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هیچ کسان  -جلد دوم
نیم ساعتی میشد که توی مطب مهراب منتظر بودیم.دیگه داشتم کلهفه می شدم.بدبختانه اونجا
سیگار هم نمی تونستم بکشم...
 چرا مهراب همیشه اصرار داره ما رو توی مطبش ببینه؟مجید – چون احمق .
 تو تا حال خونه ش رهفتی؟مجید – آره ،ولی می دونی اساسا مهراب معتقد که آموزش های مربوط به جن گیری جزو
کارش محسوب میشن برای همین دوست نداره کسی به خاطر این کار بره خونه ش.
 اما اینجوری که ضرر می کنه! می تونه به جای دیدن ما یه مریض ببینه که یه پولی همگیرش بیاد.
مجید – گفتم که احمق .
 راستی مهراب چرا خودش جن گیری نمی کنه؟مجید  -بهش نمی سازه.یادمه اون زمان که از این کارا می کرد اکثر مواقع تن و بدنش کبود
میشد.اینه که دیگه الن هفقط مردم رو خر می کنه.
 اگه برای منم همچین اتفاقایی پیش بیاد چی؟مجید – برای من که پیش نیومده ،تو هم امیدوار باش.
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نزدیک سه ماهه که برای آموزش میام پیش مهراب.همه چیز رو خیلی خوب توضیح میده،
جوری که هر نکته ای کامل توی ذهنم می مونه اما گاهی اوقات مجبورم بعضی چیزا رو
یادداشت کنم...مثل دعاها.حفظ کردن متن های عربی واقعا کار سختی !
بلخره کسی که داخل اتاق بود بیرون اومد و نوبت ما شد.با مجید وارد اتاق شدیم و با
مهراب سلم و احوالپرسی کردیم...
مهراب – من دیروز منتظرت بودم.
 اتفاقا منم دیروز می خواستم بیام اما مجید نذاشت ،گفت برنامه رو موکول کنیم به امروز کهخودش هم بیاد.
مهراب – خب،هفکر می کنم این جلسه ی آخر باشه.
 واقعا؟چند ثانیه هفکر کرد و گفت  :نه ...یه جلسه ی دیگه هم باید بیای.
 بلخره جلسه ی آخره یا نه؟مهراب – نه نه...جلسه ی آخره.یادداشت هات همراهته؟
 آره ،اوردمشون.یادداشت ها رو از کیفم بیرون اوردم و بهش دادم.مهراب در حالی که داشت صفحه هات رو
ورق می زد گفت  :چقدر خوبه که تو حرهفای منو یادداشت می کنی ،اینجوری یادت نمیره.اما
مجید یادداشت نکرده برای همین هر روز به من زنگ می زنه و وقتمو می گیره.
مجید – دروغ میگه...اصل هم اینجوری نیست.من اصل خوشم نمیاد بهش زنگ بزنم.
مهراب – آره ،تو درست میگی...
مجید – معلومه که من درست میگم.
مهراب – درست گفتم  ،جلسه ی آخره.هر سوالی داری بپرس...اگه چیزی رو یادت رهفته
بگو تا دوباره برات توضیح بدم.
 حس می کنم اگه بخوام یه کیس رو حل کنم ،توی تشخیص مورد مشکل داشته باشم.همشهفکر می کنم در این زمینه گند می زنم!...
مهراب – همه اولش همین حس رو دارن.مثل مجید...اوایل خیلی خنگ بازی درمی اورد،
جوری که همش هفکر می کردم این بشر هیچی نمیشه!
مجید – خفه شو.
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مهراب – به هر حال...اولین کاری که باید بکنی اینه که از ممراجع توضیح بخوای ،گاهی
وقتا باید زیر زبونش هم بکشی.چون بعضی ها روشون نمیشه بگن چی کار کردن.
 چرا؟مهراب – خب بعضی از کارای زشت آدم باعث یه سری آزار و اذیت ها از طرف جن ها
میشه...به خاطر همین بعضی ها روشون نمیشه بگن دیگه...متوجه میشی چی میگم؟
 تقریبا...اما نه کامل.مهراب – مهم نیست.داشتم می گفتم...اطلعاتی که میگیری رو یادداشت کن ،البته این
ضروری نیست اما اگه یادداشت کنی به خودت کمک کردی.معمول نوع آزار و اذیت ها
مشخص می کنه که مشکل طرف چیه.
 اگه همه ی کارایی که گفتی رو انجام دادم ولی باز هم نفهمیدم مشکل از کجاست اونوقتچی؟ منظورم اینه که کی لزم میشه که از یه جن راهنمایی بخوام؟
مهراب – همیشه در آخرین مرحله این اتفاق میفته.تا جایی که من می دونم تو از طرف جن
های شیعه مأموری...بنابراین نمی تونیم بگیم تو نسبت بهشون برتری خاصی داری که به
هفرمانت باشن...در واقع مطیع تو نیستن ،چون می دونی که مل ک برتری تقواست.
 پس این قضیه ی اشرف مخلوقات چی میشه؟مهراب – اون مصداق این بحث نیست.داشتم می گفتم ،وقتی دیدی به ته خط رسیدی ازشون
کمک بخواه...راهنماییت می کنن.
 هفهمیدم...آخرین مرحله.مهراب – البته اینم بهت بگم...شاید هم پیش بیاد که خودشون قبل از تو پیش دستی کنن و
موضوع رو بهت بگن و لزم نباشه چیزی ازشون بخوای.
مجید – بعضی وقتا هم اون جن یا جن هایی که مردمو اذیت می کنن ،خودشونو بهت نشون
میدن و دلیلو بهت می گن.دو سال پیش یه همچین چیزی برای یکی از دوستام توی تبریز
اتفاق اهفتاد.
 چه جالب! اینجوری خیلی آسون میشه.مجید – زیاد دلتو صابون نزن  ،این جور جن ها چون نمی خوان آزار و اذیت هاشونو تموم
کنن از همون اول خیال جن گیرو راحت می کنن...یه جورایی شعارشون یا مرگ یا انتقام .
 اونوقت در این نبرد کی برنده ست؟مجید – معلوم نیست...هر کی خوش شانس تر باشه.اما خب...ما سعی می کنیم برنده باشیم.
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 آخرش دوستت موهفق شد؟!!مجید – نه.جن ها تهدیدش کردن که اگه ادامه بده بچه هاشو آتیش می زنن ،اونم جا زد.
 اگه همچین موردی برای منم پیش اومد چی؟مهراب – تو چرا انقدر بدبینی؟ اجازه بده وارد کار بشی بعد اگه از این اتفاق ها برات اهفتاد یه
هفکری می کنیم.تهش این که مورد رو پیگیری نمی کنی.
 باشه...در ک شد.مهراب – پس از امروز من و مجید ،اولین موردی که به پست مون خورد رو می هفرستیم
پیش تو.اگر هم در حین کار به مشکل خوردی به ما زنگ بزن.
 باشه حتما.یه سوال دیگه دارم که هیچ وقت بهش اشاره نکردین.از کسایی که مشکل شونوحل می کنم چقدر دستمزد بگیرم؟
مجید – اون دیگه به ممرام خودت بستگی داره.اما اینو بدون ،هــمـه پول می گیرن...اولین
باری هم که خودت با سورن اومدین پیشم ،من پولمو از سورن گرهفتم.
 جدی میگی؟!! بهم نگفته بود...مجید – رهفیق با معرهفتی داری.
 حال چقدری ازش گرهفتی؟مجید لبخندی زد و گفت  :من معمول به این سوال جواب نمیدم.اما اگه دوست داری بدونی
برو از خودش بپرس.
بزودی با مهراب خداهفظی کردیم و از مطبش بیرون اومدیم.چون به گفته ی خودش جلسه ی
آخر بود ،کاری زیادی نداشتیم.سوار ماشین مجید شدیم و راه اهفتادیم.
مجید – خونه میری؟
 نه  ،میرم پیش سورن.باهاش کار دارم...می تونی منو تا اونجا برسونی؟مجید – آره ،تا اونجا که راهی نیست ،منم کاری ندارم.راستی ماشینتو چی کار کردی؟
 هفروختمش.مجید – چرا ؟!
 خیلی درب و داغون شده بود.مجید – پس الن واسه کارت چی کار می کنی؟
 همین روزا یه کاری ردیف می کنم...خسته شدم بس که از اینجا تا تهران مساهفر بردم.مجید – خلصه یه وقت گشنه نمونی!
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 نه  ،نگران نباش.برای چند ماه خرجی داریم.مجید – اگه پول لزم شدی روی من حساب کن.
 حتما...مرسی.مجید منو جلوی خونه ی سورن پیاده کرد.هر چقدر هم اصرار کردم بیاد داخل ،راضی نشد و
زود رهفت.
در حیاط باز بود و بدون اینکه زنگ بزنم رهفتم تو.وارد حیاط که شدم دیدم صاحبخونه ی
سورن از پشت پنجره داره نگاهم می کنه.عجب مرد هفضولی !چون دوست بابای سورن هم
هست ،هر اتفاقی اینجا بیفته گزارش میده.
چند ضربه به در زدم و چند لحظه بعد سورن درو باز کرد.
سورن – زود اومدی.
 جلسه ی آخر بود ،زیاد طول نکشید.سورن تو از دست این صاحبخونه ت چی می کشی؟سورن – عذاب.
 الن دم پنجره وایساده بود داشت منو می پایید.سورن – جدیدا شغلش شده اینکه درو باز بذاره بعد پشت پنجره کشیک بده ببینه کی میاد تو.
 عجب خری !سورن رهفت توی آشپزخونه و منم روی مبل نشستم.چند ثانیه بعد با یه کاسه تو دستش
برگشت.توی کاسه یه مایع آبی رنگ بود که سورن داشت با قاشق مهمش می زد.
 این چیه؟!سورن – رنگ مو.
 تو واقعا مخلی! دیگه دانشگاه هم که تموم شد.واسه کی می خوای دلبری کنی؟سورن – اول که من واسه دل خودم موهامو رنگ می کنم ،ثانیا بهم میاد.تازه با این مش
تیکه ای که گذاشتم نمی تونم برم سر کار ،باید یه دستشون می کردم.
 حال چه رنگی می خوای بزنی؟سورن – یه جور بلوند مپررنگه.حس کردم بهم میاد...تازه واریسمین هم گرهفتم که طبیعی تر
بشه.
 چی؟سورن – واریسین...رنگو خوشگل تر می کنه.
 -راستی مگه کار گیر اوردی؟
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سورن – آره ،برای جفت مون...توی دهفتر یکی از دوستای بابام.البته دوست صمیمی
نیستن ،هفقط با هم سلم علیک دارن.
 به نظرت اگه با همون لیسانس یه کار گیر می اوردیم بهتر نبود؟سورن – نه ،چون اونجوری میشدی یه مشاور حقوقی در پیت.ولی اینجوری مچم و مخم کار
دستمون میاد...تازه وکالت هم می کنیم و چند وقت دیگه خودمون یه دهفتر می زنیم.
 می ترسم دهفتر طرهفو به باد بدیم!سورن – نترس...الکی که این همه درس نخوندیم.
 خب...الن من باید تنها برم یا تو هم میای؟سورن – منم میام...چند دقیقه وایسا من این رنگو بزنم ،بعد میریم.
 دقیقا چند دقیقه طول می کشه؟سورن – نیم ساعت.
 باشه.صبر می کنم.سورن – چه احساسی داری از اینکه جن گیر شدی؟
 هیچی.سورن – همین؟ چرا مثه آقا جواب میدی؟!
 آقا کیه؟سورن – آقا امام خمینی دیگه ،اون لحظه که اومد تهران....اصل ولش کن.میشه یه بار هم
منو واسه ی این مراسم جن گیریت ببری؟
 نه.سورن – چرا؟
 چون شاید بعدش مجبور بشم خودتو جن گیری کنم.با سورن برای خرید بیرون اومده بودیم.باید یه سری لوازم کار می خریدم.گویا سورن هم
می خواست برای خودش لباس بخره.من چیز زیادی نمی خواستم بگیرم برای همین تصمیم
گرهفتیم اول بریم سراغ خریدهای من.
بعد از چند دقیقه گشتن بلخره تونستیم یه هفروشگاه بدلیجات پیدا کنیم.هفروشگاه بزرگی بود و
یه هفروشنده ی خانم داشت...
سورن – چی می خوای بگیری؟
 -چند تا انگشتر.
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سورن – خیلی خوبه ،منم کمکت می کنم.
از هفروشنده خواستیم انگشترهای مردونه ش رو بهمون نشون بده.
من داشتم به انگشترها نگاه می کردم که سورن به هفروشنده گفت  :ببخشید میشه گوشواره
هاتون ببینیم؟ ترجیحا از این کوچولو نگینی ها باشن.
 می خوای گوشواره بخری؟سورن – آره ،خیلی وقته تو هفکرشم.الن هفرصت خوبی ...تو هم هستی.
 اگه من نبودم چه هفرقی می کرد؟سورن – الن می تونم برای تو هم بخرم.
 دستت درد نکنه ،من گوشم سوراخ نیست...در ضمن گوشواره هم دوست ندارم.سورن – گوش های منم سوراخ نیستن.ولی بلدم سوراخشون کنم.ببین ،گوشت رو انقدر محکم
می گیری تا بی حس بشه ،بعد یه سوزن رو هفرو می کنی تو گوشت...البته بگم ،باید سوزن
ضد عفونی باشه.
 در هر صورت من نمی خوام.سورن – باشه ،هر جور میلته.
برام مهم نبود انگشترها چه شکلی اند.همه رو توی دستم امتحان می کردم و هر کدوم که
اندازه بودن رو کنار می ذاشتم.حدود بیست سی تا جدا کردم ،طوری که هفروشنده یه جوری
نگاه می کرد...
سورن – همه ی اینا رو می خوای بخری؟
 آره ،لزم دارم.سورن – اینا دقیقا برای چه کاری اند؟
 چون اینا هفلزی اند ،اگه یه مدت توی دستم باشن یه قسمتی از روحمو جذب میکنن...انگشتر چوبی خودم این کارایی رو نداره.
سورن – کاربردش چیه؟
 توی جن گیری لزمشون دارم.هفروشنده – مطمئنید همه شونو می خواین؟
 بله ،هفکر می کنم دیگه کاهفی باشه...همینا رو می برم.هفروشنده واقعا داشت بد نگاه می کرد...سورن هم اصرار داشت که برای من گوشواره بگیره!
داشت روانی م می کرد...
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سورن – بهراد یه سوال ،روح به گوشواره هم می چسبه؟
با این حرهفش خندم گرهفت و گفتم  :من گوشواره نمی خوام ،انقدر گیر نده.زودتر هم هر چی
می خوای بگیر تا بریم.
سورن – باشه ،هر جور راحتی.
بعد یکی دو ساعت گشتن توی پاساژها کارمون تموم شد و راهی خونه شدیم.
سورن – چه احساسی داری از اینکه نسترن داره ازدواج می کنه؟...هفقط نگی هیچی که با
لگد پرتت می کنم بیرون!
 اتفاقا بابت این یه مورد خیلی خوشحالم.این اواخر ،مخصوصا عید خیلی بهم پیله میکرد.یه بار هم نزدیک بود سرمو به باد بده*...واست تعریف کردم *).اونایی که نمی دونن
برن هیچ کسان  1رو بخونن(
سورن – آره گفتی ،مثه اینکه مسعود هم گوششو پیچونده بود...راستی مسعود چطوره؟ چند
روز پیداش نیست!
 جیم زده...عمه مژگان می خواست عقد نسترن و علیرضا رو بندازه خونه ی مسعود.اونمرهفت مأموریت.
سورن – یعنی واسه عقد نمیاد؟!
 واسه عقد میاد...ولی دقیقه نود.وقتی رسیدیم خونه هوا کامل تاریک شده بود.با اصرار من سورن دیگه خونه ی خودش
نرهفت و پیشم موند.هر دو توی پذیرایی نشسته بودیم.سورن بعد چند لحظه سکوت گفت :
گفتی شام چی داریم؟
 نگفتم ،هنوز بهش هفکر نکردم...ولی نگران نباش ،گشنت نمی ذارم.سورن – مشروب نداری؟
 نه  ،تو ترکم.سورن – تو ترکی یا پول نداری؟
 در واقع هر دوش...اینا رو ولش کن.چند تا جمله ی مفهومی هفلسفی به من بگو که توی جنگیری هام ازشون استفاده کنم.
سورن – می خوای جلوی مشتری هات هفیلسوف جلوه کنی؟
 -آره...یه همچین چیزی.
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سورن – اتفاقا یه دونه بلدم...شاعر میگه؛ دزدی بوسه عجب دزدی پر منفعتی ست که اگر
باز ستانند دو چندان گردد.
اینو گفت و زد زیر خنده...
 خیلی بی تربیتی!سورن – من هفقط نقل قول کردم عزیزم ،شاعر یکی دیگه ست.
همین لحظه موبایلم زنگ خورد.از روی میز برش داشتم و دیدم مهراب...
 جانم مهراب جان؟مهراب – سلم پسر خوب ،چطوری؟
 ممنون  ،خوبم.مهراب – یه خبر خوب برات دارم ،حدس بزن چیه؟
تا خواستم مثل حدس بزنم و جواب بدم خودش گفت  :نمی خواد حدس بزنی ،خودم
میگم.امروز یه مریض داشتم که هفهمیدم مشکلش جن زدگی .
 خب به سلمتی.مهراب – منم آدرس و شماره ی تو بهش دادم.احتمال هفردا میاد سراغت.خوشحال شدی ،نه؟!
 ای...اما یه ذره استرس دارم.مهراب – مهم نیست ،درست میشه.
 حال مشکلش چی هست؟مهراب – اینی که اومده بود پیش من بابای طرف بود،خودشو ندیدم.ولی مثه اینکه حالش
زیاد خوب نیست.از حرهفاش هفهمیدم مشکلش اهفسردگی و این چیزا نیست...به هر حال این
کیس دست تو رو می بوسه.ببینم چی کار می کنی.
 باشه ،سعی خودمو می کنم سوتی ندم.ممنون که خبرم کردی.مهراب – خواهش می کنم.سلم برسون ،هفعل...
قبل اینکه باهاش خداهفظی کنم گوشی رو قطع کرد.
 نمی دونم این مهراب چجور روانشناسی که اصل به حرف آدم گوش نمیده!سورن – چی شد؟ واست سوژه گیر اورده؟
 آره ،از شانس بد همین روز اولی همه ی ملت جن زده شدن!سورن – اشکال نداره.دیر یا زود باید باهاش رو به رو میشدی.هفقط مواظب باش خیط مون
نکنی.
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 چشم جناب.سورن – خب دیگه ،حال هم پاشو برو غذا رو ردیف کن...خیلی گشنمه.
 باشه الن میرم.رهفتم توی آشپزخونه اما انقدر این تماس مهراب هفکرمو مشغول کرده بود که کامل هنگ
کرده بودم .اصل نمی دونستم باید چی درست کنم!
اون لحظه خواسته ی قلبی م این بود که طرهفم دختر نباشه! وگرنه به هیچ وجه نمی تونم
تمرکز کنم.البته اگه سورن بود حتما از این موضوع استقبال می کرد اما خب ،من میونه ی
خوبی با این جور شرایط ندارم.از اون گذشته می ترسیدم برم و وضعیت رو براشون بدتر
کنم!...مجید می گفت گاهی اوقات دخالت جن گیر وضعیت رو بدتر از چیزی که هست می
کنه.
سعی کردم از این هفکر و خیال ها بیرون بیام...یه بسته ماکارانی از داخل کابیت بیرون اوردم
و سرگرم درست کردن غذا شدم.همین حین بود که صدای زنگ درو شنیدم.می خواستم از
آشپزخونه بیرون برم تا در حیاط رو باز کنم که دیدم سورن قبل از من دست به کار شده.بی
اهمیت به اینکه کی پشت در  ،برگشتم تا به غذا برسم...
جلوی گاز وایساده بودم و ماکارانی هایی که توی آب ریخته بودم رو مهم می زدم.هفکرم خیلی
مشغول بود و اصل متوجه اطراهفم نبودم که یهو یه نفر دستش رو با خشونت دور گردنم
حلقه کرد و به سمت خودش کشید...البته سریع متوجه شدم که مسعود ...چون جدیدا خیلی
خشن ابراز احساسات می کنه!
مسعود – چرا نیومدی استقبال عموت؟
 هفکر نمی کردم تو باشی.ول کن مسعود ،گردنم درد گرهفت.مسعود دستشو برداشت و گفت  :من که محکم نگرهفته بودم!
 آره ...به نظر خودت اینجوری .مسعود – بیا ،اینو واسه تو گرهفتم.
برگشتم و دیدم یه بطری مشروب گذاشته روی میز.
 حال که من می خوام تر ک کنم از در و دیوار مشروب مفت می باره!مسعود – مگه می خوای تر ک کنی؟
 -اگه اجازه بدی.
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مسعود – خب زودتر می گفتی که منم تو خرج نیفتم.حال اشکال نداره...بیار من و سورن
ترتیبشو می دیم.
هنوز هوا کامل روشن نشده بود که زنگ موبایل سورن به صدا دراومد.صداش من و
مسعود رو هم بیدار کرد اما سورن هفورا قطعش کرد.موبایل سورن در هفاصله ی چند دقیقه،
سه چهار بار زنگ خورد.آخرش مسعود عصبانی شد و گفت  :یه بار دیگه صدای موبایلتو
بشنوم کتک می خوری!
سورن آروم گفت  :ببخشید ...اشتباه شد!
با خیال راحت می خواستم به خوابم ادامه بدم که سورن اومد بالی سرم و گفت  :بهراد پاشو،
زودباش.
 چرا؟سورن – باید بریم سر کار.
 از امروز؟!سورن – آره دیگه ،یارو منتظرمونه.
گرچه دوست نداشتم اما مجبور بودم.هفرصتی بود که به هیچ وجه نمی خواستم از دستش
بدم.به زور از جام بلند شدم و با سورن رهفتیم توی اتاق تا مزاحم خواب مسعود نشیم.
روی تخت نشستم و سعی کردم بیدار بمونم!
 برات صبحونه درست کنم؟سورن – نه نمی خواد.الن استرس نرسیدن دارم ،از گلوم پایین نمیره.بهراد هفقط سعی کن
لباست رسمی باشه.ترجیحا هم کت بپوش.
 خودم می دونم ،پخمه که نیستم!سورن – پس زود حاضر شو ،مدارکتم بیار.باید یه سر هم بریم خونه ی من تا لباسامو عوض
کنم.
پنج دقیقه ای آماده شدم و راه اهفتادیم.طولی نکشید که به خونه ی سورن رسیدیم و اونم
کاراشو انجام داد...
 ساعت چند باید اونجا باشیم؟سورن – هشت.
 -خوبه ،بیست دقیقه وقت داریم.
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سورن – راستی دیشب  ،حوالی ساعت سه از اتاق زیرشیروونی صدای راه رهفتن میومد!
متوجه شدی؟
 نه ،خیلی خسته بودم.سورن – اما من شنیدم ،یه ذره هم ترسیدم.ولی شما دو تا عین خرس خوابیده بودین.
 خرس خودتی.منم قبل چند بار از بال صدا شنیدم...از مجید پرسیدم گفت اشکال نداره.سورن – یعنی چی اشکال نداره؟!! نمی تونی کاری کنی دیگه صدا نیاد؟
 مجید می گفت خودش هم بعضی وقتا توی خونه ش با همچین صداهایی مواجه میشه.میگفت کار جن های خاکی .
سورن – جن خاکی؟! یعنی یه چیزی تو مایه های کرم خاکی؟!
 نه...نه به اون شکل! یادته چند وقت پیش بهم گفتی که توی شمال یه جن هایی وجود دارنکه قدشون تقریبا دو وجب ؟
سورن – آره یادمه.
 اونا جن های خاکی اند.اساسا توی خا ک زندگی می کنن اما هر از گاهی هم بیرونن...اینصداها مربوط به زمان هایی میشه که بیرون خاکن.در کل آزاری به آدم نمی رسونن.
سورن با لحن تمسخر آمیزی گفت  :واقعا خیالمو راحت کردی!
 تو می ترسی ،نه؟ یادمه چند ماه پیش توی جریان اتفاقاتی که برای من میفتاد ،همیشه سپرمداهفع بودی!
سورن – من نگران خودتم...دوست ندارم خونه ت بشه بزرگراه شیاطین!
 نگران نباش.دیگه اجازه نمیدم اون اتفاقا تکرار بشن.سورن – باشه...قبول.ولی از من میشنوی یه هفکری واسه این سر و صداها بکن.
بلخره به دهفتر آقای معظمی رسیدیم  ،اونم نامردی نکرد و هفی الفور دو تا پرونده ی حقوقی
داد دستمون.از شانس بد ،من مجبور شدم برم دادگستری.توی دادگستری هم سگ صاحاب
خودشو نمی شناخت و به قدری شلوغ بود و کارا بی نظم پیش می رهفت که تا ظهر علف
شدم.نزدیک ساعت یک و نیم بود که برگشتم دهفتر.
وقتی رسیدم سورن توی اتاقی که بهمون داده بودن داشت یه پرونده رو می خوند.با ضربه ای
که به در زدم متوجه حضورم شد و چشم از پرونده برداشت.
سورن – چی شد؟ پنجر شدی؟!
روی صندلی نشستم...
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 پدرم در اومد ! کاش هیچ وقت حقوق نمی خوندم.سورن – عیب نداره ،عادت می کنی.در عوض حقوق ثابت می گیری ،هی هم توی جاده دنده
عوض نمی کنی.
 باور کن اونو ترجیح میدم...سورن – چرت نگو ،یعنی تو دوست داری شوهفر باشی؟!
 بی خیال...تو تمام مدت اینجا بودی؟سورن – نه ،اما زود برگشتم و چند تلفن کردم.این پرونده ای که دست من خیلی جالبه.
 چرا؟ مگه چه جوری ؟سورن لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت  :پرونده ش کیفری ...وقتی خوندمش کلی
خندیدم.قضیه اینه که یارو با رهفیقش توی یه خونه ی روستایی زندگی می کردن ،بعد یه روز
این پشت دیوار قایم میشه که یهو بپره جلوی رهفیقش تا بترسونش و یه حالی ببره )...سورن
به این قسمت تعریفش که رسید شروع کرد به خندیدن ،منم با اینکه اصل نمی دونستم قضیه
چیه می خندیدم ( ...خلصه این رهفیقش هم که نمی دونسته موضوع از چه قراره ،تا مرز
زهره تر ک میره و از ترس شروع می کنه به دویدن.انقدر می دوه که میفته توی دره و جان
به جان آهفرین تسلیم می کنه.
ما همچنان داشتیم به مرگ طرف می خندیدم که آقای معظمی چند تا تق به در زد  ،من و
سورن هم لل شدیم و ایستادیم.اون لحظه هر چی سعی می کردم نمی تونستم نیشمو ببندم.اونم
با تأسف به حالمون منچ منچی کرد ،سری تکون داد و رهفت.
البته ما مپر رو تر از این حرهفا بودیم که با این چیزا خجالت بکشیم.دوباره نشستیم و من گفتم:
حال واسه یارو چه حکمی بریدن؟
سورن – حکمش که شبه عمد .ما قرار براش تخفیف بگیریم.
 خوب شد این پرونده رو من ندادن.سورن – آره ،طرهفو می هفرستادی بالی دار.
خیلی گشنم بود اما پولی نداشتم و روم نمیشد پیشنهاد ناهار بدم...از این هم خجالت می کشیدم
که سورن پول غذا رو حساب کنه.مجالی هم نبود برگردم خونه.
در همین حین که داشتم دنبال یه راه چاره می گشتم سورن دست به کار شد و برای جفت مون
سفارش غذا داد.زیاد برام خوشایند نبود ولی خب کاری هم از دستم برنمی اومد.
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موقع غذا موبایلم شروع کرد به زنگ زدن.به شماره نگاه کردم ،آشنا نبود.می خواستم جواب
ندم ولی یاد تماس دیروز مهراب و کسی که قرار بود بهم زنگ بزنه اهفتادم و جواب دادم.
 الو؟ خسته نباشید،آقای ماکان؟ بله خودمم. من نجفی ام.شماره تونو از دکتر رمضان گرهفتم. بله  ،امرتون؟نجفی – ایشون در مورد من باهاتون صحبت نکردن؟
 هفقط گفتن یه مشکلی دارین که من می تونم کمکتون کنم ،اما خیلی تلگراهفی گفتن ...واردجزئیات نشدن.
نجفی – میشه یه جا همدیگه رو ببینیم؟
 حتما.قرار بر این شد که ساعت پنج بعد از ظهر بیاد خونه ی من.با اینکه کمی استرس داشتم اما
هفرصت خوبی بود که توی این بحران مالی یه پولی به جیب بزنم.
کارمون تا ساعت چهار طول کشید.بعد از کار سورن منو تا خونه رسوند و رهفت.وقتی وارد
خونه شدم دیدم کفش های مسعود روی تراسن.تعجب کردم که هنوز نرهفته بود!
وارد پذیرایی شدم و دیدم اونجاست...
 سلم  ،هفکر نمی کردم اینجا باشی!مسعود – سلم.خسته بودم واسه همین تا ظهر خوابیدم.دیگه منتظر شدم تا تو رو ببینم بعد
برم.
 چیزی شده؟مسعود – نه.
 مطمئنی؟مسعود  -آره.
کتم رو دراوردم و انداختم روی مبل.داشتم می رهفتم توی آشپزخونه که گفتم  :ناهار خوردی؟
مسعود – آره...هفکر می کردم تو هم میای  ،برای تو هم درست کردم.
با این حرف مسعود از رهفتن به آشپزخونه منصرف شدم و برگشتم.
 -دستت درد نکنه ،شب دخلشو میارم.

16
goldjar.blogfa.com

مسعود از جاش بلند شد و گفت  :من دیگه باید برم...
 بمون یه چایی با هم بخوریم.مسعود – نه  ،ممنون.خونه کار دارم.هفعل خداهفظ.
 خداهفظ.به نظرم مسعود مشکو ک میزد! شایدم اشتباه می کنم...در هر صورت مثل همیشه نبود.
به خاطر قرار ساعت پنج دیگه لباس هامو عوض نکردم...یعنی حوصله شو نداشتم.هفقط توی
پذیرایی نشستم و منتظر موندم.توی اون مدت همه ی نکاتی که مهراب بهم یاد داده بود رو
مرور کردم.
هنوز ساعت پنج نشده بود که صدای زنگو شنیدم و رهفتم تا درو باز کنم.بعد از سلم و علیک
ازش دعوت کردم که بیاد داخل.یه مرد پنجاه و دو سه ساله بود.تقریبا هم سن و سال بابای
خودم.
 چیزی میل دارین ؟نجفی – نه ممنون.
 تعارف که نمی کنید؟نجفی – نه ...میشه بشینید؟
 بله حتما ،بفرمائید.از چهره ش معلوم بود که اصل اعصاب نداره.چشماش کامل قرمز بودن و خیلی کم پیش
میومد که به من نگاه کنه...
نجفی – پشت تلفن گفتم که آدرس شما رو از دکتر رمضان گرهفتم.
 بله ایشون یکی از دوستان خوب من هستن.با لحنی عصبانی گفت  :من هفکر می کردم ایشون می تونه به ما کمک کنه...
 اگه دکتر رمضان تشخیص دادن که باید بیاین پیش من ،شک نکنید که تشخیص شون درستبوده.مشکل تونو بگین لطفا.
نجفی – پسرم مشکل داره...
همین که هفهمیدم طرف پسره کلی اعتماد به نفسم بال رهفت...
 پسرتون چند سالشه؟نجفی – بیست سال.
 -خب...توضیح بدین ،دقیقا مشکلش چیه؟
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نجفی – چند وقت پیش پسرم همیشه از این شاکی بود که موقع خواب روش بختک میفته،
اوایل ماهی یکی دو بار همچین اتفاقی میفتاد تا اینکه کم کم شد هفته ای سه چهار شب.
 مشکل تنفسی نداره؟نجفی – نه  ،دکتر بردیمش...از این نظر مشکلی نداره.
 وقتی بیدار چی؟ اتفاقی براش نمیفته؟کمی هفکر کرد – نمی دونم...من زیاد خونه نیستم.اطلع دقیقی ندارم.حال به نظر شما
مشکلش چیه؟ شما می تونید براش کاری کنید؟
 بله ،مسلما میشه کمکش کرد.چند لحظه سکوت برقرار شد و من به هفکر یه راه چاره بودم...
نجفی – اگه ممکنه شما یه دعا یا وردی چیزی بنویسین ،پولش هم هر چقدر شد من تقدیم می
کنم.
 من نمی تونم همینجوری یه چیزی به شما بدم چون ممکنه وضع پسرتون بدتر بشه.مشکلپسر شما با چند مورد مطابقت می کنه.برای اینکه مطمئن بشم باید پسرتونو ببینم.
نجفی – هفکر نمی کنم بیاد اینجا ...
 چرا ؟ نمی تونید راضیش کنید؟نجفی – وال چی بگم...الن دو هفته ای میشه که نه با کسی حرف می زنه  ،نه به حرف
کسی گوش میده.هفقط یه گوشه ساکت میشینه ،حتی غذا هم نمی خوره.
 یعنی دو هفته س غذا نخورده؟! من تعجب می کنم چطور شما بعد این همه مدت تازه بههفکر چاره اهفتادین!
جوابی نداد ،هفقط با شرمندگی سرشو پایین انداخته بود...واقعا هم خجالت آور بود! دقیقا منو
یاد بابای خودم می انداخت...توی خونه ی ما هم اینجوری بود که تا کسی رو به قبله نمیشد
از دکتر خبری نبود!
 چاره ای نیست...من میام می بینمش.البته اگه مانعی نداره.در اون صورت به احتمال زیادمی تونم کاری براش بکنم.
نجفی – الن وقت دارین بریم؟
 آره...الن کاری ندارم.هفقط چند لحظه اجازه بدین وسایلمو بردارم.رهفتم توی اتاق و هر چیزی که هفکر می کردم لزمه رو توی کیفم گذاشتم.دوباره اومدم توی
پذیرایی و کتمو برداشتم و راه اهفتادیم.
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از وقتی سوار ماشین شده بودیم سکوت کرده بود و یه کلمه هم حرف نمی زد.انقدر هم
عصبی به نظر می رسید که منم ترجیح دادم حرهفی نزنم و حتی سیگار هم نکشم.داشتم به این
هفکر می کردم که ازشون چقدر پول بگیرم.به خودم قول داده بودم که اگه وضع مالی طرف
خوب نباشه ،زیاد برای پول بهشون هفشار نیارم...البته با توجه به ماشین نجفی ،بهش نمیومد
وضع مالی بدی داشته باشه.ولی باید خونه شون رو هم می دیدم تا مطمئن بشم.
بعد از چند دقیقه ماشینو جلوی یه خونه نگه داشت و هر دو پیاده شدیم.آقای نجفی زنگ زد و
وارد خونه شدیم.خونه ی بزرگی بود اما اصل شیک نبود.به نظر می رسید زیاد بهش اهمیت
نمیدن.
هنوز توی حیاط بودیم که پرسیدم  :خیلی وقته اینجا زندگی می کنید؟
نجفی – بله ،تقریبا هفده هجده سالی میشه.
همسر آقای نجفی جلوی در ورودی منتظرمون ایستاده بود.سعی می کرد لبخند بزنه اما
مشخص بود که حال خوبی نداره.
وقتی وارد خونه شدم سنگینی هفضا کامل روم تاثیر گذاشت.احساس می کردم هیچ انرژی
مثبتی اونجا وجود نداره.خونه شون اصل نور گیر نبود و با اینکه چراغ ها رو روشن کرده
بودن اما باز هم مشکل روشنایی داشت.
نجفی – پسرم توی اتاقشه...اونطرف.
 میشه یه لحظه بشینید ،من چند تا سوال دارم.همه نشستیم و من با دقت به اطراف نگاه کردم.سقف خونه مشکلی نداشت و از این بابت
خیالم راحت شد.آشپزخونه ماپن بود و بهش دید داشتم...هفقط مونده بود اتاق ها که باید در
موردشون می پرسیدم.
 اسم پسرتون چیه؟نجفی – هفرزان.
 هفرزند دیگه ای ندارید؟نجفی – چرا  ،دو تا دختر هم دارم...یکی شون ازدواج کرده و یکی شون هم مدرسه میره.
تا این جمله ی آقای نجفی تموم شد از توی آشپزخونه صدایی شبیه به کشیده شدن صندلی
روی زمین اومد و آقا و خانم نجفی با نگرانی به اون سمت نگاه کردن.منم جا خوردم اما نه
به اندازه ی اونا...
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 لطفا اهمیت ندین...من تا قبل از اینکه بیام اینجا به چند تا موضوع که می تونه به پسرتونمربوط باشه هفکر کردم اما بعد از اینکه خونه تونو دیدم ،به نظرم احتمال این هم وجود داره
که مشکل از خونه تون باشه.
نجفی – یعنی باید این خونه رو عوض کنیم؟
 نه لزوما...من باید اول پسرتونو ببینم تا دقیق نظر بدم.هفقط یه سوال ،غیر از پسرتون بقیهتوی خونه مشکل خاصی ندارن؟ چیزی که شبیه به مشکل پسرتون باشه؟
نجفی – نه  ،هفقط گاهی اوقات از همین صداهایی که شنیدین  ،از اتاق ها می شنویم.البته
بیشتر شب ها...
 یعنی این اولین باری بود که توی روز از این صداها می شنوید؟نجفی – بله ،هفکر می کنم...
 خب...مهم نیست.میشه پسرتونو ببینم؟نجفی – بله حتما ،بفرمائید...
هر دو از جامون بلند شدیم و رهفتیم سمت راهرویی که چند تا در توش بود.آقای نجفی به
یکی از درها اشاره کرد.
 ناراحت نمیشه اگه برم داخل؟نجفی – نه ،بفرمائید...
انتظار داشتم بره و به پسرش اطلع بده که می خوام وارد اتاقش بشم ،تا حداقل معذب
نباشه.اما وقتی دیدم عین خیالش هم نیست منم کوتاه اومدم.چند تا ضربه به در زدم و وارد
اتاق شدم.چراغ خاموش بود اما اتاق یه پنجره ی خیلی بزرگ با پرده های توری داشت و
چون هوا هنوز گرگ و میش بود با اون نور کم هم می تونستم ببینم.
دیدم که پسره کنار پنجره نشسته و به دیوار تکیه داده.سلم کردم اما توجهی نکرد...انگار
اصل نشنید.جلو رهفتم و با هفاصله ی کمی کنارش نشستم.چند ثانیه سکوت برقرار شد.پرده رو
کمی کنار زده بود و به بیرون نگاه می کرد.یه لحظه هم چشم از حیاط برنمی داشت.با دقت
سمتی که بهش خیره شده بود نگاه کردم اما کسی اونجا نبود...یا لاقل من نمی دیدم!
چند لحظه بعد سکوت رو شکستم و گفتم  ":می خوای با هم حرف بزنیم؟!"...اما جوابی نداد
و دوباره گفتم  :من می تونم بهت کمک کنم...کاهفیه بهم بگی چه مشکلی داری.
باز هم جوابی نداد...انگار هفقط جسمش توی اتاق بود و اصل صدای منو نمی شنید.همین
لحظه صدای باز شدن درو شنیدم.هفکر کردم شاید آقای نجفی باشه که اومده داخل.سرمو به
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سمت در چرخوندم و در کمال تعجب دیدم در بسته ست! احساس می کردم یه نفر توی اتاق
هست که داره به ما نگاه می کنه.در وهله ی اول سعی کردم نترسم چون می دونستم بعضی
از شیاطین از ترس تغذیه می کنن و در عین حال نمی دونستم با چی طرهفم!
جای نشستنم رو تغییر دادم و این بار روی به روی هفرزان نشستم.باز هم نگاهش به بیرون
بود.به چهره ش نگاه کردم...یکی از خوشگل ترین پسرهایی بود که توی عمرم دیده
بودم.صورتش از همه نظر بی نقص بود.ناراحت به نظر می رسید اما به هیچ وجه حرهفی
نمیزد.احساس کردم حرف زدن باهاش هفایده ای نداره و به عنوان آخرین جمله گفتم  :نمی
خوای با من حرف بزنی؟
وقتی دیدم خیال نداره جوابمو بده دیگه ادامه ندادم و بلند شدم تا از اتاق بیرون بیام.دستمو
سمت دستگیره ی در دراز کردم تا بازش کنم اما قبل از تماس دست من ،در خود به خود
باز شد.کمی مکث کردم  ،یه نفس عمیق کشیدم و از اتاق بیرون اومدم.آقا و خانم نجفی پشت
در اتاق با نگرانی منتظر بودن.ازشون خواستم بریم توی پذیرایی و اونجا حرف بزنیم.
 هیچ کسی نیست که پسرتون باهاش حرف بزنه؟نجفی – نه ،عرض کردم خدمتتون...دو هفته ای هست که نه با کسی حرف می زنه  ،نه غذا
می خوره.
 متاسفانه چون حرهفی نمیزنه من نمی تونم دلیل مشکلشو بفهمم!خانم نجفی – یعنی نمی تونین کاری کنید؟!
 چرا...می تونم،اما یه کم وقت لزم دارم...حداقل تا هفردا شب.اگه حرف می زد همین النیه کاری براش می کردم.
نجفی – حدس شما چیه؟
 من به دو مورد مشکوکم...اما بهتره الن چیزی نگم.شما تا هفردا شب اقدامی نکنید ،منباهاتون تماس می گیرم.
بعد در کیفمو باز کردم و پاکت کاغذی سداب رو از توش بیرون اوردم.پاکت رو سمت خانم
نجفی گرهفتم و گفتم  :توی این پاکت حدود یه پیمانه سداب هست.اینو توی آب جوش ،مثل
چایی مدم کنید و بهش بدین بخوره.
خانم نجفی – آخه هیچی نمی خوره! چجوری بهش بدیم؟
 به زور بریزین تو دهنش.با این حرهفم هر دوشون جا خوردن...به نظر خودم زیاد هم تعجب آور نبود!...
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نجفی – یعنی چجوری؟!
 نمی دونم ،هر جور که خودتون صلح می دونید...می تونید دستاشو محکم بگیرید و یکیدیگه هم اینو به زور بریزه توی دهنش.به هر حال باید به خوردش بدین...هفقط حواستون باشه
بیشتر از یه هفنجون بهش ندید چون هفشارشو می ندازه.
آقای نجفی منو تا مدم در همراهی کرد و منم دوباره براش همه چیزو در مورد سداب توضیح
دادم.خیلی اصرار کرد که منو تا خونه برسونه اما من احمق قبول نکردم! نمی دونم چرا اون
لحظه شکسته نفسی م گل کرده بود! رسیدم سر خیابون و یادم اهفتاد که دو زار پول ته جیبم
نیست.کلی به خودم لعنت هفرستادم...
دست کردم توی جیب های شلوارم دیدم خبری نیست.به جیب های مکتم دست کشیدم و متوجه
یه چیز کاغذی شدم.دستمو توی جیب کتم بردم و دیدم دو تا ده هزارتومنی توی جیبمه.اولش
کلی تعجب کردم اما هفورا هفهمیدم کار مسعود .احتمال اون لحظه که کتمو انداختم روی مبل
اینو گذاشته توی جیبم...خیلی بامرامه. ...
وقتی وارد کوچه شدم هوا کامل تاریک شده بود.هنوز به خونه ی خودم نرسیده بودم که دیدم
در ویلی همسایه بازه...هیچ وقت درشو باز ندیده بودم چون خیلی وقت بود صاحبش اینجا
زندگی نمی کرد* *).همون ویلیی که کلیدش دست اسدی بود – هیچ کسان  (1چند لحظه
مکث کردم و به داخلش نگاهی انداختم.ویلی خیلی بزرگ و شیکی بود و بیشتر چراغ هاش
هم روشن گذاشته بودن.حدس زدم که صاحبش برگشته.دوباره به راهم ادامه دادمو و رسیدم
جلوی در .کلیدو از کیفم بیرون اوردم و وارد خونه شدم.کلید چراغ تراس بغل در بود.چراغو
روشن کردم و هنوز دو سه قدم از در ورودی دور نشده بودم که یه نفر چند ضربه به در زد.
برگشتم سمت در و بازش کردم.دیدم یه دختر پونزده شونزده ساله پشت در و هفورا بهم
سلم کرد.انقدر هم سریع کلمه ی "سلم" رو ادا کرد که یه لحظه نفهمیدم چی گفت...منم که
گیـــج!بعد چند ثانیه تازه دو زاریم جا اهفتاد و جوابشو دادم.در حالی که سعی می کرد داخل
حیاط رو نگاه کنه گفت  :ببخشید ،من دختر همسایه بغلی تونم...تازه اومدیم.گربه م از دیوار
پرید توی حیاط شما...میشه بیام بگیرمش؟
جوابی ندادم.هفقط از جلوی در کنار رهفتم و با دست به داخل اشاره کردم.اونم سریع اومد تو و
شروع به گشتن حیاط کرد.توی کوچه جلوی در وایسادم تا کارش تموم بشه و بیاد
بیرون.همین لحظه یه خانمی از اون ویل بیرون اومد و با صدای بلند گفت " :یگانه".وقتی

22
goldjar.blogfa.com

جوابی نیومد هی پشت سر هم صدا می کرد...توی هر ثانیه پنج بار می گفت یگانه! قشنگ
داشت می رهفت روی اعصابم.
بلند گفتم  :خانوم! دخترتون اینجاست...داره دنبال گربه ش می گرده.
خدا رو شکر دیگه از جیغ و داد دست کشید و ازم تشکر کرد.البته خودمم از خودم تشکر
کردم که همه رو از شر اون صدای مهیب نجات دادم!
ده دقیقه دم در منتظر موندم ،دیگه داشتم از پا میفتادم بس که خسته بودم.از ساعت هفت صبح
بیدار بودم و یه عالمه دغدغه ی هفکری و کاری داشتم.
خلصه این دخترخانم منو کلی معطل خودش کرد تا اینکه بلخره با یه گربه ی زرد بی
ریخت توی بغلش برگشت.دوست داشتم بزنم گربه رو لت و پار کنم!
یگانه – ببخشید آقا ،مرسی.
 خواهش می کنم.می خواستم درو ببندم که گفت  :ببخشید!
دوباره درو باز کردم...
یگانه – شما تنها زندگی می کنید؟!
 بله  ،با اجازه تون.یگانه – آخه از خونه تون صدای حرف زدن میومد! انگار دو نفر داشتن با هم جر و بحث
می کرد. ...
 بعضی وقتا دوستام میان اینجا...کلید خونه رو دارن.خداهفظ.قبل از اینکه درو ببندم باز هم توی حیاط رو نگاه کرد.عجب هفضولی بود! ولی در کل یه کم
نگرانم کرد...باید توی همه ی اتاق ها دعا بذارم تا چنین اتفاقایی پیش نیاد.با اینکه خودم جن
گیر شدم اما باز هم نمی تونم جلوی ترسمو بگیرم.چون مجید می گفت خیلی کم پیش میاد که
جن ها خودشونو به آدم ها نشون بدن...مگر اینکه دلیل مهمی داشته باشن.
رهفتم توی اتاق و لباس هامو عوض کردم.آبی به دست و صورتم زدم و رهفتم سر وقت غذایی
که مسعود برام گذاشته بود.تمام مدت هفکرم درگیر مشکل اون پسره ،هفرزان بود.هفقط بیست
درصد احتمال می دادم که مشکل از خونه شون باشه چون اگه اینجوری بود ،حتما بقیه ی
اعضای خانواده هم آسیب می دیدن.
بعد از غذا کمی استراحت کردم...ساعت نزدیک ده شب بود که تصمیم گرهفتم از بین
دعاهایی که مهراب بهم داده بود ،چند تا رو برای مداوای هفرزان جدا کنم تا بعدا تصمیم بگیرم

23
goldjar.blogfa.com

که کدوم می تونه مشکلشو حل کنه.دهفترچه ی یادداشتم رو ورق زدم و روی سه چهار تا دعا
علمت گذاشتم.
همش توی ذهنم ماجرا رو مرور می کردم اما به راه حل نمی رسیدم...کلهفه شده بودم.تمام
جزئیاتو روی کاغذ نوشتم و چندین بار مرورش کردم ولی بی هفایده بود...هیچی به ذهنم نمی
رسید.تنها راه حلش این بود که خود هفرزان بهم بگه چه اتفاقی براش میفته که اونم متأسفانه
زبونش بند اومده بود! معلوم نبود چه بلیی سرش اورده بودن که مات و مبهوت شده بود...
برای اینکه ذهنم آروم بگیره و از اون آشفتگی بیرون بیاد رهفتم توی آشپزخونه و وضو
گرهفتم.برگشتم توی اتاق و قرآن رو از داخل کمد بیرون اوردم.مهراب همچین مشکلتی رو
پیش بینی کرده بود و برای همین یه سری دعا برای این جور مواقع بهم داده بود که منم لی
قرآن گذاشته بودمشون.قرآن رو برداشتم و رهفتم توی پذیرایی کنار دیوار نشستم.قبل از اینکه
قرآن رو باز کنم گفتم  :خدایا منو به خاطر تمام غلط هایی که کردم ببخش.
بسم ال گفتم و قرآن رو باز کردم.باید قبل از خوندن اون دعای مخصوص سوره های حمد و
هفلق و ناس رو می خوندم.این سوره ها رو به امید اینکه خدا یه در خیری به روم باز کنه و
بتونم راه حل این موضوع رو پیدا کنم خوندم.بعد شروع کردم به خوندن اون دعا...
دعا حدودا سه چهار برگ بود...هنوز اوایل خودنش بودم که متوجه صدای ضعیفی در
اطراهفم شدم.مثل صدای حرف زدن بود...توجهی نکردم و همچنان به خوندن ادامه دادم.دعا
رو به صورت زمزمه می خوندم و حواسم به دور و ورم بود.
یهو از گوشه ی چشم متوجه یه حرکت توی اتاق شدم.سرمو بال اوردم و دیدم سه نفر که
انگار پارچه ی سفید نازکی روی خودشون انداخته بودن ،دارن به آرومی از سقف پایین
میان...خوشبختانه قد و قامتشون به اندازه ی عروسک بود و خیلی کوچیک به نظر می
رسیدن.آروم آروم پایین اومدن و اون سمت اتاق رو به روی من قرار گرهفتن.انگار داشتن با
همدیگه پچ پچ می کردن...من بقدری ترسیده بودم که خشکم زده بود و نمی تونستم
کوچکترین حرکتی کنم...هفقط عرق سرد بود که از سر و صورتم پایین می ریخت.متوجه
حرهفاشون نمی شدم تا اینکه یکی شون با صدای ضعیف و زیری به اون یکی گفت  :این پسر
داره چی کار می کنه؟
یکی دیگه از اون اهفراد در جوابش گفت  :می خواد با این دعاها جنیان رو هل ک کنه.
بعد اون کسی که سوال پرسیده بود گفت  :به خدا قسم اگه به این کار ادامه بده هفقط خودش رو
به کشتن میده.
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لحظه ای بعد اون سه نفر دیگه توی اتاق نبودن.از دعا خوندن دست کشیدم و با بدبختی
خودمو به آشپزخونه رسوندم.انقدر با عجله رهفتم که نفهمیدم چجوری اون راه رو طی کردم.یه
لیوان برداشتم و گرهفتم زیر شیر آب...می خواستم آب بخورم بلکم حالم بهتر بشه اما لیوان آب
جوری تو دستم می لرزید که هی از این ور اون ورش آب می ریخت.
سعی کردم آروم باشم...روی زمین نشستم و کمی آب خوردم.نمی دونستم حرهفاشونو جدی
بگیرم یا نه! اما به نظر میومد یه تهدید جدی باشه.می ترسیدم برگردم توی اتاق ها و با
موجود عجیب غریبی رو به رو بشم.اما چاره ای نبود...باید حتما می رهفتم.می خواستم به
مجید یا مهراب زنگ بزنم و قضیه رو براشون بگم.
از آشپزخونه بیرون اومدم و پریدم توی اتاق خواب که نزدیک ترین اتاق بهم بود.موبایلمو از
جیب کتم بیرون اوردم و شماره ی مجید رو گرهفتم.همین که جواب داد هفورا رهفتم سر اصل
مطلب و جریانو براش تعریف کردم. ...
 نظرت چیه ؟ اینو باید جدی بگیرم؟مجید – هفکر نمی کنم.
 یعنی چی؟مجید – خودت که می دونی ،ما هم بارها گفتیم.جن ها خیلی دروغگو اند...اصل نمیشه به
حرهفاشون اعتماد کرد.به نظر من تو هم اعتنا نکن.
 تو رو خدا یه جوری منو مطمئن کن!...احساس می کنم دارم جا می زنم.مجید – یه ذره به اعصابت مسلط باش...ببین ،اگه ازت نمی ترسیدن حتما بهت حمله می
کردن ،کتکت می زدن یا چه می دونم!...خودت که تجربه شو داری.بهت اطمینان میدم ازت
ترسیدن.اینجوری خواستن منصرهفت کنن ولی تو نباید جا بزنی.الن هم سعی کن نترسی چون
هفقط وضعیت خودتو بدتر می کنی.
 باشه ،هفهمیدم...سعی می کنم.مجید – یادت نره ،جا نزن .برای هر کسی اولش از این چیزا پیش میاد.تازه تو خوش شانس
بودی...مهراب همیشه درگیری هفیزیکی داشت.
 ممنون که باهام حرف زدی...حس می کنم بهتر شدم.مجید – خواهش می کنم.مواظب خودت باش.هفعل...
 -خداهفظ.
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حوالی یک ظهر بود.دست از کار کشیده بودیم و داشتیم استراحت می کردیم.سورن یه ظرف
غذا با خودش اورده بود.خلصه همه چیز به کام من شد و دیگه لزم نبود از بیرون چیزی
بگیرم...اما مشکل این بود که ابله بشقاب با خودش نیورده بود و هر دو داشتیم توی قابلمه
غذا می خوردیم...
سورن – دیشب همش خواب های دری وری می دیدم...باور کن روحم صد جا رهفت! ولی
هفقط دو سه تاشو یادم مونده.برام تعبیرش کن ،زودباش.
 خفه شو دارم غذا می خورم.سورن – بهراد موبایلتو دربیار وگرنه یه تف می ندازم وسطش که دیگه نتونی بخوری!
 حقا که خیلی خری...حال بنال ببینم چی خوابی دیدی.موبایلمو برداشتم و کتاب تعبیر خواب رو باز کردم...
سورن – اولش خواب دیدم که توی روستای پدربزرگم ایم...همه مون بودیم.
 همه مون؟ یعنی منم بودم؟سورن – نه یعنی خانوادگی همه جمع بودیم.داشتم می گفتم  ،بعد توی حیاط شون یه اسب
روی زمین اهفتاده بود که بدنش زخمی شده بود.ببین تعبیرش چی میشه؟
هفورا توی هفهرست خواب اسب زخمی رو پیدا کردم...
 نوشته » دیدن اسب زخمی نشانه ی آن است که دوستان به دردسر خواهند اهفتاد«....خـــا ک بر سرت!
سورن – ای بابا. ...چی کار کنم دیگه خواب که دست خودم نیست!
 خب بقیه شو بگو ،دیگه چه خوابی برامون دیدی؟سورن – دیگه اینکه...آهان ،بعد خواب دیدم که سر یه پشت بومم.انگار اصل توی یه شهر
دیگه بودیم...بعد یهو پشت بوم هفرو ریخت.اما من پریدم روی پشت بوم همسایه و در رهفتم.
 نوشته » اگر خواب ببینید بام خانه ای در حال هفرو ریختن است ،علمت آن است که بامصیبتی ناگهانی مواجه خواهید شد « .بسه دیگه ،مرده شور اون خواب هاتو ببره.
سورن – هفکر کنم تعبیر خوابت مشکل داره!
 خفه شو این بهترین تعبیر خواب دنیاست  ،مشکل از خواب های خودته.النم علی الحسابیه چیزی صدقه بده تا بیچارمون نکردی!
سورن با بی خیالی گفت  :باشه باشه. ...
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 سورن  ،بعضی وقتا تو اعصاب خردکن ترین آدمی میشی که می شناسم! راستی گفتی اینغذا رو خودت درست کردی؟
سورن – نـــه  ...مامانم.این روزا خیلی در صدد منو خر کنه.
 چرا؟سورن – گیر داده منو بفرسته خونه ی بخت.
 تو هم که بدت نمیاد.سورن – اتفاقا اصل دوست ندارم.مگه سامان زن گرهفت چه گلی به سر خودش و ما زد؟
 راستی سامان نزایید؟سورن خندید و گفت  :اوووو  ،پارسال زایید.
 یعنی الن یه سال که عمو شدی؟سورن – آره ولی نمی ذارن برادرزاده مو بغل کنم.
 با شناختی که ازت دارم  ،به نظرم کار درستی می کنن.حال دختره یا پسر؟سورن – پسر.
هیچ وقت به سورن نگفته بودم که چقدر از داداشش متنفرم! در عین حال مطمئنم اونم از من
بدش میاد...اصل شبیه سورن نیست ،هیچ رقمه.هر وقت هم منو می بینه یه نگاه چپی بهم می
ندازه ...کل خیلی تفلون .
کم کم هوا داشت رو به تاریکی می رهفت.توی اتاق نشسته بودم و هی اوراد و دعاهامو بال و
پایین می کردم اما تا اون لحظه به هیچ نتیجه ای نرسیده بودم! دو راه داشتم...یکی اینکه برم
پیش نجفی و بگم آقا من کم اوردم و نمی تونم مشکلتو حل کنم ،یا با حدس و گمان پیش برم و
یه دعا بهش بدم.بیشتر تو هفکر راه دوم بودم که یه پولی هم به جیب بزنم ،ولی می ترسیدم
پسره رو سر به نیست کنم! اونوقت با یه عمر عذاب وجدان چه کنم؟!
آخرش با خودم گفتم گور پدر یه لقمه نون! میرم اونجا و میگم نمی تونم براتون کاری
کنم. ...هفوقش مهراب یا مجید مشکلشو حل می کنن دیگه.
حال این وسط سورن هم اومده بود پیش من...روم نمیشد بهش بگم بیا برو خونه ی خودت،
من جایی کار دارم.حوصله ی شام درست کردن هم نداشتم...در واقع برام اعصابی نمونده
بود که هفکر این چیزا باشم.
تصمیم گرهفتم اول با نجفی یه تماس بگیرم و باهاش هماهنگ کنم که دارم میرم اونجا.گوشی
رو برداشتم و شمارشو گرهفتم...
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نجفی – بله ؟
 سلم آقای نجفی ،حالتون خوبه؟نجفی – بله ،شما خوبین؟
 مرسی ،منو شناختین؟نجفی – بله بله ...
 حال پسرتون بهتر شده؟ اون جوشونده رو بهش دادین؟نجفی – جوشونده رو بهش دادیم ،اتفاقا چند کلمه هم حرف زد.
 جدی ؟ چی گفت ؟نجفی – بیشتر از خوردن ممانعت می کرد.با التماس به ما می گفت که نمی خوره.باور
بفرمایین به زور بهش خروندیم!
 همین هم جای امیدواری داره...البته سداب زیاد هم بدمزه نیست ،نمی دونم چرا دوستنداشته بخوره!
نجفی – می گفت وضعیتو بدتر می کنه.
 که اینطور ...هفکر نمی کنم تنهایی به این نتیجه رسیده باشه...نجفی – منظورتون چیه؟
 هیچی...میشه من امشب هفرزان رو ببینم؟نجفی – بله حتما.
 پس من یک ساعت دیگه مزاحمت شون میشم.نجفی – منتظرتون هستیم.
 هفعل  ،خداهفظ...نجفی – خداهفظ.
احساس کردم حال که سداب  ،هفرزانو به حرف اورده  ،منم می تونم وادارش کنم چیزی بگه.
سریع با کاغذ یه پاکت کوچیک درست کردم و دو قاشق سداب توش ریختم.چند تا دعا هم که
هفکر می کردم شاید به دردم بخورن رو توی کیفم گذاشتم.قصد داشتم اول برای سورن یه
چیزی درست کنم ،بعد راهی خونه ی نجفی بشم.
خیلی وقت بود توی اتاق نشسته بودم و سورن رو تنها گذاشته بودم.قبل از اینکه برای آماده
کردن شام دست به کار بشم رهفتم تا به سورن یه سر بزنم.کنار ورودی پذیرایی ایستادم و دیدم
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تلویزیون روشن و سورن هم رو به روش نشسته اما انگار اصل حواسش به تلویزیون
نبود...حتی متوجه من هم نشد.تا اینکه صداش کردم و تازه از هفکر بیرون اومد...
روی زمین نشستم و گفتم  :واسه شام چی درست کنم؟
یه نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت و گفت  :مگه چیزی هم داری؟!
 آره بابا  ،هنوز به پیسی نخوردم.سورن – نه...چیزی نمی خورم.
 مطمئنی؟سورن – آره  ،گشنم نیست.
 خیلی خب. ...من الن باید برم پیش اون یارویی که مهراب بهم معرهفی کرده بود ،ولی زودبرمی گردم.
سورن – باشه  ،برو.من اینجا هستم...
بلند شدم تا آماده بشم  ،قبل از اینکه برم گفتم  :مطمئنی چیزی نمی خوری؟!
سورن اعصابش از دستم خرد شد ،با لحنی جدی گفت  :اگه گشنم شد خودم میرم یه چیزی
می خورم.
 باشه. ...سورن – داری میری سوییچ ماشین هم ببر.الن تاکسی گیرت نمیاد.
 خودت لزمش نداری؟سورن – نه  ،ببرش.
وقتی به خونه ی نجفی رسیدم هوا کامل تاریک شده بود.ماشین سورن رو جلوی در پار ک
کردم و زنگ زدم.طولی نکشید که نجفی اومد و درو باز کرد.بعد از سلم و احوالپرسی گفت
 :چقدر خوب شد که اومدین!
 چیزی شده؟نجفی با ناراحتی گفت  :وال چی بگم...بعد از اینکه تلفنی با شما حرف زدم ،یهو از اتاق،
صدای آه و ناله ی پسرم بلند شد.من و همسرم هفورا خودمونو به اتاقش رسوندیم و دیدم بینی
ش رو محکم گرهفته و دستاش خونی .مثل این که یه نفر زده بود توی صورتش.اما خوشبختانه
دماغش نشکسته.
 نگفت کار کی بوده؟ منظورم اینه که در مورد اون موجود حرهفی نزد؟نجفی – نه. ...
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 الن حالش چطوره؟نجفی – خوبه...خوابیده.
 غیر از سداب چیز دیگه ای هم خورده؟نجفی – هفکر نمی کنم...شما تونستین بفهمین قضیه از چه قراره؟
 دو سه تا احتمال وجود داره اما پسرتون باید حرف بزنه تا من بتونم قطعا نظر بدم.الن هماومدم اینجا تا ببینم می تونم وادارش کنم یا نه.
با هم وارد خونه شدیم.خانم نجفی به استقبال مون اومد اما مشخص بود که اونم حال خوشی
نداره.سعی می کرد لبخند بزنه ولی بی هفایده بود...نمی تونست ناراحتی ش رو پنهان کنه.
وقتی نشستیم پاکت سداب رو از کیفم بیرون اوردم و گفتم  :بهتره قبل از اینکه برم سراغ
پسرتون ،یه جوشونده ی دیگه براش درست کنیم.
خانم نجفی  -بدین من براش درست می کنم.
پاکت رو بهش دادم و گفتم  :لطف کنید این بار نصفشو بجوشونین.بعدم اگه میشه یه عاشق
عسل هم توش بریزین ،اینجوری واسش بهتره.
بعد از اینکه خانم نجفی به آشپزخونه رهفت از آقای نجفی پرسیدم  :من یادم رهفت در مورد
اخلق پسرتون سوال کنم؛ هفرزان نماز می خونه؟
نجفی – بله ،تا جایی که من می دونم...از بین بچه هام هفقط هفرزان که به تکالیفش پایبنده.
با این حرهفش به هفکر هفرو رهفتم...حتما بین این قضایا یه رابطه ای هست.
 ببخشید  ،میشه من برم توی اتاقش؟نجفی – حتما...
 وقتی اون جوشونده آماده شد لطف کنید منو صدا کنید.نجفی – بله  ،چشم.
بلند شدم و به سمت اتاق هفرزان رهفتم.اتاق با چراغ مطالعه ی کوچیکی که روی میز گذاشته
بودن ،کمی روشن شده بود.هفرزان هم خواب بود...اون لحظه نخواستم بیدارش کنم برای همین
چراغ اتاقو روشن نکردم.
می دونستم اگه خود هفرزان یه سرنخ بهم بده می تونم مشکلشو حل کنم.امیدوار بودم این بار
سداب به حرهفش بیاره و مجبورش کنه چیزی بگه.
جلو رهفتم و خیلی آروم ،جوری که بیدار نشه کنارش نشستم.صورت و اطراف چشماش در
اثر ضربه کبود شده بود.
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توی اون چند ثانیه ای که کنارش نشسته بودم مدام همه چیزو مرور می کردم ولی بی هفایده
بود.دیگه داشتم کلهفه می شدم! مونده بودم چرا باید نادرترین پدیده ی جن زدگی به پست من
می خورد؟!
برای اینکه هفکرم آزاد بشه و یه بادی هم به کله م بخوره ،رهفتم روی تراس ...هوا کمی سرد
بود و بارون نرمی هم میومد اما من حسابی داغ کرده بودم.کم مونده بود از کله م دود بلند
شه.روی تراس نشستم و یه نخ سیگار روشن کردم.
دو سه دقیقه رو با پک زدن به سیگار در آرامش گذروندم.نیاز داشتم که دومی رو هم روشن
کنم...حس می کردم حالمو بهتر می کنه.پاکت سیگارمو از جیبم بیرون اوردم.همین که
خواستم با هفند ک روشنش کنم یه صدا از پشت سر توجه مو جلب کرد.تا اومدم به خودم بجنبم
تماس دستی رو روی  ،شونه م حس کردم.
نیم نگاهی به پشتم انداختم و دیدیم هفرزان که از اتاق بیرون اومده و حال دقیقا پشت سر من
نشسته.ثانیه ای بعد هر دو دستشو روی چشمای من گذاشت ،بدون اینکه چیزی بگه یا مهلت
بشه من حرهفی بزنم...دست هاش شدیدا سرد بودن جوری که سردی شون داشت چشمامو
اذیت می کرد.
همون لحظه که دست هاش روی چشم های من بود  ،یه تصویر توی ذهنم نقش بست.ثانیه ی
اول تصویر خیلی گنگ و تیره بود...مثل یه عکس سیاه و سفید قدیمی.اما کمی که گذشت دیدم
اون تصویر داره هر لحظه واقعی تر میشه.انقدر که خودمو توی اون هفضا حس می کردم.
جلوی خودم منظره ای از غروب یه دشت رو می دیدم...دقیقا رو به روی من خورشید در
حال غروب کردن بود.باد ملیمی می وزید و علف های دشت رو به حرکت درمی
اورد...در هفاصله ی خیلی دور انگار یه نفر در حال دویدن بود.با اینکه از من هفاصله ی
زیادی داشت اما مشخص بود که هیکل درشتی داره.
همین لحظه بود که هفرزان دستاشو از روی چشمای من برداشت و اون تصویر در یک لحظه
ناپدید شد.
من همچنان مات و مبهوت بودم...نمی دونستم هفرزان چجوری تونسته بود اون منظره رو بهم
نشون بده اما هر چی که بود ،می خواست بهم یه چیزی رو بفهمونه که از گفتنش
عاجزه.حسابی گیج شده بودم...سعی کردم تمرکز کنم.هفرزان هنوز پشت سرم بود.
یهو حس کردم یه جرقه توی ذهنم زده شد.تازه منظور هفرزان رو هفهمیده بودم.در یک لحظه
تمام تیکه های اون پازل سر جای خودشون قرار گرهفتن و مطمئن بودم که می دونم مشکل
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هفرزان چیه.باید قضیه رو هر چه زودتر به پدر و مادرش می گفتم.می دونستم راه حل
مشکلش چیه.
دستشو گرهفتم و با خودم به اتاق بردمش.همین که وارد اتاق شدیم خودش یه گوشه نشست اما
باز هم چیزی نمی گفت.چراغو روشن کردم و بهش گفتم  :همین جا باش ،من خیلی زود
برمی گردم.
هفورا از اتاق بیرون اومدم و درش هم باز گذاشتم.انقدر خوشحال بودم و عجله داشتم که
نزدیک بود زمین بخورم.آقا و خانم نجفی هر دو توی پذیرایی بودن و با تعجب داشتن به من
نگاه می کردن...
نجفی – چیزی شده؟!!
جلو رهفتم و ازشون خواستم بشینن.بعد از اینکه همه مون نشستیم گفتم  :هفهمیدم مشکل پسرتون
چیه.نمی دونم چرا تا حال نفهمیدم بودم...خیلی واضح بود.از دیشب با دیدن چهره ش باید می
هفهمیدم...می بینید چقدر خنگم؟!
نجفی – من متوجه نمیشم! بلخره قضیه چیه؟
 ببنید  ،یه سری از جن ها هستن که به طرز خاصی از آدم ها انرژی می گیرن.به اینصورت که موقع خواب یا گاهی اوقات هم بیداری خودشونو به سینه اون شخص می
چسبونن...مثل بختک و خلصه از این کار لذت می برن و درعین حال قوی تر میشن.
نجفی – یعنی به نظر شما این موجود داره انرژی پسر منو برای خودش می گیره؟
 بله  ،هفکر می کنم.نجفی – پس اون هر روز قوی تر میشه و هفرزان ضعیف تر تا جایی که...
 نه نه...هفکر نمی کنم قصد این جن  ،کشتن هفرزان باشه.به نظر من یه رابطه ی عاشقانه ییک طرهفه با پسرتون برقرار کرده.
خانم نجفی – از کجا می دونید؟
 چون این جن یه زن.با تموم شدن جمله م آقا و خانم نجفی حسابی به هم ریختن.خانم نجفی که دیگه طاقت نیورد و
اشک هاش سرازیر شد اما آقای نجفی پشت سر هم می گفت  :نه نه...امکان نداره.
بعد با حالتی عصبانی رو به من گفت  :شما از کجا مطمئنید؟ یه لحظه رهفتین توی اتاق و همه
ی این قضایا رو کشف کردین!
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 چرا شما انقدر عصبی شدین؟ این چیزی نبود که من یهو توی تخیلم بسازم و تحویل شمابدم.پسر شما خوش قیاهفه ست...به گفته ی خودتون نماز و روزه ش هم به جاست و شب ها
هم حالت هایی مثل بختک سراغش میاد...در ضمن الن که توی اتاقش بودم بهم گفت که مدام
یه منظره شبیه به یه دشت می بینه.این دقیقا همون جایی که این نوع جن توش زندگی می
کنه )....عمدا نگفتم که هفرزان اون تصویرو بهم نشون داده.می دونستم باور نمی کنن(
خانم نجفی با نگرانی گفت  :به نظرتون میشه براش کاری کرد؟ شما راه حل شو می دونید؟!
 بله  ،میشه کاری کرد.البته اگه شما بخواین.نجفی دستی به صورتش کشید و گفت  :باشه  ،چاره ای نیست...هر کاری لزمه بکن.
رو به خانم نجفی گفتم  :اون سدابی که بهتون دادم  ،نصفش رو دم کردین ؟
خانم نجفی – بله  ،الن میارمش.
از جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رهفت که گفتم  :نه  ،اونو هفراموش کنید.نصف دیگه ش
رو توی یه ظرف آب سرد بریزین و یه قاشق سرکه هم بهش اضاهفه کنید.
نجفی – ببخشید  ،این جن کاهفره؟
 نه  ،هفکر نمی کنم.نجفی – می خواین باهاش چی کار کنید؟
 من واقعا دوست ندارم هیچ موجودی رو بمکشم ولی هفکر کنم این بار مجبورم.تا این جمله م تموم شد در اتاق هفرزان با شدت به هم کوبید و از اتاق صدای داد و هفریاد
هفرزان بلند شد.
من و آقای نجفی مثل هفشنگ از جامون بلند شدیم.خانم نجفی سراسیمه از آشپزخونه بیرون
اومد که بهش گفتم  :شما برین چیزی که گفتمو درست کنید.
سریع رهفتم سمت اتاق هفرزان.صدای هفریاد کمک خواستنش همچنان شنیده میشد.در اتاق رو
باز کردم و واردش شدم اما همین که آقای نجفی خواست وارد بشه در با شتاب بسته
شد.هفرزان روی زمین اهفتاده بود و داشت از یه شخص نامرئی کتک می خورد.حسابی ترسیده
بودم اما باید یه کاری می کردم.
آقای نجفی سعی داشت درو باز کنه که در یک آن کمد گوشه ی اتاق با سرعت به طرف من
پرتاب شد و جلوی در قرار گرهفت...اگه جاخالی نداده بودم حتما له می شدم!

33
goldjar.blogfa.com

نور چراغ مطالعه ی روی میز کاهفی نبود  ،خواستم چراغ اتاقو روشن کنم اما همین که
دستمو سمت کلید برق بردم انگار یه نفر پامو کشید و با صورت زمین خوردم.انقدر سریع
اتفاق اهفتاد که برای یه لحظه دردش رو احساس نکردم.
همین لحظه صدای داد و هفریاد هفرزان قطع شد.نمی دونستم چه اتفاقی اهفتاده بود که هفرزان
دیگه چیزی نمی گفت  ...به زور از جام بلند شدم و سعی کردم بشینم.هفرزان وسط اتاق بود و
از درد به خودش می پیچید.اما این آرامش چند ثانیه بیشتر مدووم نیورد...
کمی جلوتر از خودم ،روی دیواری که کنارش نشسته بودم متوجه سایه ی بزرگی شدم که
هیچ جسمی نداشت و مستقیم به طرف من میومد.سایه هیچ شباهتی به سایه ی یه آدم
نداشت...اما مشخص بود که جسم اون سایه هیکل درشتی داره و می تونه کارمو بسازه.
باید یه جوری از شرش خلص می شدم  ،برای همین اولین دعایی که به ذهنم رسید و زیر
لب زمزمه کردم ؛ سبحان م اللذی جعمل هفی السماء نجوما رجوما للشیاطین...
تا به کلمه ی شیاطین رسیدم دیگه از اون سایه خبری نبود.زود خودمو به هفرزان
رسوندم...شکمشو محکم گرهفته بود و از درد به خودش می پیچید.آقای نجفی هم داشت تلش
می کرد تا در اتاقو باز کنه و مدام به در ضربه می زد ولی چند ثانیه بعد دیگه صدایی از
پشت در شنیده نشد.
باید یه جوری از اتاق بیرون می رهفتم و البته هفرزان هم با خودم می بردم چون مطمئن بودم
اون جن سعی می کنه هفرزانو با خودش ببره.اصل دوست نداشتم این اتفاق براش بیفته وگرنه
ممکن بود دیگه نتونیم پیداش کنیم.
چند لحظه گذشت که شنیدم یه نفر داره به پنجره ضربه می زنه.آقای نجفی بود...صدام زد و
منم هفورا رهفتم تا در تراس رو براش باز کنم.وقتی وارد اتاق شد دیدم رنگش مثل گچ شده.با
وحشت و نگرانی ازم پرسید  :چی شده ؟!
وقتی وضعیت هفرزان و حالت اتاقو دید کل سوالشو هفراموش کرد و رهفت سمت
هفرزان.هفرصت خوبی بود تا خودمو به آشپزخونه برسونم.رهفتم پیشش و گفتم  :آقای نجفی ،
من باید برم توی آشپزخونه و سداب و سرکه رو بیارم.شما همین جا پیش هفرزان بمون.
نجفی – باشه...می خواین خودم برم؟
 نه  ،ممکنه اتفاقی بیفته.نجفی – چه اتفاقی ؟
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 مهم نیست...شما هفقط اینجا پیش هفرزان بمونید.اگه یه وقت خواست هفرزانو با خودش ببرهمنو صدا کنید.
نجفی – ببره؟!!
 آره...احتمالش هست.نجفی کمی هفکر کرد و گفت  :نمیشه شما اینجا بمونی و من برم آشپزخونه؟
 نه...باور کنید اینجوری بهتره.وگرنه وضعیت شما هم میشه مثل پسرتون.نجفی – باشه...پس زودتر برید لطفا.
زود از روی تراس وارد اتاق کناری شدم و خودمو به پذیرایی رسوندم.هیچ کس رو اونجا
نمی دیدم...از خانم نجفی هم خبری نبود.به امید اینکه ظرف سداب و سرکه توی آشپزخونه
باشه جلو رهفتم.هنوز به آشپزخونه نرسیده بودم که برق قطع شد و خونه در تاریکی هفرو
رهفت.لحظه ی اول که برق قطع شد هیچی نمی دیدم ولی هر چی می گذشت چشمام به
تاریکی عادت می کردن تا اینکه کم کم همه چیز رو کم و بیش مثل یه سایه می دیدم.تنها
منابع نور پنجره ها بودن که اونا هم به خاطر شب و تاریکی هوا نور چندانی نداشتن.
نور خونه به اندازه ای بود که می تونستم دیوارها رو تشخیص بدم و بهشون نخورم.جلوی
پامو خوب نمی تونستم ببینم.دستمو جلوی خودم دراز کرده بودم که به چیزی نخورم.آروم
آروم داشتم جلو می رهفتم که برای چند لحظه احساس کردم یه نفر از پشت داره بهم نزدیک
میشه.سریع به عقب چرخیدم اما هیچ چیز پیدا نبود.شدیدا ترسیده بودم...برای هفرار از اون
وضعیت چاره ای جز رهفتن به آشپزخونه نداشتم...باید تمومش می کردم.
دوباره به سمت آشپزخونه چرخیدم تا به راهم ادامه بدم.آروم جلو رهفتم و وارد آشپزخونه
شدم.روی میز دستی کشیدم...دو سه تا ظرف روش بود...یکی از ظرف ها که یه لیوان بود
رو برداشتم و زیر بینی م گرهفتم...خودش بود ،بوی سرکه می داد.
خوشحال بودم از اینکه نصف راهو طی کردم.لیوانو برداشتم و به راه اهفتادم.خیلی آروم و با
احتیاط راه می رهفتم تا به چیزی نخورم و لیوان از دستم بیفته.
هیچ صدایی به غیر از صدای راه رهفتن خودم به گوش نمی رسید.همه جا تاریک بود اما
چشمام به تاریکی عادت کرده بودن.چند قدمی بیشتر از آشپزخونه دور نشده بودم که یهو رو
به روی خودم ،اون طرف پذیرایی متوجه یه سایه ی بزرگ روی دیوار شدم.با دیدنش برای
چند لحظه شو ک شدم و نتونستم راه برم.عرق سرد بود که از سر و صورتم پایین می
ریخت...کمی که دقت کردم هفهمیدم چیزی که می بینم صرهفا یه سایه نیست! انگار جسم داشت
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اما به خاطر تاریکی نمی تونستم درست ببینمش و تنها چیزی که می دیدم یه هاله ی بزرگ و
سیاه رنگ بود.
نمی دونستم باید چی کار کنم...اگه بهم حمله می کرد کارم تموم بود.نمی تونستم از کسی
کمک بخوام چون می دونستم کاری از دستشون برنمیاد و امید اونا هم به منه!
با اینکه کار سختی بود ولی سعی کردم به ترسم غلبه کنم.باید هر چه سریع تر خودمو به اتاق
می رسوندم...
تصمیم داشتم اون مساهفت رو خیلی سریع طی کنم و خودمو به اتاق برسونم.دست راستمو
روی دهانه ی لیوان گذاشتم تا سداب و سرکه بیرون نریزه...هر چند یک قطره ش کاهفی بود
اما دوست نداشتم به هیچ عنوان از دستش بدم!اون لحظه قلبا از خدا می خواستم که اون جن
بره سراغ هفرزان و خودشو بهش بچسبونه.
نفس عمیقی کشیدم و به راه اهفتادم.تمام حواسم به جلوم بود که زمین نخورم.به محض حرکتم
صدای مهیب کشیده شدن یه جسم سنگین روی زمین رو شنیدم...صدا از آشپزخونه بود.دیگه
از اون هاله ی رو به روم خبری نبود.هر آن حس می کردم یه نفر داره از پشت بهم نزدیک
میشه.همهمه ی عجیبی توی خونه به راه اهفتاده بود...مثل این بود که عده ی زیادی دارن
وسایل خونه رو جا به جا می کنن و به اطراف می کشونن.احساس می کردم اون وسایل
دارن به طرف من کشیده میشن...هر آن صداها نزدیک تر میشدن.
صدای جیغ یه زن از هفاصله ی خیلی دور شنیده میشد...انگار صدها متر با من هفاصله داشت
اما به راحتی می تونستم صداشو تشخیص بدم.انقدر سر و صداها زیاد شده بودن که صدای
گریه و جیغ خانم نجفی از اتاق بلند شد اما خوشبختانه به سرش نمیزد که از اتاق بیرون
بیاد.بلخره اون چند مترو با بدبختی طی کردم و خودمو به اتاق رسوندم.از اونجا هم
یکراست رهفتم روی تراس و هفورا پریدم توی اتاق هفرزان.
هفرزان روی دست های آقای نجفی بیهوش اهفتاده بود.آقای نجفی تا منو دید با التماس گفت  :تو
رو خدا یه کاری بکن!
اما من واقعا با دیدن وضعیت هفرزان خوشحال شدم.دقیقا همون چیزی بود که می خواستم.از
اینکه همه چیز همونطور که انتظارشو داشتم پیش می رهفت حسابی هیجان زده بودم.
خودمو به هفرزان رسوندم.هفندکمو از جیبم بیرون اوردم و روشنش کردم.با اینکه نور زیادی
نداشت اما به خاطر تاریکی بیش از حد اتاق ،نور خوبی از خودش ساطع می کرد.همین که
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آقای نجفی چشمش به لیوان اهفتاد گفت  :چجوری می خوای بهش بدی بخوره؟ این که بیهوش
!!
 قرار نیست چیزی بهش بدم بخوره.نجفی – یعنی چی؟! پس می خوای چی کار کنی؟! چرا رهفتی آشپزخونه؟!!
حس کردم نجفی داره بهم مشکو ک میشه.از لحنش میشد هفهمید...البته برام مهم نبود چون هفقط
به هفرزان هفکر می کردم.برای کارم وسیله ی مناسب نداشتم و مجبور شدم سنتی عمل
کنم.انگشتمو داخل لیوان کردم.وقتی کامل خیس شد هفورا بیرون اوردمش و یه قطره ش رو
توی بینی هفرزان چکوندم.خیلی سعی کردم با دقت این کارو انجام بدم.
همین لحظه بود که انگار یه چیزی محکم به در ورودی برخورد کرد و با صداش من و آقای
نجفی شدیدا یکه خوردیم و از جا پریدیم.بعد صدای جیغ بلندی از پذیرایی شنیده شد.آقای
نجفی با تعجب به من نگاه کرد و می خواست چیزی بپرسه که یهو هفرزان مثل کسایی که از
آب بیرون اومده باشن ،نفس عمیقی کشید و سر جاش نشست.
بعد از به هوش اومدن هفرزان هفورا برق وصل شد و خونه از تاریکی بیرون اومد.آقای نجفی
چراغ اتاقو روشن کرد و برگشت پیش هفرزان.به نظر می رسید حالش خوب باشه...هفقط نفس
نفس میزد که اونم مهم نبود و می دونستم زود خوب میشه.چند لحظه اول نمی تونست حرف
بزنه.
وقتی مطمئن شدم حالش خوبه تنهاشون گذاشتم و رهفتم روی تراس یه سیگار بکشم و هوایی
تازه کنم.از اینکه دسته گل به آب نداده بودم احساس خوبی داشتم.تا قبل از اینکه وارد کار
بشم هیچ وقت هفکر نمی کردم بتونم درست انجامش بدم.
دیگه اونجا کاری نداشتم...هفقط باید پولمو می گرهفتم و می رهفتم.برگشتم توی اتاق و گفتم :
آقای نجفی  ،من دیگه باید برم.
از جاش بلند شد و گفت  :یعنی تموم شد؟
 بله  ،ظاهرا.نجفی – میشه بریم بیرون حرف بزنیم؟
 بله.با هم از اتاق بیرون اومدیم و با هفاصله ی کمی از پنجره ی اتاق ایستادیم.
آقای نجفی آروم گفت  :به نظرتون اتفاق دیگه ای نمیفته؟!
 -نه...بهتون اطمینان میدم اون جن رهفته.
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نجفی – از کجا می دونین؟
 چون مرده.نجفی – واقعا ؟! اگه اینجوری  ،از کجا معلوم که سر و کله ی دوستاش برای انتقام پیدا
نشه؟
 من بهتون قول میدم که همچین اتفاقی نمیفته...اگر هم اهفتاد ،تشریف بیارین پیش خودم،حلش می کنم.
نجفی – خب...پس حال باید تسویه کنیم.
لحنش طوری بود که احساس کردم می خواد دبه کنه...با خودم گفتم یه پدری ازت دربیارم.با
این هفکر لبخندی زدم و گفتم  :بله دیگه...الن وقتشه.
نجفی – حال چقدر باید تقدیم کنم؟
 عرض به حضورتون که) ...کمی هفکر کردم ( ...صد تومن.برای یه لحظه چهره ش کامل تغییر کرد...ابروهاشو بال برد و با چشم های گرد کرده گفت :
صـــد تومن!!
 اووووو !...آقای نجفی نگفتم که صد میلیون...صد تا هزار تومنی.تازه هفکر می کنم جونپسرتون بیشتر از اینا می ارزه.
کمی هفکر کرد – باشه ،حق با شماست.اجازه بدین برم داخل براتون بیارم.
کمی منتظر موندم و بعد پنج شش دقیقه پول رو برام اورد...البته با کلی اخم و متخم! ولی من
خیلی خوشحال بودم و هی لبخند می زدم.کیفمو برداشتم و خیلی زود از خونه شون بیرون
اومدم.
خدا می دونه چقدر از گرهفتن اون صد هزار تومن خوشحال بودم! دلم از خوشحالی غنج می
رهفت...اصل نمی تونستم نیشمو ببندم.
خودمو به خونه رسوندم.ماشین سورن رو جلوی در پار ک کردم.داخل کیفمو گشتم اما کلید
درو پیدا نکردم.زنگ زدم تا سورن بیاد درو باز کنه...یهو متوجه شدم در ویلی همسایه
بازه.کمی عقب رهفتم و نیم نگاهی به داخلش انداختم.کسی توی حیاط شون نبود...توی کوچه
هم کلغ پر نمی زد و غیر از خودم کسی رو نمی دیدم.هفکر کردم شاید یادشون رهفته درو
ببندن ...می خواستم خودم ببندمش اما بی خیال شدم.با خودم گفتم شاید عمدا بازش گذاشتن.
همین لحظه مسعود اومد و درو باز کرد...انتظار دیدنشو نداشتم...هفکر می کردم سورن بیاد.
 -ا ! تو اینجایی؟!
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مسعود – چرند نگو! پس کجام؟
 کی اومدی ؟مسعود – یه ساعتی میشه.
 سورن رهفته ؟مسعود – نه سورن هم هست.
رهفتم داخل و مسعود داشت درو می بست که یه نفر از پشت در گفت  :ببخشید!
مسعود دوباره درو باز کرد.دیدم دختر همسایه پشت دره...برای دومین بار احساس کردم
خیلی ازش بدم میاد.
مسعود – بله ؟
یگانه – ببخشید ،گربه ی من اینجاست؟!
با اون گربه ی لعنتی ش داشت اعصابمو خرد می کرد.جلو رهفتم و کنار مسعود وایسادم و
گفتم  :بهتر نیست یه کم بیشتر مراقب اون گربه ی ...گربه تون باشید؟!
یگانه – نمی دونم چرا همش دوست داره بیاد تو خونه ی شما! حال میشه یه نگاه بندازین؟
مسعود حتی نیم نگاهی هم به حیاط ننداخت و با بی خیالی گفت  :نه خانوم ،اینجا نیست.اگرم
باشه خودش دوباره می پره تو خونه تون...ناسلمتی گربه ست ها !
یگانه – بذارین من یه نگاه بندازم...
 ای بابا...خانوم اینجا نیست دیگه.تازه همچین تفحه ای هم نیست که ما بخوایم بدزدیمش!مسعود رو به من گفت  :چه شکلی ؟
خندیدم و گفتم  :زرد بی ریخت ،ببینش تا دو روز غذا نمی خوری.
مسعود هم با حرف من خندش گرهفت.
یگانه – هفعل که همین گربه ی بی ریختو بال کشیدین!
 شما درست میگی...اساسا هر چی وارد این خونه بشه جزو امل ک من محسوب میشه.یگانه با لحنی طعنه آمیز گفت  :ببخشید ،شما چه کاره اید که اینجوری قانون وضع می کنید؟
می خواستم جواب بدم که مسعود هفورا گفت  :جن گیره.
یگانه نیشخندی زد و گفت  :آره اتفاقا بهشون هم میاد!
مسعود گفت " :خب دیگه به سلمت"...و درو بست.
مسعود – عجب دختر لوس و گوشت تلخی !
 -دقیقا ! دو شب میاد اعصاب منو به هم می ریزه و میره.
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مسعود – ولش کن...تو کجا بودی؟
بعد روی صورتم دقیق شد و گفت  :صورتت چی شده؟
 کبود شده؟مسعود – آره.
 هیچی بابا...مهم نیست.وارد پذیرایی شدیم ،سورن هم اونجا نشسته بود ،تا منو دید گفت  :صورتت چی شده؟
 هیچی.سورن – نکنه تصادف کردی! ماشینم!...
 چرت نگو ،تصادف کجا بود؟! با صورت زمین خوردم.سورن – خب خدا رو شکر...خیالم راحت شد.
حاضر بود من بمیرم ولی یه خط به ماشینش نیفته!
رهفتم سمت اتاق تا لباس هامو عوض کنم.بلند گفتم  :شماها شام خوردین؟
مسعود جواب داد  :آره  ،واسه تو هم گذاشتیم.
 مرسی...بعد از اینکه لباس هامو عوض کردم چشمم به سامسونت مسعود اهفتاد که گذاشته بودش کنار
میز توالت.با خودم گفتم هفرصت خوبیه حال که پول دستم اومده اون بیست تومنی که توی
جیبم گذاشته بود رو بهش پس بدم...البته به روش خودش!
روی زمین ،کنار کیفش نشستم و بازش کردم.پولو توی کیف گذاشتم و خواستم درشو ببندم که
شنیدم مسعود گفت  :چی کار می کنی؟!
انقدر هول شدم که تا سرمو بلند کردم به میز خورد .خندم گرهفته بود...مسعود جلوی در
وایساده بود و با حالتی طلبکارانه نگام می کرد.یکی از ابروهاش هم بال داده بود.می دونستم
اگه جای من کس دیگه ای بود حتما یه کتک مفصل بهش می زد.
سری تکون داد و گفت  :هوم؟!
 داشتم بدهی مو صاف می کردم.مسعود – کدوم بدهی؟
 همون بیست تومنی که توی جیبم گذاشته بودی.مسعود – من نذاشتم.
 -به هر حال دستت درد نکنه ،امشب یه کم پول دستم اومد گفتم تا یادم نرهفته پولتو بدم.
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مسعود – گم شو برو ،پولت هم بردار...بدو!
در کیفو بستم و گفتم باشه.
مسعود – خیلی خری.
رهفتم توی آشپزخونه و زدم زیر گوش غذایی که مسعود برام گذشته بود.تا قبل از اینکه بخورم
حس می کردم اشتها ندارم ،اما به محض شروع کلی خوردم...خودمم باورم نمیشد.حین غذا
خوردن هفکرم رهفت سمت گربه ی این دختره...مجید که خودش هم یه گربه داره همیشه می
گفت گربه م همبازی جن هاست.
احتمال دلیل علقه ی بیش از حد این گربه به خونه ی من هم همینه! همش یادم می رهفت توی
همه ی اتاق ها دعایی چیزی بذارم.برای خلص شدن از شر این دختره هم که شده باید حتما
این کارو می کردم.
بعد از شام رهفتم توی پذیرایی پیش بچه ها.سورن روی زمین دراز کشیده بود و مسعود هم
داشت تلویزیون نگاه می کرد.روی زمین نشستم و گفتم  :چه خبر؟
مسعود – راستی تو کجا بودی؟!
 یه جن گیری داشتم.سورن – گرهفتیش؟
 آره...مسعود – ببینم ،این جن گیری ها همیشه انقدر خشن پیش میرن؟!
 نمی دونم وال...به من چیزی نگفتن.امشب هم تا به خودم جنبیدم یارو پامو کشید و باصورت زمین خوردم.
مسعود – من موندم تو چرا می خوای جن گیر باشی!! اصل چه سودی برای تو داره؟ چون
یه سری جن ازت خواستن دلیل نمیشه حتما انجامش بدی!
 درسته یه ضربه به صورتم خورد ولی در عوض صد تومن هم گیرم اومد...من نیمه ی پرلیوانو می بینم.
مسعود – به نظر من که اصل نمی ارزه! در ضمن این بار زدن توی صورتت ،دهفعه ی بعد
شاید انقدر خوش شانس نباشی.
سورن – ولش کن بابا...این روانی .اگه می خواست بفهمه تا حال هفهمیده بود.
 -ای بابا !...شماها چه گیری دادین به من!
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مسعود – ابله من به خاطر خودت میگم.تو دوست داری مجوون مرگ بشی؟ می دونستی خیلی
از جن گیرها به طرز هفجیعی می میرن؟همین چند وقت پیش شنیدم که یه جن گیرو توی ملیر
از پنجره ی یه ساختمون چند طبقه پرت کرده بودن پایین.
سورن – جن ها؟!!
مسعود – آره ...یارو منفجر شده بود.من وقتی شنیدم حسابی اعصابم خط خطی شد.از اون
موقع یه حس بدی دارم.حال چه تضمینی هست که برای تو همچین اتفاقی نیفته؟!
 خب...چی بگم...لبد اون کسایی که منو انتخاب کردن خودشون هم مواظبم اند!مسعود – آره حتـــما!! ببینم ،امشب هم برات کاری کردن؟!
می دونستم اگه بگم آره باور نمی کنن...کبودی صورتم همه چیزو لو می داد...به ناچار
گفتم  :نه...
مسعود و سورن خیلی کوتاه و البته طعنه آمیز خندیدن و سورن به نشانه ی تأسف سری
تکون داد.
سورن – بهراد...احمق جون ...به خاطر خودت میگم ،بکش کنار.مگه تو جونتو از سر راه
اوردی که اینجوری به خاطر چندر غاز داری خودتو به خطر میندازی؟؟
 ولی من تا دیروز همین چندر غاز هم نداشتم!مسعود – تو هر وقت پول لزم داشتی بیا به من بگو.نمی خواد از این کارا بکنی!
 تو خودت بودی روت میشد؟مسعود – آره ،مگه چه اشکالی داره؟!
 نه دیگه...داری دروغ میگی.تو هیچ وقت همچین کاری نمی کنی.مسعود – آخه تو از کجا می دونی؟
 به هر حال...ممنون که به هفکر بودین.سورن – همین؟!
 آره دیگه...می خوای بیام ماچت هم کنم؟!سورن – خفه شو بابا منظورم اینه که آخرش چی کار می کنی؟ بی خیال میشی یا نه؟
 روش هفکر می کنم.بعد از این جمله ی من همگی سکوت کردیم.سورن که همش با هفندکش ور می رهفت
...مشخص بود اصل حوصله نداره.مسعود هم که از اون بدتر...بدجور اخم هاش تو هم
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بود.حس می کردم هر لحظه ممکنه پاشه با کمربند سیاه و کبودم کنه! کل وقتی عصبی میشه
خیلی ازش می ترسم.
برای هفرار از اون وضعیت و عوض کردن هفضا گفتم  :من برم میوه بیارم...
سریع از جام بلند شدم و رهفتم سمت آشپزخونه.به نظرم سورن و مسعود درست می گفتن...اما
من به هیچ وجه دوست نداشتم اون موقعیتو حداقل به خاطر پولش هم که شده از دست
بدم.تازه با حقوق کار جدیدم هم چیز زیادی گیرم نمیاد...سورن هفقط به خاطر اینکه بتونه دو
سال دیگه دهفتر وکالت بزنه این کارو با حقوق کمش قبول کرده...خودش بچه مایه داره،
نفسش از جای گرم درمیاد.مسعود هم که تکلیفش روشنه...مهندس و واسه خودش کلی پول
درمیاره.به خاطر همین هم انقدر راحت بذل و بخشش می کنه.این وسط هفقط من بدبخت
بیچاره ام که باید یه جوری جبرانش کنم. ...حال چه کاری بهتر از جن گیری که سرمایه ی
مالی هم نمی خواد!
تصمیم گرهفتم همچنان به جن گیری ادامه بدم اما سورن و مسعود رو کمتر در جریان کارام
بذارم.ظرف میوه رو از داخل یخچال بیرون اوردم و برگشتم پیششون.
موقع برگشت از روی تراس نیومدم.رهفتم توی اتاق و از اونجا وارد هال شدم که شنیدم سورن
و مسعود دارن با هم حرف می زنن...
مسعود – اگه دستم به این یارو مجید برسه ،کتکی بهش می زنم تاریخی!
سورن – تقصیر اون نیست...همش زیر سر اون دکتره ،مهراب .تازه بهراد می گفت که
طرف خودش اصل جن گیری نمی کنه!
مسعود – همینه دیگه ،بچه گیر اوردن...اینم که ابلهه به خاطر پول هر گهی می خوره.
دیگه داشتم از دستشون کفری می شدم! ولی سعی کردم به روی خودم نیارم...این یه مسئله ی
شخصی .
رهفتم توی پذیرایی و تمام مدتی که پیششون بودم به هیچ عنوان در مورد جن گیری باهاشون
حرف نزدم...هر بار هم که اونا می خواستن در موردش حرف بزنن من بحثو عوض می
کردم.
طبق معمول وقت هایی که با هم ایم ،تا نزدیکای ساعت دو شب هفیلم دیدیم و حرف زدیم.
من چند تا سیگار پشت سر هم کشیدم و سرگیجه گرهفته بودم...از اون طرف هم خوابم میومد،
نمی تونستم چشمامو باز نگه دارم.رهفتم توی اتاق تا برای خودم و بچه ها رختخواب
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بیارم.رختخواب ها رو انداختم توی پذیرایی که مسعود گفت  :رختخواب خودتونو اینجا ننداز،
من با تلویزیون کار دارم حال حالها بیدارم.
 باشه...اگه خواستی هدهفن همونجا کنار میز ...رختخواب خودم و سورن رو برداشتم و اوردم توی هال.سورن هم اونجا نشسته بود و داشت
یه سری پرونده کاری رو می خوند.
سورن – تو چرا توی اتاق نمی خوابی؟
 بعد اتفاقای عید دیگه نمی تونم اونجا بخوابم...حس بدی بهم دست میده.سورن – می خوای من برم اونجا؟
 نه  ،تو بشین.من خیلی خستم...زود خوابم میبره.سورن – باشه...هر جور راحتی.
من رختخوابمو گوشه ی هال  ،نزدیک در پذیرایی انداختم.دید کمی به پذیرایی داشتم.حتی
تلویزیون هم نمی دیدم.سورن هم نزدیک در اتاق نشسته بود و همچنان سرگرم پرونده ها
بود.برای اینکه صدای تلویزیون ما رو اذیت نکنه مسعود توی گوشش هدهفن گذاشته بود.
سورن چراغ هال رو خاموش کرد ،هر چقدر هم بهش اصرار کردم روشنش بذاره قبول
نکرد و گفت نور چراغ پذیرایی براش کاهفیه.
با اینکه اول پاییز بود اما حس می کردم هوا یه کم گرمه...رطوبت هم پدرمو در اورده
بود.پنجره ی هر دو طرف هال رو باز گذاشتم و به سورن گفتم  :اشکال نداره باز باشن؟
سورن – نه  ،راحت باش.
بعد از باز کردن پنجره ها رهفتم و سر جام دراز کشیدم.نسیم خنکی به صورتم می زد که
حالمو بهتر کرد.چند دقیقه بعد بارون شروع به باریدن کرد...البته شدید نبود و خیلی آروم می
بارید.
ساعت از دو گذشته بود.خونه در سکوت مطلق بود.توی خواب و بیدار بودم که احساس کردم
یه نفر داره آروم به صورتم می زنه.هفکر کردم شاید سورن باشه و باهام کار داره.به زور
چشمامو باز کردم اما دیدم سورن اون طرف اتاق نشسته و سرش به کار خودشه.انگار
خیالتی شده بودم.دوباره چشمامو بستم...داشتم از خستگی بال بال می زدم.هیچی برام مهم
نبود...
چیزی از خوابیدنم نگذشته بود که یه صدا شنیدم.صدایی شبیه پچ پچ...مثل این بود که یه نفر
توی حیاط داره یواشکی حرف می زنه و زیر لب چیزی میگه.محل ندادم و باز سعی کردم
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بخوابم که دوباره صدای حرف زدن و پچ پچ شنیدم...صداها هر لحظه بیشتر می شدن ...چند
لحظه بعد صدای گریه ی یه زن هم به گوش رسید.دیگه نتونستم طاقت بیارم و سر جام
نشستم.با دقت داشتم به صداهای دور و ورم گوش می دادم.از دور صدای قرآن می شنیدم اما
ساعت دو بود و تا اذان کلی مونده بود!
سورن بی تفاوت به صداها مشغول خوندن پرونده ی توی دستش بود.اما من خیلی ترسیده
بودم برای همین صداش کردم.اونم از خوندن دست کشید و گفت  :چیه؟
من از ترس خشکم زده بود و دوباره توجهم به صداها جلب شد.سورن یه تیکه کاغذ گلوله
شده رو پرت کرد طرهفم و گفت  :چته؟
وقتی کاغذ بهم خورد حسابی ترسیدم و از جا پریدم.دست خودم نبود...نمی تونستم جلوی
ترسمو بگیرم.با این حرکتم سورن زد زیر خنده و یه ریز می خندید.به اندازه کاهفی به خاطر
صداهایی که می شنیدم عصبی و نگران بودم ،حال سورن هم داشت با خنده هاش بدتر منو
عصبی می کرد.چند ثانیه گذشت اما سورن همچنان داشت می خندید...بهش گفتم  :بسه دیگه
نخند! ...اما ول کن نبود.کمی که گذشت دیدم خنده های سورن دارن غیرطبیعی
میشن...همینجوری با تعجب داشتم بهش نگاه می کردم و اونم به طرز وحشتناکی می
خندید...هفهمیدم یه خبرایی .انگار اصل اون سورن نبود.برگشتم و به در پذیرایی نگاه کردم
دیدم مسعود توی گوشش هدهفن و اصل حواسش به ما نیست.سورن از خندیدن دست برنمی
داشت.انقدر ترسیده بودم که کمی عقب رهفتم.به دست های سورن که نگاه کردم دیدم به جای
پنج تا انگشت ،سه تا انگشت عجیب و کلفت داره و دستاش مپر مو و سیاهن.از ترس زبونم
بند اومده بود...همینطور عقب عقب رهفتم تا به دیوار خوردم.دست و پاهام سست شده بودن و
نمی تونستم بلند شم.
تا اینکه سورن از جاش بلند شد و سعی کرد به طرف من بیاد اما حرکتش خیلی کند
بود.صورتش سیاه و متلشی شده بود و داشت به طرز وحشتناکی می خندید.دیگه اشکم
دراومده بود...به زور نفس می کشیدم.یهو سورن با سرعت به طرهفم اومد...
همین لحظه نفس عمیقی کشیدم و با تکون شدیدی از خواب پریدم و بی اختیار سر جام
نشستم.انقدر صدام بلند بود که سورن هفورا پرونده رو کنار گذاشت و اومد پیشم.حتی مسعود
هم صدامو شنید.هر دوشون کنارم نشستن...
سورن با نگرانی پرسید  :حالت خوبه؟! منو ترسوندی...
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دوباره به دست هاش نگاه کردم...این بار دیگه عادی بودن.نفس راحتی کشیدم و خدا رو
شکر کردم که اون هفقط یه کابوس بود.
مسعود رهفت توی آشپزخونه و با یه لیوان آب برگشت.لیوانو ازش گرهفتم اما نتونستم آب
بخورم...اصل از گلوم پایین نمی رهفت.
مسعود – دیگه واقعا دارم نگرانت میشم.به خاطر همین چیزاست که میگم از این کارا دست
بردار.
 هفقط یه خواب بد دیدم...سورن – ما هم کابوس می بینیم ولی اینجوری از خواب نمی پریم!
 اینم از بدشانسی منه ...ببخشید ترسوندمتون.مسعود دستی به موهاش کشید و گفت  :خیلی خب ...سورن ،جمع کن ما هم بخوابیم.
مسعود چراغ اتاقو روشن گذاشت و همگی خوابیدیم.من هنوز هم می ترسیدم و تا چند دقیقه
همش به اطراف نگاه می کردم...دیگه از اون صداها خبری نبود.چند دقیقه بعد هم خوابم
برد.
توی پذیرایی  ،روی مبل لم داده بودم.یکی از کتاب هایی که مهراب بهم داده بود رو توی
دستم گرهفته بودم و ورق می زدم.چیزی برای خوندن نداشت...همش عکس بود با جملت
کوتاه انگلیسی زیر هر عکس.صحاهفی کتاب درب و داغون بود برای همین موقع ورق زدن
مواظب بودم تا صفحاتش کنده نشن.
مسعود با کمی هفاصله سمت راست من نشسته بود و داشت با موبایلش ور می رهفت.چند لحظه
بهش خیره شدم.یه تی شرت آبی نفتی پوشیده بود که پوستش رو بیش از حد سفید نشون می
داد و بازوهای ورزیده ش بیشتر به چشم میومدن.لبخند شیطنت آمیزی زدم و گفتم  :مسعود ،
اگه من دختر بودم به تو شوهر می کردم.
مسعود یکی از ابروهاشو بال برد و نیم نگاهی بهم انداخت ،بعد دوباره به موبایلش نگاه کرد
و با لحنی سرد و بی احساس گفت  :اتفاقا منم تو رو می گرهفتم.
 جدی میگم ،اندامت به طرز حیرت انگیزی زیباست.هفته ای چند ساعت میری باشگاه؟مسعود – ده .
 چه جالب !...منم باید دست به کار شم.مسعود – یه ساعت دیگه راه میفتیم.
 -چی ؟ کجا؟!
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مسعود – یکی از دوستای محمد دعوت مون کرده بریم ویلش ،اطراف شهر.
 دوست عمو محمد من و تو رو دعوت کرده؟!مسعود – صرهفا که من و تو رو دعوت نکرده.همه هستن ،از جمله بابات اینا.منم که
دعوتم.مامانت هم گفته تو رو حتما با خودم بیارم چون هفکر می کنه هنوز باهاشون قهری.
 این یارو دیوونه ست؟!مسعود – کی ؟ مامانت؟!
 حرف مفت نزن ،دوست عمو محمدو میگم.مسعود – آهــــان! ..آره تقریبا ...این که چرا همه ی ما رو دعوت کرده دلیل داره.اونجور که
من هفهمیدم کیوان از دختر طرف خوشش اومده.مریم می گفت ممکنه همین روزا برن
خواستگاری و از این مزخرهفات.
 پس بگو.می خواد دخترشو بندازه به کیوان.مسعود – دقیقا...البته یارو به بهونه ی عقد نسترن و علیرضا ما ها رو دعوت کرده ولی در
کل موضوع اصلی همونه که گفتم.
 خا ک بر سرش ،مگه قحط الرجال اومده که می خواد دخترشو بده به کیوان؟! من خودم اگهصد تا دختر کور و کچل داشتم یه دونه شو به کیوان نمی دادم تا خرجم کم بشه.
مسعود خندید و گفت  :به هر حال میای یا نه؟
 آره میام.امروز جمعه ست...منم که بیکارم.مسعود دوباره سرگرم موبایلش شد.به کتاب نگاهی انداختم و گفتم  :راستی می دونستی یه
نوع جن هست که روی سرش دو تا شاخه ی درخت داره؟
کتابو رو به مسعود گرهفتم و عکس رو بهش نشون دادم.
مسعود با دقت به عکس نگاه کرد و با حالتی که انگار چیز چندش آوری دیده گفت  :این یارو
واقعیه؟
 آره ،متنها توی جهنم .یعنی کسایی که میرن جهنم می بیننش.مسعود – اون چیزی که روی سرش واقعا شاخه ی درخته؟!!
 اوهوم...ولی خشک شده.مسعود – باورش یه کم سخته!...
 -اما حقیقت داره.
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مسعود – ببین بهراد ،یه وقت جلوی بقیه از جمله مامانت از این حرهفا نزنی! اصل از جن
گیری و جن و خلصه هر چیزی که به جن مربوط میشه چیزی نگو.چون اونا مثل من
نیستن...جور دیگه ای باهات برخورد می کنن.
 باشه...سعی می کنم.ساعت سه بعد از ظهر بود که کم کم آماده شدیم و راه اهفتادیم.
 گفتی ویلی یارو کجاست؟مسعود – حوالی چای باغ.
 خب پس نزدیکه.مسعود به زور دنده رو عوض کرد و گفت  :دنده ی این ماشین جدیدا داستان کرده
منو...خوب جا نمیره.
 چرا نمی بری درستش کنی؟مسعود – بردم...اونم سه چهار بار ،اما هر دهفعه خراب شده.تازه مشکلش هفقط این نیست
که...موتورش هم مشکل داره.
 جدا؟ ولی ماشین خوبیه.بی خیال...بده نمایندگی تا واست یه تعمیر اساسی کنن.مسعود – این چند بار هم بردم نمایندگی ولی کاری نکردن...تازه باید قبلش هم نوبت بزنم و
کلی منتظر بمونم.چند روز دیگه عوضش می کنم از شرش خلص میشم.
 اگه پول داشتم ازت می خریدمش.حال چه ماشینی می خوای بگیری؟مسعود لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت  :هنوز تصمیمی نگرهفتم.
خیلی زود به چای باغ رسیدیم و دو سه کیلومتر جلوتر وارد یه جاده خاکی شدیم.بعد از چند
دقیقه که توی سربالیی در حرکت بودیم به یه محوطه ی باز شبیه به تپه رسیدیم که دو سه تا
ویل بیشتر اون اطراف نبود.مسعود ماشین رو جلوی اولین ویل که حیاط بزرگی داشت و
دورش دیوار کوتاهی کشیده شده بود نگه داشت.ماشین بابا و عمو از داخل حیاط پیدا بود.
 می خوای ماشینو بزنی داخل؟مسعود – آره ،بپر درو باز کن.
از ماشین پیاده شدم و در چوبی و قدیمی ویل رو برای مسعود باز کردم تا ماشین رو بیاره
تو.خوشبختانه در از قبل باز بود و احتیاجی نبود کسی رو صدا بزنم.
 اگه ماشینو تو هم نمی زدی موردی نداشت ،چون در اینجا خیلی بی چفت و بست .مسعود – باز اینجوری امنیتش بیشتره.
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 راستی هفامیلی این یارو چیه؟ یه وقت خواستم صداش کنم ضایه بازی نشه...مسعود – هفکر کنم صفایی بود...مطمئن نیستم.
با همدیگه به طرف ساختمون راه اهفتادیم.به در ورودی که رسیدیم مسعود زنگ زد و منتظر
شدیم تا بیان درو باز کنن...
 یه حسی دارم...مسعود – چه حسی؟
 یه چیزی تو مایه های خجالت.مسعود – ولی به قیاهفه ت نمی خوره این حسو داشته باشی!
 جدی میگم!مسعود – خفه شو ،تو وقتی خجالت می کشی مثل لبو سرخ میشی ،من خودم بارها بهت دقت
کردم...الن کامل عادی ای.
 واقعا ؟ نمی دونستم!چند لحظه بعد یه آقایی اومد و درو برامون باز کرد.حدودا هم سن و سال بابای خودم بود.با
اون وضعیت ریش و سیبیل و پیراهنی که دکمه هاشو تا خرخره بسته بود ،متوجه شدم از
اون مذهبی های درجه یکه.باهاش سلم و احوالپرسی کردیم و وارد خونه شدیم.
خونه ی نسبتا بزرگی بود.همه توی پذیرایی جمع بودن...جلو رهفتم و با همه شون سلم علیک
کردم اما زیاد نزدیک نرهفتم تا مجبور نشم بهشون دست بدم...چون اینجوری باید به بابام هم
دست می دادم.به هیچ وجه دوست نداشتم همچین حالتی پیش بیاد.نمی دونم چرا از بابام
خجالت می کشیدم و در حضورش معذب بودم!
من و مسعود روی یه مبل کنار هم نشستیم.همه بودن به غیر از علیرضا و کیوان و نسترن و
البته دختر یارو که خیلی دلم می خواست ببینمش!
مسعود – بچه ها کجان؟
عمه مژگان – رهفتن اطراف یه چرخی بزنن.
بعد از جمله ی عمه مژگان سکوت برقرار شد.من سرم پایین بود و به کسی نگاه نمی کردم
اما حس می کردم همه دارن به من نگاه می کنن.
چند ثانیه بعد آقای صفایی سکوت رو شکست و گفت  :خب آقا بهراد...اسمت بهراد بود
دیگه؟
 -بله...

49
goldjar.blogfa.com

آقای صفایی – حالت خوب شد؟! از بابات شنیدم مریض بودی.
 نه...مریض نبودم.آقای صفایی – خب خدا روشکر...آخه بابات می گفت ناراحتی روحی پیدا کردی...ولی انگار
الن حالت خوبه.
از حرهفی که بابا بهش زده بود عصبانی شدم.اصل چه دلیلی داشت به این یارو همچین چیزی
بگه!...در حالی که سعی می کردم خونسرد باشم گفتم  :بابا اینا در جریان خیلی چیزا
نیستن،برای همین گاهی اوقات نسبت به مشکلت من دچار سوء تعبیر میشن.اون بیماری
روحی هم که هفرمودین جریانش چیز دیگه ای بود که خوشبختانه مرتفع شد.
آقای صفایی – الحمد ال...
همین لحظه نسترن و بقیه برگشتن و اون بحث ادامه پیدا نکرد.علیرضا و نسترن دست
همدیگه رو گرهفته بودن و این حرکتشون برای من یکی که غیرقابل تحمل بود! اصل با این
لوس بازی ها میونه ای ندارم.
حواسم به این بود تا ببینم دختر صفایی چه شکلی اما با دیدن کیوان همه چی رو هفراموش
کردم! ظاهرش با چیزی که قبل می شناختم زمین تا آسمون هفرق کرده بود.دیگه از اون
شلوارهای شش جیب و تی شرت تنگ و تیپ های عجق وجق خبری نبود.این بار حقیقتا
"انسان وار" لباس پوشیده بود.هنوز زن نگرهفته  ،زن ذلیل بازی رو استاد کرده.
با دیدن دختره زیاد تعجب نکردم.همون طور که حدس می زدم محجبه بود،اونم از نوع
خفن.برای آدم کردن کیوان میشد روش حساب کرد.
آروم به مسعود گفتم  :سر کیوان به کدامین سنگ خورده؟!
مسعود – وال نمی دونم ،دهفه ی قبل که دیدمش این ریختی نبود!
دختره می خواست کنار مامانش بشینه که عمه مریم گفت  :بیا عروس گلم ،بیا کنار من
بشین.
وقتی این جملت رو می شنوم هفشار خونم میره بال!ولی چاره ای نبود...باید تحمل می
کردم!...
دختره رهفت و کنار عمه مریم نشست.
مسعود – مگه به سلمتی جواب مثبت رو گرهفتین؟!
بابای کیوان پیش دستی کرد و گفت  :بله دیگه مسعود جون ،بچه ها حرهفاشونو با هم
زدن.خانواده ها هم مواهفقن...هفقط مونده رسم و رسومات.
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مسعود – به به ،مبار ک باشه...چه پیوند میمونی! به پای هم پیر شن.
لحن و حرهفای مسعود منو به خنده می نداخت.خیلی خودمو کنترل می کردم تا نخندم و به یه
لبخند اکتفا کردم.
خانم صفایی – ممنون ،کیوان جان انقدر پسر خوبیه که حتما مبارکه.
مسعود – بـــله! اون که صد در صد.هفقط یه مشکل کوچولو داره که اونم زیاد مهم نیست.
با این حرف مسعود ،کیوان هفورا رنگ عوض کرد.انگار اصل هفشارش اهفتاد...می ترسید
مسعود از اخلق های گندش بگه.البته حق هم داشت...منم بودم می ترسیدم ،مخصوصا با
شناختی که از مسعود در ضایع کردن دیگران داشتم.
آقای صفایی لبخندی زد و گفت  :چه مشکلی آقا مسعود؟
مسعود – هیچی...تنها مشکلش اینه که یه خرده مامانی  ...که اونم راه حل داره.هفقط کاهفیه
دختر خانوم شما به اندازه ی کاهفی بهش توجه کنه و دائما بهش برسه و تر و خشکش کنه و
یکسره قربون صدقه ش بره ،تا بفهمه که مرد ها موجودات چنــــدان پیچیده ای نیستن!
من و مسعود زدیم زیر خنده و خانم و آقای صفایی هم لبخند تصنعی ای زدن اما بقیه داشتن
به ما چپ چپ نگاه می کردن.مخصوصا عمه مژگان که به خون مسعود تشنه بود.کیوان هم
سرش پایین بود و به ما نگاه نمی کرد...
این بار من دست به کار شدم...
 مسعود درست میگه ،البته از حق نگذریم کیوان پسر خیلی خوبیه و محسنات زیادی همداره ،جوری که حتی عیب هاش هم مپر از محسن ! مثل به خاطر همین مامانی بودن و نیاز
مبرمی که به تر و خشک کردن داره  ،عروس خانوم می تونن از همون روز اول زندگی
بچه داری رو هم تجربه کنن.
من و مسعود حسابی از دست انداختن کیوان داشتیم لذت می بردیم اما انقدر بهمون چشم غره
رهفتن که دیگه بی خیال شدیم.کیوان هم سرشو بلند کرد و با حالت تهدیدآمیزی به من نگاه
کرد.منم بهش نیشخندی تحویل دادم چون می دونستم هیچ غلطی نمی تونه بکنه!
چند دقیقه ای میشد که اومده بودم روی تراس و داشتم سیگار می کشیدم.حس کردم اگه توی
خونه سیگار بکشم ممکنه بقیه اذیت بشن و صداشون دربیاد...مخصوصا بابا که نزده می
رقصه! پس هفردا انگ معتاد هم بهم می زنه ،اونوقت دیگه بیا و ثابت کن که معتاد نیستی...
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هوا کم کم داشت تاریک میشد.حوصله م سر رهفته بود.دوست داشتم زودتر از اونجا
برم.همیشه از محفل های خانوادگی متنفر بودم...به نظرم واقعا کسل کننده اند.برعکس ،وقتی
با مسعود و سورن هستم خیلی بهم خوش می گذره.
آخرین کام رو از سیگارم گرهفتم و پرتش کردم توی حیاط.برای اینکه بوی سیگارم بپره می
خواستم دو سه دقیقه صبر کنم بعد برم داخل که یهو صدای در ورودی رو شنیدم.به در دید
نداشتم و نمی دونستم کی داره میاد.چند لحظه گذشت و کیوان اومد.همین که منو دید وایساد و
سر تا پامو برانداز کرد و لبخند کنایه آمیزی زد.
 کیوان  ،تا حال بهت گفتم که کامل غیرجذابی؟ قدر هفرصتی که برات پیش اومده رو بدون.کیوان – نظرت برام اهمیتی نداره...کدوم هفرصت؟
 همین که این دختر خانوم حاضر شده باهات ازدواج کنه.مگه توی تاریخ بشریت چند بارپیش میاد که یه دختر مرتکب همچین اشتباهی بشه؟
کیوان این بار بلندتر خندید و گفت  :درکت می کنم.وقتی برای هیچ کس ،حتی پدر و مادرت
مهم نباشی گفتن این حرهفا طبیعی .
جمله ی آخرش حسابی عصبی م کرد و خیلی سعی می کردم جلوی خودمو بگیرم که نزنمش!
 خوشبختانه من مثل تو محتاج توجه دیگران نیستم...زندگی خودمو دارم.اما تو چی؟ می بینمکه غرایزت بدجور واسه ازدواج بهت هفشار اوردن.
با این حرف من از کوره در رهفت و گفت "خفه شو"  ،بعد محکم مهلم داد به طرف دیوار.اما
من جلوش گارد نگرهفتم چون اصل حوصله ی کتک کاری نداشتم.هفقط دوست داشتم بیشتر
اعصابشو خرد کنم.با خونسردی لبخندی زدم و گفتم  :چیه؟ می خوای منو بزنی؟
با عصبانیت گفت  :هفکر می کنی نمی تونم؟
 من اصل به تو هفکر نمی کنم.رهفتم سمت در تا برم داخل که دوباره مهلم داد.دیگه واقعا عصبی م کرده بود.می خواستم با
مشت جوابشو بدم اما قبل از اینکه هفرصت بشه از خجالتش دربیام صدای مسعود رو شنیدم که
با لحنی جدی و محکم گفت  :کیوان ،داری چه غلطی می کنی؟
کیوان هم بدون اینکه چشم از من برداره گفت  :هیچی،داشتیم با هم یه گپ پسرونه می
زدیم...بعدا می بینمت.
بعد از گفتن این جمله از کنار مسعود رد شد و رهفت داخل.
مسعود – چی می گفت این؟
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 شاکی بود که حالشو گرهفتیم.مسعود – چه حساس!
 یادش رهفته عید جلوی جمع به من گفت؛ اسمتو گذاشتم "دودکش".اون نسترن عوضی همکلی خندید.حال جفتشونو می گیرم ،حال ببین!
مسعود – ولشون کن بابا...حال و حوصله ی زیادی داری؟ اینا هنوز مونده تا بزرگ شن.
با مسعود برگشتیم داخل.تمام مدت کیوان با حرص منو نگاه می کرد...دوست داشتم پاشم لهش
کنم.
می خواستم برگردم خونه اما با اصرار مسعود تصمیم گرهفتم برای شام بمونم بعد برم...گرچه
اگه کوهفت می خوردم بهتر از اون شام بود!
ساعت نزدیک هشت شب بود.چون هوای بیرون خنک تر از خونه بود ،قرار بر این شد که
توی حیاط غذا بخوریم.ثانیه شماری می کردم که اون نیم ساعت هم زودتر تموم بشه و از
اونجا برم.خیلی داشت بهم سخت می گذشت.همه توی حیاط جمع بودن.من داخل خونه ،جلوی
پنجره ایستاده بودم و عمدا پیششون نمی رهفتم تا دیگه بحثی هم بین مون پیش نیاد.آقای صفایی
برای شام صدام کرد.خواستم بهشون ملحق بشم که گوشی م زنگ خورد.به صفحه ی موبایلم
نگاه کردم...شماره ش ناشناس بود ولی جواب دادم...
 بله ؟صدای یه مرد رو شنیدم که با چند ثانیه تاخیر گفت  :الو  ،سلم.آقای ماکان؟
 بله ،خودمم. ببخشید من شماره تونو از یه آقایی به اسم مجید اعرابی گرهفتم. بله بله...امرتون؟موقع حرف زدن دوباره آقای صفایی صدام کرد که با اشاره بهش هفهموندم دارم با گوشیم
حرف می زنم.
 وال نمی دونم از کجا شروع کنم...حتما خودتون می دونین برای چه کاری مزاحمتونشدم...
 بله ولی اگه یه توضیح کوچیک بهم بدین ممنون میشم. حتما...ما اوایل هفکر می کردیم با یه روح مزاحم طرهفیم اما دوستتون بهمون گفت که کارجن هاست.این شد که با شما تماس گرهفتم.
 -ببخشید ،اسم شما چیه؟

53
goldjar.blogfa.com

 هفرومند. آقای هفرومند توضیحاتتون خیلی گنگ بود! هر چند من باید حتما خونه تونو ببینم تا نظر بدماما میشه بگین این موجود ،توی خانواده تون بیشتر به کی آسیب می زنه؟
هفرومند – میشه گفت به همه مون...من ،همسرم و پسر دو ساله م ،و اینکه هر روز هم آزار
و اذیت هاش دارن بیشتر میشن.
 متوجه شدم.همونطور که گفتم من باید حتما ببینمتون.شماره ی تماس تونو سیو می کنم.شماهم لطفا آدرس خونه تونو برام بفرستین.
هفرومند – چشم...هفقط ،شما کی تشریف میارین؟
 هفردا غروب...البته اگه مشکلی نیست.هفرومند – خیلی خوبه...منتظرتونیم.
 هفعل خداهفظ.هفرومند – خد انگهدار.
به محض اینکه مکالمه مون تموم شد موبایلمو توی جیبم گذاشتم و رهفتم پیش بقیه.به خاطر
تاخیرم ازشون عذرخواهی کردم و کنار مسعود نشستم .سر سفره تمام حواسم به حرهفای
هفرومند بود.داشتم توی ذهنم درس های مهراب رو مرور می کردم تا ببینم چه اتفاقی میفته که
جن ها به تمام اعضای خانواده آسیب می زنن.عمدتا این مورد دو سه تا دلیل بیشتر نمی تونه
داشته باشه و احتمال می دادم که کیس راحتی رو پشت سر بذارم.
همچنان حواسم به کار بود که یک آن دیدم یه سنگ نسبتا کوچیک اهفتاد وسط سفره و چیزی
نمونده بود که یکی از ظرف ها رو بشکنه.سنگ دقیقا از پشت سر من و مسعود پرتاب
شد...از طرف باغ.
همه به اون سمت نگاه کردیم.آقا و خانوم صفایی عصبانی به نظر می رسیدن .آقای صفایی
از جاش پا شد تا ببینه کار کی بوده اما ثانیه ای بعد یه سنگ دیگه اهفتاد توی سفره.این بار
سنگش بزرگتر از دهفعه ی قبل بود.
صدای اعتراض همه بلند شد و آقای صفایی کفش هاشو پوشید تا بره و ببینه این سنگ
انداختن ها کار کیه که یه سنگ دیگه اهفتاد وسط سفره.
همین لحظه تازه دو زاری من جا اهفتاد و گفتم  :لطفا بشینید آقای صفایی...من می دونم کار
کیه.
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یه بشقاب برداشتم و توش چند قاشق برنج و خورش )خورشت( ریختم.کفشامو پوشیدم و رهفتم
سمت درخت های باغ ،جایی که سنگ ها پرتاب میشد.هفهمیدم بوی غذا به جن هایی که اونجا
زندگی می کنن رسیده و علت انداختن سنگ ها هم همینه.بشقاب رو نزدیک درختا گذاشتم و
هفورا برگشتم ،اصل دوست نداشتم با کسی رو به رو بشم...چون توی جنگل ها همه نوعی
پیدا میشه!
دوباره برگشتم و سرگرم خوردن شدم.
آقای صفایی – بهراد جان ،هفکر نمی کنم کار حیوونی چیزی بوده باشه ها!
 منم همینطور.چون مسعود بهم گفته بود در مورد جن حرهفی نزنم ،منم براش قضیه رو باز نکردم.
آقای صفایی دوباره بلند شد تا بره اون سمت.
 ببخشید ! من پیشنهاد می کنم اون طرف نرید.آقای صفایی – آخه برای چی؟ یه نفر وسط سفره مون سنگ انداخته! حتما قصد مزاحمت
داشته...
عمو محمد – آره بهراد جون ،بهتره یه نگاهی بندازه.می خوای منم باهات بیام؟
آقای صفایی – نه...
 از من می شنوید نرید...اونا غذا می خواستن که من براشون گذاشتم.می بینید که بعد از اونسنگ هم ننداختن...دیگه مشکلی نمی مونه!
عمه مژگان – آخه بهراد جان با اون یه ذره غذایی هم که تو ریختی ،هیچ حیوونی سیر
نمیشه!
 حیوونی اونجا نیست...در ضمن قرار نیست کسی از اون غذا بخوره.همه با تعجب به من نگاه کردن.احساس کردم توقع دارن بیشتر براشون توضیح بدم...مسعود
هم دو سه تا سرهفه کرد که چیزی نگم اما ترجیح دادم بهشون بگم و قائله رو ختم کنم.لاقل
اینجوری آقای صفایی از رهفتن به اونجا منصرف میشد.
 می دونین ،توی این قسمت از جنگل ها معمول جن ها زندگی می کنن...چون از بوی غذایما استفاده می کنن  ،سنگ انداختن که یه کم براشون ببریم ).با لبخند ادامه دادم  ( :یقینا برای
شما هم خوشایند نبود که خودشون جلو بیان.اگرم الن شما برین اون طرف ممکنه باهاتون
برخورد دوستانه ای نداشته باشن...دیگه خودتون می دونید!
مسعود زیر لب گفت  :بعدا حالتو می گیرم.
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آقای صفایی سر جاش نشست...همه بهت زده به من نگاه می کردن.
یهو کیوان خندید و گفت  :چرا چرت و پرت میگی؟ خانوما  ،آقایون ! جن ها اصل نمی تونن
واسه آدم دردسر درست کنن.حتی نمی تونن به آدم نزدیک بشن)...طعنه آمیز خندید و
گفت ( ...چه برسه به غذا و این چرندیات!
بعد سنگی که وسط سفره اهفتاده بود رو برداشت و قبل از اینکه هفرصت بشه جلوشو بگیرم،
محکم به طرف درختا پرت کرد.ثانیه ای طول نکشید که سنگی از همون سمت ،به طرف
کیوان پرتاب شد و با شتاب خورد توی سرش.
با برخورد سنگ به سر کیوان ،آه و ناله ش بلند شد و همه به هول و ول اهفتادن.این وسط جیغ
های عمه مریم واقعا رو اعصاب همه بود و هی پسرم پسرم می کرد .خون از سر کیوان
سرازیر شده بود و تمام صورتشو گرهفته بود.
بابای کیوان پیشنهاد داد که ببرنش بیمارستان.کیوان هم که تن لشی شده بود واسه
خودش...مجبور شدن دو سه نفری بلندش کنن!...
من اصل نمی تونستم جلوی خنده مو بگیرم ،جوری که صداش به گوش بقیه رسید.همه بد
هفرم بهم نگاه می کرد...عمه مژگان با توپ و تشر گفت  :بهراد نخند! همش تقصیر توئه!
در حالی که سعی می کردم جلوی خنده مو بگیرم گفتم  :این حرهفتونو نشنیده می گیرم.در
ضمن من که گفتم باهاشون کاری نداشته باشین...تازه اگه آسیب دیده باشن بازم برای انتقام
برمی گردن.
همین حین صدای زنگ موبایلمو شنیدم و برای اینکه جواب بدم ازشون دور شدم.
 بله ؟سورن – الو  ،بهراد کجایی تو؟
 با مسعود ام...اومدیم چای باغ.سورن – خیلی نامردی! چرا به من نگفتین؟...وایسا بینم،انگار صدای جیغ و داد میاد! کسی
ممرده؟!
خندیدم -...نه  ،کسی نمرده.بعدا برات تعریف می کنم...کاری داشتی؟
سورن – آره...یه سری از پرونده هامو توی خونه ت جا گذاشتم...هفردا هم دادگاه دارم.می
تونی بهم برسونی شون یا بیام ازت بگیرم؟
 الن دیگه داریم برمی گردیم ،تا نیم ساعت دیگه برات میارمشون.سورن – دستت درد نکنه ،کاری نداری؟
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 نه  ،هفعل.برگشتم پیش مسعود .دیدم با ماشین بابا دارن کیوان رو می برن بیمارستان.خانوما هم داشتن
می رهفتن داخل.مسعود یه نگاه چپی بهم انداخت و گفت  :خوبی؟
با اینکه ظاهرش خیلی جدی بود اما نمی دونم چرا خندم گرهفت و جواب دادم  :ممنون.
اونم سرشو خیلی آروم به نشونه ی تایید تکون داد.حس کردم حالتش تهدید آمیزه...
 مسعود  ،باور کن تقصیر من نبود.مسعود – منم که چیزی نگفتم!
 آخه قیاهفه ت یه جوریه...مسعود – چجوری ؟
 یه ذره ترسنا ک شدی...راستی من باید زودتر خودمو برسونم خونه.یه چند تا از پرونده هایسورن دستمه.هفردا لزمشون داره.
مسعود – باشه...با هم می ریم.منم دیگه اینجا کاری ندارم.
رهفتیم سمت ماشین ولی قبل از اینکه سوار بشم شنیدم که یه نفر گفت " آقا بهراد"! برگشتم
سمت صدا و دیدم نامزد کیوان .
به مسعود گفتم  :ای بابا...لبد اومده گله و شکایت. ...
مسعود – اشکال نداره ،برو ببین چی میگه ،ولی باهاش کل کل نکنی ها ! هر چی گفت تو
هفقط تایید کن.
 باشه.از ماشین هفاصله گرهفتم و جلو رهفتم. بله ،کارم داشتین؟!بهش نمیومد عصبی یا ناراحت باشه،با اینکه موهاش اصل معلوم نبود اما روسری ش رو
کمی جلو کشید و مرتبش کرد...
 ببخشید ،من می خواستم بپرسم شما چجوری هفهمیدین که اون سنگ انداختن ها کار اجنهست؟
توی اون شرایط حتی ذره ای به ذهنم خطور نکرده بود که بخواد همچین سوالی ازم بپرسه!
 بله  ،خواهش می کنم...در این مورد چند تا کتاب خوندم.یه حدیث هم از حضرت محمدهست که اون لحظه یادم اهفتاد.
 هفقط همین؟! -بله دیگه...
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 مثل اینکه کتاب ها رو خیلی با دقت خوندین! شاید هم زیادی با هوش اید که همه ی اینمطالبو یادتون مونده...
 خب...چون برام جالب بودن برای همین توی ذهنم حک شدن. اتفاقا منم هفکر می کنم موضوع جالبی .می تونم اسم اون کتاب ها رو بپرسم؟نمی دونستم چی جوابشو بدم چون کتابی در کار نبود .مخصوصا با اون جمله ی احمقانه ای
که در مورد حک شدن مطلب توی کله ی پوکم گفتم! دلم می خواست بگم جن گیرم و خلص
ولی از مسعود می ترسیدم...نباید این موضوع به گوش بابا و مامانم می رسید.
 ام...وال الن بین دو سه تا عنوان مردد ام...دقیق یادم نمیاد چیا بودن،شرمنده. حیف شد ،خیلی دوست داشتم بدونم. ببخشید ،الن من می تونم برم؟ بله بله ،بفرمایید...شرمنده معطل شدین. خواهش می کنم.تا خواستم برگردم طرف ماشین گفت  :از حرهفای کیوان ناراحت نشین...کم پیش میاد قبل
حرف زدن هفکر کنه.
 نه ،ناراحت نشدم...توی این سالها دیگه عادت کردم.خداهفظ.خیلی زود سوار ماشین شدم و راه اهفتادیم.
مسعود – از دستت شاکی بود؟!
 نه بابا...می گفت از کجا می دونستی و از این حرهفا.واقعا من نمی دونم ،دختر به این خوبیچطور حاضر شده با کیوان ازدواج کنه!...اسمش چیه؟
مسعود – هفکر کنم شیدا.
سکوت حاکم شد و چند ثانیه بعد مسعود گفت  :بهراد  ،من به تو نگفتم در مورد جن و هر
چیزی که مربوط به جن میشه چیزی نگو؟
 چرا  ،گفتی.ولی اون لحظه مجبور بودم.وگرنه انقدر سنگ می نداختن تا سر تک تکمونو بشکنن.
مسعود این بار با لحن محکم تری گفت :حرف من اینه که چرا اون جملت کارشناسانه رو
در مورد جن گفتی ،ها؟
 -آخه این یارو صفایی می خواست بره طرهفشون.
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مسعود که دیگه واقعا عصبانی به نظر می رسید با صدای بلندتری گفت  :خب می ذاشتی
بره! اصل به تو چه مربوط؟ تو که خبر مرگت صد سال یه بار ننه باباتو نمی بینی ،مــن
مجبورم یکسره کارای تو رو واسشون توجیه کنم.
بعد دست راستشو با حالتی که انگار می خواست بزنه توی دهنم بلند کرد و گفت  :بزنم تو...
منم سریع گفتم  :نه نه  ،تو رو خدا ،غلط کردم!
چسبیده بودم به صندلی که دیدم از زدن منصرف شد و دوباره هفرمون رو گرهفت...
مسعود – شانس اوردی...شانس اوردی تو بهرادی و اونی که خورد کیوان بود.و الل اگه اون
بهراد بود و تو کیوان ،یه جوری می زدمت که دندون سالم برات نمونه.
 مسعود  ،حالت خوبه؟مسعود – آره بابا...تو هم انقدر ژست نگیر.نترس  ،نمی زنمت.
 بعضی وقتا جدا ترسنا ک میشی...مسعود – خفه شو! بهراد ،دیگه نبینم جلوی مامان و بابات از این چیزا حرف بزنی! یهو دیدی
سکته کردن ...اونوقت بیا و درستش کن.
 باشه ،سعی می کنممسعود منو تا خونه رسوند و زود رهفت.البته می خواست تا خونه ی سورن برسونم اما من
قبول نکردم ،ترسیدم این دهفعه توی راه جدی جدی بزنه د ک و دهنمو خرد کنه!
در ویلی همسایه مثل همیشه باز بود ...این بار گویا مهمون داشتن.دو سه تا ماشین جلوی
خونه شون پار ک شده بود و چند تا بچه ها داشتن جلوی در با همدیگه حرف می زدن.
کلید انداختم و در خونه رو باز کردم که یه نفر گفت  :ببخشید  ،آقا!
با شنیدن صداش اعصابم خرد شد.دلم می خواست وانمود کنم صداشو نشنیدم ولی داشت
میومد سمت من.هیچ رقمه نتونستم هفرار کنم.
جلو اومد و گفت  :سلم.
 علیک سلم.باز گربه تون گم شده؟!یگانه – نه  ،اومدم بابت اون شب ازتون عذرخواهی کنم.
 کدوم شب؟! آهان...یادم اومد.مسئله ی نیست...خواهش می کنم.خواستم درو ببندم که دوباره گفت  :ببخشید ،یه لحظه...
 بله؟یگانه – ما امشب نذری داریم ،بفرمایید...
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ظرف غذا رو به طرهفم گرهفت.ظرف رو گرهفتم و ازش تشکر کردم.خیالم راحت شده بود که
دیگه میره اما ول کن نبود!...
یگانه – من هفراموش کردم اسمتونو پرسم!...
 ماکان هستم.یگانه – ا  ،چه جالب! آقا ماکان.
 ماکان هفامیلی مه!یگانه – واقعا ؟ خب اسم کوچیکتون چیه؟
 می خواین منو با اسم کوچیک صدا کنید؟!خندید و گفت  :نه ،همینجوری خواستم بدونم.
عمدا بهش نگفتم چون لزومی نمی دیدم.هفقط یه لبخند تحویلش دادم و گفتم  :ممنون بابت
نذری...کاری ندارید؟
یگانه – چرا چرا ،البته ببخشید مزاحم شدم .اون روز اون آقایی که کنارتون بود گفت که شما
جن گیرید ،آره؟
 چطور مگه؟یگانه – هستید یا نه؟
 هفرض کنید که هستم ،امرتون؟!یگانه – من دیشب یه خوابی دیدم ،این شد که گفتم بیام به شما بگم ببینم تعبیرش چی میشه؟
شرمنده  ،من نمی تونم کمکی کنم.چون هفرضا اگه من جن گیر هم باشم  ،تعبیر خواب توحوزه ی کاریم نیست.
یگانه – آخه این خواب من مربوط به جن میشه...ببینین ،من خواب دیدم که توی خونه مون
ام.بعد زنگ خونه مونو زدن.اومدم جلوی در دیدم یه آقای هیکلی دم در وایساده.یه پالتوی
مشکی هم پوشیده بود...بهم گفت من جن ام،جالبه که من توی خواب اصل نترسیدم از این
حرهفش !...بعد بهم یه انگشتر داد و گفت اینو ببر بده به یه نفر...الن یادم نیست یارو کی بود
ولی توی خواب انگار می شناختمش.
 آخرش انگشترو دادین به یارو؟یگانه – آره هفکر می کنم ،بقیه ی خوابمو یادم رهفته!
همین لحظه با هیجان به دستی که باهاش ظرف غذا رو گرهفته بودم اشاره کرد و گفت  :ا !
همین انگشتر سیاهه بود ،به خدا راست می گم! همینی که توی انگشت اشاره تونه!
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نمی دونستم حرهفاشو باور کنم یا نه ! نمی دونم چرا نمی تونستم بهش اعتماد کنم.حس می
کردم صرهفا برای جلب توجه داره این حرهفا رو می زنه.در عین حال به این هم هفکر می
کردم که اگه راست بگه شاید موضوع مهمی باشه...یا شاید هم یه هشدار برای خودم!
 وال چی بگم...این جور خواب ها معمول گمراه کننده اند اما میشه گفت در نود و نه درصدموارد جن های بد دست به همچین کارایی می زنن.جن هایی که می تونن ارادی روح شونو
از جسم شون جدا کنن.در واقع این جور جن ها توی دنیای خودشون مدیوم محسوب
میشن...تعدادشون خیلی کمه...همونطور که این جور اهفراد بین آدما انگشت شمارن.کسایی که
راحت می تونن وارد خواب یه نفر بشن و با روحش ارتباط بگیرن ...البته می دونم توی
خواب خیلی چیزا دست خود آدم نیست اما همه ی روحانیون میگن که نباید برای جن ها توی
خواب شیء یا پیامی رو جا به جا کرد.چون این کارا  ،کاری که خودشون نمی تونن انجام
بدن یا مثل نمی خوان شناخته بشن و خلصه دلیل این کارشون زیاده...بعضی وقتا هم می
خوان از بار گناهش هفرار کنن.
یگانه – یعنی من گناه کردم؟
 امکانش هست...ولی بیشتر خواب ها ساخته ی تخیل خود آدمه.شاید هم اصل جنی در کارنبوده باشه و شما به خاطر حرهفی که اون روز دوستم بهتون زد این خواب رو دیده باشین!
یگانه – آخه اگه به خاطر حرف اون آقا بود باید جور دیگه ای خواب می دیدم...مثل جوری
که لاقل خودمم بهش هفکر کرده باشم ،چیزی که در مورد شما باشه یا شما توی خوابم بوده
باشین...یا یه همچین چیزایی .باور کنید من تا همین چند لحظه پیش اصل متوجه انگشترهای
شما نشده بودم!
 پیشنهاد می کنم زیاد هفکر خودتونو درگیر این موضوع نکنید ،چون اگرم کاری کرده باشینمسلما غیر ارادی بوده...به هر حال خدا این چیزا رو در نظر می گیره.من بهتون اطمینان
میدم به خاطر این مورد مجازاتتون نکنن.
با تمسخر گفت  :واقعا دستتون درد نکنه ،خانواده ای رو از نگرانی بیرون اوردین!
 خواهش می کنم.امری نیست؟یگانه – نه ممنون ،ببخشید مزاحم شدم.
 به سلمت.هفورا درو بستم که هوس نکنه دوباره مخمو کار بگیره.سریع رهفتم توی هال و پرونده های
سورن رو برداشتم و از خونه زدم بیرون.
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خدا رو شکر خونه ی سورن خیلی نزدیکه و زود رسیدم.زنگ زدم و سورن از پشت آیفون
پرسید  :کیه؟
 باز کن  ،بهرادم.سورن – ببین بهراد ،آروم درو ببند صاحبخونه م نفهمه اومدی.
 باشه  ،حواسم هست.سورن درو زد و منم آروم رهفتم داخل.در آپارتمان صاحبخونه ی سورن دقیقا رو به روی در
حیاط و برای رهفتن به خونه ی سورن باید خونه ی این بابا رو دور زد.آپارتمان سورن
طبقه ی هم کف ...در کل خونه ی خوبی داره ،هفقط مشکلش این که نورگیر نیست و
صابخونه ش هم شدیدا هفضول !!
سورن دم در منتظرم بود.یه کفش دیگه هم جلوی در خونه ش بود و هفهمیدم مهمون داره...
 سلم  ،کسی پیش ته؟سورن – علیک...آره سامان  ،این یارو ندیدت؟
 نه  ،مگه چه شده ؟خندید – ...میگه شبی یه مهمون بیشتر قدغن .
پرونده ها رو بهش دادم و رهفتم تو.سامان رو توی پذیرایی دیدم که بچه ش هم بغل کرده
بود.جلو رهفتم و باهاش سلم علیک کردم.چون کل از سامان خوشم نمیاد برای همین بحث رو
با سورن ادامه دادم...
 به اون چه که واسه تو چند تا مهمون میاد؟!سورن – شوخی کردم بابا ،به تعداد کار نداره.هفقط امروز که داشتم سهمیه ی پول آب رو
بهش می دادم بهم گفت تو خیلی مهمون داری و این حرهفا...منظورش این بود که باید بیشتر
بدی.
 بهش دادی؟سورن – معلوم که نه ،مگه خرم!
حرف سورن که تموم شد سامان گفت  :خب بهراد ،چه خبر؟
 سلمتی.چند ثانیه سکوت برقرار شد.به خاطر حضور سامان  ،نمی تونستم راحت با سورن حرف
بزنم.مجو خیلی سنگین شده بود...سورن هم اون لحظه لل مونی گرهفته بود ،یه کلمه هم حرف
نمی زد.برای خلص شدن از اون هفضا گفتم  :اسم پسرتو چی گذاشتی؟
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سامان – مانی.
سورن – خیلی اسم مزخرهفی .من گفتم بذارید سورنا که با من ست بشه ،قبول نکردن.
سامان – چقدر هم که شما دو تا با هم جورید!
سورن – الن تازه اولشه.بذار بزرگ شه ،اون موقع می بینی.
سامان – سالی که نکوست از بهارش پیداست.
 این کل خصلت سورن .عین کله پاچه می مونه ،آدم هر چی بزرگ تر میشه بیشتر ازشخوشش میاد.
سورن – مرسی ،مخلصم.
 خواهش می کنم.من صورت مانی رو نمی تونستم ببینم چون دقیقا پشتش به من بود و سرشو چسبونده بود به
سینه ی سامان.دلم می خواست قیاهفه شو ببینم...
 سامان ،بی زحمت برش گردون من ببینم چه شکلی!مشخص بود پسره خیلی خوابش میاد و حال و حوصله نداره.وقتی سامان برش گردوند رو به
من ،یه کم نق زد برای همین دوباره همون شکلی بغلش کرد.اما توی اون چند ثانیه ی کوتاه
تونستم صورتشو ببینم...پسره کپی سورن بود ،مخصوصا رنگ چشم ها و حالت لباش.
 به نظرم سورن راست میگه ،باید اسمشو می ذاشتین سورنا...خیلی شبیه هم اند!سامان – جدی؟
 به جان تو  ،کپی رایت سورن .اگه موهاشو هم یه رنگ تمیز بزنه با هم عوض میشن.سورن – سامان  ،هفردا بیارش تا کله شو رنگ کنم.
سورن جلو رهفت و کنار سامان نشست.با این حرکتش  ،مانی هم سرشو به سمت مخالف
چرخوند...اصل چشم دیدن سورن رو نداشت! اگه سورن اون لبخند شیطانی رو نمیزد حتما
دلم براش می سوخت...ولی عین خیالش هم نبود.چند بار دیگه هم دیده بودم که بچه ها از
سورن هفرار می کنن...کل آنتی بچه ست این بشر.
سورن این بار سمت راست سامان نشست و با لحن احمقانه ای که سعی می کرد بچگانه جلوه
ش بده به مانی گفت  :بذار لپ تو بوس کنم.
بعد سه چهار بار پشت سر هم صدای بوس رو دراورد.مانی هم دوباره سرشو به سمت
مخالف چرخوند.
 -سورن بچه رو اذیتش نکن ،حتما خوشش نمیاد.
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سورن گفت "باشه" و سرشو به سر مانی نزدیک کرد.من هفکر کردم می خواد ببوستش ولی
یهو جیغ بچه بلند شد.سورن هم خندید و خیلی ریلکس کنار من نشست.تازه هفهمیدم که گوش
مانی رو گاز گرهفته.
سامان یه کم به سورن غر غر کرد و سرگرم آروم کردن مانی شد.
 سورن ،تو بیماری؟خندید – نمی دونم چرا بچه ها از من خوششون نمیاد!
 به خاطر همین کارات دیگه ،منم بودم خوشم نمیومد.سورن – باور کن این اولین باری بود که گازش گرهفتم.قبلش هم خوشش نمیومد.
 کل قیاهفه ت پلید  ،این که ازت می ترسه.سامان – خب  ،ما داریم میریم...دو دقیقه دیگه بمونم بچه مو هل ک می کنی!
سورن – خوش اومدی.دهفعه ی بعدم اون عتیقه رو نیار ،ازش خوشم نمیاد )...خندید و رهفت
سمت سامان (...هفقط قبل رهفتن بذار من بوسش کنم.
سامان – خفه شو ،می زنم تو دهنت ها!
سورن – باشه بابا ،کاریش ندارم.برو...خداهفظ.
بعد از رهفتن سامان  ،ماجرای مهمونی رو برای سورن تعریف کردم و تا نزدیکای صبح با
هم حرف زدیم.
سورن از صبح رهفته بود دادگستری ،منم تمام مدت توی دهفتر مشغول یه پرونده ی پیچیده و
مزخرف بودم.انقدر پرونده ش قاطی پاطی بود که دو ساعت داشتم کتاب حقوق مدنی رو بال
و پایین می کردم تا اینکه بلخره تونستم بین اون همه ماده به یه نتیجه ای برسم.
آقای معظمی وارد اتاق شد و گفت  :شما نمیرین دادگستری؟! ساعت یازده  ،ممکنه دیر بشه!
 چشم ،الن میرم.یه گیر کوچولو داشتم که به حمد خدا حل شد.آقای معظمی نفس عمیقی کشید و رهفت...واقعا درکش می کنم ،خیلی از دست من حرص می
خوره.سورن خیلی بهتر و سریع تر از من کار می کنه ،برای همین بیشتر پرونده های کیفری
دست اون .
کیفمو برداشتم و راهی دادگستری شدم.اون روز کارم چندان سخت نبود.هفقط باید پرونده رو
می رسوندم به یکی از همکارامون ،با یه سری توضیحات که خوشبختانه اونم تونسته بودم
پیدا کنم.برای ظهر با همدیگه قرار داشتیم.
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ده دقیقه ای رسیدم دادگستری .مثل همیشه شلوغ بود.وارد ساختمون که شدم چند دقیقه توی
سالن اصلی منتظر موندم بلکم طرهفو ببینم و پرونده رو بهش تحویل بدم....بعد بیست دقیقه
معطلی بلخره اومد.با هم به یکی دو تا اتاق سر زدیم و علی رغم شلوغی اونجا خیلی زود
کارمون راه اهفتاد.
نزدیک پله ها بودیم که همکارمون ازم خداهفظی کرد و رهفت.گویا بازم توی طبقه ی دوم کار
داشت.می خواستم از پله ها پایین برم که از اون طرف سالن صدای جر و بحث شنیدم.اهمیتی
ندادم چون توی دادگستری این چیزا طبیعی .دو سه پله پایین اومدم که یهو صدای جر و بحث
تبدیل به داد و هفریاد شد.صدای یه مرد به گوش می رسید که عربده می کشید.همهمه ی مردم
اجازه نمی داد تشخیص بدم یارو چی میگه.ناخودآگاه کنجکاو شدم و برگشتم به اون سمت تا
ببینم این سر و صداها مال کیه.
اون سمت سالن یه عده جمع شده بودن...یه مرد میانسال داشت با داد و بیداد می گفت می
مکشمت و بیچاره ت می کنم و از این حرهفا و یه عده هم گرهفته بودنش و سعی می کردن
آرومش کنن .یک آن در کمال ناباوری دیدم طرف دیگه ی دعوا سورن ! اما سورن مثل اون
یارو تهدیدش نمی کرد ،حتی داد هم نمی زد.
سریع خودمو به سورن رسوندم و پرسیدم  :چی شده ؟ چی میگه این یارو؟
سورن هم به نشونه ی تأسف سرشو تکون داد و گفت  :هیچی بابا  ،طرف روانی .
همین حین دو تا از سربازهای دادگستری اومدن و اون بابا رو با خودشون بردن.مردمی که
اون اطراف بودن پراکنده شدن و بعضی ها هم از سورن می پرسید که جریان چی بود.سورن
حوصله نداشت براشون تعریف کنه ،که البته حق هم داشت.ازش خواستم از ساختمون بریم
بیرون تا اعصابش کمی آروم بشه.
رهفتیم توی محوطه و روی یه نیمکت نشستیم.چند دقیقه چیزی نگفتم و بعد پرسیدم  :قضیه چی
بود؟
سورن – این یارویی که داشت من بدبختو تهدید می کرد به یه نفر یه بدهی مالی داشته.بعد
یه مدت که پول طرهفو نمی تونه جور کنه  ،طلبکار میاد بچه ی پنج ساله ی اینو می کشه.من
همه ی کاراشو واسه محکوم کردن قاتله ردیف کرده بودم اما یهو قبل دادگاه زد زیر همه
چیزو گفت می خواد رضایت بده.
 -لبد قاتل تهدیدش کرده...
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سورن – آره  ،دقیقا منم همین هفکرو می کنم...حال نکته اینجاست که اومد و رضایت داد و
قاضی هم قبول کرد اما دوباره برای همه مون احضاریه هفرستادن و اومدیم اینجا...هفهمیدیم که
دادستان گفته قاتل باید مجازات بشه...رضایت و این چیزا هم کشک.
 دم دادستان گرم! خب حال مشکل این یارو چیه؟سورن – هفکر می کنه من نظر قاضی رو عوض کردم.
 یعنی خودش نمی هفهمه دادستان مدعی العموم ! عجب خری !سورن – واقعا...
 بی خیال ،هفراموشش کن.سورن – اعصابمو خرد کرد پدرسگ.
با هم برگشتیم دهفتر تا به بقیه ی کارامون برسیم.توی اون چند ساعت سورن اصل حرف
نزد.کامل مشخص بود عصبی .منم سعی کردم چیزی نگم تا اعصابش بیشتر از اون خرد
نشه.
سورن حوالی ساعت دو و نیم بعد از ظهر رهفت خونه اما من کمی کار داشت و باید می
موندم تا تمومشون کنم.
بعد دو ساعت خوندن پرونده های مزخرف ،حسابی خسته شده بودم.سرمو روی میز
گذاشتم.هنوز چند ثانیه نگذشته بود که صدای زنگ موبایلمو شنیدم.برش داشتم و به صفحه ش
نگاه کردم.هفرومند بود که آدرسشو برام هفرستاده بود.تازه یادم اهفتاد که باید اونجا هم برم.
یکی از پرونده ها رو توی کیفم گذاشتم ،رهفتم خونه و دعا و چیزای دیگه ای که ممکن بود
لزم بشن رو برداشتم.حس می کردم مورد آسونی پیش رو دارم...یا لاقل از قبلی راحت تره!
یه تاکسی گرهفتم و چند دقیقه بعد به محله شون رسیدم.کمی از شهر هفاصله داشت و جزو
مناطق مرهفه محسوب میشد.اون اطراف تا چشم کار می کرد ویلهای شیک و مجلل ساخته
بودن.ویلی هفرومند رو پیدا کردم و زنگ زدم.چند لحظه بعد خود هفرومند اومد و درو برام
باز کرد.تقریبا هم سن و سال خودم به نظر می رسید ،شاید هم دو سه سال بزرگتر.بعد از
معرهفی و سلم عیلک با هم وارد خونه شدیم.حیاط شون خیلی بزرگ و سرسبز بود و یه
ماشین گرون قیمت هم یه گوشه ش پار ک کرده بودن.همش به این هفکر می کردم که طرف
بدون شک بچه مایه دار .
وقتی وارد ساختمون شدیم ازش پرسیدم  :چند وقت اینجا زندگی می کنید؟
هفرومند – از وقتی ازدواج کردیم ،سه سالی میشه.

66
goldjar.blogfa.com

با دقت به همه جا نگاه کردم.خونه شون دوبلکس بود و همین موضوع  ،می تونست بهترین
دلیل برای آزار و اذیت اجنه باشه.
همین لحظه همسر هفرومند هم اومد و به من ملحق شد و خودشو "دایان" معرهفی کرد.
همگی نشستیم و من هنوز تو کف اسم خانوم بودم!...
 ببخشید اینو می پرسم ،هفقط کنجکاو شدم...دایان اسم خارجی ؟ مثل انگلیسی؟خندید و گفت  :نه  ،یه اسم کردی .اکثرا هفکر می کنن خارجی ...
هفرومند – بذارین یه اعتراهفی کنم ،من هفکر می کردم سن شما باید خیلی بالتر از این باشه!
وقتی دیدمتون حسابی تعجب کردم.
دایان – منم همینطور...برای همین اسم کوچیکمو گفتم.هفکر می کنم هم سن باشیم.
 من  25سالمه.دایان – منم همینطور  )...به هفرومند اشاره کرد (...مهبد دو سال از من بزرگتر .
 ام...خب ،میشه بگین مشکل تون دقیقا از چه زمانی شروع شد؟!مهبد – بله...هفکر می کردم یکی دو ماه بعد از ازدواج مون.اون زمان تازه به این خونه اومده
بودیم.
 اوایل چه اتفاق هایی براتون میفتاد؟مهبد – یادمه یه شب من و دایان طبقه ی بال بودیم که از آشپزخونه سر و صداهای عجیبی
شنیدم.انگار یکی داشت همه ظرف ها رو از کابینت ها بیرون می ریخت و می شکست...هر
دو مون صدای شکستن ظرف ها رو می شنیدیم.زود خودمو به آشپزخونه رسوندم که یهو سر
و صداها قطع شدن و دیدم هیچ ظرهفی بیرون کابینت ها نیست.همه چیز خیلی مرتب سر جاش
بود! اولش هفکر می کردم خیالتی شدم ولی دایان هم اون صداها رو شنیده بود.این برای من
جای هیچ شکی رو باقی نمی ذاشت.
دایان – بعضی وقتا هم من یه چیزایی می شنوم...به غیر از جا به جایی وسایل.مثل بعضی
شب ها حس می کنم یکی توی خونه مون داره راه میره...یا یه نفر توی گوشم یه چیزی رو
زمزمه می کنه.
 یعنی باهاتون حرف میزنه.دایان – بله  ،هفکر می کنم.
 -متوجه هم میشین چی میگه؟
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دایان – بیشتر توی خواب و بیدار این صداها رو می شنوم...حس می کنم یه نفر کنار گوشم
داره آروم اسممو زمزمه می کنه.اولش هفکر می کردم مهبد اما وقتی چند بار این موضوع
تکرار شد هفهمیدم صداش خیلی عجیب.مثل آدم کر و للی که تازه یاد گرهفته حرف بزنه!
 آزار و اذیتش هفقط در همین حد ؟ مثل جا به جایی وسایل و سر و صدا ،یا اینکه به خودتونهم آسیب زده؟
مهبد – اولش هفقط سر و صدا بود و بعد چند ماه کل همه چیز تموم شد .ما هفکر می کردیم
اون موجود دست از سرمون برداشته اما بعد از تولد یک سالگی پسرمون دوباره آزار و
اذیت هاش شروع شدن  ،تا همین چند وقت پیش که به خودم آسیب زدن.
 چجوری بهتون آسیب زدن؟مهبد – یه شب  ،نزدیک ساعت نه بود که داشتیم تلویزیون می دیدیم.دایان رهفت توی
آشپزخونه و چند لحظه بعد با نگرانی منو صدا زد.هفورا رهفتم آشپزخونه و دیدم یخچالی که دو
نفری به زور میشه حرکتش داد رو بدون اینکه حتی ما متوجه بشیم اوردن وسط آشپزخونه!
با دیدن اون وضعیت دیگه هیچ کدوم مون نمی تونستیم اینجا بمونیم برای همین تصمیم گرهفتیم
بریم خونه ی مادرم.من رهفتم توی اتاق تا یه سری از وسایلمو جمع کنم که یه نفر محکم زد
توی کمرم.ضربه ش به قدری محکم بود که روی زمین اهفتادم و چند لحظه بعد دوباره ضربه
ی محکمی به شکمم خورد.با هر بدبختی ای که بود تونستم وسایلمو جمع کنم و از خونه بریم.
 وقتی از اینجا رهفتین اتفاقی براتون نیفتاد؟مهبد – نه...به هیچ وجه.
داشتم به حرهفای مهبد هفکر می کردم که با نگرانی پرسید  :به نظر شما مشکل چیه؟ما باید چی
کار کنیم؟
به چهره هاشون نگاه کردم.هر دوشون شدیدا استرس داشتن...
دایان – من هفقط از این می ترسم اتفاقی برای پسرمون بیفته!
 من هفکر می کنم مشکل از خونه تون باشه.طبق گفته های خودتون ،بیرون از اینجا آزار واذیتی هم در کار نیست و اینکه اون شب که شما رو کتک زده،انگار یه جورایی می خواسته
جلوی رهفتن تونو بگیره...احتمال جنی که اینجا رو خونه ی خودش می دونه و اصل حاضر
نیست ترکش کنه.
مهبد – یعنی ما باید از اینجا بریم؟
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 نه ...ببینید ،همونطور که خودتون هم می دونید خونه تون دوبلکس و به تبع همین هم سقفبلندی داره.برای خونه هایی که سقف بلندی دارن گاهی اوقات این مشکلت پیش میاد.روایت
معتبری از امام صادق هست که میگه خونه هایی که سقف بلندی دارن ،جنیان در اونجا
حاضرن و زندگی می کنن.
مهبد – چطور میشه کاری کرد که از اینجا برن؟
 راه حلش ساده ست.باید چهارگوشه ی خونه رو انتخاب کنیم و توی اون چهار گوشه باارتفاع از زمین ،روی دیوار آیة الکرسی بنویسیم.آیة الکرسی باعث میشه این خونه
مطلوبیتش رو برای جن ها از دست بده.
مهبد با اشتیاق پرسید  :اگه این کارو بکنیم دیگه تموم ؟
 بله ،حتما.مهبد – پس ما امشب آیة الکرسی ها رو می زنیم به دیوار ،امیدوارم اثر کنن.
 من چند تا رونوشت از آیة الکرسی ،با خط خودم توی کیفم دارم.می دونین ،آخه باید همیشهدر حالت آماده باش باشم.بهتره خودم براتون نصب شون کنم.چون این جور وقتا ممکنه توی
پیدا کردن محل مناسب برای دعاها اشتباهی پیش بیاد.
مهبد – خیلی خوبه.اتفاقا منم می خواستم بهتون بگم اگه میشه خودتون جای مناسبشو پیدا
کنید.
از جام بلند شدم و گفتم  :من می تونم برم طبقه ی بال؟
مهبد – بله ،بفرمائید...
همه جای خونه رو گشتم و تونستم چهار نقطه رو برای گذاشتن آیة الکرسی ها مشخص
کنم.هر چهار تا برگه رو توی طبقه ی دوم گذاشتم چون لزم بود دعاها از زمین هفاصله داشته
باشن.
برای نصب آخرین دعا  ،به قسمت شمالی خونه رهفتم تا کارمو تموم کنم.تمام مدت مهبد
همراهی م می کرد.وقتی دعا رو به دیوار چسبوندم برای چند ثانیه صدای خیلی ضعیفی مثل
پچ پچ توی خونه پیچید.کامل می تونستم صداشو بشنوم اما چیزی که می گفت برام نامفهوم
بود.
مهبد – چیزی شده؟
 نه...هفقط حس کردم یه صدایی شنیدم.مهبد – صدا ؟! پس چرا من چیزی نشنیدم؟!
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 جدی؟ من هفکر کردم شما هم شنیدین...مهبد – ببخشید ،این جور وقتا این صداها طبیعی اند؟!
 احتمال دارن عکس العمل نشون میدن.به هر حال اگه روی شما هم بنزین بریزن و کبریتوبکشن یقینا عکس العمل نشون میدید.
مهبد – واقعا؟ یعنی تا این حد بهشون آسیب می رسونه؟
 تا جایی که من می دونم بله ،مگر اینکه...مهبد – مگه اینکه چی؟
 مهم نیست...کار من تموم شد.مهبد – خیلی زحمت کشیدین اومدین ،چقدر باید تقدیم کنم؟
 هفعل هیچی.بهتره چند شب صبر کنیم و ببینم همه چی رو به راه میشه یا نه.اگه شد اونوقتتسویه می کنیم.هفقط اینکه هر اتفاقی اهفتاد با من تماس بگیرید.باشه؟
مهبد – حتما.
وقتی رسیدم خونه تا نیم ساعت از خستگی هفقط یه گوشه ولو شده بودم و نمی تونستم تکون
بخورم! بعد از شام یه کم حالم جا اومد.خیلی دلم می خواست بخوابم ولی یه کم از کارم مونده
بود  ،باید تمومش می کردم.
ساعت نزدیک ده بود.قبل از اینکه پرونده رو بخونم متوجه شدم نیمه ی دومش که توی یه
پوشه ی دیگه ست رو نیوردم...بدون قسمت دومش هم نمیشد کاری کرد و باید بی خیالش
می شدم.به هفکرم رسید که شاید دست سورن باشه.
زود موبایل سورن رو گرهفتم.چند تا زنگ خورد اما جواب نداد.وقتی از گوشی ش ناامید
شدم هفورا خونه شو گرهفتم.اونم هفت هشت بار زنگ خورد ولی باز هم گوشی رو برنداشت.
هفکر کردم شاید حواب باشه یا اینکه دستش بند و نمی تونه جواب بده.تصمیم گرهفتم چند دقیقه
زنگ نزنم تا اگه کاری داره انجام بده ،یا اینکه خودش بهم زنگ بزنه.
گوشی م توی دستم بود و منتظر تماس سورن بودم.ده دقیقه گذشت و خبری نشد.چند لحظه
بعد زنگ موبایلم به صدا دراومد و مطمئن بودم که سورن .به صفحه ی گوشی م نگاه کردم
اما اسم مهراب رو دیدم.اون لحظه اصل از دیدن اسمش خوشحال نشدم...
 بله ؟مهراب – سلم بهراد ،چطوری؟
 -خوبم ،مرسی.
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مهراب – چه خبر؟ خواب بودی؟!
 نه خواب نبودم...داشتم کار می کردم.مهراب – پس مزاحم شدم.
 نه بابا ،این حرهفا چیه...مهراب – نجفی بهم گفت کارشو ردیف کردی.خیلی ازت راضی بود.
 آره  ،خدا رو شکر دهفعه ی اول گند نزدم.النم درگیر موردی ام که مجید هفرستاده پیشم.مهراب – جدی ؟! پس چرا مجید چیزی به من نگفت!
 نمی دونم  ،لبد یادش رهفته.مهراب – راستش من زنگ زدم بهت یه موردی رو معرهفی کنم...حال که میگی درگیر یه
کیس دیگه ای می هفرستمش پیش مجید.
 خوبه ،منم هفکر نمی کنم برسم انجامش بدم.مهراب – خب دیگه...مزاحمت نشم بهراد جان ،خداهفظ.
 قربانت ،هفعل. ...به محض اینکه مکالمه ام با مهراب تموم شد دوباره سورن رو گرهفتم.کم کم اعصابم داشت به
هم می ریخت.این بار شماره ی مسعود رو گرهفتم...
مسعود – الو ...
 سلم مسعود  ،خوبی؟مسعود – آره  ،تو خوبی؟
 ای...مسعود  ،سورن پیش توئه ؟!مسعود – نه  ،من اصل خونه نیستم.تازه الن دارم از شرکت میام بیرون.
 باشه...هفعل خداهفظ.مسعود – وایسا بینم ،چی چیو خداهفظ ! چیزی شده؟
 هر چی به سورن زنگ می زنم جواب نمیده.امروز هم توی دادگستری یه دعوایی پیشاومد ،یارو داشت تهدیدش می کرد...حال می ترسم اتفاقی اهفتاده باشه!
مسعود – ای بابا...به نظرم پاشو برو خونه ش.
 باشه  ،حتما...الن میرم.مسعود – هر اتفاقی اهفتاد به من خبر بده ،باشه؟
 -باشه...هفعل.
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سریع آماده شدم و از خونه بیرون اومدم.خیلی زود به خونه ی سورن رسیدم.دو بار زنگ
زدم و منتظر شدم تا درو باز کنه.حدودا یه دقیقه صبر کردم اما بی هفایده بود.سه چهار بار
دیگه زنگ رو هفشار دادم.سعی کردم کمی از در بال برم تا ببینم ماشینش توی حیاط یا
نه...ماشین توی حیاط پار ک شده بود.هر ثانیه استرسم بیشتر میشد.حس می کردم یارو زده
سورن رو کشته! یه لحظه هم نمی تونستم به این موضوع هفکر نکنم.
زنگ واحد صاحبخونه شو زدم.جواب داد  :کیه؟!
بدبختانه هفامیلی لعنتی ش رو هم نمی دونستم!...
 ببخشید من بهرادم ،دوست سورن.میشه درو باز کنید؟ چرا زنگ خودشو نمی زنی؟ آخه خودش جواب نمیده. حتما خونه نیست! خونه ست...ماشینش توی حیاط . شاید نمی خواد درو برات باز کنه.اصل از کجا معلوم شما راست میگی؟! برو مزاحمنشو...
بعد از گفتن این جمله بلهفاصله آیفون رو گذاشت...اصل اجازه نداد بگم نگران سورن ام،
هر چند می دونستم نفهم تر از اون که این روابط رو در ک کنه!
هفورا مسعود رو گرهفتم.
مسعود – الو  ،چی شد؟!
 ماشینش توی حیاط ولی درو باز نمی کنه!مسعود – خب زنگ صاحبخونه شو بزن...
 زدم  ،مرتیکه روانی باز نکرد.مسعود – غلط کرده! ببین بهراد ،من همون نزدیکی ام.دو سه دقیقه ی دیگه اونجا م.
 باشه ،منتظرتم.همه ی امیدم به مسعود بود.خودم که کل هنگ کرده بودم.از هفرت ناراحتی دوست داشتم
سرمو به دیوار بکوبم! سورن آدم شوخی هست ولی به نظر نمی رسید اون جواب ندادن هاش
شوخی باشن!
چند دقیقه بعد ماشین مسعود رو دیدم که وارد کوچه شد.دیدنش کمی بهم دلگرمی میداد.ماشین
رو جلوی در پار ک کرد و پیاده شد.
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مسعود – چی شد؟ باز نکرد؟!
 اصن دیگه زنگ نزدم.منتظر شدم تا تو بیای.مسعود – زنگ صاحبخونه شو بزن.
 مسعود  ،بی خیال هفایده نداره.یه هفکر دیگه بکن.مسعود – انقد زنگ بزن تا مجبور بشه بیاد دم در.اونوقت می بینی چجوری دماغشو خرد می
کنم!
 آره حتما ،اونم زنگ میزنه پلیس.چند شب نگه مون می دارن ،تازه باید دیه ش هم بدی!مسعود – باشه ،نمی زنمش.زنگ بزن بکشونش اینجا ،من سرگرمش می کنم  ،تو هم میری
سراغ سورن.
 می تونه کل نیاد جلوی در و زنگ بزنه پلیس ،اونا به جرم مزاحمت میان می برنمون.منمیگم از پشت خونه بپریم توی حیاط.کسی هم متوجه نمیشه.
مسعود – به به ! اینجوری به جرم دزدی می گیرن مون...عالیه !
 ناسلمتی من خودم حقوق خوندم !...تا چیزی ندزدیم نمی تونن محکوم مون کنن.ما هم کهدوستای سورن ایم...همه ی محل اینو می دونن.در ضمن اگه زیادی طولش بدیم و ممکنه
اتفاقی برای سورن بیفته.
مسعود  -باشه قبول ،ولی اگه گیر اهفتادیم...حال به هر دلیلی ،من گردنتو می شکنم!
سمت چپ خونه یه خرابه بود و از اونجا راحت می تونستیم بپریم توی حیاط.خوشبختانه
صاحبخونه ش هم به اون سمت دید نداشت و کارمون راحت بود.تونستیم یه جای مناسب کنار
دیوار پیدا کنیم...
 خب ،اول کدوم مون بریم؟مسعود – اول من میرم ،بعد تو بیا.
 ولی تو وزنت از من بیشتره ،اگه بپری توی حیاط صداش حتما به گوش اون صاحبخونه یپفیوزش می رسه! من اول میرم بعدم در حیاطو برات باز می کنم.تو هفقط توی بال رهفتن به
من کمک کن.
مسعود – بهراد حالت خوب نیست ،نه؟! چرا دری وری میگی؟ اگه یارو توی حیاط ببینتت
که بدبخت مون می کنه.ما مثل اینجوری داریم میریم که کسی نبینه مون! ببین  ،اول من میرم
ولی از روی دیوار نمی پرم.چون قد ام بلندتره راحت از دیوار آویزون میشم...دیگه صدا هم
نمیده.بعدم تو میای و من از روی دیوار می گیرمت.
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 خوبه...هفقط یه چیزی ،تو زورت می رسه منو بغل کنی؟ زیاد هم سبک نیستم ها!!مسعود – آره بابا ،نگران اون نباش.
مسعود هفی الفور از دیوار بال رهفت و وارد حیاط شد.بعد نوبت من رسید و با احیتاط از دیوار
بال رهفتم.مسعود کمک کرد از دیوار پایین بیام.خیلی راحت منو گرهفت...جوری که خودمم
باورم نمیشد و با اینکه خیلی ناراحت و نگران بودم اما خندم گرهفت.
بعد خیلی آروم و بی سر و صدا به طرف در خونه ی سورن رهفتیم...
وقتی رسیدیم پشت در گفتم  :حال چی کار کنیم؟
مسعود – چه می دونم ،این ایده ی تو بود!
 اگه پنجره ی اتاق باز باشه ،می تونیم از تراس بریم تو.مسعود – خب.
 خب همین دیگه!مسعود – خب برو نگاه ببین پنجره باز یا نه!
 آهـــان ...باشه.هفورا رهفتم پشت خونه و پنجره ی هر دو اتاق رو بررسی کردم اما بسته بودن.برگشتم پیش
مسعود...
 ببین دو راه بیشتر نداریم ،یکی اینکه تو با لگد درو بشکنی و بریم تو  ،یکی دیگه هم اینکهشیشه ی پنجره رو بشکنیم و اونجوری بریم داخل.ولی مشکل این که هر دو راه صاحبخونه
رو می کشونه پایین ،نظرت چیه؟
مسعود چند بار سرشو به نشونه ی تایید تکون داد و به پیشنهادهام هفکر کرد  ،بعد در یک
حرکت ناگهانی با لگد قفل درو شکوند و بازش کرد.به طور طبیعی متوجه شدم از راه اول
بیشتر خوشش اومده!
توی یه چشم به هم زدن کفش هامونو دراوردیم و وارد خونه شدیم.همه چراغ ها خاموش
بودن و هیچی نمی دیدیم.
کلید برق کنار درو زدم و به محض روشن شدن خونه ،در حالی که سورن رو صدا می زدن
به سمت اتاق ها راه اهفتادم.بی درنگ رهفتم توی اتاق خواب و دیدم سورن با همون لباس های
بیرونش روی زمین دراز کشیده.کنارش نشستم و با شدت تکونش دادم.مسعود هم وارد اتاق
شد و اومد پیشم.
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داشتم با نگرانی سورن و صدا می کرد و سعی می کردم بیدارش کنم اما بعد از چند ثانیه
تلش  ،هنوز بیدار نشده بود.انقدر وحشیانه تکونش می دادم که مسعود گفت  :هفکر کنم اگه تا
حال زنده هم بود تو کشتی ش!
همین لحظه متوجه شدیم داره بیدار میشه.ولی انگار به خاطر تکون های من گردنش درد
گرهفته بود.با دست گردنش رو گرهفت .مسعود کمک کرد تا بشینه.به زور چشماشو باز
کرد.در حالی که مشخص بود از دیدن ما تعجب کرده پرسید  :شما چجوری اومدین تو؟!
 دو ساعته داریم زنگ می زنیم ،نگران شدیم برای همین درو شکستیم...مسعود – البته این پیشنهاد من نبود!
سورن با عصبانیت گفت  :حریم خصوصی واسه شما دو تا مفهومی داره؟!
مسعود – من به بهراد گفتم چیزی نشده ،اما گیر داده بود که تو مقتول شدی.
 تو کی همچین حرهفی زدی؟!!مسعود چند لحظه هفکر کرد  :آره خب...نگفتم)...نیشخندی زد ( ...ولی بهش هفکر کرده بودم.
سورن اول با کف دست یه ضربه ی محکم به سینه ی مسعود زد  ،بعد با دو سه ضربه از
خجالت من در اومد و گفت  :این قصاص گردنم بود! هفردا هم میاین این دری رو که شکستیمن
درست می کنین.
از جاش بلند شد و کتش رو یه گوشه پرت کرد و از اتاق بیرون رهفت.همراهش  ،من و
مسعود هم بیرون رهفتیم...
مسعود – هفقط قفلش شکسته.هفردا خودم میام یه قفل نو بهش می ندازم.
 سورن  ،نمی دونستم انقدر خوابت سنگین !!همگی توی پذیرایی نشستیم و سورن گفت  :من زیاد خواب سنگین نیستم.نمی دونم امروز
چی شد یهو خوابم برد.حتی وقت نکردم لباس عوض کنم...ولی این دلیل نمیشه شماها به
خونه م شبیخون بزنید!
 می دونی ما چه استرسی گرهفته بودیم؟! من هفکر کردم اون یارو که توی دادگستری عربدهمی کشید دخلتو اورده!
سورن – هفکر می کنی من پخمه ام؟
مسعود – پخمه که نه...ولی با این خواب سنگینی که داری اگه یارو میومد می تونست بی
سر و صدا سلخی ت کنه.النم که اتفاقی نیفتاده...بهراد پاشو بریم ،من می رسونمت.
سورن – حال ناز نکنید ،بشینید براتون شام درست کنم.
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 من که خوردم...مسعود رو نمی دونم.اومده بودم ببینم یکی از پرونده هام دست توئه یا نه.سورن – باشه  ،بشین تا من و مسعود شام بخوریم ،بعد میرم سر وقت پرونده ت.
من و مسعود تا حوالی نیمه شب پیش سورن موندیم.توی اون دو سه ساعت همش از درد
گردنش می نالید و هر بار هم که یادش میفتاد منو میزد...البته نه خیلی محکم.
توی دهفتر  ،پشت میزم نشسته بودم و با دقت سرگرم خوندن پرونده بودم که شنیدم یه نفر چند
تا تق به در زد.سرمو بال اوردم و دیدم آقای معظمی جلوی در ایستاده.
احساس کردم کمی عصبی به نظر می رسه.پرسیدم  :ببخشید ،چیزی شده ؟
آقای معظمی – می دونید ساعت چنده ؟!
جواب دادم  :نه )...چشمم به ساعت دیواری اهفتاد(...یعنی بله ،گویا نه و نیم.
آقای معظمی – پس چرا این آقای یوسفی نیومد؟! باید امروز صبح می رهفت شرکت
هفاضل.طرف چند بار تماس گرهفته! هر چی هم بهش زنگ می زنم جواب نمیده.
 وال چی بگم...منم دیشب هفهمیدم خوابش خیلی سنگین ! ولی نگران نباشید  ،کم کم پیداشمیشه.
چند ثانیه گذشت و سورن اومد.معظمی تا چشمش به سورن اهفتاد گفت  :آقای یوسفی! اگه هفکر
می کنی این کار به خواب صبحت لطمه می زنه می تونی از هفردا نیای!
سورن – شرمنده آقای معظمی...ولی من خواب نموندم.یه مشکلی برام پیش اومده بود.در
ضمن با اون شرکت هم تماس گرهفتم.قرارمون به ساعت یازده موکول شد.
معظمی با لحنی تهدید آمیز گفت  ":در هر صورت به پیشنهادم هفکر کن! "...و به اتاق خودش
رهفت.
سورن با بی حوصلگی پشت میزش نشست و آروم دستی به موهاش کشید.کلهفه به نظر می
رسید...
 چی شده؟!سورن – هیچی بابا...صبح که از خواب بیدار شدم حس کردم حالت تهوع دارم.می خواستم
بیام اینجا که دیگه حالتش عینی شد!
 ای بابا...خب نمیومدی.سورن – اگه نمیومدم که کله مو می کند ،ندیدی؟
 -به هر حال کار که از سلمتی ت مهم تر نیست.
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سورن سرشو روی میز گذاشت و گفت  :همین جا رو هم به زور پارتی بازی گیر
اوردم...اگه دوست بابام نبود عمرا اگه بهم کار می داد.
چند ثانیه سکوت برقرار شد...
 می خوای بریم دکتر؟سورن با صدایی گرهفته گفت نه.
تمرکزمو برای کار از دست داده بودم و همه ی حواسم به سورن بود.
دو سه دقیقه بیشتر نگذشته بود که سورن از جاش پا شد اما هنوز قدم از قدم برنداشته بود که
برای یک لحظه تعادل شو از دست داد و نزدیک بود بیفته.زود خودمو بهش رسوندم و
کمکش کردم وایسه.
 حال کجا می خوای بری با این وضعیتت؟!سورن – باید برم دستشویی ،دارم بال میارم.
 باشه ،منم باهات میام.سورن به سمت روشویی خم شده بود و دستش رو بهش تکیه داده بود.وقتی دیدم دستش
بدجور می لرزه و به زور خودشو سر پا نگه داشته از پشت گرهفتمش و هواشو داشتم.
سورن – بهراد برو بیرون  ،یه وقت حال تورو به هم نزنم...
 نه  ،من حساس نیستم...اشکالی نداره ،راحت باش.همین لحظه آقای معظمی وارد اتاق شد.من توضیحی بهش ندادم چون همه چیز کامل واضح
بود.
سورن هم هفقط کمی آب بال اورد...بعد از اینکه کارش تموم شد دهن و صورتشو شست و
کمک کردم روی صندلی ش بشینه.
آقای معظمی این بار با لحن مهربون تری گفت  :نه  ...مثل اینکه واقعا حالت خوب
نیست.آقای ماکان!
 بله؟آقای معظمی – شما دوستتو ببر خونه ،اگرم لزم شد پیشش بمون.
 چشم ،لطف کردین.وقتی معظمی رهفت به سورن گفتم  :می تونی راه بری؟
سورن – آره ...هفکر کنم.
 -پس پاشو بریم.سر راه هم برات قرص ضد تهوع می گیرم.
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وقتی به خونه رسیدیم سورن توی پذیرایی ،روی مبل ولو شد.دو تا قرصو از بسته ش بیرون
اوردم و با یه لیوان آب کنارش نشستم.چشماش بسته بود و حواسش به من نبود.قرص ها رو
توی دستش گذاشتم که متوجه حضورم شد...
سورن – می ترسم بخورم و اینم بال بیارم.
 تا تو بخوای بال بیاری این حالتو خوب کرده.سورن – مسئولیتش با تو...
قرص ها رو توی دهنش گذاشت و کمی آب خورد.
 ببینم ،این یارو معظمی می دونه تو تنها زندگی می کنی؟سورن – آره ،گفتم که رهفیق بابامه.
 آخه گفت اگه لزم شد پیشت بمونم...سورن – نه  ،تو برو به کارت برس.هفک کنم بهتر شدم.
 مطمئنی؟سورن – آره  ،برو.
 نیام ببینم مردی!خندید – نه  ،خیالت راحت.
 باشه ،هر جور میلته.سورن – خواستی ماشین هم ببر.
 باشه ،هفقط اگه حس کردی حالت بدتر شده به من یه تک زنگ بزن ،هفورا خودمو میرسونم.
برای اینکه حتما به سورن سر بزنم ماشینش رو هم با خودم بردم و برگشتم دهفتر...
ساعت چهار بعد از ظهر کارو تعطیل کردم و از دهفتر بیرون اومدم.تمام روز سورن باهام
تماس نگرهفته بود و می دونستم حالش خوبه.سوار ماشین شدم که برم پیش سورن تا ببینم
حالش چطوره و ماشینش رو هم پس بدم.
نزدیکی خونه ی سورن بودم که متوجه شدم سیگار ندارم.ماشین رو جلوی یه مغازه نگه
داشتم و یه پاکت سیگار خریدم.موقع برگشت به ماشین ،موبایلم زنگ خورد.مهبد هفرومند
بود.حدس زدم به خاطر دستمزدم تماس گرهفته باشه.توی ماشین نشستم و جواب دادم...
 بله ؟!مهبد – سلم آقای ماکان.
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 سلم  ،حالتون خوبه؟ اون دعاها کار کردن؟با نگرانی گفت  :راستش برای همین تماس گرهفتم.بعد از نصب اون دعاها وضعیت خیلی
بدتر شده!
 یعنی چی؟ چی شده؟!مهبد – راستش از دیشب که اون دعاها رو به دیوار زدین حال خانومم خوب نیست...
 مشکل همسرتون چیه؟مهبد – بذارید از اولش بگم.دیشب وقتی که شما رهفتین اتفاق خاصی نیفتاد اما نزدیکای ساعت
سه نصف شب صدای گریه ی پسرمو از اتاقش شنیدم.بلند شدم تا خانوممو بیدار کنم و بریم
سر وقت بچه که دیدم دایان نیست.با عجله رهفتم توی اتاق سینا ،دیدم بچه از شدت گریه سرخ
شده.دایان هم توی اتاق بود اما یه گوشه نشسته بود و به گریه های سینا اعتنا نمی کرد.هر
چی ازش سوال می کردم که چه اتفاقی اهفتاده جوابمو نمی داد.خواستم بچه رو بغل کنم تا از
گریه هل ک نشه که دایان اومد طرهفم و محکم مهلم داد...اجازه نداد به سینا دست بزنم.وقتی
روی زمین اهفتادم از طبقه ی پایین صدای هفریاد وحشتناکی رو شنیدم! از ترس نمی دونستم
باید چی کار کنم.از اتاق بیرون اومدم و دیدم اثری از دعاهایی که شما به دیوارها زدین
نیست و همه رو بردن! توی همون چند ثانیه که از اتاق بیرون رهفته بودم صدای گریه ی سینا
قطع شد.تا صبح دایان اجازه نداد به سینا نزدیک بشم...باور کنید از حرکاتش می
ترسیدم...می ترسیدم بلیی سر سینا بیاره!
 صبح حال خانومتون بهتر نشد؟مهبد – چرا...دیگه از اون حرکات پرخاشگرانه خبری نیست اما باز هم حالت هاش عجیبن!
امروز به جز چند تا کلمه حرهفی نزده و حاضر نیست به هیچ عنوان از اتاق سینا بیرون بیاد.
 شما الن خونه اید؟مهبد – بله ! هر چقدر اصرار کردم که از خونه بریم قبول نمی کنه...نمی دونم چی کار کنم!
امروز نتونستم سر کار برم.هر چند ساعت یه بار هم صداهای عجیبی از اتاق ها شنیده میشه!
مثل صدای باز و بسته شدن درها...یا اینکه انگار یکی داره توی اتاق ها با قدم های سنگین
راه میره...من حتی جرأت ندارم برم به اون اتاق ها سر ک بکشم و ببینم این سر و صداها
کار کیه! تو رو خدا یه کاری بکنید...شما می تونید بیاید اینجا؟! خواهش می کنم...
 از قرار معلوم باید بیام.شاید تشخیصم اشتباه بوده باشه.آقای هفرومند ،من نیم ساعت دیگهاونجام.می تونید تا اون موقع تحمل کنید؟ آخه باید برم خونه و یه چیزایی بردارم.
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مهبد – بله بله...سعی می کنم.ممنون که قبول کردین.
 خواهش می کنم.مستقیم رهفتم خونه و وسایلمو برداشتم.واقعا گیج شده بودم !...نمی دونستم کجای کارو اشتباه
کردم.هر چی هفکر می کردم هفقط به همون نتیجه ی اول می رسیدم که اشکال از بلندی سقف
 ،همین! همچنان حس می کردم حدسم درست بوده هفقط اینکه جن هایی که باهاشون طرهفم
قوی ترن.باید قاطعانه تر برخورد می کردم.
روی تراس داشتم کفش هامو می پوشیدم که به ذهنم رسید برگردم و از توی اتاق چاقویی که
سورن بهم داده بود رو بردارم...حال که جن های خونه ی هفرومند قوی تر از چیزی که هفکر
می کردم بودن باید حسابی خودمو مجهز می کردم...هر چند چاقو زدن به یه جن توی
درگیری کار خیلی سخت و البته بعیدی  ،ولی گاهی اوقات تنها راهه...
دوباره برگشتم توی ماشین و راه اهفتادم.هوا کم کم داشت تاریک میشد.کارم از نیم ساعتی که
به هفرومند گفته بودم بیشتر طول کشید.برای اینکه استرسم از بین بره یه سیگار روشن کردم.
هنوز به خونه ی هفرومند نرسیده بودم که یاد سورن اهفتادم.تصمیم گرهفتم قبل رسیدنم بهش
زنگ بزنم.گوشیش چند بار زنگ خورد و خوشبختانه این دهفعه جواب داد.
سورن – الو.
 سلم  ،چطوری؟ بهتر شدی؟سورن – آره ،قرص هات اثر کردن.تو کجایی ؟ داری میای اینجا؟!
 داشتم میومدم اما یه کاری پیش اومد.یه سر میرم جایی  ،بعد میام پیشت.سورن – ماشینمو بردی دور دور؟
 خفه شو ،هفکر کردی من مثه خودتم؟سورن – شوخی کردم بابا...خلصه هر جا هستی شام بیا اینجا.
 باشه ،نگران ماشینت هم نباش.سورن – کی حرف ماشینو زد بی جنبه!
 کاری نداری؟سورن – نه ،خیلی بی ظرهفتی...خداهفظ.
 -خداهفظ.

80
goldjar.blogfa.com

بلخره به خونه ی هفرومند رسیدم.ماشینو دم در پار ک کردم و زنگ زدم.بدون اینکه پرسه
کیه درو باز کرد.سریع وارد خونه شدم.مهبد جلوی در ساختمون ،دست به سینه منتظرم
بود.شدیدا نگران به نظر می رسید و مدام نیم نگاهی به داخل خونه می نداخت.
مهبد – ممنون که اومدی.از وقتی مکالمه مون تموم شده اینجا وایسادم.
 اتفاق خاصی نیفتاد؟!مهبد – هفقط یه بار دیگه از بال صدا شنیدم.
 خانومتون کجاست؟مهبد – توی اتاق سینا.حال می خواید چی کار کنید؟
روی یه مبل نشستم و کیفمو باز کردم...
 از قرار معلوم همسرتون جن زده شده.مبهد جلوی من روی زمین نشست و با نگرانی گفت  :یعنی یه جن وارد بدنش شده؟
 نه لزوما...من هفکر می کنم یه جن داره ذهنش رو هدایت می کنه...شاید هم چند تا جن کهالبته احتمالش ضعیف چند تا باشن.
مهبد – اگه این کار هم مثل دعاهای دیشب وضعیت رو بدتر کرد چی؟
دهفترچه ی دعاهام رو از کیف بیرون اوردم ...
 ببینید ،من هفکر می کنم جن های این خونه به نسبت قوی تر از نوع های دیگه باشن برایهمین هم دعاهای من اثر نکردن.الن هم اگه وضعیت بدتر بشه اول از همه خودم ضرر می
کنم...ممکنه هر اتفاقی بیفته.
شروع کردم به ورق زدن دهفترم .با دقت به دعاها نگاه می کردم تا مناسب ترینش رو برای
اون شرایط پیدا کنم.
بلخره چیزی که می خواستم رو پیدا کردم.
 ایناهاش...مهبد – حال می خواید با این دعا چی کار کنید؟
 باید یه جوری برای خانومتون بخونمش...یا اینکه خودتون بخونید.همین که بشنوه کاهفی...لزم نیست زیاد بهش نزدیک بشیم.
مهبد – خیلی خوبه.
اون صفحه ی دهفترو کندم و وایسادم.مهبد هم همراه من بلند شد...
 -خب  ،باید بریم پیش خانومتون.
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مهبد – میشه من خودم برم توی اتاق و براش بخونم؟!
هفکر کردم شاید وضعیت همسرش از نظر پوشش جوری که دوست نداره من بینم..که البته
حق هم داره! برای همین قبول کردم که خودش بخونه.
 باشه.شما برید اینو بخونید ،منم بیرون اتاق منتظر می مونم.هر اتفاقی اهفتاد هفورا منو صداکنید.
مهبد – بله چشم...
با هم از پله ها بال رهفتیم.من همونجا روی اولین پله موندم.مهبد هم به سمت اتاق انتهای
راهرو ،رو به روی پله ها رهفت و واردش شد.با رهفتن مهبد سکوت حاکم شد.من هم با بی
خیالی روی پله ها وایساده بودم و هر از گاهی هم به اطراف نگاه می کردم.شک نداشتم که
اون دعا موثره و همه چیزو درست می کنه.
تو هفکر بودم که یهو صدای مهیبی تو کل خونه پیچید...چیزی شبیه هفریاد .صدا اونقدر شدید
بود که بدجور یکه خوردم.مطمئن بودم صدایی که شنیدم مال یه آدم نیست! ثانیه ای بعد همه
ی چراغ ها خاموش شدن ،اما چون هوا گرگ و میش بود می تونستم دور و ورمو
ببینم.صدای جیغ و داد مهبد و زنش از اتاق شنیده میشد.نمی دونستم برم داخل یا نه! همین
لحظه در اتاق باز شد.
مهبد با صدایی لرزان و نگران گفت  :بچه ...بچه کجاست؟!! توی اتاق نیست!
کامل گیج شده بودم...توی اون چند لحظه ای که بیرون ایستاده بودم ندیدم بچه از اتاق بیرون
بیاد.
 من ندیدم بیرون بیاد!دایان با گریه گفت  :بچه رو با خودش برد ،من میرم پیشش...
هفهمیدم که می دونه بچه رو کجا برده.کمی جلو رهفتم و پرسیدم  :بچه رو کجا برده؟!
قبل از اینکه دایان جواب بده صدای گریه ی سینا رو از طبقه ی پایین شنیدم.دیگه منتظر
جواب نموندم و پایین رهفتم.موبایلمو از جیبم بیرون اوردم و هفلشش رو روشن کردم.رهفتم
طرف کیفم و چاقومو برداشتم.با اینکه طبقه ی پایین بودم اما احساس کردم صدای گریه ی
سینا کمی ازم دور .با دقت به صدا گوش کردم تا منبعش رو پیدا کنم.تمام دغدغه م توی اون
لحظه پیدا کردن بچه بود.
مهبد سراسیمه از پله ها پایین اومد و گفت  :صدا از زیرزمین ...
 -زیرزمین کجاست؟
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خودشو بهم رسوند و منو به سمت راهروی کوتاهی برد که به یه راه پله منتهی میشد.صدای
گریه ی سینا قطع شده بود و هیچی نمی شنیدیم...
 مطمئنی صدا از اینجا بود؟مهبد – نمی دونم...حدس می زنم!
حدس مهبد درست بود و چند لحظه بعد دوباره صدای سینا رو شنیدیم اما این بار گریه نمی
کرد...هفقط از خودش صدا درمی اورد.
نور موبایلو روی پله ها انداختم و راه اهفتادم.همراه من  ،مهبد هم حرکت کرد که ازش
خواستم همونجا ،بالی پله ها بمونه و اون هم قبول کرد.
خیلی آروم و با احتیاط از پله ها پایین می رهفتم.چون اونجا هیچ پنجره ای نداشت ،هر چقدر
پایین تر می رهفتم همه جا تاریک تر میشد.نور موبایلم هم به حدی نبود که بیشتر از دو سه
قدم جلوترمو روشن کنه.
وقتی به نیمه ی راه پله رسیدم دوباره صدای سینا توی هفضا پیچید.اما صداش طوری بود که
انگار داره بازی می کنه و به نظر نمی رسید ترسیده باشه.این موضوع کمی خیالمو راحت
می کرد.
هنوز به آخرین پله نرسیده بودم که ناخودآگاه پامو روی وسیله ای گذاشتم و باعث شد تعادلمو
از دست بدم.روی زمین اهفتادم و موبایل از دستم اهفتاد...هفلش موبایل در اثر برخورد با زمین
و ضربه ای که بهش وارد شده بود  ،خاموش شد.
با خاموش شدن نور موبایل ،همه جا در تاریکی مطلق هفرو رهفت.هر لحظه که می گذشت
ترسم بیشتر میشد.جلوی پله نشستم.دستامو آروم روی زمین می کشیدم تا بتونم موبایلمو پیدا
کنم ولی هیچ اثری ازش نبود! کمی جلوتر رهفتم و همینطور دستامو روی زمین می کشیدم که
یهو احساس کردم شیئی به دستم برخورد کرد.کمی که دقت کردم متوجه شدم چیزی شبیه به
پای آدم ...در عین حال می دونستم پای سینا نیست چون خیلی بزرگتر از پای یه بچه بود!
از ترس خودمو عقب کشیدم و روی اولین پله نشستم.به زور نفس می کشیدم.تمام تنم خیس
عرق بود.دوست داشتم برگردم ولی نمی تونستم سینا رو اونجا ول کنم.دستمو روی پله تکیه
دادم که دستم با شیء نسبتا کوچیکی برخورد کرد..موبایلم بود که روی اولین پله اهفتاده
بود.هفورا برش داشتم و دکمه هاشو هفشار داد.هفلشش از کار اهفتاده بود اما خوشبختانه صفحه ش
سالم بود و می شد از نورش استفاده کرد.
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نور موبایلو جلوی خودم انداختم ولی اون موجود رو ندیدم.سمت دیگه ی زیرزمین سینا
ایستاده بود و دستش رو به دیوار تکیه داد بود.با عجله به طرهفش رهفتم.سینا مات و مبهوت به
اطراف نگاه می کرد و مدام جهت دیدشو تغییر میداد.می دونستم اون موجود دور و ورمون
داره حرکت می کنه و سینا هم حرکاتش رو می بینه.
قصد داشتم خیلی سریع سینا رو از زیرزمین خارج کنم.بغلش کردم و به سمت راهرو
چرخیدم.هنوز راه نیفتاده بودم که با دیدن اون صحنه تمام توانم رو برای حرکت از دست
دادم...حسابی شو ک شده بودم.
به غیر از من و سینا چند نفر دیگه هم توی زیرزمین بودن...حدود ده تا زن و مرد اطراف
ما ،کنار دیوارها ایستاده بودن و بهمون نگاه می کردن.انگار همه شون مسخ شده بودن.هیچ
حسی توی صورتشون نبود.
چند ثانیه بعد دیدم دارن آروم آروم به سمت مون میان.سینا رو محکم گرهفتم و با سرعت به
سمت پله ها دویدم.نیم نگاهی به پشت سرم انداختم و دیدم همه شون دارن به طرف پله ها
میان.اما سرعت من از اونا بیشتر بود.همش می ترسیدم از پشت بهم برسن.برای اینکه صفحه
ی موبایلم خاموش نشه و بتونم جلومو ببینم مجبور بودم هی دکمه هاشو هفشار بدم.به سختی
می تونستم جلومو ببینم.
بلخره تونستم از زیرزمین خارج بشم و خودمو برسونم بالی پله ها.احساس می کردم هنوز
دارن تعقیب مون می کنن.از راه پله دور شدم و شروع کردم به صدا زدن هفرومند و زنش.می
خواستم بچه رو بهشون بدم و یه هفکری برای این وضعیت بکنم هر چند هیچی به ذهنم نمی
رسید! مونده بودم اونایی که توی زیرزمین بودن از کجا اومدن! اصل برای چی اونجا
بودن؟!
چند بار هفرومند و زنش رو صدا کردم اما جوابی نشنیدم.همش دور خودم می چرخیدم تا
کسی از پشت بهمون حمله نکنه.سینا هم توی بغلم ساکت بود و سکوتش بدتر منو می
ترسوند...می ترسیدم اتفاق زیرزمین دوباره تکرار بشه و این بار راه هفراری هم نداشته
باشم.نمی دونستم اون اهفرادی که پایین بودن اطراهفم هستن یا هنوز همونجا موندن!
اوضاع بدجور به هم ریخته بود.باید زودتر یه کاری می کردم .به طرف مبلی که کیفمو
روش گذاشته بودم رهفتم و برش داشتم.نور موبایل روی دیوار رو به روم اهفتاد و برای چند
لحظه دایان رو دیدم.با دیدنش خوشحال شدم.هفرصت خوبی بود که سینا رو بهش بدم.کمی
جلوتر رهفتم و سریع گفتم  :خانوم هفرومند  ،سینا رو بگیرید...باید همه مون از اینجا بریم!
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نسبت به حرهفم هیچ عکس العملی نشون نداد.هفقط مات و مبهوت به رو به رو خیره شده
بود.دو سه بار صداش زدم اما هفایده ای نداشت.
احساس کردم قدش از من بلندتر به نظر می رسه با اینکه می دونستم کوتاه تره.اولش هفکر
کردم شاید روی چیزی ایستاده باشه.نور موبایلمو پایین گرهفتم و دیدم پاهاش چند سانت از
زمین هفاصله دارن.انگار از دیوار آویزون شده بود چون پاهاش حالت ایستاده نداشتن!
با دیدن اون صحنه چند قدم عقب رهفتم.انقدر هول شده بودم که روی مبل اهفتادم و نزدیک بود
سینا از دستم بیفته.سینا رو محکم گرهفتم و به سمت پله ها رهفتم.هفورا خودمو به طبقه ی بال
رسوندم و وارد اتاق سینا شدم.
بچه رو روی زمین نشوندم و رهفتم سر وقت کیفم.با عجله تمام اوراد رو زیر و رو کردم اما
هیچی به ذهنم نمی رسید.نمی دونستم کدوم دعا برای اون شرایط مناسب تره.توی تمام
آموزش های مهرآب هیچ وقت به چنین حالت هایی اشاره نشده بود! می ترسیدم دعایی رو
انتخاب کنم که وضعیتو مثل دهفعه های قبل بدتر کنه.
سعی کردم تمرکز کنم و خونسرد باشم.شروع کردم به ورق زدن دهفترم که صدای قدم های یه
نفرو شنیدم.یکی داشت از پله ها بال میومد.آروم دهفترو بستم و به راه پله نگاه کردم.کسی رو
نمی دیدم.اون هفرد هر لحظه داشت بهمون نزدیک تر میشد و صدای قدم هاش واضح تر به
گوش می رسیدن.با اون قدم های سنگین حس کردم باید هیکلش خیلی از من درشت تر
باشه.نمی دونستم با چه چیزی رو به رو میشم و این حسابی منو می ترسوند.اصل دوست
نداشتم اتفاقی برای سینا بیفته و به خودم قول دادم تحت هیچ شرایطی ولش نکنم.برای اینکه
ببینم اون هفرد کیه که داره از پله ها بال میاد ،دو سه قدم جلوتر رهفتم و نزدیک در اتاق
ایستادم.نور موبایلو روی پله ها انداختم و با دقت به پایین نگاه کردم.
شک نداشتم اون هفرد کسی جز مهبد نیست.کمی خیالم راحت شد و گفتم  :آقای هفرومند ،
حالتون خوبه؟
بدون اینکه چیزی بگه اون سمت راهرو  ،رو به روی من ایستاد.برای چند ثانیه تو همون
حالت موند و هیچ حرکتی نکرد.
حالتش عادی به نظر نمی رسید...در حالی که به زور می تونستم حرف بزنم با نگرانی
پرسیدم  :مهبد...خوبی؟
جوابی نداد و آروم جلو اومد.کم کم سرعت حرکتش بیشتر شد و شروع کرد به دویدن.داشت
به طرف من هجوم می اورد که یهو چهره ش تغییر کرد و چشم هاش یه تیکه سیاه شدن.با

85
goldjar.blogfa.com

صدای عجیب و ترسناکی هفریاد کشید و به سمت در شیرجه زد.سریع درو بستم و بهش تکیه
دادم.مهبد اونقدر محکم به سمتم شیرجه زده بود که با در برخورد کرد و قسمتی از چوب در
کنده شد.داشتم سعی می کرد کلید روی قفل رو بچرخونم و درو قفل کنم اما لرزش دستم
اجازه نمی داد.
صدای گریه ی سینا هم بلند شد ....می ترسیدم از جلوی در کنار برم و خودمو بهش
برسونم.با دست چپم  ،دست راستمو محکم گرهفتم و تا نلرزه.بلخره تونستم درو قفل کنم و از
پشتش کنار برم .رهفتم پیش سینا و بغلش کردم اما چشمم به در بود.بیرون اتاق رو از
سوراخی که مهبد روی در ایجاد کرده بود می تونستم ببینم.کسی پشت در نبود...مهبد رو هم
نمی دیدم.حس می کردم کنار در قایم شده.حدس می زدم یه جن وارد بدنش شده  ،در عین
حال هم می دونستم که جن ها نمی تونن اینجوری چهره ی انسان رو تغییر بده! مگر اینکه
اون جن خودشو به شکل مهبد دراورده باشه !...
به هفکرم رسید با سینا از اونجا هفرار کنم ولی نمی دونستم چجوری! با سینا نمی تونستم از
پنجره بپرم چون ممکن بود آسیب ببینه.توی خونه هم که اصل امنیت نداشت...اگه حتی یکی
از اون اهفراد اینجوری بهمون حمله کنه دخل جفت مون اومده.
باید با دعای خاصی از بین شون رد می شدم...هفقط باید می هفهمیدم کدوم دعا موثره.تنها
چیزی که به ذهنم رسید این بود که با مهرآب تماس بگیرم تا راهنماییم کنه.زود شماره شو
گرهفتم و منتظر موندم تا گوشی رو برداره.
توی اون چند لحظه ای که منتظر جواب دادن مهرآب بودم تو کل خونه هفقط صدای گریه ی
سینا شنیده میشد.سکوت خونه بدتر منو می ترسوند.
مهراب – الو بهراد ،چطوری؟
خیلی سریع گفتم  :ببین مهرآب ،یه جا گیر اهفتادم.باید کمکم کنی...
مهرآب – چی شده؟!
 سر اون کیسی که مجید معرهفی کرده بود به مشکل خوردم.من الن تو خونه ی یارو ام.توی خونه شون پر از آدم های غریبه ست...همین الن هم ممرده بهم حمله کرد،نزدیک بود
تیکه پارم کنه...قیاهفه ش وحشتنا ک شده بود!
مهرآب خیلی شمرده و با خونسردی گفت  :بهراد سعی کن آروم باشی ،اصل هول نکن.گوش
کن ببین چی میگم ،همین الن از اونجا هفرار کن.
 -چی؟! شوخی می کنی؟!
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مهرآب – اگه می خوای زنده بمونی هفرار کن ،شده از پنجره بپر پایین ،باشه؟
 بچه شونو چی کار کنم؟ صدای گریه شو نمی شنوی؟ هنوز حرف زدن هم بلد نیست!اگهاینجا بمونه می کشنش...
مهرآب – بهراد  ،کاری رو که گفتم بکن.بچه رو هم ول کن بذار همونجا بمونه.اگه بچه رو
با خودت ببری همه شون دنبالت میان...تیکه تیکه ت می کنن!
 باشه...مهرآب – نگران نباش ،برای بچه اتفاقی نمیفته.
مجبور بودم به حرهفای مهرآب اعتماد کنم چون هیچی به ذهن خودم نمی رسید.گوشی رو قطع
کردم و سینا رو روی تختش گذاشتم.انقدر گریه کرده بود که صورتش کامل سرخ شده
بود.دلم براش می سوخت...دوست نداشتم اونجا ولش کنم ولی لبد مهرآب یه چیزی می دونه
که ازم خواسته بچه رو با خودم نبرم.
کیفمو از روی زمین برداشتم و رو به سینا گفتم  :ببخشید...من نمی تونم ببرمت.
دستاشو به طرهفم بال اورد...انگار ازم می خواست بغلش کنم.نمی تونستم ریسک کنم...اگه به
گفته ی مهرآب همه شون دنبالم میومدن مرگم حتمی بود.هفقط امیدوار بودم بعد از رهفتنم اتفاقی
براش نیفته...
مونده بودم از پنجره بپرم یا از اتاق بیرون برم! رهفتم دم پنجره تا ببینم ارتفاع چقدره...دیدم
زیادتر از اون حدی که دست و پام نشکنه و سالم برسم پایین.جای پایی هم در کار نبود که
بتونم راحت ازش پایین برم.اگر هم از پنجره می پریدم و تعقیبم می کردن باید خونه رو دور
می زدم تا به ماشین برسم...البته با این هفرض که پاهام نشکسته باشن و بتونم بدوم!
تصمیم خودمو گرهفتم...ترجیح دادم از اتاق بیرون برم و با دست و پای سالم هفرار کنم!
اینجوری شانس نجاتم هم بیشتر بود.چاقوی سورن رو از کیف بیرون اوردم و ضامنش رو
آزاد کردم تا اگه کسی بهم نزدیک شد بزنمش.
به در نزدیک شدم و از شکستگی ش به راهرو نگاهی انداختم.هیچ کس پیدا نبود.نور موبایل
رو بیرون انداختم و همه جا رو با دقت نگاه کردم.وقتی مطمئن شدم کسی اونجا نیست آروم
کلید رو چرخوندم و درو باز کردم.
به زور می تونستم آب دهنمو قورت بدم.قلبم داشت از جا کنده میشد.سعی می کردم آروم نفس
بکشم.ضربان قبلم هر لحظه تند تر میشد.با ترس و لرز از اتاق بیرون اومدم.کسی بیرون
نبود.سینا هم دیگه گریه نمی کرد و سکوت سنگینی توی خونه حاکم شده بود.با احتیاط از پله
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ها پایین رهفتم.مدام برمی گشتم و پشتمو نگاه می کردم.به جز صدای نفس های خودم ،هیچ
صدایی نمی شنیدم.
به پایین پله ها که رسیدم برق وصل شد و همه ی خونه روشن شد.با روشن شدن خونه خیالم
راحت شد ولی اون آسودگی خیال چند ثانیه بیشتر طول نکشید.وقتی به اطراهفم نگاه کردم کلی
زن و مرد دور تا دور خونه ایستاده بودن.هفاصله شون با من زیاد بود.همه شون داشتن به من
نگاه می کردن.حس کردم الن که به سمتم هجوم بیارن.با تمام توان به طرف در
دویدم.جرأت نداشتم برگردم و بهشون نگاه کنم.
با سرعت از بیرون اومدم و خودمو به کوچه رسوندم.سوار ماشین شدم و به در خونه نگاهی
انداختم.هر لحظه داشتن بهم نزدیک تر میشدن و مدام سرعت شون بیشتر میشد.به قدری هول
شده بودم که دستم به شدت می لرزید .سوییچ دو سه بار از دستم اهفتاد کف ماشین.
با بدبختی تونستم استارت بزنم...هنوز راه نیفتاده بودم که دیدم یکی شون داره با سرعت به
طرف ماشین میاد.گاز دادم که راه بیفتم اما دنده جا نرهفته بود.تا دنده رو جا زدم و خواستم
گاز بدم ،اون یارو به طرف ماشین شیرجه زد ،جوری که شیشه ی سمت شاگرد شکست و با
سر وارد ماشین شد.
پامو تا آخر روی پدال گاز هفشار دادم و حرکت کردم.صورت اون مرد کامل متلشی و
سوخته بود ،با چشم هایی که یه تیکه سیاه شده بودن...دائم با صدای وحشتنا ک ،هفریاد می
زد.دست منو محکم گرهفته بود ،احساس می کردم استخون دستم داره خرد میشه.سرعت
ماشین رو بال بردم و سعی کردم با چاقو بهش ضربه بزنم.با تمام قدرت چاقو رو توی کتفش
هفرو کردم.اونم هفریاد وحشتنا ک و گوش خراشی کشید و از ماشین پرت شد بیرون.نفس راحتی
کشیدم و تا می تونستم با سرعت از اونجا دور شدم.
چند دقیقه بعد  ،قبل اینکه به خونه ی سورن برسم کنار یه پار ک ،ماشین رو نگه داشتم.به
ماشین نگاهی انداختم...خون اون یارو روی صندلی ریخته بود...شیشه که کل نابود شده بود
و هیچی ازش نمونده بود !...اگه سورن این وضعیتو ببینه منو می مکشه!!
از ماشین پیاده شدم تا بادی به کله م بخوره.به ماشین تکیه دادم و یه سیگار روشن کردم.دو
سه دقیقه بعد  ،وقتی حس کردم کمی آروم شدم ،گوشیمو از ماشین بیرون اوردم و شماره ی
مهرآب رو گرهفتم.تا یه بوق خورد هفورا جواب داد...
مهرآب – الو  ،چی شد؟ چی کار کردی؟
 -در رهفتم ،الن تو خیابونم...تو می دونی جریان چی بود؟!
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مهرآب – آره تقریبا.تو گفتی یه سری آدم غریبه توی خونه بودن ،درسته؟
 آره.انگار همه شون مسخ شده بودن یا تحت تاثیر یه چیزی خشک شون زده بود...حالتعادی نداشتن.
مهرآب – و اینکه خود یارو با چهره ای وحشتا ک بهت حمله کرد...
 آره...خب اینا چه معنی ای میدن؟مهرآب – خودت که می دونی ،این جور تغییر چهره ها از علئم جن زدگی نیستن.من حتم
دارم اون آدم هایی که دیدی جزو یه هفرقه بودن.
 یعنی هفرقه ی شیطان پرستی؟!مهرآب – نه...این اهفراد شیطان پرست نیستن.هفقط با شیطان معامله می کنن.مثل شیطان
بهشون ثروت یا قدرت میده و در عوض ازشون یه چیزی می گیره.حال این که چی می گیره
خودش سوال چون هر چیزی ممکنه باشه.
با عصبانیت گفتم  :اگه دستم به مجید برسه تیکه تیکه ش می کنم! نزدیک بود اون یاروها منو
لت و پار کنن! اه...
مهرآب – مجید بی تقصیر .چه می دونسته همچین شرایطی پیش میاد! اگه خودش هم می
رهفت مطمئنا مثه تو گیر میفتاد -.وایسا ببینم...اگه هفرومند و زنش با شیطان معامله کردن پس
چرا از ما کمک خواستن؟! یعنی خودشون نمی دونن همچین غلطی کردن؟
مهرآب – شیطان بعد از هر ملقات حاهفظه شونو پا ک می کنه...چیزی شبیه به شست و شوی
مغزی .این جور اهفراد توی زندگی عادی شون هفکر می کنن جن ها یا ارواح دارن اذیتشون
می کنن چون وقتی شیطان می خواد بهشون چیزی بگه ،اتفاق غیر عادی و شاید هم
وحشتنا ک براشون میفته  ...به هر حال بعد ملقات دیگه هیچی یادشون نمیاد.اصل شاید هفردا
دوباره باهات تماس بگیرن و ازت کمک بخوان.
 یعنی اونا شیطان رو می بینن؟مهرآب – نه...شاید هم آره.راستشو بخوای من تا حال با شیطان معامله نکردم! ممکنه توی
هر ملقات هفقط صداشو بشنون...هر چیزی امکان داره.
 چرا هر چی دعا می خوندم اثر نمی کرد؟مهرآب – ببین بهراد  ،من و تو که هیچی...اگه باباهای من و تو هم بیان نمی تونن کار اینارو
درست کنن.ما که نمی تونیم شیطان رو بکشیم چون تا قیامت زنده ست! این جور اهفراد نیاز
به توجه خدا دارن...ولی امکان اینم کم چون خودشون همچنین چیزی رو انتخاب کردن.
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 اگه دوباره بهم زنگ زدن چی؟مهرآب – شماره ی منو بهشون بده.من خودم توجیح شون می کنم.
 حقیقتو بهشون میگی؟!مهرآب – معلومه که نه! اصل دوست ندارم شیطانو با خودم در بندازم! تو هم چیزی
نگو...هفقط شماره ی منو بهشون بده.
 یه چیز دیگه...یکی از اون اهفرادی که تو خونه شون بود بهم حمله کرد.منم چاقومو توبدنش هفرو کردم! به نظرت ممکنه برای انتقام بیاد سراغم؟
مهرآب – جدی میگی ؟)...خندید (...چه دل و جرأتی! هفکر نمی کنم برای انتقام
برگرده.نگران نباش.
 مطمئنی؟!مهرآب – آره ،خیالت راحت.
 ممنون بابت اطلعاتت .چه خوب میشد اگه اینارو قبل از اینکه وارد کار بشم بهم میگفتی!!
مهرآب – واقعا ببخشید...آخه این موارد خیلی نادرن.شاید توی ایران سه چهار تا هفرقه ی
اینجوری وجود داشته باشه.من چه می دونستم که ماد یکیشون میاد سراغ تو!
 راستی نمیشه اینارو به پلیس معرهفی کرد؟! خیلی خطرنا ک به نظر می رسن!مهرآب – نه متاسفانه...گفتم که ،بعد از اینکه به حالت عادی برمی گردن هیچی یادشون
نمیاد.تبدیل میشن به همون آدم های معصوم همیشگی.ممکنه حتی پلیس دستگیرشون کنه اما
برای اینکه قضیه لو نره ،شیطان سال ها سراغشون نیاد...مطمئن باش شیطان از پلیس
زرنگ تره.
توی راه همش هفکرم درگیر این بود که به سورن چی بگم! چقدر هم توی آخرین مکالمه مون
حق به جانب در مورد ماشینش حرف می زدم!...
اما چاره ای نیست...هفوقش واقعیتو بهش میگم و هفردا هم میرم یه شیشه برای ماشین می
ندازم.هفقط امیدوارم پولم برسه!
وارد کوچه شدم و از دور دیدم یه ماشین ،شبیه ماشین مسعود جلوی در خونه ی سورن پار ک
کرده.کمی جلوتر رهفتم و کنارش نگه داشتم.به داخلش نگاهی انداختم...ماشین مسعود
بود.اعصابم به هم ریخت! این مسعود هم یکسره اینجاست. ...حال سورن رو میشه یه کاریش
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کرد اما مسعود هیچ رقمه اعصاب معصاب نداره.اگه بفهمه همچین اتفاقی اهفتاده یه هفصل
کتک رو شاخشه! دیگه هم نمی ذاره برم سمت جن گیری.
گوشی مو برداشتم و شماره ی سورنو گرهفتم.
سورن – چیه ؟
 مرض! ببین من یه کاری برام پیش اومده ،نمی تونم شب بیام.سورن – چه کاری؟!
 هیچی...در مورد یکی از کسایی که مجید معرهفی کرده.سورن – ای بابا...شام میومدی،کارت داشتیم.
 مگه کسی اونجاست؟سورن – آره ،مسعود اومده بود قفل رو عوض کنه ،واسه شام نگهش داشتم گفتم تو هم
میای.می خواستیم در مورد یه برنامه ای باهات قرار مدار بذاریم.
 چه برنامه ای؟سورن – مهم نیست،حال هفردا اومدی دهفتر بهت میگم.
 باشه .هفردا می بینمت.هفقط به مسعود نگی من رهفتم دنبال چه کاری...سورن – باشه ،هفعل...
دنده عقب گرهفتم و از کوچه بیرون اومدم.یه کم خیالم راحت شد که حداقل با مسعود رو به رو
نشدم.تصمیم گرهفتم هفردا صبح قبل کار ،برم و یه شیشه واسه ماشین ردیف کنم.
مدام اتفاقات اونشب جلوی چشمم میومد و نمی دونم چرا هر بار که یادم میفتاد ،ناخودآگاه به
اطراهفم نگاه می کردم.می ترسیدم اون یارویی که زده بودمش بیاد سراغم و کتلتم کنه.دیگه
اعتمادمو به مهرآب از دست داده بودم...مخصوصا اینکه هفهمیده بودم همه چیزو بهم نگفته! به
خودم قول دادم اگه یه بار دیگه اتفاقی بیفته که از کنترلم خارج باشه ،جن گیری رو برای
همیشه کنار بذارم.
بلخره به خونه رسیدم.از ماشین پیاده شدم تا درو باز کنم.همزمان با من  ،اون یارو همسایه
ی جدید هم ماشینشو جلوی در خونه شون نگه داشت و پیاده شد.
با دیدن دخترش توی ماشین ،یاد خوابی که دیده بود اهفتادم.حرهفاشو توی ذهنم مرور کردم...
می گفت مردی که توی خواب دیده هیکل درشتی داشته ،با پالتوی مشکی...یادم اهفتاد من هم
همیشه هاموس رو با این شکل و شمایل می دیدم.شاید می خواسته یه چیزی بهم بگه! اصل
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شاید این دختره انشگترو به خود من داده باشه!اما نه...چرا باید انگشتر خودمو به خودم بده؟!
اصل چرا سراغ خودم نیومده؟
هر چی هفکر می کردم به نتیجه ای نمی رسیدم اما باید از یه چیزی مطمئن میشدم!
درو باز کردم و دوباره برگشتم توی کوچه.طرف ماشینو برده بود داخل حیاط.به سمت در
خونه شون رهفتم که دیدم دختره داره درو می بنده.هفرصت خوبی بود تا باهاش حرف
بزنم...دو سه قدم جلو رهفتم و سلم کردم.
نیم نگاهی بهم انداخت و جواب سلممو داد.انگار برخلف همیشه حوصله ی حرف زدن
نداشت.می خواست درو ببینده که گفتم  :ببخشید  ،یه سوال ازتون داشتم.
درو باز کرد – بفرمائید.
حس کردم اصل حال و حوصله نداره.از قیاهفه ش میشد هفهمید...ترجیح دادم بی خیال بشم.
دوباره عقب رهفتم و گفتم  :هیچی  ،ببخشید...مهم نیست.خداهفظ.
داشتم می رهفتم سمت ماشین که شنیدم گفت  :چی کار داشتین؟!
برگشتم دیدم چند قدم جلوتر اومده.گفتم  :یه سوال می خواستم بپرسم...البته زیاد مهم نیست.
یگانه – خب چی؟!
 یادتونه گفتین یه خواب دیدین که در مورد جن بود؟یگانه – آره  ،یادمه.
 اول بذارید یه سوال دیگه بپرسم  ،به سوال اصلیم مربوط میشه.شب قبلش شما اومدین درخونه ی من...داشتین دنبال گربه تون می گشتین.
یگانه – خب؟
 اونشب یه آقایی کنار من وایساده بود.چهره شو یادتونه؟یگانه – آره تقریبا.
 اون کسی که توی خواب به شما انگشتر داد ،شبیه اون آقا بود؟!چند ثانیه هفکر کرد – نمی دونم...صورت اون مردی که توی خواب دیدمو یادم نیست.انگار
یه هاله ی خاکستری صورتشو پوشونده بود! ببخشید چرا این سوالو پرسیدین؟! نکنه اون
آقایی که کنارتون بود جن ؟!
 نه نه...اون آقا عمومه و یقینا جن نیست! همینجوری به ذهنم رسید این سوالو ازتونبپرسم.آخه جدیدا خودم هم خواب های عجیب و غریب زیاد می بینم.دست بر قضا عمو م هم
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جزوی از این خواب های سریالی شده.گفتم شاید ارتباطی بین خواب هامون باشه که از قرار
معلوم نیست.ممنون بابت جوابتون.
در حالی که با حالتی مشکو ک بهم نگاه می کرد گفت  :خواهش می کنم،هفک کنم شما باید یه
سر به دکتر بزنید...معلومه که اوضاع هفکری تون بدجوری آشفته ست!
 پیشنهاد جالبی بود...بهتره شما هم دیگه تشریف تون رو ببرید.خانواده نگران میشن.طعنه آمیز جواب داد :چشم ،منتظر بودم شما بگید!
 به سلمت.هفورا رهفتم سمت ماشین و بردمش توی حیاط.
نزدیک ساعت هفت صبح بود که با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم.قصد داشتم قبل
از اینکه برم دهفتر ،به چند تا صاهفکاری سربزنم و یه شیشه برای ماشین سورن پیدا کنم.
توی پذیرایی دراز کشیده بودم.اصل حس و حال بیدار شدن نداشتم.به زور می تونستم
چشمامو باز نگه دارم.همچنان داشتم چرت می زدم و سرم روی زمین بود که احساس کردم
یه نفر داره توی خونه راه میره.به وضوح صدای قدم هاشو می شنیدم...خیلی کوتاه قدم برمی
داشت ،انگار آدم قد کوتاهی بود!
یاد حرهفای مجید در مورد جن هایی که توی خا ک زندگی می کنن اهفتادم.بهم اطمینان داده بود
که تا وقتی باهاشون کاری نداشته باشم ،اونا هم با من کاری ندارن.با بی خیالی روی
رختخوابم غلتی زدم و به سمت اتاق خواب چرخیدم.
برای یه لحظه دیدم یه دختر بچه با لباس سفید و موهای بلند رهفت توی اتاق خواب.با دیدن
اون صحنه هفورا سر جام نشستم.شک نداشتم چیزی که دیدم حقیقی بوده! ترسیده بودم چون
می دونستم جایی که بچه هاشون باشن ،حتما خودشون هم هستن.
به ذهنم رسید که شاید می خوان چیزی بهم بگن و اینجوری ظاهر شدن که من زیاد
نترسم.برای اینکه مطمئن بشم بلند شدم و به طرف اتاق رهفتم.سعی می کردم زیاد نترسم و به
خودم مسلط باشم.آروم آروم جلو رهفتم و بدون اینکه وارد اتاق بشم کنار در وایسادم.اتاق کمی
تاریک بود .چراغو روشن کردم.هیچ کس توی اتاق نبود.همه ی وسایل سر جای خودشون
بودن.با دقت همه جای اتاقو نگاه کردم که چشمم به در کمد دیواری اهفتاد.کلیدی که روی قفل
در بود خیلی آروم داشت می کرد.
یه چیزی بهم می گفت اون دختر وارد کمد دیواری شده ...شاید هم هفقط ازش عبور کرده بود.
در هر صورت اصل علقه ای نداشتم جلو برم و در کمد رو باز کنم! در حالی که چشمم به
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در کمد بود و مواظب بودم تا یه وقت کسی ازش بیرون نیاد ،لباس هامو برداشتم و از اتاق
بیرون اومدم.سریع آماده شدم.ماشینو برداشتم و از خونه زدم بیرون.
ساعت هشت باید می رهفتم دهفتر.هفکر نمی کردم کارم بیشتر از یه ساعت طول بکشه اما
متاسفانه تا ساعت ده علف شدم! از اون طرف هم تازه یادم اهفتاد توی ماشین خون ریخته
برای همین رهفتم کارواش و دادم داخل ماشین رو تمیز کردن.
نزدیکای ساعت یازده بود که رسیدم.احتمال می دادم معظمی حالمو بگیره اما اینو به ضایع
شدن پیش سورن ترجیح می دادم.امیدوار بودم معظمی توی دهفتر نباشه.زود از پله ها بال
رهفتم و وارد دهفتر شدم.به محض ورود دیدم معظمی جلوی در اتاقش ایستاده و داره با یه نفر
حرف می زنه.همین که چشمش به من اهفتاد ،اشاره کرد که همونجا منتظرش بمونم.
کامل مشخص بود می خواد چی بگه.سعی کردم خودمو سراهفکنده جلوه بدم.قبل از اینکه
معظمی بیاد به داخل اتاق مون نگاهی انداختم.سورن سرگرم کار بود و حواسش به من نبود.
بلخره حرهفای معظمی با اون یارو تموم شد و به طرف من اومد.هنوز چند قدم باهام هفاصله
داشت ،در حالی که لبخند می زد با صدای نسبتا بلندی گفت  :صبح بخیر آقای ماکان.
با گفتن این جمله سورن و منشی دهفتر هم توجهشون به ما جلب شد.
من هم با لبخند جواب دادم  :صبح بخیر.
معظمی – داشتم سعی می کردم بفهمم چرا امروز صبح دلم برات تنگ شده بود و بعد متوجه
شدم که تو صبح دهفتر نبودی.حال شاید بد نباشه توضیح بدی که جنابعالی تمام صبح مشغول
انجام چه کار مهمی بودی؟
 ام...واقعا متاسفم که دیر اومدم.می دونید  ،من یه کم بدشانسی اوردم و صبح ساعتم زنگنزد.برای همین دیر از خواب بیدار شدم.ساعت نه خواستم خودمو برسونم اینجا که متوجه
شدم یکی از پرونده هام سرجاش نیست و این شد که...داشتم دنبالش می گشتم.
معظمی – چه جالب ...سعی کن بیشتر مواظب پرونده ها باشی.راستی تو می دونی که من
روی میزت یه پرونده ی جدید گذاشتم؟
نگاهی به میزم انداختم...
 بله ...از اینجا قطرش پیداست.چند ثانیه به هم نگاه کردیم...اصل حواسم نبود باید چی کار کنم.بعد چند لحظه تازه دوزاریم
جا اهفتاد...
 -اوه  ،بله...من برم بهش یه نگاهی بندازم.
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معظمی رهفت و منم سریع وارد اتاق شدم و پشت میزم نشستم.سورن خندید و گفت  :مکالمه ی
جالبی بود!
 خوشحالم که خوشت اومد!سورن – بی خیال ،انقدر عصبی نباش.برای هر کسی ممکنه پیش بیاد.حال واقعا صبح کجا
بودی؟
 کار دیشبم تموم نشده بود.داشتم اونو راست و ریس می کردم.سورن – چه کاری بوده که تا الن طول کشیده! نکنه با شیطان کشتی می گرهفتی ؟
 ای...یه همچین چیزی.چه خبر؟ حالت بهتر شد؟سورن – آره ،خوب شدم.آخرشم نفهمیدم دلیلش چی بود!
 چه اهمیتی داره...دیشب گفتی می خوای در مورد یه برنامه ای حرف بزنی.قضیه چی بود؟سورن – آهان ،آره.دیشب مسعود پیشم بود.با هم واسه تعطیلت کلی برنامه ریختیم.
 کدوم تعطیلت؟سورن – چهار شنبه پنج شنبه که تعطیله ،با جمعه هم میشه سه روز.
 خب...حال می خواید برید ییلق؟سورن – نه بابا ،ییلق یه کم تکراری شده.کلید ویلی داییمو گرهفتم ،میریم اونجا.نمی دونی
چه جایی !
 جنگل جنگل دیگه،چه هفرقی داره...سورن – خفه شو  ،خیلی هفرق می کنه.تو جاده نظامی رو با چای باغ مقایسه کن ،متوجه
میشی.
 باشه بابا تو درست میگی.حال تا اون موقع یه کاریش می کنیم.ساعت از چهار بعد از ظهر گذشته بود.جلوی ساختمون دهفتر ،به ماشین تکیه داده بودم تا
سورن بیاد.همین لحظه موبایلم زنگ خورد.به صفحه ی گوشیم نگاه کردم...مهراب بود.
حدس می زدم باهام چی کار داره.نمی خواستم جواب بدم چون دوست نداشتم گند بزنم به
تعطیلتم...اما باز بی خیال شدم دیدم زشته جواب ندم...
 الو.مهراب – سلم بهراد جان.
 سلم  ،خوبی؟مهراب  -آره مرسی .بهراد ،در چه حالی؟
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 دارم این چند روزو با بچه ها میرم جنگل.مهراب – چه خوب ،جای ما رو هم خالی کن.هفقط یه چیزی ،می تونی قبل از اینکه بری ،یه
سر به این آدرسی که میگم بزنی؟
 مهراب  ،جون مادرت بی خیال  ،برو جن گیری کن پولشم مال خودت من نمی خوام!مهراب خندید  :باور کن اون مورد یه استثنا بود.این یکی خیلی آسونه ،واسه همین دارم می
هفرستمت اونجا.یه دعا می نویسی  ،یه چیزی هم کاسب میشی.
 کل پولی که نجفی بهم داده بودو خرج ماشین سورن کردم.از اون شب هم همش هفک میکنم یه نفر داره تعقیبم می کنه...در ضمن اصل خیال ندارم تعطیلتمو خراب کنم! اگه طرف
می تونه صبر کنه شنبه آدرسشو بهم بنده ،اگرم نه که بفرستش پیش مجید.
مهراب – باشه...هر جور تو بخوای.اگه شد نگهش می دارم واسه تو تا یه پولی دستت بیاد،
ضرر اون دهفه هم جبران بشه.
 لطف می کنی.راستی یه چیزی می خواستم ازت بپرسم؛ دیروز یه غریبه رو توی خونه مدیدم که مطمئنم جن بود چون تا رهفتم دنبالش غیبش زد...به نظرت این عادیه؟
مهراب – نمی دونم ،شاید اتفاقی بوده باشه ...یارو چه شکلی بود؟
 من از پشت سر دیدمش.به نظر میومد یه دختر بچه باشه.مهراب – حرکت خاصی نکرد؟ جوری که به نظر برسه بخواد بهت چیزی بگه؟
 نه ،اگه می خواست چیزی بگه که خودم می هفهمیدم! هفقط رهفت توی اتاق و بعد غیب شد.مهراب – خب بعضی وقتا اونا خودشونو جوری به آدم نشون میدن که نترسه یا حداقل کمتر
بترسه.ولی این طور نیست که بی دلیل خودشونو به کسی نشون بدن...همچین چیزی کم پیش
میاد که ظاهر شدنشون اتفاقی باشه.به نظر من سعی کن زیاد نترسی و آمادگی رو به رو شدن
باهاشونو داشته باش.
 همین؟!مهراب – آره دیگه! توقع داری چی بگم؟
 نمیشه جلوی این ملقات اجباری رو گرهفت؟!مهراب – نه تا جایی که من می دونم.این موضوع دیگه جزو مسائل جن گیری نیست که
بخوام در موردش آموزش بدم یا راهنماییت کنم.هفقط اینکه سعی کن نترسی.
 -واقعا ممنون از راهنماییت...کمک بزرگی بهم کرد!
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مهراب – ببخشید دیگه همین قدر بلد بودم ،تقصیر خودته که بهت علقه دارن! ...کاری
نداری؟
 نه  ،سلم برسون.مهراب – همچنین  ،هفعل خداهفظ.
دو سه دقیقه گذشت و بلخره سورن اومد.هر دو سوار ماشین شدیم و راه اهفتادیم.
 نیم ساعته داری چه گهی می خوری؟سورن – خفه شو این یارو معظمی داشت باهام حرف می زد.نمی تونستم که وسط حرهفش ول
کنم بیام پیش تو.
 اگه پیاده رهفته بودم تا الن می رسیدم.سورن – خب دهفه ی بعد پیاده برو!
 پس چی که پیاده میرم! میگم حال نمیشه هفردا صبح پاشیم بریم؟ آخه الن خسته ایم.سورن – اتفاقا اینجوری بهتره چون بیشتر راهو باید پیاده بریم.اگه هفردا بریم خسته میشیم و
باید کل روزو بخوابیم.ولی اگه امشب بریم تا هفردا استراحت می کنیم.هفردا هم میریم اون
اطراف حسابی می گردیم خوش می گذرونیم.
 چه استراتژی جالبی! اونوقت این ویل کجاست که نمیشه با ماشین رهفت؟سورن – خب راستش ویلی ویل هم که نیست...
 یعنی چی؟سورن – یعنی اینکه کل ویل نیست.یه کلبه ی کوچیکه اطراف قادی کل.من برای اینکه
بهتون هفاز بدم گفتم ویلست.
 مسخره کردی؟ اگه مسعود بفهمه که کله تو می مکنه!سورن – من نمی هفهمم تو چرا انقدر از مسعود می ترسی!
 حق داری اینو بگی...تو عصبانیت مسعودو ندیدی!...وقتی عصبی میشه خون جلویچشماشو می گیره دیگه هیچ کسو نمی شناسه.دستش هم انقدر سنگین که یه مشت بزنه من و
تو جفتی کتلت شدیم !
سورن – اگه اینجوری پس خیلی هنرمند که تا حال در برابر من عصبی نشده!
 آره واقعا ،اینو راست گفتی.من بارها شده خواستم تو رو بکشم...تازه بهترین دوستم همهستی!
سورن – نه  ،این حقیقت نداره...

97
goldjar.blogfa.com

 چرا  ،داره.سورن – یه چیزی می پرسم راستشو بگو ،مسعود تا حال تو رو کتک زده ؟!
 خودت چی هفکر می کنی؟سورن – یعنی زده؟!!
 نه خب...منو نزده.ولی چند بار تا مرز زدن رهفته ،در لحظه ی آخر منصرف شده که واقعااز این بابت خدا رو شکر می کنم! یادمه چند سال پیش سر یه قضیه ای زد دماغ علیرضا رو
شکست...ما همه تو کف بودیم ،اصن هفکر نمی کردیم بزنه.
سورن – یادم باشه زیاد سر به سرش نذارم!
 نه بابا...با من و تو اینجوری نیست.هر چی باهاش صمیمی تر باشی ضریب کتلت شدنتپایین تره.
سورن – اوه...چقدر علمی!
اول رهفتیم خونه ی سورن تا وسایلشو برداره.قرار بود مسعود هم بیاد اونجا.معلوم بود هنوز
نرسیده چون تا اون لحظه بهم زنگ نزده بود.
بعد از اینکه کار سورن تموم شد ،پیاده راهی خونه ی من شدیم.توی کوچه سورن کوله پشتی
شو به من داده بود و خودش داشت داخل کیفشو می گشت.کوله ش یه کم سنگین بود و داشت
منو خسته می کرد...
 میگم بهتر نبود ماشینو می اوردیم؟!!سورن – نه دیگه  ،با ماشین مسعود تا قادی کل میریم.بقیه ش هم که باید پیاده بریم...نیازی
به ماشین نیست...ماه  ،این لعنتی رو کجا گذاشتم!
 دنبال چی می گردی؟!سورن – لکم.
 می خوای ل ک بزنی؟!سورن – آره  ،به نظرت عجیبه؟
 نه خب ولی اگه کسی غیر از تو این حرهفو می زد حتما تعجب می کردم.سورن – پیداش کردم.خیالم راحت شد...
 خدا رو شکر! حال چه رنگی هست؟سورن – مشکی.
خندیدم و گفتم  :واقعا مردونه عمل کردی ها!
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سورن – انقد المل نباش! الن بیشتر پسرای مشهور ل ک می زنن ،مثل...
سریع حرهفشو قطع کردم  :ببین اگه می خوای در مورد آدام لمبرت حرف بزنی من نمیام!
سورن – باشه بابا ،چرا قاطی می کنی؟ در مورد اون نمی خواستم حرف بزنم!
 حال هر کی...اصل مهم نیست.مهم اینه که من نمی خوام بشنوم.خیلی زود به خونه ی من رسیدیم.مسعود هنوز نیومده بود.وارد خونه که شدیم سورن رهفت
توی پذیرایی ،منم رهفتم سمت اتاق تا چند تیکه لباس برای خودم بردارم.
لباس ها رو از کشو بیرون اوردم و روی تخت انداختم.از داخل کمد کوله مو برداشتم و روی
زمین  ،کنار تخت نشستم تا لباس ها رو توی کوله بذارم.لباس ها رو با دقت تا کردم.زیپ
کوله پشتی رو باز کردم و خواستم لباس ها رو توش بذارم که چشمم به یه شیء سفید رنگ ،
کف کوله اهفتاد.هفکر کردم دستمال کاغذی اما همین که برش داشتم متوجه شدم یه تیکه کاغذ
که مچاله شده.
بازش کردم.باورم نمیشد...یکی از دعاهای خودم بود! ولی اونجا چی کار می کرد؟!! اولشو
خوندم...هفهمیدم آیة الکرسی.هر چی هفکر می کردم نمی دونستم چجوری از اونجا سر
دراورده!مطمئن بودم که خودم اونجا نذاشتمش.
کاغذ رو صاف کردم و روش دقیق شدم.دیدم روی قسمت بالیی دعا یه جای چسب هست.با
دیدن اون جای چسب دیگه شک نداشتم این همون دعایی که به دیوار خونه ی هفرومند
چسبوندم.با این هفکر تمام بدنم داغ شد! احساس می کردم کارم تمومه مخصوصا اگه خود
شیطان بخواد از من انتقام بگیره.اما نه...اگه می خواست کاری کنه تا حال کرده بود.اصل
همون شب می تونست کارمو تموم کنه.شاید هم این هفقط یه هشدار باشه برای اینکه دست از
جن گیری بردارم!...
می خواستم به مهراب زنگ بزنم اما احساس کردم هفایده ای نداره.حتم داشتم اونم چیزی بیشتر
از احتمالتی که توی ذهن خودم بود نمی دونه.
اون تیکه کاغذ توی دستم بود و همچنان داشتم بهش نگاه می کردم که سورن صدام کرد و با
شنیدن صداش ،ناخودآگاه از جا پریدم.
کنار در اتاق ایستاده بود و با حالت مشکوکی به من نگاه می کرد...
سورن – چی کار می کنی؟!!
 -هیچی...داشتم لباسامو جمع می کردم.
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سورن همونجا نشست و آروم گفت  :من یه صدای عجیبی شنیدم .هفکر کردم تو هم متوجه
شدی.
 نه من نشنیدم ،چه صدایی؟!گفت  ":یه چیزی شبیه به "...و دیگه جمله شو ادامه نداد و ساکت شد.
 خب چی؟!آروم گفت  :ســیـس ،گوش کن!
هر دو ساکت بودیم و داشتیم به محیط گوش می کردیم.اما من هــیچ صدایی نمی شنیدم! خونه
توی سکوت مطلق بود!...
اولش هفکر کردم سورن داره دستم می ندازه ولی به چهره ش نمی خورد و کامل جدی به نظر
می رسید.چند ثانیه بعد گفت  :به نظرت صدای چیه؟
 من اصن صدایی نمی شنوم که بخوام نظر بدم!سورن – شوخی می کنی؟!!
 معلومه که نه! ...تو کم کم داری منو می ترسونی!سورن – چطور نمی شنوی؟!
دوباره سعی کردم تمرکز کنم تا شاید بتونم اون صدا رو بشنوم اما بی هفایده بود.همین لحظه
صدای زنگ در رو شنیدیم.از جام بلند شدم اما قبل از اینکه برم درو باز کنم دست سورن رو
گرهفتم و گفتم  :تو برو توی پذیرایی ،راجع به صدا هم به مسعود چیزی نگو ،من بعدا حلش
می کنم.
سورن – باشه...ولی باور کن یه چیزی بود.
 می دونم...با اینکه چیزی نشنیده بودم اما یه حسی بهم می گفت سورن داره راست میگه.اگه اتفاقی
عجیب تر از این هم میفتاد دیگه تعجب نمی کردم!
سریع رهفتم و درو باز کردم.همونطور که حدس می زدم مسعود بود.با یه لبخند ملیح و یه
جعبه شیرینی پشت در وایساده بود.
مسعود – سلم ،حاضرید؟
 سلم...آره ،شیرینی واسه چیه؟!مسعود – ماشین خریدم.
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 ا ؟ مبارکه.حال چی گرهفتی؟مسعود از جلوی در کنار رهفت و با دست به ماشینش اشاره کرد.همین که چشمم به ماشین
اهفتاد خندم گرهفت...
 اگه سورن بفهمه خفه ت می کنه.مسعود – به نظر من که خوشش میاد.
 آره حتما!!مسعود اومد تو و جعبه شیرینی رو محکم توی دستم گذاشت جوری که هفکر کنم همشون نابود
شدن! درو بستم و با هم رهفتیم توی پذیرایی ،پیش سورن.
مسعود کنار سورن نشست.منم جعبه رو روی میز گذاشتم و از مسعود پرسیدم  :اونوقت پژو
رو چی کار کردی؟
مسعود – ردش کردم رهفت.به یکی از دوستام هفروختمش.
سورن – مگه ماشین گرهفتی؟
مسعود – آره.
سورن – چی؟
مسعود لبخندی زد و گفت  :همونی که هم اسم خودته.
سورن – جدی ؟!
مسعود – آره.
سورن چند ثانیه سکوت کرد و بعد گفت  :مسعود آماده باش می خوام یکی بخوابونم زیر
گوشت.تو از قصد این کارو کردی!
مسعود – نه به جان تو ،از مدلش خوشم اومد.
سورن – اگه اسمش مسعود بود بازم از مدلش خوشت میومد؟!
مسعود خندید  :خب نه...حقیقتش مسعود اسم باحالی نیست ،سورن بهتره.
سورن – خفه شو...
 من با سورن مواهفقم.مسعود – کی از تو پرسید؟
 هفقط نظرمو گفتم!سورن – در هر حال من تلهفی می کنم...خیلی زود!
 -من میرم توی آشپزخونه یه چیزایی بردارم.یه وقت برنگردم ببینم قاتل و مقتول شدین!
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مسعود – باشه برو ،البته منم یه چیزایی اوردم.
سورن و مسعود رو تنها گذاشتم و رهفتم توی آشپزخونه تا یه سری ظرف و مواد غذایی
بردارم...از قرار معلوم اون کلبه جایی نبود که اینجور چیزا به راحتی توش گیر بیاد!
کارم نزدیک به یه ربع طول کشید.هر چی رو که هفکر می کردم به کارمون میاد
برداشتم.توی اون چند دقیقه صدایی از سورن و مسعود نشنیدم و خیالم راحت بود.خدا رو
شکر توی اون مدت اتفاق غیر معمولی هم نیفتاد.تمام وسایل رو ،که البته زیاد هم نبودن روی
تراس گذاشتم و مسعود رو صدا زدم تا ببرشون توی ماشین.
رهفتم توی اتاق و کوله مو برداشتم.چراغ ها رو خاموش کردم و از خونه بیرون اومدم.
سورن روی صندلی جلو نشسته بود.منم با کمال میل رهفتم و عقب نشستم.
به محض حرکت مسعود پرسید  :حال باید کجا بریم؟
سورن درحالی که از شیشه به بیرون نگاه می کرد با لحن سردی گفت  :الن با من حرف
نزن ،اصل حالم خوب نیست.
 اول برو سمت قادی کل.مسعود – باشه...
با شناختی که از سورن داشتم می دونستم اگه همینجوری پیش بره به ضد حالی تبدیل میشه
که نظیرش رو نه کسی دیده و نه شنیده! برای همین تصمیم گرهفتم هفضا رو عوض کنم.
 چند روز پیش رهفته بودم کتابخونه.هفروشنده ش یه پسره بود...داشت بهم پیشنهاد می کردازش یه هفال تاروت بخرم.
مسعود – دیده تو ساده ای خواسته بهت بندازه.
 اصل هم اینجوری نیست...اتفاقا خودمم خیلی مشتاق شدم بخرمش.مسعود – عالیه! جن گیر شدی ،حال می خوای هفال گیر هم بشی.
 نمی خوام که بشینم سر کوچه واسه مردم هفال بگیرم! هفقط واسه سرگرمی .سورن – ببینم ،این تاروت می تونه به آدم بگه چند نفر ازش متنفرن؟!
 نه...هفکر نکنم.هفقط می تونه تا حدودی آینده رو پیش بینی کنه.سورن – پس به درد نمی خوره.
 یعنی تو نمی دونی چند نفر ازت متنفرن؟!سورن – نه! مگه تو می دونی؟
 -خب آره...یه جورایی می تونم حدس بزنم.
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مسعود – بگو ببینم ،به نظرت چند نفر ازت نفرت دارن؟! یا چند بار همچین حسی داشتی؟
 ام...خب ،زیاد نبوده.سورن – مثل چند نفر؟!
 حدودا  100نفر!با این جمله هر دو زدن زیر خنده ولی به نظر من اصل خنده دار نبود .این موضوع یه
حقیقت بود.
 راستی از کیوان چه خبر؟مسعود – سرش چند تا بخیه خورده ولی متاسفانه حالش خوبه.
 منظورم قضیه ی ازدواجش .عقد و عروسی شون کی ؟مسعود – آها...وال یکشنبه قرار بود خانواده ی دختره زمان شو مشخص کنن اما خبری نشد.
 چرا؟!مسعود – مثه اینکه دختره گفته باید بازم هفکر کنه.
سورن – شرط می بندم یارو پشیمون شده.
مسعود – در این صورت واقعا بهش حق میدم!
 هفکر نکنم قضیه این باشه.شاید گیر خرج و مخارج عقد و عروسی باشن!مسعود – تو چقد ساده ای! یارو هر چقدر هم خر باشه می هفهمه این کیوان از نظر عقلی
مشکل داره.تو توی این چند سال دیدی با کسی درست رهفتار کنه؟
 خب...نه.سورن – در هر حال این دو تا با هر کس دیگه ای هم که ازدواج کنن بازم بدبخت
میشن.نتیجه ی همه ی ازدواج ها مشخصه.اگه دو نفر کشته مرده ی همدیگه هم باشن ،عشق
شون بیشتر از دو سه سال مدووم نمیاره.نمونه هاشو داریم می بینیم دیگه...
مسعود – دقیقا.منم واسه همین تا حال از این غلطا نکردم.حتی دوست ندارم بهش هفکر کنم!
هفرض کن الن ما سه تا زنی ،نامزدی چیزی داشتیم.علوه بر اینکه مجبور بودیم با خودمون
بیاریمشون  ،خرج مون هم دو برابر میشد.
سورن – آره بابا...من خرج قر و هفر خودمم به زور درمیارم.چه برسه به یه نون خور
اضاهفی!
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مسعود و سورن که داشتن با هم حرف می زدن من کامل علمت تعجب شده بودم.به خاطر
یه لقمه نون چه حرهفایی که نمی زدن! درسته خودمم میونه ی خوبی با ازدواج ندارم اما دلیلم
برای مجرد موندن این چیزا نیست.
ولی خوشحال بودم که به خاطر این موضوع ،هرچند مزخرف دارن با هم حرف می زنن و
قضیه ی ماشینو هفراموش کردن.
به قادی کل که رسیدیم مسعود گفت  :به این هفکر کردین ماشینو کجا بذاریم؟
 آره ،یه کم جلو چند تا تعمیرگاه هست.کنارشون یه پارکینگ که نگهبان هم داره.از قادی کل یه کم دور شدیم و به پارکینگ رسیدیم.بعد از سپردن ماشین به نگهبان ،وسایل
مونو برداشتیم و راه اهفتادیم.
هر کس کوله پشتی خودشو حمل می کرد و سبد ظرف ها و غذاها ،که البته یه کوچولو هم
سنگین بود رو مسعود می اورد.
هوا هنوز کامل تاریک نشده بود.داشتیم به سمت روستا حرکت می کردیم.وارد جاده ای که
از وسط روستا می گذشت شدیم و خیلی زود از قادی کل خارج شدیم.اوایل جاده آسفالت بود
اما کمی که جلوتر رهفتیم راه خاکی شد.دور و بر جاده پر از دار و درخت بود.
راه کمی شیب داشت و به نظر می رسید ما در حال بال رهفتن از یه تپه باشیم.بعد از چند
دقیقه پیاده روی و راحت شدن از شر اون شیب ،دیگه چراغ های روستا رو نمی تونستیم
ببینیم.هوا هم کامل تاریک شده بود.سورن از توی کوله ش یه چراغ قوه بیرون اورد تا بتونیم
جلومونو ببینیم.
 مسعود  ،می خوای من سبدو بیارم؟!مسعود – نه  ،زیاد سنگین نیست.
 ولی این جور به نظر نمی رسه!...سورن اومد پیش مسعود و یکی از دسته های سبدو گرهفت.
 میگم به امید خدا این کلبه ی داییت برق داره؟!سورن – آره تا جایی که من می دونم.
مسعود – کلبه ؟! تو داهات شما به کلبه میگن ویل؟
سورن – کلبه ...ویل...چه هفرقی می کنه؟ مهم اینه که امکاناتش تکمیله ،یه شومینه ی خفن
هم داره .خوب بود می رهفتیم ییلق چادر می زدیم؟
 -راست میگه.اون دهفه رهفتیم ییلق چادر زدیم ،کفش های منه بدبختو شغال برد!
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مسعود خندید و گفت  :آره یادش بخیر...بهراد توی کوله ی من هم یه چراغ قوه هست.اگه می
خوای درش بیار بگیر دستت.
چراغ قوه رو از کوله ی مسعود بیرون اوردم.نورش از چراغ قوه ی سورن خیلی قوی تر
بود و مساهفت بیشتری رو روشن می کرد.
چند دقیقه سکوت برقرار شد و به جز صدای پای خودمون  ،صدای دیگه ای نمی شنیدیم.هر
چی جلوتر می رهفتیم اون جاده ی خاکی باریک تر میشد تا جایی که دیگه از جاده خبری نبود
و کامل وارد جنگل شدیم.
سکوت بدجوری داشت اعصابمو خرد می کرد.سورن و مسعود هم هیچ حرهفی نمی زدن.یه
لحظه هفکر کردم اگه سورن و مسعود وضع کسایی که توی خونه ی هفرومند بودن رو پیدا کنن
چی میشه! حتی هفکرش هم وحشتنا ک بود...اصل دوست نداشتم به این موضوع هفکر کنم اما
مدام اهفکار ترسنا ک به ذهنم خطور می کردن.برای اینکه از اون حال و هوا بیرون بیام گفتم :
بچه ها ،می خواید با موبایلم براتون آهنگ بزارم؟!
مسعود – نه جون مادرت بی خیال شو.آخرین باری که به آهنگ های تو گوش دادم تا یه
هفته خوابای وحشتنا ک می دیدم.
سورن – منم همش حس می کردم یکی داره تو مخم عربده می زنه!
 دیگه پیاز داغشو زیاد نکنید! آهنگ های من اونقدرها هم خشن نیستن.در ضمن آهنگ لیتهم دارم.
سورن – کل آهنگو هفراموش کن.آهنگ های لیتت هم دیدیم!
 راستی ،داییت رو چه حساب اومده اینجا کلبه ساخته؟سورن  -از جاهای خلوت خوشش میاد.
مسعود – چی کاره ست؟
سورن – آموزشگاه موسیقی داره.خودش هم گیتار می زنه.هفک کنم توی این کلبه ش هم یه
گیتار داشته باشه.
 احیانا داییت به مجید اخشابی علقه مند نیست؟!سورن – چطو ؟
 آخه اونم توی همچین جایی یه کلبه داره.خودش می گفت دو ساعت تا اولین روستا هفاصلهداره!
سورن – گفتم چرا همیشه از مجید اخشابی تعریف می کنه!
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مسعود – هفکر کنم به خاطر همین تقلیدها باشه که داییت توی موسیقی به جایی نرسیده! از
قدیم گفتن تکرار کسی بودن دهفن خویش است.
سورن – به هر حال هر کس یه الگویی داره دیگه...اصل شما چه گیری دادین به دایی من؟!
کلبه شو بهتون داده  ،طلبکار هم هستین؟
مسعود – من هفقط نظرمو گفتم!
سورن و مسعود جلوتر حرکت می کردن و من پشت سرشون بودم.مدام نور چراغ قوه رو
این طرف و اون طرف می گرهفتم و حواسم به دور و برم بود.اطراف مون تا چشم کار می
کرد درخت بود.درختای لعنتی انقدر شبیه به هم بودن که بعضی وقتا هفکر می کردم گم شدیم!
موقع راه رهفتن حس می کردم بین صدای قدم هامون یه صدای دیگه هم هست که با کمی
هفاصله شنیده میشد.انگار یه نفر داشت دنبال مون میومد.به عقب برگشتم و نور رو روی
درختای پشت سرمون انداختم.هیچ کس اونجا نبود.چند ثانیه با دقت همه جا رو بررسی کردم
اما چیزی ندیدم.خودمو به بچه ها رسوندم.یکی دو دقیقه گذشت که دوباره یه صدای دیگه،
غیر از صدای پای خودمون شنیدم.نمی دونستم واقعا اون صدا وجود داره یا اینکه خیالتی
شدم...
سعی کردم نسبت به اون صدای پا بی تفاوت باشم.اما طولی نکشید که احساس کردم یه نفر
داره از پشت بهمون نزدیک میشه.حتی شنیدم که داره تندتر قدم برمی داره! سریع به پشتم
نگاه کردم و همین که نور چراغ قوه رو به سمت درختای پشت سرم گرهفتم ،برای یه لحظه
متوجه حرکت چیزی پشت درختا شدم.به سورن و مسعود نگاه کردم دیدم اصل حواسشون به
من نیست.همونجا وایسادم و با دقت به اون نقطه خیره شدم.کسی رو نمی دیدم.
یه کم خیالم راحت شد.هفورا خودمو به بچه ها رسوندم و این بار جلوشون قرار گرهفتم.هنوز
حواسم به پشت سرمون بود و هی نور رو می نداختم اون طرف تا مطمئن بشم کسی اونجا
نیست...
سورن – چی شده؟!
 هیچی...این قضیه ی جن گیری داره عقلمو ازم می گیره.مسعود – من هفکر می کنم گرهفته تموم شده!
سورن با حرف مسعود خندید  :نگران نباش.من بارها با داییم اومدم اینجا .نه چیزی دیدم ،نه
اتفاقی اهفتاده.
 -طبیعی چون دهفه های قبل من باهات نبودم...
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سورن – نترس ،مشکلی پیش نمیاد.
بعد چند دقیقه به یه سرازیری با شیبی نسبتا ملیم رسیدیم.کمی جلوتر از خودمون می تونستیم
کلبه رو ببینیم.رسیدیم جلوی در و همگی وسایلمونو روی زمین گذاشتیم.سورن کلید انداخت و
درو برامون باز کرد.
 داییت رو چه حساب درو قفل کرده؟!!سورن – توقع داری چهار طاق باز بذاره و بره؟! اینجا زیادم از روستا دور نیست.
 یه ساعته داریم راه میریم.این به نظرت زیاد نیست؟!سورن – چون هوا تاریک بود سرعت مون کم شد وگرنه راهی نیست تا قادی کل...
سورن چراغ های داخل کلبه و بالکن رو روشن کرد و وارد شدیم.
مسعود – هفکر نمی کردم برق هم داشته باشه!
سورن – گفتم که ،زیاد هم از روستا دور نیستیم.تازه اینجا که طبیعیه برق داشته باشه.داییم
میگه روی این کوه بغلی هم چند تا کلبه هست که همه شون برق دارن.حال هفردا که هوا
روشن شد دکل هاشو بهتون نشون میدم.
کلبه ی کوچیک و جمع و جوری بود و تر و تمیز به نظر می رسید.یه اتاق نشیمن هجده
متری داشت با یه اتاق خواب و آشپزخونه ی ماپن کوچیک که کنار هم قرار گرهفته بودن.توی
اتاق نشیمن یه هفرش انداخته بودن و دور تا دورش مبل های قدیمی و رنگ و رو رهفته ای
قرار داشت.همونطور که سورن می گفت یه شومینه بزرگ داشت و کنارش هم یه گیتار بود.
 یه سوال ،دستشویی کجاست؟سورن – دستشویی نداریم.باید در آغوش طبیعت کارتو انجام بدی.
 جدی؟!سورن خندید  :شوخی کردم .بیرون  ،پشت کلبه ست.ولی حموم نداریم.
 اون مهم نیست.اما اگه دستشویی ش کثیف باشه من همون آغوش طبیعت رو انتخاب میکنم ،گفته باشم!
سورن گفت ":نه بابا ،انقدر سنگش تمیزه که عکس خودتو می تونی توش ببینی" ...و شروع
کرد به خندیدن.کل خوشحال بود واسه خودش!
من و مسعود روی مبل کنار هم نشستیم و سورن هم رهفت سراغ وسایل و سبد.
مسعود چشمش به گیتار اهفتاد و گفت  :یادم باشه یه دهن براتون بخونم.
 -منم همینطور ،نه که صدام خیلی خوبه!
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مسعود – من هیچ وقت برام جالب نبوده که ساز بزنم یا اینکه بخونم.
سورن – برای اینکه استعدادشو نداری.
مسعود – حال مثل تو داری؟!
سورن – معلومه که دارم.امشب بهتون ثابت می کنم...راستی ساعت چنده؟
نگاهی به صفحه ی گوشیم انداختم  :هفت.
سورن – به نظرتون الن شام بخوریم؟
 تو بیا بشین ،من خودم الن پا میشم ردیفش می کنم.سورن گفت باشه.بعد اومد پیش ما ،پاکت سیگارشو روی میز گذاشت و خودشو بروی مبل
انداخت...
سورن – حال چی اوردی واسه شام؟
 هر چی که داشتم اوردم دیگه...منتها گوشت تو یخچال نداشتم ،شرمنده.سورن از داخل پاکت سیگارش ،یه نخ سیگار برداشت و روشنش کرد...
سورن – هفکر کنم گوشت تو یخچال باشه...راستی من اون جعبه شیرینی مسعود رو چپوندم
تو حلق کوله پشتیم اوردمش.گفتم حیف بمونه تو خونه خا ک بخوره.
مسعود با تعجب به من نگاه کرد و گفت  :این دیگه کیه!
 هـیـچ تعجبی نداره.دو سه دقیقه گذشت که بلند شدم تا یه چیزی واسه شام ردیف کنم.سبد رو بردم توی
آشپزخونه.داخل یخچالو نگاه کردم.به گفته ی سورن توی یخچال گوشت بود.ولی احساس
کردم مودبانه نیست اگه ازشون استفاده کنم.از سورن پرسیدم  :داییت ناراحت نمیشه اگه از
اینا استفاده کنم؟!
سورن – نه نه ،اشکالی نداره.بهش گفتم می خوام بیام اینجا...هر چی می خوای بردار.
سریع برای خودمون ماکارانی درست کردم.انقدر به این بدبخت ها ماکارانی داده بودم که
خودمم خجالت می کشیدم اما این بار دیگه تقصیر خودشون بود چون همه ی کارها رو
انداختن گردن من و خودشون کنار کشیدن!
بعد از خوردن شام و شستن ظرف ها  ،دیگه داشتم به مرز غش کردن نزدیک میشدم.روی
زمین ولو شدم تا یه سیگار بکشم اما حس و حال این کارو هم نداشتم.مسعود و سورن با
هفاصله ی کمی از هم روی یه مبل نشسته بودن.مسعود با موبایلش سرگرم بود.سورن هم
گیتار داییش رو برداشته بود و باهاش ور می رهفت.هر از گاهی هم نت های کوتاهی میزد.
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سورن گیتارو به طرف مسعود گرهفت و گفت  :بیا بگیر ببینم چی می خواستی بخونی.
مسعود هم لبخندی زد و گفت  :طاقت شنیدنشو داری؟!
سورن دوباره گیتارو به سمت خودش اورد و گفت  :بی خیال ،پشیمون شدم.معلومه اوضاع
صدات قمر در عقرب !
مسعود – منظورم این بود که ممکنه جلوی زیباییش مدووم نیاری.
سورن – پس منم نمی خونم! حوصله ی غش و ضعف شماها رو ندارم.بهراد پاشو ،نوبت
توئه.
 مگه شما خوندین که حال نوبت من باشه؟!! خودت یه چیزی بخون ،می دونم صداتمزخرهفه ولی ما که غریبه نیستیم.
سورن – خفه شو ،شرط می بندم از همه تون خوش صدا ترم.
مسعود – ببین ،همینجوری که داریم حرف می زنیم صدای من از همه تون قشنگ تره.
سورن – اتفاقا اونایی که صدای حرف زدنشون خوبه ،صدای خوندن شون اهفتضاحه.مثل
همین دوبلر ها...
مسعود – مگه من دوبلر ام؟! در ضمن این موضوع در مورد همه صادق نیست.
 من می تونم براتون بخونم اما آهنگ ایرانی بلد نیستم.سورن – اوه ،چه با کلس!
 منظورم اینه که آهنگ های ایرانی رو حفظ نیستم...علقه ای هم ندارم حفظ شون کنم!مسعود – حال کدوم آهنگ خارجی رو می خوای بخونی؟
 .Passiveسورن – صد تا آهنگ
Passive
تو دنیا داریم! کدومش؟
 اونی کهCircle Perfect A
خونده.
سورن – آهــــان !...مثه اینکه خیلی با جن گیری حال کردی ،نه؟
 نخیر ،این ربطی به اون نداره.من اساسا به این آهنگ علقه دارم)...لبخند شیطنت آمیزیزدم( ...چون تنها آهنگ خارجی ایه که کل شو حفظم.
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مسعود – من یادم نمیاد کدوم آهنگ ! اولش چی بود؟
 اولش اینجوری شروع میشه ؛Me Tells Doctor My Be Can Dead as Dead
همین لحظه سورن نت گیتار اول آهنگو زد و گفت  :من می زنم ،تو بخون.
 نه  ،من خجالت می کشم.مسعود – خوبه ما بیست و چهار ساعت شبانه روز ور دل هم ایم!
 آخه قضیه ی خوندن هفرق داره...مسعود و سورن چند بار اصرار کردن که بخونم اما من به هیچ وجه زیر بار نرهفتم! چون نه
روی خوندن رو داشتم  ،نه حال و حوصله شو.آخرش هم سورن خودش همین آهنگو خوند.
البته یه جاهاییش رو بلد نبود و آهنگ خالی می رهفت.ولی در کل خوب خوند و صداش بد
نبود.تا قبل از اون شب هیچ وقت پیش نیومده بود که سورن بخونه...اصن من نمی دونستم که
بلد گیتار بزنه! خودش هم بهم نگفته بود.
حوالی ساعت ده و نیم بود که دیگه همه مون داشتیم واسه خواب بال بال می زدیم و تصمیم
گرهفتیم بخوابیم.سورن رهفت و از اتاق رختخواب اورد.هوا کمی سرد شده بود برای همین
مسعود رهفت سر وقت شومینه و روشنش کرد.
سورن رختخواب ها رو با کمی هفاصله کنار هم انداخت.منم از هفرصت استفاده کردم و تا
سورن و مسعود سرگرم بودن ،هفورا رهفتم روی رختخوابی که کنار شومینه بود دراز کشیدم.
مسعود – ممنون که نظر ما رو پرسیدی!
 به جون خودم اصل حال ندارم تکون بخورم.اگه می خوای اینجا بخوابی منو بلند کن بذاراونور.
مسعود – نه بابا ،نمی خواد .به زحمتش نمی ارزه.امشب هم زیاد سرد نیست.
سورن – ولی نزدیکای صبح هوا سرد میشه ها ! بهراد اگه شب دیدی شومینه داره خاموش
میشه یه تیکه چوب بنداز توش.
خاموش شدن شومینه اصل برام مهم نبود ،با این حال گفتم  :باشه...
چند لحظه بعد مسعود و سورن هم خوابیدن.مسعود بین من و سورن خوابید.هفکر می کنم دو
دقیقه بیشتر از خاموش کردن چراغ نگذشته بود که خوابم برد.
مدت زیادی از خوابیدنم نمی گذشت که صدایی به گوشم رسید و باعث شد در خوابم وقفه ای
ایجاد بشه.صدا شبیه به خش خش بود.انگار یه نفر در حالی که پاهاشو روی زمین می کشید،
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توی کلبه مشغول راه رهفتن بود.اون صدا به قدری واضح بود که منو از خواب بیدار
کرد.هنوز چشمام بسته بودن.یه لحظه هفکر کردم شاید یکی از بچه ها باشن.برای اینکه خیالم
راحت بشه چشمامو باز کردم.هوا هنوز تاریک بود اما آتیش شومینه  ،اتاق رو کمی روشن
کرده بود.به سمت بچه ها چرخیدم و بدون اینکه سر جام بشینم ،سرمو از روی بالش بلند
کردم.یه آن دیدم یه نفر دقیقا رو به روی من ،کنار سورن نشسته.اون شخص یه پارچه ی
سیاه رنگ روی خودش انداخته بود و داشت به سورن نگاه می کرد.همین لحظه سرشو آروم
بال اورد و به من نگاه کرد اما نمی تونستم از داخل اون ردا صورتشو ببینم!! برای یه لحظه
تمام بدنم سرد شد.از ترس زبونم بند اومده بود.شک نداشتم می دونه که من بیدارم ولی بدون
اینکه به من توجهی کنه دستشو خیلی آروم روی صورت سورن کشید.دستش بزرگ اما
استخونی و سیاه بود.سورن با لمس دست اون شخص هیچ عکس العملی نشون نداد.حس می
کردم اتفاقی برای سورن اهفتاده که حرکتی نمی کنه.با این هفکر حسابی ترسیدم و زود سر جام
نشستم .خواستم برم طرف سورن که دیدم دیگه از اون یارو خبری نیست.
سریع از روی مسعود رد شدم و کنار سورن نشستم.حین رد شدن مسعود رو له کردم،جوری
که صداش در اومد و با عصبانیت گفت  :اووو ! مپک و پهلومو داغون کردی!...
بی اهمیت به مسعود  ،سعی کردم سورن رو بیدار کنم.دو سه بار صداش کردم و محکم
تکونش دادم.بعد چند ثانیه به خودش اومد و بدون اینکه چشماشو باز کنه با حالتی التماسی
گفت  :بهراد ،تو رو خدا بذار بخوابم...
با نگرانی پرسیدم  :حالت خوبه؟!
سورن – خوبم  ،تو چطوری؟
 مسخره  ،جدی میگم!سورن – منم جدی گفتم...اگه بذاری بخوابم بهتر هم میشم.
اینو گفت و پتو رو روی سرش کشید.از قرار معلوم حالش خوب بود...یا لاقل اینجوری به
نظر می رسید.اما من هنوز تو مشک صحنه ای بودم که چند لحظه قبل دیدم.با دقت به همه
جای اتاق نگاه کردم.همه چیز عادی بود.در و پنجره ها بسته بودن و صدای عجیبی هم شنیده
نمی شد.از سایه یا هر چیز غیر عادی دیگه ای هم خبری نبود.
خیالم یه کم راحت شد.دوباره از روی مسعود رد شدم تا برگردم سر جام که ناخواسته با زانو
زدم توی پهلوش.می دونستم النه که یه عکس العمل خفن نشون بده! با عصبانیت اسممو صدا
زد و از جاش بلند شد.قبل از اینکه هفرصت کنم ببخشیدی بگم با دو دست بازوهامو گرهفت و
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منو محکم کوبید روی رختخواب.البته با وجود تشک و بالش دردم نیومد ولی ضربه اونقدر
شدید بود که قشنگ یه وجب تو بالش هفرو رهفتم.
وقتی مسعود دراز کشید گفتم  :ببخشید...
مسعود – خفه شو.به قرآن یه بار دیگه از روی من رد شی با کمربند میفتم به جونت!
 باشه ،ببخشید.مسعود – انقدر هم نگو ببخشید!
اصل معلوم نبود موضع مسعود چیه و دوست داره تو اون لحظه از من چی بشنوه! دیگه
چیزی نگفتم و ساکت شدم تا مسعود بخوابه.خودم هم خیلی خسته بودم و بدجور خوابم میومد
اما هفکرم مشغول بود و نمی تونستم برای خواب تمرکز کنم.تا چشمامو می بستم تصویر اون
یارو تو ذهنم نقش می بست.
نمی تونستم بفهمم هدهفش از ظاهر شدن توی این زمان خاص چیه! یا اینکه اصن طرف
کیه !...ولی ظاهر شدنش نمی تونست بی دلیل باشه.احساس می کردم برای ظاهر شدنش نلیت
خوبی نداشته چون جن های خوب جوری ظاهر میشن که طرف شونو تا مرز زهره تر ک
نبرن! می دونستم کمک گرهفتن از مجید هفایده ای نداره چون خودش آب پاکی رو ریخت روی
دستم...باید هر جور شده هاموس رو می دیدم اما چجوری؟!! با احضار که نمیشه...تازه اگرم
بشه با این ناشی بودن من ممکنه هر جنی رو احضار کنم.
حسابی کلهفه شده بودم.سعی کردم دیگه به این چیزا هفکر نکنم و بخوابم که مسعود گفت :
چته؟
 چی؟مسعود – میگم چته ،چرا نمی خوابی؟
به سمت مسعود چرخیدم و آروم گفتم  :احساس کردم یه نفر دیگه هم توی کلبه ست.
مسعود – خیالتی شدی .من تمام مدت توی خواب و بیدار بودم ،چیزی حس نکردم.
می خواستم بگم که دیدمش اما با خودم گفتم وضعیت بد رو بدتر کردن چه هفایده ای داره؟!
خواب مسعود هم گرهفته میشه.ترجیح دادم چیزی نگم.
مسعود با دست چشمامو بست و چند ثانیه دستشو تو همون حالت نگه داشت.دیگه واقعا وقت
خوابیدن بود.
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صبح تا نزدیکای ساعت یازده خوابیدیم.من می خواستم واسه آماده کردن ناهار دست به کار
شم که بچه ها نذاشتن.مشخص بود از دست غذاهای من عاصی شدن ...که البته حق هم
داشتن! قرار شد نوبتی آشپزی کنیم.ظهر هم نوبت سورن بود.
بعد از ناهار سورن رهفت سر وقت کیفش و لکشو بیرون اورد.اومد رو به روی ما نشست و
شروع کرد به ل ک زدن.من روی زمین  ،جلوی مبلی که مسعود روش نشسته بود ،دراز
کشیده بودم.کل بعد غذا پنچر میشم ،تا چند دقیقه حال هیچ کاریو ندارم.
مسعود – برنامه ت واسه بعد از ظهر چیه؟
سورن – پایین تر از اینجا یه رودخونه هست.میریم اونجا تا غروب می مونیم.داییم اینجا
قلیون هم داره.می بریم می کشیم حال میده.
 رودخونه ش چجوری ؟سورن – آبش آروم  ،تمیز...کل جای خوبیه.اگه پا بده می تونید شنا هم کنید.
 بی خیال...اصل حوصله ی شنا ندارم.سورن – به هر حال واسه شنا جای خوبیه.عمقش هم خوبه.بعدم اینکه خلوته ،ما هر وقت
میریم هیچ کس نیست.
مسعود – ما بچه بودیم می رهفتیم سمت جاده نظامی شنا می کردیم.
سورن – اونجا خیلی شلوغه.
مسعود – آره...البته اون زمان یه کم خلوت تر بود.اوایل رودخونه ش یه پل هست...می
دونی کجا رو میگم؟
سورن – آره ،رهفتم.
مسعود – هفت هشت سال مون بود ،با چند تا از دوستام رهفتیم اونجا واسه شنا.از روی اون
پل شیرجه می زدیم توی آب...یادمه یکی از دوستام رهفت روی پل و با سر شیرجه زد تو
آب .بعد دو سه دقیقه ما دیدیم این نیومد بال...رهفتیم زیر آب دیدیم سرش به یه سنگ گیر
کرده.کشیدیمش بال هفهمیدیم ممرده.
 ای بابا ...چرا مرد؟مسعود – عمق آب زیاد نبود،همین که شیرجه زده سرش محکم خورده به سنگ های کف
آب.همونجا هم گیر کرده بود.
سورن – مسعود ،این چه خاطره ای بود گفتی! من اعصابم به هم می ریزه این چیزا رو می
شنوم.مخصوصا اگه در مورد بچه ها باشه...
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مسعود – یهو یادش اهفتادم گفتم واسه شما هم تعریف کنم.
 بازم برای شنا رهفتی اونجا؟!مسعود – نه.النم وقتی از اون حوالی رد میشم اعصابم خرد میشه.از شنا هم زده شدم.
سورن که ناخن های دست راستشو ل ک زده بود ،دستشو رو به ما گرهفت و گفت  :احساس
می کنم خیلی رویایی شدم!
 تو کامل غیر جذابی.خندید  :باید از دید دخترا به این قضیه نگاه کنی.
مسعود – هفکر نمی کنم هیچ دختری از ل ک زدن یه پسر خوشش بیاد!
سورن – منظورم جذاب بودنمه.در مورد ل ک هم زیاد مطمئن نباش.
 تو خوش قیاهفه ای...سورن لبخندی زد  :خوشحالم که بلخره متوجه شدی!
 از اون اول هم متوجه بودم.اما زیبایی یه چیز نسبی .ممکنه مل ک دخترا برای انتخاب یهپسر خوش قیاهفه چیزی غیر از چشم های سبز و موهای بور باشه.
مسعود – البته هفراموش نکن موهای سورن پر کلغی و رنگش می کنه.
سورن – چه هفرقی می کنه؟ با رنگ...بی رنگ.مهم چیزی که دیده میشه.
 ولی به نظر من رنگ موهای خودت بهتره.سورن – مخالفم...راستی اون روز داشتم به این هفکر می کردم که مش دودی خیلی به
مسعود میاد ،نه؟
مسعود – من اصل قصد ندارم جلف باشم!
سورن – به هر حال اگه یه وقت احساس کردی که دوست داری موهاتو مش کنی یه سر به
من بزن.
سورن یک ساعت تمام مشغول ل ک زدن ناخن هاش بود.جالب که ناخن های پاش رو هم
ل ک زد! تازه کلی هم اصرار کرد که ناخن های منم رنگ کنه اما اجازه ندادم.همینجوری ش
هم ناخن هام همیشه کبودن چه برسه به اینکه اکسیژن هم بهش نرسه.
حوالی ساعت چهار و نیم بعد از ظهر راهی رودخونه شدیم.از شیب تپه ای که کلبه روش
قرار داشت پایین اومدیم.بعد از ده دقیقه پیاده روی توی یه مسیر هموار به رودخونه
رسیدیم.رودخونه ی آرومی بود.آب زللی هم داشت اما به خاطر جریان آب ،کف رودخونه
رو نمیشد به راحتی دید.
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وسایل زیادی با خودمون نیورده بودیم.هفقط یه زیرانداز و کمی خوراکی و یه قلیون که سورن
با خودش اورد.از داخل شومینه چند تیکه زغال با خودمون اوردیم که لزم نباشه برای قلیون
دنبال هیزم بگردیم و کلی علف بشیم.
من و مسعود زیراندازو روی زمین پهن کردیم.سورن هم با کمی هفاصله از ما ،زغال ها رو
روی زمین ریخت و سرگرم روشن کردنشون شد.
نشستم و نگاهی به اطراف انداختم.جایی که ما نشسته بودیم تراکم درخت ها کمتر
بودن.برعکس ،اون سمت رودخونه درختای خیلی زیادی داشت ،شیب زمینش هم بیشتر
بود.آسمون آهفتابی بود اما هوا خیلی خنک بود جوری که گاهی اوقات احساس سرما می
کردم.
مسعود – هفکر می کنی عمق رودخونه چقدر باشه؟
سورن – اینجایی که ما هستیم نهایت یک و نیم.اما جلوتر از اینجا به چهار متر هم می رسه.
 من موندم ما چرا اومدیم کنار رودخونه؟! هفرق اینجا با کلبه چیه!سورن – می خواستی بمونی اونجا چی کار کنی؟ بعدم من عاشق اینم که وقتی میام جنگل بیام
کنار رودخونه! تمام مزه ش به همینه.
 حال خوبه بچه ی شمالی...سورن – عشق که دست خود آدم نیست.
سورن زغال ها رو روشن کرد و اومد پیش ما و گفت  :راستی گفتم عشق...مسعود ،تو تا
حال عاشق شدی؟
مسعود – تو عاشق شدی؟
سورن – ببین! داری از زیر سوال در میری ،جواب بده.
مسعود – جوابتو میدم ولی تو بگو آره یا نه.واقعا برام جالبه بدونم.
سورن – خدایی نه...تا حال عاشق نشدم.اصل نمی تونم در ک کنم چه حسی داره! حال بگو.
مسعود – خب...آره ،عاشق شدم.
با این حرف مسعود حسابی جا خوردم.یه لحظه هفکر کردم داره خالی می بنده ولی به چهره
ش نمی خورد.با تعجب پرسیدم  :جدی میگی یا سر کارمون گذاشتی؟
مسعود – جدی میگم.
سورن – پس چرا تا حال رو نکرده بودی؟...بی خیال ،مهم نیست.بگو ببینم هنوزم عاشقشی؟
مسعود – صد در صد.
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 تو که انقدر دوسش داری چرا باهاش ازدواج نکردی؟مسعود – چون وقتی عاشقش شدم شوهر داشت.
سورن خندید و گفت  :آخ آخ آخ...عاشقش شدی بعد هفهمیدی شوهر داره؟...عجب روزگاری .
مسعود – نه ،از قبل می دونستم شوهر داره.
 تو که می دونستی شوهر داره چرا عاشقش شدی؟!!مسعود – به قول سورن عشق که دست خود آدم نیست.
مسعود پاکت سیگار منو از روی زمین برداشت و یه نخ روشن کرد.تمام مدتی که داشتیم
حرف می زدیم لحنش کامل جدی بود...معلوم بود واقعا همچین چیزی براش اتفاق
اهفتاده.سورن برای اینکه حال و هواش رو عوض کنه به شوخی گفت  :تعجب می کنم چطو
شوهر طرهفو نکشتی!
مسعود  -دوست ندارم به خاطر خودم زندگی سه نفرو خراب کنم...بعید هم می دونم اون از
من خوشش بیاد.
 چرا سه نفر؟!!مسعود در حالی که به اطراف نگاه می کرد و سعی داشت از نگاه های ما هفرار کنه گفت :
چون یه دختر هم داره.
با این حرف دیگه واقعا جا خوردیم!مونده بودم این طرف کیه که مسعود با وجود بچه و
شوهر عاشقش شده و پای عشقش هم وایساده ،سراغ کس دیگه ای هم نرهفته!خیلی دوست
داشتم بیشتر در موردش بدونم اما از رهفتار مسعود میشد هفهمید که این بحث داره اذیتش می
کنه.من و سورن متوجه این موضوع شدیم و دیگه کشش ندادیم.
حس می کردم تا به حال هیچ وقت مسعود رو اینجوری مظلوم ندیده بودم...
چند لحظه گذشت که به سورن گفتم  :نمی خوای قلیون رو آتیش کنی؟
سورن – آهان...خوب شد گفتی.
از جاش بلند شد و رهفت سمت زغال ها.بهشون نگاهی انداخت و گفت  :نه ،هنوز گل ننداخته.
 ولش کن بذار بمونه.عجله که نداریم...سورن – باشه.
از جام پا شدم و کفش هامو پوشیدم.نگاهی به رودخونه انداختم و رو به مسعود گفتم :
مسعود  ،پاشو بریم یه تنی به آب بزنیم.
مسعود – خفه شو ،خوبه دو ساعت واست خاطره تعریف کردم که از شنا متنفرم.
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 اون یه اتفاق بود ،سعی کن هفراموشش کنی.مسعود – اگه واسه من یا سورن همچین اتفاقی میفتاد تو هفراموش می کردی؟
 من مجبورم به این سوال جواب بدم؟!مسعود – همین که روش هفکر کنی کاهفیه.
سورن پاچه های شلوارشو بال زد و دو سه قدم توی آب جلو رهفت.
سورن – مسعود درست میگه...هفرضا اگه برای یکی از شما همچین اتفاقی میفتاد من حتی
حموم هم نمی رهفتم ،چه برسه به شنا!
بعد رو به مسعود گفت  :اما بعید می دونم تو تا این حد با اون پسر صمیمی بوده باشی!
مسعود – ولی به نظر من اصل بعید نیست.بعدم اگه شما دو تا خیلی دوست دارید شنا کنید
کسی جلوتونو نگرهفته...هفقط اگه در حال غرق شدن بودید به هیچ وجه رو کمک من حساب
نکنید!
 شنا بدون تو اصل صفایی نداره.سورن چند قدم دیگه هم جلو رهفت جوری که آب به بالی زانوهاش می رسید.به کف
رودخونه نگاهی انداخت و گفت  :از این ماهی کوچولو ها هم داره.
به شوخی گفتم  :چه خوب! بگیر بیار کبابشون کنیم.
سورن با خنده گفت  :از این ماهی ها متنفرم...مخصوصا نوع قرمزش! به هیچ دردی نمی
خورن.
 زیاد هم بی خاصیت نیستن...راستی تو با چه هدهفی رهفتی تو آب؟!سورن – همینجوری ،می خواستم خنک شم یا به قول خودت تنی به آب بزنم.
 بیا قلیونو راه بنداز.سورن – باشه ،الن میام.
دوباره برگشتم و پیش مسعود نشستم.سورن همچنان توی آب ایستاده بود و به کف رودخونه
نگاه می کرد.من و مسعود هم حواسمون بهش بود و منتظر بودیم تا بیاد قلیون رو ردیف کنه.
چند ثانیه بیشتر از نشستنم نگذشته بود.یه آن دیدیم سورن با نیروی عجیبی  ،خیلی سریع به
داخل آب کشیده شد.انقدر این صحنه تند و ناگهانی اتفاق اهفتاد که من و مسعود هفورا از جامون
بلند شدیم.چند لحظه بعد هیچ اثری از سورن نبود.
حسابی شو ک شده بودم ...باید یه کاری می کردم.به قدری هول بودم که نفهمیدم چجوری به
رودخونه رسیدم.خودمو به جایی که سورن ایستاده بود رسوندم اما توی آب نمی دیدمش.
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مسعود که کنار من وایساده بود با نگرانی گفت  :اینجوری هفایده نداره.باید بریم زیر آب.
با تموم شدن این جمله هر دو رهفتیم زیر آب .به محض ورود ،در هفاصله چند متری خودمون
سورن رو دیدیم و به طرهفش رهفتیم.هر چقدر جلوتر می رهفتیم عمق آب بیشتر میشد.وقتی به
سورن رسیدیم تقریبا دو متر تا سطح آب هفاصله داشتیم.
سورن به حالت درازکش کف رودخونه قرار گرهفته بود اما چند سانتی از زمین هفاصله داشت
و سرش به عقب خم شده بود.کامل بیهوش بود.من و مسعود هر کدوم یه طرهفش قرار گرهفتیم
و سعی کردیم ببریمش بال ولی هر چقدر تلش می کردیم ذره ای حرکت نمی کرد.انگار یه
جاذبه ی خیلی قوی اجازه نمی داد از اونجا ببریمش.چند بار سعی کردیم اما هفایده ای نداشت.
کم کم احساس کردم دارم نفس کم میارم.همین لحظه یه هفکری به ذهنم خطور کرد.هفقط
امیدوار بودم عملی بشه.سریع دستی به جیب های سورن کشیدم و چاقوشو پیدا کردم.قصد
داشتم چاقو رو اطراهفش حرکت بدم تا اون موجود ،هر چی که هست سورنو رها کنه.همین
که چاقو رو از جیب شلوار سورن بیرون اوردم اون جاذبه از بین رهفت و سورن کمی از
زمین هفاصله گرهفت.خیلی سریع اوردیمش روی آب.هر دو به زور نفس می کشیدم اما
وضعیت سورن بدتر بود و باید هر چی زودتر یه کاری می کردیم.
بلخره از آب بیرون اومدیم و خودمونو به خشکی رسوندیم.تو اون لحظه هیچی به ذهنم نمی
رسید...اصل نمی دونستم باید چی کار کنم!
مسعود – کمک کن رو به سراشیبی بخوابونیمش...سرش باید پایین تر باشه.
کاری که مسعود گفت رو انجام دادم و کنار کشیدم.می دونستم دیگه کاری از دستم برنمیاد و
باید بسپارمش به مسعود...از قرار معلوم یه چیزایی می دونست.
مسعود سر سورن رو به یه طرف برگردوند و دستاشو حلقه وار زیر شکم سورن برد و از
زمین بلند کرد.چند ثانیه بعد سورن چند تا سرهفه کرد و کمی آب بال اورد.
سورن که به هوش اومد نفس راحتی کشیدم و روی زمین ولو شدم ،مسعود هم
همینطور.نزدیک یک دقیقه هیچ کدوم حرهفی نزدیم چون نفس مون بال نمیومد! چند لحظه که
گذشت بلند شدم و رهفتم پیش سورن.
 حالت خوبه؟سورن – آره...تقریبا.
 نزدیک بود ها...سورن – احساس می کنم یه دور رهفتم جهنم و برگشتم.
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 منم همینطور.مسعود هم از جاش بلند شد و گفت  :زیر آب اونقدر اعصابم خرد شده بود که می خواستم
عربده بکشم ،بعد یادم اهفتاد که نمیشه...کل تمرین خوبی برای کنترل خشم بود! در ضمن باید
برگردیم شهر یه سر به بیمارستان بزنیم.
سورن – من خوبم.
مسعود – الن اینو میگی...
سورن از سر جاش نشست و گفت  :باور کن خوبم....میگم نزدیک بود یه خاطره ی شیرین
دیگه از شنا واست بسازم!
مسعود – هفکر نمی کنم...چون این دهفه خودمم به خاطره می پیوستم!
 آخه تو اون زیر گیر کرده بودی...سورن – جدی؟!!
 آره )...چاقوشو بهش دادم(...این نجاتت داد.سورن – حال یادم اومد! یه چیزی منو کشید توی آب.
 این جور که معلومه جن بوده که به چاقو عکس العمل نشون داده.هفقط باید ببینیم چراسراغت اومدن.
سورن – هفکر خوبیه ،وگرنه اگه تنها باشم و اینجوری بهم حمله کنن هفاتحه م خونده ست.
مسعود – خب دیگه ،جمع کنید بریم.اینجا نمونیم بهتره.
سورن – یه لحظه صبر کن...حس می کنم هنوز دست و پاهام سست اند.
مسعود – باشه ،چند دقیقه دیگه صبر می کنیم.هفقط اینکه باید خودت بیای چون راه رهفتن
برات خوبه.
سورن دوباره روی زمین دراز کشید.من و مسعود هم کنارش بودیم.چند ثانیه سکوت برقرار
شد.تصمیم گرهفتم قبل از اینکه به کلبه برگردیم زیرانداز و بقیه ی وسایل رو جمع کنم.بلند
شدم و رهفتم سمت زیر انداز.خواستم خم شم و از روی زمین برش دارم که برای یه لحظه
چشمم به اون سمت رودخونه اهفتاد.احساس کردم یه چیزی بین درختای اون سمت داره حرکت
می کنه.چند ثانیه به اون نقطه خیره شدم.دقیقا توی سراشیبی اون طرف رودخونه ،پشت
درختا چیزی در حرکت بود اما درختا اجازه نمی دادن واضح ببینمش.
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خود به خود زیرانداز از دستم اهفتاد و دو سه قدم جلوتر رهفتم.ترس تمام وجودمو گرهفته بود اما
باز هم امیدوارم بودم که حیوونی چیزی اونجا باشه.اون موجود همچنان داشت جلوتر میومد
تا جایی که دیگه کامل از پشت درختا خارج شد و خودشو به رودخونه رسوند.
از چیزی که می دیدم شدیدا شوکه شده بودم.یه نفر که معلوم نبود زن یا مرد اون طرف
رودخونه با لباس سیاه بلند و موهای بلند مشکی ایستاده بود.پوست صورتش خاکستری بود و
موهاش با وزش باد توی هوا حرکت می کرد.نمی تونستم اجزای صورتشو دقیق ببینم....از
اون هفاصله چشم هاش یه تیکه سیاه به نظر می رسیدن.لحظه ای بعد دوباره شروع به حرکت
کرد...خیلی خیلی آروم حرکت می کرد و جوری راه می رهفت که انگار زیر پاش چیزی شبیه
به اسکیت قرار داشت و روی زمین مسر می خورد! اصل به نظر نمی رسید که داره قدم
برمی داره و کامل بدون لرزش راه می رهفت.وقتی دیدم داره به رودخونه نزدیک تر میشه
هفورا رهفتم پیش بچه ها و با دستپاچگی در حالی که صدام از ترس می لرزید گفتم  :پاشین،
زودباشین باید بریم!
اصل نمی تونستم از اون هفرد چشم بردارم.مسعود و سورن وقتی حالت منو دیدن سریع به
سمتی که بهش خیره شده بودم نگاهی انداختن و متوجه موضوع شدن.قبل از اینکه ما هفرصت
کنیم از جا مون بلند شیم اون شخص به رودخونه رسید.اما بدون اینکه توی راه رهفتنش وقفه
ای ایجاد بشه با همون حالت شروع به راه رهفتن روی آب کرد! انگار هیچ چیز نمی تونست
جلوی نزدیک شدنش به ما رو بگیره.
من و مسعود دست های سورن رو گرهفتیم و کمک کردیم بلند شه.بعد سه تایی شروع کردیم
به دویدن.تو اون لحظه هیچ نقشه ی برای خلص شدن از شر از اون یارو نداشتم،هفقط می
خواستم زودتر به کلبه برسیم.
مسعود – تا کجا باید بدویم؟!
 تا کلبه.سورن – جن ها هم که اصــل نمی تونن از دیوار رد شن!!
دیدم سورن درست میگه  ،رد شدن از دیوار برای جن ها کاری نداره.همونجا وایسادم تا
دعایی بخونم ،بلکم بتونم یارو رو متوقف کنم.
سورن – چی کار می کنی؟ چرا وایسادی؟
 -شما برین ،من درستش می کنم.کاری می کنم بره.
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مسعود دستمو کشید و گفت  :بیا بریم دیوونه،توی کلبه تا دلت بخواد چاقو هست.می تونیم
کارشو بسازیم.
 نگران نباش ،ناسلمتی من جن گیرم! شما برید.سورن – باشه ،خود دانی!
مسعود و سورن رهفتن سمت کلبه.اون یارو همچنان داشت جلو میومد و بهم نزدیک میشد
تقریبا سی متر باهام هفاصله داشت.می خواستم یکی از موثرترین دعاهای جن گیری ،حرز
ابی دلجانه رو بخونم.با اینکه طولنی بود ولی می دونستم قسمتی ازش هم می تونه کارساز
باشه.بسم ال الرحمن الرحیم گفتم و شروع کردم به خوندن.سخت در تلش بودم که کلمه ای
رو اشتباه نگم.
با خوندن من اون شخص سرعتشو بیشتر کرد و هر لحظه بهم نزدیک تر میشد.وقتی دیدم
داره تند تر جلو میاد هول شدم و کلمات رو خیلی سریع تر ادا می کردم.یارو هی داشت
نزدیک میشد اما دعا اثر نمی کرد.مونده بودم هفرار کنم یا ادامه بدم! دیگه کم کم داشتم ناامید
می شدم اما به خوندن ادامه دادم.اون شخص چند قدمی بیشتر باهام هفاصله نداشت.هر چی بهم
نزدیک می شد واضح تر می تونستم صورتشو ببینم.چشم هاش سیاه سیاه بودن اصل به نظر
نمی رسید که پلک داشته باشن! دو سه قدم عقب رهفتم و خوردم به یه درخت.حس می کردم
الن که بهم برسه و دخلمو بیاره.
کمتر از دو متر باهام هفاصله داشت.از ترس چسبیده بودم به درخت.اما در آخرین لحظات قبل
از اینکه اون یارو بهم برسه کمی از زمین هفاصله گرهفت.جدا شدنش از زمین جوری بود که
انگار ارادی این کارو انجام نداده! مثل این بود که یه نفر اونو از روی زمین بلند کرد .با
صدای مبم و وحشتناکی هفریاد کشید و ظرف چند ثانیه به شکل دود خاکستری رنگی به هوا
رهفت!
وقتی محو شد تونستم نفس راحتی بکشم و همونجا نشستم.چند تا نفس عمیق کشیدم تا حالم جا
بیاد.دست و پام می لرزید...هی با خودم می گفتم نزدیک بود ها ! خیلی دوست داشتم بدونم
محو شدن طرف کار من بوده یا کسی کمکم کرده!

از جام بلند شدم و به طرف کلبه حرکت کردم.خیالم کمی راحت شده بود ولی یه حسی بهم می
گفت این آرامش چندان پایدار نیست...باید از اونجا می رهفتیم.توی جنگل های شمال ،جن های
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خاکستری رنگ زیادی زندگی می کنن که اگه هفقط چند تاشون تحریک بشن به ما حمله کنن
کار همه مون تمومه.
بلخره رسیدم و وارد کلبه شدم.سورن کنار شومینه دراز کشیده بود و مسعود هم توی
آشپزخونه بود.سورن تا منو دید نشست و با نگرانی پرسید  :چی شد؟ چی کار کردی؟!
درو بستم و رهفتم پیشش  :هیچی ،یه دعا خوندم طرف غیب شد.نفهمیدم ممرد یا هفقط خودشو
ناپدید کرد!!
مسعود با چند تا چاقوی بزرگ از آشپزخونه خارج شد و اومد کنار ما.
مسعود – شانس اوردی یارو نکشتت وگرنه خودم میومدم اون دنیا خفه ت می کردم!
 واقعا خدا رو شکر!مسعود – تا وقتی که از اینجا نرهفتیم بهتره هر کدوم یکی از این چاقو پیش مون باشه تا در
صورت لزوم ازشون استفاده کنیم.
 هفکر خوبیه.هفقط یه چیزی این وسط باید روشن بشه.اینکه چرا دارن بهمون آسیب می زنن؟!امکان نداره بی دلیل باشه.
سورن – تو جن گیری! دلیلشو باید بهتر از ما بدونی.
مسعود – نکنه به خاطر جن گیر بودنت باهات لج کردن؟
 نه ،هفکر نمی کنم...اگه اینجوری بود پس چرا سورن رو هدف گرهفتن؟!سورن – از کجا معلوم که هدف شون من باشم؟!
 امروز که تو رو کشیدن توی آب ،دیشب هم من یه نفرو بالی سرت دیدم.سورن – بالی سر من ؟! پس چرا بهم نگفتی؟!!
 خب من بیدارت کردم ،وقتی دیدم حالت خوبه دیگه چیزی نگفتم! به هر حال حرف من اینهکه این آزار و اذیت ها نمی تونن بی دلیل باشن.حتما یه کاری کردی که الن می خوان تلهفی
کنن.
سورن – نه ،من هیچ کاری نکردم.
مسعود – شاید خودت متوجه نشدی یا اینکه هفراموش کردی...
 خوب هفکر کن ،اخیرا روی زمین آب داغ نریختی؟سورن – معلومه که نه! هفکر کردی خودم نمی دونم؟ من قبل از اینکه دوش آب گرمو باز کنم
نماز جعفر طیارو می خونم! چه برسه به ریختن آب جوش روی زمین!...
 -چاقویی ،دسته بیلی ،چیزی رو بی هوا جایی پرت نکردی؟ ممکنه به یکیشون خورده باشه!
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سورن – نه نه...مطمئنم این کارا رو نکردم...
مسعود – هفعل این بحث ها رو بی خیال شین.من یکی که دوست ندارم یه شب دیگه هم اینجا
بمونم! وسایلو جمع می کنیم و میریم...بعدا بگردین دنبال علت.
 باشه.پس من میرم چیزایی که کنار رودخونه جا گذاشتیمو بیارم.سورن – نه نه بی خیالش شو! می ترسم بری اونجا به خاطر یه قلیون و زیرانداز بل مل
سرت بیاد.
 چیزی نمیشه ،یارو رهفته.هفکر نمی کنم حال حالها هم برگرده ...تازه شاید هم ممرده باشه!مسعود – بهراد تو اینجا بمون ،من میرم وسایلو میارم.
 نـه نــه اصل! خودم میرم.مسعود – مگه نمیگی شاید یارو ممرده باشه؟
 خب شایدم نمرده باشه!مسعود یکی از چاقو ها رو برداشت و از جاش بلند شد  :ببین بهراد ،تو که جن گیری.به قول
خودت هدهفشون هم سورن ...پس با من کاری ندارن.طرف حسابشون شما دو تایین.پیش هم
بمونید بهتره.تازه تو چند تا دعا بلدی و اگه اتفاقی اهفتاد می تونی ازشون استفاده کنی ولی اگه
من اینجا باشم و یه وقت جنی چیزی بیاد سراغ سورن هفاتحه ش خونده ست.
سورن – درسته ولی به نظر من اگه نری بهتره!
مسعود – هفورا میرم میارمشون...مشکلی نیست.
 باشه برو...اما سعی کن تمام راهو بدوی!مسعود – باشه.پنج دقیقه دیگه اینجام.
با نگرانی جلوی پنجره ایستاده بودم.یه ربعی از رهفتن مسعود می گذشت اما ازش خبری
نبود.هوا کم کم داشت تاریک میشد و بیرون کلبه رو به زور میشد دید.تصمیم گرهفتم تا هوا
کامل تاریک نشده برم دنبالش بگردم.رهفتم سر وقت کوله پشتی مسعود و چراغ قوه شو
برداشتم.
 من میرم دنبال مسعود.سورن از جاش بلند شد  :منم میام.اصل دوست ندارم اینجا تنها بمونم.
 پس چراغ قوه ت هم بیار.احتمال لزم بشه...سورن چراغ قوه شو برداشت و با هم از کلبه بیرون اومدیم.
 -من نمی دونم چه اصراری داشت بره یه زیرانداز زپرتی رو بیاره!
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سورن – همچین هم زپرتی نبود...ولی در کل درست میگی.واجب نبود این کارو بکنه.وقتی
اینجوری تخس بازی درمیاره دلم می خواد بزنمش اما چه کنم که زورم نمی رسه.
با سورن رهفتیم سمت رودخونه.وقتی رسیدیم زیرانداز و بقیه ی وسایل همونطور سر جای
اول شون بودن اما اثری از مسعود نبود! وقتی اون وضعیت رو دیدیم شروع کردیم به صدا
زدنش و تمام اون اطراف رو گشتیم تا جایی که هوا کامل تاریک شد و مجبور بودیم از
چراغ استفاده کنیم.دیگه مطمئن شده بودیم که مسعود اطراف رودخونه نیست...
سورن – میگم بهتره بریم دور و بر کلبه رو هم بگردیم...شاید اون طرهفا باشه
انقدر کلهفه بودم که عقلم به هیچ جا قد نمی داد.به ناچار پیشنهاد سورن رو قبول کردم و با
هم به طرف کلبه راه اهفتادیم.
موقع راه رهفتن همش برمی گشتم و به پشت سرم نگاه می کردم.می ترسیدم کسی از پشت سر
بهمون حمله کنه و نتونیم کاری کنیم.
 سورن!سورن – هوم؟
 این اطراف چاه نداره؟!سورن – نه تا جایی که من می دونم.
 مطمئنی؟سورن – آره! بهراد ،احتمال خودت می دونی که جن ها راحت می تونن چیزای گمشده رو
پیدا کنن.
 آره ،خب که چی؟سورن – خب یکی از این رهفقاتو احضار کن ببین مسعود کجاست.
 اول که من نمی تونم به قول تو رهفقامو احضار کنم ،اگه لزم باشه خودشون میانسراغم.در ثانی کیفمو با خودم نیوردم.احضار جن ورد خاصی داره که متاسفانه من حفظ
نیستم!
سورن – ناراحت نشی ها ولی رسما سر کارت گذاشتن.تو رو کردن سپر بل.همه ی بلها
واسه تو نازل میشه اونوقت اونا هر وقت دلشون بخواد خودشونو نشون میدن!
 گفتن این حرهفا چه هفایده ای داره؟!سورن – در حال حاضر هیچی ،ولی اگه یه کمی روشون هفکر کنی جای دوری نمیره!
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طولی نکشید که به کلبه رسیدیم.نیم ساعت تمام ،اطراف کلبه رو تا هفاصله ی چند متری دنبال
مسعود گشتیم اما هفایده ای نداشت...هیچ اثری ازش نبود.با ناامیدی به کلبه برگشتیم.
واقعا نمی دونستم باید چی کار کنم.روی زمین نشستم و سرمو روی میز گذاشتم.سورن هم
رو به روم نشست و تا چند دقیقه هر دو ساکت بودیم.بدون اینکه سرمو از روی میز بلند کنم
گفتم  :حال چی کار کنیم؟!
سورن – به نظرم بریم روستا چند نفرو با خودمون بیاریم.اینجوری احتمالش بیشتره که موهفق
بشیم پیداش کنیم...یا اینکه پلیسی چیزی خبر کنیم.
 یعنی میگی بدون مسعود از اینجا بریم؟سورن – میریم که کمک بیاریم! نظر خودت چیه؟
 نمی دونم...سورن – می خوای من اینجا بمونم و تو بری روستا؟
سرمو از روی میز برداشتم  :نه نه ،اصل! وقتی مسعودو بردن  ،دیگه بردن تو که کاری
نداره! به نظرم رهفتن به روستا ایده ی خوبیه ،هفقط برای رهفتن یه مشکل داریم...
سورن – چی؟
 اینکه کی بریم! اگه الن ،توی تاریکی راه بیفتیم ممکنه بین راه یه بلیی سرمون بیارن ونذارن به قادی کل برسیم.می تونیم تا اذان صبح منتظر بمونیم چون موقع اذان صبح هفعالیت
جن ها متوقف میشه.ولی در اون صورت هم تضمینی نیست که تا صبح توی این کلبه بلیی
سرمون نیارن!
سورن – خب...هفکر کنم خیلی سخت شد! به نظرت کدومش بهتره؟
 واقعا نمی دونم ،در هر دو صورت ممکنه اتفاق بدی برامون بیفته ولی چاره ای نداریم .بایدیکی رو انتخاب کنیم.
سورن – من میگم یه کم اینجا بمونیم ،اگه اتفاقی نیفتاد تا اذان صبح صبر می کنیم  ،بعد راه
میفتیم.
 باشه ،قبول.هفقط اگه اتفاقی اهفتاد هفورا چاقو و چراغ قوه ها رو برمی داریم و از اینجا میزنیم بیرون.
تا اینو گفتم یه چیزی با شتاب از پنجره وارد کلبه شد و با سرعت از بالی سر ما رد شد ،به
دیوار رو به روی پنجره خورد و روی زمین اهفتاد.من و سورن با ترس و لرز به اون سمت
نگاه کردیم.حدس می زدم برامون سنگ پرتاب کرده باشن.بلند شدم و آروم و با احتیاط به
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طرف اون شیء رهفتم.کمی که بهش نزدیک شدم دیدم یه چاقوئه.از روی زمین برش
داشتم.همون چاقویی بود که مسعود با خودش برد ،کمی هم به خون آغشته شده بود...
سورن با نگرانی گفت  :یعنی با مسعود چی کار کردن؟!
من که دیگه اصل صدام بال نمیومد و اعصابم کامل به هم ریخته بود ،با ناراحتی گفتم  :نمی
دونم...
سورن – بهراد تو رو خدا انقدر نگو "نمی دونم" ،بدتر منو عصبی می کنی!
 وقتی چیزی نمی دونم چی باید بگم؟!سورن – شاید اصل خون مسعود نباشه! جن ها هم خون دارن؟ اینو که دیگه باید بدونی...
 مطمئن نیستم.اما بعید می دونم مسعود یه جن رو با چاقو زده باشه بعد برای اینکه با مامزاح کنه چاقو رو بندازه توی کلبه !!
سورن – آره...درسته ،به این جنبه ش هفکر نکرده بودم!
چاقو رو انداختم و رهفتم روی مبل نشستم تا کمی هفکر کنم.مشکل این بود که نمی دونستم جن
هایی که دارن ما رو اذیت می کنن چه دلیلی برای کارشون دارن یا اینکه خواسته شون چیه!
اگه اینو می هفهمیدم می تونستم کاری کنم.
هر دو توی هفکر بودیم که صدای تق تقی به گوشمون رسید.انگار یه نفر با انگشت به دیوار
ضربه زد.احساس می کردم یه نفر دیگه همراه ما توی کلبه ست.سنگینی وجودشو حس می
کردم اما برای اینکه سورن نترسه گفتم  :هفکر کنم صدا از بیرون بود...
سورن – نه بابا ،قشنگ از داخل بود!
حس کردم دیگه موندن توی اون کلبه هفایده ای نداره.اگه می موندیم یا کشته می شدیم یا
دیوونه! بلند شدم و چراغ قوه ها رو از روی میز برداشتم.
 پاشو ،باید هفورا از اینجا بریم.سورن – به نظرت هفکر خوبیه؟
 هفعل چیزی بهتر از این به ذهنم نمی رسه!یکی از چراغ ها رو به سورن دادم.بدون اینکه وسایلمونو برداریم از کلبه بیرون اومدیم و
راه اهفتادیم.زیاد نگران نیوردن چاقوها نبودم چون احساس می کردم کاربردی ندارن!
همونطور که برای مسعود نداشتن.
هوا بیش از چیزی که هفکر می کردیم سرد بود.از شانس ،ما دو تا هم تی شرت تن مون بود
ولی جرأت نداشتیم برگردیم کلبه و لباس گرم برداریم.توی راه مدام نور چراغ رو به اطراف
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می گرهفتیم و مواظب دور و برمون بودیم.کم کم از کلبه دور شدیم و چیزی جز انبوهی از
درخت ها ،اطراف خودمون نمی دیدیم.باد سردی می وزید و جوری شده بود که دندون
هامون از سرما به هم می خوردن!..
سورن – بعضی ها توی تصادهفات رانندگی می میرن ،بعضی ها هم تو خواب سکته می کنن
و می میرن...ما هم اینجا داریم بین یه عالمه جن می میریم!! این بدترین نوع ممردن !
 خفه شو ،ما نمی میریم!سورن کنایه آمیز گفت  :جدی؟! بهت قول دادن که ما رو نکشن؟
 نه  ،ولی می دونم قرار نیست بمیریم.بعدم تو از کجا می دونی اینجا یه عالمه جن هست؟!سورن – به ازای هر یه آدم ،هزار تا جن وجود داره...کم کم پنجاه تاش این اطراف دارن به
ما نگا می کنن!
 سورن ،حرهفات دارن روی من تاثیر بدی می ذارن!سورن – باشه...دیگه چیزی نمی گم.
سورن دیگه چیزی نگفت و هر دو سکوت کردیم.چند ثانیه بعد صدای خیلی آرومی رو
شنیدم.چیزی شبیه به زمزمه...صدای قدم هامون اجازه نمی داد صدا رو واضح بشنوم برای
همین وایسادم.
سورن – چی شد؟
 یه صدایی شنیدم...وقتی سکوت حاکم شد دوباره اون صدا رو شنیدم.
 می شنوی؟!سورن – آره ...انگار...
دوباره هر دو سکوت کردیم و به صدا گوش دادیم.با اینکه خیلی آروم بود اما این بار تونستیم
بفهمیم چی میگه.
سورن – انگار یه نفر داره اسم تو رو زمزمه می کنه!
 آره ،هفکر کنم...سورن سریع گفت  :زودباش ،باید تمام راهو بدویم.
باهاش مواهفق بودم.اصل دوست نداشتم اونجا بمونم و با کسی رو به رو بشم.دو تایی شروع
کردیم به دویدن.چند لحظه بعد بارون هم شروع به باریدن کرد...از در و دیوار داشت
برامون می بارید! کمی که جلوتر رهفتیم ،نور چراغ قوه ی من موقع حرکت برای چند لحظه
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روی صورت یه نفر اهفتاد.تصویر اونقدر واضح بود که من و سورن همونجا خشک مون زد
و وایسادیم.دوباره نور رو روی اون نقطه گرهفتم و امیدوار بودم که دیگه اون صورت رو
نبینم اما اون شخص باز هم اونجا بود.این بار از ترس چند قدم عقب رهفتیم...
 به نظرت به راه مون ادامه بدیم؟!سورن – نه...هیچ هفکر خوبی نیست!
یهو صدای خنده ی بلند و وحشتناکی رو از پشت سرمون شنیدیم.صدا اونقدر شدید بود که
حسابی یکه خوردیم و نزدیک بود چراغ ها از دست مون بیفتن.نه راه پس داشتیم نه راه
پیش...نمی دونستم باید چی کار کنیم.به قدری هول بودم که هیچی به ذهنم نمی رسید.قلبم
داشت از جا کنده میشد.
به هفکرم رسید که از سمت چپ میونبر بزنیم ،هر چند حدس می زدم هفایده ی چندانی نداره اما
تنها راهمون بود.برگشتم سمت سورن تا اینو بهش بگم که دیدم نیست! سریع به اطراف
چرخیدم و همه جا رو نگاه کردم اما نمی دیدمش.اومدم صداش بزنم که یه نفر محکم از پشت
بهم تنه زد.همین که برگشتم ،درست از همون سمت یه ضربه ی دیگه بهم خورد و روی
زمین اهفتادم و سرم از پشت محکم به زمین خورد.پشت سرم به شدت می سوخت.با خودم می
گفتم جمجمه م شکست رهفت پی کارش!
اصل نمی تونستم از جام تکون بخورم.انگار دست و پاهامو گرهفته بودن.احساس خفگی می
کردم.سنگینی زیادی رو روی قفسه ی سینه م حس می کردم.اما در عین حال ترجیح می دادم
ضربه مغزی شده باشم تا اینکه پای جن ها وسط باشه!
بارون هر لحظه شدیدتر میشد.برای اینکه قطرات بارون توی چشمام نخورن با بدبختی سرمو
چرخوندم که دیدم از لبه لی درختا چند نفر دارن به طرهفم میان.اون اهفراد لباس های سفید
بلندی پوشیده بودن و صورت های لغری داشتن.پوستشون به طرز عجیبی سفید بود ،درست
مثل گچ.اطراف خودم صدای پچ پچ می شنیدم...گاهی هم صدای گریه...گریه ی یه زن! دیگه
اشکم دراومده بود.هر چی زیر لب دعا می خوندم اثری نداشت و اونا هر لحظه داشتن بهم
نزدیک تر می شدن.با خودم گفتم دیگه دعا خوندن هفایده ای نداره حداقل چند تا هفاتحه واسه
خودم بفرستم تا یه توشه ای باشه برای آخرتم! نمی دونم به خاطر اون ضربه بود یا چیز
دیگه ای اما به زور می تونستم چشمامو باز نگه دارم.شدیدا احساس خواب آلودگی می
کردم.البته از این بابت خیلی خوشحال بودم ،خیالم راحت بود که شاهد مرگ خودم نیستم.
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درست در آخرین لحظات که داشتم بیهوش می شدم ،متوجه شدم اون اهفراد سفیدپوش دارن
عقب عقب میرن.همه چیزو خیلی تار می دیدم و نمی تونستم حالت چهره شونو تشخیص
بدم.اونقدر عقب عقب رهفتن که بین درختا محو شدن...تمام صداهای اطراف از بین رهفت و
دیگه چیزی نفهمیدم.
با احساس درد خفیفی توی سرم به خودم اومدم و آروم چشمامو باز کردم.دیدم توی
رختخوابم .اتاقی که توش بودم رو به هیچ وجه به خاطر نمی اوردم! سریع نشستم و دستی به
سرم کشیدم.سرم باندپیچی شده بود.تا چند لحظه گیج و منگ بودم ،نمی دونستم کجام!!
بعد چند ثانیه تازه متوجه شدم توی خونه ی بابام ام! انقدر اونجا نرهفته بودم که شمایل خونه
ی پدری مو هفراموش کرده بودم...ولی نمی دونستم چجوری از اونجا سردراورده بودم.دلم
می خواست بدونم حال سورن و مسعود چطوره.از بیرون اتاق صدای حرف زدن میومد اما
من یه جورایی خجالت می کشیدم بیرون برم.نگاهی به اطراهفم انداختم.موبایلمو کنار
رختخوابم گذاشته بودن.برش داشتم و شماره ی مسعود رو گرهفتم.دو سه تا زنگ خورد ولی
رد تماس داد.چند ثانیه بعد در اتاق باز شد و مسعود اومد داخل.
خیلی خوشحال بودم که طوریش نشده.می خواستم بلند شم که با دست بهم اشاره کرد سر جام
بشینم.اومد و جلوم نشست.گفتم  :خدا رو شکر چیزیت نشده ،بذار بغلت کنم...
خواستم بغلش کنم که آروم مهلم داد و با بی حوصلگی گفت  :بشین بهراد ،حوصله ندارم می
زنم این ور سرت هم می ترکونم!
 راست میگی ،درکت می کنم.ولی باور کن تقصیر من نبود.من اصل نمی دونستم علتاتفاقات دیشب چی بود ،هنوز هم تو کفـش ام!
مسعود – دیشب نه و پریشب.جنابعالی یه شبانه روز اینجا بودی.
 جدی؟!!خندید  :نه بابا ،شوخی کردم.می خواستم بهت شو ک وارد کنم.هفقط من موندم تو چجور جن
گیری هستی که نمی تونی خودتو نجات بدی! نزدیک بود سر همه مونو به باد بدی.
 راستی  ،سورن کجاست؟!مسعود – اونم خونه ی پدر و مادرشه.
 مسخره  ،چرا ماها رو نبردی خونه های خودمون؟! من الن با چه رویی برم بیرون؟مسعود – اول که چاره ای نداشتم ،در ثانی منم برای همین اعصابم خرده دیگه! بابات اینا تا
ته قضیه رو رهفتن.چهار ساعت داشتم سعی می کنم جلوی شیون و زاری مامانتو بگیرم.
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 اصل چی شد که ما از اینجا سر دراوردیم؟ من و سورن هفکر کردیم تو ممردی! البته دور ازجون.دو ساعت داشتیم دنبالت می گشتیم!
مسعود – وایسا واست بگم چی شد.من از کلبه اومدم بیرون تا برم اون وسایل صاحاب مرده
رو بیارم.توی اون سراشیبی نمی دونم یهو چی شد که برای یه لحظه تعادل مو از دست دادم
و زمین خوردم.جوری شد که دو سه تا غلت روی زمین خوردم و اون چاقوی لمصب توی
دستم چرخید ،باعث شد دستم بمبره.تا چند ثانیه نمی تونستم تکون بخورم.بعد یه صداهایی از
اطراهفم شنیدم.احساس می کردم یه عده دارن بهم نزدیک میشن.اومدم بلند شم اما دیدم نمی
تونم.انگار سیصد کیلو به وزنم اضاهفه شده بود! بدجور احساس سنگینی می کردم.چند لحظه
بعد دیگه نفهمیدم چی شد که خوابم برد.
 پس چاقو اینجوری خونی شده بود...مسعود – چطور؟
 آخه چاقوی تو رو انداختن توی کلبه.من و سورن هم دیدیم چاقو خونی ،هفکر کردیم تو روزدن!
مسعود – پس چرا از کلبه بیرون نیومدین تا هفرار کنید؟!
 چرا ،اومدیم!! کلی از کلبه دور شده بودیم!مسعود – حال بذار بقیه شو برات بگم ،به اونجا هم می رسیم.نمی دونم چند دقیقه گذشت که
از خواب بیدار شدم.هوا خیلی سردتر از قبل بود.دیدم توی یه جاده خاکی ام که اطراهفش پر
از دار و درخت  .بلند شدم ،لباس هامو تکوندم و دور و برمو نگاه کردم.اون جاده اصل برام
آشنا نبود.هیچ کس هم نبود ازش بپرسم! تمام دغدغه ام این بود که بیام شما دو تا احمقو پیدا
کنم.خلصه یه طرهفی رو گرهفتم و راه اهفتادم.هوا هنوز تاریک نشده بود ،من هفکر می کردم
چند دقیقه بیشتر نگذشته ،و هنوز سر شب  ،بدبختی اینجا بود که ساعت هم نداشتم تا مطمئن
بشم .یه کم راه رهفتم تا به یه روستا رسیدم.توی روستا کلغ هم پر نمی زد.با خودم گفتم اگه
هنوز سر شب چرا این روستا انقدر خلوت ! نکنه اهفتادم تو داهات جن ها و هزار تا هفکر و
خیال ...یه کم اون اطراف رو گشتم تا چشمم به مسجد اهفتاد.درش باز بود.رهفتم سمتش و
جلوش نشستم .همین لحظه صدای اذان بلند شد.یکی دو تا پیرمرد داشتن میومدن داخل مسجد
که بلند شدم ازشون سوال کردم اینجا کجاست.اونا هم گفتن قادی کل.
 -تو قادی کل رو نمی شناسی؟!
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مسعود – خفه شو ،مگه من چند بار رهفتم قادی کل؟! بعدم شرایط اون لحظه ی منو در نظر
بگیر.یهو از کنار کلبه اورده بودنم قادی کل!!
 خب ،بعدش چی شد؟مسعود – بعد من ازشون پرسیدم ساعت چنده اونا هم گفتن چهار و نیم صبح! آقا اینو که
شنیدم حسابی قاط زدم.می خواستم بیام سمت کلبه ولی با خودم گفتم اگه بلیی سر شما اومده
باشه من چجوری جفت تونو بیارم!
 خالی نبند! یعنی تو زورت نمی رسه من و سورنو بلند کنی؟مسعود – معلومه که نه ،مگه من جان سینا ام؟!! اصن گیریمم که می تونستم بلندتون کنم،
چجوری اون همه راهو می اوردمتون؟!...داشتم می گفتم ،از این زورم میومد که به ماشینم
نزدیک بودم ولی سوییچ پیشم نبود! از اون پیرمرد ها موبایل طلب کردم ،اونا هم دلشون
سوخت و یکی شون موبایلشو بهم داد.
 تو هم زرتی شماره ی بابامو گرهفتی!مسعود – نه بابا ،اتفاقا اول شماره ی علیرضا رو گرهفتم ،زنگ خورد اما کثاهفت برنداشت،
یادم بنداز بعدا حالشو بگیرم.چند بار هم شماره ی محمدو گرهفتم ،اونم آنتن نداد.به غیر از
اینا  ،هفقط شماره ی خونه ی باباتو حفظ بودم.گرهفتمش که گوشی رو برداشت.ماجرا رو براش
تعریف نـکردم ،هفقط گفتم هفورا خودشو برسونه.بنده ی خدا ،بابات هفکر کنم رکورد سرعتو
شکست! ده دقیقه ای خودشو رسوند.تا یه جاهایی با ماشین اومدیم و بعد هم پیاده راه اهفتادیم
سمت کلبه.توی راه هی بابات می پرسید چی شده ولی من می پیچوندمش...اول می خواستم
ببینم شما در چه حالین ،بعد شروع کنم به خالی بستن و یه جوری قضیه رو ماست مالی
کنم.وقتی به کلبه رسیدیم دیدیم تو یه طرف اهفتادی ،سورن هم یه طرف.
 هفکر کنم من و سورن نباید از کلبه بیرون میومدیم...مسعود – خوبه که حداقل الن به این موضوع پی بردی!
 چرت نگو ،تو رو که اول همه چپه کردن!مسعود – آره ،ولی من شما دو تا رو نجات دادم ،پس دهنتو ببند.
 خب قهرمان ،چی شد که قضیه واسه بابام اینا لو رهفت؟!مسعود – اون دیگه از کنترل من خارج بود.هیچ رقمه نتونستم برای اون شرایط دیگه ای
بتراشم...حقیقتو گفتم.
 -اشکال نداره...زیاد مهم نیست.
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مسعود – از نظر تو شاید...
 یعنی چی؟مسعود – معنی ش واضحه.ببخشید اینو میگم ولی به نظر من تو خیلی خودخواهی!
 خواهش می کنم.در ضمن من خودخواه نیستم ،هفقط برام سوال که چرا مامان و بابای منسالی یه بار هم به این هفکر نمیفتن که بچه ای هم دارن ،بعد تا حرف از جن زدگی من میشه
آه و ناله سر میدن!
مسعود – عزیز من ،تو حتی سالی یه بار هم به پدر و مادرت سر نمی زنی! اگه به قول
خودت هفقط در زمینه ی جن زدگی هم نگرانت باشن خودش خیلی ! تازه من بهت اطمینان
میدم که هفقط همین یه مورد نیست.
 جدی؟ اون موقع که منو از خونه بیرون انداختن باید نگران میشدن.مطمئنم تو یکی اونموقع رو یادت نرهفته چون پول اجاره ی خونه مو از خودت می گرهفتم...بعدها پول خریدش
هم از خودت قرض کردم .تو واقعا عموی خوبی هستی!
مسعود – چرند نگو ،هر کسی ممکنه توی زندگیش اشتباه کنه.وقتی هم که اونا تو رو از
خونه بیرون انداختن ،هفکر نمی کردن انقدر تخس باشی که دیگه برنگردی! تا مدت ها هم از
من می خواستن تو رو راضی کنم که برگردی.ولی تو خیلی خر بودی...البته النم هستی.
 لطف داری! اگه خیلی دلشون می خواست من برگردم چرا خودشون ازم نخواستن و به تومی گفتن؟
مسعود – حتما دلیلی داشته که مستقیما بهت نمی گفتن!
 آره ،دلیلش هم این بود که اصل همچین خواسته ای نداشتن.داشتم غیرمستقیم به مسعود می هفهموندم که داره دروغ میگه.یقینا اونم منظورمو هفهمیدم ،چون
در حالی که عصبی به نظر می رسید ،لبخندی زد و گفت  :بهراد  ،می دونی الن دلم چی
می خواد؟
 می تونم حدس بزنم ولی ترجیح میدم در موردش حرهفی نزنم!مسعود – می دونی من چرا تا حال تو رو نزدم؟
 نه  ،حقیقتا هیچ وقت در ک نکردم!مسعود چند ثانیه مکث کرد  :الن دیگه واقعا دلم می خواد بزنمت.
 خب چرا ؟ ببین مسعود ،می دونم از حرهفم ناراحت میشی اما این اصل روش خوبی نیستکه هر کی با تو مواهفق نبود یا به هر دلیلی باهاش مشکل داشتی رو بزنی لت و پار کنی!
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مسعود – الن اصل موضوع این نیست.موضوع این که تو یه سری از مسائلو در ک نمی
کنی...کل مشکلت جای دیگه ست.سورن – ولی عجب شبی بود! بعضی وقتا شک می کنم که
واقعی بوده باشه!
 من از اون شب همش دارم به این هفکر می کنم که تو یهو کجا رهفتی!سورن – باور کن خودمم نفهمیدم چی شد! انگار اون قسمت از حاهفظه م نابود شده.
تو دلم گفتم مرده شور اون حاهفظه تو ببره! کتاب کلفت و مزخرف قانون مدنی رو باز کردم
و شروع کردم به ورق زدن تا بلکم یه چیزی از توش دربیارم.سورن هم پشت میزش نشسته
بود.کلی پرونده جلوش تلنبار شده بود اما توجهی بهشون نداشت ،آستین های پیراهنشو بال
زده بود و مدام به دست هاش نگاه می کرد.
توی اون ده دقیقه ای که سرگرم کتاب خوندن بودم ،هر بار که به سورن نگاه می کردم می
دیدم داره دست هاشو برانداز می کنه.داشت اعصابمو خرد می کرد.دیگه صبرم تموم شد و
پرسیدم  :داری چی کار می کنی دیوونه؟!
سورن – دارم به دست هام نگاه می کنم ،مجرم ؟!
 جرم نیست ،ولی داری اعصاب منو خرد می کنی.در ضمن اگه یه نگاهی به اون پرونده هابندازی بد نیست.
سورن – حواسم بهشون هست.بهراد ،تا حال به این هفکر کردی که یه خالکوبی خوشگل
واسه خودت بزنی؟
 نه ،وقت ندارم به این چیزا هفکر کنم.سورن  -آره خب ،پست وزارت تمام وقتتو پر کرده!
 هفکر می کنی من کمتر از یه وزیر کار می کنم؟سورن – با توجه به زمان و مکانی که توش هستیم ،خدایی نه.شاید هم بیشتر ،ولی در کل تو
هم یه علهفی مثل خودم.
 خفه شو ،منو با خودت یکی نکن.سورن با دست راست ،اون یکی آستینشو بال زد و دستشو بهم نشون داد  :ببین ،می خوام
روی این دستم تصویر یه جغدو خالکوبی کنم.روی بدنش هم بنویسم :
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
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Are we all we are
 جمله جالبی ولی هفکر می کنم تو باید برعکسشو بنویسی! خصوصا اون قسمتی که میگه ماهیچ وقت استراحت نمی کنیم.
سورن – اصل مهم نیست که به من ربط داره یا نه ،مهم این که من ازش خوشم میاد.می
دونی ،این تهدید آمیز بودنش رو دوست دارم.
 حال چرا جغد؟سورن – چون خوشگل .می دونستم نمیشه سورن رو از انجام کاری که مورد علقه شه
منصرف کرد برای همین دیگه بحث رو ادامه ندادم.اساسا دوست ندارم توی ذوقش بزنم چون
اگه خدایی نکرده حرهفمو جدی بگیره ،عکس العملی در حد و اندازه های مسعود از خودش
بروز میده!
چند لحظه بعد آقای معظمی بدون اینکه در بزنه وارد اتاق شد.من و سورن از جامون بلند
شدیم و باهاش سلم و احوالپرسی کردیم.از شانس بد یکراست اومد و جلوی میز من
ایستاد.نگاهی به پرونده ها انداخت و پرسید  :آقای ماکان ،پرونده ی آقای قاسم زاده در چه
مرحله ای ؟
کل هفراموش کرده بودم که در مورد کدوم پرونده داره حرف می زنه ،چند ثانیه سکوت کردم
و با خنده هایی که البته عصبی بودن گفتم  :چند روز پیش مطالعه ش کردم ،الن داشتم
دوباره مرورش می کردم و جزئیات رو کنار هم می ذاشتم تا به یه نتیجه ای برسم.
آقای معظمی – با خودش صحبت نکردی؟
 نه متاسفانه.لبخند کوتاهی زد و گفت  :پس در واقع تا حال هیچ کاری نکردی.
دوباره خنده م گرهفت  -بله قربان ،دقیق ترش همینه.
به هیچ وجه نمی تونستم جلوی خنده هامو بگیرم ،نمی دونم چرا وقتی معظمی شروع می کنه
به ضایع کردن من به جای اینکه خجالت بکشم خندم می گیره! از اون طرف هم سورن داشت
می خندید ،بدتر منو تحریک می کرد...
آقای معظمی – زودتر یه کاریش بکن وگرنه من مجبور میشم یه وکیل لیق ترو پشت این
میز بذارم.
بعد از گفتن این جمله از اتاق بیرون رهفت.چند ثانیه بعد تازه دو زاریم جا اهفتاد که چی
گفت!...
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 چرا هیچ وقت به تو گیر نمیده؟سورن – چون من همه ی کارامو انجام میدم.
 نه نه ،این درست نیست.معظمی دنبال بهونه ست که منو از اینجا بندازه بیرون.کل از اوندسته آدم هاست که با قیاهفه ی من حال نمی کنه.
سورن – چرت نگو ،به این چیزا ربطی نداره.
 جدی میگم ،دیگه در زمینه ی شناخت این جور آدما خبره شدم.تمام روز برای اینکه معظمی سر هر مسئله ی کوچیکی بهم گیر نده مجبور شدم دنبال پرونده
ها بال بال بزنم.هر چقدر کار می کردم ،بیشتر مطمئن میشدم که به وکالت علقه ای
ندارم.حقیقتا جن گیری رو ترجیح می دادم...لاقل هیجانش بیشتره!
بعد از ظهر سورن منو تا خونه رسوند و رهفت.انقدر خسته بودم که دلم می خواست بخوابم و
دیگه بلند نشم.سریع لباس هامو عوض کردم و اومدم توی پذیرایی دراز کشیدم.همش به این
هفکر می کردم که اگه یه روزی جن گیری برام درآمد ثابتی داشته باشه ،وکلت رو می بوسم
می ذارم کنار.چون احتمال اینکه در راه جن گیری کشته بشم کمتر از وکالت !
حس می کردم هیچ وقت توی عمرم انقدر خسته نشدم.چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم اما
توی هر ثانیه صد تا تصویر عجق وجق از جلوی چشمم رد می شد.کامل قاطی کرده
بودم.جوری بود که کم کم خودم هم شک کردم که اثر خستگی باشه.احساس می کردم دمای
بدنم بالست.با اینکه خسته بودم اما بلند شدم تا آبی به دست و صورتم بزنم ،شاید این تصاویر
گور شونو از جلوی چشمم گم کنن.
رهفتم توی آشپزخونه و در یک حرکت نمادین سرمو زیر آب سرد گرهفتم .ولی به خاطر
سردی آب نفسم بند اومد و هفورا سرمو کنار کشیدم.داشتم از آشپزخونه بیرون میومدم که
صدای زنگ در بلند شد.اولش نمی خواستم جواب بدم اما پیشمون شدم و رهفتم سمت در.
درو باز کردم.مسعود پشت در بود.سلم کردم ،اونم جواب داد و اومد تو.تعجب کردم از
اینکه پیراهن مردونه ی چهارخونه پوشیده.چون همیشه تاکید می کرد که از این طرح پیراهن
متنفره.پرسیدم  :این پیراهنو تازه گرهفتی ؟
در حالی که داشت درو می بست گفت  :من مسعود نیستم.
با شنیدن این جمله به قدری یکه خوردم که بی اختیار کمی عقب رهفتم.قلبم تند تند میزد،
مطمئن بودم که رنگم هم پریده!
هاموس – چت شد ؟!
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به زور آب دهنمو قورت دادم  :هیچی ،هفقط یه ذره جا خوردم.
چند لحظه مکث کرد و گفت  :می خوای ببرمت داخل ؟
 نه نه نه نه ! خودم میام.بریم تو...با هم رهفتیم و توی پذیرایی نشستیم ،البته با کمی هفاصله !
هاموس – تعجب کردی ،نه؟
 بیشتر ترسیدم ،انتظار دیدنتو نداشتم...اونم اینجوری!هاموس – ترجیح می دادی از توی کمد بیرون بیام؟!
 نه ،به هیچ وجه...هاموس – مطمئن باش بهترین حالت رو برای ظاهر شدن انتخاب کردم.لزم بود ببینمت.
 آره ،اتفاقا منم خیلی دوست داشتم ببینمت ولی نمی دونستم چجوری! بد نیست اینو بهمتوضیح بدی.
هاموس – هر وقت لزم باشه خودم میام سراغت ،نگران نباش.
 می تونم یه سوال ازت بپرسم؟هاموس – حتما.
 الن تو و مسعود یه جورایی دوقلو محسوب میشین دیگه؟هاموس – آره ،تقریبا.
 اونوقت اخلق هاتون هم شبیه هم ؟هاموس – خب...نه زیاد.هفکر می کنم ،من کمی خونسردتر باشم.
 من هم همزاد دارم؟!هاموس – آره.همه ی آدما به جز حضرت محمد و دخترش هفاطمه و دوازده امام ،همزاد
دارن.منتها من به شخصه همزاد تو رو ندیدم.
 منم امیدوارم هیچ وقت نبینمش وگرنه حتما دیوونه میشم!هاموس – بگذریم...من اومدم اینجا تا در مورد اتفاقایی که توی جنگل اهفتاد صحبت کنیم.
 عالیه! هفقط یه چیزی ،من که هیچی نمی دونم.بهتره تو توضیح بدی.هاموس – موضوع برای من هم گنگ .اون جن هایی که توی جنگل به شما حمله کردن از یه
گروه نبودن.باید حواستو جمع کنی.یه عده از جن ها می خوان به شما آسیب بزنن.
 اومدی اینجا ،یه دور منو تا مرز سکته بردی که اینو بگی؟ اینو که خودم هم میدونستم.دلیل این حملت چیه؟
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هاموس – من جن ام ،خدا که نیستم! ما هفقط می دونیم یه سری از جن های بد علیه شما متحد
شدن.
 "شما" یعنی من و سورن و مسعود؟هاموس – هفکر نمی کنم کاری با مسعود داشته باشن.دنبال تو و سورن اند.اما چرا شو نمی
دونم! البته بزودی می هفهمم ،اونوقت که حالشونو جا میارم!
 من گاهی اوقات حس می کنم تو و دوستات هوای منو ندارید.هاموس – اشتباه می کنی ،ما توی جنگل تمام مدت اطراف شما بودیم.
 اون جن خاکستری رو شما کشتین؟هاموس – نه ،اونو خودت کشتی.ما هفقط از روی زمین بلندش کردیم.اگه این کارو نمی کردیم
بهت می رسید.ولی دعای خودت بود که اون بل رو سرش اورد.
 خدا رو شکر...خیالم راحت شد که حداقل دعاها کار می کنن!هاموس – دعاها همیشه موثرن.هفقط بعضی وقتا تاثیر عکس دارن که اونم با یه دعای قوی تر
قابل حل .
 شما که تمام مدت کنار ما بودین ،چرا زودتر کاری نکردین؟ نزدیک بود جمجمه ی منخرد بشه!
هاموس – ما هفقط سه نفر بودیم ،اما تعداد اونا به صد نفر هم می رسید! بعدم تو هفکر می کنی
به من موتور جت وصل ؟! شرایط جوری بود که ما نمی تونستیم تو و سورنو از جنگل
بیرون ببریم.مجبور شدیم شما رو به کلبه برگردونیم.نمیشد از بین اونا عبور کرد.موقع اذان
می خواستیم از اونجا ببریمتون که مسعود و پدرت سر رسیدن.
 به نظرت ممکنه سورن کاری کرده باشه که باعث عصبانیت اونا شده باشه؟هاموس – احتمالش کمه.چون اگه اینجوری بود هفقط یه گروه خاص بهش آسیب می زدن.البته
من هنوز مطمئن نیستم که اونا بخوان بلیی سر سورن بیارن! تا حال که بیشتر حملت
متوجه تو بوده.همین که منو گیج کرده.
 حال باید چی کار کرد؟!هاموس – تو به کارت ادامه بده.ما دلیلشو پیدا می کنیم و بهت میگیم.نگران نباش ،اتفاقی
نمیفته.
 -من هفکر می کردم جن ها دلیل این جور اتفاقا رو راحت کشف می کنن!
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هاموس – آره ،همینطوره.شک نکن اگه این کارا زیر سر یه آدم بود تا حال مشکلو حل کرده
بودیم ،اما الن که پای کلی جن وسطه قضیه کمی سخت شده.ولی بازم میگم ،نگران نباش.ما
دلیلشو پیدا می کنیم ،خیلی زود. ...
 یه چیزی خیلی منو اذیت می کنه!هاموس – چی؟!
 اینکه بعضی وقتا واقعا احتیاج دارم باهات حرف بزنم اما نمی دونم باید چی کار کنم!هاموس – خب الن سوالتو بپرس.
 همین دیگه ،الن هر چی می خواستم بپرسم رو هفراموش کردم!چند لحظه هفکر کردم تا سوالتمو به خاطر بیارم.یهو یاد دختر همسایه اهفتادم...
 آهان ،یادم اومد.نمی دونم خبر داری یا نه...این دختر همسایه بغلی یه خوابی در رابطه باجن ها دیده بود.توی خوابش کسی شبیه به تو رو دیده که یکی از انگشترهای منو بهش داده و
ازش خواسته اونو به یه نفر دیگه برسونه.البته چهره ی طرهفو هفراموش کرده بود.هفقط این
یادش بود که لباس های طرف شبیه لباس هایی بوده که تو اوایل می پوشیدی...اون زمان که
من اولین بار دیدمت.من شک کردم که اون یارویی که دیده تو بودی.
هاموس – یقینا کسی که اون دختر دیده من نبودم ،چنین چیزی توی برنامه های من نبوده...
در ضمن من هفقط در نظر تو اونجوری ظاهر می شدم ،هیچ کس غیر تو منو با اون شمایل
ندیده.
 به نظرت این خواب چه معنی ای می تونه داشته باشه؟!هاموس – به نظر من که کامل بی معنی و مسخره ست.
 ممکنه مربوط به آینده باشه؟!هاموس – آره  ،شاید...
 پس اگه مربوط به آینده بود خواهشا از این دختره نخواه که وسایل منو جا به جا کنه...نسبتبهش حس خوبی ندارم.
هاموس – باشه ،یادم می مونه.بهراد ،من دقت کردم که تو توی این جن گیری هایی که
داشتی یه سری نکات مهم رو رعایت نکردی.مثل کی می خوای از انگشترهات استفاده کنی؟
هفکر کنم دیگه وقتش باشه چون انگشترها خیلی وقته که توی دستت اند.
 -باشه ،دهفه ی بعد ازشون استفاده می کنم.
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هاموس – یه چیز دیگه هم هست ،موقع خوندن بعضی از دعاها حتما باید طهارت یا وضو
داشته باشی.مثل همون دعایی که توی جنگل خوندی ،حرز ابی دجانه.
 خب من که اون موقع وضو نگرهفته بودم ،پس چجوری اثر کرد؟!هاموس – اون دعا نیاز به طهارت جسم داشت ،تو هم که قبلش به خاطر سورن یه مدتی زیر
آب بودی.این شد که عمل کرد ،اما ممکنه همیشه انقدر خوش شانس نباشی! به "ساعت" ها
هم اصل توجهی نمی کنی ،یه ذره حواستو جمع کن پسر ،بعضی وقتا شک می کنم مهرآب
این چیزا رو بهت گفته باشه!
 مهراب زیاد روی این چیزا تاکید نمی کرد...هاموس – اشتباه کرده چون اینا خیلی مهم اند.از این به بعد بیشتر دقت کن.امروز و هفردا هم
مهرآب باهات تماس می گیره و یه خانواده رو بهت معرهفی می کنه که مشکل دارن.حتما برو
سراغشون ،باشه؟
 باشه...تو با مهرآب هم به همین صورت در ارتباطی؟!هاموس – نه به این شکل.مهرآب زیاد علقه نداره با جن ها ملقات کنه.
 یه سوال ،الن تو در حالت انقباضی؟کوتاه خندید و گفت  :تو خیلی با نمکی.اصل یکی از دلیل مون برای انتخاب تو همین حس
شوخ طبعی ت بود.
 جدی پرسیدم ،برام جالبه بدونم.هاموس – آره ،درسته ولی انبساط و انقباض ما برای خودمون یه معقوله ی کامل طبیعی
.مثل این که من از تو بپرسم "الن داری نفس می کشی؟".
 می دونی آخه درکش برای من یه کم سخته.هاموس چند لحظه مکث کرد ،انگار که صدایی شنیده باشه...اما من چیزی نمی شنیدم ،ازش
پرسیدم  :چیزی شده؟
هاموس – می خواد زنگ بزنه.
اصل متوجه منظورش نشدم...
 چی؟!!هاموس – الن گوشی رو برداشت.
چند لحظه بیشتر طول نکشید که صدای زنگ گوشیم بلند شد.اسم مسعود روی صفحه ی
موبایلم بود.هاموس لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت  :دیدی گفتم!
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مطمئنم آخرش من روانی میشم!
گوشی رو برداشتم  :الو ،سلم.
مسعود – سلم ،چطوری؟ خوبی؟
 آره ،تو خوبی؟مسعود – ای ،بد نیستم...دیگه جنی چیزی بهت حمله نکرد؟
به هاموس نگاهی انداختم  :حمله که چه عرض کنم...
مسعود – یعنی چی؟!
 هیچی  ،همینجوری یه چیزی گفتم.مسعود – خلصه اگه مشکلی بود به من بگو.
 باشه ،حتما.مسعود – زنگ زدم بهت بگم هفردا شب ،برای شام بیای اینجا.
 باید ببینم تا هفردا چی پیش میاد.اگه تونستم میام.مسعود – باشه ،پس هفردا شب می بینمت.خداهفظ.
 گفتم اگه....هنوز جمله مو کامل نکرده بودم که مسعود گوشی رو قطع کرد.ینی به اندازه ی یه پشگل هم
به حرهفم اهمیت نداد!
 تو الن که اینجا نشستی مسعود رو ببینی؟!هاموس – نه ،هفقط بعضی وقتا اهفکارش به شکل تصاویر گذرا توی ذهنم تداعی میشن.
 هفقط اهفکارش؟! پس چجوری هفهمیدی اون لحظه گوشی رو برداشت؟هاموس – خب اونم جزوی از اهفکارش بود دیگه!
نمی دونستم من خنگم یا واقعا بین "اهفکار" و "اعمال" هفرقی نیست! در کل برداشت من این
بود که هاموس تو اون لحظه داره مسعود رو می بینه.
هاموس از جاش بلند شد و گفت  :من دیگه باید برم.چیزایی که بهت گفتمو هفراموش نکن.
 چیا رو ؟دقیقا مثل مسعود که موقع عصبانیت رنگ پوستش سرخ میشه ،صورتش سرخ شد و گفت :
دو ساعته دارم در مورد چی حرف می زنم؟!
 آهان...هفهمیدم ،هفقط می خواستم بدونم کدوم قشمتش مهمتره که روی همون تمرکز کنم...چراعصبی میشی؟
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هاموس – منظورم همه ی حرهفام بود.سعی کن هیچ کدومو هفراموش نکنی ،که البته بعید می
دونم! بهراد ،بعضی وقتا تو خنگ ترین آدمی میشی که می شناسم.
 اتفاقا من حاهفظه ی خوبی دارم.هاموس – کامل واضحه! حال می هفهمم مسعود چه عذابی می کشه!
 تو نگران اون نباش...خواستم بلند شم که تا دم در همراهیش کنم اما گفت که نیازی نیست و هفورا رهفت.به شخصه تا
چند دقیقه بعد از رهفتنش صدای در حیاط رو نشنیدم.
دوباره رو زمین دراز کشیدم که بخوابم.خوشبختانه این بار دیگه از اون تصاویر مالیخولیایی
که جلوی چشمم رژه می رهفتن خبری نبود و زود خوابم برد.
چند دقیقه ای میشد که توی ماشین منتظر سورن بودم.دیگه کم کم داشت حوصله م سر می
رهفت.از سر بیکاری داشبرد رو باز کردم ،دیدم سه چهار جور کرم توشه؛ ضد آهفتاب ،ضد
لک ،سفید کننده...اگه سورنو نمی شناختم حتما تعجب می کردم.خود من اگه به خفن ترین
ضایعه ی پوستی هم دچار بشم بازم حوصله ی این کارا رو ندارم.
همچنان منتظر بودم که موبایلم زنگ خورد.یه اس ام اس از طرف مهرآب بود.آدرسی که
هاموس ازش حرف می زد رو برام هفرستاده بود ،بدون هیچ توضیحی.
چند لحظه بعد سورن از ساختمون دهفتر بیرون اومد و سوار ماشین شد.
سورن – ببخشید دیر شد ،این یارو باز منو به حرف گرهفت.
 چی می گفت؟سورن – چرت و پرت.من که اصل نفهمیدم چی گفت ،هفقط تایید می کردم.
 اون چقدر ابلهه که با تو حرف می زنه.سورن – دقیقا.
شیشه ی ماشینو کمی پایین اوردم و یه سیگار روشن کردم.
 اون روز که خونه ی بابام اینا بودم مسعود یه لحظه از دستم عصبانی شد...سورن – زدت؟
 نه هفقط تهدید کرد.بعد ازم پرسید می دونی چرا تا حال نزدمت؟سورن – خب ،تو چی گفتی؟
 -گفتم نمی دونم ،اونم بدتر عصبانی شد گفت تو یه سری چیزا رو نمی هفهمی.
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سورن – راست گفته دیگه ،یعنی تو واقعا نمی دونی با این اخلق مزخرهفت چطوری تا حال
از مسعود کتک نخوردی؟
 نه ،البته یه حدس هایی می زنم ،اما شک دارم.سورن – یارو با زبون بی زبونی داره میگه من تو رو دوست دارم ،ازت خوشم میاد واسه
همین نمی زنمت.
 واقعا منظورش این بوده؟!سورن – آره دیگه ،مگه اینکه تو دلیل قانع کننده تری داشته باشی!
 پس چرا من متوجه نشدم؟سورن – اگه متوجه میشدی باید تعجب می کردی.من هفک می کنم تو اوایل احساساتی تر
بودی ،نمی دونم روزگار چه بلیی سرت اورده!
 بهم حق بده ،مسعود خیلی عجیب ابراز احساسات می کنه!سورن – اینکه همیشه هواتو داره عجیبه؟
دیگه جوابی نداشتم بدم ،کل لل شدم.سورن درست می گفت ،من توی این مسائل خیلی گیجم.
یه لحظه هفکر کردم به سورن بگم منو برسونه به این آدرسی که مهراب هفرستاده اما یادم اهفتاد
که باید برم خونه وسایلمو بردارم.از یه طرف هم متوجه شدم نه تو جیبم ،نه توی خونه یه
قرون هم برام نمونده.با خودم گفتم میرم اونجا یه پولی از اون یارو می گیرم و وضعم تا
حدودی رو به راه میشه ،اما بدبختی اینجا بود که حتی پول واسه کرایه تاکسی هم نداشتم!
بلخره رسیدیم جلوی خونه و سورن نگه داشت.درو باز کردم اما قبل از اینکه پیاده بشم
گفتم  :سورن ،میشه یه خواهشی ازت کنم؟
سورن – آره ،بگو.
چند لحظه هفکر کردم دیدم هیچ رقمه روم نمیشه به خاطر دو سه تومن خودمو ضایه کنم.بی
خیالش شدم و گفتم  :هیچی ،مهم نیست.خداهفظ.
سورن دستمو گرهفت و گفت  :وایسا بینم! چی می خواستی بگی؟
 هیچی،همینجوری یه چیزی گفتم.هر چی سعی می کردم دستمو از دستش جدا کنم ولی زورم نمی رسید...
 چه زوری هم داره کثاهفت!سورن – تا نگی ول نمی کنم.
 -بابا می خواستم بگم منو تا یه جایی برسون ولی منصرف شدم ،گفتم خسته ای وقتتو نگیرم.
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دستمو ول کرد و گفت  :الن می خوای بری؟
 آره.سورن – باشه ،می رسونمت.این که دیگه خجالت نداره.
اومدم از ماشین پیاده شم که دوباره دستمو گرهفت و با نیشخندی گفت  :بهراد ،مطمئنی همین
بود؟
دستمو محکم کشیدم :
 آره روانی .ولی اگه خسته ای خودم میرم.سورن – نه ،مشکلی نیست.برو ،من اینجا منتظرتم.خودم می برمت.
رهفتم داخل و وسایلمو برداشتم.از خونه بیرون اومدم ،داشتم درو می بستم که دختر همسایه
رو دیدم که داشت وارد خونه شون میشد.می خواستم بهش سلم کنم اما یه نگاه چپی بهم
انداخت و درو بست.البته همون بهتر ،لیاقت سلم منو نداشت!
ده دقیقه ای به اون آدرس رسیدیم.کوچه رو پیدا کردیم اما سورن دیگه وارد کوچه نشد و توی
خیابون نگه داشت.
با سورن خداهفظی کردم و از ماشین پیاده شدم.از سر کوچه یه نخ سیگار روشن کردم و راه
اهفتادم تا از روی پل ک ها خونه رو پیدا کنم.کوچه ی عریضی بود.بیشتر خونه هاش هم
ویلیی بودن ،البته مشخص بود که اکثر خونه ها قدیمی هستن و خونه ی لوکسی اون اطراف
دیده نمیشد.کمی که جلوتر رهفتم دیدم یه عده زن و مرد و بچه اطراف یه خونه وایسادن ،در
خونه هم باز بود.حدس زدم همون خونه ای که دنبالش می گردم.از بین اون جمعیت گذشتم و
خودمو رسوندم جلوی در اون خونه.به پلکش که نگاه کردم دیدم حدسم درست بود.
با اینکه در باز بود اما داخل نرهفتم.ترجیح دادم اول زنگ بزنم تا یکی از اهالی خونه بیاد دم
در.دو سه بار زنگ زدم و منتظر شدم.اون جماعت هفضول هم همینطور به من زل زده بودن
و هی توی خونه سر ک می کشیدن.اگه حوصله شو داشتم بهشون می گفتم آخه شماها که
کاری از دستتون برنمیاد وایسادین چی رو نگاه می کنین! منتها گفتنش هفایده ای نداشت ،چون
اگه می خواستن بفهمن تا اون زمان هفهمیده بودن.
به دیوار تکیه دادم و منتظر موندم ،توی اون چند لحظه که جلوی در بودم گاهی اوقات
صداهایی شبیه به شکستن شیشه از داخل خونه شنیده میشد.یکی دو دقیقه بعد ،دو تا آقای
میانسال اومدن جلوی در.
بعد از سلم و احوالپرسی گفتم  :من از طرف دکتر رمضان اومدم.
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هر دو حالت چهره شون تغییر کرد.انگار از دیدنم خیلی خوشحال شده بودن  ،بهم تعارف
کردن که وارد خونه بشم.
یکی شون گفت  :سه شنبه منتظرتون بودیم اما آقای دکتر گفتن هفعل وقت ندارید ،ببخشید اسم
شما چیه؟
 من بهرادم. منم خالقی هستم ،ایشون هم برادرمه. ...اونا حواسشون نبود ولی من درو بستم تا اون مردم جلوی در برن رد کارشون.خیلی رو
اعصاب بودن!
همین که وارد حیاط شدم دیدم سمت چپم ،یه مرد سفید پوش با بی خیالی روی دیوار دراز
کشیده.لباسش شبیه به دیشداشه ی اعراب بود ،سفید و بلند...یه لحظه شک کردم گفتم شاید از
اهالی خونه باشه.قیاهفه ش کامل عادی بود ،با موهای کوتاه مشکی و پوستی سبزه.همونجا
وایسادم و با دقت بهش نگاه کردم.
آقای خالقی که کمی جلوتر از من بود ایستاد و پرسید  :چیزی شده ؟
من در حالی که داشتم به اون مرد نگاه می کردم با شک و تردید گفتم  :هیچی ،هفقط...
هنوز جمله مو کامل نکرده بودم که مرد روی دیوار بلند شد و سر جاش نشست.تا چشمش به
من اهفتاد با عصبانیت رو به خالقی و برادرش گفت  :این پسرو چرا با خودتون اوردین؟!
خالقی که به نظر میومد نه اون مرد رو می بینه و نه صداشو می شنوه ،به من نگاه می کرد
و منتظر بود جوابشو بدم.
به مرد روی دیوار اشاره کردم و گفتم  :شما اون مرد رو نمی بینید؟
هر دو در حالی چشماشون از تعجب گرد شده بود گفتن نه.
همین لحظه مرد سفید پوش یه سنگ به طرف من پرتاب کرد اما اون سنگ بهم نخورد و
جلوی پام اهفتاد.احساس کردم خودش هم نمی خواست سنگ بهم بخوره وگرنه به راحتی می
تونست منو بزنه.
آقای خالق گفت  ":دوباره شروع کردن" و بعد زیر لب بسم ال الرحمن الرحیم گفت.
اون مرد یه سنگ دیگه به طرف من پرتاب کرد و دوباره جلوی پام اهفتاد.این بار با صدای
خش داری گفت  :گمشو! زودباش از اینجا برو!
خم شدم و یکی از سنگ ها رو از روی زمین برداشتم و به طرهفش پرت کردم اما سنگ از
بدنش رد شد.
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 خودت گمشو عوضی ،چون ممکنه اتفاقای بدی برات بیفته.دوباره حرکت کردم و خودمو به آقای خالقی رسوندم تا وارد خونه بشیم.اون جن هم از جاش
بلند شد ،از روی دیوار شروع به راه رهفتن کرد و گفت  :تو هفقط یه بچه ای ،هیچ قدرتی
نداری.
 اگه اینجوری پس دیگه نگران چی هستی؟حین حرف زدن ما ،آقای خالقی و برادرش مدام با ترس و تعجب به هم نگاه می کردن اما
چیزی نمی پرسیدن.البته من خودمم تعجب کرده بودم ،انگار بعد از دیدن هاموس رهفته بودم
اونور ماوراء! اما در کل زیاد نترسیده بودم چون معلوم بود اون جن با دیدن من احساس
خطر کرده.
با هم وارد خونه شدیم.خونه ی بزرگی نبود.کمی هم به هم ریخته به نظر می رسید.چند تا از
شیشه ها شکسته بودن و کلی خرده شیشه روی زمین ریخته بود.کس دیگه ای رو توی خونه
نمی دیدم...
 شیشه ها رو چجوری شکستن؟خالقی – با سنگ.
 پس سنگ ها کجان؟خالقی – هر بار که سنگ می ندازن بعد چند لحظه سنگ ها غیب میشن!
 خانواده تون خونه نیستن؟خالقی – از ترس دیگه نمی تونستن اینجا بمونن ،هفرستادمشون خونه ی برادرم.
 الن که هفرستادین شون اونجا دیگه کسی اذیتشون نمی کنه؟خالقی – نه ،اونجا از پرتاب سنگ خبری نیست.هفقط دیشب دختر کوچیکم اومد پیشم و گفت
یه مرد سفید پوش بهش گفته باید برگردیم خونه ی خودمون.
 عجیبه که اونجا اذیتتون نمی کنن!خالقی – چرا؟
 برای اینکه اون جن از دخترتون خواسته برگردین خونه تون ،مشخصه که خودشو مالکاین خونه نمی دونه و نمی خواد شما رو هفراری بده.هفقط می خواد اذیتتون کنه.اما اینکه چرا
اونجا از آزار و اذیت خبری نیست جای سوال داره!
همین لحظه یه سنگ نسبتا بزرگ با شتاب از پنجره وارد خونه شد و با کمی هفاصله جلوی
پای ما اهفتاد.سنگ به قدری بزرگ بود که اگه بهمون می خورد حتما آسیب می دیدیم.
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خالقی – هر چند دقیقه یه بار سنگ می ندازن.هر چقدر هم سعی کردیم سنگ اندازو پیدا کنیم
موهفق نشدیم.
به طرف سنگ رهفتم.می خواستم قبل از اینکه ببرنش ،خودمو بهش برسونم.از روی زمین
برش داشتم.
نزدیک دهنم گرهفتمش و آهسته گفتم  :محسبمی الم مکفی مسممع الم لمن مدعاء لیمس مورامء ال ممنمتهی )
از کتاب مجمع الدعوات الکبیر صفحه (49
سنگ رو از پنجره به بیرون پرتاب کردم.از سنگ صدایی شبیه به بال زدن کبوترها شنیده
شد.
 ببخشید ،ساعت چنده ؟خالقی – ده دقیقه به شش.
با اهفسوس گفتم  :ای بابا...
خالقی – باید جایی می رهفتین؟
 نه  ،مربوط به مشکل شماست.امروز یکشنبه ست دیگه؟خالقی – بله.
 پنج ،ساعت مریخ بود که متاسفانه از کفمون رهفت.خالقی – یعنی دیگه نمیشه کاری کرد؟
 چرا ،میشه .ولی باید تا ساعت ده شب صبر کنیم که چون من نمی تونم تا اون موقع اینجابمونم شاید مجبور بشین خودتون دعا رو بخونید که اونم کار سختی نیست،راحت می تونید
انجامش بدید.هفقط اگه میشه لطف کنید و برید سراغ خونواده تون ،بیارینشون اینجا.
خالقی – این ضروری ؟
 بله ،هفکر می کنم.خالقی – باشه ،پس من میرم دنبالشون.
آقای خالقی بعد از کلی عذرخواهی رهفت تا خانواده شو بیاره.احتمال می دادم با اومدنشون یه
چیزایی مشخص بشه.البته همون موقع هم می تونستم یه دعا برای دور کردن اون جن بهشون
بدم اما دلم نمیومد مشکل جن رو حل نکنم.به هر حال ما اگه خالقی و خانواده ش به هر
نحوی به اون آسیب زده باشن ،می تونستم برای معالجه ش از قرآن کمک بگیرم.
توی اون چند دقیقه ای که با برادر آقای خالقی تنها بودم ،هیچ حرهفی بین مون رد و بدل
نشد.کل آدم آرومی به نظر می رسید.منم از حراهفی خوشم نمیومد ،حس کردم اونم علقه ای
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به حرف زدن نداره برای همین چیزی نگفتم.مدام توی پذیرایی راه می رهفتم و به پنجره ها
نگاه می کردم.بیشتر شیشه ها رو شکسته بودن.همه جای خونه پر از خرده شیشه بود و
مواظب بودم پاهام روشون نره.
از سر و وضع خونه شون میشد هفهمید که وضع مالی خیلی خوبی ندارن.برای همین هی با
خودم کلنجار می رهفتم که چقدر ازشون پول بگیرم.همه چیز رو توی ذهنم مرور کردم تا یه
وقت گند نزنم و نتونم چیزی کاسب شم!
خیلی زود آقای خالقی و خانواده ش از راه رسیدن.سه تا بچه ی قد و نیم قد داشت.دو تا پسر
و یه دختر که حدودا پنج شش سالش بود.دختره از همشون کوچیک تر بود.تعجبی نداشت که
اون جن خودش رو به اون دختر بچه نشون میداد.
به نظر می رسید بچه ها از وارد شدن به خونه ترسیده بودن.همگی به پدر و مادرشون
چسبیده بودن و دائم به اطراف نگاه می کردن.جلو رهفتم و با کلی اهفه ی مهربونی بهشون سلم
کردم اما هیچکدوم جوابمو ندادن.از اینکه ضایع شده بودم خندم گرهفت ولی هفکر کنم پدر و
مادره گذاشتن به حساب مهربونیم  ،واسه همین یه لبخند ملیح بهم تحویل دادن.باید با بچه ها
حرف می زدم...که از قرار معلوم این کار از جن گیری هم سخت تر بود!
ازشون خواستم که همه توی پذیرایی بشینن.آقای خالقی و همسرش کنار هم نشستن  ،بچه ها
هم روی پای پدر و مادرشون.برادر آقای خالقی هم با هفاصله ی زیادی ،رو به روی من
نشست.هیچ کدوم نزدیک من نبودن ،انگار می ترسیدن کنار من باشن.حسابی معذب شده بودم
 ،دوست داشتم زودتر از شلر نگاه هاشون خلص شم.
هنوز حرهفامو شروع نکرده بودم که یه سنگ ،با سرعت از پنجره وارد خونه شد و گوشه ی
پذیرایی اهفتاد.بچه ها خیلی ترسیده بودن ،نزدیک بود گریه شون دربیاد.اما خب...باید تحمل
می کردن.
 سعی کنید بی اهمیت باشید و نترسید.مطمئن باشید تا وقتی که من اینجا اتفاقی نمی اهفته.تا اینو گفتم یه سنگ دیگه هفورا وارد خونه شد و گلدونی که گوشه خونه قرار داشت رو خرد
و خاکشیر کرد.
این بار دیگه بچه ها گریه شون در اومد و حسابی برای رهفتن بی تابی می کردن.
لبخندی زدم و گفتم  :منظورم این بود تا زمانی که من اینجام به خودتون آسیبی نمی زنن.
با گفتن این جمله نزدیک بود خودمم بپرم پشت مبل ،پناه بگیرم ولی خدارو شکر این بار
اتفاقی نیفتاد.
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 من شک ندارم کسایی که دارن شما رو اذیت می کنن باهاتون خصومت شخصی دارنوگرنه مطمئنا بیرون از این خونه هم بهتون آسیب می زدن.ببینم ،از بین اعضای خانواده
کسی هست که صدمه دیده باشه یا اینکه بیشتر آزار و اذیت ها متوجه اون باشه؟!
خالقی – بچه ها که تا به حال آسیبی ندیدن ،خانومم هم همینطور.بیشتر وسایل خونه جا به جا
میشن و اخیرا هم که پرتاب سنگ شروع شده ،به هیچ عنوان هم متوقف نمیشه.
 خودتون چی ؟خالقی – بله؟!
 به خودتون صدمه نزدن؟خالقی – وال چی بگم...آسیب جسمی که تا حال نبوده.حتی این سنگ ها هم تا حال به هیچ
کدوممون برخورد نکردن.
 این آزار و اذیت ها از کی شروع شدن؟! اولین بار کی متوجه شون شد؟خالقی – حدود دو هفته ی پیش بود که من شب توی خونه تنها بودم.توی اتاق نشسته بودم و
داشتم کتاب می خوندم که متوجه شدم از لی در کمد داره دود بیرون میاد.هفورا رهفتم در کمد
رو باز کردم و دیدم ،کتاب هام دارن توی آتیش می سوزن.کمد رو از داخل آتیش زده بودن!
 هیچ سیم برقی از اونجا رد نمیشه؟خالقی – نه...منم این همچین احتمالی می دادم اما وقتی بررسی کردم دیدم از سیم خبری
نیست.یکی دو روز بعد هم پرده های اتاق خواب ،بدون هیچ دلیلی آتیش گرهفتن.یه بار هم غذا
روی اجاق آتیش گرهفت ،به زور تونستیم خاموشش کنیم.تا اون موقع هیچ وقت همچین اتفاقی
نیفتاده بود.
 پس شما چند مورد آتیش سوزی داشتین و بعد هم پرتاب سنگ ها شروع شدن ،درسته؟خالقی – بله ،دقیقا.
 ببینید ،دو نوع موجود هست که توی خونه های مردم آتیش سوزی راه می ندازه.یعنی درواقع دو نوع جن.با وجود کسی که توی حیاط خونه تون دیدم واضحه که این آزار و اذیت ها
کار کدوم نوع .به احتمال نود در صد ،شما خواسته یا ناخواسته بهشون آسیب زدین و این
باعث شده که بیان و ازتون انتقام بگیرن.
خالقی – حال باید چی کار کرد؟
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کیفمو باز کردم و کاغذ و قلم برداشتم.اول روی کاغذ دعایی که مخصوص دهفع سنگ پرتاب
سنگ بود رو نوشتم )محسبمی الم مکفی مسممع الم لمن مدعاء لیمس مورامء ال ممنمتهی( ،روی یه کاغذ
دیگه آیه  144سوره آل عمران ،روی کاغذ بعدی هم یه دعا برای دهفع هجوم جنیان رو
نوشتم.
بلند شدم و اولین دعا رو به آقای خالقی دادم.
 ظاهر این دعا رو حتما به خاطر بسپارید که با بقیه اشتباه نگیریدش.این دعا مخصوص دهفعپرتاب سنگ.یکی دو تا سوزن ته گرد بهش بزنید و بذارید یه گوشه ی خونه ،روی یه بلندی،
مثل کمد یا ماپن آشپزخونه.هر از گاهی هم بخونیدش،تاثیر خوبی روی آدم میذاره.سعی کنید
هر با با صدای بلند بخونید.
دومین دعا که بالی برگه ش شماره  144رو نوشته بودمو به آقای خالقی دادم...
 این یه آیه از قرآن .یه لیوان یا کاسه ی آب دستتون بگیرید و این آیه رو هفت مرتبه به آببخونید و به دخترتون بدید بخوره.یادتون نره ،حتما باید هفت بار بخونید.اگه این کارو بکنید
دخترتون دیگه اون مرد رو نمی بینه.
و در آخر طولنی ترین دعا رو بهشون دادم و گفتم  :این دعا رو ساعت  10شب باید
بخونید.هفرقی نداره آروم می خونید یا بلند ،مهم اینه که خونده بشه.وقتی این کارا رو انجام
دادید بهتون قول میدم که همه چیز رو به راه میشه.
خالقی – اگه این کارا رو انجام بدیم اون جن ها می میرن؟
 نه ،به هیچ وجه.چون من احتمال میدم شما به اونا آسیب زده باشین ،با خوندن دعای آخر،حال جنی که شما بهش صدمه زدین خوب میشه.
خالقی – من می ترسم این چیزایی که گفتین رو هفراموش کنم!
 بدین من براتون توضیحاتشونو پشت ورق ها بنویسم.برگه ها رو گرهفتم و مو به مو تمام توضیحات رو پشت شون نوشتم.دیگه اونجا کاری نداشتم،
بلند شدم تا برم.آقای خالقی و برادرش تا حیاط همراهیم کردن.وقتی وارد حیاط شدیم آقای
خالقی گفت  :ببخشید ،اگه موهفق نشدم ساعت ده اون دعا رو بخونم چی کار کنم؟
 ساعت دو شب بخونیدش.اگه باز هم موهفق نشدین ساعت هفت صبح بخونین.با هم دست دادیم و خالقی گفت  :خیلی زحمت کشیدین اومدین ،چقدر باید تقدیم کنم؟
کمی هفکر کردم و پرسیدم  :شغل شما چیه؟
خالقی – من بازنشسته ی آموزش و پرورش ام.

149
goldjar.blogfa.com

 خب...پنجاه تومن.البته اگه دعاها کار نکردن ،می تونید بیاید و پولتونو پس بگیرید.بدون اینکه چونه بزنه قبول کرد و پول رو بهم داد و کلی هم ازم تشکر کرد.
قبل از اینکه خونه ی خالقی رو تر ک کنم یاد حرهفای هاموس در مورد استفاده از انگشترهام
اهفتادم.یکی از انگشترها رو از دستم بیرون اوردم و رو به خالقی گرهفتم  :این انگشتر پیش
تون باشه ،به درد تون می خوره.هفقط به هیچ عنوان دستتون نکنید،کل پیش خودتون نگهش
ندارید.
خالقی – متوجه نمیشم! یعنی دقیقا کجا بذارمش؟
 یه گوشه از خونه تون.مثل توی یه ظرهفی چیزی.اگه نزدیک خودتون نگهش دارین اثرشاز بین میره.
خالقی – میشه بپرسم کاربردش چیه؟
 می دونید ،جن ها از من خوششون نمیاد...کل میونه ی خوبی باهام ندارن.اگه ببینن یکی ازوسایل من دست شماست احتمالش کمه که بهتون نزدیک شن.ولی اگه این انگشتر رو دستتون
کنید یا مثل توی جیب تون بذارید خاصیتش رو از دست میده.در واقع مال شما میشه و دیگه
یادآور من نیست.
هوا کامل تاریک شده بود که از خونه ی خالقی بیرون اومدم و راهی خونه ی خودم شدم.
حوالی ساعت هفت و نیم بود که به خونه ی مسعود رسیدم.در ورودی ساختمون باز بود.رهفتم
بال دیدم جلوی در آپارتمان کلی کفش هست.با دیدن اون همه کفش اعصابم خرد شد ،دلم می
خواست برگردم ولی می ترسیدم مسعود ناراحت بشه.
حدودا دو سه دقیقه پشت در داشتم با خودم کلنجار می رهفتم که زنگ بزنم یا نه.آخرش هم بی
خیال زنگ زدن شدم ،گفتم الن یکی میاد درو باز می کنه که من چشم دیدنشو ندارم اونوقت
شب به اون قشنگی کوهفتم میشه.
موبایلمو از جیبم بیرون اوردم و شماره ی مسعود رو گرهفتم.همین که برداشت گفتم " من
پشت درم  ،بیا درو باز کن".گوشی رو قطع کردم و منتظر شدم.چند ثانیه بعد مسعود اومد و
درو برام باز کرد.
خیلی آهسته سلم کردم و وقتی داشتیم با هم دست می دادم گفتم  :خیلی نامردی ،چرا گفتی
من بیام؟!
مسعود هم آروم جواب داد  :نترس ،بابات اینا نیستن.
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اما مسئله ی اصلی اینه که من از جمع های خانوادگی متنفرم.بین شون اصل احساس خوبی
ندارم چون حتم دارم هیچ کدومشون چشم دیدن منو ندارن.
خوبشختانه این بار همه ی هفامیل جمع نبودن.هفقط خانواده ی عمو محمد و عمه مریم و
عزرائیل من ،کیوان و البته خانواده ی نامزدش.وارد پذیرایی شدم و با همشون سلم و
احوالپرسی کردم اما طبق معمول با هیچ کدومشون دست ندادم.
مثل همیشه کنار مسعود نشستم.به محض اینکه نشستیم سکوت حاکم شد.چقدر از اون حالت
بدم میومد.احساس می کردم همه دارن زیرچشمی منو نگاه می کنن.
همین لحظه آقای صفایی ،پدر نامزد کیوان دوباره به من گیر داد و گفت  :خب آقا بهراد ،چه
خبر؟
منم به ناچار جواب دادم  :سلمتی.
آقای صفایی – شنیدم شما وکیل اید ،درسته؟
 بله...اصل دوست نداشتم بحث ادامه پیدا کنه چون همه داشتن به ما نگاه می کردن.خدا می دونه
چقدر بدم میاد در مرکز توجهات باشم!...
آقای صفایی – هنوز داری درس می خونی یا اینکه تموم شده؟
 درس که تموم شد...الن توی یه دهفتر وکالت کارآموزی می کنم.با این حرف آقای صفایی سرشو به نشونه ی تایید تکون داد و دیگه چیزی نگفت.
کیوان که از بدو ورودم داشت با لبخند کنایه آمیزی بهم نگاه می کرد گفت  :بهراد موهاتو
کجا درست کردی؟!
خیلی دلم می خواست بگم به تو مربوط نیست اما می دونستم توی جمع گفتن این جور جمله
ها دور از ادب  ،حتی اگه طرف مقابل آدم مزخرهفی مثل کیوان باشه.بدون اینکه چیزی بگم
یه لبخند کوتاه و زورکی زدم.با همون لبخند بهش هفهموندم از حرف زدن باهاش متنفرم.
دوباره همه ساکت شدن.نمی دونم چرا جو اونجوری بود ،انگار همه هفقط منتظر بودن تا من
حرف بزنم! مونده بودم مسعود چجور میزبانی که خودش اصل حرف نمی زنه.در کمال
خونسردی داشت سیب پوست می کند و یه لحظه هم ازش چشم برنمی داشت.
آقای صفایی – آقا بهراد ،الن شما بیشتر روی چجور پرونده هایی کار می کنید؟
 همه جور پرونده ای هست؛ قتل ،کلهبرداری...ولی در کل بیشتر پرونده هایی که به ماارجاع میدن موضوعشون قراردادهاست.

151
goldjar.blogfa.com

کیوان خیلی کوتاه خندید و با تمسخر گفت  :به تو پرونده ی قتل هم میدن؟! این پرونده ها در
حد تو نیست.
 خیلی چیزا در حد من نیست،مثل حرف زدن با تو!مسعود تا چند ثانیه داشت به این حرف می خندید.
آقای صفایی بهم لبخندی زد و گفت  :کیوان خیلی شوخ طبع...
مسعود گفت  :نه آقای صفایی ،نقل این حرهفا نیست)...با انگشت به سرش اشاره کرد ( مشکل
جای دیگه ست.
کیوان – دایی کل از من خوشش نمیاد.
مسعود – ذهنمو خوندی؟!
کیوان – نیازی به خوندن ذهن نیست ،کامل مشخصه.
مسعود – اگه واقعا اینجوری هفکر می کنی  ،من نمی تونم نظرتو تغییر بدم.
عمو محمد – این مسعود ما یه کم زبونش تنده ولی در کل خیلی مهربونه.
مسعود با لحن خشک و مسخره ای رو به آقای صفایی گفت  :آره من خیلی مهربونم.از قیاهفم
هم معلومه.
عمه مریم – علج این تندی اخلق مسعود هفقط یه چیزه.
مسعود – آره ،علجش مرگه.
عمه مریم با توپ و تشر گفت  :زبونتو گاز بگیر بچه! منظورم این بود که باید زن بگیری.
مسعود – تا بهراد زن نگیره منم نمی گیرم.
 اتفاقا منم همیشه به همه میگم تا مسعود زن نگیره منم نمی گیرم.عمو محمد – شما دو تا  ،تا آخر عمرتون به خاطر همدیگه می خواید عزب بمونید؟!
قبل از اینکه من و مسعود جوابی بدیم صدای زنگ در به گوش رسید.مسعود بلند شد و رهفت
تا درو باز کنه.خیلی زود برگشت و گفت  :نسترنه.
از شنیدن اون خبر خیلی ناراحت شدم اما کمی خیالم راحت بود.از وقتی که نسترن و علیرضا
عقد کرده بودن ،کمتر به من می پرید!
چند ثانیه بعد نسترن اومد و از همون لحظه ی اول شروع کرد به مزه پروندن...
نسترن – سلم به همگی ،خاندایی گرامی،زندایی جان ،خاله ی گلم،آقای صفایی و خانوم
گلش ،شیدا جون و دایی مسعود خوشگلم که بد مدل نگاه می کنه.
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مطمئنم قیاهفه ی من و مسعود توی اون لحظه خیلی دیدنی شده بود.مثل این بود که یه جک بی
مزه ی در حد اعل برامون تعریف کرده باشن ،مسعود که کامل خنثی بود.اصل بچه م شکه
شده بود.
کیوان – ما هم که بوقیم!
نسترن – نه عزیزم ،بزرگتر ها در اولویتن.
نسترن نیم نگاهی به من انداخت و رهفت کنار عمه مریم نشست ،بعد خطاب به مسعود گفت :
سلم دایی جون،خیلی مخلصیم...شما کجایین قربان؟!!)...با چشم اشاره ای به من کرد( ...با
از ما بهترون می گردین دیگه تحویل نمی گیرین!
مسعود بی توجه به حرهفای نسترن ،خیلی خشک و خالی گفت  :علیک سلم.
آقای صفایی – خب آقا بهراد ،از شوخی گذشته شما واقعا قصد ندارید سر و سامون بگیرین؟
 نه ،من هفکر می کنم شرایطشو ندارم.عمو محمد – اتفاقا الن بهترین موقعشه چون هم کار داری هم خونه.
 من اگه شرایطش رو هم داشته باشم همچین اشتباهی نمی کنم.آقای صفایی – چرا؟
لبخندی زدم و گفتم  :چرا وقتی می تونم دخترهای زیادی رو شاد و راضی نگه دارم،صرهفا
یه دختر رو بدبخت و سیاه روز کنم؟
خودمم می دونستم تفحه ای نیستم اما اون لحظه لزم بود اینو بگم.دوست داشتم نسترن و
کیوان متوجه بشن که چه اشتباهی کردن...حسابی دلم خنک شد و کیف کردم.آقای صفایی هم
دیگه چیزی نگفت...هفک کنم قانع شد!
این وسط کیوان نتونست جلوی خودشو بگیره و گفت  :بهراد جان شرمنده که اینو میگم ولی
هفکر نمی کنم حتی یه دختر هم وجود داشته باشه که بخواد با تو زندگی کنه ،چه برسه به چند
تا دختر!
 کیوان جان باید بهت بگم که تو هنوز منو نشناختی...من که هیچی ،خودت هم نشناختی! امامعلی میگه کسی که به خودش جاهله به دیگران جاهل تره.با این تفاسیر بهتره در مورد
دیگران قضاوت نکنی.
عمه مریم – بچه ها انقدر با هم بحث نکنید ،یه امشبو بذارید با اعصاب راحت سر کنیم.
 باور کنید من متنفرم از اینکه با کیوان حرف بزنم...واقعا نمی دونم چه اصراری داره بامن بحث کنه!
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کیوان از کوره در رهفت و گفت  :هفکر کردی من خیلی خوشم میاد؟
 ظاهرا که اینطور به نظر می رسه!مسعود – بهراد ،پاشو برو تو آشپزخونه یه سر به غذاها بزن.
با این حرف مسعود بی درنگ بلند شدم و رهفتم توی آشپزخونه و تونستم نفس راحتی
بکشم.واقعا جو مسخره ای بود.من نمی دونم اینا از این بحث های الکی می خوان به کجا
برسن!
یه سیگار روشن کردم تا اعصابم آروم بشه.با اینکه سر زدن به غذاها بهونه بود اما بهشون
نگاهی انداختم.تقریبا همشون آماده بودن.
چند لحظه بعد مسعود هم اومد توی آشپزخونه.
 کاش نمی گفتی من بیام.مسعود – سخت نگیر.کیوان همیشه حرف مفت می زنه ،این که دیگه اعصاب خردی نداره.
 زودتر شام رو ردیف کن من برم.مسعود – باشه ،چند دقیقه صبر کنی آماده ست.
مسعود مشغول آماده کردن ظرف ها شد.منم کنار اجاق وایساده بودم و هر از گاهی با قاشق
قرمه سبزی رو هم می زدم.
مسعود  -از سورن چه خبر؟
 خوبه...همینطور که داشتم غذا رو هم می زدم یهو یه خرده از خا ک سیگارم اهفتاد توی قرمه سبزی.تا
به خودم جنبیدم و خواستم درش بیارم قاطی غذا شد.منم ترجیح دادم صداشو درنیارم.اما برای
یه لحظه حواسم پرت شد و دستم لرزید  ،کل سیگارم اهفتاد توی قابلمه!
هفوری زیرشو خاموش کردم.دیگه نمیشد چیزی نگم ،با کلی استرس گفتم  :مسعود ،گند زدم به
غذات.
مسعود – چی شد؟ چی کار کردی؟
 سیگارم اهفتاد توی قرمه سبزی!مسعود اومد کنار اجاق و گفت  :خا ک بر سرت! حال بگرد پیداش کن تا آبروم نرهفته.
دو تایی با قاشق و ملقه اهفتادیم به جون غذا و بعد چند دقیقه هفقط تونستیم ته سیگاره رو از
قرمه سبزی بکشیم بیرون ،بقیه ش توی غذا حل شده بود! یه کم ازش چشیدیم ،دیدیم طعم
خاصی نمیده.مهم هم همون ته سیگار بود که ازش کشیدیم بیرون.البته من شانس اوردم
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مسعود اون قابلمه رو نکوبید توی کله م! اگه پیداش نمی کردیم حتما این کارو می کرد چون
حین گشتن هی تهدید می کرد که " می کشمت" و " تیکه تیکه ت می کنم".خلصه خدا بهم
رحم کرد!
قصد داشتم بعد از شام خیلی زود برگردم خونه اما وقتی دیدم همه به شیوه ای کامل حرهفه ای
خودشونو برای شستن ظرف ها کنار کشیدن ،دلم نیومد مسعودو با اون همه ظرف تنها بذارم.
اول مسعود یه سری از ظرف ها رو شست ،وقتی خسته شد رو صندلی نشست و شروع کرد
به سیگارکشیدن.کل مسعود کم سیگار می کشه،هفقط بعضی وقتا که خیلی خسته یا عصبی .به
محض نشستن مسعود رهفتم و برای شستن ظرف ها دست به کار شدم.
 مسعود ،من هنوز حکمت این مهمونی دادن های تو رو در ک نکردم!مسعود – وقتی ده بار میری خونه ی طرف ،حداقل باید یه بار هم مهمونش کنی دیگه.
 خب نرو عزیز من.مگه مجبوری؟! مثه من خودتو خلص کن.مسعود – وضعیت تو با من هفرق داره.
 ای بابا...چند بار که نری خونه شون هفراموشت می کنن.زیاد هم کار سختی نیست.همین لحظه نامزد کیوان اومد توی آشپزخونه و گفت  :اجازه بدین منم کمکتون کنم....
مسعود – نه ،دستت درد نکنه.بهراد هست ،بعدم دیگه چیز زیادی نمونده.
شیدا – آخه اینجوری که بده.
مسعود – نه بابا...چه بدی ای داره؟ ...مهمون که نباید ظرف بشوره.
شیدا – پس چرا آقا بهراد دارن می شورن؟
مسعود –بهراد که مهمون نیست.
 من اینجا حق آب و گل دارم.شیدا – به هر حال اگه کاری هست بگین من انجام میدم.
 خیلی ممنون ،شما بفرمایید.کامل مشخص بود که از یه چیزی ناراحته.لزم نبود برای هفهمیدن این موضوع بهش خیره
شم چون با یه نگاه هم میشد هفهمید.
مسعود – ناراحتی ...چیزی شده؟ کیوان چیزی گفته؟
سرشو پایین انداخت  :نه ،چیزی که نشده...هفقط امروز یه کم با هم حرف مون شد.
مسعود – کیوان حرف مفت زیاد می زنه.این جور وقتا محکم بزن تو دهنش خفه شه.
یه کم خندید و گفت  :بله ،از این به بعد همین کارو می کنم.
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مسعود – در کل اگه مشکلی بود به من بگو.کیوان زبون منو بهتر می هفهمه.
شیدا – چشم.با اجازه...
هنوز از آشپزخونه بیرون نرهفته بود که گفتم  :شیدا خانوم ،کیوان سوژه ی خنده ی ما بود ،تو
رو خدا مواظبش باشین.
توقع داشتم حداقل یه کوچولو از این حرهفم ناراحت بشه اما برعکس این بار بلندتر خندید و
گفت  :بله ،حتما.
حوالی ساعت نه و نیم شب بود که از خونه ی مسعود زدم بیرون.با اینکه هنوز سر شب بود
اما خیلی خسته بودم.دوست داشتم زودتر برسم خونه و بخوابم.
وارد خیابون مون که شدم ،دختر همسایه رو دیدم که داشت کنار ریل راه آهن راه می
رهفت...تک و تنها! برام عجیب بود که چطور پدر و مادرش اجازه میدن این موقع شب تنها
توی کوچه قدم بزنه.سرش پایین بود و داشت راه خودشو می رهفت.اصل هم متوجه من
نشد.به غیر از من و اون کس دیگه ای توی خیابون نبود.با اینکه به من ربطی نداشت ولی
نگران بودم اون وقت شب براش اتفاقی بیفته.ولی در هر صورت کاری از دستم برنمیومد.
کوچه مثل همیشه سوت و کور بود.کلید انداختم و وارد خونه شدم.خوشحال بودم از اینکه
مجبور نیستم شام درست کنم و مستقیم می تونم برم بخوابم.زود لباس هامو عوض کردم و
اومدم توی پذیرایی جلوی تلویزیون دراز کشیدم.کل علقه ای ندارم توی اتاق بخوابم،
مخصوصا بعد از اتفاقاتی که توی اون چند ماه اخیر اهفتاده بود.
تلویزیون رو روشن کردم .برام مهم نبود چی پخش می کنه ،هفقط می خواستم وقتی دارم می
خوابم یه صدا غیر از تق تق در و دیوارها بشنوم! انقدر خسته بودم که نیازی نبود برای
خوابیدن تلشی بکنم.چشمامو بسته بودم و کم کم داشت خوابم می برد که احساس کردم هوای
اتاق به طرز محسوسی سرد شد.پایین اومدن دمای اتاق به قدری ناگهانی بود که به هیچ وجه
احتمال نمی دادم طبیعی باشه.
سر جام نشستم و دور و برمو نگاه کردم.کسی اونجا نبود...یا لاقل من کسی رو نمی دیدم!
چند ثانیه نشستم اما اتفاق خاصی نیفتاد.خواستم دوباره دراز بکشم  ،هنوز سرمو روی بالش
نذاشته بود که شنیدم سورن منو صدا زد .با شنیدن صدای سورن هفورا از جام بلند شدم.شک
نداشتم که اون صدا ،صدای سورن .کامل واضح بود.
صدا از اتاق خواب بود.اما احمقانه به نظر می رسید که سورن بدون اطلع من وارد خونه
شده باشه ! به هر حال باید می رهفتم و یه نگاهی می نداختم.با شک و تردید جلو رهفتم و در
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اتاقو باز کردم.یکی دو بار سورنو صدا زدم اما توی اتاق خواب نبود.وارد اتاق شدم و همه
جاشو نگاه کردم.
به خودم قبولوندم که خیالتی شدم.نفس عمیقی کشیدم و تصمیم گرهفتم برگردم سر جام و
بخوابم که یهو صدای بسته شدن در اتاق رو از پشت سرم شنیدم.حسابی از اون صدا جا
خوردم و به سمت در چرخیدم.همین لحظه دوباره شنیدم که سورن منو صدا زد.این بار صدا
از پشت در شنیده میشد.لحن صدا کامل عادی بود و این بیشتر باعث میشد که هفکر کنم سورن
داره باهام شوخی می کنه.
به طرف در اتاق رهفتم و بازش کردم.وقتی دیدم پشت در کسی نیست و تمام در و پنجره ها
بسته اند حسابی ترسیدم.انگار واقعا یه خبرایی بود.هفورا به سمت پذیرایی رهفتم و اونجا رو هم
نگاه کردم اما سورن رو ندیدم.تا به خودم اومدم برای سومین بار صدای سورن رو شنیدم اما
این دهفعه با دهفعه های قبل هفرق داشت.صدا از اتاق مشخصی به گوش نمی رسید.انگار تمام
در و دیوارهای خونه با صدای سورن داشتن منو اسم منو صدا می زدن!
اما چه لزومی داشت که این صداها دقیقا مشابه صدای سورن باشن؟! حدس زدم این صداها
یه نشونه باشن برای اینکه به من بفهمونن سورن توی دردسر اهفتاده.
سریع رهفتم سراغ موبایلمو شماره ی سورن رو گرهفتم.منتظر شدم تا جواب بده اما خبری
نشد.نمی تونستم بی خیال قضیه بشم.زود رهفتم توی اتاق تا آماده شم.
دو دقیقه ای آماده شدم و از خونه اومدم بیرون.توی راه مدام شماره ی سورن رو می گرهفتم و
هر بار که جواب نمی داد بدتر اعصابم خرد میشد.نزدیکای خونه ی سورن بودم که تصمیم
گرهفتم قبل از رسیدن ،به مسعود هم خبر بدم.زود شماره شو گرهفتم...
مسعود گوشی رو برداشت و با بی حوصلگی گفت  :چیه؟!
 الو ،مسعود من دارم میرم خونه ی سورن.هفک کنم یه اتفاقی براش اهفتاده!مسعود – خب که چی؟
 برات مهم نیست؟! شاید چیزیش شده باشه!مسعود – لبد مثه اون دهفعه خوابیده.من که حوصله ندارم تا اونجا بیام.بعدم اگه بیام و ببینم
اون خوابه و تو الکی منو تا اونجا کشوندی اونوقت که با کمربند میفتم به جون جفتتون! بی
خیال من شو.
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دیگه چیزی نگفتم و گوشی رو قطع کردم.از قرار معلوم مسعود خیال اومدن نداشت.خیلی
زود رسیدم در خونه ی سورن.دو سه بار زنگ زدم اما جوابی نشنیدم.کم کم داشتم برای بال
رهفتن از دیوار نقشه می کشیدم که از پشت آیفون گفت  :کیه؟
 باز کن ،بهرادم.درو باز کرد و وارد حیاط شدم.سورن جلوی در خونه منتظرم بود.
 مسخره ،چرا گوشیتو جواب نمیدی؟!سورن – صدای زنگشو می شنیدم اما هر چی گشتم پیداش نکردم.
با هم وارد خونه شدیم.چون بیشتر راه رو دویده بودم شدیدا گرمم شده بود و عرق کرده بودم.
 هفکر کردم مجوون مرگ شدی رهفت!سورن – چرا به خونه زنگ نزدی؟
 هفرقی نداشت...به خاطر اتفاقی که توی خونه اهفتاد اگه جواب هم می دادی من بازم میومدم.سورن – چه اتفاقی؟
 هیچی ،مهم نیست.سورن – باشه ...بیا بریم توی اتاق خواب ،اونجا حرف بزنیم.
رهفتیم توی اتاق و من هفورا روی تخت ولو شدم.سورن هم کنارم نشست.حس می کردم یه
خرده ناراحته.از اون لبخندهای شیطنت آمیز همیشگیش خبری نبود.
 پکری؟سورن – نه ،هفقط خستم.
 واقعا؟!سورن – آره...
 داشتم میومدم اینجا به مسعود هم زنگ زدم بیاد.حال خوب شد قبول نکرد وگرنه به گفته یخودش با کمربند میفتاد به جون مون.
سورن – مسعود هفقط تهدید می کنه.من عمل هیچ وقت ندیدم تو رو بزنه.
 بازم جای شکرش باقیه.اگه یه روز مسعود هوس کنه منو بزنه شک نکن مرگم حتمی چونعقده های این چند سالو روم خالی می کنه!
سورن – مطمئن باش تو همچین روزی رو نمی بینی.
بلند شدم تا کاپشن مو دربیارم.به محض دراوردن کاپشن متوجه سرمای هوای اتاق
شدم.نگاهی به بخاری انداختم و دیدم خاموشه.حدس زدم علت سردی هوا همین باشه.کاپشن
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مو انداختم گوشه ی اتاق و یه قدم جلو رهفتم.دقیقا رو به روی آینه قدی وایساده بودم.توی آینه
به هیکل خودم نگاهی انداختم...
 من چند سال پیش عین یابو بودم.خدا رو شکر وزنم کم شد وگرنه تا الن حتما خودکشیکرده بودم.
سورن چیزی نگفت.دیگه داشتم مطمئن میشدم که خیلی خسته ست.با خودم گفتم پنج دقیقه ی
دیگه می مونم بعد میرم.
 تو نظری نداری؟سورن – نه. ...صاحبخونه م داشت می گفت که پسر یکی از هفامیل هاش چند سالی که گم
شده.
 چقدر بد.سورن – اوهوم ،بعضی وقتا پیش میاد دیگه...یه نفر برای همیشه مفقود الثر میشه.
 آره...تراژدی انسانی...به سمت سورن چرخیدم و گفتم  :مشخصه تو خیلی خوابت میاد ،منم خستم...دیگه برم که تو
هم بخوابی.
از جاش بلند شد و جلوم وایساد.لبخندی زد و گفت  :نه ،زیاد هم خوابم نمیاد.چند دقیقه دیگه
بمون.
سورن دستاشو روی شونه های من گذاشت.دوباره به سمت آینه چرخیدم که یه آن با دیدن اون
صحنه شوکه شدم...با اینکه هفشار دست های سورنو روی شونه هام احساس می کردم اما
تصویرشو توی آینه نمی دیدم! قبل از اینکه بخوام حرکتی کنم  ،منو محکم به سمت آینه مهل
داد.سرم با شدت به آینه برخورد کرد و آینه در جا تیکه تیکه شد.بی اختیار روی زمین نشستم
و خون روی صورتم جاری شد.زخم سرم بدجوری می سوخت ،حس می کردم تیکه های آینه
توش گیر کردن.
نمی دونستم کسی که منو مهل داده سورن یا نه! انقدر شوکه بودم که هیچی به ذهنم نمی
رسید.حسابی ترسیده بودم.دوست داشتم از اون وضعیت هفرار کنم اما نمی دونستم چجوری.
سورن دستمو محکم کشید و از جام بلندم کرد.خیلی بی خیال به نظر می رسید.سعی کردم
دستمو از دستش جدا کنم و برای یه لحظه هم موهفق شدم.خواستم از دستش هفرار کنم اما همین
که از اتاق بیرون اومدم و وارد راهرو شدم ،دستاشو دور کمرم حلقه کرد و منو به دیوار
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کوبید.درد توی تمام بدنم پیچید.بیشتر از همه سرم آسیب دیده بود.دیگه نمی تونستم بشینم.هر
چی می گذشت بی رمق تر می شدم.
هر چقدر با خودم کلنجار می رهفتم نمی تونستم باور کنم اون ،کسی غیر از سورن ! اگه
موجود دیگه ای بود حتما تا اون لحظه شمایل واقعی خودشو نشون میداد.
یکی دو دقیقه ای میشد که روی زمین اهفتاده بودم.امیدوار بودم سورن مثل اولش بشه اما هر
چی می گذشت رهفتارش خشن تر از قبل میشد.چند لحظه بعد دوباره اومد سراغم.دست چپمو
گرهفت و شروع به کشیدن من روی زمین کرد.هیچ کاری از دستم برنمیومد.هفقط به زور می
تونستم اون یکی دستمو خیلی آروم حرکت بدم.
با التماس گفتم  :سورن ،این منم...بهراد...
سورن با خونسردی گفت  :ســـیســــ سـاکت.
کمی بعد وارد حموم شدیم.سورن دست منو ول کرد و رهفت سر وقت شیر آب.بعد از باز
کردن شیر دوباره اومد سراغم.خیلی راحت منو بلند کرد و توی وان گذاشت.شکی نبود که
یکی سورن رو وادار کرده چنین کارایی بکنه...درسته سورن همیشه از من قوی تر بوده اما
چیزی که می دیدم خیلی هفراتر از قدرت سورن بود.همش با خودم می گفتم سورن هیچ وقت
راضی نمیشه همچین بلیی سر من بیاره...حتما کسی مجبورش کرده.هفقط امیدوارم بودم
زودتر به حالت اولش بگرده.
سورن دستای منو محکم گرهفته بود و کمی از وزنش رو روی من انداخته بود تا حرکت
نکنم...هر چند اگه این کارو نمی کرد باز هم من نمی تونستم حرکت کنم! آب هر لحظه بالتر
میومد تا اینکه کامل رومو پوشوند.رنگ آب به خاطر خونی که از سرم میومد صورتی و
قرمز شده بود.من که تا اون لحظه سعی کرده بودم نفسمو حبس کنم دیگه نتونستم دووم بیارم
و همین لحظه آب وارد بینی و ریه هام شد.
با وجود خونی که توی آب پخش شده بود می تونستم صورت سورن رو ببینم.باز هم بی خیال
و بی احساس به نظر می رسید.حس می کردم کارم تمومه...چند ثانیه ای میشد که دیگه نمی
تونستم نفس بکشم.
سورن بی توجه به من از حموم بیرون رهفت.هفرصت خوبی برای بیرون اومدن از آب بود اما
نزدیک به دو دقیقه بود که زیر آب بودم و با ضربه ای هم که به سرم خورده بود اصل نمی
تونستم تکون بخورم.هفکر کنم به خاطر همین بود که سورن بی خیالم شد!
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کم کم احساس کردم چشمام دارن سیاهی میرن.حسابی کلهفه بودم،شدیدا احساس خفگی می
کردم و با هر بار تنفس آب بیشتری وارد ریه م میشد...به هیچ وجه نمی تونستم جلوی این
حالت رو بگیرم.تمام امیدمو برای نجات از دست داده بودم.
چند لحظه بعد صدای مبمی به گوشم رسید.انگار که یه جسم خیلی سنگین از ارتفاع روی زمین
اهفتاد.بعد شنیدم در یکی از اتاق ها با شدت به هم کوبید و یه نفر با قدم های بلند و سنگین
شروع به دویدن کرد.صداها اونقدر بلند بودن که به راحتی شنیده می شدن.لحظه ای بعد
صدای زنگ درو شنیدم...صدای زنگ دو سه بار توی خونه پیچید.آرزو می کردم مسعود
پشت در باشه،در غیر این صورت کارم تموم بود.
دوست داشتم بدونم بیرون چه خبره و سورن در چه حاله،مدتی میشد که صدایی ازش نمی
شنیدم.حس می کردم اون بیرون داره اتفاق بدی میفته.دلم نمی خواست بعد از من نوبت به
سورن برسه و بلیی سرش بیارن.
توی اون چند ثانیه هزار تا هفکر ناجور از ذهنم گذشت.صدایی از بیرون شنیده نمیشد.از
صدای زنگ خبری نبود.دیگه سردی آب رو هم حس نمی کردم.برخلف احساس سنگینی ای
که چند لحظه قبل داشتم ،احساس سبکی می کردم.با اینکه چشمام بسته بودن اما نور شدیدی
رو روی صورتم حس می کردم.
اون نور چند ثانیه بیشتر مدووم نیورد و زود از بین رهفت.می تونستم صدای آبی که از وان
روی زمین می ریزه رو بشنوم.ثانیه ای بعد صدای در ورودی و بعد صدای مسعود رو
شنیدم که داشت با یه نفر حرف میزد.صداهاشون اصل واضح نبود ولی مشخص بود که
هنوز متوجه وضعیت من و سورن نشدن.
دیگه چیزی رو حس نمی کردم ،هفقط صداها رو خیلی ضعیف می شنیدم.با اینکه می دونستم
مسعود بزودی متوجه وضعیت میشه اما باز هم امیدی به نجات نداشتم.
همین لحظه مسعود و کسی که همراهش بود شروع کردن به صدا زدن ما و ظرف مدتی
کوتاهی خودشونو به من رسوندن.وقتی منو از آب بیرون کشیدن خیلی دوست داشتم یه نفس
عمیق بکشم ولی توانشو نداشتم.هفشار زیادی رو روی قفسه ی سینه م حس می کردم ،مثل این
بود که یه نفر روش نشسته باشه.به سختی و بریده بریده نفس می کشیدم.
مسعود کنار من نشست و چند بار صدام زد.خیلی دلم می خواست جواب بدم یا حداقل بهشون
بگم برن دنبال سورن ببینن چش شده ولی حیف...
کسی که همراه مسعود بود گفت  :هفک کنم باید بریم بیمارستان.
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وقتی حرف زد هفهمیدم سامان ،برادر سورن.حتما به خاطر سامان انقدر بی سر و صدا وارد
خونه شدن  ،چون کلید خونه ی سورنو داره.
مسعود – آره...سورن کجاست؟
سامان جوابی نداد ،هفقط صدای قدم هاشو شنیدم که از حموم بیرون رهفت.
مسعود با حرص نفس عمیقی کشید و زیر لب گفت :اینجا بمب منفجر شده؟!
به محض تموم شدن جمله ش ،سامان با نگرانی صداش کرد.مسعود هم هفورا از حموم بیرون
رهفت.دیگه داشتم سکته می کردم...می خواستم بدونم برای سورن چه اتفاقی اهفتاده.صدای
مسعود و سامان رو خیلی گنگ می شنیدم.اصل نمیشد تشخیص داد که دارن چی میگن.
تمام حواسم به صدای مسعود و سامان بود که احساس کردم دمای هوا خیلی ناگهانی پایین
اومد.عبور جریان هوای سرد رو روی صورتم حس می کردم.می دونستم که این سرد شدن
هوا نشونه ی خوبی نیست.
یه صدای خیلی ضعیف توجه مو جلب کرد.اونقدر آروم بود که نمی تونستم بفهمم صدای
چیه.هر چقدر می گذشت صدا قوی تر میشد تا اینکه متوجه شدم صدایی پچ پچ .توی اون
چند ثانیه ای که مسعود از حموم بیرون رهفته بود صدایی که شبیه به راه رهفتن باشه نشنیده
بودم اما اون لحظه حس می کردم چند نفر توی حموم ،دور و ورم اند و دارن با هم پچ پچ
می کنن.بین اون زمزمه ها می تونستم صدای خنده های ریز و شیطنت آمیز رو هم
بشنوم.انگار داشتن به وضعیت من می خندیدن و مسخرم می کردن.
بدجوری ترسیده بودم.هیچ راهی برای هفرار از اون وضع نداشتم.سعی کردم چشمامو باز کنم
و ببینم دور و ورم چه خبره.با هر بدبختی ای که بود بلخره موهفق شدم.رو به رو و اطراهفم
اشباح سیاه رنگی رو می دیدم که کنار دیوار وایساده بودن و با هم خیلی آروم حرف می
زدن.چشمام همه چیزو تار می دیدن و نمی تونستم چهره هاشونو خوب ببینم.
ترجیح دادم چشمامو بسته نگه دارم و اون اهفرادو نبینم...دیدنشون بدتر منو می ترسوند.
کمی بعد دوباره مسعود برگشت پیش من.حدس می زدم کسایی که توی حموم بودن از اونجا
رهفته باشن ،در غیر این صورت حتما مسعود یه عکس العملی نشون میداد.این یه کم خیالمو
راحت می کرد.
مسعود با صدایی نگران به سامان گفت  :بدو زنگ بزن اورژانس بگو دو تا مصدوم داریم،
آمبولنس بفرسفتن.
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دور و برم پر از صدای زمزمه بود.انگار کلی آدم داشتن خیلی آروم با هم پچ پچ می
کردن.صداشون خیلی ضعیف بود جوری که اصل برام مفهوم نبود چی میگن.اما می دونستم
که تعدادشون زیاده.سعی کردم چشمامو باز کنم و سر جام بشینم.برخلف چیزی که هفکر می
کردم خیلی راحت تونستم بشینم.حس می کردم وزنم نصف شده! به شدت احساس سبکی می
کردم ،در عین حال هیچ دردی رو هم حس نمی کردم.
نشستم و نگاهی به اطراهفم انداختم.توی بیمارستان بودیم و به غیر از مسعود کسی توی اتاق
نبود که اونم روی صندلی نشسته بود و سرشو روی تخت گذاشته بود.همچنان داشتم اون
زمزمه ها رو می شنیدم اما نمی دونستم منبع صدا کجاست.
همین لحظه مسعود متوجه من شد و سرشو از روی تخت برداشت.خیلی خسته به نظر می
رسید.چشماش قرمز شده بودن اما خوشبختانه این بار به خاطر خستگی بود نه عصبانیت!
دستی به موهاش کشید و گفت  :شما دو تا آخرش منو روانی می کنید...جریان چی بود؟!
اون لحظه به هیچ وجه متوجه حرف های مسعود نشدم.یهو بی دلیل شروع کردم به
خندیدن.اولش آروم می خندیدم اما هر لحظه خنده هام شدیدتر میشدن...از اون خنده های
وحشتنا ک!! حس می کردم یه جو ک خیلی خنده دار برام تعریف کردن.صدای اون پچ پچ ها
هنوز توی گوشم بود.مسعود با نگرانی و تعجب بهم نگاه می کرد...بیچاره گیج شده بود ،نمی
دونست برای چی دارم می خندم...حتی خودمم نمی دونم ولی اون لحظه انگار می دونستم.
مسعود با التماس گفت  :بهراد تو رو خدا نخند!
صداها کم کم به پژواکی آهسته تبدیل شدن و از بین رهفتن...من هم دیگه نمی خندیدم.تازه همه
چیز داشت یادم میومد.بعد از چند ثانیه سکوت گفتم  :سورن چطوره؟!
مسعود – خوبه...مطمئنا حالش از تو بهتره! سرش شکسته.
 دروغ که نمیگی؟مسعود – نه.
 خدا رو شکر.مسعود – بهراد ،وضعیتت جدا نگران کننده شده! باید این جن گیری لعنتی رو بذاری کنار.
بعد زیر لب با لحن تهدیدآمیزی گفت  :اگه من اون جنی که به تو گفته این کاره بشی رو
ببینم!...
خبر نداشت که هاموس کپی رایت خودشه!
سورن نگفت چه اتفاقی اهفتاده؟!
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مسعود – نه ،به هوش اومد ولی حال خوبی واسه حرف زدن نداشت .حال تو بگو چی شده.
ترجیح دادم تا قبل از حرف زدن با سورن ،در مورد جزئیات ماجرا چیزی به مسعود نگم.
 دقیق نمی دونم...ینی همه چی برام گنگه.هفقط یادمه یه چیزی محکم خرد تو سرم.مسعود  -مطمئنی داری راست میگی؟
 آره!مسعود – اونجور که من دیدم آینه شکسته بود ،خونی هم بود...از قرار معلوم از زخم سر تو
هم یه سری خرده های ریز آینه دراوردن،یعنی یه نفر تو رو مهل داده توی آینه.طبیعتا باید
تصویر طرهفو توی آینه دیده باشی دیگه!...
 نمی دونم...باور کن یادم نمیاد.مسعود – باشه...باور کردم.ولی سعی کن زودتر یادت بیاد!
 ساعت چنده ؟مسعود – یک  -یک و نیم...
 من باید برم خونه.مسعود – تا صبح که اصل راه نداره.
 ولی من میرم.خواستم از تخت پایین بیام که مسعود جلومو گرهفت.
مسعود – کجا ؟! گفتن باید تا صبح بمونی.بعدم با این لباس ها می خوای بری؟!
 اصل برام مهم نیست.من باید امشب برم خونه ،هفردا هم برم سر کار.مسعود – گیر عجب خری اهفتادم! حال یه روز نرو سر کار ،میمیری؟
 به خدا معظمی اخراجم می کنه.همینجوریش هم دنبال بهونه ست.مسعود – گور پدرش ،یه کار دیگه گیر میاری...
 گفتنش برای تو راحته...مسعود – بهراد بی خیال شو ،به خدا اخراجت نمی کنه.
نمی دونم چرا داشت اشکم درمیومد.اصل روی احساساتم کنترل نداشتم.کم مونده بود بزنم
زیر گریه!
 نه ،من حتما باید برم...مسعود – ای خدا!...باشه ،قبول.ولی باید صبر کنی من برم برات لباس بیارم.می تونی تا اون
موقع تحمل کنی؟!
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 آره...باشه.مسعود ،نری منو قال بزاری!مسعود – نه ،خیالت راحت.همین جا باش تا من بیام.
تا برگشتن مسعود نیم ساعتی طول کشید.حوالی ساعت دو و نیم نصفه شب بود که از
بیمارستان بیرون اومدیم.مسعود اصرار داشت بریم خونه ی خودش اما من قبول
نکردم.مسعود هم که دید حریف من نمیشه مجبور شد شب رو پیشم بمونه...البته کلی هم بهم
مغر زد.
صبح با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم.ساعت از هفت گذشته بود.قبل از اینکه
مسعود شاکی بشه موبایلمو خفه کردم و بلند شدم تا آماده ی رهفتن بشم.
آبی به صورتم زدم و سریع آماده شدم.می خواستم باند سرمو بکنم اما وقتی نیم نگاهی به
زخم سرم انداختم پشیمون شدم ،ظاهرش چندان خوشایند نبود.
قبل از اینکه از خونه بیرون برم رهفتم بالی سر مسعود ،توی پذیرایی.
زدم بهش و گفتم  :مسعود ،من دارم میرم سر کار.
بدون اینکه چشماشو باز کنه گفت  :باشه ...برو گورتو گم کن.
 تو اینجا می مونی یا من کلیدو با خودم ببرم؟مسعود – نه ،من یه ساعت دیگه می خوام برم شرکت.کلیدو ببر.
کلیدها رو برداشتم و از خونه زدم بیرون.با بدبختی تونستم یه ماشین گیر بیارم و خودمو به
دهفتر برسونم.
هنوز وارد ساختمون نشده بودم که دیدم ماشین سورن پیچید توی خیابون و خیلی زود جلوی
دهفتر نگه داشت.مطمئنا اونم مثل من از ترس اخراج شدن اومده بود.در کل هفکر نمی کردم
بیاد و انتظار دیدنشو نداشتم.از ماشین پیاده شد و اومد سمت من.اونم مثل من سرش باندپیچی
بود.جفت مون عین احمق ها شده بودیم.
بهش سلم کردم  ،بدون اینکه جواب سلممو بده با تعجب پرسید  :تو دیگه از کجا پیدات شد؟
 مثه خودت ،اومدم سر کار.سورن – النو نمیگم دیوونه ،دیشبو میگم!
 آهان...یهو بی مقدمه پرسیدی متوجه نشدم!همونطور که داشتیم از پله ها بال می رهفتیم گفتم  :نگرانت شده بودم ،حس می کردم اتفاق
بدی اهفتاده.
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سورن – من موندم چرا هر جا بحث آش و لش شدن و کتک خوردنه تو هم خودتو می
رسونی! اگه می زدن می کشتنت مسعود منو تیکه تیکه می کرد!
احساس کردم سورن از کاری که دیشب کرده خبر نداره...یا شاید هم واقعا اون یارو سورن
نبوده! ازش پرسیدم  :تو یادته چه اتفاقی اهفتاد؟
سورن – آره ،تا آخرین لحظه شو یادمه.
با هم وارد دهفتر شدیم و داشتیم می رهفتیم سمت اتاق مون که آقای معظمی از اتاقش بیرون
اومد.تا ما رو دید گفت  :وایسید ببینم!
بهش سلم کردیم ،خیلی آروم جواب سلم مونو داد و اومد جلو.
معظمی – چی شده؟ چرا این ریختی شدین؟!
من و سورن جوابی ندادیم.
معظمی  -بذارین خودم حدس بزم؛ با چماق کوبیدین تو سر همدیگه؟!
سورن – نه آقای معظمی ،یه اتفاقی اهفتاد که از کنترل ما خارج بود...متاسفانه.
معظمی – حال جفتی با این کله های باندپیچی اومدین اینجا منو حرص بدین؟ تشریف تونو
ببرین خونه تون ،میفتین رو دستم هفردا باید جوابگو هر کسی بشم.
با گفتن این جمله بلهفاصله رهفت توی اتاقش.
سورن – منظور از "هر کسی" همون کس و ناکس بود دیگه؟
 آره ،هفک کنم.سورن – الن ما باید بریم خونه؟
 نه بابا چی چیو بریم خونه؟! دست مون انداخت.بریم خونه شاکی میشه.سورن – آره...منم حس می کنم مسخره مون کرد.
وارد اتاق شدیم و روی مبل ،کنار همدیگه نشستیم.
از سورن پرسیدم  :بگو ببینم دیشب چی شد؟ من دیگه واقعا دارم قاطی می کنم ،خودمم نمی
دونم چی به چیه!
سورن – دیشب تقریبا ساعت هشت -هشت و نیم بود  ،من داشتم یکی از این پرونده های
کوهفتی رو می خوندم.خونه کامل توی سکوت بود که یه صدا از آشپزخونه شنیدم.از اتاق نیم
نگاهی به آشپزخونه انداختم و دیدم یه نفر توی آشپزخونه ست...بهراد  ،ینی قشـــنگ یارو
رو دیدم ها ! اصن هیچ شکی توش نبود.هول شدم خواستم برم خفتـش کنم که یهو یه چیزی
محکم خورد توی سرم.
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 خب ،بعدش چی شد؟سورن – چی می خواستی بشه؟ من که همون لحظه عن شدم رو زمین ،دیگه هیچی
نفهمیدم.بعدش هم که بیدار شدم دیدم توی بیمارستانم و سامان هم بالی سرمه داره غر غر
می کنه.
 پس اونی که من دیدم تو نبودی. ...وقتی من رسیدم خونه ی تو تقریبا ساعت نه و نیم بود.سورن – چی ؟ قضیه چیه؟! من متوجه نشدم.
 ببین ،من صدای تو رو توی خونه م شنیدم.یه لحظه هفکر کردم اومدی توی خونه و منمتوجه نشدم...وقتی دیدم تو نیستی هفهمیدم اوضاع به هم ریخته.سریع اومدم سمت خونه ی
تو.دقیق یادمه ساعت نزدیک ده بود.تو اومدی و درو برام باز کردی.یه کم هم با هم حرف
زدیم ،بعد یهو تو  ،یعنی اونی که عین تو بود منو مهل داد توی آینه.
سورن – شوخی می کنی!
 نه به خدا...سورن – حال این یعنی چی؟ باید چی کار کنیم؟!
 نمی دونم...باید هفک کنم...سورن – به نظرت یه جن خودشو به شکل من دراورده؟
 احتمالش هست...ولی دقیق نمی دونم! بگو ببینم به کجای سرت ضربه زدن؟سورن – پشت سرم.
 خب...من دیشب تو رو هفقط از رو به رو دیدم...ینی پشت سرتو اصن ندیدم.ممکن همهست که خودت بوده باشی.
سورن – حال باید چی کار کنیم؟!
 تو رو خدا انقدر این سوالو از من نپرس! بدتر هول میشم...باید هفکر کنم.یادت نمیاد اونی کهتوی آشپزخونه دیدی چه شکلی بود؟
سورن – نه دقیقا...من هفقط چند ثانیه تونستم ببینمش.ولی هفک کنم مجوون بود...یه چیزی تو
مایه های خودمون...هیکلش که اینجوری نشون میداد.
چند ثانیه سکوت کردیم...هر دو نگران بودیم.من که دیگه داشتم مخل می شدم.باید با هاموس
حرف می زدم اما مثل همیشه نمی دونستم چجوری!
 سورن؟سورن – هوم؟
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 ولی خوب شد اون یارو تو نبودی...چرخیدم سمت سورن و بغلش کردم.بوی عطر و ادکلنش داشت خفم می کرد ،موهاش هم بوی
تاهفت می داد ...ولی اون لحظه حس کردم که عاشق این بوهای عجق وجقم!
 اگه اون تو بودی مطمئن باش گردنتو می شکوندم!سورن – کار به اونجاها نمی کشید ،چون یا خودم خودمو می کشتم یا مسعود خدمتم می
رسید.
توی همین حالت بودیم که یهو آقای معظمی وارد اتاق شد.من هفی الفور از سورن کنده شدم
اما بی هفایده بود چون معظمی ما رو دیده بود.
تمسخر آمیز گفت  :بــه بـــه ! من وقتی شما دو تا رو می بینم اصن دلم شاد میشه! واقعا
مطمئنید که دوقلو نیستید؟!
بدجور خنده مون گرهفته بود اما چون معظمی عصبی به نظر می رسید جلوی خنده مونو
گرهفته بودیم.
معظمی – مگه نگفتم برید خونه؟
سورن – ببخشید...ما هفکر کردیم دارید باهامون شوخی می کنید.
معظمی – من با شما شوخی دارم؟!
 در واقع منظورش اینه که هفکر کردیم دارید دستمون می ندازید.معظمی – نه ،دستتون ننداختم،می تونید برید خونه.بفرمائید. ...
قبل از اینکه معظمی هفرصت پشیمونی پیدا کنه و بخواد از حرهفش برگرده ،با سورن از دهفتر
بیرون اومدیم و راهی خونه ی من شدیم.سورن اصرار داشت بریم خونه ی خودش اما من
بعد از اون اتفاق دوست نداشتم ریخت خونه شو ببینم.
وقتی رسیدیم خونه مسعود رهفته بود.هر دو از دیشب خسته بودیم.من یکی که داشتم واسه یه
ذره خواب بال بال می زدم.سورن هم خسته بود اما همش دوست داشت راجع به قضیه ی
دیشب حرف بزنه و از مخ من یه راه حل بکشه بیرون...
روی زمین نشستم  ،سرمو روی میز گذاشتم.سورن هم کمی اونطرف تر روی مبل نشسته
بود.
 تو نمی خوای بخوابی؟سورن – چرا ،اتفاقا خوابم هم میاد ولی هفکرم مشغوله.وقتی اعصابم خرده نمی تونم واسه
خواب تمرکز کنم.این خونه ی تو هم که امنیت نداره...
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 آره...امنیت واقعی رو دیشب توی خونه ی تو تجربه کردم.سورن – بدبختی منم همینه دیگه...الن هم از اینجا می ترسم ،هم از خونه ی خودم!
 بگیر بخواب...من بهت قول میدم اتفاقی نمی اهفته.هفقط اگه خواستی منو بکشی قبلش بهم خبربده...
انقدر خسته بودم که چند ثانیه بعد از گفتن این جمله خوابم برد.
نمی دونم چقدر از خوابیدنم گذشته بود که سورن بیدارم کرد.سرمو از روی میز بلند کرد و با
نگرانی گفت  :بهراد پاشو هفهمیدم!
 چیه ؟ چی شده؟سورن – من شنیدم میگن هر کی ایستاده توی حموم بشاشه جن ها اذیتش می کنن! نکنه به
خاطر همینه؟!
از حرف های سورن گیج شده بود ،خندم هم گرهفته بود بدجور!...
 مگه تو همچین کاری کردی؟سورن – آره دیگه...کردم که نگرانم!
 بی تربیت...اول که این کار از نظر بهداشتی ایراد داره...سورن – مسخره بازی درنیار بهراد ،جدی باش!
 آخه چطور میشه در برابر همچین سوالی جدی بود؟ باشه...جدی میشم.آره ،اینی که گفتیرو منم شنیدم ولی هفک نمی کنم دلیل موجهی باشه.در هر صورت تو دیگه این کارو نکن.
سورن – نخند دیوونه.من توی این دو سه ساعتی که تو خواب بودی کلی هفکر کردم اما یادم
نمیاد کاری کرده باشم که جن ها بخوان اذیتم کنن...این تنها چیزی بود که به ذهنم رسید.
 واقعا من دو سه ساعت خواب بودم؟!سورن – آره دیگه...الن ساعت حدودا دوازده ست.
 خیلی نامردی! من بدبخت سه ساعته با این وضعیت خوابیدم...خب بیدارم می کردی مثهآدم بخوابم! گردنم درد گرهفت. ...
سورن – هفکرم درگیر بود ،یادم رهفت.در عوض برات ناهار درست کردم.
همین لحظه صدای زنگ در به گوش رسید.
سورن از جاش بلند شد و گفت  :من میرم به غذا برسم ،تو هم برو درو باز کن.
 -باشه...برو.
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بلند شدم و رهفتم توی حیاط  ،تا درو باز کردم دیدم مسعود پشت دره...اما یه پیراهن مردونه
ی چهارخونه ،شبیه همون چیزی که هاموس پوشیده بود ،تنش کرده بود.یه لحظه شک
کردم...می دونستم که مسعود از این نوع پیراهن متنفره ،تقریبا مطمئن بودم کسی که جلوم
وایساده هاموس ولی نباید سوتی می دادم چون ممکن بود مسعود باشه.نگاهی به در
آشپزخونه انداختم...خدا رو شکر سورن اونجا نبود...
با شک و تردید پرسیدم  :مسعود ؟!
همین که اینو گفتم ابروهاش به نشونه ی تعجب بال رهفتن و با نگرانی گفت  :بهراد ،چه بلیی
سر تو اومده! دیگه منو نمی شناسی؟
بدجوری خیط کاشتم...نمی دونستم هم چجوری جمعش کنم!
 ببخشید ،همین الن از خواب بیدار شدم قاطی کردم.مگه میشه تو رو نشناسم؟مسعود – حال که شده...سورن اینجاست؟
 آره...رهفتیم دهفتر ،معظمی هفرستادمون خونه.راستی این چیه پوشیدی؟مسعود – هفقط همینو گیر اوردم...مجبور شدم.
با مسعود اومدیم توی پذیرایی.بیچاره همچنان ناراحت بود ،هفک می کرد من دیوونه شدم.اما
آخه من چه می دونستم! با توجه به اتفاقای دیشب هفکر می کردم هاموسه که اومده بهم بگه
جریان چیه. ...
 چی شد دوباره برگشتی؟مسعود – کیفمو اینجا جا گذاشتم.
چند ثانیه سکوت برقرار شد...
مسعود – راستی یادت اومد دیشب چی شد؟
 ام...آره ،تا حدودی...بذار سورن هم بیاد برات میگم.قصد داشتم حقیقتو به مسعود بگم.لزومی نداشت پنهانش کنم...مطمئنا مسعود هم اونقدر بی
منطق نبود که سورن رو مقصر بدونه ،با توجه به اینکه سورن بیچاره هم به گفته ی خودش
کار خاصی نکرده که بخواد مورد آزار و اذیت جن ها قرار بگیره و احتمالش زیاده که به
خاطر من توی دردسر اهفتاده باشه.
چند لحظه بعد سورن هم به ما ملحق شد.مسعود که مشخص بود اعصاب معصاب نداره،
اصل با سورن سلم علیک نکرد ،هفقط باهاش دست داد.
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با اومدن سورن قضیه رو برای مسعود تعریف کردم...البته قبلش اتفاقی که برای سورن اهفتاده
بود رو هم شرح دادم تا متوجه بشه که سورن تقصیری نداشته...
مسعود پاکت سیگار منو از روی میز برداشت و یه نخ روشن کرد...
مسعود – من نفهمیدم تهش چی شد؟ بلخره سورن زده یا نزده؟!
سورن – مسعود ،باور کن اگه زده باشم هم عمدی در کار نبوده ،از من بگذر!
مسعود – منظورم اینه که الن باید چی کار کرد؟ به هر حال این نشونه ی خوبی نیست.باید
یه کاری کنیم که وضعیت بدتر نشه...
سورن – این دقیقا چیزیه که از دیشب هفکر منو مشغول کرده!
هر دو داشتن به من نگاه می کرد و منتظر جواب بودن.تا متوجه حالتشون شدم گفتم :
 آهان...الن من باید بگم...خب ،ببینید من از صبح تا حال خیلی هفکر کردم.سورن – تو که همش خواب بودی!
 نه ،قبلشو میگم...داشتم می گفتم ،من خیلی هفکر کردم ،همه ی جوانب رو هم در نظرگرهفتم.به نظرم هفقط دو تا احتمال رو میشه واسه این موضوع در نظر گرهفت؛ یا اینکه اون
یارویی که دیشب منو زده جنی بوده که خودشو به شکل سورن دراورده ،یا اینکه جسم
سورن بوده که توسط یه جن کنترل میشده.در کل این دو تا احتمال با هم هفرق چندانی
ندارن....
مسعود – خلصه ش کن ،حال باید چی کار کرد؟!
 من هفقط دو راه به ذهنم رسید.اگه هفرض کنیم اون کسی که منو زده خود سورن بوده و یهجن بدنش رو تسخیر کرده ،چون این موضوع خیلی نادره و عده ی معدودی از جن ها اجازه
دارن همچین کاری کنن  ،معنیش اینه که همین الن هم یه جن توی جسم سورن ...
سورن حرهفمو قطع کرد و گفت  :من کم کم دارم عصبی میشم ،خب حال چاره ش چیه؟
 اصن نگران نباش ،من خودم حلش می کنم.توی این جور مواقع دو تا راه سنتی هست که بهخاطر موثر بودنشون معمول مورد استفاده قرار می گیرن؛ یا باید با استفاده از یه سری طبل
های خاص و مدمهل کوبی اون جن رو از بدنت بیرون بکشیم ،یا اینکه من و مسعود به طرز
وحشیانه ای کتکت بزنیم که اون یارو از جسمت بیرون بیاد ،که با توجه به اینکه ما اون مدمهل
ها رو نداریم مجبوریم دومین راهو انتخاب کنیم.
سورن کمی به مسعود نزدیک تر شد و با نگرانی بهش گفت  :نه تو رو خدا ،اگه منو کتک
بزنید زنده از زیر دستتون بیرون نمیام ،من طاقتم کمه!
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مسعود رو به من گفت  :خبر مرگت بگو ببینم هفرض دوم چیه؟
 باشه...چرا عصبی میشی؟! اگرم هفرض کنیم اون هفرد جنی بوده که خودشو به شکل سورندراورده به هر حال باز هم یه جورایی به سورن مربوط میشه و مجبوریم جنه رو احضار
کنیم که البته خیلی کار خطرناکیه.چون ممکنه موقع احضارش هر اتفاقی بیفته...مثل طرف
از نظر جثه خیلی بزرگ باشه یا اینکه صورت وحشتناکی داشته باشه ،یا شاید هم همراه اهفراد
دیگه ای ظاهر بشه...بعدم اینکه احضارش با ماست اما رهفتنش با خودشه...اگه احضارش
کنیم راحت اجازه ی اذیت کردنمونو پیدا می کنه...در واقع یه جورایی اگه ما رو بکشه هم
نمی تونن متهمش کنن ،چون خودمون احضارش کردیم و بهش اجازه ی نزدیک شدن به
خودمونو دادیم.
مسعود دوباره با عصبانیت گفت  :این همه رهفتی پیش اون روانشناس دیوونه اینارو بهت یاد
داده؟ اصن آدرسشو بده به من برم یه حال اساسی ازش بگیرم!
 ببخشید! خب چی کار کنم؟ هفقط همینا به ذهنم رسید...هفکر می کنی برای من راحته کهسورنو کتک بزنم؟ من هفقط دلم می خواد تا وضعیت بدتر از این نشده یه جوری کنترلش
کنیم.حال با این تفاسیر کدوم راهو انتخاب می کنید؟!
این بار سورن با عصبانیت گفت  :بهراد ،این انتخابه؟!
به ناچار گفتم  :خب...نه!...
سورن درحالی که لحن عصبانیش رو حفظ کرده بود گفت  :نه؟!! این چه جور منطقیه؟!
 خب...یه جور منطق دیگه...سورن – آخه چطور؟!
 میشه گفت مثه یه حلقه ی عجیبه ...مثه برهان گودل .سورن  -گودال ؟! گودال دیگه کدوم خریه؟!
 گودل یه ریاضی دان آلمانیه ،اون این برهان رو پیدا کرد که به زبون ساده بگه " هر چیمن میگم دروغه".
سورن کنایه آمیز با لحن مسخره ای گفت  :پس هر چی که گفته دروغه!
 خب آره...ولی چیزی که گفته یه حقیقته!سورن با همون لحن ادامه داد  :پس تمام چیزایی که گفته همزمان هم دروغ بوده هم راست!
 آره...می دونی ،در واقع یه جور تسلسل .سورن با خودش گفت  :تسلسل...آره ،با این می تونم کنار بیام!
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مسعود – بهراد ،بی خیال این راه هایی که گفتی شو! عمرا اگه من بذارم.بین اون همه دعا و
جادو بگرد یه چیزی گیر بیار ،اگر هم نمی تونی آدرس اون رهفیقتو بده خودم برم ازش
بپرسم.
 باشه...به نظر منم اگه هفعل دست نگه داریم بهتر باشه...شاید به نتایج بهتری رسیدم.اما اینهفکرو از سرت بیرون کن که آدرس مهرابو بهت بدم! میری اونجا قاتل میشی ،دیگه بیاد و
درستش کن!
بحث مون زیاد طول نکشید و در آخر سورن حاضر نشد هیچ کدوم از اون دو راه رو انتخاب
کنه...که البته حق هم داشت.منم به هیچ کدومشون راضی نبودم.اما متاسفانه تنها چیزی بود
که به ذهنم رسید...مگر اینکه دیدن هاموس وضعیت رو تغییر بده.
ساعت نزدیک چهار بعد از ظهر بود.سورن و مسعود هر کدوم یه گوشه خوابیده بودن .من
صبح به اندازه ی کاهفی خوابیده بودم و دیگه خوابم نمیومد.روی مبل نشسته بودم در به در
دنبال یه راه چاره بودم.
حسابی داشتم به مخم هفشار می اوردم که یهو احساس کردم خیلی تشنمه.حس می کردم گلوم
خشک شده.بلند شدم رهفتم آشپزخونه.بطری آبو از یخچال بیرون اوردم و کمی ازش
خوردم.بطری رو دوباره گذاشتم توی یخچال و همین که چرخیدم سمت در با دیدن هاموس
حسابی یکه خوردم جوری که کمی عقب رهفتم خوردم به یخچال.شانس اوردم داد نزدم! توی
همون نگاه اول شناختمش.این بار لباس هاش سر تا پا مشکی بودن.
هاموس – ببخشید که ترسوندمت.دیگه وقت نشد از در حیاط وارد شم.
 اشکالی نداره.اتفاقا خوب شد که اومدی.میشه بشینیم؟هاموس – آره ،حتما.
هر دو پشت میز ناهارخوری نشستیم.
 میگم یه وقت سورن و مسعود تو رو نبینن!هاموس – نه  ،اونا اگه الن بیان اینجا هم نمی تونن منو ببینن.تو داری منو درونی می بینی.
 یعنی چی؟هاموس – یعنی اینکه من هفقط دارم خودمو به تو نشون میدم...در کل خیلی پیچیده ست ،بهتره
واردش نشیم.ولی حتی المکان آروم تر حرف بزن که اونا هم بیدار نشن.البته اگه بیان سمت
آشپزخونه من هفورا میرم.
آهسته پرسیدم  :خب...چی می خواستی بهم بگی؟ چه خبره؟!
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هاموس هم مثل من آروم حرف میزد  :قضیه اینه؛ عده ی زیادی از جن ها که البته یه عده از
ما هم جزوشونن می خوان کاری کنن که تو از کارت دست بکشی.تا اونجایی که من هفهمیدم
اون یهودی هایی که اوایل اذیتت می کردن هم باهاشونن.
 یعنی می خوان منو بکشن؟هاموس – نه  ،تو رو که نمی تونن بکشن چون اجازه شو ندارن ،در ضمن ما هم مواظبتیم.
 پس با سورن چی کار دارن؟ نکنه می خوان اونو بکشن؟!!هاموس – چطوری بگم ،اونا دارن از هر ترهفندی استفاده می کنن.می خوان تو رو بذارن
توی تنگنا.مطمئنم پیش بینی کرده بودن که من میام و نقشه شونو بهت میگم.ببین ،در واقع تو
باید اذیت شدن سورنو یه تهدید تلقی کنی.
 پس اگه ادامه بدم ممکنه سورنو بکشن؟هاموس – احتمالش که هست اما خب ما اجازه نمیدیم.
 آقا من رسما از همین الن می کشم کنار!هاموس – درسته احتمالش هست اما خیلی کمه.بعدم من دارم یه کارایی می کنم.نمی ذارم
اتفاقی بیفته.هفقط تو دیوونه نشو.
 چی چیو دیوونه نشو! می خوان بهترین دوستمو بکشن ،تازه بعید نیست خودممبکشن...همون که گفتم.
هاموس – گفتم که ما نمی ذاریم...کم کم داری منو عصبانی می کنی ها! اگه الن این کارو
ول کنی یه چیز خیلی باارزش رو از دست میدی!
 چی؟!هاموس – الن نمی تونم دربارش بهت چیزی بگم.اون موضوع منوط به اینه که تو کنار
نکشی.
 تو بگو من الن باید چی کار کنم.هاموس – تو به کار خودت ادامه بده.ما قراره شکایتتو ببریم پیش قاضی القضات جن ها تا
بین ما و اونا قضاوت کنه.مطمئنا به نفع ما رای میده ،اونا هم مجبورن اطاعت کنن.
 ا  ،شما هم دادگستری دارین؟! جالبه...هاموس – آره ،به نظرت عجیبه؟
 -نه...حال اگه این جن ها به حرف قاضی تون گوش نکردن چی؟
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هاموس – مجازات میشن.مخصوصا اینکه پای آدما وسطه مجازاتشون سنگین تر هم
هست.می دونی،آخه ما توی یه چیزایی محدودیت داریم.هفقط یه چیزی این وسط خیلی
مشکوکه...یه خبرایی هست!
 چی؟هاموس – نمی دونم دقت کردی یا نه ،سورن توی حرهفاش گفت که دیشب یه پسره رو توی
خونه ش دیده.
 ببینم ،وقتی ما داشتیم حرف می زدیم تو پیشمون بودی؟!!هاموس – آره ،من داشتم به حرهفاتون گوش می کردم.از صبح منتظر یه هفرصت بودم که
خودمو بهت نشون بدم...داشتم می گفتم ،ما هم اون شب اون پسره رو دیدیم منتها چون درگیر
بودیم نتونستیم بگیریمش.
 مگه اون جزو همون جن های خرابکار نبود؟هاموس – همین دیگه ،نکته همین جاست؛ اون نه با ما بود نه با اونا!
 تو از کجا می دونی با اونا نبوده؟!هاموس – چون ما اون سه نفری که توی خونه ی سورن بودنو گرهفتیم ،البته مجبور شدیم
بگیریمشون.اونا هم اظهار بی اطلعی می کردن.
 شاید دروغ گفته باشن!هاموس – نه  ،من مطمئنم.
 چرا هفکر می کنی این موضوع مشکوکه؟ حال که همه ی جن های عالم می خوان منو سربه نیست کنن  ،اونم یکیش.
هاموس – می ترسم وضعیتی پیش بیاد که از کنترل من خارج باشه...اما حتم دارم هر کی که
هست دوباره خودشو نشون میده.ما تا جایی که ممکن باشه مواظبت ایم ،تو هم سعی کن
همیشه یه چاقو پیش خودت داشته باشی ،باشه؟
 باشه.یادم می مونه .راستی یه چیزی ،یادته من رهفتم خونه ی یه زن و شوهر مجوون واسهجن گیری؟
هاموس – آره...اونایی که با شیطان معامله کرده بودن...عجب آدمایی پیدا میشن!
 بعد از اون شب یکی از دعاهایی که توی خونه ی اونا گذاشته بودمو ته کوله پشتیم پیداکردم...حسابی هم مچاله شده بود.به نظرت این یه تهدیده؟
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هاموس – تهدید که هست...منتها زیاد جدی نیست.صرهفا برای ترسوندن تو بوده.نگران
نباش ،شیطان مستقیما با یه چاقو نمیاد سراغت!
 تو از کجا می دونی؟ اگه به شانس منه که این کارم می کنه!هاموس – این کارو نمی کنه...کسی که سال ها با ملئکه زندگی کرده باشه باهوش تر از این
حرهفاست.شاید این جن هایی که دارن تو رو اذیت می کنن رو شیطان وسوسه کرده
باشه...ولی ممکن نیست شخصا بیاد سراغت.
 خدا رو شکر...خیالم راحت شد!هاموس حسابی توی هفکر هفرو رهفته بود.معلوم بود قضیه ی اون پسره حسابی هفکرشو مشغول
کرده.ولی به نظر من زیاد مهم نبود...مگه هفرق اون با بقیه ی جن ها بد چیه؟ هفقط مونده بودم
قضیه ی اینکه من دارم هاموس رو "درونی" می بینم چیه!
 میگم ،یعنی الن اگه من با دوربین از تو عکس بگیرم ،تصویرت توی عکس نمیفته؟!هاموس یه نگاه خنثی بهم انداخت.تا چند ثانیه نگاهش تو نگاهم خشک شد.
هاموس – آخه این چه سوالیه توی این وضعیت!! واقعا کاش منم مثه تو انقدر خوشحال بودم!
نه ،با دوربین هم نمی تونی عکس منو بگیری ،مگه اینکه خودم بخوام.
 ببخشید !...تو گفتی هوای منو داری ،منم خیالم راحت شد.خب تو جنی ،راحت می تونیچیزای گم شده رو پیدا کنی ،برو این پسره رو هم پیدا کن.
هاموس – من هیچی ازش نمی دونم! چطور می تونم کسی که نمی شناسمو پیدا کنم؟! من هفقط
یه لحظه دیدمش ،تازه میلیون ها جن مو بور توی این دنیا وجود داره!
 جدی؟! موهاش طلیی بود؟ چه خوش تیپ! بابا شایدم جن خوبی بوده باشه ،انقدر بد بیننباش.
هاموس – اگه جن خوبی بود اون موقع که ما با اونا درگیر شده بودیم میومد بهت کمک می
کرد ،نه اینکه هفرار کنه!
 آهان ،راستی چرا منو از آب بیرون نکشیدین؟! داشتم خفه می شدم.هاموس – مسعود داشت می رسید ،ممکن بود ما رو ببینه.ما وقتی خیال مون از بابت تو
راحت شد خودمونو کنار کشیدیم.
هاموس از جاش بلند شد و گفت  :خب...من دیگه باید برم.تو هم حسابی حواستو جمع کن،
چاقو رو هم یادت نره.
 -چاقو؟!
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هاموس – مرض!
 آهان ،یادم اهفتاد.باشه حتما یه چاقو می ذارم پیش خودم.خیالت راحت.زیر لب با حرص گفت  :ل اله ال ال!...هفعل خداهفظ.
هاموس داشت می رهفت سمت در آشپزخونه که من با هول و ول بهش گفتم  :نه نه از اونجا
نرو ،یه وقت بچه ها می بیننت!
هاموس چرخید سمت من و با اهفسوس سری تکون داد...یه ذره هم عصبانی شده بود.تازه
قضیه "درونی دیدن" رو یادم اومد...
یه ذره خندیدم و گفتم  :ببخشید ،یه لحظه حواسم پرت شد.
هاموس تهدیدآمیز گفت  :چاقو رو هفراموش نکن!
بعد بدون اینکه حرکت پرشی ای انجام بده خیلی سریع از زمین هفاصله گرهفت و قبل از اینکه
به سقف برسه کامل محو شد .بیشتر از یک ساعت بود که توی دهفتر نشسته بودم و داشتم
کارامو ردیف می کردم اما استرس لعنتی نمی ذاشت حواسم به کار باشه ،چون هنوز خبری
از سورن نبود.معظمی هم هر ده دقیقه یه بار میومد و یه کم غرغر می کرد و می
رهفت.حرهفای هاموس خیالمو کمی راحت کرده بود اما از یه طرف هم می ترسیدم اتفاقای چند
روز پیش دوباره تکرار بشن ،بلکم شدیدتر از قبل.دهفعه های قبل که ظاهرا کمک زیادی
بهمون نشد!
از شانس بد ،دیشب سورن گوشیش رو هم یادش رهفت با خودش ببره.به خونه ش هم که زنگ
می زنم جواب نمی داد.
نگاهم به کتاب بود اما هفکرم مشغول نیومدن سورن بود که آقای معظمی وارد اتاق شد و با
عصبانیت گفت  :چی شد آقای ماکان؟ دوستت نیومد؟ اگه می دونستم می خواد اینجوری سر
کارم بذاره قرار امروزو برای خودم تنظیم می کردم!
 ظاهرا که هنوز نیومده.حال اگه خیلی کار واجبی بدین من میرم سر قرار.معظمی – اونوقت کارای جنابعالی رو کی انجام میده؟
 من امروز کار خاصی ندارم ،دادگستری هم نمی خوام برم.معظمی – آقای ماکان! هیچ کس رو ندیدم که مثل تو و دوستت ظرهفیت ناراحت کردن منو
داشته باشه!
 واقعا شرمندم ،ولی این چند روز مشکلتی پیش اومد که همه چیزو به هم ریخت ،اگر همقصوری ازمون سر زده ناخواسته بوده.
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معظمی – شما بفرمائید کی مشکل دارین تا من هم برنامه هامو با شما تنظیم کنم!
 ببخشید ولی مشکل که دست ما نیست ،یهویی پیش میاد! اگه ما می دونستم کی قراره اتفاقبدی برامون بیفته که حال و روزمون این نبود. ...
معظمی – در هر صورت من هفکر می کنم من و شما دیگه قادر به ادامه ی همکاری نیستیم،
وقتی اون دوستتون برگشت هر دو بیاین پیش من تا حقوق این چند روزتونو بهتون بدم...هر
چند که کار خاصی هم برام نکردین!
اون لحظه خیلی خودمو کنترل کردم که چند تا هفحش رکیک بهش ندم! حال درسته ما سه
چهار روز نیومدیم سر کار اما کارمونو درست انجام دادیم .اعصابم حسابی داغون بود.
احساس کردم چونه زدن و بحث کردن باهاش هفایده ای نداره چون در هر حال می خواد ما
رو بیرون کنه ،بهونه ی خوبی هم گیر اورده.
کیفمو برداشتم و یه سری از وسایلم که روی میز بودن رو توش گذاشتم...
 در حال حاضر کم اهمیت ترین مسئله ی زندگی من کار توی این دهفتره.نه تنها به خاطراخراج شدنمون ناراحت نیستم ،خیلی هم خوشحالم.لاقل الن می تونم با خیال راحت به کارای
دیگه م برسم.
معظمی – بله ،شما بفرمائید به کارای بزرگتون برسید ،منم دو تا وکیل درست و حسابی
استخدام می کنم که حداقل یه چیزی از کار حقوقی بدونن.
کیفمو برداشتم و بدون اینکه باهاش خداهفظی کنم تا در ورودی رهفتم.وقتی به در رسیدم
وایسادم و با صدای بلند جوری که بشنوه گفتم  :دستمزدتون هم واسه خودتون ،سگ خوردش!
هفورا از دهفتر بیرون اومدم  ...صدای داد و بیداد معظمی رو از توی کوچه هم می شنیدم!
دوباره شماره ی خونه ی سورن رو گرهفتم اما وقتی دیدم بی هفایده ست و کسی جواب نمیده
شماره ی برادرش رو گرهفتم.یکی دو تا بوق خورد و هفورا جواب داد...
سامان – بله؟
 الو ،سلم سامان جان.سامان – سلم...
 من بهرادم ،دوست سورن...خیلی سرد جواب داد  :چطوری؟ چه خبر؟
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 ببخشید مزاحمت شدم ،سورن امروز نیومده دهفتر ،موبایلش هم پیش من جا گذاشته.هر چیهم به خونه ش زنگ می زنم جواب نمیده.خیلی نگرانشم ،گفتم زنگ بزنم به تو که اگه میشه
بری خونه ش یه سر بزنی.
سامان – ای بابا...اتفاقا من کلید هم دارم.باشه میرم یه سر می زنم...نمی دونم این چه بدبختی
ایه اهفتاده به جون ما!
 دستت درد نکنه ،رهفتی به من هم یه خبر بده.سامان – باشه ،خداهفظ.
اینو گفت و سریع قطع کرد.مطمئنم که سامان از من بدش میاد!هر چی هم هفکر می کنم دلیلشو
نمی هفهمم! البته توی دوران مدرسه بودن کسایی که بی دلیل از من بدشون میومد ،برام چیز
عجیبی نیست هفقط علتشو در ک نمی کنم.
با اینکه نگران سورن بودم اما ترجیح دادم خونه ش نرم.اصل دوست نداشتم با برادرش رو
به رو بشم.راهمو گرهفتم و رهفتم سمت خونه ی خودم.همش به حرهفای هاموس هفکر می کردم
که می گفت " ما نمی ذاریم کاری کنن"...اگه بلیی سر سورن اومده باشه خودم شخصا
هاموس رو آتیش می زنم ،با اون مراقب بودنش!
وقتی وارد کوچه شدم دیدم در خونه م بازه ،چند لحظه بعد این یارو دختر همسایه از خونه م
بیرون اومد و درو بست.تا منو دید همونجا وایساد ،معلوم بود منتظر منه.توی اون چند ثانیه
هر چی هفکر کردم که صبح در خونه رو بستم یا نه چیزی یادم نیومد.اما از این بابت نگران
نبودم.دزد که عمرا طرهفای خونه ی من پیداش بشه ،چون چیزی برای دزدی وجود نداره.جن
هم که تکلیفش روشنه...
یگانه – سلم.
 سلم...یگانه – من دیدم در خونه تون بازه ،رهفتم داخل چند بار هم صداتون زدم وقتی دیدم کسی
جواب نمیده درو بستم و اومدم بیرون.
در حالی که داشتم با کلید درو باز می کردم گفتم  :ممنون.
بعد از چند لحظه سکوت  ،قبل از اینکه من وارد خونه بشم پرسید  :از چهره تون معلومه که
حالتون خوب نیست.اتفاقی اهفتاده؟
با بی حوصلگی گفتم  :اگرم اتفاقی اهفتاده باشه...
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اما سریع حرهفمو قطع کردم.می خواستم بگم اگرم اتفاقی اهفتاده باشه به شما مربوط نیست ولی
با خودم گفتم این بنده ی خدا کاری نکرده که بخوام باهاش تندی کنم.هفقط یه کم گوشتش تلخه
که اونم مسلما دست خودش نیست!
 نه ،اتفاقی نیفتاده.یگانه – ولی معلومه که ناراحتین)...نیشخندی زد(...اما من برعکس شما خیلی خوشحالم.
منم که اصل اعصاب نداشتم خیلی خنثی گفتم  :خب خوش به حالت.
و بدون هیچ حرهفی درو بستم.
وارد خونه که شدم کیفمو یه گوشه پرت کردم و نشستم.هفقط منتظر تماس سامان بودم.تقریبا
نیم ساعت گذشت که دیدم گوشیم داره زنگ می خوره.
 بله؟سامان – الو ،من الن خونه ی سورنم ولی اینجا نیست.
 واقعا؟!! ماشینش چی؟ اونجاست؟سامان – آره ،ماشینش هم هست.همه ی جای خونه رو دنبالش گشتم ولی نیست!
 شاید کاری براش پیش اومده که مجبور شده بدون ماشین بره...سامان – وال چی بگم!)...کنایه آمیز ادامه داد(...جسارتا به غیر از شما دوست دیگه ای
نداره که بهش زنگ بزنیم؟
منم با لحن خودش گفتم  :برادر شماست ،از من می پرسین؟!
سامان – برادر من که هست اما هفت روز هفته رو با شما می گذرونه!
 لبد دلیل خاصی برای این کارش داره!سامان – بهتره به جای این بحث ها به دوستای دیگه ش زنگ بزنید ،البته اگه دوست دیگه
ای هم داره! منم دنبالش می گردم تا ببینم چی میشه.
 باشه ،خداهفظ.با اعصابی خراب موبایلمو پرت کردم یه گوشه.بدجور کلهفه بودم.هیچ راه چاره ای به ذهنم
نمی رسید ،هفقط امیدوارم بودم هاموس یه هفکری واسه این وضعیت بکنه...شاید هم اصل
اتفاقی نیفتاده باشه که هاموس هنوز دست به کار نشده!
ساعت هفت بعد از ظهر بود اما تا اون موقع از تماس سامان خبری نبود.منم هر نیم ساعت
یه بار به خونه ی سورن زنگ می زدم ولی کسی جواب نمی داد.چند بار هم شماره ی
سامانو گرهفتم که اونم جوابمو نداد.
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انقدر استرس داشتم که حتی نمی تونستم سیگار بکشم!همش حس می کردم تب دارم.هر چی با
خودم هفکر می کردم می دیدم سورن آدمی نیست که اینجوری بقیه رو سر کار بذاره.شکی
نبود که یه اتفاقی اهفتاده .اینکه از هاموس هم خبری نبود بدتر منو عصبی می کرد!
قصد داشتم برم خونه ی سورن و ببینم چه خبره اما حس کردم تنهایی نرم بهتر باشه.
موبایلمو برداشتم و شماره ی مسعود رو گرهفتم.بعد از هفت هشت تا بوق جواب داد...
مسعود – بله؟
 الو سلم .مسعود کجایی؟مسعود – سر کار.
اینو که گفت دیگه مطمئن شدم که سورن پیشش نیست...هر چند از قبل هم احتمال نمی دادم
پیش مسعود باشه.
 میگم میای با هم بریم خونه ی سورن؟مسعود – بهراد ،جون مادرت بی خیال شو الن کار دارم اصل هم حوصله ی مهمونی
ندارم.
 آخه من نمی تونم تنهایی برم ،گفتم تو هم بیای شاید با هم بتونیم یه خاکی به سر منبریزیم!
مسعود – چی شده؟! باز چه گندی زدین؟
 سورن از صبح پیداش نیست...مسعود – یعنی چی؟
 هفک کنم گم شده...مسعود – چرا الن داری اینو به من میگی ابله؟!
 ببخشید ،هفکر کردم شاید تا غروب پیداش بشه.مسعود – مطمئنی نرهفته خونه ش؟!
 صبح که برادرش گفت اونجا نیست.بعد از اون هم هر چی شماره ی داداشه رو می گیرمجوابمو نمیده.
مسعود  -گه خورده ! ببین تو یه نیم ساعت صبر کنی من خودمو می رسونم.
 باشه ،منتظرتم.نیم ساعت مسعود شد چهل و پنج دقیقه و بلخره خودشو رسوند.یه تک زنگ به گوشیم زد و
هفهمیدم نزدیک خونه ست.سریع کاپشنمو پوشیدم و رهفتم دم در.
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چند ثانیه بعد مسعود رسید و منم هفورا سوار ماشین شدم.
مسعود با حرص گفت  :چند وقت دیگه من از دست شما راهی تیمارستان میشم!
واقعا بهش حق می دادم که از دستم عصبانی باشه ،مخصوصا اینکه همه چیز هم زیر سر
خودمه! البته ناخواسته...
از لحظه ای که توی ماشین نشستم حس می کردم دمای بدنم بالتر رهفته.کاپشنمو دراوردم اما
بازم گرمم بود.گرما پدرمو دراورده بود ،اونقدر به ستوه اومده بودم که صورتمو چسبوندم به
شیشه.
مسعود – چته تو؟!
 از صبح تب دارم...قضیه ی سورن یه طرف ،این تب هم داره روانیم می کنه.مسعود – شیشه رو بده پایین ،هوای بیرون سرده ،شاید اینجوری خوب شی.
خیلی زود به خونه ی سورن رسیدیم.در حیاط باز بود و ما بدون اینکه زنگ بزنیم وارد
شدیم.ماشین سورن توی حیاط پار ک بود.جلوی در خونه هم چند تا کفش بود.
مسعود چند بار محکم به در کوبید و منتظر شدیم.چند ثانیه گذشت و سامان درو برامون باز
کرد.تا چشمش به ما اهفتاد حسابی اخم هاش رهفت تو هم.ما هم اجبارا بهش یه سلم خشک و
خالی کردیم و وارد شدیم.پدر و مادر سورن هم داخل بودن ،یه مرد دیگه هم بود که من نمی
شناختمش.چهره های همشون گرهفته و ناراحت بود ،به جز سامان که عصبی به نظر می
رسید.
مسعود رو به بابای سورن گفت  :چی شد آقای یوسفی؟ از سورن خبری نشد؟!
بابای سورن با صدایی گرهفته جواب داد  :چی بگم وال...از هر کس که می شناختیم سراغشو
گرهفتیم ...دیگه واقعا نمی دونم کجا رو باید بگردم!
مسعود – ای بابا...حال باید چی کار کرد؟!
آقای یوسفی – باید با بیمارستان های اطراف تماس بگیریم...شاید اونجا پیداش کنیم.
احساس می کردم نمی تونم سر پا وایسم و زمین داره زیر پام می چرخه.در عین حال نمی
خواستم بقیه متوجه اون حالت بشن ،برای همین رهفتم سمت اتاق و توی راه شنیدم که سامان
داره میگه " باید یه سر هم به آگاهی بزنیم" .یه گوشه نشستم.حدس می زدم هفشارم اهفتاده باشه
چون از صبح انقدر اعصابم داغون بود که یادم رهفت چیزی بخورم.حس می کردم تبم یه کم
پایین اومده...باز جای شکرش باقی بود! وقتی نشستم حالم کمی بهتر شد ولی هنوز حس می
کردم زمین و کل وسایل اتاق دارن دور سرم می چرخن.چند لحظه چشمامو بستم تا بلکم اون
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حالت از بین بره...توی همون چند لحظه که چشمامو بسته بودم مدام یه تصویر میومد جلوی
چشمم...تصویر تیره و نامفهومی بود...چیزی شبیه به یه خرابه.چشمامو باز کردم تا دیگه
اون تصویرو نبینم.
طولی نکشید که متوجه شدم حالم بهتر شده.همین حین مسعود اومد توی اتاق و درو پشت
سرش بست.اومد و جلوی من نشست...
مسعود – خوبی؟
 آره...چی شد؟!مسعود – هیچی...
با ناراحتی گفتم  :مسعود؟
مسعود – چیه؟
 همش تقصیر منه.مسعود – تو چه تقصیری داری؟
 خا ک بر سرم ،گند زدم...حتما جن ها به خاطر من سورنو بردن.مسعود – چرند نگو ،تو از کجا می دونی جن ها بردنش؟
 مهم نیست از کجا...اما تقصیر منه.چند ثانیه سکوت برقرار شد.از جام بلند شدم که برم بیرون...اونجا موندن هفایده ای
نداشت.مسعود هم همراه من بلند شد اما برای چند لحظه نگهم داشت تا نذاره برم بیرون ،بعد
با لحن تهدیدآمیز و البته مهربونی گفت  :بهراد ،یه وقت جلوی اینا ازین حرهفا نزنی ها!
 کدوم حرهفا؟مسعود – اینکه تقصیر منه و این حرهفا...اینا همینجوری هم دنبال بهونه می گردن همه چیو
بندازن گردن تو.این یارو سامان الن سگه سگه...ممکنه پاچه تو بگیره.
 باشه نمیگم.از اتاق بیرون اومدیم.در حالی که داشتیم می رهفتیم سمت در آپارتمان مسعود گفت  :خب ،ما
دیگه رهفع زحمت می کنیم.اگه خبری شد حتما ما رو هم در جریان بذارید.
همین لحظه سامان که به ماپن تکیه داد بود اومد سمت مون و دست منو گرهفت یه ذره کشید
طرف خودش و گفت  :کجا؟ در خدمت باشیم!
بعد مسعود اون یکی دستمو گرهفت کشید سمت خودش و خیلی جدی گفت  :خدمت از ماست!
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سامان رو به من گفت  :ببین ،من که می دونم تو می دونی سورن کجاست ،بگو و خیال همه
مونو راحت کن.
 نه به خدا من نمی دونم!سامان با صدای بلند گفت  :اون از پریشب که زدی ناکارش کردی ،حال هم معلوم نیست کجا
بردی گم و گورش کردی!
مسعود – شرمنده ولی پریشب برادر جنابعالی زد بهرادو ناکار کرد.
سامان کنایه آمیز گفت  :آره...اینو نگید دیگه چی می خواید بگید!
مسعود – حال حرف حساب تو چیه؟ اگه مدرکی داری رو کن!
سامان – هفردا وقتی رسما ازتون شکایت کردم مدر ک هم پیدا میشه.
اصل برام مهم نبود سامان چی میگه ،هفقط می خواستم از اونجا برم تا شاید بتونم هاموسو
ببینم.اما مشخص بود که مسعود یه خرده از حرهفای سامان عصبانی شده...بعد از اینکه سامان
اون جمله رو گفت مسعود کمی مهلش داد و گفت  :هر گهی دلت می خواد بخور.
سامان هم با عصبانیت گفت " :حرف دهنتو بفهم" و انگشت اشاره رو تهدیدآمیز به سمت
مسعود گرهفت.مسعود هم محکم زد روی دست سامان و دوباره مهلش داد.آقای یوسفی از
جاش بلند شد و اومد سمت سامان تا نذاره دعواشون بیشتر از این بال بگیره.
سامان هی دری وری می گفت و هفحش می داد ،مسعود هم متقابل جوابشو می داد.احتمال
سامان می دونست که نمی تونه با مسعود کتک کاری کنه اما من حس کردم مسعود زیاد بدش
نمیاد همچین اتفاقی بیفته و بزنه سامانو چپ و راست کنه.برای همین دست مسعودو گرهفتم ،
کمی کشیدمش عقب و گفتم  :بس کنید تو رو خدا ،اصن تقصیر منه.
مسعود منو آروم مهل داد و با همون لحن عصبانی گفت  :نه تقصیر تو نیست!
آخرش با کلی خواهش و تمنا تونستم مسعودو از اونجا بیارم بیرون...هیچ رقمه کوتاه
نمیومد...نزدیک بود بزنه پسره رو لت و پار کنه!
سوار ماشین شدیم و مسعود پشت هفرمون نشست.البته من بهش گفتم بذاره من رانندگی کنم اما
قبول نکرد.خیلی عصبی بود ...هیچی هم نمی گفت،کارد می زدی خونش درنمیود...منم همش
می ترسیدم به خاطر حرهفی که جلوی اونا زدم ،از دستم عصبانی بشه.بازم حس می کردم
دمای بدنم بال رهفته.حسابی داغ کرده بودم به خاطر همین شیشه رو تا ته کشیدم پایین.شانس
اوردم مسعود هفهمید حالم زیاد خوب نیست وگرنه یه حالی هم از من می گرهفت.
دو سه دقیقه که گذشت متوجه شدم تو مسیر خونه ی من نیستیم.پرسیدم  :کجا داری میری؟
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مسعود – خونه...خونه ی خودم.
 من امشب حتما باید خونه ی خودم باشم ،شاید خبری بشه!مسعود – همین که گفتم.
 ولی من...سریع حرهفمو قطع کرد  :همین که شنیدی!
با اون وضعیت ترجیح دادم دیگه حرهفی نزنم! چند دقیقه گذشت و بلخره رسیدیم.مسعود از
ماشین پیاده شد تا در پارکینگ رو باز کنه اما من هنوز توی ماشین بودم که از دور دیدم
عمو محمد و عهد و عیال دارن میان سمت خونه ی مسعود.از ماشین پیاده شدم تا باهاشون
سلم علیک کنم...هفرصت خوبی برای هفرار بود!
بعد از سلم و احوالپرسی ،مسعود همراه اونا رهفت بال و از من خواست تا ماشینو پار ک
کنم.سریع ماشینو زدم توی پارکینگ و رهفتم بال.در ورودی رو برام باز گذاشته بودن.بدون
اینکه وارد خونه بشم  ،از همونجا مسعودو صدا زدم.چند ثانیه بعد اومد جلوی در.
سوییچ رو بهش دادم و گفتم  :خب مسعود ،من دیگه میرم.
مسعود – کجا؟ بیا تو ،اینا نیم ساعت می شینن و میرن.
 بی خیال تو رو خدا ،من الن اصل حوصله سر و صدا و شلوغی رو ندارم.مسعود می خواست دستمو بگیره و نذاره برم که من زرنگ جنبیدم و سریع چند پله رهفتم
پایین.
مسعود – ابله ،میری اونجا یه بلیی سرت میاد!
 ببخشید ولی اونو ترجیح میدم.هفورا اون چند تا پله ی باقی مونده رو هم پایین رهفتم و خودمو به در ساختمون رسوندم که
شنیدم مسعود با صدای بلند گفت  :بهراد به خدا امشب میام اونجا تیکه تیکه ت می کنم!
با اینکه همه ی راهو پیاده رهفتم اما زیاد طول نکشید تا به خونه برسم ،شایدم چون هفکرم
مشغول بود متوجه گذر زمان نشدم...
به محض اینکه رسیدم رهفتم توی آشپزخونه و کلی آب خوردم.داشتم از تشنگی هل ک می
شدم.همش منتظر بودم هاموس بیاد ...مطمئن بودم دیگه از ظاهر شدنش جا نمی خورم ،حتی
اگه از دیوار بیاد تو.رهفتم توی اتاق و از داخل کشو ،چاقو ضامن دارمو برداشتم.این بار دیگه
حوصله نداشتم برم توی پذیرایی...روی زمین ،کنار تخت نشستم و سرمو روی تخت
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گذاشتم.چاقو رو گذاشتم توی جیب شلوارم تا یه وقت ناخواسته ازم دور نشه و دستم بمونه تو
پوست گردو! شانس که ندارم من...
با اینکه خیلی خسته بودم اما دوست نداشتم بخوابم.هر چی می گذشت پلک هام سنگین تر می
شدن .داشتم چرت می زدم ولی حواسم کامل به دور و برم بود.بدون اینکه خودم بخوام
داشت خوابم می برد که برای یه لحظه متوجه یه صدا شدم.اون صدا باعث شد حواسم بیاد
سر جاش.سرمو از روی تخت برنداشته بودم ،هفقط داشتم با دقت به محیط گوش می دادم.چند
ثانیه بعد دوباره اون صدا تکرار شد.مثل این بود که کسی با انگشت به دیوار ضربه
بزنه.همین لحظه بود که متوجه شدم یه نفر دیگه به جز من توی اتاقه.صدای قدم هاشو به
وضوح می شنیدم که داشت بهم نزدیک می شد.هفورا از جام بلند شدم و دستمو بردم سمت
جیبم تا چاقو رو بیرون بیارم.هنوز دستم به چاقو نرسیده بود که یه نفر از پشت محکم دستامو
گرهفت.منو محکم چسبونده بود به خودش ،به هیچ وجه نمی تونستم چهره شو ببینم و این
بیشتر منو می ترسوند...حس می کردم الن یا با یه چهره ی وحشتنا ک رو به رو میشم یا
اینکه به طرز هفجیعی کشته میشم!
بهش گفتم  :من چاقو دارم ،مجبورم نکن ازش استفاده کنم!
همین لحظه حس کردم هر دو دستمه با یکی از دستاش گرهفته...بعد یهو چاقوی خودمو با کمی
هفاصله گرهفت زیر گردنم.
با لحن مسخره ای گفتم  :ا  ،اینکه چاقوی منه؟! مجبورم نکن ازش استفاده کنم!
چاقو رو انداخت روی زمین و گفت  :می خوای بری پیش دوستت؟!
برعکس چیزی که هفکر می کردم صداش اصل ترسنا ک نبود...کامل عادی و البته
مجوون.وقتی حرف از سورن شد دیگه همه چیزو هفراموش کردم و امیدوارانه گفتم  :تو می
دونی کجاست؟
آروم گفت  :من می تونم ببرمت پیشش.
یک ثانیه بیشتر طول نکشید که خودمو توی یه مکان غریبه دیدم.دیگه حس نمی کردم کسی
دستمو گرهفته باشه.هفورا به عقب چرخیدم اما تنها چیزی که دیدم دیوار بود.از چاقوم هم خبری
نبود...چاقومو با خودش برده بود!
من توی یه اتاق تاریک با دیوارهای کاهگلی بودم...اتاق درب و داغونی بود.به نظر میومد
خرابه باشه...هیچ وسیله ای توی اتاق نبود.کف اتاق خاکی بود.یه در و پنجره ی چوبی کهنه
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هم داشت...تنها منبع نور ،نور ماه بود که از پنجره وارد اتاق شده بود.هیچ کس غیر از من
توی اتاق نبود.حس می کردم پسره بهم کلک زده چون نه از خودش خبری بود ،نه سورن!
موندن توی اون اتاق هفایده ای نداشت.تصمیم گرهفتم از اتاق خارج بشم تا سورن رو پیدا
کنم...هنوز از اون اتاق بیرون نیومده بودم که یادم اهفتاد چند دقیقه پیش که توی ماشین پیش
مسعود بودم هوا کامل ابری بود...قبلش هم بارون اومده بود.اما اون لحظه آسمون کامل
مهتابی بود...حس می کردم هوا هم دیگه رطوبت نداره و خیلی گرم تر از قبله...توی شمال
هم که خونه های گلی نمی سازن!
تقریبا مطمئن شدم که توی قائمشهر نیستم.با این هفکر استرس بدی بهم وارد شد...می تونستم
هر جایی باشم ،نمی دونستم چطور می تونستم برگردم خونه! از اون اتاق بیرون اومدم و
وارد یه حیاط بزرگ شدم.توی اون حیاط هیچ وسیله ای که آدما بتونن ازش استفاده کنن
وجود نداشت...خالی خالی بود! نه شیر آبی داشت ،نه باغچه و درختی...انگار اون خونه
مال آدمای دویست سال پیش بود!
اون طرف حیاط بالی چهار پنج تا پله ی قدیمی ،یه اتاق بود که از پنجره ش نوری شبیه به
نور آتیش دیده میشد.نور ضعیف بود...مثه نور یه چراغ.مردد بودم...نمی دونستم برم سمت
اون اتاق یا نه! ممکن بود با هر چیزی رو به رو بشم...چند ثانیه با خودم کلنجار رهفتم و
بلخره تصمیم گرهفتم برم اونجا به امید اینکه یه آدم ببینم.خودمو به پله ها رسوندم و ازشون
بال رهفتم.مدام هم اطراهفمو نگاه می کردم...البته این حرکتم ارادی نبود! همش می ترسیدم یکی
از پشت بهم نزدیک بشه.
رهفتم پشت پنجره و به داخل اتاق نگاهی انداختم.با دیدن وضعیت اتاق یه جورایی مطمئن شدم
که اونجا آدم زندگی می کنه.وسایل زیادی اونجا نبود و همشون هم قدیمی به نظر می
رسیدم.روی زمین یه هفرش پهن بود و وسط اتاق هم یه کرسی کوچیک گذاشته بودن.روی
کرسی یه چراغ نفتی بود...یهو متوجه شدم یه نفر هم کنار کرسی نشسته اما پشتش به من بود
و انگار یه پتو روی سرش انداخته بود.نه می تونستم صورتشو ببینم و نه دستاشو...
برای اینکه توجهش رو جلب کنم خیلی آروم چند ضربه به شیشه ی پنجره زدم.حس می کردم
با این حرکت من جا بخوره و تکونی به خودش بده ولی نه تنها جا نخورد ،با همون حالت
سر جاش نشسته بود و کوچکترین حرکتی هم نمی کرد.دوباره به پنجره ضربه زدم ،این بار
محکم تر اما باز هم بی حرکت بود.در حالی که همش حواسم به اطراف بود خودمو به در
چوبی اتاق رسوندم و چند بار بهش ضربه زدم.ضربات من باعث شد که در کمی باز
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بشه.درو خیلی آروم مهل دادم و به داخل اتاق و اون شخص نگاه کردم...با اینکه تقریبا درو
باز کرده بودم باز هم برنگشت تا بهم نگاه کنه.
بدجوری گیر اهفتاده بودم...یارو خیلی مشکو ک بود اما من هم چاره ی دیگه ای نداشتم.ممکن
بود آدم باشه و بتونه کمکم کنه یا اینکه بگه کجام! وارد اتاق شدم و آروم گفتم " ببخشید" تا
طرهفو متوجه خودم کنم...عین خیالش هم نبود.به دور و برم نگاهی انداختم...کس دیگه ای
رو ندیدم.کم کم به یارو نزدیک شدم و دستمو سمتش دراز کردم.همین که دستم بهش خورد
جسمی که زیر پتو بود از بین رهفت و پتو روی زمین اهفتاد...انگار که دیگه هیچ کس زیرش
نبود! با دیدن اون صحنه قلبم شروع کرد به تند تند زدن.خیلی سریع بلند شدم و از اتاق بیرون
دویدم.نمی خواستم یه ثانیه ی دیگه هم توی اون خونه بمونم.هفورا خودمو به در حیاط رسوندم
 ،قبل از اینکه از اونجا بیرون بیام نگاه کوتاهی به پنجره ی اون اتاق انداختم اما دیگه نوری
در کار نبود.
بلهفاصله وارد یه کوچه ی تاریک با دیوارهای گلی شدم.نمی دونستم کدوم طرهفی
برم...شانسی یه سمتی رو گرهفتم و راه اهفتادم.توی کوچه ،خونه هایی بود که خرابه و متروکه
بودن.همشون پنجره های چوبی بدون شیشه داشتن و وقتی به داخل شون نگاه می کردم جز
سیاهی چیزی نمی دیدم.اون مکان شباهت زیاد به ارگ بم داشت...ولی خب می تونست هر
جایی باشه.
همین لحظه بود که یادم اهفتاد توی خونه ی سورن تصویر این مکان برای چند ثانیه از نظرم
گذشت...امیدوار شدم که سورن همون اطراهفه و احتمال اون یارو بی دلیل منو اونجا
نیورده.هفقط دلیل ناپدید شدن خودشو در ک نمی کردم! اگه واقعا می خواست بهم کمک کنه
خودش هم باهام می موند یا حداقل چاقومو نمی برد!
هفکر اینکه سورن اون اطراهفه حسابی امیدوارم کرده بود و برای همین چند بار صداش
زدم.به خاطر خالی بودن اونجا انعکاس صدای خودمو می شنیدم.
همین حین دیدم چند متر اون طرف تر ،یه نفر وارد کوچه شد.داشت به این سمت میومد.من
تو قسمت تاریک کوچه بودم و برعکس من اون شخص از جایی راه می رهفت که با نور
مهتاب روشن شده بود.آهسته قدم می زد .حس می کردم منو ندیده.هر لحظه نزدیک تر
میشد.تصمیم گرهفتم همونجا بی حرکت بمونم بلکم شانس بیارم و متوجه من نشه.هر لحظه که
می گذشت راحت تر می تونستم چهره شو ببینم.قد خیلی بلندی داشت  ،لباس های مشکی و
گشادی پوشیده بود...شاید هم من به خاطر نور کم مشکی می دیدمشون.موهاش هم یه تیکه
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سیاه بود.انگار صورتش با زغال خط خطی و کثیف شده بود اما مطمئن بودم پوستش
سفیده.هفک کنم بدترین قسمت صورتش چشماش بود ،چشمای زاغ مشکی که سفیدی شو می
تونستم از اون هفاصله تشخیص بدم!
دیگه کم کم داشت به من می رسید...هفقط شانس اورده بودم که داشت از اونور کوچه راه می
رهفت.وقتی به من نزدیک شد سرعتشو کمتر کرد و به سمتی که من بودم خیره شده.من داشتم
به وضوح اونو می دیدم و هی خدا خدا می کردم اون منو نبینه! با اون چشمای درشت
مشکیش مزل زده بود به این سمت.منم سعی می کردم اصل تکون نخورم.قلبم به قدری تند
میزد که حس می کردم الن که سکته کنم.خوشبختانه اون هفرد توقف نکرد و به راهش ادامه
داد اما تا آخرین لحظه که از کوچه خارج شد چشمش به این سمت بود.وقتی از نظرم دور شد
تونستم نفس راحتی بکشم.کمی صبر کردم و چند تا نفس عمیق کشیدم تا ضربان قلبم به حالت
عادی برگرده.
چند ثانیه که گذشت دوباره راه اهفتادم تا سورن رو پیدا کنم.خدا رو شکر کردم که تا اون لحظه
اتفاقی برام نیفتاده بود.احتمال اینکه کشته بشم کم نبود...آرزوم این بود که هاموس زودتر ما
رو پیدا کنه و از اینجا ببره.
می خواستم دوباره سورن رو صدا بزنم ولی از این ترسیدم که کس دیگه ای صدامو بشنوه و
بیاد سراغم.برگشتم تا به دور و برم نگاهی بندازم که دیدم در هفاصله ی چند سانتی از من،
اون مرد سیاه پوش ایستاده و با اون چشمای درشت و سیاهش به من مزل زده! توی اون
تاریکی به راحتی می تونستم سفیدی چشمامو ببینم.با دیدن اون مرد به قدری هول شدم که
عقب عقب رهفتم و روی زمین اهفتادم...سریع از جام بلند شدم و با تمام توان شروع کردم به
دویدن و تا می تونستم از اونجا دور شدم.
همه ی کوچه های اون محل شبیه به هم بودن اما با این حال می دونستم که دو سه کوچه از
اون مرد دور شدم.اون مرد می تونست به راحتی تعقیبم کنه ولی از قرار معلوم بی خیال
شده بود.هیچ کس از غیر از من اونجا نبود.
به قدری ترسیده بودم که قلبم داشت از جا کنده میشد.توی اون تاریکی به جز صدای نفس
های خودم صدای دیگه ای نمی شنیدم.همه جا در سکون کامل بود،حتی یه ذره هم باد نمی
وزید.معلوم بود توی یه محیط روستایی هستم اما صدای هیچ حیوون یا حتی حشره ای رو هم
نمی شنیدم که حداقل یه ذره دلم خوش باشه!
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مونده بودم برم سمت چپ یا راست! سورن رو صدا بزنم یا نه!...کوچه ای که توش ایستاده
بودم دو تا دیوار کاهگلی طولنی بدون در و پنجره داشت.عمیقا احساس ترس می کردم.
داشتم هفکر می کردم کدوم طرهفی برم که حس کردم یه سنگ کوچیک از پشت بهم خورد.با
اینکه ریز بود اما کامل متوجه برخوردش شدم.برگشتم و به پشتم نگاه کردم که چشمم به
بالی دیوار اهفتاد.دیدم یه مرد سفید پوش روی دیوار دراز کشیده و داره به من نگاه می کنه.با
دیدن اون مرد حسابی جا خوردم...با همون نگاه اول هفهمیدم همون جنی که توی خونه ی
خالقی دیدم.کمی عقب رهفتم و با ترس و لرز به این دور و برم نگاه کردم...
اون جن با بی خیالی دستشو زیر سرش تکیه داد و گفت  :چرا تو همه جا هستی؟!
به زور آب دهنمو قورت دادم و گفتم  :این بار به خواست خودم نیومدم.
یکی از پاهاشو از دیوار آویزون کرد و درحالی که با خونسردی توی هوا تابش می داد
گفت  :امشب اینجا یه خبرایی هست ،همه چی مشکوکه...بگو ببینم کی تو رو اورده اینجا؟
چجوری اومدی؟
 داستانش طولنیه...راستش خودمم نمی دونم.هفقط می دونم حسابی گیر اهفتادم!...جن از دیوار پایین پرید و جلوم وایساد.منم از ترس همش عقب عقب می رهفتم ،مطمئن بودم
الن می زنه دخلمو میاره که گفت  :نترس ،کاریت ندارم.هفقط می خوام کارتو تلهفی کنم.
 کدوم کار؟ من اون خانواده و دخترشونو اذیت می کردم چون دخترشون ،یکی از بچه های منو زخمیکرده بود.دعاهای تو رو که خوندن حال بچه ی منم خوب شد.حال می خوای از اینجا
ببرمت؟
 نمی دونم...هفک کنم دوستم هم اینجاست...یعنی اوردنش اینجا.می ترسم اتفاقی براش اهفتادهباشه.تو ندیدیش؟!
کمی هفکر کرد – کسی رو که ندیدم اما اتفاقی از چند تا غریبه شنیدم که یکی رو اوردن
اینجا.شاید دوست تو باشه...
 می تونی پیداش کنی؟ آره ،ولی هفکر نمی کنم اجازه بدن با خودم بیارمش! امروز اینجا مپر شده بود از جن هایغریبه...حتما همونا مواظبشن.اینکه تو رو اوردن اینجا هم یه مخدعه ست.نباید میومدی!
 اگه اونا منو اوردن اینجا پس چرا الن نمیان سراغم؟! -نمی دونم...برای منم عجیبه! تو رو کی اورد اینجا؟
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 من ندیدمش ،هفقط صداشو شنیدم...یه پسر مجوون...یکی از دوستام می گفت دیده که موهاشبوره...هفقط همینو می دونم.
 نه ...کسی رو با این مشخصات نمی شناسم...مطمئن بودم تعداد اون جن ها زیاده...هاموس قبل اینو بهم گفته بود.اون جن تنهایی نمی
تونست بره و سورن رو بیاره ،احتمال اینکه جفت شون کشته بشن زیاد بود.خودم هم که کل
جرئتش رو نداشتم برم و باهاشون رو به رو بشم.اون لحظه هفقط یه چیز به ذهنم رسید....
سریع گفتم  :تو هاموس رو می شناسی؟!
 آره خب ،همه می شناسنش! می تونی پیداش کنی و بیاریش اینجا؟! بهش بگو که حسابی گیر اهفتادم... آره ،کار سختی نیست...همین الن میرم و میارمش. تا وقتی برگردی من چی کار کنم؟ لزم نیست کاری کنی ،زیاد طول نمی کشه.همین جا بمون تا ما برگردیم.خیلی سریع پرید روی دیوار و خودشو به اون سمت دیوار رسوند.با رهفتنش دوباره سکوت
حاکم شد و حس ترس منم هم برگشت.
چند ثانیه بعد ،باد شروع به وزیدن کرد.وزش باد خیلی ناگهانی و غیر طبیعی بود.همین لحظه
حس کردم دارم صداهایی غیر از صدای باد می شنوم.صداهایی مثل پچ پچ که دقیقا همراه با
باد شروع شده بود.انگار اهفرادی با باد هم صدا شده بودن.لحظه ای بعد صداها بیشتر شدن اما
این بار دیگه هفقط صدای پچ پچ نبود.صدای پای چند نفر رو شنیدم ...مثل این بود که عده ی
زیادی دارن به من نزدیک میشن.
به وضوح می تونستم صدای خرد شدن سنگ ریزه ها زیر پاهاشون رو بشنوم.با شنیدن اون
صداها دیگه نتونستم طاقت بیارم و هفورا از اونجا دور شدم.هر قدر جلوتر می رهفتم باز هم
صدای قدم ها رو پشت سرم می شنیدم.طوری بود که حس می کردم اونا هم دارن پا به پای
من میان اما اینکه بهم نمی رسیدن عجیب بود!
اونقدر جلو رهفتم تا اینکه خودمو توی یه کوچه ی بن بست دیدم.تازه هفهمیدم که اون صداها
می خواستن منو به اون کوچه بکشونن.صداها هر لحظه نزدیک تر می شدن.بدبختی این بود
که راه هفراری هم نداشتم! یهو چشمم به پنجره ای اهفتاد که نور ضعیفی ازش خارج میشد.رهفتم
سمت اون خونه و با ترس و تردید نگاهی به داخلش انداختم.
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با دیدن اون صحنه بی درنگ وارد خونه شدم.صداها منو به طرف سورن کشیده بودن.هفوری
خودمو به سورن رسوندم و کنارش نشستم.سورن روی زمین اهفتاده بود و دماغش هم کمی
خونی بود.اصل نمی دونستم باید چه خاکی به سرم بریزم...می خواستم بلندش کنم سرشو
روی پام بذارم اما ترسیدم گردنش آسیب دیده باشه و با این حرکت وضعیتش بدتر بشه.آروم
با دست به صورتش زدم و صداش کردم تا شاید بیدار بشه.چندین بار صداش زدم اما بی هفایده
بود.
همش به خودم امیدواری می دادم که الن هاموس می رسه و ما رو از اینجا می بره.یهو
متوجه شدم که دیگه نه از باد خبری هست ،نه از اون صداها.سرمو بلند کردم و نگاهی به در
انداختم که یه آن دیدم یه نفر خیلی سریع سرشو از کنار در دزدید،انگار که داشت قایمکی ما
رو تماشا می کرد.اونقدر سریع کنار رهفت که نتونستم صورتشو ببینم...هفقط می دونستم پشت
اون دیوار قایم شده.هر لحظه استرسم بیشتر میشد.چند ثانیه بعد صدای پچ پچ و خنده های
ریزی رو شنیدم.صداها هفاصله ی زیادی باهام نداشتن.دقیقا از پشت دیوار رو به روم به
گوش می رسیدن.
دلم می خواست سورن رو با خودم بردارم و از اونجا ببرم بیرون اما زورم نمی رسید ،هر
چند این کار هفایده ای هم نداشت ،اونا هم تعدادشون بیشتر بود هم زورشون!
همچنان سعی کردم سورن رو بیدار کنم.حس می کردم یه عده دارن بهم نزدیک میشن.هر
لحظه که می گذشت حضورشون رو بیشتر حس می کردم.همزمان دمای هوا هم داشت پایین
میومد.دیگه مطمئن شده بودم که باهام هفاصله ی زیادی ندارن.حواسم به سورن بود که کامل
حس کردم یه نفر وارد اتاق شد.صدای قدم هاشو شنیدم.سرمو بلند کردم و دیدم دو نفر جلوی
در وایسادن.هر دو قدی بلند و موهای بلند و ژولیده ای داشتن.لباس هاشون سر تا پا مشکی
بود ،با دندون های نیش بلند و چشم های درشت و از حدقه بیرون زده.با دیدن اون دو نفر تا
مرز سکته رهفتم.یه بسم ال گفتم اما اونا همونجوری جلوی در وایساده بودن و به ما نگاه می
کردن.آرزوم این بود که جای سورن بودم و اون صحنه رو نمی دیدم...الن می هفهمم خدا چقد
سورنو دوس داره!
ثانیه ای نگذشته بود که دیدم اون دو نفر دارن به طرف من میان.جوری به سمت من میومدن
که انگار دارن روی زمین مسر می خورن.به خاطر بلندی لباس هاشون نمی تونستم پاهاشونو
ببینم.بلخره به من رسیدن و هر کدوم یکی از دستامو گرهفتن و از زمین بلندم کردن.دستامو
به قدری محکم گرهفتن که ذره ای هم نتونستم برای هفرار تقل کنم و زود تسلیم شدم.
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داشتیم از اتاق خارج می شدیم و با اینکه گیر اهفتاده بودم اما خیالم راحت بود که اونا نسبت به
سورن بی توجه بودن...جای شکرش باقی بود.توی اون چند ثانیه برای اون دو نفر کلی
خواهش و تمنا و التماس کردم اما بی هفایده بود.انگار طبیعت شون جوری بود که خواهش و
التماس رو در ک نمی کردن!...شاید هم اصل صدای منو نمی شنیدن چون هیچ عکس العملی
نشون نمی دادن.
کمی جلوتر از ما صدای همهمه ای به گوش می رسید.مشخص بود که یه عده ی زیادی دارن
با هم حرف می زنن.از اون هفاصله می تونستم اون مردم رو به شکل سایه هایی محو
ببینم.هیچ چراغ یا نوری معلوم نبود.طولی نکشید که خودم رو بین عده ی زیادی از اون جن
ها دیدم .بیشترشون به شکل همون دو نفر بودن.
شک نداشتم کارم تمومه...از هاموس هم که خبری نبود.دیگه کم کم از هفرط ترس داشتم غش
می کردم.قلبم هم دیگه تند نمی تپید...خیلی آهسته تر از حالت عادی میزد.صدای خنده هاشون
از دور و نزدیک شنیده میشد.بعضی وقتا هم صدای گریه میومد...نمی دونم ،شاید هم من
اشتباه می شنیدم. ...
دوباره اون دو نفری که دست منو گرهفته بودن ،شروع به راه رهفتن کردن.با حرکت اونا،
جمعیت هم از سر راه ما کنار می رهفتن.کمی جلوتر رهفتیم و ناگهان اون دو نفر وایسادم.یهو
متوجه شدم دقیقا بالی یه چاه وایسادیم.وقتی هفهمیدم قضیه چیه با تمام توانم سعی کردم خودمو
از دست اون دو نفر خلص کنم ولی هر چی بیشتر تلش می کردم اونا هم دستمو محکم تر
هفشار می دادم جوری که طاقتم تموم شد و شروع کردم به داد و بیداد و هفحش دادن.جالبه که با
سر و صدای من اونا هم ساکت شده بودن!
عده ی زیادی دور چاه حلقه زده بودن و به من نگاه می کردن.متوجه شدم که یکی شون به
اون دو نفر اشاره ای کرد و با اشاره ی اون هفرد به چاه نزدیک تر شدن و من کامل روی
دهانه ی چاه بودم و پاهام روی هوا بود.
احساس کردم دیگه تقل کردن هفایده ای نداره.از همه چیز ناامید شده بودم که دیدم اون کسی
که به این دو نفر دستور می داد گفت " :صبر کنید"...
برای یه لحظه خیالم راحت شد و زیر لب خدا رو شکر کردم که اون یارو هفورا ادامه
داد ":برید اون یکی رو هم بیارید".
با شنیدن این جمله اعصابم داغون شد...هر لحظه وضعیت بدتر میشد.حتم داشتم اون یارو از
قصد این جمله رو به زبون ما گفت تا منو عصبی کنه.
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با ناامیدی منتظر اوردن سورن بودم که دیدم جمعیت دور چاه دارن عقب عقب میرن.اون دو
نفری هم که منو گرهفته بودم کمی عقب رهفتن و از چاه هفاصله گرهفتیم.دیگه پاهام روی زمین
بودن.بعد احساس کردم که هفشار دستشون هم کم شد و اون دو نفر هم دارن از من هفاصله می
گیرن.حسابی گیج شده بودم.چرخیدم و به اطراهفم نگاه کردم.جمعیت کمی از من دور شده
بودن.نمی دونستم دلیل این دور شدنشون چیه تا اینکه متوجه حرکت آهسته ی موج سیاهی
روی زمین شدم که داشت به سمت من میومد.با دقت بهش نگاه کردم.هر چی نگاه می کردم
سر در نمی اوردم اون موج سیاه چیه!
چیزایی داشتن روی زمین می خزیدن و به من نزدیک می شدن.کمی که گذشت هفهمیدم اون
موج سیاه ،تعداد زیادی مار سیاه رنگ هستن که دارن روی زمین می خزن و به من نزدیک
میشن.اون مارها انقدر بهم نزدیک شدن که دور و برمو کامل احاطه کردن اما جالب این بود
که مارها تا یه حدی بهم نزدیک شدن و به اندازه ی یه دایره ی کوچیک هفاصله شونو باهام
حفظ کردن.مارها بین من و اون جن های عجیب ،حایل شده بودن .جن ها هم دیگه از جاشون
تکون نمی خوردن و هفقط صدای پچ پچ شون شنیده میشد.
از اطراهفم صدای قدم های محکمی به گوش می رسید.مثل این بود که یه ارتش دارن بهمون
نزدیک میشن.کم کم جمعیتی که جلوم وایساده بودن کنار رهفتن و صدای هاموس رو شنیدم که
گفت  :برید کنار تا بهراد بیاد پیش ما.
همین لحظه از بین مارها راه کوچیکی باز شد.اون راهو گرهفتم و کمی جلو رهفتم تا اینکه
بلخره هاموس رو دیدم.دوست داشتم کله شو بکنم ،اما حیف که کارم پیشش گیر بود! اهفراد
زیادی پشت سر و اطراهفش ایستاده بودن.علی رغم اینکه هوا تاریک بود و تنها منبع نور،
مهتاب بود اما چهره هاشون رو راحت می تونستم ببینم...همشون پوست های گندمی و شفاهفی
داشتن.رنگ پوستشون تا حدودی به زرد می زد.همین که به هاموس رسیدم یکی از اون جن
های عجیب و غریب که نسبت به بقیه قد بلندتری هم داشت با حالت عصبانی جلو اومد و به
زبون عربی چیزی گفت.هاموس هم در حالی که حسابی عصبی به نظر می رسید منو کمی
عقب کشید ،به زبون عربی جوابی برای اون جن هفرستاد.
دقیق نمی دونستم دارن چی به هم میگن اما شنیدم که هاموس اسم امام علی رو اورد.حالتی
که هاموس به خودش گرهفته بود منو یاد دعوای مسعود و سامان می نداخت...صحبت هاشون
زیاد طول نکشید که دیدم اون جن ها به شکل دودهای خاکستری رنگی به هوا رهفتن و ناپدید
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شدن.با محو شدن اونا تازه متوجه جمعیت زیادی شدم که پشت شون صف کشیده
بودن...احتمال دلیل رهفتن شون هم همین بود.کم کم مارها هم پراکنده شدن و از اونجا رهفتن.
دیگه طاقت نیوردم و پرسیدم  :قضیه ی مارها چی بود؟
هاموس در حالی که هنوز عصبی بود نگاهی به من انداخت و گفت  :اونا با ما بودن دیگه،
مشخص نبود؟!
 چرا...ولی برام عجیب بود.همیشه هفک می کردم مارها موجودات بدی باشن!هاموس – نه همشون. ...
 حال چی میشه؟! اینا دوباره برمی گردن؟!هاموس – هفکر نمی کنم...اشتباه شون این بود که توی این زمان اومدن سراغ تو.
 چرا؟هاموس – چون امروز یکشنبه ست.یکشنبه ها روز جن های شیعه ست.اگه جن های کاهفر
توی این روز مرتکب جنایتی علیه ما بشن ،مجازاتشون سنگین تر میشه.تازه اینا بدون
اجازه دو تا آدم رو هم دزدیدن...
یهو یاد سورن اهفتادم و گفتم  :راستی سورن چی شد؟!
هاموس – یه نفرو گذاشتم پیشش باشه ،می خواستم ببرمش خونه ی تو اما نشد.
 چرا؟هاموس – مسعود و برادر سورن و یه عده ی دیگه اونجان...خونه ی خودش هم نمیشد چون
مادرش اونجا بود.برای همین تصمیم گرهفتم هفعل جایی نبرمش وگرنه همه چیز میفته گردن
تو.
 الن حالش خوبه؟هاموس – آره.
یهو متوجه شدم کسایی که با هاموس اومده بودن همگی به من خیره شدن.حسابی معذب شده
بودم...
آروم گفتم  :دوستات یه جوری به من نگاه می کنن!
هاموس که مدام داشت دور و برش رو نگاه می کرد ،بی توجه به حرف من زیر لب گفت :
احساس می کنم یه کسی اینجاست! یه غریبه...
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بعد چند لحظه انگار متوجه حرف من شد و با زبون عربی به همراهاش چیزی گفت.خیلی
زود هفهمیدم اجازه داده که از اونجا برن.طولی نکشید که جمعیت اطراف مون پراکنده شدن و
از پیش ما رهفتن.
 شماها همیشه عربی حرف می زنید؟!هاموس – نه همیشه...می دونی ،همه ی جن ها بلستثنا عربی بلدن.در کل جن ها هر جا که
باشن زبون آدمای اطراهفشون رو خیلی زود یاد می گیرن و می تونن حرف بزنن.
 آهان ،راستی تو گفتی بدون اجازه "دو تا آدمو" دزدیدن.ولی منو نزدیدن...هاموس – پس تو چجوری اومدی اینجا؟!
 همون پسری که ازش حرف می زدی ،اونی که سورن هم دیده بودش ،اون اومد سراغم وبهم گفت می تونه منو ببره پیش سورن ،من هم قبول کردم باهاش بیام.
هاموس – تو صورتشو دیدی؟!
 نه ولی حس می کنم اون بود.هاموس – احساس می کنم نلیتش خیر نبوده.
 منم همینطور...ولی نمی دونم هدهفش چیه!هاموس – منم نمی دونم...ولی بزودی گیرش میارم.ببین بهراد ،الن ما به هیچ وجه نمی
تونیم سورن رو ببریم خونه ی خودش چون پدر و مادرش اونجان.خونه ی تو و مسعود هم
که اصل نمیشه چون هفکر می کنن شماها سرش بل اوردین.من ،تو رو می برم خونه ی
خودت ،یه نفر هم مامور می کنم سورن رو ببره بذاره توی یه بیمارستان.اینجوری حداقل
چیزی گردن تو نمیفته.این برادر سورن بدجوری دنبال بهونه ست که از تو و مسعود انتقام
بگیره!
 آخه واسه چی؟هاموس – چون همین چند دقیقه ی پیش دوباره با مسعود دعواش شد و...دیگه خودت حدس
بزن چه اتفاقی اهفتاد.
 مسعود زدش؟هاموس – آره...هیچ تعجبی هم نداره.به هر حال ممکنه سامان بعدا هم بخواد تلهفی
کنه.هواشو داشته باش.
 باشه ،حواسم بهش هست.هفقط به نظرت اگه سورن رو ببری بیمارستان بد نمیشه؟ مثل پایپلیس بیاد وسط؟
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هاموس – سورن که چیزی از امشب یادش نمیاد...یعنی چیزی ندیده که بخواد یادش بیاد.مگه
اینکه بخواد از تو شکایت کنه که در این صورت دیگه کاری از دست من برنمیاد.
 واقعا ممنونم از حمایتت!هاموس – خواهش می کنم.
چند لحظه بعد به خونه ای که سورن توش بود رسیدیم.یه نفر دیگه همراه سورن توی خونه
بود.این یکی مثل هاموس پوست سفیدی داشت با موهای مشکی.تا ما رو دید جلو اومد و با
هاموس مشغول حرف زدن شد...داشتن در مورد بردن من و سورن حرف می زدن اما اون
لحظه چیز دیگه ای توجه منو جلب کرد.حس کردم صدایی از بیرون خونه شنیدم.کسی
داشت اون بیرون راه می رهفت.ناخودآگاه به سمت در رهفتم تا نگاهی به بیرون بندازم.
هاموس پرسید  :کجا میری؟
 انگار یه چیزی شنیدم...از خونه بیرون اومدم و جلوی در وایسادم.چراغ کوچیکی که توی خونه بود کوچه رو به
مقدار کمی روشن کرده بود.هاموس هم اومد و کنار من وایساد که یهو چشممون به پسری که
اون سمت کوچه رو به روی ما ایستاده بود اهفتاد.یه پسر مجوون با موهای بور و پوست سفید
که چشم های مشکی درشتی هم داشت.اون پسر نگران به نظر می رسید...با همون حالت
نگاه کوتاهی به ما انداخت و خیلی سریع نگرانی ای که توی صورتش بود جای خودش رو به
لبخند شیطنت آمیزی داد.بعد اون پسر چیزی رو روی زمین انداخت و با عجله شروع به
دویدن کرد .مشخص بود که داره از ما هفرار می کنه.هاموس بدون اینکه چیزی بگه  ،با
سرعت دنبالش دوید.دلم می خواست دنبالشون برم اما می دونستم که هیچ وقت بهشون نمی
رسم.
هفورا جلو رهفتم تا ببینم اون پسر چی رو زمین انداخته که دیدم اون چیز چاقوی خودمه! انگار
منو مسخره کرده بود! حال که همه چیز تموم شده بود و دیگه نیازی به چاقو نداشتم اونو برام
اورده بود.
چاقو رو برداشتم و برگشتم توی خونه.هر چی هفکر می کردم نمی هفهمیدم این پسره کجای
داستان ! اصل تکلیفش با خودش هم معلوم نیست.اگه دشمن پس چرا برگشت؟ اگه نیست چرا
هفرار می کنه؟! ولی حتما یه گیری داره. ...
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اون کسی که توی خونه پیش سورن بود جلو اومد و گفت  :من اول دوستتو می برم ،بعد میام
دنبال خودت.
من که به شدت از تنها موندن توی اون مکان می ترسیدم گفتم  :یعنی من اینجا تنها بمونم؟
 پس اول خودتتو می برم ،بعد دوستت. نه نه نه ،اصل! اگه سورن اینجا تنها بمونه و اتفاقی براش بیفته ،عذاب وجدان منو بیچارهمی کنه.
 بلخره من چی کار کنم؟! همون اولی خوبه.شما سورن رو ببر بعد بیا دنبال من. باشه ،هفقط تو همین جا بمون.از اینکه قرار بود اونجا تنها بمونم حس بدی داشتم.همش هم حس می کردم یکی اون بیرون
داره قدم می زنه .تصمیم گرهفتم قبل از اینکه دوست هاموس سورن رو ببره و تنها بشم،
نگاهی به بیرون بندازم تا مطمئن بشم کسی اونجا نیست.دم در وایسادم و توی کوچه رو نگاه
کردم.کسی رو ندیدم.دوباره برگشتم و به اتاق نگاهی انداختم که دیدم کسی غیر از من اونجا
نیست.
آرزو می کردم زودتر برگرده و منو از این ناکجاآباد ببره.مدام به بیرون نگاه می کردم و
امیدوار بود که لاقل هاموس برگرده.سکوت بدجوری اعصابمو به هم ریخته بود.هیچ کاری
هم از دستم برنمیومد.با اینکه سکوت حسابی رو اعصابم بود اما باز هم خدا رو شکر می
کردم که صدای عجیب غریبی نمی شنوم وگرنه با اون مجو حتما روانی میشدم.
برای یه لحظه حس عجیبی بهم دست داد.احساس می کردم هفضای اتاق سنگین شده و یکی
پشت سرمه که یهو تماس دست داغی رو روی شونه م حس کردم.هفورا به عقب چرخیدم و کم
مونده بود داد بزنم که دیدم رهفیق هاموسه.با دیدنش خیالم راحت شد و خدا رو شکر کردم که
ضایه بازی درنیوردم.
 به همین زودی سورن رو بردی؟! البته یه کم طول کشید ،تو حاضری؟ آره.میگم لزم نیست منتظر هاموس بمونیم؟! نه  ،اون خودش میاد. -باشه ،پس بریم...
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به شوخی گفتم  :حال پرواز می کنیم؟
 یه همچین چیزی...می خوای قبلش چشماتو ببندی؟ برای چی؟ البته زیاد هفرقی نداره ،ولی گاهی اوقات تغییر ناگهانی مکان اهفراد رو شوکه می کنه. ام...خب باشه ،ترجیح میدم ببندم.برای اینکه با صحنه ی ناخوشایندی رو به رو نشم چشمامو بستم و منتظر شدم.یک ثانیه بعد
صدای جر و بحث مسعود و سامان رو شنیدم.زود چشمامو باز کردم و دیدم توی اتاق خواب
خونه ی خودمم و از اون جن هم خبری نیست! از اینکه در عرض یک ثانیه به اونجا منتقل
شده بودم حسابی جا خوردم...خوب شد که چشمامو بستم!
رهفتم پشت در تا ببینم وضعیت چجوریاست.مسعود و سامان همچنان داشتن با هم جر و بحث
می کردن...اون وسط صدای بابام رو هم شنیدم...این دیگه ته بدشانسی بود! اصل دوست
نداشتم با بابام رو به رو بشم ،مخصوصا توی همچین وضعی.
مونده بودم جلوشون آهفتابی بشم یا نه...کمی که هفکر کردم به این نتیجه رسیدم خودمو نشون
بدم بهتره.اگه نمی رهفتم هفکر می کردم من سورن رو زدم و هفرستادمش بیمارستان و حال هم
قایم شدم.
خوبی خونه ی من اینه که به خاطر قرار گرهفتن تمام اتاق ها توی یک خط ،همه ی قسمت
های خونه به حیاط راه دارن.برای همین از اون یکی در اتاق وارد حیاط شدم که هفک کنن
من از بیرون اومدم.
خودمو به در پذیرایی رسوندم و چند تا ضربه به در زدم.همین که وارد پذیرایی شدم همه
سکوت کردن و به من خیره شدن.منم نه سلمی نه علیکی...می خواستم وانمود کنم از دیدن
اونا توی خونه م متعجب ام.
مسعود با عصبانیت پرسید  :تو کدوم گوری بودی؟
 کلهفه بودم ،رهفتم بیرون یه هوایی به کله م بزنه.اگه می دونستم قراره اینجوری بهم شبیخونبزنید نمی رهفتم!
سامان با عصبانیت و داد و بیداد گفت  :برو بابا ،زدی برادر منو نفله کردی اونوقت میگی
رهفتی هواخوری!
مسعود با بی حوصلگی آروم مهلش داد و گفت  :صداتو بیار پایین ،چرا حرف مفت می زنی؟
متوجه شدم یه طرف صورت سامان سرخ .کلی کیف کردم ،نزدیک بود بزنم زیر خنده.
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سامان با همون لحن گفت  :خودت حرف مفت نزن  )...و چند تا هفحش ناجور که اصل نمی
تونم به زبون بیارم!(
دیدم مسعود خون جلوی چشماشو گرهفته و الن که بزنه سامان رو لت و پار کنه.رهفتم تا
جلوشو بگیرم.تا میومدم آرومش کنم سامان دهنشو باز می کرد و چرت و پرت می گفت،
بدتر مسعودو عصبانی می کرد.بابام هم که عین ماست وایساده بود اصل سعی نمی کرد
جلوی دهن اونو بگیره ،هفقط نزدیکش وایساده بود و ارشادش می کرد!
وقتی دیدم نمیشه جلوی هیچ کدومشونو گرهفت رو به سامان گفتم  :آقا اصن تو رو کی اینجا
راه داده؟ بیا برو بیرون اعصاب ما رو خرد نکن!
سامان با عصبانیت اومد جلو گفت  :تو دیگه خفه شو مرتیکه ی جادوگر...
بعد یه دونه محکم خوابوند زیر گوشم.دیگه کنترل مو از دست دادم و جوری مهلش دادم که
نقش زمین شد.نشستم روی سینه ش و چپ و راست می زدم توی صورتش اما متاسفانه اون
حالت خوشایند چند ثانیه بیشتر مدووم نیورد و مسعود منو از روش بلند کرد.به بابام هم گفت :
تو اونو بنداز بیرون.
مسعود منو برد توی هال و گفت  :آروم باش بابا تو چرا یهو قاطی کردی؟
 چیه؟ هفقط تو حق داری دیگرانو بزنی؟مسعود – من می زنم ولی نه اینجوری غیر اصولی! می دونی اگه خون از دماغش بیاد باید
کلی دیه ی این عتیقه رو بدی؟!
نشستم و گفتم  :آره بابا...درسشو خوندم.
مسعود هم نشست جلوم و گفت  :کجا بودی تو؟ هفک کردم بی بهراد شدم سر مجوونی.
 گفتم که...رهفته بودم بیرون یکم بچرخم.مسعود – آره آره...حتما هم که داری راست میگی!
 مسعود؟مسعود – چیه؟
 باید بریم بیمارستان های اطراهفو بگردیم ،سورن اونجاست.مسعود – اینا به همه ی بیمارستانا زنگ زدن ،اونجا نبود.
 اون موقع نبود ،ولی الن هست.مسعود – یعنی چی! چی داری میگی تو؟ بهراد ،نکنه خودت زدی ناکارش کردی؟
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 نه بابا ،مگه من دیوونه م؟! هفقط یه چیزایی هست که نمی تونم بگم.حال میای بریم یا تنهابرم؟
مسعود – باشه بابا ،میام.مگه چاره ی دیگه ای هم دارم!...
غرق خواب بودم که یهو با تکون های شدیدی از خواب پریدم.چشمامو باز کردم دیدم سورن
یقه ی منو چسبیده و میگه " بهراد ،پاشو خواب موندیم...ساعت نه ".
بمیرم براش! هنو خبر نداشت که اخراج شدیم.نخواستم هفعل قضیه رو بهش بگم و شوکه ش
کنم برای همین گفتم  :دیگه الن که دیره ،هفردا میریم برای معظمی همه چی رو توضیح
میدیم.
سورن – پاشو ،الن بریم بهتره.اونجوری میشه دو روز غیبت...پدرمونو در میاره!
 ول کن بابا ،تو هم حوصله داری؟! با این حالت کجا می خوای بری؟! بگیر بخواب حالشوببر.
سورن – مگه حالم چشه؟ نزاییدم که!...باشه ،اصن خودم میرم.
بلند شد بره که من دستشو گرهفتم و گفتم  :بشین بابا ،دیروز جفتمونو اخراج کرد...حال هی
من می خوام بهش شو ک وارد نکنم نمی ذاره!
سورن نشست و چند ثانیه مات و مبهوت موند.بعد بدون اینکه چیزی بگه بلند شد و از اتاق
بیرون رهفت.منم دوباره دراز کشیدم تا به خوابم ادامه بدم.هفت هشت دقیقه گذشت اما دیگه
خوابم پریده بود...توی رختخواب موندن هفایده ای نداشت.بی خیال خواب شدم و اومدم توی
پذیرایی ،روی مبل جلوی تلویزیون نشستم.
سورن توی آشپزخونه  ،سرگرم کاری بود.چون پشتش به من بود نمی تونستم ببینم داره چی
کار می کنه.همچنان روی مبل لم داده بودم که سورن اومد و پیشم نشست و هفورا گفت  :اصل
به در ک!
دیدم یه کاسه گرهفته دستش و داره یه مایع رنگی ای رو مهم می زنه.هفورا هفهمیدم اون چیزی
که توی کاسه ست رنگ موئه...
 چی به در ک؟!سورن – همین که اخراجمون کرد.چند روز بود می خواستم موهامو رنگ کنم از ترس این
یارو نمی تونستم.
 چقد خوب با این قضیه کنار اومدی!سورن – پس چی...کار که قحط نیست.
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 آره ،مخصوصا واسه من و تو همینجوری ریخته...سورن – حال ببین ،سر دو روز من یه کار بهتر گیر میارم.
 خدا کنه...من که از خدامه...سورن؟سورن – چیه؟
 یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟سورن – درباره ی موهامه؟
 نه.سورن – نه ،ناراحت نمیشم.
 داداشت خیلی عوضیه.سورن – چرا؟
 دیشب به خاطر نبودن تو داشت کله ی من و مسعودو می مکند ،بعد که ما توی بیمارستانپیدات کردیم و بهش خبر دادیم اصل نیومد ببینه حالت چطوره.هفقط گفت "باشه" و گوشی رو
قطع کرد.
سورن – اگه میومد بیمارستان باید تعجب می کردی...سامان کل اخلقش اینجوریه ،منتظر
یه مشکلی پیش بیاد و مجو سازی کنه.نباید بهش اهمیت بدی...
 منم نمی خواستم بهش اهمیت بدم ولی یهو از کوره در رهفتم...سورن – مگه چی کار کردی؟
 هیچی دیگه...سامان شروع کرد به هفحش دادن و دری وری گفتن ،منم از کوره رهفتم وزدمش.
سورن خندید و گفت  :اونوقت مسعود هم اونجا بود؟
 آره...سورن – عجبیه!
 ناراحت که نشدی؟...سورن – نه بابا...تا اون باشه دیگه حرف مفت نزنه ...راستی گفتی امروز برام میگی دیروز
چه اتفاقی اهفتاد...زودباش بگو ببینم.
 تو هیچی یادت نیست؟سورن – نه.
 -خوش به حالت...باشه میگم.
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سورن – قبل اینکه بگی بذار من برم این رنگو به سرم بزنم و بیام...
 باشه برو...دو دل بودم قضیه رو واسه سورن بگم یا نه.یه کم که با خودم هفکر کردم به این نتیجه رسیدم
که بهتره براش بگم...به هر حال به خاطر من این همه بل سرش اومده.حقش بود که بدونه.
حوالی ساعت شش بعد از ظهر از خونه ی سورن بیرون اومدم و راهی خونه ی خودم
شدم.وقتی رسیدم کسی تو کوچه نبود.خوشبختانه اون دختره رو هم ندیدم.کلید انداختم و در
خونه رو باز کردم.وارد حیاط شدم و داشتم درو می بستم که یه نفر از پشت در مانع شد.درو
باز کردم دیدم هاموس ....این دهفعه دیگه مطمئن بودم خودشه چون خیلی ناگهانی ظاهر شد.یه
کیسه ی پارچه ای کوچیک هم توی دستش بود.اومد تو و گفت  :چه عجب این دهفعه نترسیدی!
 سلم...دارم عادت می کنم.هاموس – خوبه...خوشحال شدم.
در حالی که داشتیم وارد پذیرایی می شدیم پرسیدم  :چی شد؟ پسره رو گرهفتی؟!
هاموس – اومده بودم همینو بگم.
نشست و ادامه داد  :نه ،از دستم هفرار کرد.احتمال هفهمیده بود اگه بگیرمش امونش نمیدم.
 یعنی می خواستی بکشیش؟!هاموس – نه ! معلومه که نه...چه اهفکار پلیدی داری! هفقط می خواستم ازش حرف بکشم.
 چه می دونم...یه جوری گفتی!...چقدر دنبالش بودی؟هاموس – چند تا شهر...تا اینکه به ملیر رسیدیم و یهو غیبش زد.
 به نظرت امکانش نیست این پسره با همون دیشبی ها باشه؟!هاموس – نه اصل ،از این بابت مطمئنم.ولی با هر کی هست باز هم پیداش میشه...من تا اون
موقع صبر می کنم.
 راستی یادم رهفت ازت بپرسم...ما دیشب کجا بودیم؟!هاموس – مسرگز.
 کجا؟!!هاموس – یه شهر توی سیستان و بلوچستان.
 -چقدر دور! حال چرا اونجا؟!
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هاموس – خب ،اون جن ها اونجا زندگی می کنن.توی اون منطقه جن های موذی زیاد
هست.هیچ کس از اهالی اون منطقه جرئت نمی کنه پاشو توی اون روستا بذاره.هفک کنم توی
این چند سال اخیر شما دو تا اولین آدمایی بودین که از اونجا ،جون سالم به در بردین.
 یعنی هر کی وارد اون محل بشه می مکشنش؟!هاموس – آره به احتمال زیاد...بعضی ها هم از ترس قبض روح میشن.
 پس ما خیلی شانس اوردیم...خدا رو شکر!هاموس – هفردا قراره دادگاهی برگزار بشه...در مورد مشکل تو.
 منم باید بیام؟!هاموس – نه ،این قضیه مستقیما بین ما و اوناست.ما تو رو انتخاب کردیم و اونا با این
قضیه مشکل دارن.
 پس من متهم ردیف آخرم...خوبه ،جای شکرش باقیه.هاموس – تو متهم نیستی ،شاکی ای.
 حتما تو هم وکیلمی...هاموس – دقیقا...بهراد ،یادته بهت گفتم اگه این کارو ول کنی به ضررته؟
 آره یادمه.همین چند روز پیش بود.هاموس – می دونی ،توی این چن وقتی که به مردم کمک می کردی ما هواتو داشتیم.می
دیدیم که باهاشون خوب تا می کنی ،ازشون پول زیادی نمی گیری...در کل حسن نیتتو نشون
دادی.خیلی از مردم اینجوری نیستن...مثل همین دوستت مجید.چند برابر تو از مراجع هاش
پول می گیره.به خاطر همین حسن نیت ات من و دوستام تصمیم گرهفتیم بهت یه هدیه بدیم.
 جدی؟ خیلی عالیه! واقعا ممنون...حال چی هست این هدیه؟هاموس در اون کیسه ی پارچه ای رو باز کرد و گفت  :دستاتو بیار جلو.
دستامو جلوش گرهفتم ،اون هم کیسه رو روی دستم وارونه کرد و کلی پوست پیاز ریخت کف
دستم.با دیدن پوست پیازها کلی جا خوردم و گفتم  :مرسی...ببخشید اینو میگم ولی اینا به
دردی هم می خورن؟!!
هاموس هفورا دستاشو جلو اورد و گفت  :اگه هفکر می کنی به دردت نمی خورن پسشون بده!
 نه نه...پشیمون شدم.هاموس – پس به دردت می خورن!...اینا رو بذار زیر هفرش ،تا هفردا صبح هم بهشون دست
نزن.
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 بعدش چی میشه؟!هاموس – کاری رو که گفتم بکن ،بعدش رو هم خودت می بینی.
 باشه...در هر صورت ممنون.از دوستات هم تشکر کن.هاموس – حتما...
از جاش بلند شد و گفت  :من دیگه باید برم.
 ممنون که اومدی...هاموس – سعی کن همیشه یه چاقویی چیزی همراهت باشه که اگه اون پسره رو دیدی گیرش
بندازی.
 باشه...سعی می کنم حواسمو جمع کنم.همین لحظه صدای زنگ تلفن بلند شد.چون می خواستم تا دم در با هاموس برم اهمیتی ندادم
که گفت  :جواب بده ،مسعود پشت خطه.من خودم میرم،خداهفظ.
 خداهفظ...سریع پوست پیازها رو زیر هفرش گذاشتم و تلفن رو جواب دادم.
 الو؟مسعود – الو ،سلم...چطوری؟
 بد نیستم.تو خوبی؟مسعود – آره...کسی پیش ته؟!
 نه ،چطور؟مسعود – همینجوری...یه لحظه هفکر کردم کسی اونجاست.محمد ازم خواسته برای هفردا
باهاشون برم روستا...ویلی دوستش.
 خب به سلمتی.مسعود  -من هم گفتم اگه بهراد نیاد منم نمیام.
 نه قربونت ،من هفردا باید برم سر کار...وسط هفته هم هست ،هیچ رقمه نمی تونم بپیچونم.مسعود – چرند نگو ،تو که اخراج شدی!
 تو از کجا می دونی؟!!مسعود – الن زنگ زدم سورن بهم گفت.
 -آره خب اخراج شدم...ولی می خوام برم دنبال کار بگردم.
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مسعود – بهراد ،چرت و پرت نگو حوصله ندارم.قبول کن دیگه...من اونجا تنهایی حوصله م
سر میره.از یه طرف محمد هم سفارش کرده حتما برم.
 عجب گیری کردم ها! باشه...روش هفکر می کنم.مسعود – پس من هفردا میام دنبالت.
 گفتم روش هفکر می کنم!مسعود – خداهفظ.
من نمی دونم این عمو محمد بیکاره که هر روز واسه ما از این بساط ها می چینه! اون
دوستش چقد خره که یکسره کلید ویلشو میده به اینا!
با اینکه حوصله ی هفامیلو نداشتم ولی تصمیم گرهفتم این یه بار هم به خاطر مسعود برم...اما
دهفعه ی بعد دیگه از این خبرا نیست!
برای اینکه وقت بگذره بلند شدم و یه کم خونه رو مرتب کردم.بعد هم رهفتم توی آشپزخونه و
یه چیزی واسه شام ردیف کردم...هفقط دوست داشتم شب بشه و زودتر بگیرم بخوابم.
ساعت ده و نیم بود که احساس کردم خوابم میاد...مثل همیشه رختخوابم رو توی پذیرایی
انداختم و دراز کشیدم.کاش از مسعود پرسیده بودم کی میاد دنبالم...می خواستم بهش زنگ
بزنم و ازش بپرسم که بی خیال شدم.به هر حال هر وقت بخواد بیاد زنگ می زنه دیگه! چند
دقیقه بیشتر طول نکشید که خوابم برد.
صبح با صدای اعصاب خرد کن گنجشک ها از خواب بیدار شدم...انگار کل گنجشک های
قائمشهر ریخته بودن تو حیاط خونه ی من! نشستم و به ساعت دیواری نگاهی
انداختم...ساعت ده بود.بلند شدم تا برم دستشویی که یاد پوست پیازها اهفتادم.با بی حوصلگی
رهفتم و اون قسمت هفرش رو کنار زدم.
از چیزی که میدیدم حسابی هیجان زده شده بودم...هفک کنم یکی از قشنگ ترین صحنه های
زندگیمو می دیدم! دیگه از پوست پیازها خبری نبود و به جاش چند تا سکه ی طل زیر هفرش
گذاشته بودن.سکه ها رو برداشتم و درحالی که نیشم تا بناگوش باز بود ،بلهفاصله شروع
کردم به شمردن شون.توی اون چند ثانیه هزار تا نقشه براشون کشیدم.
مطمئنم این بهترین هدیه ای بود که توی عمرم گرهفتم.
ساعت نزدیک هفت بعد از ظهر بود که مسعود اومد دنبالم.یه کم طول کشید تا حاضر
شم...مسعود هم دم در منتظرم موند و داخل نیومد.
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بعد چند دقیقه آماده شدم و از خونه بیرون اومدم.همین که سوار ماشین شدم گفتم  :همچین به
من گفتی نرو سر کار ،هفکر کردم ساعت شش صبح میای دنبالم!
مسعود – می خواستم صبح بیام ولی یه کاری پیش اومد ،نتونستم.اتفاقا اونا هم از صبح
منتظرمونن.
 خب به من یه زنگ می زدی حداقل برم چند جا دنبال کار...مسعود – بهراد مغر نزن ،حوصله ندارم.اصن تو چرا به من زنگ نزدی؟
 بی خیال...همینجور ادامه بدیم من یه چیزی هم بدهکار میشم!با اینکه یه روز رو برای پیدا کردن کار از دست داده بودم اما زیاد هم برام اهمیتی
نداشت.هنوز تو کف اون سکه ها بودم...هفقط می خواستم زودتر آبشون کنم تا یه پولی دستمو
بگیره.
 مسعود ،الن طل گرمی چنده؟!مسعود – چطو؟! می خوای بزنی تو کار طل؟
 نه...مسعود – می خوای زن بگیری؟
 نه بابا ،چه ربطی داره!مسعود – پس مرض داری می پرسی؟
 اصن هفراموشش کن!مسعود – امروز حالت خوب نیست ها!
 اتفاقا امروز عالی ام.مسعود – وال اینجور که به نظر نمی رسه!...
 راستی این مهمونی به چه مناسبته؟مسعود – اونجور که من هفهمیدم قراره شب خانواده ی نامزد کیوان هم بیان و قرار عقد و
عروسی رو بذارن.
 جدی؟ من هفکر کردم قبل مشخص کردن...بابا و مامان من نیستن؟مسعود – هفکر نمی کنم.البته دعوت بودن ولی مثه اینکه بابات کار داشت ،گفت نمی تونه بیاد.
بیست دقیقه ای گذشت و بلخره رسیدیم.در حیاط باز بود ،ما هم بدون اینکه زنگ بزنیم وارد
شدیم.
 -ماشینو نمیاری داخل؟
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مسعود – نه دیگه ،ما که دو سه ساعت بیشتر اینجا نیستیم...بذار بیرون باشه.
 هر جور میلته.کیوان توی حیاط ،روی تاب نشسته بود و حسابی هم تو هفکر بود.وقتی ما رو دید از جاش بلند
شد و جلو اومد.نه من به اون سلم کردم ،نه اون به من...هفقط به مسعود سلم کرد و گفت :
ظهر منتظرت بودیم ،هفکر کردیم نمیای!
مسعود – خب...حال که اومدم.
من واقعا کشته مرده ی این صراحت کلم مسعودم! با این حرف کیوان هم دیگه چیزی
نگفت.توی اون چند ثانیه ای که کیوان کنارمون بود بوی گند ادکلنش داشت منو خفه می
کرد.عین عقده ای ها کلی ادکلن زده بود.بوش هم شیرین بود  ،قشنگ می رهفت رو اعصاب
آدم.وقتی وارد خونه شدیم گورشو از کنار ما گم کرد تونستم یه نفس راحتی بکشم. ...
با همه سلم و علیک کردیم و نشستیم...مثل همیشه من کنار مسعود بودم.هنوز یه لحظه هم
از نشستن مون نگذشته بود که زن عمو گفت  :ماشاال کیوان روز به روز پر جذبه تر و
مردونه تر میشه.
این حرهفش برای من بیشتر شبیه به شوخی بود.سعی کردم نخندم ولی مسعود بی رودربایستی
خندید و گفت  :آدم چه حرهفایی که نمی شنوه...
با این حرف مسعود ،نامزد کیوان هم نیشخندی زد.احساس می کردم اون هم مثل من داره
جلوی خنده شو می گیره.
عمه مریم – مسعود جان یه امشبو به کیوان من پیله نکن.
مسعود – ای بابا...این چه حرهفیه؟ من خیلی وقته با کیوان شما کاری ندارم.
با توجه به اخلق مزخرف کیوان ،توقع داشتم یه جوابی به مسعود بده اما مشخص بود خیلی
خوشحاله و حوصله ی کل کل نداره.
همین لحظه بابای کیوان گفت  :خب ،بهتره بریم سراغ مشخص کردن تاریخ عقد و عروسی.
آقای صفایی – بله ،منم مواهفقم.
دوست نداشتم توی این بحث ها شرکت کنم و آروم به مسعود گفتم  :اشکالی نداره من برم
توی حیاط سیگار بکشم؟
مسعود – نه برو...
از جام بلند شدم تا برم توی حیاط که زن عمو گفت  :کجا بهراد جان؟ چند دقیقه دیگه می
خوایم شام بخوریم.
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 میرم توی حیاط یه هوایی بخورم...رهفتم توی حیاط و روی اون تاب دو نفره نشستم.هوا سرد بود اما من ترجیح می دادم توی
اون هوای سرد بمونم تا اینکه شاهد گذاشتن تاریخ برای بدبختی یه نفر باشم.واقعا خا ک بر
سر اون پدر و مادر که اجازه میدن دخترشون ،زن کیوان بشه.یه جورایی دوست داشتم
دختره رو منصرف کنم اما باز هم حس می کردم بی هفایده ست...وقتی خودش راضی دیگه
این کارا معنی نمیده.
یه سیگار روشن کردم و هفورا هفکرم رهفت سمت سکه ها.دلم می خواست یه ماشین بگیرم ولی
مطمئن نبودم پول یه ماشینو واسم دربیاره.اول باید می هفروختمشون...تازه به مسعود هم
بدهکار بودم...از بس به روی خودش نیورده که منم هفراموش کردم.
ده دقیقه ای میشد که اونجا نشسته بودم و سیگار می کشیدم.چند لحظه بعد دیدم در ساختمون
باز شد و نامزد کیوان اومد بیرون.یه کم دور و برش رو نگاه کرد و تا چشمش به من اهفتاد
اومد طرهفم.هنوز نیومده من معذب شده بودم.حدس زدم می خواد برای شام صدام کنه...جلو
اومد و در حالی که لبخند می زد گفت  :ببخشید ،می تونم بشینم؟
 بله ،حتما...بفرمائید.خوشبختانه تاب به اندازه ای بزرگ بود که بین مون قدری هفاصله باشه.البته اون بنده ی خدا
هم خیلی جمع و جور نشسته بود...
 راستی چی شد؟شیدا – چی؟!!
 تاریخ عقد و عروسی...مشخص شد؟شیدا – آهان...نه ،گفتن بعد از شام.
هر دو سکوت کردیم.با اینکه هوا سرد بود ،کم کم داشت حسابی گرمم میشد.مطمئن بودم یه
کاری داره که پا نمیشه بره.
پاکت سیگارمو دست گرهفتم و یه نخ از توش بیرون اوردم.
 ناراحت نمیشین اگه من سیگار بکشم؟...شیدا – نه ،راحت باشین...
 شما سردتون نشه اینجا؟! آخه هوا خیلی سرد شده...شیدا – نه  ،خوبه...
دیگه داشتم برای هفراری دادنش از هر ترهفندی استفاده می کردم اما بی هفایده بود.
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شیدا – یه سوال ازتون بپرسم؟
 بله ،بفرمایید...شیدا – شما چرا همیشه لباس های تیره می پوشید؟!
 ام...وال...چی بگم ،من رنگ های روشن رو امتحان کردم ،بهم نمیاد.مخصوصا قرمز ونارنجی. ...قیاهفه م با لباس های اون رنگی خیلی مسخره میشه.
شیدا – حدس می زدم دلیل خاصی داشته باشه...ولی به نظرم رنگ های روشن رو هم
امتحان کنید.با لباس های تیره ،غمگین به نظر می رسید.آدم همش هفکر می کنه از یه چیزی
ناراحتین.
 جدی؟شیدا – بله...البته این نوع لباس پوشیدنتون برای من جالبه.من همش هفکر می کنم شما آدم
مرموزی هستین )...خندید و ادامه داد(...من آدمای تیره و مرموز رو دوست دارم ،اینکه سر
از کارشون دربیارم برام جالبه.
 چه جالب...شیدا – راستشو بخواین من اومدم اینجا یه چیز مهمی رو بهتون بگم...
 بفرمایید...در خدمتم.در حالی که دستاشو به هم می مالید ،با لحنی خجالت زده گفت  :نمی دونم چجوری
بگم...خیلی هم دنبال یه هفرصت بودم شما رو ببینم...حال الن که باید بگم نمی تونم!
به شوخی گفتم :می خواید من رومو کنم اونور؟
خندید و گفت  :نه...الن میگم. ...حتما می دونید که امشب پدر و مادرم اومدن اینجا تا قرار
عقد و عروسی رو بذارن...ولی یه مشکلی هست.
 چی؟شیدا – من دیگه نمی تونم با کیوان ادامه بدم ،امشب می خوام اینو به همه بگم.
 آخه چرا؟ کیوان اونقدرها هم بد نیست...هر از گاهی من و مسعود باهاش شوخی می کنیمولی...
شیدا – بله می دونم ،پسر بدی نیست.اما یه اخلق های بدی داره که من نمی تونم باهاشون
کنار بیام.اوایل که با هم آشنا شده بودیم اصل از این اخلق هاش خبر نداشتم و خدا رو هم
شکر می کنم که نامزدی مون تا الن رسمی نشده ،وگرنه سر یک ماه کارمون به طلق می
کشید!
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 بله  ،قبول دارم...این تک هفرزند بودن کیوان باعث شده بیش از حد بی ادب بار بیاد ولیخب محاسنی هم داره.
شیدا – قطعا حسن هایی هم داره اما من هفکر می کنم اخلق های بدش بیشترن! حال من
کاری ندارم که تو روی پدر و مادرش وایمیسه و همش حرهفای زشت می زنه...یه سری از
اخلق هاش که مستقیما به من مربوط میشن رو به هیچ وجه نمی تونم تحمل کنم.مثل توی این
چند وقت که با هم رهفت و آمد داشتیم ،من اگه با پسر عمو و پسر داییم یا هر کدوم از پسرای
هفامیل سلم و علیک معمولی می کردم بهم مخرده می گرهفت و باهام اوقات تلخی می کرد.من
اصل نمی تونم با این جور آدما که سر هر موضوع الکی غیرتی میشن کنار بیام! آخه من
چطور می تونم با مردی زندگی کنم که مدام باید مواظب باشم توی جمع حرف بی ربطی
نزنه و باعث خجالتم بشه؟
 بله...من کامل بهتون حق میدم.به هر حال این زندگی شماست و هر تصمیمی هم که براشبگیرید محترمه.
شیدا – من توی این یه هفته همش دنبال هفرصت بودم تا شما رو ببینم و یه موضوع مهم رو
بهتون بگم...می دونید...
حرهفشو قطع کرد.بهش نگاهی انداختم...سرش پایین بود و از خجالت سرخ شده بود.مونده
بودم چی می خواد بگه که این همه خجالت می کشه! یهو یه جرقه تو ذهنم زده شد...با خودم
گفتم نکنه باز هم قضیه ی میترا تکرار بشه! اصل دوست نداشتم همچین اتفاقی بیفته...چون
این دهفعه حتما به دست یه نفر کشته میشم!
دیگه نمی تونستم لب به سیگار بزنم...سیگاره کوهفتم شد.هفقط منتظر بودم زودتر حرهفشو بزنه
و بره.
شیدا – من احساس می کنم شما بهترین کسی هستید که می تونم این موضوع رو باهاش
درمیون بذارم...یک هفته ست که در به در دنبال یه هفرصتم تا شما رو ببینم و اینو بهتون
بگم.مدتی میشه که من ...به آقا مسعود علقه مند شدم...
به اینجای حرهفش که رسید دیگه ادامه نداد.تا این جمله شنیدم نفس راحتی کشیدم و بی اختیار
لبخندی زدم.البته خیلی خودمو کنترل کردم که به اهفکار چند ثانیه قبل خودم نخندم!
 صرهفا به خاطر مسعود می خواید با کیوان به هم بزنید یا...؟شیدا – نه نه ،به هیچ وجه...تمام دلیلش این نیست.من همچنان سر حرهفم هستم،نمی تونم
اخلق های کیوان رو تحمل کنم ولی خب با وجود آقا مسعود نمی تونم به کس دیگه ای هم
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هفکر کنم.توی این چند وقت هر چی سعی کردم مثل کیوان ایشونو "دایی" صدا کنم
نتونستم...چجوری بگم...نمی تونم اون حس خاص رو نسبت بهشون سرکوب کنم.
 بله ،متوجهم...حال چه کاری از دست من برمیاد؟شیدا – من شک ندارم که شما و ایشون خیلی صمیمی هستین...برای همین بهتر دیدم این
موضوع رو به شما بگم تا شما هم یه جورایی....
 به مسعود بگم.شیدا – بله ،دقیقا.هفقط تو رو خدا یه جوری نگید که هفکر بدی در مورد من بکنن.
 این چه حرهفیه...مسعود خیلی پسر با شعوریه.اصل این جور آدمی نیست.ولی چشم...منجوری میگم که هفکر خاصی نکنه.
شیدا – خیالم راحت باشه؟
 بله ،حتما.از جاش بلند شد و گفت  :ببخشید وقتتونو گرهفتم.
 خواهش می کنم...شیدا – من دیگه میرم داخل ،شما هم چند دقیقه دیگه بیاین...شام تا اون موقع حاضره.
سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم و اون هم رهفت.وقتی که رهفت کلی با خودم خندیدم...اگه
مسعود بفهمه حتما خیلی جا می خوره.
هفکر اینکه شیدا عاشق مسعود شده منو به خنده می نداخت! تا یاد این موضوع میفتادم
ناخودآگاه نیشخند می زدم.از روی تاب بلند شدم تا برگردم توی خونه که متوجه شدم کیوان
داره از پشت پنجره منو دید می زنه.تا هفهمید من دیدمش از پشت پنجره کنار رهفت.می دونستم
بزودی ضد حال بدی می خوره و با اینکه ازش بدم میومد ،یه جورایی دلم براش می
سوخت...کل من دلم برای آدم های بی شعور می سوزه ،چون بدبخت ها خودشون نمی هفهمن
بی شعورن!
وقتی رهفتم داخل همه ی خانوما توی آشپزخونه بودن...نگاهی به پذیرایی انداختم و دیدم
مسعود تنهاست و از بقیه هم خبری نیست.رهفتم و پیشش نشستم...
 کجا رهفتن اینا؟!مسعود با بی حوصلگی گفت  :ولشون کن بابا ،روانی ان همشون.
 چرا؟ مگه چی شده ؟!مسعود – هیچی بابا ،رهفتن شطرنج بازی کنن!
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 چه خوشحال! ولی من الن کیوانو پشت پنجره دیدم...مسعود – آره اون اومد یه نگاهی انداخت و رهفت.
حال که تنها بودیم ،هفرصت خوبی بود تا قضیه رو به مسعود بگم.ولی یه کم شک داشتم...نمی
دونستم درسته که همون لحظه بهش بگم یا نه! اما در هر صورت که باید می گفتم ،دیگه چه
هفرقی داشت.یه لحظه به ذهنم رسید که کل بی خیال بشم و چیزی به مسعود نگم اما باز هم
نمیشد...دختره روی قول من حساب کرده بود.نمی تونستم بزنم زیرش.
چون نمی خواستم کسی صدامونو بشنوه کمی به مسعود نزدیک تر شدم ،جوری که تقریبا
دیگه به هم چسبیده بودیم.مسعود هم نگاه بی اعصابی بهم انداخت و گفت  :بهراد ،بیا تو بغل
من بشین!
خندیدم و آروم گفتم  :می خوام یه چیزی بهت بگم ،نمی خوام کسی صدامو بشنوه.
مسعود – اگه در مورد جن و این چیزاست از همین الن خودتو واسه کتک آماده کن!
 نه  ،در مورد این چیزا نیست...مسعود – خب  ،چیه؟ بگو...
 چیزه...الن که توی حیاط بودیم ،این نامزد کیوان اومد پیشم.مسعود – خودم دیدم،خب؟
 گفت که می خواد نامزدی شو با کیوان به هم بزنه.قراره امشب به همه بگه.مسعود – جدی؟ بهترین تصمیم زندگی شو گرهفته.بهش تبریک می گفتی. ...هفقط کاش زودتر
می گفت که ماها امشب نمی اومدیم اینجا علف شیم. ...حال چرا اومده اینو به تو گفته؟!!
 همین دیگه...نکته ش همین جاست.می دونی ،داشت واسه من توضیح می داد که چراپشیمون شده.
مسعود – این که دیگه نیازی به توضیح نداره! به خاطر اخلق گند و شخصیت مزخرف
کیوان منصرف شده...کامل بدیهی !
 آره خب...این یکی از دلیلش بود.اما یه دلیل مهمتر هم داشت که هفکر کنم تو حتما بایدبدونی.
مسعود – چی؟
نگاهی به دور و برم انداختم تا مطمئن بشم کسی حواسش به ما نیست ،بعد آروم در گوش
مسعود گفتم  :مثه اینکه این دختره به تو متمایل شده.
مسعود چند ثانیه مکث کرد ،بعد لبخندی زد و گفت  :شوخی می کنی!
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 نه بابا ،شوخی کجا بود...طولی نکشید که اون لبخند از بین رهفت و جای خودشو به نگرانی داد...
مسعود – بهراد...این خیلی بده! یعنی به خاطر من ازدواج کیوان به هم خورد؟!...
 نه...ببین ،دختره به من هفهموند که در هر صورت می خواسته با کیوان تموم کنه.ولی خب،دوست داشت که تو این موضوع رو بدونی و حتی المکان یه جواب هم بهش بدی.دیگه بقیه
ش با خودت. ...
مسعود دیگه چیزی نگفت...منم چیزی نداشتم که بگم.هر دو ،دو سه دقیقه سکوت
کردیم.مشخص بود که حسابی به هم ریخته.عمیقا تو هفکر بود...
پرسیدم  :حال می خوای چه جوابی بهش بدی؟
مسعود – تو می دونی این دختره چند سالشه؟
 نمی دونم...نوزده -بیست...دیگه نهایت بیست و یک.مسعود – من سی و یک سالمه.
خیلی سعی می کردم نخندم ...مسعود هم اعصاب نداشت،ممکن بود بزنه دهنمو مپر خون کنه.
گفتم  :حال این چیزا که زیاد مهم نیست...
مسعود – دری وری نگو...این کامل مشخصه که بچه ست.همون بار اول که دیدمش احساس
کردم نسبت به کیوان سنش پایینه ،چه برسه به من! بعدم تا همین دو دقیقه پیش ،اون برای من
مثل نسترن و نسرین بود!...نه نه...اصل همچین چیزی شدنی نیست ،چون من نمی تونم
ذهنیت مو نسبت بهش عوض کنم.
 باشه...ولی بهتره اینو خودت بهش بگی.همین لحظه عمه مریم اومد و برای شام صدامون کرد.حتی اون هم توی همون نگاه اول
هفهمید که مسعود اعصاب نداره ،به من اشاره کرد که چی شده...منم با ایما و اشاره بهش
هفهموندم هیچی !...اگه می هفهمید اونم شاخ میشد.
از شانس بد من بیچاره ،سر سفره وضع طوری شد که مسعود و شیدا کنار هم قرار
گرهفتن.مسعود هم از همون اول به من گفت بیا جامونو با هم عوض کنیم و من دقیقا بین شون
قرار گرهفتم.هیچ وقت توی عمرم انقدر معذب نشده بودم! خدا می دونه چقدر توی دلم کیوانو
لعن و نفرین کردم...آخه دلم نمیومد مسعودو نفرین کنم ،دختره هم که تقصیری نداشت...این
شد که روی کیوان عقده گشایی کردم.
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بعد از شام بلخره وقت اون رسید که زمان عقد و عروسی رو مشخص کنن و پدر کیوان
شروع کرد به صحبت.می دونستم الن شیدا قضیه رو به همه میگه و طبیعتا حال همه از
جمله کیوان گرهفته میشه...حوصله ی دیدن این صحنه ها رو نداشتم برای همین قبل از اینکه
بحث به اونجا کشیده بشه ،رهفتم توی یکی از اتاق ها تا سیگار بکشم.
چند دقیقه توی اتاق موندم...نمی تونستم سیگار بکشم ،انگار بی اعصابی مسعود روی منم
تاثیر گذاشته بود.از بیرون صدای همهمه ی جمع رو شنیدم...انگار خانواده ی صفایی داشتن
می رهفتن و بعد خونه ساکت شد...حدس زدم همه برای بدرقه شون رهفته باشن توی حیاط.
حس می کردم سرگیجه گرهفتم.هوای اتاق بدجوری گرهفته بود.بلند شدم تا پنجره رو باز کنم که
برای یه لحظه چشمم سیاهی رهفت...خدایا ،حال این وسط من تومور مغزی نگرهفته باشم
خوبه!
پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم.همین که هوای تازه بهم خورد حالم کمی بهتر
شد.حس می کردم بهتر می تونم نفس بکشم.از توی باغ بوی نم بارون میومد.هوا سرد بود
اما برام اهمیتی نداشت.
همونجا ،پشت پنجره وایساده بودم و به باغ نگاه می کردم.اونجا پر از دار و درخت بود و
باد باعث حرکت شون میشد.نگاهم به رو به روم بود که یه لحظه تصویر صورت یه نفر رو
بین درختا دیدم.هفکر کردم خیالتی شدم...با دقت به اونجا خیره شدم اما چیزی نبود...چند
لحظه بعد ،کنی اونطرف تر دیدم که یه نفر داره از بین درختا راه میره.به ذهنم رسید که شاید
اون پسره باشه اما طولی نکشید که اون شخص از جلوی چشمم ناپدید شد.
حدس زدم شاید یکی از همسایه ها بوده باشه...شاید هم خیالتی شدم چون حرکت درختا زیاد
بود.نمی تونستم درست تشخیص بدم...ولی به احتمال زیاد توهم زده بودم!
از پشت سرم صدای باز شدن در اتاق رو شنیدم.هفکر کردم مسعود که اومده برای رهفتن
خبرم کنه.همین که برگشتم دیدم کیوان با چشمایی که از عصبانیت قرمز شده بودن ،در حالی
که یه چاقوی آشپزخونه دستشه جلوی در وایساده.درو آروم بست و کمی جلو اومد.
کیوان – تو زندگی منو خراب کردی...
سعی کردم با خونسردی باهاش حرف بزنم.
 باور کن اونجور که تو هفکر می کنی نیست ،بذار من برات توضیح بدم...با عصبانیت گفت  :خفه شو!
 -ببین ،من می دونم چه حسی داری ولی نامزدت به خاطر من باهات تموم نکرد...باور کن!
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کیوان – اسم شیدا رو به زبون نیار!
 من که اسمشو نیوردم!...دیگه اجازه نداد حرهفی بزنم و به طرهفم حمله کرد.انقدر سریع حرکت کرد که نتونستم جاخالی
بودم اما در لحظه آخر تونستم تیزی چاقو رو با دستم بگیرم...خدا بهم رحم کرد چون اگه
نمی گرهفتمش تا بیخ می رهفت تو شکمم!
کیوان وحشیانه چاقو رو هفشار می داد ،منم از ترس جونم مجبور بودم با دست هی محکم تر
بگیرمش و اجازه ندم بهم ضربه بزنه...هر چی محکم تر هفشار می داد ،بیشتر توی دستم هفرو
می رهفت.نمی دونستم چجوری باید خلص بشم.کیوان هیچ رقمه کوتاه نمیومد.دیگه طاقتم تاب
شد و شروع کردم به صدا زدن مسعود.کم کم دستم داشت مشل میشد که مسعود وارد اتاق شد
و گفت  :داری چه غلطی می کنی!
کیوان توجهی نکرد.مسعود هفورا جلو اومد و کیوانو محکم عقب کشید.بلخره چاقو از دست
من جدا شد اما به قدری درد می کرد که روی زمین اهفتادم و دستمو با آه و ناله توی بغلم
گرهفتم.مسعود هم که این وضعیت منو دید بدتر مگر گرهفت  ،دست کیوانو کشید و محکم به
دیوار کوبیدش.با اینکه درد داشتم ولی حسابی دلم خنک شد.اما مسعود کوتاه نیومد و در یک
حرکت عجیب و خشن ،کیوانو پرت کرد توی پنجره! شیشه شکست و کیوان پرت شد تو
حیاط!...
با دیدن اون صحنه کل دردمو هفراموش کردم! هفقط با حیرت داشتم نگاه می کردم.جالبه که
مسعود باز هم کوتاه نیومد و رهفت بیرون ،سر وقت کیوان.منم از هول اینکه نزنه اون نفله
رو بکشه با هر ضرب و زوری که بود از جام بلند شم و خودمو به مسعود رسوندم.
مسعود با مشت اهفتاده بود به جون کیوان.من هم با دستای خونی سعی می کردم جلوشو
بگیرم و از کیوان جداش کنم که یهو بقیه سر رسیدن و جلوی مسعود رو گرهفتن.عمه مریم
اولش یه کم جیغ و ویغ کرد ولی وقتی اعصاب داغون مسعود و دست خونی منو دید دیگه
چیزی نگفت.
تو راه برگشت خونه بودیم ،مسعود پشت هفرمون نشسته بود ،منم داشتم باندپیچی دستمو مشل
می کردم.لمصب این عمو محمد انقدر محکم بسته بودش که خونم داشت از جریان میفتاد!
جلوی تی شرتم هم حسابی خونی شده بود ،بابای کیوان بهم گفت بیا تی شرت کیوانو بهت
بدم ،ولی من قبول نکردم...حتی اگه بهم پالون هم می داد ممکن بود قبول کنم اما پیراهن
کیوان عمرا ! هر چند این دو تا هفرق چندانی با هم ندارن.
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می خواستم با مسعود در مورد کیوان حرف بزنم ولی می ترسیدم...یه جورایی خیلی عصبی
به نظر می رسید.می ترسیدم یه چیزی بگم و حالمو بگیره.
 لباست هم خونی شد...مسعود – اشکال نداره.
 با آب سرد بشوریش تمیز میشه.مسعود – خودم می دونم.
 میگم...ام....الن عصبانیتت هفروکش کرده؟ می خوام یه چیزی بگم.نگاه چپی بهم انداخت و گفت  :تو از من می ترسی؟
 نه بابا...من و ترس؟ میگم یعنی اگه حوصله نداری بعدا بگم.مسعود – نه بگو،اتفاقا الن حالم خوبه.
 می خواستم ازت بپرسم ممکنه مثل یه روز نظرت نسبت به شیدا عوض بشه و بخوای بهشچراغ سبز نشون بدی؟!
مسعود – نه.
 پس به بقیه اصل قضیه رو نگو...دختره که نمیگه ،تو هم چیزی نگی بهتره.مسعود – اصل قضیه؟! یعنی چی؟
 خب ببین ،الن کیوان هفکر می کنه من مخ نامزدشو زدم.تو بذار همینجوری بمونه ،چوندر کل که کسی توی هفامیل از من خوشش نمیاد ،برای من هم زیاد هفرقی نمی کنه اگه اونا
اینجوری هفکر کنن.ولی واسه تو بد میشه.
مسعود – برای منم هفرقی نمی کنه اونا دربارم چی هفکر می کنن!
 آره...این درست.ولی به نظر من اینجوری بهتره.مسعود – باشه ،من چیزی نمیگم...کل حوصله ی این حرهفا رو ندارم.
بلخره رسیدیم خونه و مسعود جلوی در نگه داشت.از ماشین پیاده شدم و باهاش خداهفظی
کردم اما نرهفت ،منتظر بود من وارد خونه بشم بعد بره که یهو یه نفر با صدای بلند گفت
"ببخشید".برگشتم دیدم بابای این دختره ،یگانه ست.جلو اومد و باهام سلم علیک کرد.این
وسط مسعود هم بی خیال رهفتن نمیشد...تازه ماشین رو هم خاموش کرد و پیاده شد!
بعد از سلم و احوالپرسی گفتم  :ببخشید ،من هنوز اسم شما رو نمی دونم...
جواب داد  :من اسدی ام.
 -چه جالب! آشنای همین آقای اسدی که اینجا زندگی می کنن هستین؟
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اسدی – بله ،ایشون پسر عموم ان...
 حدس می زدم.اسدی – چطور؟
 همینجوری...یه کم به همدیگه شبیه اید)...بی اختیار خندیدم(اسدی – بله ،اصل خیلی ها هفکر می کنن ما برادریم!
 بله...اسدی – عرض به حضورتون که من چند دقیقه پیش از سر کار برمی گشتم ،دیدم یه نفر داره
خونه ی شما رو دید می زنه.همش دور خونه تون می چرخید...خلصه خیلی مشکو ک بود.تا
چشمش به من اهفتاد سریع رهفت!
یه جوری که مسعود نشنوه گفتم  :ببخشید ،این یارویی که میگین موهاش بور نبود؟!
کمی هفکر کرد و گفت  :وال من که از دور دیدمش ولی تا جایی که یادمه موهاش بور
نبود...از اون هفاصله ای که من می دیدمش مشکی به نظر میومد.
 باشه ...ممنون که اطلع دادین.اسدی – خواهش می کنم ،وظیفه بود.گفتم بهتون بگم یه وقت مشکلی براتون پیش نیاد.
 لطف کردین.با هم خداهفظی کردیم و اسدی رهفت.برگشتم که دیدم مسعود داره میاد طرهفم.همین که بهم رسید
گفت  :جریان این پسر مو بور چیه؟
 کدوم پسر؟!مسعود – چرت نگو ،من شنیدم!
 تو از اون هفاصله چجوری شنیدی!...هیچی بابا ،چیز مهمی نیست.یه پسره بود تویدانشگاه ،خیلی با من چپ بود...هفکر کردم اون اومده حالمو بگیره.
مسعود – می خوای من امشب اینجا بمونم؟
 نه بابا...تو برو ،مشکلی نیست.مسعود – اگه دزد بیاد چی؟ اونوقت تو با این دست چلق چجوری می خوای جلوش وایسی؟
 آخه دزد بیاد چی ببره؟ اگه دزد بیاد خونه ی من باید کتش هم واسم جا بذاره.مسعود – مطمئنی نمی خوای بمونم؟
 آره...برو.مسعود – باشه...هفقط اگه چیزی شد یه تک زنگ به من بزن ،من خودم میام.
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 باشه...خداهفظ.مسعود – هفعل...
از صبح اهفتاده بودم دنبال آب کردن سکه ها...بعد از کلی دوندگی تونستم بفروشم
شون.خریدار همه ی پول رو بهم تراول داد و خوشبختانه راحت توی کیفم جا شدن ،نیازی هم
به بانک رهفتن نداشتم.از همونجا راهی خونه شدم.خیابون ها خیلی شلوغ بودن و سر و صدا
هم زیاد بود اما من اونقدر به خاطر اون پول ها ذوق زده بودم که اصل برام مهم نبود...هفقط
داشتم به این هفکر می کردم که چجوری خرج شون کنم.
می خواستم برم اونور خیابون ،چون خیابون خیلی پرتردد بود کمی صبر کردم و منتظر
موقعیت بودم تا رد شم که برای یه لحظه ،اون سمت خیابون چشمم به یه چهره ی آشنا اهفتاد.با
دقت به اون طرف خیره شدم و این بار به وضوح دیدمش.اون پسر مو بور ،دقیقا رو به
روی من ،اون سمت خیابون بود.منتها حواسش به من نبود...مدام به دور و برش نگاه می
کرد،انگار که دنبال کسی می گشت.چند ثانیه بعد شروع به راه رهفتن کرد.هفرصت خوبی بود
تا عرض خیابون رو طی کنم و خودمو به اون سمت برسونم.با عجله از جلوی ماشین ها رد
شدم و تعقیبش کردم.
هر جا که می رهفت ،سایه به سایه دنبالش می رهفتم.کمی که جلوتر رهفتیم دستشو توی جیب
شلوارش کرد و یه چیزی بیرون اورد.بعد اون چیز رو روی گوشش گذاشت...در کمال
تعجب هفهمیدم اون شیء موبایل ! مونده بودم از کی تا حال جن ها از تلفن همراه استفاده می
کنن!!!
یه لحظه شک کردم که نکنه طرهفو اشتباهی گرهفتم!...اما نه ...مطمئن بودم خودشه.تو همون
نگاه اول شناختمش.دقیقا همون قد و قامت و همون شکل و قیاهفه رو داشت.اصل امکان
نداشت اون نباشه.حسابی گیج شده بودم ولی می دونستم که نباید گمش کنم.تنها شانسم برای
اینکه بدونم کیه همین بود.
کمی که گذشت احساس کردم داره به طرف خونه ی خودم میره! انگار صحنه ی اولین
برخوردم با هاموس داشت دژاوو میشد.ولی این بار دیگه نمی خواستم اجازه بدم متوجه
حضورم بشه.می خواستم تا جایی که امکان داره تعقیبش کنم.
در حالی که سعی می کردم هفاصله ی خودمو باهاش حفظ کنم ،کوچه به کوچه تعقیبش می
کردم و هواشو داشتم.کم کم متوجه شدم داره تند تر از قبل راه میره.طولی نکشید که راه رهفت
مون تبدیل به دویدن شد.دیدم دوباره موبایلشو بیرون اورد و با یه نفر مکالمه ی کوتاهی
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داشت.همین لحظه پیچید توی یه کوچه...دیگه نمی تونستم ببینمش ،خیلی سریع به سمت اون
کوچه رهفتم تا یه وقت گمش نکنم اما همین که وارد کوچه شدم محکم خوردم به یه نفر!
اولش ترسیدم و هفکر کردم اون پسره ست اما ثانیه ای طول نکشید که هفهمیدم اون
نیست.اونقدر محکم بهش خوردم که بیچاره تا چند ثانیه از درد کتفش رو گرهفته بود و کمی هم
خم شده بود.داخل کوچه رو با دقت نگاه کردم...از اون پسر مو بور خبری نبود.
دوباره حواسم رهفت سمت کسی که بهش خورده بودم.گفتم  :حالتون خوبه؟ ببخشید ،من عجله
داشتم...متوجه شما نشدم.
چیزی نگفت ،در حالی که همچنان کتفشو گرهفته بود ،انگشت اشاره ش رو بال اورد.متوجه
شدم منظورش اینه که یه لحظه صبر کنم.
به نظر می رسید هم سن و سال خودم باشه ،با موهای مشکی و پوستی سفید.وقتی که صاف
وایساد هفهمیدم چشم و ابروش هم مشکیه.اولش اخم کرده بود اما در عرض یک ثانیه حالتش
تغییر کرد ،لبخندی زد و گفت  :نزدیک بود دستمو بکشنی.
 شرمنده...اونقدر عجله داشتم که حواسم رهفت... نه...اشکالی نداره... ببخشید ،شما ندیدین یه نفر بیاد توی این کوچه؟! یه پسر با موهای بور؟...کمی هفکر کرد و خیلی جدی گفت  :نه ،تا قبل از اینکه شما بیاین ،کسی غیر از من توی
کوچه نبود...ببخشید ،من دیگه باید برم.
وقتی داشت می رهفت دوباره گفتم  :بازم شرمنده.
برام دستی تکون داد و از اونجا رهفت.
دیگه ناامید شده بودم...یارو در رهفته بود و اونجا موندن هفایده ای نداشت.از همونجا راهمو
گرهفتم و برگشتم خونه.قبل از اینکه وارد خونه بشم با دقت کل کوچه رو از نظر
گذروندم.همه جا امن و امان بود...هیچ چیز مشکوکی وجود نداشت.
رهفتم داخل و یهو یاد پول سکه ها اهفتادم.از کیفم بیرون اوردمشون و شروع کردم به
شمردن.تک تک تراول ها رو چک کردم تا مطمئن بشم تقلبی نیستن...از ذوق پول ها مخل
شده بودم.واسه خرید ماشین دلم غنج می رهفت!
هر لحظه یه نفشه ی جدید برای خرج کردنشون به ذهنم می رسید و تمام حواسم به این
موضوع بود که از اتاق صدای ضعیفی شبیه به تق تق شنیدم.اولش کمی مشکو ک شدم اما
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سعی کردم هفراموشش کنم.با بی خیالی روی مبل لم دادم و با خودم گفتم " اگه قرار باشه به
تمام این صداها توجه کنم حتما دیوونه میشم".

ادامه دارد....در هیچ کسان 3
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