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 خالصه:

متوجه حضور  یپسر به اسم بهـــراد هست که بعد از مدت هی یرمان داستان زندگ نیا

 شنهادیبه پ یباشن(. بعد از مدت یطانی)که ممکنه ششهیدر اطرافش م یمنف یروهاین

 شهیکنه و متوجه م ینفر که مشهوره با جن ها در ارتباطه مراجعه م هیبه  انشیاطراف

 …رسوندن به اون هستن و بیسدر صدد آ یهودی یاز جن ها یگروه

*** 

 یم شهیکردم.بچه که بودم هم ینگاه م یبودم و داشتم به پنکه سقف دهیوسط اتاق دراز کش

 فتهیپنکه ب دمیترس

بودم! منتظر  یکنم که عجب خر ی.االن فکر مریبخ ادشیبشه... یمغزم متالشکله م و  یرو

  مثال ادیسورن بودم تا ب

 یدرس خوند...ما هم که هر وقت به هم م شهینم دیع یکای.البته نزدمیهم درس بخون با

  که یزیبه تنها چ میرس

رفتم درو باز  عیو سر دمیزنگ رو شن یفکرا بودم که صدا نیهم یدرسه.تو میکن ینم فکر

 .کردم

 .سالم-

 ؟یسالم چطور - سورن

 سرت؟ ریخ یاومد ریخوبم.چرا انقد د-

 .زدم یچرخ هیشهر  ی...حوصله م سر رفته بود،تو دیببخش - سورن

 )کنم فیرو رد ییآشپزخونه تا چا یرفتم تو(

اسباب  یمغاز ه  هی دایجد دمیزدم د یم دیشهر داشتم مغازه ها رو د یتو که االن – سورن

  باز شده یفروش یباز

 .عروسک هاش اسم گذاشته یواسه همه  که

 .یکن یم ییزای...وقتتو صرف چه چیکار یواقعا که ب-
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 ؟"بهراد"اسم کدوم عروسکو گذاشته  اروی بزن حدس حاال – سورن

 .دونم...البد خره یچه م-

سم کدومو با خنده گفت : نه بابا اصال عروسک بهراد نداشت.حاال حدس بزن ا سورن

 گذاشته بود نسترن؟

 .به حدس زدن ندارم یمورد عالقه ا نیدرا-

 ....خرسهگمیخب خودم م - سورن

 بود؟ یبحث چ نیا ی جهی! حاال نتیعجبُ حس ِن انتخاب-

مسعود گفت چرا  یگفتم وقت درس خوندن مون بگذره.راست ینجوری...همیچیه – سورن

 ؟یدیتلفن تو جواب نم

 .پولشو ندادم از مخابرات قطعش کردن-

 .بزن یزنگ هی بهش حال هر به.سرت بر خـــــــاک – سورن

 .تو بده بهش بزنگم یهم خرابه.گوش لمیهست...موبا یمشکل هیفقط  نیباشه.بب-

هم بهم  گهیاورد گفت : احتماال چند روز د یدر م بشیاز ج لشویکه موبا یدر حال سورن

  رسه که بهراد از یخبر م

 !مرد یگشنگ

 ؟یباهام کار داشت ؟یرسم...الو مسعود،چطور ینگران نباش به اونجا نم-

 3؟یسورن زنگ زد یگوش با – مسعود

 .ییچا یآره ... مال خودم افتاد تو-

 .نجایا ایولش کن.خواستم بگم فردا شب ب ناروی...ایدیکش زحمت...به به – مسعود

 چه خبره فردا شب؟-

 .کنم زتیخوام سوپرا یم – مسعود

 ؟یجد-

 ..خوش بگذرهیگفتم تو هم باش هیکردم.مهمون یشوخ...بابا نه – مسعود
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 .که یدون ی...مادیشلوغ خوشم نم ینه قربونت... من از جاها-

 .یاینره ب ادتی.نزن ،زر شو خفه – مسعود

 ..به جون خودت انقد کار دارم که وقت ندارم خودمو بخارونماریدرن یمسعود چل باز-

اگه  ییخدا ی.ولستیمهم ن قا؟یدق شهیکجا م ینی ؟یگفت : خودتو بخارون دویخند مسعود

 .شمیناراحت م یاین

 هستن؟ ایبابا... حاال ک یا-

 ...گهید همه – مسعود

 ا؟یک ینیهمه -

 .و عمو و مخلفات خانواده بابات و مامانت و عمه یهمه  ینی– مسعود

 .هیمنصرف شدنم کاف یاول برا ی نهیاوه...اوه...همون سه گز-

 .نداره یباهات کار ی.باور کن کسایب من خاطر به تو – مسعود

 ام؟یب دیبا یچ یبرا شمیدونم کم محل م یم ی...وقتگهید نیهم-

 یکردم چون م ی.در ضمن اگه به من بود که دعوتت نمایب من خاطر به که گفتم – مسعود

  دونم همه باهات

 .من نبود شنهادیدارن.اما پ خصومت

 بود؟ یک شنهادیپ-

 ....به خاطر منای...تو بستین مهم – مسعود

 ...یلحظه خندم گرفت) : چقد عاشقانه گفت هی (-

 .! خدافظیاینره ب ادتی...فقط یجنبه ا یب یلیخ – مسعود

 4باشه...فعال...-

هم دست از  یری.مادربزرگم سر پستین ادیز یلیمون خ یعمومه...منتها اختالف سن مسعود

  کار و مجاهدت
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 لهیاز معدود افراد فام یکیخوب بود چون مسعود  یلیکارش خ هی نی.اما به نظرم ابرنداشته

  که با من خوبه.در

 یکنه.تو یتا آسمون فرق م نیکه با من داره زم ینسبت به رفتار لیفام یرفتارش تو واقع

  همه مثه سگ لیفام

... اما با من مثه دهیرو نم ی.به کسشنیداد که بکشه همه ساکت م هیبرن ...  یحساب م ازش

 یدوستا یهمه 

 یاز حدم باشه...(شوخ شیبه خاطر باحال بودن ب نیکنه.فکر کنم ا یم رفتار م گهید

 لشویبار دل هیباشه  ادمیکردم).

 .بپرسم ازش

 !دمیک نکن االن کل مکالمه رو واست شرح مف-

مسعود هم که  ی...صدایزن یگوشم بلند بلند حرف م خیب یخواد بابا...نشست ینم – سورن

  ئه.خودم ابویمثل 

 .دمیرو شن همه

 به نظرت چه خبره؟ حاال

 هی...ادیم نییخون شون پا یبار دعوا هیهر چند وقت  نایدونم.ا یخره! من چه م یعروس-

 یم ینجوریا یمهمون

 .رنیگ

 ؟یر ینم ینی نیا – سورن

 ی.مسعود به عشق مون قسمم داد.(هنوز به اون لحن گفتن مسعود فکر مرمیچرا م-

 )کردم...واقعا باحال بود

 ......به هر حال همه هستن...عمه...دختر عمهیچرا نر گهید آره – سورن

 .موضوع اصال دوست ندارم برم نیخفه شو.اتفاقا سر هم-
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از قرار معلوم من و تو درس  گهیدونم...کامال واضحه.خب د یبا لبخند گفت : آره م سورن

  .زودتر برممیستیبخون ن

 .یکن یزیفردا شب برنامه ر یتو هم راحت برا که

 .شهیزودتر برو...تحملت داره سخت م گهیآره د-

که  یشرت قرمزه رو بپوش یباشه اون ت ادتیبود گفت : فقط  یدر ورود کینزد سورن

 .یبش گریج

 !...به جاش صلوات فرستادمفهیح دمیگلدون سمتش پرت کنم د هی خواستم

 یبود.آدم وقت نییدستم بندازن.اون موقع سنم پا یمیحماقت قد هیبه خاطر  نکهیاز ا متنفرم

  باشه نییسنش پا

هم اگه نسترن به من  دیکه بعدا نظرش کامال برگرده.شا ادیخوشش ب ییآدما هیاز  ممکنه

  نظرم "نه"گفت  ینم

 نیچون به هر حال ا ستیدونم...مهم هم ن یموندم.نم یگشت و همچنان عاشقش م یبرنم

  وقته یلیموضوع خ

کم  هیکم بهش فکر کردم.اما االن  یلیشده و منم جوابمو گرفتم.از اون زمان به بعد خ تموم

  ترسم...نکنه دوباره یم

! شهیهم نداره چون نظر اون که عوض نم یا دهیفا گهیو نظرم عوض بشه؟...البته د نمشیبب

  همون موقع بهم

.بهش حق یاز سر راه ن تمویتحملم تا منم که شخص رقابلیکه چقدر براش غ گفت

  ...من اون آدم خوشگل ودمیم

 5.ستمیخواد نبودم و ن یکه اون م یآل دهیو ا پولدار

 یدارم سخت م یادیهم ز دیکنسل کنم.شا شهیاالنم روم نمکردم برم، یقبول نم کاش

 هیاونجا  رمی.فوقش مرمیگ
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بود.اگه بابام بخواد  یسادگ نیزنم.اما کاش به هم یحرف نم یو با کس نمیش یم گوشه

 ؟یباهام کل کل کنه چ

شب اعصاب خودمو به  هیتونم ساکت بمونم.اما نه...ارزشش رو نداره به خاطر  ینم مطمئنا

 ی.بهتره بزمیهم بر

 .کنم یم یکار هیبشم...تا فردا شب  الشیخ

هم نکرده  یاون روز کار چندان نکهیخسته بودم با ا یلیشب بود.خ 12ساعت  یحوال

  خاص زیبودم.بدون قرص و چ

مکان  هی ایتخت و  یتونستم بخوام.اصوال هم عادت ندارم رو یهم راحت م یا گهید

  بخوام.از تخت که کال یخاص

خونه که غش  یردش کنم بره.اساسا هر جا دیکنم.با یازش سقوط م شهیچون هم متنفرم

 یکنم همونجا م

خواستم فردا صبح اگه بشه زودتر  یولو شدم.م زونیتلو ی.اون شب طبق معمول جلوخوابم

  بشم داریاز خواب ب

خواب  یکردم که زنگ بزنه.صبح زود تو میصبح تنظ 7ساعت  یساعت رو رو نیهم یبرا

  اذان رو یصدا یردایو ب

که از  دمیخوا ِب دو نفر رو د قه،یصبحه.بعد چند دق یکایو متوجه شدم که نزد دمیشن

 یاطرافم صداشون رو م

 .دمیشن

کم سر به سرش  هی میکن یساعت رو دست کار ایب"گفتن : یم گهیبه همد داشتن

  صداشون هی.فقط چند ثان"میبذار

به کتابا  ینگاه هیخواب نگران بودم که نکنه صبح خواب بمونم و نتونم  ی.تودمیشن رو

 نیبندازم.کم کم خوابم سنگ

 .شد
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زنگش  یصداشو قطع کردم.از صدا عیشدم.سر داریزنگ ساعت از خواب ب یبا صدا...

 هیمتنفرم.بعد از چند ثان

ساعت  کی!!! مهیکه هشت و ن نیبابا ا یانداختم.ا یواریبه ساعت د ینگاه هیو قوس  کش

  زنگ رترید میو ن

 یساعتو دست کار یکس ستیلحظه فکرم رفت به خواب اول صبح...اما نه.ممکن ن هی.زد

  دوست یکرده باشه.حت

کنم  یبهش فکر کنم...مطمئنم که خواب بود.آره...تازه خواب بعد از اذان هم فکر نم ندارم

 .راست باشه

به درسا  ینگاه مین هی نکهیچه برسه به شب! بعد ا ارمیم یاول صبح دارم بدشانس نیهم از

  انداختم آماده شدم

کنم  یچقدر حس م ایبه صورتم انداختم...خدا ینگاه هی نهیآ یبرم دانشگاه.جلو که

  ام.خدا رو شکر که یمعمول

لنز هم اختراع شد.واقعا دست مخترعش درد  نیا یجوامع بشر شرفتیپ نیح در

 هیخودم مشک ینکنه.رنگ چشما

بهتر به نظر برسم! از  ینجوریا دیزنم...شا یپر رنگ م یلنز آب نیهم یبرا ستیجالب ن اما

  بلند هم متنفرم و یموها

زنمشون  یهم م شهیموهام کوتاهه و هم شهیهم نیهم یبرا ادیدارم که اصال بهم نم نیقی

 یباال...چون وقت

 .رسم یصورتم افتضاح به نظر م یتو زمیر یم موهامو

دونم چرا  یکنم.نم دایکردم تا سورن رو پ یهمش اطراف رو نگاه م دمیدانشگاه که رس به

  ها یدانشگاه بعض یتو

 یهمراه با خودفروش ییهمه خودنما نیتعجبه.ا یکنن!!! واقعا جا یخودشونو گم م انقدر

 یالزمه واقعا؟ سال اول
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...چشم و گوش بسته داد.البته صد رحمت به اونا صیتشخ شهیم یرو که از شصت فرسخ ها

 ...الیخ یترن.ب

بود.تا  ستادهیکالس ا یکنم.جلو دایسورن رو اونجا پ دیساختمون دانشگاه شدم تا شا وارد

  اومد عیسر دیمنو د

 .ومدی.نگران به نظر مطرفم

 !رهیخواد امتحان بگ یم یشناس فریک میشد بدبخت بهراد – سورن

 6م؟یبزن میج م؟یکار کن یحاال چ ؟یگیم ی: جد -کردم  یقالب ته دمیشن نویکه ا نیهم

امتحان رو  نیا دیگفته بود همه با میزد میج یقبل که من و جنابعال ی جلسه!االغ نه – سورن

  ترم انیم یبدن.تو

 .داره ریتاث

 ...مینخوند یزیداره؟ من و تو که چ یچه فرق-

کالس از  یچند تا از دخترا میزد یبا هم حرف م میلحظه که من و سورن داشت نیهم یتو

  کنارمون رد شدن و سالم

 .کرد و رفتن یآروم جواب دادم و سورن باهاشون احوال پرس یلی.من خدادن

 دن؟یچرا به ما سالم م نایا-

 !!ادبن یهمه مثه خودت ب یکرد فک – سورن

ما مقدم خانو یدیبه خانوما سالم بدن! مگه نشن دیبا ونیکه اصوال آقا نهیخفه شو منظورم ا-

 !ترن؟

 ؟یداد یدادن تو بهشون سالم م یسالم نم نایاگه ا ینی – سورن

 دارم؟ نایبا ا یمعلومه که نه!من چه صنم-

 م؟یکار کن یچ امتحانو. کردم غلط. بابا کن ول....پووووووووووووووووف – سورن

 .ازش در اومد یزیچ هی دیشا میرو بد م،امتحانهیشیما که در هر صورت صفر م-

 .هیتکون داد و با حالت تمسخر گفت : منطق یسر دییتا یبه نشونه  سورن
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رو  هیبق یبرا ینیریو خودش ی.من که کال حوصله احوال پرسمیهم وارد کالس شد با

 افهینداشتم.سورن هم که ق

ها ته کالس رو کال  یمحترم صندل یها یبدجور به خاطر امتحان در هم بود.همکالس ش

  اشغال کرده بودم.من و

 .میجور کن ییجا هیخودمون  یاون وسط ها برا میمجبور شد ورنس

استاد نوربها  نینسبت به ا یاحساس هیاورد.از اون اول  فیاستاد هم تشر قهیاز چند دق بعد

  کنم یداشتم.فکر م

 یکه من نشستم نگاه نم یاصال به طرف دهیهم که درس م ی.وقتادیخوشش نم ادیمن ز از

 یتو دوارمیکنه.فقط ام

 !موفق بشم تقلب

بچه  یامتحان رو پخش کرد.عجز و البه  ینکرد و برگه ها یاول نامرد ی قهیچند دق همون

  ها هم نتونست جلوشو

بچه خرخون کالس هم مانعش نشد.امروز  یمزخرف و گمراه کننده  یسواال ی...حترهیبگ

  خدا قصد کرده اساسا

 .ه ریمنو بگ حال

هم به ذهن  ییبداهه گو ی.حتمیکرد یبه برگه نگاه م میاحمق ها داشت نیو سورن ع من

  .منتظردیرس یمون نم

 لی.سورن که مثه خودم تعطمیتقلب رو شروع کن اتیفرصت مناسب عمل کیتا در  میبود

  ازش راه شدیبود و نم

 یبغل دست یکه سورن بر گه  رمیتقلب بگ یکردم از ک یفکر م نیبرد.داشتم به ا ییجا به

  و دیدست کش ریشو از ز

اشاره کرد  هی.االنه که استاده بفهمه.به من هیخودشو به جاش گذاشت...عجب خر ی برگه

  .منمسمیکه از روش بنو
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دختره رو از  هی یبود چشمم چپ بشه! سورن برگه  کیشروع کردم به نوشتن.نزد عیسر

  بود.فکر دهیدستش کش ریز

 هیاگه  میدیشده بود.د یهم عصب یب.حسایزیچ نیهمچ هی ایبود... "مایس"کنم اسمش  یم

  برگه گهید ی قهیدق

 نیلحظه ا نیهم یکنه.سورن برگه شو بهش داد.فکر کنم تو یپاره مون م کهیت میند شو

 7میدار دینوربها فهم اروی

 گهیفکر کردم راه د یکرد.اون لحظه هر چ ی.داشت چپ چپ نگامون ممیکن یکار م یچ

 تقلب به ذهنم یبرا یا

نوشتن.سورن هم بزنم به تخته فاقد هر گونه  یور یشروع کردم به در نیهم یبرا دینرس

 نیدانش و درک در ا

 .کرد یم یمنو کپ یبود و واو به واو نوشته ها درس

 .کرد یبود داشت مرتب شون م سادهیوا زشیبرگه هامونو جمع کرد و کنار م نوربها

 .لهی.کالس تعطدیبر دیتون یم...بچه خب – نوربها

و  یوسفیو از جا شون بلند شدن که دوباره گفت : فــقــط ...!  "دیخسته نباش"تن گف همه

 !ماکان بمونن

به سورن گفتم  یواشکی.نییکالس حاکم شد.حس کردم فشار خونم اومد پا یسکوت تو هی

  تابلو یلیشعور خ ی: ب

 .دهی.حتما فهمیکرد یم تقلب

 خواد سرمونو ببره؟ یم ؟یچ که خب – سورن

تا  میبود سادهیمرده ها وا لیآبرومون رفت.من و سورن مثل ذل یمفت ینه بدبخت،فقط مفت-

  .منادیاستاد ب

 .جلو میکردم که بهمون اشاره کرد که بر یذهنم جمالت ندامت رو مرور م یتو داشتم
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 یسر هی ریدرگ دیاون شروع کنه به حرف زدن سورن گفت : استاد باور کن نکهیاز ا قبل

  وگرنه درس میدمشکالت بو

 ...داره تیبرامون اهم یلیخ

بچه ها رو سمت مون گرفت و  یبدون توجه به سورن حرفاشو قطع کرد و برگه ها نوربها

  و دیببر نارویگفت : ا

خودتون هم خودم  یترسم بهشون نرسم،برگه ها یو م رمیدرگ یلیخ د،منیکن حیتصح

 .کنم یم حیتصح

خنده  ریبود بزنم ز کیزنه،نزدیداره م یلبخند محو هی دمیلحظه به سورن نگاه کردم د هی

 .اما جمعش کردم

 .میو داخل سالن دانشگاه شد رونیب میکالس اومد از

 !کردم به التماس یخوب شد زود حرفشو زد وگرنه من شروع م-

 .ش هم رفتم یکه من تا مراحل مقدمات یدیقا،دیدق – سورن

رو  هیکرده که مال بق یفهمه چه خبط یکنه م حیخودمون رو تصح یبرگه ها یاحتماال وقت-

 .هم به ما داده

 .تو برگه م دمیشاش اساسا که من...آره – سورن

از دوستاش اومد کنارمون و گفت :  یکیبا  مایس میکه با هم مشغول صحبت بود نطوریهم

  من با یوسفی یآقا

 دارم؟ یشوخ شما

 کردم؟ یشوخ شما با من – سورن

 !دیدیدستم کش ریمنو از ز یکه شما برگه  دیبا حالت طلبکارانه گفت : ببخش مایس

 !شهیمحسوب نم یشوخ که تقلب شرمنده،اما واقعا...آهااان – سورن

 8زشت بود. یلی! کارتون خیچ هر حاال – مایس

 .خدافظ گهید شرمنده،حاال که گفتم – سورن
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 .فتنافسوس تکون داد و با دوستش ر یبه نشونه  یسر مایس

 ...نوشته بود زیبرگه ش چ یهم تو یلیخ که نه! خوردم گه بگم داشت توقع – سورن

 ؟یدیکش نویبرگه قحط بود مال ا-

اون دوستش چقد  یدقت کرد یکردم...راست ینم غیبود که در یا گهید کس اگه – سورن

 کرد؟ یبهت نگاه م

 .کردم یتو توجه م شاتینه،داشتم به فرما-

 .فک کنم ازت خوشش اومده باشه ی! ولیجیکه تو چقد گ یوا – سورن

 .هیعجب خر-

 ه؟یاسمش چ یدون یم – سورن

 تخم چشم ناموس مردم؟ یذول بزنم تو ینه،گفتم که نگاه نکردم.توقع دار-

 .نگاه حاهلل هی.یریگیم سخت چقد – سورن

 ...عذر بدتر از گناه-

 ؟یکن یم ینجوریا اخوام اسمشو بدونم.چر یبابا.بگو نم الیخ یب – سورن

 !یداد ریتو خودت گ ؟یچجور�الیخ یب...پوووووووووووووووووووف – سورن

که سورن  میبود دهینرس نی.هنوز به ماشمیدانشگاه حرکت کرد نگیسورن سمت پارک با

  گفت : اونجا یبه آروم

 ......اونجارورو

 کجا؟-

 .نیرو بب یکنار اتاق نگهبان -سورن

 ؟یخب که چ-

 .داره ایکرد پرش یم نگات که دخترا اون – سورن

 چه کار کنم حاال؟-

 .زنه خره یبار در خونه تو م هی فقط شانس.کن ذوق – سورن
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عاشقم شده؟ واقعا مسخره  ینینگاه کوچولو به من انداخته  هیچون طرف  یکن یتو فکر م-

 9ست...

ت خوشش اومده برو از اگه گفتم! کن عقدش برو نگفتم که منم تازه...ابله نه – سورن

 یضیف هیشو،  قیباهاش رف

 ؟یاسمشو بدون یخوا ینم یببر.راست هم

به لگن  شتریکه چه عرض کنم.ب نی.البته ماشمیو حرکت کرد میشد نیسورن سوار ماش با

 .نکنه درد نه،دستت�دیپرا هیشباهت داره.

 .خوب بود یلیعوضش کنم خ شدی.اگه مدهیمنو م یکه خرج زندگ یمشک

 .میکاسب ش یزیچ هیبگو سوار کنم  یدید یزیچ یمسافر-

 .نگه دار...نگه دار اون دخترا رو سوار کن ا

ِِ 

  – سورن

 لیبیمرد س هیدلتو صابون نزن.هر وقت  یخود یشن،بینم یشخص نیدخترا سوار ماش-

 .بگو نگه دارم یدیکلفت د

 یریم یم یاز گشنگ یکن یکاسب یبخوا ینجوریا ،اگهیریگ یسخت م یلیخ تو – سورن

 ...ها

 ...نه نترس-

 شترینداره.ب یاما واقعا منظور زنهیپرت و پال م یدوستمه.همش حرفا نیتر یمیصم سورن

  .از نظرهیحرفاش شوخ

 هیکه بچه ما نهیهم مثل خودم با پدر و مادرش مشکل داره اما فرقش با من ا یخانوادگ

 یکل رهیداره،اگه باباش بم

 ینسبتا خوب یفرض که از ارث محروم نشده باشه!) چهره  نیبره (البته با ا یم ارث

 هیداره.رنگ موهاش هم مشک
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 یلیخ زایچ نیکنه.کال به مد و ا یموهاش استفاده م یهم برا گهید یاز رنگ ها شهیهم اما

  .دوستدهیم تیاهم

 .نفر باشه نیاول یهر ُمد یتو داره

کار کردن نداشتم  یکرد.منم که حوصله  یشد و ازم خدافظ ادهیراه پ یاز وسط ها سورن

 یبرگشتم خونه.خونه 

کوچه  یداره.تو ی.رفت و آمد کممیدار یخلوت یاطراف شهر قرار داره.محله  ییجا هی من

 یکم یما خونه ها ی

 نجایساختن که اکثر صاحب هاشون ا الیو هیهر کدوم  یباغه و تو شترشیچون ب هست

 یزوریکنن.پ ینم یزندگ

 نیکوچه باشه.البته هم نیناجور ا یکنم وصله  یم مال منه...متاسفانه...فکر مخونه ه نیتر

  خونه هم با هزار

که حداقل به نام خودمه.از نظر ساختار هم  نهیا دمی.تنها امدمیخر یو وام و بدبخت قرض

  .سه تا اتاقبهیعج یلیخ

هم در دارن و  رونیبه هم راه دارن.هر کدوم از ب ید اخل یداره که با درها کنارهم

  داخل شون شهیهم م یاونجور

شون  یکیکنم و  یاستفاده م منیاز اتاق ها که بزرگتر هست رو به عنوان اتاق نش یکی.شد

 رونیهم اتاق خوابه.ب

کنم حموم  یهست که ته ِ اون حمومه! کال فکر م کیتار یراهرو هیاتاق خواب  خونه،کنار

 نیخونه م ترسناک تر

 نی.مطمئنم ایبهداشت سیهم سرو اطیباشه.کنار حموم که آشپرخونه ست و ته ِ ح قسمتش

  مهندس هیخونه رو 

آشپزخونه در  یاتاق ها به اضافه  یکرد.همه  یش نم یوگرنه انقدر دراز طراح نساخته

 !راستا قرار دارن کی
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 نمیبش رونیب یبا لباسا نکهیخونه که شدم خودمو وسط اتاق ولو نکردم.متنفرم از ا وارد

  خونه.به نظرم یتو

ناراحت بودم از  ییجورا هیکردم. یکار!داشتم به شب فکر م نیا دهیم ی.اصال چه معنفنیکث

  دوباره وارد نکهیا

 .قهرم،به جز مسعود لیبا تمام فام بایهست که تقر یبشم.دو سه سال لیفام

.البته دوش که رمیدوش بگ هیمتحرک خارج بشم رفتم  یحالت مرده  نیاز ا نکهیا یبرا

  دوش نیچه عرض کنم...ا

 10!رمیبراش سر دوش بگ رهیم ادمیکنه.همش  یم یهم مغز آدمو متالش حموم

 یجلو شهیمثل هم نیهم یاومدم مغزم کامال هنگ کرده بود برا رونیحموم که ب از

  که داریخوابم برد. ب ونیزیتلو

.رفتم شمیهالک م یبعد از ظهر بود.حس کردم دارم از گشنگ میپنج و ن یساعت حوال شدم

  واسه خوردن یزیچ هی

 ینم یهم فرق ادیز دیبپوشم! شا یامشب چ یبود که برا نیاوردم.فکرم مشغول ا ریگ

  فکر دیبا ن؟یکنه.مگه اونا ک

برعکسش عمل  ادیخوششون م یاز چ ادیب ادمی! آره اگه ادیخوششون م یاز چ نمیبب کنم

  که ییم.تا اونجاکن یم

 ادیخودشون  ی...به گفته نطوری.بابام هم همادیبدش م یمشک یها راهنینسترن از پ ادمهی

 زایچ نیعزا و ا

 .تمرکز کنم نیهم یرو دی.بافتنیم

 هی مایهم خرابه.قد لمیافتاد که تلفن قطعه و موبا ادمیبا مسعود حرف بزنم. دیحتما با قبلش

  از یباباغور لیموبا

 .باشه یواریکمد د یتو دیها داشتم...احتماال با 1100 نیا

 کارتم رو توش انداختم و به مسعود زنگ زدم میکنم.س داشی...بالخره تونستم پآره
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 ومدن؟یمهمونات ن ؟هنوزیالو مسعود...خوب-

 .انیم گهید قهیهم تا چند دق هیاومده،بق رضایعل فقط... قربونت– مسعود

 .امین آخر همه ماه ...خوب شد زنگ زدم،پس م-

 ؟یذوق زده شون کن یخوا یم – مسعود

از  یاومده مثه خوره افتاده به جونم.من وقت شیواسم پ یسوال هی ،فقطییزایچ نیهمچ هی-

 در اومدم سالم بدم؟

 !بده خدافظ...پ نه – مسعود

 به نظرت؟ دهیجواب م یکه اگه سالم بدم کس نهیمسخره منظورم ا-

 .کار نداشته باش نای.با ادهیدوست نداشت جواب نم یخر بده،هر سالم تو – مسعود

 .نمتیب ی.پس امشب میمرس-

 .فعال...باشه – مسعود

 یهم خودشو آدم حساب م یلی...خلیهم اومده.پسر تخس فام رضایعل نکهیخبر بد ا نیاول

  کنه.به همه از باال نگاه

کنه و پاچه  ی...فقط پارس مارهیدرم یباز یرتی...غدهیو اون دستور م نیکنه.همش به ا یم

 نیبدتر ره،تازهیگ یم

تو  زنهیکه مسعود همش م ادیکه همه هم دوستش دارن! خوشم م نهیماجرا ا قسمت

  پوزش.آخ که چقد حال

 .اخالقشم نی...من عاشق ا رهیگی.البته مسعود حال همه رو مدهیم

 بایهوا تقر نکهیشب.با توجه به ا 7ساعت  یکایساعت آهنگ گوش دادم تا نزد هی حدود

  فکر کنم شهیم کیزود تار

 .حاال همه اومده باشن تا

.موهام هم طبق یخاکستر یو شلوار ل دمیپوش یشرت مشک یت هیکم کم آماده شدم. منم

  معمول زدم باال.کنار
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لبته از موهام هم بلنده ...ا ینداره.وسط و جلو یبه دست کار یازین ادیکوتاهه و ز موهام

 11خیکه بخواد س یحالت

سرد هم  یذره ادکلن با بو هی.ادیهم دوست دارم اما بهم نم یبلندتره.اونجور بشه

  زدم.اونقدر نزدم که بوش پدر

 ..در حد متعادل.کاپشنم رو تنم کردم و راه افتادمارهیرو در ب هیبق

مهمونا اومدن.منم  یهمه  بایتقر دمیمسعود فهم یخونه  یپارک شده جلو یها نیماش از

  خواستم یم نویهم

 یاز در اومد باهاش چاق سالمت یحوصله نداشتم قبل همه برم اونجا و هر ک چون

 دمیم یسالم کل هی ینجوریکنم!ا

 .رو زدم فونیتونه جواب نده.زنگ آ یخواست م یقول مسعود هر خر به

 ه؟یک – مسعود

 .باز کن،بهرادم-

 .یباال که به موقع اومد ایب-

بهم استرس وارد  یرفتم حساب یداشتم از پله ها باال م یواسم باز کرد و وارد شدم.وقت درو

  شده بود.از رو در رو

 زدیشستن!قلبم تند تند م یم یخیدلم جا  ی.انگار داشتن تودمیترس یها م یبا بعض شدن

  کم مکث هی نیهم یبرا

خوان سرتو ببرن.اونا هم مثه  یاحمق...مگه م ی.آخه چه مرگته انقدر استرس گرفتکردم

 دنتویخودت...چشم د

در نزدم  دمیرفته باشه.به در آپارتمان که رس نیارتباط متقابل از ب نیکنم ا ی...فکر نمندارن

 ارمیتا کفش هامو درب

مسعود هم  ؟ی: مگه بهراد هم دعوت کرد گهیعمه مژگان داره به مسعود م دمیشن که

 یجواب داد : خونه 
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 ت اشکا ل داره؟نظر خودمه،به

 هی.از رهیگ یشناسه.از دم حال همه رو م ینم کیمسعود بزرگ و کوچ نیا ادیم خوشم

  کردم که فیطرف هم ک

...به هر شکل رمیعده رو بگ هیبه خاطر اومدن من ناراحت شد.دوست دارم حال  عمه

 !ممکن

 .تق به در زدم مسعود درو باز کرد هی تا

 .ســـــالم-

 .ــالمســـــ! به – مسعود

 نی.امیکرد یموچ یرو هم ماچ گهیماه همد یو رو میبغل کرد گهیهمد نیح نیهم در

  حرکت هماهنگ شده نبود

کنن که هماهنگ شده بود.حداقل از طرف  یفکر م ینجوریا گرانیمن حس کردم د یول

  در کار یمن که عمد

کنم.کال من و مسعود  یرفتار کنه که من احساس راحت یکرد جور یم ی.مسعود سعنبود

 یلیخ لیفک و فام یجلو

و  رنیرفتارش آتو بگ نیاز ا هیمسعود دوست نداره بق م،چونیرفتار کن گهیبا همد مؤدبانه

  انتظار داشته باشن که

خاص  لیکارش دال نیا یو برا شهینم یمیصم لیبا فام ادیبرخورد کنه.ز یهمه اونجور با

 .خودش رو داره

جواب  یسالم دادم.توجه نکردم ک هینه  ایحواسش به من هست  یکس نکهیتوجه به ا بدون

  نداد.در یداد و ک

.منم رفتم و نمیاشاره کرد که اونجا بش رضایبرام مهم هم نبود.مسعود سمت عل واقع

 گهیکنارش نشستم و با همد

 .میداد دست
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 ؟یرضا،چطوریسالم عل-

 12؟یایدونستم امشب م ی؟نمیممنون،تو خوب - رضایعل

عمو  دی...ببخشامیدونستم،مسعود باهام تماس گرفت و ازم خواست ب ینم شبینم تا دم-

 .مسعود

صداش  کیخواهر زاده ها و برادرزاده ها با اسم کوچ ی هیبق دهیاصوال مسعود اجازه نم(

  لحظه حواسم هیکنن،

 )دیشد از دهنم پر پرت

 .عمو مسعود گفته بود نجا،پسیا یاومد یواقعا؟ من فکر کردم اتفاق -رضایعل

 موضوع انقدر تعجب آوره؟ نیا-

 .کم هی آره – رضایعل

بر داشت که کوفت  زیم یاز رو بیس هیبه من انداخت و  هینگاه عاقل اندر سف هی رضایعل

 .بده ادامه تعجبت به پس خب�ینم نجایکاش ا یکنه.ا

به جمع  ینگاه هی استفاده کردم و رضایسکوت عل نیهم نداشتم.از ا ی.اما چاره انشستم

  که من یانداختم.مبل

 ی.همه تویدر ورود کیسالن بود...نزد ییقسمت ابتدا یتو میروش نشسته بود رضایعل

 یقسمت اصل

کنار هم نشسته  نینشسته بودن.عمه مژگان با دختر بزرگه ش نسر ونیزیتلو سالن،اطراف

  بودن و داشتن پچ پچ

دونم  یبود.من نم هیکردن دهن بق سیهم مشغول سرو رضایعل یکردن.عمو محمد ،بابا یم

  بشر چرا انقد نیا

سر  یکنه از همه کار یآدماست که فکر م نیزنه؟ اونم حرف مفت! از ا یم حرف

  استدالل یسر هی.همش با ارهیدرم
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 یزنه.خدا به داد زن و بچه ش برسه.زن عمو هم تو یو اقتصاد و ... حرف م استیاز س غلط

  و فکر آشپزخونه بود

 .دیفهم شدیکرد.از صداشون م یداشت به مسعود کمک م کنم

کرد و  یبه من نگاه م یچشم ریز یو ه ومدیها درم وهیهم داشت از خجالت م میمر عمه

  تابلو یلیحرکتش خ نیا

 یزود خنده م م یلی.کال من خدادیبه حرکتش ادامه م یدونم چرا ه یاما نم بود

 رمیکردم جلوشو بگ ی...سعرهیگ

که اصال دوست ندارم توجهش بهم جلب شه  یاز افراد یکیبرنخوره. یوقت به کس هی که

  بابامه...مامانم هم در

 یهم نداره و توجه یدوم قرار داره... ظاهرا هم بود و نبود من براشون چندان فرق ی رده

 یهم به من ندارن.جا

 .نگاه اونا رو اصال ندارم ینی.تحمل سنگهیباق شکرش

.دوست ندارم باهاش ستیمهم ن ادیاتاقه...ز یتو دمی...شاومدهین دی.شانمیب یمرو ن نسترن

 یکیرو به رو بشم.

فشار خونم  نمشیب یم ی.وقتمهیعمه مر وان،پسریکه ازش به شدت متنفرم ک ییکسا از

  برعکس! آخ ایباال... رهیم

 نی.همستیبه نظرم خوشگل ن یول هیداره؟ چشماش آب یپیخوشت یبشر ادعا نیچقدر ا که

  لنز دار خودم یچشما

دونم  یپوشه...نم یتنگ م یشرت ها یگشاد و ت یاون خوشگل تره.همش شلوارها از

 یتوش نفس م یچجور

 یپیت نیروز همچ هیندارن.تازه آدم فوقش  یجالب بیدو لباس ترک نی! اصال هم اکشه

 شهیاما نه هر روز و هم زنهیم
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حتما بهم  دمیپوش یلباسارو م نی! اگه من ایرسم ریو غ یهمه جا و در هر مراسم رسم و

  "یروان"برچسب 

که  نهیا وانیک اتیاز خصوص یکیبرچسب رو دارم). نیاالنش هم ا نی.(البته همزدنیم

  و پاچه پاره دهیدر اریبس

 یکنه...رو یم یپشت وانت یها ی.با همه شوخذارهیم کی.سر به سر بزرگ و کوچست

  اعصاب همه چهار نعل

همه واسش  رهیگیکوچولو م یسرما خوردگ هی یپسر لوس وقت نی...جالبه که همرهیم

  کنن اما اون یم یخودکش

 هینبود. یرو به قبله نبودم از دکتر خبر یکردم تا وقت یم یبابام زندگ یکه من خونه  زمان

  وسط در رابطه نینکته ا

ترسه! اصال جرأت  یود ممثل سگ از مسع نکهیکنه،ا یوجود داره که منو دلگرم م وانیک با

 13ینداره با مسعود شوخ

نداره و مخصوصا در مورد خواهرزاده ها و  یشوخ یچون اساسا مسعود با کس کنه

  حرف نهیبرادرزاده هاش اگه بب

 .بره یهم حساب نم چکسیزنه تو دهن شون...از ه یزنن،م یم یادیز

.چند میکرد یاحوال پرس گهیو با همد رونیزن عمو از آشپزخونه اومد ب قهیچند دق بعد

  لحظه گذشت و مسعود

 عیدر آشپزخونه و بهم اشاره کرد که برم اونجا.منم که از خدا خواستم بود.سر یجلو اومد

 .ششیرفتم پ

 .شدمیوگرنه از خجالت آب م یخوب شد صدام کرد-

 ؟یدیکش یچرا خجالت م ،حاالینبود یخجالت که تو – مسعود

 .التیو فام فک نیگرفتن ا لمیبس که تحو-

 .ماست یتو ذات خانواده  ینواز مهمون آخه – مسعود

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن ناول فورکاربر    SOBER   -رمان هیچ کسان  

24 

گاز زد و  بیلندهور...انقد کنار گوشم س یرضایعل نیا شیپ یکامال واضحه.منو نشوند-

  خرت و خورت کرد اعصابمو

 .ختیر بهم

 ؟ ادینم وانی: ک دمیسرش به غذاها گرم بود...ازش پرس مسعود

 .نکنم فکر نه – مسعود

 .دونه رو اصال ندارم هیخدا رو شکر...تحمل اون -

بره دنبال  ادیب نکهی! مژگان بهش زنگ زد و گفت قبل اادیکردم...م یشوخ – مسعود

 .ارهینسترن و اونم ب

 .خوره یکارا م نی.به درد همهیخر خوب وانیآره خب...ک-

 ؟ینشد که ناراحت – مسعود

 .رنیبگرو  وانینه بابا...اتفاقا دوست دارم حال ک-

 ؟یرفته دنبال نسترن ناراحت نشد وانیک نکهیاز ا نهیبچه!منظورم ا یخنگ چقد تو – مسعود

 !ناراحت بشم؟ دیآهاااااان...از اون نظر! نه،چرا با-

 ...و یکن یم قلمبه رگ االن کردم فکر – مسعود

.تو هم انقد شدمیحرفشو قطع کردم : نه بابا...اگه نسترن نامزدم هم بود ناراحت نم عیسر

 .اّمل نباش

 .شو خفه – مسعود

 زنهیرو که با نامزد و خواهر و مادرم حرف م یتونم هر ک یکه نم گه،منید گمیراست م-

 لت و پار کنم؟

 !داره واقعا انگار.... انداخته راه نامزد نامزد! ام تو حاال خب – مسعود

 14گفتم مثال بزنم واست ملموس بشه.-

 .میبکش گاریس هیتراس با هم  یتو برو – مسعود

 .باشه-
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بود...فکر کنم تنها خوش  ییتراس.عجب هوا یآشپزخونه رو باز کردم و رفتم رو ی پنجره

  باشه نیم ا یزندگ یشانس

 .خوشحالم یلیبابت خ نیکنم.از ا یم یشمال زندگ یتو که

مسعود  قهی.بعد سه چهار دقادیآتش زدم و منتظر شدم مسعود ب یگاریقول مودب پور س به

  اومد و کنارم

 .روشن کرد گارمیبا س گارشوی.پاکت رو بهش دادم.سنشست

 ؟یازت دارم...صادقانه جواب بده.تو هنوزم نسترن رو دوست دار یسوال هی – مسعود

 )فکر کردم هیچند ثان(

 .نه-

 .کرد ریتعب گهیجور د شهیمکث کردنت م نیاز ا ؟یمطمئن – مسعود

 ...گهیکردم.قرار بود صادقانه جواب بدم د یداشتم فکر م-

 ؟یکن یبهش فکر نم گهید ینی – مسعود

 یخورم.االن که به جفت مون فکر م یافسوس نم ادیکنم اما ز یاوقات بهش فکر م یگاه-

  چندان نمیب یکنم م

 .میندار یاشتراک وجه

 ؟یکرد یخواستگار ازش چرا پس – مسعود

 .منه یدختر برا نیآل تر دهیکردم نسترن ا یکر مکردم.خب اون زمان ف ی! شوختیخرّ-

ابله ها پشت به  نی.من و مسعود هم که ع"سالم"نفر گفت  هیجمله رو گفتم  نیکه ا نیهم

  نشسته یدر ورود

 .ی.مسعود جواب داد : سالم...خانومه نسترن! اتفاقا به موقع اومدمیبود

 !بود!سالم بهراد خان رمی... ذکِر خدمیشن آره – نسترن

زدم  یپک م گاری.همونطور که داشتم سادیبدم م "بهراد خان"آخ که من چقد از لفظ (

 )جواب دادم
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 .سالم-

 .رفته بود ادمیتو  افهیکه ق ی...جوردمتیوقته ند یلیخ – نسترن

بزرگترم! منو بگو  نی...انگار نه انگار که من از ا"تو افهیق"! نیتو رو خدا حرف زدنشو بب(

 یشده بودم!م یعاشق ک

 یدار شتنیکنم...اما خو یوقت فراموش نم چینحس تو رو ه ی افهیمن ق یبگم ول خواستم

 )به خرج دادم

 د؟یاورد ادیخب حاال به -

 15.آره – نسترن

 .خدا رو شکر-

 ه؟یبق شیپ یاینم ییدا – نسترن

به غذاها  دی...حواسم هم بادمیکش یم گاریس هیبهراد  شیپ داشتم که االن – مسعود

 گهید قهیچند دق هیباشه.

 .امیم

 .کنه یحالمو بد م گاریس ی.بوهیبق شیپ برم من پس – نسترن

 .رفت یم رونیداشت از آشپزخونه ب نسترن

 ...یگلد خوش – مسعود

 گهیبا همد ام،اگهیم گهید ی قهیمنم چند دق رونیمسعود گفت : تو برو ب قهیاز چند دق بعد

 .تابلوئه یلیخ میبر

کنارش  چکسیگوشت تلخه که ه یبه حد رضای.خوشبختانه علرونیکردم و رفتم ب قبول

 یخال ینبود و چون جا

هم از من  رضاینکردم دوباره رفتم و کنارش نشستم.مطمئنم که عل دایهم پ یا گهید

  ش افهیمتنفره...از ق

 ..همون بهتر...اصال دوست ندارم صداشو بشنوممعلومه
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.اما از اون بدتر نسترن که احساس نمیب یرو نم وانینگاه به جمع انداختم.خوشبختانه ک هی

 یدیشد متیصم

من! واقعا احمقانه ست...از بس که بهش رو دادن  یدست داده و رفته نشسته بغل بابا بهش

  و لوسش

 حرکات بکنه.چقدم نیکه بخواد از ا ستیاما واقعا بچه ن کهیکوچ کلشی...درسته هکردن

  احساس ملوس بودن

 .کنه یم

 .نکن لوسش انقد داداش –مژگان  عمه

 .دلمه زیعز – بابا

 !کشه یکه خرس گنده خجالت هم نم واقعا

 .مسعود اومد بالخره

 ...بپر االی.نیپاشو برو اونور بش رضایعل – مسعود

 .جرأت نداره به مسعود چشم غره بره پا شد و رفت اونطرف یکه حت رضایعل

 .راه انداخته یرکیخواهر زاده ت چه س نی...ببی.خوب شد اومدشدمیم دیداشتم ناام گهید-

 ؟یدیشغل شه.تو تازه د نی: آره بابا...ادیخند مسعود

 .کرده دایپ یچند وقت که نبودم عجب اخالق گند نیا یتو-

 ...یدید کجاشو حاال... اوووووو – مسعود

که نسترن با  میبود هیو مشغول نگاه کردن به بق میسکوت کرد هیو مسعود چند ثان من

  مسعود ییگفت : دا هیکنا

 16گفتن نو که اومد به بازار... می...از قدرهیگ ینم لیاصال ما رو تحو که

 .هینجوریت کال اخالقش ا ییدا جون نسترن – میمر عمه

کار کنم؟ دوست دارم لپ شو بوس  یگفت: خب پس من چ یحالت لوس هیبا  نسترن

 !کنم؟
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خواد تو رو  یلب به مسعود گفتم :مسعود! فکر کنم م ریهم پا شد اومد سمت مسعود.ز بعد

  بابا داستان نیهم ع

 ...کنه

صحبتا رو فراموش  نیکرد نخنده و به نسترن گفت : باشه...فقط بغل و ا یم یسع مسعود

  لپمو بوس ایکن.ب

 .نی.همکن

 .هباش – نسترن

 .مسعود نشست شی،پ یمبل کنار یاومد و کنار رو نسترن

 ؟ ومدهین دلقک – مسعود

 ه؟یک دلقک – نسترن

 م؟ی! مگه چند تا دلقک داروانیک – مسعود

 ؟یحرف بزن ینجوریا وانیدر مورد ک ادیدلت م ی...چجوریییییدا -نسترن

 ! حاال کجاست؟نه؟یاز ا ریحرف زدم؟غ ی.تازه مگه چجوریراحت به – مسعود

 ؟یکن یلج م وانیدونم شما چرا با ک یباال.من نم ادی...االن ماطیح یتو – نسترن

 یگنده کرده.از نظر عقل کلیادب و گستاخ و لوده ست.فقط ه یب اریبس چون – مسعود

 .لهیکامال تعط

خنده م گرفته بود.همه سکوت کرده بودن و  یگفت حساب یرو م نایکه داشت ا مسعود

  مسعود یه حرفاداشتن ب

 تلت م یم دیرس یهم اخم کرده بود.مطمئنم اگه زورش م میکردن.عمه مر یگوش م ُِ

 .کرد یمسعود رو ک  زد

 هی.فقط شهیشاگرد اول م شهیدانشگاه هم هم ی.توهیپسر باهوش یلیخ وانیاتفاقا ک -نسترن

 ی.اما بطونهیکم ش

 !ستین ادب
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شه.هم  یادب یش به خاطر ب یادبه.اصال تمام مشکالت اخالق یهم ب یلیخ اتفاقا – مسعود

  ادبه،هم یب

 .ش اصال تالش نکردن تیترب ی نهی...متاسفانه پدر و مادرش در زملوده

 .هیبا احساس یباشه اما بچه  یگیکه شما م نجوریا وانیک دی،شا داداش – میمر عمه

پسر با احساست  نیا یابا.حاال بمی! بگذررهیگ یادب رو نم یجا که احساس – مسعود

 اد؟یکجاست؟ نم

 .کارش طول بکشه دی...اما شاادیم گفته – میمر عمه

نحس  ختیکه ر ادیم شیکنه و خوشبختانه کمتر پ یکار م ادیمعموال ز میعمه مر ِشوهر

  .شوهر ِ عمهنمیشو بب

 17هم که فوت کرده. مژگان

 .پهیبه کنار،در عوض خوشگل و خوشت وانی! اخالق کییدا – نسترن

 .یگیخنده : آره ...آره...همونه که تو م ریزد ز مسعود

 ه؟یچ تو نظر بهراد – نسترن

 .ندارم یبگم... نظر یخب...چ-

 ست؟ین پیخوشت وانیک نظرت به – نسترن

 .نه دیراستشو بخوا-

 ست؟ین پیخوشت یگیچرا م پرسمی شهیبا طعنه گفت : م نسترن

 .هم دارم لیالبته دل.هینظر شخص-

 !هیبارب یلیخ وانیک که من نظر به – نسترن

ها که  یمجسمه شکم گنده دکور نی! از ایست تا بارب "بودا" یمجسمه  هیشب شتریب-

  .تا حاالزیم یرو ذارنیم

 !د؟؟یدید
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گرفت اما خودمو کنترل  یاون منم خنده م م ی...با خنده دیخند یهمش م مسعود

 یکردم.نسترن هم حساب

 .گرفته بود حرصش

 .هم الغره یلیخ وانیک شه؟یم تیحسود – نسترن

 .شکم گنده داره هی وانیکه آدم شکم داشته باشه...ک نهیاگه مالک چاق بودن فقط و فقط ا-

نداره ها...مردم فکر  تیخوب ؟یزن یم نهیرو به س وانیک سنگ انقد چرا تو حاال – مسعود

 .کنن یبد م

 .داداشمه نیع وانیک ؟ییدا یچ ینی وا – نسترن

مثه  یمثه داداشمه و بمان یحرفا همه کشکه! فالن نینسترن جون ا نیبب – مسعود

  خواهرمه...به هر حال که اون

 !دیبا هم ازدواج کن دیتون یو شما م ستیتو ن داداش

عکس العمل من  نهیبه من انداخت تا بب ینگاه هیجمله رو گفت نسترن  نیکه ا مسعود

 یالعمل .من که عکسهیچ

 .کرد فیک یاما فکر کنم خودش حساب نداشتم

به خرج  تینداره.اصال خالق یتعجب چیرو زده بود و ه یشگیهم پیهم اومد.ت وانیک بالخره

  .اومد جلو و بادهینم

اکتفا  یسالم خشک و خال هیدست داد.نه من به اون محل دادم و نه اون به من.به  مسعود

  .مسعود ازمیکرد

 .که اومد،برم شامو بکشم نمیبلند شد و گفت : ا جاش

آشپزخونه تا به مسعود کمک کنن.همه با هم  یهم رفتن تو میمژگان و عمه مر عمه

  مشغول حرف زدن بودن و

بود.فقط دوست داشتم شام رو  ختهیاعصابم به هم ر یالک یروشن کردم.الک گاریس هی منم

  بخورم و برم.خدا لعنت
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 گاریداشتم س ی! وقتام؟یکار که گفت منم ب یخواست چ یمسعود رو...حاال منو م نیا کنه

 18همه چپ  دمیکش یم

بود  نایجرمه و اگه دست ا زایچ نیما ا یخانواده  یکردن.چون اصوال تو ینگاه م چپ

  واسش زندان هم در نظر

که واسش مهم خواست ثابت کنه  یاز بابام...احتماال م ریکردن غ یگرفتن.همه نگاه م یم

  .توجه اون همستین

 ...ستیمن مهم ن یبرا

نبود که احساس  یمسعود و عمو محمد نشسته بودم.خوشبختانه جور نیشام من ب موقع

  کنم.نسترن یناراحت

کرد من توقع داشتم  یم وانیکه از ک یفینشسته بود.البته با اون همه تعر رضایکنار عل هم

  .فکرنهیتو بغل اون بش

به من  یه ارهیرو در ب هیحرص بق نکهیخودشو کنترل کرده.مسعود هم واسه ا یلیخ کنم

  کرد.اعصاب یتعارف م

 یهر از گاه ستمیپار کردن ن کهیاهل تعارف ت ادیبود.من هم که ز ختهیرو به هم ر همه

 .دادم یتکون م یسر

 دبه نیشکمش ع وانی.مثال کشهیها اجحاف م یلیما در حق خ ی خانواده تو – مسعود

 گنیست...اونوقت همه م

 ...الغر گهیبه بهراد نم چکسی! اما هالغره

 شه؟یم تیحسود ه؟یآب خورد و به مسعود گفت : چ لپ

 قُ  هی وانیک

 ضیبشه آخه؟ دارم از تبع میتو حسود هی...من به چمونیم ببند کـتو ِف! شو خفه – مسعود

 .زنم یحرف م
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نگه.در هر حال اگه  یزیبهش اشاره کرد که چ میخواست جواب بده اما عمه مر یم وانیک

  مسعود دادیجواب هم م

 ینگاه م ونیزی.همه داشتن به تلوزدینم یموقع غذا حرف چکسیگرفت.ه یم یحساب حالشو

 یکردن.منم اصال نم

 سیکرد.دهنمو سرو یبند داشت به من نگاه م هیغذا بخورم چون مامان  تونستم

  کرد...معذب شده بودم واسه

خواد  یبهم زول بزنه،حاال هر که م یکی ادیرفت.بدم م ینم نییاز گلوم پا یزیچ نیهم

 .باشه

 .ادیاتاق و به مسعود اشاره کردم ب یشام رفتم تو بعد

 ...گهیمن برم د-

 .شتیپ امیمن االن م نیبش نجایا قهیدق دو کجا؟ – مسعود

 .ستمی.راحت نستیخوب ن ادی... جو هم ز گهینه د-

 قهیچند دق هیراحت.منم  التیاد،خینم یکس یباش نجایاتاق باش...تو که ا یتو تو – مسعود

  ساعت می.نامیم گهید

 .بعد برو باش

اتاق رو تا آخر باز کردم.هوا سرد بود  یشدم اما دوست داشتم زودتر برم.پنجره  یراض

  کردم دارم از یحس م یول

 .مسعود اومد قهیدادم و منتظر شدم.بعد چند دق هیتک واریپزم! به د یم گرما

 دت؟یند ی؟کسیاورد یبرداشت هیچ نیا-

 .بود حواسم نه – مسعود

 گنی.اونوقت ممیخور یمشروب م میو بفهمه ما دار ادینفر از در ب هیمونده  نمیفقط هم-

  بهراد ، مسعود رو شراب

 !گن که کرم از خو ِد درخته یکرد.نم خور
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 19.شهینم داشیپ نورایا یکس یاتاق یراحت...تا تو تو التیخ – مسعود

 ...خالصه از ما گفتن بود-

خورد اما تا خرخره  یروشن کردم...پنجره باز بود و باد سرد بهمون م گاریس هی عیسر

  و سرما برامون میمست بود

 .نداشت یتیاهم

 هاست؟ یالش نیخورن رفتارشون ع یکه مشروب م ییرمان ها اونا نیا یتو یدقت کرد-

 .دمید ادیش رو ز یلمیف یخونم.اما نمونه  ینم رمان من – مسعود

 .میدیتق تق در رو شن یکه صدا میدو مون سکوت کرده بود هر

 تو؟ امیب – وانیک

 ؟یکار دار یچ – مسعود

 .شما شیپ امیخوام ب یم – وانیک

 .ستین یبه من گفت : اگه اومد داخل آدم حسابش نکن.عدد مسعود

 تو بد نشه؟ بفهمه.واسه یکه کس ستیاصال واسم مهم ن-

 ...تو ایب وانی.کستین یعدد... که گفتم – مسعود

دماغش تکون داد و  یما،کنار پنجره نشست.دستشو جلو یاومد و رفت رو به رو وانیک

 یگفت : پووف...چه بو

 .ادیم یگاریس

 ...گهید میکش یم گاریس میخب دار ؟یگیم بیغ بسته چشم – مسعود

 ه؟یچ نیا – وانیک

 !شربته – مسعود

 ؟یکن یم مسخره – وانیک

 ؟یخور ی.مگمیم یجد.نکردم مسخره اما بود مسخره سوالت – مسعود

 !خونم اما مسلمون که هستم ینم نماز من درسته...که واقعا – وانیک
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 ؟ی...تو چرا ناراحتمیخور یتازه هر کس مسئول اعمال خودشه.ما م ؟یخب که چ - مسعود

  !بچه مسلمون یراست

 بود؟ یاون دوست دخترت چ اسم

کرد.ما مشروب  یم یمسلمون یادعا یلیمثه لبو تا بناگوش قرمز شد.خوشم اومد...خ وانیک

  اما دختر میخور یم

 .میندار ی! با ناموس مردم هم کارمیکن ینم یباز

کردم و از خونه زدم  یحوصله نداشتم بمونم.با مسعود خدافظ گهیگذشت...د یساعت مین

 دمی.به خونه رسرونیب

 رینفر کنار ت هیپارک کنم.متوجه شدم که  اطیح یرو تو نیشدم تا ماش ادهیپ نیاز ماش و

 20خونه  یبرق جلو

هم  کلشیداشت...ه ی.قد بلندنمینتونستم چهره شو بب قایبود دق کی.چون هوا تارستادهیا

  درشت بود.فکر کردم

....اصال به من دمینپرس یزی.ازش چچکسنبودیکوچه هم ه یباشه...تو یمنتظر کس دیشا

  هم مشکوک یلیچه؟! خ

 .و درو بستم.در اتاق رو باز کردم و رفتم داخل اطیح یرو زدم تو نیزنه.ماش یم

نبود!  یختیر نیا نجایمسعود ا یبرم خونه  نکهیصحنه شوکه شدم.قبل از ا نیا دنید از

 ختهیهمه جا به هم ر

 یها لهیوس یباز بود و همه  ها یواریخونه طوفان اومده بود.در کمد د ی.انگار توبود

  شده ختهیر رونیداخلش ب

 نیاونجا هم هم دمیو د ییرایپذ ی.رفتم توهیواقع یلیخ یلعنت نی.نکنه مستم! نه...ابود

  رو داره.مبل ها تیوضع

به کادون زده  ی.حتما دزد اومده.ولختهیبه هم ر نجاروینفر از قصد ا هیشده بودن... چپه

 یدزد یبرا یزیچون چ
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دونه من در اتاق ها رو قفل  یکنه چون م یهم سورن خواسته باهام شوخ دینداره.شا وجود

  کنم! اما ینم

 .هیپشت وانت یلیخ یشوخ نی! بعدم اماره؟ی...سورن مگه بنه

 فیخونه رو واسش توص تیقشنگه رو برداشتم و به سورن زنگ ز دم.وضع لیموبا عیسر

 دهیکردم.از صدام فهم

 ...نگرانم بود

 ؟یزنگ زد سیبه پل – سورن

 .نبرده یزینه...اگه دزد هم بوده ظاهرا چ-

 .برده باشه یزیچ دیبگرد...شا ؟یدون یم کجا از – سورن

 .نبود یدزد یبرا یزیمطمئنم...آخه چ-

زنگ  سیپل به.شدن ت خونه وارد اجازه بدون حال هر به.بزن زنگ تو حاال... اه – سورن

 .اونجا امیبزن منم االن م

ربع گذشت که سر و کله  هیتماس گرفتم.حدودا  سیکردم و با پل یبا سورن خدافظ موقتا

 هیشد. دایسورن پ ی

 دیشا ؟یتو خونه ت.همه جا رو گشت دنیبه خونه انداخت و گفت : اوه ...اوه...ر ینگاه

 !رو بلند کرده باشن یزیچ

 .مو بردن فیآره اتفاقا گشتم...ک-

 توش بود؟ یچ ،حاالیوااا – سورن

 ...و یسکه بهار آزاد هیسکه و  میتا ن ،دویتومن 50تومن پول و چند تا تراول  ستیب-

 ؟یچ گهید...خب – سورن

داشتم که ببرن؟ زنگ زدن...فک کنم  ینبردن.اصال چ یزیچ گمیابله...م گهید یچیه-

 .اومد سیپل

 .و درو باز کردم اطیح یتو دمیپر عیسر
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 د؟یبود داده سرقت گزارش شما.سالم – مامور

 ...داخل دیبله بفرمائ-

 دنیرو که دم در د یانتظام یروین نیها ماش هیاومدن تو.همسا یانتظام یرویتا افسر ن دو

  خونه جمع یجلو

رو نصفه باز گذاشتم و  اطیدر ح نیهم یدادن به اونارو نداشتم برا حیتوض ی.حوصله شدن

 21رفتم داخل.

 هم بردن؟ یزیچ -مامور

 گشتن؟ یلیکنم...نه...اما مشخصه که خ یفکر نم-

 د؟یبرگشت یو ِک دیرفت رونیاز خونه ب یک ِشما – مامور

 .برگشتم 10 ش،ساعتیساعت پ میساعت هفت شب رفتم و ن یحوال-

 .و سر شب اومده دیستیدونسته خونه ن یم چون...آشناست حتما – مامور

 .ستین نطوریبه نظرم ا-

 چرا؟ – مامور

 ...هم نبردن یزیکه چ دینیب یدونست که من آه در بساط ندارم.م یچون اگه آشنا بود م-

اتاق خواب منو صدا  یدفعه سورن از تو هیتکون داد. یکم فکر کرد و سر هی یآگاه مامور

  لحظه هیبهراد "زد :

 .اتا ق ی...مامورها هم همراهم اومدن تو"ایب

 رو بردن؟ یزیشده؟ چ یچ-

 ...یوردیبال رو سر تختت ن نیمطمئنم خودت ا... نه – سورن

گوشه  هینفر با چاقو به تشک ِ تخت ضربه زده بود.فقط  هیانداختم.انگار  ینگاه هیتخت  به

  شده ینجوریتخت ا ی

 دهیبودن.ترس ختهیر رونیشده بود.پنبه هاش هم ب کهیت کهی.تمام پارچه ش تبود

  هشدار هی نیبودم...نکنه ا
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 ؟ی.اما از طرف کبود

 نداره؟ یبا شما خصومت شخص یکس – مامور

 .رهیانتقام بگ ینجوریکه بخواد ا ستین یدونم...نه...اگر هم باشه به حد ینم-

 د؟یمشکل دار یتون با ک انیاطراف نیب د؟یمطمئن – مامور

 .پدرش با – سورن

 ...البته در حد جر و بحث-

تموم شد...اما اگه  نجای.کار ما اواقع نشده یرو نبردن پس جرم یزیچ...حال هر به – مامور

  با عایافتاد سر یاتفاق

 .دیریتماس بگ سیپل

 .دیبهمون کرد یبزرگ کمک واقعا....نکنه درد دستتون – سورن

 بله؟ – مامور

 22سالمت. د،بهیلطف کرد یلینگفت،خ یزیچ-

چقد  نیخبر بودم! بب یداشتم و ب هیهمه همسا نیها رو تا دم در بدرقه کردم.من ا مامور

  از یکیآدم جمع شده!

کردن  ینگفتن و سع یزیکرد.اونا هم چ یپرس و جو م یها داشت از مامور آگاه هیهمسا

  ردشون کنن،اما مگه ول

 !بودن؟ کن

شب  کی کیکرد و رفت.ساعت نزد ی.سورن ازم خدافظمیسورن خونه رو مرتب کرد با

  بود.به شدت خسته

زحمت شستن ظرفا رو  نکهیناهار رو نشستم.بدون ا یغذا یافتاد که هنوز ظرفا ادمی.بودم

 یبه خودم بدم،تو

.بخاطر نشستن به موقع ظرف ها ناراحت نبودم،اما اون دمیو خواب دمیدراز کش رختخواب

  لحظه انگار وجدانم
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 .که نصف شب به آشپزخونه برم و ظرفا رو بشورم دیشد به ذهنم رس ناراحت

هر حال به آشپزخونه رفتم تا ظرف ها رو بشورم اما به محض شروع متوجه شدم که  به

  دستام از داخل ظرفا رد

 یتعجب بود که اصال وحشت نکردم.تنها فکر یبخورن.جا یاونا تکون نکهی... بدون ا شهیم

 نیا دیکه به ذهنم رس

خونه به حالت  یوت زیبرم.همه چ ییرای.برگشتم که به سمت پذ"وقت تلف کردنه"که  بود

 هیقبل بود.تنها فرق قض

به  یکردم.وقت یپرواز م نیاز زم یچند سانت یراه رفتن،داشتم با فاصله  یبود که به جا نیا

  شدم کیرختخواب نزد

 ...شد و بعد جادیم ا یاریدر هوش یلحظه وقفه ا هی یبرا انگار

که از کالبد خودم خارج  رختخوابم! اون لحظه متوجه شدم یتو دمیشدم و د داریخواب ب از

  شده بودم و ترس برم

 یحس و قدرت حرکت ازم سلب شده بود.داغ شدم...قلبم به شدت م ی.بدنم بداشت

 ی...چند لحظه تودیتپ

 .برگشت یرفت و ضربان قلبم به حالت عاد نیم از ب یحس یموندم تا ب رختخواب

درست کنم و از شوک خارج  ییشدم و به سمت آشپزخونه رفتم تا واسه خودم چا بلند

  چهار کیبشم.ساعت نزد

 وارینشستم و به د نیزم یآشپزخونه رو یدفعه واقعا ظرفا رو شستم و تو نیبود.ا صبح

  کالفه یدادم.حساب هیتک

 .روشن کردم گاریس هیبودم. دهیترس یاز کالفگ شتریو ب بودم

راموش کردم درباره ش با افتادم...چرا ف دمیخونه د یکه سر شب جلو یکلیاون مرد ه ادی

 دیحرف بزنم! شا سیپل
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 گهیشناختم! با همد یخونه کار اون بوده باشه؟! اما نه...من که اونو نم یختگیبهم ر نیا

  ...اگرممیندار یخصومت

خواب  یکه تو یپاره کرده؟ از اتفاق کهیرو نبرده؟! چرا تختم رو ت یزیبوده چرا چ دزد

 دهیبرام افتاده بود ترس

! چرا  ایترسوند.خدا یمنو م شتریباد ب یدوباره بخوابم و تکرار بشه.صدا دمیترس ی.مبودم

  بد رو یاتفاقا یهمه 

 ؟یواسه من حواله کرد امشب

کنم.کارم به جنون  دایامشب پ یاتفاقا یبرا یمنطق لیتونم دل ی...نمدهیقد نم ییبه جا عقلم

  شانس یلینکشه خ

.ترسم شدی.کم کم هوا داشت روشن مدمیکش گاریمتوجه بشم چند تا س نکهی.بدون ااوردم

 .کمتر شد و رفتم بخوام

نگاه  یواری...به زور چشمامو باز کردم و به ساعت ددمیزنگ خونه رو شن یصدا

  صبح میکردم.ساعت ده و ن

 .زنه.به زحمت از جام بلند شدم و رفتم درو باز کردم یزنگ م انهی.المصب چقد وحشبود

 !؟ییاه...تو-

 .یرس یافتضاح به نظر م ؟ی.خوبیم گر استقبال چه – سورن

 23در هم ببند.-

 .مبل ولو کردم.هنوز خسته بودم یرو خودمو

نوربها رو  یها ؟برگهی.درس خوندیباش دهیزود خواب دیکه با شبید چته؟ – سورن

 ؟یکرد حیتصح

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

 .خونه یاون مرد جلو انیکردم.از جمله جر فیسورن تعر یرو برا شبید یماجرا کل

 ؟یبگ سیرفت به پل ادتیمرده رو  ارویاون  یماجرا.سرت بر خـــــاک – سورن
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 کردن؟ یکار م یگفتم چ یمثال اگه م-

همون اطراف  دی...شامیکرد یها پرس و جو م هیاز همسا میرفت یم لحظه همون – سورن

 .مینداخت یم رشیبود و گ

 ؟یکاره بود چ چیاگه ه-

 قا؟یبود دق یو اونم به سالمت.حاال مرده چه شکل ریخ به رو ما اونوقت – سورن

 کلشیبلند بود.ه یلیسرش بود.قدش خ یکاله لبه دار رو هی.چون دمیصورتشو که ند-

  کنم یدرشت بود.فکر م

 .بود دهیهم پوش یمشک یپالتو هی

 ؟واقعایرو فراموش کر ده بود یمشکوک نی! آدم به ایا یخرک ظاهر عجب – سورن

 چطور بود؟ یمهمون یکه...راست

 .مزخرف-

 ؟یذوق یب یلیخ گفتم بهت حاال تا بهراد.باحال چه – سورن

ذوق  یب ی...بگی...اعتراض کنیبنداز کهیو به من ت یکن یقاط دیبا تو االن مثال – سورن

 .آره�نیو از ا یخودت

 .یذوق ی...واقعا که بحرفا

بردار تا  فمیک ینوربها رو از تو یصاحاب مونده  یب ینده.اون برگه ها ریخب حاال گ-

 .میشون کن حیتصح

 .رمیخوام از چند تا از بچه ها انتقام بگ ی...مهیفکر خوب - سورن

**** 
 ؟یگرفت.حال کرد 16 ترایم – سورن

 خوشگلم؟ هیک ترایم-

 ...داشت ایکرد...پرش یم نگات که دختره همون – سورن

 ؟یراحت شد اسمشو گفت التیاالن خ ؟یمنو بهش قالب کن یخواست یکه م یهمون-
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 24اون بودم. ی.از قصد دنبال برگه ییییلیخ – سورن

رو نخور،چون معموال به خاطر نفرته.مثال  "من"به  گرانیگول نگاه کردن د چوقتیه-

  مامانم زوم کرده شبید نیهم

 .رهیمن.متوجه شدم داره چشم غره هم م یرو بود

جلسه  نی.امروز آخریریگیسخت م یلیهم باشه.خ اینجوریکنم ا ینم فکر – سورن

 ؟یای.مدهیدانشگاه ،قبل از ع

 .داشتم بتیغ یکشکه؟ تا حاال هم کل ی.پس فکر کردامی...مگهیآره د-

**** 
 یفرق ادی.البته زمیپارک کن رونیرو ب نیماش میدانشگاه جا نداشت و مجبور شد نگیپارک

  همه نیکرد.با ا یهم نم

 .بره یمنو نم نیماش یدرست و درمون کس نیماش

 ...اه

  

 !بد رنگ یا خته،قهوهیر یاون دختره چقد ب یرنگ مو نیبب – سورن

 .اصال به تو چه؟یتیترب ی.چقد تو بیمون کرد طیخفه شو بابا خ-

 .گفتم نظرمو فقط – سورن

 ؟"به تو چه"برگرده بگه  ینظرتو آروم تر بگو.دوست دار-

 رونیناراحته انقد ب یلیگذاشته،منم نظرمو گفتم.اگه خ رونیب یلیخ موهاشو خب – سورن

 .نذاره موهاشو

 .الیخ یباشه بابا...ب-

 یکرد و م یو اون نگاه م نی.سورن که همش به امیآخر کالس نشست شهیو مثل هم میرفت

  ندونه ی.هر کدیخند
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امتحان مون  یخنده! منم که نگران برگه ها یکنه مخش تاب داره انقد با خودش م یم فکر

 یبودم.االن استاده م

 .که شده هیکرد!کار شهی.اما چه مشهیم یزیآبرور ی.حسابستیبارمون ن یچیما ه فهمه

 ؟یخند یم یباز به چ-

 !بپوشه نویروش شده ا ی.چجورهیآلوپلنگ یلیاون دختره خ یمانتو – سورن

 ؟یفک کرد یکه داد یولش کن.به امتحان کوفت نارویا-

 فلکت کنه؟ یترس یه؟می...گفتم که گند زدم.چگهید نداره کردن فکر – سورن

 !گم؟یبه تو م نارویمون کنه.اصال چرا دارم ا طیترسم خ ی.مرینخ-

دونم هم  یکه من م ییبچه ها نگران امتحان شون بودم.تا اونجا شترینوربها اومد.ب بالخره

  به جز دو سه نفر یکس

امتحان ازش  یکه استاد نشست چند تا از بچه ها درباره  نیرو خوب نداد.هم امتحانش

 .دنیپرس

که گرفتم،هنوز فرصت نکردم به  ی.در مورد امتحاندی! گوش کنزیعز یدانشجوها – نوربها

  همه تون برسم یبرگه 

به من و سورن  ینگاه هیکردم ( حیکالس رو تصحخوب  یامتحان دو تا از دانشجوها اما

  انداخت و سرشو به

 .تأسف تکون داد) اصال خوب نبود ی نشونه

 25!م؟ییآروم گفت : منظورش از خوب، ما سورن

بودن  ینجوری...اگه اونا هم همنمیرو هم بب هیبق یبرگه ها دیبا صورت هر در – نوربها

  نمره رو در نظر نیاحتماال ا

 .رمینگ

به  ی.سابقه نداشته کسهیها خوشحال شدن و از نوربها تشکر کردن.عجب استاد باحال بچه

  من و سورن بگه
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 "!!!خوب"

 میبود ومدهی! کاش اون روز نمیکرد یصرف چ هودهیوقت گرانبها مونو ب نی...بباه

 .ها...لعنت

  

  – سورن

جلسه رو  نی.از رِک استاد انییپا میبود دهیاشکال بچه ها.من و سورن هم که کال ِک  رفع

 ؟یکرده،طلبکار لطف بهمون�ره ها رو کش یگذاشته بود برا

نوربها  نیدونم ا ی.نممیدیفهم ینم هیبق یاز حرفا یچیه میکه درس نخونده بود بس

  ما رو جزء یچجور

مشکل  یفرشناسیدرس ک نیخوب محسوب کرده بود! البته کال من با ا یدانشجوها

  ستدارم.از اولش هم دو

کرد.اصرار  یدوست داشتم هنر بخونم اما بابام قبول نم شهیحقوق بخونم...هم نداشتم

  مهندس -داشت که دکتر

 .رشته رو انتخاب کردم نیا ی...چون بابام نذاشت هنر بخونم از سر لج و لج بازبشم

.وارد سالن دانشگاه مینداشت یا گهیاون روز کالس د یتموم شد.من و سورن برا کالس

 رونیب یبرا ی.عجله امیشد

 .میرفت یآروم راه م نیهم یبرا میاز دانشگاه نداشت رفتن

 .هینوربها عجب خر نیا – سورن

!!! حاال من که "خوب یدانشجوها"...آخه به من و تو گفت گمیم یجد – سورن

 .یتیترب یب یلیخ�قی...واقعا خوبم.به خاطر رفیچیه

 )خنده ریت هم معلمومه (زد ز افهی! از ق؟یروز افتادم.اما تو چ نیبه ا ناباب
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کنن.تازه دخترا واسه شون  یمشهور موهاشونو رنگ م یپسرا شتریب االن. بابا برو – سورن

 ؟یکش یمش کرده ت! خجالت نم یبا اون موها ؟یچ خودت.شو خفه�یسر و دست هم م

 .یپسرا رو برد یسرت.آبرو ریخ یمثال پسر

 .شکنن

 !مثال؟-

 !آدام المبرت نیهم مثال – سورن

به نظرم اصال هم خوشگل  ای...ثانرانهیا نجایکنه.ا یکارا م نیاز کایآمر یاوال اون تو-

 .ستین

 شه؟یم تی! حسودیخوشگل تو...پس نه – سورن

 !وجه چی...به هستیاما اونم خوشگل ن ستمیمن خوشگل ن-

 .میبحث رو جمع کرد عی.سر"سالم"نفر گفت  هیکه  میصحبت بود مشغول

 26و... یهاشم خانوم سالم – سورن

 .افشار – ترایم

 خوبه؟ حالتون.افشار... بله بله – سورن

 رو به شما داده.درسته؟ هیبق یاز بچه ها گفت که استاد برگه ها یکی.ممنون – مایس

 .بله – سورن

 م؟یبپرسم ما دو تا چند گرفت شهیم – مایس

 .شدن یملغ ها برگه اون که گفت استاد – سورن

 .میبدون میدار دوست ما – ترایم

 .دیاز خودش بپرس دینوربها.اگه دوست دار یآقا به دادمشون اما شرمنده – سورن

کنه.مطمئن بودم  یشون م تیتابلو بود که داره اذ یلیچشم غره به سورن رفت.خ هی ترایم

 نیچند شدن.ا ادشهیکه 

 .ارهیخواد حرص همه رو درب یکال م بشر
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 .دیشد 16نم شما ک یخانوم افشار...فکر م-

 .دیشما اصال خوب نداد نکهیخوشحال شدم.مثه ا یلیخ د؟یگیم ی! جدیوااا – ترایم

 .نداره یتیکنم...البته اهم یفکر م-

 د؟یزد یحرف م یشناس فریدر مورد ک دیداشت یراست – مایس

بله جوابشون رو داد.سورن داشت در مورد  هیخواستم بگم نه اما سورن قبل من با  یم من

 ترایو م مایدرس با س

.حواسم به حرف زدن اونا نبود...در واقع برام مهم میدانشگاه شد اطیکه وارد ح زدیم حرف

 ادینبود.اصال خوشم نم

 .هنر کردم یخونم کل یکه م نیدرس و دانشگاه حرف بزنم.هم ی درباره

رو بر..دا..ش...حالت  یقیحقوق تطب شیا ترم پفکر بودم که سورن گفت : بهراد م یتو

 خوبه؟

شده؟شاخ  یکنن؟رو به سورن گفتم : چ یشدم هر سه تاشون دارن با تعجب نگام م متوجه

 دراوردم؟

 ؟یکن یصورتت حس نم یرو رو خون – سورن

 .یا یو تازه متوجه شدم...خون دماغ شدم! چه بد شانس دمیدست کش هیصورتم  به

 بهتون بدم؟ دیخوا یم د؟یدار دستمال – ترایم

 .یبهداشت سیسرو میبر دی.باشهیحل نم زایچ نیممنون.با ا یلیخ – سورن

سورن در مورد  ییخون دماغ نشده بودم.اما خوب شد.حداقل بحث کزا چوقتیبه حال ه تا

  درس تموم شد.من

 یدا رو هم مخ یداشت وقت اون بنده ها ی.الکستیدونم سورن اهل درس خوندن ن یم که

 27گرفت.

 ی.همه با تعجب نگاه مییدستشو یتو میو رفت میکرد یخدافظ مایو س ترایم با

  بهم یکی نکهیکردن.متنفرم از ا
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کرد.خوب  یشرتم هم خون ی.المصب چقدر هم خون اومد.تختیبزنه.اعصابم به هم ر زول

 یشد هنوز هوا تا حدود

 .بود یشرتم خاکستر یکرد چون ت یجلب توجه م یلیو کاپشن دارم.وگرنه خ سرده

هم  یا گهید زیکن که اگه چ زیدماغتو تم یتو انگشت با و کن استفاده فرصت از – سورن

 .ادیتوشه درب

 .یفیکث یلیخ-

 ؟یای...چرا افه میکن یکارو م نیا بالخره که تو – سورن

 ؟یجار بزن دیکارو بکنم...تو با نیکه من ا میریگ-

 ؟یشد ینجوریشد که ا ی.چگفتم یادآوری جهت – سورن

 .به خاطر آفتاب بود دیدونم.شا ینم-

 ؟یبه من بگ یخوا یو نم یبود پروفسور.نکنه سرطان خون گرفت یابر که هوا – سورن

گل هستن که  یاز گرده ها یسر هیبود؟ البد به خاطر فصل بهاره.آخه  یهوا ابر یجد-

  باعث خون دماغ شدن آدم

 .شنیم

 .ومدهیهم در ن یگل چیه...نشده بهار که هنوز – سورن

 .میریبگ یزی،چیمن سرطان ادیبدت نم نکهیمثه ا-

 .که برو دکتر نهیام! منظورم ا یچه خر یسالمت فکر به بگو منو – سورن

 .رمیخب منظورتو واضح بگو.باشه اگه دوباره اتفاق افتاد م-

در  یون طرف سالن،رو به روو دوستش ا مایس میدیم،دیاومد رونیکه ب ییدستشو از

 .سادنیوا یبهداشت سیسرو

 .خوان،هنوز نرفتن یچقد خاطرتو م نیبب – سورن

 !سادن؟ی.از کجا معلوم به خاطر ما وارتیجو نگ- 

 .شهیم معلوم – سورن
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منتظر موندشون صرفا به خاطر من  نیچند قدم جلو اومدن.واقعا دوست نداشتم ا ییتا دو

  تا دیباشه وگرنه با

 .سورن رو تحمل کنم یها یور یوقت در چند

 شد؟ یچ – مایس

 .دیدید که خودتون...شد دماغ خون – سورن

 که االن خوبن؟ نهیدونم،منظورم ا یم – مایس

 28د؟ی.نگران شدادیخون نم گهیکه...د دینیب ی.منهیشد ا یچ یمعنا آهان،پس – سورن

 ...نه که من – مایس

 شد؟ نگران دوستتون – سورن

 م؟یمون بش یداره اگه نگران همکالس یاشکال د؟یکرد لهیچرا انقد پ یوسفی یآقا – مایس

 .دمیپرس ینجورید؟همیشیم یعصبان چرا – سورن

 ....خدافظدیسورن.بفرمائ میمزاحم خانوما نش گهیبهتره د-

کردن.من موندم اگه دخترا انقد با  یبحث م یالک یزایکردم تا صبح سر چ یول شون م اگه

  ل دارن وپسرا مشک

 زنن؟ یکال چرا با هم حرف م شهیحرفشون م عیسر

 .بشم کتلت

ُِ 

 ن،یماش ریبرم ز یخوام اول جوون یکنم،نم یرو بده من رانندگ چییسو – سورن

 .که نرفته ادتیفقط خون دماغ شدم،-

دختره  نیبچه ها چقد نگرانت بودن؟! بهت که گفتم...ا یدید یراست...حال هر به – سورن

 ازت خوشش اومده؟

 ؟یک-

 ؟ دیپرس یبودن احوالتو م سادهیوا یدی...ندگهید ترایم – سورن
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 .نگفت یزیاون که چ-

 دن؟یهمه مثه خودت چش سف یکرد فک.نشد روش خودش خوب – سورن

که من  یدون یباشه.خودت م ینجوریکه ا ممیری! حاال گدیچش سف گهیم یبه ک یک نیبب-

  اهل دوست دختر و

 ....وقتشم ندارمستمین زایچ نیا

 .کن یخواستگار ازش خب – سورن

بار  هیدادنش.همش  یبهت م یکرد یم یکم پافشار هی اگه همونم.بابا شو خفه – سورن

 یم ینیوجدانم سنگ یاز نسترن رو یخواستگار ی هی...هنوز قضالیخ یب�یخواستگار

 .کنه

 .یدیکنار کش دنینه شن هیکه با  یکنه دوسش ندار ی...معلومه طرف فکر میکرد

 چنده؟ لویک یخوره.پافشار یحالش از من به هم م گهی! برگشته مپیخوشت-

 .یسود کرده بود یحساب شدی...نسترن هم خوشگله ها.اگه زنت ممیخودمون اما – سورن

 من گفتم نسترن خوشگله؟ ینشد یرتیمکث کرد و گفت : غ هیچند ثان هی سورن

.در ضمن نسترن نه خواهرمه که بخوام ستین خوشگل نخنده و گفتم : نه چو ریز زدم

 یبشم،نه زنم.هر چ یرتیغ

 .شمیازش متنفر م شتریگذره هم ب یم

 یازش خوشم اومد.الغر اندام...چشما دمشی.من که چند بار دیخر که بس – سورن

 29...یآب

 !یزیه یلیبهت بگم که خ دیحرفا رو ندارم.در ضمن با نیا ی...حوصله گهیبسه د-

 .یگیبا طعنه گفت :آره تو درست م سورن

 .رمیشو خودم م هیخونه ت نگه دار،بق کینزد-

 .گردنم فتهیب نت

 خوام خوِ  ی.نمرمیم ادهیرسونمت،من پ یم خونه تا – سورن

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن ناول فورکاربر    SOBER   -رمان هیچ کسان  

49 

 .یهر جور راحت-

 یشدم اما حوصله  یتلف م یبودم.داشتم از گشنگ دهیدراز کش ونیزیتلو یاتاق،جلو وسط

  غذا درست کردن

درست کنه! در حال  یحساب یقرمه سبز هیبود واسه من  یکیاالن  شدیم یچ ای.خدانداشتم

 نیبزرگتر نیحاضر ا

 .شدیکردم به غذا فکر نکنم چون بدتر داشت گشنه م م ی...سعآرزومه

به  ادیدوست نداشتم ز رونیکه از خونه زدم ب یچند سال نیا یرفت سمت بابام...تو فکرم

  ونخونوادم فکر کنم.از ا

بچه  شهیبابام هم ادمهیکمتر از چند تا جمله با مامان و بابام حرف زدم. دیبه بعد شا زمان

  رو لیفام ی گهید یها

کار کرده بودن که بابام انقدر بهشون ارادت  یدونم اونا چ ی.نمدیکوب یسر من م یتو

  که نهیاز ا ریداشت؟ مگه غ

همش از  نیو نسترن و نسر رضایو عل وانیک میبچه که بود ادمهیفقط زبونشون درازه!  اونا

 یسر و کول هم باال م

زدن! واقعا  یم یعرضگ ُیبهم انگ ب شهیبه در جمع بودن نداشتم و هم ی.من عالقه ارفتن

  مسخره ست...حتما

 !!رفتم یباال م هیاز سر و کول بق مونیمثل م دیبا

چند خونه با هم فاصله  میما و عمه مر یهشت سالم بود.اون زمان خونه  ایهفت  ادمهی

  بار که داشتم هیداشت.

 نیزم یاز پله ها هولم داد و رو یباز نیکردم،در ح یم یخونه مون باز اطیح یتو وانیک با

  افتادم.دست راستم درد

کنم...هم  هیگر وانیک ی.دوست نداشتم جلوومدیکه نفسم باال نم یداشت.به حد یدیشد

  و دادیغرورم اجازه نم
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 یو رفتم خونه  میرو ادامه نداد یباز گهیعمر مسخره م کنه.د هیتا  دمیترس یم هم

  خودمون.به مامانم گفتم که

 شیپ میو باهاش بر ادیکنه.مامان گفت که منتظر بابا بمونم تا ب یدرد م یلیخ دستم

 یلیدکتر.اون زمان بابام خ

بابام  کهنیساختم تا ا دیشب با اون درد شد 10گشت.تا ساعت  یاز سر کار بر م رید

 لکسیر یلیخ نکهیاومد.بعد از ا

.بابا "ببرش دکتر ایکنه،ب یدرد م یلیدست بهراد خ"رو خورد مامان بهش گفت: شامش

 یروشن کرد و با ب گارشویس

به خودش زحمت  ی.اون لحظه بغض گلومو گرفت.حت"شهیخودش خوب م"گفت : یالیخ

  !من چمه نهیبب ادینداد ب

 یبرم رشیاون مدت با دست چپم،دست راستم رو نگه داشته بودم.اگه دستم رو از ز یتو

 یدرد م دایداشتم شد

دستم  نمیرو باال بزنم تا بب نمیآروم آست یلیکردم خ ی.نفسم رو حبس کردم و سعگرفت

 یشده.به آروم یچه شکل

استخون دستم  داشت.انگار یکم برآمدگ هیباال زدم.استخون دستم،باالتر از مچ  نمویآست

  از وسط نصف شده

صبح شد و مامان منو  نکهی.تا ادهینم یتی.دستم شکسته بود اما مطمئن بودم که بابام اهمبود

 .دکتر شیبرد پ

 یفکر کنم...اما دوست هم ندارم فراموش کنم چون نم زایچ نیدوست ندارم به ا گهید

  من یخوام ببخشمشون.برا

روز بتونم حال  هی دوارمیرسه اما ام یام که زورم نمتره.به باب نیریاز بخشش ش انتقام

 .رمیرو بگ وانیک

 ...به خودم اومدم.سورن بود لیزنگ موبا یصدا با
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 30؟یسالم بهراد.خوب -سورن

 ؟یممنون،تو خوب-

 ؟یشد بهتر...آره – سورن

 .گفتم که...خوبم-

 ه؟یچ فردا واسه ت برنامه – سورن

 ندارم.چطو؟ یکار خاص-

 ...دیخر میبر گهیبا همد یندار یکار اگه گفتم – سورن

 .واسه فروش ختنیمزخرف رو ر ی...همه جنس هادهیاالن دم ع-

 نه؟ ای یایم بالخره – سورن

 .امیباشه م-

 .نمتیب یم فردا – سورن

 ...فعال-

*** 
 داریسورن بهم اس ام اس داد که آماده بشم. تازه از خواب ب میساعت ده و ن یحوال صبح

 یشده بودم و اشتها

 یزیتونم چ ینم شمیم داریتازه از خواب ب یخوردن نداشتم.معموال وقت صبحونه

  صورتمو شستم و عیبخورم.سر

 نیو شلوار ج دمیداشت پوش یخاکستر یها نیکه آست دیشرت سف یت هیآماده بشم. رفتم

  .موهام همیمشک

ساعت گذشت اما  مین هیرو تنم کردم و منتظر موندم. هیزدم باال...کاپشن مشک شهیهم مثل

 یاز سورن خبر

 .شد.بهش زنگ زدم ی.اعصابم داشت خورد منشد

 ؟یموند یکدوم گور-
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 .اومده شیپ یمشکل هی.دیببخش...آخ – سورن

 ؟یچه مشکل-

اومدن خونه مون.آب دستمه  نایبابا...مامانم زنگ زد و گفت ننه بزرگم ا یچیه -سورن

 .و برم اونجا نیبذارم زم

 .نمیخوابمو بب یکه من برم ادامه  یداد یخبر م هیخب -

 .امی.فردا حتما مگهید دیببخش – سورن

 .دیببر خر فیتشر ییزحمت نکش.فردا تنها-

 ؟یندار ی.کارمیزن یم حرف هم با بعدا...نکن ناز حاال – سورن

 31نه فعال...-

 ...فعال – سورن

 ه

  !راخت بخوابم...اونم سورن خرابش کرد الیبه روز خواستم با خ ی...بعد نود و بوق ا

بهتره خودم تنها  ادیبود.با خودم فکر کردم حاال که سورن نم دهیخوابم هم پر گهید

 یهم برا یزیچ هی دیبرم.شا

و  لینبود آج یازیاد،نیمن نم یبه جز مسعود و سورن خونه  ی.البته چون کسدمیخر دیع

  بخرم...اما ینیریش

 ...بودن ندیبخرم.برام خوشا زایچ نی...خودمم دوست داشتم از اخوب

 یاصل ابونی.به خادیم ریپارک کم گ یشهر جا یتو دیرو با خودم نبردم چون دم ع نیماش

  شهر رفتم.انواع و اقسام

 یزیقدم زدم و چ ابونیخ یکه تو قهیبودن.بعد چند دق ابونیخ نیا یشهر تو یها مغازه

 وردمین ریگ دیخر یبرا

رستوران در  هیخوردن صبحونه به  یگرفتم برا میبهم دست داد.تصم یگرسنگ احساس

  برم.داشتم راه یکیاون نزد
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 زدهیس ابونیانداختم.عرض خ ینگاه ابونیبه اون سمت خ یرفتم که به طور تصادف یم

  چهارده متر بود که جا

داشت.درست  نیماش فیو عبور چهار رد ابونیدر دو طرف خ نیماش فیتوقف دو رد یبرا

 یرو ادهیمقابل من در پ

فوت کرده بود و تا  شیبود.مادربزرگم پنج سال پ ستادهیا ابون،مادربزرگمیسمت خ اون

  چند ماه قبل از فوتش

همونطور بود که  قایدق لشیشوکه شده بودم.شکل و شما دنشیبرم.از د دنشیبه د نتونستم

 یم دیخر یبرا

هم به من ننداخت که  ینگاه مین ی.اون حتدیچرخ خر هیبا  یمشک ی:مانتو و لباس هارفت

 بابت نیخدا رو از ا

 .شدم یکنم چون حتما دچار ضعف اعصاب م یم شکر

لحظه  هی یکه برا دیپر تردد بود،به نظرم رس یلیخ ابونیاون موقع از روز خ یچند تو هر

  صورت یتردد چیه

عبور کنه.فقط مادربزرگم اونجا بود و  ابونیباشم که از خ دهید ینیماش ادینم ادمی.نگرفت

 ابونیداشت از خ الیخ

 ینمونده بود قبض روح بشم.احساس کردم موها یزیسمت اومد چ نیبه ا یبشه.وقت رد

 خیتنم س

کم در جهت چپ من جلو رفت و بعد  هی.اول ومدیبه سمت من ن کراستی.خوشبختانه شده

  با حفظ همون فاصله

 دیمادربزرگم از نظرم ناپد نکهیفروشگاه بزرگ شد.بمحض ا هیارد عبور کرد و و ابونیخ از

  و دمیشد،به سرعت دو

 .رستوران رسوندم نیتر کیرو به نزد خودم
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منم  یشده؟! خونه  ادیزنگ خورم انقد ز دایدونم چرا جد ی.نمدمیزنگ در رو شن یصدا

  و واسه هیمیقد یلیخ

زنه مجبورم تا دم در برم.بالخره رفتم و درو باز  یزنگ م ینداره...هر ک فونیآ نیهم

  کردم.مسعود بود.بعد از سالم

 .اومد داخل یاحوال پرس و

 دیکنم اما منصرف شدم.فکر کردم شا فیمادربزرگ رو واسش تعر دنید یماجرا خواستم

 .شده باشم یاالتیخ

 شده؟ ینجوریت ا افهیق چرا! بهراد – مسعود

 ؟یچحور-

 .یصجور خا هی – مسعود

 رییدونم.اما انگار تغ یخودمم نم قای.آخه دقگمیم...نه نه –با خنده گفت  مسعود

 .کاملت حاتیتوض از ممنون�.رنگ پوستت ِک ِدریکرد

 32.یروح شد نی.عشده

 رم؟یم ینکنه دارم م-

 .دونم...ممکنه ینم – مسعود

 خفه شو...غرض از مزاحمت؟-

 ...کنم ها یم ِِهت

ِِ 

 زنم ل یم شمیم پا! مرض – مسعود

 پوستت کدره؟ یکه بگ یوقت منو گرفت یاومد-

 شیواسم پ یکار هیو گفت : نه بابا...مرده شور پوستتو ببره.اومدم بگم  دیخند مسعود

  دو روز آخر نیاومده که ا
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فردا  ایخونه هم افتضاحه.خواستم ازت بخوام امروز  تیتونم خونه باشم.وضع یرو نم سال

 هیمنو  یخونه  یبر

 .یمرتب کن ذره

 .رینوکر بگ هیلقمه نون کمتر بخور... هی! زمیعز-

 .دیکل نمیا ای.بگهینکن د تیاذ بهراد – مسعود

عمران خونده  یعجله داشت.چون مسعود مهندس یلیکرد.خ یها رو بهم داد و خدافظ دیکل

  از طرف یهر از گاه

 یش رو م یمواقع زحمت زندگ نی.در اتیبره مأمور دیبا یعمران یکارا یشون برا شرکت

 !ندازه گردن من

 رییبه خودم انداختم.تغ ینگاه هی نهیآ یمسعود.تو یاز ناهار آماده شدم که برم خونه  بعد

  نکردم...فقط به یادیز

کنه؟ من  یم یگرفتم...البته چه فرق یزیچ یشده.نکنه سرطان یجور هیمسعود پوستم  قول

 یم یموقع هیکه 

فکر خنده م گرفت.بالخره  نی.از ارمیم یدارم م یمفت یکنم حاال مفت یخودکش خواستم

 .مسعود شدم یخونه  یراه

**** 
س...چون واسه  ختهیذره به هم ر هی.فقط ستیخونه ش آنچنان هم بد ن تی...وضعخب

  مهمون ادیمسعود ز

باشه.اول از اتاق خواب ها شروع  زیخونه ش تم دیع یبراش مهمه که االقل تو ادیم

  کم هیردم.داخل کمد ها رو ک

 یندونه فک م یقاب عکس بود.هر ک یکل زیم یاتاق خواب مسعود،رو یکردم.تو مرتب

  کنه مسعود چقدر آدم

 .ستین ینجوری! ظاهرا که اهیا یاحساسات
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مون تا بناگوش  شیو ن میرو بغل کرده بود گهیاز عکس ها مال من و مسعود بود.همد یکی

 نیا دنیباز بود.از د

 یکردم قابش کنه و بذاره ور دلش وگرنه بهتر ژست م ی.فکر نمدمیخند یکل عکس

  کل یگرفتم.در واقع عکس ها

تفحه باشم  یلیخ نکهی...نه ادمینم یبود.خودم به شخصه عکسمو به هر کس نجایا لیفام

  ...نه.در کل آدم خوش

از  یت جمععکس دس هیکردم.نگاهم به  ی.داشتم با دقت به عکس ها نگاه مستمین یعکس

 لیفام یکل بچه ها

ادعا دارن که  نایا ی!!! جالبه که همه یا یچیچپ اندر ق یها افهیخودم،افتاد.عجب ق یمنها

  خوشگل تر از

 هی یرو رضایو ژست همه نگاه کردم.نسترن و عل افهی.با دقت به قدهییمادر نزا خودشون

  کنار هم نشسته مکتین

.مهم ستیمهم ن ادیز نیمشکل داره...البته ا یبودن...از نظر شرع کیبه هم نزد یلی.خبودن

 یکه من فکر م نهیا

عکس  نیا یکنم و تو یدارم زود قضاوت م دمیرو دوست داره! شا وانینسترن، ک کردم

  کنار هم یاتفاق

چون خودش بهم  دمیدست کش ی...من که از عشق و عاشقستیدونم...مهم ن ی.نمنشستن

  تصور یگفت که حت

 33کنه براش سخته. یم یمثل من زندگ یبا آدم نکهیا

منفور شدم! اگه با  لیفام یکار کردم که انقدر در نظر اهال یدونم چ یهنوز خودم هم نم من

  زنم یبابام حرف نم

گرفتم،گرچه  ادیکشم خب از بابام  یم گاری...اگه سدمیدارم جواب کاراش رو م فقط

  خودش االن ترک کرده...اگه
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 هی...اگه دست خودم بود که حتما ستیخودم ن ریتقص گهید ستیم آنچنان خاص ن افهیق

  خفن واسه ی افهیق

 .کردم یانتخاب م خودم

رو جارو کنم.مشغول  یرائیرو برداشتم تا برم و پذ یشدم.جارو برق یافکار الک نیا الیخ یب

  جارو زدن بودم که

مسعود  یتفاوت باشم.دوست نداشتم جور مهمونا یکردم ب ی.سعدمیزنگ در رو شن یصدا

  هم بکشم اما مگه

 قهیزنگ و دست بردار نبود.بعد از چند دق یول کن بود؟! دستشو گذاشته بود رو طرف

 الیخ یزنگ زدن بازم ب

رو جواب بدم درو باز  فونیآ نکهی.بدون اختیر یداشت اعصابمو بهم م گهی.دنشد

  در آپارتمان رو هم عیکردم.سر

 .هیک نمیاتاق تا از پنجره بب یفشنگ رفتم تو نیکردم و ع ازب

 دیبا کسیدلم بذ ارم! ف یبود.حاال نسترن رو کجا یآخر بدشانس گهید نیخدا...ا یوا

  ! اشکالادیلحظه ب نیهم

 .نی.همستیمسعود ن یگیو م یکن یم کیسالم عل هی...خونسرد باش.نداره

 یخنده م م شمیم یوقتا که عصب یاتاق بودم که نسترن وارد خونه شد.بعض یتو هنوز

  .اونیعصب ی...خنده هارهیگ

بلند  ینرفته بودم که نسترن با صدا رونیحالت بهم دست داده بود.از اتاق ب نیهم لحظه

 یی...داییگفت : دا

 .خوشگلت اومده یکه خواهر زاده  ایب ؟یی...کجامسعود

 ه

  ه...چقدر هم خودشو تحو ا
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 .کنم طشیکم خ هی رونیبرم ب عی.بهتره سررهیگیم لیا ...

جا نخوره و بعد  ادیدونه صرفه هم کردم که ز هیباز بود.آروم درو باز کردم... مهیاتاق ن در

 .آروم سالم دادم

برم و به جارو زدم ادامه  عیخواستم سر یبود.م ییرایرو به رو پذ قایخواب دق اتاق

  دم.متوجه شدم که نسترنب

 یشالش هم در اورده بود و انداخته بود رو نکهیمن جا خورد...بدتر از اون ا دنیاز د دایشد

  مبل.شالشو برداشت

حواسشو  دیمن نبود...خودش با ریتقص یشده.ول یعصبان یلیدونستم خ یسرش کرد.م و

  کردم یکرد.سع یجمع م

 .نکنه یگ هیهم احساس ضا ادیکه ز نخندم

 کجاست؟ یی: دا دیرو روشن کنم پرس یجاروبرق نکهیاز ا قبل

 .رفته مسافرت-

 ؟یکن یکار م یچ نجایا تو – نسترن

 .هیتیشخص یخواستم بگم به تو چه؟ اما حس کردم ب یم

 .کم مرتب کنم هیخونه شو  امیمسعود بهم گفت ب-

 ینیاختم که بهش اند ینگاه هیکرد.منم  یداشت با حالت طلبکارانه نگاه م ینجوریهم

  ! با نفرت بهم نگاهه؟یچ

عجله داشت پاش محکم به  یلیو به سرعت رفت سمت اتاق خواب مسعود اما چون خ کرد

  در یچارچوب آهن

کار کنم! رفتم سمتش و  یدردش گرفت.اون لحظه مونده بودم چ یلی.مشخص بود خخورد

 یزیچ ؟یگفتم : خوب

.خواستم کمکش کنم تا رهیگ یلبشو گاز م نشسته و داره نیزم یاز درد رو دمی...دنگفت

 34بلند شه.
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 .بکش دستتو – نسترن

 نینسترن از ا دی.شاستمیدشمنم هم ن دنیبه درد کش یراض یبود.من حت نیقصدم هم واقعا

 .خواستم کمک کنم یم فقط�گهیحرکت من جور د

 یدوست نداره بهش کمک کنم ب دمید ینداشتم.وقت یکرده بود.اما واقعا منظور ریتعب یا

  شدم و رفتم الیخ

 .یجارو برق سمت

که  نینسترن هم دمیخواستم روشنش کنم که د یرو برداشتم و م یجاروبرق ی دسته

  خواست از جاش بلند بشه

 دینکنم!به فکرم رس ایکردم ها...مونده بودم کمک کنم  یریشد!عجب گ نینقش زم دوباره

  که برم و بهش کمک

 یکارو م نیانسان دوستانه ش ا ینه من.فقط به خاطر جنبه  هیرچه نه اون راض...گکنم

  و بس! رفتم نیکنم...هم

 .بود دهیمکث کردم.ظاهرا مچ پاش ضرب د هینسترن نشستم و  یجلو و

 نم؟یشو بب یدگیضرب د یجا شهیم-

 ".نه"گفت  تیبا عصبان نسترن

کمکش کنم که از جاش  دهیاجازه نم یو نسترن حت ادیاز دستم برنم یکار چیه دمید یوقت

  بلند بشه رفتم و از

بهش بگم قرص  یزیچ نکهیآب اوردم.بدون ا وانیل هیقرص مسکن و  هیبراش  آشپزخونه

  رو بهش دادم و وانیو ل

 .تا به کارم ادامه بدم رفتم

 دیبع یجماعت ُهو چ نیمسعود بودم چون از ا ینگه که من هم خونه  یبه کس دوارمیام

  کاسه یکه همه  ستین

 !ها رو سر من بشکنن کوزه
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 کیکم تار هی.هوا رونیمسعود زدم ب یخونه رو جارو کردم بالفاصله از خونه  نکهیاز ا بعد

  هم سرد یشده بود...کم

و قبل  دمیخر گاریپاکت س هیتر به خونه برسم.از سر کوچه  عی.تند تند راه رفتم که سربود

 هیبه خونه  دنیاز رس

 .انداختم و وارد خونه شدم دی...کلدمیکردم.بالخره رس شیآت گاریس

 تیاتاق رو با اون وضع یاتاق خواب که اول از همه لباسامو عوض کنم.وقت یبرم تو خواستم

  جا یحساب دمید

 هیشده بودن.انگار  ختهیر رونیها ب یواریکمد د لیبود.وسا ختهی...تمام اتاق بهم رخوردم

 زیم ینفر کتابامو از رو

کرد باز  یرو که از داخل،اتاق خواب رو به هال وصل م یکرده بود وسط اتاق...در پرت

  اونجا تیوضع نمیکردم تا بب

 نکهیا شترازیبود...انگار طوفان اومده بود! ب ختهی...افتضاح بود! اونجا هم بهم رهیچجور

  شده جیبشم گ یعصب

من چه موقع  دونهیحال م نی.در عشهیوارد خونه م ینفر به راحت هی.مطمئن شدم که بودم

 ی.ولستمیخونه ن

وجود  یدزد یبرا یزیکه البته چ دهیرو ندزد یزی! چدمیفهم یکارا نم نیاز ا منظورشو

 دینداره.اما اگه دزد بود با

.حاال چرا خونه رو شدیم الیخ یب ستین یدزد یبرا یزیچ دیدیاول که م یدفعه  همون

 هیحاضرم  زه؟یریبهم م

 یدوشم نذارن.خونه  یسرم بکوبن اما انقدر زحمت مرتب کردن خونه رو رو یتو چماق

  هم نجایمسعود کم بود...ا

دارم...نه شغل  یکیرسم...نه دشمن درجه  ینم یا جهیکنم به نت یفکر م یشد.هر چ اضافه

  خطرناک چون هنوز
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من هنوز  نکهیا الیبه خ یمطرحه! نکنه کس یا یعشق ی هینشدم...نه قض یکار حقوق وارد

  عاشق نسترن ام داره

ابلهه! چرا  یلیباشه طرف خ ینجوریخواد من بکشم کنار؟! اگه ا یکنه و م یکارا رو م نیا

 !گه؟یرک و راست بهم نم

 35.دمیرو خط کش هیقض نیوقته دور ا یلیدونن من خ ینه...همه م اما

خونه رو جمع و جور کنم و قفل  نکهیبه جز ا ادیاز دستم برنم ی...در حال حاضر کارالیخ یب

 .رو عوض کنم اطیدر ح

 .و مشغول شدم اطیح یاز پنجره انداختم تو گارمویس ته

*** 
مبل ولو  یخودمو رو ییرایپذ یکه همه جا رو مرتب کردم.تو دیطول کش یساعت هی

  خسته یلیکردم.خ

م آروم بشه ذهن نکهیا یرو نداشتم.فقط دوست داشتم بخوابم.برا یچیه ی...حوصله بودم

 چیبه ه هیچند ثان یبرا

شکستن  یصدا هوینشسته بودم که  لکسیر یلیفکر نکردم.چشمامو بسته بودم.خ زیچ

  .صدا ازدمیرو شن شهیش

خورد و  اطیبه ح یمنته یپنجره  ی شهیش دمیهال و د یرفتم تو عیهال اومد.سر یتو

  سنگ هیشده و  ریخاکش

بود که صاحبش  الیو هیقسمت از خونه  نیا یبزرگ هم افتاده وسط هال.رو به رو نسبتا

  بار بهش سر کی یسال

 .زدیم

مطمئن  دیتو کوچه نبود.با چکسیکوچه.ه یشده بودم.بالفاصله رفتم تو یواقعا عصبان گهید

 یالیو یتو شدمیم
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.دو دادیجواب نم یو به شدت زنگ زدم.کس الیدر و ینه.رفتم جلو ایهست  یکس هیهمسا

  بکوب زنگ قهیسه دق

زنگ زدن  یصدا نکهی.مثل ارونیاومد ب الیو یبغل دست ی هینشد.همسا یخبر چیو ه زدم

 دهیشن الیمنو از و

 فیرو براش تعر شهیشکسته شدن ش یافتاده.منم ماجرا یکه چه اتفاق دی.ازم پرسبود

 .کردم

 .ما کان یاخونه سنگ پرتاب کرده باشن آق نیکنم از ا یفکر نم-

 ؟یشما آقا دیببخش-

 .هستم یاسد-

هال من سنگ  یتونه به پنجره  یکه م هیخونه تنها خونه ا نی...اما ایاسد یخوشبختم آقا-

  مشرف قایپرت کنه.دق

 .منه یخونه  یپنجره  به

هم به خونه ش سر  یبه من سپرده که هر از گاه داشویکل الیو نیا صاحب آخه – یاسد

 خونه یهوا شهیبزنم.هم

شما سنگ  یخونه  هیواردش نشده که بخواد  یدارم.آخه از آشناهامونه.مطمئنم کس شو

  بزنه.اگرم از تهران اومده

 .گنیحتما به من م باشن

 رفته باشه داخل؟ یدزدک یکس دیخب شا-

چند  نیا یکه...تو دینیب ی.ممیسگ بست الیو اطی.چون داخل حستین ممکن – یاسد

 .ساعت اصال پارس نکرده

 !خور کردن زیسگ تونو چ دیخب شا-

رو  دایو کل رمیتون راحت بشه االن م الیخ نکهیا یکم فکر کرد و گفت :برا هی یاسد

 .حق با شما باشه دی.شاارمیم
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که  یسگ میشد الیو اطیکه وارد ح نیداخل.هم میدر خونه رو باز کرد و با هم رفت یاسد

  زد اومد یازش حرف م

 .به سگه اشاره که که بره عقب یو شروع کرد به پارس کردن. اسد جلو

و بهش غذا  امیوارد خونه بشه.خودم هر روز م یکس دهیسگ اجازه نم نیا ن؟یدید – یاسد

  ...هر روز هم بهدمیم

 36زنم. یسر م خونه

من که  یهال خونه  ی.از پنجره نیمنو بب یخونه  ای! قانع شدم.اما شما بیاسد یباشه آقا-

 نجاستیمشرف به ا

 ...!هوا نیا شه،یسنگ خور ده به ش هی

 ...نیدید نجارویا که خودتون اما دارم قبول رو شما من – یاسد

کردم و برگشتم خونه. راست  یرسه خدافظ ینم ییبه جا یمن و اسد یحرفا دمید یوقت

 یتو چکسیگفت.ه یم

بتونه دور از  یکنم کس یها بود.فکر نم رینبود.سگه هم که از اون پاچه بگ الیو اون

 نجای...االیو یچشمش بره تو

 یبه پشت بوم بغل یپشت بوم چیما ه یکوچه  یداره و تو یروونیخونه ها ش یکه همه  هم

 نایراه نداره. حاال ا

وجه اسمشو  چیدونست! من که به ه یمنو از کجا م یلیفام یکنار... من موندم اسد به

  دبودم.فقط چن دهینشن

 .بودمش دهیکوچه د یتو بار

*** 
اصال برام مهم نبود...همش فکرم مشغول  طیاون شرا یبود.اما تو لیشب سال تحو فردا

  چند روزه نیا یاتفاقا
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فرصت نشد مسافر  یچند روز حت نیا یطرف هم فکر درس و کار بودم.تو هی...از بود

 رمینم یکنم.از گشنگ یکش

 فیح طیشرا نیا یکردم.تو یشانس اوردم.اگه ترم آخر نبودم حتما درس رو ول م یلیخ

 یبود...به خاطرش کل

 !بدن یکار هیبهم  سانسیبا ل دیچراغ خورده بودم.شا دود

اما دلم  شهیمزاحمم م نجایا ادیهر روز م نکهی! با استیاز سورن ن یکه امروز خبر بهیعج

 میواسش تنگ شده.تصم

 نجایسورن با ا یآماده شدم و راه افتادم.خونه  عیبه سورن بزنم.سر یسر هیبرم و  گرفتم

 یادیز یفاصله 

بازه.منم ازم از خدا خواسته رفتم تو  اطیدر ح دمید دمیرس ی.وقتابونی.حدودا دو تا خنداره

 یو درو بستم.خونه 

از  نی.البته استنین سهی.اصال قابل مقاکهیمن ش یاما صد برابر خونه  هیاجاره ا سورن

  دار هیبچه ما یایمزا

هم  ییهم فضوله.از اونجا اریگوششه.بس خیکه صاحب خونه ب نهیخونه ش ا ی.اما بدبودنه

  که با پدر سورن

 .سورن زدم یکنه.چند ضربه به در خونه  یرو گزارش م فتهیم نجایا یهر اتفاق دوسته

 !سالم...ه بـــ – سورن

 تو؟ امیب یذاریسالم...م-

 .تو ای! حواسم نبود برم کنار...بدیببخش – سورن

 یبرا لهیبود که طو ختهی.البته خونه که چه عر ض کنم! انقدر بهم رمیهم وارد خونه شد با

 .مناسب تره شینامگذار

 .خونه که دست توئه نیا فیح-
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 هیکنم.راستشو بگو بهراد! ( یکار زیتم دمیچند روز سرم شلوغ بود.نرس نیا یتو – سورن

  دلتچشمک زد و گفت) 

 تنگ شده بود؟ واسم

 .حوصله م سر رفته بود یراستشو بخوا-

 خبرا؟ چه.دم کر باور – سورن

افتاده بودم رو براش  روزیکه د ییبپرسه.شروع کردم و تمام اتفاقا نویبودم هم منتظر

 37کردم. فیتعر

 ؟یمشکوک یبه ک شتری.خودت بهیحدس زد کار ک شهینم یبگم...! حت یچ – سورن

 .دهیقد نم یی...عقلم به جاچکسیبه ه-

 .هیعیطب که اون – سورن

 .خفه شو-

 .فکر باحال به سرم زد...رد خور نداره هی بهراد – سورن

 ......! تو ...فکربهیعج-

 .حاال فکرمو بگم؟ینمک یب یلیخ - سورن

 ...بگو-

 .میبذار نیدورب هیاتاق خواب  حایخونه ت...ترج یکه تو نهیراه ا نیبهتر – سورن

.اصال فتهیهم کارمون راه م یمعمول نیدورب هیمدار بسته باشه.با  دینبا که حتما – سورن

مدار بسته  نینابغه! من نون ندارم بخورم دورب یدیکش زحمت�یجور هیبا من. نشیدورب

 .ارمیاز کجا ب

 .ذارم که معلوم نباشه یکار م هم

 .کن فیرو رد نی.قبول...فقط تا خونه خراب نشدم دوربیحرف هیشد  نیا-

 ه؟یبرنامه ت واسه فردا شب چ ی...راستیاوک -سورن

 .چطو؟یچیفعال که ه-

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن ناول فورکاربر    SOBER   -رمان هیچ کسان  

66 

. یک یخونه  ستیخوش بگذره.هنوز معلوم ن میش جمع هم دور ها بچه با گفتم – سورن

 .گمیفردا بهت م

 .باشه-

 .لحظه سکوت حاکم شد چند

 .کن نجایخودت ا یتو یرییتغ هی ایب یدیدم ع نیا – سورن

 مثال ؟-

 .من موهاتو واست درستش کنم ایب – سورن

از همه  شتریب نیرو امتحان کردم...ا گهید یمن درسته.تازه مدل ها ینه قربونت...موها-

 .ادیبهم م

خسارتشو بهت  ومدیبار رو اجازه بده واست بزنم...اگه خوشت ن هی نیا حاال – سورن

 .دمیم

 دلم بذارم؟ یمن خسارت رو کجا یاگه گند زد-

 38قبوله؟...بهراد – سورن

بار هم که شده  هی یگرفتم برا میکرد که دلمو کباب کرد.تصم ینگاه م یالتماس یجور هی

 .کنم یسنت شکن

 سرمو بلند کنم؟ ییحاال من با چه رو-

 !اقتیل یبودمت ب دهی...تا حاال انقد خوشگل ندیخر که حقا – سورن

نامحسوس  دیدادم سورن گند زد به موهام.فکر کنم تا چند ماه با یمفت یمفت شهینم باورم

  اونور برم!سورن نوریا

کم کوتاه  هیکوتاه کرد.موهامو از وسط  زی،سرشونو ت غیموهامو کوتاه نکرد،فقط با ت یجلو

  کرد و داد باال.جلوش

که  یموهام از همه جاش بلند تره.مدل یکه جلو یجور هیصورتم ... یتو ختیر هم

  !کردم یاستفاده نم چوقتیه
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اون  نکهی.از اون بدتر اشمیزشت تر م یلیصورتم خ یتو زمیریموهامو م ینظرم وقت به

 یقسمت جلوش رو که تو

 !!!به قرمز زد لیما یمش شراب ِکهیت کهیت زهیریم صورتم

 ؟یمو فراموش کرد تیجنس یکرد یموهامو کوتاه م یداشت یوقت-

 .یشعور...خفن فشن شد یب ادیبهت م یلیخ – سورن

 نیآرزوم بود ا شهیاوردمت؟هم رونیب یمردگ لیذل حالت اون از بده.نکن مسخره – سورن

 !نهیا گنیم که فشن پس...آهان�ادهیتو پ یمدل رو رو

 !کنم

 شد؟ ینم یزد یمش رو نم ِنی.حاال ادمیم حیترج نیرو به ا یمردگ لیهمون حالت ذل-

  گهت ی افهیکردم ق ی.فک نمیخوشگل شد یلیجاست.بدبخت االن خ نیهم کشش

ُِ 

 دختر ی جنبه اتفاقا – سورن

 .خوشگل باشه انقد

 خودم؟ ی افهیق ایگهم  ی افهیق-

.چند بار هیرنگ ها فانتز نی.پاشو برو و به جونم دعا کن.در ضمن ایمزه ا یب یلیخ -سورن

  پاک ی.وقترهیم یبشور

 .بزنم گهیرنگ د هیواست  ایب شدن

 .هیهفتاد پشتم کاف یبرا نینه قربونت.هم-

 .بزنم یخوام آب یم گهید ی! دفه ه؟یکاف ویچ یچ – سورن

 .کشه یبعد نم یابوالفضل!! مطمئن باش کارت به دفه  ای-

 ی.اون کاپشن چرمیخفن بپوش یمدل مو لباسا نیباشه با ا ادتی.فقط دید میخواه – سورن

  بهش یلیاسُپرتت خ

 .ادیم
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 .ه خودم مربوطهاونش ب گهید-

 39.بود گفتن ما از – سورن

 هیکم شلوغ بود. هی.کوچه رونیغر زدن به جون سورن بالخره از خونه ش زدم ب یاز کل بعد

  لحظه افسوس خوردم

 .بودن عادت ندارم یکم معذبم.به قرط هیموها  نی!! با اوردمیرو ن نیچرا ماش نکهیا از

کوچه در اکثر مواقع  نی.ادمیکش ینفس راحت هی دمیخودمون که رس یکوچه  به

  شم.از یژگیو نیخلوته.عاشق ا

 هی هویخونه بودم که  یکایتر برسم.نزد عیداشتم تا سر یکوچه قدم هامو تند تند برم سر

 یآقا"زد  ینفر صدا

 "!ماکان

  !شانس یبخشک یا

 ن؟ی.خوبیاسد یسالم آقا-

 ونه تو شکسته بود؟خ ی شهیش یک یدیچه خبر؟ نفهم ؟یخوب تو! آقا سالم – یاسد

 .نه متاسفانه-

 .بچه ها بوده باشن دیشا – یاسد

 کدوم بچه ها؟-

 .کنن یم یکوچه باز یکه تو ییبچه ها نیهم – یاسد

که در  میزیبا دوستم بر یطرح هیتونم بزنم.اما قراره  ینم یحدس چی...من هدیآهـــان! شا-

 یاون صورت حتما م

 بوده؟ یکار ک میفهم

 ؟یطرح چه – یاسد

کنه.شما تا  یما باز یکوچه  یتو یبچه ا دمیبماند.در ضمن فراموش کردم بگم تا حاال ند-

 ؟یدیحاال د
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کم بهش بر خورد.ابروهاش به هم گره خوردن.اما خب حق داشتم براش  هیکردم  احساس

  ندم.از کجا حیتوض

رو هم  هیاهمس یالیو دیدونه...کل یم یسر خودش نباشه! اسمم رو که اهلل بختک ریز معلوم

  داره...تازه سنگه هم

 یاسد اروی نیبه ا دیپرتاب شده باشه.آره...درسته...از اول با الیتونسته از طرف و یم فقط

 !کردم یشک م

نشون بده گفت :  لکسیکرد خودشو ر یم یکه سع یشده بود اما در حال یعصبان هی یاسد

  بود.به هیفرض هیفقط 

 .یریجوانب رو در نظر بگ یهمه  دیحال شما با هر

 !و همه کس شک کرد زیبه همه چ دیزمونه با نیا ی.تونهینظر منم هم قایدق-

 .خوشحال شدم دنتیمطمئن شدم بهش برخورد.باهام دست داد و گفت : از د گهید

 .نطوریمنم هم-

 !ادیبهت م یلیمدل موهات هم خ یدستمو ول نکرده بود که گفت : راست هنوز

 40ممنون.-

 یلیمدل مو رو از قصد گفت.خ نی.مطمئنم اختیآخرش هم زهر خودشو ر یعوض

  نامرده.خجالت زده م کرد اما

دستشو  نیموضوع حساسم.همچ نیا یجواب بدم که فک نکنه رو ییکردم باُ پررو یسع

  فشار دادم که فکر کنم

 یلیهم نداره...اما خ یسن و سال یاسد نیکنم...ا یچشمش.تعجب م یاومد جلو اجدادش

  فکر شهیفضوله.هم

شون.برام  یکار یتره،اونم به خاطر ب یشون قو یفضول ی صهیکردم سن باالها خص یم

 یژگیو هی نیثابت شد که ا

 !هیذات
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از حال و هواش  یندارم ول یذوق و شوق دیع یبرا گهید مایروز ساله.مثه قد نیآخر امروز

  .خوشحالمادیخوشم م

م  یمثبت زندگ یاز جنبه ها یکیکنم. ینم یبابام زندگ یهنوز تو خونه  نکهیا از

  که االن دارم رو به یا ی.آزادنهیهم

بابام حق  یبود که بدون اجازه  یپدر و مادرم نداشتم.اونجا جور یوجه تو خونه  چیه

  برم! انگار نه یینداشتم جا

 !!!که من پسرم انگار

زدم.حوصله م  یم یسر هیو بهش رفتم  یکه مسعود هنوز از سفر برنگشته وگرنه م فیح

  سر رفته بود.برام یحساب

زنگ خراب  دی.فکر کردم شا"درو باز کن ایب"اس ام اس اومد.سورن بود.نوشته بود  هی

 عیسر نیهم یشده باشه برا

در  یصبر جلو قهیدق هی! ستیپشت در ن یکس دمیدرو باز کردم تا پشت در نمونه.د رفتم

  منتظر موندم و اطیح

 .درو باز کن ایب گهیاونوقت م دهیها...!هنوز نرس هی.عجب آدمدهیتازه به سر کوچه رس دمید

 .یزد یبعد زنگ م یبرس یذاشت یخبر مرگت م-

 .که دستم ُپر بود ینیب یم تازه.بمونم منتظر در پشت نداشتم حوصله – سورن

 یشو م هست که منت یچ فتیک نیا یحاال تو ؟یوردین نیتو که دستت پر بود چرا ماش-

 ؟یذار

 !خره گهید نِیدورب – سورن

 ؟یدستت درد نکنه.از کجا اورد ؟یجد-

 .داره یریتصو یصوت یبابام گرفتم.مغازه  یاز دوستا یکی از – سورن

 چقد باهات حساب کرد؟-

 .میحرفا رو ندار نیبابا...من و تو که ا الیخ یب – سورن
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 !منم که نخواستم پول بدم-

 ؟یدیپرس یبود ماریب پس – سورن

تونم نصبش  یم یهر جا که بخوا کنی.چون نسبتا کوچنهیدورب تا دو.گرفتم قرض – سورن

خسارت موهامو ازت  ی.در ضمن شانس اورددمیپرس اطالع محض�یفکر کرد نیکنم.به ا

 نگرفتم.حاال واقعا چقد باهات حساب کرد؟

 مشون؟یبذار کجا

اتاق خواب...اما حاال که دو  یتو میرذایاونم م یاریم نیدونه دورب هیکردم  یمن فکر م-

 یشو بذار تو یکیتاست 

 41.چون از هر دو شون هم به هال راه داره.ییرایش هم پذ گهید یکیو  اتاق

 .باشه – سورن

اوردم.فقط  یسر در نم یزیها رو نصب کنه.منم که چ نیدست به کار شد تا دورب سورن

  که ینیکردم.دورب ینگاه م

اتاق خواب  یکتابخونه کنار در ورود یاتاق خواب نصب بشه رو رو یبود تو قرار

  که یهم در ینجوری.امیگذاشت

 یاگه در مشر ف به هال رو باز م ینجوریبود مشخص بود و هم در ِ رو به هال.ا اطیح سمت

  داخل هال میذاشت

 یکه هم به در ورود میرو کار گذاشت نیدورب یهم جور یرائیپذ یشد.تو یمشخص م هم

  و هم به در ییرایپذ

ها  نیداشتن.دورب دیهم د ییرایبه پذ نیهم دو تا دورب بایهال مشرف باشه.تقر یورود

  وبکم بودن هیشب شتریب

 .شدیرو کارت حافظه ضبط م ریتصاو و

 .واسه ناهار بکن یفکر هی پاشو – سورن
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انگار شوهر ننه مو  نمیب یتخم مرغ م ی.فقط تخم مرغ هست.اونم که انقد خوردم وقتدمیند

برنج که تو خونه ندارم...گوشت هم که حرفشو نزن...مرغ  ؟یفکر چه�ی.اگه منمیب یم

  شو افهی...چند ماهه قواریهم که روم به د

 واست بشکنم؟ یخوا

 ؟یکن یم ی! من موندم تو پول هاتو صرف چشهیم زحمتت – سورن

 کدوم پول خوشگلم؟-

 .بابا...فراموشش کن یچیه – سورن

سفارش  یاریزنگ زد.دوُ پرس بخت ابونیبرداشت و به رستوران سر خ لشویموبا ورنس

 .داد

 .تونم بدون ماست غذا بخورم ی.چون من نمیخونه دار یتو ماست که... انشاا – سورن

 .دارم گهیآره اونو د-

 یوقت بود غذا یلیدلم سورن رو دعا کردم.خ یتو یغذاها رو اوردن.کل قهیدق ستیب بعد

  درست درمون نخورده

 .بودم

 .یداد یسفارش م یکاش قورمه سبز-

 .ارمیبار که مامانم درست کرد واست م هی.ستیخوب ن نجایا یسبز قورمه – سورن

 .دستت درد نکنه-

گرفتن.من و تو هم دعوت  یدانشگاه مهمون یامشب چند تا از بچه ها یراست – سورن

 .کردن

 .امیمن نم-

 ...ه هاگذر یم خوش چرا؟ – سورن

 ستمیراحت ن ییجورا هی.ستمین یمیدانشگاه آنچنان صم یکه...من با بچه ها یدون یم-

 42باهاشون.
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 قشی...قرار شد هر کس که خواست دوست و رفستنیدانشگاه ن یها بچه که فقط – سورن

  .شلوغارهیرو هم ب

 .ستیحواسش به ما ن ی.کسشهیم پلوغ

 ...دونم ینم-

 .گهیتو.قبول کن د یچقد لوس "دونم... ینم"در اورد : ادامو

  

  سورن

 .یباشه بابا.کچلم کرد-

*** 
کرد تا بره خونه و آماده بشه و منم بعد از چند  یدم غروب سورن موقتا باهام خدافظ 

  که آماده شدم برم قهیدق

سورن  شنهادیبپوشم! به پ یموها چه لباس نی.مونده بودم با ایمهمون میبر گهیو باهمد اونجا

  گرفتم همون میتصم

کمرنگ و  یآب یبا شلوار ل دمیپوش یبلند مشک نیاسپرت رو انتخاب کنم.به بلوز آست پیت

  .کاپشنیشال گردن مشک

کنه دوباره  یدونستم اگه نپوشمش سورن مجبورم م ی.مدمیرو هم پوش هیمشک یچرم

  برگردم خونه و بپوشمش.در

از بچه  یکی یالیو یتو یم.سورن گفت که مهمونو راه افتاد دمیهامو پوش نیهم پوت آخر

  رو راحت الیهاست.خ

از شهر  یا قهیدور از جمع بودن جا داره.حدودا ده دق یبرا یکاف یکه اونجا به اندازه  کرد

 الیو ای.گومیدور شد

که در  الیو اطی.حمیدیبالخره رس قهیشهر بود.بعد از چند دق یاز روستاها یکی اطراف

  کم باز هیداشت که  یآهن
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از  شتریها ب نی.ماشاطیداخل ح میرو گذاشت نی.سورن رفت و درو کامال باز کرد و ماشبود

 یکه فکر م یزیاون چ

هم  الیساختمون و یاز پنجاه متر بود.جلو شیتا ساختمون ب الیو اطی.از در حکردم،بودن

  بودن و ستادهیچند نفر ا

اعصابم از دست  ادیخوشم نم ادیشلوغ ز یکردن.چون از جاها یبا هم صحبت م داشتن

  بود.به ختهیسورن به هم ر

 .که از همونجا برگردم اما منصرف شدم.چون به سورن قول داده بودم دیرس فکرم

 !کالس دعوتن یفقط چند تا از بچه ها یتو که گفت-

 .گمیم هم االن – سورن

 !نداشته باش فیدانشگاه تشر یبچه ها یفکر کنم همه  نیتعداد ماش نیبا ا-

.من میکرد یکه دم در بودن سالم و احوال پرس یو با اون چند نفر میدیدر ساختمون رس به

دارن...به اندازه نفرات  هیبچه ما ناینکن.ا ادیداغ شو ز ازیپ...بابا نه�یرو نم چکدومیکه ه

 .دارن نیماش

ه برداشته.انگار د تیمیصم یدونم سورن هم بشناسشون.چقدر هم افه  یم دی...بعشناختم

 .قنیساله با هم رف

 ....فراز هم داخلهدیاز اون مردا گفت : بفرمائ یکی

 ه؟یک گهیآروم به سورن گفتم : فراز د یلیخ

 .بودم دهی...من که تا حاال اسمش هم نشنزبانهیدونم! البد م ینم -سورن

کال دعوت  ؟نکنهیاورد یچرا منو برداشت یدون یرو هم نم زبانیاسم م یتو که حت-

 م؟یستین

 43.آدرس هم اون داد.میایبهم گفت ب یصادق اروی اون. خدا به نه – سورن

 !!نگه؟ ه؟یک گهید یصادق-
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 .نجایا یاورد یخـــــاک بر سرت که به حرف اون ما رو برداشت ینیپسر مل  همون

 ؟یکن یدخترا ناز م نی.چرا عستین شتریشب که ب هی...ایب کوتاه حاال – سورن

مکث  یبودن و در ورود ستادهیحد فاصل پله ها که اون چند نفر روش ا یلحظه تو هی

  و با چند ضربه به در میکرد

 .میسالن شد وارد

نگاه خصمانه به  هی میمن بود.همون لحظه که وارد سالن شد یبد شانس تینها گهید نیا

  سورن انداختم.خودش

 یدست المصب منو گرفته بود و نم نی.ا"رسم یحسابتو م"خوام بهش بگم  یدونست م یم

 یذاشت از همون راه

 یکه دختر و پسر رو نم یپارت هیخواد منو ببره به  یدونستم م یاومدم برگردم.اگه م که

 شه از هم سوا کرد عمرا

 .ومدمیهمراهش م اگه

بودمش اما از  دهیدانشگاه د یبود که قبال تو ییاز پسرا یکیاومد جلو. زبانیلحظه م همون

  کالس ما یهابچه 

 .کرد و خوش آمد گفت ی.با ما احوال پرسنبود

 یلیکردم.خدا رو شکر سالن خ یمن دست سورن رو گرفته بودم و ول نم گهیدفه د نیا

  گوشه هی میبزرگ بود.رفت

 .میسالن و نشست از

 دانشگاه هم هستن؟ یدخترا یچرا نگفت-

 .یدیدونستم،تازه تو هم نپرس ینم من بهراد جان به – سورن

 !مرض...در ضمن به جون خودت-

دونم  یچشمک زد) من که م هیازش لذت ببر.( میداداش. حاال که اومد الیخ یب – سورن

 .تو از خداته
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 یمجلس زنونه نم یبا مامانم تو گهید ی! من از دو سالگزیه یمگه من مثه تو ام؟ پسره -

  رفتم.(خودمم خندم

 )حد هم نبودم نیدر ا گهیگرفت،د

 یجوجه کباب مفت رو از دست م هی میومدیپسر مؤدب برندار.اگه نم پیریقد تان - سورن

 .میداد

 ...یتو هم که فقط به خاطر جوجه کباب اومد-

 .بود نیهم لشیدل نیمهمتر – سورن

گذاشته  تیآهنگ ال هیبود. دهینرس زایچ نیشون هنوز به رقص و ا یمهمون میما اومد یوقت

 ینم یبودن اما کس

بزرگ که روش انواع و  زیم هیگوشه از سالن  هی.همه مشغول حرف زدن بودن.دیرقص

  بود گذاشته یاقسام خوراک

 نیخورد! من موندم ا یمشروب نم چکسی...و البته مشروب.اما ه ینیری... ش وهی.مبودن

  جماعت محترم که انقد

 !!یدارن کلهم چرا اومدن پارت فیاخالق تشر با

.واقعا دیخند یم یواشکیکرد و  یو اون نگاه م نیها داشت با ا نهوویکه دوباره مثه د سورن

 .مارهیبشر ب نیکه ا

 44.رونیبندازنمون ب یکن یکار م هی نمیبب ؟یخند یم یباز به چ-

.اون دختره موهاشو بلوند زده بعد نوک موهاشم رنگ ستین خودم دست کن باور – سورن

 نیقرمز گذ اشته.ع

 .شده یطوط

 .اریو ب زیمشروب بر وانیحرفا پاشو برو دو تا ل نیا ی.به جااریدر ن یباز وونهیبسه بابا...د-

 .رمی.حواسم نبود.االن میگفت شد خوب – سورن
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 گاریس هیدراوردم و  بمیاز ج گارمویو دست به کار شد.منم س زیزود رفت سمت م سورن

  کردم.چند لحظه شیآت

که سه تا دختر رفتن سمتش و شروع کردن به  ومدیشدم.سورن داشت م منتظر

  کردم سمت یصحبت.فقط دعا م

 یالک گارمویحرف زدن نداشتم.از همه مهمتر دوست نداشتم س ی.اصال حوصله انین من

  خاموش کنم.خدا رو شکر

 .کردن یخدافظ گهیشدن و باهمد الیخ یهمشون ب قهیاز دو سه دق بعد

 .کردم یم ی! خالص شدم.داشتم قاطشیآخ – سورن

 .یبده من دق مرگم کرد-

 بودن؟ یک نایا یپرس یسکوت کرد و گفت:نم هیچند ثان سورن

 به من چه؟-

 .هیمنطق...خب آره – سورن

خالص شم.کم کم اعصابم داشت بهم  نجایکردم که زودتر از ا یفکر م نیداشتم به ا فقط

  .سورن اصرارختیر یم

که بچه  نیسرش بخوره.من موندم ا یما شام تو.امیو بعد بر میکه تا موقع شام بمون داشت

  داره چرا انقد هیما

دادم و آروم  هی! انگار تا حاال نخورده.سرمو به مبل تکزنهیجوجه کباب بال بال م هی واسه

  .سورندمیکش یم گاریس

 !یوسفی ینفر گفت :سالم آقا هی هوی.دیشن یگفت و گل م یهم که با خودش گل م که

سورن خل و  نیاز ا یلیو دوستش بودن.فکر کنم خ مایاز جام بلند شدم.باز هم س یلیم یب با

  چل خوششون

دونم  ی.نممیکرد یما هستن.باهاشون سالم و احوالپرس بیدر تعق قهی.چون دم به دقاومده

  نشستن!منم یچرا نم
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که  هیچه ُمد نیدونم ا ینداشتم بدون توجه به اونا نشستم.من نم ستادنیا یحوصله  که

 نیها ا یمهمون یتو

 وانیل یزنن! تازه مشخص بود که تو یحرف م گهیدستشون و سرپا با همد رنیگ یم وانیل

  دخترا آب پرتغاله نه

لبخند زد و بهشون  هیتابلو نشه  نکهیا یاما برا رهیبود خندش بگ کی.سورن نزدمشروب

  .منننیداد که بش شنهادیپ

نفره نشستن.دوباره با سورن  هیمبل  هی یو اونا هم هر کدوم رو میسورن کنار هم نشست و

  مشغول صحبت

بردارم تا  زیم یاز رو گارمویتموم شد.خواستم پاکت س گارمیس قهی.بعد از چند دقشدن

  –ترایبکشم.م گهید یکی

 .ماکان یآقا دیاریب فیکردم شما هم تشر ینم فکر

 یها یمهمون نیمشتاق ا یلیکرد من خ یبود.البد فکر م زیآم هیکنا یکردم لحنش کم حس

  !بودم یمرغ و خروس

کنم  یبهش نگاه نکهیخواد فکر کنه.بدون ا ینداشت...هر جور دلش م تیاهم البته

 روشن کردم و گارمویس

 .اومدم دینیب ی: حاال که مگفتم

 45بهش اصرار کردم. اد،منیب نداشت دوست بهراد – سورن

 !حیصح – ترایم

 یبرخورد م یجور هی! ؟یبگه خودت چرا اومد ستین یکیها!  رهیبا خودش درگ ترایم نیا

  کنه انگار من دخترم و

 !پسره اون

عالقه داره که با دخترا حرف  یلیشروع به صحبت کرد.کال سورن خ مایو س ترایبا م سورن

  هم اون شهیبزنه.هم
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حرف زدن با دخترا داشته باشه.آخه  یخوب برا یبهونه  هیکه  نهیب یرو م تهیدر پ الیسر

 شهیدانشگاه هم یدخترا

 .زنن یحرف م الیدر مورد اون سر گهیهمد با

 شترشونیکردم.ب ینگاه م گهید یزدن.منم به مهمونا یها داشتن با هم حرف م بچه

 یدانشجو بودن.در فاصله 

 یزدن و با همه احوالپرس یمهمونا قدم م نیشناختمشون ب یما دو تا پسر که نم یمتر چند

  شون یکیکردن. یم

سمت افتاد و به طرف ما اومد.مطمئن بودم به خاطر من و  نیقد بلندتر بود نگاهش به ا که

 یطرف نیسورن ا

کردن.من و  یو با اون دو نفر سالم و احوالپرس ستادنیا ترایو م مایهم بود.س نطوری.همانینم

 نیسورن هم ع

اند؟  یک نای.با دست به سورن اشاره کردم که امیکرد یو نگاشون م مینشسته بود ماست

  سورن هم شونه هاشو

 دیشد بایلبخند زد و گفت : چقدر امشب ز هیداشت  یانداخت.اون پسره که قد بلندتر باال

 .خانوم افشار

بحث  عیزده و سر یدوستش چه حرف احمقانه ا دیفهم نکهیپسره اخم کرد.مثه ا یکی اون

   :کرد و گفترو عوض 

 د؟یکن ینم یرو به ما معرف ونیآقا

و از جامون بلند  میلحظه به خودمون اومد هی یبرا میباغ نبود یو سورن که کال تو من

 .میشد

 .دانشگاه یهامون تو یو ماکان هستن از همکالس یوسفی یآقا شونیا. حتما بله – ترایم

نداشتم دوباره نشستم.اون دو نفر ازمون  سادنیو من که حال وا میهم دست داد با

  کردن و گفتن یعذرخواه
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نگاه کردم.حس  ترایو م مایرفتن به س یداشتن م یهم برن.وقت گهید یمهمونا شیپ دیبا

  اون دنیاز د یلیکردم خ

که قدش بلندتر بود  یکه مات و مبهوت به اون تراینفر ذوق زده شده بودن.مخصوصا م دو

 .کرد ینگاه م

 بودن؟ یک نای! ادیببخش – سورن

 د؟یدون ینم مگه – مایس

 رو؟ یچ – سورن

 .انیاستاد احمدوند ب یقراره بجا شونیا – مایس

 هر دوتاشون؟ ینی شونیا – سورن

 .ینیحس یکه قدش بلندتر بود.آقا ییآقا اون. نه – مایس

 ؟یچ یکی اون پس – سورن

 46ول معطله! یکیاون -

...البته به دنیبهشون بر خورد.اصال نخند ترایو م مایس نکهیاما مثه ا میدیو سورن خند من

 یجنبه گ یخاطر ب

 .شونه

 .ی! اومده پارتهیرو به من گفت : عجب استاد سورن

 .کنه یبودن م یاحساس خاک یلیاز اوناست که خ-

 .گل بشه ِادیمواظب باشه،ممکنه بارون ب دیبا اما آره – سورن

 .یباحال گفت-

 .یمرس – سورن

 رمیگفت:من م ترایبه م زیآم هیتحمل ما دو تا رو نداشت بلند شد با لحن کنا گهیکه د مایس

 شنهادیبچه ها.پ شیپ

 .یایکنم تو هم حتما ب یم
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.تا حاال اریرو به سورن دادم و گفتم : برو واسه من از اون شراب سبزه ب وانمیهم ل من

  خوام یبودم...م دهیند

 .کنم ییگشا عقده

 .ارمیجفت مون ب یبودم.برم برا دهیم ند.منایگی...راس ما

  

  – سورن

 عیتعارف نداره فرستادمش.اونم سر ی.چون سورن با کسارمیبرم ب شدیخودم روم نم واقعا

  هامونو برداشت وانیل

 گارموی.دوباره خم شدم تا پاکت سمیهر دو سکوت کرده بود ترای.من و مزیرفت سمت م و

 هیبردارم. زیم یاز رو

 ...رو طرفش گرفتم گاریکرد.پاکت س یبهم نگاه م یجور

 گار؟یس-

 .ستمین یگاری! سرینخ – ترایم

 .دیخوا یم گاریس دیفکر کردم شا دیکرد ینگاه م یجور هی.آخه دیاوه ببخش-

 .کردم...واقعا جالبه یم نگاه موهاتون به داشتم – ترایم

 .ممنون.دستپخت سورنه-

 د؟یشیپرسم ناراحت نمسوال ب هی دیببخش.بود مشخص – ترایم

 .ممکنه بشم-

 نه؟ ای بپرسم حاال – ترایم

 .ناراحت کننده ست نه یلیاگه خ-

 د؟یزن یحرف نم یا گهیبا کس د یوسفی یکالس به جز آقا ی...چرا شما تویلیخ نه – ترایم

 47...چون من فقط با سورن دوستم.میکه ناراحت کننده نبود! بگذر نیا-

 !زنه یهم حرف م هیهم با شما دوسته اما با بق یوسفی یآقا – ترایم
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 .ستمیموفق ن گرانیارتباط با د یدر برقرار ادی.من زهیخب اون اخالقش اونجور-

 .دیکن یکار م یتعارف کنه چ گارینفر به خواهرتون س هی! اگه گهیسوال د هی – ترایم

 .من خواهر ندارم-

  –ترایم

  

 ...فرضا

 .ادیاز دوستم برنم یکار-

 د؟یشینم یرتیغ – ترایم

 که؟ دیهست انی.در جرستیممنوع ن رانیا یهم تو گاری.سستین ینه.به نظرم موضوع مهم-

 ...ییتنها شهیکه هم نهیهم یرفتن گفت : برا نیشد و از جاش بلند شد.در ح یعصبان ترایم

 !موضوع داشت نیبه ا یچه ربط گاریدونم س ینم

 دمیشد؟ من د یو گفت : چ زیم یرو گذاشت روها وانیاومد و کنارم نشست.ل عیسر سورن

 دیزن یحرف م دیدار

 .ومدمین جلو

 .دونم ،فک کنم ناراحت شد ینم-

 ؟یگفت یچ مگه – سورن

 .تعارف کردم گاری.فقط بهش سیچیه-

 .ینباش خسته واقعا! به به – سورن

.من که رونیب میدل کند و زد یفشار بنده بالخره سورن از مهمون زیافت و خ یاز کل بعد

 یتونستم رانندگ یاصال نم

.باد سرد به صورتم نییبودم پا دهیکش خیرو تا ب نیماش ی شهی.تا خرخره مست بودم.شکنم

 یخورد.البته سرد یم
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خورد اثرش  ینم درختا که بهم م یبردم.بو ینداشت.فقط ازش لذت م تیبرام اهم ش

 .از مشروبه بود شتریب

 ؟یدیرسغم از دلت در اومد؟ به جوجه کبابت -

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

 خونه خودت؟ یریاالن م-

 .آره – سورن

هم  دی.شب عمیمن تا صبح حرف بزن یخونه  ای.فشارم افتاده...ببرهیمن خوابم نم-

 .یکار یهست...ب

 48.ام خسته من ضمن در!! ها خوشه دلت – سورن

 دیشا مینیهاش رو بذار بب لمیف ایها کار کنم.ب نیبا اون دورب ستمی.من بلد نگهید ایافه ن-

 .ازش در اومد یزیچ

 .ما رو یکشت. باشه – سورن

 ی...االن کنترل نامحسوس می.مست هم که هستیفکر نرو موقع رانندگ یهم تو ادیز-

  بره اعمال یم رمونیگ

 .کنه یمون م قانون

 .هست حواسم – سورن

 عی.خودم هم سراطیرو بزنه داخل ح نیسورن باز کردم تا ماش ی.درو برامیدیخونه رس به

 گهیخونه.د یرفتم تو

نشده  کسانیخونه با خاک  گهیدفه د نیلباس هارو نداشتم.خدارو شکر ا نیا ی حوصله

  مثل قبل زیبود.همه چ

بود.تمام  یعاد زیرو علم کردم.اونجا هم همه چ ییآشپزخونه و بساط چا ی.رفتم توبود

  ها سر جاشون لهیوس
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 گهیهمد یخونه  ی شهیکه من و مسعود و سورن هم یی.سورن هم اومد داخل.از اونجابودن

  چند دست میپالس

.سورن هم لباس هاشو مینکن یوقت احساس ناراحت هیکه  میدار گهیهمد یتو خونه  لباس

  عوض کرد و رفت سراغ

 .صدام کرد ییرایم که از پذکرد یسورن رو از وسط اتاق جمع م یها.داشتم لباسا نیدورب

 .مینیبب ایذارم. بدو ب یها رو م لمیف دارم بهراد – سورن

و رفتم  یواریکمد د یسورن رو گذاشتم تو یلباسا عی.سر"امیاالن م"گفتم  بلند

  مبل یرو گهی.کنار همدششیپ

 نیرو پخش کرد.از ظهر که دورب لمیپاهاش و ف یو سورن لپ تاپ رو گذاشت رو مینشست

 میها رو کار گذاشته بود

دور تند که  یرو زد رو لمیاتاق خواب رو پخش کرد. ف نیدورب لمیشد.سورن اول ف شروع

  تر پخش بشه.هر عیسر

 ییرایاتاق و پذ ینبود.از قصد تو یعاد ریغ زیچ چیبه لپ تاپ.ه میزول زده بود دومون

  رو یمهتاب یالمپ ها

به ساعت نه و  لمیرو ضبط کنه.ف ریبتونه تصاو نیگذاشته بودم که موقع شب دورب روشن

 ی.زماندیده شب رس -مین

 اطیکه سمت ح ی...اون درمیحرکت پشت در اتاق شد هیمتوجه  لمیف یخونه نبودم.تو که

 شهیو ش شدیباز م

رو نگه داشت و از اون قسمت پخشش کرد.جفت مون سرمون رو  لمی.سورن فداشت

  تر قیتا دق میجلوتر اورد

 هی.میدیش رو د هیکه سا ینفر از پشت در اتاق رد شد جور هیلحظه انگار  هی یبرا.مینیبب

  .بعدفتادین یاتفاق قهیدق
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کرد.در، چند  ینفر داشت کم کم در اتاق خواب رو باز م هیآروم در اتاق باز شد. یلیخ

  سانت باز شد و متوقف

.انقد محکم دیدر اتاق رو به هم کوب هویباز شد و  گهیکم د هیدوباره  هی.بعد از چند ثانشد

  اون دنیکه با د دیکوب

شد  مونیکه پشت در اتاق بود پش ی.انگار اون شخصمیخورد کهیمن و سورن هم  صحنه

  که وارد اتاق بشه.نکنه

 !دونست؟ یاون نبود.اصال از کجا م دید یکه تو نیشده؟! اما نه... دورب نیدورب متوجه

کال  دی.شایکن آروم باش یگفت : سع ختمیبهم ر یسابو ح دمیمن ترس دیکه د سورن

  و دینقشه مون رو فهم

 .شد مونیپش

 !بگو که من نترسم یزیچ هیدونم...تو رو خدا فقط  ینم-

 .بزنه تا حاال زده بود بیخواست بهت آس یم اگه – سورن

 .بس کنه گهیفصل کتکم بزنه اما د هی ادیحاضرم ب-

ش  افهیاونجا ق دی.شامینیهم بب میگذاشته بود ییرایپذ یکه تو ینیدورب لمیف ایب – سورن

 49معلوم باشه.

 .شمیم یحتما روان مینیبب لمیاون ف یتو یزینکرده چ ییتونم...اگه خدا یمن نم-

 .گمیو بهت م نمیب یم من باشه،االن – سورن

 نجایامتاسفانه  ایو گفت : خوشبختانه  دیرو با دور تند د لمیف قهیدر عرض دو سه دق سورن

 .نبود یزیچ

 که من نترسم؟ یگیم ینجوریا ای یگیم یجد-

 .نیبب ایب یندار باور – سورن

 ....باور کردمستینه الزم ن-

 ...ارمشیمن برم ب ؟یدم کرد ییچا – سورن
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لحظه  هی.زدیمشکوک م ییجورا هیآشپزخونه. یاز جاش بلند شد و رفت تو عیسر سورن

 یزیچ دیاحساس کردم شا

...اگه دمیترس یرو بذارم اما م لمیش کنه.خواستم ف یخواد مخف یباشه و م دهید لمیف یتو

 یم لمیف یتو یزیچ

 .مونه یمن نم شی...تا آخر عمر که سورن پشدمیم یخونه روان نیا یتو ییتنها دمید

 .از آشپزخونه برگشت سورن

 دوم نبود؟ لمیف یتو یزیچ یمطمئن-

 .نیبب ایب یندار باور اگه که گفتم...  آره – سورن

.دو تا ستین چکسیکه ه شهیوارد خونه م یزمان نجاستیدونم! نکته ا ینم واقعا – سورن

 کار کنم؟ یچ یگیم حاال�ایاحتمال وجود داره.

 .نظر داره ریخونه تو ز نکهیا ای...آشناست

 شتره؟یبه نظرت احتمال کدومش ب-

 ؟ینگفت یزیچ یبه کس نیدر مورد دورب یهر دو!! مطمئن دیشا – سورن

 .بگم یامروز که همش به خودت بودم.وقت نشد به کس-

 .میدومون به فکر فرو رفت هر

 !؟یشناس یمنو م یها هیسورن! تو همسا-

تو کوچه تون هم  یشناسم! چه برسه به تو...حت یخودمم نم یها هیهمسا من...نه – سورن

 .نمشونیب ینم

 !دونه؟ یاسم منو از کجا م یاسد اروی نیپس ا-

 .مسلمه ُیزیچ هیممکنه.اما  یزیباشه.هر چ دهیاز مسعود پرس دیشا – سورن

 50؟یچ-

چفت و بست  یب یخونه  نیا یخواد بترسونت.وگرنه زدن تو، تو یفقط م اروی – سورن

  منم به ینداره.حت یکار
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 .باال و کارتو بسازم امیب واریتونم از د یم یراحت

 !ول کنه؟ گهیبهش بفهمونم که د ی...چجوردمیکه ترس میریخب حاال گ-

نصفه  میو ن کی کی.در هر حال... ساعت نزددهیم صیتشخ خودش اونو احتماال – سورن

  از دست مون یشبه.کار

 .ادیخو ابم م یلی.منم خادیبرنم

 .ارمیرختخوابارو م رمی.االن مستین یباشه...چاره ا-

بودم که  نی.تو فکر اارمیب بسورن رختخوا یبرا یواریسمت اتاق خواب تا از کمد د رفتم

  خونه میکاش رفته بود

.وگرنه شمهیخونه برام ترسناک شده بود.خدارو شکر کردم که سورن پ یسورن.فضا ی

 .رو شاخش بود یسکته قلب

 .انداختم نیزم یاز هم رو یکم یرختخواب خودم و سورن رو با فاصله  ییرایپذ یتو

 !سر کنم یمتأهل دیکه معلومه امشبه رو با نطوریا – سورن

 .زمیتو سرم بر ی.تازه موندم از فردا شب چه خاکستیشرمنده...دست خودم ن-

 یکنم.اگه به خاطر تو نبود تا حاال رفته بودم خونه  یم درکت.نداره اشکال – سورن

  خونه نیتو ا شهیم یخودمِ.ک

 !؟یعوض کن رو

فرض  نیجا باشم...البته با ا نیهم ندهیو پنج سال آ ستیفکر کنم تا ب یمال تیوضع نیبا ا-

  که تا اون موقع

 !باشم نمرده

صاحاب  یباغ ب هیکه تمام اتاق هاش تو در توئه... نهیاشکال عمده ش ا یدون یم – سورن

  به واریهم د

و  اطهیش تِه ح یی...از همه بدتر دستشوستیهم که کال خونه ن نوریا ی هی...همساوارشهید

 یاالن من دارم م
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 !ییبرم دستشو ادیاما زورم م ترکم

 ام؟یباهات ب یخوا یم-

 .ترسم...فقط حال ندارم تا اونجا برم ی.نمستین یمشکل نه – سورن

 یو برگشتن ییبرو دستشو عیسر ادیو گفتم : حاال که خوابت م دمیرختخواب دراز کش یتو

  هم برق رو خاموش

 .کن

.من که از اولش هم دیو خواببرگشت.برق رو خاموش کرد  قهیرفت و بعد چند دق سورن

 لمی...اون فومدیخوابم نم

 هیخوابم ببره. ینجوریا دیبکشم شا گاریگرفتم چند تا س میبدتر شدم.تصم دمیکه د هم

  گذشت و من هنوز یساعت

به ذهنم خطور  ارویهم در مورد خونه و اون  یبودم.هر فکر ناجور دنیکش گاریحال س در

  که معلوم نجوریکرد.ا یم

خوابه  یم یوقت ی...در حالت عادشدیبود.چون همش دنده به دنده م داریسورن هم ب بود

 یکم حرکت م یلیخ

به  واریکه د یگفت...باغ یسورن در مورد خونه فکر کردم.راست م یلحظه به حرفا هی.کنه

 یلیخونه م بود خ وارید

 یداخلشه ...خال یکاهگل یخونه  هیبودم. دهیبار داخلش رو د هی.دیرس یبه نظر م ترسناک

 51از سکنه.اصال معلوم 

که  شهیچراغ توش روشن م هیشب ها  یهم نداره.فقط بعض یه؟نگهبانیصاحبش ک ستین

  من ینورش از خونه 

 .معلومه

 ؟یداریهنوز ب-

 .خوام بخوابم یم ت اجازه با البته... آره – سورن
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 یخونه شانس یبپره تو واریاز د ارویشب که من خونه بودم اون  هیبه نظرت اگه  گمیم-

 دارم؟

 .ادی!!! نترس نمیکن یفک م ییزای...به چه چاه

  

  – سورن

 ؟یدون یاز کجا م-

 ...گهیدونم د یم – سورن

 نکنه کار خودته؟-

 .خوام بخوابم یببند،م دهنتو – سورن

 ها روشنه؟ نیاالن دورب یجنبه.راست یکردم بابا.ب یشوخ-

 کار؟ یچ میخوا یم نیم،دوربیدیخواب نجای.دو تا گردن کلفت اگهید نه – سورن

 .دونه یچه م ی...کسادیب میدیخواب یوقت دیشا-

*** 
لنزه  نیسوخت.فکر کنم ا یشدم.چشمام به شدت م داریساعت نُه از خواب ب یحوال صبح

 دیفاسد شده باشه.با

گالب  دی.گفتم شاستین دمینگاه به رختخواب سورن انداختم و د هیباشم. دشیجد هی فکر

  به روم رفته

چشمام در اور دم و به  ینشد.اول لنزها رو از تو یربع منتظر بودم اما خبر هی.حدود ییجا

  هال و اتاق خواب سر

 یهم خاموش بود.حس کردم از راهرو یینگاه کردم.برق دستشو اطیبه ت  تراس

 ح یه زدم.اونجا نبود.از رو ِیکیبار

بود که به  یکوتاه چوب یاون راهرو ،چند تا پله  یها.انتادیحموم توش قرار داره صدا م که

 یروونیش ریدر اتاق ِ ز
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متر  کیحدودا  یروونیش ری.البته اتاق که چه عرض کنم! ارتفاع اتاق زشدیم یمنته

 ریز یبچه  هیبود.احتماال فقط 

پله  کی.حدس زدم سورن رفته باشه اونجا.نزدسهیتونست توش سر پا وا یسال م شش

  رفتم و صداش یچوب یها

 .زد رو شونه م یکیاز پشت سر  هوی.زدم

نگاه پشت سرت  هیهم به حموم انداختم. ینگاه هی و برگشتم دوباره اما باال رفتم – سورن

 باال ینکبت!فک کردم رفت دمیترس�یمنو م ینداخت یم

 ؟یدید

 .سمت آشپزخونه میو اومد میاز راهرو خارج شد گهیهمد با

 52؟یکرد یکار م یچ-

 !استیت چجور یروونیش ریاتاق ز نمی...خواستم ببیچیه – سورن

 بود؟ یخب حاال چه جور-

 .یکن زشیباشه تم ادتیبود. ختهیبه هم ر یلیخ – سورن

 نیبه ا یممکنه به خاطر بهوونه ا ینی.شمیدارم به سورن هم مشکوک م واشی واشی گهید

  از خوابش یمزخرف

کم هم بهم  هیبود... دهیخونه هم اتاق رو د نیا یم توباشه!اون زمان که تازه اومده بود زده

 لیکمک کرد تا وسا

 .م رو اونجا بذارم یاضاف

 ه؟یچ امروز واسه ت برنامه – سورن

خوام به صله ارحام  یروز ساله...م نیاحتماال برم به مسعود سر بزنم.به هر حال امروز اول-

 .بپردازم

 ؟یک با اونوقت... اوه – سورن

 ..فقط مونده مسعوددمی.تو رو که دگهیبا مسعود د-
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 .ینباش خسته – سورن

 ؟یای.تو هم میمرس-

 .دمشیهست ند یچن وقت هی.آره – سورن

 ست؟یامروز مغازه ها باز ن یراست-

 ؟یکنم.چه مغازه ا ینم فک – سورن

 .یبهداشت یشیآرا-

وز باز ! امر؟یلنز نذار یریمیشد...حاال م یمشک هویرنگ چشمات  دمید! آهــان – سورن

 .ستنین

 .رمیم ینـــه...من بدون لنز م-

 یخونه  میبر یهم استفاده نکردم.اون واسه تو.ِک ادیبابا...من تو خونه دارم.ز رینم – سورن

 مسعود؟

 .اونجا میکه ناهار چتر ش میریسر ظهر م-

 ..موافقمهیطرح خوب - سورن

 ارم؟یواست ب یخور یم یچ ُِصبونه

 .یا احمقانه سوال چه...هه – سورن

 ؟یدار مینکنه رژ ه؟یچ-

 53...گدا گشنه!یتو خونه ت ندار یزیچ یاحمقانه بود چون جنابعال ر،ینخ – سورن

...اساسا ستمی.منم نستیاهل صبونه خوردن ن ییذاره.خدا یکالس م یسورن هم الک نیا

...خودم الیخ یرو ب.اصال انتخاب یاشاره کرد یفیظر ی نکته به�داریاز خواب ب یوقت

 .ارمیم یزیچ هیواست 

حال ظرف چند  نی.با امیایبخورم.در عوض از خجالت ناهار در م یزیتونم چ ینم شمیم

  صبونه رو حاضر قهیدق

 .کردم
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! نسکافه با پرتغال ...با هم...اونم به عنوان تیبشر خیبار در تار نیاول یبرا – سورن

 !صبحونه

که!! اول اون پرتغال هاتو زهر مار کن بعد هم نسکافه  شونیهمزمان بخور ستیقرار ن-

  بخور که خوابت هم بپره.در

 !.مخصوصا پرتغالهیهر دوش هم مقو ضمن

 !زهیانگ شگفت واقعا – سورن

 ؟یچ-

که بهت  یاخالق ها رو دار نیگذشته...هم نای!!! از ایتو خونه ت نسکافه دار نکهیا – سورن

 .بیعج گنیم

 !ب؟یعج گهیبهم م یک-

.وگرنه دنیخارق العاده تو ند یکارا نیدانشگاه...البته اونا ا یاز بچه ها یسر هی – سورن

  گفتن ینم گهید

 .گفتن جفنگ ی...مبیعج

 !!!! چه باحالب؟یعج گنیبه من م یجد-

 یاز بچه ها یکیکدوم  قایدق یبدون یخوا یکرد بچه.حاال نم ی...چه ذوقیآخــ – سورن

 گن؟یدانشگاه م

 ".گهیم یچ نیگه،ببیم یک نینب "گفتن مینه...از قد-

 .یگیچرند م یدار ده،ینرس مغزت به خون که بخور زود...اوه... اوه – سورن

 .رفت یم ادمیسوال بپرسم  هیخواستم ازت  ی! چند وقت بود میآهان راست-

 .بنال حاال خب – سورن

 ؟یکن یچرا با من رفاقت م ؟کالیمرض...خواستم بپرسم تو چرا با من دوست شد-

 .تمهیدونم! از خرّ یم چه – سورن
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تونم کنار  یمثه خودم نم ییداشت؟! کال من با کسا یچه ربط میفرق دار نکهیا – سورن

 .میبا هم فرق دار یلی...آخه ما خگمیم یجد�شهی.چون من همامیب

 زایچ نیمد و ا ُیتو شتریواسه من ب نیطلبم...که البته ا استیباشم...ر نیدارم اول دوست

  خالصه شده.تحمل

 .گرده یبودنم برم ینیبه فرورد شتریباهام رقابت کنه... ب یکس ندارم

 54ما داشت؟ یبه دوست یخب چه ربط-

ما با هم فرق  " یجواب اون حرفت بود که گفت نیربط نداشت، ا یبه دوست - سورن

 ".میدار

 !شد؟ یم چ یجواب سوال اصل-

 .یهم دار ییها تیبگم جذاب دیم با یباطن لیرغم م یسخته.عل حشیتوض – سورن

.کم یگفت نویا شد خوب�الیخ یو منطق نباش.ب لیدنبال دل یزیهر چ یتو انقد – سورن

 !شد یچ دمیآخرش من نفهم یگرفتم.ول یم یکم داشتم افسردگ

*** 
 .مسعود شیپ میریسر به خونه بزنم،بعد م هی من بذار اول – سورن

 .رمیشه لنز رو هم ازت بگبا ادمیباشه.فقط -

رد شدن از  نیزد.ح یما کالغ پر نم یکوچه  یتو شهی.مثل همرونیب میسورن از خونه زد با

  اطراف رو یکوچه کل

بود...اما  سادهیدر خونه م وا یرو به رو شیافتادم که چند شب پ ارویاون  ادیکردم . نگاه

 .نبود یامروز خبر

صاحب خونه خفت  اروی نیکه ا ایسورن در خونه رو باز کنه گفت : فقط آروم ب نکهیاز ا قبل

  مون نکنه.من به بابام

 .خوام برم اصفهان یم دیگفتن ع نایا

 .باشه حواسم هست-
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زود  میخواست یچون م می.درو هم باز گذاشتمیانداخت و وارد خونه شد دیآروم کل یلیخ

  که وارد نی.هممیبرگرد

سورن  نکهی.مثه ادهیصاحب خونهه داره از پشت پنجره دست تکون م دمید میشد خونه

 .دیرو ند اروی

 د؟یبه سورن گفتم :مدار بسته دار آهسته

 ؟یچ – سورن

 .جا افتاد شیطبقه باال اشاره کردم دو زار یکه به پنجره  بعد

 .یفالح یبلند گفت) سالم آقا ی!...( با صدانجاستیکه ا نی... ااه

  

  – سورن

 .تکون داد یاز پشت پنجره دست اونم

 .ببره تو نحس قدم شور مرده – سورن

 ختیبرم ر یدنید دیکه خونه ام و مجبورم ع دهیاما به بابام گزارش م رمیمینم – سورن

 !نتیاگه بب یریمیم مگه حاال! چه؟ من به�لوینحس کل فک و فام

 .نمیبب

 .یکن یمقصر م گرانوید یگفتن ندار "نه" ییگه،تواناید نهیهم-

 ینه گفتن...خوبه خودت مثه سگ از بابات م ییتوانا) : اورد در ادامو.( بابا ببند – سورن

 55.یترس

 .رهیگ شتیکه کارم پ فی...حدمیخند نیا یباز من تو رو-

 .یکن یکار یتونست ینبود هم نم ریگ – سورن

.هر از فهیثاز بس که خونه ش ک زهیریاعصابم به هم م شمیسورن که م یوارد خونه  شهیهم

  دلم واسه ش یگاه

 .ادیوقتا هم مامانش م یکنم.بعض یمرتبش م امیسوزه خودم م یم
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 .ست لهیطو نیخونه ت ع-

 .بابا کن ول! ست؟ زنونه اخالقات انقد چرا تو – سورن

 ؟یزنیبهش انگ م دهیم تیچرا هر کس به نظافت اهم-

اخالق ها  نیکه از ا یمن تنها کس انیاطراف نیکار دارم؟! از ب یچ کس هر به من – سورن

 .ییداره تو

سالن حدودا  هیو ساختمونش هم نو سازه. کهیش یلیمن خ یسورن برعکس خونه  ی خونه

.اون لنز وا مونده ت هم واسه من می.زودتر حاضر شو برالیخ یب�یو چهار متر ستیب

 .اریب

ا و حمومش اونجا خور ه که اتاق خواب ه یسالن دست چپ دو تا پله م یو انتها داره

 یکی یست.سورن رفت تو

لنزهاشو  دیاتاق خواب.فک کردم شا یکیاون  یاتاق ها که لباس عوض کنه،منم رفتم تو از

 یاونجا گذاشته باشه.تو

! زهیم هیتوالت نداره...صرفا  زیبه م یگذاشته که البته شباهت زیم هیخواب،کنار تخت  اتاق

  انواع و اقسام زیم یرو

کننده و ضد آفتاب هم بود.در کمال  دی.چند تا کرم سفشدیم افتی یدود نکیو ع ادکلن

 یا گهید یزهایتعجب چ

 .کنم ی!!! واقعا دارم به عقل سورن شک مدمید هم

 .لحظه سورن از در اومد نیهم یتو

 !فضول؟ یکن ینگاه م یچ به – سورن

 .نکردم دایلنزها رو پ کیهمه کرم و مات نیا نیجالبه! ب یلیبه لوازم بزکت.خ-

 .اتاقه یکیاون  یکجا بود؟ لنزها هم تو کیمات! شو خفه – سورن

 !الک هات منو کشته نیا یراست-

 .حتما استفاده کنم دیع یباشه تو ادمی.ی... خوب شد گفتا
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  – سورن

 ؟یالک بزن یخوا ی!!! واقعا میکن یم یشوخ-

 .پسرونه ست ی...الک مشکهیکه مشک ینیب یندارم.در ضمن م یشوخ – سورن

 !آخرالزمان شده؟ یجد ی! نکنه جدگه؟یم یچ نی! ا ایخدا-

 .زنن یمشهور الک م یجنبه.االن اکثر پسرا یب...بابا برو – سورن

 56البد مثه آدام المبرت؟!-

 .زنه یم یکه الک مشک دمیهم د تزیکال لیزنه.ب یم خب،اونم آره – سورن

 .میودتر برکه ز اریقربونت...برو لنز ها رو ب الیخ یب-

 ارم؟یواست ب یخور یم یچ ُِصبونه

 .یا احمقانه سوال چه...هه – سورن

 ؟یدار مینکنه رژ ه؟یچ-

 !...گدا گشنهیتو خونه ت ندار یزیچ یاحمقانه بود چون جنابعال ر،ینخ – سورن

...اساسا ستمی.منم نستیاهل صبونه خوردن ن ییذاره.خدا یکالس م یسورن هم الک نیا

...خودم الیخ ی.اصال انتخاب رو بیاشاره کرد یفیظر ی نکته به�داریاز خواب ب یوقت

 .ارمیم یزیچ هیواست 

حال ظرف چند  نی.با امیایبخورم.در عوض از خجالت ناهار در م یزیتونم چ ینم شمیم

  صبونه رو حاضر قهیدق

 .کردم

! نسکافه با پرتغال ...با هم...اونم به عنوان تیبشر خیبار در تار نیاول یبرا – سورن

 !صبحونه

که!! اول اون پرتغال هاتو زهر مار کن بعد هم نسکافه  شونیهمزمان بخور ستیقرار ن-

  بخور که خوابت هم بپره.در
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 !.مخصوصا پرتغالهیهر دوش هم مقو ضمن

 !زهیانگ شگفت واقعا – سورن

 ؟یچ-

که بهت  یاخالق ها رو دار نیگذشته...هم نای!! از ا!یتو خونه ت نسکافه دار نکهیا – سورن

 .بیعج گنیم

 !ب؟یعج گهیبهم م یک-

.وگرنه دنیخارق العاده تو ند یکارا نیدانشگاه...البته اونا ا یاز بچه ها یسر هی – سورن

  گفتن ینم گهید

 .گفتن جفنگ ی...مبیعج

 !!!! چه باحالب؟یعج گنیبه من م یجد-

 یاز بچه ها یکیکدوم  قایدق یبدون یخوا یکرد بچه.حاال نم ی...چه ذوقیآخــ – سورن

 گن؟یدانشگاه م

 ".گهیم یچ نیگه،ببیم یک نینب "گفتن مینه...از قد-

 .یگیچرند م یدار ده،ینرس مغزت به خون که بخور زود...اوه... اوه – سورن

 .رفت یم ادمیسوال بپرسم  هیخواستم ازت  ی! چند وقت بود میآهان راست-

 .بنال حاال خب – سورن

 57؟یکن یچرا با من رفاقت م ؟کالیمرض...خواستم بپرسم تو چرا با من دوست شد-

 .تمهیدونم! از خرّ یم چه – سورن

تونم کنار  یمثه خودم نم ییداشت؟! کال من با کسا یچه ربط میفرق دار نکهیا – سورن

 .میبا هم فرق دار یلی...آخه ما خگمیم یجد�شهی.چون من همامیب

 زایچ نیمد و ا ُیتو شتریواسه من ب نیطلبم...که البته ا استیباشم...ر نیدارم اول دوست

  خالصه شده.تحمل

 .گرده یبودنم برم ینیبه فرورد شتریباهام رقابت کنه... ب یکس ندارم
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 ما داشت؟ یبه دوست یخب چه ربط-

هم فرق  ما با " یجواب اون حرفت بود که گفت نیربط نداشت، ا یبه دوست - سورن

 ".میدار

 !شد؟ یم چ یجواب سوال اصل-

 .یهم دار ییها تیبگم جذاب دیم با یباطن لیرغم م یسخته.عل حشیتوض – سورن

.کم یگفت نویا شد خوب�الیخ یو منطق نباش.ب لیدنبال دل یزیهر چ یتو انقد – سورن

 !شد یچ دمیآخرش من نفهم یگرفتم.ول یم یکم داشتم افسردگ

*** 
 .مسعود شیپ میریسر به خونه بزنم،بعد م هی من بذار اول – سورن

 .رمیباشه لنز رو هم ازت بگ ادمیباشه.فقط -

رد شدن از  نیزد.ح یما کالغ پر نم یکوچه  یتو شهی.مثل همرونیب میسورن از خونه زد با

  اطراف رو یکوچه کل

بود...اما  سادهیه م وادر خون یرو به رو شیافتادم که چند شب پ ارویاون  ادیکردم . نگاه

 .نبود یامروز خبر

صاحب خونه خفت  اروی نیکه ا ایسورن در خونه رو باز کنه گفت : فقط آروم ب نکهیاز ا قبل

  مون نکنه.من به بابام

 .خوام برم اصفهان یم دیگفتن ع نایا

 .باشه حواسم هست-

زود  میخواست یچون م می.درو هم باز گذاشتمیانداخت و وارد خونه شد دیآروم کل یلیخ

  که وارد نی.هممیبرگرد

سورن  نکهی.مثه ادهیصاحب خونهه داره از پشت پنجره دست تکون م دمید میشد خونه

 .دیرو ند اروی

 د؟یبه سورن گفتم :مدار بسته دار آهسته
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 ؟یچ – سورن

 .جا افتاد شیطبقه باال اشاره کردم دو زار یکه به پنجره  بعد

 .یفالح یبلند گفت) سالم آقا ی!...( با صدانجاستیکه ا نی... ااه

  

  – سورن

 58تکون داد. یاز پشت پنجره دست اونم

 .ببره تو نحس قدم شور مرده – سورن

 ختیبرم ر یدنید دیکه خونه ام و مجبورم ع دهیاما به بابام گزارش م رمیمینم – سورن

 !نتیاگه بب یریمیم مگه حاال! چه؟ من به�لوینحس کل فک و فام

 .نمیبب

 .یکن یمقصر م گرانوید یگفتن ندار "نه" ییگه،تواناید نهیهم-

 ینه گفتن...خوبه خودت مثه سگ از بابات م ییتوانا) : اورد در ادامو.( بابا ببند – سورن

 .یترس

 .رهیگ شتیکه کارم پ فی...حدمیخند نیا یباز من تو رو-

 .یکن یکار یتونست ینبود هم نم ریگ – سورن

.هر از فهیاز بس که خونه ش کث زهیریاعصابم به هم م شمیسورن که م یوارد خونه  شهیهم

  دلم واسه ش یگاه

 .ادیوقتا هم مامانش م یکنم.بعض یمرتبش م امیسوزه خودم م یم

 .ست لهیطو نیخونه ت ع-

 .بابا کن ول! ست؟ زنونه اخالقات انقد چرا تو – سورن

 ؟یزنینگ مبهش ا دهیم تیچرا هر کس به نظافت اهم-

اخالق ها  نیکه از ا یمن تنها کس انیاطراف نیکار دارم؟!از ب یچ کس هر به من – سورن

 .ییداره تو
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سالن حدودا  هیو ساختمونش هم نو سازه. کهیش یلیمن خ یسورن برعکس خونه  ی خونه

.اون لنز وا مونده ت هم واسه من می.زودتر حاضر شو برالیخ یب�یو چهار متر ستیب

 .اریب

خوره که اتاق خواب ها و حمومش اونجا  یسالن دست چپ دو تا پله م یو انتها داره

 یکی یست.سورن رفت تو

لنزهاشو  دیاتاق خواب.فک کردم شا یکیاون  یاتاق ها که لباس عوض کنه،منم رفتم تو از

 یاونجا گذاشته باشه.تو

! زهیم هینداره...صرفا  توالت زیبه م یگذاشته که البته شباهت زیم هیخواب،کنار تخت  اتاق

  انواع و اقسام زیم یرو

کننده و ضد آفتاب هم بود.در کمال  دی.چند تا کرم سفشدیم افتی یدود نکیو ع ادکلن

 یا گهید یزهایتعجب چ

 .کنم ی!!! واقعا دارم به عقل سورن شک مدمید هم

 .لحظه سورن از در اومد نیهم یتو

 !فضول؟ یکن ینگاه م یچ به – سورن

 .نکردم دایلنزها رو پ کیهمه کرم و مات نیا نیجالبه! ب یلیبه لوازم بزکت.خ-

 .اتاقه یکیاون  یکجا بود؟ لنزها هم تو کیمات! شو خفه – سورن

 !الک هات منو کشته نیا یراست-

 .حتما استفاده کنم دیع یباشه تو ادمی.ی... خوب شد گفتا

  

 59 – سورن

 ؟یالک بزن یخوا ی!!! واقعا میکن یم یشوخ-

 .پسرونه ست ی...ال ک مشکهیکه مشک ینیب یندارم.در ضمن م یشوخ – سورن

 !آخرالزمان شده؟ یجد ی! نکنه جدگه؟یم یچ نی! ا ایخدا-

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن ناول فورکاربر    SOBER   -رمان هیچ کسان  

10

1 

 .زنن یمشهور الک م یجنبه.االن اکثر پسرا یب...بابا برو – سورن

 !البد مثه آدام المبرت؟-

 .زنه یم یکه الک مشک دمیهم د تزیکال لیزنه.ب یم خب،اونم آره – سورن

 .میکه زودتر بر اریقربونت...برو لنز ها رو ب الیخ یب-

 !ه؟یچه لنز نی.آخه ایا قهیگند سل یلیحقا که خ-

چشماش  گهیخواد کالس بذاره م یم یرمان ها هر ک نیا یتو یدیند مگه االغ – سورن

 !ه؟یخاکستر

 ؟یخون یمگه تو رمان م-

 .نه – سورن

.به من هم هیعیطب ریغ یلیخ ی.خاکسترالیخ ی! اصن رمانو به؟یپس حرف حسابت چ-

  اون موجود هی.شبادینم

 .خواره شدم آدم

 ؟یماری! ب؟یلنز بذار یدار یدونم چه اصرار ینم من اصن! که خوبه – سورن

 !ه؟ی.حرفادیخودم خوشم نم یاز رنگ چشما-

 .یکن با اصل ِ خودت بساز یسع - سورن

 یبس که رنگ م هیتو چ یموها یدونم رنگ واقع یکن من نم ! باورگه؟یم یبه ک یک نیبب-

 !یز ن

 .زنم یتنوع رنگ م یبرا من – سورن

رفت زنگ بزنم  ادمیسورن حواسمو پرت کرد  نی.انقد امیدیمسعود رس یبه خونه  بالخره

 ...!ها یداد ریذارم.گ یم لنز تنوع واسه منم خب�یکس ایتنهاست  نمیبب

بودم مهمون  دواریراحت کرد.ام المویکم خ هی نیدم در پارک نبود که ا ینیشه! ماش خونه

  نداشته باشه.اما
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رو  نیاونجا بودن با وجود سورن کارم راحت تر بود.سورن ماش لی...اگه فک و فامخب

 میپارک کرد و با هم رفت

 .در یجلو

 .خدا کنه تنها باشه-

 !لک؟

  ک

  

  یچ واسه – سورن

 60زهر مار.زنگو بزن.-

 مسعود جواب داد هیزنگ زد و بعد چند ثان سورن

 !بله؟ – مسعود

 .باال میایخونه ست بگو آره که ما ن یکس اگه مسعود – سورن

 .ستین یباال،کس دیایب – مسعود

داخل.البته  میرفت یباال.مسعود در آپارتمان رو باز کرد.بعد سالم و احوالپرس میرفت ییتا دو

 نکهیا یسورن برا

 یم یکنه که مسعود هم ه دیع یداده بود به خاطر سال نو روبوس ریکنه گ تیرو اذ مسعود

 !گفت خفه شو

هم گذاشته  ینیریو ش لیبود.آج دهیچ نیهفت س یسفره  زیم یرو ییرایپذ یتو مسعود

  بود...خالصه من و

هم حق  ی...البته کممیکرد یکارا نم نیوقت از ا چیچون ه میاحساس حقارت کرد سورن

  همش تو.چون میداشت

دونستن که  یو خانواده هامون ما رو داخل آدم نم میدر رفت و آمد بود گهیهمد یها خونه

 .خونه مون انیب
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 ازیتا پ ریرو از س نیکار گذاشتن دورب یمون نشست و سورن ماجرا شیاومد پ مسعود

 .کرد فیواسه ش تعر

 .نمیمن بب نیاورد یرو م لمیف کاش – مسعود

 .بود که برات گفتم نیمعلوم نبود...هم یزیچ – سورن

 .یانقد فک بزن یمجبور نبود یاورد یم اگه – مسعود

 !!!سگ اخالقه یلی! خنیاز دست ا دیکش یم یرو به من گفت : شما چ سورن

 تلت ش یم یجور هی سورن –مسعود  ُِ

 ها یک  زنمت

 ...یستین یعدد – سورن

کنن با هم و  یم یداشتن.البته شوخ گهیبساط رو با همد نیمسعود و سورن ا شهیهم

  از حرفاشون چکدومیه

 .کنه هر لحظه ممکنه دعواشون بشه ینفر نشناسشون فکر م هی...اما اگه ستین یجد واقعا

اومدن به  دیو تبار روز اول ع لیا ی.اگه شانس منه که همه میدیزنگ رو شن یصدا هوی

 .مسعود سر بزنن

 .میریاالن م نیهم ما لنیمسعود گفتم : اگه از فام به

 خوام ناهار چتر شم رو مسعود یها...م رمیجا نم چیه من – سورن

 .بمون ی...تو خواسترمیمن که م-

 !هیک نمیبب دیخفه ش قهیدق هی حاال – مسعود

 .و جواب داد و درو باز کرد فونیرفت سمت آ مسعود

 61بود؟ یک�نایا بابات – مسعود

 !تو شانست بهراد دمی...راه

  

  – سورن

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن ناول فورکاربر    SOBER   -رمان هیچ کسان  

10

4 

 .رمی...من که مستیمجال موندن ن گهید-

 !خوره ها یکه...بهشون بر م شهیم تابلو – سورن

 ...اگه برم اونا راحت ترن.باور کن-

 .باشه – سورن

روز سال کوفت همه مون  نیاما واقعا دوست نداشتم اول میاصرار کرد که بمون یکل مسعود

  اون یبشه.انقدر تو

پشت در.مسعود  دنیرس نایکه بابام ا میرفتن کل کل کرد با هم، سر موندن و هیثان چند

 دینیبش قهیگفت : دو دق

 .ست هیضا یلیخ ینجوری...ادیبر بعد

 !جلوه کنم لکسیدر تالش بودم که ر دای...شدمینشست میو رفت میکرد قبول

 ".هم هستن نایمحمد ا"در نگاه کرد و آروم گفت : یاز چشم مسعود

کنه به حرف زدن و  یبهتر شد.عمو محمد که باشه دوباره شروع م ینجوریکنم ا فک

  غلط و ...به هر یاستدالل ها

.مسعود درو باز رهیم ادشونیهمه ما رو  گهیکنه.اونوقت د یرو جلب م هیتوجه بق ینحو

  کرد و بالفاصله بعد از

 رضایعل.بابا و مامانم و عمو محمد و زنش و  "مهمون دارم"کردن بهشون گفت که  سالم

  همه بایاومدن داخل.تقر

گرم  ی...فقط درجه هاش فرق داره.سورن با همه سالم و احوالپرسادیاز من بدشون م شون

  کرد و منم آروم سالم

نخواست  ای!!! دینشم.بابام که کال منو ند طیخ ادیجواب نداد ز یدادم که اگه کس یم

 ...نهیبب

گرم که جوابمو دادن.همه  هیاد.باز دم بقانداخت اما جواب ند ینگاه مین هیهم  مامانم

  نشستن.من و سورن هم
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بگذره و  قهی.منتظر بودم دو دقمینشسته بود گهیمبل کنار همد هی یرو یدر ورود کینزد

  .اونرونیزودتر بزنم ب

بدتر منو  نیو ا زدینم یهم حرف چکسیدو سال برام گذشت چون ه یبه اندازه  قهیدق دو

 .کرد یمعذب م

 ن؟یهمه شونو ِبکنه گفت : چرا ساکت یدوست داره کله  دیفهم شدیکه از حالتش م مسعود

 ...ینیریش دیبفرمائ

 ..."ن؟یچرا خفه خون گرفت"گفت  یاگه باهاشون تعارف نداشت م مطمئنم

 گهیبه سورن اشاره کردم و سورن بلند به مسعود گفت : خب مسعود جان ما د یواشکی

 ...میبر

 ...دیبمون ناهار کجا؟ – مسعود

 ....ممنونمیبر ییجا دیبا.نکنه درد دستت – سورن

 .دیایروزا حتما ب نیهم یکنم ول یبابا...پس اصرار نم یا – مسعود

 .حتما – سورن

و من جلوتر از سورن رفتم تا کفش هامو بپوشم.سورن  میکرد یخدافظ یکل یلیهمه خ با

  کفش ادیب نکهیقبل از ا

بپوشه دم در مکث کرد و با مسعود مشغول پچ پچ شد.من خم شده بودم تا کفش  هاشو

 62که  نیهامو بپوشم.هم

م  جهیکم مکث کردم...فک کردم سر گ هیرفت. جیبلند شم حس کردم سرم گ خواستم

  که نیبرطرف شد اما هم

 .دمیند یچیه هیچند ثان یشد.برا اهیچشمم س یکامال جلو نییاز پله ها برم پا خواستم

شد.بدنم گرم بود و  یچ دمیاتفاق افتاد که خودمم نفهم عیتا پله سقوط کردم.انقد سر چند

  لحظه درد رو هی یبرا
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افتادم درد رو با تمام وجود  نیزم یپله رو رد کردم و رو نیکه آخر نینکردم اما هم حس

  حس کردم.ساق پام به

سورن و مسعود بهم  هیپله ها خورد.ظرف چند ثان یکرد.فک کنم به لبه  یدرد م شدت

 .دنیرس

 ینگران شده اما بازم دست از ُغر زدن بر نم یکه حساب دیفهم شدیمسعود م یصدا از

 .داشت

 !د؟یند رو پله کورت چشم – مسعود

 .حرفا نیا یجا به شه بلند کن کمک – سورن

 هیستم تکون بخورم.تون یخودم نم یداشتن بهم کمک کنن بلند شم ول یشون سع جفت

  حس یبدنم ب ییجورا

 .بود شده

 !یزنده ا میبگو بفهم یزیچ هی – سورن

 .تو خونه میبر دیدوباره با یول گمیم نویا که متاسفم – مسعود

 .که بود گفتم : نـــه نه!...بهتر شدم یبا هر ضرب و زور دمیکه شن نویا

 ادیبهتر شدم! دماغتم داره خون م ویچ یچ – مسعود

 مارستانیب میبشه؟ بر یخونه که چ شیببر یخوا یم – سورن

.سورن و مسعود هم متوجه صدا دمیآشنا شن یلحظه از دور چند تا صدا هی یبرا

  آروم به سورن یلیشدن.مسعود خ

 باال؟ ادید اره م ی: کس گفت

 .کنم فک آره – سورن

اح شده م افتض افهیزدم ق ی.حدس مسمیسورن و مسعود کمک کردن که وا عیسر یلیخ

 یباشه.از قرار معلوم برا
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خونه بودن درو واسه شون باز کرده  یکه تو گهید یمهمون اومده بود و مهمونا مسعود

 هیثان میبودن.ظرف س

داخل  یطرف هم مهمونا نیباال...از ا انیعمه مژگان و دختراش دارن از پله ها م میدید

  خونه اومدن دم در

 یعصب یحساب گهیبود که د نجای! اشینه راه پ می.ما سه تا هم نه راه پس داشتاستقبالشون

  هم یشده بودم .کار

هم  ادیدفه ز نیاومد سراغم.البته ا یعصب یدوباره خنده ها نیهم یبرا ومدیدستم برنم از

  به ینبود...وقت یعصب

 دی: لو ندبه سورن و مسعود گفتم  یواشکیگرفت. یکردم خنده م م یخودم فک م حالت

 .خوردم نیمن زم

 م؟یکتکش زد میبگ پس – مسعود

 63...دینگ یزیاصن چ-

شروع  دیدر آپارتمان.عمه مژگان تا ما سه نفر رو د یاومده بودن جلو رضایمحمد و عل عمو

  و یکرد به احوالپرس

جا افتاد و متوجه حالت من شد.عمو محمد و  شیتازه دو زار هیبعد چند ثان دیع کیتبر

  هم همچنان به ما رضایعل

 .میکرد یکردن ما با هم کتک کار یشده بودن.مطمئنم فک م رهیخ

 تیوضع نیکرد و دست منو گرفت تا جفت مونو از ا یزود با همه خدافظ یلیخ سورن

  از گهیخالص کنه.با همد

 یچون ساق پا میتابلو نش یادیتا ز میکرد یآروم حرکت م یلیاما خ میرفت یم نییها پا پله

  کرد یدرد م دایدمن ش

نسترن از  میشد یجدا م هیکه من و سورن از بق نطوریرفتم.هم یچالق ها راه م نیع و

  شده ی: چ دیمسعود پرس
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 !؟ییدا

 ...باال دی...بفرمائیچیه – مسعود

*** 
 بود؟ هیضا یلیبه نظرت خ-

 ...ادیز نه – سورن

 ؟یجد-

 .نبود هی...آنچنان ضا،نهیبرخورد ندار ادیز اونا با چون – سورن

 .بمون نجایراحت شد.امشب ا المیخ-

 .زنم یبهت سر م امیکم کار دارم.فردا دوباره م هی گه،خونهید نه – سورن

 ...باشه.پس فعال-

 .خدافظ – سورن

 یباز یقرط ییجورا هیاما  مارستانیب میاصرار کرد بر یلیمنو تا خونه رسوند.خ سورن

 ی...آخه کدوم آدم عاقلشدیم

 یو کوفتگ یدست و پاهام فقط آثار کبود ی!! رومارستان؟یب رهیم زایچ نجوریخاطر ا به

 یم یهر چ نحالیبود.با ا

شدم و دو تا قرص  ریجو گ نیهم ی.براشهیم شتریکردم دردش داره ب یفک م گذشت

  غروب یکایژلوفن خوردم.نزد

بالش انداختم و  هی ییرایپذ ی.تونمیتونستم بش ینم گهیخوابم گرفته بود.د دایکه شد بود

  ولو نیزم یرو

 .شده بود کیکم تار هی.هوا شدم

 فیخف یصدا هیشن،یم نیکه گذشت و حس کردم کم کم پلک هام دارن سنگ قهیدق چند

 یروونیش ریاز اتاق ز
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نامرتب  یلیرو خ یروونیش ریاتاق ز لی.چون وسانیزم یافتاد رو یا لهیوس هی.انگار دمیشن

 یبودم برام تعجب دهیچ

 گهید یصدا هیکردم بخوام که  ی.دوباره سعنیزم یافتاد رو لیاز وسا یکی.احتماال نداشت

 یدفه به حد نیاومد.ا

پاها برام  نیکار کنم! با ا یخورد.مونده بودم چ کیتکون کوچ هیبود که لوستر هم  دیشد

 سخت بود که از یلیخ

و دراز  یبشم.دوباره خودمو زدم به پوست کلفت الشیخ یشد ب یها برم باال اما نم پله

  .فکرم مشغول صداهادمیکش

سورن در اتاق رو باز گذاشته  دینه! شا ای.مونده بودم برم سر بزنم دیبود و خوابم پر شده

 یزیچ یباشه و گربه ا

به باال  یسر هیبلند شدم که  نیهم یراحت تر شد و برا المیفکر خ نیباشه اونجا.با ا رفته

  از نکهیبزنم.به محض ا

نفر  هی.انگار دمیپشت سر هم شن یبلند شدم و شروع کردم به راه رفتن چند تا صدا جام

 64.با دنیشروع کرد به دو

 دی!! به فکرم رسرهیراه نم ینجوریصدا کامال فرض گربه رو فراموش کردم.پلنگ هم ا نیا

  به سورن زنگ بزنم.اما

کنه...اصن چرا به سورن  یاون باال نباشه تا آخر عمر مسخره م م یزیبودم...اگه چ مردد

  زنگ بزنم!! خرس

 .ایکم به خودت ب هیکشه!  ی...خجالت هم نمگنده

گرفتم برم  میمصمم ،تصم یلیبار.خ هیهم  ونیبار ش هیعزمم رو جزم کردم.مرگ  بالخره

 .باال و به اتاق سر بزنم

 ادیز یصداها به حد دمیه دِر اتاق توش بود رسک ییکه راه افتادم به سمت راهرو نیهم

 مونیشدن که باز پش
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زنه دخلمو  یاوراق من م تیوضع نینفر اونجا باشه با ا هی.دست خودم نبود اگه شدم

 دمیرس جهینت نی.به اارهیم

.از شدیدفاع از خود محسوب م ینجوریچاقو بردارم.حداقل ا هیبرم و از آشپزخونه  که

  راهرو خارج شدم و رفتم

مناسبشو انتخاب  هیکم مکث کردم تا  هیچند تا چاقو بود. تیآشپزخونه.داخل کاب یتو

  چاقو نسبتا بزرگ هیکنم.

 هیکه خواستم برگردم  نی...همرمیگ یو خوشحال بودم که االن حال طرفو م برداشتم

 یمحکم خورد تو یزیچ

 .شدم نینقش زم هیثان هی.انقدر محکم بود که در عرض سرم

تونستم  ینم یتونستم تکون بخورم...حت یافتاده بودمو چشمام بسته بود،نم نیزم یرو

  چشمامو باز کنم.حس

بود که  نیکرد.بدتر از درد ا یدرد م دایسرم.جاش شد یزد تو زیجسم ت هیبا  کردم

  سرم ینفر باال هیمطمئن بودم 

 یبودم.حتم داشتم کارمو م دهیترس یلیخ یلیکردم.خ ی...کامال حسش مستادهیا

  سازه.خوب داشتم به اطراف

.دوباره حس کردم دیکش ی.انگار طرف نفس هم نمومدینم ییکردم اما صدا یم گوش

  دفه به طرفم نیحرکت کرد.ا

کردم.کم  یبدنم رو حس م یشد و کنارم نشست...اون لحظه فشارم افتاد...خودم سرد خم

  کم داشت اشکم

بدتر و بدتر  تینشدم.هر لحظه وضع هوشیداشتم بفهمه هنوز ب.اما دوست نومدیدرم

 الیخ نکهی...مثه اشدیم

بود که  نجایکردم اما نکته ا یسرم حس م ریمنو حرکت بده چون تماس دستشو ز داشت

 فیلط یدستش به قدر
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 .لحظه انگار خدا بهم نظر کرد و از هوش رفتم هیکردم... یحس نم یفشار چیکه من ه بود

*** 
کردم چشمامو  یکردم.اما انگار حالم بهتر شده بود.سع یرو حس م یفیرم درد خفس پشت

  باز کنم و خدارو شکر

بودم.کم کم داشتم  دهیدراز کش مارستانیتخت ب یرو یدفه تونستم.در کمال ناباور نیا

 اروی! مگه وردمیشاخ در م

 یصدا هیکه  نمی!! خواستم بشمارستان؟یبود که خودش زد و خودشم منو رسوند ب ماریب

 .دمیآشنا شن

 .یش بلند نذارم گفته دکترت...نشو بلند! نـــه – سورن

 شده؟ یچ-

 .از تو بپرسم دیبود،البته من با یقشنگ سوال – سورن

 یرویمامور ن هیبا  یاسد ارویمسعود و اون  دمیکه نگاه کردم د قیباز بود.دق مهیاتاق ن در

  دارن با هم یانتظام

راحت شد.بعد چند لحظه  المیکم خ هیزنن.حدس زدم که طرف رو گرفتن. یم حرف

  حرفاشون تموم شد و افسر

دستشو به نشونه  دیکه منو د نیاتاق.هم یرفتن و مسعود اومد تو یبا اسد یانتظام یروین

  تأسف تکون داد ی

 ؟یکرد یم یگفت : تو خونه ت چه غلط و

 65کردم... ینم یدونم...کار یمن نم-

 افتاد؟ یچه اتفاق قایدق – سورن

 .هاشون واقعا باحال شده بود افهیکردم.ق فیاتفاقات رو مو به مو براشون تعر تمام

 !د؟یخبر دار شد یحاال شما چجور– ...

 !ومد؟ین شیتون پ نیب یخاص یریدرگ یمطمئن نمیبب بگو اول – سورن
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 ...نشدم.فقط اون منو زد ریمن که با اون درگ-

 اونجا بودن؟ نفر چند – مسعود

 .دمشی...که اونم ندارویفقط من و اون -

 !!بهیعج – مسعود

در  یهات اومد جلو هیاز همسا یکیسر شب  نیبدم.بب حیتوض من بذار مسعود – سورن

 به؟یعج یچ�عیمن و گفت سر یخونه 

چرنده و پرنده  دمینگران شدم و سه سوته خودمو رسوندم.د یتو.منم حساب یخونه  امیب

  اطراف خونه ت جمع

 یچ دمیها پرس هیاومدم از همسا عیبهرادُ مرد! سر گهی... من گفتم حتما دگهید یچی.هشدن

  شده که اونا گفتن

.خودم که دقت کردم صداها رو ادیو داد م غیج یکه از خونه ت صدا شهیم یساعت هی

 هی غیج یصدا ی.حتدمیشن

باال که  امیب واریکردن...خواستم از د یتن با هم دعوا م.انگار چند نفر داشومدیهم م زن

 سیهمون لحظه پل

هات خبر شون کرده بودن.خالصه با مسعود هم تماس گرفتم  هیقبال همسا نکهی.مثه ادیرس

 یو خودشو رسوند.وقت

خونه  یتو و همه  میها گفتم دوستتم اجازه دادن باهاشون وارد خونه ت بشم.اومد سیپل به

 یرو گشتن.اما کس

ناجور  یلیبود.خ یو سرت کال خون یتو اونجا افتاد میدیحموم و د یتو می.آخرش رفتنبود

 متیبود...بعدم که اورد

 .مارستانیب

از هر  شتری.بومدیشد.نفسم باال نم نییسورن فک کنم دوباره فشار خونم باال و پا یحرفا با

 ینیبودم. دهیترس زیچ
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 .برم یجون سالم به در نم گهید یخونه بودن؟! مطمئنم دفه  ینفر به جز من تو چند

 .شهینه...نه باور م نم-

 ؟یبود که گفت نیهم هیقض یمطمئن.باش خونسرد – مسعود

 .بود نیرو جا ننداختم.همش هم یچیآره...ه-

 .اومد ادتی یزیتا فردا چ دیشا...بخواب.نکن مشغول خودتو فکر – سورن

 مگه االن ساعت چنده؟-

 .نصف شب مین و دو حدودا – سورن

 66کرد؟! یکار م یچ نجایا یاسد اروی نیا-

 حیتوض زویو همه چ ادیها خواست که به عنوان شاهد ب هیاز همسا یکیاز  سیپل – مسعود

 ...بده

 ...آدم هم که قحط بود-

 .با خودت حرف بزنن.االن دکتره نذاشت انیم فردا البته – مسعود

موند.مسعود اصرار داشت بمونه اما سورن  شمیهمراه پشب سورن به عنوان  اون

  نذاشت.همون بهتر...از حالت

اورژانس هم تخت  یزد.تو یغر م ُیموند کل یسگ شده.اگه م یبود حساب دایپ مسعود

  نبود که سورن یخال

نبودم به خاطر من  ی.راضنهیکرد که فقط بتونه بش دایپ یصندل هی ی.با هزار بدبختبخوابه

 .بشه تیانقد اذ

که  یکردم.اتفاق فیبراش تعر اتیرو با جزئ زیاومد و همه چ یدوباره مامور آگاه صبح

 یزیمن افتاده بود با چ یبرا

گفت همه فکر  یبهم م یحس هیتا آسمون فرق داشت. نیکردن زم یم فیتعر گرانید که

 دی.شاگمیکنن دروغ م یم

 !دونم یاونا حق داشتن...نم هم

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن ناول فورکاربر    SOBER   -رمان هیچ کسان  

11

4 

 !باحال زیچ هی – مسعود

 ؟ یچ-

بودم.البته قبل شام  نایبابات ا یشام خونه  مارستانیب امیخواستم ب یکه م شبید – مسعود

  سورن زنگ زد و

 ...دیبه من نرس یزیچ

 ...ش هیخب ! بق-

که دوباره  فتادمیتو...داشتم راه م یخونه  امی.سورن زنگ زد گفت بگهید یچیه – مسعود

  تماس گرفت و گفت

 دی...بعد همه کوپ کرده بودن.با"مارستان؟یب"بلند گفتم  لمایف نیا نی.منم عمارستانیب امیب

 یهاشونو م افهیق

برم.مامانت شده  عیو به منم خبر دادن سر مارستانی.واسه شون گفتم تو رو بردن بیدید

 شیآت یبود اسفند رو

 .ادیبابات نذاشت همراه من ب یول

 "!!باحال زیچ هی" یگیزده اونوقت تو م یمامان من داشته زجه موره م-

 )منم خنده م گرفت دیمست خند یآدما نی...عومدیخوابش م یلیسورن خ(

 .یمهم باش یکردم واسه کس یمن اصن فکر نم شبی.تا دی.اصل مطلبو نگرفتی...چقد خراه

  

  – مسعود

 !همه مهم ام یدونستم چقــــــــدر برا یخودم م یول-

 یاز شر فکرا نکهیا یگرفتم برا میدرب و داغون بودم اما تصم ییجورا هی نکهیبا ا مسعود

  ناجور خالص بشم و کمتر

 یبرم م الیفکر و خ شتریموندم ب یخونه م یتو شتریب یکم کار کنم.هر چ هی بترسم

  داشت.خوشبختانه دو بار هم
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راه  یدستمو گرفت.البته تو یشتریرفت و برگشت تهران رو برم و پول ب سیسرو تونستم

  بود از کیچند بار نزد

رو کج کردن  نیفرمون ماش یکه کنارم نشسته بودم کم ییمنحرف بشم اما مسافرها جاده

 67و متوجه ام کردن.

اون چند روز کمتر خونه بودم بعد از اون اتفاقا  یبود.چون تو دیروز ع نیاز ظهر پنجم بعد

 یا گهیخاص د زیچ

بود که از اون  نیا ختیر یکه کم کم داشت اعصابمو به هم م یزیچ هینکردم.اما  حس

  شب تا حاال احساس

 .کردم یم یم هنوز برطرف نشده بود.همش احساس خستگ یحال یو ب رخوت

 یبرم.البته م اطیزنگ در به خودم اومدم.به زحمت تونستم از جام بلند شم و تا ح یصدا با

  تونستم حدس بزنم

 !!!پشت دره یک

 تو؟ امیب یذار یسالم،آقا بهراد! م – مسعود

خونه رو بزنه.در هم پشت  نیاز تو و سورن زنگ ا ریغ یبار کس هیآرزو به دل موندم -

 .سرت ببند

 ؟یزن یهم حرف م یا گهیاز ما با کس د ری.مگه غگهیخودته د ریتقص – مسعود

 .رفته ادتونیفک کردم منو  یآره خب...راست-

هم که کال  لتی...موبایهمه مثه خودتن؟! چند بار اومدم که نبود یکرد فک – مسعود

 .لهیتعط

 .ارمیب ییبذار برم واست چا-

 .باهات کار دارم نیخواد.بش ینم نه – مسعود

 ؟یکن یتعارف م-

 .نیبش.شو خفه – مسعود
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 !!اعصاب یچه ب-

 فتاد؟ین یا گهید اتفاق شب اون از بعد – مسعود

 .نشدم یخاص زیخواب...متوجه چ ایبودم  رونیب ایچند روز  نیا یتو-

 ...خوبه – مسعود

 !بود؟ نیکارت هم-

 .الزم نباشه دیدونم...شا یبگم اما نم یزیچ هیخواستم  یم.کامال نه – مسعود

 ...خب بگو-

 باهات تماس نگرفتن؟ یانتظام یروین طرف از – مسعود

بهراد چند روز پبش  نی.ببمیکرد یتعجب م دیگرفتن با یم تماس اگه... آره – مسعود

 ...بابا نه�هیمن و  شیسورن اومد پ

 .رو گفت که فکر منو به خودش مشغول کرده یا مسئله

 68ها... یستیمجبورت ن یبگ یخوا یاگه نم-

چند وقت واسه ت  نیا یکه تو ییاتفاقا میکن ی.من و سورن فکر مگمیم نه نه – مسعود

 یاومده کار ِ...چجور شیپ

 .هاست "جن"! کار بگم

 !)بود دیحرفا از مسعود بع نیخنده م گرفته بود...ا(

 ممکن نیاحمقانه تر-ف !  ِحر

موضوع  نیدارم به ا شتریگذره ب یم ینظر رو داشتم.اما هر چ نیهم اولش منم – مسعود

 .کنم یم دایاعتقاد پ

 !د؟یزن یحرفو م نیمثال رو چه حساب ا-

 یداشت از رو اروی یوقت ی.مگه نگفتریرو در نظر بگ ریاتفاق اخ نیمثال هم نیبب – مسعود

  کرد یبلندت م نیزم

 نرم بود؟ یلیو دستش خ یکرد یرو حس نم یفشار چیه
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داشته باشه که باعث شده دستاش نرم بمونن.تازه  یشغل هی اروی! ممکنه لیکه نشد دل نیا-

  اون زمان من تو حال

 .حس نکردم یرکه فشا هیعیطب دینبودم...شا خودم

 ؟یچ دنیها از خونه ت شن هیکه همسا یی...اون صداهایچیه نیا اصال – مسعود

 ...خب-

 شهیبا سنگ ش یگفت ادتهیبه کنار... نمی! حاال ایبتراش لیدل یتون ینم نیا یبرا – مسعود

 !خونه تو شکستن؟ ی

 ...آره-

 بود؟ یسنگش چجور ادیم ادتی – مسعود

 .دار بود هیکم زاو هیدقت نکردم... ادیز-

 .ست هیسنگ ها گرد و بدون زاو یهمه  نجای...اگهید نیهم – مسعود

 .ستین یا یمنطق یلیدال نایبازم ا-

جن ها  تیآزار و اذ یبرا یا یمنطق لیکه پرتاب شده دل ینوع سنگ دیشا آره – مسعود

  نباشه اما خودِ  پرتاب سنگ

 یشون م تیشهر بودن که جن ها اذ نیهم یتو گهیچند نفر د دمی...من شنهیخوب لیدل

  کردن و مدام به خونه

اونا راحته که در  یبوده.برا یکردن.سنگش هاش هم نوع خاص یسنگ پرتاب م شون

 هیجا  هیاز  هیعرض چند ثان

از  یدیفهم نمی.بگو ببارنیب نجایدونه سنگ رو از کوه به ا هینداره  یبرن...کار گهید یجا

 کدوم سمت پرتش کردن؟

 ؟یکرد یرو قبول م یا هیفرض نیهمچ ی...خودت بودیبغل الیو نیطرف ا از-

که منو  گهید زیچ هیو منطق بودم، نه...اما  لیدنبال دل زیهر چ یبرا تو مثه اگه – مسعود

 ...کنهیمطمئن م
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 یو صبح زود صدا دهیتو خواب ی نجا،خونهیا شیپ شب چند که گفت بهم سورن – مسعود

 ؟یچ�ریاز اتاق ز دنیدو

 69انداخته. ینگاه هیرفته و  نیهم ی.برادهیت شن یروونیش

 ده؟یهم د یزیچ-

 .نهینب یزیکه چ هیعیطب یشینم ناراحت اگه البته... نه – مسعود

 ؟یمنو بترسون نجایا یو کار اجنه ست...حاال اومد یگیبر فرض که تو در ست م-

بهتره دنبال راه حل  هیچ هیقض میدون یم بایتقر که حاال که بگم اومدم... نه – مسعود

 .میباش

 !ه؟یآهان...خب حاال راه حل چ-

 .یتا حاال پدر ما رو در اورد شبیاز د میشو بابا.پاشو بر خفه–

تونه  یشناسم که م ینفر رو م هی... اگرم نه من چیختم شده باشه که ه هیقض اگه – مسعود

 .کمک کنه

 س؟یدعانو-

ها رو حل  یلیکاره ست اما مشکل خ یگفت چ شهینم قای...دقستین سیدعانو...نه – مسعود

 .کرده

 .ممنون از اطالعاتت-

 !؟یبخر یخوا یم یواسه تولد سورن چ یراست – مسعود

 !ره؟یبگ یزیچ یخواد جشن ینبود! م ادمیاوه...اصال -

 .رهیگیکه...بخاطر چهار تا دختر هم که شده حتما جشن م شیشناس یم – مسعود

منو برداشته برده  شیچند شب پ نی...همدمی.بعدا کادوش رو بهش مرمیپس من نم-

  کل پسر و نمیب ی! میپارت

 !دانشگاه اونجا جمعن یدخترا

 !یپار ت یسورن به من گفت تو اونو برد ؟یجد – مسعود
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 زیچ هی یگفت.راست یم خنده محض اونم البته... نکردم باور که من – مسعود

 !!هیعجــب آدم�ادیخواست ب ی...مامانت مگهید

 ...اما نتیبب

 .هیعیبابام نذاشت! کامال طب-

 .پرسه یم من از حالتو همش – مسعود

 !ستیهم سخت ن ادیبابام ز چوندنیمنه پ دنیاگه انقد مشتاقه د-

 یم یرو به کام خودش تلخ کنه...تو که جدا زندگ یخواد زندگ ینم دیشا – مسعود

  با دی...آخرش مامانت بایکن

 .نداره یکنه...چاره ا یزندگ بابات

بتونم مامانمو  رن،حداقلی.از اون شانس ها هم ندارم که از هم طالق بگیگ یراست م-

  عشق با آدم ینیب ی.منمیبب

 70از بچه شون گذشتن... گهیکنه؟! به خاطر همد یکار م یچ

 ...ینبود یخوب یاونا بچه  یتو هم برا یباش نیب واقع اگه – مسعود

 .منو متوجه کنه نکرد یسع یاما کس-

...همه منو به یدون یرو انتخاب کردن.خودت م یبد یکردن! اما روش ها یسع – مسعود

  آدم بداخالق هیعنوان 

 .زنم یکتکش نم چوقتیبچه داشته باشم ه یروز هیشناسن اما اگه  یم یسگ و

 ...تو بودم یدمت گرم.کاش من بچه -

 !شدم یم قائل استثنا تو مورد در البته– مسعود

 یبرا دنیکادو خر ی هیکرد.قض یو مسعود ازم خدافظ میبا هم گپ زد یساعت کی حدود

  سورن فکرمو مشغول

دلم بذارم؟!از شانس بد من تنها دوست گدا گشنه  یکجا نوی،ایبحران مال نیبود.تو ا کرده

  !سورن هم خودمم ی
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.خودش درکم میا یمیصم یــــلیش کرد چون ما با هم خ یماست مال ییجورا هی شهیم البته

  گرفتم میکنه.تصم یم

فکر  زایچ یلیبخرم.به خ هیهد هیسورن  یدرآمد اون چند روز رو خرج نکردم، برم و برا تا

 پشیریکردم...کتاب که به ت

شهر  یپاساژ اصل ی.تودیرس یبه ذهنم نم یچی! هدمیخوره...ادکلن هم که پارسال خر ینم

 دیزدم،به ام یقدم م

جالب  زیچ هیاز مغازه ها  یکی نیتریو یکنم.بالخره تو دایمناسب پ زیچ هی نکهیا

  .ساده بود اما مطمئن بودمدمید

و  یگاری...جاسیچوب یجعبه  هی یو فندک چاقو تو یگاریست جاس هی.ادیخوشش م سورن

  رنگ یفندکش نقره ا

بود...اما در ظاهر خوب بودن.با  یمارکش تقلب نایقیروش بود.البته  یو مارک گوچ بودن

 یکاغذ کادو هی یبدبخت

 نی! شگون نداره و ا؟یداده بود که چرا مشک ریمغازه داره هم گ ارویکردم. دایهم پ یمشک

  که واسه شهیحرفا...نم

از  چکسیخاص تره! مطمئنم ه ی.در ضمن مشکدیخر یصورت یپسر گردن کلفت کادو هی

 .کنه یاستفاده نم یمشک

 هینبود...خدارو شکر از همسا چکسیکوچه ه ی.تودمیشده بود که به خونه رس کیتار هوا

 یفضول هم خبر ی

خودم غذا درست کردم و تا  یبرا عیگشنه م بود.سر یلیراحت رفتم خونه.خ الی.با خنبود

  خرخره بار زدم.بعد هم

حالم.تا قبل از غذا  یکردم ب یپالس شدم.هنوز هم حس م ونیزیتلو یجلو شهیهم مثل

  کردم به یخوردن فکر م

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن ناول فورکاربر    SOBER   -رمان هیچ کسان  

12

1 

کرد.از اون شب هنوز هم برطرف نشده  یحالت اعصابمو خورد م نی. اهیگشنگ خاطر

 دنیخواب یبود.داشتم برا

 شهی! مگه مهیدونستم انقدر خرافات یکردم.نم یمسعود فکر م یکردم و به حرفا یم تمرکز

 ادیکه راه برسه ب یهر جن

 !زه؟یبه هم برمنو  یو زندگ خونه

صدا از کجا اومد.با دقت  دمیدفه نفهم نی.ادمیشن ییصدا هیفکرا بودم که دوباره  نیا یتو

  گوش طیبه مح

چند  یاومد.مطمئن شدم که از اتاق خوابه.سر جام نشستم.برا گهید یصدا هی.دوباره کردم

  لحظه صدا قطع

.خوب بهش دقت دمیراحت شد اما دوباره صدا رو شن المیخ یمدت کوتاه ی.براشد

 دتریکردم...کم کم داشت شد

کرد.عزمم رو  یطرف و اون طرف پرت م نیاتاق رو به ا لینفر داشت وسا هی.انگار شدیم

  گرفتم میجزم کردم و تصم

 یخوب ی.بهونه ختهیاالن تمام اتاق رو به هم ر نایقیکه هست. یرو به رو بشم...هر چ باهاش

  دستم داده تا

گذاشته بودم رو برداشتم و پشت در اتاق  زیم یکه رو یستالیکربرسم.گلدون  حسابشو

  .خوشحال بودمسادمیوا

در اتاقو باز کردم.به  عیسر یلیانداختم.با سه شماره خ ریطرف رو گ گهیدفه د نیا نکهیا از

  محض ورودم به اتاق

بود سکته بزنم...البته نه  کیاتاق نزد دنیباز بود فورا بسته شد.با د مهیکه ن یواریکمد د در

  به خاطر به هم

منظم مثل قبل  یلیخ زیبود! در کمال تعجب همه چ ختهیش...چون اصال به هم نر یختگیر

  سر جاش بود.تنها
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شد.قلبم تند تند  مینفر رفت و توش قا هیبود که در کمد بسته شد.انگار  نیا فرقش

 71قیکردم نفس عم ی.سعزدیم

مسعود  یحرفا ادیدفه  هیواستم برم و در کمد رو باز کنم.خ یو آروم باشم.م بکشم

  افتادم.نکنه واقعا کار جن

دستم گرفتم تا  یشدم.گلدون رو محکم تو یباهاش رو به رو م دیکه بود با ی! هر چباشه؟

  برم و در کمد رو باز

جا خوردم که گلدون از  یزنگ در به قدر ی.خواستم قدم از قدم بردارم اما با صداکنم

 !شد کهیدستم افتاد و هزار ت

 .اطیکمد بشم و برم سمت در ح الیخ یبود تا ب یبهونه کاف نیهم

 ه

  !نی...بازم ا ا

 .سالم-

 !؟یخوب! جان بهراد سالم – یاسد

 ...به لطف شما-

 .از خونه ت اومد،نگران شدم ییصدا هی راستش – یاسد

 ؟ییچه صدا-

 .بود شهیش شکستن مثه – یاسد

 .ست،ممنونین ینگران یجا-

 یکرد تو یم یسع یه می! با هم که مشغول حرف زدن بودادیفضول بدم م یاز آدما چقدر

  خونه رو نگاه

گرم باهاش احوال  یلیهم خ ی.اسددی.حرفامون تموم شده بود که سورن هم از راه رسکنه

  کرد.فک کنم یپرس
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شکر قدم سورن سبک بود و اونم گذاشت دوست داره خودشو به ما بچسبونه.خدارو یلیخ

 .رفت

 ن؟یگفت ا یم یچ – سورن

 !ادیاز خونه ت صدا م گهیفضول! اومده م ی کهیمرت-

 ؟ییصدا چه – سورن

 ول کن بابا.چه خبرا؟-

 .کنم دعوتت تولدم واسه بودم اومده... آهان – سورن

 .امیتونم ب یها! نه قربونت من نم یکار یتو ام ب-

 .دادم قول من! چرا؟ – سورن

 ؟یقول داد یبه ک-

 ؟یایبابا.حاال چرا نم یچیه – سورن

 .دونم چرا حوصله ندارم...حس راه رفتن هم ندارم ی.از اون شب نمستیحالم خوب ن-

 72که ازت رفته. هیبه خاطر خون دیشا.زرده هم روت و رنگ – سورن

 خون اومده بود؟ ادیسرم ز ی...راستدیشا-

 .وحشتناک شده بود یلیبود.خ یه...موهات کال خونآر اوه – سورن

 !ام؟ ینجوریکه بعد سه چهار روز هنوز ا ستین بیعج یول-

 .یهم انقد زرد نبود مارستانیب یتو ی.حتبهیعج یبدتر شد نکهیا – سورن

 رم؟یم ینکنه دارم م-

 ..ریاخ یکنم اتفاقا یمن فک م یمزه.راست ی...باه

  

  – سورن

 )حرف سورن رو قطع کردم(

 .موضوع فک کنم نیدونم...مسعود بهم گفت.دوس ندارم به ا یم-
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 ؟یترس یم – سورن

کنم.اگه بترسم  یخونه زندگ نیا یعمر تو هیکه من قراره  دیکه آره.البته ببخش میریگ-

  نداره.در ضمن فکر یاشکال

 !یباش یکردم انقد خرافات ینم

نباشه واسه من  ایجن باشه  نکهی.من به فکر خودتم.افکر کن یدار دوس جور هر – سورن

 .نداره ینفع

 .هم با خودت ببر ام،کادوتیتونم ب یمن که نم یممنون از توجهت.راست-

 .دهیبرم.اصال بدون تو مزه نم ینم – سورن

هم از طرف من  یکه بهش قول داد یخوام خاطرات پارسال زنده بشه.از اون یبرو بابا.نم-

 .کن یعذر خواه

 ..متاسفم واسه تینامرد یــــلیخ – سورن

 قهیخواستم دو دق یشدم.نم مونیکمد رو بگم اما پش ی هیخواستم به سورن قض یلحظه م هی

  خودمو یحرفا یا

اورد!  یمن م یخونه  یاثبات وجود جن تو یبرا لیکنم.مطمئنم سورن هم صد تا دل نقض

  اما به خودم قول دادم

 .اد بهش بگماتفاق افت گهیبار د هی اگه

دانشگاه ،که البته اصال  یکل بچه ها شهیکه مثه هم دیاز تولد سورن بهم خبر رس بعد

  جشن ینداشت تو یتعجب

از بچه ها سراغ منو  یسر هیرفته اونجا و  یمهمون یگفت آخرا یبودن.مسعود م تولدش

  ازش گرفتن.واقعا که

کردم.از مسعود نپر  یدم فکر هم نممثه خو یاونا بودم به آدم یمتاسفم! من اگه جا براشون

 یسراغمو م ایک دمیس
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بود که به اسم بچه ها  نیکنم به خاطر ا ینگفت...فکر م یزی.برام مهم نبود.اونم چگرفتن

 .شناخت یرو نم

 نیکه ا نهیکم کار کنم.فقط آرزوم ا هیهم گذشت و خدا رو شکر تونستم  دیع التیتعط

  و رمیرو بگ یمدرک کوفت

 .دانشگاه هم شروع شدن یجا مشغول کار شم.کالسا هی

73*** 
 یاون همه دانشجو به راحت نی.از بمیدانشگاه قرار گذاشته بود یمحوطه  یسورن تو با

 صیتونستم سورن رو تشخ

بود که روش  دهیپوش دیشرت سف یت هیبا اون سر و وضعش. دهیسف یشونیگاو پ نی.عبدم

  جمجمه داشت ریتصو

 نی...تابلوئه که ازنهیبرق م یکه از صد متر یمشک نیپوت هیو البته  یکمش نیشلوار ج و

  داره!در هیبشر بچه ما

 .دیکش یم گاریو داشت س مکتین هی ینشسته بود رو یخونسرد کمال

 .سالم-

 ؟یخوب سالم – سورن

 م...فکر م- 

  

 .ممنوعه دنیکش گاریدانشکاه س یکردم تو ی ا

 .آره – سورن

 ؟یکش یپس چرا م-

 .دهینم تیاهم یکس کردم حس – سورن

 .و خاموشش کرد نیانداخت زم گارشویس و

 ...!بابا یا
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  – سورن

 شد؟ یچ-

 !کنم؟ فیمش موهاتو رد ِیومدین چرا – سورن

 ...ستیمهم ن ادیرفت.البته ز ادمی-

 یکال مدل شو واست عوض م ایخوره.فردا ب یمش به دردش نم گهی.دیگیراست م -سورن

 .کنم

 !کنه؟ یکار م یچ ییقضا هیامروز رو نمیبگو بب ؟یمنو فراموش کن یموها شهیم-

 .دونم ینم – سورن

 م؟ییاالن کجا یدون یم-

 و برداشتم کتابارو کنم،فقط مرور هارو درس نداشتم حوصله منتها.نمکدون آره – سورن

 .اوردم

 .میامتحان نداشته باش میاریخدا کنه شانس ب-

اکثر بچه ها د ارن  دمید میوارد کالس شد ی.وقتمیکرد دایو کالس رو پ میسورن رفت با

  خونن،به سورن یدرس م

 م؟یامتحان ندار ی: مطمئن گفتم

 !خبر ترم یب تو از من کن باور – سورن

کرد  یم یمنو عصب هی.درس خوندن بقمیو کنار هم نشست میکرد دایپ یخال یتا صندل دو

 یچون داشتم مطمئن م

 74.میکه امتحان دار شدم

 .میبزن میج میبپرس اگه امتحان دار یکیاز  گمیم-

هم  ناروی...اگه امیاستاد دار نیبا ا گهید ی! فقط سه جلسه م؟یبزن میج ویچ یچ – سورن

 !ندازمون یم میاین
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 بود؟ یاستادش ک یراست-

 !شو فراموش کردم افهیق ومدمیدونم.من انقدر ن ینم – سورن

اومد اول ترم حال ِ من و سورن رو گرفت به  ادمیتازه  دمشید ی.وقتدیاستاده رس بالخره

  کالس هاشو نیخاطر هم

از  ی.ُمسن بود...حدودا چهل و پنج سال ... بعضمیزد زویهمه چ دیو ق میکرد لیتعط

  دانشجوها مثه سگ ازش

 یم زیهمه چ یکنه چشمش رو به رو هیخواد آدمو ضا یم ی..چون وقتدنیترس یم

 !طرف تیبنده...نمره...شخص

 ؟یدار یبه سورن گفتم : چه حس آروم

 ...مرگ...ترس – سورن

...که متاسفانه نهیدهنم که لبخندمو نب یذره خنده م گرفت اما دستمو آروم اوردم جلو هی

  .دو سه قدم اومددید

 .متر با من و سورن فاصله داشت هیتر.حدودا  جلو

... دیکالس من نشست یقبال هم تو نکهی! اما نه...مثل انمیب یم دیجد یها چهره – استاد

 بتیماکان! انقدر غ یآقا

رو  ییمتاسفانه من دانشجوها ایخوشبختانه  یکردم...ول یکه داشتم فراموش تون م دیداشت

 یم بتیغ ادیکه ز

 .کنم یفراموش نم چوقتیه کنن،

 .)نگاه خصمانه هم به سورن انداخت هیکرد  یم دیکه داشت منو تهد نطوریهم(

 !د؟یداشت یحیجلسه امتحان تشر نیکه ا ادیم ادتونیتما ح – استاد

 یا گهیزد.اگه سر کالس کس د یحرف نم چکسیهمواره سکوت کرده بودن و ه یهمگ

 یبچه ها برا مینشسته بود
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رسه همه الل  یاستاده که م نیدونم چرا به ا یکردن اما نم یکردن امتحان تالش م کنسل

  !خودم انقدرشن؟یم

 !ترسم که اسمش هم فراموش کردم یم ازش

خوان  یکه م ییسراغ کسا میهم باز بشه بهتره اول بر هیزبون بق نکهیا یبرا...!خب – استاد

  شمارشون یب یها بتیغ

 !ماکان یجبران کنن.(انگشتش رو به سمت من نشونه گرفت) شما آقا رو

 م...استاد...من ز- 

  

 .ندارم یآمادگ ادی ا

 )ومدیزد اما طرف کوتاه نم یوج مچشمام م یالتماس تو(

 .دیکن فیرو تعر یلیو مجازات ترذ یبیتره مجازات برامون – استاد

رو  یاصطالح نیبار بود که همچ نی.انگار اولدیرس یبه ذهنم نم یچیمکث کردم.ه هیثان چند

  .سورندمیشن یم

 یکم طوالن هیکرد.جواب  یکرد به ورق زدن کتابش و آروم جواب رو زمزمه م شروع

  ذره تابلو هیبود...سورن هم 

بلد  یچیدونه من ه یرو زدم.اون که م زیهمه چ دیلحظه ق هی یگفت.برا یم داشت

  همه فشار نی.چرا استمین

 75رو تحمل کنم؟! یروان

 "...ترساننده یفریبه عنوان ک یبیمجازات تره" گنیاستاد بچه ها م-

گفت رو  یکه سورن م یجمله ا نیخنده! ع ریکالس زدن ز یکلمه همه  نیگفتن آخر با

  خواستم به یتکرار کردم.م

 .بار هیهم  ونیبار ش هینخوندم.مرگ  یزیبفهمونم که چ استاده
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 ای دی؟بلدیوسفی یآقا یبچه ها اخم کرد و همه ساکت شدن.به سورن گفت : شما چ به

  درس خوندتون هم مثه

 !فه؟یرسوندتون ضع تقلب

 .ستمیبلد ن یچــــیه من پوزش عرض استاد،با – سورن

 ...طور نیا که – استاد

 .دیایبه ما نگاه کرد و رفت سمت در کالس.در رو باز کرد و گفت : دنبالم ب هیچند ثان هی

چون با  دیرس گهید یفقط به بچه ها رمونی.خمیو رفت میو سورن هم پشتش راه افتاد من

  ما کال همه رو دنید

 .میرفت و ما هم پشتش بود یاون جلوتر مکرد. فراموش

برمون  یها م یبچه دبستان نیداره ع ده؟یکارمون به کجا رس یآخر عمر نیبب – سورن

 !ریمد شیپ

سورن رو دراوردنم) : با  ی.(ادا ی! چرا انقد سر باال جواب دادگهیتوئه د ریهمش تقص-

 لیعرض پوزش...! حاال تحو

 .برمون حراست ی.با عرض پوزش داره مریبگ

 !م؟یکرد جرم مگه.بابا نه – سورن

 .میسادیبرگشت سمت مون که من و سورن سر جامون وا نیهمچ استاده

 !د،لطفا؟یساکت باش شهیم – استاد

 !استاد؟ یشیم یعصب چرا.چشم – سورن

 یم یزنه که هر چ یاستاده حرف م نیبا ا یجور هی! دهیسورن آخر سر منم به باد م نیا (

  ش ترسناک فهایگذره ق

 )شهیم تر

 یکم راحت شد.استاده ما رو هل داد تو هی المی.خمیراهرو از در اتاق حراست رد شد یتو

 یاما کس ریاتاق مد
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 ..درو بست و رفتنبود

 !کنه؟ یها با ما رفتار م یبچه دبستان نیها...چرا ع هیقاط یحساب – سورن

 .به خون مون تشنه ست یلیمعلومه خ-

 .فلک مون نکنه میاریب شانس...آره – سورن

 76هاست... یعقده ا نیش تابلوئه از ا افهیق-

نفر آروم به در زد و وارد اتاق شد.به به...!  هیحرفمو قطع کردم. عیدر سر یصدا دنیشن با

  آشنا.همون یچهره  هی

 یلخشک و خا یلیخ گهیدانشگاه.به همد یاز بچه ها یکی یست که اومده بود پارت استاده

  .اون رفتمیسالم کرد

دانشگاه  ریو مد هیبعد استاد قاط قهیدق هیمشغول شد. فشیو با ک یصندل هی ینشست رو و

 .اومدن

 .کرده یکش آجان... اوه – سورن

 !خفه شو-

وجه  چیکالس منو به ه یدو نفر اصول انضباط نینشون داد و گفت : ا ریما رو به مد استاده

  کنن.اگه ینم تیرعا

 .دادم یشون م لیسوخت حتما به حراست تحو یبراشون نم دلم

 کار کردن؟ یچ قایدق – ریمد

که  یهمه کالس نیبا وجود ا نمشون،اونمیب یکه م هیبار نیدوم االن تا ترم شروع از – استاد

  درس مهم نیا یبرا

 .هم که به حمد خدا استادن ینظم کالس . حاضر جواب ختنینظر گرفته شده.در به هم ر در

 .مینداشت یادب یقصد ب دیباور کن-

 .دیدوران دبستان موند یکنم شما دو تا هنوز تو ی...من فکر مدیکرد یادب یب اما – استاد
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حس رو  نیمن هم ریجناب مد شیپ دیاورد یما رو م دیداشت یوقت اتفاقا استاد – سورن

 !داشتم

 یبه سورن نگاه هم نکرد.رو به من گفت : آقا یدفه حت نیشد.ا نیاستاده خشمگ دوباره

  چه دیماکان! دقت کرد

 د؟یدار یگستاخ دوست

 .زد.فکر کنم تا ما رو نبره حراست ول کن نباشه یگند م شتریگذشت سورن ب یم یچ هر

 .نداره یمنظور خاص دیاستاد! باور کن دیببخش-

 نیلحظه احساس کردم دماغم سنگ هی یبرا نکهیشدم.بدتر ا یاز دست سورن عصبان دایشد

  شده.انگار داشتم خون

متوجه  یانداختم تا کس نییذره پا هیدماغمو سرمو  یشدم.دستمو گرفتم جلو یم دماغ

  نشده.اما از شانس بد

 .زول زده بود به من مایکرد و مستق یاستاده سورن رو آدم حساب نم نیا من

که منظور داشت  دیشیو متوجه م دیحر دارتب گرانید ذهن خوندن در انقد که شما – استاد

  با نداشت،بهتره درس

و دستتون  دیزنم به من نگاه کن یهم که باهاتون حرف م ی...و وقتدیتون رو بخون یمعمول

  تون ینیب یهم از جلو

 .دیبردار

- 
  

 ...ام

 !دیبردار دستتونو – استاد

 .م و دستمو برداشتمکامال کف دستم پخش شده بود.دو سه بار دماغمو لمس کرد خون

 77شد؟ چت – استاد
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خودشو از  نکهیا یو برا "استاد! یفشار روان "با افسوس سرشو تکون داد و گفت : سورن

  اون مهلکه نجات بده

 .منو گرفت و گفت : با اجازه تون دست

 ینیبمون من باهات کار دارم.استاد حس نجای! شما ایوسفی یآقا یدار عجله چقدر – استاد

 یدوستتون رو همراه

 .کنه یم

جلف همراه بشم فورا راه افتادم و گفتم :  ی کهیکه اصال دوست نداشتم با اون مرت من

  ممنون...من با سورن"

 .میزد میج عیسر یلیو خ "ترم. راحت

 بشیدونه خوبش نص هیفرار بود و از قرار معلوم  یفرصت مناسب برا هیکه دنبال  سورن

  اهشده بود منو از وسط ر

 .ارهیهامون رو از کالس ب فیکرد و رفت ک ول

خون داشتم از  یکف دستام پر خون شده بود.فکر کنم هر چ ییبه دستشو دمیرس یوقت

 گهی! درونیدماغم اومد ب

از  ینجوریگرفتم؟!اصال دوست ندارم ا یزیچ ی.نکنه مرضشمیبه خودم مشکوک م دارم

  صبر کردم قهیبرم.دو دق ایدن

شد و  ییاومد.سورن هم وارد دستشو ی.کم کم خونش داشت بند مادیخون دماغم بند ب تا

 یچند تا دستمال کاغذ

 .اما بهم نداد رمیاورد.خواستم دستمال ها رو از دستش بگ رونیب فشیک یتو از

 .ومدیم ینظر عصبان به

 ...باال ری.سرتو بگرمیبگ دماغتو خودم بذار – سورن

 !؟یکن یخفه م م یدار یکن یآخ...حس نم-
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دماغ من و  یدونم چرا انقد خشن شد! دستمال ها رو گرفته بود رو ینم قهیدو دق ظرف

  داد.اگه یداشت فشار م

 .کرد یم یا گهید یحتما فکرا دید یاون حالت م ینفر ما رو تو هی

 ...یآ-

 دکتر.خب؟ میبر دیبا امروز! مرض – سورن

 ؟یسوزون یبد دل م یلیبهت گفته خ یتا حاال کس-

 رهیداره م یلیخ گهید یخون دماغ شدنت امروز نجاتمون داد ول نکهیا با.شو خفه – سورن

 .اعصابم یرو

 ...یزیچ هیباشه...فقط -

 ؟یچ – سورن

 .شهیدماغم داره کنده م-

 .شدم یعصبان یلیلحظه خ هی.دیببخش! آهان – سورن

78*** 
بار  ریز رمیصرار کردم که خودم ما یدکتر.هر چ میاز ظهر سورن اومد دنبالم که بر بعد

 چونمیپ یکرد م ینرفت.فکر م

 ...کنم فیام کارامو رد یخواستم بدونم چمه! اگه رفتن یواقعا م گهیدفعه د نیا یول

 ایپفک  نشیداشبرد ماش یتو شهی.سورن هممیسورن نشستم و حرکت کرد نیماش یتو

  ذاره،البته یم پشیچ

 .من...! داشبرد رو باز کردم و شروع کردم به پفک خوردن یبرا شتریب

 .یخور ی...از بس که پفک میانقدر زرد شد گهید نهیهم ؟یآدم ش یخوا یم یک – سورن

 ی.بیگرفت یو وقتمو م یبخر یکه خودت بر یدادیم ریذاشتم گ ینم اگه – سورن

 .شیذاشت ینم نجایا یبه فکر من بود یلیخ اگه تو�دهی...حرف زدن با تو فاالیخ

 .نداره
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 ؟یکن یعوض نم نتویچرا ماش یدار هیسوال.تو که ما هی یراست-

 تره؟ هیتو ضا یمسخره  دیمن از اون پرا 206 ینی – سورن

 .ی.نگا کن! خودت به زور جا شدکهیکوچ یلی...خدمیخر ینم 206من اگه پول هم داشتم -

 یپفک کوفت م ی.تو که داررونینکن با لگد پرتت کنم ب یکار!  خوردنا گه چه – سورن

  اگه دکتره یگ ینم یکن

 !اره؟یاون دهن وا مونده ت رو نگاه کنه باال م بخواد

 !ی.اما مشکل من خون دماغه،نه سرماخوردگیاشاره کرد یفیظر یبه نکته -

 ...بود گفتن ما از – سورن

 قهین چند دقشلوغ نبود.البته سورن قبال نوبت گرفته بود.او ادی.زمیدیمطب دکتر رس به

  چند یانتظار به اندازه 

 هیکرد.از همه بدتر منش یاعصابمو خورد م ومدیمطب م یکه تو ییبرام گذشت.بو سال

 ینگاه م ونیزیداشت تلو

خوان  یم یک نای!! اشدینم نیمزخرف تر از ا ینیعمو پورنگ!  یو زده بود برنامه  کرد

 بزرگ شن؟

دونم چرا  یداخل.طرف دکتر مغز و اعصاب بود اما نم میرفت یمون که شد جلد نوبت

  اعصاب یخودش انقد ب

 ایدکتر مغز و اعصاب  شیپ میبر دیمشکل من با یکم شک داشتم که برا هی! البته من بود؟

  پول دمیترس ینه! م

 ...میرینگ یا جهیحروم بشه و نت تیزیو

 شیم کرد و خوشبختانه دهنمو نگاه نکرد...الزم هم نبود...فقط برام آزما نهیمعا دکتره

 .خون نوشت

 .حس کردم از جهنم در رفتم رونیب میاز مطب اومد یوقت

 !دارن؟ یبد یمطب ها چه بو یدقت کرد-
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 .شگاهیآزما میدنبالت با هم بر امی! فردا میکن یفکر م ییزایچ چه به – سورن

 .رمینه خودم م-

 79.یندازیتو پشت گوش م – سورن

 یدر م ینداخت و مسخره باز یم کهیبهم ت یحرفام کل نجوریسورن در جواب ا شهیهم

 ؟یدیم ی.شام بهم چالیخ ی.برمیم خودم جون به نه�یدفه به راحت نیا یاورد ول

 .خورد یش نم افهیدونستم انقد منو دوست داره! به ق یکرد.چقدر پکر بود...نم قبول

اما سورن دوست داشت  دمیم حی.البته من مدرن رو ترجیرستوران سنت هی میرفت گهیهمد با

  باز غذا یفضا یتو

 یبود.بعد از ظهر بارون اومده بود.بو ی.هوا هم عالمیو منتظر بود می.غذا سفارش دادبخوره

  فضا یتو یخوب

 .بود دهیچیپ

 .سوال هی-

 ...بگو – سورن

 ؟یکش یدر اوردم و بهش تعارف کردم : م بمیاز ج گارویس پاکت

 بود؟ نیهم سوالت – سورن

کار  یام،تو چ یبود که نشون داد من ُمردن یجور شیخواستم بگم اگه جواب آزما ینه.م-

 ؟یکن یم

 .ادیاز دست من برنم یکار گهید – سورن

 !ده؟یبهت دست م یکه چه حس نهیمنظورم ا ینینه ...-

 ؟یریبم یدوس دار یلیکنه واسه مردن ها...خ یم د در سرت ام تو – سورن

 !حاال تو فرض کن-

 .گمیمن بهت احساسمو م یریبم نکهیا ش،قبلیآزما برو اول تو – سورن

 .یامروز اعصاب معصاب ندار نکهیمثه ا-

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن ناول فورکاربر    SOBER   -رمان هیچ کسان  

13

6 

 .زنم تو دهنت ها یم یچرت بگ گهیکلمه د هی – سورن

 .اوه...باشه-

سود واسه  هیخون دماغ شدن  نیداخت؟! ان یدونم چرا حاالت سورن منو به خنده م ینم

  سورن نکهیمن داشت.ا

 .رفت ادشیکوتاه کردن موهام گذشت...کال  ریخ از

*** 
 .زنگ خورد لمیساعت هفت صبح بود که موبا یحوال

 ؟یخواب هنوز تو – سورن

 80.دارمینه بابا ب-

من امروز  نی.ببیدیخواب یزدم حتما تا لنگ ظهر م ی! اگه زنگ نمیدیکش زحمت – سورن

 امیتونم باهات ب ینم

 ؟یری.مطمئن باشم خودت مشگاهیآزما

 .راحت التیآره.خ-

 شگاهیبهونه آزما نیبه ا ینخور یزیوقت چ هیکشمت!  یخودم م ینر اگه بهراد – سورن

 ...!یچونیرو بپ

 .نه...حواسم هست-

 .فعال پس – سورن

آماده  یرغبت یموندم.با ب یحتما خواب م زدیفراموش کرده بودم.اگه سورن زنگ نم کامال

 خدافظ�نکهیا یشدم و رفتم.برا

خورده سرد  هی.هوا دیکردم خوابم هم پر یرو ادهیکم که پ هیرو نبردم. نیبپره ماش خوابم

 .بود.اما خوب بود

بهم گفت که بعد از ظهر جوابش  شگاهی.دکتر آزمادیطول نکش ادیکارم ز شگاهیآزما یتو

  زود از یلی.خشهیحاضر م
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خونه رفتن  یبرا یکم شلوغ شده بود.منم چون عجله ا هی ابونی.خرونیزدم ب شگاهیآزما

 ینداشتم آروم حرکت م

و  سادمیآشنا افتاد.سر جام وا یچهره  هینگاهم به  ت،یاون جمع یلحظه تو هی ی.براکردم

  نگاه کردم.انگار قیدق

 یدرشت بود برا واقعا کلشیبودم.ه دهیخونه م د یشجلویبود که چند وقت پ یمرد همون

  راحت تونستم نیهم

تر چون  کیبود.دوست داشتم برم نزد ابونیاونطرف خ قایبشناسمش.دق تیجمع نیب

 دادیکالهش اجازه نم

 نیماش ادیعبور کنم.تردد ز ابونیگرفتم ازعرض خ میتصم نیهم یبشه،برا دهید صورتش

 یسرعتم رو م یها جلو

 یها رد شدم.وقت نیماش نیاز ب یرد بشم.با بدبخت ادهی.وقت نداشتم از خط عابر پگرفت

 ابونیاونطرف خ دمیرس

 !زد؟ بشیکجا غ هوی کلی...آخه با اون هاه

  .دمشیاطراف رو نگاه کردم ند یاونجا نبود.هر چ اروی گهید

اگه  دی.شادمشید یحتما م دمیرس یم ابونیتر به اونطرف خ عیاوردم.اگه سر یبدشانس

  کردم به یم بشیتعق

خونه  یراه نیهم ینداشتم که انجام بدم برا یکار گهیشد...د فی.حدمیرس یم یا جهینت

 ادهیشدم.تمام راه رو پ

اون هوا  یروشن کردم.تو گارمویس دمیکوچه مون که رس کینزد یاصل ابونی.به خرفتم

  .داشتمدیچسب یم یلیخ

آن از دور  کیکردم. یکردم و به اطراف نگاه م یش فکر م یاحتمال ی جهیو نت شیآزما به

  نگاهم به کوچه مون

 .افتاد
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 ی...چجوریکلیدفه با دقت نگاه کردم.خودش بود...همون مرد ه نیو ا سادمیوا همونجا

 دهیرس نجایانقدر زود به ا

تمام  ی.با خونسرددهیاون لحظه مطمئن بودم که منو ند ی! اصال چرا اومده بود؟! توبود؟

  شروع کرد به راه

اطراف باشه.کنجکاو شده بودم دنبالش بر م چون  نیادم که خونه ش هم.احتمال درفتن

 یبه صورت اتفاق نایقی

که متوجه حضور من نشه  یادینسبتا ز یزد! با فاصله  یمن پرسه نم یخونه  اطراف

  دنبالش راه افتادم.داشت به

ا اون محله ه یرفت.به نسبت تو یدارن م یشتریب یکه تپه ها یالقیی ییقسمت ها سمت

 یکمتر یخونه ها

بود که دنبالش  یا قهی.چند دقنهیکردم که منو نب یم یسع یلیحال خ نی.با اهست

  انداخته نییبودم.سرشو پا

رفت.من سر کوچه  شیکوچه شد و تا اواسط کوچه پ هیکرد.وارد  یو آروم حرکت م بود

 سادمیوا وارید هی،پشت 

کردم متوجه  یکه با دقت بهش نگاه م نطوریفرصت مناسب حرکت کنم.هم کیدر  که

  شدم سرعتش رو به شدت

کرد.حدس زدم  ینم یبود و حرکت سادهی.وسط کوچه واسادیوا هیکر د و بعد از چند ثان کم

 81که متوجه حضور من 

نگاه هم به پشت سرش ننداخت.منتظر بودم اگه به سمت من  مین هی یباشه اما حت شده

  برگشت فلنگ رو ببندم

 هشد تلت

ُِ 

 !دادن یم لیمنو به خانواده م تحو یدر نبرد با اون حتما جسد ک  چون
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دوباره شروع کرد به راه رفتن خدا رو شکر کردم.منم پشت سرش حرکت کردم اما  یوقت

  کردم یدفه احساس م نیا

رفت.بعد از چند متر حرکت، راه رفتنش  یتر راه م عیسر یلیکرده.خ شتریرو ب سرعتش

  شد.به دنیبه دو لیتبد

سو ال داشت. انقد  یباشه اما رفتارش برام جا دهیدادم که منو د یوجه احتمال نم چیه

 کیکه نزد دیدو یم عیسر

دنبالش  عیشد.منم سر کیبار یپست کوچه  هیازش جا بمونم! مثل فشنگ وارد  بود

  که وارد کوچه نیرفتم.هم

زود  یلیشدم چون کوچه بن بست بود.خواستم خ ی.داشتم قبض روح مدمشیند گهید شدم

  از اونجا فرار

منو از پشت  یقو یلیکه خواستم از پس کوچه خارج بشم دو تا دست خ نی.همکنم

  .دستومدیگرفتن.نفسم باال نم

قدرتش رو نداشتم که  یگردم بود.حت کیدستش نزد هیرو دور من گره زده بود. هاش

  تونستم یبزنم.نم ادیفر

در  یخشن و عصبان یصدا هی.منو محکم گرفته بود.با نمیبچرخونم و صورتش رو بب سرمو

  از یلیگوشم گفت : خ

 اد؟یخوشت م زیو گر بیتعق

افتادم نتونستم رفتنش رو تماشا  نیزم ی.چون محکم رونیلحظه منو انداخت زم همون

 دمیکنم.گرچه اصال نفهم

 رفت یک! ِ

 یداشتم بهش فکر م قهیدونم چند دق یمرد بود.نمخونه و تمام فکرم مشغول اون  برگشتم

  بود که یکردم! طور
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رو! به خودم قول داده بودم  یمهم نیبه ا یفراموش کردم...اونم مسئله ا یرو به کل ناهار

 گهید بیاگه اتفاق عج

دونم  ینم قایکنه اما دق دایراه حل براش پ هیبتونه  دیافتاد حتما به سورن بگم تا شا یا

  اتفاق هیجزو  ونیا شهیم

! اما وار؟ید یبن بست شده رفته باال یاون لحظه که وارد کوچه  دیقلمداد کرد؟! شا بیعج

  !مونه؟ینه....مگه م

 شتریب دیبراش وجود داره.با یمنطق لیدل هی.مطمئنم ستین دیبع زایچ نیا کلیاز اون ه البته

 یدقت م

 .دهی.احتماال منو پشت سرش دکردم

رو  شیحاضر شدم تا برم و جواب آزما دن،ینرس جهیفکر کردن و به نت یاز کل بعد

 یم دی.بعد از اون هم بارمیبگ

اسمم  شگاهیمعطل نشدم.دکتر آزما ادیز شگاهیآزما یدادم.تو یجواب رو به دکتره م رفتم

  رو خوند و رفتم که

 .پاکت یجواب انداخت و گذاشتش تو یبه برگه  ینگاه هی.رمیرو بگ جهینت

 نه؟ ایدارم  یا یماریمن ب دینیبب شهی! مدیببخش-

 .اورد و بهش نگاه کرد رونیکاغذ رو از داخل پاکت ب دکتره

 .دیلحظه...نه،ندار هی:  شگاهیآزما دکتر

 .یمرس-

 .خوشحال نشدم.همچنان فکرم مشغول اتفاق صبح بود ادیبود اما ز یجواب منف نکهیا با

اطراف و  یها ه یروان نیراه ع یرو بهش بدم.تو جهیمطب دکتره شدم تا نت یراه کراستی

 یپشت سرمو نگاه م

 82.رهیحالمو بگ ییجورا هیدنبالم باشه و بخواد  اروی دمیترس ی.همش مکردم

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن ناول فورکاربر    SOBER   -رمان هیچ کسان  

14

1 

دکتر  نیهمچ شیپ ادیم ینداره.ک یتعجب چیشلوغ نبود که البته ه ادیدکتره هم ز مطب

  !البته به جز؟یبداخالق

 ...!من

 ه؟یدکتر! به نظرتون مشکل چ یآقا دیببخش-

 ؟یکن یکار م ادیز نم،ی.ببهیمن فشار عصب صی...تشخیکه ندار یخاص یماریب – دکتر

 !!کشم یخنده م گرفت.بس که من زحمت م ییجورا هیحرفش  نیا از

 .ادینه ز-

 هست؟ یخنده دار یمسئله  -دکتر

 .دینه،ببخش-

 !د؟یشد ینجوریچند وقته ا دیگفت – دکتر

 ...بود دیکنم چند روز قبل از ع یفکر م-

 دیایدوباره ب گهیماه د کی.دیکن هیته عایسم،سرینو یمن چند تا قرص براتون م -دکتر

 .چکاب یبرا

من،مسعود هم  شیپ ایب"اومدم سورن اس ام اس داد :  رونیکه از مطب ب نیهم

 .ممنون یلیخ�ی.اصال حوصله "نجاستیا

ازم خواسته برم اونجا.دوست نداشتم  شیب آزمادونستم به خاطر جوا ینداشتم.م معاشرت

 یناراحت بشه.راه

که سورن اورده بود رو جمع کنم و براش  ییها نیدورب دیخودم شدم...به فکرم رس ی خونه

  من ،به جز یببرم.برا

 .به درد صاحبش بخوره دینداشت.شا یا گهیبترسونم کاربرد د نکهیا

*** 
 جوابو؟ یسالم،گرفت – مسعود

 ؟یشد یختیر نیا چرا – سورن
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 .م احمقانه شده بود افهیفکر بودم.مطمئنم ق یتو یلیخ

 .نبود یزی! سالم آره گرفتم.چدیآهان ببخش ؟یچ-

 ؟یمطمئن – مسعود

 ...مدرک نمیآر ه.ا-

 .رو بهش دادم شیآزما جواب

 .کشه یرحمتو سر م قیر گهیژست گرفته فک کردم چند روز د نیهمچ – سورن

 حال بهم زن ه...چه اصطالح- 

 83! ی ا

 گفت؟ یچ اروی بالخره – مسعود

 ه؟یک اروی-

 !گهید دکتره – مسعود

 .شمیآهان.دارو نوشت.گفت خوب م-

 ه؟ینجوریت ا افهیق چرا پس – سورن

 !ها یداد ریفکرم مشغول بود...گ-

 ؟یاورد یچرا برداشت ناروی.االیخ یب – سورن

 .کنم یلمبرداریکه ازش ف فتادهین یاتفاق خاص گهیست،دیالزم ن گهید-

 .واسه ت دارم یزیچ هی ی.راستیراحت جور باشه،هر – سورن

 )جعبه رو برداشت و بهم داد هیکنارش  یعسل یسورن از رو(

 ه؟یچ نیا-

 .لیموبا – سورن

 ؟یمن گرفت یبرا-

 .من نگرفتم یول توئه مال – سورن
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من نو بود.گفتم بدمش به تو  لیموبا یتولد بهم داد ول ینفر به عنوان کادو هی نویا -سورن

 ؟یچ ینی�لیاالقل از شر اون موبا

 .یخالص ش یزپرت

 !دهیواسه م خر یمنو بگو فک کردم کس-

 ش؟یخوا ینم ینی حاال – سورن

 .متهیمو از خرس کندن غن کیخوام. یمعلومه که م-

 .نی.شما دو نفر هم از طرف من دعوتهیعروس گهیچند روز د یراست – مسعود

 ؟یک یوسعر – سورن

 .نینسر – مسعود

 .اومد.خواهر نسترن ادمی...آهان  ه؟یک نینسر – سورن

 84؟یخند یحاال چرا م-

.بهراد تو میخودش هم خدمت کن یقسمت بشه عروس شاالی.اینجوری! همیچیه – سورن

 گه؟ید یایم

 .نه ...حوصله ندارم-

 ...راحت التیکنم.خ یش م یراض من – مسعود

 ریاخ یاتفاقا نیبه ا دینبا گهیدلم بذارم؟! د یرو کجا یهمه مشکل دارم آخه عروس نیا

 شتریب یفک کنم.هر چ

 .فراموش کنم زویخوام همه چ ی.از امشب مادیسرم م یبدتر یکنم بالها یفکر م بهشون

*** 
بمونم که البته منم موندم.خودم اصال  ششونیاصرار کردن که شام پ یلیو مسعود خ سورن

  اب غذا درستاعص

کردم.بعد  یشب از سورن و مسعود خدافظ ازدهیساعت  ینداشتم.بعد از شام حوال کردن

  گرفتم برم میتصم
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مصرفش هم از دکتر  حاتی.توضرمیکه داروهامو بگ ابونیسر خ یشبانه روز ی داروخونه

  داروخونه گرفتم.خوبه که

 کیواقعا الزمشون دارم! نزد تیوضع نیا یخواب آور و آرامبخش هم نوشته.تو یدارو

  ساعت دوازده شب بود

 اط،اطرافیح یتو نیهم یبودم برا دهیاز حد ترس شیدونم چرا ب یخونه.نم دمیرس که

 یساختمون رو نگاه کردم.م

 تیمطمئن شدم وضع یوقت یبازرس یخونه باشه.بعد از کل یتو یکس نکهیاز ا دمیترس

  رفتم داخل خونه و دهیسف

 دی.خواستم قرص ها رو بخورم اما به ذهنم رسومدیخوابم نم ادیکردم.زهامو عوض  لباس

 ادیحاال که خوابم نم

 .درس هامو بخونم نیاول یمرور کنم.البته مرور که چه عرض کنم!... برا هیهامو  درس

گوش کنم و  طیتونستم به مح یبود.راحت م یو آسمون مهتاب ومدیبود.باد نم یآروم شب

  رو هم یجزئ یصداها

بدم.کتاب رو دست گرفتم و مشغول شدم.تمام حواسم رو داده بودم به  صیتشخ

  گذشت یا قهیکتاب.چند دق

 .برق قطع شد و

درس  میبار هم که ما خواست هی! تا من اومدم درس بخونم برق رفت! یا یبد شانس چه

  اداره برق میبخون

.فقط نور مهتاب از نمیتونستم بب یشد.اون طرف اتاق رو هم نم کیتار یلی.خونه خنذاشت

  در و پنجره وارد خونه

تراس  یو تا وصل شدن برق رو رمیکم روشنش کرده بود.با خودم گفتم م هیبود و  شده

  ...اونجا حداقلنمیشیم

 .تراس یبر داشتم و رفتم رو گارمویمهتاب هست! پاکت س نور
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 یصل ماتاق ها و آشپزخونه رو به هم و یبزرگ بود و همه  یلیخونه م خ تراس

  دو تا اطیکرد.ارتفاعش از سطح ح

روشن کردم و مشغول پک زدن  گارموینشستم.س اطیدادم و رو به ح هیتک واریبود.به د پله

  شدم.پاهامو دراز کردم

هم خواستم سرمو  نیهم یکردم برا یلحظه احساس خستگ هیدادم. هیتک واریسرمو به د و

  بذارم.هر نیزم یرو

تراس  نیزم نکهی.با ادمیدراز کش واری!همونجا کنار درهیگ یخونم خوابم م یدرس م وقت

  سرد بود اما دوست

 مایبود.نور مهتاب مستق کیتار یلیو اونجا هم خ دمیترس یذره م هیخونه. یبرم تو نداشتم

 یبه چشمام م

 .کردم یکه چشم بسته هم حسش م یخورد،طور

تند سر  یلیروم افتاده!خ هیسا هیآن احساس کردم  هیچند لحظه چشمم رو بستم و  یبرا

  جام نشستم و اطراف رو

رو  هیسا هیدو ثان یکی یکه از سر جام بلند شدم برا نی.همدمیرو ند یکردم اما کس نگاه

 یاما کس دمیخودم د یرو

 هی! دیبه گوشم نرس هیهم بر ا ثر سا ییپا ییهم نبود.اصال صدا هیاز سا یخبر گهیو د نبود

  و دمیکش قینفس عم

شدم.چشمام رو بستم و نور مهتاب  یاالتیگرفتم دوباره دراز بکشم.مطمئن بودم خ میتصم

 85بسته هم  یرو با چشما

نشستم.هنوز  عیروم افتاده.سر هیسا هیکردم.بعد از چند لحظه دوباره حس کردم  یم حس

 هیمن بود.سا یرو هیسا

داغ شده بود.قلبم  دایبودم که بدنم شد دهیترس ینبود!به حد یآدم.اما از جسم خبر هی ی

  زد.دستمو یتند تند م
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به دستم نگاه کردم متوجه  یداده بودم.وقت هیتک نیقلبم.دست چپم رو به زم یرو گذاشتم

 هیشدم که خودم سا

 !ندارم یا

نور ماه شده بود شروع به  دنیمن افتاده بود و مانع رس یکه رو یا هیسا هیاز چند ثان بعد

 یحرکت کرد.داشت م

گل ها و درختا  دیبه باغچه رس یبود.وقت هیتوجهم به اون سا یچه.همه سمت باغ رفت

  آروم شروع به حرکت یلیخ

سورن رو باور کردم.حتم  یحرفا گهیخورد.حاال د یبهشون م یمیمال می.انگار نسکردن

 هی ی هیه،سایسا نیداشتم ا

 هیممکنه غش کنم.چند ثان نمشیدونست اگه بب ی.حتما مدادی! اما خودشو بهم نشون نمجنه

  گذشت که برق یا

 .شد وصل

 رونیزدم ب یاز خونه م دیاتاق و آماده شدم.با یرفتم تو عیکه برق وصل شد سر نیهم

 ایکردم  یسکته م ایوگرنه 

شدم! اول به  یافتادم وُ خل م زایچ نیو ا سیمسعود در مورد دعانو یحر فا ادی.سورن

 شیبرم پ دیذهنم رس

مسعود.داروهامو برداشتم و ر فتم سمت در  شیپ رمیم کراستیض کردم.رو عو ممیتصم

 یرو تو نی.ماشاطیح

 یباطن لیرغم م یخورد!عل یاستارت نم نیسوار شدم اما ماش یگذاشته بودم.تند کوچه

 ادهیمجبور شدم پ

کوچه ها  ی.تودمیراه رو دو یهمه  نیدنبالم باشه واسه هم یکس دمیترس ی.همش مبرم

 یزد.تعجب یکالغ پر نم
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.پشت سر دمیمسعود رس یبه خونه  یا قهیشب بود.ده دق کی کینداشت.ساعت نزد هم

  زدم.مسعود یهم زنگ م

خواست  یرو جواب بده درو باز کرد.از پله ها رفتم باال.مسعود م فونیآ نکهیبدون ا هم

 دیاما تا منو د نییپا ادیب

 .شد منصرف

 .کرد آروم حرف بزنه یم یسع یبود ول یعصبان یلیخ

 !االغ؟ یشب نصف چته – مسعود

.همون لحظه نتونستم جواب بدم.خم شدم ومدیبودم نفسم باال نم دهیرو دو ریکل مس چون

  و دستمو گذاشتم

مسعود مهمون داشت! مسعود  نکهیدر شدم.مثه ا یجلو یزانوهام و متوجه کفش ها یرو

  تونم حرف ینم دیکه د

 .داخل میرفت گهیهمددستمو گرفت و با  بزنم

و  ارهیآب ب وانیل هیاز اتاق خواب ها و نشستم. از مسعود خواستم واسم  یکی یتو میرفت

  چند تا از قرص ها رو

 .کردم فیمسعود تعر یو کل داستان رو برا خوردم

 ؟یکن یاشتباه نم یمطمئن – مسعود

 یکه وقت ومدیخوابم مذره  هیآره...اون لحظه نه قرص خورده بودم...نه مست بودم...فقط -

 دمیهه رو د هیسا

 ..تازه دو بار هم تکرار شددیاز سرم پر کال

.شانس ریبگ لیدنبال منطق!تحو یگشت یم یه تو...بودم داده هشدار بهت که من – مسعود

  خودشو بهت یاورد

 .نداده نشون

 86کار کنم؟ یچ یگیحاال م-
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 دی.شایهر کوفت ای سی...دعانوریجن گ ارویاون  شیپ میبر.گفتم قبال که همون – مسعود

 .بتونه کمک کنه

 ؟یاگه بدتر شد چ-

 !شهینم بدتر – مسعود

رسه؟من  یبه فکرت م یا گهیراحت شد؟ تو راه د التی! خشهیم بدتر اصن آقا – مسعود

 ؟یدونیم کجا از�شیپ میبر گمیدارم م

 .میکن یم یفکر هی! بعد م؟یطرف یبا چ ه؟یچ هیاصال قض نمیبب طرف

 یم یسورن چه غلط یخونه  یتو که مهمون داشت یدست توئه.راست یچیو ق شیباشه...ر-

 ؟یکرد

 .همون جنه شیپ یبر رونیندازمت ب یم وگرنه باش مؤدب – مسعود

 .گهیخفه شو...بگو د-

 االنم. شده قطع شون خونه گاز گفت و زد زنگ مژگان که بودم سورن خونه من – مسعود

  خورده سرده هی هوا

 .بخوابن.منم قبول کردم نجایا انی...امشبه رو بشبا

 !! تو خونه کمبود پتو داشتن؟فنی...چقدر هم که همه شون ظریآخ-

 .خواهرمه یشون کنم که...! ناسالمت رونیتونستم ب ینم گهیدونم! د یم چه من – مسعود

پشت  یک دمینپرس گهید یزنیها زنگ م یتو مثه وحش دمید من.ه آر – مسعود

 اتاقن؟ یکیاون  یتو االن�نایباز کردم که ا ینجوریدره.هم

 .نشن داریب

زنم به  ی.فردا هم زنگ میبخواب ارمیواسه ت پتو م رمیم االن. نداره اشکال – مسعود

 ..دست خودم نبوددیببخش�یدوستم و آدرس طرف رو م

 .رمیگ

 .یمرس-
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ر کردن به .انقدر زود خوابم برد که وقت فکدمیخاطر قرص ها شب رو راحت خواب به

 .اون روزو نداشتم یاتفاقا

داده بود که برم صبونه بخورم چون عمه خانوم  ریکرد.گ دارمیزود مسعود اومد و ب صبح

  بودن من اونجام دهیفهم

 نیهم ینرفته بود برا نیشده بودم.هنوز اثر قرص ها از ب زیعز ییهویدونم چرا  ینم و

  صبونه یبهونه اوردم و برا

مونده برم ور دل نسترن و عمه مژگان نون  نمی.تازه همستمی.اصن من صبونه خور ننرفتم

 !سق بزنم ریپن

 داریسورن از خواب ب یبار با صدا نیساعت ده صبح بود که ا یکای.نزددمیخواب دوباره

 .شدم

 ه...تو از کجا اومد- 

 87 ؟ی ا

 !در از – سورن

 ...دمیهه خند-

.منم ریجن گ شیپ دیبر دیخوا یو گفت که امروز م داد اس ام اس بهم مسعود – سورن

  که باهاتون نجایاومدم ا

 .امیب

 .من برو یتو به جا یمشتاق یلیاگه خ-

 .پاشو...زود باش گهیحتما.حاال د یخودت هم باش دیبا – سورن

 نیا شیپ مینبودم بر یدل شوره داشتم.اصال راض ییجورا هیاز جام بلند شدم. یرغبت یب با

 یبهم م یحس هی.اروی

 .ییرایپذ یتونه بهم کمک کنه.دست و صورتمو شستم و رفتم تو ینم گفت
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ناراحت شدن و  نایتا مژگان ا یومدی...انقد نیشد داریب بالخره! عجب چه! به – مسعود

 .رفتن

 ؟ی...آدرس طرفو گرفتالیخ ی! بننیمنو نب نکهیا یبرو بابا.البد فرار کردن برا-

 .میاالن بر نیهم یفک کن.آره گرفتم...اگه حال دار یدار دوس جور هر – مسعود

 ی.مسعود آدرس رو حدودا بلد بود برامیو حرکت کرد میسورن شد نیسوار ماش ییتا سه

 .باشه�یخودش رانندگ نیهم

 .نشستم نیپشت ماش یصندل یکرد.منم رو یم

 کنه؟ یم یکجا زندگ اروی نیا-

 .شهر حومه – مسعود

 زن؟ ایمرده - 

 .مرده شترشیب – مسعود

 زن ؟ ایمرده؟! بالخره مرده  شترشیب یچ ینی – سورن

 !بگم؟ ی... چجوردیدون ی.منجاستی...نکته اگهید نیهم – مسعود

 !میشیمواجه م یبا چ میهست بگو االقل بدون یمورد اگه – سورن

 یهفتاد درصدش مرده، س یگفت حدود ی.دوستم م"دو جنسه ست" اروی دینیبب – مسعود

  نگاه اول درصد زن.در

 .دیشینم یچیه متوجه

 نیا دنینداشتم.از د یشد! احساس خوب یرفتن، کامال منف یحرف مسعود حسم برا نیا با

 .ادیجور آدما خوشم نم

 درصدشو گرفتن؟ قیانقد دق یچجور حاال – سورن

 88.یحدود گفتم! ابله – مسعود

 ه؟یچ اسمش – سورن

 ".رمحمدیام " کنم فک – مسعود

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن ناول فورکاربر    SOBER   -رمان هیچ کسان  

15

1 

 یمانیس یبا نما یمیقد بایتقر یدو طبقه  یخونه  هی.میکن دایخونه شو پ میتونست بالخره

  بود.مسعود زنگ زد و

 .رو زد و در باز شد فونی.اونم آمیازش چند تا سوال بپرس میخوا یکه م گفت

 هیذره باز بود.سورن چند تا تق به در زد و فورا  هیاول.در آپارتمان  یطبقه  میرفت یم دیبا

  نفر درو کامال باز کرد و

روشن بود و  یو هفت ساله بود.موهاش قهوه ا ستیپسر حدودا ب هیسالم کرد. بهمون

  همون بایچشماش هم تقر

گفت.اگه بهم نگفته بود طرف دو  یبود.مسعود راست م دیسف یلیبود.پوستش خ یرنگ

 یجنسه ست عمرا اگه م

 پن

ُِ 

با  یو چهار متر ستیب یرائیپذ هیبود. کیوچخونه.خونه ش ک یتو میرفت یی.سه تادمیفهم

 ا یآشپزخونه  هی

تخت دو نفره  هیاتاق خواب هم  یاتاق خواب که درش کامال باز بود.تو هیو  کنارش

 .گذاشته بود

بود.ما  دهیچ یرو پشت یرائیاز مبلمان هم نبود.دور تا دور پذ یبود.خبر یساده ا ی خونه

  گوشه هیو  میهم رفت

کرد متوجه  یم یداشت باهامون احوالپرس یاونم اومد رو به رومون نشست.وقت مینشست

 یزنونه ا یشدم صدا

 .ذره زنونه بود اما خب مشخص بود هی.البته داره

که بهش  فتهیم بیعج یاتفاقا یسر هیبرادرزاده م  یبرا شهیم یوقت چند راستش – مسعود

  نفر هیهم زده. بیآس

 ...دیمون کن یینداره راهنما یخواستم اگه اشکال یکرد.م یرو بهمون معرف شما
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 .شناسم یم رو تون برادرزاده – رمحمدیام

 .سپارم ی.چون چهره ها رو خوب به ذهن مدمشیبودم قبال ند مطمئن

 کجا؟ از – سورن

آقا  یکن فیکه واسه ت افتاده رو تعر ییاز اتفاقا یکی شهی.مدمیشن شونو وصف – رمحمدیام

 !بهراد؟

 .مسعود جواب داد :نه ؟یبه مسعود گفت : اسم بهرادو بهش گفته بود یواشکی سورن

 افتاده؟ یچه اتفاق دیدون یچطور نم دیشناس یو منو م دیدون یشما که اسم منو م-

 یزیکه افتاده با چ یتو از اتفاق فیتعر دی. شامیبزن حرف هم با تر راحت بذار – رمحمدیام

  دونم متفاوت یکه من م

 .ز زبون خودت بشنومخوام ا ی.مباشه

 یمن هر از گاه یفایتعر نیکردم.ح فیخالصه براش تعر یلیرو خ ریاخ یاز اتفاقا یبعض

 .کرد یبه اتاق نگاه م

 !ها از طرف اجنه ست؟ تیاذ نیا دیکن یفک م ه؟ینظر شما چ ریتفاس نیا با – مسعود

 !هست یمشکل هیبله...حتما  ادیز احتمال به – رمحمدیام

 ؟یمشکل چه – سورن

اجنه و آدم قرار داد که جن ها نتونن به  نیفاصله ب هی دیخدا آدم رو آفر یوقت – رمحمدیام

 یبشن.ول کیآدم نزد

 89!یبرد نیفاصله رو از ب نیکه ا یکرد یکار هیحتما  تو

.فقط فتهیاتفاقا واسم م نیکار کردم و چرا ا یدونم چ یجاست! من اصال نم نینکته هم-

 ز شّرشوندوست دارم ا

 .شم خالص

لبخند زد و  هیکشه.( یذره طول م هیکنم  دایرو براتون پ لشیدل دیخوا یم اگه – رمحمدیام

  گفت) متأسفانه االن
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 !ستیاطالعاتم در دسترس ن منبع

 !د؟یبزن دیتون ینم یحدس چیه – سورن

از شمار انگشت  لشیوجود نداره...دال یادیز لیاتفاقا دال نجوریا یبرا کل در – رمحمدیام

  دو دست هم یها

 یبیتونه به خاطر آس ی.ممیرو رفع کن هیتا قض هیکاف هیچ لشیدل میکه بدون نی.اما همکمترن

  باشه که شما به

 ...دیزد اونها

 ؟یبیآس چه مثال – سورن

 ....البته به طور ناخواستهدیشون کرده باش یزخم ای...دشونیباش سوزونده مثال – رمحمدیام

دونم  یو نم نمیب یکه نم یزیتونم چ ی! من چطور مست؟یبه نظر خودتون مسخره ن-

  کرده یکجاست رو زخم

 !باشم؟

 یلیکردن روحشون هم باخبر نبوده.مثال خ یجن رو زخم هیکه  ییکسا شتریب – رمحمدیام

 هیچاقو رو به  هی یاتفاق

 یول ینیب یتو اونا رو نم جن خورده.درسته هیاز خونه پرتاب کردن و از قضا به  یا گوشه

  ...اوناننیب یاونا تو رو م

ش کنن.(باز هم نگاهش به  یتونن نامرئ یم نیهم ی...برافهیلط یلیجسم دارن...اما خ هم

  سمت اتاق بود) ممکنه

 .کنم قیتحق دینکرده باشن.گفتم که با تیاذ لیدل نیرو به ا شما

خونه  یکار کنه که بتونه شب رو راحت تو یبهراد چ دیکن یم دایپ لشویدل شما تا – سورن

 !خودش بگذرونه؟ ی

 .خونه ش بمونه یچند روز بتونه تو نیا یکه تو دمیبهش م یزیچ هی – رمحمدیام

 !د؟یکن ی! چرا انقد به اتاق نگاه مدیببشخ – مسعود
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 نیزم هویکه  نمیکنن.نگران ا یم یتخت باز یرو دارن جن بچه تا دو راستش – رمحمدیام

 .بخورن

.با رونیکرد.دوست داشتم زودتر از اونجا بزنم ب یخونه ش داشت اعصابمو خور د م طیمح

  آخرش هم یجمله  نیا

 .کرد شتریب استرسمو

 .جاش بلند شد و رفت داخل اتاق خواب از

 !ترسم کارمون به احضار جن بکشه ی! مم؟یبر گهید ستیآروم به ما گفت : بهتر ن سورن

 .مموافق منم – مسعود

دستش بود.دادش به من و  یزیچ هیاومد. رونی.اونم از اتاق بمیاز جامون بلند شد ییتا سه

 یبرا نیگفت : ا

 90.توئه

خواستم پارچه رو کنار بزنم و توش رو  یبود.م دهیچیبود که دورش پارچه پ یزیچ هی

  گفت : االن بازش نم،یبب

رو با چوب روشن  شیدرست کن.آت شیآت هیو  اطیح ی.امشب ساعت دوازده برو تونکن

 کن که زغال هم داشته

 ریبذار ز نویرفت و هنوز زغال ها قرمز رنگ بودن ا یرو به خاموش شتیآت ی.وقتیباش

 .زغال ها

 .ممنون-

 م؟یکن میتقد چقد – مسعود

که  دیشماره تلفن به من بد هی.فقط رمینکردم که پول بگ یکار براتون هنوز – رمحمدیام

  کردم دایپ رو لیاگه دل

 .رمیتماس بگ باهاتون
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دم در آپارتمان و کفش  میاومد میکرد یخودش رو داد.باهاش خدافظ یشماره  مسعود

  .چند تامیدیهامونو پوش

 .با شما کار دارم هیچند ثان هی! من دیکه گفت : ببخش نییپا میرفت پله

 .امیمن االن م نیماش یتو دیسورن بود.سورن گفت : شما بر منظورش

 .اومد قهیو سورن هم بعد دو دق نیداخل ماش میو مسعود رفت من

 .میبر فتیب راه – سورن

 کارت داشت؟ یچ-

من و تو هم داشته باشه که اگه مسعود نتونست  یخواست شماره  ی...میچیه – سورن

  جواب بده به ما زنگ

 .بزنه

 بود؟ نیفقط هم یمطمئن-

 .آره – سورن

 !ستی.حرفاش هم برام قابل درک نومدیزش خوشم نمن اصال ا ی...راستیتو بگ یهر چ-

 یدیتو حلقت! مگه ند زمیر یدندوناتو م ،یاز منطق دم بزن یبخوا اگه بهراد – مسعود

 دونست؟ یاسمت هم م

 !بهش رسونده باشه.تازه اگه تونست مشکل رو حل کنه حسابه ینفر اتفاق هی دیشا-

 .بود نیداشتم.فضاش سنگ یبد حس ش خونه تو منم – سورن

 !د؟یکن یاتاق باور م یتو یجن ها یشما حرفشو درباره -

 !ستین دیبع ادیز زایچ نیدونم وا... از اون آدم ا ینم – سورن

 یم یبود.آدم توش احساس ناراحت نیخونه ش سنگ یفضا سورن قول به – مسعود

  واقعا با اجنه در دیکرد.شا

 .ارتباطه

 91.شهیه...تا اون موقع معلوم متونه واسه من بکن یکار م یچ نمیبب دیبا-
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 !م؟یکار کن ی... ناهار رو چالیخ یب – سورن

 .کنن.وقت ناهار ندارم یبرم شرکت وگرنه اخراجم م دیبا عیسر که من – مسعود

 .خودم ی خونه برسون رو ما پس – سورن

 ادهیرو به سورن داد و پ نیماش چییکرد و سو دایخونه پ ی،من و سورن رو جلو مسعود

 .رفت

 !به نظرت نعل اسب با نعل خر فرق داره؟-

 ؟یدونم! واسه چ ینم – سورن

 اسب؟ ایبهم داده مال خره  رمحمدیکه ام ینعل نیا نمیخواستم بب یم-

 .و کنار من نشست رونیمشتاقانه از آشپزخونه اومد ب سورن

نظرت روش خر بودنش فرق داشته باشه.به  ایکنم مال اسب  یبود؟! فکر نم نم،نعلی...ببا

 نوشته؟ یچ

  

  – سورن

نامفهومه...فک کنم سر کارمون  زیچ هیقرآن باشه. یاز سوره ها ادیمتوجه نشدم.به نظر نم-

 .گذاشته

 !نه ای هیسر کار شهی... معلوم مشیآت یتو مشینداز یم بالخره – سورن

 ؟یگذاشت یولش کن، ناهار چ نارویا-

دخترعمه  هی...فردا شب عروسالیخ ی.بمیهم دار یماه تن...کردم دم برنج – سورن

 ؟یستیته.خوشحال ن

 !نه! من چرا خوشحال باشم؟! مسعود که نگفت فردا شب-

 هیفرداشب  یگفتم.مسعود به من گفته بود قبال... .اتفاقا برا یزیچ هی ینجوریهم – سورن

  باحال یلیخ یمدل مو

 .ت در نظر گرفتم واسه

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن ناول فورکاربر    SOBER   -رمان هیچ کسان  

15

7 

 .ار واسه هفتاد پشتم بسهب هیخواد...همون  ینه تو رو خدا ! نم-

 ...تره یرسم یلیدفه فرق داره.خ نیا تو جون به – سورن

هنوز  شبی.من که از دمیدیو تا غروب خواب میاز ناهار،من و سورن هر دو مون چپه شد بعد

بود؟ اصال من چرا دارم با تو بحث  یتر؟!! مگه اون دفه رسم یرسم�چیخسته بودم، به ه

 .یگیدرست مکنم؟! آره بابا...تو  یم

 میشده بود تصم کیتار بای.غروب هم که هوا تقررمیخواب رو بگ یتونستم جلو ینم وجه

  من یخونه  میبر میگرفت

 ...! گرچه واقعا احمقانه بودمیآخر شب مراسم نعل رو با حضور هم برگزار کن تا

*** 
 !اد؟یم خوابت تو بهراد – سورن

 .نه-

 92!ادیدوازده شبه و منم خوابم نم کی! االن نزدبهیعج – سورن

 ؟یها! مسخره کرد یدی! بعد از ظهر پنج ساعت خواببه؟یش عج یچ-

 مینعله رو بذار اروی نیا میدارم.اول بر شنهادیپ هی شه؟یم یکردم چرا عصب یشوخ – سورن

  ...چونشیآت یتو

 .کنم یتو کار م یموها یبعدش من رو ادیمون هم نم خواب

 ؟یذار یم هیچرا از من ما ادیتو خوابت نم-

 ...ستین میحرفا حال نیمن ا نیبب – سورن

 !کامال مشخصه-

تا چوب هاش زغال بشه ساعت از  م،یروشن کن شیآت میو گفت :پاشو بر دیخند سورن

 .دوازده هم گذشته

 اطیح ی...خوشبختانه تومیروشن کن شیتا آت اطیح یتو میرفت گهیکردم و با همد قبول

 شیآت هی.میچوب داشت
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 .تا چوب ها زغال بشن میکنارش و منتظر شد میو نشست میروشن کرد کیکوچ نسبتا

 .میهم بکش ونیکم قل هیزغال ها  نیامشب با ا هیخوب فرصت – سورن

 .ادیهام فشار م هیکشم،به ر یمن که نم-

 هو؟یشده  یچ ،حاالیکش یم گاریس یدار کسرهی که تو – سورن

خواب سکته کنم.اصن  یبود تو کیتره.اون دفه نزد نیسنگ ونیفرق داره.دود قل گاریس-

  !؟یکار دار یتو با من چ

 ...بکش تو

 !...ساعت چنده؟یراحت جور هر – سورن

 .زغال ها ری.بذارش زقهیدق ستیدوازده و ب-

 .اگه من بذارم اثر نکنه دیتو بذارش...شا ایب -سورن

از  هیچوب زغال ها رو ُهل دادم روش.بعد از چند ثان هیو با  شیآت یرو گذاشتم تو نعل

 .باشه�غیج یدور صدا

 .بود فیخف یلیها بوده باشه.صدا خ هیاز همسا یکی.حدس زدم میدیشن

 !مش؟یسرد شد ببر یوقت ایجا باشه  نیهم مینعل رو بذار-

 ایجا باشه.ب نینداره...فعال بذار هم ینگفت.البد فرق یزیکه چ رمحمدیام اروی اون – سورن

  خونه،با موهات میبر

 .دارم کار

 نینداشت...اجازه دادم ا یتیبرام اهم ادیشد از دست سورن فرار کرد.منم ز یرقمه نم چیه

  دفه هم موهامو کوتاه

 !زنه یموهامو کج و کوله م شهیمحل مونه...هم شگاهی.حداقل بهتر از آراکنه

خورده کوتاه کرد و همه ش رو باال زد.اطرافش هم  هیبار سورن جلو و وسط موهام رو  نیا

 ی کهیت هیخورد زد...

 93بهتر شده... یلیدفه خ نیکنم ا یزد.فکر م یموهام رو هم ِمش سورمه ا یجلو
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 .قشنگ تره یدوس دارم.سورمه ا شتریب نویآره...ا-

 !بزنم؟ یموهاتو سرمه ا کل

ُِ 

  یخوا یم – سورن

! دم؟ی.باز تو روت خندگهید نه�کردم یفک نم! اصن یشد ییعجب هلو یول – سورن

 .هیکاف نیهم

 شهی...کال همیگفت نویانقد خوشگل باشه...اون دفه هم هم گهم

ُِ 

  ی افهیق یکرد یقطع کردم : فکر نم عیسر حرفشو

 .رمینگ رادیا یکه به موهام زد یکه به گند یگ یم نویهم

 .رنیگ یتومن ازت نم یکمتر از س رونیمدل رو ب نی.همیاقتیل یب یلیخ – سورن

.فقط پاشو برو حموم چون حواسم پرت شد یستین بده پول تو.نکنه درد دستت.نه – سورن

 !پول بدم؟ دیاالن با ینی�ختیمو خورده ر یو کل

 .یشیم تیاذ یلباست...اگه نر یتو

حموم بودم هر چند  یتو ی.وقترمیدوش بگ هیشب بود که رفتم  میو ن کی کینزد ساعت

  بار سورن چند هی قهیدق

راحت  الشیدادم تا خ یو من جواب م "؟یبهراد هست": دیپرس یزد و م یتق به در م تا

 .بشه

 م کرد.گرچه تما ونیبعد از حموم سورن بساط قل 

  خواب میکرد یحرف زدن هنوز حس م ینداشتم.بعد از کل یلیعل  رو

و تا خرخره مست  میبشه مشروب اورد لیاون شب مون تکم شیع نکهیا ی.براادینم مون

 ونیقل ی.بعد از کلمیکرد
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 یاصال خو اب مون نم گهیو د میو مشروب خوردن هر دو مون سر درد گرفت دنیکش

 میساعت چهار و ن کیبرد.نزد

 ......تا سر درد مون هم بپرهمیو قدم بزن رونیب میداد بر شنهادیبود که سورن پ صبح

خورده  هی.هوا میزد یاطراف خونه قدم م یکوچه باغ ها یتو میبود.داشت شیگرگ و م هوا

 ادیسرد بود اما ز

 یجاده خاک هی.به میراه رفت میبزن یحرف چکدومیه نکهیبدون ا قهینداشت.چند دق یتیاهم

  طرفش هیکه  میدیرس

 .درخت بود یدره کل یکه تو قیعم یش هم دره  گهیطرف د هیو صخره بود و  سنگ

 !نشده؟ مونیبه تو جواب رد داده پش نکهیسوال! به نظرت نسترن از ا هی – سورن

.اگه من دختر بودم ستیکه پول ن زیکار کردن؟! تازه همه چ یچ هیبابا...مگه بق یا – سورن

 .دمینرس یچیم به ه یزندگ ی...چون من تا االن تودهیبع یلیخ�یحتما از تو خواستگار

 .کردم یم

 ...گفت یسورن اثر کرده بود! داشت پرت و پال م یرو یمشروبه حساب نیکنم ا فکر

نفر اسم سورن رو صدا زد.سورن حدس زد پسر  هیکه  میمشغول حرف زدن بود نطوریهم

 یشون ،مهد هیهمسا

 .دارن کیسالم و عل گهی.چون با همدباشه

 94!؟یی،تویبلند گفت : مهد یهم با صدا سورن

پاهامون  ی.به جز صدامیرفت یط راه مو فق می.حرف هامون رو قطع کردومدین یجواب اما

 یصدا یکیاون تار یتو

 یکه سورن رو صدا م میدیکه همون صدا رو شن میرفت یراه م نطوری.هممیدیشن ینم گهید

  زد.دوباره سورن جوابش

چند بار سورن  نکهیتا ا ومدی! بازم جواب ن؟یدیجواب نم ؟چراییتو یداد و گفت : مهد رو

 یرو صدا زدن.اما وقت
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 کرد یداد اون صاحب صدا سکوت م یسورن جواب م که

 دیراحت بشه از من پرس الشیخ نکهیا یلحظه فکر کرد چون مسته،توهم زده.برا هی سورن

 یتو هم صدا رو م"

،دوباره  دنیو جواب نشن دنیکردم.،بالخره بعد از چند بار صدا شن دییو من تا "؟یشنو

 نیسورن رو صدا زدن.اما ا

 سورن منو صدا زد بار

 ؟یترس یبگم نم یزیچ هیگفت : بهراد!  و

شد،قلبم شروع کرد به تند تند  خیبدنم س یاز ترس موها دمیجمله رو شن نیتا ا من

 .گفتم : نه دن،امایتپ

 یلیطرف که دره ست و خ نیاجنه ست...چون ا یصدا میشنو یکه م ییصداها نیا – سورن

  ... هر چقدرقهیعم

 !ادیهم نم ییپا یصدا چیو ه شهیم دهیصخره ها شن نیاون صدا از ب میریکه جلوتر م هم

که  میدی...انقدر تند دودنیبه دو میشروع کرد یکیاون تار یحرف سورن تموم شد تو تا

  به خونه یک ِمیدینفهم

 !میدیرس

جن ها  دیتقل یجا خوندم قوه  هیمن  ؟یخون ینم کتاب تو مگه...آره که گفتم – سورن

 !زد؟یجن داشت تو رو صدا م هیبه نظرت واقعا  ینی�یباالست.به هر شکل یلیخ

 !دونم چرا منو صدا زد؟ ینم یحرفا رو نداره.ول نیصدا که ا دیتقل هی گهی.دانیتونن درب یم

 رمیمن م نیدونه؟! بب یچه م یزنم! کس یدونسته اگه منو صدا بزنه سکته م یالبد م-

  صدات زدم ،اگهییدستشو

 ...!کمک ایب عیبره.سر یداره منو م یزی...چی،آل یکه جن بدون

 .برو باشه – سورن
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.کمتر شمهیسورن پ نکهیراحت بود از ا المیخ ییجورا هیهنوز کامال روشن نشده بود. هوا

 نی...اما از ادمیترس یم

 .کنم یخونه زندگ نیا یبمونه و من بخوام تنها تو ینجوریکه اوضاع هم دمیترس یم هم

که  ییبردارم.رفتم اون جا اطیگفتم برم و نعل رو از کنار ح یو برگشتن ییدستشو رفتم

  و میروشن کرده بود شیآت

 ونیقل یکه برا شبیسورن،د دیها رو کنار زدم.نعل سر جاش نبود.فکر کردم شا زغال

  زغال برداشته،نعل رو هم با

 ...برده باشه.برگشتم خونه خودش

 !نعله کو؟-

 .ارشی...برو ب اطهیح یتو – سورن

 ش؟یوردین شبینبود! تو د-

 95داغ بود.دست نزدم! یلیخ بردارم زغال رفتم من که موقع اون ، بابا نه – سورن

 برده؟ یپس ک-

 !ومدینم یکس ینعل خونه  هیبردن  یفکر کرد.مطمئنا دزد برا شدیم زیچ کیبه  فقط

 ......رشوههیبه عنوان هد بود که اونا ببرنش! مثال نیا یکال اون نعل برا دیشا – سورن

 !داشت؟ یآخه چه ارزش-

 یمغزم نم گهیفکر کردن،بخوابم.د یاالن به جا دمیم حیدونم وا... ترج ینم – سورن

  خواب توسط یکشه.اگه تو

 .کشته شدم حاللم کن اجنه

 .نطوریباشه. تو هم هم-

که  چارهی.سورن بمیدیترس یاما هر دومون واقعا م میزد یحرفا رو م نیا یبه شوخ نکهیا با

  افتاده ریبه خاطر من گ

 .خونه بخوابه نیا یتو شدیوگرنه عمرا اگه حاضر م بود
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 یچون از همه جا دل باز تر بود.تو میبود دهیخواب ییرایپذ یشش صبح بود.تو ساعت

  احساس داریخواب و ب

که دقت  نیهمزنه.دو سه بار تکرار شد اما  یم وارینفر داره با انگشت ، تق تق به د هی کردم

  کردم صدا قطع شد و

 .خوابم برد قهیچند دق بعد

**** 
نفر سمت راستم نشسته و به  هیلحظه حس کردم  هیبودم. دهیظهر بود.طاق باز خواب کینزد

  طرف چپم خم

 .چاقو روم خم شده هیسورن با  دمیچشمامو باز کردم د عی.سرشده

 ؟یکن یم یچه غلط یدار یبگ شهیم-

 .دمیکش یکردم...داشتم با چاقو دورت خط م دارتی! بدیببخش آخ – سورن

دورت با چاقو خط بکشم که جن  یخواب بود ی.گفت وقترمحمدیگفت،ام اروی اون – سورن

 !بشه؟ یچ که�تتیخواب اذ یها تو

 .نکن

 گهی،دیکرد داری! حاال برو کنار بذار پاشم...تو که منو بارهیفکر کردم جنه اومده دخلمو ب-

 .یبکشخواد خط  ینم

 !اند؟ یشکل چه ها جن نظرت به – سورن

 .شترهیب نهیزم نیدر ا یجنابعال یمطالعه  نکهیدونم! مثه ا یچه م-

 .جن ها ُسم دارن گنیم مردم مثال – سورن

 .فکر نکنم! مگه خر و گاون که سم داشته باشن-

 96سم داشتن و حالتو گرفتن. یدید هوینکن!  نیتوه اوووو – سورن

 نه.خوبه؟ ایسم داره  نمیکنم بب یجنه خفتم کرد دقت م ارویدفه که  نیباشه ا-

 .ش رو بهم بگو جهیحتما نت یموند زنده بعدش اگه – سورن
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! اصن مگه اونا من و تو رو دعوت کردن که م؟یش الیخ یرو ب هیعروس نیا شهینم یراست-

  ! نکنهم؟یبر میخوا یم

 !مون کنن؟ طیو خ میبر

که ما رو از  ستین ماریمسعود ب ای.ثاندمینقشه کش یسه شام عروسوا من که اوال – سورن

  هوا دعوت کنه،البد یرو

 یکه...ناسالمت رونیندازنت ب یکه دعوت نکرده بودن،نم میریسفارش کردن.بعدم گ بهش

 .یعروس ییتو پسردا

 ؟یعروسم.تو چ ییمن پسردا-

شوکه  هویمهم بهت بگم  زیچ هی ی.راستری...سخت نگگهید دوستتم منم – سورن

  رو ی.مسعود گفت عروسینش

 .اند یباغ گرفتن و زن و مرد قاط یتو

 ه...لعنت! چقد بدم م- 

  !یروشن فکر یافه  نیاز ا ادی ا

 خواستن؟ ینجوریداماد ا یخانواده  دیشا – سورن

 !م؟ینر شهی.نمستی...مهم نیهر خر-

 .مسعود حرف بزنبا  یکنسل کن یخوا یکاره ام.اگه م چیه من – سورن

**** 
 یبود م دهیداد.فکر کنم فهم یزدم جواب نم یبه مسعود زنگ م یغروب بود.هر چ دم

  بهش بگم!! سورن یخوام چ

 .کرد یو داشت موهاشو درست م نهیآ یبود جلو نشسته

 ...دهیخودشه که جواب نم ری! تقصم؟یرینم میچرا به مسعود بگ گهید-

رو موهام کار کردم.االن هم حاضر شو که  ی.کلشمیکه ناراحت م ارین رو رفتن اسم – سورن

  من تا یخونه  میبر
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 ...باغ میدرست و درمون بپوشم و از اون طرف هم بر لباس

 .تنها برو یمشتاق یلیاگه خ-

 !؟یبپوش یچ یخوا یم ینداره.زودباش.راست یلطف تو بدون – سورن

 ...ها کت و شلوارمدارم که بپوشم؟! به جز تن یبپوشم؟! اصن چ یچ-

.برو همون کت و ستین یرسم ادی...البته نه.زیاسپرت هم بزن پیت یتون یم – سورن

 .میشلوارت رو بپوش که بر

 یحال نم یاز کت و شلوار! مخصوصا از شلوارش...اصال با شلوار پارچه ا متنفرم

 ادیکنم.دوست داشتم نپوشم اما 

جلوه  تیشخص یمثل اون ب نکهیا یپوشه.برا ینم یلباس رسم چوقتیافتادم.اون ه وانیک

  شدم ینکنم راض

 97.بپوشم

.مونده بودم کروات یو کروات مشک دمیپوش دیسف راهنیپ هیم رو با  یو شلوار مشک کت

  نه که سورن ایهم بزنم 

به نظر برسم...در واقع با  یرسم یادیداد بزنم.منم قبول کردم اما دوست نداشتم ز شنهادیپ

  راحت اون لباس ها

 نیهم ینبودم برا یمشک نیشلوار ج هیسورن تا آماده بشه.سورن  یخونه  میش  ُخورده

 ل بستم.رفت هیکروات رو 

چند سال که  نیا یاسپرت.تو یبا کت مشک ،یسیبا نوشته ها انگل دیشرت سف یو ت دیپوش

  با سورن دوست بودم

 افهیمن خوش ق یکم نداره.برا یچیخوردم.به نظرم ه یش رو م یحسرت زندگ شهیهم

  داره تیاهم یلیبودن خ

حال  نیسورن سبزه و در ع ی! رنگ چشماستمیمتاسفانه خودم چندان خوشگل ن که

  داره.دماغش یدرشت یچشما
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 یپرکالغ یداره و موها یدی.پوست سفادیاما به صورتش م ستین کیکوچ ادیخوبه...ز هم

  که اکثر مواقع رنگشون

دانشگاه طرفدار  یدخترا نیب نیهم یفرمه.فکر کنم برا یهم رو کلشیهکنه و البته  یم

 ییجورا هیداره و 

 !دارن...بر خالف من کیباهاش سالم عل شترشونیب

سورن  نیشده بود.با ماش کی.هوا کامال تارمیشد یدل کند و راه نهیسورن از آ بالخره

  و خودش هم پشت میرفت

 میدیرس قهینشست.چون آدرس سر راست بود، حفظش کرده بود.بعد چند دق فرمون

  از جاده یکی یاونجا.باغ تو

 یجا برا هی یپارک شده بود.با بدبخت نیماش یباغ کل یشهر بود.جلو یمشهور حوال ی

 ادهیو پ میکرد دایپارک پ

 .میشد

 !نکنه راه مون ندن می! ما که کارت نداریزیچ هی یراست – سورن

 ...شهیخوب م یلیتر! اتفاقا خبه-

 .مجوز ورودمونو صادر کنه ادیزنم مسعود ب یم زنگ االن – سورن

 .دهیجواب نم-

مسعود!  نیا هیدر باغ.عجب نامرد یجلو ادیبه مسعود زنگ زد و ازش خواست ب سورن

  داد.ظرف یجواب منو نم

مسعود بهمون  یو به واسطه  میو ما هم جلو رفت یدر ورود یمسعود اومد جلو هیثان چند

  ورود یاجازه 

 یمهمونا رو نم شتریشلوغ بود.ب یلیکردم باغ خ یکه فکر م یزی.برعکس چدادن

  شناختم.معلوم بود داماده خانواده
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مهمونا  ی هیو دورتر از بق میداره بزنم به تخته! من و سورن و مسعود رفت یتیپرجمع ی

 لحظه هی ی.برامینشست

کت اسپرت  هیبود... دهیکت پوش شهی.برخالف همدمیرو د وانیک تیاون جمع یتو

  شده یخرس قطب ی.کپدیسف

 راهنیبا پ یکت و شلوار سرب هیهم کنارش بود.اونم  رضایکرده!عل فیک ِخودش

 پیهم واسه ت یبود.مطمئنم کل

 !ان گانهیمن با کروات ب ی...کال خانواده یچیبود.کروات هم که ه دهیپوش یطوس

 پوشه؟ ینم یکت و شلوار مشک چکسیما ه لیتو فام یدقت کرد-

 یجمع که فقط ما سه تا کت مشک نیا یبردم.تو یوقته بهش پ یلیخ اتفاقا. آره – مسعود

  داماد ی.حتمیدیپوش

 .دهینپوش یمشک هم

 ده؟یپوش یرنگ چه – سورن

 .دیسف – مسعود

 98بپوشه؟! دیسف دیعروس با دونهینم هنوز! سرش بر خاک – سورن

 یبا کل روزی.دهی! لباسش کرمدهینپوش دیآخه عروس هم سف امرزهیب پدرتو خدا – مسعود

  ذوق اومد به همه نشون

 .داد

 !زنن ها ! نکنه شام هم آبگوشته؟ یم نیریکم ش هی التونیفام – سورن

 .رسه یم زایچ نیراحت.عقل شون به ا التیو گفت : نه خ دیخند مسعود

و همه شروع کردن به بزن و برقص.سورن هم که مثل  شد لیمهمونا تکم تیکم جمع کم

  همه رو سوژه شهیهم

فکر  دید یما رو م ی.هر کمیدیخند یم ییکرد و سه تا یم فیبود و واسه ما هم تعر کرده

  داره بهمون یلیکرد خ یم
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 یشناخت و با اونا کار یم بایما رو تقر کینزد یالیگذره.البته سورن فام یم خوش

  نداشت...هم مراعات مسعود

 قتیسورن زد به دست من و گفت : رف هوی.دیترس یخورده ازش م هیکرد و هم  یم رو

 .ادیداره م

نسترن داشت  قایکرد نگاه کردم.دق یکه سورن اشاره م یکه تابلو نباشه به سمت یجور هی

  کت هیسمت ما. ومدیم

 یدلش م یالبته به من چه؟! هر چ! ومدیبود که اصال بهش نم دهیهم پوش یدامن صورت و

 ...خواد بپوشه

 .ما نشست زیپشت م ،یصندل هی یو رو اومد

 پی.ماشاا... چقدر هم خوشتدمی! چه عجب من شما رو دریکب ماکان جناب به به – نسترن

  واسه دیبا گهی.دیشد

 .میباال بزن نیآست ت

 !!ارهین رو روز اون خدا – مسعود

نزد...البته همون بهتر.اصال حوصله ش رو نداشتم.ما هم  ینسترن با من و سورن حرف کال

  سکوت کرده

 .و زودتر زحمت رو کم کنه میکه با حضورش معذب میداد ینشون م می.داشتمیبود

 خبر؟ چه – مسعود

 !ییدا یبرقص دیشما امشب با یو ...راست انیعروس و دوماد م گهید ی قهیدق چند – نسترن

 !مامانم؟ ای بوده رقاص بابام من حساب؟ چه رو – مسعود

 ریذهنم نقش بست و زدم ز یپدربزرگ و مادربزرگم تو ریحرف مسعود تصو نیا با

  چشم غره هیخنده.نسترن هم 

 ...رفت و ادامه داد بهم

 !رنیگ یاونطرف...همه دارن سراغتو م یایچرا نم ییدا – نسترن
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ان  ویک ی! راستنن؟یمنو بب انیاند چرا خودشون نم دنمیمشتاق د یلیخ اگه – مسعود

 کجاست؟

سرش شلوغه.فعال داره درخواست دختر  وانیگفت : ک یبا حالت مغرورانه ا نسترن

 یخوشگل رو رد م یخانوما

 .کنه

 !!؟یعروس ومدهی: مگه ن دیبا تعجب پرس مسعود

 99اشاره کرد.) وانیک طرف به...(اونجاست!  چرا چرا – نسترن

 !نمیب ینم یجمع دختر خوشگل نیا یمن تو یول – مسعود

 یخندم گرفت.نسترن اگه م دم،منمیلبخند سورن رو د یکردم نخندم اما وقت یسع یلیخ

  زد تو گوش یتونست م

 .رفت عایکرد و سر یموقتا خدافظ نیهم یبهش برخورد برا یلی.خمسعود

 .مسعود شروع کرد به زنگ زدن لیموبا نیح نیهم در

 !جانم؟ – مسعود

... - 
 !بود؟ ی! خب چن؟یگیم یجد – مسعود

... - 
 .دمیهماهنگ کنم.بهتون خبر م دیمن با یول.باشه آهان – مسعود

... - 
 .خدافظ – مسعود

 بود؟ یک-

 .کرده دایرو پ لی.گفت دلرهیجن گ اروی – مسعود

 ه؟یچ لشیدل-

 .نهیو خونه تو بب ادیحتما ب دیبا گفت. نگفت تلفن پشت – مسعود

 !چرا؟ نگفت – سورن
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 کار کنم؟! بهش آدرس بدم؟ ی.حاال چدهیم حیاومد توض یوقت نه،گفت – مسعود

نبود! از قرار  ینداشتم اما چاره ا یخونه م.حس خوب ادینبودم که اون ب یدلم اصال راض یتو

 نیا یمعلوم تو

 .بود نیروم هم شیتنها راه پ تیوضع

 .باشه.بهش آدرس بده-

 ریبارش بود انقد طول و تفس یزیکنه؟! به نظر من اگه چ یتونه کار یم نظرتون به – سورن

  داد.همون دفه ینم

 .گفت یاول راه حل درست رو بهمون م ی

 هی؟!...حتما خودش "ستیمنبع اطالعاتش در دسترس ن"اون روز گفت  ادتونهی – مسعود

  داره که ازش یزیچ یجن

 !رهیگ یم اطالعات

 .زایچ نیخورد ا یش هم م افهیها! بهش فکر نکرده بودم.به ق یگیم راست – سورن

 100تونه فورا احضارش کنه؟! ینم ینیاگه جن هم داشته باشه -

 .دونه یچه م یباشه.کس شیاز اصرار کار دیشا – مسعود

 .میکن قیدرباره ش تحق دیزنه.با یمشکوک م یلیخ اروی نیا حال هر در – سورن

 یکی شیپ میریکنه م ی! فوقش هم اگه نتونست کارت؟یرخواستگا اومده مگه – مسعود

 ...گهید

کردم  یبه سورن اصرار م ینشستن نداشتم.ه یحوصله  گهید رمحمدیاز ز نگ زدن ام بعد

 ریاما سورن گ میکه بر

تا شام منتظر موندم و بعد از شام به زور  یلیم ی.با بمیو بعد بر میبود شام رو بخور داده

  !سورن رو از جاش کندم

 .میاومد رونیو از باغ ب میکرد یمسعود خدافظ با

 .شدم که برم برقصم یم وسوسه داشتم تازه – سورن
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 .یو خودت بمون یرو به من بد چییسو یتونست یم-

 ...نداره آخه یبدون تو لطف دنیرقص – سورن

تونه  یم رهیجن گ اروی نی... به نظرت االیخ یبار دومم باشه؟! ب نیکه ا دمیرقص یمن ک-

 !بکنه؟ یکمک

 !شهیم یفردا چ مینیبب دی.بادهیجا قد نم چیدونم.االن عقلم به ه ینم – سورن

 .خودت یبرو خونه  گهیامشب د-

کرد از فردا  دایپ ی.اگه راه چاره اگهیم یچ ارویفردا  نمی.بذار ببستین یخوب فکر – سورن

 .امینم گهیشب د

اون قرص و  یخونه از همه  میدیکه رس نیمن موند.هم شیباز هم شب رو پ سورن

  دکتره خوردم و یداروها

هم با لشکرش به خونه م  یبود که فکر کنم اگه زعفر جن ادی.اونقدر اثر قرص ها زدمیخواب

 داریکردن ب یحمله م

 !شدم ینم

 یحرف م لشیشدم.داشت با موبا داریسورن از خواب ب ینه صبح بود که با صدا ُساعت

  زد.حدس زدم مسعود

که  نی.همنهیکم سنگ هیبودم حس کردم دماغم  دهیخط باشه.همونطور که دراز کش پشت

 ختیخون ر ینشستم کل

امروز! سورن هنوز مشغول حرف زدن بود اما از  یبدشانس نیاز اول نمیشرتم.ا یت یرو

  جاش بلند شد تا کمکم

رفتم تا سر و وضعم رو درست  عیو سر ستی.با اشاره بهش فهموندم که الزم نکنه

  شرتم یکنم.صورتمو شستم و ت

 .سورن شیعوض کردم.برگشتم پ رو

 ؟یخور یم مرتب داروهاتو – سورن
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 !شد ینجوریدونم چرا ا یآره.نم-

 .بره نیتا کال از ب یکل داروها رو بخور دیبا احتماال – سورن

 ؟یزد ی...با مسعود حرف مدیشا-

 101.نجایا انیم اروی اون با غروب امروز گفت آره – سورن

موضوع ناراحت بودم که دوباره خون دماغ  نی!فکر کنم انقدر از ایبدشانس نیاز دوم نمیا

  نسبت یشدم.حس خوب

 .نداشتم بهش

روز رو درس خوندم.سورن  شتریموضوع رو فراموش کنم،ب نیاالقل تا غروب ا نکهیا یبرا

  دنبال نترنتیا یهم تو

 یبرا ینترنتیفروشگاه ا نهیخواست بب ینامه ش بود...در واقع م انیپا یمناسب برا مورد

 اینامه وجود داره  انیپا

 !نه

 ؟یکرد داینامه ت پ انیواسه پا یزیچ-

 .به خاطرش تا تهران برم شمیم مجبور هم آخرش... بابا نه – سورن

 .دمیازش نفهم یچیبهم گفت اما ه ییزایچ هیکار کنم! اون استاد راهنما  یدم چمنم مون-

 .هیعیطب – سورن

هال و سورن هم رفت تا درو باز  ی.کتابمو پرت کردم تومیدیزنگ رو شن یصدا هوی

  استرس گرفته دایکنه.شد

 .شدم یرو به رو م هیبا قض دینبود...با یچاره ا ی.ولبودم

 .میکرد کیاومدن داخل و باهم سالم عل رمحمدیو ام مسعود

 ...ارمیب ییچا هی برم – سورن

 .ممنون نه – رمحمدیام

 د؟یکن یم تعارف – سورن
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 .هم کار دارم گهید یکشه.جا یطول نم ادیز حرفام.اصال نه – رمحمدیام

 ...نیراحت جور هر – سورن

 !م؟یاونجا حرف بزن شهیبه هال اشاره کرد و گفت :م رمحمدیام

کال با مبل و  دیفکر کردم شا نیهم یهال.اونجا مبل نداشت برا یتو میو رفت میکرد قبول

  کنه یحال نم زایچ نیا

و مسعود  میخودش هم مبل نذاشته.من و سورن کنار هم نشست یتو خونه  نیهم یبرا و

  ما، با یهم رو به رو

 .نشست رمحمدیفاصله کنار ام یکم

 .نظر داشت ریکرد.کل خونه رو ز یگاه مخونه ن واریهمش به در و د رمحمدیام

(اشاره به مسعود) گفتم تونستم علت  شونیخدمت ا شبید که همونطور – رمحمدیام

 یکه برا ییمزاحمت ها

 .کنم دایاومده رو پ شیپ شما

 .میبدون میمشتاق یلیخ...بله – سورن

پرس و جو  یکنم.وقت یموضوع کار م نیا یدارم رو دمیشما رو د یوقت از – رمحمدیام

  کردم بهم گفتن مشکل از

 102.نمیو خونه رو بب نجایا امیاصرار داشتم ب نیهم یتونه.برا خونه

 ه؟یمشکل خونه چ قایدق-

 .خونه مشکل دارن نیا یهاتون با بودن شما تو هیکه همسا نهیا موضوع – رمحمدیام

گور اون ها از  شیآت نیا یکردم همه  ی! حس میدونم چرا فکرم رفت سمت اسد ینم

 .شهیبلند م

ت باهات مشکل دارن!  یجن یها هیها نبود.در واقع همسا هیهمسا اون منظورم – رمحمدیام

 یکی دایندارم...فقط جد یها مشکل هیدونم با همسا یکه م ییاونجا تا�یجا،تو نیاونا هم

 .نمیب یم ادیشون رو ز
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 .کنن یم یخونه زندگ نیهم

 ه؟یچ بهراد با شون مشکل خب – مسعود

و اونا از  دیا عهیتونن حضور شما رو تحمل کنن چون شما مسلمون ش ینم اونا – رمحمدیام

  .ازهودنی ینسل جن ها

 ...کنه یخونه زندگ نیا یتونه تو یگروه م هی.معتقدن فقط ادیخوششون نم شما

 !!!گروه هم اونا هستن هی...و اون  -سورن

هم که  ییاتفاقا نیا لی! دلیشانس اورد یلی.اگه تا حاال تو رو نکشتن خقایدق – رمحمدیام

  که نهیواست افتاده ا

هفت تا چاه  یتو تو یبد برا تیرو با ن دیشوم کردن...هفت تا کل یدعا هیتو  یبرا اونا

 .اطراف شهر انداختن قیعم

 گهیکردم د یناراحت شدم که بغض گلوم رو گرفت.حس م یحرفا به حد نیا دنیشن با

  کارم تمومه! ازشون متنفر

 .شدم

 !م؟یکار کن یچ دیبا حاال – سورن

 .دیندار شتریب راه دو متاسفانه – رمحمدیام

 ؟یچ – سورن

تو اونا رو  ای ینیکشته بشه. یکیبه دست اون  یکی دیکه با نهیراه ا نیاول – رمحمدیام

 .اونا تو رو بکشن ای یبکش

 بکشه؟ رو اونا بشه موفق بهراد ممکنه نظرتون به – مسعود

! زور اجنه ستنینفر ن هیصفره.اونا  بایکنم اما احتمالش تقر دتونیخوام ناام ینم – رمحمدیام

  هم از زور آدما

خواب هم  یتونن تو یم یمسلمون رو بکشن.حت هیکه  ستیاونا مهم ن ی...تازه براشترهیب

 .رو بدن بشیترت
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 ه؟یراه دوم چ-

 یاونا رو راض دیتو با ینی.دیحل کن زیرو مسالمت آم هیکه قض نهیا دوم راه – رمحمدیام

 .یکن

 !کار کنم؟ یچ دیبا ؟یچجور-

دارن  شنهادی...! اونا سه تا پدهیانجام نم یا عهیش چیکه به طور معمول ه ییکارا – رمحمدیام

  که با انجام دادن

 یحتما م ی.اما اگه انجامشون ندیشیمشکالت خالص م نیا یشون از شر همه  یکی

  خونه نیکشنت...اگرم از ا

 103خونه رو ول نکردن. نیا یقبل یکنن.همونطور که صاحبا یوقت ولت نم چیه یبر

 !هستن؟ یچ شنهادیپ سه اون و – مسعود

 نشی. آخریانجام بد "قتل نفس  " نکهیا ایو  یکن "زنا "خونه  نیا یتو دیبا ای – رمحمدیام

  بز رو سر هی که نهیهم ا

 .یو از خونش بخور یببر

تن  ییکارا نیخودم بهراد رو بکشم اما به همچ دمیم حیشد و گفت : ترج یعصبان مسعود

 !نده

 !نکنم ییکارا نیحاضر بودم توسط جن ها کشته بشم اما چن یمسعود موافق بودم.حت با

 ...کنم ییکارا نیهمچ ستیممکن ن-

 کرد؟ شهینم شیکار چیه ینی – سورن

 نکهیشما بازگو کردم...ا یکه بهم گفته بودن رو برا ییزایدونم! من فقط چ ینم – رمحمدیام

 دیکن یکار م یشما چ

 .داره یخودتون بستگ به

تموم شده  نجایکنم کار شما هم ا ی.فکر ممیبحث رو ادامه ند نیا گهید بهتره – مسعود

 .باشه
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 .اون بلند شدهم به تبع  رمحمدیاز جاش بلند شد و ام مسعود

 ...بود نیهم ومدیکه از دست من برم یکمک تنها...صورت هر در – رمحمدیام

 نیما از ا یاز همه  شتریکنه.مشخص بود مسعود ب شیقصد داشت تا دم در همراه مسعود

 یموضوع عصبان

رو خورد کنه.کامال  رمحمدیام یخودشو کنترل کرد که نزنه دندونا یلی.فکر کنم خبود

 دهیابروهاش رو در هم کش

 ...بود

 یتو ینرفته بود که به اتاق خواب اشاره کرد و گفت : راست رونیهنوز از هال ب رمحمدیام

 هیاونجا  یواریکمد د

 .دیهست که دوست نداره جاش رو عوض کنه...مراقب خودتون باش جن

 چوقتیه گهید"بود که  نیا دیم رسکه به ذهن یزیچ نیبه اتاق خواب نگاه کردم و اول من

 یاتاق خواب نم یتو

 !"خوابم

 .من و سورن شیکه برگشت پ دیطول نکش شتریب قهیدق هیتا دم در باهاش رفت و  مسعود

اگه  دیزدم تو دهنش.باور کن یهمون لحظه م دی...! استغفرا... .بای کهیمرت – مسعود

  کشمش یم نمییدوستمو ب

 !کرد یکه بهمون معرف یآدم نیخاطر ا به

نشو...دوستت که کف  ی! تو هم انقد عصبانهیلفظ غلط شونیدر مورد ا کهیمرت البته – سورن

 .دست بو نکرده بود

 ...من ناراحت نبود یبه اندازه  چکسیدادم.ه هیتک واریو به د نشستم

 !کار کنم؟ یچ دیکه درست گفته باشه.من با دیدرصد احتمال بد هیبچه ها! -

 .سکوت کردن هیو مسعود چند ثان سورن
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 نیبه همچ هیذارم قض ینم رونیرو از ته چاه بکشم ب دیکل تا هفت اون و برم شده – مسعود

 104ختم بشه. ییکارا

 ...ارنیتونم اونا رو بکشم...اونا دخلمو م یمن که نم-

 .کنم یم داشیواست پ دمیهست،من بهت قول م یراه هی شهیهم – سورن

 ینقشه ا چکدومیکنن اما مطمئن بودم ه دواریکردن منو ام یم یسع یلیو سورن خ مسعود

 یندارن و صرفا برا

 .زدن یحرفا رو م نیکردن من ا آروم

خارجم! خون بز هم که  طشیحذف کرد...من از شرا دیاون سه راه، زنا رو که با نیاز ب-

  مونه قتل.فک ی...میچیه

که بعد از من  نهیهم ا تمی.وصّشنیحت مختم بشه.اونا هم را هیاگه خودمو بکشم قض کنم

  خونه رو خراب نیا

 ...دیکن

 !راست گفته باشه؟ اروی نیبرن؟! اصال از کجا معلوم ا دینبا اونا چرا! ببند دهنتو – مسعود

.از کجا معلوم گهینگفتم بهش مشکوکم؟! االنم به نظرم مسعود راست م شبید – سورن

 !چرت نگفته باشه اروی

 دروغ بگه؟ دیبا یچ یبرا-

 .رو هم به گناه بندازه هیخواد بق یو م ستین یخودش آدم درست دیشا – سورن

 ...درصد احتمال بده که درست گفته باشه هی-

 ..مطمئن باش چرت گفتهدمینم یاحتمال چیه من – سورن

 یکرد.راست م یمنو راحت م الیو طرز حرف زدنش خ زدیحرف م نانیبا اطم یلیخ سورن

 یمطرف  دیگفت.شا

 !دونه یچه م یرو هم به گناه بندازه...کس گرانید خواست
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دو  یکی یسفارش داد.برا رونیحال و هوامون رو عوض کنه غذا از ب نکهیا یبرا مسعود

 یساعت موضوع رو به کل

م  یشگیولو شدم.کار هم ییرایغذا وسط پذ یکردم.بعد از جمع کردن ظرفا فراموش

  بود.سورن و مسعود کنار هم

 گارمیس یبکشم اما بسته  گاری.خواستم سدنید یم لمینشسته بودن ف ونیزیتلو یبه رو رو

 .بود یخال

 !؟یدار گاریسورن س-

 .برداشت و توش رو نگاه کرد زیم یرو از رو گارشیس یبسته  سورن

 !واسه تو...سگ خوردش نمیا ایدونه دارم.ب هی فقط – سورن

 .پرتش کن-

 یشنش کردم.دوباره فکرم رفت سمت حرفارو واسه م پرت کرد و رو گاریس

  به اتاق خواب دمیترس ی.مرمحمدیام

 نیا دیخدا...آخه جا قحط بود؟ حتما با ی! واه؟یواریکمد د ینفر تو هیواقعا  ینیکنم. نگاه

 انیب یهودی یجن ها

 !هیآخر بدشانس گهید نی! ا؟یواریکمد د یمن؟! اونم تو یخونه  تو

 ؟یدار خونه تو قرآن – سورن

 105آره.-

هرجا که خودت  ای... زیم یخونه.مثال رو یجا هی بذار و کن باز رو قرآن نظرم به – سورن

  خوبه.احتماال یکن یفکر م

 ...باشه دیمف

تونم  ینم گاری.بدون سرمیبگ گاریخوام برم س ی.االن مارمشیم رمیاتاقه، م یباشه.تو-

 .امشبه رو سر کنم

 ؟ینکش گاریس یریم یم – سورن

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن ناول فورکاربر    SOBER   -رمان هیچ کسان  

17

9 

 !رم؟یاز مغازه سر کوچه واسه ت بگ یخوا ینم یزی.(از جام بلند شدم) تو چرمیم یآره م-

کم هوا بخورم واسه تو  هی رونیب رمی.مشمیکنم دارم خفه م ی.من حس منیبش تو – مسعود

 .رمیگ یم گاریهم س

 ..دستت درد نکنهریپاکت بگ هی منم واسه پس – سورن

 .باشه – مسعود

ه.سورن هم پاشد بره  ذاریرو باز م اطی.بهمون گفت که در حرونیبلند شد و رفت ب مسعود

  تا مسعود نهیرو تراس بش

 .برگرده

کتاب  ی هیبق شی.گذاشته بودمش پارمیاتاق،قرآن رو ب یبرم و از تو دیذهنم رس به

  هام.رفتم سمت اتاق.واردش

و چراغ رو روشن کردم.در اتاق رو کامال باز گذاشتم.به طرف کتاب هام رفتم و  شدم

 یداشتم با دقت دنبال قرآن م

شدن در  دهیکوب یو بسته شد.با صدا دیآن در اتاق با شدت تمام به هم کوب هی. گشتم

 نیخوردم.اول کهی یحساب

 رهی! هنوز دستم به دستگرونیاز اتاق برم ب یفور دیبود که با نیا دیکه به ذهنم رس یزیچ

  بود که دهیدر نرس ی

 یم یکار هی دی.بادمید ینم یچیشد که ه کیاتاق خاموش شد.انقدر همه جا تار چراغ

  خواستم سورن یکردم.م

دستش رو هم دورم حلقه  یکیدهنمو گرفت.اون  ینفر با دست جلو هیصدا بزنم که  رو

  دستامو محکم یکرد.به حد

تونستم بکنم.اشکم در اومده  ینم یکار چیتونستم تکونشون بدم.ه یبود که نم گرفته

 واریبود.منو به طرف کمد د
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 نیتا زم یکم ینداشتم و فاصله  یادیز ی.رختخواب هامیو واردش شد دیکش عقب

  .هنوز پشت سرم بودمیداشت

 یواریکمد د یهم محکم بسته شد.من و اون تنها تو یواریمنو گرفته بود.در کمد د و

  با هی.بعد چند ثانمیبود

 ینم یشدم.قصد داشتن وارد اتاق بشن ول دواریسورن و مسعود ام یصدا دنیشن

 یتونستن.دائم منو صدا م

کارو  نی.ادیکوب واریمحکم سر منو به د دمیمسعود و سورن رو شن یکه صدا نی.همزدن

 هیکرد. یتکرار م نطوریهم

زود  یلیزدم.خ ادیدهنم کنار رفت.با التماس اسم سورن رو فر یدستش از جلو لحظه

  رو شهیشکستن ش یصدا

کردم.مسعود و سورن در کمد رو باز کردن و  یاونو پشت سرم احساس نم گهی.ددمیشن

 ی.نمامیب رونیکمک کردن ب

 .دمیهال.همونجا دراز کش یتو میبدون کمک راه برم.رفت تونستم

گفت :  یزخم سرم و با نگران یورن دستشو گذاشت روو مسعود کنارم نشستن.س سورن

  قسمت سرش نیا

 م؟یکار کن ی.چشکافته

 یرو روشن کنم.زود برم نیماش رمی.من ممارستانیب میبر دی.باستین یا چاره – مسعود

 ...گردم

 .من موند شیو رفت و سورن پ مسعود

 106شد؟! یچ آخه – سورن

 ...چرت گفته یگفت ادمهی-

 ...یبلند ش دیخودم درستش کنم.با دمیم قول من...نزن حرف االن – سورن
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 هیتونستم خودم راه برم فقط  یکمک کرد تا از جام بلند شم.مسعود هم برگشت.م سورن

 جهیکم سرگ

 .رونیزودتر از اون خونه بزنم ب ی.دوست داشتم هر چداشتم

**** 
بخش  یبود که دکترا یخون ی.سر و صورتم به حدمارستانیاورژانس ب میرفت عیسر یلیخ

  زود کارمو راه یلیخ

 .اکتفا کرد هینبود... دکتر فقط به چند تا بخ یعمق ادی.زخم سرم زانداختن

 !د؟یریاز سرش عکس بگ ستیالزم ن دیدکتر! مطمئن یآقا – مسعود

امر  هیکنن، یم یزیخونر ادیهم باشن ز متریلیاگه چند م یسر حت یزخما. نه – دکتر

  به یازی...به نظر من نهیعیطب

 .نشیببر نیتون یبمونه.فردا صبح م نجایمنتقل بشه به بخش و امشب ا دینداره.اما با عکس

 .ممنون یلیخ – مسعود

 .بمونم نجایخوام ا یمن نم-

 !اون خونه؟ یتو یبر یخوا یم پس! نشو بچه – سورن

 !مارستانیباشم جز ب ییهر جا دمیم حیترج-

 گهیدونه که م یم یزیچ هیالبد دکتره  ؟یرو دستمون چ یفتیو ب خونه میاگه بر - مسعود

 .دیبمون

 !ه؟یچ نجایفهمم مشکلت با ا ی! اصن نمالیخ یب – سورن

 یبود.دلشوره داشتم...م یا گهید زیمتنفرم! اما اونشب مشکلم چ مارستانیب از

 یندارم.انگار دارن تو ی...حس خوبستین خودم دست�ی...همه جوره احساس بددمیترس

 !شورن یم یخیدلم جا

بود من دوست نداشتم  یدونم.اما هر چ یهم به خاطر اتفاق اونشب بود...نم دی.شاداشتم

  اونجا طیاون شرا یتو
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 .باشم

 یتختش خال هیدادن که البته  یاتاق دو تخت هی.بهمون میاورژانس به بخش منتقل شد از

 مارستانیبود.چون ب

من  شینداشتن.مسعود و سورن هم هر دو پ یبود با دو تا همراه مشکل یشخص

  موندن.پرستار اومد برام سرم

رو د اشتم که  ییکرد.آخه حس وقتا قیآرامبخش هم به سرم تزر هیکرد و فکر کنم  وصل

  لذت یلیمست بودم...خ

 !بود بخش

 یسورن کنار اتاق، روهوا بخوره. رونی.مسعود رفته بود بمیاتاق بود یمن و سورن تو فقط

  نشسته بود و یصندل

 یم یداده بود.واقعا در برابر سورن و مسعود احساس شرمندگ هیتک واریبه د سرشو

  چند نیخدا ا یکردم.بنده ها

 .کنم یمن بودن.اگه عمرم کفاف بده حتما براشون جبر ان م یکارا ریهمش گ روز

 107مسعود. شیپ رمیهم از جاش بلند شد و گفت : م سورن

کم ترسم  هی مارستانیب یرفت و به خاطر شلوغ یم نیکم داشت احساس ترسم از ب کم

  بود.چراغ اتاق ختهیر

 رونیمطلق ب یکیباز اتاق وارد شده بود و اتاق رو از تار مهیبود و نور راهرو از در ن خاموش

  ا خسته دیاورده بود.شد

 مارستانیب یکردم و نگاهم به رفت و آمد پرستارا یچشمام رو باز م ی.هر از گاهبودم

  .کم کم داشت خوابمفتادیم

لحظه چشمام رو باز کردم.قلبم داشت از جا  هی یشده بودن.برا نیبرد.پلک هام سنگ یم

  ...دوبارهشدیکنده م
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در بود!همون مرد قد بلند...حتم داشتم اومده دخلمو  یجلو قایدفه دق نی.ابرگشته

  بود ستادهیادر  ی.جلوارهیب

صورتش بود...کالهش  یرو یخاکستر یهاله  هینبود.انگار  دایوجه صورتش پ چیبه ه اما

 دنیمانع د شتریهم ب

 یم یسع دیاما با نمیتونستم بش ینم یزدن نداشتم.حت ادی.توان فرشدیم صورتش

  طول شتریب هیکردم.چند ثان

تا مرز قبض روح  ادیتر م کیداره نزد دمیکه د نی.همنمیتونستم بش یکه با بدبخت دینکش

  به نیشدن رفتم! فقط ا

بندازم.دستم رو دراز کردم  نییپا زیم یکنار دستم رو از رو یا شهیش وانیکه ل دیرس ذهنم

  که یو با هر ضرب و زور

حرکت اون مرد عقب رفت و مثل فشنگ  نیو شکست.با ا نیزم یرو انداختم رو وانیل بود

  جاز اتاق خارج شد.پن

 .وارد اتاق شدن مهیکه سورن و مسعود ، سر اس دیطول نکش هیثان

 !شده؟ یچ – مسعود

 ..بود نجایاون ا-

 ؟یک – سورن

 .اتاق بود یدونم! االن تو ی...جن ...روح...نمارویهمون -

 رفت؟ یور کدوم – مسعود

 ...سمت راست-

 .رونیبا عجله از اتاق رفت ب مسعود

 ...جا باش نیهم تو – سورن

کار  یهم جهت مخالف مسعود، از سمت چپ راهرو رفت.آخه مسعود و سورن چ سورن

 ییتونن بکنن؟! اگه بال یم
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 ؟یچ ارهیب سرشون

که  یسورن از اتاق خارج شد هر دو شون رو با التماس صدا زدم.جور نکهیمحض ا به

 .ادیبود اشکم درب کینزد

تر رفتن!! دو تا از  عیسر نداشت.مسعود و سورن از جنه هم یا دهیصدا زدن فا گهید

  زود یلیبخش خ یپرستارا

 .چه خبر شده ننیاتاق تا بب یتو اومدن

 شده؟ یچ – پرستار

 ...خوام برم یمن م-

 108.شهینم صبح تا – پرستار

هم  یلیالبته خ رون،کهیب دمینداره ِسرم رو از دستم کش یا دهیبحث کردن فا دمید یوقت

 یسع یلیدرد گرفت.خ

تونستن مانع رفتنم بشن  قهیاز اونجا فرار کنم اما پرستار،دکتر رو صدا کرد و چند دق کردم

  مسعود و سورن نکهیتا ا

 ..جر و بحث رو تموم کردم تا اتاق خلوت بشهبرگشتن

 !نش؟یدید-

 ...نه – سورن

 .نبود م،امایپا گذاشت ریرو ز مارستانیب کل سورن و من – مسعود

 ؟یدیدرست د ی...مطمئنیباش دهیاشتباه د دمیش.شا ینیب یفقط تو م دیشا – سورن

 .آره-

 ؟یبرد یم فیتشر ییجا ؟یکند رو سرم چرا حاال – مسعود

 ینم دی.دکتر هم که دمیبر مارستانیشدن از ب یبه مسعود و سورن اصرار کردم تا راض یکل

 .بمونم نجایخوام ا یهم نم گهیدنبال شما دو تا ! د امیخواستم ب یم�رهیتونه جلومون رو بگ
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ساعت سه صبح بود که  کیسورن.نزد یسمت خونه  میرفت کراستیداد.  یمرخص ی اجازه

  .همه مونمیدیرس

 .زود خواب مون برد یلیو خ میخسته بود دایشد

**** 
 ییرایشدم.صداش از پذ داریسورن از خواب ب یگذشته بود که با صدا میاز ده و ن ساعت

 یکی.داشت با ومدیم

دونم چرا  یاتاق نبود.نم یشده بود چون تو داریمسعود هم ب نکهیکرد.مثه ا یمگو م بگو

 ینفر نیمن آخر شهیهم

 !!شم؟یم داریکه از خواب ب ام

زنه.انگار  ینفر حرف م هیدر آپارتمان داره با  یسورن جلو دمیو د رونیاتاق اومدم ب از

 نیصاحبخونه ش بود.هم

 .درو بست تیصبانمن رفتم حرفاشون تموم شد و سورن با ع که

 گفت؟ یم یچ-

 !سالم کیعل – سورن

 گفت؟ یم یسالم،چ-

خشک شده،اصن درش  اطیح یچاه تو نیا گمینفهم...بهش م ی کهیبابا.مرت یچیه – سورن

  !که باز باشه خطرناکه

 ...گهیفهمه د ینم

 چاه هست؟ اطیح یمگه تو-

داده که هنوز خشک  ریبابا گ نیهست،ا قیعم یلیچاه خ هی یپشت اطیح یتو... آره – سورن

  خواد ازش ینشده و م

 109کنه. استفاده

 کار؟ یخواد چ یآب شو م-
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 ...خواد قبر پدرشو بشوره یدونم! م یم چه – سورن

 ن؟یهم-

 .کنه شیاریخواد با آب چاه،آب ی...منهیمال ا اطیح پشت باغ – سورن

 کرده؟ یم یاریآب یتا حاال با چ-

که خطرناکه درش باز  نهیها...اصل حرف من ا یداد ریدونم! گ یم چه من – سورن

  هم قهیعم یلیباشه،چون هم خ

 .خشک شده نکهیا

 !حاال انقد حرص نخور...مسعود کجاست؟-

 .ستی.مثه من و تو که عالف نگهید کار سر رفته – سورن

 .نبود ادمی...یگیراست م-

 ؟یخور یم صبونه – سورن

 .ینه مرس-

 !م؟یکار کن یچ حاال – سورن

 ...شهیم یچ مینیبب میکن یتا ناهار صبر م-

 !م؟یکارش کن یچ گمیم رو تو مشکل! نگو چرند – سورن

 اروی نیکنم،البته نه مثه ا دایرو پ یآدم درست حساب هیبگردم  دیآهان... خودمم موندم.با-

 !رمحمدیام

 ؟یچ یاز اون سه تا کار رو انجام بد یکی دیبا گفت اونم اگه – سورن

 !علوم؟از کجا م-

 .حل شه یهمه چ یبش یراض شیکیاگه به  دیشا! کن فرض تو حاال – سورن

 ...اما رمیامکان نداره.حاضرم بم-

 ...دی! خوردن خون بز از همه شون راحت تره.شانیتر شد و گفت : بب کیبهم نزد سورن
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 ؟یاضافه ش کن یخوا یحرفشو قطع کردم : اصال حرفشم نزن! کم گناه کردم؟ م عیسر

 یخون بز نجسه...چجور

 !بخورمش؟

 یحاال واسه ما اسالم ؟یخور یم اونو نجسه،چرا اسالم نظر از مشروبم – سورن

 110؟یشد

جنسش خوبه.  رمیگ یکه من م ییتازه مشروب ها ؟یکن یم سهیمشروب رو با خون مقا-

  گناه هیکه  شهیاصن نم

 !شورن؟ یخون رو با خون نم یدیکنم.تازه مگه نشن حشیتوج یبکنم و با گناه قبل بزرگتر

 !یوگرنه خوددان گمی! من به خاطر خودت میگیچرت م ینداشت...دار یربط چیه – سورن

داد.اصال  یبه من دلدار شبیهمه د نیحرفاش! ا ریسورن چقدر زود ، زد ز شهینم باورم

  به دیمن موندم چرا با

 !تن بدم؟ یهودیجن  یسر هی یمسخره  یها خواسته

**** 
از سر  یسورن.کال مسعود وقت یشش بعد از ظهر بود که مسعود برگشت خونه  ساعت

 یلیگرده خ یکار برم

باهاش حرف زد.تا مسعود مشغول غذا خوردن و استراحت بود من هم  شهی.اصال نمسگه

 هیتا  اطیح یرفتم تو

چون  یبزرگه.البته با صاحبخونه ش مشترکه ول یلیسورن خ یخونه  اطیبکشم.ح گاریس

  باال هستن یا طبقه اون

...که شهیم یباغ منته هیکوتاه هست و به  وارید هیهم  اطیح ی.انتهااطیح یتو انیم کمتر

  سورن گفت باغ هم

 .صاحبخونه ست نیهم مال
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 یتو یبودم و هر از گاه سادهیتراس نشست.منم وا یبعد مسعود اومد و رو قهیدق چند

 .زدم یقدم م اطیح

 مین هی.تو هم میکن مهیسورن رو ب نی،ماش مهیب میبر میخوا یم سورن و من – مسعود

 یبرو خونه  گهیساعت د

 .من

 ؟یبر یخوا یکنه،تو کجا م مهیب نیخواد ماش یسورن م-

 !کار نداشته باش زایمنه.خودمم باهاش کار دارم.تو به چ یآشنا هیا مهیب – مسعود

 !خودم؟ یخونه  ایتو باشم  یداره خونه  یمن که قراره تنها باشم حاال چه فرق-

 .امشب مهمون دارم ،منیستیتنها ن گهید یمن بر یکه اگه خونه  نهیا فرقش – مسعود

 ؟یکن یم یچه غلط نجایا یتو اگه مهمون دار نمیبب-

.تازه منم که غذا رشنیو چند روزه درگ دهیخونه شون ترک یلوله  نایا مژگان – مسعود

  درست کردن بلد

 .م دست خودشونرو داد یچیو ق شی...رستمین

 .هم اومد و کنار مسعود نشست سورن

 ...اونا رو اصال ندارم ی.حوصله رمیمن اونجا نم-

کار  یچ یخوا یافتاد م یبدبخت اگه اتفاق گمیم خودت خاطر به من! شو خفه – مسعود

 ؟یکن

نداشته باش.کار من  یاونا هم کار ن،بایاتاق بش هی ی...تو برو توگهید گهیم راست – سورن

  ساعته هیو مسعود 

 .شهیم تموم

باشم... (آروم  گرانید زونیتونم آو یکه نم شهیکردم به قدم زدن و گفتم : هم شروع

  داشتم از سورن و مسعود

 111شدم) یم دور
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 .میکن یم شیکار هی.تا اون موقع یکن یزندگ ینجوریتا آخر عمر ا ستین قرار – مسعود

 !؟یریم کجا – سورن

که  نیبود ...هم اطیح یتوجهم به درخت نارنج گوشه  شتریدرختا شده بودم.ب یتماشا محو

  سورن بهم گفت

 .شد و افتادم یپام خال ریز "سایوا"

بود که سورن با صاحبخونه ش در  یآب افتادم.همون چاه یمتر سقوط کردم و تو نیچند

 یموردش بحث م

گفت خشک نشده بود وگرنه االن کتلت شده  یکه سورن م ی.شانس اوردم اونجورکردن

 بایبودم! عمق آب تقر

 .از کمرم بود.مسعود و سورن اومدن کنار در چاه باالتر

 !؟یا ؟زندهیخوب بهراد – سورن

 !چاهه؟ نجایا یآره...چرا زودتر نگفت-

 .سای...من گفتم وایرفت یگاو راه م نیع! مرض – سورن

 ؟یآتش نشان می! زنگ بزنم؟یاریدرش ب یچجور حاال – مسعود

 باال؟ یایب یتون یخونه طناب محکم دارم...بهراد! اگه طناب بندازم م یتو – سورن

 یبود که دستا کیتار یو مسعود هنوز همونجا بود.چاه به قدر ارهیرفت تا طناب ب سورن

 !کنم یم یسع باش مطمئن...آره�یخودم رو به زور م

 .سرد بود یلیزدم چون آب چاه خ یم خی.داشتم دمید

 چاه چند متر باشه؟ یکن ی! فکر منمیب ینم رو تو اصال من! بهراد – مسعود

کردم سورن  یداده بودم و خدا خدا م هیچاه تک واریسکوت برقرار شد.به د هیثان چند

 ...کمتر ایهشت متر  دیدونم...شا ینم�یکیزودتر برسه.به خاطر تار

 .کردم ینبود حتما سکته م سرم یبودم و اگه مسعود باال دهیترس دایشد

 !؟یاریب یزیچ یچراغ قوه ا هیتا سکته نکردم  شهیمسعود! م-
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 ...رمیم باشه،االن – مسعود

 یحتما از ترس م گهیکردم! حاال د یکه مسعود رفت با خودم گفتم عجب غلط نیهم

  کردم به خودم ی.سعرمیم

.چند تا نفس ختیر یخوب فکر کنم.سکوت اعصابمو به هم م یزایباشم و به چ مسلط

  .چشمم بهدمیکش قیعم

لحظه حس کردم رو به  هی ی.برانمیتونستم کل چاه رو بب یعادت کرده بود و م یکیتار

  چاه، آب واریمن کنار د یرو

گذشت  یم یخوره.به خودم قبولوندم که به خاطر حرکت خودمه.اما هر چ یتکون م داره

  .ازشدیم شتریحرکت آب ب

حباب ها شروع به حرکت کردن.داشتن  هی.بعد چند ثانشدیج مقسمت آب حباب خار اون

  به سمت واریاز کنار د

چاه برگشتن و  ینداشتم.مسعود و سورن به دهانه  یراه فرار گهیدفه د نی.اومدنیم من

  منو صدا زدن.اونقدر

دفه  نیبه حرکت آب بود که نتونستم جواب شون رو بدم.دوباره منو صدا زدن و ا حواسم

 112حواسم اومد سر جاش.

 !نجاستیا یزیچ هیبلند گفتم :  یصدا با

 ...نییپا مینداز یم طنابو االن! نباش نگران – سورن

 ءیش هی.با دقت به آب نگاه کردم.انگار ومدیمن از ته آب داشت باال م یپا یجلو یزیچ هی

  بود! کامال سرمو بردم

 ...آب و گرفتمش ریز

 .انداخته بود گرفتم نییرو که سورن پا یم و طناباومد رونیاز آب ب عیسر

 !باال؟ امیب دیکمک کن شهیم-
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کردم باال  یم یچاه سع واریو من هم با کمک د دنیو مسعود طناب رو باال کش سورن

 .برم

 هیولو شدم.سورن  نیزم یاومدم رو رونیکه ب نی.همرونیب امیتونستم از چاه ب یبدخت با

   :لگد به پام زد و گفت

 ...رهیشتر سرشو گرفته باال و داره م نیع سایوا گمیبهش م یه

 !یباش نیانقد سنگ ادینم بهت بهراد – مسعود

 .چاه بود یتو نیدست بهشون اشاره کردم : ا با

 .و مسعود با دقت نگاه کردن سورن

 !چرا؟ یانداختن!! ول نجای...نعل رو اا

  

  – سورن

 فیرو واسه ش تعر هیخونه و سورن قض یتو میدونست.رفت ینعل رو نم یماجرا مسعود

 یکرد.منم که حساب

 زیچاه به چ یتو نکهی.اما واقعا خوشحال بودم از ارمیشده بودم رفتم دوش بگ یو گل سیخ

 .برنخوردم یترسناک

 .اومدم ساعت از هفت گذشته بود رونیحموم که ب از

 ...یوقت مون رو گرفت یکل امروز! شو حاضر برو – مسعود

 !بازه؟ مهیمگه االن ب-

 !بازه میبر میخوا یکه ما م یدونم اما شعبه ا ینم رو خودش – مسعود

 !به نظرتون چرا نعل اونجا بود؟-

 !یفتادیچاه ن یتو یدونم اما مسلما تو امروز اتفاق ینم – سورن

 م؟یکارش کن یحاال چ-

 .هم نداشته یکنم.از قرار معلوم اثر یگم و گورش م ییجا هیبرم  یم من – سورن
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 !هم چرت نگفته ادیز رمحمدیام اروی نیمشخص شد ا یول – مسعود

 113چرا؟!-

 یکه االن تو ینیب یکنن،م یهم ولت نم یاگه از خونه ت بر یحت که گفت اون – مسعود

 یستیخودت ن یخونه 

 ...شهیم داینعله پ نیا یسر و کله  هوی و

...تا بعد ادیاز دستمون برنم یکه کار م،االنیزودتر بر نیحرفا.پاش نیا الیخ یب – سورن

 .شهیم یچ مینیبب

 ه

  

خودم با صد تا جن دست و پنجه نرم کنم اما  یکردم! حاضرم برم خونه  یری...عجب گ ا

  عمه مژگان و نسترن شیپ

 !نباشم

سر تا  هیموند و قرار شد مسعود  نیماش یمسعود،سورن تو یخونه  یجلو میدیرس یوقت

 عیسرو  ادیخونه با من ب

باال.از قرار معلوم فقط عمه مژگان و نسترن اونجا نبودن.پشت  میو رفت می.زنگ زدبرگرده

  در آپارتمان چند تا کفش

 .هم بود گهید

 !؟یکرد یول م رونیاونوقت خودت ب یهمه مهمون دار نیا-

 .خبرترم یب تو از من کن باور – مسعود

 !داخلن؟ ایها...به نظرت ک شهیخونه ت کاروان سرا م یستین نجایا یوقت-

 ....احتماال مامان و باباش هم باشنرضاستیکفش درازه که مال عل نیا – مسعود

 .نفر درو باز کرد هیمسعود تموم شد  یجمله  تا

 .ییدا سالم – نسترن
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 ...سالم کیعل – مسعود

 !ن؟یبود در پشت شما – نسترن

 !دم؟خو یتو خونه  امیب یذاریم حاال.ت اجازه با – مسعود

 .دی.بفرمائدیببخش...آخ – نسترن

 دی.چرا باادینباشه من بزرگترم،ازش هم که خوشم نم یکه به نسترن سالم ندادم! هر چ من

  سالم بدم؟البته اونم

که پام به  نیو هم وردیطاقت ن نکهیمثه ا یدراورد و سالم نداد...که به درک.ول یباز ُِپررو

  نمکدون شو دیخونه رس

 !دمیند التویبیاورد و گفت : به به آقا بهراد! شب بود س رونیب

.مسعود "؟یچ"دست به مسعود گفتم :  یسگ محلش کنم با اشاره  شتریب نکهیا یبرا منم

   :هم بلند جواب داد

 ...تو ایکن،ب ولش

اتاق  یکردم و رفتم تو یباهاشون سالم و احوالپرس عینشسته بودن.سر ییرایپذ یتو همه

  همخواب.مسعود 

 .رفت و من تنها شدم رونیاز خونه ب دوباره

114**** 
حوصله نداشتم چراغ اتاق رو روشن کنم.کنار  یکردم که حت یم یاحساس خستگ یحد به

  پنجره نشسته بودم و

 یاتاق عوض بشه.شمال تو ی.پنجره رو تا آخر باز کردم تا هوادمیکش یم گاریس داشتم

  قشنگ یلیفصل بهار خ

چند روز با سورن  دیع یتو شهیازش استفاده کنم.هم ادیکه امسال نتونستم ز فیح شهیم

 یلی.خالقیی میرفت یم

 ...داد یم حال
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اجازه ورود بهش بدم خودش وارد شد!  نکهینفر در زد و قبل ا هیفکرا بودم که  نیهم یتو

  هم چراغ رو روشن یزرت

خاله  یهم دستش بود...دوست وهیظرف م هیبود و  رضای! علادیبود چشمم درب کی.نزدکرد

 !خرسه

 .اوردم وهیلبخند زد و گفت : واسه ت م هی

 ...یمرس-

 .من نشست یو رو به رو اومد

 ؟ ستین سردت – رضایعل

 اگه تو سردته پنجره رو ببندم؟ ینه،ول-

 ...یراحت جور هر ، نه – رضایعل

 !رونیرفت ب ینم رضایدونم چرا عل ینم یول میزد ینم یحرف چکدومیه

 .یسوال ازت دارم دوست دارم صادقانه جوابمو بد هی!  بهراد – رضایعل

 ...باشه ، بپرس-

 ...بگم!! تو هنوز یچجور – رضایعل

 ...نکن تیخودتو اذ ادیز یبگ یتون یاگه نم-

 !؟یچهار پنج سال هنوز نسترن رو دوست دار نی...تو بعد اگمیم االن – رضایعل

 !)کنه یخواد از من خواستگار یمفکر کردم  شدیم دیسرخ و سف نیهمچ(

بچه بودم.فقط هجده سالم بود...تو عالم هپروت  یلیاون زمان خ یدون ینه...م قتشیحق-

 یکردم...بچگ یم ریس

 .کنم یو هنوز هم احساس گناه م کردم

 ؟یمونیانقد پش ینی – رضایعل

 زایچ نیکه من اهل عشق و ا نهی...مسئله اهیبگم نسترن دختر بد نکهی.نه اشتریب نمیاز ا-

  ...مطمئنم اگهستمین
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 .شهیهم کنم طرفم بدبخت م ازدواج

 ...رهیتو گ شیکنم اون دلش پ یحس م یول.دارم دوست رو نسترن من آخه – رضایعل

،چه برسه  میرو بکن گهیهمد یکله  میخوا ینه قربونت...حس نکن! من و نسترن با نگاه م-

 115!یبه عشق و عاشق

 ...بگم وا یچ – رضایعل

 .دمیدر زدن شن یصدا دوباره

 تو؟ امیب شهیم – نسترن

 ...بله-

 .اتاق کنار در نشست یاومد تو و ابتدا نسترن

 یول میو با هم شام بخور ادیمسعود ب ییتا دا میمون یم منتظر ما که گفت مامانم – نسترن

 دیاگه شما گرسنه ا

 .آشپزخونه تا واسه تون غذا بکشه یتو دیبفرمائ

 .من که نه...ممنون-

 .ستمین گرسنه منم – رضایعل

کرد.حتما داشت  یرو نگاه م رضایسکوت برقرار شد.نسترن نشسته بود من و عل هیثان چند

  کرد که یفکر م نیبه ا

 !میکه بهش عالقه مند شد میچقدر احمق بود رضایعل من

 !قشنگه انگشترت – نسترن

 .منظورش من بودم نایقیکه انگشتر نداشت... رضایعل

 .قابل نداره-

 ه؟یچ جنسش! صاحبش مبارک – نسترن

 .چوب-

 روش کار شده؟ یطرح چه – نسترن
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 .سمبل ماه تولدم-

خرم.چند روز  یدونه م هیحتما واسه خودم  ادیب رمیگ اگه منم! جالب چه...اوه – نسترن

  خواستم گردنبند شیپ

 ...!پرطرفدارن یلیخ ریت نیدن.آخه متولدرو برده بو ریتولدم رو بخرم اما گردنبتد ت ماه

 گه،نه؟یطرفدار داره... خرچنگ بود د یلیبله...نماد ماه سرطان خ-

 ایبه دن ریت یتو نکهیکنم از ا یخدا رو شکر م شهیهم که من ، آره – نسترن

  از ماه یبعض نیمتولد تیاومدم.شخص

 ...ستیاصال قابل تحمل ن ها

 ...وریالبد شهر-

 .قایدق – نسترن

 116اوهوم...-

 نهیزم نیا گه،دریمعموال نسترن چرند م نکهیرغم ا یباهاش کل کل نکردم چون عل گهید

  باهاش موافقم.خودم هم

 یبه ناراحت ی.گذاشتم فک کنه حالمو گرفته،آخه راضستمین یبودنم راض یوریشهر از

 !ستمیدشمنم هم ن

از  تیلبخند رضا هیبا  رضایبعد هم عل هیرفت.چند ثان رونیزنگ نسترن از اتاق ب یصدا با

 رونیجاش بلند شد و ب

 یاورده بود رو برداشتم و رفتم تو رضایکه عل یا وهیمسعود بود.ظرف م نکهی.مثه ارفت

  آشپزخونه.خوشبختانه

 .تو آشپزخونه نبود.بعد چند لحظه مسعود هم اومد یکس

 !یومدیفردا م یذاشتیم هویچه عجب! -

 شده؟ یکرد.مگه چ ریمون گکار. شرمنده – مسعود

 .خودم یخوام برم خونه  یم ،فقطیچیه-
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 ؟یچند روز خونه نر هی یریمی! میداد ریگ باز – مسعود

 .خوام برگردم ی... االن هم مرمیمیآره م-

 یاتفاق هی می.هر دفه تنهات گذاشتگمیم نوی! بدبخت من به فکرتم که ایخورد گه – مسعود

 !افتاد

 .باهاش رو به رو بشم دی! بالخره که با؟یباالتر بردم و گفتم : آخرش که چ صدامو

 .میکن یم شیکار هی!! گفتم که تا اون موقع ــسیتر و گفت : ســ کیاومد نزد مسعود

 !تو نداره یمن و خونه  یخونه  گهی! د؟یدیسورن ند یمگه خودت اون نعل رو خونه -

 مو گرفت ؛ قهیو  خچالیبه  دیمنو کوب مسعود

 !خودم کارتو بسازم؟ یواسه مردن عجله دار یلیخ اگه – مسعود

.عمه مژگان و نسترن زول زده بودن میلحظه بود که با تق تق در به خودمون اومد نیهم

 ی قهیبهمون.مسعود 

 رونیاز آشپزخونه ب عی، سر تیفرار از موقع یخورده خنده م گرفته بود.برا هیول کرد. منو

  به اتاق رفتم و خودمو

 .مسعود هم اومد قهی.بعد چند دقرسوندم

 !شد؟ یچ-

 ...هیکرده بودن که بدونن موضوع چ لهیپ - مسعود

 !یچسب یآدمو م ی قهی هوی گهیتوئه د ریهمش تقص-

شام  میریم یعاد یلی، خ ی.حاال اشکال نداره.االن جفتختیلحظه اعصابم بهم ر هی – مسعود

  .بعدا هممیخور یم

 ...میکن یواسه رفتن و موندن تو م یفکر هی

 ام؟یمن ن شهینم-

 117.میکنن واقعا با هم دعوا کرد یفک م یاین اگه! شو خفه – مسعود
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بود.چقدر دلم  یشام.غذا هم قورمه سبز یبرا میرفت یعاد یلیکه مسعود گفت خ همونطور

  هواشو کرده بود.البته

 .بودمامانم نبود اما خوب  یها یقورمه سبز یخوشمزگ به

 یمبل نشسته بودم.مسعود هم تو یرو هیموندم.دورتر از بق ییرایپذ یاز شام، تو بعد

  آشپزخونه داشت به عمه

کرد.ساعت از ده شب گذشته بود که  یشستن ظرف ها کمک م یو زن عمو برا مژگان

  کارشون تموم شد و همه از

د ازش خواست من که عمو محم شیپ ادیخواست ب یاومدن.مسعود م رونیب آشپزخونه

  .عمو محمدنهیکنارش بش

زنه که کل  یحرف م یجور هی شهیبلند بلند شروع به صحبت کرد.هم یشگیعادت هم طبق

  صداش هیدر و همسا

مثه عربده  شی! حرف زدن عادنهیخرده گر فت آخه مدلش ا شهیشنون.البته نم یم رو

  ست.داشت با مسعود در

 قهیکرد و توجه همه به حرفاش بود.چند دق یشمال بحث م یتو نیزم متیق مورد

  گذشت.تمام حواسم به مسعود

سمت راست من در اتاق خواب قرار داشت که کامال هم باز  قایعمو محمد بود.دق و

 یبود.چراغ اتاق خاموش بود.برا

به اتاق نگاه کردم  عیحرکت از اتاق خواب شدم.سر هیچشمم متوجه  یلحظه از گوشه  هی

  .انگارنبود یزیاما چ

شده بودم.دوباره به مسعود و عمو محمد نگاه کردم.مسعود به من نگاه کرد و به  یاالتیخ

 .دماغش اشاره کرد

خون دماغ  دمیکنه.دستمو به سمت دماغم بردم و فهم یخواست منو متوجه موضوع یم

  از جام بلند عیشدم.سر
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 هی"سعود گفت : که حرکت کردم برق قطع شد.م نیاما هم ییکه برم سمت دستشو شدم

 د،منیلحظه صبر کن

 ییتر به دستشو عیکه من سر نهی.مشخص بود که عجله ش به خاطر ا"ارمیم شمع

  از حرف هیبرسم.هنوز دو ثان

کجا  ی شهی.معلوم نبود شمیدیرو شن شهیخورد شدن ش ینگذشته بود که صدا مسعود

  از یکی غیشکست.ج

 دهیترس شتریدرهم بود.من از همه ب یلی!...صداها خیدونم ک یهم بلند شد،نم خانوما

  بودم.کال هنگ کرده

شدم و  دهیبه سمت اتاق کش یقو یروین هیآن با  هی.فتادیاتفاق م عیسر یلیخ زی.همه چبودم

  در اتاق محکم بهم

 یناآشنا یصدا چیسرد بود.ه دایاتاق شد یزدم.هوا ی.با تمام وجود مسعود رو صدا مدیکوب

  .فقطدمیشن ینم

 یدستم حس م یرو یدیبودن که قصد داشتن درو باز کنن.فشار شد هیو بق مسعود

  نفر هیکردم.مطمئن بودم 

لحظه  هیکه مسعود تونست در اتاق رو بشکنه و  دیطول نکش یا هیگرفته.چند ثان دستمو

 .بعد برق وصل شد

 کینزد دمیاتاق روشن شد تازه فهم یدم در موندن.وقت هیاتاق و بق یاومد تو مسعود

  هوا مثه گهیپنجره ام.د

اون  یمنو تو گرانیخواستم د یمن نشست و بغلم کرد.نم شیسرد نبود.مسعود اومد پ قبل

  .درننیبب تیوضع

 .رونیمسعود گفتم : بهشون بگو برن ب گوش

.اما مشخص بود که هنوز پشت در هستن چون رونیبهشون اشاره کرد و رفتن ب مسعود

  پچ پچ شون یصدا
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ش  نهیمشت به س هیذره از مسعود فاصله گرفتم و  هیکردم. یم هی.هنوز داشتم گرومدیم

 .زدم

 !داشت؟ یخودم چه فرق یبا خونه  نجایا-

 !دیببخش ، باشه – مسعود

 !!دیببخش یگیاونوقت تو م دنید تیوضع نیا یعالم آدم منو تو یمرض! همه -

 .ستین نیا یاصل یاالن مسئله  یول درسته – مسعود

ناراحت بودم که همه شاهد اون اتفاق  نیگفت اما من واقعا از ا یراست م مسعود

 یبودن.دوست ندارم همه 

دوست ندارم جلوشون از خودم ضعف نشون  نکهیو مهمتر ا ارنیاز کارم سر در ب لیفام

 118بدم.

 .شد یشرتش به خاطر خون دماغ من ، خون یمنو بغل کرد ت یمسعود نگاه کر دم.وقت به

 .شد فیشرتت کث یت-

 میریسورن.اول با هم م یخونه  میکه االن بر نهیراه ا نیبهتر.نداره اشکال – مسعود

  و بعد میشور یصورتت رو م

 .میفتیم راه

نفر نظاره گر مرگم  ستیخودم.حداقل اونجا ب یخوام برم خونه  ی...من فقط مگهینه د-

 !!!ستنین

 ....اول پاشومیکن یم شیکار هی – مسعود

بود از  کینزد دیکه دستمو کش نیدستمو گرفت تا کمک کنه از جام بلند شم.هم دمسعو

 .درد تلف شم

 شد؟ یچ – مسعود

 .شد ینجوریا شیپ قهیدستم درد گرفت.چند دق-

 که؟ نشکسته – مسعود
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 .کنه ینه...فقط درد م-

و برو...من  نییتوجه نکن.سرتو بنداز پا چکسیبه ه رونیب میرفت یآروم گفت : وقت مسعود

 .کنم یدرستش م

سرمو  هیو در اتاق رو باز کرد.همونطور که گفت بدون توجه به بق سادمیمسعود وا پشت

 عیانداختم و سر نییپا

و  دنیپرس ی.تمام توجهم به صداها بود.همه داشتن از مسعود سوال مییدستشو یتو رفتم

 یم یمسعود هم ه

 ... !سی...سسی: ه گفت

م افتضاح شده بود. انگار ُمرده بودم! خوشبختانه خون  افهیبه خودم نگاه کردم.ق نهیآ یتو

 ومدهیاز دماغم ن یادیز

کرد.رنگش قرمز شده  ی.باالتر از مچ دستم به شدت درد مدیلرز ی.هنوز دستم مبود

 ییدستشو یتو قهیبود.دو دق

 یهم داشت انتها رضایتر بود.عل یدنیاز من هم د هیبق ی افهی.قرونیو اومدم ب موندم

 یرو جارو م ییرایپذ

تا دم در  گهیمن و با همد شیپنجره اونجا رو شکسته بودن.مسعود اومد پ ی شهی...شکرد

 چیی.سومیآپارتمان رفت

 .امیم گهید ی قهیچند دق ن،منیماش یرو به من گرفت و گفت : تو برو تو نویماش

 هینداشت.قض یدن!! البته تعجبخواسته بو حاتیاز توض یپاره ا یکنم مسعود رو برا فکر

  واقعا مشکوک به نظر

 .دیرس یم

**** 
 گفتن؟ یم یچ-

 ....سواال نیشد؟... و از ا ینجوریشد؟...چرا ا یچ – مسعود
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 ؟یگفت یتو چ-

 119دونم. ینم گفتم – مسعود

 .اونا هم که حتما باورشون شد-

 داره؟ یتیاهم چه – مسعود

 ...یچیه-

 .خودشون ی خونه رفتن همه – مسعود

 !بودن؟ دهیترس-

 ؟یکن یفکر م یچ خودت – مسعود

خودم قبول نکرد.آخرش هم مجبور شدم برم  یخونه  میبه مسعود اصرار کردم بر یچ هر

 میدیرس یسورن.وقت شیپ

 .میکرد فیسورن تعر یشب بود.کل ماجرا رو برا ازدهیساعت  اونجا

 شیپ امیو ب فتمیاالن راه ب نیم همخواست ی.من منجایا نیخوب شد که اومد یول...  – سورن

 .تون

 چرا؟ – مسعود

 .تونه بهمون کمک کنه یکردم که م داینفر رو پ هی – سورن

کنه و در موردش پرس و  یم یکه توش زندگ ی...امروز رفتم محلرمحمدیام یگفت – سورن

 !؟یبود چ رمحمدیام اروی اون مثه اگه!  خدا رو تو نه�هیاز همسا یکیجو کردم.

 .دمیرو د هاش

 !شد؟ یخب چ-

 یگفت آدم درست یحرفاش حساب کرد اما م یرو شدیدونم چقد م ینم – سورن

  بد یدعاها گرانید ی.براستین

 ...سهینو یم
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 یاز حاکم ها یبا بعض رمحمدیام نیگفت ا یم ارویسرشو جلو اورد و آروم گفت :  سورن

 .خوابه یجن م

 .میو مسعود عالمت تعجب شده بود من

 !خوابه؟ یم یچ ینی-

 ...داره یاونجور یباهاشون رابطه  ینی – سورن

 !دارن؟ زایچ نی! مگه جن ها هم از ا؟یجد – مسعود

 !ارنیهوا م یبچه هاشونو از رو یپس فکر کرد ؟یکار ی! کجاگهید آره – سورن

 تونن...؟ یم هم آدم با مگه آخه – مسعود

کردن اما حضرت محمد  یکارا م نیاز ا تیجا خوندم اعراب جاهل هی من...آره – سورن

 120ممنوعش کرد.

 یراه حل هیشدم که مشکل تو هم  دواریام دمیش شن هیاز همسا نارویا که من... – سورن

اتاقش بود! نگو داداشمون  یتخت دو نفره تو هی دمید!  عجب�رمحمدیداشته باشه و ام

 ...کاره ست نیا

 هیبابام پرس و جو کردم و آدرس  یاز دوستا یکیاز  نیرو گمراه کرده باشه.واسه هم ما

  رو یآدم درست و حساب

 .تونه کمک مون کنه یگرفتم.مطمئن باش م ازش

 .نگفته باشه راهیهم ب ادیز رمحمدیام نیا دیشا یول-

 !؟یچ واسه – مسعود

 .ش کلفت باشه یپارت دیخوابه؟ با یبا حاکم هاشون م یگیمگه نم-

خوابه.حتما اونا هم مثه خودش خرابن  یهاشون که نم یحساب درست با! نمکدون – سورن

  دوجنسه از هیکه با 

 .کنن یکارا م نیا
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 انایکاره ست؟ اح یچ ه؟یآدم خوب یگیکه م دهیجد نیحاال ا ؟یکن یم یباشه بابا،چرا قاط-

 ست؟یدو جنسه که ن

 میهم هست.آدرسشو گرفتم که بر یجنسه ست. آدم خوب هی یکی نی.ارینخ – سورن

 .ششیپ

لوک  یاون مرده شوره تو هیکردم.رنگ پوستم شب یبه خودم نگاه م نهیآ یتو داشتم

 ...بگذرونه ریخ به خدا�دیخوش شانس شده! انگار با

 .به دکتر بزنم یسر هی دوباره

 .دانشگاه میبر دیوارد اتاق شد و گفت : امروز با سورن

 !چرا؟-

 ؟یکن یفکر م یچ خودت – سورن

 .جمله رو بهم گفت نیهم شبیجالبه! مسعود هم د-

 می. به نظرت امسال سر جمع چند روز رفتیپرس یم یهیبد یسواال که بس – سورن

 دانشگاه؟

 ...ستیدونم! برام هم مهم ن یچه م-

 .مینشون بد یخود هی میبر گمیم نیهم یبرا میندار امتحان امروز! واضحه کامال – سورن

 .بهش محتاج باشم دای.فکر کنم شدیجگرک میامروز ظهر بر گمیم-

 .میبرس کالس به که شو حاضر زودتر فقط. باشه – سورن

**** 
.کالس شروع میصبح بود.با سورن خودمون رو به دانشگاه رسوند میده و ن کینزد ساعت

  شده بود و ما دو تا نابغه

.در میکن دایکالس رو پ میربع موفق شد هی! بعد ِ مینکرده بود دایکالس رو پ یشماره  هنوز

 121و وارد کالس  میدز
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جا دست و پا  هیخودمون  یآخر کالس برا فیها رد یصندل یو رو می.رفتمیشد

  استاد میکه نشست نی.هممیکرد

 .بهمون انداخت ینگاه هیسکوت کرد و  یاشرف

 !د؟یستیهم ن هیکه شب دیهست ییدوقلوها چجور شما – استاد

کردن ما).من و سورن که کال  عی(محض ضا دنیهمه خند یمزه بود ول یب یلیخ حرفش

  گفت یچ میدیاولش نفهم

 !جواب بدم ی!! منم موندم چ؟یبه من گفت : چ یواشکیسورن  چون

 .میستین دوقلو ما استاد – سورن

 !شدم یوگرنه من متوجه نم یوسفی یآقا دیکرد اشاره شد خوب – استاد

 .میدیو جفت مون خند "استاد نمکدون شو در اورده. "آروم به من گفت : سورن

 یدرس تیوضع نکهی.با ادنیم هیبه من روح شهیدو نفر هم نیرو به بچه ها گفت : ا استاد

  افتضاحه بایشون تقر

 .خندن یم شهیهم یول

عدا نظرات ب دیتون ی.ممیاز درس استفاده کن مینظر لطف تونه استاد! البته ما امروز اومد-

  تون رو به یشخص

 .دیبگ خودمون

و  دیکش قینفس عم هیخواست فحشم بده اما خودشو کنترل کرد!  یکنم استاده م فکر

 .رفت سراغ درس

 !استاده؟ با زدن حرف طرز چه! سرت بر خاک – سورن

 .از درس بهره ببرن هیخواستم بق ینگفتم ... م یزیچ-

 ...ستیپاچه پاره ن اروی یاورد شانس – سورن

 ؟یدیحاال تو چرا گرخ-

 .الیخ یبابا...ب یچیه – سورن

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن ناول فورکاربر    SOBER   -رمان هیچ کسان  

20

6 

 گهیداده به من! ما که د ریاونوقت االن گ رهیبا استادا درگ شهیکه سورن خودش هم جالبه

  آب از سرمون گذشته.من

در زبان  یگزه.بعد از تموم شدن کالس متون حقوق یکه اگه اخراج بشم ککم هم نم یکی

  که خوراک یخارج یها

 ی.تومینداشت یا گهی.کالس درونیب میاز کالس اومد ارمیهم ازش سر در م یلیو خ خودمه

 یراه م میسالن داشت

 !آقا دی: ببخش میدینفر رو از پشت سرمون شن هی یکه صدا میرفت

گنده بود.فکر کنم  یلیخ کلشیهم سن خودمون بود.ه بایپسر تقر هیسمت صدا. میبرگشت

  هم احساس دایشد

تپل  یبود و اون بازوها دهیشرت تنگ پوش یت هیبهش دست داده بود چون  یپیخوشت

  ومپل شو انداخته بود

 !رونیب

 بله؟-

 122!بهراده؟ شما اسم – پسر

 !اد؟یبله.از اسمم خوشت م-

 .اوشهیو گفت : اسم من هم س دیخند

 .اما مراعات کردم "؟یخب که چ"خواستم بگم  یم

 یاتفاق یلیبودم...خ دهیدانشگاه د یا رو چند بار توخونم.شم یم یروانشناس من – اوشیس

 !ه؟یچ امرتون حاال.خوشبختم�امیب دیبه ذهنم رس

 .باهاتون آشنا بشم و

 ن؟یدیم یمرخص یخونم.اجازه  یبله...منم حقوق م-

 ...دیبفرمائ – اوشیس
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چرا با  یبود! راست یخود یعجب آدم ب اروی نیلحظه بعد رفتنش رو به سورن گفتم : ا چند

 !تو حرف نزد؟

 !یا یختیچه ر نهی.اومده بود ببیبود تو سوژه آخه – سورن

.چون یشیمحسوب م شونیا بیرق ی! در واقع جنابعالهیبحث تخصص هی نیا. آهان – سورن

 ؟یچ واسه حاال!  عالف چه�ترایاز م اروی نیا

سط دو نفر لنگ و نی! ایلی...تو هم که کال تعطادیهم از تو خوشش م ترای...مادیم خوشش

 .توئه منگلن

 تونم بهشون بکنم؟ یم یمن چه کمک-

 م؟یجگر بخور میظهر بر ی.گفتالیخ ی! اصال بیچیه معلوم قرار از – سورن

 ...می! زودتر بریانداخت ادمیخوب شد  یراست-

 دیدانشگاه؟! شا نیا ی! آدم قحط بود تواد؟یمن خوشش م هیاز چ ترایم نیمن موندم ا واقعا

  هم سورن اشتباه

 یم یمسائل خارجم حاال چه فرق نجورینداره.در هر صورت من از ا یتیکنه.البته اهم یم

 !کنه؟

**** 
گفت تا  یخودم.اما سورن م یرو مخ سورن کار کردم که بذاره برم خونه  یازظهر کل بعد

 اروی شیپ میکه نرفت یزمان

شرط که  نیبالخره قبول کرد البته با ابرگردم.اونقدر اصرار کردم تا  دیده،نبایجد ریگ جن

 .ادیخودش هم باهام ب

 .کوچه مون تنگ شده بود یچقدر دلم برا-

 !!!ومدهین نجایا که هست روز چند همش انگار حاال – سورن

 ؟یراحت گرانید یخونه  یتو خودت تو-

 .راحتم میمیدوست صم ینه،اما تو خونه  گرانید ی خونه تو – سورن

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن ناول فورکاربر    SOBER   -رمان هیچ کسان  

20

8 

 123خوره؟ یحاال چرا بهت بر م-

 !بده من تا نزدم لهت کنم دیکل - سورن

 ...دیکل نمیاعصاب ! بفرما ا یچه ب-

 هیانداخت و در خونه رو باز کرد.اول خودش وارد شد و منم پشت سرش رفتم. دیکل سورن

  .خدادمیترس یذره م

 یخونه عاد تیشدم.وضع یم مونیشکر که سورن اومد وگرنه حتما از برگشتنم پش رو

  بود.فقط فرش هال از به

که فردا به  میو کنار گذاشت میجمع کرد گهیشده بود.فرش رو با همد یاون شب خون خاطر

  تا میزنگ بزن ییشویقال

 .بشورنش ببرن

دم کنم.بعد  ییآشپزخونه تا چا ینشده بود.رفتم تو کیبود و هوا هنوز کامال تار غروب

  هم برگشتم قهیچند دق

 .سورن شیپ ییرایپذ یتو

 !م؟ینیبا هم بب یندار لمیف بهراد – سورن

 ؟یدیرو د یوحش یگرازها لمیلحظه فکر کردم : ف هی

 است؟یچجور نه، – سورن

  یباحاله.کل یلیخ- یم فی...ِ کیکن 

 ....حوصله م سر رفتهمینیبب بذار پس – سورن

داشتم.البته طنز  اجیطنز احت لمیف هی.بعد اون چند روز واقعا به مینیرو گذاشتم که بب لمیف

 !یدرست و حساب

من پنجره  ی.کال خونه مینشسته بود ونیزیتلو یرو به رو گهیکنار همد قایو سورن دق من

 قایداره و دق یادیز یها
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بود که من  لمیگذشت.تمام توجه مون به ف یا قهیقرار داره.چند دق ونیزیپشت تلو شیکی

  لحظه متوجه هی یبرا

توش نبود اما باز  یشک چیز پشت پنجره شدم.انقدر حرکتش واضح بود که ها هیسا هی عبور

  دادم یهم احتمال م

 .شدم یاالتیخ

 ش؟یدیلحظه بعد سورن گفت : بهراد ! تو هم د چند

 .شدم یاالتیآره،فک کردم خ-

 ...خونه ست ینفر تو هی – سورن

 م؟یکار کن یحاال چ-

 .میدو از جامون بلند شد هر

 .اطیح یتو رمیم من – سورن

 ...نـــه ! نه تو رو خدا-

 !م؟یکار کن یچ پس – سورن

 124....میزنگ بزن سیبه پل-

 !دیکن ریخونه مونو دستگ یجن ها دیایب میبگ میبزن زنگ – سورن

 !آدم باشه دیشا-

 یدارم.جا بمیج یچاقو ضامن دار تو هیمن  نی! بب؟یدزد ادیم غروب دم آدم – سورن

 .ستین ینگران

 .امیپس منم باهات م-

 !نشو دور من از فقط...قبول – سورن

کردم.سورن  یاز سورن حرکت م یچند سانت ی.من با فاصله اطیح یتو میرفت گهیهمد با

  رفت و یهم جلوتر م
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قرار داره.دور تا دور  اطیوسط ح قایمن دق یهم دستش گرفته بود.ساختمون خونه  چاقوش

 عیسر یلیخونه رو خ

برگشت پشت  یسمت تراس که سورن تند میدوباره برگرد مینبود.خواست ی...کسمیگشت

 !وارید

 شد؟ یچ-

 ؟ سادهیتراس وا ینفر رو هی – سورن

 .حرف سورن فشارم افتاد نیبا ا مطمئنم

 ه؟یچه شکل-

 .آدمه هیشب – سورن

 م؟یکار کن یحاال چ-

 .طرفش رمیم من – سورن

 .دمیسورن رو محکم چسب دست

 .ذارم یشو! من نم الیخ ینه...جون من ب-

 .دارم چاقو من – سورن

 !یبکن یتون ینم یکار یتو با اون چاقو زپرت-

 .بار هیهم  ونیبار ش هی مرگ – سورن

تونستم بذارم سورن تنها  یرفت.مخم هنگ کرده بود.نم عیسر یلیو خ دیکش دستشو

 هیباهاش رو به رو بشه.

 .و منم با سورن رفتم دمیکش قیعم نفس

 .اتاق یرفته تو ارویبود.رفتم کنارش.با اشاره بهم فهموند که  سادهیدر اتاق واکنار  سورن

 م؟یکار کن یگفتم : حاال چ آروم

آهسته ضامن چاقوش رو آزاد کرد.قصد داشت وارد اتاق بشه.استرس تمام  یلیخ سورن

 یوجودمو گرفته بود ول
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.سورن دستشو به کردم به خودم مسلط بشم یبره.سع ییتونستم بذارم سورن تنها ینم

 125در برد  ی رهیسمت دستگ

در اتاق  یکیچراغ، کنار اون  دی.بدبختانه کلمیوارد اتاق شد گهیدرو باز کرد.با همد عیسر و

  که جرأت یکیبود و من 

وجود هر  نیبا ا دیاتاق رو د شدیم یکم بود و به سخت یلیبرم.نور خ یاون طرف نداشتم

 هیدومون متوجه حضور 

اتاق نشسته بود.پشتش به ما  ینفر گوشه  هیما، یرو به رو قای.دقمیاتاق شد یتو نفر

 کیکوچ یلیبود.جثه ش خ

جلوتر بره چاقو رو به سمتش گرفت  نکهیکردم.سورن بدون ا یبود که فکر م یزیاز چ تر

 ...میو گفت : ما چاقو دار

رن تموم سو یکه جمله  نی.همستیلرزش صداش مشخص بود که حالش بهتر از من ن از

  شد اون شروع به حرکت

دست و پا راه رفت.بعد  ،چهاریچند قدم واریسرش بود.از کنار د یپارچه رو هی.انگار کرد

  صدا ازش هی

 یزیلب، چ ریز هیبود.انگار داشت با گر رزنیپ هی هیزجه بود.صداش شب ی...صدامیدیشن

 دهیگفت.من چسب یم

! تمام حواس مون به اون شمیطرفم حتما قبض روح م ادیبه سورن.مطمئن بودم اگه ب بودم

  بود.کم کم صداش

به سمت ما  یسرش رو کم نیح نیدر هم "بچه م ...بچه م...!"گفت : ی...مشدیتر م واضح

  چرخوند اما نه

 .بشه دهیداد صورتش د یسرش اجازه نم یرو یو البته پارچه  یکی...!تارکامال

.هر دومون عقب تر ادیقصد داشت به سمت ما ب آهسته حرکت کرد.انگار یلیخ دوباره

 یپا یرو گهی.من که دمیرفت
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نشستم.سورن اومد و کنارم نشست.هنوز چاقو رو  نیزم یرو اریاخت یبند نبودم! ب خودم

  سمت اون گرفته

امان  یما به کس"بود و گفت :  ستادهیما ا یاز جاش بلند شد.با فاصله رو به رو رزنی.پبود

  . صداش به"میدینم

و ترسناک بود که زبون من و سورن رو بند اورده بود.بعد دستشو باال اورد و  بیعج یقدر

  به من اشار ه کرد و گفت

 .رفت رونیشبه از اتاق ب هیو با سرعت، مثه  "یریم یاتاق م نیا یتو یروز هی":

چراغو  .سورنومدینفسم باال نم گهیولو شدم.د نیزم یکه از اتاق خارج شد رو نیهم

 .روشن کرد و کنارم نشست

 یرو تموم شده م زی.من همه چمیزد ینم یحرف چکدومیگذشت اما ه یا قهیدق پنج

  کردم یدونستم! احساس م

 .تمومه کارم

 .میبر پاشو – سورن

 !کجا؟-

 یو قائله رو ختم م میذاریقرار م سهیدعانو ارویمن.بعدش هم با اون  ی خونه – سورن

 .میکن

 ؟یاگه نشد چ-

 یایب یتون یمدت نم هیبردار چون تا  یالزم دار ی.حاال هم پاشو هر چشهیم – سورن

 .نجایا

تا مرز سوختن رفته بود.بعد هم  هیرو خاموش کردم.کتر یکتر ریآشپزخونه و ز یتو رفتم

  لباس برداشتم کهیچند تا ت

 .میشد یبا سورن راه و

 !بود؟ یچه شکل شیدیتراس د یرو یوقت-
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 دهیپوش اهیس یردا هیانگار  یدونم! ول ینم قیهول بودم...دق یلیخ لحظه اون – سورن

  !هم ردا نبود دیبود...شا

 !مرد ایاصال متوجه نشدم که زنه  اما

 126کرد؟ یکار شهیبه نظرت م-

 .آره – سورن

 م؟یاونا عاجز یچقدر جلو یدیچند وقت ند نیا ی! مگه تو؟یچجور-

 !نکشتنت؟ حاال تا چرا پس – سورن

 ...داشته باشه لیتونه هزار تا دل یدونم! م یحتما الزم نبوده...چه م-

 .هست یراه هی شهیهم – سورن

 ...دونم یم دیدفه رو بع نیا-

**** 
من برم "..."من برم آب بخورم"گفت  یم ی.هر از گاهشدیلحظه هم ازم دور نم هی سورن

 یلیو دوباره خ "ییدستشو

بودم که  دهیخودم ترس یخونه  یشدم.انقدر تو یم وونهیگشت.اگه نبود حتما د یبرم زود

  رفت قرص هامو ادمی

 .ارمیخودم ب با

مون رد و بدل نشد.فقط چند  نیب یادیز یحرف ها میسورن شد یوارد خونه  یوقت از

 نکهیکوتاه...با ا یجمله 

از  دمیترس یکردم...م یرگ فکر مرفت.فقط به م ینم نییگشنه م بود غذا از گلوم پا یلیخ

 یعیبه طرز فج نکهیا

 .رمیبم

از هم پهن  یکم یاتاق خواب ، دو تا تشک با فاصله  یشب بود.سورن تو ازدهی ساعت

 یدرنگ رفتم و رو یکرد.ب
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 .دادیبهم م یتشک حس خوب ی.سرددمیشون دراز کش یکی

 .ارمیرفته ب ادمیخودمو  ی؟ قرص ها یسورن تو خونه قرص دار-

بردار  یالزم دار یلگد به پام زد و گفت : مگه نگفتم هر چ هیبود  سادهیکه کنارم وا سورن

 ؟یعوض

 نه ؟ ای یکردم.حاال دار یفک نم زایچ یلی! اون لحظه به خ دیببخش-

 .دارم نیپتلیتر یآم یکه تموم شده ول ازپاممید – سورن

 خواب آوره؟-

 .بخشه آرام – سورن

 .اریدو تا ب شهیدستت درد نکنه.اگه م-

 ...ارمیلحظه صبر کن االن م هی.هیکاف شیکی همون – سورن

که سورن  دیطول نکش قهیروشن کردم و منتظر سورن شدم.دو دق گاریس هی

 یبرگشت.دستش رو سمتم گرفت.تو

 .دو تا قرص بود دستش

 127ه؟یکاف شیکی یتو که گفت-

 .مال خودمه شیکی – سورن

 ؟یکن هیمنو ضا یخواست یم ؟یآشپزخونه نخورد یپس چرا تو-

 .من واسه بمونه...نخور رو آب نصف ضمن در.باشم کرده مزاح خواستم – سورن

 ...باشه-

 .و چراغ رو خاموش کرد زیم یرو گذاشت رو وانیل سورن

 .بکشم گاریچون ممکنه من چند تا س شه؟یاگه پنجره باز بمونه سردت نم-

 یخواب خوب ی...اگه توریشبخ گهید.بمونه باز هم پنجره...ضرر و جهنم.بابا باشه – سورن

  از من یزیچ یا ی...بدیا

 .حالل کن یدید
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 .یکثافت یلیخنده گفتم : خ با

 یخواب حرف م یشبا تو یشده که من بعض دهید آخه! نبود اون منظورم منحرف – سورن

  زنم...به هر حال اگه

 .ریبگ دیرو آب ند زمیریخودمو م یدارم پته  یدید

 .راحت التیخ-

**** 
 .گشت یتک تک شونو م یتمام کتاب هاشو انداخته بود وسط اتاق.داشت ال به ال سورن

 ؟یگرد یم یدنبال چ-

 !ستیدونم چرا ن یدانشگاه...نم یاز کتابا یکی یگذاشتم ال ادمهی.تلفن شماره – سورن

 ؟یک یشماره -

 ...سهیدعانو اروی همون – سورن

 .یکن ینم دایتوش هست که شماره شو پ یریخ هیحتما -

 !کردم داشی...پنجاستیا – سورن

( 
  

 )کنه...شانس که ندارم داینبودم شماره شو پ یبابا ! اصال راض یا

 !کارش درسته؟ اروی یحاال تو مطمئن-

 ارویدونم مسعود اون  ی! من هنوز هم نمنیهم شیپ میرفت یم دیبا هم اول اون از – سورن

  !کرد؟ دایرو از کجا پ

 .کنه یم فیکارتو رد یکی نیبارش نبود.مطمئن باش ا یچیکه ه یدید یول

 128سه؟یحاال واقعا دعانو-

 یطلبه بوده که تو هیگفت  یدونم.شماره شو از دوست بابام گرفتم.م ینم منم – سورن

  خونده اما یحوزه درس م
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 .هینصفه ول کرده.در کل آدم خوب درسشو

 چرا درسشو ول کرده؟-

 میگرفت میدونم! البد حوصله نداشته...مثه من و تو! تا حاال چند بار تصم یم چه من – سورن

 !م؟یدرسو ول کن

 ...حدودا صد بار-

 .رمیگ یمن باهاش تماس م یکن ی... تا تو رختخوابارو جمع مگهید خب – سورن

 .سورن شیپ ،ییرایپذ یهارو جمع کردم و رفتم تو رختخواب

 !داره یبرنم!  اه – سورن

 .توش هست یریخ هیگفتم -

 !شو خفه – سورن

 .جواب نداد یبار شماره شو گرفت اما کس چند

 .یزن یشو،بعد از ظهر بهش زنگ م الیخ ی.فعال بستیخونه ن دیشا-

 .لشهی! شماره موباست؟یخونه ن ویچ یچ – سورن

 ...یتا خسته ش ریمن چه! انقد بگ اصن به-

امروز بعد از ظهر  ی.راستشمیم الیخ یتلفن رو کنار گذاست و گفت : باشه،فعال ب سورن

 .میکالس دار

 !م؟یچونیبپ شهیاه ! نم-

 .میجونیبپ فهی.حمیندار یادیز کار امروز... نه – سورن

 ی...عالقه استیخودم ن ریکشم! اما تقص یواقعا خجالت م گهید چوندمیکه انقدر کالس پ من

  به درس ندارم.فقط

 .مدرکم منتظر

که به درس  یکی! هر چند حواس من میکم درس خوند هیاز ناهار در کمال تعجب  بعد

  کردم ینبود.همش فکر م
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زنگ  یداره؟ حت یا دهیکنم...درس خوندن چه فا یم یمو سپر یزندگ یروزا نیآخر که

  هم سهیزدن به اون دعانو

 .گفت یچ رزنیافتاد و اون پ یچه اتفاق شبید میدینداره چون خودمون د یا دهیفا

 ینشسته بود و داشت موهاشو درست م نهیآ ی.سورن جلومیچهار کالس داشت ساعت

 یکار رو نکهیکرد.بعد از ا

نگا  یاونجور چرا –. سورن دنیکرم برداشت و شروع کرد به کرم مال هیتموم شد  موهاش

   .-ضد آفتابه ؟یکن یم

بشه تو  یخال ل خا صورتم فردا –سورن  ؟یش الیخ یب یخوا یشور پوستتو ببره! نم مرده

  من - ؟یشیجوابگو م

 یخواست یم که تو –. سورن میزودتر تمومش کن بر گمیباهات ندارم! م یکار

  باشه، پس -شد؟  یچ ،حاالیچونیبپ

 نیبا شلوار ج یشرت خاکستر یت هی. میبر کن جمع.کردم غلط!  نه نه –. سورن امینم من

 129.حوصله دمیپوش یمشک

موهام تا مرتب به نظر  یال دمیکردم و کش سیدرست کردم نداشتم.فقط دستمو خ مو

 دوست اگه –برسن. سورن 

 پس –. سورن ایجفت مونو فرستادم اون دن یدید هوینه ،  -پشت فرمون.  نیتو بش یدار

  . ظرف چندمیبر نیبش

شماره  میو تونست میبه دانشگاه.محوطه خلوت بود.سالن رو گشت میندخودمونو رسو قهیدق

  میکن دایکالس رو پ ی

که  میکرد یسمتش حرکت م میسالن بود.داشت یدوم.کالس مون انتها یطبقه  میرفت و

  ها رو یچند تا از همکالس

گفتن  کیبدون سالم و عل میشد کینزد گهیکه به همد نی.همومدنیکه به طرف ما م دمید

 لی: کالس تشک
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اشاره کر دن : اونجا  وارید یرو ید یبا دست به ال س د؟یدون یم کجا از –سورن  شه؟ینم

  اه ! از اون اول -نوشته. 

 پس -. بودم نکرده بو که دست کف –تو بود... سورن  ری.تقصامینبودم ب یراض هم

  ... سورن به کالسگهید میبرگرد

.اونا که الیخ یب - م؟یکن کیسالم و عل هیبا بچه ها  میرب ستیکرد و گفت : بهتر ن ینگاه

  ...منم اصالدنیما رو ند

ئه چش تو چش  مایس نیاالن با ا نیست! هم هیضا خودم جان به –ندارم. سورن  حوصله

  باشه،تو برو...منم -شدم. 

 یا دهیجر و بحث فا گهید! نشو خر بهراد –مونم... سورن  یمنتظرت م نیکنار ماش رمیم

  نداشت.اونا کامال توجه

باور کن ازت  -مون!  دنیگفتم د یدید –به ما جلب شد و اومدن سمت مون. سورن  شون

  متنفرم. سورن آروم

و  مایشناختمشون و البته س یکالس که نم ی.سه تا از پسرادنی.بچه ها هم بهمون رسدیخند

  که به لطف ترایم

 عیکردن و سر یسرد باهامون احوالپرس یلیقبال باهاشون آشنا شده بودم. پسرا خ سورن

  رفتن.فکر کنم تحمل من

 –. سورن شهینم لیتشک کالس شما شانس از – مایبراشون سخت بود. س دایسورن شد و

  –مای. سمیدون یم بله

 یزیچ هیبوفه  میبر میخوا یم ترایم و من – مایس... گفتن ها بچه بله –سورن  واقعا؟

  . دست سورن رو بهمیبخور

 ینی!  نــه – ترای... ممیریوقت خانوما رو نگ گهیو گفتم : سورن بهتره د دمیخودم کش طرف

  که نهیمنظورم ا
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که مهمون  یشرط به –بهتره. سورن  میممنون.مزاحم نش -. نیایشما هم ب میشیم خوشحال

  ... اونمیشما باش

داشت...چهره ش حس رو  نیهم هم مایبردم!فک کنم س یسورن پ ییبود که به ُپررو لحظه

  بود که انگار یجور هی

 ترایوسط سورن و م نیا. حتما بله – ترایخواست دک و دندون سورن رو خورد کنه. م یم

  خوشحال بودن.غلط یلیخ

 میرفت ی...! همگیعالف یحرفا و رفتارشون هم هماهنگ شده بود! عجب آدما نیا نکنم

  دانشگاه که یسمت بوفه 

 شنهادیزدن بودم که سورن پ میج یدلم قنج رفت...دو قدم یبسته س.از خوشحال میدید

  شاپ یکاف میداد بر

حد مشتاق با هم بودن اند، چونه نزدم.بذار دل شون خوش  نیتا ا دمید یدانشگاه.وقت کنار

  باشه... با خودم گفتم

 یکاف نیبار هم به حرفش گوش کنم. تا حاال ا هیسورن چتر شدم،بذار  یهمه خونه  نیا

  بودم.نسبتا ومدهیشاپ ن

پشت  ییهم، مثه خودمون اونجا بودن.چهار تا گهیبود...چند تا دختر و پسر عالف د بزرگ

 ترای. ممینشست زیم هی

 –به منو نگاه کردم و رو به سورن گفتم : قهوه چطوره ؟ سورن  ن؟یدار لیم یخب چ– 

  منو رو از ترایم... خوبه

خودم براتون  ی قهیبه سل نیاجازه بد دیو گفت : حاال که مهمون من ا دیما کش یجلو

  که یسفارش بدم.(در حال

 –...چطوره؟ سورن یا وهیم یبا بستن یشکالت کیکرد گفت : ) چهار تا ک یمنو نگاه م به

 تونو انتخاب که شما
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 دیرسخواست خودش سفارش بده چرا پ یکه م نی... من موندم اگهی...البد خوبه ددیکرد

  !!!؟ "ن؟یدار لیم یچ"

 یبرا نیخور یکم شکالت م یلیداد و گفت : فکر کنم شما خ لیسفارش هارو تحو ترایم

  هم هست که نیهم

 یشکالت دوست دارم، ول یلیخ من اتفاقا نه -. بله – ترایمن ؟ م -. نیخند ینم چوقتیه

  االن فقط قهوه به ذهنم

جواب بدم! آخه من  یداره؟ مونده بودم چ یا گهید لیتون دل دنینخند پس – ترای. مدیرس

 شین شهیو سورن هم

اوردم و به سورن گفتم :  رونیب فمیک یاز تو گارمویبگم! پاکت س یوا... چ -باز بود.  مون

 نجایا شهیبه نظرت م

 دمیلحظه گارسون سفارش ها رو اورد و ازش پرس نیهم... نکنم فکر – مایس د؟یکش گاریس

 گاریتونم س یکه م

 ینم – ترایروشن کردم. م گارمویالفور س ینداره.منم ف ینه و گفت که مانع ای بکشم

  .چنددیهست یگاریدونستم س

لبخند  روزمندانهیپ مایشش سال. س بایمکث کردم و گفتم : تقر هی د؟یکش یم گاریس ساله

 130یزد و سرگرم بستن

تعجب کرد.  دایشد ترایخوشحال شد.برعکس ، م یلیحرفم خ دنیشد.انگار از شن خوردن

 سالتونه؟ چند مگه – ترایم

و چهار سال. اصال با عکش العمل هاشون حال نکردم...حرفم اونقدرها هم تعجب  ستیب- 

  خوشحال ای زیبرانگ

گفتم  یمن حساسن زودتر م دنیکش گاریس یدونستم انقد رو ینبود! البته اگه م کننده

 گهیچون بعد از اون د
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حساب کرد و از  زویم ترایخوردن مون تموم شد. م کیو ک یبستن کهنینزد تا ا یحرف یکس

 میشاپ زد یکاف

 -. میحرکت کرد نیو به طرف ماش میکرد یپنج بود.ازشون خدافظ کی.ساعت نزدرونیب

  –دلت خنک شد ؟ سورن

 –سورن  ؟یواسه چ -دلت خنک شد؟  ینخورده بودم. تو چ یاتفاقا چند وقت بود بستن آره

  شش ینگ یمرد ُیم

حسنک راست گو؟!  یشد ما واسه حاال –گفتم. سورن  قتویحق - ؟یکش یم گاریس ساله

  ئه دندونش ترایم نیابله ا

 –کنه. سورن  یدندونش به خرخره م کار م گهیفک کنم االن د یول -کرده.  ریتو گ شیپ

  رو نی... سورن ماشدیشا

رو  شهیبود.ش ترای.منیماش ی شهینفر زد به ش هیکرد و خواست حرکت کنه که  روشن

 ترایبله ؟ م -. نییپا دمیکش

 یازتون داشتم ول یخواهش هی – ترایشدم. م ادهیپ نی؟ از ماش رونیب نیایلحظه ب هی شهیم– 

 یخواستم جلو ینم

 اگه – ترای. منییبفرما -شده! )  یسوزه...عاشق چه خر یها بگم. ( واقعا دلم براش م بچه

  قرار هیخواستم  یم بشه

. چشم باشه، -. بله – ترایبراتون مهمه ؟ م یلیخ -... میکم صحبت کن هی گهیبا همد میبذار

 شماره – ترایم کجا؟

 ی... شماره مو بهش دادم و خدافظگمیو م رمیگ یباهاتون تماس م د،یرو به من بد تون

 نی.دوباره سوار ماشمیکرد

.داشتم دمیشن فقط...نه –سورن  ؟یدیآره...مگه تو د - ؟یداد شماره بهش –. سورن شدم

 یرو نگا م گهید یجا
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ما ، کنار چند نفر  نیجلوتر از ماش اوشی.(و به رو به روش اشاره کرد) اون پسره ، سکردم

  تمام یبود ول سادهیوا

 .ست تشنه خونت به...آره –کنه! سورن  یبد نگا م -به ما بود.  حواسش

خواد بهم بگه  یم یدونم چ یمن که نم - ؟یچ ینی –دونم. سورن  ینم - ه؟یچ ترایم نیا با

 هی بهراد –تموم شده ست.سورن  زیراحت...از االن همه چ الشیخ�یزیکه واسش برنامه ر

  پرسم مثه آدم جواب بده.برنامه ت یسوال م

 نجوریو ا یعشق و عاشق هینه...! اگرم قض -خواد بگه؟  یچه م ستین واضح –! سورن کنم

  باشه که جواب زایچ

 - ؟یچرا شماره تو بهش د اد یبد یجواب منف یخواست یم که تو –مشخصه. سورن  من

  کار یچون نگفت باهام چ

زد و گفت : آره  یزینباشه. سورن لبخند طعنه آم میکن یکه ما فکر م یاونجور دی! شاداره؟

  .یگیبابا...تو درست م

مسعود .اس ام اس  - ه؟یک –اوردمش. سورن  رونیب فمیو از ک دمیشن لمویزنگ موبا یصدا

  داده که امشب حتما

 -. نهیمسعود رو بب امیچشماش تا پ یرو گرفتم جلو لی! موبانمیبب –. سورن ششیپ برم

  سورن ؟یمسخره! شک دار

 –سورن  چونم؟یتو رو بپ دیبا یواسه چ -... یچونیمنو بپ یخوا یم دیگفتم شا– 

 یجا دور م نیهم از پس...بماند

 جور هر –برم. سورن  ادهیذره پ هیخوام  ی.مشهینه...راه تو هم دور م -که برسونمت.  زنم

 ادهیپ نی... از ماشلتهیم

 یمسعود مونده بود.فرصت خوب یبه خونه  ابونیکردم.چند تا خ یو با سورن خدافظ شدم

 دیبود! به ذهنم رس
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خودم  یخونه  یسر به خونه بزنم و قرص هامو بردارم.راه ِ هی ستین شمیکه سورن پ حاال

 یشدم.چون عجله ا

وارد کوچه  قهیبعد از چند دق نکهیتا ا دمیکش گاریدو نخ س یکیرفتم. یآهسته راه م نداشتم

  خودمون شدم.از ی

 یکردم نم یدقت م یمکث کردم اما هر چ هی.سادهیدر خونه م وا ینفر جلو هی دمید دور

  !تونستم بشناسمش

تر  کیکرد؟!! نزد یم یچه غلط نجایبود! اما ا رمحمدیر فتم و با دقت نگاه کردم. ام جلوتر

 دیکه منو د نیرفتم.هم

 ؟یکن یکار م یچ نجایشما ا -! یاومد بالخره که شکر رو خدا – رمحمدیاومد طرفم. ام با

 ؟یاورد ریآدرسو از کجا گ

داخل ؟!  میبر شهیمهم بهت بگم.م یلیخ زیچ هیط اومدم .من فقستیمهم ن نایا – رمحمدیام

  انداختم و درو دیکل

.در کل خودش هم آدم دیرس ینگران به نظر م یلیخ رمحمدیکردم.ترس برم داشت! ام باز

  !! دستمو گرفتههیترسناک

تا خودتو  نجایا امیم دارم که روزه دو – رمحمدی. اممیتراس نشست یرو گهی.کنار همدبود

  !شده؟ یحاال چ -. نمیبب

 ی...منظورم قتل و خوردن خون و ... میکه زدم ببخش ییمنو بابت حرفا دیبا – رمحمدیام

 131که  یبدون نویخوام ا

مجبور  یول...آره – رمحمدیدرخواست اون جن هاست؟! ام نیگفت ادمهی -من نبود.  ریتقص

 رمحمدیچرا ؟ ام -بودم. 

 که پسره اون – رمحمدیآره. ام -...با اون دو نفر؟ شم؟یپ یبار که اومد نیاول ادتهی– 

  کن باور...بود سبز چشماش
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 رمحمدیبکنه؟ ام یکار نیهمچ دیآخه چرا سورن با -کرد بهت اون حرفا رو بزنم.  مجبورم

  شهر نیا یمن تو نیبب -

 قتایراهه.اما حق نیکمک کردم.بابتش هم پول گرفتم...تمام درآمدم از ا یادیز یآدما به

  که ییرنوشت کساس

.اون دوستت به من گفت ستیکنم فقط به خاطر پول ن یکه م ییمهمه.کار ا ان،برامیم شمیپ

  که اون حرفا رو بهت

 ییزایچ هی...به هر حال دوستته! خودش یبهتر بدون دیدونم...خودت با یشو نم لی.دلبزنم

 یدر مورد اجنه م

کنه و لوم  یم یمعرف یانتظام یوریکرد که اگه بهت کمک کنم منو به ن دی.تهددونست

  ...مجبوردمی.منم تر سدهیم

 یتونم بذارم جوون مرگ ش یچون وجدانم ناراحت بود...نم نجای.االن هم اومدم اشدم

 هیتونم بهت  ی...االنم م

از  یتون یم – رمحمدی! ام؟یگیاز کجا بفهمم راست م -بدم که مشکلت حل بشه.  دعا

 دینبا یول یخودش بپرس

... یکنم.ممنون که به فکر بود یکارو م نیحتما ا -بفهمه که من بهت گفتم.  یبذار

  بهت یخوا ینم – رمحمدیام

ندارم بهت بدم.  یمن پول ی...شرمنده ولیریگ یبابتش پول م یگفت -دعا بدم؟!  هی

  زد و گفت یلبخند رمحمدیام

. بعد از یخور یکل موگرنه به مش ریحتما بهم سر بزن و دعا رو ازم بگ یپس اگه تونست :

  تموم شدن حرفامون

سورن  دمیفهم یکردم ،نم یفکر م یرفت.با حرفاش اعصابمو داغون کرد.هر چ رمحمدیام

  !!داره یبا من چه خصومت
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زدم. از آشپزخونه داروهامو  یبا خودش حرف م دینداشت...با یا دهیفکر کردن فا اما

  برداشتم و از خونه زدم

مسعود  دیرس یکه به ذهنم م ینفر حرف بزنم و تنها کس هیداشتم که با  اجی.احترونیب

 گاریپاکت س هیبود.سر راه 

باز بود.منم بدون  لهیمسعود.در ساختمون شون اکثر مواقع مثه طو یو رفتم خونه  دمیخر

  زنگ بزنم مثه نکهیا

بشر  نیچرا اپرسم که  یسوال رو از خودم م نیمسعود ا شیپ امیرفتم باال.هر وقت م گاو

  !ست؟یتنها ن چوقتیه

بهتر  ینجوریندم...ا تیدادم اهم حیدر آپار تمان بود.ترج یجلو گهیجف کفش د دو

 گهیخواستم با کس د یبود.نم

!  به –درو باز کنه. مسعود  ادیمسعود زنگ زدم که ب لیبه موبا نیهم یرو به رو بشم برا یا

  .سالم -. بهراد آقا سالم

به  نکهیو نسترن. کفش هامو دراوردم و رفتم تو.بدون ا وانیک –؟ مسعود  شتهیپ یک

 ینگاه کنم رفتم تو ییرایپذ

 انقد چرا حاال –! مسعود نم؟ینسترن رو نب ختیو ر نجایا امیبار ب هیشد من  -خواب.  اتاق

  هم دل نایا ؟یا یشاک

 بسه –! مسعود ی...چقدر هم که تو مهربون و دلسوزیآخ -شون خوشه.  ییبه دا شون

  .حرف مفت نزن، بگوگهید

از دست  دایرو مو به مو واسش شرح دادم.مسعود شد رمحمدیام ی هیچته؟! قض نمیبب

  شد...از یسورن عصبان

 نکنم فک –ش مشخص بود.شروع کرد به شکستن قلنج انگشت هاش. مسعود  چهره

  .دروغ گفته باشه رمحمدیام

 ؟یچ یبرا- 
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 حیتوض دیرو با زایچ یلی.خمیبا خود ِ سورن حرف بزن دی...اما اول باگمیم بهت – مسعود

 .بده

از  یکیباغ  الق،یی میبر میخوا یم هفته آخر –! مسعود نجا؟یا امیب یگفت یچ یبرا یراست-

  دوستام.گفتم تو هم

 یچ نمیبب -. یایم یداره؟! تو به خاطر من دار یفرق چه –هستن؟ مسعود  ایک -... یایب

  شروع کرد لمیموبا ...شهیم

 –آره،چطور؟! سورن  -! ؟یمسعود ی خونه بهراد –الو ؟ سورن  -زنگ زدن.سورن بود.  به

 یکرد در دو منو کتاب

 -بود؟!  یک – مسعود... فعال –. سورن ایباشه ب -. رمشیبگ امیخوام ب ی.مفتیتو ک یگذاشت

  خواد یسورن.گفت م

سورن اومد دعوا راه  یخواهش کنم وقت شهیم -! یعال چه –. مسعود نجایا ادیسر ب هی

  !جالبه –مسعود  ؟یننداز

 یب یلیتا حاال بهت گفتم خ -! یکنه اما هنوز طرفش یرو نابود م تیداره زندگ نکهیا با

 یفکر کرد نیبه ا ؟یمنطق

چون بهم سفارش کرد  -دروغ بگه؟  دیبا چرا –دروغ گفته باشه؟ مسعود  رمحمدیام دیشا

 نیابه سورن نگم که 

 ی...بهت ثابت مادیخودش ب سایکرده... وا دشیتهد البد –رو بهم رسونده. مسعود  اطالعات

 132کنم.اون موقع 

 ایدعوا نکنن  وانینسترن و ک یکردم جلو ی. فقط خدا خدا میشناس یم شتریب قتویرف

  حداقل اونا متوجه نشن.هنوز

 یدعوا هم بهش اضافه بشه! صدا هی نکهیکشم چه برسه به ا یاون شب خجالت م بابت

  زنگ خونه به گوش
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خواست از  یگذشت...مسعود م هیرو صدا زد تا درو باز کنه.چند ثان وانی.مسعود ، کدیرس

  که رونیاتاق بره ب

و  دی... مسعود دستشو کشینداز یو گفتم : مسعود قول بده که دعوا راه نم دمیکش دستشو

  تونم یگفت : نم

سالم.  -اتاق. سورن  یمسعود از اتاق خارج بشه، سورن اومد تو نکهیبدم! قبل از ا قول

   !سالم کیعل –مسعود 

کار کوچولو  هیباهات  نیبش قهیدق هی – مسعود. دارم عجله من بده کتابو بهراد – سورن

  دارم. هر سه تامون

کنار من نشسته بود و سورن هم  یکم یپنجره بودم.مسعود با فاصله  کی.من نزدمینشست

 یما بود. تو یرو به رو

 یخوا ینم چرا –بکشم... مسعود  گاریو س نییدادم سرمو بندازم پا حیترج طیشرا اون

  مشکل بهراد حل بشه؟

که راه غلط به ما نشون  یخواست رمحمدیام از خودت –بخوام؟!! مسعود  دینبا چرا – سورن

 دیببخش –بده! سورن 

 – سورن اشتباه؟ کدوم –مسعود  ؟ینکن اشتباه خودتو به من بچسبون ی! سعجان  مسعود

 رمحمدیکه ام یبود تو

 یگفت بهش تو –داد! مسعود  شنهادی...! اونم چند تا راه حل خجالت آور پیکرد یمعرف رو

  !بگه ییزایچ نیهمچ

جوش اورد و از  ی! مسعود حساب؟یگیچرند م یدار یبا خنده گفت : دقت کرد سورن

 یجاش بلند شد.منم برا

.سورن همچنان نشسته بود و گفت : تو اون سادمیکنارش وا رمیدعوا رو بگ یجلو نکهیا

 یدوجنسه رو معرف یعوض
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با اون هرزه نداشتم و ندارم.  یحرف چیمن ه ؟یکن ریرفع تقص یخوا ی! حاال مید کر

  حد نیا تا که جالبه –مسعود 

رفت  ی!!! کم؟یکرد دایپ یک یداده بود رو تو چاه خونه  رمحمدیکه ام ی! نعل ییُِپررو

 قیتحق رمحمدیام یدرباره 

جن  هی یهم که موفق شد دای... جدادهیز نهیزم نی!!مطالعاتت هم در اه؟یکه آدم بد کرد

 دایپ دیجد ریگ

 ه؟یواسه نابود کردن بهراد چ یبعد ینقشه  نمی! خب حاال بگو ببگمیم کی...واقعا تبریکن

  سورن هم از جاش بلند

شون قرار گرفتم تا با  نیکم بود.من ب یلی.فاصله شون خسادیمسعود وا یو رو به رو شد

  .نشن ریدرگ گهیهمد

 کن ثابت –کنه! مسعود  یغلط ، خوب کار م جینتا گرفتن واسه باهوشت ذهن – سورن

 اگه –! سورن گمیم دروغ

بدون اگه من  نویهرزه حرف زدم اما ا ...آره من با اونگمیباشه م شه،یراحت م التیخ

 .نبودم بهراد تا حاال ُمرده بود

 یهمش با هم دعوا م ریپ یزن و شوهرا نی؟! چرا ع دیبا آرامش حرف بزن شهیبچه ها ! م- 

  سورن بدون د؟یکن

برداشت و به طرف در اتاق رفت.درو باز  فمیک یکتابش رو از تو تیبه من، با عصبان توجه

  از نکهیاکرد و قبل از 

. دیو در اتاق رو محکم کوب ".یریسگ تو بگ یبهتره اول جلو "خارج بشه گفت : اتاق

 یمسعود از کوره در رفت و م

 نجایو مانعش شدم. دوست نداشتم بحث به ا سادمیدر وا یبره دنبالش اما من جلو خواست

  کاش یبکشه .ا
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 لیهنوز هم دل یمسعود منو به فکر فرو برد ...ول یبود.هر چند حرفا ومدهین نجایا سورن

  مقصر بودن یبرا یموجه

 هیتک واریداشته باشه ؟! نشستم و به د یبا من دشمن دیوجود نداره! آخه چرا با سورن

 یبعد صدا هیدادم.چند ثان

 ی! برایا ی...چه بد شانس نجانیهم ا وانیاومد که نسترن و ک ادمی.میدیتق در رو شن تق

  وارد اتاق یکس نکهیا

کردم  یم یسع یلینبودم...فقط بغض گلومو گرفته بود.خ یرفت.عصبان رونی، مسعود ب نشه

  طرف هینکنم.از  هیگر

 نکهیهم ناراحت بودم از ا یناراحت بودم و از طرف میکه با سورن داشت یخاطر برخورد به

 رمحمدیمسعود و ام یحرفا

اتاق شدم.سرمو بلند  ینفر تو هیداشته باشن.غرق در افکارم بودم که متوجه حضور  قتیحق

  نسترن دمیکردم و د

 نیرو طرفم گرفت و گفت : آب قند. من موندم حکمت ا وانی.لسادهیجلوم وا وانیل هی با

  بود ؟! مگه یحرکت چ

. نسترن نشست ممنون -گذاشتم.  نیزم یازش گرفتم و رو وانویغش کرده بودم ؟!!! ل من

  داد.هر هیتک واریو به د

 ییزایخوش نداشتم چ ی.حس کردم منتظر بود تا من حرف بزنم ولمیسکوت کرده بود دو

  بگم که اصال به اون

 هیخواست  یدلم م شهیحرفش حال کردم...هم نی... با ایشد الغر –! نسترن ستین مربوط

 ادمهیبهم بگه. نوینفر ا

 شهیموضوع بابام هم نیکردم چاق بودم و سر ا یم یبابا و مامانم زندگ شیزمان که پ اون

 133نداخت.با  یدستم م
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الغر بودن بهت  یول –زدم. نسترن  یلبخند تصنع هیبه نسترن ندادم...فقط  یحال جواب نیا

  دونم چرا ی. نمادینم

هم الغر  ادیمن ز -رفت رو اعصابم.  یداده بود اما داشت م ریوسط به وزن من گ نیا

  ام. نسترن ی...معمولستمین

 -! ؟یهنوز همون آدم ایکرده  رییسوال ازت دارم ؛ اخالقت هم مثه ظاهرت تغ هی– 

 رییخوشبختانه اخالقم هم تغ

متاسفم  -دوست داشتم.  شتریرو ب ی...اما من قبلیحدود تا –نسترن  ست؟یمعلوم ن کرده،

 یشنوم ول یم نویکه ا

 خودت شدن بد از که متاسفم منم –. نسترن ینیب یکه م نهیهم "آل دهیمن ِ ا"خودم،  یبرا

  ... قشنگیخوشحال

داره؟ اونم با  یا دهی...جر و بحث چه فاالیخ ی! اما ب دیدو یاعصابم م یچهار نعل رو داشت

 ینقش چیکه ه یکس

 فک حاال تا –نظر لطفته. نسترن  -دادم بحث رو جمع کنم...  حینداره.ترج میزندگ تو

  سر هیاگه به مامانت  یکرد

 –مسائل فک کنم. نسترن  نیکه به ا ستمین یطیاالن تو شرا - ره؟ینم یدور ی، جا یبزن

  بپرسم شهیم دیببخش

دق  یخوا یمشخصه که م -دونم. نسترن  ینه چون خودمم نم -! اد؟یم شیپ یک ِ طشیشرا

 نی...آفریمرگ شون کن

 یکردم با خونسرد یبودم اما سع یاز دستش عصبان یلی. خیشیموفق م یبده! دار ادامه

 دیببخش -جواب بدم... 

.در ضمن اونا ستیاما مشکالت من و پدر و مادرم اصال به تو مربوط ن گمیم نویا که

 رونیخودشون منو از خونه ب
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 که واقعا –،اونا هستن نه من. نسترن  رهیرو بگ یسراغ کس ی...االنم اگه قراره کسکردن

  !یادب و گستاخ یب یلیخ

حقته. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که  ادیسرت ب ییکردم دلم برات سوخت.هر بال اشتباه

  مثه تو نشدم،هر یزن آدم

 ارهیداشت حرص منو درب یسع یلیبندم خ ی. شرط مادهیبرات ز یلیآدم خ ی...کلمه چند

  کل طیاون شرا یاما تو

بشه و  الیخ یندادم تا زودتر ب یجواب گهیمسئله بود.د نیپا افتاده تر شیبا نسترن ، پ کل

  هم نطوریبره.هم

رفت. **** ساعت از  رونیاتاق ب دم،ازینم یجواب دید یگذشت و وقت هی...چند ثانشد

  دوازده شب گذشته

 یاب هر دومون رو با فاصله اتاق خواب رو کامال باز کرد.رختخو ی.مسعود پنجره بود

  .انداخت نیزم یرو یکم

.هنوز خودتو یکش یم گاریس شبا چون – مسعود ؟ چرا -. بخواب پنجره سمت تو – مسعود

  راست - ؟ینشناخت

روشن کردم.مسعود چراغ رو  گارمویتشکم ولو شدم و س ی...حواسم نبود. رویگیم

  خاموش کرد و سر جاش دراز

 یگاه از هر –! مسعود رن؟یمسعود تا حاال شده مامان و بابام سراغ منو از تو بگ -. دیکش

  پرسه یمامانت احوالتو م

منظورم  - ؟یچ ینی –پرسه؟ مسعود  یم یمامانم با چه حالت -بابات نه...تا حاال نشده.  یول

  که نگرانه ،ناراحته نهیا

 یسواال رو م نیشده ا ی.حاال چیعمولدقت نکردم...م ادیز...آها –؟ مسعود  هیمعمول ای

  آخه نسترن - ؟یپرس
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 گه نسترن –حرفا... مسعود  نیکنن و از ا یگفت مامان و بابات دارن دق م یامروزم

 بیس نیع که بابات.خورد

 ادشیذاره اما سه سوته  یم یدلتنگ یافه  ینداره...مامانت هم هر از گاه یحس چیه ینیزم

 نیکه ا -. رهیم

 نظرم به آره –مسعود  رم؟یو دعا رو ازش بگ رمحمدیام شیظرت دوباره برم پ...به نطور

  ...بهتر از قتلهیخوب حل راه

 داریزود ب دیبا فردا...بخواب فعال –. مسعود ستمیمن هنوز مطمئن ن یول -زناست...  و

  –چرا ؟ مسعود -. میش

با مسعود حرف بزنم  شتری...حاال بخواب. دوست داشتم بالقیی میبر میخوا یکه م گفتم

  مشخص بود که یول

 . ****زود خوابم برد یلیخاموش کردم و خ گارموینزدم.س یحرف گهیخسته س.د یلیخ

در از  دهیاما مطمئن بودم که صبح نشده.به پشت خواب دمیدونستم چه مدته خواب ینم

  بودم داریبودم.ب دهیکش

عرق شده  سیکنم.از ترس خ تونستم چشمامو باز ینم یتونستم حرکت کنم،حت ینم یول

  کردم یبودم.احساس م

 دنیبود که نفس کش یش به حد ینیم قرار داره.سنگ نهیس یقفسه  یرو نیسنگ زیچ هی

  برام سخت شده بود.انگار

 یکردم.بدنم قفل شده بود.م یم یم نشسته بود.احساس خفگ نهیس یقفسه  ینفر رو هی

  خواستم مسعود رو

خودم بودم.ترس تمام  یکنم.فقط شاهد ناتوان یحرکت نیتونستم کوچکتر یکنم اما نم صدا

  وجودمو گرفت

 دهیازش شن ییصدا هیکرد. کیصورتم نزد هیلحظه حس کردم سرش رو  هی ی.برابود

 خرُ خر ُیصدا هی...شبشدیم
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نفسش رو کنار صورتم  یچشمم ُسر خورد.گرما یقطره اشک از گوشه  هی.ناخودآگاه بود

 134لحظه بعد  هیحس کردم و 

 هیتک واریتونم حرکت کنم، نشستم و به د یمتوجه شدم م ینبود...وقت یاز فشار خبر گهید

  دادم.زانوهامو بغل

 ی...نمختمیر یاشک م اریاخت یبودم.ب دهیترس یو سرمو روشون گذاشتم.حساب کردم

  م رو کنترل هیتونستم گر

نکرده بودم.مطمئن  یدیتمام وجودمو گرفته بود.تا حاال انقدر احساس ناام یدی.ناامکنم

 چیه تیبودم که وضع

چت  "گفت : یشد و با نگران داریمن ب یکنه و کارم تمومه. مسعود با صدا ینم یرییتغ

  و از جاش بلند شد "شده؟!

ه چون کرد ازم سوال بپرس ینم یسع ادیچراغو روشن کرد.فورا اومد کنارم نشست.ز و

  نبودم که یطیواقعا تو شرا

 گاریس هیبار مسعود  نیکردم. ا فیکه گذشت ماجرا رو واسش تعر قهیبدم.چند دق جواب

   :روشن کرد و گفت

نخون خواهشا !!  أسی هیآ –کرد... مسعود  شهینم یکار چیه -. میبکن یفکر هیزودتر  دیبا

  نگفت رمحمدیمگه ام

 یراه هیسورن به تو زده؟ پس همش دروغ بوده و  دیاون حرفا رو به خاطر تهد که

 کهیاگه اون مرت -هست... 

اومده بود به من خبر بده  یرخواهیخ یبارش بود و به قول خودش از رو یزیچ رمحمدی،ام

  ، چرا همون روز دعا رو

واقعا از سر عذاب  نمیمن از قصد بهش پول ندادم که بب شد؟ینداد؟ مگه پولش چقد م بهم

 ایمده وجدان او
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 هی ای...بشهینم یزیپولش چ یگیم که تو –کردم. مسعود  یدرست فک م دمی...که دنه؟

 میبد رمحمدیبه ام یپول

 هیاگه  -ت.  یروان قیسراغ همون رف میری...فوقش اگه اثر نکرد ممیریدعا رو ازش بگ و

  داد که دخلمو اورد ییدعا

...االن، بحث کردن الیخ یب –. مسعود میروان قیر ف شیپ یجنازه مو ببر دیاونوقت با ؟یچ

  نداره.فردا یا دهیفا

ترسم از  یدونست من م ی.مسعود مدمیرختخوابم دراز کش ی. تومیزن یش حرف م درباره

  بخوابم و دوباره نکهیا

شد تا من بخوابم.  دنیکش گاریکنارم نشست و مشغول س نیهم یحالت تکرار بشه،برا نیا

  **** به زور چشمامو

 رونیردم.بدبختانه صبح شده بود! و من هنوز خسته بودم.مسعود سر جاش نبود.از بک باز

  حرف زدن یصدا

عادت  گهی...البته دشدمیم داریبودم که از خواب،ب یکس نیمن آخر شهی.مثل همومدیم

  کردم. پشت در اتاق

که داشت با مسعود حر ف  دمیرو شن میعمه مر یو به صداها گوش کردم.صدا سادمیوا

  سکوت هی.چند ثانزدیم

در اتاق باز شد و محکم خورد به کله م!  هویدادم که  یشد.داشتم با دقت گوش م برقرار

 در پشت چرا –مسعود 

  دونستم یم چه –مسعود  ؟یصاحابو بشکن یب نیا ی!جن ها کم بودن تو هم قصد کرداه

  ...بابا یچیه - ؟یسادیوا

چه خبره  -...درد نداره. هیبریف نجایر انشد.دِ  یزینکبت .حاال هم که چ یپشت در تو

  آخر...که گفتم –مسعود  رون؟یب
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 یتو دهی...اونم خورشینیزم ی.االنم صبح پنج شنبه ست...تو هم روالقیی میقراره بر هفته

  بامزه یلیخ -آسمون. 

 کل –. مسعود ارنیم فیهم تشر لیکل فک و فام یکنم اگه بگ یواقعا ! اصال تعجب نم بود

  که نه...فقط لیفام

 تتیخواستم اذ یم نه –مسعود  ؟یبگ روزید نویا یمرد ُی... حاال میآخ -برادرا...  خواهر

  .االنممارمیکنم.آخه من ب

 خودت خاطر به بدبخت –مسعود  شه؟یم ینرم چ -برو صورتتو بشور،بدو...  پاشو

  .یها شد وونهید نی...عگمیم

ام!  یکم خجالت هی.چون من امیپشت سر ت م! تو جلو برو منم یباشه بابا کچلم کرد- 

  ...می! پاشو بر یاله –مسعود 

 لهیرفتم.همه مشغول جمع کردن وس رونیبعد از اتاق ب هیراه افتاد و منم چند ثان مسعود

  بودن و سرشون به کار

 یمتوجه من بشن و مجبور نشم چند بار سالم کنم ، با صدا یهمگ نکهیا یبود.برا خودشون

  بلند سالم کردم. منتظر

به خودم  نهیآ ی. توییرفتم سمت دستشو کراستی. دهیجواب سالممو م یک نمیبب نموندم

  مسعود دمینگاه کردم د

چشمام پف کرده بود.  شبید ی هیها شده بودم.به خاطر گر وونهید نیگفت،عیم راست

 یحالت ابلهانه ا

و کال حسش هم  هیا رانهیکت جوگحر دمید یآب سرد ول ری.خواستم سرمو ببرم زداشتم

  فقط نیواسه هم ستین

مبل نشستم.عمه ها  هی یو رو ییرایپذ یکه اومدم رفتم تو رونیآب به صورتم زدم. ب هی

  ظرف و یسر هیداشتن 
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 یبود و خودشو برانداز م سادهیوا نهیآ یکردن.نسترن جلو یو پرت جمع م خرت

  هم احساس دایکرد.شک ندارم شد

 ختی.خدا رو شکر رومدیبهش نم دیسف یواقعا مانتو یبهش دست داده بود ول یپیخوشت

  رو هنوز وانینحس ک

ننه  -نبود. مسعود اومد و کنارم نشست.  ی.از مامان و بابام و عمو محمد هم خبردمیند

 135... گهید انیمن نم یبابا

.اونجا که ستینگفتم،برام مهم  ینجوریهم -. ارنیم فیتشر...نزن صابون تو دل – مسعود

 یخونه ا میریم میدار

 یخونه  هیمن. یاز دوستا یکیباغ  میریم –! مسعود م؟یچادر بزن دیبا ایهست  یزیچ

  هم توش کیکوچ

بخوابن. از حرفش خنده م گرفت و گفتم :  رونیتونن ب ی...چون هوا خنکه مرد ها مساخته

  –مردها...! مسعود

 یاتاق تا حاضر شم.چنگ زدم و هر لباس ی. رفتم تویبرو حاضر شو تا کتک نخورد پاشو

  دم دست تر بود برداشتم

 بودم منتظر –مسعود  ؟یمنتظر من بود -بود.  سادهی. مسعود دم در آپارتمان وادمیپوش و

 ریو خ رونیب یایب تو

.دست مسعود میراه افتاد گهیدرو قفل کنم. مسعود در آپارتمان رو قفل کرد و با همد سرم

 دهیچسب رو محکم

شده بودن به جز  نی! همه سوار ماشگهید یکی نیخواستم منو بندازن تو ماش یبودم،نم

  و عمه مژگان و وانیک

 هیو از بق نمی.مسعود به من گفت که جلو بشانیمسعود ب نیخواستن با ماش یکه م نسترن

 یهم خواست صندل
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 من!  جون مسعود نه –وسط عمه مژگان دبه در اورد... عمه مژگان  نیا هوی.ننیبش عقب

  قلبم نمیبش عقب اکه

پشت فرمون  نیو گفت : ال اله اال ا... بهراد،تو بش دیکش یقی. مسعود نفس عمرهیگ یم

  .نمیش ی،منم عقب م

ز ما جلوتر ا نی.ماشمیبعد راه افتاد هیو نسترن نشست و چند ثان وانیک نیب قایدق مسعود

 چکسیبود.ه هیبق

گوش کنم دست به کار  کیموز نیماش یزد.منم که عادت داشتم تو ینم یحرف

 ادیمسعود رو ز یشدم.آهنگ ها

 . ground the to itبه آهنگ دمیرس نکهیکردم تا ا یعوضشون م ینداشتم و ه دوست

 burnمطمئنم اگه راننده  

 میدیکه رس القییاز بس که اعصابشون رو خرد کردم. به  رونینداختنم ب یبا لگد م نبودم

  آهنگ رو بستم تا یصدا

. ظاهرش آنچنان بد نبود.مثه میدیبالخره رس قهیبهم آدرس بده.بعد چند دق قایدق مسعود

 یخونه ها شتریب

 یبزرگ که توش درختا یلیخ اطیح هیدوبلکس هم نبود... یالیاز و یشمال.خبر ییروستا

  ل بود.وسطنارنج و پرتقا

 یواریآشپزخونه داشت.د هیساخته بودن که فک کنم دو تا اتاق  کیکوچ یخونه  هی اطیح

  رو از کوچه اطیکه ح

 – مسعود! ؟"باغ دوستته" یگفت ادمهی -تا کمر من بود.  بایبود و تقر یکرد آجر یا م جد

 یبر.س خونه پشت باغ

خواستم پشت خونه رو هم  یشدم.م اطیوارد ح هی. بدون توجه به بقشینیب یم جلوتر

 ی.اصال حس خوبنمیبب
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 یکردم و م یم پشت سرم هستن حتما فرار م فهیو طا لی.اگه مطمئن نبودم که کل انداشتم

 دمیرس یرفتم.وقت

چشمه بود و پشت  هیتپه  نییتپه قرار داره.پا هی یخونه تازه متوجه شدم که خونه رو پشت

  چشمه هم باغ دوست

 یبود.درختا اجازه نم کیآسمون بود اما باغ تار یتو دیروز بود و خورش نکهی.با امسعود

  .برسه نیدادن نور به زم

 فیخونه تا بساط ناهار رو رد یرفتن تو ی.خانوما داشتن مهیبرگشتم سمت بق دوباره

  کنن.عمو محمد هم مثل

کرد.  یم یدرختا رو کارشناس تیبار داشت وضع نیرو کار گرفته بود و ا هیمخ بق شهیهم

  تخت هیخونه  یجلو

 -تخت نشستم و مسعود هم اومد کنارم.  یانداخته بودن.رو راندازیبود که روش ز یچوب

  دوستت چند سالشه نیا

.هر دیرس ارث بهش مرد ُکه پارسال.بوده باباش مال باغ –داره؟! مسعود  یباغ نیهمچ که

 میایبا هم م یاز گاه

 نه –مسعود  ن؟یترس ینم نجایا نیایخفنه.شبا م یلیباغش خ -. میمون یز مدو سه رو نجایا

  گردن مرد تا بابا،دو

 !!!میبترس یاز چ کلفت،

کردن انگار تا حاال جنگل و رودخونه  یرفتار م یجور هیهم  ناینداشت.ا یتیکه جذاب من

چهار بعد از ظهر بود.عمو محمد  کینزد ساعت! شجاع چه�بهراد –! مسعود دنیند

 یکنار رودخونه و همه قبول کردن.برا میداد بر شنهادیپ

به جان تو حال  -. ار،پاشویدرن یباز مسخره –. مسعود امیقربونت من نم -!  گهید پاشو

  ... مسعوددیندارم.شما بر
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رو  فمیرودخونه شدن.منم ک یراه هی. مسعود و بقیکنم.هر جور راحت یباشه،اصرار نم– 

 اطیح یبرداشتم و رفتم تو

که متوجه  ارمیب رونیب فمیک یاز تو گارموینشستم.خواستم پاکت س یاون تخت چوب یرو ،

  چاقو هیشدم. یزیچ هی

 نویداشته ا یسورن کتابشو برم یافتادم. احتماال وقت روزید ادیبود. فمیدار تو ک ضامن

  .البتهفمیک یانداخته تو

روشن  گارمویبود. س یبا خودش داشت.دسته ش چرم شهینبود که سورن هم ییچاقو نیا

 136و چاقو رو  فیکردم.ک

آفتاب رو  گهیشد.د ی.آسمون کم کم ابردمیتخت ،طاق باز دراز کش یگذاشتم و رو کنار

 یصورتم حس نم یرو

شدن که  یم نیگذشت. پلک هام داشتن سنگ یم نایاز رفتن مسعود ا یساعت می.نکردم

  صدا شدم.سرمو هیه متوج

 یکیشون قد بلند و ُمسن بود و  یکی.سادنیوا اطیدو نفر پشت در ح دمیو د چرخوندم

  متوسط یکلیقد و ه گهید

 یمازندران ی. قد بلنده با لهجه دمشونید ینم قی.چون چشمام خواب آلود بودن دقداشت

 یگفت : پسر چقد م

خسته م...ممنون  یلیگفتم : خ نمیسر جام بش نکهیبزن. بدون ا یچرخ هی رونیب ای! ب یخواب

  تر قی. دقدیکه گفت

 میهم خودشو پشتش قا یکیو اون  کلهیه یقو یلینگاه کردم متوجه شدم اون مرد، خ که

  کرد و اصال به من یم

بزنم.منم درخواستشو رد  یچرخ هیو  رونیب امیکرد.دوباره بهم گفت که ب ینم نگاه

  .چند بار خواسته ش روکردمیم
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خورن.انگار  یوجه از جاشون تکون نم چیحرف زدنش متوجه شدم به ه نیکرد.ح تکرار

  هر دو سر جاشون خشک

چه  نای.مونده بودم ااطیداخل ح انیکردن ب ینم یباز بود اما سع اطیبودن.در ح شده

 رونیدارن من برم ب یاصرار

هر دو  یت بهشون نگاه کردم متوجه شدم پاهابا دق یبود.وقت دهیکامال خواب از سرم پر !

  از یشون چند سانت

. دستمو دراز کردم تا زدیفاصله داره! ترس تمام وجودمو گرفت.قلبم تند تند م نیزم

  سرمو بردارم.چاقو یباال یچاقو

نبود.هر  یخبر چکسیشد اما از ه دهیکش اطیلمس کردم و دوباره نگاهم به در ح رو

  تم ودوشون رفته بودن.نشس

برم  اطیاز ح دیتا ضربان قلبم به حالت اولش برگرده.به فکرم رس دمیکش قینفس عم هی

  مسعود اما شی، پ رونیب

. از خودم دمیترس یحال از اونجا موندن هم م نیوسط راه بهشون بربخورم.در ع دمیترس

 نکهیچرا با ا دمیپرس یم

تو دستم نگاه  ی!! به چاقوومدن؟یجلوتر نم اطیسراغم، اما از در ح انیتونستن ب یم راحت

  کردم.حتما سورن

مسعود  ذاشتمیم دیانداخته.نبا فمیک یکه چاقو رو تو دادهیرو م ییاتفاقا نیچن احتمال

  بهش بپره.عجب یاونجور

گذشت و من همونجا  قهیمو ناراحت کردم. چند دق قیرف نیبهتر یمفت یکردم.مفت یتیخر

 دمینشسته بودم.د

من  شیاومد پ رضایبودن.عل سیگردن.هر دو شون سر تا پا خ یارن برمو نسترن د رضایعل

  .و نسترن رفت تو خونه
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 نیدر ا ی! (ولهیعجب کره خر -هل مون داد تو آب.  ُوانیک ، نه – رضای؟ عل نیشنا کرد- 

  دمش گرم) بعد چند نهیزم

تخت نشست.  یرفت داخل.نسترن اومد و رو رضایو عل رونینسترن از خونه اومد ب قهیدق

 دمیو گفتم :شن دمیخند

 –خنده داره. نسترن  هیچون قض بایآره تقر - ؟یخوشحال –هل تون داده ؟! نسترن  ُوانیک

 هل ُهم رو تو کاش

داد که  ی! ضامن چاقو رو آزاد کردم و گفتم : اگه منو ُهل میخند یبازم م نمیتا بب دادیم

 خونش گردن خودش

انگار اون اصال هواتو نداره.  ی،ولیارادت دار وانیبه ک یلیخنده داره که تو خ نشی.ابود

 همه!  جهنم به –نسترن 

 یول گنیم نویدخترا هم ی.واقعا جالبه که همه هیحرف نمیا -کرباسن.  هیپسرا سر و ته  ی

  آخرش همشون شوهر

آره خب...اصن به  -. ستیکنن به تو مربوط ن یکار م یدخترا چ نکهیا –کنن. نسترن  یم

  دلشون یمن چه ؟! هر غلط

 روزید نیبار هم نیآره، آخر - ؟یادب یب یلیخ گفتم بهت حاال تا –خواد بکنن. نسترن  یم

  سوال ازت بپرسم؟ هیبود.

گفت  تینسترن با عصبان اد؟ی.تو از من بدت میبگ راستشو بده قول فقط -. بفرما – نسترن

  !ادی: معلومه که بدم م

انقد دور و بر من نپلک !چون هم اعصاب  ادیپس اگه بدت م -با خودت ؟!  یکر کردف یچ

  و یکن یخودتو خورد م

 یلیبرداشت و باهاش زد تو سرم.البته محکم نزد...بعد هم خ فمویاعصاب منو. نسترن ک هم

  بلند شد و از عیسر
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 – رضای. علرونیهم اومد ب رضایروشن کردم که عل گهید گاریس هیرفت.  رونیب اطیح

 یم هم تو. رفت - کو؟ نسترن

گردن. از موندن  یبرم گهیساعت د هیحوصله ندارم.اونا هم  گهید نه – رضایعل ؟یبر یخوا

  خوشحال رضایعل

حساب کرد. ***** همونطور  رضایعل یرو شدیم یتنها نبودم و تا حدود گهی.االقل دشدم

  گفته بود رضایکه عل

قدم  اطیح یمسعود و ازش خواستم تو شی.فورا رفتم پهم برگشتن هیساعت بعد بق کی،

  تا ماجرا رو براش میبزن

مطمئنم به  -شدن!  التیخ یب ی.شانس اوردذاشتمینم تنهات کاش –کنم. مسعود  فیتعر

  خاطر چاقوئه بود.حاال

 چاقو واست که بوده وجدانش عذاب خاطر به البد –سورنه. مسعود  ریبگو تقص یه

 137به  یذارینم چرا -. گذاشته

؟  ینسترن گفت نیبه ا یچ نمیخاره،نه؟! اصن بگو بب یم تنت تو –مرامش؟ مسعود  حساب

  ! مسعود؟یواسه چ -

؟ چه دل نازک ! جالبه که اون به من گفت ازم  یجد -کرد.  هیبند گر کیاومد اونجا – 

  بدهکار نکهیمثه ا ادیبدش م

 یدون یتو چه م -تو بر جکش؟!  یگفت،تو چرا زد یزیچ هی اون حاال –شدم؟! مسعود  هم

 دیگفتم ؟! شا یمن چ

 -کرد...  فیتعر من واسه چون –قول خودت به خاطر عذاب وجدانش بوده. مسعود  به

 یمن چ یگی...حاال میآخ

! خوبه خودت یو آزرده خاطر بش ادیکه باعث شدم ازم بدت ب دیکنم؟! برم بگم ببخش کار

 یتو چه منجالب یدون یم
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فراموشش کن.فقط  ال،یخ یب –وقت ندارم،شرمنده. مسعود  زایچ نیواسه ا گهیکردم.د ریگ

  دسته گهیخواهشا د

 .به آب نده.االن مژگان به خونت تشنه ست گل

مسعود بودم و اتفاق  شیو خوشبختانه تمام مدت پ دیزود شب جمعه رس یلیبه درک .خ-

  . بعد ازفتادین یخاص

وهر  ننیپهن کردن تا مردها اونجا بش راندازیکه رو به باغ بود ز یتراس یرو شام،

  کدومشون هم که خواستن شب

 گاریبه س میو شروع کرد میتراس نشست یو رو میاونجا بخوابن.من و مسعود رفت رو

  بعد قهی.چند دقدنیکش

 – وانیزدن. ک یحرف م گهیاتاق داشتن با همد یهم تو هیهم اومدن.بق وانیو ک نسترن

  بهراد من اسم تو رو

خنده...بزنم به  ریکه گفت نسترن زد ز نوی. ایکش یم گاریس شهیدودکش چون هم گذاشتم

  تخته با جون و دل

هم با مسخره کردن من خوش باشن. مسعود  نای! من که جوابشو ندادم.بذار ادیخند یم هم

  که خودش هم داشت

. یبلند ش یزدمت که نتون یجور هی یدید هوی وانیگفت : ک یبا خونسرد دیکش یم گاریس

 یشوخ ی جنبه –ن  وایک

 –کنم. نسترن  یکارت م یچ نیزر بزن، بب گهیبار د هی تو... باشه –باش! مسعود  داشته

  به ،یینگفت که دا یزیچ

 فیدونستم انقد دموکرات تشر ینم –بود. مسعود  "شینظر شخص"خود آقا بهراد  قول

 گهید –! نسترن یدار

 -بله ؟  -شروع کرد به زنگ زدن.شماره ش ناشناس بود اما جواب دادم.  لمیبا... موگهید

  ماکان! فورا یسالم آقا
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 – ترای؟ م نیخوب بله،شما - ؟ خوبه حالتون – ترایبود... م ترایشناختم.م صداشو

  بله -منو؟!!  نی،شناختیمرس

داشتن  ،همهیکردم ها! از بدشانس یریام؟! عجب گ یک من – ترایم ن،امرتون؟یی...بفرمابله

  من گوش یبه حرفا

 -. شدیتابلو تر م رونیرفتم ب یشدم و م یگرفته بودن.اگرم پا م یکردن و الل مون یم

  –ترایخانوم افشار. م

 – ترایدونستم کالس داشتم... م یاصن نم -کالس؟!!  نیومدیشنبه ن ن،پنجیآفر

  شدم که بگم اگه م،مزاحمیبگذر

 م،یبا بچه ها رفت شیشاپ کنار دانشگاه...همون که چند روز پ یهمون کاف نیایبفردا  شهیم

  کم با هم صحبت هیتا 

 دیببخش – ترایم. حتما باشه - خوبه؟ ظهر از بعد پنج – ترایچشم،ساعت چند ؟! م -. میکن

  .مزاحم شدم ، فعال خدافظ

 هیادامه دادم.چند ثان دنمیکش گاریرو قطع کردم و به س یکنم،خدافظ. گوش یخواهش م- 

  سکوت حاکم شد یا

بود.  زیبار خنده ش طعنه آم نیو توجه مون رو به خودش جلب کرد. ا دینسترن خند که

 وانیک... جالبه –نسترن 

 یچشم و گوش بسته رو باز یها چقد خوب نقش آدما یبعض نکهیا –جالبه؟ نسترن  یچ– 

 قتیکنن اما حق یم

ت کجا رفته  یکه مسعود با طعنه گفت : نسترن جان دموکراسبود  نجایست. ا گهید زیچ هی

  ؟ با حرف مسعود

 یجون دقت کرد ییدا –اشاره کرد...دمش گرم! نسترن  یباحال یم گرفت.به نکته  خنده

  بهراد یاز تک تک خطاها
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 خودمو دارم چرا من اصال –! نسترن ؟یدار یکار مشکل نیا با –مسعود  ؟یکن یم دفاع

  کنم؟! به من چه یم تیاذ

شدم  یکنه وگرنه مطمئن م یفهمه که داره تو کار من دخالت م یم نوی! وا... خوبه حداقل ا؟

  !هیکه آدم نفهم

زد.  یکه مسعود رو صدا م میدیمامانم رو شن یبعد صدا قهیخونه و چند دق یرفت تو وانیک

  االن"مسعود گفت : 

خواد  ینسترن از جون من چ نیا دیپرس یاتاق. همش از خودم م یو رفت تو "گردم یبرم

 یجلو کسرهیکه 

 هیبرداشتم تا  نیزم یو فندکم رو از رو گاریبره؟!!! پاکت س شهی!!! چرا پا نمچشممه؟

  روشن کنم که گهید گاریس

و فندک رو از دستم  گاریبود.پاکت س یعصبان دایاز جاش بلند شد و اومد طرفم.شد نسترن

  گرفت و پرتش کرد

 یکرد داغون اعصابمو –. نسترن یبپرسم...کامال مشخصه ُخل شد ستیالزم ن -باغ.  سمت

 138! حاال  گارتیس نیبا ا

 یمطمئن شدم...واقعا نفهمه! نم گهیاتاق.د یگفت و رفت تو نویبازم بکش. ا یتون یم اگه

 تونستم شب رو بدون

 گاری.مسعود هم که سکشم که خوابم ببره یقبل از خواب چند تا م شهیبگذرونم.هم گاریس

  نداشت و همش از

هم نداشت  یادیبرداشتم و از جام بلند شدم.از تپه، که مسافت ز لمویگرفت.موبا یم خودم

  رفتم.با کمک نییپا

 نیهم ییجا هیکردم.مطمئن بودم  یرو با دقت نگاه م نیزم یرو لم،ی موبا ِچراغ

 یاطرافه.ِ چشمه رو رد کردم و کم
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از پاکت  یکه مشغول گشتن بودم اما خبر شدیم یا قهیتم.ده دقطرف تر رو هم گش اون

  از ینبود.حساب گارمیس

کردم،اما  یزدم لهش م ینبود م یکه دختره و اگه نامرد فیبودم.ح ینسترن عصبان دست

 دهی... . گشتن فافیح

از خونه  یلیشدم .ناخودآگاه خ الشیخ یب نیهم یکنم برا داشیتونستم پ ینداشت،نم یا

  دور شده بودم.ترس

صدا  هیبودم که از پشت سرم  فتادهیداشت.دوست داشتم زودتر برگردم.هنوز راه ن برم

  فندکم یصدا هیشب

نفر از  هی دمیمنشأ صدا کجاست که د نمیخواستم برم طرفش،فقط برگشتم بب ی.نمدمیشن

 نییدرخت پا یرو

 دهیکه قبال د یبود اما همون مرد یلکیه یلی.کمتر از دو متر باهام فاصله داشت.خدیپر

  بودم نبود. از ترس زبونم

! با سرعت باد خودشو به من نمیترسنا کش رو بب یتونستم چهره  یاومده بود چون م بند

  دستش کیرسوند.با 

 یبود که خودش هم عالقه ا ادیزورش ز یدرخت.به قدر هیگرفت و کوبوندم به  گردنمو

  دستش یکینداشت از اون 

 یبود با چشما یچشمم بود.رنگ پوستش کامال خاکستر یکنه.صورتش جلو استفاده

  که خشونت توش یخاکستر

.خون رو حس شدیم شتریگردنم هر لحظه ب یترسوند.فشار دستش رو یو منو م زدیم موج

  م ینیکردم که از ب

ستم که از د ی.تنها کاررمیم یدونستم دارم م ینداشتم.م یدیام چیه گهیشد.د ریسراز

 یبود که برا نیا ومدیبرم
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 یگردنمو ول کرد و رو هویکه  دمید ینم یچیرفت.ه یم یاهیکنم.چشمام س هیگر خودم

 یافتادم.به سخت نیزم

 هیبا  دمیکه تونستم چشمام رو باز کنم و د دیتونستم نفس بکشم.چند لحظه طول کش یم

  شده.شک رینفر درگ

 یتونست اون رو به طرف یزد.به راحت یکه اطراف خونه م پرسه م هیهمون مرد نداشتم

 یحرف چکدومیپرتاب کنه.ه

رنگ، مثل باد به سمت باال حرکت کرد و رفت. توان حرکت  ی.دوباره جن خاکسترزدنینم

 یم نکهینداشتم اما با ا

صدش واقعا ق نمیخواستم بب یکارو نکنم.م نیدادم ا حیچشمامو باز نگه دارم ،ترج تونستم

  !نه؟ ایکمک به منه 

 .شدم هوشیوانمود کردم ب نیهم یبرا

 یدر کار نبود.به قدر یفشار چیسرم حس کردم اما ه ریرو ز یبعد تماس دست یا لحظه

  بود که انگار فیدستش لط

 یچشمامو باز کنم و به صورتش نگاه کنم.اصال دلم نم دمیترس ینداشت.م استخون

  خواست متوجه بشه هنوز

و به سرعت از  نیزم یکنه.سرمو آروم گذاشت رو یکه مسعود داره صدام م دمی! شندارمیب

 .اونجا دور شد

شوکه شده بود.کنارم  تیاون وضع یمن تو دنیفورا خودشو به من رسوند.از د مسعود

  پاش ینشست و سرمو رو

درد گرفت و آه و ناله م بلند شد. مسعود با  دایکه با اون حرکتش، گردنم شد گذاشت

  چه "گفت : یدستپاچگ

نه ...نه صداش  -. رضایو شروع کرد صدا به صدا زدن عل "سرت اومده ؟!!! یی...چه بالییبال

 من –نکن ! مسعود 
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افتاده  یمتوجه بشن چه اتفاق هیتا خونه ببرمت ! اصال دوست نداشتم بق ییتونم تنها ینم که

  :گفتم نیهم یبرا

. ادی؟!!! از دماغت داره خون م قهیدق چند –تونم پاشم. مسعود  یصبر کن ، م قهیدق چند

  نداشت.انگار دهیفا

بود و از اون بدتر  دهیهم رس رضایعل گهیهوس کرده بود منو کول کنه ! د یلیخ مسعود

  عمو محمد و بابا هم نکهیا

. عمو محمد و بابا میکمک کن بلندش کن ایب –شده ؟! مسعود  یچ – رضایاومدن! عل باهاش

 یزیچ یول دنیهم رس

 یچه اتفاق نکهیکنم.فقط متعجب بودن از ا یبابت خدارو شکر م نیگفتن که البته از ا ینم

 رضایافتاده. با کمک عل

برد،چه برسه به من!  یخودش هم به زور راه م رضایمسعود از جام بلند شدم.البته عل و

  هم عمو محمد نیواسه هم

بودن و منتظر ما  ستادهیتراس ا یهمه رو م،یدیبه خونه رس یفت.وقترو گر رضایعل یجا

 139کردن  یم یبودن.همه سع

افتاده بود بچه داره شروع کرد  ادشیافتاده.مامانم هم که تازه  یمسعود پرسن چه اتفاق از

  .واقعایو زار هیبه گر

بودن چقدر مزخرف و  گرانیدر مرکز توجه د دمیبود! اون لحظه فهم بیبرام عج رفتارش

 میاعصاب خرد کنه.رفت

خوره تو  یخون برگشت م یبخواب اگه –. عمو محمد دمیدراز کش نیزم یاتاق و رو یتو

 خونش –معده ت. مسعود 

دستمال  هیزود بهمون  یلیدستمال بده؟! خ هیبه ما  یکی شهی.فقط مستین یاومده،مشکل بند

  رسوندن.مسعود
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ن، دستم هم گذاشت روش و فشار داد.بعد از جاش بلند دماغ م یرو گذاشت رو دستمال

  شد و مؤدبانه همه رو

 - ؟یکرد یم یباغ چه غلط یکرد.دوباره برگشت کنار من و گفت : تو رونیاتاق ب از

 گارمویپاکت س ینسترن عوض

نسترن  نیاز ا یحال هیمن  سایوا –شد. مسعود  ینجوریکه ا ارمشیکرد اونجا،رفتم ب پرت

  .اونجانی...حاال ببرمیبگ

جن  یمطمئن –خواست گردنمو بشکنه ! مسعود  یم یجن عصبان هی -افتاد؟!  یاتفاق چه

  آره...فک کنم. چند -بود؟ 

 اطیح یتونم راه برم.با مسعود رفتم تو یگذشت و احساس کر دم بدون کمک هم م قهیدق

  تا صورتمو بشورم و

افتاده اما مسعود با  یچه اتفاق دنیپرس یعود مراه همه از مس نی.بمیبه اتاق برگشت دوباره

  و اشاره بهشون مایا

پتو روم انداخت.قبل  هیو مسعود هم  دمیاتاق دراز کش ی. تودهیم حیکه بعدا توض فهموند

  از اتاق بره نکهیاز ا

 ، باشه –رو بفهمن، باشه؟! مسعود  هینذار قض یتون یگفتم: مسعود تو رو خدا تا م رونیب

 یسع -. دمیقول نم یول

رفت. **** شب از  رونیو از اتاق ب "راحت باشه التیخ "رو بکن... مسعود گفت : ات

 یگذشته بود.دو ساعت مهین

اتاق  یبودم.همه تو داریگذشت و من به خاطر ترس و گردن درد هنوز ب یاون اتفاق م از

  جمع بودن و تا اون یبغل

 –کردم. عمو محمد  یگوش م طیتم به محبودم.با دقت داش دهیصداشون رو نشن لحظه

  مشکل نمیبب بگو مسعود
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 مسعود باشه –نشه... مامان  داریکه ب دی! آروم حرف بزن ـــسیه –مسعود  ه؟یچ بهراد

 کن فیتعر فقط تو!  جان

بهتر باشه. خاک برش کنم  دیاگه ندون دیبگم ...؟ شا یچ آخه –. مسعود میشیما ساکت م ،

  !با اون حرف زدنش

 تو بگو –نوشتم ! مامان  یادگاری یک واریکرد.منو بگو رو د یداشت مشکوک شون م دترب

 وونهید دارم!  خدا رو

 مهم برام چرا –... مامان ستیکردم براتون مهم ن یمن فک م ؟یجد –! مسعود شمیم

 محمد عمو!  پسرمه!! نباشه؟

 اما... بده جوابتو اگه عمرا خودش –پرسم. مسعود  یاز خودش م رمیم یمسعود اگه نگ– 

  .فقط قولگمیباشه،م

راه  گهید یو هر نوع سر و صدا یو زار ونیو ش دادیو داد و ب دیشلوغش نکن دیبد

  که شهیم یچند وقت هی.دیننداز

اواخر  نیا نکهیتا ا میدونست یرو نم لشیدل چکدومیه لی.اوافتهیبهراد م یاتفاقا برا نیا از

  موضوع برامون روشن

ها !  دیسر و صدا راه ننداز دیباشه قول داد ادتونی –؟!!! مسعود  هیچ مشکل خب –. بابا شد

 بگو –عمو محمد 

ناله و  یصد ا هویآهسته گفت : بهراد جن زده شده.  یلیو خ "! گمیباشه م"! مسعود :  گهید

  مامانم بلند یزار

نشم ! اصال انتظار نداشتم مسعود  داریکردن آرومش کنن که مثال من ب یم ی.همه سعشد

  لو ویانقدر زود همه چ

اتفاقا چه  نیا یدادم.آخه برا یهم بهش حق م ییجورا هی یبودم ول ی.از دستش عصبانبده

  تونست یم یلیدل
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ه شد نیکه پلک هام سنگ قهیزود نم پس د اد. بعد چند دق یلیدر کل خ ی؟!! ول بتراشه

 یبودن و داشت خوابم م

ش.  نهیاتاق و درو بست.اومد کنارم نشست و منم با مشت زدم به س یمسعود اومد تو برد

 دیببخش –مسعود 

من  یجا اگه هم تو – مسعود!  که واقعا..."راحت باشه التیخ" یگفت ادمهی -شدم !  مجبور

  حتما لو یبود

 -. فتهیبود پس ب کیکردن! از همه بدتر مامانت،نزد ینگاه م یکه چجور یدون ی.نمیدادیم

 یحرفا دنینه که با شن

 یگفتم بدتر م یاگه نم یول نشد خوشحال –خوشحال شد ! مسعود  یلیخ یجنابعال

 یداریب نمیکرد.االنم اومدم بب

 ای یخواب نمیمنم اومدم بب نت،یبب ادیخواست ب یم مامانت –بشه ؟ مسعود  یکه چ -نه؟  ای

  کار یاالن من چ -نه. 

و  نتیب یم قهیدو دق ادیبه خواب.اون م یکه خودتو بزن نهیراه ا نیبهتر –مسعود  کنم؟

  مثه ای یمطمئن -. رهیم

 یول یداریب یهم بگ یتون ی! مدیببخش که گفتم –راحت باشه ؟! مسعود  المیدفه خ اون

 یحساب دیبا یاونجور

.من بهشون گفتم بهت قرص خواب دادم.تو هم خودتو بزن به خواب، بعد یپس بد جواب

 140امیمن م قهیچند دق

کاش واقعا قرص خورده بودم! مسعود اگه زنده  یا -شه.  الیخ یکنم ب یم یمامانتو راض و

  بمونم مطمئن باش

رفت. منم  رونینره...خودتو بزن به خواب. مسعود از اتاق ب ادتی –کشمت! مسعود  یم

  چشمامو بستم و به ظاهر
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 یگفت.خودمو به خواب بزنم بهتره چون تو یدفه رو راست م نی.البته مسعود ادمیخواب

 یعاطف یصحنه ها نیا

و  دیکش میشونیبه پ یآروم اومد و کنارم نشست.دست یلیکنم. مامان خ یخوب عمل نم ادیز

  گفت : چقدر الغر

خودم به کار بره.  یکه برا یجمله م.البته در صورت نی...عاشق ا"یچقدر الغر شد". یشد

  گذشت که مامانم یم یمدت

به سر و  یهم دست یکرد.هر از گاه یم هیبود گر دایطور که پ نیم نشسته بود و ا کنار

  و جالبه دیکش یصورت من م

 که گفت : آروم دمیبابامو شن یبشم! بعد صدا داریداد که ممکنه من ب یاصال احتمال نم که

 دارشیب ینجوریتر! ا

کنار اومد اما باباهه رو  شدیدونستم بابا هم تو اتاقه ! باز با مامان م یبابا...نم ی... ایکن یم

  !!دلم بذارم؟ یکجا

و  رونیکرد که از اتاق برن ب یم یو داشت مامان رو راض دیبار به دادم رس نیا نکهیمثه ا اما

  .البته موفق هم شد

 ...که من هم خوابم برد دینکش یطول

 صبونه – نسترن. سالم -. سالم –تخت نشست. نسترن  یشدم نسترن اومد و رو متوجه

 نه ،  -؟!  یخور ینم

عادت ندارم صبونه  -بخور.  ایبود که ب نیمنظورم ا ینی...چرا –؟! نسترن  ستین مشخص

 حیبخورم.ناهار رو ترج

 یلیخواستم. خ ی...من...میدون یگفت : م . چند لحظه سکوت برقرار شد و بعد نسترندمیم

 یم یتابلو بود چ

 –! نسترن ؟یکن یمعذرت خواه یخوا یگفتم : م یبگه.با خونسرد خواد

 دمی. ددمیبخش -! دی...آره...ببخشقایدق
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 –نسترن  ؟یخواست ینم نویگفتم : مگه هم نیهم یکنه،برا یداره با خشم بهم نگاه م دوباره

 ینجوریا یول آره

 نه –کنم ؟! نسترن  یکه واست شکسته نفس یتوقع ندار -! دنیرو نم یعذرخواه جواب

  ...رهیهم نم یتوقع!!  اصال

. نسترن در میحلش کن میبتون دی؟ بگو شا هیمشکل تو با من چ قایسوال ازت دارم، دق هی- 

  که بغض کرده یحال

اتفاقا من  -... . یکردرو فراموش  زایچ یلیکه تو خ نهیگفت : مشکل من ا تیبا عصبان بود

  دارم و یخوب یحافظه 

هنوز هم  انی.سر اون جرادمهیبگم همه رو  دیمن از توئه،با یخواستگار ِ هیمنظورت قض اگه

  .چون اگهونمیبهت مد

فک  ینجوریا واقعا –. نسترن میاالن جفت مون بدبخت شده بود یمثبت داده بود جواب

  .خب آره - ؟یکن یم

انقدر ناراحت  قتیحق دنیدونستم از شن یگفت و رفت.نم نویا... متاسفم برات – نسترن

  منظورش دمی.شاشهیم

نبود! به هر حال...منظورشو واضح نگفت. **** من و  یموضوع خواستگار "زایچ یلیخ" از

  مسعود تا بعد از ظهر

من، کار  یونه برو طرف خ -. میساعت دوئه بعد از ظهر راه افتاد یو حوال میموند اونجا

  کار یچ –دارم. مسعود 

امروزمو بردارم.لباسام هم عوض  یخوام کتابا یکردم.م یبه تو چه ؟!...شوخ - ؟یدار

  ...کنم.پول هم که اصال ندارم

 التیخ -دانشگاه حواست به سورن باشه.دوباره کار دستت نده...  یرفت - مسعود

 دیراحت.حواسم هست.اصن شا
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بهم  شیچند وقت پ رضایعل یراست -در هر حال... از ما گفتن بود.  –. مسعود ادین امروز

 یگفت که نسترن رو م

 نکنه قبول اگه –کنه ؟ مسعود  یبه نظرت نسترن قبول م -!  هیخر عجب –. مسعود خواد

 به هنوزم!  خره واقعا که

 یتو هم عجب احمق یول.آره –مسعود  ؟یجد -داده ناراحته.  یبه تو جواب منف نکهیا خاطر

  ها ! رو چه یبود

 یاون موقع من قائمشهر نبودم وگرنه م ینسترن ؟! شانس اورد یخواستگار یرفت حساب

 یکردم.وقت یزدم لهت م

 هینکن!  ادیشو ز ازداغیپ -خوشحال شدم.  دایداده شد یبهت جواب منف دمیکه شن هم

  انگار من با یگیم یجور

همه  شینه داداش!...فقط به خودش گفتم...اون رفت و پ !شیرفتم خواستگار ینیریو ش گل

  –جار زد. مسعود

پپه هم مثه تو گول  یرضای.حتما اون علیکرد ی...در هر صورت که خواستگاریهر چ حاال

  نسترن رو ی افهیق

چشماش  یکنن هر ک یدونم چرا مردم فک م یهم نداره! نم یا افهیچند...ق خورده،هر

 یا -خوشگله ؟!!  ه،یآب

من غلط  -! یانداخت بحث خودت –! مسعود ؟یش الیخ یب شهیکردم ! م ی...عجب غلطبابا

  کردم.تندتر برو که به

وجود  یمشکوک زیچ چی.کوچه خلوت بود.همیدیزود به خونه رس یلیامروز برسم. خ کالس

 141ادهیپ نینداشت.از ماش

 –شد. مسعود  ادهیپرو خاموش کرد و  نیمسعود ماش یکردم.ول یو با مسعود خدافظ شدم

  .-امیم باهات منم
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با  گهی. دامی...منم میچ هر –کشه. مسعود  یطول م قهیمونم.کارم کمتر از ده دق ینم ادیز

  مسعود چونه نزدم.فک

.تو فکر قرار رمیدوش بگ هیداخل ، از فرصت استفاده کنم و  ادیخواد ب یحاال که م کردم

  بودم.اصال ترایامروزم با م

 ونیبار ش هینداشت.به قول سورن ،مرگ  دهیفا یول چوندیپ شدینداشتم برم.کاش م دوست

  بار! بعد از هیهم 

جمع کردم و حاضر شدم.واسه انتخاب لباس مخم هنگ کرده  لمویوسا عیسر یلیخ حموم

 یمشک راهنیپ هیبود.

 میترخاکس یرو تا آرنج باال زدم.همون شلوار ل نشیم آست یشگیو طبق عادت هم دمیپوش

  خب -. دمیرو هم پوش

ساعته  میکشه ! االن ن یهم طول نم قهیکارت ده دق یگفت که تو –. مسعود می...برگهید

  گفتم حاال -عالف تو ام. 

 جهنم...نه –خودم برم؟ مسعود  نیبا ماش یاگه کار دار گمیهمه کارامو بکنم.م یینجایا که

  .رسونمت یم! ضرر و

از شروع  قهیکالس داشتم.ده دق میمنو تا دانشگاه رسوند و رفت.ساعت سه و ن مسعود

 یکالس گذشته بود ول

 داشیبالخره تونستم پ یسرگردون ینکرده بودم ! بعد از کل دایهنوز کالس رو پ من

  کنم.خوشبختانه با استاد نوربها

شلوغ بود.فقط  یلینبود.در زدم و وارد شدم.کالس خ ریو اونم اصال سخت گ میداشت کالس

 یخال یسه تا صندل

طرفش رفت.آخر کالس ،  شدیکالس بود و اصال نم یکه دو تاشون سمت دخترا بودن

  بود یکنار سورن خال یصندل
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سورن و سالم  شی.رفتم پنمیگرفتم کنار سورن بش میرو، روش گذاشته بود.تصم فشیک که

  کردم که البته جوابمو

 هیساعت  "راحت باش! "پاش و نشستم.اونم گفت : یروبرداشتم و انداختم  فشوی.کنداد

  ربع به پنج بود که استاد

. سورن زود از رونیکرد.منتظر شدم تا کالس خلوت بشه ،بعدا برم ب لیرو تعط کالس

  رفت.مشخص رونیکالس ب

شد.من هنوز هم  ریجو گ هویمن نبود.مسعود  ریواقعا تقص یاز دستم شکاره ول یلیخ بود

 یباور نکردم که همه چ

و کتابم رو برداشتم و از  فیمسعود قابل قبول بودن. ک لیسر سورن باشه هر چند دال ریز

 .موقعرونیکالس اومدم ب

دفه محکم به  هیبود که  نییسرم پا نیهم یذاشتم برا یم فمیک یرفتن داشتم کتابمو تو راه

  نفر خوردم.اون هی

 هیحواستو جمع کن که  "گفت: اوشیفتم: شرمنده ، حواسم نبود.سبود. گ اوشی،س پسره

  وقت کار دست خودت

پنج  کی. ساعت نزدستی...مهم نالیخ یگرفته بود! ب یرو جد هیو رفت. چقد قض ".یند

  بود.از دانشگاه اومدم

شاپ نگاه  یبه سالن کاف قیشاپ کنار دانشگاه.دق یرفتم سمت کاف میو مستق رونیب

 ومدهین ترایکردم.هنوز م

هم اومد. بلند شدم و  ترایکه م دینکش ینشستم و منتظر موندم.طول زیم هی.رفتم و پشت بود

  سالم و گهیبا همد

 گهید – ترای... مشهیم یا قهینه ،پنج دق - ن؟یوقته اومد یلیخ – ترای. ممیکرد یاحوالپرس

  شرمنده ، د اشتم با
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با من  نیفرمود روزیکنم...د یاهش مخو -. دیکم طول کش هیکردم. یم یخدافظ دوستم

 بله، – ترای. منیکار دار

. نییخورم، کارتون رو بفرما ینم یزیمن چ -؟  نیسفارش نداد یزیخدمتتون.شما چ گمیم

  من نیبذار پس – ترایم

هر دو  ینداره قبول کردم ،اونم برا دهیفا دمیبود ! د یریبدم، مهمون من. عجب گ سفارش

  سفارش یمون بستن

 دیخوا یم -!  دیخواستم بگم از ذهنم پر یم یبگم ؟...هر چ یدونم چجور ینم – ترای. مداد

  !من رومو کنم اون ور؟

وقته که شما رو  یلیکم مکث کرد و گفت : من خ هی... گمی.مستیو گفت : نه ، الزم ن دیخند

 ی.چهار سالنمیب یم

 شهی.همنیمن جالب یبرا ه،یاز دوستام که نظرشون نسبت به شما منف یلی...بر خالف خشهیم

  خواست از یدلم م

 ست،کالیبراتون مهم ن یچیکه انگار ه نیپوش یلباس م یجور هی.ارمیسر درب کارتون

 یمرموز تیشخص

که بهتون بگم...من شما رو دوست دارم.  مینیبب ییرو تنها گهی...امروز خو استم همدنیدار

  .نیممنون، لطف دار -

 گهیکه دوست دارم باهمد نهیشدن گفت : منظورم ا دیسرخ و سف یبعد از کل ترایم

  .-میکن ی...با هم زندگمیباش

 یمنو م یزندگ طیو شرا نیشناخت یم شتریاگه شما منو ب دیبگم! شا ی...خب چآهان

 نیزد یحرفو نم نیا نیدونست

 ی.نمستمین ی! منم آدم مناسب ستین یمطلوب طیآخه شرا -. امیم کنار باهاش من – ترایم !

  نه ای نیدونم اطالع دار
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. ارمیخرج خودم هم به زور درم نیهم یمن افتضاحه.شغل ثابت ندارم برا یوضع مال اما

 142من مهم  یبرا نایا – ترایم

 نیتون ی.مگه شما چند سال مشهیبه هر حال براتون مهم م یاالن نباشه ول دیشا -. ستین

  منو دوست د اشته

 دینیب یو م نیایسه سال.بعد از سه سال به خودتون م تاینها گهیفوقش دو سال...د ن؟یباش

  شوهر آس و هی

فرض که من تا  نی.البته با انیندار یکه اصال هم بهش عالقه ا نیاحساس دار یو ب پاس

  .اون موقع زنده باشم

که از خودم دارم  یبا شناخت یول گمیم نویمتاسفم که ا - ؟یکرد چ رییتغ طیشرا اگه – ترایم

  کنم چندان یفکر نم

ازم ناراحت شده اما الزم بود که اون حرفارو  یلیبکنه... مشخص بود که خ یرییتغ

 وردهیبزنم.هنوز سفارش ها رو ن

منتظر جواب  نکهیبدون ا ".خدافظ...نیممنون که اومد"که از جاش بلند شد و گفت :  بودن

  رو زیمن بمونه م

شاپ اومدم  یخوردن نداشتم ، از کاف یکه دل و دماغ بستنکرد و رفت. منم  حساب

 ستگاهیبرم ا نکهیا ی.برارونیب

دانشگاه  یشدم.دوباره برگشتم سمت دانشگاه.جلو یدانشگاه رد م یاز جلو دیبا اتوبوس

 یراه م عیشلوغ بود.سر

نفر محکم دستمو از پشت گرفت و  هیلحظه  هی یرد شم.برا یکه زودتر از شلوغ رفتم

 یبود.عصبان اوشی.سدیکش

نه ممنون با  -برسونمت؟  یخوا ی! میعجله دار یلیخ انگار – اوشی. سدیرس ینظر م به

  . خواستمرمیاتوبوس م
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 یتعارف ادینم بهت – اوشیولش نکرد. س گهیبار د نیو ا دیکه دوباره دستمو کش فتمیب راه

 یول -باشه بچه ُپر رو. 

 ی قهیاز کوره در رفت و  یجمله حساب نیا دنیشن ! بایریمردم رو بگ یپاچه  ادیتو م به

  و کوبوندم رو دیمنو چسب

گوسفند زول زده بودن به  نیهم ع گهید ی.نگهبان دانشگاه و دانشجوهانیماش هی کاپوت

 ینم یکار چیما و ه

نفر از  هی هوی! رمیگ یگفت : آره اتفاقا االن سگ ِ سگم، گاز هم م تی! دوباره با عصبانکردن

 یپشت چنگ زد به موها

 قهیسمت خودش و اونم  دیرو کش اوشیگردنش.سورن ،س یچاقو گذاشت رو هیو  اوشیس

 نجایمنو ول کرد.ا ی

جلو اومدن قبل از  رهیگ یدعوا داره باال م دنیدانشگاه که د یکه چند تا از بچه ها بود

 اوشیس یسورن گلو نکهیا

کارو بکنه... و در  نیخواست ا یجداشون کردن.هر چند سورن و اقعا نم گهیبُبره از همد رو

  آخر نگهبان دانشگاه

نداره !! سورن  یدانشگاه به اونا ربط رونیگوسفند نظاره گر بود چون مسائل ب نیع همچنان

 یدر کمال خونسرد

بود.چند نفر گرفته بودنش و  یعصبان یلیخ اوشیاما س بشیج یرو گذاشت تو چاقوش

 دیکش یعربده م ینم هاو

جواب  زیطعنه آم یحرفا.سورن هم با لبخند نیو از ا ارمیکنم و پدرتونو درم یفالن م که

  ...یگیداد : تو درست م یم

. میسادیسورن و کنارش وا نیبه ماش میدی.رسمیدست منو گرفت و از اونجا دور شد سورن

   !-احمق –سورن 
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حر کتت باحال  -منظور منم اون بود نه تو!  –من نبود...اون شروع کرد. سورن  ریتقص

   ":. سورن گفتولیبود... ا

مکث کرد و  هیو بهم نگاه کرد و چند ثان ".یکه، اگه من نبودم تا حاال نفله شده بود گفتم

 یدونست یم"گفت : 

طرف  یانگشت ها یجا –نگاه کرد. سورن  یشتریو دوباره با دقت ب "کبود شده ؟ گردنت

  االن نم،یهم مونده ! بب

 ی - ؟ زده مسعود –. سورن شبینه...د -شد؟  ینجوریا

  

  !؟ نیبابا ! نه... چرا تو و مسعود انقد به هم شک دار ا

 نیماش یتو مینشست ییکن. دو تا فیواسم تعر نی.بشستین دیکارا از اون بع نیا – سورن

  و سورن حرکت نکرد

روشن کرد و راه افتاد.  نویکردم.بعد تموم شدن حرفام ماش فیکل ماجرا رو براش تعر تا

 نهیبش یه حاال –سورن 

بود سرتو به باد بده! در ضمن  کیگشت و گذارش نزد نیسورنه ! واقعا که...با ا ریتقص بگه

  دخترعمه ت هم نیا

  موضوع به نیمسعود که کف دست بو نکرده بود.تازه ا -کردم.  یم کتلتش

  ُزدم یچرت و لوسه.من بودم م یلیخ

اگه به حرف من  یول...آره –. سورن فتهیاتفاق م ییجا هینداره...بالخره که  یو مکان ربط جا

  به نفع اونا یگوش ند

اون  شیپ میبر ایب فردا –کار کنم؟ سورن  یچ دیمن با نمینابغه بگو بب -. شهیتموم م هم

 دایکه پ یریجن گ

 یزیچ مسعود به فقط –باشه... سورن  -کنه.  فیکارتو رد دمی.قول ِ صد در صد مکردم

 شیشناس ینگو.م
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 - ؟یچ واسه –من. سورن  یقبول.پس برو سمت خونه  -ندازه.  یم تی...همش پارازکه

  خوام ی،چون م هیعیطب

و اون  نیا زونی.انقد آوشهینم -شو.  الیخ یچند شبو ب نیا –خودم. سورن  یخونه  برم

 143بودم خسته شدم،اصن 

 -نباشم!  زونتیمونم ،البته اگه آو یم شتیپ منم پس باشه –کشم. سورن  یم خجالت

  خودتو لوس نکن

 ....باشهحاال

به شکل آدم  شتری، ب انیجن رانیاز مناطق شمال ا یدر بعض "نوشته  نجایا – سورن

  به اندازه دو وجب ییکوچولوها

کنن؟! چرا انقد گنده ن؟! نکنه جن  یم تیاند تو رو اذ یچ نایپس ا "شده اند. دهید

 !ستن؟ین

 یکنه. در ضمن مطمئن باش اگه م یکنار ؟ داره اعصاب منو خرد م یاون کتابو بذار شهیم-

  دونستم االن وضعم

 .نبود نیا

و مشکلتو واسش  رهیجن گ نیا شیرفتم پ روزیکتابشو کنار گذاشت و گفت : من د سورن

  گفتم.فقط مونده خودت

 .چهیتا نسخه تو بپ ششیپ یبر

 !؟یکن یتکرار م یاز دستت فرار کنم که ه یترس یگفتم که باشه.م-

 یواسه شام بکنم.نم یفکر هیگر فتم سورن رو تنها بذارم و برم تو آشپزخونه ، میتصم

  رو از یمیدونم اون کتاب قد

خونه! قشنگ  یداره واسه من مطلب در مورد جن م میه شدوارد خون یاورده که از وقت کجا

 یرفت رو یداشت م

 .اعصابم
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.بعد از شام ، بدون میخورد گهیتخم مرغ درست کردم و با همد سیسوس هی عیسر یلیخ

 یسفره رو از تو نکهیا

 .روشن کردم گاریس هیو  دمیجمع کنم کنارش دراز کش ییرایپذ

 !؟ شهیبهتر م تیجن ، وضع یسورن ! به نظرت اگه قرآن بخونم...مثال سوره -

 .یکارو نکن نیکنم ا یم شنهادیپ – سورن

 ؟یچ یبرا-

 یتو دتیجن کش هی،  یبخون یاریقرآن ب یبر یخواست یکه م یآخر ی دفه چون – سورن

  و سرت چند یواریکمد د

 ...داشته یلیخورد.حتما دل هیبخ تا

 !ترسن و اگه بخونم مشکل رفع بشه؟ یاز قرآن م دیشا-

 .کارو نکن نیباشه من گفتم ا ادتی ی...ولیکن یدونم،هر جور خودت فک م ینم – سورن

.زود قرآن رو برداشتم و رفتم ارمیخاموش کردم و رفتم سمت اتاق تا قرآن رو ب گارمویس

  وسط هال نشستم و سوره

 .و با بسم ا... شروع کردم دمیکش قینفس عم هیجن رو اوردم. ی

رو  شهیشکسته شدن ش یبودم که از داخل اتاق صدا دینرس هیآ نیبه دوم هنوز

  هال و ی.سورن اومد تودمیشن

به خوندن ادامه دادم  ییاعتنا یگفت.با ب ینم یزیاما چ سادیوا واریراست من، کنار د سمت

 یکه دوباره صدا

 .صدا اومد ییرایپذ یبار از تو نی.ادمیرو شن شهیشدن ش شکسته

به  "کنن ! یم کسانی؟ االن خونه تو با خاک  یبس کن شهیم "گفت : شیبا تشو سورن

  حرف سورن گوش نکردم و

هال به داخل پرتاب شد و مثه گلوله از کنار گوشم  یسنگ از پنجره  هی هویدادم که  ادامه

 144دهیترس یرد شد.حساب

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن ناول فورکاربر    SOBER   -رمان هیچ کسان  

26

3 

خوندم اما  یقرآن نم گهید نکهیدستام گرفتمش.با ا ی.قرآن رو بستم و محکم توبودم

  همچنان پرتاب سنگ ادامه

بعد  یبود که لحظه ا نیا بی.عجشدیسنگ به داخل خونه پرتاب م هی هی.هر چند ثانداشت

 یم دیسنگ ها ناپد

.اما شدیپنجره ها سنگ وارد خونه م یها شکسته شدن و از همه  شهیش ی.همه شدن

  از سنگ ها به چکدومیه

رفتم  عی.سرمیدیزنگ در رو شن یموقع بود که صدا نیکردن.هم یو سورن برخورد نم من

  و درو باز کردم.مسعود

 .بود

 !ابله نجایا یاومد چرا – مسعود

 .با سورن اومدم-

 !یکرد غلط – مسعود

 .نفر به هر دو مون سالم داد هیبخوام جو اب مسعود رو بدم  نکهیاز ا قبل

 !؟ خبره چه تون خونه بهراد آقا – یاسد

االن وقت حرف زدن  دیببخش "گفتم : یخونه.منم به اسد یمنو کنار زد و رفت تو مسعود

 نکهیو بدون ا "ندارم.

 .ببندم برگشتم تو خونه درو

 شد؟ ینجوریکه ا یختیر یبه سورن گفت : باز چه طرح تیبا عصبان مسعود

سنگ انداختن ها  هویرد به قرآن خوندن که ک شروع متفکر مغز! ؟ چه من به – سورن

 !شروع شد

 .هیپشت هینفر گفت : سنگ ها از طرف باغ همسا هیبپرسه که  یزیخواست از من چ مسعود

 !کاش درو بسته بودم یبود.اومده بود تو خونه...ا یاسد

 ....کار اجنه ستستیها ن هیکار همسا-
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 ؟ دیدشمناتونو بشناس دیخوا یهمش خرافاته.چرا نم نایا! ؟ اجنه – یاسد

 نیزم یپاش.بعد اون سنگ از رو یسنگ افتاد جلو هیتموم شد  یاسد یکه جمله  نیهم

  باال اومد یبه طور عمود

 .جا خورد یاون صحنه حساب دنی.با دنیزم یدوباره افتاد رو و

 !؟یرو خوند یا سوره چه – مسعود

 .جن-

 ..قرآن رو بده به منیخوند یرو م یالکرس ةیآ دی...بایکرد اشتباه – مسعود

کرد و خودش شروع کرد به  دایرو پ یالکرس ةیآ یرو به مسعود دادم و سوره  قرآن

 چکدومیخوندن.تا اون لحظه ه

خورد اما با خوندن مسعود چند تا سنگ ، محکم به کتف و کمر من  یسنگ ها به ما نم از

  خورد.سنگ ها پشت سر

 .نشستم نیزم یخورد و ناخودآگاه رو یبه من م هم

 145!؟ینیسنگسار شدنشو بب یخوا ی! م گهید کن بس – سورن

 .میبر نجایاز ا دینداره.با دهیو کنار گذاشت و گفت : فا دیقرآن رو بوس مسعود

از خونه  عیخوردن.سر یبا خودم بردارم چون سنگ ها مدام بهم م یا لهیوس نتونستم

  هم ی.اسدمیاومد رونیب

 .و رفت رد کارش دیترس

 ی.سورن نشست پشت و فرمون و مسعود جلو نشسته بود.منم رومیشد نیماش سوار

  پشت ولو شده یصندل

 .دمیچیپ یم و داشتم از درد به خودم م هیاز سنگ ها خورده بود به کل یکی.بودم

! واقعا دستت  یخوند یم یالکرس ةیآ دیمسعود رو در اورد : با یادا تیبا عصبان سورن

 !یدرد نکنه،معجزه کرد

 .یاریبود دخلشو ب کینزد ی... تا اومدگهید شماست مبارک وجود خاطر به – مسعود
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!خوب هیرفتن جنابعال القیی ی جهیگردنش نت ینره اون شاهکار رو ادتی البته – سورن

  بعدم ،یختیر ینقشه ا

 .یکن ادهیناکجاآباد که نقشه تو پ شیبرد یبرداشت

 !ببند دهنتو – مسعود

 یفکر هی نیحرفا بش نیا یتهمت زدن چقد آسونه ؟! حاال هم به جا ینیب یم – سورن

  کن،(و با طعنه گفت: ) تو

 !یبلد که

 .من ی خونه برو!  شو خفه – مسعود

 ؟یبه سرش زد یتو بود چه گل شیدو سه شب پ نیا! نزن حرفشم – سورن

 ؟یبه سرش زد یتو بود چه گل شیدو ساعت که پ نیا – مسعود

 .شدینم ینجوریبود وگرنه ا ومدهیمن ن یدو ساعت که خونه  نیا یتو – سورن

بودن.هنوز کامال از کوچه دور  یالک یو سورن همچنان مشغول جر و بحث ها مسعود

  به نیکه ماش مینشده بود

 .رو متوقف کرد نیخورد و سورن ماش یزیچ هی

 شد ؟ یچ-

 ...یول میخورد یزیچ هیدونم ! انگار به  ینم – سورن

 !فتیراه ب نم،یب ینم یزیچ که من – مسعود

 ...بود یچ نمیبب نییپا رمیم – سورن

بعد هر دو اومدن و  قهیشد و مسعود هم دنبالش رفت.دو سه دق ادهیپ نیاز ماش سورن

 .شدن نیسوار ماش

 !خب؟-

 146نبود. یزیچ – مسعود
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رو از اونجا دور  نیماش عیسر یلیدو ساکت بودن.سورن دنده عقب گرفت و خ هر

  رفت که نتونستم عیکرد.انقدر سر

 ...مشکوک بودن که درد رو فراموش کردم یبود ! به قدر یاونجا چ نمیبب

 !؟ ینکنه به آدم زد-

 !نـــه – سورن

 .زدینم یکرد ساکت شده بود و حرف یهم که تا االن داشت با سورن دعوا م مسعود

 !مسعود ؟ گهیراست م-

 .آره – مسعود

از هر دو  گهیبود که د ینزدن.جور یحرف چکدومیسورن،ه یخونه  میدیکه رس یمانز تا

 .دمیترس یشون م

 ختهیاتاق.اعصابم از دست جفت شون بهم ر یسورن رو برداشتم و رفتم تو گاریس پاکت

  بعد سورن قهیبود.چند دق

 .ما یاوردن رختخواب برا رونیو شروع کرد به ب یواریتو اتاق.رفت سمت کمد د اومد

 .رهیاون جن گ شیپ میریم صبح فردا – سورن

 !واریکوبم به د یکله مو م یتکرار کن گهیبار د هی-

 .گفتم یادآوری جهت – سورن

 !نداره یموضوع مشکل نیالبد مسعود هم با ا-

 !؟ یکن یشده تو ول نم الیخ یب مسعود که حاال – سورن

 .رونیاز اتاق اومدم ب تیخاموش کردم و با عصبان گارمویس

 .خودم یخونه  رمیم-

 .رهیداشت جلومو بگ یهم دنبالم اومد و سع سورن

 ؟یکرد یقاط چرا حاال – سورن

 ؟یخورد یتو کوچه به چ-
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 !داره؟ یفرق چه...گربه... سگ – سورن

 ...برو بابا-

ماهه ما دو تا رو  هیبا توپ و تشر گفت : ولش کن بذار بره ! تفحه! انگار نه انگار که  مسعود

 ...عالف خودش کرده

خارج نشده بودم که سورن  اطیاومدم.هنوز از ح رونیتوجه به مسعود از ساختمون ب بدون

  و دستمو دیبهم رس

 147.دیکش

 .تو خونه تا بهت بگم میبرگرد ایب ، قبول – سورن

صد تا جن  شی.اگه پمیدیکشش م میدار یدونم ، هم تو.کار من تمومه...الک یهم من م-

  وضع میهم بر گهید ریگ

تو و  یدوست ندارم هر شب خونه  گهیخسته شدم.د یآوارگ نیاز ا گهی.منم دنهیهم

 .مسعود باشم

شبه  هی نیو ا ایب یندارم.ول یحس خوب گرانمید یخونه  یکنم.منم وقت یم درکت – سورن

 !ایرو کوتاه ب

شماها هم هستم اونا  یخونه  یوقت ی...حتیدی! تو که خودت د ستین نیمسئله فقط ا-

  کنن.به یکارشونو م

 !؟ دهیم یا یچه معن نیا نظرت

 گمیکه من م یری.تو تا فردا صبر کن.اگه اون جن گدهینم یا یمعن چیه نظرم به – سورن

 یواست نکرد، هر چ یکار

گوش من.االنم از حرف  ریبکن.اصن بزن ز یدوست داشت یبه من بگو...هر کار یخواست

 یراحت نشو.ممسعود نا

 .منه نه اون یخونه  نجای.تازه، ارهیکه...زود از کوره در م شیشناس

 .داده بود هیتک واریبه د ستادهیداخل.مسعود ا میشدم و برگشت یراض
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 ؟یشد برگشت یچ – مسعود

 برم ؟ یاگه ناراحت-

 !دی، جر و بحث نکن گهید بسه – سورن

 ...یبر یتون یم یاگه ناراحت ،یماهه عالف من هی یگفت ادمهی-

 ...تشکرشه یجا ؟ینیب یرو به سورن گفت : م مسعود

 .یخوام عالف من باش ی.نمگمیبه خاطر خودت م یممنون ، ول-

و  "خوشحال شدم . دایشد شنهادتیاز پ "مبل برداشت و گفت :  یکت شو از رو مسعود

 .رفت

بهم لطف  یلیمشکل من بود.تا االن هم خ نیرفتارش ناراحت نشدم چون حق داشت.ا از

  کردن که هوامو

 .شدم یناراحت نم دیکش ی.اگه سورن هم کنار مداشتن

 .شمینشستم و زانوهامو بغل کردم.سورن هم اومد پ نیزم یرو

 .خب،حاال بگو-

 بگم ؟ یچ – سورن

 ؟یزد یبه چ نیبا ماش-

 .گمیم باشه – سورن

نفر افتاده  هی میدیو د میشد ادهیپ نیمکث کرد و گفت : من و مسعود از ماش هیثان چند

 ی.همه چنیماش یجلو

 نینور چراغ ماش ریز نیماش یجلو میبودم.با هم رفت دهیترس یلیاتفاق افتاد.خ عیسر یلیخ

 ی.برامینگاه کرد ارویبه 

 148نه... میدید میکه نگاه کرد قیدق یآدمه ول میلحظه فک کرد هی

 بود ؟ یچه شکل-
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 بیعج یلیش خ افهیمنقار داشت.ق یآدما بود ول نیبود...ع یخون صورتش و سر – سورن

  بود.لباس درست و

 !پا داشت هیهم نداشت و ...فقط  یحساب

 یباشن،هر چند...با اتفاقا دهید یزیچ نیچن شدیترسوند.باورم نم یسورن منو م یحرفا

 یاون چند روز باورنکردن

 .نبود هم

 !به نظرتُ مرده بود ؟-

تله ست و  هی نیاسم مهم نبود.مسعود گفت که احتماال ادونم،تو اون لحظه و ینم – سورن

  فلنگو عیسر

 ..مطمئنم حق با مسعود بودمیبست

نبود.تازه تو که  یبود اتفاق یباهاش خصومت داشتن.هر چ ایاز اونا نبوده!  دیشا – سورن

 !ما بکشن ؟ نیماش یاز خودشونو بندازن جلو یکی دیبا یچ واسه�یدیرو ند اروی ی افهیق

 .میوحشتناک بود.من و مسعود کپ کرده بود یلیخ ...

 !رن؟یگرفتنش ازمون انتقام بگ رینکنه تله نبوده باشه و به خاطر ز-

که االن از دست مون  یممکنه! تنها کار یزیهر چ طیشرا نیا یدونم...تو ینم – سورن

  که تا فردا صبر نهیا ادیبرم

 .میکن

 . ...فتهین یالبته اگه تا اون موقع اتفاق-

 یبودم و خوابم نم داریاونجا اما من از هفت صبح ب میصبح بر ازدهیساعت  یبود حوال قرار

  استرس دایبرد.شد

 .میرفتن شد یکردم و آماده  داریسورن رو به زور از خواب ب می.ساعت ده و نداشتم

 ؟ یدار عجله انقد چرا حاال – سورن
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 نیاونجا و واسه هم میبر دینبا دمیزودتر تموم بشه.شا یاسترس کوفت نیخوام ا یم-

 !!استرس دارم ؟

 .به رفتن و نرفتن نداره ی! در ضمن استرس ربطینشد مونیتا پش میبر – سورن

 !؟ گهیمرده د اروی نیا یراست-

 ...کنم ؟! آره مرده یم یمنم مثه مسعود دوجنسه بهت معرف یکرد فک پس – سورن

 ؟ هیاسمش چ-

 ".دیمج"ونم د یکه من م ییاونجا تا – سورن

 طلبه بوده ؟ یگفت-

 149.می.سوار شو برالیخ یب گهید آره، – سورن

کردم تو منطقه  یکه فکر م یزیبرعکس چ اروی ی.خونه میو راه افتاد میشد نیماش سوار

  شلوغ و پرتردد شهر ی

دو طبقه  ای ییالیساختمون هاش و شتریکه ب میبن بست شد یکوچه  هی.وارد بود

 یخونه  هی یبودن.سورن جلو

درختاش تا  ی.شاخه هادیرس یبه نظر م یقشنگ یکه خونه  رونیپارک کرد.از ب ییالیو

 ادهیکوچه اومده بودن.پ

 .میو زنگ زد میشد

درو باز  شهیام،م یوسفی"سورن جواب داد :  "؟ هیک":  دینفر پرس هی فونیپشت آ از

  سکوت کرد و بعد اروی."د؟یکن

 !"میبا هم حرف زد روزیپر".دوباره سورن جواب داد : "شناسم ینم":  گفت

 .رو گذاشت یو گوش "شناسم. ینم"دوباره گفت :  طرف

 !هیو گفت : عجب گاو دیکش قینفس عم هی سورن

 .و درو زد "تو... نیایاومد ، ب ادمیآهان !  "گفت :  فونیدوباره از پشت آ ارویبعد  هیثان ده

 !؟ هیچه نابغه ا گهید نیا-
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 !ومدیبه نظر م یعاد زدم حرف باهاش که من – سورن

طبقه بود و  هیبود .سه چهار تا درخت توش بود.ساختمونش هم  یکینسبتا کوچ اطیح

 یادیز یپنجره ها

و پنج شش ساله با موها  یمرد س هیدر ساختمون. ینفر اومد جلو هی.بعد چند لحظه داشت

 یو چشما

  ت یلیفام ی! نگفته بود؟یی... توا

  : ِو گفت دی، خند دی.قدش از من و مسعود کوتاه تر بود.ما رو که دیمشک

 !هیوسفی

 .یکرد فراموش شما ، گفتم – سورن

 .تو نیای...بیچ هر حاال – دیمج

 کیش یلیخ دیمج ی، خونه  رمحمدیام یجلوتر از ما وارد خونه شد.برخالف خونه  خودش

  بود.البته مشخص بود

 لشیخونه و وسا ی.طراحدیرس یبه نظر م یمیقد رونیب ش کرده چون از یبازساز که

  مدرن بودن.من و سورن کنار

گربه هم داشت  هیقشنگ بود. ینبود ول یبزرگ یخونه  نکهی.با امیمبل نشست هی یرو هم

  خونه نشسته یکه گوشه 

 .کرد یکرد.فقط به رو به روش نگاه م یو اصال حرکت نم بود

 !؟ هیبه سورن گفتم : اون گربه هه مصنوع رو

 .کرد یحرکت م نجای؟ اون روز که اومدم ا هیچ یمصنوع ، بابا نه – سورن

 !؟ من فک کردم خشکش کردن یجد-

دستش بود.هنوز به من و سورن  وهیآبم یکه سه تا قوط یاومد در حال دیلحظه بعد مج چند

  بود که در دهینرس
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خنده م گرفته بود.عجب  یها رو پرت کرد تو دست ما ! حساب یدو تا از قوط یناباور کمال

 ...بود یالیخ یآدم ب

 .منتظرتون بودم روزید من – دیمج

 150رفته بود! ادتونیظاهرا  یول – سورن

 نیدارم.حاال کدوم تون مشکل دار یا یقو یاتفاق بود.من حافظه  هی اون!  نه نه – دیمج

 !؟

 .داره ! سورن به من اشاره کرد یا یقو یکه ادعا داشت حافظه  جالبه

 ؟ نیاونم فراموش کرد ای ادتونهیکه در مورد بهر اد گفتم رو  یی! حرفا دیببخش – سورن

اسمش  شونیمکث کرد و دوباره گفت : آهان ! ا هیو چند ثان "؟ هیبهراد ک "گفت : دیمج

  من دیبهراده ! ببخش

کوچولو از  هی شهیم ی.ولادمهیحرفاتو خرده از  هیشدم ؟!  ینجوریدونم چرا ا ینم امروز

  که واست افتاده ییاتفاقا

 !؟ یتکرار کن رو

داره  زایچ نیبه جن و ا یدونم ربط یمسئله هست که نم هیدونم از کجا شروع کنم؟!  ینم-

  چند نیا ینه ول ای

 .شمیهمش خون دماغ م نکهی... اشهیهمش داره واسم تکرار م وقت

 ؟ یرفت دکتر – دیمج

 !افاقه نکرد یکرد ول زیآره ، دارو هم تجو-

که  نهیکه واضحه ا یزیچ یجن خودمو احضار کنم ول دیمطمئن بشم با نکهیا یبرا – دیمج

  کار خودشونه! از هر جا

با  ،قبلشیشیتونن رد بشن.احتماال هر بار که خون دماغ م یرد بشه ، جن ها هم م هوا

  از راه منافذ ایتنفس 

 .شنیت م،وارد بدن پوستت
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جن وارد بدنم شده.خدا  هیبود سکته کنم ! دوست نداشتم باور کنم  کیحرفش نزد نیا با

 ریش رو به خ هیبق

 ... .بگذرونه

 !شده رهینقطه خ هیشده ؟ همش به  ینجوری! گربه تون چرا ا دیببخش – سورن

بعد از جاش بلند شد و گفت : شما "جن ها. یگربه، هم صحبت منه و هم باز نیا "– دیمج

 نیهاتونو بخور وهیآبم

 .من برگردم تا

اصن واسه خون دماغت  رمحمدیام ارویکارش درسته ! اون  نیگفتم ا یدید – سورن

 .نداشت یشنهادیپ

 !نداده شنهادیکه هنوز پ نمیخب ا-

 !...حتما دارهیول آره – سورن

 ...مینیتا بب-

گذاشت و پارچه رو  نیزم یدستش برگشت.کاسه رو رو یپارچه توکاسه آب و  هیبا  دیمج

  باز کرد.پارچه ش حدودا

 .طول و عرض داشت یمتر کی

 ن؟یریاطراف پارچه رو بگ ییجلو و دو تا نیایب شهیم – دیمج

کاسه نگه  یو دو طرف پارچه رو دست مون داد و ازمون خواست تا رو میو سورن رفت من

  .بعد دستشومیش دار

 یم نییآب قرار داد و شروع کرد به دعا خوندن.پارچه خود به خود باال و پا یکاسه  یباال

  کرد،هر یرفت و حرکت م

 ریگنجشک ز یپرنده به اندازه  هیخواست پارچه رو ول کنم.بعد چند لحظه  یدلم م لحظه

 151یپارچه ظاهر شد و رو
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و سر  میما هم برگشت.میپارچه رو کنار بذار میتون ینشست و به ما گفت که م دستش

  دونم ی.نممیجامون نشست

.محکم ومدیحال من که اصال خوب نبود.نفسم به زور باال م یداشت ول یچه حال سورن

 دهیدست سورن رو چسب

 .کردم یو ول نم بودم

 .جن ِ منه نیگفت : ا دینشسته بود.مج دیدست مج یرو پرنده

 .میدیترس یحال هم م نیو در ع میدو تا تعجب کرده بود ما

 !از جن داشتم یا گهید تصور من – سورن

شما ظاهر  یجلو یا گهیتونست جور د ی! مستنین یشکل نیا ها جن...آره خب – دیمج

  بهتره ینجوریبشه اما ا

 )دیرو دستم ! (و خند نیفتادیاحتماال م شدیاگه با اون حالت جلوتون ظاهر م.

 ؟ شهیمپسر خون دماغ  نی: چرا ا دیاز اون پرنده پرس دیمج

به سوت  هیزد.صداش شب یحرف م میاورد یکه ما ازش سر در نم یا گانهیبا زبون ب پرنده

 .بود

که باعث خون  شهیوارد سرت م )noban )نوبان ی فهیجن از طا هی گهیم ام جن – دیمج

  .عاملشهیدماغ شدنت م

 .ت هم اونه یدگیرنگ پر نیا

تونستم آب دهنمو قورت بدم.تنم داغ شده  ی.به زور مومدیواقعا نفسم باال نم گهید

  حالتم نیتونستم ا یبود.نم

کن آروم  یبخور.سع وهیکم آبم هیشدم گفت :  ینجوریا دیکه د دیکنم.مج یمخف رو

  رو یمرد هی ادمهی.من یباش

 "جن زار" هی دمیحامله باد کرده بود.فهم یاوردن که شکمش مثه زن ها شمیش پ خانواده

  وبدنش  یتو یرفته 
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کرد.مشکل  یپوستش حرکت هم م ریاوقات از ز یگاه یاومدن هم نداره.حت رونیب الیخ

  ...فقطستین یزیتو که چ

 .مونه یبدنت نم یتو شهیخون دماغ ساده.اون که هم هی

 ؟ دیکمکش کن دیتونست – سورن

پسر  نیکه ا یی: ) جن ها دی...(دوباره از پرنده پرسمیبگذر.شد حل آره،مشکلش – دیمج

  کنن از چه یم تیرو اذ

 .ان یهودی گهیاند؟ (و به ما گفت : ) م یا فهیطا

 .میدونست یم نویا-

 ؟ کجا از ؟ واقعا – دیمج

 رمحمدیبهمون راست گفت ،اسمش ام نویکه البته فک کنم فقط هم میرفت یکی شیقبال پ-

 .بود

 .نیکرد ی...اشتباه بزرگنیرفت یاونجا م دی!! نبا رمحمدیام - دیمج

پرنده شروع کرد به حرف  "کنن ؟ یم تشیچرا جن ها اذ":  دیاز پرنده پرس دیمج

  با اون قهیتر از دو دق شیزدن.ب

 یتعجب کرده بود و رنگ عوض م دایشد دیحرف زدنش مج نیخاصش حرف زد.ح یصدا

 .کرد

 نعل داده،درسته ؟ هیو اونم بهتون  رمحمدیام شیپ نیرفت شما – دیمج

 152.بله – سورن

مهم  یهودی یجن ها یورد نوشته شده بود که اون ورد برا هیاون نعل  یرو – دیجم

 یبوده.در واقع دلشون م

از بچه  یکی،  نیزغال داغ گذاشت ریشما نعل رو ز یاون ورد رو داشته باشن.وقت خواست

  خواسته یاجنه م یها
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خواسته برش داره که دستش سوخته.سوزوندن جن ها  یسوزوندن دعا بشه و م مانع

 شهیکه م هییبال نیبدتر

 !نیکارو کرد نیاورد...متاسفانه شما ا سرشون

 تشیچرا جن ها اذ " نیدی! شما از جن تون پرس یزیچ هی.میکارو نداشت نیما قصد ا یول-

 ی هیاما قض "کنن؟ یم

 !جن ها بود تینعل بعد از شروع آزار و اذ سوزوندن

 گهید یفک کنم...بهتره اول سواال دی.بادیکم صبر کن هیدم،یم حیتوض براتون...آره – دیجم

 .تونو جواب بدم

 !زد بشیغ مینعل رو سوزوند نکهیا از بعد – سورن

 ستینعل رو جن ها بردن.اما معلوم ن گه،یاز پرنده سوال کرد و جواب داد : جن ام م دیمج

 یهودی یکه جن ها

 !دونم یباشنش...نم برده

جن بهم حمله کرد.رنگ چشم ها  هی،  شهیم یباغ که به جنگل منته هی یتو شیچند شب پ-

 یو پوستش خاکستر

 .بود

 ؟یدید کامل رو صورتش – دیمج

 یخاکستر ی.همه جن هایزیچ نیهمچ هی ایجن مهاجم بوده.مهاجم ، قاتل  هی اون – دیمج

 .بله�هیهستن. یجور نیا

ازش  یهودی یدارن.اون جن ها یخشن عتیکنن.طب یم یجنگل ها زندگ یشون تو عده

  خواسته بودن که تو رو

 گرانید یتونه چهره شو برا ینم یکس گهیکشه و د یهاشو م یقربان ی.چون همه بکشه

  کنه ، صورتشو فیتوص

 !؟یاز دستش فرار کرد ینشون داده. اما چجور بهت
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 .خواستم درباره ش ازتون بپرسم ی، که فک کنم جن بود کمکم کرد.م گهید یکی-

 ......ادامه بدهگمیم بهت آخر – دیمج

افتاد  هویمنقار داشت. یآدم ول هیشب یزیچ هی م،یتصادف کرد یزیچ هیبا  شبید – سورن

  .ما همنیماش یجلو

 بوده؟ یچ نیدون ی...شما ممیهمونجا ولش کرد میبود دهیترس که

خواستن  یجن و وشق وجود داره.حتما م نیب یدشمن هیبوده. "وشق" هی اون... اوه – دیمج

  شما رو بترسونن و

 .هم از مرگ وشق ها برده باشن یلذت هیوسط  نیا

اما  میقرآن رو خوند یدو تا از سوره ها یکی.میریاز قرآن کمک بگ میخواست یم شبید-

  خونه م سنگ بارون

 .میاونجا بمون مینتونست گهیکه د ی.جورشد

 ...دیکرد یکارو م نیا دی...نبادیردک اشتباه – دیمج

 153نداره؟ ریاونا تاث یقرآن رو ینی ؟ چرا – سورن

اما  نیزد بی.بهشون آسنیگذاشت ریاونا تاث یرو خوندن قرآن با شما.داره...چرا – دیمج

  !نیزد بیفقط و فقط آس

شروع کردن به پرتاب  ننیب یم بیدارن آس دنی.اونا هم که ددشونیبکش دینتونست

  از دستتون یسنگ.حساب

 .شدن یعصبان

 مشون؟یبکش میچرا نتونست یول-

اون دعا رو  یچه کس نکهیبه ا یتونه اونا رو بکشه ول یم نوشتن دعا و خوندن قرآن – دیمج

  هم سهیبنو ایبخونه 

تا براشون دعا  یروحان هیسراغ  رنیشن،میکه جن زده م ییچرا اونا دیکن یداره.فکر م ربط

  ؟ امام صادق هم سهیبنو
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کار فک کردن خودشون  یآدم ب یسر هینوشت و  یدعا م شدنیکه جن زده م ییکسا یبرا

  تونن کار امام یهم م

اوقات کار جن زده ها رو به مرگ  یگاه یبزنن، ول بیبه ج یپول هیرو انجام بدن و  صادق

 یکشوندن! تو م یهم م

 ... .اال نهاما ح یاونا رو بکش یتون

 ؟ هیچ رمحمدیام نیا مشکل – سورن

 یهم نم چکسیاما چند نفرو هم به کشتن داده ! ه دیباور نکن دیه،شایفاسد آدم – دیمج

  کنه تیتونه ازش شکا

...شما خدارو هیکنه طوالن یکارو م نیچرا ا نکهی.ادهیبه کشتن م گرانویبا جن هاش د چون

  که نتونست دیشکر کن

 .رو به کشتن بده شماها

جنگل به من کمک  یکه که تو ی؟ اون کس هیها چ تیآزار و اذ نیا لیدل دیبگ شهیحاال م-

  بود ؟! چند بار یکرد ک

 ... .دمشیاطراف خونه م د هم

 گذشت و گفت : تو چند سالته ؟ هیو سکوت کرد.چند ثان دیکش یقینفس عم دیمج

که بخوام  ستمین رمحمدیبگم! من مثه ام یچ دونم یو چهار... نم ستیلب تکرار کرد: ب ریز

 .و چهار ستیب�بیو غر بیعج یراه ها

حال خودم  نیکنم... در ع دواریرو ام گرانید یبدم و الک شنهادیپ گرانیتوأم با گناه به د و

 یتونم کار یهم نم

 .کنه یتونه کار ینم یا گهید چکسی...نه من...نه هرمحمدیبگم ؟! نه ام ی.چجورکنم

 !؟ ادیبرن یکار چکسیواقعا بغض کرده بودم.آخه چطور ممکن بود از دست ه گهید

 ؟ یکمک کن یتون یم یگفت که شما – سورن
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دونستم.جن ام بهم گفت که از  یرو نم ییزایچ هیگفتم  نویاون زمان که ا یول آره – دیمج

 یدست امثال من کار

 .ادیبرنم

 !تونه کمک کنه؟ یهم نم یروحان هی شیپ میا گه بر ینی...ینی؟  یچ ینی – سورن

 .نه... متاسفم – دیمج

 154؟ میکار کن یچ دیبا پس – سورن

 ادتونی میبراتون کن یکار می... .اگه من و امثال من هم نتونستدینباش دیناام فقط – دیمج

  نره که خدا هست.اون

 .فراموش نکرده شمارو

 کار کنم ؟ یچ دیگفتم : االن با یناراحت با

 ...هم فکر نکن یچیخودت.به ه یچند روز رو برو خونه  نیا – دیمج

**** 
.اصال دل و دماغ حرف میاومد رونیب دیمج ی.از خونه میموندن نداشت یبرا یلیدل گهید

 یجلو یلیزدن نداشتم.خ

 یفکر نکنم در حال یزیتونستم به چ یکردم.آخه چطور م ینم هیگرفته بودم که گر خودمو

  دونستم کارم یکه م

م  یزندگ یتو چوقتیرقم بخوره! ه ینجوریکردم سرنوشتم ا یفکر نم چوقتی! هتمومه؟

  اما دمیترس یاز مرگ نم

ترسم که به  یم نیبهش نمونده ترس تمام وجودمو گرفته.از ا یزیچ دمیکه فهم حاال

  نوع ممکن کشته نیبدتر

 ......کاشرمیانتقام بگ یعوض یجن ها نیتونستم از ا ی! کاش مبشم

 گهید یکرد و همش به راننده ها یم یبد رانندگ یلیساکت بودم.سورن هم خ نیماش یتو

  گفت.کنترل یم یور یدر
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 .از دست داده بود اعصابشو

 !گوش من؟ ریتونه کمک کنه...اگه نکرد بزن ز یم ریجن گ نیا یگفت ادتهی-

 ست؟یمعلوم ن یزیچ که هنوز – سورن

 اد؟یبرنم یکار چکسیگفت از دست ه-

 داره ؟ بی! اصن مگه علم غرمحمدیمثه ام یکی اونم – سورن

 یکنه اما برا دواریخواست منو ام یخودش م الینداشت.به خ یا دهیزدن با سورن فا حرف

  تموم زیمن همه چ

فکر نکنم تا  یزیکردم به چ یسع نییپا دمیرو کش شهینزدم.ش یحرف گهیبود.د شده

  :خونه که سورن گفت میبرس

 .من یخونه  میریم

 .نه-

 .که گفتم نیهم – سورن

 یداره ؟! خونه  یچه فرق گهی! بعدم دیتو فراموش کرد شبید یجالبه که چقد زود حرفا-

 تو یمن نشد ، خونه 

... 
 !یریبم ادیهم بدت نم ادیز انگار – سورن

شم.از  ادهیاصرار نکردم که همونجا پ گهینکرد و به راهش ادامه داد.منم د یتوجه سورن

...چرا دارم با تو الیخ ی؟! ب شمیدارم ذوق مرگ م ینیب ینم!  آره�یمن تا خونه  یخونه 

 .شم ادهیکنم؟! بزن کنار پ یبحث م

 155نبود. یکه راه سورن

خودم شدم.به صدا  یخونه  یشدم و راه ادهیپ نیسورن، از ماش یبه خونه  میدیرس یوقت

 یسورن توجه یزدن ها

 !!داشت ؟ یا دهیچه فا گرانید شیموندن پ گهیکردم.د ینم
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 یبه نظر م شهیاز هم رتریسوت و کور خودمون.دلگ یبرگشتم به کوچه  دوباره

  بود که از نیحسنش ا ُد،تنهایرس

 !ستین یفضول خبر ی هیهمسا

 یو رو ییرایپذ یلباس هامو عوض کنم، رفتم تو نکهیم بدون ا یشگیعادت هم برخالف

 ییمبل ولو شدم.حس آدما

بود که چند تا  نیا دیکه به ذهنم رس یزیصعب العالج دارن.تنها چ یماریداشتم که ب رو

 یقرص بخورم و بخوابم.ب

.سر ظهر ییرایبرگشتم به پذ عیرفتم سمت آشپزخونه و قرص خوردم و سر درنگ

 یتیبود.ناهار خوردن برام اهم

 .زود خوابم برد یلیو خ نداشت

**** 
اون مسجدم! مطمئن بودم  یدونستم چر ا تو یکردم.نم یاونجا بودم تعجب م نکهیا از

  اون مسجد یکه تو یافراد

 یبودن اما چهره  دهیپوش یاومدم.همه لباس مشک نیمراسم تدف یدارن برا حضور

  برام آشنا نبود.چهره چکدومیه

 چکدومیه یول نهیمراسم تدف هیدونستم اون  یم نکهیترسوند.با ا یهاشون منو م یبعض ی

 ینم هیاز اون آدما گر

 یم یکه بهم دلگرم یزیبودم اما تنها چ دهیترس یلی.انگار اصال براشون مهم نبود.خکردن

  بود که یقرآن یداد آوا

 گهیبعد همه از جاشون بلند شدن.د یمسجد رو ُپر کرده بود.لحظه ا یفضا ی همه

 هیقبل رو نداشتن. یخونسرد

حال که خوشحال شده بودم،  نیاون صدا در ع دنی.با شندیرس یآشنا به گوش م یصدا

  بغض گلومو گرفت.دنبال
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 هیاز مسجد نشسته بود و گر یکنم.مادرم بود که گوشه ا دایگشتم تونستم صاحبشو پ صدا

  آن متوجه کیکرد. یم

 ...شد ختهیروم ر یو آب سرد دمیتخت غسالخونه خواب یرو شدم

 یبودم و هنوز سر د دهیابشدم.طاق باز خو داریلحظه چشمامو باز کردم و از خواب ب نیهم

  تنم حس یآب رو ، رو

.نفسم به زور باال امیب رونیتا از شوک اون کابوس ب دیطول کش هیکردم.چند ثان یم

  .سر جام نشستم و بهومدیم

 یبار نیاول نیم گرفت.بعد از چند سال ا هیبودم فکر کردم.ناخودآگاه گر دهیکه د یخواب

  بود که دوست داشتم

 .پدر و مادرم باشم شیپ

.بلند شدم و چراغو روشن دیرس یاذان به گوش م یشده بود و صدا کیهوا تار گهید

  برداشتم و لمویکردم.موبا

خواست  ینفر جواب داد.دلم م هیخونه رو گرفتم.چند تا بوق خورد و بالخره  ی شماره

  که قراره یراجع به اتفاق

 یخوام چ یدونستم م ی.خودمم نمومدیم باهاش حرف بزنم...صدام به زور باال فتهیب

 !...بگم

 ؟ بله – مامان

 .سالم ...بهرادم-

 یم ادمیصداتو  ،داشتیبهراد ؟! قربونت برم.انقدر باهامون حرف نزده بود ییتو – مامان

 .رفت

گ لحنش له  ِ یانصاف یتونستم از مرگ حرف بزنم؟! ب یزنگ زده بودم.چطور م نکهیاز  پر

 بود اما خوشحال بود از ا

 .نگفتم یزیچ نیهم ی...برابود
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 156خد انکنه، بابا خوبه ؟-

 .شهیدلش واست تنگ م یلیروزا خ یبعض.خوبه اونم ، آره – مامان

 ... .کردم یواقعا؟! فک نم-

 ؟یزن ینم سر بهمون چرا – مامان

 .قطع کنم دیبااومده  شیبرام پ یکار هی دی... .ببخشامیروز م هیحتما -

 .پسرم،خدافظ باشه – مامان

 .خدافظ-

اما واقعا حس  میداشت یکوتاه یمکالمه  نکهیتونستم حرف بزنم.با ا ینم نیاز ا شتریب

  کاش یداشتم.ا یخوب

 ...کارو کرده بودم...افسوس نیا زودتر

مرده  ُاهامیکردم.تمام رو یمبل نشسته بودم و فکر م یکه رو شدیم یا قهیدق چند

 ییآرزو چیبودن.انگار ه

 ... .مهم نبود یچیه گهی.دنداشتم

که پشت در بود دوباره زنگ زد و گفت  یبهش نکردم.کس یدر به صدا در اومد.توجه زنگ

  .سورن"بهراد باز کن"

بودم که  دهینرس ییرای.از جام بلند شدم تا برم و درو باز کنم.هنوز به در پذشهیمثل هم بود،

 یسعمحکم بسته شد.

 رونیخواستم از در اونجا ب یهال و م یدرنگ رفتم تو یبازش کنم اما قفل شده بود.ب کردم

  برم اما اونم بسته

کار  یدونستم چ ی.نمدمیدرها و پنجره هارو شن یبسته شدن همه  ی.بعد صداشد

  که برق قطع دینکش یکنم.طول

 .مشد دهیبه داخل اتاق خواب کش یقابل کنترل ریغ یرویو با ن شد
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.از ترس خشکم زده دادمیگوش م طی.فقط به محدمید ینم یچیبود و ه کیتار کِ یتار اتاق

 واریبود.خودمو به د

باز شدن  ی.صدادیتپ ی.قلبم تند تند مدمیشن یزنگ درو م یبودم.همچنان صدا چسبونده

  رو یواریدر کمد د

که از دستم  ی.ناخودآگاه از جام بلند شدم.تنها کارشدیداشت ازش خارج م ی.کسدمیشن

  بود که نیا ومدیبرم

به سمت راست سرم وارد شد.اونقدر  یمهلک یبعد ضربه  یباشم.لحظه ا یاتفاق بعد منتظر

  محکم بود که فورا

تونستم  یوجه نم چی.به هدمید یرو م یدینور شد هیچند ثان یشدم و برا نیزم نقش

  سورن و یحرکت کنم.صدا

.انگار تونسته بودن وارد خونه بشن.خودشونو به من رسوندن.مدام صدام دمیرو شن مسعود

 یزدن اما نم یم

پاش و از سرزنش  ینشون بدم.سورن سرمو گذاشته بود رو یعکس العمل چیه تونستم

 .دیکش یخودش دست نم

**** 
 یجاده  هی یتو دمیاحساس کردم به سمت باال در حرکتم.بعد فهم هیمدت چند ثان به

  هستم.جاده کیبارو  کیتار

شروع  نیهم یترسوندن برا یمحو دور و برم بودن که منو م ییها ئتیبود.ه یترسناک ی

  .از سرعتدنیکردم به دو

،همه جا  هیثان کیکردم.در عرض  یباد رو دور خودم حس م انیمبهوت بودم.جر خودم

  چراغ یروشن شد.انگار کس

 تینها یب یباغ بود.منظره  هِیشب یزی.چدمید بایز یرو روشن کرد و خودم رو در مکان ها

  بود.به جز من،افراد ییبایز

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن ناول فورکاربر    SOBER   -رمان هیچ کسان  

28

5 

شده بود و  کیتحر میهم اونجا بودن.با دقت به اطراف نگاه کردم.حس کنجکاو یا گهید

  خواست تمام یدلم م

از باغ، دره  یکینزد یکردم در فاصله  یکه فکر م یزی.راه افتادم اما برخالف چنمیرو بب باغ

  ترسناک با تینها یب یا

نفر  هیدره ترس تمام وجودمو گرفت و ناگهان  دنیبود.با د ندیو ناخوشا زرعیلم  ینیزم

 157.دیمنو عقب کش

با  دمید یکه اطراف خونه م م هیتعجب کردم.شک نداشتم همون مرد یحساب دنشید با

 یم گهیتفاوت که د نیا

 دنیبه مسعود داشت.با د یادیبود که چهره ش شباهت ز بی.عجنمیصورتشو بب تونستم

  زد و سالم یمن لبخند

 .کرد

 .میو به باغ برگشت میسرعت از اون منطقه دور شد با

 که...؟ یبهش نگاه کردم و گفتم : تو...همون قیدق دوباره

 "هاموس"جمله م تموم بشه گفت : آره،من تمام مدت مواظبت بودم.اسمم  نکهیاز ا قبل

 .هست

 !؟ یرس یتر از قبل به نظر م کی! پس چرا االن کوچ بهیعج-

 یکه م میدار یقدرت هیما جن ها  یدون ی.مینیب یکه م نهیم هم یواقع ی اندازه – هاموس

  خودمو در نظر میتون

به نظر  ینجوریفقط ا یول م،ینشون بد میکه هست یزیبزرگ تر از چ ایتر  کیکوچ گرانید

 .ادیم

 !؟ مییبپرسم االن کجا شهیم-

 یدیمعروفه. تو از من زودتر رس "آسمون سوم"، به  نیاز زم یبخش هی یرو – هاموس

  آخه سرعت روح آدما از جن
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 .ستیتو ن یبرا یمناسب ی.اونجا ، جایتو قسمت برزخ یریم یدار دمیکه البته د شترهیب ها

 .عده همُ مردن هیعده خوابن و  هی نجانیکه ا ییکسا نیب از ، خب – هاموس

 !و من جز کدوم دسته ام؟-

 !؟ میینجایا یچ ی، برا گهید ییمن و کسا-

 .یزد و گفت : در حال حاضرُ مرد یلبخند

با خانواده م رو  یکر دم فرصت خدافظ یحرفش بغض گلومو گرفت.آرزو م دنیشن با

 ... .داشتم اما

 .داشتن تو رو بکشن یسع یلیها خ یهودینگران نباش. ،یمون ینم نجایا ادیز – هاموس

 ...فکر کنم موفق هم شدن-

 .نباش مطمئن – هاموس

 شیبدم اما فرصتش پ حیبرات توض نویخواستم ا یوقت بود که م یلیخ – هاموس

 خواستن منو بکشن؟ یم چرا�مارستانیب یتو یومد،حتینم

وقت  یلی.از خیانتخاب شده بود عهیش یجن ها ینیاما نشد... .تو توسط ما ،  شتیپ اومدم

 ی... .جن هاشیپ

ما گوش دادن و تو رو شناختن.اون زمان تو هفده سالت بود  یبه حرفا ی، دزدک یهودی

  همون میما نتونست یول

 میکه تصم شیرو فراموش کردن... .تا چند وقت پ هیها هم قض یهودی.مییایسراغت ب موقع

  گرفتن نقشه هاشونو

 .کنن یعمل

 158ها با شما مخالفن ؟ یهودیچرا -

دونن،چه برسه  یاز جن ها خودشونو از آدما برتر م ی.بعضهیمیوع قدموض هی نیا – هاموس

  ها که کال یهودی هی

 .رنیدونن! اونا دوست ندارن جن ها از آدما کمک بگ یم دهیقوم برگز خودشونو
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 انتخاب شده بودم؟ یچه کار یمن برا-

کمک  گرانیو خودتون.که به د انیجن یایدن نیب یباش یواسطه ا نکهیا یبرا – هاموس

  ش رو یی.تو توانایکن

 .دی.مثه مجیدار

 ؟ نینکرد دایجالبه ! آدم از من پاک تر پ-

با اون دوران  ادیهر چند اال ن هم ز ،یپاک بود میکه تو رو انتخاب کرد یزمان – هاموس

  از ی.وقتیندار یفاصله ا

 .ما هم عقب افتاد ی ،برنامهیو مادرت جدا شد پدر

 ؟ دیرو هم شما انتخاب کرد دیمج-

ش رو باال برد.ما  یو معنو یراه رو انتخاب کرد.سطح روح نیا خودش اون ، نه – هاموس

  رو انتخاب رمحمدیام

کنم  یملحق شد.فکر نم یا گهیبه گروه د میکن یکار میبخوا نکهیاما قبل از ا میبود کرده

  در یسرنوشت خوب

 .باشه انتظارش

 !اونا موفق بشن؟ یپس چرا گذاشت ،یکه مواظب من بود یگفت-

 یاتفاق نیبوده که چن نیبگم قسمتت ا دیبدم با حیتوض برات ساده بخوام اگه – هاموس

  .امافتهیواست ب

 .زنده نگهت داره ،خداست ایتونه تو رو بکشه  یکه م ینکن تنها کس فراموش

از آدما  یما بعض نکهیانتخاب با خودت بوده.ا شهیهم واقع در...خودته با انتخاب – هاموس

 دیآدما از جن ها برترن ؟! پس چرا شما منو انتخاب کرد یگینم مگه�میکن یرو انتخاب م

 د؟یحقو نداد نی؟ چرا به من ا

 شنهادی.ما فقط بهشون پستنیهاشون باخبر ن ییکه خودشون از تو انا نهیا یبرا صرفا

  تونن قبول ی.ممیدیم
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 .شدینم دهیکش نجایبه ا چوقتیکردن ، کار ما ه یدخالت نم یهودی ی.اگه اون جن هانکنن

 !یبرام جالبه که تو انقدر به مسعود شباهت دار یلیخ-

اما  مینیب یرو م گهیهمد نجایوقتا ا یلیآدماست.خ نیب من همزاد مسعود ، درسته – هاموس

  از نکهیبعد از ا

 .کنه یرو فراموش م زیهمه چ شهیم داریب خواب

 ره؟یم ادمی زویبرگردم همه چ منم اگه ینی-

 .یهمزاد هم ندار ی.حتشترنیتو ب یها یی.تواناستین ینجوریا تو مورد در ، نه – هاموس

... 
بزنن ؟ چرا  بیمدت انقدر به من آس نیا یاونا تو یچرا گذاشت یاگه تو مواظب من بود-

 یجلو عهیش یجن ها

 !رن؟یگ یرو نم اونا

اجازه  نیفراتر برم و اونا رو بکشم.رهبر ما بهمون ا یحد هی از نداشتم اجازه من – هاموس

 نکهیمگر ا دهیرو نم

من باهات بودم.هر  یچاه افتاد یتو یوقت یتنهات نذاشتم.حت چوقتی.اما من همیباش مجبور

 159بر ات  یوقت اتفاق

تا مواظبت  ذاشتمیم ریتاث گرانیذهن د یرو ایو  شدمیخودم دست به کار م ای فتادیم

  اوقات یگاه یتباشن.ح

نشد که سورن و  چوقتیکارت س رک بکشه.اما ه یکردم تو یت رو مجبور م هیهمسا

  مسعود رو وادار کنم که

به دل  نهیها ک یهودیاز  یلیبه فکرت بودن.حاال هم اگه خ شهیباشن.اونا هم مراقبت

  درخواست یتون یم ،یگرفت

بتونن  نکهیشون بدون ا یبسوزون یتون ی... .تو میریو ازشون انتقام بگ یرو قبول کن ما

  اما ارن،یسرت ب ییبال
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 .یکه به ما ملحق ش هیدر صورت نیباشه ا ادتی

ت رو در راه درست استفاده  ییتمام توانا یدینشده.فقط بهم بگو ، قول م رید – هاموس

 .نشده باشه ریکنم.البته اگه د یم قبول!  باشه�رمحمدیو مثل ام یکن

 ؟ ینباش

نداشتم.هاموس  یشده.حس خوب نیاز تموم شدن حرفامون احساس کردم سرم سنگ بعد

 .دمیم قول�یقبل از رفتن م "گفت :

 گهیکه بهت م هیکس نیو گفت : ا ستادینفر ا هیبعد رفت و کنار  ".ینفر آشنا بش هیبا  خوام

 تییاز توانا یچجور

عکس  هیکرد،مثل  ینم یحرکت چیاون مرد ه ".چهره شو فراموش نکن.یکن استفاده

 شهیش هیبود.انگار از پشت 

 .کرد یمه آلود به من نگاه م ِی

 ... .کردم و یحرکت م نییشد.داشتم به سمت پا کیبعد همه جا تار هیثان کی

**** 
 نکهیاتاق نبود.از ا یهم تو یبودم.شب بود.کس مارستانیب یچشمامو باز کردم.تو یبدبخت با

 یرو م هیقض گهید

کنم اما از  فیسورن و مسعود تعر یزده بودم.دوست داشتم برا جانیه دایشد دونستم،

 چکدومیشانس من ه

تونستم  یم یبه سخت نکهیگل کرده بود و با ا سممیدم دست نبودن! اون لحظه ساد شون

  کردم یحرکت کنم ، سع

و اومد و آه از نهادم بلند  رونیشد و سوزنش از دستم ب دهیجام بلند شم که سرم کش از

 .شد

رفت  رونینه ؟! پرستار ب ایکه من همراه دارم  دمیو ازش پرس دیلحظه بعد پرستار رس چند

  بعد سورن قهیو چند دق
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 .اومد

دو حالت  نیا نیب یزیچ هی ینگران! ول ای هیکرد که عصبان یچهره ش مشخص نم قهیدق

 نیبود.اومد کنارم و اول

 .یشعور یب یلیبود : بهراد ! خ نیکه گفت ا یزیچ

 .کردم فیبودم رو تعر دهیکه د ییزایچ یبهش مهلت حرف زدن ندادم و همه  گهید

 !؟یچ باشه بوده توهم همش اگه – سورن

خو  یمن باشه که تو التیتخ یتونه ساخته  ینم ییحرفا نی؟! همچ یدیم یچرا فاز منف-

  اب خودشونو نشون

 !بدن

 .یروشون حساب نکن ادیز دمیم شنهادیپ بهت – سورن

 160شعور ؟! یب یچرا به من گفت ی.راستشهی...بعد معلوم ملایخ یب-

من و مسعود  یت! شانس اورد یکوفت یتو اون خونه  یگاو تنها رفت نیع چون – سورن

 .یوگرنه ُمرده بود میدیرس

 .ستیهم بد ن ادیز-

 ؟ یچ – سورن

سرت شکسته  ی؟! شانس اورد یعارف مسلک یلیخ یبگ یخوا یم مثال حاال – سورن

 ...گهید مرگ�دمیکوب یوگرنه با مشت م

 .سرت یتو

 مسعود کجاست ؟-

 .شد دعواش بابات با.خونه رفت – سورن

 ؟یچ یبرا-

داشت به من  میمستق ریبود که دکتره غ یبد شد.جور یلیحالت خ نجایا متیاورد – سورن

  گفت یو مسعود م
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 دیکامال ناام گهیاومد افتاده بودم د رونیحرف اون جنه که از تو کمد ب ادیتمومه.منم  کارت

  شده بودم.بعدم که

 ...نجایا انیتا ب میرو خبر کرد همه

.بابا و مامانت نجایا ختنیر لتیفک و فام ی همه بعد.بگم شو ادامه بذار شو خفه – سورن

 ...نیکرد یبعد همه رو خبر م رمیبم نیذاشت ی! منیدیکش زحمت�یهم اومدن.همه تو

بابات شروع کرد به ُغر زدن و گله  هویکه  زدیحرف نم چکسیو ه میبود مارستانیب سالن

 یاز مسعود و م تیو شکا

خواست بندازه گردن  یحرفا...خالصه م نیکه من پسرمو به تو سپرده بودم و ا گفت

 یمسعود. مسعود هم که م

و خجل  طیو خهمه بابات یبه بابات.جلو دینکرد و پر ی.اونم نامردارهیجوش م هوی ،یشناس

  قسمت نیکرد.(سورن ا

 قهیبود دست به  کیکرد و نزد یکرد.) بابات هم قاط یم فیتعر یشتریب جانیبا ه رو

 ی.نممیبشن که جداشون کرد

 .رفت ادمونیلحظه تو رو  هیشده بود. اصن  یلمیچه ف یدون

 .نگفته یزیها.بابام که چ هیبابا...مسعود هم عجب آدم یا-

.( و یهمه به مسعود گفت دست و پا چلفت ی! فرض کن! جلوه؟ینگفت چ یزیچ – سورن

  ) اونم چه آدمدیخند

 ... .یتخس

کردم  یم فیواسه مسعود تعر یگفت.وقت یم نویهم شهیبابام کال عادتشه.به منم هم-

 .کرد یدرکم نم

 .کنه یکامال درکت م گهید االن. نباش نگران – سورن

 !فقط ؟ ی، همه رفتن و تو موند یکه گفت یلیاون فک و فام نیچرا از ب-

 ؟ بدهکار هم شدم؟ هیچ – سورن
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 161که چرا مامان و بابام نموندن؟ نهی... منظورم اگمیم ینجوریهم-

نمونه.بابات هم  نجایا میداد حیکرد.ترج یغش و ضعف م کسرهی که مامانت – سورن

  مواظبش باشه میفرستاد

 .یدار یباحال یالیمواجه شدم! واقعا فام یباحال یرو ولش کن.امشب با صحنه ها نای.اگهید

... 
اون صحنه ها افتادم خنده م گرفت... .اون موقع که حالت بد  ادی! ینمرد که حاال – سورن

 ؟یمردم، تو خوشحال یم داشتم من!  مسخره نخند�یتو ختنیشد ،دکترا ر

به کرده عذاب وجدان قلم یناراحت بود.حساب یلی.بعد مسعود خیمرد میما فک کرد اتاق

 یم هیبود.داشت گر

 "گفت : تیدختر عمه ت ، نسترن رفت و بغلش کرد.بعد مسعود با عصبان اروی.اون کرد

  خواد به یبرو اونور ، نم

 .کردم یم یگ هینسترن احساس ضا یمن به جا "! یبد یدلدار من

 ؟یکرد هیخودت هم گر-

 .ینیبب خوابشو مگه... . عمرا! ؟ من – سورن

تو که  فیکرده، تکل هیش گر یمسعود با اون به قول خودت تخس یآره جون خودت.وقت-

 .روشنه گهید

هم  رضایگفتم، نسترن و عل ی... . داشتم مالیخ یپنبه دانه.ب ندیب خواب در شتر – سورن

 !رو بغل کردن گهیهمد

 .کنن !! واقعا که ... متاسفم یاز مرگ من سوء استفاده م یچجور نینامردا ! بب یا-

حال  یلیخ رضاینسترن ناراحت بود اما فک کنم عل نکهیبا ا ی.ولیگیم راست آره – سورن

 !کرد

 !نه ؟ ای یکرد هیباشه از مسعود بپرسم تو هم گر ادمی-
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 یبودم و به همه دلدار سادهیمرد اونجا وا نی؟ من ع یترسون یم بچه!  بپرس – سورن

 ؟یفک کرد ی.چدادمیم

 ییخدا یبدبخت منو کرد.ول یالیفام بتیغ یو کل میشب تا صبح با سورن حرف زد اون

 .شهیم معلوم... باشه�یم فیباحال تعر یلیخ

 .نداخت یو منو به خنده م کرد

شهر خودمون  یکرد مالقات کردم.تو یکه هاموس بهم معرف یروز بعد با اون مرد چند

  کرد. اسمش یم یزندگ

با جن ها ارتباط برقرار کنم.از اون زمان به  یبه راحت یداد چجور ادیبود.اون بهم  محراب

  رو در مورد زایچ یلیبعد خ

از عادت هام مثه مشروب خوردن رو کنار بذارم  یلی.مجبور شدم خدمیجن ها فهم یایدن

  ارتباط رو یچون برقرار

و از شهمورش،  رمیانتقام بگ یهودی یزود تونستم از اون جن ها یلیکرد.خ یم مشکل

  خواستم که انیجن یقاض

 .شون کردن یکنه.اونا هم دست و پاشونو بستن و زندان مجازاتشون

کمک  شنیکه جن زده م ییشدن تونستم به کسا شتریکه مهارت هام ب یاز مدت بعد

 شتریب دیکنم.ارتباطم با مج

 .میشد یمیصم یو با هم دوستا شد

با  می، تونست یاونم با هزار بدبخت سانسیک لاز تموم شدن دانشگاه و گرفتن مدر بعد

 میدفتر وکالت بزن هیسورن 

 162.میایدرب یزونیهر دو از آو و

گفت از لج من  ینداره ! مسعود م یتعجب چیازدواج کرد، که البته ه رضایهم با عل نسترن

  به یکارو کرده ول نیا
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با من خودشو بدبخت کنه.در ضمن من ککم هم  یانقدر احمق نبود که به خاطر لج باز نظرم

  گزه چه برسه به ینم

 !حرص بخورم نکهیا

 .کنم یدادم تمام عمر تنها زندگ حیخودم بر خالف نسترن... ترج اما

 انیپا

 

*** 

 mobina..a: کپیست

مراجعه  www.novelfor.irهجهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن ب

  فرمایید.
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