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 یته اتاق

. مرگش از بعد یحت. دمیند را او هرگز که یدختر دوست. بود من یزندگ دختر دوست نیتر بیعج الیسه

 یم. آباد خرم میایب من ای راز،یش ایب تو ای! تا؟ دو ما نیب ستیعشق مدل چه نیا که گفتم یم بهش شهیهم

 از یکی دختر .تندَشَک   یم که گفت یم. شود یم رشَ هم بد. شود یم رشَ که گفت یم. شود ینم که گفت

 .رل  متعصب ی خانواده کی در رل  یدختر. دختر نیزتریعز. دختر نیکوچکتر. بود رل  نیخوان

 ینه یدر زم یک گروه خاص. گروهیب. یک گروه عجیبود.  یتلگرام یاز گروه ها یکیق یمان ازطر ییآشنا

ت یخاص یال هر دو کمیشد. من و سه یبود. اما بعدها جد یک شوخیعه. اولش فقط یامور ماوراء الطب

 یخصوص ین بود که چت هایه به هم بود. ایان شبمم نظرتیکرد یم. در بحث ها که شرکت میداشت یومیمد

ک هفته. اما بعد خودش آمد و معذرت یکردم بالکم کرد. حدود  ین بار که باهاش شوخیمان شروع شد. اول

خواهد  یم یک پسر وقتیکه  ییها یکردن. شوخ یمن باز شروع کردم به شوخگذشت و  یکرد. مدت یخواه

آمد. مدام مرا بالک  یال بدش میدخترها نبود. سه یه یال مثل بقیدهد. سه یرا جذب کند انجام م یدختر

ام را ندارد.  یگفت که تحمل دور یگشت. بعد از چند روز. خودش م یکرد. و مدام خودش دوباره برم یم

. از من اصرار یگفت چه فرق یز. نمیک فرق متمایگفت که  ی. میپسرها فرق دار یه یگفت که تو با بق یم

که  یمتعصب. خانواده ا یزن ها. منتها در خانواده ا یک زن بود. مثل همه یال هم یو از او انکار. سه

شتر عاشق یکه انگار او بشد  یکجوریهم منتقل کرده بودند. اما کم کم،  دخترشاننه به یتعصبشان را به ع

گفت  یم. خودش مینبود که تا دو سه بامداد با هم چت نکن یشد که شب یکجوریمن بود تا من عاشق او. 

 یکند. اما او حدود را نگه م ین تنها حرف زدن با توست که آرامم میکند ا یناراحتم م یکه هر وقت کس

که  یطیسخت. شرا یطیداشت. شرا یطیم. شراینا ازدواج کیگفتم که ب یداشت. م یاش حد یکیداشت. نزد

 ینم یثروتمند. که دخترشان را به هر کس یمالک. خانواده ا یاز خودش نبود. از خانواده اش بود. خانواده ا

ر سنگ هم شده یگفت که ز یم. میا با هم فرار کنیگفتم ب یشد. م یخواست اما نم یدادند. خودش م

 کشند. یکنند و اول تو را م یمان میدایپ

. گفت که یناگهان یلیگفت. خ یال از آن گفت. از آن موجود. ناگهانین ها بود تا آن شب. آن شب که سهیا

دم. یخواب یخانه نبود. من رفتم و در اتاق ته یگفتم. گفت که آن روز کس یرا بهت م یزیک چید یآن روز با

دم مرد ینفهم ال. اصالًیزد. گفت سهم یصدا یک دفعه کسی دهد. یم مهِبِ یدن در آنجا حس بخصوصیخواب

مه ید هم نیا شایدار. و یا بیدم که خواب بوده است یمهربان. ازش پرس یلیا زن. بغلم کرد. سفت. خیبود 

الغرش را حس کردم. الغر و  یدست ها یگرما یبوده ام. ول یدانم در چه حال یقاً نمیدار. گفت که دقیب

کندها. گفت چرا. مهربان  یگر ولت نمیگر آنجا نرو. دیال دیسه کنم. گفتم که یحاال هم حس م یگرم. حت
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ک طلسم یال یگفتم که سهنمش. یخواستم بب یم را باز کنم. میتوانستم چشم ها ینمش. نمیبود. نگذاشت بب

گر یکجور دیت کند یخواست مرا اذ یکندها. گفت اگر م یگر ولت نمیال دیبه خودت ببند. گفت نه. گفتم سه

 یگر نمید کن. بعداً ین موجود، هر چه که هست دوری. از اییک دختر تنهایال، تو یکرد. گفتم سه یرفتار م

شد  یال قانع میشوند. اولش سه یتنها م یشه جذب انسان هاین موجودات همیکند. ا یگر ولت نمیشود. د

 ینگشتانش حس مر ایش را زیشه گرمایگفت که هم یگفت. م یاما بعد از چند روز دوباره از آن موجود م

شه جذب یهم ییکجورهایگفت که  یکشد سمت آن اتاق. م یدوباره او را م یگفت که کنجکاو یکند. م

دانستند که  یم هم میگفت که از قد یبرد جز آنجا. م یچ جا خوابم نمیگر هیگفت که د یشود. م یآنجا م

 یس ها اما گفته اند که جن هاینوش دعا یگفت که قبلن ها مادرش چند بار رفته پ یآن اتاق جن دارد. م

د. ینداشته باش یتان ندارند. شما هم به آن ها کاریآزارند. کار یشود کرد. اما ب یش هم نمیادند و کارینجا زآ

 یمشناختم بلد بود.  یکه م یزها را بهتر از هر کسیچ یلیدانست. خ یال فرق انواع جن ها را خوب میسه

گفت که مدت  یتوانستم تکان بخورم. م یه اگر بختک بود اصال نمگفت ک یست. مین بختک نیگفت که ا

ک یده ام که اطرف یده بودم چند نفر را دیش خوابیکه من روبرو یا پِن آشپزخانه ا یک شب رویها قبل 

زها ین چیا یدم که وقتیپرس یتپل. ازش م ک زنِ یک زن نشسته بود. یتخت  یبوده اند. رو یتخت پادشاه

م نگفت که آن خا یدانم. م یقاً نمیگفت که دق یدار؟ میمه بیمه خواب نیا نیدار است یکامالً بند یب یرا م

ک زن یآل هم  ؟ستیآل چ یدان یگفت که تو م یم د.یآ یادم نمیقاً یاالن دقبه من گفت که  ییزهایک چی

ده یگفت که برادرش هم همان زن را د ی! گفت نداشته باشم، مادرم که دارد. میاست. گفتم تو که بچه ندار

 یبرد؟ م یکوچک را نم یل بچه هاآدم که مگر یپرس یده است. میاست. درست به همان شکل که او د

 ؛یشو یطاقت م یب ؛یشو یمزاج م یعصب یگفت که اگر آل داشته باش یبرد. م یگفت که نه، آل همه را م

گوشت و مرغ در  یشب مانده بعالوه  ینخوردن غذاگفت که چاره اش  ی. میشو یاشتها م یخواب و ب یب

 یچطور م یدان یگفت که م یشود. م یق آل شخص دفع مین طریگفت که به ا یاست. م یچهل روز متوال

 چ وسط سر.یک پیگفت که به پشت سرت دست بکش. نزد یا نه؟ مید که آل تو را گرفته است یشود فهم

 ید. امتحان میگو یدم چه میفهم یا نه؟ نمیا نه؟ سفت است یر دستت باد کرده است ین زیگفت که بب یم

ر ین زیت دست بکش. ببشکه گفتم دست بکش. با چهار انگ ییگفت به جا یدم. میفهم یکردم اما نم

ز. یچ چیکنم. ه یز حس نمیچ چینوشتم که ه یش میکردم. برا ی. امتحان میکن یانگشتانت چه حس م

. تو آل یآل دار یعنی یداشت یخوب است. اما اگر حس بادکردگ یداشته باش یگفت که اگر حس سفت یم

کردم اما متوجه  یتا آلت برود. من بارها امتحان م ید آنچه گفتم انجام دهید. بایآ یادت نمیاما  یده ایرا د

دم که یپرس ی. مید کنارت باشم تا متوجه شویگفت که با یده ندارد. میگفت که فا یشد. م یمنظورش نم

اد یزها را از او ین چیرتر از پدرش است و ایدارد که پ ییگفت که عمو ی؟ میدان یزها را از کجا مین چیا

گفت که کتاب از  یمکند.  یآن رفع جن م یدارد که از رو یمیار قدیبس یش کتابیگفت که عمو یمگرفته. 
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ش زن و یعموش یرفته است پ یگفت که چند روز قبل وقت یمده است. یش ارث رسیاجدادشان به عمو

گفت که  یشده که به شکل اسب بوده. م یمزاحم زن م ین کار آمده بودند. جنیا یده که برایرا د یمرد

مواقع  یگاه یگفت که زن حت یده. مید یمداوم زنش را م یغ زدن هایده. فقط جید یشوهرش جن را نم

گفت که زن  یراشان دعا نوشته. مم بیگفت که عمو یا فتاده. م ین میشده و دوباره بر زم ین بلند میاز زم

 ین کار جن هاست که میند ایگو یگفت که م یرد. میم ید آن بچه میآ یرش میگ یم هر بچه ایعمو

رسد. اما  یم به سن ازدواج میعمو یاز دخترها یکیگفت که تنها  یکنند. م یم را تالفیعمو یخواهند کارها

سوزاند. گفتم که  یبچه اش خودش را م یرو یکند. درست جلو یم یهمان هم بعد از ازدواج خودسوز

ش اعوذ باهلل بخوان، صلوات بفرست. یدیت بگو. گفت که نه. گفتم هر وقت دیعمو یبرا را دون موجیموضوع ا

 م نبود.یگوشش بدهکار حرف ها

ر آن موجود کردم که بخاط یشد. حس م یشتر میگرفت. هر روز فاصله اش ب یال از من فاصله میکم کم سه

ال یسه یش الغر، گرم، و پشمالو هستند. فاصله یگفت که دست ها یگفت که حسود نباش. م یاست. م

ازش  یچ خبریه ینکه چند روزیشد. تا ا یمان کمتر و کمتر م یتلگرام یشد. تماس ها یشتر میشتر و بیب

را  یک روز سوسن گوشینکه یشدم. تا ا ینداد. کم کم واقعاً داشتم نگران م ینشد. چند بار زنگ زدم و پاسخ

 را ما راز که بود یکس تنها خانواده. سوسن مانده به آخرِ یکیبرداشت. سوسن خواهر بزرگترش بود. دخترِ 

ه. یر گریکند. و بعد ناگاه زد ز یم ییکه بازجو یاولش سوال و جواب کرد. درست مثل بازپرس .دانست یم

ده که به ین بار برادرم او را دیزند. گفت که آخر یبش مید روز غال مرده است. گفت که چنیگفت که سه

ن وجود یخواب. گفت که من به تو شک داشتم اما با ا یبرا یرفته به اتاق ته یشه شب هنگام میعادت هم

ده در اتاق یخواب کنند. در همان حالتِ یدا میال را پیرازتان را فاش نکردم. گفت که بعد از چند روز سه

گر نتوانست ادامه یرزن ها خشک شده بوده. و دیگفت که بدنش سرد بوده. گفت که پوستش مثل پ. یآخر

 بدهد.

ال زنگ زدم. به هر دردسر بود آدرسشان را گرفتم. و رفتم خرم آباد. عاقبت آنجا بودم. یش دوباره به سهیفردا

بود. همه فکر کردند که من هم  شان شلوغ بود. عزایدر کار نبود. خانه  ییالیگر سهیال. و حاال دیشهر سه

و بزرگ. از  یمیبود. قد یبزرگ یت. خانه یتسل یکه آمده بودند برا یکسان یه یه. بقیهستم مثل بق یکی

ک اتاق تنها در یخانه.  یک اتاق تنها در انتهایدا کردم. یرا پ یداد اتاق ته یال میکه سه ییآدرس ها یرو

کردم. زمزمه  یحس م یینبود. اما من زمزمه ها یک. در اتاق کسیتارک اتاق یک. یبار یک راهروی یانتها

 یکه واقعاً دلم م یخواندند. مجذوب کننده. مسحور کننده. جور یمرا به سمت خود م ییکه گو ییها

 .یبمانم. و بعد در آن اتاق بخوابم. اتاق ته یشب را به بهانه ا خواست آن

 alipayandehjahromi@gmail.comل: یمیا    09173001419نده    همراه: یپا ینوشته: عل
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