
 ینمونده بشکن یدل

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ینمونده بشکن یدل

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ینمونده بشکن یدل

 
3 

 

 

:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

از  یداده شده است و کپ قرار( www.romankade.com) رمانکده به ادرس تیدر سا یرمان بصورت فروش نیا

و در صورت مشاهده از  باشدیممنوع م یو ... به هر عنوان لیها موبا شنیکانال انتشار در اپلک تیرمان داخل سا نیا

 . باشدیم یریگیقابل پ ییسمت مراجع قضا

 ارائه گزارش  یتلگرامم برا ید یا دیقرار ده انیموارد لطفا مارو در جر نیدوستان در صورت مشاهده ا پس

@roman_admin  قائل هستند . تیهامون اهم سندهیدوستان که حقوق نو ی. با تشکر از همگ باشدیم 

 

 

 

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 ینمونده بشکن یمقدمه دل

 یشدن اما ج زیروح ترسناک و خدف انگ یها با چاشن لمیف نیدرصد ا ۹۰ نیدیترسناک د یها لمیهمه شما ف حتما

 ادم زنده بشه؟ هیموجود ترسناک عاشق  نیروح ا شهیم

 :ینمونده بشکن یدل خالصه

 نجاتش بده اما... کنهیم یو سع شهیم مارشیکه عاشق روح ب یخانم دکتر بداخالق داستان

 و طنز یلیتخ ژانر

 خوش انیپا

 

 یابرها دارم پرواز مرفتم که انگار رو  یراه م یشناختم. جور یسر از پا نم گهیرو که از مشاور امالک گرفتم د دیکل

 .دیخند یمن م یها یبازبچه  نیکنم و ماهان هم به تمام ا

 ؟یخرذوق شد جورنیا یمجرد یکه حاال واسه زندگ یات خسته شداز خانواده  قدرنیا -

که مستقل  یبزرگ شد قدرنیا یحس کن کهنیتون رو دوست دارم اما اکه چقدر همه یدونیلوس نشو ماهان! م -

 .ستگهید زیچ هی یشیم

 اخماش رو تو هم کرد. دوباره

 ییچا م،یصدات کن یو منتظر بود یچادر گلدارت هم سر کرده بود ،یاگه به من بود که االن تو خونه نشسته بود -

 یکیخانم اصرار داره دختر . اما چه کنم که مامانیاگهید لیاص یرونیخواستگارت. مثل هر دختر ا یواسه یبگردون

 دکتر متخصص بشه. شنهدوکی

 . شروع کردم بهارمیاز دلش درب امیبازبا خل شهیکردم مثل هم یو سع دمیمامان گفت. خند یمتخصص رو با ادا دکتر

از دستم نجات  کردیم یو تمام تمرکزش به جلو بود، سع رفتیم سهیکه پشت فرمون ر یقلقلک دادنش. اونم درحال

 کنه. دایپ
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 !مایکنی! تصادف موونهینکن خل د -

 نشستم و خودم رو لوس کردم. صاف

 ! مثال دکتر مملکتما!یخودت وونهیخلِ د -

 یخرک یشوخ یپشت فرمون جا دونهیجامعه داده که نم لیتحو وونهیدکتر خل د هیمنه مامان خانم  ریتقص -

 ست؟ین

کرد از دل خواهر  یسع دیرو که د درهمم یاما به من برخورد و جبهه گرفتم. اخما د،یقاه به حرفش خندقاه خودش

 .ارهیلوسش درب یدونهکی یکی یکوچولو

 .ییایدکتر دن نیترو خوشگل نیاما عوضش بهتر یا وونهیخب حاال، قهر نکن! هرچند خل د -

 گذاشت. امیشگیضعف همدست رو نقطه ست،یپاسخگو ن یخوارپاچه دید یوقت

 ها.بخره لینگیو لینگیاش جخونه یببرمش واسه دمیکنه، قول م یاگه خانم دکتر قول بده باهام آشت -

هام به کرده بود، لب هیتخصص اصفهان قبول شده بودم مامان برام کرا یبرا یکه وقت دمیجد یخونه یادآوری با

 خنده باز شد.

 .اهامیرو یکم داشت تا بشه مثل خونه یناتییتز نگلیو لینگیخوشگل مبله که فقط چند تا ج یخونه هی

 هیمعروف افتادم که دست  یاون جمله ادیخانم دکتر کم داشت تا توش ساکن بشه.  هیکه فقط  ییایرو یخونه هی

من رو  یتر شد و به چشم ماهان اومد و خندهام پهنفکر خنده نیو با ا گشتهیمطب و برم رفتهیخانم دکتر بوده م

 پرچم صلح تصور کرد.

*** 

شام  ی. داخل خونه برگشتم تا براامیمجرد یایکردم باالخره من موندم و دن یآب رو که پشت سر ماهان خال یکاسه

. صداش کردیپخش م منی. داشت آهنگ فریسامیرو روشن کردم و گذاشتم شبکه پ ونیزیشب رو آماده کنم. تلو

ا لب ب ریها شدم و زست گرفتن بادمجونپو غولنشستم و مش زیکردم تا از آشپزخونه هم بشنوم و پشت م ادیرو ز

 .کردمیم یخواننده همخوان
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 هاتیتو رو با خوب هات،یرو با همه بد تو

 دوست داشتمت هاتیتفاوتیبا ب یحت

 یرفت یشد تنهام گذاشت یچ دونمینم

 یبدبخت ایدن هینمونده برام جز  یزیچ

 ....یدوست دار یلیخ

 دیام ی. از جا بلند شدم تا چک کنم که صداگنالیس یدر جستجو یقطع شد. حتما باز رفته رو کیموز یصدا کهوی

 وتو پخش شد.شبکه من یمجر

سوم پانصد  یو پنجاه دالر و ترانه ستیدوم دو یشما صد دالر به همراه خواهد داشت. ترانه یترانه برا نینخست -

 دالر.

که  دمیرو د یکانال ناخواسته رو بدونم که درکمال تعجب مرد رییتغ نیا لیرسوندم تا دل منیخودم رو به نش باعجله

 شده بود. رهیخ ونیزیبه تلو اقیکاناپه لم داده بود و با اشت یپشت به من رو

رو از آب بکشم  ممیبتونم گل دیو خودم با کنمیم یتنها زندگ گهیافتاد من االن د ادمی عیاما سر دمیترس اولش

برداشتم  زیم یرو از رو گرفتمیکه باهاش بادمجون پوست م ییآهسته به آشپزخونه برگشتم و چاقو نی. بنابرارونیب

مسابقه، آهنگ  یکنندهبود و همراه با شرکت ونیزیهنوز پشت به من محو تلو بهیبرگشتم. مرد غر منیو به نش

 .دیبنفش من از جا پر غیکه با ج کردیشده رو زمزمه مپخش

 ؟یکنیم کاریمن چ یشما تو خونه -

 :دیجانب غربهکم به خودش مسلط شد و حقشد، اما کم رهیخ ییرایاول با بهت به من چاقوکش وسط پذ مرد

 ؟یکنیم غیجغیتو سر من ج ،یکنیم کاریمن چ یمن بپرسم تو خونه کهنیا یآخرالزمان شده؟ جا -

 جانب گفتم:بهچشم گرد کردم و حق ییپررو همهنیا یبرا

 پررو نبودن! قدرنی! حداقل امیقد یدزدم دزدها -

 به من کرد و گفت: هیاندر سف نگاه عاقل هی
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فعال که شما و اون  نه؟ینره بب ادتیشعر  یخونه مردم که دزدک رهیم ی! آخه کدوم دزدستایبد ن یکم فکر کن هی -

 خانم! دیخوریبه دزدا م شتریسالح سردتون ب

 ونیزیو کانال عوض کنه و همراه تلو یانقد احمقه که تو بوق و کرنا کنه اومده دزد ید! آخه کدوم دزگفتایم راست

 کنه؟ کاریمن که چ یکنه! اما پس اومده تو خونه یهمخوان

 ؟یدار کاریمن چ یپس تو خونه یستیاگه دزد ن -

 ؟یدار کاریمن چ یسوال منم هست. شما تو خونه قایدق نیا -

 منه! یخونه نجایا -

 منه! ی! خونهرینخ -

 گرفتم. لیرو از بنگاه تحو دشیاش کردم و کلامروزم اجاره نی! مال خودمه. همرینخ -

 ام رو بنگاه نذاشته بودم واسه اجاره.من که خونه یول -

 نامه هم دارم.ش کردم. اجارهمن اجاره ینیبیفعال که م -

 !نمیباسم صاحبخونه و مشاور امالک رو بگو ب ؟یاجاره کرد یاز ک -

قرارداد اومده بود و من  یواسه امضا  شیاما صاحبخونه رو نه. چون مامان هفته پ دونستمیمشاور امالک رو م اسم

 گفتم: نیبودم. بنابرا دهیصاحبخونه رو ند

 ثابت شه بهتون. یتا همه چ ارمینامه رو ب. صبر کن برم اجارهدونمینم-

 هکنیا یادآوری. اما با دمیرو گذاشته بودم، دو فمیکه ک یکرد و منم به سمت ورود دییپوزخند و حرکت سرش تا با

 سمتش تکون دادم. دیتهد یزدم و چاقو رو به نشونه یاچرخ صدوهشتاد درجه اعتماد،رقابلیو غ ستبهیاون غر

 !یبه حالت اگه از جات جم بخور یوا -

و برگشتم. هنوز  دمیکش رونینامه رو بجست زدم. اجاره فمیبه سمت ک عیشد و من سر ترقیلبش عم یرو پوزخند

بود. پاکت مشاور امالک رو باز کردم و نام  ستادهیاش اجانب، با همون پوزخند مسخرهبهو حق نهیسبهجا دستهمون

 صاحبخونه رو بلند خوندم.
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 به شماره شناسنامه... ن،یالدفرزند شهاب د،یمع نیریش -

 وندنم شد.مرد مانع خ یعصب یصدا

 !دمیفهم ،یبخون خوادیبسه! نم -

 و زمزمه کرد: دیدست موهاش رو کش با

ینم گنیراست م شعور؟یب یدختره نیمنو اجاره داده ا یخونه یک ی. با اجازهنیریش ارمیبه روزت ب یچ دونمیم -

 اعتماد کردا! یدوره به کس نیا شه

 :دیو عرض اتاق رو قدم زد و باز به سمت من برگشت و پرس طول

 ن؟یکدوم بنگاه قرارداد بست -

 .یکمال -

 !میبپوش بر -

 حضرت آقا؟ دنیدستور م جورنیقد توپ بسکتبال شد. جان؟ مگه من نوکرشم که ا چشمم

 و گفتم: دمیرو تو هم کش هاماخم

با شما  نمیبینم یلی. دوما، دلمیرو روشن کن فیتکل میبر د،ییاین بلطفاً اگر امکانش هست همراه م نیبگ دیاوال، با -

شما خونه رو اجاره داده، لطفا رفع زحمت  یجونتون جا نیریش نیدی. سوما، حاال که روتون کم شد و فهمامیب ییجا

 !سایپل زنمی. وگرنه زنگ مدیکن

سر به اموات  هیبهم رفت که  یاغرهچشم داشت که چنان داریاخم و تخمم فقط واسه همون داداشام خر ایگو اما

 :دیزدم و برگشتم. سرم داد کش امرزمیخداب

 یبنگاه کوفت نیا میبر ای. لباس بپوش بسمیپا پل هینترسون. من خودم  سیاوال، دوما، برا من نکنا!منم با پل -

 و ما به سالمت! ریپولتو بده، شما به خ ادیب نیریقراردادت رو فسخ کنم، زنگ بزنم ش

 نداره. من با اون خانم قرارداد بستم. با اون.... یبه من ربط خانمنیریشما با ش یشخص یدعواها -
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 حرفم رو خوردم. یهیبق ادشیترس فر از

 به زور ببرمت؟ ای یایم -

 درآوردم. یجرات نه گفتنم داشتم. اما بازم پرروباز مگه

 ازتا! دمیترس یفکر نکن ی. ولشرت کم شه کهنیا یصرفا برا یول امیم -

سمت رختکن و مانتو و شالم رو برداشتم و قبل از خروج زنگ زدم به ماهان و خواهش کردم راه رفته رو برگرده  رفتم

 کنه. مالیبتونه حقم رو پا دادیتنها بمونم و با داد و ب یریزنج یوونهید نیتا مبادا با ا یبنگاه کمال ادیو ب

 همون دم رختکن صداش زدم: از

 م رو قفل کنم.پشت سرتون در خونه خوامی. مدیاریب فیلطفا تشر -

 جانب گفت:بهمطمئن و حق یلیکفشش خ دنیکنارم رد شد و در حال پوش از

 .یرو بهم برگردون دایکل دیآره، قفل کن که تو بنگاه با -

 من گذاشته بود، برداشتم یمامان رو که برا نیماش چییزرشک رو تو دلم گفتم و سو اد،یباز صداش درن کهنیترس ا از

کرد و در کمال  اطیبه ح یاما نگاه سرسر ادیخودش ب نیو پشت سرم در رو سه قفله کردم. انتظار داشتم با ماش

 وقاحت گفت:

 .یمنم برسون دیداده. با هیرو هم کرا نمیماش نیریفکر کنم ش -

به خودش زحمت نداد  یرو باز کنم. آقا حت نگیکردم و با سر اشاره کردم سوار شو و خودم رفتم که در پارک یپوف

 ."از شماست حداقل من به خودم زحمت بدم در رو باز کنم نیماش ،ینه جون شما اگه بزارم باز کن"تعارف بزنه 

بهانه خواسته خونه رو  نیو جدا دزد باشه و به احرفاش دروغ باشه  ینکنه همه کردمیفکر م نیبه ا ریطول مس تمام

االنم  .ومدیاز دستم برنم یبود هم کار طورنیاگر ا یرو بار بزنن. اما حت لیهمدستاش تا در نبود ما وسا یکنه برا یخال

ر . بذابردیهم م نمیو ماش دیبریسرم رو م خیتا ب خیخوندم و ب رودستش  دیفهمیم عیبرگردم سر خواستمیاگه م

 .ارهیسرم ب ییبال تونهیهم هستن، نم گهیجا چهار نفر دحداقل برم بنگاه اون
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پارس پارک کردم. هنوز کامال توقف  هیو  دیپرا هی نیعروسک مامان رو ب اطیدر کمال احت دمیبنگاه امالک که رس به

، زودتر از من "ها مقدمنخانم"تعارف بزنه  هی کهنیو بدون ا نیینکرده بودم که  آقا سرش رو مثل گاو انداخت پا

یوحش یبفرما آقا"در بود. با خودم گفتم  یرو یکمال یآقا هزدوارد مشاور امالک شد. من که وارد شدم نگاه وحشت

 ."بنده خدا هم ترسونده نیا دادشیبا داد و ب ومدهین زادگان

 گرمش خطاب به من گفت: کیعلبه احترامم بلند شد و بعد از سالم دیمن رو که د یکمال

 هست؟ یمشکل د؟ییدر خدمتم خانم دکتر. امر بفرما -

 باال برد: یکمال ینگاه کردم. باز صداش رو برا زدیبود و عربده م ستادهیا یکمال یآقا یمرد که رو به رو به

 ؟یبشنو زیه یخانم بگه تا تو دیمردک؟ من که قبل از خانم امرمون رو فرمودم. حتما با یمگه کر -

 

و  نیتوه همهنیا الیخی. در کمال تعجب بنمیبب نیهمه توه نیالعملش رو در مقابل انگاه کردم تا عکس یکمال به

، توجه نی. منتظر سخنان گوهربار من بود. به افتخار اارهیحسابش ب زادیتا جزو آدم نتشیبیانگار اصال نم داد،یداد ب

 دادم: حیصاف کردم و توض ییگلو

هستن و اقوامشون  شونیا یاصل یصاحبخونه گنیآوردن دم خونه و م فیآقا تشر نیامروز ا یکمال یراستش آقا -

و  هیچ فیتکل نمیبب دمیکنم. خدمت شما رس هیتخل دیمن با گنیمنزلشون رو اجاره دادن. م شونیا یبدون اجازه

 بره؟ شیپ دیماجرا چطور با

 چشماش رو گرد کرد و با تعجب گفت: یکمال

هست فوت شدن و اون خونه  یدو سال یاصل یگرفته خانم؟ من خدمت مادر هم عرض کردم صاحبخونه تونیشوخ -

 .دهیباشن به ارث رس دیبه خواهرش که موکل خانم مع

 گفت: یاکرد و با لحن طلبکارانه یاخم بهیغر مرد

که  کشیدرجه  لیبه تنها فامفوت کرده. اما قانونا بعد از مرگ اون خونه  شیصاحبخونه دوسال پ دونمیخودم م -

 دیکه حضانت خواهرم با منه، صاحبخونه هم منم و خانم مع یی. و از اونجارسهیمن باشه به ارث م کیخواهر کوچ

 خونه رو اجاره بده. هحق ندار ایران یقانون میبدون خبر دادن و اجازه گرفتن از ق
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قصد داشت  یکمال یمرد، آقا یهانیخاطر توهبه ایونگاه کردم و منتظر شدم جواب مرد رو بده. گ یکمال یآقا به

دو تا مرد  نیا نیکردم خودم مشکل ب یبود، من سع یکی. از اونجا که مشکل من و اون مرد با هم رهیبگ اشدهیناد

 تکرار کردم. یکمال یآقا یواسطه باشم. پس حرف اون آقا رو برا نشونیگنده رو حل کنم و ب

 خانم که حضانتش رو دارن خونه رو اجاره دادن. ایران یقانون میق یبدون اجازه دیخانم مع ایگو -

 بده، گفت:  حیبخواد توض یابچه مدرسه هی یزد و انگار برا یلبخند چندش یکمال

م خان ایبوده خبر نداشته حضانت ران یبهتون داده، اما هر ک یرو ک مهیاطالعات نصفه ن نیا دونمیخانم دکتر، من نم -

 یهم االن چند روز گهید یکیتحت مراقبته و  خونهوونهید یست و توقاتل صاحبخونه شونیکیا برادراش بوده که ب

 .مارستانیمثل جنازه افتاده رو تخت ب شهیم

 گوشم پاره شد. یپرده دیکش یکه مرد سر کمال یاعربده از

 !یفوت بند هیکه جفت پاهات لب گوره و به  یحرف دهنت رو بفهمم! جنازه خودت که،یمرت یهو -

برخورد کرد که انگار از اون عربده کنار گوشش کر نشده.  یطور یگرفت. حت دهیبزرگوارانه نشن یکمال یهم آقا باز

مرم بار در ع نیاول یبشه که برا قهیدست به  یکمال یانگاشته شدن کالفه شد و خواست با آقا دهیهمه ناد نیمرد از ا

 که از ترس تا مرز سکته رفتم؛ دمیرو د یاصحنه

 .کردیم یگرمنشده چانه یزیانگار چ ال،یخیهمچنان ب یکمال یرد شد. آقا یکمال یمرد از تن آقا دست

اجازه نداده  دیخانم مع حالنیست. با ا. با دستگاه زندهستیبهش ن یدیام گفتیم دیکه خانم مع جورنیا -

هم که شما  یرو بده. پول مارستانیخرج ب اشهیتا با کرا دهیخود بنده خدا رو اجاره م یها رو جدا کنن. خونهدستگاه

 .شهیم زیوار مارستانیبه حساب ب میمستق دیکنیپرداخت م هیکرا یبرا

. دادیگوش م یکمال یآقا یهابه حرف جیهم مستاصل و گ بهیبودم و مرد غر دهیچسب امیمن از ترس به صندل حاال

  رهیخ یصورتش گرفت و کم یصورتش دستاش رو جلو کیمیواضح از م یجیکه ساکت شد با همون گ یکمال یآقا

ترسناک  یصحنه نیبار شاهد ا نیدوم یبرارو لمس کنه. و من  یکمال یکرد صورت آقا ینگاه کرد و بعد دوباره سع

 عبور کرد. یهاش از بدن کمالبودم که باز هم دست

 از حال رفتم. نه،یبینم یکه کمال نمیبیرو م یشدن حدسم که من روح یصحنه و قطع نیا دنید با
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*** 

سرم بود. پس حتما اون من رو از بنگاه تا خونه  یخودم بودم. ماهان هم باال یااجاره یهوش که اومدم تو خونه به

 ...طیشرا نیبهش زنگ بزنم، وگرنه تو ا دیآورده. خداروشکر که عقلم رس

 .ختیموهام رو بهم ر یزد و به عادت بچگ یهام رو باز کردم، لبخندچشم دید یوقت

 داداش؟ یکوشولوموش یخوب -

من برگشته  یبازم به خونه یآره تکون دادم و کل اتاق رو از نظر گذروندم تا مبادا اون روح عصب یرو به نشونه سرم

 :دیپرس نمیبش کردیکه کمک م یداد و در حال رو به دستم ریش وانیازش نبود. ماهان ل یباشه. خوشبختانه خبر

 ؟یاز هوش رفت هویشد  یچ -

 .دمی! روح دایم نکنمسخره -

 ماهان کل خونه رو برداشت. یخنده یصدا

 یبه روحا کنه؟یم کاریچ یملک یآقا یروح تو مغازه ،یست! آخه موشاما هنوزم بچه رهیگیداره تخصص م ا،یخدا -

 مثال؟ فروشهیخونه متروکه م گهید

 خودم بود! ینبود که، تو خونه یملک یآقا یتو مغازه -

 تو هم کرد. یتصنع یلیرو خ اخمش

. شهی. تو قرآنم اومده روح هر انسان پس از مرگش ضبط مرهیم ایدن نی! روح بعد از مردن از اخانمنیبزرگ شو سل -

 جن داشته باشه، روح نداره! دیشا ایدن نیا

 داشت. ینبات یطمئنم روح بود. هنوزم نمرده بود. زندگنه. جن نبود. م -

 ماهان خونه رو لرزوند. یقهقه دوباره

 ن؟ینخورد ییبا هم چا انایتو کما رفتنش واست گفته. اح یالبد خودشم نشسته و درد دل کرده و از نحوه -
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بهش  یکمال یآقا ی. وقتکردینره نگاه م ادتیروحه. نشسته بود شعر  دونستی. خودش که اصال نمریمسخره، نخ -

 .دیگفت جنازه تازه فهم

 .دیو به حرفم خند کنمیم یفکر کرد شوخ بازم

 .کردینره نگاه م ادتی. شعر یباحال یلیخدا! به خدا خ یوا -

 رفتن شروع به غرغر کرد. رونیرو از دستم گرفت. در حال ب ریش یخال وانیجاش بلند شد و ل از

نره  ادتیها شعر روح گهیشده. به من م ی. بفرما! توهمبیدختر تنها بره شهر غر دیتم نذارمامان گف نیصدبار به ا -

 .ننیبیم

 

توهم  ییکه از ترس تنها دمیرسیباور م نیکم داشتم به اماهان فکر کردم. کم یرو بالشت گذاشتم و به حرفها سرم

 :دیمستصل پرس دهیشد و هنوز از راه نرس دایاش پزدم که باز سروکله

 ؟ینیبیمگه نه؟ تو منو م ،ینیبیتو منو م -

 یبود روحه سع نیا بیزدن. و عج غیشروع کردم به ج نمیبیفقط منم که روح م نکهیو باور ا دنشیترس دوباره د از

 آرومم کنه. کردیم

 ! تو رو خدا آروم.سیییییندارم که. ه تینزن. کار غیساکت. ج -

ترس و  شافهیماهان خودش رو بهم رسوند. از ق دهینرس هی. به صدم ثانزدمیم غیج کیستریمن همچنان ه اما

خودم رو بهش  دهیترس یهاسرم اومد و من رو در آغوشش گرفت. منم مثل بچه گربه یباال عی. سرختیریم ینگران

 .کردرو نوازش  آروم کردنم موهام یو ماهان برا دمیترسیفشار دادم. م

 .یدی. نترس. خواب دنجاستیا ی. داداشزمیعز ستین یزی. چسیه -

. متاسفانه دمیهام کاواز آغوشش جدا شدم و اتاق رو به دنبال روح با چشم یکابوس کم نیا دنیاز د نانیاطم یبرا

 شدم. میو خواب نبوده. دوباره با ترس تو آغوش ماهان قا ستادهیکابوسم کنار پنجره ا دمید

 .ستادهی. اوناهاش. کنار پنجره ادمینه داداش. خواب ند -
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 که گفت: دیند یزیبه پنجره نگاه کرد اما انگار چ ماهان

 عروسک، نترس. یکرد الی. خنمیبینم یزیکو؟ کجا؟ من که چ -

 حرف ماهان روح هم به حرف اومد: نیا با

 از تو. پس تو رو خدا کمکم کن. ریغ کسچی. هنهیبیمنو نم کسچی. هنهیبیکه منو نم ینیبیم -

 :دمیبه ماهان فشردم و نال شتریرو ب خودم

 .زنهیداره باهام حرف م نیماهان. گوش کن! بب ستین الیبه خدا خ -

 بود که به سمت پنجره نگاه نکنم. نیمن بر ا یشد. تمام سع رهیمن رو از آغوشش جدا کرد و بادقت بهم خ ماهان

 .ستیاتاق ن نیتو ا کسچیدو تا ه بجز ما ن؟یسل یشد وونهید -

 به پنجره نگاه کردم و با ناله گفتم: دوباره

 به خدا هست ماهان. به خدا هست. -

 گفت: یجد یلیخ ماهان

 وونهید ییاز ترس تنها شمیمطمئن م نکهیا ای ،یکنیتموم م اتویبازوونهید نیاالن ا نیهم ای ن،یگوش کن سل -

و دوباره دو سال  یدرس خوندن رو بزن دیق دیبرت گردونم خونه. اون موقع با شمیو زده به سرت و مجبور م یشد

 !یدی. فهمیشهر خودمون قبول ش دیبا بارنی. ایامتحان بد گهید

ماه التماس  هینکرده بودم،  یروادهیماه رو مخ مامان پ هی. من دمیکه اومد واقعا ترس لیزدن ادامه تحص دیق اسم

ینم یکوتاست و حت ایکه دستش از دن یروح عصب هیکه حاال  ام،یشهر ب نیکه اجازه بدن به اداداشام رو نکرده بودم 

و . پس خودم رنمیتخصص رو بزنم و دوسال تو خونه بش دیقدست بزنه بترسم و  یمثل کمال یآدم هیبه بدن  تونه

 بود. شتریاز ترس از روحم ب م،یفعل تیوجور کردم. ترس از دست دادن موقعجمع

 

*** 
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نرفت. از بس اون روح سمج پشت  نییلقمه هم از گلوم پا هی یصرف شام به آشپزخونه رفتم اما حت یماهان برا همراه

و صداش  نمشیبیکه م ارمیماهان ن یخودم که نه، به رو یو به رو رمشیبگ دهیکردم ناد یسر هم حرف زد و من سع

که  یکه کنار ماهان بودم ادامه داشت. به محض یفقط تا وقت هادنیو مثال نترس هایتوجهیب نی. تمام اشنومیرو م

 دادیم حیکمکش کنم و توض کردیو با اون روح کنه که تمام مدت صرف شام التماس م میخواب از هم جدا شد یبرا

 نیو با روش تلق شنومیکه صداش رو م ارمیخودم ن یکردم به رو یتنها شدم، باز سع نمشیبیکه فقط من م

 شم، به داریو صبح که ب نمیبی. روح وجود نداره. حتما توهم زدم. حتما دارم خواب مهیرم. اصال روح چیبگ شدهیند

که روح پتو رو با شدت از  دهینکش هی. به ثاندمیپتو رو تا مغز سرم باال کش الیخ نی. با اخندمیخواب ترسناک م نیا

 حال رفتم. ازو  مدیکش یغیانداخت و من از ترس ج یاو به گوشه دیروم کش

 

 هام رو باز کردم.نگران ماهان چشم یباصدا

 . منو نترسون.نمیشو بب داریب هو؟ی. چت شد یپاشو موش -

 .دیکش یقینفس عم د،یبازم رو که د یهاچشم

 .یخداروشکر که به هوش اومد -

 د،یاومد. ترس کل وجودم رو گرفت. پتو رو که کش ادمی زیبپرسم اصال چرا از هوش رفتم خودم همه چ نکهیاز ا قبل

 !یهوشینه فقط ب رفتمیم دیبکُشم تا مرز سکته با ایکنه  تمیاذ نکهیاز ترس ا

ن نشسته بود و به م نیزم یکردم. از شانس بد، کنار کمد رو یاز روح نباشه به اتاق نگاه یاثر نکهیا دیترس به ام با

 کردم. شتریرو ب شیهان انداختم و شک و نگرانآغوش ما ی. خودم رو توکردینگاه م

 ؟ینیبینکنه بازم روح م نمیبب -

 انکار کردم. عیسر نیهم یاالن برگردونم خونه. برا نیو هم رهیبگم آره و اون دستم رو بگ دمیترس

 .هوینه بابا. روح کجا بود؟ دلم برات تنگ شد  -

 .رمیبگ دهیکه از سمت کمد اومد رو نشن یپوزخند یکردم صدا یسع

 ست؟ین کنهینره نگاه م ادتیکه شعر  یدلت تنگ شد و از ترس روح یمطمئن -
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 :دمیپرس یشک و دودل با

 مثال؟ شهیم یحاال اگه مطمئن نباشم چ -

خونه. شمام  میگردیبرم ییو دوتا یدیانصراف م یری. شما ممیکنیست. تا صبح صبر مساده یلی. خزمیعز یچیه -

 .یشیواسه کنکور سال بعد آماده م

بدون هدف  یروح رو به زندگ هیکنار  یبا غرغر انکار کردم. به هرحال زندگ نیماهان مرد عمله. واسه هم دونستمیم

 .دادمیم حیو تحت سلطه سه تا داداش زورگو ترج زهیو انگ

 نجایا گهیحاال که قبول شدم تا دو سال محرومم از کنکور. من تا دو سال د یدونیعِه ماهان، لوس نشو. خودتم م -

 میتا خونه رو عوض کن یبمون یبرگرد خونه؟ فقط اگه وقت داشت یگیآخراشم. بعد تو م گهیتخصصم رو گرفتم و د

 .شدیخوب م یلیخ

 ادیتا ب ستین رانیاونم که فعال ا خانمه ونامه به اسم مامان. اجارهمیخونه رو عوض کن شهینم یدونیخودتم م -

 چیماکان نباشه ه یمن کنار امضا ی. تا امضامیقرارداد امضا کن هی دیکنسلش کنه. تازه منم وقت ندارم. فردا با

 نداره. یتیسند

 :دمیترس پرس با

 ؟یبر دیفردا با یعنی -

 ؟یترسیم -

. عمرا اگه وا بدم دونستمیرو م نیبود و من ا دهیخواب "خونه میانصراف بده بر" هی یسوال با لحن جد نیا پشت

 گفتم: ییوجور کردم و با پرروخودم رو جمع نیهم یاومدنم بود بذاره بمونم. برا نجایکه مخالف سرسخت ا یماهان

 بترسم؟ دیبا ینه. از چ -

 شد. یروح قاط یخنده یماهان با صدا یصدا

 .کنهینره نگاه م ادتیکه شعر  یمثال از روح -
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*** 

 دنیگرد کردم تا به خونه برگردم. با دکردم، عقب یآب رو پشت سر ماهان خال یبار دوم کاسه یبرا نکهیاز ا بعد

ها، ترسناک لمیف یو مثل همه دمیکش غیسنگکوب کردم. ج بودستادهیا یچند سانت یکه پشت سرم به فاصله یکس

 رد شه. واریپشت در بمونه و نتونه از در و د قرارهفرار کردم به خونه و در رو هم پشت سرم بستم. انگار مثال 

دادن، خودم رو جا  لیبا هم تشک کیغار کوچ هینفره که انگار دو تا مبل تک یدسته یخال یفضا نیسالن، ب یگوشه

 نیافتادم و مدام هم ب هیزانوم گذاشتم. از ترس به گر یو سرم رو رودادم تا پنهان بشم. زانوهام رو بغل کردم 

 .نمیبینم یروح چیمن ه دم،یند یکه من روح کردمیم نیهقم به خودم تلقهق

 .دمیشن کینزد ییناراحتش رو از جا یصدا

 بترسونمت. خوامیمن نم -

 خودم جمع شدم و زار زدم: یتو شتریشد و ب شتریصداش ترسم ب دنیشن با

از ترس. تو رو خدا برو. فقط برو.  کنمیدست از سرم بردار! دارم سکته م یدوست دار یتو رو خدا، تو رو جون هرک -

 برو. برو.

 .یکمکم کن خوامیکنم. فقط م تتیاذ خوامیمن نم نیبب -

یکه م ییهر برو نیصداش رو نشنوم. اما بازم ب گهید یجورنیا خواستمیم دیزدم. شا ادیبلندتر بروهام رو فر بارنیا

 .دمیشنیملتمسش رو م یصدا گفتم

اصال فک کن من کاسپرم. کاسپرم روح  ن،یکنم. بب فی. بذار برات تعرریآروم بگ قهید هیتو رو جون همون داداشت  -

 دارم. ازیکمکت ن. فقط به کنمینم تتیبود. منم مهربونم. بخدا اذ یداشتنمهربون و دوست یلیبود اما خ

 یاون موقع تو عالم بچگ ا،ی. خدادمیترسیاز کاسپرم م یحرفش حت نیم بود اما حاال با اکارتون مورد عالقه کاسپر

 کمکم کن! ایآرزو رو ندارم. خدا نیکاسپر داشتم. اما حاال ا هیآرزو داشتم منم 

خدا آرزوم رو برآورده کرده و شر اون روح از سرم کم شده،  کهنی. با تصور اومدین ییگذشت و صدا یالحظه چند

 یمن شده بود. وقت یرهیخ نیغمگ یها نشسته بود و با نگاهدرز مبل نیروم ب یجلو قایچشمام رو باز کردم. اما دق

 بکشم و از حال برم. غیدوباره از ترس ج تاحرکتش باعث شد  نیچشم باز کردم به سمتم خم شد. هم دید
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هم جهنم باشه وحشت زده  نجایمبادا مرده باشم و ا کهنیدور و برم رو گرفته بود. از ترس ا یاهیباز کردم س که چشم

 بمینص یزیچ یاهیو س یکی. جز تارنمیبب یشتریکردم بادقت ب یحد ممکن گشاد کردم و سع نیچشمم رو تا آخر

مبل رو حس کرد. خب، پس نمردم. فقط  یپارچه اطرافم رو حس کنم. دستم طیکورمال محکردم کورمال ینشد. سع

 .کهیچقدر گذشته، فقط شب شده و دورم تار دونمیکه از هوش رفتم بهوش اومدم.نم ییهمونجا

ت رو کنه حال یآب دستت بده، سع وانیل هیحالت بد شد  ای یاز هوش رفت یوقت ستین یکی یبده؛ حت ییتنها نِیهم

 بودم.  یراض بردنمیکشون هم تا تخت مکشون ،یچیتخت. حاال بغل ه یبغلت کنه ببره بذارت رو ایخوب کنه 

که سرم رو بلند کردم با برق دو تا چشم روبرو شدم که به من  نی. همامیب رونیشدم تا از کنج مبل ب وپاچهاردست

 شنیب یزدن و حت غیروع کردم جش کیهستر یلیشده بودم. غش نکردم. به جاش خ دهیآبد گهیشده بودن. د رهیخ

 .رمینفس بگ کردمیمکث نم

روح رو از  یو صدا زدمیم غیهام گذاشتم. جچشم یکه نشسته بودم تو خودم جمع شدم و دستم رو رو ییجاهمون

 .دمیشنیم هامغیج نیب

 کر شدم! نمیبب ریآروم بگ قهید هی ؟یزنیم غیندارم. چرا ج تیبابا من که کار -

بلندتر از  یغیقصد خفه کردن و کشتنم رو داره ج کهنیا الیدهنم حس کردم. به خ یبعد دستش رو رو هیثان چند

ازش رد نشد و  یکمال یمن برعکس بدن آقا یبود پا نجایهلش دادم. جالب ا یپا به سمت یو با ضربه دمیکش هایقبل

 افتاد. گهیسمت د هب نیهم یشده بود برا ادینشست. از ترس زورم ز اشنهیس یرو

 ؟یریگیچرا آروم نم ؟یچته تو وحش -

 یهامنحوس فرار کنم با دست یکه خواستم بلند شم و از اون خونه نی. همامیب رونیها بمبل نیکردم از ب فرصت

 افتادم و به سمتش سر خوردم. نیزم یزدم و رو یغی. جدیپام رو گرفت و به سمت خودش کش اشزدهخی

 زیم یهیکنم. دستم به پا داینجات پ یبرا یزیتا بلکه چ دمیکشیم ییرایکف پذ یهاکیسرام یرو دانهیرو ناام دستم

 شد. دهیهمراه من کش نیهم یوصل نبود و برا ییبه جا زیشدم اما م زونیخورد. ازش آو یعسل

. باالخره دستش بهم خواستمیو کمک م زدمیمامانم رو صدا م هامهیگر نیب دنیموقع ترس یاگهیهر آدم د مثل

 هاش نگاه کنم.کنه تو چشم یکرد کار یهاش قفل کرد و سعهام رو تو دست. دستدیرس

 !یام کردخسته ؟یریگیچته تو؟ چرا آروم نم -
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 نداشت. به التماس افتادم: دهیزدن فا غیج گهید

 ندارم. ولم کن تورو خدا. تینکن. من که کار تمیتو رو خدا ولم کن. اذ -

رو  بترسم. تموم قدرتم شتریاومد و باعث شد ب ثیبه نظرم خب یکیاون تار یکه اون لحظه و تو یزد؛ لبخند یلبخند

 که دستام رو ول کرد و سرش رو گرفت. یجمع کردم و با سر به سرش ضربه زدم. جور

 ! برعکسه!یاز تو بترسم وحش دیمن با ؟یچته رم کرد -

 لمیبار م هی کهنیکجاست و از ا چمییفکر کردم سو نیاز جا بلند شدم. همزمان به ا عیفرصت استفاده کردم و سر از

و  رو برداشتم چییحرکت سو هیدر بذارم خوشحال شدم. با  یجلو یدیجاکل یرو رو چییبود منظم باشم و سو دهیکش

رو باز کردم.  اطیدر ح نیماش یتو موتیو با ر مرو روشن کرد نیسوار شدم و ماش عی. سردمیدو نیبه سمت ماش

ساختمون به  یدر ورود کیروح از نزد یبودم و وقت نکرده بودم قفلش کنم. صدا هوشیش بخداروشکر که همه

 :زدیم ادیکه فر دیگوشم رس

 !یبر دی! نبایبر ذارمینم ؟یریصبر کن، کجا م -

 از جا کنده شد. نیگاز فشار دادم و ماش یبهم برسه استارت زدم و پام رو رو کهنیاز ا قبل

 

 

*** 

بود که برگردم خونه  نیقصدم ا رونیجا که زدم ب. از اونزدمیچرخ م ابونیتو خ جهتیو ب مقصدیبود که ب هاساعت

یم شتریب نهیسنگ نیشب پر از ماش یکه تو یشهررونیب یاز جاده دمیپشت سرم رو هم نگاه نکنم. اما د گهیو د

خونه و  برگشتن به یگرفتم به جا میکوتاهه. بعدشم که کال نظرم برگشت و تصم ایروح که دستش از دن هیتا  ترسم

 روح نکبت خالص شم. نیام باشم تا از دست اشدن، دنبال عوض کردن خونه میتسل

پارک کردم.  یاکردم و گوشه ینگاه افتاد،یکارش از چشمک گذشته بود و داشت به پام م گهیکه د نمیچراغ بنز به

 نالیدورتر ترم یشهر اومده بودم. اما کم نیهفته نشده بود به ا هی. هنوز شناختمیهم م دیو نشناختم. نبادور و برم ر
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من  یرو برا نیو مامان ماش میقبل که با مامان اومد یداشتم. سر ادیجا رو خوب به دادم. اون صیصفه رو تشخ

 .میبا اتوبوس برگرد میگذاشت، مجبور شد

شده بودم و سرگردون  یبه پنج ساعت بود که از خونه فرار کینگاه کردم. سه صبح بود. نزد نیساعت ماش به

رو پارک کردم و خودم به سمت  نیشدم و ماش یخصوص نگی. به ناچار وارد پارکومدیهم خوابم م ی. حسابهاابونیخ

 ساختمون رفتم.

و  یخوب تو اون همه شلوغ یجا هیکردن  دایپ سخت نبود. اما ادیراهنما ز یکردن نمازخونه به کمک تابلوها دایپ

ب خو یجا یاگوشه هیبود  یسخت بود. به هر زحمت یهم باشه کم هیبق یبودن تا جا برا دهیکه فشرده خواب ییهازن

همراهم نداشتم که به  یفی. کدمیو همون جا دراز کش دمکر دایپ یزن چادر هیزن چاق و  هی نیمتر، ب هیمتر در  هی

ماهان  یبود که صبح موقع بدرقه نیقدر هم که مانتو شلوار تنم بود به لطف ا نیسرم بذارم. هم ریعنوان بالشت ز

ش در حالت غش و ضعف بودم و وقت لباس عوض کردن نداشتم. وگرنه حتما با لباس بودم. بعدشم که همه دهیپوش

سرم کردم و به علت کمبود جا،  گاههیدستم رو تک نیهم ی. براشدمیده مپناهن هاابونیدست روح به خ از یخونگ

 قدر خسته بودم که همون موقع خوابم برد.پاهام رو تو شکمم جمع کردم و اون

 

*** 

بودم و مات و جا سر جام نشستههمون قهیشدم. پنج دق دارینمازخونه ب یمتصد یهانماز، نماز گفتن یبا صدا صبح

خونه رفتم. . به سمت وضوکنمیجا چکار مکه اون ارمیب ادیو به  ادیباال ب ندوزمیتا و کردمیو برم نگاه ممبهوت به دور 

 دو رکعت یبه جا ت،یموقع ن بارنیشم. حداقل ا دارینماز ب یبرا وقتبارم قسمت نشده بود صبح اول  هیتا حاال که 

 .دمیبار هم که شده به موقع سر قرارمون رس هی ایخدا گمیو م رمیگینماز صبح قضا با افتخار سرم رو باال م

 روندم. یکمال یدرآوردم و به سمت معامالت ملک نگیرو از پارک نیزدم. ماش رونیآهن باز طلوع آفتاب از راه بعد

و پنج، شش سالمه. همسن و  ستیسرم ب ریخ تونم؟یام رو عوض کنه، خودم هم نمخونه شهینم یکه ماهان راض حاال

 ام؟یخونه عوض کردن ساده نتونم برب هیمدرسه، بعد من از پس  فرستنیهاشون رو ممن االن دارن بچه یهاسال

بود که همزمان با خود  نیا کیتراف یتا به مقصدم برسم. خوب دیطول کش یساعت کیاول صبح  کیخاطر تراف به

 .دمیرس یکمال
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 . جلو رفتم و سالم کردم.کردیشده بود و قفل کرکره رو باز م خم

 .ری. صبح بخیکمال یسالم آقا -

 جوابم رو داد: دادیکه کرکره رو باال م یو به من نگاه کرد و در حال برگشت

 .ریسالم دخترم. صبح شما هم بخ -

 رو باز کرد و به من تعارف زد. در

 . در خدمتم.دییبفرما -

قدر هول داشتم که نشست. اون زشین هم بعد از من داخل شد. چراغ رو روشن کرد و پشت مشدم و او وارد

 رفتم سر اصل مطلب. کراستی

 .دیکن دایبرام پ گهید یخونه هیخونه رو پس بدم و  نیاگه امکان داره ا خواستمیم کهنیغرض از مزاحمت ا -

 خوشت اومده بود که! یلی! خهیخوب یچرا دخترم؟ خونه -

 گفتم: نیهم ی. براخوامشیارواحه نم یبگم چون خونه رمردیکه به پ شدیمن

 .شمیم تیمقدار اذ هیبزرگه.  یلیراستش خ -

 .شهیم کیدرشون رو ببند. خود به خود خونه کوچ ،یکه الزم ندار ییهاراه داره! اتاق نمیخب ا -

 بهتر باشه. رمیبگ گهید یخونه هینه. به نظرم  -

هستن عمرا  ونیدانشجوها دنبال خونه و پانس یموقع سال که همه نی. اوال که استیاصال به نفعت ن یجورنیآخه ا -

 هیو  یخونه بد نیفسخ ا یبرا یمبلغ هی دیبا یدونیاومد، م رتی. بر فرض هم که گادیب رتیگ یخوب نیخونه به ا

لهیوس یپول هم بد یکل دی. تازه بامونهیرو دستت م مه یکشاسباب ینهی. هزدیجد یخونه یبرا ونیسیکم یمبلغ

 دخترم. یشیم تیاذ یلی. خیخونه بخر ی

 ام رو عوض کنم.خونه خوامیمن م حالنیبا ا یول -
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. کردمی. کم کم داشتم شک مارهیعوض نکردن خونه ب یبرا لیدل کیشروع کرد با زبون چرب و نرمش هزار و  دوباره

 ارواحه! یکه به من اجاره داده خونه یاخونه دونهیم یکمال یعنی. شهیخونه پس داده م نیابار چندمه که  نینکنه ا

 رو بگم. قتیقدر گفت که آخر سر مجبور شدم حقاون خالصه

گفت و دور خودش فوت کرد. شانس آوردم که به روح  یاللهدهانش باز موند. به خودش که اومد بسم دیشن یوقت

 :دی. در عوض پرسرممکنهینگفت غ گهید یهایلیاعتقاد داشت و مثل خ

 چطور ممکنه؟ -

 هاابونی. تمام شب رو از ترس تو خکشتیمطمئنا منو م زدمینم رونیاگر از خونه ب شبید دونمیم ی. ولدونمینم -

یممن تا چند شب  ،یکمال یآقا دی. انصافا، خودتون بگدمیتو نمازخونه خواب ی. آخر شب هم از خستگزدمیدور م

 تو نمازخونه بخوابم؟ تونم

بخوابم.  ابونیتو خ دیمن واقعا چند شب با کنهیداره فکر م نیاالن ا یعنیلحظه هنگ کردم.  هیفکر فرو رفت.  به

 زود قضاوت کردم. دمیحرف زد فهم یوقت

 کوتاه. ایحرفات درست دخترم. اما فرض که روح داره خونه. اون روحه و دستش از دن -

 هم نبود. ایبود که دستش چندان کوتاه از دن دهیمن رو سفت چسب یخودم گفتم اون موقع که مچ پا با

خودت از  کهنیا یجا ؟یرو از دست بد یخوب نیو خونه به ا یراه کنخودت رو زابه گهیموجود د هی یبرا یچرا بخوا -

 کن. رونیاون روح رو از خونه ب رون،یب یایخونه ب

. اونم که عاشق رونیمن ببر ب یرو از خونه فتیروح، تشر یبود برم به روحه بگم تو رو خدا آقامونده  نمیهم یعنی

 .کنهیمنت قبول م دهیزدنم هم که هست، به د تاریگ یمن، از طرفدارها یمشک یچشم و ابرو

 .کنهی. اونم حتما قبول مرونیمن برم تو اون خونه، به روحه بگم برو ب یعنی! یکمال یآقا دایزنیحرفا م -

 و گفت: دیحرفم خند از

 بود. یزیچ ،یسیدعانو ،یریگ. منظورم جنیکن رونشیب ینبود که شما بر نینه. منظورم ا -

 حرفا اعتقاد ندارم. نیو رمال و ا سیمن به دعانو -
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جداست. اصال تو قرآن هم از جن اسم برده  اشهیقض ریگاعتقاد ندارم. اما جن سیحق با شماست. منم به دعانو -

 شده.

 ریگکه جن ستیکه روحه. جن ن نیباشه. ا قتیحق میکنینبرده شده، فرض م یاسم ریگهرچند که تو قرآن از جن -

 بخواد.

 .هیکینداره که دخترم. کارشون  یفرق -

 نداشت. یبود و امتحانش ضرر یراه نمیهر حال ا فکر کردم. به یکم

 .شناسمیشهر نم نیرو تو ا یاما من کس -

 زد و گفت: یلبخند

حرفا اعتقاد داره. از هر کدومشون  نیو ا ریگو جن سیو دعانو ریحاج خانم ما کامال به رمال و فالگ نیبرعکس شما ا -

یو مخوب ر ریگجن هی یبهشون، شماره زنمیمن زنگ م یدونه خوبشون رو داره. حاال اگر بخوا هی یهم شماره

 .رمیگ

 سر تکون دادم. هدفیو ب سردرگم

 . امتحانش که ضرر نداره.دیشما بگ یباشه. هر چ -

 تلفن رو برداشت. یزد و گوش یلبخند

 

 

*** 

منتظر تعارف من باشه جلوتر از من وارد شد. از همون بدو  کهنیبدون ا ریگانداختم و در رو باز کردم. مرد جن دیکل

شدم و با خودم اعتراف کردم که  رهیو باغ. در رو بستم و از پشت سر بهش خ اطیز کردن حورود شروع کرد به براندا

 نی. اپهیام خوشگل و خوشت. آخه حداقل روح خونهامخونهتا از روح سرگردان  ترسمیم شتریب ریگجن نیاز ا
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که دمشون رو  ترسنیم اشافهیها هم از قداره که فکر کنم جن یو خوفناک بیو غر بیعج یافهیچنان ق رهیگجن

 .رنیرو کولشون و م ذارنیم

فر و بلندش رو  یهم روش. موها غیقرمز ج یقهیجل هیگلدار.  یشمی رهنیپ هیبود و  دهیپوش یشلوار نارنج هی

ز دونه هم ا هیرد کرد بود و  نشییرو از لب پا یاگلگوش استوانه هیسمت راست سرش با کش بسته بود و  یاسبدم

 درآورده. نییدهانش کرده تو و از پا یالرو از با لهیم هی کردیفکر م دیدیبار اول م یباالش. هرکلب 

 یدستش پر از انگشتر بود و تو یهامضحک بود. انگشت یلیرد کرده بود که خ زیحلقه ر هیچپش هم  یابرو نیب

 کارش بود. لهیوس نایگردنش پر از گردنبند دعا. فکر کنم ا

 :دیسمتم برگشت و با نگاه ترسناکش پرس به

 ؟یدیرو د یکه گفت یهم روح اطیح یتو -

من به سمت ساختمون رفت و در رو باز  یصبح پاسخ مثبت دادم. بدون اجازه روزید یادآوریفکر کردم و با  یکم

 :دیدر بدون قفل باز شده برگشت سمتم و پرس دید یکرد. وقت

 ؟یذاریباز م یکنقفل  کهنیبدون ا شهیدر رو هم -

 خوانی. آخرش مکنهیها فرق نمبه موضوع داشت. آخه در باز و بسته که به حال روح یسوالش چه ربط دونمینم

 حال جوابش رو دادم: نیازش رد شن. با ا

 فرصت نشد قفلش کنم. گهیموقع فرار از دست روحه د شبینه. د -

 باز باشه؟ شهیورود به خونه هست که هم یبرا یاگهیراه د -

داشته باشن.  یپاشون تا دسترس رینردبون بذارن ز هی دی. اونم باشهیهاست که قفل نماز اتاق یکیپنجره تو  هی -

 کنن؟ی. مکننیاونور نم نوریها که نردبون دنبال خودشون اروح

 گفتم: عیسر یلیکرد و بدون جواب و با کفش وارد خونه شد. خ یاخم

 .خونمیخونه نماز م نی. من تو ادیاریلطفا کفشاتون رو در ب -
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 ستادهیجا که ابه خودش زحمت برگشتن تا دم در رو بده، همون کهنیزد و بدون ا یرو باال انداخت و پوزخند ابروش

 :دیهاش رو درآورد و خونه رو از نظر گذروند و همزمان پرسبود کفش

 بهت گفته؟ ایجنه چ نیا یگفت -

 که تو کماست. یاآدم زنده هیروح  گفتیم یکمال یهم که آقا ینجوریروحه. ا ست،یجن ن -

 تکون داد و گفت: یدیقیرو تو هوا با ب دستش

 .یحاال هر چ -

 هاش نبودم اصال.بودم که متوجه حرف دهی. انقد ترسگفتیدر مورد کمک کردن بهش م یزیچ هی. دونمینم -

 سمتم و سر تا پام رو نگاه کرد و گفت: برگشت

 خودشه نگفت؟ یاونجا خونه کهنیدر مورد ا یزیچ -

کاربلده! با ذوق از  دمی! شاگوئهبینکنه غ ده؟یمرد صحبت نکرده بودم. از کجا فهم نیمورد با ا نیبودم در ا مطمئن

 گفتم: یبارش هست فور ییزایچ هی کهنیا

 گفت. نمیچرا، چرا، ا -

بود رفت و در حال برانداز کردن  نهیشوم یکه رو یایزیبرگشت و کل خونه رو نگاه کرد. سراغ ساعت روم دوباره

 :دیساعت، دوباره پرس

 کامال مشخصه! -

 .دیهاش رو به هم کوبزد و در آخر دست دیدور کامل خونه رو د هیرو سر جاش گذاشت و  ساعت

 سر کارمون. می. برهیخب، عال یلیخ -

 سالن رفت و روش نشست. یبزرگ گوشه ینهارخور زیسمت م به

 .نیکنار من بش ایب -

 :دمیتعجب پرس با
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 نم؟یبش زیرو م امیب یعنی -

 گفت: کنهیم یو معمول جیکار را هیکه انگار داره  ینشست و برگشت به سمتم. جور چهارزانو

 داره؟ یآره. اشکال -

غذا  زیم نیرو ا گهیباشه د ادمی. اشکال که نداره اما دلم جوابش رو دادم ینکردم جوابش رو بدم. در عوض تو جرات

 .دمیخرینو به جاش م هیو  نداختمیرو دور م زیم دیوگرنه با ارهینخورم. باز خوبه بهش گفتم کفشش رو درب

وش وجق رعجق یهاشکل یکل ریگکه با غلط بشیو غر بیعج یپشتکوله یکنارش نشستم. از تو ز،یم یو رو رفتم

گذاشت. به جعبه نگاه کردم. روش پر از حروف الفبا و  زیدرآورد و وسط م یچوب یجعبه هیکرده بود،  ینقاش

بود.  هالمیف یصفحات احضار روح تو نیا ثلنه هم وسط نوشته شده بود. م ایبله و  هیبود و  یتک رقم یهاشماره

 :دمیمردد پرس

 ن؟یروح احضار کن نیخوایم -

 جواب مثبت تا مرز سکته رفتم. نیو بدون ترس جواب مثبت داد. منم با هم یعاد یلیخ

 الزمه؟ یعنی -

 !میکن رونشیب میو بتون میتا باهاش حرف بزن ادیب میبگ دی! باالخره باکنمیم نکارویالبد الزمه که ا -

 من نباشم؟ شهیم -

 گفت: الیخی. بافتمیبراش مهم نبود که من دارم پس م اصال

 حتما! یباش دیبا -

 صفحه گذاشت و گفت: ینسبتا بزرگ برداشت و رو قیسنگ عق هی

 .ارمیالزمو بدست ب یاحضار روح تمرکز کنم و انرژ یبرا خوامیچند لحظه ساکت شو م -

کال  زدیو به من لبخند م اومدیم نییها پاام که داشت از پلهروح خونه دنیبه گفتن اون نبود، چون با د یازین اصال

 منحوس. یخونه نیبگم چرا برگشتم تو ا راهیرفت تو دلم به خودم بد و ب ادمی یخون گرفتم. حتخفه
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 هنوز ساکت بود که جناب روح به حرف اومد: ریگجن مرد

 .یگردیبرنم گهیسالم. فکر کردم د -

 شد و گفت: ترقیعم لبخندش

 ؟یبا خودت آورد هیک نیمگه؟ ا هیبازیباالبلند ز؟یرو م دیحاال چرا رفت -

 زد: ادیفر یخوفناک یبا صدا ریگبدم، جن یبخوام جواب کهنیاز ا قبل

 نجاست؟یا یکس ایآ -

 که دوباره گفت: میکه چشماش رو بسته بود و تو خلسه رفته بود نگاه کرد ریگبا تعجب به جن جفتمون

 خودت رو به ما نشون بده! یینجایاگر ا -

 من نشست و به صفحه احضار روح نگاه کرد. یروروبه یصندل یرو

 منو احضار کنه! یخب، پس آدم آورد -

 ترسوندم. شتریب ریگو ترسناک جن ییهوی یکه صدا رهینکنه بخواد ازم انتقام بگ دمیترس

 بروز بده! یعالمت یاگر هست نجاست؟یا یکس ایآ -

وقت . اوندیدیرو نم یگندگ نیروح به ا شدینش مبود ومیمد یهمه ادعا نیا یعنینگاه کردم.  رهیگتعجب به جن با

 نه،یبب دیبا خودم گفتم خب معلومه که نبا نیهم یبدم برا ی. خواستم خودم رو دلداردمیدیبودم م یمن که عاد

 روح توجهم رو جلب کرد. یست. صداهاش بستهچشم

 !دمیعالمتم بروز م هیچشم. الساعه!  -

 دهیچسب زیم ی. از ترس به لبهمیتکون خورد زیم یما رو یکه هر دو یرو گرفت و محکم تکون داد، جور زیم یلبه

 رو باز کرد و گفت: با خنده چشمهاش رهیگاما جن دمیلرزیبودم و م

 سنگ. یرو دی. لطفا انگشتتون رو بذارمیسواال رو شروع کن میتونیخب، اومد. حاال م -

 سنگ گذاشت و دوباره صداش رو وحشتناک کرد. یادم. خودش هم انگشتش رو روکه گفت رو انجام د یکار
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 نام خود را به ما بگو! -

  یاگهید یبه اون باشه به نقطه نکهیا یکه چشمش به جا یریگهم و با لبخند به جن یپاهاش رو انداخت رو روح

 مونده بود، نگاه کرد و گفت: رهیخ

 .دینو -

ز ا ییروین هیدستم حرکت کرد.  ریهم داره. ناگهان سنگ ز یکی. چه اسم شیوح با کالسبه. چه ردلم گفتم به تو

نشست بعد  "ن"حرف  ی. سنگ روکنهیارتباط برقرار م طیکه با مح شهیحس کردم. پس انرژ ریگجانب انگشت جن

. انگار براش جالب کردیبه صفحه نگاه م قت، باز مکث کرد. خود روحه هم با د"ق" یمکث حرکت کرد و رو یاز کم

 حرکت نکرد. گهیمتوقف موند و د "ی"حرف  ی. سنگ روکنهیبود بدونه چطور کار م

 خنده. ریزد ز یروح پق هوی

 باشه! یدک و پز اسمم نق نی! فکر کن، من با اینق -

 سمت من و با خنده گفت: برگشت

 .کنمیدارم حال م اشقهیبا سل ی. کلهیباحال یبچه یلیخ ؟یکرد دایدلقک رو از کجا پ نیا ییخدا -

 خوفناک شد. ریگجن یصدا دوباره

 ؟یرفت ایکه از دن یبه ما بگو چند سال داشت -

 سرش رو خاروند و جواب داد: روح

و هفت سالمه. چطور؟ دختر دم بخت تو  ستینرفتم. در حال حاضر ب ایهنوز از دن ایگو دمیکه فهم نجوریواال ا - 

 د؟یخونه دار

 هویهم بانمک بود.  یلی. برعکس، خدیرسیام گرفت. نه بابا! انقدرا هم ترسناک نبود که به نظر مجواب روحه خنده از

 روح با نمک که وجود نداره. وونهیترس به دلم هجوم آورد. د

نشست و بعد از  "صفر"عدد  یمکث کرد، بعد رو "کی"عدد  یدستم به حرکت دراومد و اول رو ریباز ز سنگ

 .ستادیا "نه"رو عدد  یمکث
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 نگاه کرد و گفت: ریگبا تعجب به جن روحه

 مرده! ی! صد و نه سالگینق نیبوده ا یجوناوه! چه سگ -

 :دیکه دوباره پرس دیشنیروح رو نم یانگار اصال صدا ریگخنده. جن ریزد ز یپق خودش

 ؟یستیزیخانه م نیقبل از مرگ، در ا ایآ -

. کال از خوندمیم یمیش یبشم مهندس امرزیخداب نکهیاواخر هم قبل از ا نیبود. ا یاضیام رکه نه، من رشته ستیز -

 نداشتم. یاونهیم ستیاول با ز

. نجایمردک احمق برگشتم ا نیا ینبود. من رو باش به پشتوانه الشیخ نیرو به سخره گرفته بود و ع رهیگجن عمال

 نیبعد ا خنده،یو م کنهیم یروحه نشسته و داره باهاش شوخوقت . اونترسنیروحا ازش م ره،یگگفتم البد جن

 .ستین الشمیخ نیع

 رهیگجن نیکه ا دمیرس جهینت نینشست. کال به ا "بله" یانگشتم سُر خورد و به حرکت افتاد و رو ریباز ز سنگ

 روحه هم دراومد: یکنه. صدا امسهیو فقط من رو سر کار گذاشته تا سر ک ستیبارش ن یچیه

 ؟یآورد ریرو گ قهیعت نی! از کجا استیاسمال هم ن ،یچیکه ه ومیمد نیبابا ا -

یسر تر ازتا به من نخوره. دستش رو بلند کرد و ترسناک دمی. خودم رو کنار کشستادیا زیم یبلند شد و رو رهیگجن

 قبل داد زد: یها

 خودت برگرد! یای! برو! به دنیخونه بر نیاز ا دیاما تو با -

یو محکم تکون م گرفتیرو م زیم یهم لبه ی. هر از چند گاهدنیچرخ زیو شروع کرد دور م دیپر نییپا زیم یرو از

نشسته بود و به  یصندل یراحت رو الیبودم. روحه هم با خ دهیچسب زیکه من از ترس افتادن سفت به م ی. جورداد

 .دیخندیمن م شیر

 .ادی! تازه داره ازش خوشم مولی! اولیا -

 .کردیم گیم گیم هی شدی. هربار هم که ازش رد مدنیدو ریگبلند شد و شروع کرد دنبال جن یصندل یرو از

 !یریمنو بگ یاگه تونست -
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بکنم. با ترس برگشتم  یغلط هیحداقل خودم  ومد،یبرن یبازجز مسخره یبود. از دست اون که کار یمردک روان رینخ

 بهش نگاه کردم. میبار مستق نیاول یو برا

 برو. نجایتو رو خدا از ا -

 تر از من نشست. اون طرف یباال اومد و کم زیم یبرداشت و از لبه دنیشد و دست از دو یهم مثل من جد اون

 کنم. تتیاذ خوامیمن نم یول -

 زدیم ادیو فر دیدویم زیو دور م دادیبه کار خودش ادامه م زنمیحرف م یبپرسه با ک یحت کهنیبدون ا رهیگجن

 ."برو"

 . ترسمیمن ازت م یول -

 گفت: آورد،یاطرافش زبون درم یخال یفضا یو برا دیدویکه م ریگزد و با اشاره به جن یمحو لبخند

 !یترس ینم یکه دنبال خودت راه انداخت یروان نیوقت از ااون ،یترسیم آزاریاز من ب -

 .دیاز دهانم پر یحرف نیچرا چن دونمینم

 ست.حداقل اون زنده یول ترسمیاز تو م شتریخب راستش، از اون ب -

 لحن ممکن بگه. نیترکرد با مهربون یو سع دیخند

 ن،یبب ؟یترسیداره م یکه توهم فانتز یروان نیاز ا شتریکنم ب تتیاذ تونمیکوتاهه و نم ایکه دستم از دن یاز من -

 .نی. همیکمکم کن خوامیبه کارت ندارم. فقط م یدرم قسم اصال کارنکنم. به خاک پدر و ما تتیاذ دمیمن قول م

 ؟یریکمکت کنم بعدش م -

 .رمیآره. م -

 خب. چکار کنم؟ یلیخ -

. رمیبم خوامیاگر روح به کالبدش برگرده ممکنه دوباره زنده بشه. من نم دمیکن. آخه من شن دایبگرد جسمم رو پ -

 .ترسمیمن از مردن م
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و  دیچرخیم زیکه دور م یموجود نی. به فکر رفتم. به نظرم حق با اون بود. ادمیترسی. منم از مردن مگفتیم راست

بود که مقابلم نشسته بود. اگه روح  یتر از اون آدمترسناک یلیخ دادیرو تکون م زیم هاوونهیمثل د یهر از چند گاه

 .گرهیهم ج یلی. خچیه ست،یه نترسناک ک قاگفت که اتفا شدیم گرفتم،یبودنش رو فاکتور م

 !یکه بهم آزار نرسون یقسم خورد -

 گفت: عیکرد و سر ذوق

 نداشته باشم. فقط کمکم کن. تیکار دمیباشه. قول م -

قرارداد رو فسخ  شدی. تا برگشت مامان هم نماومدیعرضه برنم یب ریگجن نیکه از ا یبودم کمکش کنم. کار ناچار

 .کردمیم یکار هیخودم  دینداشتم. پس با گهید یجا یاجاره یهم که برا یکرد. پول

 باشه. -

 زیم یقشنگش لذت ببرم که باز اون روان یهاکردم بدون توجه به روح بودنش، از خنده ی. سعدیتمام وجودش خند با

 زد. دنیحال دودر  ریگبه باسن جن یو لگد دیپر نییپا زیاز م یرو از جا پروند. عصب دیرو با شدت تکون داد و نو

 .رسمیدارم با خانم به توافق م ینیبی! نمریآروم بگ قهید هی ،یروان یهو -

لگد به اون  هی تونستمیکنه. کاش من هم م یرد شد اما حداقل تونست حرصش رو خال ریگپاهاش از بدن جن هرچند

 که دنبال خودم راه انداخته بودم بزنم. مصرفیخنگ ب

 

 

*** 

 کهنیمتقلب دادم زورم گرفت. از ترس ا یبه اون مردک دروغگو جهتیو ب خودیکه ب یخاطر پنجاه هزار تومن به

کنم. به هر حال اونم زحمت  مشیتقد یکنه، مجبور شدم پنجاه تومن رو دودست یزیسروصدا راه بندازه و آبرور

بود. از رفتنش که مطمئن شدم برگشتم تا به خونه  دهیدو زیدور م یالیاومده بود و دنبال روح خ نجایبود تا ا دهیکش

قلبم گذاشتم و نفس  یدستم رو رو دینو یافهیق صیپشت سرم تا مرز سکته رفتم. با تشخ یشخص دنیبرم که با د

 .ادیتا حالم جا ب دمیکش یقیعم
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 بود سکته کنم. کینزد ؟یستادیخدا، چرا پشت سر من ا یوا -

 .ستمیبرات ترسناک ن گهید میدی. آخه فکر کردم حاال که به تفاهم رسیبترس کردمی. فکر نمدیببخش -

 رو انکار کردم. ترسم

 جا خوردم. یظاهر شد ییهوی. فقط دمینه. من نترس -

 هم کردم. یبایمنم پشت سرتون اومدم. تازه براش با یکردیدوستمون رو بدرقه م ی. داشتومدمین ییهویمن که  -

 گرفت. با خنده گفتم: امخنده

  ؟یکرد یبایکه باهاش با دیدیآخه پسر خوب، مگه اون تو رو م -

 حال گفت:سمت خونه راه افتادم. پشت سرم حرکت کرد و همراهم اومد و در همون به

آدم مودب و  هیکه من مثل  شهینم لیدل ننیبیمن رو نم هیام سر رفته بود. حاال چون بقواال! حوصله دونمیچه م -

 متشخص رفتار نکنم.

 رو پشت سرش بستم و گفتم: در

 .یمن رو تا مرز سکته برد شبیآقا! د ترسونهیخانم محترم رو نم هیآدم مودب و متشخص  -

 باال انداخت و جلوتر از من وارد ساختمون شد و گفت: شونه

 .یریگی. چقدر سخت مدیمن که گفتم ببخش -

 :دمینده. در ساختمون رو هم پشت سرش بستم و پرسعادت نداشت در رو بب انگار

 کنم! دایمن قراره چطور جسمت رو پ یخب، نگفت -

 .یبپرس نیریکه از ش نهیا رسهیکه به ذهنم م یزی. تنها چدونمیخودمم نم -

 ات رو به من اجاره داده؟که خونه یلیهمون وک -
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. ادیبرنم یشش، هفت ساله که کار یبچه هیهستن. مسلما از  ایکه دارم اونه و ران ییاوهوم. در حال حاضر تنها کسا -

 من کجام. دونهیم نیریاما ش

 نپرسم. یزیچ نیریاز ش یاصفهان رو بگردم ول یهامارستانیتک بتک دمیم حیترج -

 چرا؟ -

 شناسم؟یتو رو از کجا م پرسهیبه من بگه به تو چه؟ اصال ازم نم ادیآخه نم -

 .هی. دختر خوب و مهربونستین یآدم نجوریا نیرینه بابا. ش -

 .میبکن گهیفکر د هی دیبپرسم. با یزیچ نیریتابلوئه که من برم از ش یلیحال خ هر به -

 ؟یاصفهان رو بگرد یهامارستانیکل ب یحوصله دار یجدیحاال جد -

 ام گرفت.خنده اشیهمه سادگ نیا از

به نام کدوم  نمیام رو بدم بببرم بانک و شماره حساب پرداخت اجاره هی. فقط کافستیکار ن نیبه ا یازیاصال ن -

 ثبت شده. مارستانیب

 تعجب بهم نگاه کرد. شونه باال انداختم و گفتم: با

 .کنمیم زیپول وار یهست یکه توش بستر یمارستانیبه حساب ب میگفت من مستق یخب، خود کمال -

 و گفت: دیبرق زد و با شوق از جا جه چشماش

 ؟یریفردا م یعنیآره. اصال بهش فکر نکرده بودم. پس  یوا -

 ام گرفت.همه ذوق و شوقش خنده نیا از

برم  دیحتما برم سر کالس. پس فردا هم که جمعه است. از شنبه هم که با دیفردا صبح کالس معارفه دارم. با -

 ه؟بانک. خوب رمیکه تموم شد، م فتمیصبحم. ش فتی. تا سه روز شمارستانیب

 مبل پرت کرد. یذوق کور شد و دوباره خودش رو رو همهاون

 !گهید یبر یخوایمرتبه بگو نم هیخب،  -
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 بودم گفتم: رهیکه بهش خ ینشستم و در حال شیمبل کنار یتوجه به حرفش رو یب

 .ایستیقدرا هم ترسناک نجدا تو اون -

. حاال انگار یزدیم غیها جترسناک لمیتو ف یخارج یدختر لوسا نیش مثل او همه یکردیمن که گفتم. تو باور نم -

 ترس داره؟ یخوشگل نیپسر به ا ،یی. آخه نه، خداامیمن زامب

 کردم با لحن خودش بگم. یسع

یم ییباهاش چا ینشستیم رتتیبگ کردیم یروح تو اتاقت بود که مدام سع هیپسر خوشگل، شما اگه  یآقا -

 ؟یخورد

 .خورنینم ییها اصال چا. دوما روحیکردیخودت بود مثل آدم به حرفم گوش نم ریاوال تقص -

 روح جلوم نشسته. با تعجب گفتم: هیرو فراموش کردم و انگار نه انگار جدا  هامترس

 واقعا؟ -

 خنده. ریزد ز هویشد و بعد  رهیبه تعجبم خ هیثان چند

. نه به االن که یگردیبرنم گهیکه گفتم د نیاز خونه؛ همچ تیکه کرَم کرد و فرار نصفه شب هاتغینه به اون ج -

 .یاریدرب یزبونم اطالعات روح ریاز ز ینشست

 که خودش به صورت خودکار جواب سوالم رو داد. دمیبه حرفش خند منم

االن هر من که تا  یول دونماینم یعنی. خوابنیم ینه حت نوشن،یم یزینه چ خورن،یم یزیها نه چآره واقعا. روح -

 تونستم لب به آب بزنم. یخوردم، نه حت یزیهم رفته، نه چ یلحظه پلکم رو هیکردم نه  یکار

 رو متفکر تکون دادم و گفتم: سرم

 روح کتابه. یغذا گنیراست م یعنیپس  -

 هاش حرفم رو ادامه دادم:به خنده توجهیبخند. ب یخنده. حاال نخند و ک ریزد ز یحرفم پق با

 .یمنو بخور یخوایم کردمیمنو بگو فکر م -
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روح خوشگل و  نیروح صد و نه ساله همچ هی یبه جا نکهینگاه کردم و از ا دنشیشد. به خند شتریاش بخنده شدت

یروح م نیاز ا یمثل چ شبی! تا دنمیلحظه صبر کن بب هیام دارم خدا رو شکر کردم. خونه یتو یاخندهخوش

 .کردمیاشتنش خدا رو شکر مد یحاال برا دم،یترس

 نشست. نتیکاب یحرکت بلند شد و رو هیکرد و با  یپر از بادمجون نگاه تابهیماه به

 نه؟ ؟یخوریبادمجون م یلیتو خ -

 داد: حی! خودش توضدهیبادمجون خوردن من رو د یک نینگاهش کردم. ا زیآماستفهام

 .یگرفتیبادمجون پوست م یداشت دمتیام دکه تو خونه یروز اول -

 .خورمیبادمجون نم ادیبخورم که! نه. ز ینذاشت -

 ها گفتم:مکث کردم و بعد از پشت و رو کردن بادمجون یکم

 شن؟یروح ماز ترس قبض ادی. پس چرا آدما تا اسم روح مستنیها اونقدرا هم ترسناک نروح گما،یم -

ها ها و مردهزنده یایکه دن ییجاو از اون ترسنیازشون ندارن م یعکه اطال ییزایچون آدما از چ دی. شادونمینم -

 .ترسنیست براشون، از روح مجداست و تجربه نشده

 .یاما تو که نمرد -

پس چرا جز تو  ستمیهام. اگه نمردم و روح نزنده نیو ب ایدن نیکه نمردم هنوز تو ا نیهم یبرا دی. شادونمینم -

 نه؟یمن رو بب تونهینم یکس

 گفتم: دم،یچیبشقاب م یها رو توکه بادمجون یگاز رو خاموش کردم و در حال ریز

و  کشهیم ادیو داد و فر یکارو کارشون به کتک شهیشب مامان و بابام با هم بحثشون م هیچهار سالم بود  یوقت -

دست داده. اون شب من موندم  یقلب یبفهمه بازم به بابام حمله کهنی. بدون ارونیب زنهیمامانم هم به قهر از خونه م

احتماله، اما  هیفقط  نیبابام سه روز تو خونه تنها بمونم. البته ا یزهو بابام. از همون شب بود که مجبور شدم با جنا

 ها ارتباط برقرار کنم.با مرده تونمیم دمینفر رو د هیمردن  کهنیبه خاطر ا دیشا
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فکر کردم چرا مثل دفعه قبل نگفت من که نمردم. سر بلند کردم و بهش نگاه کردم. از  نینشستم و به ا یصندل یرو

وحشتناکم  یمن و کودک یسوخته، اون هم دلش برا تشیاون و وضع یهاش خوندم که همونطور که من دلم براچشم

 گفت: ینشست و به قصد دلدار ییروروبه یصندل یسوخته. اومد جلو و رو

 مطمئنم که روح پدرت تو بهشته. -

 .ستینه. ن-

 ام رو قورت دادم و گفتم:تعجب برگشت و به من نگاه کرد. لقمه با

حروم شده. که مجبور شده با  شیافتاد جوون ادشی یخوشگذرون بود که تازه سر شصت سالگ رمردیپ هیبابام  -

 ادشیکنه. بعد شصت سال تازه  یو خرم زندگ پولدارش ازدواج کنه و به اجبار چهل سال کنارش خوش یدخترعمو

 نیوبرق خونه و پول و ماشرو به ضرب زرق نو مامان م دارهیساله برش م ستیدختر ب ارینکرده و و یجوون افتهیم

تو  یو هوسباز تیمسئولیآدم ب نی. حاال به نظرت روح همچیلعنت یایدن نیبه ا ارهیو بعد هم من رو م کنهیعقد م

 بهشته؟

 باشه! یبهشت دیبوده، شا یتو پدر خوب یگه براا -

 یتابوت و فکر کن یزنگوله پا یبشنو تیچهار سالت باشه و از عمه و عمو و برادر و خواهر ناتن یچ یعنی یدونیم -

 یحرف ننتیبیم یخاندان ازت متنفر باشن و وقت هیاومدنت  ایفقط به جرم به دن یچ یعنی یدونیم نه؟یاسم دومت ا

 کرده؟ یپدر نآدم واسه م نینمونه بهت نزنن؟ حاال به نظرت بازم ا

 گفت: یدلدار یهام گذاشت و برادست یسردش رو رو یهادست

خدا از سر  کهنیا یبرا نیخودش گذاشته. هم یمثل تو برا یالصالحاتیهم باشه باق ایآدم دن نیاگر بدتر یحت -

 .هیبگذره کاف راتشیتقص

یکه م یلحن نیترزد و با مهربون یهام اومد. متقابال لبخنداز من بود تا پدرم خنده به لب فیعرت شتریحرفش که ب از

 گفت: دیروح شن هیاز  شد

 یما انقدر برا یزدیلبخند م هیکن خرابخونه یهاغیاون ج یخب از اول به جا ،یخندیتو که انقدر قشنگ م -

 خانم دکتر! میفتیکردنت به زحمت ن یراض
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 به غبغب انداختم و گفتم: یخوشم اومد و باد هاشفیتعر از

 به هر حال هر که را طاووس خواهد جور هندوستان کشد! -

 .دمیدستم رس یتو ینداد. نگاهش کردم و رد نگاهش رو گرفتم که به لقمه یجواب

 ؟یخوریم -

 بخورم! تونمیگفتم که نم -

 ؟یامتحان کرد -

 گفت. یتکون داد و هوم یجواب، سر یجا به

 ؟یروز افتاد نیشد که به ا یچ ادینم ادتیواقعا  یعنی -

 هیرو به دستش تک شیشونیپ کردیفکر م یشدم. وقت رهیلقمه منتظر جواب بهش خ دنیفکر رفت. در حال جو یتو

 . از ژست فکر کردنش خوشم اومد.دیکشیم قیو نفس عم دادیم

 دنبال بهزاد رفتم. یبرادرم تا دوب یاز همکارا یکیکه با  نهیا ادیم ادمیکه  یزیچ نیآخر -

به ذهنم خطور کرد. همشون رو ناخواسته به  یشتریب یهاشدم و سوال جیگ رمیجواب سوالم رو بگ کهنیا یجا به

 .گهید نهیآدم فضول هم یهازبونم آوردم. چکار کنم از خصلت

االن هنوزم جسمت  یعنی کنه؟یچکار م رانیپس االن روحت تو ا یبود یست؟ اگه دوببرادرت چکاره ه؟یبهزاد ک -

 مونده؟ یتو دوب

 .دیکش ینگاهم کرد و پوف هیثان چند

 از اولش برات بگم؟ یحوصله دار -

 شام. یرو بذارم برا اشهیبودم که بق ریقدر سنگاه کردم. مسلما اون امخوردهمیظرف ن به

 .یکن فیرو جمع کنم. بعد در خدمتم تا برام تعر زیبده م کیآنتراکت کوچ هی -
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*** 

و  دیشک یقیرو خاموش کردم و منتظر موندم تا شروع کنه. نفس عم ونیزیمبل مقابلش نشستم و با کنترل تلو یرو

 گفت:

از بابا  یرقرایاومدم اون تازه پدر و مادرش رو از دست داده بود. مامان با ب ایمن به دن یبود. وقت امییبهزاد پسردا -

بود. از من و  ی. بهزاد پسر خوبکردیکار رو نم نیا وقتچیه کاشیخودشون. ا شیپ ارهیاش رو بخواست که برادرزاده

تر بود اما بازم خودش رو تا بزرگ یاز ما چند سال نکهی. با اکردیم راقبتهاش ممثل چشم میبچه بود یلیبرادرم که خ

که بهزاد دانشگاه قبول  یخوب بود تا وقت زیتا ما رو سرگرم کنه. همه چ شدیما م یو همباز آوردیم نییسن ما پا

 نیبه ا یبهزاد راض که ادمهیقدر  نینداشتم اما هم یازدواجش رو سر داد. من که اون موقع سن یشد و بابا زمزمه

تموم شده و بهزاد رفته سر  زیچ همه کردیکه بابا فکر م یموضوع اصرار داشت و درست وقت نیازدواج نبود و بابا به ا

 شروع شد. زیتازه همه چ ش،یخونه زندگ

 به موهاش زد و ادامه داد: یچنگ

 نی. هنوز که هنوزه، به اارمیب ادیبابا رو به  یادهایو فر مامان و داد یهایزار هیجنگ و دعوا و گر یروزا خوامینم -

 کردیبه مامان و بابا التماس م یو بانوخانم، زن بهزاد سر چ کردیم دیبابا رو تهد یبهزاد سر چ دمینفهم دمیسن رس

هاش اش دق کرد و مُرد و بابا از ترس جون بچهاز دست تک برادرزاده امانکه م دمیفهم قدرنینجاتش بدن. فقط هم

ل دراومدن و و از آب و گ دنیهاش به ثمر رسبچه دیفهم یو بابا وقت میاز اون خونه فرار کرد. گذشت و ما بزرگ شد

 یالعاده بود و از هر مادرازدواج کرد. آمنه جون فوق ایزن دن نیتررفت دنبال دلش و با ماه کننیدرک م

بکشه.  دکیخودش  یرو رو یزن اسم نامادر نیا دادیاحتمال نم یحت بهیغر هی. انقدر که تریداشتندوست

 نی. انشیش طردش کرده بود و حاضر نبود ببدوباره خاطر ازدواجغم همراه خودش داشت. دخترش به هیجونم آمنه

 غصه کمرنگ شد. نیاومد و ا ایبه دن ایران دچند سال بع نکهی. تا اکردیم تیاذ یلیآمنه جون رو خ

 قصد نداره ادامه بده، سکوت رو شکستم. دمید یشد. چند لحظه مکث کردم بلکه خودش ادامه بده. وقت ساکت

 شد؟ یخب؟ بعد از تولد خواهرت چ -

 رنگ غم به خودش گرفته بود رو به من دوخت و گفت: کبارهی یاینکردنکه به طرز باور نگاهش

و  کرد دای. بهزاد بابا رو پختیبهم ر زیما دوباره باز شد و باز همه چ یبهزاد به زندگ یشش سالش بود که پا ایران -

رو براش  زیبابا همه چ نکهیبهزاد برداشته بود. با ا یطلبش از بابا یبابا به جا شیسال پ یلیرو کرد که خ یارث یادعا
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کشته  دهایتهد نیا یجهیبنشونه. نت یخواست تا حرفش رو به کرس ردنک دیبار نرفت و با تهد ریداد اما ز حیتوض

 جون شد.شدن بابا و آمنه

م ه هیها گرروح دیفکر کردم شا نی. سر بلند کرد و نگاهش رو به نگاهم دوخت. به ادمیاز وحشت و تعجب کش ینیه

 بود. دنیبار یآماده دمیدیکه من م ییهاچشم نیوگرنه ا کننینم

بودم و به  نیاون ماش یکه خودم هم تو یبود. من یقتل عمد علن هیکه  دونستمیهمه گفتن حادثه بود اما من م -

موضوع رو ثابت کنم.  نینتونستم ا یبابام بودم. اما حتکردم شاهد قتل بابا و زن دایات پنج ییآساطرز معجزه

 اش حرف نداشت.بهزاد و دار و دسته یسازصحنه

 رو گاز گرفت. لبش

دادم.  حیرو براش توض زیهمه چ میو زار هیگر نیو ب ادی. زنگ زدم تا بکردیمبارزه با مفاسد کار م یبرادرم تو اداره -

خودش  یبرا یخبریب یهااون سال ینبود. تو ینباشه بهزاد کم آدم یکنه. هر چ یبهزاد کار هیون هم نتونست علا

بود که  نیکه داداشم تونست به کمک همکاراش بکنه ا یباند فحشا و قاچاق مواد مخدر راه انداخته بود. تنها کار

یاش نمداره مطمئنا زنده یکه شاهد دیفهمیاون تصادف مُردم. اگر بهزاد م ینشون بده که انگار من هم تو یجور

 . بهبود دیمونده بود وح یکه باق یرو راحت کردن. حاال تنها کس الشیبهزاد خ یهابود که جاسوس یجورنی. اذاشت

ناشناس به گروه  به کمک همکاراش به صورت دی. وحگشتیباخبر نبود و دنبالش نم ایهر حال بهزاد از وجود ران

و هشت ساله  ستیب دیبهزاد نفوذ کرد و انقدر از خودش جربزه نشون داد که شد دست راست بهزاد. بهزاد هم که وح

 شد. دایپ رایآ یها بود که سر و کلهموقع نی. درست همدراحت بهش اعتماد کر یلیخ شناختیبود و نم دهیرو ند

 هام رو خوند.بده. خودش حرف چشم حیتوض رایبهش نگاه کردم تا در مورد آ کنجکاو

ما عرصه به  یبه خونه رایکرد. با اومدن آ یکه در حق من و برادرم مادر یایجون بود. همون نامادردختر آمنه رایآ -

 یقولش رو برا دیبهزاد بود و وح یپدر یهیکه ارث یملک کهنیتنگ شد و دست و بالش بسته شد. بدتر از اون ا دیوح

کار  رایکردن آ یبود و راض رایآ یهیجون زده بود و حاال ارثآمنه معتماد بهزاد بهش داده بود رو بابا به ناجلب ا

 یاش مجبور به کارجلب اعتماد دوباره یبرا دیشک کنه و وح دیموضوع باعث شد بهزاد به وح نی. هملیحضرت ف

 و بدزدهتاد سابقش رو که استاد دانشگاه ما بود، دستور داد اس دی. بهزاد به وحیشد که ازش نفرت داشت؛ آدم دزد

شک  گهیاز طرف د را،یطرف جنگ اعصابش با آ هیبود. از  ختهیراون موقع برادرم چقدر بهم ادمهیبراش ببره. خوب 

 من دیرو دزد یکه دکتر غالم یجلب اعتماد دوباره بهزاد دکتر رو بدزده. موقع یبهزاد. مافوقش دستور داده بود برا

رفتم بلکه بتونم دکتر رو نجات بدم و  دیراه افتاد. با عجله دنبال وح ییکه چه بلوشو ادمهیدانشگاه بودم. خوب  یتو
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یزنگ م دیهم به خود وح ی.  وقتمیکردیم دایکمتر پ گشتمیم شتریب یرو از عذاب وجدان. اما نشد. هر چ دیوح

 یکردم تا دکتر غالم روو  ری. ده روز تمام، تهران رو زدادینم من رو از مسائل دور نگه داره جوابم رو کهنیا یبرا زدم

اش با که تو مدت نبود من رابطه دمیو فهم دمیرو د دی. به خونه که برگشتم وحخوردمیکنم اما به در بسته م دایرو پ

 شده بودن که... یمیبا هم صم یبودن اما اون روز که برگشتم جور ریبهتر شده. آخه قبل از اون مثل کارد و پن رایآ

 .دیپر یاگهید یادامه دادن موضوع قبل به شاخه یجاو به دیکش یخاطراتش آه یادآوری با

 دمیکه بعدا فهم یبود. احساس شکل گرفته یاحساس هی نشونیهمون ده روز نبودن من، ب یحدسم درست بود. تو -

از  شتریب ی. ولدهیخر یرقانونیپول داده و غ رایآ ییدا یبستن دهن خانواده یبرا دیکه وح ستنامهغهیص هیمنشاء 

به  رو رایرو باور کرده و مهر آ یالک تیمحرم نیخورده. ا ولگول بزنه خودش گ نامهغهیرو با اون ص هیبتونه بق کهنیا

جا بود که عشق رو تو من همون ینه، انکار کرد. ول ایرو دوست داره  رایکه آ دمیازش پرس یدلش راه داده بود. وقت

 رو باور نکرده بود. ییهویعشق  نی. انگار خودش هم ادمیهاش دچشم

 جا شد و با افسوس سر تکون داد.جاش جابه یتو

کن، اما نکرد و  رونیعشق رو از سرت ب نی. چقدر بهش گفتم که اکردمیم حتشیکوچکتر بودم اما نص دیمن از وح -

 گروهش یغفلت به بهزاد فرصت داد تا نفوذ نیشد و از بهزاد غافل موند و ا رایعشق آ ریگکار دستش داد. در نمیهم

گم و گور شد من  رایکه آ یعشق استفاده کنه. روز نیانتقام گرفتن ازش از هم یرو بشناسه و برا -اشپسر عمه-

که خبر گروگان گرفته  یبه وقت ی. وادمید رایآ بتیساعت غ هیبودم و به چشم داغون شدنش رو تو  دیکنار وح

رد سرگ هیبود که نه مثل  دهی. انقدر ترسختیفرو ر دیسرش و وح ی. خبر آوار شد رودیشدنش توسط بهزاد بهش رس

بهزاد رفت. با  گاهیبه مخف رایو دنبال آ دیترس سیاز خبر کردن پل یآدم عاد هیبا مفاسد، که مثل  زهمبار یاداره

به باند  سیپل یهایاز نفوذ یکیو بهش زنگ بزنم. رضا هم  ارمیب ریرو گ دیرضا، همکار وح یتونستم شماره یبدبخت

 ...یکردن دای. اما چه پمیکن دایپنهان کرده بود پ رو رایو آ دیبهزاد رو که وح گاهیبهزاد بود. اون کمکم کرد که مخف

ینم هیاما گر زدیحرف م دیباریازش م بتیمصکه درد و  ی. با لحنکننینم هیها گرمطمئن شدم که روح گهید بارنیا

 .کرد

 کردیکه ادعا م یخودش عشقش رو، زن یهاکردن. خودش با دست دایبغل برادرم پ یرو تو رایآ جونیجسد ب -

 کنه رو کشته بود. یزندگ تونهیبدون اون نم

 !رهیخودش بگ یهاآدم حاضر بشه جون عشقش رو با دست هی شهی. مگه مشدی. باورم نمدمیکش ینیه
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قدر شوکه  نیبود هم دهیخبر رو شن نیا یخودش هم وقت کهنیا یبرا دینشون نداد. شا یواکنش دیرو که د تعجبم

 اتاق داد و گفت: واریاز د یاشده بود. نگاهش رو به گوشه

 ی. براکشهیکم بشه خودش رو م رایتار مو از سر آ هیو گفت اگه  دیکوب وارید نیقبل از رفتن سرش رو به هم -

کرده باشه. اما شهادت سرهنگ کشاورز و  یخال رایآ یشونیرو تو پ ریاون ت دیوح کنمیکه هنوز هم باور نم نهیهم

 نیبودن، خالف ا دهیاز باز شدن در همه شن بلکه درست ق یراندازیت یو صدا یقانونیگزارش ساعت فوت پزشک

 .کنهیحرف رو ثابت م

 افتادم. هیو به گر دیمن بغضم ترک دینو یجا

یتفنگ پر م هیدنبال  هاوونهیشده و مثل د مونیکه به محض باز شدن در، از کارش پش یمرد شدیباورش م یک -

یمآغوشش افتاده بوده رو کشته باشه! تو باورت  یکه غرق خون، تو یتا خودش رو هم خالص کنه بتونه زن گشته

 شه؟

نکردن خودش که کالفه شد و از جا بلند شد و  هیدرد گر ایمن بود  یهیاز گر دونمیسرم رو تکون دادم. نم هیگر نیب

 رفت. رونیاز سالن ب

 کهنیا یکه برخالف شغلش، فقط برا یبود. مرد یسرگذشت فکر کردم. واقعا هم باورنکردن نینشستم و به ا جاهمون

یچطور م ره،یمثل بهزاد م یگذاشتن همکاراش سراغ آدم خطرناک انیاش تو خطر نباشه، بدون در جرزن موردعالقه

 داوطلب شده! عانهنجاتش شجا یکه برا یخودش قاتل باشه! قاتل همون زن تونست

 خواهر شش، هفت هیصبح گفت فقط  دیخود نو کهنیاز برادر نبود. مگه نه ا یلحظه از ذهنم گذشت که صبح حرف هی

 هم مرده. دینبرده، البد وح دیاز وح یبراش مونده. پس اگه اسم لیوک هیساله و 

 

 

*** 

 یتختم نشسته بود. وارد اتاق شدم و طبق عادت در رو پشت سرم بستم. از صدا یاتاق من، پشت به در رو یتو

 سمتم برگرده گفت: کهنیبسته شدن در متوجه حضورم شد و بدون ا
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و به  دمیکوبیاتاقش م واریبه د واریسمت د نیها از اشب شهیبود. هم ایاتاق ران یاتاق من بود. اتاق کنار نجایا -

از من  شتریرو ب دیوح شهیهم هم هاتیآزار و اذ نیخاطر همکنم و بترسونمش. به تشیمن روحم تا اذ گفتمیدروغ م

 دوست داشت.

 کرد. یتلخ یخنده

 هاست که حاال واقعا روح شدم. تاوان همون آزار دادن دیشا -

بود  نیا دونستمیکه م یزیازش بترسم. االن تنها چ دیبرام مهم نبود اون روحه و با گهیرو تخت نشستم. د کنارش

 ایآدم دن نیترو بامحبت نیبه نظرم بهتر چ،یه دیرسیترسناک که به نظر نم گهیداره. د ازین یمرد به دلدار نیکه ا

 بود.

دست زده باشم. پوست دستم از سرما جمع شد اما از پاش عبور  خیکوه  هیپاش گذاشتم. انگار که به  یرو رو دستم

 نکرد.

دستم  یاون موند. چند لحظه مکث کرد و بعد دستش رو بلند کرد و آروم رو یدست من و پا یهر دومون رو نگاه

 گذاشت. دستش هم از بدن من عبور نکرد. آهسته با خودش زمزمه کرد:

 ؟یبه چه علت ؟یچ ی. اما آخه برایکنیو ازم عبور نم ینیبی. منو میتو با همه فرق دار -

 یدردناک واقعا که کار سخت یاون همه ماجرا دنیکردم لبخند بزنم. اما لبخند زدن، اون هم درست بعد از شن یسع

 بود.

 .میما با هم دوست کهنیا یبرا دیخب، شا -

 و بهم نگاه کرد و لبخند زد. برگشت

 ؟یترسیازم نم گهید -

 یکه حت یموجود نیاز ا گهیکه د دونستمیم قدرنیهم یبه چه علت ول دونستمیفکر کردم. خودم هم نم یکم

 ادم:. من هم مثل خودش لبخند زدم و جواب دترسمینم شه،یاسمش هم باعث وحشت م

 !یکه ترسناک نباش یتو قول داد -
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. هر چند که یفرق دار هیمراقبت هم باشم. چون تو واقعا با بق دمیقول م چ،یه کنمیکه نم تتیسر قولم هستم. اذ -

من رو  یکه نه کس ،ییتنها یروزا نیمتفاوت بودن رو دوست دارم. تو ا نیو ا یاما فرق دار دونمیرو نم لشیدل

 .ین سنگ صبورمیتفاوتت بهتر نیتو با ا شنوه،یو نه صدام رو م نهیبیم

 بود. اوردهیافتادم که مرگ عشقش رو طاقت ن یبرادر ادیسنگ صبور  دنیشن با

 که حداقل روح اون در آرامش باشه. دوارمیبرادرت متاسفم. ام یبرا -

 موند. رهیکرد و بهم خ زیرو ر هاشچشم

 اما برادر من نمرده! -

 و...ت یول -

 :دیحرفم پر نیب

 اونجا هم چند بار ی. حتهیبستر یروان مارستانیب هی یکرد خودش رو بکشه اما جلوش رو گرفتن. االن هم تو یسع -

اما  کردیم ینداشت و فقط خودزن یکار یداشته اما به موقع نجاتش دادن. هر چند که به کس یخودکش یتالش برا

 بستنش تا از مراقبت کردن ازش فارغ بشن. تختبه  یریزنج یهاوونهیانگ خطرناک بودن بهش چسبوندن و مثل د

کمک  یبرا رشدهیغل و زنج یوونهید هی یرو شدیاز برادرش نزد. مسلما نم یچرا اون موقع حرف کردمیدرک م حاال

 حساب باز کرد.

 !تیعذابش تسل دنید یبرا ایبگم  کیزنده بودن برادرش تبر یبرا دیبا دونستمیکردم ساکت بمونم. واقعا نم یسع

 باالخره سکوت رو شکستم. قهیاز چند دق بعد

 . مگه نه؟رنیکردن تونستن بهزاد رو هم بگ دایرو پ رایکه برادرت و آ ییهاسیپل -

 نه! -

 چیروز افتاده. خودش بدون ه نیاومد که اول ماجرا گفت که دنبال بهزاد بوده و به ا ادمینگاهش کردم. تازه  شوکه

 ادامه داد: یسوال
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از شلمچه فرار کنه و به عراق بره. از عراق هم به  یبوم هیبهزاد به سمت مرز عراق فرار کرد و تونست به کمک  -

. رضا خودش رو دادیبهم م دیخبرا رو رضا دوست وح نیا یسر درآورد. همه یآمار از دوب نیرفت. طبق آخر تیکو

دنبال  دی. وحرهیبهزاد رو بگ یریدستگ یبرا دیهمه تالش وح دنبال اون خواستی. مدونستیداداشم م ونیمد

 قرص هیبهزاد  دمی. اونجا بود که فهمی. رفتم دوبرایو آ دیجون رفت و من دنبال انتقام وحانتقام مامان و بابا و آمنه

 شدم و... کشیشر یاون قرص وارد خونه داریکرده و قصد فروشش رو داره. به عنوان خر دیگردان تولروان

و مجبور شدم  دینرس یی. اما انتظارم به جارهیحرفش رو از سر بگ یشد. منتظر موندم تا باز خودش ادامه ساکت

 .امیخودم به حرف ب

 خب؟ -

 .ادمهیجاش رو  نیتا هم -

به اون افتاده  یهر اتفاق کنهیفکر بود نگاه کردم. مطمئن بودم اون هم مثل من فکر م یکه تو دیشدم و به نو ساکت

 .گردهیبرم یتو دوب یخونه

*** 

 

 داریب ریطبق معمول فراموش کرده بودم زنگ هشدار رو روشن کنم، د کهنیخاطر اهفت کالس داشتم اما به ساعت

 آماده بشم تا به کالس برسم. یهولتخصصم رو هول یدوره یلیروز ترم تحص نیشدم و مجبور شدم اول

صدا کردم  یالزم رو بهش بکنم. اما هرچ یهارو صدا کردم تا سفارش دیج نولباس عوض کردم. قبل از خرو عیسر

ام رو چرا روح خونه کهنیشده بود که وقت نداشتم نگران ا رمیها رو گشتم. اما نبود. انقدر دنداد. تمام اتاق یجواب

آوردم و انقدر گاز دادم که هفت و پنج  رونیب نگیاز پارک رو نیاز خونه خارج شدم و ماش عیباشم. سر کنمینم دایپ

 .دمیرس قهیدق

 بود.  دهیکردم. خودم رو به کالس رسوندم. خوشبختانه استاد هنوز نرس دایکالس رو پ یشماره پرسونپرسون

 نیروش بود و چندتا در آخر یادخترونه فیاول که ک فیدر رد یصندل هیجز  نصف کالس پر شده بود و به بایتقر

 :دمیاول نشسته بود پرس فیرد یخال یکه کنار صندل یپر بود. جلو رفتم و خطاب به دختر هایصندل یهیبق فیرد
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 ه؟یکس یخانم، جا دیببخش -

گفت و خودش رو خالص  یابه من بندازه آره ینگاهمین یحت ایبکشه  یدست از صحبت با دختر کنار کهنیا بدون

 وار؟یدر و د ای زنهیبا من حرف م یپررو، دار ی. دخترهومدیکرد. از طرز برخوردش اصال خوشم ن

راه  نیب نمیکنار اون دختر گنداخالق بش کهنیا ی. جانمیآخر بش فیدادم در رد حیبهش کردم و ترج یاخصمانه نگاه

 .زدمیمدام با خودم غر م

رو برداره بکوبونه تو فرق  فیون کا گفتمیبود بهش م نجایا دی. اصال اگه نودهیرو خر یپررو انگار صندل یدختره - 

 صحنه بترسه!  نیا دنیکه چقد با د ی. واادیسر کچل دختره تا حالش جا ب

 تونهیکجا م یعنینشستم و با خودم فکر کردم  فیرد نیآخر یصندل یهام تو هم رفت. رواخم دیاسم نو یادآوری با

کمکش کنم ول کرده باشه و رفته  یزود نیبه ا تونستمینم کهنیا یشدم نبود. نکنه برا داریرفته باشه. صبح که ب

با دخترها خوب  یمن از همون بچگ یونهی! اصال مجانببهقح یدختر پررو نیدوست بشم. با ا یباشه. اون نباشه با ک

یعادت داشتم. با دخترها اصال خوب کنار نم شتریپسرها ب یوخونبود. من با سه تا پسر بزرگ شده بودم و به خلق

از  ورداشته باشم. د تونستمیپسر هم که نمهام بودن. دوستهام تا حاال سه تا داداشتنها دوست نی. واسه همومدما

 یعنیبهش اعتماد کرد.  شدیبود که م یپسر نبود. اون پسرفرق داشت. اون دوست دیشأن و اعتقادات من بود. اما نو

که من بخوام ازش بترسم. البته به جز لفظ روح  اومدیبرم یروح چه کار هیاصال اعتماد الزم نبود. آخه از دست 

یروح نم هیاون رو به چشم  گهیبود. تازه من د یهم ترسناکه، منظورم از نظر جسم یلیخودش خ یبودنش که در جا

 !گردهیدوباره برگرده خونه؟ معلومه که برم شهیم یعنیخدا  یدوست خوب بود. وا هی گهیمن د ی. اون واسهدمید

 وزریتا د نم،یبب سایهمه التماس نکرد که حاال که قبول کردم ول کنه بره! وا نیرو نداره. ا یاون که جز من کس آخه

خودش و بدون خبر رفته نگرانم نکنه  یمتوسل شده بودم، حاال که خودش با پا ریگاز دستش به جن یخالص یبرا

و سرگذشت  خندهیخوشگل م یلیام که خان خونهروزه به روح سرگرد هی یعنیبرنرگرده. آخه من چم شده؟ 

 .دیافکارم رو بر یداشته وابسته شدم؟ ورود استاد رشته یدردناک

 

*** 
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شدم. پس برگشته بود. در  ونیزیبلند تلو یصدا یمتوجه دمیانداختم و در رو باز کردم. به در ساختمون که رس دیکل

انقدر بلند بود که متوجه  ونیزیتلو یکردم. صدا داشیپ ونیزیتلو یجور که انتظار داشتم روبرورو باز کردم و همون

 برگشتن من نشده بود. مجبور شدم اعالم حضور کنم.

 سالم. -

 لبخند زد. دنمیسمتم برگشت و با د به

 !یکرد ریسالم. د -

 جواب دادم: ذاشتمیم یجاکفش یکفشم رو تو کهیدرحال

 .کشهیگفتم که کارم طول م -

 مبل کنارش نشستم و گفتم: یرو

 ؟یگشتم نبود یهر چ یصبح کجا رفته بود -

 سر بهش بزنم. هی کهینزد دیوح شگاهیام سر رفته بود. گفتم حاال که آساحوصله -

 .نمیدوست دارم برادرت رو بب یلی. خنمشیمنم بب شدیواقعا؟ کاش م -

 ذوق گفت: با

 عکسش رو نشونت بدم؟ یخوایم -

 وست دارم.د یلیاوهوم. خ -

 باال بره با خودش زمزمه کرد: یطبقه یهاتا به سمت اتاق شدیکه بلند م طورهمون

 اونا رو با خودش نبرده باشه! نیریفقط کاش ش -

رو باز  یواریکمدد یباال یاز درها یکیاتاق من شد.  یروهم بلند شدم و پشت سرش راه افتادم. وارد اتاق روبه من

 آورد. رونیرو از جعبه ب یو آلبوم اتاق نشست یتخت دونفره یو رو دیکش رونیرو ب یاکرد و از توش جعبه

 کنارم بهت نشون بدم. نیبش اینکرده که با خودش ببره. ب داشیخب، خداروشکر انگار پ -
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 یعکس خانوادگ هیکردم و کنارش نشستم. آلبوم رو باز کرد و شروع به ورق زدن کرد. عکس اول انگار  اطاعت

 یکوچولو رو بغل گرفته بودن. به پسر یتاب کنار هم نشسته بودن و دو تا پسر بچه یزن و مرد که رو هیبود.  یمیقد

 بغل زن نشسته بود اشاره کرد و گفت: یکه تو

 هی یاز همون زن و مرد بود که تو یهم که بغل بابا نشسته منم. عکس بعد ی. اوندهیکه بغل مامان نشسته وح نیا -

 گرفته شده بود. ییجا نیهمچ ای زارشهیب

 که مامان و بابام هستن. نمیا -

 شدم و گفتم: رهیعکس خ به

 . یبه نظر من که تو به مامانت رفت -

 بابام. هیشب دیمامانم هستم و وح هیمن شب گفتنیآره. همه م -

آلبوم رو ورق زد  عیبده اخم کرد و سر یحیتوض کهنیمرد جوون. بدون ا هیورق زد. عکس دو تا پسر بچه کنار  دوباره

 که اعتراض کردم.

 !کردمایعِه! داشتم نگاه م -

 بود. دیمن و وح ینبود که. بچگ یزیچ -

 بود پس؟ یاون مرده ک -

 شد و گفت: ترظیغل اخمش

 .مییپسردا -

 :دمیکردم و مردد پرس زیر چشم

 ؟یهمون بهزاد که گفت -

 شدم. رهیصفحه عقب زدم و به عکس خ هیو  دمیسر جواب مثبت داد. کنجکاو آلبوم رو از دستش کش با
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با  شینیداشت و ب یفرمخوش یها. لببیو پوست روشن و بدون ع رهیت یهاپسر هجده، نوزده ساله بود با چشم هی

زمان  پیگفت خوشگل و خوشت شدیم رفتههمیصورتش داشت. رو یبا اعضا یبیعج یاما همخوان یوجود بزرگ

 خودش بوده. 

 .ستیبد ن اشافهیخوبه، ق -

 :دیغر یرلبیحرص ز با

بدنشون رو به  یاعضا کرد،یخوب ازشون استفاده م کهنیو بعدِ ا دادیم بیمردم رو فر یدخترا اشافهیق نیبا هم -

 .ذاشتیحراج م

پرت کردن  یه بودم. خب، واقعا خوشگل بود. برانزد یکردم که از حرفم ناراحت شده. هرچند من حرف بد احساس

و برادرش  دینو یهایاز بچگ ایش بود و همه یمیباز هم قد یحواسش دوباره آلبوم رو ورق زدم. چند تا عکس بعد

جز  هب یاگهیدستش تو دست زن د دیکه پدر نو میدیرس یبه عکس نکهیپدر و مادرش. تا ا ییدوتا یهاعکس ایبود، 

بودن. خودش  ستادهیداشت دو طرفشون ا دیبه نو یشباهت کم شونیکیبود. دو تا پسر جوون هم که  دیمادر نو

 دادن کرد. حیشروع به توض

 .میو فقط خودمون چهار تا بود ومدیچون مخالف ازدواجشون بود ن رایجونه. اون روز آروز ازدواج بابا و آمنه نجایا -

 رد و گفت:بود اشاره ک ستادهیکه کنار زن ا یپسر به

 هم منم. یآخر نیکه بابا. ا نمیجونه. اآمنه نی. ادهیوح نیا -

 :دمیتعجب پرس با

 ؟ییتو نیا یجد -

 داد. حیشدم. خودش توض رهیبا دقت به عکس خ و

 یزشت افتادم. شمام به زشت نیهم یدوران بلوغم بود. برا ییجورا هیتازه پشت لبم سبز شده بود و  نجایآره. ا -

 خودت ببخش.

 خوشگلم. میلیشو. من خگم -
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ست. دماغ باد کرده و پشت لبش بکر و تازه لیبیعکس هم معلوم بود اون حجم انبوه س ی. از توگفتیم راست

و چند ساله که موهاش رو  ستیجوون به نظر ب هی. به برادرش نگاه کردم؛ دادیصورت پر از جوشش هم خبر از بلوغ م

 جذاب بود. تینهایش کرده بود و بتن دیسف شرتیت هیفشن زده بود و 

 بارانه؟ نیامیبن هیبهت گفته برادرت شب یتا حاال کس -

 ؟یک -

 ست.خواننده هی -

 دقت کردم و گفتم: دیبه خود نو بارنیا

 .ییمار کوچولو هیبه نظرم تو هم شب -

 :دیو پرس دیخند

 ؟یگیهود رو م نیکارتون راب یمار تو ایمار کوچولو اسم آدمه  -

یمن مار کوچولو صداش م یخانه ول یسلطانه. البته اسمش مار کوچ اوقلو بال میتو حر تیشخص هی. اسم وونهیه دن -

 تا حاال؟ یدیخرم سلطان رو ند ،ینیبیم ونیزیهمه تلو نی. تو اکنم

. بابا مردم وانیفارس ای یافقط کره الیکه نگو! سر ادیمد شده بدم م دایکه جد یترک یاالیسر نینه! انقد از ا یوا -

من  یسلطان. ول میهمه رفتن تو کار حر هوی. بعد نیدیرو م وانیو ققنوس فارس ایکتوریمدت همه و هیخائن شدن. 

 نه؟ ایمار کوچولوتون خوشگل هست  نیا یحاال نگفت ،فقط. خب نمیبیم وانیپرم. هنوز فارسنه. من تک

 چقد نازه. جذاب و خوشگل! یدونینم د،ینو یوا -

 به لبخند شد. لیاش تبدخنده بارنیا

 منم جذاب و خوشگلم؟ یعنی -

 گفتم: نانیبهش کردم و صادقانه و بااطم یقیدق نگاه

 .یتازه تو از اون هم بهتر -
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 نظر لطفتونه بانو. -

 ؟یداداشت رو ندارخب حاال، پررو نشو. عکس زن -

 ؟یتا خودت رو باهاشون وقف بد هیما چطور یخانواده یمردها یقهیسل ینیبب یخوایم -

 و گفتم: دمیکوب اشزدهخی یبه بازو یمشت

 .کنمینم فیازت تعر گهی. دیاجنبهیب یلیمتوجه شدم خ -

 و دستم داد. دیکش رونیعکس شکسته ب قاب هیتخت  ریو از جاش بلند شد. خم شد و از ز دیخند

 نه! ایسازگاره  تقهیبا سل نی. نگاه کن ببرایعکس آ نمیا -

به تن داشت رو بغل گرفته  یآب رهنیکه پ یعکس برادرش دختر قدبلند یشدم. تو رهیرو ازش گرفتم و بهش خ قاب

گردن دختر فرو رفته بود. انگار گردنش  یتو دیبود و سر وح دهیگردن برادرش کش یدختر رو باد تا رو یبود. موها

 بوده. یکه دختر خوشگل دیفهم شدیم اشهرهالت چعکس بسته بود اما از ح یدختر تو یها. چشمدیبوسیرو م

 .دیبه گوشم رس دینو طونیش یصدا

 ست!کدوم خواننده هیشب رایآ ینگفت -

که معلوم بود عمل شده و  یعروسک ینیصورت گرد و ب رنگ،یلخت و بلند عسل یبه دختر نگاه کردم موها دوباره

 داشت. یهمخوان اشینیکه با ب یکیکوچ یهالب

 .دمیو ند دمید ادیداره. مثلش رو تا حاال ز یخاص یچهره یی. خداکسچیه هیشب -

 گفت: یو به شوخ دیخند

 خب پس کارت سخت شد. -

 افتاد. نیاونورتر به زم یآلبوم کنار دستم رو به سمتش پرت کردم. آلبوم از بدنش رد شد و کم یحرص

 

*** 



 ینمونده بشکن یدل

 
51 

 

 دنیاز خواب یبود و باالخره وقت مدتیطوالن یتوتهیب هی دیچسبیکه م یزیچ نیشتریب یخواب طوالن هیاز  بعد

. اومدیم ونیزیتلو یصدا نییپا یتخت نشستم. از طبقه یرو دنیدراز کش یخسته شدم از جا بلند شدم و به جا

 .خوابهیرفته بود اون کال نم ادمی یراستشده. آهان،  داریزودتر از من از خواب ب دینو دادینشون م نیا

خونه رو  ونیزیتلو یبا صدا دیشدم. نو نییپا یطبقه یاز تخت دل کندم و بعد از شستن سر و صورتم راه باالخره

 نویزیتلو خینشسته بود و م ونیزیتلو یروکاناپه روبه ینخورده رودست یظرف تخمه هیسرش گذاشته بود و با  یرو

 شده بود.

 و به سمتم برگشت. دیمن رو شن یپا یصدا ونیزیتلو یاون همه سر و صدا نیچطور از ب دونمینم

 .یبه به، خانم دکتر، باالخره از تخت دل کند 

 جانب گفتم:بهشرمنده شدن، حق یجا به

 من بخوابم؟ ینذار یکرد ادیرو انقدر ز ونیزیتلو یاز عمد صدا -

 گفت: ییلحن بانمک و تابلو با

 سرم گذاشتم. یصداش رو رو نیواسه هم. وانمیفارس یهاالینه به جان تو. من عاشق تکرار سر -

 ام گرفت و با خنده گفتم:دم کنم از لحنش خنده یخودم چا یتا برا رفتمیکه به آشپزخونه م طورهمون

 ؟یپخش کرد یجورنیا یچ یها رو واسهکامال معلومه. تخمه -

 سر رفته بود، هوس تخمه شکستن کردم اما خب... ییام تنهاحوصله -

 یلی. خکردمیتکون دادم. حالش رو درک م یبود نگاه کردم و سر ختهیکه نشکسته دورش ر ییهاتخمهپوست به

 عوض کردن بحث گفتم: ی. برایکار ممکن رو انجام بد نیتریعاد ینتون گهیسخته د

 ییاون موقع البد از فرط تنها ؟یچ یبر نجایاز ا یکردم و خواست دایمن جسمت رو پ کهنیبعد از ا ،یچیاالن که ه -

 رو سرت! یذاریشهر رو م

 اش گرفت و گفت:به چهره یمبل نشستم. حالت مظلوم یو کنارش رو ختمیخودم ر یسبز برا یچا وانیل هی

 ؟یکن رونیخودم ب یمنو از خونه ادیواقعا دلت م -
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 خوند: یبا لحن سوزناک بعد

 ...یوا یوا ،یکرد رونومیودوم باز شهر خ ،یمن روح نبودوم، تو روحوم کِرد -

ی. ولو ماومدیبود دلش نم یاگهیکه به خودش گرفته بود واقعا هم هر کس د یمظلوم یافهیق نیکردم. با ا نگاش

 .رمعمولهیروح غ هیطرف مقابلش  دونست

 زدم و گفتم: یکه نبودنش دلتنگ و نگرانم کرده بود، لبخند روزید یادآوری با

 .کنمینم رونتیکه من اجاره کردم ب یااز خونه یباش یپسر خوب یاگه قول بد -

 کرد و مثال با تاسف سر تکون داد و گفت: زیر چشم

یم دیو تهد دادیاش رو مداداش بدبخت منو حرص بده پز خونه خواستی. اونم هر وقت میزنیمو نم رایبا آ یعنی -

 .کنهیم رونشیکه از خونه ب کرد

 گفتم: طنتیش گرفت و با امخنده

 اونم؟ هیکه شب یکنیپس اعتراف م -

 و گفت: دیبهم کرد و انگار تازه منظورم رو گرفته باشه خند یگنگ نگاه

 !ایزدم بعد ناسزا بارم نکن ی. اگه حرفخارهیخودت تنت م نیبب -

ا رو هکه شبکه یرو برداشتم و در حال ونیزیکنار مبل گذاشتم و کنترل تلو یعسل یرو رو یشدم و فنجون خال خم

 جوابش رو دادم: کردمیعوض م

 .یبه من چه. خودت شروع کرد -

ماه رمضان امسال رو که تازه تموم شده بود داشت نشون  الیجم بازپخش سرجام یها موندم. شبکهاز کانال یکی رو

 . با ذوق گفتم:دادیم

 پسره هم مثل تو روح شده. نی! انیرو بب الیسر نیا د،ینو یوا -

 زوم شد و بعد از چند لحظه گفت: یسلوک یمهد یرو دینو اهنگ
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 مرده؟ ایتو کماست  نمیا یعنی -

 ول کردن. ابونیکه کشتنش تو ب ییپسره رو کسا نیا یجنازه یول یمارستانیب ینه. تو کماست. فقط تو تو -

 :دینگاه کرد و دوباره پرس الیبه سر یچند لحظه ا باز

 ره؟یمیم ای مونهیآخرش پسره زنده م -

 .دهیو نجاتش م کنهیآخرش دختره که دوستش داره کمکش م -

 درست مثل تو. -

 زدم و غر زدم: خشی یبه بازو یمشت

 .ستمی. من که عاشقت نرمینخ -

 گفت: یو به شوخ دیخند

 مون باشه تا...مورد قبول خانواده یهاعروس هیاصرار داشت شب شیپ قهیمن بود دو دق یپس عمه -

 بود گفتم: هیشب غیجغیبه ج شتریکه ب ییحرفش رو نزنه و با صدا هیدهنش گرفتم تا بق یرو جلو دستم

 !کشمتی! مدینو کشمتیم -

و  دیبا دو تا دستش دستم رو گرفت و من رو به سمت خودش کش عیآزادم رو مشت کردم که کتکش بزنم. سر دست

 کرد و خوند: ریآغوشش اس یهاش رو دورم حلقه کرد و من رو توافتادم. با خنده دست شیخیبغل سرد و  یمن تو

 ...یدینفهم ،یدینفهم ،یتو دام عاشق یافتاد -

 برم. خوامیمنحرف! ولم کن م یشو پسرهگم -

 کرد و گفت: یاخنده

 .یاول اعتراف کن عاشقم -

 حرص گفتم: با
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 که من عاشقت بشم؟ یدار ی. اصال تو چیکنازم دل ب ادیدلت نم ی. تو عاشق منچمیه -

 گفت: یابا حالت بامزه شمرد،یو م آوردیهاش رو باال مانگشت یکییکیطور که ابروش رو باال انداخت و همون هی

 نیا یپسرا یترم. دوما که از همهاز اون خواننده خوشگله هم خوشگل ی! اوال که به قول خودت حتزایچ یلیخ -

 .ترمپیمحل خوشت

 گفتم: یاخودم باال آوردم و با حالت مسخره یهاخودش انگشت سومش رو با دست مثل

 سوما که روحم! -

 .یدیمطمئنم تو عمرت ند یپیو خوشت یخوشگل نیروح به ا -

 جا بود زدم و گفتم: نیترکه در دسترس اشنهیبه س یاضربه

 و بغلت.زدم ت خیباو! کوه اعتماد به نفس، ولم کن  مینیبرو ب -

 کردم؟ خی یگیتو م گن،یم اری یتو آغوش عشقشون از تب عشق و گرما رنیمردم م -

 !یرمعمولی! به من چه تو غستنیمردم که روح ن یآخه عشقا -

 هاش گفت:خنده نیخنده غش کرد و ب از

 تو! یرمعمولیکه من عشقتم. عشق غ ی، اعتراف کردخب پس -

بود من زدم! عشق  یچه حرف نیشدم و بدوبدو به اتاقم رفتم. آخه ا که زدم از خجالت آب یخاطر حرف به

 !یرمعمولیغ

 

*** 

خودم رو هم کر کرد چه  یهاگوش غمیهام چنان وحشت کردم که جچشم یجلو یمنظره دنیکه شدم با د داریب

 :دیو وحشتزده پرس دیاز جا جه عیسر دیبود. نو دهیکه کنارم خواب یابرسه به اون مادرمرده

 ؟یزنیم غیشده؟ چرا ج یچ ه؟یچ -
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 گفتم: یجانببههم کردم و با لحن حق یرو تو هاماخم

 ؟یبهت اجازه داد رو تخت من بخواب ی! کدیترک شدم نوزَهره -

 و گفت: دیهم ابروهاش رو تو هم کش اون

 .رمیاز تو اجازه بگ دیرو تخت خودم با دنیخواب یبرا کنمیفکر نم -

 هی یوقت یدونی. دوما تو نمیتخت منه، نه جنابعال دمیات رو مخونه یهیکرا لتونیدارم به اون فام یاوال که تا وقت -

 ؟یکنارش رو تخت هم بخواب کهنیچه برسه ا ،یتو اون اتاق بر دیاصال نبا دهیاتاق خواب هیخانم محترم تو 

 م،دیاصال نه، اومدم تو بغلت هم خواب دم،یبودم. دوما، بابا من روحم. حاال مثال کنارت هم خواب دهیاوال که من نخواب -

 ؟یترسیبکنم که تو از من م تونمیم کارتیمگه چ

 نییحال از موضعم پا نی. با ادمیاز جا پر یجورنیبزنه که من ا یبیبه من آس تونهی. اون که روحه. نمگفتایم راست

 .ومدمین

 !یدختر جوون بخواب هیکنار  یایر حال دور از نزاکته ببه ه -

باشم تمام شب سرگردون و  گهید یبودم. عجبا! آخه، من فقط رو تخت خودم راحتم. جا دهیبابا من که نخواب -

 !دی! جون نوگهینکن د تی. اذشونمیپر

 سمتش گرفتم. شتریب دیتاک یام رو براتخت بلند شدم و انگشت اشاره یرو از

 !یچه نباش ،ی. چه روح باشیدختر جوون بخواب هیتو شب کنار  ستیکه گفتم. درست ن نیهم -

آماده بشم؛ مبادا  عیرفتم تا سر یبهداشت سیصحبت بدم به سمت سرو یبهش اجازه نکهیرو زدم و بدون ا حرفم

 برسم. رید دنت،یبه عنوان رز مارستانیب یروز کار تو نیاول

 نیهم یشلوغ. برا یحساب هاابونیخوردن صبحانه به راه افتادم. صبح زود بود و خ و بدون دمیلباس پوش یهولکهول

. از دنیرس ریهم د گهید یکه رفتم متوجه شدم به جز من پنج دانشجو مارستانی. داخل بدمیرس رید قهیدق ستیب

استه آر زیرو خرد کرده بود. گل بود به سبزه ن اعصابم یسر صندل شیبود که دو روز پ یاز اونها همون دختر یکیقضا 

 رید قهیدق ستیآخر سر هم ب ها،ابونیآور خسرسام کیروح دعوا کرده بودم، بعدش هم تراف هیشد! صبح زود که با 

نتظر م مارستانیب سیپشت در اتاق رئ ادیکه ازش بدم م یبا کس قایدق دی. حاال هم بادمیرس لمیبه محل کار و تحص
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اسمم  یاز اون پنج نفر نشستم و منتظر شدم تا منش گهید یکیکنار  یبدم. مجبور لیام رو تحونامه یمعرف تا ونمبم

 ها اومد.همراه کارت یبده. باالخره منش لمیرو بخونه و کارتم رو تحو

 ؟یخسرو الدیم -

 دوباره خوند: یگرفت. منش لیاز پسرها بلند شد و کارتش رو تحو یکی

 نوا معتمد؟ -

چندش هم بلند شد و کارتش رو گرفت. پس اسمش نواست. اسمش هم مثل خودش مزخرفه. مردم هم  یدختره اون

 مرتبه هینوبره! خب  گهید یکی نیهاشون بذارن، اما ارو بچه اهیو رنگ و گل و گ وونیاسم ح میبود دهی! دکارنایب

 !نیکردیو خودتون رو راحت م ادیداد و فر نیذاشتیاسمش رو م

 ا؟یدادن یعل -

 ؟یسارا توران -

 ؟یعیرف نیسل -

 داد: حیتوض یگرفتم. منش لیشدم و کارتم رو تحو بلند

 طیامروزشون دارن با مح یها االن همراه استاد راهنما. اوندیدیدانشجوها رس ریاز سا رترید قهیشما چند دق -

. دیرو همراهشون باش ریمس یهیبق دیتا حداقل بتون دیکن داشونیپ دیبر دیتونی. شما هم مشنیآشنا م مارستانیب

 .یشرق یراهرو دوم، یبودن. طبقه وییسیمن به همکارم زنگ زدم، االن تو آ

سارا خودش رو بهم  ری. در طول مسمیگفته بود رفت سیدفتر رئ یکه منش یو به سمت میتشکر کرد یجمعدسته

 کرد. کینزد

 و اعصاب. و شما؟بخش مغز  دنتیسالم. من سارام. رز -

 . بخش قلب.نیسل -

 کرد. یهم اومد و خودش رو معرف نیریخودش یدختره اون

 .میشیمنم نوا هستم. بخش قلب. پس احتماال من و شما همکار م -
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کممه که تو دانشگاه تحملش کنم، حاال اومده  یلیدلم شروع به غر زدن کردم. خ یدادم و تو لشیتحو یکج لبخند

منشور اخالق بشم  الیخیب گهیم طونهی! شکنهیهم م یدر همکار یو ابراز خشنود زنهیمن لبخند ژوکوند م یواسه

 بزنمش! خورهیجا تا م نیو هم

 کرد: یدوباره شروع به وراج نوا

 ها جمع باشن.تره، بچهکه شلوغ ی. فکر کنم اون اتاقوییسیآ نمی. انهاشیا -

 کنم گفتم: عشیدستش بندازم و ضا هیبق یجلو کهنیا یزدم و برا یزهرخند

 .هیپرستار شنی. استستیاونجا اتاق ن -

و هر پنج نفرمون به اون سمت  دیخند هیکردم همراه بق یشوخ کهنیا الیناراحت بشه، به خ کهنیا ینوا به جا اما

 .میرفت

 

هم  هی. بقدادیاضافه در مورد بخش مخصوصشون رو م حاتیبخش مغز و اعصاب توض یهاراهنما داشت به بچه استاد

 که تمام شد گفت: حاتشیو گوش دادن. توض ستادنیا

م ه هیبهشون بده. بق یترکامل حاتیبخش توض زریتا سوپروا نجایمغز و اعصاب بمونن هم یهادنتیخب، حاال رز -

 قلب موندن. درسته؟ یفکر کنم فقط دانشجوها

 کرد.دستش رو بلند  ایدادن یعل

 .امینه استاد. من داخل -

 تاسف تکون داد و گفت: یاز رو یسر استاد

 ؟یهمون بخش بمونن تو کجا بود یداخل یپسر؟ پس اون موقع که گفتم دانشجوها یعاشق -

 داد: حیانداخت و با خجالت توض نییسرش رو پا یعل

 موندم. شرمنده. کی. تو ترافدمیاستاد من تازه رس -
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 .وییسیس یبه سو شیقلب پ یهااونجان. بچه هاتیارشته. همیاشکال نداره پسرم. برو بخش داخل -

 یراهرو هی یهمون طبقه بود، اما تو وییسی. سمیدنبال استاد به راه افتاد گهیو نوا و سه تا پسر و دو تا دختر د من

رو  فمونیرو داد و وظا میبود دهیکثرا سر کالس شنو معمول که ا جیرا حاتیاستاد دوباره توض میدیرس ی. وقتگهید

 حیبخش توض یمارهایبخش سفارش کرد که در مورد ب زریشد و در آخر به سوپروا ادآوریگوشزد کرد. مقررات رو هم 

. پردهمیکرد و بعد ازمون خواست همراهش بر یمعرف یبخش خودش رو خانم شکور زریبده و از ما جدا شد. سوپروا

 داد: حیتوض ضیتخت اول رو کنار زد و در مورد مر ی

 .ارهیکرده، اما هوش یکه سکته قلب هیهشتاد و دو ساله، بار سوم ،ینام اسداهلل پورکرمان -

ت. رف یبعد ماریدرمان دکتر معالج رو هم گفت و سراغ ب ریداد و مس حیهم توض ماریو علت و عالئم ب یماریمورد ب در

که خطاب به بغل  دمیهمراهمون رو شن یاز پسرها یکی یبود. صدا یافتاد و شش سالهه رزنیتخت دوم پ ماریب

 گفت:  شیدست

 یدوست یتکامل ریداره س رانیا ،ینیبیرو بغل دست هم خوابوندن. تو رو خدا م ندهیپسر آدختر، دوستدوست -

 !کنهیم یجنس مخالف رو از آخر ط

انداخت و با لبخند سرش  یا. نگاه شرمزدهدیانگار خجالت کش دیکه د من رو یام گرفت. خندهحرف پسره خنده از

افتاد که  یاتفاقات تو مدت زمان نیتکون دادم. تمام ا یتکون داد و من هم مثل خودش سر ییآشنا یرو به نشونه

به  میباش دهیفهم ماریاز اطالعات اون ب یزیچ کهنیا دون. و ما سه نفر بکردیم یتخت دو رو معرف ماریب یخانم شکور

 داد: حیتوض ی. خانم شکورمیرفت یبعد ماریسراغ ب

 .میتموم کرد و به سردخونه منتقلش کرد شیپ قهیتخت سه چند دق ماریب -

بشقاب گرد  یهام اندازهتخت چهار چشم ماریب دنی. از دمیرفت یو به سراغ تخت بعد میگفت یامرزیخداب رلبیز همه

 بود! دیکه جسم نو نیشد. ا

داشت که پزشکان  یقلب ستیسم خطرناک ا هیاز  ییو هفت ساله، بر اثر مصرف دوز باال ستیاردکام، ب دینو -

کردن. عالئم  یالمالقاتاش درخواست ممنوعتونستن برش گردونن. اما از اون زمان تا االن در اغماست. خانواده

 ...ماریب

 که خودم مشغول به کار شدم. یمارستانیست تو بخش و بکردم. اون هم در دایرو پ دی. باالخره نوشدینم باورم
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*** 

 زدم: ادیرو پشت سرم بستم و اسمش رو پشت سر هم فر در

 !دینو ؟ییکجا دی! نودی! نودینو-

 شد و گفت: زونیباال آو یطبقه یهاووال از نردههول با

 شده؟ یچه خبرته؟ چ ه؟یچ -

رو بهش بدم.  ایخبر دن نیترخوش خواستمیکه م یبرام مهم نبود اون روحه. حاال اون تنها دوستم بود. دوست گهید

 گفتم: یشدم و با خوشحال زونیبدوبدو از پله ها باال رفتم و از گردنش آو

 کردم! داتی! پدیکردم نو داتیپ -

 خنده گفت: نیکرد و ب یسرخوش یخنده

 کرده! موشکمیشده! نگو خانم هوس قا یگفتم چ یصدام کرد نیهمچ -

 ام رو اصالح کردم.مخالفت تکون دادم و جمله یرو به نشونه سرم

 کردم! دایجسمت رو پ -

 که از زور تعجب گرد شده بود به من نگاه کرد و تکرار کرد: ییهاچشم با

 ؟یکرد دایجسمم رو پ -

 یعنی! یهست یتو همون بخش من بستر قایدق گذرونم،یه مکه دور یمارستانیتو همون ب د،ینو شهیآره. باورت نم -

 ست؟ین یعال نیدوستم! ا نیخانم دکتر بهتر شمیمن م

از قبل هم شد. معلوم بود که  ترنیهاش غمگچشم چ،یخوشحال که نشد ه کردم،یکه فکر م یزیاون چ برعکس

 یخبر عال نیا یخبر دادنت! آخه کجا نیتو هم با ا شه؟یاز خبر دم مرگ بودنش خوشحال م ی! کشهیخوشحال نم

 بود؟
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 :دیپرس یناراحت یصدا با

 ن؟یبده سل یلیحالم خ -

یاش رو نگاه کردم. نمافسرده یهابود، چشم زونیکه از تنم آو ییهااز دور گردنش شل شد. با دست هامدست

 ست؟ینت ده درصد هم نبگم احتمال به هوش اومد ؟یابهش بگم. بگم فقط با دستگاه زنده یچ دیبا دونستم

 جواب دوباره صدام کرد: دنیشن یبرا

 نیسل -

 .یایبهوش ب میصبر کن دینظر داد. با شهی... فعال نمیعنینه. حالت...  -

داد و  هیها تکنشست. به نرده نیزم یجا روزد و همون ی. پوزخندستیهام راست نکه حرف دیلحن متاثرم فهم از

 بدم. دیکردم بهش ام یهاش پنهان کرد. کنارش نشستم و سعدست یسرش رو تو

یکه اون باالست مهمه. اون اگه م یکنن. اون دیدکترا از آدم قطع ام ستی. مهم نگنیم یچ هیبق ستیمهم ن -

 .یمن شیپ ،یاون باال باش کهنیا یهست که تو به جا ینه من. حتما حکمت یاون بود شیحاال تو پ ینباش خواست

 :دیتو وجودش روشن شده بود. آروم پرس دیاز ام یاهام نگاه کرد. جرقهرو باال گرفت و تو چشم شسر

 ؟یچه حکمت -

 ایبابام به دن یهست. مثال حکمت هوسران یحکمت متعال هی ی. اما بهم ثابت شده تو هر اتفاق به ظاهر بددونمینم -

 بوده. میخانم دکتر خوشگل و فه هیاومدن 

و  دمیقهقهه زد که من هم شاد شدم. با آرنج به پهلوش کوب یحرفم جور نیا دنیتونستم بخندونمش. با شن باالخره

 غر زدم:

 گم؟یدرد! خنده نداره که! مگه دروغ م -

 گفت: زدیتوش موج م یکه قدردان ییاش که قطع شد با صداکردم. خنده شی. من هم همراهدیبلندتر خند بارنیا

 ستن،یآدما بد ن یبهم ثابت کنه که همه خواستهیخدا م دیبا تو باشه. شا یین من هم آشناحکمت نمرد دیشا -

 .شهیم دایبدون بال هم پ یفرشته هیتوشون  یگاه
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 کردم بخندونمش و موفق شدم. یببرم. سع ادشیکردم از  یسع

 

*** 

سلطان گذشته بود. اما  میاز حر قهیجم رو گرفتم. پنج دق ینشستم و شبکه ونیزیتلو یرواز صرف شام روبه بعد

شده.  یچ یفهمیکه م زننیباز انقد حرف گذشته رو م ،ینیاگه صد قسمتش هم نب نهیا یترک یهاالیسر یخوب

 باالخره

 :زدمیغر م جونیبودن و من هم مدام به مصطف یکشتن شاهزاده مصطف یتوطئه برا روداریاوج گ تو

 عرضه! یباباها رحم و انصاف ندارن که! نرو ب نی! اهای! نرکشتیکمپ بابات م یخاک برسرت، خنگ خدا! بر -

 کانال رو عوض کرد. دینو که

 !گهی. بذار ددمیدی! داشتم مدیعِه نو -

نه معلومه  گهیما رو سست کرده. د یهاخانواده یهیجمه که پا یشبکه یهاالیسر نیهم ؟ینیبیتو م هیچ نیآخه ا -

ش فساد و فحشا... . همهادیبرادرش از آب در ن شندهینه معلومه شوهر آ ه،ینه معلومه باباش ک شن،یحامله م یاز ک

 اَه، اَه، اَه.

یفارس الینه. به سر ایبخنده  موندیکه آدم م گفتیتمام م تیبا جد یول یها رو با چنان لحن لوسحرف نیا یهمه

 انداختم و گفتم: ینگاه کردیکه خودش نگاه م وان

 ده؟یزالل احکام نشون م وانیبعد اون وقت فارس -

 به گردنش داد و با عشوه گفت: یقر هی

 .کنهیبعله. تازه اذانم پخش م -

و  دمینثارش کردم و کنترل رو از دستش کش یایگردنخودم رو گرفتم که نخندم، مبادا پررو شه. پس یزور جلو به

 جم. به اعتراض گفت: یدوباره زدم شبکه

 .کردمایم گای! داشتم نیاو -
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 .کردمیم گایمنم داشتم ن -

 .مینیبیمن بگم م یرو من دادم. هرچ ونیزیاصال پول تلو -

 .مینیبیمن بگم م ی. پس هر چدمیهم من م خونههیکرا -

پاهام حس کردم. در کمال  یرو رو یزیچ یبودم سرد رهیخ ونیزیتلو یجور که به صفحهنگفت. همون یچیه گهید 

 .دهیمبل کنار من دراز کش یسرش رو پاهام گذاشته و رو دینو دمیتعجب د

 بادت بزنم؟ یخوایجونم؟ تو رو خدا راحت باش. تعارف نکن، م -

 آروم گفت: یلیرو بست و خ هاشچشم

 کن. ینه. فقط با موهام باز -

دستم حس  ریروح رو ز هی یموها تونستمیبود که م بینکردم. عج یتو صداش بود که اعتراض یچه حس دونمینم

 . با همون لحن آرومش زمزمه کرد:کیابر بار کهیت هیمثل  ف،یکنم. نرم و لط

 ؟یکنیموهامو نوازش م یجورنیهم مارستانیب میفردا که رفت -

 گفتم که ادامه داد. رلبیز یاوهوم

و  نیترو برات مهمه قشنگ یکه دوستش دار تیتو زندگ یوجود کس دمیفهمیزنده بودم م یکاش وقت -

 .استیحس دن نیتربخشآرامش

 بود؟ یچجور دنی. تپستادیاز حرفش ا قلبم

 

*** 

ه . نمارستانیب یبه ورود رهیبود و خ ستادهیا قهیدق ستیب کهنیزودتر اومدن، نه به ا یبه اون همه اصرارش برا نه

 دار گفتم:و کش دمیکش یاگهید یازهی. خمشدیم ادهینه پ زد،یم یحرف
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.. .یایب مارستانیدر ب تیدیمعشوق ا داریکه به د مارستانیب میبه زور آورد ،یکرد داریمنو ساعت چهار صبح ب -

 !گهیتو د میپاشو بر

 یهمه ؟یچ فتهین خوامیکه م یاگه بازم زنده نشم، اگه اتفاق ؟یچ ادیدرست در ن امهی. اگه فرضنیسل ترسمیم -

 هوا! رهیم شهیمدود  دمیام

 .گهیراه د هیدنبال  میگردیم یجورنی. ایکرد شدهیم یهر کار یحداقل مطمئن -

 نگاهش رو به من دوخت. نیترنیو غمگ برگشت

 ست؟ین یاگهیراه د دونمینم یکنیفک م -

 محکم گفتم: یلیو خ نانیبااطم

 راه هست! توکل به خدا! نیچرا! بهتر -

مال من بود. از  شبیلبخند قشنگ و خاص که مخصوص روح عشق من بود. آره. مال من بود. از د هیزد.  لبخند

 مال منه. دمیکردن قلبم رو داره، فهم رورویز ییتوانا دمیاش فهمکلمه هیکه با  شبیمال منه. از د دمیفهم شبید

ساعت مونده بود به  کیرو زدم و جلوتر از اون راه افتادم. هنوز  ریشدم. دزدگ ادهیشد و منم پشت سرش پ ادهیپ

هرچند تازه روز دوم شروع کارم بود و  شناختم،یرو نم یکس مارستانیپرسنل ب نیاز ب نیهم ی. واسهفتیش ضیتعو

 آشنا نشده بودم. یبه جز چند نفر هنوز با کس

 جواب داد: یآلودخواب یو زدم. چند لحظه بعد صدار یپرستار شنیاست فونیرفتم و آ وییسیبه سمت س میمستق

 بله؟ -

 صبح. فتیهستم. انترن ش یعیسالم. رف -

 یاپاداده بود. به سرت هیتک یبه کانتر پرستار یدختر تو روپوش پرستار هیباز شد و رفتم داخل.  یکیت یبا صدا در

 کرد و گفت: یمن نگاه

 ؟یکیترم  -

 سرتکون دادم که گفت: بالبخند
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 ساعت مونده هنوز! هیذوق و شوق زود اومدنت معلومه.  از -

 ور غرغر کرد:از اون دینو

 بش؟وبه خوش یریکبیا نیبا ا یسادیوا ینیبی! حال منو نمگهیبسه د -

 .امیجلوم تکون داد تا مثال از هپروت درب یبود که دختر دست دیحواسم پرت نو یلحظات یبرا

 گفتم: یهولکهول

 بزنم و مارهایسر به ب هیمن  د،یزودتر راه افتادم. ببخش نیهم یبرا امیب ریباز امروز د دمیکردم. ترس رید روزید -

 چکشون کنم.

که با  یدیشد به نو دهیناخودآگاه چشمم کش دم،یچهار رفتم. پرده رو که کش یبه سمت تخت شماره میمستق

نبودم. فکر  یتیموقع نیکنم. تا حاال تو چن کاریچ دیبا دونستمیشده بود. نم رهیپر از اشک به جسمش خ یهاچشم

 کس نبوده باشه. چیکنم ه

دستش از جسمش رد  یجسمش گذاشت. در کمال شگفت یناموزون به سمت تخت رفت و دستش رو رو یهاقدم با

 ادی ییجورا هیبود.  بیعج یلی. برام خکردیفقط درمورد خودم و خودش صدق م نینشد. درست مثل جسم من و ا

 روح در دو بدن افتادم. کیالمثل ضرب

 و بهم نگاه کرد. برگشت

 وارد جسمم بشم؟ تونمیچرا نم -

 .دونمینم -

جسمش فرو بره. اول صورتش رو مماس صورتش کرد و  یکرد تو یکرد دوباره امتحان کنه. رفت رو تخت و سع یسع

که  دمیخندیام گرفته بود. البته آروم مخنده .ستادمیدورتر ا یکرد نشد که نشد. کم یتمام زورش رو زد اما هرکار

 .اموونهیپرستاره فک نکنه د

کرد بدنش رو تو  ی. دوباره سعرهیگیداره از خودش به زور لب م کردیفکر م دیدیصحنه رو م نیاز دور ا یک هر

 بخند. ینتونستم خودم رو کنترل کنم و حاال نخند و ک گهیتر شد. دجسمش فرو کنه و وضع افتضاح
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 .اموونهیبه تاسف برام تکون داد. تمام شد. مطمئن شد که من د یاز دور سر پرستاره

 بهم تشر زد: دینو

 برگشتن به جسمش خنده داره؟ یروح برا هی یتالش مضبوحانه یکجا -

 گفتم: دیزنگ بزنه. رو به نو مارستانیو به ت زنمیدارم با خودم حرف م نهیکه پرستار نب دمیرو کش پرده

 فکر کن بعد سوال بپرس! یکنیم یکه دار یکم به حرکت هیتو رو خدا  -

و از رو تخت  دیکش ینیه هویفکر کرد.  شیزده بود نگاه کرد و به حرکت قبل مهیجسمش خ یخودش که کامل رو به

 و گفت: دیپر نییپا

 خاک به سرم! -

شده بود نگاه  رهیبهم خ یکه شرمزده و عصب دینره و به نو رونیام بقهقه یدهانم رو با دست گرفتم که صدا یجلو

 کردم.

 !ایحیدرد! منحرف ب -

 رو برداشتم و گفتم: دینو یپرونده یابحث مثبت هجده نیعوض کردن ا یو برا دمیخند

 .یینرماله اما هنوز تو اغما زتیکه همه چ بهیعج یلیخ -

 زمزمه کرد: دیتخت نشست و ناام یتوجه به حرفم لبه بدون

 وارد بدن خودم بشم. تونمیاما نم شمیکه از بدن عالم و آدم رد م نهیا بیعج -

 نشستم و آهسته گفتم: کنارش

 .یرد بش یتونیاز بدن منم نم -

 :دی. آروم پرسکردمیکه من فکر م کردیفکر م یزیو نگاهم کرد. انگار اونم به همون چ برگشت

 روح و دو بدن؟ هی -
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 ادامه داد: منتظر جوابم باشه نکهیا بدون

 .میاحساس قرار بوده با هم آشنا ش نیتر از اقبل یلیانگار خ -

 احساس رو داشت. نیهم ا دینو کهنیشد؛ از ا امتیانداختم. باز تو دلم ق نیی. سرم رو پادمیشدم. خجالت کش سرخ

رسوندم و شروع به  هیفرار خودم رو به بق یباعث نجاتم شد. برا فتیش ضیهمکارهام و تعو کیعلسالم یصدا

قبل  فتی. سرپرستار شمیکردیچک م فتیش لیتحو یرو برا مارهایب تیوضع هیکردم و همراه بق کیعلسالم

که  دمشید میدیکه رس دی. به نودادیم حیقبل رو توض فتیدر ش مارهایب تیو وضع رفتیها مباال سر تخت یکییکی

 . نوا آروم کنار گوشم گفت:ستادهیسر خودش ا یهنوز باال

 .رهیکه بم فهیخوشگله. ح یلیخ -

پرسنل زبون  یهیبق ینگاه کردم که داشت برا دیبشر بدم اومد. ناخودآگاه به نو نیاز ا شتریتو هم رفت و ب هاماخم

یاز ب شیپ قهی. انگار نه انگار تا دو دقدمیخند دینو یانداختم و به اداها ری. سرم رو زدیخندیو م آوردیدرم

 داره. یبهم گفته بود به من حس میرمستقیقبل غ یتالشش ناراحت بود. انگار نه انگار چند لحظه بودنجهینت

چک  یهمراه نوا برا فت،یش لی. بعد از تحومیرو با جسمش تنها گذاشت دیو نو میرفت یبه سراغ تخت بعد هیبق همراه

 کهنیاز ا خبریسر صحبت رو با من باز کنه، ب کردیم یو سع زدی. نوا مدام حرف ممیرفت مارهایب یاتیح میکردن عال

 :دیپرس هوایب هوی دمیکه رس دیسر نو یمن ازش متنفرم. باال

 دختر؟ یتو چرا انقد سرد و خشک -

چسبونده بودن، دست  دیلخت نو ینهیکه به س یدستگاه میس میتنظ ینگفتم. برا یزینگاهش کردم و چ چپچپ

 دی. از نودیسرش چرخ یباال ونیزیمون به طرف تلوبوق هشدار دستگاه سر هر سه یبا صدا بارهکیبردم که  شیپ

 :فتکرد و گ زینرمال شد. نوا چشم ر تشیفاصله گرفتم که در کمال تعجب وضع

 ؟یکرد کارشیچ -

 شدم. رهیخ کردینگاهم م شهیتر از همبود و متفاوت ستادهیکه کنار نوا ا دیجوابش رو بدم، به روح نو کهنیا یجا به

 رو از سر گرفت و دوباره گفت: ینگرفت بحث قبل ینوا که جواب 
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بهت سخت  یباش یراجتماعیو غ یریخودتو بگ یبخوا یجورنی. امیو قراره کنار هم چند سال کار کن میما همکار -

 !هاگذرهیم

 آهسته لب زدم: دیه نوو خطاب ب دمیاز لج حرفاش کش ی. پوفیرو زد و رفت سراغ تخت بعد حرفش

 بشر متنفرم. نیاز ا -

اومد و پشت سر  دیکه نو میخوردیرو م مارستانیب یپز بدمزهو مرغ آب مینشسته بود زیناهار بود. همه دور م وقت

بود  یکه کارآموز پرستار الدیصورتش انداخت. به جز من و م یاش رو از پشت گرفت و رومقنعه یو لبه ستادینوا ا

 یانداختم. وقت ینگاه گشتنیماجرا م نیکه دنبال علت ا الدیمتعجب نوا و م یافهی. به قدیصحنه رو ند نیا یکس

 رفت، آب دهنم رو قورت دادم. شینوا پ یغذا برداشتن ظرف یبرا دیدست نو دمید

که  من یدن صندلافتا یو صدا الدیاهلل مبسم ادینوا و فر غیکرد. ج یسرش خال یظرف سوپ نوا رو برداشت و رو دینو

 شد. یهم قاط یبودم تو دهیبا هول از جا پر

 رفت و من هم دنبالش رفتم. یبهداشت سیبا دو به سمت سرو نوا

یو با ن ستادیا یسنگ ییِروشو یپشت سرش رو دیاش رو از سرش درآورد. نوکه مقنعه دمیشد. د ییدستشو وارد

 غیشروع کرد ج دیصحنه رو د نیهوا تاب دادن. نوا که ا ینوا رو تو یکه دستش گرفته بود، شروع کرد موها ییها

 داد زدم: دیبغلش کردم و سر نو و دمیپر عی. سرزدیم غیهاش رو بسته بود و پشت سر هم جزدن. چشم

 ده؟یترس ینیبینکن! نم -

 هم داد زد: دینو

 نکنه! تیعشق منو اذ گهیبه جهنم! تا اون باشه د -

 حرف قشنگ غرق لذت شم. نیا دنیز شننوا اجازه نداد ا ادیفر یصدا

 تو؟ یبود یبا ک -

 ور شد.کرد و به سمتم حمله زیرو ر هاشچشم

 سراغ من! ینه؟ جِنتو فرستاد ،یتو جن دار -
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سر  شد. نینوا پخش زم هیاز ثان یو بعد از اون در کسر دمیرو پشت سر نوا د نیخشمگ دیبزنم که نو یحرف خواستم

 زدم: ادیفر دینو

 نکن! تو رو خدا بسه! جون من بسه! -

 در هم گفت: یهااخم با

 کنه! تیحق نداره عشق منو اذ یکس -

 نکن! تشی! اذیازم دفاع کن خوامینم -

 تکرار کرد. کیکردم کمکش کنم بلند شه. خودش رو تو بغلم انداخت و هستر یسمت نوا و سع دمیدو

 نکنه. تمینکنه. بهش بگو اذ تمیبهش بگو اذ -

 کردم آرومش کنم. یسع

 نکنه. تتیاذ گهید دمیکنه. قول م تتیاذ ذارمینم -

مقنعه گرفتم. برگشتم  هی یاریو از به رونیو کمک کردم خودش رو مرتب کنه. رفتم ب ییسمت روشو بردمش

و  ینبود. خانم شکور یخبر گهیهم د دی. از نومیرفت رونیو مقنعه رو دادم تا سرش کنه. باهام ب یبهداشت سیسرو

 نیکه بتونه ا گفتمیم ینبود. چ یحیتوض. میبد حیتا توض کردنیمنتظر و متعجب نگاهمون م فتیو دکتر ش الدیم

 کنه. هیرو توج بیاتفاق عج

شه کمرش رو ماساژ دادم.  آروم کهنیا یتخت اتاق استراحت بخوابه. کنارش موندم و برا ینوا کمک کردم تا رو به

 گفت: کهوی

 نکنه. تمیاذ یکه گفت یمرس -

 کار رو کرده بود. نیاز من ا یبانیدفاع نکنم. اون به پشت دیاز نو تونستمینم

 یواسه ،یکنیم تی. فکر کرده تو منو اذرسهی. آزارش به مورچه هم نمستین یکنیکه تو فکر م یآدم جورنیاون ا -

 ...نیهم

 حرفم رو تکرار کرد: متعجب
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 ست؟یآدم؟ مگه جن ن -

 .اموونهیکه د کردیاگه فکر م یبودم. حت ونیمد حیتوض هیدختر  نیا به

 .نمیبیتخت چهار رو م ماریمن روح ب -

 

*** 

نشون بدم. واقعا خوشحال بودم از  دیبا یداخل، چه واکنش رمیم یوقت دونستمیدر موند. نم رهیدستگ یرو دستم

 .ارهیسر نوا ب ییبال نکهیاز ا تش،یبودم از عصبان دهیهم ترس یاز عشقم گفتنش. از طرف تش،یحما

 ،یدوست ایاز ترس بود  دونمیکرده بودم. نم فیرو براش تعر زیو من همه چ میکه با هم دوست شده بود یینوا نوا،

 حرفام رو باور کرد و بهم اعتماد کرد. یول

بود.  داده هیمبل تک یمبل نشسته بود و سرش رو به پشت یخاموش، رو ونیزیتلو یرو باز کردم و رفتم داخل. جلو در

 هاش بسته بود.چشم

مانتوم رو  کهنیمبل انداختم. بدون ا یدسته یام رو کندم و رو. مقنعهخوابهی. روح که نمستیخواب ن دونستمیم

نه من.  زد،یم یسکوت بود. نه اون حرف نمونی. باشزدهخی یپاها یپاهاش. رو یرفتم و سرم رو گذاشتم رو ارم،یدرب

 رو نوازش کرد. دمیژول یسرم نشست و موها یسردش رو یهاستتو سکوت د

 که گذشت باالخره به حرف اومد: یمدت

 .ستمیکه ن ی. وحشستمیکه ن وونی. حرسونمیآزار نم یوقت به کس چیبترسونمش. من ه خواستمیفقط م -

 زمزمه کردم: رلبیز

 .ینه. تو عشق من -

 شد. رهیهام خاش به چشمشوکه یهاپاهاش بلندم کرد. با چشم یو از رو دیرو کش دستم

 ...؟ای یم کردمسخره -
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 گفتم: یجد یلیو خ دمیحرفش پر نیب

 دوسِت دارم. -

که  یهفته عاشق شد! اونم عاشق کس هیتو  شدیتا عمق حرفم رو درک کنه. مگه م گشتیهام مچشم نیب نگاهش

یهم بودم باور نم نبود. من ریبودنش هم تموم بشه. باورپذ جورنیممکن بود ا یممکنه امروز باشه و فردا نباشه. و حت

ت بود دوست دیعشقمش رو باور کرده بود. حاال نوبت نو ادیفرداشتن باور قلبه، نه منطق. و قلب من، . اما دوستکردم

 دارمِ من رو باور کنه.

 و با لکنت زمزمه کرد: ناباور

 روحم. هی... آخه، من مُردم. یعنیاما من...  -

 سردش گذاشتم و بالفاصله گفتم: یهالب یرا رو انگشتم

 د؟یتپ واروونهیکه لمست کردم چطور د یبه محض یدی. امروز مگه ندتپهی. قلبت میا. تو زندهی! تو نمردسیه -

 نگاهم، گفت: قتیبه عمق حق رهیزد و خ یکمرنگ لبخند

 یرمعمولیعشق غ هیبوده.  رمونیتقد یکه تو هیعشق یلمسم کن یتونیو فقط تو م ینیبیتو منو م کهنیحکمت ا -

 .نیدوسِت دارم سل ادیز یلی. من خقیاما عم

بودن قلبم به آغوشش پناه بردم. سرد بود اما  جنبهیهمه ب نیمستانه. از ا یخنده هیاز ته دل.  یخنده هی. دمیخند

چون  تپهی. آخه دکتر معلومه نمدمیکشف بزرگم خند نیو به ا تپهیقلبش نم دمیو تازه فهم کردیرو گرم م دلم

روزهام  نیالمثل معروف اضرب ادیروح آدمه و  شه،یکه عاشق م ستیقلب ن نیا دمیجسمشه. فهم یقلبش تو

 "روح در دو بدن کی "افتادم. 

 

*** 

 نیو به سرعت خودم رو به ماش دمیلباس پوش یهولکفک کرده بودم، صبح خواب موندم. هول شیبس که شب پ از

 داشبورد گذاشت و گفت: یدستش رو رو یتو یرد و سوار شد. لقمه نیاز در ماش دیرسوندم. استارت که زدم نو
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 .یکنیبدون صبحانه نرو، ضعف م -

 .دمیگرفته بود رو به دندون کش دیکه نو یادر رو پشت سرم بستم و لقمه موتیر با

 .یاز گشنگ مردمیدستت درد نکنه. داشتم م یوا -

 .زمینوش جونت عز -

 نیبودم، ا دهیمحبت ند یاگهیکه جز از برادرهام از مرد د جنبهیمنِ ب یو با لبخند نگاهش کردم. برا برگشتم

 بود. نیریآدم رو به موت هم ش هیاگر از طرف  یها حتمحبت

 هم دنبالم اومد و گفت: دیشدم. نو ادهیپارک کردم و پ مارستانیب نگیرو تو پارک نیماش

 ؟یگفت یچ روزیبه اون دوستت د -

 رو گفتم. یهمه چ -

 باور کرد؟ یعنی -

جز  اره؟یب تونستیاون اتفاق م یواسه یاگهید لیمعلومه که باور کرد. چه دل ،یکه تو سرش آورد ییبا اون بال -

 شده باشه! وونهید کهنیا

 خوش سالم کردم. ینداشتم و با رو یانهیازش ک گهی. ددمیرس وییسیبا نوا به در س همزمان

 .ریسالم نوا جون. صبح بخ -

 ؟یزدیحرف م یسالم. با ک -

 :دیو با ترس پرس دیکش ینیداده باشم، ه یجواب کهنیا بدون

 باهاته؟ -

 و گفتم: دمیترسش خند به

 نداره. تینترس. کار -
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 ترس به اطرافمون سالم کرد. با

 ...یعنی... روزی. ددیببخش -

یشد. جلو رفتم و دستش رو گرفتم و به داخل س دینو یباعث خنده نیاز ترس لکنت زبون گرفته بود و ا طفلک

 و گفتم: دمیکش وییس

 ماهه. یلینترس ازش. خ -

 مردد نوا من رو هم به خنده انداخت. دییتا

 

*** 

بهوش اومده بود و به بخش  روزید کیتخت  ماری. بمیرفت مارهایب نهیمعا یدوباره همراه نوا برا فتیش لیاز تحو بعد

 داشته و االن تو کما بود. یقلب ستیا مانیآورده بودن که موقع زا یمنتقل شده بود و به جاش زن

 هی یها عادت کرده بودم اما براها به مردن آدمسال نیا یبود. ط یتموم کرده بود و تختش خال شبیتخت دو د ماریب

 .ستادیو قلبم ا دیبه ذهنم رس دیلحظه فکر مردن نو

سر خودش نشسته بود. هنوز ذهنم به نبودنش مشغول  ی. باالمیرفت دیتخت سه سراغ نو دیجد ماریب تیزیاز و بعد

 یدست یدلدار یبرا دیرو د . نوا که اشکمدیهام جمع شده بود چککه تو چشم یبود. با اندوه دستش رو گرفتم و اشک

 ام گذاشت.شونه یرو

 بود نگاه کردم. امرهیکه با غصه خ دیدستگاه تپش قلب نامنظم گزارش داد. به روح نو دوباره

 کرده بود. تیتو نگاهش به صداش هم سرا غم

 .ارهیاشکت قلبمو به درد م -

 زدم و رو به نوا گفتم: لبخند

 ؟یخواهش کنم ما رو تنها بذار شهیم -
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 رفت. یبعد ماریسراغ بزد و به  یلبخند محسوس نوا

 گذاشتم. اشنهیس یخودم رو گرفتم و سرم رو رو دیرفتم و دست نو جلو

 .ارهیفکر نبودِ تو هم قلب منو به درد م -

 گوشم زمزمه کرد: کنار

 .شهیکنارتم عشقم. هم شهیمن هم -

 

*** 

یالتماس م کیبه زن تخت  هیکه با گر ینشسته بودم و به مرد شنیپشت است یصندل یروز مالقات بود. رو امروز

 با ذوق به سراغم اومد. دیکه نو کردمی، نگاه م"نیپاشو دخترمونو بب" کرد

 مالقاتم. ادی! خواهرم داره منیسل شهیباورت نم -

 کهنیشد نگاه کردم. با ا وییسیوارد س یکه همراه خانم جوون یاهشت ساله یجام بلند شدم و به دختر بچه از

 کرد. یمعرف دیاما نو زدمیحدس م

 .نهیریکه همراهشه ش یاون -

 یلصند یرو رو دینو یکه خواهر کوچولو دمیرو د نیریرفتن. پشت سرشون رفتم و ش دیبه سمت تخت نو میمستق

ز به روپوشم انداخت و متوجه شد ا ینگاه نیری. به سمتشون رفتم و سالم کردم. شنهیگذاشت تا بتونه برادرش رو بب

 :دیو پرسپرسنل هستم 

 کرده؟ یرییتغ -

 خب، معلومه! عاشق شده. فکرم رو پس زدم و گفتم: ر؟ییتغ

 نه بدتر شده، نه بهتر. -
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داره  یاز االن خواهرشوهر باز یوجبمین نیکه به من اخم کرده بود نگاه کردم. تو دلم گفتم بب ییبه دختر کوچولو و

 . بهش لبخند زدم که گفت:ارهیدرم

 .شناسمیمن شما رو م -

 با اخم خطاب به دخترک گفت: نیریبزنم ش یبتونم حرف کهنیاز ا قبل

 ا؟یمگه نگفتم خطرناکه ران ؟یخونه قبل یتو باز از راه مدرسه رفت -

 و محزون گفت: نییرو انداخت پا سرش

 و داداشام تنگ شده. میمون، واسه آجخونه یدلم واسه -

 رو گرفت و گفت: دیو دست نو برگشت

 کنه تنگ شده. تمیاذ کهنیدلم واسه ا -

تماس دستش نامنظم  ایکه از اشک خواهرش  یبود و به خطوط قلب رهینگاه کردم که باغصه به خواهرش خ دینو به

 نشده بود.

 .کردمی. من براش فرق مکردمیفرق م من

 

*** 

چند روزم رو تجربه کردم.  نیخواب ا نیترقیتخت افتادم و عم یرو فتیو کوفته بخاطر سه روز ش خسته

رو  دیمحو جلوم واضح بشه. صورت نو ریهام رو باز کردم. چند بار پلک زدم تا باالخره تصوصبح چشم یهاکینزد

 یرو از رو لمیخوردم و موبا یبزنم غلت یحرف کهنیهاش بسته بود. بدون ابود. چشم دهیکه کنار من دراز کش دمید

تا  شدم زیخمیشده بودم.  ن داریهم از خواب ب نید. تشنه بودم. البد به خاطر همبرداشتم. ساعت سه صبح بو یعسل

 اومد. دینو یبلند شم و که صدا

 کجا؟ -
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به زبون  یاگهید زیاما چ رم؟یازت اجازه بگ دیبکنم با خوامیهرکار م یدلم گفتم به تو چه کالنتر محل! مگه بابام تو

 آوردم.

 تشنمه. -

نزدم تا  یتنگ شده. حرف دنیو خواب دنیخوردن و نوش یکه چقدر دلش برا دونستمید. مدلم رو سوزون دینو آه

 تر نشه.داغش تازه

از رو ب خچالیدر  کهنیرو روشن کنم به آشپزخونه رفتم. قبل از ا یچراغ کهنیرفتم و بدون ا نییپا یبه طبقه صدایب

گرفته، اما خوب که  اشیشوخ دیدهنم نشست و محکم به دهنم فشار آورد. اول فکر کردم که نو یرو رو یکنم دست

ام شک تو خونه بهیغر هیندارم. تازه اون موقع بود که به حضور  یحس سرما و لرزش چیه دمیحواسم رو جمع کردم د

 یبود فرار کنم. هرچ دهیکم چسبکه حاال دهنم رو مح یکردم و شروع کردم به دست و پا زدن تا از دست اون دزد

که  یزیمن خسته شده بود با چ خودیهمه تالش ب نی. دزده هم که از اشدمیکمتر موفق م کردمیم یسع شتریب

ام هشدم. کامل از هوش نرفتم. چشم نیبه سرم و من نقش زم دیکه انقدر سفته محکم کوب هیدونستم چینم یحت

 .دمیشنیدزدها بودن م دمیفهمدزد رو که حاال  یصدا یبسته بود ول

 !یکشنه آدم ،یدزد میحسن؟ ما اومد یچکار کرد -

 !یزنینفوس بد م یشده. تو هم ه هوشینمرده که. فقط ب -

 نمرده؟ نیوقت امن از صداش سنگکوب کردم، اون یکه تو زد یجورنیا -

خونم  هیتا به قول تو  مشیکمک کن زودتر ببر ایحرفا ب نیا ینخون. جا اسی یهیحرف مفت نزن. انقدرم آ -

 !هیخونه خال یتوئه! تو که گفت ریگردنمون ننداختن. به من چه اصال، تقص

 تو سرش! یتوئه زد ریخونه بمونه! تقص نیتو ا خوادیهنوزم م یبا وجود جن و پر دونستمیمن چه م -

 ؟یایلت بخواد بتا در بره بلکه د کردمینم ی. کاررفتیداشت از دستم در م -

 مثل بز به من نگاه کن! دست بجنبون! نسایوا نجایحاال ا -

 چکار کنم؟ -
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با اون  ی. کل خونه اثر انگشت گذاشتستیرو پاک کنم. حواستم که ماشاال حواس ن نجایتا منم ا اریبرو از باال پتو ب -

 دستکش جا گذاشتنت.

بخورم، تا قبل از  یحداقل تکون کهنیا ایهام رو باز کنم کردم چشم یهاشون از من دور و دورتر شد. سعقدم یصدا

 یآهسته یکارها رو نداشتم. پس در سکون و سکوت به صدا نیاز ا کدومچیرو خبر کنم. اما توان ه یکیببرنم  کهنیا

بعد با  یمدت سکوت نیهم جونم باشم. ا دیو شا میزندگ اجگوش سپردم تا شاهد تار اومدیدزدها که از سالن م

هم  ییبال هیصداش رو بشنون  خبرهایاز خدا ب نیدلم گفتم کاش داد نزنه. االن اگه ا یشکست. تو دینو ادیفر یصدا

یده میکه نه د ی. اونم روحارهیب ییروح بال هیسر  تونهیم ی. آخه کدمیبعد خودم به فکرم خند ی. کمارنیسر اون م

 .دیسرم رس یبه باال دینو ی. صدادهینه صداش شن شه،

 سرت آوردن؟ ییچه بال ان؟یک نایشده؟ ا یچشمات رو باز کن. چ نم،یسل ن،یسل -

 . شدیبود، نم جهینت یهام رو باز کنم، اما بکردم چشم یسع

 !یدیدقم م یدار یتو رو خدا باز کن اون چشاتو! لعنت ن،یسل -

آشغاال بَرم  نیباز کنم که مرض نداشتم ببندمشون تا اچشام رو  تونستمیاگه م ،یبهش بگه آخه روان ستین یکی

 که بهش داده بودم رو پس گرفتم. ییهاتمام فحش دینو یدارن ببرنم. اما با حرف بعد

 یبرزخ یزندگ نیمن به ا دی. اممونمیتار مو از سرت کم شه منم زنده نم هیپاشو! به خاک پدرم اگه  زم،یعز نم،یسل -

 زم؟یتو سرم بر ی. بدون تو من چه خاکییتو

یجون؟ اصال من ب دینو یگیبود. راست م ینیریباشم. چه حس ش یکس دیتا حاال نشده بود من تنها ام ،یاله ،یآخ

تو روح خودم و  یکنم. ا دواریروحناکت ام یزندگان نیا یهام رو باز کنم و تو رو به ادامهچشم تونمینم کنمیم خود

 یسر جنازه ییچه بال کهنیجروبحث آهسته دزدها بر سر ا یصداکه تو رو به هول و وال انداختن. اما هام اون چشم

 انداخت. زیمن رو از فکر همه چ ارن،یمن ب

 نیو. منم اشاهکارت نیا میکن ستشیسر به ن یجور هی مشیدور پتو، ببر بندازش تو صندوق عقب، ببر چشیپاشو بپ -

 ؟ی. باال که اثر انگشت نذاشتامیو م کنمیدر رو پاک م یرهیدستگ

 شد. یجواب دادن دزد دوم قاط یبا صدا دیخشمناک نو یصدا
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 یب شونمیتون رو به عذاتون م! پدر و مادر نداشتهنیانگشت بزن یبه بدن گل من حت نیکنیغلط م یلیشما خ -

 ها!بته

 از دزدها گوشم رو پر کرد. یکیآخ بلند  یلحظه بعد صدا چند

 ؟یزنیحسن؟ چرا م یه مرض دارمگ -

 بلند شد. یزیهمراه با پرتاب چ یبعد ادیفر یحسن خواست از خودش دفاع کنه و بگه که من نبودم، صدا کهنیهم

چوب و  وارشیخونه روح داره. از در و د نی! اری! نزن! فرار کن اممروتیبود؟ آخ! نزن ب یچ نیحضرت عباس! ا ای -

 .زهیریمون مچماغ رو سروکله

 من رو پر کرد. یایو بعد سکوت دن یدو تا پا به سمت سالن اصل دنیدو یصدا

 

*** 

که  یزیچ نیهم اول ریچند وقت اخ نیخودمون بودم. طبق معمول ا مارستانیرو که باز کردم تو اورژانس ب هامچشم

 بود. دیصورت نو دمید یداریبه محض ب

 کسچیه ،یانه خانواده ،ینه همکار ،یسرم نبود. نه دوست یباال یاگهیخداروشکر کس د زم؟یعز یبهوش اومد -

 و با اندوه گفتم: دمیآه کش هیمثل  یقینفس عم یکسینبود. از سر ب

 من مُردم؟ -

 یات انقدر سروصدا کردن که همهخونه ثیموقع فرار از دست روح خب زیچهمهیب ی. اون دزدای. زنده ازمینه عز -

 .میدار یفضول یهاهیکه همسا نهیا میکه آورد یرو کشوندن دم در. تنها شانس هاهیهمسا

 :دمیچرا از نمردنم خوشحاله. دوباره پرس دونمیندونه، من که م یهم راه انداخته برا من. هر ک یزمیعز زم،یعز چه

 قراره کمکت کنه؟ یخودت که بعد مرگم ک ای ینگران من بود -

 جواب داد. یلخورهم و با د یرفت تو هاشاخم
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 ست.حرف مفت نزن. خودم به جهنم! مهمتر از من، جون توئه که به جونم بسته -

 عوض کردن بحث گفتم: ینداشتم که بگم و برا یزیهمه محبت چ نیجواب ا در

 شدن؟ یدزدا چ -

 .دیبلند خند یصدا با

ما رو  زدنیهم داد م یبهشون نخوره. ه یجاروبرق یکه لوله دنییدویم گزاگیز ینیبب ینبود فیح ن،یسل یوا -

 کارتون موش و گربه. هینخور، ما رو نخور. قشنگ شده بود شب

 .انیکه دوباره ن ستیراحت ن المیکنم وگرنه خ تیبرم ازشون شکا دیبا -

 تخت نشست و موهام رو نوازش کرد. یلبه کنارم

 .کنمیکمکت م ینگار. واسه چهرهدمیصورتشون رو دموافقم. منم  یول انیکه نم دنیمطمئنم انقد ترس کهنیبا ا -

 بود. رهیگاون جن شونیکی. ستیالزم ن -

 .یدونیاز کجا م یعنیتعجب بهم نگاه کرد؛  با

همون موقع که داشت  دیبود. با دیبع یاطیاحتیب نی. از من ادمیشنیتو سرم زده بودن، صداشون رو م کهنیبا ا -

 .دمیفهمیم دیپرسیورود و خروج خونه م یهاراه یدرباره

 بالشم افتادم. یرفت و دوباره رو جیبودم که سرم گ زیخمیکردم از جام بلند شم اما هنوز ن یسع

 چه مرگم شده. نمیتخت بده بب نییاون پرونده رو از پا -

 کنه جوابم رو خودش داد. یرویاز دستورم پ کهنیا بدون

 موقتت بوده. االن هم حالت خوبه. تمام عالئمت هم نرماله. یهوشیضربه به سرت باعث ب هی. زمیعز ستین تیزیچ -

 .یدکتر شد یخونه بودکه با خانم دکتر هم نمیبیخوبه. م -

 .دمیمنم شن گفت،یدکتر بخش به دوستت م شیپ رو چند لحظه ناینه بابا. ا -
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 .دمیخند

 !یپس تقلب کرد -

 ریکه تخت من رو از سا یاخودش رو رسوند و پرده عیمن، نوا متوجه بهوش اومدنم شد و سر یخنده یصدا از

 و با خنده وارد شد. دیرو کش کردیبخش اورژانس جدا م یهاتخت

 .یشد ریگنیو زم یبدبختت افتاد یمارایکه به حال ب نمیبیم ،یعیبه، خانم دکتر رفبه -

 .رهیم یاهیهام هم س. چشمهریم جیمن چم شده نوا؟ سرم داره گ -

 هم خوب اتجهینوشتن. تا تموم شه سرگ یتیکه به سرت خورده. برات سرم تقو هیا. به خاطر ضربهستین یزیچ -

 شده.

 گفت: یجانببهو با لحن حق ستادیپشت سر نوا ا نهیسبهدست دینو

 تا باورت شه؟ یدیشنیدکتر م هیاز زبون  دیگفتم. حتما با نویمنم که هم -

 رو ازم گرفت. دینوا وقت جواب دادن به نو سوال

 ؟یروز افتاد نیبه ا هویچت شد که  -

 نگفتم. یزیچ بیآدم عج هیحماقتم و اعتماد به  از

و  دادیدسته که محکم دهنم رو فشار م هی ادمهیکه  یزیچ نیام. آخر. فکر کنم دزد اومده بود خونهدونمیچه م -

 و از حال رفتم. دیچیتو سرم پ یدرد هیچند لحظه بعدش 

 باز خودش رو مثل نخود آش انداخت وسط حرفم. دینو

 اون دستش بشکنه. هرچند، فکر کنم خودم چنان با شمعدون کوبوندم تو دست و پاش که شکسته باشه. شاالیا -

 :دیپرس عیام گرفت. نوا سرحرفش خنده از

 ؟یخندیم یبه چ -

 .دیبه نو -
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 وجور کرد.جمع یو خودش رو کم دیکه رنگ نوا پر دمیصورت کامال نامحسوس د به

 نجاست؟یعِه! مگه ا -

 .سادهیاوهوم. پشت سرت وا -

. دیدیرو نم دیبود. نو هودهیچنان برگشت و به پشت سرش نگاه کرد که احساس کردم گردنش شکست. تالشش ب نوا

دارش جواب سالمش رو داد. لحن خنده یامزههم با لحن با دید. نولرزون سالم کر ییو نشناخته و با صدا دهیپس ند

 :دینباشه و پرس دینو کینزد ادیکه ز دیکش ومن رو به خنده انداخت. نوا به سمت من برگشت و خودش رو جل

 ؟یخندیم یبه چ -

 ؟یدی. ترسیلرزیم یدار دی. به تو که مثل بیچیه -

 نه. مگه ترس داره؟ -

 مسخره گفتم: به

 روح ترس نداره از نظر تو! هی دنینه! اصال د -

 ما. یخونه ای. پاشو بیتو خونه تنها بمون ستیحالت خوب ن نیبا ا ی. ولیبر یتونیسرمت که تموم شه م -

 چه به روزم آورده بود که بدون تعارف قبول کردم. یبیو غر ییتنها

 یاش زندگخاله یفرق که اون خونه نیبود. با ا یبوم ریمثل من غ یاومده بود و به قول یاگهیهم مثل من از شهر د نوا

 .کردیم

خانه  یآپارتمان حوال هیو نرگس، تو  میخانم و دو تا دخترش، مرفوت کرده بود و خاله شیدو سال پ اششوهرخاله

 .کردنیم یاصفهان زندگ

 شبه عاشقش شدم. هینواز که خانم مهمانمن شدم مهمان خاله و

شم و بعد از شام هم بساط  تیزد تا مثال من تقو خیو س دیخر گریشام ج یرفتار نکرد. برا بهیغر هیاصال مثل من  با

ته ورتر نشسهم اون دیو قهوه. نو ایتا نخود و لوب ریفال. از فال ورق بگ یعنی م؛یرو برپا کرد ایسراسر دن یزنانه یدوره

 .دیخندیما م یزنونه یهایبود و به سرگرم
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 یخواب رفت، ما بساط باز یدوستش داشتم خسته شد و برا شتریخودم هم ب یجون که حاال از خالهخاله یوقت 

شروع  ی. هنوز بازمی. من و نوا، نرگس و مراریو پفک و تخمه و چهار نفر، دو به دو  پسی. چمیحکم رو جور کرد

بارش بود  نیو نوا که اول میکرد شونیوتحاکم ک -کمک از روح -روش تقلب  نیترنیو نو دینشده، به کمک نو

 ذوق زده شده بود. یحساب

 کرد. دییبه دستش تا یو با نگاه ستادیپشت سر نوا ا دینو

 تکش دستشه. -

 دل رو انداختم و نوا خوشحال تک و انداخت و رقبا باز کوت شدن. یراحت دو الیخ با

 شد. یکیاعتراض نرگس  یمن و نوا با صدا یخوشحال یصدا

 ن؟یرسونیبه هم تقلب م ی. چطوردیکنینگاه هم نم گهیبه همد ی. من چشم ازتون برنداشتم. حتستیاصال قبول ن -

 !میکردیورقا رو هم که ما پخش م

مچشونو  یردپلمیکه ما دو تا د نهیاز ا شتریدو تا خانم دکترن و هوششون ب نیرفته ا ادتیحرص نخور.  یآبج -

 م؟یریبگ

 د:نرگس غر ز دوباره

 یباز قتیحق ایجرات  اریدلستر رو ب ی. پاشو اون بطرمی. پاشو مردهیحال نم یکه توش برنده نش یایاصال باز -

 .میاریخانم دکترا درب نیحکمو سر ا نیا یو تالف میکن

 یربشه و بط یخال یتا بطر ختیبرامون ر وانیل هی یبرگشت. نفر وانیدلستر و چهار تا ل یبطر هیپاشد و با  میمر

 گفت: می.  مرستادیا میو در آخر سرش به نرگس و تهش به مر دیچرخ یرو وسط گذاشت و چرخوندش. بطر یخال

 ش کف دستمه. جرات رو انتخاب کن.تو که همه قتیحق -

 گفت: میتکون داد و مر یسر نرگس

 .میبخند اریحامله رو درب یهازن یکم ادا هیبالش بذار تو شکمت و  هیپاشو  -

 .دینوا مال یصله کوسن مبل رو برداشت و گذاشت تو لباسش و صورتش رو به بازوبالفا نرگس
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 بوس کردم. اری... من ویجعفر جونم... هان -

 و تو نقشش فرو رفت. اوردیهم کم ن نوا

 ت رو بوس کن!ننه ،ی! وخفهیضع یوخ -

 گفت: یشتر یکرد و با عشوه کیلبش رو غنچه کرد و صورتش رو به لب نوا نزد نرگس

 بوسم کن. -

 اش، من رو هم به خنده انداخت.از خنده و خنده دیپوک دینو

 .دیرو چرخوند و نرگس هم کوسن رو درآورد و دوباره به نوا چسب یخم شد و بطر نوا

 بوسم کن. -

 :دی. نرگس پرسستادیبه سمت نرگس و نوا ا ینگاه کرد. بطر یهلش داد و به بطر نوا

 قت؟یحق ایجرات  -

 پسرم بگم.تو از دوست یواسه امیدرصد فکر کن من ب هیمعلومه جرات!  -

 بزن. سیکف پاتو ل -

 . اما نوا مجبور بود.میدیرو کش ییاَ کصدای مونهمه

 ش به من افتاد. نرگس غر زد:رو تاب دادم. سرش به نرگس و ته یمن بطر بارنیا

 ش من! جرات.اَه! همه -

 گفتم: یایطانیبا لحن ش ابروم رو باال انداختم و هی

 ؟یمطمئن -

 کنما! یچیخانم دکتر؟ نذار دمتو ق یخونیم یکُر -

 کردم و گفتم: یایطانیش یخنده
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 کل ننداز! یجورنیباال ا رنیراست م واریخواهر سه تا پسر که از دبا تک وقتچیه -

 لبخند گشاد گفتم: هی. منم با دنیقاه خندقاه میو مر نرگس

 ام.کن و بگو من از قصاب محل حامله داریپاشو برو خاله رو ب -

 ؟یچ -

 پهن شد. اما من با حفظ لبخند گفتم: نیزم یدلش رو گرفت و از خنده رو نوا

 .گهیپاشو د -

 ام!. چه برسه بگم حاملهذارهیکنم، سر به تنم نم دارشیاز خواب ب کُشمیمامان م -

 گفتم: هیپا نوا

 !فروش. فک کن، نرگس و عموخسرو گوشتمیتو لوس نکن قشنگم. تو نقشت فرو برو حال کنپاشو نرگس. خود -

 .میستادی. نرگس رفت داخل اتاق و ما پشت در فالگوش امیبلند شد و ما هم پشت سرش راه افتاد نرگس

 .قهید هیمامان، مامانم، پاشو  -

 :دیو غر دیصورتش از خواب پر یبند روبا چشم خاله

 چه مرگته؟  -

 ام.مامان من از عموخسرو حامله -

در  ریتمثل شصت یاحرفه یلیبندش رو برداره و به نرگس حمله کنه، نرگس خبه خودش بجنبه و چشم ادیخاله ب تا

دوازده ساله  یبچه هیازش گذشته، مثل  یانگار نه انگار سن ،یو خاله هم مثل قرق دیدویها مرفت. نرگس دور مبل

 از خنده. میبود دهیپوک ورنیات ضرر داره. ما هم اواسه بچه س،ندو نرگ زدیداد م ورنیدنبال دختر باردارش. نوا از ا

و نوا  میخاله رو مهار کرد می. من و مرمیوساطت کرد میسوخت و رفت شینیآخرش دلمون به حال نرگس و ن خالصه

 گهیکرد د دیو خاله تهد یخرک یشوخ نیبابت ا میدش چقدر از خاله کتک خوردداد. بماند که بع حیآروم براش توض

 .میخطرناک نکن یهایباز نیاز ا
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 یشکم من که جلو یسرش رو رو می. مرمیولو شد نیزم یخورده روما مثل لشکر شکست دیکه رفت خواب خاله

 مبل بود و پاش رو کرده بود تو دماغ من، گفت: یافتاده بودم گذاشت و من شدم بالشش. نرگس هم که رو ونیزیتلو

 م؟یکن کاریخو حاال چ -

 ور و گفتم:نرگس رو پرت کردم اون یپا

 خطرناک. یهایباز نیجز ا یهر چ -

 زده گفت:باال و ذوق دیپر دسینوا مثل ارشم هوی

 .میروح احضار کن نیایب -

 و بشکن زد. دیهم پر نرگس

 هم آسونه. یلی! خولیا -

 نشون بده شجاعه به طعنه گفت: نکهیا یکرده بود برا دنیکلمه از ترس شروع به لرز کیه با همون ک میمر

 .منهیو ا خطریکامال ب -

 اصرار کرد. نوا

 احضار کنه. دیرو با یروح ک دیبلده روح احضار کنه. فقط بگ نیسل یجد -

 روم. دنیپر میو مر نرگس

 ؟یبلد یجد -

زد که  یدرآورده بود، نگاه کردم. چشمک یبازو مسخره دهیخاله و نرگس دنبال نرگس دو دنیکه موقع دو دینو به

 گفتم: هیانگار که برام عاد لکس،یر یلی. من هم خامهیپا یعنی

 .مونهیخوردن مآره بابا. برام مثل آب -
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سنگ قبرش نوشتن  رو یاخالق بوده که در سن هفتاد سالگکه انقدر خوش میجون نرگس و مرشد روح عمه قرار

 .میاحضار کن "ناکام"

صورت من زوم کرد.  یرو روشن کرد و رو اشیگوش یها رو خاموش کردن و نوا چراغ قوهدستور من تمام چراغ به

 مودب و منظم نشستن. -زانو یرو - یانگومیو اومدن جلوم به سبک  دنیپوش دیسف یهاها هم رفتن لباسبچه

اش سر حوصله میسکوت مرگبار، مر قهیهام رو بستم و مثال رفتم تو حس. بعد از چند دقنشستم و چشم چهارزانو

 رفت و غر زد:

 .میسر کار دیباور کن -

بوفه رو آورد و  یتو ینییتز یهااز عروسک یکی دیکه نو دمیهام رو باز کردم و داومد. چشم یزیافتادن چ یصدا

 :دمیاستفاده کردم و صدام رو خوفناک کردم و غر تیاز موقع عیدخترها انداخت. منم سر یجلو

 !دیکرد داریشما روح سرگردان مرا ب -

و  دنیکش یاخفه غیعروسک رو برداشت و تو هوا شناورش کرد. دخترها ج دیبغل هم. نو دنیاز ترس پر دخترها

 ترسناک گفتم: یبا همون صدا عیهاشون رو از ترس بستن. من هم سرچشم

 د؟یمرا فراخواند لیدلبه چه  -

 گفت: هیبا گر میمر

 .میجون. شکر خوردعمه میغلط کرد -

 زدم: ادیخفه فر یدورگه یهمون صدا با

 پسر عمه هستم!دوست شاه،نی! من ناصرالدستمیمن عمه ن -

 اش رو خورده بود که قرمز شده بود. ادامه دادم:شده بود از خنده. نوا هم انقدر خنده نیکه پخش زم دینو

 !باشدیم یبه قربان عمه بروم من. ماشاءاهلل چه داف -

 .ترسوندیم شتریدخترها رو ب اششهیلرزش ش یبه پنجره و صدا دیکوبیاز شدت خنده مشت م دینو
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را که در آغوش  لشی. آن اندام همچو گوررساندیاش مرا به اوج لذت منهمردا یهالیآن سب بوسمیلبانش را که م -

. اوف، اوف، اخالق سگش را که میمنان شو زدیا میبه آخر برسد و ما در آغوش هم تسل ایدن خواهدیدلم م رمیگیم

 نگو!

 :دیبا ترس و لرز پرس نرگس

 ومد؟یسرورم، چرا خود عمه ن دیببخش -

 :دمیکش داد

 نهد. رونیب یرا از اندرون شی. اجازه ندارد پاباشدیات ناموس ما مگستاخ! عمه یخموش باش ا -

 :دیاز ترسه، پرس کردنیو دخترها فکر م لرزهیاز خنده م دونستمیکه من م ییبا صدا نوا

 ست؟یکشسیو گ سیشما مشغول گ یهایاکنون او در کنار سوگل ایسرورم، آ -

 کردم و گفتم: یطونیش یخنده

 نگذاشته. سمانی. مو بر سر انکشدیم سی. پدرسوخته چقدر هم خوب گیجانم! بل یا -

 :دیپرس نرگس

 شماست؟ یما سوگل یاالن عمه یعنی -

مردانه، ابرو  لیو سب شیر ل،یهمچون ف کلشیدارد؟ هزار ماشاءاهلل ه یجان ما چه کم از سوگل. مگر عمهگرید یآر -

مشق عشق را ورق بزنم تا به آخرش  دیکه شب به شب با پوشدیم یهم تنبان قر ی. به تازگیطاق کسر یاندازه

 خواهم؟یاز او چه م تریبرسم. سوگل

 نینگاه کردم. انگار چادر بدون سرنش اومدیها سر کرده بود و به سمتمون مکه چادر نماز خاله رو مثل زن دینو به

 . ادامه دادم:رونهیداره به سمت ما م

 هم آمد. گرشید جبفرما! خو -

 و پا گذاشتن به فرار و من دنیکش یبلند غیج دنیرو که د نیسرنش یبه پشت سرشون نگاه کردن و چادر ب دخترها

 .میدیاز خنده ترک دیو نوا و نو
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*** 

هم  دیدار شد. نورو نوا عهده دیکردم. البته نقش پررنگ نو فیتعر الدیم یرو برا شبینوا تمام احضار روح د همراه

 باشه. ادتی ،یترسو تموم کرد یدختره نیرو به اسم ا یشاهکار ادب نیکه تمام افتخار ا زدیمدام تو گوشم غر م

 .نمیبیروح م هیبگم  الدیبه م تونستمیکه نم من

 بود از خنده، رو به من گفت: دهیکه پوک الدیم

 ؟یرو از کجا آورد شاهنی. ناصرالدتتمیخالق یکشته یعنی -

 به ذهنم اومد. هویتو بوفه بود،  ینیپارچ تزئ هی. عکسش رو دونمیچه م -

 .میوجور کردو خودمون رو جمع میتامون بلند شدسه یاستاد داوود یمصلحت یسرفه یصدا با

 سالم استاد. -

 .نیکرد زیتجو مارایب یخنده رو برا یعموم یکه دوا نمیبیسالم. م -

 بار خطاب به من گفت: نی. استاد امیانداخت نییسرمون رو پا شرمنده

 دخترم؟  یکنیم کاریچ نجایشما ا -

 کجا باشم استاد؟ -

احتمال جراحت  ینداشت یجراحت خارج یوقت یدونیبه سرتون ضربه خورده. خودت خوب م شبید دمیشن -

 .ی. بعدشم استراحت مطلق داشته باشدیچکاب بش دیهست. پس با یداخل

 وسط حرفمون. دیپر نوا

 نداشتن. یچکاب کامل انجام دادم براشون. مشکل روزید -

دخترم. برو خونه و خوب  یدار یهفته مرخص هیحال صالحه که استراحت مطلق داشته باشن. شما  نیبا ا -

 استراحت کن.
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 کنار گوشم آروم زمزمه کردن: الدیو م نوا

 کوفتت بشه. -

 

*** 

 نیهم ی. برادمیترسیآلود مخواب یهابا راننده نیسنگ یهانیاز ماش قتیدر شب واهمه داشتم. در حق یرانندگ از

 ام تنگ شده بود.خانواده یفردا به سمت خونه پر بکشم. دلم برا کهنیا دیبه ام دمیراحت گرفتم خواب یلیخ

 خود خفه شد.بهانقدر زنگ خورد تا خود ساعت

 .دیاز رو رفت و گرفت خوابخودش  ،یشینم داریو ب یریتو از رو نم دی. ساعته دگهیپاشو د -

. بدون دهیتخت خواب یرو کنار من رو شبیباز هم تمام د دادیو نشون م اومدیبود که از کنار گوشم م دینو یصدا

 م غرغر کردم.آلودهخواب یهام رو باز کنم با صداچشم کهنیا

 صد دفعه نگفتم رو تخت من نخواب؟ -

 تخت خودمه. -

و مال  دمیرو م اشهیتخت تو بود، حاال که من دارم کرا یتکرار یرو نداشتم که جمله نیوقت صبح توان ا اون واقعا

 دیآماده بشم و به سمت اصفهان حرکت کنم. اما انگار نو ترعیکردم از جا بلند شم و سر یمنه رو بگم. پس سع

 تکرار مکررات داشت. یبرا یبیعج یبرعکس من حوصله

 کجا؟ -

داشتم، پس سر  ادیرفتم. خوشبختانه وقت ز یبهداشت سیدادم و به سمت سرو لشیتحو یاازهیجواب خم یجا به

 دونستمیبود. م دهیتخت دراز کش یهنوز رو دیاومدم. نو رونیفرصت مسواک زدم و سر و صورتم رو شستم و ب

 .خورنیم یزینه چ خوابن،یها نه م. آخه خودش بهم گفته بود روحستیخواب ن

 لباسمو عوض کنم. خوامیم .رونیپاشو برو ب -

 لباست رو عوض کن. رونی. تو برو برمیهم نم رونیاتاق خودمه. ب -
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 .گهی. پاشو دیجروبحث ندارم سر صبح یحوصله د،یتو رو خدا نو -

 .خوامینم -

کردم و لباسم رو برداشتم تا برم و تو رختکن حمام عوضش کنم.  یبود. پوف دهیفایروح لجباز ب نیکردن با ا بحث

ام بخورم. باالخره درآوردم تا با قهوه خچالی یشکالت هم از تو کهیت هیساز رو روشن کردم و که اومدم، قهوه رونیب

 شد. دایآقا پ یسروکله

 حضرت آقا؟ دیشد که از تخت و اتاقتون دل کند یچ -

 ت و با غرغر گفت:نشس یصندل یرو حوصلهیب

 .یتو راه ضعف نکن رهیبخور ته دلت رو بگ یزیچ هیآخه قهوه و شکالت هم شد صبحونه؟  -

 .شمیو موردقبول خواستگارجونم واقع نم زهیری. اندامم بهم مخوامینم -

 .یکنیتو خواب خرخر م یوقت ی. حتخوادیخواستگارجونت تو رو همه جوره م -

 کردم و گفتم: اخم

 .کنمیمن خرخر نم ،یاو -

 .یکنیم -

 .کنمینم گمیبهت م -

داد و اجازه  هیگذاشت و سرش رو به دستش تک زیم یهاش رو رونزد. در عوض دست یکرد اما حرف یغرغر رلبیز

 ام رو کوفت کنم.داد من در سکوت صبحانه

 ؟ینر شهینم -

از ته دلم  ییصدا هی. کردیم یبند داشت لج و لجباز هیاز سر صبح تا حاال  نیهم یبود. برا نیپس دردش ا آهان،

کردم. سرش رو بلند کرد و با  کیام رو به لبم نزدقهوه وانیگفتم و ل یادهیگفت تو هم باهاش لج کن. پس نوچ کش

 شد. رهیبه من خ نشیغمگ یهاچشم
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 برم. دینداره. من با دهیفا یشرک نگاهم کن یهر چقدر هم مثل گربه -

موقع پخش  کهنیماه دست خود خودت. اصال به جا ا هی ی. تو فقط بمون. اصال کنترل واسهیتو بگ یچاصال هر  -

 . تو فقط بمون.مینیبیم مینیشیکنم با هم م تتیسلطان اذ میحر

و به چه  شدیاش مام دلتنگ همخونهام گرفت. بچهخنده ییجورا هیحرفش هم دلم براش سوخت هم  نیا با

با  نی. بنابرارفتمیسر اصفهان م هی دینگهم داره. اما خب دست من نبود. من با خواستیم یاکودکانه یهابهونه

 محبت جوابش رو دادم:

 .یایهمراهم ب یتونیم ی. اما اگه بخوادجونیبمونم نو شهینم -

 گفت: یبرق زد و با خوشحال هاشچشم

 دور بشه! وقت خطرناک نباشه روحم از جسمم هی ام؟یب تونمیم یجد

 و گفتم: دمیخند

 داره؟ یاونور چه فرق ور،نیا لومتری. حاال چند کستیاالنشم روحت چندان کنار جسمت ن نیهم -

 ؟یمطمئن -

 که از جسمش دور باشه. یبودم، چه برسه به روح دهیمطمئن بودم؟ من که تا حاال روح ند ی. از چنه

. ومدهین شیبرات پ یفاصله داره و تو مشکل یلومتریچند ک مارستانیاالنشم خونه از ب نیهم یمطمئن که نه. ول -

 لومتر؟یبشه چند صد ک لومتریچند ک نیا کنهیم یحاال چه فرق

 .دیهاش رو بهم کوبدست یخوشحال با

 .امیپس منم باهات م -

 رسن،یبهش م یو وقت رنیگیرو م شونیبازاسباب یها که بهانهبچه نی. شده بود عبودمش دهیند یجورنیحاال ا تا

 .شنیو خوشحال م کننیذوق م

 رو زودتر جمع کنم. لمیکرد که وسا کمکم
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 ذاشتمیسمت من. من هم اونا رو م کردیو پرت م آوردیهام رو از تو کمد درمکردنش هم باحال بود. اون لباس کمک

یها از تو کمد به سمتم پرواز ممن جادوگرم که لباس کردیفکر م د،یدیصحنه رو م نیا یتو چمدون. مطمئنا اگه کس

 .کنن

 یدست برد و صدا دیاومدم نو رونیکه ب ی. از کمربندمیشد یو راه میرو جمع کرد لیوسا و خنده یبا شوخ خالصه

ن سانت هم تکو کی یاون حت یموها دیوزیم نیکه داخل ماش یکرد و پنجره رو باز کرد. با باد ادیضبط رو تا آخر ز

 دیو نو دیرقصیباد م یمن تو یافتاده بودن. موها رقصآهنگ و حرکت باد به  یمن انگار با صدا ینخورد، اما موها

 .کردیم یبلندبلند با خواننده همخوان

 

 جاشم ازت ممنونم. نیتا هم دونم،یم اد،ینم ادتی منو

 .ادیجز دعا ازم برنم یکار اد،ینفسم در نم یحت گهید

 .نمیتو خوشب یندهیمن به آ نم،یریخوش باش، برو ش برو

 .ینکش ییمثل من درد جدا ،یخوشبخت بش یکه اله برو

 .یبرو خوشبخت بش هام،یکسیب یجونت همه نوش

 .یبرو خوشبخت بش ام،یبا دلواپس یول کرد منو

 .یاگه تنها موندم، برو خوشبخت بش ،یرفت اگه

 .یها جا موندم، برو خوشبخت بشتو خاطره اگه

 جونم که همش دلتنگم، نگران من نباش. نوش

 آهنگم، نگران من نباش. نیداره ا هیگر اگه

 نگران من نباش. ره،یعمرم داره از کف م اگه

 نگران من نباش. ره،یگیهر شب نفسم م اگه
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 .یتو هنوز دل منو نشناخت ،یساختیبا دلم م شدیم یکاشک

 .یکاش همون آدم سابق بود ،یمثل گذشته عاشق بود کاش

 .نمیتو خوشب یندهیمن به آ نم،یریخوش باش، برو ش برو

 .ینکش ییمثل من درد جدا ،یخوشبخت بش یکه اله برو

 

 داشت. ینیغمگ یشادش ترانه تمیبا وجود ر آهنگ

یهم شاد بود؟ گردنش رو تکون م یلیکه خ یحد ممکن باال بود. همراه با آهنگ بعد نیضبط تا آخر یصدا همچنان

 کنم. اشیرقص و آواز همراه  نیتو ا شدیکه م ییکردم تا جا یو من هم سع داد

 به خونه کرد و یدر بزرگ خونه نگه داشتم. نگاه یباالخره جلو کهنی. تا ادیخوند و رقص بندکی دینو ریآخر مس تا

 .دیکش یسوت بلند

 ها.خرپول بوده یلیبابات خ! معلومه هیبزرگ یواو! چه خونه -

 .دیچیپ فونیآ یماکان تو یشدم و زنگ خونه رو زدم. چند لحظه بعد صدا ادهیجواب، پ یزدم و به جا یپوزخند

 بله؟ -

 اشیو فقط باز نهیبیکه ماکان من رو م دونستمیبودم. م ستادهیا نشیدورب یجلو قایبود و من دق یریتصو فونیآ

 گرفته.

 آورده. در رو باز کن. فیسرورت تشر -

 د؟یی. نکنه شمامیداده بود اهیس زیکن هیکار سفارش  ی. اما به ادارهمیخواستیخانم. ما سرور نم دیاشتباه گرفت -

راه و راه ارمیدرب یدست هیباال، صورتت رو از  امیب واریاز د ایماکان  یکنی. باز مختتنیریب یدخترااون دوست زیکن -

 کنم؟
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خواهر دارم انگار از پشت  هیتو. من  دیاریب فی! تو رو خدا تشردیهست ستیراه مد روزه. پس شما فشناتفاقا راه -

 داره. ستیفشن هیمبرم به  ازیکوه آوردنش. ن

رو  نمیرو باز کردم و ماش نگیموند. در رو باز کرد. خودم در پارک جوابیهاش بپرترو گذاشت و چرت فونیآ یگوش

لب با خودم  ریماکان پارک کردم. چمدون به دست به سمت در ساختمون حرکت کردم و ز نیبردم داخل و کنار ماش

 .زدمیغر م

ازم استقبال کنه.  ومدین شونیکیآورده،  فیتشر شونیتغارو ته دونههییکیدختر  یبعد عمر ؛ینیبیتو رو خدا م -

 گهیم طونهیکول افتادم. شواز کت گرفتن،یچمدون رو ازم م نیا دناومیم خورد،یبابا استقبال تو سرشون م

 از ترس دور از جون سکته رو بزننا. کنه،یفک کنن چمدون داره پرواز م دیچمدون رو بدم دست نو

 یخونه رو پشت سر گذاشتم و به در اصل لی. باالخره باغ طودیخندیمن م یو به غرغرها اومدیهم کنارم م دینو

در به سمتم برگشت و  یبا صدا ی. ماندنیدیکنار هم نشسته بودن و فوتبال م یو در رو باز کردم. ماکان و مان دمیرس

 با تعجب به من و چمدونم نگاه کرد و گفت:

 ؟یموش ییتو -

 چلوند. به زحمت از خودم دورش کردم و گفتم: یشد و اومد سمتم. من رو بغل گرفت و حساب بلند

استقبال؟ اون موقع تا حاال که من داشتم با  یایافتاده ب ادتیرو آوردم  لمیوسا یهمه ییم تنهاخود گهیحاال که د -

 مبل واسه خودت. یرو یکه تو لم داده بود آمدمیسو م نیمشقت بد

 اش گرفت و با خنده گفت:من خنده یلحن کتاب از

 .یبود، گفت آشغال یک دمیپرسماکان مارمولک  نی! از ایتو پشت در دونستمیبه جون خودت اگه من م -

 و گفت: دیبود خند ونیزیکه حواسش به تلو یجورهمون ماکان

 خب مگه دروغ گفتم؟ -

رو با شدت به سمت ماکان پرت کردم.  فمیگرونم شدم و ک یآفتاب نکیع الیخیشدم که همون جا ب یحرص چنان

 وسط سرش خورد. قایدق فیحرف نداشت و ک میریگالحق هم که نشونه

 و من به دنبالش. دیدویم ماکان
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 !سایوا ی! هان؟ دارم برات! مردامیمن آشغال گهیحاال د -

 .رمینامردم و در م -

 دخترات بپرن.دوست یکچلت کنم که همه ی. دستم بهت برسه جورکشمتیم -

راه ماکان  یجلو ییپاریعنوان زافتاده بود، نامحسوس و دور از چشم پسرا سُر داد و به نیزم یرو که رو فمیک دینو

 بزن. یزدم روش و حاال نزن و ک رجهیمبل فرود اومد. ش یانداخت. ماکان هم شانس آورد و با سر رو

 الزم دارم! ستیکه من فشن -

 اش.تو کله دمیکوب تق

 که من از پشت کوه اومدم! -

 .دمیموهاش رو کش بارنیا

 !امیکه من آشغال -

 هام رو گرفت و گفت:دست اد،یب مشتم تو شکمش فرود کهنیاز ا قبل

 ؟یشمال هست یهیکنم. پا یتالف دمی. منم قول مرهیگیدرد م کتیکوچ ی. تو منو نزن، مشتامیآقا تسل -

از سال  ی. البته من کال تو هر فصلیآفتاب یبعد هوا یو لحظه یزییلحظه بارون پا هیماه بودم. شمال تو آبان عاشق

 .دادمیشمال جون م یواسه

 همسفرمونه به کامم زهر شد. ایآدم دن نیآورترچندش دمیلذت شمال رفتنمون، صبح فرداش که فهم اما

جواب  کهنیمشت تو دهنش بود. بدون ا هی خواستمیکه م یزیزل زده بود که تنها چ فونیشل به آ شیبا ن نیهمچ

 جا داد زدم:بدم از همون

 .میبه سفرمون برس میانچوچک رو رد کنه بر نیا ادیب یکی -

 خنده. رینگاه کرد و زد ز توریبدوبدو اومد و به مان ماکان

 ؟یابشر تشنه نیموندم تو کار خدا، چرا انقد به خون ا یعنی -
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 دیمن با یمانداداش ییشد. من تو کار خدا موندم، چرا پسر به آقا قیرضا پشت در لبخندش عم دنیاومد و با د یمان

 باشه؟ فابقیرف ایآدم دن نیتربا نچسب

 عِه، رضا اومده. درو باز کن. من دعوتش کردم. -

 نفهم بگذرونم؟ نیرو کنار ا التمیتعط دیمن با یعنیچهار تا شد.  هامچشم

ما که به مرگلبخند مکش هیبا  ایانسان دن نیترهیبعد کر یبدون توجه به نگاه متعجب من در رو باز کرد و لحظات یمان

 رکش بود، جلوم نشسته بود.دخت یلیخودش خ الیخ

کهولت  نیمرد چهل ساله که اگر به موقع ازدواج کرده بود االن نوه هم داشت. اما با ا هیبود.  یمان یمیصم قیرف رضا

شکل ممکن دور  نیدختر بدبخت رو به بدتر کردیاش رو ماستفاده کهنیبود و به محض ا یسن هنوزم دنبال دخترباز

 ی. فقط به احترام مانافتادمیبس مآتش لمیاحمد، دوست گلزار تو ف تیشخص ادی قایدق دمشیدی. هر بار منداختیم

 اوج نفرتم رو بهش نشون ندم. تونستمی. اما نمرونیاز خونه پرتش کنم ب شدینم

 کنارم نشست و گفت: دینو

 .ادیاصال از طرز نگاهش خوشم نم -

 دلم برات تنگ شده بود خانم دکتر کوچولو، گفتم:دادم و در جواب رضا که گفت  دیرو کامال به نو حق

 .دونمیم دیهم فرصت کنن دلتنگت بشن. هرچند اونم بع هیتا بق یشدینم یآفتاب یصد سال هیکاش  -

 گفت: چمدون رو هم دم در گذاشت و نیآخر ماهان

 .میبر نیتموم شد. پاش -

دست فرمونم خوب شه، برادرام  خوامیبهانه که پسرها دور هم راحت باشن و من م کیهزار ضرب و زور و صد و  به

رو نداشتم که کل راه راجع به شاهکارهاش  یریکبی. هم تحمل اون اامیخودم ب نیکردم اجازه بدن با ماش یرو راض

 یبه صندل یازین دینبود. هرچند مطمئن نبودم نو دینو یبرا ییطفل معصوم رو مسخره کنه، هم جا یبگه و دخترها

خودم  نیاول سوار ماش لیبه همون دل شتریرو سقف هم بسش بود. ب ایتو صندوق  یحت دیداشته باشه. شا یخال

 و گفت: دیکش یاپوف کالفه دیشدم و پشت سر ماهان آهسته روندم. نو

 !هیلیخ نییپا ارمیرو ن اروی نیوپوز اسفر پک نیتو ا -
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 شدنش رفتم. یرتیغ یصدقهدلم ذوق کردم و قربون ته

 سمتم و گفت: برگشت

 باهاش دوست شده؟ دهید قهیعت نیا یتو یداداش تو چ نیمن موندم ا -

 تکون داد. دواریرو تهد انگشتش

د ها! بعنترسونمش که پشت سرشم نتونه نگاه کنه یسمتت جور ادیب اروی نیا دمینم یضمانت چیاز االن بگم من ه -

 و فالنا! ترسنینکن داداشام م ینگ

هم باعث شد تموم  نیلبخند زدم. هم رتشیهمه غ نیکه از خودم سراغ داشتم به ا یلبخند نیترمهربون با

 بره و بخنده. ادشیغرغرهاش 

 

*** 

 یچیشمال نده. اعتقاد داشت جز دردسر ه یالیو دیخر یبزنه، اما پول واسه شیمن حاضر بود پولش رو آت مامان

اعتماد کرد. از کجا معلوم  شهیهم نم یبه هر کس م،یستیو چهار ساعته شمال ن ستیما که ب گفتیم شهینداره. هم

ست و من دردسرش واسه صاحبخونه یهمه وقتننده. او هیکرا یخونه رو به آدم ناجور داریسرا میستین یوقت

 شه،یتر ممنع بشه، جذاب یهر چ یما طبق قانون نانوشته یبود که هر چهار تا نینچنیدردسر ندارم. ا یحوصله

انگل اجتماع رو  نیا یالیو دیکل میمجبور بود مینداشت الی. و چون ومیهفت روز هفته رو شمال بود کردنیولمون م

 تر فککنن. از خودش خالف هیاش رو کراخالفکارها خونه دیرو نداشت که شا نیا یهرحال اون نگران. بهمیریازش بگ

 وجود داشته باشه. ینکنم کس

ط فق اینداشت. اما در عوض تا در یساحل اختصاص یرانیا یهاو رمان هالمیف نیکوچولو داشت که برعکس ا یالیو هی

هم  اتاق هیهمون  ،یبا مان یستینداشت و تو رودربا شتریاتاق خواب ب کیبود و  کیفاصله داشت. کوچ قهیپنج دق

قدر ان الیو نگی. پارکهر چهار تاشون تو سالن بخوابن هم. قرار شد هر اونا به من کرد میسرش سخاوتمندانه تقد ریخ

رو سمت ماکان پرت کردم  چییماهان پر شد و من مجبور شدم همون دم در پارک کنم. سو نیبود که با ماش کیکوچ

 و گفتم:

 به عشقم سالم کنم. رمیمنو ببر داخل تا من م لیخدمتکار، وسا -
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 برگشت سمتم و شوکه تکرار کرد دینو

 عشقم! -

 ماکان نق زد: همزمان

 ست.هنوز زنده لییدادن به عزرا یزیرمیجونته که با ز یکتخدمتکار اون عمه -

 رو پرت کرد سمت رضا. دیکل

 تو. اریخانم رو ب لینوکر جان، وسا ،یاو -

 به من نگاه کرد و گفت: زیصبر کرد ماکان رفت داخل و بعد ه رضا

 من. رمیچشم. قربون خانمم م -

در حد  یاش کرد. اما مشتش از صورت رضا عبور کرد و رضا حتچونه یحواله یبرد و مشت ورشیبه سمت رضا  دینو

 حس نکرد. یزیپشه هم چ شین

 لمس کنه منم؟ تونهیکه م یبمونه تنها کس ادشی خوادیم یبشر ک نی. ادمیکش یپوف

شده و چمدون منم  نیدر نقش زم یجلو دمیرضا بلند شد. برگشتم و د غیج یکه خواستم برم داخل، صدا نیهم

 زد و گفت: ینگاه کردم. چشمک دیپاش و لبخند پت و پهن نو یروش افتاده. به گلدون جلو

 دلم خنک شد. ش،یآخ -

من با  یو ماهان که با داد رضا خودشون رو رسونده بودن به خنده یام گرفت. مانحرفش خنده نیاز ا ناخودآگاه

 گفت: هیانقد ذوق کردم اخم کرد. اما ماهان به کنا قشیشف قیاز افتادن رف کهنیاز ا یتعجب نگاه کردن و مان

 ؟یاالن خوشحال -

کردم و  یانگاه عاشقانه آوردیو شکلک درم نداختیتخته مو شلنگ دیپریم نییباال و پا یبازکه با مسخره دینو به

 گفتم:

 .شمینم نیتر از اخوشحال -
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. مارستانیو زمان رو خبر کرده بود، بردن ب نیزم یشکستگ هی یو ماهان رضا رو که سرش شکسته بود و واسه یمان

 رفتم. ایخودم به کنار در یانتقامجو یرتیمن هم خوش و خرم همراه عشق غ

سر پ هیدختر با روپوش مدرسه و  هینبود جز  یدر واقع اصال کس یعنیرها شلوع نبود. قد. اونزییهفته بود و پا وسط

 نکنن. یتوجه زنهیکه با هوا حرف م وونهیزن مثال د هیخودشون بودن که به  ریهفده، هجده ساله که انقدر درگ

 .یعاشقتم. خوب حالشو گرفت یعنی -

 ها نشست و من رو تو بغلش جا داد و گفت:شن یرو

 براش برنامه دارم! ؟یدیتازه کجاشو د -

 :دمیو پرس نمیاش قرار دادم که صورتش رو ببشونه یرو یرو جور سرم

 بگو. بگو. ؟یاچه برنامه -

فکر کردم. به روش روح انتقامجو  مینوا انجام داد یهادخترخاله یکه واسه یاحضار روح مثل اون هی. به دونمینم -

 ؟ی. تو چدهیمزه نم گهیشده و د یتکرار نایخود نوا رو باهاش ترسوندم. اما به نظرم اکه  یهم فکر کردم. مثل اون

 رسه؟یبه ذهنت م یزیچ

 و گفتم: دمیکش یآه

 گذره؟یم یتو ذهن من چ یدونیم -

 ؟یچ -

چقد  م،یایچقد به هم م کهنیچقد دوستت دارم، ا ،یچقد دوستم دار کهنیا د،یدیاگه تو رو م ،یاگر تو بود کهنیا -

 بشه. کمینزد کردیجرات نم یحت م،یکنار هم خوشحال

صورتش رو خم کنه تا بتونه ببوسم.  یبود کم یداده بودم و صورتم سمت صورتش بود. کاف هیاش تکرو به شونه سرم

 موقع صورتش رو خم کرد.درست همون

دستم رو چنگ زدم تا  ریز یها. شندیگوشم رو بوس یکرد. اما قلبم گرم شد. سرش رو خم کرد و الله خی هاملب

 و پسربچه نرسه. یرستانیلذت از عشق متفاوتم به گوش اون دختر دب یصدا
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 گوشم زمزمه کرد: کنار

 یگتا زند هیمن کاف یهات برا. اما هستم تا خوشحالت کنم. خندهیچ یعنی یکه بهت نشون بدم خوشبخت ستمین -

 رو با تمام وجود حس کنم.

 .دمید خندمن با تمام وجو و

کرد که دلم رو از عاشق بودنم  یو خنک زیر یهاشونه و گردنم فرو کرد و تقارنش رو پر از بوسه یهیرو تو زاو سرش

 وار گفت:داد و زمزمه هیام تکشونه یرو رو اشیشونی. پکردیخنک م

عشق  نینشونت بدم و بگم ا ای. بعد به کل دنارمیبرگردم و به دستت ب ایبه خاطرت بجنگم و به دن دمیبهت قول م -

به خاطر تو برگردم. بهت قول  دمی. بهت قول مکنمیجهنم م اشویبنشونه دن اشیشونیاخم رو پ یمنه. بگم اگه کس

 .دمیم

 . گرم و عاشقانه. گرم و...نیاش سرد نبود. گرم گرم بود. گرم و دلنشجمله تکرار

یپسر کوچولوش ماون دختره که با تعجب به دوست ینه. اما صداک دایادامه پ ایاون لحظه تا آخر دن خواستیم دلم

 الیبه سمت و میشون رو جلب نکردتوجه شتریدختره رو هوا لم داده، باعث شد تا ب ن،یاونجا رو بب دیحم گفت

 .میبرگرد

 ش دست گرفته بود که دست وماکان که واسه یبرگشته بودن و رضا داشت برا مارستانیپسرها از ب میبرگشت یوقت

 یاسوژه یپاش نبوده. اما مگه ماکان وقت یجلو یگلدون تو باغچه بود و اصال گلدون دادیم حیتوض ،یهست یپاچلفت

 کرد؟یول م آوردیم ریگ

 :خوندیو م گشتیم اشیچیو دور رضا با سر باندپ رفتیم راه

 رسونده. بیسرشو آس ده،یلدونه رو ندگ ده،یو دو دهیگنده، دوکله یرضا -

 خاطرنشان کرد: نیاشعار ماکان کامال مت دییهم در تا یمان

 .یدنبالم اومد یغلط کرد گهیپات به اون پات م نیرضا قبول کن ا -

 زد. یشخندین ماکان
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 و اوباشمون ساختن. ادبیب اکانیکه ن هیتیتربیالمثل بضرب هی یداداش گفت مودبانهالمثل که خانضرب نیالبته ا -

 سرش رو گرفت و کالفه گفت: رضا

 چرا چمدون خورد تو سرم؟ فوقش گهیکه بود د میریاونجا نبود. بعدشم گ یگلدون غمبر،یبه پ ر،یبابا به خدا، به پ -

 رو پام. چرا رو سرم سقوط کرد؟ افتادیم شدیاز دستم ول م میبگ

 ذکر کرد: دیبا تاک ماکان

 سانسور نشدشو بهت بگم؟ یمندعالقه یلیها. اگه خالمثلهداداشم ذکر کرد. همون ضربه خانک لیبه همون دل -

رها از غفلت پس دیبلند شد تا به اتاق بره. هنوز مبل رو دور نزده بود که نو یکالفه از بحث کردن با ماکان و مان رضا

قسمت بدون باند سرش  یتو دیچنان محکم کوب م،یکه با خودمون از ساحل آورده بود یایماهاستفاده کرد و با گوش

 :دیسپر یبا نگران یآخ گفتنش کرمون کرد. مان یکه صدا

 چت شد؟ -

 زد تو سرم. یکی -

بوس  یواشکیو  دیکردم که رضا د دینو یحواله یبه رضا کردن و من چشمک یهیسفاندرنگاه عاقل یو مان ماکان

 رو درآورد. دیبرام فرستاد که کفر نو ییهوا

پشت سرش  یعصبان یهم با صورت دیشد و رفت بخوابه. نو الیخیرو ثابت کنه ب یزیچ تونهیبازم نم دید یوقت رضا

 نگذشته بود که آخ بلند رضا خونه لرزوند. هیرضا دعا کردم. هنوز چند ثان یندهیروح آ یشاد یرفت و من برا

 اومد. رونیماهان از آشپزخونه ب یله. کمیاتاق نگاه کرد یو به در بسته میدیمون از جا پرسه هر

 بود؟ یچ یصدا -

 به سمت اتاق. میبار چهار نفرمون بپر نیباعث شد ا یزیافتادن چ بیمه یصدا

تخت مونده بود و آه  یو پاهاش رو نیزم یاش روپا شده و چونهکه کله دنیرو د ییدر رو باز کرد و پسرها رضا یمان

 .دیرقصیم اشیروزیو به مناسبت پ کردیتخت بپربپر م یکه رو دمیرو د یدی. من هم نوکردیو ناله م

 و ماکان خم شدن و رضا رو جمع کردن و ماهان گفت: یمان
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 اش شکسته باشه.چونه بارنی. فک کنم امارستانیب مشیببر -

 و ماکان غر زد: دمیخند نامحسوس

 صلوات! مینباش مارستانیتو راه ب التیکل تعط -

شکمم گذاشت. تو  یهم اومد و سرش رو رو دیتخت. نو یاتاق رو بستم و خودم رو انداحتم رو که رفتن در پسرها

 که هنوز تو صدام بود گفتم: یاخنده. با تهمیداده بود لیرو تشک یسیانگل یاون حالت حرف ت

 .گهیرو دست من د ی. اما تو زدادیبشر بدش ب نیاز من از ا شتریباشه که ب یکس کردمیفکر نم -

 و جواب داد: دیکش یآه دینو

یبا عشقم نداشت و حرصم م ویکار نیجرات همچ یکه اگه زنده بودم کس افتمیم نیا ادی نمشیبیآخه هر وقت م -

 .رهیگ

 .هیجسمت در چه حال نمی. بذار زنگ بزنم به نوا ببیخوب شد گفت ،یراست -

 تیتربیب یایحیموجود ب نیا یکه من به جا دمید یزیتخت چ ریرو بردارم  که ز فمیک نیزم یشدم تا از رو خم

 .دمیخجالت کش

 تخت ولش کرده. ریز جورنیکنه. هم یزکارینکرده بعد کارهاش تم حیوق مردک

بود. هنوز بوق نخورده  دهیخواب ینوا رو گرفتم. انگار رو گوش یرو درآوردم و شماره امیرو برداشتم و گوش فیک

 برداشت.

 ؟یجونم هان -

 .یهان یها -

 خرشانس؟ گذرهیخونه خوش م -

 ننشیو داداشات نب یبا عشقت باش کهنیا یعنی یشمال. اصن آخر خرشانس میبا داداشام و عشقم اومد یجات خال -

 جفتتونو بذارن لب طاقچه و پخ. یکه کله
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 !اینکن ایح -

 ؟یراحت. خوب التینه. خ -

 .گذرهیم یاِ  یتو که نه، ول یبه خوب -

 چطوره؟ دینو -

 .ستین یخاص زیاستاد گفت چ یخورد ول یتکون هیدستش  روزیهمونطور مثل قبل. د -

 تو دلم روشن کرد. یدیهم نور ام نیهم ینبود ول یخاص زیچ کهنیا با

موهام فرو برد و نوازششون  یگذاشتم. دستش رو البال دینو ینهیس یمن سرم رو رو بارنیرو قطع کردم و ا یگوش

 کرد.

 هام رو بستم و زمزمه کردم:وست سرم رو خنک کرد. چشمسردش پ یهادست

 پابوس امام رضا. میبر ییدوتا ینذر کردم بهوش که اومد -

 اگه بهوش اومدم! -

 گرفتم. اشینیب یجلو انگشتم

 . من دلم روشنه.یای. تو بهوش ممی! اگه ندارسیه -

 هاش.دست دیروشن بود به نور ام گهیحاال د دلم

 تنهات نذارم. وقتچیقربون دلت برم من. منم نذر کردم بهوش که اومدم ه -

 گفتم: یتو شکمش و به شوخ دمیمشت کوب با

 .شهیکه نذر حساب نم نیشو. اگم -

 .شهینذر حساب م یخوب زی. هرچزمیچرا عز -

 به نفع توئه، نه خدا. نیا -
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 .ستیگر نههاش مهمه. اون حسابگر و معاملخدا منفعت بنده یبرا -

 هیحس خوب رو تا منفجرم نکرده، با  همهنیبه دلم نشست. نذرش هم. آروم سرم رو بلند کردم که ا یلیخ حرفش

 سرحال ماکان از پشت در مانع شد. یکنم که صدا یبوسه خال

 پارک میه برنکرد ییایدست و پاشو موم بارنیزاده اتا خان میوجور کنبند و بساط رو جمع نیاهل خونه، پاش یآها -

 .میچادر بزن یجنگل

 هدیچیاش هم شکسته بود و باند پبود، حاال چونه یچی. سرش که باندپدمیترکیاز خنده م افتادیکه به رضا م نگاهم

 باند بود. ریز ییایهم درست مثل موم اشهیبود و بق دایپ ینیچشم و ب هیبودن. ازش فقط 

یهاش مفهوم نبود. چون نمکه صداش دراومد. البته اصال حرف دمیبود که نگاهش کردم و خند ستمیبار ب یبرا

 با خنده داد زد: ی. مانشدیام مباعث خنده شتریب نیفکش رو تکون بده و ا تونست

 کن. تیپاشو دختر. پاشو کم دوست منو اذ -

 هم گفت: ماکان

تا  شاالی. برو ارهیگیات مخنده یکنیه مرو نگا ییایموم نیا یه یکم بگرد. نشست هیپاشو برو خانم دکتر. پاشو برو  -

 ات دو برابر.خنده یشده و سوژه ییایدست و پاشم موم یتو برگرد

 رو گرفتم. دیدست نو میبلند شدم. از چادر که دور شد دیاستقبال کردم و همراه نو لیبا کمال م شنهادشیپ از

 با خنده گفت: دینو

 . مگه نه؟ادیبهش م یلیخ -

 .گذرهینکبت بهم خوش م نیباره با وجود ا نیاز خنده. اول دمیپوک د،ینو یوا -

 شد و با محبت گفت: رهیهام خو دو تا دستم رو گرفت. تو چشم ستادیا رومروبه

 باشه. یو خوشبخت یهر روزت پر از خوش کنمیم یتو مال من باش، کار -

 قلبم گفتم: میصم از
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 من مال توام. -

 بود، پشت گوشم زد. رونیشالم ب ریز که از ییزد و موها یلبخند

 .یدیام محرص بخورم مبادا زن خوشگلمو بدزدن. آخرش هم سکته یپس انقد خوشگل نکن که من ه -

 ته دل قهقهه زدم. از

 .یاالنشم سکته کرد نیتو هم -

 یرو یزیر ی. دستش دور کمرم حلقه شد. بوسهدمیهاش رو بوستا قدم بهش برسه و لب ستادمیپا ا یپنجه یرو

 گوشش کاشتم و تو همون حال زمزمه کردم:

 تو رو زنده کنم با عشقم. خوامیمن م -

و کنسرو  شیآت ریز یذغال ینیزمبیمنظور س گمیپسرها شام رو آماده کرده بودن. البته شام که م میبرگشت یوقت

 .استیلوب

دورتر از ما پشت سر رضا نشسته بود و هر چند  یهم کم دی. نومیو مشغول خوردن شد میحلقه زد شیدور آت همه

کرده  یو پسرا رو شاک خندوندیرضا من رو م یهاآخ گفتن ی. صداگرفتیرضا رو هدف م زهیربار با سنگ هی هیثان

 بود.

 !یکنیمث تو. چقد آخ و اوخ م ارنیدرنم یباز. انقد لوسشکنهیشون ماَه، لوس ننر، خو همه سر و کله -

 .کردیبهش نم یحرف زدن نامفهوم رضا هم کمک و

 .دادیم یشنهادیپ هیبعد شام بود و هر کس  یشام نوبت باز دییبفرما یکه تموم شد، مثل برنامه شام

 لیاسم و فام -

 .میخودکار ندار -

 مشاعره -

 .ستمی! من شعر بلد نهیجر زن -



 ینمونده بشکن یدل

 
105 

 

 قتیحق ایجرات  -

 .دیلبش رو گز ماکان

 .یدیرو م یایتیترب یب یباز نیهمچ شنهادینشسته، تو پ نجایموسمون اشرم کن ماهان. نا -

 فوق العاده داشتم. شنهادیپ هیتکون دادم. خودم  اهایحیب نیا یتاسف برا یبه نشونه یسر

 .ی. گفتن داستان ترسناک جنچسبهیم زیچ هینصفه شب، وسط جنگل، فقط  ش،یدور آت -

 .دیکش ییکه منظورم رو گرفته بود با ذوق هورا دینو

 .میداستان بگ هی یکی یاستقبال کردن و قرار شد نوبت شنهادمیاز پ یهم حساب پسرها

 یبرکیک یو با چاقو کردیم ریها تسخچشم مهمون یجلو شونیها رو شب عروسکه عروس یجن یدرباره ماکان

 و تُن صداش داستانش رو ترسناک کنه. ارهیکه درم ییدا و اطوارهاکرد با ا یگفت و سع دیبریسر دامادها رو م

. گفت و ما هم به گردهیانتقام برم یزن گفت که کشته و تو چاه انداخته بودنش و روحش واسه هی یدرباره ماهان

ه. داستان بهمون قالب کرد یحلقه رو به جا لمیف میدیفهم میو نگ میکن یگوشامون رو مخمل میگرفت میاتفاق تصم

گفت که  کیتانیتا یغرق شدن کشت یدرباره یعلممهین لبمط هیماکان  یآقامنشانه و به دور از اداها یلیهم خ یمان

 هیکه تابوت فراعنه  ییجاو از اون بردهیداشته م یبا کشت یرو قاچاق یفرعون مصر هیتابوت  تیاشم تانیکاپ ایگو

و  کرده اهیو چند نفر رو س نیچند یزندگ یو قبل کشت ارهیو نکبت م یا باشه بدبختداره که هر ج یخاص نینفر

. داستانش نه تنها ترسناک نبود، آخرهاش خوابم هم گرفته بود شهیباعث غرق شدنش م ،یتو کشت ذارنشیم یوقت

 .دمیکشیم ازهیو خم

او، ب مینیشو بخفه هیکه شد، هنوز چهار خط نطق نکرده بود که همه به خاطر اصوات نامفهومش  چارهیب یرضا نوبت

 .دینثارش کردن و شکر خدا نوبت من رس

 گفتم: یحیتوض چیجام بلند شدم و بدون ه از

 .میبر نیپاش -

 برام دست گرفت. عیسر ماکان
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 ای یبه جنگل اضافه کرد یدرخت نمیآخه؟ شلوارتو نشون بده بب میعِه، بچه ترسو! ما تو رو انقد ترسو بار آوردعِهعِه -

 م؟یدیحلقه که صد بار د لمیف ای یدیترس کیتانیتا کیخشکه هنوز. از داستان رمانت

 گفتم: کنمیکه تابلو بود مسخره م یدرآوردم و با لحن دنیترس یادا

 !ادیمامان، شب تو جام بارون ن یوا یاز جنه سرخور تو! وا -

 نثارش کردم و رو به ماکان گفتم: یچپبود. نگاه چپ یزیچ ،یادرآورد که حدس زدم خنده ییصدا هی رضا

یو راست م یمرد یلیدر زدم در رو باز نکرد. اگه خ یرفت توش. اما هر چ یکیکه  دمیکلبه د هی اومدمیداشتم م -

 کنم. فیست تعروا کیوسط جنگل تار یزدهجن یداستان ترسناک رو تو کلبه میبر ایب ،یگ

 تا برات کوه قاف رو جا به جا کنن. یکن کیتحر شونیبود مرد جماعت رو با مردونگ یکاف

 نیقابل سکونت. اگه ا ریبود و غ ختهیگرفته بوده و سقفش ر شیکه انگار آت کارهمهین یکلبه هی. میسمت کلبه رفت به

 شکسته. مهیننصفه جورنیهاش رو اخرس در و پنجره هیحتما  گفتمینبود، م یجنگل مصنوع

 .اومدیم ازیمورد ن لیپشت سر ما به همراه وسا دی. و البته نومیو وارد کلبه شد میرد شد یکییکیدر شکسته  از

چراغ  هیهم شکسته بود.  هاشهیاز پا یکیروش مچاله شده بود و  یچرک یتخت بود که مالفه هیکلبه  داخل

 افتاده بود. نیزم یهم رو یمیقد نیعالءالد

 روم نشستن.کلبه چهار زانو نشستم و پسرها هم روبه وسط

 کنمیترسناک م یداستان حاالت صورتم رو وقت فیکردم که موقع تعر میصورتم تنظ یرو رو امیگوش یقوهچراغ

رو روشن کردن و هر  هاشونیگوش یقوهبودن که چراغ دهیکلبه ترس طیانگار پسرها از مح ی. همون اول کارننیبب

 نباشه. یکه خبر زدنیم دیدور و اطراف کلبه رو د یاز چند گاه

 کردم. فیلحن ممکن، شروع به تعر نیو مرموزتر نیتررو صاف کردم و با ترسناک صدام

 تازه یپارک جنگل نیکه ا ی. اون گفت صد سال قبل، وقتدمیش پرساز نگهبان درباره دمیکلبه رو که د نیا -

 بوده ساخته. ثیجن خب هی فهمهیخودش و همسرش که بعدها م یکلبه رو نگهبان پارک برا نیشده بود، ا سیتاس
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که به پنجره  ییهاشکسته شهیکه باعث شد ش دیپنجره رو به هم کوب یکلبه دو تا لنگه رونیاز ب دیحرفم نو ینجایا

 بده. یبیمه یو صدا زهیبر نیزم یمونده بود رو

 دست ماهان رو گرفت و هر چهار نفرشون آب دهنشون رو قورت دادن. یمان

 :دیپرس یلرزون یبا صدا ماکان

 بود؟ یشد؟ چ یچ -

 تر دست ماهان رو فشرد و گفت:محکم یمان

 نکنه جنه بوده؟ -

 رو خوردم و ادامه دادم: امخنده

و  شهیم بیصبح فرداش غ زنهیادر مچ یپارک جنگل یکه شب تو یهر مسافر شهیروز نگهبان پارک متوجه م هی -

 .زننیجنه حرف م هیسر  ریز هاشدنبیغ نیا کهنیا یمردم درباره یهمه

 هم رد و بدل کردن. نیب ینگاه پسرها

جن  دیشا کنهیو فکر م ترسهی. مستیکه زنش کنارش ن نهیبیم شهیم داریاز خواب ب شبمهین یشب وقت هی -

 تا دنبال زنش بگرده اما... رهیو م دارهیسر زنش آورده. تبرش رو برم ییجنگل بال

 .دیحرفم پر نیب ادیبا فر ماهان

 ه؟یچ یصدا نی! اسیه-

 .اومدیم نیزم یرو یزیشدن چ دهیکش یساکت شدن و گوش دادن. صدا همه

که  یدیو من به نو شدیم دهیکش نیزم یرو یانداخت. تبر اومدیکه صدا از اونجا م یرو به سمت لشینور موبا ماکان

 لبخند زدم. دیکشیدر حال قهقهه زدن، تبر رو کف کلبه م

 بغل ماهان و ماهان داد زد: دنیاز ترس پر یو مان ماکان

 !یخاک بر سر ترسوت رضا! بکش کنار نجسم کرد -



 ینمونده بشکن یدل

 
108 

 

 .کردیاش تکرار مخنده نیکف کلبه افتاد و ب دیحرف نو نیا با

 رضا شاشو! رضا شاشو! -

 بره و ادامه دادم. نیخودم رو گرفتم که نخندم. مبادا حالت ترسناکم از ب یزور جلو به

 .دیاش شناز پشت کلبه یینگهبان صدا -

 .تر بشهخودش رو جمع کرد و به سمت پشت کلبه رفت. تُن صدام رو باالتر بردم تا ترسناک دینو

 افتاده شدهکهیتکهیهاش و دور دهنش غرق خون بود و کنارش پنج تا جسد تکه لباس یدر حال د؛یاونجا زنش رو د -

 .کندیرو م نیزم لیبود و داشت با ب

 داد زد: یمان هوی

 ها، اونجا رو!بچه -

سرش  یرو رو یفرنگغرق در سس گوجه دیسف یکه مالفه یدر حال دیسمت پشت کلبه رو نشون داد. نو یپنجره

 واریرو به سمت د لیو ب کنهیبرگشت سمت پنجره. انگار داره به ما نگاه م هوی. آوردیزدن در م لیب یانداخته بود ادا

 کلبه انداخت.

و دنبال راه فرار بودن. قبل از همه ماهان در  دنیچرخیبودن و فقط دور خودشون م جی. اولش گدنیاز جا پر پسرها

دست من که از شدت خنده کف کلبه افتاده بودم رو  یکلبه پرت کرد. مان رونیو به بکرد و خودش ر دایشکسته رو پ

نفر بود. برگشتم  نی. رضا آخرمیدیدویم نی. با سرعت به سمت ماشمیکلبه فرار کرد رونیبه سمت ب یو همگ دیکش

سر  یغرق خون رو رو یالفهم دینو دمی. دمینه، مبادا جاش بذار ای ادیهم داره م دینو نمیپشت سرم رو نگاه کردم بب

 .دمیکش غیاش رو گرفتم و جرضا انداخت. من هم نقشه

 !ادیداره دنبالمون م -

مالفه در حال دست و پا زدن بود. فقط من بودم  ریکه ز دنیبرگشتن پشت سرشون رو نگاه کردن و رضا رو د پسرها

 غرق خون رضاست. یمالفه ریز دونستمیکه م

رو درآورد. اما از ترس از دستش افتاد.  چییسو بشیکردن. ماهان از ج شتریو دادزنان سرعتشون رو ب غیج همه

 ریخوار بهمون برسه باالخره به ترسش غلبه کرد و دزدگجن خون ایروح  کهنیخم شد و برش داشت و قبل از ا عیسر
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 یروند. لحظه یتارت زد و به سمت خروجاس سرعت تی. ماهان با نهامیانداخت نیرو زد و همه خودمون رو تو ماش

که از شر مالفه راحت  یدر حال دم؛ی. برگشتم و رضا رو دادیو همراهمون م دهیکاپوت پر یکه رو دمیرو د دیآخر نو

 رضا نشدن. بتیبودن که اصال متوجه غ دهی. اما پسرها انقدر ترسدیدویم نیشده بود و دنبال ماش

 

*** 

ها رو گذاشتن. پنجره یو صندل زینور بود. پسرها در رو سه قفله کردن و پشت در م ینور عل گهید میدیکه رس الیو به

که  شونیتیسالح سرد هم دستشون گرفتن. اقدامات امن هی یکی. دنیها رو کشچک کردن که بسته باشه و پرده

رد  واریاز در و د تونستینم دنبالمون بود یو روح جنپنج صبح بود. حاال انگار اگه واقعا  کیتموم شد ساعت نزد

 شه!

ا جناب رض قیشف قینبود جز رف ینفر کس نیرضا شدن. اول بتیمبل نشستن متوجه غ یآروم گرفتن و رو یوقت تازه

 .خانیمان

 رضا پس کو؟ -

 کرد. زیهاش رو رچشم ماهان

 .دمشیند گهیاز کلبه به بعد د -

 .دیزد پشت دستش و لبش رو گز ماکان

 لولو خوردش.خاک به سرم،  -

 .دیماکان ترس یاز ادا یمان

 دنبالش! میبر نیش؟ پاشجنه گرفته یجدینکنه جد -

 گفت: یجد یلیخ ماکان

 سر جات و تز نده. نی. بشگشتمیبودم، برنم ام هم تو اون کلبه جا گذاشتهزن و بچه چ،یکه ه ییایرضا موم -

 موقع! نیبود ا یک یعنی. میبه ساعت نگاه کرد میمون برگشتموقع زنگ در به صدا دراومد و همه همون
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 پشت دره، نگاه کردم. یک نهیرد کرده بود بب واریکه سرش رو از د دیو من به نو دنیترس پسرها

 .هیکردن بپرسن ک دایسردشون رو تو دست فشردن و قدرت پ یهاسالح پسرها

 د؟یشناسیباال مبه نام رضا دده ی. شما شخصشمیدو مزاحم م یمنطقه یاز کالنتر -

 پشت در شد و در همون حال گفت: یهایو صندل زیبه سرعت مشغول برداشتن م یمان

 به مادرش خبر بدم؟ یکردن. چطور دایرضا رو پ یبدبخت شدم. جنازه -

دار بود! در که باز شد انقد خنده یقد برگشت داخل اتاق و غش کرد از خنده. با تعجب نگاهش کردم. چتمام دینو

 .دمیرو فهم دینو یهاخنده لیدل

 ییایگرفته کم داشت که بشه به عنوان مومگچ یفقط دو تا پا یعنیگچ رفته بود.  یتا دست رضا هم تا سرشونه تو دو

 به موزه اهداش کرد.

 داد: حیهمراهش توض سرباز

و با قفل  دنیترسشب،  یتو ششدهیچیکردن. به خاطر سر و صورت باندپ داشیپ یچند تا خانم تو پارک جنگل -

 خدا. یفرمون افتادن به جون بنده

 .دمیو از خنده پوک میبه رضا انداخت ی. هر چهار نفرمون نگاهمیهامون رو قورت بدخنده شدیواقعا نم گهید

کردنش تا رضا رو عطسه بندازه. آخه ژست عطسه دیکشیرضا م ینیب ریکرده بود و مدام ز دایپ کیپر کوچ هی دینو

به پرواز در  اشینیب ریز یجلو، و بعد موقع عطسه بندها اومدیتو گچش م یهادار بود. اول دو تا دستخنده یلیخ

 .اومدیم

 .مدیلباس پوش عیکه دلم درد گرفت. بلند شدم و رفتم تو اتاق. سر دمیهاش خندو ماکان به عطسه دیبا نو انقدر

 تا از خنده نمرده بودم. کردمیمجسم فرار م ییایموم نیا یرو یاز جلو دیبا

 داد زدم: یدر خروج کنار

یاب یتا پاهاشم تو گچ نرفته. با نیباش ییایموم نی. مواظب ارمیبگ یهام سوغاتدوست یبازار واسه رمیمن دارم م -

. 
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 از خنده دست برداشت. دینو میکه شد نیزدم. سوار ماش رونیاز خونه ب دینو همراه

انقد حال بده.  یآزارمردم کردمیفکر نم وقتچی. هدمیچند روز خند نیبودم که تو ا دهیبه خدا تو عمرم انقد نخند -

 واقعا. گذرهیخوش م یلیخ

مردک  نیو ا می. تا حاال کنار رضا بهم خوش نگذشته بود. باالخره نمردگذرهیداره خوش م یلیآره. به منم خ یوا -

 خورد. یدرد هیدخترباز به  زیه

اصفهان  میکردم. برگشت دایکردن اون استادتون که گنددماغ بود پ تیاذ یبرنامه توپ واسه هی یآهان، راست -

 .میکنیم شادهیپ

 بود تصادف کنم. کیکه چند بار نزد دمیاش گذشت. انقدر خندکردن نقشه فیتا بازار به تعر الیو ریمس کل

. اما رمیدستش رو بگ خواستیشدم. دلم م ادهیپ دیپارک کردم و همراه نو نگیرو تو پارک نیماش میدیرس یوقت

 .جمیافل کردنیفک م دنیدیتوش باشه رو م یدست کهنیکه اگر مردم حالت دستم، بدون ا فیح

 ی. بعد هم مشغول گشت و گذار برادمیخر یسوغات یقروت و کلوچه برالواشک و قره یفروش کلاز چند تا دست اول

 .میخودمون شد

 یریکاله حص هیبا  دمیرو د دیکه نو دمیخریام مخونه نییتز یبرا یچوب یچند تا مجسمه یتدسعیصنا یمغازه هی از

از ترس مثل  دمیبرگشتم سمت فروشنده و د عی. سرکردیبود و خودش رو نگاه م ستادهیا نهیآ ی. جلوسرش یرو

اومدم. از کنار هر  رونیبدو از مغازه بو بدو گرفتمرو  دیدست نو عی. سرلرزهیچوب خشک شده و داره به خودش م

. دمیزنان خندنفسشدم و نفس یفرع یکوچه هی. وارد دنیبه دو کردیدر جهت مخالف شروع م شدم،یرد م  یک

 دهیکاله پرنده د هی هاچارهی. بکردنیچرا  مردم ازمون فرار م دمیو فهم دمیرو د دیسر نو یرو یریتازه کاله حص

 بودن.

 یهاو به خرس ستادمیا یفروشعروسک یمغازه هی ی. جلومیکردیها رو نگاه ممغازه نیتریو و میزدیقدم م هدفیب

 گوشم زمزمه کرد: ریکرد و ز کیخودش رو به من نزد دیبود، نگاه کردم. نو مد شده هایکه تازگ یاگنده

 تو دل عشقم بمونه. یزیتا نذارم چ ستمیکه ن دیببخش -

 محکم گفتم: یلیخ و برگشتم
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 تو دل عشقت بمونه. یزیچ ذارمینم -

 یها. لباسمیو دوباره به پاساژ برگشت مشیکشوند نی. به زور تا کنار ماشدمیداخل مغازه و عروسک رو خر رفتم

تنگ و  یپورهوجق و پارهعجق دیجد یها. به مدلمیکردیو براش لباس انتخاب م دادمیم دیمردونه رو نشون نو

 یاالب ک،یش یلیلباس عروس خ هیده بودم افتاد؛ یکه تو عمرم د یلباس نیباتریکه چشمم به ز میدیخندیگشاد م

 نینبود که سنگ یبودم راسته بود و اصال پف دهیکه د ییهالباس عروس یکار شده بود و برعکس همه پوریگ اشنهیس

 دوخته شده بود. یفیو ظر کیش پوریدامنش هم گ یشه. رو تیباشه و آدم باهاش اذ

 گفت: نانیدستم رو فشرد و بااطم دیو از مغازه گذشتم که نو دمیکش یآه

واسه گهینذارم د دمی. قول میکه قراره خانم خودم بش یروز یواسه خرمشیو برات م امیم امیکه بهوش ب یروز -

 .یآه بکش یجورنیا یزیچ ی

 ی. و من هم برازدیکه حرف از ازدواج م یبار نیخانمم. اول گفتیبود که بهم م یبار نیو نگاهش کردم. اول برگشتم

 !ینیریبار خودم رو همسرش تصور کردم. چه تصور ش نیاول

به سمت  نیهم ی. براامندهی. فقط با همسر آدیدور از مردم. دور از همه. فقط با نو خواستیخلوت م هی دلم

 روندم. رفتیم یقسمت ساحل که کمتر کس نیترخلوت

 گفت: دیکه نو دمیکش ی. آهمیاومدینگاه کردم و لبخند زدم. چقدر به هم م بهش

 .ادیانقد آه نکش از خودم بدم م -

 کردم و گفتم: نگاهش

 خودت هم دوسِت دارم. ی. چون من به جاستیمهم ن -

 دراومد: دینو ی. باالخره صدایطوالن یو باز هم سکوت دیخند

 دلم گرفت! هی. چمیتا حاال انقد کنار هم ساکت نبود -

 برد و ضبط رو روشن کرد و در حال انتخاب آهنگ گفت: دست

 .دهیحال م یلیخ نی. رقص تو ماشمیبرقص ییبذارم دو تا یآهنگ قر هیبذار  -
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به رقص  یشباهت چیکرد و شروع کرد باهاش قر دادن. داشتم به ادا و اطوارش که ه دایآهنگ شاد پ هی باالخره

 که خواننده شروع کرد به خوندن. دمیخندینداشت م

 تو خوابت امیآرزومه ب خوامتیخوب من م"

 "بشم محو صورت ماهت یبخند زمیعز

 نگاه به من کرد. هینگاه به ضبط و  هیبرداشت و با تعجب  دنیدست از رقص دینو

 نمیاما اون اشکاتو نب رمیدوست دارم بم "

 "نمیاون دستاتو بب خوامیقلب من م گهیتو د یبرد

 صداش دراومد. باالخره

 حالم بد شد. خونه؟یم دیچرا انقد آفسا نیا -

 شده بود. لیآهنگ سال تبد نیترخونده بود و به افتضاح ربهمنیبود که ام یآکادم یمربوط به برنامه آهنگ

و داد کرده. ما هم با  غیبخونه، ج کهنیا یا به جاخونده. ام یآکادم یبرنامه یهاکنندهاز شرکت یکیآهنگ رو  نیا -

 غویجغیبه ج میکنیباهاش شروع م میذاریآهنگ رو م نی. هر وقت ایبازواسه مسخره میکرد تیپسره آهنگش رو را

 ؟یاهی. تو هم پامیخندیم یخوندن مثل خودش و کل

 !امهیمن چهارپا د،یدار اریاخت -

 صدامون گرفته بود. میدیبه ساحل رس یزدن؛ انقدر که وقت غیج ربهمنیبا هم بدتر از ام میکرد شروع

 

*** 

ه ب میکنم. مستق یبودم خودم رو خال یبود که دنبال راه زیتو ساحل نبود. انقد ذهنم پر و لبر گهید چکسیه جزما

.  تا دمییدویمسخت بود اما من  دنیی، دو نیسنگ یبا اون موج ها ایدر یرفتم و تنمو به آب زدم . تو ایسمت در

 یدستم رو گرفت و به شوخ دیکمرم تو آب بودم که نو زباالتر ا یدستم رو گرفت ادامه دادم. تا کم دیکه نو ییجا

 گفت:
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 .خوامی. من زنده ات رو م یکن یاز عشق من خودکش خوادینم وونه؟ید یکنیم کاریچ یاو -

د اش فشار دا نهیو دستش رو دور کمرم حلقه کرد و منو به س دیاش زدم. خند نهیبه س یو به اعتراض مشت برگشتم

کنار گوشم اروم زمزمه کرد ، طپش  یلحظه بود و وقت هیاما فقط واسه  شنومیلحظه حس کردم ضربان قلبش رو م هی

 قلبش هم قطع شد:

 ؟یاریدرد م کتوی، چرا مشت کوچ رهیگیمن که دردم نم -

 رونیاز آغوشش ب خواستمی، آرامش داشت. نم یآبان ماه سار یوج سرماتو اون ا یداشت.آغوش سردش ، حت آرامش

 حس خوب آرامش فکر نکنم. نیجز ا گهید زیچ چیبمونم و به ه نجوریسالها هم خواستمی. مامیب

 نیو متفاوت تر نیتو بغلش خشک بشم تا مردم ،مجسمه ما رو ببرن موزه عاشقان و به عنوان عاشق تر خواستمیم

 به هم نشون بدن. ایزوج دن

 کهنی، فقط من لمسش کنم. و ا نمشیفقط من بب نکهینداشت ا یا گهید حیما رو خدا رقم زده بود. وگرنه توج عشق

نگذاشته بود ، چطور در عرض چند روز انقدر  رمیتحت تاث یمرد چیبودم و ه دهیرس یو شش سالگ ستیکه به ب یمن

 رم؟یروم بگوابسته و دلبسته بشم که فقط تو آغوش اون آ

 مغیدر حال تاب خوردنم ج دینو یدستا یتو دمیفهم یو تازه وقت ختیهوا معلقم. قلبم ر یحس کردم تو کمرتبهی

 دراومد:

 .وونهید نیبذارم زم -

 و سرخوش گفت: دیخند

 .گهید کنمیم یباز وونهی، منم دارم د "وونهید" یگیخودت م -

 یتالف یگذاشت. برا نمیمن ، باالخره زم یاز سر خوش یها غیج دنیهوا و شن یاز چند دور تابوندن من تو بعد

 باز با سرخوش تموم  گفت: ینشد و از بدنش گذشت ول سیآب به سمتش پرت کردم هرچند اصال خ یمشت

 .یآب پاش گنیم نی. به انیکنه ؟بب سمیمشتت مگه چقد جا داره که منو خ ذرهیآخه موش کوچولو ، اون  -

 ناعادالنه ما شروع شد. یو آب باز دیموج کامل به سمتم آب پاش هیاندازه  و با کف دوتا دستش به 
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*** 

اما من مثل ابر که بارون   دیچکیقطره هم ازش نم هی ینامرد حت دیاومدم. نو رونیب ایاز در دهیموش آب کش مثل

 . دیباریاز سر و کولم ، قطره قطره ،آب م بارهیم

 پاهش گذاشت. یسرم نشست و سرم رو رو یهم اومد و بابا دیتا خشک بشم نو دمیشن ها دراز کش یرو

 کردم و صورتمو سمت صورتش گرفتم و گفتم: ایبه در پشت

 ؟میو کنار هم باش مینیرو بب گهیبازم همد شهی، در عوض من برم تو کما ، م یایتو به هوش ن یبنظرت اگه حت  -

 لبم گذاشت و گفت: یکرد و انگشتش رو ، رو اخم

 نشنوما. گهید سیه -

م از منم بتون دیشا ؟یچ ادیبه هوش ن گهیاگه د کردمیفکر م نیوقت بود به ا یلینگفتم و چشمامو بستم. خ یزیچ

 ؟یچ نمشیهوش برم ، اما اگه نب

 دار رو بشکنه: یسکوت معن نیشروع کرد به حرف زدن ، تا ا دیرو که د سکوتم

طاقت ندارم امثال رضا به خودشون  گهیکردن از توه. چون د یخواستگار کنمیکه م یکار نیبه هوش که اومدم اول  -

اون لباس عروس رو  نجایا امیم یی. تنهارمیگیبزرگ برات م یعروس هی. بعد یمال من ش دیاجازه بدن نگات کنن. با

 نیرتو خوشگل ت ؟یدونیذوق کنم. م تیمن از خوشحال وبغلم  یبپر دنشیو با د یش زیسوپرا یکه حساب خرمیبرات م

 روستا هیماه عسل  میریم میکنیفرار م یی. موقع رقص تانگومون چراغا رو که خاموش کردن دوتایشیم ایعروس دن

آرومه. خودم کشفش کردم ، واسه ماه عسل  یلیقشنگ و خ یلیبهشت گمشده خ گنیهست بهش م رازیاطراف ش

ل روزا گشتن تو گال و گ شهی. کارمون ممیمونیو همونجا م میکنیم هیوسط دشت پر از گلش کرا هکلب هیاونجا.  میریم

 و شبا هم... دیخورش یواسه تو ، غروبا هم تماشا دنیچ

 به خواب رفتم. نیریتصورات ش نیتصور تک تک حرفهاش ، تنم گرم شد. قلبم گرم شد. چشمم گرم شد و با ا از

 نیریش یاهایاون رو دنیاز شنکه بعد  ی. خواب دمید یصورتم چشمامو باز کردم. چه خواب بد یحس وزش باد رو با

 بود. دیبع دایشد دنشیاز زبان عشقم د
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رو  ریاز اون ساحل نبود که ز ییو جا دمی، از جا پر دمینبود. ترس داشیافتادم اطراف رو نگاه کردم اما  پ دینو ادی

 نبود. دی. نو ستین دینبود. کجا بود؟ کجا رفته بود؟ قلبم گرفت. دلم شور زد. نو دینکرده باشم. اما نو

قطع شد و از سر گرفته شد.  یزنگ گوش یزنگ خورد. محل نگذاشتم به گشتنم ادامه دادم نبود . صدا میگوش

 کجاست؟ دینو اینبود. کجا بود؟ خدا دیجاده و باز نو یبرگشتم تو

کمه د تیکنم. با عصبان داشیخفه شو تا حواسم رو جمع کنم بلکه پ قهید هیزنگ خورد. اه لعنت بهت  یگوش بازم

 سبز رو زدم:

 ....یاالن اصال وقت خوب -

 سرخوش نوا حرفم رو قطع کرد ، تنم رو خشک کرد: غیج یصدا

 به هوش اومده دینو نیبرگرد سل -

 

*** 

شدم و فقط روندم و کار خدا بود که با اون سرعتم  نیبرنگشتم به برادرام خبر بدم.ذوق زده ف سوار ماش یحت

 تصادف نکردم.

 یپرسنل پارک کردم و به سمت ا نگیپارک یرو تو نیماش دمیاز طلوع آفتاب گذشته بود که باالخره رس یساعت 

پف کرده اش  یمنتظر مونده بود و از چشها وی یس ینوا تموم شده بود و بخاطر من دم در ا فتی. شدمیدو وی یس

 جوابم رو داد: پرسمب یسوال نکهیبدون ا دی. تا من رو ددهینخواب جانیمعلوم بود از ه

 بردنش بخش. شیپ قهیچند د نیهم ؟یاومد ریپس چرا انقد د  -

 یگاه. ندمیو شماره اتاق رو از پرستار بخش پرس دمییحرفش رو بشنوم. به سمت بخش مردان دو هینموندنم بق یحت

 با تعجب به مانتو شوره زده ام انداخت و شماره اتاق رو گفت.

 دم و در رو باز کردم.تازه کر ینفس دمیاتاق که رس به
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اومده بود  نیریکه همراه ش کشیبود و با خواهر کوچ دهیخواب دیاز تخت ها نو یکی یچهار تخته بود که رو اتاق

.  درو که باز کردم نگاهشون به سمتم برگشت آب دهنم رو قورت دادم و به سمتش پرواز کردم کردیمالقات صحبت م

 بغلش انداختم و ذوق زده گفتم: یو خودم رو تو

 یرو بهم برگردوند دمیشکرت .... شکرت که نو ایخدا -

 

 نگاه کردم که منو از آغوشش به عقب هل داده بود. اخم کرد و گفت: یدیبه نو جیگ

بغل  ندازهیخودش رو م دهیاز راه نرس ی. آخه آدم درست حسابهیزیهم خوب چ ایشرم و ح کمیخانم؟  یچ یعنی -

 سر و وضع. نیاونم با ا ؟بهیغر

  کرد؟یم یداشت شوخ ای شناختیمن رو نم د؟ینو ایبودم  بهیمن غر به؟یگفت؟غریم یچ نی؟ایچ یعنی

 حس نکردم. یو بعد از اون تپش دمیشکستن قلبم رو شن یانداختم و بعد صدا ینگاه شیچهره جد به

. زمان ستادیا ایچه برسه به قلبم. دن کردمیرو هم حس نم ایدن گهیکه د زدیانعکاس اون شکست تو گوشم اکو م انقد

 رو. دینو بیدرهم و نگاه غر ی. اخمهادمیدیم زیچ هیو فقط  ستادیا

 

و جواب  امینکردم که ب یوقفه رانندگ یهمه راه ب نیکردم به خودم مصلط بشم. من ا یدهنم رو قورت دادم و سع آب

 نم.و بشک امیبشم . ب بهیو غر امیرد بشنوم .ب

 د؟ینو یشناسیمنو نم -

 هم شد . شتری، ب چیکرد و نگاهم کرد. اما نشناخت که از شدت اخمش کم که نشد ه زیرو ر چشماش

 کردم: یو بازم سع اوردمیاما من کم ن ختیر دلم

 اد؟ینم ادتی. دوستت ،دکترت ، عشقت . منو نی. سل دیمنم نو -

 و ادامه دادم: دمیکش قینفس عم هی
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دوسم  ادینم ادتیکمکت کردم؟  ادینم ادتی  د؟یدیتورو نم یمن کس ؟جزیرو نداشت یجز من کس ادینم ادتی -

و پدرشون رو  ی، بخاطرم دزدها رو زد یکرد ییای، بخاطرم رضا رو موم یبخاطرم نوا رو ترسوند ادینم ادتی  ؟یداشت

 ؟یوقت فراموشم نکن چیه یداد قول ادینم ادتی ؟یکنیوقت ترکم نم چیه یگفت ادینم ادتی ؟یدراورد

گوشم رو  یزنگ شکست تو نیتحمل ا گهیهم دست خودش نبود. د دینو بینگاه غر دیدست خودم نبود. شا اشکم

 نداشتم.

 بهی، نگاهش فقط به من غر بهیچشم اون همه نگاه غر شی. غرورم هم شکست که پومدین ادشیشکست که منو  قلب

 .اوردین ادینگاهم رو هم به  یما حتشدم ا رهیبود . دلخور و شکسته به چشمهاش خ

 یاه،نگ کردنینگام م یکه با دلرحم گهیتخت د یهمراه ها ماروی، به ب کردنینگام م یجیکه با گ ایو ران نیریش به

 . دمییدو رونیانداختم و از اتاق ب

 دست خودم نبود. اشکم

 دست خودم نبود. یچیه گهید

 مال من نبود. گهید عشقم

 

*** 

. دوست ومدینبود. درست مثل اشکام ، باهام راه نم ارمیدر اخت گهیراهرو نشستم. پاهام د یتو یها یصندل یرو

که  یجسمم دنبال قلب دونستمیگول بزنم. خودم خوب م تونستمیخودم رو که نم یراهه ول یداشتم بگم از خستگ

 .گردهیاون تو مونده م

شوره زده از  یکه با مانتو ها یدختر زیچه چ دونستمیو من نم کردینگاه م یبیجور عج هی شدیاز کنارم رد م هرکس

 . بهی، انقدر براشون عج شهیو چشماش از شدت پف باز نم کنهیم هیگر یها یها مارستانیب مکتین ی، رو ایآب در

 .دیپاشیمانتوم م یرو شناسهیکه امروز منو نم یآدم نیکه روز قبل آب شورش رو هم ییایدر
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دستش بود و  یشدم که تو ینشست و من ، مات عروسک خرس یکنار یصندل یرو کنارم حس کردم. رو یکس هیسا

دل خودم  یبرا دیکه از طرف نو یجا خوش کرده بود. عروسک نمیعقب ماش یصندل یبود که رو یلنگه عروسک

 نمونده بود. یزیکه امروز از شکسته هاش چ ی. دلدمیخر

 بده: حیتوض دیبا دیفهم شیکرد و با همه بچگ یش که نگاه من دنبالش بود نگاهدست یکوچولو به عروسک تو یایران

داداش باشه که شب که  شیبود. آوردمش پ دهیبرام خر رایآ یدوسش دارم. آج یلیاسمش خاله خرسه ست خ -

 تنهاست ، نترسه. نجایا

 حرف زد: اینگفتم . بازم ران یزیو چ دمیکش آه

 خانم دکتر داداشم خوب خوب شده. مگه نه؟ -

 مانتوم گذاشت ، پاک کردم. دوباره ادامه داد: یرو ایکه ران یسر جواب مثبت دادم و اشک چشمام رو با دستمال با

خونه  خودمون. من دلم  میگردیبا هم ، برم ییشد دوباره ، دوتا داریداداش ب یجون بهم قول داده بود وقت نیریش  -

 گردمیکه مرخص شد برم یبهش گفتم داداش ی. اما وقتکنهیم تمیاذ یلیجون بمونم. مامانش خ نیریخونه ش خوادینم

 ؟یدینم ازهشما اج گه؟ی. راست م یدیخونه خودمون گفت شما اجازه نم

نه اجازه "داد بزنم  خواستیکنه ، نگاه کردم. دلم م رونیمنو از خونه ام ب خواستیکه م یدختر  هفت ساله ا به

که  یاما داد زدن سر دختر هفت ساله ا "، نه به داداشت که دلمو بشکنه یری. نه به تو که خونه ام روبگدمینم

. شکسته هاشو کردیپر از خاطره ، دل منو اروم نم هخون هیو  ضیداداش مر هینداشت ، جز  ایدن نیا یرو تو چکسیه

 زیخواهر و برادر چه چ نیو رفتم. معلوم نبود اگر بمونم ، ا دمی، راهم رو کش . پس بلند شدم و بدون جوابزدیبند نم

 . رنیبخوان ازم بگ یا گهید

 

*** 

پف کرده بودن. موندم  یوخستگ یخواب یو ب هیجام بلند شدم و به سمت خونه رفتم. چشمام به زور باز بود. از گر از

رمق  یکه در حال زنگ خوردن بود. ماهان پشت خط بود. ب دمیرو د میکه شدم گوش نینداشت. سوار ماش یا دهیفا

 حوصله جواب دادم: یکرده بودم.ب انشوننگر یادیجا هم ز نیتر از اون بودم که جواب بدم اما تا هم
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 بله -

 از پشت تلفن هم پاره کرد: یدادش ، پرده گوشم رو حت یصدا

 تو؟ یهست یبله و درد. بله و زهرمار. کدوم گور -

 .اصفهانم -

 لحظه سکوت کرد و دوباره داد زد: چند

 ؟یکنیم یاونجا چه غلط -

 کردم و گفتم: ی، نگاه شدیباز م دیمسلما به اتاق نو شیکیکه  مارستانیب یپنجره ها به

 اومد ، مجبور شدم برگردم. شیمشکل پ هی  -

ران نگ یگی؟ نم میستیوادت نما خان م؟یستیما ادم ن ؟یجواب اون ماسماسکت رو بد دینبا ؟یبه ما خبر بد دینبا -

 نیا چندبار تو یدونیبگرده ؟ نم ایدنبال جنازه خواهرمون ته در میکرد هیتا حاال چندبار غواص کرا یفهمی؟ نم میشیم

 ؟یفهمینم زایچ نیهنوز ا یکرده ا لیتحص تسر ری؟خ یقانون یپزشک میرفت ییشناسا یچندساعت برا

 بود: یسرد و خشک و خال دیببخش هیو حرف حق فقط  ادیبه ااون همه فر جوابم

 دیببخش -

رو قطع کردم و بعد از خاموش کردنش ،  یتوان صحبت نداشتم. گوش نیاز ا شتری. بومدیبه دهنم ن نیاز ا شتریب

 استارت زدم.

با همون لباس ها تو رخت خواب  مایتو لباسم خارش نگرفته بودم ، مستق ی، اگر بخاطر شن ها دمیخونه که رس به

 دوش گرفتن ، ناچار بودم. یاما برا فتادمیم

 دوش نشستم ریحموم رفتم و با همون لباس ها ز به

 کرد و بغضم شکست. نیشده  ، دلم رو هم سنگ سیخ یلباسا ینیسنگ
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سن حاللت رو حروم نکردم. پامو کج نذاشتم. قدم اشتباه برنداشتم . نامحرمتو محرم نکردم . چکارت  نیتا ا ایخدا -

 جمع نکرده بودم چون گریپوستر خواننده و باز یسن حت نیکه تا ا یمن ؟یعشق رو به دلم انداخت نیکرده بودم که ا

که  یامتحانم کرد یممکن جور ریعشق غ هیچرا با  ؟یدیمنو د یعشق نیشد سزاوار همچ یجذبم نکرده بودن ، چ

 ناچار به شکست باشم؟

 دوش بودم. ریکه باز کردم هنوزم ز چشم

همه مدت آب دوش غصه هام رو نشسته بود که ببره ؟  نیخسته ام بود که همونجا خوابم برده بود اما پس چرا ا انقد

 بود؟ نیچرا هنوزم دلم پر بود، سنگ

اومدم.  با  رونیو ب دمیچیگربه شور کردم و حوله رو دور خودم پ عیرو درآوردم و سر فمیکث ی. لباس ها دمیکش یآه

بود نگاه کردم ، اما پس چرا مثل  دیسر نو یجا شهیو به بالشت روبروم که هم دمیتخت دراز کش یهمون حوله رو

 دم؟یبازش رو روبروم ند یتا چشم باز کردم چشما شهیهم

 .مارستانیب گشتمیبرم دیبا گهیشب بودم و تا دوساعت د فتیش

 رو؟ ... چطور؟ مارستانی... چطور تحمل کنم اون ب مارستانیب آه

 

*** 

 ساکت بود اما... شهیهم وی یس یشب سخت ، ساکت و حوصله بر بود. البته ا یها فتیش

 .گذشتینم کردمیم یکه هرکار کردیامشب فرق م دیشا دونمینم

 . بلند شدم و به سراغ تخت چهار رفتم. دمیکش یتازه  سه صبح بود پوف ساعت

ه فکر کردم ک نیبه ا دمیشن یرو که موقع دعوا با زنش سکته کرده بود اورده بودن و من وقت یرمردیپ دینو یجا به

 نیاون هم به ا کنن؟یهنوزم با هم تفاهم ندارن که دعوا م یعنیبچه و نوه  یو داشتن کل یهمه سال زندگ نیبعد ا

 ته بشه.شدت که باعث سک

 ؟یچ یعنی...خود تفاهم  ؟ی... اصال تفاهم درباره چ شه؟یباعث تفاهم م یفکر کردم که چ 
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به قلبامون باز شد ؟...  یعشق چجور نیا یاما پس پا میما فقط تفاوت داشت می! نه نداشتم؟یتفاهم داشت دینو منو

 البته به قلب من.

 .دمیق رساتا نیپشت در ا یک دمیغرق فکر بودم که نفهم انقدر

 بخش اومده بودم ؟ نیچه به ا یبرا اصال

 چه برسه به دلم. شدیم دهیپاهامم به سمتش کش یحت گهیزدم. کارم از عشق گذشته بود ، د پوزخند

 یوممکنه ت یعنیحداقل بتونم وقت خواب نگاهش کنم .  دیخواب باشه ،شا دیوقت شب با نیدر اتاق نگاه کردم .ا به

 خواب هم پسم بزنه؟

و مرتبشون  یخال یرو از تخت ها نیدر مرخص شده بودن ، ا یدوتا تخت رو به رو ماریدر رو باز کردم. ب آهسته

 و چشمام به چشم هاش گره خورد. دی. چشم چرخوندم سمت تخت نو دمیفهم

رفتم ه نفس گاعتماد ب دمیروپوش سف یادآوریاول هول کردم اما بعد با  کردیبود و داشت با تعجب به من نگاه م داریب

ماق از اع یبود؟ کس یعیرطبیغ ماریکردن ب نهیمعا یبود و من پزشک بودم. کجا ماریاون ب ستیکه ن یعیرطبی.غ

 وقت شب؟! نیا م، اون نهی. معا یگیذهنم پوزخند زد. آره ، تو که راست م

لرزون  ی، با پاها شدیشکاک نم یکردم اعتماد به نفس داشته باشم اما در مقابل اون چشم ها یم یسع نکهیا با

 :دیکرد و پرس زیسمتش رفتم  . چشم ر

 ؟یستین یشما همون دختر صبح -

 باز هم منو نشناخت. نکهیا یمنو شناخت ، برا نکهیا ی. نه براستادیا قلبم

 جواب گفتم: یاش مشغول کردم و جا نهیس یرو میپزشک یگوش ییرو با جابه جا خودم

 لطفا دیبکش قینفس عم هی -

 :دیسوال پرس یباز با لحن مشکوک دنینفس کش یجا به

 ؟یدکتر -

 اشاره کردم و جواب دادم: نمیس یرو ییکارت شناسا به
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 دنتمیرز -

 اش رو انداخت: هیزد و کنا یپوزخند

 ضاشونیلنگ شوهر باشن که خودشون رو بغل مر نجوریهم ا یپزشک یدانشجوها کردمیچه جالب. فکر نم  -

 بندازن.

 نگاش کردم و گفتم: یدلخور با

 ه؟یچ یهات پس برا هیو کنا شین نیپس ا ینمونده بشکن یدل -

بره بهم ترحم کنه ،  ادشی نکهیا یعوض کردن بحث ، برا یهم دلش به حالم سوخت. برا دینگفت ، شا یزیچ

 :دمیپرس

 .یدار ازی، به استراحت ن یتازه به هوش اومد ؟یدیچرا نخواب -

 ...یروخوابم نبرد ، من فقط   -

 رو من ادامه دادم: شیشگیرو قطع کردم و جمله هم کالمش

 .یزاریهم نم یپلک رو یباش گهید ی، جا برهیتخت خودت خوابت م -

 دادم: حینگام کرد ومن توض متعجب

 .یگفتیجمله رو م نیهم کردمیو صبح که اعتراض م یدیخوابیتختم م یرو یومدی، م دمیخوابیشب ها که من م -

 زد و به مسخره گفت: یزیتمسخرآم پوزخند

تله انداختن من ، همه کار  ی. واسه تو یکشیتو که خجالت نم انا؟یاح یستی. ازم حامله ن دمیخوابیپس کنارتم م -

 .لهیتکم ونتیکلکس گهیبگو د نمی. ا یگیم زی، همه چ یکنیم

صورتش تا بفهمه ، با الهه  یتو زدمیم دینبود. با ی، اما کاف ختمیوجودم بود رو داخل نگاهم ر یکه تو ینفرت تمام

از لمس کردنش هم کراحت داشتم. عروسک  گهید یحرف بزنه ، اما حت نجوریا دیسمنان نبا یدانشگاه پزشک یپاک

 رفتم. رونیاش و از اتاق ب نهیس یتو دمیرو برداشتم و با تمام قدرت کوب زیم یرو یخرس
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 اتاق کشوند. نیپاها که منو تا ا نیبه من لعنت به ا لعنت

 

*** 

 .دمیکش تیپرت کردم و موهامو از عصبان زیم یرو رو یگوش

 . دمی. سر لج هم شده پس نمدمیخونه رو پس نم صدسال

 یدلستر  رو ی شهینشده بود. ش یسالن پرت کردم اما حرصم هنوز خال ی گهیمبل رو محکم سمت د یرو بالشتک

رد و سالن خو یبه پنجره  شهیاشتباه بود. ش میری، پرتش کردم . هدف گ واریرو برداشتم و با تمام قدرت سمت د زیم

که اشکم رو دراورد.  یی، صدا رسوندمکه ت ییداد ، صدا یوحشتناک یشکستن هردو مخلوط شد و صدا یصدا

 دلم؟ یشکسته ها یصدا ایبود  شهیشکستن ش یاشک از ترس صدا نیهرچند مطمئن نبودم ا

 زدم: ادیفر هیگر نیکردم و ب هیو زار زار گر دمیحرص به مبل ، مشت کوب با

 آشغال کثافت ادی، ازت بدم م ادی، ازت بدم م ادیازت بدم م -

 بار دردمند و آهسته ، زمزمه کردم: نیا

 ، من فقط عاشقتم. ستمی، من خراب ن ستمین زونی، من آو ستمیمن ازت حامله ن  -

و اون موقع به نظرم  دمیپاهاش بود د یسرم رو یمنظره نچسب رو وقت نیا یزمان هیشدم.  رهیو به سقف خ برگشتم

 اومد. ایدن یمنظره  نیباتریشده بود ، ز رهیکه با عشق به من خ ییچشم ها

 خودم حرصم گرفت . از احساسم حرصم گرفت . از دلم که هنوز با شکسته هاش ، دوسش داشت حرصم گرفت. از

ه . ب "زونیآو"چند نفر بودم ، گفت  یکه خبر نداره آرزو یکرد. به من نیدوسش داشته باشم. اون به من توه دینبا

 ."بگم حامله ام دیخودم بهش بندازم با نکهیبخاطر ا"کرد گفت  یازم خواستگار یامروز دکتر منوچهر نیمن که هم

 نفر از ته قلبم آروم زمزمه کرد: هی

 ، روحش .... شناسهیجسمش که تورو نم -
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 قلبم رو در نطفه خفه کردم: یصدا یبلند غیج با

 خفه شو -

 رو نگاه کردم. رونیب یریتصو فونیشد. بلند شدم و از آ یکیزنگ در،  یبا صدا غمیج یصدا

. البته دهیخدمت رس ی، خودش حضور رهیپس بگ یجونش نتونسته خونه رو ازم تلفن نیریش دهی... پس آقا د هه

 کنه به خودش زحمت آمدن داده باشه. نیباز هم بهم توه نکهیا یهم برا دیشا

خونه رو پس  نیپاهاش سبز شه ، من ا ریتا علف ز سهیندادم. انقدر پشت در وا فونیبه ا ینگذاشتم و جواب محل

 .دمینم

 

**** 

 ، برنداشته بود. یشاس یربع بود که دستش رو از رو هیرو اعصابم بود  فونیزنگ ممتد آ یصدا

 رنیازم پس بگ خواستنیکه م یآخر کالفه شدم ، دکمه درباز کن رو زدم و با توپ پر سمت در رفتم تا خونه ا دست

 سرشون خراب کنم. یرو ، رو

 مشتش یرو محکم تو یزیو چ ومدیبرقضا اونم با توپ پر به سراغم اومده بود تند تند به سمت ساختمون م دست

 .میدیبه هم رس نمی. کنار ماشدادیفشار م

دستش بود رو به سمتم پرت کرد. باتصور  یکه تو ءینثارش کنم ، ش یفرصت کنم دهان باز کنم و حرف نکهیاز ا قبل

 دیجد دینو نیبا آجر و پاره سنگ به قتلم اومده ناخوداگاه چشام رو بستم و دستم رو هائل صورتم کردم. از ا نکهیا

 نبود. دیبع زیچ چیه

، چشم هام رو باز کردم  نیزم یافتادنش رو یبه شکمم و بعد صدا ینرم ءیبا برخورد شمن نبود، اما  دی، نو دینو نیا

 پام نگاه کردم. ریز یو با تعجب به عروسک خرس

 گوشم رو کر کرد: دینو ادیفر یصدا

 ؟یکرد کارمیچ ه؟یچ نیا -
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 !! ... بخاطر عروسک خواهر خودش هم ، از من طلب کاره؟!دی! ... ببخشجانم؟

از عقب اشاره کرد و ب یصندل یو به عروسک بزرگ نشسته رو دیکوب نیماش شهیبه ش نباریباز کرده و نکرده ، ا دهن

 :دیکش ادیفر

 ؟یطلسمم کرد ه؟یچ نیا  -

 الحمداهلل ، روحش که به طلسم و جادو اعتقاد نداشت ، خودش اما انگار داره. خب

به   ؟یکرد کارمی...چ اد؟ینم ادمیکه  دمیو عروسک خرواسه ت یعروسکا مدام جلو چشممه؟  من ک نیچرا ا  -

 بشم ؟ که فکر کنم واقعا با تو بودم؟ یبه خوردم بدن که توهم یچ یهمکارات گفت

 :دمیکش غیعشقمون مثل خودش ، ج یاز اتهامتش و دلخور از فراموش شوکه

 .یتو واقعا با من بود -

 ، حرفم رو اصالح کردم: رلبیآهسته و ز نباریا

 . روحت بود.ی، تونبود یگیلبته نه. راست ما  -

 یه شد ییایکه موم یو کم مونده بود مثل وقت دیخندیوقفه م ی. بکنهیداره مسخره ام م دادیبلندش نشون م قهقهه

 خنده هاش تشر زد: نیبشه و بخنده ، خوب که مسخره ام کرد ما ب نی، پخش زم دیرضا رو د

 . آره؟"تخت بخواب هیبام رو "، گفت  "دوست داره"که روحم بوده ،هان؟ روحم اومد سراغت ، بهت گفت   -

 زد: ادیچپ نگاهش کردم که دوباره فر چپ

، با  زایچ نیمن شدن ، بردار. با ا زونیخور کردن من ، تهمت زدن بهم و آو زیکارات بردار ، دست از چ نیدست از ا -

 بدن نتونستن. بمی. از تو گنده تراش خواستن فریگولم بزن یتونیتوهما نم نیا

 صالیا استب هینگاه کرد و بعد از چند ثان نیو با تعجب به ماش ستادیدرکمال تعجب ا کهویزد.  نیبه ماش یو لگد گفت

 زد: ادیو فر ختیموهاش رو به هم ر

 اه تمومش کن. -
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 جا گذاشت. اطیو من رو متعجب وسط ح دیو با سرعت به سمت در رفت و درو پشت سرش کوب گفت

 

*** 

 رو بهم رسوند: یاستاد شکوه غامیپ الدیننشسته ، م یصندل یاز خروج از اتاق عمل ، هنوز رو بعد

 ."ششیپ یبر نیزم یآب دستته بزار"فرستاده  غامیکه استاد جونت ، پ نینش نینش -

 م.، به سمت دفتر استاد رفت ادیز یو با وجود خستگ دمیکش یپوف

روبه  یصندل یکه رو دمیرو د دینکرده ، نو -در زدم و منتظر اذن دخول موندم . اجازه ورود که داد در رو باز کرده  

 .خورهیشرف حضور از کجا آب م نیاستاد نشسته بود. بگو پس ، ا یرو

 گهید یخال یصندل ید روندادم . استاد با لبخند جوابم رو داد و دعوتم کر یتیاهم دیبه استاد سالم کردم و به نو رو

 ، تشکر کردم و گفتم: نمیبش یا

 در خدمتم استاد. -

 زد و موضوع رو شروع کرد: یلبخند استاد

 زیبراشون تجو یاشتباه یکه انگار ، دارو گنیاز شما گله دارند. م یکم ای، گو میاردکام بود یراستش در خدمت آقا -

 .دیکرد

 و جواب دادم: دمیکش یقینفس عم دیاز اتهامات نو خسته

 .ستیمن ن اراتیاخت طهینکردم استاد. در ح زیتجو ییآقا دارو نیا یمن برا -

 که به شما مظنون هستن دنیاز شما د یحرکات ایعرض کردم اما گو شونیبله دخترم منم خدمت ا  -

ن گرفت . به سمت حواله ام کرد و رو از م یشدم. پوزخند رهیو به اون آدم فروش خ ختمینفرتم رو تو چشمام ر اوج

 استاد برگشتم و با اعتماد به نفس کامل گفتم:
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اگر خاطرتون باشه زمان  ی. حت دمیاصال ند وی یس یرو از ، بعد از مرخص شدنشون از از ا شونیاستاد بنده  ا  -

 ، من اصال اصفهان نبودم. شونیمرخص شدن ا

 حاشا بلنده. واری، د نیخبرچ یرو برام گرد کرد و منم پوزخندش رو به خودش برگردوندم . بله آقا چشماش

 بهت خطاب به دکترگفت: با

 هم نصف شب اومد گهید کباریبغلم.  دیپر ییکهویاومد و  کباریکه من بخش بودم  یدکتر. زمان یآقا گهیدروغ م -

 .ارهیسرم ب خواستیم ییالسرم ، معلوم نبود اگه خواب بودم چه ب یباال

 گفتم: ییبه نفسم رو حفظ کردم و با پررو اعتماد

 جناب؟ دیهم دار یشاهد -

 بار خطاب به من داد زد: نی، ا یعصب

 معلومه که دارم  -

 هاش رو ازش گرفتم: نهیحرفش رو کامل کنه ، گز نکهیاز ا قبل

 .شنیخانوادتون که شاهد حساب نم یالبته به استثنا -

 رو نرفت و مطمئن گفت: از

 هم شاهدن. میکنار یتخت ها یمارهایبله. ب -

 ، ژست حق به جانب بودن گرفتم و گفتم: نهیبه س دست

و اگر اثبات نشه اعاده  رمینم یتهمت نیبار همچ ریوجه ز چیشهادت بدن . چون من به ه دیپس احظارشون کن -

 .کنمیم تیثیح

 دار گفت: یحواله ام کرد و معن یپوزخند

 بله حتما -

 به استاد کرد و ادامه داد: رو
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 ؟ دیشهادت خبر کن یاون روز من رو برا یها یهم اتاق دیلطف کن شهیم -

 ، در کمال احترام درخواستش رو رد کرد: شیشگیبا لبخند هم دکتر

. میبش یمزاحم کس میونتینم یمسائل نیچن یمحفوظه. برا مارستانیب شیپ مارهایاردکام اما اسرار ب یمتاسفم آقا -

 خالف قانونه.

 :دیشد اما صورتش سرخ تر از قبل شد و غر یخال بادش

 تیدادگاه شکا رمی، من م دیریگیمعلومه طرف همکارتون رو م ت؟یشکا یک شیاصال منه احمق رو بگو اومدم پ -

 . کنمیم

 .دیو در محکم بهم کوب رونیشد و از در اتاق زد ب بلند

 خواستم که گفت: یو از استاد اجازه مرخص دمیکش یپوف

 دارم. یدخترم باهات صحبت نیبش -

 سرجام نشستم و گفتم: دومرتبه

 در خدمتم. دییبفرما -

 زد. شهیچند نشون م ریت هیکه با  شنهادایبرات دارم از اون پ یعال شنهادیپ هی  -

 ، سراپا گوشم استاد. یهم عال یلیخ -

 کرد و خاطر نشان کرد: در هم گره زیم یرو رو دستاش

 رفت. نجایاز ا تیشکا دیاردکام با تهد یکه آقا نیمتوجه شد -

 راحت ، گفتم: الیخ با

 ... شیاز پ یراه یبله ول -

 رو به نشونه سکوت باال اورد و حرفم رو قطع کرد و خودش ادامه داد: دستش
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 دونهیخوب م یلیبوده پس خ ینظام شونی. برادر استین دیکنیکه فکر م یدرباره موضوع تیاز شکا شونیمنظور ا -

که از خودتون  یبا دفاع کنمیادعاش رو ثابت کنه. فکر م تونهیبدون مدرک نم دونهیو م کنهیقانون چطور عمل م

ن هست چو نیبرخالف قوان یکه شما دار ینامه ا هاجار یدونیم نی. بنابرایستیخبر ن یشماهم کم از قانون ب دیکرد

 شهیتموم م شونیبه نفع ا یحب ملک اجازه اجاره نداده و با چند جلسه رفت امد همه چصا یرسم میق

 ماریب نکهیرو به مامان گفتم اما اون موقع با ا نی. از روز اول هم همدونستمیخوب م یلیانداختم. خ نییرو پا سرم

ا خونه ، ب نیبود که لنگه ا نیحواسم به ا شتریداره و امکان به هوش اومدن نداره خودم رو قانع کردم و ب یعارضه مغز

 .شهینم دایپ مارستانیبه ب کی، انقدر نزد متیق نیا

 .دونمیبله متاسفانه ، خوب م -

، که بعد از به هوش اومدنش بهش دست  یحمله عصب نیاردکام صحبت کردم. متاسفانه بعد از آخر یمن با آقا  -

 دیشا یمعجزه ست و تا مدت ها ، حت هیو به هوش اومدنش فقط  ستین یعاد تشیداده ، خودشم متوجه شد که وضع

 وامخیدادم به شما هم م یپزشک خصوص هی شنهادیپ شونیداشته باشه. من به ا یعاد یزندگ تونهیتا آخر عمرش نم

 ترمت انیپروژه به ارزش ده نمره پا هیناب و خاص بدم  یقاتیپروژه تحق هی شنهادیپ

 ، سوال ذهنم رو به زبون اوردم: کردمیکه فکر م یزیگرد کردم و وحشت زده از چ چشمامو

 آقا بشم؟ نیمن برم همخونه ا نهیمنظورتون ا -

همخونه بشو ،  گمی. من نم یکنیکالم منعقد بشه قضاوت م یزاری. نمیاومد ایماشاال دخترم انگار دو روزه به دن -

جه به داره. با تو یبهتر ریتاث قاتتینداشته باشه به نظرم تو روند تحق یالهرچند که اگر از نظر خودت وخانوادت اشک

ئول من با مس ی. اما اگر هم نخوایمراقبش باش یتونیو بهتر م دیستیو تنها ن کنهیم یخواهرش هم باشما زندگ نکهیا

من  منظورم ی. ولیکن دایخونه پ هیخوابگاه ، بهت جا بده تا سر فرصت  یترم تو نیا یبرا کنمیصحبت م یامور رفاه

،  یغز، رفلکس م یاتی، عالئم ح یعصب ی، کنش ها واکنش ها یآقا باش نیفراغتت رو کنار ا یبود که ساعت ها نیا

 هیآقا توج نیبه هوش اومدن ا یدونی. خودتم خوب مینظر داشته باش ریرو ز زشی، خالصه همه چ شیحمالت عصب

هست  ینیچن نیا یمغز یدرمان عارضه ها یبرا یعلم هیاگر توج خوامینداره و در حد معجزه ست. من م یا یعلم

چه  یوندی. مستیبرابر با مرگ ن یضربه مغز گهید یعنی؟  یچ یعنی یعلم پزشک یتو نیا یدونیم یکن داشیتو پ

 فته؟یاسمت چطور سر زبونا م یدونیم شه؟یم یانقالب
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نکرده کم مونده بود بگه حامله اش هم کردم  ی. کارادیکه اصال از من خوشش نم نیدیاما اخه استاد شما خودتون د -

 بخوام نصف روزم رو کنارش بگذرونم. نکهیبه ا یوا

انداختم. استاد با همون  نییدادم و شرمنده سرم رو پا یچه سوت دمیخنده و من تازه فهم ریحرفم زد ز نیبا ا استاد

 داد: حیخندون توض یصدا

،  شهیدچار ضعف اعصاب م یچه مغز یبعد از سکته حاال چه قلب ماریب یبدون دی. بایخودت خانم دکتر ماشاال تو -

 .یایکوتاه ب دی، با ی، پزشکش ی. تو دکترستیکنترل رفتار و حرفا و اعصابش دست خودت ن

 تا حاال؟!! ی!! ...پزشکشم ؟!!از کجانم؟

 به اعتراض گفتم: 

 باشم. شونیاما استاد من که هنوز قبول نکردم پزشک ا -

 دستش تکون داد و خونسرد جواب داد: یخودکارش رو تو استاد

،  یریکه ده نمره کامل ترمت رو بگ یدرس رو بخون نیا یتونیانقدر خوب م یکنیخودته دخترم اگر فکر م لی.م -

 پروژه شو. نیده نمره ا الیخیب

 و شیمن نه راه پس داشتم نه راه پ یعنی. یچ یعنیشد  یپارچ اب سرد رو سرم خال هی گنیم نکهیا دمیفهم تازه

 خوشحال بود. بیعج شیبود که قلبم با تموم دلشکستگ نیا بشیعج

 

*** 

 "دونمینم"زدم و در جواب سواالت نوا  ی، بوق کش دار فحش مانند دیچیکه بدون راهنما پ ییجلو نیماش یبرا

 گفتم. نوا طلبکارانه گفت: یکالفه ا

 میپزشک خصوص خوامیپسره تورو جلو چشم هممون پس زد ، حاال رفته به استاد گفته م دونم؟یکه نم یچ یعنی -

 باشه که خودشو پرت کرد بغلم؟ یهمون
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 هگیواحدم رو حذف کنم انشاهلل صدسال د نیکنم؟ا کاریچ یگینه ، دوما م ایمنو خواسته  دیاوال استاد نگفت نو -

 ... گهید کباریسوما  رم؟یمدرک بگ

 رو براش سرزنش کنم؟ هیحرفم رو خوردم. حماقت از خودم بود ، چرابق ادامه

 :دی، باز پرس دیکه سکوتم رو د نوا

 ؟یکن کاریچ یخوایحاال م -

اد رو است شنهادیشدم که چرا اصال پ مونیپش نیاز ا شتریشدم ، ب مونیدادم برسونمش پش شنهادیبهش پ نکهیازا

 واسه اش گفته بودم . کالفه جواب دادم:

 .مونمیکنم خوابگاه م دایخونه پ هیهم که  یتا وقت رمیگیپول رهن رو پس م دمیرو م دیبنگاه ، کل رمی. االن میچیه -

 خوابگاه. یما هست ، بر یخونه  یوقت یکنیتو غلط م -

 دار گفتم: یکردم و معن یزیر خنده

 ." بستیجارو به دمش م رفتیموش تو سوراخ نم" گنی! راسته م؟یکنیمهمونم دعوت م،  یتو خودت اضافه ا -

 گفت: یکه زدم ناراحت بشه ، به شوخ یاز طعنه ا نکهیو بدون ا دیرو کش لپم

 نه جاروش. یتو خود دمم -

 کرد: دیشدن مجددا تاک ادهی. قبل از پستادمیخاله اش ا یخونه  یجلو

 .می. منتظرتاییایب یپاش یجمع کرد لتویوسا -

 و گفت: دیمنظورم رو فهم "ناشنوا؟ ایست  ونهید"ابرومو باال انداختم و با خودم گفتم  هی

 ادهیپ طونیتا از خر ش کنهیخوابگاه ، اونم خودش انقدر زنگ کشت م یبر یخوایم گمیبه من چه.  من به خاله م -

 . دیا گهیهمد یتو و خاله لنگه  یسرتق ی. تو یش

 ریز دیکه انتظار داشتم با به هوش اومدن نو یا یزندگ نکهیاز ا یادن بهش رو نداشتم. به اندازه کافجواب د حوصله

 فرق کرده بود کالفه بودم. به جاش گفتم: اهامیرو بشه ، صدوهشتاد درجه با رو
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 خوشحالمون کن. یخدافظ هیبا  -

 شد و تکرار کرد: ادهیپ

 میشب منتظر -

 بنگاه گازش رو گرفتم. یبه سو شیدوتا بوق زدم و پ میکل کل کن ستادمینا

 

*** 

نار در رو ک دیدستم نگاه کردم. در پشت سرم باز و بسته شد. برگشتم و نو یاومدم ، به چک تو رونیدر بنگاه که ب از

اون و  نمیبیروح م دمیبنگاه و من فهم میافتادم که باهم اومد یروز ادیو  دمیکش ی. آه دمیبنگاه ، پشت سرم د

 رو به مرگه . دیفهم

نم رو باور ک دینو دیطول نکش یلیمن خ ی. برادیرسیروزهام نم نیا یبازم به بد شیترسناک نیبود درع ییروزها چه

 چقدر قراره طول بکشه. دونمیاون نم یاما برا

 د؟یرو جمع کن لتونیخونه وسا دیریم -

 سمتش ، مخاطبش من بودم پس جواب دادم: برگشتم

 .دییبله . اگر اجازه بفرما -

 ندارم. یاجازه رانندگ دمیجد تیبه خاطر وضع د؟یمنم تا خونه برسون شهیپس م -

 :دمی، پس پرس رمیده نمره پروژه ام رو بگ دیکردم و کنکاو از نظر گذروندمش .به هرحال که با زیرو ر چشام

 ؟یتیچجور وضع -

 بدم؟ حیتوراه توض شهیم -

 :دیپرس عی. سردمیو خند رو زدم نیماش ریدزدگ

 خنده داشت؟ یچ -
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 افتادم دمتیکه د یبار نیاول ادی -

 استارت زدم و اون پوزخند زد و به طعنه گفت: من

 داشتن ایحداقل ح میقد ی. دخترا نیبه شاهکارتون بخند دمیبله با -

 بودم جا به جاشد . جواب دادم: ختهیصورتم ر یکه تو ییدسته مو دمیکه کش یپوف با

 ادتونیو  دیبگ تتونی. دوما قرار شد از وضع میبود دهیرو د گهیقبل تر همد یلیماخ یول ستین ادتونیاوال که شما  -

 باخبرباشم. تونیماریب زیاز همه چ دیمن پزشکتون هستم و با دینکن ادینره که کم و ز

 داد و گفت: هیو سرش رو به دستش تک نیماش ی دهیکش نییپا یرو به پنجره  دستش

شدم ، زود  یعصب یلیخ نکهیبدتر و ا گرنیاز م دیشا یدارم حت دیشد ی. سردرد هارمیاز هوش م لیدل یب یگاه -

 .ندازمیراه م دادیو داد ب رمیاز کوره در م

 ، دینو نیبودن و فرق کردنش شده بودم. ا ینبود خودم هم متوجه عصب حیکردم نکته آخخر الزم به توض نگاهش

 :دمیمن نبود. پرس طونیمهربون و ش دینو

 د؟یاسکن گرفت یت یس  -

 هنوز وقت نکردم به دکتر نشون بدم. یبله ول -

اما در عوض حرف گذشته از ذهنم ،   "یاز من ، دکتر بر یو چغل تیواسه شکا ی، فقط بلد گهیآره د"دلم غر زدم:  تو

 گفتم:

 لطفا. نیخونه نشونم بد میدیرس -

 افتادم که باهم یزمان ادی، نگاه کردم و  خوردیمن به موهاش که تو باد تکون مرو به نشونه مثبت تکون داد و  سرش

 .خوردیسانت هم تکون نم کیاون  ی، اما موها بردیو باد منو م  میبه تهران رفت

روزهام پخش شد. همون  نیا یشگیحال و هوا ضبط رو روشن کردم. آهنگ هم نیبردن ا نیاز ب یو برا دمیکش یآه 

 .میراه تهران با هم گوش داد یکه تو یآهنگ
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کرد و با دقت گوش داد و دست آخر ، متعجب  ادیآهنگ رو ز یو بهت زده ، دست برد و صدا دیمرتبه از جاش پر کی

 زمزمه کرد:

 .دمیصحنه رو قبال د نیمن ا -

 کردم: دییمطمئن حرفش رو تا یلیکردم و خ نگاهش

 .یدیاره ، د -

 داد: حیوضدستاش گرفت و مستصل ت نیرو ب سرش

ه مربوط ب یاصال حت ای،  دمید یک ادینم ادمیکه  نمیبیم ییزای. چدمهیجد تیاز مشکالت وضع گهید یکی نمیا -

 توهماتم. ایخاطراتمه 

 :دمیجرقه زد و مشتاق پرس دیدلم ام ته

 ؟یمثل چ  -

در  سر یآشناست.  حت دیاما شد دمیآهنگ که مطمئنم تا به حال نشن نی، ا ای، خرس ران یلعنت نیماش نیمثل هم -

، دکترها هزار و  دونمی. چه میکرد زخورمیچ دی... اولش فکر کردم شا یهمش هم تو حضور دار یو تو مارستانیب

 ... نچو دیشا کنمیکم کم دارم شک م دونمیدارو بلدن اما ... نم کی

 شد. رهیبه من خ بیعج یلیادامه نداد و فقط خ گهیحرفش شدم اما د هیبق منتظر

 روشن شد . پس کامال دیبودن بشم پس سکوت کردم اما ته دلم چراغ ام زونیبپرسم و باز متهم به آو یزیچ دمیترس

 من رو فراموش نکرده بود.

خوند قفل چر یداده بودم رو تو لشیبنگاه تحو یکه تو یدیو من مقابل درب خونه پارک کردم. کل میدیبعد رس یمدت

 م و گفتم:و تعارف کرد داخل برم . وارد شد

 .نمیبب اریاسکنت رو ب یت یشما س کنمیرو جمع م لمیتا من وسا -
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*** 

اسکنش مصادف شد با بسته شدن در چمدون من. همراه با خواهرش که خونه منتظرش  یت یهمراه با س برگشتش

گذاشتم.  یا زدم و چمدونم رو گوشه یکوچک لبخند یایتخت کنارم نشست.به ران یمونده بود ، وارد اتاق شد و رو

 :دیبه اتاق نگاه کرد و پرس

 ؟یدیخوابیاتاق من م یتو -

تخت افتاد و شروع به  یرو دی، نو دهینکش رونیرو ازش گرفتم ، اما هنوز ورق رو ب یتیگفتم و پاکت س یاوهوم

 :دیکش غیشد و ج رهیصحنه خ نیوحشت زده به ا ایکرد و ران دنیلرز

 یداداش -

 رو به پهلو خم کنم؟ دینو ایدور کنم  دی، بچه رو از نو دونستمیتشنج کرده انداخت و من نم دینو یخودش رو رو ایران

 

 

 

 و دیخوب رمان مطلع شو تیفیشما از ک نکهیا یفقط برا لیفا نیو ا باشدیم یرمان بصورت فروش نیادامه دارد ا

 نینسخه کامل ا افتیدر یاست . پس برا دهیدارد ارائه گرد دیکه ارزش خر دیمطمعن شو دیکنیکه پرداخت م یمبلغ

 :   انرم نیا   دیخر نکی: ل   دیاقدام فرمائ ریز یها نکیرمان از ل
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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