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گاهی اوقات پشت درهاى بسته مى مانيم
گاهى اوقات فرصت هايمان را از دست مى دهيم
و زمانى هم راه اشتباه را انتخاب مى كنيم.
اما بايد به ياد داشته باشيم:
«هر اشتباهى پايانى دارد».
و اما اين خودمانيم كه پايانش را رقم مى زنيم.
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 پرهام؟ پرهام؟نگاهمو از اتاق خاليم گرفتم .مطمئنا دلم برای اتاقم تنگ ميشه .اتاقی كه هميشه داخلش احساس آرامش ميکردم.
اتاقی كه از زمانيکه يادمه اتاقم بوده و حاال ميخوايم برای هميشه از اين خونه بريم.
از اتاقم اومدم بيرون و با اخمای توهم رفته ی پروين رو به رو شدم.
پروين :به به! آقاپرهام باالخره از اتاقتون دل كندين؟ واقعا خيلی پررويی دوساعته دارم صدات ميزنم انگار نميشنوی اصال ديگه.
ميخواستيم حركت كنيم.
لپشو كشيدم می دونستم ازاين كارم حرصی ميشه .گفتم:
جيغ جيغو كوچولو اومدم.بعدم بدو رفتم از خونه بيرون .پروينم با حرص اومد بيرون .در خونه رو قفل كرديم و رفتيم صندلی عقب نشستيم.
بابا راننده بود .مامانم سمت شاگرد نشسته بود منو پروينم صندلی عقب نشسته بوديم .گفتم:
پيش به سوی خونه جديد .راستی بابا كی ميرسيم كرج؟بابا:
تقريبا يه ساعت ديگه ميرسيمداشتيم به خونه ای ميرفتيم از پدربزرگم به پدرم به ارث رسيده بود .بابا ماشينو كنار يک ويال نگه داشت .از بيرون كه شيک به نظر
ميرسيد داخلشو خدا ميدونه .رفتم داخل حياط ،حياط بزرگی داشت .حياطش پر از درخت بود؛ دقت نکردم درخت چی هستن فقط
دوطرف حياط درخت داشت .درحياط رو باز كردم بابا ماشينو آورد داخل حياط .درحياط روبستم و رفتم كنار ماشين بقيه هم از ماشين
پياده شدن .بابا جلوتر از همه رفتو در خونه رو بازكرد خونه پر از تار عنکبوت و خاک بود .بابا المپ رو روشن كرد.
پروين گفت:
اَی چقدر اينجا خاک داره بابايی!تميز كردن خونه تقريبا تموم شده بود كه وسيله ها رو آوردن اين تميز كردن يعنی هنوز به اتاقا نگاهم نکرديم چه برسه به اينکه
تميزشون كنيم.
در حال آوردن وسيله ها به داخل خونه بوديم كه به فکرم رسيد برم و بهترين اتاق رو برای خودم بردارم .يه اتاق پايين بود كه تميز
شده بود بزرگم بود .قشنگ معلوم بود مال مامانو باباست .درشو بستم يه پله بود كه به يه راهرو ميرسيد ،ازش باال رفتم .صد در صد
اتاقا باال بود .دو طرفش راهرو بود طرفی كه پله ها بود تا ته راهرو نرده ميخورد و از اونجا ميشد پايين رو ديد .دو تا در داخل راهرو
بود با فاصله ی ده متر از هم تهشم يه در بود .اونطرفم همينطور بود.
ازپله ها كه باال ميومدی وسط راهرو بودی .باخودم گفتم:
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حاال برم سمت راست يا چپ اصالچه فرقی ميکنه راست يا چپ هردوطرف شبيه همن.باالخره رفتم سمت راست داشتم ميرفتم با حس اينکه يه نفر پشت سرم راه ميره ايستادم كنارم سايشو ديدم .فکركردم شايدپروين
باشه ولی قدش از من بلندتر بود با خودم گفتم شايد يکی از همون كارگراييه كه اومدن وسيله ها رو بيارن داخل خونه .ولی تا برگشتم
پشت سرم هيچکس نبود! حتی سايه هم از بين رفت .بيخيال شونه ای باال انداختم شايد توهم زدم.
ولی يه چيزی توی ذهنم می گفت توهم نبوده.
يه كم ترسيدم ولی به روی خودم نياوردم و به راهم ادامه دادم .در اتاق اونور راهرو باز و بسته شد .يهو ترسيدم و از جا پريدم.
ولی با خودم گفتم:
«حتما باد بوده و قفلش شکسته».
بيخيالش شدم .در اتاق اولی رو بازكردم و رفتم داخلش خالی بود 81متری ميشد .يه پنجره بزرگم داشت .يه پرده بلند حريرم داشت
نصفش پاره بود .داشتم به سمت پرده ميرفتم در اتاق با اينکه بسته بودمش باز شد ومحکم بسته شد .ترسيدم به اطرافم نگاه كردم
هيچکس توی اتاق نبود ولی صدای پچ پچ ميومد!
خيلی ترسيده بودم .اين نه مال باد بود؛ چون دستگيره سالم بود و نه توهم .سريع رفتم سمت در و در رو باز كردم .سريع از پله ها
پايين اومدم .همه با تعجب بهم نگاه ميکردن .هيچی نگفتم و رفتم سمت دستشويی و دست و صورتمو شستم .وقتی اومدم بيرون
مامان بانگرانی به سمتم اومد وگفت:
چی شده پسرم؟گفتم:
هيچی.چون نمی خواستم بترسونمشون و اينم مطمئن بودم كسی حرفم رو باور نميکنه.
هوا ديگه داشت تاريک ميشد صدای اذانم از مسجد ميومد .رفتم توی هال يه زيرانداز پهن كردم و شروع كردم به نمازخوندن .بعدنماز
سوار ماشين شديم و به سمت خونه عمومحمد حركت كرديم.
همه ی فاميالی پدريم كرج زندگی ميکردن و فقط ما تهران بوديم .مامان و پروين رو خونه عمومحمد پياده كرديم و راه افتاديم
سمت تهران .بايد كارای انتقال دانشگاهمو با فروش خونه رو انجام می داديم.
كارامون توی تهران 3روز طول كشيد.
***
بابا ماشين رو در حياط نگه داشت .از ماشين پياده شدم از بابا خداحافظی كردم و به سمت خونه رفتم .بابا مهندس بود و بايد يه سر
ميرفت شركت زنگ آيفونو فشار دادم پروين آيفونو برداشت.
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پروين :كيه؟
منم پرهام.در رو باز كرد .در حياط رو بستم و حركت كردم به سمت خونه ياد روز اول افتادم و يه كم ترسيدم برم توی خونه ولی با خودم گفتم:
مامانو پروين چند روزه اينجان اگه اتفاقی ميافتاد به ماخبرميدادن.خيالم راحت شد و رفتم داخل بعداز سالمو احوال پرسی با مامانو پروين رفتم سمت پله ها از قرار معلوم اتاقم همون اتاقی بود كه روز
اول رفتم توش در اتاق يه مکث كردمو بعد در رو باز كردم .اين اتاقی كه االن می ديدم با اتاقی كه روز اول ديدم خيلی فرق ميکرد
وسيله های خودم توی اتاق بود و پرده هم عوض شده بود.
ساكمو يه گوشه گذاشتم و لباسامو عوض كردم .دوشبی ميشد كه راحت نخوابيده بودم فردا هم بايد ميرفتم دانشگاه به ساعت نگاه
كردم  4بود تا اذان چهار ساعت وقت داشتم كه بخوابم .ساعتو واسه  1تنظيم كردمو روی تخت دراز كشيدم .مدت زيادی از خواب
شدنم نمی گذشت صدای آهنگ از اتاق پروين بلند شد .فکر كنم صداشو تا آخر زياد كرده بود .با حرص بلند شدم و رفتم سمت اتاق
پروين اتاقش كنار اتاقم بود .چند تا تقه به در زدم كسی جواب نداد در رو باز كردم پروين توی اتاق نبود .با حرص رفتم و اسپيکرش
رو خاموش كردم هنوز اسپيکر رو سر جاش نذاشته بودم دراتاق بسته شد برگشتم ديدم پروينه اومده توی اتاق ،با خشم گفت:
چرا قطعش كردی؟می خوام بخوابم مگه نمی بينی تازه از راه رسيدم.پروين هيچی نگفت فقط دست به سـ*ـينه وايستاده بود و باخشم منو نگاه ميکرد .گفتم:
برو بابا حال داريا.بعدم از اتاق اومدم بيرون دراتاق اونور راهرو آروم باز شد و يه مرد قد بلند ازش اومد بيرون.
صورتش ديده نميشد فکر كردم دزدی چيزی باشه .رفتم سمتش هنوز قدم اولو بر نداشته بودم غيب شد.
بدجور ترسيده بودم ،عرق سردی روی پيشونيم نشسته بود .داشتم توی مغزم چيزايی رو كه ديده بودم تجزيه تحليل می كردم.
درهمون اتاق محکم بسته شد و صدای بدی ايجاد كرد .نمی تونستم از جام تکون بخورم پروين از پله ها اومد باال و گفت:
چی شده؟چرا در رو اينجوری بستیوقتی ديد جواب نميدم دستشو جلو صورتم تکون داد .توان انجام كاری رو نداشتم .بدون اينکه تکون بخورم گفتم:
پروين تو چند دقيقه ی پيش توی اتاقت بودی؟نه! من و رها تو پذيرايی بوديم با صدای در اومديم اينجا.پس اونيکه توی اتاقت ديدم كی بود.پروين با ترس گفت:
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تو توی اتاق من كسی رو ديدی؟آره نه اصال ولش كن .بريم پايينبايد بگی چی شده.بريم پايين بهت ميگم.باهم رفتيم پايين توی هال روی مبل دو نفره نشستيم .رها هم روی مبل يه نفره نشست .صدای زنگ تلفن بلند شد و باعث شد از جا
بپريم رفتم تلفنو برداشتم زن عمومحمد بود با رها كار داشت .بدون اينکه نگاهش كنم گفتم:
رها مامانته كارت دارهتلفن رو روی ميز گذاشتم جوريکه قطع نشه و رفتم سر جام نشستم .رفت تلفن رو جواب داد بعد از پنج دقيقه برادر رها اومد دنبالش و
بردش خونه .حاال منو پروين تنها بوديم.
پروين :حاال بگو چی شده اونجوری خشکت زده بود.
تمام ماجرا رو براش تعريف كردم .پروين با ترس دور و اطراف رو نگاه كرد و گفت:
حاال چيکار كنيم؟ بايد به بابا بگيم.هر وقت اومد بهش ميگيم.پروين جوری خونه رو نگاه ميکرد كه كال پشيمون شدم بهش گفتم يه كم فکر كردم وگفتم:
راستی پروين من و بابا كه نبوديم اتفاقی نيفتاد؟پروين :نه فقط يه دفعه شيشه خونه شکست كه منو مامان فکر كرديم بچه های توی كوچه شکستن.
5دقيقه ای ميگذشت .زنگ خونه به صدا دراومد پروينم نامردی نکرد و يه جيغ توی گوشم كشيد .گفتم:
درد! زنگ خونه ست .گوشمو كر كردی.بلند شدم برم در رو باز كنم .دستمو محکم گرفته بود و ول نميکرد .رفتيم در خونه رو باز كرديم به پروين گفتم:
به مامان چيزی نميگی من خودم به بابا ميگم باشه؟پروين بهم نگاه كرد .دوباره گفتم:
باشه؟گفت:
باشه.مامان اومد داخل و پروينم منو ول كرد.
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پنج دقيقه به هشت بود رفتم وضو گرفتم .از مامانو پروين خداحافظی كردم و به سمت مسجد راه افتادم در حياط رو بستم .حاال از كی
بپرسم مسجد كجاست؟يه كم اونطرف تر يه عده پسر كه سنشون  81تا  81سال ميخورد داشتند فوتبال بازی می كردن .تصميم
گرفتم از يکيشون بپرسم كه مسجد كجاست .رفتم سمتشون وگفتم:
سالم بچه ها.همشون وايستادن و منو نگاه كردن .يکيشون گفت:
تازه اومدين اينجا؟يه لبخند زدم وگفتم:
بله سه روزی ميشه راستی ميشه بگين مسجد كجاست؟يکی از پسرا گفت:
من می برمت مسجديه لبخند بهش زدم
با هم راه افتاديم سمت مسجد توی راه بوديم سعی داشتم راه مسجد رو به خاطر بسپرم پسره گفت:
اسمت چيه؟پرهام.منم كميلم .كجايی هستی؟اينجا به دنيا اومدم ولی تهران بزرگ شدم.درست روبه روی مسجد بوديم .يه پسره كه هم سن خودم معلوم ميشد اومد و گوش كميل رو گرفت وگفت:
به آقاكميل قرار نبود خونه باشی؟كميل :كامران ولم كن به بابا ميگم گوشمو می كشی.
سالم.كامران گوش كميل رو رها كرد وگفت:
عليک سالم.تقصير منه كه كميل اينجاست .من ازش خواستم راه مسجد رو بهم نشون بده.كامران يه لبخند زد وگفت:
يه كار درستی كه اين وروجک توی زندگيش انجام داده فکر كنم همين كارش باشه.كميل خداحافظی كرد و رفت.
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كامران :ميری مسجد؟
آره.پس با هم بريم.مؤذن داشت پايان اذان رو می گفت .با دو رفتيم داخل مسجد .بعد از نماز با هم اومديم بيرون وبه سمت خونه راه افتاديم خونه
كامران يه كوچه باالتر از خونه ی ما بود.كامران:
راستی من هنوز اسمت رو نمی دونم.پرهامم.دانشگاه ميری؟ من روانشناسی می خونم .خانوادم هميشه ميگن «اينم رشته ست تو انتخاب كردی؟ می خوای فردا روز بری باديوونه ها سر وكله بزنی».
هر دو خنديديم.
من :ترم چندی؟
ترم سومم.منم روانشناسی ميخونم .االنم دقيقا هم ترميم.از اونجاييکه هم ترميم و هم دانشگاه از هم خداحافظی كرديم تا فردا.
وقتی وارد خونه شدم خيلی خوشحال بودم كه دوست جديد پيدا كردمو اين رو مديون مسجد بودم.
***
سر ميز نشسته بوديم و داشتيم شام می خورديم .بابا هم اومده بود به خاطر همين پروين هی به من نگاه ميکرد كه به بابا بگو چی
شده .ديگه داشت حرصيم می كرد .گفتم:
پروين جان چرا منو نگاه می كنی ،شامتو بخور.پروين چند قاشق از شامش خورد و رفت توی هال نشست و كتابشو برداشت .شامو كه خورديم مامانو پروين سفره رو جمع كردند،
البته منم يکم كمکشون كردم و رفتم كنار بابا نشستم .مامان و پروين داشتن ظرفا رو می شستن ،فرصت خوبی بود تا اتفاقات امروز
رو به بابا بگم .شروع كردم و همه چيزو به بابا گفتم .وقتی به بابا گفتم سکوت كرد و به فکر فرو رفت .بابا تا می خواست حرف بزنه
مامان و پروين اومدن توی هال و از اونجايی كه مامان اگه می فهميد يه لحظه هم توی اين خونه نمی موند ،بابا ديگه چيزی نگفت.
بابا كنترل تلويزيون رو برداشت و روشنش كرد .داشتيم فيلم نگاه می كرديم كه صدای زنگ خونه به صدا در اومد و پروين جيغ
كشيد.
با خودم هزار بار خدا رو شکر كردم كه كنار من نبود كه تو گوشم جيغ بکشه .بلند شدم ،همينطور كه داشتم به طرف آيفون می رفتم
گفتم:
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آبجی جان ،اگه جيغ نکشی هم می دونيم هستی.پروين با حرص گفت:
بابابابا :پرهام برو درو باز كن ،اينقدرم خواهرتو حرص نده.
من :به روی چشم.
آيفونو برداشتم.
كيه؟كامرانم دوست پرهام.اومدم كامران.بعدم در حياط رو زدم تا باز شه.
مامان :كی بود؟
من :دوست جديدم.
بابا :ماشااهلل خوب پيشرفت كردی يه روزه.
در حالی كه از در می رفتم بيرون گفتم:
ما اينيم ديگه.بعدم رفتم بيرون .با كامران سالم و احوال پرسی كردم.
جزوه ها رو كه گفته بودم برام بياره رو داد و رفت ،به تعارفای منم كه می گفتم بيا خونه گوش نکرد.
رفتم داخل خونه ،يه كم نشستم ،بلند شدم شب بخير گفتم و رفتم سمت اتاقم ،هنوز به اتاقم نرسيده بودم كه يه نفر دستمو گرفت ،با
ترس برگشتم به سمتش كه پروين رو ديدم.
پرهام ،من می ترسم تو اتاق خودم بخوابم .بابا هم ميگه به مامان چيزی نگو.چيزی نميشه برو بخواب.آخر ديدم حريفش نمی شم كه بره تو اتاقش بخوابه گفتم:
توی اتاق من بخواب ،ولی بايد روی زمين بخوابی.باشه.رفتم روی تختم دراز كشيدم .كنار تختم روی زمين تشک پهن كرد و دراز كشيد .گفتم:
-المپم خاموش كن.
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نه می ترسم.با حرص بلند شدم و المپو خاموش كردم .مدت زيادی از خواب شدنم نمی گذشت كه پروين اومد روی تخت و محکم از پشت منو
چسبيد.
چی شده؟می ترسم.برگشتم طرفش كه محکم پريد بغـ*ـلم ،با ديدن صورت رنگ پريدش چيزی نگفتم؛ چون خسته بودم .با اينکه عادت نداشتم كسی
كنارم بخوابه و تختم يه نفره بود ،زود خوابم برد.
***
پرهام ،پرهام بيدار شو مگه تو دانشگاه نداری؟چشمامو بازكردم؛ اولين چيزی كه ديدم صورت عصبيه مامان بود.
وقتی ديد بيدارم گفت:
ساعت 7شده مگه 1كالس نداری؟سريع روی تختم نشستم .مامان يه لبخند زد و گفت:
پس بلند شو.و ازاتاق رفت بيرون .رفتم دست وصورتمو شستم و آماده شدم ،كتابا و وسيله هايی كه الزم داشتم روبرداشتم.
به ساعت نگاه كردم؛ 7:17رو نشون می داد.
ازمامان وپروين خداحافظی كردم و از خونه اومدم بيرون ،سريع يه ماشين گرفتم ،آدرس دانشگاه روبهش دادم.
به دانشگاه كه رسيديم كرايه ماشين روحساب كردم و پياده شدم.
به ساعتم نگاه كردم هشت ربع كم بود .رفتم داخل سالن ،دنبال كالسی كه داشتم می گشتم كه يه نفر دستشو رو شونم گذاشت.
برگشتم ،وقتی كامران رو ديدم خوشحال شدم و يه لبخند بهش زدم.بعد سالم و احوال پرسی رفتيم سمت كالس.
به كالس كه رسيديم درش بسته بود .به ساعتم نگاه كردم ساعت 7:77بود .به كامران نگاه كردم وگفتم:
كامران مطمئنی كالس رو درست اومديم؟كالس رو كه درست اومديم .نمی دونم ،شايد ساعتت خرابه.وقتی در زديم صدايی گفت:
بفرماييد.كامران در كالس رو باز كرد و هم زمان كالس از خنده منفجر شد .با تعجب داشتم به پسره 11ساله ای كه روی صندلی استاد
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نشسته بود و داشت با يه لبخند شيطنت آميز ما رو نگاه ميکرد نگاه ميکردم .درو كامل باز كرديم كه يه سطل آب ريخت رومون و
باعث خنده ی بچه ها بيشتر بشه.
اينجا چه خبره؟پسره سريع از روی صندلی استاد بلند شد.
منو كامران رفتيم داخل كالس كنار در ايستاديم تا استاد كه مردی  37 – 34ساله بود وارد كالس بشه .استاد اومد توی كالس و در
رو بست .دوباره سؤالش رو تکرار كرد:
اينجا چه خبره؟كامران به لباسای من و خودش اشاره كرد و گفت:
نمی دونم استاد ،آقای كيانی بچه بازياشون گل كرده.استاد رو كرد به پسره وگفت:
ميشه يه دليل موجه واسه اين كار بچگانتون بياريد وگرنه بفرماييد بيرونكيانی:
ببخشيد استاد.استاد در كالس رو باز كرد وگفت:
بفرماييد بيرون.كيانی از كالس رفت بيرون و استاد به ما اشاره كرد و گفت:
بفرماييد بشينيد.من و كامران هم بدون حرف رفتيم رديف آخر كنار هم نشستيم.
بعد كالس رفتيم توی محوطه دانشگاه.
كامران :بريم دوستامو بهت معرفی كنم.
بريم.كامران منو برد سمت دوتاپسر با هر دوشون دست دادم .كامران به پسره ای كه موهاش خرمايی رنگ بود اشاره كرد و گفت:
شاهين.و بعدم به پسره موسياه اشاره كرد و گفت:
اينم مجيد.بعد به من اشاره كرد وگفت:
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پرهام ،تازه اومدن كرج.من :از آشناييتون خوشوقتم.
و يه لبخند زدم.
***
يه ماهی ازاينکه خونه ی جديد اومديم ميگذره ،توی اين يه ماه تا حدودی به اين خونه عادت كردم ،و حاال با شاهين و مجيد و بيشتر
با كامران صميمی شدم.
ساعت  6غروب بود؛ توی پذيرايی نشسته بوديم كه تلفن خونه به صدا دراومد .مامان بلند شد رفت تلفن رو جواب بده .بعد از 87،81
دقيقه ی بعد اومد.
هممون سؤالی به مامان نگاه كرديم ،مامان رفت كنار بابا نشست و گفت:
چی بگم واال ،زنگ زده بودن اگه اجازه بديم بيان واسه پروين خواستگاری.يه تای ابرومو انداختم باال .مامان ادامه داد:
فاميليشون كيانی بود.اينو كه مامان گفت پروين سرشو انداخت پايين و پوست لبشو با دندوناش می كند.
يه پوزخند زدم پس شازده ميشناسه پسره رو ،از اين فکر اخمام رفت تو هم .بابا گفت:
نظر تو چيه پروين جان؟ بگيم بيان؟من نميدونم هرچی شما بگين .من برم درس دارم.اينو گفت و بلند شد و رفت از پله ها باال.
بابا :پس فرداشب مهمون داريم.
بلند شدم و رفتم توی اتاقم روی تخت دراز كشيدم ،يعنی پروين اون پسره رو دوست داره ،اصال ولش كن اگه ميخواست من بدونم
كه بهم ميگفت .چشمم به ساعت روی ميز كنار تختم افتاد؛ هشت ربع كم.
بلند شدم رفتم وضو گرفتم و به سمت مسجد حركت كردم.
از مسجد كه برگشتم مامان ميز رو چيده بود.
مامان گفت:
سالم پسرم ،برو بابات و پروين رو صدا كن بيان شام.پروين و بابا رو صدا كردم ،حوصله ی عوض كردن لباسام رو نداشتم .نشستم سر ميز و گفتم:
-به! مامان گلم چه كردی.
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بابا و پروين هم اومدن .مامان گفت:
شامتو بخور كم مزه بريز.يه لبخند زدموبعد ازگفتن بسم اهلل شروع كردم به خوردن.
بعد از خوردن شام به مامان و پروين كمک كردم ميزو جمع كنن و رفتم توی اتاقم لباسامو عوض كردم و روی تخت دراز كشيدم و
خوابم برد.
***
پرهام پرهام بيدار شو.صدا برام آشنا بود ،روی تخت نشستم و گفتم:
چی شده؟سرمو چرخوندم طرفش ولی از چيزی كه می ديدم خشکم زد.
اينی كه روبه روم بود خودم بودم.
گفت:
بلند شو پرهام ،پروين به كمکت نياز داره.و دستمو گرفت ،داشت می بردم سمت در و من نمی تونستم كاری كنم .از خونه كه اومديم بيرون بردم سمت چپ ،سمت درختا ،يه
كم كه جلوتر رفتيم كنار يه درخت كه روش خونه ی درختی بود ايستاديم .با ديدن صحنه ی رو به روم خشکم زد؛ من از پشت گردن
پروين رو گرفته بودم و فشار ميدادم .اون من بودم.
***
چشمامو باز كردم ،روی تخت نشستم .نفس نفس ميزدم ،از عرق خيس شده بودم .من توی اتاقم بودم .زير لب گفتم:
پروين.بلند شدم ازاتاق رفتم بيرون .رفتم به سمت اتاق پروين .پروين نبود
خدايا خودت كمکم كن.
دوييدم سمت پله ها ،از پله ها پايين اومدم .پله ی آخری بودم كه می خواستم بيفتم؛ خودم رو به نرده ها گرفتم .بدو رفتم سمت در،
همون سمتی كه توی خواب ديدم و خداخدا می كردم
كه حال پروين خوب باشه و خوابم اشتباه بوده.
به خونه ی درختی كه رسيدم دستمو به درخت گرفتم و شروع كردم به نفس نفس زدن .با ديدن روبه روم شوكه شدم.
پس خوابم راست بود.با ترس به همونی كه گردن پروين رو گرفته بود نگاه می كردم؛ يه لبخند بهم زد وغيب شد.
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پروين افتاد روی زمين و شروع كرد به سرفه كردن و سعی می كرد نفس بکشه.
به صورت رنگ پريدش نگاه كردم.
سريع رفتم طرفش جلوش نشستم و شروع كردم گردنشو ماساژ دادن وگفتم:
سعی كن نفس بکشی ،باشه دختر خوب؟باالخره نفسش اومد سر جاش ،ولی هنوز رنگش پريده بود.
با وحشت بهم نگاه كرد وگفت:
تو ...تو چرا می خوای من رو بکشی؟چی ميگی پروين چرا اومدی اينجا؟ اينجا چی كار می كنی؟پروين گفت:
من اومدم دنبال تو ،تو می خواستی منو بکشی.بغـ*ـلش كردم و سرشو روی سـ*ـينم گذاشتم وگفتم:
من هيچوقت خواهر گلم رو نمی خواستم بکشم و اصال دوست ندارم به اين موضوع فکر هم بکنم.كمکش كردم بلندشه و باهم رفتيم سمت خونه ،به در ورودی خونه كه رسيديم يه لحظه ايستادم ،پروين باتعجب نگاهم كرد .برگشتم
و سمت خونه درختی رونگاه كردم.
دوباره همون كه شبيهم بود به درختی كه باالش خونه درختی بود تکيه داده بود و با يه لبخند روی ل*ب*هاش داشت ما رو نگاه
می كرد .يه لحظه ترسيدم و سريع در خونه رو باز كردم و رفتيم توی خونه.
***
به دبيرمون كه داشت با مهربونی بهمون درس ميداد نگاه می كردم ولی فکرم پيش ديشب بود و مدام به اين فکرمی كردم كه اون
كی بود كه بهم كمک كرد تا پروين رو نجات بدم .اصال چرا هر دوشون شبيه من بودن اصال شايد اون فقط يه خواب بود؛ ولی نه
نبود ،من مطمئنم چون تو واقعيت هم همون اتفاق افتاد .اون داشت به من كمک می كرد كه پروين رو نجات بدم .اصال چرا بايد
پروين رو كنار خونه درختی می برد؟
سؤاالی زيادی توی ذهنم هست كه همشونم يه جورايی به همون خونه درختی مربوط ميشه.
استاد پريد وسط افکارم و گفت:
آقای فالحی ،از اونجايی كه به اين درس خيلی خوب گوش دادين جلسه ی بعد كنفرانس اين درس رو شما ميدين.بعدم ساكشو برداشت و از كالس رفت بيرون .حرصم گرفت ،چه استاد مهربونيم داريم .كامران زد روی شونم و گفت:
بلند شو بريم بيرون ،انقدرم حرص نخور.***
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با كامران و مجيد داشتيم ميرفتيم سمت خونه هامون ،چند دفعه می خواستم بهشون بگم ديشب چه اتفاقی افتاد تا شايد بتونن بهم
كمک كنن .ولی هر دفعه با خودم می گفتم« :اگه حرفمو باور نکردن چی؟» كه با فرود اومدن يه دست روشونم ترسيدم و يه تکون
خفيف به خودم دادم.
كامران گفت:
اتفاقی افتاده؟ امروز همش تو فکريا؟مجيد به شوخی گفت:
نکنه خبريه؟گفتم:
ميشه بريم پارک حرف بزنيم؟كامران و مجيد با تعجب بهم نگاه كردن و بعد موافقت كردن.
وقتی توی پارک روی نيمکت نشستيم ،سکوت كردم و چيزی نگفتم ،هنوز توی دوراهی بودم كه بهشون بگم يا نگم.
كامران گفت:
چيزی شده؟به كامران نگاه كردم؛ وقتی چشمای مهربونشو ديدم سرمو پايين انداختم .مجيد دستشو روی شونم گذاشت و گفت:
ما دوستاتيم ،ميتونی روی ما حساب كنی.همونطور كه سرمو پايين انداخته بودم شروع كردم به گفتن اتفاقايی كه برام افتاده بود .از روز اولی كه اومديم تا ديشب رو.
وقتی حرفام تموم شد نگاهشون كردم هر دوشون رفته بودن تو فکر ،ادامه دادم:
از ديشب خواهرم از اتاقش بيرون نيومده ومن واقعا نميدونم بايد چيکار كنم.مجيد گفت:
اين فقط ميتونه كار جن باشه ،چون جن ميتونه خودشو به هر شکلی در بياره.گفتم:
حرفتو باور دارم ،ولی چرا دارن مارو اذيت می كنن؟مجيد گفت:
خب ...شايد بهشون آسيب زده باشين.كامران گفت:
-ولی من اينطور فکر نمی كنم ،مگه تو نميگی از وقتی اومدين خونه جديدتون اين اتفاقا شروع شده؟
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گفتم:
درسته.كامران گفت:
پس معنيش اينکه خونه جديدتون جن داره.گفتم:
ولی من هرچی فکر می كنم اتفاقات ديشب از خونه درختی بود ،يا يه جوری بهش مربوط ميشد.مجيد گفت:
بهتر نيست يه نگاهی هم به همون اتاق عجيب بندازی؟گوشی كامران زنگ خورد بلند شد و از ما فاصله گرفت.
وقتی تلفن رو قطع كرد گفت:
بچه ها بهتر نيست بريم تا فردا تحقيق كنيم و بعد فکرامون رو روی هم بذاريم؟مجيد گفت:
راست ميگه ما االن هيچ اطالعاتی از جن نداريم.گفتم:
خب ،پس تا فردا.با هم دست داديم و حركت كرديم سمت خونه هامون ،به خونه كه رسيدم زنگ آيفون رو فشار دادم.
مامان گفت:
كيه؟گفتم:
منم مامان.مامان درو زد ،از حياط عبور كردمو در ورودی خونه رو باز كردم و با صدای بلند سالم كردم .مامان گفت:
سالم عزيزم ،بيا نهار بخور.رفتم سر ميز نشستم ولی نگاهم روی صندلی خالی پروين موند كه مامان گفت:
هر چی بهش گفتم نيومد واسه نهار ،خواستگاری رو هم نميذاره كنسل كنيم.بلند شدمو گفتم:
-االن ميام.
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به در اتاقش كه رسيدم چند تا تقه به در زدم؛جواب نداد ،درو باز كردم روی تختش نشسته بود و كتاب ميخوند ،تا منو ديد چشماش پر
از ترس شد ،با ترس گفت:
چيزی شده؟گفتم:
نبايد چيزی بشه وقتی خواهرم از من ميترسه؟رفتم لبه ی تختش نشستم .پروين گفت:
من از تو نمی ترسم .اصال چرا بايد ازت بترسم.گفتم:
از لحن صحبت كردنت و چشمات و اينکه اينجوری روی تخت جمع شدی معلومه.پروين گفت:
خب ميدونی ديشب قبل از اينکه تو بيای يکی رو ديدم خيلی خيلی شبيه تو بود .كپی خودت بود ،اومدم دنبالت ،همونجايی كهخودت ديدی بعد چهرت تغيير كرد .با ترس بهم نگاه كرد و ادامه داد:
شروع كردی به تغيير كردن ،خيلی ترسناک شده بودی.يه پوزخند زدمو گفتم:
پس من چی؟ هنوز فکر می كنی من اونم؟ فکر می كنی االن چهرم تغيير ميکنه؟ آره ،تو اينجوری فکر می كنی؟پروين خيلی آروم گفت:
من به زمان احتياج دارم تا بتونم چيزايی رو كه ديدم هضم كنم.يه كم سکوت كرد و گفت:
خب ميدونی ،خيلی سخته كه ببينی برادرت به يه موجود زشت و ترسناک تبديل بشه و بخواد بکشتت ،هر چندم كه اون برادرواقعيت نباشه ويه موجود ديگه باشه.
گفتم:
فکر ميکنی واسه من خيلی آسونه و سخت نگذشته كه ببينم يکی شبيه خودم داره خواهرم رو ميکشه و از اون بدتر خواهرم ازم میترسه.
يه كم مکث كردمو گفتم:
چرا نميذاری خواستگاری رو كنسل كنيم؟پروين هيچی نگفت كه گفتم:
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پسره رو دوست داری نه؟بعدم از اتاقش رفتم بيرون .سر ميز نشسته بوديم و نهار ميخورديم كه پروين اومد و سر ميز نشست.شروع كرد براش غذا كشيدن،
اصال بهش نگاهم نکردم .فقط به اين فکر ميکردم كه بعد نهار برم خونه درختی و ببينم داخلش چه خبره.
***
بعد از نهار رفتم توی اتاقم لباسامو عوض كردم و بعد از خوندن نماز رفتم توی حياط ،حاال روبه روی خونه درختی بودم و بهش نگاه
می كردم .می ترسيدم برم توش و يه اتفاق ديگه بيفته ،ولی از يه لحاظ هم بايد ميفهميدم قضيه از چه قراره و بايد ترس رو كنار
بذارم .رفتم سمت پله ها و با خودم گفتم« :هرچه باداباد» و ازشون رفتم باال .از پله ها كه رفتم باال به رو به روم نگاه كردم؛ سمت
راست يه تخت قديمی بود و يه ميز چوبی قديمی هم وسط اتاق بود ،دوتا صندلی هم رو به روی هم دور ميز بودن و يه پنجره هم
سمت چپ اتاق بود .پر بود از خاک و تار عنکبوت ،قدم اول رو با ترس برداشتم كه چوب زير پام صدا داد و از جا پريدم ،دستمو توی
موهام فرو كردم و با خودم گفتم«:هی پسر تو چقدر ترسويی اين فقط يه خونه درختی سادست ».خيالم راحت بود كه اينجا خطرناک
نيست .رفتم سمت تخت ،تشک و بالشتش رو تکوندم كه باعث شد يه عالمه گرد و خاک تو هوا پراكنده بشه و شروع كردم به سرفه
كردن .روی تخت نشستم خندم گرفته بود چی فکر می كرديم و چی شد .بلند شدم كه برم همونطور كه پشت به تخت بودم يک آن
احساس خواب آلودگی پيدا كردم ،چشمامو بزور باز نگه داشتم ،سرم گيج رفت و باعث شد نتونم تعادلم رو حفظ كنم و بشينم روی
تخت .چشمام خود به خود بسته شد و ديگه چيزی نفهميدم.
***
چشمامو باز كردم؛ ميتونستم حدس بزنم كه سرم روی بالشته ولی هر كاری كردم نتونستم دست يا پاهام رو تکون بدم انگار قفل شده
بودم به تخت ،هر كاری كردم نتونستم تکون بخورم .چشمامو دوباره بستم كه متوجه صداهايی شدم .يه صدای ترسناک گفت:
ميخواين با اين پسره چيکار كنين؟يه صدای ديگه گفت:
فعال بهش نياز داريم ،بذارين بره.بعد صدای قهقهه ترسناكی شروع شد و من ميتونستم لرزش بدنمو با بيش از حد كوبيدن قلبمو از ترس حس كنم .دوباره همون صدا
گفت:
بذاريد بره اون همزاد مسخرش دنبالش ميگرده.اين حرف رو كه گفت تونستم تکون بخورم روی تخت نشستم .به اتاق نگاه كردم خالی از هر چيزی يا كسی بود ولی فضای
سنگينش نشانگر چيز ديگه ای بود .از طرف چپم صدای پچ پچ شروع شد و همچنين صدای جيغ و قهقهه ،صدا ها كم كم زياد و زياد
تر می شد ،سرم شروع كرد به درد كردن.
صداها خيای ترسناک بود ،به قدری ترسيده بودم كه ميخواستم بميرم ولی اينجا نباشم .سريع گوشامو گرفتم و با دستام فشار دادم.
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وقتی بلند شدم صداها اونقدر زياد شد كه با به دست گرفتن گوشامم صداها رو می شنيدم ،سرم شروع كرد به گيج رفتن و افتادم روی
زمين .محکم گوشامو با دستام فشار دادم و داد زدم ولی صدای دادم توی اون صداهای ترسناک گم می شد .بلند شدم ،بايد يه كاری
ميکردم وگرنه ديوونه ميشدم ،با دو رفتم سمت خروجی خونه ،توی اون موقع فقط ميخواستم از اونجا برم و اصال حواسم نبود كه تو
خونه درختی ام و از درخت افتادم پايين .صداها از خونه درختی هنوز ميومد ولی كم تر بود .تمام بدنم درد می كرد و نای بلند شدن
نداشتم .چند تا قل خوردم تا از درخت فاصله گرفتم ،چشمامو بستم كه يه نفر سرمو بلند كرد؛ چشمامو به زور باز كردم كه با ديدن
صورت نگران خودم چشمامو بستم و ديگه چيزی نفهميدم.
***
چشمامو باز كردم و روی تخت نشستم .با ترس به اطرافم نگاه كردم ،تعجب كردم! من تو اتاقم بودم .سرمو بين دستام گرفتم و
موهام رو توشون مشت كردم يه پوزخند زدم و با خودم گفتم «هه ،خونه جديدتو ديديم بابا عاليه ،كال پر آرامش ترين خونه ايه كه تا
به حال ديدم ،يعنی»...
پرهام.حوصلشو نداشتم به خاطر همين چيزی نگفتم كه گفت:
 ببخشيد داداشی .ميدونی ،من ديگه ازت نميترسم .تو تنها برادرمی و من خيلی دوست دارم ،از ظهره كه منتظرم بيای خونه و ازتمعذرت خواهی كنم ،هر چندم كه بايد بهم حق ميدادی.
بدون اينکه تکون بخورم گفتم:
من تو حياط بودم.بعد زير لب گفتم:
ديگه دارم ديوونه ميشم ،نه توی حياطش آرامش داريم نه توی اتاقاش و نه هيچ جای ديگش.يه كم مکث كردم وپرسيدم:
من كی اومدم خونه؟پروين گفت:
همين پنج دقيقه پيش با همين لباسا.يه پوزخند زدمو گفتم:
من امشب تمام اتفاقات ديشب رو به مامان ميگم.و خيلی سرد به پروين نگاه كردم .سرشو انداخت پايين و خيلی آروم گفت:
-هر كاری دلت ميخواد بکن فقط بذار واسه بعد از اينکه مهمونا رفتن.

19


Cafe Writers

 خانه عجیب ما
Zahra.gh 
 انجمن کافه نویسندگان

از روی تخت بلند شد و رفت سمت كمد لباسام ،درشو باز كردواز داخلش يه شلوار جين مشکی و يه بلوز چهارخونه آبی نفتی و مشکی
برداشت و اومد سمتم ،روی تخت گذاشتشون و گفت:
بهتره قبل از اينکه مهمونا برسن حاضر شی.يه لبخند مهربون زد و از اتاق بيرون رفت.
يه لبخند اومد روی لبم ،رفتم سمت كمدم يه حوله برداشتم با لباسايی كه پروين برام گذاشته بود و رفتم سمت حموم.
از حموم كه اومدم بيرون از طبقه ی پايين صدای احوالپرسيشون می اومد .می خواستم برم پايين كه ياد موهای بهم ريخته و خيسم
افتادم و بی خيال پايين رفتن شدم و رفتم سمت اتاقم.
سشوار رو برداشتم و موهام رو خشک كردم ،شونه رو برداشتم و موهام رو شونه كردم و رفتم از اتاق بيرون.
به پذيرايی كه رسيدم كسی حواسش به من نبود ،بلند سالم كردم؛ خانواده كيانی بلند شدن با آقای كيانی دست دادم .به مادر دامادم
از دور سالم دادم .به داماد كه رسيدم تعجب كردم ،اين همون پسری بود كه روز اول دانشگاه رومون سطل آب ريخت .با نگاه سردم
بهش نگاه كردم كه با لبخند گفت:
به آقا پرهام ،پارسال دوست امسال آشنا.با همون نگاه سردم با تمسخر بهش گفتم:
اِ ،خيلی خوشحال شدم ديدمت.متوجه لحن پر تمسخرم شد و لبخند از روی لبش پاک شد.
رفتم نشستم روی مبل يه نفره و يه لبخند بهش زدم ،اونم نشست سر جاش.
وقتی مهمونی تموم شد و مهمونا رفتن تا در بسته شد گفتم:
مامان ،می دونی من چقدر گشنمه؟مامان گفت:
تو مگه شام نخوردی؟گفتم:
نه ،االنم خيلی گشنمه.مامان رفت تو آشپزخونه منم دنبالش رفتم .مامان غذاها رو برام گرم كرد ،بشقاب غذا رو كه جلوم گذاشت شروع كردم به خوردن.
مامان رو به روم نشست و زل زد بهم .يکم كه از غذا خوردنم گذشت؛ يه چشمک به مامان زدم و گفتم:
مامان جان احيانا شبيه جن زده ها كه نشدم.يه قاشق ديگه خوردم و طنز گونه گفتم:
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راستی مامان ،می دونی خونه ی ما جن داره؟ مواظب باشی جنا نخورنت بعدش ما نتونيم غذای خوشمزه بخوريم.مامان با اخم گفت:
باز با كی در مورد جن صحبت كردی كه اين جن افتاده سر زبونت؟حالت فکر كردن به خودم گرفتم و گفتم:
نمی دونم ...آهان با خود جن...مامان حرفمو قطع كرد و گفت:
ديگه اسم جن رو جلوی من نمياری.و بلند شد ،به در آشپزخونه كه رسيد گفتم:
راست ميگم مامان ،مواظب خودت باشيا.مامان گفت:
غذاتو كه خوردی ميزو جمع می كنی ،ظرفا روهم می شوری.بعدم رفت سمت اتاقشون .با خودم گفتم«:مامان مارو نگاه كن ،به شوخی كه اينجوری ميکنه ،اگه بفهمه راسته چيکار ميکنه؟»
بيخيال شدم و غذامو خوردم .ظرفا رو تو سينک گذاشتم و با خودم گفتم«:مگه پروين مرده كه من ظرفا رو بشورم».
و رفتم از آشپز خونه بيرون ،كسی توی هال نبود؛ همه توی اتاقاشون بودن.
از پله ها باال می رفتم كه از توی پذيرايی صدايی شنيدم .دروغ چرا يکم ترسيدم.
از پله ها كه باال رفتم ،رفتم سمت اتاقم كه از اتاق اونور راهرو صداهايی بلند شد ،يکم كنجکاو شدم ببينم اونجا چه خبره ،ولی ترس
بهم غلبه كرد .زير لب گفتم:
كور خوندی اگه فکر كنی می تونی منو بکشونی اونجا.تا جملم تموم شد صدای باز شدن در اونطرف راهرو رو شنيدم؛ چون تاريک بود نمی تونستم اونطرف رو ببينم.
ترسيدم و مو به تنم سيخ شد ،سريع در اتاقم رو باز كردم و رفتم توش و در رو پشت سرم بستم.
به در تکيه دادم و گفتم:
مگه مرض داری حرف می زنی وقتی می ترسی.حس كردم يه نفر كنارمه ،نفساشو كه به گـ*ـردنم می خورد احساس می كردم.
از ترس به نفس نفس زدن افتادم توی اون سکوت خونه صدای تند تند كوبيدن قلبمو می شنيدم .با ترس و آروم آروم سرمو
چرخوندم طرفش؛ با ديدنش خشکم زد و نفسم بند اومد.
كسی كه جلوم بود صورتش شبيه سگ بود و بدنش شبيه انسان.
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با مردمک چشماش كه ازشون آتيش شعله می كشيد خيره نگاهم كرد .سردی عرق رو روی كمرم احساس كردم كه غيب شد و
سنگينی اتاق از بين رفت.
يه نفس عميق كشيدم ،زانوهام ديگه توان ايستادن نداشتن ،نشستم وبه در تکيه دادم و زانوهام رو بغـل كردم.
وقتی به خودم اومدم ساعت  1شب بود.
بلند شدم رفتم سمت تختم ،خودمو روش انداختم و پتو رو تا روی سرم كشيدم و به سمت راست چرخيدم.
يه لحظه چهرش از جلوی چشمم كنار نمی رفت و تا خود اذان بيدار بودم .اذان كه شد وضو گرفتم و نماز خوندم ،بقيه رو هم برای
نماز بيدار كردم و بدون هيچ حرفی برگشتم توی اتاقم .يه نگاه به برنامه دانشگاهم كردم ،كتابامو برداشتمو شروع كردم به خوندن .تا
ساعت 7درس خوندم.
كتابامو بستمو آماده شدم ،كوله پشتيمو برداشتمو كتابامو توش گذاشتم ،از در ورودی خونه كه خارج شدم نگاهم رفت سکت خونه ی
درختی و جمله ی «آزادش كنيد فعال بهش نياز داريم ».تو ذهنم اِكو شد.
برای چی به من نياز دارن و نکشتنم؟
ساعت 1كالس داشتم و بدون اينکه به دير رسيدن به كالسم فکر كنم آروم آروم سمت دانشگاه می رفتم و به اين فکر می كردم
همزاد يعنی چی؟ و منظور اون صداها از اون جمله و همزاد چی بود.
همونطور كه كوله پشتيم رو شونه چپم بود ،به زمين نگاه می كردم و فکرم درگير بود ،از پشت سرم صدايی شنيدم؛ برگشتم ،با ديدن
شاهين يه لبخند زدم و گفتم:
سالم.عليک سالم ،ساعت چند كالس داری؟هشت.گفت:
پس ربع ساعت ديگه وقت داريم كه برسيم .راستی ،چرا پکری؟ ای كلک نکنه عاشق شدی؟و خنديد .يکی زدم تو سرش و گفتم:
خاک تو سرت ،مگه هر كی تو فکر باشه عاشق شده؟خنديد و گفت:
الاقل آروم تر می زدی.و دستشو روی سرش گذاشت .خنديدم و گفتم:
-حقته ،تا تو باشی ديگه فکرای الکی نکنی.
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حاال چی شده كه اينقدر پکری؟در طول راه تمام اتفاقا رو براش تعريف كردم .وقتی وارد سالن دانشگاه شديم به ساعت تو سالن نگاه كرديم؛ ساعت نزديک  1بود
يعنی  1دقيقه تا هشت.
سريع خداحافظی كرديم و با دو رفتيم سمت كالسامون.
با استاد رسيدم كالس و هول گفتم:
سالم استاد خوبيد؟استاد يه لبخند زد ،به در اشاره كرد و گفت:
بفرما تو كالس.استادمون  12 – 11سالی سنش بود .يه لبخند زدم و رفتم تو كالس و روی اولين صندلی خالی نشستم ،كامران كالسايی كه برداشته
بود با كالسايی كه من برداشته بودم فرق داشت و فقط يه كالس باهم داريم .كل كالس رو سعی ميکردم ذهنمو روی درس متمركز
كنم و باالخره كالس تموم شد .تا ساعت 81دوتا كالس پشت سر هم داشتم و وقت نکردم بچه ها رو ببينم .كالس آخرم كه تموم
شد هرچی گشتم نتونستم بچه ها رو پيدا كنم؛ پس يه تاكسی گرفتم و آدرس خونه رو بهش دادم .به خونه كه رسيدم كرايشو دادم و
رفتم تو خونه .بعد نهار رفتم تو اتاقم و شماره ی كامران رو گرفتم ولی خاموش بود .مجيد رو هم كه شمارشو نداشتم ،به شاهين زنگ
زدم؛ بوق سوم رو كه خورد خيلی سريع گفت:
ساعت  4كافی شاپ [ ]...منو بچه ها منتظرتيم؛ می خوايم بريم كتابخونه.فعال كار دارم خداحافظ.
و قطع كرد .در حالی كه گوشی رو روی ميز ميزاشتم گفتم:
ناسالمتی من زنگ زدم.تا ساعت چهار هر جور بود خودمو تو خونه سرگرم كردم و به اين نتيجه رسيدم كه تو خونه موندن واقعا كسل كنندس.
عقربه ی ساعت روی چهار كه ايستاد از روی تختم بلند شدمو رفتم سمت كمدم .لباسامو كه عوض كردم از پله ها كه ميومدم پايين
صدای بابا رو از پايين شنيدم؛ يه لبخند نشست رو لبم .وقتی چشمم به بابا افتاد كه روی مبل جلوی تلويزيون نشسته بود همونطور
كه از پله ها ميومدم پايين گفتم:
بابا ماشينو ميدی با دوستام بيرون قرار گذاشتيم ،راهم دوره.وقتی پايين پله ها رسيدم ديدم بابا با خيال راحت داره فيلم ميبينه گفتم:
بابا ماشين رو ميدی؟بابا گفت:
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واسه چی؟بی حوصله گفتم:
ميخ...كه بابا وسط حرفم پريد و گفت:
كنار در آويزونه.با تعجب گفتم:
چی؟بابا گفت:
حواست كجاست كليد ماشينو ميگم.يه لبخند زدم و گفتم:
آهان ،من رفتم خداحافظ.برگشتم برم سمت در كه صدای مامانو شنيدم كه گفت:
كجا؟با اخم برگشتم سمت مامان كه گفت:
هر جا ميری تا ساعت  6برميگردی خونه.با اخم گفتم:
چرا؟صدای پروين از روی پله ها اومد كه با ذوق گفت:
ميخوايم بريم خونه خاله.گفتم:
راستی ،خواستگارت چی شد؟خورد تو ذوقش و لبخندش محو شد .مامان با عصبانيت گفت:
پرهام نمی خوای بری؟شونه ای باال انداختم و گفتم:
من كه چيزی نگفتم .به هر حال خداحافظ.كليد ماشين رو برداشتم و از خونه رفتم بيرون.
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ماشين رو كنار كافی شاپ پارک كردم و پياده شدم .تا وارد كافی شاپ شدم صدای خنده ی بچه ها رو شنيدم و رفتم سمتشون ،روی
تنها صندلی خالی ای كه وسط شاهين و مجيد بود نشستم و پرسيدم:
واسه چی ميخندين؟وقتی اخمای تو هم رفته ی كامران رو ديدم فهميدم اين دوتا باز بيکار شدن و سر به سر كامران ميذارن .كامران دست به سـ*ـينه
به صندليش تکيه داد و گفت:
بيخيال ،حاال چرا دير اومدی؟گفتم:
من كه دير نکردمشاهين گفت:
آره ارواح عمت.زدم پس كلش و گفتم:
بی ادب تو به عمه ی من چيکار داری؟كامران گفت:
زود قهوَتون رو بخورين بريم.مجيد گفت:
چقدر زودكامران:
حاال منم نگفتم حتما بريم خونه هامون.شاهين:
آهان ،بعد نريم بيرون بگی كار دارم و بذاری بری.كامران:
حاال نه اينکه منم دوست دارم صبح تا شب خونمون باشم.شاهين به يه جايی با چشماش اشاره كرد ،به همون جايی كه اشاره كرد نگاه كردم؛ يه دختره بود با آرايش زياد و لباس تنگ .يکی
زدم پس كلش و گفتم:
خاک تو سرت.كامرانم يکی زد پس كلش و گفت:
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واقعا خاک تو سرت.مجيد از خنده نزديک بود ميزم گاز بزنه كه كامران يکی زد پس كلشو گفت:
كوفت نخند.كامران بلند شد و گفت:
پاشين بريم.مجيد گفت:
واسه چی؟كامران گوششو گرفت و بلندش كرد ،منو شاهينم وقتی ديديم اعصابش سر جاش نيست بی حرف بلند شديم و دنبالشون از كافی
شاپ رفتيم بيرون .با بچه ها رفتيم تو شهر دور زديم و وقتی ديدم ساعت از شيش گذشته با فکر اينکه بابا ديگه ماشين رو بهم نده و
مامان االن داره حرص ميخوره بچه ها رو خونه هاشون پياده كردمو رفتم سمت خونه.
در خونه رو كه باز كردم مامان با داد گفت:
كدوم گوری بودی؟ مگه من نگفتم تا ساعت شيش اينجا باشی.گفتم:
حاالم كه چيزی نشده تازه ساعت شيش و نيمه.مامان با اخم از كنارم رد شد و رفت سمت ماشين يه لبخند زدم كه پروين با اخم گفت:
سر حرفت نموندن خنده داره؟نذاشت جوابشو بدم و رفت نشست تو ماشين يه دور كليد رو دور انگشتم دادم و گرفتمش سمت بابا كه از همه خونسرد تر بود بابا
كليد رو گرفت و خيلی خونسرد گفت:
به خاطر اينکه مامانتو حرص دادی تا يه هفته از ماشين خبری نيست.چون ميدونستم بابا سر حرفش ميمونه چيزی نگفتم و عقب كنار پروين نشستم.
***
به خونه عمو كه رسيديم آراد (پسرعموم) در حياطشونو برامون باز كرد و بابا ماشينو برد داخل .حياطشون تاريک بود ،احتماال المپ
حياطشون سوخته بود .تا بابا ماشين رو نگه داشت .پياده شدم و رفتم سمت آراد و همديگه رو بغـ*ـل كرديم .گفتم:
حاال يه سری هم به ما نزنی يه وقت.گفت:
-تو ديگه خفه شو من كه درسام سخته وقت نميکنم ،تويی كه سالی يه بار مگه كتابو باز كنی كه اونم چی بشه بازشون كنی تريپ
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سرم شلوغه ميزنی.
وقتی حرفامون تموم شد سرمونو باال آورديم دورو اطرافمون كال تاريک شده بود ،آراد گفت:
بريم تو خونه؟گفتم:
باشه.دست همو گرفتيم و رفتيم سمت خونه من كه جلوم رو نميديدم به خاطر همين دنبال آراد ميرفتم هنوز چند قدم نرفته بوديم از پشت
سرم شنيدم يه نفر اسممو صدا كرد صداش خش داشت و اصال برام آشنا نبود هنوز چند قدم نرفته بوديم صدای آخ آراد بلند شد.
نگرانش شدمو پرسيدم:
چی شد؟گفت:
من نميدونم كی اين درخت رو اينجا كاشتهصدای خش خش برگا اومد انگار كسی داشت به سمتمون ميومد و هر لحظه نزديک تر ميشد با ترس كه سعی ميکردم بروزش ندم
گفتم:
آراد مگه تو حياط خونتون رونميشناسی؟با حرص گفت:
چرا ،ولی آدم تو يه حياط تاريک كه چيزی توش ديده نميشه ميتونه جايی رو پيدا كنه؟اطرافمو نگاه كردم؛ عجيب بود ،حتی چراغای خونه هم ديده نميشد .با احساس اينکه اون صدا نزديکمون شده و كنارمون متوقف شد
آراد با ترس گفت:
پرهام اينقدر كفشاتو نکش رو برگا.از صدای خش دارش معلوم بود داره خودشو دلداری ميده .دستشو محکم گرفتم و گفتم:
آراد بدو.آرادم انگار منتظر همين بود طوری ميدوييد كه من ازش عقب ميموندم و دستم كشيده ميشد تا يه جايی اون صدا دنبالمون ميومد و
بعد صدا قطع شد ،همونطور كه داشتيم با سرعت ميرفتيم برگشتم پشت سرمون رو نگاه كنم كه كسی دنبالمون نيست آراد ايستاد و
چون جلو تر از من بود محکم خوردم بهش .با اخم سرمو باال گرفتم با چيزی كه ديدم مغزم قفل كرد و كنار آراد خشکم زد ،يه نفرو
دار زده بودن؛ به گردنش طناب رو بسته بودن و از يه جای نامعلومی بسته بودنش و پاهاش حداقل يه متر از زمين فاصله داشت و
ازشون يه مايعی ميريخت كه نميخوام بهش فکر كنم چيه ،سرمو با ترس باال بردم؛ اينو ديگه نميتونستم تحمل كنم ،چشمام از بين

27


Cafe Writers

 خانه عجیب ما
Zahra.gh 
 انجمن کافه نویسندگان

موهام ديده ميشد ،كلشون سفيد بود .به خاطر اينکه موهام ريخته روی صورتم و خون صورتمو پر كرده بود زياد اگه دقت ميکردی
ميشد فهميد كه اون كپی منه .يه آن احساس كردم دست آراد شل شد و چيزی نگذشت دستش از دستم آزاد شد و صدای افتادنش
روی زمين اومد .اما من خشکم زده بود و به جنازه ی روبه روم كه شبيه خودم بود نگاه ميکردم؛ صدای خش خش از پشت سرمون
اومد صدای جيغ يه دختر و نور خورد توی چشمم و جنازه ديگه اونجا نبود.
صدای يه دختر كه ميگفت:
پرهام خوبی؟ داداشی چی شده؟و من بدون اينکه به مغزم فشار بيارم و بشناسمش محکم بغـ*ـلش كردم و اشکام سرازير شد ،صدا گفت:
داداشی چ...انگار از ادامه ی حرفش پشيمون بشه ادامه نداد ،يه صدای دخترانه باعث شد به خودم بيام و كمک كنم آراد رو ببريم تو خونه وقتی
وارد خونه شدم يه راست آراد رو با كمک همون دختره كه با پروين بود برديم تو اتاقش عموم دكتر بود اومد تو اتاق و رفت سمت
تخت كنار آراد ،بعد اينکه معاينش كرد گفت:
شک بهش وارد شده ،خودش بهوش مياد.مامان اومد سمتم و گفت:
چی شده؟گنگ به مامان نگاه كردم عمو كه حالمو ديد همه رو از اتاق بيرون كرد و خودشم رفت بيرون و من واقعا ممنونشم.
روی صندلی كنار تخت آراد نشسته بودمو بهش نگاه ميکردم .بعد يه مدت آراد چشماشو باز كرد و لبه ی تخت نشست ،با ترس به
اطرافش نگاه كرد وقتی به من رسيد با ترديد گفت:
تو زنده ای؟گفتم:
نه مُردم جنازم داره باهات صحبت ميکنه.سکوت كرد و بهم خيره شد ،يه مدتی تو همين حالت موند .اين خيره نگاه كردنش معذبم ميکرد ،نگاهم افتاد به تختش كه دونفره
بود نيشم باز شد و با خنده گفتم:
تختت چرا دونفرس؟و خنديدم .اخماش رفت تو هم و گفت:
لياقت نداری نگرانت بشم.چند تا تقه به در خورد و در باز شد؛ زن عمو بود ،رو به آراد گفت:
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بهوش اومدی حالت خوبه؟قبل از اينکه آراد جوابشو بده دوباره گفت:
بياين پايين واسه شام.و از اتاق رفت بيرون ،آرادم بيخيال بلند شد و گفت:
بريم شام.و رفت سمت در ،منم بلند شدم و با هم رفتيم پايين.
***
بعد شام نيم ساعتی نشستيم و عزم رفتن كرديم ،با همه خداحافظی كرديم .ايندفعه كنار بابا راه ميرفتم تا دوباره تو حياط تاريکشون
گم نشم ولی يه جاش عجيب بود وقتی منو آراد تو حياط بوديم چراغای خونه ديده نميشد ولی االن واضح معلوم ميشد .بيخيال فکر
كردن به اين ماجرا شدم كه فقط باعث ميشد بيشتر بترسم ،وقتی از حياط خارج ميشديم يه هاله ی سياه رو البه الی درختای حياط
ديدم .به خاطر اينکه خودم رو دلداری بدم زير لب گفتم:
فقط يه توهم بود.پروين گفت:
چيزی گفتی؟رو بهش گفتم:
نه تو چيزی شنيدی؟اخم كردو صورتشو برگردوند طرف شيشه.
خونه كه رسيديم مامان و بابا رفتن سمت اتاقشون منو پروينم المپای پايين رو خاموش كرديم و رفتيم از پله ها باال كه از اتاق اونور
راهرو صدايی مثل كشيده شدن وسيله ای روی زمين بلند شد .امروز از بابا پرسيده بودم اون اتاق واسه چيه ،اونم گفته بود مال پدر
بزرگه و درشم قفله .وقتی پرسيدم كليدش كجاست ،گفته بود پدربزرگ دوست نداشته كسی وارد اتاق كارش بشه به خاطر همين
كسی نميدونه كليدش كجاست .ايندفعه صدای بلند تری ايجاد شد .رو به پروين گفتم:
ميرم ببينم كی اونجاست.با اينکه ميترسيدم قدم اولو برداشتم كه پروين دستمو گرفت و با ترس بهم نگاه كرد ،با حرص دستمو از تو دستش كشيدم و با ترس
رفتم سمت در ،با اينکه ميدونستم درش قفله ولی يه چيزی مانع از اين ميشد كه برگردم .پشت در كه رسيدم صداها قطع شد .با ترس
دستمو بردم سمت دستگيره ولی هنوز دستم به دستگيره ی در نرسيده بود صدايی مثل پيچيدن كليد توی قفل بلند شد .از ترس
نفسم بند اومد و دستم همونجا خشک شد ،بعد از اينکه صدای چرخيدن كليد قطع شد دستگيره در به پايين كشيده شد .با ترس آب
دهنمو قورت دادم و در آروم آروم باز شد.
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پشيمون شدم چون ميترسيدم ولی بايد از ماجرا سر در مياوردم ،يه نفس عميق كشيدم و اولين قدمم روبه داخل اتاق برداشتم؛ چند
قدمی جلو رفتم ،نگاهمو دور اتاق چرخوندم دور تا دورش كتابخونه بود وسطشم يه ميز چهار نفره ،عجيب اينجا بود كه كسی تو اتاق
نبود .يه كتاب بزرگ با حجم زياد روی ميز بود كه توی نگاه اول متوجهش ميشدی ،يه چيزی سمت اون كتاب ميکشوندم رفتم
سمت ميز ،نصف راه رو نرفته بودم كه متوجه يه سايه بين درختای حياط شدم ،سرجام خشکم زد و به پنجره خيره شدم .سايه كم كم
داشت نزديک ميشد تا اونجايی كه از بين درختا اومد بيرون؛ يه پسر بود ،هيچ چيز غير طبيعی نداشت .پشت پنجره كه رسيد تو
چشمام خيره شد ،آب دهنمو با ترس قورت دادم و تو چشماش نگاه كردم بعد يه مدت غيب شد ،با تعجب به جای خاليش خيره شدم.
چشمامو باترس بستم و وقتی بازشون كردم همون پسره كنار پنجره ايستاده بود قلبم تند تند ميزد .دستشو سمتم دراز كرد ،نميدونم
چی بود ولی يه حسی بهم ميگفت بهش اعتماد كنم .دستمو بلند كردم هنوز دستم به دستش نرسيده بود كه يکی از صندلی ها به
سمتمون پرت شد ولی قبل از اينکه صندلی به ما برسه پسره دستشو آورد جلوتر دستمو گرفت يه لحظه همه جا سياه شد ،رو به روم
همون پسره رو ديدم .حاال فقط ما دوتا بوديم ،پسره گفت:
 صد سال پيش ما اينجا زندگی ميکرديم ،درست قبل از اينکه خونه شما اينجا ساخته بشه .ما زندگی خوبی داشتيم تا اينکه پدرمتوی سه متری زمين يه گنج پيدا ميکنه ،شب بعد از اينکه پدرم اون گنج رو پيدا ميکنه خونمون آتيش ميگيره جوری كه هممون
ميميريم ،پدرپدر بزرگت اونجا رو ميخره و چون با جنا سرو كار داشته طلسم اون گنج رو ميشکنه ،ولی قبل از اينکه اقدامی واسه
فروشش كنه ،اون گنج حواس برخی از گروه جن رو به خودش جلب ميکنه ،جدت با كمک دوستای جنش گنج رو زير زمين ميبره و
طلسمش ميکنه ،اما ي ه گروه هنوز دنبال گنجن و ميخوان تو براشون طلسم رو بشکنی ،ولی تو نبايد اين كارو بکنی چون اونا شما رو
از بی...
يه صدای آشنا گفت:
پرهام تو نبايد حرفشو باور كنی.بهش نگاه كردم شبيه خودم بود.
يه صدای ديگه گفت:
نه تو بايد حرف مارو باور كنی تو نبايد به اون اعتماد كنی.برگشتم طرف صدا چشماش برام آشنا بود قرمز با رگه های زرد مثل آتيش ،همونی كه اونروز ديدم .اون اذيتم كرد پس نميتونست
بامن باشه به هر سه شون نگاه كردم .ولی اونيکه بهم كمک كرد پروين رو نجات بدم شبيه خودم بود رفتم كنار همون كه شبيه
خودم بود ايستادم و گفتم:
-من با همزادمم.
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همونی كه چشمای قرمز داشت زير لب يه چيزی گفت و رو به پسره گفت:
بيا بريم ،بقيش به عهده ی خودشه.و غيب شدن ،برای يه لحظه چيزی نديدم و بعد ديگه اونجا نبوديم .وقتی نگاهم به جلوم افتاد باورم نميشد اين چيزی كه ميبينم
واقعيه؛ يه مجسمه يه متری ،يه ديگ پر از طال ،صدای همزادم رشته افکارمو پاره كرد:
اسم من مرانه.برگشتم سمتش و گفتم:
من برای چی اينجام؟ اصال چجوری اومدم اينجا؟مران گفت:
برای كمک به ما ،اينکه چطور اومدی اينجا مهم نيست .فقط اينو بدون اگه به ما كمک كنی با خيال راحت ميتونی تو خونتونزندگی كنيد و كسی مزاحمتون نشه .به ما كمک ميکنی؟
بهش نگاه كردم و با كمی مکث گفتم:
بهتون كمک ميکنم.يه لبخند زد و گفت:
خوشحالم كه راه درست رو انتخاب كردی.به جلو هلم داد و گفت:
با خوندن اون كتاب طلسم شکسته ميشه.يه كم جلو تر يه كتاب كم حجم روی يه سنگ بزرگ گذاشته شده بود .نميدونم چرا ولی حس خوبی نسبت به اين ماجرا نداشتم،
فکرای الکی و حس بدم رو كنار زدم و رفتم سمت كتاب؛ يه كتاب قديمی بود .خاكای روشو كنار زدم ،روش نوشته شده بود «طلسم
باد» عجيب بود تا به حال همچين كلمه ای رو نشنيده بودم .بسم اهلل گفتم و كتاب رو باز كردم ،صفحه اولش نوشته شده بود «به نام
خدا» يه لبخند زدمو ورق زدم؛باالی صفحه نوشته شده بود فهرست «كارايی های طلسم باد ،اثرات اين طلسم ،ساختن طلسم باد،
شکستن طلسم باد و»...
سريع رفتم روی شکستن طلسم باد نوشته بود صفحه  ،74رفتم صفحه  ،74باالی صفحه رو خوندم «شکستن طلسم باد» برای
شکستن اين طلسم نزديک جای طلسم شده قراربگيريد و اين آيه را بخوانيد.
شروع كردم خوندن آيه ،پنج صفحه ای شد .با تموم شدن آيه كتاب رو بستم كه يه دفعه همه جا سياه شد و ديگه چيزی نفهميدم.
***
چشمام رو باز كردم ولی با خوردن نور به چشمام دوباره بستمشون .چند لحظه صبر كردم تا چشمام به نور عادت كنه و بعد بازشون
كردم سرم بد جور درد ميکرد اولين چيزی كه شنيدم صدای شاهين بود كه گفت:
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اِ بهوش اومد .ميگن حالل زاده به داييش رفته ،راست گفتن.گفتم:
حاال نه اينکه من دايی دارم.گفت:
تو هنوز زبونت درازه برادر من.صدای كامران اومد كه گفت:
خفه شو شاهين برو دكترشو بگو بياد.شاهين گفت:
باشه رفتم چرا ميزنی؟ اِ.با صدای يه مرد ميانسال چشمامو دوباره باز كردم .از روپوش سفيدش معلوم بود دكتره .بعد اينکه معاينم كرد و چند تا سؤال پرسيد
گفت:
فعال كه مشکلی نداری.رفت سمت در كه گفتم:
پس سر دردم واسه چيه؟برگشت سمتمو گفت:
اون عاديه خوب ميشه.و رفت .برگشتم سمت بچه ها ،تازه متوجه آراد شدم كه با اخم نگاهم ميکرد .مجيد كنار تخت روی صندلی نشسته بود ،و نزديک
ترين فرد به من بود آروم جوری كه آراد نشنوه گفتم:
اين چرا اينجوريه؟تازه متوجه شاهين شدم كه باالی سرم ايستاده بود ،شاهين گفت:
ميدونی چيه از وقتی اومديم يه جوری نگاهمون ميکنه انگار ارث باباشو خورديم.مجيد گفت:
چيکارته؟خواستم جوابشو بدم كه آراد گفت:
ميشنوم.گفتم:
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چی رو؟گفت:
اينکه تو اتاق پدربزرگ چيکار ميکردی؟ و اينکه كی صندلی كوبيده تو سرت؟با تعجب گفتم:
كی صندلی رو زده تو سرم؟آراد خيلی جدی گفت:
من ازت سؤال پرسيدم نگفتم سؤالمو تکرار كنی.يه كم فکر كردم ،من كه يادم نميومد چيزی توسرم خورده باشه ،هی پسر اگه نخورده تو تو بيمارستان چيکار ميکنی ،رو بهشون
گفتم:
من كه يادم نمياد صندلی خورده باشه توسرم .اينم باور كن كه سرم درد ميکنه.گفت:
تو هم ببين ،من اگه عصبانی بشم نگاه نميکنم رو تخت بيمارستانی.شاهين گفت:
چه خشن.آراد يه چشم غره بهش رفت و به من نگاه كرد .اگه نميخواستم بگمم با آراد نميتونستم در بيفتم .شروع كردم براشون گفتم چه اتفاقی
افتاد .بعد اينکه حرفام تموم شد ،آراد گفت:
مطمئنی خواب نديدی؟ يا ما رو خر فرض كردی.گفتم:
حاضرم قسم بخورم كه راست ميگم.كامران گفت:
ميدونی چيه ،اونجايی كه پسره دستتو گرفت درست همون لحظه ای كه صندلی سمتتون پرت شد .در مورد سفر روح چيزی خوندیشايد همون روح ،روحتو از بدنت جدا كرده باشه و صندلی خورده به جسمت و به خاطر همين تو چيزی حس نکردی و يا اينکه ،تو
همه چيز رو خواب ديدی.
گفتم:
-ولی من مطمئنم خواب نديدم ،تو از كجا اينا رو ميدونی؟
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كامران گفت:
توی يکی از كتابای پسر عموم خوندم ،در مورد جن تحقيق ميکنه.جملش كه تموم شد تلفنش زنگ خورد يه لحظه به صفحه موبايلش نگاه كرد و بعد جواب داد:
بله؟- ...
بله خودمم.- ...
اتفاقی افتاده؟- ...
كنجکاو شدم بدونم پشت خطی چی گفت كه رنگ كامران پريد و گفت:
همين االن خودمو ميرسونم.و به سرعت از اتاق خارج شد ،مجيد گفت:
باهاش ميرم ببينم چی شده.قبل از اينکه منتظر جواب ما باشه از اتاق خارج شد ،تا ساعت  7بيمارستان بوديم تا آراد كارای مرخصی رو انجام بده .سوار ماشين
شديم تا آراد ماشين رو راه انداخت ،برگشتم سمت شاهين و گفتم:
شاهين زنگ ميزنی به كامران بپرسی چرا اونجور با سرعت رفتن ،چون من گوشيم همرام نيست.آراد گفت:
تو اول مثل بچه آدم بشين سر جات بعد نگران بقيه باش.سر جام نشستم و بهش نگاه كردم ،من نميدونستم اين آراد امروز چش شده كه گير داده به من ،تنها فکری كه تو سرم جرقه زد اين
بود كه داره عقده هاشو سر من خالی ميکنه.
به خونه شاهين كه رسيديم ماشين رو نگه داشت ،شاهين پياده شد صورتش نشون ميداد ناراحته ،شيشه رو پايين كشيدم ،اومد كنار
شيشه ايستاد .سرشو يکم خم كرد وگفت:
مجيد گفت ،مامان كامران تصادف كرده ،االنم توی بيمارستانه براش دعاكن.
يه لبخند محو زد و گفت:
فعال خداحافظ.و رفت .ساعت نزديکای  1بود كه رسيديم خونه ،آراد تا توی خونه همرام اومد و بعد رفت .با رفتن آراد مامان اومد سمتم ،بغـ*ـلم
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كرد و گفت:
حالت خوبه عزيزم؟يه لبخند زدم و گفتم:
حاال كه شما رو ميبينم عاليم.مامان گفت:
تا تو بری لباساتو عوض كنی منم برات يه سوپ خوشمزه ميارم.و رفت سمت آشپزخونه ،از پله ها كه رفتم باال فکرم رفت سمت اتاق پدربزرگ ،پشت در اتاق كه رسيدم هر كاری كردم درش باز
نشد .قفلشم همون قبلی بود ،بابا كه كليدش رو نداشت ،بيخيال اتاق پدربزرگ شدمو رفتم سمت اتاقم .لباسام رو كه عوض كردم از
اتاق اومدم بيرون و روبه روم پروين رو با سينی سوپ توی دستش ديدم ،با لبخند گفت:
سالم داداشی ،حالت خوبه؟لپشو كشيدم و گفتم:
حاال كه جيغ جيغوی خونه رو ميبينم (يه كم مکث كردم و گفتم) سرم يه كم درد گرفت.با حرص نگاهم كرد ،قبل از اينکه سينی رو بکوبه تو سرم سينی رو ازش گرفتم و از پله ها رفتم پايين با حرص دنبالم اومد ،رفتم
روی مبل جلوی تلويزيون نشستم ،قاشق رو بردم نزديک دهنم و نگاهم به پروين افتاد كه دست به سـ*ـينه نگاهم ميکرد .قاشق رو
برگردوندم توی كاسه و گفتم:
چيزی شده؟گفت:
نه ،ولی بهتره تا مامان عصبانی نشده بری تو آشپز خونه و سوپ بخوری.گفتم:
چرا؟گفت:
چون دوست بابا امشب خونمون دعوته.حق به جانب ادامه داد:
واسه شام.و رفت توی آشپزخونه با حرص بلند شدمو دنبالش رفتم و سر ميز نشستم .با نشستنم سر ميز زنگ آيفون به صدا دراومد ،انگار قرار
نبود من سوپ بخورم.
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پروين بلند شد و رفت درو باز كنه ،يه كم از سوپ رو خوردم و گذاشتمش روی كابينت و رفتم بيرون .بعد از سالم و احوال پرسی با
مهمونا به سمت هال هدايتشون كردم ،ميخواستم در رو ببندم كه يه دختر تقريبا 84ساله وارد شد .چون جلوی در ايستاده بودم رو به
روش قرار ميگرفتم ،دختره باحجاب بود و چادر سرش بود ،نگاهم روی چشمای شکالتيش ثابت موند با سالم گفتن دختره به خودم
اومدم و رفتم كنار ،روسريش رو جلو تر كشيد و رفت داخل ،درو بستم به هال اشاره كردم و گفتم:
بفرماييد.جلوتر از من راه افتاد پشت سرش رفتم ،توی هال كنار مبلی كه بابا و دوستش نشسته بودن روی مبل يک نفره نشستم.
تا نشستم چون روبه روی آشپزخونه بودم پروين اشاره كرد برم پيشش ،وارد آشپزخونه كه شدم پروين سينی چای رو جلوم گرفت ،با
بی حوصلگی ازش گرفتم و رفتم توی هال ،وقتی به همه تعارف كردم سينی رو بردم توی آشپزخونه و دوباره برگشتم توی هال
نگاهم افتاد به پسرای دوست بابا يکيشون  86سال ميخورد ،يکيشونم  .82تقريبا يک ساعتی
به حرفای بقيه گوش ميدادم كه مامان برای شام صدامون كرد ،بعد شام توی هال نشسته بودم و فيلم نگاه ميکردم ،البته با حرفای
بقيه اگه چيزی ميفهميدم عالی ميشد .تقريبا آخرای فيلمم بود كه همه جا تاريک شد و صدای جيغ از طبقه باال اومد ،گفتم:
پروين كجاست؟بابا گفت:
طبقه باالست برو بيارش پايين تا من برم ببينم چرا برقا رفته؟موبايلمو از توی جيبم در آوردم و چراغ قوه شو روشن كردم از پله ها كه باال رفتم صداها همه قطع شد ،اين سکوت ميترسوندم از
كنار اتاقم رد شدم و در اتاق پروين رو باز كردم ،نميدونم چيشد چراغ قوه گوشيم خاموش شد ،در حالی كه سعی داشتم صدام نلرزه
گفتم:
پروين اينجايی؟رفتم جلو تر كه پام با يه مايع نرمی برخورد كرد ،با اينکه ميدونستم گوشيم خاموشه دكمشو زدم ولی در كمال تعجبم گوشيم سی در
صد شارژ داشت نور صفحه گوشيم رو زدم زير پام ،يه دست محکم بازوم رو گرفت و يه جيغ خفيف رو كنار گوشم شنيدم ،زير پام رو
نگاه كردم با چيزی كه ميديدم شکه شدم يه جنازه بود سرش متالشی شده بود و پام دقيقا توی شکمش فرو رفته بود پام رو عقب
كشيدم و جنازه ناپديد شد حتی خوناش هم روی پام نبود ولی اون دست هنوز بازوم رو محکم گرفته بود گوشی رو گرفتم سمتش.
پروين بلند شد و رفت درو باز كنه ،يه كم از سوپ رو خوردم و گذاشتمش روی كابينت و رفتم بيرون .بعد از سالم و احوال پرسی با
مهمونا به سمت هال هدايتشون كردم ،ميخواستم در رو ببندم كه يه دختر تقريبا 84ساله وارد شد .چون جلوی در ايستاده بودم رو به
روش قرار ميگرفتم ،دختره باحجاب بود و چادر سرش بود ،نگاهم روی چشمای شکالتيش ثابت موند با سالم گفتن دختره به خودم
اومدم و رفتم كنار ،روسريش رو جلو تر كشيد و رفت داخل ،درو بستم به هال اشاره كردم و گفتم:
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بفرماييد.جلوتر از من راه افتاد پشت سرش رفتم ،توی هال كنار مبلی كه بابا و دوستش نشسته بودن روی مبل يک نفره نشستم.
تا نشستم چون روبه روی آشپزخونه بودم پروين اشاره كرد برم پيشش ،وارد آشپزخونه كه شدم پروين سينی چای رو جلوم گرفت ،با
بی حوصلگی ازش گرفتم و رفتم توی هال ،وقتی به همه تعارف كردم سينی رو بردم توی آشپزخونه و دوباره برگشتم توی هال
نگاهم افتاد به پسرای دوست بابا يکيشون  86سال ميخورد ،يکيشونم  .82تقريبا يک ساعتی
به حرفای بقيه گوش ميدادم كه مامان برای شام صدامون كرد ،بعد شام توی هال نشسته بودم و فيلم نگاه ميکردم ،البته با حرفای
بقيه اگه چيزی ميفهميدم عالی ميشد .تقريبا آخرای فيلمم بود كه همه جا تاريک شد و صدای جيغ از طبقه باال اومد ،گفتم:
پروين كجاست؟بابا گفت:
طبقه باالست برو بيارش پايين تا من برم ببينم چرا برقا رفته؟موبايلمو از توی جيبم در آوردم و چراغ قوه شو روشن كردم از پله ها كه باال رفتم صداها همه قطع شد ،اين سکوت ميترسوندم از
كنار اتاقم رد شدم و در اتاق پروين رو باز كردم ،نميدونم چيشد چراغ قوه گوشيم خاموش شد ،در حالی كه سعی داشتم صدام نلرزه
گفتم:
پروين اينجايی؟رفتم جلو تر كه پام با يه مايع نرمی برخورد كرد ،با اينکه ميدونستم گوشيم خاموشه دكمشو زدم ولی در كمال تعجبم گوشيم سی در
صد شارژ داشت نور صفحه گوشيم رو زدم زير پام ،يه دست محکم بازوم رو گرفت و يه جيغ خفيف رو كنار گوشم شنيدم ،زير پام رو
نگاه كردم با چيزی كه ميديدم شکه شدم يه جنازه بود سرش متالشی شده بود و پام دقيقا توی شکمش فرو رفته بود پام رو عقب
كشيدم و جنازه ناپديد شد حتی خوناش هم روی پام نبود ولی اون دست هنوز بازوم رو محکم گرفته بود گوشی رو گرفتم سمتش.
محو چشمای شکالتيش با موهای سياش شدم ،با صدای قدم های كسی اطرافمون نگاهمو ازش گرفتمو نور گوشی رو اطراف
چرخوندم ولی كسی توی اتاق نبود گفتم:
پروين كجاست؟در حالی كه صداش ميلرزيد گفت:
نميدونم قبل از اينکه برقا قطع شه رفت بيرون.صدای قدم ها قطع شد ،يه نفس عميق كشيدم ،با صدايی كه ميلرزيد گفت:
كی اونجا بود؟يه دست نشست روی شونم ،دستش خيلی سرد بود ،نفسم توی سينم حبس شد ،دست آروم آروم روی شونم سر خورد و بعد ديگه
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نبود .صدای قهقهه بلند شد صداش بيشتر شبيه صدای يه دختر بود تا پسر گوشيم رو توی جيبم گذاشتم مچ دستشو گرفتم تا اونجايی
كه يادمه در بايد پشت سرمون باشه چند قدم رفتم عقب دستمو تو هوا چرخوندم تا اينکه دستگيره ی درو پيدا كردم دستشو كشيدم و
به سرعت از اتاق بيرون اومديم االن گوشيم الزم بود از توی جيبم بيرون آوردمش و صفحشو روشن كردم و جلو گرفتمش چشمم به
پله ها كه افتاد رفتم سمت پله ها از پله ها كه ميومديم پايين صدای قدم هايی رو از پشت سرم به وضوح ميشنيدم ،صدای جيغ از
آشپزخونه بلند شد كنار در آشپزخونه كه رسيديم ،ايستاد و گفت:
من حس خوبی به اين موضوع ندارم.با تمسخر گفتم:
منم به حرف تو گوش كردم ،ميخوای بيای بيا ،يام همينجا تنها بمون.با تموم شدن حرفم صدای خنده بلند شد هر چی دقت كردم نفهميدم صدا از كجا بود ،سرم بد جور درد ميکرد ،دست آزادمو روی باند
سرم گذاشتم .صداها هر لحظه بيشتر ميشد ،طولی نکشيد كه صدای خاموش شدن گوشيم تو خونه پيچيد و همه جا تاريک شد،
دختره در حالی كه هق هق ميکرد گفت:
خواهش ميکنم از اينجا ببرم بيرون.و محکم تر بازوم رو گرفت ،شروع كردم به خوندن آية الکرسی و سوره هايی كه ياد داشتم ،يه كم كه گذشت صداها قطع شد .به
خوندنم ادامه دادم ،طولی نکشيد كه خونه روشن شد .با خوشحالی برگشتم سمتش ولی با ديدن اينکه يه تاپ شلوار تنش بود سرمو
انداختم پايين و گفتم:
چادرت كجاست؟با خجالت گفت:
تو اتاق پروين.با اينکه ميترسيدم ،رفتم سمت اتاق پروين با ترس درشو باز كردمو با اتاق مرتب پروين مواجه شدم نگاهمو دور اتاق چرخوندم و
چادرشو كنار در ديدم برش داشتم وقتی برگشتم صدای آخش بلند شد ،در حالی كه دستش روی دماغش بود گفت:
حداقل آدم پشت سرشم يه نگاهی ميندازه.گفتم:
اگه ميدونستم انقدر ترسويی و پشت سرم ميای حتما نگاه ميکردم.گفت:
من ترسو نيستم.رفت توی اتاق بدون اينکه تکون بخورم يا برگردم گفتم:
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زود باش تا سه ميشمورم ،آماده نشده باشی ميرم.با حرص گفت:
حاال انگار من ميخوام چيکار كنم كه ميگه زود باش.گفتم:
از شما دخترا بعيد نيست يه مانتو پوشيدنو تا يک ساعت طول بدين.بعد تموم شدن حرفم صدای جيغش بلند شد ،سريع برگشتم سمتش و ديدم داره به يه گربه ی سياه اشاره ميکنه ،با حرص گفتم:
حاال انگار چی ديده كه جيغ ميزنه.سريع شالشو سرش كرد و گفت:
بريم.گفتم:
دكمه مانتوتو ببند.با حرص نگاهم كرد و گفت:
تا به حال كسی بهت گفته خيلی هيزی؟گفتم:
همين االن خودت گفتی ،بعدشم من نميخوام به خاطر خونه خاله اومدن شازده تو دردسر بيفتم.با حرص گفت:
پروين اصرار كرد مانتومو در بيارم به خاطر اينکه وقتی ظرف ميشستم مانتوم خيس شد.به صورتش كه از حرص سرخ شده بود نگاه كردمو يه لبخند ژكوند تحويلش دادم و گفتم:
بريم.با تمسخر گفت:
خوب شد گفتی يا نه من كه نميدونستم.و جلو تر از من رفت از پله ها پايين
گفتم:
چادرت رو نميخوای؟برگشت سمتم ولی نگاهش پشت سرم موند و با ترس به پشت سرم خيره شد ،گيج بهش نگاه كردم كه يه نفر ازپشت هلم داد و از
پله ها افتادم پايين .دو دفعه سرم به پله ها خورد و اونقدر درد گرفت كه اصال سَرَم رو احساس نميکردم و لحظه ی آخر خورد به نرده
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ی آخر پله ها و ديگه چيزی نفهميدم.
***
با صدای گريه ی يه دختر چشمامو باز كردم ،دختره گفت:
خواهش ميکنم بلند شو.سرم بدجور درد ميکرد يه حسی بهم ميگفت زود تر بايد از خونه برم بيرون ،با اينکه سرم گيج ميرفت بلند شدمو ايستادم ،دست دختره
رو گرفتم بلند شد با حداقل سرعتی كه ميتونستم رفتم سمت خروجی خونه ،مايع غليظی رو كه روی صورتم ميريخت رو احساس
ميکردم نزديکای در كه رسيديم يه چيزی با سرعت از كنارم رد شد بهش اهميتی ندادمو به راهم ادامه دادم ،در ورودی رو كه باز
كردم چشمم به بقيه افتاد كه روی يه زير انداز نشسته بودن ،صدای يا حسين مامان رو شنيدم و ديگه نه كسی رو ميديدم ،نه چيزی
رو احساس ميکردم.
***
چشمامو باز كردم سرم بدجور ميسوخت با باز كردن چشمام دردش بيشتر شد .چند دقيقه بعد با سرو صداهای اطرافم چشمامو باز
كردمو چند نفر با رو پوش سفيد رو اطرافم ديدم ،يکيشون برام آشنا بود همونی بود كه دفعه قبل سرمو بخيه زده بود .بقيه دكترا بعد
يه مدت رفتن ،يه لبخند زد و گفت:
چقدر تو سربه هوايی پسر ،صبحش مرخص شدی شبش برگشتی.يه لبخند بی جون بهش زدم كه گفت:
راحت استراحت كن.و رفت.
چشمامو بستمو خوابم برد.
***
چون هر از گاهی سرم گيج ميرفت بابا كمکم ميکرد راه برم ،وارد اتاقم شديم ،روی تخت نشستم .بابا گفت:
مواظب باش دوباره نيوفتی.از اتاق كه رفت بيرون يه پوزخند زدمو زير لب گفتم:
همين ،چيز ديگه ای نميتونست بگه ،يعنی هنوز باور نکرده من خودم نيوفتادم ،چه بابای خوبی دارم! حتی حاضر نيست حرفمو باوركنه.
روی تخت دراز كشيدمو سرمو آروم روی بالشت گذاشتم .به سقف خيره شدم ،مگه مران نگفت ديگه كاری بهمون ندارن ،پس چرا
داره اين اتفاقا ميفته .شايد من بايد به حرف اون پسره گوش ميدادم ،يا شايدم اون چشم قرمزه ،شايد اون شب قصدش ترسوندن من
نبوده ،پس چرا قيافش اون شکلی بود؟
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بيخيالش شدم ،هر چی بود من االن مطمئن بودم راه اشتباه رو انتخاب كردم و ديگه راه برگشتی نيست.
غرق فکر كردن بودم ،با شنيدن اسمم دست از فکر كردن كشيدمو از جام بلند شدم .با بلند شدنم زخم سرم يه كم سوخت ،اهميتی
بهش ندادمو رفتم سمت پنجره .نور خورشيد به چشمام خورد ،نگاهمو از آسمون گرفتم و به درختا دوختم ،دستامو توی جيبای شلوارم
بردم .حوصله ی لباس عوض كردنو نداشتم نه تنها اين ،حوصله ی هيچ كاری رو نداشتم.
يه لحظه ياد مهسا و پريشب افتادم ،ناخوداگاه يه لبخند روی لبام نقش بست ،باد به صورتم ميخورد و من برای اولين بار تو اين خونه
احساس آرامش ميکردم.
صدای آشنايی گفت:
اين آرامش كوتاه مدت زياد طول نميکشه.برگشتم و بهش نگاه كردم ،عجيب بود ازش نميترسيدم .به چشمای قرمزش نگاه كردم ،آروم گفتم:
من نبايد بهش اعتماد ميکردم.گفت:
جای تعجبيم نداره ،تو به هشدار ما گوش نکردی ،پس ما هم هيچ كمکی بهت نميکنيم .تو بايد تاوان اشتباهتو بدی .اون هشدارمفقط به خاطر پدربزرگت بود.
اينو گفت و غيب شد .به جای خاليش نگاه ميکردم و حرفاش تو ذهنم مرور ميشد.
يه دفعه در اتاق باز شد و صدای پروين اومد:
پرهام بدو بيا پايين مهمون اومدن.گفتم:
اومدن كه اومدن به من چه؟پروين با تعجب گفت:
يعنی چی نميای ،بايد بيای پاييندر حالی كه سعی ميکردم صدام باال نره گفتم:
سه سال از تو بزرگ ترم و ميگم همين االن گورتو گم كن و از اتاقم برو بيرون.چيزی نگفت و در اتاق رو محکم بست.
چون ميدونستم مامان هر جور شده منو ميبره پايين ،رفتم سمت كمد لباسام و يه دست لباس برداشتم .هنوز دكمه های پيراهنمو باز
نکرده بودم كه در اتاق باز شد ،به مامان نگاه كردم كه با عصبانيت وارد شد؛ يه كم با عصبانيت نگاهم كرد و يه لبخند زد و گفت:
-زود ميای پايين ،با خواهرتم ديگه بد رفتاری نميکنی.
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از در بيرون رفت و درم پشت سرش بست .لباسام رو عوض كردم و رفتم از اتاقم بيرون .روبه روی پله ها كه رسيدم به اطرافم نگاه
كردم ،چون اين دفعه اگه ميفتادم و بخيه های سرم دوباره باز ميشد ديگه مرگم حتمی بود .وقتی مطمئن شدم كسی نيست البته اگه
جنيم بود نميتونستم ببينم .صداهای پايين نشون دهنده ی زياد بودن مهمونا بود و من اينو دوست نداشت .به پايين كه رسيدم با
نصف بيشتر فاميل رو به رو شدم ،بعد سالم دادن به همشون رفتم يه گوشه دورتر از بقيه نشستم.
همه باهم گرم گرفته بودن و با هم صحبت ميکردن .به اطرافم نگاه ميکردم كه يه چيزی محکم خورد تو سرم ،همون جايی كه بخيه
زده بودن و آخم بلند شد .ولی توی اون سر و صدا كسی نشنيد ،دنبال همون بيشعوری ميگشتم كه توپ رو زده بود توی سرم ولی
اونطرف خونه كسی نبود .با ترس از اينکه يه بالی ديگه سرم بياد بلند شدمو رفتم سمت جمعيت و كنار بابا نشستم .بابا يه نگاه بهم
انداخت و گفت:
خوبی؟چون از دستش ناراحت بودم سرد گفتم:
خوبم.بعد اينکه مهمونا رفتن بابا گفت:
 همه ی ما ميدونيم اين اتفاقاتی كه داره اتفاق ميفته نميتونه اتفاقی باشه ،من يه جنگير پيدا كردم و قراره بعد از ظهر بياد اينجا.باورم نميشد ،بابا باالخره حرفام رو باور كرده بود.
ساعت نزديکای چهار بود كه زنگ خونه به صدا در اومد ،پروين با اخم از طبقه باال اومد پايين و روبه من گفت:
تو دفتر خاطرات منو برداشتی؟گفتم:
نه من به دفتر خاطرات تو چيکار دارم!هلم داد ولی من تکونم نخوردم و گفت:
حيف كه جنگيره اومد ،يا نه به بابا ميگفتم.بی حوصله گفتم:
برو بابا ،من چيزی از اتاقت بر نداشتم.و رفتم سمت در ،جنگيری كه بابا ميگفت يه مرد ميانسال بود .وقتی وارد خونه شد من به وضوح شنيدم كه صدايی مثل كوبيدن چيز
سنگينی به ديوار از اتاق پدربزرگ اومد ،نگاه ها همه چرخيد اون سمت .يه حسی بهم ميگفت برم اونجا .اولين قدم رو كه سمت پله
ها گذاشتم ،جنگير گفت:
-بهتره نری اونجا ،شايد بهت صدمه بزنن .اونا ميخوان از خودشون دفاع كنن.
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جنگير رفت و وسط خونه نشست و چشماش رو بست .سر و صداها قطع شد و خونه در سکوت فرو رفت .نميدونم چرا ولی احساس
خوبی نداشتم .جنگير بعد مدتی چشماشو باز كردو از روی كتابش شروع كرد به خوندن آيه ای با صدای بلند و من نگاهم روی پله ها
روی مران ثابت موند ،كه بايه لبخند داشت به جنگير نگاه ميکرد .يه چيزی زير لب گفت و غيب شد .چشمامو چند دفعه باز و بسته
كردم و نگاهم رو به سمت جنگير چرخوندم كه در حال خوندن بود ،يه دفعه يه سنگ از يه جای نا معلوم محکم خورد توی سر
جنگير ،جنگير به خوندنش ادامه داد ،چيزی از خوندنش نميگذشت كه دستاشو گذاشت روی گلوش و صورتش سرخ شد ،انگار
نميتونست نفس بکشه .با ترس رفتم سمتش ،چند قدم مونده بود برسم بهش كه محکم پرت شدم عقب و كمرم خورد به مبل و روی
زمين افتادم ،سرم خورد به زمين و بدجور سوخت .نگاهمو چرخوندم توی خونه ،بجز منو جنگيرو بابا كسی توی خونه نبود .حتما بابا
مامان و پروين رو فرستاده بود بيرون .نگاهم به جنگير افتاد كه بيحركت روی زمين افتاده بود ،بابا اومد سمتم ولی قبل از اينکه بهم
برسه افتاد روی زمين ،به صورت بابا كه سمت چپش كبود شده بود نگاه كردم و چشمام روی هم رفت و ديگه چيزی نفهميدم.
***
چشمامو باز كردم ،به اطرافم نگاه كردم جنگير هنوز سرجاش بود دنبال بابا گشتم و يکم دورتر از جنگير روی زمين افتاده بود ،دستمو
روی سرم گذاشتم جای زخمم ميسوخت بلند شدمو رفتم سمت بابا روی زمين افتاده بود بلندش كردمو به صورت كبود شدش چشم
دوختم ،قبل از اينکه تصميمی برای حال بابا بگيرم .صدای ظرفا از آشپزخونه بلند شد ،نبضه بابا رو گرفتم عادی بود نگاهم رو
چرخوندم سمت آشپزخونه نگاهم به پروين افتاد ،بلند شدم رفتم سمتش از كنار بابا بلند شدمو رفتم روبه روش ايستادم و گفتم:
تو مگه بيرون نبودی كی اومدی تو؟با گريه رفت سمت آشپزخونه و توی يه لحظه بعد ديگه اونجا نبود با ترس به اطرافم نگاه كردم يه جايی خونده بودم جنا از چاقو
ميترسن چون بهشون آسيب ميزنه ،رفتم سمت ظرفشو و يه چاقوی ميوه خوری برداشتم با ترس از آشپزخونه اومدم بيرون .كنار بابا
ايستادم ،از سمت چپم صدای يه نفر اومد كه اسممو صدا ميکرد برگشتم اونطرف و چاقو رو گرفتم سمتش ولی هيچکس نبود يه
صدای ديگه از سمت راستم كه اسمم رو صدا ميکرد پشت سر هم صداهايی كه اسممو صدا ميکردن از همه طرف ميومد صداها كم
كم زياد و زيادتر شد با درد گرفتن سرم و صدای گوش خراش صداها چاقو رو انداختمو گوشامو گرفتم ،صداها هر چی بيشتر ميشد
سرم بيشتر درد ميگرفت در يه تصميم سريع شروع كردم با صدای بلند و با صوت به خوندن آية الکرسی و سوره های ديگه ی قرآن.
يه مدت بعد خوندنم صداها قطع شد .دستمو از روی گوشام برداشتم و سريع چاقون رو از روی زمين برداشتم و جلوم گرفتم و به
خوندنم ادامه دادم يه كم كه گذشت يه نفر كه كامال سياه بود و فقط چشماش ديده ميشد روی پله ها ضاهر شد ،خوندنم رو ادامه
ندادمو با ترس بهش چشم دوختم با خشمی كه توی چشماش بود با سرعت اومد سمتم ،هول شدمو چاقو رو پرت كردم سمتش و
چاقو از كنارش رد شد با ترس بهش نگاه كردم ،كنام كه رسيد گلوم رو گرفت و فشار داد اونقدر كه نفس كم آوردم و برای برای
نفس كشيدن تقال ميکردم.
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به زور و با صدای بلند گفتم:
يا علی.ازم فاصله گرفت و با ترس غيب شد چند تا نفس عميق كشيدم.
صدای آخی بلند شد با سرعت رفتم سمت بابا و كنارش نشستم ،گفتم:
خوبی بابا؟بلند شد نشست و به جنگير نگاه كردو گفت:
زندست؟نگاهمو چرخوندم سمت جنگير كه بی حركت بود ،گفتم:
نميدونم.بابا بلند شد و رفت سمت جنگير كنارش نشست و نبضشو گرفت بعد يه مدت برگشت سمتمو گفت:
مرده.از اول اين حدس رو ميزدم ولی حاال كه فهميدم واقعا مرده يه جوری شدم .بابا موبايل جنگير رو برداشت ،با تعجب پرسيدم:
حاال بايد چيکار كنيم؟بابا همونطور كه با موبايل جنگير ور ميرفت گفت:
فعال بايد برای خونوادش زنگ بزنم ببينم چی ميشه.نيم ساعت بعد اينکه بابا به خونواده ی جنگير زنگ زد اومدن ،خونوادش كه اومدن درو براشون باز كردم ،يه پسر  13ساله بود و يه
زن كه بهش ميخورد  33ساله باشه .پسره اخماش حسابی توی هم بود و باعث شد فکر كنم االنه كه بياد بزنتمون .ولی بر خالف
تصورم جنازه ی جنگير رو برداشتن و رفتن ،با تعجب رفتنشون رو تماشا كردم ،وقتی رفتن برگشتم سمت بابا و گفتم:
چه راحت و بدون هيچ حرفی جنازه رو بردنبابا كه روی مبل نشسته بود و عصابشم معلوم بود خط خطيه گفت:
حرف اضافه نزن ،برو به مامانت زنگ بزن بگو بيان.بدون حرف رفتم سمت تلفن و به مامان زنگ زدم دومين بوق رو كه خورد جواب داد:
سالم ،خوبی؟گفتم:
سالم مامان جنگير رفت بياين خونه.فکر كنم از روی صدام فهميد نتونسته كاری بکنه جنگير كه گفت:
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چيزی شده؟ تونست كاری انجام بده؟گفتم:
متأسفانه نه؟چيزی در مورد مرگ جنگير نگفتم بابا خودش اگه بخواد بفهمه بهش ميگه.
گفت:
االن ميايم.گفتم:
فعال كاری نداری؟گفت:
نه خداحافظ.تلفن رو قطع كردم و به بابا چشم دوختم كه توی فکر بود ،قطعا االن نبايد باهاش صحبت ميکردم .رفتم جلوی آينه ی كنار در
ورودی خونه بود ايستادم و به خودم نگاه كردم به خاطر اينکه جلوی موهام رو كال به خاطر بخيه ها صفر زده بودن روز بعدشم كلِ
موهام رو زده بودم و االن هيچ مويی نداشتم و به نظر خودم زشت شده بودم ،البته بقيه هم چيزی بهتر از اين نميگفتن.
صدای آخی بلند شد با سرعت رفتم سمت بابا و كنارش نشستم ،گفتم:
خوبی بابا؟بلند شد نشست و به جنگير نگاه كرد و گفت:
زندست؟نگاهمو چرخوندم سمت جنگير كه بی حركت بود ،گفتم:
نميدونم.بابا بلند شد و رفت سمت جنگير كنارش نشست و نبضشو گرفت بعد يه مدت برگشت سمتم و گفت:
مرده.از اول اين حدس رو ميزدم ولی حاال كه فهميدم واقعا مرده يه جوری شدم .بابا موبايل جنگير رو برداشت ،با تعجب پرسيدم:
حاال بايد چيکار كنيم؟بابا همونطور كه با موبايل جنگير ور ميرفت گفت:
فعال بايد برای خونوادش زنگ بزنم ببينم چی ميشه.نيم ساعت بعد اينکه بابا به خونواده ی جنگير زنگ زد اومدن ،خونوادش كه اومدن درو براشون باز كردم ،يه پسر  13ساله بود و يه
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زن كه بهش ميخورد  33ساله باشه .پسره اخماش حسابی توی هم بود و باعث شد فکر كنم االنه كه بياد بزنتمون .ولی بر خالف
تصورم جنازه ی جنگير رو برداشتن و رفتن ،با تعجب رفتنشون رو تماشا كردم ،وقتی رفتن برگشتم سمت بابا و گفتم:
چه راحت و بدون هيچ حرفی جنازه رو بردنبابا كه روی مبل نشسته بود و عصابشم معلوم بود خط خطيه گفت:
حرف اضافه نزن ،برو به مامانت زنگ بزن بگو بيان.بدون حرف رفتم سمت تلفن و به مامان زنگ زدم دومين بوق رو كه خورد جواب داد:
سالم ،خوبی؟گفتم:
سالم مامان جنگير رفت بياين خونه.فکر كنم از روی صدام فهميد نتونسته كاری بکنه جنگير كه گفت:
چيزی شده؟ تونست كاری انجام بده؟گفتم:
متأسفانه نه؟چيزی در مورد مرگ جنگير نگفتم بابا خودش اگه بخواد بفهمه بهش ميگه.
گفت:
االن ميايم.گفتم:
فعال كاری نداری؟گفت:
نه خداحافظ.تلفن رو قطع كردم و به بابا چشم دوختم كه توی فکر بود ،قطعا االن نبايد باهاش صحبت ميکردم .رفتم جلوی آينه ی كنار در
ورودی خونه بود ايستادم و به خودم نگاه كردم بع خاطر اينکه جلوی موهام رو كال به خاطر بخيه ها صفر زده بودن روز بعدشم كل
موهام رو زده بودم و االن هيچ مويی نداشتم و به نظر خودم زشت شده بودم ،البته بقيه هم چيزی بهتر از اين نميگفتن.
مامان و پروين كه اومدن ،مامان از توی يخچال يخ آورد و گذاشتش روی كبودی صورت بابا من و پروينم رو به روشون نشسته
بوديم و بهشون نگاه ميکرديم.
سکوت رو شکستم و گفتم:
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حاال بايد چيکار كنيم؟مامان رو به بابا گفت:
من نميتونم توی خونه ای كه جن داره زندگی كنم ،خيلی ساده اينجا رو ميفروشيم و ميريم يه جای ديگه خونه ميگيريم.بابا گفت:
چی داری ميگی ،من نميخوام خونه ای رو كه از پدربزرگم بهم به ارث رسيده رو بفروشم.مامان با عصبانيت روب روی بابا ايستاد و گفت:
منم نميتونم اينجا زندگی كنم .واقعا تو نگران بچه هات نيستی؟به من اشاره كرد و گفت:
پرهام رو ببين ،چه تضمينی واسه بچه هات ميتونی بکنی و رفت توی اتاقشون.بابا به من و پروين نگاه كرد و رفت دنبال مامان ،رو به پروين گفتم:
به نظرت بابا ميتونه مامان رو راضی كنه كه اينجا بمونيم؟پروين بلند شد رو به روم ايستاد و گفت:
نه و منم توی اين خونه نميمونم كه از هر طرفش جن ميباره.و رفت سمت پله ها نصف پله ها رو باال نرفته برگشت سمتمو گفت:
نميری توی اتاقت؟چهرشو مظلوم كرد و بهم نگاه كرد ،از جام بلند شدمو گفتم:
بريم.تا وارد اتاقم شدم رفتم سمت تختم و روش دراز كشيدم و چشمام رو بستم با بستن چشمان صدای جيغ پروين بلند شد ،با حرص از
روی تخت بلند شدمو بادو از اتاقم رفتم بيرون ،پروين رو جلوی در اتاقم ديدم،پرسيدم:
چی شده؟در حالی كه صداش ميلرزيد گفت:
يه نفر توی اتاقمه.گفتم:
بيخيال كسی اونجا نيست.ولی با بلندشدن صدايی از اتاق پروين مطمئن شدم يه نفر توی اتاق هست ،پروين محکم بازوم رو گرفت با هم رفتيم سمت اتاقش
يه نفس عميق كشيدم و در اتاق پروين رو باز كردم .نگاهم روی فردی كه پشتش به ما بود و چهرش معلوم نبود قفل شد.
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به موهای سياهش نگاه كردم ،فرد برگشت به چشمای قرمزش با تعجب نگاه كردم و مثل دفعه ی قبل تمام ترسم ريخت ،دليل اين
نترسيدنمو ازش اصال نميفهميدم ،پروين يه جيغ خفه ای كشيد نگاهشو دنبال كردمو به پاهای اون رسيدم كه بيشتر شبيه سم بود تا
پا .جدی توی چشمام نگاه كرد و من صدايی مثل «خواهرتو بفرست بره» توی ذهنم شنيدم .برگشتم سمت پروين و گفتم:
اينجا كه كسی نيست ،من كه چيزی نميبينم.پروين بهش اشاره كرد و گفت:
اوناهاش نميبينيش روی تخت نشسته ،بی حوصله گفتم:من ميخوام بخوابم و راهم رو گرفتم سمت اتاقم ،هنوز دو قدم نرفته بودم كه نقشم گرفت و پروين دستمو گرفت ،رو بهش گفتم:چيزی شده؟گفت:
اول من رو ببر پايين بعد برو بخواب.رفتم روی پله ی اول ايستادم و گفتم:
زود ميری پايين.با اخم نگاهم كرد و رفت پايين ،وقتی رفت سمت اتاق مامان و بابا رفتم سمت اتاقش در اتاق رو پشت سرم بستم و رو به روش روی
صندلی نشستم و گفتم:
سالم.گفت:
ببين يه چيزی رو ميخوام بهت بگم ،تو با اون كاری كه كردی باعث شدی سه قبيله از ما نا بود بشن و حقت بود االن ميگرفتمميزدمت ولی من به خاطر اين اينجام كه تو ميتونی اين كاری كه كردی رو جبران كنی ،يه چيز ديگه انتخابشم با تو نيست.
گفتم:
يعنی حتما بايد اين كاری كه ميگيد رو انجام بدم؟خيلی جدی گفت:
اونکه صد در صد بايد انجامش بدی.از جاش بلند شد كه گفتم:
يه سوال چرا من از تو مثل بقيه جن ها كه ازشون ميترسم ،نميترسم؟گفت:
-چون تو يه روانی ای.
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با اخم گفتم:
اسم شريفتون رو كه ميتونيد بگيد؟خنديد و گفت:
مِضو.با تعجب گفتم:
مِضو؟گفت:
بی مزه از اسم تو كه بهتره.و غيب شد زير لب گفتم:
خودت روانی ای.و از اتاق پروين رفتم بيرون.
به اتاق خودم رفتم و روی تخت دراز كشيدم ،موبايلم رو برداشتم .كامران يه بار برام زنگ زده بود براش زنگ زدم بوق سوم رو كه
خورد برداشت:
كدوم گوری هستی ،برای چی نيومدی دانشگاه؟گفتم:
بيام دانشگاه كه همه برام بخندن؟گفت:
آخه آدم عاقل كاله ميذاری سرت.گفتم:
زشت شدم.گفت:
فردا كنفرانس داری فقط ميخواستم يادآوری كرده باشم ،فعال كاری نداری؟گفتم:
نه خداحافظ.گفت:
-خداحافظ.
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و قطع كرد موبايلمو پرت كردم روی ميز كه صدای بدی داد .رفتم سمت كتابخونم وقتی كتابی رو كه كنفرانس داشتم رو برداشتم
رفتم روی تخت نشستم و يه نگاهی بهش انداختم ،درسی رو كه بايد كنفرانس ميدادم رو اصال ازش سردر نمياوردم ،به خاطر دو نمره
هم كه شده توی سکوت خونه روی درس تمركز كردم.
يک ساعتی روی درسام كار كردم ،ديگه از خوندن خسته شدمو از اتاقم رفتم بيرون .توجهم به در باز اتاق پدربزرگ جلب شد يه قدم
سمتش رفتم ولی باز پشيمون شدمو برگشتم سمت پله ها با صدای جيغ پروين و صدای كمک خواستنش قدم هامو به سمت اتاق
پدربزرگ تند تر كردم ،وقتی وارد اتاق شدم جز فضای سنگين اتاق اثری از پروين نبود ،با بهت به اتاق نگاه می كردمو بدنم ميلرزيد
سريع برگشتم سمت در كه در محکم بسته شد با تعجب به در نگاه كردم .طولی نکشيد كه صدای مران رو از پشت سرم شنيدم
برگشتم سمتش چهار نفر ديگم باهاش بودن نگاهم به دندونای تيز و چشمای كشيده و پوست سياهشون افتاد ،يه عصای عجيب هم
دست هركدومشون بود و از زمين فاصله داشتن با بهت و ترس بهشون نگاه كردم.
مران يه قدم اومد سمتم با ترس يه قدم رفتم عقب و خوردم به در مران جلوتر نيومد و گفت:
مگه قرار نبود با ما باشی؟جوابی بهش ندادم با حرف زدن دوبارش انگار هيچ اكسيژنی توی هوا نبود ،هر كاری ميکردم نميتونستم نفس بکشم ،ادامه داد:
به هر حال تو برای ما يه تهديد به حساب ميای ،چه با ما باشی چه نباشی هم فرقی نميکنه .ميکنه؟و خنديد ،نگاهم از پشت سر مران به مضو افتاد كه پشت درختا بود .ديگه نايی برای تالش كردن نداشتم و روی زمين افتادم ،چشمام
رو بستم و توی لحظه ی آخر تونستم نفس بکشم ،شروع كردم سرفه كردن و نفس كشيدن نگاهم به مران افتاد كه با عصبانيت
داشت به بيرون از پنجره نگاه ميکرد رد نگاهشو گرفتم و به مِضو رسيدم كه به درخت تکيه داده بود و دست به سـ*ـينه و با لبخند
به مران نگاه ميکرد ،نگاهشو به من دوخت و غيب شد ،با ترس به مران نگاه كردم ،مران رو به اون چهار نفر گفت:
بريد دنبالش.اون چهار نفر رفتن سمت پنجره و غيب شدن .مران برگشت سمتم ،يقمو گرفت و بلندم كرد محکم كوبيدم به در و درد بدی توی
كمرم پيچيد و آخم بلند شد ،گفت:
آخه ،دردت گرفت.يه صدا گفت:
ولش كن.مران برگشت پشت سرش و من رو روی زمين انداخت به پشت سريش كه قيافه ی عجيبی داشت نگاه كردم ،اخمای مران رفت توی
هم و گفت:
-چه جالب برادر ناتنيم ميخواد مقابل من باشه ،فکر كردی قدرتت به من ميرسه؟
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اون آدم عجيب گفت:
درسته قدرتم به تو نميرسه،ولی من دارم تمام سعيمو ميکنم تا بتونم در مقابلِ تو از دوستام دفاع كنم.گفت:
دوستات؟و خنديد ،مران رفت سمتش و هر دوشون غيب شدن .در باز شد برگشتم سمتشو روح همون پسره رو ديدم ،گفت:
زود باش بايد از اينجا بری.و غيب شد ،با بهت از جام بلند شدم و رفتم از اتاق بيرون.
سريع از پله ها رفتم پايين ،با ديدن خونواده ی عمو محمدم تقريبا شکه شدم ،قبل از اينکه سمتشون برم زير لب گفتم:
االن مثال وقت اومدنشون بود؟وقتی چرخيدم و خودم رو توی آينه ديدم شوكه شدم ،دستمو روی گلوی كبودم گذاشتم ،االن اگه اينجوری ميرفتم پيششون فکر
ميکنن از كدوم جنگ برگشتم ،تو اتاقمم كه نميتونستم برم صد در صد مران اگه ايندفعه ببينه منو ميکشه ،سركی توی هال كشيدم و
وقتی ديدم كسی حواسش نيست با دو رفتم سمت ،ورودی خونه و ازش خارج شدم ،در رو كه پشت سرم بستم يه نفس عميق كشيدم
و رفتم سمت چپ راه ميرفتم و با پاهام سنگ ها رو به جلو پرت ميکردم ،هوا ديگه داشت تاريک ميشد ،وقتی به خودم اومدم كنار
خونه درختی بودم يه نگاهی بهش انداختم و از كنارش رد شدم ،يکم جلوتر كه رفتم احساس كردم يه نفر پشت سرمه ،وقتی برگشتم
و پشت سرمو نگاه كردم كسی اونجا نبود ميدونستم بوده ،ترس كل وجودم رو پر كرد و دوييدم پشت خونه ،هوا ديگه يکم روشن بود
و به زور ميشد چيزی رو ديد مشکلم اين بود كه نه گوشيم همرام بود و نه المپی پشت خونه رو روشن ميکرد فقط ميدوييدم ،باالخره
نفس كم آوردم و ايستادم اون صدا تا يه جايی دنبالم اومد و بعد ديگه نبود ،برگشتم و برای اطمينان خاطر خودم پشت سرم رو نگاه
كردم ولی با ديدن يه سگ كه كامال سياه بود و آبای دهنش ميريخت نزديک بود از ترس سکته كنم ،سگ چند قدم اومد سمتم
باترس برگشتم و دوييدم با اينکه ديگه توی تاريکی شب نميتونستم چيزی رو ببينم به اميد اينکه شايد المپای داخل خونه رو از پشت
پنجره ها ببينم اطرافم رو نگاه ميکردم ولی هيچ نوری نبود طولی نکشيد كه محکم به ديوار خوردم برگشتم سمت سگ داشت آروم
آروم به سمتم ميومد ،انگار ميدونست راه فراری ندارم وقتی يکم بهم نزديک تر شد و پريد سمتم ولی قبل از اينکه بهم برسه يه
طرف رو انتخاب كردم و دوييدم همون سمت ،ديگه صدای سگم نميومد ،ديگه از دوييدن خسته شدم و ايستادم ،همه جا تاريک بود و
سکوت.
باترس هی دورِ خودم ميچرخيدم صدای گريه ی يه بچه از سمت راستم اومد يکم ترديد داشتم كه برم سمت صدا ولی ترديدم رو
كنار گذاشتم و رفتم سمت صدا .يه كم جلو تركه رفتم چراغای خونه روشن شد و تونستم بچه ای رو كه پشتش به من بود و از لرزش
شونه هاش معلوم بود داره گريه ميکنه رفتم سمتش و دستمو روی شونش گذاشتم.
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از جاش بلند شد و برگشت سمتم ،بهش نگاه كردم موهاش بهم ريخته و چشماشم كشيده بود ،توی اون نور كم قرمزی خون رو كه
مثل اشک از چشماش بيرون ميريخت رو ميدم و خشکم زد خون هارو از روی گونه هاش پاک كرد و فقط هق هقش بود كه باقی
موند و توی سکوت حياط ميپيچيد ،در حالی كه صداش خش داشت گفت:
تو باعث شدی من خونوادم رو از دست بدم.و دوباره خون از چشماش جاری شد و فقط صدای گريش بود كه توی فضا بود ،به خودم جرأت دادم و گفتم:
كی اين رو بهت گفته؟يکم بهم نگاه كرد و بعد گفت:
داداشم.همين موقع نگاهم به پاهاش كه شبيه سم بود افتاد و با ترس دوييدم سمت ورودی خونه و رفتم داخل و در رو پشت سرم بستم و
فکرم رفت سمت اون دختر بچه ،با صدای مامان به خودم اومدم:
چيزی شده؟يکم نگاهم كرد و اومد سمتم دستشو گذاشت روی گلوم و با نگرانی گفت:
گلوت چی شده؟گفتم:
هيچی ،مهمون كه نداريم؟گفت:
نه همين االن عموت اينا رفتن ،بدو بيا تو خونه.و رفت سمت آشپزخونه ،يه نگاه به قيافم كه شبيه جنگلی ها شده بود انداختم و گفتم:
مامان ،من ميرم حمام برام لباس مياری؟گفت:
تو برو االن برات ميارم.رفتم سمت حموم پايين ،ولی قبل از اينکه وارد بشم مامان گفت:
مواظب بخيه هات باشی آب بهشون نخوره.بی حوصله گفتم:
باشه.بعد اينکه از حموم اومدم بيرون و بابا باند سرم رو عوض كرد گفتم:
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كی ميشه من از دست اين باند و بخيه ها راحت شم؟بابا گفت:
خوب ميشه.و تلويزيون رو روشن كرد ،مامان گفت:
خاموشش كن بياين شام.بابا بلند شد و رفت سمت آشپزخونه تا بلند شدم بابا گفت:
تلويزيونم خاموش كن.و رفت توی آشپزخونه با حرص خاموشش كردم و رفتم سر ميز نشستم بعد شام من و پروين كنار هم وايساده بوديم و به پله ها نگاه
ميکرديم ،پروين گفت:
پايين بخوابيم.گفتم:
بريم يه چيزی بياريم روش بخوابيم.رفتم توی اتاقم و يه تشک و پتو از توی كمد ديواری اتاقم برداشتم كه نگاهم به يه كاغذ افتاد پايين برداشتمش روش نوشته بود
«طلسم شکسته نشده» كاغذ رو برگردوندم نوشته بود «ساعت  7صبح»
با بهت هی كاغذ رو برميگردوندم يعنی چی؟ اين كلمات معنيشون چی بود.
پس هنوز من اون طلسم رو نشکستم ،پس چطور باعث اين شدم كه سه قبيله از قبيله های جن ها رو نابود شن.
پروين گفت:
پرهام بيا ديگه.كاغذ رو روی ميز كنار تختم گذاشتم
بالشتم رو دادم دستش و خودم پتوم رو با تشک رو برداشتم و رفتم دنبالش .تشکم رو كنار تشک پروين پهن كردم و دراز كشيدم
روش و پتوم رو هم تا سينم باال كشيدم ،پروين پتوش رو تا زير گردنش باال آورد و به سقف خيره شد دست راستم رو روی پيشونيم
گذاشتم ،پروين گفت:
پرهام؟گفتم:
هوم.گفت:
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تو نميترسی؟با اينکه يکم ميترسيدم گفتم:
نه ،واسه چی بايد بترسم؟گفت:
از اتفاقايی كه توی خونه داره ميفته و از جمله مرگ اون جنگير.با تعجب گفتم:
تو از كجا ميدونی؟گفت:
چی رو؟گفتم:
اينکه جنگير مرده رو؟گفت:
آهان ،اتفاقی وقتی مامان و بابا با هم صحبت ميکردن شنيدم.گفتم:
پس بگو از كجا ميدونی فال گوش وايسادی.بی خيال از حرفی كه زدم گفت:
ميدونی پرهام ميخوام همه ی اين اتفاقا يه كابوس بيشتر نباشه و وقتی بيدار ميشم توی همون خونه ی قبليمون باشيم.گفتم:
خودت بهتر ميدونی كه همه ی اينا واقعيه ،انقدرم فکر و خيال نکن.روش رو برگردوند و پشت به من خوابيد و گفت:
شب بخير.يه لبخند زدم و گفتم:
شبت بی جن.با حرص گفت:
شب خوش.بعد مدتی نفساش منظم شد و اين يعنی خوابه نگاهمو ازش گرفتم و به سقف دوختم ،اگه اون طلسم نشکسته پس چرا اين اتفاقا داره
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ميفته .مران كه ميگفت بهم نياز داره پس چرا االن ميخواد من رو بکشه ،اگه اون طلسم نشکسته باشه پس چرا همه من رو مقصر
ميدونن؟ همه چيز ساعت  7صبح معلوم ميشه.
***
دستی به صورتم كشيدم .ديشب نميدونم كی خوابم برد .به ساعت نگاه كردم  7:31صبح بود پس معنی اون كلمات چی بود؟
بيخيال كاغذ شدم كه يادم اومد چند وقتی ميشه نماز نميخونم .به پروين نگاه كردم با خيال راحت خوابيده بود .صدايی از آشپزخونه
اومد و بعد مامان اومد سمت ما و گفت:
ديشب چرا اينجا خوابيديد؟گفتم:
نگو كه انتظار داشتی با اين همه اتفاقی كه داره ميفته توی اتاقامون بايد بخوابيم؟گفت:
نه اصال عيبی نداره .خواهرتو بيدار كن بياين صبحانه.گفتم:
باشه.پروين رو صدا زدم ولی جواب نداد ،چند بار محکم تکونش دادم كه با صدای گرفته ای گفت:
نکن بذار بخوابم.و پتو رو روی سرش كشيد ،با حرص پتو رو از روش كشيدم و گفتم:
لطفا بيدار شو.با عصبانيت بلند شد و رفت سمت دستشويی ،تشکم رو جمع كردم و رفتم سمت اتاقم .در اتاقم رو باز كردم و رفتم توش بالشتم رو
روی تخت گذاشتم و تُشَکارم توی كمد ديواری گذاشتم وقتی درش رو بستم ،به ميز كنار تختم نگاه كردم هيچ كاغذی روش نبود با
بهت به اطراف ميز نگاه كردم ولی نتونستم چيزی پيدا كنم .بيخيالش شدم و رفتم سمت كمج لباسام بايد يه چيزی ميپوشيدم كه نه
گلوی كبودم ديده بشه و نه سر بی موم .كالهم رو سرم كردم و به خودم توی آينه گفتم:
بد نيست.كوله پشتيم رو برداشتم و از پله ها رفتم پايين هيچ جوره نميشد بيخيال اين دو نمره شم اونم وقتی يک ساعت تموم رو روی اين
درس كار كردم تا دركش كنم.
بعد كالس با بچه ها جمع شديم و رفتيم پارک.
مجيد رو به من گفت:
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چه خبرا؟شاهين گفت:
خبر خاصی نيست.گفتم:
اينکه صد درصد فقط واسه تو.كامران گفت:
با جنا چيکار كردين؟گفتم:
ای بد نيست باهاشون ميسازيم.البته اين حرفم رو دروغ گفتم ،تا وقتی با بچه ها هستم به موضوع فکر نکنم.
شاهين:
با كوه آخر هفته چطوريد؟كامران زد پس كلش و گفت:
تو در اون گاراژ رو ببند.مجيد گفت:
بريم پيکنيک چطوره؟گفتم:
من كه صد در صد هستم.شاهين گفت:
حاال انگار چقدر پيشنهادامون با هم فرق داشتن.كامران گفت:
حاال كجا بريم؟شاهين گفت:
من يه جای عالی ياد دارم ،بريم اونجا؟كامران گفت:
-باشه ،جاش با تو.
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يکم ديگم باهم صحبت كرديم و بعد رفتيم خونه هامون.
بعد ناهار بود؛ جلوی تلويزيون نشستم و روشنش كردم .كاناال رو هی عوض ميکردم تا يه برنامه بدرد بخور پيدا كنم .با باز شدن در به
اون سمت نگاه كردم و با ديدن بابا تعجب كردم و به ساعت نگاه كردم؛ ساعت  3ظهر بود .بلند شدم و بهش سالم دادم .پروينم اومد
از آشپزخونه بيرون ،به جعبه ی كادو شده ای كه دست بابا بود اشاره كرد و گفت:
برای مامان گرفتيش؟بابا يه لبخند زد و گفت:
برای دختر گلم گرفتمش.پروين با خوشحالی گفت:
مرسی بابايی.و جعبه رو از بابا گرفت ،وقتی بازش كرد يه جيغ كشيد و گفت:
لپ تاپه.و بدون توجه به اينکه چند لحظه قبلش بايد تا توی اتاقش باهاش يکی ميرفت رفت توی اتاقش .واقعا هديه واسه پروين چيز كار
سازيه واسه اينکه نترسه .به با با نگاه كردم كه با بی خيالی از تبعيضی كه بين من و پروين گذاشته بود رفت و روی مبل نشست .به
ديوار تکيه دادم و به بابا نگاه كردم ،مامان گفت:
هديه ی پرهامم بده ديگه بهش.بابا گفت:
من كه هديه ای برای پرهام نگرفتمتصميم گرفتم برم توی اتاقم ،ولی قبل از اينکه پام رو روی پله ی اولی بذارم ،بابا گفت:
چرا قهر ميکنی؟ بيا هديتو بگير ديگه.فکر كردم شوخی ميکنه ،ولی با كليدی كه دست بابا ديدم چشمام از خوشحالی برق زد .با خوشحالی گفتم:
برام ماشين گرفتی؟بابا گفت:
البته مال روز تولدته ،به خاطر خرابکاری ای كه اون روز انجام دادی همون جشن تولدم واست زيادی بود.بيخيال حرفای بابا شدم و كليد رو از دستش قاپيدم و گفتم:
تولد  18سالگيم نه ماه بعده ،ممنون بابا.و رفتم سمت در و گفتم:
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مامان ،شايد واسه شام نيومدم خونه .خداحافظ.و رفتم توی حياط ،يه ماشينه هاش بک سفيد توی حياط بود؛ رفتم سمتش ،وقتی كل ماشين رو زير و رو كردم ،در حياط رو باز كردم
و سوار ماشينم شدم ،تصميم داشتم بچه ها رو واسه شام دعوت كنم .يه لبخند زدم ولی تا ميخواستم ماشين رو راه بندازم در سمت
شاگرد باز شد و پروين با لباسای بيرون نشست توی ماشين ،بهش نگاه كردم و گفتم:
جايی ميری؟گفت:
ميخوام با داداشم برم بگردم ،مشکلی داری؟گفتم:
من ميخوام با دوستام برم بيرون.بی خيال گفت:
منم باهات ميام.و به صندلی تکيه داد ،با حرص ماشين رو راه انداختم ،ماشين رو بيرون بردم و در حياط رو بستم ،وقتی دوباره سوار ماشين شدم
گفتم:
پروين زشته ،ميخوام با دوستام برم بيرون.پروين گفت:
منم گفتم ميخوام با داداشم برم بيرون ،تازه خود بابا گفت منم با خودت ببری.با حرص سوار ماشين شدم ،برای بچه ها زنگ زدم و گفتم ،آماده باشن .كنار خونه كامران ايستادم ،مثل هميشه سر وقت آماده بود در
عقب رو باز كرد و گفت:
سالم.جوابش رو دادم مجيد رو هم سوار كردم در خونه ی شاهين ماشين رو نگه داشتم و بوق زدم ولی نيومد بيرون ،تقريبا نيم ساعتی
منتظرش شدم ،شاهين با سرخوشی از خونشون اومد بيرون ،يه نگاه به پروين انداخت و در عقب رو باز كرد و نشست در رو كه بست
گفت:
به سالمتی ماشين گرفتی؟گفتم:
بابام امروز واسم گرفته.شاهين گفت:
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شيرينيش كو؟مجيد گفت:
راست ميگه ها شيرينيش كو؟گفتم:
شام دعوت من.شاهين گفت:
ميخوای سرمون كاله بذاری ،شيرينی جداست.گفتم:
باشه حاال ،ببينم چی ميشه.و ماشين رو كنار خونه عمو محمد نگه داشتم و گفتم:
رسيديم خواهری.پروين گفت:
من از رها خوشم نمياد.و به صندلی تکيه داد ،با حرص گفتم:
پس خواهر گرامی كجا تشريف ميبريد؟گفت:
خونه دوست صميمی بابا.با تعجب گفتم:
كدوم دوست بابا؟گفت:
كاوه ست اسمش.گيج نگاهش كردم كه گفت:
همونی كه جلوی دخترش از روی پله ها افتادی.گفتم:
مهسا؟گفت:
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اره.با اخم گفتم:
من خونه غريبه نميبرمت.با حرص گفت:
بابا خودش چند بار منو بـرده اونجا.گفتم:
من آدرس اونجا رو ياد ندارم.گفت:
به مهسا زنگ ميزنم ازش ميپرسم.با بی حوصلگی ماشين رو راه انداختم و به آدرسی رو كه پروين ميگفت ميرفتم ،جلوی در خونشون پيادش كردم و پام رو روی پدال
گاز فشردم و ماشين از جا كنده شد،به خاطر پروين تا ساعت نه با بچه ها بيرون بوديم و بعد رفتم دنبال پروين و برگشتيم و برای
فردا قرار شد بريم پيکنيک.
صبح ساعت پنج بيدار شدم ،بعد اينکه نمازمو خوندم رفتم توی اتاقم و آماده شدم ،يه يادداشت برای مامان گذاشتم و رفتم از خونه
بيرون ماشين از حياط بيرون آوردم و در حياط رو بستم يه چيزی عجيب بود اينکه توی اين دو روز هيچ اتفاقی نيوفتاده برامون
بيخيال توی ماشين نشستم و رفتم دنبال بچه ها ،شاهين آدرس ميداد به خاطر همين كنار من نشسته بود ،مجيدم خوابش بـرده بود،
كامرانم انگار اينجا نبود .شاهين گفت:
بزن كنار.گفتم:
شما كه چيزی نگرفتين برم حداقل يه چيزی بگيرم تو راه بخوريم.ماشين رو نگه داشتم و پياده شد .وقتی توی ماشين نشست گفت:
بايد برگردی راه رو اشتباه اومديم.بهش نگاه كردم و گفتم:
خودت گفتی از اينطرف برم.جدی گفت:
حواسم نبود ،االن از اينطرف برو.ماشين رو با حرص راه انداختم ،توی راه كسی حرفی نميزد و اين واسه من عجيب بود ،چون شاهين هيچوقت ساكت نمينشست يه
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جا .با تعجب به اطرافمون كه كاش بيابون بود نگاه كردم و رو به شاهين گفتم:
مطمئنی راه رو درست داريم ميريم؟با اخم گفت:
به من شک داری؟گفتم:
نه اصال ،همينجوری پرسيدم.ولی هر چی ميرفتيم بيابون بود ،كامران گفت:
اينجا كجاست مارو آوردی؟ماشين رو نگه داشتم و به شاهين نگاه كردم ،مجيدم بيدار شده بود ،شاهين از ماشين پياده شد و شروع دوييدن كرد ،فکر كردم
شوخی ميکنه و دنبالش دوييدم كامران و مجيدم اومدن كمکم ،همش دعا دعا ميکردم دستم به شاهين برسه و تيکه تيکش كنم.
نميدونم چقدر گذشت كه شاهين ايستاد و برگشت سمتمون و غيب شد ،هر سه با ترس و بهت به جای خاليش خيره شديم .كامران
گفت:
اين شاهين نبود.مجيد گفت:
پس شاهين كجاست؟به هم نگاه كرديم ،كامران گفت:
شايد خونشون باشه.موبايلشو از توی جيبش برداشت يه نگاه به صفحش كرد و گفت:
آنتن نميده.به اطرافم نگاه كردم تا چشم كار ميکرد خاک بود ،صدای خنده از اطرافمون شروع شد از همه طرف صدای خنده ميومد ،بعد يه مدت
همه جا ساكت شد با ترس به هم نگاه كرديم يکی از پشت هلم داد و افتادم توی خاكا تا خواستم بلندشم يه نفر شروع كرد به لگد
زدنم سرم رو بين دستام گرفتم ،يه لگد محکم زد روی شکمم با درد دستامو گذاشتم روی شکمم و چشمامو بهم فشردم اونم از
فرصت استفاده كرد و با يه چيز سنگين محکم زد توی سرم و ديگه چيزی نفهميدم.
***
چشمام رو باز كردم ،بدنم كل بدنم درد ميکرد سرم رو به سختی بلند كردم و به اطرافم نگاه كردم ،مجيد و كامران با فاصله روی
زمين بيهوش افتاده بودن با درد بلند شدم و فتم سمت كامران كه نسبت به مجيد بهم نزديک تر بود ،دستمو روی رگ گلوش
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گذاشتم ميزد چند بار سيلی بهش زدم ولی جواب نداد ايندفعه با تمام توانم يه سيلی بهش زدم ،پلکاش تکون خورد و دستشو روی
جای سيليم گذاشت و آخ آرومی گفت .چشماشو باز كرد و بهم نگاه بلند شد نشست و گفت:
اينجا چه خبره؟گفتم:
مگه يادت نمياد؟گفت:
منظورت اونجاييه كه چند تا روانی شروع كردن به زدنمونه؟گفتم:
خوبه يادته.صدای قدم های يک نفر توجهمون رو به خودش جلب كرد برگشتم سمت صدا و يه پسر  16ساله داشت به سمتمون ميومد ،تعجب
كردم توی اين خيابون تنها چيکار ميکرد كامران رفت سمت مجيد اومد رو به روم جوری كه پشتش به كامران و مجيد بود و دستشو
به سمتم دراز كرد.
با بهت به صورتش نگاه كردم ،رنگ چشماش تغيير كرد و به رنگ قرمز با رگه های زرد شد ،زير لب گفتم:
مِضو؟يه لبخند زد و دستشو جلوتر آورد ،دستشو گرفتم و به كمکش بلند شدم ،مِضو گفت:
اينجا چيکر ميکنيد؟با تعجب بهش نگاه كردم و يکم طول كشيد تا بفهمم برای حفظ ظاهر گفته و گفتم:
گم شديم.جدی گفت:
اينو كه خودمم ميدونم ،با ماشين اومدين؟گفتم:
آره ،يه هاش بک سفيده.گفت:
اينطرفه.و جلوتر از ما به راه افتاد .بعد ربع ساعتی راه رفتن به ماشينم رسيديم كه درش باز بود و كليدم روش بود ،مِضو پشت رل نشست و
گفت:
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سوار شيد ديگه.كامران و مجيد با اخم عقب نشستن بر خالف تصورم مِضو پياده شد و جوری كه بچه ها نشنون گفت:
ميبينمت.و رفت قبل از اينکه دور بشه گفتم:
راه برگشت چی؟صدايی توی ذهنم تداعی شد كه ميگفت «عيبی نداره ياد ميگيری» كامران اومد جلو سمت شاگرد نشست و گفت:
چه پسره ی پرويی بود.نشستم پشت رل و گفتم:
همين كه به ماشين رسوندمونم بايد ممنونش باشيم.مجيد گفت:
راه برگشت رو ياد داری؟شونه ای باال انداختم و چيزی نگفتم يه چيزی عجيب بود اينکه مِضو از كجا پيداش شد و اونيکه خودش رو شبيه شاهين كرده بود
كی بود و يه چيز ديگه من راه برگشت رو از كجا ياد داشتم؟ وقتی وارد شهر شديم كامران گوشيش رو برداشت و به خونه ی شاهين
زنگ زد .بعد اينکه تلفن رو قطع كرد رو به من گفت:
مامانش ميگه صبح با ما اومده بيرونسه تامون به هم نگاه كرديم.
به جلو نگاه كردم و گفتم:
شماره خودش رو بگير.بعد يه مدت موبايلشو پرت كرد روی داشبورد و گفت:
گوشيش آنتن نميده.گفتم:
بريم خونه ی ما شايد با يکم فکر كردن يه سرنخی پيدا كرديم.كامران گفت:
چرا بايد بريم خونه ی شما؟تلفنش زنگ خورد و من نتونستم جوابش رو بدم.
كامران :الو ،سالم مامان خوبی؟
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- ...
ممنون.- ...
مگه تو كجا ميری؟- ...
خوب اونم باهات ببر- ...
باشه خداحافظ.گفتم:
به خاطر اينکه فکر ميکنم اين موضوع به خونه ی ما مربوط ميشه.كامران گفت:
بايد دنبال كميلم بريم.مجيد گفت:
مامانت باز ميخواد بره بيرون اين كميل بايد پيش ما بمونه؟و بی حوصله به صندلی تکيه داد ،گفتم:
كميل به اون خوبی.كامران گفت:
تو به كميل ميگی خوب به مظلوم چی ميگی؟مجيد گفت:
از كميل مظلوم تر اصال پيدا نميشه.البته اينو به طعنه گفت .جلوی خونه كامران پارک كردم و چند تا بوق زدم بعد يه مدت كميل اومد بيرون ،كامران شيشه رو پايين كرد
و گفت:
بپر باال.كميل گفت:
كجا ميريم.قبل از اينکه منتظر جواب بشه سوار ماشين شد ،ماشين رو سمت خونه روندم و به مامان زنگ زدم .مامان گفت:
-الو ،سالم خوبی؟

64


Cafe Writers

 خانه عجیب ما
Zahra.gh 
 انجمن کافه نویسندگان

گفتم:
ممنون مامان خوبم ،كسی كه خونه نيست؟مامان گفت:
نه فقط من و پروينيم .مگه قرار بود كسی باشه خونه؟گفتم:
نه اصال ،فقط من دارم با دوستام ميام اونجا.مامان گفت:
باشه ،كاری نداری؟گفتم:
نه خداحافظ.گفت:
خداحافظ.ماشين رو در حياط نگه داشتم و پياده شدم زنگ آيفون رو زدم .پروين گفت:
كيه؟گفتم:
باز كن.در باز شد ،در حياط رو باز كردم و ماشين رو بردم توی حياط از ماشين پياده شدم و در حياط رو بستم .بچه ها كه پياده شدن در
ماشين رو بستم و به سمت خونه هدايتشون كردم ،مامان به بچه ها سالم داد ،پروين رو نديدم حتما توی اتاقش بود ،در اتاقم رو كه
باز كردم ،چشمام از تعجب گرد شد اتاقم مرتب بود ولی تختم رو يکی انگار با چاقو كلش رو پاره كرده بودن.
رفتم داخل اتاقم چند قدم جلوتر رفتم ،در اتاق قبل از اينکه كسی وارد بشه بسته شد .با ترس به سمت تختم رفتم و متوجه خونای
روی تخت شدم .دستمو گوشه ی تخت گذاشتم و متوجه چيز سفتی زير دستم شدم ،چشمام رو بستم و دوباره باز كردم يه نفس
عميق كشيدم و پَرارو كنار زدم با ديدن دستی زير پَرا چند قدم با ترس عقب رفتم .رفتم سمت در اتاقم بچه ها سعی ميکردن در رو
باز كنن هر كاری كردم حتی با كليدم در باز نشد .يهو فکرم رفت سمت پروين وقتی اومديم نبود .با دو رفتم سمت تختم و پَرا رو كنار
زدم با ديدن صورت متالشی شده ی خودم و اينکه خونا بيشتر شده بود و هيچ استخونی رو حس نميکردم از فکر اينکه بقيه ی پرارو
كنار بزنم با بهت به صحنه ی رو به روم نگاه ميکردم نفس كشيدن برام سخت شد ،طولی نکشيد كه حضور كسی رو كنارم حس
كردم هيچ تکونی نخوردم هنوز توی بهت بودم اونقدر بهم نزديک شد كه نفساش به گـ*ـردنم ميخورد ،يه لحظه بعد سکوت و
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صدای جيغ مامان كه توی خونه پيچيد قلبم تند تند ميزد .ايندفعه با صدای جيغ پروين به خودم اومدم سريع برگشتم سمت اون فرد
االن فقط خدا ميتونست كمکم كنه ،با صدای بلند آية الکرسی رو خوندم و سوره های ديگه اون فرد نبود ولی سکوت هنوز پا برجا
بود .رفتم سمت در به راحتی باز شد .با ترس و سريع از اتاق خارج شدم و به اطرافم نگاه كردم هيچ كس اونجا نبود با صدای بلند
مامان رو صدا كردم ولی هيچکس جواب نداد رفتم توی اتاق پروين و درش رو باز كردم لپ تاپش روشن بود ولی خودش نبود .در
اتاق رو بستم از پله ها رفتم پايين توی اتاق مامان و بابا رو هم نگاه كردم ولی كسی اونجا نبود .در اتاق مامان و بابا رو بستم و
برگشتم ،مران پست سرم بود با ترس بهش نگاه كردم .گفت:
ميدونی چيه؟ االن مهم ترين هدف من كشتن تويه .درسته بقيه ميخوان بهشون كمک كنی اما من ميخوام نابودت كنم.و خنديد ،ادامه داد:
اينجوری همه ی دعواها تموم ميشه.يه قدم اومد سمتم با ترس يه قدم رفتم عقب وقتی به ديوار خوردم ،با ترس بهش نگاه كردم ،برخالف چيزی كه ازش انتظار داشتم
دستشو گذاشت روی شونم و يه لحظه همه جا تاريک شد و يه دفعه ای نور زيادی كه به چشمام خورد دستمو جلوی چشمام نگه
داشتم و يه لحظه بستمشون و وقتی باز كردم با ترس و تعجب به فرد ترسناک رو به روم كه اصال شبيه من و مران نبود نگاه كردم از
گوشه ی چشمم نگاهم به يه نفر افتاد ،كه روی زمين افتاده بود .لباساش برام آشنا بود نگاهم خورد به موهای قهوه ايش و با فکر
اينکه شايد شاهين باشه دوييدم سمتش خواستم سرش رو بلند كنم ولی دستم ازش رد شد با ترس به صورت شاهين نگاه كردم و بعد
به دستام .نگاهم به قفسه سينش افتاد كه باال و پايين ميرفت و اين خوشحالم ميکرد چون زنده بود .صدای مران گفت:
عمو شما اينجا چيکار ميکنيد؟برگشتم سمت مران و ديدم كنار همون فرد ترسناک ايستاده و يه لحظه بعدش مِضو و اونيکه فکر كنم برادر مران بود ظاهر شدن با
ترس و بهت بهشون نگاه ميکردم .برادر مران گفت:
اينجا چه خبره؟همون مرد ترسناک گفت:
ميخوام همين االن به اين دشمنی شما دو تا خاتمه بدم.برادر مران گفت:
با كشتن پرهام اين دشمنی پايان نميابه.مران گفت:
چرا االن ميخواين بکشينش ما ميتونيم بعد اينکه طلسم رو باطل كرد بکشيمش.به مران كه به راحتی داشت از مرگ من صحبت ميکرد نگاه كردم .مرده با اخم به مران نگاه كرد و گفت:
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من دنبال قدرت نيستم.مِضو كه تا االن ساكت بود و دست به سـ*ـينه به اون سه تا نگاه ميکرد گفت:
پس بايد يه دليلی داشته باشه ،كه چرا شما بايد خودتون رو شبيه مران كنيد و بياين با مِرو در مورد نيرويی كه درون اون گنج هستصحبت كنيد و سعی كنيد اون رو وسوسه كنيد و يا چرا همين چند دقيقه پيش شبيه مران بودی و اينکه تو اگه ميخواستی پرهام رو
بکشی چرا آورديش اينجا اگرم بکشيش يه عالمه نفر توی جهان هست كه ميتونه اون طلسم رو بشکنه.
مِضو يه نگاه به مرده كه خشکش زده بود كرد و گفت:
دشمنی با اين تمام ميشه كه اون طلسم هيچوقت شکسته نشه و شما نميذاريد ما اين كارو بکنيم ،پس ميشه بگيد قصدتون از اينكارا چی بوده؟
نگاه مِرو و مران ،رنگ خشم به خودش گرفت ،مرد عجيب غريب گفت:
شما كه نميخوايد حرفشو باور كنيد؟مِرو يه پوزخند زد و گفت:
من از اول ميدونستم شما دنبال قدرتين و واقعا نميدونم چرا اينقدر دوست داريد اونو بدست بياريد ولی اينو مطمئن باشيد ما اگهبگذريم خدا نميگذره.
ناراحتی رو راحت ميشد از چهرش خوند ،ادامه داد:
حتی ميدونم مرگ پدرم كار شما بود و واقعا براتون متأسفم چون پرهام نميتونه تنهايی اون طلسم رو بشکنه و شمام نميدونيد كدومجن يا نسلش اون رو طلسم كرده.
مِضو گفت:
فکر نکنم با آسيب رسوندن به پرهام و دوستاش بتونيد به هدفتون برسيد بلکه خراب ترش ميکنيد (چشماش يه لحظه اونقدرترسناک شد كه يک قدم از ترس رفتم عقب) فقط نفرتو به وجود مياره.
و مِضو و مِرو غيب شدن .مران با عصبانيت به عموش نگاه كرد و غيب شد با ترس به مرد عجيب رو به روم نگاه كردم ،سرم درد
شديدی گرفت و ديگه چيزی نفهميدم.
***
وقتی چشمامو باز كردم توی اتاقم بودم كنار تخت تيکه تيکه شدم ولی ديگه از اون جسد خبری نبود صدای بچه ها هنوز از بيرون
ميومد ،با سر درد بلند شدم و رفتم سمت در اتاقم و بازش كردم ،برام عجيب بود كه توی اتاقم بودم ولی به روی خودم نياوردم ،درو
كه باز كرد كامران و پشت در ديدم نگاهم به مجيد افتاد كه نشسته بود و به ديوار كنار در تکيه داده بود ،كامران گفت:
حالت خوبه؟گفتم:
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آره مگه چی شده؟مجيد زودتر از كامران جواب داد:
يه صداهای عجيب غريبی از توی اتاق ميومد.بعد تموم شدن حرف مجيد صدای زنگ آيفون بلند شد گفتم:
مامانم كجاست؟كامران گفت:
وقتی رفتی داخل اونا رفتن.رفتم پايين و آيفون رو زدم و در ورودی خونه رو باز كردم و در كمال تعجبم شاهين وارد حياط شد.
با ديدنم يه لبخند زد و قدم هاشو تندتر كرد با تعجب به لباساش كه معلوم بود با آب سعی كرده خاكارو پاک كنه نگاه كردم .رو به
روم كه رسيد محکم بغـ*ـلش كردم و گفتم:
كجا بودی پسر؟و ولش كردم گفت:
دعوت نميکنی بيام تو.رفتم كنار ،بچه ها كه باالی پله ها بودن با تعجب به شاهين نگاه ميکردن ،شاهين گفت:
انتظار داشتين بميرم كه اينجوری نگاه ميکنيد؟كامران تا دهنشو باز كرد حرفی بزنه كميل گفت:
هميشه به من ميگه چرا لباسات خاكيه يکی نيست به خودش بگه.شاهين رو به من گفت:
كسی خونتون نيست؟گفتم:
نه فقط ماييم.شاهين به كميل نگاه كرد و گفت:
حيف كه حسش نيست يا نه من ميدونستم و تو.گفتم:
فکر كنم كسی خونه نباشه.شاهين گفت:
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خوبه فکرم ميکنی.كامران گفت:
كجا بودی؟شاهين گفت:
كجا بشينيم.همين موقع در اتاق پروين باز شد و اومد بيرون ،به پروين نگاه كردم و گفتم:
بريم اتاق من بهتره.بعد گفتن اين حرفم باهم رفتيم سمت اتاقم در اتاق رو بستم و رو به شاهين گفتم:
خوب شروع كن.شاهين گفت:
نميگفتی ام خودم ميدونستم.به تختم اشاره كرد:
با تخت بيچاره چيکار داشتی كه به اين روز در اومده؟با حرص گفتم:
ميگی كدوم قبرستونی بودی يا نه؟شاهين گفت:
باشه حاال چرا عصبانی ميشی.يه چشم غره بهش رفتم كه گفت:
وقتی داشتم ميومدم سمت ماشين و ديگه چيزی يادم نمياد و وقتی چشمامو باز كردم كنار خيابون بودم و اطرافمم همه جا خاک بودتا اينکه يه ماشين پيدا شد و منو رسوند و منم چون نگرانتون بودم اومدم اينجا.
يه كم مکث كرد و گفت:
به خونمون كه زنگ نزدين؟كامران گفت:
زنگ زديم بپرسيم اونجايی يا نه.شاهين گفت:
-كسی نبود غير تو زنگ بزنه؟ من بهشون گفتم با تو ميرم اونوقت توی عقل كل بهشون زنگ زدی گفتی من كجام.
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كامران گفت:
حاال كه چيزی نشده زنگ ميزنی ميگی با دوستامم.شاهين گفت:
بعد اونوقت نميگن پس چرا كامران زنگ زده بود اينجا ،بس كه باهام خوبن حرفمو باور ميکنن نه؟مجيد گفت:
بيخيالش.كميل با يه كتاب اومد سمتم و گفت:
اين چه كتابيه؟به جلدش نگاه كردم و گفتم:
دنيای مرموز جن.گفت:
چرا بهش ميگن مرموز؟بی حوصله گفتم:
من چه ميدونم.كميل يه گوشه نشست و با كتاب سرگرم شد ،كتاب رو تازه گرفته بودم تا بخونمش ولی حوصلشو نداشتم .چند تا تقه به در اتاقم
خورد و من طرز در زدن پروين رو تشخيص دادم و درو باز كردم و گفتم:
چيزی شده؟گفت:
ميشه يه لحظه بيای؟رو به بچه ها گفتم:
االن ميام.و رفتم بيرون و درم پشت سرم بستم .رو به روی پروين ايستادم و منتظر نگاهش كردم كه گفت:
من ميترسم.خندم گرفته بود و گفتم:
همين.كه با اخم نگاهم كرد گفتم:
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خوب باشه االن ميايم پايين ،البته تا تو چايی رو اماده كنی.گفت:
خيلی پرويی.و رفت از پله ها پايين ،در اتاق رو باز كردم و گفتم:
بريم پايين.مجيد گفت:
چرا حاال پايين؟گفتم:
اگه چايی نميخورين نياين.و رفتم پايين يه مدت بعد با هم از پله ها اومدن پايين جلوی تلويزيون نشستم و روشنش كردم بچه هام كنارم روی زمين نشستن.
بعد يه مدت پروين صدام كرد ،بلند شدم و سينی رو ازش گرفتم .رفت و روی صندلی های ته نشست و كتابشو برداشت .نگاهمو ازش
گرفتم و به تلويزيون دوختم.
***
نزديک يک ماهی ميشد كه هيچ اتفاقی نميفتاده بود و موهام رشد كرده بود ولی وسطشون هنوز جايه بخيه ها خالی بود و مو نداشت
به خاطر همين با بقيه ی موهام سعی ميکردم نذارم معلوم بشه .نگاهمو از آينه گرفتم و كيفم رو برداشتم و از اتاقم رفتم بيرون.
با به ياد آوردن چيزی به اتاقم برگشتم و از روی تختم برداشتم و رفتم بيرون از پله ها كه پايين ميومدم از مامان خداحافظی كردم.
جلوی آينه ی ورودی خونه ايستادم و كالهم رو روی سرم گذاشتم و رفتم از خونه بيرون .در حياط رو باز كردم و ماشينم رو بردم
بيرون و در حياط رو بستم سوار ماشينم شدمو به سمت دانشگاه روندم .تقريبا از خونه دور شده بودم ،يک آن احساس خواب آلودگی
بهم دست داد اونقدر كه نميتونستم چشمام رو باز نگه دارم تمام سيعمو ميکردم كه چشملم بسته نشن ،ماشينی رو به روم بود و من
چشمام رو به بسته شدن بود .ماشين بهم نزديک شد و...
***
چشمام رو باز كردم سرم روی فرمون ماشين بود با بلند كردن سرم درد بدی توی گردنم پيچيد .دستمو گذاشتم پشت گردنم و
ماليدمش .دردش كه كم تر شد به اطرافم نگاه كردم .رو به روم يه خونه ی چوبی بود و بقيه تا چشم كار ميکرد درخت بود .اصال سر
در نمی آوردم من اينجا چيکار ميکردم ،هوا رو به تاريکی بود و خورشيد داشت غروب ميکرد و من نميدونستم كجام .دستمو بردم
سمت كليد ماشين تا روشنش كنم و با ديدن جای خاليش نزديک بود از تعجب شاخ در بيارم .كفِ ماشين رو گشتم حتی عقب رو ولی
نبود .با سَر دَرگمی از ماشين پياده شدم ،يه اميدی داشتم و اون اين بود كه كليد ماشين بايد همين نزديکيا باشه و يه سوال كه من
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چجوری اومدم اينجا؟ اطراف و زير ماشين رو نگاه كردم ولی اونجام نبود كالهم رو روی صندلی ماشين انداختم و درش رو بستم ،يه
فکری توی سرم بود .قطعا اگه كسی كليد رو برداشته باشه بايد توی اين خونه باشه .با ترديد يا بی ترديد بود چاره ای جز رفتم
داخلش نداشتم .با صدای رعد و برق از جا پريدم ،با سرعت رفتم داخل خونه و درو پشت سرم بستم .بخاری روشن بود و صندلی
كنارش كه تهش نيم دايره بود اسمش رو يادم نمياد عقب جلو ميرفت ،اين رو مبنی بر تکون خوردنش توسط باد گذاشتم .رفتم سمت
بخاری و رو به روش نشستم ،هوای بيرون خيلی سرد بود و دستام اونقدر سرد بود كه احساسشون نميکردم .يکم گذشت و من تقريبا
گرم شده بودم .با احساس اينکه كسی از پشت سرم رد شد به پشت سرم نگاه كردم ،هيچکس توی خونه نبود .صدای پا از طرف پله
ها اومد انگار يه نفر داشت از پله ها ميرفت باال به پله ها نگاه كردم كسی اونجا نبود ولی صدای پا همچنان پا برجا بود .با ترس به
اون سمت نگاه می كردم و انتظار هر چيزی رو داشتم و هيچ راهی هم برای فرار نداشتم ،بيرون بارون ميباريد و همه جا درخت ،در
اتاق باال باز شد و صدای قدم ها قطع شد .در خونه سکوت حاكم بود و فقط صدای شرشر بارون بود كه به گوش ميرسيد .خيلی
واضح ميتونستم ببينم يه چيزی شبيه شعله آتيش از طنار پنجره رد شد .نفسم توی سـ*ـينه حبس شد و عرق روی پيشونيم رو حس
ميکردم .صندلی پشت سرم ايستاد بهم غلبه كرد و چشم هام رو بستم .يه مدت گذشت و هيچ اتفاقی نيوفتاد .چشمام رو باز كردم و
برگشتم سمت صندلی با ديدن روبه روييم حس كردم قلبم نميزد ،يه نفر كه پاهاش شبيه سم بود و پوستش قرمز بود و به سياه ميزد
چشم های كشيده و سفيد يکدست و دندونای تيز و موهای بلند و بهم ريخته ولی هيچکدوم جلوی صورتش نبود .با وحشت و بدون
اينکه به خودم تکونی به خودم بدم خيره بهش نگاه ميکردم صدای افتادن چيزی اومد با چند لحظه مکث و آروم آروم چرخيدم اون
سمت و كليد ماشينم رو ديدم كه افتاد پايين پله ها و توی يه لحظه همه جا تاريک شد .بدنم ميلرزيد و قلبم تند تند ميکوبيد .نفسم از
ترس حبس شده بود .هيچ نوری نبود و جايی رو نميديدم .يه نوری توجهمو به خودش جلب كرد يه كم كه دقت كردم ديدم داره مياد
سمتِ من بهم نزديک تر شد تا جايی كه ميتونستم موهای سفيدش و پوستش كه سفيد بود رو ببينم همه بدنش سفيد بود حتی لباس
بلندی كه تنش بود و تنها چيزيش كه سفيد نبود چشمای سياهش بود رو به روم ايستاد ،نميدونستم چرا با اينکه اصال ترسناک نبود
ازش ميترسيدم و حس خوبی بهش نداشتم
بهشون كمک نکن.با صداش از فکر بيرون اومدم و بهش نگاه كردم دوباره گفت:
بهشون كمک نکن.و ديگه اونجا نبود ،رعد و برق باعث شد بتونم اطرافم رو كه شبيه يه ويرونه بود و هيچ وسيله ای توش نبود حتی بخاری ،با نور ماه
ميشد يه هاله ای از اطرافم رو ببينم ،صدای قدم هايی اطراف خونه بود كه به گوش ميرسيد و اين من رو ميترسوند .ياد ماشين افتادم
و جايی كه فکر ميکردم كليد بايد اونجا باشه نشستم و دستمو روی زمين كشيدم .باالخره پيداش كردم ،برداشتمش دوييدم سمت در
و بازش كردم رفتم سمت ماشينم و درش رو باز كردم با ديدن ماشينی درب و داغون با ترس و تعجب بهش خيره شدم ،با صدای
قدم ها كه هر لحظه بهم نزديک تر ميشد ،بدون توجه به چيزی دوييدم سمت جنگل.
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فقط ميدوييدم ولی هيچ صدايی غير از صدای قدم های خودم نميشنيدم ،همينطور كه ميدوييدم ياد حرف مضو افتادم كه يه دفعه بهم
گفت:
وقتی يه جن بخواد بگيرتت با فرار كردن فقط خودت رو خسته ميکنی چون سرعت عمل ما از شما خيلی بيشتره ،پس دليلی نداره بافرار كردن خودت رو خسته كنی».
پام به يه چيزی گير كرد و محکم خوردم زمين ،سرمو بلند كردم ولی يه نفر محکم سرم رو توی گِال هل داد ،دوباره سعی كردم بلند
شم اما اون فرد نميذاشت سرمو باال بيارم هر كاری ميکردم تا گِال توی دهنم نره ديگه واقعا داشتم نفس كم مياوردم ،اينجا ديگه ته
خطه من ميميرم چشمام رو بسته بودم از همون اول هيچ اشتياقی برای ديدن قاتلم نداشتم .ديگه نميتونستم نفس نکشم با باز كردن
دهنم گِل ها توی دهنم رفتن .صدای قدم های يک نفر كه بهم نزديک ميشد انگار داشت ميدوييد .اون فردی كه سرم رو گرفته بود
ولش كرد .توان بلند كردن سرم رو نداشتم ،يه نفر با سرعت سرمو بلند كرد و برگردوندم سمت خودش و باعث شد درد بدی رو تو
گردنم احساس كنم.
***
چشمام رو با تکون های يه نفر باز كردم و به اطرافم نگاه كردم .صدای يه نفر بلند شد كه ميگفت:
خونمو زده به گند كشيده بعدم راحت گرفته خوابيده!بلند شدم نشستم روی مبل بودم به لباسام و مبلی كه تقريبا كلش گِلی شده بود نگاه كردم و لباسامم كه اصال نميشه نگاهشون كرد.
با صدا برگشتم سمتش:
االن داری به چی نگاه ميکنی؟بهش نگاه كردم يه پسر كه  31سال بيشتر بهش نميخورد .گفتم:
سالم.به طعنه گفت:
احوال شما خانواده خوبن؟و خنديد .اخمام رفت تو هم ولی با فکر اينکه ديشب كی نجاتم داده گفتم:
ديشب تو نجاتم دادی؟گفت:
آره ،نصف شبی اينجا چيکار ميکردی؟با ترديد گفتم:
نميدونم.با تعجب گفت:
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نميدونی؟گفتم:
من فقط يادم مياد صبح با ماشينم داشتم ميرفتم دانشگاه پشت فرمون خوابم برد و وقتی بيدار شدم جلوی يه ويرونه بودم.گفت:
كجايی هستی؟گفتم:
كرجيم.گفت:
ميدونی االن كجايی؟با تعجب گفتم:
نه.با خنده گفت:
پس خوشا به حالت االن .توی يه روستا نزديک كرجی .راستی ماشينتم اينجاست؟گفتم:
برای چی؟ آره.يه صدايی از بيرون گفت:
پرهام ،پرهام بيا اينجا.به پسره نگاه كردم كه بيخيال گفت:
اسمت پرهامه؟ من علی ام.دوباره اسمم توسط همون صدا تکرار شد .كنجکاو شدم ببينم كی داره صدام ميکنه بلند شدم ،ولی هنوز قدم اول رو برنداشته بودم كه
علی گفت:
اگه از جونت سير شدی برو ايندفعه منم نجاتت نميدم.با تعجب نگاهش كردم كه صدای خنده از آشپزخونه بلند شد ،ترس برم داشت به علی نگاه كردم كه بيخيال به پشتی مبل تکيه داده
بود .ديگه داشتم شک ميکردم انسان باشه صدای خنده قطع شد .علی گفت:
چقدر ترسويی تو پسر ،هنوز بايد اينجاهايی رو كه گِلی كردی واسم تميزشون كنی.با دهن باز نگاهش كردم كه گفت:
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ببند االن توش مگس ميره ،حداقل بيا باهام كمک كن.گفتم:
باشه.كارمون كه تموم شد به ساعتی كه توی خونه بود نگاه كردم ساعت نه بود .علی گفت:
بيا بريم ،دنبال ماشينت بگرديم.گفتم:
من راه رو ياد ندارم.اخماش رفت توی هم و بدون هيچ حرفی رفت سمت در و گفت:
بيا بريم.باهاش رفتم باالخره بعد ربع ساعت يا نيمی ماشينم رو سالم پيدا كرديم حتی يک خراشم روش نيوفتاده بود .همينطور كه ماشين رو
چک ميکردم گفتم:
فکر ميکردم االن فقط چند تا تيکه ازش مونده باشه.يه چيزی رو از روی زمين برداشت ،نگاهش كردم كليد ماشين بود كه ديشب از دستم افتاده بود ،خداروشکر كه گمش نکرده بودم.
وقتی به خودم اومدم كه علی توی ماشين نشسته بود و روشنش كرده بود ،رو به من گفت:
سوار شو.از پروييش تعجب كردم ولی بدون اينکه چيزی بگم رفتم و سمت شاگرد نشستم .ماشين رو راه انداخت و گفت:
چيکار كردی كه جنا دنبالتن؟گفتم:
من كاری به كارشون ندارم ولی نميدونم چرا اونا با من مشکل دارن.به طعنه گفت:
تو راست ميگی.و بعد خيلی جدی ادامه داد:
ديشب فقط به خاطر مضو نجاتت دادم.با تعجب بهش نگاه كردم و گفتم:
مگه تو مِضو رو ميشناسی؟جوابمو نداد ،خودمم وقتی به سوالی كه پرسيدم يکم فکر كردم به اين نتيجه رسيدم كه سوالم واقعا احمقانه بود وقتی ميگفت به خاطر
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مضو نجاتم داده يعنی ميشناستِش .ماشين رو نگه داشت و رو به من گفت:
برو درو باز كن.با تعجب به جلو نگاه كردم و تازه به اوج فاجعه پی بردم كه من توی يه باغ بودم كه صاحبشم علی بود .از ماشين پياده شدم همونطور
كه ميرفتم سمت در باغ زير لب گفتم:
پس شانس آوردم كه تا االن بيرونم ننداخته.در رو باز كردم ماشين رو كه برد بيرون بستمش ،از ماشين پياده شد و در باغ رو قفل كرد.
گفتم:
باغ از خودته؟جدی گفت:
آره مشکلی داری؟گفتم:
نه فقط ميخواستم بدونم.برگشت سمتمو گفت:
اين رو كه بدون اجازه وارد باغ مردم شدی رو؟گفتم:
معذرت ميخوام ولی من به خواس...گفت:
نيازی به گفتنش نيست.و رفت سمت ماشين ،با حرص از اينکه حرفمو قطع كرده بود رفتم و توی ماشين نشستم .بدون هيچ حرفی ميروند ،ديگه داشت
حوصلم سر ميرفت ،به خاطر اينکه سر حرف رو باز كنم گفتم:
ازدواج كردی؟بی تفاوت گفت:
آره ،يه بچه دو سالم دارم.گفتم:
جايی رفتن زن و بچت؟گفت:
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چطور؟گفتم:
چون ديشب نبودن گفتم شايد خونه نباشن.گفت:
اونا هيچوقت نيستن.با تعجب پرسيدم:
چطور؟گفت:
زنم فوت كرده پسرمم كرجه پيش مادرزنم.گفتم:
دلت براش تنگ نميشه؟ تنهايی توی باغه به اون بزرگی با اون سرو صداهای جنا نميترسی؟يه پوزخند زد و گفت:
من تمام عمرمو با اونا بودم.ديگه چيزی نگفتم تا شهر من رو رسوند و بعد گفت ،ميخواد بره پسرش رو ببينه .البته شمارشو هم بهم داد ولی واقعا باورم نميشد يه
پسر سی ساله تک و تنها توی يه باغ به اون بزرگی زندگی كنه.
فکرم رفت سمت مامان و بابا كه جوابشونو چی بدم وقتی ازم پرسيدن ديشب كجا بودم همونطور توی فکر يه دليل بودم .وقتی
ماشين رو توی حياط پارک كردم پياده شدم ازش و رفتم سمت خونه ،در ورودی رو كه باز كردم كسی توی خونه نبود ،صداهايی كه
از آشپزخونه ميومد نشون دهنده ی اين بود كه مامان توی آشپزخونَست .رفتم سمت آشپزخونه و گفتم:
سالم بر گل خونه.وقتی وارد آشپزخونه شدم ديدم مامان با يه كفگير توی دستش و با عصبانيت نگاهم كرد و گفت:
ديشب كدوم گوری بودی؟با غيظ به لباسام نگاه كرد و ادامه داد:
بابات امشب بايد حساب تو رو اساسی برسه.و رفت سمت گاز ،همونطور كه پشتش بهم بود گفت:
سريع آماده شو و برو دنبال خواهرت.بی حوصله گفتم:
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ماشينم بنزين نداره.با اخم برگشت سمتم و گفت:
همين االن ميری يا به زور بفرستمت؟گفتم:
االن ميرم فقط جون پروين عصبانی نشو.مامان گفت:
زود برو.گفتم:
فقط ،يه چيزی ميرم حمام بعد دنبال پروين ميرم ،قبوله؟مامان به ساعت نگاه كرد و با اخم گفت:
فقط ده دقيقه وقت داری.گفتم:
باشه.از آشپزخونه اومدم بيرون و يه راست رفتم سمت اتاقم؛ به تختم نگاه كردم اونقدر خسته بودم كه اگه قرار نبود برم دنبال پروين االن
روش ولو بودم لباسامو برداشتم و رفتم سمت حمام.
از حمام كه اومدم بيرون صدای مامان ديگه دراومده بود سريع موهامو همونطور خيس شونه كردم و از خونه زدم بيرون .در حياط رو
باز كردم نگاهم به ماشين و لکه های بارونِ روش افتاد ،قطعا امروز قرار بود يه تيپ شلخته داشته باشم .ماشين رو بردم بيرون و پياده
شدم در حياط رو ببندم در حال بستن در بودم كه نگاهم به خونه درختی و فردی كه از پنجرش نگاهم ميکرد ثابت موند و بعد چند
ثانيه غيب شد ،چند بار پلک زدم حتما تصوراتمه سوار ماشين شدم و به سمت مدرسه پروين روندم .دم مدرسه ماشين رو نگه داشتم و
نگاهمو دوختم به در مدرسشون ،نگاهم افتاد به پروين ،موهاشو يه وری توی صورتش ريخته بود و آرايش كمی داشت ولی مهم اين
بود كه خواهر من ...يه پوزخند زدم و زير لب گفتم:
وقتی بابا خونوادش و دوستاش هيچ كدوم حجاب ندارن چه انتظاری ميشه داشت.نگاهم افتاد به مهسا كه حجابش كامل بود و چادرم داشت ،البته اگه دوسته جديدشو فاكتور بگيريم.
آخرش نفهميدم مامان كه اينهمه دين و حجاب براش مهمه چرا با بابا ازدواج كرده؟
ماشين رو بردم عقب و جلوی پای پروين روی ترمز زدم ،پروين چند لحظه نگاهم كرد و بعد مقنعش رو كشيد جلو ،رو به مهسا گفت:
-تو جلو ميشينی من با بچه ها كار دارم؟
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مهسا به يکم مکث گفت:
باشه.و در جلو رو باز كرد و نشست ،پروين و دو نفر ديگم سوار شدن .پروين گفت:
دوستامو ميرسونی ديگه ،نه؟گفتم:
مگه قراره برسونم؟پروين گفت:
ماشينت چرا به اين روز دراومده؟قشنگ معلوم بود ،نميخواد ضايع شدنش رو به روش بياره ،ماشين رو راه انداختم و گفتم:
مگه چشه؟پروين گفت:
يعنی ماشينت به نظر خودت االن خيلی تميزه؟گفتم:
تميزه تميز كه نه ولی خب...پروين ديگه چيزی نگفت ،گفتم:
دوستات كجا پياده ميشن؟يه دختره گفت:
بابا با ادب.يه تای ابرومو انداختم باال و گفتم:
نگفتی كجا بايد برم؟پروين گفت:
بچه ها كجا پياده ميشيد؟دختره آدرسو می گفت منم بدون حرف فقط ميرفتم .از قرار معلوم يه جا پياده ميشدن .وقتی پيادشون كردم تا درو بستن پامو روی
پدال گاز گذاشتم و ماشين از جا كنده شد .پروين گفت:
آرومتر!سرعت ماشين رو كم كردم و گفتم:
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تو فعال موهاتو جمع كن.پروين با خشم گفت:
به تو هيچ ربطی نداره.جلوی خونه ی دوست بابا ماشين رو نگه داشتم تا مهسا پياده شه و گفتم:
خيليم به من ربط داره.پروين گفت:
كجاش به تو ربط داره؟گفتم:
وقتی با منی غيرت منو نشون ميده حجاب داشتنت و منم دوست ندارم كسی فکر كنه بی غيرتم.مهسا گفت:
خداحافظ.و از ماشين پياده شد ،پروين گفت:
خدافظ آبجی.وقتی رفت داخل حياط ،پامو روی پدال گاز گذاشتم يکم كه دور شديم پروين گفت:
غيرتتو بذار واسه زن آيندت.گفتم:
واسه اونم ميذارم.گوشيم شروع كرد به زنگ خوردن به اسم مامان نگاه كردم و جوابش دادم:
بله مامان؟مامان گفت:
پرهام؟صداش ميلرزيد گفتم:
سالم ،مامان.مامان گفت:
بيا بيمارستان][...گفتم:
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اتفاقی افتاده؟مامان گفت:
بابات تصادف كرده.با اين حرف مامان مغزم يه لحظه هنگ كرد و با يکم مکث و صدای لرزون گفتم:
االن ميام.در حالی كه مسير رو عوض ميکردم تماس رو قطع كردمو سرعتمو زياد كردم فقط دعا دعا ميکردم حال بابا خوب باشه در بيمارستان
كه رسيدم ماشين رو نگه داشتم وازش پياده شدم .بدون توجه به پروين با سرعت به طرف بيمارستان رفتم .بعد كلی پرس و جو اتاقی
رو كه بابا توش بود پيدا كردم .با سرعت به طرف اتاق رفتم طولی نکشيد كه مامان رو پيدا كردم .آراد و عمومحمدم باهاش بودن،
رفتم جلو و گفتم:
حال بابا خوبه؟مامان گفت:
هنوز معلوم نيست.آراد با اخم اومد سمتم و يقمو گرفت و به ديوار كناريم كوبوندم و گفت:
ديشب كدوم گوری بودی؟انتظار اين كار رو ازش نداشتم ،با تعجب نگاهش كردم و گفتم:
همين اطراف.يکی محکم زد تو گوشم و ميخواست چيزی بگه كه بابا رو كه روی برانکارد بود از اتاق آوردن بيرون .آراد ولم كرد و رفت سمت بابا.
با غيض به آراد نگاه كردم ،با به ياد آوردن بابا نگاهمو از آراد گرفتم و به بابا نگاه كردم .سرش باند پيچی بود ،تلفنم زنگ خورد ،با
اينکه حوصله نداشتم جواب دادم:
بله؟پروين گفت:
هيچ معلوم هست كجا رفتی؟گفتم:
بابا توی بيمارستانه.و قطع كردم.
***
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وارد اتاق بابا شدم ،دكتر گفته بود بايد امشب بستری بشه .آراد كنار بابا نشسته بود و داشت باهاش حرف ميزد ،هنوز تالفی كار
ظهرش رو سرش درنياوردم .بابا دستِ چپش شکسته بود و سرشم روی پيشونيش پنج تا بخيه خورده بود و حالش خوب بود .نايلون
حاوی رانی رو گذاشتم روی ميز كنار تخت و گفتم:
سالم بر پدر گرامی بنده.بابا گفت:
نگفتی ديشب كجا بودی؟گفتم:
نميدونم چطور شد ولی...ماجرا رو براشون تعريف كردم .بعد تموم شدن حرفام ،آراد گفت:
من كه باورم نميشه.گفتم:
بايد جای من باشی تا باورت بشه.آراد گفت:
از كجا معلوم خالی نبستی تا ما رو خر كنی؟با عصبانيت گفتم:
شماره ی علی رو دارم ،ميتونی بهش زنگ بزنی و ازش بپرسی.و گوشيم رو جلوش گرفتم.
بابا گفت:
بسه ديگه.تازه عصبانيتم فَوَران كرده بود گفتم:
يعنی چی اينکه شازده برداره جلوی اين همه آدم توی گوش من بزنه ،حاال كسی ندونه فکر ميکنه چيکارم هست .آخه بيشعوراحمق به تو چه ربطی داره كه من شب نرفتم خونمون؟ مگه كی هستی؟
بابا با صدايی نسبتا بلند گفت:
پرهام!گفتم:
-نه بابا االن تو بگو اين چيکارمه؟
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آراد كه از عصبانيت قرمز شده بود از روی صندلی بلند شد و گفت:
دهنتو ببند آشغال ،اگه تو چيزی از نگرانی ميفهميدی االن اينجور حرفا نميزدی.از جاش بلند شد و گفت:
خداحافظ.و رفت از اتاق بيرون .بابا بهم نگاه كرد و گفت:
اينا چی بود گفتی ،تو خجالت نميکشی با بزرگ تر از خودت اينجوری حرف ميزنی؟گفتم:
اون حق نداشت منو بزنه.بابا گفت:
فردا ميری باهاش آشتی ميکنی و معذرت ميخوای ،خب؟با حرص به بابا نگاه كردم كه گفت:
ميدونی ديشب تا صبح دنبالت ميگشت؟با تعجب به بابا نگاه كردم و گفتم:
آراد دنبال من ميگشت؟بابا بی توجه به سوالم گفت:
يکی از اونا رو بده كمتر حرف بزن.يک رانی برداشتم و دادم دستش ،بابا گفت:
بايد يه فکری به حال خونه بکنيم.يه قلپ از رانيشو خورد و گفت:
چرا جنا بايد تو رو بـرده باشن اونجا؟گفتم:
بابا تو هم حرف منو باور نداری؟اينقدر واسه ی شما مهم نيستم كه حرفمو باور نمی كنيد .و از اتاق رفتم بيرون به در خروجی بيمارستان كه رسيدم آراد بی توجه از
كنارم رد شد و رفت سمت اتاق بابا .از كارم پشيمون بودم ولی اونم مقصر بود .از در ورودی كه رفتم بيرون سرعت قدم هامو كم
كردم و شروع كردم به قدم زدن ،توی حياط بيمارستان هوا سرد و بود و روبه تاريکی .صدای اذان تقريبا شبيه زمزمه به گوش ميرسيد
راهمو گرفتم برم توی بيمارستان باديدن سايه ای پشت سرم برگشتم و چند لحظه خودمو روبه روم ديدم با ديدنش يه دلهره تو قلبم
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پيچيد و از يه طرفم عصبانيتم كه از اون بيشتر بود .با اينکه يکم ميترسيدم گفتم:
خيلی خرين ،همتون همه ی جنا مزخرفن ،از همتون بدم مياد.و برگشتن برم توی بيمارستان كه با ديدن نور سفيدی كه سمت چپم بود با قدم های بلند وارد بيمارستان شدم ،يه نفس عميق
كشيدم باز حرف مسخره ی مِضو بود كه توی گوشم ميپيچيد (سرعت ما از شما خيلی بيشتره پس فرار نکن) به اين فکرم اهميتی
ندادم و رفتم وضو بگيرم و نمازمو بخونم وارد نماز خونه شدم غير از يه پسر كه از پشت سر هم سن و سال خودم ميخورد كس ديگه
ای نبود داشت نماز ميخوند و يه جورايی برام آشنا بود ولی يادم نمياد كجا ديدمش يه مهر برداشتمو شروع كردم به خوندن نمازم،
نمازم كه تموم شد مهرو گذاشتم سر جاش وقتی برگشتم همون پسره رو ،روبه روم ديدم خواستم از كنارش رد شم ولی نذاشت ،به
صورتش نگاه كردم .رنگ چشماش از سياه به قرمز تغيير كرد با تعجب و كمی ترس بهش نگاه كردم كه گفت:
بيا تو حياط كارت دارم.و غيب شد .چند بار پلک زدم و به جای حياط ،رفتم سمت اتاق بابا .تا صبح اخما و بی توجهی های آرادو با گند اخالقياشو هر جور بود
تحمل كردم .صبح دكتر بابا رو معاينه كرد و گفت ،مرخصه .تا ظهر كارای مرخصيه بابا تموم شد و با ماشين من رفتيم خونه .ماشينو
در حياط نگه داشتم و روبه آراد گفتم:
برو درو باز كن.آراد گفت:
تو برو درو باز كن من ماشينو ميارم داخل.چيزی نگفتم و از ماشين پياده شدم و در حياط رو باز كردم ،ماشينو آورد داخل حياط درو كه بستم تازه متوجه ماشينای توی حياط
شدم كه نشونه ی شلوغی خونه بود از اونجايی كه از شلوغی خوشم نميومد ،آه از نهادم بلند شد ،چون واقعا تحمل بچه های غير
ممکن بود برام مخصوصا اينکه فاميالی بابا بودن .درای ماشينو قفل كردم و پشت سر بابا و آراد رفتم عوی خونه .به همه سالم دادم
و به بهونه ی عوض كردن لباسام رفتم سمت اتاقم ،پشت در اتاق كه رسيدم متوجه صدای دو تا دختر توی اتاقم شدم ،كه يکی
گفت:
زود باش رها االن مياد.رها گفت:
هولم نکن به اين زودی نميان.پروين گفت:
سارا به اون دست نزن روی اون حساسه.سارا گفت:
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پسر دايی مام به چه چيزايی حساسه.يه تای ابرومو انداختم باال .رها گفت:
نه بابا ،اينقدرام كه نشون ميده مذهبی نيست بيا ببين چند تا دو*ستد*ختر داره.سارا گفت:
ببينم ببينم.پروين گفت:
بياين بريم ديگه بچه ها؟رها گفت:
وايسا نام كاربری اينا رو بردارم.سارا گفت:
ايول پسردايی شيش تا دو*ستد*ختر؟ چقدرم كم.رها به طعنه گفت:
واقعا كمه.پروين گفت:
تموم شد؟رها گفت:
آره .بدو بريم ،سارا خاموشش كن.پروين گفت:
اول بيا بيرون.رها گفت:
باشه.سارا گفت:
بريم.در اتاق باز شد ،گفتم:
به به ،سالم.سارا گفت:
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سالم پسردايی خوبی؟ درسا چطوره؟ خوش ميگذره؟پروين و رها دستشو كشيدن و با هم گفتن:
سالم.و رفتن سمت اتاق پروين ،قبل از اينکه به اتاق برسن گفتم:
تو اتاق من چيکار ميکرديد؟پروين گفت:
هيچی فقط ،فق...بدون توجه به مِن مِن كردن پروين رفتم توی اتاقم و درم پشت سرم بستم .نگاهی به اتاقم انداختم ،واقعا توی كارشون ماهر بودن
چيزی از جاش تکون نخورده بود .رفتم سمت لپ تاپم و روشنش كردم ،رفتم توی ايميالم يه دختره برام ايميل فرستاده بود قبال
باهاش چند دفعه چت كرده بودم .بازش كردم نوشته بود:
سالم عزيزم .چه خبر؟نوشتم:
سالم ،خبر خاصی نيست .چيکارا ميکنی؟ و...تا وقتی كه واسه شام صدام كردن باهاش سرگرم بودم .لباسام رو عوض كردمو رفتم بيرون ،هنوز از پله ها پايين نيومده بودم كه
متوجه صدايی از اتاق پدربزرگ شدم و صدای جيغ كر كننده ی پروين از اتاقش .با سرعت رفتم سمت اتاقش درش باز بود ،داخل
اتاق تاريک بود و پنجره ی باز و پردهای كه جلو و عقب ميرفت و با نور ماه ديده ميشد ،بيستر از هر چيزی جلب توجه ميکرد.
صداش زدم:
پروين؟ پروين كجايی؟صدای گريه از كنار تخت بلند شد ،رفتم سمتش سايش ديده ميشد روبه روش نشستم .صدای گريش از نزديک واضح تر بود ،گفتم:
حالت خوبه؟فقط گريه ميکرد ،دستامو گذاشتم روی شونه هاشو گفتم:
چرا گريه ميکنی؟بازم جواب نداد ،ايندفعه گفتم:
خانم جيغ جيغو ی ما چرا گريه ميکنه؟آروم سرشو آورد باال ،مات و مبهوت به چهرش نگاه ميکردم .هيچ شباهتی به پروين نداشت .فقط تونستم يه لحظه چهرشو ببينم و
غيب شد ،با غيب شدنش نور خورد توی چشمم و باعث شد چشمامو ببندم .دستام شل شد و افتاد پايين.
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پرهام ،پرهامی كجايی تو؟بلند شدم يه نفس عميق كشيدمو گفتم:
االن ميام.در حينی كه از پله ها ميومدم پايين در اتاقم باز و بسته شد .حوصله ی دردسرو نداشتم ،با سرعت از پله ها رفتم پايين.
همه سر ميز نشسته بودن رفتمو كنار آراد نشستم .عمه فاطمم رو به من گفت:
حاال ديگه به زور بايد بياريمت سر سفره.گفتم:
نه اين چه حرفيه عمه جون.سارا گفت:
پس يه لباس عوض دو ساعت وقت ميخواد؟با تعجب بهش نگاه كردم ،پررو تر از اين ديگه پيدا نميشه .مامان گفت:
غذا سرد شد.شامم رو آخرين نفر تموم كردم و توی جمع كردن سفره به پروين و مامان كمک كردم .مهمونامونم كه اصال احساس مسئوليت
نميکنن يه كمکی به صاحب خونه بکنن ،بيچاره پروين و مامان كه بايد اينهمه ظرفو بشورن .رفتم توی پذيرايی و كنار تلويزيون
نشستم و روشنش كردم .صدای زنگ خونه به صدا در اومد ،مامان گفت:
پرهام ،درو باز كن.با حرص بلند شدمو رفتم سمت آيفون ،برداشتمش و گفتم:
كيه؟بعد يه مدت كه كسی جواب نداد گذاشتمش سر جاش ولی قبل از اينکه برگردم دوباره صداش دراومد ،دكمه درو زدم .به درک هر
كی باشه خودش مياد تو ،برگشتم برم سمت بقيه.
پرهام ،داداشی يه لحظه ميای؟با حرص رفتم سمت پله ها ،باز اين چی ميخواد از من خدا ميدونه ،باالی پله ها كه رسيدم گفتم:
چی كارم داری؟هر دو طرف نگاه كردم نبود ،برگشتم برم كه نگاهم به المپ روشن اتاقم افتاد ،شايد اونجا بود رفتم سمت اتاقم واردش شدم ولی
هيچ اثری از پروين نبود .چند قدم رفتم جلو ،من كه المپ اتاقو خاموش كرده بودم .در محکم بسته شد ،به سرعت برگشتم سمتش.
طرف راست صورتم بد جور سوخت و افتادم روی زمين ،بلند شدمو نشستم.
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صدايی با تحکم گفت:
مِضو.مِضو گفت:
فکر كردی اين ميتونه كمکمون كنه؟صدا گفت:
اره .می تونه.دونفر روبه روم ظاهر شدن يکيشون مِضو بود ،فرد روبه روش برام آشنا بود ،يادم كجا ديدمش .فردی كه نميشناختمش روبه مضو
گفت:
تو پرهامو ببر .من سرگرمشون ميکنم.و غيب شد .مضو اومد سمتم روبه روم ايستاد .بعد چند ثانيه ديگه توی اتاق نبوديم يه جای آشنا ،اينجا كجاست؟ آهان خونه درختی
چرا اينجا؟ مصو رو به روم نشست و دستشو كنار لبم كشيد ،نگاهم روی خونای روی دستش بود كه گفت:
اميدوارم ايندفه نااميدمون نکنی.بلند شدو دستشو سمتم دراز كرد ،دستشو گرفتم و بلند شدم .ايندفعه نبايد بذارم بهم بگن بدردنخور .بايد صابت كنم بدرد نخور نيستم.
كنار تخت روی زمين يه در بود .اوندفعه كه اومده بودم متوجهش نشده بودم ،شايد چون ميترسيدم .مضو درو باز كرد باورم نميشد يه
نردبون بود كه ميرفت پايين .مضو رفت پايين و گفت:
زود باش بيا نبايد بذاريم ،طلسمو بشکنن.از نردبون رفتم پايين ،مضو دستمو گرفت .سرعتش خيلی بود و منو دنبالش ميکشوند.
گفت:
نميتونی تند تر بيای؟گفتم:
االنم داری رو هوا ميکشيم ديگه تندت چيه؟راستی چرا مثل اون دفعه نميريم؟گفت:
اگه ميشد االن اونجا بوديم.اطرافمون كلش خاک بود ،انگار يه تونل توی زمين كنده باشن .به يه دوراهی رسيديم؛ به سمت راست اشاره كرد و گفت:
از اينطرف برو منم ميام.و غيب شد .داخل هر دو تاريک بود .يه سوال توی ذهنم پيچيد چرا اينجا روشنه به اطراف نگاه كردم هيچ روزنه نوری نبود .ولی
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روشن بود .ترس برم داشت .اگه مضو گفت برم پس حتما بی خطره .البته به مضو همم زياد اعتماد نداشتم .با سرعت رفتم سمت
راست فقط ميدوييدم با تمام سرعت .عجيب اينجا بود كه با هر قدمی كه بر ميداشتم جلوم روشن ميشد .بی توجه به عجيب بودنش
فقط ميدوييدم تا اينکه جلوم فقط يه درو ميديدم .دستمو روی در كشيدم اينجا همون جايی بود بود كه مران آوردم تا طلسمو بشکنم
لرز برم داشت ،ولی غرورم نبايد ايندفعه خورد ميشد .درو باز كردم ،خشکم زد .آراد اينجا چيکار ميکرد؟ كتاب شکستن طلسم دستش
بود .دوييدم سمتش اما قبل از اينکه بهش برسم به يه چيزی خوردم و پرت شدم عقب ،سعی كردم بلند شم،اما سرم گيج خورد و
افتادم روی زمين .چشمام داشت بسته ميشد .يه نور خورد توی چشمام.
با خوردن نور توی چشمم چرخيدم سمت راست ،معلوم نيست كی پرده رو كشيده با چرخيدنم دستم توی يه چيز لزج فرو رفت .زير
لب گفتم:
تو خوابم راحتمون نميذارن.چند بار پلکامو باز و بسته كردم تا باورم بشه توی حياطم .به دستم نگاه كردم توی گالی كفِ حياط فرو رفته بود ،بلند شدمو رفتم
سمت خونه .قدم اول رو كه برداشتم ،ياد ديشب افتادم و سرجام وايستادم .آراد اونجا چيکار ميکرد؟! طلسمو شکستن؟ يه چيز از پشت
محکم خورد توی سرم .برگشتمو پشت سرمو نگاه كردم يه سنگ بود ،نگاهم به سنگ بود كه غيب شد! با تعجب به جای خاليش
نگاه كردم با احساس اينکه يه نفر كنارم وايستاده .كنارمو نگاه كردم ،مِضو بود .گفت:
طلسمو شکستن.گفتم:
چطوری؟ مگه يکی از نسل پدرت و پدربزرگ من نبايد باشن كه طلسمو بشکنن؟مضو بی حوصله گفت:
آرادم نوه ی پدربزرگته.با كمی مکث ادامه داد:
خواهر منم دخترِ پدرمه و در حضور اين دو نفر طلسمم راحت ميشکنه.تا حاال به اينش فکر نکرده بودم ،گفتم:
يه سوال بپرسم؟منتظر نگاهم كرد ،گفتم:
طال به چه درد اونا ميخوره؟مضو گفت:
-اونا طال رو نميخوان.
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با سوال بهش نگاه كردم كه گفت:
خودت بعداً ميفهمی .من ديگه بايد برم واسه ديشب متاسفم عصبانی بودم.گفتم:
مهم نيست.گفت:
هر وقت كارم داشتی چشماتو ببند تمركز كن و صدام كن.گفتم:
چی؟به اطرافم نگاه كردم نبود.
رفتم سمت خونه ،اولين چيزی كه با وارد شدنم به خونه شنيدم صدای ظرفا بود كه از توی آشپزخونه ميومد .گفتم:
صبح بخير مامانمامان گفت:
وسيله ها تو جمع كردی؟تعجب كردم و گفتم:
وسيله برای چی؟مامان گفت:
واسه عروسيه خالت فردا شب دعوتيم بايد بريم زابل.گفتم:
اونوقت دانشگاه من چی ميشه؟مامان گفت:
بابات رفته مرخصی بگيره واست ،بعدشم تو كه از هفته دو روزشم به زور ميری دانشگاه.حوصله ی جواب دادن نداشتم و گفتم:
من ميرم وسيله هامو جمع كنم.و به سمت اتاقم راه افتادم ،به محض ورودم به اتاق رفتم سمت كمدم و يک دست لباس برداشتم و رفتم سمت حموم.
***
ساكمو تو جعبه ی ماشين گذاشتم و ميخواستم درشو ببندم كه با صدای پروين متوقف شدم:
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اينم بذار.به ساكه توی دستش كه تقريبا چهار برابر ساک خودم بود نگاه كردم و گفتم:
اوه اوه چه خبره؟ مگه ميخوای سفر قندهار بری؟پروين گفت:
آره مشکليه؟بدجور دهنمو بست ،گفتم:
بشين بچه سر جات.ساكش رو گذاشتم توی جعبه ی ماشين و درشو بستم .و صندلی عقب كنار پروين نشستم .با به حركت افتادن ماشين گفتم:
كی ميرسيم؟بابا گفت:
امشب ساعتای  1،3ميرسيم ،حاال چرا ميپرسی ،عجله داری؟گفتم:
نه فقط همينجوری پرسيدم.با صدای گوشی سرمو چرخوندم سمت منبع صدا و به پروين رسيدم ،گوشيشو جواب داد:
الو؟سالم ،چه خبر خوبی؟آره داريم ميريم زابل.تو كجايی؟با فهميدن اينکه داره با دوستش حرف ميزنه نگاهمو ازش گرفتمو به بيرون دوختم .ديگه داشت حوصلم سر ميرفت گوشيمو برداشتم،
يادم رفته بود به بچه ها بگم امروز نميرم دانشگاه ،به ساعت گوشی نگاه كردم و به اين نتيجه رسيدم سر كالسه .براش اس دادم
«من دارم ميرم زابل تا يک هفته هم نيستم».
بعد چند دقيقه كه جواب نداد بيخيالش شدمو گوشی رو گذاشتم تو جيبم .يه فکری توی ذهنم جرقه زد .به پروين نگاه كردم كه
داشت با آهنگ زمزمه ميکرد ،موهاشو يه وری ريخته بود بيرون ،خب اين برای من يه آتوی جديده .گفتم:
پروين؟برگشت سمتمو گفت:
-چيه؟
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گفتم:
موهاتو جمع كن.گفت:
به تو چه بابا گير نميده اونوقت تو كی باشی؟گفتم:
برادر جنابعالی.گفت:
بابا ،بابا ببين پسرت چی ميگه.بابا گفت:
باز چی به دخترم گفتی؟با جديت گفتم:
بهش گفتم موهاشو جمع كنه ،فقط همين.بابا گفت:
االن كه توی ماشينه .هر وقت از ماشين بره بيرون خودِ دخترم حجابشو درست ميکنه ،مگه نه دخترم؟پروين برام زبونشو در آورد و گفت:
دقيقا بابايی.جوری كه فقط خودش بشنوه گفتم:
لوس ننر.لباشو جمع كرد و با حالت ناراحتی نگاهم كرد و با يه حالت لوس كه چندشم شد گفت:
دلت مياد؟گفتم:
چرا كه نه!و نگاهمو ازش گرفتم.
ساعت سه و نيم نصف شب رسيديم ،پروين به شيشه تکيه داده بود و خوابش بـرده بود .بيدارش كردم و گفتم:
-بيا پايين رسيديم.
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و خودم رفتم توی خونه ،وارد خونه كه شدم برگشتم ببينم پروين كجاست ولی كالً پشت سرم نبود .با حرص دوباره رفتم سمت
ماشين تا دوباره بيدارش كنم و از اين زورم ميومد كه من دارم از خستگی بيهوش ميشم خانم راحت گرفته خوابيده.
رفتم سمت ماشين ،توی ماشين رو نگاه كردم نبود.
يوهاها.چون ناگهانی بود ترسيدم و برگشتم با ديدن ،پروين حرصم گرفت و هجوم بردم سمتش شروع كرد به دوييدن گفتم:
اگه دستم بهت برسه ميدونم چيکارت كنم.با رفتنش توی خونه نفسمو باحرص فرستادم بيرون و رفتم تو.
فقط خاله و كاكا بيدار بودن اونام فکر كنم به خاطر اينکه ما رسيديم بيدار شدن ،رفتم جلو و به كاكا و خاله سالم دادم ،خاله گفت:
چقدر بزرگ شدی ،آخرين باری كه ديدمت سيزده يا چهارده سالت بود.يه لبخند به خاله زدم .مامان گفت:
پسرم مرد شده.خاله گفت:
پروين جان ،خوابت مياد؟پروين انگار تازه حواسشو جمع كرده بود گفت:
چيه؟ چی شده؟خاله گفت:
بيا جاتو بندازم بخوابی.خاله و پروين رفتن توی يه اتاق ،چند لحظه بعدش خاله صدام كرد .رفتم توی اتاق از وسيله های توش معلوم بود انباريه .خاله يه
تشک با يه پتو داد دستم و گفت:
اتاق مهدی اون طرفه كنار آشپزخونه ،همونجا بخواب.گفتم:
باشه و رفتم توی همون اتاق.با ورودم به اتاق متوجه پسری شدم كه پاهاش روی تخت بود و بدنش پايين المپ رو روشن كردم ،باديدن آب دهنش نتونستم
جلوی خندمو بگيرم و زدم زير خنده .مهدی با صدای خندم بيدار ،خودشو جمع و جور كرد و نشست روی زمين با اخم زل زد بهم ،يه
جوری نگاه ميکرد انگار منو نميشناخت .بد جور خوابم ميومد تشک رو با فاصله از مهدی پهن كردم ،سرمو بلند كردم بپرسم بالشت
توی اتاقش هست يا برم بيارم ،وقتی ديدم راحت گرفته خواب شده رفتم و از توی انباری برداشتم ،هنوز سرم به بالشت نرسيده خوابم
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برد.
***
جلوی خونه درختی بودم .با گرمايی كه احساس كردم ،برگشتم پشت سرم خونه داشت توی آتيش ميسوخت ،درختا همشون آتيش
گرفته بودن .صداهای عجيبی از اطرافم ميومد ميدونستم داره يه نفر حرف ميزنه ولی حرفاش نامفهوم بود انگار به يه زبان ناشناخته
حرف ميزد ،يه دست قرار گرفت رو شونم ،پشت سرمو نگاه كردم كسی نبود .صدا خيلی روی اعصابم بود.
***
بلند نشستم ،همش يه خواب بود ،به ساعت نگاه كردم روی نه بود .روی تخت رو نگاه كردم ،مهدی روی تخت نشسته بود و نگاهم
ميکرد .با شک گفت:
پرهامی؟گفتم:
تازه خواب غفلت پا شدی؟ بازم حافظه خودم .راستی چقدر عوض شدیگفت:
تو عوض شدی ،نشناختمت.گفتم:
قشنگ معلوم بود.گفت:
بيشعور اينجوری سالم ميکنی؟گفتم:
پ ن پ بپرم ماچت كنم.گفت:
پاشو بچه حالمو بهم زدی ،بريم كه مامانم تا خواهرزاده هاش بيدار نشن ما رو صبحانه نميده.بلند شدمو با هم رفتيم توی حال .سفره صبحانه رو پهن كرده بودن ،مهدی نشست سرسفره ،كنارش نشستم .مهدی گفت:
بعد از ظهر پايه ای بريم كوه.گفتم:
مگه امشب عروسی نيست؟گفت:
-منظورم ساعتای يک ظهره .هستی؟
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دختره كه داشت چای ميريخت گفت:
بله؟يه هو هردومون زديم زير خنده ،معلوم بود حواسش روی حرفای ما بوده .مهدی گفت:
با پرهام بودم ابجی.با ديدن اخمای تو هم رفته ی هستی خندمو خوردم و مشغول خوردن صبحانم شدم.
***
مهدی گفت:
آماده ای ،بريم.در جوابش بی حوصله گفتم:
بعضيا زنگ ميزنن ميگن در حياطم ،دو ساعت بعدش ميان.گفت:
ببخشيد .حاال پاشو بريم.بلند شدمو گفتم:
بريم.توی حياط كه رفتيم سوار موتورش شد و گفت:
بشين بريم.پشت سرش روی موتور نشستم از حياط كه رفتيم بيرون سرعتشو زياد كرد ،گفتم:
در حياط رو نبستی ها؟گفت:
مامانم ميبنده تو نگران نباش.يه نيم ساعتی توی راه بوديم تا رسيديم ،يه كوه بزرگ رو به رومون بود ،مهدی موتور رو كنار چند تا پسر نگه داشت ،پياده شدم،
يکيشون گفت:
اِشتَری مدی؟نفهميدم چی گفت ،مهدی گفت:
مَگا قرار نَبو بْرَ شِبِ كو.حس كردم كسی نديدتم به خاطر همين يه تک سرفه كردم .يکی ديگه از پسرا دستشو سمتم دراز كرد و گفت:
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سالم ،چيکاره اين اسکلی؟گفتم:
پسرخالشم.اون پسره ديگه گفت:
زابلی ياد نداری نه؟گفتم:
نه ياد ندارم.همونی كه از حرفاش چيزی نميفهميدم گفت:
من حسامم.دوميه گفت:
منم هاشمم.بعدی هم گفت:
سهيلم.مهدی گفت:
بريم اونور كوه.مهدی موتورش رو روشن كرد نشستم پشت سرش تا حركت كنيم كه گوشيش زنگ خورد جواب داد:
الو ،سالم.چی شده؟چه خبر؟ما كه تازه رسيديم كجا برگرديم؟!چِز مِگی تو وَرچه؟آال يگله مَ بيومده بيرو.آخه...باشه االن ميايم .خداحافظ.گفتم:
چی شده؟مهدی گفت:
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مامانم بود گفت برگرديم بايد برم پيش آقا داماد.آقا داماد رو با يه لحن كشيده گفت كه خندم گرفت ولی خب جلوی خندمو گرفتم و گفتم:
بر می گرديم؟مهدی گفت:
پس چی اگه برنگردم مامانم كلمو ميکنه .هِی ميبينی شانستو وقت نشد اينجا رو نشونت بدم.گفتم:
مشکلی نيست يه دفعه ديگه ميايم نشونم ميدی.موتور رو روشن كرد و گفت:
ان شاهلل.***
وسطای مهمونی بود و توی حياط يه ساز محلی آورده بودن و داشتن ميرقصيدن اونم با چوب
منم چون ياد نداشتم برقصم به ديوار تکيه داده بودم و نگاهشون ميکردم ،از نظرم رقصشون جالب بود.
توی همين فکرا بودم ،نگاهم به هستی افتاد كه كنار زنايی كه اومده بودن بيرون و داشتن مثل من به رقـ*ـص محلی نگاه ميکردن
ايستاده بود و بهم اشاره ميکرد برم پيشش ،برام عجيب بود كه اون كارم داشته باشه چون از وقتی اومده بوديم خونشون تا حاال باهام
حرف نزده بود ،انگار اصال منو نميديد .تکيه مو از ديوار برداشتم و رفتم سمتش بهش كه رسيدم ،گفتم:
سالم.سرشو انداخت پايين انگار خجالت ميکشيد ،گفت:
سالم ،ميشه مهدی رو صدا كنيد.بهش نگاه كردم صورتش بر خالف بقيه دخترای هم سن و سالش هيچ آرايشی نداشت ولی خب چون شايد ...نه لباس مجلسی داشت
چون دامن حرير لباسش از پايين پالتوش معلوم بود.
برگشتم و با چشمام دنبال مهدی گشتم وسط بود و داشت ميرقـ*ـصيد ،حاال چطور از اون وسط بکشمش بيرون؟! برگشتم سمت
هستی و گفتم:
فکر نکنم بتونم از اون وسط بکشمش بيرون.گوشيم شروع كرد به زنگ خوردن با ديدن نام بابا روی گوشيم با گفتن يه ببخشيد از هستی دور شدم و گوشی رو جواب دادم چون
صدا خيلی زياد بود رفتم يکم دورتر و جواب دادم:
الو ،سالم بابا كجايی؟بابا گفت:
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سالم ،پرهام گوش كن چی دارم بهت ميگم ،من دارم برميگردم خونه ،شما تا وقتی من برگردم اونجايين مواظب مامانت و پروينباش.
گفتم:
واسه چی ميری كرج؟ ما كه قرار بود تا هفته ی بعد برگرديمبابا گفت:
بعدا بهت ميگم ،مامانت اگه پرسيد بهش بگو يه قرار كاری بوده بابام مجبور شده برگرده ،خب؟گفتم:
باشه فقط بعد قرار شد بهم بگيابابا گفت:
باشه .خداحافظ.گفتم:
خدانگهدار.گوشی رو كه قطع كردم ،تازه يادم اومد بايد به مهدی بگم هستی كارش داره .به هر بدبختی بود مهدی رو كشوندمش بيرون و بهش
گفتم هستی كارش داره.
***
آراد
نشستم روی تختم از كار اون شبم پشيمون بودم اصال نميدونستم شبش چيکار دارم ميکنم .انگار يکی هدايتم ميکرد ،زدم همه چی
رو خراب كردم .يه نفس عميق كشيدم .المپ رو خاموش كردم و روی تخت دراز كشيدم .بايد يه فکری برای اين عذاب وجدان
لعنتی بکنم .آتيش گرفتن خونه ی عمو مقصر اصليش من بودم.
احساس كردم يه نفر دستاشو روی گردنم گذاشت ،چشمامو باز كردم دو تا چشم سفيد روبه روم بود و هر لحظه فشار دستاشو بيشتر
ميکرد.
***
پرهام
روی تخت مهدی نشستم و شماره بابا رو گرفتم ،بعد چند تا بوق جواب داد:
-الو ،سالم.
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گفتم:
سالم بابا ،چه خبر؟بابا گفت:
برگشتين خونه؟گفتم:
آره ،رسيدی كرج؟گفت:
دو ،سه ساعت ديگه ميرسم.گفتم:
نگفتی واسه چی برميگردی؟گفت:
يکی از همسايه ها زنگ زد ،گفت خونه آتيش گرفته.بقيه حرفای بابا رو نفهميدم ،تمام صحنه های خوابم اومد پيش روم.
بابا پريد وسط افکارم:
به مامان چيزی نميگی خودم بهش ميگم ،خب؟گفتم:
باشه .حاال ميخوای چيکار كنی؟گفت:
تا برسم ببينم چيکار ميتونم بکنم .كاری نداری پشت فرمونم.گفتم:
نه خداحافظ.گفت:
خدانگهدارت.گوشی رو قطع كردم و گوشی رو پرت كردم روی تخت .سرمو بين دستام گرفتم ،چطور به فکرم نرسيده بود ،خوابم يه هشدار بود،
بايد حتما با مِضو صحبت كنم.
چشمامو بستم بايد تمركز كنم هر كاری ميکردم به چيزی فکر نکنم نميشد چند دقيقه ای بود كه همونطور نشسته داشتم تالش
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ميکردم تمركز كنم .يه دست روی شونم نشست از جا پريدم و بهش نگاه كردم ،مهدی گفت:
جن ديدی؟و خنديد:
چقدر ترسويی تو پسر .قصد خوابيدن نداری؟گفتم:
االنمهدی گفت:
پس كی برادر من ،مخت تاب برداشته ساعت  1شبهاين يعنی گم شو از روی تختم پايين ميخوام بخوابم .بلند شدم و بعد اينکه تشکی كه خاله واسم آورده بود رو پهن كردم ،المپ رو
خاموش كردم و گفتم:
شب بخير.با يه ،شب تو هم بخير بی حوصله پتو رو كشيد روی سرش ،دراز كشيدم و توی فکرام فرو رفتم.
***
تق تق تق
پتو رو كشيدم روی سرم.
پرهامبا صدای گرفته گفتم:
ها؟تق تق
بلند شدم نشستم ،نگاهمو توی اتاق چرخوندم كسی نبود .مهدی رو نگاه كردم خوابِ خواب بود .صدای اذان گوشيم بلند شد چند
وقتی ميشد نماز نميخوندم ،بلند شدم و رفتم سمت دستشويی .بعد اينکه وضو گرفتم اومدم بيرون ،در دستشويی رو بستم و برگشتم
برم نمازمو بخونم كه متوجه يه نفر شدم كه پشت به من روی اپن نشسته ،المپا خاموش بودن و تشخيص اينکه كی هست سخت
بود ،المپ حال رو روشن كردم به هر حال كه بقيه رو بايد واسه نماز بيدار ميکردم .با روشن شدن المپ اون نفر غيب شد ،هنوز توی
شوک اين اتفاق بودم كه يه دست نشست روی شونم ،چون ناگهانی بود از جا پريدم ،صدای خواب آلود مهدی عصبيم كرد يا شايدم
حرفش:
االن ديگه مطمئن شدم ترسويی.عصبی گفتم:
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من بيام يهويی وقتی توی فکری بزنم روی شونت نميترسی؟خنديد و گفت:
شايد!گفتم:
مهراتون كجاست ،ميخوام نماز بخونم.گفت:
توی پنجره كنار در.نگاهمو چرخوندم كنار در وقتی پنجره رو ديدم رفتم سمتش .در حال برداشتن مهر و جانماز بودم كه سايه ای از پشت در رد شد.
خانه در سکوت فرو رفته بود ،پرهام در حال خواندن نماز بود .صدای باز و بسته شدن در دستشويی نويد از آمدن مهدی ميداد .مِضو
منتظر فرصتی بود تا با پرهام حرف بزند گرچه به نفع او نبود و هيچ ربطی به او نداشت ولی جان آن پسر در خطر بود .ميخواست نيايد
ولی...
با خود گفت:
فقط به خاطر حامد ،به هر حال اونم حق داره به آرامش برسه.مهدی در كنار پرهام به نماز ايستاد ،پرهام آنقدر غرق در نمازش بود كه متوجه مهدی نشد نمازش كه تمام شد جانمازش را جمع كرد
و به سمت اتاق رفت به شدت خوابش می آمد ،احساس ميکرد چند سالی ميشود كه نخوابيده است .با ورودش به اتاق تاريک سايه
ای سياه روبه رويش ديد با روشن شدن المپ چشمش به مِضو افتاد از روشن شدن ناگهانی المپ و ديدن مِضو در تعجب بود .مِضو
وقتی سکوت پرهام را ديد گفت:
مواظب خودت باش ،هيچ چيز جز قرآن نميتونه كمکت كنه .البته قرآنی كه خونده بشه.و در صدم ثانيه از آنجا رفت .پرهام فرصت فکر كردن نداشت چيزی از مغزش دريافت نميکرد ،چشمهايش در حال بسته شدن بود
روی تشک دراز كشيد و به خواب فرو رفت.
***
مهدی با لبخند به سمت پرهام رفت و با بی رحمی بالشت پرهام را از زير سرش كشيد ،سر پرهام محکم كوبيده شد به زمين .پرهام
با درد ناگهانی ای كه در سرش پيچيد ،سرش را بلند كرد و پتو را روی سرش كشيد و گفت:
احمقِ بی شعورمهدی خنده اش گرفته بود ،با صدايی كه رگه هايی از خنده به همراه داشت گفت:
-پاشو صبحانه نميخوری؟
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وقتی صدايی از پرهام نشنيد نوچ نوچی كرد و گفت:
نه ،تو بيدار بشو نيستی خاله جونت بايد بياد بيدارت كنه؟پرهام با صدايی خواب آلود گفت:
گم شو بيرونمهدی گفت:
باشه ولی (پتو را از روی پرهام كشيد و ادامه داد) اينم با خودم ميبرم.پرهام باحرص بلند شد نشست و گفت:
تو ول كن نيستی نه؟مهدی در حالی كه با پتو و بالشت خارج ميشد گفت:
مهمون به اين پررويی نديده بودم صاحب خونشو پرت كنه بيرون.پرهام گفت:
منم ميزبان به اين خوبی نديده بودم كه سر صبحی كله ی مهمونشو داغون كنه.مهدی به قول پرهام با نيش باز از اتاق خارج شد .پرهام دستی به موهايش كشيد و زمزمه كرد:
پسره ی احمق.بلند شد و از اتاق خارج شد.
***
آراد مضطرب به اسم پرهام توی گوشيش نگاه می كرد دو دل بود با خود انديشيد شايد خواب باشه و وقتی چشمش به ساعت افتاد
زير لب گفت:
مگه ميشه تا ساعت  81صبح خواب باشه؟باالخره دلش را به دريا زد و شماره را گرفت.
***
پرهام لقمه ای گرفت و آن را به سمت دهانش برد كه صدای گوشی اش بلند شد با كمی مکث لقمه را در دهانش گذاشت و رفت
سمت اتاق مهدی و گوشی اش را جواب داد:
بله؟آراد با كمی مکث جواب داد:
-سالم ،چه خبر؟
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پرهام ياد كاری كه آراد كرده بود افتاد او تمام زحمت های آنها را بر باد داده بود .آراد كه سکوت پرهام را ديد گفت:
ميدونم اشتباه كردم ولی باور كن...پرهام وسط حرفش پريد و گفت:
چی رو باور كنم؟آراد گفت:
من فقط ميخواستم كمکت كنم.پرهام با لحنی جدی گفت:
و كردی؟اراد سکوت كرد ايندفعه پرهام سکوت را شکست:
هی پسر ،فراموشش كن.آراد از اين حرف پرهام تعجب كرد و گفت:
يعنی ،واست مهم نيست.پرهام يه لبخند زد و گفت:
همه اشتباه ميکنن ،حاال چه خبر؟ خوش ميگذره؟آراد گفت:
اتفاق خاصی نيفتاده.يه چيزی توی ذهن پرهام زنگ خورد:
«دروغ ميگه».
پرهام گفت:
مطمئنی هيچ اتفاقی نيفتاده؟آراد پس از چند لحظه گفت:
كاری نداری دارن صدام ميکنن؟پرهام گفت:
نه ،خداحافظ.و تماس را قطع می كند و به سمت حال ميرود .پرهام مطمئن بود يه اتفاقی افتاده بود .در وقتی كه جان او در خطر بود و با آن حرف
مِضو مطمئنا به سراغش می آمدند ،پس قطعا به سراغ آراد هم می روند به خصوص اينکه از كارش هم پشيمان بود .پرهام نفس
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عميقی كشيد و سر سفره نشست .متوجه نگاهی روی خودش شد برگشت و نگاهش در نگاه هستی گره خورد ،يه لبخند روی لبانش
نقش بست و شروع به خوردن ادامه صبحانه اش شد .هستی از لبخند پرهام خوشش نيامد و اخم هايش در هم كشيده شد ،با خود
فکر كرد:
چه معنی داره به دختر لبخند بزنه.بشقاب نيمه خورده اش را برداشت و به سمت آشپزخانه رفت.
بعد جمع شدن سفره ،همه در حال نشسته بودند و گرم گفت وگو .پرهام حوصله اش سررفته بود ،زنگ خانه به صدا در آمد،هستی بلند
شد و رفت سمت حياط در را باز كرد باديدن زندايی اش ،لبخندی بر روی لبانش نقش بست و او را به داخل از خانه هدايت كرد.
***
پرهام
با اومدن زندايی داخل خونه ،بلند شدمو رفتم بهش سالم دادم ،بعد اينکه يکم نشستن ،قرار شد مامان و پروين با زندايی برن بازار.
پروين رفت توی اتاق تا آماده شه ،بلند شدمو رفتم دنبالش و با گفتن يااهلل وارد شدم ،غير از پروين كسی توی اتاق نبود روبه پروين
گفتم:
يه چيزی واسه منم ميگيری؟پروين گفت:
چی؟گفتم:
يه قرآن كوچيک واسم بگير.پروين با تعجب گفت:
قرآن ميخوای چيکار؟ خب از خاله بگير.گفتم:
نه ميخوام هميشه باهام باشه .حاال ميخری؟پروين گفت:
باشه ،پولش چی؟پرهام گفت:
بعد بهت ميدم.پروين گفت:
-باشه.
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پرهام از اتاق اومد بيرون و رفتم توی اتاق آراد ،گوشيمو برداشتم و شماره بابا رو گرفتم ،بعد چند تا بوق جواب داد:
الو ،سالم.گفتم:
سالم بابا ،چه خبر؟ رسيد؟بابا گفت:
ديشب رسيدم.گفتم:
خونه رو ديدی؟بابا گفت:
آره ،آشپزخونه و روی آشپزخونه تا اتاق تو سوخته.گفتم:
اتاق من سالمه؟بابا گفت:
تقريبا تخريب شده.با ناراحتی گفتم:
حاال چيکار ميکنی؟بابا گفت:
هيچی مجبورم ماشين تو رو بفروشم.گفتم:
به مامان گفتی؟بابا با كمی مکث گفت:
نه هنوز ولی امروز بهش ميگم .كارتت باهاته؟با تعجب گفتم:
آره.بابا گفت:
-برات پول واريز ميکنم بری بليط اتوبوس بگيری.

105


Cafe Writers

 خانه عجیب ما
Zahra.gh 
 انجمن کافه نویسندگان

پرسيدم:
واسه كی؟بابا گفت:
هر چی زود تر بهتر چون اينجا به كمکتون نياز دارم.گفتم:
باشه ،شماره حسابمو داری؟بابا گفت:
فکر كنم توی گوشيم باشه قبال واسم فرستاده بودی ،فعال كاری نداری؟گفتم:
نه خدافظ.و قطع كردم .بلند شدمو رفتم از اتاق بيرون با خارج شدنم ،متوجه صدای خاله شدم:
سينا كه خوبه ،باباتم كه دوست داره پسرعموت دامادش باشه ،بعدشم پسر به اون مردی.صدای هستی اومد كه گفت:
به هر حال هر چيم كه باشه ،من ازش خوشم نمياد.خاله گفت:
از سينا بهتر كی رو ميشناسی؟هستی گفت:
خيليا هستن ،واال قحطی پسر كه نيومده ،شنيده بودم قحطی آب اومده ولی پسرو ديگه...خاله گفت:
من كه هرچی با تو حرف ميزنم تو بازم حرف خودتو ميزنی.هستی گفت:
چون من تا آخرش سر حرفم ميمونم.ديگه فالگوش ايستادن رو جايز ندونستم و چند تقه به در زدم ،خاله گفت:
بيا تو.خاله تعجب گفت:
-مگه تو نرفته بودی؟ بيا بشين پسرم.
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يه لبخند زدم و گفتم:
نه خاله جان ،ميدونيد مهدی كجاست؟خاله گفت:
فکر كنم با دوستاش رفته بيرون ،واسه چی؟گفتم:
ميخوام برم بليط بگيرم ،چون جايی رو ياد ندارم گفتم شايد مهدی بتونه كمکم كنه.در حالی كه يه گوش كنار در توی اتاق می نشستم ،خاله گفت:
بابات چرا انقدر زود رفت؟با كمی فکر كردن گفتم:
يه اتفاقی افتاد مجبور شد برگرده.خاله پرسيد:
شما چرا انقدر زود ميريد؟گفتم:
زود كه نيست االن چند روزی ميشه كه مزاحمتون شديم.هستی بلند شد از اتاق بيرون رفت ،زير چشمی با نگاهم دنبالش كردم ،خاله گفت:
چرا به مهدی زنگ نميزنی؟نگاهمو از هستی گرفتمو رو به خاله با گيجی گفتم:
شمارشو ندارم.گفت:
االن هستی بياد بهش ميگم براش زنگ بزنه.باشه زير لبی ای گفتم و نگاهمو به گالی فرش دوختم .بعد چند دقيقه يه سينی مقابلم قرار گرفت .نگاهمو باال بردطم و به هستی
كه منتظر نگاهم ميکرد خيره شدم ،اين دختر چی دشت كه منو جذب خودش ميکرد .ليوان چايی رو از توی سينی برداشتمو گفتم:
دستتون درد نکنه.و سرم رو پايين انداختم و مشغول بازی با ليوان چاييم شدم .خاله به هستی گفت:
يه زنگ به مهدی بزن بگو بياد خونه.هستی باشه ای گفت و از اتاق بيرون رفت .خاله گفت:

107


Cafe Writers

 خانه عجیب ما
Zahra.gh 
 انجمن کافه نویسندگان

رشتت چيه؟گفتم:
ترم سوم روانشناسی ام.خاله با تعجب گفت:
ميخوای روانشناس شی؟با يه لبخند گفتم:
آره.***
راوی
هستی به سمت تلفن می رود تا به مهدی زنگ بزند ،اما با شنيدن صدای زنگ خانه به سمت حياط می رود .مهدی از محمد
خداحافظی می كند و منتظر باز شدن در حياط ميشود با باز شدن در حياط توسط هستی مهدی با سالمی كوتاه به سمت خانه می
رود ،تازگی ها خيلی بيخيال شده بود .هستی قبل از اينکه مهدی وارد خانه شود گفت:
مامان كارت داره.مهدی با حالتی مسخره گفت:
باز چی شده؟هستی از اين حرفش خوشش نيامد و مانند بچه های تخس گفت:
نميدونم.و جلوتر از مهدی وارد خانه شد .مهدی نفسش را با فوت بيرون فرستاد و وارد خانه شد و مادرش را صدا زد:
مامان ،مامانپرهام به همراه فاطمه (خاله پرهام) از اتاق هستی بيرون آمدند .مهدی رو به مادرش بی آنکه سالمی بکند ،گفت:
منو كار داشتی؟فاطمه رو به پسرش گفت:
كجا بودی؟مهدی با بی حوصلگی گفت:
كجا قرار بود برم؟ با دوستام بودم.فاطمه گفت:
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با پرهام برو ميخواد بليط بگيره.مهدی كه تازه متوجه پرهام شده بود ،گفت:
سالم ،پسرخاله.پرهام جواب سالمش را داد و گفت:
وقت داری باهام بيای؟مهدی گفت:
االن ميتونی بری؟پرهام گفت:
االن آماده ميشم.و به سمت اتاق مهدی رفت.
***
مهدی و پرهام وارد حياط شدند ،از صبح تا االن كه ساعت هشت شب بود توی شهر ميچرخيدند و البته حسابی بهشان خوش گذشته
بود .نگاه مهدی به خواهرش افتاد كه در ماشين به دنبال چيزی ميگشت و اصال حواسش به آنها نبود؛ مهدی خيلی آرام گفت:
بيا بترسونيمش.پرهام هم خيلی آرام تاييد كرد ،خيلی آرام پشت ماشين قايم شدند .مهدی در راه كمی پايش را روی زمين كشيد و به پشت ماشين
رفت .هستی با شنيدن صدای پا به اطرافش نگاه كرد و وقتی كسی را نديد به گشتن به دنبال فلشش ادامه داد .پس از مدتی در
كناری اش به آرامی باز شد ،در ماشين را باز كرد و گفت:
كسی اونجاست؟و با ترس چراغ قوه گوشی اش را به اطراف ماشين انداخت ،اما وقتی كسی را نديد ترسش تشديد شد و در ماشين را بست .مهدی و
پرهام با صدای پا به عقب برگشتند و با شوک به پشت سرشان خيره شدند؛ هستی با موهايی پريشون و صورتی پر از خون با اخمی
غليظ به آنها نزديک ميشد .مهدی دست پرهام را كشيد و با دو به سمت خانه دوييد ،هستی با ترس فلشش را كه پيدا كرده بود در
دستش فشرد و در ماشين را باز كرد و از ماشين پريد بيرون ،هستی با ديدن مهدی و پرهام كه به سمت خانه ميدوييدند در ماشين را
محکم بست و با وحشت خود را به در خانه رساند و هر سه با هم وارد خانه شدند.
دسته ی ساک را در دستش فشرد و نفس عميقی كشيد ،قرار بود به كرج بازگردند .به سمت حياط روانه شد بايد به اين مسئله ی
خانه و آن چيز های عجيب پايان ميداد .متوجه هستی شد كه گوشه ای از حياط ايستاده و به نقطه ای نگاه ميکند ،به سمتش ميرود و
كنارش با فاصله می ايستد .نگاه هستی را دنبال می كند و به عقرب كوچکی ميرسد كه يک پايش را از دست داده و سعی در حركت
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كردن دارد .عقرب بعد چند لحظه كمی به سمت هستی ميرود .هستی با ترس چند قدم به عقب بر ميدارد .پرهام پايش را روی عقرب
می گذارد و با پايش رويش فشار ميدهد ،هستی كه تازه متوجه پرهام شده بود با تعجب به او نگريست .پرهام با پررويی به
چشمهايش زُل می زند و ميگويد:
آدم اگه بخواد از چيزا و موجودات كوچيک بترسه در مقابل چيزای بزرگتر زود ضعف نشون ميده و اين خيلی بده.با بلند شدن صدای بزرگترها پرهام تازه يادش آمد تاكسی درِ در منتظر است ،هول گفت:
به اميد ديدار.و به سمت در حياط رفت .هستی زير لب زمزمه مانند گفت:
خداحافظ.و نگاهش به سمت عقرب تيکه تيکه شده كشيده شد .پرهام قبل از خارج شدن از در حياط چهره ی هستی را كه در فکر فرو رفته
بود را از نظر گذراند و به سمت راننده تاكسی كه آمده بود رفت ،به او به خاطر دير آمدنش ،ببخشيد دير شدی گفت و ساكش را درون
جعبه ی ماشين گذاشت و در حياط را كه نيمه باز گذاشته بود باز كرد ،مهدی را ديد كه با ساک مادرش و پروين به سمت او می آمد
ساک را از او گرفت و درون جعبه ی ماشين گذاشت .مادرش را صدا كرد و از همان در حياط از همه خداحافظی كرد .در جلوی ماشين
را باز كرد و كنار راننده نشست؛ به ساعتش نگاه كرد ،نيم ساعت ديگر اتوبوس راه می افتاد و بايد هرچه زود تر حركت می كردند.
***
پرهام
يه دختربچه  7 ،4ساله داشت گريه می كرد و با ترس به اطرافش نگاه می كرد ،دختربچه برگشت سمتم اما انگار اصال منو نميديد؛
نگاهم به صورتش افتاد ،چقدر آشنا بود! يه پسربچه ی تقريبا  2ساله يه گل رز دستش بود با لبخند رفت سمت دختربچه و گل رو
سمتش گرفت ،دختربچه يه لبخند زد و گل رو ازش گرفت .يک آن صدای قهقهه های ترسناكی توی فضا پيچيد ،دختربچه با ترس
خودش رو به پسربچه رسوند ،پسربچه در حالی كه با ترس به اطراف نگاه می كرد دختربچه رو در آغوشش گرفت .به اطراف نگاه
كردم تا منشأ ترس اونا رو پيدا كنم و با تعجب ديدم اطرافشون رو يه حلـقه از موجودات عجيب غريب ترسناک پر كرده بودند و با
صدای بلند ميخنيدند .كمی به پسربچه دقت كردم برام آشنا تر از دختربچه بود با برگشتنش سمتم مات موندم ،صدای خنده ها آزارم
ميداد.
***
دستمو فرو بردم توی موهام چه خواب مسخره ای صدای پچ پچی از بيرون ميشنيدم .از اتاق رفتم بيرون .نگاهم به مامان و بابا افتاد
كه داشتن با هم حرف ميزدن ،بی هيچ حرفی به چهارچوب در تکيه دادمو دست به سـ*ـينه بهشون خيره شدم.
مامان گفت:
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من كه ديگه توی اون خونه زندگی نميکنم چه يادگار پدربزرگت باشه چه هر چيز ديگه اون خونه جن داره يادت نيست چه آبروريزی ای شد اونشب.
بابا گفت:
اون فقط يه اتفاق بود رفتن برق چه ربطی به جن داره؟مامان گفت:
بچه ها رو ببين؟بابا بی حوصله گفت:
باشه می فروشمش ولی...مامان پريد وسط حرف بابا و گفت:
به هر حال كسی پاشو توی اون خراب شده نمی ذاره.بی مقدمه گفتم:
من ميذارم.مامان گفت:
چی رو؟گفتم:
منظورم اينکه خونه رو بدين به من.بابا ابروهاش پريد باال و گفت:
خونه مجردی ميخوای؟گفتم:
نه فقط ميخواستم اينو بگم كه من ميخوام توی اون خونه زندگی كنم.مامان با عصبانيت گفت:
هنوز دستت توی جيبِ باباته ميخوای خونتو جدا كنی؟رو كرد به بابا و ادامه داد:
خونه رو ميفروشی.بابا بی توجه به حرف مامان گفت:
-به هر حال يه روز كه بايد مستقل بشه.
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يه لبخند زدمو تا خواستم چيزی بگم مامان گفت:
يعنی چی؟ پول خونه ای رو كه ميخوای بگيری از كجا مياری؟ بعدشم...بابا پريد وسط حرف مامان و گفت:
من به پرهام اعتماد دارم تو غصه ی پول خونه رو نخور وام برميدارم.مامان از روی مبل بلند شد و گفت:
هر كاری دلت ميخواد بکن.و رفت توی اتاقشون و درو محکم بهم كوبيد .رو به بابا گفتم:
ممنون بابا.چی شده؟بابا يه لبخند بهش زد و رفت توی اتاقی كه مامان رفته بود.
پروين گفت:
دعواشون شده؟نگاهم افتاد به قيافه ی مضحک و خواب آلودش و گفتم:
خودتو توی آينه ديدی؟و يه پوزخند زدم .قرآن كوچيک توی دستشو گرفت سمتم .ازش گرفتم و گفتم:
آم ،ببخشيد.گفت:
مهم نيست.و رفت سمت اتاقش ،نگاهمو به قرآن كوچيک توی دستم دوختم پوش قهوه ای تيره و تزئينات طاليی خوشکلش كرده بود.
بـوسيدمش و توی جيب پيراهنم گذاشتمش .ترم سومم چند هفته ای ميشد كه تموم شده و يه هفته مونده بود به عيد ما هم دسته
جمعی دانشگاه رو تعطيل كرديم.
نفسمو با حرص بيرون فرستادم و قرآن رو از توی جيبم برداشتم و گذاشتمش جلوی آينه و رفتم سمت دستشويی .از دستشويی كه
اومدم بيرون مامان و پروين داشتن سفره رو ميچيدن .بابا هم سرميز نشسته بود رفتم و نشستم كنارش ،بعد يه مدت مامان و پروين
هم نشستن سر ميز .گفتم:
به به عجب صبحانه ای.و شروع كردم به خوردن .بابا گفت:
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بخور كه بايد بری خونتو تميز كنی.يه قلپ از چاييمو خوردم و گفتم:
يعنی خونه مال من شد؟مامان گفت:
حاال ببينيم چطوری نگهش می داری .بعد در اون مورد تصميم ميگيريم.پروين مثل برق گرفته ها گفت:
چی؟ ميخواين خونه رو بدين به پرهام؟دستمو سمتش بردمو موهايی رو كه افتاده بود توی صورتشو كنار زدم و گفتم:
حسود هرگز نياسود.پروين گفت:
كی گفته من به تو حسودی ميکنم يه كم شوكه شدم همين.لپشو كشيدم و گفتم:
من كه ميدونم حسود نيستی.پروين با حرص گفت:
اه پرهام من باز كنار تو نشستم.با خنده گفتم:
خب ،جيغ جيغو كوچولوی من ميخوای كجا بشينی؟ (منظور پرهام اينه كه ميز چهار نفرست)با حرص گفت:
باز اينو يادش اومد ،خودت جيغ جيغويی.خودمو مثال مشتاق نشون دادمو گفتم:
ميشه بگی كی جيغ كشيدم؟مامان با حرص گفت:
بسه ديگه.هر چند پروين جوابی نداشت بده و ضايع شده بود ساكت شد .بابا خنديد و سری با تأسف برامون تکون داد .جلوی خندمو گرفتمو
مشغول خوردن صبحانه شدم .بعد اينکه صبحانم تموم شد ،آماده شدمو كليد خونه رو برداشتم .كفشامو كه پوشيدم نگاهم به قرآن
افتاد كه جلوی آينه بود ،به اطراف نگاه كردمو وقتی ديدم كسی نيست ،رفتم و برش داشتم ،گذاشتمش توی جيبم تا خواستم برگردم.
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با كفشا؟نگاهم چرخيد روی صورتشو گفتم:
همين يه بارو خواهشا چغولی نکن.پروين خنديد و گفت:
من چغولو نيستم كه چوغولی كنم خان داداش ،خدافظ.يه خداحافظ زير لبی گفتم و از خونه اومدم بيرون .يه تاكسی گرفتم و آدرس رو بهش دادم جلوی خونه كه نگه داشت كرايشو حساب
كردمو پياده شدم ،در حالی كه به در نگاه می كردم كليد رو از توی جيبم برداشتمو بازش كردم و اولين قدمو به داخل حياط گذاشتم.
خاطرات ترسناک و خوبش يادم اومد و يکمم ترسوندم ولی خيلی بيخيال در حياط رو بستم و رفتم تو .طرف راست خونه ديوارا سوخته
بودن و همچنين درختا جاشونو به ساقه های خشک و سياه داده بودن خورده شيشه های شکسته ی كنار پنجره ها خب خدارو شکر
كه بابا شيشه هارو عوض كرده بود و لوله ی گازم درست كرده بود و كار من فقط تميز كردنش بود .وارد خونه شدم ،خب از روز اولی
كه واردش شده بودم بدتر بود .مبل سوخته رو به روم و تيکه های شيشه وكف خاک گرفته و فرشی كه رنگ كرميش سياه شده بود و
نصفشم سوخته بود .و از همه بدتر و ترسناک تر ديوارای سياهش بود .قفل گوشيم رو باز كردمو شماره ی آراد رو گرفتم .بعد چند بوق
جواب داد:
بله؟سالم چه خبر؟چی ميخوای؟سالم عرض شدبنال اعصاب ندارم.كی اعصاب داری؟خبر مرگت زنگ زدی بگی كی اعصاب داری ،خدافظ.و گوشی رو قطع كرد .ولی من بيشتر از اون چيزی كه فکر كنه كرم داشتم .دوباره زنگ زدم:
چه مرگته؟من نميدونم باز با كی دعوا كردی كه اعصاب نداری ،زنگ زدم بگم كه بيای خونه قبليمون به كمکت نياز دارم.لحنش عوض شد:
چرا اونجا؟منم مثل خودش گفتم:
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حتما بيای خدافظ.و قطع كردم .رفتم سمت اپن و گوشيمو روی اپن پر خاک گذاشتم ،ياد خونه درختی افتادم يعنی االن سوخته؟ رفتم از خونه بيرون .با
تعجب بهش نگاه ميکردم امکان نداره .چطور كنارياش سوختن ولی اين نسوخته؟ دلو زدم به دريا و رفتم ازش باال همه چيزش سر
جاش بود از جمله اون در كفش بازش كردم و بعد اينکه يه نفس عميق كشيدم رفتم پايين و باعث شدم گرد و خاک بره به حلقم و
چند تا سرفه كنم .به اطراف نگاه كردم خيلی تاريک و تنها روزنه نور همون دری بود كه ازش اومده بودم تو .حس كردم يه چيز
كرمی رنگ خاک .پلک زدم توهم بود ،درست بعد اين فکرم يه موجود با پوستی به رنگ خاک و گوشای دراز و دندونای نامرتب و
چشمای گرد .يه قدم به عقب گذاشتم ،من نبايد می ترسيدم .گفتم:
چی ميخوای؟ اينجا ماله منه.خنديد ،از اين خنده ها متنفر بودم .گوشام درد گرفت ،با خنده گفت:
اينجا ماله اوناست نه تو.خيلی تند غيبش زد با دستی كه روی شونم نشست و صدای خنده ی شديد چند قدم به جلو برداشتم و از درد نشستم .ياد قرآن افتادم
و دستمو روش گذاشتم و شروع كردم به خوندن سوره ی ناس .صدای داد و فرياد و ناله از پشت سرم ميومد خوشحال بودم كه اون
صدای خنده ی مضحک ديگه نبود .برگشتم ،خشکم زد آتيش گرفته بود.
دست از خوندن برداشتم و گفتم:
اينجا چی ميخواين؟آتيش قطع شد و ايستاد ،جوابمو نداد قرآن رو از توی جيبم برداشتم و توی دستم گرفتم چند تا نفس عميق كشيدم و يه قدم رفتم
جلو و گفتم:
چرا از اينجا نميرين؟گفت:
چرا از كسی كه طلسمش كرده نمی پرسی؟صداش خش دار و كلفت بود و با انعکاسش ترسناک می شد.
غيب شد .صدای دويدن از جلوم شنيده ميشد اما چيزی نميديدم ،چند بار پلک زدم يه بز سياه بود كه داشت می دوييد سمتم .بز اينجا
چيکار ميکرد؟
پرهامبا تعجب به چشمای قرمزش زل زدم .احساس كردم خوابم مياد ،هر كاری ميکردم چشمام باز بمونه نميشد .چرخيدم سمت بز يکم
ديگه باهام فاصله داشت و من توان هيچ كاری رو نداشتم.
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***
هی ،پرهام پاشو.چشمامو باز كردم ،گفتم:
اينجا چيکار ميکنی؟آراد با بی حوصلگی گفت:
خودت زنگ زدی بيامبا كنار رفتن آراد نور خورشيد خورد توی چشمم ،دستمو جلوی نور گرفتم و نشستم .روبه آراد گفتم:
چطور اومدی تو؟ كی درو برات باز كرد؟آراد گفت:
از روی ديوار ،ميشه بگی كدوم آدمِ عاقلی وسط حياط ميخوابه؟گفتم:
چرا از روی ديوار؟با تشر گفت:
چون بعضيا زنگ ميزنن بيا به كمکت نياز دارم بعد ميگيرن ميخوابن اونم كجا؟ زير درخت ،زير سايشم ،نه جلوی آفتاب.صدای در حياط حرفشو قطع كرد ،خوشجال بودم كه ديگه قرار نيست غرغرای آراد رو گوش كنم .رفتم سمت در حياط و بازش كردم،
كامران بود .بغـ*ـلش كردم و گفتم:
هی ،پسر از كجا ميفهمی اومدم اينجا؟كامران در حالی كه ميود داخل حياط گفت:
كميل گفت ديده بود اومدی.در حياط رو بستم .آراد اومد سمتمون و با كامران دست داد .خب مسلما من بايد االن ميبردمشون خونه ،خونم تميزه تميزه .به در خونه
كه رسيديم درو باز كردم وگفتم:
خب ببخشيد اگه خونه كمی نامرتبه.آراد يکی زد پس كلم و گفت:
يکم بهم ريختس نه؟ پس بگو چرا به من زنگ زدی؟منم زل زدم توی چشماش و گفتم:
-خب پس حاال كه فهميدی باهام مرتبش كن.
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گفت:
خيلی پررويی.كامران گفت:
چرا خونوادت باهات كمک نمی كنن؟گفتم:
چون من نميخواستم بفروشيمش و االن اگه تميزش نکنم اين خونه مالِ من نميشه .و بعد يکم مکث اضافه كردم:ناهار و شام امشب با من خوبه؟آراد متفکر نگام كرد ،گفتم:
شام ميريم بيرون.كامران روی شونم زد و گفت:
بهت كمک ميکنيم رفيق.گوشيش زنگ خورد جواب داد.آراد گفت:
از كجا شروع كنيم.گفتم:
اول بايد كفشو تميز كنيم و وسيله ها رو مرتب كنيم بعدشم ديوارايی كه سياه شدن رو رنگ ميکنيم.كامران گوشيشو گذاشت توی جيبشو گفت:
شاهين و مجيدم دارن ميان.وقتی شاهين و مجيد اومدن با كمک هم شروع كرديم به مرتب كردن خونه ،ساعت نزديکای 6غروب بود كه كارامون تموم شد و
خونه به كلی تغيير كرد .حاال ديگه ديوارا رنگ شده و خونه جون تازه گرفته بود و كفِش از تميزی برق ميزد و االن وسيله ی سوخته
ای داخلش نبود و نبود بعضياشون احساس ميشد.
هر كدوم از بچه ها از خستگی يه گوشه خونه ولو بود .گفتم:
بچه ها واسه شام بريم كجا؟مجيد سر حال شد و گفت:
بريم رستوران []...؟كامران گفت:
-بشين سر جات بچه كی حوصله ی بيرون رفتن داره همين تو خونه شام ميخوريم.
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آرادم حرفشو تأييد كرد .گفتم:
چی سفارش بدم؟مجيد گفت:
پيتزا.بقيم قبول كردن ،وقتی پيتزا رو سفارش دادم روی مبل كنار آراد نشستم .صدای كوبيده شدن چيزی به ديوار از باال اومد و به همراه
اون صداهای عجيب غريب از باال شروع شد .به بچه ها نگاه كردم انگار متوجه صدا ها نشده بودن چون با خيال راحت داشتن با هم
حرف ميزدن .مجيد رو به من پرسيد:
شاهين كجا رفت؟با ترس از اينکه اتفاقی برای شاهين افتاده باشه بلند شدمو با دو از پله ها رفتم سمت اتاق پدربزرگ به اطراف نگاه كردم صدا ها قطع
شده بود .صدای كمک خواستن يه نفر از پشت اتاق پدربزرگ بلند شد ،با فکر اينکه شاهينِ رفتم پشت در اما هر كاری كردم در باز
نمی شد .توی كل خونه سکوت حکمفرما شد .اين سکوت يکدفعه ای كمی ترسوندم .يه صدای زنونه از طبقه ی پايين گفت:
حامد ،حامد؟توی خونه كه هيچ زنی نبود پس اين صدا از كيه؟ با ياد آوری شاهين دستمو بردم سمت دستگيره تا بازش كنم ،اما قبل اينکه دستم
به دستگيره برسه در باز شد اين همون روحه بود .در حالی كه با گوشيه توی دستش حرف ميزد گفت:
اومدم مامان.داشت ميومد سمتم يکم مونده بود بخوره بهم اما در كمال تعجب از من رد شد انگار اصال من نبودم و با سرعت از پله ها رفت پايين،
رفتم دنبالش رفت توی آشپزخونه و گفت:
بله مامان؟مادرش برگشت نميشناختمش يه زن  41،48ساله بود يه ليوان شربت گرفت سمتش .با تعجب به خونه ای كه اصال شبيه خونه ی ما
نبود انداختم من اينجا چيکار ميکردم .حامد ليوان رو از مادرش گرفت و خورد ،يه لبخند به مادرش زد و گفت:
ممنون مامان.مادرش يه لبخند زد و گفت:
باباتم االن مياد.صدای در بلند شد ،مادرش گفت:
پدرته.حامد گفت:
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االن ميرم درو باز كنم.و راه افتاد سمت حياط ،همينطور كه دنبالش ميرفتم زير لب گفتم:
نکنه مُردم ،اما من كه هيچ دردی احساس نکردم امکان نداره.حامد در حياط رو باز كرد و يه ماشين قديمی وارد حياط شد و يه مرد  46 ،47ساله از ماشين پياده شد .حامد گرم بهش سالم داد ،مرد
گفت:
مادرت كو؟حامد گفت:
توی آشپزخونه ست بابا.مرد جلوتر راه افتاد و حامد پشت سرش مرد وارد خونه شد .اما حامد ما بين راه ايستاد و به يه گوشه خيره شد.
رد نگاهشو گرفتم و به خونه درختی رسيدم و دختر زيبا با موهای بازش كه توی هوا تاب ميخورد ،با لباس زيبای تنش كنار نرده های
خونه درختی ايستاده بود .خامد گفت:
چقدر زيبا.حامد مثل كسی كه مسخ شده بود بی توجه به اطرافش سمت دختر راه می رفت ،از نردبون باال رفت .يه آن دختره غيب شد حامد با
تعجب به اطرافش نگاه ميکرد ،سريع رفتم باال كنارش ،همينطور كه دور خودش ميچرخيد ايستاد و زير لب زمزمه كرد:
يا سيد الشهدا!يه نفر از پشت داشت به حامد نزديک ميشد .آشنا بود كی ميتونست باشه؟ آهان عموی مران بود .داد زدم:
حامد ،حامد پشت سرترفتم جلوش و خواستم هلش بدم اما ازش رد شدم حتی از عموی مرانم كه جن بود رد شدم و افتادم روی زمين .بلند شدم و رفتم
سمتش اما هر كاری كردم نميديدم .عموی مران گردنشو گرفت و فشار داد ،حامد دستاشو روی گردنش گذاشت .كم كم داشت
رنگش ميپريد ،اشکام سرازير شد حامد نبايد ميمرد .حامد افتاد روی زمين نشستم كنارش،ديگه نفس نميکشيد .عموی مران دستشو
گرفت و دنبال خودش می كشيد ،بردش توی خونه درختی و با اينکه كناره های تخت بلند بود و زيرش ديده نميشد ،حامد رو توی
كم ترين زمان ممکن ظير تخت گذاشت .انگار هيچ اتفاقی توی خونه درختی نيفتاده بود و حتی با دقت زيادم نميشد حامد رو زير
تخت تشخيص داد ،برگشتم و نگاهم به خونه ای افتاد كه توی آتيش ميسوخت ،سرم گيج رفت و افتادم روی زمين.
***
با سيلی محکمی كه روی صورتم جا خوش كرد چشمامو باز كردم .شاهين نگران پرسيد:
-خوبی؟
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بلند شدمو نشستم ،هر چهار تاشون با نگرانی نگاهم ميکردن ،گفتم:
حامد.و بلند شدمو دوييدم ،بچه هام دنبالم ميومدن از نردبون باال رفتم بچه هام اومدن ،فضای خونه درختی سنگين بود .رو به آراد گفتم:
ميخوام تخت رو باهام بلند كنی.و رفتم سمت راست تخت رو گرفتم ،آراد اون سر تخت رو گرفت و باهم بلندش كرديم .با بلند كردنش اسکلتی با لباس های پوسيده
شده و حشرات اطرافش نمايان شد ،تخت رو كنار گذاشتيم .آراد از حامد با اخم فاصله گرفت ،كنار جنازه ی حامد نشستم بغض توی
گلوم جا خوش كرد .اون پسر جذاب حاال به يه اسکلت ترسناک و زشت تبديل شده بود كه سوسک ها اطرافشن و بوی گندی ميده.
با درد و اشک هايی كه روی صورتم جاری ميشد زمزمه كردم:
حامد.كامران كنارم نشست و گفت:
اين كيه؟بی حرف اشک ميريختم .نگاهم افتاد به حامد ايستاده كنار جسد می دونستم روحشه .ازش پرسيدم:
اسم بابات چی بود؟بچه ها با تعجب بهم نگاه ميکردن ،حامد گفت:
محمود نصيری و مادرمم شيرين آقايی بود.گفتم:
فاميلی هم داری كه بشناسدت؟اشک توی چشماش حلـقه زد و گفت:
خواهرم ،خونش توی كرجه ،آدرسشم[...].گفتم:
بهش خبر ميدم.حامد اشک توی چشماش حلـقه زد و گفت:
اسمش فاطمه ست.بعد كمی مکث ادامه داد:
-هيچوقت فکر نميکردم خودم رو اينطور ببينم ،اگه ميدونستم اينقدر زود ميميرم يه كاری واسه آخرتم ميکردم.
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و غيب شد .كامران گفت:
بايد به پليس خبر بديم.بلند شدمو گفتم:
من خونوادشو ميشناسم ،پليس كاری از دستش برنمياد.آراد گفت:
از كجا خونوادشو ميشناسی؟گفتم:
بعد بهتون ميگم.و رو به بچه ها گفتم:
ميتونيد يکمی به حامد برسيد تا من برم و به خونوادش خبر بدم؟شاهين كنارم ايستاد و گفت:
منم باهات ميام.كامران آروم روی شونم زد و گفت:
ميتونی روی ما حساب كنی.يه لبخند بهش زدمو با شاهين رفتيم از نردبون پايين ،شاهين جلو تر از من ميرفت ،احساس كردم يه جسم سياه كنارمه؛ برگشتم و
مِضو رو كنارم ديدم ،شاهين گفت:
بيا ديگه.سرعت قدمامو زياد كردم و پشت سر شاهين از حياط رفتم بيرون ،درای ماشين رو باز كردم و نشستم ،شاهين در حالی كه مينشست
توی ماشين گفت:
نزديکه خونشون.گفتم:
زياد دور نيست.در ماشين رو بست و گفت:
نگفتی از كجا ميشناسيش؟در حالی كه دور ميزدم گفتم:
-كی رو؟
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شاهين گفت:
همين جنازه رو؟گفتم:
همون روحيه كه ميديدم.شاهين گفت:
خب ما قراره كی رو ببينيم؟در حالی كه آدرس رو توی ذهنم مرور ميکردم تا راه رو درست برم ،گفتم:
خواهر حامد رو.شاهين با تعجب گفت:
مگه زندست؟گفتم:
احتماال پنج شيش ساله بوده اون موقع.شاهين با لحن شوخ گفت:
حاال اگه اينی كه ميگی آلزايمر گرفته باشه چی؟اين ممکن بود كه يادش نياد حامد رو ولی با اعتماد گفتم:
مطمئنم حامد رو يادش مياد.تا رسيدن به خونه شاهين با گوشيش مشغول بود .ماشين رو پارک كردم و پياده شديم .شاهين گفت:
كدوم دره؟يه حسی بهم می گفت ،همين خونه ته كوچست .پس بدون ترديد راه افتادم سمتش ،شاهينم دنبالم اومد ،زنگ رو فشار دادم .شاهين
گفت:
مطمئنی همينه؟گفتم:
نميدونم.در همين حين يه صدای زنانه از پشت آيفون گفت:
كيه؟گفتم:
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منزل خانوم نصيری؟در با صدای تيکی باز شد ،يه نگاه به شاهين انداختم و رفتم داخل ،شاهينم به تبعيت از من اومد توی حياط و درو پشت سرش بست.
يه حياط كوچيک و مرتب .يه زن با چادر از خونه نسبتا بزرگ اومد بيرون و رو به ما گفت:
شما مادر منو از كجا ميشناسيد؟گفتم:
ما يه كار مهم باهاش داريم ،و ازتون خواهش ميکنم اجازه بديد ببينمشون.زن با ترديد گفت:
بفرماييد داخل.و به سمت خونه اشاره كرد ،رفتم جلو و شاهينم دنبالم ميومد يه يااهلل گفتم و وارد خونه شدم ،توی خونه كسی نبود ،اشاره كرد به مبل
های سمت راست خونه و گفت:
بشينين ،االن مياد.و رفت توی اتاق كنار آشپزخونه ،و بعد يه مدت با يه پيرزن كه عصا دستش بود اومد بيرون به احترامش بلند شديم و باهم گفتيم:
سالم.پيرزن سری تکون داد .و روی مبل رو به روييمون نشست ،نشستيم بعد كمی مکث پرسيدم:
شما خانم نصيری هستيد؟پيرزن گفت:
خودمم ،پسر جون.گفتم:
درسته كه خونوادتون رو توی آتش سوزی از دست دادين؟پيرزن گفت:
شما اينا رو از كجا ميدونيد؟با كمی مکث و ترديد گفتم:
اسم برادرتون حامد بود.اشک توی چشماش حلـقه زد ،آب دهنمو قورت دادمو گفتم:
ما جنازشو توی خونمون پيدا كرديم.اشک از چشم های پيرزن روان شد .دخترش گفت:
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اين حرفا چيه ميزنی؟ اونا توی آتيش سوختن.پيرزن بی توجه به حرف دخترش گفت:
ديشب خواب حامد رو ديدم ،داشت باهام خداحافظی ميکرد ،داداشم كجاست؟شاهين گفت:
خودتون خوب ميدونيد كه يه جنازه پس از سالها چه باليی سرش مياد...پيرزن وسط حرف شاهين پريد و گفت:
چه باليی سر داداشم اومده؟دخترش گريه می كرد ،بغض راه گلومو بست و خيلی آروم گفتم:
هيچی فقط به يه اسکلت تبديل شده.گريه ی پيرزن شدت گرفت .بلند شد و گفت:
من رو ببريد اونجا ميخوام ببينمش.زن گفت:
به محمود و احمد زنگ زدم بعد اينکه معلوم شد جنازه مال دايی هست شما رو ميبرن پيشش ،البته اگه حرفاشون حقيقت داشتهباشه.
شاهين گفت:
يعنی شما فکر ميکنيد ما داريم در...به شاهين اشاره كردم كه چيزی نگو و گفتم:
پس من خبر بدم به دوستام كه دير تر ميريم.دختر پيرزن گفت:
االن ديگه بايد برسن نزديکن.گوشيمو از توی جيبم برداشتم و شماره ی مجيد رو گرفتم ،بعد چند تا بوق صداش توی گوشی پيچيد:
الو؟صداش عصبی بود ،گفتم:
سالم ،چيزی شده؟گفت:
-پرهام من نميتونم بيشتر از اين بمونم متاسفم من ميرم.
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گفتم:
ببخشيد اذيتت كردم.گفت:
تو كاری نکردی ولی يه چيزی به كامران جونت بگو كدوم آی كيو ای يه اسکلت رو غسل می كنه؟با تعجب گفتم:
چیجوابی نداد گفتم:
باور كن من نميخواستم كه...حرفم رو قطع كرد و گفت:
پرهام من كار دارم خداحافظ.و قطع كرد ،گوشی رو گذاشتم توی جيبم .كامران فرد مذهبی بود و به دين خيلی اهميت ميداد ،اما اينکه بخواد يه اسکلت رو غسل
كنه خب ...منم جای مجيد بودم عصبی ميشدم .صدای در بلند شد من و شاهين بلند شديم دوتا مرد  31و  37ساله وارد شدن بهشون
سالم كرديم و دست داديم .می خوستم بشينم كه يه دست جلوم قرار گرفت .دستشو فشردم و سرمو بلند كردم .دقيقا كوچک شده ی
حامد بود  87-84ساله می خورد ،احتماال نوه ی پيرزنه بود .گفتم:
خيلی شبيه حامدی.گفت:
خب چون حامدم.تعجب كردم پيرزن گفت:
مگه تو برادر منو ديدی؟يه حسی بهم می گفت توی جيبم يه چيزی هست ،دستمو فرو بردم توی جيبم يه چيز كاغذ مانند بود ،از توی جيبم درش آوردم يه
عکس تا شده بود بازش كردم ،عکس حامد بود با پدر و مادرش و يه دختر بچه  7-6ساله .اين توی جيب من چيکار می كرد؟ با
تعجب گرفتمش سمت پيرزن ،پيرزن عکس رو ازم گرفت ،بهش خيره شد و گفت:
از كجا آورديش؟يک آن يه چيزی به ذهنم رسيد گفتم:
توی جيبش بود.پيرزن گفت:
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اين عکس رو حامد هميشه با خودش داشت ،اون واقعا جنازه ی حامده.***
يک هفته از اون ماجرا می گذشت عزاداری حامد با شکوه برگزار شد .دستی به قبر كشيدم و نگاهم روی اسم حامد ايستاد .بعد اينکه
دفنش كرديم ديگه نديدمش ،اشکی از گوشه ی چشمم چکيد دلم براش تنگ می شد با اينکه فقط روحشو ديده بودم برام مهم شده
بود .فاتحه ای فرستادمو بلند شدم رفتم سمت ماشين و سوارش شدم .ماشين رو سمت خونه روندم امشب مهمون داشتيم اما نمی
دونستم كی هستن.
ماشين رو توی حياط پارک كردم و پياده شدم رفتم سمت خونه و درشو باز كردم ،خونه ی جديدمون بزرگ بود ولی نه به بزرگی خونه
من .كفشامو در آوردم و گذاشتم توی جاكفشی و رفتم سمت هال ،نگاهم به مهدی و خاله و كاكا افتاد .در حالی كه با چشم دنبال
دختر ريزه ميزه ای كه اسمش رو يادم نبود ميگشتم ،بهشون سالم دادمو راه افتادم سمت اتاق پروين .هنوز لباسام اينجا بودن مامان
نمی ذاشت برم خونه ی خودم ،البته بهش حق ميدادم .در اتاق رو باز كردم پروين داشت نماز ميخوند .چقدر الغر شده بود .در اتاق باز
شد و صدای پروين كه ميگفت:
هستی نمازت تموم شد؟مغزم شيوع كرد به تحليل كردن ،اسمش هستی بود ،نکنه نامزد كرده باشه با همون پسر عموش .از اين فکر يه جوری شدم .به خودم
دلداری دادم كه اونکه سنش كمه ،اما يادم افتاد كه اونجا زود ازدواج ميکنن .تا به خودم اومدم در اتاق بسته شده بود و هستی و
پروين رفته بودن .نگاهم به چادر تا شده ی روی تخت افتاد كه چند دقيقه ی پيش داشت باهاش نماز ميخوند .رفتم سمت كمد
لباسام و درشو باز كردم .بايد زود تر ميفهميدم نامزد كرده يا نه ،پروين حتما ميدونست .دليل اين كنجکاويم رو نميدونستم ولی هر
چی بود هر طور شده بايد ميفهميدم .لباسام رو عوض كردمو رفتم سمت آشپزخونه ،هستی و پروين روی ميز رو به روی هم نشسته
بودن و حرف ميزدن .با ديدنش يه حس عجيبی بهم دست داد .سرشو بلند كرد و بهم چشم دوخت ،يه لبخند زدم بهش اما بر خالف
تصورم با اخم نگاهشو ازم گرفت .جا خوردم با سختی نگاهمو ازش گرفتم و گفتم:
هستی يه لحظه بيا.هستی بلند شد و گفت:
من برم پروين.و از آشپزخونه رفت بيرون .پروين گفت:
چی پرهام؟نشستم كنارش و گفتم:
-هستی نامزد داره؟
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پروين خنديد و گفت:
چيه تو گلوت گير كرده؟گفتم:
خفه شو خواهشا نميخوای جواب بدی من برم؟پروين گفت:
باشه بابا چرا قهر ميکنی؟ آره نامزد داره به ناموس مردم فکر نکن.بی حركت به رو به روم نگاه ميکردم اصال حال خودمو درک نميکردم .گفت:
شوخی كردم بابا ،سکته نکنی يه وقت.جوابی ندادم كه گفت:
نامزد نداره.با خشم برگشتم طرفش.
چرا اينجا نشستين؟پروين بلند شد و گفت:
من رفتم.و رفت سمت حال ،مامان در حالی كه چايی ها رو ميريخت توی ليوان ،گفت:
چيزی شده پرهام؟بلند شدمو گفتم:
نه مامان خوبم.مامان يه لبخند زد و گفت:
وايسا اين چايی ها رو هم ببر.گفتم:
حتما مامان.و منتظر موندم تا مامان چايی ها رو بريزه توی ليوان .وقتی تموم شد .سينی رو برداشتم و رفتم سمت هال .اول به كاكا تعارف كردم
بعدم بابا ،نگاهم به هستی و پروين افتاد كه روی مبل دونفره نشسته بودن و ميخنديدن .به همه چای تعارف كردمو رفتم سمتشون.
هستی خيلی جدی ليوان رو برداشت .پروين در حالی كه ليوان رو برميداشت گفت:
-مرسی داداشی گلم.
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يه لبخند زوركی بهش زدم و رفتم تا سينی رو بذارم توی آشپزخونه .سينی رو گذاشتم روی كابينت كه صداش توی گوشم پيچيد:
ببخشيد ميتونم يه سوال ازتون بپرسم؟برگشتم طرفش و گفتم:
حتما.گفت:
من اسم مِضو رو از پروين شنيدم ،می گفت يه جنه و شمام باهاش حرف زديد.جدی شدم و گفتم:
چرا ميپرسيد؟هول شد و گفت:
همينجوری كنجکاو شدم.و خواست بره كه گفتم:
آره ،باهاش حرف زدم.با يه حالت ذوق زده و بچگانه گفت:
واقعی؟چهرش بامزه شده بود.
منتظر بهش چشم دوختم ،جدی شد و گفت:
تا حاال با همزادتون حرف زديد؟از سوال يهوييش جا خوردم ،چرا از مران حرف ميزنه؟ گفتم:
شما همز...يه ليوان آب ميدی؟مهدی بود .هستی رفت سمت شير آب و گفت:
سرد باشه؟مهدی سرشو به نشونه ی مثبت تکون داد و هستی رو به من گفت:
آب سرد دارين؟گفتم:
-توی يخچاله.
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هستی ليوان آب رو داد دست مهدی ،مهدی بی حرف آب رو خورد و ليوان رو گذاشت روی كابينت و منتظر به ما چشم دوخت هستی
هول شد و در حالی كه ميرفت سمت هال جوری كه فقط من بشنوم گفت:
بايد يه چيز مهم رو بهت بگم.مهدی گفت:
چيزی گفتی؟هستی گفت:
نه.و از آشپزخونه بيرون .مهدی رو به من گفت:
چه خبرا داداش؟و با طعنه ادامه داد:
شنيدم يه جنازه توی خونت پيدا شدهحرصم از اين حرفش گرفت ولی با جديت گفتم:
كه البته ماله شصت سال پيش بود.مهدی گفت:
توی خونه چيکار ميکرد؟سواالش داشت ميرفت روی اعصابم ،گفتم:
اوال خونه نه و خونه درختی دوما من چه بدونم اونجا چيکار ميکرد ،سوما چرا اين سواال رو ميپرسيد؟ فکر نمی كنم هيچ سنخيتی بهشما داشته باشه
با يه حالت مسخره داشت نگاهم ميکرد ،خوشحال از اينکه تونستم روشو كم كنم رفتم توی هال.
بعد شام بود و همه توی هال نشسته بوديم و داشتيم ميوه ميخورديم ،يه نگاه به هستی انداختم يعنی چی ميخواست بگه؟ چی از
مران ميدونست؟ اصال چطور باهاش حرف بزنم؟ چرا...
نگاهم افتاد به پروين كه داشت بهم اشاره می كرد .بلند شدمو رفتم سمتش رفت توی اتاق منم پشت سرش رفتم تو ،پرسيدم:
چی شده؟در پشت سرم بسته شد ،برگشتم هستی بود .پروين به هستی اشاره كرد و گفت:
ميخواد يه چيزی رو بهت بگه.سريع گفتم:
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چی در مورد همزادم ميدونی؟هستی به ديوار تکيه داد و نشست ،روبه روش نشستم پروينم كنارش نشست .هستی گفت:
ميتونم بهتون اعتماد كنم؟رو به پروين گفتم:
بين خودمون ميمونه.پروين گفت:
چرا اينجوری نگاه می كنی خب معلومه بين خودمون ميمونه.هستی خيلی غيرمنتظره گفت:
پرهام تا حاال همزادتو ديدی؟با تعجب نگاهش كردم ادامه داد:
پرهام باور كن مران بی گناهه تو نبايد بهش آسيب بزنی .مران هيچ تقصيری نداره توی اتفاقاتی كه برای تو ميفته.حرفاش بدجوری روی مخم رژه ميرفت ،گفتم:
پس كی مقصره؟هستی گفت:
نمی دونم ولی مران بی گناهه.گفتم:
يه بار ميخواست خفم كنه.هستی گفت:
تقصير اون نيست.گفتم:
يعنی ميخوای بگی من دروغ ميگم يا چشمام اشتباه می ديده؟يه پوزخند زدم سکوت كرد ،اگه هستی راست بگه و مران بی گـناه باشه پس اين كار زير سر كيه؟ يه آن صحنه ی قتل حامد از
جلوی چشمم رد شد .نکنه اين همش زير سر...
صدای بد شکسته شدن شيشه باعث شد دستام برن سمت گوشام و صدای جيغ كر كننده ی پروين بلند شه .به اطراف نگاه كردم
شيشه اتاق شکسته بود .دنبال چيزی ميگشتم كه شيشه باهاش شکسته بود ولی چيزی پيدا نکردم .در اتاق با شدت باز شد و همه
ريختن توی اتاق مامان با نگرانی گفت:
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چی شده؟بی خيال گفتم:
شيشه شکست.و از اتاق رفتم بيرون ،كمی بعد خاله و خانوادش رفتن ،قرار بود برای هميشه كرج بمونن .مامان بهم گفته فردا جايی نرم چون ميخواد
فردا بره كمک خاله و من بايد برسونمشون .روی مبل سه نفره گوشه ی هال دراز كشيدم و دستمو روی پيشونيم گذاشتم .هستی
مران رو از كجا ميشناخت؟ يه حس بدی جودمو پر كرده بود ،يعنی هستی با مران حرف .زده؟ آخه چطور چطور انتقام حامد رو از اون
جن بگيرم؟ دستمو بردم توی جيبم و گوشيمو برداشتم .توی جستجوی مخاطبين نوشتم اسمشو .با ترديد دستمو روی تماس زدم ،بعد
چند تا بوق صدای بيخيالش پيچيد توی گوشی.
سالم شما؟گفتم:
سالم علی جان خوبی؟سکوت كرد بعد يه مدت گفت:
اها همون پسره خلی ،سالم.از اين همه پرروييش جا خوردم و گفتم:
می خواستم يه سوال ازت بپرسم.گفت:
بپرسگفتم:
چطور ميتونم يه جن رو نابود كنم؟سکوت كرد و گفت:
اسم جنه رو ميدونی؟گفتم:
نه.گفت:
چرا ميخوای نابودش كنی؟گفتم:
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همه ی اتفاقاتی كه سرم اومده زير سر اونه و قاتل يه شخص مهم.علی گفت:
خوب گوش كن چی ميگم جنا خودشون قاضی دارن و روز قيامت مجازات ميشن .تو مجبور نيستی اگه ديگه كاری بهت ندارهكاری بهش داشته باشی ،چون يه روزی تاوانشو پس ميده .گفتم:
همين پنج دقيقه پيش شيشه ی خونمون بی دليل شکست وقتی در موردش حرف ميزديم.علی گفت:
مطمئنی كار اون بوده؟سکوت كردم .گفت:
وقتی به نتيجه رسيدی بهم خبر بده ،كمکت ميکنم تا نابودش كنی.گفتم:
ممنون.گفت:
خداحافظ.و قطع كرد .يه نفس عميق كشيدم.
يه لحظه چهره نگران هستی از جلوی چشمام كنار نمی رفت ،اصال نگرانيشو درک نمی كردم .صدای پيامک گوشيم بلند شد گوشيمو
برداشتم و پيام رو باز كردم از علی بود آدرس يک كافی شاپ رو فرستاده بود؛ بدون سالم يا حتی وقت داری بيای .بعد چند ثانيه
گوشی توی دستم لرزيد .بازش كردم .از علی بود نوشته بود «ساعت  4منتظرتم ».تايپ كردم «حتما ميام» و فرستادم .گوشی رو پرت
كردم روی مبل دو نفره رو به روم و چشمامو بستم.
***
توی يک اتاق كوچيک و تاريک بودم يه سايه داشت بهم نزديک ميشد .بدنم ميلرزيد و اين دست خودم نبود .نميتونستم چهرشو
ببينم ،با يه صدای بم و خش دار گفت:
ميکشمت.و توی يک لحظه ناخن های تيز و بلندش رو توی گـ*ـردنم فرو برد .درد عجيبی رو احساس می كردم ،سعی كردم از خودم دورش
كنم كه ناخن هاش روی گـ*ـردنم كشيده شد .گرمی خون و درد باعث شد دستمو ببرم سمت گلوم.
***
-پرهام ،پرهام بلند شو داداشی.
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چشمامو باز كردم دستی به پيشونيم كشيدم گلوم خيلی درد می كرد .پروين با نگرانی گفت:
گلوت داره خون مياد.با تعجب دستمو بردم سمت گلوم با خيس شدنش گرفتمش روبه روم دستم پر خون بود .مامان با چشمای خواب آلود اومد سمتمون
با ديدن من يو به پروين گفت:
برو دستمال بيار.پروين بسته دستمال كاغذی رو از روی ميز داد دست مامان و رفت سمت اتاق مامان و بابا تا بابا رو بيدار كنه .مامان سعی ميکرد
خون گلوم رو پاک كنه و با هر بار خوردن دستمال به گلوم از شدت درد دلم ميخواست داد بزنم .مامان گفت:
با چی زخم شده بند نمياد.گيج گفتم:
نميدونم.با نگرانی گفت:
مثل پنجه های گربه ست.بابا و پروين اومدن بابا رو به مامان گفت:
چِش شده؟مامان گفت:
نميد...سريع گفتم:
ديشب پنجره باز بود گربه اومده بود تو منم خواب بودمسه تاشون با گيجی بهم خيره شدن ،بابا به مامان گفت:
برو باند بيار.مامان رفت بابا كنارم نشست و گفت:
اينقدر ضعيفی نميتونی يه گربه رو از خودت دور كنی؟گفتم:
خب...مامان باند رو آورد و نذاشت چيزی بگم .بابا باند رو روی زخم كه فکر كنم جای ناخن های همون موجود توی خوابم بود هست بست
و گفت:
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آماده شو بريم دكتر.گفتم:
زخمش سطحيه خوب ميشه.با اينکه ميدونستم يه زخم كوچيک نميتونه اينهمه درد داشته باشه .بابا جدی گفت:
آماده شو.بلند شدمو رفتم سمت اتاق گلوم بدجوری درد می كرد و سردردم بهش اضافع شده بود .بلند شدمو رفتم سمت اتاق نفسمو با بی
حوصلگی فوت كردم و رفتم توی اتاق در كمدمو باز كردمو يه پيراهن سياه با يه شلوار سياه كتان برداشتم .وقتی لباسامو تنم كردم
رفتم از اتاق بيرون بابا پايين منتظرم بود مامان تا در ساختمون همراهيم كرد.
***
بعد اينکه رفتيم دكتر و جای هر كدوم از جايی كه ناخن هاش رو فرو بـرده بود سه تا بخيه خورد بابا منو رسوند خونه و رفت سر كار.
در خونه رو باز كردم كسی توی هال نبود المپ اتاق پروين روشن بود .رفتم سمت اتاقش در اتاق باز بود و كنار تختش نشسته بود و
داشت يه چيزی درست می كرد نميتونستم حدس بزنم چی ميخواد درست كنه رفتم تو و روی تختش دراز كشيدم و پرسيدم:
چی درست می كنی؟سرشو بلند كرد و گفت:
هنوز ياد نگرفتی در بزنی يا حداقل يه سالم بدی ؟حوصله كل كل نداشتم ،جوابشو ندادم .خودش گفت:
سالم خان داداش.يه لبخند زدمو گفتم:
سالم ،حاال نگفتی چی درست ميکنی؟گفت:
دارم گل درست می كنم.بعد چند ثانيه يه شاخه گل گرفت سمتم و گفت:
ايناهاش خوشگله.گفتم:
عاليه.گل رو گذاشت كنارشو گفت:
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خيلی تغيير كردی؟يه تای ابرومو انداختم باال و گفتم:
از چه لحاظ؟گفت:
در كل جديدا كمتر روی مخی و سر به سرم نميذاری به كسی كاری نداری خيلی رک بگم خيلی حوصله سر بر شدی.روی تخت نشستم و گفتم:
من حوصله سر برم؟بلند شد و در حالی كه وسايلش رو ميذاشت توی كشو كمدش گفت:
نميدونم از كجات برم برای هستی تعريف كنم.با تعجب گفتم:
چی؟بی حوصله در حالی كه سرشو كج كرده بود و موهاش توی هوا معلق بود گفت:
مگه تو دوسش نداری؟گيج نگاهش كردم .خنديد و گفت:
مامان گفت بريم خون خاله اينا دارن اسباب اثاثيه شون رو ميچينن كمک كنيم.ماشين رو بابا برد منم ساعت چهار يه جا كار دارم.گفت:
خب كو تا چهار.گفتم:
فرض كن من برم خونه خاله بعد بخوام برم بگم من كار دارم خدافظ؟پروين گفت:
پس برام تاكسی بگير.اخمام رفت تو هم و گفتم:
بميرمم نميذارم با تاكسی بری.حق به جانب گفت:
-چطور ميبريم خونه خاله؟
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ميدونستم آراد به خاطر پروين هم كه شده مياد ،گوشيمو برداشتم و شماره آراد رو گرفتم .بعد چند بوق جواب داد:
الو؟گفتم:
سالم داداش خوبی؟سرد گفت:
سالم.حتما باز يه نفر رو مخش رژه رفته قاطی كرده .گفتم:
ميتونی بيای خونمون؟بی حوصله گفت:
باز می خوای چيکار كنی؟گفتم:
هيچی فقط دنبال يه نفر ميگردم پروين رو برسونه خونه خالم.لحن صداش تغيير كرد و گفت:
االن ميام.و قطع كرد .جلوی آينه وايسادم .باند دور گردنم خيلی تابلو بود .برگشتم سمت پروين و گفتم:
يه شال داری بندازم دور گردنم اين خيلی تابلوئه.با تعجب گفت:
مياد دنبالم؟اخمام رفت تو هم و گفتم:
مياد دنبالمون.گيج گفت:
اونم باهامون مياد؟با كف دست زدم رو پيشونيم و گفتم:
حواست كجاستسرخ شد و گفت:
-با همين لباسا ميری؟
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گفتم:
نه عوضشون می كنم.رفتم سمت كمد و يه پيراهن سرمه ای و شلوار لی سرمه ای برداشتم و در حالی ميرفتم بيرون گفتم:
آماده شو االن ميرسهرفتم توی اتاق مامان و بابا عوضشون كنم .آخرين دكمه پيراهنم رو كه بستم گوشيم زنگ خورد آراد بود جواب دادم:
الو سالم.گفت:
پايين منتظرم.گفتم:
االن ميايم.و قطع كردم .رفتم در اتاق پروين چند تقه به در زدم و گفتم:
آراد پايين منتظره.تا اينو گفتم در با شتاب باز شد و پروين جلوم ضاهر شد .با تعجب نگاهش كردم از كنارم رد شد و گفت:
بريم.يهو برگشت اومد سمتم رو به روم كه رسيد شال سياهی كه توی دستش بود رو گردنم انداخت ،درحالی كه داشت شال رو دور گردنم
مينداخت يه چيزی يادم افتاد گفتم:
پروين يه كاری دارم انجام ميدی؟يکم مکث كرد و وقتی شالم رو مرتب كرد چند قدم رفت عقب و گفت:
حاال تا چه كاری باشهتا خواستم حرف بزنم گوشيم زنگ خورد ،آراد بود قطع كردم و گفتم:
می خوام بدونم هستی از كجا مران رو ميشناخت.متفکر گفت:
همونی كه ديشب دربارش ميگفت؟گفتم:
آره همزادم.گفت:
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اگه تونستم باشه ،می پرسم.گفتم:
ممنون خواهری.ياد آراد افتادم و گفتم:
بريم.با هم رفتيم پايين آراد به ماشينش تکيه داده بود ،با ديدن ما اومد سمتمون و سالم داد ،باورم نميشد آراد و سالم دادن با من دست
داد و روبه پروين گفت:
سالم.پروين سرشو انداخت پايين و يه سالم زير لبی گفت .آراد در ماشين رو باز كرد در عقبو برای پروين باز كردم وقتی نشست درو بستم.
و خودمم جلو كنار آراد نشستم .توی راه هيچکدوم حرفی نزديم و آراد و هر چند وقت يه بار از توی آينه پروين رو نگاه می كرد ،از
اين كارش حرصم گرفته بود و پروين هم از خجالت سرشو انداخته بود پايين اگه می دونستم اينجوريه هيچوقت به آراد زنگ نمی
زدم .نزديک خونه خاله بوديم ،ديگه طاقت نياوردم و گفتم:
آراد تصادف نکنيم.رنگش پريد تا حاال نديده بودم آراد خجالت بکشه .در حياط خونه خاله نگه داشت پروين از ماشين پياده شد و گفت:
خدافظ.پروين زنگ در و فشرد و منتظر موند .چند لحظه بعد پروين برای فرار از نگاه های اراد رفت توی حياط و درو پشت سرش بست.
برگشتم سمت آراد هنوز به در زل زده بود ،با حرص گفتم:
هنوز سير نشدی؟به خودش اومد و گفت:
هوم؟و منتظر نگاهم كرد ،گفتم:
فکر نکنم بخواد دوباره برگرده.بی توجه به طعنم گفت:
نگفتی ميخوای كجا بری؟با خشم زل زدم توی چشماش ،مثل بچه های مظلوم سرشو انداخت پايين و ماشين رو روشن كرد .چند دقيقه ای تو سکوت مشغول
رانندگی بود .با حرص نفسمو فوت كردم بيرون و گفتم:
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می خوام برم...پريد وسط حرفمو گفت:
من دوسش دارم.يه پوزخند زدمو گفتم:
كی رو؟يه نفس عميق كشيد و گفت:
پروينو.با كمی مکث ادامه داد:
من پروينو دوست دارم.اخمام رفت توی هم و گفتم:
خب اگه دوسش داری مثل بچه ادم بيا خاستگاريش و جوابتو بگير.با تعجب گفت:
يعنی تو با اين مسئله مشکلی نداری/گفتم:
نکنه انتظار داری مثل اين فيلم ايرانيا بزنمت؟با خنده گفت:
نه.خندش روی اعصابم بود ،گفتم:
فقط يه بار ديگه ببينم اينجوری داری خواهر منو نگاه می كنی چنان بزنمت كه عاشقی يادت بره.سرخوش گفت:
حاال نه اينکه خيلی قدرتمندی.گفتم:
داری تيکه ميندازی؟گفت:
نه فقط واس اينکه يه نگاه به خودت بندازی يه نگاهم به من بعد دريابی چوب كبريت كيه.واسه اينکه بحث رو عوض كنم گفتم:

139


Cafe Writers

 خانه عجیب ما
Zahra.gh 
 انجمن کافه نویسندگان

من هنوز نهار نخوردم.گفت:
االن يعنی من نهار دعوتت كنم.يکی زدم پس كلش و گفتم:
پس چی چوب كبريت.گفت:
انگاری چشمات مشکل داره نمی خوای جای رستوران بريم چشم پزشکی؟گفتم:
بدم نميگی جديدا اطرافمو رو خيلی بزرگتر ميبينم.خنديد و گفت:
تو راست ميگی.و با هم خنديديم.
بعد اينکه رفتيم رستوران و نهار خورديم يه دوری هم توی شهر زديم .ساعت نزديک چهار بود كه اراد رو به روی كافی شاپ نگه
داشت و گفت:
اينجا با كی قرار داری؟در حالی كه از ماشين ميومدم بيرون گفتم:
بهت ميگم.اراد درای ماشين رو قفل كرد و با هم رفتيم توی كافی شاپ ،يه ميز كنار چهار نفره كنار پنجره انتخاب كرديم و نشستيم .رو به اراد
گفتم:
يادته يه شب نرفتم خونه كلی عصبانی شدی.واسه اينکه يادش بياد ادامه دادم:
همون شبی كه بابام تصادف كرد؟گفت:
آره.گفتم:
-نمی دونم چطور ولی از خونه علی سر در آوردم البته يه باغه و علی تنها توش زندگی می كنه.
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آراد گفت:
خب چطور؟گفتم:
يه جورايی علی جونمو نجات داد.گفت:
االن ميخوای همونو ببينی؟سرمو به نشونه تاييد تکون دادم ،گفت:
چرا ميخوای ببينيش؟گفتم:
خودت ميفهمی.آراد يه نگاه به ساعتش انداخت و گفت:
ساعت چهار قرار داشتين.نگاهم به فرد آشنايی خورد كه وارد كافی شاپ شد ،لبخند نشست روی لبم و گفتم:
اومد.علی يه نگاه كلی به افراد داخل كافی شاپ انداخت و با ديدنمون اومد سمتمون روی صندلی كنار من روبه روی آراد نشست و گفت:
سالم.حس كردم آراد از لحن جدی علی خوشش نيومد چون اخماش رفت تو هم .يه لبخند دوستانه به علی زدم و گفتم:
سالم خوبی؟گفت:
گفتی می خوای يه كاری انجام بدی.با تعجب نگاهش كردم و گفتم:
بهتر نيست اول يه چيزی سفارش بديم؟سرشو به نشونه تاييد تکون داد و قتی سفارشمونو داديم ،علی گفت:
گفتی می خوای يه جن رو بکشی درسته؟آراد با تعجب برگشت سمتم علی ادامه داد:
-اسم جن رو هم نمی دونی درسته؟
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گفتم:
درسته.گارسون سفارشمونو گذاشت روی ميز و رفت .آراد گفت:
داريد شوخی می كنيد؟ نه؟علی دست به سـ*ـينه تکيه داد به صندلی و منتظر چشم دوخت به من و آراد .آراد روبه من گفت:
بچه شدی؟وقتی جوابی نشنيد گفت:
حاال مثال می خواين چيکار كنيد؟علی تکيه اش رو از صندلی گرفت و در جالی كه قهوشو بر می داشت گفت:
چرا می خوای بکشيش؟به علی كه در حال خوردن قهوش بود نگاه كردمو گفتم:
اون جن قاتل دوستمه.آراد با تمسخر گفت:
كدوم دوستت؟ تا جايی كه من يادمه همه دوستات در سالمت كامال.قبل اينکه علی بخواد چيزی بگه ،آراد گفت:
نکنه می خوای بگی اون اسکلتی كه داديش به خونوادش دوستت بوده و يه جن اونو كشته!و يه نيشخند زد .علی كنجکاو گفت:
اسکلت؟ماجرای پيدا كردن جنازه حامد رو براش تعريف كردم و پرسيدم:
ولی چرا بايد من آينده رو ببينم؟علی بعد كمی فکر كردن گفت:
فکر كنم برای اينکه اون جنازه باالخره بايد دفن ميشده تا روحش به آرامش برسه و به همين دليل روحش خواسته تو پيداش كنی.گفتم:
چرا بايد به من نشون بده اونم بعد شصت سال؟ می تونست به پدر بزرگم يا حتی يه نفر ديگه نشون بده و خيلی وقت پيش بهآرامش برسه.
علی گفت:
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خب شايد يه دليلی داشته.گفتم:
شايد چون مطمئن بوده من انتقامشو می گيرم.علی گفت:
اون به هر نحوی ميتونسته انتقام بگيره.گفتم:
پس...پريد وسط حرفمو گفت:
اينو بيخيال .چرا اون جن جنازه رو مخفی كرده می تونست همونجا رهاش كنهبا تعجب علی رو نگاه كردم تا حاال به اين نکته فکر نکرده بودم .علی كه سکوتمونو ديد گفت:
شايد می خواسته كسی متوجه يه چيزی نشه ولی اون چی ميتونه باشه؟آراد گفت:
يه چيزی مثل گنج؟نمی دونستم می تونيم به علی اعتماد كنيم يا نه؟ بالفاصله يه صدا توی ذهنم گفت «بهش اعتماد كن».
به هر حال چاره ای جز اعتماد نداشتم ،گفتم:
يه گنج كه به تازگی طلسمش از بين رفته.بعد اتمام حرفم به آراد كه سرشو انداخته بود پايين نگاه كردم .علی گفت:
وقتی طال يجا جمع بشه و سالها از اون استفاده نشه مثل گنج نيرويی از خودش توليد ميکنه و جنا رو به خودش جذب ميکنه ولینميشه گفت به خاطر اون گنجينه است.
پرسيدم:
چطور ميشه اينو فهميد؟علی گفت:
ميتونم اونجايی روكه جنازه رو پيدا كرديد ببينم؟سريع گفتم:
االن باهامون ميری اونجا؟گفت:
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ساعت چنده؟نمی دونستم ميتونيم به علی اعتماد كنيم يا نه؟ بالفاصله يه صدا توی ذهنم گفت:
بهش اعتماد كن.به هر حال چاره ای جز اعتماد نداشتم ،گفتم:
يه گنج كه به تازگی طلسمش از بين رفته.بعد اتمام حرفم به آراد كه سرشو انداخته بود پايين نگاه كردم .علی گفت:
وقتی طال يه جا جمع بشه و سالها از اون استفاده نشه مثل گنج نيرويی از خودش توليد ميکنه و جنا رو به خودش جذب ميکنه ولینميشه گفت به خاطر اون گنجينه ست.
پرسيدم:
چطور ميشه اينو فهميد؟علی گفت:
ميتونم اونجايی روكه جنازه رو پيدا كرديد ببينم؟سريع گفتم:
االن باهامون ميری اونجا؟گفت:
ساعت چنده؟آراد گفت:
بيست دقيقه به پنج.علی بلند شد و گفت:
بريم.بعد تسويه حساب سوار ماشين شديم و در طول راه هر سه توی فکر بوديم و كسی سکوت رو نشکست فقط مامان بهم زنگ زد و
پرسيد كجام .آراد ماشين رو داخل حياط پارک كرد ،در حياط رو بستم .علی و آراد از ماشين اومدن بيرون رفتم سمتشون .علی منتظر
نگاهم كرد ،گفتم:
بريم خونه چايی چيزی بخوريم.آراد گفت:
-بهتر نيست اول خونه درختی رو به علی نشون بدی؟
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سری به نشونه تاييد تکون دادم و راه افتادم سمت خونه درختی علی هم پشت سرم ميومد .روبه روی خونه درختی ايستادم يه نگاه
بهش انداختم و با ترديد پام رو روی نردبون گذاشتم و رفتم ازش باال با وارد شدنم به داخل خونه درختی متوجه فضای هميشه
سنگينش شدم ،علی پشت سرم اومد داخل يه نگاه به اطرافش كرد و گفت:
اينجا پيداش كردی؟گفتم:
آره.اخماش رفت تو هم و مشغول بررسی وسايل تو اتاق شد كارش كه تموم شد روبه روم ايستاد و گفت:
اون در زير پات رو باز كن.با تعجب نگاهش كردم كه گفت:
اگه بهم اعتماد نداری چرا بهم زنگ زدی؟خم شدم درو باز كنم كه گفت:
نيازی نيست.و رفت سمت خروجی خونه درختی و از نردبون رفت پايين ،پشت سرش از نردبون پايين رفتم حس كردم از دستم ناراحت شده پامو
كه روی زمين گذاشتم گفتم:
علی من بهت اعتماد دارم.علی گفت:
من ناراحت نيستم قبال اونجا رو ديدم.با تعجب پرسيدم:
چطور؟آراد در حالی كه ميومد سمتمون ،گفت:
پرهام ،پروين اومدهبا تعجب گفتم:
پروينبالفاصله صدای پروين اومد:
سالم داداش.با اخم نگاهش كردم با ديدن هستی كه دست پروين رو گرفته بود نزديک بود از تعجب شاخ در بيارم ،گفتم:
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شما اينجا چيکار ميکنين؟پروين گفت:
حوصلمون سر رفته بود اومديم اينجا.خواستم بپرسم از كجا ميدونستين ما اينجاييم كه يادم اومد مامان بين راه زنگ زده بود و گفته بودم دارم ميرم خونه قبليمون .نفسمو
با حرص بيرون فرستادمو گفتم:
با كی اومدين؟پروين گفت:
مهدی رسوندمون.و دست هستی رو كشيد و گفت:
بريم يه چرخی بزنيم.و از مادور شدن .برگشتم سمت آراد و علی ،علی با اخم گفت:
پرسيدی چطور اونجا رو ديدم.بيخيال پروين و هستی شدم و سرمو به نشونه مثبت تکون دادم.
علی گفت:
من پدربزرگت رو ميشناختم ،فکر نمی كردم نوه هاش باشيدمن و آراد با تعجب نگاهش كرديم ،ادامه داد:
من پسر بهترين دوستشم .هر چی در مورد جنا ميدونم رو از اون ياد گرفتم ،اون سخت مشغول كار بود و كمتر زمانی رو برای اينمسائل ميذاشت ولی وقتی متوجه اون گنجينه و خطراتش ميشه تمام تالششو ميکنه تا امنيت رو برای خونوادش توی اين خونه تأمين
كنه و مجبور ميشه اونو طلسم كنه تا انرژيشو مهار كنه تا وقتی كه طلسم باقی بمونه كمتر جنی به اون جذب ميشه و ميتونه حسش
كنه.
به ما نگاه كرد و گفت:
و شما طلسمو شکستين.آراد گفت:
اما من اصال نمی دونستم دارم چيکار ميکنم.علی گفت:
-پدربزرگتون اين آخرای عمرش ميخواست طلسمارو بشکنه و گنجينه رو به موزه تحويل بده شايد ما بتونيم اين كارو بکنيم.
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گفتم:
همه اتفاقاتی كه برای من افتاده كار اونی هست كه حامد رو كشته من چند بار ديگه هم ديدمش كه ميخواسته بهم آسيب بزنه فکركنم مِضو بشناسدش ازش شنيدم عموشه.
علی گفت:
اسمش مِرو هست ،بايد مطمئن بشيم مِرو حامد رو كشته.پرسيدم:
چطور؟علی گفت:
از حامد ميپرسيم.آراد گفت:
ديوونه شدی مگه ميشه از مرده پرسيدعلی يه لبخند زد و گفت:
احضارش ميکنيم ،جرئتشو داريد؟بالفاصله گفتم:
من هستم.آراد گفت:
اگه بی خطره منم هستم.علی گفت:
بايد بيشتر از سه نفر باشيم.ما هم هستيم.به پروين و هستی كه داشتن ميومدن سمتمون نگاه كردم ،وقتی بهمون رسيدن پروين گفت:
واسه چی بايد بيشتر از سه نفر باشين؟آراد اخماش رفت تو هم رو به علی گفتم:
مطمئنی اتفاقی واسه كسی نميفته؟علی گفت:
-اگه هر چی گفتم انجام بدين ،نه.
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با سؤال به پروين و هستی نگاه كردم،هستی گفت:
ما هستيم درست انجامش ميديم مگه نه پروين.و چرخيد سمت پروين ،پروين گفت:
درسته.علی در حالی كه زمينو نگاه ميکرد گفت:
ما ميخوايم روح احضار كنيم.هستی با تعجب گفت:
احضار روح؟گفتم:
فقط بايد قول بديد بين خودمون بمونه.پروين گفت:
من يه خورده ميترسم عيبی كه نداره؟آراد با خشم گفت:
ميخواين با اين دونفر روح احضار كنين؟هستی اخماش رفت تو هم تا خواست چيزی بگه سريع گفتم:
آراد يه لحظه بيا.و دستشو كشيدم كمی كه از بقيه فاصله گرفتيم گفتم:
چته تو؟آراد گفت:
تو نمی دونی خطرناک يعنی چی؟گفتم:
اتفاقی واسشون نميفته من به علی اطمينان دارم.آراد گفت:
اگه درست انجامش ندن چی؟گفتم:
-اونا بچه نيستن ،تو براشون تصميم نميگيری اونا امانت دست منن توهم بهتره تصميمتو بگيری ميخوای كمک كنی يا نه؟
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آراد چيزی نگفت .رفتم سمت بچه ها و با هم رفتيم داخل خونه آرادم چند لحظه بعد اومد .هستی و پروين روی تنها مبل دونفره ای
كه سالم مونده بود نشستن من و علی و آرادم روی زمين نشستيم .رو به علی پرسيدم:
واسه احضار روح بايد چيکار كنيم؟علی گفت:
قبل هر چيزی بايد احضار روح رو قبول داشته باشيم يه ذره شک مانع موفقيتمون ميشه.رو به آراد گفتم:
آراد قبول داری نه؟آراد با اخم گفت:
مگه چاره ديگه ای هم دارميه لبخند زدمو چرخيدم سمت دخترا ،هستی گفت:
من واقعا قبول دارم.پروين گفت:
مگه ميتونم قبول نداشته باشم؟علی گفت:
يه ميز گرد يا بيضی شکل ميخوايم با شمع و يه .غذای خوش عطر مثل نون و سوپ ،شمعا بايد بيشتر از سه تا و مضرب سه باشن.گفتم:
غذای خوش عطر چی باشه بهتره؟علی گفت:
همون نون خوبه فقط تازه باشه.گفتم:
آراد ميری نون و شمع بگيری؟بلند شد و گفت:
باشه.و رفت سمت در داشت از در سالن ميرفت كه صدای خداحافظش رو شنيدم .علی گفت:
ميز دارين؟ميز غذا خوری كه مستطيله ميز ديگه ای هم نيست،سريع گفتم:
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ميز توی خونه درختی گرده.علی بلند شد و گفت:
بريم بياريمش.بلند شدم و با هم رفتيم سمت خونه درختی به هر زحمتی بود ميز رو آورديم پايين و برديم داخل خونه و وسط خونه گذاشتيم .همون
صدای كوبيده شدن از اتاق پدر بزرگ بلند شد اين بيانگر اتفاق خوبی نبود حداقل برای من .با دو از پله ها رفتم باال پروين و هستی با
تعجب برگشتن سمتم با خشم گفتم:
اينجا چيکار ميکنين؟هستی يه قدم رفت عقب پروين يه لبخند زد و گفت:
داشتيم اين باال رو نگاه ميکرديم اتاقارو رنگ زدی خوشگل شدن.وقتی ديد حرفاش تاثيری توی چهره خشمگينم نداره ،سرشو انداخت پايين و با هستی رفتن پايين .صدا قطع شده بود يه نفس عميق
كشيدمو رفتم پايين مثل بچه های مظلوم رو مبل كنار هم نشسته بودن .رفتم به كمک علی كه داشت صندلی هارو از توی آشپزخونه
مياورد دور ميز ميچيند .علی جوری كه اونا نشنون گفت:
يکم تند نرفتی؟گفتم:
فقط نگرانشون بودم همين ،نبايد ميرفتن باال دستم امانتن .سری تکون داد يه لبخند زدم بهش و آخرين صندلی رو هم كنار ميزگذاشتم و روش نشستم .گذشته علی كنجکاوم كرده بود و مهمتر از همه اينکه تنها زندگی ميکنه برای همين پرسيدم:
گفتی يه بچه داری؟در حالی كه روی صندلی مينشست و پاهاشو ميذاشت روی ميز گفت:
يه پسر دوساله.پرسيدم:
چرا خودت بزرگش نميکنی؟با غم گفت:
خيلی كنجکاوی بدونی؟گفتم:
خب آره.گفت:
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چون اونا فکر ميکنن من باعث مرگ همسرمم.غم نهفته تو صداش نشون از غم بزرگی بود كه من دركش نمی كردم ،گفتم:
خيلی دوسش داشتی؟گفت:
خيلی بيشتر از اون چيزی كه فکرشو بکنی.گفتم:
اونوقت فکر نمی كنی سنت واسه اينکه بشينی مثل پيرمردا غصه بخوری خيلی كمه.يه نفس عميق كشيد و من تازه فهميدم اين مرد بيخيال از غم و درد پره ،گفتم:
تنهايی تو اون باغ خستت نمی كنه؟گفت:
هليا اين باغ رو خيلی دوست داشت می گفت با اينکه خيلی بزرگه ولی دور تا دورش ديواره و آدم توش راحته ،هميشه...ديگه ادامه نداد و سکوت كرد .با درد بدی كه توی گردنم پيچيد و حس اينکه يکی داره با تمام قدرت فشارش ميده آخ بلندی گفتم و
دستم رفت سمت گلوم ،علی گفت:
چت شده؟به سختی ميتونستم نفس بکشم ،علی از روی صندلی بلند شد و اومد سمتم ،سريع شال رو از دور گردنم باز كرد .صدای دويدن اومد:
چی شده؟صدای پروين بود به سختی تونستم بگم:
داره خفم ميکنه.يه چيزی با شدت از گلوم باال اومد و طعم خون توی دهنم پيچيد و قبل اينکه بتونم كنترلش كنم ريخت روی لباسم .ديگه داشتم
نفس كم مياوردم .علی دستشو گذاشت روی سرم و شروع كرد به زمزمه كردن .به دست روی گردنم كه پر خون بود و چهره نگران
پروين كه سعی داشت جلوی خونريزی رو بگيره نگاه كردم .ناخودآگاه راه گلوم باز شد و تونستم نفس بکشم ،نفسای عميق ميکشيدم
علی دستشو از روی سرم برداشت ،نتونستم خودم رو كنترل كنم و افتادم روی زمين ،نگاهم توی نگاه نگران هستی گره خورد و...
***
گلوم ميسوخت پلکامو روی هم فشردم و بازشون كردم .به اطرافم نگاه كردم علی توی فکر بود و روی صندلی كنار تختم نشسته بود.
كمی اونطرف تر هستی و پروين روی صندلی های ته اتاق نشسته بودن و هستی داشت يه چيزی رو توی گوشی به پروين نشون
ميداد ،خوب كه دقت كردم متوجه شدم بيمارستانيم،
-احمق جون بهوش اومدی.
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با تعجب برگشتم سمت صدا اين با من بود! اخمام رفت تو هم آراد دوباره گفت:
احمق جون گلوت رو كی اينطوری كرده؟به جای اين حرفا بهتره بری به دكتر بگی بهوش اومده.نگاهم چرخيد سمت پروين كه با اخم كنار تختم ايستاده بود .آراد يه تای ابروشو انداخت باال يه لبخند حرص درار بهش زدم يه چيزی
زير لب گفت و رفت .رو به پروين گفتم:
آبجی يه ليوان آب ميدی.پروين گفت:
وايسا دكتر بياد.زير لب باشه ای گفتم ،دكتر اومد و بعد اينکه چند تا سوال ازم پرسيد گفت مرخصم كنن و رفت .ياد مامان افتادم و سريع گفتم:
پروين ،به مامان كه چيزی نگفتی؟پروين گفت:
نه آراد گفت الکی نگرانشون نکنم.علی گفت:
چطور گلوت زخمی شده خواهرت گفت توی خواب بودی ديده از گلوت داره خون مياد.گفتم:
خواب ديدم يه موجود عجيب بهم حمله كرد و پنجه ها شو فرو كرد تو گلوم وقتی پروين بيدارم كرد جای پنجه هاش روی گلومبود.
علی گفت:
بايد زودتر احضار روح رو انجام بديم.پروين گفت:
من به مامان گفتم شام با هم ميريم بيرون خاله رو راضی كنه هستی هم بمونه ولی تا قبل نه بايد برگرديم خونه خاله.پرسيدم:
االن ساعت چنده؟هستی گفت:
داره هفت ميشه.نيم ساعتی طول كشيد تا خودمون رو به خونه رسونديم ،آراد ماشين رو در حياط نگه داشت من و علی پياده شديم و در حياط رو باز
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كرديم ،آراد ماشين رو برد داخل سريع در حياط رو بستيم به اندازه كافی وقت هدر داده بوديم اون سه نفرم از ماشين پياده شدن .هوا
داشت تاريک ميشد و خونه تو تاريکی فرو رفته بود و كمی ترسناک شده بود .جلو تر از همه راه افتادم كليد رو از توی جيبم برداشتم
و در خونه رو باز كردم ،چيزی كه ميديدم رو باور نمی كردم! شمعا روی ميز دور نون وسط ميز چيده شده بودن و به طرز عجيبی
روشن بودن و نورانی .مطمئن بودم بچه ها فرصت چيدن ميز رو نداشتن و كسی هم توی خونه نبوده كه شمعا رو روشن كنه .صدای
علی رو شنيدم كه گفت:
چرا نميری داخل؟خواست بره داخل با ديدن اين صحنه خشکش زد بعد چند لحظه به خودش اومد و نقاب بی خيالی به چهرش زد و گفت:
همه آروم كنار هم ميرين دور ميز ميشينين.و راه افتاد سمت ميز و ما هم پشت سرش ،پروين به محض ديدن اين صحنه جيغ خفه ای كشيد و دستمو محکم گرفت توی اون
تاريکی چهرش ديده نمی شد .با هم سمت ميز رفتيم و روی صندلی ها دور ميز نشستيم .علی وسط من و آراد نشست ،با نور شمعا
ميتونستيم چهره ی همو ببينيم .با ديدن پروين كه كنار آراد نشسته بود و دستشو گرفته بود ،سرشم پايين انداخته بود اخمام رفت تو
هم ولی چيزی نگفتم .من دست كی رو گرفتم كنارمو نگاه كردم كمی خوشحال شدم از اينکه هستی كنارم نشسته .سرشو پايين
انداخته بود و معلوم بود تو فکره .با صدای هلی به خودم اومدم .و نگاهمو ازش گرفت و دوختم به علی:
دستاتونو مثل يه حلـقه بگيريد.همون كاری كه گفت رو كرديم و دستامونو مثل يه حلـقه روی ميز گذاشتيم .حس كردم دست هستی توی دستم لرزيد .سرمو بردم
نزديک گوشش و آروم گفتم:
نترس نمی ذارم واست اتفاقی بيفته.لرزش دستش كمتر شد .علی گفت:
به محض اينکه احضار خطرناک شد و اشاره كردم سريع دستاتونو جدا ميکنيد و شمعا رو خاموش ميکنيد يه نفرم المپا رو روشن میكنه ،خب؟
سرمونو به نشونه تاييد حرفاش تکون داديم .علی دوباره با تاكيد گفت:
هر اتفاقی افتاد تا قبل اشاره من دستا تونو جدا نمی كنيد.پروين گفت:
حتی اگه خيلی ترسيديم يا روح ديديم؟صداش ميلرزيد ،گفتم:
-پروين ميتونی انجامش ندی.
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در سالن محکم بهم كوبيده شد .علی گفت:
ديگه راه برگشتی نيست بايد درست انجامش بدين ،هر چی من ميگم باهام تکرار كنيد تا وقتی روح اعالم وجود كنه چه با كوبيدنيا هر روش ديگه بعدش كسی حرفی نميزنه غير من.
علی بعد مکث كوتاهی شروع كرد و ما هم باهاش تکرار ميکرديم:
حامد عزيز ما ،برايت هدايايی از زندگی به مرگ می آوريم ،با ما صحبت كن ،حامد ،و در كنار ما حركت كن.همه سکوت كرديم هيچ اتفاقی نيفتاد .برای بار چهارم جمله رو تکرار كرديم ديگه داشتم شک ميکردم به اومدن روح تا خواستم
حرفی بزنم ،صدای قدم زدن كسی دور ميز به سکوت وادارم كرد .صدای قدم ها پشت سر هستی متوقف شد ،هستی دستمو محکم
فشرد جوری كه ناخن هاش توی دستم فرو رفت با نگرانی نگاهش كردم با ترس نگاهم ميکرد چشمای سياهش برق ميزد .علی
گفت:
دو ضربه يعنی بله يک ضربه يعنی نه.بعد كمی سکوت خشن و جدی گفت:
حامد اينجايی؟با فرود اومدن سر هستی روی ميز و شل شدن دستش خشکم زد .دستمو از توی دست علی كشيدم بايد يه كاری ميکردم در كمال
تعجبم دستمو محکم گرفت با خشم برگشتم سمت علی با ديدن نگاه بيخيالش خشمم دو چندان شد .جيغ پروين باعث شد نگاهمو از
عل .بگيرمو بچرخم سمتش دستام شل شد .هستی با يه لبخند مسخره راست نشسته بود و سرشو به چپ و راست خم ميکرد و به رو
به روش زل زده بود .علی گفت:
حامدی؟سرش از حركت ايستاد به طرف راست خمش كرد و گفت:
حامدم.صداش خش دار و ترسناک شده بود .علی با همون صدای خشن و جديش گفت:
قاتلت كيه؟اخماش رفت توی هم چهره ی هستی ترسناک شد سرشو آورد جلو و گفت:
اون اينجاست.به چهره ی ترسناكش نگاه كردم اين واقعا هستيه صدای آه و ناله و جيغ كه بی شباهت به صدای هستی نبود بلند شد ،يه چيزی راه
گلوم رو سد كرد و قلبم لرزيد .با نگرانی و خواهش زل زدم به علی تا شايد به اين جلسه مسخره پايان بده .هستی يا همون صدای
درون هستی گفت:
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داره گولتون ميزنه.علی پرسيد:
اسم قاتلت چيه؟گفت:
مِرو.صدای شکستن شيشه از جا پروندمون ،علی گفت:
چرا مِرو كشتت؟گفت:
چون ميدونستم.علی گفت:
چی رو ميدونستی؟يه چيزی با شدت خورد تو سر علی با ترس نگاهش كردم بيخيال هستی رو نگاه ميکرد ،خون از طنار سرش جاری شد ،گفت:
جن زنجير شده ی اصيل.خم شد روی ميز و با صدای محزون و ترسناكی گفت:
آزاد شده انتقامشو ميگيره ،همتونو ميکشه.مکث كرد و تکرار كرد:
همتونو ميکشه.علی گفت:
چرا االن جنازت پيدا شد؟به صندلی تکيه داد خنديد و گفت:
چون شما تمومش ميکنيد.علی از درد صورتش جمع شد و گفت:
چی رو تموم ميکنيم؟جيغ سوزناک هستی قلبمو به درد آورد .گفت:
كار رسول رو تموم ميکنيد.منتظر به علی نگاه كردم تا اين جلسه رو تموم كنه .علی گفت:
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ممنون كه به ما ملحق شدی برو و در آرامش باش روحت شاد.سر هستی محکم خورد روی ميز .علی دستمو رها كرد .دستمو از توی دست هستی كشيدم و شمع رو به روم رو خاموش كردم و
دوييدم سمت پريز برق و المپا رو روشن كردم .با نگرانی رفتم و كنار هستی نشستم و صداش زدم ،پلکاش تکون خورد ولی بهوش
نيومد .خواستم برم از توی آشپزخونه آب بيارم ،چشماشو آروم باز كرد و سرشو از روی ميز برداشت ،با نگرانی گفتم:
حالت خوبه؟كمی فکر كرد و گفت:
ببخشيد احضار روحتون رو خراب كردم.صداش غمگين بود .پروين با تعجب گفت:
يعنی هيچی يادت نمياد؟به چهره ی رنگ پريده ی پروين نگاه كردم ،هستی به اطرافش نگاه كرد و با ديدن شمعای آب شده ی روی ميز و گلدون شکسته
ی وسط خونه گفت:
فقط اون صدای قدما يادمه.علی خوبی؟صدای نگران آراد بود كه وادارم كرد به علی نگاه كنم كه بی حال روی صندلی نشسته بود و خون از سرش جاری بود.
سريع گفتم:
آراد برو ماشين رو ببر بيرون حياط.رفتم سمت علی و بلندش كردم نميتونست راه بره به من تکيه كرد با هم از خونه رفتيم بيرون پروين و هستی هم دنبالمون اومدن.
آراد ماشين رو جلوی نزديک ترين بيمارستان نگه داشت ،پياده شدمو در جلو رو باز كردم كمک كردم علی پياده بشه بهم تکيه كرد و
راه افتاديم سمت بيمارستان ،خطاب به آراد گفتم:
دخترا رو برسون خونه.و رفتيم داخل.
***
با خستگی روی صندلی كنار تخت آراد نشستم و بهش تکيه كردم.
بی حال نگاهم كرد و گفت:
ساعت چنده؟گفتم:
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هی بپرس ساعت چنده.خنديد و گفت:
آخه به آيدين قول دادم امروز برم ديدنش.پرسيدم:
آيدين كيه؟گفت:
پسرم.گفتم:
بايد نزديکای يک باشه.چشماشو بست و گفت:
كی مرخص ميشم؟گفتم:
از سرت عکس گرفتن تا فردا آماده ميشه اگه مشکلی نداشت مرخص ميشی.گفت:
سرم درد ميکنه.گفتم:
دكتر گفت اگه تا صبح خوب نشد بهش بگم.غمگين ادامه دادم:
ببخشيد به خاطر من اينطور شد پسرتم نتونستی ببينی.يه لبخند زد و گفت:
عيبی نداره .اون دختره خوب شد؟پرسيدم:
كدوم دختره؟گفت:
همون واسطه.دوباره پرسيدم:
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واسطه؟نفسشو با حرص بيرون فرستاد و گفت:
نابغه ای تو پسر ميدونستی.سعی كردم جلوی خندمو بگيرم ،ادامه داد:
من از طرف همه مون واسطه بودم تا با روح حرف بزنم ،روح اگه بتونه با روح كسايی كه توی جلسن ارتباط برقرار كنه و از طريقاون شخص ارتباط برقرار كنه اون شخص واسطه ميشه ،گرفتی چی شد؟
يه خورده فکر كردم و گفتم:
اگه نتونه با كسی ارتباط برقرار كنه چی؟گفت:
در اون صورت با ضربه يا به هر روش ديگه ولی فقط ميشه سوااليی رو پرسيد كه جوابشون بله يا نه هست.گفتم:
اين يعنی روح هستی ضعيفه؟!گفت:
نه.خنديد و ادامه داد:
باالخره اسمشو گفتی.يه چشمک زد و گفت:
هستی خانوم رو دوست داری نه؟با خجالت سرمو خاروندم و گفتم:
چرا همچين فکری ميکنی؟گفت:
البد فقط يع خورده دلت سوخته بود و منو با خواهش نگاه ميکردی.خودمو زدم به اون راه و گفتم:
چرا يادم نمياد.خنديد و گفت:
-برو بچه خودتو خر كن.
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با به ياد آوردن حرفای روح سريع گفتم:
علی.با سوال نگام كرد ،گفتم:
جن زنجير شده ی اصيل آزاد شده انتقامشو ميگيره هممونو ميکشه؟انگار تازه يادش اومده باشه تو فکر فرو رفت چند دقيقه ای تو سکوت گذشت ،باالخره به حرف اومد و گفت:
اونا دنبال گنجينه نبودن حتما هدفشون آزاد كردن اون جن بوده و به هدفشونم رسيدن.پرسيدم:
چرا ميخواد ما رو بکشه؟گفت:
بايد از مِرو بپرسيم.با تعجب گفتم:
از مِرو؟گفت:
بسپرش به من.گفتم:
تو با اين وضعيت ميخوای چيکار كنی؟گفت:
خيلی راحت احضارش ميکنم.گفتم:
بهتر نيست از مِضو بپرسی؟گفت:
نميخواست ما بدونيم پس حتما مِضو هم اندازه ما ميدونه.نگران گفتم:
خودتو تو خطر ننداز.جوابی نداد گفتم:
-بهتره استراحت كنی چيزی تا صبح نمونده.
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چشماشو بست و گفت:
پس بهتره خفه شی.يه تای ابرومو انداختم باال و تو سکوت زل زدم بهش.
***
با تعجب به اطرافم نگاه كردم يه اتاق تاريک اينجا برام آشناست.
بدون اراده بدنم ميلرزيد ،دوباره همون موجود با ناخن های بلند و تيز .خشمگين نگاهم ميکرد تو يه لحظه سمتم يورش برد اما قبل
اينکه بهم برسه با حس سقوط كردن چشمامو باز كردمو توی بيمارستان بودم .سعی كردم با گرفتن تخت تعادلمو حفظ كنم و روی
زمين فرود نيام تالشم بی فايده بود و پخش زمين شدم قبل اينکه كسی متوجه بشه بلند شدمو روی صندلی نشستم .كی خوابم بـرده
بود بازم همون اتاق و موجود ديشبی با اين تفاوت كه اين دفعه شانس آوردم و سالمم .بلند شدمو رفتم كنار پنجره خورشيد داشت
طلوع ميکرد بايد نماز ميخوندم .بعد اينکه نمازمو توی نمازخونه ی بيمارستان خوندم .دوباره برگشتم توی اتاق علی هنوز خواب بود.
علی تا قبل اينکه دكتر بياد خواب بود و قصد بيدار شدن نداشت .با اومن دكتر صداش زدم و مجبورش كردم بيدار شه به چهره ی
دكتر دقيق شدم ديروز بيمار همين دكتر بودم .دكتر با ديدنم گفت:
مشکلی كه با باند دور گردنت نداری.يه لبخند زدم و گفتم:
نه.دكتر گفت:
نامزدت چطور تونسته همچين باليی سرت بياره ايندفعه هم كه شانس آوردی و گلدون خورده توی سر دوستت.با تعجب دكتر رو نگاه ميکردم با من بود علی گفت:
ديروز يه خورده دير تر ميرسيدم خفش كرده بود.دكتر گفت:
بهتره تا دير نشده ازش جدا شی اينهمه دختر خوب.گيج نگاهشون كردم ،علی گفت:
عاشقی بد درديه دكتر.با اخم به علی نگاه كردم ،دكتر در حالی كه عکسايی كه از سر علی گرفته بودن رو نگاه ميکرد گفت:
امان از عاشقی.علی در حالی كه سعی داشت جلوی خندشو بگيره يه چشمک بهم زد .دكتر رو به علی پرسيد:
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سر درد كه نداری؟علی گفت:
نه ولی زخمم خيلی ميسوزه.دكتر چند تا سوال ديگه از علی پرسيد و اجازه ی ترخيصشو داد و رفت با بسته شدن در توسط دكتر رو به علی با خشم گفتم:
چرا اين حرفا رو به دكتر گفتیعلی گفت:
انتظار نداشتی بگم كنارمون نشسته بود يهو ديديم نميتونه نفس بکشه گردنشم صبح كه از خواب بلند شده اين شکلی شده.سری از روی تاسف تکون دادم و گفتم:
خب چيزی نمی گفتين.گفت:
ديروز كه آورديمت دكتر پرسيد چه باليی بر سرت نازل شده آراد پسرعموی گلتم گفت كار نامزدشه منم گفتم از حقيقت دور نباشهچند تا دروغ ديگم بهش اضافه كردم.
خنديد و اضافه كرد:
بيچاره دكتر هنگ كرد پرسيد نامزدش آدمه؟نتونستم جلوی خندمو بگيرم و با هم خنديديم .گفت:
ديشبم كه دكتر پرسيد چی شده ياد نامزد آدمِ تو افتادم و گفتم شازده با نامزدت دعوا كردی جا خالی دادی گلدون خورده تو سربنده دكترم باورش شد.
گفتم:
مگه دستم به آراد نرسه كه به تو ايده ميده.علی گفت:
برو كارای ترخيصم رو انجام بده.با تعجب گفتم:
يه خورده پرو نيستیعلی گفت:
-پاشو برو بچه.
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سری از روی تاسف تکون دادم و بلند شدم.
***
علی
از بيمارستان اومديم بيرون ،پرهام گفت:
بريم خونه.گفتم:
كار دارم بايد برم.گفت:
بريم ماشين بابامو بگيرم برسونمت.دستمو برای تاكسی كه داشت رد ميشد تکون دادم كمی جلوتر نگه داشت .گفتم:
خداحافظ.و راه افتادم سمت ماشين در كنار راننده رو باز كردم و نشستم .راننده گفت:
آقا كجا ميری؟به راننده ی جوون نگاه كردم و آدرس باغ رو بهش دادم .گفت:
بيرون شهره دوره.گفتم:
كرايشو بهت ميدم.چيزی نگفت و مشغول رانندگيش شد .چيزی نگذشت كه گوشيم زنگ خورد به صفحش نگاه كردم مامان بود ،حتما باز ميخواست
همون حرفای هميشگيش رو بزنه جواب دادم:
سالم مامان.گفت:
سالم عزيزم خوبی؟گفتم:
خوبم مامان.گفت:
-كی بر ميگردی خونه.
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گفتم:
گفتم كه مامان اينجا راحت ترم.گفت:
از وقت زنت مرده گذاشتی رفتی تک و تنها توی اون باغ درن دشت زندگی ميکنی بس كن پسر برگرد خونه.گفتم:
مادر من ،من كه گفتم...نذاشت ادامه بدم و گفت:
به خاطر ما برنمی گردی به خاطر اين بچه برگرد ،امروز زنداييت (مامان هليا) اومده بود خونه كلی طعنه بهم زد كه بچه تا نصفشب منتظر پسر بی مسئوليتت بوده و كلی گريه كرده ولی كو باباش! بيا برو بچت رو ازشون بگير خودت بزرگش كن .مگه حضانت
بچه دست تو نيست؟ به زور ازشون بگير اگه بچت برات مهم نيست خودم نَوَم رو بزرگ ميکنم.
سکوت كردم حرفی نداشتم بزنم ،ادامه داد:
از دو ماه پيش كه بابات فوت كرد شركت افتاد دست داداشت نميتونه شركت رو سر پا نگه داره داره بر شکست ميشه ،مگه تو خيرسرت تحصيل كرده نيستی اين درس خوندنت كجا بدردت ميخوره.
چيزی نگفتم ،گفت:
اصال اگه برنگردی شيرمو حاللت نمی كنم.گفتم:
اين چه حرفيه مامانجواب نداد ،گفتم:
مامان ،مامان.قطع كرده بود .راننده داشت زير چشمی نگاهم می كرد .با اخم تکيه دادم به صندلی و به روبه رو زل زدم ،اصال اين پافشاری مامان
برای برگشتنم رو درک نمی كردم.
راننده ماشين رو كنار باغ نگه داشت پياده شدم و كرايشو دادم .دستامو توی جيب شلوارم فرو بردم و زل زدم به درش ياد اولين باری
كه با هليا اومديم اينجا افتادم با شوق و ذوق از پشت ديوار درختای بلند باغ رو نگاه ميکرد و ميگفت:
داخلش بايد خيلی خوشکل باشه.يه لبخند تلخ زدم و رفتم توی باغ نگاهم روی تاب توی قفل شد .ياد هليا با موهای پريشونش افتادم روی تاب تاب ميخورد و
صورتش زير نور خورشيد ميدرخشيد و من اون زمان فکر می كردم چقدر اين دختر شيطون رو دوست دارم .سرمو تکون دادم و سعی
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كردم از خاطراتم دل بکنم اگه قرار بود از اين خونه برم بايد هليا رو هم فراموش ميکردم ،يه نفس عميق كشيدم .راه افتادم سمت
خونه با به ياد آوردن اون پسره كه معلوم نيست چی در انتظارشه و چه كمکی از دستم برمياد به قدمام سرعت بخشيدم .رفتم توی
آشپزخونه در كابينت ها رو باز كردم و شروع كردم به گشتن باالخره كندر و سندروس رو پيدا كردم گذاشتمشون روی اپن قرآن رو
برداشتم با كندر و سندروس و نشستم روی زمين .از كندر و سندروس از هر كدومشون يکمی توی دهنم گذاشتم و شروع كردم به
جويبدنشون .در حالی كه توی قرآن دنبال سوره صافات ميگشتم چهرم از طعم بدشون درهم شد .سوره ی صافات رو پيدا كردم و
شروع كردم به خوندن .تا شهاب صاقب رو كه خوندم گفتم أحضرو مِرو و كندر و سندروس رو قورت دادم .به اطراف نگاه كردم هيچ
اتفاقی نيفتاد .با حس خيس شدن دستم صفحه ای از قرآن رو باز كردم و شروع كردم به خوندن آياتش صدای آه و ناله توی خونه
پيچيد با افتادن جسم سياهی كنارم كه داشت توی آتيش ميسوخت خوندنم رو قطع كردم به رو به رو زل زدم جدی و خشن گفتم:
اون جن كيه؟ چرا ميخواد به پرهام آسيب بزنه.علی عزيزم.صدای هليا بود .قرآن رو توی دستم فشردم .دستشو گذاشت روی شونم با دست ديگش چونمو گرفت و سرمو چرخوند سمت خودش
صورتش مثل هميشه زيبا بود شايد حتی زيبا تر با لحن محزونی گفت:
خيلی دلتنگت بودم.دستشو از روی شونم آورد پايين ساق دستمو گرفت زورش خيلی زياد بود می خواست قرآن رو ببنده قبل اينکه قرآن بسته بشه
دستمو كشيدم دستش سر خورد و به جلد قرآن خورد .آه و ناله ی گوش خراشش باعث شد قرآن رو ازش دور كنم و ببندمش غيبش
زد به اطرافو نگاه كردم خواستم قرآن رو باز كنم با فاصله ازم ظاهر شد بازم هليا ،ايستاده بود و دستش كه به شکل فجيهی سوخته
بود رو بهم نشون ميداد از ديدن اين صحنه قلبم درد گرفت ،ياد وقتی كه دفنش ميکردم افتادم .اشکاش روی گونه هاش جاری شد و
گفت:
تو داری اذيتم ميکنی.مثل هميشه كه گريه ميکرد صداش مثل بچه ها بود .با اينکه ميدونستم هليا نيست قرآن رو كنار گذاشتم و گفتم:
من نميخوام بهت آسيب بزنم.در حالی كه ميومد سمتم با صدای بچگانش گفت:
خيلی درد ميکنه.تا خواستم بلند شم يه هاله ی سياه جلوم ظاهر شد مِضو بود از چشمای قرمزش شناختمش با لحن خشن و ترسناكی گفت:
اون هليا نيست.و هردوشون غيب شدن سعی كردم بغضم رو مهار كنم و اشکام نريزه.
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نميدونم چند وقته روی مبل نشستم و توی خاطراتم غرق شدم با حس اينکه كسی داره نگاهم ميکنه سرمو چرخوندم يه گربه سياه
بود چشماش قرمز با رگه های زرد بود .يه پوزخند زدم:
گربهمکيثی كردم و ادامه دادم:
بهتر از گربه نميتونستی ضاهر شی؟پريد روی پاهام و زل زد به چشمام و گفت:
چرا از من نپرسيدی؟گفتم:
اگه ميدونستی خودتو نشون ميدادی.گفت:
تنها نبودی.گفتم:
حاال كه احضار رو خراب كردی بگو جريان چيه.روی زانوهام نشست و سرشو روی دستاش گذاشت دستمو آروم روی موهای پشتش كشيدم اين اولين بار بود از دست زدن بهش
حس بدی نداشتم .گفت:
رسول همه چيز رو بهت نگفته.گفتم:
چی رو بهم نگفته؟گفت:
دختر كوچولوی تسخير شده يادته؟گفتم:
يه چيزايی برام گفته ولی چيز مهمی نبود.گفت:
رسول دلش برای دختربچه ای كه متوجه تسخيرش ميشه ميسوزه و مشکل و خيلی سخت عامل همه ی اتفاقات رو از بدن دختربچه بيرون ميکشه و با هم جای اون گنجينه به زنجير ميکشيمش و طلسمش ميکنيم.
پرسيدم:
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عامل كدوم اتفاقات؟گفت:
مرگ حامد و خانوادش.گفتم:
همون جسد توی خونه درختی روحش گفت مِرو قاتلشه.گفت:
مرو و مغراض با هم همه اون كارارو كردن با زير دستاشون.گفتم:
فقط به خاطر اون گنجينه به چه دردشون ميخوره؟گفت:
اشتباه نکن اونا به گنجينه كاری ندارن حس مالکيت و حاالم انتقام.يه پوزخند زدم و گفتم:
حس مالکيت؟ انتقام؟ برای چی؟گفت:
بايد حرفامو جدی بگيری.گفتم:
شک نکن حرفات برام مهمه.گفت:
اونا فکر ميکنن زمينی كه اونجاست مال اوناست قلمرواوناست و هيچ كس نبايد پاشو اونجا بذاره اونا خانواده رو نابود ميکنن غيردختر كوچيکه كه عروسکشون شد.
با تعجب گفتم:
اون دختر بچه همون خواهر حامده كه هنوز زندسگفت:
توسط مغراض تسخير شده بود دختر بچه قرار بود خونه عمه اش بمونه اما وسط روز غيبش ميزنه و توی خونه خودشون پيدا ميشهدر حالی كه روی ديوارای خونه نفت ميريزه و شعله های گاز رو باز ميذاره كبريت به دست برای
پدر و مادرش كه با بهت نگاهش ميکنن از پشت پنجره دست تکون ميده چوب كبريت رو روشن ميکنه و با لـذت سوختن خونوادش
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رو تماشا ميکنه .من تموم تالشمو كردم تا حامد رو از اون حادثه دور كنم ولی سر و كله ی مرو پيدا ميشه و حامد رو ميکشه.
پرسيدم:
چرا مخفيش ميکنه؟گفت:
مغراض خيلی از مرو قوی تره سنش به هزار سال ميرسه هدفشون اين بود كه حامدم توی خونه باشه جامد برای حفظ جونش حامدرو مخفی ميکنه.
پرسيدم:
مرو چرا مغراض رو آزاد كرد ممکن بود بکشتش.گفت:
مرو اونقدر باهوشه كه ميدونسته مغراض يه روزی طلسمش باطل ميشه و خودش رو آزاد ميکنه برای همين ميخواست يه جوریخودشو تبرءه كنه.
گفتم:
االن كه توی اون خونه كسی زندگی نميکنه پرهامم خيلی كم ميره اونجا چرا اين اتفاقات براش ميفته؟گفت:
پرهام قربانی پدربزرگشه مغراض ميخواد به جای پدربزرگش از اون انتقام بگيره.گفتم:
انتقام چی رو؟گفت:
زندانی كردنش و چهل سال به زنجير كشيدنش رو اون جن خبيثه.سکوت كرد و بعد كمی مکث گفت:
علی تا ميتونی به پرهام كمک كن شايد از يه جايی به بعد منم نباشم.با تعجب گفتم:
چرا؟گفت:
منم بايد تقاص پس بدم مغراض از منم انتقام ميگيره.
تا بخوام چيزی بگم از روی پاهام پريد پايين و غيبش زد .چند بار اسم مغراض رو زير لب تکرار كردم .خودش بود.
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***
پرهام
عمو محمد و خاله خونمون دعوت بودن بعد شام بود و همه گرم گفتگو با هم بودن آرادم از بابام جدا نميشد زير لب گفتم:
خود شيرين بدبخت.يه لحظه فکر علی و اينکه تونسته مرو رو احضار كنه يا نه و چيزی دستگيرش شده ازم جدا نميشد .به بقيه نگاه كردم كسی حواسش
به من نبود بلند شدم و رفتم سمت اتاق ،پروين ،رها و هستی رو بـرده بود تو اتاق چند تا آروم به در زدم در باز شد و رها تو چارچوب
در نمايان شد .اولين بار بود به چهرش دقت می كردم توی چشماش خيره شدم و بالفاصله چهره ی دختربچه با چشمای گريون توی
ذهنم نقش بست رها توی خواب من چيکار می كرد با اخم گفت:
به چی زل زدی؟و از كنارم رد شد .چرا عصبانی شد يا اللهی گفتم و رفتم توی اتاق پروين با نگرانی نگاهم كرد و هستی خيلی سرد نگاهم می كرد.
نگاهمو به زمين دوختم و منتظر شدم تا برن بيرون بر خالف تصورم هيچکدومشون تکون نخوردن .هستی خيلی سرد و مطمءن
گفت:
آقا پرهام يه چيزی بگم بين خودمون ميمونه؟يه نيم نگاه بهش انداختم و گفتم:
حتما.گفت:
من يکی ديگه رو دوست دارم .اينم كه گفتم همزادتون بی گناهه خواب ديده بودم قبل اينکه شما رو ببينم.و با اخم اتاق رو ترک كرد .نا خودآگاه از دست پروين عصبانی شدم .پروين شرم زده نگاهم می كرد در حالی كه سعی می كردم
صدام باال نره گفتم:
گمشو بيرون.قبل اينکه بخواد چيزی بگه با عصبانيت نگاهش كردم چيزی نگفت سرشو انداخت پايين و از اتاق رفت بيرون درم پشت سرش بست.
با حرص نفسمو بيرون فرستادم و رفتم سمت كمدم سريع لباسام رو عوض كردم يه لحظه هم صدای مصمم هستی از تو ذهنم كنار
نمی رفت و اين بيشتر عصبيم می كرد .دلم ميخواست سر به تن پروين نباشه اصال همون بهتر با اون آراد گند اخالق ازدواج كنه
زوج مسخره ای ميشن .از اتاق رفتم بيرون از همه به خاطر ترک كردن جمع معذرت خواهی كردم و از خونه زدم بيرون درو پشت
سرم بستم و از پله ها پايين رفتم رها داشت رو به روم از پله ها باال ميرفت با همون اخم از كمارش رد شدم صدای پوزخندش
روواضح شنيدم ولی بيتفاوت به راهم ادامه دادم سوار ماشين شدم و به سمت باغ علی روندم .باغ بيرون شهر بود و راه زيادی در پيش
داشتم.
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باالخره بعد كلی حرص خوردن برای طوالنی بودن راه رسيدم ماشين رو رو به روی در باغ نگه داشتم و دستمو روی بوق فشردم چند
بار بوق زدم ولی خبری نشد گوشيمو برداشتم بهش زنگ بزنم كه در باغ باز شد .علی با ديدنم درای باغ رو باز كرد تا ماشين رو ببرم
داخل ،ماشين رو بردم داخل و يه گوشه پارک كردم و از ماشين پياده شدم علی درو بست و اومد سمتم مثل هميشه نبود انگار اونم
مثل من حالش رو به راه نبود از ماشين پياده شدم و بهش سالم كردم اونم زمزمه وار جوابم رو داد و راه افتاد سمت خونه ای كه
همون نزديکيا بود درای ماشين رو قفل كردم و سر به زير دنبالش رفتم بر خالف تصورم روی پله های جلوی در نشست كنارش
نشستم و گفتم:
انگار حال تو از من بدتره.علی گفت:
درست دست گذاشت روی نقطه ضعفم.گفتم:
كی؟گفت:
مرو.نفس عميقی كشيدم و گفتم:
هستی يکی ديگه رو دوست داره.گفت:
ازكجا مطمئنی؟گفتم:
خودش بهم گفت همشم تقصير پروين بود.هر دو سکوت كرديم يه مدت توی سکوت گذشت انگار اونم مثل من نمی خواست سکوت رو بشکنه ولی باالخره به جرف اومد و
گفت:
هليا رو خيلی دوست داشتم زود ازدواج كرديم اون موقع فقط بيست سالم بود مهليام پونزده سال بيشتر نداشت خومواده هامون روبه هزار بدبختی راضی كرديم همش ميگفتن سنتون كمه ولی ما يه روز همو نميديديم واسمون يک سال می گذشت اينجا رو خيلی
دوست داشت هفته ای يه بار حتما بايد ميومديم اينجا انگار واسمون يه عادت بود همه چی خيلی خوب بود هليا باردار شد قول داده
بوديم به اين زوديا بچه دار نشيم ولی هليا خيلی خوشجال بود تا اينکه آيدين به دنيا اومد تا اينکه يه روز رفتيم بيرون سه نفری
آيدين تازه يه ماهه بود وقتی برگشتيم هليا ديگه هليای قبل نبود بعضی كاراش دست خودش نبود خونمون طبقه دوم بود يه بار
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ميخواست بچه رو از بالکن پرت كنه بيرون يادمه بچه رو كه ازش گرفتم وقتی برگشت چشاش مردمک نداشت سفيد سفيد بود با
نفرت بهم گفت «هليا مرده ».صدای خنده های گوش خراشش هنوز توی گوشمه.
سکوت كرو دستمو گذاشتم روی شونش و آروم فشردم .يه لبخند تلخ زد و ادامه داد:
تازه درسم تموم شده بود و توی شركت بابام كار می كردم چند روز مرخصی گرفتم نمی خواستم اتفاقی براشون بيفته از اون روزوقتی ميخوابيد توی خواب جيغ می كشيد و داد می زد صدام ميزد و روی بدنش زخم ميشد نمی تونستم بيدارش كنم خيلی برام
سخت بود زجر كشيدنش رو ببينم و نتونم براش كاری كنم انگار داشت يه جورايی مقاومت می كرد يه روز وقتی از خواب بيدار شدم
نبود آيدين گريه می كرد هليا غيبش زده بود دنبالش گشتم توی آشپزخونه پيداش كردم ولی...
مکث كرد و با بغض ادامه داد:
جنازه غرق خونش رو پيدا كردم انگار دنيا روی سرم آوار شد جای ضربه های چاقو روی بدنش قلبمو از جا ميکند .با اينکه میدونستم ديگه توی اين دنيا نيست زنگ زدم به آژانس وقتی اومدن گفتن خيلی وقته تموم كرده بهم مشکوک شدن زنگ زدن به
پليس خانواده هامون هم اومدن همه به چشم يه قاتل نگاهم می كردن خانواده هليا آيدين رو بردن منم بردن زندان پليس ميخواست
تحقيق كنه تا مطمءن بشه قاتل من بودم هر چی ميگفتم من قاتل نيستم باور نميکردن چطور ميتونستم عشق زندگيم رو از خودم
بگيرم برام مهم نبود بميرم يا زنده بمونم چون هليا ديگه نبود پليس ميخواست جنازه رو چک كنه تا ببينه خودكشی بوده يا قتل ولی
خانواده هليا می گفتن نميخوايم جنازشو از اين بيشتر تيکه پاره كنيد مامانش اومدمالقاتم گفت دست از سر جنازه دخترم بردار گفت
اشتباه كردم سپردمش به تو .منم نتونستم بشينم و اين اجازه اين كارو بهشون بدم هليا مرده بود زنده و مرده بودن من چه فرقی
داشت اعتراف كردم قاتلم پليس بازم باور نکرد.و به كارش ادامه داد دو هفته توی زندان بودم خيلی بهم سخت گذشت باالخره از
روی جسد معلوم شد خودكشی بوده و من باورم نميشد تا يه سال مادر هليا نذاشت آيدين رو ببينم اومدم اينجا تا با خاطرات هليا
بمونم خواستم از همه دور باشم جز هليا يه سال كارم صلح تا شب توی اين باغ عذاب كشيدن بود تا با پدربزرگت آشنا شدم فهميدم
هليا تسخير شده بود توسط يه جن به اسم مغراض همونی كه ميخواد از تو انتقام بگيره.
با تموم شدن حرفاش با تعجب نگاهش كردم .گفت:
اين حرفا رو تا حاال به كسی نگفته بودم ممنون كه گوش دادی.گيج نگاهش كردم و پرسيدم:
مغراض كيه؟علی گفت:
همونی كه بايد باهاش بجنگی .همونی كه توی خواب ميبينيش .منم تا ميتونم كمکت می كنم.گفتم:
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ميشه واضح تر بگی منم قراره بميرم.علی بلند شد و در حالی كه ميرفت داخل خونه گفت:
برات توضيح ميدم.***
روی مبل رو به روی علی نشسته بودم و به چای يخ زدم نگاه می كردم .علی كفت:
هر كاری از دستم بر بياد برات می كنم.يه حس ترس تمام وجودمو پر كرده بود .علی گفت:
امشب رو اينجا ميمونی.به ساعت نگاه كردم يک شب رو نشون ميداد گوشيمو برداشتم و به مامان زنگ زدم برنداشت حتما خواب بودن يه  smsبراش
فرستادم كه شب رو خونه وپدوستم ميمونم .و گوشيم رو روی مبل گذاشتم ،ليوان چای رو با قندون از روی ميز برداشتم و روی اپن
گذاشتم .علی از توی اتاق كنار آشپزخونه صدام كرد يه تشک برام كنار تختش پهن كرده بود روی تشک مشستم و گفتم:
انتظار داری با اين وضعيت راحت بخوابم.دستاشو زير سرش گذاشت و گفت:
اميدت به خدا باشه.منم مثل اون دراز كشيدم و گفتم:
برام دعا كن.بلند شد المپا رو خاموش كرد و گفت:
يادت باشه خدا رو فراموش نکنی تا وقتی به ياد خدا باشی اتفاقی برات نميفته.گفتم:
شب بخير.گفت:
شبت بی دردسر.و خنديد يه لبخند زدم و سعی كردم بخوابم دو شبی ميشد كه نخوابيده بودم از يه طرف ميترسيدم از يه طرفم خسته بودم و دلم می
خواست زود تر بخوابم.
***
بازم همون اتاق تاريک وسط اتاق ايستاده بودم و به اطراف نگاه می كردم نبود با ضربه ای كه به كمرم خورد روی زمين افتادم و تا
خواستم بلند شم بعدی رو زد همينطور بعدی با هر ضربش نفسم بند ميومد داد ميزدم علی رو صدا ميزدم مضو رو حتی خونوادمو يه
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صدا توی اتاق پيچيد:
خدا رو فراموش نکن.صدای علی بود .انگار عصبانی شده بود محکم تر ميزد اسم خدا رو صدا زدم بلند و بلند تر دست از زدنم برداشت .كمرم بدجور از
ضربه ی اولش درد می كرد .جسم تيزی رو زير گلوم احساس كردم .صدای قرآن توی اتاق پيچيد صدتی علی بود به خودم اومدم و
شروع كردم به خوندن آيه الکرسی و سوره هايی كه ياد داشتم حتی يه لحظه هم دست از خوندن برنداشتم ازم فاصله گرفت ،همه جا
سياه شد اتاق دور سرم ميچرخيد اتاق كم كم محو شد حاال ديگه هز اون اتاق خبری نبود اون موجود عجيبم نبود .صدای خوندن
قرآن هنوزم بود حاال رها جلوم بود با تاپ شلوار ،موهای قهوه ای تيرش هم دورش ريخته بود و اون پوزخند مسخرش هم روی
لباش بود .همه جا سفيد شد و از رها خبری نبود.
***
چشمامو باز كردم كمرم بيش از حد درد ميکرد و صدای قرآن تو اتاق بود به سمت صدا چرخيدم علی بود كنارم نشسته بود و قرآن
می خوند با ديدن چشمای بازم دست از خواندن كشيد و با تعجب گفت:
تموم شد؟بادرد نشستم و گيج نگاهش كردم چهره ی رها جلوی چشمم بود و كنار نمی رفت نگران گفت:
خوبی؟ جاييت كه درد نميکنه؟گفتم:
فکر كنم عاشق شدم.با تعجب گفت:
خل شدی؟گفتم:
آخه رها ازم جدا نميشه.و خنديدم .با حرص زد پس كلم و گفت:
حداقل بذار يه روز از شکست عشقيت بگذره بعد عاشق شو.هولم داد ،تعادلم رو از دست دادم و برگشتم سر جای اولم و آخم رفت هوا ،گفتم:
احمق ،كمرم درد میكنه تا تونست كتکم زد.با اخم گفت:
-بايد مطمئن شديم ديگه كاری بهت نداره.
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و بلند شد بره .گفتم:
نمی خوای بهت بگم چی ديدم؟گفت:
وقت زياده بگير بخواب.صدای اذان بلند شد ،گفتم:
بايد نماز می خوابم.با اخم برگشت و گفت:
نمی خواد بچه نماز خون بشی.واز اتاق رفت بيرون .با رفتنش احساس كردم مدتهاست نخوابيدم.
***
پاشو بچه نماز بخون.صدای علی بود گفتم:
گم شو می خوام بخوابمو پتو رو روی سرم كشيدم .علی با حرص گفت:
ساعت چهاره بچهاذان ساعت چهار و نيمه ،االن ساعت چهاره .مامان منو میكشه .سريع نشستم .گفت:
چيزی كه نديدی؟گفتم:
اصال خواب نديدم دمت گرم راحت خوابيدم.بلند شد و در حالی كه از اتاق میرفت بيرون گفت:
بعد برام بگو چی ديدی ديشبورفت بلند شدم وباچشمای نيمه باز رفتم از اتاق بيرون خميازه ای كشيدم و گفتم:
دستشويی كجاست؟از توی آشپزخونه گفت:
بيرون كنار در.رفتم دستشويی و دست و صورتم رو شستم و وضو گرفتم .برگشتم توی خونه ورفتم توی آشپزخونه املت درست كرده بود .سفره رو
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پهن كرد و ماهيتابه رو گذاشت وسط ،كنارش نشستم و باهم شروع كرديم به خوردن .خيلی گرسنم بود .علی گفت:
گوشيت ظهر كلی زنگ خورد.گفتم:
بعد ناهار بهشون زنگ می زنم.ولقمه رو گذاشتم تو دهنم .لقمه رو قورت دادم و گفتم:
علی؟منتظر نگاهم كرد پرسيدم:
االن بيست و سه ساله ای؟گفت:
خب آرهگفتم:
همسن آرادی ،االن يه بچه دوساله داری و نشستی داری غصه ی عشق فوت شدت رو ميخوری؟اخماش رفت تو هم سريع گفتم:
منظوری نداشتمسکوت كردم و وقتی اخماش باز شد گفتم:
بهتر نيست برگردی پيش خونوادت ،درسته پسرت مادرش فوت شده ولی از داشتن پدر محرومش نکن.گفت:
مامانمم همينو ميگه ديگه بايد هليا رو فراموش كنم.بلند شد و موبايلش رو از رو اپن برداشت .خواستم بلندشم كه گفت:
كجا؟با تعجب گفتم:
نماز بخونم.به سفره اشاره كرد و گفت:
اينارو جمع كنو رفت توی هال با اخم سفره رو جمع كردم و ماهيتابه رو گذاشتم توی سينک از آشپزخونه بيرون رفتم و گفتم:
-مهروجانماز كجاست؟
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داشت با موبايل صحبت ميکرد به در اتاق اشاره كرد.رفتم توی اتاق و مهروجانماز رو از روی دراورش برداشتم ورفتم بيرون روی مبل
نشسته بود وبا گوشيش ور می رفت گفتم:
قبله كدوم طرفه؟به روبه روش اشاره كرد .جانماز رو پهن كردم و نمازمو شروع كردم و فضای نماز صبحم رو هم خوندم .جانماز و جمع كردم
وهمونجاروی اپن گذاشتم علی گفت:
قبول باشهگفتم:
قبول حقگوشيم رو برداشتم به مامان زنگ بزنم خودش زنگ خورد پروين بود مردد دستمو روی وصل تماس كشيدم حوصلشو نداشتم گوشی
رو گذاشتم كنار گوشمو سرد گفتم:
الوبابغض گفت:
پرهام.صداش يه جوری بود انگار از يه چيزی ترسيده بود .گفتم:
پروين خوبی..؟ملتمس گفت:
پرهام تورو خدا زود بياو صدای هق هقش توی گوشی پيچيد گفتم:
پروين كجايی؟درحالی كه صداش میلرزيد گفت:
خونه امقطع كرد با تعجب به صفحه ی گوشی نگاه كردم.علی پرسيد:
چيزی شده؟بلند شدم و گفتم:
سريع بايد برم خونه پروين بود انگار از يه چيزی ترسيده بود ،باهام ميای؟***
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ماشين رو جلوی ساختمون نگه داشتم و پياده شديم درو با كليد باز كردن واز پله ها رفتم باال علی هم پشت سرم اومد در خونه رو باز
كردم همه كنار در اتاق و ايستاده بودن زن عمو محمد روی مبل نشسته بود و گريه می كرد با ديدن من گريه اش بيشتر شد بابا و
عموهم بودن رفتم سمت اتاق از چيزی كه می ديدم شوكه شدم رها يه تيکه شيشه رو زير گلوی پروين گذاشته بود هنوز كسی
متوجه من نشده بود رها سرشو باال كرد چشماش به جای قهوه ای سياه بود وبرق ميزد صورتش كبود بود وروبه سياهی ميزد گفت:
اومدیصداش دخترانه نبود يه صدای كلفت و خش دار ،گفتم:
ولش كنگفت:
ولش كنموخنديد پروين رنگش پريده بود وميلرزيد خنده اش قطع شد فشار دستشو زياد كرد و چند قطره خون از گلوی پروين چکيد با نگرانی
به علی نگاه كردم اشاره كرد برم جلو آب دهنمو قورت دادم و اولين قدم رو برداشتم علی با اشاره بهم فهموند كه باهاش حرف بزنم
گفتم:
چرا اينکارو میكنی ولش كن دختر خوب؟صدای قهقهه ترسناكش توی اتاق پيچيد .پروين رو رها كرد ،پروين بی حال روی زمين افتاد شيشه رو پرت كرد و اومد سمتم.
ايستادم آرام گفتم:
رها چرا اينجوری رفتار ميکنی؟رهابا اخم سرشو چرخوند سمت آراد يه نيشخند زد و دستشو برد باال آراد روی هوا معلق موند و فرود اومد توی ديوار و صورتش از درد
جمع شد .با ترس به رهايی كه حاال روبه رو ايستاده بود نگاه كردم لباس به حالت لبخند باز شد و گفت:
بهم رسيديم،احمقعلی دستشو گذاشت روی سرش و شروع كرد به خوندن يه سوره از قرآن چون زمزمه ميکرد نفهميدم كدوم سوره رها داد گوش
خراشی كشيد و قبل اينکه روی زمين بيفته علی گرفتش علی سعی ميکرد نگاهش به رها نيفته تازه متوجه لباسهای رها شدم تاپ
شلوار موهاشم باز بود درست همون لباسهايی كه توی خوابم پوشيده بود .عمو اومد سمتمون ورعا رو بلندش كرد .علی گفت:
بايد ببندينشعمو با تعجب علی رو نگاه كرد واخماش رفت توهم و گفت:
اومدی درمورد دختر من چی فکر كردیعلی گفت:
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اون دختر شما نيستمنم برای طرفداری از علی گفتم:
اون تسخير شدهعمو خواست بره سمت در كه گفتم:
خودتونم خوب ميدونيد كه اين رفتارها از رها بعيدهزن عمو اومد سمتمون و گفت:
راست ميگه شايد بتونه يه كاری بکنه.عمو مردد گفت:
می خواين چيکار كنين؟علی رو به من گفت:
يه صندلی يا هر چيزی كه بشه بهش ببنديمش.رفتم توی اتاق تا صندلی رو بيارم .پروين روی تخت نشسته بود كنار شاهرگش يه زخم كوچيک شده بود .شالش رو سرش كرده بود
مامان داشت بهش آب قند ميداد .در حالی كه ميرفتم سمت صندلی به پروين گفتم:
همه چی درست ميشه.صندلی رو برداشتم و رفتم توی هال علی صندلی رو گذاشت وسط خونه .آراد اومد و با كمک عمو رها رو روی صندلی گذاشتن .آراد
دستای رها رو روی دسته های صندلی گذاشت و با طناب بست .علی گفت:
محکم ببند.آراد با اخم گفت:
از اين محکم تر نميشه.علی آراد رو كنار زد و طناب رو محکم بست ،كنار علی نشستم و پاهاشو به صندلی بستم ،يه لحظه دلم برای رها سوخت .حتما جای
طناب روی دستا و پاهاش ميموند .با فکر اينکه رها االن در اختيار مغراضه بيخيال دلسوزی شدم .علی گفت:
وقتی به هوش اومد كسی باهاش حرف نمی زنه ممکنه خيلی چيزا بگه برای نجات خودش ولی شما نبايد هيچ حركتی بکنيد اگهمی خوايد كمک كنيد بايد دورش بشينيد و آية الکرسی بخونيد سمتش فوت كنيد هر چی بيشتر بهتر هر حرفی زد دست از خوندن بر
نداريد.
زنعمو يه پوزخند زد ،آراد با تمسخر گفت:
-اينجوری حال خواهرم خوب ميشه؟
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پروين گفت:
اين حرف يعنی چی اينقدر اعتقادت ضعيفهپروين يه چادر رنگی سرش بود ،كی اينقدر تغيير كرده بود جديدا با مامان بيشتر حرف ميزد .مامان روبه عمو و زنعمو گفت:
اميدتون به خدا باشه.بعد چرخيد سمت علی و يه لبخند بهش زد .علی گفت:
بهتره هر چه زود تر شروع كنيم االنه كه بهوش بياد.رها تکونی به خودش داد .غير من و مامان و علی بقيه آية الکرسی رو حفظ نبودن و از روی قرآن يا موبايلشون ميخوندن .من و علی
كنار هم رو به روی رها نشسته بوديم .رها خيلی يهويی چشماشو باز كرد يرای يه لحظه ترسيدم ،با خشم نگاهمون می كرد .علی
بيخيال سرشو انداخته بود پايين و آياته الکرسی ميخوند .سعی كردم بيخيال باشم سرمو انداختم پايين و شروع كردم به خوندن،
صداش تو گوشم پيچيد:
می كشمتسرمو بلند كردم با لبخند ترسناكی نگاهم ميکرد ،داد زد:
هر دو تون رو ميکشم.با دستاش شروع كرد به كشيدن صندلی تکون ميخورد ولی دستاش رو محکم بسته بوديم و تالشش بی فايده بود .همه با نگرانی
نگاهش می كردن .در واقع تنها كسی كه داشت آية الکرسی ميخوند علی بود ،علی سرشو بلند كرد و سمت رها فوت كرد .صدای داد
مردونه و ترسناكی توی خونه پيچيد ،همه با ترس به اطرافشون نگاه كردن .رها تالششو برای آزاد كردن خودش بيشتر كرد منم
شروع كردم به خوندن .رها سرشو سمت زنعمو و گفت:
مامان من ميترسم دارين چيکار ميکنين.صداش مثل قبل دخترانه بود .من و علی همزمان فوت كرديم طرفش ،صورتش ترسناک تر شد و گفت:
پليدی ها ميان سراغتون يه روز خوش نميبينين.و صدای جيغش توی خونه پيچيد صداش دوباره ترسناک شده بود صندلی بيشتر از قبل تکون ميخورد بقيه با ديدن اين صحنه شروع
كردن به خوندن ،رها با داد گفت:
ميدونی چرا هليا خودش رو كشت؟اينا رو رو به علی می گفت علی بيخيال بود يا سعی داشت اينجوری جلوه بده.
رها گفت:
-تو لياقت هليا رو نداشتی .به خاطر تو خودكشی كرد دختر بيچاره.
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داد زد:
تو كشتيش.علی بيخيال فوت كرد تو صورتش .صدای آه و نالش فضا رو پر كرد ،به من نگاه كرد و گفت:
بعدی تويی منتظر انتقام باش.سرم شروع كرد به گيج رفتن چشمام سياهی می رفت.
***
يه قتلگاه ،سه سکوی بزرگ كه باالش يه طناب دار بود و معلوم نبود به كجا بسته ست روی هوا معلق بود .دور سکو كلی موجود
عجيب غريب بودن .رنگ بعضياشون سياه و بعضی قرمز و قهوه ای بودن ترس برم داشت وسطشون رفتن كنار و يه راه باز شد دو
نفر كه لباس های عجيب و سياه پوشيده بودن و صورتشون معلوم نبود ،داشتن يه نفر رو كشون كشون ميبردن سمت سکو .كمی كه
دقت كردم فهميدم مغراضه .طناب رو دور گردنش انداختن .نگاه مغراض روی جمعيت چرخيد و روی من ثابت موند ،نفسم حبس شد.
طناب باال ميرفت و مغراض بود كه برای زنده موندن دست و پا ميزد ،صدای «به جزای كاراش رسيد» توی گوشم پيچيد.
***
پرهام خوبی پسرم؟با صدای نگران مامان چشمامو باز كردم و نشستم ،با ياد آوری اتفاقات پرسيدم:
رها چی شد؟مامان گفت:
بردنش بيمارستان.سريع گفتم:
علی كجاست؟مامان بلند شد و علی روی زمين كنارم نشست ،هر چی ديده بودم براش تعريف كردم .پرسيدم:
االن ديگه كاری به رها نداره؟علی يه لبخند زد و گفت:
همه چی تموم شد.يه لبخند زدم .گفت:
هنوز يه كار ديگه مونده.با تعجب نگاهش كردم ،گفت:
-گنجينه كه يادت نرفته
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سرم رو به حالت منفی تکون دادم .با هم بلند شديم ،بلند گفتم:
مامان ما داريم ميريم.مامان با آب قند از آشپزخونه اومد بيرون آب قند رو داد دستم و گفت:
كجا؟يه كم از آب قند رو خوردم و دادمش به مامان ،گفتم:
يه كار نيمه تموم داريم .بابا ماشين رو بـرده؟پروين گفت:
بگيرش كليدش اينجاست.چرخيدم سمتش كليد رو پرت كرد سمتم گرفتمش و يه لبخند بهش زدم .با گفتن خداحافظ با علی از خونه رفتيم بيرون ،سوار ماشين
شديم در حالی كه ماشين رو روشن ميکردم ،گفتم:
يادمه يه روز يه جنی بهم گفت چند تا از قبيله جن ها رو نابود كردم قبيله ای زندگی ميکنن؟خنديد و گفت:
تو هم باور كردی؟گفتم:
خب آره.در حالی كه سعی داشت نخنده گفت:
اينو يادت باشه هر جنی حقيقت رو نميگه ،بعضياشون از سر كار گذاشتن آدما لـذت ميبرن.با اخم گفتم:
مگه مرض دارن؟گفت:
تو اينجوری فکر كن.ماشين رو راه انداختم و روندم سمت خونه قبليمون .گفتم:
كی ميخوای از اون باغ دل بکنی؟گفت:
همين چند روز آينده به قول تو نميخوام بچمو از داشتن پدر محروم كنم.گفتم:
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تصميم عاقالنه ايه.ماشين رو توی حياط پارک كردم ،پياده شديم و در حياط رو با هم بستيم .راه افتاديم سمت خونه درختی .علی جلو تر از من از پله ها
رفت باال منم پشت سرش رفتم باال .دريچه رو باز كرد ،چراغ قوه گوشيش رو روشن كرد .يه نفس عميق كشيديم و پشت سر هم
رفتيم پايين .از هيچ موجودی خبری نبود غير خاک چيزی نبود .گفتم:
آخرين باری كه اومدم اينجا يه موجود رنگ خاک بود و...پريد وسط حرفم و گفت:
گوش دراز بوده.پرسيدم:
گوش دراز؟گفت:
يه نوع جنه.چيزی نگفتم و با هم راه افتاديم صدای دوييدن ميومد علی چراقوه رو گرفت رو به رومون يه بز داشت با سرعت بهمون نزديک
ميشد ،علی يه كم هول شد ولی زود به خودش اومد و منو هل داد و از جلوی بز و افتاديم روی هم ،بز به محض اينکه از ما رد شد
غيبش زد .بلند شديم كل لباسامون خاكی شده بود .علی گفت:
مواظب باش هر موجودی كه ديدی بهت نخوره يا نه زنده موندنت با خداست.با ترس پشت سرش راه افتادم در حالی كه ميپيچيديم سمت راست گفتم:
مگه طلسم نشکسته؟علی گفت:
اين يه طلسم ديگه ست اونجور كه من حدس ميزنم آخريه.جلوی در چوبی ايستاديم علی بسم اللهی گفت و درو باز كرد .يه اتاق بزرگ كه گنجينه داخلش بود .با هم رفتيم داخل ديگ های
بزرگ فلزی طاليی رنگ كه از سکه های طال و جواهرات پر شده بودن و يه مجسمه بزرگ از يه مرد كه يه تاج سرش بود طاليی
بود و از طال.
***
گنجينه رو به موزه تحويل داديم .علی برگشت پيش خانوادش تا پسرش رو بزرگ كنه .آراد چند دفعه اومد خاستگاری پروين و دفعه
سوم پروين جواب بله رو داد و هفته آينده نامزديشونه .رها از وقتی از بيمارستان برگشته با كسی حرف نزده و خودش رو تو اتاقش
حبس كرده .توی خونه راه ميرم و به اتفاقای اخير فکر ميکنم .باالخره فهميدم مران بيگناهه ،روی اولين پله ميشينم .هنوزم نسبت به
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اين خونه كه پروين اسمشو گذاشته «خانه عجيب ما» يه حس ترس دارم.
پايان
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«كافه نويسندگان مرجع رمان»
درصورتی كه مايل به همکاری با ما هستيد و يا نويسنده هستيد و می
خواهيد كه رمان ها و شعر هايتان در قالب نرم افزار موبايل ساخته و
منتشر شوند می توانيد به وب سايت ما مراجعه كرده و با ما تماس
بگيريد.
مديريت :حسين نجفی ،نگارداردان

 انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/ :
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