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 خالصه: 

     ای تصمیم سرنوشت ساز و خودخواهی اطرافیان، منجر به معامله

   ها بعد، درست شود، که سرنوشت انسانی را تغییر می دهد و سالمی

اش هست؛ درگیر های زندگیروزمرگی  زمانی که در حال طی کردن

 گیرد.اش نشات میشود که از گذشتهاتفاقاتی می

 ای، که او حتی کوچکترین اطالعی از آن ندارد!گذشته

اش را تحت و سرانجام به دنبال یافتن جواب و حل معماهایی که زندگی

 شود که... شعاع قرار داده، حقایقی تلخ برایش نمایان می

  جلوی اتفاقات بیشتر را بگیرد یا تسلیم سرنوشت خود تواند آیا می

  شود؟می
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 مقدمه:

 ی رمانم را با یک سوال شروع کنم؛اجازه بدهید مقدمه

اخل افتد، اگر دنیای انسان با  دنیای موجودات ماورائی تدچه اتفاقی می

 پیدا کند؟

 گیری این ارتباط هستند؟ها باعث شکلآیا همیشه انسان

ا این ها  اشرف مخلوقات هستند، آیا توانایی مقابله بدانیم، انسانمیهمه 

 موجودات را دارند؟

    بدون هیچ دلیل خاصی، یکی از این موجودات شروع ;حاال تجسم کنید

    پرسیدبه آزار و اذیت شما کند،  در این زمان شما هر بار از خودتون می

  "چرا این کار را می کند؟ "

      ی انسان معمولی است که به اجبار در جریاندربارهاین داستان، 

      گیرد، که خودش هیچ نقشی در شکل گیری آن اتفاقاتی قرار می

  ی بزرگی که در آن کند، تا خودش را از مخمصهتالش می نداشته و

 .. .ولی گرفتار شده است نجات بدهد
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   وارد سالن کنفرانس شدم، فضا کمی تاریک بود و بخاطر همین 

تونستم تشخیص بدم که  چه کسانی داخل سالن حضور  دارند. این نمی

خواست متفاوت باشه  و به همین خاطر، سالن استاد همیشه  دلش می

 کنفرانس دانشگاه را به خودش اختصاص داده بود.

  ا خورد. کنار پسری نشسته بود در تاریک و روشن سالن، چشمم به اهور

 شناختم.که من نمی

 های درهم به سمتش رفتم و کنارش نشستم. با تعجب گفت:با اخم

 ...جاآقا این -

 اما با دیدن من نیشش باز شد و گفت:

 اِ تویی؟ چه عجب! -

     مهایم را ریز کردم و  نگاهش کردم. نیشگون ریز از بازوی او گرفتچشم

 و گفتم:

 ره خودت کردی؟من رو مسخ -

   داد، صدای آخ  گفتنش بلند شد و در حالی که بازویش را ماساژ می
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 گفت:

 چته، وحشی! دردم گرفت. -

 اخم کردم و گفتم:

     به درک! نیم ساعته منو جلو خونت کاشتی، معلوم نیست کدوم  -

     ی فضولتون گفت،گوری بودی. هی زنگ زدم آخر هم این همسایه

 زنم!اگه نری به پلیس زنگ می

 اهورا پقی زد زیر خنده و گفت:

 دمش گرم، دلم خنک شد!  -

 ش را خورد و گفت:ابا غضب نگاهش کردم .خنده

   خب وقتی اون گوشی صاحب مرده رو جواب نمیدی همین میشه  -

  .دیگه، از دیشب شونصد بار بهت زنگ زدم

 تر درهم رفت؛ گفتم:هایم بیشاخم

 بهت گفتم گوشیم خراب شده، نگفتم؟دانشمند!  -

 اهورا با گیجی من رو نگاه کرد و گفت:
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 گفتی؟ -

نفسم و با حرص بیرون فرستادم، از دست این پسر آخر دق می کردم، 

 گفتم:

 حاال کدوم گوری بودی؟ -

 هایش را ریز کرد و گفت:اهورا چشم

     زنی. من اول هفته بهت نگفتم که سه شنبه تو واقعا شیش می -

 خواهرم پرواز داره من میرم فرودگاه، بعدش میرم خونه ننه بابام؟

 با حواس پرتی بهش نگاه کردم و گفتم:

 مگه دیشب بود؟ -

 ی بهم کرد. فهمیدم دیشب بود! گفتم:ااهورا نگاه عاقل اندرسفیه

 خب حاال من یادم نبود تو،.. -

 حرفم را قطع کرد و گفت:

بدبخت گوشیت که به فنا  زنم تو سرت!دادی میبگی به من خبر می -

رفته، اون تلفن خونت هم معلوم نیست چشه، همش اشغاله! جلو در 
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   ت هم اومدم؛ آقا منزل تشریف نداشتن، به حامی زنگ زدم که نخو

 ت هم اصال تو شهر نیست.خبهت خبر بده، خب اون بدب

 قطع کردم: اکالفه حرفش ر

دزدیدن بخاطر همین باشه غلط کردم سرم رفت کابل تلفن خونه رو  -

 قطعه.

 اهورا پوفی کرد.

 یا خرابه! تسا گمشو از اون خرابه بیرون دیگه، معلوم نیست خونه  -

خواستم جوابش را بدهم که استاد وارد سالن شد و مجبور شدیم  که 

      آمد، یه جورایی مسخرهساکت شویم . اصال از این کالس خوشم نمی

 آمدم.ال امروز نمیبود. اگه به اصرار اهورا نبود، ک

     شیرین کالس، تا آخر کالس  در چرت سپری شد و دخترهای خود

های چرت و پرت برای این که استاد بهشون نمره بدهد؛ مدام سوال

      پرسیدند . البته الزم ب ذکر است؛   چون درس عمومی بودمی

ی هادخترهای کالس این قدر زیاد بودند. وگرنه در حالت عادی کالس

    تخصصی همشون پسر هستند و شاید یکی یا دو تا دختر سر کالس
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   ی مهندسی وجود دختر در کالس مثل آب تو کویرهببینیم کال رشته

 است!

     دباالخره بعد از کلی سوال بی سر ته، استاد رضایت داد کالس تموم شو

از ها یکی یکی داشتند و بعد از حضور و غیاب از کالس خارج شد و بچه

 کالس بیرون می رفتند.

ی اهورا کش و قوسی به بدنش داد و روی صندلی ولو شد. من هم جزوه

 سفید مقابلم را برداشتم و در کیفم گذاشتم.

 اهورا گفت:

    هر چی  بهش زنگ می زنم جواب نمیده فقط  حامی کجا رفته؟ -

 .گشتم جواب دادهمون روز که دنبال تو می

 سرم را خاراندم و گفتم:

 کر کنم، گفت برای ماموریت اطراف شهر میره.ف -

 اهورا با هیجان سر جایش صاف نشست و گفت:

    پرونده آگاهی رو قبول کرده؟ اون که گفت دیگه سمتش نمیره!  -
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  انگیزی داره!خدایی چه شغل هیجان

 ادای من رو درآورد و گفت: خنثی نگاهش کردم.

 ذوقی!اَه تو چقدر بی -

 م گرفت و گفتم:اخنده

اوالً، مجبور شد قبول کنه چون همکارش نتونست خودش رو  -

م، حاضرم تو ابرسونه .دوما، کجاش خوبه؟ همش تو استرس و نگرانی

 ها نره!بار مهندسی بمونه اما سمت این ماموریتهمین شغل کسالت

 اهورا تای ابروش و باال انداخت و خیلی عاشقانه نگاهم کرد و گفت:

 اوهو! بهت نمیاد داداش! -

 شد. گفتم:دادم، سوارم میاز جایم بلند شدم  به این بشر رو می

 جا نشستن هیچی گیرمون نمیاد!پاشو، پاشو بریم! با این -

 اهورا از جایش بلند شد و با هم از کالس بیرون آمدیم.

     همین که  وارد حیاط اصلی شدیم،  اهورا شروع به دید زدن اطراف 

     انداخت. انگار دنبالمدار بسته میکرد. حرکاتش من را یاد دوربین 
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 گشت.شخص خاصی می

 های درهم گفتم:با اخم  

 زنی؟رو رو دید میمعلوم هست چته؟ چرا هی راه -

     اهورا دوباره با دقت به چپ و راست راهرو نگاه کرد. کم کم اعصابم

 شد. گفتم:داشت خورد می

 هوی میگم چته؟ -

 خندی زد و گفت:نیش

 گردم!دختره  میدنبال این  -

 متفکرانه نگاهش کردم:

 کدوم دختره؟ -

 اهورا با شیطنت نگاهم کرد و گفت:

 همون که ردش کردی دیگه. -

 تیز نگاش کردم که تندی گفت:

 آخه این پسره  بود، وحید که دانشجوی ارشده، چشمش دنبالشه.  -
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 :گفتم قدر که اسم این دختر را شنیده بودم کالفه شدم.پوفی کردم. این

 عقل نداری راحتی! تو -

و این  احساسمشروع کرد به چرت و پرت گفتن از اینکه من چقدر بی

 خزعبالت که موبایلش زنگ خورد.

 :از ته دل مخاطب پشت خط را دعا کردم. گفت

 عه حامیه! -

 و جواب داد:

   ه؟ تو برگشتی ؟... ع ،سالم به روی ماهت ...نه با هم اومدیم دانشگاه -

        حله میایم ..خونه این میمون درختی دیگه؟ ..باشه بابا چرا داد 

 یم!آزنی، داریم میمی

 و قطع کرد و گفت:

 کنه.خیلی زشته که بدون خداحافظی قطع می -

    جوری سرشنگاهش کردم عین خیالش نبود. شاید دو سه دقیقه همین

    ندی زد، تو گوشی بود. سرش و بلند کرد و به نگاه متعجب من لبخ
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 گفت:

 چته؟ آدم ندیدی؟ -

 چی کار داشت؟ -

 گیج پرسید:

 کی؟ -

 با حرص نگاهش کردم و گفتم:

 حامی و میگم، چیکار داشت؟ -

 اش کوبید و گفت:یهو با دست به پیشونی

 ها، خوب شد گفتی جلو خونت منتظر ماست.رفتآخ! داشت یادم می -

  هدر دانشگاه ک از گیجی اهورا هنگ کرده بودم. این پسر ماهی بود. از

ه کها بروم، بیرون آمدیم ، راهم را کج کردم تا به سمت ایستگاه تاکسی

 صدای اهورا متوقفم کرد:

 کجا میری عشقم؟ -

 با اخم نگاهش کردم و گفتم:
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 خوای بری خونه؟ خب تاکسی بگیریم دیگه!مار عشقم!  با االغ میزهر -

 لبخندی زد و برام پشت پلکی نازک کرد و گفت:

 ماشین آوردم!، االغ چیه؟ مگه من مُردم عزیزم -

خواستم  بزنمش که سریع به سمت مخالف من یعنی پارکینگ دانشگاه 

    رفت. هوا خیلی سرد بود،  همین که سوار ماشین شدیم  بخاری را 

 روشن کرد. 

 هر دو ساکت بودیم تا این که نزدیک خونه  شدیم، اهورا اخمی کرد:

 گیره. ینم  غمم میباصال ساختمون خونه رو می -

   به ساختمون نگاه کردم حق داشت؛ خیلی بیرون خونه ظاهر داغونی

     داشت و در نگاه اول شبیه متروکه بود. اصال وجود این خونه تو این

   تر این بود که این خونه ومحل ویال نشین عجیب غریب بود. عجیب

 نکوبیده بودند.

 گفتم: تتفاوبی

 غریب فعال جونم رو خریده.ی عجیب همین خونه -
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 ی بهم رفت. گفت:ااهورا چشم غره

 چقدر خودم رو کشتم پیش من بیای، یهو فاز ادب برداشتی. خب  -

 اومدیم!مرتیکه دوتایی با هم کنار می

 کردم، گفتم:در حالی که به ماشین حامی نگاه می

       ام، هر وقت مشکل داشتم رو سرت خرابفعال که از خونه راضی -

 شم.می

   اهورا ادای منو درآورد و جلوی ماشین حامی توقف کرد.  با هم پیاده

هایش ی ماشین حامی رفتم ساعدش را روی چشمشدیم. کنار شیشه

 گذاشته بود و صندلی ماشین و دراز کرده بود، ظاهراً خواب بود!

  هایش برداشت و با دیدن ای به شیشه زدم، دستش را از روی چشمتقه

 بارید.اش خستگی میاز قیافه من نشست.

 یک قدم عقب رفتم، در را باز کرد و پیاده شد. گفتم: 

 ر!رسیدن بخی -

     آمد که حامی حوصله بود. البته به ندرت پیش میطبق معمول بی
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  حوصله داشته باشد! 

 باهام دست داد و گفت: 

 ممنون، چقدر دیر کردید؟ -

ر هم در حیاط و باز کردم، داهورا به سمتش آمد و جوابش را داد.  من 

 همون حال حامی گفت:

 ماشین رو داخل میارم در و باز کن!  -

 متعجب نگاهش کردم. رو به اهورا گفتم:

 تو هم ماشین رو داخل میاری؟ -

 اهورا ریموت ماشین را زد و گفت:

 نه بابا امین قراره دنبال ماشین بیاد. -

     دو من، زودتر از اوندر را کامل باز کردم و حامی ماشین و داخل آورد. 

 کردم. کال فضای خونه کمی دلگیر بود. تا داخل آمدم و برق را روشن

   خاطر همین برای روشن شدن خونه همیشه باید یک برق روشن ه ب

ی شنیدم. انگار  دربارهبود. صدای حرف زدن حامی و اهورا و میمی
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 زدند.ی کناری من حرف میهمسایه

 به آشپزخانه رفتم. بالفاصله و لباسم را عوض کردم

        زجور که پیدا بود، حامی امشب اینجا ماندگار بود. معلوم نیست بااین

ی حامی کامال ش خورد است. البته این امر دربارهاچی شده که اعصاب

         عادی است، چون از زمانی که من به یاد دارم اصال اخالق درست 

 تر بود.ورا کمی منعطفحسابی نداشت. فقط با من و اه

  آب جوش را روی شعله گذاشتم. از آشپزخانه بیرون آمدم. اهورا روی 

     .زمین دراز کشیده بود. و حامی هم خودش را روی کاناپه ولو کرده بود

 به اهورا اشاره کردم:

 حامی چشه؟ -

 خندی بهم زد و دستش را بهو نیش اطالعی کرداما اهورا هم اظهار بی

 زیر گلوش کشید و لب زد: صورتافقی

 کنه!حرف نزن، حکم قتلمون و صادر می -

روی حامی نشستم و در حالی که سعی رو بهام گرفت، از حرکتش خنده

 کردم خودم را مشغول پیدا کردن ریموت تلوزیون نشان دهم، پرسیدم:
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 چته حامی؟ خوب نیستی! -

 هاش را که تا اون موقع بسته بود، باز کرد:حامی چشم

             مونم. جا مییه کم کارهام بهم گره خورده، امشب این !خوبم -

              ی ی فضولم آمار منو به مامان میده و منم اصال حوصلههمسایه

 حساب پس دادن ندارم. 

 :مخواستم چیزی بگم که با اخم نگاهم کرد

 تو از دیروز کجایی؟ این تلفن کوفتیت چشه؟ موبایلت کجاست؟ -

          با تعجب  خندید. از تغییر موضعش به این سرعت جا خوردم.اهورا 

 گفتم:

    گوشیم که مرخص شده. تلفن خونه هم که کابلش و دزدیدن، کال -

 قطعه!

 حامی با اخم گفت:

 ات چی میگه؟پس این همسایه -

 با تعجب پرسیدم:
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 چی میگه؟ -

 ترسیدم، خیلی قاطی بود!راستش از نگاه حامی می

         میگه از صبح تلفن خونه خودش رو کشت بس که زنگ خورده.  -

 جاست.قدر هم صداش بلند بوده که از پنجره فهمیده از ایناین

 با تعجب لبخندی زدم و گفتم:

         اصال امکان نداره! کابل و دزدیدن. خود مامور اداره  ،چرت گفته -

    یک ماه وقت کشی جدیدمخابرات اومد و چک کرد. گفت تا کابل

 بره، حتما اشتباه شنیده.می

کنم تلفن را برداشتم و به و برای این که بهش ثابت کنم اشتباه نمی

 سمتش  گوشی را نشان گرفتم و گفتم:

 خوره!اینا گوش کن، اصال بوق نمی -

 هاش را بست و زیر لب گفت:حامی کالفه چشم

 مردک وقت منو الکی گرفت. -

 اهورا با کنجکاوی گفت:
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 طرف چقدر پیگیر و فضول بوده. جیک و پوک خونه تو رو داره! -

      کمی کف پاهام ذوق ذوق کرد باعث شد اخم روی زمین دراز کشیدم.

 کنم:

  جرهاحتماال سرایدار خونه بغلیه. خونش دقیقا زیر پنجره منه، وقتی پن -

 باز باشه صدا راحت پایین میره.

       وتی ساهورا از جایش بلند شد و پنجره را باز کرد. پایین را نگاه کرد و 

 :زد و گفت

 ها این پنجره رو ببند!مهرداد شب -

 ای کشیدم و گفتم:هام را مالیدم و خمیازهتفاوت چشمبی

 چطور؟ -

 اهورا پنجره و بست و گفت: 

         ی این سرایداری یه جوریه که انگار بالکنِ خونه توعه. سقف خونه -

 خیلی مراقب باش! خیلی راحت میشه تو خونه اومد.

داد. های ما گوش میهاش بسته بود و به حرفحامی تا اون موقع چشم
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 گفت: 

        اس. همش راهرو، حمامشنقشه خونت مزخرفه! عین دالونه متروکه -

   قدر که توهم توهمه، یه سفر یک روزس، برای س، ایناهدخمکه انگار 

اش که اینجور، آشپزخونه که خودش یه این که بهش برسی. پنجره

      پنجره داره تو کوچه بدون هیچ حفاظی، تو هم که گیجی شرط 

بندم همش بازه!  اون طرف  خونت هم که الحمد هلل یه ساختمون می

         جااومدم توش پر معتاده! یعنی تو رو ایناس، چند بار میکارهنیمه

 فهمه. چجوری دووم آوردی؟کس نمیبکشند هیچ

 خندی زد و گفت:اهورا نیش

 فعال همین خونه رو داره غنیمته. -

ی حامی تاای نثارم کرد. و با حالت کنایه به من نگاه کرد و چشم غره 

 ابروش و باال انداخت و گفت:

 ی من؟ به چه قیمت؟ من بهت صد بار نگفتم بیا خونه -

 اهورا بشکنی زد و گفت:

         گفتم، آی قربونت دهنت! منم همین نیم ساعت پیش بهش می -
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 فهمه!مرتیکه خر نمی

           اخم کردم، حرص خوردن حامی به جا بود. ولی من باید مستقل 

 شدم یا نه؟می

 ی کنم یا نه؟خب باالخره که چی؟ باید زندگ -

حوصله نگاهم کرد. نفس عمیقی کشید و از جایش بلند شد و حامی بی

 گفت:

 ! ، بس که خر و زبون نفهمیخواد بزنمتدلم می -

 سپس تهدیدوار رو به من و اهورا  گفت:

          میرم بخوابم ، دیشبم کامل بیدار بودم. نه برای شام نه برای چایی -

 حالتون!هیچ کدوم صدام نکنید. وای به 

 سپس با خودش زمزمه کرد:

 مغز افتادم وقتم داره تلف میشه!گیر دو تا بی -

 وارد اتاق من شد و در را بست! ی حرف زدن نداد.و به ما اجازه

 اهورا به من نگاه کرد و آهسته گفت:
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 !، جونم رو دوست دارماعصابه، به نظرم ما هم بخوابیمخیلی بی -

 :ا پرید و گفتبا لودگی از ج به حرفش خندیدم .

 خوره!هیس االن لولو ما رو می -

 کوسن مبل را به سمتش پرت کردم.

 کردم، گفتم:در حالی که صدای خنده ام را کنترل می

 خفه نشی تو! -

  کوسن را تو هوا گرفت و به سرعت زیر سرش گذاشت و با لبخند 

 ای گفت:مسخره

 آخیش یه بالشت نصیبم شد! -

صدای سوت کتری بلند شد، با خستگی از جام بلند شدم و به آشپزخانه 

          احال و هوای خودم بودم، که انگار یک نفر بتو رفتم تا چایی بذارم. 

 ی پذیرایی زد.سنگ به شیشه

 شنیدم و دید کافی نداشتم.جا که من بودم فقط صدایش را میاز این

در واقع  ببینم. ومدم تا پنجره راوباید از راه روی آشپزخانه بیرون می
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آشپزخونه و حمام تنها نقاط کور خونه بودند و با این که من آدم نترسی 

 ترسیدم! بودم اما گاهی اوقات از این دو نقطه می

       نه وه خیلی مزخرف بود؛ از آشپزخونی خنقشه ،حق داشت کامال حامی

  نه نزدیک در ورودیوشپزخروی آیک راهرو به هال تعبیه شده بود و راه

       ای بودرو، سمت چپ در ورودی، یک راهروی دیگهی این راهروبهبود. رو

 رسید.و در انتهای آن به حمام می

 شد. کمیدر واقع از انتهای راهروی آشپزخانه، در آهنی حمام دیده می

 تر از در حمام، ورودی پشت بام بود.قبل

        روینه، یک راهخوروی آشپزجلوتر از راهسمت راست پذیرایی، کمی 

                اولین در سمت. بودروی حمام و آشپزخونه تر از راهاما کوتاهدیگر 

          تا  دوآشغال آن جا بود و جلوتر، و تنهایت آراست انباری بود که بی

 اتاق خواب داشت.

       بال استفاده بود. هردیگه  اتاق و اولین اتاق سمت راست مال من بود

روی در ورودی بهدر نهایت رو خوابیدم.پذیرایی می توچند که من اکثراً 

 ها ببندم.ای بود، که اهورا تاکید داشت شبهمان پنجره
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  ورمدم. به محض ورودم به پذیرایی اهورا اونه بیرون وروی آشپزخهاز را

        لبه رو زو با دقت به باغ رو دیدم که تا کمر به بیرون پنجره خم شده

 زده!

 :کنارش ایستادم و به باغ همسایه نگاه کردم، انگار خبری نبود. گفتم

 چی بود؟ -

 ود:اهورا اخم کرده ب

 دونم، صدا یه چیز فلزی شنیدم اما هیچی نیست!چه می -

با تعجب به باغ نگاه کردم. به ظاهر که خبری نبود و مثل همیشه در 

          د. اکثر روزهای سال این ویال خالی بود و من اکثره بوسکوت فرو رفت

 تو کردم چرا که فضای ویالمواقع اصال از این پنجره بیرون رو نگاه نمی

هاش کامال دید داشت و کامال تاریکی شب مخصوصا وقتی کل پنجره

 ی من بود، ترسناک بود!ی خونهمشرف به پنجره

        ره اغ افتاده. بیا تو االن این سرایداولش کن. البد هر چی بوده تو ب -

 زنی.ش رو دید میامیگه داری خونه

و دستی به  ای به باغ کرد و با تردید پنجره رو بستنگاهی دیگهاهورا 
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        و به سمت میز رفتموهایش که در اثر وزش باد بهم ریخته بود کشید.

 گفت:نگاهی بهم کرد و سوییچ ماشینش را برداشت و و  

         تا تو یه چایی بریزی  رسه حدودا پنج دقیقه دیگه میامین نزدیکه، -

 من بهش سوییچ و تحویل بدم و بیام.

به  منم برداشت و از خانه خارج شد. وای گفتم. اهورا کاپشنش رباشه

         به گاز تکیه دادم تا منتظر دم کشیدن چایی باشمآشپزخانه برگشتم و 

          ها و امتحانات درگیر شده لوغم رو که بخاطر درسو هم کمی ذهن ش

بودم، آزاد کنم. تو حال و هوای خودم بودم که حس کردم یک نفر تو 

 تم:که اهورا برگشته با صدای بلندی گفپذیرایی راه میره، به تصور این

 کشه، میارم!االن چایی دم می -

           بره. از آشپزخونههام در هم اما صدایی نیومد و همین باعث شد اخم

 ی یک نفر روی زمین افتاده بود. دوباره گفتم:بیرون اومدم. سایه

 اهورا مردی به امید خدا؟ -

       ازای در کار نبود و فقط در پنجره بهمین که وارد پذیرایی شدم، سایه

 کس نبود!بود اما هیچ
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 جا خوردم و نگاهی به اطراف انداختم. انگار توهم زده بودم.  

 داد، با شک و تردید دوباره صدای در حیاط خبر از برگشتن اهورا می

 نگاهی به کل خونه انداختم و به آشپزخونه برگشتم.

          ای بود که دیدم اما هر چی فکر کردم بهذهنم کمی درگیر سایه

کس تو نیود که سایه و دیده باشم وقتی هیچ ای نرسیدم. منطقینتیجه

 پذیرایی نبود!

رو به پای خستگی و توهمم بذارم و دو تا چایی  سعی کردم اون سایه

         چیز خاصی تو خونه نداشتم، جعبه ریختم و به سمت یخچال رفتم، 

 خرما را از یخچال برداشتم و به پذیرایی برگشتم. 

احتمال دادم اهورا رفته  میز گذاشتم،سینی چایی و خرما را روی 

 دستشویی؛ چون داخل نیومده بود!

 ، به سمت اتاق خودم که حامی خوابیده بود رفتم. آروم در را باز کردم

   سر زدن به حامی پیراهنش را درآورده بود و خوابیده بود. در و بستم.

ه و ب خواستم خودم رو متقاعد کنم که توهم زدم!حامی بهانه بود می

 پذیرایی برگشتم
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        آورد، اهورا کنار بخاری ایستاده بود و در حالی که کاپشنش را در می

 گفت:

 باره!خیلی بیرون سرده، مطمئنم امشب برف می -

*** 

   ام دادم. ساعت و نگاه کردم، سه و نیم صبحکش و قوسی به تن خسته

 ه ببود، اهورا کنار من خوابیده بود و حامی که کال از همون ساعتی که 

د، اتاقم رفت تا بخوابه جز یک بار که فقط برای دستشویی بیدار شده بو

 دیگه بیدار نشده بود. مشخص بود که خیلی خسته است.

رد از جایم بلند شدم و کاپشنم را پوشیدم تا دستشویی برم، همین که وا

 ی سفیدی زمین شدم، برف اومده بود!وجهحیاط شدم مت

قدر صدا وارد دستشویی شدم، اما حس کردم صدای دویدن شنیدم. اون

 تونستم بگم توهم زدم!واضح بود که نمی

از دستشویی بیرون اومدم و نگاهی به حیاط انداختم. چیز خاصی نبود 

         یخواستم دوباره  داخل برگردم اما چشمم به یک کالغ مرده گوشه

 حیاط خورد. این موقع شب کالغ تو حیاط افتاده بود؟
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رش زده بود و بالش خونریزی کرده بود و منقا وراون انگار یکی با سنگ 

          تر جای یک دستشکسته بود. از دیدنش چندشم شد. کمی این طرف

            با سه انگشت بود. به تصور اینکه گربه این بال رو سر کالغ آورده 

   و  کل حیاط جای این رد بود!متوجه شدم؛ توجه باشم. اما خواستم بی

      تر از این کالغ چند کالغ دیگه هم با همین وضعیت کمی اون طرف

 روی زمین افتادند!

با ترس چوب بغل در دستشویی را برداشتم. آروم به سمت خونه حرکت 

 بارش سنگین!کردم. به آسمون نگاه کردم سرخ بود و آماده برای 

 جا ایستاده. کمیاونبه پنجره اتاقم نگاه کردم. احساس کردم یک نفر 

یک نفر داخل خونه  تر نگاه کردم،  چیزی حرکت کرد. هول کردم!دقیق

 امکان نداشت، پس چرا رد پای این آدم تو حیاط نبود؟ بود؟!

        تا قبل از اینکه از اتاق خارج بشه گیرش  با عجله وارد خونه شدم.

 بندازم!

         بااون اتاق دقیقا اتاق بغلی اتاقی بود که حامی داخلش خوابیده بود. 

  هول وارد خونه شدم، از صدای باز شدن در اهورا تکونی خورد اما بیدار
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 نشد.

     ل روشن کردم. برای اولین بار از  این راهرو بخاطر طوی ورو ربرق راه

         ورفتم و پشت در اتاق ایستادم. در ربودنش ترسیدم. به آرامی جلو 

        طروم شوکه شدم. انگار وسآهسته باز کردم. اما با دیدن تصویر رو به

 اتاق بمب خورده بود!

           وپال بود. ترسیدم! نکنه توهم زدم؟ پسهمه وسایل بهم ریخته و پخش

 چرا کسی نیست؟ خودم دیدم یک نفر اینجا بود.

وچه، تاریکی کتو ق هم بسته بود. از پنجره بیرون و نگاه کردم. پنجره اتا

ی تاریک به سمت سر کوچه حرکت ی من، سایهخیلی با فاصله از خانه

 کرد انگار آدم معمولی بود.می

         کردم. هنوز تو بهت وضعیت اتاقبه اتاق نگاه کردم. اصال درک نمی

 د گفت:بودم که اهورا با صدای گرفته و خواب آلو

 مهرداد! سه صبح چه غلطی... -

 اما با دیدن اتاق با نگرانی گفت:

 چه بالیی سر اتاق اومده؟ دزد اومده؟ -
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      و هضم اینکه چرا کسی تو اتاق هنوز نفسم به حالت عادی برنگشته بود

 یا حتی تو خونه نیست برام سخت بود!

 گفتم: با تردید سر تکون دادم و

 فکر کنم دزد اومده! -

ا بپذیرایی برگشت تا  من نگاهی کرد و به سرعت به با نگرانی به اهورا

 .هموبایلش به پلیس زنگ بزن

        ودمعلوم ب د.اومو صدای ما بیدار شده بود، از اتاق بیرون  رحامی از س

         های درهم و با اخماز اینکه خوابش بهم خورده  اعصابش خورده!  

 صدای گرفته گفت:

 کنید!چقدر سروصدا می کنید؟دو تا چه غلطی می معلوم هست شما -

 اهورا هول کرد و گفت:

 دزد اومده! -

 خواب از سر حامی پرید و انگار هوشیارتر شد و با نگرانی گفت:

 کجاست ؟ کو؟ -
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 :حوصله گفتمبی

 دونم چرا! رفته! فقط این اتاق و به گند کشیده نمی -

 اهورا آماده کاپشن تنش کرده بود.  صدای زنگ در اومد.

 پلیسه! -

 حامی با گیجی گفت: و به سرعت رفت تا در را باز کند.

 ؟انداختمشگفتی اَه کجا مگه تو نبودی که می -

 اخم کردم و نگاهش کردم و گفتم:

 من؟ من از جلو در دستشویی دیدم یکی تو اتاقه تا بجنبم طرف در  -

 رفت!

 :تردید گفتحامی با گیجی نگاهم کرد و با 

 مطمئنی؟ -

 زد. گفتم:مشکوک می

 بینی که کسی تو خونه نیست!، میآره بابا -

      تا به اهورا ملحق بشم! همین که وارد حیاط رفتم پذیراییو به سمت 
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    ها نیستند و حیاط تمیز و دست نخورده است و شدم متوجه شدم کالغ

      ای نبود! متعجبجز ردپای اهورا که روی برف مونده، هیچ رد پای دیگه

به زمین نگاه کردم، مطمئن بودم که من روی زمین چند تا کالغ مرده 

داشت تند تند چیزهایی توضیح دیدم! با نگاه سردرگم کنار اهورا که 

 جا کرد:پلیس مرد مسنی بود، عینکش را جابه ، ایستادم.دادمی

  خب چطوری متوجه شدید؟ -

        های منپلیس با دقت به حرفسر بسته برای پلیس توضیح دادم و 

      حیاط پس از وارسی گوش کرد و در انتها اضافه کردم که چیزی نبردند.

 گفت: و نگاه اجمالی به خونه

          خب االن نمیشه کاری کرد اما اگر این اتفاق یا اتفاقی مشابه این -

 براتون افتاد، خبر بدید!

یافته باگه قرار بود بازم این اتفاق خب  اومدن پلیس کامال بی فایده بود.

 کردم! اصال تو رو خبر نمی

         ها شکری کردم و خواستم در و ببندم که یکی از همسایهحوصله تبی 

 :جلو اومد و با کنجکاوی پرسید
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 چی شده؟ -

ندگی تمام این مدتی که تو این خونه زدیدم،این آدم را اولین بار بود می

        ردها رو دیده بودم اما این می همسایهبار همهکردم، شاید یکی دومی

 کردم!رو امشب برای اولین بار مالقات می

   هاش و ماه اش، چشمی عجیب چهرهنکته مردی قد کوتاه و کچل! 

 . طوری که نهایت درشت بودبیهاش چشم  اش بود!گرفتگی روی گونه

  اصال سفیدی چشمش پیدا نبود!

 ادبی بود:دادم بینداشتم. اما اگر هم جواب نمیحوصله توضیح 

 انگار دزد اومده. ببخشید شما؟ -

 لبخندی زد:

     سرایدار خونه بغلیم! دیدم یه آقا از حیاط خونتون پرید بیرون و  -

 اونوری رفت.

      . پس ایشونرسیدبه سمتی که نشان داد نگاه کردم. به کوچه باغ می

 زد!زش حرف میهمون سرایداری بود که حامی ا
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 اخم کردم:

 گفتید.ممنون! ولی کاش اینارو به پلیس می -

      مد، اوهاش خوشم نمینگاه کردم. از چشم هاشنگاهم کرد. به چشم

         با  کرد! وقرار میو بیر کرد، چیزی که منحسی درونم ایجاد می

          خواست همه چیز و بفهمه، یه جورایی به نظرم فضول هاش میچشم

  اومد!می

 لبخند سردی زد: 

 تازه دیدم، به هر حال کمکی ازم بر میاد در خدمتم. -

 یهو یادم افتاد  بستم. محکم تشکری کردم و با شب بخیر کوتاهی در و

     در و باز کردم تا بپرسم اما نبود.  ازش بپرسم که چی تنه دزد بوده

 اش رفت؟چجوری با این سرعت به خونه

       و دوباره نگاهی به حیاط کردم، واقعا متعجب در و بستم و قفل کردم 

ل وارد خونه شدم و طبق عادت در ورودی رو قف ها نبود! اثری از کالغ

      این دزد چجوری وادر خونه شده وقتی حتی  "کردم، از ذهنم گذشت

 "در قفل بود و اهوار هم برای بیرون رفتن قفل در و باز کرد؟
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 کنار بخاری ایستاده بود مشخص بود سردشه!اهی به اهوا کردم، نگ 

 کجا موندی تو؟ -

 :و با ذهن درگیر جوابش رو دادم آوردمکاپشنم را در

          سرایدار خونه بغلی و دیدم. گفت یکی و دیدم پرید تو حیاط رفت -

 سمت کوچه باغ!

 های درهم نگاهم کرد:اهورا با اخم

 چرا به پلیس چیزی نگفت؟ -

 شانه باال انداختم:

 سوال منم هست! -

 سپس رو به حامی گفتم:

 تو چرا بیدار شدی؟ ما که سر و صدا نکردیم! -

 حامی متفکرانه گفت:

 من از صدای تو و اهورا بیدار شدم.   -

 اهورا با تعجب نگاهش کرد و گفت:
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 ما؟ -

 اش کشید و گفت:حامی دستی به موهای بهم ریخته

 ال یهبداخل اتاق رفتید. بعد شنیدم دنآره سایه شما دو تا رو دیدم  -

          دونم گفتی یه گردن بند؟ یه قوطی؟ چهگردید. نمیچیزی می

 هم ریختید این قدر که همه چی رو پرت کردید!ه دونم اعصابم و بمی

 با گیجی گفتم:

 مگه دو نفر بودند؟ -

 خندی زد:اهورا نیش حامی سر تکون داد.

         چهل دقیقه پیش خواب بودم. اینحامی چی زدی؟ من تا همین  -

 بخت برگشته هم اصال تو خونه نبود.

      . با جدیتکالفه شده کامال مشخص بودنگاهمون کرد، حامی کالفه 

 گفت:

 خفه شو! خودم دیدم رفتید تو اتاق! -

 اهورا خندید و گفت:
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 زنیم!جمع کنید بریم بخوابیم. دیگه داریم توهم می -

 منو  زد به اتاقم رفت.شد و در حالی که غر میحامی از جاش بلند 

      تر کرد چطور ممکن بود دو نفر وارد خونه شده باشند و بعد هممتعجب

 از خونه خارج شده باشند، در حالی که هیچ قفلی باز نشده؟!

و  م همون جا روی کاناپه دراز کشیدمه اهورا سر جاش دراز کشید. من

            ایوج دزد فکر کردم اما هیچ نتیجهتمام مدت به معمای ورود و خر

 عادیم نشد!

*** 

       کردم. حامی که صبح زود سرکار رفتههام نگاه میاز بیکاری به جزوه

صبح، حامی قبل از رفتنش بهم  بود. اهورا هم صبح به خونش برگشت.

ی عمو حسین دعوت هستیم و هر چی اصرار گفته بود که امشب خونه

 ی.نرم زیر بار نرفت که نرفت و با تاکید گفت، باید حتما بیاکردم که 

        وقتی مقاومت من را دید، در آخر تهدیدم کرد که اگر  نیای با کتک 

 .برهو میمن

البته این عدم ردم. ککال با جمع خانواده و فامیل زیاد ارتباط برقرار نمی
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         ها هم از من خوششون ارتباط دو طرفه بود و به طز عجیبی اون

   ها دوست نداشتم اومد!  من فقط بخاطر فضولی یش از حد اوننمی

     کردند از کارام سرباهاشون برخورد داشته باشم. چون همیشه سعی می

 در بیارند!

 این شش سال، که از خانه و خانواده جدا شده بودم. تنها کسی که  تو

     لامی بود. از وقتی یادم هست، همه فامیپشتم بود و واقعا کمکم کرد ح

       با من مشکل داشتند و تنها کسی که با من خوب بود و هوام را داشت

 فقط حامی بود. علتش برام نامشخصه بود!

حامی پسر عموی منه، و داخل فامیل مشهور به عاقل بودن و درست 

 است و زندگی کردن! چرا؟! چون حامی از سن کم شروع به کار کرده 

  از پدرش که درواقع، عموی منه  یعنی؛ عمو  تقریبا از پانزده سالگی

هام همیشه حامی را محمد، هیچ پولی نگرفته و مستقل شده است. عمه

      یزنند تا مثال الگو برای آنها باشه اما وقتهاشون مثال میبرای بچه

  همین کار را من انجام دادم و مورد غضب همگی قرار گرفتم و هنوزم

 نم چرا؟!ودنمی

حامی وضعیت مالی خوبی داره چون هم شرکت مهندسی داره و هم به 
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کنه، که این عنوان کارآگاه خصوصی، هرزگاهی با آگاهی همکاری می

      ما  اش بانیم. ولی اهورا هم کال قصهودموضوع را فقط من و اهورا می

       فرق داره. کال خانواده ثروتمندی دارد و از همان ابتدا، مادر و پدرش 

        شی اولیه بهی جدا دست و پا کردن و یک هزینهبرایش یک خانه

      اش متعلق به آشنای پدرشکه خانهدادند. تا االن هم اهورا بخاطر این

      همیشه سنگ جلو پاش آد، و نهایت از اهورا خوشش نمیبوده و بی

      ه و اش فراری، به نوعی از خانهرهگییا پول اجاره زیاد ازش میندازه می

         اهورا هم ی من پالسه. البته خالی از لطف نیست که الب مواقع خونه

 !هکناذیتش نمی اش رو صاحبخونه کم

ی به قول بچه جایی کهبا اهورا از سال دوم دبیرستان آشنا شدم و از آن

   شدیم. معروف سیریشی هست از همان موقع با هم رفیق صمیمی

      داد. هنوز برایبه ساعت نگاه کردم، عقربه ساعت شش را نشان می

حاضر شدن زود بود. به کتاب تو دستم نگاه کردم. کتاب معماری سبک 

 خوندم!مدرن، برای پایان نامه باید می

دادم! کتاب و ی نبود، من درس را ادامه نمیبه طور کلی، اگر اصرار حام

        ای که اهورا و حامی سرشبستم و از جایم بلند شدم. به سمت پنجره
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ه عوض ونکلی بهم غر زدند رفتم.  پنجره رو باز گذاشته بودم تا هوای خ

         از پنجره پایین را نگاه کردم. حق داشتن سقف خانه سرایداریبشه. 

 ی خونه من نزدیک بود!خیلی به پنجره

ا بخورد به کتابی که روی میز بود و آرنجم خواستم پنجره را ببندم که 

 پایین افتاد.صدای بدی 

      واما پشیمون شدم و خم شدم و دستم ر بشم خیالشاول خواستم بی

      م بهورم، اما به جای کتاب دستازیر میز بردم تا کتاب را از آنجا در بی

 یک شیئی فلزی خورد.

     ای بود که رویی فلزی نقرهمتعجب از اون زیر بیرون آوردم. یک لوله

های از های قدیمی و عکس موجود عجیب غریب با چشمکاریآن کنده

 حدقه درآمده حک شده بود.

ل با دقت به آن نگاه کردم. صدای دویدن از روی پشت بام آمد، اول خیا

          دامد اما یکهو صاوثرا این باال گربه زیاد میکردم گربه است. چون اک

       ام کمی تکان خورد. ترسیدم و به سقف نگاه تر شد. و چراغ خانهقوی

 کردم. با خودم گفتم، نکنه همون دزده باشه؟ 
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       شیئی فلزی و داخل جیب شلوارم گذاشتم. تنها چیزی که به ذهنم

       رسید این بود که چاقو بردارم. با همین فکر، به سرعت به آشپزخونه

 و به پذیرایی برگشتم و با تردید رفتم و چاقوی تیز برداشتم

        و  روی حمام رفتم. در پشت بام دقیقا کنار در حمام بودبه سمت راه

 کرد.همین منو مستاصل می

    بعد آمد!از اینجا خوشم نمینگیز بود. کال اآن قسمت خانه، کمی وهم

    ن با اکراه از نردبابام رفتم  و کلی جنگیدن با خودم به سمت در پشت

        ن شد. انگار یک نفر روی آباال رفتم. اما هر چی زور زدم در باز نمی

  . ازفایده بودایستاده بود یا نشسته بود. دو بار محکم ضربه زدم اما بی

  بام رو چک کنم. باو تصمیم گرفتم از حیاط پشت نردبان پایین آمدم

 همین فکر از خونه بیرون اومدم.

     برعکس هوا هم نیمه تاریک بود و کامال به باال دید نداشتم. کمی به

بام دقت کردم. خبری نبود در یک لحظه همان مرد سیاه پوش با پشت

کناری  ردای بلندش مستقیم بهم نگاه کرد و با سرعت به سمت ویالی

 رفت.

     . خواستمبود هام عرق کردهعرق سردی روی تنم نشست و کف دست
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     مداوببینم اما زنگ در به صدا در وداخل خانه بروم تا حیاط اون طرف ر

و چون من هنوز در حال و هوای چند ثانیه قبل بودم، از ترس تکان 

 شدیدی خوردم.

     ی حامی را دای کالفهدو دل بودم دنبالش بروم یا در را باز کنم، ص

 شنیدم:

 باز معلوم نیست کجا گم و گور شده! -

     ی حامی من را از رفتن به دنبال آن مرد سیاه پوشهمین جمله

 کردم. شباز به سمت در رفتم ن کرد ووپشیم

 :سرتاپای منو نگاه کرد های درهممخحامی با ا

 تو کدوم گوری بودی؟ -

 خند تصنعی زدم و گفتم:سعی کردم به خودم مسلط باشم. لب

 علیک سالم دست به آب بودم. -

 ظاهراً قانع شده بود:

 چرا هنوز حاضر نیستی؟ -
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 از جلو در کنار رفتم و گفتم:

 بیا تو حاضر میشم.  -

نظر  وارد خونه شدم و همه جا رو از و خودم جلوتر راه افتادم. بالفاصله

به سمت اتاقم رفتم و بدون وسواس خاصی  گذروندم، خبری نبود. 

 پوشیدم.  وکاپشنم ربرگشتم تو پذیرایی و  هام را عوض کردم.لباس

 های گفت:حامی با اخم 

 تو چرا آدم نمیشی؟! در این پنجره رو ببند نکبت!  شبی، نصفه شبی، -

 یکی میاد، ما باید بیایم جنازت و جمع کنیم!

 م:با تعجب به پنجره نگاه کردم و گفت

 من بسته بودم.  -

 حامی خنثی نگاهم کرد:

 مهرداد بهتره رو اعصابم نری! -

 . یکه بودمبست وکرد. مطمئن بودم پنجره ر هبست و دو قفل وو پنجره ر

 ده؟اومنه ومرد افتادم، نکنه داخل خ اونلحظه یاد 
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    قفل ه نگاه کردم اما نه امکان نداشت. شاید من از هولونبا نگرانی به خ

 درست جا ننداخته بودم. ور

      به راه روی تاریک حمام نگاه کردم. حس کردم یک نفر بهم زل زده.

 روی حمام خیره شده بودم نگاه کرد و گفت:حامی به من که به راه

 رو زل زدی؟چته؟ چرا به راه -

 دستپاچه لبخندی زدم: 

 هیچی بریم دیر شد. -

        بیرون رفت. من همنه ومشکوک بهم نگاه کرد و بدون حرف از خ

        لبازی فامیی مسخرهاصال حوصله قفل کردم! ودنبالش راه افتادم و در ر

 نداشتم. کالفه گفتم:  ور

 !حاال واقعا اومدن من واجب بود؟ حوصلشون رو ندارم -

 اخم کرد و گفت :

  فعال که مجبوری کاری هم نمیشه کرد. عمو خیلی اصرار داشت بیای. -

      به خودی نشون بده نگن تارک دنیا شده  بعد برو بشین در ضمن بیا
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 تو متروکت. 

          حوصله به خیابان نگاهخورد. بیام گرفته بود. چه حرصی میخنده

 کردم. خلوت بود!

         حال خودم بودم، یکهو یک دختربچه با لباس سفید جلوی ماشینتو

 با هول داد زدم: پرید.

 به یه نفر!  وایسا! وایسا! زدی -

       های درهمو با ترس و اخمحامی از داد من هول کرد و محکم ترمز زد. 

 عصبی گفت: به جلوی ماشین نگاه کرد و 

 چرا پرت و پال میگی؟ آدم کجا بود؟ -

      خم  با استرس از ماشین پیاده شدم  و جلوی ماشین را نگاه کردم. 

  یخ کردم!  من، خودم. خبری نبودشدم و زری ماشین هم چک کردم 

 دیدم. 

جلوی ماشین حتی زیر ماشین را و خودش هم  حامی عصبی پیاده شد

 چک کرد و گفت:
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 تو حالت خوبه؟ میگم  اصال  کسی نبود. -

 با نگرانی گفتم: 

 خودم دیدمش حامی، یه دختربچه با لباس سفید و موهای باز! -

 حامی کالفه به اطراف نگاه کرد و گفت:

 زنه.ه؟ اینجا که سگ هم پر نمیخب پس کدوم گوری -

         به سمت دیگر  خیابان نگاه کردم. ناگهان دیدمش برایم دست تکون 

 داد و لبخند زد.

 :با بهت گفتم

 اوناها، اون طرف خیابون! -

با و بعد به سمتم برگشت و  حامی به مسیری که نشون دادم نگاه کرد

 های درهم گفت:اخم

 اونجا کسی نیست!مهرداد تو حالت خوب نیست.  -

        کالفه نگاهش کردم. عصبی به سمتم اومد و بازوم رو گرفت و سوار

 ماشینم کرد. 
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 زنه.بشین ببینم واسه من توهم می -

خودش هم سوار ماشین شد و حرکت کرد. ولی من هنوز شوکه بودم. 

 فهمیدم  چه خبره! نمی

      نهم سوار ماشی. حامی نستم که این چیزها توهم نبوددواما این را می

 شد و حرکت کرد.

 مدتی در سکوت سپری شد، اما متوجه شدم مسیر خانه  تغییر کرده.

 متعجب به حامی نگاه کردم و گفتم:

 کجا میریم حامی؟ خونه عمو اینا عوض شده؟ -

گفت. ناما حامی حرکتی نکرد. باز سوالم را تکرار کردم. اما باز هم هیچی 

 انگار مسخ شده بود.

 را جلوی صورتش تکون دادم. آرام گفتم:دستم 

 حامی؟ -

 به سمتم برگشت. اما ..چیزی که مقابلم بود حامی نبود!

های قرمز داشت و فک های درشت زرد که رگهصورت سوخته با چشم
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و یه آن با دیدنش عرق ی کریه و ترسناکی داشت. پایین نداشت. چهره

 ای  بلند گفتم:ناخودآگاه با ترس با صدسردی روی بدنم نشست و  

 حامی!  -

 حامی عصبی به سمت من برگشت و گفت:

 زهر مار!   مهرداد تو  امشب چته؟ -

با وحشت بهش نگاه کردم. خودش بود و خبری از اون موجود نبود. به 

 بودیم.  توقف کرده ی عمو نهخواطرافم نگاه کردم. مقابل 

چیزی کرد که به من حامی عصبی شده بود. خیلی خودش و کنترل می

فهمیدم. سعی کردم به خودم مسلط از نگاهش به راحتی می و، این رهنگ

 چند تا نفس عمیق کشیدم، کمی حالم بهتر شده بود. باشم.

 حامی از ماشین پیاده شد و در همان حال گفت:

 زنیم. با هم حرف می بعدا ی امشبدرباره -

     حامی .ی عمو رفتیمنهواز ماشین پیاده شدم و همراه حامی به سمت خ

 با کلید در حیاط را باز کرد. با تعجب گفتم:
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 تو چرا کلید داری؟ -

 گفت: حوصله در را بست وبی

        و به من داده بود از اون موقعی که عمو و زن عمو کربال رفتن کلید -

دستم موند. خود عمو گفت دستت  به باغ رسیدگی کنم، از اون موقع

 باشه شبی، نصفه شبی، چیزی شد یکی کلید داشته باشه.

 :و نگاهم کرد حامی اخم کرد آهانی گفتم.

 رنگتم پریده! تو چت شده؟ -

 ای نداشتم و شانه باال انداختم و گفتم:ایده

 کنه! دونم فکر کنم یکی داره اذیتم مینمی -

 حامی متفکرانه گفت: 

 یعنی چی؟ کی؟ -

           خواستم چیزی بگویم که در ساختمان باز شد و اولین مزاحم بیرون

      ایستادرفت اما با دیدن ما متعجب آمد. به سمت سرویس بهداشتی می

 گفت:خندی زد و و سرتا پای مارو برانداز کرد و نیش
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 به به! آقا حامی و آقا مهرداد قدم رنجه فرمودید! -

 اش گفت: ست مختص دخترانهحامی به سردی و با همان ژ

 علیک سالم  فضولیش به تو نیومده.  -

 نگار اخم کرد و زیر لب گفت:

 اخالقی!جون تو جونت کنن بی -

          از جوابی که حامی  و غرغر کنان به سمت سرویس بهداشتی رفت. 

 ام گرفت. آرام گفتم:بهش او داده بود خنده

 گیری؟بدبخت رو ولش کن. چرا پاچش و می -

 حامی اخم کرد و گفت:

 چون خیلی فضوله! -

         یهاش را درآورد. منم دنبالش راه افتادم.  امشب ما، خانهو کفش

           ؛عموی آخرم؛ یعنی عمو حسین دعوت بودیم. کال دو تا عمو داشتم

      همین ه عمو محمد بود و یکی دیگ ;یکی از آنها پدر حامی یعنی

      عموی بزرگ من بود. درواقع اول عمو حسین بود عموحسین بود که 
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    بعد عمو محمد و بعد پدر من!

 اما من و اصال قبول نداشتند! همشون هم حامی و قبول داشتند.

        و پدر من عمو حسین بچه نداشت و عمو محمد فقط حامی و داشت.

      هم از شانس فقط منو داشت که مورد غضب خاندانش بودم و احتماال

 کرد!خیلی احساس سرشکستگی می

       مد. چون هر سهونه شدیم. از همین بدو ورود از جمع خوشم نیووارد خ

 جا بودند.اونی عمو محمد و مادر و پدرم ام به عالوهتا عمه

       خون گرم و مهربون بود و همیشه اولین نفر، عمو حسین بود.  خیلی

 کرد. کنارش زن عمو بود. با هر دو احوال پرسی گرم احوال پرسی می

 هایتر اومدم و چشماز در ورودی که فاصله گکرفتم و کمی داخل کردم.

 بالفاصله رویو  تنها به یک سالم کلی بسنده کردممنتظر رو که دیدم 

   ترین مبل، که دو نفره بود نشستم و دقت نکردم کی بهم جوابنزدیک

 .داد

 همونطور که من برای اونا مهم نبودم.در اصل اصال مهم نبود.

     ی عمو حسین نگاه کردم. مادر و زیر چشمی به پذیرایی بزرگ خانه
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پدرم دورترین نقطه ی  پذیرایی نشسته بودند و کنار آنها عمو محمد و 

      تر، سمت راست، عمه هاله و پسرش ارشیا همسرش، کمی این طرف

 شسته بودند. نگار و ارشیا شیرینی خورده هم بودند.کنار هم ن

سمت چپ در آشپزخونه، عمه سپیده مادر نگار و کنارش عمه نرگس 

 کردند.ها صحبت میی تاریخ مراسمنشسته بودند و درباره

   کنار عمه نرگس، عروس بزرگش همراه پسرش رهام نشسته بود. پسر

 ش مسافرت بودند. بزرگ عمه سپیده، آرتا بود اما همراه همسر

      و این  ام قوی شده بودنکته قابل توجه این بود که من عجیب شنوایی

ز که آرتا و همسرش مسافرت بودند و تدارکات عروسی نگار و ارشیا را ا

 ی بینشان متوجه شده بودم!هاصحبت

 ست و زیر لب گفت:شحامی ن با تکان مبل به سمت راستم نگاه کردم.

 کردند.باالخره ولمون  -

 خندی زدم و گفتم:نیش

 کنه؟عشق به فامیل چه می -

     گذاشت، در حالی که سوییچ را روی میز می حامی تیز نگاهم کرد.
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 گفت:

نه مثل تو خوبه تارک دنیا بشم، با هیچ موجودی صحبت نکنم جز  -

 اهورای گوسفند! 

 :زدم زیر خنده

 کنی!خود تو هم با اون اهورای گوسفند صحبت می -

 

 :با تاسف سر تکون داد حامی

ی تو بشه؟ قسمت از خریتمه دیگه وگرنه کی حاضر میشه پسر عمو -

 بدترش اینه که با اهورا هم صحبت کنه!

     به  ای رفت!حامی بهم چشم غره خندی زدم.با اعتماد به نفس نیش

 آرام در گوشش گفتم:کرد. پدرم نگاهی کردم، یه جوری نگاهم می

 کنه؟گاهم میبابام چرا اینجوری ن -

 حامی  بدون اینکه تابلو کنه، گفت :

 بینه شک کرده خودتی یا روحت!بس که تو رو نمی -
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     شد بابام من را ندید اینقدر جدی این حرف را زد که داشت باورم می

یت حامی ادامه نداد من هم  دیگه ادامه ندادم و در سکوت به جمع داره.

 ین   شاید یک یا دو ساعت به همکردم. ی مقابلم نگاه میکنندهکسل

فضا خیلی یکنواخت ی من واقعا سر رفته بود و منوال گذشت و حوصله

      این خاله کردند.میو ره های دیگشده بود و همه با هم غیبت فامیل

 کردم.ا را درک نمیهزنک بازی

      زد و هر بار به فکرم حول و حوش اتفاقات این چند وقت پرسه می

  ی ایناکه همه منستم بگوترسیدم. فقط میای نمیقانع کنندهجواب 

 توهمه، ولی آخه کدام توهم این قدر واقعیه؟  

        حال خودم بودم که حس کردم یکی صدام کرد. به تصور این کهتو

 حامی است، سرم را بلند کردم. اما  مشغول صحبت با عمه نرگس بود.

 توهم زدم! هام در هم رفت.اخم

             پشنم را روی پایم مرتب کردم. دوباره صدای بلندتری شنیدم کهکا

 .زد. امکان نداشت، توهم نبود. واقعا یکی صدایم زداسم من را صدا می

به جمع نگاه کردم. اصال حواسشون به من نبود. به اطراف خونه نگاهی 

         شدم تا  اما منشا صدا، جایی بیرون از خونه بود. از جایم بلند انداختم.
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 حامی با اخم نگاهم کرد و گفت: به حیاط بروم.

 کجا؟ -

 با حواس پرتی بدون تمرکز گفتم :

 میرم حیاط یه هوایی بخورم، بیام. -

و ی حرف زدن بهش ندادم و از خونه بیرون اومدم. هنوز صداها رو اجازه

 شنیدم. از وسط باغ بود!می

 م. این تاریکی وسط باغ برم، نداشت تواما من جرات اینکه این وقت شب، 

 گوشی درب و داغونم که فقط به طور نمایشی همراهم بود را درآوردم و

 اش را روشن کردم. چراغ قوه

ای که شاید پنج قدم داخل باغ رفتم. اما این نور ضعیف تا همون اندازه

با داد. اصال انگار کسی نبود. تقریروشن کرده بود، چیزی بهم نشون نمی

          قانع شدم که توهم زدم. نور گوشی را خاموش کردم. خواستم برگردم، 

        اما صدای حرکت یک چیزی توجهم را جلب کرد، دوباره برگشتم به 

 ای شنیدم:گونهسمت باغ  نگاه کردم. صدای پچ پچ
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 اون کلید و باید پس بیاره وگرنه براش بد میشه! -

 تر بود:نفر دوم صداش نازک

 ندیدی امشب چی شد؟ ممکنه هر چیزی پیش بیاد.  مگه -

      عرق سردی روی تنم نشست و نفسم را حبس کردم. یک قدم عقب 

 رفتم پایم روی تکه چوبی رفت و صدای ناهنجاری پیچید.

 با ترس به تاریکی باغ نگاه کردم. 

 نفر اول گفت: 

 باید بریم!  -

 قال خیره شده بودم.پشت درخت پرتجایی تقریبا مبهوت به رو به روم، 

  ن جا  دو نفر بهم زل زدند،  نگاهشون را کامال حسوحس کردم از هم

ی درخت، در حالی که هیچ کردم و این حس با تکان خوردن شاخهمی

 قوی تر شد.  ،ورزیدبادی نمی

       با ترس آب دهانم و قورت دادم و به سرعت از آن جا دور شدم و به

        هول در را باز کردم و نفس زنان وارد سالنسمت در خونه رفتم و با 

دادم تا دهان و تند ند آب دهانم رو قورت می شدم و کنار حامی نشستم
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 ام کمی تر بشه!خشک شده

 اش بلند کرد و با عصبانیت گفت:حامی با دیدنم سرش را از گوشی

 بخدا تو امشب یه مرگیت هست!   -

و فقط نگاهش   باشه چیزی نگفتترجیح دادم این قضیه فعال مسکوت 

        حامی هم ادامه نداد و تا آخر شبای زدم.  کردم و لبخند نصفه نیمه

 اش چیزی نگفت.دیگه درباره

          های بقیه گوش دادم و چقدر این کار نفرت انگیزحوصله به حرفبی

 بود! 

       حسین با وقتی عمو  اما   تر از این جا بریم.کردم زوددلم دعا می در

   هانمنتخته نرد وارد پذیرایی شد و منو حامی رو به مبارزه طلبید، آه از 

 .ماندگار بودیم اونجا تا ساعت دوازده شببلند شد چرا که این یعنی 

*** 

 چیکار کردی حامی ازت شکاره؟ -

 کفشم را پوشیدم و گفتم: این سوال از طرف اهورا بود.
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 چرا؟ -

 و گفت:  مرتب کرداهورا کمی موهایش را 

 گفت دیشب رو اعصابش بودی! می -

 م و گفتم:داخم کر

 دید؟شما دو تا گزارش بهم می -

 اهورا خندید و گفت:

 بدبخت به فکرته! -

 ایستادم و زیپ کاپشنم را بستم و گفتم: 

 افته!دونم چی شده اهورا، این چند وقته اتفاقات عجیبی داره مینمی -

 ا لودگی گفت:ب هایش را ریز کرد.اهورا چشم

 تسخیر شدی؟ -

 محکم به بازوش زدم و گفتم:

      چرت نگو، از اون شبی که گفتم دزد اومده شروع شده. دیشبم تا  -

 کردند!پچ میخود صبح انگار دو نفر باال سرم پچ
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 اهورا اخم کرد و خم شد، خاک شلوارش را تکاند. در همان حال گفت:

 متوجه نمیشم مگه دزد اومده بازم؟ -

 نگاه کردم و گفتم:بهش 

 نه به دزد ربط نداره.  -

 گفتم: افتادم وی فلزی اون لولهیاد اون 

       یه قوطی کوچیک فکر کنم؛ اون روز که یه چیزی به شیشه خورد -

 فلزی بود، بهت بعد نشونش میدم. فکر کنم دنبال اون اومده بودند!

 متعجب گفت:

 

 از کجا فهمیدی؟ -

های اهورا تعریف کردم. اهورا عکس العملتمام اتفاقات دیشب و برای 

  هایخندید و فکرکرد یا میداد و هر لحظه اخم میمختلف نشان می

کرد هیچ، برعکس داد. کمکی که نمیغریب به من تحویل می و عجیب

ها را به خودش در آخر، ژست کارآگاه کرد.داشت اعصاب منم خورد می
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 گرفت و گفت:

     دونه چجوری تو خونه بیاد و همههست میبه نظرم هر کسی که  -

 شناسه!جای خونه هم بلده و می

 یهو گفت: فت ولی کی؟گراه هم نمیبی

 یه فکری دارم. -

 متفکرانه گفتم: 

 چی؟ -

 با هیجان گفت:

 بیا تو خونت دوربین بذاریم. -

 :مردد گفتم

 فکر خوبیه، ولی من دوربین ندارم!  -

 ای  بهم رفت و گفت:اهورا چشم غره

 مردک دراز من دارم، برات میارم! -

    فهمیدم این کیه که کمی مکث کردم. خب فکر بدی نبود. باالخره می
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و خونه رو بهم بریزه. حداقل  تواند وارد خونه شوداین قدر راحت می

 تونستیم به پلیس فیلم رو نشون بدیم!اینجوری راحت می

 گفتم:شک داشتم این فکر نتیجه بده، هنوز با این که 

 باشه قبوله. -

 اهورا خنثی نگاهم کرد. اَدای من را درآورد:

 ذاره! حاال انگار ازش خواستگاری کردم برام کالس می -

 بهم چشم غره رفت و گفت: نه رفت و خندیدم.وو  به سمت در خ

زهر مار حرکت کنیم  بریم کالس دیر شد. بعدش هم بریم دوربین و  -

 بیاریم کار بذاریم.

   وزبرعکس همیشه  امر بیرون رفتیم.حیاط تادم. با هم از دنبالش راه اف

               ی آرومی به. اهورا ضربهصف تاکسی خلوت بود. سوار تاکسی شدیم

 پایم زد و گفت: 

 راستی  امشب خونه من بیاید. -

 تای ابروم و باال دادم و گفتم:
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 داری!ای که تو خونهکنی، اونم با اون صاحبخبریه؟ ناپرهیزی می -

 خندی زد و گفت: اهورا نیش

 رفتن تهران، نیستن.   -

 خنیدیدم و گفتم:

 گیری! همون  با خیال راحت پارتی می -

  .خندید

 به حامی هم گفتی؟ -

 باز کرد و گفت:  رواهورا قفل گوشیش 

 ، دیشب زنگ زدم اما جواب نداد!تا قبل ظهر بهش زنگ می زنم -

سر تکون دادم و چیزی نگفتم. تاکسی مقابل دانشگاه توقف کرد و پیاه 

       های کالس را دیدیم اکیپ بچه ی دانشگاه شدیم. شدیم. وارد محوطه

            کردند،و با همدیگه بحث می که جلوی ساختمان جمع شده بودند

        ،یکی اهوراشناختم اما انگار من که هیچ کدوم رو نمی هشون رسیدیم.ب

ن رفت و منم که مثل همیشه دنبالش وشناخت به سمتشمی ودو نفر ر
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       ، پشت سرش راه افتادم. از جمعین دختر پسرها گذشتیم و بهبودم

       سمت دو تا دختر رفتیم. و مقابلشون ایستادیم، یکیشون با حجاب بود

    ره، که هاش تو هم رفت اما  اون یکی دختبا دیدن ما سریع اخم و

، نیشش باز شد و با هاش لنز طوسی بودای داشت و چشمموهای فندقی

 رویی سالم حوال پرسی گرمی با اهورا کرد اما منخوش

 پرسید:تفاوت و خنثی جوابش رو دادم، اهورا رو به دختره بی 

 کالس تشکیل نمیشه؟ -

 گفت:  نیش بازکامال ذوق زده بود. با  دختره که

 .نمیشهنه انگار تشکیل  -

 پوفی کردم و گفتم: 

 شانس ما رو باش تو رو خدا! -

 با اخم و بداخالقی گفتم:

 بیا بریم بابا الکی تا اینجا اومدیم!  -

 خندی زد و گفت: اهورا نیش
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 ؟بینیبرم، نمیدارم از هم صحبتی با یه خانوم لذت می -

 کشیدم و گفتم: ودستش رهاش برق زد. با حرص دختر چشم

 سوخت!ار هم نداری، اگه داشتی دلم نمیی این کآخه عرضه -

ه ب و ی پسر قد بلندی شدیمسینهاما همزمان سینه به دو برگشتیم هر

پسر  ، کیف پول اهورا نقش زمین شد.شدیدی که داشتیم خاطر برخورد

 های درهم متعجب به ما نگاه کرد و اهروا با اخم

 برداشت و گفت:  شد و کیف پولش رو خم

 ندیدمت.شرمنده داداش  -

 پسر لبخندی زد: 

 کنم پیش میاد. خواهش می -

احساس خوبی بهش نداشتم و هیچ دلیل منطقی هم برای این احساس 

     داد شایدمهایی بود که بهت انرژی منفی میاز اون دسته آدم نداشتم.

 کردم!من اینجوری تصور می

 این طرفا ندیدمت، جدیدی!؟ حاال تا -
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   خواست از یه چیزی مطمئن ، انگار مینگاه عمیق و جدی به من کرد

 : بشه، با تاخیر نگاه ازم گرفت و لبخندی زد

 آره این ترم اینجا مهمان شدم.    -

 اهورا سوتی زد و گفت: 

 پس هر کمکی خواستی رو ما حساب کن. خیلی درسمون خوبه!  -

 ام گرفت و گفتم: و زد زیر خنده از حرفش خنده

 چرا الکی امید بهش میدی؟ -

 جور عجیب به من نگاه کرد و گفت: پسره یه

  من هومنم و شما؟ -

 اهورا زودتر از من گفت:

 من اهورام.   -

 و به من اشاره کرد و در ادامه گفت: 

 این آقا هم مهرداده.  -

       و دستش را به  ام دقیق شدتوی چهرههومن لبخندی زد. کمی 
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 ن دراز کرد تا با او دست بدهیم و گفت: وسمتم

 نم اولین نفراتی هستید که باهاشون آشنا میشم، خوشبختم!فکر ک -

 و گفت: دست دادم و بعد از من اهورا با او دست دادهاش من با

 

       واال تو هم اولین نفری هستی که باهاش این قدر صمیمی حرف -

 زنیم.می

 با تعجب گفت: 

 زدید!ولی دیدم که با اون دختره حرف می -

 بین بحثشون رفتم و گفتم: 

 فقط درباره کالس پرسیدیم، آشنایی نداریم!  -

ستم نتوهومن باز هم به من خیره شد. از نگاهش معذب بودم. اما نمی

        ادبه که بهم زل زدهچیزی هم بگم. از ذهنم گذشت چقدر این بشر بی

        اش معذب شدم، که چقدر از نگاه خیره انگار خودش فهمیدبه من! 

 رفت و گفت: ازم گ وچون نگاهش ر
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 من با همین استاد کالس داشتم ولی انگار کنسله، بهتر نیست بریم؟ -

 ها نگاه کردم. گفتم: سر تکان دادم و به بچه

 آره اینجا دیگه کاری نداریم. -

رو به من  . اهورا حرکت کردیمزنان و هر سه به سمت در دانشگاه قدم

 گفت: 

     ی من بریم وسایل و برداریم، بعد بریم مهرداد اول سمت خونه -

 ی تو! خونه

        خواستیم کنیمی کاری که میدوست نداشتم این پسره چیزی دربارهِ

 ی خوبه بسنده کردم.بدونه و تنها به سر تکان دادن و گفتن کلمه

 هومن کنجکاو پرسید:

 کنید؟تنها زندگی می -

 . هومن اجازه صحبت بهش نداد و ادامه داد: اهورا سر تکون داد

 کنم. منم تنها زندگی می -

 خندی زد و گفت: نیشاهورا 
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 چند وقته اینجایی؟! -

 کمی متفکرانه به هردومون نگاه کرد و گفت: 

 ای هست اینجام. فکر کنم دو هفته -

 اهورا  با تعجب نگاهش کرد, گفت:

 کنیم. ما  خیلی وقته  تنها زندگی می -

 ا کنجکاوی پرسید: هومن ب

 .تهدزد و اینجور چیزها که نداره؟ منظورم امنی این محل چجوریه؟ -

احساس کردم این سوال رو با هدف خاصی پرسید. چون نگاهش جور 

 ! اما خب دزد همه جا بود دیگه خاصی بود یا شایدم من توهم زده بودم.

 اهورا متفکرانه گفت:

         سمت ما معموال دزد خب دزد همه جا هست. ولی کم و زیاد داره -

 .نداره. اما سه چهار شبی هست انگار سمت خونه مهرداد دزد زیاد شده

 :هومن متفکرانه نگاهم کرد، گفتم

ی اهورا دو سه تا کوچه باالتر از آره اما فقط سمت منه، مثال خونه -
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 ی منه ولی از این خبرها نیست، تو خونت کجاست؟خونه

 هومن عجیب نگاهم کرد و گفت: 

 سمت میدون خزر.  -

       نم چرا بهش احساس خوبی نداشتم. حس کردم با طرح این ودنمی

       یهاالی حرفبهره و جوابش رو از الخواد از چیزی سر در بیاوسوال می

 ما بگیره.

 اخم کردم و گفتم: 

        ا کوچه ازمنم حدودا همون سمتم،  اهورا و حامی با اختالف چند ت -

 من!

 اهورا خندید و گفت:

 از این زاویه نگاه نکردم، ما چقدر بهم نزدیکم. -

 ام گرفت، هومن لبخندی زد و گفت:خنده

 تونم رو کمکتون حساب کنم؟شناسم، میمن این طرفا کسی و نمی -

 بهش نگاه کردم. قبل از اینکه چیزی بگم، اهورا گفت:
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 آره داداش حتما.  -

      ا و ناخوآگاه نیشش باز شد و ب ت زنگ گوشیش شدسپس حواسش پر

 :ذوق نگاهم کرد

 عه حامیه!  -

         ر تدخبا تاسف سر تکون دادم، یه جوری ذوق کرده بود انگار دوست

       وکمی از ما دور شد،  هومن به من نگاه کرد اش زنگ زده بود! نداشته

 با تردید پرسید:

 حاال دزده چیزی هم ازت برده؟ -

 کمی مکث کردم. این آدم عجیب مشکوک بود. گفتم: 

 گشته و پیدا نکرده!نه  انگار دنبال چیزی می -

 هومن  اخم کرد و گفت:

 شاید چیزی طرف خونت گم کرده! -

 مشکوک بهش نگاه کردم و گفتم: 

 تو خونه من؟ چی مثال؟ -
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 هومن دستپاچه لبخند زد و گفت: 

 حدس زدم همین!  -

   که پیدا کردهی فلزی انداخت به یاد اون لوله واما با این حدسش من ر

 : با عجله گفتاما  بهش نگاه کردم.بودم و به طرز عجیبی ترسناک بود!  

 .  بینمتونبهتره من برم می -

تصنعی لبخندی زدم و زیر لب خداحافظی  و اجازه نداد من چیزی بگم.

       وبالفاصله ازمون فاصله گرفت و رفت. به رفتنش نگاه کردم، یه کردم

      جور شک برانگیز بود و حدسیاتش کامال با شرایطی کهتوش بودم جور

 اومد!در می

 گفت:با تعجب اهورا به سمت من اومد و  

 عه کجا رفت؟ -

 گفتم:شانه باال انداختم و  هایم در هم رفت و اخم

 !کار داشت رفت -

 نگاهم را ازش گرفتم و به اهورا نگاه کردم و پرسیدم:
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 حامی چیکار داشت؟  -

 

 اهورا پشت سرش و خاراند و گفت: 

گفتم  دیشب بهش زنگ زدم جواب نداده بود. االن زنگ زد،گفتم که  -

 شب خونه من جمع هستیم.

 مالید و گفت: هم به وهاش رآهانی گفتم و اهورا کف دست

 سنگین گیر انداختن دزد داریم.ی خب! بریم که یه پروژه -

        اماز حرکتش خنده خندید.های شیطانی نگاهم کرد و و با چشم 

   خواست چه کار مهمی انجام بده!گرفت. انگار می

 خواهی هسته اتم بشکافی مرتیکه!حاال یکی ندونه انگار می -

 لیاقت نداری تو اصال، حیفی عمری که من به پای تو دادم! -

       های گرد بهش نگاهی ساختگی ازم فاصله گرفت. با چشمو با عشوه

 کردم.

 خاک برسرت اهورا! -
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ام گرفته بود. به سرعت برگشت و بهم چشم غره رفت. از حرکتش خنده

      با هم بهاش زدم، خندید. و ی  آرامی پس کلهکنارش رفتم و ضربه

 اش حرکت کردیم!ونهسمت خ

*** 

    مدت  ی اهورا رسیده بودیم. تمام نهوشد که به خیک ساعتی می

 ها بودیم. مشغول نصب دوربین

           وریخت. حامی همزمان با ما رسیده بود و خستگی از قیافش می

  کشید. منم و سیگار میحوصله خودش رو روی کاناپه رها کرده بود بی

 خورد!اهورا هم طبق معمول پفک می مشغول چایی خوردن بودم.

 گفت: پوکی به سیگارش زد و های درهم حامی با اخم

 زدی!تو دیشب چت شده بود؟ توهم می -

 اهورا خندید و گفت

 کارش توهم زدنه تازگی نداره! -

 حامی با تعجب گفت: 
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 آخه خیلی واقعی بود. -

 ام را خوردم و گفتم:یک قلوپ از چایی

 برای اهورا تعریف کردم.  -

 رح دادم. حامی متفکرانه گفت:برای حامی هم ش وو سربسته قضیه ر

 یعنی االن دوربین گذاشتید دزد و بگیرید؟ -

 اهورا پوکی به سیگارش زد و گفت: 

 آره دیگه، ببینیم تو اون خراب شده چه خبره!  -

 حامی با اخم گفت:

 پس اون دختره کی بود پرید جلو ماشین؟ -

 به دود سیگار حامی خیره شدم و متفکر گفتم:

   تونست توهم باشه. بعدش دختره روبود. نمی دونم! خیلی واقعینمی -

 داد.اون طرف خیابون دیدم برام دست تکون می

        از جاش بلند شد و در حالی که به سمت آشپزخونه  اهورا با اخم 

 گفت:رفت می
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     تونیم حاال بیاید فعال شام بخوریم تا دوربین و چک نکنیم نمی -

 بفهمیم چه خبره.

ل اهورا بلند شد و اهورا را که تا نصف راه به سمت صدای زنگ موبای

  رفته بود، مجبور کرد برگردد تا به موبایلش جواب بده.و آشپزخانه ر

با تعجب ای شروع به صحبت کرد و پس از چند دقیقه با لحن معذبانه

 و گفت:  گوشی را به سمت من گرفت

 با تو کار دارند.  -

 متعجب گفتم: 

 من؟ -

    از دستش و روگوشی  زده بود. سر تکون داد.خودش بیشتر تعجب 

 گرفتم و جواب دادم: 

 بله؟ -

 مردی با دستپاچگی گفت: 

 آقای فرجی؟ -
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 با تعجب گفتم:

 خودمم، بفرمایید؟  -

 مرد هول بود. گفت: 

 کنید؟ی منتهی به باغ زندگی میآقا شما تو خونه -

 جا خوردم و گفتم: 

 بله چطور؟ -

 گفت:نگران بود. با صدای مرتعشی 

    جناب از خونتون صدای جیغ و داد یه زن میاد. گویا خودتون هم  -

 خونه تشریف ندارین، میشه بیاید در و باز کنید.

  از جا بلند شدم و با نگرانی به اهورا و حامی و نگاه کردم و گفتم:

 ی منه؟ اسم شریفتون چیه؟مطمئن هستید از خونه -

 مرد که کامال مشخص بود ترسیده گفت: 

روی خونتون مدی هستم، بله آقا من و چند نفر دیگه االن روبهاح -

 شکنند. ایستادیم. صدا خیلی بلنده انگار یه چیزی رو می
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 با ترس گفتم: 

 رسونم االن خودم رو می -

 اهورا اخم کرده بود. با نگرانی گفت: و سریع موبایل و قطع کردم.

 چی شده؟ -

 با استرس و ترسیده به هر دو نگاه کردم و گفتم: 

میگه از خونت داره صدا جیغ و داد یه زن میاد. همه چی رو دارند  -

 شکنند! می

 های درهم گفت:حامی با اخم

 پاشو بریم ببینیم چه خبره؟  -

      ت و سوییچش رو برداشت و در حالی که زیر لبو خودش زودتر ک

 از خونه بیرون رفت.  کردغرغر می

دیم. برداشتیم و دنبالش راه افتا ور مونکاپشن بالفاصله  من و اهورا هم

 تقریبا ده دقیقه بعد جلو خونه بودیم.

از سر کوچه چشمم به پنج شش نفر خورد که مضطرب هرزگاهی به در 
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 کنند.حیاط نگاه می

  ترمز زد و به سرعت پیاده شدم و به سمت مقابل در حیاط حامی

      مرد قدهای درهم بهشون لز زدم. از بینشون و با اخم ها رفتم.همسایه

 بلند با موهای جو گندمی به سمتم آمد و گفت:

 من باهاتون تماس گرفتم.  -

 نه بود. گفتم: وبا اخم تمام حواسم به خ

 هنوزم صدا میاد؟ !ممنونم -

      خودم از  کمی گوش دادم صدای شکسته شدن چیزی از حیاط اومد.

 این صدا جا خوردم!

 احمدی رنگ پریده گفت:

       غ واال از زمانی که باهاتون تماس گرفتم تا االن فقط دو بار صدا جی -

 زدن اومد و صدای همین شکستن. 

ای ولی چاره دونستم چی در انتظارمه نمی ترسیدم  داخل خانه بروممی

 نبود!
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           کلید انداختم، حامی و اهورا باهام وارد حیاط شدند و احمدی 

 اهورا به گلدون بغل ها را متفرق کرد و خودش هم داخل اومد. همسایه

 حیاط اشاره کرد و گفت:

 این شکسته! -

 اما نه از جایی افتاده بود نهنگاهم به سمت گلدون حسن یوسف رفت،  

          اطراف حیاط نگاه  با کالفگی بهحتی چیزی بهش خورده بود. حامی 

 باز کرد. ونه رفت و در روسمت خ کرد و کلید و از دستم کشید و به 

         اصال چقدر ممنون بودم که خودش اول این کار را کرد چرا که من 

 نداشتم.  وجراتش ر

        که کلید برق بغل در را زدم. اما با دیدن خونه انگار برق منو گرفت شو

           ماینجا مرتب بود اما االن اینقدر به به تصویر رو به روم خیره شدم.

 ریخته بود که انگار ده تا بچه توش بازی کرده بودند.

 حامی اخم کرد و گفت:

 خونت  به گند کشیده! -

 اهورا به اطراف خونه نگاه کرد و گفت:
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 انگار خونه بمب خورده! -

 رو به احمدی گفتم:بااعصاب خورد  

 ی من بیرون رفت؟کسی از خونه -

 :احمدی متفکرانه به هر سه ما نگاه کرد

 نه من حتی باغ پشتی هم چک کردم  ولی خبری نبود.  -

          اینکه  بازی بود. از همه بدترهام در هم رفت. این دیگه چه مسخرهاخم

      تر ازکشید!  ترسناکفهمیدم چرا هر بار خونه رو به گند میمن نمی

         سوال برام پیش اومده بود که من حتی یک بارم با آقای همه این 

 .رهی اهورا رو دااحمدی حرف نزدم که حتی شماره

 با نگرانی گفتم:

 سرایدار خونه بغلی چی؟ همون که اتاقش زیر پنجره منه! -

 احمدی اخم تصنعی کرد و با تعجب گفت:

 زنم!سر می پسرم خونه بغلی سرایدار نداره من همیشه بهش -

سوببچ ماشین را در دستش  این دفعه به جای من، حامی عصبی شد.
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 چرخاند و گفت:

   آقای محترم، چند وقت پیش همین سرایدار خونه بغلی نیم ساعت با -

 زد!اهام حرف میبی مهرداد من درباره تلفن خونه

 احمدی باز هم قاطعانه گفت:

         کشه تا درست بشه.میها رو که دزدیدن، تلفن قطعه! یک ماه کابل -

         اون جا خونه برادر زن منه و خودم ;در مورد خونه بغلی هم که گفتم

       نم. از این گذشته اون جا یه سگ وحشیزهر شب بهش سر می

 کنه. هست که اگه کسی وارد بشه پارس می

         هاش را درهم کشید و با ترس به اهورا و حامی نگاه کردم. حامی اخم

 گفت:

 یعنی یه آقای قد کوتاه فربه با موهای ریخته سرایدارش نیست!؟ -

 با نگرانی گفتم: 

اتفاقا  چند پیش هم دزد اومده بود همین آقا به من گفت دزد رفت  -

 غ!سمت کوچه با
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 احمدی متعجب گفت:

      این مشخصاتی که دادید شبیه برادر خدا بیامرز منه پسرم،  احتماال -

 اش یه ماه گرفتگی نداشت؟گونهرو 

        ی سمتماه گرفتگی دقیقا روی گونه عرق سردی روی تنم نشست.

         حامی هم انگار جا خورده چپش بود، رنگم پرید. به حامی نگاه کردم. 

 هاش تو هم رفته بود.بود و اخم

 های درهم گفت:اهورا با اخم

 میشه اون جا رو چک کنم؟ -

 با لهجه مازندرانی گفت:احمدی خندید و 

 البته که میشه. -

 رو به من و حامی که تو حال خودمون نبودیم گفت:

    کنم شما خونه رو  بگردید ببیند چیزیتا من اون طرف و چک می -

 بردن یا نه!

        خب من ترسیده بودم. این اتفاقات،.. حامی فقط سر تکون داد و من
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 .حتی منطقی هم نبود .عادی نبود

     های درهم کلای گذشته بود و حامی با اخمرفتن اهورا ده دقیقهاز 

         ی از پنجرهخونه رو یه دور گشته بود اما همه چیز سر جاش بود. 

 پذیرایی به خونه بغلی و نگاه کردم.

        اهورا و احمدی، در حال وارسی حیاط بودند. انگار اهورا چیزی پیدا

شدند. حامی مشکوک بهم نگاهی کرد و ارج مینکرد و با هم از حیاط خ

 گفت:

 مهرداد با کسی خصومت شخصی داری؟ -

 با تعجب گفتم:

 جا برسه؟نه! آخه من مگه با کسی رفت و آمد دارم که کار به این -

 :حامی به خونه بهم ریخته نگاه کرد

       از کجا اومده تو که هیچ کس ندیده حتی رفتنش هم دیده نشده  -

 چیزی بوده! شاید دنبال 

ی فلزی رفت و یاد حرف هومن افتادم گفته بود ذهنم به سمت اون لوله

       رسیداما اون چیز مهمی به نظر نمی گشته!شاید دنبال چیز خاصی می
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  که بخواد بخاطرش اینجور خونه رو بهم بریزه!

       کردم، و هیچ جواب منطقی برای سواالم پیدا نمیدرگیر افکارم بودم 

     ا نگاه مدر و باز کرد و وارد پذیرایی شد. با ابروهای گره خورده به اهورا 

 گفت:  کرد و

 گفت! هیچ کس اونجا نیست یه سگ وحشی هم دارند. راست می -

 حامی کالفه روی کاناپه نشست: 

 کنه؟می پس کیه که داره اذیت -

 اهورا مشکوک بهم نگاه کرد و گفت:

 ام رو دادی بهش؟شماره شناختی کهتو این احمدی و می -

 کالفه گفتم:

 من حتی یادم نمیاد قبال دیده باشم، چه برسه به اینکه شماره بهش  -

 بدم!

 حامی کالفه گفت:  

 این دوربین کوفتی و بیار  چک کنیم! -
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 اهورا انگار تازه یادش افتاده باشه، گفت:

 فهمیم کدوم خری داره راست میگی به کل یادم رفته بود. االن می -

 اذیتت می کنه!

    ش تموم شد، از داخل  آشپزخانه صدای شکستن بلند اههمین که جمل

    حامی روی آشپزخونه نگاه کردیم،هر سه با وحشت به سمت راه شد.

 شد و گفت: نگران از جاش بلند

 الاله االهلل داستان شده امشب! -

   من .اهورا به ه رفتونبه سمت آشپرخبا عصبانیت از جاش بلند شد و و 

      که تقریبا رنگم پریده بود نگاه کرد، خودش هم زیاد حال درست 

 روی اتاق ها بود.حسابی نداشت و مدام چشمش به راه

برگشت و به من و اهورا که نگران منتظر حامی بعد از چند دقیقه   

 برگشتش بودیم، نگاه کرد و گفت: 

 شیشه میز شکست! -

    ا کردم که اینز ته دلم دعا میکردم و اکم کم دیگ داشتم وحشت می

    اهورا از کردم! کار دزد باشه چون هیچ دلیل منطقی براشون پیدا نمی
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 ، حامی پرسید:ها رفتو به دنبال دوربین جاش بلند شد

 ها رو کجا کار گذاشته بودید؟این دوربین -

 تمرکز گفتم:بی

      ها بین دو تا اتاق، یکی دیگه هم این سمت، رو اتاقیکیش سمت راه -

 بغل در ورودی مشرف به کل خونه!

  حامی سر تکون داد و کالفه دستی میان موهایش کشید.  اهورا با

 ها برگشت و گفت:دوربین

 انگار به دوربین ضربه خورده بغلش لب پر شده!  -

گفت یه ذره از بغل دوربین میبا تعجب به دوربین نگاه کردم راست 

 ی محکمی بهش خورده بود.انگار ضربه شکسته بود.

   حامی کنارم نشست و نفس عمیقی کشید، کامال مشخص بود کالفه 

 است!

   تاب بود من با استرس به اهورا که در حال وصل کردن دوربین به لپ

 خیره شده بودم.
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       جپلی کرد. از ساعت چهار و نیم بعدظهر، دقیقا زمانی که خرو روفیلم 

     نیم شب هیچ وتا ساعت هفتو  ما را از خانه ثبت کرد،  شروع شد

م ربع به هشت شب، در اتاق کناری اتاق کاتفاقی نیافتاد. حدود ساعت ی

های حامی با اخماول شک کردم که تکون خورده اما  تکان ریزی خورد.

 گفت: درهم

 در تکون خورد؟ -

 اهورا به حامی نگاه کرد و تحت تاثیر جو ایجاد شده آروم گفت:

 آره انگار! -

       عد بفیلم ادامه پیدا کرد، دوباره پنج دقیقه . زل زدیم پبه صفحه لپ تا

         اینا بار ضربه کمی شدیدتر بود و من همدر تکان آرامی خورد، 

 زد!کسی از قصد به در ضربه میانگار ی حرکتش شدم،  متوجه

سته بدر نیمه باز اتاق، یکهو به طور کامل باز شد و دو دقیقه بعد محکم 

 شد.

      شدت ضربه به حدی بود که دوربین  به زمین افتاد و فقط دستگیره در

دستگیره آهسته پایین آمد و  باز شد. در همین حین، داد. را نشون می
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      خاطره رو بچی مشخص نبود ولی داخل راهداخل اتاقم تاریک بود و هی

       این که دوربین در حال ضبط بود، المپ کوچیکی روشن گذاشته

 بودیم. 

  ، از یخیلی غیرمنتظره از جلوی چشم ما، موجودی با رَدای سیاه بلند

 مقابل دوربین به سرعت دوید و دور شد!

 :اهورا نگاه کرد رو نگاه کردم، حامی با نگرانی بهبا  ترس به راه

 آدم بود؟ -

 اهورا انگار زبانش بند اومده بود، لبش را با زبان تَرکرد و گفت: 

 دونم!نمی -

        من کامال ترسیده بودم چرا که یک نفر، در غیاب من وارد خانه شده 

      هم ترسیده بودم هم عصبانی  انگیزو این هیبت ترسناک و وهم بود.

    از استرس یخ کرده بودم و  منطقی نداشتیم.هیچ کدوم جواب  بودم!

 کردم منجمد شدم، رو به اهورا گفتم:حس می

 تو دوربین و از روی زمین برداشتی؟ -
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 اهورا  اخم کرد و گفت:

 نه سر جاش بود!  -

 حامی تای ابروش و باال داد و گفت:

 یعنی دوربین رو خودش سر جاش گذاشته؟ -

       م این آدم رو من بارها دیده بود چرا که کرد،این ترس من را بیشتر می

  شد.تونستم بفهمم کیه و هر بار ناپدید میو دنبالش رفته بودم اما نمی

 آروم گفتم:

 این آدم چند بار دیگه هم اومده و رفته!  -

 گفت: وارنگاهی بهم کرد و زمزمه حامی کالفه

 به  شرطی که آدم باشه!  -

 اهورا فیلم دوم و پلی کرد و گفت:

 دقیقه زبون به دهن بگیرید ببینیم این یکی فیلم چه خبره!دو  -

با این حرف من و حامی  به مانیتور نگاه کردیم. دوربین دوم دقیقا رو به 

       و ن نداد!وها بود، ولی خروج این آدم را به ما نشرو اتاقروی همین راه
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 این برای ما کمی غیرقابل هضم بود،..

 عتی که احمدی با ما تماس گرفت.کمی فیلم جلوتر رفت، تا سا

       ی پذیرایی تکان ریزی خورد، با دقت به ی پنجرهاحساس کردم پرده

 تصویر نگاه کردم، این بار همون آدم از کنار پنجره رد شد و به سمت

          روی حمام رفتآشپزخونه رفت و دو دقیقه بعد برگشت و به سمت راه

        انگار خونه رو در و با سرعت از مقابل دوربین کنار در ورودی گذشت.

     گشت، تمام این اتفاقت شایدحال جستجو بود و دنبال چیز خاصی می

 العاده زیاد بود.تو یه ربع رخ داده بود چون سرعت حرکتش فوق

ی کوتاه و کامال تصادفی تصویرش را تونستم ببینم، صورتی یک لحظه

    هاش رنگ ید و رنگ پریده که نیمی از آن انگار سوخته بود، چشمسف

 متعارفی داشت.زرد نا

  سمت اتاق خواب من  ودوباره به همین که از در ورودی فاصله گرفت 

 ن نداده بود.وبرگشتنش را نشاول رفت ولی دوربین 

   هها نگاه کردم، این یعنی هنوز شاید داخل خونروی اتاقبا ترس به راه

 بوده اما، پس کجا؟
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 حامی عصبی و نگران بهم نگاه کرد:

 جا خطرناکه.ی من، ایناحمق بیا بریم خونه -

 مونم.  نه بابا  چیزی نیست می -

 اهورا با گیجی گفت: 

    خره همین االن از جلوی چشمت یه آدم تازه تو حالت خوش بینانه -

 اگه آدم بوده باشه از اتاقت اومد بیرون! 

 خم کردم و گفتم: با لجبازی ا

 نمیشه که همش در به در باشم! خب که چی؟ -

 حامی عصبی رو به اهورا گفت:

 مونی یا من؟این عقل نداره، ولش کن!  تو می -

 اهورا بدون توجه به من گفت:

 تو برو، من پیشش هستم! -

 به جفتشون متعجب نگاه کردم و گفتم:

 تونم تنها بمونم ها!خودم می -
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      گفت همزمان حامی و اهورا به سمت من برگشتند و با نگاهی که می

     م بهم نگاه کردند، بنابراین؛ ساکت شدم و ترجیح دادمبشبهتره ساکت 

 تو تصمیمشون دخالت نکنم.

        و در تمام این مدت کل خونه رو حامی یکی دو ساعت پیشمون بود

      نمونده بود که حامی سرکای ای از خونهگشته بود و هیچ نقطه

     نکشیده باشه و تا حدودی خیالش از این بابت راحت شده بود. به ناچار

       ی رفت و وسایلش خونهچون فردا باید سرکار میمیل و کامال بی  

 رگرده!باش خونهبه مجبور شد خودش بود 

 ه هر با رفتن حامی، من و اهورا کمی ترسیده بودیم و برای رفتن ب 

     ای از خونه یکم ترس داشتیم اما در نهایت یاد جستجوی خامی گوشه

 شد. افتدیم، کمی خیالمون راحت میکه می

      تیحتقریبا نیمه شب بود به اتاقم رفتم تا وسیله برای خوابیدن بیارم، 

     ایم, هراس داشتم اما چارهبشاز اینکه یک لحظه هم  وارد  اتاق خودم 

    نستم این آدم دنبال چیه ترسم و بیشتر ودشتم. این که نمیهم ندا

 کرد.می

    تو این گیر و دار به هومن شک کرده بودم. اون خیلی راحت حدس زد 
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       گردد، اصال از کجاکه ممکنه این آدم دنبال چیز خاصی  می

 حدس خیلی دور از انتظاری بود!   نست؟دومی

  و مشغول پهن کردن رخت خواب شدم. م،با وسایل به پذیرایی برگشت

 اهورا تازه از دستشویی برگشته بود به سمت بخاری رفت و گفت: 

 چقدر هوا سرد شده!  -

 احتمال برف بباره، این چند وقت هوا همش سوز داشت.  -

 مالید، گفت:هاش را به هم میاهورا در حالی که دست

 مهرداد  انصافاً دنبال یه خونه باش این جا خیلی خرتوخره!   -

 نگاهش کردم و گفتم:

 پول ندارم، با تو که تعارف ندارم با همین خونه باید بسازم. -

 یکهو یادم افتاد: 

 راستی فردا کالس داریم؟ -

 اهورا کاپشنش را درآورد و به سمت تشک آمد و در همان حال گفت: 

 اید بریم ریختِ استاد و تحمل کنیم. آره متاسفانه ساعت ده ب -
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 روی تشک ولو شد، منم کنارش دراز کشیدم، گفت: 

 ام انگار کوه کندم!خیلی خسته -

 :به اهورا نگاه کردم دستم را حائل سرم قرار دادم.

 شب پر ماجرایی بود. -

 :د، فقط صدایش را شنیدمبواهورا زیر پتو رفته 

 چیزها رو ضبط کنه!آره، راستش انتظار نداشتم دوربین این  -

 :گفتمبا تردید منم دراز کشیدم و پتو را روی خودم کشیدم و 

 امروز هومن یه حرفی زد. -

 و گفت:  آورد از زیر پتو بیرونسرش را 

 ؟چی -

 متفکرانه گفتم:

 گرده.گفت شاید دنبال چیز خاصی می -

 های درهم گفت:اهورا با اخم
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 نکنه دزد خودشه؟ -

 شانه باال انداختم و گفتم:

 خوام ببینمش! دونم، فردا مینمی -

 سقف خیره شد و گفت: هاهورا ب

قدر کرد، اینخیلی عجیب غریب بود. به تو که یه جور خاصی نگاه می -

 تابلو بود که من فکر کردم روت نظر داره. 

 با حرص بالشت اضافی را به دستش کوبیدم و گفتم: 

 تو یه روز مثل آدم فکر کنی آسمون به زمین میاد!؟ -

 خندی زد و برایم بوس فرستاد. یعنی هر کس در نگاه اول اهورا رایشن

کرد پسر جنتلمن و جذابیه ولی آمارش را  باید از من دید، حس میمی

 گفت، مدل نگاه کردن هومن واعقا غلط راه هم نمیالبته بی گرفتند.می

  انداز بود!

     شنیدم اما های اهورا را میای کشیدم. تو خواب و بیدار حرفخمیازه

         فقط حس کردم  این قدر خسته بودم که حال جواب دادن نداشتم.

های اهورا چقدر دست "آخرش دستی بهموهام کشی. از ذهنم گذشت
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 کشید.  دستی به موهام دوبارهکرد و زیر گوشم پچ پچ می "نرمه

 هوش شدم!آخر هم  نفهمیدم، بین کدوم حرفش بود، که از خستگی بی

*** 

 عصبی گفتم:  صدای ساعت روی اعصابم رفته بود.

 اهورا اون گوشی لعنتی رو خاموش کن!  -

 اهورا غلت زد و به من چسبید تنش سرد بود. صدای ساعت قطع شد.

 گفتم:اخمی کردم و تو خواب و بیدار 

 خوری! چقدر سردی بیا زیر پتو، سرما می -

 کنار هاش گرفت و مچ دستم رو تو دستهیچ حرفی زیر پتو آمد و بی

 با  کشید. سعی کردم دوباره بخوابم، در پذیرایی باز شد.گوشم نفس می

    قدر راحت  داخل آمد.هام را باز کردم تا ببینم کیه که ایناخم چشم

 :اهورا با دیدنم نیشش باز شد

 چه عجب! از خواب دل کندی. -

     زد. به جایی که اهورا  نشستم، از ترس خشکم مبا ترس سیخ سر جا
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 های پس و با نفس دراز کشیده بود نگاه کردم و تندی پتو را کنار زدم.

 پیش پرسیدم: 

 تو کجا بودی؟ -

 گنگ نگاهم کرد و گفت:

 دستشویی. -

 با شک به من که ترسیده بودم نگاهی کرد و با تعجب گفت:

 چیزی شده؟ -

 گفتم:با ترس نگاهش کردم و دستی میان موهایم کشیدم و 

 نه چیزی نیست!  -

 هاش درهم رفت و عصبی گفت:اهورا اخم

 بنال ببینم چی شده! -

 به اطراف خونه نگاه کردم و بعد با ترس گفتم:

یکی االن کنارم دراز کشیده بود، ساعت زنگ زد. گفتم خاموش کن،  -

     و به  خاموشش کرد. بعد سرد بودی گفتم بیا زیر پتو و اومدی
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 ...دستم

ی دستم نگاه کردم، جای پنج تا انگشت مونده بود. این یعنبه تندی به 

    به دستم اهورا متعجبتوهم نبوده و یک نفر واقعا اینجا حضور داشته! 

 :نگاه کرد

چرا چرت و پرت میگی مهرداد! من اصال ساعت زنگ نذاشتم، اصال  -

 گوشیِ من تو خونه نبود با خودم دستشویی بردم!

 چند دقیقه مات نگاهش کردم.

 اما دستت،... -

ا تا جاش رو چک کنه اما در کم هنگ کرده بودم. اهورا پتو و کنار زد 

 های درهم گفت:با اخمناباوری و 

 چرا این جا خیسه؟ -

 به اهورا نگاه کردم: به تشک نگاه کرد خیس آب بود، پس واقعی بود!

 گفتم که خیس بود! -

اهورا با تعجب به تشک نگاه کرد. از جا بلند شدم تا دستشویی برم. اما 
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 امروز اینجا یک نفر کنارم دراز کشیده بود!ذهنم درگیر بود. 

          و  رفت.هوا به شدت سرد بود و همین بیشتر روی اعصابم می

 حلی پیدا کنم.تونستم به خوبی تمرکز کنم تا راهنمی

 ستقیم کنار بخاری ایستادم تا کمی گرم شوم. داخل خونه برگشتم و م

   اهورا چایی و از قبل دَم کرده بود. عجیب بود که سحرخیز شده بود 

 با لحن کارآگاهی گفت: تو پذیرایی انداخته بود و وسفره ر

 بیا فعال صبحانه بخوریم بعد دنبال این پسره بریم! -

 ام نمونده بود کهای برم. درواقع اصال حوصلهحرف فقط سر تکون دادبی

 کنار سفره نشستم. بخوام دیگه به این مساول فکر کنم و تحلیلش کنم.

      جالب بود که حتی اهورا هم این بار ترسیده بود و انگار ذهنش درگیر

اش خیلی آرام نشسته بود و صبحانه بود چون برخالف عادت همیشگی

 خورد! می

*** 

    ه استرسی تمام وجودم رو ناخودآگای دانشگاه شدیم، وارد محوطه

دونستم این پسره، هومن چه جوابی بهم میده اما خدا خدا گرفت، نمی
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 کردم که کار خودش باشه! می

    هی اهورا نگا مده بودند.وها نیتر از همیشه بود. اکثر بچهخلوتدانشگاه 

 به اطراف کرد و گفت:

 تو این طرف و ببین من اون طرف! -

      ود، سر تکون دادم و با دقت به حیاط نگاهمنظورش سمت راستم ب

      هر کردم به امید اینکه هومن و ببینم. یهو یه صدایی اهورا را صدا زد.

های درهم برگشتیم؛ همون دختر مو  فندقی بود که چند روز دو با اخم

 اومد.با نیش باز و پر انرژی به سمت اهورا می قبل باهاش حرف زده بود.

 زیر لب گفت:اهورا عصبی 

 . بر خرمگس معرکه.. -

 گفت: های درهمنگاهی کرد و با اخم و بعد بهم

 ببین حواست جمع کن قشنگ بگرد ببینم این چی میگه! -

    ای باشهنگاهی به دختره که با سر بهم سالم کرد، انداختم و زیرلب 

     . با رفتنش من رفت های درهم به سمت دخترهبا اخم گفتم و اهورا
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 .                                            بودم در حال جست و جو  هدوبار

  ی آن نشستهیکهو چشمم به حوض وسط دانشگاه افتاد، هومن روی لبه

و با رسیدن  معطلی به سمتش رفتمبیکرد. و مستقیم بهم نگاه می بود

 بهش، نفسی تازه کردم:

 سالم! -

 سرش و بلند کرد و بهم نگاهی کرد:

 خوبی؟ سالم -

 زیر لب گفتم:

 !خوبم -

     بدنش خواستم حرفی بزنم که یک چیزِ عجیب توجهم را جلب کرد،

 ی نور بود یا مثال بهترش میشه تصاویر هولوگرام که سه مثل یه هاله

 دراز کردم اما دستم از بازوش رد شد. رودستم  بعدی بودند! 

 هم رد شد.مبهوت به دستم نگاه کردم و دوباره امتحان کردم، باز 

      این واقعی نبود، بود؟  یک قدم عقب رفتم، من چه مرگم شده بود؟
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 !همش خوابه مطمئنماصال چطوری همچین چیزی ممکن بود؟ 

 و گفت:نگاهی بهم انداخت هومن  

 باهام کاری داشتی؟ -

 مات نگاهش کردم. صدای اهورا من را به خودم آورد:

 چی شد پیداش نکردی؟ -

و را اهومن دقیقا کنار اهورا ایستاده بود و اهورا،  این در حالی بود که

 دید.نمی

 گفتم: ارادهو بی و با لحن کامال جا خورده مات

 ،..نه -

 اهورا اخم کرد:

 چرا تو هپروتی؟  -

          ، چرا اهورانگاهش کردم، اصال درک درستی از موقعیت و نداشتم، 

 اهورا گفت:دید؟ هومن رو که دقیقا کنارش ایستاده بود نمی

من یه لحظه با این دختره میرم  آموزش  و برگردم، این دختره ولم  -
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 کنه! نمی

ره و به جایی هومن ایستاده بود، خی فقط تونستم بگم باشه اشکال نداره

 ! شدم

ش همراهدوباره به سمت دختره برگشت و اهورا نگاه عجیبی بهم کرد و 

 :خندی زدهومن لب با رفتنش به هومن نگاه کردم. رفت. 

 زنیم! بشین حرف می -

    کنارش نشستم،  نو خودش کنار حوض نشست و منم به تبعیت از او

 کرد.هنوز زبونم کار نمی

 کنی من دزدم؟درباره دزدی خونت باهام کار داشتی؟ فکر می -

 متعجب گفتم: کمی خودم را جمع و جور کردم.

 ..،دونی؟ تو روحی؟ اهورا تو رواز کجا می تو... -

 قطع کرد و گفت: رو حرفم

خوای بدونی باید چیکار کنی؟ یا شایدم ذهنت و خوندم، احتماال می -

 درباره اون قوطی فلزی ازم سوال کنی! 
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 نست. متعجب گفتم:ودمی وهمه چیز ر

 دونی؟تو چی می -

 هاش هام نگاه کرد، چرا تا حاال نفهمیده بودم که چشمهومن  به چشم

 اش آبی بود!ای و چشم دیگهیکی قهوه ؟رنگ متفاوتی داره

 لبخندی زد:

     دزدی در کار نیست، اون قوطی فلزی که تو خونه  افتاد عامل همه -

 این اتفاقاته!

 با گیجی بهش نگاه کردم و گفتم:

 مگه اون چیه؟ پس اصال کار کیه؟  -

 خورد نگاه کرد:به گنجشگی که رو به روی ما نشسته بود و دونه می

 دونم فلزی در واقعه یه جور عهدنامه است، اما دقیقا نمی یاون لوله -

کنند و  اون بندن ازش استفاده میچیه، وقتی دو نفر با هم عهد می

   ذارند. داخل اون می اس،که شامل متن قرارداده و محرمانهعهدنامه 

       دونم. اما،  این رو ی تو سردرآورده نمیاین که چرا اون از خونه
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 گردونیش! رخوای این اتفاقات تموم بشه باید بم که اگه میدونمی

 با گیجی گفتم: آوردم.هاش سر درنمیاز حرف

 از کجا اومده؟ -

 د:هومن نگاهی بهم کر

 ی فلزی باعث باز بین دو دنیاست در واقع همون لولهشیئی یه جور  -

 شدن مرز دو دنیا شده!

 خندی زدم و گفتم:نیش

 چیه؟دوربین مخفیه؟ دو دنیا  -

 اخم کرد و با جدیت گفت:

ی تو میاد و با دوربین دیدیدش باعث دیدن اون چیزی که تو خونه -

  اتفاقات عجیب اطرافت میشه نه توهمه، نه حتی آدمیزاد!

نگاه گیجم را خواستم قبول کنم! این چیزی که نمی فقط نگاهش کردم.

 دید گفت:

 ی جنیانه که بهت غرض داره! از دسته -
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 اول به مسخرگی نگاهش کردم و این چیزها اعتقاد نداشتم.من اصال به 

 گفتم: 

 چرت میگی دیگه؟ -

      های درهمش این خیال که داره من رو سرکار اما نگاه جدی و اخم

 کردم.د و تازه عمق فاجعه رو درک میونذاره از سرم پرمی

 گفتم:  نگاهش کردم و با نگرانی

 چرا باید دنبال من باشه؟ -

 جاش بلند شد و مقابلم ایستاد و گفت:هومن از 

     خوای این قصهاگه می ،به من سپرده شده مراقبت باشم! دونمنمی -

 جای اولش برگردون!رو به تموم بشه، اون َشیئی که پیدا کردی 

 آب دهانم و قورت دادم و گفتم: 

 کی به تو سپرده؟ اصال تو کی هستی؟ -

 به نگاه نگرانم لبخندی زد و گفتم: 

      این کار نداشته باش، من تقریبا یکی از همونام که تو رو اذیتبه  -
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 کنن یعنی؛ مامانم جنه بابام انسان! می

 ای!خواندهربهت زده نگاهش کردم از ذهنم گذشت ؛چه وصلت ف

 :دخندی 

 خیلی فرخوانده!  -

 با تعجب بهش نگاه کردم:

 تونم بخونم. یادت باشه ذهنت و می -

 با گیجی گفتم: 

 اید اون شیئی رو برگردونم؟االن ب -

 هومن سر تکون داد:

        ات برید تا ی عمهزنه که شب خونه، االن حامی بهت زنگ میهآر -

 سرجاش بذار!   قبل رفتن

     مبهوت به  بدون این که بهم فرصت صحبت بده از نظرم غیب شد.

 جدی رفته بود!  روم خیره شدم.تصویر رو به

 زیر لب گفتم: 
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 ؟ بیخیال!هجن دنبال منیه عده  -

     مهای تند به سمتم اومد، قصد نداشتم االن چیزی بهش بگاهورا با قدم

 با کالفگی گفت:

 مهرداد  یه زنگ به حامی بزن کارت داره! -

    جدی درست گفته بود؟ موبایل و از دستش گرفتم و مغزم سوت کشید.

        پی، صدای درپس از چند بوق پی ی حامی و گرفتم.شمارهبا تردید 

 حامی تو گوشی پیچید:

 بله؟ -

 ی کف حیاط زل زدم:به سنگ ریزه

 کارم داشتی؟ سالم منم، -

 کالفه گفت:

 مهرداد! اون گوشی کوفتی رو درست کن، در به در دنبالت نیافتم. -

خواستم زودتر بفهمم حامی با من چه کاری خیلی تمرکز نداشتم و می

 داشته؟
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 اشتباه کرده باشه. از ته دلم آرزو کردم هومن

 کنم، چیزی شده؟سعی می -

 زد گفت:حامی انگار داشت با خودکار روی میز ضربه می

 عمه نرگس امشب برای شام  دعوتمون کرده! -

 های او هم ی حرفجا خوردم. واقعا درست گفته بود و این یعنی بقیه

 راست بوده؟! 

 حاال نمیشه نیام؟ -

 حوصله گفت:بی

 بینمت!می -

   که اجازه بده من حرف بزنم، قطع کرد. حامی بود دیگه! و بدون این

ن از اینکه دوباره با ایحرف، باید حرف خودش میشد، خوبه گفتم نمیام!

کردم عصبی شدم. با ی خودم این خاندان رو تحمل میوضعیت پیچیده

 ی محکمی زدم!ی مقابلم ضربهریزهحرص به سنگ

کرد با اطراف دانشگاه نگاه میاهورا به سمتم اومد و در حالی که به  
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 های درهم گفت:اخم

 این پسره نیومد؟ -

 گوشی به سمتش گرفتم ازم گرفت و گفتم:

 نه نیومد.  -

شاید از  خواستم االن چیزی راجع بهش به اهورا بگم.م چرا نمیوندنمی

 ترسیدم.زد میهایی که میعکس العمل و حدس

 اهورا اخم کرد و گفت: 

 لعنتی به نظرم بعیده این پسره دزد باشه.  -

     اخم تصنعی کردم و  زد.شد و سوز سردی میکم کم هوا  ابری می

 گفتم:

 باید برم خونه  شب دعوتیم.  -

      راه  اهورا هم بالفاصله کنارم  به و به سمت در دانشگاه به راه افتادم.

 افتاد.

 ذهنم خیلی شلوغ بود، با تردید گفتم: 
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 اهورا تو...  -

این دو تا  کرد من خل شدم چی؟اگه فکر می اما حرفم را خوردم.

دونستن که من به هیچ وجه به این مسائل اعتقاد ندارم و حتی به می

 خندیدم!ها میخودشون بابت اینجور حدس

 با کنجکاوی گفت:

 من چی؟ -

   . به درک بهتر از این بود که سردرگم های درهم نگاهش کردمبا اخم

 باشم!

 تو به جن اعتقاد داری؟! -

 اهورا  کمی مکث کرد و گفت:

 آره! -

 :حوصله نگاهش کردمبی

 پس چرا دیر جواب دادی؟ -

 خندید و گفت:
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 کردم اعتقاد دارم یا نه! خب داشتم فکر می -

   های هومن راست باشهروم نگاه کردم. پس اگه حرفمتفکرانه  به رو به

 من تو بد دردسری افتادم.

     اصال کی بهش سپرده که مراقب دانم!که حتی علتش و نمیدردسری 

 زد!من باشه؟ یعنی بخاطر من اینجا اومده بود؟ کاش کامل حرف می

 صدای اهورا تمرکزم را بهم ریخت:

 حاال  چرا به فکر اجنه افتادی؟ -

 تفاوت گفتم:بی

 همین جوری سوال  برام پیش اومد.  -

 اهورا نگاه مشکوکی بهم کرد و گفت:

   گفتن دورگه است. من تاتهران که بودم یه همسایه داشتیم همه می -

   گفتن مَرده با یه جن ازدواج کرده وحاال یه بارم ندیدمش اما می

    رگه است. یادمه وقتی این شایعات و شنید از اون محلبچشون دو

 رفت. 
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 م:یاد هومن افتادم و با کنجکاوی گفت

 یعنی دورگه وجود داره؟ -

 اخم تصنعی کرد و گفت:اهورا 

 دونم! منم فقط شنیدم اما یقین دارم جن وجود داره.نمی -

 با تردید گفت:

 تو یه مرگیت هست چرا به اجنه چسبیدی؟ -

 باالتر کشیدم و گفتم: وم رنزیپ کاپش

 گفتم که یهو سوال شد.  -

 اهورا کمی سکوت کرد به در دانشگاه رسیده بودیم که گفت:

 .. یه جوری نیست؟!،.ولی مهرداد قضیه خونت -

 های درهم پرسیدم:با اخم

 چجوریه؟ -

 د و گفت:وناهورا ته ریشش را خار
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 کنم، این چیزها زیر سر جنی روحی چیزیه! احساس می -

 ای بهش رفتم و گفتم:چشم غره

      میشه بفرمایید چجوری اینارو بهم ربط دادی؟ به نظر خودت  -

 منطقیه؟

 و گفت: اهورا این بار خیلی جدی نگاهم کرد

  دیوونه! جواب منطقی برای اتفاقات منطقیه ولی تو یه نگاه به دورت -

 بنداز هیچ کدوم منطقی نیست!

     ا اگه واقع تر به فکر فرو بُرد.بیش رواش حق بود. همین من تا ته جمله

    اصال من چیکار زیر سر اجنه باشه چی؟ اصال از کجا پیداشون شده؟

     ود سراغم بیان؟ کاش چهارتا کتاب خونده کرده بودم که باعث شده ب

 بودم، اونوقت اطالعاتم بیشتر بود!

  زدم که نفهمیدم اهورا چجوریقدر در افکار خودم دست و پا میاین

های به حرف ، در طول مسیر من تنهاتاکسی گرفت و با هم سوار شدیم

      به نظرکردم و عاقبتی که در انتظارم بود،.. خیلی آینده هومن فکر می

 اومد!سیاه می
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*** 

   اصال  رسیدم.گشتم  کمتر به نتیجه میکالفه بودم. هر چی بیشتر می

 انگار آب شده بود و تو زمین رفته بود. شلواری که مطمئن بودم برای

ه کبرای هزارمین بار گشتم اما نبود  وبوده ر اونآخرین بار داخل جیب 

 نبود!

    به سیبی که دستشخیالی و با بیده بود اهورا به چهارچوب در تکیه دا

 زد و گفت:میبود گازی 

     نده داری اینجاکَمیشه بگی چته؟ از ساعتی که اومدیم عین مرغ پر -

 گردی.رو می

 با کالفگی گفتم:

 دنبال یه چیزیم.  -

 اش را  از چهار چوب در گرفت و گفت:اهورا تکیه

 خب بگو کمکت کنم! -

 بهش نگاه کردم و گفتم:
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 اش بهت گفتم؟دربارههمون قوطی فلزی بود که  -

 اهورا سرش و خاراند و گفت:

 آهان یادم اومد بذار منم بگردم! -

      .دو نفره با هم دوباره از نو شروع به گشتن کردیم. ولی هیچ جا نبود

 های داخل کمدم رو گشتم اما باز هم نبود!حتی تمام شلوارها و لباس

ای گاز زدن سیب اهورا هم بیشتر روی عصبی شده بودم، از طرفی صد

 اعصابم رفته بود.

 خیالی گفت:با بی

 گردی؟حاال چرا دنبالش می -

     ریز کند و با حالت تهدیدوار و هاش رسکوتم باعث شد اهورا چشم 

 گفت:

 توعه  ،ه چیزایی بهت گفتهصبر کن ببینم، تو این پسره رو دید و ی -

 منگول حرف نزدی، آره؟

 گفتم:با کالفگی 
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 .. ،آره ببین. -

کنم اما دلم رو به دریا زدم و همه چیز رو  شروعدونستم از کجا نمی

       های اهورا با دقت به حرفکردم. به تعریف  ی هومن برای اهورادرباره

 داد.العمل عجیبی نشون میمن گوش کرد و هرزگاهی عکس

 گفتم: با حرص نگاهش کردم و در آخر با مالیمت لبخندی بهم زد. 

 چته؟ مگه جوک تعریف کردم؟ -

       ه تا آن موقع زیر آرنجش بود روی تختم پرت کرد و در و کبالشتم ر

 همون حال گفت:

 بهت تبریک میگم به فنا رفتی!  -

 با حرص نگاهش کردم و گفتم:

 بازی نیست. میگم گم شده باید یه غلطی کنم!اهورا االن وقت مسخره -

 اهورا اخم کرد و گفت:

ترین حالت، خودشون دقیقا چه غلطی؟  گم شده!  در خوشبینانه -

 اس، تو گوش نکردی. برداشتن. من بهت گفتم کار اجنه
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      دونستم کجا رودیگه نمی با کالفگی دستم را توی موهام کشیدم.

      داد. اگه خودشون برداشته باشندعقلم دیگه به چیزی قد نمیبگردم. 

 شدم!افتاد و چقدر هم خوشحال میراه میشد کار من که عالی می

 مقدمه گفت:اهورا بی

 خوای بریم پیش دعا نویس؟می -

 نگاهش کردم و گفتم:

 همین کوفتی پیدا بشه مشکلم حل میشه نیاز به این چیزها نیست.  -

 های درهم بلند شد و گفت:اهورا با اخم صدای زنگ در بلند شد.

 کنم احتماال حامیه!من باز می -

    اتاق بیرون رفت، بیشتر به مغزم فشار آوردم. شب مهمونی عموو از 

لعنتی،  حسین این شلوار و عوض کردم و از همان  شب دیگر ندیدمش!

 مد.اواصال یادم نمی

     قدر اعصابم خورد بود که تنها از جام بلند شدم و به پذیرایی رفتم، این

    اصال  ختم.با سر به حامی سالم کردم و خودم و روی مبل اندا

       فهمیدم این قوطی رو کجا گذاشتم حتی زیر میز هم نگاه کرده نمی
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 بودم اما نبود!

 های درهم رو به اهورا پرسید:حامی با اخم

 این چه مرگشه؟ -

عاشق  را  برای حامی تعریف کرد. زچی مهکم و کاست هاهورا هم بی

 کرد!شد بهش اعتماد رازداری این بشر بودم، اصال  نمی

 حامی با گیجی بهم نگاه کرد و گفت:

 یعنی اجنه دنبال تو اومدن؟  -

 .مخاطب این سوال من بودم

 هومن اینجوری بهم گفت، باید اون قوطی رو برگردونم سر جاش!  -

 خب کجا گذاشتیش؟ یکم فکر کن! -

 های عصبیش نگاه کردم:با ناامیدی به چشم

 موضوع اینه که سرجاش نیست! -

 هم کرد و گفت:حامی متفکرانه نگا

 شاید جایی انداختی. -
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 ریشم که کمی بلند شده بود کشیدم و گفتم:دستم را روی ته

 نه امکان نداره، یادمه تو جیب همین شلوارم بود. -

 اهورا کوسن روی مبل و بغل کرد و در همان حال پرسید:

 این پسره راه حل دیگه نداد؟ -

 ی نه سر تکان دادم، حامی عصبی گفت:به نشانه

 چه مدل راهنمایی کردنه؟ اصال شاید خودش دزده بابا! این -

   من  ی نظراتشون بودم.اما فقط شنونده اهورا هم با حامی موافق بود.

که اون چجوری کنار اهورا ایستاده بود و اینو مطمئن بودم که  یدمد

 تونست فیلم بازی کرده باشه!نمی

   زنه، اما این اگه هومن واقعا دورگه بوده باشه، پس حرف بیخود نمیپس 

  فهمیدمها را نمیکه زندگی من جهنم شده و علت این آزارها و توهم

 کرد.بیشتر اعصابم را خورد می

دارترین قسمت قضیه هم این بود؛ که زندگی من به یک قوطی خنده

    این اتفاقات ادامه  ،ی فلزی بستگی داشت که اگر پیدا نمیشدمسخره
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                                                                            کرد!پیدا می

    از جام بلندشدم و به سمت حوصلهای نگرفتم، بیاز فکرکردن نتیجه 

   ابه درک که پید" ;عوض کردم و تو دلم گفتم ولباسم ر اتاقم رفتم تا 

 "نشد، اَه!

      اهورا و حامی زودتر از من ازخونه خارج شده بودند و منم بعد از 

 برداشتن کاپشنم از خونه خارج شدم و در و قفل کردم. نگاهی به حیاط

 انداختم و با اطمینان از همه چی، در و قفل کردم.

      ی کاپشنشحامی ریموت ماشین زد و خواستیم سوار بشیم، اهورا  یقه 

 د و گفت:را باالتر آور

 خودم  میرم خونه، مسیرمون یکی نیست. -

 حامی در ماشین و باز کرد، در همان حال گفت:

 بیخیال دیرتر هم بریم چیزی نمیشه.   -

    همراه ما سوارنگاهی به ما که منتظرش ایستاده بودیم،کرد و اهورا 

 ماشین شد.

    رادر طول راه حرف خاصی نزدیم، البته بیشتر خودم منظورمه. چون اهو
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کردند و من تنها کار ی هومن  اتفاقات اطرافم بحث میو حامی درباره

        اکثر نظرات آمد این بود، که شنونده باشم.مفیدی که از دستم برمی

      خوادو حوش این بود که نکنه دزد خود هومنه و میاون دو تا هم حول

    دار بود، من چهاز این راه از من اخاذی کنه! حرفشون به نظرم خنده

 پولی داشتم که هومن بخواد ازم اخاذی کنه؟

     ی عمه نرگس حرکت کردیم.ندیم و بعد به سمت خونهورس واهورا ر

        دادم ساکت باشم، ی حرف زدن نداشتم و ترجیح میاصال حوصله

 زندگیم بدجور بهم ریخته بود!

ها تاریک و این کوچههای تاریک خیره شدم، زندگیِ من عین به خیابان

 سرد بود!

       افتاد. اذیتهیچ وقت، هیچ  چیز،  به درستی در زندگی من اتفاق نمی

 و آزار اجنه، آخرین و باالترین بد شانسی من بود! 

 پرسید شکسته شد:خلوتم با صدای حامی که از من سوالی می

 مهرداد بیا  پیش دعانویس بریم. -

ه که خودم هنوز به این قضیه ایمان دستم و لب پنجره گذاشتم، گرچ



 

 

 WWW.98IA3.IR 124 کاربر نودهشتیا سکوت – 1دو رگه نامیرا  
 

 نداشتم.

 :با تردید گفتم

 آخه به نظر تو...  -

 حامی نیم نگاه ترسناکی بهم کرد و گفت:

زنم تو دهنت! خب آخه احمق به دورت نگاه کن! بگی منطقی می -

     گردی؟ مگه نمیگیشرایطت عادیه که تو دنبال دلیل و منطق می

     ترپس بیشاگه یه درصد هم واقعا دورگه باهش، طرف دورگه است؟ 

فهمم که چرا راهنمایی درست دونه، فقط این رو نمیاز من و تو می

 حسابی نکرده. 

       جا بود نگاه کردم، یک نفر سریِ عمه نرگس آنای که خونهبه کوچه

         سرش را  بلند رفت، از کنارش کرد شدیم.کوچه با پای لنگان راه می

هاش کامال سفید بود و از دیدنش ترسیدم، چشم کرد و بهم نگاه کرد.

با دیدنم شروع به خندیدن کرد، صدای   لبخند ترسناکی به لب داشت.

 اش به قدری بلند بود که رعشه به تنم انداخت!خنده

   انگار حامی او را ندید، حق با اهورا و حامی بود؛ هیچ کدام از اتفاقات
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 عادی نبود.  اطرافم 

 :ماشین را جلوی ماشین عمو حسین پارک کرد و با هم پیاده شدیم

 قضیه این دعوتی چیه؟ -

 حامی ریموت و زد و در همون حال گفت:

قصد دارند بین ارشیا و نگار صیغه محرمیت بخونند، همه رو دعوت  -

 کردند.

 کالفه گفتم:

 شد من نیام؟ آخه موضوع مهمی نبود! نمی -

 بهم نگاه کرد و گفت: حامی اخم کرد و

   زده شدی. حداقل بیا از اون خونه بیرون چهار نفر و ببین نبدبخت ج -

 تا عقلت از دست نره. 

ی این مراسم و نداشتم اما بخاطر حامی چیزی نگفتم و اصال حوصله

    بودند  اومده ی عمه نرگس شدم ، همههمراهش وارد حیاط بزرگ خونه

 وی در ردیف شده بود فهمیدم.هایی که جلو این را از کفش
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     ی چاق سالمتی نداشتم. خیلی نه که شدیم، اصال حوصلهووارد خ

   نگار معمولی احوال پرسی کردم و به نگار و ارشیا تبریک گفتم.

 خندی زد و گفت:نیش

 انشااهلل عروسیت پسر دایی! -

 ود!ب انگار به دستاورد بزرگی دست یافته ام گرفته بود.اش خندهاز قیافه

 خندی زدم و گفتم:مثل خودش نیش

     هر وقت حامی تو این هَچل افتاد، منم پشت سرش دست به کار -

 میشم.

 حامی که به گوشیش زل زده بود، اخمی کرد و گفت:

 هنوز  منو خر گاز نگرفته! -

 عمه هاله با اعتراض گفت:

 یعنی ارشیای منو خر گاز گرفته؟ -

 خندی زد و گفت:حامی نیش

 اش خوب بوده، دیگه گازش نگرفته. عمه جان، ارشیا با خر میونه -
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  خندیدمام گرفته بود اما اگه االن میسرو ته خندهواقعا از این بحث بی

      تفاوتپس ترجیح دادم مسکوت و بیکردم. برای خودم شر درست می

 به اونا نگاه کنم و بیشتر از این برای خودم دغدغه درست نکنم!

سمت  له با اخم به ما نگاه کرد و بالفاصله از جایش بلند شد و بهعمه ها

 آشپزخانه رفت و شروع به گالیه کردن از حامی پیش عمه نرگس کرد.

      شنیدم، چقدر هم دلش واضح می وهاش رعجیب این که من تمام حرف

 از حامی پر بود!

    در تمام این نیم ساعت من نیم ساعت بدون هیچ اتفاق خاصی گذشت.

    ی عجیب این داستان اینجا کردم و نکتهبه آدهای داخل خونه نگاه می

    تونستم بخونم! هایی که اینجا بودند و میی آدمبود که من فکر همه

 کمی وحشت کرده بودم این یکم عجیب بود،..

      مغز،عمو حسین که بزرگ فامیل بود قرار شد بین این دو موجود بی

      ی ، همه الکرو داد. وقتی که نگار بله نهیعنی ارشیا و نگار، صیغه بخو

 گفتنند!خوش بودند و بهم تبریک می

       و تو ذهنش این فکر عمه نرگس از همه بیشتر  ذوق کرده بود
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 "خداروشکر بالخره شوهر کرد "گذشتمی

 نکنهران بود که ه نظرم کمی نگاز فکر او پوزخندی رو لبام نشست، ب 

 !هنوشوهر بمدخترش بی

ها انگار خیلی البته شاید از نظر من الکی خوشحال بودند، چون برای آن

 مهم بود.

 نگار شیرینی و پخش کرد و من برداشتم و دوباره بهش تبریک گفتم، با

 خجالت تشکر کرد.

 عجیب این بود که این بشر خجالت هم بلد بود؟

 ذاشت االن خونهرفته بود. مطمئنا حامی نمیام سر دیگه واقعا حوصله

 برگردم چون قرار بود شام اینجا بمونیم .

 رو به حامی گفتم:

 من میرم  بیرون هوا  بخورم . -

 حامی نگاهم کرد و گفت:

 ردی! ُنیام ببینم م -
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 خندیدم  و گفتم:

 میرم خیالت راحت! نه تا تو رو نکشم، نمی-

ونه تر شد. از جام بلند شدم و از خرنگام پر با تاسف نگاهم کرد و خنده

 خارج شدم.

      هوای آذر ماه بود وهام پر از هوای تازه شد. با ورودم به حیاط ریه

 امسال سرما زودتر از همیشه اومده بود!

ام، تو کار فروش ی عمه نرگس خیلی بزرگ بود در واقع شوهر عمهخونه

 اشتند.میوه بود و به همین خاطر همین باغ بزرگی د

      رفتم،  با اینکه باغ بزرگی بود اما همیشه مرتبها راه میبین درخت 

بود و سنگ فرش قشنگی  به عنوان مسیر پیاده روی تعبیه شده بود و 

 ی باغ را عوض کرده بود. همین جلوه

 ستم. ونداین حیاط را دوست داشتم، چرا؟ دلیلش را فقط من می

   ها دلگیراونکردم یا از دست درم دعوا میتمام روزهایی که با مادر و پ

 کردم. آالچیق انتهای باغ ذهنم را رها می توبودم، 

    ام جدا شوم وم و از خانوادهبشهمین جا بود که تصمیم گرفتم مستقل 
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 ن نبودم!وابداً از این تصمیم پشیم

      ینااز ساختمان کمی دور شده بودم، اما زیاد برایم مهم نبود، یعنی از 

    تو حال خودم  .هنوبترس روباغ مطمئن بودم چیزی نبود که بخواد من 

 بودم که یک نفر صدایم زد.

 صدای اهورا بود.  صدا، کامال شبیه

 آرام صدا زدم: متعجب به اطرافم نگاه کردم و

 اهورا؟  -

    ایستادم و کمی در سکوت به باغ نگاه کردم،  اما هیچ جوابی نشنیدم.

که  هیچ خبری نبود انگار من توهم زده بودم. خواستم دوباره راه بیافتم

گاه ترسیدم و به اطرافم ن  دوباره همون صدا تکرار شد و من را صدا زد.

 کردم.

         ی بقیه که تا چندباغ در سکوت فرو رفته بود و حتی صدای خنده

  ه کردم.با ترس به عقب نگا شنیدم هم قطع شده بود.دقیقه قبل می

 سیاهی مطلق بود!

ساختمان در دیدم  انگار یک مسیر طوالنی را طی کرده بودم. چون اصال
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 نبود. دوباره اون صدا اومد. 

 از ذهنم گذشت؛ نکنه برای اهورا اتفاقی افتاده؟

     کردم، سرم سنگین شده اما بهش  به سمت منبع صدا رفتم. حس

 توجهی نکردم.

       زد، صدای دیگری همرا صدا می همراه با صدایی که اسم من

      کمی جلوتر رفتم، شنیدم، انگار یک نفر در حال کَندن زمین بود.می

ر تاریکی اطرافم رو احاطه کرده بود و تنها مسیکامال وسط باغ بودم. 

 روی روشن بود.پیاده

   ام برای روشنایی در طول مسیر نصب هایی که شوهر عمهیکهو چراغ

     کاملبعد از مدتی شروع به روشن خاموش شدن کردند و  ،کرده بود

 قطع شدند.

 تنها بودم!و من فرو رفته بود، مطلق باغ به آن بزرگئ در تاریکی 

 تاریکی باغ، بود. توهای خودم فقط صدای نفس اومد.تنها صدایی که می

 های چیزی را کمی دورتر از خودم حس کردم.تکان

  تر ببینمش، اما کمی جلو رفتم تا پشت درخت موز پنهان بشم و راحت
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     ی خشکیده رفت طبق معمول دست و پا چلفتی بودم و پام روی شاخه

 و با صدای بدی شکست.

 به شاخه نگاه کردم و زیر لب گفتم:

 .،..لعنتی -

    قلبم تند  ی سیاه به من زل زده بود.بلند کردم اما اون سایهرو سرم 

      شبیه همون  های قرمز!زد، یک آدم  با رَدای  سیاه بلند  با چشممی

 ام دیده بودم.آدمی بود که تو خونه

  کمی دقت کردم، دهنش  دوخته شده بود. ضربان قلبم تندتر شد و از

 ترس عرق سردی روی تنم نشسته بود.

    شایدم من  دستش بود. یک قدم به سمتم برداشت. چیزی شبیه بیل

 کردم بیل بود. قدش از من خیلی بلندتر بود. فکر می

ام چیزی چکید، هام زل زده بود، احساس کردم از بینیعصبانی به چشم

 ام را لمس کردم، خون بود! دستم را باال بردم و بینی

 ر یک قدم به عقب برداشتم و تا به خودم بیام و از دست این موجود فرا

 گرفت.و کنم گردنم ر
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 هام یکی در میان شده بود. با خودم گفتم؛از ترس نفس 

 "کاش حداقل این جا نمیرم "

 فشار داد و داد بلندی کشید.رو گلوم 

محکم به  روبستم و من و هام راراده چشمقدر بلند بود که من بیاون

هام خورد شدند. دوباره به سمتم درخت کوبید. احساس کردم  استخوان

 ناکی خندید. د و با صدای ترساوم

های هایی که تازه فهمیدم ناخنپیچید، با بیلصداش عجیب تو سرم می

 دستش بودند، محکم به دستم کوبید.

 به تونستم فریاد بزنم، دوبارهاز شدت درد نفسم بند آمده  بود اما نمی

ه ی معینی از زمین راددیم، انگار با یه فاصلهپاهاش و نمی سمتم آمد.

 رفت.می

       کم تار-ی مقابل کمصحنه ه،که بفهمم قرار است چیکار کناین قبل از 

           وآن موجود ترسناک ر هشکر کردم که دیگوشد و از ته دل خدار

 بینم و در تاریکی مطلق فرو رفتم.نمی

*** 
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 ام!وزنیکردم درحالت بیسرم سنگین بود حس می

زدند، شاید ف میشنیدم که خیلی آرام حرمی روصدای صحبت دو نفر 

 شایدم نبود. حامی بود!

 نفر اول با نگرانی گفت:

 االن چی میشه؟ -

 تری داشت گفت:نفر دوم که صدای نازک

 دونم، فقط باید اراسموس بهش کمک کنه. نمی -

 نفر اول:

 اراسموس که االن در دسترس نیست.  -

 نفر دوم:

 باید طاقت بیاره تا اون برگرده.  -

 با استرس گفت: اولنفر 

 یعنی مرده؟ -

 نفر دوم:
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 هوش شده.بی، تونه بمیرهنه بابا نمی -

  زدند،ی چه کسی حرف میخیلی دوست داشتم بدونم این دو نفر درباره

  کم صداها محو شد و  سکوت همه جا را فرا گرفت و دوباره همه اما کم

 چیز تاریک شد...

*** 

 و به دستم بودمهام را باز کردم، روی تخت بیمارستان این بار که چشم

 سرم وصل بود.

     دقیقا چه اومدنور کم رنگی فضای اتاق را روشن کرده بود. یادم نمی 

ز حال اتفاقی برام افتاده بود و تنها چیزی که بخاطر داشتم این بود که ا

 رفتم.

    زوبه خودم نگاه کردم، گردنبند طبی دور گردنم بود و دست راستم از با

 گچ بود.تو 

 دم، یه آن از تنها بودنم ترسی نگاه کردم، هیچ کس نبود.و اق راطراف ات

پس من خواست تنها باشم!اصال من که تو باغ تنها بودم، اصال دلم نمی

 ستم حرکت کنم.نتونمی چجوری اینجا آمده بودم؟!
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  جا کردم تنم کوفته بود. در فکر این بودم که چجوری از ایناحساس می

    با  ی اهورا را دیدم.ی خستهباز شد و چهرهسر درآوردم که در اتاق 

 های باز من، انگار نفس راحتی کشید.دیدن چشم

 به حالت مسخره خندید و گفت:

 چه عجب ریخت نحست رو دیدم . -

اش خیره مگه چی شده بود که اینجوری بود؟ کمی به چهره گیج بودم.

 شدم، انگار گرفته بود.

 روی صندلی نشست.اهورا به سمتم اومد و کنار تختم 

 به زحمت گفتم:

 من چجوری اومدم اینجا؟ -

 اهورا اخم ریزی کرد و گفت:

 چیزی یادت نمیاد؟ -

  کمی به مغزم فشار آوردم، یک نفر بهم حمله کرده بود. آدم بود؟ اصال

 شبیه آدم معمولی نبود.
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 گیج گفتم:

 یه چیزی بهم حمله کرد،  به درخت کوبیدم. یه آدم با رَدای مشکی! -

 اهورا نگاهم کرد:

رسوندت بیمارستان!  ریختت  حامی پیدات کرد.احتماال دزد بوده!  -

     گردنت که فعال باید بسته باشه، دستت هم تا یه ماه تو، اسفاجعه

 گچه، احتماال دزد بوده! 

 گیج نگاهش کردم و گفتم:

دزد نبود، یه چیز دیگه بود. آدم بود ولی آدم نبود، داشت زمین و  -

 ام دیدم!از اونایی بود که تو خونه !کَندمی

  . این نگاهش رو دوستنستوداهورا سکوت کرد. انگار یه چیزی می

 نداشتم! 

 حامی کجاست؟ -

 اهورا دستی به موهاش کشید:

 صبح مجبور بود سرکار بره. دیشب تا صبح باال سرت بود، -
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 با تعجب نگاهش کردم:

 مگه من چقدر اینجام؟ -

 اهورا خندید:

 هوش بودی. یک روز کامل بی -

     پس مهمونی چی شد؟ اصال سابقه نداشتیک روز کامل؟   جا خوردم!

 که من اینقدر بیهوش بشم!

        وارد اتاق  حامی. سر من و اهورا به سمت در برگشت، در اتاق باز شد

 با دیدن اهورا اخم کرد، اهورا از جاش بلند شد و گفت: شد و

 سالم خسته نباشی. -

 امی نگاهی به من کرد و گفت:ح

 سالم   ممنون، تو کجا بودی؟ -

 اهورا متعجب گفت:

 همین جا بودم، چطور؟ -

 کرد. گفت:حامی همینطور که بهم نگاه می
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 آخه یه بار اومدم نبودی! -

 اهورا اخم کرد و گفت:

 کجا برم؟ والش و ول کنمرویی بودم،  این آشبهواتاق ر -

 داد:حامی این بار من را مخاطب قرار 

 خوبی؟ درد نداری؟ -

 اش را از نظر گذروندم و گفتم:ی خستهقیافه

 خوبم! -

        معلوم بود دیشب نخوابیده، از این که بخاطر من این همه به زحمت

اما من مقصر نبودم یعنی اصال  افتاده بود کمی از خودم متنفر شدم!

 دونم چطوری اون موجود بهم حمله کرد یا اصال کی بود!نمی

 تردید گفتم:با 

 تو .. چطوری من رو پیدا کردی؟ -

 گفت: های درهماهورا با اخم حامی نگاهی به اهورا کرد.

 خب بهش بگو ، باید بدونه! -



 

 

 WWW.98IA3.IR 140 کاربر نودهشتیا سکوت – 1دو رگه نامیرا  
 

 حامی کالفه بود، اخم کرد:

 کردی؟تو وسط باغ چه غلطی می -

 متفکرانه به حامی نگاه کردم: 

       یکردم، اهورا صدام زد، همزمان صدا زدم که حستو حیاط قدم می -

      کَند، ترسیدم برای اهورایه چیزی شنیدم. انگار داشت زمین و می

       اتفاقی افتاده باشه، دنبال صدا رفتم ولی یه آدم عجیب غریب بهم 

 حمله کرد. 

 های درهم گفت:حامی با اخم

     من صدات رو شنیدم که اسمم رو صدا زدی، اول فکر کردم توهم  -

       م زدی شک نداشتم واقعی بود، اومدم دنبالت امازدم،  دوباره که صدا

       رَد صدات رو گرفتم، اما ،تو حیاط نبودی. صدا زدم جوابم رو دادی

  دیدمش!  صدات یه چیزی تو هوا تو رو نگه داشته بود، اما من نمی

      هوش بودی، محکم پرتت کرد خوردی به درختکردم، ولی اصال بی

    ی. بالفاصله یه پسره باهاش درگیر شد و به من و روی زمین افتاد

      گفت تو رو بیمارستان برسونم. مهرداد قیافت فاجعه بود، هر لحظه
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 نگران بودم نکنه مرده باشی.

 با ترس بهش نگاه کردم و گفتم:

 ولی من تنها بودم. -

 اهورا به تختم تکیه داد و گفت:

 پسره هومن بوده.  -

 متعجب به اهورا نگاه کردم، اخم کرده بود! 

 حامی مشخصات پسره رو برام تعریف کرد، فهمیدم اون بوده! -

 حامی دستش و روی زانوهاش گذاشت و به آن تکیه داد و گفت:

 این قضیه دیگه داره رو اعصابم میره!  -

   هیچ وقت حامی را تا این حد کالفه و از حامی این جمله بعید بود.

     همیشه آدمی بود که نقشه و برنامه داشت و حاال سردرگم ندیده بودم.

    ی عجز رسیده بود، جایی که من چند وقتی بود اونم کامال به نقطه

 رسیده بودم!

 با نگرانی گفتم:
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 کسی هم فهمید؟ -

 حامی با اخم نگاهم کرد:

 خواست مادر و پدرت رو جمع کنه؟عقلت کمه؟ کی می -

 ورا گفت:حامی رو به اه

 برو  استراحت کن، من هستم.  -

 اهورا اخم کرد و گفت:

      ای برو خونه، مندیوونه ای؟ من از صبح کاری نکردم، تو خسته -

 هستم.

 می با تردید به اهورا نگاه کرد و از جاش بلند شد:اح

 هر اتفاقی افتاد خبرم کنید.   -

 حامی رو به من گفت:

 مراقب باشید.  -

     ای گفتم و ازش خداحافظی کردم ، اهورا هم همراهش از زیر لب باشه

 اتاق بیرون رفت.
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   های حامی بود هومن من را نجات داد؟ از کجا؟ اصالذهنم درگیر حرف

   اون موجود چی بود؟ اصال با من چی کار داشت؟ تو افکارم غرق بودم و

  ومنما به جای اهورا، هامیدی رسیده بودم، در باز شد اکم کم به مرز نا

 وارد شد. 

 خیال و خیلی ریلکس بهم لبخندی زد:به سمت تختم اومد و بی 

 چطوری مهرداد؟ -

 خواستم جواب بدم، اما اهورا وارد اتاق شد و رو به من گفت:

 ه. مهرداد یه چند دقیقه تنهات بذارم اشکال نداره؟ امین اومده پایین -

 ن گفت:هوم م.متعجب به اهورا که نگاه کرد

 بینی.بینه،  فقط تو میاون منو نمی -

 رو به اهورا گفتم: 

 نه مشکلی نیست, برو.  -

  قاش دسته کلیدی برداشت و از اتااهورا سر تکان داد و  از جیب پالتو

 خارج شد.
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 های درهم نگاهش کردم و گفتم:با اخم

 خوبم!  -

 ی شادش نگاه کردم و  با اخم گفتم :سپس به چهره

 کنی؟چی کار میتو این جا  -

 هومن رو صندلی کنارم نشست:

 مُردی!ببخشید اومدم ببینم حال جنازت چطوره!  احمق داشتی می -

 م را باال انداختم:تای ابرو

 این جوری؟ خب مثل آدم بیا.  -

 تفاوت گفت:هومن بی

 حوصله سوال پیچ شدن ندارم، اهورا خیلی دنبالمه.  -

 های درهم گفتم:با اخم

 سوال پیچت کنم!خب منم قراره  -

 با حرص نگاهم کرد و گفت:

مجبور نیستم کل قصه رو از اول توضیح بدم. اینا مهم  تو فرق داری، -
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 نیست، مهرداد یه نفر دنبالته.

 :کردم متعجب نگاهش

 یعنی چی؟ -

 های درهم گفت:هومن با اخم

   دونه کهدونم کیه!  اما عجیب دنبالت افتاده اون یه چیزهایی مینمی -

دونم چیه، اون شب آدم اجیر کرده بود تو رو بکشن. وقتی من نمی

 فهمیدم به حامی القا کردم بیاد پیشت تا بتونم  خودم رو برسونم.

از کشتن من چه سودی بهش  ترسیدم،  دیگه واقعا قضیه جدی بود.

 ا نگرانی گفتم:رسید؟ بمی

 خواست من رو بکشه؟چرا می -

 

 های درهم گفت:متفکرانه با اخم

 ونم، باید منتظر برگشتن اراسموس باشم، تو باید  پیش یه نفر دنمی -

 بری!
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 متعجب نگاهش کردم و گفتم:

 پیش کی؟ -

 :فتگهومن نگاهم کرد و

       پیش مهدی، اون بهت یاد میده چطوری از خودت محافظت کنی. -

ها خیلی خطرناکن!  هر آن ممکنه یه بالیی سرت بیارن، باید این جن

 ای مثل دیشب نجات بدی بتونی خودت رو از مهلکه

 اخم  کردم، من جن گیری دوست نداشتم!

 هومن به سردی گفت:

دونم دوست نداری ولی مجبوری حداقل تا وقتی که اراسموس می -

 برگرده!

 با گیجی گفتم:

 اراسموس کیه؟  -

 خنثی نگاهم کرد و گفت: هومن

 همون کسی که گفت مراقبت باشم! -
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      چرا یه نفر  باید بهت بسپاره که مراقب من باشی؟ اصال تو مگه من -

 شناسی؟رو می

 هومن با حرص نگاهم کرد و گفت:

       شناسه به اراسموس تو رو می  خدایا ..مهرداد سرت ضربه خورده؟! -

 ب باشم.من سپرد که من بیام این جا مراق

        های آدم عصبی شدم، حالت نرمال زندگیم از دستم در رفته بود.

شدند و اظهار آشنایی جدیدی که کامال اتفاقی به زندگی من اضافه می

 کردند، برام غیر قابل تحمل شده بود!باهام می

 عصبی گفتم:

 خب حاال این آدمی که میگی، بهم چی یادت میده؟ -

    ای به جنگیری نکند، ولی طبق معمولشارهکردم که ادعا، دعا می

 دعاهایم باب میل خدا نبود و گفت:

 شاید جنگیری! -

 این همه معما ذهنم را متالشی کرده بود. دوباره گفت:
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      اس، من خونتی تو، در مرکز توجه اجنهمجبوری یاد بگیری. خونه -

      اجنه  ای که تو پذیراییته یه جور محل عبور و مروررو دیدم، پنجره

 است.  

 با استرس گفتم:

 االن من باید چی کار کنم؟ -

 اش کوبید و گفت:هومن با ناامیدی دستش را پیشانی

   تو اول باید یاد بگیری که از خودت محافظت کنی، ،خدای من ببین -

اجنه چرا دنبالت  این موضوع اصال شوخی بردار نیست تا بفهمیم این

 افتادن.

 تفاوت گفت:هومن بی. پوفی کردمبی میل نگاهش کردم، 

 تونی هم کتک بخوری مثل پریشب تا لب مرگ بری!می -

 با حرص نگاهش کردم: 

 گرده؟این اراسموس که میگی، کی برمی -

 متفکرانه نگاهم کرد و گفت:
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. دونم! اصال نگفت کجا میره، اما مطمئنم یه چیزی پیدا کرده بودنمی -

 چون گفت یه مدت از نظر پنهان می شه. 

 ، این همه مشکالت پشت هم واقعا ازتوان من خارج بود!کالفه بودم

 هومن گفت:

ی مهدی و تو جیب کاپشنت صدای پای اهورا داره میاد، من شماره -

 گذاشتم و در اولین فرصت برو. 

 همین که دستگیره در پایین اومد هومن ناپدید شد.

 رزید، گفت:لاهورا وارد اتاق شد و در حالی که از سرما به خودش می

 ببخشید طول کشید.  -

 لبخند تصنعی زدم و گفتم:

 اشکال نداره.  -

 اش نگاه کردم و گفتم:ی خستهبه قیافه 

 ای بخواب.خسته -

 اهورا کش و قوسی به بدنش داد و گفت:
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 نه بابا خوبم،  تو  بیهوش بودی، من یکم خوابیدم. -

 متفکرانه گفت:ام گرفت، مثال از من پرستاری می کرد.  اهورا خنده

 مهرداد، اون شب که صدای من رو شنیدی یه اتفاق عجیبی افتاد! -

 متعجب نگاهش کردم گفت:

  پریشب پیش مامانم رفتم تا یه سر بهش بزنم اما حامی بهم زنگ زد و 

منم ازشون ماشین  و قرض گرفتم تا سریع تر بیمارستان برسم، نزدیک 

  ا کامال شبیه صدای تو بود.بیمارستان حس کردم یه نفر صدام کرد، صد

  اول فکر کردم توهمه چون هیچ کس باهام نبود بعد یه مدت احساس

شت کنه. از آینه به پی جلوی ماشین نگاهم میکردم یه نفر داره از آینه

    نگاه کردم  اما ..یه آدم عجیب غریب و ترسناک دیدم، دهنش دوخته

  شتم پشت اما هیچ کسهاش ..سرخ بود! ترسیدم، برگشده بود و چشم

 نبود و ماشین و به جدول بغل بیمارستان زدم.

اقات اطرافیان منم تحت تاثیر این اتف این دیگه  اصال شوخی بردار نبود.

 بودند. اگه موضوع فقط خودم بودم برام مهم نبود!  

 های درهم گفتم :با اخم
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 آسیب دیدی؟ -

 خیال گفت:بی

 نه بابا حتی ماشین هم چیزیش نشد.   -

 و با مکث کوتاهی گفت:

 باید هومن و پیدا کنیم  -

 بهش نگاه کردم و گفتم:

 تونیم؟به نظرت می -

 اهورا با لودگی چشمکی زد و  گفت:

 تونیم داشته باشیم؟امید که می -

 مقدمه گفتم:ام گرفت، بیاز حرفش خنده

 من دیدمش!  -

 گیج نگاهم کرد و گفت:

 از پریشب اینجایی، چطوری دیدیش؟تو که  -
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 بهش نگاه کردم و گفتم:

 همون موقع که رفتی دنبال حامی تو اتاق اومد.  -

 اهورا جا خورد و گفت:

 واقعا جنه؟ -

 با حرص گفت: .سر تکون دادم

تر زنم گردنت بیشنگو که چیزی از نپرسیدی! وای اگه بگی نه می -

 بشکنه!!! 

 خنیدیدم و گفتم:

 کنه. اد که برم، گفت اسمش مهدیه بهم کمک میپرسیدم یه آدرس د -

 های درهم گفت:اهورا با اخم

 ؟خب کو این آدرس -

 به اطراف اتاق نگاه کردم. چشمم به کاپشنم افتاد، گفتم:

 تو جیب کاپشنم.  -

هاش را گشت. در کمال تعجب تکه اهورا  به سمت کاپشنم رفت و جیب
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 کاغذ کوچیکی درآورد و گفت:

 یارو چیکاره است؟ درست گفته،  این -

 مقدمه گفتم :بی

 جنگیر! -

 با تعجب نگاهم کرد و گفت:

 ها؟ و قراره جن و از تو  بیرون  بکشه؟ مثل این فیلم -

 هام درهم رفت، چقدر این بشر مریض بود.اخم

دونم قراره چی کار کنه، اما بهم گفت پنجره پذیراییم خیلی تو نمی -

اجنه است و بهم یاد میده چشمه و از طرفی یه جور در ورودی برای 

 ببندم.

 اهورا متفکرانه به کاغذ خیره شد و گفت:

 همین که از بیمارستان مرخص شدی، باید  پیشش بری! -

   و خودمم دقیقا ی مشتاق بود، البته کامال مشخص بود که ترسیده.لخی

 حس اهورا رو داشتم.
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      بیشتر از هر دوشون ترسیده بودم، چون پای جونم در میان بود و

   قسمت ترسناکش هم این بود که اونا اجنه بودند و من یک انسان 

 معمولی که هیچ قدرتی نداره!

*** 

 حاال واجبه، حتما باید اینجا بمونم؟ -

     این جمله از طرف من خطاب به حامی بود. به طرز عجیبی از صبح

      اصرار داشت که من تا زمانی که وضعیت جسمیم بهتر نشده به

 اش برم.خونه

    های درهم نگاهم کرد، این مدل نگاهش فقط مال حامی با اخم

بزند اما دستش بسته بود. لبخند وخواست من رهایی بود که میزمان

 زد:، مالیمی که کامال مشخص بود از عصبانیتش بود

   تونی خودت رو جمع کنی، وای به حال این که با همین جوری نمی -

 خوام خودکشی کنم!بمونی بگو میاین وضعیت تو اون خونه 

 خب حق داشت ، خودمم خیلی ترسیده بودم، ترجیح دادم ساکت باشم.

 اهورا با نیش باز به من و حامی نگاه کرد و گفت:
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 اید؟آخر هفته چی کاره -

 تفاوت گفت:حامی بی

 بیکارم چطور؟ -

 باال انداخت  و گفت: اهورا با شیطنت ابرو

 بریم دَدَر؟ -

 با تعجب گفتم:

 کجا؟ -

 ای بهم رفت و گفت:غرهاهورا چشم

د هایی که جز بافتن کاری بلاَه مهرداد، خاک بر سرت! عین این پیرزن-

 نیستن. 

    بیامرز خودم افتادم، برایام گرفت، یاد مادربزرگ خدااز مثالش خنده

ها اندازه بافت و هیچ وقت هم اون لباسهمه یک عالمه بلوز بافتنی می

 ها را بپوشم.اونآخر منِ بدبخت مجبور بودم  کسی نبود و در

 خندی زد:حامی نیش
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 خب کجا مد نظرته؟ -

 اهورا کمی پنجره پذیرایی و باز کرد تا هوا عوض بشه:

 ویالی عموم  سمت کیاسر! تو کوه یه هوایی داره که نگو!  -

   کرد اما حامی انگار خوششخب من که نظرم زیاد براشون فرقی نمی

 اومده بود، گفت:

 کنیم.یه خورده حال و هوا عوض می ت،فکر بدی نیس -

 اهورا  به من نگاه کرد و گفتم:

 ریم؟فردا کالس این استادِ می -

 اهورا خندید و گفت :

 رم.نه بابا، یکی دو روز دیگه امتحانه با خیال راحت بخواب کاریت ندا -

   زی داخلو مشغول جابه جا کردن یه چی حامی به سمت اتاقش رفت.

 کمد بود.

 مقدمه گفت:اهورا با صدای آرامی بی

 کی پیش اون پسره میری؟ -
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 به حامی نگاه کردم حواسش به ما نبود، آهسته گفتم:

احتماال شنبه برم، فعال به حامی چیزی نمیگم، همینجوری کلی به  -

 دردسر افتاده. 

 ای نگاهم کرد و با لحن مالیمی گفت:اهورا یه جور عاشقانه

 دلم! تو چقدر قدرشناسی.عزیز -

 داری گفت:هو بعد با یه لحن خند

 ترسم؟چرا نمیگی مثل سگ ازش می  -

 خندیدم و گفتم:

 تا حدودی درست اشاره کردی. -

 خندید از جایش بلند:

 من  دارم میرم خونه یه خورده کار دارم.  -

 و  به سمت حامی نگاه کرد و بلند گفت:

 حامی! من دارم میرم کاری نداری؟ -

 از همان اتاق، بلند  گفت: حامی
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 مونی؟شام نمی -

 اهورا گوشیش و برداشت و گفت:

      مونه، فکر کنم باز با مامان و بابا آبینه بابا امشب امین پیشم م -

 روغن قاطی کردن. 

 حامی از اتاق بیرون اومد:

 باشه برو مراقب باش! -

   حامیکرد رو به اهورا به من نگاهی کرد و در حالی که بهم اشاره می

 گفت:

 این موجود رو زنده نگه دار. -

 حامی پوفی کرد:

 اگه اعصابم و بهم نریزه. -

 با تعجب به جفتشون نگاه کردم:

 با منی؟ -

 اهورا با تاسف سر تکان داد:
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 تو کال از مغز راحتی.  -

 و به سمت در خروجی رفت و به هر دو ما گفت:

 هوا سرده بیرون نیاید. -

کردم، . احساس سرما میرا در و بستحامی براش دستی تکان داد و اهو

    کردم همشدونم چرا یه مدت بود که خسته بودم و احساس مینمی

 ضعف دارم.

 روی کاناپه رها کرد و گفت:و حامی از اتاق بیرون آمد و خودش ر

 آخیش، امروز خیلی خسته شدم. -

 ای کشیدم و  گفتم:خمیازه

 خواد یک سال بخوابم. آره دلم می -

 اخم نگاهم کرد و گفت:حامی با 

 تو که همش خوردی و خوابیدی.  -

 حال گفتم:بی

 دونم اما همش خسته ام.می -
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 حامی کمی سکوت کرد و بعد از چند دقیقه گفت:

 چیزی از اون شب یادت نمیاد؟ -

 اخم کردم و گفتم:

 نه همون قدری که تعریف کردم یادمه، چطور؟ -

       حامی سکوت کرد انگار برای گفتن چیزی دو دل بود، انگار پشیمون 

 شد.

          دادم االن چیترجیح میمنم ازش نپرسیدم و سکوت کردم. 

        آوری نشنوم و در سکوت به همنی آرامشی که این لحظه دارماسترس

 فکر کنم!

 زندگیم بود. هایترین شببه جرات می تونم بگم اون شب، یکی از آروم

        ی کار حرف زدیم، مثل اینکه؛ با اهوراهای شب با حامی دربارهتا نیمه

قرار گذاشته بودند پس از تمام شدن درس من و اهورا ، ما را در شرکت 

       ی جالب این جاست؛  من اصال از این خودش استخدام کند و نکته

      زی کرده بودند. یکی دوریو خودشون با هم برنامه موضوع خبر نداشتم!

باالخره بعد دو سه نخ سیگار کشیدیم و بعد از سبک کردن خودمون، 



 

 

 WWW.98IA3.IR 161 کاربر نودهشتیا سکوت – 1دو رگه نامیرا  
 

 مهر دو برای خوابیدن رضایت دادی، ساعت شب بیداری 

*** 

     ینهویک نفر از خواب بیدار شدم.  انگار خ  با صدای صحبت کردن

     نهایت سرد بودحامی نبودم فضا فرق کرده بود؛ یه جوری شده بود. بی

 دیدم.   واضح نمی روبه اطراف نگاه کردم، بخاطر تاریکی هوا هیچ چیز 

       چند کشید.آمد، انگار یک نفر جیغ میصداهای عجیبی می از بیرون

 آمد. ی یک نفر میدقیقه بعد صدای خنده

ندن وجا مترسیدم. اما اینی متروکه بیرون برم میونهاز این که از این خ

 ستم کجا هستم؟وندفایده بود. من حتی نمیبی

        بیدار بشم، ولی ش از ته دلم آرزو کردم که خواب باشم و االن از

     ن از واقعی وکردم و این نشمتاسفانه هم سرما و هم درد را حس می

 بودن این وضعیت بود! 

        مچ پام احساس کردم؛ ولی اهمیت تواز جام بلند شدم. درد خفیفی 

 ندادم و در خانه را به آرامی باز کردم. 

هوا صاف بود و کمی دورتر از من آتشی روشن بود و دور آتش چند نفر 
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     ایستاده بودند، اما همشون قد بلند با رداهای سیاه بلند به تن داشتند و

 داشتند.  کمی فاصله از زمین

 ام!نم کجوخواستم بدآروم از خونه خارج شدم. هم ترسیده بودم هم می

     ی دیوار پنهان شدم؛ جایی که نه در راس دید کسیترین نقطهگوشه 

 من اینجا هستم.  هست بفهمونتبود نه اصال کسی می

کمی جلوتر رفتم. صداها کمی بم و نازک بود و واقعا  هیبت ترسناکی 

 داشتند. 

ی تا متوجهکردم.  صدای راه رفتن دو نفر را شنیدم،  خودم را پنهان

 حضورم نشن!

 نفر اول صدای  نازکی داشت انگار دختر بود:

 بهتر نیست خودمون وارد عمل بشیم؟ -

 نفر دوم با  جدیت گفت:

     فهمم؛ چرا اراسموس چند وقته نیست و اصرارنه هنوز زوده، من نمی -

 هم داره این شرایط و حفظ کنه؟
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 صدای نفر دوم عجیب برام آشنا بود. 

 نفر اول گفت:

 االن کجاست؟ -

 نفر دوم گفت:

تونم بفهمم. وگرنه خودش میگه یه جای امن، تازه اینم از فکرش می -

 خودش اصال به دیدنم نیومده.

 یکهو توقف کردند، دقیقا پشت دیواری که من پنهان شده بودم ایستاده

 بودند.   

 نفر اول با  تعجب گفت:

 یه نفر اینجاست! -

ی حضور من متوجه هصداشون قطع شد. ترسیدم  از ذهنم گذشت نکن

 شدند؟

       خودم را بیشتر جمع کردم،  ناگهان دستم کشیده شد و من از پشت

 شدم.دیوار بیرون کشیده 
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        زدهبا ترس به کسی که من را کشید نگاه کردم. اما با گیجی و بهت

 آروم گفتم:

 هومن؟ -

 هومن با سردرگمی گفت:

 کنی؟ چطوری اومدی؟تو این جا چی کار می -

      های ناشی از دردی که توو با اخمدستم را از دستش بیرون کشیدم. 

 تنم پیچیده بود نگاهش کردم.

 بود کمی درد گرفته بود. گفتم:دستی که تو گچ 

 نمی دونم خواب بودم یهو  بیدار شدم خودم رو این جا دیدم. -

 های درهم به نفر دوم نگاه کرد و گفت:هومن با اخم

 تو آوردیش؟ -

 با تعجب سر تکون داد و گفت:

 نه من برای چی باید  همچین جایی بیارمش؟ -

   انتظارم قد بلندیبهش نگاه کردم هیکل توپر و چاقی داشت و برخالف 
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تونستم پشت سرش را هم داشت انگار روح بود چون از داخل بدنش می

        پس اون صدای نازک متعلق به های زرد و درشتی داشت.ببینم. چشم

 اون بود!

 ازش گرفتم و گفتم:  ونگاهم  ر

 این جا ..کجاست؟ -

 هومن با گیجی گفت:

      م. تو ی ورود به این جا رو نداره باید به یه جای امن بریآدمیزاد اجازه -

 از کجا اومدی؟

دست آزادم رو گرفت و ی صحبت بهم نداد و اجازه به خونه اشاره زدم.

 به سرعت وارد خونه شدیم.دنبال خودش کشید و 

 نفر دومی هم همراه ما وارد خانه شد. هومن رو به نفر دوم گفت:

 برم خونه و بهت ملحق میشم.دنبال اراسموس!  من مهرداد و میبرو  -

 نفر دوم باشه ای گفت و در یک لحظه از نظرم ناپدید شد.

 با تعجب رو به هومن گفتم:
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 اینجا کجاست؟ -

 هومن نگاهی بهم کرد و گفت:

 یکی از کاروان سراهای قدیمی  جاده یزد! -

 من تا یزد رفته بودم؟ چه جوری؟ !جا خوردم

 متفکرانه گفت:هومن 

 کسی و ندیدی که تو اینجا بیاره؟ -

 های درهم گفتم:با اخم

 میگم خودم اومدم، هیچ کس نبود! -

 هومن با بهت گفت:

 کسی هم دیدی؟ -

 از پنجره بیرون و نگاه کردم و به آتش اشاره کردم:

 هایی که دور آتیش ایستادن.اون  آدم -

 هومن متفکرانه گفت:
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 اجنه هستن. ،آدم نیستن -

 قدم به سمتم برداشت: کو ی

 خونه حامی می برمت.  د،نباید این جا باشی، چشمات و ببن -

 بستم: وهاِم ربه حرفش گوش کردم و چشم

 ام! فقط زودتر بریم خیلی سرده و خسته -

     وهام رای که گفت و شنیدم و ترجیح دادم، اصال چشمفقط صدای باشه

 میشم!نستم با چه چیزی مواجه ودباز نکنم چون نمی

دونم چقدرگذشت اما حس کردم روی یه جای نرم نشسیم و قبل از نمی

 اینکه چشمم رو باز کنم صدای حامی به گوشم خورد:

 چرا چشمات رو بستی؟ -

       تا حاال اینقدر از ی حامی بودم.نهوباز کردم، خ وهام ربه سرعت پلک

 اش خوشحال نشده بودم!دیدن خونه

 نگاه کردم، دوباره با نگرانی گفت:ی نگران حامی به چهره

 مهرداد میگم چته؟ باز چیزی شده؟ -
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     مالیدم و وهام رام خیالم تا حدودی راحت شد، چشمنهواز این که خ

 گفتم:

 کرد همین. نه چیزی نشده یه خورده دستم درد می -

 کرد.و واقعا هم درد می

 حامی با شک نگاهم کرد و دراز کشید و گفت:  

 واستی صدام کن!اگه چیزی خ -

سر تکون دادم و سر جام دراز کشیدم به ساعت نگاه کردم چهار و پنج 

      قدر ذهنم درگیرنه نبودم، اینودقیقه بود و این یعنی من یک ساعت خ

     دم بیدار بودم و با دیدن اولین اشعه نوراین اتفاق بودکه تا سپیده

 هایم گرم شد و خوابم برد !خورشید چشم

*** 

 آمد، نیمه هشیار گفتم:ای زنگ موبایلی اطرافم میصد

 حامی، گوشیت و جواب بده! -

 هاش را باز کرد.حامی به سختی چشم
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 بدون نگاه کردن به مخاطب آن را جواب داد:

سلیت بله؟ اهورا تویی؟ ..آره خوابیدیم چطور؟ ...کی میری؟ ..ای بابا ت -

 میگم ..فعال.میگم  ...باشه برو خدا به همراهت   ...آره بهش 

 های درهم گفتم:با اخم

 چی شده؟ -

 جا کرد و گفت:حامی بالشت و جابه

 اش فوت شده  داره میره تهران، گفت برنامه آخر هفته کنسله. خاله -

 .گفتم یآهان

 تو دیشب  کجا رفتی؟ -

 گیج گفتم:

 کجا رفتم؟ -

 حامی خنثی نگاهم کرد و گفت:

 بیدار شدم نبودی، باز بیدار شدم بودی. -

زد، یک ساعت بود و اون تصور که حامی ازش حرف می تایم زمانیاین 
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 یه ربع نبودم.یا کرد من فقط ده دقیقه می

 وقتی با سکوتم مواجه شد، دستی به موهایش کشید:

 گفتی!دروغ تحویلم نده، شنیدم دیشب به  اهورا چی می -

 پتو را از رویم کنار کشیدم:

 دونم کجا بودم.نمی -

 درهم  نگاهم کرد:های حامی  با اخم

 مگه تو خونه نبودی؟ -

 نه یکی از کاروانسراهای یزد بودم.  -

 حامی گیج نگاهم کرد:

 حالت خوبه؟ -

 ام گرفت:خنده

 دستشویی بودم.-

 ، اما اجازه ندادم و بلند شدم تا دستشویی برم.هحامی خواست چیزی بگ

       ترین علتش هم این بود که جواب منطقی نداشتم تا به حامی بیش
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     اینکه من چجوری سر از یزد درآوردم و کامال اتفاقی هومن رو بدهم.

اونجا دیدم، سوال الینهلی بود که هیچ جواب منطقی براش نداشتم. این 

       ی دو مجهوله، و من چقدر تو حل روزا زندگی پر شده بود از معادله

 اینجور معماها ضعیف بودم!                       

        برو پیش "کهو  صدایی بهم گفتیز ذهنم درگیر دیشب بود که هنو

 انگار صدا از من دور بود، ولی کسی پیشم نبود."مهدی 

       فکر کردم خیاالتی شدم اما  تصویری از جلوی چشمم رد شد، من 

های یک نفر گوش داخل یک اتاق با دکور خاکستری بودم و به حرف

 دادم.می

     ام خون آمد. به سرعت با آب داغ آن احساس سرگیجه کردم و از بینی

 را شستم و پاک کردم   و به تصویرم در آینه خیره شدم.

       هام مثل هام  گود رفته بود، چشمرنگم پریده بود و کمی زیر چشم

 کردم!ور تصور میطسابق نبود. شاید هم من این 

    ی صبحانه را ون اومدم. حامی سفرهپس از چند دقیقه از سرویس بیر

 چیده بود.
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ترسیدم. اتفاقات خیلی عجیب در حال وقوع بود که کم کم از خودم می

 کرد.کس باور  نمیهیچ

 حامی با دیدنم گفت:

 بیا صبحانه.  -

    صندلی مقابل او را بیرون کشیدم و نشستم. بهش نگاه کردم، همیشه با

 ن بود.ومن مهرب

 یدم:مقدمه پرسبی 

 تو چرا همیشه با من خوبی؟ -

 حامی خامه را روی نان مالید و گفت:

 چیه؟ ناراحتی؟ -

 خندیدم و گفتم :

      نه اتفاقا!  ولی خیلی برام سواله از بچگی کل فامیل از من بدشون  -

 اومد، ولی تو همیشه هوام رو داشتی، ولی باهام صمیمی نبودی. می

 اخم کرد و گفت:
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  هفت ساله بودی، دیدمت. اون موقع تازه به ساریآره نبودیم. یادمه  -

 برگشته بودید.

 با تعجب نگاهش کردم  و گفتم:

 برگشته بودیم؟ مگه کجا رفته بودیم؟ -

 با تاسف نگاهم کرد و گفت:

دونی تو یک سال اول زندگیت اصال قدر با ننه بابات نگشتی، نمیاین -

 اینجا نبودی، تهران بودی.

 ستم.وندچیزی را نمیاصال همچین  اخم کردم.

 حامی ادامه داد:

یه سال بعد، وقتی  عمو و زن عمو بعد از ازدواجشون تهران میرن -

  برگشتن و تو رو داشتن اون موقع ما خودمون بخاطر کار بابا اراک 

       کردیم. وقتی برگشتیم، تو هفت سالت بود من ده ساله! زندگی می

      بود. واسه همین  گفت اون جا سختش بود، غریبزن عمو می

           ای بودی، همه رو با اخم و تخمی مسخرهبرگشتید!  تو  خیلی بچه

        کردی. انگار طلب کار بودی اما متاسفانه همین اخالقنگاه می
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 مزخرفت، جذبم کرد. 

 ام را خوردم و گفتم:ام گرفت و چاییاز تعریفش خنده

 نبود؟ یعنی من به دنیا اومدم کسی تهران -

 خورد و گفت:و اش رحامی یه کم از چایی

 ننه  هخواست بیاد، کواال من زیاد یادم نیست ولی نه!  مامان من می -

 بابات نذاشتن.

  آهانی گفتم و مشغول خوردن صبحانه شدم. حامی دوباره اخم کرد و 

 گفت: 

 بعد صبحانه به اون آدرس میریم. -

 با تعجب نگاهش کردم که گفت:

 پیش جنگیره منظورمه! خر خودتی!  -

 یاد تصویری که در دستشویی دیدم افتادم و گفتم:

 تو به کارت برس.  ،خودم میرم -

 های درهم یک جعبه جلوی من گذاشت و گفت:حامی با اخم
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 رسونمت. این گوشی دستت باشه، بعدم  می -

 زیر لب تشکری کردم. .با تعجب نگاهش کردم و جعبه و باز کردم

 خورد. واش ریتفاوت چایحامی بی

** 

 مقابل ساختمان سفید رنگی توقف کرد و به آن نگاهی کرد و گفت:

 اینه فکر کنم.  -

   ای که در دست داشتم،  نگاهی کردم و بعد به ساختمان نگاه به برگه

 کردم و گفتم:

 آره خودشه. -

 اسم مهدی وارسته  در کنار چند وکیل دیگر نوشته شده بود. 

 بهش اشاره کردم و رو به حامی گفتم:  

 اسمش اینجاست، مهدی وارسته. -

 های درهم گفت:حامی با اخم

 وکیل مملکت جنگیر شده؟ -
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 م گرفت و گفتم:دهخن

 برو به کارت برس.  -

 :کردحامی نگران نگاهم 

 خوای منم بیام؟ شاید کالهبرداری باشه!مطمئنی؟ نمی -

 زنی؟حامی مگه بچه  با بچه حرف می -

 نگاه ناامیدانه بهم کرد:یه 

 خوام یه جوابی بدم که ناراحت بشی. نمی -

 با تعجب نگاهش کردم:

 کنی!لطف می ،دستت درد نکنه -

 حوصله گفت:حامی بی

      شو، منم دنبال کارم برم فقط کارت تمام شد زنگ بسه دیگه پیاده -

 بزن.

      مسر تکان دادم و پیاده شدم و برایش دست تکان دادم، به سرعت از

 دور شد.   
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   نم چرا ودبه سمت ساختمان برگشتم و نفس عمیقی کشیدم. نمی 

 دلیل استرس داشتم؟بی

  وارد البی ساختمان که شدم،  پیرمرد خیلی مرتب و شیکی از اتاق

 نگهبانی بهم نگاهی کرد و گفت:

 بفرمایید؟ -

 لبخندی زدم و گفتم:

 من با آقای وارسته قرار مالقات داشتم و .. -

 حرفم و قطع کرد و گفت:

 ی دوم پسرم.برو طبقه، مهدی گفته بود که امروز اینجا میای -

 متعجب به پیرمرد نگاه کردم و با سر تشکر کردم و به سمت آسانسور 

 رفتم. 

    نست ودی دوم را فشار دادم، از کجا میهای درهم دکمه طبقهبا اخم 

 من قراره امروز برم؟

 هم ندادم!من که حتی به هومن قول 
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 شنیدم و پیاده شدم. وی دوم ررد طبقهکصدای زنی که اعالم می

 ا بود و اسم مهدی وارسته در کنارش خودنمایی اوجفقط یک واحد 

 کرد.می

 مطمئن به سمتش رفتم و وارد  شدم.نا  

       ی در کنار در قرار داشت و دختری ریزه میزه لبخندی بهم زدشمیز من

 و گفت:

 تونم کمکتون کنم؟چطور می، بفرمایید -

 با سردرگمی گفتم:

 سالم، من مهرداد فرجی هستم قرار بود.. -

 منشی با لبخند از جایش بلند شد و  با احترام خیلی زیادی بهم گفت:

    خوش آمدید، بله آقای وارسته گفته بودند که این ساعت تشریف -

 میارید. چند لحظه منتظر  باشید تا بهشون اطالع بدم. 

 رفت. در سمت دیگر سالنسرعت به سمت اتاقی و به

 با تعجب به رفتنش خیره شدم چرا این جا همه این جوری بودند؟
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                                        اندام منشی بسیار ریزمیزه بود.پس از چند دقیقه از اتاق خارج شد. 

 رویی گفت:با خوش

 بفرمایید داخل منتظرتون هستند.  -

 رفتم. ،نم دادوم و به  سمت اتاقی که نشتشکری کرد

 وارد اتاق شدم."بفرمایید "ی ای به در و شنیدن جملههپس از تق  

     مبهوت فضای اتاق شدم دقیقا همان طوری بود که صبح یه لحظه   

 دیدم.

     های خاکستری و سفید های طوسی  بودم و کاغذ دیواریاتاقی با پرده

 به فضای اتاق داده بود.که هارمونی خیلی سردی 

    های مشکی چرم که مقابل میز بزرگ سیاه رنگی قراریک دست مبل

 گرفته بود، تنها وسایل چشم گیر اتاق بودند. 

 اتاق نورگیر خیلی کمی داشت و فضا کمی گرفته بود.

       پشت میزمقابل پنجره قدی اتاق، مردی کت و شلواری و چهارشانه با 

تونستم نمی بخاطر نور زیاد بود و پشتش به من بود. قد بلندی ایستاده
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 ببینم.  واش ردقیق چهره

همین که در اتاق را بستم، به سمت من برگشت. ذکر کردم، نور خیلی 

     دیدم، کمینمی واش رزد و من دقیق چهرهزیادی داخل اتاق می

    نهایت سفید داشت، صورت بی ی خیلی عجیبیتر آمد، اما چهرهنزدیک

 های عسلی که بیشتر به زردکهربایی شبیه بود.با چشم

با دیدنش کمی جا  با موهای مشکی که به شکل مرتبی شانه شده بود.

 خوردم.

 ولی سعی کردم عادی باشم و گفتم:

 سالم  من از طرف هومن... -

 قطع کرد و لبخندی زد و گفت: وحرفم ر

 بشین. -

 به مبل اشاره کرد و خودش هم پشت میزش نشست. 

 هاش را روی میز گذاشت و مستقیم به من خیره شد. دست

 شناسید؟هومن رو می -
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شد و به همان اندازه که تونم بگویم خیلی ترسناک میخندید و می

 ترسناک بود جذاب بود!

 خودم بهش گفتم آدرس منو بهت بده! -

 گمی گفتم:رجا خوردم و با سرد

 جه منظورتون نمیشم!متو -

 لبخندی زد و خواست حرفی بزنه که صدای در اتاق بلند شد و متقابال

          همان خانم منشی با سینی آب پرتقال وارد شد، یک لیوان مقابلم

 گذاشت و سپس مقابل او گذاشت.

 مهدی  به او نگاهی کرد و گفت:

 ممنونم همگی مرخصید. -

    نرمی از کنارم گذشت و از اتاق خارجمنشی با لبخند تشکری کرد و به 

 شد.

 صدا از کنارم رد شد، که من شک کردم که اصال راه رفت؟ر بیداینق

       ها همش کالهبرداری باشه و حق با حامیاز ذهنم گذشت، نکنه این
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 باشه؟

 همین فکر باعث شد اخم کنم و به لیوان آب پرتقال مقابلم زل زدم!

 نجاتت بدم، کالهبرداری یه صفت انسانیه!خوام نه اتفاقا می -

          کامل خواندهو شک جن بود!  ذهن من رجا خوردم و نگاهش کردم بی

 بود!

 با تردید گفتم:

 شما مهدی هستید؟ -

 هام نگاه کرد و گفت:مستقیم به چشم

 در حال حاضر آره مهدیم.  -

 اخم کردم و گفتم:

 یعنی چی؟ -

خواست مطمئن ف نگاه کرد، انگار میکمی مکث کرد و با تمرکز به اطرا

 شود که در این فضا غیر از ما کسی نیست. 

 پس از چند دقیقه گفت:
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 من اراسموسم! -

یادم آمد، ! اسمش خیلی آشنا  بود،.. با تعجب نگاهش کردم، اراسموس

 ن کسی که به هومن سپرده بود حواسش به من باشد.وهم

 گفتم: متعجب

 همون  کسی که .. -

 کرد و گفت:قطع  وحرفم ر

    آره خودشم ولی مجبورم االن با این قالب کنارت باشم تا کسی نتونه -

 من رو پیدا کنه.

 با تعجب گفتم:

 هومن چی؟ -

 لبخندی زد:

 دونه من اراسموسم. هومن نمی -

 های درهم گفتم:گیج شده بودم با اخم

 ولی چرا باید مخفی باشید؟ -
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 اراسموس خندید و گفت:

 خنگی.دونستم این قدر نمی -

 !خیلی رک و راست گفت. جا خوردم

        یه اتفاقاتی افتاده که مجبور شدم یه مدت ناپدید بشم اما از اون -

جایی که یه طرف ماجرا تو بودی، مجبور شدم این جوری برگردم تا 

 بتونم خودم رو بهت نشون بدم!

 

 با اخم گفتم:

     شکلتونید ممیشه واضح توضیح بدید؟ هومن به من گفت شما می -

 من رو حل کنید!

 اراسموس خونسرد نگاهم کرد:

 درسته! من همیشه مراقبت  بودم االن هم به همین خاطر این جام! -

 دید، میزش را دور زد و مقابل من ایستاد: ونگاه سردرگم و گیج من ر

    موند. وقت مالقات ما یادت نمیتو از بچگی من رو دیدی ولی هیچ -
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کردم  و مجبور بودم همیشه ازت یه مییعنی، من حافظت رو پاک 

 ی معینی داشته باشم اما همیشه کنارت بودم. فاصله

 خب؟ اینا یعنی چی؟ اصال تو کی هستی ؟ -

 اراسموس بشکنی زد و از فضای اتاق وارد فضای دیگری شدیم.

     ی متروکه، نم گرفته و سرد با تعجب به اطراف نگاه کردم یک خونه  

 برایم آشنا نبود.بود، اصال فضا 

 با آرامش عجیبی گفت:

 این  خونه، جاییه که تو داخلش متولد شدی. -

 بهش نگاه کردم:

 کردند؟ای که مادر و پدرم وقتی تهران بودند داخلش زندگی میخونه -

اراسموس نگاهی بهم کرد و دور تا دور خونه قدم زد. انعکاس صدای 

 پیچید.هایش داخل خونه میکفش

 یستاد و لبخند تلخی زد و گفت:مقابل اتاقی ا

 نه،  این خونه جاییه که تو  داخلش به دنیا اومدی، نه بزرگ شدی! -
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 منظورش را  نفهمیدم ادامه داد:

    فروالدین تو بخاطر بدهی با هم ازدواج کردند در واقع؛  پدر هر دو ن -

بهم بدهکار بودند. چون توان پرداخت این بدهی و نداشتند تصمیم 

      خواستدختر و پسرشون با هم ازدواج کنند. پدر تو نمیگرفتند که 

 خواست که روستایی بود، ولیزیر بار این ازدواج بره و دختری رو می

ها کرد. پدرت تا مدت یعنی مادربزرگت، با اون دختر مخالفت مادرش،

   هکرد؛ تا این کبعد ازدواج هم این دختر و به شکل پنهانی مالقات می

       فهمه و بخاطر ترس از ریختن آبروش یه پولی بهمیپدر بزرگت 

 پدرت میده و بهش میگه باید از ساری برید. 

 هایم نگاه کرد و ادامه داد:اراسموس به چشم

      ور پدرت مجبور شدند به تهران بیانمادر و پدرت بخاطر عشق شعله -

         سر و بعد از مدتی، پدربزرگت  برای این که هوای اون دختر رو از

         دار بشید تا وارث داشتهپدرت بندازه به مادر پدرت میگه باید بچه

     باشه.  اما مادرت متوجه میشه که نازاس، وقتی پدرت متوجه میشه 

   ای داشت تا ازش جداکه همسرش نازاس خوشحال میشه چون بهانه

اما جوابی  ر میرهبشه اما مادرت زیر بار نمیره و با اصرار فراوان به دکت
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اش های پشت سر زندگیترسید، از حرفگیره، از آبروش مینمی

     نویس بره  تا اون براشگیره پیش دعاترسید، پس تصمیم میمی

نویس نتونست کاری برای مادرت کنه و با ورد کاری کنه،  اما اون دعا

 اشتباهی که به مادرت داد، من رو احضار کرد.

 کردم و  اراسموس لبخندی زد و گفت: متعجب به او نگاه

     دیدم به هر دری زده بود مادرت و شناختم، من شرایط مادرت و می -

 اما جوابی نگرفته بود. راستش، دلم براش سوخت!

 روی مبل نشست و پای راستش را روی پای چپ انداخت و ادامه داد:

 به مادرت کمک کردم.  -

ها  درکشون سخت بود، ادامه های درهم نگاهش کردم، این حرفبا اخم

 داد :

ها،  پیش ها  خونه  نبود. یکی از اون شبپدرت کارگر بود، اکثرا شب -

     فشارمادرت اومدم و به مادرت پیشنهادی دادم و چون خیلی تحت

 بود، پذیرفت و با من معامله کرد و  عهدنامه امضا کرد. 

 با گیجی گفتم:
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 ای؟ چی رو امضا کرده؟چه معامله-

 اراسموس بشکنی زد و از فضای خانه خارج شدیم و به اتاق برگشتیم.

 روی میل مقابلم نشست و گفت:

کنم، در عوض  به یک انسان از بهش گفتم من زندگیت و حفظ می -

دنیای تو احتیاج دارم که بتونم باهاش در ارتباط باشم و خودم هم 

      بهش گفتم کنم. گفت باید چیکار کنم،  منم مسئولیتش رو قبول می

      با من به دنیام بیاد و در عوض، همزاد مادرت که میشه خواهر من به

 این دنیا برگشت. 

      لیوان آب پرتقالی که تازه یک جرعه ازش خورده بودم از دستم  به 

 زمین افتاد و هزار تکه شد.

 مبهوت پرسیدم:  

 یعنی..چی؟ -

 اراسموس اخم کرد:

     ها شد و تو رو به دنیا آورد و بالفاصله بهخواهرم وارد جهان انسان -

  ها حالدنیای خودش برگشت و مادرت به خونه برگشت. تا مدت
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     نهایت بهانه گیر شده بودی و مجبورخواهرم خوب نبود و تو هم بی

     ;قراریت کم بشه، اما قانون این بودبود بهت شیر بده تا کمی از بی

  دیدی وسن پنج سالگی ما رو میهیچ وقت سمت تو نیاد. تا 

    شناختی اما این مالقات.ها هم وابستگی خواهرم رو به تو زیاد می

     ی توکرد و هم برای تو مشکل آفرین میشد. بخاطر همین حافظهمی

وقت سمتت نیایم و تنها من از رو پاک کردم و قرار شد دیگه هیچ

داختم که سایه به سایه ی معینی مراقبت باشم. به دل حامی انفاصله

   اطرافت باشه و مراقبت باشه. این شرایط تا همین یکی دو ماه پیش

      خوب پیش رفت، اما یک نفر که نباید از این معامله خبر دار میشد،

 عهد نامه رو پیدا کرد. و همین باعث آغاز  اذیت و آزار تو شد!

 با نگرانی ادامه داد:

 ه!  همون شب که این عهدنامه رو پیدا عموم از این قضیه خبردار شد -

کرد پیشم اومد و بهم گفت که این کار نابخشودنیه و از همون شب 

ی خونت متوجه شدم ناپدید شد. اما با برخورد اون عهدنامه به شیشه

تمام مدت دنبال یه ردی از تو بوده و با انداختن اون داخل خونت 

 خواسته به من هشدار بده که تو در خطری!
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 کردم.ها از تنم رفته بودند و حس توخالی بودن میتمام حس 

 گفتم: ایبا صدای تحلیل رفته

 ها یعنی ...این حرف -

 های جذابش بهم نگاه کرد:اراسموس با چشم

 ای و من دایی توام!یعنی تو دو رگه -

 شد.آب یخ روی من ریختن، باورم نمی

         قبول کنم هر چیزی و وها رخواستم این حرفستم و نمیونتنمی

 شد!ام؟ نمیتونستم قبول کنم، اما این..من دو رگهمی

      های مختلف، همهاعصابم بهم ریخته بود و هجوم  افکار مختلف و سوال

  کردم.تو دهنم تلخی گسی رو حس می گم کرده بود.با هم من را سردر

 !بردها یک عمر زندگی من رو زیر سوال میاین حرفه

 اراسموس  مقابلم ایستاد:

     کنی، دونم االن به چی فکر میفهمم چه حسی داری، حتی میمی -

 ها نیست مهرداد!ولی وقت این سوال
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 با عصبانیت نگاهش کردم:

مثل طی االرض،  ;احتماال این اواخر یه سری اتفاقات عجیب افتاده -

            که تو  شنوایی قوی یا آینده بینی..اینا همه عادیه و بخاطر اینه

 ای!رگهود

 :کردم های درهم نگاهشبا اخم

 خوام عادی باشم!ها به من چه ربطی داره؟ من میاین چیز -

 اراسموس خیره نگاهم کرد:

 تونی عادی  باشی، چون مادرت یکی از ماست!نمی -

 

 های درهم گفت :و بعد با اخم

ن کار دیگه! االمهرداد االن  وقت این نیست که بخوای لج کنی یا هر  -

  نباید ،ن  معامله و پیدا کنیم و بسوزونیموفقط باید همکاری کنیم ا

 دست عموم بیافته!

 حوصله گفتم:بی
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 چرا؟ -

 اراسموس دستش را در جیب شلوارش فرو برد و گفت:

      ها متنفره، ازشون کینه داره. برای ما یه سری قانونعموم از انسان -

       ها رابطه داشته باشیم، ولی خواهرنسانتونیم با اوجود داره که نمی

ی ما من این قانون رو نقص کرده  از اون جایی که قانون برای همه

یکسانه، ممکنه خواهرم رو بکشن. در واقع هم جون تو در خطره هم 

 خواهر من!

 با حال گرفته و  اعصابی بهم ریخته گفتم:

 چرا.. -

 ش خیره شدم و گفتم:اهای کهرباییبه چشم

 چرا به مادرم کمک کردی؟ -

      ای به باز کردن این بحث نداشت.چند ثانیه بهم خیره شد انگار عالقه

 اما نگاه مصمم من، او را پشیمان کرد و  گفت :

      شناختم، خیلی وقت پیش، وقتی  مادرت یه گفتم که مادرت و می -

     دختر هشت ساله بود  به تصور این که من یک آدم معمولیم که 
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     مادرش بیماره، از مادرش برام یک دعای خیلی کار آمد و گیرا گرفت

 و همین باعث شد بهش مدیون باشم!

    تازه پازل ناقص ذهنم سکوت کردم اما چرا ذهنم این قدر خالی بود؟

 شد!                     داشت حل می

 یره شد و گفت :خبه نگاه سردرگمم 

از   تونم از تواناییم استفاده کنم و متاسفانه مجبورماین جا زیاد نمی -

     موبایل استفاده کنم، شمارم همینی هست  ;تکنولوژی روزتون یعنی

 که تو کاغذ نوشته و در دسترسم باش!

 

 خواستم از اون فضا خارج بشم، ازذهنم از همه چیز پرت بود و فقط می

 اراسموس هم از جایش بلند شد و گفت: جایم بلند شدم به دنبال من، 

 این موضوع  ..فعال بین خودمون مسکوت بمونه! -

 با بی حوصلگی گفتم:

 االن چی میشه؟ -
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 کاغذی به سمتم گرفت و گفت: 

فعال هیچی ..این دعا رو به پنجره خونت بچسبون تا از ورود اجنه  -

 جلوگیری کنه. 

           ه خواستمدعا را از دستش گرفتم و به سمت در رفتم، همین ک

 دستگیره را به پایین فشار دهم گفت:

 از بچگی دوست داشتم و دارم! حق داری ازم خوشت نیاد، ولی من  -

 کردم این جوری بشه!قصدم کمک بود و تصور نمی

 هیچی برای گفتن نداشتم، بدون این که برگردم و نگاهش کنم در و باز

 کردم و  از اتاق خارج شدم.

      بلندی بسته شد. صدای بدی داخل سالن پیچید که باعثدای صدر با  

 شد چشم هام را ببندم!

 های نامطمئن از دفترش خارج شدم و سوار آسانسور شدم.با قدم

 ندیدم . ودیده بودم، هیچ کس ر وبرخالف موقع آمدن که چند نفر ر

     بارید اما با توقف آسانسور از ساختمان خارج شدم باران به شدت می

های اراسموس مثل یک پژواک تو کوه، تو چرا که حرف ،برایم مهم نبود
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      کردم؛ پیچید و همین  باعث سر دردم شده بود احساس میسرم می

 کل زندگیم یه دروغ بزرگ بوده که به من گفتند!

  کردم کرد اما در برابر دردی که تو قلبم حس میدستم کمی درد می

 ناچیز بود.

      انم لب خیابان ایستادم و سوار تاکسی شدم، آدرس خانه با آخرین تو

 به راننده دادم. روخودم 

     گفت رسیدیم از فکر و خیالی که درگیرم کردهبا صدای راننده که می

 بود بیرون آمدم و کرایه را پرداخت کردم و پیاده شدم.

پنجره های خیس،  دعا را به همین که وارد خانه شدم، با همان لباس

 چسباندم و همانجا زیر پنجره نشستم و به تاریکی خانه خیره شدم.

         همش در  های اراسموس نداشتم.گیج بودم و درک درستی از حرف

 هایش بودم. حال تجزیه و تحلیل حرف

     عین آدمی شده بودم، که دکتر بهش گفته؛ بیماری العالج دارد و تا 

 میرد.چند وقت دیگر می

 حال خودم بودم که صدای هومن من را از جا پراند:تو 
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 مهرداد! -

 ها نگاه کردم.روی اتاقبا ترس به سمت چپ جایی نزدیک راه

 هومن در تاریکی ایستاده بود، گفت:  

 دونی چقدر دنبالت گشتم؟خوبی مهرداد؟ می -

 و به سمتم آمد  با تعجب گفت:

 چته؟ چرا رنگ و روت پریده؟ -

 حوصله گفتم:بی

 ، فقط یه کم خستم همین.خوبم -

 اخم کرد و گفت:

 دیشب تو چطوری اومدی اون جا؟ -

 کالفه نگاهش کردم و گفتم:

 دونم. بهت گفتم نمی -

 انگار فهمید که زیاد حوصله ندارم، گفت:
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 رفتی پیش مهدی؟ -

 :با سوالش دوباره هجوم افکار متناقض را در مغرم احساس کردم و گفتم

 خونم.ی آره بهم دعا داد برا پنجره -

 مشکوک نگاهم کرد و گفت:

 همین؟ -

 پوزخندی زدم و و گفتم:

 میشه بعدا صحبت کنیم؟  االن اصال شرایط خوبی ندارم. -

، هفکرم را بخون هتوننستم که میودهومن با حالت عجیبی نگاهم کرد می

 ای فکر کنم.بخاطر همین سعی کردم به چیز دیگه

 های درهم گفت:با اخم

 زنیم!بعد حرف میالبته استراحت کن.  -

  خوشحال از این که قراره تنها باشم، هومن ناپدید شد.

تازه تمام تنفرهایی که اقوام نسبت بهم داشتند، شنوایی قوی این مدتم، 

خوندن افکارهمشون،.. همه و همه دلیلش تنها یک چیز بود، من دورگه 
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 بودم! 

و من  چقدر این جمله تلخ بود که حتی زندیگم مثل آدم عادی نبود

 خواستم!محک.م به چیزی بودم که نمی

      م هام رو بستم و تنها از ته دلم آرزو کردم که خواببا ذهن درگیر چشم

 ببره تا چند ساعتی از این افکار مزخرف رها بشم!

*** 

       دنبا عصبانیت بدون نگاه کر .بهم ریخته بودو صدای موبایلم  اعصابم ر

 به اسم شخصی که پشت خط بود آن را جواب دادم :

 بله؟ -

 صدای عصبانی حامی توی گوشم پیچید :

 معلوم هست کدوم گوری تشریف داری؟ -

 ای کشیدم و گفتم:خمیازه

 ی خودمم.خونه آره -

 حامی عصبی گفت:
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 مردی خبر بدی مرتیکه؟می -

 خیلی شاکی بود:

 ببخشید فراموش کردم. -

 حوصله گفت:حامی بی

 میام اون جادارم  -

 در یک تصمیم ناگهانی گفتم:

 ی خودمون حامی من باید برم خونه -

 گفت: ،باریدبا صدایی که کامال تعجب ازش می

 کجا -

هاش شک کرده، انگار حرف عجیبی شنیده تکرار مطمئن بودم به گوش

 کردم:

 ی خودمون، بابا االن خونه است؟خونه -

 حامی با مکث کوتاهی گفت:

 .مغازه پدر منه، دیر میرن خونهنه بابات االن  -
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 هام را مالیدم و گفتم:چشم

 با مامانم کار دارم.  -

 با همون لحن متعجب گفت:

 میام دنبالت.  -

 ای گفتم و قطع کرد.فقط باشه

         سر جام نشستم به اطراف خونه نگاه کردم. انگار آرامش نسبی پیدا 

        هایی که معموال به وضوح شنیده پچکرده بود و  صدای دویدن و پچ

 کمتر شده بود. ،شدمی

عوض کنم اما همین که اولین قدم را وهام راز جام بلند شدم تا لباس

 برداشتم.

       هم های دربا ترس یه قدم عقب رفتم، با اخم هومن مقابل ظاهر شد.

 گفتم

 دیوونه این چه طرز اومدنه. -

 هومن لبخندی زد:
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 دیدمت!ی منتظر بودم حالت بهتر بشه، باید میببخشید ول -

 های در هم گفتم:با اخم

 کنی؟خب مثل آدم از در بیا، چرا زهر آدم و آب می -

 هومن خندید و گفت:

 کنم!چشم  خودم رو اصالح می -

  روی مبل نشستم و گفتم:

 حاال چی شده این جوری اومدی من رو سکته دادی؟ -

         ردید داشت که حرف. تنشست هومن به سمت کاناپه رفت و مقابلم

 بزند.

      همون لحظه تصویری از حامی دیدم که ماشینش پنچر شده و نیم

 . هرسمن می یهونساعت دیرتر به خ

 ب گفتم:جهومن متع

 چطور فهمیدی؟ -

 با گیجی نگاهش کردم و گفتم:



 

 

 WWW.98IA3.IR 202 کاربر نودهشتیا سکوت – 1دو رگه نامیرا  
 

 چیو؟ -

 های درهم گفت:با اخم

 همین که ماشین حامی پنچر شده! -

 گفتم:جا  خوردم و 

 همین جوری حدس زدم. -

 گفت خر خودتی!نگاهی بهم کرد،  انگار می

 مقدمه گفت:بی

 باید حرف بزنیم مهرداد! -

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

 چی شده؟ -

 هومن متفکرانه گفت:

 دیشب، تو خودت اون جا اومدی! -

 با تعجب نگاهش کردم، وقتی سکوتم را دید، ادامه داد  :

 کرده و به آدرسی بهت داده و تو اون جا یکی تو ذهنت بهت نفوذ  -
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 اومدی، ولی هیچی یادت نمیاد و این بخاطر دعای گردنته.

این  با گیجی به گردنم نگاه کردم؛ چرا تا حاال دقت نکرده بودم این دعا

 جاست؟

 مات گفتم:

 این مال من نیست! -

 تردید گفت: اهومن ب

 احتمال داره مال اراسموس باشه. -

 گفتم:های درهم با اخم

 اما من دیشب کسی و ندیدم. -

 هومن خنثی نگاهم کرد وگفت:

 اون اومده دیدنت، این دعا خیلی کارآمده از خودت دورش نکن! -

 دور دعا حلقه کردم و گفتم: ودستم ر

 اونی که دنبالم بود، کی بود؟ -

 هومن گیج گفت:
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دونم خیلی سعی کردم بفهمم کیه، اما خوب بلده چجوری رد نمی -

 خودش رو پاک کنه.  

 زدم.یسکوت کردم نباید حرفی م

 هومن نگاهم کرد و گفت:

 تو اراسموس و دیدی درسته؟ -

 نگاهش کردم و گفتم:

 نه! -

       وست من چیزی روندهومن لبخندی زد و خیره نگاهم کرد انگار می

 کنم.پنهان می

 گفت: بخند عجیبیبا ل

 اون دوستم که دیشب باهام بود رو دیدی؟ -

 کمی به مغزم فشار آوردم و گفتم:

 !آره -

 با لحن عجیبی گفت:
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 اون دوستم آدمیزاد رو خیلی  زود تشخیص میده، اما حضور تو رو  -

 متوجه نشد و از جای پاهات فهمید یک نفر اون جاست.

   معنی حرفش را خیلی خوب فهمیده بودم اما به اراسموس قول داده 

 بودم. 

 اخم تصنعی کردم و گفتم:

 خب این یعنی چی؟ -

 هومن از جایش بلند شد و گفت:

      کنم خودت بهترمتوجه شدی که منظورم چیه! اما االن نهفکر می -

     کنم که چیزی بگی، چون احتماال پرسم نه اصرار میچیزی ازت می

 زنی!  هیچ حرفی نمی

 لو رفته بودم اما از هومن ممنون بودم که چیزی به روم نیاورد.

 هومن کمی با دقت به اطراف گوش کرد:

 ردم. گحامی اومد، من با اراسموس برمی -

 و بدون این که بهم فرصت خداحافظی بدهد، ناپدید شد.
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 بالفاصله صدای زنگ بلند شد.

 مادرت سر بزنی؟حاال چرا یادت افتاده  به  -

 ذهنم درگیر بود گفتم:

 همین جوری ، خیلی وقته نرفتم بهش سر بزنم -

سر  این حرف از من بعید بود، در واقع؛  اصال برایم مهم نبود که بهشون

 بزنم یا نه.

 حامی متعجب نگاهم کرد و گفت:

 گرفت. اتفاقا صبح سراغت و ازم می -

 این بار من متعجب نگاهش کردم و گفتم:

 من؟ چرا؟سراغ  -

 های درهم گفت:حامی با اخم

 دونم نگرانت بود. نمی -

       خب تا حاال حامی بهم نگفته بود که مامانم از طریق اون جویای 

 احواالت منه!
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 بی تفاوت گفتم:

 اهورا در چه حاله؟ به من که زنگ نزد منم فرصتش و نداشتم! -

 حوصلگی گفت:حامی با بی

     گرده ساری، از همین میبر امشبامروز صبح بهم زنگ زد و گفت  -

 االن برا آخر هفته برنامه ریخته.

 اش فوت کرده!ام گرفت انگار نه انگار خالهخنده

 گفتم :

 اهوراست دیگه، اگه مثل آدم فکر کنه باید تعجب کنیم. -

 کمی در سکوت گذشت.

 مقدمه گفت:حامی بی

 امروز طرف چی بهت گفت؟ -

  ها کهیلی چیزها گفته بود. خیلی حرفبه حامی نگاه کردم اراسموس خ

      خواست یادم بره و همشون یه خواب باشه، اما نبود و منم دلم می

     دوباره از نو تکرار کنم. اما انگار اطرافیانم  وهاش ردوست نداشتم، حرف
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 کردند!وار ازم سوال میبا من سر ناسازگاری گذشته بودند و  طوطی

 تفاوت گفتم:بی

هیچی،  چیز خاصی نگفت، فقط یک دعا  برای پنجره ی خونم داد و  -

 گفت فعال همین کافیه. 

 نگاهی بهم کرد و مقابل خونه توقف کرد و گفت:حامی عصبی نیم

 بهتره که راست گفته باشه وگرنه با من طرفه! -

 .خندیدم و از ماشین پیاده شدم

 حامی گفت:

 من نمیام دیگه همین جا منتظرتم. -

      ی آیفون را فشار دادم. کمی گذشت تا صدای مادرگفتم و دکمه ایباشه

 تو فضا پیچید:

 ه؟لب -

 م باشم و گفتم:وسعی کردم آر

 مهردادم! -
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 انگار تعجب کرد چون با تاخیر در را باز کرد و وارد حیاط شدم.

ک خیلی وقت بود این جا نیامده بودم. کمی نوتر شده بود، اما هنوز سب

 بود. قدیم را حفظ کرده

         مادرم با  عجله وارد ایوان شد، با دیدنم چند لحظه متعجب بهم خیره

 شد و بغض کرد و گفت:

 مهردادم  خوش اومدی عزیزم بیا داخل.  -

ی گرفت و به دنبال خود به داخل خانه، تا خود سالن پذیرای وو دستم ر

 خونه  برد:

 بشین مادر برات چایی بیارم.  -

 دستپاچه بود، شیرینی و شکالت و مقابلم گذاشت. 

         کردم ها تصور میو من به زنی خیره شده بودم که تمام این سال

 اما نبود! ،مادرمه

     با سینی چایی به پذیرایی برگشت و لیوان بزرگی مقابلم گذاشت، 

 ام گرفت.خنده
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 ریختم.پس هنوز یادش بود که من چایی را در لیوان می

        مقابلم نشست  و سینی چای را بغل کرد و سر تا پای من را از نظر 

 گذراند و گفت:

 الغر شدی مادر.  -

 ی نگرانش لبخند زدم و گفتم:به چهره

 ه مامان به نظرت اومده من همونم.ن -

 لبخندی بهم زد با مکث گفتم:

 مامان؟ -

 با ذوق نگاهم کرد و گفت:

 جان مامان؟ -

برام سخت بود. این زن حق مادری به گردنم  های اراسموستصور حرف

     هایی که باید که دلش را بشکنم، به جایی حرف اومدداشت و دلم نمی

 می زدم، گفتم:
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 خوبید؟ بابا خوبه؟ -

 مامان لبخندی بهم زد و گفت:

 شکر مادر خوبیم، تو خوبی؟ از حامی شنیدم زمین خوردی. -

 به دستم نگاهی کرد گفتم:

 .کنمچند وقت دیگه بازش میچیز مهمی نیست  -

هاش، از تفریحاتش، از زن مامانم شروع به صحبت کرد از روزمرگی

       دار شده و در آخر از پا دردی که این اواخر رمضون که تازه نوهمش

 امونش و بریده بود.

       یک ساعتی پیش مامان ماندم و بعد از خداحافظی با او از خانه خارج 

 ماشین حامی رفتم .شدم  و به سمت 

 حامی با دیدنم اخمی کرد و گفت:

 چه عجب دل کندی! -

 با تعجب گفتم:

 همش یک ساعت بود.  -
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 .در را بستم حامی ماشین و روشن کرد.

 ی من. گفت میاد خونه  ااهور -

 این قدر محو افکارم بودم که تنها سر تکان دادم.

 کردم، یهو یاد حرف صبح حامی افتادم:به تکاپوی مردم نگاه می   

 حامی! -

 :دانگار اونم  ذهنش درگیر بو

 چته؟ -

 ام گرفت، این بشر هیچ رقمه خوش اخالق نبود.خنده

 گفتم:

 یادته صبح ازم پرسیدی چیزی یادمه یا نه؟ -

 حامی اخم کرد وگفت:

 آره، چطور؟ -

 با کنجکاوری پرسیدم: 
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 دونم؟ن نمیچیزی شده که م -

 ی پنجره گذاشت.بهم نگاه کرد و دستش و لبه

 با تردیدگفتم:

 یه جوری پرسیدی.  -

 های درهم گفت:با همون اخم

 آره ! -

 متعجب نگاهش کردم و گفت:

اون شب که بیمارستان رسوندمت به اهورا زنگ زدم تا بیاد  خودمم  -

       حیاطخیلی بهم ریخته بودم  چیزهای عادی ندیده بودم،  اومدم تو 

     تا یه کم حالم جا بیاد و یه هوایی بخورم، شاید پنج شش دقیقه بعد

       رگشتم خواستم در و باز کنم، اما یک دختر کنارت نشستهببه اتاقت 

         بود البته پشتش بهم بود. پیراهن بلند سفید تنش بود و موهاشم

ه و هی به اون نگابلند بود و تو دستش ...یه چیزی بود مردد هی به ت

 کرد.می



 

 

 WWW.98IA3.IR 214 کاربر نودهشتیا سکوت – 1دو رگه نامیرا  
 

 های درهم پرسیدم :با اخم

 دقیقا چی بود؟ -

 حامی متفکرانه گفت: 

      بود. انگار یایه قوطی فلزی قد انگشت اشاره من بود، فکرکنم نقره -

لند شد به سمت کمد رفت راستش خیلی ب  ،حس کرد من اونجام

 ترسیدم سریع در اتاق و باز کردم اما نبود!

 درهم گفتم:های با اخم

       خودش بود، همون چیزی که هومن بهم گفت باید سر جاش بذارم -

 تا این قائله ختم بشه.

 حامی متعجب نگاهم کرد و گفت:

 واقعا؟ -

    های درهم عصبی به خیابان خیره شدم و سر تکان دادم حامی با اخم

 گفت:

 خب اگه  االن دست خودشونه، پس چرا هنوز دنبال تو هستن؟ -
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      به حامی نگاه کردم اونم عصبی بود. به کوچه  نگاه کردم از با اخم

 ذهنم گذشت که  اصال کی بود که پیگیر من بوده؟  

     کند، سرم را بلند کردم اما  چشمم بهحس کردم کسی خیره نگاهم می

          یک نفر افتاد که صندلی پشت نشسته بود و مستقیم به من نگاه

 کرد.می

  با ترس  عقب برگشتم از شدت حرکتم بازوم تیر کشید و هول کردم و 

 درد بدی تو دستم پیچید، اما کسی نبود.

 حامی با نگرانی گفت:

 چی شده؟ خوبی؟ -

 با گیجی گفتم:

 یه نفر اینجا بود! -

 

 حامی عصبی گفت:

 خوای کنار بزنم؟می -
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 هنوز ضربان قلبم عادی نشده بود، گفتم:

 نه نیازی نیست بریم. -

 نگرانی گفت:حامی با 

 خون... ...مهرداد -

 ام دست زدم، خونی بود! با تعجب به بینی

ام سریع دستمالی که حامی به سمتم گرفته بود  را گرفتم و روی بینی

 گذاشتم.

 پس توهم نزده بودم، واقعا یک نفر اینجا بوده.  

 لبخندی زدم و گفتم: .حامی اخم کرده بود  

 ار این مدته.چیزی نیست حتما بخاطر استرس و فش -

 چیزی نگفت و  مقابل در پارکینگ ایستاد تا در باز شود.

       درد، در که باز شد ماشین رو داخل برکاما با عصبانیت به من نگاه می

 و پارک کرد. 

 تو حال خودمون بودیم که صدایی گفت:
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چه عجب عاشق و معشوق تشریف آوردید منو یک ساعته این جا  -

 کاشتید. 

 به عقب برگشتیم. هر دو متعجب

 های درهم گفت:حامی با اخم

 رسی، االن هشت شبه!مرتیکه تو که گفتی ده شب می -

 خندی زد و گفت:اهورا نیش

 خب حاال عوض استقبالته؟ زود رسیدم دیگه. -

 متعجب گفتم:

 چجوری اومدی که دو ساعت زودتر رسیدی؟ -

 ای بهم رفت و گفت:هاهورا چشم غر

 نداشتم.خب بابا طاقت دوریتون و  -

 ام گرفت وگفت:خنده

 کنن ما مشکل اخالقی داریم.هیس!  االن ملت فکر می -

               هر دو با تعجب بهم نگاه کردند و به سمت راست اشاره  کردم،
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        پیرمردی در حالی که چند پالستیک دستش بود و منتظر آسانسور بود

 کرد .با حالت بدی نگاهمون می

 حامی  خندید.

 اما اهورا با تعجب گفت:  

 تو چرا تَرکش خوردی؟ خونه؟ -

 حامی ریموت ماشین و زد.

 آره یکم خون دماغ شدم چیز مهمی نیست.  -

 تر کرد و پرسید:به سمت آسانسور رفتیم، اهورا صدایش را آهسته

 پیش طرف رفتی؟ -

 سر تکان دادم و گفتم:

 دعا بهم داد. آره رفتم -

      آسانسور شدیم. احساس کردم بویاهورا چیزی نگفت و هر سه سوار 

 اومد.میعطر عجیبی 

 کشیدم، گفتم:در حالی که بو می
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 این بوی چیه؟ -

 حامی بو کشید و گفت:

 کدوم بو؟ -

 تفاوت گفت:اهورا بی

 بو عطر منه، تازه خریدم.  -

 و نیشش باز شد اما بوی عطر نبود

 بوی خیلی خوبی بود که فضای اطراف من پخش شده بود.  

 آسانسور توقف کرد و پیاده شدیم، حامی در واحد را باز کرد.

 اما به محض ورود متعجب سر جا خشکمون زد.

 جب گفتم:عبا ت

 تو این جا رو این شکلی کردی؟ -

 حامی عصبی وارد خونه شد و پالتویش را روی مبل پرت کرد:

 مگه من مغز خر خوردم؟ -
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 کردم. هنوز  بو را احساس می با بهت به اطراف  نگاه کرد.

 یک نفر را دیدم که به سمت اتاق رفت. خشکم زد. 

        با عجله به سمت اتاق رفتم و در را باز کردم. دختری پشت به من،

 مقابل کمد ایستاده بود. 

     د لحظه، به سمتم نگاه کرد و لبخندی زد و  آرام در کمد را باز کر کی

هام  بهم نگاه کرد یک تصویر از جلوی چشمو  وارد کمد شد. مستقیم 

دوید و باغ دنبال بادکنک میتو یک ظاهر شد، دختری با لباس سفید 

 خندید.می

      ای اخمالو ایستاده بود و به دخترک محل کمی آن طرف تر پسر بچه

 داد. چقدر اون پسر ..شبیه به من بود!نمی

 با شدت بست!با حالت عصبانی بهم نگاه کرد و در کمد را 

 بود. و با تردید آن را باز کردم اما هیچ چیز ن با ترس به سمت کمد رفتم

 ترسیده بودم این دختر همان کسی بود که حامی گفته بود.

 اهورا با تعجب به من که مقابل کمد ایستاده بودم نگاه کرد:
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 چیزی شده؟ -

 گیج نگاهش کردم:

 هیچی!  چیزی نیست.  -

 آب دهانم را قورت دادم:

 دزد اومده؟ -

 اهورا اخمی کردو گفت:

 نه انگار هیچی نبردن فقط بهم ریختن . -

     ن ترسیده بودم مطمئنم رنگم هم پریده بود. همراه اهورا از اتاق بیرو

 رفتیم و به حامی در تمیز کردن خانه کمک کردیم.

 اما دائما تو مغزم این سوال رژه می رفت

 "سر حامی بیارند؟نکنه این یه هشدار باشه؟ نکنه بالیی "

 نستم این دخترکی بود؟ یاد ودکالفه بودم و از طرفی من هنوز نمی

ی اراسموس افتادم موبایلم را درآوردم و در قسمت مخاطبین به شماره

 دنبال اسم او گشتم.
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 با دیدن اسم مهدی با تردید به آن خیره شدم.

ظر م پیام منتدادم. پس از فرستادتنها راه همین بود، باید بهش پیام می

 شدم تا جواب بده هر چند بعید بود!

 اهورا دراز کشید:

 دونید اون جا  چه خبر بود! آخ نمی -

 حامی با سینی چایی برگشت:

 چیکار کردی؟ زبا -

 اهورا باشیطنت خندید و چشمکی زد:

  جون مهرداد کار بدی نکردم، اما چقدر دخترای فامیل خز شدن من -

 خبر نداشتم.

 خنده گفتم:و خندید، با 

 هوی مرتیکه، مگه جون من بادمجونه؟ -

 نیشخندی زد و گفت:

 بگی نگی!  -
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     کوسن و به سمتش پرت کردم تو هوا گرفت. اما حامی آروم پشت

 گردنش زد و گفت:

 هوی، مراقب باش! -

 هاش را بلند کرد و گفت:اهورا به حالت تسلیم دست

 داره! گاراوه، اوه! خبط منو ببخشید یادم نبود مهرداد بادی -

 از حرکت او به خنده افتادیم. 

 هاش و این که چقدر از او بدشتا آخر شب، اهورا با توصیف دختر خاله

     هاش باعث شد شب خوبی را در کنار هم داشتهبازیمیاد و با دلقک

 باشیم. 

خندید و یا اخم زد و حامی گاهی میدر تمام مدت که اهورا حرف می

      تونم کنارآیا من باز هم می ;کردذهنم عبور میکرد، این سوال از می

        هایاین دو نفر باشم و بدون دغدغه از اتفاق ترسناکی یا خیلی چیز

 دیگر، این طور بخندیم و شام بخوریم؟

حاضر نبودم این جمع را با هیچ چیز عوض کنم و هر کاری حفظ این  

 کردم!جمع  می
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*** 

 ترم و دادیم و خالص شدیم. باالخره آخرین امتحان این

     این مدت این قدر مشکالت مختلف براقم پیش آمده بود،که حتی 

 مطمئن نبودم که خوب امتحان داده باشم.

       شدکه باالخره این ترم نحس تمام می ;اما قسمت خوب قضیه این بود

 شدیم. و ما باالخره فارغ التحصیل می

      قرار بود امروز بعدظهر با ماشین حامی به سمت ویالی دایی اهورا 

 حرکت کنیم.

     جمعو تا وسایلم راومدم نه وبعد از خداحافظی با اهورا مستقیم به خ

 کنم.

 کنیم. قرار بر این بود که اهورا و حامی دنبالم بیایند و از این جا حرکت

ا ی حامی ماندگار بودم اتفاق خاصی نیافتاده بود و تاین مدت که خانه

       حدودی از این آرامش رضایت داشتم و امیدوار بودم تاثیر دعایی باشه

      که اراسموس بهم داده بود و به قول معروف، آرامش قبل از طوفان 

 نباشه!
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   د، هیچ خبریاز اون شبی که به اراسموس پیام دادم و جواب نداده بو

     ازش نداشتم و جالبتر این که از هومن هم خبری نبود و به طرز

 مشکوکی کم پیدا شده بود.

     اشاونم هومنی که عادت داشت هر یک روز در میان با حضور ناگهانی

 ام، من را سکته بدهد.وسط خانه

 با ورودم به خانه و هجوم هوای گرم کمی از سرمای وجودم کم شد.

 هام را عوض کردم.سرعت لباسبه 

 اول تصمیم گرفتم یک کیف کوچیک  از وسایل مورد نیازم جمع کنم.

          هایم بودم که یک دفعه سرم تیر کشید ودر حال تا کردن لباس

       هایم سیاهی رفت و یه تصویر گنگ دیدم، حامی کنار یک درختچشم

      های  زیادیویدم و آدمدبید مجنون افتاده بود و  من به طرفش   می

 آن جا حضور داشتند.

 تر پشتانگار وسط خیابان بود، اما از اهورا خبری نبود و یه کم عقب

      جمعیت یک زن عجیب بود که با دیدن این تصویر لبخندی زد و به

 عقب برگشت.
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 خون بود!، ام چکیدحس کردم مایع گرمی از بینی

  صورتم را تمیز کنم نگران و کمی ترسیدهبه سمت آشپزخانه رفتم تا  

 بودم. 

 ی حامی را گرفتم.بالفاصله بعد از شستن صورتم، شماره

 بعد از چند بوق جواب داد:

 بله؟ -

 با شنیدن صدایش نفس راحتی کشیدم و گفتم:

 سالم کجایی؟ -

 حوصله گفت:حامی بی

     یخوام ناهارم و سق بزنم بعدش سمت خونهاگر اجازه بدی می -

 ی تو  بیام.تروکهم

این قدر از تصویری که دیده بودم ترسیده بودم که حس خندیدن به 

 حرفش را نداشتم:

 باشه، منتظرم!  -
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 .و بدون این که اجازه ی صحبت بهش بدم ارتباط را قطع کردم

 بعد چند روز ظاهر شده بود و درست راعصابم بهم ریخته بود این تصوی

 افرت را کنسل کنم.نستم مسوتزمانی بود که حتی نمی

        ترجیح دادم به این توهم شاخه ندم و بیخیال باشم اما زیادی واقعی 

 بود.

       مدفعه قبل این جور تصویر را قبل از رفتن به دفتر اراسموس دیده بود

 ند.وترسو همین من را بیشتر می

        نفس عمیقی کشیدم و به سمت آشپزخانه رفتم تا برای فرار از فکر و 

 خیال بیخود برای خودم ناهار درست کن.

ه این البت  دوباره یاد هومن افتادم، نکنه اتفاقی افتاده که ناپدید شده؟

      حدسم کمی بعیده به هر حال اون یه دورگه است از پس خودش بر 

 میاد!

 برای خودم نیمرو درست کردم و پشت میز نشستم.

دهانم بردم، یه صدایی از سمت حمام همین که اولین لقمه را به سمت 

 توجهی کنم.اومد.  خواستم بهش بی
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     زیی فلاما دوباره تکرار شد. صدا یه جوری بود انگار یکی با یه وسیله

 زد.محکم به در حمام ضربه می

و از کش بود. ترسیدم و لقمه را روی میز گذاشتم و اونجاانگار یک نفر 

 برداشتم و از آشپزخانه خارج شدم .بزرگترین چاقویی که داشتم را 

 از این جا به در فلزی حمام اشراف کامل داشتم در بسته بود.

داشتم و این اصال دست خودم نبود. به خود به خود با ترس قدم برمی

 ابتدای راهرو که رسیدم،  برق را روشن کردم. 

 کرد.تر میالمپ کمی روشن خاموش شد و همین فضا را ترسناک

        حمام که رسیدم، نفس عمیقی کشیدم و خواستم در را بازپشت در 

 آمد.کنم، اما صدای آب که  از داخل می

 آروم و در را باز کردم و  وارد رخکن شدم اما خبری نبود.

     به سمت در اصلی رفتم و خواستم باز کنم اما انگار از پشت قفل شده 

 بود. 

 فایده بود.چند بار زور زدم اما بی
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     ی در الز الی در به داخل نگاه کردم یه نفر رو زمین افتاده بود. یهو از ا

 یه صورت نزدیکم اومد و بهم لبخندی زد.

با ترس یک قدم به عقب رفتم و خشک زده به در حمام نگاه کردم. این 

 توهمه مطمئنم! 

      برای اینکه به خودم ثابت کنم توهم زدم لگد محکمی به در حمام زدم

 در باز شد. و 

     رومبه سرعت خودم را به داخل پرت کردم. اما با دیدن تصویر رو به

 به عقب برداشتم. مخشکم زد و چاقو از دستم افتاد  و یه قد

 اما پایم به یک چیز فلزی گیر کرد و باعث شد روی زمین بیافتم.

 ون افتاده بود و  تمام صورتش خونی بود!خحامی زیر دوش غرق 

 یه لحظه تصویر همون زن با حامی کنار درخت مقابلم جان گرفت.   

 با وحشت سرم را تکان دادم تا این تصویر از بین برود .

       جان حامی رفتم و با دست آزادم  بهش دست زدمبه سمت بدن بی  

 واقعا خون بود.
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     بغض کرده بودم نا خودآگاه اشکم چکید. همون لحظه صدای زنگ در

      ن هیچ وقت ای ;ه آمد با پاهای لرزان از جایم بلند شدم یادم نمیادخان

 قدر ترسیده باشم.

      هایم وبا پاهای لرزان بدون پوشیدن لباس به حیاط آمدم, تمام دست

 لباسم خونی بود و این یعنی توهم نبود.

        زند حامی باشدبا استرس به امید این که کسی که پشت در زنگ می

 ر را باز کردمد

       کرد، های درهم  در حالی که به انتهای کوچه نگاه میحامی با  اخم

 گفت:

 . االخره..بچه عجب  -

 اما با دیدن من حرفش ناتمام ماند و با وحشت گفت:

 ایه؟مهرداد ..این چه ریخت و قیافه -

  مبهوت به حامی نگاه کردم،  سالم بود چند بار پلک زدم. واقعا خودش

 بود؟
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 عصبی گفت:

 دِ بنال ببینم, میگم چه مرگت شده؟ این خون چیه؟ -

 وارد حیاط شد و در را محکم بست.

 با صدای لرزان گفتم:

 حامی خودتی؟ -

 اخم کرد و گفت:

 ها ..پس کدوم خریم؟زنم تو دهنتمی -

 اراده روی دو زانو نشستم و زیر لبام را آزاد کردم، بینفس حبس شده

 گفتم:

 خداروشکر!  ...خداروشکر خداروشکر... -

 حامی مبهوت نگاهم کرد و گفت:

 تو چت شده مهرداد؟ -

       لرزید. به سختی از جایم بلندسعی کردم  بیاستم،  هنوز زانوهایم می

 شدم   و به سمت خانه رفتم و سعی کردم عادی باشم، گفتم:
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 چیزی نیست! -

 :افتاد حامی دنبالم راه

 میگم این خون چیه؟ -

 م:در و باز کرد

 یه توهم ناجور زدم. -

 های درهم ترسناک نگاهم کرد:اخم احامی ب

 مگه اون مردک بهت دعا نداد؟ فردا البد باید جنازت و جمع کنم. -

 ام گرفت اما خیلی ترسیده بودم.خنده

 حاال بیا تو هوا سرده، منم لباسم رو عوض کنم.  -

     نان وارد خانه شد و در را بست.  منم  به سمت اتاقم کحامی غر غر

 رفتم.

 عجله یک دست لباس با ترسیدم.ی خانه میاراده از نقطه به نقطهبی  

 انتخاب کردم. 

      بعد از تعویض لباسم به سمت آشپزخانه رفتم و در همان حال به حامی
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 که به طرز عجیبی به پنجره زل زده بود،  گفتم:

 خوری؟غ میتخم مر -

 حامی کالفه گفت:

 نخیر! من ناهار خوردم.  -

 عجیب نگاهم کرد اخم کردم و گفتم:

 .قرار بود با اهورا بیای! خودش میاد -

 :حامی دوباره به پنجره زل زد و به سردی گفت

 خودش میاد! -

 داد!نمی وقدر سرد جواب من رحامی یه جوری شده بود، هیچ وقت این

 نه شدم تا دو لقمه از غذایم را بخورم.چیزی نگفتم و وارد آشپزخا

       همدر حال نرمال من این قدر گرسنه نمی.شدم. اما االن، بعد از اون تو

ی به پنجره ناجور، عجیب عصبی بودم. دلم می.خواست فقط غذا بخورم.

 آشپزخانه زل زده بودم.

   هایم را ریز حس کردم یه نفر از  پشت شیشه بهم زل زده. کمی چشم
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    کردم و سرم را جلو بردم، همزمان با من چشم درشت سفیدی بهم 

 نزدیک شد.

 با ترس سرم را عقب کشیدم و همین باعث درد شدیدی در گردنم شد!

ای لقمه از دستم افتاد خواستم بشقاب را درون سینک بگذارم اما، به ج 

     افتاده تخم مرغ، یه تیکه گوشت داخلش بود و از پشت بشقاب رد خون

 بود. 

       دقیقا پشت میز با ترس از جایم بلند شدم و رد خون را دنبال کردم.

 ای بدون سر افتاده بود.روی زمین جنازه 

 با وحشت یه قدم عقب رفتم و با صدای لرزان صدا زدم:

 حامی؟ -

 اما صدایی نیامد  حس کردم از دهانم چیزی چکید.

 پاک کنم اما خون بود! اون رودست بردم تا 

 شد. کردم بیشتر  میهر چی پاک می

      صدای برخورد چیزی با میز آمد به عقب برگشتم موجودی خونی در
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     حالی که نصف صورتش  در بشقاب من بود و خودش با نصفه صورتش

        هایش روی میزچکید به من زل زده بود و با ناخنکه از آن خون می

 ضرب گرفته بود.

        درهمان حال صدای در آمد. به سمت در با وحشت داد کشیدم،

 آشپزخانه نگاه کردم. همین که برگشتم، همه چیز در حالت عادی بود!

 لرزید.هام میزد و خیس عرق شده بودم و دستقلبم تند می

 هیچ اثری از خون و اون موجود نبود

 با صدای مرتعش داد زدم:

 حامی..احتماال اهوراست، در و باز کن! -

 ایی رفتم و آن را داخل سینک پرت کردم!ذبشقاب ک به سمت

 از حامی صدایی نیومد. هنوز حالم جا نیامده بود.

 . با به پذیرایی برگشتم اما اثری از حامی نبود. زنگ در دوباره بلند شد

دیدم اما از چیزی که مقابلم می عجله به حیاط رفتم و در را باز کردم

 مبهوت ماندم.
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      هم های درکرد و به سمت من آمد و با اخم حامی ماشینش را قفل

 گفت:

 چته؟چرا ماتت برده؟ -

 با ترس به خانه نگاه کردم، چرا امروز این جوری شده بود؟

 مبهوت گفتم:

 تو... -

 دوباره به حامی نگاه کردم و گفتم: 

 تو تازه اومدی؟ -

 حامی اخم کرد:

 م. اول دنبال اهورا رفتم، بعد هم این جا اومدی  با اجازه! -

 به پشت سر حامی نگاه کردم، اهورا درحال صحبت با موبایلش بود. 

 گیج به حامی نگاه کردم و گفتم:

 خورم میام.یه ربع پیش نیومدی؟ گفتی ناهار می. تو.. -

 حامی گیج نگاهم کرد و گفت:
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چرا چرت و پرت میگی، من اصال امروز با تو حرف نزنم. پس به نظرت  -

 م؟امن کی

 با بهت گفتم:

 سه! خوری، حدود ساعتبهت زنگ زدم، گفتی داری ناهار می من -

 حامی عاقل اندر سفیه نگاهم کرد و گفت:

 احمق تازه ساعت یک و نیمه، بعدم من اصال باهات نزدم. -

          ساعت یک و نیم ...گفتراست می، با تعجب به ساعت مچیم نگاه کردم

 بود. 

 با ترس نگاهش کردم  و زیر لب گفتم:

 !تو بیاید -

 و خودم جلوتر به راه افتادم تا خانه را چک کنم.

این امکان نداشت. من خودم ساعت و دیدم سه و ربع بود، این چطور  

 ممکنه؟

 صدای اهورا را پشت سرم شنیدم:
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 چشه؟ -

 حامی گیج گفت:

 دونم توهم زده.چه می -

     پس اون ...کس نبود، ولیوارد خانه شدم و همه جا را گشتم، واقعا هیچ

 کی بود؟

 جواب بود.رفت اما بیاین سوال تو ذهنم رژه می

 در پذیرایی باز شد و حامی و اهورا وارد شدند.

 های درهم گفت:اهورا با اخم

 چته امروز؟ -

 گیج نگاهش کردم:

    خورم بعدمن ساعت سه و ربع به حامی زنگ زدم گفت دارم ناهار می -

 .هم که یکی دقیقا شبیه حامی اومد

 قضیه خون و توهمم پشیمون شدم. اهورا مات نگاهم کرد:از گفتن 

 !مهرداد ساعت یک و نیمه -
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 های درهم به اطراف نگاه کرد:حامی با اخم

 خونه رو گشتی؟ -

 با گیجی گفتم:

 آره گشتم کسی نیست.  -

 حامی عصبی نگاهم کرد:

 مگه اون مردک بهت دعا نداده؟ -

 با ترس نگاهش کردم:

 رو گفت.  اونی که شبیه تو بود هم همین -

 اهورا خندید و گفت:

 اعصاب شکل حامی دیدنیه.ایول جن بی -

 اش را بخورد و بگوید:با اخم به اهورا نگاه کردم که باعث شد خنده

 باشه خب ببخشید. -

 حامی کالفه گفت:

ی منحوس جمع کن بریم! دلم نمی خواد یک لحظه هم تو این خونه -
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 ای!زندهبمونم. موندم تو این که تو چطوری اینجا 

 خواست این جا بمونم.به سمت اتاقم رفتم، خودمم دلم نمی

 با عجله  کیفم را برداشتم و برگشتم و گفتم:

  !من آمادم -

 اهورا گفت: ،کاپشنم را از روی مبل برداشتم

 برم تا تو خونه رو چک کنی، منم کیفت و می -

         حامی در حال گشتن خانه بود و من پس از چک کردن خونه و

 اطمینان از همه چیز رو به حامی گفتم :

 همه چی اوکیه، بریم. -

      سر تکان داد و به سمت در پذیرایی ، حامی بدون این که چیزی بگه

 رفت و منم پشت سرش از خانه خارج شدم و در را قفل کردم!

*** 

 تقریبا دو ساعتی از حرکت ما گذشته بود.

 شروع به باریدن کرده بود.رفت و نم نم باران هوا رو به تاریکی می
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 کرد گفت:های در هم به جاده نگاه میحامی با اخم

 دونی؟اهورا این ویال دایی محترمت کجاست؟ نکنه تو هم نمی -

مین سوال منم بود چون تا به االن سه بار مسیر را اشتباه کرده بود و ه

        باعث شده بود ما نیم ساعت فقط به دور خودمان بچرخیم. اهورا 

 خندی زد و گفت:نیش

     دونم کجاست! پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم خیلینخیر می -

 ی قشنگی داره لعنتی! هم منظره

 ای به مزه پرونیش رفتم و گفتم:چشم غره

 دقیقا کجاست؟ -

 خندید و گفت :

 نوک کوه! -

 حامی زیر لب گفت:

      حال گمخدا بخیر کنه این مدلی که تو گفتی ما حاال حاالها در  -

 شدنیم. 
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 ت:دفعه گف از کنار تابلوی بزرگی که کنار جاده بود رد شدیم، اهورا یک

 بپیچ راست آخرش برو چپ! -

با  داد. اهوراحامی کالفه شده بود البته حق هم داشت، اهورا کال دق می

 های درهم گفت:اخم

 مگه تو امروز مرخصی نداشتی؟ -

 متعجب به حامی نگاه کردم و گفتم:

 خونه نبودی؟ مگه -

 اهورا متفکرانه گفت:

 د!نه آگاهی رفته بو -

 اخم کرد و گفت: حامی .جا خوردم

 خواستند. که کمک می ی جدید داشتنآره انگار یه پرونده -

 ی پنجره گذاشت و گفت:اهورا  دستش را لبه

 قضیه چیه؟ -

      حامی به جای این که به اهورا نگاه کنه از آینه به من نگاهی کرد و 
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 ت:گف

ی مهرداد، تو اون ساختمان نیمه کاره، یه نفر و به قتل بغل خونه -

 رسوندن!

 اهورا بهت زده به حامی نگاه و رو به من گفت:

 بدبخت شدی! -

 های درهم پرسیدم:شم غره رفتم و با اخمچبهش 

 واقعا؟ -

 حامی سر تکان داد و گفت:

آره ولی قسمت عجیب این داستان اینه طرف خون قربانی و خشک  -

 رده. انگار حیوونی چیزی بوده.ک

 اهورا نگران  به من نگاه کرد:

ی اجنه ت راحت شد؟ به غیر از دستهالخاک بر سرت مهرداد، بیا  خی -

 ات اضافه شد.  های خونهم به آپشنهی حیوانات وحشی دسته

        ی من بود! دو دل بودمیاد ظهر افتادم اون همه خون داخل حمام خونه
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 که بگم یا نه ؟ 

 پرسیدم:

 کی این اتفاق افتاد؟ -

 حامی داخل فرعی که هورا نشان داد پیچید و گفت:

 دیشب ساعت سه. -

 و بعد گفت:

      ی یکی ها خونهاین چند وقت حداقل شب ش! مهرداد خیلی مراقب با -

 از ما بمون.

 اخم کردم خواستم مخالفت کنم که پیش دستی کرد و گفت:

     یخونه، ای اون آدم و کشتهمیگم طرف خیلی حرفه تخاطر خوده ب -

 درپیکره.تو هم واقعا بی

 گفت، گفتم:راه هم نمیخب بی

 خودتون چی احتمال میدید؟ -

 حامی اخم کرده بود گفت:
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     مثل این که اعالم کردن علت مرگ حیوون وحشی بوده ولی با عقل  -

       فیانه روش جور در نمیاد. مختومه شده اما از من خواستند مخ

 تحقیق کنم، من بخاطر تو قبول کردم. 

 بشکنم و تالشش را حروم کنم، به ناچار گفتم: ومد دلش رودلم نی

 این مدت خونه یکی از شما میام.  !باشه -

 و بعد رو به اهورا گفت:

 .ی تو زدن اما بعد ناپدید شدهرد طرف و تا خونه -

 مقدمه گفت:بیو گاه کرد ناهورا چند ثانیه به من و حامی 

 خوام کسی خونم رو بخوره. من نمی -

 حامی خنثی نگاهش کرد و گفت:

 خواد خون تو رو بخوره؟گه کسی میم -

 داری گفت:اهورا با  لحن خنده

 مستقیم گفتی.ر آره دیگه غی -

      ام گرفت اما حامی اخم کرد و خواست شد خندهاین پسر آدم نمی
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 جوابش را بدهد که اهورا گفت:

 رسیدیم همون ویال قرمزه  -

 .نگاهی به ویال انداختم وسط کوه بود و مه دورش را احاطه کرده بود 

 :رفت هام تو همبا دیدن رنگش, اخم

 عجب جای خوفناکیه، حاال چرا قرمزه؟ -

 حامی پشت در ویال توقف کرد و اهورا ریموت و زد و گفت:

دخترت  بخاطر دخترش، آخه عاشق رنگ قرمزه. آخه یکی نیست بگه -

       خونه رو قرمز عقل نداره تو چرا این کار وکردی؟ اصال آدم ظاهر

 کنه؟می

 .خندیدم

 کرد!استفاده می زحداقل داخل خونه رو قرم -

 اهورا خندید:

 داخل خونه مشکی طوسیه! -

 حامی  مقابل استخر ویال  توقف کرد و گفت:
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  !احتماال عقل تو، تو سر دختر خالته -

      پیاده شدم به حیاط نگاهی اجمالی کردم خیلی سرسبززدم زیر خنده و 

         و  قشنگ بود. دقیقا رو به روی استخر، ساختمان بزرگ دو طبقه ای 

بود و کمی آن طرف تر سمت چپ استخر,، آالچیق قشنگی بود که 

 اطرافش را با گل رزو بنفشه تزیین کرده بودند.

ا هم ونه و محیط کوهستانی ویال بی متراژ خاهورا و حامی  با هم درباره

      زدند. نگاهم روی درخت بید مجنونی  که کنار آالچیق بودحرف می

های فرشثابت ماند. دقیقا مثل تصویری که دیده بودم. در کنارش سنگ

 ریزی ب طور مساوی از هم فاصله داشتند.  مرتب و

 صدای حامی را شنیدم:  ،ترسیدم و میخ شده به آن زل زدم

 .هرداد بیا دیگه وقت برای دید زدن زیاد داریم -

 کردم:در حالی که  به دقت به اطراف درخت نگاه می

 االن میام  -

 هام تو هم رفت و به سمت اهورا و حامی رفتم و وارد سالن شدم. اخم

     داخل ویال خیلی و شیک و مرتب بود و همانطور که اهورا تعریف کرده
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      درست  د.و مشکی طراحی شده بو های طوسی و سفیدبود با رنگ

       فضای جلوی شومینه ی  شیکی قرار داشت.روی در ورودی شومینهروبه

با لحاف و پتو و چند بالشت کوچک تزیین شده بود تا در آنجا بتوان 

 استراحت کرد.

     روی. روبهتعبیه شده بودی چوبی به طرف باال سمت راست آن, راه پله

         ، لهپیک دست مبل راحتی خاکستری قرار داشت.  مقابل راه ،پلهراه

   ای که تنها وسیلهد. ی شیکی بوهای راحتی, آشپزخانهدقیقا پشت مبل

ی بزرگی بود که روی آن سینک ظرفشویی جزیره ، آن را جدا کرده بود

     تعبیه شده بود. نور گیر خونه خیلی کم بود  و فضای خونه کمی خفه

    اهورا مستقیم به سمت شومینه رفت و در حالی که آن را روشن . بود

 کرد:می

 

ر اینجا  با بخاری هیزمی گرم میشه، این شومینه فقط تا  چند متر دو -

 .هکنخودش و گرم می

 حامی خودش را روی مبل روی مبل رها کرد:
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 چه خوبه آدم یه خونه این جوری وسط کوه داشته باشه، خیلی نایابه! -

 لبخندی زد: اهورا

ز هوا تاریکه صبح که اطراف و ببینید, می فهمید خونه باالتر ا االن -

 ابراست.   

 ی اهورا و حامی هم ذهنم درگیر درخت بید مجنون بود اما به مکالمه

 کاپشنم را درآوردم:. ردمکگوش می

 میشه حدس زد، خیلی باال اومدیم. -

 ت:اهورا همانجا کنار شومینه دراز کشید و گف

  !وای خدا چقدر گشنمه .آخیش چه لحاف نرمی داره -

 گفتم:، هایم را بسته بودمدر حالی که چشم

 شام چی بخوریم؟ -

 به من نگاه کرد: اهورا

 هر چی به جز تخم مرغ! -

 حامی هم تایید کرد.
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 از جایم بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم:

 یخچال که پره؟ -

 ای کشید: هورا خمیازه

 تکمیله داداش. -

همه  ;گفتراست می، ی بزرگی داشت.  در یخچال و باز کردمآشپزخانه

کرد اما نمی شد عجیب بود که اصال این جا کسی زندگیچی پیدا می

  یخچال این قدر پر بود . تصمیم گرفتم برای شام ماکارونی درست کنم.

 .و با این فکر مواد مورد نیاز را از یخچال بیرون آوردم

*** 

 گذشت.مت ما میک روز از اقای

       لیگفت، ویال دقیقا باالی کوه و باالتر از مه بود و کاهورا درست می

 کلبه و ویالی دیگر اطراف بود اما اکثرا خالی از سکنه بود .

 شد که از جنگل برگشته بودیم.ییک ساعتی م

هوا در حال تاریک شدن بود، به جنگل خیره شدم و سیگارم را روشن 
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 کردم.

  ،رای شامحامی با هم به رستوران پایین تر از ویال رفته بودند تا ب اهورا و

 نم. وغذا بگیرند و من ترجیح دادم ویال بم

     کردم فضای ویال سنگین است و یا شاید بخاطر اختالف حس می

 کردم. طور تصور میسطحی که با زمین داشتیم این

  و  شدیده میپوکی به سیگارم زدم. صدای شغال و گرگ از جنگل شن

ا با تر می کرد، البته من ذاتا آدم ترسویی نبودم ام کمی فضا را ترسناک

 اتفاقات این چند وقت اخیر ترسی پنهان در وجودم ریشه زده بود.

   تو حال خودم بودم که برق قطع شد و سکوت سنگینی  ویال را فرا 

 گرفت.

 اهورا و حامی در همین حین صدای در ویال را شنیدم، به تصور این که

 برگشتند از جایم بلند شدم و از پله ها  پایین آمدم.

     فضای ویال در تاریکی خیلی ترسناک تر شده بود و تنها روشنایی من

 کرد!نور موبایلی بود که فقط تا جلوی پایم را روشن می

        ام به سمتوارد پذیرایی شدم و خواستم اهورا را صدا کنم اما توجه
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 ابل شومینه جلب شد.چپ، مق

     تر درست و هیکلی رتیک نفر قد بلند حدودا شبیه به حامی چهارشانه

 مقابل شومینه ایستاده بود

        به تصور این که حامی است کمی جلو رفتم اما متوجه شدم جسم او

 سایه ندارد!

       با ترس یک قدم به عقب برداشتم و خواستم پشت کاناپه پنهان بشم، 

        اما انگار حضورم را حس کرد و به سرعت سرش را  به عقب برگرداند و

 به من خیره شد. 

      های سفیدش خیره شدم. لبخند ترسناکی بهم زد وچشم با ترس به

 یک قدم به سمتم برداشت.

    ببا ترس یک قدم به عقب رفتم و تا به خودم بیام و فرار کنم، یهو غی

   ما طع شده بود، با وحشت چند ضربه به موبایل زدم اشد.  نور موبایلم ق

 اصال کار نکرد.   

 صدای راه رفتنش را اطرافم می شنیدم، به نور شومینه خیره شدم.

   تنها جای امن همانجا بود. یه قدم به سمتش برداشتم، حس کردم یک
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 کشد.نفر کنار گوشم  نفس می

 ترس به سمت راستم نگاه خورد. باهایش کامال به پوستم میداغی نفس

 خبری نبود. ،کردم

        همین که به سمت چپ برگشتم، اون موجود ترسناک و رخ به رخ 

 اراده داد بلندی زدم.یخودم دیدم. از ترس نفسم بند آمد و ب

 هام خیره شد و ناگهانریخت، چند ثانیه به چشمعرق از تمام تنم می

 آورد و دوباره ناپدید شد.هایش را داخل شکمم فرو کرد و دردست

      کردم تمام اجزای شکمم درد شدیدی تو شکمم پیچیده بود، حس می

 را درآورده!

 شنیدم اما این قدر درد داشتم که توانهنوز صدای راه رفتنش و می  

 کردم تحلیل رفتم. مقابله نداشتم. حس می

      چیزی سنگین وزن شروع به دویدن کرد و یک آن با من برخورد کرد 

 و من را به زمین انداخت.

 موبایلم روشن شد و عجیب این که برق وصل شده بود. 

   با ترس به اطراف ویال نگاه کردم هیچ چیز عجیبی نبود اما شکمم هنوز
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 کرد. درد می

   داشت و مرتبا زنگ را  صدای در خونه را شنیدم، انگار یک نفر عجله 

 فشارد!می

 از جایم بلند شدم و به سمت در رفتم و آن را باز کردم.

ی حامی با نگرانی و عصبانیت خودش را به داخل خونه پرت کرد و یقه

 لباسم را گرفت و  عصبی گفت:

 کردی؟کنی؟ چه غلطی میمرتیکه چرا در و باز نمی -

 :ای زدخند مسخرهلب به حامی نگاه کردم، اهورا ببا تعج

 خوندم مرتیکه.داشتم فاتحت رو می -

 های درهم گفتم:مبا اخ

 چرا؟ -

 حامی ترسناک نگاهم کرد و گفت:

       زنیم اما آقا تشریفپشت در ایستادیم، هی در می یک ساعته -

 نداشتن.
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 متعجب گفتم:

 من؟ خونه بودم! -

 اهورا چپ چپ نگاهم کرد:

 زر مفت نزن، پیرمرد همسایه  گفت از خونه رفتی بیرون.  -

 با ترس نگاهشان کردم و گفتم:

 منتظر شما! ،اممن یک ساعته تو خونه -

 حامی به اهورا نگاه کرد و گفت:

 این دختره کی بود؟ -

 مدوباره با تعجب  نگاهش کرد

 دختر؟ دختر کیه؟ -

 حامی عصبی گفت:

 مردک همین پیرمرده گفت با دختر از ویال بیرون اومدی.  -

 های گرد بهشون نگاه کردم:با چشم
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  .به پیر، به پیغمبر، من داخل خونه بودم حتی تو حیاط نرفتم -

 های درهم گفتم:با اخم

 اصال مگه ساعت چنده؟ -

     ساعت پنج و نیم بود و این ،ام نگاه کردم جا خوردمو به ساعت مچی

  داشت، من مطمئن بودم که ساعت شش و نیم بود. با تعجب امکان ن

 گفتم:

 چند ما برگشتیم؟ ساعت -

 اهورا با گیجی نگاهم کرد:

 گردیم!رمهرداد تو خوبی؟ ما  جایی نرفته بودیم که ب -

 با تعجب گفتم:

 این امکان نداره  من یادمه که ما ساعت پنج از جنگل اومدیم. -

 حامی گیج نگاهم کرد و گفت:

  .ما اصال جنگل نرفتیماحمق  -

 با ترس نگاهشان کردم:
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 جنگل نرفتیم؟ -

 اهورا به پیشانی خود کوبید و گفت:

  .ما امروز رفتیم دم روخونه احمق -

 به هر دو با ترس نگاه کردم امکان نداشت! متعجب و نگران گفتم:

 ساعت چند رفتیم؟ -

 ی لباسم و رها کرد و گفت:حامی یقه

 .؟ ساعت ده رفتیمکنیمهرداد چرا این جوری می -

 من امروز اصال با حامی و اهورای، با وحشت بهشون زل زدم،  این یعن

 نبودم، چون من هشت صبح بیرون رفتم!

 اهورا پالستیک غذا را به آشپزخانه برد و گفت:

 رسه رد دادی!بیاین غذا بخوریم، خون به مغزت نمی -

 اما من با وجود گرسنگی ام میلی به غذا نداشتم. 

 رفت گفت:در حالی به سمت پذیرایی میحامی 

 فردا ساعت چند حرکت کنیم؟ -
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 های درهم نگاهش کردم و گفتم:با اخم

 کجا؟ -

 حامی متعجب  نگاهم کرد و گفت:

 ها، برگردیم سر زندگیمون.خوش گذشته بهت -

 اهورا بشقاب جمع کرد و گفت:

 ظهر راه بیافتیم.  -

 با تعجب گفتم:

 مگه سه روز نبود؟تازه یک روزه اومدیم، قرارمون  -

 هر دو با نگاه عجیبی بهم خیره شدند.

 حامی با لحنی که ازش خیلی بعید بود با نگرانی گفت:

 مهرداد مطمئنی خوبی؟ امروز روزآخر بود! -

 امکان نداشت!

 ی من را دید، گفت:زدهی  بهتوقتی قیافه

     حافظه ات مشکل پیدا کرده؟ این سه روز خودت برنامه چیدی،  -
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کوه، جنگل،  بعد هم روخونه پایین جاده حتی یک شب هم  رفتیم

 موندیم. 

     هیچ کدام از این کار ها را من نکرده بودم. من فقط جنگلی که امروز

 آمد.رفتیم را یادم می

 گیج نگاهشان کردم:

 حامی من این کارا رو کردم؟ _

 عاقل اندر سفیه نگاهم کرد:اهورا 

 پس خر بود؟ -

 یادم نبود؟! اخم کردم ،چرا هیچی

 های درهم گفت:حامی با اخم

 تو کال عقلت کم شده! -

ز اما من هیچ کدوم از این چیزها رو به  یاد نداشتم, حامی به سمت می

 غذاخوری رفت:

 فهمی توهم نبوده احمق.به عکس های داخل گوشیت نگاه کنی می -
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ه گفتند، تو هملرزید. راست میبا عجله گالری و باز کردم ، دستم می

        گیج به حامی و اهورا نگاه. خودم هیچی یادم نبود ها بودم اماعکس

 کردم.

*** 

    خوردیم، حامی زودتر از ما کنار هم دراز کشیده بودیم و میوه می

 خوابیده بود. اهورا سیب و به سمتم گرفت و گفت:

 حاال بعد از رفتنت پیش این دعا نویسه، مشکلت حل شده؟ -

 نشده بود!م و متفکرانه نگاهش کردم، سیب و ازدستش گرفت

     خبر بودم نشان تمام  اتفاقات امروز و این سه روز که من ازش بی

 ی این بود که هیچ چیز بهتر نشده بود. دهنده

 اهورا با نگرانی گفت:

 مهرداد حرف بزن این سکوتت ترسناکه.  -

 سیب را برداشتم و گفتم:

      زنید من ازشا ازش حرف مینه اهورا حل نشده، این سه روز که شم -
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 .هیچ خبری ندارم، انگار من با شما نبودم

 های درهم نگاهم کرد وگفت:اهورا با اخم

 .پس کدوم خری.. -

 ترس بهم نگاهی کرد: با

 ...نکنه یکی شکل تو نکنه... -

 حرفش و قطع کردم:

 انگار همین بوده، چون من هیچی یادم نمیاد.  -

 گفت:اهورا سیب و دهانش گذاشت و 

 فقط همینه؟ -

    نه همش این نیست، اون روز که اومدید دنبالم تا باهم راه بیافتیم -

 یادته؟

 توهم زده بودی؟ -

 سر تکان دادم:

تو حمام خونه ی من حامی مرده بود و خون اون همه جا ریخته بود  -
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 های منم خونی شده بود، بعدم که یکی شکل حامی اومد.حتی لباس

 اهورا با ترس گفت:

 رداد نکنه اون خون .. خون همون طرفه که مرده؟هم -

 بهش نگاه کردم و گفتم:

 منم به همین فکر کردم.  -

    یای دیدم که به آرومی سمت طبقهاهورا خواست حرفی بزنه که سایه

 باال رفت.

 اول فکر کردم توهم زدم اما یهو صدای کوبیده شدن در اتاق اومد.

 .اهورا از جا پرید

 و گفت:

 چی بود؟ -

 آهسته گفتم:

 یه چیزی باال رفت. -

  اهورا با ترس از جا بلند شد و منم به تبعیت ازش بلند شدم و چاقوی



 

 

 WWW.98IA3.IR 263 کاربر نودهشتیا سکوت – 1دو رگه نامیرا  
 

 خوری برداشتیم. میوه

 های درهم گفت:اهورا با اخم

 زنی احمق! اصال چی بود رفت؟شل می ا؟جتو ک -

 من فقط سایه دیدم از کجا بدونم چی بوده! -

 رویی ما بسته شده بود.در اتاق روبه .با هم از پله باال رفتیم

     مهای طبقه باال را روشن کرداولین کاری که کردم این بود که کل برق

هی تا خیالم راحت شود. آروم در اتاق را باز کردم و به داخل اتاق نگا

 انداختم، خبری نبود.

 فقط در کمد نیمه باز بود. 

 اهورا دست به کمر به اتاق نگاه کرد:

 انگار خبری نیست.  -

 .سر تکون دادم  در کمد را بستم و با هم از اتاق بیرون آمدیم

 ه من گفت:باهورا رو 

  .من دستشویی میرم -
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 گفتم: های درهمبا اخم

 چاقو هم ببر.  -

 ای گفت و رفت.باشه

   هایم را بستم تا اعصابممن هم سر جایم برگشتم و دراز کشیدم. چشم

 آمد!عجیب میآروم شود اما  همان بوی 

       و باز کردم و نگاهم به سمت حامی کشیده هامهم چشم های دربا اخم

 شد.

      ،درست باالی سر حامی یه دختر نشسته بود و  بهش زل زده بود

 ترسیدم! 

من  خواستم  با دست آزادم چاقو را بردارم اما انگار قفل شده بودم، به

    نگاهی کرد و به حامی لبخندی زد. دستش را روی موهای پر پشت 

 حامی کشید.

       چند بار سعی کردم حامی را صدا کنم اما بی فایده بود صدایم در 

 آمد.نمی

      شد اما صدای پای دختره دوباره نگاهی به من کرد  و روی حامی خم 
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 اهورا آمد. تمام امیدم به اومدن اهورا بود.

کشید و یک دفعه ناپدید  دختره اخم کرد و با  عصبانیت خودش را عقب

     فتپدید شد، نیرویی که من رو نگه داشته بود از بین رد. همین که ناش

 شدم . من آزاد و 

 وم خوابیده بود.بالفاصله باالی سر حامی رفتم و نگاهش کردم، آر

 اهورا با تعجب گفت: 

 کنی؟چرا اینجوری نگاهش می -

 گفتم: با استرس

 کنی؟یکی .. یکی این جا نشسته بود بو رو حس نمی _

 اهورا بو کشید:

 کنم. نه چیزی حس نمی -

 برق پذیرایی را روشن کرد و آروم گفت:

 خوای صداش کنیم؟می -

 با استرس گفتم:
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 عصبانی نمیشه؟ -

 کرد:اهورا اخم 

 االن عصبانیتش اهمیت داره؟ -

 خودش باالی سر حامی نشست. 

 آروم صدا زد:

 حامی...! حامی -

 حامی پهلو به پهلو شد، اهورا دوباره گفت:

  .حامی بیدار شو -

 هاش را باز کرد. حامی الی چشم

 با دیدن قیافه ی من و اهورا اخم کرد و گفت:

 چتونه به من زل زدید؟ -

 نفس راحتی کشیدم.

 گفت: با خونسردیاهورا 
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 کردی.پوف میروهیچی خ -

 حامی پتو را روی سرش کشیدم:

 ها.عقلاه بی ،اون برق و خاموش کن بخوابید دیگه -

 و دوباره خوابید. 

 اهورا آهسته گفت:

 بخیر گذشت بریم بخوابیم.  -

  .اشتمی اتفاق جدید را ندچون اصال حوصله ،این بار با اهورا موافق بودم

    بالفاصله کنار هم دراز کشیدیم و سعی کردیم تا بخوابیم اما با ذهن

 درگیر و شلوغ من آرامشی برای خوابیدن نداشتم.

        که بالفاصله بعد از برگشتن ;تنها چیزی که از ذهنم گذشت این بود

 باید با مهدی صحبت کنم!

      کرد ودرگیر میکم نه تنها من، بلکه اهورا و حامی هم -این اتفاقات کم

       این برای من اصال خوشایند نبود. تا زمانی خودم و جون جون درگیر 

         این موضوع بود برام اصال اهمیت نداشت اما این چند وقت اخیر 
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 دیدم که اطرافیانم رو تحت تاثیر قرار داده!می

*** 

 ده بود.ام کرصدای حرف زدن اهورا و حامی درست باالی سر من عصبی

ه توانستم تکان بخورم، انگار دست و پاهایم بسته شدبه طرز عجیبی نمی

 بودند.

یم های درهم بیدار شدم و به خودم نگاه کردم، واقعا دست و پاهابا اخم

 بسته بود.

 د.کسی نبود اما چشمم به اهورا و حامی افتا، به باالی سرم نگاه کردم

      ما، من صداشون کامال واضحزدند اپشت میز نشسته بودند و حرف می

 بود.

 با صدای گرفته گفتم:

 سالم صبح بخیر!  -

 هر دو بهم خیره شدند.

 نگاهشون یه جوری بود، اهورا نگران گفت:
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 خوبی؟ -

 سر تکان دادم  و با اخم گفتم:

 چرا من رو بستی احمق؟ -

 حامی اخم کرد اما اهورا  با همان نگرانی گفت:

 ترسم دوباره راه بیافتی. می -

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

 راه بیافتم؟ کجا برم؟ -

 های درهم گفت:حامی با اخم

    من خیلی دوست دارم اون دعانویسی که پیشش رفتی و از نزدیک -

 ببینم، باهاش کار شخصی دارم!

 اش را خورد و گفت:گیج نگاهش کردم، اهورا یه قلپ از چایی

 دیشب ما رو سرویس کردی.  تو -

 هایم در هم رفت، اهورا ادامه داد:اخم

خواب رفتی، من، برعکس دیشب بیهی راه می نصفه شب بلند شدی -
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   شدم، هی صدات کردم اما انگار نه انگار با توام اصال بهم گوش 

  کردی. بعد رفتی طبقه باال تو همون اتاقی که با هم چک کردیمنمی

    چند دقیقه به کمد زل زدی، بعد انگار اصال خودت نبودی برگشتی 

  طبقه پایین و مستقیم آشپزخونه اومدی و چاقو رو برداشتی،

 خواستی خودت رو خالص کنی. می

 با وحشت نگاهش کردم و با نگرانی گفتم:

 بهتون آسیب زدم؟ -

 حامی اخمی کرد:

 نه چیز مهمی پیش نیومد ولی عجیب شده بودی! -

 با دقت به دست حامی نگاه کردم.

 ته بود. با نگرانی گفتم:سبا باند ب

 دستت... -

 را قطع کرد:حرفم اهورا 

     حامی خواست چاقو رو از دستت بگیره اینجوری شد. وحشی شده -
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 بودی مهرداد!

 دیدم.ی هر دو مینه تنها من بلکه ترس و تو چهرهم! ترسید

 اهورا کنارم نشست و گفت:

 خودتی؟مهرداد  -

 با اخم های  درهم گفتم: 

 زنم پس خودمم!احمق  باهات حرف می -

 اهورا دست و پاهایم را باز کرد و من سر جایم نشستم.

 های درهم گفت:حامی با اخم

 مصرف، نگفت این دعای کوفتی کی اثر می کنه؟این دعانویسه بی -

 دونستم بهشون چی بگم، به ناچار گفتم:نمی

 گفت یه مدت زمان می بره. بحث اثر سریع  نیست، -

 و با نگرانی و پشیمانی: 

 خواستم بهت آسیب بزنم!حامی نمی -
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 د:کمی اخم های حامی باز ش

       تر این موضوع حلخوام سریعاحمق االن بحث این نیست، من می -

 بشه، خوشم نمیاد خیلی داری  اذیت میشی!

هایی بود که چیزهیچی نداشتم بهشون بگم چون  از جایم بلند شدم.

 نستند و جالب هم نبودند تا تعریف کنم.ودنمی

 به سمت سرویس بهداشتی رفتم و صورتم را شستم. به خودم در آینه 

 خیره شدم، الغر و رنگ پریده شده بودم.

 به خودم پوزخندی زدم و صورتم را خشک کردم و بیرون آمدم. 

       منم بعد از خوردن  جمع کرده بودند.و ن رواهورا و حامی وسایلش

 ی مختصری، آن هم به زور، مشغول جمع کردن وسایلم شدم!صبحانه

*** 

 مهرداد کجا موندی؟ -

 با عجله کفشم را پوشیدم:

 خواب موندم، دیشب این قدر خسته بودم بیهوش شدم.  -
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 ای کشید:اهورا پشت تلفن خمیازه

      خوابیم. های این کوفتی رو بگیریم، بعدش یه دل سیر میبذار امضا -

 حامی چطوری رفت سرکار! دونممن نمی

 اش به من هم سرایت کرد:خمیازه

 .ماشینت و دیدم -

         باز کردم و  وی صحبت بهش ندادم و قطع کردم. در ماشین رو اجازه

 سوار شدم.

 ای؟چرا این قدر ترکیده -

 هام کشیدم و گفتم:پلکدستی به 

        کردم، بعد هم همش با تا سه و  نیم چهار  وسایل و جا به جا می -

 ی من حامی سر خونه

 کردیم.کل می-کل

 اهورا حرکت کرد:

         و درآوردمرفقط لباس  من که وسایل و اصال یادم نمیاد کجا گذاشتم. -
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      و رفتم تو رخت خواب!

 وگفتم:با تردید نگاهش کردم 

 راستی، تو از هومن خبر داری؟ -

 اهورا اخم کرد:

 نه بابا ندیدمش، چطور؟ -

 متفکرانه گفتم: 

      یه چند روزی هست ازش خبری نیست، قبال عادت داشت یهو ظاهر -

 بشه من رو سکته بده!

 اهورا متعجب گفت:

 مگه چند بار دیدیش؟ -

 :مخندی زدنیش

 پنج شیش باری دیدمش. -

 نگی نمیام!گفتم تا حقیقت رو -

، انتظار نداشتم یکهو بعد از این مدت از جا پریدم و به عقب نگاه کردم
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 طوالنی غیبت ظاهر بشه!

 فعال جلب توجه نکن. -

 دیدش. شد تو هم میچقدر خوب می -

 اهورا با گیجی گفت:

 کیو؟ -

 نگاهش کردم:

 هو ظاهر میشه!کهومن و میگم, وقتی ی -

 ی مهدی همون اراسموسه!دنگفته بو -

 .از آینه نگاهش کردم ر واقعا جا خوردم واین با

یه چیزهایی فهمیدیدم که باید حتما  خودش بهم همه چیز رو گفته، -

 شو.  زنه بالفاصله از اهورا جدابهت بگیم. االن اراسوس بهت زنگ می

 خبر از همه جا بود:اهورا بی

 ات چیه؟حاال برنامه -

       ی اتصال رو دکمهخورد، اسم مهدی نمایان شد.  گهو تلفنم زنکی
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 جواب دادم: کشیدم و

 بله؟  -

 بدون این که سالم کنه:

 جا خیلی واجبه!سریع بیا این -

 سعی کردم عادی باشم:

 االن؟ -

 اراسموس با جدیت:

 همین االن! -

  مثل این که قضیه  خیلی جدی بود.

 باشه میام.  -

 و قطع کردم اهورا با تعجب گفت:

 میری؟ کجا -

  زدم و درباره اینباید باهاش حرف می ، خودممذهنم درگیر شده بود

 زدم!دختره که این مدت همش دورو بر من و حامی بود حرف می
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 اهورا من باید پیش مهدی برم ضروریه . -

 اهورا اخم کرد:

 امضای کوفتیه!این تر از واجب ،رسونمتمی -

 زیر لب تشکری کردم.

 گفت:باری با لحن شیطنتهومن خندید و 

 وقتشه ظاهر بشم. -

 ی مضحکی گفت:هو با صدای بلند و خندهکی

 !سالم -

 نزدیک بود بههو فرمان ماشین از دستش در رفت و کاهورا جا خورد و ی

        ماشین راجدول کنار خیابون بزنه اما با عجله فرمون را برگردوند و 

 کنترل کرد.

 با گیجی گفت:

 زهرمار سالم، این چه وضع اومدنه! -

 ختدیدم و گفتم:
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 باش. هومنه آروم -

 با بهت به هومن نگاهی کرد و گفت:

 از کجا اومدی؟ -

 خندی زد و گفت:هومن نیش

 مهرداد که گفت عادت دارم سکته بدم! -

 :رو به من گفتاهورا اخم کرد و 

 دونستی؟ تو می  -

       به حضور یکهویی هومن عادت کرده بودم و برام فقط سر تکان دادم.

 پیدا نشد. اشجای تعجب بود که این مدت سرو کله

 های درهم به هومن نگاه گذرایی کرد:اهورا با اخم

 دونی مشکل مهرداد چیه؟تو می -

 م که اهورا و حامی ونهومن نگاهی به من کرد سعی کردم بهش بفهم

 نند و انگار موفق هم شدم چون گفت:ودچیزی نمی

 دونم که دو سه تا جن دنبالشن!دونم ولی این رو مینمی -
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 :گفت اهورا با نگرانی

 چرا؟ -

 هومن عجیب نگاهم کرد:

 دونم شاید خودش بهتر بدونه!نمی -

 خندی زد:اهورا نیش

    کنه وخودش که کال پرته، تو خواب راه میره همه رو زخمی می -

 دونه!نمی

 :کرد هومن متعجب نگاهم

 ؟جدی -

 آره انگار حامی و زخمی کردم! -

 مگه اون دعا همراهت نیست؟ -

 اهی گذرا کرد و گفت:اهورا با کنجکاوی به ما نگ

 کدوم دعا؟ -

     اهورا خندید و  از زیر لباسم کیف مشکی کوچکی بهش نشان دادم.
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 گفت:

 آخر کار خودش رو کرد؟ -

 متعجب پرسیدم:

 کی؟ -

 اهورا به نگاه منتظر من و هومن نگاهی کرد و گفت:

      حامی دیگه!  این رو بسته گردنت، آخه نگرانت بود. گفت مراقبته  -

 بچگی مراقب خودش بوده! انگار از

 کالفه گفتم:. هومن با اخم به من نگاهی کرد

 ؟این دعا مال حامیه -

      های متعجب من و هومن نگاهچند ثانیه به چشم اهورا سر تکان داد

 هومن اخم کرد و گفت:کرد و دوباره به خیابون چشم دوخت. 

 کرد!نباید این کار و می -

 و رو به من گفت:

 بهش داده! این دعا رو مهدی -
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     متعجب به هومن نگاه کردم، چرا اراسموس باید به حامی دعا بده؟ 

      به حامی داده با خودم عهد  وی مهمی بوده که این دعا رحتما مسئله

 م!ونگردکردم امشب به او برمی

 های درهم گفت:اهورا با اخم

 رسیدیم. -

 خواستم پیاده بشم که گفت:

 اوکی؟ مراقب خودت باش،مهرداد!  -

 ای گفتم و پیاده شدم .سرسری باشه

      ، با هم سوار آسانسور شدیمی قبلی دیده بودم نبودپیرمردی که دفعه

 به هومن نگاهی کردم و گفتم:

 چرا اراسموس به حامی دعا داده؟ -

 هومن اخم کرد و گفت:

دونم مهرداد، از کارهای اراسموس سر در نمیارم. من از بچگی نمی -

 کنم.اش درک نمیما اصال بعضی چیزها رو دربارهشناسمش امی
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       یی قبلبرخالف دفعه با هم از آسانسور پیاده شدیم و وارد دفتر شدیم.

 بار نبود.اون منشی زن این

           ی قبلی رفته بودم، شدیم. اراسموس قی که دفعهمستقیم وارد اتا

      سمتمان برگشت و به من ایستاده بود و با ورود من و هومن به پشتش

 :ی زدبا دیدنم لبخند

 مشتاق دیدار! -

 های درهم زیر لب گفتم:با اخم

 سالم! -

 جوابم رو داد و خیره نگاهم کرد، گفتم:

 دادم! پیامبهت -

 اراسموس متفکرانه گفت:

 خوندم اما جوابت و االن بهت میگم.  -

      و این صمیمتی که اون با من داشت  هنوز هم بهش اعتماد نداشتم.

 برام عجیب بود! 
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 لبخندی بهم زد:

 بشین لطفا. -

         و به سردی به هر دو نفر نگاه کردم، حضورم از نظر مقابلش نشستم.

  معنی بود!خودم بی

 هومن هم کمی دورتر از من نشست:

 تو به هومن گفتی؟ -

 اراسموس اخم کرد:

 که یزد رفتی! خودش فهمید, همون شبی -

 ت:مقدمه گفچیزی نگفتم بی

 مهرداد یکی دنبالته و همیشه کنارته! -

      خواست مطئن بشه کسی تو. میکمی سکوت کرد و به اطراف نگاه کرد

 اتاق حضور نداره! 

 هومن گفت:

 هیچ کس نیست! -
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 و معامله دست اونه! دخترهیه  -

 اراسموس و هومن متعجب به من نگاه کردند.

 از نگاهشون جا خوردم:   

  چرخه و این دیدمش! هم من هم حامی، ولی اکثرا دور و برحامی می-

 قضیه رو اعصابمه. 

 اراسموس اخم کرد:

 چه شکلیه؟ -

 کمی به مغزم فشار آوردم:

        جیبی دارهعهای بنفش سفیده با موهای بلند مشکی چشمپوستش  -

       بوی خاصی ...که خیلی خوشگله و یه پیراهن سفید بلند تنشه و یه

 داره یه عطر خوبیه.

 اراسموس جا خورد:

 مهرداد مطمئنی؟ -

 اخم کردم و کالفه گفتم:
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 وقت فراموشم نمیشه.ای داره که هیچقیافه -

      کالفه  زد.اراسموس با نگرانی از جایش بلند شد و طول اتاق را قدم می

        بود و انگار برای گفتن چیزی که قصد داشت بگه با خودش سبک

      کرد، هرچند که برای من دیگه مهم نبود و آب از رسمسنگین می

 رو پر کرده بود!نی فضای اتاق یسکوت سنگگذشته بود! 

 اراسموس مقابلم ایستاد و مستقیم نگاهم کرد:

 اون دختر عموی منه، هانیل! -

 پوزخندی زدم:

 لعنتی! -

 :ادامه دادم و بعد

 حاال باید چه غلطی کنم؟ -

 و گفت: اراسموس اخم کرد

 خیلی مراقب باش تا بتونم پیداش کنم.  -

 خوام خالص بشم!از این وضعیت خسته شدم، فقط می -
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 اراسموس نگاهم کرد و سعی کرد من را قانع کند.

        های زیادی داری؛تو به عنوان یه دو رگه یه سری قابلیت و توانایی -

 ی!بینیم، تو فقط باید تقویتشون کناین رو فقط من و هومن می

 :کردم خنثی نگاهش

   تونم سه روز رو تو ویال بگذرونم، درحالی که همهمی ;آهان مثال -

 د   ترین آدم بعگفتن من باهاشون بیرون بودم؟ یا مثال به نزدیکمی

 تو زمان حرکت کنم و،... خودم حمله کنم؟ یا مثال

 قطع کرد: وحرفم ر

      حامی و اهوراکنه، این سه روز تو کنار گفتم که داره کنترلت می -

 ویال بودی! زیرزمینهوش نبودی، در اصل تو بی

 :دهومن اخم کر

      به عنوان یه ...بیدارکنی. تو خاصی کنم تواناییت ومن کمکت می -

 دورگه خیلی قدرتمندتری! 

 اراسموس اخم کرد:
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      ،کنم، برو خونه من شب میام اون جایه کم تحمل کن درستش می -

 !باید یه راهی پیدا کنیم تا بتونیم هانیل رو گول بزنیم

 :حوصله جوابش رو دادمو بی های درهمبا اخم

 ی من آدم کشتن. ذاره! بغل خونهتونم برم خونه، حامی نمینمی -

 :با حالت عجیبی نگام کرد اراسموس

      ی هر چی دورتر باشی بهتره، اون آدم هم توسط همین دارودسته -

  !کشته شده عموی من

 سپس مکثی کرد و گفت:

       اون دعا رو  بهش برگردون، اون رو من به عنوان هدیه، وقتی بچه -

      در کنه تا اونم مراقب تو باشه؛ بود، بهش دادم، تا بتونه ازش مراقبت

 ..،واقع مهرت و به دلش انداخته

     تونستم از متعجب نگاهش کردم و اراسموس نگاهی بهم کرد، می

      هایم در بخونم، ولی ناخودآگاه اخمنگرانی رو نگاهش دوست داشتن و 

 هم رفت.



 

 

 WWW.98IA3.IR 288 کاربر نودهشتیا سکوت – 1دو رگه نامیرا  
 

 اراسموس جدی شد:

 به هر حال تو این وضعیتت هر چیزی رو هشدار در نظر بگیر! -

 پوزخندی زدم و گفتم:

عالیه ممنونم از دلگرمیت!  یه جن عصبانی، که از قضا دختر عموی  -

       دونیم چرا قراره دخل منالی که حتی نمیدر ح، منه لجنابعالیه دنبا

 رو بیاره!

 اراسموس اخمی کرد:

 قرار نیست بمیری مهرداد! -

 با کنایه گفتم:

 شناسمت؟ چند وقته می جدی؟ چرا باید بهت اعتماد کنم؟ -

 ی شد:باراسموس عص

 ، آدم کم هوشی نیستی مهرداد!تنها راهته -

 جله پرسید:، با عجوابش را ندادم و از جایم بلند شدم

 کجا؟ -
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 کالفه گفتم:

کاش یه چیز جدید صدام کردی بیام این جا تا بهم بگی جن دنبالته؟  -

  دونستم!این رو که می گفتی، بهم می

 نگاهی بهم کرد:

 دعا رو به حامی برگردون تا بتونم کمکش کنم! -

.  از اتاق خارج شدم ای بگمبدون اینکه چیز دیگه فقط سر تکان دادم و

 که خطاب به هومن بود شنیدم: وصدای  اراسموس ر

 تونم ذهنش رو بخونم !برو دنبالش نمی -

     این همه اتفاق نداشتم. ور یی هیچذهنم خیلی درگیر بود و حوصله

    کردم رو شدم، از ته دلم آرزووارد راهپشت هم واقعا از توانم خارج بود! 

 های شهر را ببینم یا باهاشونمجبور نبودم آدم بودم و ونهکه االن خ

 صحبت کنم!

      این  ام دیدم.چطوری اما خودم را وسط پذیرایی خونه آن نفهمیدمیک 

       تعجب به اطراف نگاه کردم. قدر سریع اتفاق افتاد که شوکه شدم و با

   ، باالخره تونسته بودم از این دورگه بودن البته کمی هم ذوق کردم
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 ای کنم!استفاده

 . ها، وسط پذیرایی دراز کشیدمبا همان لباس

کرد؟ من، یک انسان معمولی که روزمره خودم رو بار کی فکرش رو می

 گذروندم اهورا و می

 رم حاال زندگیم از این رو به اون رو شده و با موجوداتی دست و پنجه ن

  ترین اعتقادی به آن نداشتم!کنم که قبال کوچیکمی

     باید قبل از برگشتن من  به ساعت نگاه کردم تازه یازده ظهر بود و

 .گشتمبرمیدو  تا ساعتحامی یعنی 

   ایروی زمین دراز کشیدم و سعی کردم برای چند دقیقهبا خستگی 

هام رو ذهنم رو از تمام فشارهای این مدت آزاد کنم. چند لحظه چشم

 خوابی شب قبل بود،کمیا یاد ناشی از فکر زبستم اما نفهمیدم چطور، 

 چشمم گرم شد و به خواب رفتم!

*** 

و  جا شدن وسایل خوابم سبک شد خواستم اهمیت ندهماز صدای جابه

  اما ام میاد، بخوابمتوجه به صداهایی که همیشه تو خونهمثل همیشه بی
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          ستم بیخیالنتوخواستم هم نمیاین قدر صدا واضح بود که اگر می

 باشم. 

           اطراف، فضای خونه تاریک بود. های درهم چشمم را باز کردمبا اخم

 مرتب کردم تا باللشت رو زیر سرم  .کس نبودهیچ ،نگاه کردم وخانه ر

       ن روی آشپزخانه، حامی بیرواز راهاما در کمال تعجب، دوباره بخوابم، 

 آمد.

 متعجب بهش نگاه کردم:

 کنی؟!می تو این جا چیکار -

 اخم کرد:

 جا!؟مگه بهت نگفتم نیا اینعلیک سالم!  -

  ی حرف زدنش کامال مشهودو این از حرکات و نحوهکمی عصبانی بود. 

 بود!

 م:هنوز متعجب بودم، آروم جواب داد

 یه چیزی جا گذاشتم، اومدم بردارم همین!سالم!  -
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        حامیآورد، تعجب کردم، های در هم کاپشنش را درحامی با اخم

 پوشید!وقت کاپشن نمیهیچ

 گفتم:  بمتعج

 تو چطوری داخل اومدی؟ -

 نگاهی بهم کرد و لبخندی زد:

 جوری که تو اومدی!همون -

 اخم کردم: 

 مثل من؟! -

          مشتاق؟ سرد؟متفکرانه نگاهش کردم، نگاه حامی، یه جوری بود.

         اصال کلید  یهو یادم افتاد منتونستم مفهوم نگاهش رو بفهمم! نمی

 نداشتم.  

 به سرعت سرم و بلند کردم و نگاهش کردم:

 با کلید؟ -

 :دعمیق نگاهم کر
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 خیلی احمقی! -

       لنگید. ساعت دوازه و نیم بود جای کار می کچشمم به ساعت خورد ی

      تونست خودش راکشت، حداقل یه ربع به دو میو حامی خودش رو می

 .بشمسر جام نشستم تا سرحال  .ونهبه خانه برس

 ود!   حامی نب ،ام پیچید، به اطراف خانه نگاه کردماما همان بو زیر بینی

 آهسته صدا زدم:

 حامی؟ -

 و هرلحظهمنشأ این خنده نامعلوم بود!  ی بلندی پیچید.دهنصدای خ   

 شد.صدا بلندتر از قبل می

، صدای خنده کردگیج شده بودم و سری تصویر مبهم از ذهنم عبور می

 تر شد.نزدیک

 ی سفید از مقابلم رد شد.سایه  با گیجی به اطراف خونه نگاه کردم،

 در همان حال گفتم:

 تو حامی نیستی! -
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 با صدای بلند خندید، عصبی دستم را روی گوشم گذاشتم:

 بس کن لعنتی!  -

         و خونه تو سکوت فرو رفت. فضای خونه تاریک صدای خنده قطع شد

 بود و من جرات نداشتم سرم رو بلند کنم اما آخرش چی؟

       و در تاریک و روشن خونه چشمم به دیوار کنج ردم بلند کو سرم ر

  هایخونه خورد، دختر سفید پوش با موهای بلند و آشفته با چشم

       رنگ بنفش با صورت سفیدش به من زل زده بود، از  به نهایت زیبابی

 آوایی گفت:آمد و با صدای نازک و خوشدیوار پایین 

 تر از تصورات منی.احمق -

 یه جوری بود، هم خوشگل و  هم ترسناک! دوباره خندید:

 چرا الل شدی؟ -

 :اخم کردم

 تو کی هستی؟ چرا همش دنبال منی؟! -

مقابلم نشست و  کرد.تر میاش رو قشنگهاش چهره، چال گونهخندید
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 گفت :

 ی اطرافت رو دوست ندارم، رو مخن! هاازت خوشم میاد، اما آدم -

 نگران نگاهش کردم:

 چرا همیشه اطراف حامی هستی؟ -

          برق نگاهش  های من خیره شد.یه قدم جلو آمد و مستقیم به چشم

 تونست هر مردی رو از پا دربیاره!می

 اخم کرد: 

      چون زیادی دوست داره و اراسموس اون رو انتخاب کرد تا مراقبت  -

 باشه! 

 با نگرانی بهش نگاه کردم. خندید و گفت :

 البته االن دیگه به روش من پیش میریم.  -

 :ی گفتمبا دستپاچگ

 یعنی چی؟  -

 :داخم کر مد، خندید. اما یهواوهاش بوی خوبی نمیاز حرف
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 تصور کن؛ جسم اون و روح من! -

     هاش را هام خیره شد و کف دستنگران نگاش کردم و با ذوق به چشم

 م کوبید:ه به

 بی نظیر میشه, اون وقت همیشه کنارتم! -

 عصبی نگاهش کردم: .ی بلند و عصبی کردو خنده

 !، لعنتیاز حامی دور بمون -

هاش خوشگل بود اما حیف که چشمنزدیکم آمد و عصبانی نگاهم کرد. 

 متعلق به این موجود بود!

م کرد، گرفت و از جا بلند وکمی روی صورتم خم شد و گلوی من ر

      ن بدم، یک دستم که گچ بود و والعمل نشتونستم خوب عکسنمی

 گردنم که هنوز بسته بود.

ور دتمام تالشم را کردم تا دستش را از ، با اینکه دست دیگرم آزاد بود

       د و گردنم شل کنم، اما موفق نبودم و فشار دور گردنم را بیشتر کر

 هام خیره شد.مستقیم به چشم
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 م داشت و با صدای ترسناکی گفت:هوا نگه روی

 ، من چیزی که بخوام بدست میارم!اسهمین االن حذف شده -

گیجه گرفتم و در همان زمان یه ریهو سرم سنگین شد و حس کردم س

های تصویر گنگ دیدم؛ حامی  زیر درخت بید مجنون افتاده بود و آدم

          اومد. دیدهنمی، از این تصویر خوشم زیادی، دور او ایستاد بودند

        وبودمش، آخرین بار تو ویالی دایی اهورا بود که این تصویر رو دیدم 

        وفکر کردم اونجا قراره اتفاقی برای حامی بیافته اما هیچ خبری نشد 

 من توصر کردم که فقط یه اوهام ساده است!

          رم پر کرده و توی س ونه روهانیل فضای خ نازکی صدای خنده

 شنیدم!ترین  صداهایی بود که مییکی از آزاردهنده پیچید.می

          ی زیاد، من را روی زمین ول کرد و با همان دست گچ از همان فاصله

. نفسم از شدت گرفته روی زمین افتادم، درد شدیدی توی دستم پیچید

 داشت.  اما هنوز اون تصویر ادامه اومد.درد یکی درمیون باال می

 :نگاهش کردم با درد و نگرانی

 چیکار کردی؟ ...حامی ...تو با -
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 خونسرد نگاهم کرد و لبخند زد:

که از اینکه  دادم، گفتمهمون کاری که باید سی سال پیش انجام می -

  خوام بارها به اراسموس گفتم من می هوات رو داره خوشم نمیاد!

چیکار کرد؟ من رو منع مراقبش باشم بهم این فرصت رو بده اما اون 

 کرد! و حتی دیگه اجازه نداد تو به جنگل بیای!

        خندید،دوید و میتصویر دخترکی با دسته گل که به سمت من می

ز اسرم تیر کشید، مقابلم جون گرفت، این تصویر و قبال هم دیده بودم! 

 توانستم تمرکزی هانیل روی اعصابم رفته بود و نمیطرفی صدای خنده

  کنم.

       بینی؟ حتی منو از خاطراتت پاک کرده، فقط بخاطر اینکه اینمی -

 کس ندونه!قانونیش رو هیچبی

 خندی زد:نیش

 ی مادرت با پسرعموم دست منه!؟معامله ;یتدونسمی -

 ه داد:ماخمی کرد و ادا

 ..،خواستم از بین ببرمش ولیمی -
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 :دهام خیره شبه چشم

        م، اینتونم تو رو بارها ببینچیزیه که من می اما انگار اون معامله تنها -

 ،کنهندازی، من رو اذیت میکه خودت رو بخاطر دوستات به خطر می

 مونه!این معامله دست من می

 به سختی روی پاهام ایستادم:

 ..،تو -

 هام منقطع شده بود اما ادامه دادم:کرد و نفستنم درد می

 خوای؟تو چی از من می -

 نزدیک شد: مدید و یه قدم بهخنبا ناز 

 خودتو! -

 :هام خیره شد و لبخندی زدبه چشم 

 ..!،زودی بینمت، بهدوباره می -

          اما بخاطر دردی که داشتم، توان هبه سمتش رفتم تا اجازه ندم بر

 نداشتم و محو شد. نومقابله با او
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       اهداییکف اتاق نشستم و سعی کردم تمرکز کنم، دستم را دور دعای 

       اینکه دیدم.چیز نمیاون حلقه کردم و سعی کردم تمرکز کنم، اما هیچ

 کرد.تر میخبر بودم من رو عصبیاز حامی بی

 :فریاد زدم کم کالفه شدم و با ناتوانی و عصبی-کم 

 تونی!تو می، باش..زود مهرداد! االن باید بتونی خودت رو جمع کنی -

د پس از چنسعی کردم تا بتونم حامی و پیدا کنم،  دوباره تمرکز کردم و

 دیدمش! دقیقه، 

      قصد داشت انگار  کرد.اش حرکت مینهوسوار ماشین بود و به سمت خ

     ، کمی تمرکز کردم، من بودم! حامی درحال زنگنهزببه یک نفر زنگ 

 زدن به من بود!

به کف ماشین انداز افتاد و گوشی از روی پاهایش ماشینش داخل دست

 اما همین که باال آمد، هانیل را هپرت شد ،  خم شد تا موبایل را بردار

          کار نکرد و ماشین  با سرعتترمز دید و بالفاصله ترمز زد؛ اما مقابلش 

خود حامی از ماشین و  ،های بغل خیابان برخورد کرد و  ملق زدبه بتن

      همه ی این اتفاقات کمتر از ده دقیقه رخ داد. با  بیرون پرت شد!
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 خیز، درد بدی تو بدنم بود اما وحشت نیم

 اراده بغض کرده بودم.و بی ، نگران بودمترسیده بودم

 به سختی از جایم بلند شدم و زیر لب گفتم:

 لعنتی! لعنتی! !مجا برم ..باید برباید اون -

ند بار تالش ناموفق با ناامیدی همه تمرکزم را جمع کردم و پس از چ

. مشتم خونی شده بود و کمی درد تو دستم ی میز زدممشتی به شیشه

باز کردم؛ و هام ربستم، همین که پلک وهام رعصبی چشمپیچیده بود! 

     تر بغل ماشین حامی ایستاده بودم.نفهمیدم چطوری، ولی کمی دور

 چرخید.هنوز میهاش ماشین برعکس شده حامی رو دیدم که چرخ

هجوم مردمی که به یک باره به سمت جا خوردم، به اطراف نگاه کردم. 

 ماشین دویدند!

        از همین جا حامی را در حالی که غرق خون بود دیدم. مطمئن بودم

        های لرزانام، با آستین لباسم آن را تمیز کردم و با قدمخون دماغ شده

تک مردم را _های ارزان، تکبود با دست دورش شلوغ به سمت او رفتم.

 زد:یکی داد میدر همان بین  کنار زدم.
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 آمبوالنس خبر کنید. -

       حامی زیرو انبوه مردمی که برای کمکی باالی سر او آمده بودند.  

  بود، ولی هنوز نیدرخت بید مجنون وسط بلوار افتاده بود و سرش خو

 نیدم.شهایش را میکشید، صدای نفسنفس می

 و انگار به مو بنده! اما خیلی ضعیف بود

 تونستم بپذیرم که حامی نمی اراده اشکم چکید،کنارش نشستم بی

  جوری روی زمین افتاده!ینا

 زدم:فریاد می

 حامی! ..،.شوخدا بیدار رو حامی! تو -

فهمیدم، نمیکردند من رو از حامی جدا کنند اما من یک عده سعی می

          کنند،گذره و با من درباره چی صحبت میاطراف من چی می

      فقط آمبوالنس کردم،های اطرافم رو با گیجی نگاه میدستپاچگی آدم

 را دیدم که ایستاد.

         ی را روی برانکارد منتقل کردند،مو بعد دو مرد سفیدپوش که حا

 ی خواست از صحنهصدای داد یکی از آنها رو شنیدم که از مردم می
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 که به من کمک کردند سوار آمبوالنس شوم. و مردمی تصادف دور بشن

 پرستار مردی رو به من پرسید:

 حالتون خوبه؟  -

        شنیدم. نگاهی به او کردم اما توان اما من صداش رو خیلی دور می

جواب دادن نداشتم. سوزش چیزی رو تو دستم احساس کرد و اون مرد 

         تاری بودم که به حامی اکسیژن وصل مات پرسچیزی زمزمه کرد. 

 .دبست و ماشین به راه افتا وکرد و یک نفر دیگر، در آمبوالنس رمی

***  

      دونم چقدر گذشته صداها گنگ بود، روی صندلی نشسته بودم. نمی

       اما تمام تصویر مقابلم فقط حامیدونم! بود، یه ساعت؟ دو ساعت؟ نمی

دیدم، هر بود که سرش ضربه خورده بود. انگار یک کابوس ترسناک می

      کردم ازش بیدار بشم اما این فقط یه اوهام خوشلحظه تو دلم دعا می

 بود که این توهمه!

      از آمد، که از انتهای سالن با عجله به سمت من می اهورا را دیدم

 ر نگرانه!اش می شد فهمید که چقدآشفتگی لباس و قیافه
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 همین که بهم رسید با استرس پرسید:

 چی شده مهرداد؟ -

گیج نگاهش کردم، من خبرش نکرده بودم. نگاهم به پشت سرش افتاد، 

        وشاما انگار یه چیزی جلایستاده بود، حتما کار اون بود.  اونجاهومن 

 تونست به سمتم بیاد!رو گرفته بود و نمی

 را دید، با صدای بلندی گفت:اهورا که نگاه گیج و مات من 

 شده؟مردک با توام، میگم چی -

         ی مضطرب و نگرانش نگاهیو به چهره فریادش من را به خودم آورد

 د.اش بوهای درشتی روی پیشانیکردم، معلوم بود تا اینجا دویده. عرقا

 با صدای لرزان گفتم:

 تصادف کرده! حامی... -

 نگاه کرد و گفت: پای من تا اهورا مبهوت به سر

 تو از کجا فهمیدی؟ باهاش بودی؟ حالش چطوره؟ -

 فقط توانستم سر تکان بدهم و زیر لب بگم:
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 ...هیچی ...دونممن هیچی نمی -

      اهورا اخم کرد و خواست حرفی بزند، اما همزمان در اتاق باز شد و 

       لالمن انگار  من و اهورا با نگرانی به سمت او رفتیم. دکتر بیرون آمد.

      ترین سوالی از دکتر بپرسم اماتوسنتم کوچیکشده بودم و حتی نمی

 پرسید: ،تر بوداهورا به خودش مسلط

 حالش چطوره آقای دکتر؟ -

 دکتر از پشت عینک نگاهی به ما کرد و گفت:

 از اقوامش هستید؟ -

     و به زحمت یه سری اصوات گنگ از دهنم خارج شد  با صدای مرتعش

 گفتم: و

 من پسرعموشم! -

 کرد و گفت: بهم نگاهی

         ، سطح هوشیاریش پایینه اما خوشبختانه خونریزی داخلی نداره -

 ...صد بگیم خطر رفع شدهدرتونم صدنمی
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 مکثی کرد:

 براش دعا کنید، فعال کماست! -

       به دیوار تکیه دادم حس کردم  حس شده بود.دست و پاهایم یخ و بی

 ل!خودش بود، هانی. کند. به انتهای راهروی نگاه کردمنگاهم مییک نفر 

اما توان این که دنبالش برم و بلند شدم و چند قدم به سمتش رفتم 

 لرزه و ضربان قلبم کند شده. حس کردم دست و پاهام می نداشتم 

 گرفت!رنفهمیدم چی شد، ولی سیاهی مطلق من را درب

*** 

        اتاق نیمه روشن بود و هام را باز کردم.چشمبا صدای گنگ اطرافیانم 

     ود امابذرات ریز تو هوا معلق بود. با اطرافم نگاه کردم. اتاق بیمارستان 

    اومد. خیلی ترسناک بود!هایی عجیبی مییه جوری بود. از بیرون صدا

      جیغ ی دیگهعده انگار یه عده آدم بیرون اتاق در حال حرف زدن و

 کشیدند.می

جا اونخیلی سنگین بود، انگار چند نفر با هم  ،فضای اتاق مه گرفته بود

    کامال متوجه بودم که فضای بیمارستان عوض شده و  حضور داشتند.
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       ام را جلبهام توجهجا بیمارستان نیست. تکانی خوردم، اما دستاین

 .هام شفاف شده بود و انگار روح بودمکرد، دست

     کردم، به پاها و بدنم یم بلند شدم اما هیچ سنگینی احساس نمیاز جا

 نگاه کردم،  همگی عین ذرات ابر شده بود، خیلی ترسناک بود.

 با صدای آرومی اهورا رو صدا زدم اما هیچ صدایی به گوشم نرسید. یه

 یسایهدر اتاق باز شد و اومد، صدای پایی شنیدم انگار به سمت من می

کم ترسی رو تو وجودم -تم رو جلب کرد. کمبلند قدی توجهسیاه و 

        تر شد. هرکردم، سایه به سمتم حرکت کرد و بهم نزدیکاحساس می

         در کمال تعجبشد، سیاهی کمتر شد و  تر میچه بهم نزدیک

     با صدای و با دیدنش نفس راحتی کشیدم .مقابلم ایستاداراسموس 

 گفتم:ای گرفته

 جا کجاست؟این -

 اراسموس نگران بهم نگاهی کرد و گفت:

 خداروشکر بهوش اومدی.   -

       هومن وارد اتاق شد در اتاق با شتاب باز شد حرفش تمام نشده بود که 
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 و گفت:جا خورد و با دیدنم 

 ، خداروشکر!باالخره بیدار شدی -

     ، مگه من چم شده بود که اینقدر نگرانم با گیجی بهشون نگاه کردم

 گفتم: بودند؟

 کجاست؟،..جااین -

 اراسموس بهم نزدیک شد و گفت:

     همدیگر رو تونیمکه ما و شما می ;جا جاییهدنیای ممنوعه، این -

 مالقات کنیم. 

 به هر دو نگاه کردم، انگار این فضا براشون جای عادی بود.

 ی حالش چطوره؟من ..بیمارستان بودم ..حام -

 سر تکان داد و گفت:با ناامیدی اراسموس 

 درکی از اطرافش نداره.  ،خیلی هوشیاریش کمه -

 به نگاه نگران هر دو خیره شدم، با صدای مرتعش پرسیدم: 

 شما از کجا پیداتون شد؟ هومن و پشت اهورا دیدم . -
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 هومن نفس عمیقی کشید و گفت:

       من دنبالت اومدم اما از در اتاق که بیرون رفتی نتونستم بهت  -

    دسترسی داشته باشم. در واقع برای دو ساعت گم شدی تا این که 

        هو وسط جمعیت کنار حامی دیدمت انگار نیرویی مخفیت کردهکی

        داد بهت خواستم بیام سمتت اما بازم یه چیزی اجازه نمی بود.

 نزدیک بشم. فقط تونستم همون لحظه به اهورا بفهمونم که باید بیاد

 بیمارستان!

 اراسموس متفکرانه  پرسید:

 تو کجا بودی؟ -

 با کالفگی گفتم:

هانیل باعث تصادف حامی  ..ی خودم بودم، اون دخترهمن خونه -

 شده ...معامله دست اونه!

 اراسموس عصبی شروع به قدم زدن کرد:

       فقط داره دردسر درست کنه؟داره چه غلطی می لعنتی این دختر -

 !کنهمی
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 هومن با گیجی به من و اراسموس نگاه کرد و گفت:

 همون دختر عموت؟ ؛یعنی؟ هانیل -

 اراسموس سر تکان داد و با این حرکت، مهر تایید به حرف هومن زد!

 های درهم گفتم :با اخم

        خواد ردی، میبهم گفت؛ چون تو مراقبت از من رو به حامی سپ -

        حامی رو حذف کنه تا بتونه جسم اون رو تسخیر کنه و کنار من

  بمونه!

 های گرد نگاهم کرد:هومن متعجب با چشم

 این یعنی ..عاشقت شده!؟ -

  اومد. این دختره رو اعصابماخم کردم، اصال از تصورش هم خوشم نمی

 دوست داشته باشه،  رفته بود و از تصور اینکه همچین موجودی منو

 شدم!تر هم میعصبی

 های درهم  نگاهم کرد و گفت:اراسموس با اخم

قبل از اینکه با اون ذاره، باید دونه، داره قوانین رو زیر پا میاون می -
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 معامله گیر بیافته بگیرمش!

 با نگرانی پرسیدم :

 پس حامی چی؟ -

      این سکوت رو اصال دوست نداشتم، اراسموس  هر دو سکوت کردند.

حلی تو چنته داشت و این کرد و همیشه یه راههیچ وقت سکوت نمی

 سکوت بعید از اون، اصال خبر خوبی نبود!

 :به من نگاه کرد هومن با تردید

هوشیاریش خیلی پایینه و دکترها قطع امید  م،من از پیش حامی میا -

 کردند!

 و پاهاش رو روی ق یه نفر رد شد انگار سردرگم بودی اتااز پشت شیشه

     نتا بیرو به سمت در رفتمکشید، انگار توان راه رفتن نداشت. زمین می

 ،  اراسموس گفت:از اتاق رو ببینم

 اون حامیه روحش سردرگم شده، حتی اگر تو رو این جا ببینه، بعد از -

 ه .این که بهوش بیاد امکان نداره تو رو به یاد بیار
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 های لرزان در رو باز کردم و گفتم:با دست

 خوام ببینمش!برام مهم نیست من رو به یاد بیاره یا نه، اما من می -

       امیح کمی دورتر از در اتاق، دم.شاز اتاق خارج  های نامطمئنبا قدم و 

 ر کرد. انگاهایی که تنش بود، سردرگم به اطراف نگاه میبا همون لباس

 از حضورش در این مکان وحشت زده بود.گیج بود و 

ین از اتاق بیرون اومد و کنارم ایستاد، هومن هم بدنبالم به اراسموس 

 چهارچوب در ایستاد.

 گم حامی خیره شدم و صدا زدم:ربه روح سرد

 حامی! -

       با عجله به  هاش رد شد.به سمتم برگشت، برق خوشحالی از چشم

  سمتم اومد و مقابلم ایستاد:

 با تعجب گفت: و

 کس نیست؟جا کجاست؟ یه جوریه! چرا هیچمهرداد ..این -

  هاش کمی کندو نفسبغض کردم، سرش خونی بود.  بهش خیره شدم.
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 شده بود.

 اراده بغلش کردم و گفتم:بی

 گردی نگران نباش!میبر -

 با  گیجی نگاهم کرد و گفت:

 من مُردم؟ -

         گفتمچطور بهش می جا کجاست؟دادم، اینچطور بهش توضیح می

      هبینیم؟ اصال مگشاید این آخرین باری باشه که منو تو همدیگر رو می

تونم این حرف بهش بزنم؟ به حامی؟ کسی که در تمام مدت من می

های نگرانش رو دیگه نبینم؟ تونستم چشمزندگیم کنار بود! چطور می

     ن دیگه شماره توسنتم قبول کنم که بین ما نیست و مچطور می

 بینم؟موبایلش رو روی گوشیم نمی

 .نه هنوز -

 حامی با گیجی به اطراف نگاه کرد و گفت:

 ،...جاپس این -
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های لرزان حامی روی مردمک اراسموس یه قدم بهش نزدیک شد.

 ثابت شد.  اراسموس

 گفت: ایاراسموس با صدای گرفته

 جا یه مرحله قبل از مرگه، روحت سردرگمه!این -

 به سمت من اومد و دستم را کشید و گفت:با نگرانی  هومن 

 جا بمونی مهرداد، حامی هم اون قدر وقت نداره. تو نباید زیاد این -

      و همزان صدای داد یک پرستار و  صدای بوق ممتد دستگاه را شنیدم

          ورد چند نفر به اتاقی حامی اون جا بود. به حامی که گیج شده بود 

  نگاهی کردم.

 صداتون  داره ضعیف میشه! -

 با اضطراب به اراسموس نگاه کردم و گفتم:

 کنم!خواهش می ...نجاتش بده -

 خورد و گفت: اراسموس جا

 تونم دخالت کنم!من نمی -
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  :ی لباسش را گرفتم و فریاد زدمبا عصبانیت به سمتش رفتم و یقه

ه وری بمیره، حامی بباید بتونی، اون نباید این ج ;تونی یعنیچرا می -

 حل داری. کمکش کن!، تو همیشه یه راهتو این وضعیته و خاطر من

        با ترسی بهش نگاه  کرد.حامی با تعجب به من و اراسموس نگاه می

 شد!های ما متوجه نمیکردم، هیچی از حرف

 با سردرگمی گفت:

 شنوم .هیچی نمی -

 گفت:به منو اراسموس نگاه کرد، هومن با نگرانی 

 کنه.داره تمام می -

       با استرس و  نگرانی به اراسموس نگاه کردم. اراسموس نگاهی بهم کرد

 و پس از سکوت کوتاهی گفت:

 ...یه راهی هست -

 :هومن متعجب گفت

   فقط زندگیش پر از عذاب  ...این راه و بهش نشون ندهنه اراسموس  -
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 میشه، حتی بدتر از مردن حامی!

      نهای ردهم رو به هومکار برد خوشم نیومد، با اخمای که به از واژه

 گفتم:

 ذارم!میره! من نمیحامی نمی -

 :و با عصبانیت که کمتر از خودم سراغ داشتم به اراسموس نگاه کردم

 حرف بزن! چه راهی؟ -

 :نگاهم کردهومن نگران 

 مهرداد بیخیال شو! -

         اراسموس  توجه به حرف هومن، منتظر به اراسموس نگاه کردم.بی

   ز نگاهاتردید داشت که آیا این راه رو بهم نشون بده یا نه، این رو کامال 

 فهمیدم!اش به خودم میزدهزل

 کنم راه...، فکر نمییه شرایطی داره -

     و حرفش را   شد، نگاه کردمتر میبه حامی که هر لحظه داشت محو

 بدون تامل گفتم:قطع کردم و با استرس و 



 

 

 WWW.98IA3.IR 317 کاربر نودهشتیا سکوت – 1دو رگه نامیرا  
 

 کنم!هر چی باشه قبول می -

 با عصبانیت گفتم: اراسموس به من نگاهی کرد، انگار دو دل بود.

 حرف بزن اراسموس! -

 اراسموس نفس عمیقی کشید و گفت:

      هاست ویه بخش فانی داری که متعلق به دنیای انسان ;رگه ایتو دو -

 گرده به دنیای اجنه!یه بخش جاودان داری که برمی

 تقریباشد. و هر لحظه محو تر از قبل می کردما نگاه می حامی گیج به

 شنید. های ما را  نمیهیچی از حرف

  :اراسموس ادامه داد

 ...یتونم بخش فانی تو رو به حامی ببخشم ولمن می -

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم:

 ولی؟ -

 های درهم گفت:اراسموس با اخم

 ها و هم در دنیای اجنه انسانولی تو نامیرا میشی،  هم در دنیای  -
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، یه گه خواهی شدرتونی به زندگیت ادامه بدی و قدرتمندترین دومی

 طور کامل یکی از ماست!ه جور دورگه که ب

 هومن با کالفگی گفت:

   ، تو حق داری مثل یه انسان معمولی زندگی مهرداد این کار و نکن -

 !کنی

 :نگاه کردم هومنبه 

 کنم!انسان معمولی زندگی نمی من همین االن هم مثل یه -

 شد.تر میگذشت کم رنگبه سمت حامی نگاه کردم، هر لحظه که می

     ، حامی برای من عزیز بود و بخاطر من به این ارزشش رو داشت 

 خواستم به همین راحتی ازتونستم و نمیوضعیت افتاده بود و من نمی

 رو به هومن و اراسموس گفتم: دستش بدم! 

 راهه؟تنها  -

 . هومن زیرلب لعنتی گفت.اراسموس سر تکان داد

       کرد نگاه کردم ونفس عمیقی کشیدم و به هومن که نگران نگاهم می
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 گفتم:

 قبوله! -

 های درهم گفت:و نگران نگاهم کرد و اراسموس با اخم هومن عصبی

 مهرداد هیچ راه برگشتی نخواهی داشت،... مطمئنی؟ -

 تونم بگم این لبخند از سر عجز بود هم . به جرات میلبخندی زدم

         کنه هم کمی نگران بودم چراخوشحال بودم که حامی نجات پیدا می

 دونستم چی در انتظارمه!که نمی

 مطمئنم! -

 مشتی به در اتاق زد:اراسموس به هومن نگاه کرد و هومن عصبی 

 احمق، احمق، احمق! -

 اراسموس با جدیت گفت:

 هات رو ببند.چشم -

هام نور شدیدی را بستم و چند لحظه گذشت و پشت پلک وهام رچشم

 احساس کردم که در  فضای مه گرفته پخش شد. 
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       ام پیچید، از شدت درد رویبالفاصله درد شدیدی داخل قفسه سینه

        زمین نشستم و صدای اراسموس را شنیدم, که یه سری چیزها به 

       کرد. احساس زیر لب زمزمه می هایییه سری ورد گفت.هومن می

کردم یه چیزی از وجودم گذشت و در یک لحظه انگار قلبم رو تو می

          رمق با مشتش فشرد و حس کردم که قلبم از تپش ایستاد. بی

      چند دقیقه بعد های نیمه باز به اراسموس نگاه کردم و پس ازچشم

 من را در برگرفت! سیاهی مطلق،

*** 

  بار که بیدار شدم، داخل اتاق بیمارستان بودم و سرم به دستم وصلاین

هام نگاه کردم؛ گچ دستم و بود. حس کردم، دستم سبک شده به دست

      هیچ احساس دردی که تا  گردنبند طبی دور گردنم را باز کرده بودند.

 کردم. ضربان قلبم خیلی هام داشتم رو حس نمیقبل از این تو دست

کردم یخ زدم. حس کردم صدای دتر از حالت عادی بود و حس میکن

     زنه روضربان قلب نفر سومی رو که خیلی هم نگرانه و قلبش تند می

       در شنوم. همین که خواستم دقت کنم این صدا زا کجا میاد یکهو می

           ی خسته و نگران اهورا هویدا شد. با دیدن چهرهاتاق باز شد و 
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 وارد اتاق شد. های باز من چشم

 نفس راحتی کشید و لبخندی زد گفت: و

 باالخره بهوش اومدی شازده! -

 گفتم: با نگرانی

 ؟حامی! -

 های درهم گفت:حرفم را قطع کرد و با اخم

هایی گذشت، اما حالش خوبه و سطح باورت نمیشه چه ساعت -

 هوشیاریش باال اومده، از یک ساعت پیش  تو بخش آوردنش!

 های درهم پرسیدم:نفس راحتی کشیدم و با اخم

 من چقدر بیهوش بودم؟ -

 اهورا متفکرانه گفت:

 سه ساعت و نیم، دکتر گفت بهت شوک عصبی وارد شده.  -

 یاد اتفاقات چند دقیقه قبل افتادم،  اهورا بهم لبخندی زد و گفت:

و هیچ  دکتر گچ دستت رو باز کرده؛ عجیبه ولی انگار جوش گرفته. -
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        هم نمونده رو تنت فقط یکم فشارت پایینه که بخاطر اینه که زخمی

  این چند وقت خیلی فشار روت بوده.

 به دستم نگاهی کردم و گفتم:

 بریم پیش حامی؟! -

 م کرد:خاهورا ا 

 نه باید استراحت کنی، در ضمن  هومن و مهدی تو راهن! -

د. ارد اتاق شدنهنوز حرفش تمام نشده بود که در اتاق باز شد و هر دو و

      اراسموس کمی نامرتب بود و انگار کمی آشفته حال بودریال خیلی 

  ی واقعیش ببینم اما این اتفاق در دوست داشتم اراسموس رو با چهره

       حضور اهورا کامال غیرممکن بود. هومن هنوز ازم شاکی بود و این رو

         در دوست دارهبینی کنم که چقهای درهمش پیشتونستم از اخممی

 منو خفه کنه!

        من معرفی شدن  پرسی معمولی که با اهورا داشتندپس از احوال

اراسموس به عنوان مهدی، کسی که بهم کمک کرده بود تا ظاهرا از شر 

 ، هومن رو به من گفت:اجنه خالص بشم و اظهار خوشبختی اهورا با او
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 حالت چطوره؟ -

      انگیز اتفاق چند لحظه قبل در اون فضای وهمکه به فهمیدم کامال  

 ، گفتم:کنهاشاره می

 وبم، مشکلی نیست!خ -

زد به سمت من آمد، موبایل اراسموس که تا آن لحظه با اهورا حرف می

 اهورا زنگ خورد و با عذرخواهی کوتاهی از ما جدا شد. 

 اراسموس از نبود او استفاده کرد و گفت:

    دونه، اما آب شده رفته تو زمین! خودش می من دنبال هانیل گشتم -

         اگر بگیرمش چه بالیی سرش میاد.  اما باید اون معامله رو ازش

 بگیریم جونت در خطره!

 هومن اخم کرد و گفت:

 فهمه چیه؟ هنوز از خریتش یه ربع هم نگذشته!این احمق، خطر می -

 های درهم گفت:اراسموس با اخم

، هر چی تونه نقطه ضعفش باشهما اون معامله میدرسته نامیراست، ا -
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 نباشه تو تمام اون بندها رازهای طرفین نوشته شده و این خطرناکه!

 های درهم گفتم:با اخم

 گرده!حاال چی میشه؟ بهم گفته برمی -

 اراسموس  با جدیت و اطمینان گفت:

       هر ردی ازش پیدا ها نمیاد، اما من حواسم بهتون هست. حاال حاال -

 کنم، دنبالش میرم.

 :هومن با کنایه لبخندی زد

 .آمدی، بیرون از این در همه چیز متفاوتهبه دنیای ما خوش -

 :مبا تعجب  نگاهش کرد

 !ترسونی؟داری من رو می -

 اراسموس اخم کرد و گفت:

  ها هم اجنه و هم روح نگران نباش چیز عجیبی نیست، هم انسان -

 بینی!ها رو با هم میانسان

 هومن جدی نگاهم کرد و گفت:
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 کن بهشون توجه نکنی تا متوجه نشن. یولی سع -

      خواستم جوابش را بدهم که اهورا به سمت ما آمد و رو به اراسموس

 گفت:

 های شما تاثیرگذار بوده باشه!امیدوارم که راهنمایی -

 هومن با تاسف سر تکان داد و گفت:

 !ترین موجود روی زمینهاین دوستت، احمق  -

 ت:رو به اهورا گف لبخندی زد واراسموس 

 .زیاد کار سختی نبود، خودش همکاری کرد -

 اهورا خندید و رو به من گفت:

         منی این دعا شدم. زدم، متوجهمهرداد با تلفن که حرف می -

 دونم از کجا اومد!نخریدمش اما نمی

 ن داد.وبهم نش ور مشکی رنگی و کیف کوچیک

 به اهورا نگاه کرد و گفت:اراسموس  با جدیت 

          من این دعا رو بهتون دادم، همه جا همراهتون باشه و از خودتون -
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 دور نکنید. 

 اهورا با چشم های گرد به اراسموس نگاه کرد و گفت:

 !دستت درد نکنه که هوامون رو داری -

 های درهم گفت:اراسموس لبخندی زد. اهورا با اخم

 ماجرا تموم شده؟ خیالمون راحت باشه که این -

اراسموس نگاهی به من کرد، متوجه نگاهم شد. اهورا و حامی هیچی 

       دونستن فقط  شاید یکی یا دوباری قرارداد و حتی هانیل نمیدرباره

        دونستند که این دختر چه ربطی به من هانیل را دیده بودند اما نمی

 داره!

           کرد لحنشسعی میهای درهم در حالی که اراسموس با اخم

 بخش باشه، جواب داد:اطمینان

 فعال که تمام شده، ما همه تالشمون رو کردیم! -

 اهورا متفکرانه به اراسموس نگاه کرد و سر تکون داد:

 امیدوارم همینطور باشه! -
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 خیالی به هومن نگاه کرد:سپس با بی

 مهرداد یه .های تو چند تا سوال دارمبیا این جا، من درباره قابلیت -

 هات گفته،.. چیزهایی درباره توانایی

       اهورا دست هومن رو کشید و به سمت ام گرفت.از حرکت اهورا خنده

 دیگر اتاق رفت و مجبورش کرد تا روی کاناپه بشینه.

 اراسموس نگاهش را از اهورا و هومن گرفت و  رو به من گفت:

 داخل خونه هم براتون دعا  گذاشتم. -

     با جای خودم کمی احساس شرمندگی کردم.های بیبخاطر عصبانیت 

      ی تالششاعتماد بودم اما اون بازم برام همهاین که این همه بهش بی

 رو کرده بود.

 آروم گفتم:

 .. ،ممنونم -

 م:ادامه داد اش نگاه کردم.های کهرباییو مکث کوتاهی کردم، به چشم

 دایی جان! -
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ر الی را در نگاهش دیدم. با آرامش نگاهم کرد، انگابه وضوح برق خوشح

 .شد که من به او این حرف را زدمباورش نمی

 بهتره برم. -

 و رو به هومن گفت:

 بیا بریم!  -

 هومن متعجب نگاهش کرد و با من و اهورا  خداحافظی کردند.

   که از اتاق خارج بشه، به سمتم برگشت و نگاهی بهمایناما، قبل از 

 انداخت. نگاهش یه جوری بود انگار هم خوشحال بود هم ناراحت! هر 

         کردچقدر تالش کردم که بتونم فکرش رو بخونم اما اون سعی می

       ای بهم رسیدم. چند ثانیهافکارش رو پراکنده کنه و من تنها به هیچ می

         اززل زد بدون اینکه هیچ حرفی به زبان بیاره یا حتی من بتونم 

       افکارش مطلع بشم، تنها یک تصویر دیدم؛ مادرم با اشک و لبخند بهم 

        زل زده بود. این تصویر اینقدر واضح و خوانا بود که ناخوآگاه جا خوردم

        مبخندی بهو با تعجب به اراسموس نگاهی کردم.  اما اون به تلخی ل

       تونستم ضور اهورا هم نمی. مفهوم لبخندش رو نفهمیدم و در حزد
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 راحت ازش سوال کنم. 

 اهورا رو به من گفت:

 چرا زل زدی به در اتاق؟ -

       خودم اومدم، اراسموس رفته بود و من هنوز محو اون تصویر بودم!به 

 به اهورا نگاه کردم:

 هیچی!  -

 اهورا مشکوک نگاهم کرد:

 چیزیت که نیست؟ اگه هست دکتر و خبر کنم! -

 ای نثارش کردم:رهچشم غ

 چیزیم نیست بابا، بریم حامی و ببنیم، حالم خوبه! -

 کمی با تردید بهم نگاه کرد:

 اگه خوبی که بریم، هم اونو ببینی هم کارای ترخیصش رو انجام بدم. -

    رفت اما اونقدر مهم نبود کهی تخت نشستم، کمی سرم گسج میلبه

 بخوام دوباره دراز بکشم.
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    اینقدر خودت و زخم و زیلی کردی که دیگه من دیگه عادت کردم  -

 ریخت نحست و رو تخت بیمارستان ببینم.

 با خنده نگاهش کردم:

      تبه اندازه این چند سال که راهم به بیمارستان نخورده، این چند وق -

 راه به راه تو بیمارستان بودم!

 ای بهم رفت:اهورا چشم غره

 کنی؟احمق ذوق می -

 خندیدم و سر تکون دادم، عاقل اندرسفیه نگاهم کرد.

 مغز!بیرون منتظرتم مردک بی -

        بینم من تو این چندکنم، میو از اتاق خارج شد. االن که فکر می 

        واقع از زمانی که عقلم رسید و به قول معروف دست چپ و سال، در

خاطرش ه راستم رو تشخیص دادم، یک بار هم مریض نشدم که بخوام ب

 ی دورگه بودنم، بود!بیمارستان برم، شاید اینم به واسطه

      ها و استعدادهاییاراسموس بارها بهم گفته بود که یک سری توانایی

     دارم که برای یک دورگه خیلی بیشتره، هیچ وقت ازش نپرسیدم چرا 
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      ای نداشتم دنبال ایندترین دورگه باشم و اصال هم عالقهباید قدرتمن

       ی کافی از این که زندگیم بهم ریخته بود وقضیه رو بگیرم، به اندازه

     خواست با دونستناالن به طور کامل نامیرا بودم برام بس بود. دلم نمی

 یک موضوع جدید دوباره اتفاقات مختلف رو تجربه کنم!

   خوش دست واتفاقات ترسناک و هولناک که زندگیم ر اوندو هفته از 

        نوهای مدارکم.  من و اهورا باالخره دنبال امضاهگذرتغییر کرد، می

       تنها، دفاع از و بالخره طلسم این دانشگاه لعنتی شکست و  رفتیم

 نده بود!ونامه مپایان

عنوان مهندس معمار، داخل شرکتش باالخره حامی، من و اهورا را به 

      خورد و من به ولی هر روز از دست اهورا حرص می .استخدام کرد

 م.دخندیمی تادو اونکل کل

ز ، امونده بودحال حامی خیلی بهتر شده و تقریبا هیچ اثری از تصادف ن

      د، البته قصداوممالقات ما در اون فضای ممنوعه چیزی به یادش نمی

 ارم چیزی بهش بگم!هم ند

        و آور را فراموش کنمها و روزهای استرسم اون ساعتاددترجیح می



 

 

 WWW.98IA3.IR 332 کاربر نودهشتیا سکوت – 1دو رگه نامیرا  
 

  حامی هم چیزی ازش به یاد نیاره!

       بخاطر اتفاقاتی که این چند ماه درگیرش  بودیم؛ هر سه بعد از 

  و همینطور نگرانی حامی و اهورا که خیلی این چند های زیاد  مشورت

ی تصمیم گرفتیم تا خانهغریب دیده بودند. با هم وات عجیبوقت اتفاق

     . مکه کنار هم باشیخبر باشیم و اینتا کمتر از هم بیمشترک بخریم و 

     فتادهاول مخالفت کردم اما وقتی یادم افتاد که برای حامی چه اتفاقاتی ا

       و هانیل هم هنوز پیدا نشده، همه و همه من رو تو مخالفت کردن

 سست کردن و تصمیمی گرفتم که موافقت کنم.

      ی انسانی خودم را به حامی بخشیدم، غیر از از روزی که من نیمه

        اوایل برایم خیلی سخت بود  بینم.ها،  موجودات دیگری را هم میانسان

         ی اهداییش، تا آنها را ندیده بگیرم، اما به لطف اراسموس و هدیه

ای  که در آن دو حلقه بود و من را از دید موجودات غیر انسانی بهجع

      با این که از دیدن این  تر شده بودم.کرد، کمی راحتمخفی می

         شد تا بیشتر قدرها باعث میموجودات راضی نبودم اما بعضی از اون

 شون هاشون از دور به تماشای خانوادههای اطرافم رو بدونم. بعضیآدم

ها رو وقتی به ها برسونند. این روحبودن بدون اینکه هیچ آزاری به اون
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  کنندهدیدم و این برام خیلی ناراحترفتم بیشتر میسمت قبرستون می

 بود.

خبر نداشتم و هیچ راهی جز  زشمن، درگیر قراردادی شدم که حتی ا

     وه بودم اومدپذیرش این اتفاق را نداشتم و نخواهم داشت، باهاش کنار 

ن نبودم، چرا که نجات جون حامی خیلی ومیکه کردم اصال پش کاریاز 

 ارزشمندتر بود!

*** 

     ی بکر شمال رو هیچ جایواقها منظرهی مقابلم خیره شدم. به منظره

 شد پیدا کرد.ایران نمی

 امروز سه نفره تصمیم گرفتیم که ناهار را در دل طبیعت بخوریم و من

      بودم که باز هم در کنارم؛ حضور اهورا و حامی چقدر خوشبخت

 شد!احساس می

      ی دادزد، با صدای بلندها را باد میکه با بادبزن کباب اهورا، در حالی

 زد:

 های حامله هوس کباب کردم، چه کبابی زدم.آخ مهرداد عین زن -
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 حامی به آرامی پشت سر او کوبید و گفت:

 بردی!منگول، داد نزن آبرومونو  -

 اهورا دستش را پشت سرش مالید و گفت:

 تو و مهرداد چه پدر کشتگی با پشت سر من دارید؟ اه! -

 حامی اخم کرد و گفت:

 !چرا کولی بازی در میاری من آروم زدم -

       های سر به فلکها خندیدم و دوباره به سمت درختبه کل کل آن

 کشیده و سرسبز خیره شدم.

 ها دقیق نگاه کردم.الی درخته، به البهحس کردم کسی بهم خیره شد

       های بنفشِ ها ایستاده بود و با چشمهانیل پشت یکی از درخت

 کرد!رنگش مستقیم نگاهم میخوش

 غیبت شد. ی نگاه من شد، لبخندی زد و دست تکان داد ومتوجه

      انگار این هشداری داد.خون بدنم خشک شده بود، دلم گواه خوب نمی

         بود که درآینده قرار بود باهاش دست و پنجه نرم کنم، چرا که
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      اراسموس درباره این دخترعموی تازه از راه رسیده که با وجودش

       زندگی من و اطرافیانم رو تحت تاثیر قرار داده بود، کامال توضیح داده

 بود.

 ند صدایم زد:جا خیره شده بودم، حامی بلهای در هم به همانبا اخم

        ، حس گوسفند بهتها زل نزنقدر به این علفاهار، ایننمهرداد بیا  -

 !دست داده؟

 ، اینقدر از دیدن هانیل جا خورده بودم و پرتی نگاهش کردمبا حواس

 اعصابم خورد شده بود که نتونستم به حرفش بخندم!

 !اومدم -

       و سعی کردم از جام بلند شدم نمو مبرگشت حامی داخل چادر 

      فکرهای منفی و مخرب رو از ذهنم دور کنم. همین که تو این برهه

زمانی از شر هانیل راحت شده بودیم و تا حدودی آرامش به زندگیم 

     برگشته بود، راضی بودم. هر چند که این ناپدید شدن اصال خوشایند 

 نبود!

        ، انگار فقط انیل نبودها نگاه کردم، اثری از هدوباره به سمت درخت
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 !اومد به من اخطار بده

 ها رفتم و در همان حال صدای اهورا را شنیدم:به سمت بچه  

 اه مهرداد بیا دیگ از گشنگی مردم! -

 .ام گرفت و وارد چادر شدمهایش خندهاز غر غر

 (پایان جلد اول) 
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