تو
 هی شلوارم تا بی جیچاقو رو گذاشتم تو. تخت گذاشتمی کنار تخت نشستم و سرمو رون،ی زمیرو. ییرایپذ

  . شانس که ندارم من! وقت ناخواسته ازم دور نشه و دستم بمونه تو پوست گردو
  
.  شدنی تر منی گذشت پلک هام سنگی میهر چ. خسته بودم اما دوست نداشتم بخوابمیلی خنکهی ابا

 برد ی خودم بخوام داشت خوابم منکهیبدون ِ ا. حواسم کامال به دور و برم بودیل زدم ویداشتم چرت م
 تخت یوسرمو از ر. سر جاشادیاون صدا باعث شد حواسم ب. صدا شدمهی لحظه متوجه ِ هی یکه برا

مثل . بعد دوباره اون صدا تکرار شدهیچند ثان. دادمی گوش مطیبرنداشته بودم، فقط داشتم با دقت به مح
 ی به جز من توگهی نفر دهی لحظه بود که متوجه شدم نیهم. ضربه بزنهواری با انگشت به دی بود که کسنیا

فورا از جام بلند شدم و دستمو . شدی مکی که داشت بهم نزددمی شنی قدم هاشو به وضوح میصدا.اتاقه
ر از پشت محکم دستامو  نفهی بود که دهیهنوز دستم به چاقو نرس.ارمی برونی تا چاقو رو ببمیبردم سمت ج

 ی منو مشتری بنی و انمی تونستم چهره شو ببی وجه نمچیمنو محکم چسبونده بود به خودش ،به ه.گرفت
  !شمی کشته میعی به طرز فجنکهی اای شمی رو به رو محشتناک وی چهره هی با ای کردم االن یحس م. ترسوند

  
  !نممن چاقو دارم، مجبورم نکن ازش استفاده ک:  گفتم بهش

  
 فاصله گرفت ی خودمو با کمی چاقوهویبعد .  از دستاش گرفتهیکی لحظه حس کردم هر دو دستمه با نیهم

  . گردنمریز
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  !مجبورم نکن ازش استفاده کنم!  منه؟ی چاقونکهیا ، ا:  گفتم ی لحن مسخره ابا
  

  ! ِ دوستت؟شی پی بری خوایم:  و گفت نی زمی رو انداخت روچاقو
  

 حرف از سورن یوقت. و البته جوونیکامال عاد.  کردم صداش اصال ترسناک نبودیفکر م که یزی چبرعکس
   کجاست؟ی دونیتو م:  گفتم دوارانهی فراموش کردم و امزوی همه چگهیشد د

  
  .ششی تونم ببرمت پیمن م:  گفت آروم

  
 دستمو گرفته ی کردم کسی حس نمگهید.دمی دبهی مکان غرهی ی که خودمو تودی طول نکششتری بهی ثانکی

چاقومو با خودش .  نبودیاز چاقوم هم خبر. بودواری ددمی که دیزی اما تنها چدمیفورا به عقب چرخ.باشه
  !برده بود

  
 چیه.  خرابه باشهومدیبه نظر م. بودیاتاقِ درب و داغون.  بودمی کاهگلیوارهای با دکی اتاق تارهی ی تومن
تنها منبع نور، نور ِ .  ِ کهنه هم داشتی چوبی در و پنجره هی. بودیکف اتاق خاک. اتاق نبودی توی الهیوس

 کردم پسره بهم کلک یحس م. نبودتاق ای از من توری کس غچیه.ماه بود که از پنجره وارد اتاق شده بود
  ! بود، نه سورنیزده چون نه از خودش خبر

  
هنوز از اون .  کنمدای سورن رو پ گرفتم از اتاق خارج بشم تامیتصم. نداشتی ادهی اون اتاق فای توموندن
 ی ِ مسعود بودم هوا کامال ابرشی پنی ماشی که توشی پقهی افتاد چند دقادمی بودم که ومدهی نرونیاتاق ب

 گهی کردم هوا هم دیحس م.  بودیاما اون لحظه آسمون کامال مهتاب.قبلش هم بارون اومده بود. بود
  ! سازنی نمی گلیمال هم که خونه ها شیتو.  گرم تر از قبلهیلیرطوبت نداره و خ

  
 باشم، یی تونستم هر جایم.  بهم وارد شدی فکر استرس بدنیبا ا.ستمی قائمشهر نی مطمئن شدم که توبایتقر
 یتو. بزرگ شدماطی حهی اومدم و وارد رونیاز اون اتاق ب!  تونستم برگردم خونهی دونستم چطور مینم

 ی ِ آبرینه ش!  بودی خال ِیخال.  ازش استفاده کنن وجود نداشت که آدما بتوننی الهی وسچی هاطیاون ح
  ! بودشی سال پستی دویانگار اون خونه مال آدما. یداشت، نه باغچه و درخت

  
 دهی دشی به نور آتهی شبی اتاق بود که از پنجره ش نورهی ،یمی قدی چهار پنج تا پله ی باالاطی طرف حاون

ممکن بود با هر !  نهای دونستم برم سمت ِ اون اتاق ینم. مردد بودم.راغ چهیمثه نور .  بودفینور ضع.شدیم
 آدم هی نکهی ادی گرفتم برم اونجا به اممی با خودم کلنجار رفتم و بالخره تصمهیچند ثان.  رو به رو بشمیزیچ
 یرکتم اراد حنیالبته ا.  کردمیمدام هم اطرافمو نگاه م.خودمو به پله ها رسوندم و ازشون باال رفتم.نمیبب

  . بشهکی از پشت بهم نزدیکی دمی ترسیهمش م! نبود
  

 مطمئن شدم که اونجا یی جوراهی اتاق تی ِ وضعدنیبا د. انداختمی پشت پنجره و به داخل اتاق نگاهرفتم
 فرش هی نی زمیرو.دمی رسی به نظر میمی اونجا نبود و همشون هم قدیادی زلیوسا. کنهی میآدم زندگ

 متوجه شدم هوی. ود بی چراغ نفتهی ی کرسیرو. گذاشته بودنکی ِ کوچی کرسهیتاق هم پهن بود و وسط ا
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 تونستم ینه م. سرش انداخته بودی پتو روهی نشسته اما پشتش به من بود و انگار ی نفر هم کنار کرسهی
  .  و نه دستاشونمیصورتشو بب

  
 نی کردم با ایحس م.جره زدم پنی شهی آروم چند ضربه به شیلی توجهش رو جلب کنم خنکهی ایبرا

 نه تنها جا نخورد، با همون حالت سر جاش نشسته بود و ی به خودش بده ولیحرکت من ِ جا بخوره و تکون
در . حرکت بودی بار محکم تر اما باز هم بنیدوباره به پنجره ضربه زدم، ا. کردی هم نمی حرکتنیکوچکتر

ضربات . اتاق رسوندم و چند بار بهش ضربه زدمی چوب که همش حواسم به اطراف بود خودمو به در ِیحال
با .  آروم هل دادم و به داخل اتاق و اون شخص نگاه کردمیلیدرو خ. باز بشهیمن باعث شد که در کم

  .نه درو باز کرده بودم باز هم برنگشت تا بهم نگاه کبای تقرنکهیا
  

ممکن بود آدم . نداشتمی اگهی دیچاره  مشکوک بود اما من هم یلی خاروی.  افتاده بودمری گیبدجور
 تا طرفو متوجه خودم "دی ببخش"وارد اتاق شدم و آروم گفتم !  بگه کجامنکهی اایباشه و بتونه کمکم کنه 

 کی نزدارویکم کم به .دمی رو ندی اگهیکس د.  انداختمیبه دور و برم نگاه. هم نبودالشی ِ خنیع. کنم
 ی رفت و پتو رونی ِپتو بود از بری که زیکه دستم بهش خورد جسم نیهم.شدم و دستمو سمتش دراز کردم

 یلیخ. اون صحنه قلبم شروع کرد به تند تند زدندنیبا د!  نبودرشی کس زچی هگهیانگار که د.  افتادنیزم
فورا خودمو . اون خونه بمونمی هم توگهی دی هیه ثانی خواستم ینم.دمی دورونی بلند شدم و از اتاق بعیسر

 گهی اون اتاق انداختم اما دی به پنجره ی نگاه کوتاهامی برونی از اونجا بنکهی رسوندم ، قبل از ااطیحبه در 
  . در کار نبودینور

  
 ی سمتهی یشانس.  برمی دونستم کدوم طرفینم. شدمی گلیوارهای با دکی تاری کوچه هی وارد بالفاصله

 ِ ی چوبیهمشون پنجره ها.رابه و متروکه بودن بود که خیی کوچه، خونه هایتو.رو گرفتم و راه افتادم
 مکان شباهت اون.دمی دی نمیزی چیاهی کردم جز سی به داخل شون نگاه می داشتن و وقتشهیبدون ِ ش

  . باشهیی تونست هر جای خب میول.  به ارگ ِ بم داشتادیز
  

.  از نظرم گذشتهی چند ثانی مکان برانی اری سورن تصوی خونه ی افتاد توادمی لحظه بود که نیهم
 دی ِ ناپدلیفقط دل.وردهی منو اونجا نلی دلی باروی شدم که سورن همون اطرافه و احتماال اون دواریام

 حداقل ای موند ی خواست بهم کمک کنه خودش هم باهام میاگه واقعا م!  کردمیشدن ِ خودشو درک نم
  ! بردیچاقومو نم

  
به خاطر . چند بار صداش زدمنی همی کرده بود و برامدواری امی سورن اون اطرافه حسابنکهی ِ افکر
  .دمی شنی خودمو می بودن ِ اونجا انعکاس صدایخال

  
من تو قسمت ِ .ومدی سمت منیداشت به ا. نفر وارد کوچه شدهی چند متر اون طرف تر، دمی دنی حنیهم
آهسته .روشن شده بود رفت که با نور مهتاب ی راه میی کوچه بودم و برعکس ِ من اون شخص از جاکیتار

 بمونم حرکت ی گرفتم همونجا بمیتصم.شدی تر مکیهر لحظه نزد.دهی کردم منو ندیحس م.  زدیقدم م
 یلیقد ِ خ.نمی تونستم چهره شو ببی گذشت راحت تر میهر لحظه که م. و متوجه ِ من نشهارمیبلکم شانس ب

 ی مین به خاطر نور ِ کم مشک هم مدیشا.  بوددهی پوشی و گشادی مشکی داشت ، لباس هایبلند
 بود اما مطمئن بودم شده فی و کثیانگار صورتش با زغال خط خط. بوداهی سکهی تهیموهاش هم .دمشونید
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 ی شو میدی که سفی زاغ ِ مشکی قسمت ِ صورتش چشماش بود، چشمانیفک کنم بدتر.دهیپوستش سف
  ! بدمصیتونستم از اون فاصله تشخ

  
 یوقت. رفتیفقط شانس اورده بودم که داشت از اونور ِ کوچه راه م. دی رسی کم کم داشت به من مگهید

 دمی دیمن داشتم به وضوح اونو م. شدهرهی که من بودم خی شد سرعتشو کمتر کرد و به سمتکیبه من نزد
 یمنم سع. سمتنی ابه زل زده بود شی درشت ِ مشکیبا اون چشما! نهی کردم اون منو نبی خدا خدا میو ه

خوشبختانه اون . کردم االنِ که سکته کنمی که حس مزدی تند میقلبم به قدر.دم اصال تکون نخورم کریم
 سمت نی لحظه که از کوچه خارج شد چشمش به انیفرد توقف نکرد و به راهش ادامه داد اما تا آخر

 تا ضربان دمی کشقی صبر کردم و چند تا نفس عمیکم. بکشمی از نظرم دور شد تونستم نفس راحتیوقت.بود
  . برگردهیقلبم به حالت عاد

  
 یخدا رو شکر کردم که تا اون لحظه اتفاق. کنمدای که گذشت دوباره راه افتادم تا سورن رو پهی ثانچند

 کنه و از دای بود که هاموس زودتر ما رو پنیآرزوم ا.  کشته بشم کم نبودنکهیاحتمال ا. بودفتادهیبرام ن
  . ببرهنجایا

  
 ادی صدامو بشنوه و بی اگهی که کس ددمی ترسنی از ایه سورن رو صدا بزنم ول خواستم دوباریم

 پوش اهی از من، اون مرد سی چند سانتی در فاصله دمی بندازم که دیبرگشتم تا به دور و برم نگاه.سراغم
 یدی تونستم سفی می به راحتیکی اون تاریتو!  به من زل زدهاهشی درشت و سی و با اون چشماستادهیا

 از جام عیسر.  افتادمنی زمی هول شدم که عقب عقب رفتم و روی ِ اون مرد به قدردنیبا د.نمیچشمامو بب
  . تونستم از اونجا دور شدمی و تا مدنیبلند شدم و با تمام توان شروع کردم به دو

  
مرد دور  دونستم که دو سه کوچه از اون ی حال منی به هم بودن اما با اهی اون محل شبی کوچه های همه
 از ری کس از غچیه. شده بودالی خی از قرار ِ معلوم بی کنه ولبمی تعقی تونست به راحتیاون مرد م.شدم

  .من اونجا نبود
  
 خودم ی نفس های به جز صدایکی اون تاریتو.شدی بودم که قلبم داشت از جا کنده مدهی ترسی قدربه

 هی یمعلوم بود تو.دی وزی ذره هم باد نمهی یتهمه جا در سکون ِ کامل بود،ح.دمی شنی نمی اگهی دیصدا
 ذره دلم هی ل که حداقدمی شنی رو هم نمی حشره ای حتای وونی حچی هی هستم اما صدایی روستاطیمح

  !خوش باشه
  

 واری بودم دو تا دستادهی که توش ایکوچه ا. ! نهایسورن رو صدا بزنم !  راستای بودم برم سمت چپ مونده
  . کردمی احساس ترس مقایعم.دون در و پنجره داشت بیِ طوالنیِ کاهگل

  
 بود زی رنکهیبا ا. از پشت بهم خوردکی سنگ ِ کوچهی برم که حس کردم ی کردم کدوم طرفی فکر مداشتم

 مرد هی دمید. افتادواری دیبرگشتم و به پشتم نگاه کردم که چشمم به باال.اما کامال متوجه برخوردش شدم
با .  جا خوردمی حسابمرد ِ اون دنیبا د. کنهی و داره به من نگاه مدهی کش درازواری دی پوش رودیسف

 نی عقب رفتم و با ترس و لرز به ایکم.دمی دی خالقی خونه ی ِ که توی همون جندمیهمون نگاه اول فهم
  . دور و برم نگاه کردم
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  !؟یچرا تو همه جا هست:  داد و گفت هی سرش تکری دستشو زیالی خی جن با باون
  
  .ومدمی بار به خواست خودم ننیا:  زور آب دهنمو قورت دادم و گفتم به
  
 نجایامشب ا:  داد گفت ی هوا تابش می توی که با خونسردی کرد و درحالزونی آوواری از پاهاشو از دیکی
  ؟ی اومدی چجورنجا؟ی تو رو اورده ای کنمیبگو بب.  مشکوکهی هست، همه چیی خبراهی
  
  !.  افتادمری گی دونم حسابیفقط م. دونمیاستش خودمم نمر. هی داستانش طوالن-
  

 زنه ی رفتم، مطمئن بودم االن میمنم از ترس همش عقب عقب م.سادی و جلوم وادی پرنیی پاواری از دجن
  . کنمی خوام کارِتو تالفیفقط م. ندارمتینترس، کار:  که گفت ارهیدخلمو م

  
   کدوم کار؟-
  
 کرده ی منو زخمی از بچه هایکی کردم چون دخترشون، ی متیاذ من اون خانواده و دخترشونو -

   ببرمت؟نجای از ای خوایحاال م. منم خوب شدی تو رو که خوندن حال ِ بچه یدعاها.بود
  
تو . براش افتاده باشهی ترسم اتفاقیم.نجای اوردنش ایعنی. نجاستیفک کنم دوستم هم ا.  دونمی نم-
  !ش؟یدیند
  

 دوست دیشا.نجای رو اوردن ایکی که دمی شنبهی از چند تا غری اما اتفاقدمیه ند رو کیکس – فکر کرد یکم
  . تو باشه

  
  ؟ی کنداشی پی تونی م-
  
حتما . بهی غری پر شده بود از جن هانجایامروز ا! ارمشی کنم اجازه بدن با خودم بی فکر نمی آره، ول-

  !یومدی مدیانب. خُدعه ستهی هم نجای تو رو اوردن انکهیا.همونا مواظبشن
  
  ! سراغم؟انی پس چرا االن نمنجای اگه اونا منو اوردن ا-
  
  نجا؟ی اورد ایتو رو ک! بهی منم عجیبرا.  دونمی نم-
  
فقط .  که موهاش بورهدهی گفت دی از دوستام میکی.  پسر ِ جوونهی. دمی فقط صداشو شندمش،ی من ند-

  . دونمی منویهم
  
  . شناسم ی مشخصات نمنی رو با ایکس.   نه-
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 تونست بره و ی نمییاون جن تنها. بهم گفته بودنویهاموس قبال ا. ادهی بودم تعداد ِ اون جن ها زمطمئن
خودم هم که کال جرئتش رو نداشتم برم و . بودادی جفت شون کشته بشن زنکهی احتمال ااره،یسورن رو ب

  . .دی به ذهنم رسزی چهیاون لحظه فقط .باهاشون رو به رو بشم
  

  !؟ی شناسیتو هاموس رو م:  گفتم عیسر
  
  ! شناسنشی آره خب، همه م-
  
  .  افتادمری گیبهش بگو که حساب! نجا؟ی اشیاری و بی کنداشی پی تونی م-
  
  .ارمشی و مرمی االن منیهم. ستی نی آره، کار سخت-
  
   کار کنم؟ی من چی برگردی تا وقت-
  
  .میمون تا ما برگرد جا بنیهم. کشهی طول نمادی ز،ی کنی کارستی الزم ن-
  
با رفتنش دوباره سکوت حاکم شد و . رسوندواری و خودشو به اون سمت ِ دواری دی رودی پرعی سریلیخ

  .حس ترس منم هم برگشت
  

 لحظه حس کردم نیهم. بودیعی طبری و غی ناگهانیلیوزش باد خ. کرددنی بعد، باد شروع به وزهی ثانچند
 همراه با باد شروع شده قای مثل پچ پچ که دقییصداها.نوم شی باد می از صداری غییدارم صداها

 ی فقط صداگهی در بانی شدن اما اشتری بعد صداها بیلحظه ا. با باد هم صدا شده بودنیانگار افراد.بود
  .شنی مکی دارن به من نزدیادی زی بود که عده نیمثل ا.  دمی چند نفر رو شنی پایصدا.پچ پچ نبود

  
 گهی اون صداها ددنیبا شن. پاهاشون رو بشنومری ها ززهی خرد شدن سنگ ریدا تونستم صی وضوح مبه

 قدم ها رو پشت سرم ی رفتم باز هم صدایهر قدر جلوتر م. و فورا از اونجا دور شدمارمینتونستم طاقت ب
 بی عجدنی رسی نمهم بنکهی اما اانی من می کردم اونا هم دارن پا به پای بود که حس میطور.دمی شنیم
  !ودب

  
 خواستن ی که اون صداها مدمیتازه فهم.دمی بن بست دی کوچه هی ی خودمو تونکهی جلو رفتم تا ااونقدر

!  هم نداشتمی بود که راه فرارنی ایبدبخت. شدنی تر مکیصداها هر لحظه نزد.منو به اون کوچه بکشونن
 دی با ترس و تردوخونه رفتم سمت اون .شدی ازش خارج میفی افتاد که نور ضعی چشمم به پنجره اهوی

  . به داخلش انداختمینگاه
  
 خودمو به یفور. بودندهیصداها منو به طرف سورن کش. درنگ وارد خونه شدمی ِ اون صحنه بدنی دبا

 یاصال نم. بودی خونی افتاده بود و دماغش هم کمنی زمیسورن رو.سورن رسوندم و کنارش نشستم
 گردنش دمی پام بذارم اما ترسیخواستم بلندش کنم سرشو رو یم. زمی به سرم بری چه خاکدیدونستم با

 دیآروم با دست به صورتش زدم و صداش کردم تا شا. بدتر بشهتشی حرکت وضعنی باشه و با ادهی دبیآس
  . بوددهی فای بار صداش زدم اما بنیچند. بشهداریب
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 متوجه شدم که هوی. برهی مانجی رسه و ما رو از ای دادم که االن هاموس می میدواری به خودم امهمش

 هی دمی آن دهی به در انداختم که یسرمو بلند کردم و نگاه. هست، نه از اون صداهای نه از باد خبرگهید
 کنار عیاونقدر سر. کردی ما رو تماشا میمکی که داشت قاد،انگاری سرشو از کنار در دزدعی سریلینفر خ

 شتریهر لحظه استرسم ب. شدهمی قاواری پشت ِ اون د دونستمیفقط م. نمیرفت که نتونستم صورتشو بب
 قایدق. باهام نداشتنیادی زیصداها فاصله .دمی رو شنیزی ری پچ پچ و خنده های بعد صداهیچند ثان.شدیم

  .دنی رسی ِ رو به روم به گوش مواریاز پشت ِ د
  

 کار نی هر چند اد،ی رسی اما زورم نمرونی خواست سورن رو با خودم بردارم و از اونجا ببرم بی مدلم
  ! بود هم زورشونشتری هم نداشت، اونا هم تعدادشون بی ادهیفا
  

 یهر لحظه که م.شنی مکی عده دارن بهم نزدهی کردم یحس م. کنمداری کردم سورن رو بی سعهمچنان
 مطمئن شده گهید.ومدی منیی هوا هم داشت پایهمزمان دما. کردمی حس مشتریگذشت حضورشون رو ب

 یصدا.شد نفر وارد اتاق هیحواسم به سورن بود که کامال حس کردم . ندارنیادی زیه باهام فاصله بودم ک
 بلند و ی بلند و موهایهر دو قد.سادنی در وای دو نفر جلودمیسرمو بلند کردم و د.دمیقدم هاشو شن

درشت و از حدقه  ی بلند و چشم هاشی نی بود، با دندون هایلباس هاشون سر تا پا مشک. داشتنی ادهیژول
 سادهی در وای جلوی اونا همونجوراما بسم اهللا گفتم هی. ِ اون دو نفر تا مرز سکته رفتمدنیبا د. زدهرونیب

 یاالن م. دمی دی سورن بودم و اون صحنه رو نمی بود که جانیآرزوم ا. کردنیبودن و به ما نگاه م
  !فهمم خدا چقد سورنو دوس داره

  
 که انگار ومدنی به سمت ِ من میجور.انی اون دو نفر دارن به طرف من مدمید نگذشته بود که ی اهیثان

بالخره به من .نمی تونستم پاهاشونو ببی لباس هاشون نمیبه خاطر بلند. خورنی سر منی زمیدارن رو
 گرفتن که ذره کم محیدستامو به قدر. بلندم کردننی از دستامو گرفتن و از زمیکی و هر کدوم دنیرس

  . شدممی فرار تقال کنم و زود تسلیتونستم برا هم نیا
  

 ی راحت بود که اونا نسبت به سورن بالمی افتاده بودم اما خری گنکهی و با امی شدی از اتاق خارج ممیداشت
 خواهش و تمنا و التماس ی اون دو نفر کلی براهی اون چند ثانیتو. بودی شکرش باقیجا. توجه بودن
 هم دیشا!.  کردنی نمرک بود که خواهش و التماس رو دی شون جورعتیار طبانگ. بوددهی فایکردم اما ب
  . دادنی نشون نمی عکس العملچی چون هدنی شنی منو نمیاصال صدا

  
 دارن با هم حرف یادی زی عده هیمشخص بود که .دی رسی به گوش می همهمه ای جلوتر از ما صدایکم

 معلوم ی نورای چراغ چیه.نمی محو ببیی هاهی شکل سا تونستم اون مردم رو بهیاز اون فاصله م. زننیم
 به شکل همون دو نفر شترشونیب. دمی از اون جن ها دیادی زی عده نی که خودم رو بدی نکشیطول.نبود

  .بودن
  

قلبم . کردمی کم کم از فرط ترس داشتم غش مگهید. نبودیاز هاموس هم که خبر.  نداشتم کارم تمومهشک
 دهی شنکی خنده هاشون از دور و نزدیصدا.زدی می آهسته تر از حالت عادیلیخ. دی تپی تند نمگهیهم د

  .  .دمی شنی هم من اشتباه مدی دونم، شاینم. ومدی مهی گری وقتا هم صدایبعض.شدیم
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 هم از سر ِ تیبا حرکت ِ اونا، جمع. که دست ِ منو گرفته بودن، شروع به راه رفتن کردنی اون دو نفردوباره
 چاه هی ی باالقای متوجه شدم دقهوی.سادمی و ناگهان اون دو نفر وامی جلوتر رفتیکم. رفتنیار مراه ما کن

 هر ی دست اون دو نفر خالص کنم ولز کردم خودمو ای با تمام توانم سعهی چهی قضدمی فهمیوقت.میسادیوا
 شد و شروع کردم  که طاقتم تمومی دادم جوری کردم اونا هم دستمو محکم تر فشار می تالش مشتری بیچ

  ! من اونا هم ساکت شده بودنیجالبه که با سر و صدا. و فحش دادندادیبه داد و ب
  

 شون به اون دو نفر یکیمتوجه شدم که . کردنی دور چاه حلقه زده بودن و به من نگاه میادی زی عده
 چاه بودم و پاهام ی دهانه ی تر شدن و من کامال روکی اون فرد به چاه نزدی کرد و با اشاره یاشاره ا

  . هوا بودیرو
  

 نی که به ای اون کسدمی شده بودم که ددی ناامزیاز همه چ. ندارهی ادهی تقال کردن فاگهی کردم داحساس
  ". دیصبر کن":  داد گفت یدو نفر دستور م

  
 یکی  اوندیبر": فورا ادامه داد اروی لب خدا رو شکر کردم که اون ری راحت شد و زالمی لحظه خهی یبرا

  ."دیاریرو هم ب
  
 جمله نی از قصد اارویحتم داشتم اون .شدی بدتر متیهر لحظه وضع.  جمله اعصابم داغون شدنی ادنی شنبا

  . کنهیرو به زبون ِ ما گفت تا منو عصب
  
 هم که یاون دو نفر.رنی دور چاه دارن عقب عقب متی جمعدمی منتظر اوردن ِ سورن بودم که دیدی ناامبا

بعد احساس کردم که . بودننی زمی پاهام روگهید.می عقب رفتن و از چاه فاصله گرفتی بودم کممنو گرفته
 و دمیچرخ. شده بودمجی گیحساب.رنی گیفشار دستشون هم کم شد و اون دو نفر هم دارن از من فاصله م

 نکهی تا اهی دور شدنشون چنی الی دونستم دلینم. از من دور شده بودنی کمتیجمع.به اطرافم نگاه کردم
با دقت بهش نگاه .ومدی شدم که داشت به سمت من منی زمی رویاهی موج ِ سیمتوجه حرکت ِ آهسته 

  !هیچ اهی اوردم اون موج ِ سی کردم سر در نمی نگاه میهر چ.کردم
  
 اه،ی اون موج سدمی که گذشت فهمیکم. شدنی مکی و به من نزددنی خزی منی زمی داشتن روییزایچ

اون مارها انقدر .شنی مکی خزن و به من نزدی منی زمی رنگ هستن که دارن رواهیمار ِ س یادیتعداد ز
 شدن کی بهم نزدی حدهی بود که مارها تا نی شدن که دور و برمو کامال احاطه کردن اما جالب اکیبهم نزد

 ب،ی عجی من و اون جن هانِیمارها ب. فاصله شونو باهام حفظ کردنکی کوچی رهی داهی یو به اندازه 
  .شدی مدهی پچ پچ شون شنی خوردن و فقط صدای از جاشون تکون نمگهیجن ها هم د.  شده بودنلیحا
  
 کی ارتش دارن بهمون نزدهی بود که نیمثل ا.دی رسی به گوش می محکمی قدم های اطرافم صدااز
 کنار تا دیبر :  که گفتدمی هاموس رو شنی بودن کنار رفتن و صداسادهی که جلوم وایتیکم کم جمع.شنیم

  . ِ ماشی پادیبهراد ب
  

 بالخره هاموس نکهی جلو رفتم تا ایاون راهو گرفتم و کم. باز شدیکی ِ مارها راه ِ کوچنی لحظه از بنیهم
 پشت سر و اطرافش یادیافراد ز!  بودری گششی که کارم پفیدوست داشتم کله شو بکنم، اما ح.دمیرو د

 ی بود و تنها منبع ِ نور، مهتاب بود اما چهره هاشون رو راحت مکیتار هوا نکهی رغم ایعل. بودنستادهیا
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 نیهم. زدی به زرد میرنگ پوستشون تا حدود. داشتنی و شفافی گندمیهمشون پوست ها. نمیتونستم بب
 هم داشت با حالت ی قد بلندترهی که نسبت به بقبی و غربی عجی از اون جن هایکی دمیکه به هاموس رس

 دی رسی به نظر می عصبی که حسابی حالرهاموس هم د. گفتیزی چیومد و به زبون عرب جلو ایعصبان
  . اون جن فرستادی برای جوابی به زبون عربد،ی عقب کشیمنو کم

  
 که هاموس یحالت. رو اوردی که هاموس اسم امام علدمی اما شنگنی به هم می دونستم دارن چی نمقیدق

 دمی که ددی طول نکشادیصحبت هاشون ز.  نداختیمسعود و سامان م ی ِ دعواادیبه خودش گرفته بود منو 
 تازه متوجه اونابا محو شدنِ . شدندی به هوا رفتن و ناپدی رنگی خاکستریاون جن ها به شکل دودها

کم کم مارها . بودنی رفتن شون هم هملیاحتماال دل.  بودندهی شدم که پشت شون صف کشیادی زتیجمع
  .اونجا رفتنهم پراکنده شدن و از 

  
   بود؟ی مارها چی هیقض : دمی و پرسوردمی طاقت نگهید
  

  ! مشخص نبود؟گه،یاونا با ما بودن د:  به من انداخت و گفت ی بود نگاهی که هنوز عصبی در حالهاموس
  
  ! باشنی کردم مارها موجودات بدی فک مشهیهم. بودبی برام عجیول.  چرا-
  

  .  .نه همشون – هاموس
  
  ! گردن؟ی دوباره برمنایا! شه؟ی می حاال چ-
  

  . زمان اومدن سراغ تونی ای بود که تونیاشتباه شون ا.  کنمیفکر نم – هاموس
  
   چرا؟-
  

 روز نی ای کافر تویاگه جن ها. ستعهی شی ها روز جن هاکشنبهی. ستکشنبهیچون امروز  – هاموس
  . دنی بدون ِ اجازه دو تا آدم رو هم دزدانیتازه ا.شهی تر منی ِ ما بشن، مجازاتشون سنگهی علیتیمرتکب جنا

  
  ! شد؟ی سورن چیراست:  ِ سورن افتادم و گفتم ادی هوی
  

  . تو اما نشدی خواستم ببرمش خونه ی باشه، مششی نفرو گذاشتم په ی– هاموس
  
   چرا؟-
  

ا  چون مادرش اونجشدی خودش هم نمیخونه .  اونجانگهی دی عده هیمسعود و برادر سورن و  – هاموس
  . گردن ِ توفتهی مزی نبرمش وگرنه همه چیی گرفتم فعال جامی تصمنی همیبرا.بود

  
   االن حالش خوبه؟-
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  .آره – هاموس
  
  .  معذب شده بودمیحساب. شدنرهی به من خی که با هاموس اومده بودن همگیی متوجه شدم کساهوی
  

  ! کننی به من نگاه می جورهیدوستات :  گفتم آروم
  

 کنم یاحساس م:  لب گفت ری توجه به حرف من زی کرد، بیداشت دور و برش رو نگاه م که مدام هاموس
  . بهی غرهی! نجاستی ای کسهی
  

 دمی زود فهمیلیخ. گفتیزی به همراهاش چی چند لحظه انگار متوجه حرف ِ من شد و با زبون عرببعد
  . ِ ما رفتنشیه شدن و از پ ِ اطراف مون پراکندتی که جمعدی نکشیطول.اجازه داده که از اونجا برن

  
  !د؟ی زنی حرف می عربشهی شماها هم-
  

در کل جن ها هر جا که باشن زبون ِ . بلدنی جن ها بالستثنا عربی همه ،ی دونیم. شهینه هم – هاموس
  . تونن حرف بزننی و مرنی گی مادی زود یلی اطرافشون رو خیآدما

  
  . دنی منو نزدیول.دنی دزد"مودو تا آد" بدون ِ اجازه ی تو گفتی آهان، راست-
  

  !نجا؟ی ای اومدیپس تو چجور – هاموس
  
 ی بودش، اون اومد سراغم و بهم گفت مدهی که سورن هم دی اون،ی زدی که ازش حرف می همون پسر-

  .امی سورن، من هم قبول کردم باهاش بشیتونه منو ببره پ
  

  !؟یدیتو صورتشو د – هاموس
  
  . کنم اون بودی حس می نه ول-
  

  . نبودهری ختشی کنم نیاحساس م – هاموس
  
  !هی دونم هدفش چی نمیول. نطوری منم هم-
  

 سورن رو می تونی وجه نمچی بهراد، االن ما به هنیبب.ارمی مرشی گی بزودیول.  دونمیمنم نم – هاموس
 یم چون فکر شهی تو و مسعود هم که اصال نمیخونه . خودش چون پدر و مادرش اونجانی خونه میببر

 کنم سورن رو ببره ی نفر هم مامور مهی خودت، ی برم خونه یمن، تو رو م.نیکنن شماها سرش بال اورد
 دنبال بهونه ی برادر ِ سورن بدجورنیا.فتهی گردن ِ تو نمیزی حداقل چینجوریا.مارستانی بهی یبذاره تو

  !رهیست که از تو و مسعود انتقام بگ
  
  ؟ی آخه واسه چ-
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 خودت حدس بزن چه گهید.  دوباره با مسعود دعواش شد وشی پی قهی چند دقنیچون هم – هاموس

  . افتادیاتفاق
  
   مسعود زدش؟-
  

هواشو داشته . کنهیبه هر حال ممکنه سامان بعدا هم بخواد تالف. هم ندارهی تعجبچیه. آره – هاموس
  .باش

  
 ادی بسی پلی مثال پاشه؟یم بد نمارستانی بیفقط به نظرت اگه سورن رو ببر. باشه، حواسم بهش هست-

  وسط؟
  

 بخواد نکهیمگه ا.ادی بادشی که بخواد دهی ندیزی چیعنی. ادی نمادشی از امشب یزیسورن که چ – هاموس
  .ادی از دست من برنمی کارگهی صورت دنی کنه که در اتیاز تو شکا

  
  !تتی واقعا ممنونم از حما-
  

  . کنمیخواهش م – هاموس
  

 یکی نیا. خونه بودی همراه سورن توگهی نفر دهی.میدی که سورن توش بود رسی لحظه بعد به خونه اچند
 جلو اومد و با هاموس مشغول حرف زدن دیتا ما رو د.ی مشکی داشت با موهایدیمثل هاموس پوست سف

 جلب منو توجه ِ ی اگهی دزی زدن اما اون لحظه چیداشتن در مورد بردن ِ من و سورن حرف م. شد
ناخودآگاه به سمت . رفتی راه مرونی داشت اون بیکس.دمی ِ خونه شنرونی از بییاحس کردم صد.کرد

  . بندازمرونی به بیدر رفتم تا نگاه
  

  ؟یریکجا م : دی پرسهاموس
  
  . دمی شنیزی چهی انگار -
  
 ی خونه بود کوچه رو به مقدار کمی که تویکیچراغ کوچ.سادمی در وای اومدم و جلورونی خونه باز

 که اون سمت کوچه رو به ی چشممون به پسرهوی که سادیهاموس هم اومد و کنار من وا.ودروشن کرده ب
 هم ی ِ درشتی مشکی که چشم هادی بور و پوست سفی پسر جوون با موهاهی. بود افتادستادهی ما ایرو

 یان نگرعی سریلی به ما انداخت و خیبا همون حالت نگاه کوتاه. دی رسیاون پسر نگران به نظر م.داشت
 نی زمی رو رویزیبعد اون پسر چ. دادیزی آمطنتی خودش رو به لبخند شی صورتش بود جای که تویا

 نکهیهاموس بدون ِ ا.نه کیمشخص بود که داره از ما فرار م.  کرددنیانداخت و با عجله شروع به دو
 وقت بهشون چی دونستم که هی خواست دنبالشون برم اما میدلم م.دی بگه ، با سرعت دنبالش دویزیچ
  . رسمینم
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انگار منو مسخره !  خودمهی چاقوزی اون چدمی انداخته که دنی رو زمی اون پسر چنمی جلو رفتم تا ببفورا
  . به چاقو نداشتم اونو برام اورده بودیازی نگهی تموم شده بود و دزیحاال که همه چ! کرده بود

  
اصال !  داستان ِی پسره کجانی ادمی فهمیم نم کردی فکر میهر چ. خونهی رو برداشتم و برگشتم توچاقو

 حتما یول!  کنه؟ی چرا فرار مستیاگه دشمن ِ پس چرا برگشت؟ اگه ن.ستی با خودش هم معلوم نفشیتکل
  .  . دارهیری گهی
  

  . دنبال خودتامی برم، بعد میمن اول دوستتو م:  سورن بود جلو اومد و گفت شی خونه پی که توی کساون
  

   تنها بمونم؟نجای من ایعنی:  گفتم دمی ترسی اون مکان می از تنها موندن تو که به شدتمن
  
  . برم، بعد دوستتی پس اول خودتتو م-
  
  . کنهی مچارهی عذاب وجدان منو بفته،ی براش بی تنها بمونه و اتفاقنجایاگه سورن ا!  نه نه نه، اصال-
  
  ! کار کنم؟ی بالخره من چ-
  
  . دنبال منایرو ببر بعد بشما سورن . خوبهی همون اول-
  
  . جا بموننی باشه، فقط تو هم-
  
 ی داره قدم مرونی اون بیکی کردم یهمش هم حس م. داشتمی قرار بود اونجا تنها بمونم حس بدنکهی ااز

 بندازم تا مطمئن رونی به بی دوست ِ هاموس سورن رو ببره و تنها بشم، نگاهنکهی گرفتم قبل از امیتصم. زنه
دوباره برگشتم و به اتاق .دمید رو نیکس. کوچه رو نگاه کردمی و توسادمیدم در وا.ستیونجا ن ایبشم کس

  .ستی از من اونجا نری غی کسدمی انداختم که دینگاه
  

 بود که دواری کردم و امی نگاه مرونیمدام به ب. ناکجاآباد ببرهنی کردم زودتر برگرده و منو از ای مآرزو
 نکهیبا ا.ومدی هم از دستم برنمی کارچیه. بودختهی اعصابمو به هم ریبدجورسکوت .الاقل هاموس برگرده

 شنوم وگرنه ی نمیبی غربی عجی کردم که صدای رو اعصابم بود اما باز هم خدا رو شکر میسکوت حساب
  .شدمی میبا اون جو حتما روان

  
 پشت سرمه که یکیو  شده نی اتاق سنگی کردم فضایاحساس م. بهم دست دادیبی لحظه حس عجهی یبرا

 دمی و کم مونده بود داد بزنم که ددمیفورا به عقب چرخ. شونه م حس کردمی رو روی تماس دست داغهوی
  . وردمی درنی بازهی راحت شد و خدا رو شکر کردم که ضاالمی خدنشیبا د. ِ هاموسهقیرف
  
  !؟ی سورن رو بردی زودنی به هم-
  
  ؟ی تو حاضرد،ی کم طول کشهی البته -
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  !م؟ی منتظر هاموس بمونستی الزم نگمیم. آره-
  
  .ادی نه ، اون خودش م-
  
  . می باشه، پس بر-
  
  م؟ی کنیحاال پرواز م:  گفتم ی شوخبه
  
  ؟ی قبلش چشماتو ببندی خوایم. یزی چنی همچهی -
  
  ؟ی چی برا-
  
  .ه کنی مکان افراد رو شوکه می ناگهانریی اوقات تغی گاهی نداره، ولی فرقادی البته ز-
  
  . ببندمدمی محیخب باشه، ترج.  ام-
  

 جر و ی بعد صداهی ثانکی. رو به رو نشم چشمامو بستم و منتظر شدمیندی ناخوشای با صحنه نکهی ایبرا
 خودمم و از اون ی اتاق خواب خونه ی تودمیزود چشمامو باز کردم و د.دمیبحث مسعود و سامان رو شن

خوب شد .  جا خوردمی به اونجا منتقل شده بودم حسابهیثان کی در عرض نکهیاز ا! ستی نیجن هم خبر
  !که چشمامو بستم

  
.  کردنیمسعود و سامان همچنان داشتن با هم جر و بحث م.استی چجورتی وضعنمی پشت ِ در تا ببرفتم

، اصال دوست نداشتم با بابام رو به رو بشم!  بودی ته ِ بدشانسگهی دنیا. دمی بابام رو هم شنیاون وسط صدا
  .ی وضعنی همچیمخصوصا تو

  
 خودمو نشون بدم دمی رسجهی نتنی که فکر کردم به ایکم.  نهای بشم ی بودم جلوشون آفتابمونده
  . شدممی و حاال هم قامارستانی کردم من سورن رو زدم و فرستادمش بی رفتم فکر میاگه نم.بهتره

  
 خونه به ی قسمت های خط، همه کی ی تو که به خاطر قرار گرفتن تمام اتاق هانهی من ای ِ خونه یخوب

  . اومدمرونی شدم که فک کنن من از باطی در ِ اتاق وارد حیکی از اون نی همیبرا. راه دارناطیح
  

 شدم همه سکوت کردن ییرای که وارد ِ پذنیهم. رسوندم و چند تا ضربه به در زدمییرای به در ِ پذخودمو
 خونه م متعجب ی ِ اونا تودنی خواستم وانمود کنم از دیم. یکی نه علیمنم نه سالم. شدنرهیو به من خ

  .ام
  

  ؟ی بودیتو کدوم گور : دی پرستی با عصبانمسعود
  
 ی نمدی بزنخونی بهم شبینجوری دونستم قراره ایاگه م. به کله م بزنهیی هواهی رونی کالفه بودم، رفتم ب-

  !رفتم
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  !ی هواخوری رفتیگی اونوقت می برادر ِ منو نفله کردیزدبرو بابا، :  گفت دادی و داد و بتی با عصبانسامان

  
  ؟ی زنی چرا حرف مفت من،یی پااریصداتو ب:  آروم هلش داد و گفت ی حوصلگی با بمسعود

  
  . خندهری بود بزنم زکی کردم، نزدفی کیکل. طرف صورت ِ سامان سرخ ِهی شدم متوجه

  
 تونم به زبون یچند تا فحش ناجور که اصال نمو . ( خودت حرف مفت نزن :  با همون لحن گفت سامان

  !)ارمیب
  
تا .رمیرفتم تا جلوشو بگ. چشماشو گرفته و االن ِ که بزنه سامان رو لت و پار کنهی مسعود خون جلودمید
 ی می گفت، بدتر مسعودو عصبانی کرد و چرت و پرت می آرومش کنم سامان دهنشو باز مومدمیم

 کشی نزدفقط ره،ی دهن ِ اونو بگی کرد جلوی نمی بود اصال سعسادهیا ِ ماست ونیبابام هم که ع.کرد
  ! کردی بود و ارشادش مسادهیوا
  

 ای راه داده؟ بنجای ایآقا اصن تو رو ک:  کدومشونو گرفت رو به سامان گفتم چی هی جلوشهی نمدمی دیوقت
  ! اعصاب ِ ما رو خرد نکنرونیبرو ب

  
  .  جادوگری کهی خفه شو مرتگهیدتو :  اومد جلو گفت تی با عصبانسامان

  
 نی هلش دادم که نقش ِ زمی کنترل مو از دست دادم و جورگهید. ِ گوشمری دونه محکم خوابوند زهی بعد
 هی چند ثانندی صورتش اما متاسفانه اون حالت ِ خوشای زدم توی ش و چپ و راست منهی سینشستم رو.شد

  .رونی ببندازتو اونو : به بابام هم گفت . کرد و مسعود منو از روش بلندوردی دووم نشتریب
  

  ؟ی کردی قاطهویآروم باش بابا تو چرا :  هال و گفت ی منو برد تومسعود
  
  ؟ی بزنگرانوی دی فقط تو حق داره؟ی چ-
  

 نی ای هی دی کلدی باادی اگه خون از دماغش بی دونیم! ی اصولری غینجوری نه ای زنم ولیمن م – مسعود
  !؟ی رو بدقهیعت
  

  .درسشو خوندم. آره بابا:  و گفتم نشستم
  

  .ی بهراد شدم سر ِ جوونی تو؟ فک کردم بیکجا بود:  هم نشست جلوم و گفت مسعود
  
  . بچرخمکمی رونیرفته بودم ب.  گفتم که-
  

  !یگی راست میحتما هم که دار. آره آره – مسعود
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   مسعود؟-
  

  ه؟یچ – مسعود
  
  . سورن اونجاستم،ی بگرد اطرافوی هامارستانی بمی بردی با-
  

  . زنگ زدن، اونجا نبودمارستانای بی به همه نایا – مسعود
  
  . االن هستی اون موقع نبود، ول-
  

  ؟ی ناکارش کردی تو؟ بهراد، نکنه خودت زدیگی می داریچ! ی چیعن ی– مسعود
  
   تنها برم؟ای می بریایحاال م. تونم بگمی هست که نمییزای چهیفقط !  م؟وونهی نه بابا، مگه من د-
  

  !.  هم دارمی اگهی دیمگه چاره .امیباشه بابا، م – مسعود
  

 منو ی قهی سورن دمیچشمامو باز کردم د.دمی از خواب پریدی شدی با تکون هاهوی ِ خواب بودم که غرق
  ."ساعت نه ِ. می بهراد، پاشو خواب موند" گهی و مدهیچسب

  
 نی همی رو بهش بگم و شوکه ش کنم براهینخواستم فعال قض.میهنو خبر نداشت که اخراج شد!  براشرمیبم

  .میدی محی رو توضی همه چی معظمی برامیری فردا مره،ی االن که دگهید: گفتم 
  

  !ارهیپدرمونو در م. بتی دو روز غشهی میاونجور. بهترهمیپاشو، االن بر – سورن
  
  . بخواب حالشو ببرریبگ! ؟یبر ی خوای حالت کجا منیبا ا! ؟ی ول کن بابا، تو هم حوصله دار-
  

  .رمیباشه، اصن خودم م!.  کهدمییمگه حالم چشه؟ نزا – سورن
  

 خوام ی من میحاال ه.  جفتمونو اخراج کردروزی بابا، دنیبش:  شد بره که من دستشو گرفتم و گفتم بلند
  ! ذارهیبهش شوک وارد نکنم نم

  
منم . رفترونی بگه بلند شد و از اتاق بیزی چنکهیابعد بدون . مات و مبهوت موندهی نشست و چند ثانسورن

 یتو.  بوددهی خوابم پرگهی گذشت اما دقهیهفت هشت دق. تا به خوابم ادامه بدمدمیدوباره دراز کش
 ونیزی تلوی جلوبل می رو،ییرای پذی خواب شدم و اومدم توالی خیب. نداشتی ادهیرختخواب موندن فا

  .نشستم
  

 ی کار می داره چنمی تونستم ببیچون پشتش به من بود نم. بودیرم کار آشپزخونه ، سرگی توسورن
  !اصال به درک:  نشست و فورا گفت شمی مبل لم داده بودم که سورن اومد و پیهمچنان رو.کنه
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 کاسه ی که تویزی اون چدمیفورا فهم. زنهی رو هم می ای ِ رنگعی ماهی کاسه گرفته دستش و داره هی دمید
  . ست رنگ موئه

  
  ! به درک؟ی چ-
  

 ی نماروی نی خواستم موهامو رنگ کنم از ترس ایچند روز بود م. که اخراجمون کردنیهم – سورن
  .تونستم

  
  !ی کنار اومدهی قضنی چقد خوب با ا-
  

  .ستیکار که قحط ن. یپس چ – سورن
  
  . ختهی رینجوری آره، مخصوصا واسه من و تو هم-
  

  .ارمی مری کار بهتر گهی سر ِ دو روز من ن،یحاال بب – سورن
  
  سورن؟. من که از خدامه.  خدا کنه-
  

  ه؟یچ – سورن
  
  ؟یشی بگم ناراحت نمیزی چهی -
  

   موهامه؟یدرباره  – سورن
  
  . نه-
  

  .شمینه، ناراحت نم – سورن
  
  .هی عوضیلی داداشت خ-
  

  چرا؟ – سورن
  
 و می کردداتی پمارستانی بیه ما تو کَند، بعد کی من و مسعودو می به خاطر نبودن ِ تو داشت کله شبی د-

  . رو قطع کردی و گوش"باشه"فقط گفت . حالت چطورهنهی ببومدی اصال نمیبهش خبر داد
  

 شی پی مشکلهی منتظر ِ ه،ینجوریسامان کال اخالقش ا. ی کردی تعجب مدی بامارستانی بومدیاگه م – سورن
  . ی بدتی بهش اهمدینبا. کنهی و جو سازادیب

  
  .  از کوره در رفتمهوی ی بدم ولتی خواستم بهش اهمی منم نم-
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  ؟ی کار کردیمگه چ – سورن

  
  . گفتن، منم از کوره رفتم و زدمشی وریسامان شروع کرد به فحش دادن و در. گهی دیچی ه-
  

  اونوقت مسعود هم اونجا بود؟:  و گفت دی خندسورن
  
  .  آره-
  

  !هیعجب – سورن
  
  . ؟ی ناراحت که نشد-
  

.  افتادی چه اتفاقروزی دیگی امروز برام می گفتیراست.   حرف مفت نزنهگهیتا اون باشه د. ه بابان – سورن
  .نمیزودباش بگو بب

  
  ست؟ی نادتی یچی تو ه-
  

  .نه – سورن
  
  .گمیباشه م.  خوش به حالت-
  

  . امی رنگو به سرم بزنم و بنی بذار من برم ای بگنکهیقبل ا – سورن
  
  .  باشه برو-
  

 که بهتره دمی رسجهی نتنی کم که با خودم فکر کردم به اهی. نهای رو واسه سورن بگم هیدم قض دل بودو
  .حقش بود که بدونه. همه بال سرش اومدهنیبه هر حال به خاطر من ا. براش بگم

  
 دمی رسیوقت. خودم شدمی خونه ی اومدم و راهرونی سورن بی ساعت ششِ بعد از ظهر از خونه یحوال

 اطیوارد ح. انداختم و در خونه رو باز کردمدیکل.دمیخوشبختانه اون دختره رو هم ند.نبود تو کوچه یکس
 گهی دفعه دنیا. . ِوس هامدمیدرو باز کردم د. نفر از پشت ِ در مانع شدهی بستم که یشدم و داشتم درو م

اومد . بود دستشی هم توکی کوچی پارچه ای سهی کهی. ظاهر شدی ناگهانیلیمطمئن بودم خودشه چون خ
  !یدی دفعه نترسنیچه عجب ا: تو و گفت 

  
  . کنمیدارم عادت م.  سالم-
  

  .خوشحال شدم. خوبه – هاموس
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  !؟ی شد؟ پسره رو گرفتیچ : دمی پرسمی شدی مییرای وارد پذمی که داشتی حالدر
  

  . بگمنویاومده بودم هم – هاموس
  

  .دمی امونش نمرمشی بود اگه بگدهیاحتماال فهم.نه، از دستم فرار کرد:  و ادامه داد نشست
  
  !ش؟ی بکشی خواستی میعنی -
  

  . خواستم ازش حرف بکشمیفقط م! ی داریدیچه افکار پل. معلومه که نه! نه  – هاموس
  
  ؟یچقدر دنبالش بود!. ی گفتی جورهی.  دونمی چه م-
  

  . زدبشی غهوی و میدی رسری به مالنکهیتا ا. چند تا شهر – هاموس
  
  ! ها باشه؟یشبی پسره با همون دنی استیکانش ن به نظرت ام-
  

 یمن تا اون موقع صبر م. شهی مداشی هست باز هم پی با هر کیول. بابت مطمئنمنینه اصال، از ا – هاموس
  .کنم

  
  !م؟ی کجا بودشبیما د.  رفت ازت بپرسمادمی ی راست-
  

  .سرگز – هاموس
  
  !! کجا؟-
  

  .ن و بلوچستاستانی سی شهر ِ توه ی– هاموس
  
  !حاال چرا اونجا؟!  چقدر دور-
  

 کس از چیه. هستادی زی موذی اون منطقه جن هایتو. کننی میخب، اون جن ها اونجا زندگ – هاموس
 شما دو تا ری چند سال اخنی ایفک کنم تو. اون روستا بذارهی کنه پاشو توی اون منطقه جرئت نمیاهال
  .نیه در برد که از اونجا، جون ِ سالم بنی بودیی آدمانیاول

  
  ! ُکشنش؟ی وارد اون محل بشه می هر کیعنی -
  

  .شنی ها هم از ترس قبض ِ روح میبعض. ادیآره به احتمال ز – هاموس
  
  !خدا رو شکر. می شانس اوردیلی پس ما خ-
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  .در مورد مشکل تو.  برگزار بشهیفردا قراره دادگاه – هاموس
  
  !ام؟ی بدی منم با-
  

  . مشکل دارنهی قضنی و اونا با امیما تو رو انتخاب کرد. ِ ما و اوناستنی بمایتق مسهی قضنینه، ا – هاموس
  
  .هی شکرش باقیخوبه، جا.  آخرمفی پس من متهم ِ رد-
  

  .ی ای شاک،یستیتو متهم ن – هاموس
  
  . یلمی حتما تو هم وک-
  

   به ضررته؟ی کارو ول کننی بهت گفتم اگه اادتهیبهراد، . قایدق – هاموس
  
  . بودشی چند روز پنیهم.ادمهی آره -
  

 که میدی دیم.می ما هواتو داشتی کردی که به مردم کمک می چن وقتنی ای تو،ی دونیم – هاموس
 از مردم یلیخ.ی نشون دادتتویدر کل حسن ن. یری گی نمیادی ازشون پول ز،ی کنیباهاشون خوب تا م

 حسن ِ نیبه خاطر هم.رهی گیجع هاش پول مچند برابر تو از مرا.دی دوستت مجنیمثال هم. ستنی نینجوریا
  .می بدهی هدهی بهت می گرفتمی ات من و دوستام تصمتین

  
  ه؟ی هدنی هست ایحاال چ. واقعا ممنون! هی عالیلی خ؟ی جد-
  

  . جلواریدستاتو ب:  رو باز کرد و گفت ی پارچه ای سهی در اون کهاموس
  

 دنیبا د. کف ِ دستمختی رازی پوست پیونه کرد و کل دستم واری رو روسهی جلوش گرفتم، اون هم کدستامو
  !! خورن؟ی هم می به دردنای ای ولگمی منوی ادیببخش. یمرس:  جا خوردم و گفتم ی کلازهایپوست پ

  
  ! خورن پسشون بدهی به دردت نمی کنیاگه فکر م:  فورا دستاشو جلو اورد و گفت هاموس

  
  . شدممونیپش.  نه نه-
  

  . فرش، تا فردا صبح هم بهشون دست نزنری رو بذار زنایا!.  خورنیمپس به دردت  – هاموس
  
  !شه؟ی می بعدش چ-
  

  .ینی بی رو که گفتم بکن، بعدش رو هم خودت میکار – هاموس
  
  .از دوستات هم تشکر کن.در هر صورت ممنون.  باشه-
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  . حتما – هاموس

  
  . برمدی باگهیمن د:  جاش بلند شد و گفت از
  
  . ید ممنون که اوم-
  

  .ی بندازرشی گیدی همراهت باشه که اگه اون پسره رو دیزی چیی چاقوهی شهی کن همیسع – هاموس
  
  . کنم حواسمو جمع کنمی میسع.  باشه-
  

:  ندادم که گفت یتی خواستم تا دم در با هاموس برم اهمیچون م. زنگ تلفن بلند شدی لحظه صدانیهم
  .دافظرم،خیمن خودم م.جواب بده، مسعود پشت خطه

  
  .  خدافظ-
  

  . فرش گذاشتم و تلفن رو جواب دادمری رو زازهای پوست پعیسر
  
   الو؟-
  

  ؟یچطور. الو، سالم – مسعود
  
  ؟یتو خوب.ستمی بد ن-
  

  ! ته؟شِی پیکس. آره – مسعود
  
   نه، چطور؟-
  

  فردا باهاشون برمیمحمد ازم خواسته برا. اونجاستی لحظه فکر کردم کسهی. ینجوریهم – مسعود
  . دوستشیالیو. روستا

  
  .ی خب به سالمت-
  

  .امی منم نمادی من هم گفتم اگه بهراد ن- مسعود
  
  .چونمی تونم بپی رقمه نمچیوسط ِ هفته هم هست، ه.  برم سر ِ کاردی نه قربونت، من فردا با-
  

  !یچرند نگو، تو که اخراج شد – مسعود
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  !!؟ی دونی تو از کجا م-
  

  .ن بهم گفتاالن زنگ زدم سور – مسعود
  
  . خوام برم دنبال کار بگردمی میول.  آره خب اخراج شدم-
  

 هیاز .رهی حوصله م سر مییمن اونجا تنها. گهیقبول کن د.بهراد، چرت و پرت نگو حوصله ندارم – مسعود
  .طرف محمد هم سفارش کرده حتما برم

  
  . کنمیروش فکر م. باشه!  کردم هایری عجب گ-
  

  . دنبالتامیپس من فردا م – مسعود
  
  ! کنمی گفتم روش فکر م-
  

  .خدافظ – مسعود
  

اون دوستش چقد خره ! نهی چی بساط ها منی که هر روز واسه ما از اکارهی عمو محمد بنی دونم ای نممن
  !نای به ادهی مالشوی ودی کلکسرهیکه 

  
 بعد یاما دفعه . برم بار هم به خاطر مسعود هی نی گرفتم امی تصمی نداشتم وللوی فامی حوصله نکهی ابا
  !ستی خبرا ننی از اگهید
  

 یزی چهی آشپزخونه و یبعد هم رفتم تو. کم خونه رو مرتب کردمهی وقت بگذره بلند شدم و نکهی ایبرا
  . بخوابمرمیفقط دوست داشتم شب بشه و زودتر بگ.  کردمفیواسه شام رد

  
 انداختم و دراز ییرای پذیتخوابم رو تو رخشهیمثل هم. ادی بود که احساس کردم خوابم ممی ده و نساعت

 ی خواستم بهش زنگ بزنم و ازش بپرسم که بیم.  دنبالمادی می بودم کدهیکاش از مسعود پرس.دمیکش
  . که خوابم برددینکش طول شتری بقهیچند دق! گهی زنه دی زنگ مادیبه هر حال هر وقت بخواد ب. شدمالیخ
  

 ختهی قائمشهر ریانگار کل ِ گنجشک ها.  شدمداری از خواب ب اعصاب خرد کن ِ گنجشک های با صداصبح
بلند شدم تا برم .ساعت ده بود.  انداختمی نگاهیوارینشستم و به ساعت د!  منی خونه اطیبودن تو ح

  . زدمار رفتم و اون قسمت ِ فرش رو کنی حوصلگیبا ب. افتادمازهای ِ پوست پادی که ییدستشو
  
 ی مموی زندگی صحنه هانی از قشنگ تریکیفک کنم .  زده شده بودمجانی هی حسابدمیدی که میزی چاز
سکه ها رو . فرش گذاشته بودنری طال زی نبود و به جاش چند تا سکه ی خبرازهای از پوست پگهید! دمید

 هی اون چند ثانیتو. تا بناگوش باز بود، بالفاصله شروع کردم به شمردن شونشمی که نیبرداشتم و درحال
  .دمینقشه براشون کشهزار تا 
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  . عمرم گرفتمی بود که توی اهی هدنی بهترنی امطمئنم
  

مسعود هم دم ِ .  تا حاضر شمدی کم طول کشهی. ِ هفت بعد از ظهر بود که مسعود اومد دنبالمکی نزدساعت
  .ومدیدر منتظرم موند و داخل ن

  
 ی به من گفتنیهمچ:  شدم گفتم نی که سوار ماشنیهم. اومدمرونی آماده شدم و از خونه بقهی چند دقبعد

  ! دنبالمیاینرو سر ِ کار، فکر کردم ساعت شش ِ صبح م
  

  .اتفاقا اونا هم از صبح منتظرمونن. اومد، نتونستمشی پی کارهی ی ولامی خواستم صبح بیم – مسعود
  
  .  حداقل برم چند جا دنبال کاری زدی زنگ مهی خب به من -
  

  ؟یاصن تو چرا به من زنگ نزد. ندارمبهراد غُر نزن، حوصله – مسعود
  
  !شمی هم بدهکار میزی چهی من می ادامه بدنجوریهم. الی خی ب-
  
هنوز تو کف ِ . نداشتیتی هم برام اهمادی کردن کار از دست داده بودم اما زدای پی روز رو براهی نکهی ابا

  .رهیگ دستمو بی پولهی خواستم زودتر آبشون کنم تا یفقط م. اون سکه ها بودم
  
  ! چنده؟ی مسعود، االن طال گرم-
  

   تو کار ِ طال؟ی بزنی خوایم! چطو؟ – مسعود
  
  .  نه-
  

  ؟یری زن بگی خوایم – مسعود
  
  ! دارهی نه بابا، چه ربط-
  

  ؟ی پرسی میپس مرض دار – مسعود
  
  ! اصن فراموشش کن-
  

  ! هاستیامروز حالت خوب ن – مسعود
  
  . امی اتفاقا امروز عال-
  

  . ! رسهی که به نظر نمنجوریواال ا – مسعود
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   به چه مناسبته؟ی مهموننی ای راست-
  

 رو ی و قرار عقد و عروسانی هم بوانی نامزد کی قراره شب خانواده دمیاونجور که من فهم – مسعود
  .بذارن

  
  ستن؟یبابا و مامان ِ من ن.  من فکر کردم قبال مشخص کردن؟ی جد-
  

  .ادی تونه بی بابات کار داشت، گفت نمنکهی مثه ایت بودن ولالبته دعو. کنمیفکر نم – مسعود
  
  .می وارد شدمی زنگ بزننکهی باز بود، ما هم بدون ااطیدر ح.میدی گذشت و بالخره رسی اقهی دقستیب

  
   داخل؟یاری نمنوی ماش-
  

  . باشهرونیبذار ب. میستی ننجای اشتری ما که دو سه ساعت بگه،ینه د – مسعود
  
  .هلتی هر جور م-
  
 از جاش بلند شد و جلو دی ما رو دیوقت. هم تو فکر بودی تاب نشسته بود و حسابی رواط،ی حی تووانیک

 فکر م،یظهر منتظرت بود: فقط به مسعود سالم کرد و گفت . نه من به اون سالم کردم، نه اون به من.اومد
  !یای نممیکرد

  
  .حاال که اومدم. خب – مسعود

  
 اون چند یتو. نگفتیزی چگهی هم دوانی حرف کنیبا ا!  صراحت کالم مسعودمنی ای واقعا کشته مرده من
 ادکلن ی ها کلی ِ عقده انیع. کردی گند ِ ادکلنش داشت منو خفه می کنارمون بود بووانی که کی اهیثان

 گورشو از کنار ما گم می وارد خونه شدیوقت. رفت رو اعصاب آدمی بود ، قشنگ منیریبوش هم ش.زده بود
  .  . بکشمی نفس راحتهید تونستم کر
  
 لحظه هم از نشستن مون هیهنوز . من کنار مسعود بودمشهیمثل هم. می و نشستمی کردکی همه سالم و علبا

  .شهی روز به روز پر جذبه تر و مردونه تر موانیماشااهللا ک: نگذشته بود که زن عمو گفت 
  
 و دی خندیستی رودربای مسعود بی نخندم ول کردمیسع. بودی به شوخهی شبشتری من بی حرفش برانیا

  .  شنوهی که نمییآدم چه حرفا: گفت 
  
 خنده شو ی کردم اون هم مثل من داره جلویاحساس م. زدیشخندی هم نوانی حرف مسعود، نامزد کنی ابا
  .رهی گیم
  

  . نکنلهی ِ من پوانی امشبو به کهیمسعود جان  – می مرعمه
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  . ندارمی ِ شما کاروانی وقته با کیلی من خه؟ی چه حرفنیا.  بابایا – مسعود
  
 خوشحاله و یلی به مسعود بده اما مشخص بود خی جوابهی توقع داشتم وان،ی توجه به اخالق مزخرف کبا

  . کل کل ندارهیحوصله 
  

  .ی ِ عقد و عروسخی سراغ مشخص کردن تارمیخب، بهتره بر:  گفت وانی کی لحظه بابانیهم
  

  .منم موافقمبله،  – یی صفایآقا
  

 اطی حی نداره من برم تویاشکال:  بحث ها شرکت کنم و آروم به مسعود گفتم نی ای نداشتم تودوست
   بکشم؟گاریس
  

  . نه برو – مسعود
  
 شام می خوای مگهی دقهیکجا بهراد جان؟ چند دق:  که زن عمو گفت اطی حی جام بلند شدم تا برم تواز

  .میبخور
  
  .  بخورمیی هواهی اطی حی تورمی م-
  

 سرد ی اون هوای دادم توی محیهوا سرد بود اما من ترج. اون تاب ِ دو نفره نشستمی و رواطی حی تورفتم
واقعا خاک بر سر اون پدر و مادر که اجازه . نفر باشمهی ی بدبختی براخی شاهد گذاشتن ِ تارنکهیبمونم تا ا

 کردم ی کنم اما باز هم حس مفره رو منصر دوست داشتم دختیی جوراهی. بشهوانی دخترشون، زن ِ کدنیم
  .دهی نمی کارا معننی اگهی ِ دی خودش راضیوقت.  ستدهی فایب

  
 مطمئن نبودم ی ولرمی بگنی ماشهی خواست یدلم م. روشن کردم و فورا فکرم رفت سمت سکه هاگاری سهی

 یاز بس به رو. دهکار بودمتازه به مسعود هم ب.  فروختمشونی مدیاول با.ارهی واسم دربنوی ماشهیپول ِ 
  . که منم فراموش کردموردهیخودش ن

  
 در ِ ساختمون باز شد و دمیچند لحظه بعد د.دمی کشی مگاری که اونجا نشسته بودم و سشدی می اقهی دقده

 ومدهیهنوز ن. کم دور و برش رو نگاه کرد و تا چشمش به من افتاد اومد طرفمهی.رونی اومد بوانینامزد ِ ک
 زد ی که لبخند میجلو اومد و در حال.  شام صدام کنهی خواد برایحدس زدم م. شده بودممن معذب

  نم؟ی تونم بشی مد،یببخش: گفت 
  
  .دیبفرمائ.  بله، حتما-
  

 یلی خدا هم خیالبته اون بنده . فاصله باشهی مون قدرنی بزرگ بود که بی تاب به اندازه اخوشبختانه
  . جمع و جور نشسته بود

  
   شد؟یچ ی راست-
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  !!؟یچ – دایش
  
  مشخص شد؟. ی ِ عقد و عروسخی تار-
  
  .نه، گفتن بعد از شام. آهان – دایش
  

 داره که ی کارهیمطمئن بودم .شدی گرمم می هوا سرد بود، کم کم داشت حسابنکهیبا ا.می دو سکوت کردهر
  . برهشهیپا نم

  
  . اوردمرونی نخ از توش بهی دست گرفتم و گارموی سپاکت

  
  .  بکشم؟گاری اگه من سنیشیحت نم نارا-
  
  . نینه، راحت باش – دایش
  
  .  سرد شدهیلیآخه هوا خ! نجا؟ی شما سردتون نشه ا-
  
  . نه ، خوبه – دایش
  
  . بوددهی فای کردم اما بی استفاده می دادنش از هر ترفندی فراری داشتم براگهید
  
   سوال ازتون بپرسم؟ه ی– دایش
  
  . دیی بله، بفرما-
  
  !د؟ی پوشی مرهی تی لباس هاشهیشما چرا هم – دایش
  
 م با افهیق.  .یمخصوصا قرمز و نارنج.ادی روشن رو امتحان کردم، بهم نمی بگم، من رنگ هایچ. واال.  ام-

  .شهی مسخره میلی خی اون رنگیلباس ها
  
با لباس .دی روشن رو هم امتحان کنی به نظرم رنگ هایول.  داشته باشهی خاصلی زدم دلیحدس م – دایش

  .نی ناراحتیزی چهی کنه از یآدم همش فکر م.دی رسی به نظر منی غمگره،ی تیها
  
  ؟ی جد-
  
 ی کنم شما آدم مرموزیمن همش فکر م. من جالبهی برادنتونی نوع لباس پوشنیالبته ا. بله – دایش

 برام ارمیرشون درب سر از کانکهی و مرموز رو دوست دارم، ارهی تیمن آدما).  و ادامه داددیخند. ( نیهست
  .جالبه
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  .  چه جالب-
  
  .  رو بهتون بگمی مهمزِی چهی نجای من اومدم انیراستشو بخوا – دایش
  
  .در خدمتم. دیی بفرما-
  

 هم دنبال یلیخ.  بگمی دونم چجورینم:  خجالت زده گفت ی با لحند،ی مالی که دستاشو به هم می حالدر
  ! تونمی بگم نمدیکه باحاال االن . نمی فرصت بودم شما رو ببهی
  
   من رومو کنم اونور؟دی خوایم:  گفتمی شوخبه
  

 ی تا قرار عقد و عروسنجای که امشب پدر و مادرم اومدن ادی دونیحتما م.  .گمیاالن م. نه:  و گفت دیخند
  . هستی مشکلهی یول. رو بذارن

  
  ؟ی چ-
  
  . به همه بگمنویا خوام ی ادامه بدم، امشب موانی تونم با کی نمگهیمن د – دایش
  
  . ی ولمی کنی می من و مسعود باهاش شوخیهر از گاه. ستی اونقدرها هم بد نوانی آخه چرا؟ ک-
  
 تونم باهاشون کنار ی داره که من نمی بدی اخالق هاهیاما .ستی نی دونم، پسر ِ بدیبله م – دایش
 کنم که یاشتم و خدا رو هم شکر م اخالق هاش خبر ندنی اصال از امی که با هم آشنا شده بودلیاوا.امیب

  !دی کشی ماه کارمون به طالق مکی نشده، وگرنه سر ِ ی مون تا االن رسمینامزد
  
 ی خب محاسنی ولادی ادب بار بی از حد بشی باعث شده بوانی تک فرزند بودن ِ کنیا.  بله ، قبول دارم-

  .هم داره
  
 ندارم که یحاال من کار! شترنی بدش بیخالق ها کنم ای هم داره اما من فکر مییقطعا حسن ها – دایش

 به من مای از اخالق هاش که مستقی سرهی.  زنهی زشت می و همش حرفاسهیمی پدر و مادرش وایتو رو
 من م،ی آمد داشتو چند وقت که با هم رفت نی ایمثال تو. تونم تحمل کنمی وجه نمچی رو به هشنیمربوط م

 ی کردم بهم خُرده می می ِ معمولکی سالم و عللی فامیر کدوم از پسرا های مییاگه با پسر عمو و پسر دا
 یرتی غی جور آدما که سر هر موضوع ِ الکنی تونم با ایمن اصال نم. کردی میگرفت و باهام اوقات تلخ

 جمع حرف ِ ی مواظب باشم تودی که مدام بام کنی زندگی تونم با مردیآخه من چطور م! امی کنار بشنیم
  نزنه و باعث خجالتم بشه؟ ی ربطیب

  
 دیری هم که براش بگیمی ِ شماست و هر تصمی زندگنیبه هر حال ا.دمیمن کامال بهتون حق م.  بله-

  .محترمه
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 یم.  موضوع مهم رو بهتون بگمهی و نمی هفته همش دنبال فرصت بودم تا شما رو ببهی نی ایمن تو – دایش
  . دیدون

  
 ی میمونده بودم چ. بود و از خجالت سرخ شده بودنییسرش پا.  انداختمیبهش نگاه. قطع کردحرفشو

 ی هیبا خودم گفتم نکنه باز هم قض.  جرقه تو ذهنم زده شدهی هوی!  کشهی همه خجالت منیخواد بگه که ا
  !شمی نفر کشته مهی ِ دست دفعه حتما به نیچون ا. فتهی بی اتفاقنیاصال دوست نداشتم همچ!  تکرار بشهترایم
  
  .فقط منتظر بودم زودتر حرفشو بزنه و بره. کوفتم شدگارهیس.  بزنمگاری تونستم لب به سیم نگهید
  
.  بذارمونی موضوع رو باهاش درمنی تونم ای که مدی هستی کسنی کنم شما بهتریمن احساس م – دایش
به آقا . من  که شهی میمدت. بهتون بگمنوی و انمی فرصتم تا شما رو ببهی هفته ست که در به در دنبال کی

  . مسعود عالقه مند شدم
  
 ی لبخنداری اختی و بدمی کشی نفس راحتدمی جمله شننیتا ا. ادامه ندادگهی ددی حرفش که رسینجای ابه

  ! قبل ِ خودم نخندمهی خودمو کنترل کردم که به افکار چند ثانیلیالبته خ.زدم
  
  ؟. ای دی به هم بزنوانی با کدی خوای صرفا به خاطر مسعود م-
  
 وانی کی تونم اخالق هایمن همچنان سر ِ حرفم هستم،نم.ستی ننی الشیتمام دل.  وجهچینه نه، به ه – دایش

 چند وقت هر نی ایتو. هم فکر کنمی اگهی تونم به کس دی خب با وجود آقا مسعود نمیرو تحمل کنم ول
 اون حس ِ خاص رو نمتو ینم.  بگمیچجور.  صدا کنم نتونستم"ییدا" شونوی اوانی کردم مثل کی سعیچ

  .نسبت بهشون سرکوب کنم
  
  اد؟ی از دست ِ من برمیحاال چه کار.  بله، متوجهم-
  
 موضوع رو به شما نی ادمی بهتر دنی همیبرا. نی هستیمی صمیلی خشونیمن شک ندارم که شما و ا – دایش

  . .یی جوراهیبگم تا شما هم 
  
  . به مسعود بگم-
  
  . در مورد من بکننی که فکر بددی نگی جورهیو خدا فقط تو ر.قایبله، دق – دایش
  
 که گمی میمن جور.  چشمیول.ستی نی جور آدمنیاصال ا.هی پسر با شعوریلیمسعود خ. هی چه حرفنی ا-

  . نکنهیفکر خاص
  
   راحت باشه؟المیخ – دایش
  
  . بله، حتما-
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  . وقتتونو گرفتمدیببخش:  جاش بلند شد و گفت از
  
  .  کنمی خواهش م-
  
  .شام تا اون موقع حاضره. نیای بگهی دقهی داخل، شما هم چند دقرمی مگهیمن د – دایش
  

اگه مسعود بفهمه . دمی با خودم خندی که رفت کلیوقت. تکون دادم و اون هم رفتدیی تای به نشونه سرمو
  . خورهی جا میلیحتما خ

  
 شخندی ناخودآگاه نفتادمی موضوع منی ا ِادیتا !  نداختی عاشق مسعود شده منو به خنده مدای شنکهی ِ افکر

 ی مدی داره از پشت پنجره منو دوانی خونه که متوجه شدم کی تاب بلند شدم تا برگردم تویاز رو. زدمیم
 نکهی خوره و با ای می ِ بدال ضد حی دونستم بزودیم. از پشت پنجره کنار رفتدمشی من ددیتا فهم.زنه

 سوزه، چون ی شعور می بی آدم هایکال من دلم برا.  سوختی م دلم براشیی جوراهی ومد،یازش بدم م
  ! شعورنی فهمن بیبدبخت ها خودشون نم

  
 مسعود تنهاست دمی انداختم و دییرای به پذینگاه.  آشپزخونه بودنی خانوما توی رفتم داخل همه یوقت

  .  نشستمششیرفتم و پ.ستی نی هم خبرهیو از بق
  
  !نا؟ی کجا رفتن ا-
  

  . ان همشونیولشون کن بابا، روان:  گفت ی حوصلگی با بمسعود
  
  ! شده ؟ی چرا؟ مگه چ-
  

  ! کننی بابا، رفتن شطرنج بازیچیه – مسعود
  
  . دمی پشت پنجره دوانوی من االن کیول!  چه خوشحال-
  

  . انداخت و رفتی نگاههیآره اون اومد  – مسعود
  

 دونستم درسته ینم.  کم شک داشتمهی یول.ود بگم رو به مسعهی بود تا قضی فرصت خوبم،ی که تنها بودحاال
 لحظه به ذهنم هی. داشتی چه فرقگهی گفتم، دی مدیاما در هر صورت که با!  نهایکه همون لحظه بهش بگم 

 قول ِ من حساب کرده یدختره رو. شدی به مسعود نگم اما باز هم نمیزی بشم و چالی خی که کال بدیرس
  .رشی تونستم بزنم زینم.بود

  
 به هم گهی دبای که تقری تر شدم، جورکی به مسعود نزدی صدامونو بشنوه کمی خواستم کسی نمچون
  !نی تو بغل ِ من بشایبهراد، ب:  بهم انداخت و گفت ی اعصابیمسعود هم نگاه ِ ب.می بوددهیچسب

  
  . صدامو بشنوهی خوام کسی بهت بگم، نمیزی چهی خوام یم:  و آروم گفتم دمیخند
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  ! االن خودتو واسه کتک آماده کننی از همزاستی چنیگه در مورد جن و اا – مسعود

  
  . ستی نزای چنی نه ، در مورد ا-
  

  .  بگوه؟یخب ، چ – مسعود
  
  .شمی اومد پوانی نامزد کنی ام،ی بوداطی حیاالن که تو. زهی چ-
  

  دم،خب؟یخودم د – مسعود
  
  .ره امشب به همه بگهقرا. به هم بزنهوانی شو با کی خواد نامزدی گفت که م-
  

 گفت که یفقط کاش زودتر م.  .ی گفتی مکیبهش تبر. شو گرفتهی زندگمی تصمنی بهتر؟یجد – مسعود
  !! به تو گفته؟نویحاال چرا اومده ا.  .می عالف شنجای امی اومدیماها امشب نم

  
  . شدهمونی داد که چرا پشی محی داشت واسه من توض،ی دونیم. جاستنینکته ش هم. گهی دنی هم-
  

.  منصرف شدهوانی مزخرف کتیبه خاطر اخالق گند و شخص!  ندارهحی به توضیازی نگهی که دنیا – مسعود
  ! ِیهیکامال بد

  
  .ی بدوندی مهمتر هم داشت که فکر کنم تو حتما بالی دلهیاما . بودلشی از دالیکی نیا.  آره خب-
  

  ؟یچ – مسعود
  

:  بعد آروم در ِ گوش مسعود گفتم ست،ی حواسش به ما نیبشم کس به دور و برم انداختم تا مطمئن ینگاه
  . شدهلی دختره به تو متمانی انکهیمثه ا

  
  !ی کنی میشوخ:  زد و گفت ی مکث کرد، بعد لبخندهی چند ثانمسعود

  
  .  کجا بودی نه بابا، شوخ-
  

  .  دادی خودشو به نگرانی رفت و جانی که اون لبخند از بدی نکشیطول
  

  !.  به هم خورد؟وانی به خاطر من ازدواج کیعنی!  بدهیلی خنیا. بهراد – مسعود
  
 خب، دوست داشت یول. تموم کنهوانی خواسته با کی دختره به من فهموند که در هر صورت من،یبب.  نه-

  .  . ش با خودتهی بقگهید.ی جواب هم بهش بدهی االمکان ی و حتی موضوع رو بدوننیکه تو ا
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مشخص بود که .می سکوت کردقهیهر دو، دو سه دق. نداشتم که بگمیزیمنم چ. نگفت یزی چگهی دمسعود
  .  تو فکر بودقایعم.ختهی به هم ریحساب

  
  ؟ی بهش بدی چه جوابی خوایحاال م : دمیپرس

  
   دختره چند سالشه؟نی ای دونیتو م – مسعود

  
  .کی و ستی بتی نهاگهید. ستی ب-نوزده.  دونمی نم-
  

  . سالمهکی و یمن س – مسعود
  
  .مسعود هم اعصاب نداشت،ممکن بود بزنه دهنمو پر ِ خون کنه.   کردم نخندمی می سعیلیخ
  

  . ستی مهم نادی که ززای چنیحاال ا : گفتم
  

 احساس کردم نسبت به دمشیهمون بار اول که د. کامال مشخصه که بچه ستنیا.  نگوی وریدر – مسعود
!.  بودنی من مثل نسترن و نسری اون براش،ی پقهی دو دقنیدم تا همبع!  چه برسه به مننه،یی سنش پاوانیک

  .کنم مو نسبت بهش عوض تی تونم ذهنی چون من نمست،ی نی شدنیزی چنیاصال همچ. نه نه
  
  .ی خودت بهش بگنوی بهتره ایول.  باشه-
  

 که مسعود دی همون نگاه اول فهمی اون هم تویحت. شام صدامون کردی اومد و برامی لحظه عمه مرنیهم
 دی فهمیاگه م. ! یچی و اشاره بهش فهموندم همایمنم با ا.  شدهیاعصاب نداره، به من اشاره کرد که چ

  .شدیاونم شاخ م
  
مسعود هم از . کنار هم قرار گرفتندای شد که مسعود و شی سر سفره وضع طورچاره،ی شانس ِ بد ِ من باز

 عمرم ی وقت توچیه. شون قرار گرفتمنی بقای و من دقمی جامونو با هم عوض کنایهمون اول به من گفت ب
 مسعودو ومدیآخه دلم نم.  کردمنی لعن و نفروانوی دلم کی دونه چقدر تویخدا م! انقدر معذب نشده بودم

 از شام بالخره بعد . کردمیی عقده گشاوانی کی شد که رونیا.  نداشتیری کنم، دختره هم که تقصنینفر
 دونستم یم. شروع کرد به صحبتوانی رو مشخص کنن و پدر کین عقد و عروس که زمادیوقت ِ اون رس

 صحنه نی ادنی دیحوصله . شهی گرفته موانی حال همه از جمله کعتای و طبگهی رو به همه مهی قضدایاالن ش
  .م بکشگاری از اتاق ها تا سیکی ی رفتم توه، بشدهی بحث به اونجا کشنکهی قبل از انی همیها رو نداشتم برا

  
 گذاشته ری منم تاثی ِ مسعود روی اعصابی بکشم، انگار بگاری تونستم سینم.  اتاق موندمی توقهی دقچند
 رفتن و بعد خونه ساکت ی داشتن میی صفایانگار خانواده . دمی جمع رو شنی همهمه ی صدارونیاز ب.بود
  .اطی حی بدرقه شون رفته باشن تویحدس زدم همه برا. شد

  
 هی یبلند شدم تا پنجره رو باز کنم که برا. گرفته بودی اتاق بدجوریهوا. گرفتمجهی کردم سرگی محس

  ! نگرفته باشم خوبهی وسط من تومور مغزنی حاال اا،یخدا.  رفتیاهیلحظه چشمم س
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 کردم یحس م. بهتر شدی تازه بهم خورد حالم کمی که هوانیهم. رو کنار زدم و پنجره رو باز کردمپرده

  . نداشتیتیهوا سرد بود اما برام اهم.ومدی نم ِ بارون می باغ بویاز تو.نفس بکشم تونم یبهتر م
  

اونجا پر از دار و درخت بود و باد باعث حرکت . کردمی بودم و به باغ نگاه مسادهی پشت ِ پنجره واهمونجا،
فکر کردم .مدی ِ درختا دنی نفر رو بهی ِ صورت ری لحظه تصوهینگاهم به رو به روم بود که .شدیشون م

 نفر هی که دمی اونطرف تر دیچند لحظه بعد، کن.  نبودیزی شدم اما چرهیبا دقت به اونجا خ.  شدمیاالتیخ
 که اون شخص از دی نکشی اون پسره باشه اما طولدی که شادیبه ذهنم رس.رهی درختا راه منیداره از ب

 شدم چون یاالتی هم خدیشا. شه ها بوده باهی از همسایکی دی زدم شاحدس . شددی چشمم ناپدیجلو
  ! توهم زده بودمادی به احتمال زیول.  بدمصی تونستم درست تشخینم. بودادیحرکت درختا ز

  
 نیهم. رفتن خبرم کنهیفکر کردم مسعود که اومده برا.دمی باز شدن ِ در اتاق رو شنی پشت سرم صدااز

 آشپزخونه ی چاقوهی که یبودن، در حال قرمز شده تی که از عصبانیی با چشماوانی کدمیکه برگشتم د
  . جلو اومدیدرو آروم بست و کم.سادهی در وایدستشه جلو

  
  . ی ِ منو خراب کردیتو زندگ – وانیک
  

  . باهاش حرف بزنمی کردم با خونسردیسع
  
  .  بدمحی بذار من برات توضست،ی نی کنی باور کن اونجور که تو فکر م-
  
  !خفه شو:  گفت تی عصبانبا
  
  !باور کن.  نامزدت به خاطر من باهات تموم نکردی ولی داری دونم چه حسی من من،ی بب-
  
  !اری رو به زبون ندایاسم ش – وانیک
  
  !. وردمی من که اسمشو ن-
  
 بودم اما ی حرکت کرد که نتونستم جاخالعیانقدر سر. بزنم و به طرفم حمله کردی اجازه نداد حرفگهید

 ی مخی گرفتمش تا بیخدا بهم رحم کرد چون اگه نم. رمیقو رو با دستم بگ ِ چایزیدر لحظه آخر تونستم ت
  !رفت تو شکمم

  
 و رمشی محکم تر بگی داد، منم از ترس جونم مجبور بودم با دست هی چاقو رو فشار مانهی وحشوانیک

تم  دونسینم. رفتی دستم فرو می توشتری داد، بی محکم تر فشار میهر چ. اجازه ندم بهم ضربه بزنه
 طاقتم تاب شد و شروع کردم به صدا زدن ِ گهید.ومدی رقمه کوتاه نمچی هوانیک. خالص بشمدی بایچجور
  !ی کنی می چه غلطیدار:  که مسعود وارد اتاق شد و گفت شدیکم کم دستم داشت شُل م.مسعود
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 من جدا شد بالخره چاقو از دست ِ.دی محکم عقب کشوانویمسعود فورا جلو اومد و ک. نکردی توجهوانیک
 نیمسعود هم که ا. بغلم گرفتمی افتادم و دستمو با آه و ناله تونی زمی کرد که روی درد میاما به قدر

 ی درد داشتم ولنکهی ابا.دشی کوبواری و محکم به ددی کشوانوی بدتر گُر گرفت ، دست کدی ِ منو دتیوضع
!  پنجرهی پرت کرد تووانوی و خشن، کبی حرکت عجکی و در ومدیاما مسعود کوتاه ن. دلم خنک شدیحساب

 رتیفقط با ح!  اون صحنه کال دردمو فراموش کردمدنی دبا . !اطی پرت شد تو حوانی شکست و کشهیش
منم از هول ِ .وانی سر وقت ِ کرون،ی و رفت بومدیجالبه که مسعود باز هم کوتاه ن. کردمیداشتم نگاه م

  . که بود از جام بلند شم و خودمو به مسعود رسوندمیزور نزنه اون نفله رو بکشه با هر ضرب و نکهیا
  

 وانی و از کرمی کردم جلوشو بگی می سعی خونیمن هم با دستا.وانی با مشت افتاده بود به جون ِ کمسعود
 ی کرد ولغی و وغی کم جهی اولش میعمه مر. مسعود رو گرفتنی و جلودنی سر رسهی بقهویجداش کنم که 

  . نگفتیزی چگهی ددی ِ منو دی مسعود و دست ِ خون اعصاب ِ داغون ِیوقت
  
 ی ِ دستمو شُل میچی مسعود پشت فرمون نشسته بود، منم داشتم باندپم،ی راه برگشت خونه بودتو

 شرتم هم ی تیجلو! فتادی مانی عمو محمد انقدر محکم بسته بودش که خونم داشت از جرنیالمصب ا.کردم
 اگه یحت. نکردم من قبول ی بهت بدم، ولوانوی شرت کی تای بهم گفت بوانی کی شده بود، بابای خونیحساب

 با هم ی دو تا فرق چنداننیهر چند ا!  عمرا وانی کراهنی داد ممکن بود قبول کنم اما پیبهم پالون هم م
  .ندارن

  
 ی به نظر می عصبیلی خیی جوراهی. دمی ترسی می حرف بزنم ولوانی خواستم با مسعود در مورد کیم

  .رهی بگم و حالمو بگیزی چهی دمی ترسیم.دیرس
  
  .  شدی لباست هم خون-
  

  .اشکال نداره – مسعود
  
  .شهی مزی تمشی با آب ِ سرد بشور-
  

  . دونمیخودم م – مسعود
  
  . بگمیزی چهی خوام ی فروکش کرده؟ متتیاالن عصبان. .ام. گمی م-
  

  ؟ی ترسیتو از من م:  بهم انداخت و گفت ی چپنگاه
  
  . بعدا بگمی اگه حوصله نداریعنی گمیمن و ترس؟ م. با نه با-
  

  .نه بگو،اتفاقا االن حالم خوبه – مسعود
  
 بهش چراغ سبز ی عوض بشه و بخوادای روز نظرت نسبت به شهی خواستم ازت بپرسم ممکنه مثال ی م-

  !؟ینشون بد
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  .نه – مسعود

  
  . بهترهی نگیزی تو هم چگه،یدختره که نم.  رو نگوهی اصل قضهی پس به بق-
  

  ؟ی چیعنی! ه؟یاصل قض – مسعود
  
 ی بمونه، چون در کل که کسینجوریتو بذار هم. کنه من مخ ِ نامزدشو زدمی فکر موانی االن کن،ی خب بب-
 واسه تو یول. فکر کننینجوری کنه اگه اونا ای نمی فرقادی من هم زی برااد،ی از من خوشش نملی فامیتو

  .شهیبد م
  

  ! کننی فکر می کنه اونا دربارم چی نمینم فرق میبرا – مسعود
  
  . بهترهینجوری به نظر من ایول. درستنیا.  آره-
  

 ی خونه و مسعود جلومیدی رسبالخره . حرفا رو ندارمنی ایکال حوصله . گمی نمیزیباشه، من چ – مسعود
وارد خونه بشم بعد  کردم اما نرفت، منتظر بود من ی شدم و باهاش خدافظادهی پنیاز ماش.در نگه داشت

جلو اومد و . ستگانهی دختره، نی ای بابادمیبرگشتم د."دیببخش" بلند گفت ی نفر با صداهی هویبره که 
 ادهی رو هم خاموش کرد و پنیتازه ماش. شدی ِ رفتن نمالی خی وسط مسعود هم بنیا. کردکیباهام سالم عل

  !شد
  

  .  دونمی اسم شما رو نم من هنوزد،یببخش:  گفتم ی از سالم و احوالپرسبعد
  

  . امیمن اسد:  داد جواب
  
  ن؟ی کنن هستی می زندگنجای که ای اسدی آقانی همیآشنا!  چه جالب-
  

  .  پسر عموم انشونیبله، ا – یاسد
  
  . زدمی حدس م-
  

  چطور؟ – یاسد
  
  )دمی خنداری اختیب. (دی اهی شبگهی کم به همدهی. ینجوری هم-
  

  !می کنن ما برادریکر م ها فیلیبله، اصال خ – یاسد
  
  .  بله-
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 شما ی نفر داره خونه هی دمی گشتم، دی از سر کار برمشی پقهیعرض به حضورتون که من چند دق – یاسد
 عیتا چشمش به من افتاد سر. مشکوک بودیلیخالصه خ. دی چرخیهمش دور خونه تون م. زنهی مدیرو د
  !رفت

  
  ! موهاش بور نبود؟نیگی که مییاروی نی اد،یببخش:  که مسعود نشنوه گفتم ی جورهی
  

از اون فاصله .  موهاش بور نبودادمهی که یی تا جای ولدمشیواال من که از دور د:  فکر کرد و گفت یکم
  .ومدی به نظر می مشکدمشی دی که من میا

  
  .نیممنون که اطالع داد.   باشه-
  

  .ادی نشی براتون پیل وقت مشکهیگفتم بهتون بگم . بودفهی کنم، وظیخواهش م – یاسد
  
  .نی لطف کرد-
  
:  گفت دی که بهم رسنیهم. طرفمادی مسعود داره مدمیبرگشتم که د. رفتی و اسدمی کردی هم خدافظبا

  ه؟ی پسر ِ مو بور چنی ِ اانیجر
  
  ! کدوم پسر؟-
  

  !دمیچرت نگو، من شن – مسعود
  
 با من یلی دانشگاه، خی پسره بود توهی.ستی نی مهمزی بابا، چیچیه!. یدی شنی تو از اون فاصله چجور-

  .رهیفکر کردم اون اومده حالمو بگ. چپ بود
  

   بمونم؟نجای من امشب ای خوایم – مسعود
  
  .ستی نیتو برو، مشکل.  نه بابا-
  

  ؟یسی جلوش وای خوای می دست چالق چجورنی اونوقت تو با ا؟ی چادیاگه دزد ب – مسعود
  
  . کتش هم واسم جا بذارهدی من بای خونه ادی ببره؟ اگه دزد بی چادی آخه دزد ب-
  

   بمونم؟ی خوای نمیمطمئن – مسعود
  
  .برو.  آره-
  

  .امی تک زنگ به من بزن، من خودم مهی شد یزیفقط اگه چ. باشه – مسعود
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  .خدافظ.  باشه-
  

  . فعال – مسعود
  
 ی همه داریخر.وشم شون تونستم بفری دوندگیبعد از کل.  صبح افتاده بودم دنبال آب کردن ِ سکه هااز

از همونجا . هم به بانک رفتن نداشتمیازی جا شدن، نفمی کیپول رو بهم تراول داد و خوشبختانه راحت تو
 بود اما من اونقدر به خاطر اون پول ادی شلوغ بودن و سر و صدا هم زیلی ها خابونیخ. ِ خونه شدمیراه

  . خرج شون کنمی کردم که چجوری فکر منیم به افقط داشت. ها ذوق زده بودم که اصال برام مهم نبود
  
 بودم تا رد تی صبر کردم و منتظر موقعی پرتردد بود کمیلی خابونی چون خابون،ی خواستم برم اونور خیم

 شدم و رهیبا دقت به اون طرف خ. آشنا افتادی چهره هی چشمم به ابونی لحظه، اون سمت خهی یشم که برا
منتها حواسش به . بودابونی من، اون سمت خی رو به روقای پسر ِ مو بور، دقاون.دمشی بار به وضوح دنیا

 بعد شروع به راه هیچند ثان. گشتی می کرد،انگار که دنبال کسیمدام به دور و برش نگاه م. من نبود
 یبا عجله از جلو. کنم و خودمو به اون سمت برسونمی رو طابونی بود تا عرض خیفرصت خوب.رفتن کرد

  . کردمبشیا رد شدم و تعق هنیماش
  

 شلوارش کرد و بی جی دستشو تومی که جلوتر رفتیکم. رفتمی دنبالش مهی به ساهی رفت، سای جا که مهر
 ! لِی موباءی اون شدمیدر کمال تعجب فهم.  گوشش گذاشتی رو روزیبعد اون چ. اوردرونی بیزی چهی

  !!! کننی م تا حاال جن ها از تلفن همراه استفادهیمونده بودم از ک
  
تو همون نگاه اول .مطمئن بودم خودشه.  اما نه!.  گرفتمی لحظه شک کردم که نکنه طرفو اشتباههی

 یحساب.اصال امکان نداشت اون نباشه. رو داشتافهی همون قد و قامت و همون شکل و ققایدق.شناختمش
  .ن بودی همهیدونم ک بنکهی ایتنها شانسم برا. گمش کنمدی دونستم که نبای می شده بودم ولجیگ

  
 برخوردم با هاموس نی اولیانگار صحنه ! رهی خودم می که گذشت احساس کردم داره به طرف خونه یکم

 که یی خواستم تا جایم. خواستم اجازه بدم متوجه حضورم بشهی نمگهی بار دنی ایول.شدیداشت دژاوو م
  . کنمبشیامکان داره تعق

  
 کردم و هواشو ی مبشیودمو باهاش حفظ کنم، کوچه به کوچه تعق خی کردم فاصله ی می که سعی حالدر

 دنی به دولی که راه رفت مون تبددی نکشیطول.رهیکم کم متوجه شدم داره تند تر از قبل راه م.داشتم
 هی ی تودیچی لحظه پنیهم. داشتی کوتاهی نفر مکالمه هی اورد و با رونی بلشوی دوباره موبادمید.شد

 که نی وقت گمش نکنم اما همهی به سمت اون کوچه رفتم تا عی سریلی خنمش،یستم بب تونی نمگهید. کوچه
  ! نفرهیوارد کوچه شدم محکم خوردم به 

  
اونقدر محکم .ستی اون ندمی که فهمدی طول نکشی اهی و فکر کردم اون پسره ست اما ثاندمی ترساولش

داخل کوچه رو با . هم خم شده بودید و کم از درد کتفش رو گرفته بوهی تا چند ثانچارهیبهش خوردم که ب
  . نبودیاز اون پسر مو بور خبر. دقت نگاه کردم
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.  من عجله داشتمد،یحالتون خوبه؟ ببخش: گفتم . که بهش خورده بودمی حواسم رفت سمت ِ کسدوباره
  .متوجه شما نشدم

  
متوجه شدم منظورش .اورد که همچنان کتفشو گرفته بود، انگشت اشاره ش رو باال ی نگفت، در حالیزیچ
  . لحظه صبر کنمهی که نهیا

  
 دمی فهمسادی که صاف وایوقت.دی سفی و پوستی مشکی هم سن و سال خودم باشه، با موهادی رسی نظر مبه

 زد و گفت ی کرد، لبخندریی حالتش تغهی ثانکیاولش اخم کرده بود اما در عرض .هیچشم و ابروش هم مشک
  .ی بود دستمو بکشنکینزد: 
  
  . اونقدر عجله داشتم که حواسم رفت.  شرمنده-
  
  .  ندارهیاشکال.  نه-
  
  .  بور؟ی پسر با موهاهی!  کوچه؟نی ای توادی نفر بهی نیدی شما ندد،ی ببخش-
  

 د،یببخش.  کوچه نبودی از من توری غی کسن،یای شما بنکهینه، تا قبل از ا:  گفت ی جدیلی فکر کرد و خیکم
  . برمدی باگهیمن د

  
  .بازم شرمنده:  رفت دوباره گفتم ی داشت میقتو
  

 ی ادهی در رفته بود و اونجا موندن فااروی.  شده بودمدی ناامگهید . تکون داد و از اونجا رفتی دستبرام
 وارد خونه بشم با دقت کل ِ کوچه رو از نظر نکهیقبل از ا.از همونجا راهمو گرفتم و برگشتم خونه.نداشت

  . وجود نداشتی مشکوکزی چچیه. و امان بودهمه جا امن .گذروندم
  

تک تک ِ . اوردمشون و شروع کردم به شمردنرونی بفمیاز ک. ِ پولِ سکه ها افتادمادی هوی داخل و رفتم
 دلم نی ماشدیواسه خر.از ذوق پول ها خُل شده بودم. ستنی نیتراول ها رو چک کردم تا مطمئن بشم تقلب

 نی و تمام حواسم به ادی رسی خرج کردنشون به ذهنم می برادیجد ی نفشه هی لحظه هر ! رفتیغنج م
 کردم ی مشکوک شدم اما سعیاولش کم.دمی به تق تق شنهی شبیفی ضعیموضوع بود که از اتاق صدا

 صداها توجه نی اگه قرار باشه به تمام ا" مبل لم دادم و با خودم گفتم ی رویالی خیبا ب.فراموشش کنم
  ."شمی موونهی حتما دمکن
  
  

  *)  جلد دوم انی پا (*
  

   حقیقت رمانتیک قتل  . .در    ادامه
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  آغاز جلد سوم

  

  حقیقت رمانتیک قتل
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  3 کسان چیه
   )   قتلکی رمانتقتیحق  (

  
بودن وگرنه با اون  ها خلوت ابونیشانس اوردم خ. بودمدهی بود و من هنوز به دفتر نرسمی هشت و نساعت
 دفتر ی کوچه و جلوی تودمیچیبا سرعت پ. کردمی نفرو کتلت مستی رفتم احتماال ده بی که من میسرعت

  ... جواب دادقشماره شو گرفتم و بعد از سه چهار تا بو. از سورن نبودی در خبریجلو.نگه داشتم
  
  . در امی من جلونیی پاای ب-
  
  .امی می صبر کنقهیپنج دق. اومدهشیپ ی مشکلهی...نیبب:  گفت ی نگرانبا
  
   باال؟امی بی خوای؟می چه مشکل-
  

  .شهی زنم درست می ذره آب بهش مهی کنم،االن ینه خودم حلش م – سورن
  
  !!؟ی زنی آب می به چ-
  

  .همونجا باش اومدم.به موهام – سورن
  
ر قر و فر سورن به فک کنم نصف عمر من س. خاموش کردمنوی و ماشدمی کشیقی نفس عمی اعصاب خردبا

  . کامل آسفالتم کردهگهی ددشی جدی مدل موهانیمخصوصا با ا! باد رفت
  
 ماه بود که گرفته بودمش اما هی از شتری بنکهیبا ا.ختی ری هم بدتر داشت اعصابمو به هم منی گند ماشیبو

 گذاشتم بوش هر چقدر هم درهاشو باز.دادی گند می و خالصه بونی و بنزکی پالستیهنوز هم داخلش بو
 از سرما راحت نی ماشیاحساس کردم تحمل بو. سرد بودیلی شم اما هوا خادهی پنیخواستم از ماش.دینپر
  .می کردی برف آماده می خودمونو برادیکم کم با. بودی گرفته و ابریآسمون هم حساب.تره

  
رونده ها رو گرفت رو  پنی ماشی که نشست تونیهم. که گذشت بالخره سورن با پرونده ها اومدقهی دقپنج

 یالی خی کردم تا بلکم از رو بره، اونم با بی داشتم بهش نگاه می خنثینجوریمنم هم.رمشونیبه من تا بگ
  ؟ی کنیچرا مثه قاتل ها به من نگاه م:  عقب و گفت ی صندلیپرونده ها رو پرت کرد رو
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  ؟ی کنی فکر می خودت چ-
  

  .فتی کنم، راه بی نمی فکرچیمن ه – سورن
  

  ... زدم و حرکت کردماستارت
  
 هم ی صالحنیآخرش ا! یری گی عبرت نمی معظمهیفقط من موندم تو چرا از قض!... کامال مشخصه-

  .ارهیهمون بال رو سرمون م
  

 برم ازش یپولم هم که نذاشت!  چرا اخراج شدمدمی بود، اصن من نفهمی روانی معظمال،ی خیب – سورن
  .هیساب مشخصه آدم حی صالحیول... رمیبگ
  
  .می کردشی نبود، ما دو تا روانینجوری هم که از اول ای معظم-
  

 ی ملکسه،آدمی چه ریدی رو دیاما صالح. شدنو داشتوونهی دی هانهی در کل زمیآره خب،ول – سورن
  ...!ی وضعهی کنه، اصن ی حال منتشیب

  
  .شهی میختی چه رمینی بی مگهی دو ماه دنمی ا-
  

  . نباشنیبدب:  کرد گفت ی موهاشو مرتب منهی آی داشت توی در حالسورن
  
 که مدل دمی رسی مجهی نتنی کردم باز هم به ای فکر میهر چ... کوتاه بهش نگاه کردمیلی دو بار،خیکی

  ...ادی بهش مشتری ساده بیموها. بهتر بودشی قبلیموها
  

  !) کرده بودمدای با اسم سورن مشکل پدایجد... که اسمشو گفتم خندم گرفتنیهم( سورن  : گفتم
  

  .مرض – سورن
  
  ! دونم چرا به اسمت حساس شدمی ، نمدی ببخش-
  

  .یغلط کرد:  با مشت آروم به صورتم زد و گفت سورن
  
  ! تو گذاشتن؟ی بود روی چه اسمنی آخه ا-
  

مخصوصا با وجود ! به نظر من که خوبه، تازه شانس اوردم با سامان ستش نکردن بذارن ساسان – سورن
  . کردمی رفتم عوضش می برو برگرد می بگهیاون موقع د!... مانکنیس مثه سایکس
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 هی) ...دمیدوباره خند! ( آقا سورن...ادی اصال بهش نم"آقا" شوندی که مثال پنهی مشکلش ا،ی دونی م-
  . دخترونه ستییجورا

  
: و گفت  که خودمم خندم گرفت یجور..." آقا سورن" منو دراورد و گفت ی ادای به طرز مسخره اسورن

  ؟ی منو صدا زدی بگی خواستی میحاال چ! شهی معلومه مسخره میگیاونجور که تو م
  
  . کنمی حال نمادی زنیمن با ا. موهات بهتر بودی خواستم بگم مدل قبلیم... آهان-
  

  .هی کنم کافی که خودم حال منیهم – سورن
  
  ...! های ساده بود بهتر بودی وقتی ول-
  
  . کنم خوشگل تر شدمیاتفاقا االن حس منه :  زد و گفت یشخندین

  
  ..."!خوشگل تر":  لب تکرار کردم ریز
  

  !! به نفس رو لـِـه کرده اعتماد
  
  ... روزگاری هـِ-
  

  ...؟ی کشی ؟ آه مهیچ – سورن
  
 دماغ ،ی درشت مشکی دارم ؛ چشمامی عکس از بچگهی. کردمی داشتم عکس هامو چک مشی چند روز پ-

  ! شدملی کروکودنی دونم چرا عی االن نمیول. خوشگل بودمیلیخالصه خ...ی قلوه ایکوچولو، لبا
  

  .شهی می عالگهی من روش کار کنم دیفقط اگه بذار... هم ندارهی ت خوبه، مشکل خاصافهیتو ق – سورن
  
  ! بمونمی باقلی کروکوددمی محیترج... نه قربونت-
  

  .یباشه، هر جور راحت – سورن
  

 مری اون اطراف نبود اما تای اگهی دنی ِ ما، ماشنی از ماشریغ. چراغ قرمز شدمیدی که به چهارراه رسنیهم
 ی بهم دست میکم کم داشت حس خفگ.می شدی منی هم عالف ای کلدی شروع شد و باهیچراغ از هشتاد ثان

  . کارو کردمنیخودم هم هم.نیی رو تا آخر بکشه پاشهیبه سورن گفتم ش! داد
  

 هام دنبال پاکت بی جیمنم داشتم تو. داشتی بغل برنمنهیود و چشم از آ موهاش بری همچنان درگسورن
 نکردم و یاولش توجه. بودسادهی وانی ماشی عابر جلوهی. افتادنی ماشی گشتم که چشمم به جلوی مگارمیس

 از حدقه ی و چشمایک مشی مرد قد بلند با لباس هاهی. توجهم بهش جلب شدهویبه کارم ادامه دادم اما 
 بودن که یحالت چشم ها و ابروهاش جور!  بود و زل زده بود به منسادهی وانی ماشیزده، جلو رونیب
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 با ینجوری همومد،ی رقمه کوتاه نمچیطرف ه... شدم رهیمنم بهش خ. ِ من تعجب کردهدنیحس کردم از د
 یجلومونده بودم چرا از . شدمیم داشتم از اون حالتش معذب گهید. کردیتعجب داشت به من نگاه م

  ...رهی کنار نمنیماش
  

  !بهراد – سورن
  
  هوم؟:  سورن به خودم اومدم، بهش نگاه کردم و گفتم ی صدابا
  

  ! هاشهی نمنی سبزتر از اگهید:  به چراغ راهنما اشاره کرد و گفت سورن
  

  . نبودنی ماشی اون مرد جلوگهی دفتمی که خواستم راه بنیهم
  

 و می برداشتنیپرونده ها رو از داخل ماش. محوطه پارک کردمرونی رو بنی ماشمیدی رسی به دادگستریوقت
  . شلوغ بودشهی مثل همی دادگستریمحوطه .میبه طرف ساختمون راه افتاد

  
 و می رفتی هم آهسته راه منی همی به ساختمون پرونده مو مرور کنم، برادنی گرفتم تا قبل از رسمیتصم

  .ششی پمی کنه بری داره بهمون اشاره می، صالحبهراد: سرم به خوندن گرم بود که سورن گفت 
  

  کو؟:  باال اوردم گفتم سرمو
  
 سادهی نفر واهی جلوتر از ما کنار یکم. به جواب سورن نبودیازی نگهید...دمشی سرمو بلند کردم خودم دتا

  . کردیبود و داشت بهمون اشاره م
  
  .دمشی آهان، د-
  

  .آدم باشتو هم انقد اخم نکن، ... ششی پمیبر – سورن
  
  !نهی من که اخم نکردم، مدلم ا-
  

 زنه و ی لبخند مشهیهم. ِی مقابل ِ معظمی نقطه قای دقیصالح.می کردکی سالم و علی و با صالحمی رفتجلو
 جی گمی کنی میالبته ما هم سع.رهی باالتر نمی خاصی محدوده هی هم خوش اخالقه، کال صداش از یلیخ

  .هی آدم خوبیلی در کل اونم خی ولمیاری درنیباز
  

 که کنارش یبه پسر.(  شدمی داشتم نگران من،یایفکر کردم شما دو تا نم:  زد و گفت ی لبخندیصالح
  ! خواستم پسرمو با گروه تجسس بفرستم دنبال تونیم)  بود اشاره کرد و ادامه داد ستادهیا

  
 که پسره می کردینگاه م بهشون می ماست داشتنی عینجوریهم...می و سورن اصال متوجه منظورش نشدمن

  . خورد هم سن و سال ما باشهیبهش م. کردی معرف" سهند"باهامون دست داد و خودشو 
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  . ِی انتظامیرویسهند افسر ن – یصالح
  
 و به به و چه چه راه می خودمونو مشتاق نشون دادی مون جا افتاده بود، کلی که تازه دو زارما

  !می گرفتی ملشی تحوی حسابدی بود، با مونسیبه هر حال پسر ِ رئ...میانداخت
  

  ه؟یدرجه تون چ : دی پرسسورن
  

  .سروان – سهند
  
  ! مگه چند سالتونه؟؟ی جد-
  

  . و نهستیب – سهند
  
  .دی من فکر کردم هم و سال ما باش-
  

  شما چند سالتونه؟ – سهند
  
  . و پنجستی ب-
  

  .می نداری هم اختالف سنادیخب پس ز – سهند
  

   نه؟ن،ی سروان شدعی سریلی خدایبه نظر م – سورن
  

 ی می ها تا آخر عمرشون ستوان سوم باقیلیخ. به عملکرد آدم دارهیدرجه گرفتن بستگ...ادینه ز – سهند
  .مونن

  
  . تونی سرگردشاالی ان،ی در هر صورت موفق باش-
  

  .ممنون:  زد و گفت یلبخند
  

 سی که از پلیتیبا توجه به ذهن! باشه سی خوره پلی اصال بهش نمدمی دی ممی کردی فکر می هر چییخدا
 شی ته رهی از غیدر... بودنهیصورتش که مثه آ. که کامال متفاوت بودافهی و قپیاز نظر ت... داشتمرانی ایها

 هم روش ی کاپشن مشکهی د،یسف راهنی و پی مشکی هانی بود با پوتدهی پوشی خاکسترنی شلوار جهی! ِ محو
  ! ها عوض کنمسی راجع به پلوتمی ذهندیفک کنم با. بوددهیپوش

  
  . زل زده بود به منشی قهوه ای سر و گردن بلندتر بود، با اون چشماهی از من و سورن قدش

  
  د؟یشما هم امروز دادگاه دار : دی ازم پرسیصالح
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  .قهی بله، ساعت نه و ده دق-
  

  . ربع موندههی:  به ساعتش انداخت ینگاه
  

 هیبهش . رفت رو اعصابمی داشت مگهید. شده بودرهیم،همچنان من خ به سهند انداختی نگاهمی ندوباره
 من دیببخش:  و گفت دیخند... که لبخند زدم متوجه حالت خودش شدنی دادم، هملی تحویلبخند الک

  ! کجاارمی به خاطر نمی ولدم،ی جا دهی کنم شما رو یحس م... کنمیانقدر بهتون نگاه م
  
  .نی باشدهی دی دادگستریو جا، تنیممکنه هم. کنمی خواهش م-
  

  . دونمینم.... کنمی هم من اشتباه مدیشا. نبودنجایا...نه نه – سهند
  
  ! اشتباه گرفته بودیزی چیاحتماال منو با قاتل. گفت دوباره تو فکر فرو رفتنویا

  
  . زدم و دوباره سرگرم خوندن ِ پروندم شدمیشخندی فکر ننی ابا
  

منم از خدا خواسته قبول کردم تا از شر نگاه . داخل ساختمونمیبر لحظه بعد سورن گفت که بهتره چند
  .می دوم رفتی و به طبقه می شدی و وارد ساختمون دادگسترمیبا هم راه افتاد. خالص بشمی پسر صالحیها
  

سورن . تا صدامون کننمی و منتظر شدمیستادی سالن ای گوشه هی. اول خلوت تر بودی نسبت به طبقه اونجا
  . بودمسادهی واتی داده بود و من هم رو به روش، پشت به جمعهیتک واریبه د

  
  ! دارهی عجب پسر خفنیصالح – سورن

  
  . کنه تهرانی مشت بزنه من و تو رو شوت مهی آره، -
  

  . نکنادی زازداغشوی پگهیحاال د – سورن
  
  ؟یدی ندکلشوی ، مگه هگمی راست م-
  

  . ازش خوشم اومد، باحال بودکال.گهی دسهی نباشه پلیهر چ...آره خب – سورن
  

اون لحظه داشتم به سورن . شدنی که داشتن از پشت سرم رد مدمی چند تا دخترو شنی صدانی حنیهم
دختره رو :  گفت جانیبعد با ه!  کردی داشت اونا رو با چشم دنبال مهی ثاننی تا آخریعنی کردم، ینگاه م
  ؟یشناخت

  
  ! نه، من مثه تو بهشون زل نزده بودم-
  

  .ترای دختره تو دانشگاه، مارویاون ...گهی بود دزیچ – سورن
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  .گمی مکی ا؟ تبر-
  

  !خاک بر سرت. هم به تو انداختیداری نگاه خرهی شدیداشت رد م – سورن
  
  ! چرا؟-
  
  !ینجوری هم،یچیه:  تکون داد و گفت ی تأسف سربا
  
 کردم ی میسع! رمیفرمونو گاز بگ ی کم مونده بود از گشنگگهید. دوست داشتم زودتر برسم خونهیلیخ

 رغم ی نبود و علدیبارش آنچنان شد. ها رو کند کرده بودنیبرف حرکت ماش...شدی تر برم اما نمعیسر
 رو دی دیجلو بچسبن و شهی برف به شی دونه هاشدی باعث منی اما سرعت ماشدی وزی هم نمی بادنکهیا

  .رنیبگ
  
 ی بفرستم اما همون روزنه رونی بگارموی اورده بودم تا دود سنیی سانت پاکی رو به اندازه نی ماشی شهیش

  . سردم بشهی باعث شده بود حسابکیکوچ
  

 باز کنم که اطوی شدم تا در حادهی پنیاز ماش.دمی به خونه رسی و اعصاب خردکی ترافی بعد از کلبالخره
 داد ی و نور ِ کم کوچه اجازه نم نبود اما برفادی فاصله مون زنکهیبا ا.سادهی در خونه وای نفر جلوهی دمید

 ساله بود که به کی و ستیب – ستی پسر حدودا بهی. خودش اومد جلونکهی تا انمی ببیصورتش رو به خوب
  ! خورنی از فرط سرما دندون هاش دارن به هم مدمی دیوضوح م

  
  !د؟ی ماکان ایشما آقا:  سالم کرد و گفت دی بهم رستا
  
  بله ، شما؟. سالم-
  
  . دکتر رمضان اومدمیطرف آقا من از -
  

  ! به مهرآب فحش دادمی دلم هم کلیتو. گفت تا ته ِ ماجرا رو خوندمنوی که انیهم
  
  .ومدمی خودم منی گرفتی اگه باهام تماس م-
  
 بشه و ی دنبالتون بلکم فرجامیگفتم خودم ب.نیای امشب ندمی صبر کنم، ترسنی از اشتری نتونستم بد،ی ببخش-

  ! ما؟ی خونه نیای االن با من بشهیم.همشکل مون حل بش
  
 سرما ی همه تونی اچارهیب. رفتمی بود اگه باهاش نمی نامردی گرسنه بودم ولیلیخ... کم فکر کردمهی

  .منتظر من مونده بود
  
  .ارمی بلموی باش، من برم خونه وسانی لحظه تو ماشهیفقط شما ... باشه، اشکال نداره-



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

454

  
 که پسره هیاون چند ثان.ششی برداشتم و برگشتم پفموی رفتم تو خونه، کعیر نشست و منم سنی ماشی توپسره
 گرفتم به نی ماشیکال از وقت... برداره ببرهنموی تنها گذاشته بودم همش توهم داشتم که ماشنی ماشیرو تو

  ! شدملی موجود متوهم تبدهی
  
  !دم؟ی من اسم شما رو پرس-
  
  .دیاسمم توح... نه-
  
  ... شروع شده؟ی از کنکهی و اه؟ی مشکل تون چی بدحی کم توضهی شهی م-
  

 ی من از بچگدی دونی میعنی!  شروع شدهی دونم از کی نمقایمن خودمم دق!... بگمیواال چ – دیتوح
  . بودنی جزئیلی منتها خفتاد،ی تو خونه مون میی اتفاقاهی ادمهی
  
  ؟یی چجور اتفاقا-
  

 ی به هم می ای موندم درها بدون عامل خارجینه تنها م خوی بچه بودم و توی وقتادمهیمثال  – دیتوح
  .شدنی و بسته مدنیکوب

  
  فتاد؟ی چشم تو اتفاق می بسته شدن ِ درها جلونی ا-
  

 بزرگ ادیخونه مون ز. کدوم درهی دونستم صدای میول.دمی شنیمن فقط صداشو م...نه – دیتوح
من اون موقع همش .فتادنی مواری دیجهت از رو ی خود و بی بیواری مثال تابلوها و ساعت دنکهی اای.ستین

 مثل ی به موجوددمی ترسی بود که منی هم به خاطر اشتریب. ساده اندی اتفاقانای کردم که ایخودمو قانع م
 دوباره شروع شد، شی پکسالی از نکهی مسکوت موند تا اهی قضنیحدود پنج شش سال ا. روح فکر کنمایجن 
  !دتری بار شدنیاما ا

  
  ن؟ی کردی خونه زندگنی همی مدت شما تونی ا تمام-
  

  .می خونه بودنی ای چشم باز کردم تویآره، من از وقت – دیتوح
  
   هستن؟ای خونه به جز تو کی تو-
  

  .پدرم پارسال فوت کرد... برادر شش ساله دارم، مادرم هم هسته ی– دیتوح
  
  . خدا رحمتش کنه-
  

  .یمرس – دیتوح
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  !فته؟ی میی چه اتفاق هاقایدق...بدتر شده تی که االن وضعی خب، گفت-
  

 ی پتو رو مهی هوی اومد که شیمثال چند بار پ.فتادی مبی غربی عجی واسه برادرم اتفاقاشتری بلی اوا- دیتوح
من و مادرم !  من انداختی پتو رو رونی ای که کی و زارهی کرد به گرینداختن روش، برادرم هم شروع م

 گردن می نتونستگهی درشونوی اخی کارانیاما ا.می گرفتیارشونو گردن م کنی نترسه انکهی ایهم برا
 نفر، اون بهمون چند تا هی شی پمی رفتمی هاشونو کم کنتی آزار و اذنکهی ای براشی چند وقت پنیهم.میریبگ

 یاز اون به بعد با کتاب ها. دعاها رو سوزوندنی اما همه می خونه گذاشتیما هم دعا رو تو.دعا داد
 کتاب هامون از ی زدن و همه شی مونو آتخونه شد که کتابی کردن، جوری به شدت مخالفت میمذهب

 خونه یاز اون موقع که دعاها رو تو!  همه شون سوختنگه،ی کتاب دی و کلهی سجادی فهیجمله قرآن و صح
  . شماشی طاقتم تموم شد و اومدم پگهی دنی همی سراغمون، براانی هر شب مبای تقرمیگذاشت

  
  .می کافر طرفیپس از قرار معلوم با جن ها!... اوه-
  

  ! کرد؟ی کارشهیحاال به نظرتون م – دیتوح
  
  . بدمی تا نظر قطعنمی خونه تونو ببدیالبته من با.فک کنم...  آره -
  

  ! بدتر بشه؟نکهی اای ؟ی کرد چیاگه نشه کار – دیتوح
  
 هیفقط . تونن بهم کمک کننی دارم که میی کنم که بدتر بشه اما اگر هم شد دوستای نمی خب من کار-
   کنن،درسته؟ی متتونی که هر شب اذی گفت؛یزیچ
  

  .می برنامه باهاشون دارهی هر شب بایتقر...آره – دیتوح
  

هم محله و . بودکی تنگ و باری پس کوچه هی یخونه شون تو.میدی که بالخره رسدی طول نکشیادی زمدت
 کوچه شون ی افهی و قختیر... قرار داشتی حموم عمومهیه هم ته ِ کوچ. بودنیمیهم خود ِ خونه، قد

  !دی ترسی بود که آدم ناخودآگاه میطور
  

  .می شدادهی در خونه شون پارک کردم و هر دو پی رو جلونیماش
  

  !دی داریعجب محله ا:  به اطراف انداختم و گفتم ینگاه
  

  !چطور؟ – دیتوح
  

 کرده بود خوف ِ کوچه ی اونجا زندگادی هم چون زدیشا...ستی باغ نی بود که انگار اصال توی جورسوالش
  !ومدیبه چشمش نم

  
  . دارهی واسم تازگنی همی بودم، براومدهی قسمت شهر ننی من تا حاال ا-
  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

456

 من که ی بود، حتی بامزه ایبچه . ِ تپل اومد درو باز کردکی کوچی پسر بچه هی از چند بار در زدن، بعد
 و گفتم دمیلپشو کش. کارو هم کردمنیالبته هم.... خواست لپشو بکشمی دلم مستمی نیمیاصال با بچه ها صم

  ! پسر؟یچطور: 
  

 شهی حرف زشت هم زد که اصن روم نمهی! ...( ومدهی به تو نای فضولنیا:  دستم و گفت ی محکم زد رواونم
  !)ارمیبه زبون ب

  
  ...! ادبیا، ب:  هم فقط بهش گفت دیتوح... بود واسه خودشییوالیه
  

  . کردی و کبودم ماهی من بود با کمربند سی اگه باباحاال
  
 یلی قرار داشت و خاطیساختمون خونه وسط ح. بودییالیخونه شون و. ش رفتم توقهی و برادر عتدی توحبا
  .همه جاش درب و داغون بود...وارهاشی ش گرفته تا در و دیروونی از شد،ی رسی به نظر میمی قدیلیخ
  
هم بلند ! دی کرد که برق از کله م پرکی سالم به طرفم شلهی دی خونه ناگهان مادر توح محض ورود بهبه

باهاش . جا خوردمیلی بود که خنی ادمش،ی دی بود که من نمسادهی وایی جاهی نکهیگفت و هم ا
  ... . دادی محی مادرش در مورد اومدن ِ من توضی داشت برادیتوح. کردمی کوتاهیاحوالپرس

  
 بود، آدم فکر نی خونه شون به شدت سنگیفضا. به دور و بر بندازمیصله گرفتم و تا نگاه فای کمازشون

 بود اما پنجره ی بزرگی خونه نکهیبا ا!  روش و کتکش بزننزنی کرد هر لحظه ممکنه چند تا جن بریم
 ستی نری آفتاب گصال حدس زد که اشدیبا توجه با جهت قرار گرفتن پنجره ها، م. داشتیکی کم و کوچیها

  .نهی بی به چشم نمدویو روزا نور خوش
  
   باشن؟شتری ها اونجا بتی هست که آزار و اذی محل خاصای خونه اتاق ی تو-
  

 مثه جا به جا ییصداها.می شنوی صدا میلی اواخر از آشپزخونه خنی ایول...نه:  و گفت شمی اومد پدیتوح
  .شدن و به هم خوردن ظرف ها

  
   اونجا؟می برشهیم: بهش گفتم . اُپن نبودایگو...دمیختم اما آشپزخونه رو ند اندای دور و برم نگاهبه
  

  . طرفنی از انیبله، بفرمائ – دیتوح
  
 قسمت از نیا. رو به راه بودزیظاهرا که همه چ.ستادمی و من کنار اجاق گاز امی هم به آشپزخونه رفتبا

 کی کوچیتوجهمو جلب کرد پنجره  که باز هم یزیچ. بودیمی قدیلی ش خگهی دیخونه هم مثل جاها
 هوا ی هی تهویِد و بکی کوچی پنجره هانی جو به خاطر همینی مقدار از اون سنگهیفک کنم .آشپزخونه بود

  .بود
  
  ! خونه تون داغونهی اما معماری ناراحت نشدوارمی ام-
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  . کردمی تونستم حتما عوضش میاگه م...درسته – دیتوح
  
  ؟ی رو جا ننداختیزی و چی به من گفتزوی همه چی مطمئننم،ی بگو بب-
  

  ! رو نگفتمبی عجی اتفاقایهمه ...نه...خب – دیتوح
  
  ! بشه؟تتونی جن ها به آزار و اذکی که باعث تحرنی نکردی خودتون کاری که مطمئننهی نه، منظورم ا-
  

  . گفتمی بود حتما بهتون میزیاگه چ.آره مطمئنم...آهان – دیتوح
  

   شد؟رتونی دستگیزیچ : دی آشپزخونه و پرسی هم اومد تودی لحظه مادر توحنیهم
  
 معموال جن دینیبب. کنم مشکل از خونه ستی و ظاهر خونه تون، من فکر مدی توحی بله، با توجه به حرفا-
 ی مشی اون مکان بودن و خودشونو صاحب اصلی از اول توای مکان خاص تعلق خاطر دارن هی که به ییها

 تون جن ها رو خونه طی که شرانهیحدس من ا.شنی اون مکان بهش جذب مطیاطر شرا به خنکهی اایدونن، 
  ...دمی کوچه تون دی هم توی حموم عمومهیاگه اشتباه نکنم . عالقه مند کردهنجایبه ا

  
  ؟ی خونه باشن چی اصلی جن ها صاحبانیاگه حدس شما غلط باشه و ا – دیتوح

  
 نکهی ندارن و ای هم مشکلهی قضنی کنن و با ای میه ها زندگ خونی از اون جن ها همراه آدما تویلی خ-

 جور مواقع نیا. با آدما ندارنینی به همنشی چندانی عالقه ،ی و مذهبنی مومن، با هر دیجن ها
 سوزونن و ی رو می مذهبی شما کتاب های خونه ی کنن، اما جن های محل کوچ مایخودشون از اون خونه 

 نانهی خوش بی هم بگم، حدس من کمنویالبته ا... بدنیخوان شما رو فرار ی میعنی... کننی متتونیاذ
 جز ترک خونه ی جذب شده باشن وگرنه چاره انجای خونه تون به اطی هم هستم به خاطر شرادواریبود و ام

  .دیندار
  

  م؟ی خونه برنی از ادی واقعا بایعنی:  گفت ی با نگراندی توحمادر
  
خب، ... به ضرر شما نشهطی کنم شرای می من سعد،ی نگران نباشیول. بله اگه جن ها از نوع اول باشن-

  !د؟یاری برام قرآن بشهیم.بهتره کارمو شروع کنم
  

 خونه قرآن ی تومی جرأت نکردگهی کتابخونه مونو سوزوندن دنکهیبعد از ا...می ما قرآن نداریول – دیتوح
  .میاریب

  
  . دارمازی در هر صورت من االن به قرآن ن-
  
 که قبال قرآن رو نای ای پرسم ولی مدیببخش....رمی ها بگهی تونم برم از همسایاگه واجبه م – دیوحت

  ! هم داشته باشن؟ی ممکنه ازش ترسیعنیسوزوندن، 
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 نیبب.ی قرآن رو دست ِ کم گرفتیلی بود که انگار خی ت جوری استفهام انکارنیا:  زدم و گفتم یلبخند
 متفاوت یلی اثر خهی هم کردن اما خوندن ِ کالم خدا ی بدیلیته کار خ زدن و البشیاونا قرآن رو آت

 قرآن چند برابر اثر نیو من شک ندارم که کافر هم هستن و ا... رو ندارندنشیچون اونا تحمل شن.داره
  .شهیم
  

  .رمی ها قرآن بگهی از همسایکیپس من برم از ... خب – دیتوح
  

 اون چند یمن هم تو. زدنی حرف مرنی قرآن بگهی کدوم همسا ازنکهی و مادرش داشتن در مورد ادیتوح
!  روشن شدلی اجاق گاز بدون دلی از شعله هایکی دمی به اطراف انداختم که دیلحظه نگاه دوباره ا

 ر و احتماال احساس خطدنی حرفامون رو شنی متوجه شدم همه عی سریلی جا خوردم و خیحساب
 و خاموشش سادمی شعله وایه بشن آروم حرکت کردم ،جلو و مادرش متوجدی توحنکهیبدون ا.کردن
  .کردم

  
 مهلت خواست تا قهی هم ازم چند دقدیتوح. اومدمرونی آشپزخونه نمونم و از اونجا بی توگهی دادم دحیترج

  .رهی هاشون قرآن بگهی از همسایکیبره و از 
  

 هم از پنجره به یو هر از گاه زدم ی شون چرخ مییرای پذی همش تونم،ی تونستم بشی داشتم و نماسترس
 که قهیپنج دق.شدی مشتری بنی زمی شده بود و هر لحظه ارتفاعش رودی شدیلی کردم ،برف خی نگاه ماطیح

  . شدت راحی کمالمیخ. برگشته بوددیاز قرار معلوم توح.دی زنگ در به گوش رسیگذشت صدا
  

 نفر هی آن چشمم به صورت هی نه که اید اومده  برف بننمی رفتم پشت پنجره و پرده رو کنار زدم تا ببدوباره
 که پشت پنجره یکس. رو هم بترسونمهی خواستم بقی نگفتم، نمیزی بودم اما چدهیترس. افتادشهیپشت ش

چند قدم عقب رفت و شروع کرد به . داشتاهی کامال سی برف با چشمایدی به سفی بود صورتستادهیا
  . شددی چشمم ناپدی بعد از جلوی و لحظه ادنیدو
  

 ، قرآن به دست وارد دیتوح. و از پشت پنجره کنار رفتمدمی کشیقی کردم آروم باشم، نفس عمیسع
  . شدری اگه ددیببخش: قرآن رو سمتم گرفت و گفت . شد و به طرفم اومدییرایپذ
  
  ... ندارهی اشکال-
  

  !د؟ی کنیاالن شروع م – دیتوح
  
 مادر و شهی که کارم تموم میبه نظرم بهتره تا وقت..). شدم و آروم گفتم کیبهش نزد...(  بله فقط-

  .گهی دی جاهی برن یبرادرت رو بفرست
  

  !چرا؟ – دیتوح
  
  . روشون بذارهی بدری که تا چند وقت تاثننی ببییزای چهیممکنه .گمیبه خاطر خودشون م...یچی ه-
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  .گمیاالن به مادرم م...باشه – دیتوح
  

  . رفتن شدنی مادر و برادرش آماده دمیند لحظه بعد دچ. رو بهش گفتهی مادرشو قضشی پرفت
  

  . برسونمیی جاهی رو تا نای من برم مادرم اشهیاگه م:  و گفت شمی اومد پدیتوح
  

  .یای تو بستیالزم ن. هاهی از همسایکی ی خونه میریم...میریما خودمون م:  گفت عی مادرش سراما
  

من هم بودم .ون تنها بمونم، که البته حق هم داشت خونه شی خواست من توی بود که مامانه نمیعیطب
  . کردمیاعتماد نم

  
  . قبول کرد و بالخره مادر و برادرش رفتنی بحثچی بدون هدیتوح

  
  د؟ی کار کنی چدی خوایحاال م – دیتوح

  
  .اری کاسه آب بهی اول برو برام -
  

  زمش؟ی بروانی لی خوردن ِ تویاگه برا – دیتوح
  
  .ام خوی دعا می نه، برا-
  

 زود یلی خدیتوح.  آل عمران رو اوردمی من هم قرآن رو باز کردم و سوره اره،ی رفت تا برام آب بدیتوح
 دای سوره رو پ144 ی هیآ. نشستمنی زمی روییرایهمونجا، وسط پذ. آب رو بهم دادیبرگشت و کاسه 

  . هم کنارم نشستدیتوح.کردم
  
 نی ای رو هم توبیالبته اگه صل. کنن، ما با قرآنی آب مقدس درست مبی ها با صلیحی مس،ی دونی م-

  . ما مسلمونا موثرترهی منتها قرآن براشدی نداختم مقدس میآب م
  

  ... دونستمینم...جالبه – دیتوح
  

بعد از هفت مرتبه خوندن .هی دهنم گرفتم، بسم اهللا گفتم و شروع کردم به خوندن آی آب رو جلوی کاسه
 کارم که تموم شد دوباره برگشتم وسط نیا.زمی خونه بری گوشه های همه از جام بلند شدم تا آب رو تو

  ... هم دنبالم بوددیتمام مدت توح. و نشستمییرایپذ
  
  . احقاف رو بخونمی خوام سوره یحاال م.میدیبه قسمت سختش رس... خب-
  

  ! کار کنم؟ی چدیمن با – دیتوح
  
  !؟ی قرآن رو بدون غلط با صوت بخونی بلد-
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  .نه – دیتوح

  
 جا، دور و بر نیتو هم. خونمی بدون غلط می ولستمیالبته منم با صوت بلد ن.ادی از دستت برنمی پس کار-

  . تمومهیسوره رو که تا آخر بخونم همه چ.من بمون
  

  ؟ی راحتنیبه هم – دیتوح
  
  ! آره-
  

ع به خوندن  شروشهی تموم می و خوشی به خوبزی همه چنکهی به ادی احقاف رو اوردم و با امی سوره
 شکسته شدن ی رفت اما ناگهان از آشپزخونه چند بار صداشی خوب پزی پونزدهم همه چی هیتا آ.کردم

 سر نهی بشم بگه که با دست بهش اشاره کردیزی بود و خواست چدهی بدجور ترسدیتوح.دی به گوش رسشهیش
 اون ی تونه توی که میزی دونستم تنها چی خودم هم بهتر از اون نبود اما متیوضع.جاش و حرف نزنه

  .میشدی می الکی چند تا سر و صدامی تسلدینبا...لحظه بهمون کمک کنه خوندن ِقرآن ِ
  

 تفاوت باشم و به خوندن ادامه بدم اما چند لحظه بعد، در ِ آشپزخونه ی کردم نسبت به اون صداها بیسع
 تونستم نشسته ادامه یدم که نم استرس گرفته بویبه قدر.میدی که هر دو از جا پردی به هم کوبیجور
  .قرآن به دست از جام بلند شدم.بدم

  
 که میدی شنی شدن ظرفا به هم رو مدهی کوبیاز داخل آشپزخونه صدا. گرفتم به خوندنم سرعت بدممیتصم

  . کردنی و رو مریانگار داشتن اونجا رو ز. شدنی مدتریهر لحظه شد
  

  م؟ی ادامه ندگهی دستیبهتر ن:  بهم گفت ی با نگراندیتوح
  
 جلو رفتم که به وضوح حس هیباز هم چند آ. نکردم و همچنان به خوندن ادامه دادمی حرفش توجهبه

 ی نمگهید. کردمی احساس می وجودش رو به راحتینیسنگ.شهی میکی نفر داره از پشت بهم نزدهیکردم 
 ی دو متری نفر در فاصله هی... که حدسم درست بودهدمی و ددمی به عقب چرخعیسر. توجه باشمیتونستم ب
 هم داشت که با ی بلندی مثل ردا به تن داشت و موهایاهیاون شخص لباس بلند و س. بودسادهیمون وا

موهاش کامال صورتش رو . کردنی هوا حرکت می توی اما به آرومدی وزی نمی خونه بادی تونکهیا
م دستش رو باال اورد و با انگشت بهم اشاره بعد آروم آرو.مینی چهره شو ببمی تونستیپوشونده بود و اصال نم

  !ششیکرد که برم پ
  

  م؟ی کار کنیحاال چ:  از پشت محکم منو گرفته بود و گفت دیتوح. دهنمو به زور قورت دادمآب
  
 و غش و ضعف وقت دنی ترسیبرا..  بودنیتنها راه چاره هم هم. نگفتم، فقط به خوندنم ادامه دادمیچیه

  ! مون اومده بودنداشتم وگرنه دخل جفت
  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

461

 ی که اون شخص از جلودی طول نکششتری بهی چند ثانی ولاروی چشمم هم به اون هی چشمم به قرآن بود، هی
 ی ضربه هی هوی و وردمی دووم نادی زتی وضعنی راحت شد اما ای کمالمیبا رفتنش خ.چشمامون محو شد

 که قرآن دبه اونقدر محکم بوضر.می افتادنی زمیمحکم از سمت چپ بهمون وارد شد و هر دو رو
 دی نفر پامو کشهیتا خواستم بلند شم و خودمو به قرآن برسونم .ناخودآگاه از دستم افتاد و ازم فاصله گرفت

 گهیمتوجه شدم د. برش داشتنی زمی فورا رفت سمت قرآن و از رودیتوح.و چند قدم از قرآن دور شدم
 د،ی توحشی بلند شدم و رفتم پام از جعیسر.ستی نیر کردم خبی که دور مچ ِ پام حس میاز اون فشار

 سوره یدوباره از ادامه . کنمدای احقاف رو پی کردم سوره یقرآن رو ازش گرفتم و با هول و وال سع
  .شروع به خوندن کردم

  
 دمی ترسیهمش م.شنی از کنارمون رد میی هاهی که سادمی دی چشم می به قرآن بود اما از گوشه چشمم

 که د،ی توحدمی به آخر سوره مونده بود که دگهی دی هیفقط پنج آ.رمی نگی اجهیره برسم و نتبه آخر سو
 شده ستپاچه دیحساب. تونستم به خوندن ادامه بدمی نمگهید. افتادنی زمی بود روسادهی واشمیپ

د ِ تنش سر. نشدداریچند بار به صورتش زدم و صداش کردم اما ب. کار کنمی چدی دونستم باینم...بودم
  . راحت شدالمی زنه و خی مدمیاز ترس نبضش رو گرفتم که د.سرد بود

  
دوباره .دی رسی هم به ذهنم نمی اگهی دزیچ... کردمی تمومش مدی بودم بادهی سوره رسی که به آخراحاال

سرمو بلند . سوره رو بخونم توجهم به رو به رو جلب شدی بخوام ادامه نکهیقرآن رو باز کردم اما قبل از ا
 ی لباس هایهمگ. کننی و دارن به من نگاه مسادنی حدود ده دوازده نفر اونطرف خونه وادمیکردم د

 ی و چشمادی سفی بودم، با پوستدهی بودن که پشت پنجره دی همون کسهیشب... به تن داشتناهیس
 دی توحاصال دوست نداشتم. و از جام بلند شدموردمی طاقت نشنی مکی دارن بهم نزددمی که دنیهم.اهیس

 ی چندانی پشت سرم فاصله واری ،با دمچند قدم عقب رفت!  بوددهی ترس امونم رو بریرو اونجا ول کنم ول
 که جلوم بود با شتاب به طرفم پرتاب شد و محکم به پاهام خورد و قرآن رو ی مبل سه نفره اهوینداشتم که 

 بود که یفشار مبل جور!  کردی پرس مروای افتاده بودم و مبل داشت منو به دنی زمیرو.از دستم انداخت
  . قرآن برسهه داد حرکت کنم و دستم بیاجازه نم

  
فکر . کردم به قرآن برسمیبا تمام وجود داشتم تالش م.شدنی تر مکی افراد هر لحظه داشتن بهم نزداون

با تمام توان .فتهی اتفاق ننی بکنم اما ایحاضر بودم هر کار. کردی م موونهی اون جن ها بهم برسن دنکهیا
ع شروع کردم به خوندن یسر.رمشیدستمو به سمتش دراز کردم و تونستم بگ... کردم به قرآن برسمیسع

  . مونده بودهی سوره، فقط پنج تا آیادامه 
  

 که نیبه آخر!  نهای اونا رفتن نمی بودم که جرأت نداشتم سرمو بلند کنم ببدهی خوندن اونقدر ترسموقع
 از یکی ری زقایچون من دق... تمام پنجره ها شکستنی شهی و بعد شدیچی خونه پی تویبی مهی صدادمیرس

 یوقت. خوندن نشدمالی خی لحظه بنیاما تا آخر.ختی سر من ری هم روشهی خرده شیپنجره ها بودم کل
  . نبودی از فشار مبل و اون جن ها خبرگهیخوندم تموم شد د

  
 برف ریشانس اوردم ز! از سرما خشک شده بودنکفش هام .دمی پوشی تراس داشتم کفش هامو میتو

  .سادمی کفش چپوندم و وایبه زور پامو تو.سادی اومد کنارم وادیتوح...نموندن
  

   گردن؟ی برنمگهی جن ها دنی ادیمطمئن – دیتوح
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  . فکرشم نکنگهی آره، اصال د-
  

هنوز که . بگمنویم بود ا الزدی توحالی خی آسودگی گفتم چون ممکن بود برگردن، اما برای دروغ مداشتم
  ... بودفتادهی نیاتفاق

  
  م؟ی کار کنی دوباره برگشتن ما چی روزهیاونوقت اگه  – دیتوح

  
  . کنهی می رو بهت معرفی اگهیکس د. دکترشی در اون صورت دوباره برو پ-
  

  . راحت بشهالمی خوام خی نداشتم، فقط منیقصد توه – دیتوح
  
  !؟ی گفتنویچرا ا نبود، زی آمنی به نظر منم توه-
  

  !فک کردم بهتون بر خورد...  دونمیخودمم نم – دیتوح
  
  . دکترشی افتاد برو پیبه هر حال اگه دوباره اتفاق. زنمیمن کال رک حرف م. نه برنخورد-
  

  ...خب.باشه، حتما – دیتوح
  
  . برمگهی خب، من د-
  
 می من تقدشهی که دستمزدتون چقدر م بودنی ا"خب"منظورم از :  و گفت دی دستمو کشفتمی اومدم راه بتا

  !کنم؟
  

 ، لبخند دمیدستمو کش. نداشتمسادنوی حس سرپا واگهی و سرما پدرمو دراورده بود، دی و گرسنگیخستگ
  .رمی گیمن معموال دستمزد نم:  زدم و گفتم ی ایتصنع

  
  !امی دکتر گفتن حتما از خجالتتون دربی آقایول – دیتوح

  
  . دکتر غلط کرده، خدافظیآقا: رفتم و گفتم  اطی عقب به سمت در حعقب

  
 ی شب هانی از بدتریکی.رونی زدم بی شدم و از اون محل کوفتنی اومدم ، فورا سوار ماشرونی خونه باز

  . بهتر از اونجا بودیلی خرونی بیهوا... گذروندممویزندگ
  

 نبود، باز هم کی هم که ترافییجاها. داشتم زودتر به خونه برسم اما برف، راه ها رو بند اورده بوددوست
 ی رو کامال پوشونده بود و همچنان داشت منی زمیبرف رو. خوردی سر منی تند رفت چون ماششدینم

 کابوس شده هی به لید من تبی براطی اون شرای کردم اما توی ذوق می رفتم حتما کلیاگه مدرسه م.دیبار
  !بود
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 ی تودمیچیپ. بودمی ده و نیساعت حوال.شت سر گذاشتم رو پکی که بود ترافی با هر ضرب و زوربالخره

 دمی رفتم که دی مشیآهسته داشتم پ... هم نداشتیتعجب. نبودابونی خی کس توچیه... خودمونابونیخ
 اون سرما و باد یتو بود که بیعج...تعجب کردم. زدههی چراغ برق تکری و به تسادهی نفر واهی جلوتر ، یکم

  !ود بستادهیو بوران اونجا ا
  

اون هم . اوردمنیی سمت شاگرد و پای شهی نگه داشتم و شنوی ماشدم،ی بهش رسیوقت... شده بودمکنجکاو
  ...جلو اومد 

  
  !ادی نمرتی گی تاکسنجای بهت بگم که ادی بایاگه متوجه نشد : گفتم

  
  .ممنون:  زد و گفت یلبخند

  
  . دادهی چراغ برق تکری دوباره عقب رفت و به تو
  

 ادمی ی ولدمشی جا دهیحتم داشتم !  تو شوک بودمیحساب...مونجا موندم و بعد راه افتادم ههی ثانچند
 ی بود که وقتیهمون کس! دمشی اومد کجا دادمی هوی ازش فاصله گرفتم که یچند متر...  کجاومدینم

  . کردم بهش خوردمی مبیداشتم اون پسر مو بوره رو تعق
  
 رو شهیش.ششیدوباره دنده عقب گرفتم و رفتم پ.نگه داشتم ترمز و ی پام رفت روی دونم چرا ولینم

  .اون هم دوباره جلو اومد...نیی پادمیکش
  

  . تونم برسونمتی من م؟ی بریی جای خوایم : گفتم
  
  .ستمیمطمئن ن:  گفت دی تردبا
  
  ؟ی هستی منتظر کس-
  
  ... نه-
  
  !؟ی که بری رو داریی جا-
  

  ...نه:  مکث کرد و گفت هی ثانچند
  

  . باالایب:  رو باز کردم و گفتم نیاش مدر
  
 دیفکر کردم شا... تونم اونجا ولش کنمی کردم نمی که حس مدی رسی مظلوم به نظر می ش به قدرافهیق

  . بعد هم منصرف بشهیاز خونه شون رفته باشه و کم
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اهاش از فک کنم پ. بوددهی پوشی کاپشن معمولهیپالتو هم نداشت و . هاش از سرما قرمز شده بودندست
  !سرما خشک شده بودن

  
پسره هنوز ننشسته بود و داشت و به در .ییرای پذی و بعد از بستن در، فورا رفتم تواطی حی اوردم تونویماش
: به مبل اشاره کردم و گفتم . زدیبا ورود من نگاهشو به سمتم برگردوند و لبخند. کردی نگاه مواریو د
  . راحت باشن،یبش
  

 هی کردم که ی فکر منیفقط به ا. اتاق تا لباس هامو عوض کنمیرفتم تو. نشست بگهیزی چنکهی ابدون
 و ییرایبرگشتم به پذ.دمی زنگ تلفن رو شنی که صدادمی پوشی شرتمو میداشتم ت. بخورم و بخوابمیزیچ

  . مهرآب بودیشماره . تلفن رو نگاه کردمیصفحه 
  

  !ه؟یچ:  رو برداشتم و گفتم یگوش
  

  !... بد موقع مزاحم شدمنکهیامثه ! اوه  – مهرآب
  
 شهی کردم چقدر خوب می فکر منی داشتم به اشی چند لحظه پنیهم! ی نه اتفاقا خوش موقع مزاحم شد-

  .ی سراغم بهم خبر بدی رو بفرستی کسی بخوانکهیقبل از ا
  

  . عجله داشتهیلی فک کنم خیشت،ولی پادیمن بهش گفتم فردا ب! دیآخ ، ببخش – مهرآب
  
  !ی اس ام اس بدهی بهم ی تونستیبه هر حال م. کنمیم خواهش -
  

  ؟یحاال چرا ازش پول نگرفت. شرمندهگهید... رفتادم ی– مهرآب
  
  ؟ی دونی تو از کجا م-
  

  .االن زنگ زد بهم گفت – مهرآب
  
  . حتما الزم نبوده-
  

  ؟ی کرددای گنج منج په؟یچ – مهرآب
  
  . نه، فقط دستمزدمو از قبل گرفتم-
  

 فراتر از جن یزی چدهی که بهت می پولنی ای در ازادوارمیام.انمی در جریتا حدود ... آره – مهرآب
  ! ازت نخوادیریگ
  
  ! منظور؟-
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  ؟ی نداریکار...خب. آرزو بودهیفقط ... گفتمینجوریهم – مهرآب
  
  ... نه، فعال-
  

  .خدافظ – مهرآب
  

 کار یبا تو چ: داختم و گفتم  بهش انینگاه. مبل نشستمی جلون،ی زمی رو گذاشتم و اومدم رویگوش
  ...کنم؟

  
  .یچیه:  زد و آروم گفت ی مظلومانه البخند

  
 از جاش بلند دمی بخورم که دی کردم که واسه شام چی فکر منیداشتم به ا. سکوت برقرار شدهی ثانچند

  .رمی مگهیمن د...خب: شد و گفت 
  
  . دارمی اتاق خالهیمن . کجا؟ امشبو بمون-
  
  .ه نه ، برم بهتر-
  
  !ی زنی مخی از سرما رونی ب-
  
  . تونم تحمل کنمی م-
  
 ی اونوقت من عذاب وجدان می زنی مخی رونی بیریم. که گرمت کنهی پالتو ندارهی ی تو حت-
  . عذاب وجدان دارمیبه اندازه کاف)...زی میسرمو گذاشتم رو...(رمیگ
  
 خوام یمن م: از جام بلند شدم و گفتم  بره، فورا ی گذاشتم احساس کردم داره خوابم مزی می سرمو روتا

 کار ی که اگه وسطایای که تو هم باهام بنهی اشنهادمی شام درست کنم، پی برایزی چهی آشپزخونه یبرم تو
  .ی کندارمیخوابم برد ب

  
  .باشه، حتما:  و گفت دیخند

  
تم برم سر وقت  و خواسزی می گذاشتم روگارویپاکت س. آشپزخونهی تومی برداشتم و رفتگارموی سپاکت

  ... تونم کمک کنمی من می خسته ایلیاگه خ:  که بهم گفت خچالی
  

  . کنمی مشی کارهیخودم .نینه ، تو بش:  و گفتم دمی رو عقب کشیصندل
  

 رو ی پختنی غذایحوصله ... درست کنمی کردم که چی فکر منیداشتم به ا. رو باز کردمخچالی در
 خچالوی برداشتم و در اریچند تا گوجه و خ. سالم کوفت کنمی هی گرفتم تغذمی تصمتیدر نها... نداشتم

  .بستم
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 انگار شوهر ننه مو نمی بی که اعتصاب تخم مرغ کردم، اصن تخم مرغ که مشهی می من چند سال،ی دونی م-
  !نمی بیم
  

  . ندارمی خوبی ونهیمنم باهاش م...بله:  و گفت دیخند
  

  .شستم تا خردشون کنم نزی ها رو شستم و پشت ماری گوجه خعیسر
  
  !،نه؟یستی طرفا ننی اهل ا-
  
  ... نه-
  
  .ی آره، مشخصه چون لهجه ندار-
  
  !نی شما هم لهجه ندار-
  
 خود به خود ی کنی زندگنجای مدت که اهیکال .یشی متوجه میدقت کن... دارمی ته لهجه اهی چرا ، من -

  ؟یومدی درس که نیبرا.یری گیلهجه م
  
  . کاری نه، برا-
  
  . گفتی خواست خودش میاگه م. ندارهی اصال به من ربطدمی دیخواستم بپرسم چه کار یم
  
  . بکشگاری سی اگه دوست دار-
  
  !د؟ی کنی اعتماد مگرانی انقدر زود به دشهیشما هم... باشه-
  
  . دارهیبستگ...خب نه... ام-
  
  ؟ی به چ-
  
 بد ای حس از خوب هی نمی بی رو میکس بار اول ی برای من اکثر مواقع وقت،ی دونیم...زای چیلی خهی -

 وقت ها اون حس ِ درست از شتری خب بی ها، ولستی اوقات هم درست نیالبته گاه...شهیبودنش بهم القا م
  ؟یهست...ی باشی کنم آدم بدیفکر هم نم. دلم برات سوختقتایدر مورد تو، حق.ادیآب درم

  
  .نم که خوب باشم کی میاما خب، سع... ستمی نی خوبی مورد قاضنی در ا-
  
  ...هی کافنی هم-
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 به حرف ی عالقه اومدیمن که خسته بودم، اون هم به نظر نم... مون رد و بدل نشدنی بی شام حرفموقع
  . خودش داشته باشهیزدن درباره 

  
 میتصم... اتاقی توادی بالفاصله بعد از شام ازش خواستم بنی همی زودتر بخوابم برای داشتم هر چدوست

  . بخوابم و اون تو اتاق خوابییرای پذی توشهیودم مثه همداشتم خ
  
  . بالشت برداشتمهی داخل کمد از
  
  . امییرای پذی تورون،یمنم ب...  تخت بخوابی رونجای تو ا-
  
  !؟... بخوابمرونی بهتر باشه من بدی شا-
  
  . راحت ترمرونیب. بخوابمنجای نه ، من عادت ندارم ا-
  
  ... باشه-
  

 یزی چنکه،یفقط ا:  لحظه صبر کردم و گفتم هی برم،خواستم درو ببندم که رونی از اتاق ب سمت در تارفتم
  !ی بدزدیزی چی نشی وقت عوضهی یول...ستی نی دزدیبرا

  
  .دمیقول م... نه-
  

  .ممنون بابت جا...یراست:  درو ببندم که گفت خواستم
  
  . کنمی خواهش م-
  

 ادمی دمی که دراز کشنیهم. و همونجا ولو شدمنی زمیاختم رو متکا رو اند،ییرای پذی بستم و رفتم تودرو
 و برش زیبه زور خودمو کشوندم سمت م. نکردممی کنه تنظدارمی صبح بنکهی ای برالمویافتاد موبا

 بود بهش زنگ هنوشت. از مسعود دارمامی پهی دمیبرگشتم سر جام و تا دکمه شو فشار دادم د.داشتم
فردا ... شدمالشی خی و برهی زنگ زدن دیحس کردم برا. بودمی و نازدهی... به ساعت انداختمینگاه.بزنم

  . زنمیبهش زنگ م
  

  .دمی کنار گذاشتم و خوابمویگوش
  

اصال . چشمامو باز کنم دستمو دراز کردم و دکمشو فشار دادمنکهیبدون ا.  شروع به زنگ زدن کرد لمیموبا
  .و ول کنم گرم و نرممی بلند شم برم سر کار و جاومدیدلم نم

  
 زی اون چدمیفورا سر جام نشستم و د. صورتمهی رویزی چهی نشده بودم که حس کردم داری کامل بهنوز
 با خودم پتو شبی اومد که من دادمی کم که گذشت ، هی. سر ِ جام نشستم تا کامال لود بشمهیچند ثان! پتوئه

 بعد از جام بلند شم و لشت، بایشتمش روپتو رو مچاله کردم و گذا.حتما کار اون پسره ست... بودموردهین
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وارد اتاق شدم .دمشی به تخت انداختم اما اونجا ندیآهسته در ِ اتاق رو باز کردم و نگاه.رفتم سمت اتاق
  . اونجا نبودیول
  
فرصت نشد اسمش رو هم ! چقدر زود رفته بود.دادی رو نشون مقهیهفت و ده دق... ساعت نگاه کردمبه

  .نبوده که انقدر زود رفتهالبد راحت ...بپرسم
  

 قفل چرخوندم و ی رو تودیکل. اما باز نشددمیدرشو کش... سمت کمد تا پتو و پالشت رو بندازم توشرفتم
حتما پسره . کنهریمن کال عادت ندارم در ِ کمد رو قفل کنم، چون قفلش خرابه و ممکنه گ. بار باز شدنیا

  .موقع برداشتن پتو قفلش کرده
  

 کهی تهی برف نشسته بود و ی کلنی زمیبرف بند اومده بود اما رو. اومدمرونیم و از خونه ب آماده شدعیسر
 ی جاکفشیاز تو.شهی مسی زانو خری برم شلوارم تا زی معمولی اگه بخوام با کفش هادمید. شده بوددیسف

 خب یبودن ول دسته دوم هاش نیالبته پوت... که سورن چند وقت بهم داده بود رو برداشتمینی جفت پوتهی
  ! هم نو بودیلی من خی براشه،ی سورن کهنه محسوب می برازای چنیا

  
 شدم تا در ادهیپ. ادی وقت بهش فشار نهی شدم و روشنش کردم تا موتور خوشگلش گرم بشه نی ماشسوار

 نکته توجهمو جلب هی که نی ماشی خواستم برگردم تواط،یبعد از باز کردن در ح. رو باز کنماطیح
 اطی از حی پسره چجورنیپس ا!  خودم بودی پای بود، اونم جااطی حی پا توی جاهی فقط نکهیا...کرد

 هم ی پاش دوباره با برف پر شده باشه اما اونجوری جادی لحظه فکر کردم شاهی!!  رفته بود؟رونیب
  .دی رسی تر به نظر منیی پادی شد باز هم اون قسمت بایچون هر چقدر هم پر م...شدینم
  

 یزی چینکنه جن. اون شخص بودریتمام مدت فکرم درگ... اومدمرونی و از خونه بنی ماشی توتمبرگش
 از یبعض. دونمی هم بوده باشه، نمدیشا... جن نبودهنایقیپس !... خورنیاما جن ها غذا نم!...بوده باشه

 منبع هی!  متنفرمهاکند اطالعات پرنی فهمم چقدر از ایاالن م... . خورنی که جن ها غذا هم مگنیکتابا م
  ...! بهش اعتماد کنهدی که آدم بتونه بدون شک و تردستین

  
 نداره خودشو به من نشون بده تا بتونه وارد یازیاگه طرف جن بوده باشه ن.ادی جور درنمیزی چهی یول

 هیض فرنیا! شنی رد مواری و جن ها از در و دستمی روز رو خونه نشتری من بنکهیبا توجه به ا...خونه بشه
  .مطمئنا طرف جن نبوده.کامال احمقانه ست

  
فکر کردن در مورد . سرپناه بوده و االنم رفتهی بی آدم معمولهی دادم مثل قبل فکر کنم که اون حیترج
  . ستهودهی بزای چنی پا و ایجا
  

 ی ساعت ده خودمو به اونجا می برادیمنم با...یسورن رفته بود دادگستر. دفتردمی هشت رسساعت
  . شدمی دادگستری کردم راهفی دفتر ردی از کارامو توی سرهی نکهیبه محض ا.مرسوند

  
 ی اون سرمای تودمی که جلو رفتم دیکم. خلوت بودی دادگستررونی بی بار محوطه نی اشهی خالف همبر

  ... نشستمششیرفتم و پ. نشستهمکتی نهی یپدر درآر، سورن رو
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  ! آخ-
  

  ! شد؟یچ – سورن
  
  !؟ی کنی سرما رو تحمل میورتو چج... سرد بود-
  

  .یبه راحت – سورن
  

  . دستش بود رو به سمتم گرفتی که تویتییسکوی بی بسته
  
  .ممنون... خورمی نه، نم-
  

  ...ناهاشیا!  هم گرفتمریچرا؟ من واست ش – سورن
  
  .خودت بخورش. خورمی نمال،ی خی ب-
  

 مجبورم بندازمش یاگه نخور) ... داد  و ادامهدیخند...(  بخورریمن مال ِ خودمه خوردم، بگ – سورن
  .سطل آشغال

  
  ؟ی نگرفترکاکائویچرا ش:  گرفتم و گفتم ازش

  
 رو ینی امشی ساعت پمی نیراست.یی برم دستشودی بای کاکائو قندش باالست، هریگالب به روت، ش – سورن

  .دمید
  
  ه؟ی خر کینی ام-
  

  .ی که ساعت ده باهاش دادگاه داریهمون – سورن
  
   خب؟-
  

  .دی کرده، دادگاه امروزتون مالی زندان خودکشی گفت موکلش توگه،ی دیچیه – سورن
  
  !پس چرا از دادگاه به من خبر ندادن؟! ؟ی جد-
  

 گفت حرکت یالبته من به دفتر زنگ زدم،صالح...ی که آشنا هستیبا دستگاه ادار!  دونمیچه م – سورن
  . در خدمتت باشمتییسکوی بری شهی یای شدم تا ب منم منتظرگهید)...  زدیشخندین...(نجای سمت ایکرد

  
  ! مرده؟اروی حاال -
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  ! کرده؟ی که خودکشی اون؟یک – سورن
  
  . آره، همون-
  

  . بهم گفتی رفاقتنمیتازه ا. کردهی فقط گفت خودکشلشی دونم، وکینم – سورن
  

 برداشتم و با تییسکوی بهی!  سورن بودریهمش تقص.ومدمی گفتم کاش نمی با خودم میه... خرد شداعصابم
  ؟یدی نخرکیچرا ک:  گفتم یاعصاب خرد

  
  بهراد؟...چون دلم نخواست – سورن

  
  !ه؟ی چ-
  

 رو ییلوی ک90 ِ حدودا ی سانت190 پسر ِ هی تونه ی میی،تنهای سانت168 دختر ِ مثال هیبه نظر تو  – سورن
  !!!ه و بدزدتش؟ ، بعدش هم بلندش کنسادهی که رو به روش وای کنه؟ اونم در حالهوشیب

  
 کردم و زی ذهنم آنالی کم سوال رو توهی... گفتی چدمی اصال نفهمهیچند ثان!  سوال کامال هنگ کردمنی ابا

  ؟ی چیعنی: گفتم 
  

  .گمیتو جواب بده بهت م – سورن
  
  ! کنم بعد هم بدزدمش؟هوشی تونم براک لزنر رو بی به نظر تو من م-
  

 کمک مون ادی اگه مسعود هم بدیشا...می تونیتازه من و تو هم نم.شهنه، فکر نکنم ب:  و گفت دی خندبلند
  .می کنیی کاراهی میبتون

  
  ! بود؟ی چی سوال برانی حاال ا-
  

 نی خوندم که همچی رمان مهی داشتم روزید. شک کردمی ها، ولشهی دونستم نمیالبته م...یچی ه- سورن
  )دیخند ( ... باحال بودیلیخ.اصن ُکپ کردم. توش نوشته بودیزیچ
  
  ؟ی آخرش رمانه رو خوند-
  

  . ادامه ندادمگهید...شهی منینه، چند صفحه خودم، حس کردم داره به شعورم توه – سورن
  

  !نیا ، اونجا رو بب:  خوردن بودم که سورن بهم نگاه کرد و آروم گفت سرگرم
  
  ! ؟"نیاونجا رو بب" یگی تو چشم ِ من می زل زد-
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  ! ابلهگمیپشتمو م – سورن
  
 ی شناختمش وارد محوطه ی که نمی دخترهی با ترایم. که تابلو نشه به اون سمت نگاه کردمی جورهی

  . شدنیدادگستر
  
  . حرف زدن ندارمیحوصله . شونیدی وانمود کن ند-
  

  ! هادنی فک کنم ما رو دیول.یباشه، هر جور راحت – سورن
  
  .انی نمی ورنی راحت، االتی خ-
  
 که بهمون ی لحظه انیتا آخر!  اونا هم راهشونو کج کردن سمت مادمیه رو گفتم د جملنی شانس تا من ااز

  ... بوددهی فایاما ب... شنالی خی گفتم اون طرفو نگاه نکنه بلکم بی به سورن میبرسن، ه
  

 که همراهش بود صورت یدختر. شدمی بود اگه بلند نمی ادبی نداشتم اما بسادنوی سرپا وای حوصله اصال
بعد از سالم . کردی مزخرف به ما نگاه مشخندی نهیقدش هم نسبتا کوتاه بود و با . داشتی ایستخونالغر و ا

  !ن؟ی نشستنجای سرما انی ای تویچجور! د؟یشماها خل ا:  اون دختره گفت یو احوالپرس
  
  . مزخرفهشخندشی هم مثل نتشی که شخصمیدی جمله قشنگ فهمنی ابا
  

  !د؟ی کنی نمیخانوم ِ افشار، دوستتونو معرف... به خودمون مربوطههگی دنیا:  هم با لبخند گفت سورن
  

  .من پونه ام:  بگه خود ِ دختره گفت یزی چترای منکهی از اقبل
  
  .سمی انگلی من ملکه گهی با غرور گفت که انگار داره می رو جور" من پونه ام " نیا

  
  ه؟ی تون چیلی فامد،ی ببخش-
  
  .ه خودم مربوطه بگهی دنیا:  زد و گفت یشخندین

  
  .می صداشون کنکی با اسم کوچدنی محی ترجشونیالبد ا – سورن

  
 دی نبود اما بعلی هم وکدیالبته شا!  شدهلی وکی خردسالش چجورتی دختره با اون شخصنی بودم امونده

م  هترایم! دمی کشی رو می بود و انتظار خدافظنییسرم پا. اومده باشهی اگهی کار دی برادی رسیبه نظر م
  .تمام مدت مثل من ساکت بود

  
  ! نگاه بندازهی برادر، به ما هم - پونه

  
  ... حرفانی ام و ای مذهبیلی کرد خی بود فکر منیی چون سرم پااحتماال
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  . بهش زل بزنمستمی در حال صحبت نی با کسیمن عادت ندارم وقت...دیببخش:  باال اوردم و گفتم سرمو

  
  .رهی گفتم نکنه گردنت درد بگ،ی کنیه م نگانویی پای جورهیآخه  – پونه

  
  .اما گردن ِ من فقط به خودم مربوطه... تونی ممنون بابت نگران-
  

  گه؟ی آقا بهراد، اسمتون بهراد بود دیراست:  گفت زی آمهیکنا
  
  . بله-
  

  ! راسته؟د،ی اسی شما دعانودمیشن – پونه
  

  ! گفته؟نوی ایکدوم احمق – سورن
  

  !دمی شنترایمن از م – پونه
  
 نویچرا ا:  و من گفتم می لبخند کوچولو اکتفا کردهیبه .نطوریسورن هم هم... کردم که نخندمی سعیلیخ
  !ن؟ی پرسیم
  

  .دی کمک کننی بتوندی شاد،ی اسی اومده، گفتم شما هم که دعانوشی برام پی مشکلهیآخه من  – پونه
  
  .نم کمک کنم خودتون بتوی هم به گفته دی شان،ی مشکل تونو بگنیی بفرما-
  

 که دختر عموم رو نی دعا بهم بدهی نیاگه شما بتون. من از دختر عموم متنفرمن،ی دونیم...باشه – پونه
  .شمیبترکونه ممنون تون م

  
بهش ...می کردی نگاهشون ممیمن و سورن داشت.نطوری هم همترایم...دی به حرف خودش خندی کلخودش

  .نهی زمنیتونم کمک تون کنم، خصوصا در ا یبله، اتفاقا من م:  زدم و گفتم یلبخند
  

  ! خوبهیلیواقعا ؟ خ – پونه
  

بعد از !  که بهش کمک کنمدمی دی خودم می فهیبه هر حال وظ... باز کردم و مشغول گشتن شدمفموی کدر
  . مهرآب رو دراوردم و بهش دادمی از کارت هایکی. کردمداشی گشتن بالخره پهیچند ثان

  
تازه اگه ...هی خوبیلیروان شناس خ. دوستامه، اسمش مهرآب رمضان ِنی از بهتریکی کارت نیا.دیی بفرما-

  !دهی هم مفی بهتون تخفد،ی من ای آشنادیبهش بگ
  

  ...می خوشحال شدم،ی بردی باگهیما د. مشکل هم حل شدنیخب، الحمد هللا ا:  و گفت دی خندسورن
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  .می و راه افتادمی ازشون جدا شدعیسر

  
  . من نجاتت دادمی بود کله تو بکنه، شانس اوردکی نزدیول! دلم خنک شد...آخ آخ – سورن

  
  .هی هو ی گفتن جوابِ هامی از قد-
  

  ! رفتارش عوض شده بود؟ترای می دقت کردیراست – سورن
  
  ... خواستم زودتر برنی نه، من اصن نگاهش نکردم چون م-
  

  .ادینم ازت خوشش گهی واقعا دنکهی من دقت کردم، مثه ایول – سورن
  
  . ادبشو پر کرده بندازه به جون ِ مای بقی رفنی تابلو بود که ایول.دمیمن بهش حق م... خب-
  

  .یسی گفت تو دعانونکهیمخصوصا ا. تابلو بودیآره ، تا حدود – سورن
  
  ؟ی اوردنی ماش-
  

  .آره – سورن
  
  .نمتی بی خب پس تو دفتر م-
  

  . دفتریایاالن م – سورن
  
  . ندارمیکار رونی بگه،ی آره د-
  

  .گهی دقهی چند دقهی نمتی بیپس م – سورن
  
  . باشه برو، فعال-
  

 چیی که سونیهم.ارمی برونی از پارک بنوی تا ماشابونیمنم رفتم اون سمت خ. شد و رفتنشی سوار ماشسورن
  !دیببخش:  شونه م و گفت ی نفر دستشو گذاشت روهی باز کنم نویانداختم تا در ماش

  
  .چهل ساله ست – و پنج یمرد ِ س هی دمی دبرگشتم

  
   بله؟-
  

  .ی هستم، از اداره آگاهیاحمد:  ش رو باال اورد و گفت یی شناساکارت
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  .نمی ببگهی بار دهی شهی مدیببخش:  اورد، گفتم نیی ش رو پایی کارت شناسافورا

  
  .گهی راست مدمی چشمم، منم با دقت نگاه کردم دی کارتو اورد جلودوباره

  
  ! امرتون؟-
  
  .ی آگاهنیای با من بدی با-
  
  !؟ی چیبرا!! د؟ی با-
  
  .دیاری بفیشما تشر.میدی محی اونجا براتون توض-
  
  ؟ی چی برادی خب بگ-
  

  .شهی اونجا مشخص مدیاری بفیشما تشر:  دورم حلقه کرد و گفت دستشو
  

 دنی نمحیم توض رو بهیزی چی دونستم تا قبل از رفتن به اداره آگاهی دوست نداشتم باهاش برم، ماصال
  ! نکردمی اگهی کار دی به جز چند تا تخلف رانندگری اون چند سال اخی بود مطمئن بودم توی هر چیول
  
  .دی لحظه صبر کنهی:  نفر گفت هی دمی شنهوی
  

البته اونم چندان ... اشاره کرد که منو ول کنهاروی مون و به شیاومد پ. ِی سهند، پسر صالحدمی دبرگشتم
  .بودمحکم نگرفته 

  
  !ادی نمادمی یزی کنم چی فکر میچون هر چ!  کار کردم؟ی بپرسم چشهی م-
  

  . ادارهیای باهامون بدی حتما بایول.می چند تا سوال بپرسمی خواینگران نباش، فقط م – سهند
  
  ... طول نکشهادی زدوارمیفقط ام... باشه-
  
 هم ی احمداروی و اون میودمن و سهند پشت نشسته ب.می در حرکت بودی به سمت آگاهنی ماشیتو

 لگد هم به اون هی مشت بکوبونم تو سر ِ سهند و هیدوست داشتم . بودی شون شخصنیماش. کردی میرانندگ
  ! کردنی منمی بودن و چوب تو آستسی که پلفیح...فی بزنم اما حکهیمرت

  
  
  
  !رم؟ی بگکی به فال ندی رو بانی بهم دستبند نزدنکهی ا-
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  .ی ری و در نمی هستی تو پسر خوبمی دونستیخب، ما م: ت  زد و گفی لبخندسهند
  
   تلفن بزنم؟هی من شهیم)... مکث کردمهیچند ثان!...(ی چقدر عال-
  

  .شنی هم نگران مهی بقخودیب.ی کارو نکننی کنم ای مشنهادی من پیعنینه،  – سهند
  
  ...! فکر کنم پدرت منو بکشه-
  

  .نباش نگران دم،ی محیمن بعدا براش توض – سهند
  
  گه؟ی من االن بازداشتم دیعنی...دی ببخش-
  

  .می گپ دوستانه بزنهینه، فقط قراره  – سهند
  
  م؟ی گپ دوستانه رو تو خونه بزننی اشدی نم-
  

  . ما مساعد نبودی خونه براطیشرا – سهند
  

 ی م احتمالشتریاما ب!  چشمم اومدنی که تو عمرم مرتکب شده بودم جلویی خالف های همه ناخودآگاه
 یحت!... وجود ندارهیری جن گهی علی راحت بود که قانونالمیخ. گرفته باشن امیریدادم به خاطر جن گ

 نی اتهامم انکهیالبته با فرض ِ ا...رمی شهادت کمک بگی که بهشون کمک کردم برایی تونم از کسایم
هر چند !  بعد مهرآب کشم،ی شده باشم اول هاموس رو مری دستگیری اگه واقعا به خاطر جن گیول.باشه

 یلی سهیچون اگه ... نخورمیزی چی وسط کتکنی ادوارمیفقط ام... داشته باشهینی سنگی مهیفکر نکنم جر
  ! کنمی که نکردم هم اعتراف میبهم بزنن به کار

  
  . سهند زنگ خوردلی که موبامی بوددهی نرسی به آگاههنوز

  
  هوم؟:  گفت ی حوصلگی ببا
  
-...   
  

  .و الزم دارممن سه ر – سهند
  
-...   
  

  ! باشهی اون اتاق خالدمی رسیوقت...رونی بادی سازه؟ بهش بگو زودتر بی ملمینکنه داره ف – سهند
  
  . رو قطع کردی گوشو
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 رو از هم ی درست و حسابی اتاق هادی بانی همیبرا...می داری کارزی خرده تمهی اداره یما تو – سهند
  .میبقاپ

  
  ... جالبه-
  

 ی رفتم توگهی نفر دهیبعد سهند ازمون جدا شد، من هم با . ازم گرفتنلموی موبام،یدی رسی به آگاهیوقت
 زی مهی. وسط اتاق قرار داشتی و دو تا صندلزی مهی بودن، یمانی اتاق هنوز سیوارهاید! اتاق شماره سه

  . بودواری هم کنار دگهی دی صندلهی تر، همراه کیکوچ
  

 وسط اتاق نشستم و منتظر ی های از صندلیکی یرو.رفت و تنها شدم اتاق فورا ی که منو اورد تویکس
 زی میجعبه رو رو. دستاش برگشتی ِ متوسط تویی مقوای جعبه هی که گذشت سهند با قهیچند دق.موندم

  ...خب:  لب گفت ریگذاشت و ز
  
  ! ِ جان تنر افتادمیی ِ اتاق بازجوادی قتای حق،ی دونی م-
  

  . شدری ددیببخش... هستیی شباهت هاهی آره،:  و گفت دی خندکوتاه
  
  . کنمی خواهش م-
  

 حس دنشی با دیی جوراهی ه،ی اون جعبه چه کوفتیدوست داشتم بدونم تو... استرس گرفته بودمیحساب
  .ستی نیری موضوع مربوط به جن گنی کردم ایم
  

  . نشست و در ِ جعبه رو باز کردی صندلی من روی رو به روسهند
  

  .می تا مطمئن شمی سوال شروع کنهیل با بذار او – سهند
  
  ... من گذاشتی اورد و جلورونی بیزی چهی داخل جعبه از
  

  ... عکس نگاه کننیخوب به ا – سهند
  
  ! از خودم بودی عکس ِ تکهی... شدمرهی که جلوم گذاشته بود خی عکسبه
  
   خب؟-
  

  عکس توئه؟ – سهند
  
  ! خب آره-
  

  ؟ی گرفتی عکسو کنیا – سهند
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  .القیی میرفته بود...کر کنم پارسال تابستون بود ف-
  

   ازت گرفت؟یک – سهند
  
  . دست خودشهشیکی. عمو م، البته دو تا ازش چاپ کرد-
  

   مال خودته؟ای که دست ِ عموته هی عکس اوننیبه نظرت ا – سهند
  
 عکسو نی کردم ای که داشتم آلبومم رو چک مشی که دست خودم بود، چون چند روز پهی مطمئنا اون-
  .دمیند
  

  ؟ی گمش کردی کی دونینم – سهند
  
 یکال هم عکس ها... زنمی بهشون سر مری به دری دیلیخ... ِ عکس هام ندارمدنی به دیمن عالقه ا... نه-

  !ده؟ی می ای چه معننیخب حاال ا...شمی متوجه معی که نباشه سرشونیکی نی همی از خودم دارم، برایکم
  

 دم،ی محیبرات توض!... داشته باشهی خوبیفکر نکنم معن:  داد و گفت رونیو ب نفسشی حوصلگی با بسهند
   نه؟ای برات آشنا هستن نی ببدم،ی و بهت نشون مارمی مرونی جعبه بی از تولهی وسی سرهیفقط االن من 

  
  ...یول... باشه-
  

  .شهی نمیبه من اعتماد کن، طور – سهند
  

 کی کوچی مثه دستبند، انگشتر،چاقوهاییزایچ... از جعبهلیا وسی سرهی اوردن رونی شروع کرد به بسهند
 من گذاشت و ی رو جلوزایاون چ.  گذاشته شده بودنکی کوچی هالونی داخل نالی اون وسایهمه ...و 

  ! برات آشنا هستن؟نینگاه کن بب: گفت 
  
  .هش نگاه کردم بکیبرش داشتم و از نزد. انگشتر خوردهی چشمم به هوی... دقت به همشون نگاه کردمبا
  
  . منهی از انگشترهایکی نی ا-
  

  ؟یمطمئن – سهند
  
  . آره-
  

  ؟ی گمش کردی کی دونینم – سهند
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 حی توضشهیحاال م. ندارهیتیگم شدنشون برام اهم...همشون هم بدل اند... دارمادیمن انگشتر ز... نه-
  ! شده؟ی چیبد
  

  .گمیبهت م...باشه – سهند
  

 قتل رو بهمون هی بود که گزارش شیحدودا هفت هشت ماه پ: ذاشت و گفت  جعبه گی رو دوباره تولیوسا
 تا قاتل رو می کردی رو که ممکن بود به اون قتل مربوط باشه رو بررسیزی هر چشهیما هم مثل هم.دادن

باز هم . اتفاق افتادی مثل قبلگه،ی قتل دهیچند وقت که گذشت دوباره .می کنداشی پمی اما نتونستمیریبگ
 ارتباط باشه اما هی دو قتل نی انی بمی زدیما حدس م... موندجهی نتی کردن ِ قاتل بدای پی برااتقیتحق
 ری درگشی چند ماه پنیتا هم... نفرههی کار ِ نای ای همه می مطمئن شدگهی قتل اتفاق افتاد دنی سومیوقت

 ردشو می بالخره تونستکهنی تا اشدی قاتل کشته منی ای وهی نفر با شهیهر چند روز ...می بودهی قضنیا
 گاهشی اونجا بود وارد مخفی که توی شب وقتهی. فرار نکنهمی و مواظب بودمی کرددای پگاهشویمخف.رمیبگ

  .مشی بزنمی مجبور شداتی عملی و تومیشد
  
   مرد؟یعنی -
  

 زیچ ی خونه ش کلیتو. کننیی و دو تا شاهد که تونستن قاتل رو شناسامی جسد داشتهیما ...آره – سهند
  .زاستی هم جزو همون چلی وسانیا...می کرددایپ

  
  ... خدایوا!!! ن؟ی اوردری گی ارهی قاتل زنجی عکسِ منو از تو خونه -
  

 کشتن ی براقایدق. داشتی خونه ش نگه می هاش رو توی قربانیآره ، عکس تو و عکس همه  – سهند
 هم اونجا بود که گهیعکس چند نفر د.ه عکس توئنی امی دونستی نملیالبته ما اوا. کردی میزیبرنامه ر

  .می قاتل رو کشتمی دونستی چون ممی شون نکردیی شناسای برایهنوز کشته نشده بودن اما ما هم تالش
  

باور کن .یممنون که بهم گفت... شدی عالیلیا ؟ خب خ:  کامال راحت شده بود گفتم المی خگهی که دمن
  .چون ممکنه پدرت اخراجم کنه...  من برم؟شهیحاال م!  بهم القا شداتتونی عملجانیه
  

  ... هم بهت بگمگهی دزی چهی دی لحظه صبر کن، باه ی– سهند
  
  ؟ی چ-
  

 از همون یکیو متاسفانه مقتول ... کشتنی وهی اتفاق افتاد، با همون شگهی قتل دهی شی پیهفته  – سهند
  ...!می کرددای قاتلِ پی بود که عکسش رو تو خونه ییکسا

  
  !مطمئنم فشارم هم افتاد... تو قلبم فرو کردنری تهی جمله انگار نی اندی شنبا
  
  !ن؟ی طرفو کشتی تو که گفت؟ی کنی میشوخ:  گفتم ی نگرانبا
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  ... کشته شد قاتل ِاتی که تو عملی کسمیما شک نداشت – سهند
  
  !ه؟ی کنی خب پس ا-
  

 فقط تو رو دنیکه هنوز به قتل نرس هم یی کسانیاز ب.می کنی می بررسمی داریول... دونمینم – سهند
  .می کندای پمیتونست

  
  ...فتهی که ممکن بود اتفاق بیزی چنیبدتر:  گذاشتم و گفتم زی میسرمو رو... داغ کرده بودمیبدجور

  
  . کنهی کارمی ذاری نمم،یری گی نظر مری خونه تو زم،یما هواتو دار...نگران نباش – سهند

  
 نی من شده باشالی خی دست به کار بشه که شما بی وقتهی اگه د؟یرو بکن کانی ادی تونی می تا ک؟ی جد-
  ؟یچ
  

  .می کنیولت نم... میما مواظبت – سهند
  
  .حتما...آره :  لب گفتم ریز
  
 یحت. خواستم زودتر برم اما بلند شدن برام سخت بودیدلم م. نداشتمی اون اتاق حس خوبی بودن تواز

 هی برسونم تا یی جاهیفقط دوست داشتم خودمو به ... بلند کنمزی می رو نداشتم که سرمو ازنویحس و حال ا
 کشته بشم ی ارهیه قاتل زنجی به دست نکهیفکر ِ ا...دمی دی مو بر باد رفته مندهی آیهمه .کم دراز بکشم

 دی پرسی ازم میسهند هم ه. گفتمی نمیزی بود و چزی می که سرم روشدی می اهیچند ثان. کردیداغونم م
  . رفت رو اعصابمی،قشنگ داشت م"ت خوبه؟حال"
  

  ! تونم برم؟یحاال م:  برداشتم و گفتم زی می از روسرمو
  

  .رمی گی آژانس مهیآره،من برات ...آره – سهند
  

  .رمیخودم م...ستینه، الزم ن:  شدم و گفتم بلند
  

  . هم بلند شد و اومد کنارمسهند
  

  !یفتیب ترسم یفک کنم بهتر باشه کنارت بمونم،م – سهند
  
  ...ستمی رسه بد نیاونجور که به نظر م.فتمی نه، نم-
  

  ... شدهی جورهی ت افهیآخه ق – سهند
  
  ؟ی کجا بری خوایاالن م:  سهند گفت می اومدرونی اتاق که باز
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  . گردم دفتری برم-
  

  .ی ِ من بودشی کنم که پیمن با بابام هماهنگ م. تو برو خونه تنینه بب – سهند
  
  .رمی بگی اول کار مرخصنی خوام همینم.تره نه، برم به-
  

 کم در مورد مشکلت با هم حرف هی راه هم یتو. رسونمتی تا خونه مم،منی کنی مگهی کار دهیاصال  – سهند
   چطوره؟م،ی زنیم
  
  ... باشه-
  
 داشته باشم اما بتیگرچه دوست نداشتم سر کار غ.می سهند شدنی و سوار ماشمی اومدرونی بی آگاهاز

  . من هم آدم ِ کار نبودمطی اون شرایتو. سهند رو قبول کنمشنهادی دادم پحیترج
  
   بکشم؟نیی رو پاشهی ششهی م-
  

  .آره، حتما – سهند
  
 دونم ینم... کنمی تب مشمی می عصبی وقتدایمن جد...گهی ددیببخش:  اوردم و گفتم نیی پانوی ماشی شهیش

  !هم چرا
  

  . نداره، راحت باشیاشکال – سهند
  
  !؟یدی قاتل ِ بپرسم بهم جواب ماروی نی سوال در مورد اهی  اگه-
  

  .اگه بتونم، آره – سهند
  
  ! ُکشه؟ی هاشو می قربانی چجوراروی نیا... .ی تونی م-
  

 کنم اگه تو هم یفکر م. دارمتی خرده محدودهی سوال نی جواب دادن به ای برا،ی دونیم...خب – سهند
  . بهتر باشه،یندون

  
  !رمی قراره بمیدوست دارم بدونم چجور.ا بگو نه ، تو رو خد-
  

  ؟یری می نماروی نی به دست ایعنی! یری میتو نم – سهند
  
  !بهت قول داده منو نکشه؟... ؟ی جد-
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  .مشیری گی ما تا اون موقع مینه، ول – سهند
  
  .نیجواب سوالمو بده،فقط هم...الی خی ب-
  

 هاشون یبعض... ها به خاطر ضربه به سرشون مردنی از قربانی،بعضی دونیخب م...گمیم...باشه – سهند
  ...به خاطر جراحت

  
 ی وهی ش" هی همه رو با یتو که گفت!  زودتر بگوی تو رو خدا اگه دستم انداخت؟ی کنی میشوخ! ؟ی چ-

 کنن نه ی روش استفاده مهی فقط از یالی سری دونم قاتل های که من مییتازه تا جا!  کُشهی م"مشخص 
 اون ی همه اروی نی انیدی فهمی پس شما چجورهینجوریاگه ا!  رو سر ببرنیکی خفه کنن  رویکی نکهیا

  !آدما رو کشته؟
  

 چون بهی دونم، در نگاه اول عجیآره م! م؟ی کنی باهات شوخی مورد مهمنی همچی تودیچرا با – سهند
  . همشون مشترکهی تویزی چهی کشته شدن ِ مقتول ها متفاوته اما ی وهیش
  
  !؟ی چ-
  

 مقدار یو به قدر... رنگدی زهر ِ سفهی زهر وجود داره،یادی خون ِ همه شون مقدار زی تونکهیا – سهند
 ینمونه .کی کوچیلی خی زخم هایحت. زنهی مرونی که از زخم هاشون بادهی خون شون زی زهر تونیا

  . که قتل ها رو متفاوت کردهنهیا...می بوددهی جا ندچیاون زهر رو قبال ه
  
  رن؟ی باعث شده اون آدما بمی اگهی هر کوفت دای اون سم، زهر یگی میعنی -
  

 رن،ی ها به خاطر جراحاتشون نمی وجود داشت که قرباننی ذره احتمال اهی یدر واقع اگه حت.آره – سهند
  ... داد زنده بموننیاون زهر اجازه نم

  
  .ه آدم درد نکشه باشه کیفقط خدا کنه زهرِ جور:  دادم و گفتم هی تکنی ماشی صندلبه
  

  ! چرت و پرت نگوی زنم ولی حرف مینجوری ادیببخش – سهند
  
 ی چه میکس!  کنهی مقی هاش تزری اون زهر ِ به قربانی از سر ِ دلرحمدیشا... مهی قلبی باور کن آرزو-

  ! ُکشه؟ی مثه منو مییبه نظرت چرا پسرا... .دونه
  

  ...! کشهیفقط پسرا رو نم... بگمیچ – سهند
  
مگه !  کنمی هم من اشتباه مدیشا! ستم؟ی سر ِ کار نی مطمئنی پرسم ولی دوباره منویمنده که ا شر-
اگه !  کُشن؟ی رو می خاصی رنج سنهی قشر خاص، با هی فقط ی ارهی زنجی که قاتل هاستی نینجوریا

  ! کنم بهم بگویاشتباه م
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 مورد هی نیا... خبی کنن ولیو م کارنی همی ارهی زنجیاکثر قاتل ها.ی کنینه ، اشتباه نم – سهند
تا االن ... کنهی خاص انتخاب می رنج سنهی هاشو از ی قرباناروی نی ایاما همونطور که خودت گفت.متفاوته

 هم شتری بدیشا...میکرد یی که ما شناسایی کسایالبته همه . و شش سال بودنستی تا بستی ِ بنیهمشون ب
  .ستیباشن، هنوز مشخص ن

  
  ! مقتول ها،دختر هم بوده؟نی بیگی میعنی -
  

  . دادهی روریی مدت طرف تغهیاما بعد ِ . ها دختر بودنی قربانی همه لیآره، اوا – سهند
  
   کار کنم؟ی چدیحاال من با!... از شانس ِ قشنگ منهنمی ا-
  

 هنکی گفت قبل از ای می از قربانیکی.قراره تلفنت هم کنترل بشه.میری گی نظر مریما خونه تو ز – سهند
  . مشکوک داشتهی سراغش تلفن هاادیاون قاتل ِ ب

  
  ! گفت؟نویبعد از مرگش ا:  و گفتم دمیخند... کردم دستم انداختنی واقعا داشتم حس مگهید
  

  . نفر تونسته از دست ِ طرف جون ِ سالم به در ببرههی...نه – سهند
  
  ! از دستش فرار کرده؟-
  

  .نه، خود ِ قاتل ِ ولش کرده – سهند
  
  !هی عجب-
  

  .می متوجه نشدلشویما هم هنوز دل.یلیآره، خ – سهند
  
  ! همون قاتل ِ؟نی ادی دونی از کجا م-
  

البته اونقدر کم بود که . خون ِ دختره بودی که بهت گفتم توی از اون زهری کمیلی مقدار خه ی– سهند
  .می کنشیی شناسامی بود که ما بتونیباعث مرگش نشد اما به اندازه ا

  
  !ن؟ی بفهمیزی چنی دختره نتونستنی تلفن ِ انتیاز پر! ِیمعلومه دختر خوش شانس...حالش خوش به -
  

  .می بکشرونی از توش بیزی چمینه، نتونست – سهند
  

 اطراف نی همکاراتو ایمن ک:  بشم گفتم ادهی پنی از ماشنکهیقبل از ا.میدی به خونه رسقهی از چند دقبعد
  نم؟ی بیم
  

  .میبرو نگران نباش، ما هواتو دار.می دادی مبشوی ترتمی داشتامروز صبح.یبزود – سهند
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   تو؟یاینم.دوارمی ممنون، ام-
  

  . برمدی با،ینه مرس – سهند
  
  . پس فعال خدافظ-
  

  .خدافظ – سهند
  
 ِ ادی لحظه هی. که وارد خونه شدم سهند هم رفتنیهم. انداختم و رفتم داخلدی شدم، کلادهی پنی ماشاز

 ی به نظر نمیول...کاش در موردش به سهند گفته بودم. خونه راه دادمی توشبیکه د افتادم یاون پسر
مخصوصا با اون . دادی مبموی ترتشبی موضوع داشته باشه چون اگه قاتل بود که همون دنی به ای ربطدیرس

  !شمی نمداری سرم تبل هم بکوبن بی ِ من، اگه باالنیخواب سنگ
  

 گرفتم میتصم...ارمشیحوصله نداشتم همون لحظه برم و ب. جا موندی دادگستری هم جلونمی ماشبدبختانه
  .بعد از ظهر برم سراغش

  
مسعود ... به صفحه ش انداختمینگاه. زنگ خوردلمی شدم که موباییرای هامو در اوردم و وارد پذکفش

 نیم هی حرف زدن نداشتم برایحوصله . هم زنگ زده بود اما من متوجه نشده بودمگهیچند بار د.بود
  .دمی زنگ ِ درو شنیتا نشستم صدا. گذاشتمزی می روموی جواب بدم گوشنکهیبدون ا

  
داشت اعصابمو ... کردی زنگ و ول نمی طرف دستشو گذاشته بود روی خواستم درو باز کنم ولی نماولش
  ! زنگ نزنهینجوری اگهیپا شدم برم دم در،چهار تا فحش بهش بدم تا د.ختی ریبهم م

  
 زنگ ی درو باز کردم دستش رونکهی بعد از اهیتا چند ثان.از کردم با مسعود رو به رو شدم که درو بنیهم

  .بود
  
   چه خبرته؟ه؟یچ:  گفتم ی حوصلگی ببا
  

  !ی بشنودی زنگ بزنم شاینجوریگفتم ا – مسعود
  
  !دمی خب، شن-
  

ضع منم بهتر از اون  ویمعلوم بود اعصاب نداره ول...درو بستم و پشت سرش رفتم. کنار زد و اومد تومنو
  !نبود

  
  .نهی نداشت بشالیهنوز سر پا بود،انگار خ...می شدییرای پذوارد

  
   زنگ بزن؟هی نگفتم به من شبیمگه د – مسعود
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  . شرمنده، وقت نشد-
  

  ؟ی دادی زدم جواب نمی زنگ میامروز چرا هر چ – مسعود
  
   که انقدر مهمه؟ی بگی خواستی مینتونستم، حاال مگه چ! گهی البد کار داشتم د-
  

 جور نی که، ای دونیآخه م...ی،مردیجن زده شد.ی خواستم بدونم در چه حالی فقط م،یچیه – مسعود
  ! منه جمعت کنمی فهیمواقع وظ

  
 اگه ،ی مجبورت نکرده منو جمع کنیبعدم کس!  رسوننی می هم خبر مرگمو به جنابعالرمی من اگه بم-

  !رونی بفرما بیناراحت
  

 بز ی بزنمت صدای جورهی نکن یبهراد، کار:  کرد خونسرد باشه گفت ی می سعیلی که خیل در حامسعود
  !یبد
  

 الفور جواب یف.رمی خودمو بگی تونستم جلویدست ِ خودم نبود، نم.  شده بودمی از دستش عصبانیحساب
  !رهی گی کنه گاز نمی که پارس میسگ: دادم 

  
 بود کی زد تو دهنم که نزدی جورهیبله، !...ن بهم داد جواب دندان شکهی جمله مسعود نی گفتن ِ ابا

 دهنم حس یطعم تلخ ِ خون رو تو!  نبودادمی اسمم هم هیانقدر محکم زد که تا چند ثان.دندونم خرد بشه
 ادهی شک فکم پدون زد بیاگه با مشت م.فقط شانس اوردم با پشت ِ دست زد و دندونم نشکست. کردمیم
  ...!زنه کردم بیاصال فکر نم.شدیم
  
 ِ رو خوردم، الاقل یبا خودم گفتم من که تو دهن! دی رسی تونم بزنمش، چون زورم نمی دونستم که نمیم
  ! های خشن شدیلی خی به هم زدوانوی ِ کی نامزدیاز وقت: بهش گفتم . با حرف بچزونمشکمی
  
 مسعود یا لحظه خشم رو تو چشمهیاصن !  کردمی که چه غلطدمی فهمعی گفتم خودم سرنوی اتا
  ! بار با کف دستنی کردم و دوباره زد تو دهنم،اشیمتاسفانه بدجور عصبان!...دمید
  

  .دی رسی به ذهنم نمزی آمهی کنای به جز گفتن حرفازی چچی هی تالفی اورده بودم، براکم
  
  ! شدی روان،اصنی خشن تر شدی بهم زدوانوی ِ کی نامزدیاز وقت!  گفتمیدی د-
  
هر لحظه هم فشارو . که ناله ام بلند شدیچوند،جوری مسعود دستمو گرفت و از پشت پ چشم به هم زدنهی تو
 وانی ِ کی بهم زدن نامزدی هی کردم به قضلهی پارمی حرصشو دربنکهی ایمنم برا... کردی مشتری دستم بیرو

  !و ول کن نبودم
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متوجه شدم که درست فکر فورا هم ...شهی می کنم مسعود کفری موضوع اشاره منی به ای کردم وقتی مفکر
 م، نهی سی رون،نشستی زمی ساکتم کنه منو خوابوند رونکهی ای و براوردمی کردم چون مسعود طاقت نیم

 ی بار زد توسهدو ...شدمی اون فشار خفه مریقشنگ داشتم ز... دست هامیجفت زانوهاش هم گذاشت رو
 نی اگهیبهراد د:  گفت زی آمدی گرفت و تهد قبل محکم نزد، بعد دهنموی بار مثه دفعه هانیدهنم،البته ا

  ! کُشمتی م،وگرنهی کنیحرفو تکرار نم
  

 ی می خواستم زودتر از روم بلند شه چون واقعا احساس خفگی از ترس چشمامو بسته بودم،فقط ممنم
  !کردم

  
 هم اطیدر ح... رفترونی شد و فورا از خونه بالی خی مسعود بد،ی طول نکشادی اون حالت زخوشبختانه

  !دی که چهار ستون خونه لرزدی به هم کوبیجور
  

 با ی گفتم کاش اونجوریهمش با خودم م. نبوددی شدشیزیخونر. آشپزخونه و دهنمو شستمی تورفتم
 ی منو مدیاما خب اونم نبا. زدمی بهش زنگ مدمی دامشوی که پشبی همون ددیبا.مسعود حرف نزده بودم

  .اول و آخر خودم مقصرم.ستی دست ِ خودش ن اخالق هاشنی دونم ایهر چند م!...زد
  

گفتم نکنه مسعود ِ و ... لحظه ترس برم داشتهی.دمی زنگ درو شنی شستن صورتم بودم که صدامشغول
 خواست ادامه یاگه م!  منو بزنهادی ِ که دوباره بیمگه مسعود روان...اما نه!...اومده باز چپ و راستم کنه

 که درو اطی حی برداشتم تا صورتمو پاک کنم و رفتم تویدستمال کاغذچند تا . رفتی نمرونیبده اصال ب
  .باز کنم

  
 شده؟ تصادف یچ:  گفت ی حالت صورتش عوض شد و با نگراندی که منو دنی پشت در بود،همسورن

  !؟یکرد
  
  ... کاش تصادف کرده بودم-
  

  ! کو؟نتی شده؟ ماشیپس چ:  داخل و درو بست اومد
  
  . جا گذاشتمی دادگستری جلونوی ماش-
  

  . راحت شدالمیخب خدا رو شکر، خ:  داد و گفت رونی نفسشو بسورن
  
  !؟ی بودنی نگران ماشنجا؟ی ایتو چرا اومد:  و گفتم می نشستییرای پذیتو
  

  !؟ی خوردنیحاال چت شده؟ زم.نه بابا، قطعا نگران خودت بودم:  زد یشخندی نسورن
  
  ... آره-
  
  ... رو بفهمههیض خواست سورن قی دلم نمیی جوراهی
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  !!؟ینکنه تصادف کرد.یگی دروغ میچرت نگو، تابلوئه دار – سورن

  
حاال واقعا نگران ...بعدم گفتم که، تصادف نکردم! یدی تو برام خرنوی انگار ماشی زنی حرف می جورهی -

  ؟ی که اومدیمن بود
  

 در نمی خونه ت ببامی گفت ب اومدیصالح.یستی دفتر نی من اصال متوجه نشدم تو تویراستشو بخوا – سورن
  !یینجای دونست تو ای دونم از کجا مینم.یچه حال

  
 فکر کردن بهش اعصابمو یحت. امروز صبح سهند حرف بزنمیدوست نداشتم در مورد حرفا. ندادمیجواب

  . نداشتی ادهیگفتش فا...ومدی برنمی کاری کسی هم که از دستسیبه جز پل.ختی ریبه هم م
  

  . بند اومده بودشیزیخونر. دهنم برداشتمیجلو ها رو از دستمال
  

  ! کنمی من تا صبح ولت نمیاگه نگ.ی نخوردنی دونم زمی شده؟ من که می چیبالخره نگفت – سورن
  
  .کتک خوردم.گمی بهت می بدونی دوست داریلی باشه،حاال که خ-
  

  !؟یاز ک – سورن
  
  .مسعود:  تکون دادم و گفتم ی افسوس سربا
  

  ؟ی کنی میشوخ – سورن
  
  ..ی ایچه شوخ... نه بابا-
  

  دعواتون شد؟!  زدت؟ی چیبرا:  بعد با تعجب گفت دی خرده خندهی اولش سورن
  
 شی ساعت پمیخالصه ن... رفت بهش زنگ بزنم جوابشو بدمادمی چند بار بهم زنگ زده بود، منم شبی از د-

  ... ش هم خودت حدس بزنهیبق. با هم حرف مون شدنجایاومد ا
  

!  که زدتی بهش گفتیزی چهی حتما یول. دونمی منوی ِ، منم ای ، حاال درسته مسعود عصبنیبب – سورن
  . رو بزنهی کسی که الکستی نی آدمینجوریوگرنه ا

  
  !؟...ی داریدعوامون شد، چه توقع... آره خب-
  

  )دیخند! ( گه؟ی ددی االن با هم قهریعن ی– سورن
  
  ! موضوع خنده داره؟نی ای کجا-
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 سر به سر ِ شما دو تا بذارم ی هنم،بعدی رو ببی روزنی آرزو داشتم همچشهیمن هم.همه جاش – سورن
  ! باور کنست،ی ندنی خوابی کار هست تونی که تو ایاصال لذت... بخندم

  
  .ی خواد تو زحمت بکشی نم-
  

  . ش حل ِهی وقت دلت براش تنگ شد به من بگو، بقهیبه هر حال اگه  – سورن
  
  !ی بدیتو ما رو آشت مونده نمی هم-
  

  ! نه؟ای سر کار می بریای االن م؟ی کنی کار میحاال چ... هم دلت بخوادیلیخ – سورن
  
 قاتل ِ اروی نی کنم به ای و کمتر وقت مشمی سرگرم مینجوریا. برم سر کار بهترهدمی ذره فکر کردم دهی

  .امیآره باهات م: گفتم ...فکر کنم
  

 سهند رو لی و شماره موبای صالحشی رفتم پدنیبه محض رس. دفتر حاضر شدم و با سورن برگشتمعیسر
دو سه بار هم مهرآب بهم زنگ زد اما جوابشو . دفتر موندمی وقت توریاون روز تا د.ازش گرفتم

 شب بود که با می ساعت نه و نیحوال. رو نداشتمزای چنی و ایری جن گی حوصله تی اون موقعیتو.ندادم
  . از اونجا بردارمنموی تا ماشی سمت دادگسترمی و رفترونی بمیسورن از دفتر زد

  
 هی اون طرف تر چشمم به ی باز کنم که کماطوی شدم تا در حادهی پنیاز ماش.دمی ده به خونه رسساعت

 دلگرم یتا حدود.دنیی پای منو می خونه ییدو نفر هم توش نشسته بودن و به طرز تابلو. افتادنیماش
 دونستم ی ممن هم چون دیشا!  کردن بهتر بودی کم نامحوس تر عمل مهی  به نظرم اگهیکننده بود ول

  ... متوجه حضورشون شدمعی سررنی نظر بگریقراره خونه مو ز
  

 غذا درست کردن یگشنم بود اما حال و حوصله . برگشتم درو بستمعی و سراطی حی بردم تونویماش
 به دست و صورتم زدم و یز آشپزخونه آبا... اتاق و لباس هامو عوض کردمی رفتم توکراستی.نداشتم

 یبرا. بخوابما تییرای پذی پتو و بالشت برداشتم و رفتم توهی یواریبرگشتم به اتاق خواب، از داخل کمد د
 که دی نکشقهیبه پنج دق.دمی رو روشن کردم و جلوش دراز کشونیزی نشم تلوی فکرادی قبل از خواب زنکهیا

  ...خوابم برد
  

 ی اون روز سرد رختخوابمو بیاصال دوست نداشتم تو. شدمداری از خواب بلمی موبا زنگی با صداصبح
 وجه چی اورده بودم و به هری گی صاحب کار آدم حسابهی نبود، تازه یاما چاره ا... شم و برم سر کارالیخ

که از  رو ونیزی تلودی که کامال خواب از سرم پرقهیبعد از گذشت دو سه دق! دوست نداشتم از دستش بدم
  . اتاق تا آماده شمی روشن مونده بود خاموش کردم و رفتم توشبید
  

 روشن کردم و نوی ماشعیسر.اطی حی برداشتم و اومدم توتییسکوی آماده شدم از آشپزخونه چند تا بیوقت
 پاکت داخل هی دمیجلوتر که رفتم د. شدمیزی چهی باز کنم که از دور متوجه اطوی رفتم درو حیداشتم م

فورا بازش .ود روش نوشته نشده بیزیچ.برش داشتم و با دقت نگاش کردم. در افتادهی، جلو اطیح
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 برف ی رونکهیبا ا.دوباره به پاکت نگاه کردم... شده بودمجی گیحساب. توش بودی دی سهیفقط ...کردم
 ی که هواینیاشدرو باز کردم و به م.ها افتاده بود اما کامال خشک بود، انگار که تازه اونجا گذاشته بودنش

 ی بودن رو منی ماشی هم که توی دو نفرون از ایکی...هنوز سر جاش بود. انداختمیخونه رو داشت نگاه
  .نمیتونستم بب

  
 یداشتم از استرس م... داغ کرده بودمیحساب. دستگاهی رو گذاشتم توی دی و سییرای پذی رفتم توعیسر

 یحت... بودم هزار تا فکر ناجور به ذهنم خطور کردی دی که منتظر پخش سی اهی اون چند ثانیتو! مردم
  ! بارهی هم ونی شر باهیمرگ ... تونم صبر کنمی نمدمی بشم اما دمونی پشی دی سدنی بود از دکینزد

  
اولش فکر کردم عکس ِ .دمی خونه مو درونی بی از نمایری رو فشار دادم تصوی پلی دکمه نکهی محض ابه
 بود، کی هوا تارلمیداخل ِ ف. شروع به حرکت کرد و به سمت در جلو اومد دستش بودنی که دوربی کسیول

 ی مشکلچید ، بدون هی به در رسنکهی جلو اومد تا انطوری همنیدورب. شدهیلمبرداریمعلوم بود که شب ف
  قاتل ِ بهنکهیفکر ا...زدی رفت قلب ِ منم تندتر می جلوتر ملمیهر لحظه که ف.درو باز کرد و وارد خونه شد

  ! کردی ممی وارد خونه م شده روانیراحت
  

 بود پس کی نزدگهی ِ اون صحنه ددنیبا د. شدییرای همچنان در حرکت بود و وارد پذنیدورب
 ی اومد باالنیطرف با دورب!  خواب بودمونیزی تلوی که جلودمی دی مییرای پذیداشتم خودمو تو...فتمیب

  !... قطع شدلمیظه ف لحنی گرفت و هملمیسرم چند لحظه هم از خودم ف
  

 دادم یاصال احتمال نم. بودمدهی ترسیبدجور... کار کنمی چدی دونستم بای شوکه شده بودم که نمانقدر
 گهی کردم دیحس م.ومدیکم کم داشت اشکم درم. باشهی ارهی به جز اون قاتل زنجی کار ِ کسلمی فنیکه ا

 ی ِ آگاهیراهرو برداشتم، با سرعت  و پاکت لمی فعیسر. خونه بمونمی تونم توی لحظه هم نمهی
 که فی که اطراف خونه م بودن بدم اما حیسیدوست داشتم قبلش برم چند تا فحش به اون دو تا پل.شدم

  !عجله داشتم
  

 در بهم ی جلونکهی برسم به سهند زنگ زدم تا مطمئن بشم خودش هم اونجاست و ای به آگاهنکهی از اقبل
  . ندنریگ
  

  ! شده؟یزیسالم، چ:  گفت یجلو اومد و با نگران.دمی که شدم سهند رو دی ساختمون آگاهوارد
  
  !سن؟ی من بودن پلی خونه ی که جلوی اون دو نفرنمیاول بگو بب:  گفتم تی عصبانبا
  

  ! اونجا که مواظب خونه ت باشن، چطور؟مشونیآره، فرستاد – سهند
  

  .وثر افرادت حضور می جهی نتنمیبفرما، ا:  بهش و گفتم دمی رو کوبپاکت
  

  !ه؟ی چنیا – سهند
  
  . کردمداشی در پیامروز جلو... ِلمی فهی -
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  ...خب؟ – سهند

  
  ! گرفتهلمی خونه ، از خودم و خونه فی که خواب بودم طرف اومده توشبید!!  خب؟-
  
  
  
 ما گوش ی اون اطراف سکوت کرده بودن و داشتن به حرفاتی کل ِ جمعمی زدی با هم حرف ممی که داشتما
بهتره :  بپرسه گفت یزی چنکهی مون و بدون ِ اشی مرد حدودا چهل و پنج ساله اومد پهی نکهی کردن تا ایم

  .می اتاق من حرف بزنی تومیبر
  
 دونم خونسرد بود ینم...نمی اتاقش و ازم خواست بشی تومیرفت. سرگرد ِدمی شونه ش فهمی روی ستاره از
  !ن بود کال رو اعصاب می کرد ولی داشت تظاهر مای
  
  ؟... من سر پا راحت ترم جناب دیببخش:  گفتم ی حوصلگی ببا
  

  ...شونی هستن ایسرگرد محمد – سهند
  
  ...یسرگرد محمد... بله-
  

  !ه؟ی چلمی فی هیخب، قض – یمحمد
  

  . از توش در اومدیزی چدی کنن شاشی بچه ها بررسدمیمن م – سهند
  
  !د احمق و لوده باشه؟ حنی تا ای کنیفکر م!  ؟ اثر انگشت؟ی مثال چ-
  

  .اون پاکتو بده به من – یمحمد
  

  ... پاکت رو بهش دادسهند
  

  ...می بهش بندازی نگاههی بشه ی بررسنکهیبهتره قبل از ا – یمحمد
  

  ... کننی مکیبعدا بچه ها اثر انگشت ها رو تفک...گهیبله د – سهند
  

 رفته ادشی ارویاحمقانه بود اگه !  تو سرش زد دوست داشتم بکوبونمی که در مورد اثر انگشت حرف مسهند
  !فتادنی نری همه در رفتن و گنیاونم بعد از ا...باشه اثر انگشتش رو پاک کنه

  
 دی مشت محکم هم کوبهی.وتری کامپی اورد و گذاشتش تورونی رو از پاکت بی دی با دقت ِ تمام سیمحمد

  !آهان، درست شد:  و گفت سی کیرو
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 شبی مال ِ دلمی فنی ایمطمئن : دی سهند پرسلمیبعد از تموم شدن ِ ف... نگاه کردن  رولمی فی و محمدسهند

  !ِ؟
  
 که االن ی شرتی تنیدر ضمن هم. بودمدهی روشن بود، منم جلوش خوابونیزی تلوشبید. آره، شک ندارم-

  ! نشونت بدم؟ی خوایم... هم تنم بودشبیتنمه، د
  

  .ستینه ، الزم ن – زد ی لبخندسهند
  
  ! بکنمی فکرهی تا خودم دی روراست بهم بگدیری کشته شدن ِ منو بگی جلودی تونی نم اگه-
  

  .نی هستی کنم شما االن عصبانیمن فکر م:  گفت ی با خونسردیمحمد
  
 نی کردم نسبت به ایحس م... رو داشته باشمدنشی نبود که انتظار شنی جمله انی اطی اون شرایتو

  ! شما پخمه اندی کنم مامورایمنم فکر م:  گفتم تیبان با عصنی همی ِ براالی خیموضوع ب
  

 ِ شی خنده شو جمع کرد و اومد پعی خنده بعد سرری جا خورد، سهند هم زد زی حرفم حسابنی با ایمحمد
  .من

  
  .می کنی موضوع منی ای برای فکرهیما ... بخور تا حالت بهتر بشهیی هواهی رونی بمی برایفعال ب – سهند

  
 یتا هوا.. کاپشنمو دراوردمنی همی داغ کرده بودم برایحساب. شدمی آگاهیرد محوطه  سهند واهمراه

  . ذره بهتر شدههیسرد بهم خورد احساس کردم حالم 
  

  !ری بگی جدنوی حرف نزن؛ اینجوری سرگرد اهی وقت با چیه – سهند
  
 کم خشن هی لحنم  گفتم،فقطقتویتازه من حق... زدمی حرف نمینجوری بودم ای اگهی دطی اگه تو شرا-

  !نیبود،هم
  

 اگه حواسشونو دیشا!چونمی پی مموی که در خونه ت گذاشتینگران نباش، من گوش اون دو نفر – سهند
  . گرفتی دستمونو می درست حسابیزی چهی حداقل ای م،ی کردن طرفو گرفته بودیجمع م

  
  !افتاده؟ ها اتفاق ی قربانی هی بقی برانی به اهی شبیزیتا االن چ... سوالهی -
  

 قبل از قاتل بهش می که تونستی هستی کسنیتو اول. ِی جواب منفی بهت بگم ولدی نبانویالبته ا – سهند
  .میبرس

  
!  شک ندارم اون از شماها زرنگ ترهی ولگمی منوی ادیببخش! دی منو داری چقدر هم که هواگم،ی مکی تبر-

  ...! و بروری برام فرستاده بگشبی که دیلمی فنیاز ا
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  .دمی ممش،قولیری گی ما می ولد،یشا – هندس
  
 تونم روش حساب ی واقعا منکهی اای "می ما هواتو دار" ی همون دفعه ست که گفتی قولت هم مثه نی ا-

  !کنم؟
  

  ... رو فراموش کردم بهت بگمیزی چهیفقط .واقعا روش حساب کن – سهند
  

:  به من انداخت و با توپ و تشر گفت ی نگاههی. مونشی اومد پی حرفش تموم نشده بود که محمدهنوز
  ! چشمت؟ی توهیاون چ

  
من هم اصال متوجه .دی رسی به نظر می هم عصبیلی نبود، برعکس خی احمقانه خبری از اون خونسردگهید

  ...! کردهری چشمم گی تویزی چیلی بود که فکر کردم دسته بیسوالش جور! منظورش نشدم
  
  !! بله؟-
  

  !؟یاری بهت نگفتن درش بگم،یاون لنزها رو م – یمحمد
  
  ! دارن؟یمگه چه مشکل. نگفتیزی چینه، کس... آهان-
  

  .نی شما اومدهوی خواستم بگم که ی االن منیمن هم...دیببخش – سهند
  

  . خودتتی امنی برا،یبهتره فعال لنز نذار – یمحمد
  
تهاجم ...)  و ادامه دادم مدیخند...( سی رالیمثه سر!  هاستیگرفتم، البد قاتل ِ عاشق چشم رنگ... اوه-

  ...! کار کردهی با ملت چیفرهنگ
  

بعد ... کردنی لبخند محو بزنن داشتن به من نگاه مهی ی حتای بخندن نکهی و سهند بدون ِ ایمحمد
 ی نگرانی جاگهی کنم، دی مواظب خونه تون باشن رو عوض ممی که فرستادییمامورا:  گفت یمحمد

  .دی ببرفی تشردی تونیاالن هم م.نیخبر بد افتاد به ما یهر اتفاق.ستین
  
  !تی همه حمانیواقعا ممنون به خاطر ا... بله، حتما-
  
 یچکی ِ و هی خالی کردم پشتم خالیاحساس م.  ِی قول دادن هاشون کامال الکنی گفت ای بهم می حسهی

  !امتی به قدارید:  دست دادم و گفتم یهوامو نداره،با محمد
  
  ...منظورم شده باشه خودش متوجه دوارمیام
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 ِ ادیتا ...( در مورد لنز و رنگ چشم درست گفتم؟:  بهش گفتم م،ی من حرکت کردنی سهند به سمت ماشبا
  !اد؟ی خوشش می چشم آبی قاتل ِ از پسرااروی نیا)... گرفتی خندم ماری اختی بفتادمی موضوع منیا

  
 ی ها چشم رنگید تا از قربان باشه، چون فقط چنینجوری کنم ای من فکر نمقتشیحق – سهند
 رو هی قضنی امی تونستی کشت میتازه اگه فقط پسرا رو م. بوده باشهیاحتمالش هست که اتفاق...بودن

  .شترک ها می ِ قرباننی بکی کوچی دو تا نکته یکیدر واقع فقط ...ستی نینجوری اما خب، امیری بگیجد
  
  ا؟ی چ-
  

  . تونم بگمینم – سهند
  
 ی ارهی قاتل زنجهی دوست دارم بدونم چرا یلیخ... گمی، نگران نباش به مافوقت نم تو رو خدا بگو-

  !دوست داره منو بکشه
  

به ... برات بهترهی رو ندونزای چی سرهی کال اگه ستم،ی نزای چنی و اخیالبته من نگران توب... باشه- سهند
  .ن مشترک داشتیژگی وهی که گفتم تمام مقتول ها ی خاصیجز همون رنج سن

  
  !! خب؟-
  

  . داشتنی خوبی همشون چهره هانکهیا – سهند
  
باور کن اگه !  ِ خوشگل اومده و من خبر ندارمینکنه قحط!  م؟افهی من خوش قیگی تو میعنی! الی خی ب-

  ! رفتمی مثه خودم نمیکی وقت سراغ چی بودم و قرار بود خوشگل ها رو بکشم هی ارهیمن قاتل زنج
  

 لی از دالیکی میدر هر صورت ما مطمئن.... ِنیی کم اعتماد به نفست پاهیکنم تو  یخب، من فکر م – سهند
  .نهی هاش همیانتخاب قربان

  
 لی هر دلای ی ِ که مردها به خاطر شکست عشقینجوریمعموال ا!  درست باشهیگی که تو مینی هم امیری گ-

 قاتل نیپس چرا ا... راغ مردها سرنی زن هم میبرعکس،قاتل ها... کشنی دخترا رو می اگهی دیاحمقانه 
  ! کشه و هم پسرا رو؟یِ هم دخترا رو م

  
  .می فهمی می بزودی ولم،ی ِ که ما هم هنوز متوجه نشدیزی چنیخب ، ا – سهند

  
  ! زن؟ای طرف مرد باشه ی کنی تو فکر م-
  

  .به احتمال نود درصد مرد ِ – سهند
  
  !فتمی دست نامحرم نمی عمر حداقل آخر ِام،ی تونم کنار بیبا مردها م... خوبه-
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  .ی مواظب باشیلی کن خیسع – سهند
  
  ...د؟ی کنی نمی دونم چرا خودتون کاریمنتها نم!...دی چشم، واقعا شماها چقدر به فکر من ا-
  

 نکهی ای برای منطقلی دلهیالبته من مطمئنم ... اشتباه بودهی شبی دی هی نزن، قضهیانقدر کنا – سهند
و اما ... تکرار نشهگهی دمی کنی میدر هر حال ما سع. ون شخص نشدن وجود داره ما متوجه ایمامورا
 ی سعدی بام،ی باشبالت دنمی تونی حواست جمع باشه چون ما که همه جا نمدی بای حسابگمی دارم منیواسه ا

  .ی خطرناک قرار ندی هاتی موقعی خودت رو تویکن
  
   مثال کجاها نرم؟؟ی چیعنی -
  

 مردن، چند روز قبل از مرگ شون گم اروی نی که تا به حال به دست ایی کسای همه ن،یبب – سهند
 و از همه ی خلوت پرسه نزنی هاابونی خی،توی نفرو کنار خودت داشته باشهی شهی کن همیتو سع...شدن

  !ی ها نربهی غریمهم تر خونه 
  
  ! شناسمش؟ی برم که نمی کسی خونه دی بای چیاصال برا... باشه-
  

  .ی کنی کار می دونم تو چیدتو به اون راه نزن، من مخو – سهند
  
  !! کنم؟ی کار می چ-
  

  . نقطه ضعفت بشهنی به بدترلی ممکنه تبد،ی کنلشی مدت تعطهیبه نظرم بهتره .یری جن گ- سهند
  
   تونم برم؟یحاال م. کنمیحواسمو جمع م.دمیباشه، فهم... اوه-
  

  . مواظب باشیحساب.آره، برو – سهند
  
  ...فعال باشه، -
  

 کردم خودمو با پرونده ها ی میمن سع.می اتاق مون تنها بودیمن و سورن تو. پنج بعد از ظهر بودساعت
 هم سر به سر یهر از گاه...دی خندی زد و با خودش می پرت و پال می حرفاکسرهیمشغول کنم، سورن هم 

  . ذاشتیمن م
  

  ؟یبهراد دوست خوبم، چه مرگته؟ چرا ناراحت – سورن
  
  .فه شو خ-
  

  .شهی اعصابم خرد می تو ناراحتنمی بیمن م.بگو چه مرگته...گهیبگو د – سورن
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  . حوصله ندارم، خسته م-
  

   تون بدم؟ی آشتی خوایم!  ِ مسعود ِ؟ینکنه به خاطر دور – سورن
  
  . الزم نکرده-
  

  . خونم دلت براش تنگ شدهی دارم از چهره ت مییاصال به طرز تابلو – سورن
  
  ! مونده دلم براش تنگ بشهیلیهنوز خ. کتک مفصل هم ازش خوردمهی.دمشی بود که دروزی دنی هم-
  

  . کنهی باهات آشتادی بگمیمن بهش م.یخب پس مشخص شد از دستش ناراحت – سورن
  
 کم عذاب هی میحداقل بذار چند روز با هم قهر باش! ؟ی دادن ِ ما رو فراموش کنی تو کال آشتشهی م-

  !رهی بگی اونم عذاب وجدان ابدرم،یمکن هم هست من بماصن م.رهیوجدان بگ
  

 قهرتون ی هر چ،یگیاما تو راست م...دلتو صابون نزن، مسعود اصال وجدان نداره:  و گفت دی خندسورن
  ! چسبهی مشتری ش بی تر بشه آشتیطوالن

  
  ! طرف دعواستهی زنه انگار ی حرف می جورهی -
  

 کنم واسه خودم داره اتفاق یحس م. کنمی مین همذات پندار اما با جفت توستمیطرف دعوا ن – سورن
  .فتهیم
  
  ! توی داری عجب قلب رئوف-
  

 گهیخب بچه ها، شما د:  گفت ی جدی اتاق و با لحنی اومد توی صالحی که حرف مون تموم شد آقانیهم
  .هی امروز کافی خونه، برادیبر
  

  . خرده کار موندههیهنوز  – سورن
  

  ...دیی فردا، بفرمای برادیبذار – یصالح
  
  ...شهی زود تموم مم،ی انجامشون بددی اجازه بد-
  

 دی زودتر جمع کندیحاال هم پاش! دی نری کدی بری کگمی هم مسم،خودمی آقا اصال من رئ- یصالح
  ! نه؟ومده،ی به شما دو تا نیخوب...دیبر
  
 رونی و از دفتر بمیع کرد جملمونوی وساعیسر. خب جالب بودی ولم،ی تعجب کردیلی لحنش خریی تغاز

  .میاومد
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  ! پنچر ِیلی ت خافهی گذشته حالت خوبه؟ به جون خودم قیبهراد، حاال از شوخ – سورن

  
  . ِ که االن خستمنی ادم،ی نخوابی درست حسابشبید. آره خوبم-
  

  . اومد چه مرگته فورا به من زنگ بزنادتی انایاگرم اح.باشه، پس برو خونه بخواب – سورن
  
  !قربون محبتت برم... شه با-
  

  .فعال خدافظ – سورن
  

 کنم ی با سورن خدافظنکهیقبل از ا. شدم و به سمت خونه حرکت کردمنی که رفت من هم سوار ماشسورن
 چارهی بارهی سر سورن بیی بالهی اونور ادی اما با خودم فکر کردم اگه قاتل ِ بششی داشتم شب رو برم پمیتصم

 فشیمسعود هم که تکل...م بشی سورن آفتابی موضوع کمتر طرف خونه نین ِ ا تا حل شددمیبهتر د.شمیم
  . خونه ش راه بدهیروشن ِ، فکر نکنم حاال حاالها منو تو

  
 دونستم، مخصوصا بعد از اون ی کار ِ خودمو تموم شده میی جوراهی... کردمی میدی احساس ناامیبدجور

 ها ی بازجی گنیچهار تا از ا! رنینستن قاتل ِ رو بگ که تا حاال نتوستی نبیعج! سی پلی مسخره تیحما
 راحت الی با خخورم، کردم که برم خونه، غذا بی فکر منیفقط به ا.ادی طرف حساب کار دستش مارنیدرب

  ! بهره ببرمیوی دنی بار از لذت هانی آخریبخوابم و خالصه برا
  

ذهنم انقدر . رست کردن غذا شدم آشپزخونه و سرگرم دی رفتم توی بدون معطلدمی به خونه رسیوقت
 ادامه بدم قبل از ینجوری اگه همدمیآخرش د. بود دستمو ببرم و بسوزونمکی بود که چند بار نزدریدرگ

 رونی بآشپزخونه کردم و از فی که بود غذا رو ردی ایبا هر بدبخت! دمی خودم خودمو به کشتن م،یهر کس
  اومدم

  
 ی لذت مدنی کشگاری داشتم از سی اگهی از هر زمان دشتریب.نم دود کگاری سهی نشستم تا ییرای پذیتو

 یاالتیمطمئن بودم خ.دمی باز شدن ِ در اتاق رو شنی نزده بودم که صداگاری به سشتریبردم، دو سه پک ب
 به هال برسم نکهی به اتاق بندازم اما قبل از ای مبل بلند شدم تا نگاهیاز رو. واضح بودیلینشدم، صدا خ

  . کم جا خوردمهی فقط دم،ی نترسگهی بار دنیا. شدییراید پذهاموس وار
  
  ! طرفا؟نیا!  چه عجب-
  

  .دمتی دی مدیبا – هاموس
  
  .ی کنم تو منو فراموش کردی وقتا حس می بعض،ی دونی م-
  

  .حست اشتباهه – هاموس
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  . کم بودیلیفاصله مون خ.می مبل کنار هم نشستی دو روهر
  
  !؟ی حالمو بپرسی اومد-
  

  !به؟یآره، به نظرت عج – سهامو
  
  ...ی تا حدود-
  

  .ستی کم حالت خوب نهیانگار  – هاموس
  
  ...؟یخبرا رو که دار.ادینه ز... نه -
  

  .دمیآره، شن – هاموس
  

 خارج از جن هی قضنی کردم ایخودم نگفتم چون حس م. بکشهشی بودم خودش حرف ِ کمک رو پمنتظر
  .باشه نداشته ی ِ که ممکنه به هاموس ربطیریگ
  

  . باشهی نگرانی کنم جایفکر نم – هاموس
  
  . تو راحتهی گفتنش برا-
  

  ! درسته؟م،یقرار بود من و دوستام مواظب تو باش.می با هم داشتیی قرارهاهی که نرفته، ما ادت ی– هاموس
  
  ...زاستی چنی و ایری فقط مربوط به جن گتی حمانی کردم ای من فکر میول... آره-
  

  .ی کردیباه منه، اشت – هاموس
  

  ! بودمدمی خبر عمرم رو شننیانگار که بهتر. کننده بوددواری امیلی خیلی من خی براحرفش
  
 ی چدی دونستم بای شده بودم، نمدی ناامی چند روز به کلنی ایاصال تو... شنومی منوی خوشحالم که ا-

  .کار کنم
  

  ... هستیزی چهیاما  – هاموس
  
  !؟ی چ-
  

  .ی انجام بدی کارهی دی بامی مشکل تو رو حل کنمیا بخوا منکهیقبل از ا – هاموس
  
  .دمی باشه انجامش می نداره بگو، هر کاریاشکال:  گفتم اقی اشتبا
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  .ی مسعود رو بکشدیبا – هاموس

  
  . کنهی میشک نداشتم داره باهام شوخ... باشهی حرف جدنی خنده، ممکن نبود اری زدم زاری اختیب

  
  ...ی،مرسیمو عوض کرد هی واقعا جالب بود، روح-
  

  .ی کارو بکننی ادی کنم، بای نمیشوخ:  و مصمم گفت ی کامال جدی با لحنهاموس
  
اما چهره ش که ... ذارهی کردم داره سر به سرم میهنوز هم شک داشتم، حس م... بگمی دونستم چینم
  . دادی نشون نمنطوریا

  
  ! بکنم؟ی کارنی همچدیچرا با:  گفتم دی شک و تردبا
  

   بهت دادم؟لی دلی اون پول ها رو بیفکر کرد – سهامو
  
  ! کردمی وقت قبول نمچی هی گفتی خب اگه قبلش م-
  

 کارو نیاگه ا.ی مسعود رو بکشیحاال هم مجبور! ی و خرجش کردی فقط گرفت،یدیتو نپرس – هاموس
  . کشم، هم خودتوی هم مسعود رو م،ینکن

  
  ! کنمی نمی کارنی وقت همچچیمن ه: فتم  کردم خودمو ازش دور کنم گی می که سعی حالدر
  

  .یباشه، خودت خواست – هاموس
  
به . اول جلوش کم اوردمی بود که تو همون لحظه ادیانقدر زورش ز. چشم به هم زدن گلومو گرفتهی تو
 نبود وگرنه در جا خفه ی گاههیشانس اوردم پشت سرم تک. تونستم دستشو از گردنم جدا کنمی وجه نمچیه
 ری خرد و خاکشزی می شهیش.زی می حرکت منو کوبوند روکی نبود و در اری باهام ادیاما شانس ز...شدمیم

 دهی انگار که چسبشد،ی خرد کرده بود اما دستش از گردنم جدا نمزی می منو رونکهیبا ا! نطوریمنم هم...شد
  .شدی لحظه هم قطع نمهیفشار دستش .وردمی داشتم نفس کم مگهید! بود

  
 کمکم یممکن نبود کس. از دست داده بودمدموی من کامال امی گذشت ولیز اون حالت نم ایادی زمدت

  !هی رفتارش چنی الی دونستم دلی نمیحت...اصال دوست نداشتم به دست هاموس کشته بشم.کنه
  

 که دستش از نیهم. رفتنی فشار از بهوی که دمی کشی آخرو می بسته بودم و کم کم داشتم نفس هاچشمامو
 دی طول کشهیچند ثان. و بالفاصله شروع کردم به سرفه کردندمی کشقی نفس عمهیدنم برداشته شد  گریرو

 که بود یبا هر ضرب و زور.دمی شنی رو اطرافم می زد و خورد و کتک کاریصدا. کم بهتر شدهیتا حالم 
وس افتاده بودن دو تا هام... شوکه شدمدمی دی که میزیبه خاطر چ... دور و برم چه خبرهنمیبلند شدم بب

 شده مسعود ری که با هاموس درگی اوندیفورا به ذهنم رس!  زدنی رو کتک مگهیبه جون ِ هم و داشتن همد
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 بود و از ی هر دو شون عصبانیچهره . باشهده خودش تعجب کری کپیکی ِ دنی از دومدی به نظر نمیول.ِ
  ! طرفمی هاموس قالبهی با اید ِ  شده مسعوری که با هاموس درگی دونستم اونینم. نبودیتعجب خبر

  
 هیچند ثان. زدنی و کتک مدنی کوبی مواری رو به در و دگهی بگن همش همدیزی چنکهی دو نفر بدون ااون

 بردار و شهی شکهی تهی:  مشت و لگد و رو به من گفت ری زد و گرفت زنی رو زمیکی اون شونیکیکه گذشت 
  !بزنش، زودباش

  
  ! های کارو نکننینه نه بهراد ا:  گفت یبود با نگران نی زمی که رویکی اون بعد

  
  . تونم نگهش دارمی نمنی از اشتری بگه،یزودباش د:  گفت یکی اون دوباره

  
 یاصال نم!  لباس هاشونی ِ هم بودن، حتنی ها جفت شون عیلعنت!  کار کنمی وسط من مونده بودم چنیا

  . رو به باد بدمی هاموس واقعایکت اشتباه سر مسعود  حرهی با دمی ترسیم! هی به کی بدم کصیتونستم تشخ
  

 زد و پرتش یکیچند تا مشت به صورت اون . بود تونست دستشو آزاد کنهنی زمی که روی لحظه اوننیهم
 ادی فری صداهی بعد هیچند ثان. زد و خوردشونو بشنونمی تونستم صدایهنوز هم م. هالیکرد تو

  .صدا اصال برام آشنا نبود...دمیشن
  
 ی درب و داغون برگشت توی با ظاهرشونیکیبعد از چند لحظه . بودم به ضررم تموم نشده باشهدواریام
  . کردم که اون بد ِ نباشهیخدا خدا م...ییرایپذ
  

  ! کشتمتی وگرنه می نزدشهی منو با شیشانس اورد:  بعد گفت د،ی کشیقی نشست و نفس عمنی زمیرو
  
  ... زنم؟ی حرف می من االن دارم با ک-
  
ظاهرا که خودشو به شکل من ... جن کافر بودهی ارهی خواست دخلتو بی که مینیا. با من، هاموس-

  .دراورده بود
  
  . مسعودو بکشمدی گفت بای بود سکته کنم، داشت بهم مکی،نزدیفکر کردم خودت... اوف-
  
  . خواست خودتو بکشهی نداشت، فقط می با مسعود کار-
  
  ! چرا؟-
  
 که تو نهی دونم ای که میزیتنها چ.فتهی میبی عجی اتفاقاهی شدم،داره جیر کن خودمم گباو!  دونمی نم-

  . مرتبهی همه چیفردا که برگرد. کنمی گندو پاک منیمن ا... نباشنجایامشب رو ا.ی برنجای از ادیاالن با
  
  !؟ی بعدش چ-
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 یزی موضوع هم بهش چنید ا سورن،در موریتو االن پاشو برو خونه ... کنمی می فکرهی بعدش هم ی برا-
  .نگو

  
   حالت خوبه؟یمطمئن... باشه-
  
  . آره، تو برو-
  
 بودم دوارمیام. تنها گذاشتمی جن کافر رواناروی زود لباس مو عوض کردم و هاموس رو با اون یلیخ

 از لباسم یی قسمت هاهیفقط . نشدمی بود و زخماری بار شانس باهام نیخوشبختانه ا! هاموس کشته باشش
  .ود بودم که اصال برام مهم نبی کرد اما انقدر عصبی درد میپشتم هم کم.اره شده بودپ

  
 یهر چند تا خونه .وردمی رو با خودم ننی اومدم از خونه عجله داشتم که ماشرونی بی هم برای قدربه

 که ییجاتا . که خلوت بودن کوچه کار دستم بدهدمی ترسی منی از ای راه نبود ولشتریسورن دو سه کوچه ب
  . سورن رسوندمی کردم و خودمو به خونه ی طعی رو سرری تونستم مسیم
  

  ... رو برداشتفونی از چند بار زنگ زدن، سورن آبعد
  

  !ه؟یک – سورن
  
  . باز کن، بهرادم-
  

  ...یومدی نیخوب موقع:  آهسته گفت سورن
  
  !؟ی چ-
  
داشتم کفش هامو .رونی سورن اومد بدمیسرفتم داخل، به در خونه که ر. نگفت و درو باز کردی اگهی دزیچ

  !ی بدشانسیلیبهراد، حقا که خ:  آروم گفت یلی اوردم که خیدرم
  
  ! چرا؟-
  

  ! گفتمی بهت میای بی خوای می دادیاگه خبر م.نجاستیمسعود ا – سورن
  
هر ...م تو که بردمی رسجهی نتنیزود به ا.امی موندن کنار بابونی خی تونم با توی نمدمی ذره فکر کردم دهی

  . نبودیچند معذب بودم اما چاره ا
  
  ! تو؟امی تونم بی حاال م-
  

 هم شده به ی ، زورکنیبب)... گفتیواشکی جلو اورد و یبعد سرشو کم...( آره حتما:  جواب داد سورن
  ! کم حساسههی موضوع نیبه ا. سالم بدههیمسعود 
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  . باشه، حواسم هست-
  

! دمی کشی دونم چرا همش خجالت مینم... بهم استرس وارد شدی که خواستم وارد خونه بشم کلنیهم
  . استرس و خجالت وارد خونه شدمیبالخره بعد از کل. ِشی همون مسعود ِ سه روز پنیانگار نه انگار که ا

  
 مکث کوچولو بکنم هی نکهی سالم دادم و بدون ِ اهی خالص شم، فورا تی از شر ِ اون موقععی داشتم سردوست

 ینم.جالبه که مسعود هم جواب سالمم رو نداد!  نفس راحت بکشمهیاونجا بود که تونستم ...تاق ایرفتم تو
  !...دی هم اصال بنده خدا صدامو نشندیشا...دونم

  
از . دادمهی تکواری کنار پنجره نشستم و به دن،ی زمیرفتم و رو. گوشه انداختمهی رو دراوردم و کاپشنم

  .خونه تو سکوت مطلق بود...دمی شنی نمییمسعود و سورن صدا
  

 گهیهر چند د... خونه جا گذاشتمی توگارموی سدمی بکشم که فهمگاری سهی آروم شدن ِ اعصابم ی براخواستم
برام . سرد به صورتم بخورهیپنجره رو باز کردم تا هوا. نمونده بودی باقدنی کشگاری سی برایحس و حال
  ... چقدر سردهرونیمهم نبود ب

  
 قرار ِ منه بدبختو بکشه ی چجورنکهی و ای ارهیفکر ِ اون قاتل زنج...ممکن رو داشتم احساس ِ نیبدتر

 یمطمئنا دفعه ها. سراغمانی کافر بی باز هم جن هادمی ترسی طرف هم مهیاز ... کردیاعصابمو داغون م
ده  هم که با مسعود کرییبه خاطر دعوا... که هاموس همون لحظه سر برسهستمیبعد انقدر خوش شانس ن

 وقت انقدر از چیه... کردم از خودم متنفرمیاحساس م!  تونم خودمو کتک بزنمیبودم دوست داشتم تا م
 مطمئن بودم یول... بگم که حداقل راحت شمیکی رو به زای چنیدوست داشتم ا. بودومدهیخودم بدم ن

 ی هم مدیشا.رهیبگ قاتل ِ رو تونه بسی نداشتم که پلیدی وجه امچیبه ه. بکنهی تونه کمکی کس نمچیه
  !اما قطعا بعد از کشته شدن ِ من...تونست

  
 حال نی با ارم،ی مو بگهی گری تونستم جلویاصال نم...ومدی کردن از دستم برنمهی از گرری غی لحظه کاراون
 ی بدنم هم باالتر می کردم دمای مهی گریهر چ. نرهرونی کنم که صدام بهی گری کردم جوری میسع

 تونستم ی کار مهچ!  دادمیاما به خودم حق م... دونستمی کرده بودم، خودم هم میکامال قاط...رفت
  ...بکنم

  
 زانوهام ی باشه سرمو از رویزی چی مبادا جننکهیاز ترس ا. نفر وارد اتاق شدهی بعد متوجه شدم که یکم

  . ادامه دادمهیدوباره به حالت قبل برگشتم و به گر. سورن ِدمیبرداشتم که خدا رو شکر د
  

  !؟ی کنی مهی شده؟ چرا گریچ : دی پرسی نشست و با نگرانشمی اومد و پسورن
  

  ... دادم بعدا براش بگمحیترج... مسعودشی برگرده پدی دونستم بای دادن نبود چون محی توضوقت
  
  .یچی ه-
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  . رو دستتفتمی کنم میبهراد بگو وگرنه االن سکته م!  شدهیزی چهیتابلوئه که  – سورن
  
  .بعدا... تونم بگمیم االن ن-
  

 من برم برات آب سای لحظه واهی!... هاشهی مهی تخلتی مغزعی نکن، االن ماهیپس الاقل انقد گر – سورن
  .ارمیب

  
  !ی نگیزی وقت به مسعود چهیسورن، ... خوامیآب نم:  که بره که من دستشو گرفتم و نذاشتم پاشد

  
 ی مهی گری داردیدر ضمن فک کنم خودش فهم...م شده که برم به مسعود بگی دونم چیمن چه م – سورن

  !یکن
  
  . نگویزیفقط تو چ ... ی هر چ-
  

  !ی غش کردنمی ببامین... نرو تا برگردمییجا. مسعودشی پرمیپس من م...باشه – سورن
  
  ... . نه، برو-
  

 نکهیا اب.بلند شدم و رفتم پشت در اتاق.دمی شنرونی پچ پچ شونو از بی بعد صداهیچند ثان... رفتسورن
  ...دمی شنی به خاطر سکوت خونه صداشونو واضح می زدن ولیآروم حرف م

  
  !؟... شدیچ – مسعود

  
  . ذره اعصابش خردههی بابا، یچیه – سورن

  
  ! باشه" ذرههی" کم فراتر از هی فک کنم ی ول؟یجد – مسعود

  
  ... دونمی نمگهید – سورن

  
  !؟ی هستیتو چجور دوست – مسعود

  
  !!؟ی هستییعموتو چجور  – سورن

  
  . رو بهم بگوجهینت.دی من برم تا شما راحت باشگه،یخب د... بودیسوال قشنگ – مسعود

  
  . زنمیباشه، زنگ م – سورن

  
 مسعود نکهیاما از ا!  گفتی دونست در جا مسعود می رو مهی اگه قضدمی سورن فهمی جمله نی ادنی شنبا
  . کم سبک شمهی رو به سورن بگم و هی قضیستیربا رودی تونستم بی خواست بره خوشحال بودم چون میم
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 قاتل ِ رو بهش گفتم نه ی هی که قضشبیاز د...سورن هم کنارم بود. ، پشت فرمون نشسته بودمنی ماشیتو

 هم تپش قلب گرفته بودم و هر لحظه ممکن بود بر اثر یتنها حالم بهتر نشده بود، بلکه به طرز محسوس
 نیاز ا"..."افتضاحه"..." بدهیلی ختتیوضع" کرد که ی مدیز بس که سورن تاکا!  برمای از دنی قلبیحمله 

  ! کردی محی قتل رو برام تشرعی فجی جنبه هایو ه..."شهیوحشتناک تر نم
  
 اصال موضوع دهی دونستم انقدر بد عکس العمل نشون میاگه م. زدی خودش هم استرس موج می چهره تو

  ! گفتمیرو بهش نم
  

  
  

  ! نگرانمیلی من خبهراد – سورن
  
  ... آره، کامال مشخصه-
  

  . مردنیالی سری که نود درصد ِ قاتل هادمی ، من شنی دونیم – سورن
  
  !ی راحت کردالمویخ... خوبهیلی خ-
  

  . دارنی روانیماریاکثرشون هم ب – سورن
  
 ی اجهیفا چه نت حرنی از ادیحاال من با!  کشته بشمی مرد روانهیخوشحالم که قراره به دست ِ ! هی عال-
  !رم؟یبگ
  

  !شمی موونهیاگه نگم د. تو ذهنمانی مینجوری حرفا همنیا...ستیباور کن دست ِ خودم ن – سورن
  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

503

  !ی کنی موونهی هم منو دینجوری ای ول-
  

  ! کردمی فکرهیاصال من ... به دردت بخورهدیشا.ی طرفی که با چی خوام بدونیمن فقط م – سورن
  
  !؟ی چ-
  

  . خودتشی مسعودو ببر پای مدت برو خونه ش ، هیتو هم .میگی رو به مسعود مهیامشب قض – سورن
  
  !گارد؟ی به عنوان ِ بادیعنی -
  

 یم.شهی چقدر وحشتناک می دونی خودت مگهی دشهی هم که می عصباده،یمسعود زورش ز! قایدق – سورن
  .تونه ساپورتت کنه

  
  !؟ی خواب زد جفت مونو کشت چی اونوقت اگه تو-
  

  ! کار کنهی کنم طرف بتونه انقدر حرفه ایفکر نم – سورن
  
  ! چرا؟-
  

  . ِنیی پاوشونی کی آی ارهی زنجی قاتل هاشتریچون ب – سورن
  
  !؟ی دونی تو از کجا م-
  

  . بردیآخه خوابم نم... کردمقی کم تحقهی ی که تو خواب بودشبید – سورن
  
  ...شمی واقعا دارم نگران مگهی د-
  

  !چرا؟ – سورن
  
مثه اون ! ؟ی قاتل ِ از اون نابغه ها باشه چاروی نیحاال اگه ا! ی بشوونهی موضوع دنیرسم تو سر ا تی م-
  !س؟ی رالی تو سرپهی خوشتاروی
  

 یتو... بودالیاون سر! سی قاتل ِ رگهی ، مگمی می هر چشبیاز د! التی ما رو با اون سریکشت – سورن
 دنبال ی آدمنی همچی کنیواقعا فکر م! انگشت جعل کنن؟ که بتونن اثر ی چند تا نابغه رو سراغ داررانیا

 به دستو نی قاتل ِ دوربنستن نتویوقت. شونهی عرضگی هم به خاطر برنشی تا حاال نتونستن بگنکهیِ توئه؟ ا
  ؟...ی داری چه توقعگهی دننی خونه ت ببیجلو

  
 لمی هم فیکی ها رو پرت کرده، سی نفر حواس پلهی نکهیمثال ا! ننشی داشته که نتونستن ببیلی دلهی حتما -

  ... شده باشهی دستکارلمی هم فدیشا.گرفته
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  ! ها خوابشون برده باشهسیممکن هم هست پل – سورن

  
  . ممکنهنمیا... آره خب-
  

  .شترهی بتتی امنینجوری خودت، اشیمسعودو ببر پ.دنی سرتو به باد مسای پلنی اگم،یدارم بهت م – سورن
  
  !نهی منو ببختی مسعود بخواد ر فرض کهنی البته با ا-
  

 ِ یتموم شد رفت پ...ی هم خوردکی کتک کوچهی ،ی زدی حرفهیحاال تو .الی خیب... بابایا – سورن
  . کن و خالصی عذرخواههی.ریانقدر سخت نگ.کارش

  
  منی ولمی که با هم قهرستی نشتری دو سه روز بنکهی با ا،ی دونیم!...  تو راحتهیگفتنش برا... آره خب-

 سر همون سالم دادن داشتم از شبید... کشمی خجالت می جوراهی دمش،ی کنم ده سال ِ ندیحس م
  ! مردمیخجالت م

  
اشکال ...!  کنمیاالن تازه دارم درک م!  کردمی من باور نمی ای گفت تو خجالتیمسعود م – سورن

  . ندازمتون تو بغلِ همینداره، من خودم م
  
  . کنمی مشی کارهی ست،خودم عی ضاینجوریا.شو الی خی نه نه، جون ِ مادرت ب-
  

  ! کن تا خودم دست به کار نشدمیپس زودتر آشت – سورن
  
  ... رفت بهت بگمادمی رو یزی چهیفقط .میری گی می تو جددیتهد... باشه-
  

  . بگو؟یچ – سورن
  
 ذره هی...ه کنی نمیاحساس کردم کمک. هم نگفتمسیبه پل... چند روزنی در مورد اتفاقات اهیزی چهی -

  !شک دارم
  

  !!!...نکنه ؟)...  گفتیبا نگران!...( ؟ی کردی شده؟ کاریچ – سورن
  
  !؟ی نکنه چ-
  

  .ی بگی خواستی می بگو چال،ی خیب...دی به ذهنم رسدی فکر پلهی لحظه هی...یچیه – سورن
  
  . کوچه بودی تویکی اون شب که فرداش بهم خبر دادن قاتل ِ دنبالمه نیخب، بب... ام-
  

  !به نظرت قاتل ِ بوده؟ – سورن
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 یمن داشتم از دفتر برم.ومدی برف میلی باشه اون شب خادتیاگه . شو بگم، خودت قضاوت کنهی بذار بق-

 مظلوم بود، منم دلم براش یلیخ...سادهی برف وای پسره، همسن و سال خودمون توهی دمیگشتم که د
  .سوخت

  
  !خب؟:  گفت ی با نگرانسورن

  
  ... شدمی ممونی داد که من داشتم از گفتن ِ موضوع پشیش نشون م واکنی جورهی
  
  .بردمش خونه...منم دلم براش سوخت... خب-
  

  ! شد؟یبعدش چ – سورن
  
  !ستی ندمیشب اونجا موند، صبح هم که از خواب پا شدم د...گهی دیچی ه-
  

 یمگه تو پدر ِ ب!  احمق: گفتتیو با عصبان... البته اصال محکم نبود... لحظه سورن زد تو گوشمنیهم
  ! خونه ت؟ی بری می داری مونه رو برمی تو کوچه می که هر کیانینوا

  
بعدم ، گفتم که دلم براش سوخت، دست ِ خودم ... کاره باشهنی خورد ایبه پسره نم!  دونستمی من چه م-

  .نبود
  

  !خونه ت؟ شی بری سوزه و می برف بمونه تو دلت براش مریاگه چارلز منسون هم ز – سورن
  
  !ستمی در اون حد دلسوز نگهی نه د-
  

  .بهراد، االن اصال حرف نزن که حوصله ندارم – سورن
  
  ... باشه-
  

  ! هم از خونه ت بلند کرده؟یزی چیگی پسره که منیحاال ا – سورن
  
  !جواب بدم؟...  االن-
  

  . پرسم جواب بدهی سوال می وقتگه،یآره د – سورن
  
 در ِ کمد دمی اتاق دیفقط صبحش که رفتم تو... از خونه کم نشدهیزیونم چ دی که من میی نه، تا جا-

  . کنمی وقت در کمد رو قفل نمچیمن خودم ه...قفل شده
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 هم کش رفته و تو ییزای چهیاحتماال . سوءاستفاده کردهتتیاز خر! مشخص شد...خب – سورن
  . بودسی دست ِ پلی که گفتیمثه همون انگشتر.یدینفهم

  
  ...دی شا-
  

  !؟ی نگفتیزی چسی پسره به پلنیدر مورد ا – سورن
  
  . نه-
  

 ادتی شو که به حمد خدا افهیق.میگی می رو به پسر صالحهی قضمیری امروز منیهم.ی خریلیخ – سورن
  !نرفته؟

  
  .اگه اون قاتل باشه شانس اوردم. بودی چه شکلادمهی... نه-
  

  ! بودپیالبد خوشت! چرا؟ – سورن
  
  . قاتل باشهومدی که، بهش نمگمیم...زش خوشم اومدا.  آره، خوب بود-
  

 رو انجام ی صالحی جاها نگه دار تا کارانیهم... چرت و پرت نگو حوصله ندارمگهید – سورن
  .ادی نمری پارک گیجلوتر جا...میبد
  

 ی از کارای سرهی تا می شدادهی پارک کردم و پی اصلابونی به خکی نزدی از کوچه هایکی رو تو نیماش
  .می زدی به دو سه جا سر مدیبا...میتر رو انجام بددف
  

 ی اون پسره که تویگفت:  که سورن گفت می رفتی رو راه مادهی پی تومیداشت.می شدی اصلابونی خوارد
  ! بود؟ی چه شکلیخونه راه داد

  
و قامت از نظر قد ... بودکی کوچبایدماغش هم تقر.ی پر کالغی بود با موهایچشم و ابرو مشک... . نگفتم-

  ... خودم بودی هاهیهم تو ما
  

 سر دنشیبا د. اومدرونی ساختمون بهی همون پسر ، درست جلوتر از، ما از دی رسنجای که حرفم به انیهم
   شد؟یچ: دی و پرسسادیسورن هم همراه من وا... تا مطمئن بشم خودشهسادمیجام وا

  
 لحظه بود که اونم نیهم...ون فاصله داشتکمتر از دو متر باهام...  من حواسم کامال به پسره بوداما

 یزی آمطنتی کرد، لبخند شریی حالتش تغهی ثانهیمشخص بود تعجب کرده اما در عرض .نگاهش به ما افتاد
  ...!یاَکهِ:  لب گفت ریزد و ز
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 دنش،یبه محض د. اومد و از پشت بهش خوردرونی با عجله از ساختمون بگهی پسر دهی هی ثانهی عرض در
 بود به کینزد!  برد و همونجا ولم کردی بود که منو به اون شهر جنیهمون پسر مو بور! مششناخت

  ... متوجه ما شدعیاون هم سر!...خاطرش کشته بشم
  
  !خودشه، همون پسره ست:  درنگ به سورن گفتم یب

  
 یم:  داشت با همون لبخندش گفت ی مشکی که موهای پسرم،ی من و سورن به سمت شون برنکهی از اقبل
  .می در موردش حرف بزنمیتون
  

  !آره حتما – سورن
  

تا . حس رو داشتنی فصل کتک بهشون بزنم، مطمئنم سورن هم همهی و رمی که دوست داشتم جفتشونو بگمن
 یدوستانه به نظر نم:  و گفت دی رو کشیکی اون پسر ِ موبور دست اون میبه طرفشون حرکت کرد

  .میبهتره فعال بر...رسه
  

  .می کردبشونی تعقیما هم بدون معطل.دنیون شروع کردن به دو جفتشبعد
  

 فاصله می کردی میهر چقدر سع. تر بودنعی اما اونا سرمیدی دوی و سورن با تمام توان دنبالشون ممن
 ها خلوت بودن وگرنه ممکن نبود با اون سرعت به ابونی خمیشانس اورد.شدی نممیمونو باهاشون کم کن

 بشونی از تعقیادی مدت زنکهیبا ا...می رسی وقت بهشون نمچی مطمئن بودم هدنی ِ دونیح.می نخوریکس
اون .میشی مکی بهشون نزدمی که گذشت حس کردم داریکم. اوردمی گذشت اما من داشتم نفس کم مینم

هر دو به . خلوت بودیلی خیلیکوچه خ...ی فرعی کوچه هی ی تودیچی پهوی دی دویپسر مو بور که جلوتر م
 باال ی از اون در نرده ایاحتبه ر. داشت رفتنی بزرگیلی خی ِ بزرگ که در آهنیمی قدیخونه  هیطرف 

  ! خونهی تودنیرفتن و پر
  

اونا هنوز پشت ! می هم نکردی سعیحت...می ازش باال برمی بود که من و سورن اصال نتونستی در جورارتفاع
هر چهار .می از در باال برمی تونیتن که ما نم دونسیم... هم نداشتیتعجب. کردنی فرار نمگهیدر بودن و د

  .ومدی که نفس مون باال نممی بوددهیتا مون انقدر دو
  

  ... گفتمی کنیحاال بب! کنمی تون مکهی تکهی ترمتونیاگه بگ:  گفت زی آمدی تهدسورن
  

: ت  گفزی بلند و تمسخرآمی داشت انگشت اشاره شو رو به ما گرفت و با خنده ای مشکی که موهایپسر
  !دیری ما رو بگدی نتونستدیدید
  

 رو گرفت و گفت یکی دست اون یی داد که اون پسر مو طالی کردن ادامه مدی همچنان داشت به تهدسورن
  ...پدرم دراومد:  لب گفت ریو ز...می برایب: 
  

  !رمی گیحالتو م... سراغتامی باشه، من مادت ی– سورن
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  . زنمیبهراد، من بهت زنگ م:  گفت  داشت رو به منی مشکی موهاکهی اوندوباره
  

  . چشمک زد و رفتهی هم آخرش
  
  ...می اومدرونی داغون از اون کوچه بی و البته با اعصابدی دو تا هم ناامما
  

  !؟ی باال بری در نتونستهیاز ! یدست و پا چلفت:  به من گفت تی با عصبانسورن
  
  !یخودتم نتونست... خب-
  

  . کنمی خالیکی سر دیبا!  تونم غر بزنمینم به خودم که یآره، ول – سورن
  
  ... و بلوچستانستانی که جن ها تو رو برده بودن سی اون شب-
  

  !خب؟ – سورن
  
  . بود که منو برد اونجای پسر موبوره هموننی ا-
  

  ! همونه؟نی ایمطمئن! ؟یجد – سورن
  
  . آره، شک ندارم-
  

  .یکیمخصوصا اون ! هیطانی چقدر چهره هاشون شدمید – سورن
  
  . نبودیطانی هم شادی نه بابا، ز-
  

 از در ِ ی جن بودن پس چجورنای اگه ایراست! دی باریشرارت از سر و روش م!  تویگی میچ – سورن
  ! باال رفتن؟یآهن

  
 ترسن، چون به ی مثه چاقو و سوزن مزی تی که جن ها فقط از آهن هاگنی ها میلیخ... دونمی چه م-

  . بزنهبی بهشون آسی آهننجورینم افک نک. زنهی مبیبدنشون آس
  

 چاقو تو هی نمشونی که ببگهی دیدفعه !  جن بودن راحت تونستن از در باال برننکهیالبد به خاطر ا – سورن
  . کنمیقلب جفت شون فرو م

  
 به قاتل ربط داشته باشن، کار ِ من یی جوراهی ای دو نفر قاتل باشن نی که اگه انهی ای موضوع اصل-

  . کنهی تونه کاری هم نمسیپل.تمومه
  

  !چرا؟ – سورن
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  ! جن ها وجود ندارههی علیقانون. چند تا جن وسط ِی چون از قرار معلوم پا-
  

 له کنن، مگه رنی رو بگاروی تونن ی ت که قرار بود مواظبت باشن می جنی اون رفقایآره، ول – سورن
  ! کنن؟ی کمکت منهی زمنی تو اینگفت

  
  .ارهی اونا خبردار بشن دخلمو بنکهی قاتل ِ قبل از ااروی نی ا ترسمی من میول... آره-
  

 فرار ی چجوریدیند.مشونی بزنمی تونی دو تا قاتل باشن راحت منیاگه ا.فتهی نمی اتفاقنیهمچ – سورن
  ! کردن؟یم
  

هر بار که قراره هاموس مراقب من باشه .شدی راحت نمالمی من خی سورن دلگرم کننده بود ولیحرفا
 ینجوری و قاتل جن نباشه، اادی دادم حدس هامون اشتباه از آب دربی محیترج! ادی تا بال سرم مقبلش ده

  ... بکنهی کارهی بتونه سی پلدیشا
  
 ی چی ساختمون تجارهی ی کردم که دو تا جن توی فکر منیهمش به ا...می برگشتی اصلابونی هم به خبا

 و خودشونو به ما انی برونی بی ساختموننیاز همچ هستن ی که مرئی نداشت در حالیلیدل!  کردنیکار م
  !نشون بدن

  
  .می اومدن بندازرونی که ازش بی به اون ساختمونی نگاههی می چطوره بر-
  

   بشه؟یکه چ – سورن
  
 حتما مشونینی ببمی ما دو تا تونستیوقت. نهای شناسنشون ی ممینی ببمی از چند نفر بپرسمیبر...ینجوری هم-
  ! توننی هم مهیبق
  

 واقعا جن بودن پس چرا نای اگه اگمیم!  مون جا خوردندنی هم دیچون حساب.یگیآره، راست م – سورن
  ! کار براشون سخت باشهنی اادیبه نظر نم!  نکردن؟بیخودشو غ

  
  . شدمجیاصن گ... جن باشننایمن هنوزم شک دارم ا... دونمی نم-
  

 ی که فکر میزیبر خالف چ.مون دو طبقه بود ساختهی.می و واردش شدمیدی به اون ساختمون رسبالخره
 آموزشگاه یمنش. داخلمیرفت. آموزشگاه زبان بودهی اول یطبقه ... نبودی مغازه اایکردم داخلش پاساژ 

  ... سورنی عهده گذاشتمش به نی همی بپرسم، برای چدی دونستم بایمن که اصال نم. دختر جوون بودهی
  

 چشم و یشش ساله  – و پنج ستی پسر بهی ساختمون نی ایشما تو...دیببخش : دی پرسدی با شک و تردسورن
  . دوستمهی اندازه بایقدش هم تقر!...د؟ی شناسی میابرو مشک

  
  ! داره؟ی پروفسورشِی ته رهی که یهمون : دی کرد و پرسی مکث کوتاهیمنش
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  .باال: اونم بالفاصله گفت ....می کرددیی حرفشو تای دو با خوشحالهر
  

  !ه؟بل – سورن
  

  . باالی طبقه دیبر – یمنش
  

  .می اومدرونی نگفتم اما سورن ازش تشکر کرد و از اونجا بیزی چمن
  

  !"باال"چقدر قاطعانه گفت  – سورن
  
  ! شناستش؟ی منجای ای به نظرت کس-
  

  ...آره احتماال – سورن
  
  . خودشو لو بدهینجوری ست که قاتل اانهی ذره ناشهی به نظرم -
  

 خبر سی شناسنش به پلی منجای بفهمم انکهیبه محض ا. لو برهینجوری دونسته قراره ایماون که ن – سورن
  .دمیم
  
  . افتادی آموزشگاه نقاشی و چشممون به تابلومیدی دوم رسی به طبقه نکهی تا امی پله ها باال رفتاز
  
  ! قاتل باشهاروی نی کنم ای کم کم دارم شک م-
  

  !نطوری مورد عالقه ت هم همالیقاتل سر. هم نقاش بودتلریچرت نگو، ه – سورن
  

 مرد ِ حدودا هی نکهی تا امیدی دی رو نمی کسی سالن اصلیتو... نبودی خبریاز منش.می آموزشگاه شدوارد
  !امرتون؟:  که متوجه ما شد به طرف مون اومد و گفت نیهم. اومدرونی از اتاق ها بیکیچهل ساله از 

  
:  فکر کرد و گفت یاون مرد هم کم. رو در مورد پسره تکرار کنه هم دوباره مجبور شد همون حرفاسورن
  . شناسمشینه، نم

  
  ! شناسنشی منجای به ما گفت انیی پای طبقه ی منشی ول-
  
  !د؟ی کنی گفت باور می هر چی شما هر ک-
  
  ! داشته باشهی با ما شوخومدی به نظر نمی نه ول-
  
  . شناسمی رو نمنیگی که می کسنی به هر حال من ا-
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 رونی و از آموزشگاه بمی پرس و جو منصرف شدی که من و سورن از ادامه ی زد جوری حرف می جدیلیخ

  .میاومد
  

  .ادی مادشی کم کم می که بگسیبه پل – سورن
  
 ی هم واقعا نمدیتازه شا!  خارج نشده باشههی فرض که طرف تا اون موقع از مرز ترکنی البته با ا-

  .ی کنی مالن که فکرش هم نمی مرهی سر آدمو شی جورهی ،ی شناسی نم جن ها رونیتو ا!...شناختش
  

 رو به هی قضنی ادمی محیاما به هر حال من ترج. خواستن ما رو گمراه کننی هم مدیشا...آره – سورن
  .می بگسیپل
  
  !م؟ی در مورد جن بودنشون هم بگ-
  

از !  و ولت کنن به امان خدای اوونهید ترسم فکر کنن یم.می قلمو خط بکشهی نینه، بهتره دور ِ ا – سورن
  ...ستی ندی ها بعسی پلنیا

  
 از نی همی نداشتم برای رانندگیمن حوصله .می دفتر شدی و راهمی رو انجام دادی صالحی ساعته کاراهی

  . کردمی می هنوز ظهر نشده بود اما احساس خستگنکهیبا ا. کنهیسورن خواستم رانندگ
  
  ...بخوابم ساعت می تونستم نی کاش م-
  

  !م؟ی ساعت بخوابهی خونه می برمیچونی بپی خوایم – سورن
  
 همش تو خواب و شبید...می خوابی شبو راحت مینجوریدر عوض ا... کجا رفتهتی نه بابا، وجدان کار-
  . بودمداریب

  
  !ی قرص بهت بدم راحت بخوابهی ی گفتیخب م – سورن

  
  . کنهی تو تا دو روز آدمو نئشه می قرص ها-
  
  .هی خوابیبهتر از ب – ورنس
  

  . بابام بودی خونه یشماره ... انداختمیبه صفحه ش نگاه. زنگ زدلمی لحظه موبانیهم
  
  ...یوا:  گفتم ی نگرانبا
  

  !ه؟یک!  شد؟یچ – سورن
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  ...ناستی بابام ای از خونه -
  

  .ت دارن کارِی چنیخب بردار بب. فکر کردم پسره ست زنگ زده"یوا" گفت ی جورهی! مرض – سورن
  
  ! نداره های با هم فرقادی صداهامون ز؟ی من جواب بدی تو به جاشهی نم-
  

 ی قطعش کن، صداای بردار ای!  شناسن؟ی بچه شونو نمی پدر و مادر تو صدایعنی نگو، ی وریدر – سورن
  .ختیزنگش اعصابمو بهم ر

  
  !... باشه خب-
  
  ... ناچار جواب دادمبه
  
  ! بله؟-
  

  !حالت خوبه؟...الو، سالم : ، گفت  پشت خط بود مامانم
  

  ...دمی کشی هم خجالت میلیخ... کنمکی سالم و علی دونستم چجوری که نممی با هم حرف نزده بودانقدر
  
  .خوبم... ممنون-
  

  !چه خبر؟ – مامان
  
  .ی سالمت-
  
  . خدا رو شکر-
  

  !ابله، حال و احوال کن:  آروم گفت سورن
  

   بابا خوبه؟ن؟یخوب...آهان:  ِ خنگ ها گفتم نی عمنم
  

  ؟ی زنیچرا بهمون سر نم.نیما هم خوب – مامان
  
  .امی فرصت منی در اولیول... کارمری کم درگهی... بگمی واال چ-
  

  .یستی هم نه،تنهایفرصت خوب...اتفاقا دوستت هم هست.نجای اایپس امشب واسه شام ب – مامان
  
  ! دوستم؟-
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  ! مسعودگه،یآره د – مامان
  
  .آره... آهان-
  

  ! فرصت بودنی فرصت نبود، بدترنیدر واقع اون اول..." که بدبخت شدمیوا" دلم گفتم ی لحظه تواون
  

  گه؟ی دیایپس م – مامان
  
 دلش دمی ترسی به مامانم نه بگم، مشدیروم هم نم...دمی کشی خواست بگم نه اما خجالت می دلم میلیخ

  .امی مباشه، حتما:  گفتمی دوست نداشتم ولنکهیبا ا...بشکنه
  

  . کردی زود هم خدافظیلی خوشحال شد و خی کلمامانم
  

   شد؟یچ – سورن
  
  . شام دعوت شدمیبرا...یچی ه-
  

  ؟یخب خوبه که، چرا ناراحت – سورن
  
  . آخه مسعود هم اونجاست-
  

  . خورهی آت و آشغال ها نمنینترس مسعود از ا)  و گفت دیخند! ...( مسعود بخورتت؟ی ترسیم – سورن
  
  ... دلم بذارم؟یبابامو کجا...الی خی رو ب مسعود-
  
 اومده بودم اما کل راه رو هم آهسته ری دنکهیبا ا...نای بابام ای تو کوچه دمیچی پی کمیلی سرعت خبا

قبل از . که قول داده بودمفی حی ولچوندمی پی شد حتما میاگه م. برسمرتری کردم تا باز هم دیرانندگ
 هم بخرم وگرنه ناراحت ا بابی برادی باینجوری کادو بخرم بعد گفتم اهی مامان ی خواستم برایاومدن م

 هم یی که به جادمی دارن خرافهی شکالت ها که فقط قنی بسته از اهی سورن شنهادیآخرش هم به پ...شهیم
  !برنخوره

  
 هیرو  نی ماشنی همیبرا!  مسعود پر شده بودنی با ماشیدر واقع بود ول... پارک نبودی خونه جا برایجلو

  ... مسعود درو خونه رو باز نکنن ای بودم بابا دوارمیفقط ام. شدمادهی تر گذاشتم و پنییکم پا
  

 کم مکث کردم تا هی دمی به پشت در آپارتمان رسیوقت. ساختمون باز بود و بدون زنگ زدن وارد شدمدر
 به کفش یرو باز کنم نگاه دنکهیقبل از ا.شروع کردم به در زدن!  خجالت ِ دست از سرم بردارهنی ادیشا
  .  شلوغهیمعلوم بود اون تو حساب. کفش اونجا بودیکل.... در انداختمی جلویها
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 هم کرده هی گرومدیبه نظر م... مشخص بود که ناراحتهیلیخ. نسترن درو برام باز کردهی از چند ثانبعد
 رو به ی که در ورودنهیابا ا بی ِ خونه یخوب. و داخل شدممی کردکی کوتاه سالم و علیلیبا هم خ.باشه

 و اتاق ها هم اونجا قرار ه که در آشپزخونمیشی مکی هال ِ کوچهیبه محض ورود، وارد .شهی باز نمییرایپذ
  ! آشپزخونه ست؟یمامانم تو : دمیاز نسترن پرس.گرفته

  
رو هم بهش  شکالت ی و بسته نمی آشپزخونه تا اول مامان رو ببیمنم از خدا خواسته رفتم تو... آرهگفت
 یبه خاطر نوع برخوردش کل!  هم کردیباهام روبوس... گرفتلمی تحوی کلدی منو دیمامان وقت.بدم

 دلش تنگ اقعا دونم ویحاال نم... خوشحال بشهدنمی از دینجوریاصال سابقه نداشت ا.تعجب کرده بودم
  ...! داشتی اگهی دلی دلایشده بود 

  
 ی مکی بدش نزدیداشتم به قسمت ها...ییرای پذیفتم تو اومدم و ررونی زود از آشپزخونه بیلیخ

 ی دست بدم با همه سالم و احوالپرسی با کسنکهی بدون اشهی شدم مثل همییرای وارد پذیوقت.شدم
 ی روحمدمسعود و عمو م.دمی دی رو نمرضای عمه مژگان و عمو محمد اونجا بودن اما علیخانواده ...کردم

 عمو هوی اما نمی بود بشی که خالی مبل تکهی ی خواستم رویمن م. بودن مبل دو نفره کنار هم نشستههی
  .ینیشی ِ مسعود مشی پشهی تو همن،ی من بشی جاایبهراد ب: محمد پاشد و گفت 

  
  ...دیشما راحت باش! نه نه: گفتم ...زدمی لحظه من قشنگ داشتم بال بال ماون

  
آخرش هم دست ِ منو گرفت و نشوندم .را هم نبوداز جاش بلند شده بود و ول کن ماج... نداشتدهی فااما

  ... . کنمی کرد دارم تعارف میفکر م!  مسعودشیپ
  
 به خاطر ینی سنگنی کردم ایفکر هم نم.نهی سنگیلی کردم جو خیحس م. من نشستم سکوت برقرار شدتا

 مسعود نمیببدوست داشتم .دی رسی ناراحت به نظر میلیاومدن من باشه چون عمه مژگان هم مثل نسترن خ
 به یاز مبرمی کردم چون نی اگه بهش نگاه مشدی تابلو میلی اون حالت خی توی نه ولایهم ناراحته 

  !چرخش گردنم داشت
  

  !بهراد چه خبر؟:  اون سکوت مرگبار بابا رو به من گفت وسط
  

: گفتم  دادم و رونینفس مو آروم ب. شدمی واقعا داشتم معذب مگهید... توجهشون به من جلب شدهمه
  ...یسالمت

  
  !؟ی از سالمترینه، به غ – بابا

  
 هست، منتها فکر نکنم براتون جالب ی ِ کاریخبرا... گردمی سر کار، غروب هم برمرمی واال من صبح م-

  !باشه
  

 تو رهی که تا مسعود زن نگی قبال گفته بودیآهان، راست!...؟یهنوز زن نگرفت:  گفت زی آمهی محمد کناعمو
  .اری دربیفی بهراد هم از بالتکلنی اری تو زودتر زن بگگمیمسعود، م.یری گیهم نم
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   تو و بهرادم؟یمگه من مسخره :  گفت ی جدی با لحنمسعود
  
 زی از مسعود چیی جواب هانی همچدنی شننکهیبا ا... بحث رو عوض کردعی حرف مسعود بابا سرنی ابا

 لحظه هم به مسعود نگاه کردم هی.حت شد از حرفش نارای نبود اما حس کردم عمو محمد بدجوریبیعج
  ! ناراحت بودنیزی چهیانگار که همه از ... انگار اصال اعصاب ندارهدمید
  

خوشحال بودم .گفت که مامان کارم داره... آشپزخونهی که گذشت نسترن اومد و ازم خواست برم تویکم
 نشستم و منتظر ی صندلی و رورفتم تو آشپزخونه.شمی از شر اون جو راحت مقهی چند دقیکه حداقل برا

  . بودق اجای روی آشپزخونه بود و مواظب غذاهاینسترن هم تو. کارم دارهی مامان چنمیشدم بب
  
  !یچیه...ام... گمی م-
  

  ! پسرم؟ی بگی خواستی میچ – مامان
  
  ! شده؟یزیچ... ناراحتنیی جوراهی کنم همه ی حس م-
  

 یی هواهی تا رونی هم رفت برضای کم حرفشون شد، علهیرن  و نسترضایفقط عل... نشدهیزینه، چ – مامان
  .عوض کنه

  
  .ستی مهم ن،یچیه... آخه-
  
 هم یکال به من ربط. شدمالی خی در موردش حرف بزنم اما چون نسترن اونجا بود بشتری خواستم بیم

  ... .نداشت
  
 شیمامان هم اومد پ. کنه رفت تا درو باز رونینسترن از آشپزخونه ب. شددهی زنگ در شنی صدارونی باز

  .من نشست
  

  !یچقدر الغر شد:  گفت دهی که انگار تازه منو دی که نشست با حالتنیهم
  
  . چاق بودمیلی خمایقد.دمیاالن تازه به وزن نرمال رس...ادینه، نه ز!...؟ی جد-
  

  !ی مونیهمش گشنه م... کنه کهی برات آشپزستی نیکس...رمی بمیاله – مامان
  
  . کنمیبلدم آشپز... خدا نکنه-
  

  ...نمی ترسم آخرش هم اون روزو نبیم. زودتر ازدواج کنمیبهراد، تا من و بابات زنده ا – مامان
  
  ... بابای ا-
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  ... کشهی جاها منی دونستم بالخره بحث به ایم
  

  ! بذارم؟شی خودم برات پا پی خوایم – مامان
  
  .دمی محی رو ترجی مجردیزندگ. ازدواج رو ندارمطی کال من شرادی دونی نه، م-
  

  !؟یری گینکنه واقعا به خاطر مسعود زن نم! شهی که نمینجوریآخه ا – مامان
  
  . بودیاون حرف که شوخ.هی چه حرفنی نه بابا،ا-
  

  !به خاطر نسترن ِ؟ – مامان
  
  .امی تونم با ازدواج کنار بیخودم نم! ستی نی کال به خاطر شخص خاص-
  

  !ه؟ی چذینظرت در مورد پان – مامان
  
  !!؟ی ک-
  

  .دختر خاله ت – مامان
  
  !ست؟ی تر نکی از من کوچیادی کم زهی... آهان-
  

  د؟ی داریمگه چند سال اختالف سن! نه اصال – مامان
  
عجب ! می دو جمله هم با هم حرف نزدیبعدم ما تو عمرمون به اندازه !  بشه های فکر کنم هفت هشت سال-

  ...! بشهیازدواج
  

 تی زندگیبهراد باور کن ازدواج کن.نیای به هم میلیمن مطمئنم خ. مهم االن ِست،ی مهم ن کهنایا – مامان
  !یای وضع دربنی کنه از ای هست واست آشپزیکی نکهیحداقل ا... کنهی مریی تغیلیخ
  

 نگفتم چون یزی ساکت شدم و چگهیمنم د. خواد بچه گول بزنهی انگار که مزدی حرف می جورهی مامان
  .هی بقشیمنتظر شدم تا حرفاش تموم بشه و برگردم پ.ستمیمن آدم ِ ازدواج ن...اول دادمجوابمو همون 

  
 رفته حرف ادمی ش هم افهی که کال قذ،ی گذشت و مامان همچنان داشت واسه من از وجنات پانقهی دقچند

 حیمنم ترج... رفترونیمامان فورا از آشپزخونه ب.میدی رو شنرضای علدادی داد و بی صدارونی که از بزدیم
  . چه خبرهنمی ببرونیدادم برم ب

  
 تو دی از راه رسی هر کدمیمن اجازه نم:  گفت ی متی بود و با عصبانسادهی سر پا واییرای پذی تورضایعل

  .رمی گی ممی زندگی هم که دلم بخواد برایمیهر تصم!  دخالت کنهمیزندگ
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 ی خالیچون جا... هم نداشتیتیبرام اهم! هی بود، من که متوجه نشدم دعوا سر ِ چیهی کامال بدحرفاش

  . مسعود نشستمشی نبود به ناچار دوباره رفتم و پی اگهید
  
 بلند ی صدان،یی پااریصداتو ب:  و که مسعود گفت دی کشی خط و نشون مهی داشت واسه بقینجوری همرضایعل

  . کنهی میمنو عصب
  

 رفتار ینجوری با دخترم ای که بذارم کسستمی نیمن آدم:  گفت رضای به علزی آمدی تهدی مژگان با لحنعمه
  !رمی گیکنه، طالقشو م

  
 به جون ِ فتهی کرد هر لحظه ممکنه با چک و لگد بی بود که آدم حس می عمه مژگان جورحالت

 یمن هم نشسته بودم و فقط نگاه م...رنی دعوا رو بگی همه از جاشون بلند شده بودن تا جلوبایتقر.رضایعل
  ...کردم

  
!  خوام هر روز هم کتکش بزنمیاصن م.دمینسترن زن ِ منه، طالقش هم نم:  جواب داد تی با عصبانرضایعل

  ! کنهتی ناراحته بره شکایهر ک
  
  ! کنتیحاال تو برو شکا:  زد و گفت رضای محکم به صورت علیلی خیلی ِ خیلی سهی مسعود هوی
  
 یلی سادی خواست بیاز قرار معلوم م.دیکش ی داشت عربده مبای تقرگهی داغ کرد و دی هم حسابرضایعل

 هی خواست ولش کنن تا ی دلم میلیخ. گرفته بودنشیی کنه اما بابا و عمو محمد دو تایمسعود رو هم تالف
  ...فی از مسعود کتک بخوره اما حگهیکم د

  
 هیزخونه  عموتو ببر تو آشپایبهراد ب:  کرد دعوا رو جمع و جور کنه به من گفت ی می که داشت سعمامان

  . آب بهش بدهوانیل
  

 ی اگه نرم ممکنه ناراحت بشه برادمیمنم د. منتظر من بمونه خودش رفت تو آشپزخونهنکهی بدون امسعود
  . بلند شدم رفتم تو آشپزخونهنیهم
  

مسعود : خوشبختانه تا وارد آشپزخونه شدم مامان هم اومد و گفت . بودسادهی تو آشپزخونه وامسعود
  .نیبش
  

  .اعصاب نشستن ندارم... راحت ترمینجوریهم – مسعود
  

  .ادی مشی نشده که، پیزیبابا چ! ؟یری از کوره درمهویتو چرا  – مامان
  

  ! همه بزرگتر باال نبرهنی ای صداشو جلوگهیفقط زدمش که د... نگفتمیزیمن که چ – مسعود
  

  ...؟یری از کوره درمهوی کرد، تو چرا ی اشتباههیحاال اون بچه ست  – مامان
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کال . کردمیداشتم به بحث شون گوش م.  نشستمی صندلیمن هم رو. آب به مسعود دادوانی لهی مامان

  !!امی دونم چرا مامان گفت بی بود، نمدهی فایحضور من اونجا ب
  

 نای منفعت ِ،ایری ضررو از هر جا بگیآقا اصال جلو! اگه بچه ست چرا براش زن گرفتن؟:  ادامه داد مسعود
  . به نفع هر دوشونهنیطالق بگر

  
  !مسعود حاال تو هم انقدر خته به مشماش نذار:  هم در جواب اومد بگه مته به خشخاش نذار گفت مامان

  
 کرد نخنده اما ی سعیلیمسعود هم خ!  رو به دندون بکشمیزی بود از خنده رومکی که اون لحظه نزدمن

  ! موفق نبودادیز
  
 امی خفه شه وگرنه مدی به اون بگدیبر: مسعود گفت .شدی مدهیشن رضای علی غرغرهای باز هم صدارونی باز
  ! زنمی کتک مفصل بهش مهی
  

 رضای از علیی صداگهی بعد دهیجالبه که چند ثان. برسونهرضای به علامشوی تا پرونی رفت بعی هم سرمامان
د بازومو بلند شدم برم که مسعو. معذب بودمیلی مسعود خشیپ.رونی گرفتم پاشم برم بمیتصم.ومدین

  .رفتم دستم بازومو گیکی گفتم و با اون ی آخاری اختیدستم اونقدر درد گرفت که ب.گرفت
  

  !من که محکم نگرفتم!  شد؟یچ : دی پرسی با نگرانمسعود
  

  ... دونمینم:  گفتم نی همی دونستم چرا دستم انقدر درد گرفت، برای هم نمخودم
  

  ...نمیبذار من بب – مسعود
  
  ... فراموشش کن اصالال،ی خی ب-
  

 شرت هم تنم یشانس اوردم ت...راهنمی پی بدون توجه به حرف من شروع کرد به باز کردن دکمه هامسعود
  ! شدمی حتما از خجالت آب مطیبود وگرنه تو اون شرا

  
 خودمم یحت. ِ بزرگ و قرمز رنگ، رو و پشت و بازوم بودی کبودهی.  تعجب کردمی دستم حسابدنی دبا
مطمئنا به . بهش خرده باشهیزی چی ضربه اودی نمادمی کردم ی فکر میهر چ!  کبود شدهی ک دونستمینم

تازه ... بهم نزدی آنچنانی که اصال ضربه چارهی که از مسعود خرده بودم هم ربط نداشت چون اون بیکتک
  ! نه چپوچوندیدست ِ راستم رو هم پ

  
  ...ر اون روزه؟نکنه به خاط!  به کجا خورده؟نیا!...اوه اوه – مسعود

  
  ...ادی نمادمیاصال ... نه، فکر نکنم-
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  ؟ی بگی خوای نمای ادی نمادت ی– مسعود
  
  . خورده و اون لحظه متوجه نشدمییاحتماال به جا...ادی نمادمی نه به خدا -
  

  ! دری انگار دستت مونده الاد؟ی نادشی بخوره و ی ضربه انی آدم همچشهیمگه م – مسعود
  

 خالص شم تی بگم و از اون وضعی دروغهی دوست داشتم یلیخ. گفتیراست م. نداشتم گفتنی برایجواب
 حیهر چند کال ترج. جمعش کردشدیبا دروغ نم... کرده بودمی اطالعی چون از اولش اظهار بشدی نمیول
  ! به کابوس شده بودلیکتک خوردن از مسعود برام تبد!  دادم به مسعود دروغ نگمیم
  

 گفت ی بار با خودنسردنی و ادی کشیقینفس عم. نداشتم بدمیمنم که جواب...من بود منتظر جواب همچنان
  !ه؟یمشکل چ: 
  

حس . رو بگمهی دونم چرا دوست نداشتم قضی نمیول.ومدیبه نظر خوش اخالق م. نبودی ظاهر که عصبدر
مسعود خجالت  نبود، از خود ِ هی بگم، البته به خاطر اون قضشدیروم هم م...ستی کردم اونجا جاش نیم
  .از حرف زدن باهاش معذب بودم.دمی کشیم
  

  ! نگفت؟یزیسورن چ : گفتم
  

  .نه – مسعود
  
  ...گهی برات م؟ی از سورن بپرسشهی م-
  

  ... برو،ی بری خوایاگه م. پرسمیاز سورن م...باشه:  فکر کرد و گفت هی چند ثانمسعود
  

  . اومدمرونیاز آشپزخونه ب و دمی درست پوشراهنمویپ. بکشمی تونستم نفس راحتبالخره
  

 کردن به ی می خراب شده بود اما همه سعبای تقریگرچه مهمون. رفته بودرضای علهی بقشی برگشتم پیوقت
 من ِ ی روتی جمعگهی خوب شد چون دیلی که خیکیخوشبختانه اون دعوا واسه من .ارنی خودشون نیرو

  ! کردیبدبخت زوم نم
  

 دونم ینم! نمی مسعود بششی داد که من پری رو شروع کرد و گیباز شام هم باز عمو محمد مسخره موقع
 هم با ادی زگهی دنکهیبا ا. رو اعصاب ِ من بودیحساب! چرا انقدر عالقه داشت ما دو تا رو کنار هم قرار بده

  .  کنار هم نشستن مشکل داشتمی هی قضنی خب بازم با ای ولمیهم قهر نبود
  

 ی ایلی سادیهمش . خودم شدمی خونه ی اومدم و راهرونی بنای بابا ای  از خونهمی ساعت ده و نیکاینزد
 ادی که خودم ازش خورده بودم رو به ی گرفت، اما فورا کتکی و خندم مفتادمی زد مرضایکه مسعود به عل

  !ستی هم خنده دار نادی که زدمی فهمی اوردم و میم
  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

520

 کوچه ی تونیچند تا ماش. رو از نظر گذروندم ببرم داخل کوچهنوی ماشنکهی قبل از ادمی خونه که رسبه
 داد بفهمم کدومشون ی هوا هم اجازه نمیکی من فاصله داشتن، تاریپارک شده بود اما همشون با خونه 

  . ِسی پلنیماش
  

 شروع کرد به لمی گشتم تا درو ببندم که موبایداشتم برم. رو بردم داخلنی رو باز کردم و ماشاطی حدر
 اوردمش و به صفحه ش نگاه رونی کاپشنم ببی بستم از جیکه داشتم درو م یدر حال.زنگ زدن

 بود هخودش گفت... فکرم رفت سمت اون پسرهعیسر.تا جواب دادم قطع کرد.شماره ش ناشناس بود.کردم
 یتازه اون جمله ش هم به نظر شوخ. خودشو لو بدهینجوری ست اوونهیاما نه، مگه د... زنهیکه بهم زنگ م

  ... .بود
  
 ی روی کردم که کبودی فکر منیداشتم به ا. سرد بودیلیهوا خ... شدم، درو بستم تا برم توهی قضالی خیب

 داستان ِ قاتل ِ نیفکر کنم سر ا. هم برام مهم نبود، فقط کنجکاو بودمادیهر چند ز...دستم از کجا اومده
  ! گرفتمیحواس پرت

  
 دی دستم به کلنکهیقبل از ا. شدمییراینن و وارد پذ نزخی تا ی جا کفشی هامو دراوردم و گذاشتم توکفش

 که دست هام قفل شده ی دستشو دورم حلقه کرده بود جورهی. نفر محکم منو از پشت گرفتهیبرق بخوره 
 گرفته بود اما به مو دست، دست هاهی با نکهیبا ا. دهنمو گرفته بودی دستش هم جلویکیبودن، با اون 

 ادی زورش زیلیخ... با آرنج بهش ضربه بزنمنکهی اایتونستم آزادشون کنم  ی محکم بود که اصال نمیقدر
  !!بود

  
 دادی داد و بیاگه قول بد:  اما فورا گفت اره،ی قاتل ِ ست و اومده دخلمو باروی بودم که همون مطمئن

  . کنمی ولت مینکن
  

 دادی ولم کنه داد و بنکهی ا کردم که به محضی فکر منی تکون دادم اما داشتم به ادیی تای به نشونه سرمو
 دمیشن... هم تو خونه ستگهی نفر دهی دمی فهمیبزود. ها رو خبر کنمسی پلیراه بندازم و با هر ضرب و زور

  ؟ی کنیخب چرا ول نم : دیکه پرس
  

  ! راه بندازهدادی کنه که داد و بی فکر منیچون داره به ا:  هم جواب داد یکی اون
  

 هم نداشت که فکرمو یتعجب...می شون کردبی اند که امروز با سورن تعقیسر نداشتم که همون دو تا پشک
  . دونستم که اون پسر مو بور، جنهیخونده بود ، از قبل م

  
 دهنم برداره تا ی دستشو از رونکهی ایبرا... بودم هاموس از راه برسهدوارمیام. بودمدهی ترسیحساب

  . فکر نکنمسی و خبر کردن پلادیفر کردم به داد و یبتونم حداقل درست نفس بکشم سع
  

:  هم چراغو روشن کرد و گفت یکیاون . از دست هامو گرفته بودیکی دستشو برداشت اما هنوز بالخره
  . کور شدمش،یآخ

  
  !ی محکم گرفتیلی خ؟ی ول کنشهیم:  که دستمو گرفته بود گفتم ی اونبه
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 ذره حرف هی مینیاول بش!  سر ِ کوچهیری میا هی دونم اگه ولت کنم دو ثانیمن که م:  زد و گفت یلبخند

  .می ری بعد ما دو تا مم،یبزن
  
  ... تموم بشه، باشهی راحتنی حاال که قراره به هم-
  

 یکی داشت سمت چپم نشست و اون ی مشکی که موهایمن وسط بودم، پسر.می مبل سه نفره نشستیرو
  . نداشتنی چندانیباهام فاصله .سمت راست

  
  ...!مینشست مانهی چقدر صم-
  

  !م؟ی کردیما خودمونو معرف:  بور ِ گفت مو
  
  !نی کردی فرار منی داشتی مثه چدمتونی که دی آخری نه، دفعه -
  

 کرد که گردن ِ ما دو تا رو بشکنه ، خودت هم ی فکر منی دوستت داشت به ای ولد،یببخش:  و گفت دیخند
 نمیا...  امیبه هر حال من حام.میم فرار کن دادحیخالصه منم اون لحظه ترج.ی از اون نداشتیدست کم

  .نیدوستم دارو
  
 تو ی چرا؟ چون من ِ بدبختو بردی دونیم!  خورهی نمتتی اصال به شخصیول...هیاسم جالب! ی حام-

 کیتازه نزد!  چاهی خواستن منو بندازن توی اونجا بودن که می تا جن ِ عصبانستیدو.یناکجاآباد ول کرد
  !رهیبود دوستم هم بم

  
 راه ی توهویاما . نبود که اونجا ولت کنمنیاصال قصدم ا!  خواستم کمک کنمی من مد،یببخش – یحام
البته .نی مجبور شدم همونجا بذارمت و برم کمک داروگهید. له کنننوی خوان داروی چند تا جن مدمیفهم

  . راحت بودالمی خگهی دنی همیبرا. کمکادی هاموس مقت،ی دونستم اون رفیم
  
  ! خوان دوستتو بکشن؟ی میدی کجا فهم از-
  

  .چند بار بهم زنگ زده بود. چک کردملموی موبازه،یچ... خواستن لهش کننیالبته، م – یحام
  
  ! ندارهی جن ها معنی دونم تلفن همراه برای که من مییچون تا جا!  آدم؟ای ی تو جننم،ی بب-
  

  .بابام جن، مامانم آدم...من دورگه م – یحام
  
  ! واقعا؟-
  

  !به؟یبه نظرت عج...آره – یحام
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 چرا انقدر به من عالقه مند نی بگشهیخب، حاال م!  بودهیعجب وصلت)...  لب گفتم ریز!...(ی تا حدود-
  !د؟یشد

  
  ... قاتل ِ خفن دنبالت ِهی که ی دونیاحتماال م. بدمحی من توضنویبذار ا – نیدارو

  
  . خب آره-
  

 یلی هست که من خنمی همیبرا. خواهر منو کشتهشیشه چند ماه پ خواد تو رو بکی که میقاتل – نیدارو
  . خوامشیم
  

 یجد : دمی پرسدیبا شک و ترد. داشته باشهی خورد قصد شوخی ش نمافهیبه ق. سکوت برقرار شدهی ثانچند
  !؟یگیم
  

  .آره – نیدارو
  
  ! حرفتونو باور کنم؟دی چرا با-
  

  .شدی کس هم متوجه نمچی هم،یکارو کرده بود نی تا حاال امتی بکشمی خواستیاگه م – نیدارو
  
  !ن؟یومدی پس چرا از در نرهی ختتونی حد ننی اگه تا ا-
  

 راه دادی داد و بمیای از در بمی خواستیاگه م. خونه تو دارنی هوارونی اون بسیچون دو تا پل – نیدارو
  ! شدکی بهت نزدشهی کال نم،یروزها هم که همش با دوستات...ی نداختیم
  
  !د؟ی قاتل رو بکشنی خوای من؟ی هستیحاال شما دو تا دنبال چ...ب خ-
  

 یکی بتونه سی پلنکهیقبل از ا. خوادی میلی که قاتله هم تو رو خمیدیدست ِ بر قضا ما فهم.قایدق – نیدارو
  . تو هم اونجا بودنیاتفاقا عکس ها.می کردداشی کنه، ما پدایاز لونه هاشو پ

  
  ! کردهدای عکس پهیت فقط  به من گفسیپل!  عکس هام؟-
  

 کنم بتونه ی زنه، فکر هم نمی لنگ مهی قضنی کم تو اهی سیپل!  عکس بودهی از شتری کم بهی...نه – یحام
  .رهیقاتل رو بگ

  
  !! چرا؟-
  

مثه ...دنی داره که کارهاشو براش انجام مردستی که هست چند تا جن ِ زیچون قاتل، هر چ – نیدارو
تنها راه . کس بهش نرسهچی که دست هیی تونن ببرنش جایاگه اراده کنه م.نه ت از خولی بردن وسانیهم

  . تونه کمک کنهی بداخالقت هم مقیاون رف...مشی که خودمون بکشنهیا
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  ! سورن؟؟ی ک-
  

  .منظورش هاموس ِ – یحام
  
  !شه؟ی می رو بفهمه چهی قضنی اسی به نظرتون اگه پل-
  

 ذارن و مراقبت ی کال پرونده رو کنار منکهی اای کنن، ی باور نمای.ستیبه نظر من که اصال جالب ن – یحام
  . کننیاز تو رو هم فراموش م

  
  ! کنه؟ی بتونه کارسی که پلستی نیدی اصال امیعنی -
  

  .ستنی باهات صادق نادیز... ها اونقدرها هم هواتو ندارنسیتازه پل... کنمیمن فکر نم – نیدارو
  
  ! چطور؟-
  

  ! بهت گفتن؟یزی که قاتل گذاشته بره و نکشتش چیورد اون دختراصال در م – نیدارو
  
  ... بهم گفتننوی آره، هم-
  

  . قاتل ِ، خواهر ِ اون دختره رو کشتهشیچند روز پ.نجاستی نکته ش همگه،یخب د – نیدارو
  
  ! که در عوض دختره، خواهرشو گرفته؟نهی منظورت ا-
  

 از یکی بشه، الشی خیاگر هم ب... بکشه ردخور نداره روی بخواد کسارویدر واقع اگه ...آره – یحام
  . کشهی طرفو مانیاطراف

  
 ،یوا!  من بشه و دوستامو بکشه؟الی خینکنه ب:  گفتم یبا نگران!  بهم وارد شد که نگوی حرف استرسنی ابا

  !رمی می بشه من مینجوریاگه ا
  

 ِ نیاحتماال ب. بودشتری تو از همه بیس ها قاتل، عکگاهی مخفیتو.یبهتره تو فعال نگران خودت باش – نیدارو
  . هاشون مال تو بودهیلیاون لباس ها و انگشترها، خ

  
  ! دلگرم کننده ستیلی واقعا ممنون، حرفات خ-
  

  . حواست هم جمع ترهینجوریا.ی باشنیدر حال حاضر به نفعته که واقع ب – نیدارو
  
 یم...ستمی روز رو خونه نشتری مثال خود ِ من ب! داره؟یزی چی که قاتل جندی شما از کجا انقدر مطمئن-

  ! بردارهلموی و وساادی بیتونسته به راحت
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بعدم . شناسمی دارم، جنس خودمو خوب می رگ جنهیمن خودم !  های زود فراموش کردیلیخ – یحام

 جن ها  بای که کشته شدن به نوعیی که تمام کسانهی وقت نتونسته کشف کنه اچی هسی که پلییزای از چیکی
 خواهر ای...مثه خودت. کردن خودشونو بهشون نشون بدنی می جن ها سعنکهی اایدر ارتباط بودن، 

  .نیدارو
  
 شما بعد از مرگ ِ دوارمی امیول...مینی بی زنده موندن ِ خودم نمی برای که شانسیکی در هر حال من -

  .دی رو بکشارویمن 
  

  !ی خفن هم داری ِ جنقی رفهیتو که ! ؟ی کنی فکر مینجوریچرا ا – نیدارو
  
 االنش نیتازه هم... و منو بکشنانی تونن بی چند تا جن داره؟ خب مثه آب خوردن ماروی نی گی مگه نم-

  . زننیهم بهم سر م
  

  !چطور؟ – نیدارو
  
  ... شدهینجوری ای کادی نمادمیاصال هم !  کبود شدهیعی دستم به طرز فجدمی امروز فهم-
  

  !؟یون بد نشونمشهیم – نیدارو
  
  !االن؟:  لحظه مکث کردم هی
  

  !گهیآره د – یحام
  
  ... باشه-
  

   )دیخند! (  اون ور؟می رو مونو کنی خوایم – نیدارو
  
  !ارمی تونم کاپشنمو دربی مدیری ذره از من فاصله بگهی اگه ی نه ، ول-
  

  !رتم دعا کردم شی هم به جون ِ تیکل... در اوردمراهنمویمنم کاپشن و پ. کم عقب رفتنهی دو هر
  

  ... دستمو بهشون نشون دادمیکبود
  

  ! در نمونده؟ی الیمطمئن! عهی فجیلی خ،یراست گفت...اوف – نیدارو
  
  ! موندی مادمی حتما فتادی می اتفاقنی آره، اگه همچ-
  

  ! شد؟ینجوری ای کادی نمادتی وجه چیبه ه... در مونده باشهی النی به قول داروستی ندی بعیول – یحام
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  . شدمشی امشب متوجه کبودنی نه، هم-
  

  !؟ی ساعت از خاطرات روزانه تو فراموش کنهی نکهیمثال ا! ؟ی نشدی اواخر دچار فراموشنیا – نیدارو
  
  ! گرفتم؟یزی چیمری آلزای کنیفکر م... نه-
  

  ...نه نه – نیدارو
  

  .فتهی خواب هم اتفاق بی تونسته تویم – یحام
  
  ! زده و متوجه نشدم؟ خواب منوی تواروی به نظرت -
  

 مدت نی ای توگه،ی سوال دهیفقط . بوده باشهی ممکنه کار ِ هر جننیالبته ا...یزی چنی همچه ی– نیدارو
  ؟ی تب کنییهویمثال !  بشه؟نیی بدنت باال و پای دماهوی که ومدهی نشیبرات پ

  
  چطور؟.شمی مینجوری ایلی اواخر خنی چرا، اتفاقا ا-
  

 ری بدن آدم تاثی کافر، روی از جن ها ، معموال هم جن های سرهی که ادی مشیتا پ وقی بعضن،یبب – یحام
  . کننی ذارن و کنترلش میم
  
  !ر؟ی تسخی هاهی تو مایزی چهی یعنی -
  

 کنترل ای... ِزمیپنوتی مثه هرشونیتاث. وارد بدنت نشدهی جنچیمطمئن باش ه.ینه، نه اونجور – یحام
  . بشهی آدم دچار فراموششهیس شون باعث م تمانیا.ییزای چنی همچهی...ذهن

  
 ی به راه رفتن توهی شبینجوریا. خواب هم برات اتفاق افتاده باشهی حالت تونیالبته ممکنه ا – نیدارو

 اگه کتک هم بزنن طی شرانیتو ا.یدی انجام میشتری بی حالت کارانی ای تفاوت که تونی با اشه،یخواب م
  .یشی متوجه نمی رو بزنی کسی اتفاقای
  

 به ذهنم یچی هیول... کنم تا بتونم حرفاشونو رد کنمدای پکی کوچلی دلهی دوست داشتم یلی لحظه خاون
  ... کالفه شده بودمیبدجور.دی رسینم
  
  !؟ی بزنم چبی آسی و به کسادی بشی برام پدیگی که شما می حالتنی اگه باز هم ا-
  

 کدوم از جن ها اجازه ندارن چی هیعنی...ستی نی کنی اونجور هم که فکر م،ی دونیخب م – یحام
 خواد ی قاتل ِ منیدر ضمن ا.ادی مشی کم پیلیکال خ. رو بکشهی ذهن آدمو کنترل کنن که مثال کسیجور

 ی مدی البته بعکه سر قاتل نباشه، ری زهی قضنیاگرم کال ا.ی رو بکشهی کنه بقی کارنکهیتو رو بکشه، نه ا
  .ستی نی نگرانیدونم، جا
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  !شمی و کبود ماهی وسط دارم هر شب سنیمنم که ا! ستی نی نگرانی شما دو تا جایب، برا آره خ-
  

 گهی ها بکشتت دینی مقدمه چنی گرفت بدون ِ ای ممی تصماروی نیاگه ا.نی ببوانوی پر ِ لی مهین – نیدارو
  .مشیری مدت بگنی ای تومی تونیم.ی واسه زنده موندن نداشتی شانسچیه
  

 هاش، به ی که قبل از کشتن قرباننهی قاتل ِ انی نه؛ روش اای بهت گفته سی دونم پلینم. گهیراست م – یحام
 نیهمونطور که دارو. کنهی میمثه گربه که قبل از خوردن ِ موش باهاش باز. کنهی شون متی اذیهر نحو
  .می بندازرشی کنه گتتی خواد اذی که می مدتنی ای تومی تونیگفت، م

  
  ! باشن؟دهین صدامونو نشن از کجا معلوم که اال-
  

  .ستی ننجای از ما اری غیکس.نه، من حواسم بود – یحام
  
  !ه؟ی شما دو تا واسه گرفتنش چیحاال نقشه ... خب-
  

  . جواب بدهیکیانگار که جفت شون منتظر بودن تا اون . مکث کردنی دو کمهر
  
  !هیعال! ...د؟ی نداری نقشه ا-
  

  ...بذار من بگم:  گفت نیدارو
  

نقشه هامون به اون صورت :  کرد و گفت ی بعد هم خندش تموم شد، دوباره مکثهی ثانهی و دی خنداهکوت
  ... .ستنی شده نفیتعر

  
   قراره طعمه بشم، نه؟دمی که من فهمنجوریا.خودم متوجه شدم... گهی دستی در کار نی نقشه ایعنی نی ا-
  

البته خودت هم .می به قاتل برسمی تو بتونقیطر از دوارمیفقط ام.می نداری قصدنینه، ما که همچ – یحام
  .یری چون به هر حال جن گ،ی کمک کنی تونیم
  
 کنم شما دو تا ی فکر هم نمی ولگمی منوی ادیببخش. نبودنی بکنم حال و روزم ای تونستم کاری من اگه م-

  .دی ببرشی از پی کاردیبتون
  

  . تونه خودش باشهیم.ارویم برم سر وقت  خوایفردا هم م. کردمدای پییزای چهی من یول – نیدارو
  
  . رو بهم بگوجهی نتی از دستش فرار کنی تونستی اگه خودش بود و به صورت اتفاق؟ی ا ، جد-
  

  ! باشی ذره جدهی!  زنم تو دهنت هایم) ... و ادامه داد دیخند ...(یزنی مهیاه، تو چقدر کنا – نیدارو
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  ...جالبه!!  باشم؟ی من جد-
  

  . خوام برم سراغ طرفیر هر صورت من فردا مد – نیدارو
  
  .ی به سالمت-
  

  .می دنبال تو تا با هم برامیقبلش هم م – نیدارو
  
  .امی من نمی شرمنده ول-
  

  . برمتی من به زور ِ کتک میول...دشمنت شرمنده – نیدارو
  
  . کنمیالزم شد با مسعود آشت:  لب گفتم ریز
  

  !مسعود گنده تونه؟:  فورا گفت نیدارو
  

 هم که چند یدر ضمن اون شماره ا. دنبالتامی نره، من فردا مادتیاما . کردمیشوخ:  و ادامه داد دیخند
  . منهیشماره . کنوی بهت زنگ زد رو سشی پقهیدق
  
  !ن؟ی منو از کجا اوردی شماره -
  

  .من از دفترچه تلفن دوستت برداشتم – یحام
  
  !! از دفترچه تلفن دوستم؟-
  

 ِ دوستت کرده هی خودشون شبی جنهیاونشب که . همون دوستت که امروز باهات بود،گهیآره د – یحام
  . کار رفته بودم خونه شنی همیبود، من برا

  
  ...واقعا که! ؟ی نکردی کمکچی و هی تو اونجا بود-
  

 تونم یمنم که نم!  طرفمادی به قصد کشت منهی بی هاموس هر وقت منو مقت،ی اون رفیشرمنده، ول – یحام
 بهم بکن، بهش بگو ماها ی لطفهیتو ...  مهلت نشدی خواستم کمک کنم ولیدر کل م!  و نگاه کنمنمیشب

  ! شدالی خی بدی شامیدوستت
  
  !ستمی هم مطمئن نادیهر چند ز...گمی بهش مدمشی باشه، اگه د-
  

 خفه ت کرده یجفت وگرنه تا حاال م،یستی که ما قاتل ننهی که مسلمه ایزیچ:  از جاش بلند شد و گفت یحام
  .میبود
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در ...( ادی بدم مهی حواست باشه من از کنان،یبب.ی زنی که میی هاهی کنانیآره، مخصوصا با ا – نیدارو
 و کبودت اهی زنم سی می ادامه بدینجوریهم)  داد گفت ی منو باال می موهای که داشت با دست جلویحال

  .ادیبهت م شتری ب،ی موهاتو باال بزنشهی کن همیسع... کنمیم
  

  .می جمع کن برگه،یخب د – یحام
  

  .باشه – نیدارو
  

 رفتن سمت در ی ، داشتن ماطی حی برن توییرای از در پذنکهی ایبه جا. هنوز سر جام نشسته بودممن
  !نیری اشتباه منیفکر کنم دار: گفتم .هال

  
 هی...می نررونی اونجا هم ب بهتره ازمیومدی ناطی ما چون از در ح،ی دونیم:  گفت ی و حامسادنی دو واهر

  .شهی مزی که دم ِ در اند شک برانگیی هاسیخرده واسه اون پل
  
  . خدافظد،یباشه بر.دمیفهم... آهان آره-
  

  . خدافظنمت،ی بیفردا م – نیدارو
  

 ی مجهی نتنی کردم باز هم به ای فکر میهر چ.دمی ازشون نشنیی صداگهی دییرای پذی رفتن تویوقت
 هاموس دیشا!  بکننی تونن کاری دو نفر نمنیاگر هم ممکن باشه ا...رممکنهی قاتل غنی ا که گرفتن ِدمیرس

 سراغ ادیب.رهی بگانمویاف از اطریکی من بشه و الی خی هوس نکنه باروی دوارمیفقط ام. هم نهدیشا...بتونه
  ... بهترهیلیخودم خ

  
خونه کامال مرتب .ض کرده بود رو عوزی می شکسته ی شهیظاهرا هاموس ش. به خونه انداختمینگاه
 نذارن یچی افکار چپ اندر قنی ادمی ترسی هم خسته بودم اما میلیخ. نداشتم که انجام بدمیکار.بود

  . دو تا قرص بخورم و بخوابمیکی گرفتم می تصمنی همیبرا.بخوابم
  
 به خاطر !دنی کردم پلک هام به هم چسبیاحساس م. دونستم صبح شدهی می دونم ساعت چند بود ولینم

 دهی بود که طاق باز خوابیادیفکر کنم مدت ز.دمی که خورده بودم تا صبح بدون وقفه خوابییقرص ها
  .بودم چون گردنم بدجور خسته شده بود

  
 من تماس یاصال محکم نگرفته بود ول. نفر دستمو گرفتههی چشمامو باز نکرده بودم که حس کردم هنوز

  . شوکه شده بودم سر جام نشستمی که حسابیم اومدم و در حال آن به خودهی. کردمیدستشو احساس م
  
 ی نمیاصال هم توجه... کنهی به من نگاه می دستم تو دست مسعود ِ و داره با نگراندمی محض نشستن دبه

  ! بود من سکته کنمکیکرد که نزد
  
 ی دستمو رویکی اون.شدی اول بهم وارد شده بود قلبم داشت از جا کنده می که در لحظه ی خاطر شوکبه

  !؟ی اومدیتو ک: قلبم گذاشتم و گفتم 
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  .شبید:  کرد گفت ی نگران و مهربون به من نگاه می که همچنان داشت با چهره امسعود

  
 هی...ومدی بود که دلم نمی جورهی ش افهی قی ذره بهش غرغر کنم ولهی دوست داشتم دست ِ کم یلیخ

  .دمی ندینجوری وقت تا حاال مسعودو اچیردم ه کیحس م! دی رسی به نظر مبی هم عجییجورا
  

  ! بهت نگفتن؟یزی چروننی که بیی هاسی تو، پلیومدی می داشتیوقت...بعد:  و گفتم دمی کشیقی عمنفس
  

  .نه – مسعود
  
  !؟یومدی نواری مگه از د-
  

 که یی هاسیلاتفاقا به پ. دونه زدمهی دهاتی کلی رفت بهت بگم، من از روادمی... داشتمدینه، کل – مسعود
  ! تو همرهی جمع کنن وگرنه کالهمون می کوچه بودن هم گفتم حواسشونو حسابیتو
  
 رو هیقطعا سورن قض. سکوت کردمهی چند ثانهی گفتم و ی لب آهانریز!  بگمی دونستم چی نمگهی تعجب داز

  ! شکل ممکن عکس العمل نشون داده بودنی تربیو مسعود هم به عج...به مسعود گفته بود
  
  !؟یدی نخوابشبی تو د-
  

  . نشسته بودمنجاینه، من تمام شب ا – مسعود
  
  !!؟ی کردی به من نگاه می تمام شب داشت-
  

  !آره خب، مراقب بودم – مسعود
  
  ... دستت درد نکنه-
  

 دونستم غر زدن به یم. صبح بود و من خواب مونده بودممینه و ن... انداختمیواری به ساعت دینگاه
 یکال نرمال به نظر نم. ندارهی ادهی نکرده فاداری سر کار رفتن بی چرا منو برانکهیمسعود در مورد ا

  ! کردیجالبه که دستم هم ول نم...دیرس
  
  ...شدی خوب میلی برم سر کار خی کردی مداریاگه منو ب:  نرم بهش گفتم یلیخ
  

  .لهیامروز تعط – مسعود
  
  . راحت شدالمیخب، خ!...؟ی جد-
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 محبت یحرکتش به نوع. هر دو دستشو دورم حلقه کردهی ثانهی و در عرض دی کش به طرف خودشدستمو
  !شنی هام دارن پِرس مهی کردم ریاحساس م!  شدمی بود منتها من داشتم له مزیآم
  

  ! رو از زبون سورن بشنوم؟ی مهمنی موضوع به ادیمن با! ؟یچرا زودتر به من نگفت – مسعود
  
  !ادته؟یدستمو  ی روی اون کبودگمیم...دی ببخش-
  

  .آره – مسعود
  
  !ارهی دردش داره پدرمو درمی که منو گرفتی حالتنی با ا-
  

  . ذره از خود به خود شدمهی. حواسم نبودد،یببخش:  لحظه ولم کرد و گفتم نیهم
  
  ...! ذرههی -
  

 یول! م بهت بدهکاری کتک ِ جدهی هیهنوزم سر ِ اون قض! "سگ" ی نرفته که بهم گفتادمیالبته  – مسعود
  . کنم فراموشش کنمی میخب، فعال سع

  
  ...!ی کنی واقعا لطف م-
  

  . منی خونه می برای چند روز به ی– مسعود
  
  . شما هم بد بشهی سورن ممکنه براای تو شی پامیبعدم اگه ب. راحت ترمنجایمن ا. نه، ممنون-
  

  .نجای اامیپس من م – مسعود
  
  .شهی تو بد میبرا هم ینجوریا. مثه همونهیی جوراهی نمی ا-
  

  م؟ی کار کنیپس چ – مسعود
  
  . دارم که تو کارِ سگهقی رفهیمن ! دمیآهان، فهم:  بدم گفت ی جوابهی اومدم تا
  
  !تجارت سگ؟...یعنی -
  

  .ی سوسولی سگ هانیالبته نه از ا.ارهی دو سه تا سگ برات بگمیبهش م.بایآره، تقر – مسعود
  
  !؟ من پولشو دارمی کنی اونوقت فکر م-
  

  .ستیاونش مهم ن – مسعود
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 کنم یبعدم فکر م.امی کنار بزای چنجوری تونم با سگ و ای نمادی من زی ولی نگرانیلی دونم خی من،ی بب-

 نی کم بخواب، بعدا در مورد اهی...ی خرده خسته شدهی ی کردی به من نگاه میچون کل ِ شبو داشت
  .میری گی ممیموضوع تصم

  
  .میری بگمی االن در موردش تصمایب. فکرم مشغولهاد،ینه، من خوابم نم – مسعود

  
 ی گردم در موردش حرف می آب به دست و صورتم بزنم، بعد برمهیپس بذار اول من برم .باشه... باشه-
  .میزن
  

  .باشه، برو – مسعود
  

 ی تو اومدم و رفتمرونی بییرای رختخوابم رو جمع کنم از پذنکهیبدون ا.  برداشتمزی می از رولمویموبا
 خواستم هر جور شده مسعود رو یم... درست کنمیی چاهی گاز تا ی رو گذاشتم رویکتر.آشپزخونه

  . کردی موونهی موند جفت مونو دی مداریاگه ب.بخوابونم
  
  ... جواب دادعی سریلیخ. سورن رو گرفتمی به صورتم زدم و شماره یآب
  

  ! شد؟ی چه؟یچ – سورن
  
  ! شده؟یختی رنی که ای بهش خبر دادیچجور!  مرض-
  

 ی دونینم! شدمی ممونی کار داشتم پشیخودمم وسط ها... آروم بهش گفتمیلیبه جون ِ مادرم خ – سورن
 منم گهید... اونجاادی خواد بیبعدم گفت م! ی تصور کنی تونی نمیحت...  شده بود ی ش چه شکلافهیق

  . بکنمینتونستم کار
  
  ! نشستهداری کل ِ شبو باال سر من ب-
  

  .ادی باحاله، ازش خوشم میلی خیول! هیعجب آدم:  و گفت دی خندسورن
  
   شد؟ی چشبی دی دونی نخند بابا، اصال م-
  

  ! شد؟یچ – سورن
  
  .نجای اومده بودن امی شون کردبی تعقروزی که دی اون دو تا پسر-
  

  ! شد؟یخب؟ بعدش چ – سورن
  
  . ذره حرف زدن و بعدشم هم رفتنهی گه،ی دیچی ه-
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   برن؟ی بعدم گذاشتیتوئه ابله تو خونه ت راهشون داد! ن؟یهم – سورن

  
 اومدن یدر ضمن من راهشون ندادم، خودشون دزدک. تونستم بکنمی نمی اگهی چرت و پرت نگو، کار د-
  ... دورگه ستیعنی... هم خودش جن ِیکیاون . گفت که قاتل ِ خواهرشو کشتههیاون پسر مو مشک.تو
  

  . کردنلمتی فبدون شک!... دورگه ؟ – سورن
  
 سراغ قاتل می دنبالم تا برانیالبته گفتن که امروز م.هی واسه من کافنیهم. با من نداشتنی به هر حال کار-

ِ.  
  

  . شون بدهلی و تحوسیهر وقت اومدن دنبالت زنگ بزن به پل! غلط کردن – سورن
  
  !ه؟ی نامردیلی خی کنی حس نم-
  

 یلی دنبال تو؟ خب اگه خانی خوان بیحاال چرا م!  کنهین م ولشوسی گناه باشن پلیخب اگه ب.نه – سورن
  ! رو بکشناروی خودشون برن گنیراست م

  
  . باشهیزی چیممکنه خودش هم جن... چند تا جن دارهاروی چون معتقدن که -
  

البته اگه . بگوسیفقط اگه دوباره اومدن سراغت به پل. بهت گفتنی اصال فراموش کن چال،ی خیب – سورن
  . کنهی برات مسوی کار ِ پلیود هم بگبه مسع

  
  ؟ی نداریکار!  داده که نگویری برم به زور بخوابونمش، گدیبا... مسعودی گفت-
  

  .خدا بهت رحم کنه.نه ، برو – سورن
  
  . خفه شو-
  

  . خدافظگه،یبرو د:  و گفت دیخند
  

قرص ها رو پودر .اشتم خودم خوردم رو بردشبی که دیی رو دم کردم و دو تا قرص، از همونایی چاعیسر
 می که تصمرونی بامی خواستم از آشپزخونه بیم.ختمی ریی مسعود چایبعدم برا.وانی لهی تو ختمیکردم و ر

 ی قرص هاش تلخهخوشبختان. دو تا اثر نکنهدمی ترسیم... بندازمشیی هم تو چاگهی قرص دهیگرفتم 
  .شهی نم راحت بود که متوجهالمیخ.... دادنی نعناع مینداشتن و مزه 

  
 ساعت حرف زدن در میبعد از ن. رو بهش خوروندمیی که بود چای مسعود و با هر ضرب و زورشی پبرگشتم

  .دی بالخره قرص ها اثر کردن و خوابزا،ی جور چنی خونه و مسافرت و ایتیمورد مسائل امن
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 به خاطر قرص دادن ! کنمداری تونستم مسعود رو بی کردم نمی می پنج بعد از ظهر بود و من هر کارساعت
 هیمشخص بود که ... خوردی زنگ ملشی موباقهیاز ساعت دو ،هر ده دق. خودمو لعنت کردمیبه مسعود کل

  . مهم باهاش دارهی کارهینفر 
  

 شو گرفتم و چند بار قهی یرفتم باال سرش، دو دست. کردمدارشی که شده بی گرفتم با هر ترفندمیتصم
  .محکم تکونش دادم و صداش زدم

  
   خواد؟یچته؟ باز دلت کتک م:  چشماشو باز کنه گفت نکهی ابدون

  
  . خودشو کشت، پاشو جواب بدهلتی موبا-
  

  .نمی ببارشیب – مسعود
  

 یی که قراره جادمی حرف زد فهماروی کوتاه با یلی خنکهیبعد از ا. بهش دادم و به طرف زنگ زدلشویموبا
  !ی خورم کردزی چدمیفک نکن نفهم: شت کنار و گفت  رو گذای حرفاشون تموم شد گوشنکهیبعد از ا.بره

  
  ! من؟-
  

  .خفه شو – مسعود
  
  .ی ببری بهره اهی لتی حداقل از روز ِ تعط،یگفتم خسته ا. بودهری ختمی نیول...آره... خب-
  

 حوصله نداشت چشماشو باز کنه، تو یحت.دهی بود ، معلوم بود هنوز خوابش نپردهی هنوز دراز کشمسعود
  .گمی بهت مسا،یحاال وا...یمنه خرو بگو نگران تو بودم، همون حقته کتک بخور: ت گفت همون حال

  
 ادشیهمه رو . مهربون بودیلیقبل خواب خ... خوابوندمشیکاش نم!  کردمیتی خودم گفتم عجب خربا

  !رفت
  
  ! برات؟ارمی ناهار ب-
  

  . خوام، خودت بخورینم – مسعود
  
  . خودم خوردم-
  

  !ور دزیخب بر – مسعود
  
  !؟ی ای االن عصبان-
  

  !؟ی کنی فکر میخودت چ – مسعود
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 دنیبعدم واسه خواب.ی خب ظاهرا خسته بودیول! یالبته حق هم دار...ی ای کنم عصبانی من فکر م-

  . منم مجبور شدمگهید.ی کردیمقاومت م
  

 یدم جمع م خواد، خوینم: گفتم . منی از جاش بلند شد و شروع کرد به جمع کردن رختخواب هامسعود
  .کنم

  
  . پتو رو انداختی حوصلگی به جمع کردن ادامه نداد و با بگهی داونم

  
  ؟ی بریی جای خوای م-
  

  .نه – مسعود
  
  ؟ی مطمئن-
  

  ! ؟ی خوای که کتک نمیتو مطمئن – مسعود
  
  ! صد در صد-
  

  ! کار کنمی دونم با تو چی نمی ولیی خوام برم جای م- مسعود
  

  . سورنشی خوام برم پیمن م: کنم گفتم  راحت الشوی خنکهی ایبرا
  

  . رسونمت اونجایخب پس پاشو، من سر راه م – مسعود
  
  .رمیمنم اون موقع م... رسه خونهی سورن ساعت شش م-
  

  ! پرسم های زنم ازش میمن االن زنگ م! ؟یگیدروغ که نم – مسعود
  
  . زنگ بزن بپرسشهی راحت مالتی اگه خیول.ی نه بابا، چه دروغ-
  

خودم شما دو تا بزرگ . کنهی مدیی دونم االن زنگ هم بزنم اون حرف تو رو تایمن که م – ودمسع
  . کشمتی می سورن، اگه اونجا نباشی زنم خونه یاما امشب زنگ م. برمدیبه هر حال من با...کردم

  
  . باشه، قبول-
  

 نرم، بعد دمی ترسیم!  نهای سورن یمونده بودم برم خونه . زود رفت و من تو خونه تنها شدمیلی خمسعود
 سال هی قاتل ِ ی هی قضنی ادی کردم که شای هم فکر منیاما به ا. م کنهچارهیمسعود زنگ بزنه از اونور ب

  . و اون باشمنی ِ ازونی تونم آویتا اون موقع که نم! طول بکشه
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ست کتک مسعود در  سورن تا از دشی که امشبه رو برم پدمی رسجهی نتنی ساعت فکر کردن به امی از نبعد

  . کنمی می فکرهی بعد هم یبرا...امان بمونم
  

 تا نکهی سرد بود و با ایلی خرونیب. شده بودکیهوا کامال تار. رفتن شدمی شش بود که آماده بای تقرساعت
  . برمنی گرفتم با ماشمی نبود، تصمی سورن راهیخونه 

  
در حال بستن در ... رو ببندماطیتا در ِ ح شدم ادهیپ. اوردمشرونی باطی رو روشن کردم و از حنیماش

 به سرم خورد نکهیبه محض ا!  برف خورد پشت ِ کله م ی گنده ی گوله هی هویبودم و پشتم به کوچه بود که 
 هیمطمئن بودم کار دختر همسا. شدی سگیاون لحظه اعصابم حساب. شدری و خرد و خاکشدیاز هم پاش

 دمی که ددمی خرد به پشت چرخیبا اعصاب! و بکنم تو حلقش کوچه ری خواست تمام برف هایدلم م.ست
 ی مظلوم به من نگاه می اافهی تو دستشه، داره با قگهی گوله برف دهی که ی در حالنیهمون پسره، دارو

  .کنه
  

اگه :  کردم آروم باشم، بهش گفتم یسع. بهش توپ و تشر کنمومدی چهره ش مظلوم شده بود که دلم نانقدر
  !ی بگم سخت در اشتباهدیامزه بود با بی کنیفکر م

  
  . کنم حال و هوات عوض شهی خواستم شوخی مد،یببخش.سالم – نیدارو

  
  !ه؟ی من چجوری حال و هوای دونی مگه تو م-
  

  .ی ایظاهرا که عصب – نیدارو
  
  ! رو آروم کنهی آدم عصبهی نبود که ی حرکتنی هم باشم، ای اگه عصب-
  

  .دیببخش:  و انداخت و گفت نی زمی رو که تو دستش بود روی برفگوله
  
  . کنمی خواهش م-
  

  .می برگه،یخب د:  طرفم و گفت اومد
  
  !؟ی کجا به سالمت-
  

  . اوردمری آدرسو گنی گشتم تا ایمن کل.دهیباور کن جواب م! گهی دمیری رو بگاروی می بر- نیدارو
  
  ! من؟ای شیری اونوقت تو قراره بگ-
  

 تیزی چدمی قول میول.یتو فقط طعمه ا)... و ادامه داددیخند...(قانه بگم صادمش،یری گیمن م – نیدارو
  .مشیری گی معیمن سر.نشه
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  ! بهت اعتماد کنم؟دی چرا با-
  

  ...نکهیو ا!  امیچون من پسر خوب – نیدارو
  
  ؟ی چنکهی و ا-
  

خودت .گهی به نفعته دنیخب بب. کردمینه نه، شوخ) دیخند....( ندارمی اگهی دلی دل،یچیه – نیدارو
 هر کوفت ای کنه، زمیپنوتی که تو رو هنهی رو بکشم بهتر از اارویاگه االن من .یشی کن متوجه منیسبک سنگ

  . ماجرای بدزدتت و ادامه ادیبعدم ب... فرق نداره،ی اگهید
  
  ! االن منو به قول خودت ندزده؟نی وجود داره که همینی چه تضم-
  

 که االن یینجایبعدم ا.یریتازه خودت هم که جن گ.دمیاجازه نمبهش !  امی حرفه اهیخب من  – نیدارو
 معموال نوچه هاش نکهیبا توجه به ا...شهی دست به کار ممای که خود ِ قاتل مستقیی خوام ببرمت جایم

  . هاشهردستی تر از زفی زنم خودش ضعی من حدس مدنیکاراشو انجام م
  
  .ادی دوستم هم باهامون بدی بایول.قبول... باشه-
  

  م؟ی سوار ششهیحاال م.اری بی دوست دارویهر ک.ستی نیباشه، حرف – نیدارو
  
 ی توم،یدی سورن رسی به خونه یوقت.می سورن حرکت کردی و به سمت خونه می شدنی هم سوار ماشبا

 گرفتم ی با سورن کشتیاز اون طرف هم کل. رو براش بگمهی سورن تا قضشی تنهاش گذاشتم و رفتم پنیماش
 که ی ای هر بدبختاب.سی دست پلمی داده بود که پسره رو بدریگ.ومدیاصال کوتاه نم!  زنگ نزنهسیتا به پل

  . که الزم نشد پسره رو نزنهی و البته ازش قول گرفتم تا زمانادی کردم تا باهامون بشیبود راض
  
  . نشسته بود عقبی صندلی خودش رفته بود و رونی دارومیای بنکهیقبل از ا.می شدنی سورن سوار ماشبا
  
  !م؟ی خب، حاال کجا بر-
  

 دی کجا باگمی من مفت،یراه ب. اطرافهی از روستاهایکیتو .می از شهر خارج شدی خرده باه ی– نیدارو
  ...یبر
  

منم ...هی عصبیلیسورن که مشخص بود خ.زدی نمی کس حرفچیه.می که راه افتاده بودشدی می اقهی دقچند
 پسره نی کردم ایحس م...دمی ترسی میی جوراهی.حرف زدن نداشتم یاصال حوصله .بهتر از اون نبودم

  !قراره سرمو به باد بده
  

  !؟ی آهنگ بذارهی شهینم! هیعجب سکوت – نیدارو
  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

537

 بگو ؟یدی گوش میی آهنگ هایچجور...ادی باهاشون کنار نمی اند که هر کسی من جوری آهنگ ها-
  . داشته باشمدیشا
  

 دی لولدی هوچیی دی هو چ**ی لولی ای رزنی نو چی هی ؛ رسنگهی م کهیاون آهنگه رو دار – نیدارو
   ؟دی هوچیریپی ادی تُتا هستان **دی تُتا سسکوچدیتُتا هستان** دی لولین

  
  ! خوندشی متمیچقدر هم با ر. من و سورن تا فرق سر باال رفتی لحظه ابروهااون

  
  ! بود؟ی فرانسونیا:  گفت سورن

  
  ن؟ی بوددهینشن. بودینه، روس – نیدارو

  
  !؟یدی گوش می روسیتو آهنگ ها!  اصالی روسی ولامی تونم کنار بی میسیمن با انگل!  معلومه که نه-
  

  .ادیفقط چند تا دارم که ازشون خوشم م...شهینه هم – نیدارو
  

  .یدونی هم نمشونیمطمئنم معن – سورن
  

  .م دونی شونو میسی انگلی معنیول. شونو نهی فارسیمعن – نیدارو
  

  ! باهوشهیلی خای خنگه، یلی خای نی بود که دارونی ادی که به ذهنم رسیزی چتنها
  

  ! نه؟،یستی نیینجایتو ا – سورن
  

  . امیرینه، من مال – نیدارو
  
  !نجا؟ی ای اومدهی قضنی به خاطر هم-
  

  . در موردش حرف نزنمدمی محی هم داره که من ترجگهی دلی دلهی...نهی الشی دله ی– نیدارو
  

  ! شهر خودتون؟ی برگردیقصد ندار – سورن
  

 ادشی... نشمی فعال اون طرفا آفتابدمی محی ترجیول... هم دلم واسه اونجا تنگ شدهیلیاتفاقا خ – نیدارو
 دوست دارم با شماها یلیالبته االنم خ. منو از دوستام جدا کردی حامنیا. هم داشتمی باحالی دوستار،یبخ

  .کننده شده خسته گهی دیحام...دوست بشم
  
  . باهات دوست بشمدمی اگه من امشب جون سالم به در بردم قول م-
  

  ... بودانی داشتم اسمش شای دوستهی که بودم ری مالر،ی بخادشی...دستت درد نکنه – نیدارو
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 تا می منتظر بودیمن و سورن ه. حرفش رو ادامه ندادگهی و ددی خنددی قسمت از حرفش که رسنی ابه

  !حرفت ادامه نداشت؟:  و گفت وردیسورن طاقت ن. نگفتیچی اما هادامه شو بگه
  

 یلی بود، خانی داشتم اسمش شای دوستهی گفتم، یداشتم م. رفتادمی دیا، ادامه شو نگفتم؟ ببخش – نیدارو
 فیح. بودیعجب روزگار... پارکمی رفتی با هم مر،ی بخادشی) دیخند...( بودزی هیلی بود، خیپسر خوب

  ...شد
  

  ! بودهیآره واقعا، مشخصه که پر از عشق جوان – سورن
  

 ی جالبزی هم چنی گذشت، همچی هم خوش نمادی زنمی بی کنم میالبته االن که دارم فکر م – نیدارو
  . حس ِ اون دوران رو ندارمگهید...باحال بود.ری بخادشی در کل یول...نبود

  
  ادته؟ی رو می که من و سورن دنبالتون کردروزی د-
  

  خب؟.دمی خندیمن بعدش کل. باحال بودیلیآره خ – نیدارو
  
 ی وسط تو چجورنیمن موندم ا. داره و تونست از اون در باال برهی رگ جنهی دوستت می کنی فرض م-

  !می و ما نتونستی باال بری از در ِ به اون بلندیتونست
  

ونم از در باال برم، منم  تی کرد که منی به من تلقیاون لحظه حام.یگیآره، راست م...آهان – نیدارو
 راحت نی خب تلقی کرد ولی تونستم هم خودش بلندم میالبته اگه نم. خفن ِیلی خنشیقدرت تلق. تونستم
  .تر بود

  
  ! اومدهیکی دخل من ی داشته باشن که بزودینی قدرت تلقنی جن ها همچی خب اگه همه -
  

 ی ها اجازه یلیدت و ضعف داره،خ توشون شروهای ننیا.ستنی نینجورینه خب، همشون ا – نیدارو
 ِ آدم یی روح گرای هانی کنن، مثه تمرتشی تقونی با تمردی وقت ها هم بایلیخ. رو ندارننیاستفاده از تلق

مثال . ترهبیر و غبی عجیلی خی معمولی نسبت به جن های چون دورگه ست حتی بگم حامنمیالبته ا.ها
  . کنهی واسه من غذا درست می حامشهی هماصال... خورهی می حامی خورن ولیجن ها غذا نم

  
  !! خورن؟ی به تور من نمی ِ جنی دوستانجوری دونم چرا اینم!  عجب -
  

  !یتو که هاموس رو دار – نیدارو
  

  !!هاموس؟ – سورن
  
  . کنهی که بهم کمک می همون جن-
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  !اسمش هاموس ِ؟ – سورن
  
  ! آره، بهت نگفته بودم؟-
  

 اسمشو ادی هم نمادمی.ی در موردش گفتشی بوددهی که تو خواب دی اولینه، فقط همون دفعه  – سورن
  !یگفته باش

  
 نیتازه از ا!  رسهی مری خدا دی شهیآره خب، من هاموس رو دارم اما هم....ستی مهم نادی زد،ی ببخش-

  . هم ندارهقتی رفیقدرت ها
  

در مورد قدرت هاش .ه معروفه خودشون بچیایاز قرار معلوم تو دن. درباره ش بهم گفتهیحام – نیدارو
 ی می کارهی ی هاموس جنابعالنی دونم ای که من مییتا جا!  داغون باشهیگی که تو منجوریهم فکر نکنم ا

  . کارو دارننی ایی از جن ها توانایتونه بکنه که تعداد انگشت شمار
  
  !دمیپس چرا من ند!  هست؟ی چ؟ی جد-
  

 ذره هیچون )...دیخند...( نگمیزی چدمی محیلبته من ترجا.حتما الزم نبوده واست رو کنه – نیدارو
  . خودت ازش بپرسشیدی دفعه که دنیا.چندشه

  
 گفت به ی جن، ملی اهی نی برانی اونشب که دوستت منو برد اونور ِ ایراست!... خدا رحم کنه!  چندش؟-

 یحاال واسه چ. کنن"  له" خواستن تو رو ی کرد جن ها می مدی هم تاکیه.خاطر تو منو اونجا ول کرده
  ! خواستن لهت کنن؟یم
  

 شوت کردن خچالوی انداختن، رمی آشپزخونه گی توهوی.یری جا واسه جن گهیرفته بودم  – نیدارو
خالصه داشتن منو له . شدمی ازم دور نبود وگرنه همون لحظه اول پِرس مادیفقط شانس اوردم ز.طرفم

  . بودی باحالیصحنه . ها جفت شونو زدیند هلمی فنی انی اومد و عی حامهوی کردن که یم
  

 سراغ می بعد براد،ی هم بقتی رفمی صبر کنستی خرابه بهتر نیری جن گیحاال که انقدر وضعت تو – سورن
  !ارو؟ی نیا

  
 نیاما ا.فتادی برام اتفاق میزی چنی بار بود که همچنی تونم بگم اولیم... بودی بد شانسهیاون  – نیدارو

تا اون . برگردهی کی حامستیتازه معلوم هم ن.میری که دو تا مون هم جن گمی سه نفرما.دفعه فرق داره
  . و بهرادو ببرهادیموقع ممکنه قاتل ِ ب

  
   سراغش قاتل ِ؟میری ممی که دارینی ای چند درصد مطمئن-
  

  .اگه صادقانه بخوام بگم پنجاه درصد – نیدارو
  
  ... اون نباشهدوارمی که امیکی من -
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 ازم خواست نی اطراف شهر، داروی از روستاهایکی به دهی و نرسمی که از شهر خارج شددی نکشیطول

  .می شدادهی رو نگه دارم و هر سه پنی بهم گفت ماشمی که جلوتر رفتیکم.ی فرعی جاده هی ی توچمیبپ
  

 وسط جاده هم یبرف ها.دو طرف ِ جاده پر از درخت بود. نداشتی چراغچی همی که توش بودی اجاده
  ...میسادی واگهی کنار همدن،ی ماشیجلو. نبودی پر ترددی دست نخورده بودن، از قرار معلوم جاده بایتقر

  
   کار کنم؟ی چدی باه؟یبرنامه ت چ... خب-
  

 ی اصلی جاده مایقد. سمت روستارهی هست که می جاده خاکهیچند متر جلوتر ، سمت چپ  – نیدارو
 ادی تنها وارد جاده بشه اون جن ِ می داره که هر کی جنهیجادهه  نی اگنی اطراف منی ایاهال.روستا بوده
  . دزدتشیسر وقتشو م

  
  !ست؟ی نی داستان محلهی صرفا نی ایمطمئن – سورن

  
 که تمام نهی جالبش هم اینکته . شدندی جاده ناپدنی ایواقعا چند نفر تو. کردمقیآره، من تحق – نیدارو
  . و هشت سالستی تا بتسی بنیب... که گم شدن جوون بودییکسا

  
  ! مرد؟ای زن ِ می که دنبالشیی بابانیخب حاال ا. باشههی خرده به قاتل خودمون شبهی فکر کنم -
  

 گنی ها هم کال می زشته، بعضگنی ها می زن ِ خوشگل ِ، بعضهی گنی ها میبعض. دونمی نمقیدق – نیدارو
ی بودن، آمار تمام اتفاقالیون همسن ِ فسهمش. اطراف هم حرف زدمنی ای هارمردیمن با چند از پ.مرد 

  ." ملمداس ِ" هیاونا معتقد بودن که طرف . اطرافو داشتننی ِ اریقرن ِ اخ
  
  ! هست؟ جنه؟یچ!  ملمداس؟-
  

 پسر خوشگل هی ای دختر هی که خودش رو به شکل نهیکال شغلش ا. جنی هاهی موجود ِ تو ماه ی– نیدارو
 گفت دم،ی پرسیالبته من از حام. کشتشونی دزه، بعد هم می و مدهیم بی و دختر پسرا رو فرارهیدرم

  . ملمداس باشهاروی نیاما خب ممکن هم هست ا. تو جنوبنشتریملمداس ها ب
  
  ! کشتش؟شهی می چجور-
  

 کهی تکهی تنمشی ببنکهیبه محض ا.ی اگهی هر خر دای نداره طرف جن ِ ، ملمداسِ ی من فرقیبرا – نیدارو
  . شک همشون از چاقو متنفرنبدون. کنمیش م

  
   کار کنم؟ی چدیمن با. حاال نقشه رو بگو-
  

 در گوشت و به محض یریگی هم بدون وقفه ملتی کوچه، موبای توی تنها بردی که تو بانهینقشه ا – نیدارو
  . ش با منهی بقگهید.یگی به من میدی طرفو دنکهیا
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   خودشو نشون بده؟اروی از کجا معلوم -
  

اگرم اون نباشه که به هر حال من .دهی شناسه و خودشو نشون میگه همون قاتل ِ باشه تو رو ما – نیدارو
  . سراغشامیباز هم م

  
 البته ؟ی بردش چاروی و میدی کم خطرناکه؟ اگه ما به موقع به بهراد نرسهی نقشه نی ای کنیفک نم – سورن

  ! کاسه نباشههی فرض که تو و اون دستتون تو نیبا ا
  

 ی جنگولک بازنی به ایازی بهراد ندنی دزدی کاسه بود براهیاوال که اگه من و اون دستمون تو  – نیدارو
 نیبعدم من اول از همه به خاطر خواهر خودم دارم ا. بلندش کنهی دادم سه سوته حامیم.میها نداشت

 یی هاتیحتما موقع.رهی گنبه عالوه خود ِ بهراد ج. رو بکشماروی کنم و با تمام وجود دوست دارم یکارو م
  . کم بتونه تحمل کنه من طرفو گرفتمهیاگه . داشتهنوی به اهیشب
  

فکر ِ .دی رسی به نظر مشهیجنگل هم وحشتناک تر از هم. بودکیهمه جا تار. به دور و برم انداختمینگاه
 ممکن هم تازه!  ترسوندمی می حسابنمی بببوی غربی موجود عجهی اون جاده و ی برم تویی قراره تنهانکهیا

  !بدجور جا زده بودم...بود کشته بشم
  
  !؟یریچرا خودت نم!  خطرناکهیلی من با سورن موافقم، خ-
  

  !ادی به جون ِ مادرم ازت خوشش م،ی ترافهیتازه تو خوش ق! قاتل دنبال توئه – نیدارو
  
 با یدیدنه قربونت برم خودت برو، هر وقت هم طرفو !  و دلبر شدم؟افهی من خوش قییهوی شد ی چ-

  . ما رو خبر کنتیگوش
  

  . نداشته باشهی خطرچی برات هدمیقول هم م.فتهی بی ذارم اتفاقیمن نم!  کردم هایریعجب گ – نیدارو
  
  . پرسم صادقانه جواب بدهی ازت میزی چهی -
  

  .باشه، بگو – نیدارو
  
  ؟ی جونمو به خطر بندازی خوای م-
  
  ...نه من:  گفت ی حوصلگی ببا
  

 جونمو ی خوایاگه م! ؟ی جونمو به خطر بندازی خوایم...گمی میجد: طع کردم و گفتم  حرفشو قعیسر
 به خطر ی خوام جونتو به شکل مسخره ای روراست بهم بگو بهراد دوست ِ من، من میبه خطر بنداز

  .بندازم
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 به ی خوام جونتو به شکل مســخره ایبهراد دوست ِ من، من م:  بازوهامو گرفت و گفت ی جدی حالتبا
  !خطر بندازم

  
  . هم بهم دادکی هل کوچهی منو به پشت چرخوند و عی سربعد

  
  ! ِ مسخره امی پارتهی کنم تو یحس م... خدایوا – سورن

  
  ! کشتتی مسعود ممی مطمئن باش اگه بمریول.رمیم...باشه قبول:  و گفتم دمی به طرفش چرخدوباره

  
  ؟ی چاقو دار،یآهان راست.و برگهیحاال د...فتهی نمی اتفاقنیهمچ – نیدارو

  
  . آره ، دارم-
  

  .پس برو – نیدارو
  
 که طرف همون قاتل ِ دمی ترسی منی از اشتریب. ترس و لرز به راه افتادمی و با کلدمی کشقی نفس عمهی

  . زنگ خوردلمی که جلوتر رفتم موبایکم. دور شدمنیکم کم از سورن و دارو! باشه
  

  !؟یهنوز زنده ا – نیدارو
  
  . شو خفه-
  

   فورا بگو، باشه؟یدی دیهر چ.باور کن... بودی سوال جدهی نیا – نیدارو
  
  . دونمی باشه، خودم م-
  
 خودم باعث ی حرف بزنم و صدادمی ترسیدر واقع م. اصال حس و حال حرف زدن نداشتمطی اون شرایتو

ه جلوتر رفتم ، چند متر ک... کردم آروم تر نفس بکشمی می سعیحت. اطرفو بشنومیبشه نتونم صداها
عرضش . بودیکی دراز و باریجاده .دمی گفت رو دی منی که داروی ایسمت چپ ِ جاده، اون جاده خاک

  ... تونست توش حرکت کنهی منی ماشهی بود که فقط یبه اندازه ا
  

 یکی چشمم به تارگهی حال دنی بود با اکیهمه جا تار.دیچی پی پام تو کل فضا می رفتم صدای راه میوقت
سکوت .دمی دی تار مزویاما همه چ... دور و برم چه خبرهنمی تونستم ببی میدت کرده بود و تا حدودعا

 از پشت بهم یس کردم و مواظب بودم کیهمش به اطراف نگاه م. ذاشتی روم می بدریجاده داشت تاث
  . نشهکینزد

  
 به وسط بایتقر! دستش بدم از تی اون موقعیاصال دوست نداشتم تو... دستم گرفته بودمی محکم توچاقومو

 یلی کردم با بچه ها خیحس م. بودمدهی ندی ایعی طبری غزی چچی اما تا اون لحظه هدمی جاده رسیها
  ؟یهنوز پشت خط:  و گفتم سادمیهمون جا سر جام وا.فاصله دارم
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  ؟ینی بی میزیآره، چ – نیدارو

  
  . نه هنوز-
  

  . برگردعی سریدی ندیزی ادامه بده، اگه چگهی کم ده ی– نیدارو
  
  ... باشه-
  

 ینم.دمی شنی درخت ها رو می حرکت شاخه های صدای ولدی وزی نمی بادنکهیبا ا. راه افتادمدوباره
 هم فکر نی همیبرا.شدی مدهی درخت ها شنی جنگل صدایاز همه جا...ادیدونستم صدا از کدوم طرف م

 ی نمیی صداچی کردم هیحس م اوقات ی که گاهیجور... آهسته بودنیلیصداها خ.هیعیکردم طب
 یلی اون صدا خنکهیبا ا...دمی خودم از پشت سرم شنی قدم های به صداهی صدا شبهیموقع راه رفتن .نومش

 گهی دسادمی که وانیهم. و با دقت به پشت سرم نگاه کردمسادمیسر جام وا.محو بود اما من متوجهش شدم
  .ودم باشه خی قدم هایحدس زدم که انعکاس صدا...ومدی نییصدا

  
 چند ی که خواستم به راهم ادامه بدم در فاصله نیهم. جلو برم و بعد برگردمگهی گرفتم چند قدم دمیتصم
 یزیچ...دمی دی باهاش فاصله داشتم که فقط لباسش رو میبه قدر.دمی رو ددپوشی فرد سفهی خودم یمتر
  !! کار کنم؟ی چحاال...نمی بی م نفروهیدارم :  و گفتم سادمیفورا سر جام وا. به ردا تنش بودهیشب
  
 نگاه کردم و شروع کردم به زدن دکمه هاش اما صفحه ش روشن می به گوشعیسر.دمی نشنی جوابنی دارواز
 دستم گرفتم و دوباره به اون فرد ِ یچاقو رو محکم تر از قبل تو.شدیقلبم داشت از جا کنده م!! شدینم
 ش باهام کمتر فاصله کردم ی بود اما به وضوح حس مادهسیهنوز هم کنار جاده وا. نگاه کردمدپوشیسف

  !شده
  
 یبا وجود برف ها!  بشهکی از اون بهم نزدشتری خواست بیاصال دلم نم .دنی درنگ شروع کردم به دویب

 دهی دوی چند مترنکهیبا ا.  به پشت سرم انداختمی نگاهمی نعیسر. تونستم بدومی می به سختنی زمیرو
  !می شدی متر کی به هم نزددمی دویهر چقدر م...صله م باهاش کمتر شده بود باز هم فایبودم ول

  
 صورتش ی جلوی خاکستری هاله هیانگار . معلوم نبودیچی لحظه به صورتش نگاه کردم اما ههی یبرا
 بعد دوباره به پشت سرم نگاه کردم هی ادامه دادم و چند ثاندنیبه دو!  اصال صورت نداشتنکهی اای...بود

 خودم حس طرافحضورش رو ا...با ترس به دور و برم نگاه کردم.دمیاون شخص رو کنار جاده ند یول
چاقو . انداختنی زمی از پشت محکم بهم خورد و منو رویزی چهی لحظه نیهم.دمشی دی کردم اما نمیم

ار خودم  پوش رو کندی بخوام از جام بلند شم اون فرد سفنکهی اما قبل از ادمی چرخعیسر.از دستم افتاد
 ی نمیکیبه خاطر تار... برف بودمثلپوستش .نمی تونستم صورتشو ببی دفعه منی تفاوت که انیبا ا...دمید

 نیدست هامو محکم به زم.دنی رسی به نظر ماهی سکهی تهیچشماش ...نمی ببقی صورتشو دقیتونستم اجزا
  ...نجامیمن ا:  آهسته گفتییچسبوند و با صدا
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 دهنش هر لحظه دمی صداش بم و ترسناک شد، به صورتش که نگاه کردم ددی رس"انجی ا" ی به کلمه یوقت
 لحظه هم صداش قطع هی ی باز شده بود و حتی ایعیرطبیدهنش به طرز وحشتناک و غ...شهیداره بازتر م

  !شدینم
  
 و سورن نی که دارودمیاز دور شن... رو داشتمیزیاون لحظه انتظار هر چ. ترس چشمامو بسته بودماز

 کم به زنده هی...شنی مکی کردم دارن بهم نزدی بود که حس میصداشون جور. کننیدارن صدام م
  ! شده بودمدوارمیموندنم ام

  
 ی کردم ولی دست هام حس میهنوز فشار دست هاشو رو.  قطع شددپوشی اون فرد سفی لحظه صدانیهم

 ی بار به خاطر هاموس منیا :  کرد و آروم گفتکیصورتشو به صورتم نزد.جرأت نداشتم بهش نگاه کنم
  ! کنمی بهت رحم نمنمتی ببنجای بعد که ای ، اما دفعه یذارم بر

  
 نیدارو. کردم از جام بلند شمیسع.دمشی ندیچشمامو باز کردم ول. نبودی از فشار خبرگهی بعد دهی ثانهی

  ! نشد؟تیزیچ : دی پرسی با نگراننیدارو...دنیو سورن هم بهم رس
  
 دیتهد... شناختی هاموس رو ماروی! یاحمق طرفو اشتباه گرفت: ونه زدم تو سرش و گفتم  دهی کف دست با

  ! کشتمی منهی ببنجای منو اگهی بار دهیکرد که اگه 
  

 میدیدر عوض فهم!  خوبهنکهیا...خب:  گفت زدی که نفس نفس می و در حالدی کوتاه خندیلی خنیدارو
  !ستی قاتل ناروی
  

  ! کتک مفصل بهش بزنمهی خواست همونجا ی دونه چقدر دلم می مخدا
  

 که دنبالش یماده ا. گشتمی رو می نشسته بودم و با اعصاب داغون داشتم کتاب قانون مدنزمی مپشت
 چی انگار که کلمات هشد،ی نمرمی دستگیزی خوندم چی جمالت کتاب رو میهر چ. کردمی نمدایبودمو پ

 کنم که به خاطر ادداشتشی کردم و خواستم دایپ خواستم رو ی که میزیبالخره چ. نداشتنییمحتوا
  .ارمی بری مداد گای نتونستم خودکار زمی میشلوغ

  
   دم دستت هست؟یزی چیخودکار:  سورن گفتم به
  

  ! بره تو چشممکی خودکار برام پرت کرد که نزدهی ی به من نگاه کنه با کالفگنکهی هم بدون اسورن
  

  ! کارو کردمنی اشهیباورم نم – سورن
  
  ؟ی چه کار-
  

  . به کفششهیگی رهی پسره نیمطمئنم ا. گمی مشبوی دی هی قضنیهم – سورن
  
  . بردی تو کارش بود ما رو تا در خونه ش نمیاگه کلک.ستی نینجوری به نظر من که ا-
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   خودش بوده باشه؟یاز کجا معلوم خونه  – سورن

  
  ! داشتدی ظاهرا که کل-
  

  ! داشته باشه؟دی تونه شاه کلی نمی قاتل حرفه اهیبه نظرت  – سورن
  
   پسره قاتل ِ؟نی ای کنی واقعا تو فکر میعنی -
  

  ! بگم واال، استعدادشو دارهیچ – سورن
  
  .ستی نی مطمئنم آدم بدی شاد ِ ولیادی کم هم زهی داره و بی عجی ذره اخالقاهی درسته که -
  

 رو ی نباشه ولی آدم بددیشا!  زنهی رسما خل ماروی نیا!  شاد؟یگی منیواقعا تو به ا! شاد؟ – سورن
  . و سرتو به باد داددی مسخره چی برنامه هی شبی مثه دیدی دهوی باهاش نگرد، ی شنویاز من م.اعصابه

  
  ... کهی دونی به مسعود نگو،میزی چشبیفقط در مورد د. کنمی میسع... باشه-
  

البته تو و اون پسره که حق تونه، ... زنهی کتک مفصل به سه تا مون مهی دونم، اگه بفهمه یآره م – سورن
  .شمی وسط حروم منیمن ا

  
  ! هم نشهی عصباندمی محیمن ترج... خبیول.شهی میاگه بفهمه احتماال فقط عصبان.ستی هم ناینجوری ا-
  

بازش . از طرف مهرآب بودامی پهی.برش داشتم و به صفحه ش نگاه کردم. توجهمو جلب کردلمی موبایصدا
  ...!!!" ِ، بوس بوس ی حتما سر بزن، اورژانس"رام فرستاده بود، تهش هم نوشته بود  آدرس بهی...کردم

  
  ! شد رفتوونهی عاقل رو دور و برم داشتم که اونم به حمد خدا دهی نیهم
  

  . بود واسه منم بگو بخندمیاگه اس ام اس خنده دار – سورن
  
  ! ِ که اس ام اس خنده دار خوندن؟یی آدماهی من شبی افهی ق-
  

  .ی پنچری آدماهی شبشتریب...نه خب – سورن
  

  .زی می رو گذاشت روفشی پرونده و کتاب دم دستش بود بست و کی هر چسورن
  
  ...؟ی کردلی شد ؟ تعطی چ-
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 راه اومده یامروز صبح کل. سالمم رو بخورم، مامانم واسم گذاشتهی هی خوام تغذیم:  زد و گفت یشخندین
  ! دارمی مادر مهربوننی همچهی )....دیخند...( بده کتلت چیتا خونه که بهم ساندو

  
  ! مامانت صبح اومد اونجا؟-
  

 واسه زن دادن من استفاده ی روزا داره از هر ترفندنیا.ی متوجه نشد،یآره منتها تو خواب بود – سورن
  . کنهیم
  
  به نظرت چرا؟.دهی بهم مرهای گنی از ادای اتفاقا مامان ِ منم جد-
  

  ؟ی خوریم!... می ترشی ممی کنن داریالبد فکر م... دونمینم – سورن
  
  . ندارمی خوبی ونهی نه ممنون، با کتلت م-
  

  .شهیاگه نخورم ناراحت م...  کردشهی چه میول.نطوریمنم هم – سورن
  
  ! خواد بفهمهی خب نخور، مامانت از کجا م-
  

  !ی وجدانیلی خیلی خیعنیبهراد  – سورن
  
  !گهی ِ دیدروغ مصلحت... چرا؟-
  

  .ی چیعنی زای چنی ای فهمی تو چه مال،ی خیب – سورن
  
   احساسم؟ی که من بنهی منظورت ا-
  

  .نهی منظورم همقایدق – سورن
  
  !ی لطف دار-
  

  .قتهی کنم، حقیخواهش م – سورن
  

 بردارم و به اون لموی خونه شدم تا وسایاز همونجا راه.رونی پنج بعد از ظهر بود که از دفتر زدم بساعت
 ی دونستم اگه نرم هم حس بدی می کارا رو نداشتم ولنی ایحوصله .که مهرآب برام فرستاده برم یآدرس

  .فتهی بیممکن بود اتفاق بد. کنمی مدایپ
  

خوشبختانه ... کنمدای کردم و راه افتادم تا آدرس رو پفی کارامو ردعی سردمی به خونه رسنکهی از ابعد
 هی. شهر بودی اصلی هاابونی از خیکی خونه تو هی.کنم داشی بود و راحت تونستم پیآدرس سر راست

  .دی رسی به نظر مکی شیلیآپارتمان سه طبقه بود و ظاهرا خ
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  "ه؟ی ک" گفت فونی نفر از پشت آهی هیبعد از چند ثان. سوم رو زدم و منتظر شدمی آدرس زنگ طبقه طبق

  
  ... رمضان منو فرستادهیآقا : گفتم

  
   دکتر رمضان؟-
  
  ! دم در؟نیای بشهیم.بله ، همون:  گفتم یگ حوصلی ببا
  
  ...دی باال، بفرمائنیای شما ب-
  

 ی که جلونیهم.دمی سوم رسی کردم و بالخره به طبقه ی طیپله ها رو با بدبخت. برام زد و رفتم باالدرو
  . هستمیسالم، من ذاکر:  حدودا پنجاه ساله درو برام باز کرد و با لبخند گفت انسالی مرد مهی سادمیدر وا

  
باهاش دست دادم و خواستم خودمو .ومدیمنم اصال نفسم باال نم... جلو اورد تا باهام دست بدهدستشو

  . دکتر بهم گفتنی دونم، آقایاسمتونو م:  کنم که گفت یمعرف
  

  .در هر صورت خوشبختم:  و گفتم دمی کشیقی عمنفس
  

  . داخلدی بفرمائن،یهمچن – یذاکر
  
 بزرگ یلی سالن خهی بود با یکال آپارتمان بزرگ. بودکی شرونشیاخلش هم مثل بد.می هم وارد خونه شدبا

  د؟ی خوری مییچا:  گفت ی ذاکرمی نشستنکهیبه محض ا.کیو ش
  
  . نه، ممنون-
  

  ...شربت، آب ؟ – یذاکر
  
  !د؟ی در مورد مشکل تون بگشهیم. خورمی نمیزی کار چنی من موقع ا،ی مرس-
  

 دونم یاصال نم. شروع شدشیو اما در مورد مشکل؛ فکر کنم از سه هفته پ... تونهلیهر جور م – یذاکر
  . گم کنهنجای که هست گورشو از ای فقط دوست دارم هر چه،ی کای ی چلشیدل
  
  . کردهی دکتر منو بهتون معرفی حتما در مورد جن هاست که آقا-
  

اما همونطور که .شته باشن دای وجود خارجی موجوداتنیمن شک دارم همچ... دونمی نمد،یشا – یذاکر
  . گم کنهنجای کنه زودتر گورشو از ای متی که داره ما رو اذیگفتم دوست دارم هر چ
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کال . بردی از ابروهاشو باال میکی زد ی هم که حرف میوقت. کردی جمالت رو ادا منی االی خی بی لحنبا
  !ولدار مغرور متنفرم پی بار حس کردم از آدمانی چندمیبرا...دی رسی به نظر میآدم مغرور

  
 ی براشهی مدیببخش: گفتم . عجله به خرج ندمادی گرفتم زمی و مسخره ش تصمالی خی اون لحن بدنی دبا

  د؟یاری آب بوانی لهیمن 
  

  .بله ، حتما – یذاکر
  

 آب بردار وانی لهی! شبنم، شبنم:  بلند گفت ی که از همونجا با صداارهی بودم بلند شه بره برام آب بمنتظر
  .اریب

  
  .من بدونم بهتره...نی بدحی که افتاده توضیی کم در مورد اتفاقاهی -
  

  ! شروع شد؟شیبهتون گفتم از سه هفته پ – یذاکر
  
  .نی ش رو بگهی بقن،ی بله، اونو فرمود-
  

 ی براش جشن مشهیهم.می جشن مفصل براش گرفتهیما هم . تولد دخترم بودشیسه هفته پ – یذاکر
  ...میریگ
  
 که یی به جون اون جن هایکل. ذارهی کالس می کردم داره الکی گفت قشنگ حس میکه م رو نایا

  ! کنن دعا کردمی متشیاذ
  

 جا به لی دلی مون بلیوسا... اعصاب خردکن شروع شدی و آزارهاتی اون روز اذیاز فردا ... - یذاکر
 برام ادی ززای چنجوری و الهیوس. شدنی مری وقتا هم خرد و خاکشی بعضزد،ی شون مبی غنکهی اای شدنیجا م

  .مینی بی مبی آسمی خودمون هم داردای که جدنهی مشکل است،یمهم ن
  
  ؟یبی چه جور آس-
  

 ی که مییزای چی کنم همه ی اوقات شک می البته گاهم،ینی بی وحشتناک می خواب هاشتریب – یذاکر
  ! صرفا خواب باشنمینیب

  
  فتن؟یعا اتفاق م وحشتناک واقیزای که اون چنهی منظورتون ا-
  

  !مینی بی میداری بی رو تواهای اون روادی مشی پیلی خینه، ول – یذاکر
  
  ن؟ینجوری خانواده تون ای اعضای همه یعنی "مینی بیم" نی گی منکهی اد،ی ببخش-
  

  .قای دق-یذاکر
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  د؟یدی هم دی جسمبیتا حاال آس...شهی متی نفر اذهیمعموال فقط ! بهی عج-
  

  .ومدهی نشیاال پنه، تا ح – یذاکر
  

 آب وانی لهی دختر هجده نوزده ساله با هی نه که ای رسه ی به ذهنم میزی چنمی فکر کردم تا ببهی ثانچند
 با عیاما سر!  ندارهی بود که چرا روسرنی ادی دختره به ذهنم رسدنی که با دیزی چنیاول. مونشیاومد پ

   داره؟یخودم گفتم به من چه ربط
  

  . آب رو بهم داد و فورا رفتوانی لکیسالم و عل اومد و بعد از جلو
  
  !شن؟ی محدود منی که گفتییزای چنی هاشون به همتی آزار و اذدیمطمئن : دمی کم آب خوردم و پرسهی
  

  . دونمی که من مییتا جا...آره – یذاکر
  
  ... بسوزوننشون؟نکهی مثال ادن؟ی ندبی آسدی که تو خونه داری ای مذهبی کتاب ها-
  

  .می نداریما تو خونه کتاب مذهب – یذاکر
  
  ...عجب... اوه-
  

  ...ادی صدا مواری وقتا هم از در و دیبعض:  گفت ی کردم که ذاکری فکر مداشتم
  
 سر جن ها باشه اول ری ها زتی اذنیدر هر صورت اگه ا!... آزارشون باشه نی ترکی کوچنی فکر کنم ا-
  . دنبال علتشدی بگرددیفقط با. حل شههی دعا بدم و قضهین  تونم بهتوی بعد من مم،ی کندای رو پلشی دلدیبا
  
 کنم مشکل از خونه تون باشه، چون هم نوساز ِ و هم یمن فکر نم:  انداختم و گفتم ی دور و برم نگاهبه
 هی دارن، ممکنه یفی لطی جن ها جسم هاد،ی دونی رسه؟ می به ذهن تون نمیزیخودتون چ. ِری نورگیلیخ

  ...ه باشدهی زده رسبی و ناخواسته بهشون آسدی پرت کرده باشییجا رو ی الهیوقت وس
  

  ... هم بپرسمهی الزم باشه از بقدی شااد،ی نمادمی یزیمن که چ...نه:  فکر کرد و گفت هی چند ثانیذاکر
  

 واضح بود که هر دو متوجه ش یصدا به قدر.دیچی خونه پی تق تق توی صداهی که حرفش تموم شد نیهم
 نفر داره با انگشت به هی بود که نیمثل ا. بعد دوباره صدا تکرار شدی نزد که لحظه ای حرف کسچیه.میشد

  . زنهیدر ضربه م
  

  !ارن؟ی صداها رو جن ها از خودشون درمنیاالن به نظرتون ا : دی و تمسخر پرسدی با تردیذاکر
  
  .نطورهی به احتمال نود و نه درصد همی کم شک دارم ولهی -



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

550

  
 که متوجه شدم صدا از یجور. بار محکم تر از قبل بودنیا. تق تق تکرار شدیره صدا لحظه دوبانیهم
  . ِ که سمت چپم قرار دارهیدر
  
مونده ...میهر دو بهش نگاه کرد. اومدنیی اون در حرکت کرد و پای رهی آروم دستگیلی لحظه بعد خهی

 خواست فرار کنم اما چه ی دلم میلیخ!  کار کنمی چدی باادی برونی از اون اتاق بی جن عصبانهیبودم اگه 
  ! دادی اجازه نممیکنم که وجدان کار

  
من . بوددهی ترسیکامال مشخص بود که ذاکر. به حالت اولش برگردهرهی بودم در باز نشه و دستگدواریام

  . بودفتادهی نیهنوز که اتفاق... کردم خودمو کنترل کنم و نترسمیسع
  

  !د؟ی بکنیار کهی شهیم:  طلبکارانه گفت یذاکر
  
در ...اما متاسفانه فرصت نشد!... اصن به من چه؟؟ی طلبکار هم هستی خواست بگم گند زدی دلم میلیخ

 ی که بلد بودمو توییتمام دعاها. رو داشتمی هر موجود ترسناکدنیانتظار د.اتاق در حال باز شدن بود
  . کردمفیذهنم رد

  
 ینم!  چشمم به هاموس افتادی که در کمال ناباورادی مونری از اتاق بی چنمی استرس منتظر بودم ببی کلبا

 هم خندم گرفته یی جوراهی... کار کنمی چای بگم ی چدی دونستم باینم! تونم بگم چقدر تعجب کردم
 با ترس و تعجب اشتن همچنان دی نفره نشست اما ذاکرهی مبل هی ی اومد و رولکسی ریلیهاموس خ...بود

  .ننی تونه هاموس رو ببیدم که نممتوجه ش. کردیبه در نگاه م
  

 ی فقط خودم منکهی با توجه به ای ولهی چانی خواستم ازش بپرسم جریم. به هاموس انداختمینگاه
  ؟یچطور: هاموس هم بهم نگاه کرد و گفت . سوال کردنو زدمدی قنمشیتونستم بب

  
همه .فتهی نمی اتفاقد،یباشنگران ن:  گفتم ی کردم نخندم رو به ذاکری می که سعیدر حال. ندادمیجواب

  . تحت کنترل ِیچ
  

  ! دونمی مدیبع – یذاکر
  

  . آدم شهدی کم بترسه شاهیبذار .ی بدی خواد بهش دلدارینم – هاموس
  
  !بهی واقعا عج-
  

  ! ست؟هی منظورتون کدوم قسمت قضقایدق – یذاکر
  
  ! کننی متی مسلمون دارن شما رو اذی جن هانکهی ا-
  

  !ن؟یدیاز کجا فهم – یذاکر
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  . ستنهی زمنی تخصص من تو ادی دونیخب م...در واقع... ام-
  

  !بر پدرشون لعنت:  با حرص گفت یذاکر
  
 افتاد نی زمی که روش بود روی جلومون زد و گلدونی اشهی شزی لگد به مهی جمله رو که گفت هاموس نیا

  . نگفتیزی چگهی اما ددی جا خورد و ترسی حسابی ذاکرزیبا حرکت م.و شکست
  
  !ممکنه ناراحت بشن...دی در موردشون حرف نزنینجوری کنم ای مشنهادی من پ-
  

  ! دوست دارم کتکت بزنمی زنی حرف مینجوری ایبهراد، وقت – هاموس
  
  ! چرا؟-
  

  ! چرا؟یچ – یذاکر
  
  ...! ، با خودم بودمیچی ه-
  

  .می کنی متشی اذمی کار کرده که ما داریازش بپرس چ – هاموس
  
 بشن، ی مسلمون از دستتون عصبانی که باعث شده جن هانی کردی کارهی شما دمین فهم که منجوری ا-
  !د؟ی کار کردی چقای دقدی بگشهیم
  

 یی به چه کاراقای دقدیگی که شما میی جن هانی دونم ایمن نم...ادی نمادمی یزیچ:  فکر کرد و گفت یکم
  ! تونه شامل هزاران کار مختلف باشهیم! حساسن

  
  !هی دونه چه آدم خالفی خودش هم مادیم مخوش – هاموس

  
  ...دی فکر کنشتری کم بهی -
  

  ! مسلمون بر بخورهی نکردم که بخواد به جن هایمن مطمئنم کار – یذاکر
  

  .گهیداره دروغ م – هاموس
  
  د؟یگی دروغ مدی دار-
  

  !!بله؟ – یذاکر
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 مشکل تون ینجوری اد،یروراست باشبهتره با من ! د؟یگی راست مدی داردی که مطمئننهی منظورم ازه،ی چ-
  .شهیهم راحت تر حل م

  
!  ستدهی فای کردم موندن من اونجا بیحس م.گهی رو نمهی کنه و قضی بودم هاموس چرا داره ناز ممونده

  ... رفتمی ذاشتم می اورد می در می بازجی گگهی کم دهی یاگه ذاکر
  

  .مربوط به روز تولد دخترشه – هاموس
  
  تولد دخترتون شروع شد، درسته؟ از روز دی گفت-
  

  . بله، درسته-یذاکر
  
  . بشنی که باعث شده از دستتون عصباننی کردی کارهی خب قطعا اون روز -
  

 و چند تا از میخودمون بود... هم شلوغ نبودادیز.می دونم فقط جشن گرفتی که من مییتا جا – یذاکر
البته من . رهی اجتناب ناپذدنی ها زدن و رقصیون جور مهمنی ای تود،ی دونی خودتون که مگهید...آشناها

  ! جور کارا تو روز تولد حروم باشهنی ادمینشن
  
  . کننتتونی بخوان اذزای چنی کنم به خاطر ایفکر هم نم.دمی منم نشن-
  

 تولد مسخره بزن و هی به خاطر نای که ایروز!  کنهی می ها داره منو عصبی بازجی گنی اگهید – هاموس
  ! اندی بابت عصباننی منم از اینداختن تاسوعا بوده، دوستابکوب راه ا

  
  ...! اوه-
  

  ! شد؟یچ – یذاکر
  
  !ن؟ی دخترتون جشن تولد گرفتی روز تاسوعا برای شما تو-
  

  ! هم داره؟یتیمگه اهم!... دونمینم – یذاکر
  
  !د؟ی هستینی چه درویشما پ. دارهتی اهمعهی شی جن های ظاهرا که برا-
  

  .دمی نمتی اهمزای چنی به اادیمن ز – یذاکر
  
  ! بله، کامال مشخصه-
  

 خالص تی وضعنی از امی تونی می چجوردی بگشهی از چه قراره مهی قضنیدی فهمییهویحاال که  – یذاکر
  !م؟یش
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  !گهیبگو د:  بهش نگاه کنم گفتم نکهیبدون ا. بودم تا هاموس جواب بده اما ساکت بودمتنظر

  
  ! بگم؟ویچ – یذاکر

  
  .با خودم بودم...دیش ببخ-
  

  !شما حالتون خوبه؟ – یذاکر
  
  . موضوع شدمری کم درگهیفقط . بله، ممنون-
  

  . کنهنی امام حسئتی نذر هیزی چهی دیبهش بگو با – هاموس
  
  . کننی ولتون مدی کننی امام حسئتی نذر هیزی چهی اگه -
  

  شه؟یواقعا با نذر حل م – یذاکر
  
  !ه؟یاشکالش چ... آره خب-
  

  . ندارمی اعتقادزای چنی به اقتایمن حق – یذاکر
  
 گهی اگرم نه که ددی کارو بکننی مشکل تون حل بشه ادی خوایبه هر حال اگه م:  جام بلند شدم و گفتم از

  . با خودتونهمیتصم...ادی کس برنمچی از دست هیعنی اد،ی از دست من برنمیکار
  

  ! کنه؟ی باشم هم اثر م نداشتهی اعتقادزای چنیاگه من به نذر و ا – یذاکر
  

  .بهش بگو آره – هاموس
  
  . کنهی بله، اثر م-
  

در !  کارو بکنمنی خونواده م که شده مجبورم ای راحتیفک کنم برا:  هم از جاش بلند شد و گفت یذاکر
  ! کنم؟می تقددی چقدر بان،یهر صورت ممنون که اومد

  
  .دیقط به نذر فکر کنف. نکردمیکار خاص...ستی به پول نیازین. کنمی خواهش م-
  

  .باشه حتما، بازم ممنون – یذاکر
  

  . باهات کار دارمنمت،ی بی منی ماشیتو:  که هنوز سر جاش نشسته بود گفت هاموس
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  . اومدمرونی زود از خونه ش بیلی کردم و خی خدافظی ذاکربا
  
:  سوار شدم و گفتم منم. نشستهنی ماشی هاموس قبل از من رفته و تودمی اومدم درونی ساختمون که باز
  !؟یای بنی با ماشی خوایم
  

   پرواز کنم؟نتی کنار ماشیتوقع دار.آره – هاموس
  
  .می با هم حرف بزنمی تونی سخت مینه خب، اونجور:  ذره فکر کردم هی
  
  .فتی حاال راه بن،یآفر:  و گفت دی کشیقی نفس عمی کالفگبا
  

  ...می استارت زدم و حرکت کردعیسر
  

  . بگوی زدشبی که دیز گندخب، ا – هاموس
  
  ! نزدمی گندشبی د-
  
آهان، اون گندو :  گفتم عی انکار کردن شدم، سرالی خی بیجور. بهم نگاه کردیزیدآمی حالت تهدبا
  . هم حل شدعیخوشبختانه سر. سوء تفاهم بودهی...یگیم
  

  من تو رو دنبال اون کار فرستاده بودم؟!  طورنیکه ا – هاموس
  
  !ی فرستی نمی وقت منو دنبال کارچیتو ه کال یول... نه -
  

 ی می کارهی مهرآب تو رو دنبال ی به واسطه شهی همی کنم ولی کارو نمنی امایدرسته، مستق – هاموس
 پسر خوشحال هیاما نگفتم اگه . و کمکت کنمفتهی برات نی جور وقتا اتفاقنی هم دادم که انیفرستم، تضم

  !ی باهاش برمی بکش قاتل خواهرمومی برایاومد بهت گفت ب
  
 که ی پسر خوشحال، تو بهم بگنی و همسیمن توقع داشتم قبل از پل! یدی کششی بحثو پنی چه خوب شد ا-
  ! فهمهی رو مهی قضنی که ای باشی نفرنی آخرنکهینه ا... قاتل خفن دنبالمههی
  

  !ارم ندبیمن که علم غ!  من خبر داشتم؟ی کنیدر ضمن فکر م. جواب من نبودنیا – هاموس
  
و اما در .نی تونم بگم اشتباه شد، همیفقط م! ستی قاتل نیشبی داروی نداشتم که بهفمم اون بی منم علم غ-

 بکنم، به خاطرش هم شرمنده ی حرکتهی قاتل منو بکشه خودم نکهیمورد جوابت، دوست داشتم قبل از ا
  .ستمین

  
 به قصد ی اگه بفهمن دارگهی دیها جن ،ی به تور دوست من خوردیشانس اورد! یدیزحمت کش – هاموس
  . کننی سراغشون انقدر مهربون برخورد نمیریکشت م
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  !ی قاتل هم داری دونستم دوستاینم!  مهربانانه بودیلی آره واقعا خ-
  

  . ندارمی دوست قاتلچیمن ه – هاموس
  
  ! تا حاال چند نفر اونجا مفقود شدنگنی مردم می ول-
  

 هم ی کنه، هر از گاهی می اونجا زندگشیدی دشبیدوست من که د.ه ندارقتی حقیزی چنیهمچ – هاموس
 ی داستانا رو منی دونم چرا مردم اینم!  رو کشته باشهی که کسشهی نملی دلنی اما اننشی بیمردم م

  ...سازن
  
  !ارهی دخلمو منتمی ببگهی بار دهی کرد که اگه دی منو تهدی ول-
  

 داشت بکشتش، می هم تصمدتی اون دوست جد،ی زدیم خونه ش قدم اطی تو حیخب تو داشت – هاموس
  ؟ی شدی نمی عصبانیخودت بود

  
  ! کنه؟جادی ای مرزهی خونه ش و جاده اطی حنی بستی بهتر نیول... چرا-
  

 خودمون نکهی مگه اینی ما رو ببیای دنی تونیتو نم... تونه، بعدم اونجا به نظر تو جاده ستینم – هاموس
  .می بهت نشونش بدمیبخوا

  
  ؟ی دونی میزی چدمی دوست جدنی در مورد ا-
  

  .بایآره تقر – هاموس
  
  ! قاتل ِ خواهرشو کشته راسته؟نی همنکهی ا-
  

  .گهی دنبال قاتل خواهرشه رو راست مگهی منکهی ای ولستم،ی مورد مطمئن ننیدر ا – هاموس
  
  !؟ی دونی نمیچی در مورد قاتل ِ ه-
  

  . اولمه، دنبالش هستمتی مسئله اولونی ایول! دارم نبینه همونطور که گفتم علم غ – هاموس
  
   درسته؟گه،ی دی االرض داری تو قدرت ط-
  

  آره، چطور؟ – هاموس
  
  !ی کنداشی پی راحت بتوندی باهینجوری خب اگه ا-
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 گردم ی دارم می دونم دنبال چی نمیمن وقت!  ربطهی حرفت کامال بی ولگمی منوی ادیببخش – هاموس
  ! کنم؟اشدی تونم پیچطور م

  
 که خودشو به شکل تو ی اون جنیدی نفهمیراست...!  جنبه ش فکر نکرده بودمنیبه ا... دونمی نم-

   خواست منو بکشه؟ی میدراورده بود واسه چ
  

 بودنت هم ازت متنفر ری به خاطر جن گومد،ی و خودش گفت کال از تو بدش مدمی من فهمییتا جا – هاموس
  . خالص ات کنهی مشکل ساز بشنکهیاومده بود قبل از ا.ت سر به تنت باشه خواسی نمنی همیشده بود، برا

  
 یعنی!  شنومی احساس کردم دارم از زبون خودش می رو الغا کردارویانقدر خوب حس نفرت !  عجب-

  ! بودن من مشکل دارن؟ری حد با جنگنیجن ها تا ا
  

احتماال خواسته . ندارنی خوبی ونهیم رهای با جن گیزی پر دردسر به طور غریآره خب، جن ها – هاموس
  .رهی اون حال تو رو بگیری تو حالشو بگنکهیقبل از ا

  
  ! من ول بچرخهی که دور و بر خونه ی ولش نکرده باشدوارمی ام؟ی کار کردی باهاش چ-
  

  . نشدهمونی که کرده پشی ِ،هنوز هم از کاری ما زندانشینه، فعال پ – هاموس
  
  !د؟ی کنی کنه ولش میمونی اگه اظهار پشیعنی -
  

 ما هم قانون یایدن.می کنی آزادش نممی که مطمئن نشی تا وقتنایقی...ستی ها هم نی آسوننیبه ا – هاموس
  .داره

  
  ... باشهیگی که منجوری ادوارمی ام-
  

البته اگه . خوادی که مهرآب ازت می بریی کن جاهای نره سعادتی برم، فقط دی من باگهیخب د – هاموس
  ! بدمنی تونم بهت تضمی نمی من هواتو دارم ولی هم برگهی دیجاها

  
  ! برم قبول نکنم؟یی هم ازم خواست جادی اگه مجی حت-
  

 الی خیممکنه ب... نظر گرفتمری رو زدیمن به شخصه چند بار رفتار مج.ی کارو نکننی کن ایسع – هاموس
  .بودنش کار دستت بده

  
  !؟ی نرقهی چند دقشهی م-
  

  چرا؟ – هاموس
  
  !می زنی کم با هم حرف میلی خی ولمیمثال ما دوست... چند تا سوال دارم-
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  ؟ی باهام درد دل کنی خوایحاال م...باشه – هاموس

  
  .در مورد مسعود... خواستم ازت سوال بپرسمی نه، م-
  

  .بپرس – هاموس
  
نوزم عاشقشه، البته ه... نفر شدههی گفت قبال عاشق ی شده؟ آخه خودش می مسعود عاشق کی دونی تو م-

  .ی بدوندی احتماال بایتو که همزادش
  

 مورد هی نی ای خب به صورت اتفاقیول... که تمام رازهاشو بدونمشهی نملی همزادش ام دلنکهیا – هاموس
  .ی دوست نداره بدوننکهی ایعنیاگه خودش بهت نگفته ! اما توقع نداشته باش بهت بگم. دونمیرو م

  
  ...!دا  حداقل اسمشو بگو، تو رو خ-
  

  .از خودش بپرس.اصال راه نداره – هاموس
  
 ی داریی تواناهی گفت تو ی منیدارو... . دهی دونم که جواب نمی پرسم،هر چند میاز خودش م... باشه-

  ه؟ی چیی اون توانای بگشهیم. از جن ها ندارنیلیکه خ
  

  ؟ی بدونی خوای می چیبرا! هیعجب آدم فضول – هاموس
  
  !نی ترکم، همی میم از فضول داردمی شنی از وقت-
  

 که الزم باشه ازش یفقط مواقع... نزمی در موردش حرفدمی محیمن ترج.ستی نی موجهلیدل – هاموس
  . کنمیاستفاده م

  
  ! حد چندش آوره؟نی تا ایعنی ؟ی در موردش حرف بزنی خوای چرا نم-
  

 از ین دوست ندارم بعض زنم چوی در موردش حرف نمنیبه خاطر ا.ستی نینجوریاصال هم ا – هاموس
  .ادی نمی هر کسری گده،ی مفیژگی وهی نیبه هر حال ا!  فرصت طلب منو به خاطرش شکار کننیآدما

  
  ؟ی بهم بگی خوای پس نم-
  

  .نه – هاموس
  
  . پرسمی منی باشه ، پس از دارو-
  

  . برم، خدافظدیمن با.یهر جور راحت – هاموس
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  !... من بازم سوال دارم ی ول-
  
  . از هاموس نبودی خبرگهی بعد دهی ثانهی
  

حال و .  بودمدهی دراز کشنی زمی رو،ییرای پذیتو. بودمدهی نشده بود که به خونه رسقهی ده دقهنوز
 متر هی کمتر از ونیزی کنترل تلونکهیبا ا.ارمی بالشت بهی رفتن به اتاق رو نداشتم تا واسه خودم یحوصله 

هر چند صدا و ... رو روشن کنمونیزیداشتم که دستمو دراز کنم و تلو هم ننویباهام فاصله داشت ، اما حال ا
  !ادی ازش درنمی درست و حسابی برنامه هی له،ی کال تعطمایس
  

 چی قاتل ِ هنی ای هی کردم تو قضی حس مفتادمی خبر بودنش می هاموس و از همه جا بی حرفاادی یوقت
تا ... داشتمدی از هاموس امشتری بی به حامی حت! خوردی من چشمم آب نمیعنی...ادی از دستش برنمیکمک

 شی از پیکاراما اونم معلوم نبود بتونه .شترهی االنش هم مشخص بود اطالعاتش از هاموس بنیهم
شانس که !  کنهدای دونم تا قبل از مرگ من بتونه طرفو پی مدی بعی بکنه ولی بتونه کاردیشا...ببره

  ... .ندارم
  

 به شام فکر کنم اما زای چنی ای دادم به جاحیترج.ختی ریدتر اعصابمو به هم م موضوع بنی کردن به افکر
 ینجوری فکر نکنم، ایچی گرفتم کال به همی تصمنی همی شام درست کردن رو هم ندارم برای حوصله دمید

  .بهتر بود
  

 هی ،دمیاولش فکر کردم اشتباه شن!  شنومی آب می بود احساس کردم صدانی زمی که سرم رونطوریهم
شک نداشتم آب حموم باز . آب رو بشنومی تونستم صدایباز هم م... جمع کردمشتریذره حواسمو ب

  . آب حموم رو ببندمریبا ضرب و زور از جام بلند شدم تا برم و ش.مونده
  

 نقدری من ای کاش خونه ی سرد بهم خورد آرزو کردم که ای هوانکهی بالکن و به محض ای تواومدم
 خط قرار هی اتاق ها تو یهمه . کرده بودنادهی نقشه رو روش پنیابلهانه تر! ده بود نشیمزخرف طراح

 ی هم از حموم رفتن تونیبه خاطر هم. ، کنار آشپزخونه بودکی باری راهروهیداشتن، حموم هم ته ِ 
  .زمستون ها متنفرم

  
 پاهام رو یستم جلو تونی بود اما مکیراهرو تار. که حموم توش قرار داشت شدمیکی باری راهرووارد

 هیهنوز چراغ راهرو رو روشن نکرده بودم که متوجه ِ .ومدی شر شر آب میاز حموم همچنان صدا.نمیبب
 ی رهی تونستم اون خط تی کف راحت می هاکی ِ سرامیدیبه خاطر سف. شدمنی زمیخط ِ پررنگ رو

  . نداشتمی حدسچی تونه باشه هی می چنکهیدر مورد ا.نمی رو ببیطوالن
  
 شده دهی افتاد که تا داخل حموم کشنی زمی روی چراغو روشن کردم و چشمم به خط قرمز و طوالنعیرس

رد ! دی رسی به ذهنم نمیچی شوکه شده بودم و ههیتا چند ثان. اون صحنه به شدت جا خوردمدنیبا د.بود
با اون ! دنی کشیو رو تا حموم ری جسد خونهی اورد که ی فکر رو به ذهن آدم منی انی زمیقرمز رنگ رو

 قبل دیبه ذهنم رس.شمی و پاره رو به رو مکهی جسد تهی بود مطمئن بودم با ختهی رنی زمی که رویهمه خون
 رو ثابت یزی بتونم چنکهی دستم و قبل از ای جسد بمونه روهی دمی زنگ بزنم اما ترسسی به پلیاز هر کار



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

559

 شده باشه و منتظر باشه من برم و دخلمو می قامو حمی توی که کسدمی ترسی هم منیاز ا! کنم اعدامم کنن
  !ارهیب

  
برگشتم به راهرو و چاقو به دست، به طرف در . نسبتا بزرگ برداشتمی چاقوهی آشپزخونه و ی رفتم توفورا

:  گفتم ی لب مری زی راه هیتو. نشمری حال حواسم به پشت سرم هم بود که غافلگنیحموم راه افتادم، در ع
  !ا رنگ باشه تو رو خدا،یخدا

  
 به دی قرمز و سفءیاون ش. شدمنی زمی وسط خون روکی جسم کوچهی شدن به در حموم، متوجه کی نزدبا

 آروم حرکتش یلیبا چاقو خ.هی چزی اون چنمی حواسم به اطرافم بود خم شدم تا ببکهیدر حال.دی رسینظر م
  . شدخی مو به تنم س انگشت آدم ِدمی فهمیوقت!  انگشت دست ِهی دمیبا دقت که بهش نگاه کردم د...دادم

  
اون لحظه حاضر .به زور آب دهنمو قورت دادم!  خون ِ نه رنگختهی رنی زمی که رویزی نبود چی شکگهید

  !نمی شده رو نبکهی تکهی جسد تهی یبودم با صد تا جن رو به رو بشم ول
  
 دهی از حموم شنی اگهی دزی، چ آبی از صداریبه غ. ترس و لرز بلند شدم و خودمو به در حموم رسوندمبا
 که یدوست نداشتم در حال. برق حموم کنار در بود، فشارش دادم و چراغشو روشن کردمدیکل. شدینم
 بشم، آروم در ِ ارد سر و صدا وی خواستم بیم!  بشمکهی تکهی بهم حمله کنه و تی روانهی نمی بی نمیچیه

 ی بار محکم تر از قبل اما باز هم بنیه درو هل دادم، ادوبار. ذره هم حرکت نکردهیحموم رو هل دادم اما 
  . کردی بود ،در حرکت نمدهیفا
  
 هیانگار . بسته شدعی چند سانت باز شد و سریدر به اندازه . شدم و محکم به در لگد زدمی عصبانگهید
 دمیشد د باز ی که در کمی اهیتو همون چند ثان. داد بازش کنمی پشت در قرار داشت و اجازه نمیزیچ

 از ی تونم کاری نمدمی دی وقتیدو سه بار با تمام توان درو فشار دادم ول.ختهی خون ریکف حموم هم کل
 رمی ذاشت وارد بشم و گی وگرنه حتما مستی حموم نی تویمطمئن بودم کس... شدمالشی خی ببرم بشیپ
  . نداختیم
  

 ی اگهی دی نهی از جسد گزریز کنم، به غ درو بادهی پشت در حموم ِ که اجازه نمی کردم چی فکر می چهر
 نمی کردم تا ببی در حموم رو باز مدیاول از همه با... کردمی می کارهی زودتر دیبا! دی رسیبه ذهنم نم

 اومدم و رونی از راهرو بوراف.نانی آدم قابل اطمهی.... گرفتمی نفر کمک مهی از دی بای اون توئه ولیچ
  . برداشتملموی گذاشتم و موبازی می چاقو رو رو،ییرای پذیرفتم تو

  
 ی رو مهی زدم اگه اصل قضی که زنگ می قبال بهم گفته بود که قراره تلفن رو کنترل کنن، به هر کسهند

اولش . کردمی جور می درست و حسابی بهونه هی دیبا... خونه می توختی ری مسی پلیگفتم دو سوته کل
 که احتماال دمیس رجهی نتنی به اعی سریول...ستیوب ن گرفتم به سورن زنگ بزنم و بگم حالم خمیتصم

 شتریبه اومدن مسعود ب.ادی هم نمتی و در نهادهی مشنهادیسورن در جواب بهم چند تا راه حل عجق وجق پ
در . رو برنداشتی بوق خورد اما گوشیکل... خونه شو گرفتمی هم فورا شماره نی همی داشتم برادیام

 و با استرس به سمت راهرو حرکت ومدم ارونی بییرای گرفتم از پذی ملشویا موبی که داشتم شماره یحال
  .کردم
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 فشار دادم و قبل لمی موبای دکمه ی اون صحنه خود به خود دستمو رودنی با ددمی که به راهرو رسنیهم
! بود نیاز رد خون اثر... نگاه کردمنیبا بهت به زم. شده بودمجی گیحساب. بوق بخوره قطع کردمنکهیاز ا

 آب رو هم از داخل ی صداگهید. اون دور و بر نبودی و همه طرفو نگاه کردم، کسدمیفورا به اطراف چرخ
 نی زمیرو... راحت باز شدیلیخ. به طرف حموم رفتم و درش رو هل دادمعیسر.شدی نمدهیحموم شن

 چیه.ز نظر گذروندم قسمت هاشو ای وارد حموم بشم همه نکهیدرو تا آخر باز کردم و بدون ا. نبودیخون
  . وجود نداشتی ایرعادی غزیچ
  
ممکن نبود !  خودم توهم زده باشمنکهی اون گند رو پاک کرده باشه تا ایکی دادم ی احتمال مشتریب

 بوده چون نه مست بودم ، نه قرص خورده ی کامال واقعدمی دیمطمئن بودم که هر چ... شده باشمیاالتیخ
 مطمئن نکهی ایبرا. افتاده بود رو حرکت دادمنی زمی که رویاون انگشت افتاد که با چاقو ادمی...بودم

روش . شدمرهی برداشتم و بهش خزی می ، چاقو رو از روییرای پذی در کار نبوده برگشتم تویبشم توهم
  .دمی قرمز هم ندی نقطه هی ی حتی بهش نگاه کردم ولای زوای شدم و از همه قیدق
  

 ی مجهی نتنی کردم باز هم به ای فکر میهر چ!  شده باشموونهی که دمدی ترسی منی لحظه فقط از ااون
 گرفتم میتصم. کنمی میکم کم احساس کردم دارم قاط. بودنی واقعدمی که دییزای چی که همه دمیرس

 شر شر آب یا لحظه دوباره از حموم صدنیهم. فراموش کنمزوی لحظه هم بهش فکر نکنم و همه چهی گهید
 بکوبم واری مشت به دهیدوست داشتم . کردمی متی از اون احساس عصبانشتریبودم اما ب دهیترس.دمیرو شن

هر .چاقو به دست به سمت حموم راه افتادم. ندارهی ادهی کار فانی دونستم ای می تموم شه ولیو همه چ
 آب ی از صدای خبرگهی دردمدرو که باز ک.شدی آب هم کمتر می صداشدمی تر مکی به حموم نزدیچ

  .کف حموم هم کامال خشک بود.دنبو
  

 اتاق و یرفتم تو! واری کله مو بکوبم به دشمی کنه مجبور مدای ادامه پینجوری همتی کردم اگه وضعحس
 رو نی ماشنکهیبدون ا. سورنشی رفتم پی مدی ، پس باستی دونستم که مسعود خونه نیم.آماده شدم

  . کم هوا به سرم بخورههیالزم بود ... کردی حالمو بهتر می روادهیپ. اومدمرونیبردارم از خونه ب
  

  ... سورن رو گرفتم و چند لحظه بعد جواب دادلی موباشماره
  

  بله؟ – سورن
  
  !شت؟ی پامی سر بهی من ی سالم، خونه ا-
  

 کردم ی فرار مشدیبه خدا اعصابم داغونه، اگه م!  افتادم بدجورری گنام،ی بابا ایخونه ...ستمینه ن – سورن
  ! خودتشی پومدمیم
  
  !؟ی زنی حرفا منی از ای دارنای بابات ای االن جلو-
  

  ! من؟ی خونه یری میدار.  بکشمگاری سهی اطینه بابا، اومدم تو ح – سورن
  
  . مسعودشی پرمیم...ومدمی آره، داشتم م-
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 یداشت احوال تو رو م.ستی با مسعود حرف زدم گفت خونه نشی پقهیمن چند دق...بد شد که – سورن

  .ی منشی فکر کرد پد،یپرس
  
  . گردم خونهی چرخم بعد برمی مابونی ذره تو خهی اشکال نداره ، -
  

   اومده؟شی پیبهراد، تو خونه مشکل – سورن
  
  .نی شما،همشی پامی تو خونه نشستنو نداشتم گفتم بی نه ، حوصله -
  

  . کنهی کن، زنگ صاحبخونه مو بزن درو برات باز می کارهی ی خوایم – سورن
  
  .ی تو خونه نباشنکهی هم با من مشکل داره چه برسه به ای اون در حالت عادال،ی خیب -
  

  .شهی باز می هل بدهی رو هم ی برو باال، در ورودواریخب از د – سورن
  
  . برستیبرو به مهمون. ستیگفتم که مهم ن! مونم؟ی مگه من م-
  

   راحت باشه؟المیخ – سورن
  
  . آره-
  

  ؟ی مردنمی ببامین – سورن
  
  . هم سالم مخصوص برسوننای باشه، به بابا ا-
  

  .فعال خدافظ! باشه، حتما : دیخند
  
  . خدافظ-
  

 خواست برگردم خونه ی خورد دلم میهر بار که باد سرد به صورتم م. رو قطع کردم و راه افتادمیگوش
  ...ششی رفتم پیکاش مسعود خونه بود و م.شدمی ممونی بعد دوباره پشهی ثانهیاما 

  
 برگردم دمی ترسیم. شده بودکی بعد از ظهر بود اما هوا کامال تارمیشش و ن... انداختمی ساعتم نگاههب

.  تونه باشهی می چلشی دلدمی فهمی کردم نمی فکر میهر چ. دوباره تکرار بشهیخونه و اون توهم لعنت
 یجن هاست ول گفتم کار ی مدمی دی مییزای چنی خواب همچیاگه تو!.... شدموونهی واقعا ددیشا

 برگردم خونه ی چرخم تا خسته بشم و وقتی مابونی خیبا خودم گفتم انقدر تو. بودمداریبدبختانه کامال ب
  . خوابم ببرهعیسر
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 بود نیبهتر از ا...آدرسش رو هم که بلد بودم! نی داروی برم خونه دی قدم که راه رفتم به ذهنم رسچند
  .د بشم ول بچرخم و از سرما منجمابونی خیکه تو

  
تا اونجا . شدمنی داروی خونه ی گرفتم و راهی تاکسهی رو بردارم، نی نداشتم برگردم خونه و ماشحوصله

  .دمی رسی اقهی نبود و ده دقیادیراه ز
  

 یکال محله . سوپرمارکت بودهی هم کف اش هم یطبقه . آپارتمان دو طبقههی بود، ی شون آپارتمانخونه
 یدفعه .راوردی مغازه توش گهی شهی ما که به زور میبود، برعکس محله  دم ِ دست یهمه چ. داشتنیخوب

 بهش سر ما هم تعارف کرد که حتیکل. کننی می دوم زندگی گفت طبقه مشیقبل که با سورن رسوند
 دوارمی بود، امی دونم تا چه حد جدینم... بودی توأم با خنده و شوخیلی البته تعارف هاش خم،یبزن

  !... نبوده باشهیشوخ
  

فکر کردم خونه . نشدی گذشت اما خبرقهی دو دقیکی. زنگ فشار دادم و منتظر شدمی بار دستمو رودو
 که دستمو بردم سمت زنگ جواب نیهم. نشد برمی زنگ بزنم و اگه خبرگهی بار دهی گرفتم میتصم...ستنین

  ه؟ی که؟یچ: داد 
  
  ! تو؟امی بشهی بهرادم، م-
  

  . باالای چرا نشه، ب؟ییا ، تو – نیدارو
  

  . خواب آلود درو باز کردی با چهره انی دارودمی در که رسیجلو. زد و رفتم باالدرو
  
  !؟یخواب بود... سالم-
  
  . توایب. نتونستم بخوابمشبید...آره:  زد یشخندین

  
  . بد موقع اومدمدیببخش:  داخل و گفتم رفتم

  
  .ر خوابماز ساعت چها.شدمی مداری بدینه بابا، بالخره که با – نیدارو

  
سمت . بودزی تر و تمیلی از هفتاد متر باشه اما خشتری خورد بیبهش نم. داشتنیکی و شکی کوچی خونه

 راهرو بود که چهار تا در توش قرار هی بود ، سمت راست هم ییرای اُپن و پذی آشپزخونه هی یچپ در ورود
 یالبته نه تابلو... بودیپر از نقاش خونه یوارهاید. داشتنی کملیخونه شون شلوغ پلوغ نبود و وسا.داشت

 فرش هی بودن و دهی دست مبل چهی ییرای پذیتو. شده بودندهی کاغذ کشی که رویی هاینقاش.ینقاش
  . پهن بودنی فرش هم رختخواب دارویرو. هم وسط پهن کرده بودنکیکوچ

  
 دارمیب شد بخو:  و گفت دی رختخوابش دراز کشی روعی هم سرنی از مبل ها نشستم، دارویکی یرو

  . بردی دادم شب خوابم نمی ادامه مینجوریهم. بودمدهی خوابیادی ز،یکرد
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  .ادی مشخصه االنم خوابت می ول-
  

 مونم تا ی جام می توقهی چند دقشمی مداری از خواب بیمن عادت دارم وقت.ادی خوابم نمگهینه د – نیدارو
  ؟ی خوریم ییچا.رمی گی کارو نکنم سردرد منیاگه ا. در برهمیخستگ

  
  . نه، ممنون-
  

  . خوادی دلم میی چایلیخودمم خ. کنمی درست مشمیاالن پا م – نیدارو
  
  ...ی مرس-
  

   ها کار خودته؟ینقاش : دمی ها پرسی نقاشدنی انداختم و با دواری به در و دی نگاهدوباره
  

  . ِی کار ِ حامنیا. بچسبونمشونواری ندارم به در و دیالبته عالقه ا.آره – نیدارو
  
  . جالبن-
  

  .ممنون.ستنیبد ن...یا – نیدارو
  
 درس ای ی خونی مینقاش. واقعا خوبننای ای کم استعدادم، ولیلی خیمن خودم تو نقاش.گمی می نه جد-
  !؟یدیم
  

 ی خفنسی چه رئنیحال کرد)...دیخند...( آموزشگاهنی که تو و دوستت رفتدمی شنیراست.هر دو – نیدارو
  دارم؟

  
 تا حاال می حرف زد که ما فکر کردی جورهی! چوند؟ی پس چرا طرف ما رو پ؟ی کنینجا کار م واقعا تو او-
  !ی وقت اون طرفا نبودچیه
  

 و ادامه دیخند...( هم دارهیعجب اسم مزخرف)... کرد و گفتیمکث ....(یری جهانگی آقانیا – نیدارو
دوست .چونشی سراغ منو گرفت بپی منو داره، بهش سپردم هر کی هم هوایلی خه،ی آدم خوبیلیخ)...داد

 دمی فهمعیالبته تا بهم گفت دو تا پسر منگل سراغتو گرفتن سر. طرفامنی از آشناها بفهمه من ایندارم کس
  .نیشماها بود

  
  . کردم، اون گفت دو تا پسر همسن خودتیشوخ:  کرد و گفت ی کوتاهی خنده دوباره

  
 قیاما اگه استخدامت کرده باشه و از طر.اب نده جوی پرسم، اگه دوست نداشتی مدیببخش!... عجب-

  . کننداتی تونن پی معی دنبالت بگردن سریآگاه
  

  .دنی زحمت ها به خودشون نمنیاز ا.فکر نکنم اونقدرها هم براشون مهم باشم...الی خیب – نیدارو
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  . زدی نفر چند ضربه به در ورودهی لحظه نیهم
  

  ! زنهی داره ها ، عمدا در مدی کلیعوض! یِم حاماه ، مطمئن:  گفت ی حوصلگی با بنیدارو
  
  . کنمی بخواب من درو باز م-
  

  ! رفتمی خودم می ذاشتیحاال م:  گفت نی در بودم که دارویکای نزدبای تقرمن
  

! ؟یینجایا، تو ا:  که چشمم به من افتاد با تعجب گفت نیهم. پشت در بودی گفت، حامی درست منیدارو
  ! خوابه هنوز؟نیدارو

  
  .دی کشی ربع طول مهی درو باز کنه ادی خواست بی فک کنم اگه میول...دارهینه ب. سالم-
  

  . رفت سالم بدمادمی تعجب کردم دنتیاز د. سالمد،یآخ ببخش – یحام
  

  .حاتشهی از تفریکیاصال . کارهی منو پشت در مینجوری اشهی همنی دارو،یگیراست م:  داخل و گفت اومد
  

  )دنیو شروع کرد به خند....(  اومدنیاه، باز ا:  بود گفت دهیهنوز دراز کش که ی در حالنیدارو
  

  .اری آب بوانی لهیپاشو برو واسه من :  زد و گفت نی آروم با پا به پشت دارویحام. سر جام نشستمدوباره
  

ن  رو به مزی آمطنتی لبخند شهی از جاش بلند شد و شروع کرد به جمع کردن ِ رختخوابش و با نیدارو
  .زدیتا بوق سگ داشت حرف مفت م. انقدر حرف زد نذاشت من بخوابمشبی کثافت دنیا: گفت 

  
نه !  خودش بودگه،یبه قرآن دروغ م! ا ا ا :  حرف جا خورد و با تعجب رو به من گفت نی با ای حسابیحام

  !دیگذاشت من بخوابم نه خودش خواب
  

 ی بهش میه! به جون خودم خودش بود: رفت و گفت  رو به خودش گی همون حالت حامقای هم دقنیدارو
  ! مگه ول کن بودیگفتم خفه شو بذار بخوابم ول

  
  !واقعا متاسفم واسه خودم:  شده با افسوس گفت ی که مشخص بود عصبانیحام

  
  .منم واست متاسفم:  و گفت دی هم خندنیدارو

  
  ! بخوابه؟ی نذاشت کی کدمی بالخره من نفم-
  

 واقعا بامزه نی دارویحالت ها...منم خندم گرفت.دی اشاره کرد و خندی حام با ابرو بهنیدارو
  .اریبدو برو برام آب ب:  تکون داد و گفت ی هم با افسوس سریحام.بودن
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  ... آشپزخونهیبعد هم رفت تو. مبلی رختخوابش رو جمع کرد و گذاشت رونیدارو

  
  .یای کردم بی طرفا؟ فکر نمنی ای شد اومدیچ – یحام

  
  . ندارهیالبته اگه اشکال...می با هم آشنا بششتریدوست داشتم ب -
  

 نی هم بدونن من از دست داروهی دوست دارم بقیلیخ.ی کردی هم خوبه، کار خوبیلیاتفاقا خ – یحام
  ! کشمی میچ
  
  ...هی پسر خوب-
  

  ! کجاست؟وانیل:  بلند از آشپزخونه گفت ی با صدانی لحظه دارونیهم
  

  .خچالی کنار نتی کابیتو – یحام
  

  .ستیگشتم، ن – نیدارو
  

  . بگرد همون جاستگهی بار ده ی– یحام
  

  !ستین – نیدارو
  

  ! های خوری کنم کتک مداشی اونجا پامی اگه پاشم بن،یدارو:  گفت زیدآمی تهدیحام
  
  .ومدی ننی از دارویی صداگهی جمله دنی گفتن ابا
  

 کامل از مدار ی کنیدو روز که باهاش زندگ! ه کنی میبه خدا آدمو روان:  و گفت دی کشی پوفیحام
  .یشیخارج م

  
  .ستی هم ناینجوریا... نه بابا-
  

 ی االن من از تشنگنی اومده مثه همشیمثال بارها پ.ی دونی نمی نکردی باهاش زندگگه،ی دنیهم – یحام
 وقتا هم کال یبعض...دهی ساعت لفت ممی آب اوردن رو نهی شده، اما زونی هار آوی سگ هانیزبونم مثه ا

  !رهی مادشی
  
  . ِالی خی کم بهی آره خب، مشخصه -
  
  ! کمهی:  گفتی عصبی حالتبا
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  .ی آب رو اورد و داد به حاموانی تازه لنی داروقهی دو سه دقبعد
  

 گفتم که نویا. شدری دنی ذاشتم، واسه همی آب میی چایداشتم برا:  نشست و گفت ی کنار حامنیدارو
  . تو ندارم حوصله،ی غر نزنگهید
  

  ! خواست غر بزنه؟یحاال ک:  کم از آب خورد و گفتهی یحام
  

   ، چه خبرا ؟دمیخب دوست جد – نیدارو
  
  . زدمی داشتم با هاموس حرف مشی ساعت پهی...ی سالمت-
  

  ... حالش چطور بود؟؟یجد – نیدارو
  
  .دمی چندش آوره پرسی که گفتشییازش در مورد توانا...  خوب بود-
  

  ! گفت؟یخب خب ، چ:  گفت اقی اشت بانیدارو
  
  . از خودت بپرسمامیگفت ب. کردم جواب ندادی هر کارگه،ی دیچی ه-
  

پس به ... کار بلدهی چنمی ببمی زبونشو بکشری تو زقی از طرمی خواستی بابا، ما میا:  گفت دی خندنیدارو
  ...تو هم نگفت

  
  ....عجب!! د؟ی دونستی شما نم-
  

 برم ادی دونه، منتها نه که من باهاش قهرم خوشم نمیدر مورد قدرت هاموس م من یالبته بابا – یحام
  .ازش بپرسم

  
  ! بود؟ی بندی چندش آوره هم خالشیی توانای گفتنکهی ایعنی -
  

  . چندش آور بوددمی که من شنیزیاما چ.ستمیمطمئن ن – نیدارو
  

  !ه؟ی چشییتوانا:  گفت نی آب خورد و آروم رو به داروگهی کم دهی یحام
  

 یطرف م... زخم بودی ادرارش روختنی در مورد ریزی چهیفکر کنم :  گفت دی هم با شک و تردنیدارو
  . کنهی رو خوب می هر نوع زخمعیگفت سر

  
  . ِی خفنزیعجب چ:  گفت ی با خونسردیحام
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 بود هم هی هم ضایول...دی رسی به نظر مدیهر چند مف!  نباشهنی اشیی کردم توانای آرزو مقتای من حقیول
  ! مثل زخم رو خوب کنهیزی تونه چی می ماده انیآخه چطور همچ! چندش آور

  
  ! سوال بپرسم؟هی تونم ی م-
  

  .آره بپرس! ی جان، تو چقد مؤدبیا – یحام
  
  !ن؟ی از کدوم شهر اومدنی گفت-
  

  .از شمال هم بهتره چون رطوبت نداره.هی شهر خوبیلیخ.ریاز مال:  جواب داد عی سرنیدارو
  
  .شهی کم تحملش سخت مهیالبته االن هوا خوبه، تابستون ها ...ی مشکل داریلیمعلومه با رطوبت خ -
  

 اعصابم خرد سه،ی کنم متکام خی خوابم حس می میوقت!  متنفرمی رطوبتیآره من از جاها – نیدارو
  !شهیم
  

  . ندازه گردن رطوبتی کنه می مسیبالشتش رو با آب دهنش خ – یحام
  

  .دهی نسبت مگرانی خودشو به داتی که خصوصادی بدم میلی خی اخالق حامنیاز ا – نیدارو
  

  . ما قضاوت کننی بمون بنجایبهراد ، تو امشبو ا.یگیآره تو راست م – یحام
  
  ... بگمی چ-
  

 هی فراتر از ی که روابط من و حامیشیمتوجه م. بمون، امشبه رو با ما باشنجایآره بهراد تو ا – نیدارو
  .ه ست ِ سادیدوست

  
بعد !...( تی تربیخفه شو ب:  رو آروم هل داد و گفت نی که مشخص بود از خجالت سرخ شده دارویحام
  . بخداگهیچرت و پرت م)  و گفت دیخند

  
  . ِی روابط ما دو تا عند متأهلگم،یبه جون خودم راست م:  گفت ی جدیلی هم خنیدارو

  
از .فتهی مبل بی بود از روکی لحظه نزدهی نیکه دارو ی رو محکم تر هل داد، جورنی بار دارونی ایحام

 از دستم دنی جز خندیمنم کار. ذارهی داره سر به سرش منی که دارودی فهمشدی میحاالت حام
 که تو خونه اتفاق افتاده بود رو فراموش یی شون بودم کل ماجراهاشی که پی اقهیتو اون چند دق.ومدیبرنم

  .کردم
  

  !ادته؟ی میدی رو دگهی که همدی شب اولاون:  گفتم نی به دارورو
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  ؟ی افتادی روابط متأهلنیآره، چطور؟ تو هم به فکر ا – نیدارو
  
 هیبه . بودی ادبی بیلی حرف خنی خب مهمونشون بودم و ای ول"خفه شو" دوست داشتم بهش بگم یلیخ

  . سوال در مورد اون شب داشتمهینه، فقط :  کوتاه اکتفا کردم و گفتم یخنده 
  
 م،یبگذر... حرفانی عاشقت شدم و ای بگی خوای کردم می بود حس می جورهیلحنت  – نیارود

  . کتک خفن بهت بزنمهی خواستم ی دلم میلی بهت بگم، اونشب خنمی ای بپرسنکهیالبته قبل از ا.بپرس
  
  !!چرا؟:  جا خوردم ی حرفش حسابنی ابا
  

خود ِ من اونشب که نقشه ! ده؟یونه ش راه م خی رو توی و نشناخته کسدهیآخه مگه آدم ند – نیدارو
 خونه ت ی کردم نقشه م احمقانه ست و تو منو توی وارد خونه ت بشم به شدت احساس مینجوری ادمیکش

  !گمی میجد... شوک شدمی راهم دادیاصال وقت.یدیراه نم
  
 هم نی همیا وجود نداره، بری دزدی برایزی من چی خونه یهمونطور که اونشب بهت گفتم تو... خب-
 ت افهیق... سرد دلم برات سوختی اون هوای واقعا تونکهیبعدم ا. وجود نداشتدنمی واسه ترسی خاصلیدل

  . دادی مظلوم نشون میی جوراهی
  

 سوخت ، اون موقع که بهش تشی مظلومنیمنم دلم به حال هم! ی اشاره کردی خوبی ن،نکتهیآفر – یحام
  !... ِی جونورنیتم همچ دونسی نممی با هم همخونه شایگفتم ب

  
  !... بودالی خی ِ بالی خی کال بدن،ی شروع کرد به خندنی دارودی حرفش که رسینجای ابه
  

 ی حد موذنی در اده،ی روزه شوهر مهی آدماست که هزار تا دختر ِ کور و کچل رو نی از انیدارو...-یحام
ِ!  

  
حاال . رو شوهر بدمی حامی هست که دخترا م همندهی آی تازه تو برنامه هاگه،ی راست منویا – نیدارو

 دور ی دانشگاه از فاصله ی توادمهی بار نیاول... بگمدمی رو دی که حامی بارنی خاطره از اولهیبذار منم 
 ی مضحکی افهی چه قدمی فهمدمشی دکیبعد که از نزد! هی دلم گفتم عجب پسر خوشگلی تودمش،ید

  ! بره، از جلو زهره رو ی آدماست که از دور دل رو منیاز ا...داره
  

 هوی... سوال بپرسمهی خواستم راجع به اون شب یمن م:  و دلم شاد شد گفتم دمی خندی کلنکهی از ابعد
  .بحث عوض شد

  
  . (!)بگو عسلم... رفتادمیکال ... آهان، آره – نیدارو

  
  !...؟ی رو نگاه کرده بودیواری اون شب تو داخل کمد د-
  
   تابلو بود؟یلیخ...آره:  ذره فکر کرد و گفت هی
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  ...یی جوراهی -
  

 ی هم که بهش نگاه کردم و به حامی وقتزد،ی واقعا مشکوک متیواریکمد د. نبودیقصدم فضول – نیدارو
  . هستیزی چهی مطمئن شدم گهیهم نشونش دادم د

  
  !؟یک! ؟ی هم نشون دادی به حام-
  

  . هم اومدی حامی تو خواب بودیوقت.گهیهمون شب د – نیدارو
  

 گوش ی اونجا ولادیبهش گفته بودم ن. رو با خودم ببرمنیالبته من صرفا اومده بودم دارو – یحام
  . و ببرمشرمی شخصا گوشش رو بگامی پا شم بیمجبور شدم نصف شب.نکرد

  
 اتاق با هم سر ِ رفتن و ی تومی داشتی من و حام،یآره ، اون موقع که تو خواب بود:  و گفت دی خندنیدارو

  ... .ری بخادشی. دو نصفه شب بودیکای ساعت نزدم،ی کردی دعوا مموندن
  
  ! بود؟ی چیواری حاال مشکل کمد د-
  

  . واسه ورود جن ها به خونه ت دارهکی کوچی روزنه هی که نهیمشکلش ا – نیدارو
  
  ه؟ی مشکل از کچ کاریعنی : دمی پرسدی گفت، با تردی لحظه اصال متوجه نشدم چهی
  

اگه . ِی شکاف ِ حرارتهی. ندارهزای چنی به گچ و ایربط)...دیخند...( ؟یگی می داری، چنه بابا – نیدارو
جن ها به اون شکاف به . باالستیلی ازش خیکی قسمت کوچهی ی دمای فهمی می کمدت دست بزنواریبه د

  . کننی دروازه نگاه مهیعنوان 
  
  ! دروازه؟-
  

  . تونن وارد خونه ت بشنیاون قسمت راحت تر ماز . ما و خودشونیای دننیآره، دروازه ب – نیدارو
  
  ان؟ی تونن بی نمگهی دی از جاهایعنی -
  

 ی منتها حرارت اون روزنه توجهشونو به خونه ان،ی تونن بی هم مگهی دینه خب، مطمئنا از جاها – نیدارو
  . کنهیتو جلب م

  
 دعا به اون هیگران نباش، اگه البته ن.ی ت داشته باشهی همسای پنجره تو خونه هی که نهیمثه ا – یحام

  .رهی آدما ارتباط بگیای عالقه نداره با دنیبعدم هر جن.انی کنن طرفش بی جرأت نمیقسمت بچسبون
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 کردم که اگه بخوام خونه مو عوض ی فکر منیداشتم به ا... کم راحت شدهی المیخ...  خب خدا رو شکر-
  !شمیکنم بدبخت م

  
 بره برامون شام درست نیبه نظر من االن دارو.می خارج شزای چنیخب بچه ها از بحث جن و ا – یحام
  .کنه

  
  . بدمی همکارشنهادی خواستم به بهراد پی تازه مچون،یبحثو نپ – نیدارو

  
  ! ؟ی همکار-
  

  .میشی می خوبمیبا هم ت.یریجن گ...تو... منگه،یآره د – نیدارو
  
 حی حفظ جونم هم که شده ترجیبرا! ومدی درن جالب از آبادی مون که زی همکارنیاول... بگمی واال چ-
  ! فعال تنها کار کنمدمیم
  

  ؟ی ُکلُفتی بگی خوایتنها؟ مثال م:  با تمسخر گفت نیدارو
  
  !!!ُکلفت؟ : دمی تعجب پرسبا
  

 ی تعجبچیه..." باحال" یعنی نیکلفت تو فرهنگ لغت دارو:  گفت ی مبل لم داد و با خونسردی رویحام
  !هم نداره

  
  ! نبود که کلفتمنی، قطعا منظورم ا نه خب-
  

 ی ادهی اچیهر چند ه. سراغ شاممیبر...میبگذر. کالم منظورتو گرفتمیبه هر حال من از فحوا – نیدارو
  . کنهی شام درست می حامشهی ، همی دونیآخه م.براش ندارم

  
  . برم، ممنوندی من باگهی نه د-
  

  .نجای اادی که می هستی کسنی اول چند وقتنی ایواسه شام بمون، تو.الی خیب – یحام
  

  .ی مهمون موننی مشترک مون، تو اولی در طول زندگگه،یراست م – نیدارو
  
 مهلت نشد در مورد رفتنم گهید!  موضوعنی در مورد ای گفت شروع کردن به کل کل و شوخنوی انی داروتا
  . بگم و شب رو اونجا موندگار شدمیزیچ
  

انقدر سردم بود که دوست نداشتم .دمی سرم کشیپتو رو رو. بشماردی هوا باعث شد از خواب بیسرما
  ! ساعت چندهنمی بردارم ببلموی موباارم،ی برونی پتو بریدستمو از ز
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 ی خندم مفتادمی حرفاشون که مادی. بودمنی و داروی حامشی ساعت دوازده پیکای تا نزدشبید
 یاون چند جمله ا!  نزدنی جدی هم حرفاقهی پنج دقدی بودم شاششونی که پی اون چند ساعتیتو.گرفت

  . بودن نداشتنی به جدیکال عالقه ا. جور مسائل بودنی و ایریهم که گفتن در مورد جن گ
  

 چپم ی شونه یتا اون لحظه رو.ساعت هفت صبح بود. برداشتملموی سرم کنار زدم و موبای رو از روپتو
 ی مسعود در فاصله دمی دهوی که دمیخالف چرخبه سمت م. بودم و از اون حالت خسته شده بودمدهیخواب

  !دهی متر، کنارم خوابهیکمتر از 
  

 خونه رو دی افتاد کلادمیاما فورا !  اومده که من متوجه نشدمی جا خوردم ، با خودم گفتم کی حساباولش
 رهیبه مسعود خ!  ندارمی شخصمی به اسم حریزی چدمی رسی مجهی نتنی کم کم داشتم به اگهید...داره
!  االن ازدواج نکردها نکنه به خاطر منه که مسعود تدی لحظه به ذهنم رسهی.ظاهرا که خواب بود...شدم

 ی برالشیاما نه، مطمئنا دل!... منگاری شده به بادلی تبددهی قاتل ِ رو فهمی هی اواخر که قضنیمخصوصا ا
  . کار خودشو کرده بودیالمصب شکست عشق. بودی اگهی دزیازدواج نکردن چ

  
 افهی از چجور قنکهی وقت در مورد اچیکال مسعود ه.هی مسعود چه شکلی دوست داشتم بدونم معشوقه یلیخ
 ی حس می از نظر اخالقیول. بزنمی تونستم حدسی هم نمنی همیبرا. زنهی نمی حرفادی خوشش مییها

  !... چماق به دست بودهی دخترانیکردم احتماال طرف از ا
  

 به ی زل زدهیچ:  زدم که مسعود چشماشو باز کرد و با اخم بهم گفت ی مندشخی به افکار خودم نداشتم
  !!من؟

  
  ! خبدی ببخش-
  

  ! بهم زل بزنهی خوابم کسی وقتادیبدم م – مسعود
  
  ! گوشم بخوابه خی خونه م و بی توادی اجازه بی بی خوابم کسی وقتادی منم بدم م-
  

  .به جهنم:  گفت یالی خی چشماشو بست و با بدوباره
  
  ! ترسم؟ی می از چی دونی م-
  

  . بگوی ولست،یگرچه برام مهم ن – مسعود
  
  !یدی تـوو بغل من خوابنمی شم ببداری از خواب بگهی ترسم که چند روز دی منی از ا-
  

  ...دم؟یخفه شو ، باز من تو روت خند – مسعود
  
  ! کنهی می تو خونه م ،منو عصبیای مینجوری انکهی اگم،ی می جدیی نه خدا-
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 اگه نم؟ی تو رو ببختیر...ختی رشمی من دوست دارم هر روز صبح که از خواب پا می کنیفکر م – مسعود
 انداختم دی منم کل،ی تو درو باز نکردی زنگ زدم ولشبیدر ضمن من د.ومدمیمجبور نبودم عمرا اگه م

  .اومدم تو
  

 دهی رفته اون روز که تازه فهمادشی!  زنه انگار از من متنفرهی حرف می جورهی:  و گفتم دمی باز خوابطاق
  . باحال شده بودیلی ت خافهیق!... منو چلوندی چجورهی چهیبود قض

  
 محبت شهی مثه تو و اون سورن نمی جنبه ای بیبه آدما!!! ی چرا انقدر خشنگنیاونوقت به من م – مسعود

  ...یهمون حقتونه بزنم پس کله تون صدا.دی داری دور برمعیکرد، سر
  

  .ی قبال هم گفتنویا.می بز بدی دونم، صدایآره م: حرفشو قطع کردم  عیسر
  

  !اونم حرف مفت!... زنهیمگه آدم اول صبح انقدر حرف م.  خفه شو بذار بخوابمگهیخب پس د – مسعود
  

  . نگفتیزی چگهی و ددی سرش کشی رو روپتو
  

 نیاگه هم.شدی نمیم و بخوابم ولدوست داشتم اون روز رو تو خونه بمون. سر کار رفتن رو نداشتمی حوصله
 تا اون موقع نکهیالبته با فرض ا... تونستم برم سر کاری عمرا اگه مگهی دادم دو سال دی وا میاول کار

 حرف ینجوری من چرا با مسعود ا" اتاق که با خودم گفتم یخواستم بلند شم برم تو! زنده بمونم
  ! شعورمی بیلیردم خاحساس ک.  عذاب وجدان گرفته بودمیحساب..."!زدم؟

  
 نکهیبه محض ا.ارمی رختخوابمو جمع کردم، بعد کنار مسعود نشستم که تا خوابش نبرده از دلش درباول

 بهم ی خوابم کسی وقتادی بدم مگمیمن م! ؟یماریبهراد، تو ب:  پتو رو کنار زد و گفت عیکنارش نشستم سر
  !گهی بخواب دری بگای پاشو برو سر کار ای! ستی باز ول کن ننیزل بزنه، ا

  
 و دیبعدم فقط اومدم بگم ببخش!!  بهت زل زدم؟یگی می نشده کنارت نشستم، چجورهی ثانهی هنوز -

 ما هر وقت که بار هم طی شرانی آخه تو ای دونیم. کردمی لحظه قاطهی بد حرف زدم، اصال یلیخ.برم
  . آخرمون باشهی ممکنه مکالمه می زنیحرف م

  
 کدوم از حرفامو متوجه چی لحظه احساس کردم ههی به من نگاه کرد، ی خنثیالت با حهی چند ثانمسعود

  ! دوست دارم کتکت بزنمی زنی حرف مینجوری ایبهراد، ، وقت: نشد، بعد گفت 
  
 هم خندم نی همیبرا. لحن بهم گفتنی با همقای جمله رو دقنی افتادم که هاموس همروزی دادی گفت نوی اتا

  .گرفت
  

  !ده دار بود؟ خنشیچ – مسعود
  
  .جالب بود... جمله رو بهم گفتنی ِ همنی نفر عهی روزی د،یچی ه-
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 یالبته در مورد سورن م... باهات حرف زد بزن تو دهنشینجوری از من اری غیهر ک! غلط کرده – مسعود
  .ی استثنا قائل بشیتون
  
  !؟یدیاالن بخش... باشه-
  

  .آره ، پاشو برو – مسعود
  
   سوال بپرسم؟هی یق شد حاال که خوش اخال-
  

  .بپرس – مسعود
  
  ...دیبازم ببخش. کردهری ذهنمو درگیلیخ... پرسمی خب من می ولهی شخصیادی دونم زی م-
  

  !ی اعصابمو خرد کردگهیبگو د – مسعود
  
  ! بود؟یاسمش چ... ی که عاشقش بودیاون دختر.گمی باشه م-
  
  !پاشو، پاشو برو گمشو حوصله ندارم: ت  محکم به دستم زد و گفی که گفتم دو سه تا ضربه نویا

  
 نوی تو همی دارم ها، ولادی سوال زنهی زمنیالبته در ا.رمی می میمن دارم از فضول!  تو رو خداگه،ی بگو د-

  ! کنمی ولت نمنم،ی شی جا منی همیبه جون خودم اگه جواب ند.جواب بده
  

  !...گه؟ید یریاگه بگم م:  و گفت دی سرش کشی دوباره پتو رو رومسعود
  
  ! آره-
  

  . پاشو بروگهیحاال د ... دهیسپ:  لحظه مکث کرد و گفت چند
  

واضح بود که مسعود از حرف زدن در مورد . اتاقی که جواب رو گرفتم از جام بلند شدم و رفتم تونیهم
ده  سوال مثه خوره افتانی ای بدم ولری بهش گادی خواستم زیالبته منم نم. معذبهیی جوراهی موضوع نیا

 مورد ازش سوال نی در اادی زگهی گرفتم دمیاما تصم... بردی شب خوابم نمدمی پرسیاگه نم! بود به جونم
  .نپرسم

  
 تا موهام رو هم سادمی وانهی آی اوردم و جلورونیکتم رو از داخل کمد ب. لباس هامو عوض کردمعیسر

 خودم انداختم که متوجه شدم رنگ  بهی نگاهمی ننهی از آدمی پوشی که داشتم کتمو میدر حال.شونه کنم
 در ی اومد که لنزادمی هوی ی لنز دارم ولشهی کردم مثل همیاولش تعجب نکردم چون فکر م.هیچشمام آب

 بعد که دوباره به خودم نگاه کردم رنگ یلحظه ا. کردمی بود ازشون استفاده نمی هفته اهی! ستیکار ن
  !... بودی مشکشهیچشمام مثل هم
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  ؟ی کجا بودشبید : دیته بودم و سخت مشغول خوندن بودم که سورن پرس نشسزمی مپشت
  

 جواب امی نرونی از حس و حال خوندن بنکهی ای اوردم، برای که جلوم بود سردر می داشتم از متنتازه
  .سورن رو ندادم

  
  ؟ی رفتی کدوم قبرستونشبید:  دوباره گفت هی بعد از چند ثانسورن

  
 که ی انداخت ، جورزمی می کتاب نه چندان قطور رو روهی بار نیز رو بره اما ا ندادم بلکم ای هم جوابباز

  !دمی متر از جا پرمین
  

  !چته؟:  گفتم زی آماعتراض
  
  !گهیبهراد ، به من توجه کن د:  مظلومانه گفت ی ، بعد با لحندی خندیالی خی ببا
  

  . فاصله گرفتمزیدادم و از م به عقب هل ی مو کمیصندل!  شرکی گربه نهوی چشماش شده بود عحالت
  
 و ی حامیرفتم خونه . دادمی جوابتو می کردی لحظه صبر مهی خب؟ یاری درمی بازی چرا روان-

  .نیدارو
  

  !خاک بر سرت – سورن
  
  ! چرا؟-
  

 خونه شون که ی و نشناخته رفتدهیند! ی خریلی واقعا خیول.  گفتم بهت سرکوفت بزنمینجوریهم : دیخند
   بشه؟یچ
  
 باهاشون ی تا حدودشبیبعدم د. زدمی ها پرسه مابونی تا نصف شب تو خدی باششونی رفتم پینم اگه -

  .نی بشی زوج خوبنیفک کنم تو و دارو!  شوخ اندیادیفقط ز. اندی خوبیآشنا شدم، بچه ها
  

  ! کنم، شک نکنیمن اگه دو ساعت کنار اون باشم حتما خفه ش م – سورن
  
  . دارهلی ذره شوخ ِ که اونم احتماال دلهی فقط ه،یپسر خوب.ستی هم ناینجوری نه بابا، ا-
  

  . ستوونهی که دنهی هم الشیآره، دل – سورن
  
 ینجوری الی دلی کشته شده باشه برای که خواهرش اخی کنم کسیالبته من فکر نم... آره خب، ممکنه-

  !رفتار کنه
  

  ..!. که خل شدهدهی انقدر زجر کشی بگی خوای دونم، میآره م – سورن
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  . کنهی وانمود مینجوریا!  خل نشدهر،ی نخ-
  

 مهرآب، قتی اون رفشیبه نظرم ببرش پ. اعصاب خردکنهیلی که هست کال خی هر چایوانمود  – سورن
  ! شفاش داددیشا
  
  !اد؟ی بدت مچارهی بنیحاال تو چرا انقدر از ا... باشه-
  

  !شهی من اعصابم خرد می کنی مفیتو ازش تعر – سورن
  
  !! نکردمفیش تعر من از-
  

  !گهی دفهی تعره،ی پسر خوبیگی که منیهم – سورن
  
  ! بود فک کنمی اخبارشتری جمله م ب-
  

 دوست دمیبا مسعود هم اجازه م)...دیخند...( دوستت باشمدیبعدم فقط من با...یحاال هر چ – سورن
  .تمی در کل خودم در اولوی ولیباش

  
  !ی حسودیلی خ-
  

  ! کجا بودن؟نای کردم ایاون موقع که من تر و خشکت م! ل دارمآقا من حق آب و گ – سورن
  
  !؟ی شدیراض.ی مقی رفگانهیتو . باشه بابا، قانع شدم-
  

  ! کشمتی می شیمی صمی اگهی با کس دیبه هر حال حواستو جمع کن، بخوا...یآره، تاحدود – سورن
  
  ! که عاشقش بودهی کسدر مورد اون...دمی زبون مسعود رو کشری امروز صبح زیراست!  باشه-
  
  ! بوده؟یطرف چه شکل)... زدیچشمک!...(  گفت؟یخب چ:  گفت اقی اشتبا
  
  .دمی رو که نگفت، فقط اسمشو فهمزای چنیا!  اووو-
  

  ! فک کردم کل قرارهاشون واست شرح دادهدمی زبونشو کشری زی گفتنیهمچ! برو بابا – سورن
  
  . خجالت بهم گفتیاسش کردم، اونم بعد ِ کل التمی هم کلنیواسه گفتن هم... های ساده ا-
  

  !هی دونستم انقدر خجالتینم – سورن
  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

576

  .هینجوری موضوع انیالبته فک کنم فقط نسبت به ا.نطوری منم هم-
  

  ! بود؟یخب حاال اسم طرف چ – سورن
  
  .دهی سپ-
  

  ... مثال افسونای!  باشهدای شی هاهی تو مایزی چهی زدم یواقعا؟ من حدس م – سورن
  
  ! دونم چرای تو ذهنم، نمومدی مای کردم اسم پری فک مهی قضنی منم هر وقت به ا-
  

  . خاک بر سر جفتمونم،ی کنی فکر مزای چنی که به امی عالفیلی ما هم خیول.هیدر کل اسم خوب – سورن
  
 کار ی خب چیول. هم نداشتیتی اهمنی از مسعود بود برام کوچک ترری غی اگهی باور کن اگه هر کس د-

  . تو ذهنمومدی ناخودآگاه مگه،یکنم د
  

 نکهی خاص بوده که با وجود ایلیحتما خ.نمی دوست دارم طرفو ببیلیالبته االنم خ.نطوریمنم هم – سورن
  ! بازم عاشقش شدهی دونسته بچه داره ولیمسعود م

  
  . کنمی موضوع کار منی رو اشتری بعد بیدفعه .یگی آره ، راست م-
  

  .نم بگو شو به مجهینت – سورن
  
 به یبی عجی آن بوهیبلند شدم تا برم آب بخورم که . کردمی احساس تشنگی لحظه حسابهی یبرا. باشه-

 هی. شدنی اون بو سرم سنگی تودنی که با دو سه بار نفس کشی بود، جوری تلخیلی خیبو.مشامم خورد
 تعادلمو از هم نی همیرا کنه، بی پاهام حرکت مری داره زنی راه رفته بودم که حس کردم زمشتریقدم ب

  .دست دادم و افتادم
  

 دفتر هم دور و برم تی و کل جمعدمی دراز کشی صالحی مبل اتاق آقای رودمی چشمامو باز کردم دیوقت
سورن هم کنارم، .  بودمشوندهی دو بار تو ساختمون دفتر دیکی هم بودن که فقط گهی چند نفر دهی!اند
 ای جهی و سرگردسرد! دمی هم ترسی معذب شدم، تا حدودی حسابتیع اون وضدنیبا د. مبل نشسته بودیرو

دست هاشو گذاشته . دادی کردم بلند شم اما سورن اجازه نمی سعنی همی نداشتم برای اگهیاحساس بد د
  !محبتش تو حلقم. ذاشت بلند شمیبود رو شونه هامو نم

  
  !نم؟ی بشی بذارشهی م-
  

  ! با منیرد لحظه دراز بکش، اگه مهیحاال  – سورن
  

  !هی جورهیآخه جو :  که اطرافمون بودن کردم و آروم گفتم یی به کسااشاره
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  . دوستم معذبهرونی بدی ببرفی لطفا تشرزی عزیهمکارا!...آهــان:  هم فورا گفت سورن
  
 حال ِ منو ی حتنکهیبدون ا... رفتنرونی که تو اتاق بودن پچ پچ کنان بیی کسای سورن همه ی جمله نی ابا

  ! بودی سر من چیمونده بودم هدفشون از جمع شدن باال.بپرسن
  
  ! نبودنجای ای خدا رو شکر که صالح-
  

  !...شد؟ی میمثال اگه بود چ – سورن
  
 ی دستوریلی رو خ"رونی بدی ببرفی لطفا تشر"!  کردی لحن حرف زدن تو حتما اخراج مون منی با ا-

  ! بلند شم؟ی ذاریحاال چرا نم.یگفت
  

  ! چت شد؟؟ی بخورنی خوام دوباره با مخ زمیه نمبد – سورن
  
  .یدی شم که خودت دهیبق... شدنی سرم سنگهوی حس کردم، یبی عجی بوهی دونم، فک کنم ی نم-
  

  ! دارنی گاز نشتی لوله هادیشا! بو؟ – سورن
  
  . زننی ادکلن بد بوها بود که پسر سوسول ها منی اهیشب. گاز نبودی نه بابا، بو-
  

  ! ادلکن من بودهینکنه بو:  کرد و گفت کی به دماغش نزدراهنشوی پی قهی سورن
  

   بود؟نی انی بو کن ببای با،یب:  و گفت دی دست منو کشبعد
  
  !دهی ادکلن تو به من رسی بوی چرت و پرت نگو، از اون فاصله چجور-
  

 یب. رو دستمیفتی بی ادکلن من بوده باشه، دوباره ممکنه غش کنیبعدم اگه بو.  هایگیراست م – سورن
  !؟ی پاشی تونیاالن م...الیخ
  
  !یدی اجازه نمی کارو بکنم جنابعالنی خوام همی دو ساعته م-
  

  . کنمی هنماهنگ می برو خونه، من با صالحچونی بپی بمونی تونیاگه نم – سورن
  
  .رمی مونم بعد می تا ساعت پنج م-
  

  . خودتهلیم – سورن
  

اصال . اصرار داشت که منو بفرسته خونهمی دفتر بودی که توی لحظه انی جمله رو گفت اما تا آخرنی اسورن
  ! کرد که حالم خوبهی نمیهم توجه
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 شی سر و کله زدن با سورن راضقهیبعد از چند دق.می اومدرونی بود که از دفتر بمی ساعت پنج و نیحوال

 از خواب فکر ری غیزیم به چ تونستی خسته بودم که نمی برگشت به قدرریتو مس. برم خونهییکردم که تنها
  . بودمشده روزگار الی خیب. اندی معنی هم برام بزهای چنی کردم وحشتناک تریحس م.کنم

  
 ادی زدنشیاز د.دمی در دیِ چند قدمی رو در فاصله نی بودم که از دور دارودهی به در خونه نرسهنوز

 ایحاال اگه سورن . رو نداشتمزای چنی مهمون و ایکال حوصله . خسته بودمیلیخوشحال نشدم چون خ
  ... نبودمیمی صمادی زنی با دارویمسعود بود اشکال نداشت، ول

  
 لشی موبای داشت به صفحه نیدارو. شدمادهی خاموشش کنم پنکهی در نگه داشتم و بدون ای رو جلونیماش

 یورچط:  برداشت و با لبخند گفت لشی موبای شدم چشم از صفحه کی بهش نزدیوقت. کردینگاه م
  !عشقم؟

  
  .ی سالم، مرس-
  
  .ی تابلوئه که خسته ایلیخ:  گفت می با هم دست دادتا
  
  . پنچرمینجوری گردم ای از سر کار برمی معموال وقت-
  
  ... کنمیاالن درو باز م:  اوردم و گفتم رونی ببمی خونه رو از جدیکل
  

  .شهیحالت بهتر م. کم بخوابهیآره برو خونه  – نیدارو
  
  ! تو؟یای بی شدمونیپش یعنی نی ا-
  

 االن که به ی ِ تو ولشی پامی کردم دارم می فکر مشی پی قهی دقهی نی البته من تا همزم،ینه عز – نیدارو
  . ت احضارم کردههی همسادمیآدرس نگاه کردم د

  
  .ی ، منزل اسد36پالک :  انداخت و گفت لشی موبای به صفحه ینگاه

  
  !! خونه ش؟یای بیری جن گیه برا از تو خواستیاسد : دمی تعجب پرسبا
  

  !؟یحاال چرا انقد تعجب کرد...آره داداش، من کلفتم:  زد و گفت یشخندی ننیدارو
  
  !ه؟ینگفت مشکلش چ.اصال انتظارشو نداشتم... دونمی نم-
  

  . برسمهی به قضی دادم حضورحیترج.دمینه ، البته منم نپرس – نیدارو
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 کنجکاو یحساب! دی از سرم پری و خواب و کال همه چی که خستگ موضوع اونقدر ذهنم رو مشغول کردنیا
  !ام؟ی منم باهات بشهیم:  گفتم نیبه دارو.هی چهی قضنمیشده بودم بب

  
  ! همکار؟ایبه عنوان ناظر  – نیدارو

  
  . همکار-
  

  .شمی هم خوشحال میلیآره خب ، خ – نیدارو
  
  .ار سر کمیری ، بعد ماطی حی رو بزنم تونی پس من اول ماش-
  

  .حتما...آره ، باشه – نیدارو
  

 ی اسدیفورا زنگ خونه .نی داروشی رو برداشتم و برگشتم پفمی اتاق کی رو بردم داخل، از تونی ماشعیسر
 بودمش اومد و درو برامون باز دهی بار دهی که فقط یبعد از چند لحظه زن اسد.می و منتظر شدمیرو زد

  !نیچه خوب شد اومد:  گفت  نگرانی با ظاهردی که ما رو دنیهم.کرد
  
 و با دی هم ازمون نپرسی مون رد و بدل نشد، سوالنی بی اگهی کوتاه حرف دیلی خکی سالم و علهی از ریغ

  .میهم وارد خونه شد
  
 تر و ادی زی بود ولی بزرگیخونه . از آشناهاشون اونجا رفته بودمیکی بار به همراه هی لی اون اواادمهی

 داشتن که پر از دار و درخت ی بزرگاطیح. نداشتیتی نگه داشتنش براشون اهمزیانگار تم. نبودزیتم
  . داشتیادی زی حال بازم درختانی با ایچند تا از درخت هاش رو هم قطع کرده بودن ول.بود

  
 دهی کشدیسف) ملحفه (ی مبل هاشون هم مالفه ی همه ی بود و روهی شون پر از اسباب و اثاثخونه
 بود دی سفکیکف خونه شون هم سرام. بودندی سفلیخونه شون غالب بود و اکثر وسا ی تودیرنگ سف.بودن

  . خدا رو شکر تعادلمو حفظ کردمی بود روش سر بخورم ولکیو همون اول کار نزد
  

  ...ارمی بییبرم براتون چا:  هنوز سرپا بود و گفت یزن اسد.می کنار هم نشستنی و دارومن
  

 ی چه اتفاقنی بدحی برامون توضشهیاگه م.می خوری نمیزیما چ. ممنونیلینه خ:  گفت عی هم سرنیدارو
  ... نهای کرد ی کارشهی ممینیافتاده تا بب

  
 یبا نگران.  کنهفی رو تعرهی تا قضمی و منتظر شدمی سکوت کردنیمن و دارو. نشستی اگهی حرف دبدون
 یفکر کنم شما م)... گفت رو به من ...(  دخترمهیمشکل اصل... بدمحی توضی دونم چجورینم: گفت 

  . گربه دارههی که دخترم دیدون
  
  !ه؟ی مشکلش چقایدق...دمشی بله، قبال د-
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  ! زنهیمن متوجه شدم دخترم با گربه ش حرف م:  لحظه مکث کرد و گفت چند
  

 گفت نی داروهیبالخره بعد از چند ثان...نطوری هم همنیدارو.دی به ذهنم نرسی جوابچی که اون لحظه همن
  ...! باشهیبی عجزی کنم چی زنم فکر نمی هم حرف مواری خود ِ من با دنکهیبا توجه به ا...خب: 
  
! دهی زنه اونم بهش جواب میبا گربه ش که حرف م.دیستینه نه ، شما متوجه ن:  جواب داد عی سریلیخ

  ! شنومی اتاق می شبا صداشو از تویبعض
  
  !!کنه؟ ی صحبت می که گربه ش به فارسنهی منظورتون ا-
  

 که شهی می وقتا انقدر رفتارش انسانیبعض.شهی جدا نمگانهی وقت هم از چیه! قای بله ، دق- ی اسدخانوم
 کردم ی فکر ملیاوا!  کنهی که اسم دخترمو زمزمه مدمی بار هم شنهی یحت!  کنم واقعا گربه باشهیشک م

  . موضوع شدهنی پدرش هم متوجه ای شدم ولیاالتیخ
  

  !ست؟یمسرتون خونه ن االن ه- نیدارو
  

  .میری خودش هم اصرار داشت با شما تماس بگینه ول – ی اسدخانوم
  
تا حاال . مطرح باشهنای حرف زدن و ای هی قضنیالبته اگه فقط هم... خطرناک باشهتی کنم وضعی فکر نم-

  !د؟ی جا دور کننی گربه رو از انی کردیسع
  

 قبل از ما میدی خونه دمی برگشتی اما وقتمیلش کرد اطراف ویبله، چند بار تو شهرها – ی اسدخانوم
 فقط گربه هی قضنکهیو ا.می ذاره ازش دورش کنی اصال نمگانهی هم که دایجد! خودشو به خونه رسونده

 آدم هی که میدی من و شوهرم دشیمثال چند شب پ.فتهی مادی خونه زی توبی عجی اواخر اتفاق هانیا.ستین
 عی سرنی همی کنه براتی بخواد دخترمو اذای دزد باشه دی شامیفکر کرد.گانهیقد بلند رفت تو اتاق 

با وجود . اتاق نبودی و گربه ش توگانهی از ری غی کسمی وارد شدی وقتی به اتاقش ولمیخودمونو رسوند
 افتاد که ی اتفاقهی شی اما چند روز پمیشت چون شک دامی خبر کنری جن گمی خواستی اتفاق ها باز هم نمنیا

  .می متخصص خبر بدهی به دیشوهرم گفت هر جور شده با... نگران مون کردیلیخ
  

  !د؟ی شما رو مجبور کرد به من زنگ بزنیچه اتفاق... مشکوکهیادی زهی جا هم قضنیتا هم – نیدارو
  

گفت که . کنهی خوان ببرنش تا با اونا زندگی دخترم بهم گفت که جن ها مشیچند روز پ – ی اسدخانوم
  !؟یاگه ببرنش چ! م؟ی کار کنی چدیحاال با!...ست داره با اونا باشهخودش هم دو

  
  ! نزده؟ی چرا جن ها بهش عالقه دارن حرفنکهی سوال؛ تا حاال در مورد اهیفقط . هستی راههی حتما -
  

  . کنهیفقط گفت که دوست داره با اونا زندگ. مورد نگفتهنی در ایزینه، چ...نه:  فکر کرد و گفت یکم
  
   متخصص؟هیخب، نظرت چ:  نگاه کردم و آروم گفتم نی داروبه
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  .میستی مسلمون طرف نیمطمئنا با جن ها – نیدارو

  
  !ستی نی جالبی دهیاحتماال کشتن گربه هه هم ا... مشخصهنکهی ا-
  

 دیفکر کنم با! من که دوست ندارم تو دادگاه جن ها محاکمه بشم، اونم از نوع کافرش! نه ، اصال – نیدارو
  .میری گی تو کمک مقی رفای یاگرم نشد از حام.میا کار کنبا دع

  
  ! فرض که قبل از کشته شدنمون خودشونو برسونننی البته با اه،ی فکر خوب-
  

  .می بکنی کارهی دختره رو ببرن نکهی تا قبل از ادیبه هر حال با – نیدارو
  
  ! دجانه خوبه؟یبه نظرت حرز اب. موافقم-
  

  ... بندازمی نگاههیم بذار من به کتاب – نیدارو
  
  . اورد و شروع کرد به ورق زدنرونی کتاب کهنه و بدون جلد رو بهی فشی داخل کاز
  

 اومد داخل و تا چشمش به من و ی که مشخص بود تا اون موقع خونه نبوده از در ورودگانهی لحظه نیهم
  ! تو خونه؟ی اند اوردی کنایا:  به مادرش گفت تی افتاد با عصباننیدارو

  
  !ی کردیدوستامو عصبان:  مامان ِ اومد جواب بده ، دوباره با همون لحن گفت تا
  
  . به ما گفت و دنبالش رفتیدیمادر ِ هم ببخش. اتاقهی ی فورا رفت توو
  

  . ما ناراحت شددنیفکر کنم از د:  به من نگاه کرد و گفت ی با خونسردنیدارو
  
  ! نه بابا-
  

  !م؟ی برای می بمونم؟ی کار کنیاالن چ – نیدارو
  
  !؟ی کرددای پی به درد بخوریدعا. میری مدی مامان ِ برگرده ، اگه گفت برسای وا-
  

  . هاستتی جور موقعنیخوراک ا... دونه هستهیآره  – نیدارو
  
  !...گه؟ی حله دمی اگه بخونیعنی -
  

  . دارهی خب به شانس هم بستگی داده ولحی توضینجوریکتاب که ا – نیدارو
  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

582

  ؟ی به ارث بردیاز حام کتابو نی ا-
  

  . به ارث بردمینه ، از ننه بزرگ حام – نیدارو
  

 دعاهه نی که ایاگه مطمئن:  گفتم نیرو به دارو.شدی مدهی و مادرش از اتاق شنگانهی جر و بحث یصدا
  . کارشی برگردن مشکل حل شد رفت پنکهی تا قبل ِ ادیشا...  به خوندنمی شروع کنای ، برگذارهیتاث
  

  ! من بخونم؟ای ی خونیتو م.ستی نیباشه ، فکر بد:  کم فکر کرد و گفت هی نیدارو
  
  ... کرده باشمی کارهی بده من بخونم که حداقل منم -
  

 بتونم تمرکز کنم و کلمات رو بدون اشتباه بخونم از جام بلند شدم و رو به نکهی ایبرا. رو بهم دادکتاب
 یکتاب رو جلوم گرفتم و رو. ممکنه حواسم پرت بشهنی کردم کنار دارویاحساس م. نشستمنی دارویرو

با .ک تر کردمی کتاب رو به صورتم نزدنی همی کمرنگ بودن برایلیخطوطش خ.متن دعا تمرکز کردم
  . آهسته شروع کردم به خوندنیصدا

  
حواسم جمع .گنی می بدم چصی تونستم تشخی و مادرش رو بشنوم اما نمگانهی ی تونستم صدای مهمچنان
هنوز دو سه خط از دعا رو نخونده بودم . کردم کلمات رو بدون اشتباه ادا کنمی می ِ دعا بود و سعخوندن
 گنده ی بخارهی نارانگار ک.رهی بدنم باالتر می کردم هر لحظه دمایحس م. احساس گرما کردمدایکه شد

 ی میدارن سع دونستم جن ها یم. بشهجادی ای خوندنم وقفه ایاحساس گرما باعث شد تو.نشسته بودم
  . کم پشتم گرم بودهی نی بار با وجود دارونی ایول.فتهی اتفاق منی اشهیهم...رنی خوندنم رو بگیکنن جلو

  
اولش فکر . خوندن رو متوقف کردمعیسر. کتابی صفحه ی قطره خون افتاد روهی دمی که گذشت دیکم

 یزیرم نگاه کردم، اونجا هم چ سیبه باال. نبودی اما خوندمی به دماغم کشیدست.کردم خون دماغ شدم
  . صفحهی افتاد روگهی قطره خون دهی که دوباره به کتاب نگاه کردم نیهم.نبود

  
  !؟ی خونی شد، چرا نمیچ:  گفت نیدارو

  
 یی خونه افتاد، جای چشمم به گوشه هوی نگاه کردم تا جوابشو بدم که نی شده بودم، به داروجی گیحساب

 ی به نظر می عصبانیلیخ. بودسادهی زشت وای با صورتیکلیمرد قد بلند ه هی نداشت دی بهش دنیکه دارو
 نیدارو.ردارم تونستم ازش چشم بینم!  سرخ شدنتی کردم چشمام از عصبانی که حس می جورد،یرس

تجربه ثابت :  گفت رهی کرد کتاب رو ازم بگی می که سعیمتوجه موضوع شد و فورا اومد کنارم و در حال
  !ی دعا بخوندی نباگهی مواقع د جورنیکرده تو ا

  
 دونستم خوندن ِ دعا ی بودم و میطی شرانی هم تو همچگهی بار دهی. خواستم ادامه بدمی من میول

  . ول کنممهیدوست نداشتم ترس باعث بشه کارو نصفه و ن.موثره
  
  .باور کن، من قبال هم تجربه کردم. خوان بترسونن مونی نه ، فقط م-
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آخرش هم به زور تونستم کتابو ازش . کردی مقاومت منی دارودمی کشی خودم م کتابو به سمتی چهر
  .رمیبگ
  

  !هیعجب خر:  هم با حرص گفت نیدارو
  

  . افتادنی زمی شد و رودهی محکم از دستم کشهوی کتاب رو باز نکرده بودم که هنوز
  

  !فتهی می اتفاقنی دونستم همچیم:  فورا گفت نیدارو
  

 ی خبرافهی از اون مرد بد قگهی خونه انداختم، دی به گوشه ینگاه. نهایدارم  بودم کتاب رو برمونده
  . معلوم نبود صدا از کجاستی ولدیچی پشهی شکسته شدن شی لحظه تو کل خونه صدانیهم.نبود

  
  ! بود؟ی چیصدا : دی پرسیمادرش با نگران. اومدنرونی و مادرش هم از اتاق بگانهی اون صدا با
  

  .می کنی ، ما حلش مدی تو اتاق بمونقهیشما چند دق. ستی نیان نگریجا – نیدارو
  
  !دی دونی خودتون مگهید...رنی که من نخوام اونا نمی تا وقتدی هم بکنیهر کار:  گفت ی با خونسردگانهی
  

 نکهیبعد از ا!  بودی اعصاب خردکنی زدم، واقعا بچه ی فصل کتک بهش مهی مامانش بودم ی من به جااگه
  !؟ی حلش کنی خوای میحاال چجور:  گفتم نیتاق به دارو ایرفتن تو

  
  . پروندمیزی چهی ینجوری دونم، همینم – نیدارو

  
  !؟یچاقو دار:  اورد و گفت رونی چاقو بهی بشی جاز
  
  !؟ی با چاقو بهشون ضربه بزنی خوای آره، م-
  

  ! کنم؟ دماغم و نگاهشونی کنن شصتمو بکنم توی بهم حمله می وقتیتوقع دار – نیدارو
  
  !هیمنطق... نه خب-
  

 ی بار به نظر منیا.دیچی خونه پی توشهی شکستن شی اوردم دوباره صدارونی ببمی که چاقو رو از جنیهم
 یکم.فک کنم از آشپزخونه بود:  موضوع شد و گفت نی هم متوجه انیدارو. صدا از آشپزخونه باشهدیرس

  .ستی نیخبر...نه: داخت و گفت  انیبه آشپزخونه نگاه.عقب رفت و از من فاصله گرفت
  

 یچاقو رو محکم تو.شهی مکی داره بهم نزدیزی چهی کردم یحس م. کردمیدی شدی احساس گرمادوباره
 یزی به من نگاه کرد و خواست چنیدارو!  بدون سالح بمونمطی اون شرایدستم گرفتم، دوست نداشتم تو

 کرد ی سعال حنیاما با ا...نمیتو چهره ش بب تونستم یترس و تعجب رو م. حرفشو قورت دادهویبگه که 
  ...ی خوام نگرانت کنم ها، ولینم: خونسرد باشه و گفت 
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  ! نفر پشت سرمه، آره؟هی:  گفتم دی شک و تردبا
  

 بود، پشتم سادهی خونه وای که گوشه ی و زشتیکلی همون مرد هدمی و ددمی به عقب چرخعیسر
 یپوستش مثل دود خاکستر!  متر از من بلندتر بودهی حداقل قدش. کم بودیلیفاصله ش باهام خ.ستادهیا

  !فتادمی احتماال از ترس پس مشدمی مرهی بهش خی اگه همونطورزد،ی تو چهره ش موج متیعصبان.رنگ بود
  

به .دمی رو از پشت سرم شننی داروادی فری صداهوی عقب رفتم که یکم. کردم به ترسم مسلط باشمیسع
 شد و در آشپزخونه هم دهی به آشپزخونه کشی قویروی نی لهی به وسهی ثانهیض  در عردمیسمتش برگشتم د

  .محکم پشت سرش بسته شد

  
 کمک نی لحظه کامال اون مرد زشت رو فراموش کردم و به طرف در آشپزخونه رفتم تا به دارواون
هر چقدر .شدی نمدهی شننی از دارویی صداچیه.چند بار با لگد به در ضربه زدم اما نتونستم بازش کنم.کنم

 هیدر .دمی کوبدر شده بودم که با تمام توان خودمو به یانقدر عصبان. دادی کردم جواب نمیهم صداش م
 باز ی پشت در بود که جلویزی چهیانگار . به حالت اولش برگشت و بسته شدعی سریلیکم باز شد اما خ

  . گرفتیشدنش رو م
  

 هی که نیهم. و اون دعا رو تا آخر بخونمنیرم سراغ کتاب دارو بود که بنی ادی که به ذهنم رسیزی چتنها
 ی که تعادلمو از دست دادم و روی جورد،ی نفر مچ پامو محکم گرفت و کشهیقدم به سمت کتاب برداشتم 

 نفر با دست مچ هی ردم بعد دوباره حس کهی ثانهی لحظه تماس دستش قطع شد اما هی یبرا. افتادمنیزم
 فکر چاقو نیبا ا. با چاقو بهش ضربه بزنمدی به ذهنم رسی ولدمی دی اون شخص رو نمهنکیبا ا.پامو گرفت

 ی من رودنی کنم ، اون فرد شروع به کشکشی که خواستم به پام نزدنی دستم چرخوندم اما همیرو تو
  . هم چاقو از دستم افتادنی همیرا بودن، بنی زمی بود که فقط دستام رویحالتم طور. کردنیزم
  

 ی به ذهنم نمیچی هگهید. خونه ولم کردی گوشه هی و بالخره دی طول نکششتری بهی چند ثانتیضع واون
  !ی دونستم چجوری نمی ولم،ی و از اونجا بررونی رو از آشپزخونه بکشم بنیفقط دوست داشتم دارو.دیرس

  
به .  شدهدهیب کردم استخونش کویاحساس م. داغ بود و تا اون لحظه متوجه درد مچ پام نشده بودمبدنم

 بردارم و بعد برم سر وقت نی زمی کردم اول چاقومو از روی فکر منیزور سر جام نشستم و داشتم به ا
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 رو یریکل مس.دا کنمی و چاقومو پنمی رو خوب ببنی زمی تونستم روی کم بود و نمیلینور خونه خ.نیدارو
  .نمیرو بب شده بودم رو از نظر گذروندم و تونستم چاقو دهی کشنی زمیکه رو

  
 آهسته یبا قدم ها.دمی خودم دی چند متری در فاصله ،ییرای رو اون طرف پذگانهی ی لحظه گربه نیهم

 و بینور عج.نمی ببی چند متری تونستم از فاصله ی سبز و براقش رو میچشما.شدی مکیداشت بهم نزد
 مشکوک یلیحالتش خ!  کنهی داره بهم نگاه می آدم عصبانهی کردم یحس م. چشماش بودی تویترسناک

 اون نور ِ کم ِ ی گربه هه تودمیهنوز فرصت نکرده بودم برم سمت چاقوم که د.هیی خبراهی دونستم یم...بود
  ! بور شدی مرد قد بلند با موهاهی به لیخونه تبد

  
ع تا اون موق!  از ذهنم عبور نکردی فکرچی ههی شوکه شده بودم که تا چند ثانی اون صحنه به قدردنی دبا

 یلیخ.شدی تر مکیاون مرد هر لحظه بهم نزد. کار کنمی چدی دونستم باینم. بودمدهی ندیزی چنیهمچ
 نشد سر فرصت یحت...دمی چسبواری و به ددمی خودمو عقب کشی کمیبا دستپاچگ. کردی حرکت معیسر

  . بکنمی کارنی تونستم همچی دونم می مدی پام بعتیهر چند با اون وضع.سمیجام وا
  
 لب شروع کردم به خوندن ریز. کنارم نشستهنی خشمگی اون مرد با چهره ادمیچشم به هم زدن د هی تو
 یدرد. بلندش به پهلوم چنگ زدی شد و با ناخن های که بلد بودم اما اون مرد بدتر عصبانیی از دعاهایکی

 ضربه کل هیر با همون انگا!  نتونستم داد بزنمی دعا رو بخونم، حتی هی باعث شد نتونم بقدیچیکه تو بدنم پ
 بعد دوباره پنجه هاش ی بشه و ولم کنه اما لحظه ای زخم راضهی نی بودم به همدواریام. مو گرفتیانرژ

 بود از درد کی نزددشی کشرونی بی تنم فرو رفتن و وقتی بار ناخن هاش کامال تونی اد،ی بدم کشیرو رو
  . بشمهوشیب

  
 یی بالنی همچنی بودم سر دارودواریام.دمی دراز کشنی زمی رواری اختی و بنمی تونستم بشی نمگهید
 جن هی ی عصبانی خواستم موقع مردن چهره یچشمامو بسته بودم ، نم!  دردناک بودیلیخ... باشهومدهین

 بدنم فرو ی هاشو توههر لحظه منتظر بودم دوباره پنج!  کنهی پارم مکهی که داره با ناخن هاش تنمیرو بب
 هاموس و دمیبه زور چشمامو باز کردم و د. رفته باشهدیاولش فکر کردم شا.فتادی نیفاق اتنیکنه اما همچن

 اون نی همی درشت تر بود برایلی اون جن ِ خکلیه. زننی رو مگهی شدن و دارن همدری با جن ِ درگیحام
  .ارنی بود که جلوش کم ننیلحظه تنها آرزوم ا

  
 زخم پهلوم گذاشتم و بهش یدستمو رو. فکر کنمی اگهی دزیچ داد به ی بود و اجازه نمدهی امونم رو بردرد

 کردم ی حس مینجوری زخمم گذاشتم، ایدوباره دستمو رو. قرمز شدکهی تهیکف دستم ...نگاه کردم
 گهی که دیی جاا شدم، تی رمق تر می گذشت بی میهر چ... هر چند احساسم اشتباه بودشه،یدردش کمتر م

  . نگه دارم تونستم چشمامو بازیبه زور م
  

 دمیچشمامو که باز کردم د. آروم به صورتم خوردیفی کارم تمومه که جسم لطشدمی کم داشتم مطمئن مکم
 یم.فراموش کرده بودم دستاش چقدر نرم اند. زنهیهاموس کنارم نشسته و داره با دست به صورتم م

الم راحت ی خیی جوراهی ستی اون اطراف نی حامدمی دی وقتی ازش بپرسم ولنیخواستم در مورد دارو
  .نیشد که رفته سر وقت دارو
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 نجا،یاول از ا:  کرد گفت ی بلند منی زمی که داشت منو از روی سرم گذاشت در حالری دستشو زهاموس
  . کنمی به حال زخم هات می فکرهیبعد 

  
  !... جنِ خدا رو شکر کردم که هاموسیاون لحظه کل.می خودم بودی اتاق خواب خونه ی بعد توهی ثانهی
  

 نگاه بهش هیحاال بذار ...خب:  داد و گفت رونینفسشو ب. گذاشت و خودش هم کنارم نشستنی زممنو
  ...بندازم

  
  . تونم خوبش کنمیخوشبختانه خودم م: فورا گفت . زخم برداشت و بهش نگاه کردی از رودستمو

  
 زخم هامو مداوا یاشتم اونجوراصال دوست ند. هاموس افتادمیی در مورد توانانی داروی حرفاادی آن هی

  !مارستانی بمیتو رو خدا بر...نه نه:  که بود گفتم یبا هر ضرب و زور. دادیفکرش هم عذابم م! کنه
  

 که من دوست ییاز اونجا:  کرد گفت ی باز مراهنموی پی داشت دکمه های که با خونسردی در حالهاموس
  .مارستانی نبرمت بدمی محی ترجیریندارم بم

  
  ...میری بمدمی محی ترج-
  

  .یشی خب در عوض خوب می خرده درد داره، ولهی بهت بگم که دی شروع کنم بانکهیقبل از ا – هاموس
  

 کرد و آب کیسرشو به زخمم نزد. من دست به کار شدی بدون توجه به مخالفت و آه و ناله هاهاموس
! ستی کردم نی که فکر میزی بود که اون چی شکرش باقی جایچندش آور بود ول...ختیدهنشو روش ر

 داشت و یسوزش وحشتناک! زنی ری مدی که آب دهنش به زخمم خورد احساس کردم دارن روش اسنیهم
 حالت من نیهاموس هم اصال به ا. تونستم داد بزنمی نمی حتگهی که دییتا جا.شدی مدتری لحظه هم شدهر

 نتونستم طاقت گهی که گذشت دهیثانچند . دادی رحمانه داشت به کارش ادامه می کرد و بی نمیتوجه
  . شدمهوشی و از درد بارمیب

  
 یمثل دفعه ... تحمل باشهرقابلی نبود که غیدردش جور. که حس کردم درد پهلوهام بودیزی چنیاول

  .... .دمی شنی سرم می حرف زدن سورن و مسعود رو باالیچشمام هنوز بسته بودن و صدا. نبوددیآخر شد
  

 دو سال انقدر از دست یکی نیمن تو ا:  گفت ی داشت به سورن مد،ی رسیبه نظر نم ی مسعود عصبانیصدا
 شمیآخرشم مجبور م)... ادامه دادیزیدآمیبا لحن تهد.... ( شنی مدی حرص خوردم که موهام دارن سفنیا

  !اول بهرادو بکشم، بعدم خودمو
  

 جفت مونو ندهیماال تا چند روز ِ آاحت. کشهینگران نباش، کار به اونجاها نم:  گفت یالی خی با بسورن
  !میشی خالص میعی به طور طبدهیسکته م

  
 خبرشون یمونده بودم ک. شدنی کردم کاش باخبر نمیآرزو م. عذاب وجدان گرفتمی حرفاشون کلنی ابا

  ! ...کرده بود
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ق  تخت اتایرو...چشمامو باز کردم.نمی نکردم سر جام بشی هم سعنی همی برام سخت بود برانشستن

 دونم چرا سردرد داشتم، ینم.مسعود سمت چپم نشسته بود و سورن هم سمت راست.خواب خودم بودم
 نمسعود و سور. سرم بذارمیدردش باعث شد ناخودآگاه دستمو رو!  بودندهی سرم چماق کوبیانگار تو

  .متوجه ام شدن
  
 خشمش رو کنترل کنه بهم  کردی می سعیاما در حال. بودی کردم مسعود عصبانی که فکر میزی خالف چبر

  !؟ی ِ من بشی باعث ِ ناراحتی داری که برمیبهراد، واقعا الزمه تو هر قدم: گفت 
  
 تو ی جواب با مضمون عذرخواههی عیسر...مسعود هم ظاهرا منتظر جواب بود!  بگمی چدی دونستم باینم

 بگم مسعود جلومو یزیلند شم و چ بخوام بنکهی و بگم اما قبل از انمیذهنم آماده کردم، خواستم سر جام بش
  !خفه شو، بتمرگ: گرفت و با توپ و تشر گفت 

  
 یزیسورن بهم اشاره کرد که چ! دمی نترسهی از اون جن گربه ادم،ی لحظه اونقدر که از مسعود ترساون
  !معذبم...یی جوراهیآخه ...نم؟ی بششهیم:  و گفتم وردمی ساکت بودم اما طاقت نهیچند ثان.نگم

  
 نیمن نصف عمرم به تر و خشک کردن ا!  شدهیحاال واسه ما خجالت: با حرص به سورن گفت  مسعود
  !گذشت

  
  !ی خواد خجالت بکشی نمم،ی عوض کردرهنتوی ما دو تا پشی ربع پهی نیهم:  رو به من گفت بعد

  
  !کال دلم شاد شد. رو فراموش کردمزای چنی خوردن مسعود بامزه بود باعث شد خجالت و احرص

  
 هست ، زخمت هم انگار ی و کوفتگی خونمردگی بدنت جای بود، روی ِ خونی خونرهنتیبهراد، پ – رنسو

 ری دو ساعت اخنی ایچون من تو!  سرت اومده؟یی چه بالقای دقی بگشهیم! با چسب دوقلو به هم چسبوندن
  !کر کردم انقدر فشنی مدیبه قول مسعود موهام دارن سف!! دمی نرسی اجهی فکر کردم به نتیهر چ

  
حس . سرم اومدهیی بالنی همچی دونستن سر ِ چه کاریاما احتماال م... نهای راستشو بگم دی دونستم باینم

  ... کم خشونتش رو کمتر کنمهی ماجرا حی توضی برادیکردم با
  
  ! شما رو خبر کرد؟ی کدی بگشهی جواب بدم منکهی قبل از ا-
  

  .ی حامدت،ی جدقی رفاروی نیا – سورن
  
  ! نگفت ؟یزی به شما چنیمورد دارو در -
  

  .ی چپه شددمی هم فهمعیسر...  توی خونه امیبه من فقط گفت ب – سورن
  

  .سورن بهم خبر داد... شناسمی رو نمیگی که میینایمنم که اصال ا – مسعود
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  . زنگ بهش بزنمهی دیبا... بابای ا-
  

   رفته؟ادتی رو یزی چهی ی کنیفکر نم – سورن
  
  ؟یچ... نه-
  
  .ی به من بدی جوابهیقرار بود  – ورنس
  
 ی رو جلونی گشتم که داروی من داشتم از سر کار برم،ی دونیخب م.گمیباشه، االن م.یگی آهان، اونو م-

 که یموقع.منم ازش خواستم باهاش برم.یری واسه جن گهی همسای خواد بره خونه یبهم گفت م.دمیدر د
 داد و افتادم هل منو از پشت یزی چهی ، می خوندی دعا م خونه شونی دادن جن های واسه فرارمیداشت

 ی ادامه انیدر جر. خوندمی داشتم دعا میی بگم که من تنهانمیالبته ا. که جلوم بودی اشهی شزی میرو
 بوده قی کنم زخم هام عمی در کل فکر نمیول. بپرسمنی از دارودیبا...ستمیماجرا و خوب شدن زخم ها ن

  .باشن
  
حق هم داشتن، خودمم . منو متوجه نشدنی از حرفایچی بود که انگار هیعود و سورن جور مسی هاافهیق

  ! گفتمی چدمینفهم
  

  ! شدی چدمیمن که نفهم:  گفت ی خنثی با حالتسورن
  

  .نطوریمنم هم – مسعود
  
  ! بگم؟گهی بار دهی دی خوای م-
  

  !یرار کن خواد اون مزخرفاتو دوباره تکینه نه نم:  گفت ی حوصلگی با بمسعود
  
  ... خب خدا رو شکر-
  

انگار هاموس موقع . تو پهلوهامهزی جسم تهی کردم ی حس می سخت نبود ولادیز.نمی کردم سر جام بشیسع
  . تا کامال خوب شمدی کشی کم طول مهی!  رو اون تو جا گذاشته بودیزی چهیخوب کردنشون 

  
  ... کنمین باز مم: سورن گفت . نشستم زنگ خونه به صدا دراومدنکهی محض ابه
  

 ی خوایم: گفتم . یهم خسته بود هم عصبان.به مسعود نگاه کردم. رفت تا درو باز کنهرونی از اتاق بعیسر
  . مونهی منجایتو برو خونه استراحت کن، سورن ا

  
  ! بود؟ی کیحام : دی مشکوک پرسی بدون توجه به حرف من با حالتمسعود
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  . از دوستامهیکی:  کم فکر کردم هی
  
  !؟ی هم داری اگهی از سورن دوست دریمگه به غ!!  از دوستات؟یک ی– سعودم
  
  .می تازه با هم آشنا شد-
  

 زنه و ی خودش کمکت کنه به ما زنگ منکهی ای که به جاهی چه جور دوستنیاونوقت ا! یبه سالمت – مسعود
  !شه؟ی هم نمیآفتاب

  
 کنن، احتماال منو تا خونه اورده ی میبا هم زندگ دوست ِ اونه، نیدارو!  با من بود؟نی گفتم داروادتهی -
  . به خاطر اون نتونسته بمونه و کمکم کنهیول

  
منم . رفترونیمسعود بلند شد و از اتاق ب.شدی مدهی شنییرای از پذگهی نفر دهی حرف زدن سورن و یصدا

اشتم که باعث بشه  ندی کم برام سخت بود اما خب درد آنچنانهی سادنیوا.هی کنمیکنجکاو شده بودم بب
موقع راه رفتن . شدمپام تازه متوجه درد مچ سادمی سرپا وایوقت. باهاش کنار اومدشدیم...نتونم راه برم

  . نبوددی شدادی کرد اما خوشبختانه زی متمی کم اذهی
  

داشت با .نطوریچشم چپش هم هم... شده بودیچیسرش باندپ. اومدهنی دارودمی و دییرای پذی تورفتم
  ! رو با خصومت گرفته بودنی شک داشت و دست داروزیمسعود انگار هنوز به همه چ... دادیست ممسعود د

  
 فی مسعود و سورن تعری ماجرا رو براازی تا پری رو لو بده و مجبور بشم سهی قضنی بودم که دارونی انگران

خوب شد : گفتم ... تا هم اونو از دست مسعود نجات هم، هم خودموششی رفتم پعی سرنی همیبرا. کنم
 سر دمی نفهمگهی دزیم یآخه من که افتادم رو)...رو به مسعود و سورن گفتم ...(نگرانت بودم! یاومد
  . اومدی چنیدارو

  
 که واسه من افتاده ی راجع به اتفاقیزی مطلبو گرفت و چعی سرنیخوشبختانه دارو...می هم دست دادبا

  .نگفت
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 حرف ی تلفنی نتوندی بهم جواب نداد ، حدس زدم شایست حساب دری ولدمی حالتو پرسیاز حام – نیدارو
  . و حالتو از بچه ها بپرسمامی گفتم ب،یبزن
  
  .ی ممنون که اومد-
  

 ی که روی نفره اهی مبل ی من بود اما رفت و روکی نزدنکهیسورن هم با ا. و مسعود کنار هم نشستننیدارو
  . رو نداشتیچی هیگار حال و حوصله  بود که انیکال چهره ش جور... من بود نشستیبه رو

  
  !اوضاع چشمت رو به راهه؟ : دمی پرسنی دارواز
  

 چشمم کال یدیاالن سف. که به سرم خورده باعث باشه چشمم کبود بشهیضربه ا.ستیآره، بد ن – نیدارو
  )دیخند!...(دی کنی وحشت مدینی شده، اگه بباهیس
  
  !گه؟ی دشهی خوب م-
  

  . کشهید روز طول م چنهیآره، فقط  – نیدارو
  

  . سکوت برقرار شدهی ثانچند
  

  ...ارمی بییمن برم چند تا چا : گفتم
  

  . ازت بپرسمی حالهیفقط اومدم .رمی مگهی دقهی من چند دقن،ینه بش:  گفت عی سرنیدارو
  

مسعود هم .سورن که مشخص بود حال و حوصله نداره. نشستم و باز هم سکوت حاکم شددوباره
  ! شدمونی از اومدنش پشچارهی بنیفکر کنم دارو. هم بودی تفاوت که عصباننیبا ا...نطوریهم
  

  ...می نشدیما به هم معرف:  به مسعود اشاره کرد و رو به من گفت نی داروهی از چند ثانبعد
  
  .مسعود ، عمو مه.فراموش کردم... آهان آره-
  

  !!؟یجد:  با تعجب گفت نیدارو
  

 ی هاهی تو ماهیزی چهی من یعمو! ی داری جوونیعجب عمو: د و گفت  مبل زی دو سه تا تق به دسته بعد
  . خوبهیلیمعلومه رابطه تون با هم خ...بابامه

  
 ی و اعصابشو خرد مشمی باعث دردسرش مشهی منو داره، هر چند من همی هواشهیمسعود هم.یلی آره ، خ-

  .کنم
  

  !یی فرمای میشکسته بند:  گفت ی خنثی و با حالتدی کشیقی نفس عممسعود
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من که به شخصه از عمو م . داشته باشهینجوری ای عموهی خوبه آدم یلیخ:  و گفت دی خندنیدارو

 مثه خر کتکش میاری برشی گری مالی تو کوچه پس کوچه هامی شب برهی میختی برنامه ریبا حام.متنفرم
  ! کنمی چند سالو روش خالنی ای خوام عقده های ، ممیبزن
  
  !؟یگی می جد-
  

  .هی بابت ها دوست خوبنیاز ا. ستهی کارا پانی واسه ایحام! آره – نیدارو
  

  ! کنن؟ی می زندگنجای خودت ایخانواده  – سورن
  

  ...رنینه مال – نیدارو
  

  !حتما دور بودن از خانواده سخته ، نه؟ – سورن
  

  .ی مثه من تو خونه منفور باشینه وقت:  مسعود رو باال زد و گفت ی با دست موهانیدارو
  
  !می درد مشترک دارهی فکر کنم من و تو -
  

 مثه من تو خانواده یچکیباور کن ه:  گفت زی آمهی داره کنای که معلوم بود از خانواده ش دل پرنیدارو
  . شده باشنبتمی چند ماه متوجه غنی ای کنم توی که فک نمیجور! ستیمحبوب ن

  
 ِ حرف زدن هم نیح.می شدهی قضنی متوجه ا کرد که همه مونی ادا می جمالت رو با ناراحتنی ایطور

 دونست که ینم!  بودیواقعا حرکت خطرناک...زدی رفت و موهاشو باال می مسعود ور میهمش با موها
  !... کنهی می بازریداره با دم ش

  
  . باهاش کنار اومددیبا... دارنی مشکالتنیاکثرا با خانواده شون همچ – سورن

  
  . باهاش کنار اومدمیقیطر هیآره خب، منم به  – نیدارو

  
 شهیم:  گفت ی جدی نکرده بود، طاقتش تموم شد و با لحنی اعتراضنی که تا اون لحظه به دارومسعود

  !؟ی من ور نریانقدر با موها
  

  .ادی بهت مشتری بی احساس کردم اگه موهاتو باال بزند،ی ببخش- نیدارو
  

 به موهام دست نکهیبعدم ا! رهی باالتر نمنی از اگهی کنم دی من باال هست، هر چقدرم سعیموها – مسعود
  ! کنهی اعصابمو خرد می کشیم
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 لهیتی فسهی حموم بودم، با کروزی هم دنیتازه هم! زهیبه خدا دستم تم:  مظلوم گفت ی اافهی با قنیدارو
  ! چرک کردملهیتیف
  
  ... مسعود شدی باعث خنده ی چندش آور بود ولیلی حرفش خنکهی ابا
  

  .هیحرکت اعصاب خردکن!  که دستت نجسهگمینم – مسعود
  

  .دی کنم، ببخشی کارو نمنی اگهیباشه د – نیدارو
  

  ...م؟ی کنی کار میمسعود، بالخره چ:  به مسعود گفت سورن
  

  . مونمیتو برو من م: مسعود گفت .هی متوجه نشدم منظورش چاولش
  

  . مونمی امشب من م،ی هم تو موندشبید.نه تو برو – سورن
  

... دی که اطراف خونه اند فک نکنم الزم باشه بمونیی هاسیبا وجود پل:  گفتم هی چهی متوجه شدم قضیوقت
  .دی کنی متی خودتونو اذدیدار

  
  !یممنون که نظرتو بهمون گفت:  گفتی حوصلگی با بمسعود

  
  !واقعا خدا رو شکر!... "خفه شو، حرف مفت نزن" بهم نگفت نی داروی اوردم جلوشانس

  
 تونم امشب رو ی اگه بهراد قبول کنه من مد،ی شما ظاهرا خسته ای خوام دخالت کنم ولینم – نیدارو

  .... بمونمنجایا
  

اتفاقا .هیآره، فکر خوب:  شب بتونن از شر من خالص شن فورا گفتم هی مسعود و سورن حداقل نکهی ایبرا
  .شمیخوشحال م

  
  ! بشنی جالبی دفاعمی چالق تهی کور و هی کنم ینم زنم اما فکر ی رک حرف مینجوری که ادیببخش – سورن

  
  ! کنه های چشمم کار مهیمن هنوز  – نیدارو

  
 دی دوست داریلیاگه خ. خودتونهلیدر کل م...دیری گی سخت مدی داریلی کنم شماها خی من فکر م-

  !ستی نی حرفدیبمون
  

 نیامشب رو با ا... خسته ست کم کار دارم، سورن هم کههی امشب نکهیباشه، فقط به خاطر ا – مسعود
  !ی چه نخوایچه بخوا.امی از فردا شب خودم می سر کن، اگه زنده مونددتیدوست جد

  
  ... . باشه، قبول-
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 بود تا یفرصت خوب. کردن و رفتنی داغون و خسته ازمون خدافظی هاافهی زود سورن و مسعود با قیلیخ
  ... آشنا بشمنی با داروشتری کم بهی
  
 من نشسته بود و داشت ساالد درست ی جلواپلوی بعد از بار گذاشتن لوبنیدارو.می نشسته بود آشپزخونهیتو
 رو دوست نداره و رونی بی گفت که غذاهانی داروی ولرمی غذا بگرونی خواستم از بیالبته من م!  کردیم
  . نگفتمیزی چگهیمنم از خداخواسته، د... تعارف خودش دست به کار شدیب

  
  .زرهی فری توشهی می سالهی بای تقری که باهاشون غذا درست کردییاهای لوبنی ا-
  

  ؟ی دوست نداراپلویچرا؟ مگه لوب – نیدارو
  
  . غذا درست کردن رو ندارمی حوصله ی دوست دارم ول-
  

  ؟ی کنی می زندگیی تنهایپس چجور! ی هستیعجب آدم تنبل – نیدارو
  
  .شهی خوردن خالصه نمی توزی به هر حال همه چست،ی هم سخت نادیز... خب -
  

 و بودن با دوستاشون دنی از خوردن و خوابری مثل ما به غییمگه آدما. مهمهیلی خیآره ول – نیدارو
  ! دارن؟ی هم تو زندگی اگهی دیخوش

  
 ی چه اتفاقی اسدیتو خونه !....  بدمریی تغی نظرمو راجع به آشپزدیفکر کنم با!... بودی عجب سوال-

  ! شد؟ینجوری سرت ا شد کهیواست افتاد؟ چ
  

 ی لحظه ادمهی.نتی کابیفکر کنم سرم خورد به لبه . اتفاق افتادعی سریلی دونم، خی نمقیدق – نیدارو
 ها دست و پامو قفل یفک کنم لعنت)...دیخند!...(با خودم گفتم کور شدم رفت. شدکیبرخورد همه جا تار
 ی اعصابمو خرد مدمین شی از دور و برم نمیی صدانکهی ایول. تونستم تکون بخورمیکرده بودن، اصال نم

  . دونستم اومدن سر وقت تویم...کرد
  
  ! کردنی پس از قرار معلوم عقده هاشونو رو من خال-
  

  ...یستی داغون نادی کار کردن؟ ظاهرا که زی با تو چیراست – نیدارو
  
  ! پهلوهامیو کرد تو شد، بعدم اومد و پنجه هاشو فرلی جن ِ گردن کلفت تبدهی دختره به ی گربه -
  

  ! آدم؟ای گربه بود هی سوال؛ پنجه هاش شبهیبعد ! عجب:  با تعجب گفت نیدارو
  
  . به آدما بودهیظاهرش شب! گهی آدم د-
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   زن؟ایمرد بود  – نیدارو
  
  . مرد-
  

  ! ستوونهی دختره دنیبدون شک ا – نیدارو
  
  ...!دمی رسجهی نتنی به اشی وقت پیلی آره، من خ-
  

  !حاال زخم هات در چه حالن؟ – نیدارو
  
  .بایتقر... هاموس خوبشون کرد-
  

با !  کارو نکردنی ای کنی که تو فکر میالبته اونجور:  گفتم عیسر...دنی آروم شروع کرد به خندنیدارو
  .آب دهن خوبش کرد

  
  ...گه؟ی زده دسی رسما زخم هاتو لیعنی!  که بدترهنیاه اه، ا – نیدارو

  
  .در واقع برام مهم نبود!  توجه نکردمزای چنیردناک بود که اون لحظه به ا دونم، انقدر دی نم-
  

  خوشگله؟.نمی هاموس رو ببنی خواد ای دلم میلیخ – نیدارو
  
  ؟ی مخشو بزنی خوای ، مهی چ-
  

  . کنمی کارم منیآره اگه پا بده ا : دیخند
  
  .در واقع همزادشه...یدی عمو مه که امشب دنی ِ همی کپ-
  

 در یول. بودمدهی هم نداره چون من که عموت رو ندیالبته تعجب!  بهم نگفته بودی حام؟یدج – نیدارو
  .هیکل ازش خوشم اومد، معلومه آدم رک

  
 فقط ی زنه چون از زبون فارسی حرف می کنم مسعود خارجی وقتا احساس میاصال بعض!  چه جورم-

  !... و بعضا توپ و تشرهاشو بلدهییصراحت و رک گو
  
 به دست هاش ی گذاشت و آبزی می ساالد رو رونیدارو. روشن کردم و شروع کردم به پک زدنرگای سهی

  ! بردارم؟گاری سهی تونم یم:  نشست و گفت نی زمیدوباره اومد کنار من رو.زد
  
  . آره، حتما-
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 ی نفس می خواب تنگی کشم، شب ها توی نمگاریمن معموال س:  من روشن کرد و گفت گاری با سگارشویس
  .رمیگ
  
  ! خب پس نکش-
  

 نکته در مورد تو هست که هی ،ی دونیم! شترهی هم بفشی خواب مردن کی ، اتفاقا توالی خیب – نیدارو
 هی...ی کنی میری جن گعهی شی بهم گفته که تو به خاطر جن هایحام. کردهری فکر منو درگیحساب
  !هی تو چه عالقه شون بنی الی دلدمیاما هر چقدر فکر کردم نفهم. اونا تو رو انتخاب کردنییجورا

  
  ! نگفت؟یزی مورد چنی در ای حام-
  

  ! کار انتخاب کردن؟نی ای چرا تو رو برای بگشهیحاال م. دونستی نمیزینه ، اونم چ – نیدارو
  
 چرا دمی بار که ازش پرسنیاول. به من ندادهی مشخصحی مورد توضنی وقت در اچی هاموس هقتشی حق-

البته من تا ... حرفانی ام و از ای کارو دارم و آدم پاکنی اییم گفت که من توانا بهنیمنو انتخاب کرد
  ! رو باور نکردمزای چنی االن هم انیهم
  

 تونه ی میهر کس! ستی نی ذاتیی توناهی یریجن گ! چونهی جواب خواسته تو رو بپنیفک کنم با ا – نیدارو
  !ادی نمای به دنری ذاتأ جن گچکسی هی بشه ولریجن گ

  
 دونم به خاطر پاک بودنم انتخابم کرده ی هم مدیبع.  فکر کرده بودمنیمنم به ا.یگیراست م... آره-

  ... شهر هستنی ای پاک و خوب توی همه آدم هانیا! باشن
  

 یی در مورد ارواح و کال روح گرای دوست بشم چند سالی با حامنکهی من قبل از ا،ی دونیم – نیدارو
  . کننی رو جذب مگهی هم جنس ها همدگهی وجود داره که میی روح گرا قانون توهی. کردمقیتحق

  
  !؟ی چیعنی نیا... خب-
  

 که به سمتت جذب ی داری وجه اشتراکهی مسلمون ی تو با جن هایعنی! گهی مشخصه دشیمعن – نیدارو
  .شدن

  
  ... کم فکر کردمهی
  
  ! از جنس جن هام؟ منی قانون روحنی طبق ایگی تو میعنی. ستی اصال ممکن ننی نه، ا-
  

  !ی باشهی بهشون شبیقی طرهی به دیآره خب، شا – نیدارو
  
  ! دونم بابا و مامانم هم آدمنی که مییتا جا...ستمیمن مطمئنم که دورگه ن! ؟یقی مثال چه طر-
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  .ی کنم از هاموس بپرسی مشنهادیاما بهت پ...یقی دونم به چه طریمن نم – نیدارو
  
  !چونمی قبل بپینه مثه دفعه ها ممک؟ی اگه جواب نداد چ-
  

 یکیتا به . حساسنیلی که به قسم دادن خنهی ای بدوندی مسلمون بای نکته که درباره جن هاه ی– نیدارو
  .گنی بهت مقتوی حقیاز ائمه قسم شون بد

  
  ! واقعا؟-
  

  .من قبال امتحان کردم.آره، شک نکن – نیدارو
  
  ... حتما ازت بپرسمدیده، با کرری وقته ذهنمو درگیلی سوال هست که خهی -
  

  ..بگو – نیدارو
  
   درسته؟ن،ی کندای قاتل ِ رو پاروی نی ای هاگاهی از مخفیکی نی قبال تونستی تو و حام-
  

  چطور؟.می کنداشی پمی تونستری خرده دهیالبته ...آره خب – نیدارو
  
 می با کمک هاموس تونستدیشا! د؟ی کنی کارو نمنی بعدم چرا دوباره اد؟ی کارو بکننی انی تونستی چجور-

  !می رو بکنهیقال قض
  

  ...دنی کشرونی قاتله بی تو از لونه ی شخصلی بهت گفته که چند تا از وساسیحتما پل – نیدارو
  
  ... آره-
  

 خواهر من هم لی متوجه شدم که چند تا از وسای با کمک حامی مدتهی من بعد ،ی دونیخب م – نیدارو
 داد، شب ی خونه ش راه نمی چون بابام منو تودمی زحمت کشی موضوع کلنی ادنی فهمیالبته برا...برده

 چند تا دمینکه فهمی خالصه ام،یبگذر... گشتمی برد خونه مون و اتاق خواهرمو می میواشکی منو یها حام
 ای مثه انگشتر ی الهی وسقی بهم گفت از طریحام.ستی از انگشترهاش نیکی خواهرم از جمله لیاز وسا

 که میدی به اونجا رسی اما متاسفانه وقتمیما هم ردشو گرفت. رد طرفو گرفتشهی مینی چننی ایِ فلزیزایچ
  . طرف رفته بودگهید
  
 ردشو گرفت؟ بعد چطور شهی مزای چنی انگشتر و اقیچطور از طر!  رو متوجه نشدمیزی چهی قای من دق-

  ! کارو کرد؟نی اشهیاالن نم
  

 نفر باشه، فکر و احساس صاحبش رو هی همراه ی مدت طوالنهیشتر اگه  مثل انگییزای چن،یبب – نیدارو
 دادم، با استفاده از اون تونست اون ی خواهرمو به حامی از انگشترهایکیمن . دارهی خودش نگه میتو
 تونن اون یم... کنهی آهنربا عمل مای ابی ردهی جن ها مثل یدر واقع برا. کنهدای انگشتر رو هم پیکی
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 گهی که قاتل دنهی به خاطر امی کنداشی پمی تونی االن نمنکهیاما ا. کنندای که باشه پای دنیجاجسم رو هر 
  .همه رو همونجا ول کرده و رفته... رو با خودش ندارهلیاون وسا

  
 کنن بهم ی از روح آدمو به خودشون جذب مکهی تهی فلزات نکهیمهرآب در مورد ا... . االن متوجه شدم-

  ! خوره؟ی ما به چه دردش می شخصلی وسابه نظرت.گفته بود
  

:  کرد گفت ی خاموشش میگاریرسی زی که داشت توی زد و در حالگارشی پک رو به سنی آخرنیدارو
مثال اگه تو آدم ... دارنی که قراره بکشتشون چه احساسیی تونه بفهمه کسای که منهی کاربردش انیمهمتر
  . تونه بفهمهی بار لمس انگشترت مهین با  وجودت پر از تنفر باشه، اوای ی باشیمهربون

  
 اتاق ی خواستم برم تویالبته خودم م. انداختمییرای پذیرختخواب جفت مونو تو... شب بودازدهی ساعت

 نداره و یهال هم که کال بخار!  کنمی مدای پیواری نسبت به کمد دی هر روز حس بدتریخواب بخوام ول
  !شمی نمداری بگهیاگه اونجا بخوام احتماال د

  
 حرکت اعصاب خردکن و کهی گوشم نشسته بود و داشت اون تخی هم بنی بودم، دارودهی جام دراز کشسر

  ! رفتیداشت با موهام ور م...دادی من انجام میوحشتاکش رو رو
  
  !؟ی کنی بازهی بقی با موهای تو عادت دار-
  

 که دهی می حالکی کنم، ی میاغم باز دمی با موهاستی نشمی پیشب ها هم که کس...آره، معموال – نیدارو
  )دیخند! (نگو

  
  !ه؟ی اسمت چی معنن،ی دارو-
  

  . درختیعنیدار ... کنهی که به درخت نگاه می کسیعن ی– نیدارو
  
  ! اسم رو روت گذاشت؟نی ایک. بودمدهی نشنی اسمنی باهات آشنا بشم همچنکهیتا قبل از ا... جالبه-
  

  . بودنیکه در حقم کرد هم یدیتنها کار مف...بابام – نیدارو
  
  ! سوال ازت بپرسم؟هی -
  

  .بپرس – نیدارو
  
  . بزن تو دهنمی جواب نده، اگرم کال باهاش حال نکردی اگه دوست نداشت-
  

  .بپرس. ندارمی کلنگی اخالقانینه بابا، من از ا : دیخند
  
  !؟ی پدرت رفتی چرا از خونه -
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 نی از اشتری دادم نذارم بحیترج. کردی مرونمی خودش بی رفتم احتماال بزودیاگه نم:  کم فکر کرد هی

  ؟ی کنی نمیتو چرا با پدر و مادرت زندگ... خرد بشهتمیشخص
  
 ی هم که از خونه رفتم برایوقت. نسبت بهم ندارنی حسچی مطمئن بودم که بابا و مامانم هیی جوراهی من -

  . نکردنیبرگردوندنم اصرار
  

من که شک ندارم هر .  نداشتنیش بابا و مامان منم نسبت بهم حس تو خوبه، کاتیباز وضع – نیدارو
  !دوشون ازم متنفرن

  
  !یری گی سخت می داردیشا... نباشهینجوری ادمی حاال شا-
  

  .بعضا جاها هم با رفتارشون بهم فهموندن... چون بهم گفتنرمی گینه سخت نم – نیدارو
  
  !... اوه-
  

  !ی ست وصف نشدنی پرورشگاه بودن نعمتیبچه  کنم ی وقتا احساس میلی اصن خ- نیدارو
  
 ی رو درک نمگهی با بابام مشکل داشتم، اصال همدشتریمن تو خونه ب... باهات موافقمی تا حدود-

  . مشکل مون بودنی بزرگترنیفک کنم ا.میکرد
  

 یزخرف ِ متی که شخصهی من آدمی اساسا بابا،ی دونیم. با بابام مشکل داشتمشتری بلیمنم اوا – نیدارو
  .داره

  
 خنده مو عی سری خنده ولری و زدم زرمی خودمو بگی بود اما من نتونستم جلوی جدنی لحن دارونکهی ابا

  ! بودی همچنان جدنیجمع کردم، چون دارو
  
  . بامزه بودیلیلحنت خ...دی ببخش-
  

 ی زندگیحامدر کل االن که با .دمی خندی منم بودم م،ی بخندی حرفم؟ البته حق دارایلحنم  – نیدارو
  ... بخندمومدی مشی کم پیلی که با دوستام بودم خی به جز زمانما،ی قدادمهی. حالم بهترهیلی کنم خیم
  

 ی االن واسه من حکم فرشته یاصال حام:  به خودش گرفت و گفت زی آمطنتی چهره ش حالت شدوباره
اون . خوامشی میلیما خب خا!  کنم، که البته اونم حقشهی متشی وقتا اذیهر چند بعض.نجات رو داره

  ...رونی بدمی بابام کشیزمان که گدا گشنه بودم دستمو گرفت از خونه 
  
 داد تو همون ی بابام رفتم اگه بهم پول نمی از خونه یوقت. کارو کردنی من همی جالبه، مسعود هم برا-

  ! شدم، االن هم قطعا مرده بودمیسال اول کارتن خواب م
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 ی دعا می به جون حامی کنم کلیمن که هر شب سجاده پهن م. درد نکنهدست جفت شون – نیدارو
  !ی وضعهیاصن ...کنم

  
  . من خسته شدممی حرف زدیلی ، خگهیخب د:  شد و گفت بلند

  
 نکهیقبل از ا:  نگذشته بود که گفتم شتری بهیچند ثان.دی چراغو خاموش کرد و اومد سر جاش دراز کشبعد

  ! سوال بپرسم؟هی من یبخواب
  

  .بپرس – نیدارو
  
  !؟ی کنی میری تو چرا جن گ-
  

  .رمی بگادی رو زای چنی مجبور بودم ایی جوراهی. وقتایفقط بعض... کنمی کارو نمنی اشهیمن هم – نیدارو
  
  ! چرا؟-
  

 ی خودهی بهت شنی مکی تحری هر از گاهگهی دی جن ها،ی کنی جن زندگهی با ی وقتعتایخب طب – نیدارو
  ست؟ی نی اگهیسوال د! ...شهی محسوب می دفاع شخصهی شتری من بی برازای چنین ا گرفتادی.نشون بدن

  
   بکشم؟گاری سهی اگه من قبل از خواب یشی هم دارم؛ ناراحت نمگهی سوال دهی چرا -
  

  .بکش، راحت باش...نه نه :  گفت یالی خی با بنیدارو
  

 بدجور خوابم دمیهاش رس که به آخرنیهم.دنی کشگاری و شروع کردم به سدمی باز خوابطاق
  . زود هم خوابم بردیلی خاموش کردم و خگارویس.گرفت

  
 ی که چشمامو به زور مومدیانقدر خوابم م. کرددارمی صدا بهی بودم که دهی دونستم چه مدت خوابینم

سر جام . بودمیساعت سه و ن... انداختم لمی موبای به صفحه ینگاه. بودکیهوا هنوز تار.تونستم باز کنم
 توجه مو نی صدا از سمت داروهی لحظه نیهم. دمی به سر و صورتم کشی دستیشستم و با خواب آلودگن

  .جلب کرد
  

 ی آهسته بود ولیلیخ!  کردی مهی خواب گری داشت تویول...ظاهرا که خواب ِ خواب بود. نگاه کردمبهش
 حدس نی همی داد برایه نم ادامگهی شدم دداری من بدی دی می بود حتما وقتداریاگه ب...من متوجه شدم

  .نهی بیزدم داره خواب بد م
  
 کشمش ی حداقل از اون خواب بد مینجوری ادیحس کردم شا... کنمدارشی شدم تا بکی کم بهش نزدهی
 از خواب بد فراتر باشه و نخواد هی قضدی کردم شای طرف هم حس مهیاز ... باز هم مردد بودمیول.رونیب

 با ی کلهی ثاند اون چنیتو.می که اونشب در مورد خوانواده هامون زدییامن متوجه بشم، خصوصا با حرف
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 کم حرکت بدم، هی که بالشتش رو دمی رسجهی نتنیآخرش هم به ا!  کار کنمیخودم کلنجار رفتم که چ
  .رهی منی در کار باشه از بی و اگه کابوسشدی مجادی خوابش ای توی وقفه اهی ینجوریا

  
  .خوشبختانه حرکتم موثر بود. سرش تکون دادمری نشه بالشتش رو زردای که بی آروم، جوریلیخ
  
 گذشت و کم کم چشمام قهی دو دقیکی.دمی رختخوابم و دراز کشی که راحت شد دوباره برگشتم توالمیخ

 بود فی ضعیلیچون خ. بار صدا از اتاق خواب بودنیا.دی به گوشم رسگهی دی صداهی که شدنیداشتن گرم م
  . کردم بخوابمی ندادم و سعیتی اهمهی چی صدادمیل اصال نفهم اویو تو لحظه 

  
 مشخص نبود اون صدا نکهیا...دمی کشقی نفس عمهی یبا اعصاب خرد. بعد دوباره صدا تکرار شدهی ثانچند

!  نهای بدم تی بود که مونده بودم بهش اهمفیاونقدر هم ضع. کردی خرد مشتری اعصابمو بهی چی،صدا
 باعث نیبودن ِ دارو. ره چه خبنمی پاشم برم ببدمی از اتاق شنیی هر نوع صداگهی بار دهی گرفتم اگه میتصم

  . داشته باشمی ترس کمترهی قضنی نسبت به اشدیم
  

 بی عجی صداهیچند لحظه بعد . نهای شنوم ی میی باز صدانمی کردم خونسرد باشم و منتظر موندم ببیسع
 بود نی زمی سرم رویوقت!  زنهی خشک قدم میرو برگ ها نفر داره هی بود که انگار یصدا جور.دمیشن

  .افتاد نی زمی رونی جسم سنگهی لحظه انگار نیهم. تونستم بشنومی خش خش رو به وضوح میصدا
  
 آب ی سر و گوشهی اتاق و یبلند شدم تا برم تو. تفاوت باشمی تونستم نسبت به اون صداها بی نمگهید

...  کنم داری رو هم بنی کردم که داروی فکر منی رفتم همش به ایق م که داشتم به سمت در اتایموقع.بدم
با خودم گفتم فوقش .بشه ی از دستم شاکنی شده باشم و دارویاالتی وجود داشت که خنیاما خب احتمال ا

 ادی فرض که فرصت داد و فرنیالبته با ا... گهی کنم دی مداری رو بنی زنم داروی داد مهی هم بود یزیاگه چ
  !بهم بدنرو 

  
 گفتم کاش درش رو باز یهمش با خودم م.شدی مشتری شدم ترسم هم بی مکی به در اتاق نزدی چهر

بعد با سرعت هر چه تمام تر . بازش کردمعی در بردم و سری رهیدستم رو به طرف دستگ! گذاشته بودم
  !هم وارد شد که نگو بی استرسهی ثانکی اون یتو.  برق رو زدمدیدستمو دراز کردم و از داخل اتاق کل

  
 و دمی کشینفس راحت. خودش بودی مثل قبل سر جازیهمه چ. راحت شدی کمالمی روشن شدن چراغ خبا

 از بابت اتاق راحت شد به طرف در برگشتم تا برم سر المی که کامال خیوقت.تمام اتاق رو از نظر گذروندم
 با دی رسی به نظر مکی و تاراهی سهیثل سا نفر که مهی دمی ددمی که به سمت در چرخنیجام بخوام اما هم

 هی یبرا. عقب رفتمی کماری اختیاون لحظه انقدر جا خوردم که ب!  رد شدییرای در پذیسرعت از جلو
  !دهی خوابییرای پذی افتادم که تونی داروادی تو قلبم فرو رفت اما فورا ری تهیلحظه احساس کردم 

  
به . رسوندمییرای خودمو به پذعی سرارهی بنی سر دارویی هست بال کهی هر کارو،ی مبادا اون نکهی ترس ااز

 چراغ رو زدم و ییرایبه محض ورود به پذ. هول بودم که درد پام و پهلوهامو کال فراموش کردمیقدر
 داری بود که بشخص سرش، اما می رودی به خاطر نور پتو رو کشنیدارو. کردمی همه جا رو وارسعیسر

  . چراغو خاموش کردمستی نییرای پذی تونی از من و داروری غیکس مطمئن شدم یوقت.نشده
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 یباورش سخت بود ول. صرفا توهم بودهدمی که دیزی کردم چی منی سر جام و همش به خودم تلقنشستم
 هی گرفتم می اعصابم آروم بشه تصمنکهی ایبرا. به خودم دروغ بگمنکهی نداشتم جز ای چاره ادنی نترسیبرا

 هی. پشتم خورده بی باد سردهی احساس کردم گاری که دستمو بردم طرف پاکت سنیهم. روشن کنمگاریس
 خونه و باعث شده ی جن اومده توهی بود که نی ادی که به ذهنم رسیزیتنها چ...ذره با خودم فکر کردم

خونه  وارد ی که اگه جندمی بار دوم اون باد سر به پشتم خورد فهمی برای اما وقتادی بنیی اتاق پایدما
  ! بخورهشتم سرد به پمی نسهی فقط نکهی نه اشدیشده بود کل بدنم سرد م

  
 بار بسته نیشک نداشتم آخر... باز شده بودی کماطیدرِ مشرف به ح. و به پشت سرم نگاه کردمبرگشتم
 ی چرا در باز شده منو منکهی نداشت چون مطمئنا دونستن ِ ادهی فازای چنیاما فکر کردن به ا! بودمش

  .وندترس
  

 به خودم ثابت نکهی ایبرا... خونه ستی از ما توری نفر غهی کردم یهمش حس م. شدم تا درو ببندمبلند
رفتم . بندازماطی هم به حی خونه رو هم گشته باشم، درو باز کردم تا نگاهی حسم غلطه و همه جانیکنم ا

 ی بلند و طوالنی هی ساهیوجه  متهوی انداختم که اطی به کل حی نگاه سرسرهی تراس و از همون جا یرو
 ستادهی ااطی درِ حی آدم قد بلند روهی که انگار دی رسی به نظر می طورهیسا. شدماطی وسط حن،ی زمیرو
 رو ی وحشتناکی نگاه کنم و با صحنه دمی ترسیم. نداشتدی بودم به اون قسمت دسادهی که من واییجا! 

 نی ادنی که اطراف خونه اند با دیی هاسی و پلشهار نبا در کی هم جندیاما با خودم گفتم شا! به رو بشم
 ها بهم دل و جرأت داد تا به اون سمت نگاه سیفکر کردن به پل. کمک دست به کار بشنی در برای رواروی

  .کنم
  

 یاما با صحنه ا. داشت رسوندمدی داطی که به در حیی تراس، جای سه قدم جلو رفتم و خودمو به لبه دو
 هی که اون سای در حالدمی دی نمواری دی کس رو روچیه! نمشی خواست ببیصال دلم نممواجه شدم که ا

  ! پا بر جا بوداطی هنوز وسط حی طوالنی
  

 ای کنم داری رو بنی دونستم داروینم.می شروع کردم به گفتن ذکر بسم اهللا الرحمن الرحناخودآگاه
موقع ... بود شروع کرد به راه رفتنستادهی اروای دی که روی نگذشته بود که اون فردشتریچند لحظه ب...نه

بعد از چند قدم راه ! کنم طرفم و نتونم فرار ادی بدمی ترسیم.  ش بردارمهی تونستم چشم از سایحرکت نم
  . شددی آروم ناپدیلی خهیرفتن ، سا

  
عا و  جام داشتم دی ساعت تومیتا ن!  خونه و درو پشت سرم بستمی لحظه من با سرعت جت رفتم تونیهم

  .  اذان بود که خوابم بردیکای خوندم و نزدیورد م
  

 جن تا ساعت پنج صبح هی که یخصوصا وقت!  سرم پچ پچ کنهی نفر باالهی که خوابم ی وقتشهی خرد ماعصابم
 ی نفر آهسته حرف مهی داره با نی که دارودمی شنی بودم و مدهی سرم کشیپتو رو رو! نذاشته بخوابم

 یلی خنکهیبا ا.دمی رو هم شنگهی نفر دهی ی زنه اما بعد صدای حرف ملشیاره با موبااولش فکر کردم د.زنه
  . زنهی حرف می داره با کنمی کنجکاو شدم ببی ولومدیخوابم م
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 نون سنگک کنار هی با یحام.اصال حال نداشتم تکون بخورم...دمی رو کنار زدم و به زور سمت صدا چرخپتو
 و دی کوتاه خندیلی خنی که متوجه من شدن دارونیهم. زدنیا هم حرف م بود و داشتن بسادهی وانیدارو
  ! ت جالب شدهافهیق: گفت 

  
 داری از خواب بنکهی قبل از اقهی آدم ده دقدی دونستیم: سر جام نشستم و گفتم . سالم کردعی هم سریحام

   شنوه؟ی اطرافشو می صداهایبشه همه 
  

 هم گرفتم یتازه من سنگک تنور.گهی دی شدی مداری بدیا خب به هر حال بیول.دیآخ آخ ببخش – یحام
  .می صبحونه بزنهیکه دور هم 

  
  !! ندارهی طرفا که سنگک تنورنی ای ول-
  

  . گرفتمریاز مال. طرفا نگرفتمنیآره خب، از ا – یحام
  
  !؟ی نون تا اونجا رفتهی به خاطر -
  

آره، ...آهان:  گفتم عیسر...الرض داره ای قدرت طی افتاد که حامادمی دمی سوال رو پرسنی که انیهم
  ... . رفته بودادمی
  
 یبلند شدم تا کم کم برا.خوشبختانه از سر کار جا نمونده بودم.هنوز هفت نشده بود. ساعت نگاه کردمبه

  .رفتن آماده بشم
  
  ...نون رو بده من ببرم آشپزخونه:  گفتم ی حامبه
  

 شد، دوباره سمت شمونی راه پی از نصفه هاهوی یدم ول نون رو طرفم گرفت و منم دستم رو جلو بریحام
  .نیتو بش. برمینه خودم م: خودش گرفتش و گفت 

  
  . کنمیسه سوته صبحونه رو حاضر م. برمی من منیبش... من صاحبخونه،ی تو مهمونگه،ی نه د-
  

 رونی بییرای از پذی حوصلگی بگه با بیزی چنکهی گرفت و بدون ای نون رو از دست حامعی سرنیدارو
  .رفت

  
  .ادیاون از تعارف بدش م:  زد و گفت ی ای هم لبخند الکیحام

  
  ! دونستم ی اوه، نم-
  

  . دارهی خاصی اخالق هاهیکال  – یحام
  
  ! خاص بودنش هستمانی بله ، در جر-
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 یواریفکر کنم دارم با کمد د:  گفتم ی حال به حامنی کردم به جمع کردن رختخواب هامون و در همشروع

  !شمیار مشکل مدچ
  

  چطور؟ – یحام
  
  ! اومدرونی نفر ازش بهی شبی کنم دی احساس م-
  

  !؟یدی دای یاحساس کرد – یحام
  
 هی دمی چند لحظه بعد هم ددم،ی شنبی غربی عجی اول از اتاق صداهای ولادی برونی بی که کسدمی ند-

  .دمی ش رو به وضوح دهیسا... رفترونی باطینفر از ح
  

 دهی نشون میی جوراهی نداشته ی باهات کارنکهیالبته ا.ی دعا اونجا بذارهی دیکه گفتم باهمونطور  – یحام
 توجه شتریاون کمد ب. تونن وارد خونه ت بشنیبه هر حال جن ها از همه جا م.ومدهی نرونیکه از کمد ب

  . کنهیشونو به خودت جلب م
  
  ! اونجا بچسبونمیزی چیی دعاهی دمی محی در هر صورت ترج-
  

  . کارو بکننیحتما ا.هیفکر خوب – یمحا
  

 ی ذره از نظر روحهی نی کنم داروی حس می ندارم ها، ولیقصد فضول:  مبل نشستم و آروم گفتم یرو
  !نش؟ی روانشناس ببهی ستیبهتر ن.تحت فشاره

  
 هی نی متاسفانه دارویول. موضوع موافقمنیمن مطمئنا با ا...آره خب:  آهسته گفت یی هم با صدایحام

  . کنم بره دکترشی کردم نتونستم راضی روانشناس داره، منم هر کارشی بد از رفتن پیلی خیاطره خ
  
 تونم یاگه بخواد م. دارهیری هم تو جن گی دسته،ی خوبیلیآدم خ. دوست دارم که روانشناسههی من -

  ... کنمشیبهش معرف
  

چون قبال !  ترسمی که ازش مستین نیالبته به خاطر ا. بخوامیزی چنیمن جرأت ندارم ازش همچ – یحام
 ی که به نظر مهیزی شکننده تر از چیلی خنی دارو،ی دونیم...  ومی بحث ها رو داشتنیهم با هم ا

اگه . ناراحتهوقتا شتری که بیشی متوجه می کنی اگه باهاش زندگی ذاره ولی سر به سر همه مبایتقر...رسه
  ! لک تورهی بدم تا چند روز مری موضوع بهش گنیسر ا

  
 داشته باشه تا اجی به روانپزشک احتشتری هم بدیشا. شناختمشی تا حدودشبید... دونمی آره م-

  ...! با دارو بشه کنترلش کرددی شانه،ی بی می بدی کنم خواب هایچون من فکر م.روانشناس
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د به زور هم  بدتر شدمیاگه د. مورد بهش نگمنی در ایزی فعال چدمی محیاما ترج. دونمینم...دیشا – یحام
  . روانپزشکهی شی برمش پیکه شده م

  
 و سکوت می نگفتیزی چگهی دیمن و حام. نشستی مون و کنار حامشی برگشت پنی لحظه بعد داروچند

  !ن؟ی کردی منو مبتی غنیداشت:  گفت نیدارو.برقرار شد
  
  . بودیواریدر مورد کمد د.می گفتی نمی خاصزی نه، چ-
  

  ؟نیپس چرا ساکت شد – نیدارو
  
  . دلبازهیلیخ.ادی خوشم میلی من از خونه ت خیراست...اصال ولش کن:  اومدم جواب بدم گفت تا
  
  . دلباز بودنش رو خوردمنیمنم اولش گول هم. شهی نظرت عوض می کنی چند روز که توش زندگ-
  

 اون ری دادم زی سر ِ صبح داشتم جون منیمن تا هم.اطهی تو حشیی که دستشونهی اشیفقط بد – نیدارو
  !یی حال نداشتم برم دستشویهمه فشار، ول

  
 هی گرفته بودم ی خواب خارش مغزیتو. بهم سخت گذشتیلی خشبیکال د:  و فورا گفت دی خرده خندهی

ردمدمی دیهمش خواب م.شدی تو ذهنم تکرار میآهنگ هاثرات اون آهنگه بود... م.  
  
 حد باعث خارش نی بوده که تا ایچه آهنگ:  چشمم و گفتم ی اومد جلونی داروشبی لحظه حالت دهی

  شده؟
  

 U.N.K.L.E آهنگ بود از هی...میبگذر! هی روانی دهی پدهی ی خارش مغز؟ی کنیمسخره م:  و گفت دیخند
  .امتیدر مورد ق

  
  !... وقت بهش گوش نکنمچی باشه هادمی -
  

  . بپرسمیزی چهی خواستم ازت ی وقت بود میلی خیراست:  گفتم ی به حامرو
  
  ...بگو – یامح
  
 دی لحظه بعد ناپدهی یاولش فکر کردم آدمه ول...دمی دابونی خی نفرو توهی شی من چند وقت پ-

  . کنم جن بوده باشهیحس م.شد
  

   کرد؟تتیمگه اذ!  هم واقعا آدم بوده باشهدیشا...خب – یحام
  
  ! با تعجب زل زده بود بهم، انگار که مثال من جن ام و اون آدمی نه ول-
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  ! تعجب کرده باشهدنتی واقعا از ددیشا – یحام
  
  ! آدما تعجب کنه؟دنی جن از دهی مگه ممکنه -
  

 چشمات به ی مدت با جن ها، چه خوب چه بد در ارتباط باشهی ی وقتن،یبب.ی هر آدمدنینه از د – یحام
 هی ها اتفاق ِ جندنی دنیالبته ا.ینی رو هم ببگهی دی جن های تونی کنه و به مرور می عادت مدنشونید

! شینی بی تو مهوی کرده و ی جن خودشو نامرئهی فرض کن یول... کننی میچون معموال خودشونو مخف
  ! کنهیمعلومه که تعجب م

  
  !... تعجب کرده بود؟نمشی چون من تونستم ببیگی میعنی -
  

  .قایدق – یحام
  
  ! خطرناک هم هستن؟نای بعد ا-
  

 خرده سر به سرت هی کنن ی متعجب هوس می جن هانی وقتا ایفقط بعض...شهینه هم – نیدارو
 هم کرده ی حالهی وسط نی بترسوننت که انکهی اای خونه تو جا به جا کنن لی وسانکهیدر حد ا...بذارن
  . ُکشنتیاما مطمئن باش نم.باشن

  
  !...هی شکرش باقی خب جا-
  

 دفتر ی و راهرونی خونه زدم ب ازعیمنم سر. کردن و رفتنی باهام خدافظنی و داروی از صبحونه حامبعد
 از یکی دمی دشبی که دییاروی دادم اون ی محیترج. کردمی فکر مشبی راه همش به اتفاق دیتو.شدم

 ی جن هانی حال ابه ی فکرهی گفتم ی به هاموس مدیبا!  قاتلهاروی متعجب بوده باشه تا اون ی جن هانیهم
اون موقع که درخواست !  شدمریکردم که جن گ یاون لحظه با خودم گفتم عجب غلط...سرگردون بکنه

 ری جن گی خوای می چجوری خودتو جمع کنی تونی نبود بگه تو که نمیکیهاموس رو قبول کردم 
چرا جن ... نه مومنودممن نه شجاع ب! مونده بودم از من ترسوتر نبود که هاموس بره سراغش... .؟یبش
  ...کنن؟ انتخاب ی کارنی همچی منو برادی مسلمون بایها
  

  . فکر نکنمزای چنی به اگهی گرفتم دمی کنن، تصمی م موونهی افکار دارن دنی کم حس کردم اکم
  

 ادهی رو برداشتم و پفمیک. ساختمون پارک کردمی رو جلونی ماشدم،ی هشت بود که به دفتر رسساعت
 که کنار ی در حال کردم،دای دفتر پی چشم بهم زدن خودم رو توهی رو بستم تو نی که در ماشنیهم.شدم

  ! بود نگاه کردمزی می که روی بودم و داشتم به پرونده استادهی ازمیم
  

 ومدی نمادمی. از کوچه به دفتر منتقل شدمهی ثانهی کردم در عرض یحس م. بودمدهی که از خواب پرانگار
ر از حالت اونقد. نشسته بود و سرش به کار خودش گرم بودزشیسورن پشت م! چطور وارد دفتر شده بودم
  .ست دستم بود ناخودآگاه از دستم افتاد و شکی که تویوانیخودم شوکه شده بودم که ل
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  !چت شد؟ : دی پرسی سورن از جاش بلند شد و با نگرانوانی شکسته شدن لبا
  
 ی اگهی اونجا ظاهر شده بودم حتما عکس العمل دهویاگه . من تعجب نکردهدنی از ددمی سوال فهمنی ابا

  .داد ینشون م
  

  !؟ی شدی شکلنی شد، چرا ایچ:  خودشو بهم رسوند و گفت عی سریلی خسورن
  

 بودن سورن و ی به واقعی بود که حتیجور!  تونستم حرف بزنمی اونقدر مات و مبهوت بودم که اصال نممن
  ! که توش بودم هم شک داشتمییجا
  

 ی وقت سکته نکنهی نی بشریاقل بگحد! الو؟!  بگویزی چهیخب :  متعجب و نگران گفت ی با چهره اسورن
  . رو دستمیفتیب

  
 بود نی که به خاطر داشتم ایزی چنیآخر.ساعت نه بود... نگاه کردمیواریبه ساعت د. نشستممی صندلیرو

 ی کار کرده بودم و چجوری ساعت چهی نی ای توومدی نمادمی. بودمنمی ساختمون دفتر، کنار ماشیکه جلو
  !از اتاق مون سر اورده بودم

  
  !نجا؟ی اومدم ایمن چجور : دمی سورن پرساز
  

  .شهیمثه هم! با پاهات...خب:  گفت دی فکر کرد و با تردی کمسورن
  
  ! خودم اومدم؟-
  

  !!... شدی چهوی فهمم یواقعا من نم! یمعلومه که خودت اومد... جن اوردتهینه  – سورن
  
  ! کردم؟ی کار می داشتم چری ساعت اخهی نی ای تو-
  

چطور .می زدی هر مشبی با هم در مورد دمی داشتشی پقهی چند دقنیتا هم...ی معمولیارهاک – سورن
  !ست؟ی نادتی
  
  ... دونمینم:  گذاشتم و گفتم زی میسرمو رو. کردمی می کالفه بودم که احساس خفگی قدربه
  

  !؟ی نداریزی چی حالت تهوع،یسردرد – سورن
  
  ... نه-
  

  ! خونه؟ی بری خوایم!  شجهی نتنمیبفرما، ا.ره تنهات بذارم با اون پسدی دونستم نبایم – سورن
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 نجای از ای دونم چجوریفقط نم.ستی نمیزیهر چند االنم چ...شهی بگذره حالم خوب مقهی چند دقهی نه، -
  !سر دراوردم

  
  !ی ترسونی منو می واقعا دارگهیتو د – سورن

  
حس کردم . من قبول نکردمیرستم خونه ول خواست بفیصبح سورن م.می سورن تو راه برگشت خونه بودبا

  ! که فکر نکردم کار بودیزی کل روز به تنها چی پرن ولی باطل از سرم می هاالیبا کار فکر و خ
  

 ی حس و حالش رو ندارم و بدمی روشن کنم اما دگاری نخ سهی اوردم تا رونی ببمی از جگارموی سپاکت
  . شدمالشیخ
  
  .زهی ری اعصابم بهم مشمی مکاری بی وقت کنم،ی من رانندگی ذاشتی کاش م-
  

  !من حاال حاالها آرزو دارم. ی کنی جفت مونو نفله می اول جوونیزنیم!  شدم؟ریمگه از جونم س – سورن
  
  !؟یوردی خودت رو ننی اصال تو چرا ماش-
  

  . در حال حاضر اوراقهنمیماش – سورن
  
  ! چطور؟-
  

خالصه دادم بهش، . کنمی ذره باهاش رانندگهیفت بده من  نامه گرفته، گیدختر خالم تازه گواه – سورن
  ! فرو رفتهلکی تا قربنمی ماشچارهیب... نکرد زدش به درختیاونم نامرد

  
  ! دختر خالت هنوز زنده ست؟-
  

  . نشدشیچیآره، خودش ه – سورن
  
  ش؟ی حادثه نکشتنی که بعد انهی منظورم ا-
  

 نتونستم دستش یحت. نگفتمیزی چگهیدان داشت که منم دنه بابا، انقدر ناراحت بود و عذاب وج – سورن
  . کم بخندم دلم خنک شههیبندازم 

  
  .ی کردی واقعا بزرگوار-
  

 کرد شتری کم سرعت رو بهیسورن . هم مونده بود چراغ قرمز بشههی چهارراه بود، پنج ثانهی متر جلوتر چند
  !شم؟یبه نظرت رد م: و گفت 

  
  !رونی کشمش بی کنن از حلقومت ممهی جرونمی اگه ماشیول.یشی نه رد نم-
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  . گفتم فورا سرعت رو کم کرد و پشت خط نگه داشتنوی اتا
  

  .میشی رد نمدمیخودم فهم!  هاسادمی به خاطر حرف تو وایفک نکن – سورن
  
  ! چهارراه برسم و چراغش قرمز نباشههی که آرزو به دل موندم به یکی من -
  

 از دخترا از سورن آدرس یکی.ن نگه داشت که دو تا دختر توش بودن اومد کنارمونی ماشهی لحظه نیهم
 نهوی داد صداش شده بود عیسورن که داشت جواب دختره رو م. اطراف نبودننیمشخص بود مال ا.دیپرس

  ! صداش بودمریی تو کف تغقهیمن تا چند دق! گانهیمحسن 
  

  ! ِ مسعوده؟نیاون ماش : دی که سورن پرسمی خونه بودیکاینزد
  

 ری منو گی خونه دیمسعود کل. ندارهی تعجبچیه: گفتم . مسعود کنار خونه پارک شده بودنیماش
  ! کنم لختمی تو خونه ام همش حس می وقتدایجد...اورده

  
  ؟یری گیخب چرا ازش نم – سورن

  
  ! جرأتشو دارم؟ی کنی فکر م-
  

  .شهی نم متوجه همینجوریازش کش برو، ا! یری از خودش بگی که برگمینم – سورن
  
 ازت ی خواهشهی یآهان راست. کنمی کارو منی خودش نذاشته باشه اش حتما اشیاگه پ...هی حرفنمی ا-

  .دارم
  

  ؟یچ – سورن
  
  ! امروز صبح رو به مسعود نگوی هی در حق من بکن و قضی لطفهی -
  

   مسعود بدونه؟شهی میچرا ؟ مگه چ:  ذره فکر کرد هی سورن
  
 نی کنم ایفکر هم م.دی خسته شدد،ی مشکالت من اری درگشهی همنکهیتا از ا کنم شما دو ی حس مدای جد-

 خصوصا مسعود با اون د،ی بشرشی شما هم درگفتهی میکی نداره هر اتفاق کوچیلیدل...حسم درست باشه
  . نگویزی بار رو چهی نیخالصه ا! اعصاب قشنگش

  
  .گمی نمیزیباشه، چ – سورن

  
 اتاق یاول رفتم تو. درو بستمعیسر. داخلارهی رو بنیم تا سورن ماش رو باز کرداطی شدم و در حادهیپ

 به سر و ی آبهی نکهیبعد از ا. کردنیاون لباس ها داشتن اعصابمو خرد م.خواب تا لباس هامو عوض کنم
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 با مسعود تنها ن سوردمی ترسیهمش م. کارامو انجام دادمعی سریلیخ.ییرای پذیصورتم زدم رفتم تو
  . کنهفیبح رو واسش تعر صیبمونه ماجرا

  
به مسعود سالم . مبلیسورن هم ولو شده بود رو. رفتی داشت دراز و نشست مییرای وسط پذمسعود

  !کردم و منم مثه سورن ولو شدم
  

  !دمی رو کشونی کامهی کنم یحس م – سورن
  
  ! از روم رد شدهونی کامهی کنم ی خوش بحالت، من حس م-
  

  !د؟ینقدر داغون ا که انی کار کردیمگه چ – مسعود
  

  ؟ی کنی کار می چیتو دار.ستی نی مون قوهیما که مثه شما بن.زمیکار عز – سورن
  

  ؟ی کنی فکر میتو چ – مسعود
  

  .ی کنی وقتتو تلف می کنم داریمن فکر م – سورن
  

  ...دی دراز کشنی زمی دراز و نشست نرفت و روگهی دمسعود
  

  .یری نفرو بگهی ی پاچه یت دار دوسیلی کنم االن خیسورن، احساس م – مسعود
  

  .من االن سگ ِ سگم.یآره، درست حدس زد:  و گفت دی خندسورن
  

  . منی رو دستاایبهراد، ب:  سرش برد و گفت ی دست هاشو باالمسعود
  
  !!؟یچ:  تعجب گفتم با
  

  . رو دست ِ من باهات چند تا وزنه بزنمای باشگاه نرفتم، بروزیمن د – مسعود
  
  !؟ی وزنه بزنی خوای با من م-
  

  .ایب.  زنمیآره بابا، من وزن تو رو راحت م – مسعود
  
  ! نکنمی کارنی جفت مون همچتی به خاطر امندمی محی ترج-
  

  ! ها فقط شب ها مواظب خونه ت اند؟سیپل:  سر جاش نشست و گفت مسعود
  
  ... دونمی نم-
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 ادی طرف روز هوس کنه بدیدن شابا خودشون فکر نکر.دمشونی ندومدمیآخه االن که داشتم م – مسعود
  !بکشت

  
 از دستشون ی داشته باشه مطمئنم کارتیتازه اگرم اهم. داشته باشهیتی کنم براشون اهمی من فکر نم-

  . کنن که تا حاال طرفو گرفته بودنی تونستن کاریاگه م.ادیبرنم
  

  .ستی پخمه نی کنی اونقدرها هم که تو فکر مسیپل!  نخونأسی ی هیحاال تو انقدر آ – سورن
  

 هی نمیبعد از ا.هیلی کردن و االنم مواظبت ان خودش خداتی که قبل از قاتل پنیهم.گهیراست م – مسعود
  ...گهی دشهی میطور

  
  !! دونستم؟ی و من نمی تو انقدر خونسرد بود-
  

  ! بذارنایالبته اگه بعض... هم خونسردمیلی خفتهیبله، من پاش ب – مسعود
  
  کجا؟ : دین پرسسور. جام بلند شدماز
  
  . گشنمهیلیخ... به حال شام بکنمی فکرهی آشپزخونه رمی م-
  

  .آهان ، باشه برو – سورن
  

 گرسنه یلی رو واسه مسعود بگه اما چون خی خواد همه چی کردم می بود که حس می سورن جورلحن
  . کنمفی آشپزخونه تا شام رو ردی نموندم ، رفتم توششونیبودم پ

  
فقط .در واقع برام مهم نبودن... کردمی فکر نمهی ترسناک قضی به جنبه هاگهید.اشتم دی بدیلی خاحساس

تو !  شده؟ی االن مزخرف سپرنی من از اون اول تا همی چرا زندگدمی پرسیهمش از خودم م.خسته بودم
  جن هاستی کار نر دییاالنم که بابا...دمی ترسی از بابام میدی مدیتا مدت ها! دمیکل عمرم فقط ترس

  .فتهی اتفاق وحشتناک تر مهی خوام نترسم یهر بار هم که م!  کردناهیروزگارمو س
  

 نی به اگهی کردم دیسع. بشمری سی باعث شده بود از زندگیخستگ. کرده بودمی لحظه بدجور قاطاون
  . فکر نکنمزایچ
  

 بهتر یلی خشبیپهلوهام نسبت به د. در کنمی کم خستگهی نشستم تا ی صندلی از بار گذاشتن غذا روبعد
خواستم .فکر کنم آب دهن هاموس کار خودشو کرده بود. کردنی درد نمادی زخم هام زیشده بودن و جا

 نی همیبرا...ارمشی رو هم نداشتم که برم بنیحس و حال ا.وردمی نگارموی پاکت سدمی بکشم که دگاریس
  . شدم و همونجا نشستمگاری سالی خیب
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 ی بوهی تونستم ی می به راحتی غذا فضا رو پر کرده بود ولی بونکهیبا ا.دی به مشامم رسیبی عجی آن بوهی
 ی بود که قبال توی تلخیهمون بو... کم که دقت کردم تونستم اون بو رو بشناسمهی. رو هم حس کنمگهید

 اون اتفاق دوباره تم اصال دوست نداشی ولرهی گی دونستم از کجا نشأت مینم.دفتر حسش کرده بودم
 از جام بلند شدم تا برم عیسر. داشتم خودمو به مسعود و سورن برسونممیتصم. بشمنیه و نقش زمتکرار بش

 بود زی می که روی حرکت پارچ آبنیبا ا.زی رفت و محکم خوردم به میاهی چشمام سی که جلوششونیپ
. شدیتر م کرد، با هر بار تنفس هم بدیم شده بود و درد نی سنگیسرم بدجور. افتاد و خرد شدنی زمیرو
 گهی دزی چیاهی و تار شد و جز سرهی چشمم تی جلوزی همه چهوی. نداشتمی حال احساس خوابالودگنیبا ا

  ....دمی دی نمیا
  

 کردم سرم یهمچنان حس م!  سوخت، انگار که توش چاقو فرو کرده بودنی سرم به شدت میجلو
 یحدس م!  افتادهیدونستم چه اتفاق یخودمم نم. تونستم تکون بخورمی حس بود، نمیتمام تنم ب.نهیسنگ

 یم فکر یاما هر چ... افتاده باشم و سرم شکسته باشهنی زمی آشپزخونه بودم روی که تویزدم موقع
 هم قبل از دیشا!  که افتاده باشمومدی نمادمی یحت. اوردمی نمادی رو به نی برخوردم با زمیکردم لحظه 

  ! دونمینم... شده باشمهوشیافتادنم ب
  

هر بار که اون . شدشترشی آهسته به زخمم خورد و باعث سوزش بیلی خیزی چهیلحظه متوجه شدم  نیهم
 گهید... هم فشار بدمی چشمامو محکم روشدی و باعث مدیچی پی خورد درد تو کل سرم می به زخمم مزیچ

  . چشمامو باز کردمی و با بدبختارمینتونستم طاقت ب
  

 مسعود سوزش دنیبا د. کردی میداشت زخم سرم رو ضد عفون سرم نشسته بود و ظاهرا ی باالمسعود
  !لبش هم پاره شده بود...  شده بودی دماغش کبود و زخمیرو...زخمم رو کامال فراموش کردم

  
 یصورتت چ : دمی که بود ازش پرسی نگران شدم و با هر ضرب و زوری مسعود حسابتی وضعدنی دبا

  !شده؟
  

هر بار هم که ... ناراحت هم بوددی شاد،ی رسی به نظر می و عصبانیکامال جد... ندادی بهم جوابمسعود
حاضر بودم هر .شدی مدی کردم و سردردم تشدی مدای پی زد احساس بدتری رو به سرم می لعنتیاون پنبه 

  ! اون کارو نکنهگهی دارم بدم اما دیچ
  

 که خواستم نیما هم انمیدوست داشتم سر جام بش. تونم دست و پامو حرکت بدمی کم حس کردم مکم
  !من به تخت بسته شده بودم. خودم شدمتیدستمو تکون بدم متوجه وضع

  
 ی می تونستم حرکت کنم اما سعی می به سختنکهیبا ا. شوکه شدمی حسابدمی خودمو تو اون حالت دیوقت

هم دست هام رو با پارچه محکم به تخت بسته بودن، هر چقدر ... خالص کنمتیکردم خودمو از اون وضع
  .ومدی م داشت درمهی گرگهید. تونستم آزادشون کنمی کردم نمیتقال م

  
  !شمیتو رو خدا منو باز کن، دارم خفه م:  التماس به مسعود گفتم با
  

  ! نکنمی کارنی جفت مون همچتی به خاطر امندمی محیترج:  گفت ی هم با همون حالت خشک و جدمسعود
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حتما ! ومدی نمادمیاما ...بال رو سر ِ صورت مسعود اورده بودم شک نداشتم که من اون گهی جمله دنی ابا

  ! نبودداشیسورن رو هم زده بودم که پ
  

 ینم. دادیحالت خودم هم داشت عذابم م. شدمی موونهیداشتم د. رو سرم خراب شدای لحظه دناون
اشکم .ومدینفسم باال نم. کردمی می احساس خفگیبدجور.تونستم تکون بخورم و خودمو آزاد کنم

  . بوددهی فای کردم بازم کنه بی به مسعود التماس مهیهر چقدر هم با گر.دراومده بود
  

 کارش با زخمم تموم شد بدون توجه به اون نکهیمسعود بعد از ا. اتاق تنها بودمی که توشدی می اقهی دقچند
 گهید. بودمیاشم عصبان ناراحت بنکهی از اشتری هم بنی همیبرا.همه آه و ناله و التماس هام گذاشت و رفت

  ! کنمهی تونستم گری به زور هم نمیحت
  
  ! رسه که مسعود و سورن از دستم خسته بشن اما واقعا انتظار نداشتم به تخت ببندنمی روز مهی دونستم یم
  
 کردم ی که بهش فکر میزیتنها چ!  بهشون زدم دست خودم نبودهیبی که اگه آسدی رسی به ذهنشون مدیبا
 همونطور که از رم،ی که امکان داره از همه فاصله بگیی تا جاتی وضعنیبعد از خالص شدن از ا بود که نیا

  !شمی مبسته زنم نه به تخت ی رو کتک می حداقل نه کسینجوریا.پدر و مادرم فاصله گرفتم
  

 هی متوجه شدم هوی.دمی شنی دور و برم رو نمی ِ گم و گور کردن خودم بود که صداهاری فکرم درگانقدر
  .نهی دارودمیبرگشتم و د. کنهینفر داره دستمو باز م

  
 ی دونیم. کنمی ساعته که دارم رو مخ دوستات کار ممین:  کرد گفت ی که داشت دستامو باز می حالدر

  ... بودمیتی وضعنیآخه منم قبال تو همچ
  

  .دمی بهشون حق میه ول افتادی دونم چه اتفاقی خودمم نمنکهیبا ا:  بازم کرد نشستم و گفتم نکهی از ابعد
  

  !نی کم با هم زد و خورد داشتهیاز قرار معلوم :  من نشست و گفت ی تخت، رو به روی رونیدارو
  

 ناخن هامو ی کردم وقتیحس م! زدم، اصال دست خودم نبودی به موهام چنگ ماری بود و به اختنیی پاسرم
  .شهی کشم حالم بهتر می پوست سرم میمحکم رو

  
  !؟ی بودیتی وضعنی تو هم قبال تو همچیگفت. افتادی چه اتفاقادی نمادمی ی ولدمیهم فنوی آره، ا-
  

 ری جن گهی بود که نی قسمتش هم انی بار بابام و عموم بستنم به تخت، بدترهی لیآره، اون اوا – نیدارو
  .رهی نمادمی وقت چی ناراحت کننده بود، هیلیخ!  سرمی رو اورده بودن باالیناش

  
 یاما سع. بودمی ناراحت باشم عصباننکهی از اشتری من بی ناراحت کننده بوده باشه ولنیل دارو به قودیشا
  . کردم خودمو کنترل کنمیم
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  ! ما؟ی خونه می بری خوایم...گمیم:  گفت دی چند لحظه سکوت کرد، بعد با تردنیدارو
  
  . راحت ترمنجای نه، ا-
  

  !ستی نی جالبی دهی موندن انجایا به نظرم یول... کنمیباشه، اصرار نم – نیدارو
  

 ی پرسم ولی انقدر ازت سوال متی وضعنی ای که تودیببخش:  گفت شی با همون لحن قبلنی دارودوباره
  . من بتونم کمک کنمدی شاه؟ی چادی مادتی که یزی چنی آخری بگشهیم
  

 نی نفر اهیداشتم  دوست یلیخ!  و انقدر به پوست سرم چنگ نزنمامی باعث شد به خودم بنی داروسوال
  .سوال رو ازم بپرسه

  
  .نجامی ادمی شدم دداری هم که بی رفت و وقتجی فضا پخش شده، بعد هم سرم گی توبی غربی عجی بوهی -
  

  . تونه حلش کنهی می مطمئنم که حامیول!  مبهمهیلیخ...اوه – نیدارو
  
  ! شده باشم؟ری به نظرت ممکنه تسخ-
  

 تونه یم.  کنهری تونه بدن آدمو تسخی نمی جنچی دونم و مطمئنم هین م که مییتا جا...نه نه – نیدارو
 ری غرهی وارد بدن بشه و کنترل حرکات آدمو دست بگنکهی ای هم بشه ولیماریوارد بدن بشه و بعضا باعث ب

  .ممکنه
  
  ! بوده باشه؟زمیپنوتی تونه هی نم-
  

  . کنهی نمحی اون بو رو توجیول. عاقالنه ترهنیا – نیدارو
  
  ! به بو نداشته باشهی حالت اصال ربطنی ادی شا-
  

 ی ربطهی حتما ی خاص متوجه اون بو شدی اون لحظه ی تویوقت. احتمالش کمهیول... ممکنه – نیدارو
  .داره

  
  . مون برقرار شدنی سکوت بهی ثانچند

  
  ! از چه قراره؟هی تونه بهفمه قضی میبه نظرت حام : دمیپرس

  
 تونه بهمون بگه یاحتماال هاموس هم م.... دونهی مادی ززای چنیون در مورد اا.فکر کنم...آره – نیدارو

  .هی چهیقض
  
  .شهی نمداشی هاموس حاال حاالها پ-
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  !خودش بهت گفته؟ – نیدارو

  
  ... دونمی می نه ول-
  
 تیبا توجه به وضع. که من در حال جون کندن باشمشهی مداشی پیاساسا هاموس وقت:  حرص ادامه دادم با
  . تونم بگم هنوز وقتش نشده خودشو نشون بدهی ممیعلف
  

 که یزی به نظرت چ،یزی چهی! هی اعصاب خردکنتی مطمئنم وضعی کنم ولی تونم بگم درک مینم – نیدارو
  ! تونه به قاتل ربط داشته باشه؟یامروز برات اتفاق افتاد و اون بو م

  
 منو عذاب نچزونده ینجوری وقت جن ها اچیهمن شک ندارم که کار خودشه، تا االن :  کم فکر کردم هی

  !بودن
  

  ! کردنش باشهدای پی برای تونه سر نخ خوبی باشه پس اون بو مینجوریاگه ا – نیدارو
  
 اون ی کمینی مردم ببربغلی تو زمی ها و سرم مونو فرو کنابونی خی تومیفتی راه بهیاالن فقط کاف!  اوه آره-

  !دهیبو رو م
  
  . خندهری زد زنی داروی گفتم ولتیو با عصبان جمله رنی انکهی ابا
  

 یم... باشهی سرنخ خوبی حامی برانی ادی بود که شانیالبته منظورم ا:  گفت دنی خندهی از چند ثانبعد
  . دوننی مشتری موردها بنی که، جن ها در ایدون

  
  !نمی رو تا قبل از مرگم ببی حامدوارمی ام-
  

  .شتی پارمشیه تا فردا منگران نباش، من هر جور شد – نیدارو
  
  . برمدی باگهیخب، من د:  جاش بلند شد و گفت از
  
  .یممنون که اومد... باشه-
  

   تونم بمونم ها؟ی میاگه بخوا – نیدارو
  
  . نه ممنون-
  

در هر صورت خوشحالم ... موندمی مونن حتما می نمشتی دونستم مسعود و سورن پیالبته اگه م – نیدارو
  ...فعال.که حالت خوبه
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  .به مسعود و سورن هم بگو برن: گفتم .دوباره درو بست. رفت که صداش کردمی مرونی از اتاق بداشت
  

  ! فکر نکنم به حرف من گوش بدنی ول؟یمطمئن – نیدارو
  
  . مشتاق باشن بموننادی کنم زیفکر نم. گمی تو بهشون بگو، اگه نرفتن خودم دوباره بهشون م-
  

  .گمی من بهشون مته،لیهر جور م...باشه – نیدارو
  

 جور نی ای توشهی مسعود و سورن همنکهیبا ا. اتاق منتظر موندمی توقهی چند دقنی از رفتن داروبعد
  . به موندن داشته باشنی بار شک داشتم عالقه انی ای موندن ولی ها کنارم متیموقع

  
 رونیبلند شدم تا از اتاق ب.م بوددهی نشنیی صدارونی رفته بود از بنی که دارویاز وقت. تو سکوت بودخونه

در !  ندارمجهی که پشت سر گذاشتم خوشحال بودم که حداقل سرگی ای دو ساعت سگیکیبعد اون .برم
  .نطوری هم همییرای پذی نبود، توی هال کسیتو.اتاق رو باز کردم

  
و مسعود  مطمئن بودم اگه سورن تی اون وضعیتو!  ناراحتای رفتن خوشحال باشم نکهی دونستم از اینم
دوست داشتم . خواست تنها بمونمیدلم نم. طرف هم ناراحت بودمهی خب از یول. نباشن براشون بهترهشمیپ

  . خواستم به مشکلم فکر نکنمیفقط نم.ی چی نفر حرف بزنم، مهم نبود درباره هیبا 
  

 یلید خ مسعود و سورن بوی جایهر کس. من بمونهشی دوست نداشته باشه پی نداشت که کسی تعجباصال
 ی باهاشون قطع رابطه منهای خودم زودتر از ادیاصال با.زدی با منو می دوستدی قشیوقت پ
  . رو به خطر بندازههی که آدم به خاطر تنها نبودن خودش جون بقهیخودخواه...کردم

  
 ی دونستم فقط حالمو بدتر می کنم اما مهی خواست گریدلم م!  رو داشتمای بد دنی لحظه تمام حس هااون
 بار هم از دست هی قهیهر چند دق... داشتی چه فرقگهی درم،ی زود قرار بود بمای ریبه هر حال من د.کنه

 یری ها که تقصچارهی کرد چون اون بی فروکش متمی فورا عصبانی ولشدمی میسورن و مسعود عصبان
 جور نی اهشی بود که چون همنیفقط مشکل ا. بودندهی هم دبی جهت آسی خود و بیتازه ب...نداشتن

 باعث شد از خواب ومدی که از آشپزخونه مییسر و صدا.ختی ریموقع ها باهام بودن، نبودشون منو بهم م
 هم ی اگهی دزی چچیسر و صدا و ه.امیب رونی پتو بریانقدر سردم بود که اصال دوست نداشتم از ز. بشمداریب

.  نکردممی شدن تنظداری بیساعتم هم برا. نداشتمی برنامه اچی رفتن به دفتر هی براشبید.واسم مهم نبود
دوست نداشتم ! رمی قراره بمی دونستم بزودیمن که م. نداشتی ادهی سر کار رفتن فاطی اون شرایتو

  ! برمایوقتمو با کار کردن پر کنم و ناکام از دن
  
 دمی ترسی و هم مدمی کشیهم خجالت م.شدمی رفتم دفتر حتما با سورن رو به رو می اون گذشته اگه ماز

  . نداشتدهی من فای رقمه براچیدفتر رفتن ه. بشم و باهاش دعوا کنمیمثل شب قبل از دستش عصبان
  

 گذشته ازدهیاز . نگاه کردمیواری اوردم و به ساعت درونی پتو بری بالخره سرمو از زقهی چند دقبعد
  !وس داشته باشم خواب راحت و بدون کابهی عمرم تونستم ی روزانیخوشحال بودم که تو آخر.بود
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 ی رو از آشپزخونه مگهی ها و خوردن ظرف ها به همدنتی باز و بسته شدن کابی صدای از گاههر
 روشن کردم و شروع کردم به گاری نخ سهی زحمت رفتن به آشپزخونه رو به خودم بدم نکهیبدون ا.دمیشن
  .دنی کشگاریس
  

اصال برام مهم . آشپزخونه چه خبرهی تونمیبرم و بب به زور از جام بلند شدم تا دی که خوابم کامال پریوقت
 ونی بار شهیمرگ . دادمی نمیتی اهمدمی دی آشپزخونه می هم توطانیاگه خود ش.فتهی مینبود چه اتفاق

  ! بارهیهم 
  

بالخره خودمو به . رفتی میاهی موقع راه رفتن چشمم سنی همی بودم برادهی بود که خوابیادی زمدت
 غذا هم رو اجاقه و ی کنه، دو تا قابلمه ی و رو مری ها رو زنتی مسعود داره کابدمیدآشپزخونه رسوندم و 

  . آشپزخونه رو پر کرده بودی غذا کل فضایبو
  
 کردم یحس م. چشمامدنی دادم و شروع کردم به مالهیبه در تک...ستی در کار نی راحت شد که جنالمیخ

  ... خوردمی قرص مدینبا.دنیپلک ها به هم چسب
  

  ...چه عجب.سالم – عودمس
  

  ...سالم:  به زور باز کردم و جواب دادم چشمامو
  

 تونستم در ی که می اهی نظرنی تریعلم.سمی تونم سرپا وای کردم نمی احساس مشتری گذشت بی می چهر
 میشونیدست هام رو هم به پ. نشستمی صندلیرفتم و رو!  باالای نه،یی فشارم پاای بود که نی مورد بدم انیا
  ! اصابت نکنمزی وقت با مخ به مهی دادم تا هیکت

  
  !حالت خوبه؟ – مسعود

  
  ... اوهوم-
  

  !!... بعد از کتک زدن مسعود و کتک خوردن متقابل ازش بد باشم؟شدی ممگه
  

  !؟یمطمئن : دی پرسدی با شک و تردمسعود
  
  . آره-
  
خوشبختانه اون درد .فشار بدم هم ی و باعث شد چشمامو رودیچی آن درد تو سرم پهی کلمه که گفتم نیا

  . و تا فردا بخوابمزی می خواست همونجا سرمو بذارم رویدلم م.ومدیهنوز هم خوابم م. رفتنیفورا از ب
  
 بود با کی تعادلمو از دست دادم و نزدهوی که دی و دوباره حالمو پرسدی دفعه مسعود دستمو آروم کشهی

  .البته مسعود هم هوامو داشت...ودم اومدمشانس اوردم که زود به خ! زی می روفتمیصورت ب
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  . بخوابریپاشو ببرمت سر جات بگ – مسعود
  
  . پرهی خوابم منمی بشقهیچند دق.دمی خوابادی زشبی نه د-
  

 ریهمش تقص. تنهات بذارمدی دونستم نبایم:  گفت ی نشست و با حرص و البته نگرانی صندلی هم رومسعود
  ! بودنیاون پسره دارو

  
  .دی بهتون بگه بر من گفتم-
  

  .ی راحت ترینجوریفکر کردم ا!  کردم به حرف شما دو تا گوش دادمتیمن رسما خر – مسعود
  

  .رمی مونده تا بمینگران نباش، هنوز چند صباح:  گذاشتم و گفتم زی می روسرمو
  

  . نخوابنجایپاشو، ا:  دو سه بار به سرم زد و گفت مسعود
  

 ی زدم درد تو کل سرم میهر بار هم که حرف م. شده بودنی سنگیجورسرم بد. اتاقی نداشتم برم توحال
  .رهی گرفتم آهسته تر حرف بزنم بلکم سرم کمتر درد بگمیتصم. زدم خوب بودی حرف نمی اما وقتدیچیپ

  
   دماغت چطوره؟-
  

  .خوبه، فقط زخم شده – مسعود
  
  . کنمی فرصت جبران منی در اولاما. شدی دونم چیخودمم هنوز نم. نبودیعمد...دیببخش. خدا رو شکر-
  

  ! بود؟ی کی که غذا خوردی بارنیبهراد، آخر... .ستیاشکال نداره، اصن مهم ن – مسعود
  
  .ستیگشنم ن... . بودروزی فک کنم د-
  
 دوست داشتم برگردم سر جام، یلیخ.منم از خداخواسته همونجا به خوابم ادامه دادم. نگفتیزی چگهید

 ی تودنیکم کم داشت حس خواب. تونم بلند شمی کردم نمی حس میبخوابم ول سرم و یپتو رو بکشم رو
  .ورپاشو غذا بخ:  بلند کرد و گفت زی می داد که مسعود سرمو آروم از رویمدرسه بهم دست م

  
 از خودم نشون یجانی هچی تفاوت بودم و هی بی عمرم بود که در برابر قرمه سبزی بار تونی کنم اولفکر

  ...ستمی الاقل گرسنه نای رمی کردم سیاحساس م. خوردن غذا نداشتمی برایی اصال اشتهادر واقع! ندادم
  
  .یدیممنون، زحمت کش:  گفتم ی خوابالودگبا
  

  .حاال بخور. کنمیخواهش م – مسعود
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  .ستی تونم بخورم، گشنم نی االن نمی ولدی ببخش-
  

 یدست خودم نبود، سرم بدجور.بستم و چشمامو نییسرمو انداختم پا. نشستی صندلی اومد و رومسعود
حتما ! ستی خوردم نشبی که دی دونه قرص خوابهی حالتم به خاطر اون نی دونستم ایم. شده بودنیسنگ

 بود یبوش عال. کردمی میری احساس سشتری بزدی بهم می قرمه سبزی که بونطوریهم. داشتی اگهی دلیدل
  .اما بدبختانه من اشتها نداشتم

  
  !به من نگاه کن! الو!... الو:  گفت  محکمیلی خمسعود

  
  . زور چشمامو باز کردمبه
  

 بهراد، من االن حالم خوبه، تمام وجودم هم سرشار از عشق ِ به نیبب:  و شمرده شمرده گفت ی جدمسعود
  ! زنم تو صورتتی به خدا قسم با مشت می اگه نخوریبرادرزادمه ول

  
 ی چندانتی برام اهمی ولشمیطرف مسعود مواجه م مشت از هی دونستم اگه نخورم احتماال با یم

  .االن واقعا اشتها ندارم...دیببخش:  زدم و گفتم یلبخند.نداشت
  

  .دی نداشتم که مسعود به دادم رسیبا افتادن فاصله ا.  پاهام شل شدنهوی ،ییرای شدم تا برگردم پذبلند
  

  !نت نکرده که من تو رو بغل کردم مامایانقدر!... گرفتمت... آخ – مسعود
  
 که توش ی وقتا زمان و مکانی بعضومدی هم خوابم میبه قدر... بغل مسعود بودم، خندم هم گرفته بودتو

 ی و مادهیشانس اوردم مسعود زورش ز.نمی بی کردم دارم خواب می کردم، فکر میبودم رو فراموش م
  ! دشی منی بود حتما مغزم پخش زمی اگهیتونست منو نگه داره وگرنه اگه کس د

  
 ی هم دست هامو میجور. کشهی نفر دست هامو گرفته و داره مهی متوجه شدم هوی خواب بودم که غرق

 سادهی سرم وای سورن باالدمیبه زور چشمامو باز کردم و د!  گرفتمی فاصله منی که چند سانت از زمدیکش
  .و دست هامو گرفته

  
  ...ه؟یچ:  چشمامو بستم و گفتم دوباره

  
  ! هایدوباره نخواب!  کنمدارتی کنم بی میدارم سع – سورن

  
  ؟ی کنی کار می چادی خوابت می تو وقت-
  

 هم ی بهم زدشبی که دی کنم که کتکی زنم لت و پارت می شو وگرنه مداری با زبون خوش بنیبب – سورن
  !جبران شه
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ود اما حدس دور چشمش کبود شده ب. ناکار کردمی سورن رو چجورنمی که گفت چشمامو باز کردم ببنویا
  ! زده باشمشنای از اشتری زدم بیم
  
  !د؟یزورتون به من نرس!  موندم مننی واقعا تو ان؟ی از من کتک خوردی شما دو تا چجور-
  

  ... هامو ول کرد و کنارم نشستدست
  

  گه؟ی دادی نمادتی یچیتو االن ه – سورن
  
  ! نه-
  

 سراغ یاول هم رفت.ی هوا زدیوال که با! یدی پرسی نمی سوالنی همچومدی مادتیاگه .مشخصه – سورن
 ومد،ی می ورزشکاری افه ی قبلش هقهی حال کردم چون مسعود تا دو دقنیالبته با ا)...دیخند...( مسعود

من که تا ! یبود شده ی وحشیلی خنکهی هم اای گفتم، ثانیداشتم م.... رفتیداشت رو اعصاب من راه م
دستش درد ...سعود اومد زد تو سرت و جفت مونو نجات داد مهوی خوردم که ی لحظه داشتم کتک منیآخر
  .نکنه

  
  .احمقانه ست! دی زورت به من نرسی فهمم تو چجوری من هنوز هم نم-
  

 مورد حرف نی دوست داشته باشه در اادیالبته فک نکنم مسعود ز! خفه شو، برو از عموت بپرس – سورن
  . که خوردهیبا توجه به کتک...بزنه

  
  ست؟نجای االن ا-
  

  .آره، تو اتاقه – سورن
  
  . پرسمی فرصت ازش منی باشه، در اول-
  

  ! مسخره؟ی اعتصاب غذا کرد؟ی خوریحاال چرا غذا نم – سورن
  
  ! وعده ست که غذا نخوردمهی من همش -
  

  ؟ی شام خوردشبید – سورن
  
  . خب نه-
  

  !یپس سه وعده ست که غذا نخورد – سورن
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 کس با دو سه وعده غذا چی هیدر ثان. دو وعدهشهی خورم، پس می وقت صبحونه نمچی اوال که من ه-
  ! خورم؟ی من عمدا غذا نمی کنیبعدم تو فکر م! نخوردن نمرده

  
  .ی منو داریاالن تو حکم بچه .من تو رو بزرگت کردم!  کنمی فکرو منی همقایدق – سورن

  
  ! دختر بچه ها باهام رفتار بشه مثهادیبدم م. خورمی مرمیهر وقت گشنم بشه خودم م. چرت و پرت نگو-
  

  ! ها آرزوشونه که من بهشون توجه کنمیلیاالن خ.گهی دی نداراقتیل – سورن
  

  .ادتتی عادی خواست بی می امروز صالحیراست:  گفت هوی و دی خندهی ثانچند
  
  ضم؟ی من مری بهش گفت-
  

 ادی داده بود بریاونم گ.ودمالبته گفتم که خودمم باهات ب.ی من تصادف کردنینه گفتم با ماش – سورن
  . دفتریایبهش گفتم فردا خودت م.نتتیبب
  
  .رمی دفتر نمگهی من د-
  

  ! شده؟یمگه چ! چرا؟ – سورن
  
  . کار کردن ندارمی حوصله -
  

 حقوق ی بی برات دو سه روز مرخصگمی میمن به صالح.شهی چند روز که بگذره حالت خوب مه ی– سورن
  . کنهیحتما قبول م.رد کنه

  
  .رمی دفتر نمگهیدر هر صورت من د.  بهش بگوی خوای می هر چ-
  

  .یشی ممونیمطمئنم سر ِ دو روز پش – سورن
  
  ...دی شا-
  

 کار رم،ی بمیمن که قرار بود بزود. رو گرفته بودمممی موضوع بحث کنم چون تصمنی نداشتم سر ادوست
  . جز اتالف وقت نبودیزی من چیکردن برا

  
 دونستم یمنتها نم. خودشونی کنم برن خونه ی مسعود و سورن رو راضییا جورهی ذهنم بود که تو

 به نفع طیتو اون شرا!...  بودشتری خوشحال بشن بنکهی بگم که ناراحت نشن، هر چند احتمال ایچجور
  .شون بود دور و بر من نباشن

  
  ...!چه عجب: گفت  من دنی شد و به محض دیرائی شدم تا رختخوابم رو جمع کنم که مسعود وارد پذبلند
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  .ی گفتنوی ظهر هم هم-
  

  !ی سرحال و رو پا بودیلینه که خ. احتماال چشمت زدم.آره آره – مسعود
  
  ... ممکنهنمی آره خب، ا-
  

  !؟ی دونه قرص خوردهی فقط یمطمئن – مسعود
  
  .بای تقر-
  

  . کرد و برشون داشتی دستشی بردارم که مسعود پنی زمی رختخواب هامو از رواومدم
  

  !ی خواد تو زحمت بکشینم – مسعود
  
   چرا؟-
  

  !می کنداری که تو رو بمی تا فردا ظهر جون بکندی اونوقت ما با،یشیاالن چپه م.گهیمسعود راست م – سورن
  
  !ی نگران نباش، خوابمو پروند-
  

  ... نشستمنی زمیمنم رو. رختخواب ها رو برداشت و بردمسعود
  

  ! کنمیاد، کم کم دارم بهت شک مبهر! ستی ننطوریظاهرا که ا – سورن
  
  !؟ی چی برا-
  

  ...!ی خوردشتری چند تا قرص بهی شبینکنه د – سورن
  
  ... کم فکر کردمهی
  
 نیمن اگه بخوام خودمو بکشم سراغ ا.ستی خبرا ننی کنم؟ نه بابا، ازی خواستم خودکشی می کنی فکر م-

 هم به ی اهی دهی که نی ماشیدازم جلو نی خودمو مادیبه احتمال ز.رمی لوس و دخترونه نمیروش ها
 یری خهی مرگم بعدحاال بذار !  نبودمی خوبی اونا بچه یمن که به قول مسعود برا.مامان و بابام برسه

  .بهشون برسونم
  

  .ی کردی مطمئنم شدم رسما قاطگهید – سورن
  
  ! زدم؟ی حرفنی همچیمن ک:  مسعود از در اومد و گفت هوی
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 کم که بهش فکر کردم به هیاتفاقا !  های زدی حرف بدگمیالبته من نم. بوددیسال ع بخوام بگم امقی دق-
  .یگی که کامال درست مدمی رسجهی نتنیا

  
  ! گفته باشمیزی چنی همچادی نمادمی کنم ی فکر میمن که هر چ – مسعود

  
  . خودت ببخششیحاال اگرم گفته تو به بزرگ – سورن

  
  !قم باهاش موافگمیمن م!  ببخشم؟وی چ-
  

 ی جلوی خودتو بندازی بری حرفنیبهراد، به جون خودم اگه سر همچ:  کنار سورن نشست و گفت مسعود
  . کنمی در محضر خدا پوستتو مای اون دنامی منیماش

  
  .شهیصرفا روش اش به حرف تو مربوط م.ستی حرف ننی نه خب اگرم خودمو بکشم مطمئنا به خاطر ا-
  

 خواستم برم ی االن منیانگار که من هم. گرفتی خوره خندم میم مسعود داره حرص دمی دی میوقت
  !شهی سرشون نمی دو تا شوخنیاصن ا! نی ماشیخودمو بندازم جلو

  
  .من با مسعود موافقم:  که گفت دمی آشنا شنی صداهی کنار خودم هوی لحظه بود که نیهم
  
!  راه ننداختمدادیرن داد و ب مسعود و سویشانس اوردم جلو.دمی جا خوردم و ترسی اون صدا حساببا

  . گفتم و دستمو گذاشتم رو قلبمیفقط آخ
  

  ! شد؟یچ : دنی پرسی و سورن با نگرانمسعود
  

  .دی کشری تهوی قلبم ،یچیه: گفتم . کردم خودمو جمع و جور کنمی سعمنم
  

  .ی کردم بترسی فکر نمد،یببخش:  گوش من نشسته بود گفت خی که بهاموس
  

  .شدی که نمفیح... سرشین لحظه بزنم تو دوست داشتم اوچقدر
  

  مارستان؟ی بمی بری خوایم – سورن
  
  .شمی مینجوری وقتا ایبعض.ستیاصن مهم ن... نه بابا-
  

  !شتهی نفر پهی شهی همی ولنمتی خوام ببی مروزیمن از د – هاموس
  
  ! تنها بودمشبوی من کل ِ د-
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  .ی راحت ترینجوریفت ا گقتی اون رفی ولمی بمونشتی پمی خواستیما م – مسعود
  
  . گفتمینجوری همست،ی مهم ن-
  

 دونم چت شده بود، انگار ی کنم، نمدارتی تونستم بینم.ی همش خواب بودی ولیآره تنها بود – هاموس
  !یمسموم شده بود

  
  ... اوهوم-
  

  !ارم؟ی برات غذا بی خوایم – سورن
  
  . خورمیگشنم بشه خودم م. نه، ممنون-
  

 برو که مهرآب بهت ییمگه نگفتم فقط اون جاها!  امی از دستت عصبانیلی االن خدر هر صورت – هاموس
  !گه؟یم
  
  . چرا-
  

  ! چرا؟یچ : دی پرسدیسورن با ترد... مکث کردنی و سورن کممسعود
  
  . به صورتم بزنمی آبهیمن برم .دمی پرسینجوری سوال ِ همهی ،یچی ه-
  

  !ی دارازی بهش ندایشد...آره برو – مسعود
  

  . نرهرونیدر آشپزخونه رو بستم تا صدام ب. بوددهیهاموس قبل ِ من رس. آشپزخونهی شدم و رفتم توبلند
  
  ! بشهداتی کردم تا قبل مرگم پی فکر نمنمت،ی بی خوشحالم که میلی واقعا خ-
  

  .ی کردی که اشتباه مینی بیخب، م – هاموس
  
 ی کار مسخره انی همچیستی که مواظبم نی گفتیباور کن اگه م! ی من فقط موندم چرا تو بهم دروغ گفت-

  . کردمیرو قبول نم
  

 کارو نی کردن، به نفعت بود که ای متتی باز هم جن ها اذی کردی کارو قبول هم نمنیتو اگه ا – هاموس
  !در ضمن من دروغ نگفتم.یری بگادی
  
  ! من مشخصهتی آره کامال از وضع-
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مثال تو .گهی دهیبدشانس... قسمتش هم خبهی. خودتهری تقصشترشی بینی بی مبی آسی هنکهیا – هاموس
منتها من نتونستم به موقع خبرت کنم چون ... رفتی مدی هم نبانیدارو! هی همسای خونه ی رفتی مدینبا

  ! یدی تو به حرفم گوش مگهی برو که مهرآب میی فقط جاهاگمی بهت می کردم وقتیفکر م
  
 از دست ما ی کارچی هگانهی سوال ، در مورد هیفقط .دم مورد اشتباه کرهی باشه قبول، من تو اون -

  !اد؟یبرنم
  

 دختره اومدن سراغت نی به بعد هم هر وقت پدر و مادر ِ انیاز ا.رنینه، تا خودش نخواد اونا نم – هاموس
   باشه؟،ی کنی نمیتوجه

  
  !؟ین دوی میزی قاتل ِ چنی از ا؟یخب االن چ!  کنمی کارو منی بود همیاگه از عمر. باشه-
  

 کنم ی وقتا شک میاصال بعض!  پوشونهی خوب رد خودشو میلی که خنهی دونم ای که میزیتنها چ – هاموس
  !که جن باشه

  
  ! باشه؟ی اگهی ممکنه موجود دیعنی -
  

  .خب حاال در مورد اون بو برام بگو.... . احتمالش کمهیآره، ول – هاموس
  
 کردم سرم ی خورد حس میهر بار که بهم م.از ادکلن ها یتلخ بود، مثه بعض... دونمینم...خب... اممم-

  . دونمی منویهم.شهی منیسنگ
  

   افتاد؟ی چه اتفاقی بار که متوجهش شدنیاول – هاموس
  
  ! بعدش هم کله پا شدمهیچند ثان. دفتر بودم که به مشامم خوردی بار فکر کنم تونی اول-
  

  .سعود به زدن ِ سورن و می دفعه شروع کردنیاما ا – هاموس
  
  .قای دق-
  

  ... فکر کردیکم
  

  . بالها رو سر تو اورده باشهنی کنم صرفا اون بو ایمن فک نم – هاموس
  
  !صاحب اون بو پدرمو دراورده!  دونمی که خودمم منوی آره خب، ا-
  

  . تو رو مسموم نکردهیگی که میی بونی که انهیمنظورم ا.ینه نه، متوجه نشد – هاموس
  
  !ست؟یاک ن اون بو خطرنیعنی -



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

625

  
 یمثه هر ماده ا... ندارنلی جور وسانی به استفاده از ایازیچون اساسا جن ها ن. کنمیفکر نم – هاموس

  . کارا رو انجام بدننی تونن ای مواد هم منیبدون ا. کنههوشیکه بتونه آدمو ب
  
  !ه؟ی مسخره چی بونی وسط نقش انی پس ا-
  

   به ادکلن بود؟هی شبی گفتادته ی– هاموس
  
  ...خب آره -
  

  .نهیهم – هاموس
  
  !!نه؟ی همی چ-
  

  . خودشهیاون بو، بو – هاموس
  
 صورتم زد و یهاموس دو تا بشکن جلو. مات و مبهوت بودمهی شوکه شدم که تا چند ثانی جمله به قدرنی ابا

  ! من اشتباه کرده باشمدمیاصن شا...نی لحظه بشهی ایب: صدام کرد، بعد گفت 
  

  ؟ی هم داری اگهی حدس دنی از اریبه غ:  دادم و گفتم هی تکواریبه د.می نشستنی زمی دو روهر
  

 خود ِ خودش ی بودیشا. هم داشته باشهی اگهی دلی تونه دلی حتما میول.قینه به طور دق...خب – هاموس
  ! از نوچه هاش بوده باشهیکی یممکنه بو.نبوده

  
  ! کنه؟ی هم میدش و نوچه ش واسه من فرقمگه خو!  حرف احمقانه ستنیا!...  واقعا دلگرم کننده بود-
  

  ! هم وجود داره خبی اگهی دیحتما حدس ها. حدس بودهی نیبه هر حال ا – هاموس
  
  ! کارو کرده؟نی ای پس چوردهی بالها رو سر من ننیاگه اون بو ا!  رو متوجه نشدمیزی چهی من -
  

  .احتمالش هست که باهات تماس برقرار کرده باشه – هاموس
  
  !؟ی چجور تماسقای دقیعنی -
  

  . مثال لمست کرده باشهیعن ی– هاموس
  
  ... آها-
  

  . احتمالش کمهیکی نیالبته ا!  وارد بدنت کرده باشهیزی چی سمنکهی اا ی– هاموس
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  !؟ی بفهمی تونی کرده باشه تو مقی اگه سم بهم تزر-
  

 قی کنم بتونم دقی فکر نمستی نیزی چنی همچای بدنت سم ی در حال حاضر تونکهیبا توجه به ا – هاموس
  .نظر بدم

  
  !ست؟ی تو بدنم نی سمی دونی از کجا م-
  

  !نمی بیخب دارم م – هاموس
  
  ! نرفته هانی انگار هنوز اثرش از بی ول-
  

 ی اگهی دلی کنم دلیمن فکر م.دمی فهمیاگه بود من م.گفتم که، احتمالش کمه سم باشه – هاموس
اومده بودم بهت ! زمیپنوتی گفتم هیراست. کرده باشهزمتیپنوتی هنکهیا ای شده باشه کیمثال بهت نزد.داره

  .نجای اادی داره میبگم حام
  
  .شمی پارهی رو می بهم گفت امروز حامشبی دنی آره دارو-
  

  . کنهزمتیپنوتی هادی خواد بیم – هاموس
  
  !؟ی جد-
  

  .از دور هواتونو دارممنم .ی کنی قبول مشنهادشوی که پنهی ای کنی که تو میآره، کار – هاموس
  
  !؟ی کنی کارو نمنی خب تو چرا ا-
  

  . کردنی تمری حسابشیریادگی ی برادی که باهی کارزمیپنوتیاساسا ه.ستمیچون من بلند ن – هاموس
  
  !ده؟ی هم مجهی به نظرت نت-
  

  ؟ی نداریبا من کار.  برمدی من باگهیخب د. که بدهدوارمیام – هاموس
  
  .ار مهم دارم کهی چرا اتفاقا باهات -
  

  .خب، بگو – هاموس
  
 برام یلیخ!  بود؟ی چنی منو انتخاب کردنکهی الیاصال دل!  سراغ من؟نی چرا شماها، تو و دوستات اومد-

  !جالبه بدونم
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  .یبه نظرم بهتره فعال ندون:  مکث کرد و گفت هی ثانچند
  
  ! چرا؟-
  

  ! ندارهی ادهی فاطی شرانی ایچون دونستنش تو – هاموس
  
 تو و ی انتخاب مسخره نی هام ای رسم که مسبب تمام بدبختی مجهی نتنی کم کم دارم به ا،ی دونی م-

  !دوستات بوده
  

 چی ههی قضنی که تو ایکیمن .ستی نی کنی باور کن اونجور که تو فکر می ولدمیبهت حق م – هاموس
  .بوده که نگرانت بودم لی دلنیاگرم اومدم سراغت و خودمو بهت نشون دادم فقط به ا!  نداشتمینقش

  
  !؟ی کردی رو انتخاب مگهی دیکی بهتر نبود که ی اگه واقعا نگران من بود-
  

  .یستی وجه مجبور نچیبه ه.ی نکنیری جن گگهی دی تونیتو م – هاموس
  
  ! کنن؟ی نمتمی جن ها اذگهی رو کنار بذارم دیری اگه جن گ-
  

  ! دونمی مدیبع.... بگمیچ...خب – هاموس
  
  ... شده بودمی عصبانی حسابگهید
  
  ! کنم؟ی زندگینجوری تا آخر عمر ادی انتخاب احمقانه من باهی به خاطر یعنی!  فهممی من واقعا نم-
  

  ...ستی نی کنی اونطور که تو فکر مهیقض – هاموس
  
  !ه؟ی پس چطور-
  

  ! کم دروغ بگمهیمن مجبور شدم ... در مورد انتخاب  – هاموس
  
  !؟یمسخره کرد! ؟ی چ-
  

 شتری بیری در مورد جن ها و کال جن گی رفتی بار نمری گفتم تو زی نمینه، باور کن اگه اونجور – وسهام
  . به نفعت هم بودنکهیبا ا...یبدون

  
  !... واقعا مسخره ستگهی دنی ا-
  

  باشه؟.گمی بعدا راستشو بهت مدمیبهت قول م.ی موضوع نشنی اریگفتم که بهتره فعال درگ...دیشا – هاموس
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 ی چون میدر واقع دوست داشتم کتکش هم بزنم ول.اصال دوست نداشتم باهاش حرف بزنم. ندادمیجواب
  . شدمالی خی بگهی دنی واسه همشمی نمفشیدونستم حر

  
  
  

 یم. باشننجای رسه مسعود و سورن ای می حامی خواست وقتیدلم نم. بودمی لحظه منتظر اومدن حامهر
 شبی باشن و اتفاق دشمی پطی اون شرایند در کل دوست نداشتم توهر چ... اجازه ندن کارشو بکنه دمیترس

  ! بهشون بگمی دونستم چجوریمنتها نم. تکرار بشه
  

 ی رفتم که چجوری کردم، با خودم کلنجار می نگاهشون میمنم ه. بودونیزی دو تمام حواسشون به تلوهر
  . نشهداشیها پ حاال حاالی کردم حامیدعا م!...شدیاصن روم نم.بهشون بگم پاشن برن

  
  ! سر کار؟یریبهراد فردا نم – مسعود

  
  . نه-
  

  .خوبه – مسعود
  

  ! دنبال کارمی بگرددی کنن دوباره بای خوبه؟ اخراجش مشیچ – سورن
  

  .در کل به خاطر اون نگفتم خوبه. کننی دو روز نرفتن اخراجش نمیکی بعدم با اده،یکار ز – مسعود
  
  ! خوبه؟ی پس واسه چ-
  

  . محمدیالی ومیدا شب دعوتفر – مسعود
  
  ! به چه مناسبت؟-
  

  .انی هر دو طرف هم بی هالی فامرن،ی بگی مهمونهی و نسترن رضای خوان واسه علیم – مسعود
  

  !می االن تو محرم و صفر ادی اگه دقت کرده باشی کنم ها ، ولی دخالت مدیببخش – سورن
  
  .گهی راست م-
  

  . شامهفقط.ستی در کار نیبزن و برقص – مسعود
  
  . دارملی هم دلومدنمی نیبرا.امی در هر صورت من که نم-
  

  ه؟ی چلتی دالنمیخب ، بگو بب – مسعود
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 اصال نکهی و مهمتر از همه اامی ست که بهی داغون و سر ِ شکسته ضای افهی قنیدو با ا. دعوت نشدمنهی اکی -

  . برنامه ها رو ندارمنی ایحال و حوصله 
  

  . بودیمنطق – سورن
  

 به من گفتن ؟یستی گفته تو دعوت نیاوال که ک!...تو ساکت باش:  آروم سورن رو هل داد و گفت عودمس
 که من با ینی بی می ولست،ی من که بدتر نی افهی حداقل از قست،ی داغون نادی ت هم زافهیق.یایبهت بگم ب

  .شهی حال و هوات هم عوض میایبعدم اگه ب. خوام برمی ملیکمال م
  
  !شهی عوض می بارم کنن حال و هوام اساسکهی و نسترن که چند تا توانیبابام و ک.یگیم آره راست -
  

  ! بندازنکهی کنن تیغلط م – مسعود
  
 دمی محی ترجنیبنابرا. بساط بودهنی همدنیهر وقت هم که منو د. کننی به هر حال اونا کار خودشونو م-
  .امین

  
  . کنمی من باز مد،ینیشما بش : سورن گفت.دیچی زنگ در تو خونه پی لحظه صدانیهم
  

  !اعصابم از دست خودم خرد بود. بودننجای که سورن و مسعود هنوز ای بود در حالی شک حامبدون
  

  !گه؟ی حله دهیپس قض : دی پرسمسعود
  
 از کوره در رفتم دستمو گهید!  کردی می بدتر اعصابمو سگلی کرد منو ببره وسط فامی اصرار می هنکهیا

   مگه زوره؟امی خوام بیآقا من نم:  و گفتم زی می رودمیکوب
  

 ی صحنه کلیرگذاری تاثی خب برای که تا مغز استخونم درد گرفت ولزی می رودمی دستمو محکم کوبانقدر
باشه بابا، :  حرکت من شوکه شد، آروم گفت نیمسعود هم بنده خدا با ا.ارمی خودم نیزور زدم که به رو

  .رمی اصال منم نم؟ی کنی میچرا قاط
  
 و ی لحظه سورن به همراه حامنیاما فرصت نشد و هم! ی بری خوای چرا نمگهی خواستم بگم خب تو دیم

  . برگشتنیدارو
  

 بود، منم یمسعود هم مطمئنا از دست من عصبان.هی عصباننی و داروی که مشخص بود از اومدن حامسورن
 نی هم متوجه انی و دارویحام.اغون بود هر سه تا مون دی هاافهیق!!  بودمیکه کال از همه طرف عصبان

  ! شدنمونی ها از اومدن خودشون پشچارهیفکر کنم ب. شدنهیقض
  

فک کنم بد :  گفت ی حامنکهی سکوت برقرار شد تا اهیچند ثان.می نشستی همگی از سالم و احوالپرسبعد
  .میموقع اومد
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  ...هی حرفا چنی نه بابا ا-
  

  !م؟ی نداره اگه چند لحظه تنها حرف بزنیاشکال.دمتی دی مدیدر هر صورت امروز حتما با – یحام
  
  ه؟ی چهی قضدی به ما هم بگشهی مدی تنها حرف بزننکهیقبل از ا : دی اومدم جواب بدم سورن پرستا
  

بهتره اول با بهراد صحبت کنم بعد اگه ... بگم واالیچ:  گفت دی به من انداخت و با تردی نگاهیحام
  . ذارهی مونیمخودش خواست باهاتون در

  
  ". نداره، بگوی اشکال": گفتم ی حوصلگی ببا
  

  ! وجب چه صد وجبکی که از سر گذشت چه آب
  

  ... بگمیچه جور.لتهیباشه، هر جور م – یحام
  

 که ییزای تا چمی کنزمیپنوتی بهرادو هنجای امیما اومد.گمیخودم م:  حرفشو قطع کرد و گفت عی سرنیدارو
  .ادی بدشای فراموش کرده ی ولدهید
  

  .قایدق – یحام
  

 تونه ی کنه حافظه ش رو پاک کرده باشه چطور می متی که بهرادو اذیاگه اون کس!  سوال ه ی– سورن
  !اره؟ی بادی رو به دهی که دییزایچ
  

 رو ضبط ییزای چهی ناخودآگاهش ریاما ممکنه ضم. هستنمیا...آره خب:  مکث کرد و گفت ی کمیحام
  .کرده باشه

  
 هی خطری موثر باشه اما چون روش بزمیپنوتی که هستمیوراست بهتون بگم ما خودمون مطمئن ن ر- نیدارو

  . شدی هم فرجدیشا... ارزهیبه امتحانش م
  

  ! نداره؟ی که خطردیمطمئن – مسعود
  

  .ستی نی نگرانی امتحان کردم، جانی دارویمن قبال چند بار رو – یحام
  

  . راحت باشهالتونیآره آره، خ:  و گفت دی آروم خندنیدارو
  

  ...سادی هم بلند شد و کنارش وانی بعد داروهی ثانهی از جاش بلند شد، یحام
  

  .می شروع کنمی برگه،یخب د – یحام
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   تو اتاق؟دیریم : دی که سورن پرسمی از جام بلند نشده بودهنوز

  
  .آره، اونجا راحت تره – یحام

  
  !م؟یای ما هم بستیالزم ن – سورن

  
  . ربعهی کمتر از دیشا. کشهی طول نمادیالبته ز... کم تمرکز کنمهی دین بانه ، م – یحام

  
  ! زنه؟یدوستت تمرکزت رو بهم نم.دی البته ببخشگه،ی سوال دهیبعد  – سورن

  
 رو یزی از بهراد من چدنی سوال پرسنی حدی شانکهیو ا. تجربه دارهنهی زمنی تو انینه، دارو – یحام

  . باشه بهترهنی دارونی همیفراموش کنم، برا
  

  .باشه – سورن
  

 راه بندازه تا ما متوجه یزی چی هوار،ی االمکان دادی اومد حتشی پی وقت مشکلهیفقط اگه  – مسعود
  .میش
  

 ی داشت در اتاق رو میحام. نشستنی زمی من روی هم جلونی تخت نشستم، داروی رومی اتاق که شدوارد
  ! شده؟یورنجیبهراد ، صدات چرا ا:  گفت نیبست که دارو

  
  ! شده؟ی چجور-
  

  !ی صدات کنترل نداری روی زنی حرف می انگار وقتی جوره ی– نیدارو
  
  ؟ی جد-
  

  .شهی منییآره منم دقت کردم صدات ناخواسته باال و پا:  نشست و گفت نی اومد کنار دارویحام
  
  . احتماال به خاطر اونهدم،ی خوابادی ز-
  

  .می کنلی تعطزمویپنوتی هی تعارف بگو تا برنامه یب ستیبه هر حال اگه حالت خوب ن – یحام
  
  . نه ، خوبم-
  

  ... خب حاالیلیخ:  گفت یحام
  



  3  ,  2  ,  1  جلد                                                               هیچ کسان
  

goldjar@  

 

 

632

 یزی چهی من می شروع کننکهی قبل از ادیببخش:  حرفشو قطع کرد و گفت عی سرنی دارودی که رسنجای ابه
  ! خوش رنگه ، نه؟یلی سورن خیموها. بگم

  
  !ها ی وقت به موهاش دست زنهی اوه اوه، -
  

  !چرا؟ – نیدارو
  
  !شهی حرکتت فقط با خون پاک می کارو بکننیاگه ا. حساسهیلی کال رو موهاش خنکهی ای برا-
  

  ! شدمی مکیکم کم داشتم تحر.یخوب شد بهم گفت! واو  – نیدارو
  

  ازت چند تا سوالنی کردم من و داروزمتیپنوتی هنکهی ؛ بعد از انهیبرنامه ا!  زدمیداشتم زر م – یحام
  . و تماممی پرسیم
  
 نیمثه ا.ی کارو بکننی ایفقط بگو قراره چجور. دونستمی که خودمم منویا! ی ادهیچی پی عجب برنامه -
   تا خوابم ببره؟ی چشمم ساعت بچرخونی جلوی خوای ها ملمیف
  

 ی کارو منی ایمن ذهن.ستی در کار نزای چنجوریساعت و لنگه کفش ا. که احمقانه ستنینه ، ا – یحام
  .ی نخورنی وقت با مخ زمهی که ی دراز بکشدیکنم، تو فقط با

  
  !؟ی کنزممیپنوتی هی تونی نتونم تمرکز کنم تو بازم مانای احای بشم زمیپنوتی اگه من نخوام هیعنی -
  

 داره ، تو فقط ریاما تمرکز کردنت تاث.ی خوای دونم می ست چون می نخواستنت که ملغی هیقض – یحام
 ی حالت بموننی تو همهیچند ثان. ی کنی خالیزیدر واقع فکرتو از هر چ.ی فکر نکنیص خازی کن به چیسع
  .هی من کافیبرا

  
  !امی دونم بتونم از پسش بربی مدی بع-
  

 ریاصن ده سال پ! دمی کشی چه عذابنی کردن ِ داروزمیپنوتی من سر هیاگه بدون.ی تونیتو م – یحام
  .نم کزمشیپنوتی خب در آخر تونستم هیول! شدم

  
  .شنی می مسعود و سورن شاکشه،ی ربع تموم مهیاالن .خب حاال دراز بکش – نیدارو

  
 هی و دهی نمی اجهی کردم نتیحس م. کار نداشتمنی نسبت به ای اما احساس خوبدمی تخت دراز کشیرو

  . احمقانه ستییجورا
  

  . هم کنارم نشستنی و حامنیدارو
  
   چشمامو ببندم؟دی االن با-
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  .ی تمرکز کنی تونیراحت تر م. بهترهیببند – یحام

  
  !شن؟ی خودشون بسته مزمیپنوتی سوال، اگه بازشون بذارم موقع ههی -
  

  .یری چون اساسا به خواب مشنیآره بسته م! ی پرسی مییچه سوال ها – یحام
  

وز  چند رنی اری فکر نکنم اما همش تصاویزی کردم به چی گفته بود سعی بستم و همونطور که حامچشمامو
  .ومدنی چشمم میجلو

  
  . تو ذهنت تا ده بشماری تمرکز کنی تونیاگه نم:  که انگار ذهنمو خونده بود گفت یحام

  
  . گفت رو انجام دادمی که حامیکار

  
  !تموم شد؟ : دمیچشمامو باز کردم و با پرس. به خودم اومدمی حامی بعد با صداهی ثانچند

  
  .آره – یحام

  
  ! گذشتهی ثان چندی من به اندازه ی برا-
  

  ! بودیزمیپنوتیعجب ه:  گفت زدی مزی آمطنتی که داشت لبخند شی در حالنیدارو
  

  ! شد؟رتونی دستگیزی گفتم؟ چیخب، چ:  و گفتم نشستم
  

 : دی مشکوک پرسی با حالتنیدارو. بودری درگی انگار فکرش حسابیحام. دو چند لحظه مکث کردنهر
  !ه؟ی کایبهراد، پر

  
  ! هامیحداقل تو دور و بر... شناسمی رو نمی کسنیهمچ!  دونمیمن چه م!! ا؟ی پر :دمی تعجب پرسبا
  

  !ی که بهش نظر داریتو گفت – نیدارو
  
 ،ی که گفتی کسنی دونم ایمن اصال نم!!  زدم؟ی حرفنیمن همچ: گفتم !  شوکه شدمی حرف حسابنی ابا

   بود؟یاسمش چ
  

  .ایپر – نیدارو
  
  ! ندارهی من وجود خارجی برای کسنی همچ! هستی دونم کی آره همون، نم-
  

  !گهی دی زدی حرفنی که همچی ناخودآگاهت عاشقشریبه هر حال حتما تو ضم – نیدارو
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  ! زده باشم؟ی حرفنی همچدیاصال چرا من با!  چرت و پرت نگو-
  

  .دمیمن ازت پرس:  زد یشخندی ننیدارو
  
  !؟یدی پرسی سوالنی همچی چیبرا! یتو غلط کرد:  دونه زدم تو سرش و گفتم هی کف دستم با
  

  .هی چی که دوسش داری اسم دخترنمی خواستم ببیخب م – نیدارو
  
  ! ؟یدی االن مثال فهم-
  

  .ای پرگه،یآره د:  و گفت دیخند
  
  ! گفتم؟ی چگهی دی اسم لعنتنی از اری غدی بگشهی م-
  

  .ی زن حرف زدهی یدرباره  – یحام
  
 که اصال وجود ییزایمن به چ!  و اساسههی پای رسما مزخرف و بزمینوتپی هنیآقا ا:  گفتم ی اعصاب خردبا

  ! حرفا اعتماد کرد؟نی به اشهی میچجور! نداشتن هم اعتراف کردم
  

 ی همشون بی که به من دادیی کنم جواب های فک نممی که بگذرنی دارویاز سوال و جواب ها – یحام
 ی خاصزیچ.دمی ازت پرسروزی و خصوصا دریند روز اخ چنی ایدر مورد اتفاق ها!  و اساس بوده باشنهیپا

  . که به دردمون بخورهینگفت
  
  !ه؟ی زنه که گفتم چنی ای هی پس قض-
  

  .شی شناسی جور که معلومه خودت هم نمنیا.شیدی که چند بار دیگفت – یحام
  
  ! تونه به قاتل ربط داشته باشه؟ی منی به نظرت ان؟ی هم-
  

 چند روز گذشته کار قاتل بوده و حافظه ت هم ی که اتفاقامی بذارنیو بر ا دونم، اگه فرض رینم – یحام
 طور بود که اون قسمت از حافظه تو نیاگه ا!  قاتل بوده باشهیدی که دی دونم اون زنی مدیپاک کرده بع

  ! کردیهم پاک م
  

  . قاتل باشهی زدی که ازش حرف میاما در کل امکانش هست که اون زن – نیدارو
  

  ...یدی طرف هم دی افهی به طور واضح قنکهیبا توجه به ا.ستمی مورد مطمئن ننی در اادیمن ز – یحام
  
  ! ش هم حرف زدم؟افهی در مورد ق-
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  . داشتیبی عجی چشمایگفت.یآره ، تا حدود – یحام

  
بهراد، )...دیخند... .( بود"خوشگل" بی عجی کنم منظورت از کلمه ی جمله من فکر منیتو ا – نیدارو
  !ی داریزی ناخودآگاه هری ضمعجب

  
 نی متاسفانه عی دونه زدم تو سرش ولهیدوباره !  خوره کتک بزنمی رو تا منی خواست داروی مدلم

  . کردی و اعصاب منو خرد مدی خندیفقط م. هم نبودالشیخ
  
  !رم؟ی بگی اجهی حرفا چه نتنی از ادی حاال من با-
  

 چند روز کشته هی کن یتو فقط سع.گمی رو بهت مجهینتبعد . با هاموس حرف بزنمدیمن اول با – یحام
  !ینش
  
  "!! شام ساده ست؟هی فقط یمطمئن"
  
مسعود هم سه . بودمدهی بار از مسعود پرسستی عمو محمد حدودا بیالی بود که از بدو ورود به وی سوالنیا

 ی که ماها اصال نمیی کم که گذشت با ورود مهموناهی بهم جواب مثبت داد اما تیچهار بار اول با قاطع
  ."! گفتنینجوری به من ا، دونم واالی نم" گفت ی و لباس ها و مدل موهاشون در جواب من ممشونیشناخت

  
من مونده بودم چرا .دنی رسیمهمونا هر لحظه از راه م.می نشسته بودگهی مبل کنار همدی و مسعود رومن
 دمیاونجا بود که فهم!  شناختمیکثر مهمونا رو نم و نسترن دخترعمه و پسر عمو م اند اما ارضای علنکهیبا ا

  !...می داری و خوبتی کم جمعیچه خانواده 
  

  . بخورینیریش:  گفت شخندی اشاره کرد و با نزی می روینیری به ظرف شمسعود
  
  !ی خواد تعارف کنی خورم، نمیاگه بخوام خودم م:  گفتم ی حوصلگی ببا
  

 یمگه چ)...دیخند...( تر باشهدهیچی کم پهی شام ساده نباشه و هی که رممیحاال گ!  اعصابیچه ب – مسعود
  . حال و هوات هم عوض شدنجای ایشده؟ اومد

  
 خودم استراحت ی صورت االن داشتم تو خونه نی اری در غنجای ای آره واقعا،چقدر خوب شد منو اورد-
  ! کردمیم
  

بعد محمد .  موندمی تو مشی پدی چون باام،ی تونستم بی اوردمت خودمم نمی اگه نمیشرمنده ول – مسعود
 ری جواب پس بدم احتماال با محمد درگی به کسادی حرفا، منم که بدم منی و ایومدی که چرا نشدی میشاک

  .ی کردیری جلوگی زد و خورد جدهیدر واقع تو االن از . شدمیم
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!  تونم مسعود رو بزنمی خوردم که نمیافسوس م. بهش نگاه کردمی خنثی نگفتم، فقط با حالتیزی چگهید
  ! بهش بزنم دلم خنک شهی پس گردنهی تونستم یکاش حداقل م

  
  ؟ی دقت کردیزی چهیبه  – مسعود

  
  ؟ی چ-
  

  ! ذارنی سرشون دسته گل می دخترا رودای جدنکهیا – مسعود
  

ن  همشودمی که من قبال دیی چون اون دخترایول... آره :  گذرا به دور و برم انداختم و گفتم ینگاه
  ! سرشون موهاشونهی روی کردم اون برآمدگی و مقنعه داشتن همش فکر میروسر

  
 ی چه خوابشبی بهت گفتم دیراست.ی چشم و گوش بسته ایلی خگهیتو که د!  جانیا:  و گفت دیخند

  دم؟ید
  
  . نه-
  

  . زنمی مثه خودم حرف میکی دارم با دمیخواب د – مسعود
  
   مثه خودت خشن بود؟-
  

  ! زنمی کردم دارم با خودم حرف میاصن حس م. خودم بودهی شبافهیبا، از نظر قنه با – مسعود
  

 خودش بهم گفت که با مسعود دمی بار که هاموس رو دنیاول. بوددهی خواب دی شک هاموس رو توبدون
  ! مونده بودادشی بار نی ای دونم مسعود چجوری نمیول. زنهی خواب هاش حرف میتو
  
  ن؟ی زدیحرف م یحاال در مورد چ!  عجب-
  
 یآقا من ُگه خوردم شدم عمو.ی کنی خواب هم منو ول نمیتو...فک کنم در مورد تو بود:  کم فکر کرد هی

  تو؟
  

  د؟ی گفتی می چادی نمادتی : دمی ازش پرسدی خندی که داشت مهمونطور
  

  . موندهادمی قدر نینه، فقط هم – مسعود
  
 دی ِ که کت و شلوار سفوانیدم متوجه شدم ک کم که دقت کرهی دم،ی ددی خرس سفهی تی جمعیتو

 ی که حالم به هم موانیاز ک.وانی نه کدیالبته نفرت از کت ِ سف.دوباره نفرت تمام وجودمو گرفت...دهیپوش
  !خورد، اصال احساسم بهش قابل وصف نبود
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  . خزهیلی خدی کت و شلوار سف-
  

  . مال دختراستدیشلوار سف! ستی پوشه مرد نی مدی که شلوار سفیاساسا مرد.آره، باهات موافقم – مسعود
  
  ؟ی تو بودشی عشقبی رقدی فهموانی کی راست-
  

 دهی فهمدی دونم، شاینم:  گفت یالی خی کند با بی پوست مبی که داشت واسه خودش سی در حالمسعود
   داره؟یتیچه اهم... نهدمیباشه، شا

  
  ن؟یاالن شما دو تا با هم قهر.یچی ه-
  

 بابت نی وقت هم از اچی که بهش زدم حقش بود، هیدر کل اون کتک.ستمیا اون قهر نمن که ب – مسعود
  ! نهای دونم اون با من قهره ی نمگهید.شمی نممونیپش
  
  .ادی طرفا ننی باهات قهر باشه و ادوارمی ام-
  

ش واقعا تحمل.دوست نداشتم اونجا بمونم. شدمی معذب مشتری منم بشدی مشتری تعداد مهمون ها بی چهر
  . شده بودنی برام سنگیجو حساب! سخت بود

  
  . بکشمگاری دو سه نخ سرونیمن برم ب:  مسعود گفتم به
  

  .میری بعد با هم مانی تحمل کن اون دو تا منگل بقهی دو دقه ی– مسعود
  
   ان؟ی کگهی دو تا منگل د-
  

  .گمی و نسترن رو مرضایعل – مسعود
  
  . آهان، باشه-
  

مسعود جوابشو داد . نفره کنار من و مسعود نشست و سالم کردهی مبل هی یو اومد و روانی لحظه کنیهم
 ادی یوقت!  باهاش حرف بزنمنکهی چه برسه به انمی ببختشوی دوست نداشتم ریحت. نگفتمیزی من چیول

  . شدمی می عصبی حسابفتادمی مدارمونی دنیآخر
  
  .سالم عرض کردم بهراد خان – وانیک
  
  .دمیشن ... آره:  گفتم ی حوصلگی ببا
  

کت :  بود، بعد گفت زی زد، بدون شک لبخندش تمسخرآمی انداخت و لبخندوانی به کی نگاهمسعود
  .هیجالب
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 ی باره تو مهموننی اولنکهیبا ا. بود بپوشمشومدهی نشی تا حاال پی وقته دارم ولیلی خنویا.ممنون – وانیک
  .شمی و پر جذبه تر مادی بهم میلی دونم خی می پوشمش ولیم
  

  ...اوهوم:  لب گفت ری داشت زی برنمبشی که چشم از سی در حالمسعود
  

  .ستی اصال براش مهم نوانی بود که انگار حرف کی جورلحنش
  

  مامانت کجاست؟ – مسعود
  
  . دونم، من تنها اومدمینم – وانیک
  

 کردم؟ یرد م دخترا رو ی االن داشتم درخواست هانی من تا همشهیباورتون م:  گفت ی با غرور خاصبعد
  . تونشی پومدمی منایوگرنه زودتر از ا

  
  !هیباور نکردن...یینه خدا – مسعود

  
  !قتهیاما حق – وانیک
  

  .خب خوش بحالت – مسعود
  
  ! کردی می منو عصبوانیکال وجود ک.دمی کشیقی نفس عمی اعصاب خردبا
  
  ؟ی داریراد؟ تو مشکل بههیچ:  گفت یی با پر روشهی حالت من شد مثل همنی هم که متوجه اوانیک
  
  !ی حلش کنی تونیدست بر قضا تو هم م. آره-
  
  ه؟یخب، مشکلت چ – وانیک
  
  !نی بشگهی دی جاهی بکن و برو ی لطفهی تو رو ندارم، به هر دو مون ی بچگانه ی حرفای من حوصله -
  
  ؟ی بدونلشوی دلی خوایم!  من بچگانه ستی حرفای کنی دونم چرا فکر میم – وانیک
  
  !از زبون تو نه -
  
  !شهی متی که تو حسودنهی هم الشی و دلتهی واقعهی نی چون اگم،ی من میول – وانیک
  
 تو اون ی رو که دوست داری که هر مزخرفیتو آزاد. ندارهی باشه، اشکال؟ی کنی فکر منطوری واقعا ا-

  .یمغز کوچولوت جا بد
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  .هقتی گفتم که حقست،یمزخرف ن:  و گفت دی خندزی تمسخرآموانیک
  
  ؟ی که کلفتی بگی خوای حرفا منیحاال مثال با ا:  افتادم و گفتم نی داروادی لحظه هی
  

  .آره داداش، من کلفتم:  جواب داد عیسر
  
  ! کشمی رو مفونی دو بار سست،ی نیالی خ-
  
 دونستم که یاما من م. از جاش بلند شد اومد سمتمتی حرف از کوره در رفت و با عصباننی با اوانیک

 رو وانی کی از جاش بلند شد و جلوعیمسعود سر. به خودم زحمت بلند شدن ندادمستین یعدد
 تونست حرف ی خورد دهنش پر بود، خنده ش هم گرفته بود اصال نمی مبی خدا داشت سیبنده .گرفت

  . رو فرستاد رفتوانی که مسعود کدی طول نکشادیز.زنهب
  

به .به محض ورودشون هم بزن برقص شروع شد. و نسترن اومدنرضای گذشت و بالخره علقهی دقچند
 چه معقوله دنی کردم که رقصی فکر منی شده بودم و به ارهی خدنی رقصی که داشتن اون وسط میتیجمع

 مطمئنم همشون یول! فهممشونینم... کنمی رقصن رو درک نمی که مییواقعا من اونا! هی اعی ضای
 شی پقهی چند دقنیانگار نه انگار که هم.دی فهموانیک دنی از رقصشدی منویا.اعتماد به نفس کاذب دارن

  ! مونه به خدایآدم م!...دهی کرد، حاال رفته اون وسط داره قر میداشت با من دعوا م
  

!  روشنش کرده بودنی زمستون بود ولنکهیبا ا. توجه مو جلب کردی لحظه بود که حرکت پنکه سقفنیهم
 ی فکر کردم که اگه پنکه سقفنیبه ا. بوددهیچی خونه پیکه تو بود ی خفقان آوریاحتماال به خاطر اون بو

  !شهی رقصن قطع می که دارن میی اونای گردن همه فتهیب
  
 کرد با ی می داشت سعوانیک. شدمیزی چهی بزنم که اون وسط متوجه ی چرخهی باغ ی خواستم برم تویم
 یلی خودش خالیت کنه که به خ خواست به ما ثابی شناختمش برقصه، احتماال می که من نمی دخترهی

 ی ولوش رفت جلوانیچند بار ک! واقعا دمش گرم. کردی کم محلش میاما دختره هم ه...! دختر ُکشه
 گوش ریکم مونده بود دختره بزنه ز. کردنی بود که همه داشتن بهشون نگاه میجور.دختره محلش نداد

  !وانیک
  

 رو گرفت وانی گوش کبی حرکت عجکی در وان،یسمت ک بود راه افتاد و رفت سادهی که کنار من وامسعود
 از مهمون ها داشتن فرش رو ی سرهی گه،ی دیچیه. کناردشی از دختره دورش کرد و کشیو با خونسرد

 ی کلدش بعی رو از مسعود نداشتم، اول شوکه شدم ولی حرکتنیمنم اصال توقع همچ!  گرفتنیگاز م
  .دمیخند

  
مسعود هم مثل . شدنگهی و مهمون ها سرگرم حرف زدن با همددیل نکش طوادی و برقص و سر و صدا زبزن

 می تصمنی همیبرا.اطی تو حادی تونه با من بی نمتی اون وضعی دونستم توی گرم حرف زدن بود و مهیبق
 چند تا از مهمون ها جمع یی جلواطی حیتو. اومدمرونی برداشتم و از خونه بگارمویپاکت س.گرفتم تنها برم

  . نبودی مناسبی تنها بودن جایبرا. زدنیو داشتن با هم حرف مشده بودن 
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 باغ ی روشن کردم و راهگارمویس.رنی اون طرف نمگهی دی خلوته و مهمون هاالی دونستم که باغ پشت ویم

  .اون لحظه فقط دوست داشتم تنها باشم، مکانش برام مهم نبود.شدم
  

مطمئنا اگه اون قسمت از .نمی ببی دور و برمو به خوب تونستمی نشده بود و مکی هوا هنوز تارخوشبختانه
 یلی هوا خنکهیبا ا. کمتر بودیلی سر و صدا خاطیاون قسمت از ح! ذاشتمی بود پامو توش نمکی تاراطیح

  . بردمیسرد بود اما داشتم ازش لذت م
  
 ایپر.نداشتن ی کدوم از حرفام مفهومچیه. که گفته بودمییزای و چشبی دزمیپنوتی فکرم رفت سمت ههوی

 از ی دونم چجوری مسعود بهش فکر کرده بودم، نمی دو بار در مورد معشوقه یکی اسم بود که هیکه فقط 
 هی حتما شدی نممربوطاون زن هم که مشخص بود وجود نداره، چون اگه به قاتل !  من سر دراوردیتو حرفا

 دونم هاموس و ی نمگهید.گفتم که اساسا چرت و پرت شهیپس معلوم م. اوردمی ازش به خاطر میزیچ
  !ارنی دربی خوان چی چرت و پرتا منی از ایحام

  
 حرکت کرد و عیانقدر سر.دمی دهی ساهی م،ی چند متری لحظه تو فاصله هی ی فکرها بودم که برانی همتو

 هیحتما .رمشی بگدهی تونستم نادی حال نمنیبا ا. باشمدهی دیزی برام مبهم بود که شک کردم چرشیتصو
دوست . مسعودشی گرفتم از اونجا دور شم و برگردم پمی درنگ تصمیب. بوده که به نظرم اومدهیزیچ

 قدم ی به طرف خونه حرکت کردم متوجه صدانکهیبه محض ا!  درب و داغون بشمنی از اشترینداشتم ب
 یبه راحت. دی دوی من داشت می چند متری نفر در فاصله هیانگار .شدی مدهی شدم که از پشت سرم شنییها
صدا همچنان . انداختمینگاه به پشت سرم سمی وانکهیبدون ا. بدمصی قدم هاشو تشخی تونستم صدایم

 هوی درخت خورد، ی که برگشتم سرم محکم به شاخه نیهم.نمی رو ببی تونستم کسی اما نمشدی مدهیشن
  !نی زمی شد و پرت شدم رواهی چشمام سیجلو

  
 مثبت ماجرا یتنها نکته ...دمی شنی اون صدا رو هم نمگهید.فت ری میاهی و منگ بودم و چشمم سجیگ

 اون یشانس اوردم کس. تونستم تکون بخورمیبه خاطر ضربه دست و پام شل بود، به زور م!  بودنیهم
  . رفتی آبروم میاطراف نبود وگرنه حساب

  
 سرم ریدستشو برد ز.دم نفر کنار خودم شهی بکنم متوجه حضور ی بلند شدن تالشی بخوام برانکهی از اقبل

 نی زمی من رودهی از مهمونا باشه که دیکیحدس زدم .هنوز چشمام بسته بود.نمیو کمک کرد بش
 ی ولم کردی می گهی احساس ضایی جوراهی نداشتم و ی موضوع حس خوبنیهر چند نسبت به ا.افتادم

  . نداشتمی اگهی دی اون لحظه چاره یسخت بود ول. وقتش بود که خودمو جمع و جور کنمگهید
  

 به یوقت. و گشاد مثل ردا کنارمهاهی که زن با لباس سدمی که چشمامو باز کردم دنیهم.نمی کردم بشیسع
رنگ چشم هاش ...مات و مبهوت بودم. که توجهمو جلب کرد چشماش بودیزی چنیصورتش نگاه کردم اول

 بود با دیسفپوست صورت . بدم شونصی تونستم تشخی می که به راحتی ایی طالی بود با رگه هاینارنج
 بود که ی چهره انی تربی عجنی ایبعد از حام. اومده بودرونی بی مشکی روسرری که از زیی طالیموها

  .دمی ترسی حال ازش نمنی و در عدمی دیم
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 شبمی دی حرفاادیفورا . دونستم جنه و ممکنه خطرناک باشهی می چهره ش اصال ترسناک نبود ولحالت
 ی چدی دونستم باینم. گفته بودمنی و داروی بود که در موردش به حامی همون زننیک ابدون ش.افتادم

  !... بودم قاتل نباشهدواریفقط ام.کار کنم
  

  !؟یری سر به هوا راه مشهیتو چرا هم:  زد و گفت یلبخند
  

ره دوبا. خالص بشمتی کرد، دوست داشتم زودتر از اون وضعیسرم هم هنوز درد م. بگمی بودم چمونده
 به اون سمت انداخت و ینگاه.اون زن هم متوجه صدا شد.دمی نفرو از پشت سرم شنهی ی قدم هایصدا

  .دمتیخوشحال شدم د... برمدیمن با: گفت 
  
  . شددی ناپدهی ثانکیدر عرض ...ستی نی از اون زن خبردمی به خودم اومدم دتا
  

  .ی منو خراب کردشیبهراد تو ع – مسعود
  
  !ی منو برسونی دادری تو گرم،یم من که گفتم خودم -
  

  . من مجبورم تو رو برسونمیآره ول – مسعود
  
  ! مجبورت نکردهی کس-
  

  ! دعوات شد؟ی با کساطیتو ح.... کنی رو درک نمزای چنی مجبورم، تو ایول – مسعود
  
  . خوردمنی نه، زم-
  

  دت؟ی هم دیکس – مسعود
  
  . نه-
  

  .خب خدا رو شکر – مسعود
  
  . تازه بهم بخورهی اوردم تا هوانیی کم پاهی  رونی ماشی شهیش
  
  .نی داروشی خوام برم پیم. هارمی من خونه نم-
  

  ؟یواسه چ – مسعود
  
  ا؟ی تو هم بی خوایم! گهی البد کارش دارم د-
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 ی تو رومی مشت بزنم تو صورتش، بعد پس فردا نتونهی ترسم با موهام ور بره، منم یم.امینه بهتره ن – مسعود
  .نیشی میمی با هم صمنی االن شما دو تا دارنکهیخصوصا ا.میکنهم نگاه 

  
  . کردهری منو متحتی نگرندهی آنی ا-
  

  !؟ی کنی کار می تو چرمی سوال، اگه من زن بگهیبهراد .یلطف دار – مسعود
  
  .گمی مکیبهت تبر:  کم فکر کردم هی
  

  . از اونرینه خب، به غ – مسعود
  
  خوبه؟ رقصم، ی هم می کلتی عروسامی م-
  

  !؟یشی که ناراحت نمنهیمنظورم ا – مسعود
  
  . راحتالتینه، خ... خب-
  

  .به هر حال من که قصد زن گرفتن ندارم! عجب – مسعود
  
  !؟یدی سوال رو پرسنی پس چرا ا-
  

.  کشمتی میری بعد من بهت بگم اگه زن بگ،ی سوالو از من بپرسنی خواستم تو هم همیآخه م – مسعود
  .گهی دیدی و نپرسی هستیآدم ضد حال متاسفانه تو یول
  
 هی.ی نداری شوخیاصال حال و حوصله .ی حالی بشتریب.یستینه نه، ضد حال ن:  اومدم جواب بدم گفت تا

  .شهی حال بودنت ضد حال بودن رو هم شامل می بنی اییجورا
  
  !گهی دی حالم البد تو هم باحالی اگه من ب-
  

  ).دیخند...(ینکته رو گرفت! قایدق – مسعود
  
  ؟ی کنی کار می تو چرمیاگه من بم. سوال ازت بپرسمهی باحالِ با جنبه بذار من ی خب آقا-
  

  ! هم داشته باشه؟ی طنزی تونه جنبه ی سوال منیواقعا به نظرت جواب دادن به ا – مسعود
  
  ! آرهی باشی اگه آدم طناز-
  

  !!ن پشت فرمونم االی که شانس اوردنهی تونم بهت بدم ای که میتنها جواب – مسعود
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 که گفت یزی تونه منو بزنه و چی دونستم از پشت فرمون هم میم. نگفتیزی چگهی دری تا آخر مسمسعود
  ! سر به سرش نذاشتمگهی هم دنی همی گرفتم، برای جددشویالبته منم تهد. بوددی تهدهیصرفا 

  
زنگ خونه رو بزنم وارد  نکهیقبل از ا. کردن من فورا رفتادهی و مسعود بعد از پمیدی رسبالخره

 اومدم و شروع کردم به باز رونیاز مغازه ب.رمی بگگاری پاکت سهی ساختمون شدم تا نییسوپرمارکت ِ پا
 یلی سرد خی تو هوادنی کشگاریس. انداختمی نخ روشن کردم و به دور و برم نگاههی.گارمیکردن پاکت س

  . نداشتمنیارو دی رفتن به خونه ی برای عجله انی همی و برادی چسبیم
  

چراغ . خونه افتادی نگاهم به پنجره دمی کشی مگاری بودم و داشتم سسادهی رو واادهی پی که توهمونطور
 براش دست تکون دادم و اشاره کردم که درو دمشیتا د. بودسادهی هم پشت پنجره وانیروشن بود و دارو

 و از پشت پنجره کنار ادبرام دست تکون د بزنه ی لبخندنکهی بدون اشیشگیاونم بر خالف عادت هم.باز کنه
  ! بود، انگار که اصال منو نشناختهی تصنعیلیحرکتش خ.رفت

  
 با نی دارودمی که برگشتم دنیهم. نفر محکم به پشتم زدهی هوی درو برام بزنه که نی بودم تا دارومنتظر
  !سادهی خندان پشتم وایچهره 

  
  ! طرفانی چه عجب از ا؟یچطور – نیدارو

  
  !دمی تو رو پشت پنجره دشی پهی چند ثاننی من همه،ی چی دونیم:  و گفتم دمی کشقیفس عم نهی
  

  !؟یجد – نیدارو
  
  ! آره-
  

  ! خونه دعا گذاشتهی همه جای حامیول – نیدارو
  
  !ی و تو جنهی واقعنی که تو خونه بوده داروی که اوننهی ای به معننی خب پس ا-
  

  .نکرده بودم فکر نی ها، به ایگیراست م : دیخند
  
 نیاگه متوجه ا. چشمش مثه تو کبود نبوددمی که پشت پنجره دینی دارونکهی نکته هست، اونم اهی ی ول-
  ! اونور تر بودمابونی شدم مطمئن باش االن دو خینم
  

  . اورد و به سمت در رفترونی ببشی از جدهاشوی کلنیدارو
  
  !ست؟ی خونه نی حام-
  

  .نه – نیدارو
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   بهتر باشه؟ادیگه ب ای کنی فکر نم-
  

 نی تر از ابی غربی عجیزایمن چ. مهم بوده باشهادی زیدی که دیزی کنم چی فکر نمیچرا، ول – نیدارو
  .دمی خونه دنی ایهم تو

  
 جا نیتو چند لحظه هم:  بهم گفت نی در آپارتمان دارویجلو.می باز کرد و با هم وارد ساختمون شددرو

  .بمون تا من تو خونه رو چک کنم
  
  ام؟ی منم بستی بهتر ن-
  

 بشه، اونوقت ِ تیزی و از شانس من چیای ترسم بیم.ی داغون هستی کافینه چون تو به اندازه  – نیدارو
  ! کشنیکه اون عموت و سورن منو م

  
 از یی حواسمو جمع کرده بودم که اگه صدایحساب. در منتظر موندمی وارد خونه شد و من جلونیدارو
 یصداش کامال عاد. که از خواست برم داخلدمیچند لحظه بعد شن.رم کمکش بعی سردمی شننیدارو
  . نبودی خونه خبریاز قرار معلوم تو.بود

  
  !ه؟ی خونه عادنی ای جور اتفاقا تونیا:  تو و گفتم رفتم

  
 و بی عجیزایاما در کل من چ. هاستیالبته مشکل از خونه ن.ستی نیبی عجزیچ.بایآره تقر – نیدارو

  .دمی دادی خونه زنی ایوحشتناک تو
  
 ی کل آشپزخونه رو خون برداشته ولدمی بار دهی ادمهیمثال :  ادامه داد نی و دارومی نشستییرای پذیتو

  . بودی عادی بعد همه چهیچند ثان
  
  !نهی بی مزای چنی هستم که ازی کردم تنها کسیفکر م.دمی حموم خونه م دی تویزی چنی بار همچهی منم -
  

 هم شیکار.ادی مشی پادی برات ززای جور چنی ای با جن ها در ارتباط باشیوقت.ران نباشنه نگ – نیدارو
  . کردشهینم
  
  ... کارنی تو اامی کردم بی گفت، وگرنه عمرا اگه قبول می رو بهم مزای چنی کاش هاموس از اون اول ا-
  

 یهر چ! لمون موندم مسی انتخاب تو از طرف جن های هی قضنیمن هنوزم تو ا!  هاموسیگفت – نیدارو
 دیببخش!!  انتخاب کننیری جن گی آدمو براهی مسلمون ی داره جن هایلی فهمم چه دلی کنم نمیفکر م

  ! موضوع مسخره ستنی اساسا ای ولگمی منویا
  
  .نهی نظر خودمم هم-
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ن که  مسلمویجن ها. کنمی که من هر روز بهش فکر مهییزای از چیکی داستان ِ تو نیباور کن ا – نیدارو
 ی خاصی اخالق هاهیجن ها هم کال . ندارن با آدما بپرنیلی تمای و اعتقادینیمعموال به خاطر مسائل د

 جن ی سرهی وسط نی اشهی میموندم چجور. دوننی اکثرا خودشونو از آدما باالتر منکهیدارن، مثال ا
 که یدر صورت! رنیو بگ رگهی دی جن های جلوی آدم ِ معمولهی با استفاده از رنی گی ممیمسلمون تصم

  ! کارو انجام بدننی تونن ای میخودشون بهتر از هر کس
  
 هم که ی بارنیآخر. منو سر کار گذاشتهی که هاموس بدجوردمی رسجهی نتنی حرفات من فقط به انی با ا-
 ری که ذهن منو درگیزی چ،ی دونیم.شهی عوض نمزی چچی هی نکنم ولیری تونم جن گی بهم گفت مدمشید

  . کردهارو کنی کردن من اتی و به خاطر اذهی تونم قبول کنم هاموس موجود بدی که نمنهی اکرده
  

   تا بهت بگه؟یچرا قسمش نداد – نیدارو
  
  .گهی نمیزی گفت در هر صورت فعال چ-
  

 تونسته مجبورش کرده ی می دونم چیاما نم. کنم هاموس بد باشه،فقط مجبور بودهیمنم فک نم – نیدارو
 رتی و مجبور شده درگی داری گفت که مثال با هاموس نسبتشهی و نمیستیتو که دورگه نآخه ! باشه
  ! شخصا بهت عالقمند شده باشهنکهیمگه ا.کنه

  
 که هاموس عاشقم نهی تر از ای من دورگه ام منطقمی فک کننکهیا. واقعا احمقانه ستگهی دنی اال،ی خی ب-

  !شده باشه
  

  ؟ی خوری مییچا... .مالش هست خب احتیول! بگم واالیچ – نیدارو
  
  . نه ممنون-
  

  . آشپزخونهی شد و رفت توبلند
  

  فتاد؟ی نی اگهی اتفاق دروزی از د- نیدارو
  
اولش جا خوردم ."سالم" نفر گفت هی هوی رو براش بگم که دمی که دی امروز و اون زنی هی خواستم قضیم

  . خودمو جمع و جور کردمهی حامدمی دی وقتیول
  
  !؟یخونه بودتو . سالم-
  

  . بودم، االن اومدمرونینه ب – یحام
  
  گه؟ی از در د-
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 نی کشه داروی ربع طول مهیمعموال . صبر کردن نداشتمیحوصله .  در نزدمدیالبته ببخش!  آره-یحام
  ! پشت دره و چقد عجله دارهی هم نداره کی باز کنه، فرقهی بقیدرو برا

  
  . فاصله از ما نشستیه اومد و با کم هم از آشپزخوننیدارو. کنار من نشستیحام

  
  .ی مثه گوز نماز بر حرفشو قطع کردهوی زدها،یبهراد داشت حرف م – نیدارو

  
  . نشستهنجای مهمون ا،یتی تربی بیلیخ:  گفت یحام.میدی هر دو خندی و حاممن

  
ا دختر هم  انگار چهار تی زنی حرف می جورهیبعدم .وردمی اصطالحه، از خودم که درنهی نیا – نیدارو

  !گهی دمیهمه مون پسر!  نشستننجایا
  

  ؟ی گفتی می چیخب بهراد داشت.اصن ولش کن – یحام
  
  .دمی که در موردش حرف زده بودمو دیامشب اون زن. که زدمهیی و حرفاروزی دزمیپنوتی مربوط به ه-
  

  !ش؟یدیکجا د!! واقعا؟ – یحام
  
 ی زدم که سرم خورد به شاخه ی باغ شون قدم میداشتم تنها تو.می عموم دعوت بودی با مسعود خونه -
  .دمی بعد هم زنه رو کنارم دهی درخت و افتادم، چند ثانهی
  

  !خوشگل بود؟:  گفت اقی با اشتنیدارو
  
  . آره خوشگل بود،یبه چشم خواهر!  چه عرض کنم-
  

  ...یخواهر:  گفت نیدارو
  

  .دنی شروع کرد به خندبعد
  

   همون زن بوده؟ کهی حاال از کجا مطمئن- یحام
  
  !یی طالی بود، با رگه هایرنگ چشماش نارنج. بودبی غربی عجیلی خب چشماش خ-
  

  ! بود؟یموهاش چه رنگ – نیدارو
  
  ...یی فک کنم طال-
  

  ! من موهاش بلوندهیاهای دختر رودیباور کن! ان؟ی جن ها سراغ من نمنیچرا ا!  خدایوا – نیدارو
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  !ه کمکت کرد؟ ولش کن، زننویا:  گفت عی سریحام
  
  . فورا منو ول کرد و رفت سمت صداهانی واسه همومد،ی هم میی صداهاهیالبته . نمی آره، کمک کرد بش-
  

 که ی اون کسجهیپس در نت. بردی تو رو هم با خودش مای کشتت ی همونجا مایاگه طرف قاتل بود  – یحام
  ! شناستشی قصد کمک داشته و من شک ندارم که هاموس میدید
  
  !؟یدی رسجهی نتنی به ایجور چ-
  

 هم باهاش حرف زدم، اولش که روزی دزمیپنوتی در مورد هدم،یچون من امروز هاموس رو د – یحام
 بگم، ی خوام چی دونست می نداره به حرفام گوش کنه ،انگار که خودش از قبل میمتوجه شدم عالقه ا

 یول کردم ذهنش رو بخونم ی هم سعیلیخ. بحث رو جمع کرد و رفتعی زنه شد سرنی هم حرف ِ ایوقت
  . کردیهمش فکرشو منحرف م

  
 خواد ی نکنه طرف نامزد هاموسه و عاشق بهراد شده، بعد هاموس االن مگمیم.ولیا! چقد زرنگه – نیدارو

  !ره؟یانتقام بگ
  
  . باشهیزی چنیعمرا اگه همچ!  واقعا مسخره ستگهی دنی ا-
  

 ی هستم، تو هم سعهیمن دنبال قض. شناسنی رو مگهیئنم همد مطمی نامزدش نباشه ولدیحاال شا – یحام
  .ی به زور هم که شده ازش حرف بکشیدیکن اگه هاموس رو د

  
 رسه چه برسه به ی تونم هاموس رو بزنم؟ من زورم به همزادش هم نمی من می کنیفکر م!!  به زور؟-

  !خودش
  

احتماال در .ی کنی به خودزندی تهدی تونی م هواتو دارهیلی خنکهی با توجه به ایآره درسته، ول – یحام
  . بشهی صورت راضنیا

  
  ! هم داشته باشهیتی براش اهمدوارمیفقط ام!  بودی ارکانهی زی عجب نقشه -
  

  .ارمی بییبرم چا:  گفت نیدارو
  
  . آشپزخونهی از جاش بلند شد و رفت توو
  

  . ارزهیبه امتحانش م. براش مهمهدمی طور که من فهمنیا – یحام
  

 د،یبچه ها برندار:  فورا از آشپزخونه گفت نیدارو. لحظه تلفن شروع کرد به زنگ زدننیهم
  . هم زنگ زدگهیامروز دو سه بار د.مزاحمه
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  .هیادی زنجای تلفن انیکال ا.می ندادیچکی رو به هنجای ایآره، ما شماره  – یحام
  

 گفت نی لرزان و غمگییشت خط بود صدا که پیخانوم.ری گغامی پی بعد از چند بار زنگ زدن رفت روتلفن
 رو ی تو رو خدا گوشی ولادیاز من بدت م...ی خواد با من حرف بزنی دونم دلت نمی من،یدارو: 

  ...! خواد به من بگو، فقط برداری دلت میاصال هر چ...بردار
  

 ی به حرفا بود ونییسرمون پا! می هم نداشتی اگهی دیدر واقع چاره ...می سکوت کرده بودی و حاممن
 کرد که ی التماس منیداشت به دارو.می کردی باشه گوش منی زدم مادر دارویاون خانوم که حدس م

 رو ی گوشتم خواسی منی تونستم حتما از دارویاگه م. توأم شدهیکم کم صداش با گر. رو جواب بدهیگوش
 رونی بلیاحتماال دل. شنوهی داره از آشپزخونه صداشو رو منیمطمئن بودم دارو... .شدیجواب بده، اما نم

  . بودنی هم همومدنشین
  

 یواقعا نم. بودنی سنگیجو بدجور.می همچنان ساکت بودیمن و حام... که تماس قطع شددی نکشیطول
  .رونی بگذره و از اونجا بزنم بقهی خواستم چند دقیم. بگمی چدیدونستم با

  
 که بعد از اون تلفن دی فهمشدی نگاه مهیا ب. ماشی برگشت پیی چاینی با سنی گذشت و داروقهی سه دقدو

 مون رد و نی بی عادی اونجا موندم و حرفای اقهیچند دق.ی ناراحت بود تا عصبانشتریب.ختهیکامال بهم ر
 با قهی چند دقتبالخره بعد گذش. هم نداشتیتعجب...دی نکششی کس پچیموضوع تلفن رو ه.بدل شد

  . خودم شدمی خونه ی کردم و راهی خدافظی و حامنیدارو
  
 به خونه دنی رسی نگرفتم چون برایعمدا تاکس. زدمی ها قدم مابونی خی که داشتم توشدی می ساعتمین

 ی کردم، جوری مدای نسبت به خونه پیکم کم داشتم حس بد. کردی نمتمی هوا اذیسرما. نداشتمیعجله ا
  ! برام بهشت شده بودابونیکه خ

  
حال و . بودنای بابا ای خونه یشماره . نگاه کردممی گوشیه صفحه ب. توجهمو جلب کردلمی زنگ موبایصدا

  . جواب دادن شدم و به راهم ادامه دادمالی خیب. حرف زدن با مامان و بابا رو نداشتمیحوصله 
  

 رفتن به خونه ی رو برای اگهی دابونی به خونه برسم خرتری تر بشه و دی طوالنمی روادهی پنکهی ایبرا
 گذشتم ی که داشتم ازش میابونیسمت راست خ. برم خونهری مسنی از اومدی مشی کم پیلیخ.انتخاب کردم

 ی گهیسمت د.نمی رو ببغ تونستم داخل بای هوا نمیکی بود، به خاطر تارمهی نصفه و نیوارهای باغ با دهی
 رو ابونی خژی درب و داغون اون باغ ِ پرستیوارهاید. و نوساز قرار داشتکی هم چند تا آپارتمان شابونیخ

  ! اورده بودنیی پایحساب
  
 کرده ی رو طابونی نصف مسافت خبایتقر. گذشتی از اونجا نمینی ماشچیه. بودی ساکتیلی خابونیخ

 ی شدم کمتمی متوجه وضعیوقت. تک و تنهامابونی اون خی تودمیبه پشت سرم که نگاه کردم د.بودم
 وجود دنی ترسی برایلی شدم و دلی خارج مونابی از اون خیبزود. تفاوت باشمی کردم بی اما سعدمیترس

  .نداشت
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 کام از هی. نخ روشن کردمهی اوردم و رونی ببمی از جگارموی رفتم پاکت سی که داشتم راه منطوریهم
 دونم چرا هنوز سر ی چند قدم راه رفته بودم اما نمنکهیبا ا. نگاه کردمری گرفتم و دوباره به مسگارمیس

 ی کردم هر چی حس مم چند قدم که برداشتینکردم و به راهم ادامه دادم ول یتوجه!  بودممی قبلیجا
 ابونیداشتم از اون خ. کرده بودمیاون حالت عصب!  رسمی و به آخرش نمابونمی باز هم وسط خرمیراه م

دوست نداشتم .دنی شروع کردم به دودمی رو ندی کسی به دور و برم انداختم و وقتینگاه! شدمیمتنفر م
  . لحظه هم اونجا بمونمهی گهید
  

 دونستم ینم. و تونستم ازش خارج بشمدمی رسابونی کم کم به آخر خدنی که شروع کردم به دونیهم
 دمیشا... خارج بشمابونی خواست من از اون خی نمیکی کردم یحس م!  ممکن بودیزی چنیچطور چن

  !نداد برام سوال بود چرا خودشو بهم نشون نکهی ای کنه، ولتمی اذهی خواست چند ثانیفقط م
  

 در ی مسعود رو جلونی تونستم ماشیاز سر کوچه م.دمی خودمون رسی بالخره به کوچه قهی از چند دقبعد
 مسعود و سورن رو دی بای دونستم با چه ترفندیواقعا نم!  حرص خوردمی کلنشی ماشدنیبا د.نمیخونه بب

  ! خودم بود، باز صد رحمت به سورنشی پی رسما شبانه روزگهیمسعود که د!! از خودم دور نگه دارم
  
 شدم و درو اطیوارد ح.احتماال مسعود فراموش کرده بود ببندش. بازهاطی در حدمی ددمی خونه که رسبه

 دیبا خودم گفتم شا.تمام چراغ ها خاموش بودن... سوت و کور بودیلیخونه خ.هم پشت سر خودم بستم
  ... .نه شب بود.م به ساعتم انداختینگاه. باشهدهیمسعود خواب

  
 یچند بار صداش کردم و جواب.دمی شدم و چراغو روشن کردم اما مسعود رو اونجا ندییرای پذوارد

هال و اتاق خواب رو هم نگاه کردم اما اونجا هم نتونستم . مبل انداختمیکتمو دراوردم و رو.دمینشن
 ی رو روشن مهاسر راهم تمام چراغ . بندازمی اومدم تا به آشپزخونه هم نگاهرونیاز اتاق ب. کنمداشیپ

  .کردم
  

 در آشپزخونه ی جلویبا سردرگم. شدم، مسعود اونجا هم نبوددی که از آشپزخونه هم ناامدی نکشیطول
 اطی به حی داشتم برم و نگاهمیتصم! ومدهی کردم که نکنه مسعود هنوز داخل نی فکر منیبه ا.سادمیوا

 بود که تا اون لحظه بیعج. شر شر آب از حموم بودیدااون ص. صدا شدمهی بندازم که متوجه یپشت
  ! قبل اصال وجود نداشتهیمتوجه صدا نشده بودم، انگار که تا چند ثان

  
 کنار اتاق خواب شدم تا خودمو به حموم برسونم و یفورا وارد راهرو. حمومهی شدم که مسعود تومطمئن

 نی زمی قرمز رنگ رویهرو چشمم به لکه ها راحت بشه، اما به محض ورود به راالمیاز بابت مسعود خ
خدا .  شده بوددهی به داخل حموم کشنی زمیرد خون ِ رو. شوکه شدمی اون لکه ها حسابدنیبا د.افتاد

  . توهم باشننمی بی که مییزای قبل تمام چی کردم که مثل دفعه یخدا م
  
 بود که مسعود تو خونه نیآرزوم ااون لحظه تنها ! شدیقلبم داشت از جا کنده م.  شدمکی در حموم نزدبه

 ختهی خون ری در کلیجلو. باز شدی پشتش نبود و به راحتیزیچ.آروم در حموم رو هل دادم.نباشه
  . اون صحنه دست و پاهام شل شدندنی چراغ حموم رو روشن کردم با دیوقت.بود
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کنارش نشستم ، ...دم خودمو بهش رسونی چجوردمیاصال نفهم. افتاده بودنی زمی غرق در خون رومسعود
 قرمز شده کهی تهی که تنش بود به خاطر خون یدی سفراهنیپ. گردنش بردم و بغلش کردمریدستمو ز

 صداشچند بار به صورتش زدم و .دی کشیبدنش سرد بود اما هنوز نفس م... بودیتمام تنش زخم.بود
  . م گرفتهیناخودآگاه گر...کردم

  
 یچیاونقدر دستپاچه بودم که ه.تر از اون بود که بتونه حرف بزنه رمق ی بی چشماشو باز کرد ولی سختبه

 به هق هق شده بودن لی هام تبدهی که گریدر حال.  کار کنمی چدی دونستم باینم...دی رسیبه ذهنم نم
  ...رمی می بشه من متیزیاگه تو چ: بهش گفتم 

  
 ی می داشت سعیلی بگه، خیزی چ خواد بهمی که مسعود مدمیفهم...دی کشی مری واقعا قلبم داشت تگهید

 ی نفس نمگهی لحظه بود که احساس کردم دنیهم. داشتیزی دهنش هم خونریحت. تونستی نمیکرد ول
  . رو سرم خراب شدایاون لحظه دن. کردمی حس نمیی دهنش بردم اما گرمایدستمو جلو.کشه

  
مئن بودم مرگ خودم هم مط. کردمی مهی بغلم گرفتم و فقط زار زار گری سردشو محکم از قبل توتن

 تن و نی ِ افی دلم گفتم حی و تودمیصورتش رو بوس.ارمی تونستم دووم بیمن بدون مسعود نم...کهینزد
  ... . خاکری که بره زستیبدن ن

  
 رونی و از حموم بسمی پام وایبه زور تونستم رو.نمی تونستم همونجا بشینم... دادمی به سورن خبر مدیبا
انگار .دمشی دی کردم نمی به دور و برم نگاه میهر چ. گشتملمی شدم و دنبال موباوارد اتاق خواب.امیب

 اونجا نکهی ادی افتادم به امراه ییرایبه سمت پذ. کجا گذاشتمموی گوشومدی نمادمی.مغزم از کار افتاده بود
 سرم  خونه دارن دورلی کردم تمام وسایاحساس م. رفتی مجیموقع راه رفتن سرم گ. کنمداشیبتونم پ

  ! چرخنیم
  

نگرانت ! ؟یتو کجا بود : دی من پرسدنیبه محض د. شدم چشمم به هاموس افتادییرای که وارد پذنیهم
  ... .شدم 

  
  ! شده؟یچ:  گفت یبا نگران.جلو رفتم و بغلش کردم. م شدت گرفتهی گردنشی دبا
  
 ی نجاتش کاریبودم برا چشمم مرده بود و من نتونسته یمسعود جلو. وجه توان حرف زدن نداشتمچی هبه

  ... . تونستم بگمی میچ.بکنم
  
  !؟یچرا جواب تلفن مامانتو نداد! یدی منو دق میدار! ؟ی لرزیبهراد، چرا م : دی همون لحن نگران پرسبا
  
 خبر ی از مرگ مسعود بی دونست مامانم بهم زنگ زده ولیچطور م!  جا خوردمی حرفش حسابنی ابا

  !بود
  
 یی ذاشتم تنهای نمشهی می جورنی دونستم ایاگه م... بابایا: ادامه داد .باره گفت بگم دویزی اومدم چتا
  .نی داروشی پیبر
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  !؟یتو مسعود : دمیخودمو از بغلش جدا کردم و با تعجب پرس. خوردمکهی یبدجور
  
لت آره، بهراد تو واقعا حا...خب:  گفت ی و نگراندیبا ترد.نمی تونستم تعجب و ترس رو تو چهره ش ببیم

  !مارستانی ببرمت بدیبا.بده
  
 یحس م!  شده بودشی هم قاطی شادی هی گرنکهی مو کنترل کنم، خصوصا اهی تونستم گری واقعا نمگهید

:  زد گفت ی که آروم به پشتم می بار مسعود خودش منو بغل کرد و در حالنیا. رو بهم دادنایکردم دن
  .شهی حالت خوب ممارستانی بمیریاالن م

  
  ! شده؟یچ : دی که با تعجب پرسدمی سورن رو شنیصدا نی حنیهم
  

  ... دونم واالینم – مسعود
  

 ری روم تاثیاون صحنه بدجور. لحظه هم حاضر نبودم ازش جدا بشمهی.می نشستنی زمی و مسعود رومن
  ! واقعا مسعود رو از دست بدمدمی ترسیهمش م.گذاشته بود

  
بهراد، چرا لباست  : دی پرسی با نگرانهوی که دی کش کنار ما نشست و آروم دستمو به سمت خودشسورن

  !ه؟یخون
  

اون هم سوال سورن رو !  موضوع نشده منو از خودش کندنی که مشخص بود تا اون لحظه متوجه امسعود
  .تکرار کرد

  
 ی بودم صرفا توهم بودن پس چرا خون رودهی که دییزایاگه چ. نداشتمی سوال جوابنی ای براخودمم

 بود که مسعود نی من مهم ایبرا. نداشتی چندانتی سوال برام اهمنیالبته جواب ا!  نرفته بودنیلباسم از ب
  . و بسنیزنده ست، هم

  
 ی می سعیلیخ. کار کننی باهام چدی دونستم بای من کم اورده بودن، نمی و سورن واقعا جلومسعود

 آروم تر از قبل شده بودم یلیخ. هم موفق بودمیتا حدود. نکنمهی گرگهیکردم به خودم مسلط باشم و د
 اگه به مطمئنا.هنوز تو شوک بودم. حرف زدن نداشتمینا... تونستم حرف بزنمی بود که نمنیفقط مشکل ا

  . شدمی منی نداده بودم نقش زمهیمسعود تک
  

  !؟ی شدری درگی با کس؟ی رو زدیبهراد ، کس : دی آروم ازم پرسسورن
  

  .می کنیما درستش م به ما بگو، ی رو زدیاگه کس – مسعود
  
 کردن من یاحتماال فکر م. کردنی سوال ها رو تکرار منی باز هم ای دادم ولی سر بهشون جواب منفبا

  !که حق هم داشتن... رو کشتمیکس
  

  ... بندازمی نگاههی به خونه رمیمن م:  از جاش بلند شد و به مسعود گفت سورن
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  .ی تا برگردمی جا هستنیما هم...برو.هیآره، فکر خوب – مسعود

  
 رو ی و نور المپ هم بدجورونیزی تلویصدا. کردی درد میلیسرم خ. مبل لم داده بودمی روییرای پذیتو

  ! ذاشتن خاموششون کنمی مثال فضا رو شاد نگه دارن نمنکهی ای مسعود و سورن برایاعصابم بود ول
  
  
  

با .  حرکت و حرف زدن رو نداشتمینا. رفتهلی تحلمی کردم انرژی اون صحنه کامال احساس مدنی از دبعد
 اول که ی هاهیاون ثان.... هنوز تو شوک بودمی صرفا توهم بوده ولدمی که دیزی دونستم چی منکهیا

 بود فورا موس هادمی که تو حموم دیاگه اون کس. از بابت هاموس هم راحت شدالمی خدمیمسعود رو د
 یبرا. بودفشی کرد پوست لطیکه توجهمو جلب م یزی چنی در تماس با هاموس اولشهیهم.شدمیمتوجه م

  . مطمئن بودم مسعوده نه هاموسدمی حموم دی که اون فرد رو توی اولی هم از همون لحظه نیهم
  

.  گشتنی رو ماطی خونه و حی ساعت از اون ماجرا سورن و مسعود همچنان داشتن تومی از گذشت نبعد
فقط شانس !  گشتن دنبال جنازه شیحاال داشتن م...دم نفرو نفله کرهی کردن من زدم یاحتماال فکر م

  !اوردم خونه پاک ِ پاک بود وگرنه االن تو بازداشتگاه منتظر نوبت دادگاهم بودم
  

  . سورن ئهدمیچشمامو باز کردم و د. نفر کنارم نشستهی متوجه شدم هی ِ چند ثانبعد
  
  د؟ی به کجا رسقاتی شد؟ تحقیچ:  گفتم ی حالی ببا
  

  .می نکرددای پیدا رو شکر جسدخ – سورن
  
  ! داره؟ی خاصلی دلدی کنی مورد حرف منو باور نمنی شما در انکهی ا-
  

 ی قاطنکهیبه زبون ساده تر ا...ستی تو االن حالت خوب ننکهیمثال ا.ادنی زلشیدال...آره خب – سورن
  .ی که چرت و پرت بگادهی و احتمالش زیکرد

  
  ! دستت درد نکنه-
  

 م،ی خب االن گشتیول.می کوچولو حرفتو باور نکردهی هم ما لی دلنی کنم، به همیخواهش م – سورن
  . راحت شدالمونیخ
  
  ... اوهوم-
  
  !رونی بزیبهراد، بر:  سورن گفت هوی دادم که هی راحت به مبل تکالی خبا
  

  !و؟یچ:  به دور و برم انداختم و گفتم ینگاه
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  ! شدهیبگو چ.قتمیمن مثال رف! گهی تو دلته دیهر چ – سورن

  
  .نی توهم خفن زدم، همهی فقط ،یچیه.یگی آهان، اونو م-
  

  !گه؟یبعد اون خون هم جزو توهم ات بود د – سورن
  
  . بشهینی تونه عی که نمیپندار واه. نه، اون خون جزو توهم ام نبود-
  

  !؟ی راجع به اون خون نداریحیخب حاال توض – سورن
  
  .ادی نمادمی رو زای چیلیشد که خانقدر بهم شوک وارد ...قتشی نه حق-
  

  .ی که تنها نمونرمی گی می من، منم مرخصشی پای چند روز بهی جمع کن لتویبهراد امشب وسا – سورن
  
  . جا راحت ترمنی نه ممنون، هم-
  

  . مسعودشیخب پس چند روز برو پ – سورن
  
  .حت تره هم راالمی خینجوریا. جا بمونمنی همدمی محیترج!  نه نه، اون که اصال-
  

  !هی فهمم مشکل تو چیمن واقعا نم – سورن
  
 شما شی پامیاگه ب. من اندی ها مراقب خونه سی پلنی خودم بمونم، چون ای بهتره خونه گمی من فقط م-

  .شهی اونوقت واسه شما هم بد ماد،ی بشی پیممکنه مشکل
  

  .می مونی منجایپس ما ا – سورن
  
  ...!الی خی ب-
  

  !؟ی کنی غذا کوفت نمحاال چرا! مرض – سورن
  
   زده؟ی حرفنی همچی ک-
  

  !مینی بی با چشم ممی من و مسعود داریناسالمت – سورن
  
  ! دونم چرای کنم، نمی میری اواخر همش احساس سنی خورم منتها ای غذا می اگه دقت کرده باش-
  

  !؟ی اشتها ندارای ی کنی میریاحساس س – سورن
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  .شمی مری خوره سی غذا بهم می که بونیهم.ستیا ن حرفنی نه بابا اصن بحث اشتها و ا-
  

  !عجب – سورن
  
  ! به جون ِ تو-
  

  .یگی چرت و پرت می مطمئن شدم دارگهید – سورن
  

بهراد، االن من با :  کرد گفت ی پهن منی زمی که داشت سفره رو روی شد و در حالییرای وارد پذمسعود
  .رمی گی حالتو میاری دربی لوس بازی گردم، بخوایغذا برم

  
  !شه؟ًی میی شامل چه کاراقای دقی لوس باز-
  

 لوس ی که من از آدمای دونیم.هی که من حس کنم لوس بازیغذا نخوردن و خالصه هر حرکت – مسعود
  !ادیبدم م

  
 بابا، من اونقدرها هم که شما دینترس!! دی دونم چرا شما دو تا انقدر نگران غذا نخوردن من ای من نم-

  ! دارمرهی حاال حاالها ذخستم،یر ن الغدی کنیفک م
  

  ؟ی داره؟ مگه تو شتریچه ربط – سورن
  

 ی موضوع عصباننی ارزه منو سر ِ ای منی گردم فکرهاتو بکن ببیتا من برم. گهی دگهیراست م – مسعود
  ! نهای یکن
  
نه  برن خوشنی نمی دونستم که راضیم. کردی ممی سورن و مسعود کم کم داشت عصبی دادن هاری گنیا

  ! بدنری کنم بلکم کمتر بهم گی خواست براشون قاطی دلم میلی خی خودشون ولیها
  

 تماس با جن ها روم اثر نیاحتماال ا!  پرس کامل خوردمهی کردم ی خورد حس می غذا بهم می که بونیهم
 دنشونی با چند بار د،ینجوریاونم ا! شه؟ی از جن به آدم منتقل می ایژگی ونیاما مگه همچ...گذاشته بود

 نیستم، وگرنه حتما به ای راحت بود که دورگه نالمی بابت خنیخدا رو شکر از ا! و چند کلمه حرف زدن
  . کردمیموضوع شک م

  
 تونستم درست ینم.نمی مجبور شدم سر سفره بشدی اصرار و تهدی مسعود غذا رو اورد و بعد از کلبالخره

 یزی بدبختانه پشتم چی بدم ولهی تکیزی چهی به  همش هم دوست داشتمدم،ی دیهمه جا رو تار م.نمیبش
  . نبودی مناسبی لم دادن جای برای بود ولزیالبته م... دادن نبودهی تکیبرا

  
  ؟ی غذاها رو امشب درست کردنی ا-
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  . گرفتمرونی رو از بهیبق.برنجش رو آره – مسعود
  
  ... نبودخچالی تو ییزای چنی گفتم همچ-
  

  .اب رو جلوم گذاشت و بشقدی برام غذا کشمسعود
  
  ! نداره؟ای لوبشیچرا قرمه سبز:  بشقاب نگاه کردم و گفتم به
  

  ! فسنجونهست،ی نیچون قرمه سبز – سورن
  
  ؟ی ا ، جد-
  

:  گفت ی جدی با لحنداد،ی تو دستش تکونش می به شکل مسخره اکهی قاشقم رو برداشت و در حالمسعود
   ؟یر خوی خودت مای بفرستم تو دهنت مایحاال هواپ

  
  ... خورمی لحظه مهلت بده خودم مهی -
  
 ستی نی دونستم مسعود آدمیم. بخورمی کردم چند قاشقی سعی رفت ولی نمنیی اصال از گلوم پانکهی ابا

 زنی و غذا رو به زور بررنی احتمالش بود که دست و پامو بگی بخواد باهام دعوا کنه ولطیکه تو اون شرا
  !ادی سرم بیی بالنیمنم اصال دوست نداشتم همچ! ! نبوددی بعنایتو حلقم ، از ا

  
 کنم ی وقتا فکر میبعض! شدی بودم هاموس هر چه زودتر خودشو بهم نشون بده وگرنه سرم منفجر مدواریام

چقدر احمق بودم که حرفشو باور کردم و دنبال ... سر هاموس بودهری سرم اومده زییکه تا حاال هر بال
  ... . رفتمیریجن گ

  
 اصرار یلیسورن خ. شدنی سر کار رفتن آماده میمسعود و سورن داشتن برا. صبح بودمیفت و ن هساعت

 ی سر کار نرم چون توگهی من به خودم قول داده بودم دیداشت که منو به زور هم که شده ببره دفتر ول
  . جز اتالف وقت نبودیزی چطیاون شرا

  
منتظر بودم . نگه دارمداری کردم خودمو بی میتم سع اما داشومدی خوابم میلی اول صبح بود و خنکهی ابا

  . دادمی کار مهم انجام مهی دیبا...مسعود و سورن برن و تنها بشم
  

 ییمطمئن باشم که تا ظهر جا:  و گفت ییرای پذی اومد تودی پوشی که داشت پالتوش رو می در حالمسعود
  ؟یرینم
  
  !؟ی گردی مگه ظهر برم-
  

  ! آره، چطور؟- مسعود
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  . سوار کاناداستسی پلی پالتوهی پالتوت چقدر شبیراست. دمی پرسینجوریم ه-
  

  !رونی بیای از خونه بی خوای کنم تو می دونم چرا همش حس مینم. ِهی کم شبهی...آره – مسعود
  
  . خوام تا ظهر بخوابمیم. برمیی خوام جای من نمی ول-
  

 هی می دم در هماهنگ کنی هاسی با پلرونی بمیری باشه االن که مادمونی:  شد و گفت ییرای وارد پذسورن
  ! نذارن برنستی بهراد خونه ننکهی ایوقت به هوا

  
  .گمی بهشون مرمیمن االن م.یخوب شد گفت – مسعود

  
 نی از ای آزادی تو جشن هاایتانی بری سربازای دونستیم:  و گفت دی مسعود کشی به پالتوی دستسورن

  دن؟ی پوشیپالتوها م
  

  ! تون باالستی حد اطالعات عمومنی دونستم شما دو تا ای من واقعا نم؟یجد – مسعود
  

 نی دفتر؟ کار به ایای بی خوای که نمیبهراد ، تو مطمئن.  امی موجود متفکرنی همچهیبله، من  – سورن
  . گفتمی کنیحاال بب!!  هایدی رو از دست میخوب

  
  .گهی کنه دیفوقش اخراجم م. رفتن ندارمرونی بیحوصله .امی نه من نم-
  

  .ی خریلیواقعا که خ – سورن
  

 ری وارد خونه شده، البته غی کسی وقت حس کردهی اگه ی تا ظهر بخوابی خوایبهراد، حاال که م – مسعود
  . بالشتت بزنشری زیاز من و سورن ، با اون چاقو

  
  !! بالشت من چاقو هست؟ری مگه ز-
  

 کردم ردش ین که داشتم رختخواب هامو جمع ماال. بالشت خودمری گذاشتمش زشبیآره ،من د – مسعود
  .ی اومد ازش استفاده کنشی پیبه هر حال حواست باشه اگه مشکل. بالشت توریکردم ز

  
  .حواسم هست... آهان، باشه-
  

   نرو، باشه؟ییجا.می ما رفتگهیخب د – سورن
  
  !رونی خوام برم بی به خدا من نمد؟یگی منوی باشه بابا، چند بار ا-
  

 از نکهیبعد از ا.از جام بلند شدم و از پشت پنجره رفتن شون رو تماشا کردم.سورن و مسعود رفتن بالخره
  . رو گرفتمنی داروی و شماره لمیرفتن شون مطمئن شدم رفتم سر وقت موبا
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  . رو جواب دادشی زود گوشیلیخ
  

  الو؟ – نیدارو
  
  ؟یچطور. الو، سالم-
  

  ؟ افتادهی؟اتفاقیخوبم، تو چطور – نیدارو
  
  ؟ی خواب بودفتاده،ی نی نه اتفاق-
  

  ! ؟فتادهی نیبهراد، واقعا اتفاق. برم آموزشگاهشدمینه بابا، داشتم آماده م – نیدارو
  
  ...یزی چهی نه، فقط -
  

  ؟یچ – نیدارو
  
  . خوام هاموس رو احضار کنمی من م-
  

  !اد؟یرم از دست من بی کردم، چه کاریشوخ)...دیخند...(خب بکن، به من چه؟ – نیدارو
  
  . احضارش کنمدی بای بگو چجور-
  

تو .ی داراجیخب، به جز قرآن به کندر و سندروس هم احت.... کنمیآهـان، باشه من کمکت م – نیدارو
  ؟ی رو دارنایخونه ا

  
  . جام بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونهاز
  
 گهی ترسم جن دی مشه؟ی کارو بکنم فقط هاموس ظاهر منی اگه ای تو مطمئنگمیم. فک کنم داشته باشم-
  ! شمچارهی و بادی هم بیا

  
  .ادی فقط هاموس میآره، اگه درست انجامش بد – نیدارو

  
  . رو باز کردمنتی آشپزخونه شدم و در کابوارد

  
  ! کار کنم؟ی چدیخب حاال با. کردمداشونی پ-
  

  . نرهادتی که  کنادداشتی حرفامو ی خوایاصن م.ی وقت اشتباه انجامش ندهیخوب گوش کن  – نیدارو
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  . مونهی مادمی. نه، بگو-
  

  . رودی توحی بعد هم سوره ی رو بخونی الکرستی چهار بار آدیخب، اول با – نیدارو
  
  !دی چهار بار توح،ی الکرستی بار آهینه احمق، :  که گفت دمی رو از پشت تلفن شنی حامی صداهوی
  
  ! اونجاست؟ی حام-
  

  گفت؟ ی که چیدیشن.نجاستیآره ا – نیدارو
  
  !د؟یگی درست مدی داردیشماها مطمئن...گمیم. آره-
  

 گفت رو ی که حامیهمون کار... گفتمیداشتم م. کارو کردمنیآره بابا، من خودم چند بار ا – نیدارو
 ی مشی صافات و همزمان هم کندر و سندروس رو آتی به خوندن سوره ی کنی بعد شروع م،یدیانجام م

  .یزن
  

  !ی بعد سوره رو بخونی بزنشی و سندروس رو آت کندردیاول با – یحام
  
  !! کار کنم؟ی بالخره چ-
  
  !دمی و ضرب و شتم شنیلی مثه سیی از پشت تلفن صداهوی
  
  ! شد؟ی چ-
  

 ی صافات رو می سوره ی همزمان که دارنیبب. کنهی تو کار من دخالت می هنیا ... .یچیه – نیدارو
  ؟ی متوجه شد،ی زنی مشی اون دو تا رو آتیخون

  
  ؟یبعدش چ. آره گرفتم-
  

  .شهیاونوقت که هاموس ظاهر م.یگیبعد از گفتن شهاب ثاقب اسم هاموس رو م – نیدارو
  
  !دی هاموس پلهیمثال ! ؟ی ظاهر شد چگهی هاموس دهیاگه !  سوالهی -
  

  . که منظور تو کدوم هاموس ِنهیمهم ا – نیدارو
  
  ! واقعا؟-
  

  . نگران نباشم،ی هاموس دارهی اطراف فقط نیبعدم ا.آره – نیدارو
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 با چاقو دور ِ دی که قبل از احضار باگنیم. خودت بذارشی چاقو هم پهی نانی اطمیبهراد، برا – یحام
 که ی تا جنیری دفاع تو دستت بگی چاقو رو برادیبا. ندارهی غلطه چون خط اثرنی اما ایخودت خط بکش

  . جرئت نکنه بهت حمله کنهشهیحاضر م
  
  !نظرت ممکنه هاموس به من حمله کنه؟ به یعنی -
  

  . هاموسی به جاگهی جن دهیظاهر شدن ...ی که خودت گفتهی اهینه، چاقو به خاطر همون قض – یحام
  

  !ی نره قسمش بدادتیبهراد  – نیدارو
  
 ی قبل بهم گفت اگه قسمم هم بدی دفعه ،ی دونیآخه م. داشته باشهی قسم دادنش اثرستمی مطمئن ن-

  . بهت بگمیزیونم چ تیفعال نم
  

  ؟ی کار کنی چی خوایپس م – نیدارو
  
  . کم باهاش دعوا کنمهی مجبور بشم دیشا... دونمی نم-
  

  ! زد نفله ت کردیدی دهوی! ی نشری وقت باهاش درگه ی– یحام
  
  ! هاموس ِ هایناسالمت!...  زنهی نه بابا نم-
  

اصال بذار ما هم . کشهیذاب وجدان منو م عیری بمینجوریاگه ا.به هر حال مواظب خودت باش – نیدارو
  .می هواتو دارمی حداقل ما هستینجوری بعد احضارش کن، امیایب

  
  . نزنهی شما حرفی و جلوارهیممکنه بهونه ب. تنها باهاش حرف بزنمدمی محیترج... نه، ممنون-
  

  !ی وقت سر خودتو به باد ندهی حواستو جمع کن یباشه، پس حساب – نیدارو
  
  .ممنون بابت دستورالعمل.حواسم هست...تما باشه ح-
  

  . کنمیخواهش م – نیدارو
  
 بشم واقعا ری با هاموس درگنکهیاز ا. احضار هاموس بشمی کردم و رفتم تا آماده ی هر دوشون خدافظبا
 وسط نی مطمئن بودم که ایادی تا حدود زیول...فتهی بی اتفاقنیاصال هم دوست نداشتم همچ.دمی ترسیم

البته ... مرور کردمهنم ذی گفته بودن رو چند بار تونی و داروی که حامییتمام کارا.نمی بی مبیخودم آس
 احضار هاموس آماده ی برازیهمه چ!  گند بزنمدمی ترسی دادن همش محیاونجور که اون دو تا برام توض

ا خودم کلنجار  بی موضوع کلنیسر ا!! سمی خونه وای کجادی دونستم بای بود که نمنیبود، تنها مشکلم ا
  .سمی کنار پنجره وادمی رسجهی نتنی به انکهیرفتم تا ا
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 ش کامال دم دستم باشه پرده رو کامال کنار زده بودم، از شهی شنکهی ای چپم پنجره قرار داشت و براسمت
 و برنامه رهی تونستم از پشت منو بگی هاموس هم نمینجوریا. فاصله داشتمواریپشت هم فقط چند سانت با د

  .زهیمو بهم بر
  

چاقو رو تو . مراسم رو مو به مو انجام دادم اسم هاموس رو گفتمی همه نکهی نشستم و بعد از انی زمیرو
 نکهی کردم به محض ایفکر م.منتظر ظاهر شدن ِ هاموس بودم.دست راستم گرفتم و از جام بلند شدم

  .ود نبینوز ازش خبره... کردمی از قرار معلوم اشتباه می ولشهی ظاهر مارمیاسمش رو ب
  

 ی اعصابم خرد شد و با صداستی نی بازم ازش خبردمی دی و صداش زدم، وقتوردمی طاقت نهی چند ثانبعد
   !"عمو"بلند گفتم 

  
ظاهر . چشم بهم زدن رو به روم ظاهر شدهی تو دمی شدم که دی مدی کم کم داشتم از اومدنش ناامگهید

  .دمی ترسی از هاموس بود حتما مری غیاگه کس. بودی و ناگهانبی عجیلیشدنش خ
  

  ؟ی منو احضار نکنگهی دشهیبهراد، م – هاموس
  
  .دمتی دی مدی شرمنده، با-
  

  ؟ی احضارم کنی اشتباهیدی دستت؟ ترسی گرفتهی چاقو چنیحاال ا:  گفت ی حوصلگی با بهاموس
  

  . موضوع نبودنی ندادم چون چاقو صرفا به خاطر ایجواب
  

  !!؟ی شدیشکل نیتو چرا ا – هاموس
  
  !؟ی چه شکل-
  

  .ی غذا بخوردیفک کنم با...  ، انگاری جوره ی– هاموس
  
  .می رو روشن کنی که بهم گفتی دروغی هی تا قضنجای ایایخواستم ب. ستی االن مشکل من غذا ن-
  

  !مگه من به تو دروغ گفتم؟ – هاموس
  
 شدن ری جن گی هی قضنیمنظورم هم! ! حدنی تا اگهی دونستم دی نمی ولشه،ی دروغگو کم حافظه مگنی م-

  . تا به مردم کمک کنمنی شماها منو انتخاب کردی گفتنکهیا.من و سر کار گذاشتنمه
  

...  برگردمدیبا. کار مهم بودمهی وسط نجای ای االن که تو منو کشوندن،یبب.یگیاونو م...آهان – هاموس
  . کنمفی بعدا همه رو برات تعردمی قول میول
  
  . خوام بدونمی االن منی هم،شهی بعدا نم-
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  ...گفتم که بعدا – هاموس

  
 یم. شکستشهی پنجره و شی شهی به شدمی نذاشتم حرفش رو ادامه بده و کف دستم رو محکم کوبگهید

  . ببرهی بزنم که دستم حسابیخواستم جور
  

  ...!یدی دستتو بر؟ی کنی کار میچ:  رو ازم نداشت با تعجب گفت ی حرکتنی که انتظار همچهاموس
  

  ! زنمی جلو خودمو میایب:  چاقو رو به طرف قلبم گرفتم و گفتم ادی که خواست به طرفم بنیهم
  

   کار کنم؟ی چدیتو بگو من االن با – هاموس
  
  .نی راستشو بهم بگو، هم-
  

  !یری می می رو بشنوهی کل قضنکهیقبل از ا!! ؟ینجوریآخه ا – هاموس
  
  .بزنتو حرفتو .رمی می نگران نباش، نم-
  

  .گمی نمیزی چیتا چاقو رو کنار نذار – هاموس
  

نوک چاقو فقط چند سانت با . خوام با چاقو خودمو بزنمی نگرفته وانمود کردم که می منو جددمی دیوقت
  ... .باشه قبول! نه نه نزن: بدنم فاصله داشت که خدا رو شکر هاموس گفت 

  
 یاصال دوست نداشتم جلو. برام سخت شدهیلیخ سادنی کردم سرپا وای حس میزی خونرهی چند ثانبعد

 بودم که چرا مونیاما پش.ادی نمونده بود که به حرف بیزیچ... و نقشه رو خراب کنمارمیهاموس کم ب
  ! ضربه نزدمشهیحماقت کردم و با پشت دست به ش

  
 کرد یدردش اعصابمو خرد م. فکر کنمی اگهی دزی داد به چی سوخت و اجازه نمی می دستم بدجورزخم

 خب هاموس رو ی کنم ولی کارنی خواست همچیخودمم دلم نم. کردمی تحمل مدی نبود، بای چاره ایول
  . رو بگهقتی و بهم حقادی تونستم بزنم، مجبور بودم خودمو بزنم بلکم دلش به رحم بیکه نم

  
: گفتم .رام بگه بزوی بشه دوباره از هاموس بخوام همه چی بازهی غش کنم و ضانکهی گرفتم قبل از امیتصم

   نه؟ای یگی شد؟ بالخره میچ
  

 لحظه بود که متوجه حضور هاموس کنار خودم نیهم. دادمهی تکواری رفت به دجی لحظه سرم گهی یبرا
  .رهی کرد دستمو باز کنه و چاقو رو ازم بگی میداشت سع.شدم

  
  .گمی مویمن برات همه چ... بده به مننویا – هاموس
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  . اصال راه نداره-
  

 نکهی اای برات بگم، وی من زخمت رو خوب کنم و بعد همه چی ذاری مای!  کردم هایریعجب گ – وسهام
  !ی خوددانگهی کاله مونده، دی و سرت بستمی من نینی بی میشی مداری از خواب بگهیچند ساعت د

  
  ! باال بودسکشی قبول کردم، هر چند رشنهادشوی به نفعمه پدمی حساب کتاب کردم دهی عیسر

  
  . ذارمی چاقو رو کنار نمیباشه ، ول -
  

  . بمونهشتیاونم پ! باشه بابا، به جهنم:  شد و گفت ی واقعا عصبانگهی دهاموس
  

 یحس م. خوب کرد و بستی آب دهنناتی معاقیزخم دستمو از طر.  اتاقی تومی کمک کرد و با هم رفتبهم
  .موس هم کنارم نشسته بودها. دمی تخت دراز کشی رونی همی کم فشارم افتاده و براهیکردم 

  
  ... سکوت برقرار شدهی ثانچند

  
  ؟ی زودتر بگشهی م-
  

  . کنمیدارم فکر م – هاموس
  
  ؟ی به چ-
  

  ! خواد کتکت بزنمیاالن واقعا دلم م! ی تو چقـــدر احمقنکهیبه ا – هاموس
  
  . بعدش بگوی بزن ول-
  

  .گفته باشم!  هارهی مدمای فک نکن یول. بعدی برامی ذاریکتک هم م.گمیباشه م – هاموس
  
  . ندازمی مادتی باشه، اصال من خودم -
  

هر . مسعود شده بودنیع!  دوست داره منو بزنهی جدی بود که انگار جدی جورهی هاموس ی چهره حالت
  . تونستی کرد خونسرد باشه نمی میچقدر هم سع

  
  .مامان ِ من دورگه ست.گمیباشه،بهت م...ی بدونقتوی حقی خوایم – هاموس

  
   خب؟-
  

  .یاری بادی مالقاتتون رو به نیالبته فک کنم فقط آخر.شیدیو تو قبال بارها د – هاموس
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  ... کم فکر کردمهی
  
  دمش؟ی من دیمطمئن!...ادی نمادمی یزی پس چرا من چ-
  

 که بهت کمک ی درخت خورد، اون زنی عموت سرت به شاخه ی خونه اطیآره، اون روز که تو ح – هاموس
  .من بودکرد مادر 

  
  !!؟یگی میجد:  گفتم نمی کردم بشی می که داشتم سعیدر حال. جا خوردمی حرف حسابنی ادنی شنبا
  

 زده جانی خواد هیحاال نم:  گفت ی حوصلگی اجازه نداد بلند شم، دوباره سر جام خوابوندم و با بهاموس
 یاون اول آدم اعصاب خردکناصال از ...ی شدضی مری اومدای که تو به دنیوقت. شو بگمهیبذار بق! یبش

 نکهید کرده بودن تا ایهمه ازت قطع ام...ی بخوریری نوع شچی هی تونستی هم نمتیضیبه خاطر مر! یبود
  . دادریمامان من دلش به حالت سوخت و بهت ش

  
  ... منه تو همی هی مامان تو دایعنی -
  

  .می با هم برادریی جوراهیآره، متاسفانه ...آره – هاموس
  
  ! داره؟ای مسخره بازنی شدن و اری به جن گی چه ربطنی ایا از لطف مادرت ممنونم ول واقع-
  

  ... به نفعت بودی مردی اگه مدی دونم، شاینم... دادری به تو شمی سال و نکی به کیمادر من نزد – هاموس
  
  ! چطور؟-
  

 خواست بهت یقط مدر واقع ف. دونستی رو نمیزی چهی مادر من در ارتباط با تو ،ی دونیم – هاموس
 نی اشهی نمگهی درهی گی آدم ارتباط مهی جن با هی ی دونست که وقتی نمی ولیکمک کنه تا زنده بمون

  !ارتباط رو قطع کرد
  
 یزی من که چد،یای سراغ من نگهی ددی تونستیشما م!  ارتباط رو قطع کرد؟شهیچطور نم... فهممی من نم-
  !ومدی نمادمی
  

  .ادشونهی هی بقیول...ومدی نمادتی یزیتو چ. آره، درسته– هاموس
  
  ا؟ی کیعنی هی بق-
  

 ی اما جن هاادی نمادتی یزیدرسته که تو از اون دوران چ. شناسنی که ما رو میی جن هایهمه  – هاموس
 خودش دوست ی دونن که تو رو مثه بچه ی رو هم منی داده و اری دونن که مادر من به تو شی مگهید

 نی مهم نبود که تو اونا ایبرا. با ما بودهی کنن به خاطر دشمنتیا خواستن تو رو اذهر بار که جن ه...داره
 تونستم یما هم که نم. خواست ما رو بچزوننی فقط دلشون م،ی جا خبر ندارچی و از هیری تقصیوسط ب
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 وقت ی و بتونیری بگادی رو یری جن گیمن اون دروغ رو بهت گفتم تا مجبور بش.می ولت کنینجوریهم
  .ی از خودت مراقبت کنمیستی که ما نییاه
  
  ... خالص شمتی وضعنی تونم از ای وقت نمچی من هری تفاسنی با ا-
  

 ترسم یم.دمی وقت خودمو به مسعود و سورن نشون نمچی که من هنهی همیبرا...آره متاسفانه – هاموس
  .فتنیاونا هم مثه تو ، تو دردسر ب

  
 رو تحمل کنم با خودم فکر کردم که کشته شدن توسط قاتل تیع وضنی ادی تا آخر عمر بادمی فهمیوقت

  . ترس ها عادت کنمنجوری نبودم که به ایمطمئنا من آدم!  باشهنیری تونه شیچقدر م
  
 دمی دیفقط ناراحت بودم چون م. نبودمیمثل قبل از دست هاموس عصبان. گفتن نداشتمی برای حرفگهید
  .شهی و در هر صورت آخر داستان بد تموم متسی نتی وضعنی فرار از ای برای راهچیه
  
  .می کنی براش می فکرهی...نگرانش نباش: گفت . که هاموس به دستم زد به خودم اومدمی ضربه ابا
  
  ...!ی که خودت هوامو داری بگی خوای البد م-
  

  .ی بخوریزی چهی ی که برنهی ای بکندی که االن بایکار.گمی گفتم بازم مشهیخب آره، هم – هاموس
  
  ... بدتر اشتهام کور شددمی حرفا رو هم که شننیا.ستی گشنم ن-
  

  .یستی خودت متوجه نیچرا گشنته ول – هاموس
  
  ؟ی دونی آخه تو از کجا م-
  

  ؟ی دادم، متوجه نشدحی همه برات توضنیا – هاموس
  
 از ری کنم، غی زندگینجوری همدی قطع کرد و من تا آخر عمر باشهیارتباط با جن ها رو نم! گهی چرا د-
   بود؟نیا

  
 یلی جن ها، البته به شکل خی هایی از توانای سرهی ی مادر من خوردری چون تو از شینه ول – هاموس

 غذا ی که بونهی اتی واقعی ولیشی مری غذاها سی با بوی کنیمثال االن احساس م. بهت منتقل شدهیفیضع
  ...یری میوگرنه م.ی غذا بخوردی کنه و بای نمریتو رو س

  
  ...! بهم منتقل شدهیختی جن ها چه راتی خصوصنیبب!  از شانس منهنمیا... بفرما-
  

  .یشی خوشحال میلی خی که مطمئنم اگه بدونی داریی تواناهی هم بگم، نویالبته ا – هاموس
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 یمن م... بذار حدس بزنم؟یی توانانی هست ایخب حاال چ!! هی گفت باورنکردنشهیم! بهیعج...  واقعا؟-
   تونم ظاهر بشم، آره؟ی نمگهی دی بشم ولبیغتونم 

  
  . شکل بدنریی تونن تغی که، جن ها می دونیم. که افتضاحهنینه، ا – هاموس

  
  ... خب آره-
  

  .ی بدریی رنگ چشماتو تغی تونی در عوض می ولی بکنی تونی کارو نمنی تو ا- هاموس
  
  !؟یگی میجد! ؟یچ:  جام بلند شدم و گفتم از
  

  .آره – هاموس
  
  !ومد؟یازت کم م! ؟ی زودتر بهم نگفتنوی پس چرا ا-
  

  !یشیمن فکر کردم خودت متوجه م – هاموس
  
  ! که ندارمبیعلم غ!  بشم؟یزی چنی متوجه همچدی بای من چجور-
  

  .ی ازش استفاده کنی تونی نشده، مریاالنم که د! دیخب حاال ببخش – هاموس
  
  ! مونهی داغش به دلم مرم،ی قراره بمگهی که چند روز دنهی اشی تونم ازش استفاده کنم فقط بدی آره م-
  

  .یری بمستیتو قرار ن – هاموس
  
 بار به من نی تو چرا اولیراست. خوام درباره ش بحث کنمی اصال نمال،ی خیب... . دونمی آره آره م-

   که همزاد ندارم؟یگفت
  

 ی آدم خاصیدم اگه فکر کنحس کر. باشهرتری برات باورپذگمی که بهت می خواستم دروغیم – هاموس
 مسلمون ی که از طرف جن های کنی و باور میری بگادی رو یری جن گیشی می راحت تر راضیهست

  .یانتخاب شد
  
  .ی گفتی چرتزی فهمم چه چیاالن تازه دارم م. حرفت واقعا احمقانه بود-
  

  ...گمی نمیچی من هیهر چ! ی خواد دور برداری حاال نمگهیخب د:  گفت ی جدی با لحنهاموس
  
  ؟ی بهم بگی هست که بخوای اگهی دزی چ-
  

  . کنمیفکر نم...نه – هاموس
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   سوال ازت بپرسم؟هی. سکته کردم افتادم رو دستتیدی دهوی. تحملشو ندارمگهی خوبه، چون منم د-
  

  .بپرس – هاموس
  
  نه؟ی چند سال شده مامانت بخواد منو ببنی تو ا-
  

  .ی که خوابادی میی منتها معموال وقت هانه،ی بی تو رو مادی مشهیهم! آره – هاموس
  
  . ندارهی ادهی فانکهی ا-
  

 که ادی بیی کنه بهش بگم وقت های خوشحالت مهی قضنیاگه ا!  خودش که ظاهرا دارهیبرا – هاموس
  ؟یداریب

  
  .شهی متی اذینجوری کنم ایحس م.فراموشش کن... نه-
  

  چرا؟ – هاموس
  
  .گهی حس ِ دهی... دونمی نم-
  

  .لتهیهر جور م...باشه – هاموس
  
 مادرش منو دوست داره برام سخت نکهی که هاموس گفت رو قبول کنم اما باور اییزای تونستم تمام چیم

 خودشو ی تونست به راحتی با هاموس در تماس بودم ممای که من مستقی هفت هشت ماهنیچون تو ا! بود
  ... .بهم نشون بده

  
 یی تمام حرفانیاز ب. کردمی رنگ چشمام فکر مریی تغی هیمش داشتم قض که هاموس رفته بود هی وقتاز

هر !  کنمرونی فکرو از سرم بنی تونستم ای لحظه هم نمهی د،ی از همه به دلم چسبشتری بیکی نیکه بهم زد ا
  . استفاده کنممیی توانانی از ادی بای چجوردمی فهمی کردم نمیچقدر هم فکر م

  
بعد از جمع . بودنختهی هال ری که تویی خرده هاشهیم و رفتم سر وقت ش و خاک اندازو برداشتجارو

 نفر هی واسه انوی دوست داشتم جری دونم چرا ولینم...نی داروشی که برم پدی ها به ذهنم رسشهیکردن ش
  ! نبودی جالبی دهی سورن و مسعود ای کنم و مطمئنا گفتنش برافیتعر

  
 آماده شدم و از عی سرنی همی مسعود خونه باشم برادنیل از رس خواستم تا قبیم. از ده گذشته بودساعت
  . نرسمری وقت دهی رو هم با خودم بردم که نیماش. اومدمرونیخونه ب
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 از نی بودم دارودواریام... ساختمونشون پارک کردمیجلو.دمی رسنی داروی که به خونه دی نکشیطول
 که نیهم. اومدرونی خودش از در خونه بدمیدم که د نشده بوادهی پنیهنوز از ماش.آموزشگاه برگشته باشه

  . اومدنیفورا متوجه من شد و به طرف ماش. براش بوق زدمدمشید
  

  !!یا، تو که هنوز زنده ا:  نشست گفت نی ماشی که تونیهم
  
  ! کردمدتی شرمنده که ناام-
  

   رفت؟شی پیاحضار هاموس چجور.فقط تعجب کردم.نه بابا خوشحال شدم : دیخند
  
  !؟ی رفتی میی جایداشت. بخش بودتی گفت رضاشهی م-
  

  . خودمو بهش برسونمدیبا. کردهری جا کارش گهی بهم زنگ زد گفت یآره، حام – نیدارو
  
  . گفتی هاموس چگمی راه هم بهت میتو. رسونمتی خب، پس من م؟ی جد-
  

  ! گفتهی برام جالبه بدونم چیلیباشه، اتفاقا خ:  گفت اقی با اشتنیدارو
  
 ی داشتم ولجانی هیلی گفتنش خیخودم برا. کردمفی راه افتادم کل ماجرا رو براش تعرنکهی محض ابه

  ! نبودی هم خبرنی از اون شوق داروگهی مادر هاموس رو گفتم دی هی کم جلو رفتم و قضهی یوقت
  

  !ست؟یجالب ن:  حرفم تموم شد گفتم یوقت
  

  . جالبهیلیچرا، خ:  گفت ی با سردنیدارو
  
  ! کم با ذوق بگو لطفاهی... خب-
  

  !هی اکهی کردم که مامان هاموس عجب تی فکر منی داشتم به ا،ی دونیم – نیدارو
  
  ! شکنهی گردنتو می گفتیزی چنی اگه بشنوه همچ-
  

  ! ناراحت شدمنی همیمنم برا! گهی دنیهم – نیدارو
  
ز مامانش خوشم اومده بدش به نظرت اگه من به هاموس بگم ا:  گفت جانی کرد و با هریی حالتش تغهوی
  !اد؟یم
  
من موندم تو که . روشنهفشی تکلگهیاون که د!  خورهی داره بهم برمیی جوراهیتازه منم . صد در صد-

  !!! ازش خوشت اومدهی چجوریدیاصال مادر هاموس رو ند
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هت  به،ی قوی به طرز وحشتناکلمیمنم قدرت تخ! گهی دی کردفشی تو برام توصی ولدمشیند – نیدارو
  !نگفته بودم؟

  
  ! کردمی نمفی دونستم که کال واست تعری منویاگه ا... نه-
  

  ه؟ی چیری جن گی واسه ادامه متیحاال تصم...الی خیب – نیدارو
  
 گهی االن دی کردم مجبورم ولی کردم فکر می میریاون موقع که جن گ. طرفش برمگهی کنم دی فک نم-

  . عمرم لذت ببرمی مونده ی روز باق چندنی دارم از هممیتصم. ندارهیبرام فرق
  

  !؟ی کنی خودکشی خواینکنه م! یری بمی که انگار قراره بزودی زنی حرف می جوره ی– نیدارو
  
 ی حال اساسهی اند که منو بکشن و نی دنبال ای جن عصبانلهی قبهیاالن .ستی نی به خودکشیازی نه بابا، ن-

  !حاال قاتلِ به کنار...رنیاز هاموس بگ
  

  . خوب شدمی حس تو رو داشتم ولنی همشیمنم چند ماه پ!  نباشدیانقدر ناام – نیدارو
  
  !؟ی که خوب شدی کار کردی چ-
  

 نیمنتها از شانس بد ا. کردمی که اقدام به خودکشنهیالبته درست ترش ا... کردمیخودکش – نیدارو
  . امی و االن در خدمت جنابعالمارستانی ناباب رسوندنم بیرفقا

  
  !! حرفات دلگرم کننده بود واقعا-
  

احتماال تو .شنی کال تموم مگهی رسن دی مممی به ماکسی ناجور وقتی که معموال اتفاقانهیمنظورم ا – نیدارو
  .یکیاالن به اون مرحله نزد

  
 که از ی اجهیاالن من تنها نت!  کنهی مریاصن قدرت استداللت آدمو متح !! ی داری جالبی عجب استراتژ-

  ! کنمی بود که برم خودکشنی احرفات گرفتم
  

 بد بودم و خالصه طی خواستم بگم که منم تو شرایفقط م.ی کنی نبود که خودکشنینه منظورم ا : دیخند
  !قی رفاریطاقت ب

  
  ! از دستم خارج بشه نی بود کنترل ماشکی که نزدی دونه محکم زد رو شونه م، جورهی دی که گفت خندنویا

  
 ازم خواست تا وارد روستا نیدارو.میدی اطراف رسی از روستاهایکی به  ومی کم از شهر خارج شدکم

 تا به می زدی تپه رو دور مهی دیبا. هم داشتی تندبیش. بودی روستا از همون ابتدا خاکیجاده .بشم
 روستا ی خونه هامینست تویاز اونجا م. می افتادیبی سراشهی تو می تپه رو دور زدنکهیبعد از ا.میروستا برس

  ! بودمدهی وقت اون روستا رو ندچیبه شخصه تا اون موقع ه.نمیببرو 
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  نجا؟ی ایای ازت خواسته بی حامی گفت-
  

  .نجاستیآره، گفت خودش هم ا:  گفت ی جدی به لحننیدارو
  
  ! اونوقت از تو کمک خواسته؟نجاستی خودش ا-
  

  !مگه من چمه؟ – نیدارو
  
  ! داشته باشهیاجی کنم به کمک تو احتینم فک ی حامی هایی فقط با توجه به توانا،یچی ه-
  

  ... . دونمی من نمگهیاونش رو د – نیدارو
  

 دونست ی نمقی هم که خودش آدرس رو دقنیدارو. هم نداشتیادی زی بود و کوچه هایکی کوچیروستا
رک  مسجد روستا پاکی رو نزدنیماش.می کندای مورد نظرو پی خونه ادهی رو نگه دارم تا پنیازم خواست ماش

  . انداختشی گوشی به صفحه ی نگاهنی و دارومی شدادهی پنیهر دو از ماش.کردم
  

   پالک دارن؟نجای ایخونه ها – نیدارو
  
  .به گمونم... آره-
  

  . داهات پالک نداشتنیآخه تو شهر ِ ما خونه ها! چه جالب – نیدارو
  
   کردن؟ی مدای رو پگهی همدی خونه های پس چجور-
  

 خورد وسط ی به مشکل میلی خیاگرم کس.تنی اونجا کم جمعیبود چون روستاها سخت نادیز – نیدارو
  .رونی بختنی ری متی کل جمعزد،ی عربده مهی و ستادیمیروستا وا

  
  !ی عجب روش مدرن-
  

   ؟اطی وسط حهی قبرها چنیا:  خونه اشاره کرد و گفت هی اطی به حنیدارو
  
  .هیعی هاشون قبر دارن، طباطی از حی تو بعضنجای ا-
  

  ! ترسن؟یاونوقت نم – نیدارو
  
  ... . بترسنی چگه،ازیفک نکنم، چون معموال بستگان خودشونن د... بگم واالی چ-
  

  !فتادمی داشتم پس مدمی دابونی بار روح ننه بزرگمو تو خهیمن  – نیدارو
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  .سی رمان ازش بنوهی ای بگمیم! ی داریبی غربی تو چه خاطرات عج-
  

 تو ی خون آشام و عشق و عاشقیاالن رمان ها...  رو بخونه؟زای چنیحاضره ا ی بابا، کیا – نیدارو
  .بورسه

  
  .هی حرفنمی ا-
  
 نی دختر شونزده هفده ساله از کنارمون رد شد و به داروهی. می شدکی دراز و باری کوچه هی هم وارد با

  .کَشت پال: گفت 
  

  !خودت کشت پال: ب داد  که مشخص بود اصال متوجه حرف دختره نشده فورا جوانیدارو
  

  ؟ی چیعنی که گفت ینیا:  آروم به من گفت بعد
  
  .ستمی وارد نادیمن ز... بودی دونم، ظاهرا که به زبون محلی واال نم-
  

  !پس خوب شد جوابشو دادم ها – نیدارو
  
  م؟ی بزندیحاال زنگ کدوم خونه رو با!  واقعا ی هم دادی چه جواب دندان شکن-
  

 کوچه ی که انتهایبه در. به دور و برش انداختی نگاه کرد و نگاهلشی موبای صفحه  دوباره بهنیدارو
  .فک کنم اون باشه: قرار داشت اشاره کرد و گفت 

  
 زنگ بزنه درو باز کرد و خواست نکهی بدون انیدارو. باز بودیدرش کم.می به اون خونه رسوندخودمونو

  ...واردش بشه که دستشو گرفتم
  
  !م؟ی زنگ بزندی بای کنی فک نم-
  

  .ی انداختادمیچرا، خوب شد  – نیدارو
  

 نکهیاز ا!!  بودی چه زنگ زدننی دونم ایمن نم!  زنگ فشار داد و وارد خونه شدی بار روهی رو دستش
  . هم نبودالشی خنی عنی انگار دارویول. داشتمی احساس بدمی شدی اجازه وارد اون خونه می بمیداشت

  
 می کردی که فکر میزیبرخالف چ.می و کوتاه شدکی تنگ و باری راهروهی وارد  محض ورود به ساختمونبه
من . جلوتر از من به طرف اون در رفتنیدارو. قرار داشتی در ِ چوبهیته راهرو . در کار نبودیاطیح

  نبودم عمرا اگه بهجبوراگه م...فتهی بی اتفاقنی داروی برادمی ترسی جلوتر برم اما منیدوست نداشتم از ا
  ! دادمیراهم ادامه م
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 خونه ی توی جورلیوسا. آشفته و نامنظم خونه بودتی نگاه توجه مو جلب کرد وضعنی که تو اولیزیچ
 شکسته بودن، رختخواب ها تو کل خونه پخش لی وساشتریب! پخش و پال بودن که انگار زلزله اومده بود

 ستادهی ایلباس چوپ هی یکنار در ورود. داغون بودنبای افتاده بودن و تقرنی زمیبودن، کمدها هم رو
 وارهای از دیکی چادر هم به هی شبی بزرگ مشکی پارچه هی.  بودزونی لباس بهش آویقرار داشت که کل

  . بودزونیآو
  

  .دی کشی و به اطراف سرک مدی چرخی خونه می داشت تونیدارو
  

  ! همون خونه ستنیبه جون ِ خودم ا:  گفتم بهش
  

  !؟کدوم خونه – نیدارو
  
 ن،ی دوربی جن اومد توهی. بودی شکلنی همقایدم،دقی دی جنی خونه هی بلوتوث از هی من شی چند سال پ-

  ! شدمیداشتم قبض روح م
  

  ! بود؟یجنش چه شکل – نیدارو
  
 که نهی اشیجالب. خفن بودیلیخ!  نگوگهیچشماش هم که د. هم داشتی بلندی مشکی قد بلند بود، موها-

  . هوا راه رفت و اومد طرفشی رویی جوراهی حال نیبه سقف بود، با ا کی کامال نزدنیدورب
  

  .شک نکن فتوشاپ بوده – نیدارو
  
  ! بودنجای ای کپشنشی لوک،یبعدم تو نکته رو نگرفت. ترسناک بودیلی در هر صورت خ-
  

  ! متروکه ست؟نجایا:  به دور و برم انداختم ینگاه
  

  ! عجله داشتهیلی رفتن خیهم برا صاحبش نکهیمثه ا...آره فک کنم – نیدارو
  
  !لی وسای کردم، گور بابای فرار مدمی دی خونه م می رو تواروی خب معلومه، منم اگه اون -
  

  . بهم انداختی نگاه خنثهی ی حوصلگی با بنیدارو
  

  !گهی دگمیراست م!! ه؟یچ:  گفتم عیسر
  

  ...الی خیب – نیدارو
  
  ! کجاست؟ی پس حام-
  

  . جاها باشهنی همدی دونم، باینم:  کرد گفت ی که به اطراف نگاه میردوند و در حال روشو ازم برگنیدارو
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  !یگی دروغ می زنم که داری حدس می تصادفن،یدارو:  و گفتم ششی پرفتم

  
  !نه به جان ِ تو:  زد و گفت یشخندین

  
 تو نمیبب! ؟یفتدروغ گ:  دونه محکم زدمش و گفتم هی!  رو خوندمهی تا ته ِ قضشخندشی با همون نیعنی
  ؟یماریب

  
 چه نمی سر بزنم ببهی خواستم خودم یفقط م! نجای اارمی خواستم تو رو بی بابا، من که نمیا – نیدارو

 تونه یطرف ملکش مونده رو دستش باد کرده، نم.امیصاحبش بهم زنگ زد و ازم خواست ب! نیخبره، هم
  ! بدزدهلشویوسا ادی کنه بی جرأت نمیچکیه ی در خونه باز بوده ولنکهی که، با اینی بیم.بفروشتش

  
 هی مدت اثرش بره و هی که بعد نجای ای دعا بذارهی ی خوایم!  صاحابششی رخی گفتن مال بد بمی از قد-

  . کردی واسه ملکش کارشهی به طرف بگو نمال،ی خی ب؟ی رو تو دردسر بندازگهیبدبخت د
  

  .کنم ی کارو منیبذار اول مطمئن بشم بعد هم – نیدارو
  
  ...ایتو هم کارت که تموم شد ب.نمیشی منی ماشی تورمی منم میشی باشه، پس تا تو مطمئن م-
  

 واری که به دی رنگاهی سیاون پارچه . توجهمو جلب کردبی عجزی چهی از جام حرکت نکرده بودم که هنوز
 یخیچه به م کردم اون پاریتا اون لحظه من فکر م. شروع به حرکت کردی بود در جهت افقزونیآو
 نی و دارونم. فاصله گرفتشی قبلی متر از جاهیپارچه آروم آروم حرکت کرد و حدودا ! زونهی آویزیچ

  ! بودیواو، عجب صحنه ا:  گفت نی داروستادی که پارچه از حرکت انیهم.میمحو اون صحنه شده بود
  

کار دست جفت !  شوالشی خیب م،ی برایب:  گفتم نی کاذب رو نداشتم به داروجانی هی که اصال حوصله من
  ! هایدیمون م

  
  .امی مگهی دی قهیتو برو، منم چند دق – نیدارو

  
 ی خواست از اونجا برم ولی دلم میلیخ. از اتاق هایکی ی من رفت توی گفت و بدون توجه به نگراننویا
  ! اعصابم از دستش خرد بودیلی تنها بذارم، هر چند خنوی دارودمی ترسیم
  
 وقت ها سقف ی بعضیحت. کردمی بودم و همش به دور و برم نگاه مسادهی وسط خونه واین ترس و نگرابا

 دهی هم از اتاق شنیی صداچیه. نشدی خبرنی گذشت و از داروقهیدو سه دق!  کردمیهم چک م
  . افتادنی زمی کنده شد و روواری از دی مشکی لحظه بود که اون پارچه نیهم.شدینم
  
 کنار نی دارودمیوارد اتاق که شدم و د.نی و رفتم دنبال داروارمیتونستم طاقت ب نگهی اون صحنه ددنی دبا

  ! دو ساعته؟ی کنی می غلطیچ: جلو رفتم و گفتم .سادهی وایواریدر کمد د
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  ! دو ساعت گذشتی زودنیبه هم – نیدارو
  
  !می برای بار،ی درنی مسخره باز-
  

  ! کردم؟ری گینی بینم – نیدارو
  

.  کنده شده بود و به شکل سوراخ دراومده بودیواری از در کمد دکهی تهی. شدمشتی متوجه وضعتازه
  ! بکششرونی کرد بی می اون سوراخ بود و داشت سعی تونیدارو

  
  ه؟ی ای چه مسخره بازگهی دنی ا-
  

خواستم .زونهی دعا آوهی در کمد سوراخه و داخل کمد دمی دگه،ی منه دهیاز بدشانس:  و گفت دی خندنیدارو
 که ارمی دعا رو دربینجوری سوراخ تا ایدستمو بردم تو.شهی باز نمدمیو باز کنم و دعا رو بردارم که ددر

  ! کردمریگ
  

 بکش ی که فرو بردیخب دستتو همونجور! ؟ی کردری گی آخه چجور؟ی چیعنی:  و گفتم سادمی واکنارش
  !گهی درونیب

  
  ! دستمو گرفتهیکی دونم، انگار ینم – نیدارو

  
  ! کردم خونسرد باشمی سعی بزنم و هم خودمو ولنی دوست داشتم هم دارویلی چند خهر
  
  .میری منجایبعدش هم از ا! ی که کنده بشدوارمی امرون،ی کنم بکشمت بی می من سعنیباشه، بب... خب-
  

  .دمیباشه، قول م – نیدارو
  

  ! نداشتدهی فای کرد ولی تالش میلیخودش هم خ.نی دارودنی کردم به کششروع
  
  .دهی ِ تو به من آرامش می خونسردنیبهراد، ا:  به من گفت نی اون زور زدن ها داروسطو
  

  .یلطف دار:  کَندم گفتم ی اوردنش مثه سگ جون مرونی بی که داشتم برای در حالمنم
  
  ! شد؟یچ : دمی پرسیبا نگران. شروع کرد به آه و نالههوی
  

  !رهی گیانگار داره دستمو گاز م – نیدارو
  

 برگشتم نیبه طرف دارو. جدا شدم و به سمت تبر رفتمنیاز دارو. اتاق بود افتادی که گوشه یبه تبر چشمم
 خوام ینم!  کارو نکننینه نه جون ِ مادرت ا:  گفت نیو تبرو باال گرفتم تا به در کمد ضربه بزنم که دارو

  !یگردنمو قطع کن
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  ! فقط به در ضربه بزنمدمی قول م-
  

  ! نکناصن فکرشم – نیدارو
  
 نی فشار قطع شد و داروهوی نکردم و دوباره تبر رو باال بردم تا درو بشکنم که ی توجهنی حرف داروبه

  ! دندون هم روش بودی جاهیمچ دستش کامال قرمز شده بود، .رونیتونست دستشو بکشه ب
  

 رونیب از اتاق ی حرفچی بدون هنی همی برام،ی رفتن از اون خونه بودرونی دو فقط به فکر بهر
 ی مشکی آدم قد بلند با لباس هاهی میدی آن دهی که می کردی حرکت می به طرف در ورودمیداشت.میاومد

 که به چوب یی لباس هایاهیس!  بودی که کنار در ِ ورودی ای و رفت پشت چوب لباسدی دوعی سریلیخ
 معلوم نبود طرف اصال...می بدصی تشخقی اون شخص رو دقی جامی نتونشدی بودن باعث مزونی آویلباس

  ...می بشکی به در نزدمیدی ترسیجفت مون م!  نهایهنوز اونجاست 
  

  م؟ی بکنی چه غلطدیاالن با:  لب گفت ری زنیدارو
  

  ... دونمینم : گفتم
  
 بود که به یزی تنها چتی اون موقعیتو...می دلم شروع کردم به گفتن ذکر بسم اهللا الرحمن الرحی توو

  !دی رسیذهنم م
  

  م؟ی چطوره بدوگمیم – نیدارو
  
  !ی و بری کردم ولم نکنریفقط اگه من گ.هی فکر خوب-
  

  .باشه – نیدارو
  

 رونی زود هم از خونه بیلی و خمی شدکی رو که گفت هر دو مثه فشنگ به طرف در شل"باشه" نیدارو
  !دی کوب در خونه رو بهمتی با عصباننیدارو.می بکشی نفس راحتمی تونستمیدیبه دم در که رس.میاومد

  
  !بهت گفته بودم...ی شدی مالی خی از اون اول بدی با-
  

  !ی خواد نمک رو زخم من بپاشیخب حاال، نم:  بغلش گرفت و گفتی تودستشو
  

 دوباره در خونه به همون می که چند قدم ازش دور شدنیهم.می و از اون خونه فاصله گرفتمی افتادراه
  ! بسته شددش،ی بهم کوبنی که دارویصورت

  
 نی در چندهی اون چند ثانیتو!  شددهی بهم کوبی که دوباره به همونجورمی بهش انداختی و نگاهمیبرگشت

  ! بودی عصباننی دارویانگار اون هم به اندازه . کردی موونهیصداش آدمو د...دیبار بهم کوب
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 که یکینه من  وگرمی شب اونجا نرفتمیشانس اورد.می و از اونجا دور شدمی لحظه هم صبر نکردهی گهید

  ! کردمیحتما سکته م
  

  ! بودنیی هایعجب روان – نیدارو
  
  ... گفتم که-
  

  !یباشه قبول، تو گفت!  نگونویبهراد، انقدر ا:  حرفمو قطع کرد و گفت عی سرنیدارو
  
  ...!گمی نمگهی باشه د؟یشی می چرا عصبان-
  
 ی حرف مگهین و داشتن با همد بودسادهی واشی که کنار آتمیدی چند نفرو دمی کوچه که خارج شداز

 یحدودا هفت هشت نفر!  شدنرهی حرفشونو قطع کردن و به ما دو تا خدنیتا ما رو د.زدن
  ! بهمون زل زده بودنی کردن، بدجوریهمشون هم بالستثنا به ما نگاه م...بودن

  
  !شناسنامه بدم؟:  و گفت وردی طاقت ننیدارو

  
  ! هایعوض: داشو بشنوم گفت  تونستم صی که فقط من می جوررلبی زبعد

  
 یاز اون خنده ها...دنی خندی و بلند میعیرطبی غیلیخ.دنی اون چند نفر شروع کردن به خندهوی

  !دنی خندی کردن و بلند بلند میفقط به ما نگاه م!! وحشتناک
  
م و  الفور استارت زدیف.می رفتنی به طرف ماشعی نگفت و سریزی چگهی هم دنی داروتی اون وضعدنی دبا

 به سر کوچه که می بری اصلی تا به طرف جاده می زدی از وسط روستا دور ممی داشتیوقت.میحرکت کرد
 هم در کار یشیآت ی جای بودن نبود، حتسادهی واشی که دور آتی از اون چند نفری خبرگهی دمینگاه کرد

  ! شده بودنبیهمشون غ! نبود
  
  !ومدی سرمون مییلوم نبود چه بال معمی نداشتنی دعا کردم، ماشنمی به جون ماشیکل
  

  !ی داشتنیخدا رو شکر که تو ماش:  گفت نی دارومی شدی اصلی وارد جاده یوقت
  
  . کردمی فکر منی اتفاقا منم داشتم به هم-
  

  ؟ی اومده بودنجایتو تا حاال ا – نیدارو
  
  !هی دونم اسمش چی نمیحت!  هم وجود دارهیی روستانی دونستم همچی نه، من اصال نم-
  

  ! روستا رو قبول نکنمی کار توگهی به بعد دنی باشه از اادم ی– نیدارو
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 می و نازدهی. به ساعت انداختمینگاه. کرددنی بارون شروع به بارمی از روستا دور شدی که کمنیهم

  . بابت راحت بود که مسعود هنوز خونه نرفتهنی از االمیخ.بود
  

  . بشه سرعتمو کم کردمی کمتر گلنی ماشنکهی ایبرا.می ِ روستا بودی جاده خاکی توهمچنان
  

  ن؟یی کوچولو بکشم پاهی رو شهی ششهیم – نیدارو
  
  . آره، راحت باش-
  

  !شدمی ،داشتم خفه مشیآخ: و گفت دی کشنیی پای رو کمنی ماشی شهی شنیدارو
  
  ! هاستی بد نادمی زنی ماشی هوا؟ی جد-
  

  . کنمی داغ مشمی میان عصبی وقتشهیهم.نه من کال داغ کردم – نیدارو
  
  ... عجب-
  

  ،ها؟ی کنیری جن گی خوای نمگهی دی گفت- نیدارو
  
  ! باال زدهیادی زمی زندگجانیه. باشهمی تصمنی آره، فک کنم بهتر-
  

  ؟ی از همه دوست دارشتری هاتو بیری از جن گیکیکدوم  – نیدارو
  
  ... کم فکر کردمهی
  
 ی همشون برام کابوسن ولیی جوراهی...و کتک خوردم دمی ترسیتو همشون مثه چ!  انتخابش سخته-
  .فتادمی به خاطرش تو زحمت نادیز...دی بهم چسبیلی اواخر خنی اشونیکی
  

   بود؟یخب، چچور – نیدارو
  
 سر ری و آزارها زتی اذدمی کرده بود، رفتم اونجا دنی توهنی به امام حسیی باباهی بود که نی اهی قض-

  .هاموسه
  

  . کردننی البد ناراحت شده بود که به امامش توه؟یجد:  و گفت دی خندی تصنعنیدارو
  
  .قای دق-
  

  ؟ی کار کردیخب تو چ – نیدارو
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  . کار کنم، من فقط حرفاشو به طرف انتقال دادمی هاموس همون لحظه بهم گفت چ-
  

  ...جالبه – نیدارو
  

 ادی خوشش بنای از اشتری کردم بی که ازش داشتم فکر میبا توجه به شناخت. گفت و سکوت کردنوی انیدارو
  . بود که انتظار داشتمیزی برعکس چقایعکس العملش دق!  بخندهای
  

   تو فکر؟ی رفتهوی شد یچ:  سکوت گفتم هی از چند ثانبعد
  

  .هی معنی بی و تا حدودبی که هاموس کرده برام عجیفقط کار.یچیه – نیدارو
  
  ! واقعا؟ خب چرا؟-
  

  . جن ها و آدما فاصله باشهنی بدی که بادی دونی هاموس ممطمئنم هم تو، هم – نیدارو
  
 به ی احتماال وقتی دونم،ولی منویمنم ا... کردی دخالت مدی که در هر صورت نبای بگی خوای حتما م-

  ...!گهی کردن نتونسته خودشو کنترل کنه دنیامامش توه
  

 بود که دو تا نی اهی قضدم،ی دی برنامه اهی شیمن چند روز پ... . بگمنوی خواستم ای نمقاینه، دق – نیدارو
 که تمام دنده هاش خرد شده ی ساله رو تا حد مرگ کتک زده بودن،جورکی ی دختر بچه هی ی اشهیپسر ش
حدس بزن به ... سوزونده بودنی شو از دست داده بود، الل شده بود، پاهاش رو هم با فنک اتمیینایبود، ب

  !فک کن...  کردهی مسی خودشو خنکهی ا؟یچه جرم
  
 االنش هم با حرفات تا آخر نی تا هم؟ی ادامه ندگهی دشهی من،یدارو:  گفتم ی و اعصاب خردی ناراحتبا

  ! شدمیعمر زخم
  

 خوان واقعا کمک کنن و مثال عدالت رو برقرار ی مومن می اگه جن هانه،یدر کل حرف ِ من ا – نیدارو
 دو تا پسر نی دست اری بچه زنی؟ فرض کن ده روز ا کننی دختر بچه کمک نمنی مثه اییکنن چرا به کسا

تازه فرضا هم من ! ارهی سر دربهی قضنی تونسته از ای جن مهی کس هم متوجه نشده، به نظر من چیبوده و ه
 گنیمگه نم!  مربوط باشهی جنچی کنم به هی کنم، فک نمنی از امام ها توهیکی ناخواسته به ایخواسته 

  ! آدما سرک بکشنی تو زندگدی پس نبامسلمون به معتقد به خدا؟
  
 به امام نی که توهمی کنیری گجهی نتینجوری امی تونیم. بحث تعصب مطرحهیی جوراهی... بگم واالی چ-

  ! مثل اون مهم ترهی افرادای مسلمون از جون اون دختربچه ی جن های برانیحس
  

 دخالت کنن که ی کنن تو مواردیگرم م اای دخالت کنن، دی نباایبه هر حال از نظر من جن ها  – نیدارو
 روزه هم ی خونم،حتیصادقانه بگم من نماز نم. باشهدی دخالتشون شون مفنی نفر بشه و کال اهیباعث نجات 

 وجه چی موضوع به هنیا یول. بدون شک خدا رو قبول دارم،امام ها رو هم دوست دارمیول...رمی گینم
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 ی در صورتم،ی مسلمون قبول کنی کار درست از طرف جن هاهی رو به عنوان ی کارنی که همچشهیباعث نم
 توجه ی مسائلنیاونوقت جن ها به همچ... فتهی بد می خوب اتفاق های آدمای داره براایکه هر لحظه تو دن

  ! کننیم
  
 انتقاد باهاش هی باشه بعدا به عنوان ادمی. رسهی به نظر نمی کارشون منطقنیا... حرفتو قبول دارم-

  ؟یدی برنامه هه رو کجا دنی ایگفت! ذارم بونیدرم
  

  .دمی دمایاز صدا و س – نیدارو
  
  !شنی روز به روز دارن خشن تر مونیزی تلوی برنامه ها-
  
 یم:  بعد گفت د،ی طول کشهیخنده ش چند ثان...دی اومد و خندرونی از اون حالت ناراحت بنی داروهوی

   افتادم؟ی ِ چادی یدون
  
  !عتایطب... نه-
  

دعواهاشون معموال سر . بار بابا و مامانم با هم دعواشون شدهی بچه بودم ی وقتش،یچند سال پ – نیدارو
 کار ی شد که مامانم به قرآن قسم خورد، حدس بزن بابام چی دونم چی وسط نمنیا... مزخرف بودیزایچ

  !کرد؟
  
  وار؟ی به ددیسرشو کوب!  دونمی نم-
  

  !بابام گرفت قرآن رو پاره کرد.بود گهی دی دعواهینه ، اون مال  – نیدارو
  
  !!؟یگی میجد : دمیبا تعجب پرس... جا خوردمی حرفش حسابنی ابا
  

  ...آره، منم اون لحظه مثه تو شوکه شدم – نیدارو
  

  ! متاسفانه نشدی به سوسک بشه وللی منتظر بودم بابام تبدیحاال من ه: و گفت دیخند
  
  ! به سوسک بشه؟لی که تبدی دادی محی ترج-
  

 نیاالن که ا. بودم انتظارشو داشتمدهی مورد شننی که در اییاما با توجه به داستان ها...نه خب – نیدارو
 منو ی گوش باباادیاون موقع هاموس کجا بود ب... خاطره افتادمنی اادی ی هاموس رو گفتی هیقض

  )دیخند...(چونه؟یبپ
  
  ! دست به کار بشهدی مورد خدا بانی فکر کرده در ادی شا-
  

  . من همچنان منتظرمیول... نشدهی داشتم اما هنوز خبردی امنیمنم به ا – نیدارو
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   به سوسک بشه؟لی که بابات تبد-
  

  .هی کافچونهی نفر گوشش رو بپهی که نیهم.ستمی به مسخ شدنش نینه، راض : دیخند
  
   ازت بپرسم؟ی کم خصوصهی و ی سوال جدهی -
  

  .بپرس – نیدارو
  
 ،ی کنم واقعا ازش نفرت داری وقتا حس می بعضاد؟ی کم ازش بدت مهی فقط نکهی اای یر تو از پدرت متنف-

  .گمی منوی که ادیالبته ببخش
  

 یلیخ... سوزهی اوقات دلم براش می گاهی ولادی ازش بدم میلی خنکهی دونم، با ایخودمم نم – نیدارو
  .ارش باشه به خاطر کشتری بدیه،شای عصبیادیز...ستیاز رفتارهاش دست خودش ن

  
  ه؟ی شغلش چ-
  

  ...ونهی کامیراننده  – نیدارو
  

 بوس اش رد ینی وقتا که از کنار می بوس داره، بعضینی هامون مهی از همسایکی:  زد و گفت یلبخند
  !دهی بابامو می بونی اگمی می خوره به حامی بهم مسی گری و بوشمیم
  
  !یفی عجب عواطف لط-
  

 نی گفت اشهیم. دادی مسی گری وقتا بوشتری بابام بی لباس هاگم،ی میاما جد...آره، مسخره کن : دیخند
  .بو جزو خاطرات خوبمه

  
  .یستی کردم ازش متنفر نی که من فکر می پس معلومه اونجور-
  

 ی ولامی تونستم باهاش کنار بی داشت و من نمادی گند زیدرسته اخالق ها...ستمینه، متنفر ن – نیدارو
  . گرفتمادی خوب ازش زی چهیحداقل 

  
  ه؟ی خب ، اون چ-
  

 یزی وقت بچه ها رو کتک نزنم، چون چچی هنکهیا:  کرد گفت ی نگاه مرونی که به بی در حالنیدارو
 ی کرده بودم و تو راه خونه ادهی خونه شون پی رو جلونی که داروشدی می ساعتمین.دهی نمادیبهشون 

 بود که یادی اما مدت زستی نیادی راه زی حام ونی داروی من تا خونه ی از خونه نکهیبا ا.خودم بودم
 تصادف درست چند متر جلوتر از هی کرده بود و زی ها رو لابونیبارون خ. کرده بودمری گکی ترافیتو

  . من راه رو بند اورده بودنیماش
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 و  انقدر ترمز گرفتمقهی اون چند دقیتو. از مسعود به خونه برسمرتری ددمی ترسی مکی ترافتی اون وضعبا

 بود که زودتر راه باز بشه و قبل مسعود برسم نیتنها آرزوم ا!  کردمیحرص خوردم که داشتم سکته م
  !خونه

  
 در نی از ماشیجلو. کوتاه بالخره تونستم خودمو به خونه برسونمری مسهی تو ی معطلقهی دقستی از ببعد
 رو نی خب ممکن بود ماشیول! م شددواری امی زندگی گفت اون لحظه به ادامه شهیم... مسعود نبودیخبر

  .اط رو باز کردمی شدم و درو حادهی رو خاموش کنم پنی ماشنکهیبدون ا. پارک کرده باشهاطی حیتو
  

 یوقت. رو بردم داخلنی بابت راحت شد و ماشنی از االمیخ. هم نبوداطی مسعود تو حنیخوشبختانه ماش
 هم که هر یسی پلنیاون ماش. کس اون طرفا نبودچیه. گذرا به کوچه انداختمیبرگشتم تا درو ببندم نگاه
  .دمی دی رو هم نمدادی میشب اطراف خونه م نگهبان

  
 اواخر نیمن که ا!!  تونه داشته باشه؟ی می ادهی نوع مراقبت از من چه فانی برام سوال بود که اواقعا

  ! سراغ منادی روز ب در طولرهی بگمی که ممکنه قاتل تصمدی رسی عقلش نمسی پلیعنیهمش خونه بودم، 
  

 هی ی حوصلگیکاپشنمو دراوردم و با ب. نشمسی بارون خری از اون زشتری خونه تا بی بستم و رفتم تودرو
 ی هم داشت حرصمو درمسی پلی مسخره بازنی خرد بود، اکیهنوز اعصابم به خاطر تراف.گوشه انداختمش

  ... سهند رو گرفتمی برداشتم و شماره لمویموبا! اورد
  

  ؟یسالم آقا بهراد، چطور – دسهن
  
  .ستمی خوب نیراستشو بخوا... سالم-
  

  !ا ؟ خب چرا؟:  گفت ی با خونسردسهند
  
  ! هم مربوط به شماستشیکی ادن،ی که زلشی دال-
  

  ؟...یعنیما  – سهند
  
   تونم بپرسم؟ی سوال مهی. شما و همکاراتونیعنی -
  

  .آره حتما – سهند
  
  ه؟ی چرخن چی من می هر شب اطراف خونه  کهیی هاسی پلنی هدف اقای دق-
  

  .خب مسلماً محافظت از تو – سهند
  
  !رن؟ی همکاراتون روزها کجا منی ای بدحی برام توضشهی پس م-
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 و چهار ساعته مراقبت باشن اما با ستی اصرار کردم که بیلی خی ولستمی مورد ننیواال من مسئول ا – سهند

  . شب رو هم کنسل کننی نگهباننیخوان هم یمتاسفانه م... موافقت نشدشنهادمیپ
  
  ! چرا؟-
  

 و با می با خبرگاهشی ما از نقشش در مورد تو و لو رفتن مخفدهی گفت مطمئن اند که قاتل فهمشهیم – سهند
 نقشش ی از اجراادی به احتمال زومده،ی و سراغ تو هم نستی ازش نی خبرشهی هم می ماههی نکهیتوجه به ا

  .منصرف شده
  
 که اگه منصرف نشده باشه من دی فکر کردنیتا حاال به ا!  قدرت استدالل مافوق هات منو کشته واقعا-

  !شم؟ی جسد مهی به لی تبدیبزود
  

 ی که ما دنبالش می کسدمی اما بهت قول می هستی دونم عصبانی کنم، می رو درک متتیمن وضع – سهند
  . بندازهریت تو و خودشو گ سروقادی حرفاست که بنی باهوش تر و محتاط تر از امیگرد

  
   تونه داشته باشه؟ی میوگرنه چه ترس!  مراقب منهسی که بدونه پلهی در صورتنی آره اما ا-
  

 هم ادی اما زهیی جای نگران نباش چون واقعا توقع بگمی البته نم،ی باشنی کن واقع بیبهراد، سع – سهند
  . نشورشیدرگ

  
  ... احمقانه ستیلیخ:  لب گفتم ریز
  

  ؟یدونی میزی بودن جرم و مجازات چیتو از اصل قانون – دسهن
  
 که کرده تا ی همه قتلنیفک کنم جرم طرف با توجه به ا! ی بدحی رو واسه من توضزای چنی الزم نکرده ا-

  ! شده باشهیحاال قانون
  

  . مرتکب نشدهیآره اما در مورد تو هنوز جرم – سهند
  
 سی پلتی حماالی خی بگهیدر هر صورت من که د! ر از منطق اند حرفات کامال دوی ولگمی منوی ادی ببخش-

  ...دمی بهت قول میشدم ول
  
 از دستم لی با شدت از پشت بهم برخورد کرد و باعث شد موبایزی چهی دمی قسمت از حرف هام رسنی به اتا
  .فتهیب

  
فشار . گردنم حلقه کردتا به خودم اومدم دستشو دور .دی به عقب کشی نفر منو از پشت محکم گرفت و کمهی

 خالص شدن از یبرا. بهم دست دادی بود که تو همون لحظه اول احساس خفگی گردنم به حدیدستش رو
  ! هم نبودالشین خیطرف ع... بوددهی فای بار محکم به پهلوش ضربه زدم اما بنی با آرنج چندتیاون وضع
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 یلی خی کردم ولیشو کنار گردنم حس م که نفس های چثه ش از من بزرگتر باشه، جوردی رسی نظر نمبه
 گهی دینجوریا. که با چاقو بهش ضربه بزنمدیبه ذهنم رس!  آدمای دونستم جن ِ ینم. تر از من بودیقو

  . ولم کنهشدی جن و مجبور مای کرد طرف آدمه ی نمیفرق
  

 ضامنش رو نکهی اوردم اما به محض ارونی شلوارم ببی چاقومو از جشدمی داشتم خفه مبای تقرکهی حالدر
 نی م آزاد بود ، از اگهیدست د.تا اومدم با چاقو بزنمش مچ دستمو گرفت.آزاد کردم گردنمو ول کرد

 که برگشتم با نیهم.امی تونستم از پسش بربیرو در رو بهتر م.دمی استفاده کردم و به سمتش چرختیموقع
  . سوخته بود مواجه شدمی که به طرز بدیچهره ا

  

  
  

 از چشماش یکی که ی اورده بود طوری هم گوشت اضافشیی قسمت هاهیاما سوخته بود و  صورتش تمپوست
لباس هاش ... سرش بودی هم روی کاله لبه دار مشکهی به تن داشت و ی لباس بلند مشکهی!  نبوددایاصال پ

  .دمیدی هاموس رو باهاشون ملی بود که اوایی به لباس هاهیشب
  

 که چوندی پی حال چاقو رو هم از دست ندم اما دستمو طورنی و در ع کردم دستمو از دستش جدا کنمیسع
 نداشت، بدون ی ادهی شدن با اون شخص فاریدرگ. مجبور به رها کردن چاقو شدمیدیبا احساس درد شد

 و از خونه بزنم نم بود که فرار کنی ادی که به ذهنم رسیزیتنها چ.ارمی تونستم جلوش دووم بیشک من نم
  ... بودشتری شانس نجاتم هم بیرنجوی ارون،یب

  
 مشت به هیاز فرصت استفاده کردم و با تمام توان . چپم رو هنوز گرفته بود اما دست راستم آزاد بوددست

 رونی زودتر از خونه بی هر چدیبا. که به صورتش زدم باعث شد دستمو ول کنهیمشت.صورتش زدم
 ی دونم چینمز اتاق خارج بشم و به تراس برسم  خواستم ایوقت.دمیبا عجله شروع کردم به دو.ومدمیم

  ...! اتفاق ممکن بودنیبدتر. خوردمنیشد که پام به فرش کرد و زم
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تا چند لحظه بعد از .  کردی از اندازه درد مشی بود بدهی دشی که چند روز پیبی پام به خاطر آسمچ
 کنه و به ی استفاده متی موقعنیز ا ااروی دونستم که اون یم.دمیچی پیافتادنم داشتم از درد به خودم م

  . اتفاق هم افتاد و خودشو بهم رسوندنی که همدی نکشیطول... رسهیحسابم م

  
 وحشتناک و ناجور بود که دوست نداشتم ی حال هم صورتش به قدرنی تونستم چشم ازش بردارم، در عینم

 بودم، مطمئن بودم با مرگ دهی ترسیلیخ!  اوردنی متضاد داشتن پدرمو درمی حس هانیا! نگاهش کنم
 به نظر دی بعچندهر ... باشهدهی رو شنیری درگی بودم سهند از پشت تلفن صدادواریام... ندارمیفاصله ا

  !می سر و صدا نکردادی چون زدی رسیم
  

 دست هاش دمیاون لحظه بود که فهم. سرم و بازوهامو گرفتی اومد باالی و بدون معطلعی شخص سراون
 بلند نی از زمیمنو کم. داشتمی بدیلی بود احساس خکی انقدر بهم نزدنکهیاز ا.وختنهم مثه صورتش س

 دی تراس کوبکف ی هاکیی دو سه بار سرمو به موزانکهیبعد از ا.دی کوبنی محکم به زمیلیکرد و سرمو خ
  .دمی نفهمیزی چگهی شد و داهی چشمم سیجلو

  
 یحت. تونستم تکون بخورمیاصال نم.امیدم ب خوردن باعث شدن به خوی که به صورتم می آبی هاقطره

مطمئنا بعد از اون ... سوختیپشت سرم هم م. کردی درد میسرم بدجور. تونستم چشمامو باز کنمینم
 ی صداهی.دمی سطح نمناک دراز کشهی یانگار رو. کردمیبه شدت احساس سرما م.ضربات سرم شکسته بود

  .دی رسیخش خش هم از دور به گوش م
  

 یرو. خودممی خونه ی پشتاطی حی چشمامو باز کنم متوجه شدم توی که تونستم با بدبختهیان چند ثبعد
 اونجا یادی مدت زنکهیمثل ا. خوردنی بودم و قطرات بارون پشت سر هم به صورتم مدهی دراز کشنیزم
 به  کهی جورشدم،ی آب بودن و داشتم از سرما منجمد مسی خبای اون حالت بودم چون لباس هام تقریتو

  ! تونستم مچ دست هامو حس کنمیزور م
  
 یلی اطرافم رو هم خی صداهایحت. تونستم حرکت بکنمی رمق بودم و نمی خاطر اون ضربه ها هنوز ببه

  .دمی شنی مفیضع
  

تازه اون لحظه متوجه شدم درد گردنم . خش خش بچرخونمی کردم سرمو به سمت اون صدایسع
 یلیاز قرار معلوم کارش هم تموم شده بود چون خ. کردیر م رو حفنی زملیاون شخص داشت با ب.شدم
  . اون گودال امیتا به خودم اومدم متوجه شدم تو. رو کنار گذاشت و اومد سراغ منلیزود ب
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 نجات ی برای شانسچی مطمئن بشم هشدی باعث منی کرد و ای کارش درنگ نمی اصال تواروی اون
  .مرده بودم من هی بقدنیاحتماال تا قبل از رس.ندارم

  
 واقعا مجبور بودم گهید. منی خاک روختنی شروع کرد به راروی بود که ی قسمت ماجرا وقتنیبدتر

 ی رو مدنمی نفس کشیتمام سر و صورتم پر از خاک شده بود و کم کم داشت جلو.چشمامو ببندم
  !شدمیعمال داشتم زنده به گور م.گرفت

  
 ی خورد می ضربه به سرم مهی اگه فقط دیشا.ومدیم برنم از دستی و من کارشدی هر لحظه بدتر متیوضع

 به ی تکونهی کردم ی سعیلیخ. ناکارم کرده بودنبای تقری در پی اون ضربات پیتونستم از جام بلند شم ول
 من ی هم همچنان روارویاون !  اعصابم از دست خودم هم خرد شده بودگهید.خودم بدم اما موفق نشدم

 ینی بی بود جلوختهی صورتم ری که رویخاک...شدی مشتریلحظه حجم خاک ب و لحظه به ختی ریخاک م
 ی خاک توش میدهنم هم مجبور بودم بسته نگه دارم وگرنه کل. ذاشت نفس بکشمیمو گرفته بود و نم

 تی وضعی سکته کنم ولات همون لحظی بودم تودوارمیام. کار کنمی چدی دونستم بایخودمم نم. ختیر
  ! نکنهدایادامه پ

  
 ی که روی تونستم نفس بکشم و خاکیخوشبختانه هنوز م. ها متوقف شدنختنی که گذشت خاک رهی ثانچند

 تونستم برخورد قطرات بارون با ی هنوز میحت. بود به طور کامل مانع تنفسم نشده بودختهیصورتم ر
  ! رو گرفته بوداروی اون ی جلوی دونستم چینم.صورتم رو هم حس کنم

  
 یسع.شمی باشم که موفق مدواری تالش کنم و امتی فرار از اون وضعیومد که دوباره برا اشی برام پیفرصت

 کاش به حرف یاون لحظه آرزو کردم که ا. رفته بودلی تحلمیکردم دستمو حرکت بدم اما تمام انرژ
  ! خوردمی غذا مشتری کردم و بیمسعود گوش م

  
 یچشم هامو با هر ضرب و زور.زنی برنی زم صورتمی روی آروم به سمت راست چرخوندم تا خاک هاسرمو

 رو زیهمه چ...نمی داد درست ببی هم بارون اجازه نمگهی طرف خاک ها و از طرف دهیاز .که بود باز کردم
  .دمی دیتار م

  
 کردم طرف یتا اون لحظه فکر م. گودال نشستهی رنگ باالاهی سی هی ساای که نمی تونستم ببی حال منی ابا

برام سوال بود که اگه از کشتن من منصرف شده چرا از . بوددهینگار فقط دست از کار کش ایرفته باشه ول
 مسعود از راه دی کردم شاکراولش ف. کنهیبعد متوجه شدم طرف داره به دور و برش نگاه م! رهیاونجا نم

 یور م و اوننوری کنه و همش سرشو به ای به سمت خونه نگاه نمدمی دقت کردم دی وقتی باشه ولدهیرس
  ! نفر هاموس باشههی کردم که اون یآرزو م. زدی نفر داشت اون اطراف پرسه مهیانگار که .چرخونه

  
 و از هی نتونستم بفهمم حالت چهره ش چجوردمی دیبدبختانه چون تار م!  از جاش بلند شد و رفتاروی هوی

  ! بدمصیت رو توش تشخ بود بتونم احساسادی صورتش بعتیهر چند با اون وضع... نهای دهی ترسیزیچ
  
 بکشم ی کردم حرکت کنم تا خودمو از اون قبر لعنتیدوباره سع. شدمدواری به نجات امیلی رفتنش خبا
 دوباره اروی لحظه فکر کردم اون هی یبرا.ستادهی گودال ای نفر باالهی که متوجه شدم رونیب

 بارون اون شدت.دی رسی بلند به نظر م واقعا قدهیاز اون زاو. انداختماهی سی هی به اون ساینگاه.برگشته
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 تونستم درست یچهره ش رو نم. باز باال رو نگاه کنمی تونستم با چشمای شده بود که به زور مادیقدر ز
 سرم ی بدتر از قبلیی بخواد بالنکهی بودم از ادهیترس! ستی نی همون قبلاروی نی مطمئن بودم ای ولنمیبب
 و بهم نگاه ستادی سرم ای باالهیچند ثان!  کردار فردنشی با داروی اون  بود کهیحتما موجود وحشتناک.ارهیب

  ! هم بهم نزدیبی نکرد اما خدا رو شکر کردم که حداقل آسی بهم کمکنکهیبا ا. کرد و بعد از اونجا رفت
  
 زود مسعود و یلیخ. بودمی لحظات زندگنی از بهتریکی! ارمی مسعود کم مونده بود بال دربی صدادنی شنبا

 یلی قبرمو خارویشانس اوردم . سهند رو هم از دور بشنومی تونستم صدایم.سورن خودشونو بهم رسوندن
خاک .سنی راحت تونستن توش وادنمی کشرونی بی که سورن و مسعود برای و پهن کنده بود جوریسفارش

  . گذاشتنمنی زمی و کنار گودال رورونی و با عجله کنار زدن و اوردنم بعیها رو سر
  

 هی به اطراف رمیمن م... رسهی آمبوالنس مگهی دقهیدو سه دق:  گفت عی سریلی اومد کنارمون و خندسه
  . بندازمینگاه

  
  . تنها هم بودنکهیخصوصا ا... کردن اون دو نفر ندارهدای پی برای شانسچی بودم همطمئن

  
 نکنه و تیون چشممو اذ گذاشت تا بارمیشونی پیسورن دستشو رو. پالتوش رو دراورد و روم انداختمسعود

  حالت خوبه؟ : دیپرس
  
  . داغونمبایتقر:  زدم و به زور گفتم یلبخند. خوشحال بودمیلی بودم خدهی بالخره به دادم رسنکهی ااز
  

 حالت خوب مارستانی بمی ریاما نگران نباش،االن م.ی رسیکامال افتضاح به نظر م:  فورا گفت مسعود
  .شهیم
  

  ... سردهیلی خنی تو خونه؟ زممشی ببرستیبهتر ن – سورن
  

 بدتر تشی وضعمی ترسم تکونش بدیبعدم م. رسهی آمبوالنس مگهی دقهی که گفت دو سه دقیدیشن – مسعود
  !البته به جز سرش... نهای داره ی ای که شکستگستیمعلوم ن.شه

  
جر و بحث  نیب..دادی کرد و مسعود هم جوابش رو می می بردن من به خونه پافشاری همچنان براسورن

 یاحساس م. به مشامم خوردبی و غربی عجی بوهی. شدهنی اطرافم سنگیسورن و مسعود حس کردم فضا
 ی رو هم حس مگهی نفر دهیحضور .شدی داشت برام سخت مدنینفس کش. شدهنی م سنگنهی سیکردم قفسه 

  .کرد
  

 تونستم ینم. بودستادهی ا نفرهی درخت ها نی ما، بی چند متریدر فاصله . به سمت راستم انداختمینگاه
با . کردی بود و داشت به ما نگاه مسادهی جا واهی که دمی دی ماهی سی هاله هیفقط ...نمیچهره شو بب

 و سورن اونجا مسعوداگه !  رسهی گفتم چرا آمبوالنس نمیهمش با خودم م... واقعا حالم بد شددنشید
  . شدمی موونهینبودن حتما د
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 بود که دوست یاز معدود دفعات. کنمدای و تونستم از اون مهلکه نجات پدیه رس زود آمبوالنس از رایلیخ
 سورن همراه من با آمبوالنس اومد و قرار شد مارستانیموقع رفتن به ب!  خودم دور باشمیداشتم از خونه 

  .ادی خودش بنیمسعود با ماش
  
 نداشتم و ی ترسگهی اما حداقل د از قبل بدتر شدهتمی کردم وضعی به وضوح حس منکهی آمبوالنس با ایتو
 اهی سی آن اون هاله هی و وردی دووم نادی زالی خی آسودگنیاما ا. راحت شده بودزی از بابت همه چالمیخ

 پوش قد بلند بود اما هر اهیس فرد هی.نمشی تونستم ببی بار واضح تر منیالبته ا.دمی خودم دیرنگ رو جلو
  .نمیب تونستم چهره ش رو بی کردم نمی میکار

  
اون .شدی مکی آروم شروع به حرکت کرد و داشت بهم نزدیلی بدتر شد که اون شخص خی وقتتیوضع

 کردم یسع.دیچی ِ سوت تو سرم پهی صدا شبهی هوی کردم که ی بودم و احساس فشار می عصبیلحظه به قدر
 نمی نبروون شخص  اگهی دنکهی ایبرا.ومدیکم کم اشکم داشت درم.حرکت کنم اما به تخت بسته شده بودم

  .چشمامو بستم
  

  ! شده؟یبهراد چ : دی ازم پرسی که با نگراندمی سورن رو شنیصدا
  

 تونستم بشنوم ی اطرافم رو هم به زور می صداهاگهید. لحظه بود که احساس کردم خون دماغ شدمنیهم
   شداهی چشمام سی جلوزی همه چگهی دنکهیتا ا

  
 مطمئنا تو اون یول. سوختی زخمش مثل قبل می همچنان جا نسبت به قبل کمتر شده بود اماسردردم

 ی اتاق حس می تلخ رو تو فضای شده بودم اون بوداری بیاز وقت. من سردرد نبودیلحظه مشکل اصل
 ی باالاحتم!  دادی کم کم داشت حالت تهوع بهم دست مگهید. که شامه ام کامال پر شده بودیکردم،جور

اما از همه ...نمی به خودم بدم و سر جام بشی تکونهی تونستم ی نمید،حت م هم به خاطر همون بو بویحال
  !تا حاال انقدر تو عمرم معذب نشده بودم. کنهی داره بهم نگاه میکی کردم ی بود که احساس منیبدتر ا

  
 تونستم ی شلوغ بود و نممارستانیب. رفته بودنرونی که از اتاق بشدی می اقهی و سورن ده دقمسعود

  ...حتما اون اطراف نبودن. بشنومرونی از بصداشونو
  

 نکهیقبل از ا.ظاهرا که کالفه بود. منشی باز گذاشت و اومد پمهیدرو ن. لحظه سورن وارد اتاق شدنیهم
  ! ِ توشی پامیگفتم تا معاون قتل نشدم ب:  و گفت دی کشیقی بزنم نفس عمیمن حرف

  
   شده؟ی چرا، مگه چ-
  

 اروی کرده، داشت گردن یالن دو تا دکترو کشته سه تا پرستارو زخم تا اگه،مسعودی دیچیه – سورن
  .نجای من فرار کردم اومدم اگهی شکست که دی رو هم میحراست

  
  ... رفتی نمشیاوضاع اصال خوب پ. حرف زدن نداشتمیحوصله . چشمامو بستمی حوصلگی ببا
  

  ؟ی هنوز زنده ا- سورن
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  ؟ی کنی فکر میخودت چ:  حال گفتم ی ببا
  

  ! مردهای کرد که من زنده ام یانگار واقعا داشت فکر م. سکوت کردهی ثانچند
  

  ! رفتیتو آمبوالنس فکر کردم سکته کرد – سورن
  
  .یگی بهم منوی ای باره که دارنی دوم-
  

  ؟یجد:  کرد ی کوتاهمکث
  
  . اوهوم-
  

  ؟ی نداری مشکل؟یاالن رو به راه – سورن
  
  ! ندارمیمشکل خاص... و حالت تهوع و سردرد هم دارم، نهنمی بی رو تار می همه چنکهی جدا از ا-
  

  اد؟ی بگم دکتر بی خوایم – سورن
  
  ! شده؟رهی نفر بهت خهی ی احساس کنییتا حاال شده موقع تنها... ستی نه خوبم،الزم ن-
  

 مشکل رو دارم، اونم درست در لحظات نی ایی تو دستشوشهیاوه اوه، من هم:  جواب داد عی سرسورن
  !اسحس

  
  . خفه شو-
  

  .ی درک کنی تونیتو نم! گمی میجد – سورن
  
   تونم برم خونه؟ی می کم،منیبگذر!... نداشتمی بزرگنی آخه من تا حاال مشکل به ا-
  

االن خودش . منم فکرم مشغول بود متوجه نشدمزد،ی دونم، دکتره داشت با مسعود حرف مینم – سورن
  .گهی بهت مادیم
  
  ... خودم باشمیخونه  شب رو تو دوارمی ام-
  

  ! اونجای کنم مسعود اجازه بده بری فک نمطی شرانی تو ای کنم ولی مدتیشرمنده که ناام – سورن
  
 مسعود ی وقتشه که جلوگهیفک کنم د. خودمی خوام برم خونه ی که مطهی شرانی به خاطر همقای دق-

  .درآم
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االن از اون وقت هاست که ! یانتخاب کرد مسعود ی رو واسه در اومدن جلویمتاسفانه بد موقع – سورن

 هی خودش شخصا با یدی دهوی. کنهی استفاده می چشماشو گرفته،واسه نگه داشتنت از هر ترفندیخون جلو
  . کردتیچماق زد تو سرت و ضربه مغز

  
در هر صورت دوست نداشتم سورن و مسعود به خاطر من .هی برام مهم نبود که مسعود چقدرعصباناصال

 ی می چجورنمی کردم خونسرد باشم و فکر کنم ببیسع.ننی صدمه ببنکهی اای فتنی دردسر بی تونیز ا اشتریب
  . کنم تا از هر دوشون دور باشمدای پیتونم راه

  
ظاهرا که .مسعود بود که وارد اتاق شد...چشمامو باز کردم. شدن در اتاق به خودم اومدمدهی کوبی صدابا
مسعود هم اومد کنار .سادی تخت وای من جلویحرکت کرد و رو به روسورن از جاش !  بودی عصبانیلیخ

 تی عصبانلی دلامطمئن... رو کنترل کنهتشی کرد عصبانی میانگار داشت سع. نگفتیزیچند لحظه چ.تخت
  .صرفا من نبودم

  
  ! کارو نکننی اگهید:  گفت ی جدی بهم انداخت و با لحنینگاه

  
 که یدر حال! دی همه از سرم پرزا،ی چنی و ذهن آروم و ایا خونسرد اون نگاه غضبناک و تُن ِ صدا اساسبا

  ...!باشه:  گفتم نمی کردم بشی میبه زور داشتم سع
  

  ! باشه،ها ؟یگی که می کردیمگه تو کار! حرف؟نی ای چیعنی:  دوباره با همون لحن گفت مسعود
  
با اشاره بهم گفت .ش کمک خواستم به سورن انداختم و ازینگاه!  بدمی دونستم چه جوابی واقعا نمگهید

  ! انگار مسعود منتظر جواب بودیی جوراهی یول. نگمیزیکه چ
  

  ...ا...من...امم...من:  گفتم دیبا ترس و ترد!  کرده بودمری گیحساب
  

  ! بگمی چدی دونم بایمن نم:  و گفتم دمی خندکوتاه
  

 خواستم ازش در مورد یم. فروکش کردتشی خرده عصبانهیفک کنم ... زدی امهی لبخند و نصفه و نمسعود
 شدم و الشی خی بنی همی براشه،ی که با دکترا کرده سوال کنم اما حس کردم بدتر اعصابش خرد مییدعوا

  . نگفتمیزیچ
  

  شه؟ی مرخص مینگفتن ک : دی پرسسورن
  

  .مشی ببرمی تونی بعد می باشه ولدیفعال گفتن تا دو ساعت با – مسعود
  

  . کنهی بو داره اعصابمو خرد منیخوبه، چون واقعا ا: فت  گی حوصلگی با بسورن
  

  !کدوم بو؟ : دمی پرسفورا
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  .ازش متنفرم! دهی می گندی بوهی مارستانیکال ب...گهی الکل دی بونیهم – سورن

  
 حساس بودم مارستانی بی خودمم به بونکهیبا ا. تلخ شدهی لحظه فکر کردم سورن هم متوجه اون بوهی

  . حسش نکرده بودم تا اون لحظهیول
  

 نجایمن ا. برو خونهی خوای اصال مای... بخوریی هواهی رونی تو برو بی خوایم:  رو به سورن گفت مسعود
  .هستم

  
  ... بزنمی چرخهی مارستانی بی تو محوطه رمیم.رمینه خونه نم – سورن

  
  .باشه، برو – مسعود

  
 یسع.زمی به سرم بری به بعد چه خاکنی کردم که از ای فکر منیهمش به ا. رفترونی از اتاق بسورن

 با من خصومت داشته باشه و قصد جون مو یاگه کس. نگاه کنمهی به قضنانهی باشم و خوش بالی خیکردم ب
 کردم آروم ی نگاه مهی به قضینجوری ایوقت.  بزنهبی نداره به مسعود و سورن آسیلیکرده باشه دل

  .شدمیم
  

 ی برای کرد و باعث شد تالشی راحت مالموی اتاق خیسعود توبودن ِ م. گرفتی کم داشت خوابم مکم
  . موندن نکنمداریب

  
 دهی شنییاز اطرافم صدا. به صورتم خوردی سردمی بودم که متوجه شدم نسداری خواب و بیتو
 اما نمی شم و سر جام بشداری کردم از خواب بیسع. همه جا رو گرفته بودینیسکوت سنگ.شدینم

 ی کردم ولی می و خفگینی احساس سنگدایشد. تونستم حرکت کنمیفل شده بود و نمتمام بدنم ق.نتونستم
 ی و فشارینی ام سنگنهی سی قفسه ی چون روستی که توش هستم بختک نی حال مطمئن بودم حالتنیبا ا

  . کردمیرو حس نم
  

 نی حس از بنی اهی به سمت باال در حرکتم اما ظرف چند ثانی چند لحظه احساس کردم به صورت افقیبرا
 ی مینی رفته بود اما همچنان احساس سنگنی هم از بیاون احساس خفگ.رفت و به حالت اولم برگشتم

 زودتر از ی دوست داشتم اون دو ساعت تموم شده باشه و هر چیلیخ. کردم چشمامو باز کنمیسع.کردم
 کردم چشمامو باز کنم یسع.ستی اتاق نی که مسعود تودی فهمشدی که حاکم بود میاز سکوت.می برمارستانیب

  . االمکان از جام بلند شمیو حت
  
 انتظارشو طی که اصال تو اون شرایزیچ... مواجه شدمی بدی چشمامو باز کردم با صحنه نکهی محض ابه

 شناختم ی که من میی با جاهای شباهتچیدر واقع اون اتاق ه!  نبودممارستانی تو اتاق بگهید. نداشتم
 جز یزی و چد بوختهی قسمت هاش رشتری بی هامانی بودن که البته سیمانی س اتاقیوارهاید.نداشت
 دو ی در بود که باالهی نداشت، فقط ی که توش بودم پنجره ایاتاق. نمونده بودی ازش باقیمی قدیآجرها

  .تا پله قرار گرفته بود
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 گرفتم با هر جون می تصمنی همی در انتظارم نبود برای خوبزیمطمئنا چ. بوددی امنی در هم برام بهترهمون
 نی هم از اهی ثانکیهنوز . از راه برسه از اونجا برمی کسنکهی خودمو به در برسونم و قبل از ایکندن
  "!سالم بهراد":  گفت ی که با خوشحالدی از سمت چپم به گوش رسیی نگذشته بود که صداممیتصم

  
  . به سمت صدا برگشتممنی کردم بشی می که سعیدر حال. خوردمکهی ی اون صدا حساببا
  
 دارم اما ی واقعا احساس بدنی به خاطر اون دختره، خواهر دارو،ی دونیم:  گفت یالی خی بار با بنیا
  . رفت رو اعصابمی داشت منی داروتی وضعگهید
  

 نبود که یزی بود که قصد جونمو کرده بود اما ظاهرا چی همون قاتلدمی دی که داشتم می شک کسبدون
هر !  زن دنبالم باشههی به ذهنم خطور نکرده بود که ی خودم هم لحظه ایحت.شو داشته باشه انتظارسیپل

 اتاق و حال نه منور ک. خش دار بودیلیصداش که خ!  مطمئن نبودمشی و ماهتتیچند هنوز در مورد جنس
  .نمی ببقی چهره و لباس هاش رو دقاتی داد جزئیچندان خوب خودم اجازه نم

  
 افتاده بود و از اون هی چشم هاش سایرو. بدمصی پوستش رو تشخیدگی و رنگ پریدی تونستم سفی ماما

  .دمی دی ماهی سی چشم هاش فقط دو تا هاله یفاصله به جا
  
چه زن چه مرد، قرار بود . که ازش نترسمشدی باعث نمنی ای دونستم ولی کار خودمو تموم شده منکهی ابا

  ...منو بکشه
  
 هی اون چند ثانی تا ضربان قلبم که تودمی کشقی نفس عمهی!  بگمینم و چ کار کی چدی دونستم باینم

 حتما دی بای سخت بود ولطیهر چند حرف زدن تو اون شرا.رهی آروم بگیرکورد سرعت رو شکسته بود کم
  ...دمی پرسی ازش منویا

  
  !؟ی هستی تو ک-
  
  ". برهی تو لذت مدنی که از دیکس" : ی خونسردبا
  
  !؟ی منو بکشیوا خی منی همی برا-
  
 بگم دی کنه بای رو راحت مالتیاما اگه خ. گذاشتهی که ترس روت اثر بدنمی بی بهراد، به وضوح دارم م-

  . خوام بکشمتینه، نم
  

  "! وجود ندارهی خوام با تو بکنم کلمه ای که می کاریدر واقع برا":  ادامه داد مصممانه
  
 نی بشه ابمی تونست نصی مطی اون شرای که توی موهبتنیتربه!  خوردچی جمله فک ام به هم پنی ادنی شنبا

  !بود که سکته کنم
  

   ها؟اد،ی بال سرم بنی ادی کار کردم که بایمن چ:  گفتم ی و کالفگیبا ناراحت. اومدی اشکم درمداشت
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  . ذارنی مری تاثتی زندگی که انتخاب هات رویری بگادی دی بهراد، تو با-
  
  ! نکردم وقت تو رو انتخابچی من ه-
  
 از یکی گفت من شهیم. دارنی زندگی رومیرمستقی و غمی مستقراتی که انتخاب ها تاثی بدوندی هم بانوی ا-

  . اممیرمستقی غراتیاون تاث
  
  ! من نبودهی جزو انتخاب هایزی چنی همچ-
  
بول  رو قیری مثه جن گی کاریوقت!  قبول کن، مرد باشی رو که کردی کارتیمسئول:  گفت ی جدی لحنبا
  .یری عواقبش رو هم بپذدی بای کنیم
  
 با جن ها ی گرفتمی و تصمیاون زمان که به حرف دوست مهربون مون ،هاموس گوش کرد:  تمسخر گفت با

 اجازه نی وقت بدون همچچیمن ه.ی ارتباط با منو رو هم صادر کردی خود به خود اجازه ،یدر ارتباط باش
  !رمی نمی سراغ کسیا

  
  !ش؟ی اونم بهت اجازه داده بود که بکش؟ی چنی خواهر دارو-
  
همونطور که گفتم .خودش راه درست رو انتخاب کرد. نکشتم ، فقط وسوسه ش کردمنوی من خواهر دارو-

خانواده . پدر و مادرش برهی داشت تا از خونه ازی خوب نلی دلهی هم به نیدارو. اعصابم بودی رویحساب
 هر چقدر هم چرا دونم ینم...ا بهش بفهمونن که ازش متنفرن استفاده کردن تی از هر ترفندنی داروی

 شتریمطمئنم االن ب. خوب دادملی دلهی بالخره من بهش نکهیتا ا!  کردن دست بردار نبودی منیبهش توه
  . کنهی میاحساس خوشبخت

  
  !! نکرده بودی ای اون که به تو بد؟ی کشتیلی دلچی گناه رو بدون هی دختر بهی تو -
  
 گناه ی بی از کجا مطمئن،ی شناختیتو هم که اون دخترو نم. کننی میهمه بد! بهراد: فت  گتی جدبا

 هم نی تنفرش شامل دارونی که دوستش داشتن متنفر بود که ایی از نصف آدمانیخواهر دارو! بوده؟
  . از خودمریالبته به غ... کنهتی رو اذنی داروی کسادیمن اصال خوشم نم.شدیم
  
 ی مسخره الی دلنی داشته باشه چون اگه بفهمه با همچیری تاثنی داروی احساست رونی کنم ای فکر نم-

  ! کنهی خودش شکارت میخواهرشو کشت
  
 یم. کردم که تصورش هم برات سختهی زندگنی زمی من اونقدر روی کنم ولی مدتی متاسفم که ناام-

  . پنهان کنمیدونم خودمو چجور یم... کنهی به ذهنشون خطور نمی تو حتی بکنم که دوستاییتونم کارها
  
  ! کنهی مداتی هاموس پ-
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 دونم هاموس ی مدیبع. کنمی میمن چند ماهه که دارم کنار شماها زندگ. بگو که منو بترسونهیزی چهی -
  . متوجه حضور من شده باشهیلحظه ا

  
 یونستم برا تیبا حرف زدن نم. کردن خسته شده بودمی که بدتر اعصابمو خرد میی حرفادنی از شنگهید

 حتما تا اون ادی کمک بی برای شده بودن و اگه قرار بود کسبتمی متوجه غهیمطمئنا بق.خودم وقت بخرم
  .لحظه دست به کار شده بود

  
  ...ی کارو بکننی زودتر ا،بهترهی منو بکشی خوایاگه م:  بود بهش گفتم دی و ناامی که عصبی حالدر
  
  .ی ممنون که اشاره کرد-
  

 ی شدم، آرزو ممونی خودم پشیفورا از گفته .د که شروع به حرکت کرد و به سمتم اومد لحظه بونیهم
 ی خواد بکشتم هم منو می می چجورنکهی فکر ایحت! داشتمی کاش دهنمو بسته نگه میکردم که ا

  ! طول نکشهادی رو انتخاب کنه که زی بودم روشدواریفقط ام...ترسوند
  
 اتاق ژنی اکسهی ثانهیانگار در عرض . برام سخت شددنی شد نفس کش ترکی قدم بهم نزدهی نکهی محض ابه

 بهم ی هنوز حتنکهیبا ا. چشم بهم زدن خودشو بهم رسوند و کنارم نشستهیتو . شدنی رفت و جو سنگلیتحل
  .دست هم نزده بود، بدنم کامال فلج شده بود

  
  ".رهی می نفر مهی تره که نیری شی به نظر من عشق وقت،ی دونیم":  آهسته گفت یلیخ
  

 ستی دوی وزنه هیانگار که ...به شدت تحت فشار بودم. سرم قرار گرفته بودی باالی کمی با فاصله سرش
 کرد، ی عمل می حسی بی دارونیاون بو ع. دادی می تلخیتمام وجودش بو. روم قرار گرفته بودییلویک

 رو تی وضعمل تحی و متالشیستر اون چهره خاکدنید.شدی حس می بدنم سست و بدنیبا هر بار نفس کش
  . بود که چشمامو ببندمنی اومدی که از دستم برمیتنها کار... کردیبرام سخت م

  
 یهر چند شک داشتم که خدا به موجود... نجات بدهتی وضعنی خواستم منو از ای تو دلم از خدا مهمش

 دهنم پخش یعم تلخ تو طنیهمزمان با ا. لبم آهن داغ گذاشتنی کردم رویحس م. بدهتیمثه من اهم
  .شد

  
  . کردری م سرازینی خون رو از بشدی که هر لحظه تحملش سخت تر می و فشاری انرژاون

  
  " وجود نداره؟ی گفته که موقع کشتن مهربونیک":  گفت روزمندانهی پی لحنبا
  

 نیآخربعد از . بودمشدهی ندگهی شده بودم ، خوشبختانه از اون موقع دداری که بشدی می اقهی دقچند
 ی بدنم درد میهمه جا! اصال قابل وصف نبود... کردمی میفی واقعا احساس کثمی که با هم داشتیبرخورد

  !رمی می بدون شک مرمی قرار بگیتی وضعنی همچگهی بار دهیاگه .کرد
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 ی دونم چند ساعت از حضورم توینم. کارو کرده بودنی کنه تا حاال ادامی تونست پی اگه هاموس ممطمئنا
 بودم الاقل دواریام. نگران شده بودنی گذشت اما حتما مسعود و سورن تا اون لحظه کلی اتاق ماون

  . ِ من بگردنیجنازه م به دست شون برسه و مجبور نشن همه جا رو پ
  

به زور . کنمدای خارج شدن از اونجا پی برای کردم بلند شم و خودمو و به در برسونم تا بلکم راهیسع
 واریدستمو به د. کنهی پام حرکت مری داره زنی کردم زمی رفت،حس می مجیسرم گ.سمیتونستم سر پا وا

در .  پشت در نشستمی پله یرو.سمی تونستم سر پا وای نمگهید. خودمو به در رسوندمیگرفتم و با بدبخت
  . تونستم بازش کنمی نمیقی طرچیبه ه. نداشترهیاز داخل هم دستگ. به شکستنش نبودیدی بود و امیآهن

  
 انگار چند نفر شد،ی مدهی خش خش هم شنیصدا.ومدی بارون می صدارونیاز ب. کردمکی به در نزدگوشمو

 تونستم ی زمزمه هاشونو می زدن،صدای رفتن و آروم با هم حرف می خشک راه می برگ هایداشتن رو
 ی پا و حتوت  بود حتما دسینجوریاگه ا... بودن کمک بخوامرونی که بییشک داشتم بتونم از کسا.بشنوم

  !ستنی حدس زد که اونا اصال آدم نشدیم.  بستیدهنم هم م
  

معلوم . محکم به در خورد و باعث شد از جا بپرمیزی چهی هوی گوشم رو به در چسبونده بودم که همچنان
  ! من ندارنی برای خوبزی چروننی که اون بییبود کسا

  
  "!حدس بزن االن کجا بودم"
  

 هیبه در تک! دمی شنی رو می خونسرد و لحن از خود راضیکه دوباره اون صدا ناراحت کننده بود واقعا
  ... دونمینم:  گفتم ی حوصلگیدادم و با ب

  
دور هم جمع شده . دوستات بودمشیپ.گمیباشه، خودم م!  غرغرو بود های آدم هاهی کم شبهی لحنت نی ا-

  .دنی کشی کردن تو نقشه مدای پیبودن و داشتن برا
  
  ...کننده ست دواری ام-
  
 نی مسعود داشت به انکهی بود؟ ای جالب ماجرا چی نکته ی دونیم،میبگذر... کنمی فکر نمینجوری من ا-

  ! کشتتی کنه خودش مداتی کرد که اگه زنده پیفکر م
  
  .هیعی در مورد مسعود کامال طبنی خب، ا-
  
 که نهی نکشمش اشهی که باعث میزی چی رو اعصابم ولرهی منی مسعود هم مثه خواهر دارونی وقتا ای بعض-

  . بار مجبورم کرد که بزنمشهیفقط .تو رو دوست داره
  
  !!؟یچجور! ؟ی تو مسعود رو زد-
  
  .اون موقع بود که تو رو زد... تو صورتشدمی کوبنتی آره، با در کاب-
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  ! به من نگفتیزیچ...بهی عج-
  
 دور و بر تو بودن که یدر کل چند نفر! فقمکه البته منم باهاش موا... کرده حقش بودهی احتماال فکر م-

 براشون ی بدی دادن اتفاق های به کارشون ادامه منطوریاگه هم!  کردنیواقعا داشتن صبر منو امتحان م
  .فتادیم
  

  !خدا رو شکر : دمی کشی راحتنفس
  
نس شا.ی کردی دار محهی چقدر احساساتمو جری زدی حرف مترای با می وقتی باشدهی فهمدوارمی ام-

  ! شددیاورد که از تو ناام
  
  !!ی کنی کارا رو منی دوست دارم بدونم تو چرا ایلی خ-
  

  . بگم که تو رو هم دوست دارمدی بانمیالبته ا. برمیچون لذت م:  جواب داد ی معطلبدون
  
  !؟یتو منو دوست دار : دمی تعجب پرسبا
  
  . اوهوم-
  
  !ده؟ی به کشتن م دوست داشتنت داره منونی که ای متوجه نشدانای اح-
  
  . هام باخبرمیژگی ویبرعکس تو ، من از همه . چرا، متوجه شدم-
  
  !هی چه جور دوست داشتننیا... فهممی نم-
  
 هم لشی از دالیکی.یری می اگه بهت دست هم نزنم می حت،ی مدت که کنار من باشهی.  واضحهیلی خ-

 تونم کنترلش ی چون نماد،ین برنم از دست ِ میاما در هر صورت کار.ی کنی که حس مهیی بونیهم
  . بدمی به خودم سختیزی چنیدوست هم ندارم به خاطر همچ.کنم

  
  !ی بکنی کارنی همچدی نبای اگه واقعا منو دوست داشته باش-
  

 ی کنی اونطور که فکر می ولادیدرسته که ازت خوشم م.ری نگی رو جدهی قضنی اادیتو ز : دی خندکوتاه
  .شهیود نظرم عوض م زیلیمن خ! ستمیعاشقت ن

  
معلوم بود . دادی مدی کشتنم نداشت، بهم امی برای وعجله اشدی نمکی حرف زدن مون به من نزدنی حنکهیا

 فرصت نی که از ادیبه فکرم رس. کارو کرده بودنی وگرنه تا حاال حتما است،یکه صرفا قصدش کشتن ِ من ن
 ی بود که می تنها کاری ولدی رسی به نظر نمیاستفاده کنم و باهاش حرف بزنم،هر چند کار عاقالنه ا

  !ستی نیرمنطقی هم غادی حرف زدن زیتا اون لحظه نشون داده بود که تو... خودم بکنمیتونستم برا
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 سراغ شماها امی من بنکهی قبل از ای دونیم:  گشتم که گفت ی شروع دنبال کلمات مناسب می براداشتم
   کردم؟ی کار میچ
  
  . برام جالبه بدونم-
  
 خسته یلیخ. بردمی کارم لذت نمنی زدم اما از ای رو گشتم، به همه جا سر می هر جا که فکرشو بکن-

 دمی ترسی می کردم ولی به ارتباط با آدما فکر میهر از گاه. شده بودی اشهی کلمیزندگ.کننده بود
  . بشمکیبهشون نزد

  
  !؟یدی ترسی از آدما م-
  
 با یاما وقت... نشنکی که جن ها به آدما نزدنهی ایقانون کل! ین دار که تو االن از می نه مثل اون ترس-

  ! زده شدمجانی کارو به جن ها داده بودن واقعا هنی ای آشنا شدم که خودشون رسما اجازه ییکسا
  
فک کنم ! ستی لذت بخش تر از بودن با آدما نای تو دنی کارچیحس کردم ه:  شرور ادامه داد ی لحنبا

  . بود که قبال داشتمیکنواختی یکارم اون زندگ نی ایمسبب اصل
  

  .ظاهرا که آروم بود... متقاعد کردنش باهاش حرف بزنمی بود تا برای خوبزمان
  

 نی از اشمی موونهی دی کنه ، منم وقتی کار می با آدم چی دونم فشار روحیمن م...  کنمیدرک م : گفتم
  . کنمیکارا م

  
  وونه؟ی دیبهم گفت:  گفت زیدآمی لحظه مکث کرد و تهدچند

  
  ... بود کهنینه منظورم ا:  گفتم ی دستپاچگبا
  
 یاحساس م. رو به رو برخورد کردمواری چشم به هم زدن با شدت به دهی کنده شدم و تو نی آن از زمهی

  .دمی دی نمیزی چدی نور سفهی به جز هیتا چند ثان! کردم تمام استخون هام خرد شدن
  

 حضورش رو کنارم ینی حال سنگنی با ادم،یچی پی داشتم از درد به خودم منی زمی بسته بودن و روچشمام
  . کردمیحس م

  
 نیهم. تونستم تحمل کنمی واقعا نمگهید.شدی مشتری به ساق پام وارد شد و هر لحظه هم بینی سنگفشار

د اومده نفسم بن.دیچی تو کل بدنم پی و درد وحشتناکدمی خرد شدن استخون پام رو شنیلحظه بود که صدا
  ! سرم بشنومی نبضم رو توی تونستم صدایبود،م

  
 ی پاداش نمی ببی که فری بدوندیبا:  گفت ی که با خونسرددمی از خودم صداشو شنی کمی فاصله با

 تفاوت قائل بودم که باعث هی گرانی تو و دنی من ب؟ی تا اجازه بدم بری مخ ِ منو بزنی خواستیم.مونه
 که در ی فهمم فکریاالن م.یستی کردم تو خودخواه نی فکر منکهیشم، اونم ا دوستت داشته باشتری بشدیم
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 هی اما ،ی نداری االن واسه من کاربردگهیدر هر صورت تو د!  اغراق فاحش بودههی کردم صرفا یموردت م
  ... تو رو پر کنهی جادینفر با

  
 ی کارهی دیبا!  منی احمقانه ی  اونم به خاطر جملهفتاد،ی کردم داشت اتفاق می که تصور می حالتنیبدتر

   مسعود باشه، درسته ؟تی فرد زندگنیفکر کنم مهم تر:  بگم گفت یزی چنکهیقبل از ا... کردمیم
  

  ..!نه: فورا گفتم . فراموش کردمزوی چقدر بده، اون لحظه همه چتمی مهم نبود که وضعبرام
  

 یور که من االن دارم به مسعود نگاه م وقت اونجچیمطمئنم ه:  گفت یثی توجه به من با لبخند خببدون
 یکال وقت.البته اگه مسعود دهنشو بسته نگه داره...میشی میشک ندارم زوج خوب! یکنم، بهش نگاه نکرد

  .شهی زنه جذاب تر میحرف نم
  

 پا و بعد کل بدنم ی حرکت درد تونی ترکیبا کوچ. کردمی هم احساس سرما مدای عرق بود، شدسی ختنم
  . بودنتی اهمی بفتهی که قرار بود بی در برابر اتفاقنای ای همه یلو.شدیمنتشر م

  
  ... نداشته باشی کنم فقط با مسعود کاری می بگی هرکار-
  
 هی اون ره،ی تا جاتو بگی نفرو انتخاب کنهی ی تونی مدم،ی آوانس مهیاما . ادی از دستت برنمی متاسفم، کار-

 ندازه ی می کسادی منو دم،ی محیه من به شخصه مسعود رو ترج هم باشه، گرچنی داروای تونه سورن ینفر م
  .در کل انتخاب با توئه... خراب کردمویکه زندگ

  
 منو ی جای خواستم کسی وجه نمچی دونستم اما به هی بود،کار خودمو تموم شده مدهی امونم رو بردرد

 نگم که یزیمکان داره چ که ایی دادم تا جاحی ترجنی همی کنه براری گیتی وضعنی همچی و تورهیبگ
  ... کنمنی رو خراب تر از اتیوضع

  
 نکهیا. هم فشار بدمی ناخودآگاه دندون هامو روشدیدرد باعث م. که سکوت کرده بودمشدی می اهی ثانچند
 یبه سخت.رمی که ممکنه ازش فاصله بگییدوست داشتم تا جا. ترسوندی منو مشتری نشسته بود بکمینزد

 ی هااستخون کردم ی حس مدمی کشی داشتم خودمو عقب منکهی انیح.دمیب کش خودمو عقینشستم و کم
  . تحمل بودرقابلی که داشت غیسوزش.شنی مدهیی شکسته شده دارن به هم سایپام از قسمت ها

  
 براق رو ی تونستم رنگ نقره ایم.دنی رسی به نظر نماهی مثل قبل سگهیچشم هاش د. صورتش نگاه کردمبه

من هنوز منتظر : تا بهش نگاه کردم گفت . به گربه ها بودهیحالت چشم هاش شب.منیاز اون فاصله بب
  !ن؟یکدومشون؟ مسعود ، سورن ، دارو.جوابم

  
  ! خودم بدمی رو به جایممکن نبود اسم کس.شدیقلبم داشت از جا کنده م. نگفتمیزی چبازم

  
 به ی رو انتخاب کننیه دارو فکر کنم اگ؟ی کنی منو سکوت درمانی خوایهمچنان م:  گفت ی خونسردبا

  . به دل پدر و مادرش بذارمگهی داغ دهینفعت باشه، هر چند خودم شخصا دوست دارم 
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چشمامو بستم و . که تا اون لحظه سرم اورده بود، بدتر بودیی خواست از هر بالی که ازم میزی کنم چفکر
  . فکر کنمی جواب درست و حسابهی کردم به یسع
  

 رو یکی!  پات هم بشکنمیکی نکن اون یکار...ی کنی ممی عصبانیکم کم دار:گفت  هی از چند ثانبعد
 در ی البته اگه آمرزش،ی شددهی خودت هم آمرزینجوری ادیشا!...  رو نجات بدهگهی دیانتخاب کن و دوتا

  !کار باشه
  
 ینم! ونری ماجرا بکشم بنی رو از اهی بقی تونم پای می دونستم چجوری نمد،ی رسی به ذهنم نمیچیه

  ... گفتمی می چدیدونستم با
  
 االن برم هر سه تاشونو نی نکن همی،کاری کنی اعصابمو خرد می واقعا دارگهید:  گفت تی بار با عصباننیا

  !قتل عام کنم
  
فقط بگو ! ی تو بگیباشه قبول، هر چ:  گفتم عی و دست و پامو گم کردم، سردمی ترسی جمله حسابنی ابا
  ! بکنمدی کار بایچ
  

  ؟یتو زنده ا! اوه سالم:  با همون لحن خونسرد گفت دوباره
  

 خودم هر سه تاشونو نکهی رو انتخاب کن قبل از ایکی!  زنمیفکر کردم دارم با جسدت حرف م : دیخند
  !انتخاب کنم

  
 ی بگم ولدمی ترسیگرچه م!  بوددنشی نبود که اون منتظر شنیزی خواستم بدم چی که می جوابمطمئنا
  ...ود نبیچاره ا

  
  ... کدومچی ه-
  
  ! من نبودی هانهی گزنی ب" کدومچیه" -
  
  .دمی خودم نمی رو به جای من اسم کسی بکش ولی منو بکشی خوای اگه من،ی بب-
  
 نفر رو هیفقط دوست دارم قبلش . کُشمتی چون به هر حال من می رو از جمله ت حذف کن" اگه" بهتره -

  .رمی رو بتونم از اون بگی بهم بدی که تو نتونستییزای چدی تا شای خودت انتخاب کنیبه جا
  
  . بکنمی کارنی امکان نداره همچ-
  
  ! پس منم مجبورم همه شونو با خودم ببرم-
  
  ... کردمی وقتا دردمو فراموش می که بعضی کرد جوری ممی عصبانی حرفش بدجورنیا
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  !یجرأتشو ندار : گفتم
  

  جرأتش رو ندارم؟:  گفت مصممانه
  

 تونستم؟ یاما چطور م... رو بگمنی فکر کردم که اسم دارونی لحظه به اهی یومده بود،برا درااشکم
  ...رهیعادالنه نبود که به خاطر اشتباهات من بم

  
 انتخابش اونقدرها هم که ،یری گی دونم چرا انقدر به خودت سخت مینم:  همون لحن مصمم ادامه داد با

  !ستی سخت نی کنیفکر م
  
    ... .یستی تو متوجه ن-
  
فکر ! ی اطرافت واقعا مشکل داری تو شناخت آدم هانکهی دونم، اونم ای رو در مورد تو خوب مزی چهی -
   کار کردن؟ی کردنت چدای تا االن اون سه نفر واسه پی کنیم
  
  ... شونو کردنی سعی دونم که همه ی م-
  
 مهربونت هم یعمو. کننیم نم هی تو جمع شدن، کار خاصی خونه یتو.نمی تونم هر سه تاشونو ببی م-

  ... زنهی در نبود تو چقدر بهش سخت گذشته حرف منکهیداره از ا
  
 ی متیآدمو اذ... مغرورانهی تُن ِ صدان،ی دروغیاون خونسرد! ی صداشو بشنودیبا:  ادامه داد ی کالفگبا

 یچون م... زنهیو م حرفا رنی داره انی همی برای گردی برنمگهی ته ِ دلش مطمئنه که دیی جوراهی!! کنه
 داره به ی که گم شدی وقتزا.هی که آدم رکنهی مسعود اهیخوب. رسهی وقت حرفاش به گوشت نمچیدونه ه

  .شنی هاش تموم می تمام بدبختی نشدای کنه که اگه پی فکر منیا
  
  ...یگی دروغ می دار-
  
 روح گنیم...ی کنیاور م حرفامو بگهی دقهی مطمئن باش تا چند دقی فکر کن ولی هر جور دوست دار-

  !شهیآدما بعد از مرگ قدرت درکش چند برابر م
  
 شه؟ی دلشون برات تنگ می برششونی از پشهی همی اگه برای کنیواقعا فکر م:  آهسته گفت یی صدابا

 گهید. کنهی فکر مدهی که امروز دی براقیسورن که داره به اون کفش ها. االنش هم فراموشت کردننیهم
 فقط به نیدارو.کن باور ،یستیاصال براش مهم ن! هم به تو ندهیتی اهمنی کوچکترنیکه دارو نداره یتعجب

  !! خوره یجالبه که بابتش غصه هم م... کنهی فکر مزشیمرگ غمناک اون خواهر نفرت انگ
  

 رو به خاطر افکارشون نی وجه مسعود و سورن و داروچیالبته به ه. کردمی کم داشتم حرفاشو باور مکم
 نکهی براشون نکرده بودم به جز ای کارچیمن ه. کردن حق داشتنی که میهر فکر. کردمیش نمسرزن

  . شون کردمتی با کارهام اذشهیهم
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 یاگه واقعا م.گمی راست منوی باور کن ایگم،ولی من دارم بهت دروغ می کنی خودت فکر مشی حتما پ-
  . کارو کرده بودننی چند روز انی ای کنن توداتیخواستن پ

  
  
  
فقط چند ساعت بود که من اونجا ...امکان نداشت چند روز گذشته باشه!  جا خوردمی حرف حسابنی ابا

  !بودم
  
  !! چند روز-
  
درسته .یستی براشون مهم نادمی زی گفتم که بدوننویدر هر صورت ا. ندارهی نه؟ تعجب،ی کردی فکرشو نم-

 یحاال چ. کنندامی تونستن پی دادن میمت م ذره به خودشون زحهی بشم اما اگه اونا ی تونم مخفیمن م
  ؟یگیم
  
 خودم ی رو به جای اسم کسشدی نملی اما باز هم دلگهی که راست مشدی کم کم داشت باورم منکهی ابا

  .اصال عادالنه نبود.بدم
  

  ... باشمیفکر کنم من برات کاف : گفتم
  
و انتخاب کن وگرنه تک تک استخون  ریکی شم،ی خسته مجهی نتی بی سوال و جواب هانی دارم از اگهی د-

  ! کنمیهاتو خرد م
  
  .شهی بکن، جواب من عوض نمی دوست داری هر کار-
  
  !ی باشه، خودت خواست-
  
 هوی.ارهی سرم میی چه بالنمیاز ترس چشمامو بستم، طاقت نداشتم بب.فتهی برام می دونستم االن اتفاق بدیم
کارم !  بود ناخنش نبوده باشهدوارمی فقط امد،ی کشرونیب عی پهلوم فرو کرد و سری رو توزی جسم نوک تهی

 نی پهلوم فرو کنه تا ای رو توزی اون چنکهیتا قبل از ا.ومدینفسم هم به زور باال م. گذشته بودادیاز داد و فر
  . کردمی نمیحد احساس سست

  
 خودن یو به جا نفرهی.ی خودتو نجات بدی تونی می برات دارم، اگه زرنگ باششنهادی پهی:  گفت فورا

  .ی ذارم بریانتخاب کن، منم م
  

 آغشته دی سفعی ماهی بشه به ی دستم خوننکهی از اشتریب. و بهش نگاه کردمدمی زخم پهلوم کشی رودستمو
  ... برمذارهی و نمگهیمطمئن بودم داره بهم دروغ م.زدی ازش حرف مسی بود که پلیحتما همون زهر.شد

  
  . بکنمی تونم برات کاری نمگهی وگرنه دیخاب کن بهتره تا زهر اثر نکرده انت-
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 ی می هم سردم بود ولی کرد، بدجوری بدنم درد میهمه جا. دادی قلبم مثه پتک تو سرم صدا مضربان
  . کنهی رو بهتر نمتمی که بدم وضعیدونستم هر جواب

  
  .شهیم جوابم عوض نیاگه تا ابد هم بپرس:  تونستم حرف بزنم گفتم ی که به زور می حالدر
  

 نیا. ازت بشنومی اگهیانتظار داشتم جواب د... خوبیلیخ:  گفت نکهی سکوت برقرار شد تا اهی ثانچند
  . بدمرییکارت باعث شد برنامه رو تغ

  
  !؟ی چیعنی : دمی پرسی نگرانبا
  
 ی منو راضیی جوراهی از خودش نشون داد، رخودخواهانهی حرکت نادر غهی که ی هستی کسنی تو اول-

  .یکرد
  
  !ی عاشقشم نشده باشدوارمی ام-
  
 سم اثر کنه نکهیبه نفعته قبل از ا. خوام به عنوان پاداش باهات معامله کنمیم. شدمکی بهش نزدبای تقر-

  .یری بگمیتصم
  
  . باشه قبول کنمنی از کشتن سورن و مسعود و داروری غیزی خودم قول دادم هر چبه
  
 دمیاجازم م. ی کنی که فکر مهیزی بهتر از چشنهادمیپ :  گفتی نداشت، با خونسردی حرف زدن عجله اتو
 ستم،ی نیمن موجود صبور! ی ازدواج هم نکن،ی نشی دخترچی وقت عاشق هچی که هنهی اما شرطش ایبر

 با صبر یر وقت احساس کنم داهیاگه . ستی خب صبر جزوشون نی دارم ولادی خوب زی هایژگیالبته و
 ی سراغت و اون خوشحالامیق شدن و ازدواج به سرت زده دوباره م و فکر عاشی کنی مینداشته م باز

  قبوله؟.ستی نی از بخشش خبرگهیاون موقع د. کنمی میدی به نااملی رو تبدکتیکوچ
  
  !؟ی کُشی رو نمی کسگهی اگه قبول کنم د-
  
 مورد  قرارداد هم صرفا درنیا. کنهی نمریی تغیکی و تاراهی سزی چچی که هیری بگادی دی بهراد، با-

 ی که من کشتم سزاوار مرگ بودن، اگه منم کار بدیی تمام کسایشی روز متوجه مهی. رو نکنهیفکر بق.توئه
  .یتو بهتره نگران خودت باش.دمیکرده باشم حتما تاوانش رو م

  
 رو هم نیا!  دونهی چه می کنن،کسرمی تونستن دستگی انتظامیروی نزانی هم عزدیاصال شا:  و گفت دیخند

 نیاگه در مورد ا... کارِت تمومهی بکنی حرکتنکهی قبل از ا،ی منو دور بزنی نکن، اگه بخوافراموش
 ی رو قبول نمیچ عذری هگهی و اون موقع دینی بی دوباره منو منطور،ی هم همی حرف بزنیقرارمون با کس

  .انتخاب با خودته...کنم
  
  ... باشه، قبول-
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  . رفتنه وقتگهیفکر کنم د... بودرکانهی زن،ی آفر-
  
  !!ز؟ی خنهی برم؟ سنجای از ای چجوردی من با-
  
 یدوست دارم همه چ. ما هستنی بی خوام فکر کنن قرارینم. کننداتی ذارم دوستات پی نه ، من م-

 مطمئن ی خواد آخرشو برات تلخ کنم ولیدلم نم. بهت بگمدی حتما بانویا...یراست. به نظر برسهیعیطب
 یم.شهی باهات عوض می خودتو به خاطرشون فدا کنی خواستی که میی رفتار کسای برگردیباش وقت

  . ام که باهات صادق بودمی من تنها کسی فهمی اون موقع مستن،ی خوشحال ندنتی هم از دادی که زینیب
  

 تو جنگل هوی کرده باشم ی حرکتنکهیبدون ا. نفر چراغ ها روشن کردهی لحظه انگار نی گرفت و همدستمو
 درخت ها ی شاخه هانی تونستم از بیم!  روز بودرونی کردم بی که فکر میزیف چبرخال.میظاهر شد

  .نمی رو ببیآسمون ابر
  
در ضمن اگه . بچرخونهی طرفنی رو انشیدعا کن موکلت زودتر چشم جهان ب:  کنار من بلند شد و گفت از

  !ادی از آب دربیعی طبدیمجبور شدم فرار کنم بهم نخند، به هر حال با
  

 چشم به هم زدن هاموس کنارم هیتو . با سرعت به سمت باال حرکت کرددمی هاموس رو شنی صدا کهنیهم
 به همون سمت عی سریلیو خ". رسه، نگران نباشی االن میحام... دنبالشرمیمن م": ظاهر شد و گفت 

  .رفت
  
 می تو زندگیم مهزی چچیاون لحظه انگار ه. نبود اون جمله رو بهم بگه چون من اصال نگران نبودمیازین

قبال . خوردی بارون به صورتم می داشتم وقتیحس خوب. کردی از ذهنم عبور نمی فکرچیه...وجود نداشت
درد . فشار نبودمت نداشتم و تحی قبل احساس بدی بار مثل دفعه نی بودم اما ایتی وضعنی همچیهم تو

  . کردمی حس نمگهیپام رو هم د
  

 زد با ی که نفس نفس میدر حال. بودیحام...شمامو باز کردمچ. پهلوم احساس کردمی رو روی دستلمس
  ! کار کنمی چنی با ادیمن با:  گفت ی لب با نگرانری بلند هاموس رو صدا کرد و زیصدا

  
 ی که روی تونستم زخمی اما مدمی دی رو تار مزی همه چنکهیبا ا. که هاموس برگشتدی نکشیطول

  . به وجود اومده بودیت نبود تا بفهمم اون زخم چجور سخادیز.نمی شده بود رو ببجادی اشیشونیپ
  
  ... خوامیمعذرت م:  زخمش اشاره کردم و گفتم به
  
 نیبه خاطر همچ:  کنه و گفت ی چندانریی نگرانش تغی هر چند خنده باعث نشد چهره د،ی حرفم خندبا
  ؟ی کنی می ازم عذر خواهی داریزیچ
  

  ! نه؟ای رونی بی زهرو بکشی تونیم:  گفت عی سریلی خیحام
  

  .دمی قول مشه،ی زود تموم می کم درد داشته باشه ولهیممکنه :  رو به من گفت هاموس
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احتماال . حس بودیتمام تنم ب. کردمی احساس نمی زهر اما من درددنی کشرونی شروع کرد به بهاموس

  . ُکشهی داره منو میبه خاطر همون زهر بود اما خوشحال بودم که حداقل به آروم
  
 حسم به نیا!  رسما دژاوو شدهگهید... داشتمی شدم احساس بدی مداری بمارستانی بی دوباره تونکهی ااز

 من بود تا حاال هفت ی جای اگهیهر کس د!  کردمی هنوز زنده بودم واقعا احساس تنفر منکهیکنار، از ا
  . بزنممو خواست خودیاونقدر که اعصابم از دست خودم خرد بود دلم م! کفن پوسونده بود

  
:  گفت زی آمطنتی شی شدم و اومد سمتم و با لبخندداری که بدی بود فهمستادهی که کنار پنجره انیدارو

   خفته؟یبای زیچطور
  
  ! شدمی عالدمی تو رو که د-
  

  ... خنده دار شدهیلیصدات خ:  و گفت دیخند
  
  !ستن؟ی ننجای مسعود و سورن ا-
  

  .و به من بگی دارینه ، اگه کار – نیدارو
  
  .نمشونی خواستم ببیفقط م... ندارمی کار-
  

  !ارم؟ی ظرف برات بهی ی خوایم. به من بگوی داری هر مشکلگم،ی میجد – نیدارو
  

  !ظرف؟: گفتم . متوجه منظورش نشدماصال
  
  .ی کنشیکه توش ج:  گفت ی جدیلیخ
  

  !واری به ددمی کوبی سرمو مشدمی تونستم حتما پا می ماگه
  
پس نه، ...یستی نمی فرد زندگنی کارو بکنم تو محرم ترنی اگرم بخوام ای ولگم،ی که رک مدی ببخش-

  .ممنون
  

  حاال واقعا حالت چطوره؟. تونم کمک کنمی من میبه هر حال اگه بخوا.یباشه، هر جور راحت – نیدارو
  
  . کنمی حس نمیفعال درد.خوبم...ی ا-
  

  .مجبور شدن پاتو گچ کنن – نیدارو
  

  !من چند روز نبودم؟ : دمیاختم و پرس به پام اندینگاه
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  .یینجای از اون دو روز هم هست که اریبه غ. هفتههیحدودا  – نیدارو

  
  ... . کردم قاتل در مورد مدت گم شدنم بهم دروغ گفتهی اون لحظه فکر متا
  

  . به وزن پام اضافه شدهلوی کردم ده کیبا اون گچ احساس م.  جام نشستمسر
  
  ؟یونه م ببر منو تا خی تونی م-
  

  ...فکر نکنم اجازه بدن – نیدارو
  
 هی نداره، خودم ی اشکالی تونیاگه نم. بمونمنجایدوست ندارم ا. نهای دنی اجازه مستی برام مهم ن-

  .اری لباس هامو برام بشهیفقط اگه م. کنمی مشیکار
  

 برات دو نی، واسه هم خونهی بری کرد بخوایاتفاقا مسعود فکر م. جاستنیباشه، لباس هات هم – نیدارو
  .تا عصا هم اورد

  
  ! دوست داشته از شرم خالص شهیلیمعلومه خ. چه خوب؟ی جد-
  

  .ستی نینجورینه بابا ا – نیدارو
  
  ! رو کتک نزد؟یکس... بودهی عصبانیلی که من نبودم خی چند روزنی حتما تو ا-
  

 ،ی دونیم.می همه مون ناراحت بودیعنی ناراحت بود، شتریب. رو هم نزدی نبود، کسینه عصبان – نیدارو
 مون رد و بدل نی فقط چند تا جمله بمیدی که ما مسعود و سورن دیاون چند بار. بودنی سنگیلیجو خ

  . به برگشتت نداشتنیدی انگار امیی جوراهی.شد
  
  !د؟ی پرسم راستشو بگو، دنبالم هم گشتی سوال مهی -
  

پدرمون در ! میمعلومه که گشت! ؟یمسخره کرد:  و گفت  بهم نگاه کردی خنثی با حالتهی چند ثاننیدارو
 ی ولمی شدی مدی نااممی سورن و مسعود داشتری هم تحت تاثی من و حامیدرسته حت.می کردداتیاومد تا پ

  .می نشدالی خی کدوم بچیخب ه
  
  ! خوش به حال ِ من-
  

چون ! دمیار از دستش عذاب کش کنیحاال بماند که چقدر موقع ا... کمک کرد تا لباس هامو تنم کنمنیدارو
 یکی هوامو نداشت اون نیاگه دارو. داشتمجهی بودم موقع راه رفتن سرگدهی وقت بود که دراز کشیلیخ

  . دادمیپام هم به باد م
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  .ارمی رو بنی جا باش تا من ماشنیهم:  گفت نی که دارومی در بودیجلو.می اومدرونی بمارستانی از ببالخره
  

  . انداختم و سوار شدمنی به ماشینگاه!  خودم برگشتنیود هم با ماش زیلی رفت و خعیسر
  
  !ظاهرا که سالمه... خب-
  

  .هنوز فرصت نکردم مچاله ش کنم. دست منهروزینگران نباش، از د:  و گفت دی خندنیدارو
  
  .دی کردی ممی تقسلموی بعد وسارمی بمدی ذاشتیحاال حداقل م. خدا رو شکر-
  

  .خفه شو:  داد گفت یت به خنده ش ادامه م که همچنان داشنیدارو
  
  . خورهی رقمه بهت برنمچی هاد،ی خوشم میلی اخالقت خنی از ا-
  

  !؟ی کردی نمیمگه شوخ:  لحظه مکث کرد و گفت چند
  
   کردن؟دای منو پی نگفت چجوری حامنم،یبب.اصال فراموشش کن... چرا بابا-
  

 ی از ماده عبور مدشونی که، قدرت دی دونیم. داده خبری کرده بعد هم به حامداتیهاموس پ – نیدارو
 به ی حامی به نظرت وقتیعنی!  کنهی کار می شون چطوریژگی ونی ادمیمن هنوز نفهم... حرفانیکنه و ا

  !نه؟ی بی کنه دل و روده م هم میمن نگاه م
  
 هیالبد جور! ن حالمو بهتر کنستی سوال هات قرار ننی هم حالت تهوع دارم، اینجوری من همال،ی خی ب-

  .ننی ببی تونن اونجوریکه هر وقت خودشون بخوان م
  

  ! قاتله تو رو نکشت؟اروی نی که استی نبیبه نظرت عج...میبگذر – نیدارو
  
 که ی اگهی هر کوفت دایفکر کنم اون سم، زهر .دنی سر رسی هاموس و حامهوی ی خواست بکشه ولی م-

پس اگه هاموس و ... . در موردش بهم گفتیآره، حام – نیدارو.رونی بدیبود رو هم هاموس از بدنم کش
 هم سخت قدرها اوردنش اونریاحتماال گ!  توننی کنن حتما باز هم مدای بار تونستن طرف رو پهی یحام

  .ستین
  
 بار هیاون . کردنی کارو منی ادنشی بار که دهی بندازن همون ری تونستن طرفو گیاگه م! ست؟ی سخت ن-

  . پوشونهی حتما بهتر از قبل رد خودشو متی وضعنیا اب.  بودیهم شانس
  

  . بشهی تونه مخفی که نمشهی همیبه هر حال برا – نیدارو
  
  !ی دنبالش بگردی خوایتو رو خدا بگو که نم:  گفتم ی حوصلگی ببا
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   !نجای کار اومدم انیاز اول به خاطر هم – نیدارو
  
 ینی بیمنو هم که م!  دخلتو اوردهی کنی کارنکهیز ا قبل ای اگرم موفق بش،ی کنداشی پی تونی تو نم-

 شی بکشی خوای می اگه بفهمه جنابعالی کنیفکر م! ومدی مثال ازم خوشش ماروی که نهیزنده م به خاطر ا
  !ده؟ی نشون میچه عکس العمل

  
  ! واوومد؟ی از تو خوشش میجد:  و گفت دیخند

  
:  گفتم تیبا عصبان! دی فهمی منو نمینگار اصال حرفا کرد، ای داشت اعصابمو خرد منی دارویالی خی بنیا

  ! خوام تو مراسم ختم تو هم شرکت کنمی نمگهی حرص خوردم، دی کافی مدت به اندازه نی ای من تون،یبب
  

  ؟ی کنی میباشه بابا ، چرا قاط – نیدارو
  
  !یری قول بده که دنبالش نم-
  

  .دمیقول م...خب، باشه – نیدارو
  
  ."رمی دنبال قاتل خواهرم نمدمیقول م"گو ب!  مثه آدم بگو-
  

 ها، صد یتو هم اعصاب ندار.  دنبال قاتل خواهرم نرمدمیباشه، قول م!  کردم هایریعجب گ – نیدارو
  .رحمت به مسعود

  
  ! شهر خودتون؟ی گردی اصال تو چرا برنم-
  

 خودم ی بخوام با پانکهی کردم بعد مرگم هم جنازه مو اون طرفا نبرن، چه برسه به اتیمن وص – نیدارو
  !برم

  
  ! فکر کنم دلشون برات تنگ شده باشه ها؟ی سر بزنهی ی بری خوای به خاطر پدر و مادرت هم نمیعنی -
  

 تنگ یکی هم که تنگ باشه، واسه من ینگران نباش، اونا دلشون واسه هر ک:  گفت یالی خی با بنیدارو
 و زدی بابام زنگ می از خونه رفتم هم هر از گاهنکهیتازه بعد از ا!  کردنرونمیاصال خودشون ب.شهینم

 ادشونی فکر کنم رخدا رو شک. به کارم ندارنی کارگهی که دشهی میاالن هم چند وقت. کردی مدمیتهد
  .رفته

  
  ؟ی کار کنی چی خوای می نراروی دنبال اون ی قول دادنکهی حاال با توجه به ا-
  

 کنم، گرچه یتازه دارم بهش عادت م. شهر بمونمنیام تو هم خویفعال م. ندارمی خاصیبرنامه  – نیدارو
  ! اعصابنی که همشون بمی حاال بگذرارم،ی بریتازه تونستم چند تا دوست گ. کنمیهنوزم با هواش حال نم
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  . راحته تو رو دارمالمی اگه سورن و مسعود ولم کردن خینجوری حداقل ا،ی مونی منجای خوبه که ا-
  

  . ها نشستمرهی ذخمکتیراحت، من حاال حاالها رو ن التیآره خ – نیدارو
  

 وقت هی هوامو داشت که نی که وارد خونه شدم دارویتا وقت.میدی بالخره به خونه رسقهی از چند دقبعد
  . هم داشتمجهیعالوه بر اون سرگ. برام راحت نبودادیراه رفتن با عصا ز.فتمین

  
 به ی خوای میزی چای ی داریاگه کار:  داد و گفت  رو بهمنی ماشچیی سونیدارو.دمی مبل دراز کشیرو

  .من بگو
  
  . نه ممنون-
  

  ؟یمطمئن – نیدارو
  
  . مونمینگران نباش، زنده م. بروی داری آره ، تو هم اگه کار-
  

 چند روزه ادی مادتی یراست. مونمی مشتی من پال،ی خیب! ی ترسم ولت کنم دوباره مفقود شیم – نیدارو
  ؟یغذا نخورد

  
تو برو به کارهات !  که نشدمیضربه مغز. کنمی مشی کارهی اگرم غذا بخوام خودم ست،یشنم ن من گ-

  .برس
  

  ! های تو چالقیناسالمت – نیدارو
  
 االن هم نیهم.امی باشه خودم از پسش برمی باور کن هر کاریول! ی همه به فکر مننی واقعا ممنون که ا-
  .نجای اادی خوام به مسعود زنگ بزنم بگم بیم
  

  . اومد بهم زنگ بزنشی پی اگه مشکلرم،یپس من م.ستی نی چاره انکهیمثه ا...باشه – نیدارو
  
  . باشه حتما-
  

 تونم ازش یمن که فعال نم. هم با خودت ببرنیماش:  رو به سمتش گرفتم و گفتم چیی بره سونکهی از اقبل
  .استفاده کنم

  
  !گهی دمینی بی رو مگهی ما باز هم همد: و گفتم دمی دستمو کشرهی رو بگچیی که خواست سونیهم
  

  ...! رو ببرمنی ندارم ماشیالبته من اصرار! آره – نیدارو
  
  !ی ئه که بهم دادی منظورم اون قول-
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 گهی بار دهی اگه یول.سمیمی قول دادم پاش هم وایوقت!  منویباشه بابا، کشت...یگیآهان، اونو م – نیدارو

  !اشم گفته برش،ی ززنمی میبهش اشاره کن
  
  .گمی نمگهی باشه، د-
  

 بود نیبهتر ا. سورن زنگ بزنمای حال قصد نداشتم به مسعود نی تو خونه تنها شدم، با انی از رفتن داروبعد
  . راحت تر باشنننی چند وقت منو نبهیفکر کنم اگه . موندمیکه تنها م

  
 نمینداشتم بلند شم و ببحال .دمی رو شناطی باز و بسته شدن در حی بودم که صداداری خواب و بیتو
 راحت شد، نفسش رو با الشی انگار خدیتا منو د.ییرای پذی سورن اومد تونکهیچند لحظه گذشت تا ا.هیک

  !ی موندی ممارستانی تا فردا بدیبا! ؟یینجایتو چرا ا:  داد و گفت رونی بتیعصبان
  
  
  
  . زور خودمو جمع و جور کردم و سر جام نشستمبه
  
  . بمونممارستانی تو بومدیخوشم نم. اومدمنی با دارو-
  

  . و کنارم نشستاومد
  

  رون؟ی بدیای اجازه دادن بیاصال چجور!  اون عقل نداشته شو داده دست تونیدارو – سورن
  

  حاال حالت چطوره؟! ی خواد جواب بدیولش کن، نم:  گفت عیسر
  

  .خوبم:  چشمام و گفتم دنی کردم به مالشروع
  

  ن؟ی هم– سورن
  
  ... آره-
  

   حموم؟یرفت – سورن
  
  . دوش گرفتمهی کردم یپامو بسته بند. ها شده بودمی جانهی آره، شب-
  

  ؟ی چی خوردی مزی پا لنیاگه با ا.ی رفتی بعد ممیای مسعود بای من ی ذاشتیم – سورن
  
  .رمی کردم تو حموم نمی مو میبه خاطر آبروم هم که شده تمام سع... نگران نباش-
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 سر هی رمی بخواب،منم مریتو بگ.یدی نخوابی چند روز درست و حسابنی تو احتما. خبیلیخ – سورن
  . گردمی برمعی و سررمی گیداروهاتو م

  
  ... چند روز همش خواب بودمنی اتفاقا تو ا-
  

 بابا، فکر کنم نسخه رو یا:  فکر کردن گفت هی و بعد از چند ثاندی لباسش کشی هابی به جی دستسورن
  .ارشونی برهی بگگمی زنم می زنگ مهیبهش االن ! دادم به مسعود

  
اگه الزم . منم که فعال حالم خوبهست،ی نیحاال عجله ا:  گفتم رهی مسعود رو بگی سورن شماره نکهی از اقبل

  .ی زنیشد بعدا بهش زنگ م
  

بهش اما اشکال نداره، ... داشته که دکتر برات دارو نوشتهیلی دلهیحتما .رهی بگدیبه هر حال که با – سورن
  . تا فردا جورش کنهگمی مدمیاس ام اس م

  
  !حالش چطوره؟ : دمی داد پرسی که سورن داشت به مسعود اس ام اس منطوریهم
  

  . مسعود؟ خوبه،یک – سورن
  

  . پاندا شدههیشب:  و گفت دیخند
  

  از چه نظر؟:  فکر کردم و گفتم هی ثانچند
  

  !دور چشماش کبود شدن!...  نهیگی مستی حالت خوب نگمیم:  بهم انداخت و گفت ی نگاهمی نسورن
  
  .از اون نظر... آهان-
  

 و رمی من برم داروهاتو بگستیحاال که قرار ن...خب. پدرمونو دراوردی چند روز کم خوابنیتو ا – سورن
   شد؟ی چی که نبودی چند روزنی ای کنفی تعری خوای نم،یتو هم بخواب

  
  ... زدمهی به مبل تکی حوصلگی ببا
  
 حاضرم انقدر کتک بخورم تا ادی مادمی هم که ی اقهیاون چند دق... خواب بودمشترشویه، ب گفتم ک-

  !شمی می عصبفتمی اون لحظه که پام شکست مادی یوقت.فراموشش کنم
  

  ... .می زنیباشه، پس حرفشو نم – سورن
  
  ! رفتادمی...آخ آخ:  به صفحه ش انداخت و گفت ینگاه. سورن زنگ خوردلی موباهوی
  
   شده؟ی چ-
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  . نبودادمیاصال ... سامانشی رفتم پی مدی باشی ساعت پهی ،یچیه – سورن

  
  ! خب پاشو االن برو-
  

  ... .ستشیمسعود که فعال ن. تو باشم بهترهشیپ.رمی فردا مال،ی خی بگه،ینه د – سورن
  
  . پاشو برو،یچونی خواد داداشتو به خاطر من بپی نم-
  

  .رمی مفردا.ستی مهم نادمیکارش ز – سورن
  
  . دادیحتما داشت به سامان اس ام اس م.لشی گفت شروع کرد به ور رفتن با موبانویا

  
!  شون برسنی تونن به زندگی سورن و مسعود به خاطر من نمدمی دی می داشتم وقتی حس بدواقعا

 ی کردم موجودی اونا بودم آرزو میمنم اگه جا. انی به شدت ناراضتی وضعنیمطمئنم خودشون هم از ا
  ! نشهدای پگهی گم شد دیمثل خودم وقت

  
 که مسعود وارد دی نکشیطول. رو باز کرداطی انداخت و در حدی نفر کلهی میدی لحظه بود که شننیهم
  ! خونه؟ی اومدیتو چجور:  گفت دی شد و تا منو دییرایپذ
  

  . نبودی بار عصباننی کردم ای که فکر میزی چبرخالف
  
  . اومدمنیبا دارو. سالم-
  

  .ی بمونه، گوش نکردششی پوونهی اون دمی بذاردیگفتم نبا – رنسو
  

 بود که ی تنها کسوونهیاون د.ی تو هم که داغون بودومد،ی خوابم میلیمن خ:  نشست و گفت مسعود
  .میداشت

  
  ...نی داروچارهیب:  لب گفتم ریز
  

 افتاده یمامانت بگم چه اتفاق خواستم به بابا و یمن م.ستی نوونهی هم دادی زمیالبته از حق نگذر – مسعود
  . نذاشتنی دارویول
  
  ! خوشحالم که متقاعدتون کرده-
  

 و رضای علی به عروسشدی گند زده مینجوریچون احتماال ا.آره منم خوشحالم که بهشون نگفتم – مسعود
  .نسترن
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   ئه؟یمراسم شون ک – سورن
  

  .یبهراد، تو هم دعوت.پس فردا – مسعود
  
  ... اون دو تا بودی برام خبر عروسزی چنی ترین معی بطی اون شراتو
  
  . اوهوم-
  

  . کنهی می داره عروسی جدی شد؟ عشق سابقت جدی چینگرفت:  بهم گفت سورن
  
 ی آفتابلی فامی که رو به راه نشدم جلوی تا وقتدمی محی ترجنکهیو ا... . دمی نمیتیفقط اهم. چرا گرفتم-

  .نشم
  
 یبعض. کردمیمن ساکت بودم و فقط به حرفاشون گوش م.شدن زود مسعود و سورن گرم صحبت یلیخ

 حرف زدنشون چند بار هم از من نیح.دمی شنی که صداشون رو نمشدی فکرم مشغول میوقت ها هم به قدر
 یی جوراهی کردم یحس م. من اصال حواسم به حرف هاشون نبودی منو خواستن ولدیی و تادنیسوال پرس

  .ستنی نی عصبانای ناراحت دمی دی میل خوشحال بودم وقت کرده اما در کرییرفتارشون تغ
  

راه . براشون ببرمیزی چهی بلند شدم رفتم تو آشپزخونه تا ستی حواسشون به من ندمی که دقهی چند دقبعد
 ی رو گذاشتم رویکتر.نمی جا بشهی بود که نی در هر حال بهتر از ای کم برام سخت بود ولهیرفتن با عصا 

 با ی ولنمی بشنی رو زمشهی خواست مثه همی دلم میلیخ. نشستمی صندلی و روادیش باجاق تا آبش جو
  . برام سخت بودتیاون وضع

  
 باعث بشه سورن و مسعود دیشا. هم بد نبوده باشهادی که برام افتاد زی اتفاقدی کردم که شای فکر منی ابه

 گفت که مثال به شدیالبته نم.رسن شون بی من بودن بتونن به زندگی کارهاری گشهیکه تا اون موقع هم
  . صرف کرده بودنیادی من وقت زی خب برایول! خاطر من ازدواج نکردن

  
 حال فکرم مشغول بود و مطمئن بودم اگه بخوام هم خوابم نیبا ا. کردمی می احساس خستگیلیخ
 فکر یزی چ بهگهی کردم دی گذاشتم و سعزی میسرم رو رو. کردیگذشته از اون گردنم هم درد م.رهینم

  .نکنم
  

 آشپزخونه یاومد تو.زدیمسعود بود که به در ضربه م. بردارمزی می تق تق در باعث شد سرمو از رویصدا
  ؟ی رفتهوی شد، چرا یچ: و گفت 

  
  . درست کنمیی چاهی براتون امی گفتم بدی شما سرگرم ادمی د-
  

   خواست؟یی چایک – مسعود
  
  .اول از همه خودم...خب: گفتم !  جواب بدمی لحظه موندم چهی
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  !ی ما رو نداشتی لحظه فکر کردم حوصله هی. طورنیکه ا – مسعود

  
  . نه-
  

  ؟ی ناراحت شدمونی اون دو تا مینکنه از خبر عروس:  زد و گفت کهی تواری به دی رو به رومسعود
  
  . نه اصال-
  

  ! هست به من بگوی اگه مشکله؟ی چی ناراحتنی الیپس دل – مسعود
  
  .ستمیت ن من ناراح-
  

   گذشت؟ی چجوری که نبودی چند روزنی ای بگی خواینم – مسعود
  
   کنه؟ی هم می مگه فرق-
  

  .شهی حالت بهتر نمی که در موردش حرف نزنیباور کن تا وقت!  کنه؟یچطور فرق نم – مسعود
  
  . کنهی رو عوض نمیزیحرف زدن هم در موردش چ. که بوده تموم شده رفتهی هر چنهی منظورم ا-
  
 فقط شیتا چند وقت پ! ی بهت دادن؟ سنگ شدیزی چیبهراد، نکنه زهر : دی مشکوک پرسی با حالتسعودم

 انقدر نسبت هوی کارت کردن که یچ! ی کارخانه خارج شدماتی بود اما االن کال از تنظتی اهمیظاهرت ب
  !؟ی شدتی اهمی بزیبه همه چ

  
 که نهی برام مهم شده ایلی خدای که جدییزهایز چ ایکیاتفاقا .ستمی نتی اهمی بزی من نسبت به همه چ-

  . شون برسنی کنم و بذارم به زندگتی اذانمویکمتر اطراف
  

البته اگه منظورت ...ی کنتی ما رو اذی که بخوای نکردی دونم تو عمدا کاری که من مییتا جا – مسعود
 به خاطرش عذاب شهی نملی دلیدرسته ما هم اعصاب مون خرد شد ول.ی اوردی کم بدشانسهیفقط ! نهیا

  !یریوجدان بگ
  
خودم هم .دی کنم شما از دستم خسته شدیچون من با تمام وجود دارم حس م.هی خوبیلی خلی اتفاقا دل-

  . خودم بودهی های هم که افتاده صرفا به خاطر ندونم کاریهر اتفاق... حس رو نسبت به خودم دارمنیهم
  

  .ستی درست ننینه ا:  گفت عی سرمسعود
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 روز بند و هی نکهی کنم؟ ای فکر می همش دارم به چدای جدی دونیم.ی انکار کنستیالزم ن!  چرا درسته-
 ی شما مینجوریحداقل ا... کردنی که دارویمثه کار.گهی شهر دهی خبر بذارم برم یبساطمو جمع کنم و ب

  .دی تون برسی به زندگدیتون
  

  !ی کارو بکننی ای تونیتو نم – مسعود
  
  ! تونمی می بخوا راستشو-
  

 تو رو ی منو مجبور نکرده هوایکس...ی بکن"من" کارو با نی ای تونینه، تو نم:  گفت ی با ناراحتمسعود
 ی کاری واسه کسی وقت الکچیمن ه. ترحم و اجبار نبودهی هم برات کردم از رویاگه کار.داشته باشم
 با ینی بی اگه مئه، که دوست تونهیر ا کنم فقط به خاطی میاگه دارم با سورن دوست. کنمینکردم و نم

  ! حساب کنمی اگهی تونم رو کس دی که نمنهی به خاطر استمی نیمی از تو صمری غی اگهیکس د
  
 ی هستی تنها کسی کنیتو فکر م! خفه شو:  گفت تی کرد و با عصبانریی تغعی اومدم جواب بدم لحنش سرتا

 به نی از ای اگه بخوایهت سخت گذشته، قبول ول چند وقت بنی اشه؟ی مسی داره دهنش سرونجایکه ا
 ی مزی همه چی چشمامو به روگهی شهر دهی ی بری دونم،جمع کنی و چه میاری دربی بازیبعدش رو عوض

  ! کشمتیبندم و م
  
  .دی رفت و درو هم پشت سرش کوبرونی گفت از آشپزخونه بنوی اتا
  

  !  بشهی انقدر عصبانهوی کردم یفکر نم.دمی کشقی نفس عمهی اومدم و رونی که رفت انگار از شوک بنیهم
  
  
  

 دهی وقت بود که خوابیلیمسعود و سورن خ. بودمداری شب بود و من همچنان بمهی دو نکی نزدساعت
 کرد و ی بار درد پام کالفه م مهی قهی چون هر چند دقرهی ذاشتم سورن بره داروهامو برام بگی مدیبا.بودن

  . ذاشت بخوابمینم
  

 یی تو گفتگوهاشون شرکت کنم که خداشتری کردم بی سعمی که غروب با مسعود داشتیر و بحث از جبعد
 رفتارها از جمله کم ی سرهیاساسا در برابر ! ارهی مسعود اود نکنه و پدرمو دربتی وقت حساسهینکرده 

رف زدن  حی وصلههر چند من باهاشون قهر نبودم، فقط ح... دهی واکنش نشون می و قهر به طرز بدیمحل
  .نداشتم

  
صدا مثل به هم . دمی از آشپزخونه شنفی ضعی صداهی که چشم هامو بسته بودم تا خوابم ببره نطوریهم

 شی وقت ها پیبعض. که بخوام بهش توجه کنمدی طول نکشیاونقدر. بودی اشهی شوانیخوردن دو تا ل
 از هیهنوز چند ثان. بخوابم کردمی صدا شدم و سعالی خیب. از آشپزخونه بشنومیی صداهانی همچومدیم

 نبود که مسعود و یصدا جور.دی از آشپزخونه به گوش رسی اشهی شکستن شیاون صدا نگذشته بود که صدا
  .دمشی کنه اما من به وضوح شنداریسورن رو ب
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 آشپزخونه یبا زحمت از جام بلند شدم، عصاهام رو برداشتم و راه.رمشی بگدهی تونستم نشنی نمگهید
 یحال و حوصله . شنداری راه بندازم تا بچه ها بدادی فورا داد و بدمی دیدم قول دادم اگه جنبه خو.شدم

  !نبرد تن به تن نداشتم
  

 یبه محض روشن شدن فضا. چراغ رو زدمدی وارد بشم کلنکهی آشپزخونه رو باز کردم و قبل از ادر
 بگم دی بای دونستم چیند لحظه نمتا چ!  رو نداشتمدنشیاصال انتظار د.دمیآشپزخونه مادر هاموس رو د

  ". سالم": کرد و گفت ی دستشی خودش پنکهیتا ا
  

 صدا مون به گوش مسعود و سورن انای وقت احهی آشپزخونه شدم و درو پشت سرم محکم کردم تا وارد
  ... کردمی فکر نمن،ی دونیم...سالم:  نشستم و گفتم ی صندلیجلو رفتم ، رو.نرسه

  
 کنم دوستات تا چند یفکر نم. اما مجبور بودمستی نی دونم وقت خوبیم: و گفت  حرفمو قطع کرد عیسر

  .روز تنهات بذارن
  
  . خواستم بگم انتظارشو نداشتمیفقط م. ندارهیاشکال... نه-
  
 سکوت برقرار شد هیچند ثان... .اصال دست خودم نبود! دمی کشی دونم چرا هنوز حرف نزده خجالت مینم

  ت چطوره؟حال : دی پرسنکهیتا ا
  
  .ستمی ممنون، بد ن-
  

  . از اونرینه ، به غ:  و گفت دیخند
  
  . وقت ها هم پهلومیبعض... کنهی کم هم پام درد مهی از اون ری به غ-
  
  هاموس کجاست؟:  هاموس افتادم و گفتم ادی هوی
  
  . اطرافهنی هم-
  
  !نجاست؟ی االن ایعنی -
  
  .دهی آره، داره به حرف هامون گوش م-
  

  ده؟ی داره که خودشو نشون نمی خاصلیدل : دمیه فکر کردم و پرس لحظچند
  
  .میگفتم اول ما دو تا با هم حرف بزن.بای تقر-
  
  !ره؟ینتونست اونو بگ...  دونمی که بود، نمی اگهی دزی هر چای قاتل، اروی هاموس نتونست اون -
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  .دهیهاموس بهش نرس. شدهبی زود غیلیاز قرار معلوم خ... نه-
  
  !!ست؟ی نبی کم عجهیظرتون  به ن-
  
  ! چطور؟-
  
  ! داشته باشنی مشکلگهی کردن همددای پی برادیظاهرا جن ها نبا... بگمی واال چ-
  
 از یلیخ.می ناشناخته اگهی همدی از ماها برایلی اما خی باور نکندیشا.ستی نی کنی که فکر منطوری نه، ا-

 که تو رو ی دوست دارم کسی از هر کسشتریب من دمیبهت قول م. ستهی از بقشتریجن ها قدرت شون ب
 االن نکهیاما ا.ستمی نر کنم دست برداداشی تونم پی هم که مطمئن نشم نمیتا وقت! گرفته بود رو بشناسم

  . دارهی اگهی دلی باهات حرف بزنم دلنجایاومدم ا
  
  ! در موردش حرف بزنهومدهی که هاموس نهی البد خبر بد-
  
  ...ستی بد نی کنی خوام بگم اونطور که فکر می هم که میزیچ.ستیاطر اون ن هاموس به خومدنی نه، ن-
  

  !دوارمیام:  و گفتم دمی کشیقی عمنفس
  

  .ی منو ببخشدوارمیام... ماجراهانی ای من بود که تو رو انداختم توریاول از همه تقص : گفت
  

 یم: تا بهش نگاه کردم گفت . نبودی حرفشو بگه اما انگار خبری بود و منتظر بودم ادامه نیی پاسرم
  ؟یبخش

  
  ... . که نبودهیعمد.بله حتما... حواسم نبوددیآها، ببخش:  گفتم عیسر

  
 اوقات هم من و هاموس رو ی تو با خبر بودن و گاهی هی شناختن از قضی که ما رو میی از جن هایلی خ-

 ی وقت اتفاقهید سراغت تا  شد که هاموس اومنیهم. کننی متتی سراغ تو و اذانی کردن که می مدیتهد
  .فتهیبرات ن

  
 شد و تمام اجدادم اهی سمی از همون وقت که هاموس اومد سراغ من زندگی ولگمی منوی که ادی ببخش-

  ! چشممیاومدن جلو
  
 و مدام می در ارتباط باشمای که اگه باهات مستقمی دونستیما اون موقع نم... جاستنی نکته ش همقا،ی دق-

  .شهی باز متی هم به زندگگهی دی جن های پامین بدخودمونو بهت نشو
  

  ... لحظه فکر کردمچند
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 دای هم اجازه پگهی دی چون هاموس باهام ارتباط برقرار کرد خود به خود جن هادی بگدی خوای میعنی -
  ! سراغم؟انیکردن ب

  
  ...اوهوم:  گفت ی شرمندگبا
  

  !... کاش دم دستم بودیا! م بودی دونه اون لحظه چقدر از دست هاموس عصبانی مخدا
  
  . کردم خشم خودمو کنترل کنمی حال سعنی ابا
  

  اد؟ی هاموس روش نشده بنی همی برا
  
 سراغت و انی کردن می مدیچند نفر بودن که همش تهد. دونستی نمنوی باور کن هاموس اون زمان ا-

 ی اما با خودت کارختنیهم ر و خونه ت رو بنجای بار هم اومدن اهی لی اون اواادمهی. زننی مبیبهت آس
 اونا ی براارو دونست که داره کینم. زودتر دست به کار بشهدی شد که هاموس فکر کرد بانیا.نداشتن

  ! اشتباه صادقانه بودهیفقط :  که گفت دمی هاموس رو از کنارم شنی صداهوی ! کنهیراحت تر م
  

  !صادقانه؟:  گفتم تی سمتش و با عصبانبرگشتم
  

  !آره: ت  گفمظلومانه
  
  ؟ی بود منو به کشتن بدکی چند بار نزدی دونی م-
  

  !هیریادگی ندی همش جزو فرآنای ایول.حق با توئه...خب آره – هاموس
  
 نی و ایری دنبال جن گی فرستادی حداقل منو نم؟ی امتحان کنگهی دیکی ی رو روندی فرآنی اشدی نم-

  !!زایجور چ
  

 رو هی قضنی ادیاز اون اول نبا!  اشتباه ممکن بودنی بدترنیفکر کنم ا:  لحظه مادر هاموس گفت نیهم
  . ها بهت جلب شهیلیباعث شد توجه خ.می کردی میعموم

  
  ! خواست کله شو بکنمیدلم م!  با خشم به هاموس نگاه کردمدوباره

  
  !یای کم ناراحت مهیبهراد، به نظر  – هاموس

  
  !ورتت صی کنم با مشت نزنم توی می دارم سعیلیخ!  کم؟هی -
  

  ! کنهی خبر دارم که حالتو خوب مهیدر عوض ... اوه – هاموس
  
  ؟ی چ-
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 هی از اون اول که باهات آشنا شدم نکهیبا ا.ی مشکالت خالص شنی از شر ادی بای دونم چجوریم – هاموس

 یای که خودتو از دننهیراهش ا.میری جلوشو بگمی تونی می ولی شدیزی چنی ناچار به قبول همچییجورا
 ما نکهی از همه ار و مهم تی حرف نزنی در موردشون با کس،ی نریری سراغ جن گگهید...یها جدا کنجن 

  .ینیرو هم نب
  
 الی خی بشم و جن ها بالی خیاگه من ب.شهی حل مهی کار فقط پنجاه درصد قضنی با ایول... درستنی ا-

  !؟ینشن چ
  

 اونا هم کم کم ،ی نداشته باشی باهاشون کار ورونی بی اون ها بکشیای که تو خودتو از دننیهم – هاموس
  .می و هواتو دارمی دارن، تا اون موقع هم ما مواظبت ایدست از سرت برم

  
  ... کم فکر کردمهی
  
  ... .اما بازم شک دارم موثر باشه.ادی می به نظر منطق-
  

  .شهی تموم می همه چی کارو بکننی اگه ادمیبهت قول م – هاموس
  
  نم؟ی رو ببگهی تونم همدیدت نم مهی تا یعنی نی ا-
  

  .می اومدی خدافظیامشب هم برا...اوهوم:  از جاش بلند شد و گفت هاموس
  

  .شهی دلم برات تنگ می ولی بودی عوضیلی خنکهیبا ا:  بلند شدم گفتم ی صندلی از رومنم
  

 افتاده ابی مطمئن بشم آب ها از آسنکهیبه محض ا.نطوریمنم هم! یدی منو دزدیجمله :  و گفت دیخند
  . زنمی بهت سر مامیم
  

 شتری مدت بنی اگه تو اشدمیخوشحال م:  زد و گفت یلبخند.سادی هاموس هم اومد و کنارش وامادر
  .میدی دی رو مگهیهمد

  
  ... .نطوری منم هم-
  
  .مواظب خودت باش. پسر خوب:  دست دو سه بار آهسته به صورتم زد و گفت با
  
  . تکون دادمدیی تایه  نگفتم، فقط سرمو به نشونیزیچ
  

 داری تا سورن و مسعود بمی بهتره ما برگهیخب د:  موندن رو نداشت گفت ی حوصله گهی که انگار دهاموس
رفتم و دوباره .ادی خوابم نمگهیاحساس کردم د. کردن و رفتنی زود هر دو باهام خدافظیلیخ !نشدن
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ذشته بود که حس کردم دلم براشون تنگ  از رفتن هاموس و مادرش گهیفقط چند ثان. نشستمی صندلیرو
  .میری از هم فاصله بگمی االن مجبور نبودومدی نمشی پیری جن گی هی اگه از اول قضدیشا! شده

  
!  رفت اسمش رو بپرسمادمی یحت...نمی تونستم مادر هاموس رو ببی مشتری گفتم کاش بی با خودم مهمش

 واقعا توجهم رو جلب کرد رنگ یزی چنی اولادمهی.ادم افتدمشی که دی بارنی اولادی!  بودمجیچقدر من گ
  ...یی طالی با رگه هاینارنج.دمی بودن که تو عمرم دیی چشم هانی تربیعج.چشم هاش بود

  
 یحساب. که ازش متنفر بودم به مشامم خوردینی تلخ و سنگی لحظه اون بوهی ی فکرها بودم که برانی همتو
 نی نبود و فورا از بداری پاشتری بهیاون بو چند ثان! هیتل روان همون قایشک نداشتم که بو. خوردمکهی

 به دور و برم انداختم اما ینگاه.امکان نداشت اشتباه کرده باشم. در کار نبودهیمطمئن بودم توهم.رفت
  .دی رسی به مشام میی بوگهی و نه دشدی مدهی شنیینه صدا. نبودیخبر

  
مشخص بود نور چراغ چشم هاشو .ود وارد آشپزخونه شد خواب آلی لحظه بود که مسعود با ظاهرنیهم
  ه؟یچ : دیپرس. کنهی متیاذ
  
  !ه؟ی چی چ-
  
  ؟ی بخوابیای چته، چرا نمگمیم:  گفت ی حوصلگی ببا
  
  ؟ی شدداریتو چرا ب. بخورمیزی چی قرصهی امی کرد، گفتم بی برد، پام هم درد میخوابم نم... آها-
  

  .ی گم و گور شدیفکر کردم دوباره رفت. دمی ترس،یستی ندمی شدم دداریب – مسعود
  
  .شمی گم و گور نمگهی راحت دالتیخ.  نه، تو برو-
  

 ست،ی از من اونجا نری غی مطمئن شد کسنکهی به گوشه و کنار آشپزخونه انداخت و بعد از ای نگاهمسعود
  .رفت

  
 کرده عاشق مادر حتما قاتل فکر. رو حس کردمبی عجی دوباره اون بوی چی بودم برادهی فهمگهید

 بندی که دادم پایاما من به قول... هم نهدی کرد، شای اشتباه مدیشا.هاموس شدم و خواسته بهم هشدار بده
  !رمی رو شروع کنم که مجبور باشم تو همون فصل اول بمی نداشتم داستان عاشقانه ادوست .بودم

  

  *  ) جلد سومانیپا(  *
  

  . . . جلد چهارم به زودی 
  

Coming  soon . . .  
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