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 :کنید کلیک زیر لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان این اثر در

 98رمان  انجمن

 :  رمـان خالصه

ر دمنفی این رمان داستان زندگی یه پسر به اسم بهـــراد هست که بعد از مدتی متوجه حضور نیروهای  

ا در ها جن باطرافش میشه)که ممکنه شیطانی باشن(. بعد از مدتی به پیشنهاد اطرافیانش به یه نفر که مشهوره 

 ... وارتباطه مراجعه می کنه و متوجه میشه گروهی از جن های یهودی در صدد آسیب رسوندن به اون هستن 

*** 

فته که بیمی کردم.بچه که بودم همیشه میترسیدم پن وسط اتاق دراز کشیده بودم و داشتم به پنکه سقفی نگاه

د مثل ا بیاتروی کله م و مغزم متلشی بشه...یادش بخیر.الن  فکر می کنم که عجبخری بودم! منتظر سورن  بودم 

که  چیزی با هم درس بخونیم.البته نزدیکای عید نمیشه درسخوند...ما هم که هر وقت به هم می رسیم به تنها

 درسه.توی همینفکرا بودم که صدای زنگ رو شنیدم و سریع رفتم درو باز کردم. فکر نمی کنیم

 سالم.-

 م چطوری؟سال -

 خوبم.چرا انقد دیر اومدی خیر سرت؟-

 ببخشید ...حوصله م سر رفته بود،توی شهر یه چرخی زدم.-

 .وی آشپزخونه تا چایی رو ردیف کنمرفتم ت

 واسه که دهش باز فروشی اسباببازی ی مغازه یه جدیدا دیدم زدم می دید رو ها مغازه داشتم شهر توی که  ناال–

 .گذاشته اسم هاش عروسک ی همه

 واقعا که بی کاری...وقتتو صرف چه چیزایی می کنی.-

 .خره لبد...دونم می چه -؟"بهراد" گذاشته عروسکو کدوم اسم یارو  بزن حدس حال–

http://forum.roman98.com/
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 با خنده گفت :  سورن

 بود نسترن ؟ اسم کدومو گذاشته نداشت.حال حدس بزن عروسک بهراد نه بابا اصل-

 دراین مورد علقه ای به حدس زدن  ندارم.-

 خب خودم میگم...خرسه.-

 ن انتخابی! حال نتیجه ی این بحث چی بود؟عجب حس-

 نمیدی؟ جواب تو چراتلفن گفت مسعود راستی.بگذره  مون  خوندن درس وقت گفتم همینجوری...هیچی–

 ز مخابرات قطعش کردن .پولشو ندادم ا-

 بزن. زنگی یه بهش حال هر به.سرت بر خـــــــاک–سورن

 باشه.ببین فقط یه مشکلی هست...موبایلم هم خرابه.گوشی تو بده بهش بزنگم.-

 سورن  در حالی که موبایلشو از جیبش در می اورد گفت : 

 احتمال چند روز دیگه هم بهم خبرمی رسه که بهراد از گشنگی مرد!-

 نگران  نباش به اونجا نمی رسم.-

 باهام کار داشتی؟الو مسعود،چطوری؟-

 زدی؟ زنگ  سورن گوشی با–

 آره ... مال خودم افتاد توی چایی.-

 .اینجا بیا شب فردا بگم خواستم.کن ولش اینارو...کشیدی زحمت...به به–

 چه خبره فردا شب؟-

 .کنم سوپرایزت خوام می–
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 جدی؟-

 .بگذره خوش.باشی هم تو گفتم مهمونیه.کردم شوخی...بابا نه–

 نه قربونت... من از جاهای شلوغ خوشم نمیاد...می دونی که.-

 .بیای نره یادت. نزن ،زر شو خفه–

 مسعود چل بازی درنیار.به جون  خودت انقد کار دارم که وقت ندارم خودمو بخارونم.-

 مسعود خندیدو گفت : 

 ناراحت میشم. مهم نیست.ولی خدایی اگه نیایخودتو بخارونی؟ ینی کجا میشه دقیقا؟ -

 ای بابا... حال کیا هستن؟-

 ...دیگه همه–

 همه ینی کیا؟-

 .مخلفات و عمو و عمه و مامانت و بابات خانواده ی همه ینی–

 برای منصرف شدنم کافیه. اوه...اوه...همون  سه گزینه ی اول-

 .نداره کاری باهات کسی کن باور.بیا من خاطر به تو-

 همین دیگه...وقتی می دونم کم محل میشم برای چی باید بیام؟-

 دارن تخصوم باهات همه میدونم  چون کردم نمی دعوتت که بود من به اگه ضمن در.بیا من خاطر به که گفتم–

 .نبود من پیشنهاد اما.

 پیشنهاد کی بود؟-

 .من خاطر به...بیا تو...نیست مهم–
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 :خندم گرفتیه لحظه 

 گفتی چقد عاشقانه-

 به ای...فقط یادت نره بیای! خدافظ.جن بی خیلی–

 باشه...فعل...-

ت مسعود عمومه...منتها اختلف سنی مون  خیلی زیاد نیست.مادربزرگم سر پیری هم دست ازکار و مجاهد

ه.در ن خوبمبرنداشته.اما به نظرم این یه کارش خیلی خوب بود چون  مسعود یکی ازمعدود افراد فامیله که با 

سگ  ه مثهاقع رفتارش توی فامیل نسبت به رفتاری که با منداره زمین تا آسمون  فرق می کنه.توی فامیل همو

ی دوستا بکشه همه ساکت میشن.به کسی رو نمیده... اما با من مثه همه ی ازش حساب می برن  ... یه داد که

اردلیلشو یه ب )شوخی کردم(.یادم باشهشه.ر باحال بودن  بیش از حدم بادیگه م رفتار میکنه.فکر کنم این به خاط

 ازش بپرسم.

 فک نکن الن  کل مکالمه رو واست شرح میدم!-

 رو مهه خودم.ئه یابو کهمثل هم مسعود صدای...زنی می حرف بلند بلند گوشم بیخ نشستی...بابا خواد نمی–

 .شنیدم

 حال به نظرت چه خبره؟-

می  ینجورییه بار دعوای خون  شون  پایین میاد...یهمهمونی اعروسی خره! من چه می دونم.اینا هر چند وقت -

 گیرن .

 می ری؟ن ینی این–

 یرم.مسعود به عشق مون  قسمم داد.چرا م-

 .اقعا باحال بودواون  لحن گفتن مسعود فکر میکردم. هنوز به

 ...عمه دختر...عمه...هستن همه حال هر به...نری چرا دیگه آره–
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 موضوع اصل دوست ندارم برم.خفه شو.اتفاقا سر همین -

 :سورن  با لبخند گفت

ت م راحنیستیم.زودتر برم که تو ه ه از قرار معلوم من و تو درسبخونآره می دونم...کامل واضحه.خب دیگ-

 شب برنامه ریزی کنیبرای فردا 

 آره دیگه زودتر برو...تحملت داره سخت میشه.-

 نزدیک در ورودی بود گفت :  سورن

 جیگر بشی. شه اون  تی شرت قرمزه رو بپوشی کهفقط یادت با-

سمتش پرت کنم دیدم حیفه...به جاش صلوات فرستادم!متنفرم از اینکه به خاطر یه حماقت خواستم یه گلدون 

قدیمی دستم بندازن .اون  موقع سنم پایین بود.آدم وقتیسنش پایین باشه ممکنه از یه آدمایی خوشش بیاد که 

نظرم برنمی گشت و همچنان  عاشقش  "نه"نسترن  به من نمی گفت  ه.شاید هم اگهبعدا نظرش کامل برگرد

هم نیست چون  به هر حال این موضوع خیلی وقته تموم شده و منم جوابمو گرفتم.از  می موندم.نمی دونم...مهم

رمعوض ن  یه کم می ترسم...نکنه دوباره ببینمش و نظاون زمان  به بعد خیلی کم بهش فکر کردم.اما اال

بشه؟...البته دیگه فایده ای هم نداره چون  نظر اون  که عوض نمیشه! همون  موقع بهمگفت که چقدر براش 

غیرقابل تحملم تا منم که شخصیتمو از سر راه نی.بهش حق میدم...مناون  آدم خوشگل و پولدار و ایده آلی که 

وم نمیشه کنسل کنم.شاید هم زیادی دارم سخت نم راون  می خواد نبودم و نیستم.کاش قبول نمی کردم برم،اال

بود.اگه بابام  میگیرم.فوقش میرم اونجا یه گوشه می شینم و با کسی حرف نمی زنم.اما کاش به همین سادگی

به خاطر یه شب اعصاب بخواد باهام کل کل کنه چی؟ مطمئنا نمی تونم ساکت بمونم.اما نه...ارزشش رونداره 

شب بود.خیلی  12ه بی خیالش بشم...تا فردا شب یهکاری می کنم.حوالی ساعت بهتر بریزم. خودمو به هم

خسته بودم با اینکه اون  روز کار چندانی هم نکردهبودم.بدون  قرص و چیز خاص دیگه ای هم راحت می 

که کل متنفرم  رخت خوابمو یا یه مکان  خاصی بخوام.از  رخت خواب روی تونستم بخوام.اصول هم عادت ندارم

ون  همیشه ازش سقوط میکنم.باید ردش کنم بره.اساسا هر جای خونه که غش کنم همونجا می خوابم.اون  چ

برای  معمول جلوی تلویزون  ولو شدم.می خواستم فردا صبح اگه بشه زودتر از خواب بیدار بشم شب طبق
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ی صدای اذان  رو صبح تنظیم کردم که زنگ بزنه.صبح زود توی خوابو بیدار 7همین ساعت رو روی ساعت 

ب دونفر رو دیدم که از اطرافم صداشون  رو می زدیکای صبحه.بعد چند دقیقه، خواشنیدم و متوجه شدم که ن

.فقطچند ثانیه "بیا ساعت رو دست کاری کنیم یه کم سر به سرش بذاریم"شنیدم.داشتن به همدیگه می گفتن :

خواب بمونم و نتونم یهنگاهی به کتابا بندازم.کم کم صداشون  رو شنیدم.توی خواب نگران  بودم که نکنه صبح 

 خوابم سنگین شد....با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم.سریع صداشو قطع کردم.از صدای زنگش

یک ساعت  اختم.ای بابا این که هشتو نیمه!متنفرم.بعد از چند ثانیه کش و قوس یه نگاهی به ساعت دیواری اند

نه.ممکن نیست کسی ساعتو دست کاری کرده  لحظه فکرم رفت به خواب اول صبح...اماو نیم دیرتر زنگ زد.یه 

که خواب بود.آره...تازه خواب بعد از اذان  هم فکر نمی کنم  ماشه.حتی دوست ندارم بهش فکر کنم.مطمئب

 راست باشه.

شدم که  مادهساانداختم آاز همین اول صبح دارم بدشانسی میارم چه برسه به شب! بعد اینکه یه نیم نگاهی به در

ر در که ام.خدا رو شکمی کنم معمولی برم دانشگاه.جلوی آینه یه نگاهی به صورتم انداختم...خدایا چقدر حس

ه شد.واقعا دست مخترعش درد نکنه.رنگ چشمای خودم مشکی حین پیشرفت جوامع بشری این لنز هم اختراع

 لند همب..شاید اینجوری بهتر به نظر برسم! از موهای لنز آبی پر رنگ می زنم. اما جالب نیست برای همین

ن  ل...چودارم که اصل بهم نمیاد برای همین همیشه موهام کوتاهه و همیشه هم می زنمشون با متنفرم و یقین

ه می به دانشگاه که رسیدم همش اطراف رو نگا وقتی موهامو می ریزم توی صورتم افتضاح به نظر می رسم.

ای جواقعا  ضی ها انقدر خودشونو گم می کنن!پیدا کنم.نمی دونم چراتوی دانشگاه بع کردم تا سورن  رو

ت د رحمداد.البته ص مه واقعا؟ سال اولی ها رو که از شصت فرسخی میشه تشخیصالز تعجبه.این همه خودنمایی

یدا پاونجا به اونا...چشم و گوش بسته ترن .بی خیال...وارد ساختمون  دانشگاه شدم تا شاید سورن  رو 

 س ایستاده بود.تا منودید سریع اومد طرفم.نگران  به نظر میومد.کنم.جلوی کال

 !بگیره  امتحان خواد می شناسی کیفر شدیم بدبخت بهراد–

 .ه اینو شنیدم قالب تهی کردمهمین ک

 جدی میگی؟ حال چی کار کنیم؟ جیم بزنیم؟-
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یر یان  ترم تاثته بود همه باید این امتحان  روبدن .توی مالی جیم زدیم گفجنابع و من که قبل ی جلسه!غاال نه-

 داره.

 داره؟ من و تو که چیزی نخوندیم.چه فرقی -

 و شدن  س ازکنارمون  ردتوی همین لحظه که من و سورن  داشتیم با هم حرف می زدیم چند تا از دخترای کال

 کرد و رفتن. سیم دادن .من خیلی آروم جواب دادم و سورن  باهاشون  احوال پرسال

 م میدن ؟اینا چرا به ما سال-

 !ادبن بی خودت مثه همه کردی فک–

 !؟م بدن ! مگه نشنیدی خانوما مقدمترن خفه شو منظورم اینه که اصول آقایون  باید به خانوما سال-

 م می دادی؟م نمی دادن  تو بهشون  سالینی اگه اینا سال-

 معلومه که نه!من چه صنمی با اینا دارم؟-

 کنیم؟ کار چی امتحانو.کردم غلط.بابا کن ول....فپو–

 ما که در هر صورت صفر میشیم،امتحانه رو بدیم شاید یه چیزی ازش در اومد.-

 :تکون  داد و با حالت تمسخر گفتسورن  به نشونه ی تایید سری 

 منطقیه.-

ونداشتم.سورن  هم که قیافه با هم وارد کلس شدیم.من که کل حوصله احوال پرسی و خودشیرینی برای بقیه ر

ش بدجور به خاطر امتحان  در هم بود.همکلسی های محترمصندلی ها ته کلس رو کل اشغال کرده بودم.من و 

سورن  مجبور شدیم اون  وسط ها برایخودمون  یه جایی جور کنیم.بعد از چند دقیقه استاد هم تشریف اورد.از 

داشتم.فکر می کنم از من زیاد خوشش نمیاد.وقتی هم که درس  ربهااون  اول یه احساسی نسبت به این استاد نو

نشستم نگاه نمی کنه.فقط امیدوارم توی تقلب موفق بشم!همون  چند دقیقه ی اول  میده اصل به طرفی که من

ها هم نتونست جلوشو بگیره...حتی سوالی  بچه نالهای امتحان  رو پخش کرد.عجز ونامردی نکرد و برگه ه
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مراه کننده ی بچه خرخون  کلس هممانعش نشد.امروز خدا قصد کرده اساسا حال منو بگیره.من و مزخرف و گ

سورن  عین احمق ها داشتیم به برگه نگاه می کردیم.حتی بداهه گویی هم به ذهن مون نمی رسید.منتظر بودیم 

میشد ازش راه به تا در یک فرصت مناسب عملیات تقلب رو شروع کنیم.سورن  که مثهخودم تعطیل بود و ن

شو از زیر دست کشید و برگه کناریکی تقلببگیرم که سورن  برگه ی جایی برد.داشتم به این فکر می کردم از 

ی خودشو به جاشگذاشت...عجب خریه.النه که استاده بفهمه.به من یه اشاره کرد که از روش بنویسم.منم 

برگه ی یه دختره رو از زیردستش کشیده  سریعشروع کردم به نوشتن.نزدیک بود چشمم چپ بشه! سورن 

بود...یا یه همچین چیزی.حسابی هم عصبی شدهبود.دیدیم اگه یه دقیقه ی  "سیما"بود.فکر می کنم اسمش 

دیگه برگه شو ندیم تیکه پاره مون  می کنه.سورن  برگه شو بهشداد.فکر کنم توی همین لحظه این یارو نوربها 

اشت چپ چپنگامون  می کرد.اون  لحظه هر چی فکر کردم راه دیگه ای برای فهمید داریم چی کار می کنیم.د

تقلب به ذهنم نرسید برایهمین شروع کردم به دری وری نوشتن.سورن  هم بزنم به تخته فاقد هر گونه دانش و 

ش درکدر این درس بود و واو به واو نوشته های منو کپی می کرد.نوربها برگه هامونو جمع کرد و کنار میز

 وایساده بود داشت مرتب شون  می کرد.

 خب بچه...می تونید برید.کلس تعطیله.-

 و از جا شون  بلند شدن  که دوباره گفت : "خسته نباشید"همه گفتن 

 فــقــط ...! یوسفی و ماکان بمونن!-

 یه سکوت توی کلس حاکم شد.حس کردم فشار خونم اومد پایین.یواشکی به سورن  گفتم : 

 یلی تابلو تقلب می کردی.حتما فهمیده.بیشعور خ-

 ببره؟ سرمونو خواد می چی؟ که خب–

 نه بدبخت،فقط مفتی مفتی آبرومون  رفت.-

ی رور ممن و سورن  مثل ذلیل مرده ها وایساده بودیم تااستاد بیاد.من داشتم توی ذهنم جملت ندامت رو م

 روع کنه به حرف زدن  سورن  گفت : کردم که بهمون  اشاره کرد کهبریم جلو.قبل از اینکه اون  ش
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 استاد باور کنید درگیر یه سریمشکلت بودیم وگرنه درس خیلی برامون  اهمیت داره...-

 نوربها بدون  توجه به سورن  حرفاشو قطع کرد و برگه های بچه ها رو سمت مون  گرفت وگفت : 

صحیح ترسم،برگه هایخودتون  هم خودم اینارو ببرید و تصحیح کنید،من خیلی درگیرم و می ترسم بهشون  ن-

ش ماجمعامی کنم.یه لحظه به سورن  نگاه کردم دیدم یه لبخند محوی داره میزنه،نزدیک بود بزنم زیر خنده 

 کردم.

 از کلس اومدیم بیرون  و داخل سالن دانشگاه شدیم.

 خوب شد زود حرفشو زد وگرنه من شروع می کردم به التماس!-

 .رفتم هم ش مقدماتی مراحل ات من که دقیقا،دیدی–

 اده.احتمال وقتی برگه های خودمون  رو تصحیح کنه می فهمه چه خبطی کرده که مال بقیه روهم به ما د-

 .م برگه تو شاشیدم اساسا که من...رها–

 همینطور که با هم مشغول صحبت بودیم سیما با یکی از دوستاش اومد کنارمون  و گفت: 

 شوخی دارم؟ آقای یوسفی من با شما-

 کردم؟ شوخی شما با من–

 سیما با حالت طلبکارانه گفت : 

 ببخشید که شما برگه ی منو از زیر دستم کشیدید!-

 وخی محسوب نمیشه!ش که تقلب شرمنده،اما واقعا... نآها–

 .بود زشت خیلی  کارتون! چی هر حال–

 گفتم که شرمنده،حال دیگه خدافظ.-

 ون  داد و با دوستش رفتن.سیما سری به نشونه ی افسوس تک
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 ...بود نوشته چیز ش برگه توی هم خیلی که نه! خوردم گه بگم داشت توقع–

 برگه قحط بود مال اینو کشیدی؟-

 کرد؟ می بهتنگاه چقد دوستش  اون کردی دقت راستی...کردم نمی دریغ که بود ای دیگه کس اگه–

 نه،داشتم به فرمایشات تو توجه می کردم.-

 .باشه اومده خوشش ازت کنم فک ولی! گیجی چقد تو که وای–

 عجب خریه.-

 چیه؟ اسمش دونی می-

 نه،گفتم که نگاه نکردم.توقع داری ذول بزنم توی تخم چشم ناموس مردم؟-

 .حلله نگاه یه.میگیری سخت چقد–

 عذر بدتر از گناه.-

 خوام اسمشو بدونم.چرا اینجوری می کنی؟ نمی بگو.بابا خیال بی–

 و خودت گیر دادی!چجوری؟ ت-

 .خیال بی...وفپ-

  آرومی گفت : سمت پارکینگ دانشگاه حرکت کردیم.هنوز به ماشین نرسیده بودیم که سورن  بهبا سورن 

 اونجا رو...اونجارو...-

 کجا؟-

 کنار اتاق نگهبانی رو ببین.-سورن

 خب که چی؟-
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 .داره پرشیا کرد می نگات که دخترا  اون-

 چه کار کنم حال؟-

 .خره زنه می تو خونه در بار یه فقط شانس.کن ذوق-

 تو فکر می کنی چون  طرف یه نگاه کوچولو به من انداخته ینی عاشقم شده؟ واقعا مسخرهست...-

ضی هم !گفتم اگه ازت خوشش اومده برو باهاشرفیق شو، یه فیکن عقدش برو نگفتم که منم تازه...ابله نه–

 ببر.راستی نمی خوای اسمشو بدونی؟

 ه،دستت درد نکنه.ن-

 یده پرایشتر به لگن شباهت داره.یبا سورن  سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم.البته ماشین که چه عرضکنم.ب

 کنم خیلی خوب بود. مشکی که خرج زندگی منو میده.اگه میشد عوضش

 مسافری چیزی دیدی بگو سوار کنم یه چیزی کاسب شیم.-

 .کن سوار رو دخترا  اون دار نگه...دار نگه نا–

گه دخترا سوار ماشین شخصی نمیشن،بی خودی دلتو صابون  نزن .هر وقت یه مرد سیبیلکلفت دیدی بگو ن-

 دارم.

 گشنگی می میریها... از کنی کاسبی بخوای اینجوری گیری،اگه می سخت خیلی تو-

 نه نترس..-

داره.بیشترحرفاش شوخیه.از سورن  صمیمی ترین دوستمه.همش حرفای پرت و پل میزنه اما واقعا منظوری ن

اگه باباش بمیره نظر خانوادگی هم مثل خودم با پدر و مادرش مشکل داره اما فرقش با مناینه که بچه مایه داره،

چهره ی نسبتا خوبی داره.رنگ موهاش هم  محروم نشده باشه! ن فرض که از ارثالبته با ای.کلی ارث می بره

یلی اهمیت برای موهاش استفاده می کنه.کل به مد و این چیزا خمشکیه اما همیشه از رنگهای دیگه هم 

سورن  از وسط های راه پیاده شد و ازم خدافظی کرد.منم که  مدی اولین نفر باشه.میده.دوستداره توی هر 
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حوصله ی کار کردن  نداشتمبرگشتم خونه.خونه ی من یه جایی اطراف شهر قرار داره.محله ی خلوتی 

 ی داره.توی کوچه ی ما خونه های کمی هست چون  بیشترش باغه و توی هر کدوم یه ویلداریم.رفت و آمدکم

ساختن که اکثر صاحب هاشون  اینجا زندگی نمی کنن.پیزوری ترین خونه هم مالمنه...متاسفانه...فکر می کنم 

امیدم اینه که وصله ی ناجور این کوچه باشه.البته همین خونه هم با هزارقرض و وام و بدبختی خریدم.تنها 

حداقل به نام خودمه.از نظر ساختار هم خیلیعجیبه.سه تا اتاق کنارهم داره که با درهای داخلی به هم راه دارن 

.هر کدوم از بیرون  هم دردارن  و اونجوری هم میشه داخل شون  شد.یکی از اتاق ها که بزرگتر هست رو به 

م اتاق خوابه.بیرون  خونه،کنار اتاق خواب یهراهروی تاریک عنوان اتاق نشیمن استفاده می کنم و یکی شون  ه

قسمتش باشه.کنار حموم که  هست که ته ن  اون  حمومه! کل فکر می کنم حموم خونه م ترسناک ترین

رو یه مهندس نساخته وگرنه انقدر دراز  آشپرخونه ست و ته ن  حیاط هم سرویس بهداشتی.مطمئنم این خونه

ی اتاق ها به اضافه یآشپزخونه در یک راستا قرار دارن !وارد خونه که شدم خودمو طراحی ش نمی کرد.همه 

وسط اتاق ولو نکردم.متنفرم از اینکه با لباسای بیرون  بشینم تویخونه.به نظرم کثیفن.اصل چه معنی میده این 

دو سه سالی هست که کار!داشتم به شب فکر می کردم.یه جوراییناراحت بودم از اینکه دوباره وارد فامیل بشم.

تقریبا با تمام فامیلقهرم،به جز مسعود.برای اینکه از این حالت مرده ی متحرک خارج بشم رفتم یه دوش 

عرض کنم...این دوش حموم هم مغز آدمو متلشی می کنه.همش یادم میره براش سر  بگیرم.البته دوش که چه

بود برای همین مثل همیشه جلوی تلویزیون خوابم دوشبگیرم!از حموم که بیرون  اومدم مغزم کامل هنگ کرده 

برد. بیدار که شدم ساعت حوالی پنج و نیم بعد از ظهر بود.حس کردم دارم از گشنگیهلک میشم.رفتم یه چیزی 

واسه خوردن  گیر اوردم.فکرم مشغول این بود که برای امشب چیبپوشم! شاید زیاد هم فرقی نمی کنه.مگه اونا 

ببینم از چی خوششون  میاد!آره اگه یادم بیاد از چی خوششون  میاد برعکسش عمل می  کین؟ باید فکر کنم

کنم.تا اونجایی که یادمه نسترن  ازپیراهن های مشکی بدش میاد.بابام هم همینطور...به گفته ی خودشون  یاد 

م افتاد که تلفن قطعه عزا و این چیزامیفتن.باید روی همین تمرکز کنم.قبلش حتما باید با مسعود حرف بزنم.یاد

ها داشتم...احتمال باید توی کمد دیواری  1100موبایل باباغوری از این هزار و صد  و موبایلم هم خرابه.قدیما یه

 توش انداختم و به مسعود زنگ زدمباشه.آره...بلخره تونستم پیداش کنم.سیم کارتم رو 

 الو مسعود...خوبی؟هنوز مهمونات نیومدن ؟-
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 . میان دیگه دقیقه چند تا هم اومده،بقیه علیرضا طفق... قربونت–

 اه ...خوب شد زنگ زدم،پس من آخر همه میام.-

 کنی؟  شون زده ذوق خوای می–

 م؟لم بدسیه همچین چیزایی،فقط یه سوالی واسم پیش اومده مثه خوره افتاده به جونم.من وقتی از دراومدم -

 !بده خدافظ...پس نه–

 اگه سلم بدم کسی جواب میده به نظرت؟مسخره منظورم اینه که -

 .باش نداشته کار اینا با.نمیده جواب نداشت دوست خری بده،هر سلم تو-

 مرسی.پس امشب می بینمت.-

 باشه...فعل.–

اولین خبر بد اینکه علیرضا هم اومده.پسر تخس فامیل...خیلی هم خودشو آدم حساب میکنه.به همه از بال نگاه 

پارس می کنه و پاچه می گیره،تازه بدترین  اون  دستور میده...غیرتی بازی درمیاره...فقطمی کنه.همش به این و 

قسمت ماجرا اینه که همه هم دوستش دارن !خوشم میاد که مسعود همش میزنه تو پوزش.آخ که چقد حال 

نزدیکای  میده.البته مسعود حال همه رومیگیره ...من عاشق این اخلقشم.حدود یه ساعت آهنگ گوش دادم تا

شب.با توجه به اینکه هوا تقریبا زودتاریک میشه فکر کنم تا حال همه اومده باشن.منم کم کم آماده  7ساعت 

شدم.یه تی شرت مشکی پوشیدم و شلوار لی خاکستری.موهام هم طبق معمولزدم بال.کنار موهام کوتاهه و زیاد 

لبته از حالتی که بخواد سیخ بشه بلندتره.اونجوری نیازی به دست کاری نداره.وسط و جلوی موهام همبلنده ...ا

ذره ادکلن با بوی سرد هم زدم.اونقدر نزدم که بوش پدر بقیه رو در بیاره.در  هم دوست دارم اما بهم نمیاد.یه

حدمتعادل.کاپشنم رو تنم کردم و راه افتادم.از ماشین های پارک شده جلوی خونه ی مسعود فهمیدم تقریبا 

اومدن .منمهمینو می خواستم چون  حوصله نداشتم قبل همه برم اونجا و هر کی از در اومد باهاش همه ی مهمونا 

چاقسلمتی کنم!اینجوری یه سلم کلی میدم به قول مسعود هر خری خواست می تونه جوابنده.زنگ آیفون  رو 

 زدم.
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 کیه؟-

 .کن،بهرادم باز-

 بیا بال که به موقع اومدی.-

و در رو .از رد شدم.وقتی داشتم از پله ها بال می رفتم حسابی بهم استرس واردشده بوددرو واسم باز کرد و وار

م یه ک شدن  با بعضی ها می ترسیدم.انگار داشتن توی دلم جا یخی می شستن!قلبم تند تند میزد برای همین

.چشم خودت.. ونا هم مثهاحمق...مگه می خوان  سرتو ببرن .ا مکث کردم.آخه چه مرگته انقدر استرس گرفتی

م تا کفش ر نزدرن ...فکر نمی کنم اینارتباط متقابل از بین رفته باشه.به در آپارتمان  که رسیدم دب دیدنتو ن

 شنیدم عمه مژگان  داره به مسعود میگه :  هامو دربیارم که

 مگه بهراد هم دعوت کردی؟ -

 مسعود هم جواب داد: 

 خونه ی خودمه،به نظرت اشکال داره؟-

که  اد این مسعود بزرگ و کوچیک نمی شناسه.از دم حال همه رو می گیره.از یه طرفهم کیف کردمخوشم می

دم زه در عمه به خاطر اومدن  من ناراحت شد.دوست دارم حال یه عده روبگیرم...به هر شکل ممکن!تا یه تق ب

 مسعود درو باز کرد.

 ســـــلم.-

 .ســـــــلم! به-

احساس راحتی کنم.کل من و مسعود جلوی فک و فامیل خیلی  ر کنه که من.مسعود سعی می کرد جوری رفتا

مؤدبانه با همدیگه رفتارکنیم،چون  مسعود دوست نداره بقیه از این رفتارش آتو بگیرن  و انتظار داشته باشن که 

ون  بدبا همهاونجوری برخورد کنه.زیاد با فامیل صمیمی نمیشه و برای این کارش دلیل خاص خودشرو داره.

توجه به اینکه کسی حواسش به من هست یا نه یه سلم دادم.توجه نکردم کی جواب دادو کی نداد.در واقع برام 
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مهم هم نبود.مسعود سمت علیرضا اشاره کرد که اونجا بشینم.منمرفتم و کنارش نشستم و با همدیگه دست 

 دادیم.

 سلم علیرضا،چطوری؟-

 ممنون ،تو خوبی؟نمی دونستم امشب میای؟-

 منم تا دیشب نمی دونستم،مسعود باهام تماس گرفت و ازم خواست بیام...ببخشید عمومسعود.-

پرت  واسملحظه ح اصول مسعود اجازه نمیده بقیه ی خواهر زاده ها و برادرزاده ها با اسم کوچیک صداشکنن،یه

 شد از دهنم پرید

 د.واقعا؟ من فکر کردم اتفاقی اومدی اینجا،پس عمو مسعود گفته بو-

 این موضوع انقدر تعجب آوره؟-

 .کم یه آره–

 خب پس به تعجبت ادامه بده.-

علیرضا یه نگاه عاقل اندر سفیه به من انداخت و یه سیب از روی میز برداشت که کوفتکنه.ای کاش اینجا نمی 

ی که من نشستم.اما چاره ای هم نداشتم.از این سکوت علیرضا استفاده کردم ویه نگاهی به جمع انداختم.مبل

علیرضا روش نشسته بودیم توی قسمت ابتدایی سالنبود...نزدیک در ورودی.همه توی قسمت اصلی 

سالن،اطراف تلویزیون  نشسته بودن .عمهمژگان  با دختر بزرگه ش نسرین کنار هم نشسته بودن  و داشتن پچ 

ن نمی دونم این بشر چرا پچ می کردن .عمومحمد ،بابای علیرضا هم مشغول سرویس کردن  دهن بقیه بود.م

انقدحرف می زنه؟ اونم حرف مفت! از این آدماست که فکر می کنه از همه کاری سردرمیاره.همش با یه سری 

استدلل غلط از سیاست و اقتصاد و ... حرف می زنه.خدا به دادزن  و بچه ش برسه.زن  عمو هم توی آشپزخونه 

داشون  میشد فهمید.عمه مریم هم داشت از خجالت میوه ها بود و فکر کنم داشت به مسعود کمک میکرد.از ص

درمیومد و هی زیر چشمی به من نگاه می کرد و اینحرکتش خیلی تابلو بود اما نمی دونم چرا هی به حرکتش 

ادامه میداد.کل من خیلی زود خندهم می گیره...سعی کردم جلوشو بگیرم که یه وقت به کسی برنخوره.یکی از 
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همبود و دوست ندارم توجهش بهم جلب شه بابامه...مامانم هم در رده ی دوم قرار داره... ظاهراافرادی که اصل

نبود من براشون  چندان  فرقی هم نداره و توجهی هم به من ندارن .جای شکرشباقیه.تحمل سنگینی نگاه اونا رو 

نیست.دوست ندارم باهاش روبه رو اصل ندارم.نسترن  رو نمی بینم.شاید نیومده...شایدم توی اتاقه...زیاد مهم 

بشم.یکی از کسایی که ازش به شدت متنفرم کیوان ،پسر عمه مریمه.وقتی می بینمشفشار خونم میره بال...یا 

برعکس! آخ که چقدر این بشر ادعای خوشتیپی داره؟ چشماش آبیهولی به نظرم خوشگل نیست.همین چشمای 

ای گشاد و تی شرت های تنگ می پوشه...نمی دونم چجوری لنز دار خودم از اون  خوشگل تره.همششلواره

توش نفس می کشه!اصل هم این دو لباس ترکیب جالبی ندارن .تازه آدم فوقش یه روز همچین تیپی میزنه اما 

نههر روز و همیشه و همه جا و در هر مراسم رسمی و غیر رسمی! اگه من این لباسارو میپوشیدم حتما بهم 

خصوصیات کیوان  اینه که بسیار ی از ن النش هم این برچسب رو دارم(.یکدن .)البته همیمیز "روانی"برچسب 

دریده و پاچه پاره ست.سر به سر بزرگ و کوچیکمیذاره.با همه شوخی های پشت وانتی می کنه...روی اعصاب 

خودکشی  همه چهار نعل میره...جالبه کههمین پسر لوس وقتی یه سرما خوردگی کوچولو میگیره همه واسش

نبود.یه نکته  می کنن امااون  زمان  که من خونه ی بابام زندگی می کردم تا وقتی رو به قبله نبودم از دکتر خبری

با کیوان  وجود داره که منو دلگرم می کنه،اینکه مثل سگاز مسعود می ترسه! اصل جرأت نداره  ربارهاین وسط د

خی نداره و مخصوصا در مورد خواهرزاده ها و برادرزاده با مسعود شوخی کنه چون  اساسا مسعود با کسیشو

هاش اگه ببینه حرف زیادیمی زنن،می زنه تو دهن شون ...از هیچکس هم حساب نمی بره.بعد چند دقیقه زن  

عمو از آشپزخونه اومد بیرون  و با همدیگه احوال پرسی کردیم.چند لحظهگذشت و مسعود اومد جلوی در 

 کرد که برم اونجا.منم که از خداخواستم بود.سریع رفتم پیشش. آشپزخونه و بهم اشاره

 خوب شد صدام کردی وگرنه از خجالت آب میشدم.-

 کشیدی؟ می خجالت چرا نبودی،حال خجالتی که تو-

 بس که تحویلم گرفتن این فک و فامیلت.-

 .ماست ی خانواده ذات تو نوازی  مهمون آخه–
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د یرضای لندهور...انقد کنار گوشم سیب گاز زد وخرت و خورت کرکامل واضحه.منو نشوندی پیش این عل-

 اعصابمو بهم ریخت.

 مسعود سرش به غذاها گرم بود...ازش پرسیدم : 

 ؟کیوان  نمیاد-

 .نکنم فکر نه–

 خدا رو شکر...تحمل اون  یه دونه رو اصل ندارم.-

 ال نسترن  واونم بیاره.نبد بره بیاد اینکه قبل گفت و زد زنگ بهش  مژگان! میاد...کردم شوخی–

 آره خب...کیوان  خر خوبیه.به درد همین کارا می خوره.-

 نشدی؟ که ناراحت–

 نه بابا...اتفاقا دوست دارم حال کیوان  رو بگیرن .-

 نشدی؟ ناراحت  نسترن دنبال رفته  کیوان اینکه از اینه منظورم!بچه خنگی چقد تو–

 حت بشم؟!! نه،چرا باید نارانظر  اون ازآهان  -

 ...و کنی می قلمبه رگ  الن کردم فکر–

 سریع حرفشو قطع کردم : 

 نباش. نه بابا...اگه نسترن  نامزدم هم بود ناراحت نمیشدم.تو هم انقد اممل-

 .شو خفه–

 م؟لت و پار کن راست میگم دیگه،من که نمی تونم هر کی رو که با نامزد و خواهر و مادرم حرف میزنه-

 !داره واقعا نگار انداخته راه نامزد نامزد! ام تو حال خب–
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 گفتم مثال بزنم واست ملموس بشه.-

 .بکشیم سیگار یه هم با تراس توی برو-

 باشه.پنجره ی آشپزخونه رو باز کردم و رفتم روی تراس.عجب هوایی بود...فکر کنم تنهاخوش شانسی-

 خوشحالم. زندگی م این باشه که توی شمال زندگی می کنم.از این بابت خیلی

 وداومد و کنارم نشست.منتظر شدم مسعود بیاد.بعد سه چهار دقیقه مسع به قول مودب پور

 رو دوست داری؟  نسترن هنوزم تو.بده جواب صادقانه...دارم ازت سوالی یه–

 .چند ثانیه فکر کردم

 نه.-

 .کرد تعبیر دیگه جور میشه کردنت مکث این از مطمئنی؟–

 بود صادقانه جواب بدم دیگه... داشتم فکر می کردم.قرار-

 کنی؟ نمی فکر بهش دیگه ینی–

ن  چندا گاهی اوقات بهش فکر می کنم اما زیاد افسوس نمی خورم.الن  که به جفت مون  فکر میکنم می بینم-

 وجه اشتراکی نداریم.

 کردی؟ خواستگاری ازش چرا پس–

 آل ترین دختر برای منه.ایده ب اون  زمان  فکر می کردم نسترن خرمیت! شوخی کردم.خ-

سته .من و مسعود هم که عین ابله ها پشت به درورودی نش"سلم"همین که این جمله رو گفتم یه نفر گفت 

 بودیم.مسعود جواب داد : 

 سلم...خانومه نسترن ! اتفاقا به موقع اومدی.-

 ! خان بهراد سلم!بود خیرم ذکنر... شنیدم آره–
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 حرص میخوردم گفتم: بدم میاد.همونطور که داشتم "ن خابهراد "آخ که من چقد از لفظ 

 سلم.-

 بود. رفته یادم تو قیافه که جوری...ندیدمت وقته خیلی–

 می!بودم شده یک بگوعاشق منو! بزرگترم این از من که انگار نه انگار..."تو قیافه"تو رو خدا حرف زدنشو ببین! 

 دادم خرج به داری خویشتن اما...نمیکنم موشفرا وقت هیچ رو تو نحس ی قیافه من ولی بگم خواستم

 اوردید؟ یاد به حال خب-

 .آره-

 خدا رو شکر.-

 دایی نمیای پیش بقیه؟–

 .میام دیگه دقیقه یهچند.باشه غذاها به باید هم حواسم–

 .بقیه پیش برم من پس–

 داشت از آشپزخونه بیرون  می رفت. نسترن

 .گلدی خوش–

 بعد از چند دقیقه مسعود گفت : 

 خیلی تابلوئه. تو برو بیرون  منم چند دقیقه ی دیگه میام،اگه با همدیگه بریم-

قبول کردم و رفتم بیرون .خوشبختانه علیرضا به حدی گوشت تلخه که هیچکس کنارش نبود وچون  جای خالی 

فه ش دیگه ای هم پیدا نکردم دوباره رفتم و کنارش نشستم.مطمئنم که علیرضا هماز من متنفره...از قیا

معلومه.همون  بهتر...اصل دوست ندارم صداشو بشنوم.یه نگاه به جمع انداختم.خوشبختانه کیوان  رو نمی 

بابای من! واقعا  کنار بینم.اما از اون  بدتر نسترن  که احساسصمیمت شدیدی بهش دست داده و رفته نشسته
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کوچیکه اما واقعا بچه نیست که بخواد  بهش رو دادن  و لوسش کردن ...درسته هیکلش احمقانه ست...از بس که

 حرکات بکنه.چقدم احساس ملوس بودن  می کنه. از این

 .نکن لوسش انقد داداش–

 .دلمه عزیز–

 واقعا که خرس گنده خجالت هم نمی کشه!بلخره مسعود اومد.

 ...بپر یال.بشین اونور برو پاشو علیرضا–

 پا شد و رفت اونطرف.علیرضا که حتی جرأت نداره به مسعود چشم غره بره 

 دیگه داشتم ناامید میشدم.خوب شد اومدی...ببین خواهر زاده ت چه سیرکی راه انداخته.-

 مسعود خندید: 

 .این شغل شه.تو تازه دیدی؟آره بابا-

 توی این چند وقت که نبودم عجب اخلق گندی پیدا کرده.-

 شو دیدی.کجا حال .وا–

 گفت :  با کنایهه کردن  به بقیه بودیم که نسترن شغول نگامن و مسعود چند ثانیه سکوت کردیم و م

 دایی مسعود که اصل ما رو تحویل نمی گیره...از قدیم گفتن نو که اومد به بازار...-

 .اینجوریه اخلقش کل ت دایی  جون  نسترن–

 نسترن  با یه حالت لوسی گفت:

 کنم؟!خودم رو براش لوس خب پس من چی کار کنم؟ دوست دارم -

 :به مسعود گفتم ارومعد هم پا شد اومد سمت مسعود.ب
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 تو رو همعین بابا داستان  کنه. مسعود! فکر کنم می خواد-

 مسعود سعی می کرد نخنده و به نسترن  گفت : 

 یه گل بکارهمین.و این صحبتا رو فراموشکن.بیا لپمو  دست باشه...فقط -

 .باشه–

 ود نشست.اومد و کنار روی مبل کناری ،پیش مسع نسترن

 ؟ نیومده دلقک–

 کیه؟ دلقک–

 داریم؟ دلقک تا چند مگه!  یوان–

 ..چجوری دلت میاد در مورد کیوان  اینجوری حرف بزنی؟یاد-

 نمی من.لبا میاد  الن...حیاط توی –؟! حال کجاست؟نسترن  اینه از زدم؟غیر حرف چجوری مگه تازه.راحتی به–

 کنی؟ می لج  کیوان با چرا شما دونم

 .کاملتعطیله عقلی نظر از.کرده گنده هیکل فقط.ست لوده و گستاخ و ادب بی بسیار  چون–

سعود ممسعود که داشت اینا رو می گفت حسابی خنده م گرفته بود.همه سکوت کرده بودن  و داشتنبه حرفای 

 رد.گوش می کردن .عمه مریم هم اخم کرده بود.مطمئنم اگه زورش می رسیدمی زد مسعود رو حکتلت می ک

 ی ادببتفاقا کیوان  خیلی پسر باهوشیه.توی دانشگاه هم همیشه شاگرد اول میشه.فقط یه کمشیطونه.اما ا-

 نیست!

 اسفانه پدر واخلقی ش به خاطر بی ادبی شه.هم بیادبه،هم لوده...مت مشکلت تمام اصل.ادبه بی هم خیلی اتفاقا–

 مادرش در زمینه ی تربیت ش اصل تلش نکردن .

 .احساسیه با ی بچه اما باشه میگی شما که اینجور کیوان اید،ش داداش–
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 کجاست؟ نمیاد؟ استاحس با پسر این بابای حال.بگذریم! گیره نمی رو ادب جای که حساسا-

 .بکشه طول کارش شاید اما...میاد گفته–

ه عم شوهمیاد که ریخت نحس شوببینم. شوهر نعمه مریم معمول زیاد کار می کنه و خوشبختانه کمتر پیش

 مژگان  هم که فوت کرده.

 .خوشتیپه و خوشگل عوض کنار،در به  کیوان اخلق! دایی–

 مسعود زد زیر خنده : 

 آره ...آره...همونه که تو میگی.-

 چیه؟ تو نظر بهراد–

 .ندارم نظری... بگم چی...خب-

 نیست؟ خوشتیپ  کیوان نظرت به–

 راستشو بخواید نه.-

 با طعنه گفت : نسترن 

 یپرسم چرا میگی خوشتیپ نیست؟ شهمی-

 نظر شخصیه.البته دلیل هم دارم.-

 ان  خیلی باربیه!کیو که من نظر به–

ل .تا حاست تا باربی! از این مجسمه شکم گنده دکوری ها که میذارن روی میز "بودا"بیشتر شبیه مجسمه ی -

 دیدید؟؟!

ا خودمو کنترل کردم.نسترن هم حسابی مسعود همش می خندید...با خنده ی اون  منم خنده م می گرفت ام

 حرصش گرفته بود.
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 خیلی هم لغره.  کیوان میشه؟ حسودیت–

 اگه ملک چاق بودن  فقط و فقط اینه که آدم شکم داشته باشه...کیوان  یه شکم گنده داره.-

 .کنن بدمی فکر مردم...ها نداره خوبیت زنی؟ می سینه به رو  کیوان سنگ انقد چرا تو حال–

 .داداشمه عین  کیوان دایی؟ چی نیی وا–

 ون  داداشااین حرفا همه کشکه! فلنی مثه داداشمه و بمانی مثهخواهرمه...به هر حال که   جون  نسترن ببین–

 تو نیست و شما می تونید با هم ازدواج کنید!

ی لعملاه عکس مسعود که این جمله رو گفت نسترن  یه نگاهی به من انداخت تا ببینه عکس العمل من چیه.منک

عجبی نداشتم اما فکر کنم خودش حسابی کیف کرد.بلخره کیوان  هم اومد.تیپ همیشگی رو زده بود و هیچ ت

به یه ه من.ب نداره.اصل خلقیت به خرجنمیده.اومد جلو و با مسعود دست داد.نه من به اون  محل دادم و نه اون 

 گفت : سلمخشک و خالی اکتفا کردیم.مسعود از جاش بلند شد و 

 اینم که اومد،برم شامو بکشم.-

ودن  حرف زدن  ب عمه مژگان  و عمه مریم هم رفتن توی آشپزخونه تا به مسعود کمک کنن.همه با هم مشغول

ا رم.خدو منم یه سیگار روشن کردم.الکی الکی اعصابم به هم ریخته بود.فقطدوست داشتم شام رو بخورم و ب

ه دم هممی خواست چیکار که گفت منم بیام؟! وقتی داشتم سیگار می کشی لعنت کنه این مسعود رو...حال منو

 ن  همچپ چپ نگاه می کردن .چون اصول توی خانواده ی ما این چیزا جرمه و اگه دست اینا بود واسش زندا

 اون  توجه.در نظر میگرفتن.همه نگاه می کردن  غیر از بابام...احتمال می خواست ثابت کنه که واسش مهمنیست

موقع شام من بین مسعود و عمو محمد نشسته بودم.خوشبختانه جوری نبود که هم برای من مهم نیست.

ن توقع مکرد کیوان  می احساسناراحتی کنم.نسترن  هم کنار علیرضا نشسته بود.البته با اون  همه تعریفی که از

به  اره هینکه حرص بقیه رو در بیاون  بشینه.فکر کنم خیلی خودشو کنترل کرده.مسعود هم واسهای کنارداشتم 

ز هر ا من تعارف می کرد.اعصاب همه رو به هم ریختهبود.من هم که زیاد اهل تعارف تیکه پار کردن  نیستم

 گاهی سری تکون  می دادم.
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 اما! رهالغ میگن همه اونوقت.دبهست عین شکمش  کیوان مثل.میشه اجحاف ها خیلی حق در ما ی خانواده تو–

 .غرال نمیگه رادبه به هیچکس

 لپ آب خورد و به مسعود گفت : یه ق کیوان

 چیه؟ حسودیت میشه؟-

 .زنم حرفمی تبعیض از دارم آخه؟ بشه حسودیم تو چیه به من... میمون ببند فنکـتو! شو خفه–

اد جواب هم مید کیوان  می خواست جواب بده اما عمه مریم بهش اشاره کرد که چیزی نگه.در هر حال اگه

منم حالشو حسابی می گرفت.هیچکس موقع غذا حرفی نمیزد.همه داشتنبه تلویزیون  نگاه می کردن .مسعود 

شده  اصل نمی تونستم غذا بخورم چون  مامان  یه بند داشت به مننگاه می کرد.دهنمو سرویس کرد...معذب

ام ش.بعد می خواد باشهبودم واسه همین چیزی از گلوم پایین نمیرفت.بدم میاد یکی بهم زول بزنه،حال هر که 

 رفتم توی اتاق و به مسعود اشاره کردم بیاد.

 من برم دیگه.-

 .پیشت میام  الن من بشین اینجا دقیقه دو کجا؟–

 نه دیگه ... پجو هم زیاد خوب نیست.راحت نیستم.-

 بعد باش اعتس نیم.میام دیگه دقیقه چند یه منم.راحت نمیاد،خیالت کسی باشی اینجا که تو...باش اتاق توی تو–

 .برو

ارم ردم دراضی شدم اما دوست داشتم زودتر برم.پنجره ی اتاق رو تا آخر باز کردم.هوا سرد بود ولیحس می ک

 از گرما می پزم! به دیوار تکیه دادم و منتظر شدم.بعد چند دقیقه مسعوداومد.

 عین لشی هاست؟رفتارشون معتادن  دقت کردی توی این رمان  ها اونایی که -

 .دیدم زیاد رو شوواقعی فیلمی ی نمونه اما.خونم نمی رمان من–

 سکوت کرده بودیم که صدای تق تق در رو شنیدیم. هر دو مون
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 تو؟ بیام–

 داری؟ کار چی–

 .شما پیش بیام خوام می–

 : مسعودبه من گفت

 اگه اومد داخل آدم حسابش نکن.عددی نیست.-

 اما...-

 ...وت بیا  کیوان.نیست عددی...که گفتم-

 اومد و رفت رو به روی ما،کنار پنجره نشست.دستشو جلوی دماغش تکون  داد وگفت :  کیوان

 پووف...چه بوی میاد.-

  میگی؟ غیب بسته چشم–

 چیه؟ این–

 !شربته–

 کنی؟ می مسخره–

 خوری؟ می.میگم جدی.نکردم مسخره اما بود مسخره سوالت–

 ن  که هستم!ی خونم اما مسلمونم نماز من درسته...که واقعا–

سم اخب که چی؟ تازه هر کس مسئول اعمال خودشه.ما می خوریم...تو چرا ناراحتی؟راستی بچه مسلمون ! -

 اون  دوست دخترت چی بود؟

خوریم اما دختر بازی چیزی کیوان  مثه لبو تا بناگوش قرمز شد.خوشم اومد...خیلی ادعای مسلمونی می کرد.ما 

ری نداریم.نیم ساعتی گذشت...دیگه حوصله نداشتم بمونم.با مسعود خدافظی نمی کنیم! با ناموس مردم هم کا
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بیرون .به خونه رسیدم و از ماشین پیاده شدم تا ماشین رو توی حیاط پارک کنم.متوجه  کردم و از خونه زدم

بلندی هوا تاریک بود دقیقا نتونستم چهره شو ببینم.قد ر تیر برق جلوی خونه ایستاده.چونشدم کهیه نفر کنا

داشت...هیکلش هم درشت بود.فکر کردم شاید منتظر کسی باشه...توی کوچه همهیچکس نبود.ازش چیزی 

نپرسیدم....اصل به من چه؟! خیلی هم مشکوک می زنه.ماشین روزدم توی حیاط و درو بستم.در اتاق رو باز 

سعود اینجا این ریختی نبود! کردم و رفتم داخل.از دیدن  این صحنه شوکه شدم.قبل از اینکه برم خونه ی م

همهجا به هم ریخته بود.انگار توی خونه طوفان  اومده بود.در کمد دیواری ها باز بود و همه یوسیله های داخلش 

بیرون  ریخته شده بود.نکنه مستم! نه...این لعنتی خیلی واقعیه.رفتم تویپذیرایی و دیدم اونجا هم همین وضعیت 

دن ...یه نفر از قصداینجارو به هم ریخته.حتما دزد اومده.ولی به کادون  زده چون  رو داره.مبل ها چپه شده بو

چیزی برای دزدی وجودنداره.شاید هم سورن  خواسته باهام شوخی کنه چون  می دونه من در اتاق ها رو قفل 

رو برداشتم و به  بایل قشنگهاما نه...سورن  مگه بیماره؟! بعدم این شوخی خیلی پشت وانتیه.سریع مو نمی کنم!

 زنگ زدم.وضعیت خونه رو واسش توصیفکردم.از صدام فهمیده بود نگرانم... سورن

 زدی؟ زنگ پلیس به–

 نه...اگه دزد هم بوده ظاهرا چیزی نبرده.-

 .باشه برده چیزی شاید...بگرد دونی؟ می کجا زا–

 مطمئنم...آخه چیزی برای دزدی نبود.-

 .اونجا یامم  الن منم  زنزنگ ب پلیس به. شدن ت خونه وارد اجازه  بدون الح هر به. بزن زنگ تو حال... اه–

یه ا شد.موقتا با سورن  خدافظی کردم و با پلیس تماس گرفتم.حدودا یه ربع گذشت که سر و کله یسورن  پید

 نگاهی به خونه انداخت و گفت : 

 ند کرده باشن!اوه ...اوه...ریدن  تو خونه ت.همه جا روگشتی؟ شاید چیزی رو بل-

 آره اتفاقا گشتم...کیف مو بردن .-

 بود؟ توش چی ی،حالوا–
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 تومنی،دو تا نیم سکه و یه سکه بهار آزادی و...  50بیست تومن پول و چند تا تراول -

 چی؟ دیگه...خب–

 ؟یزی نبردن .اصل چی داشتم که ببرنهیچی دیگه ابله...میگم چ-

 م توی حیاط و درو باز کردم.زنگ زدن ...فک کنم پلیساومد.سریع پرید 

 بودید؟ داده سرقت گزارش شما.سلم–

 .داخل بفرمائید بله-

مع ونه جدو تا افسر نیروی انتظامی اومدن  تو.همسایه ها ماشین نیروی انتظامی رو که دم در دیدن جلوی خ

 .فتم داخلشدن .حوصله ی توضیح دادن  به اونارو نداشتم برای همین در حیاط رونصفه باز گذاشتم و ر

 چیزی هم بردن ؟-

 فکر نمی کنم...نه...اما مشخصه که خیلی گشتن؟-

 برگشتید؟ کی و رفتید  بیرون خونه از کی شما–

 برگشتم. 10حوالی ساعت هفت شب رفتم و نیم ساعت پیش،ساعت -

 می دونسته خونه نیستید و سر شب اومده. حتما آشناست...چون–

 به نظرم اینطور نیست.-

 چرا؟–

 رم.می بینید که چیزی هم نبردن .اگه آشنا بود می دونست که من آه در بساط ندا چون-

 ن  از توی اتاق خواب منو صدازد :مامور آگاهی یه کم فکر کرد و سری تکون  داد.یه دفعه سور

 بهراد یه لحظه بیا-
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 ..مامورها هم همراهم اومدن  توی اتاق.

 چی شده؟ چیزی رو بردن ؟-

 .نیوردی این سر رو بل این تخود مطمئنم... نه-

 ازش وشهگضربه زده بود.فقط یه رخت خواب  یه نگاهی انداختم.انگار یه نفر با چاقو به تشک  رخت خوابمبه 

نه م...نکودن .ترسیده بود اینجوری شده بود.تمام پارچه ش تیکه تیکه شده بود.پنبه هاش هم بیرون  ریختهب

 این یه هشدار بود.اما از طرف کی؟

 نداره؟ شخصی خصومت شما با یسک–

 نمی دونم...نه...اگر هم باشه به حدی نیست که بخواد اینجوری انتقام بگیره.-

 دارید؟ مشکل کی با  تون  اطرافیان بین مطمئنید؟–

 .پدرش با–

 لبته در حد جر و بحث...ا-

 پلیس با ریعاس افتاد هاتفاقیاگ اما...شد تموم اینجا ما کار.نشده واقع جرمی پس  نبردن رو چیزی...حال هر به–

 .بگیرید تماس

 .کردید  بهمون بزرگی کمک واقعا....نکنه درد  دستتون–

 بله؟–

 چیزی نگفت،خیلی لطف کردید،به سلمت.-

مامور ها رو تا دم در بدرقه کردم.من این همه همسایه داشتم و بی خبر بودم! ببین چقد آدمجمع شده!یکی از 

گاهی پرس و جو می کرد.اونا هم چیزی نگفتنو سعی کردن  ردشون  کنن،اما مگه همسایه ها داشت از مامور آ

ول کن بودن ؟!با سورن  خونه رو مرتب کردیم.سورن  ازم خدافظی کرد و رفت.ساعت نزدیک یک شببود.به 

 شدت خسته بودم.یادم افتاد که هنوز ظرفای غذای ناهار رو نشستم.بدون  اینکه زحمتشستن ظرفا رو به خودم
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بدم،توی رختخواب دراز کشیدم و خوابیدم.بخاطر پنشستن به موقعظرف ها ناراحت نبودم،اما اون  لحظه انگار 

وجدانم ناراحت شد به ذهنم رسید که نصف شببه آشپزخونه برم و ظرفا رو بشورم.به هر حال به آشپزخونه 

ظرفا رد میشه ... بدون  اینکه اونا  رفتم تا ظرف ها رو بشورم اما به محض شروع متوجه شدم کهدستام از داخل

وقت تلف "تکونی بخورن .جای تعجب بود که اصلوحشت نکردم.تنها فکری که به ذهنم رسید این بود که 

.برگشتم که به سمتپذیرایی برم.همه چیز توی خونه به حالت قبل بود.تنها فرق قضیه این بود که به جای "کردنه

تی از زمین پرواز می کردم.وقتی به رختخواب نزدیک شدمانگار برای یه راهرفتن،داشتم با فاصله ی چند سان

لحظه وقفه ای در هوشیاری م ایجاد شد و بعد... از خواب بیدار شدم و دیدم توی رختخوابم! اون  لحظه متوجه 

شدم که از کالبد خودم خارجشده بودم و ترس برم داشت.بدنم بی حس و قدرت حرکت ازم سلب شده بود.داغ 

دم...قلبم بهشدت می تپید...چند لحظه توی رختخواب موندم تا بی حسی م از بین رفت و ضربان  قلبم بهحالت ش

عادی برگشت.بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم تا واسه خودم چایی درست کنم و از شوک 

ین نشستم و به خارجبشم.ساعت نزدیک چهار صبح بود.این دفعه واقعا ظرفا رو شستم و توی آشپزخونه رویزم

دیوار تکیه دادم.حسابی کلفه بودم و بیشتر از کلفگی ترسیده بودم.یهسیگار روشن کردم.یاد اون  مرد هیکلی 

که سر شب جلوی خونه دیدم افتادم...چرا فراموش کردم درباره ش باپلیس حرف بزنم! شاید این بهم ریختگی 

وده چرا شناختم! با همدیگه خصومتی نداریم...اگرم دزد بخونه کار اون  بوده باشه؟! اما نه...من که اونو نمی

روتیکه پاره کرده؟ از اتفاقی که توی خواب برام افتاده بود ترسیده بودم.می  رخت خوابمچیزی رو نبرده؟! چرا 

ترسیدم دوبارهبخوابم و تکرار بشه.صدای باد بیشتر منو می ترسوند.خدایا ! چرا همه ی اتفاقای بد روامشب 

ن حواله کردی؟عقلم به جایی قد نمیده...نمی تونم دلیل منطقی برای اتفاقای امشب پیدا کنم.کارم به واسه م

جنون نکشه خیلی شانس اوردم.بدون  اینکه متوجه بشم چند تا سیگار کشیدم.کم کم هوا داشت 

و به ساعت  روشنمیشد.ترسم کمتر شد و رفتم بخوام.صدای زنگ خونه رو شنیدم...به زور چشمامو باز کردم

دیواری نگاهکردم.ساعت ده و نیم صبح بود.لمصب چقد وحشیانه زنگ می زنه.به زحمت از جام بلندشدم و رفتم 

 درو باز کردم.

 ه...تویی؟!ا-

 .رسی می نظر به خوبی؟افتضاح.گرمی استقبال چه–
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 در هم ببند.-

 خودمو روی مبل ولو کردم.هنوز خسته بودم.

 کردی؟ تصحیح رو نوربها های خوندی؟برگه درس.باشی بیدهخوا زود باید که دیشب چته؟-

 نه بابا.حوصله ی خودمم ندارم.چه برسه به درس و مشق. -

 کل ماجرای دیشب رو برای سورن  تعریف کردم.از جمله جریان  اون  مرد جلوی خونه.

 بگی؟ پلیس به رفت یادت رو مرده یارو  اون ماجرای.سرت بر خـــــاک-سورن

 ؟ کردن می کار چی گفتم می اگه مثل 

 تیم.گیرش می نداخ بودو اطراف  همون شاید...کردیم می جو و پرس ها همسایه از رفتیم می لحظه  همون–

 اگه هیچ کاره بود چی؟-

 دقیقا؟ بود شکلی چه مرده حال.سلمت به اونم و خیر به رو ما ونوقت–

 نم یهکی بلند بود.هیکلش درشتبود.فکر می صورتشو که ندیدم.چون  یه کله لبه دار روی سرش بود.قدش خیل-

 پالتوی مشکی هم پوشیده بود.

 ؟! آدم به این مشکوکی رو فراموش کرده بودی؟واقعاکه...راستی مهمونی چطور بودای خرکی ظاهر عجب–

 مزخرف.-

 ذوقی؟ بی خیلی گفتم بهت حال تا بهراد.باحال چه-

 .آره-

 که واقعا...رفاح این از و خودتی ذوق بی بگی...کنی اعتراض...بندازی تیکه من به و کنی قاطی باید تو  الن مثل–

 .ذوقی بی

 خب حال گیر نده.اون  برگه های بی صاحاب مونده ی نوربها رو از توی کیفم بردار تاتصحیح شون  کنیم.-
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 فکر خوبیه...می خوام از چند تا از بچه ها انتقام بگیرم.-

 گرفت.حال کردی؟ 16 میترا–

 ه خوشگلم؟میترا کی-

 ...داشت پرشیا...کرد می نگات که دختره  همون–

 همونی که می خواستی منو بهش قالب کنی؟ الن  خیالت راحت شد اسمشو گفتی؟-

 .بودم  اون ی برگه دنبال قصد ازخیلی -

انم ر نفرته.مثل همیندیشب مامرو نخور،چون  معمول به خاط "من"هیچوقت گول نگاه کردن  دیگران  به -

 رده بود روی من.متوجه شدم داره چشم غره هم میره.کزوم

 میای؟.عیده از دانشگاه،قبل جلسه آخرین امروز.میگیری سخت خیلی.باشه هم اینجوریا کنم نمی فکر-

 آره دیگه...میام.پس فکر کردی کشکه؟ تا حال هم کلی غیبت داشتم.-

ین د.با اکنیم.البته زیاد فرقی همنمی کرپارکینگ دانشگاه جا نداشت و مجبور شدیم ماشین رو بیرون  پارک 

 همه ماشین درست و درمون  کسی ماشین منو نمی بره.

 ...پاه! رنگ بد ای ریخته،قهوه بی چقد دختره  اون موی رنگ ببین–

 خفه شو بابا خیط مون  کردی.چقد تو بی تربیتی.اصل به تو چه؟-

 .گفتم نظرمو فقط-

 ؟"به تو چه"بگه  نظرتو آروم تر بگو.دوست داری برگرده-

 موهاشو خیلی بیرون  گذاشته،منم نظرمو گفتم.اگه خیلی ناراحته انقد بیرون نذاره موهاشو. خب-

 باشه بابا...بی خیال.-
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دونه نرفتیم و مثل همیشه آخر کلس نشستیم.سورن  که همش به این و اون  نگاه می کرد و میخندید.هر کی 

تاده ن  اسمی خنده! منم که نگران  برگههای امتحان  مون  بودم.ال فکر می کنه مخش تاب داره انقد با خودش

 می فهمه ما هیچی بارمون  نیست.حسابی آبروریزیمیشه.اما چه میشه کرد!کاریه که شده.

 باز به چی می خندی؟-

 !بپوشه اینو شده روش چجوری.آلوپلنگیه خیلی دختره  اون مانتوی–

 ادی فک کردی؟اینارو ولش کن.به امتحان  کوفتی که د-

 کنه؟ فلکت ترسی چیه؟می.زدم گند که گفتم...دیگه نداره  کردن فکر–

 نخیر.می ترسم خیط مون  کنه.اصل چرا دارم اینارو به تو میگم؟!-

و سه ده جز بلخره نوربها اومد.بیشتر بچه ها نگران  امتحان  شون  بودم.تا اونجایی که من می دونم همکسی ب

 د.همین که استاد نشست چند تا از بچه ها دربارهی امتحان  ازش پرسیدن .نفر امتحانش رو خوب ندا

 اما برسم  تون همه ی بهبرگه نکردم فرصت گرفتم،هنوز که امتحانی مورد در.کنید گوش! عزیز دانشجوهای–

 شونهن به سرشو و انداخت  سورن و من به یهنگاهی) کردم تصحیح رو کلس خوب دانشجوهای از تا دو  امتحان

 أسف تکون  داد( اصل خوب نبود.ت ی

 سورن  آروم گفت : 

 منظورش از خوب، ماییم؟!-

 نظر در رو نمره این احتمال بودن همینجوری هم اونا اگه...ببینم هم رو بقیه های برگه باید صورت هر در–

 .نگیرم

گه ب ه منو سورن ته کسی ببچه ها خوشحال شدن  و از نوربها تشکر کردن .عجب استاد باحالیه.سابقه نداش

 خوب!"

 .لعنت...بودیمها نیومده روز  اون کاش! کردیم چی صرف بیهوده مونو گرانبها وقت ببین...پاه–
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 بهمون  لطف کرده،طلبکاری؟-

یم ه بوداستاد این جلسه رو گذاشته بود برای رفع اشکال بچه ها.من و سورن  هم که کل نکرنکره ها روکشید

زء ا رو جمبودیم هیچی از حرفای بقیه نمی فهمیدیم.نمی دونماین نوربها چجوری پایین.از بس که درس نخونده 

دانشجوهای خوب محسوب کرده بود! البته کل من با ایندرس کیفرشناسی مشکل دارم.از اولش هم دوست 

هندس مر بول نمی کرد.اصرار داشت که دکتهنر بخونم اما بابام ق نداشتم حقوق بخونم...همیشه دوست داشتم

سورن   وکلس تموم شد.من  لج بازی این رشته رو انتخاب کردم.چون  بابام نذاشتهنر بخونم از سر لج و شمب

گاه برای اون  روز کلس دیگه ای نداشتیم.وارد سالن دانشگاهشدیم.عجله ای برای بیرون  رفتن از دانش

 نداشتیم برای همین آروم راه می رفتیم.

 بها عجب خریه.نور ینا–

 ربیتی.خیلی بی ت-

 ناباب رفیق خاطر به.واقعاخوبم...هیچی که من حال!!! "خوب دانشجوهای" گفت تو و من به آخه...میگم جدی–

 ...معلمومه هم ت قیافه از! چی؟ تو اما.افتادم روز این به

 .زیرخنده زد

 خفه شو.خودت چی؟ با اون  موهای مش کرده ت! خجالت نمی کشی؟ مثل پسری خیرسرت.آبروی پسرا رو-

 بردی.

 .کننش می هم دست و سر شون واسه دخترا تازه.کنن می رنگ موهاشونو مشهور پسرای بیشتر  الن.بابا برو-

 مثل؟!-

 !لمبرت آدام همین مثل–

 ون  توی آمریکا ازین کارا می کنه.اینجا ایرانه...ثانیا به نظرم اصل هم خوشگل نیست.ااول -

 میشه؟ حسودیت! خوشگلی تو...پس نه–
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 گل نیستم اما اونم خوشگل نیست...به هیچ وجه!من خوش-

 .سریع بحث رو جمع کردیم."سلم"مشغول صحبت بودیم که یه نفر گفت 

 ... و هاشمی خانوم سلم-

 .افشار-

 خوبه؟  حالتون.افشار...بله بله–

 بقیه رو به شما داده.درسته؟ها گفت که استاد برگه های  بچه از یکی. ممنون–

 .بله–

 گرفتیم؟ چند تا دو ما بپرسم میشه–

 . شدن ملغی ها برگه  اون که گفت ستادا–

 .بدونیم داریم دوست ما–

 .بپرسید خودش از دارید دوست اگه.نوربها آقای به  دادمشون اما شرمنده-

دن شچند  میترا یه چشم غره به سورن  رفت.خیلی تابلو بود که داره اذیت شون  می کنه.مطمئن بودم کهیادشه

 می خواد حرص همه رو دربیاره..این بشر کل 

 شدید. 16خانوم افشار...فکر می کنم شما -

 .ندادید خوب اصل شما اینکه مثه.شدم خوشحال خیلی میگید؟ جدی! ایو–

 می کنم...البته اهمیتی نداره. رفک-

 زدید؟ می حرف شناسی کیفر مورد در داشتید راستی–
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میترا  یما وسجوابشون  رو داد.سورن  داشت در مورددرس با  من می خواستم بگم نه اما سورن  قبل من با یه بله

م ل خوشحرف میزد که وارد حیاط دانشگاه شدیم.حواسم به حرف زدن  اونانبود...در واقع برام مهم نبود.اص

 فت : گنمیاد درباره ی درس و دانشگاه حرف بزنم.همینکه می خونم کلی هنر کردم.توی فکر بودم که سورن  

 رم پیش حقوق تطبیقی رو بر..دا..ش...حالتخوبه؟بهراد ما ت-

 متوجه شدم هر سه تاشون  دارن  با تعجب نگام می کنن؟رو به سورن  گفتم : 

 دراوردم؟ چی شده؟شاخ-

 خون  رو روی صورتت حس نمی کنی؟–

 به صورتم یه دست کشیدم و تازه متوجه شدم...خون  دماغ شدم! چه بد شانسی ای.

 بدم؟  بهتون وایدخ می دارید؟ دستمال–

 .بهداشتی سرویس بریم باید.نمیشه حل چیزا این با. ممنون خیلی–

من دماغ نشده بودم.اما خوب شد.حداقل بحث کزایی سورن  در مورددرس تموم شد. تا به حال هیچوقت خون

ا و رکه می دونم سورن  اهل درس خوندن  نیست.الکی داشت وقت اون  بنده هایخدا رو هم می گرفت.با میت

ول سیما خدافظی کردیم و رفتیم توی دستشویی.همه با تعجب نگاه می کردن .متنفرم ازاینکه یکی بهم ز

ی بزنه.اعصابم به هم ریخت.لمصب چقدر هم خون  اومد.تی شرتم همخونی کرد.خوب شد هنوز هوا تا حدود

 سرده و کاپشن دارم.وگرنه خیلی جلب توجه میکرد چون  تی شرتم خاکستری بود.

 .دربیاد همتوشه ای دیگه چیز اگه که کن تمیز دماغتو توی انگشت با و کن استفاده فرصت از–

 خیلی کثیفی.-

 ره این کارو می کنی...چرا افه میای؟بلخ که تو-

 و بکنم...تو باید جار بزنی؟گیریم که من این کار-

 شدی؟ اینجوری که شد چی.گفتم یادآوری جهت–
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 بود. نمی دونم.شاید به خاطر آفتاب-

 بگی؟ من به خوای نمی و گرفتی  خون  سرطان نکنه.پروفسور بود ابری که هوا–

شدن   لبد به خاطر فصل بهاره.آخه یه سری از گرده های گل هستن کهباعث خون  دماغ بود؟ ابری هوا جدی-

 آدم میشن.

 .نیومده در هم گلی هیچ...نشده بهار که هنوز–

 زی بگیریم.مثه اینکه بدت نمیاد من سرطانی،چی-

 .دکتر برو که اینه منظورم! ام خری چه سلمتی فکر به بگو منو–

 خب منظورتو واضح بگو.باشه اگه دوباره اتفاق افتاد میرم.-

  ایسادنبه روی در سرویسبهداشتی واز دستشویی که بیرون  اومدیم،دیدیم سیما و دوستش اون  طرف سالن،رو 

 .نرفتن ،هنوز خوان می خاطرتو چقد ببین–

 پجو نگیرت.از کجا معلوم به خاطر ما وایسادن ؟!-

 .میشه معلوم–

د تا ه بایدو تایی چند قدم جلو اومدن .واقعا دوست نداشتم این منتظر موندشون  صرفا به خاطر من باشهوگرن

 چند وقت دری وری های سورن  رو تحمل کنم.

 شد؟ چی–

 .دیدید که  خودتون...شد دماغ  خون–

 خوبن؟  الن که اینه دونم،منظورم می–

 ینه.می بینید که...دیگه خون  نمیاد.نگران  شدید؟ا شد چی معنای ،پس آهان–

 ...نه که من–
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 شد؟  نگران  دوستتون–

 بشیم؟  مون همکلسی  نگران اگه داره اشکالی کردید؟ پیله انقد چرا یوسفی آقای–

 .پرسیدم میشید؟همینجوری عصبانی چرا–

 نشیم سورن .بفرمائید...خدافظ. بهتره دیگه مزاحم خانوما-

ن  ل داراگه ول شون  می کردم تا صبح سر چیزای الکی بحث می کردن .من موندم اگه دخترا انقد باپسرا مشک

 و سریع حرفشون  میشه کل چرا با هم حرف می زنن؟

 .بشم ماشین،حکتلت زیر برم جوونی اول خوام کنم،نمی رانندگی من بده رو سوییچ–

 اغ شدم،یادت که نرفته.فقط خون  دم-

 اومده؟ خوشش دخترهازت این...گفتم که بهت! ؟ بودن نگرانت چقد ها بچه دیدی راستی...حال هر به–

 کی؟-

 ؟ پرسید می احوالتو  بودن وایساده ندیدی...دیگه میترا–

 .نگفت چیزی که  اون-

 ؟ سفیدن چش خودت مثه همه کردی فک.نشد روش خودش خوب–

این  وگه چش سفید! حال گیریمم که اینجوری باشه.خودت می دونی که من اهلدوست دختر ببین کی به کی می-

 چیزا نیستم...وقتشم ندارم.

 .کن خواستگاری ازش خب–

 بی خیال...هنوز قضیه ی خواستگاری از نسترن  روی وجدانم سنگینی می کنه.-

یه بارخواستگاری کردی...معلومه دی بهت می دادنش.همش کر می پافشاری کم یه اگه همونم.بابا شو خفه–

 طرف فکر می کنه دوسش نداری که با یه نه شنیدن  کنارکشیدی.
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 خوشتیپ! برگشته میگه حالش از من به هم می خوره.پافشاری کیلو چنده؟-

 .بودی کرده سود حسابی میشد زنت اگه.ها خوشگله هم  نسترن...خودمونیم ما–

 چند ثانیه مکث کرد و گفت :  یه سورن

 غیرتی نشدی من گفتم نسترن  خوشگله؟-

 زدم زیر خنده و گفتم : 

یشتر نه چون  خوشگل نیست.در ضمن نسترن  نه خواهرمه که بخوام غیرتیبشم،نه زنم.هر چی می گذره هم ب-

 ازش متنفر میشم.

 شمای آبی...چ...اندام غرال.اومد خوشم ازش دیدمش بار چند که من.خری که بس–

 این حرفا رو ندارم.در ضمن باید بهت بگم که خیلی هیزی! بسه دیگه...حوصله ی-

 با طعنه گفت : سورن

 آره تو درست میگی.-

 نزدیک خونه ت نگه دار،بقیه شو خودم میرم.-

 .گردنم بیفته ت خو خوام نمی.میرم پیاده رسونمت،من می خونه تا–

 هر جور راحتی.-

گشنگی تلف می شدم اما حوصله ی غذادرست کردن  وسط اتاق،جلوی تلویزیون  دراز کشیده بودم.داشتم از 

نداشتم.خدایا چی میشد الن  یکی بود واسه من یه قرمه سبزی حسابی درستکنه! در حال حاضر این بزرگترین 

آرزومه...سعی کردم به غذا فکر نکنم چون  بدتر داشتگشنه م میشد.فکرم رفت سمت بابام...توی این چند سالی 

دوست نداشتم زیاد بهخونوادم فکر کنم.از اون  زمان  به بعد شاید کمتر از چند تا جمله   که از خونه زدم بیرون

با مامان  و بابام حرفزدم.یادمه بابام همیشه بچه های دیگه ی فامیل رو توی سر من می کوبید.نمی دونم اونا 

ا فقط زبونشون درازه! یادمه بچه چیکار کرده بودن  که بابام انقدر بهشون  ارادت داشت؟ مگه غیر از اینه که اون
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که بودیم کیوان  و علیرضا و نسترن  و نسرین همش از سر و کول هم بالمی رفتن.من علقه ای به در جمع بودن  

نداشتم و همیشه بهم انگ بی حعرضگی می زدن !واقعا مسخره ست...حتما باید مثل میمون  از سر و کول بقیه 

سالم بود.اون  زمان  خونه ی ما و عمه مریم چند خونه با هم فاصلهداشت.یه بال می رفتم!!یادمه هفت یا هشت 

بار که داشتم با کیوان  توی حیاط خونه مون  بازی می کردم،در حین بازی از پله هاهولم داد و روی زمین 

.هم افتادم.دست راستم درد شدیدی داشت.به حدی که نفسم بالنمیومد.دوست نداشتم جلوی کیوان  گریه کنم..

غرورم اجازه نمیداد و هم می ترسیدم تا یهعمر مسخره م کنه.دیگه بازی رو ادامه ندادیم و رفتم خونه ی 

خودمون .به مامانم گفتم کهدستم خیلی درد می کنه.مامان  گفت که منتظر بابا بمونم تا بیاد و باهاش بریم پیش 

شب با اون  درد شدید ساختم تااینکه بابام  10عت دکتر.اون زمان  بابام خیلی دیر از سر کار بر می گشت.تا سا

دست بهرادخیلی درد می کنه،بیا ببرش "اومد.بعد از اینکه خیلی ریلکس شامش رو خورد مامان  بهش گفت:

.اون  لحظه بغض گلومو گرفت.حتی "خودشخوب میشه".بابا سیگارشو روشن کرد و با بی خیالی گفت :"دکتر

ه من چمه!توی اون  مدت با دست چپم،دست راستم رو نگه داشته بودم.اگه به خودش زحمت نداد بیاد ببین

دستم رو از زیرش برمیداشتم شدیدا درد می گرفت.نفسم رو حبس کردم و سعی کردم خیلی آروم آستینم رو 

بال بزنمتا ببینم دستم چه شکلی شده.به آرومی آستینمو بال زدم.استخون  دستم،بالتر از مچ یه کمبرآمدگی 

شت.انگار استخون  دستم از وسط نصف شده بود.دستم شکسته بود اما مطمئن بودمکه بابام اهمیتی نمیده.تا دا

اینکه صبح شد و مامان  منو برد پیش دکتر.دیگه دوست ندارم به این چیزا فکر کنم...اما دوست هم ندارم 

.به بابام که زورم نمی رسه اما فراموش کنم چون  نمی خوامببخشمشون .برای من انتقام از بخشش شیرین تره

 امیدوارم یهروز بتونم حال کیوان  رو بگیرم.با صدای زنگ موبایل به خودم اومدم.سورن  بود...

 سلم بهراد.خوبی؟-

 ممنون ،تو خوبی؟-

 شدی؟ بهتر...آره–

 گفتم که...خوبم.-

 اسه فردا چیه؟و ت برنامه–
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 کار خاصی ندارم.چطو؟-

 ...خرید بریم مدیگهه با نداری کاری اگه گفتم–

 الن  دم عیده...همه جنس های مزخرف رو ریختن واسه فروش.-

 نه؟ یا میای بلخره–

 باشه میام.-

 .بینمت می فردا-

 فعل...-

ای اشته وصبح حوالی ساعت ده و نیم سورن  بهم اس ام اس داد که آماده بشم. تازه از خواب بیدار شدهبودم 

 ستم وتازه از خواب بیدار میشم نمی تونمچیزی بخورم.سریع صورتمو ش صبحونه خوردن  نداشتم.معمول وقتی

ثل مرفتم آماده بشم.یه تی شرت سفید که آستین هایخاکستری داشت پوشیدم و شلوار جین مشکی.موهام هم 

همیشه زدم بال...کاپشن مشکیهرو تنم کردم و منتظر موندم.یه نیم ساعت گذشت اما از سورن  خبری 

 شتخورد می شد.بهش زنگ زدم.نشد.اعصابم دا

 کدوم گوری موندی؟-

 .اومده پیش مشکلی یه.ببخشید...آخ–

 چه مشکلی؟-

 جا.م اونهیچی بابا...مامانم زنگ زد و گفت ننه بزرگم اینا اومدن  خونه مون .آب دستمه بذارمزمین و بر-

 خب یه خبر می دادی که من برم ادامه ی خوابمو ببینم.-

 .میام ماحت فردا.دیگه ببخشید–

 زحمت نکش.فردا تنهایی تشریف ببر خرید.-
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 نداری؟ کاری.زنیم می حرف هم با بعدا...نکن ناز حال–

 ...فعل نه-

 ...فعل–

پاه...بعد نود و بوقی به روز خواستم با خیال راخت بخوابم...اونم سورن  خرابش کرد!دیگه خوابم هم پریده 

تره خودم تنها برم.شاید یهچیزی هم برای عید خریدم.البته چون  بود.با خودم فکر کردم حال که سورن  نمیاد به

کسی به جز مسعود و سورن  خونه ی من نمیاد،نیازینبود آجیل و شیرینی بخرم...اما خوب...خودمم دوست 

داشتم از این چیزا بخرم.برام خوشایندبودن ...ماشین رو با خودم نبردم چون  دم عید توی شهر جای پارک کم 

د.به خیابون  اصلیشهر رفتم.انواع و اقسام مغازه های شهر توی این خیابون  بودن .بعد چند دقیقه که گیر میا

توی خیابون قدم زدم و چیزی برای خرید گیر نیوردم احساس گرسنگی بهم دست داد.تصمیم گرفتم 

تصادفیبه اون  سمت  برایخوردن  صبحونه به یه رستوران  در اون  نزدیکی برم.داشتم راه می رفتم که به طور

خیابون  نگاهی انداختم.عرض خیابون  سیزده چهارده متر بود که جا برای توقفدو ردیف ماشین در دو طرف 

خیابون  و عبور چهار ردیف ماشین داشت.درست مقابل من درپیاده روی اون  سمت خیابون ،مادربزرگم 

ماه قبل از فوتش نتونستم به دیدنش برم.از  ایستاده بود.مادربزرگم پنج سال پیش فوت کرده بودو تا چند

دقیقا همونطور بود که برای خرید می رفت:مانتو و لباس های مشکی  دیدنش شوکه شده بودم.شکل و شمایلش

با یه چرخ خرید.اون حتی نیم نگاهی هم به من ننداخت که خدا رو از این بابت شکر می کنم چون  حتما 

ی اون  موقع از روز خیابون  خیلی پر تردد بود،به نظرم رسید که برای دچارضعف اعصاب می شدم.هر چند تو

یه لحظههیچ ترددی صورت نگرفت.یادم نمیاد ماشینی دیده باشم که از خیابون  عبور کنه.فقطمادربزرگم اونجا 

بود و خیال داشت از خیابون  رد بشه.وقتی به این سمت اومد چیزی نموندهبود قبض روح بشم.احساس کردم 

موهای تنم سیخ شده.خوشبختانه یکراست به سمت مننیومد.اول یه کم در جهت چپ من جلو رفت و بعد با 

حفظ همون  فاصله از خیابون  عبور کردو وارد یه فروشگاه بزرگ شد.بمحض اینکه مادربزرگم از نظرم ناپدید 

و شنیدم.نمی دونم چرا شد،به سرعت دویدمو خودم رو به نزدیک ترین رستوران  رسوندم.صدای زنگ در ر

جدیدا زنگ خورم انقد زیاد شده؟! خونه ی منمخیلی قدیمیه و واسه همین آیفون  نداره...هر کی زنگ می زنه 
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مجبورم تا دم در برم.بلخرهرفتم و درو باز کردم.مسعود بود.بعد از سلم و احوال پرسی اومد داخل.خواستم 

 ا منصرف شدم.فکر کردم شایدخیالتی شده باشم.ماجرای دیدن  مادربزرگ رو واسش تعریف کنم ام

 شده؟ اینجوری ت قیافه چرا! بهراد–

 چحوری؟-

 .خاصی جور یه–

 از توضیحات کاملت. ممنون-

 مسعود با خنده گفت

 .یشد روح عین.شده نکندر رنگپوستت.کردی تغییر انگار اما.دونم نمی خودمم دقیقا آخه.میگم...نه نه–

 نکنه دارم می میرم؟-

 .ممکنه...دونم نمی–

 خفه شو...غرض از مزاحمت؟-

 ...ها کنم می نلنهت زنم می میشم پا! مرض-

 اومدی وقت منو گرفتی که بگی پوستت کدره؟-

 مسعود خندید و گفت : 

ونم تنمی  نه بابا...مرده شور پوستتو ببره.اومدم بگم یه کاری واسم پیش اومدهکه این دو روز آخر سال رو-

 کنی. ونه هم افتضاحه.خواستم ازتبخوام امروز یا فردا بری خونه ی منو یه ذره مرتبخونه باشم.وضعیت خ

 عزیزم! یه لقمه نون  کمتر بخور...یه نوکر بگیر.-

 .کلید اینم بیا.دیگه نکن اذیت بهراد–
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کلید ها رو بهم داد و خدافظی کرد.خیلی عجله داشت.چون  مسعود مهندسی عمران  خونده هراز گاهی از طرف 

رکت شون  برای کارای عمرانی باید بره مأموریت.در این مواقع زحمتزندگی ش رو می ندازه گردن  من!بعد ش

از ناهار آماده شدم که برم خونه ی مسعود.توی آینه یه نگاهی به خودم انداختم.تغییرزیادی نکردم...فقط به 

قی می کنه؟ من که یه موقعی می قول مسعود پوستم یه جوری شده.نکنه سرطانی چیزی گرفتم...البتهچه فر

خواستم خودکشی کنم حال مفتی مفتی دارم میمیرم.از این فکر خنده م گرفت.بلخره راهی خونه ی مسعود 

شدم.خب...وضعیت خونه ش آنچنان  هم بد نیست.فقط یه ذره به هم ریخته س...چون  واسه مسعودزیاد 

ز باشه.اول از اتاق خواب هاشروع کردم.داخل کمد ها مهمون  میاد براش مهمه که القل توی عید خونه ش تمی

رو یه کم مرتب کردم.توی اتاق خواب مسعود،روی میز کلی قابعکس بود.هر کی ندونه فک می کنه مسعود 

بودیم و  همدیگه کنار  س ها مال من و مسعود بود.چقدر آدم احساساتی ایه! ظاهرا که اینجورینیست.یکی از عک

از بود.از دیدن  این عکس کلی خندیدم.فکر نمی کردم قابش کنه و بذاره ور دلش وگرنه نیش مون  تا بناگوشب

بهترژست می گرفتم.در واقع عکس های کل فامیل اینجا بود.خودم به شخصه عکسمو به هر کسینمیدم...نه 

نگاهم به یه اینکه خیلی تفحه باشم ...نه.در کل آدم خوش عکسی نیستم.داشتم با دقت به عکسها نگاه می کردم.

! جالبه که همه ی .عجب قیافه های چپ اندر قیچی ایعکس دست جمعی از کل بچه های فامیل منهایخودم،افتاد

اینا ادعا دارن  که خوشگلتر از خودشون  مادر نزاییده.با دقت به قیافه و ژست همه نگاه کردم.نسترن  و علیرضا 

یک بودن ...از نظر شرعی مشکل داره...البتهاین زیاد مهم روییه نیمکت کنار هم نشسته بودن .خیلی به هم نزد

نیست.مهم اینه که من فکر می کردم نسترن ، کیوان  رو دوست داره! شایدم دارمزود قضاوت می کنم و توی 

دونم...مهم نیست...من کهاز عشق و عاشقی دست کشیدم چون  خودش ین عکس اتفاقی کنار هم نشستن.نمیا

اینکه با آدمی مثل منزندگی می کنه براش سخته.من هنوز خودم هم نمی دونم چی کار  بهم گفت که حتی تصور

کردم که انقدر در نظر اهالی فامیل منفور شدم! اگه بابابام حرف نمی زنم فقط دارم جواب کاراش رو میدم...اگه 

م بود که حتما اگه قیافه م آنچنان  خاص نیست دیگه تقصیر خودمنیست...اگه دست خودخب  سیگار می کشم

یه قیافه ی خفن واسه خودم انتخاب می کردم.بی خیال این افکار الکی شدم.جارو برقی رو برداشتم تا برم و 

پذیرائی رو جارو کنم.مشغولجارو زدن  بودم که صدای زنگ در رو شنیدم.سعی کردم بی تفاوت باشم.دوست 

؟! دستشو گذاشته بود روی زنگ و دستبردار نداشتم جورمهمونای مسعود هم بکشم اما مگه طرف ول کن بود

نبود.بعد از چند دقیقه زنگ زدن  بازم بی خیال نشد.دیگه داشت اعصابمو بهم میریخت.بدون  اینکه آیفون  رو 
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جواب بدم درو باز کردم.سریع در آپارتمان  رو هم باز کردم وعین فشنگ رفتم توی اتاق تا از پنجره ببینم 

ه آخر بدشانسی بود.حال نسترن  رو کجای دلم بذارم! فیکس باید همینلحظه بیاد! اشکال کیه.وای خدا...این دیگ

نداره...خونسرد باش.یه سلم علیک می کنی و میگی مسعود نیست.همین.هنوز توی اتاق بودم که نسترن  وارد 

هم دست داده خونه شد.بعضی وقتا که عصبی میشم خنده م میگیره...خنده های عصبی.اون  لحظه همین حالت ب

 بود.از اتاق بیرون  نرفته بودمکه نسترن  با صدای بلند گفت : 

 دایی...دایی مسعود...کجایی؟ بیا که خواهر زاده ی خوشگلتاومده.-

 ه بازپاه... پاه...چقدر هم خودشو تحویل میگیره.بهتره سریع برم بیرون  یه کم خیطش کنم.در اتاق نیم

 یقا رو بهاب دقه صرفه هم کردم که زیاد جا نخوره و بعدآروم سلم دادم.اتاق خوبود.آروم درو باز کردم...یه دون

ن جا دن  مرو پذیرایی بود.می خواستم سریع برم و به جارو زدم ادامهبدم.متوجه شدم که نسترن  شدیدا از دی

 د.میش کرخورد...بدتر از اون  اینکه شالش هم در اوردهبود و انداخته بود روی مبل.شالشو برداشت و سر

زیاد  تقصیر من نبود...خودش باید حواسشو جمع می کرد.سعی کردم نخندم که دونستم خیلی عصبانی شده.ولی

 هم احساسضایه گی نکنه.قبل از اینکه جاروبرقی رو روشن کنم پرسید : 

 دایی کجاست؟-

 رفته مسافرت.-

 کنی؟ می کار چی اینجا تو–

 ی شخصیتیه.می خواستم بگم به تو چه؟ اما حس کردم ب

 مسعود بهم گفت بیام خونه شو یه کم مرتب کنم.-

د و گاه کرنبا نفرت بهم  ه نگاهی بهش انداختم که ینی همینجوری داشت با حالت طلبکارانه نگاه می کرد.منم ی

به سرعت رفت سمت اتاق خواب مسعود اما چون  خیلی عجله داشتپاش محکم به چارچوب آهنی در 

 دردش گرفت.اون  لحظه موندهبودم چی کار کنم! رفتم سمتش و گفتم : خورد.مشخص بود خیلی 

 .خواستم کمکش کنم تا بلند شه.گریش میگیره خوبی؟ چیزی نگفت...دیدم از درد روی زمین نشستهو داره-
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 .بکش دستتو–

 فقط می خواستم کمک کنم.-

ور نسترن  از اینحرکت من جواقعا قصدم همین بود.من حتی راضی به درد کشیدن  دشمنم هم نیستم.شاید 

دم و دیگه ای تعبیر کرده بود.اما واقعا منظوری نداشتم.وقتی دیدم دوست ندارهبهش کمک کنم بی خیال ش

ه کرفتم سمت جارو برقی.دسته ی جاروبرقی رو برداشتم و می خواستم روشنش کنم که دیدم نسترن  همین 

 فکرم ی کردم ها...مونده بودم کمک کنم یا نکنم!بهخواستاز جاش بلند بشه دوباره نقش زمین شد!عجب گیر

رو ین کاارسید که برم و بهش کمک کنم...گرچه نه اون  راضیه نه من.فقط به خاطر جنبه یانسان  دوستانه ش 

 می کنم...همین و بس! رفتم و جلوی نسترن  نشستم و یه مکثکردم.ظاهرا مچ پاش ضرب دیده بود.

 م؟میشه جای ضرب دیدگی شو ببین-

 نسترن  با عصبانیت گفت 

 "نه."-

وقتی دیدم هیچ کاری از دستم برنمیاد و نسترن  حتی اجازه نمیده کمکش کنم که از جاش بلندبشه رفتم و از 

آشپزخونه براش یه قرص مسکن و یه لیوان  آب اوردم.بدون  اینکه چیزی بهشبگم قرص و لیوان  رو بهش 

یدوارم به کسی نگه که من هم خونه ی مسعود بودم چون  از این جماعت دادم و رفتم تا به کارم ادامه بدم.ام

حهو چی بعید نیستکه همه ی کاسه کوزه ها رو سر من بشکنن!بعد از اینکه خونه رو جارو کردم بلفاصله از خونه 

.بلخره هرفتم که سریع تر به خونی مسعود زدم بیرون .هوا یه کم تاریکشده بود...کمی هم سرد بود.تند تند راه 

رسیدم...کلید انداختم ووارد خونه شدم.خواستم برم توی اتاق خواب که اول از همه لباسامو عوض کنم.وقتی 

اتاق رو با اون  وضعیتدیدم حسابی جا خوردم...تمام اتاق بهم ریخته بود.وسایل کمد دیواری ها بیرون  ریخته 

د وسط اتاق...دری رو که از داخل،اتاقخواب رو به هال شدهبودن .انگار یه نفر کتابامو از روی میز پرت کرده بو

وصل می کرد باز کردم تا ببینم وضعیت اونجا چجوریه...افتضاح بود!اونجا هم بهم ریخته بود...انگار طوفان  

نه میشه.در عین اومده بود! بیشتراز اینکه عصبی بشم گیج شدهبودم.مطمئن شدم که یه نفر به راحتی وارد خو

موقعخونه نیستم.ولی منظورشو از این کارا نمی فهمیدم! چیزی رو ندزدیده که البته چیزی من چه حال میدونه
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برایدزدی وجود نداره.اما اگه دزد بود باید همون  دفعه ی اول که میدید چیزی برای دزدی نیستبی خیال 

مرتب کردن  خونه رو میشد.حال چرا خونه رو بهم میریزه؟ حاضرم یه چماق توی سرم بکوبن اما انقدرزحمت 

روی دوشم نذارن .خونه ی مسعود کم بود...اینجا هم اضافهشد.هر چی فکر می کنم به نتیجه ای نمی رسم...نه 

دشمن درجه یکی دارم...نه شغلخطرناک چون  هنوز وارد کار حقوقی نشدم...نه قضیه ی عشقی ای مطرحه! نکنه 

این کارا رو می کنه و می خواد من بکشم کنار؟!اگه اینجوری  کسی بهخیال اینکه من هنوز عاشق نسترن  ام داره

اما نه...همه می دونن من خیلی وقته دور این قضیه رو خط  باشه طرف خیلی ابلهه! چرا رک و راست بهم نمیگه؟!

کشیدم.بی خیال...در حال حاضر کاری از دستم برنمیاد به جز اینکه خونه رو جمع و جور کنم وقفل در حیاط رو 

وض کنم.یه ساعتی طول کشید که همه جا رو مرتب کردم.توی پذیرایی خودمو روی مبل ولوکردم.خیلی خسته ع

بودم...حوصله ی هیچی رو نداشتم.فقط دوست داشتم بخوابم.برای اینکهذهنم آروم بشه برای چند ثانیه به هیچ 

ستن شیشه رو شنیدم.صدا از چیز فکر نکردم.چشمامو بسته بودم.خیلی ریلکسنشسته بودم که یهو صدای شک

توی هال اومد.سریع رفتم تویهال و دیدم شیشه ی پنجره ی منتهی به حیاط خورد و خاکشیر شده و یه سنگ 

نسبتا بزرگهم افتاده وسط هال.رو به روی این قسمت از خونه یه ویل بود که صاحبش سالی یک باربهش سر 

توی کوچه.هیچکس تو کوچه نبود.باید مطمئنمیشدم توی ویلی میزد.دیگه واقعا عصبانی شده بودم.بلفاصله رفتم 

همسایه کسی هست یا نه.رفتم جلوی در ویل و به شدت زنگ زدم.کسیجواب نمیداد.دو سه دقیقه بکوب زنگ 

دستی ویل اومدبیرون .مثل اینکه صدای زنگ زدن  منو از ویل شنیده  کنار زدم و هیچ خبری نشد.همسایه ی

 ه اتفاقی افتاده.منمماجرای شکسته شدن  شیشه رو براش تعریف کردم.بود.ازم پرسید که چ

 فکر نمی کنم از این خونه سنگ پرتاب کرده باشن آقای ماکان .-

 ببخشید شما آقای؟-

 اسدی هستم.-

دقیقا مشرف خوشبختم آقای اسدی...اما این خونه تنها خونه ایه که می تونه به پنجره ی هال من سنگپرت کنه.-

 ه ی خونه ی منه.به پنجر
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 وش خونه هوای همیشه.سربزنم ش خونه به هم گاهی از هر که سپرده من به کلیداشو ویل این صاحب آخه–

ن  اومده نشده که بخواد یهخونه ی شما سنگ بزنه.اگرم از تهرا واردش کسی مطمئنم.آشناهامونه از آخه.دارم

 باشن حتما به من میگن.

 اخل؟خب شاید کسی دزدکی رفته باشه د-

 .نکرده پارس ساعتاصل چند این توی...که بینید می.بستیم سگ ویل حیاط داخل  چون.نیست ممکن–

 خب شاید سگ تونو چیز خور کردن !-

 اسدی یه کم فکر کرد و گفت :

 برای اینکه خیال تون  راحت بشه الن  میرم و کلیدا رومیارم.شاید حق با شما باشه.-

 د اومدهم رفتیم داخل.همین که وارد حیاط ویل شدیم سگی که ازشحرف می زاسدی در خونه رو باز کرد و با 

 جلو و شروع کرد به پارس کردن .اسدی به سگه اشاره که که بره عقب.

ه خونه بسگ اجازه نمیده کسی وارد خونه بشه.خودم هر روز میام و بهش غذامیدم...هر روز هم  این دیدین؟–

 سر می زنم.

ه است یاینج شدم.اما شما بیا خونه ی منو ببین.از پنجره ی هال خونه ی من کهمشرف به باشه آقای اسدی! قانع-

 سنگ خورده به شیشه، این هوا!

 خودتون  که اینجارو دیدین... اما دارم قبول رو شما من–

وقتی دیدم حرفای من و اسدی به جایی نمی رسه خدافظی کردم و برگشتم خونه. راست میگفت.هیچکس توی 

یل نبود.سگه هم که از اون  پاچه بگیر ها بود.فکر نمی کنم کسیبتونه دور از چشمش بره توی ویل...اینجا اون  و

هم که همه ی خونه ها شیروونی داره و تویکوچه ی ما هیچ پشت بومی به پشت بوم بغلی راه نداره. حال اینا به 

چ وجه اسمشو نشنیده بودم.فقط چند بار کنار... من موندم اسدیفامیلی منو از کجا می دونست! من که به هی

تویکوچه دیده بودمش.فردا شب سال تحویل بود.اما توی اون  شرایط اصل برام مهم نبود...همش فکرم 
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مشغوالتفاقای این چند روزه بود...از یه طرف هم فکر درس و کار بودم.توی این چند روز حتیفرصت نشد 

اوردم.اگه ترم آخر نبودم حتمادرس رو ول می کردم.توی این مسافر کشی کنم.از گشنگی نمیرم خیلی شانس 

شرایط حیف بود...به خاطرش کلی دود چراغ خوردهبودم.شاید با لیسانس بهم یه کاری بدن !عجیبه که امروز 

خبری از سورن  نیست! با اینکه هر روز میاد اینجا مزاحمم میشه اما دلمواسش تنگ شده.تصمیم گرفتم برم و 

سورن  بزنم.سریع آماده شدم و راهافتادم.خونه ی سورن  با اینجا فاصله ی زیادی نداره.حدودا دو تا یه سری به 

خیابون .وقتی رسیدم دیدم درحیاط بازه.منم ازم از خدا خواسته رفتم تو و درو بستم.خونه ی سورن  اجاره ایه اما 

ایای بچه مایه دار بودنه.امابدی خونه ش اینه صدبرابر خونه ی من شیکه.اصل قابل مقایسه نیستن.البته این از مز

که صاحب خونه بیخ گوششه.بسیار هم فضوله.از اونجایی هم که با پدرسورن  دوسته هر اتفاقی اینجا میفته رو 

 گزارش می کنه.چند ضربه به در خونه ی سورن زدم.

 !سلم...هبــ–

 سلم...میذاری بیام تو؟-

 .تو بیا...کنار برم نبود حواسم! ببخشید–

 سب تره.ش منابا هم وارد خونه شدیم.البته خونه که چه عرض کنم! انقدر بهم ریخته بود که طویله براینامگذاری

 حیف این خونه که دست توئه.-

 !بهراد بگو راستشو.کنم کاری تمیز نرسیدم.بود شلوغ سرم روز چند این توی-

 :گفت و زد چشمک یه 

 بود؟ شده تنگ واسم دلت-

 .بود رفته سر م حوصله یبخوا راستشو-

 خبرا؟ چه.کردم باور-

 منتظر بودم همینو بپرسه.شروع کردم و تمام اتفاقایی که دیروز افتاده بودم رو براش تعریفکردم.



    

 
 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         51 

 
 

Sober | )رمان هیچکسان)جلد اول 

 مشکوکی؟ کی به بیشتر خودت.کیه کار زد حدس نمیشه حتی...! بگم چی–

 .نمیده قد جایی به عقلم...هیچکس به-

 .طبیعیه که  اون–

 خفه شو.-

 .نداره خور رد...زد سرم به باحال فکر یه بهراد–

 عجیبه...! تو ...فکر...-

 بگو... -خیلی بی نمکی.حال فکرمو بگم؟-

 .بذاریم دوربین یه خواب اتاق ترجیحا...ت خونه توی که اینه راه بهترین–

 زحمت کشیدی نابغه! من نون  ندارم بخورم دوربین مدار بسته از کجا بیارم.-

ار یه جوری هم کمیفته.اصلدوربینش با من. راه  کارمون هم معمولی دوربین یه با.باشه بسته مدار یدنبا که حتما–

 می ذارم که معلوم نباشه.

 این شد یه حرفی.قبول...فقط تا خونه خراب نشدم دوربین رو ردیف کن.-

 عل که هیچی.چطو؟ف -اوکی...راستی برنامه ت واسه فردا شب چیه؟-

 نه ی کی. فردابهت میگم.خو نیست معلوم هنوز.بگذره خوش شیم جمع هم ردو ها بچه با گفتم–

 باشه.-

 چند لحظه سکوت حاکم شد.

 .کن اینجا خودت توی تغییری یه بیا عیدی دم این–

 مثل ؟-
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 .کنم درستش واست موهاتو من یا–

 هبهم میاد.نه قربونت...موهای من درسته.تازه مدل های دیگه رو امتحان  کردم...این بیشتر از هم-

 بار رو اجازه بده واست بزنم...اگه خوشت نیومد خسارتشو بهت میدم. یه این حال–

 ن خسارت رو کجای دلم بذارم؟اگه گند زدی م-

 قبوله؟...بهراد–

 -نم.یه جوری التماسی نگاه می کرد که دلمو کباب کرد.تصمیم گرفتم برای یه بار هم که شدهسنت شکنی ک

 مو بلند کنم؟حال من با چه رویی سر-

 !لیاقت بی بودمت ندیده خوشگل انقد حال تا...خری که حقا–

رم!سورن  نور بباورم نمیشه مفتی مفتی دادم سورن  گند زد به موهام.فکر کنم تا چند ماه باید نامحسوس اینوراو

.جلوش د بالداجلوی موهامو کوتاه نکرد،فقط با تیغ ،سرشونو تیز کوتاه کرد.موهامو ازوسط یه کم کوتاه کرد و 

! کردم هم ریخت توی صورتم ...یه جوری که جلوی موهاماز همه جاش بلند تره.مدلی که هیچوقت استفاده نمی

و که به نظرم وقتی موهامو میریزمتوی صورتم خیلی زشت تر میشم.از اون  بدتر اینکه اون  قسمت جلوش ر

 یکه نمش شرابی مایل به قرمز زد!توی صورتممیریزه تیکه ت

 قتی داشتی موهامو کوتاه می کردی جنسیت مو فراموش کردی؟و-

 .شدی فشن خفن...شعور بی میاد بهت خیلی–

 آهان ...پس فشن که میگن اینه!-

 !کنم دهپیا تو روی رو اینمدل بود آرزوم اوردمت؟همیشه  بیرون مردگی ذلیل حالت  اون از بده.نکن مسخره–

 میدم.حال این نمش رو نمی زدی نمی شد؟همون حالت ذلیل مردگی رو به این ترجیح -
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 انقد گهت ی قیافه نمیکردم فک.شدی خوشگل خیلی  الن بدبخت.جاست همین دخترحکشش ی جنبه اتفاقا–

 .باشه خوشگل

 قیافه ی گهم یا قیافه ی خودم؟-

ک پا یلی بی مزه ای.پاشو برو و به جونم دعا کن.در ضمن این رنگ ها فانتزیه.چند باربشوری میره.وقتیخ-

 شدن  بیا واست یه رنگ دیگه بزنم.

 نه قربونت.همین برای هفتاد پشتم کافیه.-

 .بزنم آبی خوام می دیگه ی دفه! کافیه؟ چیو چی–

 یا ابوالفضل!! مطمئن باش کارت به دفه ی بعد نمی کشه.-

 یاد.می بهش ون  کاپشن چرمیاسحپرتت خیلا.بپوشی خفن لباسای مو مدل این با باشه یادت فقط.دید خواهیم–

 دیگه اونش به خودم مربوطه.-

 .بود گفتن ما از–

فسوس بعد از کلی غر زدن  به جون  سورن  بلخره از خونه ش زدم بیرون .کوچه یه کم شلوغ بود.یهلحظه ا

خودمون   وچه یکخوردم از اینکه چرا ماشین رو نیوردم!! با این موها یه کم معذبم.به قرطیبودن  عادت ندارم.به 

 هامو سیدم یه نفس راحتی کشیدم.این کوچه در اکثر مواقع خلوته.عاشقاین ویژگی شم.از سر کوچه قدمکه ر

شکی ای بخپ"آقای ماکان !"تند تند برمی داشتم تا سریع تر برسم.نزدیکای خونهبودم که یهو یه نفر صدای زد 

 شانس!

 سلم آقای اسدی.خوبین؟-

 ه متاسفانه.ن -شه ی خونه تو شکسته بود؟م آقا! تو خوبی؟ چه خبر؟ نفهمیدی کی شیسل–

 .باشن بوده ها بچه شاید–

 کدوم بچه ها؟-
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 .کنن می بازی کوچه توی که هایی بچه همین–

تما ورت ح! شاید...من هیچ حدسی نمی تونم بزنم.اما قراره یه طرحی با دوستم بریزیم که دراون  صآهـــان-

 می فهمیم کار کی بوده؟ا

 طرحی؟ چه–

 ضمن فراموش کردم بگم تا حال ندیدم بچه ای توی کوچه ی ما بازی کنه.شما تاحال دیدی؟بماند.در -

جا احساس کردم یه کم بهش بر خورد.ابروهاش به هم گره خوردن .اما خب حق داشتم براشتوضیح ندم.از ک

م هنگه سزه معلوم زیر سر خودش نباشه! اسمم رو که ال بختکی می دونه...کلیدویلی همسایه رو هم داره...تا

سدی ردم!اکفقط می تونسته از طرف ویل پرتاب شدهباشه.آره...درسته...از اول باید به این یارو اسدی شک می 

 یه عصبانی شده بود اما در حالی که سعی می کرد خودشو ریلکس نشون  بده گفت: 

 فقط یه فرضیه بود.به هر حال شما باید همه ی جوانب رو در نظر بگیری.-

 ر منم همینه.توی این زمونه باید به همه چیز و همه کس شک کرد!دقیقا نظ-

 دیگه مطمئن شدم بهش برخورد.باهام دست داد و گفت : 

 از دیدنت خوشحال شدم.-

 منم همینطور.-

 هنوز دستمو ول نکرده بود که گفت : 

 راستی مدل موهات هم خیلی بهت میاد!-

 ممنون .-

این مدل مو رو از قصد گفت.خیلینامرده.خجالت زده م کرد اما  عوضی آخرش هم زهر خودشو ریخت.مطمئنم

سعی کردم با حپررویی جواب بدم که فک نکنه روی اینموضوع حساسم.همچین دستشو فشار دادم که فکر کنم 

اجدادش اومد جلوی چشمش.تعجب میکنم...این اسدی سن و سالی هم نداره...اما خیلی فضوله.همیشه فکر می 
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صیصه ی فضولی شون  قوی تره،اونم به خاطر بی کاری شون .برام ثابت شد که این یهویژگی کردم سن بالهاخ

ذاتیه!امروز آخرین روز ساله.مثه قدیما دیگه برای عید ذوق و شوقی ندارم ولی از حال و هواشخوشم 

مینه.آزادی ای میاد.خوشحالم از اینکه هنوز تو خونه ی بابام زندگی نمی کنم.یکی از جنبه های مثبتزندگی م ه

که الن  دارم رو به هیچ وجه تو خونه ی پدر و مادرم نداشتم.اونجاجوری بود که بدون  اجازه ی بابام حق نداشتم 

جایی برم! انگار نه انگار که من پسرم!!!حیف که مسعود هنوز از سفر برنگشته وگرنه می رفتم و بهش یه سری 

.فکرکردم "بیا درو باز کن"س ام اس اومد.سورن  بود.نوشته بود می زدم.حوصله محسابی سر رفته بود.برام یه ا

شاید زنگ خراب شده باشه برای همین سریع رفتم درو باز کردم تا پشت در نمونه.دیدمکسی پشت در نیست! 

یه دقیقه صبر جلوی در حیاط منتظر موندم و دیدم تازه به سر کوچهرسیده.عجب آدمیه ها...!هنوز نرسیده 

 بیا درو باز کن. اونوقت میگه

 خبر مرگت می ذاشتی برسی بعد زنگ می زدی.-

 .بود حپر دستم که بینی می تازه.بمونم منتظر در پشت نداشتم حوصله–

 تو که دستت پر بود چرا ماشین نیوردی؟ حال توی این کیفت چی هست که منت شو میذاری؟-

 !خره دیگه  دوربین–

 جدی؟ دستت درد نکنه.از کجا اوردی؟-

 .داره تصویری صوتی ی مغازه.گرفتم بابام دوستای از کیی ز–

 چقد باهات حساب کرد؟-

 .نداریم رو حرفا این که تو و من...بابا خیال بی–

 منم که نخواستم پول بدم!-

 پرسیدی؟ بودی بیمار پس-

 محض اطلع پرسیدم.در ضمن شانس اوردی خسارت موهامو ازت نگرفتم.حال واقعا چقدباهات حساب کرد؟-
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 کجا کردی فکر این به.نصبشکنم تونم می بخوای که جا هر کوچیکن نسبتا  چون.دوربینه تا دو.گرفتم قرض–

 ؟ بذاریمشون

ر توی و بذاشمن فکر می کردم یه دونه دوربین میاری اونم میذاریم توی اتاق خواب...اما حال که دوتاست یکی -

 به هال راهداره.اتاق و یکی دیگه ش هم پذیرایی.چون  از هر دو شون  هم 

 .باشه–

دوربینی سورن  دست به کار شد تا دوربین ها رو نصب کنه.منم که چیزی سر در نمی اوردم.فقط نگاهمی کردم.

ری هم د که قرار بود توی اتاق خواب نصب بشه رو روی کتابخونه کنار درورودی اتاق خواب گذاشتیم.اینجوری

داخل  هال.اینجوری اگه در مشرف به هال رو باز می ذاشتیمکه سمت حیاط بود مشخص بود و هم در ن  روبه 

م به هال هم مشخص می شد.تویپذیرائی هم جوری دوربین رو کار گذاشتیم که هم به در ورودی پذیرایی و ه

مبودن  ه وبکدر ورودیهال مشرف باشه.تقریبا هم دو تا دوربین به پذیرایی هم دید داشتن.دوربین ها بیشتر شبی

 و کارت حافظه ضبط میشد.و تصاویر ر

 .بکن ناهار واسه فکری یه شوپا–

افه هه قیچه فکری؟ برنج که تو خونه ندارم...گوشت هم که حرفشو نزن ...مرغ هم که روم بهدیوار...چند ما-

می  .اگهنمشو ندیدم.فقط تخم مرغ هست.اونم که انقد خوردم وقتی تخم مرغ میبینم انگار شوهر ننه مو می بی

 بشکنم؟ خوای واست

 کنی؟ می چی صرف هاتو پول تو موندم من! میشه زحمتت–

 خوشگلم؟ پول کدوم-

 .کن فراموشش...بابا هیچی–

 موبایلشو برداشت و به رستوران  سر خیابون  زنگ زد.دو حپرس بختیاری سفارش داد.سورن 

 .بخورم غذا ماست  بدون تونم نمی من  چون.داری خونه توی ماست که... انشاا-
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 اونو دیگه دارم.آره -

  بعد بیست دقیقه غذاها رو اوردن .کلی توی دلم سورن  رو دعا کردم.خیلی وقت بود غذایدرست درمون

 نخورده بودم.

 کاش قورمه سبزی سفارش می دادی.-

 .میارم واست کرد درست مامانم که بار یه.نیست خوب اینجا سبزی قورمه–

 دستت درد نکنه.-

 . کردن دعوت هم تو و من.گرفتن مهمونی دانشگاه های بچه از تا چند امشب راستی–

 من نمیام.-

 ...ها گذره می خوش چرا؟–

 می دونی که...من با بچه های دانشگاه آنچنان  صمیمی نیستم.یه جورایی راحت نیستمباهاشون .-

 وغپل شلوغ.بیاره روهم رفیقش و دوست خواست که کس هر شد قرار...نیستن دانشگاه های بچه که فقط–

 .نیست ما به حواسش کسی.میشه

 نمی دونم...-

 پپادامو در اورد  سورن

 چقد لوسی تو.قبول کن دیگه. "نمی دونم...-

 باشه بابا.کچلم کردی.-

*** 

پدم غروب سورن  موقتا باهام خدافظی کرد تا بره خونه و آماده بشه و منم بعد از چند دقیقه کهآماده شدم برم 

مونی.مونده بودم با این موها چه لباسی بپوشم! بهپیشنهاد سورن  تصمیم گرفتم همون  اونجا و باهمدیگه بریم مه
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تیپ اسپرت رو انتخاب کنم.به بلوز آستین بلند مشکیپوشیدم با شلوار لی آبی کمرنگ و شال گردن  

مشکی.کاپشن چرمی مشکیه رو هم پوشیدم.میدونستم اگه نپوشمش سورن  مجبورم می کنه دوباره برگردم 

ونه و بپوشمش.در آخر همپوتین هامو پوشیدم و راه افتادم.سورن  گفت که مهمونی توی ویلی یکی از بچه خ

هاست.خیال رو راحت کرد که اونجا بهاندازه ی کافی برای دور از جمع بودن  جا داره.حدودا ده دقیقه ای از 

قه بلخره رسیدیم.حیاط ویل که شهر دور شدیم.گویاویل اطراف یکی از روستاهای شهر بود.بعد از چند دقی

درآهنی داشت که یه کم باز بود.سورن  رفت و درو کامل باز کرد و ماشین رو گذاشتیم داخلحیاط.ماشین ها 

بیشتر از اون  چیزی که فکر می کردم،بودن .از در حیاط ویل تا ساختمون بیش از پنجاه متر بود.جلوی 

اشتن با هم صحبتمی کردن .چون  از جاهای شلوغ زیاد خوشم ساختمون  ویل هم چند نفر ایستاده بودن  و د

نمیاد اعصابم از دست سورن  به هم ریخته بود.بهفکرم رسید که از همونجا برگردم اما منصرف شدم.چون  به 

 سورن  قول داده بودم.

 تو که گفتی فقط چند تا از بچه های کلس دعوتن!-

 .میگم هم  الن–

 م همه ی بچه های دانشگاه تشریف داشته باشن!با این تعداد ماشین فکر کن-

 نه بابا...پیاز داغ شو زیاد نکن.اینا بچه مایه دارن ...به اندازه نفرات ماشین دارن .-

و دوم ربه در ساختمون  رسیدیم و با اون  چند نفری که دم در بودن  سلم و احوال پرسی کردیم.من کههیچک

 فیقن.را هم شناسشون .چقدر هم افه ی صمیمیتبرداشته.انگار ده ساله بنمی شناختم...بعید می دونم سورن  هم ب

 یکی از اون  مردا گفت : 

 بفرمائید...فراز هم داخله.-

 خیلی آروم به سورن  گفتم : 

 فراز دیگه کیه؟-
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 نمی دونم! لبد میزبانه...من که تا حال اسمش هم نشنیده بودم.-

 را منو برداشتی اوردی؟نکنه کل دعوت نیستیم؟تو که حتی اسم میزبان  رو هم نمی دونی چ-

 داد.  اون هم آدرس.بیایم گفت بهم صادقی یارو  اون.خدا به نه–

 ینجا.ردی اصادقی دیگه کیه؟ همون  پسر پمپلنگه؟!! ینی خـــــاک بر سرت که به حرف اون  ما روبرداشتی او-

 کنی؟ یم ناز دخترا عین چرا.نیست بیشتر که شب یه...بیا کوتاه حال–

ه به د ضربیه لحظه توی حد فاصل پله ها که اون  چند نفر روش ایستاده بودن  و در ورودی مکث کردیمو با چن

ه بمانه در وارد سالن شدیم.این دیگه نهایت بد شانسی من بود.همون  لحظه که وارد سالن شدیم یه نگاه خص

.این دست لمصب منوگرفته بود و "سمحسابتو می ر"سورن انداختم.خودش می دونست می خوام بهش بگم 

ر رو و پس نمی ذاشت از همون  راهی که اومدم برگردم.اگه می دونستم می خواد منو ببرهبه یه پارتی که دختر

قبل  ود کهنمی شه از هم پسوا کرد عمرا اگه همراهش میومدم.همون  لحظه میزبان  اومد جلو.یکی از پسرایی ب

گه فه دیدزبچه های کلس ما نبود.با ما احوال پرسی کرد و خوش آمد گفت.این توی دانشگاه دیده بودمش اما ا

 الن ومن دست سورن  رو گرفته بودم و ول نمی کردم.خدا رو شکر سالن خیلیبزرگ بود.رفتیم یه گوشه از س

 نشستیم.

 چرا نگفتی دخترای دانشگاه هم هستن؟-

 .نپرسیدی هم تو دونستم،تازه نمی من بهراد  جان به–

 مرض...در ضمن به جون  خودت!-

 چشمک زد( من که می دونم تواز خداته. یه.)ببر لذت ازش اومدیم که حال. داداش خیال بی–

 مگه من مثه تو ام؟ پسره ی هیز! من از دو سالگی دیگه با مامانم توی مجلس زنونه نمیرفتم.-

 )خودمم خندم گرفت،دیگه در این حد هم نبودم(

 برندار.اگه نمیومدیم یه جوجه کباب مفت رو از دست میدادیم.انقد تیریپ پسر مؤدب -
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 تو هم که فقط به خاطر جوجه کباب اومدی...-

 .بود همین دلیلش مهمترین–

می نکسی  وقتی ما اومدیم مهمونی شون  هنوز به رقص و این چیزا نرسیده بود.یه آهنگ لیت گذاشتهبودن  اما

د ه از سالن یه میز بزرگ کهروش انواع و اقسام خوراکی بورقصید.همه مشغول حرف زدن  بودن .یه گوش

رم ت محتگذاشته بودن .میوه ... شیرینی ...و البته مشروب.اماهیچکس مشروب نمی خورد! من موندم این جماع

ون  نگاه این و اکه انقد با اخلق تشریف دارن کلهم چرا اومدن  پارتی!!سورن  که دوباره مثه دیوونه ها داشت با 

 کرد و یواشکی می خندید.واقعاکه این بشر بیماره.می 

 باز به چی می خندی؟ ببینم یه کار می کنی بندازنمون  بیرون .-

 طوطی عین.گذاشته رنگقرمز موهاشم نوک بعد زده بلوند موهاشو دختره  اون.نیست خودم دست کن باور–

 .شده

 بریز وبیار.شربت دو تا لیوان   بسه بابا...دیوونه بازی در نیار.به جای این حرفا پاشو برو-

 م نبود.الن  میرم.حواس.گفتی شد خوب–

 رفتن سورن  زود رفت سمت میز و دست به کار شد..چند لحظه منتظر شدم.سورن  داشت میومد که سه تا دختر

خدا رو حوصله ی حرف زدن  نداشتم. سمتش و شروعکردن  به صحبت.فقط دعا می کردم سمت من نیان .اصل

 از دو سه دقیقه همشون  بیخیال شدن  و باهمدیگه خدافظی کردن . شکر بعد

 .کردم می قاطی داشتم.شدم خلص! آخیش–

 بده من دق مرگم کردی.-

 چند ثانیه سکوت کرد و گفت:سورن 

 بودن ؟ نمی پرسی اینا کی

 به من چه؟-



    

 
 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         61 

 
 

Sober | )رمان هیچکسان)جلد اول 

 یه.منطق...خب ره–

صرار ا کم اعصابم داشت بهم میریخت.سورن  فقط داشتم به این فکر می کردم که زودتر از اینجا خلص شم.کم

نقد اچرا  داشت که تا موقع شام بمونیم و بعد بریم.اما شام توی سرش بخوره.منموندم این که بچه مایه داره

دم.سورن  ی کشیواسه یه جوجه کباب بال بال میزنه! انگار تا حالنخورده.سرمو به مبل تکیه دادم و آروم سیگار م

 گل میگفت و گل می شنید.یهو یه نفر گفت :سلم آقای یوسفی!که هم که با خودش 

 ششون با بی میلی از جام بلند شدم.باز هم سیما و دوستش بودن .فکر کنم خیلی از این سورن  خل وچل خو

منم شستن!اومده.چون  دم به دقیقه در تعقیب ما هستن.باهاشون  سلم و احوالپرسیکردیم.نمی دونم چرا نمی ن

ین ی ها اایستادن  نداشتم بدون  توجه به اونانشستم.من نمی دونم این چه حمدیه که توی مهمونکه حوصله ی 

اله پرتغ لیوان  می گیرن  دستشون  و سرپا باهمدیگه حرف می زنن! تازه مشخص بود که توی لیوان  دخترا آب

داد  بهشون  پیشنهاد نه مشروب.سورن نزدیک بود خندش بگیره اما برای اینکه تابلو نشه یه لبخند زد و

شغول رن  مکهبشینن.من و سورن  کنار هم نشستیم و اونا هم هر کدوم روی یه مبل یه نفره نشستن.دوباره باسو

گه صحبت شدن .بعد از چند دقیقه سیگارم تموم شد.خواستم پاکت سیگارمو ازروی میز بردارم تا یکی دی

 بکشم.

 . کانما آقای بیارید تشریف هم شما کردم نمی فکر–

ودم! حس کردم لحنش کمی کنایه آمیز بود.لبد فکر می کرد من خیلی مشتاق این مهمونی هایمرغ و خروسی ب

تم: م وگفالبته اهمیت نداشت...هر جور دلش می خواد فکر کنه.بدون  اینکه بهشنگاهی کنم سیگارمو روشن کرد

 حال که می بینید اومدم.

 .ردمک اصرار بهش بیاد،من نداشت دوست بهراد–

 !صحیح–

این میترا با خودش درگیره ها! یکی نیست بگه خودت چرا اومدی؟! یه جوری برخورد میکنه انگار من دخترم و 

اون  پسره!سورن  با میترا و سیما شروع به صحبت کرد.کل سورن  خیلی علقه داره که با دخترا حرفبزنه.همیشه 
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وب برای حرف زدن  بادخترا داشته باشه.آخه دخترای هم اون  سریال در پیته رو می بینه که یه بهونه ی خ

دانشگاه همیشه با همدیگه در مورد اون  سریال حرف میزنن.بچه ها داشتن با هم حرف می زدن .منم به 

مهمونای دیگه نگاه می کردم.بیشترشون  دانشجوبودن .در فاصله ی چند متری ما دو تا پسر که نمی 

دن  و باهمه احوالپرسی می کردن .یکی شون  که قد بلندتر بود نگاهش به شناختمشون  بین مهمونا قدم می ز

این سمت افتاد و به طرفما اومد.مطمئن بودم به خاطر من و سورن  این طرفی نمیان .همینطور هم بود.سیما و 

شون  میتراایستادن  و با اون  دو نفر سلم و احوالپرسی کردن .من و سورن  هم عین ماست نشسته بودیم ونگا

می کردیم.با دست به سورن  اشاره کردم که اینا کی اند؟ سورن  هم شونه هاشو باالنداخت.اون  پسره که قد 

بلندتری داشت یه لبخند زد و گفت : چقدر امشب زیبا شدید خانومافشار.اون  یکی پسره اخم کرد.مثه اینکه 

فت : آقایون  رو به ما معرفی نمی فهمید دوستش چه حرف احمقانه ای زده و سریع بحث روعوض کرد و گ

 کنید؟من و سورن  که کل توی باغ نبودیم برای یه لحظه به خودمون  اومدیم و از جامون  بلند شدیم.

 از همکلسی هامون  توی دانشگاه. هستن ماکان و یوسفی آقای  ایشون.حتما بله–

ن و گفت  دو نفر ازمون  عذرخواهیکردنبا هم دست دادیم و من که حال وایسادن  نداشتم دوباره نشستم.اون  

ن  ز دیدباید پیش مهمونای دیگه هم برن .وقتی داشتن می رفتن به سیما و میترا نگاهکردم.حس کردم خیلی ا

 .ی کردماون  دو نفر ذوق زده شده بودن .مخصوصا میترا که مات ومبهوت به اونی که قدش بلندتر بود نگاه 

 ؟ بودن کی اینا! ببخشید–

 دونید؟ نمی مگه–

 رو؟ چی–

 . بیان احمدوند استاد بجای قراره  یشون–

 ؟ دوتاشون هر ینی  ایشون–

 ی.حسین آقای.بود بلندتر قدش که آقایی  اون.نه–

 چی؟ یکی  اون پس–
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 اون  یکی ول معطله!-

گی  جنبهی بخندیدیم اما مثه اینکه سیما و میترا بهشون  بر خورد.اصل نخندیدن ...البته بهخاطر  و سورن من

 شونه.سورن  رو به من گفت : 

 عجب استادیه! اومده پارتی.-

 از اوناست که خیلی احساس خاکی بودن  می کنه.-

 ا باید مواظب باشه،ممکنه بارون  بیاد نگل بشه.ام آره–

 باحال گفتی.-

 .مرسی–

 سیما که دیگه تحمل ما دو تا رو نداشت بلند شد با لحن کنایه آمیز به میترا گفت:

 بچه ها.پیشنهاد می کنم تو هم حتما بیای. ن میرم پیشم-

 دادم و گفتم :  من هم لیوانم رو به سورن

 سبزه بیار.تا حال ندیدهبودم...می خوام عقده گشایی کنم.نوشیدنی برو واسه من از اون  -

 .بیارم  مون جفت برای برم.بودم ندیده منم.میگیا راس.–

اشت و بردهامون لیوان ف نداره فرستادمش.اونم سریعبا کسی تعار ن سورنعا خودم روم نمیشد برم بیارم.چوواق

و  کردم دیدم میترا خیلی نگاهم میکنه. سرم رو بلند و رفت سمت میز.من و میترا هر دو سکوت کرده بودیم.

 گفتم:

 چیزی شده؟-

 قعا جالبه.وا...کردم می نگاه  موهاتون به داشتم–

 ممنون .دستپخت سورنه.-
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 نمیشید؟ ناراحت بپرسم سوال یه ببخشید.بود مشخص–

 .بشم ممکنه-

 نه؟ یا بپرسم حال–

 اگه خیلی ناراحت کننده ست نه.-

 زنید؟ نمی حرف ای دیگه کس با یوسفی آقای جز به کلس توی شما چرا...خیلی نه–

 دوستم. ! بگذریم.چون  من فقط با سورننبود کننده ناراحت که این-

 !زنه می حرف هم بقیه با اما هدوست شما با هم یوسفی قایآ–

 خب اون  اخلقش اونجوریه.من زیاد در برقراری ارتباط با دیگران  موفق نیستم.-

 .کنید می کار چی کنه تعارفمواد   خواهرتون به نفر یه اگه! دیگه سوال یه–

 من خواهر ندارم.-

 فرضا.–

 کاری از دوستم برنمیاد.-

 نمیشید؟ غیرتی–

 ی نیست توی ایران  ممنوع نیست.در جریان  هستید که؟نه.به نظرم موضوع مهم-

 میترا عصبانی شد و از جاش بلند شد.در حین رفتن گفت : 

 برای همینه که همیشه تنهایی.-

 نمی دونم چه ربطی به این موضوع داشت!

 سریع اومد و کنارم نشست.لیوان  هارو گذاشت روی میز و گفت :  سورن
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 ی زنید جلو نیومدم.دارید حرف م چی شد؟ من دیدم-

 نمی دونم ،فک کنم ناراحت شد.-

 گفتی؟ چی مگه–

 هیچی.فقط بهش سیگار تعارف کردم.-

 .نباشی خسته واقعا! به به–

نستم اصل نمی تو از مهمونی دل کند و زدیم بیرون .من که افت و خیز فشار بنده بلخره سورن بعد از کلی

.باد سرد شیشه ی ماشین رو تا بیخ کشیده بودمپایینه بودم. سنگین شدو  بودمخورده رانندگی کنم.تا خرخره 

 میبردم. استفاده به صورتم می خورد.البته سردی ش برام اهمیت نداشت.فقط ازش

 غم از دلت در اومد؟ به جوجه کبابت رسیدی؟-

 .داد مزه هم خیلی بود مفت که نه آره،اتفاقا–

 الن  میری خونه خودت؟-

 .رهآ-

 فشارم افتاده...بیا خونه ی من تا صبح حرف بزنیم.شب عید هم هست...بیکاری.بره. من خوابم نمی-

 ن من خسته ام.ضم در!! ها خوشه دلت–

 در اومد. زیازشافه نیا دیگه.من بلد نیستم با اون  دوربین ها کار کنم.بیا فیلم هاش رو بذار ببینیم شاید چی-

 .رو ما کشتی.باشه–

ال می بره اعم نامحسوس میگیرمونگی.مست هم که هستی...الن  کنترل زیاد هم توی فکر نرو موقع رانند-

 .قانون  مون می کنه

 .هست حواسم–
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یگه ونه.دبه خونه رسیدیم.درو برای سورن  باز کردم تا ماشین رو بزنه داخل حیاط.خودم هم سریعرفتم توی خ

ل ثل قبن  نشده بود.همه چیز محوصله ی این لباس هارو نداشتم.خدارو شکر این دفه دیگه خونه باخاک یکسا

 اشون جبود.رفتم توی آشپزخونه و بساط چایی رو علمکردم.اونجا هم همه چیز عادی بود.تمام وسیله ها سر 

دست  بودن .سورن  هم اومد داخل.ازاونجایی که من و مسعود و سورن  همیشه ی خونه ی همدیگه پلسیم چند

 تسراغاس ناراحتی نکنیم.سورن  هم لباس هاشو عوض کرد و رفلباس تو خونهی همدیگه داریم که یه وقت احس

 کرد. دوربین ها.داشتم لباسای سورن  رو از وسط اتاق جمع می کردم که از پذیرایی صدام

 .ببینیم بیا بدو. ذارم می رو ها فیلم دارم بهراد–

 وی مبلرشش.کنارهمدیگه .سریع لباسای سورن  رو گذاشتم توی کمد دیواری و رفتم پی"الن  میام"بلند گفتم 

شته نشستیم و سورن  لپ تاپ رو گذاشت روی پاهاش و فیلم رو پخش کرد.ازظهر که دوربین ها رو کار گذا

 ر پخشتبودیم شروع شد.سورن  اول فیلم دوربین اتاق خواب روپخش کرد. فیلم رو زد روی دور تند که سریع 

هتابی مهای  ر عادی نبود.از قصد توی اتاق و پذیرایی لمپبشه.هر دومون  زول زده بودیم به لپتاپ.هیچ چیز غی

 ده شب -رو روشنگذاشته بودم که موقع شب دوربین بتونه تصاویر رو ضبط کنه.فیلم به ساعت نه و نیم

میشد  سمت حیاط باز .اون  دری کهمتوجه یه حرکت پشت در اتاق شدیمرسید.زمانی که خونه نبودم.توی فیلم 

تا  رو جلوتر اوردیم سرمونکرد.جفت مون  فیلم رو نگه داشت و از اون  قسمت پخششو شیشه داشت.سورن  

تفاقی اقیقه ددقیق تر ببینیم.برای یه لحظه انگار یه نفر ازپشت در اتاق رد شد جوری که سایه ش رو دیدیم.یه 

از شد و بانت ر، چند سنیفتاد.بعد خیلی آروم در اتاقباز شد.یه نفر داشت کم کم در اتاق خواب رو باز می کرد.د

دکه با م کوبیشد.بعد از چند ثانیه دوباره یه کم دیگه باز شد و یهو در اتاق رو به هم کوبید.انقد محک متوقف

 وارد دیدن  اون  صحنه من و سورن  هم یکه خوردیم.انگار اون  شخصی که پشت در اتاق بودپشیمون  شد که

 ت؟!.. دوربین که توی دید اون نبود.اصل از کجا می دونساتاق بشه.نکنه متوجه دوربین شده؟! اما نه.

 سورن  که دید من ترسیدم و حسابی بهم ریختم گفت : 

 سعی کن آروم باشی.شاید کل نقشه مون رو فهمید و پشیمون  شد.-

 نمی دونم...تو رو خدا فقط یه چیزی بگو که من نترسم!-
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 .بود زده حال تا بزنه آسیب بهت خواست می اگه–

 ضرم بیاد یه فصل کتکم بزنه اما دیگه بس کنه.حا-

 که توی پذیرایی گذاشته بودیم هم ببینیم.شاید اونجا قیافه ش معلومباشه. دوربینی فیلم بیا–

 من نمی تونم...اگه خدایی نکرده چیزی توی اون  فیلم ببینیم حتما روانی میشم.-

 .میگم بهت و بینم می من  باشه،الن–

 قیقه فیلم رو با دور تند دید و گفت : در عرض دو سه د نسور

 خوشبختانه یا متاسفانه اینجاچیزی نبود.-

 جدی میگی یا اینجوری میگی که من نترسم؟-

 .ببین بیا نداری باور–

 نه لزم نیست.باور کردم.-

 .بیارمش برم من کردی؟ دم چایی–

د هاحساس کردم شای .یه لحظسورن  سریع از جاش بلند شد و رفت توی آشپزخونه.یه جورایی مشکوک میزد

یلم وی فاگه چیزی تتم فیلم رو بذارماما می ترسیدم.چیزی توی فیلم دیده باشه و می خواد مخفی ش کنه.خواس

ه پزخونمی دیدم تنهایی توی این خونه روانی میشدم...تا آخرعمر که سورن  پیش من نمی مونه.سورن  از آش

 برگشت.

 مطمئنی چیزی توی فیلم دوم نبود؟-

 بیا ببین. نداری باور اگه که گفتم... آره–

 حال میگی چی کار کنم؟-
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 یا.داره وجود تااحتمال دو.نیست هیچکس که میشه خونه وارد زمانی اینجاست نکته! دونم نمی واقعا–

 .داره نظر زیر تو خونه اینکه یا...آشناست

 به نظرت احتمال کدومش بیشتره؟-

 تی؟نگف چیزی کسی به یندورب مورد در مطمئنی!! دو هر شاید–

 امروز که همش به خودت بودم.وقت نشد به کسی بگم.-

 هر دومون  به فکر فرو رفتیم.

 سورن ! تو همسایه های منو می شناسی؟!-

 . بینمشون همنمی  تون کوچه تو حتی...تو به برسه چه! شناسم نمی خودمم های همسایه من...نه–

 دونه؟!پس این یارو اسدی اسم منو از کجا می -

 .حمسلمه چیزی یه اما.ممکنه چیزی هر.باشه پرسیده مسعود از شاید–

 چی؟-

 راحتی به منم حتی.نداره بستکاری و چفت بی ی خونه این توی تو،  زدن وگرنه.بترسونت خواد می فقط یارو–

 .بسازم کارتو و بال بیام دیوار از تونم می

 دیگه ول کنه؟! خب حال گیریم که ترسیدم...چجوری بهش بفهمونم که-

  مون دست از کاری.نصفهشبه نیم و یک نزدیک ساعت. حال هر در.میده تشخیص خودش اونو احتمال–

 .میاد خوابم خیلی منم.برنمیاد

 میرم رختخوابارو میارم.باشه...چاره ای نیست.الن -
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 ودیمکاش رفته برفتم سمت اتاق خواب تا از کمد دیواری برای سورن  رختخواب بیارم.تو فکر این بودم که

رو  سورن  پیشمه.وگرنه سکته قلبی خونه ی سورن .فضای خونه برام ترسناک شده بود.خدارو شکر کردم که

 شاخش بود.توی پذیرایی رختخواب خودم و سورن  رو با فاصله ی کمی از هم روی زمین انداختم.

 !کنم سر متأهلی باید رو امشبه معلومه که اینطور-

 نیست.تازه موندم از فردا شب چه خاکی تو سرم بریزم. شرمنده...دست خودم-

 رو ونهخ این تو میشه نکی.یخودم خونه بودم رفته حال تا نبود تو خاطر به اگه.کنم می درکت.نداره شکال–

 !کنی؟ عوض

وقع ون  مابا این وضعیت مالی فکر کنم تا بیست و پنج سال آینده همین جا باشم...البته با این فرض کهتا -

 رده باشم!نم

 همسایه...شهدیوار به دیوار صاحابهم بی باغ یه...توئه در تو هاش اتاق تمام که اینه ش عمده اشکال دونی می–

 میاد رمزو اما ترکم می دارم من  الن و تنهحیاطه ش دستشویی بدتر همه از...نیست خونه کل که هم اینور ی

 !دستشویی برم

 می خوای باهات بیام؟-

 .برم اونجا تا ندارم حال فقط...ترسم نمی.نیست مشکلی نه–

 توی رختخواب دراز کشیدم و گفتم : 

 برق رو خاموش کن. حال که خوابت میاد سریع برو دستشویی و برگشتنی هم-

سورن  رفت و بعد چند دقیقه برگشت.برق رو خاموش کرد و خوابید.من که از اولش همخوابم نمیومد...اون  

بودم.هر فکر ناجوری هم درمورد فکرکردن حال  یک ساعتی گذشت اما من هنوزم.فیلم هم که دیدم بدتر شد

همش دنده به دنده  که معلوم بود سورن هم بیداربود.چونخونه و اون  یارو به ذهنم خطور می کرد.اینجور 

 میشد...در حالت عادی وقتی می خوابه خیلی کم حرکت میکنه.یه لحظه به حرفای سورن  در مورد خونه فکر
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کردم.راست می گفت...باغی که دیوار بهدیوار خونه م بود خیلی ترسناک به نظر می رسید.یه بار داخلش رو 

 دیده بودم.یه خونه یکاهگلی داخلشه ...خالی از سکنه.اصل معلوم نیست صاحبش کیه؟نگهبانی هم نداره.فقط

 بعضی شب ها یه چراغ توش روشن میشه که نورش از خونه ی من معلومه.

 وز بیداری؟هن-

 .بخوابم خوام می ت اجازه با البته...آره–

 میگم به نظرت اگه یه شب که من خونه بودم اون  یارو از دیوار بپره توی خونه شانسیدارم؟-

 ی فک می کنی!!! نترس نمیاد.چیزای چه به...پاه–

 از کجا می دونی؟-

 .دیگه دونم می-

 نکنه کار خودته؟-

 .بخوابم خوام ببند،می دهنتو–

 شوخی کردم بابا.بی جنبه.راستی الن  دوربین ها روشنه؟-

 کار؟ چی خوایم می خوابیدیم،دوربین اینجا کلفت  گردن تا دو.دیگه نه–

 دیم بیاد...کسی چه می دونه.خوابی وقتی شاید-

نه از خواب بیدار شدم.چشمام به شدت می سوخت.فکر کنم این لنزه فاسدشده باشه.باید صبح حوالی ساعت 

یه جدیدش باشم.یه نگاه به رختخواب سورن  انداختم و دیدم نیست.گفتم شایدگلب به روم رفته  فکر

جایی.حدود یه ربع منتظر بودم اما خبری نشد.اول لنزها رو از تویچشمام در اوردم و به هال و اتاق خواب سر 

.حس کردم از راهروی زدم.اونجا نبود.از روی تراس به تنه حیاط نگاهکردم.برق دستشویی هم خاموش بود

باریکی که حموم توش قرار دارهصدا میاد.انتهای اون  راهرو ،چند تا پله ی کوتاه چوبی بود که به در اتاق ن  

زیر شیروونیمنتهی میشد.البته اتاق که چه عرض کنم! ارتفاع اتاق زیر شیروونی حدودا یک متربود.احتمال فقط 
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ا وایسه.حدس زدم سورن  رفتهباشه اونجا.نزدیک پله های یه بچه ی زیر شش سال می تونست توش سر پ

 چوبی رفتم و صداش زدم.یهو از پشت سر یکی زد رو شونه م.

 ترسیدم نکبت!فک کردم رفتی بال-

 دیدی؟ می منو مینداختی سرت پشت نگاه یه.انداختم حموم به هم نگاهی یه و برگشتم دوباره اما بال رفتم–

 .آشپزخونه سمت اومدیم و یمشد خارج راهرو از همدیگه با

 چی کار می کردی؟-

 !چجوریاست ت شیروونی زیر اتاق ببینم خواستم...هیچی–

 خب حال چه جوری بود؟-

 .کنی تمیزش باشه یادت.بود ریخته هم به خیلی–

ابش مزخرفی از خو هم مشکوک میشم.ینی ممکنه به خاطر بهوونه ای به ایندیگه یواش یواش دارم به سورن 

تا  مک کردبود...یه کم هم بهم ک شه!اون  زمان  که تازه اومده بودم توی این خونه هم اتاق رو دیدهزده با

 وسایل اضافی م رو اونجا بذارم.

 چیه؟ امروز واسه ت برنامه–

 م.ارحام بپرداز احتمال برم به مسعود سر بزنم.به هر حال امروز اولین روز ساله...می خوام به صله-

 کی؟ با اونوقت...اوه–

 با مسعود دیگه.تو رو که دیدم.فقط مونده مسعود.-

 .نباشی خسته–

 مرسی.تو هم میای؟-

 .یه چن وقتی هست ندیدمش.آره–
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 راستی امروز مغازه ها باز نیست؟-

 ای؟ مغازه چه.کنم نمی فک–

 آرایشی بهداشتی.-

 .نبازنیست امروز! نذاری؟ لنز میمیری حال.شد مشکی یهو چشمات رنگ دیدم! آهــان–

 نـــه...من بدون  لنز می میرم.-

 مسعود؟ کی بریم خونه یهم استفاده نکردم.اون  واسه تو. زیاد.دارم خونه تو من...بابا نمیر-

 سر ظهر میریم که ناهار چتر شیم اونجا.-

 طرح خوبیه.موافقم.-

 صبونه چی می خوری واست بیارم؟-

 .ای احمقانه سوال چه...هه–

 چیه؟ نکنه رژیم داری؟-

 اری...گدا گشنه!ند ت خونه تو چیزی جنابعالی  چون بود احمقانه نخیر،–

 به نکته ی ظریفی اشاره کردی.اصل انتخاب رو بی خیال...خودم واست یه چیزی میارم.-

یدار باین سورن  هم الکی کلس می ذاره.خدایی اهل صبونه خوردن  نیست.منم نیستم...اساسا وقتیاز خواب 

 حاضر خورم.در عوض از خجالت ناهار در میایم.با این حالظرف چند دقیقه صبونه رومیشم نمی تونم چیزی ب

 کردم.

 !صبحونه عنوان به اونم...هم با... پرتغال با نسکافه! بشریت تاریخ در بار اولین برای-

 هبخور که خوابت هم پرتغال هاتو زهر مار کن بعد هم نسکاف قرار نیست همزمان  بخوریشون  که! اول اون-

 بپره.در ضمن هر دوش هم مقویه.مخصوصا پرتغال!
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 !انگیزه شگفت واقعا–

 چی؟-

 .عجیب بهتمیگن که داری رو ها اخلق همین...گذشته اینا از !داری نسکافه ت خونه تو اینکه–

 کی بهم میگه عجیب؟!-

 می...عجیب تنگف نمی دیگه وگرنه. ندیدن تو العاده خارق کارای این اونا البته...دانشگاه های بچه از سری یه–

 جفنگ. گفتن

 دی به من میگن عجیب؟! چه باحال!ج-

 میگن؟ هایدانشگاه بچه از یکی کدوم دقیقا بدونی خوای نمی حال.بچه کرد ذوقی چه...آخــی–

 "نبین کی میگه،ببین چی میگه. "نه...از قدیم گفتن-

 .میگی چرند داری نرسیده، مغزت به  خون که بخور زود...اوه...اوه–

 آهان  راستی! چند وقت بود می خواستم ازت یه سوال بپرسم یادم می رفت.-

 .بنال حال خب-

 مرض...خواستم بپرسم تو چرا با من دوست شدی؟کل چرا با من رفاقت می کنی؟-

 .خرمیتمه از! دونم می چه-

 جدی میگم...آخه ما خیلی با هم فرق داریم.-

وست دکسایی مثه خودم نمی تونم کناربیام.چون  من همیشه  ! کل من باداشت؟ ربطی چه داریم فرق اینکه–

رم کسی ل ندادارم اولین باشم...ریاست طلبم...که البته این واسه من بیشتر تویحمد و این چیزا خلصه شده.تحم

 باهام رقابت کنه... بیشتر به فروردینی بودنمبرمی گرده.

 خب چه ربطی به دوستی ما داشت؟-
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 واب سوال اصلی م چیج -"ما با هم فرق داریم. "این جواب اون  حرفت بود که گفتی  به دوستی ربط نداشت،-

 شد؟!

 .داری هم هایی جذابیت بگم باید م باطنی میل رغم علی.سخته توضیحش-

 خوب شد اینو گفتی.کم کم داشتم افسردگی می گرفتم.ولی آخرش من نفهمیدم چی شد!-

 اش.بی خیالهر چیزی دنبال دلیل و منطق نب توی انقد–

*** 

 .مسعود پیش میریم بزنم،بعد خونه به سر یه من بذار اول–

 باشه.فقط یادم باشه لنز رو هم ازت بگیرم.-

ف رو اطرا از خونه زدیم بیرون .مثل همیشه توی کوچه ی ما کلغ پر نمی زد.حین رد شدن  ازکوچه کلی با سورن

بود.قبل نخبری  به روی در خونهم وایساده بود...اما امروزنگاه کردم .یاد اون  یارو افتادم که چند شب پیش رو 

ا نیامن به بابام از اینکه سورن  در خونه رو باز کنه گفت : فقط آروم بیا که این یارو صاحب خونه خفتمون  نکنه.

 گفتن عید می خوام برم اصفهان .

 باشه حواسم هست.-

ن که گذاشتیم چون  می خواستیم زودبرگردیم.همیخیلی آروم کلید انداخت و وارد خونه شدیم.درو هم باز 

 دید.وارد خونه شدیم دیدم صاحب خونهه داره از پشت پنجره دست تکون میده.مثه اینکه سورن  یارو رو ن

 آهسته به سورن  گفتم :

 مدار بسته دارید؟-

 چی؟–

 بعد که به پنجره ی طبقه بال اشاره کردم دو زاریش جا افتاد.
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 !اینجاست که این...پاه سورن

 :گفت بلند صدای با

 .فلحی آقای سلم-

 اونم از پشت پنجره دستی تکون  داد.

 .ببره تو نحس قدم شور مرده–

 به من چه؟! حال مگه میمیری اگه ببینت!-

 و ببینم.د دیدنی برم ریخت نحسکل فک و فامیلعی مجبورم و ام خونه که میده گزارش بابام به اما نمیمیرم–

 گفتن نداری دیگرانو مقصر می کنی. "نه"یی همینه دیگه،توانا-

 .بابا ببند–

 : اورد در ادامو

 .میترسی بابات از سگ مثه خودت خوبه...گفتن نه توانایی-

 باز من تو روی این خندیدم...حیف که کارم پیشت گیره.-

 نمی تونستی کاری کنی. هم نبود گیر–

 اسه شوه از بس که خونه ش کثیفه.هر ازگاهی دلم همیشه وارد خونه ی سورن  که میشم اعصابم به هم میریز

 می سوزه خودم میام مرتبش می کنم.بعضی وقتا هم مامانش میاد.

 خونه ت عین طویله ست.-

 .بابا کن ول! ست؟ زنونه اخلقات انقد چرا تو–

 چرا هر کس به نظافت اهمیت میده بهش انگ میزنی؟-
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 .تویی هاداره اخلق این از که کسی تنها من  اطرافیان بین از!دارم؟ کار چی کس هر به من–

 بی خیال.زودتر حاضر شو بریم.اون  لنز وا مونده ت هم واسه من بیار.-

ری خونه ی سورن  برعکس خونه ی من خیلی شیکه و ساختمونش هم نو سازه.یه سالن حدودابیست و چهار مت

ی یکی وحمومش اونجا ست.سورن  رفت توداره و انتهای سالن دست چپ دو تا پله می خوره که اتاق خواب ها 

ته گذاش از اتاق ها که لباس عوض کنه،منم رفتم توی اون یکی اتاق خواب.فک کردم شاید لنزهاشو اونجا

! روی ه میزهییهمیز گذاشته که البته شباهتی به میز توالت نداره...صرفا رخت خواب  باشه.توی اتاق خواب،کنار

مال کدودی یافت میشد.چند تا کرم سفید کننده و ضد آفتاب هم بود.در  میز انواع و اقسامادکلن و عینک

 د.ر اومتعجبچیزهای دیگه ای هم دیدم!!! واقعا دارم به عقل سورن  شک می کنم.توی همین لحظه سورن  از د

 گاه می کنی فضول؟!ن چی به–

 .به لوازم بزکت.خیلی جالبه! بین این همه کرم و ماتیک لنزها رو پیدا نکردم-

 .اتاقه یکی  اون توی هم لنزها بود؟ کجا ماتیک! شو خفه–

 ک هات منو کشته!راستی این ال-

 .کنم استفاده حتما عید توی باشه یادم.گفتی شد خوب... اپ–

 ک بزنی؟! واقعا می خوای الشوخی می کنی-

 .ست پسرونه مشکی کال...مشکیه که بینی می ضمن در.ندارم شوخی–

 ! نکنه جدی جدی آخرالزمان  شده؟!خدایا ! این چی میگه؟-

 .زنن می لک مشهور پسرای اکثر  الن.جنبه بی...بابا برو–

 لبد مثه آدام لمبرت؟!-

 هم دیدم که لک مشکی می زنه. کالیتز بیل.زنه می خب،اونم آره–
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 بی خیال قربونت...برو لنز ها رو بیار که زودتر بریم.-

 زیه؟!حقا که خیلی گند سلیقه ای.آخه این چه لن-

 !خاکستریه؟ چشماش میگه بذاره کلس خواد می کی هر ها  رمان این توی ندیدی مگه الغ–

 مگه تو رمان  می خونی؟-

 .نه–

وجود منمیاد.شبیه اون   پس حرف حسابت چیه؟! اصن رمانو بی خیال.خاکستری خیلی غیر طبیعیه.به من هم-

 آدم خواره شدم.

 بیماری؟! بذاری؟ لنز داری اصراری چه دونم نمی من اصن! که خوبه–

 !حرفیه؟.نمیاد خوشم خودم چشمای رنگ از-

 سعی کن با اصل ن  خودت بسازی.-

 ببین کی به کی میگه؟! باور کن من نمی دونم رنگ واقعی موهای تو چیه بس که رنگ میزنی!-

 .زنم می رنگ تنوع برای من–

 خب منم واسه تنوع لنز می ذارم.گیر دادی ها!...-

یا  ببینم تنهاست خونه ی مسعود رسیدیم.انقد این سورن  حواسمو پرت کرد یادم رفت زنگ بزنمبلخره به 

شه.اما شته باکرد.امیدوار بودم مهمون  ندا کسی خونه شه! ماشینی دم در پارک نبود که این یه کم خیالمو راحت

فتیم را هم بین رو پارک کرد و خب...اگه فک و فامیل اونجا بودن  با وجود سورن کارم راحت تر بود.سورن  ماش

 جلوی در.

 خدا کنه تنها باشه.-

 !پکپلک؟ چی واسه–
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 زهر مار.زنگو بزن .-

 :سورن  زنگ زد و بعد چند ثانیه مسعود جواب داد

 !بله؟–

 .بال نیایم ما که آره بگو ست خونه کسی اگه مسعود–

 .نیست بال،کسی بیاید–

یی پذیرا مسعود توی باز کرد.بعد سلم و احوالپرسی رفتیم داخل.دو تایی رفتیم بال.مسعود در آپارتمان  رو 

ت بود...خلصه من و سورن  احساس حقار روی میز سفره ی هفت سین چیده بود.آجیل و شیرینی هم گذاشته

ر ددیگه کردیم چون  هیچ وقت از این کارا نمیکردیم...البته کمی هم حق داشتیم.چون  همش تو خونه های هم

ن  یش موپدیم وخانواده هامون  ما رو داخل آدم نمی دونستن که بیان  خونه مون .مسعود اومد رفت و آمد بو

 نشست و سورن  ماجرای کار گذاشتن دوربین رو از سیر تا پیاز واسهش تعریف کرد.

 .ببینم من اوردین می رو فیلم کاش–

 بود که برات گفتم. همین...نبود معلوم چیزی–

 .بزنی فک انقد ینبود مجبور اوردی می گه–

 رو به من گفت :  سورن

 شید از دست این! خیلی سگ اخلقه!شما چی می ک-

 .ها شی حکتلت زنمت می جوری یه  سورن–

 .نیستی عددی–

همیشه مسعود و سورن  این بساط رو با همدیگه داشتن.البته شوخی می کنن با هم و هیچکدوماز حرفاشون  

ناسشون  فکر می کنه هر لحظه ممکنهدعواشون  بشه.یهو صدای زنگ رو واقعا جدی نیست...اما اگه یه نفر نش

 شنیدیم.اگه شانس منه که همه ی ایل و تبار روز اول عید اومدن  بهمسعود سر بزنن.به مسعود گفتم : 
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 اگه از فامیلن ما همین الن  میریم.-

 .مسعود رو شم چتر ناهار خوام می.ها نمیرم جا هیچ من–

 . بمون خواستی تو...میرم که من -

 !کیه ببینم شید خفه دقیقه یه حال–

 مسعود رفت سمت آیفون  و جواب داد و درو باز کرد.

 کی بود؟-

 اینا بابات–

 !بهراد شانست تو ریدم...اه–

 دیگه مجال موندن  نیست...من که میرم.-

 !ها خوره می بر  بهشون...که میشه تابلو–

 اگه برم اونا راحت ترن .باور کن...-

 .اشهب–

ون  اتوی  مسعود کلی اصرار کرد که بمونیم اما واقعا دوست نداشتم اولین روز سال کوفت همه مون بشه.انقدر

 چند ثانیه با هم، سر موندن  و رفتن کل کل کردیم که بابام اینا رسیدن  پشتدر.مسعود گفت : 

 دو دقیقه بشینید بعد برید...اینجوری خیلی ضایه ست.-

 م نشستیم...شدیدا در تلش بودم که ریلکس جلوه کنم!قبول کردیم و رفتی

 :از چشمی در نگاه کرد و آروم گفتمسعود 

 .محمد اینا هم هستن-
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ه ...ب فک کنم اینجوری بهتر شد.عمو محمد که باشه دوباره شروع می کنه به حرف زدن  واستدلل های غلط و

بعد از  فاصلهدشون  میره.مسعود درو باز کرد و بلهر نحوی توجه بقیه رو جلب می کنه.اونوقت دیگه همه ما رویا

با ل.تقری.بابا و مامانم و عمو محمد و زنش و علیرضا اومدن  داخ "مهمون دارم"سلم کردن  بهشون  گفت که 

وم منمآر وبدشون  میاد...فقط درجه هاش فرق داره.سورن  با همه سلم و احوالپرسی گرم کرد  همه شون  از من

ه نیم هم ی مامانمد خیط نشم.بابام که کل منو ندید! یا نخواستببینه.اگه کسی جواب نداد زیاسلم می دادم که 

دی ر ورودنگاهی انداخت اما جواب نداد.باز دم بقیه گرم که جوابمو دادن .همهنشستن.من و سورن  هم نزدیک 

ه بقیقه دیرون .اون  دو روی یه مبل کنار همدیگه نشسته بودیم.منتظربودم دو دقیقه بگذره و زودتر بزنم ب

 اندازه ی دو سال برام گذشت چون هیچکس هم حرفی نمیزد و این بدتر منو معذب می کرد.مسعود که از

 حالتش میشد فهمید دوست داره کله ی همه شونو نبکنه گفت : 

 چرا ساکتین؟بفرمائید شیرینی.-

 :گه باهاشون  تعارف نداشت می گفتمطمئنم ا

 ؟خون  گرفتینچرا خفه -

 بلند به مسعود گفت :  اشکی به سورن  اشاره کردم و سورنیو

 خب مسعود جان ما دیگهبریم.-

 .بمونید ناهار کجا؟–

 جایی بریم...ممنون . باید.نکنه درد دستت–

 .بیاید حتما روزا همین ولی کنم نمی اصرار پس...بابا ای–

 .حتما–

تم تا کفش هامو بپوشم.سورن  قبالز اینکه بیاد کفش با همه خیلی کلی خدافظی کردیم و من جلوتر از سورن  رف

هاشو بپوشه دم در مکث کرد و با مسعود مشغول پچ پچ شد.من خم شدهبودم تا کفش هامو بپوشم.همین که 
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خواستم بلند شم حس کردم سرم گیج رفت.یه کم مکثکردم...فک کردم سر گیجه م برطرف شد اما همین که 

کاملجلوی چشمم سیاه شد.برای چند ثانیه هیچی ندیدم.چند تا پله سقوط کردم.انقد خواستم از پله ها برم پایین 

سریع اتفاق افتاد که خودمم نفهمیدم چی شد.بدنم گرم بود و برای یهلحظه درد رو حس نکردم اما همین که 

کرد.فک  آخرین پله رو رد کردم و روی زمین افتادم درد رو باتمام وجود حس کردم.ساق پام به شدت درد می

کنم به لبه ی پله ها خورد.ظرف چندثانیه سورن  و مسعود بهم رسیدن .از صدای مسعود میشد فهمید که حسابی 

 نگران  شده اما بازم دست از حغر زدن  بر نمی داشت.

 !ندید؟ رو پله کورت چشم–

 .حرفا این جای به شه بلند کن کمک–

س حدم نمی تونستم تکون  بخورم.یه جوراییبدنم بی جفت شون  سعی داشتن بهم کمک کنن بلند شم ولی خو

 شده بود.

 !ای زنده بفهمیم بگو چیزی یه–

 .خونه تو بریم باید دوباره ولی میگم اینو که متاسفم–م

 اینو که شنیدم با هر ضرب و زوری که بود گفتم : 

 نـــه نه!...بهتر شدم.-

 .میاد  خون داره دماغتم! شدم بهتر چیو چی–

  بیمارستان بریم بشه؟ چی که خونه بریشب خوای می–

به  و مسعود هم متوجه صدا شدن .مسعودخیلی آروم ندور چند تا صدای آشنا شنیدم.سوربرای یه لحظه از 

 سورن  گفت : 

 کسی داره میاد بال؟-

 .کنم فک آره–
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م رار معلوخیلی سریع سورن  و مسعود کمک کردن  که وایسم.حدس می زدم قیافه م افتضاح شده باشه.ازق

ظرف سیم .برای مسعود مهمون  اومده بود و مهمونای دیگه که توی خونه بودن  درو واسهشون  باز کرده بودن 

مدن  دم نه اوثانیه دیدیم عمه مژگان  و دختراش دارن  از پله ها میان بال...از این طرف هم مهمونای داخل خو

کاری هم ودم .به پیش! اینجا بود که دیگه حسابی عصبی شده در استقبالشون .ما سه تا هم نه راه پسداشتیم نه را

قتی د...واز دستم برنمیومدبرای همین دوباره خنده های عصبی اومد سراغم.البته این دفه زیاد هم عصبی نبو

 م.بهحالت خودم فک می کردم خنده م می گرفت.یواشکی به سورن  و مسعود گفتم : لو ندید منزمین خورد

 زدیم؟ کتکش بگیم پس–

 اصن چیزی نگید...-

الپرسی ه احوعمو محمد و علیرضا اومده بودن  جلوی در آپارتمان .عمه مژگان  تا ما سه نفر رو دید شروعکرد ب

به   مچنانهو تبریک عید بعد چند ثانیه تازه دو زاریش جا افتاد و متوجه حالت منشد.عمو محمد و علیرضا هم 

 وکرد  دن  ما با همکتک کاری کردیم.سورن  خیلی زود با همه خدافظیما خیره شده بودن .مطمئنم فک می کر

 آروم دست منو گرفت تا جفت مونو از این وضعیتخلص کنه.با همدیگه از پله ها پایین می رفتیم اما خیلی

حرکت می کردیم تا زیادیتابلو نشیم چون  ساق پای من شدیدا درد می کرد و عین چلق ها راه می 

 همن و سورن  از بقیه جدا می شدیم نسترن  از مسعود پرسید : چی شده دایی؟!رفتم.همینطور ک

 .باال بفرمائید...هیچی–

*** 

 به نظرت خیلی ضایه بود؟-

 .زیاد نه–

 جدی؟-

 .نبود ضایه  آنچنان...نداری،نه برخورد زیاد اونا با  چون–

 خیالم راحت شد.امشب اینجا بمون .-
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 .زنم می سر بهت میام دوباره رداف.دارم کار کم یه دیگه،خونه نه–

 باشه.پس فعل...-

 .خدافظ–

منو تا خونه رسوند.خیلی اصرار کرد بریم بیمارستان  اما یه جورایی قرطی بازیمیشد...آخه کدوم آدم سورن 

روی دست و پاهام فقطآثار کبودی و کوفتگی بود.با اینحال هر  ر اینجور چیزا میره بیمارستان ؟!عاقلی به خاط

ی گذشت فک می کردم دردش داره بیشترمیشه.برای همین پجو گیر شدم و دو تا قرص ژلوفن چی م

خوردم.نزدیکای غروب بود که شدیداخوابم گرفته بود.دیگه نمی تونستم بشینم.توی پذیرایی یه بالش انداختم 

ام دارن  و روی زمین ولوشدم.هوا یه کم تاریک شده بود.چند دقیقه که گذشت و حس کردم کم کم پلک ه

سنگین میشن،یه صدای خفیف از اتاقزیر شیروونی شنیدم.انگار یه وسیله ای افتاد روی زمین.چون  وسایل اتاق 

زیر شیروونی روخیلی نامرتب چیده بودم برام تعجبی نداشت.احتمال یکی از وسایل افتاد روی 

بود که لوستر هم یه تکون  زمین.دوبارهسعی کردم بخوام که یه صدای دیگه اومد.این دفه به حدی شدید

کوچیک خورد.مونده بودم چی کار کنم! با این پاها برام خیلی سخت بود که از پله ها برم باالما نمی شد بی 

خیالش بشم.دوباره خودمو زدم به پوست کلفتی و دراز کشیدم.فکرم مشغولصداها شده بود و خوابم پرید.مونده 

ر اتاق رو بازگذاشته باشه و گربه ای چیزی رفته باشه اونجا.با این فکر بودم برم سر بزنم یا نه! شاید سورن  د

خیالم راحت تر شد و برای همینبلند شدم که یه سری به بال بزنم.به محض اینکه از جام بلند شدم و شروع 

 ضکردم به راه رفتنچند تا صدای پشت سر هم شنیدم.انگار یه نفر شروع کرد به دویدن .با این صدا کامل فر

.اگه به سورن  زنگ بزنم.امامردد بودم.! به فکرم رسید کردم.پلنگ هم اینجوری راه نمیره گربه رو فراموش

خرس گنده...خجالت هم  نه...اصن چرا به سورن زنگ بزنم!چیزی اون  بال نباشه تا آخر عمر مسخره م می ک

ن  هم یه بار.خیلی مصمم ،تصمیم نمی کشه! یه کم به خودت بیا.بلخره عزمم رو جزم کردم.مرگ یه بار شیو

گرفتم برم بالو به اتاق سر بزنم.همین که راه افتادم به سمت راهرویی که دنر اتاق توش بود رسیدم صداها به 

حدی زیاد شدن که باز پشیمون  شدم.دست خودم نبود اگه یه نفر اونجا باشه با این وضعیت اوراق من می 

که برم و از آشپزخونه یه چاقو بردارم.حداقل اینجوری دفاعاز خود  زنهدخلمو میاره.به این نتیجه رسیدم

محسوب میشد.از راهرو خارج شدم و رفتم توی آشپزخونه.داخل کابیت چند تا چاقوبود.یه کم مکث کردم تا یه 
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حال طرفو می گیرم...همین که  مناسبشو انتخاب کنم.یه چاقو نسبتا بزرگ برداشتم و خوشحال بودمکه الن

م برگردم یه چیزی محکم خورد تویسرم.انقدر محکم بود که در عرض یه ثانیه نقش زمین شدم.روی خواست

چشمامو باز کنم.حس کردم با  تونستم می تونستم تکون  بخورم...حتی نمیزمین افتاده بودمو چشمام بسته بود،ن

ودم یه نفر بالی سرم یه جسم تیز زد توی سرم.جاش شدیدا درد می کرد.بدتر از درداین بود که مطمئن ب

ایستاده...کامل حسش می کردم.خیلی خیلی ترسیدهبودم.حتم داشتم کارمو می سازه.خوب داشتم به اطراف 

نمیومد.انگار طرف نفس هم نمی کشید.دوباره حس کردم حرکت کرد.این دفه به  گوش می کردم اما صدایی

ردی بدنم رو حس می کردم.کم کم داشتاشکم طرفم خم شدو کنارم نشست...اون  لحظه فشارم افتاد...خودم س

درمیومد.اما دوست نداشتم بفهمه هنوز بیهوش نشدم.هر لحظه وضعیت بدتر و بدترمیشد...مثه اینکه خیال 

داشت منو حرکت بده چون  تماس دستشو زیر سرم حس می کردم امانکته اینجا بود که دستش به قدری لطیف 

 انگار خدا بهم نظر کرد و از هوش رفتم. .یه لحظهبود که من هیچ فشاری حس نمی کردم..

*** 

ر رو شکپشت سرم درد خفیفی رو حس می کردم.اما انگار حالم بهتر شده بود.سعی کردم چشمامو بازکنم و خدا

م! میورد بیمارستان  دراز کشیدهبودم.کم کم داشتم شاخ در روی رخت خوابه تونستم.در کمال ناباوری این دف

 .شنیدم ! خواستم بشینم که یه صدای آشنازد و خودشم منو رسوندبیمارستان ؟بود که خودش  مگه یارو بیمار

 .شی بلند نذارم گفته دکترت.نشو بلند! نـــه–

 چی شده؟-

 .بپرسم تو از باید من بود،البته قشنگی سوال-

 رن  با هممی دانیرویانتظادر اتاق نیمه باز بود.دقیق که نگاه کردم دیدم مسعود و اون  یارو اسدی با یه مامور 

سر حرف می زنن.حدس زدم که طرف رو گرفتن.یه کم خیالم راحت شد.بعدچند لحظه حرفاشون  تموم شد و اف

اد و ون  دنیروی انتظامی با اسدی رفتن و مسعود اومد تویاتاق.همین که منو دید دستشو به نشونه ی تأسف تک

 گفت : 

 تو خونه ت چه غلطی میکردی؟-
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 دونم...کاری نمی کردم..من نمی -

 افتاد؟ اتفاقی چه دقیقا–

 تمام اتفاقات رو مو به مو براشون  تعریف کردم.قیافه هاشون  واقعا باحال شده بود.

 !شدید؟ دار خبر چجوری شما حال–

 !نیومد؟ پیش  تون بین خاصی درگیری مطمئنی ببینم بگو اول–

 من که با اون  درگیر نشدم.فقط اون  منو زد...-

 ؟ بودن اونجا نفر چند–

 فقط من و اون  یارو...که اونم ندیدمش.-

 !عجیبه–

 چی عجیبه؟-

 بیام سریع گفت و من خونهی در جلوی اومد هات همسایه از یکی شب سر ببین.بدم توضیح من بذار مسعود–  

جمع شدن  راف خونه ترسوندم.دیدمچرنده و پرنده اط خودمو سوته سه و شدم  نگران حسابی منم.تو ی خونه

مرد!سریع اومدم از همسایه ها پرسیدم چی شده که اونا گفتن یه .هیچی دیگه. من گفتم حتما دیگه بهراد 

ساعتی میشه که از خونه تصدای جیغ و داد میاد.خودم که دقت کردم صداها رو شنیدم.حتی صدای جیغ یه زن  

پلیس  ز دیوار بیام بال که همون  لحظههممیومد.انگار چند نفر داشتن با هم دعوا می کردن ...خواستم ا

رسید.مثه اینکه قبل همسایه هات خبرشون  کرده بودن .خلصه با مسعود هم تماس گرفتمو خودشو 

تو و همه ی خونه رو رسوند.وقتی به پلیس ها گفتم دوستتم اجازه دادن  باهاشون  وارد خونه ت بشم.اومدیم

یدیم تو اونجا افتادی وسرت کل خونی بود.خیلی ناجور نبود.آخرش رفتیم توی حموم و دگشتن.اما کسی

بود...بعدم که اوردیمت بیمارستان .با حرفای سورن  فک کنم دوباره فشار خونم بال و پایین شد.نفسم بال 
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نمیومد.بیشتر از هرچیز ترسیده بودم.ینی چند نفر به جز من توی خونه بودن ؟! مطمئنم دفه ی دیگه جون  

 م.سالم بهدر نمی بر

 نه...نه باورم نمیشه.-

 گفتی؟ که بود همین قضیه مطمئنی.باش خونسرد–

 آره...هیچی رو جا ننداختم.همش همین بود.-

 .اومد یادت چیزی فردا تا شاید...بخواب.نکن مشغول خودتو فکر–

 ساعت چنده؟  نمگه اال-

 و نیم نصف شب. دو حدودا–

 این یارو اسدی اینجا چی کار می کرد؟!-

 ...توضیحبده چیزو همه و بیاد شاهد  عنوان به که خواست ها همسایه از یکی از پلیس–

 آدم هم که قحط بود...-

 .نذاشت دکتره  الن.بزنن حرف خودت با  میان فردا البته–

 ...ازاون  شب سورن  به عنوان  همراه پیشم موند.مسعود اصرار داشت بمونه اما سورن نذاشت.همون  بهتر

ه ود حسابی سگ شده.اگه می موند کلی حغر میزد.توی اورژانس هم تخت خالی نبود کحالت مسعود پیدا ب

یت قد اذسورن  بخوابه.با هزار بدبختی یه صندلی پیدا کردکه فقط بتونه بشینه.راضی نبودم به خاطر من ان

ه بود با فتادا بشه.صبح دوباره مامور آگاهی اومد و همه چیز رو با جزئیات براش تعریف کردم.اتفاقی که برایمن

چیزی که دیگران  تعریف می کردن  زمین تا آسمون  فرق داشت.یه حسی بهممی گفت همه فکر می کنن 

 دروغ میگم.شاید هم اونا حق داشتن...نمی دونم!

 !باحال چیز یه–

 ؟چی-
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ه بچیزی  ودیشب که می خواستم بیام بیمارستان  شام خونه ی بابات اینا بودم.البته قبل شامسورن  زنگ زد –

 من نرسید...

 خب ! بقیه ش...-

 یامب گفت و گرفت دوبارهتماس که میفتادم راه داشتم...تو ی خونه بیام گفت زد زنگ  سورن.دیگه هیچی–

هاشونو می  ن .باید قیافهدکرده بو ...بعد همه کوپ"بیمارستان ؟"د گفتم بلن فیلما این عین منم. بیمارستان

ی ند رودن  بیمارستان  و به منم خبردادن  سریع برم.مامانت شده بود اسفدیدی.واسه شون  گفتم تو رو بر

 آتیش ولی بابات نذاشت همراه من بیاد.

 "یه چیز باحال!!"مامان  من داشته زجه موره می زده اونوقت تو میگی -

 .باشی مهم کسی واسه کردم نمی فکر اصن من دیشب تا.نگرفتی مطلبو اصل.خری چقد-

 نستم چقــــــــدر برای همه مهم ام!ولی خودم می دو-

 در اوردی. رو ما پدر حال تا دیشب از بریم پاشو.بابا شو خفه–

تر و کم با اینکه یه جورایی درب و داغون  بودم اما تصمیم گرفتم برای اینکه از شر فکرای ناجورخلص بشم

 و باردرم می داشت.خوشبختانه بترسم یه کم کار کنم.هر چی بیشتر توی خونه می موندم بیشتر فکر وخیال ب

زدیک هم تونستم سرویس رفت و برگشت تهران  رو برم وپول بیشتری دستمو گرفت.البته توی راه چند بار ن

م وجه ابود از جاده منحرف بشم امامسافرهایی که کنارم نشسته بودم کمی فرمون  ماشین رو کج کردن  و مت

خاص  اقاچیزتوی اون  چند روز کمتر خونه بودم بعد از اون  اتف کردن .بعد از ظهر پنجمین روز عید بود.چون 

حال  دیگه ای حس نکردم.اما یه چیزی که کم کم داشت اعصابمو به هم می ریخت اینبود که از اون  شب تا

 احساس رخوت و بی حالی م هنوز برطرف نشده بود.همشاحساس خستگی می کردم.با صدای زنگ در به خودم

 میتونستم حدس بزنم کی پشت دره! ونستم از جام بلند شم و تا حیاط برم.البتهاومدم.به زحمت ت

 سلم،آقا بهراد! می ذاری بیام تو؟–

 آرزو به دل موندم یه بار کسی غیر از تو و سورن  زنگ این خونه رو بزنه.در هم پشتسرت ببند.-
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 زنی؟ می حرف هم ای دیگه کس با ما از غیر مگه.دیگه خودته تقصیر–

 .رفته  یادتون منو کردم فک راستی...خب آره-

 تن؟! چند بار اومدم که نبودی...موبایلت هم که کل تعطیله.خود مثه همه کردی فک–

 بذار برم واست چایی بیارم.-

 .دارم کار باهات بشین.خواد نمی نه–

 تعارف می کنی؟-

 .بشین.شو خفه–

 چه بی اعصاب!!-

 نیفتاد؟ ای دیگه اتفاق شب  اون از بعد–

 توی این چند روز یا بیرون  بودم یا خواب...متوجه چیز خاصی نشدم.-

 ...خوبه–

 کارت همین بود؟!-

 .نباشه لزم شاید...دونم نمی اما بگم چیزی یه خواستم می.کامل نه–

 خب بگو.-

 نگرفتن؟ تماس باهات انتظامی نیروی طرف از–

 نه بابا.-

مسئله  چند روز پبش سورن اومد پیش من و یه بهراد بینب.کردیم می تعجب باید گرفتن می تماس اگه...آره–

 ای رو گفت که فکر منو به خودش مشغول کرده.
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 اگه نمی خوای بگی مجبورت نیستی ها...-

! بگم ریچجو. ن کار پیشاومده ت واسه وقت چند این توی که اتفاقایی کنیم می فکر  سورن و من.میگم نه نه–

 .هاست "جن" کار

 ....این حرفا از مسعود بعید بوددخنده م گرفته بو

 ف ممکن!احمقانه ترین حر-

 .کنم می پیدا موضوعاعتقاد این به دارم بیشتر گذره می چی هر اما.داشتم رو نظر همین اولش منم–

 مثل رو چه حساب این حرفو می زنید؟!-

هیچ  بلندت می کردشت از رویزمین دا یارو وقتی نگفتی مگه.بگیر نظر در رو اخیر اتفاق همین مثل ببین–

 فشاری رو حس نمی کردی و دستش خیلی نرم بود؟

تو  ن  مناین که نشد دلیل! ممکنه یارو یه شغلی داشته باشه که باعث شده دستاش نرم بمونن.تازه اون زما-

 حال خودم نبودم...شاید طبیعیه که فشاری حس نکردم.

 نیدن  چی؟همسایه ها از خونه ت ش که صداهایی  اون...هیچی این صل–

 خب.. -

 !شکستن؟ تو یخونه شیشه سنگ با گفتی یادته...کنار به اینم حال! بتراشی دلیل تونی نمی این برای–

 آره.-

 بود؟ چجوری سنگش میاد یادت–

 .بود دار زاویه کم یه...نکردم دقت زیاد-

 گرد و بدون  زاویه ست. ها سنگ ی همه اینجا...دیگه همین–

 ای نیست. بازم اینا دلیلی منطقی-
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 سنگ بپرتا  ن خود نباشهاما ها جن اذیت و آزار برای ای منطقی دلیل شده پرتاب که سنگی نوع شاید آره–

 خونه هب مدام و  کردن می  شون هااذیت جن که  بودن شهر همین توی دیگه نفر چند شنیدم من...خوبیه دلیل

ه جا یونا راحته که در عرض چند ثانیه از سنگ پرتاب می کردن .سنگش هاش هم نوعخاصی بوده.برای ا  شون

مت پرتش دوم سیه جای دیگه برن ...کارینداره یه دونه سنگ رو از کوه به اینجا بیارن .بگو ببینم فهمیدی از ک

 کردن ؟

 ..خودت بودی همچین فرضیه ای رو قبول می کردی؟ی کناریاز طرف این ویال-

 ...میکنه منومطمئن که دیگه چیز یه اما...نه بودم، منطق و دلیل دنبال چیز هر برای تو مثه اگه–

 چی؟-

 وونیشیر زیر اتاق از  صدایدویدن زود صبح و خوابیده تو ی اینجا،خونه پیش شب چند که گفت بهم  سورن–

 .انداخته نگاهی یه و رفته همین برای.شنیده ت

 چیزی هم دیده؟-

 .نبینه چیزی که طبیعیه نمیشی ناراحت اگه البته...نه–

 بر فرض که تو درست میگی و کار اجنه ست...حال اومدی اینجا منو بترسونی؟-

 .باشیم حل راه دنبال بهتره چیه قضیه دونیم می تقریبا که حال که بگم اومدم...نه–

 آهان ...خب حال راه حل چیه؟!-

 قضیه ختم شده باشه که هیچ... اگرم نه من یه نفر رو می شناسم که می تونهکمک کنه. اگه–

 دعانویس؟-

 .حلکرده رو ها خیلی مشکل اما ست کاره چی گفت نمیشه دقیقا...نیست دعانویس...نه–

 ممنون  از اطلعاتت.-
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 !بخری؟ خوای می چی  سورن تولد واسه راستی–

 اوه...اصل یادم نبود! می خواد جشنی چیزی بگیره؟!-

 .میگیره جشن حتما شده که هم دختر تا چهار بخاطر...که شناسیش می–

سر و پپس من نمیرم.بعدا کادوش رو بهش میدم...همین چند شب پیش منو برداشته برده پارتی! میبینم کل -

 دخترای دانشگاه اونجا جمعن!

 ی پارتی!برد اونو تو گفت من به  سورن جدی؟–

 عجــب آدمیه!-

 ...اما بینتب بیاد خواست می مامانت...دیگه چیز یه راستی.گفت می خنده محض اونم البته...نکردم باور که من–

 بابام نذاشت! کامل طبیعیه.-

 .پرسه می من از حالتو همش–

 اگه انقد مشتاقه دیدن  منه پیچوندن  بابام زیاد هم سخت نیست!-

ت ا باباشاید نمی خواد زندگی رو به کام خودش تلخ کنه...تو که جدا زندگی میکنی...آخرش مامانت باید ب–

 ره.زندگی کنه...چاره ای ندا

با آدم  ی عشقراست می گی.از اون  شانس ها هم ندارم که از هم طلق بگیرن ،حداقل بتونم مامانموببینم.می بین-

 چی کار می کنه؟! به خاطر همدیگه از بچه شون  گذشتن...

 ...نبودی خوبی ی بچه اونا برای هم تو باشی بین واقع اگه–

 اما کسی سعی نکرد منو متوجه کنه.-

 سگی و بداخلق آدم یه  بهعنوان منو همه...دونی می خودت. کردن انتخاب رو بدی های روش اما ! کردن سعی-

 یچوقت کتکشنمی زنم.ه باشم داشته بچه روزی یه اگه اما شناسن می
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 دمت گرم.کاش من بچه ی تو بودم.-

 !شدم می قائل استثنا تو مورد در البته–

افظی کرد.قضیه ی کادو خریدن  برایسورن  فکرمو مشغول حدود یک ساعتی با هم گپ زدیم و مسعود ازم خد

کرده بود.تو این بحران  مالی،اینو کجای دلم بذارم؟!از شانس بد من تنهادوست گدا گشنه ی سورن  هم 

خودمم! البته میشه یه جورایی ماست مالی ش کرد چون  ما باهم خیــــلی صمیمی ایم.خودش درکم می 

اون  چند روز رو خرجنکردم، برم و برای سورن  یه هدیه بخرم.به خیلی چیزا فکر کنه.تصمیم گرفتم تا درآمد 

کردم...کتاب که به تیریپش نمیخوره...ادکلن هم که پارسال خریدم! هیچی به ذهنم نمی رسید.توی پاساژ اصلی 

چیز  شهر قدم میزدم،به امید اینکه یه چیز مناسب پیدا کنم.بلخره توی ویترین یکی از مغازه ها یه

جالبدیدم.ساده بود اما مطمئن بودم سورن  خوشش میاد.یه ست جاسیگاری و فندک چاقو توی یهجعبه ی 

چوبی...جاسیگاری و فندکش نقره ای رنگ بودن  و مارک گوچی روش بود.البتهیقینا مارکش تقلبی بود...اما در 

زه داره هم گیر داده بود که چرا ظاهر خوب بودن .با بدبختی یه کاغذ کادوی مشکی هم پیداکردم.یارو مغا

مشکی؟! شگون  نداره و این حرفا...نمیشه کهواسه یه پسر گردن  کلفت کادوی صورتی خرید.در ضمن مشکی 

خاص تره! مطمئنم هیچکساز مشکی استفاده نمی کنه.هوا تاریک شده بود که به خونه رسیدم.توی کوچه 

ری نبود.با خیال راحت رفتم خونه.خیلی گشنه م بود.سریع هیچکس نبود...خدارو شکر از همسایه یفضول هم خب

برای خودم غذادرست کردم و تا خرخره بار زدم.بعد هم مثل همیشه جلوی تلویزیون  پلس شدم.هنوز همحس 

می کردم بی حالم.تا قبل از غذا خوردن  فکر می کردم به خاطر گشنگیه. این حالتاعصابمو خورد می کرد.از اون  

برطرف نشده بود.داشتم برای خوابیدن  تمرکزمی کردم و به حرفای مسعود فکر می کردم.نمی شب هنوز هم 

دونستم انقدر خرافاتیه! مگه میشه هر جنیکه راه برسه بیاد خونه و زندگی منو به هم بریزه؟!توی این فکرا بودم 

وش کردم.دوباره یه صدای که دوباره یه صدایی شنیدم.این دفه نفهمیدم صدا از کجا اومد.با دقت بهمحیط گ

دیگه اومد.مطمئن شدم که از اتاق خوابه.سر جامنشستم.برای چند لحظه صدا قطع شد.برای مدت کوتاهی خیالم 

راحت شد اما دوباره صدا روشنیدم.خوب بهش دقت کردم...کم کم داشت شدیدتر میشد.انگار یه نفر داشت 

عزمم رو جزم کردم و تصمیم گرفتم باهاش رو بهرو وسایل اتاق روبه این طرف و اون  طرف پرت می کرد.

بشم...هر چی که هست.یقینا الن  تمام اتاق رو به هم ریخته.بهونه ی خوبی دستم داده تاحسابشو برسم.گلدون  
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کریستالی که روی میز گذاشته بودم رو برداشتم و پشت در اتاقوایسادم.خوشحال بودم از اینکه این دفه دیگه 

اختم.با سه شماره خیلی سریعدر اتاقو باز کردم.به محض ورودم به اتاق در کمد دیواری که طرف رو گیر اند

نیمه باز بود فورا بسته شد.بادیدن  اتاق نزدیک بود سکته بزنم...البته نه به خاطر به هم ریختگی ش...چون  اصل 

ا فرقش این بودکه در کمد به همنریخته بود! در کمال تعجب همه چیز خیلی منظم مثل قبل سر جاش بود.تنه

بسته شد.انگار یه نفر رفت و توش قایم شد.قلبم تند تند میزد.سعی کردم نفس عمیقبکشم و آروم باشم.می 

خواستم برم و در کمد رو باز کنم.یه دفه یاد حرفای مسعود افتادم.نکنهواقعا کار جن باشه؟! هر چی که بود باید 

م تویدستم گرفتم تا برم و در کمد رو باز کنم.خواستم قدم از قدم باهاش رو به رو می شدم.گلدون  رو محک

بردارم اما با صدای زنگ در بهقدری جا خوردم که گلدون  از دستم افتاد و هزار تیکه شد!همین بهونه کافی بود 

 تا بی خیال کمد بشم و برم سمت در حیاط.

 پاه...بازم این!

 سلم.-

 !خوبی؟!  جان بهراد سلم–

 ا...به لطف شم-

 .شدم  اومد،نگران ت خونه از صدایی یه راستش–

 چه صدایی؟-

 .بود شیشه شکستن مثه اسدی

 جای نگرانی نیست،ممنون .-

 چقدر از آدمای فضول بدم میاد! با هم که مشغول حرف زدن  بودیم هی سعی می کرد تویخونه رو نگاه

ک کنم خیلی گرمباهاش احوال پرسی کرد.فکنه.حرفامون  تموم شده بود که سورن  هم از راه رسید.اسدی هم 

 خیلی دوست داره خودشو به ما بچسبونه.خداروشکر قدمسورن  سبک بود و اونم گذاشت رفت.
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 این؟ گفت می چی–

 مرتیکه ی فضول! اومده میگه از خونه ت صدا میاد!-

 صدایی؟ چه–

 خبرا؟ چه.بابا کن ول-

 .کنم دعوتت تولدم واسه بودم اومده.آهان–

 بی کاری ها! نه قربونت من نمی تونم بیام.تو ام -

 .دادم قول من! چرا؟–

 به کی قول دادی؟-

 نمیای؟ چرا حال.بابا هیچی–

 حالم خوب نیست.از اون  شب نمی دونم چرا حوصله ندارم...حس راه رفتن هم ندارم.-

 .رفته ازت که خونیه خاطر به شاید.زرده هم روت و رنگ–

 اومده بود؟ شاید...راستی سرم زیاد خون -

 بود. شده وحشتناک خیلی.بود خونی کل موهات...آره اوه–

 ولی عجیب نیست که بعد سه چهار روز هنوز اینجوری ام؟!-

 .نبودی زرد انقد هم  بیمارستان توی حتی.عجیبه شدی بدتر اینکه–

 نکنه دارم می میرم؟-

 ..اخیر اتفاقای کنم می فک من راستی.مزه بی...پاه–

 :طع کردمرو ق حرف سورن
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 می دونم...مسعود بهم گفت.دوس ندارم به این موضوع فک کنم.-

 ترسی؟ می–

ضمن  ره.درگیریم که آره.البته ببخشید که من قراره یه عمر توی این خونه زندگی کنم.اگه بترسم اشکالیندا-

 فکر نمی کردم انقد خرافاتی باشی!

 .نداره مننفعی واسه نباشه یا شهبا جن اینکه.خودتم فکر به من.کن فکر داری دوس جور هر–

 از توجهت.راستی من که نمی تونم بیام،کادوت هم با خودت ببر. ممنون-

 .نمیده مزه تو  بدون اصل.برم نمی–

 ن.کبرو بابا.نمی خوام خاطرات پارسال زنده بشه.از اونی که بهش قول دادی هم از طرف منعذر خواهی -

 .ت واسه متاسفم.نامردی خیــــلی–

و خودم حظه می خواستم به سورن  قضیه ی کمد رو بگم اما پشیمون  شدم.نمی خواستم دو دقیقهای حرفاییه ل

دم ول داقنقض کنم.مطمئنم سورن  هم صد تا دلیل برای اثبات وجود جن توی خونهی من می اورد! اما به خودم 

نشگاه ای داه مثه همیشه کل بچه هاگه یه بار دیگه اتفاق افتاد بهش بگم.بعد از تولد سورن  بهم خبر رسید ک

 ری از،که البته اصل تعجبینداشت توی جشن تولدش بودن .مسعود می گفت آخرای مهمونی رفته اونجا و یه س

نمی  کر همبچهها سراغ منو ازش گرفتن.واقعا که براشون  متاسفم! من اگه جای اونا بودم به آدمی مثه خودمف

بود  طر اینمی گرفتن.برام مهم نبود.اونم چیزینگفت...فکر می کنم به خاکردم.از مسعود نپرسیدم کیا سراغمو 

رزوم که به اسم بچه ها رو نمی شناخت.تعطیلت عید هم گذشت و خدا رو شکر تونستم یه کم کار کنم.فقط آ

 اینه که این مدرککوفتی رو بگیرم و یه جا مشغول کار شم.کلسای دانشگاه هم شروع شدن .

*** 

محوطه ی دانشگاه قرار گذاشته بودیم.از بین اون  همه دانشجو به راحتیتونستم سورن  رو با سورن  توی 

تشخیص بدم.عین گاو پیشونی سفیده با اون  سر و وضعش.یه تی شرت سفیدپوشیده بود که روش تصویر 
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ن بشر بچه جمجمه داشت و شلوار جین مشکی و البته یه پوتین مشکی کهاز صد متری برق میزنه...تابلوئه که ای

 مایه داره!

 سلم.-

 خوبی؟ سلم–

 !بابا پای–

 چی شد؟-

 !کنم؟ ردیف موهاتو نمش نیومدی چرا–

 یادم رفت.البته زیاد مهم نیست...-

 راست میگی.دیگه مش به دردش نمی خوره.فردا بیا کل مدل شو واست عوض میکنم.-سورن

 کار می کنه؟! میشه موهای منو فراموش کنی؟ بگو ببینم امروز رویه قضایی چی-

 .دونم نمی–

 می دونی الن  کجاییم؟-

 .واوردم برداشتم کتابارو کنم،فقط مرور هارو درس نداشتم حوصله منتها. نمکدون آره–

 خدا کنه شانس بیاریم امتحان  نداشته باشیم.-

به سورن  ارن  درسمی خونن،با سورن  رفتیم و کلس رو پیدا کردیم.وقتی وارد کلس شدیم دیدم اکثر بچه ها د

 گفتم :

 مطمئنی امتحان  نداریم؟-

 !ترم خبر بی تو از من کن باور–
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ی مطمئن دو تا صندلی خالی پیدا کردیم و کنار هم نشستیم.درس خوندن  بقیه منو عصبی می کرد چون داشتم م

 شدم که امتحان  داریم.

 میگم از یکی بپرس اگه امتحان  داریم جیم بزنیم.-

 ن !ا این استاد داریم...اگه اینارو هم نیایممی ندازموب دیگه ی جلسه سه قطف! بزنیم؟ جیم چیو چی–

 راستی استادش کی بود؟-

 !کردم فراموش شو قیافه نیومدم انقدر من.دونم نمی–

 ن کلسبلخره استاده رسید.وقتی دیدمش تازه یادم اومد اول ترم حال ن  من و سورن  رو گرفت بهخاطر همی

 ثه سگمد همه چیزو زدیم.حمسن بود...حدودا چهل و پنجسال ... بعضی از دانشجوها هاشو تعطیل کردیم و قی

خصیت ازش می ترسیدن ..چون  وقتی می خواد آدمو ضایه کنهچشمش رو به روی همه چیز می بنده...نمره...ش

 طرف!

 آروم به سورن  گفتم : 

 چه حسی داری؟-

 ...مرگ...ترس–

ومد اه قدم اوردم جلوی دهنم که لبخندمو نبینه...که متاسفانه دید.دوسیه ذره خنده م گرفت اما دستمو آروم 

 جلو تر.حدودا یه متر با من و سورن  فاصله داشت.

 داشتید یبتغ انقدر!  آقایماکان... نشستید من کلس توی هم قبل اینکه مثل...نه اما! بینم می جدید های چهره–

کنن،  ا متاسفانه مندانشجوهایی رو که زیاد غیبت میی خوشبختانه ولی...کردم می  تون فراموش داشتم که

 هیچوقت فراموش نمی کنم.

 .نگاه خصمانه هم به سورن  انداختهمینطور که داشت منو تهدید می کرد یه 

 !داشتید؟ تشریحی  امتحان جلسه این که میاد  یادتون حتما–
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دیگه اینشسته بودیم بچه ها  همگی همواره سکوت کرده بودن  و هیچکس حرف نمی زد.اگه سر کلس کس

م ؟!خودبرای کنسل کردن  امتحان  تلش می کردن  اما نمی دونم چرا به این استادهکه می رسه همه لل میشن

 انقدر ازش می ترسم که اسمش هم فراموش کردم!

رشون  ماشهای بی  غیبت خوان می که کسایی سراغ بریم اول بهتره بشه باز هم بقیه  زبون اینکه برای...!خب–

 رو جبران  کنن.

 .انگشتش رو به سمت من نشونه گرفت

 شما آقایماکان !- 

 پام...استاد...من زیاد آمادگی ندارم.-

 .موج می زد اما طرف کوتاه نمیومد التماس توی چشمام

 .کنید تعریف رو ترذیلی مجازات و ترهیبی مجازات  برامون–

سورن  ر اولین بار بود که همچین اصطلحی رومی شنیدم.چند ثانیه مکث کردم.هیچی به ذهنم نمی رسید.انگا

ذره  شروع کرد به ورق زدن  کتابش و آروم جواب رو زمزمه می کرد.جواب یهکم طولنی بود...سورن  هم یه

ه ین همتابلو داشت می گفت.برای یه لحظه قید همه چیز روزدم.اون  که می دونه من هیچی بلد نیستم.چرا ا

 کنم؟!فشار روانی رو تحمل 

 "مجازات ترهیبی به عنوان  کیفری ترساننده..."استاد بچه ها میگن -

با گفتن آخرین کلمه همه ی کلس زدن  زیر خنده! عین جمله ای که سورن  می گفت روتکرار کردم.می 

کت مه ساخواستم به استاده بفهمونم که چیزی نخوندم.مرگ یه بار شیون  هم یه بار.به بچه ها اخم کرد و ه

 .به سورن  گفت :  شدن

 شما چی آقای یوسفی؟بلدید یا درسخوندتون  هم مثه تقلب رسوندتون  ضعیفه؟!-

 .نیستم بلد هیچــــی من پوزش عرض استاد،با–
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 ...طور این که–

 یه چند ثانیه به ما نگاه کرد و رفت سمت در کلس.در رو باز کرد و گفت : 

 دنبالم بیاید.-

و رل همه م و رفتیم.خیرمون  فقط به بچه های دیگه رسید چون  با دیدن ما کهم پشتش راه افتادیمن و سورن 

 فراموش کرد.اون  جلوتر می رفت و ما هم پشتش بودیم.

 !پیشمدیر  برمون می ها دبستانی بچه عین داره رسیده؟ کجا به  کارمون عمری آخر ببین–

 گه! چرا انقد سر بال جواب دادی .همش تقصیر توئه دی-

 رو دراوردنم:ن ادای سور

 باعرض پوزش...! حال تحویل بگیر.با عرض پوزش داره می برمون  حراست.-

 !کردیم؟ جرم مگه.بابا نه–

 استاده همچین برگشت سمت مون  که من و سورن  سر جامون  وایسادیم.

 !باشید،لطفا؟ ساکت میشه–

 را عصبی میشی استاد؟!چ.چشم–

سناک ه ش تری میگذره قیافجوری با این استاده حرف می زنه که هر چاین سورن  آخر سر منم به باد میده! یه  

ما ااق مدیر توی راهرو از در اتاق حراست رد شدیم.خیالم یه کم راحت شد.استاده ما رو هل داد تویات.تر میشه

 کسی نبود.درو بست و رفت.

 ابی قاطیه ها...چرا عین بچه دبستانی ها با ما رفتار می کنه؟!حس–

 یلی به خون  مون  تشنه ست.معلومه خ-

 .نکنه  مون فلک بیاریم شانس...آره–
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 قیافه ش تابلوئه از این عقده ای هاست...-

ره ی با شنیدن  صدای در سریع حرفمو قطع کردم.یه نفر آروم به در زد و وارد اتاق شد.به به!...یه چه

لم سهخیلی خشک و خالی به همدیگآشنا.همون  استاده ست که اومده بود پارتی یکی از بچه های دانشگاه.

گاه رفت و نشست روی یه صندلی و با کیفش مشغولشد.یه دقیقه بعد استاد قاطیه و مدیر دانشکردیم.اون 

 اومدن .

 .کرده کشی  آجان...اوه–

 خفه شو!-

 استاده ما رو به مدیر نشون  داد و گفت : 

ه ن.اگه دلم براشون  نمی سوخت حتما باین دو نفر اصول انضباطی کلس منو به هیچ وجهرعایت نمی کن-

 حراست تحویل شون  می دادم.

 ؟ کردن کار چی دقیقا–

هم در نظر ماین درس  کهبرای کلسی همه این وجود با ،اونم بینمشون می که باریه دومین  الن تا ترم شروع زا–

 گرفته شده.در به هم ریختن نظم کلس . حاضر جوابی هم که بهحمد خدا استادن .

 ور کنید قصد بی ادبی نداشتیم.با-

 .موندید  دبستان  دوران توی هنوز تا دو شما کنم می فکر من...کردید ادبی بی اما–

 ش جناب مدیر من همین حس رو داشتم!پی اوردید می رو ما داشتید وقتی اتفاقا استاد–

 دوباره استاده خشمگین شد.این دفه حتی به سورن  نگاه هم نکرد.رو به من گفت : 

 آقای ماکان !دقت کردید چه دوست گستاخی دارید؟-

 هر چی می گذشت سورن  بیشتر گند می زد.فکر کنم تا ما رو نبره حراست ول کن نباشه.
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 ببخشید استاد! باور کنید منظور خاصی نداره.-

م شتشدیدا از دست سورن  عصبانی شدم.بدتر اینکه برای یه لحظه احساس کردم دماغم سنگینشده.انگار دا

س ز شاناخون  دماغ می شدم.دستمو گرفتم جلوی دماغمو سرمو یه ذره پایین انداختم تاکسی متوجه نشده.اما 

 بد من این استاده سورن  رو آدم حساب نمی کرد و مستقیمازول زده بود به من.

 رسد بانداشت،بهتره داشت منظور که میشید متوجه و دارید تبحر  دیگران ذهن  خوندن در انقد که شما–

  تون بینی یجلو از هم  دستتون و کنید مننگاه به زنم می حرف  باهاتون که هم وقتی و بخونید رو  تون معمولی

 .بردارید

 پام...-

 بردارید! دستتونو–

 کامل کف دستم پخش شده بود.دو سه بار دماغمو لمس کردم و دستمو برداشتم. خون

 شد؟ چت–

 :ا افسوس سرشو تکون  داد و گفت ب سورن

 .فشار روانی استاد-

 و برای اینکه خودشو ازاون  مهلکه نجات بده دست منو گرفت و گفت :  

 با اجازه تون .-

راهی می دوستتون  رو هم قای یوسفی! شما اینجا بمون  من باهات کار دارم.استاد حسینیآ داری عجله چقدر–

 کنه.

 ورا راه افتادم و گفتم: من که اصل دوست نداشتم با اون  مرتیکه ی جلف همراه بشم ف

 ممنون ...من با سورن  راحت ترم.-
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 خوبش و خیلی سریع جیم زدیم.سورن  که دنبال یه فرصت مناسب برای فرار بود و از قرار معلوم یه دونه 

ی کف نصیبششده بود منو از وسط راه ول کرد و رفت کیف هامون  رو از کلس بیاره.وقتی رسیدم به دستشوی

کوک شده بود.فکر کنم هر چی خون  داشتم از دماغماومد بیرون ! دیگه دارم به خودم مش دستام پر خون 

ند بماغم میشم.نکنه مرضی چیزی گرفتم؟!اصل دوستندارم اینجوری از دنیا برم.دو دقیقه صبر کردم تا خون  د

ش ز توی کیفبیاد.کم کم خونش داشت بندمی اومد.سورن  هم وارد دستشویی شد و چند تا دستمال کاغذی ا

 بیرون اورد.خواستم دستمال ها رو از دستش بگیرم اما بهم نداد.به نظر عصبانی میومد.

 بگیرم.سرتو بگیر بال... دماغتو خودم بذار–

 آخ...حس نمی کنی داری خفه م می کنی؟!-

ه یه اد.اگدظرف دو دقیقه نمی دونم چرا انقد خشن شد! دستمال ها رو گرفته بود روی دماغ من و داشتفشار می 

 نفر ما رو توی اون  حالت می دید حتما فکرای دیگه ای می کرد.

 آی...-

 .خب؟دکتر بریم باید امروز! مرض–

 تا حال کسی بهت گفته خیلی بد دل می سوزونی؟-

 .اعصابم میرهروی داره خیلی دیگه ولی داد  نجاتمون امروز شدنت دماغ  خون اینکه با.شو فهخ-

 ..باشه...فقط یه چیزی.-

 چی؟–

 دماغم داره کنده میشه.-

 .شدم عصبانی خیلی لحظه یه.ببخشید!  آهان–

*** 
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می  ی کردمبعد از ظهر سورن  اومد دنبالم که بریم دکتر.هر چی اصرار کردم که خودم میرم زیر بارنرفت.فکر 

ورن  ین سوی ماشپیچونم ولی این دفعه دیگه واقعا می خواستم بدونم چمه! اگه رفتنی امکارامو ردیف کنم...ت

..! نشستم و حرکت کردیم.سورن  همیشه توی داشبرد ماشینش پفک یا چیپشمی ذاره،البته بیشتر برای من.

 داشبرد رو باز کردم و شروع کردم به پفک خوردن .

 .خوری می پفک که بس از...شدی زرد انقدر دیگه همینه شی؟ آدم خوای می کی–

 نمی ذاشتیش.تو اگه خیلی به فکر من بودی اینجا -

 ه نداره.گرفتی.بیخیال...حرف زدن  با تو فاید می وقتمو و بخری بری خودت که میدادی گیر ذاشتم نمی اگه–

 ؟ی چرا ماشینتو عوض نمی کنیراستی یه سوال.تو که مایه دار-

 من از اون  پراید مسخره ی تو ضایه تره؟ 206 ینی–

 چیکه.نگا کن! خودت به زور جا شدی.نمی خریدم...خیلی کو 206من اگه پول هم داشتم -

ره بخواد کن با لگد پرتت کنم بیرون .تو که داری پفک کوفت میکنی نمی گی اگه دکتن کاری!  خوردنا گه چه–

 اون  دهن وا مونده ت رو نگاه کنه بال میاره؟!

 به نکته ی ظریفی اشاره کردی.اما مشکل من خون  دماغه،نه سرماخوردگی!-

 ...بود گفتن ما از–

به مطب دکتر رسیدیم.زیاد شلوغ نبود.البته سورن  قبل نوبت گرفته بود.اون  چند دقیقه انتظاربه اندازه ی چند 

سال برام گذشت.بویی که توی مطب میومد اعصابمو خورد می کرد.از همهبدتر منشیه داشت تلویزیون  نگاه می 

یشد!! اینا کی می خوان  بزرگ شن؟نوبت مون  کرد و زده بود برنامه ی عمو پورنگ! ینی مزخرف تراز این نم

که شد جلدی رفتیم داخل.طرف دکتر مغز و اعصاب بود اما نمی دونم چرا خودشانقد بی اعصاب بود؟! البته من 

یه کم شک داشتم که برای مشکل من باید بریم پیش دکتر مغزو اعصاب یا نه! می ترسیدم پول ویزیت حروم 
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کتره معاینه م کرد و خوشبختانه دهنمو نگاه نکرد...لزم هم نبود...فقط برام آزمایش بشه و نتیجه ای نگیریم...د

 خون نوشت.وقتی از مطب اومدیم بیرون  حس کردم از جهنم در رفتم.

 دقت کردی مطب ها چه بوی بدی دارن ؟!-

 .آزمایشگاه بریم هم با دنبالت میام فردا! کنی می فکر چیزایی چه به–

 نه خودم میرم.-

 .میندازی گوش پشت وت–

 نه به جون  خودم میرم.بی خیال.شام بهم چی میدی؟-

به  در جواب اینجور حرفام کلی بهم تیکه می نداخت و مسخره بازی در می اوردولی این دفه همیشه سورن

 یم یهه رفتراحتی قبول کرد.چقدر پکر بود...نمی دونستم انقد منو دوست داره! به قیافهش نمی خورد.با همدیگ

ش سفار رستوران  سنتی.البته من مدرن  رو ترجیح میدم اما سورن  دوست داشتتوی فضای باز غذا بخوره.غذا

 ود.دادیم و منتظر بودیم.هوا هم عالی بود.بعد از ظهربارون  اومده بود.بوی خوبی توی فضا پیچیده ب

 یه سوال.-

 ...بگو–

 اد من حمردنی ام،تو چی کارمی کنی؟می خواستم بگم اگه جواب آزمایش جوری بود که نشون  د-

 .برنمیاد من دست از کاری دیگه–

 نه ...ینی منظورم اینه که چه حسی بهت دست میده؟!-

 بمیری؟ داری دوس خیلی...ها  مردن واسه کنه می درد سرت ام تو–

 فرض کن! تو حال-

 .میگم احساسمو بهت من بمیری اینکه آزمایش،قبل برو اول تو-
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 وز اعصاب معصاب نداری.مثه اینکه امر-

 .ها دهنت تو زنم می بگی چرت دیگه کلمه یه–

 اوه...باشه.-

رن  که سونمی دونم چرا حالت سورن  منو به خنده می نداخت؟! این خون  دماغ شدن  یه سود واسه منداشت.این

 از خیر کوتاه کردن  موهام گذشت...کل یادش رفت.

*** 

 زنگ خورد.حوالی ساعت هفت صبح بود که موبایلم 

 خوابی؟ هنوز تو-

 نه بابا بیدارم.-

 بیام باهات تونم امروزنمی من ببین.خوابیدی می ظهر لنگ تا حتما زدم نمی زنگ اگه! کشیدی زحمت–

 احت.آره.خیالت ر -خودت میری؟ باشم مطمئن.آزمایشگاه

 !...چونیروبپی آزمایشگاه بهونه این به نخوری چیزی وقت یه! کشمت می خودم نری اگه بهراد–

 نه...حواسم هست.-

 .فعل پس–

 خدافظ-

کامل فراموش کرده بودم.اگه سورن  زنگ نمیزد حتما خواب می موندم.با بی رغبتی آمادهشدم و رفتم.برای 

اینکه خوابم بپره ماشین رو نبردم.یه کم که پیاده روی کردم خوابم همپرید.هوا یه خورده سرد بود.اما خوب 

زیاد طول نکشید.دکتر آزمایشگاه بهم گفت که بعد از ظهر جوابشحاضر میشه.خیلی  بود.توی آزمایشگاه کارم

زود از آزمایشگاه زدم بیرون .خیابون  یه کم شلوغ شده بود.منم چون  عجلهای برای خونه رفتن نداشتم آروم 

و دقیق نگاه  حرکت می کردم.برای یه لحظه توی اون  جمعیت، نگاهم بهیه چهره ی آشنا افتاد.سر جام وایسادم
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کردم.انگار همون  مردی بود که چند وقتپیش جلوی خونه م دیده بودم.هیکلش واقعا درشت بود برای همین 

راحت تونستم بین جمعیتبشناسمش.دقیقا اونطرف خیابون  بود.دوست داشتم برم نزدیک تر چون  کلهش 

عبور کنم.تردد زیاد ماشین هاجلوی  اجازه نمیدادصورتش دیده بشه،برای همین تصمیم گرفتم ازعرض خیابون 

سرعتم رو می گرفت.وقت نداشتم از خط عابر پیاده رد بشم.با بدبختی از بین ماشین هارد شدم.وقتی رسیدم 

اونطرف خیابون  دیگه یارو اونجا نبود.هر چی اطراف رو نگاه کردمندیدمش.پاه...آخه با اون  هیکل یهو کجا 

یع تر به اونطرف خیابون  می رسیدم حتما می دیدمش.شاید اگه تعقیبشمی بدشانسی اوردم.اگه سر غیبش زد؟!

کردم به نتیجه ای می رسیدم.حیف شد...دیگه کاری نداشتم که انجام بدم برای همین راهیخونه شدم.تمام راه رو 

ز دور داشتم به آزمایش و نتیجه ی احتمالی ش فکر میکردم و به اطراف نگاه می کردم.یک آن  ا پیاده رفتم.

نگاهم به کوچه مون  افتاد.همونجا وایسادم و این دفه با دقت نگاه کردم.خودش بود...همون  مرد 

هیکلی...چجوری انقدرزود به اینجا رسیده بود؟! اصل چرا اومده بود؟! توی اون  لحظه مطمئن بودم که منو 

ین اطراف باشه.کنجکاوشده بودم ندیده.باخونسردی تمام شروع کرد به راه رفتن.احتمال دادم که خونه ش هم

دنبالش برم چون  یقینا به صورت اتفاقی اطراف خونه ی من پرسه نمی زد! بافاصله ی نسبتا زیادی که متوجه 

حضور من نشه دنبالش راه افتادم.داشت به سمت قسمتهایی ییلقی که تپه های بیشتری دارن  می رفت.به نسبت 

.با این حال خیلی سعی می کردم که منو نبینه.چند دقیقه ای بود که توی اون  محله ها خونه های کمتریهست

دنبالش بودم.سرشوپایین انداخته بود و آروم حرکت می کرد.وارد یه کوچه شد و تا اواسط کوچه پیش 

رفت.منسر کوچه ،پشت یه دیوار وایسادم که در یک فرصت مناسب حرکت کنم.همینطور که با دقتبهش نگاه 

شدم سرعتش رو به شدت کم کرد و بعد از چند ثانیه وایساد.وسطکوچه وایساده بود و حرکتی می کردم متوجه 

نمی کرد.حدس زدم که متوجه حضور من شده باشه اما حتی یهنیم نگاه هم به پشت سرش ننداخت.منتظر بودم 

خانواده م اگه به سمت من برگشت فلنگ رو ببندم چون در نبرد با اون  حتما جسد حکتلت شده ی منو به 

تحویل می دادن !وقتی دوباره شروع کرد به راه رفتن خدا رو شکر کردم.منم پشت سرش حرکت کردم اما 

ایندفه احساس می کردم سرعتش رو بیشتر کرده.خیلی سریع تر راه می رفت.بعد از چند مترحرکت، راه 

ه امارفتارش برام جای سوال رفتنش تبدیل به دویدن  شد.به هیچ وجه احتمال نمی دادم که منو دیده باش

داشت.انقد سریع می دوید که نزدیک بود ازش جا بمونم! مثل فشنگوارد یه پست کوچه ی باریک شد.منم 

سریع دنبالش رفتم.همین که وارد کوچه شدم دیگهندیدمش.داشتم قبض روح می شدم چون  کوچه بن بست 
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از پس کوچه خارج بشم دو تا دست خیلی قوی منو از بود.خواستم خیلی زود از اونجا فرارکنم.همین که خواستم 

پشت گرفتن.نفسمبال نمیومد.دست هاش رو دور من گره زده بود.یه دستش نزدیک گردم بود.حتی قدرتش 

رونداشتم که فریاد بزنم.نمی تونستم سرمو بچرخونم و صورتش رو ببینم.منو محکم گرفته بود.بایه صدای 

 خشن و عصبانی در گوشم گفت : 

 خیلی از تعقیب و گریز خوشت میاد؟-

م فهمیدنهمون  لحظه منو انداخت زمین.چون  محکم روی زمین افتادم نتونستم رفتنش رو تماشاکنم.گرچه اصل 

دم! نکی رفت!برگشتم خونه و تمام فکرم مشغول اون  مرد بود.نمی دونم چند دقیقه داشتم بهش فکر میکر

گه اتفاق ودم ابردم...اونم مسئله ای به این مهمی رو! بهخودم قول داده طوری بود که ناهار رو به کلی فراموش ک

یشه اینو ونم مدعجیب دیگه ای افتاد حتما به سورن  بگم تا شاید بتونه یه راهحل براش پیدا کنه اما دقیقا نمی 

ما ا؟! جزو یه اتفاق عجیب قلمداد کرد؟! شاید اون لحظه که وارد کوچه ی بن بست شده رفته بالی دیوار

 اید بیشتراره.بنه....مگه میمونه؟! البته از اون هیکل این چیزا بعید نیست.مطمئنم یه دلیل منطقی براش وجود د

رم و بدقت میکردم.احتمال منو پشت سرش دیده.بعد از کلی فکر کردن  و به نتیجه نرسیدن ، حاضر شدم تا 

عطل یاد مرو به دکتره می دادم.توی آزمایشگاه ز جواب آزمایش رو بگیرم.بعداز اون  هم باید می رفتم جواب

ش گذاشتونشدم.دکترآزمایشگاه اسمم رو خوند و رفتم که نتیجه رو بگیرم.یه نگاهی به برگه ی جواب انداخت 

 توی پاکت.

 ببخشید! میشه ببینید من بیماری ای دارم یا نه؟-

 دکتره کاغذ رو از داخل پاکت بیرون  اورد و بهش نگاه کرد.

 آزمایشگاه :  دکتر

 یه لحظه...نه،ندارید.-

 مرسی.-
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مطب  با اینکه جواب منفی بود اما زیاد خوشحال نشدم.همچنان  فکرم مشغول اتفاق صبح بود.یکراست راهی

ی دکتره شدم تا نتیجه رو بهش بدم.توی راه عین روانی ها هی اطراف وپشت سرمو نگاه می کردم.همش م

تعجبی  ه هیچد یه جورایی حالموبگیره.مطب دکتره هم زیاد شلوغ نبود که البتترسیدم یارو دنبالم باشه و بخوا

 نداره.کی میاد پیش همچین دکتربداخلقی؟!البته به جز من!...

 ببخشید آقای دکتر! به نظرتون  مشکل چیه؟-

 کنی؟ می کار زیاد ببینم،.عصبیه فشار من تشخیص...نداری که خاصی بیماری–

 !!کشم می زحمت من که بس.گرفت م خنده جورایی یه حرفش این از

 نه زیاد.-

 مسئله ی خنده داری هست؟-

 نه،ببخشید.-

 !شدید؟ اینجوری وقته چند گفتید–

 فکر می کنم چند روز قبل از عید بود...-

 من چند تا قرص براتون  می نویسم،سریعا تهیه کنید.یک ماه دیگه دوباره بیاید برایچکاب.-

 خیلی ممنون .-

 .اصل حوصله ی"بیا پیش من،مسعود هماینجاست"ز مطب بیرون  اومدم سورن  اس ام اس داد : همین که ا

اهی معاشرت نداشتم.می دونستم به خاطر جواب آزمایش ازم خواستهبرم اونجا.دوست نداشتم ناراحت بشه.ر

ه جز ن ،بم.برای خونه ی خودم شدم...به فکرم رسید دوربین هاییکه سورن  اورده بود رو جمع کنم و براش ببرم

 اینکه بترسونم کاربرد دیگهای نداشت.شاید به درد صاحبش بخوره.

*** 

 جوابو؟ سلم،گرفتی–
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 شدی؟ ریختی این چرا–

 خیلی توی فکر بودم.مطمئنم قیافه م احمقانه شده بود.

 چی؟ آهان  ببخشید! سلم آره گرفتم.چیزی نبود.-

 مطمئنی؟–

 ...مدرک اینم.آره-

 دادم. جواب آزمایش رو بهش

 مچین ژست گرفته فک کردم چند روز دیگه ریق رحمتو سر می کشه.ه-

 پاه...چه اصطلح حال بهم زنی!-

 گفت؟ چی یارو بلخره–

 یارو کیه؟-

 !دیگه دکتره–

 آهان .دارو نوشت.گفت خوب میشم.-

 اینجوریه؟ ت قیافه چرا پس–

 !ها دادی گیر...بود مشغول فکرم-

 وردی؟رو چرا برداشتی ااینا.خیال بی–

 دیگه لزم نیست،دیگه اتفاق خاصی نیفتاده که ازش فیلمبرداری کنم.-

 .دارم ت واسه چیزی یه راستی.راحتی جور باشه،هر–

 .ارش یه جعبه رو برداشت و بهم داداز روی عسلی کن رنسو
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 این چیه؟-

 .موبایل–

 گرفتی؟ من برای -

 رفتم.نگ من ولی توئه مال–

 ینی چی؟-

وبایل م اون  ن  کادوی تولد بهم داد ولی موبایل من نو بود.گفتم بدمش به توالقل از شراینو یه نفر به عنوا-

 زپرتی خلص شی.

 منو بگو فک کردم کسی واسه م خریده!-

 خوایش؟ نمی ینی حال–

 معلومه که می خوام.یک مو از خرس کندن  غنیمته.-

 ند روز دیگه عروسیه.شما دو نفر هم از طرف من دعوتین.چ راستی–

 کی؟ عروسی–

 .نسرین–

 . نسترن خواهر.اومد یادم  آهان... کیه؟ نسرین–

 حال چرا می خندی؟-

 میایدیگه؟ تو بهراد.کنیم خدمت هم خودش عروسی بشه قسمت ایشال.همینجوری! هیچی–

 نه ...حوصله ندارم.-

 .راحت خیالت.کنم می ش راضی من–
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تر ی بیشچه نباید به این اتفاقای اخیر فککنم.هر این همه مشکل دارم آخه عروسی رو کجای دلم بذارم؟! دیگ

 بهشون  فکر می کنم بلهای بدتری سرم میاد.از امشب می خوام همه چیزوفراموش کنم.

*** 

سورن  و مسعود خیلی اصرار کردن  که شام پیششون  بمونم که البته منم موندم.خودم اصالعصاب غذا درست 

زده شب از سورن  و مسعودخدافظی کردم.بعد تصمیم گرفتم برم کردن  نداشتم.بعد از شام حوالی ساعت یا

داروخونه ی شبانه روزی سر خیابون  که داروهاموبگیرم.توضیحات مصرفش هم از دکتر داروخونه گرفتم.خوبه 

که داروی خواب آور وآرامبخش هم نوشته.توی این وضعیت واقعا لزمشون  دارم! نزدیک ساعت دوازده شب 

ه.نمی دونم چرا بیش از حد ترسیده بودم برای همین توی حیاط،اطرافساختمون  رو نگاه بودکه رسیدم خون

کردم.می ترسیدم از اینکه کسی توی خونه باشه.بعد از کلی بازرسی وقتیمطمئن شدم وضعیت سفیده رفتم داخل 

حال که خوابم  خونه و لباس هامو عوض کردم.زیاد خوابمنمیومد.خواستم قرص ها رو بخورم اما به ذهنم رسید

نمیاد درس هامو یهمرور کنم.البته مرور که چه عرض کنم!... برای اولین درس هامو بخونم.شب آرومی بود.باد 

نمیومد و آسمون  مهتابی بود.راحت می تونستم به محیط گوش کنم وصداهای جزئی رو هم تشخیص بدم.کتاب 

تاب.چند دقیقه ای گذشت و برق قطع شد.چه بد رو دست گرفتم و مشغول شدم.تمام حواسم رو دادهبودم به ک

شانسی ای! تا من اومدم درس بخونم برق رفت! یه بار هم که ما خواستیم درس بخونیماداره برق نذاشت.خونه 

خیلی تاریک شد.اون  طرف اتاق رو هم نمی تونستم ببینم.فقط نورمهتاب از در و پنجره وارد خونه شده بود و یه 

با خودم گفتم میرم و تاوصل شدن  برق روی تراس میشینم...اونجا حداقل نور مهتاب کم روشنش کرده بود.

کرد.ارتفاعش از سطح هست! تراس خونه م خیلی بزرگ بود و همه ی اتاق ها و آشپزخونه رو به هم وصل می

ار تکیه دادم.یه حیاط دو تا پله بود.به دیوار تکیه دادم و رو به حیاط نشستم..پاهامو دراز کردم و سرمو به دیو

لحظهاحساس خستگی کردم برای همین هم خواستم سرمو روی زمین بذارم.هر وقت درس میخونم خوابم می 

گیره!همونجا کنار دیوار دراز کشیدم.با اینکه زمین تراس سرد بود اما دوستنداشتم برم توی خونه.یه ذره می 

چشمام می خورد،طوری که چشم بسته هم حسش ترسیدم و اونجا هم خیلی تاریک بود.نور مهتاب مستقیما به

می کردم.برای چند لحظه چشمم رو بستم و یه آن  احساس کردم یه سایه روم افتاده!خیلی تند سر جامنشستم 

و اطراف رو نگاه کردم اما کسی رو ندیدم.همین که از سر جام بلند شدم برای یکی دوثانیه سایه رو روی خودم 
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خبری از سایه هم نبود.اصل صداییپایی هم بر اثر سایه به گوشم نرسید! یه نفس  دیدم اما کسی نبود و دیگه

عمیق کشیدم و تصمیم گرفتم دوباره درازبکشم.مطمئن بودم خیالتی شدم.چشمام رو بستم و نور مهتاب رو با 

ز سایه چشمای بسته هم حس میکردم.بعد از چند لحظه دوباره حس کردم یه سایه روم افتاده.سریع نشستم.هنو

روی منبود.سایه ی یه آدم.اما از جسم خبری نبود!به حدی ترسیده بودم که بدنم شدیدا داغ شدهبود.قلبم تند 

تند می زد.دستمو گذاشتم روی قلبم.دست چپم رو به زمین تکیه داده بودم.وقتی بهدستم نگاه کردم متوجه 

من افتاده بود و مانع رسیدن  نور ماه شده بود  شدم که خودم سایه ای ندارم!بعد از چند ثانیه سایه ای که روی

شروع بهحرکت کرد.داشت می رفت سمت باغچه.همه ی توجهم به اون  سایه بود.وقتی به باغچه رسیدگل ها و 

درختا خیلی آروم شروع به حرکت کردن .انگار نسیم ملیمی بهشون  می خورد.حالدیگه حرفای سورن  رو باور 

،سایه ی یه جنه! اما خودشو بهم نشون نمیداد.حتما می دونست اگه ببینمش ممکنه کردم.حتم داشتم این سایه

غش کنم.چند ثانیه ای گذشت که برق وصل شد.همین که برق وصل شد سریع رفتم توی اتاق و آماده شدم.باید 

یاد از خونه می زدم بیرون  وگرنهیا سکته می کردم یا حخل می شدم! اول به ذهنم رسید برم پیش سورن .

 حرفای مسعود درمورد دعانویس و این چیزا افتادم و تصمیمم رو عوض کردم.یکراست میرم پیش

مسعود.داروهامو برداشتم و رفتم سمت در حیاط.ماشین رو توی کوچه گذاشته بودم.تندیسوار شدم اما ماشین 

لم باشه واسه همین استارت نمی خورد!علی رغم میل باطنی مجبور شدم پیاده برم.همش میترسیدم کسی دنبا

همه ی راه رو دویدم.توی کوچه ها کلغ پر نمیزد.تعجبی هم نداشت.ساعت نزدیک یک شب بود.ده دقیقه ای به 

خونه ی مسعود رسیدم.پشتسر هم زنگ می زدم.مسعود هم بدون  اینکه آیفون  رو جواب بده درو باز کرد.از 

نو دید منصرف شد.خیلی عصبانی بود ولی سعی می کرد پله ها رفتمبال.مسعود می خواست بیاد پایین اما تا م

 آروم حرف بزنه.

 !الغ؟ شبی نصف چته–

شتم چون  کل مسیر رو دویده بودم نفسم بال نمیومد.همون  لحظه نتونستم جواب بدم.خم شدم ودستمو گذا

 ی تونمروی زانوهام و متوجه کفش های جلوی در شدم.مثه اینکه مسعود مهمون داشت! مسعود که دید نم

ود حرف بزنم دستمو گرفت و با همدیگه رفتیم داخل.رفتیم توی یکی از اتاق خواب ها و نشستم. از مسع

 دم.یف کرخواستم واسم یه لیوان  آب بیاره و چندتا از قرص ها رو خوردم و کل داستان  رو برای مسعود تعر
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 کنی؟ نمی اشتباه مطمئنی–

یدم دهه رو  ..فقط یه ذره خوابم میومد که وقتیسایههیچ چیز دیگهنه نه قرص خورده بودم...آره...اون  لحظه -

 کل از سرم پرید.تازه دو بار هم تکرار شد.

  نشون بهت خودشو شانساوردی.بگیر تحویل!منطق دنبال گشتی می هی تو...بودم داده هشدار بهت که من–

 .نداده

 حال میگی چی کار کنم؟-

 .کنه بتونهکمک شاید.کوفتی هر یا دعانویس...گیر جن یارو  اون پیش بریم.گفتم قبل که  همون–

 اگه بدتر شد چی؟مسعود -

 !نمیشه بدتر–

 از کجا میدونی؟-

 طرف پیش بریم دارممیگم رسه؟من می فکرت به ای دیگه راه تو شد؟ راحت خیالت! میشه بدتر اصن آقا–

 .کنیم می فکری یه بعد! طرفیم؟ چی با چیه؟ قضیه اصل ببینم

 ..ریش و قیچی دست توئه.راستی تو که مهمون  داشتی خونه ی سورن  چه غلطی میکردی؟باشه.-

 .جنه  همون پیش بری  بیرون ندازمت می وگرنه باش مؤدب–

 خفه شو...بگو دیگه.-

 سرده خورده هوایه النم.شده قطع  شون خونه گاز گفت و زد زنگ  مژگان که بودم  سورن خونه من–

 .کردم قبول منم.بخوابن اینجا  بیان رو امشبه...شبا

 آخی...چقدر هم که همه شون  ظریفن! تو خونه کمبود پتو داشتن؟!-

 .خواهرمه ناسلمتی...! که کنم  شون  بیرون تونستم نمی دیگه! دونم می چه من–
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 الن  توی اون  یکی اتاقن؟-

 .نشن داربی اینا که کردم بازهمینجوری.دره پشت کی نپرسیدم دیگه میزنی زنگ ها وحشی مثه تو دیدم من.آره–

 ببخشید.دست خودم نبود.-

 .گیرم یم رو طرف آدرس دوستمو به زنم می زنگ هم فردا.بخوابی میارم پتو ت واسه میرم  الن.نداره اشکال–

 مرسی.-

زو به خاطر قرص ها شب رو راحت خوابیدم.انقدر زود خوابم برد که وقت فکر کردن  به اتفاقایاون  رو

ودن  یده بزود مسعود اومد و بیدارم کرد.گیر داده بود که برم صبونه بخورم چون  عمه خانومفهم نداشتم.صبح

وردم و اهونه من اونجام و نمی دونم چرا یهویی عزیز شده بودم.هنوز اثر قرص ها از بیننرفته بود برای همین ب

یر ون  پننسترن  و عمه مژگان  نبرای صبونه نرفتم.اصن من صبونه خور نیستم.تازههمینم مونده برم پور دل 

 دم.پسق بزنم!دوباره خوابیدم.نزدیکای ساعت ده صبح بود که این بار با صدای سورن  از خواب بیدار ش

 پاه...تو از کجا اومدی؟-

 !در از–

 هه خندیدم...-

 .بیام  نباهاتو که اومدماینجا منم.گیر جن پیش برید خواید می امروز که گفت و داد اس ام اس بهم مسعود–

 اگه خیلی مشتاقی تو به جای من برو.-

 .باش زود...پاشو دیگه حال.حتما باشی هم خودت باید–

م می سی بهبا بی رغبتی از جام بلند شدم.یه جورایی دل شوره داشتم.اصل راضی نبودم بریم پیش اینیارو.یه ح

 گفت نمی تونه بهم کمک کنه.دست و صورتمو شستم و رفتم تویپذیرایی.

 ! چه عجب! بلخره بیدار شدی...انقد نیومدی تا مژگان  اینا ناراحت شدن  و رفتن.به-
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 برو بابا.لبد فرار کردن  برای اینکه منو نبینن! بی خیال...آدرس طرفو گرفتی؟-

 .بریم  الن همین داری حال اگه...گرفتم آره.کن فک داری دوس جور هر–

 باشه.-

لد بود برایهمین خودش کردیم.مسعود آدرس رو حدودا ب سه تایی سوار ماشین سورن  شدیم و حرکت

 کرد.منم روی صندلی پشت ماشین نشستم.رانندگی می

 این یارو کجا زندگی می کنه؟مسعود -

 .شهر حومه–

 ؟مرده یا زن-

 .مرده.–

 چیه؟ سمش–

 ".امیرمحمد" کنم فک–

د و زنگ ز با نمای سیمانیبود.مسعودبلخره تونستیم خونه شو پیدا کنیم.یه خونه ی دو طبقه ی تقریبا قدیمی 

در اول. گفت که می خوایم ازش چند تا سوال بپرسیم.اونم آیفون  رو زد و درباز شد.باید می رفتیم طبقه ی

د.یه پسر لم کرس آپارتمان  یه ذره باز بود.سورن  چند تا تق به در زد و فورا یهنفر درو کامل باز کرد و بهمون 

یلی ن  رنگی بود.پوستش خود.موهاش قهوهای روشن بود و چشماش هم تقریبا هموحدودا بیست و هفت ساله ب

نه ی .سه تایی رفتیم تویخونه.خونه ش کوچیک بود.یه پذیرائی بیست و چهار متری با یه آشپزخوسفید بود

 خونه یحاپن کنارش ویه اتاق خواب که درش کامل باز بود.توی اتاق خواب هم یه تخت دو نفره گذاشته بود.

شستیم وشه نگساده ای بود.خبری از مبلمان  هم نبود.دور تا دور پذیرائی رو پشتی چیده بود.ما همرفتیم و یه 

لبته اره.ااونم اومد رو به رومون  نشست.وقتی داشت باهامون  احوالپرسی میکرد متوجه شدم صدای زنونه ای د

 یه ذره زنونه بود اما خب مشخص بود.
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 شما نفر یه.زده هم آسیب بهش که میفته عجیب اتفاقای سری یه م برادرزاده ایبر میشه وقتی چند راستش–

 .کنید مون راهنمایی نداره اشکالی اگه خواستم می.کرد معرفی بهمون رو

 .شناسم می رو  تون برادرزاده–

 چهره ها رو خوب به ذهن می سپارم. مطمئن بودم قبل ندیدمش.چون

 کجا؟ از–

 !آقابهراد؟ کنی تعریف رو افتاده ت واسه که اتفاقایی از یکی میشه.شنیدم شونو وصف–

 ورن یواشکی به مسعود گفت : س

 سم بهرادو بهش گفته بودی؟ا-

 مسعود جواب داد : 

 نه.-

 شما که اسم منو می دونید و منو می شناسید چطور نمی دونید چه اتفاقی افتاده؟-

 می.باشه فاوتمت دونم می من که چیزی با افتاده که فاقیات از تو تعریف شاید. بزنیم حرف هم با تر راحت بذار–

 .بشنوم خودت  زبون از خوام

 .ی کردمبعضی از اتفاقای اخیر رو خیلی خلصه براش تعریف کردم.حین تعریفای من هر از گاهیبه اتاق نگاه 

 این تفاسیر نظر شما چیه؟ فک می کنید این اذیت ها از طرف اجنه ست؟! با–

 !هست مشکلی یه حتما...بله دزیا احتمال به–

 :سورن

 مشکلی؟ چه– 
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 یه حتما تو یول.بشن آدمنزدیک به نتونن ها جن که داد قرار آدم و اجنه بین فاصله یه آفرید رو آدم خدا وقتی–

 که این فاصله رو از بین بردی! کردی کاری

ون  شمرش ته.فقطدوست دارم ازنکته همین جاست! من اصل نمی دونم چی کار کردم و چرا این اتفاقا واسم میف-

 خلص شم.

 .کشه می طول ذره یه کنم پیدا  براتون رو دلیلش خواید می اگه–

 :وگفت زد لبخند یه

 نیست! دسترس در اطلعاتم منبع  الن متأسفانه-

 :سورن

 !بزنید؟ تونید نمی حدسی یچه–

 همین اما. کمترن هم دست دو شتهایانگ شمار از دلیلش...نداره وجود زیادی دلیل اتفاقا اینجور برای کل در–

 ...دیدز اونها به شما که باشه آسیبی خاطر تونهبه می.کنیم رفع رو قضیه تا کافیه چیه دلیلش بدونیم که

 :سورن

 ل چه آسیبی؟مث–

 .ناخواسته طور به البته...باشید کرده  شون زخمی یا... باشیدشون سوزونده مثل–

ده طور می تونم چیزی که نمی بینم و نمی دونم کجاسترو زخمی کربه نظر خودتون  مسخره نیست؟! من چ-

 باشم؟!

ه گوشه ای ینبوده.مثل خیلیاتفاقی یه چاقو رو به  باخبر هم  روحشون  کردن زخمی رو جن یه که کسایی بیشتر–

.اونا هم .ینن.از خونه پرتاب کردن  و از قضا به یه جن خورده.درسته تواونا رو نمی بینی ولی اونا تو رو می ب

 جسم دارن ...اما خیلی لطیفه...برای همینمی تونن نامرئی ش کنن.

 د.باز هم نگاهش به سمت اتاق بو
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 ممکنه شما رو به این دلیل اذیتنکرده باشن.گفتم که باید تحقیق کنم.-

 !بگذرونه؟ یخودش خونه توی راحت رو شب بتونه که کنه کار چی بهراد کنید می پیدا دلیلشو شما تا–

 .بمونه ش خونه توی بتونه روز چند این توی که میدم بهش چیزی یه–

 مسعود:

 نید؟!ک می نگاه اتاق به انقد چرا! ببشخید-

 . بخورن زمین یهو که اینم  نگران.کنن می بازی تخت روی  دارن جن بچه تا دو راستش–

خرش آمحیط خونه ش داشت اعصابمو خورد می کرد.دوست داشتم زودتر از اونجا بزنم بیرون .بااین جمله ی 

 : سورن آروم به ما گفتهم استرسمو بیشتر کرد.از جاش بلند شد و رفت داخل اتاق خواب.

 بهتر نیست دیگه بریم؟! می ترسم کارمون  به احضار جن بکشه!-

 د:مسعو

 .موافقم منم–

 از جامون  بلند شدیم.اونم از اتاق بیرون  اومد.یه چیزی دستش بود.دادش به من وگفت :  سه تایی

 این برای توئه.-

 یه چیزی بود که دورش پارچه پیچیده بود.می خواستم پارچه رو کنار بزنم و توش رو ببینم،گفت : 

باچوب روشن کن که  الن  بازش نکن.امشب ساعت دوازده برو توی حیاط و یه آتیش درست کن.آتیش رو-

 ل ها.ر زغازغال هم داشته باشی.وقتی آتیشت رو به خاموشی رفت و هنوز زغال هاقرمز رنگ بودن  اینو بذار زی

 ممنون .-

 کنیم؟ تقدیم چقد–
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اتون  ردم باهدلیل رو پیدا ک براتون  کاری نکردم که پول بگیرم.فقط یه شماره تلفن به من بدید که اگه هنوز–

 تماس بگیرم.

چند تا مسعود شماره ی خودش رو داد.باهاش خدافظی کردیم اومدیم دم در آپارتمان  و کفش هامونوپوشیدیم.

 پله رفتیم پایین که گفت : 

 ببخشید! من یه چند ثانیه با شما کار دارم.-

 گفت :  منظورش سورن بود.سورن

 شما برید توی ماشین من الن  میام.-

 هم بعد دو دقیقه اومد.ورن مسعود رفتیم داخل ماشین و س من و

 .بریم بیفت راه–

 چی کارت داشت؟-

 .زنگ بزنه ما به جواببده نتونست مسعود اگه که باشه داشته هم تو و من ی شماره خواست می...هیچی–

 مطمئنی فقط همین بود؟-

 .آره–

 هر چی تو بگی...راستی من اصل ازش خوشم نیومد.حرفاش هم برام قابل درک نیست!-

 دم بزنی، دندوناتو می ریزم تو حلقت! مگه ندیدی اسمتهم می دونست؟اگه بخوای از منطق راد به-

 شاید یه نفر اتفاقی بهش رسونده باشه.تازه اگه تونست مشکل رو حل کنه حسابه!-

 :سورن

 .بود سنگین فضاش.داشتم بدی حس ش خونه تو منم- 

 شما حرفشو درباره ی جن های توی اتاق باور می کنید؟!-
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 ... از اون  آدم این چیزا زیاد بعید نیست! وا دونم نمی–

 :مسعود

 .باطهارت در اجنه با شایدواقعا.کرد می ناراحتی احساس توش آدم.بود سنگین ش خونه فضای  سورن قول به–

 باید ببینم چی کار می تونه واسه من بکنه...تا اون  موقع معلوم میشه.-

 !کنیم؟ کار چی رو ناهار... خیال بی–

 .ندارم ناهار وقت.کنن می اخراجم وگرنه شرکت برم باید سریع که من–

 .خودم ی خونه  برسون رو ما پس–

 مسعود ،من و سورن  رو جلوی خونه پیدا کرد و سوییچ ماشین رو به سورن  داد و پیاده رفت.

 به نظرت نعل اسب با نعل خر فرق داره؟!-

 چی؟ واسه! دونم نمی–

 نعلی که امیرمحمد بهم داده مال خره یا اسب؟می خواستم ببینم این -

 سورن  مشتاقانه از آشپزخونه اومد بیرون  و کنار من نشست.

 نوشته؟ چی نظرتروش به.باشه داشته فرق بودنش خر یا اسب مال کنم نمی فکر! بود؟ ببینم،نعل...پا–

 ه.کنم سر کارمون گذاشتمتوجه نشدم.به نظر نمیاد از سوره های قرآن  باشه.یه چیز نامفهومه...فک -

 !نه یا کاریه سر میشه معلوم... آتیش توی ندازیمش می بلخره–

 اینارو ولش کن، ناهار چی گذاشتی؟-

 نیستی؟ خوشحال.دخترعمهته عروسیه شب فردا...خیال بی.داریم هم ماهی تن...کردم دم برنج–

 نه! من چرا خوشحال باشم؟! مسعود که نگفت فردا شب!-



    

 
 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         121 

 
 

Sober | )رمان هیچکسان)جلد اول 

 واسه الباح خیلی موی یهمدل فرداشب برای اتفاقا... .قبل بود گفته من به مسعود.گفتم چیزی یه همینجوری–

 .گرفتم نظر در ت

 نه تو رو خدا ! نمی خواد...همون  یه بار واسه هفتاد پشتم بسه.-

 ...تره رسمی خیلی.داره فرق دفه این تو  جون به–

 یگی.مم با تو بحث می کنم؟! آره بابا...تودرست رسمی تر؟!! مگه اون  دفه رسمی بود؟ اصل من چرا دار-

ه هیچ دم، ببعد از ناهار،من و سورن  هر دو مون  چپه شدیم و تا غروب خوابیدیم.من که از دیشب هنوزخسته بو

 ونه یوجه نمی تونستم جلوی خواب رو بگیرم.غروب هم که هوا تقریبا تاریکشده بود تصمیم گرفتیم بریم خ

 نعل رو با حضور هم برگزارکنیم! گرچه واقعا احمقانه بود... من تا آخر شب مراسم

*** 

 !میاد؟ خوابت تو بهراد–

 نه.-

 !نمیاد خوابم منم و شبه دوازده نزدیک  الن! عجیبه–

 چی ش عجیبه؟! بعد از ظهر پنج ساعت خوابیدی ها! مسخره کردی؟-

 وابخ  چون...آتیش بذاریمتوی رو نعله یارو این بریم اول.دارم پیشنهاد یه میشه؟ عصبی چرا کردم شوخی-

 .کنم می کار تو موهای روی من بعدش نمیاد هم  مون

 پتو خوابت نمیاد چرا از من مایه می ذاری؟-

 ...نیست حالیم حرفا این من ببین-

 کامل مشخصه!-

 خندید و گفت :رن سو
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 .پاشو بریم آتیش روشن کنیم، تا چوب هاش زغال بشه ساعت از دوازدههم گذشته-

 آتیش قبول کردم و با همدیگه رفتیم توی حیاط تا آتیش روشن کنیم...خوشبختانه توی حیاط چوبداشتیم.یه

 نسبتا کوچیک روشن کردیم و نشستیم کنارش و منتظر شدیم تا چوب ها زغالبشن.

 مشب با این زغال ها یه کم قلیون  هم بکشیم.ا خوبیه فرصت–

 .من که نمی کشم،به ریه هام فشار میاد-

 یهو؟ شده چی کشی،حال می سیگار داری یکسره که تو–

کار  سیگار فرق داره.دود قلیون  سنگین تره.اون  دفه نزدیک بود توی خواب سکته کنم.اصن توبا من چی-

 داری؟! تو بکش...

 هر جور راحتی...ساعت چنده؟!-

 دوازده و بیست دقیقه.بذارش زیر زغال ها.-

 ذارم اثر نکنه.بیا تو بذارش...شاید اگه من ب-

 باشه.-

یغ نعل رو گذاشتم توی آتیش و با یه چوب زغال ها رو حهل دادم روش.بعد از چند ثانیه از دورصدای ج

 شنیدیم.حدس زدم یکی از همسایه ها بوده باشه.صدا خیلی خفیف بود.

 نعل رو بذاریم همین جا باشه یا وقتی سرد شد ببریمش؟!-

 کار وهاتم خونه،با بیابریم.باشه جا همین بذار فعل...نداره فرقی لبد.فتنگ چیزی که امیرمحمد یارو  اون–

 .دارم

هیچ رقمه نمی شد از دست سورن  فرار کرد.منم زیاد برام اهمیتی نداشت...اجازه دادم ایندفه هم موهامو کوتاه 

جلو و وسط موهام رو کنه.حداقل بهتر از آرایشگاه محل مونه...همیشه موهامو کج و کوله میزنه!این بار سورن  
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یه خورده کوتاه کرد و همه ش رو بال زد.اطرافش همخورد زد...یه تیکه ی جلوی موهام رو هم نمش سورمه ای 

 زد.فکر می کنم این دفه خیلیبهتر شده...

 آره...اینو بیشتر دوس دارم.سورمه ای قشنگ تره.-

 !بزنم؟ ای سرمه موهاتو حکل خوای می–

 دیدم؟! همین کافیه.نه دیگه.باز تو روت خن-

 ...کردم نمی فک اصن! شدی هلویی عجب ولی-

 حرفشو سریع قطع کردم : 

 ی که بهگهم انقد خوشگل باشه...اون  دفه هم همینوگفتی...کل همیشه همینو می گحفکر نمی کردی قیافه ی -

 گندی که به موهام زدی ایراد نگیرم.

 . گیرن نمی ازت تومن سی از کمتر  بیرون رو مدل همین.لیاقتی بی خیلی–

 ینی الن  باید پول بدم؟!-

توی  خورده ریخت مو وکلی شد پرت حواسم  چون حموم برو پاشو فقط.نیستی بده پول تو.نکنه درد دستت.نه–

 لباست...اگه نری اذیت میشی.

ن  ساعت نزدیک یک و نیم شب بود که رفتم یه دوش بگیرم.وقتی توی حموم بودم هر چند دقیقهیه بار سور

و من جواب می دادم تاخیالش راحت بشه.بعد از حموم  "بهراد هستی؟"چند تا تق به در می زد و می پرسید :

سورن  بساط قلیون  رو پعپلم کرد.گرچه تمایلی نداشتم.بعد از کلی حرف زدن هنوز حس می کردیم خواب 

ب مون  نمی برد.نزدیک ساعت مون  نمیاد.بعد از کلی قلیون  هر دو مون  سردرد گرفتیم و دیگه اصل خوا

چهار و نیم صبح بود که سورن پیشنهاد داد بریم بیرون  و قدم بزنیم...تا سر درد مون  هم بپره...هوا گرگ و 

میش بود.داشتیم توی کوچه باغ های اطراف خونه قدم می زدیم.هوا یه خوردهسرد بود اما زیاد اهمیتی 
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ی بزنیم راه رفتیم.به یهجاده خاکی رسیدیم که یه طرفش سنگ و نداشت.چند دقیقه بدون  اینکه هیچکدوم حرف

 صخره بود و یه طرف دیگه ش هم دره ی عمیقکه توی دره کلی درخت بود.

 !نشده؟  پشیمون داده رد جواب تو به اینکه از نسترن نظرت به! سوال یه–

 وی زندگی م به هیچی نرسیدم.تخیلی بعیده...چون  من تا الن   -

ی واستگاری مر کردن ؟! تازه همه چیز که پول نیست.اگه من دختر بودمحتما از تو خکا چی بقیه مگه...بابا ای–

 کردم.

همینطور مشغول حرف زدن  بودیم که یه نفر اسم سورن  رو صدا زد.سورن  حدس زد پسرهمسایه شون  

 ،مهدی باشه.چون  با همدیگه سلم و علیک دارن .سورن  هم با صدای بلند گفت : 

 مهدی،تویی؟!-

صدای  اریکیاما جوابی نیومد.حرف هامون  رو قطع کردیم و فقط راه می رفتیم.به جز صدای پاهامون  تویاون  ت

 سورن  سورن  رو صدا می زد.دوباره دیگه نمی شنیدیم.همینطور راه می رفتیم که همون  صدا رو شنیدیم که

 جوابش رو داد و گفت : 

 مهدی تویی؟چرا جوابنمیدی؟!-

سکوت  حب صداتا اینکه چند بار سورن  رو صدا زدن .اما وقتی که سورن  جوابمی داد اون  صا بازم جواب نیومد 

می  تو هم صدا رو"،توهم زده.برای اینکه خیالش راحت بشه از من پرسیدسورن  یه لحظه فکر کرد.می کرد

ن .اما دا زدیدن  ،دوباره سورن  رو صو من تایید کردم.،بلخره بعد از چند بار صدا شنیدن  و جوابنشن "شنوی؟

 این بار سورن  منو صدا زدو گفت : 

 بهراد! یه چیزی بگم نمی ترسی؟-

 :  من تا این جمله رو شنیدم از ترس موهای بدنم سیخ شد،قلبم شروع کرد به تند تند تپیدن ،اماگفتم

 نه.-
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که  ت و خیلیعمیقه... هر چقدر هماین صداهایی که می شنویم صدای اجنه ست...چون  این طرف که دره س-

 جلوتر میریم اون  صدا از بین صخره ها شنیده میشه و هیچ صدایپایی هم نمیاد!

 کی بهننفهمیدیم  تا حرف سورن  تموم شد توی اون  تاریکی شروع کردیم به دویدن ...انقدر تند دویدیم که

 خونه رسیدیم!

 ؟!ینی به نظرت واقعا یه جن داشت تو رو صدا میزد-

 می یشکل هر به.خیلیبالست ها جن تقلید ی قوه خوندم جا یه من خونی؟ نمی کتاب تو مگه...آره که گفتم–

 !زد؟ صدا منو دونمچرا نمی ولی.نداره رو حرفا این که صدا تقلید یه دیگه. دربیان تونن

م ت زدویی،اگه صدالبد می دونسته اگه منو صدا بزنه سکته می زنم! کسی چه می دونه؟! ببین من میرمدستش-

 داره منو می بره.سریع بیا کمک!.بدون  که جنی ،آلی...چیزی 

 .برو باشه-

 ..اما از اینهوا هنوز کامل روشن نشده بود.یه جورایی خیالم راحت بود از اینکه سورن  پیشمه.کمتر میترسیدم.

 وکنم.رفتم دستشویی هم می ترسیدم که اوضاع همینجوری بمونه و من بخوام تنها توی اینخونه زندگی 

رو  ال هابرگشتنی گفتم برم و نعل رو از کنار حیاط بردارم.رفتم اون  جایی که آتیشروشن کرده بودیم و زغ

ا بکه برای قلیون  زغال برداشته،نعل رو هم  کنار زدم.نعل سر جاش نبود.فکر کردم شاید سورن ،دیشب

 خودش برده باشه.برگشتم خونه.

 نعله کو؟!-

 .بیارش برو... حیاطه توی–

 نبود! تو دیشب نیوردیش؟-

 !نزدم دست.بود داغ خیلی بردارم زغال رفتم من که موقع  اون ، بابا نه–

 پس کی برده؟-
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 فقط به یک چیز میشد فکر کرد.مطمئنا دزد برای بردن  یه نعل خونه ی کسی نمیومد!

 ...رشوه...یههد  عنوان به مثل! ببرنش اونا که بود این برای نعل  اون کل شاید–

 آخه چه ارزشی داشت؟!-

 اجنه سطتو خواب اگهتوی.کشه نمی مغزم دیگه.،بخوابم کردن فکر جای به  الن میدم ترجیح... وا دونم نمی– 

 .کن حللم شدم کشته

 باشه. تو هم همینطور.-

گیر  ر منخاط با اینکه به شوخی این حرفا رو می زدیم اما هر دومون  واقعا می ترسیدیم.سورن  بیچاره کهبه

ودیم یده بافتاده بود وگرنه عمرا اگه حاضر میشد توی این خونه بخوابه.ساعت شش صبح بود.توی پذیرایی خواب

ی زنه.دو میوار دچون  از همه جا دل باز تر بود.توی خوابو بیدار احساس کردم یه نفر داره با انگشت ، تق تق به 

 طع شد و بعد چند دقیقه خوابم برد.سه بار تکرار شداما همین که دقت کردم صدا ق

**** 

 نزدیک ظهر بود.طاق باز خوابیده بودم.یه لحظه حس کردم یه نفر سمت راستم نشسته و بهطرف چپم خم

 شده.سریع چشمامو باز کردم دیدم سورن  با یه چاقو روم خم شده.

 میشه بگی داری چه غلطی می کنی؟-

 .کشیدم می خط دورت چاقو با داشتم...کردم بیدارت! ببخشید آخ-

 که چی بشه؟!-

 .ننک اذیتت خواب توی جنها که بکشم خط چاقو با دورت بودی خواب وقتی گفت.گفت،امیرمحمد یارو  اون–

 ط بکشی.واد خفکر کردم جنه اومده دخلمو بیاره! حال برو کنار بذار پاشم...تو که منو بیدار کردی،دیگهنمی خ-

 !اند؟ شکلی چه ها جن نظرت به–



    

 
 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         127 

 
 

Sober | )رمان هیچکسان)جلد اول 

 ه می دونم! مثه اینکه مطالعه ی جنابعالی در این زمینه بیشتره.چ-

 . دارن حسم ها جن میگن مردم مثل–

 فکر نکنم! مگه خر و گاون  که سم داشته باشن.-

 .گرفتن حالتو و داشتن سم دیدی یهو! نکن توهین اوووو–

 ه؟باشه این دفه که یارو جنه خفتم کرد دقت می کنم ببینم سم داره یا نه.خوب-

 اگه بعدش زنده موندی حتما نتیجه ش رو بهم بگو.–

 ریم؟!راستی نمیشه این عروسیه رو بی خیال شیم؟! اصن مگه اونا من و تو رو دعوت کردن  کهمی خوایم ب-

 نکنه بریم و خیط مون  کنن؟!

بد بهش ه،لکن دعوت هوا ازروی رو ما که نیست بیمار مسعود ثانیا.کشیدم نقشه عروسی شام واسه من که اول–

 ی.سفارش کردن .بعدم گیریم که دعوت نکرده بودن ،نمی ندازنتبیرون  که...ناسلمتی تو پسردایی عروس

 من پسردایی عروسم.تو چی؟-

 اغب توی رو عروسی مسعودگفت.نشی شوکه یهو بگم بهت مهم چیز یه راستی.نگیر سخت...دیگه دوستتم منم–

 .اند قاطی مرد و  زن و گرفتن

 ت! چقد بدم میاد از این افه ی روشن فکری!پاه...لعن-

 خواستن؟ اینجوری داماد ی خانواده شاید–

 هر خری...مهم نیست.نمیشه نریم؟!-

 . بزن حرف مسعود با کنی کنسل خوای می اگه.ام کاره هیچ من–

**** 
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 گم!!دم غروب بود.هر چی به مسعود زنگ می زدم جواب نمی داد.فکر کنم فهمیده بود می خوامچی بهش ب

 سورن  نشسته بود جلوی آینه و داشت موهاشو درست می کرد.

 دیگه چرا به مسعود بگیم نمیریم؟! تقصیر خودشه که جواب نمیده...-

 لباس ات من ی خونه کهبریم شو حاضر هم  الن.کردم کار موهام رو کلی.میشم ناراحت که نیار رو رفتن اسم-

 ...باغ مبری هم طرف  اون از و بپوشم  درمون و درست

 گه خیلی مشتاقی تنها برو.ا-

 پوشی؟!ب چی خوای می راستی.زودباش.نداره لطفی تو  بدون-

 چی بپوشم؟! اصن چی دارم که بپوشم؟! به جز تنها کت و شلوارم...-

 .بریم که بپوش رو وشلوارت کت  همون برو.نیست رسمی زیاد.نه البته...بزنی هم اسپرت تیپ تونی می-

شلوار! مخصوصا از شلوارش...اصل با شلوار پارچه ای حال نمیکنم.دوست داشتم نپوشم اما یاد متنفرم از کت و 

مثل اون  بی شخصیت جلوه نکنم راضی شدم  کیوان  افتادم.اون  هیچوقت لباس رسمی نمی پوشه.برای اینکه

ات همبزنم یا نه که بپوشم.کت و شلوار مشکی م رو با یه پیراهن سفید پوشیدم و کروات مشکی.مونده بودم کرو

سورن  پیشنهاد داد بزنم.منم قبول کردم اما دوست نداشتم زیادی رسمی به نظربرسم...در واقع با اون  لباس ها 

راحت نبودم برای همین کروات رو یه خورده حشل بستم.رفتیمخونه ی سورن  تا آماده بشه.سورن  یه شلوار 

ن چند سال که با سورن  گلیسی، با کت مشکی اسپرت.توی ایجین مشکی پوشید و تی شرت سفید با نوشته هاان

همیشه حسرتزندگی ش رو می خوردم.به نظرم هیچی کم نداره.برای من خوش قیافه بودن  خیلی دوست بودم

اهمیتداره که متاسفانه خودم چندان  خوشگل نیستم! رنگ چشمای سورن  سبزه و در عین حالچشمای درشتی 

یاد کوچیک نیست اما به صورتش میاد.پوستسفیدی داره و موهای پرکلغی که اکثر داره.دماغش هم خوبه...ز

مواقع رنگشون  می کنه و البته هیکلش هم رویفرمه.فکر کنم برای همین بین دخترای دانشگاه طرفدار داره و 

یم.هوا یه جورایی بیشترشون  باهاشسلم علیک دارن ...بر خلف من!بلخره سورن  از آینه دل کند و راهی شد

کامل تاریک شده بود.با ماشین سورن  رفتیمو خودش هم پشت فرمون  نشست.چون  آدرس سر راست بود، 
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حفظش کرده بود.بعد چند دقیقهرسیدیم اونجا.باغ توی یکی از جاده ی مشهور حوالی شهر بود.جلوی باغ کلی 

 م.ماشین پارکشده بود.با بدبختی یه جا برای پارک پیدا کردیم و پیاده شدی

 ! ندن  مون راه نکنه نداریم کارت که ما! چیزی یه راستی–

 بهتر! اتفاقا خیلی خوب میشه...-

 .کنه صادر ورودمونو مجوز بیاد مسعود زنم می زنگ  الن–

 جواب نمیده.-

 د.ظرفسورن  به مسعود زنگ زد و ازش خواست بیاد جلوی در باغ.عجب نامردیه این مسعود!جواب منو نمی دا

دن ود دامسعود اومد جلوی در ورودی و ما هم جلو رفتیم و بهواسطه ی مسعود بهمون  اجازه ی ور چند ثانیه

ه ی انوادخ.برعکس چیزی که فکر می کردم باغ خیلیشلوغ بود.بیشتر مهمونا رو نمی شناختم.معلوم بود داماده 

حظه توی یه ل همونا نشستیم.برایپرجمعیتی داره بزنم بهتخته! من و سورن  و مسعود رفتیم و دورتر از بقیه ی م

اون جمعیت کیوان  رو دیدم.برخلف همیشه کت پوشیده بود...یه کت اسپرت سفید.کپی خرسقطبی شده 

 یراهنپبود.مطمئنم کلی هم واسه تیپ خودش نکیف کرده!علیرضا هم کنارش بود.اونم یهکت و شلوار سربی با 

 ی من باکروات بیگانه ان ! طوسی پوشیده بود.کروات هم که هیچی...کل خانواده

 دقت کردی تو فامیل ما هیچکس کت و شلوار مشکی نمی پوشه؟-

 مشکی مه داماد حتی.پوشیدیم مشکی کت تا سه ما فقط که جمع این توی.بردم پی بهش وقته خیلی اتفاقا.آره–

 .نپوشیده

 پوشیده؟ رنگی چه– 

 .سفید–

 :سورن

 !بپوشه؟ سفید باید عروس نمیدونه هنوز! سرش بر خاک–



    

 
 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         130 

 
 

Sober | )رمان هیچکسان)جلد اول 

 :مسعود

 د.ن  داخدا پدرتو بیامرزه آخه عروس هم سفید نپوشیده! لباسش کرمیه.دیروز با کلی ذوقاومد به همه نشو-

 !آبگوشته؟ هم شام نکنه!  ها زنن می شیرین کم یه  فامیلتون–

 مسعود خندید و گفت : 

 نه خیالت راحت.عقل شون  به این چیزا می رسه.-

وژه سیل شد و همه شروع کردن  به بزن  و برقص.سورن  هم که مثلهمیشه همه رو کم کم جمعیت مهمونا تکم

ه ی دارکرده بود و واسه ما هم تعریف می کرد و سه تایی می خندیدیم.هر کیما رو می دید فکر می کرد خیل

مراعات  همبهمون  خوش می گذره.البته سورن  فامیلی نزدیک مارو تقریبا می شناخت و با اونا کاری نداشت...

 مسعود رو می کرد و هم یهخورده ازش می ترسید.یهو سورن  زد به دست من و گفت : 

 رفیقت داره میاد.-

یه ت ما.میومد سم یه جوری که تابلو نباشه به سمتی که سورن  اشاره می کرد نگاه کردم.دقیقا نسترن  داشت

مد و ...اونچه؟! هر چی دلش می خواد بپوشهکت و دامن صورتی هم پوشیده بود که اصل بهش نمیومد! البته به م

 روی یه صندلی، پشت میز ما نشست.

 آستین ت واسه باید دیگه.خوشتیپشدی هم چقدر... ماشاا.دیدم رو شما من عجب چه! کبیر  ماکان جناب به به–

 .بزنیم بال

 !نیاره رو روز  اون خدا-

 ل حوصله ش رو نداشتم.ما همسکوت کردهکل نسترن  با من و سورن  حرفی نزد...البته همون  بهتر.اص

 بودیم.داشتیم نشون  می دادیم که با حضورش معذبیم و زودتر زحمت رو کم کنه.

 خبر؟ چه–

 !دایی برقصی باید امشب شما راستی... و  میان دوماد و عروس دیگه ی دقیقه چند–
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 !مامانم؟ یا بوده رقاص بابام من حساب؟ چه رو–

شم پدربزرگ و مادربزرگم توی ذهنم نقش بست و زدم زیرخنده.نسترن  هم یه چبا این حرف مسعود تصویر 

 غره بهم رفت و ادامه داد...

 ! گیرن می سراغتو  دارن همه...اونطرف نمیای چرا دایی–

 کجاست؟  کیوان راستی! ببینن؟ منو  نمیان  خودشون چرا اند دیدنم مشتاق خیلی گه–

 مغرورانه ای گفت :  حالت با  نسترن

 کیوان  سرش شلوغه.فعل داره درخواست دختر خانومایخوشگل رو رد می کنه.-

 مسعود با تعجب پرسید : 

 مگه نیومده عروسی؟!-

 چرا چرا ! اونجاست...)به طرف کیوان  اشاره کرد(.-

 !بینم نمی خوشگلی دختر جمع این توی من ولی–

 و گوشتدم گرفت.نسترن  اگه می تونستمی زد خیلی سعی کردم نخندم اما وقتی لبخند سورن  رو دیدم،منم خن

وع مسعود.خیلی بهش برخورد برای همین موقتا خدافظی کرد و سریعا رفت.در همین حین موبایل مسعود شر

 کرد به زنگ زدن .

 !جانم؟–

... - 

 !بود؟ چی خب! میگین؟ جدی–

... - 

 .میدم خبر  بهتون.کنم هماهنگ باید من ولی.باشه  آهان–
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... - 

 .ظخداف–

 کی بود؟-

 پیدا کرده. رو دلیل گفت.گیره جن یارو–

 دلیلش چیه؟-

 .ببینه تو خونه و بیاد حتما باید گفت.نگفت تلفن پشت-

 !چرا؟ نگفت–

 بدم؟ آدرس بهش! کنم؟ کار چی حال.میده توضیح اومد وقتی نه،گفت–

ین اتوی  ود! از قرارمعلومتوی دلم اصل راضی نبودم که اون  بیاد خونه م.حس خوبی نداشتم اما چاره ای نب

 وضعیت تنها راه پیش روم همین بود.

 باشه.بهش آدرس بده.-

 اول ی فهد  همون.داد تفسیرنمی و طول انقد بود بارش چیزی اگه من نظر به! کنه؟ کاری تونه می  نظرتون به–

 .گفت می  بهمون رو درست حل راه

!...حتما خودش یه جنیچیزی داره که ازش ؟"نیست دسترس در اطلعاتش منبع" گفت روز  اون یادتونه–

 اطلعات می گیره!

 .چیزا این خورد می هم ش قیافه به.بودم نکرده فکر بهش! ها میگی راست–

 اگه جن هم داشته باشه ینی نمی تونه فورا احضارش کنه؟!

 .دونه می چه کسی.باشه کاریش اصرار از شاید–

 د درباره ش تحقیق کنیم.در هر حال این یارو خیلی مشکوک می زنه.بای-
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 ...دیگه یکی پیش میریم کنه کاری نتونست اگه هم فوقش! خواستگاریت؟ اومده مگه–

ورن  سبعد از زنگ زدن  امیرمحمد دیگه حوصله ی نشستن نداشتم.هی به سورن  اصرار می کردمکه بریم اما 

و از جاش رورن  دم وبعد از شام به زور سگیر داده بود شام رو بخوریم و بعد بریم.با بی میلی تا شام منتظر مون

 کندم! با مسعود خدافظی کردیم و از باغ بیرون اومدیم.

 .برقصم برم که شدم می وسوسه داشتم تازه–

 می تونستی سوییچ رو به من بدی و خودت بمونی.-

 ...آخه نداره لطفی تو  بدون  رقصیدن–

 ه؟!به نظرت این یارو جن گیره می تونهکمکی بکنمن کی رقصیدم که این بار دومم باشه؟! بی خیال... -

 !میشه چی فردا ببینیم باید.نمیده قد جا هیچ به عقلم  الن.دونم نمی-

 امشب دیگه برو خونه ی خودت.-

 م.فرداشب دیگه نمیا از کرد پیدا ای چاره راه اگه.میگه چی یارو فردا ببینم بذار.نیست خوبی فکر–

م و ند.همین که رسیدیم خونه از همه ی اون  قرص و داروهایدکتره خوردسورن  باز هم شب رو پیش من مو

یدار بردن  کخوابیدم.اونقدر اثر قرص ها زیاد بود که فکر کنم اگه زعفر جنی هم بالشکرش به خونه م حمله می 

 نمی شدم!ساعت حنه صبح بود که با صدای سورن  از خواب بیدار شدم.داشت با موبایلش حرف میزد.حدس

 مسعود پشت خط باشه.همونطور که دراز کشیده بودم حس کردم دماغم یه کمسنگینه.همین که نشستم زدم

 ز جاشاکلی خون  ریخت روی تی شرتم.اینم از اولین بدشانسی امروز! سورن هنوز مشغول حرف زدن  بود اما 

مو .صورتم رو درست کنمبلند شد تا کمکم کنه.با اشاره بهش فهموندم که لزمنیست و سریع رفتم تا سر و وضع

 شستم و تی شرتم رو عوضکردم.برگشتم پیش سورن .

 خوری؟ می مرتب داروهاتو–

 !شد اینجوری چرا دونم نمی.آره-
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 ز بین بره.ا کل تا بخوری رو داروها کل باید حتمال–

 شاید...با مسعود حرف می زدی؟-

 آره گفت امروز غروب با اون  یارو میان  اینجا.-

وبی بدشانسی!فکر کنم انقدر از این موضوع ناراحت بودم که دوباره خون  دماغشدم.حس خ اینم از دومین

ورن نسبت بهش نداشتم.برای اینکه القل تا غروب این موضوع رو فراموش کنم،بیشتر روز رو درس خوندم.س

تی برای نترنه ایهم توی اینترنت دنبال مورد مناسب برای پایان  نامه ش بود...در واقع می خواست ببینهفروشگا

 پایان  نامه وجود داره یا نه!

 چیزی واسه پایان  نامه ت پیدا کردی؟-

 .برم  تهران تا خاطرش به میشم مجبور هم آخرش...بابا نه–

 منم موندم چی کار کنم! اون  استاد راهنما یه چیزایی بهم گفت اما هیچی ازش نفهمیدم.-

 .طبیعیه–

رفته گرت کردم توی هال و سورن  هم رفت تا درو بازکنه.شدیدا استرس یهو صدای زنگ رو شنیدیم.کتابمو پ

لیک عسلم  بودم.ولی چاره ای نبود...باید با قضیه رو به رو می شدم.مسعود و امیرمحمد اومدن  داخل و باهم

 کردیم.

 ...بیارم چایی یه برم–

 . ممنون نه–

 :سورن

 کنید؟ می تعارف–

 .دارم کار هم دیگه ایج.کشه نمی طول زیاد حرفام.اصل نه–
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 ..راحتین جور هر–

 امیرمحمد به هال اشاره کرد و گفت :

 میشه اونجا حرف بزنیم؟!-

ی کنه و ال نمقبول کردیم و رفتیم توی هال.اونجا مبل نداشت برای همین فکر کردم شاید کل با مبل و اینچیزا ح

با کمی  ستیم و مسعود هم رو به روی ما،برای همین تو خونه ی خودش هم مبل نذاشته.من و سورن  کنار همنش

 اشت.دفاصله کنار امیرمحمد نشست.امیرمحمد همش به در و دیوار خونه نگاه می کرد.کل خونه رو زیر نظر 

 ماش برای که مزاحمتهایی علت تونستم گفتم( مسعود به اشاره)  ایشون خدمت دیشب که همونطور–امیرمحمد

 .کنم پیدا رو اومده پیش

 .بدونیم مشتاقیم لیخی...بله–

نه دم بهم گفتن مشکل از خوجوکر و پرس وقتی.کنم می کار موضوع این روی دارم دیدم رو شما وقتی از–

 تونه.برای همین اصرار داشتم بیام اینجا و خونه رو ببینم.

 دقیقا مشکل خونه چیه؟-

 موضوع اینه که همسایه هاتون  با بودن  شما توی این خونه مشکل دارن .–ا

 می دونم چرا فکرم رفت سمت اسدی! حس می کردم همه ی این آتیش ها از گور اون  بلندمیشه.ن

 تا اونجایی که می دونم با همسایه ها مشکلی ندارم...فقط جدیدا یکی شون  رو زیاد می بینم.-

ه مین خونهمسایه ها نبود.در واقع همسایه های جنی ت باهات مشکل دارن !اونا همین جا،توی ه  اون منظورم–

 زندگی می کنن.

 د:مسعو

 چیه؟ بهراد با  شون مشکل خب–
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 شما از. یهودن های جن ازنسل اونا و اید شیعه  مسلمون شما  چون کنن تحمل رو شما حضور تونن نمی اونا–

 .معتقدن  فقط یه گروه می تونه توی این خونهزندگی کنه...نمیاد  خوششون

 :سورن

 تن!!!...و اون  یه گروه هم اونا هس-

 تو برای اونا که اینه افتاده کهواست هم اتفاقایی این دلیل! اوردی شانس خیلی نکشتن رو تو حال تا اگه.دقیقا–

 ن.توتوی هفت تا چاه عمیق اطراف شهر انداخت برای بد نیت با رو کلید تا هفت... کردن شوم دعای یه

ن  .حس می کردم دیگه کارمتمومه! ازشوبا شنیدن  این حرفا به حدی ناراحت شدم که بغض گلوم رو گرفت

 متنفر شدم.

 !کنیم؟ کار چی باید حال–

 .ندارید بیشتر راه دو متاسفانه–

 چی؟–

 بکشن. باید یکی به دست اون  یکی کشته بشه.ینی یا تو اونا رو بکشییا اونا تو رو که اینه راه اولین–

 بکشه؟ رو اونا بشه موفق بهراد ممکنه  نظرتون به–

 تازه...بیشتره اآدم زور از اجنههم زور! نیستن نفر یه اونا.صفره تقریبا احتمالش اما کنم  ناامیدتون مخوا نمی–

 مهم نیست که یه مسلمون  رو بکشن.حتی می توننتوی خواب هم ترتیبش رو بدن . اونا برای

 راه دوم چیه؟ -

 .کنی راضی رو اونا باید تو ینی.کنید حل آمیز مسالمت رو قضیه که اینه دوم راه-

 !کنم؟ کار چی باید چجوری؟-
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ز اادن  یکی شون  تا پیشنهاد دارن که با انجام ددو ...! اونانمیده انجام ای شیعه هیچ معمول طور به که کارایی–

وقت  شر همه ی این مشکلت خلص میشی.اما اگه انجامشون  ندیحتما می کشنت...اگرم از این خونه بری هیچ

 ه صاحبای قبلیاین خونه رو ول نکردن .ولت نمی کنن.همونطور ک

 :مسعود

 !هستن؟ چی پیشنهاد دو اون و–

 یه بز رو سر ببری و از خونش بخوری. یاانجام بدی. "قتل نفس  "باید توی  یا–

 مسعود عصبانی شد و گفت : 

 ترجیح میدم خودم بهراد رو بکشم اما به همچین کارایی تن نده!-

 بودم توسط جن ها کشته بشم اما چنین کارایی نکنم!با مسعود موافق بودم.حتی حاضر 

 ممکن نیست همچین کارایی کنم.-

 :سورن

 کرد؟ نمیشه کاریش هیچ ینی–

 به یدکن می کار چی اینکهشما...کردم بازگو شما برای رو  بودن گفته بهم که چیزایی فقط من! دونم نمی–

 .داره بستگی  خودتون

 :مسعود

 کار شما هم اینجا تموم شده باشه. کنم می فکر.ندیم مهادا رو بحث این دیگه بهتره-

 مسعود از جاش بلند شد و امیرمحمد هم به تبع اون  بلند شد.

 ...بود همین برمیومد من دست از که کمکی تنها...صورت هر در–
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مسعود قصد داشت تا دم در همراهیش کنه.مشخص بود مسعود بیشتر از همه ی ما از اینموضوع عصبانی 

م همل ابروهاش رو در فکر کنم خیلی خودشو کنترل کرد که نزنه دندونای امیرمحمد روخورد کنه.کابود.

 امیرمحمد هنوز از هال بیرون  نرفته بود که به اتاق خواب اشاره کرد و گفت : کشیده بود..

 ید.راستی تویکمد دیواری اونجا یه جن هست که دوست نداره جاش رو عوض کنه...مراقب خودتون  باش-

ی واب نمدیگه هیچوقت تویاتاق خ"من به اتاق خواب نگاه کردم و اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که 

 مسعود تا دم در باهاش رفت و یه دقیقه بیشتر طول نکشید که برگشت پیش من و سورن ."خوابم!

 :مسعود

مش به خاطر وستموبیینم می کشد اگه دکنی باور.دهنش تو زدم می لحظه  همون باید... .استغفرا...! ی مرتیکه–

 این آدمی که بهمون  معرفی کرد!

 :سورن

 .ودب نکرده بو کفدست که دوستت...نشو عصبانی انقد هم تو! غلطیه لفظ  ایشون مورد در مرتیکه البته–

 نشستم و به دیوار تکیه دادم.هیچکس به اندازه ی من ناراحت نبود...

 ه درست گفته باشه.من باید چی کار کنم؟!بچه ها! یه درصد احتمال بدید ک-

 سورن  و مسعود چند ثانیه سکوت کردن .

 :مسعود

 .بشه ختم همچینکارایی به قضیه ذارم نمی  بیرون بکشم چاه ته از رو کلید تا هفت  اون و برم شده–

 من که نمی تونم اونا رو بکشم...اونا دخلمو میارن ...-

 ن:سور

 م واست پیداش می کنم.مید قول بهت هست،من راهی یه همیشه–
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رای رفا بمسعود و سورن  خیلی سعی می کردن  منو امیدوار کنن اما مطمئن بودم هیچکدوم نقشه ایندارن  و ص

 آروم کردن  من این حرفا رو می زدن .

حت اونا هم رهیچی...می مونه قتل.فک کنم اگه خودمو بکشم قضیه ختم بشه.ا که خون  بز راه،  دو از بین اون -

 میشن.وصمیتمهم اینه که بعد از من این خونه رو خراب کنید...

 :مسعود

 !باشه؟ گفته راست یارو این معلوم کجا از اصل! ؟ برن نباید اونا چرا! ببند دهنتو–

 :سورن

 م یاروچرت نگفته باشه! معلو کجا از.میگه راست مسعود نظرم به النم! مشکوکم؟ بهش نگفتم دیشب–

 وغ بگه؟برای چی باید در-

 :سورن

 .بندازه گناه به هم رو بقیه خواد می و نیست درستی آدم خودش شاید–

 یه درصد احتمال بده که درست گفته باشه...-

 :سورن

 .گفته چرت باش مطمئن.نمیدم احتمالی هیچ من–

 یمسورن  خیلی با اطمینان  حرف میزد و طرز حرف زدنش خیال منو راحت می کرد.راست میگفت.شاید طرف 

غذا  ض کنهخواست دیگران  رو هم به گناه بندازه...کسی چه می دونه!مسعود برای اینکه حال و هوامون  رو عو

ذا از بیرون  سفارش داد.برای یکی دوساعت موضوع رو به کلی فراموش کردم.بعد از جمع کردن  ظرفای غ

م فیل  ی تلویزیون  نشسته بودنوسط پذیرایی ولوشدم.کار همیشگی م بود.سورن  و مسعود کنار هم رو به رو

 میدیدن .خواستم سیگار بکشم اما بسته ی سیگارم خالی بود.

 سیگار داری؟!-
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 سورن  بسته ی سیگارش رو از روی میز برداشت و توش رو نگاه کرد.

 :سورن

 !خوردش سگ...تو واسه اینم بیا.دارم دونه یه فقط–

 پرتش کن.-

 .دوباره فکرم رفت سمت حرفای امیرمحمد.میترسیدم به اتاقسیگار رو واسه م پرت کرد و روشنش کردم

ی یهودی جن ها بود؟ حتما باید این خواب نگاه کنم.ینی واقعا یه نفر توی کمد دیواریه؟! وای خدا...آخه جا قحط

 بیان  تو خونه ی من؟! اونم توی کمد دیواری؟! این دیگهآخر بدشانسیه!

 :سورن

 داری؟ خونه تو قرآن–

 .آره-

 :سورن

 مفید احتمال.خوبه کنی می خودتفکر که هرجا یا... میز روی مثل.خونه جای یه بذار و کن باز رو  قرآن نظرم به–

 ...باشه

 .ر کنمباشه.توی اتاقه، میرم میارمش.الن  می خوام برم سیگار بگیرم.بدون  سیگار نمی تونم امشبهرو س-

 نکشی؟ سیگار میری می–

 م( تو چیزی نمی خوای از مغازه سر کوچه واسه ت بگیرم؟!آره می میرم.)از جام بلند شد-

 :مسعود

 .گیرم می سیگار هم تو واسه بخورم هوا کم یه  بیرون میرم.میشم خفه دارم کنم می حس من.بشین تو-

 :سورن
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 .نکنه درد دستت.بگیر پاکت یه منم واسه پس–

 .باشه–

ا تشینه باز میذاره.سورن  هم پاشد بره روتراس مسعود بلند شد و رفت بیرون .بهمون  گفت که در حیاط رو ب

مسعود برگرده.به ذهنم رسید برم و از توی اتاق،قرآن  رو بیارم.گذاشته بودمش پیش بقیه ی کتاب 

و  رفتم هام.رفتمسمت اتاق.واردش شدم و چراغ رو روشن کردم.در اتاق رو کامل باز گذاشتم.به طرف کتابهام

ده ی کوبیگشتم. یه آن  در اتاق با شدت تمام به هم کوبید و بستهشد.با صداداشتم با دقت دنبال قرآن  می 

وز ! هن شدن  در حسابی یکه خوردم.اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که بایدفوری از اتاق برم بیرون

اید .بیدمدستم به دستگیره ی در نرسیده بود که چراغ اتاق خاموششد.انقدر همه جا تاریک شد که هیچی نمی د

ش رو یه کاری می کردم.می خواستم سورن  روصدا بزنم که یه نفر با دست جلوی دهنمو گرفت.اون  یکی دست

ستم هم دورم حلقه کرد.بهحدی دستامو محکم گرفته بود که نمی تونستم تکونشون  بدم.هیچ کاری نمی تون

و  رختخواب های زیادینداشتمبکنم.اشکمدر اومده بود.منو به طرف کمد دیوار عقب کشید و واردش شدیم.

اون   .من وفاصله ی کمی تا زمین داشتیم.هنوز پشت سرم بود و منو گرفته بود.در کمد دیواریهم محکم بسته شد

د اتاق ن وارتنها توی کمد دیواری بودیم.بعد چند ثانیه با شنیدن  صدای سورن و مسعود امیدوار شدم.قصد داشت

ار ه دیومیزدن .همین که صدای مسعود و سورن  رو شنیدم محکم سر منو ب بشن ولی نمی تونستن.دائم منو صدا

ریاد روف  کوبید.این کاروهمینطور تکرار می کرد.یه لحظه دستش از جلوی دهنم کنار رفت.با التماس اسم سورن

مد زدم.خیلی زود صدای شکستن شیشه رو شنیدم.دیگه اونو پشت سرم احساس نمیکردم.مسعود و سورن  در ک

از باز کردن  و کمک کردن  بیرون  بیام.نمی تونستم بدون کمک راه برم.رفتیم توی هال.همونجا در رو

 کشیدم.سورن  و مسعود کنارم نشستن.سورن  دستشو گذاشت روی زخم سرم و با نگرانی گفت : 

 اینقسمت سرش شکافته.چی کار کنیم؟-

 :مسعود

 ...برمیگردم زود.کنم روشن رو ینماش میرم من. بیمارستان بریم باید.نیست ای چاره–

 مسعود و رفت و سورن  پیش من موند.
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 :سورن

 !شد؟ چی آخه–

 یادمه گفتی چرت گفته... -

 ...شی بلند باید.کنم درستش خودم میدم قول من... نزن حرف  الن–

سورن  کمک کرد تا از جام بلند شم.مسعود هم برگشت.می تونستم خودم راه برم فقط یه کمسرگیجه 

 شتم.دوست داشتم هر چی زودتر از اون  خونه بزنم بیرون .دا

**** 

 و راهخیلی سریع رفتیم اورژانس بیمارستان .سر و صورتم به حدی خونی بود که دکترای بخشخیلی زود کارم

 انداختن.زخم سرم زیاد عمقی نبود... دکتر فقط به چند تا بخیه اکتفا کرد.

 د:مسعو

 !بگیرید؟ عکس سرش از نیست لزم مطمئنید! دکتر آقای–

 :دکتر

 به ازینی من نظر به...امرطبیعیه کنن،یه می خونریزی زیاد باشن هم میلیمتر چند اگه حتی سر زخمای. نه–

 می تونین ببرینش. صبح فردا.اینجابمونه امشب و بخش به بشه منتقل باید اما.نداره عکس

 . ممنون خیلی–

 من نمی خوام اینجا بمونم.-

 :سورن

 !خونه؟  اون توی بری خوای می پس! ونش بچه–

 ترجیح میدم هر جایی باشم جز بیمارستان !-
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 :مسعود

 گه بریم خونه و بیفتی رو دستمون  چی؟ لبد دکتره یه چیزی می دونه که میگهبمونید.-

 :سورن

 ! اصن نمی فهمم مشکلت با اینجا چیه؟!خیال بی–

 دلم جایخی می شورن !دست خودم نیست...حس خوبی ندارم.انگار دارن  توی -

س بدی احسا از بیمارستان  متنفرم! اما اونشب مشکلم چیز دیگه ای بود.دلشوره داشتم...می ترسیدم...همهجوره

ونجا ایط اداشتم.شاید هم به خاطر اتفاق اونشب بود...نمی دونم.اما هر چی بود مندوست نداشتم توی اون  شر

چون  یه اتاق دو تختی دادن  که البته یه تختش خالیبود.  باشم.از اورژانس به بخش منتقل شدیم.بهمون

مد ار اوبیمارستان  شخصی بود با دو تا همراه مشکلی نداشتن.مسعود و سورن  هم هر دوپیش من موندن .پرست

برام سرم وصل کرد و فکر کنم یه آرامبخش هم به سرم تزریقکرد.آخه حس وقتایی رو داشتم که مست 

نار رن  کبود!فقط من و سورن  توی اتاق بودیم.مسعود رفته بود بیرون  هوا بخوره.سو بودم...خیلی لذت بخش

دگی سشرمناتاق، رویصندلی نشسته بود و سرشو به دیوار تکیه داده بود.واقعا در برابر سورن  و مسعود احسا

ی مان  شون  جبرمی کردم.بنده های خدا این چند روز همش گیر کارای من بودن .اگه عمرم کفافبده حتما برا

 کنم.سورن  هم از جاش بلند شد و گفت : 

 میرم پیش مسعود.-

کم کم داشت احساس ترسم از بین می رفت و به خاطر شلوغی بیمارستان  یه کم ترسم ریختهبود.چراغ اتاق 

د.شدیدا خاموش بود و نور راهرو از در نیمه باز اتاق وارد شده بود و اتاق رو ازتاریکی مطلق بیرون  اورده بو

خسته بودم.هر از گاهی چشمام رو باز می کردم ونگاهم به رفت و آمد پرستارای بیمارستان  میفتاد.کم کم 

داشت خوابم می برد.پلک هام سنگینشده بودن .برای یه لحظه چشمام رو باز کردم.قلبم داشت از جا کنده 

لند...حتم داشتم اومده دخلمو بیاره.جلوی در میشد...دوباره برگشته.ایندفه دقیقا جلوی در بود!همون  مرد قد ب

ایستاده بوداما به هیچ وجه صورتش پیدا نبود.انگار یه هاله ی خاکستری روی صورتش بود...کلهشهم بیشتر 
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مانع دیدن  صورتش میشد.توان  فریاد زدن  نداشتم.حتی نمی تونستم بشینم اما بایدسعی می کردم.چند ثانیه 

نزدیک تر میاد تا مرز قبض روح شدن   بدبختی تونستم بشینم.همین که دیدم دارهبیشتر طول نکشید که با 

رفتم! فقط این به ذهنم رسید که لیوان  شیشه ای کناردستم رو از روی میز پایین بندازم.دستم رو دراز کردم و 

فت و مثل با هر ضرب و زوری که بود لیوان رو انداختم روی زمین و شکست.با این حرکت اون  مرد عقب ر

 فشنگ از اتاقخارج شد.پنج ثانیه طول نکشید که سورن  و مسعود ، سراسیمه وارد اتاق شدن .

 :مسعود

 !شده؟ چی–

 اون  اینجا بود..

 :سورن

 کی؟–

 همون  یارو...جن ...روح...نمی دونم! الن  توی اتاق بود.-

 :مسعود

 رفت؟ وری کدوم–

 سمت راست...-

 ون .مسعود با عجله از اتاق رفت بیر

 :سورن

 ...باش جا همین تو–

سورن  هم جهت مخالف مسعود، از سمت چپ راهرو رفت.آخه مسعود و سورن  چی کار میتونن بکنن؟! اگه 

س صدا زدم.جوری بلیی سرشون  بیاره چی؟به محض اینکه سورن  از اتاق خارج شد هر دو شون  رو با التما
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ی نداشت.مسعود و سورن  از جنه هم سریع تر رفتن!! دو تا دربیاد.دیگه صدا زدن  فایده اکهنزدیک بود اشکم

 ازپرستارای بخش خیلی زود اومدن  توی اتاق تا ببینن چه خبر شده.

 :پرستار

 شده؟ چی–

 ...برم خوام می من -

 ه.نمیش صبح تا–

 یلی.خوقتی دیدم بحث کردن  فایده ای نداره نسرم رو از دستم کشیدم بیرون ،که البته خیلی هم دردگرفت

که مسعود ا اینسعی کردم از اونجا فرار کنم اما پرستار،دکتر رو صدا کرد و چند دقیقه تونستنمانع رفتنم بشن ت

 و سورن  برگشتن.جر و بحث رو تموم کردم تا اتاق خلوتبشه.

 دیدینش؟!-

 :سورن

 ...نه–

 :مسعود

 .نبود گذاشتیم،اما پا زیر رو  بیمارستان کل  سورن و من–

 :سورن

 .آره -دیدی؟ درست مطمئنی...باشی دیده اشتباه شایدم.ش بینی می تو فقط شاید–

 :مسعود

 بردی؟ می تشریف جایی کندی؟ رو سرم چرا حال–

 می خواستم بیام دنبال شما دو تا ! دیگه هم نمی خوام اینجا بمونم.-
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رو   وموند نمیتونه جلکلی به مسعود و سورن  اصرار کردم تا راضی شدن  از بیمارستان  بریم.دکتر هم که دی

ه بگیره اجازه ی مرخصی داد. یکراست رفتیم سمت خونه ی سورن .نزدیکساعت سه صبح بود که رسیدیم.هم

 مون  شدیدا خسته بودیم و خیلی زود خواب مون  برد.

**** 

 کیا یبساعت از ده و نیم گذشته بود که با صدای سورن  از خواب بیدار شدم.صداش از پذیراییمیومد.داشت 

خرین آبگو مگو می کرد.مثه اینکه مسعود هم بیدار شده بود چون  توی اتاقنبود.نمی دونم چرا همیشه من 

 ه نفر حرفبا ی نفری ام که از خواب بیدار میشم؟!!از اتاق اومدم بیرون  و دیدم سورن  جلوی در آپارتمان  داره

 شد و سورن  با عصبانیت درو بست. می زنه.انگارصاحبخونه ش بود.همین که من رفتم حرفاشون  تموم

 چی می گفت؟-

 :سورن

 ! سلم علیک–

 سلم،چی می گفت؟-

نمی  باشه خطرناکه! باز درشکه شده،اصن خشک حیاط توی چاه این میگم بهش...نفهم ی مرتیکه.بابا هیچی–

 فهمه دیگه...

 مگه توی حیاط چاه هست؟-

 شاز خواد می و خشکنشده هنوز که داده گیر بابا هست،این عمیق خیلی چاه یه پشتی حیاط توی... آره–

 .کنه استفاده

 آب شو می خواد چی کار؟-

 ...بشوره پدرشو قبر خواد می! دونم می چه–

 همین؟-
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 یاط مال اینه...می خواد با آب چاه،آبیاریش کنه.ح پشت باغ–

 تا حال با چی آبیاری می کرده؟-

 اینکه مه عمیقه خیلی هم  بازباشه،چون درش خطرناکه که اینه من حرف اصل...ها دادی گیر! دونم می چه من–

 .شده خشک

 حال انقد حرص نخور...مسعود کجاست؟!-

 تو که علف نیست. و من مثه.دیگه کار سر رفته–

 راست میگی...یادم نبود.-

 خوری؟ می صبونه–

 نه مرسی.-

 !کنیم؟ کار چی حال–

 تا ناهار صبر می کنیم ببینیم چی میشه...-

 !کنیم؟ کارش چی میگم رو تو مشکل! ونگ چرند–

 محمد!آهان ... خودمم موندم.باید بگردم یه آدم درست حسابی رو پیدا کنم،البته نه مثه این یاروامیر-

 چی؟ بدی انجام رو کار تا سه  اون از یکی باید گفت اونم اگه–سورن

 !معلوم؟ کجا از-

 .شه لح چی همه بشی راضی یکیش به اگه شاید! کن فرض تو حال–

 امکان  نداره.حاضرم بمیرم اما...-

 سورن  بهم نزدیک تر شد و گفت : 
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 ببین! خوردن  خون  بز از همه شون  راحت تره.شاید...-

 سریع حرفشو قطع کردم : 

ه اصل حرفشم نزن ! کم گناه کردم؟ می خوای اضافه ش کنی؟ خون بز نجسه...چجوری بخورمش؟!اصن نمیش-

 ؟! و با گناه قبلی توجیحش کنم.تازه مگه نشنیدی خون  رو باخون  نمی شورن که یه گناه بزرگتر بکنم

 !خوددانی وگرنه میگم خودت خاطر به من! میگی چرت داری...نداشت ربطی هیچ–

به  باید باورم نمیشه سورن  چقدر زود ، زد زیر حرفاش! این همه دیشب به من دلداری داد.اصل منموندم چرا

 ه سری جن یهودی تن بدم؟!خواسته های مسخره ی ی

**** 

 ساعت شش بعد از ظهر بود که مسعود برگشت خونه ی سورن .کل مسعود وقتی از سر کاربرمی گرده خیلی

یه  سگه.اصل نمیشه باهاش حرف زد.تا مسعود مشغول غذا خوردن  واستراحت بود من هم رفتم توی حیاط تا

 ال هستنببا صاحبخونه ش مشترکه ولی چون  اونا طبقه ی بزرگه.البته  سیگار بکشم.حیاط خونه ی سورن  خیلی

غ هممال فت باکمتر میان  تویحیاط.انتهای حیاط هم یه دیوار کوتاه هست و به یه باغ منتهی میشه...که سورن  گ

وی تهمین صاحبخونه ست.چند دقیقه بعد مسعود اومد و روی تراس نشست.منم وایساده بودم و هر از گاهی 

 دم.حیاطقدم می ز

 :مسعود

 .من ی خونه برو ساعتدیگه نیم یه هم تو.کنیم بیمه رو  سورن ،ماشین بیمه بریم خوایم می  سورن و من–

 سورن  می خواد ماشین بیمه کنه،تو کجا می خوای بری؟-

 ارم.تو به چیزا کار نداشته باش!د کار باهاش خودمم.منه آشنای ایه بیمه–

 ی داره خونه ی تو باشم یا خونه ی خودم؟!من که قراره تنها باشم حال چه فرق-

 د:مسعو
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 .دارم  مهمون امشب نیستی،من تنها دیگه بری من ی خونه اگه که اینه فرقش–

 ببینم تو اگه مهمون  داری اینجا چه غلطی می کنی؟-

 .ریش وستم..شون  ترکیده و چند روزه درگیرشن.تازه منم که غذا درستکردن  بلد نی خونه ی لوله اینا  مژگان–

 قیچی رو دادم دست خودشون .

 سورن  هم اومد و کنار مسعود نشست.

 من اونجا نمیرم.حوصله ی اونا رو اصل ندارم...-

 کنی؟ کار چی خوای می افتاد اتفاقی اگه بدبخت میگم خودت خاطر به من! شو خفه–

 :سورن

 .میشه تموم تهساع یه مسعود منو کار.اشب نداشته کاری هم اونا بشین،با اتاق یه توی برو تو...دیگه میگه راست-

 شروع کردم به قدم زدن  و گفتم : 

 پنمی تونم آویزون  دیگران  باشم.همیشه که -

 )آروم داشتم ازسورن  و مسعود دور می شدم( 

 :مسعود

 اینجوری زندگی کنی.تا اون  موقع یه کاریش می کنیم. عمر آخر تا نیست قرار–

 :سورن

 !میری؟ کجا–

سورن  بهم گفت  ای درختا شده بودم.بیشتر توجهم به درخت نارنج گوشه ی حیاط بود ...همین کهمحو تماش

زیر پام خالی شد و افتادم.چندین متر سقوط کردم و توی آب افتادم.همون  چاهی بود که سورن  با  "وایسا"
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بود  صاحبخونه ش درموردش بحث می کردن .شانس اوردم اونجوری که سورن  می گفت خشک نشده

 وگرنهالن  کتلت شده بودم! عمق آب تقریبا بالتر از کمرم بود.مسعود و سورن  اومدن  کنار در چاه.

 :سورن

 !ای؟ خوبی؟زنده بهراد–

 آره...چرا زودتر نگفتی اینجا چاهه؟!-

 راه می رفتی...من گفتم وایسا. گاو عین! مرض-

 :مسعود

 نشانی؟ آتش بزنیم زنگ! بیاریم؟ درش چجوری حال–

 :ورنس

 بال؟ بیای تونی می بندازم طناب اگه! بهراد...دارم محکم طناب خونه توی–

 !کنم می سعی باش مطمئن...آره -

ی مزور  سورن  رفت تا طناب بیاره و مسعود هنوز همونجا بود.چاه به قدری تاریک بود که دستایخودم رو به

 دیدم.داشتم یخ می زدم چون  آب چاه خیلی سرد بود.

 :مسعود

 باشه؟ متر چند چاه کنی می فکر! بینم نمی رو تو اصل من! رادبه–

 ...کمتر یا متر هشت شاید...دونم نمی-

ر ه خاطچند ثانیه سکوت برقرار شد.به دیوار چاه تکیه داده بودم و خدا خدا می کردم سورن  زودتربرسه.ب

 .تاریکی شدیدا ترسیده بودم و اگه مسعود بالی سرم نبود حتما سکته می کردم

 مسعود! میشه تا سکته نکردم یه چراغ قوه ای چیزی بیاری؟!-
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 ...میرم  باشه،الن–

دم همین که مسعود رفت با خودم گفتم عجب غلطی کردم! حال دیگه حتما از ترس میمیرم.سعی کردم به خو

 مسلط باشم و به چیزای خوب فکر کنم.سکوت اعصابمو به هم میریخت.چند تا نفس عمیق کشیدم.چشمم به

اه، چیوار تاریکی عادت کرده بود و می تونستم کل چاه روببینم.برای یه لحظه حس کردم رو به روی من کنار د

شتر آب داره تکون  می خوره.بهخودم قبولوندم که به خاطر حرکت خودمه.اما هر چی می گذشت حرکت آب بی

ر دیوا رکت کردن .داشتن ازکنارمیشد.ازاون  قسمت آب حباب خارج میشد.بعد چند ثانیه حباب ها شروع به ح

دن زصدا  به سمت من میومدن .این دفه دیگه راه فراری نداشتم.مسعود و سورن  به دهانه یچاه برگشتن و منو

ومد اسم ا.اونقدر حواسم به حرکت آب بود که نتونستم جواب شون  روبدم.دوباره منو صدا زدن  و این دفه حو

 سر جاش.

 با صدای بلند گفتم : 

 چیزی اینجاست!یه -

 :سورن

 ...پایین ندازیم می طنابو  الن!نباش  نگران–

بردم  سرمو یه چیزی جلوی پای من از ته آب داشت بال میومد.با دقت به آب نگاه کردم.انگار یه شیءبود! کامل

 زیر آب و گرفتمش...سریع از آب بیرون  اومدم و طنابی رو که سورن  پایین انداخته بود گرفتم.

 مک کنید بیام بال؟!میشه ک-

از  ونستمسورن  و مسعود طناب رو بال کشیدن  و من هم با کمک دیوار چاه سعی می کردم بال برم.با بدختی ت

 چاه بیام بیرون .همین که بیرون  اومدم روی زمین ولو شدم.سورن  یه لگدبه پام زد و گفت : 

 .هی بهش میگم وایسا عین شتر سرشو گرفته بال و داره میره..-

 :مسعود
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 !باشی سنگین انقد نمیاد بهت بهراد–

 با دست بهشون  اشاره کردم : 

 این توی چاه بود.-

 سورن  و مسعود با دقت نگاه کردن .

 :سورن

 چرا؟! ولی!! انداختن اینجا رو نعل...پا–

 یمسعود ماجرای نعل رو نمی دونست.رفتیم توی خونه و سورن  قضیه رو واسه ش تعریفکرد.منم که حساب

خیس و گلی شده بودم رفتم دوش بگیرم.اما واقعا خوشحال بودم از اینکهتوی چاه به چیز ترسناکی 

 برنخوردم.از حموم که بیرون  اومدم ساعت از هفت گذشته بود.

 :مسعود

 شو! امروز کلی وقت مون  رو گرفتی... حاضر برو–

 مگه الن  بیمه بازه؟!-

 !بازه بریم خوایم می ما که ای شعبه اما دونم نمی رو خودش–

 به نظرتون  چرا نعل اونجا بود؟!-

 :سورن

 !نیفتادی چاه توی اتفاقی امروز تو مسلما اما دونم نمی–

 حال چی کارش کنیم؟-

 م و گورش می کنم.از قرار معلوم اثری هم نداشته.گ جایی یه برم می من–

 !نگفته چرت هم زیاد امیرمحمد یارو این شد مشخص ولی–
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 چرا؟!-

 سر هوی و نیستی خودت ی تویخونه  الن که بینی کنن،می نمی ولت هم بری ت خونه از اگه حتی که گفت  اون–

 ...میشه پیدا نعله این ی کله و

 :سورن

 ه.خیال این حرفا.پاشین زودتر بریم،الن  که کاری از دستمون  برنمیاد...تا بعدببینیم چی میش بی–

ان  و خودم با صد تا جن دست و پنجه نرم کنم اماپیش عمه مژگپاه...عجب گیری کردم! حاضرم برم خونه ی 

ا بخونه نسترن  نباشم!وقتی رسیدیم جلوی خونه ی مسعود،سورن  توی ماشین موند و قرار شد مسعود یه سر تا

پشت در ودن .من بیاد و سریع برگرده.زنگ زدیم و رفتیم بال.از قرار معلوم فقط عمه مژگان  ونسترن  اونجا نب

 تمان  چند تا کفش دیگه هم بود.آپار

 این همه مهمون  داری اونوقت خودت بیرون  ول می کردی؟!-

 د:مسعو

 .خبرترم بی تو از من کن باور–

 وقتی اینجا نیستی خونه ت کاروان  سرا میشه ها...به نظرت کیا داخلن؟!-

 :مسعود

 .باشن هم باباش و  مامان احتمال...علیرضاست مال که درازه کفش این–

 تا جمله ی مسعود تموم شد یه نفر درو باز کرد.

 :نسترن

 .دایی سلم–

 :مسعود



    

 
 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         154 

 
 

Sober | )رمان هیچکسان)جلد اول 

 ...سلم علیک–

 ن:نستر

 !بودین؟ در پشت شما–

 ت.حال میذاری بیام تو خونه ی خودم؟! اجازه با–

 .بفرمائید.ببخشید...خ–

ونم ابته سلم بدم؟المن که به نسترن  سلم ندادم! هر چی نباشه من بزرگترم،ازش هم که خوشم نمیاد.چرا باید

مکدون  سید نحپررو بازی دراورد و سلم نداد...که به درک.ولی مثه اینکه طاقت نیوردو همین که پام به خونه ر

 شو بیرون  اورد و گفت : 

 به به آقا بهراد! شب بودسیبیلتو ندیدم!-

اد : دد همبلند جواب .مسعو"چی؟"منم برای اینکه بیشتر سگ محلش کنم با اشاره ی دست به مسعود گفتم : 

 ولش کن،بیا تو...----

هم  همه توی پذیرایی نشسته بودن .سریع باهاشون  سلم و احوالپرسی کردم و رفتم توی اتاقخواب.مسعود

راغ دوباره از خونه بیرون  رفت و من تنها شدم.به حدی احساس خستگی می کردم که حتی حوصله نداشتم چ

اتاق  هوای ه بودم و داشتم سیگار می کشیدم.پنجره رو تا آخر باز کردم تااتاق رو روشن کنم.کنارپنجره نشست

وی عوضبشه.شمال توی فصل بهار خیلی قشنگ میشه حیف که امسال نتونستم زیاد ازش استفادهکنم.همیشه ت

که یناقبل  وعید چند روز با سورن  می رفتیم ییلق.خیلی حال می داد...توی همین فکرا بودم که یه نفر در زد 

ود و اجازه ورود بهش بدم خودش وارد شد!زرتی هم چراغ رو روشن کرد.نزدیک بود چشمم دربیاد! علیرضا ب

 یه ظرف میوه همدستش بود...دوستی خاله خرسه!

 یه لبخند زد و گفت : 

 واسه ت میوه اوردم.-
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 مرسی...-

 اومد و رو به روی من نشست.

 ؟ نیست سردت–

 ببندم؟ تو سردته پنجره رو نه،ولی اگه-

 ...راحتی جور هر ، نه–

 هیچکدوم حرفی نمی زدیم ولی نمی دونم چرا علیرضا نمی رفت بیرون !

 .بدی جوابمو صادقانه دارم دوست دارم ازت سوال یه!  بهراد–

 باشه ، بپرس...-

 ...هنوز تو!! بگم چجوری–

 اگه نمی تونی بگی زیاد خودتو اذیت نکن...-

 سال هنوز نسترن  رو دوست داری؟! پنج رچها این بعد تو...میگم  الن–

 !دم می خواد از من خواستگاری کنههمچین سرخ و سفید میشد فکر کر

بچگی دم...حقیقتش نه...می دونی اون  زمان  خیلی بچه بودم.فقط هجده سالم بود...تو عالم هپروت سیرمی کر-

 کردم و هنوز هم احساس گناه می کنم.

 پشیمونی؟ انقد ینی–

 ..مطمئنم اگهبیشتر.نه اینکه بگم نسترن  دختر بدیه...مسئله اینه که من اهل عشق و این چیزانیستم. از اینم-

 ازدواج هم کنم طرفم بدبخت میشه.

 .گیره تو پیش دلش  اون کنم می حس ولی.دارم دوست رو  نسترن من آخه–

 نیم ،چه برسهبه عشق و عاشقی!نه قربونت...حس نکن! من و نسترن  با نگاه می خوایم کله ی همدیگه رو بک-
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 ...وا بگم چی–

 دوباره صدای در زدن  شنیدم.

 :نسترن

 تو؟ بیام میشه–

 ...بله-

 نسترن  اومد تو و ابتدای اتاق کنار در نشست.

ید بفرمائید ه اگرسن اگهشما ولی بخوریم شام هم با و بیاد مسعود دایی تا مونیم می منتظر ما که گفت مامانم–

 تا واسه تون  غذا بکشه.توی آشپزخونه 

 من که نه...ممنون .-

 .نیستم گرسنه منم–

رد می ک چند ثانیه سکوت برقرار شد.نسترن  نشسته بود من و علیرضا رو نگاه می کرد.حتما داشت بهاین فکر

 که من علیرضا چقدر احمق بودیم که بهش علقه مند شدیم!

 :نسترن

 انگشترت قشنگه!–

 یقینا منظورش من بودم.علیرضا که انگشتر نداشت...

 قابل نداره.-

 چیه؟ جنسش! صاحبش مبارک–

 چوب.-

 شده؟ کار روش طرحی چه–
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 سمبل ماه تولدم.-

اه تولدم م گردنبند پیشخواستم روز چند.خرم می دونه یه خودم واسه حتما بیاد گیرم اگه منم! جالب چه...اوه–

 ر خیلیپرطرفدارن !...رو بخرم اما گردنبتد تیر رو برده بودن .آخه متولدین تی

 بله...نماد ماه سرطان  خیلی طرفدار داره... خرچنگ بود دیگه،نه؟-

 اصل ها اهم از بعضی شخصیتمتولدین.اومدم دنیا به تیر توی اینکه از کنم می شکر رو خدا همیشه که من ، آره–

 تحمل نیست... قابل

 لبد شهریور...-

 .دقیقا-

 اوهوم...-

م م.خودچون  علی رغم اینکه معمول نسترن  چرند میگه،در این زمینهباهاش موافق دیگه باهاش کل کل نکردم

 تم!باهم از شهریوری بودنم راضی نیستم.گذاشتم فک کنه حالمو گرفته،آخهراضی به ناراحتی دشمنم هم نیس

یرون  د و بشصدای زنگ نسترن  از اتاق بیرون  رفت.چند ثانیه بعد هم علیرضا با یه لبخند رضایت ازجاش بلند 

نه شبختارفت.مثه اینکه مسعود بود.ظرف میوه ای که علیرضا اورده بود روبرداشتم و رفتم توی آشپزخونه.خو

 کسی تو آشپزخونه نبود.بعد چند لحظه مسعود هماومد.

 چه عجب! یهو میذاشتی فردا میومدی!-

 شده؟ چی مگه.کرد گیر  کارمون.شرمنده–

 دم.هیچی،فقط می خوام برم خونه ی خو-

 نری؟ خونه روز چند یه میمیری! دادی گیر باز–

 آره میمیرم...الن  هم می خوام برگردم.-

 !اتفاقیافتاد یه گذاشتیم تنهات دفه هر.میگم اینو که فکرتم به من بدبخت! خوردی گه–
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 صدامو بالتر بردم و گفتم : 

 آخرش که چی؟! بلخره که باید باهاش رو به رو بشم.-

 تر و گفت : مسعود اومد نزدیک 

 ســیــس!! گفتم که تا اون  موقع یه کاریش می کنیم.-

 مگه خودت اون  نعل رو خونه ی سورن  ندیدی؟! دیگه خونه ی من و خونه ی تو نداره!-

 مسعود منو کوبید به یخچال و یقه مو گرفت ؛

 !بسازم؟ کارتو خودم داری عجله  مردن واسه خیلی اگه–

قه ی سعود یدر به خودمون  اومدیم.عمه مژگان  و نسترن  زول زده بودن بهمون .مهمین لحظه بود که با تق تق 

و به خودم منو ول کرد.یه خورده خنده م گرفته بود.برای فرار از موقعیت ، سریعاز آشپزخونه بیرون  رفتم و

 اتاق رسوندم.بعد چند دقیقه مسعود هم اومد.

 چی شد؟!-

 ...پیله کرده بودن  که بدونن موضوع چیه-

 همش تقصیر توئه دیگه یهو یقه ی آدمو می چسبی!-

 فکری هی هم بعدا.خوریم شاممی میریم عادی خیلی ، جفتی  الن.نداره اشکال حال.ریخت بهم اعصابم لحظه یه–

 ه رفتن و موندن  تو می کنیم...واس

 نمیشه من نیام؟-

 .کردیم دعوا هم با واقعا کنن می فک نیای اگه! شو خفه–

ه مسعود گفت خیلی عادی رفتیم برای شام.غذا هم قورمه سبزی بود.چقدر دلمهواشو کرده بود.البته همونطور ک

به خوشمزگی قورمه سبزی های مامانم نبود اما خوب بود.بعد از شام، توی پذیرایی موندم.دورتر از بقیه روی 
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شستن ظرف ها کمک می مبل نشسته بودم.مسعود هم تویآشپزخونه داشت به عمه مژگان  و زن  عمو برای 

کرد.ساعت از دهشب گذشته بود که کارشون  تموم شد و همه از آشپزخونه بیرون  اومدن .مسعود می 

خواستبیاد پیش من که عمو محمد ازش خواست کنارش بشینه.عمو محمد طبق عادت همیشگی بلندبلند شروع 

رومی شنون .البته نمیشه خرده به صحبت کرد.همیشه یه جوری حرف می زنه که کل در و همسایه صداش 

گرفت آخه مدلش اینه! حرف زدن  عادیش مثه عربده ست.داشت بامسعود در مورد قیمت زمین توی شمال 

بحث می کرد و توجه همه به حرفاش بود.چند دقیقهگذشت.تمام حواسم به مسعود و عمو محمد بود.دقیقا سمت 

ود.چراغ اتاق خاموش بود.برای یه لحظه از گوشه ی راست من در اتاق خواب قرارداشت که کامل هم باز ب

چشمم متوجهیه حرکت از اتاق خواب شدم.سریع به اتاق نگاه کردم اما چیزی نبود.انگار خیالتی 

شدهبودم.دوباره به مسعود و عمو محمد نگاه کردم.مسعود به من نگاه کرد و به دماغش اشارهکرد.می خواست 

سمت دماغم بردم و فهمیدم خون  دماغشدم.سریع از جام بلند شدم که برم منو متوجه موضوعی کنه.دستمو به 

یه لحظه صبر کنید،من شمع "سمت دستشویی اما همین که حرکت کردم برق قطعشد.مسعود گفت : 

.مشخص بود که عجله ش به خاطراینه که من سریع تر به دستشویی برسم.هنوز دو ثانیه از حرف "میارم

دایخورد شدن  شیشه رو شنیدیم.معلوم نبود شیشه ی کجا شکست.جیغ یکی از مسعود نگذشته بود که ص

خانوما هم بلندشد،نمی دونم کی!...صداها خیلی درهم بود.من از همه بیشتر ترسیده بودم.کل هنگ 

کردهبودم.همه چیز خیلی سریع اتفاق میفتاد.یه آن  با یه نیروی قوی به سمت اتاق کشیده شدم و دراتاق محکم 

کوبید.با تمام وجود مسعود رو صدا می زدم.هوای اتاق شدیدا سرد بود.هیچصدای ناآشنای نمی شنیدم.فقط بهم 

مسعود و بقیه بودن  که قصد داشتن درو باز کنن.فشار شدیدیروی دستم حس می کردم.مطمئن بودم یه نفر 

لحظه بعد برق وصل دستمو گرفته.چند ثانیه ای طول نکشید کهمسعود تونست در اتاق رو بشکنه و یه 

شد.مسعود اومد توی اتاق و بقیه دم در موندن .وقتی اتاق روشن شد تازه فهمیدم نزدیک پنجرهام.دیگه هوا مثه 

قبل سرد نبود.مسعود اومد پیش من نشست و.نمی خواستم دیگران منو توی اون  وضعیت ببینن.در گوش 

 مسعود گفتم : 

 بهشون  بگو برن  بیرون .-
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  اشاره کرد و رفتن بیرون .اما مشخص بود که هنوز پشت در هستن چون صدای پچ پچ شون مسعود بهشون 

 میومد.هنوز داشتم گریه می کردم.یه ذره از مسعود فاصله گرفتم و یهمشت به سینه ش زدم.

 اینجا با خونه ی خودم چه فرقی داشت؟!-

 !ببخشید ، باشه–

 اونوقت تو میگی ببخشید!! مرض! همه ی عالم آدم منو توی این وضعیت دیدن -

 .نیست این اصلی ی مسئله  الن ولی درسته-

 یهمه  مسعود راست می گفت اما من واقعا از این ناراحت بودم که همه شاهد اون  اتفاق بودن .دوستندارم

ه د نگافامیل از کارم سر در بیارن  و مهمتر اینکه دوست ندارم جلوشون  از خودمضعف نشون  بدم.به مسعو

 دم.وقتی منو بغل کرد تی شرتش به خاطر خون  دماغ من ، خونی شد.کر

 تی شرتت کثیف شد.-

بعد راه  وبریم خونه ی سورن .اول با هم میریم صورتترو می شوریم   الن که اینه راه بهترین.نداره اشکال–

 میفتیم.

 نیستن! مرگما بیست نفر نظاره گر نه دیگه...من فقط می خوام برم خونه ی خودم.حداقل اونج-

 .پاشو اول...کنیم می کاریش یه–

 مسعود دستمو گرفت تا کمک کنه از جام بلند شم.همین که دستمو کشید نزدیک بود از دردتلف شم.

 شد؟ چی–

 دستم درد گرفت.چند دقیقه پیش اینجوری شد.-

 که؟ نشکسته–

 .کنه می درد فقط...نه-
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 مسعود آروم گفت : 

 توجه نکن.سرتو بنداز پایین و برو...مندرستش می کنم. وقتی رفتیم بیرون  به هیچکس-

ریع ستم و پشت مسعود وایسادم و در اتاق رو باز کرد.همونطور که گفت بدون  توجه به بقیه سرمو پایینانداخ

می  یپرسیدن  و مسعود هم هیرفتم توی دستشویی.تمام توجهم به صداها بود.همه داشتن از مسعود سوال م

 ... هیس...سیس!-گفت 

ماغم از د توی آینه به خودم نگاه کردم.قیافه م افتضاح شده بود. انگار حمرده بودم! خوشبختانه خون زیادی

ی قه تونیومده بود.هنوز دستم می لرزید.بالتر از مچ دستم به شدت درد میکرد.رنگش قرمز شده بود.دو دقی

و جارو ررایی بود.علیرضا هم داشت انتهای پذی دستشویی موندم و اومدم بیرون .قیافه ی بقیه از منهم دیدنی تر

ن  می کرد...شیشه ی پنجره اونجارو شکسته بودن .مسعود اومد پیش من و با همدیگه تا دم در آپارتما

 رفتیم.سوییچ ماشینو روبه من گرفت و گفت : 

 تو برو توی ماشین،من چند دقیقه ی دیگه میام.-

ظر نک به حات خواسته بودن !! البته تعجبی نداشت.قضیهواقعا مشکوفکر کنم مسعود رو برای پاره ای از توضی

 می رسید.

**** 

 چی می گفتن؟-

 شد؟...چرا اینجوری شد؟... و از این سوال.... چی–

 تو چی گفتی؟-

 .دونم نمی گفتم–

 اونا هم که حتما باورشون  شد.-

 داره؟ اهمیتی چه–
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 هیچی...-

 . خودشون ی خونه رفتن همه–

 ن ؟!ترسیده بود-

 کنی؟ می فکر چی خودت–

 هر چی به مسعود اصرار کردم بریم خونه ی خودم قبول نکرد.آخرش هم مجبور شدم برمپیش سورن .وقتی

 رسیدیم اونجا ساعت یازده شب بود.کل ماجرا رو برای سورن  تعریفکردیم.

 سورن:

 . یشتونپ بیام و بیفتم راه  الن همین خواستم می من.اینجا اومدین که شد خوب ولی-

 :مسعود

 چرا؟–

 :سورن

 بهمون  کمک کنه. تونه می که کردم پیدا رو نفر یه–

 نه تو رو خدا ! اگه مثه اون  یارو امیرمحمد بود چی؟!-

 :سورن

 ههمسای از یکی.کردم وجو پرس موردش در و کنه می زندگی توش که محلی رفتم امروز...امیرمحمد گفتی-

 .دیدم رو هاش

 خب چی شد؟!-

 :سورن
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 نیست.برایدیگران  دعاهای بد می درستی آدم گفت می اما کرد حساب حرفاش روی میشد چقد دونم نمی–

 نویسه.

 عجب ! -

 یه مه تو مشکل که شدم امیدوار شنیدم ش همسایه از یناروا که مناره تازه با حاکم های جنا هم در ارتباطه. -

 و جوکردم و پرس بابام دوستای از یکی از همین اسهو.باشه کرده گمراه رو ما امیرمحمد و داشتهباشه حلی راه

 مون  کنه. کمک تونه می باش مطمئن.گرفتم ازش رو حسابی و درست آدم یه آدرس

 ولی شاید این امیرمحمد زیاد هم بیراه نگفته باشه.-

 :مسعود

 !چی؟ واسه–

 باید پارتی ش کلفت باشه.در ارتباطه مگه نمیگی با حاکم هاشون 

 :سورن

 نه. که  هاشون حسابی درست با!  نمکدون–

 باشه بابا،چرا قاطی می کنی؟ حال این جدیده که میگی آدم خوبیه؟ چی کاره ست؟ -

 .پیشش بریم که گرفتم آدرسشو.هست هم خوبی آدم.–

 خدا به خیر بگذرونه.-

گار ! انداشتم توی آینه به خودم نگاه می کردم.رنگ پوستم شبیه اون  مرده شوره توی لوک خوششانس شده

 باید دوباره یه سری به دکتر بزنم.سورن  وارد اتاق شد و گفت : 

 امروز باید بریم دانشگاه.-

 چرا؟!-
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 کنی؟ می فکر چی خودت–

 جالبه! مسعود هم دیشب همین جمله رو بهم گفت.-

 شگاه؟رفتیمدان روز چند جمع سر امسال نظرت به. پرسی می بدیهی سوالی که بس-

 م مهم نیست.چه می دونم! برام ه-

 .بدیم  نشون خودی یه بریم میگم همین برای نداریم  امتحان امروز! واضحه کامل–

 میگم امروز ظهر بریم جگرکی.فکر کنم شدیدا بهش محتاج باشم.-

 .برسیم کلس به که شو حاضر زودتر فقط. باشه–

**** 

و تا د.کلس شروعشده بود و ما ساعت نزدیک ده و نیم صبح بود.با سورن  خودمون  رو به دانشگاه رسوندیم

وارد  دیم ونابغه هنوز شماره ی کلس رو پیدا نکرده بودیم! بعد ن  یه ربع موفق شدیمکلس رو پیدا کنیم.در ز

یم کلس شدیم.رفتیم و روی صندلی ها ردیف آخر کلسبرای خودمون  یه جا دست و پا کردیم.همین که نشست

 انداخت.استاد اشرفی سکوت کرد و یه نگاهیبهمون  

 د:استا

 !نیستید؟ هم شبیه که هستید دوقلوهایی چجور شما–

ی حرفش خیلی بی مزه بود ولی همه خندیدن  )محض ضایع کردن  ما(.من و سورن  که کالولش نفهمیدیم چ

 گفت چون  سورن  یواشکی به من گفت : 

 چی؟!! -

 منم موندم چی جواب بدم!

 :سورن
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 .نیستیم دوقلو ما استاد–

 :استاد

 !شدم نمی متوجه من وگرنه یوسفی آقای کردید اشاره شد وبخ–

 سورن  آروم به من گفت :

 "استاد نمکدون  شو در اورده. "-

 و جفت مون  خندیدیم.استاد رو به بچه ها گفت : 

 ندن .خاین دو نفر همیشه به من روحیه میدن .با اینکه وضعیت درسیشون  تقریبا افتضاحه ولی همیشه می -

به  ون  روتونه استاد! البته ما امروز اومدیم از درس استفاده کنیم.می تونید بعدا نظراتشخصی تنظر لطف -

 خودمون  بگید.

 فکر کنم استاده می خواست فحشم بده اما خودشو کنترل کرد! یه نفس عمیق کشید و رفتسراغ درس.

 حرف زدن  با استاده؟! طرز چه! سرت بر خاک–

 بقیه از درس بهره ببرن .چیزی نگفتم ... می خواستم -

 ...نیست پاره پاچه یارو اوردی شانس–

 را گرخیدی؟حال تو چ-

 .خیال بی...بابا هیچی-

جالبه که سورن  خودش همیشه با استادا درگیره اونوقت الن  گیر داده به من! ما که دیگه آباز سرمون  

کلس متون حقوقی در زبان  های  گذشته.من یکی که اگه اخراج بشم ککم هم نمی گزه.بعد از تموم شدن 

خارجی که خوراک خودمه و خیلی هم ازش سر در میارم از کلساومدیم بیرون .کلس دیگه ای نداشتیم.توی 

سالن داشتیم راه می رفتیم که صدای یه نفر رو ازپشت سرمون  شنیدیم : ببخشید آقا!برگشتیم سمت صدا.یه 
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نده بود.فکر کنم شدیداهم احساس خوشتیپی بهش دست پسر تقریبا هم سن خودمون  بود.هیکلش خیلی گ

 داده بود چون  یه تی شرت تنگ پوشیده بود و اون  بازوهایتپل ومپل شو انداخته بود بیرون !

 بله؟-

 :پسر

 !بهراده؟ شما اسم–

 بله.از اسمم خوشت میاد؟!-

 خندید و گفت : 

 اسم من هم سیاوشه.-

 کردم.اما مراعات  "خب که چی؟"می خواستم بگم 

 خوشبختم.حال امرتون  چیه؟!-

 :سیاوش

  باهاتون و بیام رسید بهذهنم اتفاقی خیلی...بودم دیده دانشگاه توی بار چند رو شما.خونم می روانشناسی من–

 .بشم آشنا

 بله...منم حقوق می خونم.اجازه ی مرخصی میدین؟-

 :سیاوش

 .بفرمائید–

 چند لحظه بعد رفتنش رو به سورن  گفتم : 

 ن یارو عجب آدم بی خودی بود! راستی چرا باتو حرف نزد؟!ای-

 !ای ریختی چه ببینه بود اومده.بودی تو سوژه خها-
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 چه علف ! حال واسه چی؟-

وشش خ.چون این یارو از میترا میشی محسوب  ایشون رقیب جنابعالی واقع در! تخصصیه بحث یه این. آهان-

 که کل تعطیلی! اینوسط دو نفر لنگ توئه منگلن.میاد...میترا هم از تو خوشش میاد...تو هم 

 من چه کمکی می تونم بهشون  بکنم؟-

 بخوریم؟ جگر بریم ظهر گفتی.خیال بی اصل! هیچی معلوم قرار از–

 .بریم زودتر! انداختی یادم شد خوب راستی-

ه می شتباا د همسورن واقعا من موندم این میترا از چیه من خوشش میاد؟! آدم قحط بود توی این دانشگاه؟! شای

مخ  لی روکبعد ازظهر  کنه.البته اهمیتی نداره.در هر صورت من از اینجور مسائل خارجم حال چهفرقی می کنه؟!

 یارو جن گیرن  می گفت تازمانی که نرفتیم پیشسورن  کار کردم که بذاره برم خونه ی خودم.اما سور

 یاد.ببولکرد البته با این شرط که خودش هم باهام جدیده،نباید برگردم.اونقدر اصرار کردم تا بلخره ق

 چقدر دلم برای کوچه مون  تنگ شده بود.-

 !نیومده اینجا که هست روز چند همش انگار حال–

 تو خودت توی خونه ی دیگران  راحتی؟-

 .راحتم صمیمیم دوست ی خونه تو نه،اما  دیگران ی خونه تو– 

 حال چرا بهت بر می خوره؟-

 ن تا نزدم لهت کنم!کلید بده م-

 ی اعصاب ! بفرما اینم کلید.چه ب-

سورن  کلید انداخت و در خونه رو باز کرد.اول خودش وارد شد و منم پشت سرش رفتم.یهذره می 

ترسیدم.خدا رو شکر که سورن  اومد وگرنه حتما از برگشتنم پشیمون  میشدم.وضعیت خونه عادی بود.فقط 

نی شده بود.فرش رو باهمدیگه جمع کردیم و کنار گذاشتیم که فردا به فرش هال از به خاطر اون  شب خو
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قالیشویی زنگ بزنیم تا ببرن  بشورنش.غروب بود و هوا هنوز کامل تاریک نشده بود.رفتم توی آشپزخونه تا 

 چایی دم کنم.بعد چنددقیقه هم برگشتم توی پذیرایی پیش سورن .

 !ببینیم؟ هم با نداری فیلم بهراد–

 ه فکر کردم : یه لحظ

 فیلم گرازهای وحشی رو دیدی؟-

 چجوریاست؟ نه،–

 خیلی باحاله.کلی نکیف می کنی.-

 .رفته سر م حوصله...ببینیم بذار پس–

 سابی!من وستو حفیلم رو گذاشتم که ببینیم.بعد اون  چند روز واقعا به یه فیلم طنز احتیاج داشتم.البته طنز در

یقا و دق وی تلویزیون  نشسته بودیم.کل خونه ی من پنجرههای زیادی دارهسورن  دقیقا کنار همدیگه رو به ر

توجه حظه میکیش پشت تلویزیون  قرار داره.چند دقیقه ای گذشت.تمام توجه مون به فیلم بود که من برای یه ل

م ادی دمعبور یه سایه از پشت پنجره شدم.انقدر حرکتشواضح بود که هیچ شکی توش نبود اما باز هم احتمال 

 خیالتی شدم.

 چند لحظه بعد سورن  گفت : 

 بهراد ! تو هم دیدیش؟-

 آره،فک کردم خیالتی شدم.-

 ..ست خونه توی نفر یه–

 حال چی کار کنیم؟-

 هر دو از جامون  بلند شدیم.
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 .حیاط توی میرم من–

 نـــه ! نه تو رو خدا...-

 !کنیم؟ کار چی پس–

 به پلیس زنگ بزنیم..-

 !کنید دستگیر مونو خونه های جن یایدب بگیم بزنیم زنگ–

 شاید آدم باشه!-

 ر توی جیبم دارم.جای نگرانینیست.دا ضامن چاقو یه من ببین! دزدی؟ میاد غروب دم دما–

 پس منم باهات میام.-

 !نشو دور من از فقط...قبول–

 فت ومجلوتر می ربا همدیگه رفتیم توی حیاط.من با فاصله ی چند سانتی از سورن  حرکت می کردم.سورن  ه

لی چاقوش هم دستش گرفته بود.ساختمون  خونه ی من دقیقا وسط حیاط قرارداره.دور تا دور خونه رو خی

 سریع گشتیم...کسی نبود.خواستیم دوباره برگردیم سمتتراس که سورن  تندی برگشت پشت دیوار!

 چی شد؟-

 ! وایساده تراس روی نفر یه–

 .فتادا فشارم سورن حرف این با مطمئنم

 شکلیه؟ چه-

 .آدمه شبیه-

 حال چی کار کنیم؟

 .طرفش میرم من–
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 دست سورن  رو محکم چسبیدم.

 من بی خیال شو! من نمی ذارم. نه...جون-

 .دارم چاقو من–

 تو با اون  چاقو زپرتی کاری نمی تونی بکنی!-

 .بار یه هم  شیون بار یه مرگ–

ه.یه نمی تونستم بذارم سورن  تنها باهاش روبه رو بشدستشو کشید و خیلی سریع رفت.مخم هنگ کرده بود.

وند که م فهمنفس عمیق کشیدم و منم با سورن  رفتم.سورن  کنار در اتاق وایساده بود.رفتم کنارش.با اشاره به

 یارو رفته توی اتاق.آروم گفتم : 

 حال چی کار کنیم؟-

 د ولیق بشه.استرس تماموجودمو گرفته بوسورن  خیلی آهسته ضامن چاقوش رو آزاد کرد.قصد داشت وارد اتا

ر دنمی تونستم بذارم سورن  تنهایی بره.سعی کردم به خودم مسلطبشم.سورن  دستشو به سمت دستگیره ی 

من یکی  وبود  برد و سریع درو باز کرد.با همدیگه وارد اتاقشدیم.بدبختانه کلید چراغ، کنار اون  یکی در اتاق

توجه ممون  م.نور خیلی کم بود و به سختی میشد اتاق رو دید با این وجود هر دوکه جرأت نداشتم اون  طرفیبر

جثهش خیلی حضور یهنفر توی اتاق شدیم.دقیقا رو به روی ما،یه نفر گوشه ی اتاق نشسته بود.پشتش به ما بود.

 :  گفت کوچیک تر از چیزی بود که فکر می کردم.سورن  بدون  اینکه جلوتر بره چاقو روبه سمتش گرفت و

 ما چاقو داریم.-

از لرزش صداش مشخص بود که حالش بهتر از من نیست.همین که جمله ی سورن  تموم شداون  شروع به 

حرکت کرد.انگار یه پارچه روی سرش بود.از کنار دیوار چند قدمی،چهاردست و پا راه رفت.بعد یه صدا ازش 

داشت با گریه زیر لب، چیزی می گفت.من چسبیده  شنیدیم...صدای زجه بود.صداش شبیه یه پیرزن بود.انگار

بیاد طرفم حتما قبض روح میشم! تمام حواس مون  به اون  بود.کم کم صداش  بودم به سورن .مطمئن بودم اگه

در همین حین سرش رو کمی به سمت ما چرخوند امانه  "بچه م ...بچه م...!"واضح ترمیشد...می گفت :
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ه ی روی سرش اجازه نمی داد صورتش دیده بشه.دوباره خیلی آهسته حرکت کامل...!تاریکی و البته پارچ

کرد.انگار قصد داشت به سمت ما بیاد.هر دومون  عقب تررفتیم.من که دیگه روی پای خودم بند نبودم! بی 

اختیار روی زمین نشستم.سورن  اومد وکنارم نشست.هنوز چاقو رو سمت اون  گرفته بود.پیرزن  از جاش بلند 

 . صداش به قدری عجیب و ترسناک"ما به کسی امان  نمیدیم".با فاصله رو بهروی ما ایستاده بود و گفت : شد

یه روزی توی این "بود که زبون  من و سورن  رو بند اورده بود.بعد دستشو بال اورد و به من اشاره کرد وگفت :

که از اتاق خارج شد روی زمین ولو و با سرعت، مثه یه شبه از اتاق بیرون  رفت.همین  "اتاق می میری

شدم.دیگه نفسم بال نمیومد.سورن  چراغو روشنکرد و کنارم نشست.پنج دقیقه ای گذشت اما هیچکدوم حرفی 

 نمی زدیم.من همه چیز رو تموم شده می دونستم!احساس می کردم کارم تمومه.

 .بریم پاشو–

 کجا؟!-

 .کنیم می ختم رو قائله و میذاریم ارقر دعانویسه یارو  اون با هم بعدش.من ی خونه– 

 اگه نشد چی؟-

 .اینجا بیای تونی نمی مدت یه تا  چون بردار داری لزم چی هر پاشو هم حال.میشه–

 لباس رفتم توی آشپزخونه و زیر کتری رو خاموش کردم.کتریه تا مرز سوختن رفته بود.بعد همچند تا تیکه

 برداشتم و با سورن  راهی شدیم.

 تراس دیدیش چه شکلی بود؟! وقتی روی-

ما اصل نبود! ا خیلی هول بودم...دقیق نمی دونم! ولی انگار یه ردای سیاه پوشیدهبود...شاید هم ردا لحظه  اون–

 متوجه نشدم که زنه یا مرد!

 میشه کاری کرد؟به نظرت -

 .آره–
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 چجوری؟! مگه توی این چند وقت ندیدی چقدر جلوی اونا عاجزیم؟-

 !نکشتنت؟ لحا تا چرا پس–

 حتما لزم نبوده...چه می دونم! می تونه هزار تا دلیل داشته باشه...-

 .هست راهی یه همیشه–

 این دفه رو بعید می دونم...-

**** 

باره و دو "من برمدستشویی"..."من برم آب بخورم"سورن  یه لحظه هم ازم دور نمیشد.هر از گاهی می گفت 

ص فت قریوونه می شدم.انقدر توی خونه یخودم ترسیده بودم که یادم رخیلی زود برمی گشت.اگه نبود حتما د

 ط چندهامو با خودم بیارم.از وقتی وارد خونه ی سورن  شدیم حرف های زیادی بین مون  رد و بدل نشد.فق

 ز.می ترسیدم اجملهی کوتاه...با اینکه خیلی گشنه م بود غذا از گلوم پایین نمی رفت.فقط به مرگ فکر میکردم..

م هی از اینکه به طرز فجیعی بمیرم.ساعت یازده شب بود.سورن  توی اتاق خواب ، دو تا تشک با فاصله ی کم

 پهنکرد.بی درنگ رفتم و روی یکی شون  دراز کشیدم.سردی تشک حس خوبی بهم میداد.

 سورن  تو خونه قرص داری ؟ قرص های خودمو یادم رفته بیارم.-

 یه لگد به پام زد و گفت : سورن  که کنارم وایساده بود 

 مگه نگفتم هر چی لزم داری بردارعوضی؟-

 ببخشید ! اون  لحظه به خیلی چیزا فک نمی کردم.حال داری یا نه ؟-

 .دارم تریپتلین آمی ولی شده تموم که دیازپامم–

 خواب آوره؟-

 .بخشه آرام-
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 دستت درد نکنه.اگه میشه دو تا بیار.-

 کن الن  میارم... صبر لحظه یه.کافیه یکیش  همون-

یه سیگار روشن کردم و منتظر سورن  شدم.دو دقیقه طول نکشید که سورن  برگشت.دستشرو سمتم 

 گرفت.توی دستش دو تا قرص بود.

 تو که گفتی یکیش کافیه؟-

 .خودمه مال یکیش–

 پس چرا توی آشپزخونه نخوردی؟ می خواستی منو ضایه کنی؟-

 نصف آب رو نخور...بمونه واسه من. .در ضمنباشم کرده مزاح خواستم–

 باشه.-

 سورن  لیوان  رو گذاشت روی میز و چراغ رو خاموش کرد.

 اگه پنجره باز بمونه سردت نمیشه؟ چون  ممکنه من چند تا سیگار بکشم.-

از من  چیزی ای بدی...خوبیای خواب توی اگه...شبخیر دیگه.بمونه باز هم پنجره...ضرر و جهنم.بابا باشه–

 ی حلل کن.دید

 با خنده گفتم : 

 خیلی کثافتی.-

 یدید اگه حال هر به...میزنم حرف خواب توی شبا بعضی من که شده دیده آخه! نبود  اون منظورم منحرف–

 .بگیر ندید آب رو میریزم خودمو ی پته دارم

 خیالت راحت.-

**** 
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 و می گشت.سورن  تمام کتاب هاشو انداخته بود وسط اتاق.داشت ل به لی تک تک شون

 دنبال چی می گردی؟-

 !نیست چرا دونم نمی...دانشگاه کتابای از یکی لی گذاشتم یادمه.تلفن شماره-

 شماره ی کی؟-

 .دعانویسه یارو  همون–

 حتما یه خیری توش هست که شماره شو پیدا نمی کنی.-

 !کردم پیداش...اینجاست–

 .که ندارماره شو پیدا کنه...شانس ای بابا ! اصل راضی نبودم شم

 حال تو مطمئنی یارو کارش درسته؟!-

 ولی! کرد؟ پیدا کجا از یارورو  اون مسعود دونم نمی هم هنوز من! همین پیش رفتیم می باید هم اول  اون از–

 .میکنه ردیف کارتو یکی این باش مطمئن.نبود بارش هیچی که دیدی

 حال واقعا دعانویسه؟-

 اام خونده می حوزهدرس توی که بوده طلبه یه گفت می.گرفتم بامبا دوست از شو شماره.دونم نمی منم–

 .خوبیه آدم کل در.کرده ول نصفه درسشو

 چرا درسشو ول کرده؟-

 کنیم؟! ول گرفتیمدرسو تصمیم بار چند حال تا! تو و من مثه...نداشته حوصله لبد! دونم می چه من–

 حدودا صد بار...-

 .گیرم می تماس باهاش من کنی می جمع رختخوابارو تو تا... دیگه خب–

 رختخواب هارو جمع کردم و رفتم توی پذیرایی، پیش سورن .
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 !داره برنمی!  اه–

 گفتم یه خیری توش هست.-

 !شو خفه–

 چند بار شماره شو گرفت اما کسی جواب نداد.

 شاید خونه نیست.فعل بی خیال شو،بعد از ظهر بهش زنگ می زنی.-

 .موبایلشه شماره! نیست؟ خونه وچی چی–

 اصن به من چه! انقد بگیر تا خسته شی...-

 سورن  تلفن رو کنار گذاست و گفت : 

 باشه،فعل بی خیال میشم.راستی امروز بعد از ظهرکلس داریم.-

 اه ! نمیشه بپیچونیم؟!-

 مروز کار زیادی نداریم.حیفه بپیجونیم.ا...نه–

ط رم.فقما تقصیر خودم نیست...علقه ایبه درس ندامن که انقدر کلس پیچوندم دیگه واقعا خجالت می کشم! ا

.همش منتظر مدرکم.بعد از ناهار در کمال تعجب یه کم درس خوندیم! هر چند حواس من یکی که به درسنبود

ن  فکر می کردم که آخرین روزای زندگی مو سپری می کنم...درس خوندن  چه فایدهای داره؟ حتی زنگ زد

ی چی نداره چون  خودمون  دیدیم دیشب چهاتفاقی افتاد و اون  پیرزن  به اون  دعانویسه هم فایده ا

که گفت...ساعت چهار کلس داشتیم.سورن  جلوی آینه نشسته بود و داشت موهاشو درست می کرد.بعداز این

 کار روی موهاش تموم شد یه کرم برداشت و شروع کرد به کرم مالیدن .

 . آفتابه ضد کنی؟ می نگا اونجوری چرا–

 مرده شور پوستتو ببره! نمی خوای بی خیال شی؟-
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 میشی؟ جوابگو تو بشه خالی خال صورتم فردا–

 .بریم کن تمومش زودتر میگم! ندارم باهات کاری من-

 اشه، پس من نمیام.ب -استی بپیچونی،حال چی شد؟خو می که تو-

 .بریم کن جمع.کردم غلط!  نه نه–

 وشیدم.حوصله مو درست کردم نداشتم.فقطدستمو خیس کردم ویه تی شرت خاکستری با شلوار جین مشکی پ

 کشیدم لی موهام تا مرتب به نظر برسن.

 . فرمون پشت بشین تو داری دوست اگه–

 نه ، یهو دیدی جفت مونو فرستادم اون  دنیا.-

 .بریم بشین پس–

 لس روستیمشماره ی کظرف چند دقیقه خودمونو رسوندیم به دانشگاه.محوطه خلوت بود.سالن رو گشتیم و تون

از  پیدا کنیم و رفتیم طبقه ی دوم.کلس مون  انتهای سالن بود.داشتیم سمتشحرکت می کردیم که چند تا

 :  همکلسی ها رو دیدم که به طرف ما میومدن .همین که بههمدیگه نزدیک شدیم بدون  سلم و علیک گفتن

 کلس تشکیل نمیشه؟-

 دونید؟ می کجا از–

 : ی روی دیوار اشاره کردند با دست به ال سی

 اونجا نوشته.-

 اه ! از اون  اول هم راضی نبودم بیام.تقصیر تو بود...-

 دم.بو نکرده بو که دست کف–

 پس برگردیم دیگه...-
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 سورن  به کلس نگاهی کرد و گفت : 

 ارم.حوصله ندی خیال.اونا که ما رو ندیدن ...منم اصل ب -بهتر نیست بریم با بچه ها یه سلم و علیک کنیم؟-

 .شدم چش تو چش ئه سیما این با  الن همین! ست ضایه خودم  جان به–

 باشه،تو برو...منم میرم کنار ماشین منتظرت می مونم...-

 !نشو خر بهراد–

 دیگه جر و بحث فایده ای نداشت.اونا کامل توجه شون  به ما جلب شد و اومدن  سمت مون .

 ! مون  دیدن گفتم دیدی–

 ازت متنفرم.باور کن -

یترا ا و مسورن  آروم خندید.بچه ها هم بهمون  رسیدن .سه تا از پسرای کلس که نمی شناختمشون  والبته سیم

.فکر رفتن که به لطف سورن  قبل باهاشون  آشنا شده بودم.پسرا خیلی سرد باهامون  احوالپرسی کردن  و سریع

 کنم تحمل من و سورن  شدیدابراشون  سخت بود.

 .نمیشه تشکیل کلس شما نسشا از-

 .دونیم می بله-

 واقعا؟-

 ...گفتن ها بچه بله-

 .بخوریم چیزی یه بوفه بریم خوایم می میترا و من-

 دست سورن  رو به طرف خودم کشیدم و گفتم : 

 تره دیگه وقت خانوما رو نگیریم.سورن  به-

 :میترا
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 .بیاین هم شما میشیم خوشحال که اینه منظورم ینی!  نــه–

 ممنون .مزاحم نشیم بهتره.-

 ...باشیم شما  مهمون که شرطی به–

بود  اون  لحظه بود که به حپررویی سورن  پی بردم!فک کنم سیما هم همین حس رو داشت...چهرهش یه جوری

 که انگار می خواست دک و دندون  سورن  رو خورد کنه.

 .حتما بله–

جب عکنم این حرفا و رفتارشون  هم هماهنگشده بود! این وسط سورن  و میترا خیلی خوشحال بودن .غلط ن

م دمیجیقآدمای علفی!...همگی رفتیم سمت بوفه ی دانشگاه که دیدیم بسته س.از خوشحالی دلم قنج رفت...دو 

اند،   بودن زدن  بودم که سورن  پیشنهاد داد بریم کافی شاپ کنار دانشگاه.وقتی دیدم تا این حد مشتاقبا هم

م به هر دل شون  خوش باشه... با خودم گفتم این همه خونه ی سورن چتر شدم،بذار یه بار چونه نزدم.بذا

هم،  حرفش گوش کنم.تا حال این کافی شاپ نیومده بودم.نسبتا بزرگ بود...چند تا دختر و پسر علف دیگه

 مثهخودمون  اونجا بودن .چهار تایی پشت یه میز نشستیم.

 :میترا

 دارین؟ میل چی خب–

 و نگاه کردم و رو به سورن  گفتم : به من

 قهوه چطوره ؟-

 .خوبه–

 میترا منو رو از جلوی ما کشید و گفت : 

 سلیقه ی خودمبراتون  سفارش بدم. حال که مهمون  من اید اجازه بدین به-

 ی که به منو نگاه می کرد گفت:در حال
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 چهار تا کیک شکلتی بابستنی میوه ای...چطوره؟-

 :سورن

 ...دیگه خوبه لبد...کردید تونو خابانت که شما–

 ؟! "دارین؟ چی میل"من موندم این که می خواست خودش سفارش بده چرا پرسید 

 میترا سفارش هارو تحویل داد و گفت : 

 فکر کنم شما خیلی کم شکلت می خورین برای همینهم هست که هیچوقت نمی خندین.-

 من ؟-

 .بله–

 ، ولی الن  فقط قهوه به ذهنم رسید.نه اتفاقا من خیلی شکلت دوست دارم-

 داره؟ ای دیگه دلیل  تون  نخندیدن پس–

 مونده بودم چی جواب بدم! آخه من و سورن  همیشه نیش مون  باز بود.

 وا... چی بگم!-

 پاکت سیگارمو از توی کیفم بیرون  اوردم و به سورن  گفتم : 

 به نظرت میشه اینجا سیگارکشید؟-

 :سیما

 .نکنم فکر–

ی ین لحظه گارسون  سفارش ها رو اورد و ازش پرسیدم که می تونم سیگار بکشم یا نه وگفت که مانعهم

 نداره.منم فی الفور سیگارمو روشن کردم.
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 :میترا

 کشید؟ می سیگار ساله چند.هستید سیگاری دونستم نمی–

 :  گفتم و کردم مکث یه

 .سال شش تقریبا-

کس ، تنی خوردن  شد.انگار از شنیدن  حرفم خیلی خوشحالشد.برعسیما پیروزمندانه لبخند زد و سرگرم بس

 میترا شدیدا تعجب کرد.

 :میترا

 سالتونه؟ چند مگه–

 .سال چهار و بیست-

گه البته اصل با عکش العمل هاشون  حال نکردم...حرفم اونقدرها هم تعجب برانگیز یا خوشحال کنندهنبود! ا

تا  اسن زودتر می گفتم چون  بعد ازاون  دیگه کسی حرفی نزدمی دونستم انقد روی سیگار کشیدن  من حس

ک نزدی اینکه بستنی و کیک خوردن  مون  تموم شد.میترا میزو حساب کرد و از کافی شاپ زدیم بیرون .ساعت

 پنج بود.ازشون  خدافظیکردیم و به طرف ماشین حرکت کردیم.

 دلت خنک شد ؟-

 :سورن

 شد؟ خنک دلت چی تو. بودم وردهنخ بستنی بود وقت چند اتفاقا آره–

 واسه چی؟-

 کشی؟ می سیگار ساله شش نگی حمردی می–

 .گفتم حقیقتو-
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 .کرده گیر تو پیش دندونش ئه میترا این ابله! گو؟ راست حسنک شدی ما واسه حال–

 ولی فک کنم الن  دیگه دندونش به خرخره م کار می کنه.-

 .شاید–

شیدم کت کنه که یه نفر زد به شیشه ی ماشین.میترابود.شیشه رو کسورن  ماشین رو روشن کرد و خواست حر

 پایین.

 بله ؟-

 :میترا

 ؟  بیرون بیاین لحظه یه میشه–

 .شدم پیاده ماشین از

 .بگم ها بچه جلوی خواستم نمی ولی داشتم  ازتون خواهشی یه–

 راش می سوزه...عاشق چه خری شده!واقعا دلم ب

 بفرمایین.-

 یه قرار بذاریم با همدیگه یه کم صحبت کنیم... ی خواستمم بشه اگه–

 خیلی براتون  مهمه ؟-

 .بله–

 باشه، چشم. کجا؟-

 .میگم و گیرم می تماس  باهاتون بدید، من به رو  تون شماره-

 شماره مو بهش دادم و خدافظی کردیم.دوباره سوار ماشین شدم.
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 دادی؟ شماره بهش–

 آره...مگه تو دیدی؟-

 .کردم می نگا رو دیگه جای داشتم.شنیدم فقط...نه –سورن  

 گفت:  کرد اشاره روش به رو به و

 .مابود به حواسش تمام ولی بود وایساده نفر چند کنار ، ما ماشین از جلوتر سیاوش ، پسره  اون-

 بد نگا می کنه!-

 .ست تشنه خونت به...آره-

 خیالش راحت...از الن  همه چیز تموم شده ست.-

 چیه؟ میترا این با ت برنامه.بده جواب آدم مثه پرسم یم سوال یه بهراد-

 .دونم نمی-

 چی؟ ینی-

 من که نمی دونم چی می خواد بهم بگه که واسش برنامه ریزی کنم!-

 بگه؟ خواد می چه نیست واضح-

 ! اگرم قضیه عشق و عاشقی و اینجور چیزا باشه که جواب من مشخصه.نه-

 دادی؟ بهش تو شماره چرا بدی منفی جواب خواستی می که تو–

 .نباشه کنیم می فکر ما که اونجوری شاید! داره؟ کار چی باهام نگفت  چون-

 :  گفت و زد آمیزی طعنه لبخند  سورن

 .میگی درست تو...بابا آره-
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 صدای زنگ موبایلمو شنیدم و از کیفم بیرون  اوردمش.

 کیه؟–

 مسعود .اس ام اس داده که امشب حتما برم پیشش.-

 !ببینم–

 موبایل رو گرفتم جلوی چشماش تا پیام مسعود رو ببینه.

 مسخره! شک داری؟-

 ...بپیچونی منو خوای می شاید گفتم–

 واسه چی باید تو رو بپیچونم؟-

 .برسونمت که زنم می دور جا همین از پس...بماند–

 .راه تو هم دور میشه.می خوام یه ذره پیاده برم.نه-

 .میلته جور هر–

ود! وبی به شدم و با سورن  خدافظی کردم.چند تا خیابون  به خونه ی مسعود موندهبود.فرصت خاز ماشین پیاد

م به ذهنم رسید حال که سورن  پیشم نیست یه سر به خونه بزنم و قرصهامو بردارم.راهنی خونه ی خود

وچه کارد ودقیقه  شدم.چون  عجله ای نداشتم آهسته راه می رفتم.یکی دو نخسیگار کشیدم تا اینکه بعد از چند

نمی  ی خودمون  شدم.از دور دیدم یه نفر جلویدر خونه م وایساده.یه مکث کردم اما هر چی دقت می کردم

یک تر نزد بود! اما اینجا چه غلطی می کرد؟!تونستم بشناسمش! جلوتررفتم و با دقت نگاه کردم.امیرمحمد 

 رفتم.همین که منو دید با اومد طرفم.

 :امیرمحمد

 !اومدی بلخره که شکر ور خدا–
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 شما اینجا چی کار می کنی؟ آدرسو از کجا گیر اوردی؟-

 !؟ داخل بریم میشه.بگم بهت مهم خیلی چیز یه اومدم فقط من.نیست مهم اینا–

م م آدل خودش هکلید انداختم و درو باز کردم.ترس برم داشت! امیرمحمد خیلی نگران  به نظر می رسید.درک

 ته بود.کنار همدیگه روی تراس نشستیم.! دستمو گرفترسناکیه

 .ببینم خودتو تا اینجا میام دارم که روزه دو–

 حال چی شده؟!-

تقصیر من  قتل و خوردن  خون  و ... میخوام اینو بدونی که منظورم...ببخشی زدم که حرفایی بابت منو باید–

 نبود.

 یادمه گفتین درخواست اون  جن هاست؟!-

 .بودم مجبور ولی...آره–

 چرا ؟-

 نفر؟ دو  اون با.پیشم؟ اومدی که بار اولین یادته–

 .آره-

 کرد بهت اون  حرفا رو بزنم. مجبورم کن باور...بود سبز چشماش که پسره  اون–

 آخه چرا سورن  باید همچین کاری بکنه؟-

هه.اما حقیقتا درآمدم از این را تمامی کمک کردم.بابتش هم پول گرفتم.ببین من توی این شهر به آدمای زیاد-

فقط به خاطر پول نیست.اون  دوستت به من گفت  سرنوشت کسایی که پیشم میان ،برام مهمه.کارایی که می کنم

که اون  حرفا رو بهت بزنم.دلیل شو نمیدونم...خودت باید بهتر بدونی...به هر حال دوستته! خودش یه چیزایی 

میده.منم  نم منو به نیروی انتظامی معرفی می کنه و لومدر مورد اجنه میدونست.تهدید کرد که اگه بهت کمک ک
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النم می جوون  مرگ شی  .نمی تونم بذارمترسیدم...مجبور شدم.الن  هم اومدم اینجا چون  وجدانم ناراحت بود..

 تونم بهت یه دعا بدم که مشکلت حل بشه.

 از کجا بفهمم راست میگی؟!-

 .گفتم بهت من که همهبف بذاری نباید ولی بپرسی خودش از تونی می–

 می کنم.ممنون  که به فکر بودی. حتما این کارو-

 هت یه دعا بدم؟!ب خوای نمی–

 گفتی بابتش پول می گیری...شرمنده ولی من پولی ندارم بهت بدم.-

 امیرمحمد لبخندی زد و گفت : 

 پس اگه تونستی حتما بهم سر بزن  و دعا رو ازم بگیر وگرنهبه مشکل می خوری.-

م فهمید از تموم شدن  حرفامون  امیرمحمد رفت.با حرفاش اعصابمو داغون  کرد.هر چی فکر میکردم ،نمیبعد 

ه پزخونسورن  با من چه خصومتی داره!! اما فکر کردن  فایده ای نداشت...باید باخودش حرف می زدم.از آش

می رسید  ذهنم زنمو تنها کسی که بهداروهامو برداشتم و از خونه زدم بیرون .احتیاج داشتم که با یه نفر حرف ب

از بویله طمسعود بود.سر راه یه پاکت سیگار خریدم و رفتم خونه یمسعود.در ساختمون  شون  اکثر مواقع مثه 

م که ی پرسبود.منم بدون  اینکه زنگ بزنم مثه گاورفتم بال.هر وقت میام پیش مسعود این سوال رو از خودم م

؟! دو جف کفش دیگه جلوی در آپارتمان  بود.ترجیح دادم چرا این بشرهیچوقت تنها نیست

گ زدم ود زناهمیتندم...اینجوری بهتر بود.نمی خواستم با کس دیگه ای رو به رو بشم برای همین به موبایلمسع

 که بیاد درو باز کنه.

 .بهراد آقا سلم!  به–

 سلم. کی پیشته ؟-

 . نسترن و  کیوان–
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 ون  اینکه به پذیرایی نگاه کنم رفتم توی اتاق خواب.کفش هامو دراوردم و رفتم تو.بد

 شد من یه بار بیام اینجا و ریخت نسترن  رو نبینم؟!-

 .خوشه  شون دایی به  شون دل هم اینا ای؟ شاکی انقد چرا حال–

 خی...چقدر هم که تو مهربون  و دلسوزی!-

 !چته؟ ببینم بگو ، نزن مفت حرف.دیگه بسه–

به مو واسش شرح دادم.مسعود شدیدا از دست سورن  عصبانیشد...از چهره ش  ی امیرمحمد رو موقضیه

 مشخص بود.شروع کرد به شکستن قلنج انگشت هاش.

 :مسعود

 .باشه گفته دروغ امیرمحمد نکنم فک–

 برای چی؟-

 .بده توضیح باید رو چیزا خیلی.بزنیم حرف  سورن  ن خود با باید اول اما...میگم بهت–

 گفتی بیام اینجا؟!راستی برای چی -

 بریم ییلق، باغ یکی از دوستام.گفتم تو هم بیای... خوایم می هفته آخر–

 کیا هستن؟-

 .میای داری من خاطر به تو! داره؟ فرقی چه-

 ببینم چی میشه...-

 موبایلم شروع کرد به زنگ زدن .سورن  بود.

 الو ؟-
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 سورن:

 !مسعودی؟ ی خونه بهراد–

 آره،چطور؟!-

 :سورن

 خوام بیام بگیرمش. می.کیفت تو گذاشتی کردی در دو نوم کتاب–

 باشه بیا. -

 .فعال-

 :مسعود

 !بود؟ کی–

 سورن .گفت می خواد یه سر بیاد اینجا.-

 !عالی چه–

 میشه خواهش کنم وقتی سورن  اومد دعوا راه نندازی؟-

 !طرفشی هنوز اما کنه می نابود رو زندگیت داره اینکه با! جالبه–

 م خیلی بی منطقی؟ به این فکر کردی شاید امیرمحمد دروغ گفته باشه؟تا حال بهت گفت-

 بگه؟ دروغ باید چرا-

 چون  بهم سفارش کرد به سورن  نگم که این اطلعات رو بهم رسونده.-

 .شناسی بیشترمی رفیقتو موقع  اون.کنم می ثابت بهت...بیاد خودش وایسا... کرده تهدیدش لبد–
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ت ب خجالش نسترن  و کیوان  دعوا نکنن یا حداقل اونا متوجه نشن.هنوز بابتاون فقط خدا خدا می کردم جلوی 

رو   می کشم چه برسه به اینکه یه دعوا هم بهش اضافه بشه!صدای زنگ خونه به گوش رسید.مسعود ، کیوان

  فتمگ بیرون  که دستشو کشیدم و صدا زد تا درو باز کنه.چند ثانیهگذشت...مسعود می خواست از اتاق بره

 قول بده کهدعوا راه نمی ندازی. مسعود-

 مسعود دستشو کشید و گفت : 

 نمی تونم قول بدم!-

 قبل از اینکه مسعود از اتاق خارج بشه، سورن  اومد توی اتاق.

 ورن:س

 سلم. -

 :مسعود

 ! سلم علیک–

 :سورن

 .دارم عجله من بده کتابو بهراد–

 :مسعود

 دارم.و کوچول کار یه باهات بشین دقیقه یه–

ه رو ب هر سه تامون  نشستیم.من نزدیک پنجره بودم.مسعود با فاصله ی کمی کنار من نشسته بود وسورن  هم

 سرمو بندازم پایین و سیگاربکشم.روی ما بود. توی اون  شرایط ترجیح دادم 

 :مسعود

 بشه؟ حل بهراد مشکل خوای نمی چرا–
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 :سورن

 !!بخوام؟ نباید چرا–

 استی که راه غلط به ما نشون  بده!امیرمحمد خو از خودت-

 بچسبونی؟ من به خودتو اشتباه نکن سعی!   جان مسعود ببخشید-

 اشتباه؟ کدوم-

 !پیشنهادداد آور خجالت حل راه تا چند اونم...! کردی معرفی رو امیرمحمد که بودی تو-

 !بگه چیزایی همچین گفتی بهش تو-

 سورن  با خنده گفت : 

 میگی؟!دقت کردی داری چرند -

ن  مسعود حسابی جوش اورد و از جاش بلند شد.منم برای اینکه جلوی دعوا رو بگیرم کنارشوایسادم.سور

 همچنان  نشسته بود و گفت : 

 ندارم. نداشتم وناپاک تو اون  عوضی رو معرفی کردی! حالمی خوای رفع تقصیر کنی؟ من هیچ حرفی با اون  -

 رفت یک! کردیم؟ پیدا کی ی خونه چاه تو رو بود داده امیرمحمد که نعلی!  حپررویی حد این تا که جالبه-

 یه شدی فقمو که هم جدیدا... زیاده اینزمینه در هم مطالعاتت!!بدیه؟ آدم که کرد تحقیق امیرمحمد ی درباره

 ه؟هراد چیبگو ببینم نقشه ی بعدی واسه نابود کردن  ب حال خب! میگم تبریک واقعا...کنی پیدا جدید گیر جن

ا با ترفتم گسورن  هم از جاش بلند شد و رو به روی مسعود وایساد.فاصله شون  خیلی کم بود.من بینشون  قرار 

 همدیگه درگیر نشن.

 !کنه می کار خوب ، غلط نتایج گرفتن واسه باهوشت ذهن–

 !میگم دروغ کن ثابت-
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 مرده حال ات بهراد نبودم من اگه بدون اینو اما زدم حرف اون با من آره...میگم باشه میشه، راحت خیالت اگه-

 .بود

 بچه ها ! میشه با آرامش حرف بزنید ؟! چرا عین زن  و شوهرای پیر همش با هم دعوا میکنید؟-

و  ز کردبدون  توجه به من، با عصبانیت کتابش رو از توی کیفم برداشت و به طرف در اتاقرفت.درو با سورن

د از .مسعوو در اتاق رو محکم کوبید "بهتره اول جلوی سگ توبگیری. ": قبل از اینکه از اتاق خارج بشه گفت

ینجا اکوره در رفت و می خواست بره دنبالش اما من جلوی در وایسادم و مانعش شدم.دوست نداشتم بحث به 

ی وجهلیل مدبکشه .ای کاش سورن  اینجا نیومده بود.هر چند حرفای مسعودمنو به فکر فرو برد ...ولی هنوز هم 

کیه تبرای مقصر بودن  سورن  وجود نداره! آخهچرا باید با من دشمنی داشته باشه ؟!نشستم و به دیوار 

سی ای! د شانبدادم.چند ثانیه بعد صدای تق تق در رو شنیدیم.یادم اومد که نسترن  وکیوان  هم اینجان  ...چه 

ی می لی سع..فقط بغض گلومو گرفته بود.خیبرای اینکه کسی وارد اتاق نشه ، مسعود بیرون رفت.عصبانی نبودم.

دم حت بوکردم گریه نکنم.از یهطرف به خاطر برخوردی که با سورن  داشتیم ناراحت بودم و از طرفی هم نارا

اق وی اتتازاینکه حرفای مسعود و امیرمحمد حقیقت داشته باشن.غرق در افکارم بودم که متوجه حضور یه نفر 

 نسترن با یه لیوان  جلوم وایساده.لیوان  رو طرفم گرفت و گفت :  شدم.سرمو بلند کردم و دیدم

 آب قند.-

 م.لیوانو ازش گرفتم وروی زمین گذاشت بود ؟! مگه من غش کرده بودم ؟! من موندم حکمت این حرکت چی

 ممنون .-

 ولی نسترن  نشست و به دیوار تکیه داد.هر دو سکوت کرده بودیم.حس کردم منتظر بود تا منحرف بزنم

 خوش نداشتم چیزایی بگم که اصل به اون  مربوط نیست!

 :نسترن

 .شدی لغر-
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امانم ا و مبا این حرفش حال کردم...همیشه دلم می خواست یه نفر اینو بهم بگه.یادمه اون  زمان  که پیشباب

 رن زندگی می کردم چاق بودم و سر این موضوع بابام همیشه دستم می نداخت.بااین حال جوابی به نست

 ندادم...فقط یه لبخند تصنعی زدم.

 .نمیاد بهت  بودن لغر ولی-

 نمی دونم چرا این وسط به وزن  من گیر داده بود اما داشت می رفت رو اعصابم.

 من زیاد هم لغر نیستم...معمولی ام.-

 !آدمی؟  همون هنوز یا کرده تغییر ظاهرت مثه هم اخلقت ؛ دارم ازت سوال یه -

 م هم تغییر کرده، معلوم نیست؟خوشبختانه اخلق-

 .داشتم دوست بیشتر رو قبلی من اما...حدودی تا-

 همینه که می بینی. "من ن  ایده آل"متاسفم که اینو می شنوم ولی برای خودم، -

 ...خوشحالی خودت  شدن بد از که متاسفم منم-

هیچ  سی کهکایده ای داره؟اونم با قشنگ داشت چهار نعل روی اعصابم می دوید ! اما بی خیال...جر و بحث چه ف

 نقشی تو زندگیم نداره.ترجیح دادم بحث رو جمع کنم...

 نظر لطفته.-

 ی دوری نمیره؟جا ، بزنی سر یه مامانت به اگه کردی فک حال تا–

 الن  تو شرایطی نیستم که به این مسائل فک کنم.-

 !میاد؟ پیش نکی شرایطش بپرسم میشه ببخشید-

 می دونم.نه چون  خودمم ن-

 مشخصه که می خوای دق مرگ شون  کنی...آفرین ادامه بده! داری موفق میشی.-



    

 
 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         192 

 
 

Sober | )رمان هیچکسان)جلد اول 

 خیلی از دستش عصبانی بودم اما سعی کردم با خونسردی جواب بدم...

ونه خاز  نومنیست.در ضمناونا خودشون   ببخشید که اینو میگم اما مشکلت من و پدر و مادرم اصل به تو مربوط-

 نم اگه قراره کسی سراغ کسی رو بگیره ،اوناهستن نه من.بیرون  کردن ...ال

د هزار ر بلیی سرتبیاد حقته. خدا رو صه.سوخت برات دلم کردم اشتباه! گستاخی و ادب بی خیلی که واقعا-

 مرتبه شکر که زن  آدمی مثه تو نشدم،هر چند...کلمه ی آدمخیلی برات زیاده.

رین اده تره اما توی اون  شرایط کل کل با نسترن ، پیش پا افتشرط می بندم خیلی سعی داشت حرص منو دربیا

جوابی  دتی دیمسئله بود.دیگه جوابی ندادم تا زودتر بی خیال بشه و بره.همینطور همشد...چند ثانیه گذشت و وق

ز ساعت از دوازده شب گذشته بود.مسعود پنجره ی اتاق خواب رو کامل با. نمیدم،از اتاق بیرون  رفت

 خوابهر دومون  رو با فاصله ی کمی روی زمین انداخت.کرد.رخت

 :مسعود

 .بخواب پنجره سمت تو–

 چرا ؟-

 می کشی.هنوز خودتو نشناختی؟ سیگار شبا  چون–

 راست میگی...حواسم نبود.-

 روی تشکم ولو شدم و سیگارمو روشن کردم.مسعود چراغ رو خاموش کرد و سر جاشدراز کشید.

 و بابام سراغ منو از تو بگیرن ؟! مسعود تا حال شده مامان -

 .نشده حال تا...نه بابات ولی پرسه می احوالتو مامانت گاهی از هر–

 مامانم با چه حالتی می پرسه؟-

 چی؟ ینی–
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 منظورم اینه که نگرانه ،ناراحته یا معمولیه ؟-

 پرسی؟ می رو سوال این شده چی حال.معمولی...نکردم دقت زیاد...آها–

 ...حرفا این از و کنن می دق  دارن بابات و  مامان گفت روزمیام  نسترن آخه-

ی ذاره مبات که عین سیب زمینی هیچ حسی نداره...مامانت هم هر ازگاهی افه ی دلتنگی با.خورد گه  نسترن-

 اما سه سوته یادش میره.

 که این طور...به نظرت دوباره برم پیش امیرمحمد و دعا رو ازش بگیرم؟-

 ... .و قتل از بهتر...خوبیه حل راه نظرم به آره-

 ولی من هنوز مطمئن نیستم. -

 فعل بخواب...فردا باید زود بیدار شیم.–

 چرا ؟-

 .بخواب حال...ییلق بریم خوایم می که گفتم-

دوست داشتم بیشتر با مسعود حرف بزنم ولی مشخص بود که خیلی خسته س.دیگه حرفینزدم.سیگارمو 

ابم برد.نمی دونستم چه مدته خوابیدم اما مطمئن بودم که صبح نشده.به پشت خاموش کردم و خیلی زود خو

خوابیده دراز کشیدهبودم.بیدار بودم ولی نمی تونستم حرکت کنم،حتی نمی تونستم چشمامو باز کنم.از ترس 

 خیسعرق شده بودم.احساس می کردم یه چیز سنگین روی قفسه ی سینه م قرار داره.سنگینی شبه حدی بود که

نفس کشیدن  برام سخت شده بود.انگار یه نفر روی قفسه ی سینه م نشستهبود.احساس خفگی می کردم.بدنم 

قفل شده بود.می خواستم مسعود رو صدا کنم اما نمی تونستمکوچکترین حرکتی کنم.فقط شاهد ناتوانی خودم 

یک کرد.یه صدایی ازش بودم.ترس تمام وجودمو گرفت بود.برای یهلحظه حس کردم سرش رو یه صورتم نزد

شنیده میشد...شبیه صدایحخرحخر بود.ناخودآگاه یه قطره اشک از گوشه ی چشمم حسر خورد.گرمای نفسش 

رو کنارصورتم حس کردم و یه لحظه بعد دیگه از فشار خبری نبود...وقتی متوجه شدم می تونمحرکت کنم، 
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شون  گذاشتم.حسابیترسیده بودم.بی اختیار اشک نشستم و به دیوار تکیه دادم.زانوهامو بغل کردم و سرمو رو

می ریختم...نمی تونستم گریه م رو کنترل کنم.ناامیدی تماموجودمو گرفته بود.تا حال انقدر احساس ناامیدی 

ی من بیدار شد و با نکرده بودم.مطمئن بودم که وضعیت هیچتغییری نمی کنه و کارم تمومه.مسعود با صدا

 :نگرانی گفت

 چت شده؟! -

قعا ن  واو از جاش بلند شد و چراغوروشن کرد.فورا اومد کنارم نشست.زیاد سعی نمی کرد ازم سوال بپرسه چو

یگار توشرایطی نبودم که جواب بدم.چند دقیقه که گذشت ماجرا رو واسش تعریف کردم.این بار مسعود یه س

 روشن کرد و گفت : 

 باید زودتر یه فکری بکنیم.-

 هیچ کاری نمیشه کرد.-

س همش پگفت که اون  حرفا رو به خاطر تهدیدسورن  به تو زده؟ ن امیرمحمد مگه ! خواهشا  نخون یأس آیه–

 دروغ بوده و یه راهی هست.

،  ر بدهاگه اون  مرتیکه ،امیرمحمد چیزی بارش بود و به قول خودش از روی خیرخواهی اومدهبود به من خب-

ذاب عز سر اچقد میشد؟ من از قصدبهش پول ندادم که ببینم واقعا  چرا همون  روز دعا رو بهم نداد؟ مگه پولش

 وجدان  اومده یا نه؟...که دیدم درست فک میکردم.

 نکرد ثرا اگه فوقش...ازشبگیریم رو دعا و بدیم امیرمحمد به پولی یه بیا...نمیشه چیزی پولش میگی که تو-

 .ت روانی رفیق  همون سراغ میریم

 دخلمو اورد چی؟ اونوقت باید جنازه مو ببری پیش رفیق روانیم.گه یه دعایی داد که ا-

 .زنیم می حرف ش درباره فردا.نداره ای فایده  کردن بحث ، الن...خیال یب-
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برای بشه، توی رختخوابم دراز کشیدم.مسعود می دونست من می ترسم از اینکه بخوابم و دوباره اینحالت تکرار

 شیدن  شد تا من بخوابم.همین کنارم نشست و مشغول سیگار ک

**** 

دای ون  صبه زور چشمامو باز کردم.بدبختانه صبح شده بود! و من هنوز خسته بودم.مسعود سر جاشنبود.از بیر

پشت حرف زدن  میومد.مثل همیشه من آخرین کسی بودم که از خواب،بیدارمیشدم...البته دیگه عادت کردم.

انیه ثی عمه مریم رو شنیدم که داشت با مسعودحرف میزد.چند در اتاق وایسادم و به صداها گوش کردم.صدا

 سکوت برقرار شد.داشتم با دقت گوش می دادم که یهو در اتاق باز شدو محکم خورد به کله م!

 :ودمسع

 وایسادی؟ در پشت چرا–

 هیچی بابا...پاه!جن ها کم بودن  تو هم قصد کردی این بی صاحابو بشکنی؟-

 چیزی نشد.دنر اینجا فیبریه...دردنداره. که هم حال. نکبت رید پشت تو دونستم می چه–

 چه خبره بیرون ؟-

 . آسمون ویت خورشیده اونم...رویزمینی هم تو...ست شنبه پنج صبح النم.ییلق بریم قراره هفته آخر...که گفتم-

 خیلی بامزه بود واقعا ! اصل تعجب نمی کنم اگه بگی کل فک و فامیل هم تشریف میارن .-

 یل که نه...فقط خواهر برادرا...فام کل-

 آخی... حال می حمردی اینو دیروز بگی؟-

 ...بشور،بدو صورتتو برو پاشو النم.بیمارم من آخه.کنم اذیتت خواستم می نه -

 نرم چی میشه؟-

 .شدی ها دیوونه عین...میگم خودت خاطر به بدبخت-
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 چون  من یه کم خجالتی ام!باشه بابا کچلم کردی! تو جلو برو منم پشت سرت میام.-

 .بریم پاشو!  الهی-

ن  به سرشو مسعود راه افتاد و منم چند ثانیه بعد از اتاق بیرون  رفتم.همه مشغول جمع کردن  وسیله بودن و

لم کار خودشون  بود.برای اینکه همگی متوجه من بشن و مجبور نشم چند بارسلم کنم ، با صدای بلند س

م ه کردم کی جواب سلممو میده. یکراست رفتم سمت دستشویی.توی آینه به خودم نگاکردم.منتظر نموندم ببین

دیدم مسعود راست میگفت،عین دیوونه ها شده بودم.به خاطرگریه ی دیشب چشمام پف کرده بود. حالت 

اسه وابلهانه ای داشتم.خواستم سرمو ببرم زیر آب سردولی دیدم حرکت جوگیرانه ایه و کل حسش هم نیست 

ه یاشتن ین فقط یه آب به صورتم زدم.بیرون  که اومدم رفتم توی پذیرایی و روی یه مبل نشستم.عمه ها دهم

ارم سری ظرف وخرت و پرت جمع می کردن .نسترن  جلوی آینه وایساده بود و خودشو برانداز می کرد.شکند

مد.خدارو شکر ریخت شدیدا هم احساس خوشتیپی بهش دست داده بود ولی واقعا مانتوی سفید بهش نمیو

 نحس کیوان  رو هنوز ندیدم.از مامان  و بابام و عمو محمد هم خبری نبود.

 مسعود اومد و کنارم نشست.

 ننه بابای من نمیان  دیگه...-

 . میارن تشریف... نزن  صابون تو دل-

 نیم؟!همینجوری گفتم،برام مهم نیست.اونجا که داریم میریم خونه ای چیزی هست یا باید چادربز-

  رونبی تونن می ها مرد هواخنکه  چون...ساخته توش هم کوچیک ی خونه یه.من دوستای از یکی باغ میریم–

 .بخوابن

 از حرفش خنده م گرفت و گفتم : 

 !مردها-

 .نخوردی کتک تا شو حاضر برو پاشو–
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ان  ارتمعود دم در آپرفتم توی اتاق تا حاضر شم.چنگ زدم و هر لباسی دم دست تر بود برداشتم و پوشیدم.مس

 وایساده بود.

 منتظر من بودی؟-

 .کنم قفل درو سرم خیر و  بیرون بیای تو بودم منتظر–

 واستممسعود در آپارتمان  رو قفل کرد و با همدیگه راه افتادیم.دست مسعود رو محکم چسبیدهبودم،نمی خ

ی مکه   وان  و عمه مژگان  و نسترنمنو بندازن  تو ماشین یکی دیگه!همه سوار ماشین شده بودن  به جز کی

خواستن با ماشینمسعود بیان .مسعود به من گفت که جلو بشینم و از بقیه هم خواست صندلی عقب 

 ین وسط عمه مژگان  دبه در اورد.بشینن.یهوا

 :عمه مژگان

 م می گیره.قلب بشینم عقب اکه من!   جون مسعود نه–

 مسعود نفس عمیقی کشید و گفت : 

 ،منم عقب میشینم.ل ا... بهراد،تو بشین پشت فرمونال اله -

چکس ود.هیب مسعود دقیقا بین کیوان  و نسترن  نشست و چند ثانیه بعد راه افتادیم.ماشین ما جلوتر از بقیه

حرفی نمی زد.منم که عادت داشتم توی ماشین موزیک گوش کنم دست به کارشدم.آهنگ های مسعود رو 

گه .مطمئنم ا burn it to the groundشون  می کردم تا اینکه رسیدم بهآهنگ زیاد دوست نداشتم و هی عوض

نگ رو ای آهراننده نبودم با لگد می نداختنم بیرون  از بسکه اعصابشون  رو خرد کردم.به ییلق که رسیدیم صد

نه تر خوبستم تا مسعود دقیقا بهم آدرس بده.بعد چند دقیقه بلخرهرسیدیم.ظاهرش آنچنان  بد نبود.مثه بیش

تقال های روستایی شمال.خبری از ویلی دوبلکس همنبود...یه حیاط خیلی بزرگ که توش درختای نارنج و پر

و یاط رحبود.وسط حیاط یه خونه یکوچیک ساخته بودن  که فک کنم دو تا اتاق یه آشپزخونه داشت.دیواری که 

 ازکوچه جدا می کرد آجری بود و تقریبا تا کمر من بود.

 ؟!"باغ دوستته"فتی یادمه گ-
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 .بینیش می جلوتر بری.س خونه پشت باغ-

مئن بدون  توجه به بقیه وارد حیاط شدم.می خواستم پشت خونه رو هم ببینم.اصل حس خوبینداشتم.اگه مط

وجه زه متنبودم که کل ایل و طایفه م پشت سرم هستن حتما فرار می کردم و میرفتم.وقتی رسیدم پشت خونه تا

ز نکه روروی یه تپه قرار داره.پایین تپه یهچشمه بود و پشت چشمه هم باغ دوست مسعود.با ایشدم که خونه 

گشتم ره بربود و خورشید توی آسمون  بوداما باغ تاریک بود.درختا اجازه نمی دادن  نور به زمین برسه.دوبا

رو  بقیه م مثل همیشه مخسمت بقیه.خانوما داشتن می رفتن توی خونه تا بساط ناهار رو ردیفکنن.عمو محمد ه

وش رکار گرفته بود و این بار داشت وضعیت درختا روکارشناسی می کرد.جلوی خونه یه تخت چوبی بود که 

 زیرانداز انداخته بودن .روی تخت نشستم و مسعودهم اومد کنارم.

 این دوستت چند سالشه که همچین باغی داره؟!-

 .ونیمم می روز سه اینجادو میایم هم با گاهی از هر.رسید رثا بهش حمرد که پارسال.بوده باباش مال باغ–

 باغش خیلی خفنه.شبا میاین اینجا نمی ترسین؟-

 !بترسیم چی از کلفت،  گردن مرد تا بابا،دو نه-

 چه شجاع! -

که  ای منساعت نزدیک چهار بعد از ظهر بود.عمو محمد پیشنهاد داد بریم کنار رودخونه و همه قبولکردن .بر

 یتی نداشت.اینا هم یه جوری رفتار می کردن  انگار تا حال جنگل ورودخونه ندیدن !جذاب

 ! دیگه پاشو بهراد-

 قربونت من نمیام.-

 .درنیار،پاشو بازی مسخره-

 تو حال ندارم.شما برید... به جان-

 .راحتی جور هر.کنم نمی باشه،اصرار–
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و رفتم توی حیاط ، روی اون  تختچوبی مسعود و بقیه راهی رودخونه شدن .منم کیفم رو برداشتم 

م و کیفتنشستم.خواستم پاکت سیگارمو از توی کیفم بیرون  بیارم که متوجه یه چیزی شدم.یهچاقو ضامن دار 

نبود که  اقوییچبود.یاد دیروز افتادم.احتمال وقتی سورن  کتابشو برمی داشته اینوانداخته توی کیفم.البته این 

ی شت.دسته ش چرمیبود.سیگارمو روشن کردم.کیف و چاقو رو کنار گذاشتم و روسورن  همیشه با خودش دا

ی تخت ،طاق باز درازکشیدم.آسمون  کم کم ابری شد.دیگه آفتاب رو روی صورتم حس نمی کردم.نیم ساعت

 ازرفتن مسعود اینا می گذشت.پلک هام داشتن سنگین می شدن  که متوجه یه صدا شدم.سرمو چرخوندم و

فر پشتدر حیاط وایسادن .یکی شون  قد بلند و حمسن بود و یکی دیگه قد و هیکلی متوسط دیدم دو ن

 داشت.چون چشمام خواب آلود بودن  دقیق نمی دیدمشون .قد بلنده با لهجه ی مازندرانی گفت : 

 ! بیا بیرون  یه چرخی بزن .پسر چقد می خوابی

 بدون  اینکه سر جام بشینم گفتم : 

 منون  که گفتید.خیلی خسته م...م-

قایم می کرد و  دقیق تر که نگاه کردم متوجه شدم اون  مرد، خیلی قوی هیکله و اون  یکی هم خودشو پشتش

اصل به من نگاه نمی کرد.دوباره بهم گفت که بیام بیرون  و یه چرخیبزنم.منم درخواستشو رد میکردم.چند بار 

هیچ وجه از جاشون  تکون  نمی خورن .انگار هر دو  خواسته ش رو تکرار کرد.حین حرف زدنش متوجهشدم به

سر جاشون  خشک شده بودن .درحیاط باز بود اما سعی نمی کردن  بیان  داخل حیاط.مونده بودم اینا چه 

اصراری دارن  من برمبیرون  ! کامل خواب از سرم پریده بود.وقتی با دقت بهشون  نگاه کردم متوجه شدم 

تی از زمین فاصله داره! ترس تمام وجودمو گرفت.قلبم تند تند میزد.دستمو دراز پاهای هردو شون  چند سان

کردم تا چاقوی بالی سرمو بردارم.چاقو رو لمس کردم و دوباره نگاهم به درحیاط کشیده شد اما از هیچکس 

ده.به خبری نبود.هر دوشون  رفته بودن .نشستم و یه نفس عمیقکشیدم تا ضربان  قلبم به حالت اولش برگر

فکرم رسید از حیاط برم بیرون  ، پیش مسعوداما ترسیدم وسط راه بهشون  بربخورم.در عین حال از اونجا 

موندن  هم می ترسیدم.از خودم می پرسیدم چرا با اینکه راحت می تونستن بیان  سراغم، اما از در حیاط 

چنین اتفاقایی رو میداده که چاقورو توی جلوترنمیومدن ؟!! به چاقوی تو دستم نگاه کردم.حتما سورن  احتمال 
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کیفم انداخته.نباید میذاشتم مسعود اونجوری بهش بپره.عجب خریتی کردم.مفتی مفتیبهترین رفیق مو ناراحت 

کردم.چند دقیقه گذشت و من همونجا نشسته بودم.دیدم علیرضا و نسترن  دارن  برمی گردن .هر دوشون  سر 

 پیش من و نسترن  رفت تو خونه.تا پا خیس بودن .علیرضا اومد 

 شنا کردین ؟-

 :علیرضا

 .آب تو داد  مون حهل  کیوان ، نه–

 عجب کره خریه! -

 دم وخندیبعد چند دقیقه نسترن  از خونه اومد بیرون  و علیرضا رفت داخل.نسترن  اومد و روی تختنشست.

 :گفتم

 شنیدم کیوان  حهل تون  داده ؟!-

 :نسترن

 خوشحالی؟–

 با چون  قضیه خنده داره.آره تقری-

 !خندی می بازم ببینم تا میداد حهل هم رو تو کاش–

 ضامن چاقو رو آزاد کردم و گفتم : 

،ولی اگه منو حهل می داد که خونش گردن  خودش بود.اینشخنده داره که تو خیلی به کیوان  ارادت داری-

 انگار اون  اصل هواتو نداره.

 .کرباسن هی ته و سر پسرا ی همه!  جهنم به-

 اینم حرفیه.واقعا جالبه که همه ی دخترا همینو میگن ولی آخرش همشون  شوهر می کنن.-
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 کنن به تو مربوط نیست. می کار چی دخترا اینکه-

 .اصن به من چه ؟! هر غلطی دلشون  می خواد بکنن.آره خب-

 ادبی؟ بی خیلی گفتم بهت حال تا-

 ازت بپرسم؟ آره، آخرین بار همین دیروز بود.یه سوال-

 .بفرما–

 فقط قول بده راستشو بگی.تو از من بدت میاد؟-

 نسترن  با عصبانیت گفت : 

 معلومه که بدم میاد! چی فکر کردی با خودت ؟!

 چون  هم اعصاب خودتو خورد می کنی و هماعصاب منو. !بدت میاد انقد دور و بر من نپلک پس اگه-

ن  بیرو البته محکم نزد...بعد هم خیلی سریع بلند شد و ازحیاطنسترن  کیفمو برداشت و باهاش زد تو سرم.

 رفت.یه سیگار دیگه روشن کردم که علیرضا هم اومد بیرون .

 :علیرضا

 کو؟  نسترن-

 رفت. تو هم می خوای بری؟ -

 . گردن برمی دیگه ساعت یه هم اونا.ندارم حوصله دیگه نه– -

 ور کههمونط ا حدودی میشد روی علیرضاحساب کرددم و تاز موندن  علیرضا خوشحال شدم.القل دیگه تنها نبو

م بزنی علیرضا گفته بود ،یک ساعت بعد بقیه هم برگشتن.فورا رفتم پیش مسعود وازش خواستم توی حیاط قدم

 تا ماجرا رو براش تعریف کنم.

 :مسعود
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 ! شدن خیالت بی اوردی شانس.نمیذاشتم تنهات کاش–

 هی بگو تقصیر سورنه.مطمئنم به خاطر چاقوئه بود.حال -

 .گذاشته چاقو واست که بوده وجدانش عذاب خاطر به لبد–

 چرا نمیذاری به حساب مرامش؟

 ؟ گفتی  نسترن این به چی ببینم بگو اصن! خاره،نه؟ می تنت تو–

 !چی؟ واسه-

 .کرد گریه بند یک اونجا اومد–

 اینکه بدهکار هم شدم؟! ؟ چه دل نازک ! جالبه که اون  به من گفت ازم بدش میاد مثهجدی-

 تو برجکش؟! زدی چرا گفت،تو چیزی یه  اون حال-

 تو چه می دونی من چی گفتم ؟! شاید به قول خودت به خاطر عذاب وجدانش بوده.-

 .کرد تعریف من واسه  چون–

 هخوب آخی...حال میگی من چی کار کنم؟! برم بگم ببخشید که باعث شدم ازم بدت بیاد و آزردهخاطر بشی!-

 .ه واسه این چیزا وقتندارم،شرمندهخودت می دونی تو چه منجلبی گیر کردم.دیگ

 .ست تشنه خونت به  مژگان  الن.نده آب به گل دسته دیگه خواهشا فقط.کن فراموشش خیال، بی-

 .به درک -

ی وربعد از شام، خیلی زود شب جمعه رسید و خوشبختانه تمام مدت پیش مسعود بودم و اتفاقخاصی نیفتاد.

ب رو شتراسی که رو به باغ بود زیرانداز پهن کردن  تا مردها اونجا بشینن وهرکدومشون  هم که خواستن 

رن  د نستاونجا بخوابن.من و مسعود رفتیم و روی تراس نشستیم وشروع کردیم به سیگار کشیدن .چند دقیقه بع

 و کیوان  هم اومدن .بقیه هم توی اتاقداشتن با همدیگه حرف می زدن .
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 :کیوان

 ش چون  همیشه سیگار می کشی.دودک گذاشتم رو تو اسم من بهراد–

 ر اینا همم.بذااینو که گفت نسترن  زد زیر خنده...بزنم به تخته با جون  و دل هم می خندید! من که جوابشونداد

 با مسخره کردن  من خوش باشن.مسعود که خودش هم داشت سیگار می کشید با خونسردی گفت : 

 یهو دیدی یه جوریزدمت که نتونی بلند شی.  کیوان-

 !باش داشته شوخی ی جنبه–

 .کنم می کارت چی ببین ، بزن زر دیگه بار یه تو... باشه-

 نسترن:

 .بود "شخصیش نظر" بهراد آقا خود قول به دایی، که نگفت چیزی–

 !داری تشریف دموکرات انقد دونستم مین–

 ترن:نس

 .دیگه دیگه–

 به زنگ زدن .شماره ش ناشناس بود اما جواب دادم. موبایلم شروع کرد

 بله ؟-

 سلم آقای ماکان !-

 فورا صداشو شناختم.میترا بود.

 :میترا

 ؟ خوبه  حالتون–
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 ؟ خوبین بله،شما-

 !منو؟ مرسی،شناختین–

 له بله...بفرمایین،امرتون ؟ب-

 !ام؟ کی من–

ی مم پا می کردن  و لل مونیگرفته بودن .اگر عجب گیری کردم ها! از بدشانسی،همه داشتن به حرفای من گوش

 شدم و می رفتم بیرون  تابلو تر میشد.

 خانوم افشار.-

 !!کلس؟ نیومدین شنبه آفرین،پنج–

 اصن نمی دونستم کلس داشتم.-

 روز چند که  همون...کناردانشگاه شاپ کافی  همون بیاین فردا میشه اگه بگم که شدم بگذریم،مزاحم –میترا 

 چه ها رفتیم، تا یه کم با هم صحبت کنیم.ش با بپی

 چشم،ساعت چند ؟!-

 خوبه؟ ظهر از بعد پنج–

 باشه حتما.-

 .خدافظ فعل ، شدم مزاحم ببخشید-

 خواهش می کنم،خدافظ.-

 توجه گوشی رو قطع کردم و به سیگار کشیدنم ادامه دادم.چند ثانیه ای سکوت حاکم شد که نسترن خندید و

 کرد.این بار خنده ش طعنه آمیز بود.مون  رو به خودش جلب 

 ن:نستر
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 .جالبه–

 :کیوان

 جالبه؟ چی–

 .ست دیگه چیز یه اماحقیقت کنن می بازی رو بسته گوش و چشم آدمای نقش خوب چقد ها بعضی اینکه–

 اینجا بود که مسعود با طعنه گفت : 

 ؟نسترن  جان  دموکراسی ت کجا رفته-

 ی باحالی اشاره کرد...دمش گرم!با حرف مسعود خنده م گرفت.به نکته 

 کنی؟ می دفاع بهراد خطاهای تک تک از کردی دقت  جون دایی–

 !داری؟ مشکلی کار این با–

 ...وا! ؟ چه من به! کنم؟ می اذیت خودمو دارم چرا من اصل–

فت ر ن یواخوبه حداقل اینو می فهمه که داره تو کار من دخالت می کنه وگرنه مطمئن می شدم که آدمنفهمیه!ک

 توی خونه و چند دقیقه بعد صدای مامانم رو شنیدیم که مسعود رو صدا می زد.

 مسعود گفت : 

  "الن  برمی گردم"-

! و رفت توی اتاق.همش از خودم می پرسید این نسترن  از جون  من چی خواد که یکسره جلوی چشممه؟!!

رن  از ه نستاشتم تا یه سیگار دیگه روشن کنمکچراپا نمیشه بره؟!!! پاکت سیگار و فندکم رو از روی زمین برد

 باغ. جاش بلند شد و اومد طرفم.شدیدا عصبانی بود.پاکت سیگار و فندک رو از دستمگرفت و پرتش کرد سمت

 لزم نیست بپرسم...کامل مشخصه حخل شدی.--

 ن:نستر



    

 
 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         206 

 
 

Sober | )رمان هیچکسان)جلد اول 

 ا این سیگارت ! حال اگه می تونی بازم بکش.ب کردی  داغون اعصابمو–

رفت توی اتاق.دیگه مطمئن شدم...واقعا نفهمه!نمی تونستم شب رو بدون  سیگار بگذرونم.همیشه  اینو گفت و

قبل از خواب چند تا می کشم که خوابمببره.مسعود هم که سیگار نداشت و همش از خودم می گرفت.موبایلمو 

راغ ن  موبایلم، روی برداشتم و از جام بلندشدم.از تپه، که مسافت زیادی هم نداشت پایین رفتم.با کمک چ

چشمه رو رد کردم و کمی اون  طرفتر رو هم نزمین رو بادقت نگاه می کردم.مطمئن بودم یه جایی همین اطرافه.

گشتم.ده دقیقه ای میشد که مشغول گشتن بودم اما خبری از پاکت سیگارمنبود.حسابی از دست نسترن  

لهشمی کردم،اما حیف. ...گشتن فایده ای نداشت،نمی  عصبانی بودم.حیف که دختره و اگه نامردی نبود می زدم

تونستم پیداش کنم برای همین بی خیالش شدم .ناخودآگاه خیلی ازخونه دور شده بودم.ترس برم 

داشت.دوست داشتم زودتر برگردم.هنوز راه نیفتاده بودم که ازپشت سرم یه صدا شبیه صدای فندکم 

ببینم منشأصدا کجاست که دیدم یه نفر از روی درخت پایین شنیدم.نمی خواستم برم طرفش،فقط برگشتم 

پرید.کمتر از دو متر باهام فاصلهداشت.خیلی هیکلی بود اما همون  مردی که قبل دیده بودم نبود.از ترس زبونم 

بند اومده بود چون  می تونستم چهره ی ترسناکش رو ببینم! با سرعت بادخودشو به من رسوند.با یک دستش 

رفت و کوبوندم به یه درخت.به قدری زورشزیاد بود که خودش هم علقه ای نداشت از اون  یکی گردنمو گ

دستش استفاده کنه.صورتش جلویچشمم بود.رنگ پوستش کامل خاکستری بود با چشمای خاکستری که 

خشونت توش موجمیزد و منو می ترسوند.فشار دستش روی گردنم هر لحظه بیشتر میشد.خون  رو حس 

از بینی م سرازیر شد.دیگه هیچ امیدی نداشتم.می دونستم دارم می میرم.تنها کاری که ازدستم  کردمکه

برمیومد این بود که برای خودم گریه کنم.چشمام سیاهی می رفت.هیچی نمی دیدم کهیهو گردنمو ول کرد و 

و باز کنم و دیدم با روی زمین افتادم.به سختی می تونستم نفس بکشم.چند لحظه طولکشید که تونستم چشمام ر

یه نفر درگیر شده.شک نداشتم همون  مردیه کهاطراف خونه م پرسه می زد.به راحتی تونست اون  رو به طرفی 

پرتاب کنه.هیچکدوم حرفینمیزدن .دوباره جن خاکستری رنگ، مثل باد به سمت بال حرکت کرد و رفت.توان  

گه دارم ،ترجیح دادم این کارونکنم.می خواستم ببینم واقعا حرکت نداشتم اما با اینکه می تونستم چشمامو باز ن

قصدش کمک به منه یا نه؟! برای همین وانمود کردم بیهوششدم.لحظه ای بعد تماس دستی رو زیر سرم حس 

کردم اما هیچ فشاری در کار نبود.به قدریدستش لطیف بود که انگار استخون  نداشت.می ترسیدم چشمامو باز 
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نگاهکنم.اصل دلم نمی خواست متوجه بشه هنوز بیدارم! شنیدم که مسعود داره صدام  کنم و به صورتش

میکنه.سرمو آروم گذاشت روی زمین و به سرعت از اونجا دور شد.مسعود فورا خودشو به من رسوند.از دیدن  

شدیدا من توی اون  وضعیت شوکه شده بود.کنارم نشستو سرمو روی پاش گذاشت که با اون  حرکتش، گردنم 

 مسعود با دستپاچگی گفت درد گرفت و آه و ناله م بلند شد.

 ی...چه بلیی سرت اومده ؟چه بلی-

 و شروع کرد صدا بهصدا زدن  علیرضا. 

 نه ...نه صداش نکن! --

 :مسعود

 ! ببرمت خونه تا تنهایی تونم نمی که من-

 : اصل دوست نداشتم بقیه متوجه بشن چه اتفاقی افتاده برای همین گفتم

 چند دقیقه صبر کن، می تونم پاشم.-

 .میاد  خون داره دماغت از! ؟ دقیقه چند-

ر اینکه بدت  فایده نداشت.انگار مسعود خیلی هوس کرده بود منو کول کنه ! دیگه علیرضا هم رسیده بود واز اون

 عمو محمد و بابا هم باهاش اومدن !

 :علیرضا

 !؟ شده چی–

 :مسعود

 .مکنی بلندش کن کمک بیا–
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دن  از جب بوعمو محمد و بابا هم رسیدن  ولی چیزی نمی گفتن که البته از این بابت خدارو شکر میکنم.فقط متع

ی مراه  اینکه چه اتفاقی افتاده.با کمک علیرضا و مسعود از جام بلند شدم.البته علیرضا خودش هم به زور

راس ت.وقتی به خونه رسیدیم، همهروی تبرد،چهبرسه به من! واسه همین هم عمو محمد جای علیرضا رو گرف

ه یادش ه تازکایستاده بودن  و منتظر ما بودن .همه سعی می کردن  از مسعود پرسن چه اتفاقیافتاده.مامانم هم 

ز توجه ر مرکافتاده بود بچه داره شروع کرد به گریه و زاری.واقعا رفتارشبرام عجیب بود!اون  لحظه فهمیدم د

 زخرف و اعصاب خرد کنه.رفتیم تویاتاق و روی زمین دراز کشیدم.دیگران  بودن  چقدر م

 :عمو محمد

 .ت معده تو خوره می برگشت  خون بخوابی اگه

 :مسعود

 !بده؟ دستمال یه ما به یکی میشه فقط.نیست اومده،مشکلی بند خونش–

اشت روش و خیلی زود بهمون  یه دستمال رسوندن .مسعود دستمال رو گذاشت روی دماغ من، دستم همگذ

 ت : فشار داد.بعد از جاش بلند شد و مؤدبانه همه رو از اتاق بیرون  کرد.دوبارهبرگشت کنار من و گف

 توی باغ چه غلطی می کردی؟-

 نسترن  عوضی پاکت سیگارمو پرت کرد اونجا،رفتم بیارمش که اینجوری شد.-

 !افتاد؟ فاقیات چه اونجا.ببین حال...بگیرم  نسترن این از حالی یه من وایسا-

 یه جن عصبانی می خواست گردنمو بشکنه! -

 بود؟ جن مطمئنی–

 آره...فک کنم.-

چند دقیقه گذشت و احساس کردم بدون  کمک هم می تونم راه برم.با مسعود رفتم توی حیاط تاصورتمو 

عود با ایما و اشاره بشورم و دوباره به اتاق برگشتیم.بین راه همه از مسعود می پرسیدن  چه اتفاقیافتاده اما مس



    

 
 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         209 

 
 

Sober | )رمان هیچکسان)جلد اول 

بهشون  فهموند که بعدا توضیح میده.توی اتاق دراز کشیدم و مسعود هم یه پتو روم انداخت.قبل از اینکه از اتاق 

 بره بیرون  گفتم:

 مسعود تو رو خدا تا می تونی نذار قضیه رو بفهمن، باشه؟!-

 .نمیدم قول ولی ، باشه–

 سعی ات رو بکن...-

 مسعود گفت :

 احت باشهخیالت ر-

 و از اتاق بیرون  رفت.

**** 

ار شب از نیمه گذشته بود.دو ساعتی از اون  اتفاق می گذشت و من به خاطر ترس و گردن  دردهنوز بید

ش می یط گوبودم.همه توی اتاق بغلی جمع بودن  و تا اون  لحظه صداشون  رو نشنیده بودم.بادقت داشتم به مح

 :عمو محمدکردم.

 چیه؟ بهراد مشکل ببینم بگو مسعود–

 ...نشه بیدار که بزنید حرف آروم!  هیـــس–

 :مامان

 .میشیم ساکت ما ، کن تعریف فقط تو!   جان مسعود باشه–

 :مسعود

 هتر باشه.ب ندونید اگه شاید ؟بگم چی آخه–

 تم! خاک برش کنم با اون  حرف زدنش! بدتر داشت مشکوک شون  می کرد.منو بگو رو دیوارکی یادگاری نوش
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 :مامان

 !میشم دیوونه دارم!  خدا رو تو بگو–

 :مسعود

 ...نیست مهم  براتون کردم می فک من جدی؟–

 ن:ماما

 ! پسرمه!! نباشه؟ مهم برام چرا–

 د:عمو محم

 میرم از خودش می پرسم. نگی اگه مسعود-

 :مسعود

 هر و زاری و  شیون و بیدادو داد و نکنید شلوغش بدید قول فقط.باشه،میگم اما...بده جوابتو اگه عمرا خودش–

 رو دلیلش چکدومهی اوایل.میفته بهراد برای ایناتفاقا از که میشه وقتی چند یه.نندازید راه دیگه صدای و سر نوع

 ین اواخر موضوعبرامون  روشن شد.ا اینکه تا دونستیم نمی

 :بابا

 !؟ چیه مشکل خب–

 :مسعود

 ! ها نندازید راه صدا و سر دادید قول باشه  یادتون–

 :عمو محمد

 ! دیگه بگو-

 مسعود :
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 باشه میگم !-

 و خیلی آهسته گفت : 

 بهراد جن زده شده.-

 نتظارایهو صدای ناله و زاری مامانم بلند شد.همه سعی می کردن  آرومش کنن که مثل من بیدارنشم ! اصل 

.آخه بهش حق می دادم نداشتم مسعود انقدر زود همه چیو لو بده.از دستش عصبانی بودم ولی یهجورایی هم

هام  ه پلکبرای این اتفاقا چه دلیلی می تونست بتراشه ؟!! ولی درکل خیلی زود نم پس داد.بعد چند دقیقه ک

 ا مشتسنگین شده بودن  و داشت خوابم می برد مسعود اومد توی اتاق ودرو بست.اومد کنارم نشست و منم ب

 زدم به سینه ش.

 ! شدم مجبور ببخشید–

 ...واقعا که! "خیالت راحت باشه"تی یادمه گف-

 نزدیکمامانت، بدتر ازهمه!  کردن می نگاه چجوری که دونی نمی.میدادی لو حتما بودی من جای اگه هم تو–

 یفته.ب پس بود

 نه که با شنیدن  حرفای جنابعالی خیلی خوشحال شد! -

 نه؟ یا بیداری ببینم اومدم النم.کرد می بدتر گفتم نمی اگه ولی نشد خوشحال–

 بشه؟ چی که-

 .نه یا خوابی ببینم اومدم منم ببینت، بیاد خواست می مامانت–

 الن  من چی کار کنم؟-

 ه خودتو بزنی به خواب.اون  میاد دو دقیقه می بینت و میره.ک اینه راه بهترین–

 مطمئنی یا مثه اون  دفه خیالم راحت باشه ؟!-
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 بهت گفتم  بهشون من.پسبدی جواب حسابی باید اونجوری لیو بیداری بگی هم تونی می! ببخشید که فتمگ-

 ال شه.م و مامانتو راضی می کنم بی خیمنمیا دقیقه چند بعد خواب، به  بزن خودتو هم تو.دادم خواب قرص

 ای کاش واقعا قرص خورده بودم! مسعود اگه زنده بمونم مطمئن باش می کشمت!-

 .خواب به  بزن خودتو...نره یادت–

خودمو گفت.یم.البته مسعود این دفه روراست مز اتاق بیرون  رفت. منم چشمامو بستم و به ظاهر خوابیدمسعود ا

ارم د و کنعمل نمی کنم.مامان  خیلی آروم اوم به خواب بزنم بهتره چون  توی این صحنه های عاطفی زیاد خوب

 نشست.دستی به پیشونیم کشید و گفت : 

 چقدر لغر شدی.-

 امانمم.عاشق این جمله م.البته در صورتی که برای خودم به کار بره.مدتی می گذشت که .."چقدر لغر شدی"

شید کنارم نشسته بود و این طور که پیدا بود گریه می کرد.هر ازگاهی هم دستی به سر و صورت من می ک

 وجالبه که اصل احتمال نمی داد که ممکنه منبیدار بشم!بعد صدای بابامو شنیدم که گفت : 

 وم تر! اینجوری بیدارش می کنی...آر-

ثه اینکه ماما  رم؟!لمبذادد اما باباهه رو کجای ای بابا...نمی دونستم بابا هم تو اتاقه ! باز با مامان  میشد کنار اوم

ی نکشید طولد.شاین بار به دادم رسید و داشت مامان  رو راضی می کرد که از اتاقبرن  بیرون  و البته موفق هم 

 متوجه شدم نسترن  اومد و روی تخت نشست.خوابم برد.که من هم 

 :نسترن

 .سلم–

 سلم.-

 !؟ خوری نمی صبونه–

 نه ، مشخص نیست ؟!-
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 .بخور بیا که بود این منظورم ینی...چرا–

 عادت ندارم صبونه بخورم.ناهار رو ترجیح میدم.-

 چند لحظه سکوت برقرار شد و بعد نسترن  گفت : 

 م.می دونی...من...می خواست

 خیلی تابلو بود چی می خواد بگه.با خونسردی گفتم : 

 می خوای معذرت خواهی کنی؟!-

 دقیقا...آره...ببخشید!–

 بخشیدم.-

 دیدم دوباره داره با خشم بهم نگاه می کنه،برای همین گفتم : 

 مگه همینو نمی خواستی؟-

 ! نمیدن رو عذرخواهی جواب اینجوری ولی آره–

 سته نفسی کنم ؟!توقع نداری که واست شک-

 .نمیره هم توقعی!!  اصل نه–

 یه سوال ازت دارم، دقیقا مشکل تو با من چیه ؟ بگو شاید بتونیم حلش کنیم.-

 نسترن  در حالی که بغض کرده بود با عصبانیت گفت : 

 مشکل من اینه که تو خیلی چیزا روفراموش کردی. ...-

اون   مه.سریه خواستگار نی من از توئه،باید بگم همهرو یاداتفاقا من حافظه ی خوبی دارم و اگه منظورت قض-

 جریان  هنوز هم بهت مدیونم.چون  اگه جواب مثبت داده بودی الن  جفتمون  بدبخت شده بودیم.
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 کنی؟ می فک اینجوری واقعا–

 خب آره.-

 .متاسفم برات–

ضوع مو "خیلیچیزا"نظورش از اینو گفت و رفت.نمی دونستم از شنیدن  حقیقت انقدر ناراحت میشه.شایدم م

 خواستگاری نبود! به هر حال...منظورشو واضح نگفت.

**** 

 من و مسعود تا بعد از ظهر اونجا موندیم و حوالی ساعت دوئه بعد از ظهر راه افتادیم.

 برو طرف خونه ی من، کار دارم.-

 داری؟ کار چی–

 .ارم...لباسام هم عوض کنم.پول همکه اصل ندبه تو چه ؟!...شوخی کردم.می خوام کتابای امروزمو بردارم-

 رفتی دانشگاه حواست به سورن  باشه.دوباره کار دستت نده...-

 خیالت راحت.حواسم هست.اصن شاید امروز نیاد.-

 .بود گفتن ما از...حال هر در-

 راستی علیرضا چند وقت پیش بهم گفت که نسترن  رو می خواد.-

 ! خریه عجب-

 ول می کنه ؟به نظرت نسترن  قب-

 نه که واقعا خره ! هنوزم به خاطر اینکه به تو جواب منفی دادهناراحته.نک قبول اگه-

 جدی؟-
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قع من !شانس اوردی اون  مو؟  نسترن خواستگاری رفتی حساب چه رو!  ها بودی احمقی عجب هم تو ولی.آره-

 دم.نفی داده شدیدا خوشحال شقائمشهر نبودم وگرنه می زدم لهت می کردم.وقتی هم که شنیدمبهت جواب م

 قط بهپیازداغ شو زیاد نکن! یه جوری میگی انگار من با گل و شیرینی رفتم خواستگاریش! نهداداش!...ف-

 خودش گفتم...اون  رفت و پیش همه جار زد.

 رو  ننستر ی قیافه گول تو هممثه پپه علیرضای  اون حتما.کردی خواستگاری که صورت هر در...چی هر حال–

 !ند...قیافه ای هم نداره! نمی دونم چرا مردم فکمی کنن هر کی چشماش آبیه، خوشگله ؟!چ ورده،هرخ

 ای بابا...عجب غلطی کردم ! میشه بی خیال شی؟!-

 !انداختی بحث خودت–

 من غلط کردم.تندتر برو که به کلس امروز برسم.-

سعود نداشت.از ماشین پیادهشدم و با مخیلی زود به خونه رسیدیم.کوچه خلوت بود.هیچ چیز مشکوکی وجود 

 خدافظی کردم.ولی مسعود ماشین رو خاموش کرد و پیاده شد.

 .میام باهات منم–

 زیاد نمی مونم.کارم کمتر از ده دقیقه طول می کشه.-

 .میام منم...چی هر–

و یرم.تدوش بگدیگه با مسعود چونه نزدم.فک کردم حال که می خواد بیاد داخل ، از فرصت استفاده کنم ویه 

ورن  سفکر قرار امروزم با میترا بودم.اصل دوست نداشتم برم.کاش میشد پیچوندولی فایده نداشت.به قول 

س ب لبا،مرگ یه بار شیون  هم یه بار!بعد از حموم خیلی سریع وسایلمو جمع کردم و حاضر شدم.واسه انتخا

لوار ش ی م آستینش رو تا آرنج بالزدم.همون مخم هنگکرده بود.یه پیراهن مشکی پوشیدم و طبق عادت همیشگ

 لی خاکستریم رو هم پوشیدم.

 خب دیگه...بریم.-
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 :مسعود

 .ام تو علف ساعته نیم  الن!  کشه نمی طول هم دقیقه ده کارت گفتی که تو–

 گفتم حال که اینجایی همه کارامو بکنم.میگم اگه کار داری با ماشین خودم برم؟-

 سونمت.هنم و ضرر! می رج...نه–

 لی منمسعود منو تا دانشگاه رسوند و رفت.ساعت سه و نیم کلس داشتم.ده دقیقه از شروع کلسگذشته بود و

ربها اد نوهنوز کلس رو پیدا نکرده بودم ! بعد از کلی سرگردونی بلخره تونستمپیداش کنم.خوشبختانه با است

لی یلی شلوغ بود.فقط سه تا صندلی خاکلس داشتیم و اونم اصل سخت گیر نبود.در زدم ووارد شدم.کلس خ

ی بودن  که دو تاشون  سمت دخترایکلس بود و اصل نمیشد طرفش رفت.آخر کلس ، صندلی کنار سورن  خال

بود که کیفشرو، روش گذاشته بود.تصمیم گرفتم کنار سورن  بشینم.رفتم پیش سورن  و سلم کردم که 

پنج  ع بهساعت یه رب"راحت باش! "پاش و نشستم.اونم گفت : البتهجوابمو نداد.کیفشو برداشتم و انداختم روی

ون  س بیربود که استاد کلس رو تعطیل کرد.منتظر شدم تا کلس خلوت بشه،بعدا برم بیرون . سورن  زود از کل

ور رفت.مشخص بود خیلی از دستم شکاره ولیواقعا تقصیر من نبود.مسعود یهو جو گیر شد.من هنوز هم با

ز م و ای زیر سرسورن  باشه هر چند دلیل مسعود قابل قبول بودن .کیف و کتابم رو برداشتنکردم که همه چ

 ه دفهیکلس اومدم بیرون .موقع راه رفتن داشتم کتابمو توی کیفم میذاشتم برای همین سرم پایین بود که 

 محکم به یه نفر خوردم.اون  پسره ،سیاوش بود.گفتم:

 شرمنده ، حواسم نبود. -

 :سیاوش گفت

 ع کن که یه وقت کار دست خودتندیحواستو جم-

و رفت.چقد قضیه رو جدی گرفته بود! بی خیال...مهم نیست.ساعت نزدیک پنج بود.از دانشگاه اومدم بیرون  و  

مستقیم رفتم سمت کافی شاپ کناردانشگاه.دقیق به سالن کافی شاپ نگاه کردم.هنوز میترا نیومده بود.رفتم و 
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منتظر موندم.طولی نکشید که میترا هم اومد.بلند شدم و با همدیگه سلم و احوالپرسی  پشت یه میز نشستمو

 کردیم.

 :میترا

 ؟اومدین وقته خیلی–

 .میشه ای دقیقه ،پنج نه-

 .کشید طول کم یه.کردم می خدافظی دوستم با داشتم ، شرمنده دیگه–

 خواهش می کنم...دیروز فرمودین با من کار دارین.-

 ؟ ندادین سفارش چیزی شما. متتونخد میگم بله،–

 من چیزی نمی خورم، کارتون  رو بفرمایین.-

 .من  مهمون بدم، سفارش من بذارین پس-

 عجب گیری بود ! دیدم فایده نداره قبول کردم ،اونم برای هر دو مون  بستنی سفارش داد.

 ...هر چی می خواستم بگم از ذهنم پرید! ؟ بگم چجوری دونم نمی–

 من رومو کنم اون  ور؟! می خواید-

 خندید و گفت : 

 نه ، لزم نیست.میگم.-

 یه کم مکث کرد و گفت : 

من خیلی وقته که شما رو می بینم.چهار سالی میشه...برخلفخیلی از دوستام که نظرشون  نسبت به شما منفیه، -

 ن که انگار هیچیبرای من جالبین.همیشه دلم می خواست ازکارتون  سر دربیارم.یه جوری لباس می پوشی
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براتون  مهم نیست،کلشخصیت مرموزی دارین...امروز خواستم همدیگه رو تنهایی ببینیم که بهتون  بگم...من 

 شمارو دوست دارم.

 ممنون ، لطف دارین.-

 میترا بعد از کلی سرخ و سفید شدن  گفت : 

 منظورم اینه که دوست دارم باهمدیگه باشیم...باهم زندگی کنیم.-

ی فو نم..خب چی بگم! شاید اگه شما منو بیشتر می شناختین و شرایط زندگی منو میدونستین این حرآهان .-

 زدین! 

 .میام کنار باهاش من–

ه.شغل فتضاحآخه شرایط مطلوبی نیست ! منم آدم مناسبی نیستم.نمی دونم اطلع دارین یا نه اما وضعمالی من ا-

 رمیارم.ثابت ندارم برای همین خرج خودم هم به زور د

 .نیست مهم من برای اینا–

فوقش  اشین؟شاید الن  نباشه ولی به هر حال براتون  مهم میشه.مگه شما چند سال می تونین منو دوستداشته ب-

اس ی احسبدو سال...دیگه نهایتا سه سال.بعد از سه سال به خودتون  میاین و میبینید یه شوهر آس و پاس و 

 ندارین.البته با اینفرض که من تا اون  موقع زنده باشم.دارین که اصل هم بهش علقه ای 

 چی؟ کرد تغییر شرایط گه–

 کر نمی کنم چندان  تغییری بکنه.متاسفم که اینو میگم ولی با شناختی که از خودم دارم ف-

از ه کودن  مشخص بود که خیلی ازم ناراحت شده اما لزم بود که اون  حرفارو بزنم.هنوز سفارش هارو نیورده ب

 جاش بلند شد و گفت :

 ممنون  که اومدین.خدافظ.-
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ز تم ، امنتظر جواب من بمونه میز رو حساب کرد و رفت.منم که دل و دماغ بستنی خوردن  نداش بدون  اینکه

تم برگش کافی شاپ اومدم بیرون .برای اینکه برم ایستگاهاتوبوس باید از جلوی دانشگاه رد می شدم.دوباره

ه نفر یبود.سریع راه می رفتم که زودتر از شلوغی رد شم.برای یه لحظه  دانشگاه شلوغ سمت دانشگاه.جلوی

 محکم دستمو ازپشت گرفت و کشید.سیاوش بود.عصبانی به نظر می رسید.

 :سیاوش

 برسونمت؟ خوای می! داری عجله خیلی انگار-

 منون  با اتوبوس میرم.م نه-

 ین بار دیگه ولش نکرد.خواستم راه بیفتم که دوباره دستمو کشید و ا

 :سیاوش

 .رو حپر بچه باشه تعارفی نمیاد بهت–

 ولی به تو میاد پاچه ی مردم رو بگیری! -

بان  با شنیدن  این جمله حسابی از کوره در رفت و یقه ی منو چسبید و کوبوندم رو کاپوت یهماشین.نگه

نیت عصبا هیچ کارینمی کردن !دوباره با دانشگاه و دانشجوهای دیگه هم عین گوسفند زول زده بودن  به ما و

 گفت : 

 آره اتفاقا الن  سگ ن  سگم، گاز هم می گیرم!-

یهو یه نفر از پشت چنگ زد به موهای سیاوش و یه چاقو گذاشت روی گردنش.سورن ،سیاوش رو کشید سمت 

وا داره بال می گیره جلو خودش و اونم یقه ی منو ول کرد.اینجا بود که چند تا از بچه هایدانشگاه که دیدن  دع

قعا نمی اومدن  قبل از اینکه سورن  گلوی سیاوش روبحبره از همدیگه جداشون  کردن .هر چند سورن  وا

در آخرنگهبان  دانشگاه همچنان  عین گوسفند نظاره گر بود چون  مسائل بیرون  خواست این کارو بکنه.

دی چاقوش رو گذاشت توی جیبش اما سیاوش خیلی نداره!! سورن  در کمال خونسر دانشگاه به اونا ربطی
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عصبانی بود.چندنفر گرفته بودنش و اونم هی عربده می کشید که فلن  می کنم و پدرتونو درمیارم و از 

 اینحرفا.سورن  هم با لبخندی طعنه آمیز جواب می داد : 

 تو درست میگی.-

 ورن  و کنارش وایسادیم.دست منو گرفت و از اونجا دور شدیم.رسیدیم به ماشین س سورن

 :سورن

 ! حمقا-

 تقصیر من نبود...اون  شروع کرد.-

 !تو نه بود  اون منم منظور-

 حرکتت باحال بود...ایول.-

  سورن  گفت :

 من نبودم تا حال نفله شده بودی.گفتم که، اگه -

 کرد و چند ثانیهمکث کرد و گفت :و بهم نگاه 

 می دونستی گردنت کبود شده -

 ه با دقت بیشتری نگاه کرد.و دوبار 

 شد؟ اینجوری  الن ببینم،!  مونده هم طرف های انگشت جای–

 .دیشب...نه-

 ؟ زده مسعود–

 چرا تو و مسعود انقد به هم شک دارین ؟!پای بابا ! نه..-
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 .کن تعریف واسم بشین.نیست بعید  اون از کارا این-

رفام ماجرا رو براش تعریف کردم.بعدتموم شدن  حدو تایی نشستیم توی ماشین و سورن  حرکت نکرد تا کل 

 ماشینو روشن کرد و راه افتاد.

ر ضمن این باد بده! د به بودسرتو نزدیک گذارش و گشت این با...که واقعا!  سورنه تقصیر بگه بشینه هی حال–

 دخترعمه ت هم خیلی چرت و لوسه.من بودم می زدم حکتلتشمی کردم.

 یفته.متفاق ابود.تازه این موضوع به جا و مکان  ربطی نداره...بلخرهکه یه جایی  مسعود که کف دست بو نکرده-

 .میشه تموم هم اونا نفع به ندی گوش من حرف به اگه ولی...آره–

 نابغه بگو ببینم من باید چی کار کنم؟-

 .ردیفکنه کارتو میدم صد در صد  ن قول.کردم پیدا که گیری جن  اون پیش بریم بیا فردا–

 شه.با-

 .ندازه می پارازیت همش...که شناسیش می.نگو چیزی مسعود به فقط–

 قبول.پس برو سمت خونه ی من.-

 چی؟ واسه–

 طبیعیه ،چون  می خوام برم خونه ی خودم.-

 .شو خیال بی شبو چند این–

 نمیشه.انقد آویزون  این و اون  بودم خسته شدم،اصن خجالت می کشم.-

 !نباشم آویزونت اگه البته، مونم می پیشت منم پس باشه–

 خودتو لوس نکن حال...باشه.-
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و وجب دیده دشتر به شکل آدمکوچولوهایی به اندازه بی ،  جنیان  ایران شمال مناطق از بعضی در نوشته اینجا–

 پس اینا چی اند تو رو اذیت می کنن؟! چرا انقدگنده ن ؟! نکنه جن نیستن؟! "شده اند.

عم لن  وضار ؟ داره اعصاب منو خرد می کنه. در ضمن مطمئن باش اگهمی دونستم امیشه اون  کتابو بذاری کن-

 این نبود.

 سورن  کتابشو کنار گذاشت و گفت :

 ه.من دیروز رفتم پیش این جن گیره و مشکلتو واسشگفتم.فقط مونده خودت بری پیشش تا نسخه تو بپیچ-

 می کنی؟!گفتم که باشه.می ترسی از دستت فرار کنم که هی تکرار -

یمی رو اب قدتصمیم گرفتم سورن  رو تنها بذارم و برم تو آشپزخونه ،یه فکری واسه شام بکنم.نمی دونماون  کت

رفت  از کجا اورده که از وقتی وارد خونه شدیم داره واسه من مطلب درمورد جن می خونه! قشنگ داشت می

مدیگه خوردیم.بعد از شام ، بدون  روی اعصابم.خیلی سریع یه سوسیس تخم مرغ درست کردم و با ه

 اینکهسفره رو از توی پذیرایی جمع کنم کنارش دراز کشیدم و یه سیگار روشن کردم.

 سورن  ! به نظرت اگه قرآن  بخونم...مثل سوره ی جن ، وضعیت بهتر میشه ؟!-

 .نکنی کارو این کنم می پیشنهاد–

 برای چی؟-

 تا چند سرت و دیواری تویکمد کشیدت جن یه ، بخونی بیاری  قرآن بری خواستی می که آخری ی دفه  چون–

 ...داشته دلیلی حتما.خورد بخیه

 شاید از قرآن  می ترسن و اگه بخونم مشکل رفع بشه؟!-

 .نکن کارو این گفتم من باشه یادت ولی...کنی می فک خودت جور دونم،هر نمی–

م.زود قرآن  رو برداشتم و رفتموسط هال نشستم و سیگارمو خاموش کردم و رفتم سمت اتاق تا قرآن  رو بیار

سوره ی جن رو اوردم.یه نفس عمیق کشیدم و با بسم ا... شروع کردم.هنوز به دومین آیه نرسید بودم که از 
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سمت راست من، کنار دیوار وایساد اما شه رو شنیدم.سورن اومد توی هال وداخل اتاق صدای شکسته شدن  شی

تنایی بهخوندن  ادامه دادم که دوباره صدای شکسته شدن  شیشه رو شنیدم.این بار از چیزی نمی گفت.با بی اع

 سورن  با تشویش گفت :توی پذیرایی صدااومد.

 !خونه تو با خاک یکسان  می کنن میشه بس کنی ؟ الن -

ز الوله به حرفسورن  گوش نکردم و ادامه دادم که یهو یه سنگ از پنجره ی هال به داخل پرتاب شد و مثهگ 

ی ن  نمکنار گوشم رد شد.حسابی ترسیده بودم.قرآن  رو بستم و محکم توی دستام گرفتمش.بااینکه دیگه قرآ

د ین بوخوندم اما همچنان  پرتاب سنگ ادامه داشت.هر چند ثانیه یه سنگ بهداخل خونه پرتاب میشد.عجیب ا

ه خون ا سنگ واردن  و از همه ی پنجره هکه لحظه ای بعد سنگ ها ناپدید می شدن .همه یشیشه ها شکسته شد

 هیچکدوم از سنگ هابه من و سورن  برخورد نمی کردن .همین موقع بود که صدای زنگ در رو میشد.اما

 شنیدیم.سریع رفتمو درو باز کردم.مسعود بود.

 ود:مسع

 ! ابله اینجا اومدی چرا–

 با سورن  اومدم.-

 !کردی غلط–

 رو بدم یه نفر به هر دو مون  سلم داد. قبل از اینکه بخوام جواب مسعود

 :اسدی

 !؟ خبره چه  تون خونه بهراد آقا–

 فت توی خونه.منم به اسدی گفتم :مسعود منو کنار زد و ر

 ببخشید الن  وقت حرف زدن ندارم-

 و بدون  اینکه درو ببندم برگشتم تو خونه.مسعود با عصبانیت به سورن  گفت :  
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 جوری شد؟باز چه طرحی ریختی که این

 رن:سو

 داختن هاشروع شد!ان سنگ یهو که  خوندن  قرآن به کرد شروع متفکر مغز! ؟ چه من به-

 مسعود خواست از من چیزی بپرسه که یه نفر گفت : 

 سنگ ها از طرف باغ همسایه پشتیه.-

 اسدی بود.اومده بود تو خونه...ای کاش درو بسته بودم!

 .کار همسایه ها نیست...کار اجنه ست-

 :اسدی

 ؟ بشناسید دشمناتونو خواید نمی چرا.خرافاته همش اینا! ؟ اجنه–

ال همین که جمله ی اسدی تموم شد یه سنگ افتاد جلوی پاش.بعد اون  سنگ از روی زمین بهطور عمودی ب

 اومد و دوباره افتاد روی زمین.با دیدن  اون  صحنه حسابی جا خورد.

 :مسعود

 !خوندی؟ رو ای سوره چه–

 جن.-

 .من به بده رو  قرآن.خوندی می رو الکرسی آیة باید...کردی اشتباه-

حظه لقرآن  رو به مسعود دادم و سوره ی آیة الکرسی رو پیدا کرد و خودش شروع کرد بهخوندن .تا اون  

گ رد.سنهیچکدوم از سنگ ها به ما نمی خورد اما با خوندن  مسعود چند تاسنگ ، محکم به کتف و کمر من خو

 شت سر هم به من می خورد و ناخودآگاهروی زمین نشستم.ها پ

 :سورن
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 ی خوای سنگسار شدنشو ببینی؟!م!  دیگه کن بس-

 پمسعود قرآن  رو بوسید و کنار گذاشت و گفت : 

 فایده نداره.باید از اینجا بریم.-

اسدی هم ن اومدیم.نتونستم وسیله ای با خودم بردارم چون  سنگ ها مدام بهم می خوردن .سریع از خونه بیرو

ی ترسید و رفت رد کارش.سوار ماشین شدیم.سورن  نشست پشت و فرمون  و مسعود جلو نشسته بود.منم رو

سورن  با صندلیپشت ولو شده بودم.یکی از سنگ ها خورده بود به کلیه م و داشتم از درد به خودم میپیچیدم.

 عصبانیت ادای مسعود رو در اورد : 

 خوندی ! واقعا دستت دردنکنه،معجزه کردی!  باید آیة الکرسی می-

 :مسعود

 . تا اومدی نزدیک بود دخلشو بیاری.دیگه شماست مبارک وجود خاطر به-

 ن:سور

 رداشتیب بعدم ریختی، نقشهای خوب!جنابعالیه رفتن ییلق ی نتیجه گردنش روی شاهکار  اون نره یادت البته

 .کنی پیاده تو نقشه که ناکجاآباد بردیش

 :دمسعو

 !ببند دهنتو–

 :سورن

 بشین یه فکری کن،این حرفا  جای به هم حال! ؟ آسونه چقد  زدن تهمت بینی می–

  وبا طعنه گفت:

 تو که بلدی!-
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 مسعود:

 .من ی خونه برو!  شو خفه-

 :سورن

 زدی؟ سرش به گلی چه بود تو پیش شب سه دو این!  نزن حرفشم–

 مسعود:

 زدی؟ سرش به گلی چه بود تو پیش که ساعت دو این–

 :سورن

 ینجوری نمیشد.ا وگرنه بود نیومده من ی خونه که ساعت دو این توی–

اشین مسعود و سورن  همچنان  مشغول جر و بحث های الکی بودن .هنوز کامل از کوچه دور نشدهبودیم که م

 به یه چیزی خورد و سورن  ماشین رو متوقف کرد.

 چی شد ؟-

 :سورن

 ...ولی خوردیم چیزی یه به انگار!  دونم می–

 :مسعود

 ! بیفت راه بینم، نمی چیزی که من–

 :سورن

 میرم پایین ببینم چی بود.–

 دن .سورن  از ماشین پیاده شد و مسعود هم دنبالش رفت.دو سه دقیقه بعد هر دو اومدن  و سوارماشین ش
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 خب؟!-

 د:مسعو

 .نبود چیزی–

که  ع ماشین رو از اونجا دور کرد.انقدرسریع رفتهر دو ساکت بودن .سورن  دنده عقب گرفت و خیلی سری

 نتونستم ببینم اونجا چی بود ! به قدری مشکوک بودن  که درد رو فراموشکردم...

 نکنه به آدم زدی ؟!-

 :سورن

 !نـــه–

 مسعود هم که تا الن  داشت با سورن  دعوا می کرد ساکت شده بود و حرفی نمیزد.

 راست میگه مسعود ؟!-

 :مسعود

 .آره–

تا زمانی که رسیدیم خونه ی سورن ،هیچکدوم حرفی نزدن .جوری بود که دیگه از هر دوشون  می 

ند ترسیدم.پاکت سیگار سورن  رو برداشتم و رفتم توی اتاق.اعصابم از دست جفت شون  بهم ریختهبود.چ

 ا.واب برای مدقیقه بعد سورن  اومد تو اتاق.رفت سمت کمد دیواری و شروع کرد به بیرون  اوردن رختخ

 :سورن

 .گیره جن  اون پیش میریم صبح فردا–

 یه بار دیگه تکرار کنی کله مو می کوبم به دیوار! -

 :سورن
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 .گفتم یادآوری جهت-

 لبد مسعود هم با این موضوع مشکلی نداره! -

 !؟ کنی نمی ول تو شده خیال بی مسعود که حال–

 بیرون . سیگارمو خاموش کردم و با عصبانیت از اتاق اومدم

 میرم خونه ی خودم.-

 سورن هم دنبالم اومد و سعی داشت جلومو بگیره.

  کردی؟ قاطی چرا حال–

 خوردی؟ چی به کوچه تو-

 !داره؟ فرقی چه...گربه...سگ–

 برو بابا.-

 مسعود با توپ و تشر گفت : 

 ..ولش کن بذار بره ! تفحه! انگار نه انگار که یه ماهه ما دو تا روعلف خودش کرده.-

ستمو د و دبدون  توجه به مسعود از ساختمون  بیرون  اومدم.هنوز از حیاط خارج نشده بودم که سورن بهم رسی

 کشید.

 :سورن

 .بگم بهت تا خونه تو برگردیم بیا ، قبول–

ضع ریم وهم من می دونم ، هم تو.کار من تمومه...الکی داریم کشش میدیم.اگه پیش صد تا جن گیردیگه هم ب-

 نم دیگه از این آوارگی خسته شدم.دیگه دوست ندارم هر شبخونه ی تو و مسعود باشم.همینه.م

 :سورن
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 !بیا روکوتاه شبه یه این و بیا ولی.ندارم خوبی حس دیگرانم ی خونه وقتی منم.کنم می درکت–

به .مسئله فقط این نیست ! تو که خودت دیدی...حتی وقتی خونه ی شماها هم هستم اوناکارشونو می کنن-

 نظرت این چه معنی ای میده ؟!

 :سورن

 چی ره نکرد، واست میگمکاری من که گیری جن  اون اگه.کن صبر فردا تا تو.نمیده ای معنی هیچ نظرم به–

و.می بکن.اصن بزن زیر گوش من.النم از حرف مسعود ناراحت نش داشتی دوست کاری هر...بگو من به خواستی

 ازه، اینجا خونه ی منه نه اون .شناسیش که...زود از کوره درمیره.ت

 راضی شدم و برگشتیم داخل.مسعود ایستاده به دیوار تکیه داده بود.

 :مسعود

 برگشتی؟ شد چی–

 اگه ناراحتی برم ؟-

 :سورن

 !نکنید بحث و جر ، دیگه بسه–

 .ف منی، اگه ناراحتی می تونی برییادمه گفتی یه ماهه عل-

 رن  گفت : مسعود رو به سو

 جای تشکرشه.. می بینی؟-

 ممنون  ، ولی به خاطر خودت میگم.نمی خوام علف من باشی.-

 شو از روی مبل برداشت و گفت : مسعود کت

 از پیشنهادت شدیدا خوشحال شدم -
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ه و رفت.از رفتارش ناراحت نشدم چون  حق داشت.این مشکل من بود.تا الن  هم خیلی بهم لطف کردن ک 

سورن  می کشید ناراحت نمی شدم.روی زمین نشستم و زانوهامو بغل کردم. هوامو داشتن.اگه سورن  هم کنار

 هم اومد پیشم.

 خب،حال بگو.-

 ؟ بگم چی–

 زدی؟ چی به ماشین با-

 .میگم باشه–

 چند ثانیه مکث کرد و گفت : 

یلی خفتاد.من و مسعود از ماشین پیاده شدیم و دیدیم یه نفر افتاده جلویماشین.همه چی خیلی سریع اتفاق ا-

دمه آردیم کترسیده بودم.با هم رفتیم جلوی ماشین زیر نورچراغ ماشین به یارو نگاه کردیم.برای یه لحظه فک 

 ولی دقیق که نگاه کردیمدیدیم نه... 

 چه شکلی بود ؟-

 هم یحساب و درست لباس.بود عجیب خیلی ش قیافه.داشت منقار ولی بود آدما عین...بود خونی صورتش و سر–

 ! داشت پا یه فقط... و نداشت

 زهر چند...با اتفاقای اون چند روحرفای سورن  منو می ترسوند.باورم نمیشد چنین چیزی دیده باشن،

 باورنکردنی هم نبود.

 مرده بود ؟!به نظرت -

 مطمئنم.بستیم فلنگو وسریع ست تله یه این احتمال که گفت مسعود.نبود مهم واسم لحظه  اون دونم،تو نمی–

 .بود دمسعو با حق

 واسه چی باید یکی از خودشونو بندازن  جلوی ماشین ما بکشن ؟!-
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و ندیدی ... خیلی کهقیافه ی یارو ر تو تازه.نبود اتفاقی بود چی هر.داشتن خصومت باهاش یا! نبوده اونا از شاید–

 وحشتناک بود.من و مسعود کپ کرده بودیم.

 انتقام بگیرن ؟!  نکنه تله نبوده باشه و به خاطر زیر گرفتنش ازمون-

 .کنیم صبر رداف تا که اینه برمیاد مون دست از  الن که کاری تنها! ممکنه چیزی هر شرایط این توی...دونم نمی–

 تا اون  موقع اتفاقی نیفته. البته اگه -

 ترسدا اسقرار بود حوالی ساعت یازده صبح بریم اونجا اما من از هفت صبح بیدار بودم و خوابم نمیبرد.شدی

 داشتم.ساعت ده و نیم سورن  رو به زور از خواب بیدار کردم و آماده یرفتن شدیم.

 ؟ داری عجله انقد چرا حال–

 می خوام این استرس کوفتی زودتر تموم بشه.شایدم نباید بریم اونجا و واسه همین استرسدارم ؟!!

 .نداره نرفتن و رفتن به ربطی استرس ضمن در! نشدی  پشیمون تا بریم–

 مرده دیگه ؟!استی این یارو ر-

 .مرده آره–

 اسمش چیه ؟-

 ".مجید" دونم می من که اونجایی تا–

 ؟ بوده طلبه گفتی-

 .بریم شو سوار.خیال بی دیگه آره،–

سوار ماشین شدیم و راه افتادیم.خونه ی یارو برعکس چیزی که فکر می کردم تو منطقه یشلوغ و پرتردد شهر 

شدیم که بیشتر ساختمون  هاش ویلیی یادو طبقه بودن .سورن  جلوی یه خونه ی  بود.وارد یه کوچه ی بن بست
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ویلیی پارک کرد.از بیرون  که خونه ی قشنگی بهنظر می رسید.شاخه های درختاش تا کوچه اومده بودن .پیاده 

 شدیم و زنگ زدیم.از پشت آیفون  یه نفر پرسید :

 "کیه ؟" -

 سورن  جواب داد :  

 ."ه درو بازکنید؟یوسفی ام،میش"-

 یارو سکوت کرد و بعد گفت : 

 ."نمی شناسم"-

 دوباره سورن  جواب داد : 

 "پریروز با همحرف زدیم!"-

 طرف دوباره گفت : 

 "نمی شناسم."-

 و گوشی رو گذاشت. 

 سورن  یه نفس عمیق کشید و گفت : 

 عجب گاویه! -

 "ده ثانیه بعد یارو دوباره از پشت آیفون  گفت : 

 "! یادم اومد ، بیاین تو...  آهان--

 و درو زد. 

 ین دیگه چه نابغه ایه ؟!ا-
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 !میومد نظر به عادی زدم حرف باهاش که من–

حیاط نسبتا کوچیکی بود .سه چهار تا درخت توش بود.ساختمونش هم یه طبقه بود و پنجرههای زیادی 

شش سالهبا موها و چشمای  داشت.بعد چند لحظه یه نفر اومد جلوی در ساختمون .یه مرد سی و پنج

 مشکی.قدش از من و مسعود کوتاه تر بود.ما رو که دید ، خندید و گفت: 

 .. تویی؟! نگفته بودی فامیلی ت یوسفیه! -

 .کردی فراموش شما ، گفتم–

 .تو بیاین...چی هر حال–

ه ود کبلبته مشخص خودش جلوتر از ما وارد خونه شد.برخلف خونه ی امیرمحمد ، خونه ی مجید خیلی شیکبود.ا

ورن  بازسازی ش کرده چون  از بیرون  قدیمی به نظر می رسید.طراحیخونه و وسایلش مدرن  بودن .من و س

نه ی خو کنار هم روی یه مبل نشستیم.با اینکه خونه یبزرگی نبود ولی قشنگ بود.یه گربه هم داشت که گوشه

 می کرد.رو به سورن  گفتم : نشسته بود و اصل حرکتنمی کرد.فقط به رو به روش نگاه 

 اون  گربه هه مصنوعیه ؟!-

 .کرد می حرکت اینجا اومدم که روز  اون ؟ چیه مصنوعی ، بابا نه–

 جدی ؟ من فک کردم خشکش کردن !  -

ر دد که چند لحظه بعد مجید اومد در حالی که سه تا قوطی آبمیوه دستش بود.هنوز به من و سورن نرسیده بو

 ود...الی بتا از قوطی ها رو پرت کرد تو دست ما ! حسابی خنده مگرفته بود.عجب آدم بی خی کمال ناباوری دو

 :مجید

 .بودم  منتظرتون دیروز من–

 :سورن

 !بود رفته  یادتون ظاهرا ولی–
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 :مجید

 یه اتفاق بود.من حافظه ی قوی ای دارم.حال کدوم تون  مشکل دارین ؟!  اون!  نه نه–

 فظه ی قوی ای داره ! سورن  به من اشاره کرد.جالبه که ادعا داشت حا

 :سورن

 ؟ کردین فراموش اونم یا یادتونه رو گفتم بهراد مورد در که حرفایی!  ببخشید–

 :گفت مجید

 ؟ کیه بهراد-

 وباره گفت : د و کرد مکث ثانیه چند و 

تو ه خرده از حرفاآهان  ! ایشون  اسمش بهراده! ببخشید من امروز نمی دونم چرا اینجوری شدم ؟! ی-

 یادمه.ولی میشه یهکوچولو از اتفاقایی که واست افتاده رو تکرار کنی ؟!

ند چاین  نمی دونم از کجا شروع کنم؟! یه مسئله هست که نمی دونم ربطی به جن و این چیزا داره یانه ولی-

 وقت همش داره واسم تکرار میشه... اینکه همش خون  دماغ میشم.

 :مجید

 ؟ رفتی دکتر–

 آره ، دارو هم تجویز کرد ولی افاقه نکرد!-

 هر از !خودشونه کهکار اینه واضحه که چیزی ولی کنم احضار خودمو جن باید بشم مطمئن اینکه برای –مجید 

ز راه منافذ د بشن.احتمال هر بار که خون دماغ میشی،قبلش با تنفس یا ار تونن می هم ها جن ، بشه رد هوا جا

 میشن.پوستت ،وارد بدنت 
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 ه خیرخدا بقیهش رو ببا این حرفش نزدیک بود سکته کنم ! دوست نداشتم باور کنم یه جن وارد بدنم شده.

 بگذرونه. 

 :سورن

 خیره شده! نقطه یه به همش ؟ شده اینجوری چرا  تون گربه!  ببخشید–

 :مجید

 .ها جن بازی هم و منه صحبت هم گربه، این-

 :  گفت و شد بلند جاش از بعد

 .برگردم من تا بخورین هاتونو اآبمیوهشم-

 :سورن

 . نداشت پیشنهادی دماغت  خون واسه اصن امیرمحمد یارو  اون!  درسته کارش این گفتم دیدی–

 خب اینم که هنوز پیشنهاد نداده! -

 :سورن

 ولی...حتما داره! آره-

 تا ببینیم.-

ش  ن گذاشت و پارچه روباز کرد.پارچهمجید با یه کاسه آب و پارچه توی دستش برگشت.کاسه رو روی زمی

 حدودا یک متری طول و عرض داشت.

 :مجید

 بگیرین؟ رو پارچه اطراف تایی دو و جلو بیاین میشه–
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د من و سورن  رفتیم و دو طرف پارچه رو دست مون  داد و ازمون  خواست تا روی کاسه نگهش داریم.بع

رکت ت و حخوندن .پارچه خود بهخود بال و پایین می رف دستشو بالی کاسه ی آب قرار داد و شروع کرد به دعا

ارچه می کرد،هر لحظه دلم می خواست پارچه رو ول کنم.بعدچند لحظه یه پرنده به اندازه ی گنجشک زیر پ

 امون ظاهر شد و روی دستش نشست و به ماگفت که می تونیم پارچه رو کنار بذاریم.ما هم برگشتیم و سر ج

ست دن چه حالی داشت ولی حال من که اصل خوب نبود.نفسم به زور بال میومد.محکم نشستیم.نمی دونم سور

 سورن رو چسبیده بودم و ول نمی کردم.پرنده روی دست مجید نشسته بود.مجید گفت : 

 این جن ن  منه.-

 ما دو تا تعجب کرده بودیم و در عین حال هم می ترسیدیم.

 :سورن

 ! داشتم جن از ای دیگه تصور من–

 :یدمج

 با اگه. بهتره اینجوری بشهاما ظاهر شما جلوی ای دیگه جور تونست می! نیستن شکلی این ها جن...آره خب–

 !  دستم رو میفتادین احتمال میشد ظاهر  جلوتون حالت  اون

 مجید از اون  پرنده پرسید : .وخندید

 چرا این پسر خون  دماغ میشه ؟-

 ر در نمی اوردیم حرف می زد.صداش شبیه به سوتبود.پرنده با زبون  بیگانه ای که ما ازش س

 :مجید

نگ وارد سرت میشه که باعث خون  دماغ شدنت میشه.عامل این ر  نوبان ی طایفه از جن یه میگه ام جن–

 پریدگی ت هم اونه.
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لتم رو ین حاادیگه واقعا نفسم بال نمیومد.به زور می تونستم آب دهنمو قورت بدم.تنم داغ شده بود.نمیتونستم 

 مخفی کنم.مجید که دید اینجوری شدم گفت : 

زن   یه کم آبمیوه بخور.سعی کنآروم باشی.من یادمه یه مردی رو خانواده ش پیشم اوردن  که شکمش مثه-

 یتی گاهرفته ی توی بدنش و خیال بیرون  اومدن  هم نداره.ح "جن زار"های حامله بادکرده بود.فهمیدم یه 

میشه ساده.اون  که ه رکت هم می کرد.مشکل تو که چیزی نیست...فقط یه خون  دماغاوقات از زیر پوستش ح

 توی بدنت نمی مونه.

 سورن:

 ؟ کنید کمکش تونستید–

 :مجید

  بگذریم.شد حل آره،مشکلش–

 :از پرنده پرسید دوباره

 جن هایی که این پسر رواذیت می کنن از چه طایفه ای اند؟ 

 و به ما گفت :

 .میگه یهودی ان -

 اینو می دونستیم.-

 ؟ کجا از ؟ واقعا–

 قبل پیش یکی رفتیم که البته فک کنم فقط همینو بهمون  راست گفت ،اسمش امیرمحمد بود.-

 نباید اونجا می رفتین...اشتباه بزرگی کردین. امیرمحمد !-

 مجید از پرنده پرسید : 
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 ؟چرا جن ها اذیتش می کنن"-

 از دو دقیقه با اون  صدای خاصش حرف زد.حین حرف زدنش مجید پرنده شروع کرد به حرف زدن .بیشتر 

 شدیدا تعجب کردهبود و رنگ عوض می کرد.

 :مجید

 داده،درسته ؟ نعل یه  بهتون اونم و امیرمحمد پیش رفتین شما–

 :سورن

 .بله-

 د:مجی

 خواست یم  دلشون درواقع.بوده مهم یهودی های جن برای ورد  اون که بود شده نوشته ورد یه نعل  اون روی–

 مانع هخواست می اجنه های بچه از یکی ، داغگذاشتین زغال زیر رو نعل شما وقتی.باشن داشته رو ورد  اون

رشون  شداره که دستش سوخته.سوزوندن  جن ها بدترین بلییه که میشه سبر خواسته می و بشه دعا  سوزوندن

 اورد...متاسفانه شمااین کارو کردین!

یه ما قضا "چرا جن ها اذیتش میکنن؟ "کارو نداشتیم.یه چیزی ! شما از جن تون  پرسیدین  ولی ما قصد این-

 ی سوزوندن  نعل بعد از شروع آزار و اذیت جن ها بود! 

 م.تونو جواب بد آره...براتون  توضیح میدم،یه کم صبر کنید.باید فک کنم...بهتره اول سوالی دیگه-

 ن:سور

 ! زد غیبش دیمسوزون رو نعل اینکه از بعد–

ودی ای یهمجید از پرنده سوال کرد و جواب داد : جن ام میگه، نعل رو جن ها بردن .اما معلوم نیستکه جن ه

 برده باشنش...نمی دونم!
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تری چند شب پیش توی یه باغ که به جنگل منتهی میشه ، یه جن بهم حمله کرد.رنگ چشم ها وپوستش خاکس-

 بود.

 :مجید

 ؟دیدی کامل رو صورتش–

 بله.-

 :مجید

ده عاجم ، قاتل یا یه همچین چیزی.همه جن های خاکستری اینجوری هستن.یه مه.بوده مهاجم جن یه  اون–

و شون  توی جنگل ها زندگی می کنن.طبیعت خشنی دارن .اون  جن هاییهودی ازش خواسته بودن  که تو ر

 ورتشوو برای دیگران  توصیف کنه ، صبکشه.چون  همه ی قربانی هاشو می کشه و دیگه کسینمی تونه چهره ش

 بهت نشون  داده.اما چجوری ازدستش فرار کردی؟!

 یکی دیگه ، که فک کنم جن بود کمکم کرد.می خواستم درباره ش ازتون  بپرسم.-

 :مجید

 .بده ادامه...میگم بهت آخر–

 :سورن

 هک هم ما.ماشین تادجلویاف یهو.داشت منقار ولی آدم شبیه چیزی یه کردیم، تصادف چیزی یه با دیشب-

 مونجا ولش کردیم...شما می دونین چی بوده؟ه بودیم ترسیده

 :مجید

 وسط ینا و بترسونن رو خواستنشما می حتما.داره وجود وشق و جن بین دشمنی یه.بوده "وشق" یه  اون...اوه-

 .باشن برده ها وشق مرگ از هم لذتی یه
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  بارون دو تا از سوره های قرآن  رو خوندیم اماخونه م سنگ دیشب می خواستیم از قرآن  کمک بگیریم.یکی-

 شد.جوری که دیگه نتونستیم اونجا بمونیم.

 :مجید

 ...کردید می کارو این نباید...کردید شتباه–

 :سورن

 نداره؟ تاثیر اونا روی  قرآن ینی ؟ چرا–

 :مجید

 !زدین آسیب وفقط فقط اما زدین آسیب  بهشون.گذاشتین تاثیر اونا روی  خوندن  قرآن با شما.داره...چرا-

  ستتوننستید بکشیدشون .اونا هم که دیدن  دارن  آسیب می بینن شروع کردن  بهپرتاب سنگ.حسابی از دنتو

 عصبانی شدن .

 ولی چرا نتونستیم بکشیمشون ؟-

م ربط هویسه ا بنقرآن  خوندن  و دعا نوشتن می تونه اونا رو بکشه ولی به اینکه چه کسی اون  دعا روبخونه ی-

ادق هم مام صداره.فکر می کنید چرا اونایی که جن زده میشن،میرن  سراغ یهروحانی تا براشون  دعا بنویسه ؟ ا

ار برای کسایی که جن زده میشدن  دعا مینوشت و یه سری آدم بی کار فک کردن  خودشون  هم می تونن ک

ندن ! ی کشومگاهی اوقات کار جن زده ها رو به مرگ هم  امام صادق رو انجام بدن و یه پولی به جیب بزنن، ولی

 نی اونا رو بکشی اما حال نه. ..تومی تو

 :سورن

 ؟ چیه امیرمحمد این مشکل–

 :مجید
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 با  چون کنه شکایت تونهازش نمی هم هیچکس!  داده کشتن به هم نفرو چند اما نکنید باور فاسدیه،شاید آدم–

ست شماها خدارو شکر کنید که نتون شما...کنهطولنیه می کارو این چرا هاینک.میده کشتن به دیگرانو هاش جن

 رو به کشتن بده.

ند بار ؟! چ حال میشه بگید دلیل این آزار و اذیت ها چیه ؟ اون  کسی که که توی جنگل به من کمککرد کی بود-

 هم اطراف خونه م دیدمش. ...

 گفت : مجید نفس عمیقی کشید و سکوت کرد.چند ثانیه گذشت و 

 تو چند سالته ؟-

 بیست و چهار.-

 زیر لب تکرار کرد:

ناه گم با بیست و چهار... نمی دونم چی بگم! من مثه امیرمحمد نیستم که بخوامراه های عجیب و غریب و توأ-

وری نم.چجکبه دیگران  پیشنهاد بدم و الکی دیگران  رو امیدوارکنم... در عین حال خودم هم نمی تونم کاری 

 ! نه امیرمحمد...نه من...نههیچکس دیگه ای نمی تونه کاری کنه.بگم ؟

 دیگه واقعا بغض کرده بودم.آخه چطور ممکن بود از دست هیچکس کاری برنیاد ؟!

 رن:سو

 ؟ کنی کمک تونی می گفتی که شما–

 :مجید

 اریک من الامث ازدست که گفت بهم ام جن.دونستم نمی رو چیزایی یه گفتم اینو که  زمان  اون ولی آره–

 .برنمیاد

 :سورن

 ینی...ینی اگه بریم پیش یه روحانی هم نمی تونه کمک کنه؟! ؟ چی ینی–
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 :مجید

 .نه... متاسفم-

 :سورن

 ؟ کنیم کار چی باید پس–

 :مجید

 شمارو  اون.هست کهخدا نره  یادتون کنیم  براتون کاری نتونستیم هم من امثال و من اگه.نباشید ناامید فقط–

 .ردهنک فراموش

 با ناراحتی گفتم : 

 الن  باید چی کار کنم ؟-

 این چند روز رو برو خونه ی خودت.به هیچی هم فکر نکن...-

 .خیلیدیگه دلیلی برای موندن  نداشتیم.از خونه ی مجید بیرون  اومدیم.اصل دل و دماغ حرف زدن نداشتم

 ونستمدچیزیفکر نکنم در حالی که می  جلوی خودمو گرفته بودم که گریه نمی کردم.آخه چطور می تونستم به

 کارم تمومه؟! هیچوقت فکر نمی کردم سرنوشتم اینجوریرقم بخوره! هیچوقت توی زندگی م از مرگ نمی

 ن نوعترسیدم اما حال که فهمیدم چیزی بهشنمونده ترس تمام وجودمو گرفته.از این می ترسم که به بدتری

رن  توی ماشین ساکت بودم.سوهای عوضی انتقام بگیرم...کاش. ممکن کشته بشم! کاشمی تونستم از این جن

 د.ده بوهم خیلی بد رانندگی می کرد و همش به راننده های دیگه دریوری می گفت.کنترل اعصابشو از دست دا

 یادته گفتی این جن گیر می تونه کمک کنه...اگه نکرد بزن  زیر گوش من؟!-

 نیست؟ معلوم چیزی که هنوز–

 برنمیاد؟ کاری هیچکس دست از گفت-

 ؟ داره غیب علم مگه اصن! امیرمحمد مثه یکی اونم–
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م ز تموحرف زدن  با سورن  فایده ای نداشت.به خیال خودش می خواست منو امیدوار کنه اما برایمن همه چی

ن  شده بود.دیگه حرفی نزدم.شیشه رو کشیدم پایین سعی کردم به چیزی فکرنکنم تا برسیم خونه که سور

 : میریم خونه ی من.گفت

 نه.-

 .گفتم که همین–

نه ی جالبه که چقد زود حرفای دیشب تو فراموش کردی! بعدم دیگه چه فرقی داره ؟! خونه یمن نشد ، خو-

 تو... 

 !بمیری نمیاد بدت هم زیاد انگار–

 شم. یادهآره ! نمی بینی دارم ذوق مرگ میشم ؟! بی خیال...چرا دارم با تو بحث می کنم؟! بزن  کنارپ-

ونه ی تا خ سورن  توجهی نکرد و به راهش ادامه داد.منم دیگه اصرار نکردم که همونجا پیاده شم.ازخونه ی من

دا صم.به سورن  که راهی نبود.وقتی رسیدیم به خونه ی سورن ، از ماشین پیاده شدم و راهی خونه ی خودم شد

ه ه کوچچه فایده ای داشت ؟!!دوباره برگشتم ب  زدن های سورن  توجهی نمی کردم.دیگه موندن  پیش دیگران

ل ی سوت و کور خودمون .دلگیرتر از همیشه به نظر می رسید،تنهاححسنش این بود که از همسایه ی فضو

لو خبری نیست!برخلف عادت همیشگی م بدون  اینکه لباس هامو عوض کنم، رفتم توی پذیرایی و روی مبلو

رص تا ق ی صعب العلج دارن .تنها چیزی که به ذهنم رسیداین بود که چندشدم.حس آدمایی رو داشتم که بیمار

ناهار بخورم و بخوابم.بی درنگ رفتم سمت آشپزخونه و قرص خوردم وسریع برگشتم به پذیرایی.سر ظهر بود.

 خوردن  برام اهمیتی نداشت و خیلی زود خوابمبرد.

**** 

ا توی اون  مسجدم! مطمئن بودم افرادیکه توی اون  مسجد از اینکه اونجا بودم تعجب می کردم.نمی دونستم چر

حضور دارن  برای مراسم تدفین اومدم.همه لباس مشکی پوشیده بودن  اماچهره ی هیچکدوم برام آشنا 

نبود.چهره ی بعضی هاشون  منو می ترسوند.با اینکه می دونستماون  یه مراسم تدفینه ولی هیچکدوم از اون  
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.انگار اصل براشون  مهمنبود.خیلی ترسیده بودم اما تنها چیزی که بهم دلگرمی می داد  آدما گریه نمی کردن

آوای قرآنی بود که همه یفضای مسجد رو حپر کرده بود.لحظه ای بعد همه از جاشون  بلند شدن .دیگه 

ال خونسردی قبل رونداشتن.یه صدای آشنا به گوش می رسید.با شنیدن  اون  صدا در عین حال که خوشح

شدهبودم، بغض گلومو گرفت.دنبال صدا گشتم تونستم صاحبشو پیدا کنم.مادرم بود که گوشه ایاز مسجد 

نشسته بود و گریه می کرد.یک آن  متوجه شدم روی تخت غسالخونه خوابیدم و آبسردی روم ریخته 

سردیآب رو ، روی تنم  شد...همین لحظه چشمامو باز کردم و از خواب بیدار شدم.طاق باز خوابیده بودم و هنوز

حس می کردم.چند ثانیه طول کشید تا از شوک اون  کابوس بیرون بیام.نفسم به زور بال میومد.سر جام نشستم 

و به خوابی که دیده بودم فکر کردم.ناخودآگاهگریه م گرفت.بعد از چند سال این اولین باری بود که دوست 

شده بود و صدای اذان  به گوش می رسید.بلند شدم و چراغو داشتم پیش پدر و مادرم باشم.دیگه هوا تاریک 

روشنکردم.موبایلمو برداشتم و شماره ی خونه رو گرفتم.چند تا بوق خورد و بلخره یه نفر جوابداد.دلم می 

خواست راجع به اتفاقی که قراره بیفته باهاش حرف بزنم...صدام به زور بالمیومد.خودمم نمی دونستم می خوام 

 .!چی بگم..

 :مامان

 بهرادم. ؟سلم بله-

 و یادم میرفت.صدات بودی،داشت نزده حرف باهامون انقدر.برم قربونت! ؟ بهراد تویی–

نصافی بی ا لحنش پر از نگله بود اما خوشحال بود از اینکه زنگ زده بودم.چطور می تونستم از مرگحرف بزنم؟!

 بود...برای همین چیزی نگفتم.

 خدانکنه، بابا خوبه ؟-

 .میشه تنگ واست دلش خیلی روزا بعضی.خوبه اونم ، رهآ–

 واقعا؟! فک نمی کردم.-

 چرا بهمون  سر نمی زنی؟–
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 .ببخشید یه کاری برام پیش اومده باید قطع کنم.حتما یه روز میام-

 .پسرم،خدافظ باشه-

 خدافظ.-

ای کاش ا حس خوبیداشتم.بیشتر از این نمی تونستم حرف بزنم.با اینکه مکالمه ی کوتاهی داشتیم اما واقع

مام چند دقیقه ای میشد که روی مبل نشسته بودم و فکر می کردم.تتر این کارو کرده بودم...افسوس.زود

هش جهی بزنگ در به صدا در اومد.توی نداشتم.دیگه هیچی مهم نبود. .رویاهام حمرده بودن .انگارهیچ آرزوی

 ت:پشت در بود دوباره زنگ زد و گف نکردم.کسی که

 نبهراد باز ک-

حکم بسته که م .سورن  بود، مثل همیشه.از جام بلند شدم تا برم و درو باز کنم.هنوز به درپذیرایی نرسیده بودم

 رم امابشد.سعی کردم بازش کنم اما قفل شده بود.بی درنگ رفتمتوی هال و می خواستم از در اونجا بیرون  

ه ککشید ننجره هارو شنیدم.نمی دونستم چی کار کنم.طولی اونم بسته شد.بعد صدای بسته شدن  همه یدرها و پ

چی و هی برق قطع شد و با نیرویغیر قابل کنترلی به داخل اتاق خواب کشیده شدم.اتاق تاریک ن  تاریک بود

دای نمی دیدم.فقط به محیط گوش میدادم.از ترس خشکم زدهبود.خودمو به دیوار چسبونده بودم.همچنان  ص

ارج .قلبم تند تند میتپید.صدای باز شدن  در کمد دیواری رو شنیدم.کسی داشت ازش خزنگ درو می شنیدم

حظه ای اشم.لمیشد.ناخودآگاه از جامبلند شدم.تنها کاری که از دستم برمیومد این بود که منتظر اتفاق بعدی ب

نیه ای چند ثابعدضربه ی مهلکی به سمت راست سرم وارد شد.اونقدر محکم بود که فورا نقش زمین شدم وبر

سته نور شدیدی رو می دیدم.به هیچ وجه نمی تونستم حرکت کنم.صدای سورن  ومسعود رو شنیدم.انگار تون

  نشون بودن  وارد خونه بشن.خودشونو به من رسوندن .مدام صدام میزدن  اما نمی تونستم هیچ عکس العملی

 کشید. بدم.سورن  سرمو گذاشته بود روی پاش و ازسرزنش خودش دست نمی

**** 

به مدت چند ثانیه احساس کردم به سمت بال در حرکتم.بعد فهمیدم توی یه جاده ی تاریک وباریک 

هستم.جاده ی ترسناکی بود.هیئت هایی محو دور و برم بودن  که منو می ترسوندن برای همین شروع کردم به 



    

 
 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         246 

 
 

Sober | )رمان هیچکسان)جلد اول 

.در عرض یک ثانیه ،همه جا دویدن .از سرعت خودم مبهوت بودم.جریان  باد رو دور خودمحس می کردم

روشن شد.انگار کسی چراغ ها رو روشن کردو خودم رو در مکانی زیبا دیدم.چیزی شبیه ن  باغ بود.منظره ی 

بی نهایت زیبایی بود.به جزمن،افراد دیگه ای هم اونجا بودن .با دقت به اطراف نگاه کردم.حس کنجکاویم 

بینم.راه افتادم اما برخلف چیزی که فکر می کردم درفاصله ی تحریک شدهبود و دلم می خواست تمام باغ رو ب

نزدیکی از باغ، دره ای بی نهایت ترسناک با زمینی لم یزرع و ناخوشایند بود.بادیدن  دره ترس تمام وجودمو 

گرفت و ناگهان  یه نفر منو عقب کشید.با دیدنش حسابی تعجب کردم.شک نداشتم همون  مردیه که اطراف 

دیدم با اینتفاوت که دیگه می تونستم صورتشو ببینم.عجیب بود که چهره ش شباهت زیادی به خونه م می 

 مسعودداشت.با دیدن  من لبخندی زد و سلم کرد.با سرعت از اون  منطقه دور شدیم و به باغ برگشتیم.

 دوباره دقیق بهش نگاه کردم و گفتم : 

 تو...همونی که...؟-

 گفت :  قبل از اینکه جمله م تموم بشه

 هست. "هاموس"آره،من تمام مدت مواظبت بودم.اسمم -

 عجیبه ! پس چرا الن  کوچیک تر از قبل به نظر می رسی ؟!-

  دیگران رنظ در خودمو میتونیم که داریم قدرتی یه ها جن ما دونی می.بینی می که همینه م واقعی ی اندازه–

 .میاد نظر به اینجوری ولیفقط بدیم،  نشون هستیم که چیزی از تر بزرگ یا تر کوچیک

 میشه بپرسم الن  کجاییم ؟!-

 ها نج از آدما روح آخهسرعت رسیدی زودتر من از تو. معروفه "سوم  آسمون" به ، زمین از بخشی یه روی-

 .نیست تو برای جایمناسبی ، اونجا.برزخی قسمت تو میری داری دیدم البته که بیشتره

 .و من جز کدوم دسته ام؟! حمردن هم عده یه و خوابن عده یه  اینجان که کسایی بین از ، خب-

 من و کسایی دیگه ، برای چی اینجاییم ؟!-
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 لبخندی زد و گفت : 

 در حال حاضر حمردی.-

 با شنیدن  حرفش بغض گلومو گرفت.آرزو می کردم فرصت خدافظی با خانواده م رو داشتماما. ...

 .بکشن رو تو داشتن سعی خیلی ها دییهو.نباش  نگران مونی، نمی اینجا زیاد-

 فکر کنم موفق هم شدن .-

 .نباش مطمئن-

 چرا می خواستن منو بکشن؟-

مدم بدم اما فرصتش پیش نمیومد،حتیتوی بیمارستان  او توضیح برات اینو خواستم می که بود وقت خیلی-

 ،هودی یقت پیش... .جن های پیشت اما نشد... .تو توسط ما ، ینی جن های شیعه انتخاب شدهبودی.از خیلی و

وقع ون  مدزدکی به حرفای ما گوش دادن  و تو روشناختن.اون  زمان  تو هفده سالت بود ولی ما نتونستیم هم

لی نو عمسراغت بیاییم.یهودی ها همقضیه رو فراموش کردن ... .تا چند وقت پیش که تصمیم گرفتن نقشه هاشو

 کنن.

 چرا یهودی ها با شما مخالفن ؟-

 ودشونوخ کل که ها یهودی برسهیه دونن،چه می برتر آدما از خودشونو ها جن از بعضی.قدیمیه موضوع یه ینا-

 جن ها از آدما کمکبگیرن .  ندارن دوست اونا! دونن می برگزیده قوم

 من برای چه کاری انتخاب شده بودم؟-

 مثه.داری رو ش توانایی تو.کمککنی  ندیگرا به که. خودتون و  جنیان دنیای بین باشی ای واسطه اینکه برای–

 .مجید

 جالبه ! آدم از من پاک تر پیدا نکردین ؟-
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 قتی از پدر وهر چند الن  هم زیاد با اون  دوران فاصله ای نداری.و بودی، پاک کردیم انتخاب رو تو که زمانی

 مادرت جدا شدی،برنامه ی ما هم عقب افتاد.

 مجید رو هم شما انتخاب کردید ؟-

 ردهک انتخاب رو ماامیرمحمد.برد بال رو ش معنوی و روحی سطح.کرد انتخاب رو راه این خودش  اون ، نه–

 ر انتظارشه بخوایم کاری کنیم به گروه دیگه ای ملحقشد.فکر نمی کنم سرنوشت خوبی داینک از قبل اما بودیم

 باشه.

 گفتی که مواظب من بودی، پس چرا گذاشتی اونا موفق بشن؟!-

 تنها نکن شفرامو اما.واستبیفته اتفاقی چنین که بوده این قسمتت بگم باید بدم توضیح برات ساده وامبخ اگه-

 ه تو رو بکشه یا زنده نگهت داره ،خداست.تون می که کسی

 ؟مگه نمیگی آدما از جن ها برترن  ؟! پس چرا شما منو انتخاب کردید ؟ چرا به من این حقوندادید-

 برای صرفا یمکن می انتخاب آدمارو از بعضی ما اینکه.بوده خودت با انتخاب همیشه واقع در...خودته با انتخاب–

ن  نن.اگه اوتوانایی هاشون  باخبر نیستن.ما فقطبهشون  پیشنهاد میدیم.می تونن قبول نک از  خودشون که اینه

 جن های یهودی دخالت نمی کردن  ، کار ماهیچوقت به اینجا کشیده نمیشد.

 م جالبه که تو انقدر به مسعود شباهت داری! خیلی برا-

خواب بیدار  مدیگه رو می بینیم امابعد از اینکه ازه اینجا وقتا خیلی.آدماست بین من همزاد مسعود ، درسته–

 میشه همه چیز رو فراموش می کنه.

 ینی منم اگه برگردم همه چیزو یادم میره؟-

 . ...همنداری همزاد حتی. بیشترن وت های توانایی.نیست اینجوری تو مورد در ، نه-

ونا اجلوی  اگه تو مواظب من بودی چرا گذاشتی اونا توی این مدت انقدر به من آسیب بزنن ؟ چرا جنهای شیعه-

 رو نمی گیرن ؟!
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 مجبور ینکها مگر نمیده اجازهرو این  بهمون ما رهبر.بکشم رو اونا و برم فراتر حدی یه از نداشتم اجازه من-

یفتاد یا م برات اتفاقی وقت هر.بودم باهات افتادیمن چاه توی وقتی حتی.نذاشتم تنهات هیچوقت من اام.باشیم

 تسایه خودم دست به کار میشدم و یا روی ذهندیگران  تاثیر میذاشتم تا مواظبت باشن.حتی گاهی اوقات هم

بت وادار کنم که مراق رو مجبور می کردم تویکارت پسپرک بکشه.اما هیچوقت نشد که سورن  و مسعود رو

و رت ما باشن.اوناهمیشه به فکرت بودن .حال هم اگه خیلی از یهودی ها کینه به دل گرفتی، می تونیدرخواس

ما یادت ارن ، قبول کنی و ازشون  انتقام بگیری... .تو می تونی بسوزونی شون  بدون اینکه بتونن بلیی سرت بیا

 باشه این در صورتیه که به ما ملحق شی.

 باشه ! قبول می کنم.البته اگه دیر نشده باشه.-

نباشی ؟قول  ی تمام توانایی ت رو در راه درست استفاده کنیو مثل امیرمحمدمید قول ، بگو بهم فقط.نشده دیر–

 میدم.

 : "بعد از تموم شدن  حرفامون  احساس کردم سرم سنگین شده.حس خوبی نداشتم.هاموس گفت

 نفر آشنا بشی فتن می خوام با یهقبل از ر-

 بعد رفت و کنار یه نفر ایستاد و گفت :  

 از تواناییت استفاده کنی.چهره ش فراموش نکن این کسیهکه بهت میگه چجوری-

 رد.کاون  مرد هیچحرکتی نمی کرد،مثل یه عکس بود.انگار از پشت یه شیشه ی نمه آلود به من نگاه می  

با بدبختی چشمامو باز کردم.توی پایین حرکت می کردم و.  ه سمتیک ثانیه بعد همه جا تاریک شد.داشتم ب

بیمارستان  بودم.شب بود.کسی هم توی اتاق نبود.از اینکهدیگه قضیه رو می دونستم، شدیدا هیجان  زده 

بودم.دوست داشتم برای سورن  و مسعودتعریف کنم اما از شانس من هیچکدوم شون  دم دست نبودن ! اون  

ده بودو با اینکه به سختی می تونستم حرکت کنم ، سعی کردم از جام بلند شم که سرم لحظه سادیسمم گل کر

کشیده شد وسوزنش از دستم بیرون  و اومد و آه از نهادم بلند شد.چند لحظه بعد پرستار رسید و ازش پرسیدم 
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ش مشخص نمی کرد که من همراه دارم یا نه ؟! پرستار بیرون  رفت وچند دقیقه بعد سورن  اومد.دقیقه چهره 

 که عصبانیه یا نگران ! ولی یه چیزی بین این دو حالتبود.اومد کنارم و اولین چیزی که گفت این بود : 

 بهراد ! خیلی بی شعوری.-

 دیگه بهش مهلت حرف زدن  ندادم و همه ی چیزایی که دیده بودم رو تعریف کردم.

 :سورن

 !چی؟ باشه بوده توهم همش اگه–

 ن ! ن  بدیدی ؟! همچین حرفایی نمی تونه ساخته ی تخیلت من باشه که توی خوابخودشونو نشوچرا فاز منفی م-

 .نکنی حساب  روشون زیاد میدم پیشنهاد بهت–

 بی خیال...بعد معلوم میشه.راستی چرا به من گفتی بی شعور ؟!-

 .ودیب حمرده وگرنه ممسعودرسیدی و من اوردی شانس! ت کوفتی ی خونه  اون تو رفتی تنها گاو عین  چون–

 زیاد هم بد نیست.-

 ؟ چی–

 .دیگه مرگ-

 توی کوبیدم می مشت وگرنهبا شکسته سرت اوردی شانس! ؟ مسلکی عارف خیلی بگی خوای می مثل حال–

 . سرت

 مسعود کجاست ؟-

 .شد دعواش بابات با.خونه رفت-

 برای چی؟-
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 کارت گفت می ومسعود من به داشت ستقیمم غیر دکتره که بود جوری.شد بد خیلی حالت اینجا اوردیمت-

 ور همه که بعدم.بودم شده ناامید کامل بودمدیگه افتاده اومد  بیرون کمد تو از که جنه  اون حرف یاد منم.تمومه

 .اینجا  بیان تا کردیم خبر

 میرم بعد همه رو خبر می کردین.زحمت کشیدین! می ذاشتین ب-

 سالن یتو همه. هماومدن مامانت و بابا.اینجا ریختن فامیلت و فک ی همه بعد.بگم شو ادامه بذار شو خفه-

 می و دمسعو از شکایت و گله و  زدن بهحغر کرد شروع بابات یهو که نمیزد حرف هیچکس و بودیم  بیمارستان

ه می کبودم و اینحرفا...خلصه می خواست بندازه گردن  مسعود. مسعود هم  سپرده تو به پسرمو من که گفت

قسمت این  ، یهو جوشمیاره.اونم نامردی نکرد و پرید به بابات.جلوی همه باباتو خیط و خجل کرد.)سورنشناسی

  رو با هیجان  بیشتری تعریف می کرد.( بابات هم قاطی کرد و نزدیک بود دست به یقهبشن که جداشون

 کردیم.نمی دونی چه فیلمی شده بود.اصن یه لحظه تو رو یادمون  رفت.

 .مسعود هم عجب آدمیه ها.بابام که چیزی نگفته. ای بابا..-

 ... .تخسی آدم چه اونم( وخندید.) چلفتی پا و دست گفت مسعود به همه جلوی! کن فرض! چیه؟ نگفت چیزی–

 بابام کل عادتشه.به منم همیشه همینو می گفت.وقتی واسه مسعود تعریف می کردم درکمنمی کرد.-

 .کنه می تدرک کامل دیگه  الن.نباش  نگران–

 چرا از بین اون  فک و فامیلی که گفتی ، همه رفتن و تو موندی فقط ؟!-

 شدم؟ هم بدهکار ؟ چیه-

 همینجوری میگم... منظورم اینه که چرا مامان  و بابام نموندن ؟-

ا گه.اینمامانت که یکسره غش و ضعف می کرد.ترجیح دادیم اینجا نمونه.بابات همفرستادیم مواظبش باشه دی–

 و ولش کن.امشب با صحنه های باحالی مواجه شدم! واقعافامیلی باحالی داری. ...ر

 نخند مسخره ! من داشتم می مردم، تو خوشحالی؟-
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وی اتاق ما .اون  موقع که حالت بد شد،دکترا ریختن تگرفت م خنده مافتاد ها صحنه  اون یاد! نمردی که حال–

 .اون بود.داشت گریه می کرد حسابی عذابوجدان  قلمبه کردهفک کردیم مردی.بعد مسعود خیلی ناراحت بود.

ه من ببرو اونور ، نمی خواد  "دختر عمه ت ، نسترن  رفت و بغلشکرد.بعد مسعود با عصبانیت گفت : یارو

 من به جاینسترن  احساس ضایه گی می کردم. "دلداری بدی! 

 خودت هم گریه کردی؟-

 :سورن

 .ببینی خوابشو مگه.عمرا! ؟ من–

 آره جون  خودت.وقتی مسعود با اون  به قول خودت تخسی ش گریه کرده، تکلیف تو کهدیگه روشنه.-

 ... . خیال بی.دانه پنبه بیند خواب در شتر–

 یادم باشه از مسعود بپرسم تو هم گریه کردی یا نه ؟!-

 کردی؟ فک چی.دلداریمیدادم همه به و بودم وایساده اونجا مرد عین من ؟ ترسونی می بچه!  بپرس–

 .میشه معلوم... باشه -

اون  شب تا صبح با سورن  حرف زدیم و کلی غیبت فامیلی بدبخت منو کرد.ولی خداییخیلی باحال تعریف می 

کرد و منو به خنده می نداخت.چند روز بعد با اون  مردی که هاموس بهم معرفی کرد ملقات کردم.توی شهر 

د.اون  بهم یاد داد چجوری به راحتی با جن ها ارتباطبرقرار کنم.از خودمون زندگی می کرد.اسمش محراب بو

اون  زمان  به بعد خیلی چیزا رو در مورد دنیای جن ها فهمیدم.مجبور شدمخیلی از عادت هام رو کنار بذارم 

، چون  برقراری ارتباط رو مشکل میکرد.خیلی زود تونستم از اون  جن های یهودی انتقام بگیرم و از شهمورش

قاضی جنیان خواستم که مجازاتشون  کنه.اونا هم دست و پاشونو بستن و زندانی شون  کردن .بعد از مدتی که 

مهارت هام بیشتر شدن  تونستم به کسایی که جن زده میشن کمک کنم.ارتباطمبا مجید بیشتر شد و با هم 

نم با هزار بدبختی ، تونستیم با دوستای صمیمی شدیم.بعد از تموم شدن  دانشگاه و گرفتن مدرک لیسانس او

هم با علیرضا ازدواج کرد، که البته هیچ تعجبی  نسترنسورن  یهدفتر وکالت بزنیم و هر دو از آویزونی دربیایم.
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نداره ! مسعود می گفت از لج من اینکارو کرده ولی به نظرم انقدر احمق نبود که به خاطر لج بازی با من خودشو 

م هم نمی گزه چه برسه به اینکه حرص بخورم!اما خودم بر خلف نسترن ... ترجیح بدبخت کنه.درضمن من کک

 ادم تمام عمر تنها زندگی کنم...د

  «پایان  جلد اول»

 98رمان  انجمنمنبع: 

 مرجع تایپ و دانلود رمان 98رمان 

ایپ و ت ،محفلی دوستانه برای ایرانیان است. در صورت تمایل به هر نوع همکاری با مجموعه 98ن رمان انجم

 بر روی لینک زیر کلیک کنید: ،دل نوشته و آثار خود و یا خواندن آثار دیگران ،نشر رمان

 98ضویت در انجمن رمان ع                                     
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