
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رمان  دسته بندی:
 دورگه یزادهجن: نام رمان

 کاربر انجمن نگاه دانلود  صفری مهسانویسنده: 
 ترسناک: ژانر

 P_Jahangiri_Rناظر: 
 ✿↜..Яάみส..✿↝@: ویراستاران

 هر هک کندمی نقل را مبینا دوستش و مهسا نام به آخری سال دبیرستانی دختر یک زندگی داستان

 غیرانسانی موجودات میان این در. کنندمی زندگی کرمانشاه استان در وجودشان، عمق از خبربی دو

 .آورندمی مهجو ذهنشان به کنند،می تردید دچار را هاآن شب هر که موهومی هایخواب و

!شدند؟می وحشت قربانی هانآ باید چرا اما
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 دورگه یزادهجن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفری مهسا

 
 
 

 
 مقدمه
 خودم با خودم دارم فرق چقدر
 منه جای که اینی شناسمنمی
 ازم مونده که چیزی تنها شاید

 کردنهزندگی «ظاهراً» همین
 حاصلهبی که تالشی اون منم،

 نیستم زبونبی فقط مُرده، یه
 منو بـرده که وحشت دنیای یه

 نیستم بهترون این از که بگو
 شدم؟ این چی واسه کیم؟ من بگو
 شد؟ ترس همین سرشتم که شد چی

 خورد زخم دلم واهی، رهایی برای
 شد درس برام غصه و درد همه
 نفس وتابپیچ در مونده منم
 زده برهم رو دنیام تقدیر که

 باوراش تو مونده کیه این گوب
 زده برهم رو چشمام که همونی

 «زیباشون شعر خاطربه عزیز افسون از تشکر با»
*** 
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 دورگه یزادهجن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفری مهسا

 به و فشرد را اشپیشانی دست با. بود سخت برایش بود، داده روی پیش دقایقی تنها که اتفاقاتی هضم
 :کرد زمزمه لب زیر و دوخت کالس سفید یتخته به چشم منفی، افکار از رهایی امید

 ...اما تخیله یه شهمه شاید -
 یهچهر بازهم که ترسیدمی. کردمی نگرانی از لبریز و ناامید لحظهبهلحظه را او اشدوباره بازگشت
 یدهانه همچون که دهانی و بود زده بیرون حدقه از که چشمانی ببیند؛ را آورشدلهره و ناشناخته

 .ودب آشکار و نمایان براق، و سفید پوستی روی بر چشمانش سیاهی. بود شده گشوده غار، تاریک
 ؟دیدمی را لحظه این باید او چرا که بود این بود، برگرفته در را ذهنش مدت این تمام در که سؤالی
*** 
 بعد سال چهار

 فقط و بود سیزده سؤال جواب روی تمرکزم یهمه. شد کنده کالً که جویدم بس از رو خودکارم سر
 و بود مونده هابرگه آوریجمع به ربع یه فقط من بد شانس از. داشتم خاطر به رو خرشآ یکلمه

 .شدمی خونده باید سؤال اون یفاتحه
 همب داشتم انتظار لحظه اون. کردم نگاه بود، شده میزش روی یبرگه غرق که یگانه به زیرزیرکی

 اون توی داره انگار که بود کشیده حصار شبرگه دور همچین! کلمه یک از دریغ ولی برسونه؛ تقلب
 با و کشیدم دردنخورمبه هایدوست خاطربه و بدبختی روی از آهی. نویسهمی چی زپرتیش یبرگه

 :کردم اعالم بلند صدای
 بدم؟ تحویل تونممی. خانوم شد تموم -

 اب فقط و دمنفهمی رو منظورش. داد نشون بهم دور از رو مچیش ساعت و انداخت بهم باریتأسف نگاه
 :گفت و داد فشار همدیگه به رو هاشلب. کردم نگاهش بهت

 لتحوی میشه میگی وقتاون مونده، هابرگه تحویل به دقیقه ده فقط چنده؟ ساعت دونیمی هیچ -
 !بدم؟

 یلیخ. نکنه محکوم کالس سر رو نفر یه نداره امکان و معروفه دندگییه به امیری خانوم متأسفانه
 .دادم تحویل بهش رو مبرگه و شدم بلند صندلی روی از حوصلهبی
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 دورگه یزادهجن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفری مهسا

 از کلمه هی اینکه از قبل. شدمی پررنگ ابروهاش بین اخم داشت کمکم. انداخت مبرگه به گذرایی نگاه
 دیشب. داشت رسممی رو حسابت معنی ابروهاش بین اخم چون شدم؛ خارج کالس از دربیاد، دهنش

 با. سال دو از بعد هم اون شدن، مهمونمون سرزده ایناعمه مولمع طبق. بخونم درس نتونستم اصالً
 .شدم حیاط وارد و رفتم پایین مدرسه بلند-کوتاه هایپله از حالیبی

 رگزارب گردهمایی مدرسه فوتبال تور زیر هامامان. بود پرسروصدا و شلوغ خیلی سالن، برخالف حیاط
 اطحی. گشتم خودم هایدوست دنبال مادرها، بروهعال البته نفرهدویست جمعیت اون توی. بودن کرده

 .داده پوشش کوچیکی هایباغچه رو دورتادورش و بزرگه خیلی مونمدرسه
. زدنمی حرف باهم زیرلبی و بودن داده تکیه دیوار به که دیدم رو ماهپری و سارینا دور، از و بوفه کنار

 :تمگف و رفتم سمتشونبه. دادم بد بگه اریناس دونممی بعید اما بود؛ گرفته کمیه شونقیافه
 بود؟ چطور امتحان -

 کیهت دیوار به کنارش و کردم باالوپایین رو سرم. شد سؤالم جواب اون و کشید باریتأسف آه ماهپری
 .دادم

 .خودت عین هم من! طوراین که -
 :شد بلند ادعاش و پز از پر و آزاردهنده صدای

 .دادم خوب که من -
 :پرسیدم تردید با و دادم داد،می تکون زمین روی رو پاهاش که سارینا سمتبه رو نگاهم

 مطمئنی؟ -
 :گفت و داد تکون آره ینشونه به رو سرش. نشست لبش روی ایموذیانه لبخند

 داری؟ شک مگه -
 شه،کمی رخشون به رو بقیه هایعیب که هاییوقت خصوصبه دردسرسازه؛ خیلی بودنشازخودراضی

 :گفتم تمسخر با و زدم ریشخندی. ایراده خدای خودش کهحالیدر
 خواستی؟می تقلب. بود بهنوش به نگاهت تمام امتحان سر چون دارم؛ شک -
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 دورگه یزادهجن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفری مهسا

 فقط و خوردم رو مخنده هم من و بود گرفته شخنده ماهپری. شد گرد هاشچشم و پرید رنگش
 ماهپری. داد تکون رو هاوخلخاک و اختاند پایین رو سرش خیالبی خیلی و نزد حرفی. زدم پوزخند

 .زرنگیه و باهوش حالدرعین و صادق و صاف دختر سارینا، برخالف
 دق خودشه، فهمیدم تنش رنگآبی پالتوی از. شدم مبینا اومدن متوجه و دادم سالن در به رو نگاهم

 :زدم داد بهش خطاب و داد تکون براش رو دستم. نبود تأثیربی خیلی هم کوتاهش
 .اینجاییم! مبینا -

*** 
 هم مدرسه اول ترم پایانِ و هاامتحان شدنتموم طرف یه از اما بود؛ زندگیم روز ترینمزخرف روز اون

 دهاوم در ابروهام بین دقیقاً که سرسیاهی و بزرگ جوش به آینه جلوی. داشت ایدیگه خوبی خودش
 لعنت. بود انتظارم حد از بیش دردش اام کنم؛ خارج رو چرکش کردم سعی و بودم شده خیره بود،

 .رفتم یخچال سراغ و شدم کنده آینه از سرسیاه، جوش اون با کلنجار کلی از بعد! بهش
 مبل دست یه با هال دورتادور. خواهرمه و من اتاق به مختص باال یطبقه که ستدوطبقه مونخونه

 ایزیب و قیمتگرون هایمجسمه و وفهب به هم آشپزخانه نمای و شده دارحاشیه رنگ،کرم و سطتنی
 داریخری پدربزرگم ارث با شونهمه هااین اما باشه؛ زیبا ظاهربه خونه نمای شاید. میشه مربوط داخلش
 .نمیاد دست به راحتیبه زیادی پول همچین وگرنه شدن؛

 مه زمینش و تداش وداغونیدرب دیوارهای و نبود االنش زیبایی به مونخونه پدربزرگم، مرگ از قبل
 ومخارجخرج بود، بانک کارمند اینکه وجود با پدرم. بود سخت خیلی زندگی موقع اون. بود سیمان

 ولی بود؛ هنگفت و زیاد واقعاً خواهرم دانشگاه و من یمدرسه خرج. اومدمی دست به سختیبه
 .کنهمی جبران رو گذشته هایسختی یهمه االن خوشبختی خوشبختانه

 بود، شده خنک و معتدل مونخونه هوای. نوشیدم تلویزیون جلوی و درآوردم هلو طعم با میوهآب یه
 اواخر. بمونه باقی طوریهمون خونه فضای تا کردم خاموش رو سقف روی یپنکه همین خاطربه

 زا و کردیم برقرار هم رو بخاری که اینجاست جالب و کنیممی روشن رو پنکه هم هنوز اما ماهه؛ بهمن
 هوای تعادل. کنیممی استفاده پنکه از اون از قبل و بخاری از بعد، به بعدازظهر شش هایعتسا

 .میشه عوض دماش ساعت هر و نیست برقرار اصالً مونخونه
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 دورگه یزادهجن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفری مهسا

 جنازه مثل گردهبرمی هم وقتی و سرکاره بعدازظهر یک ساعت تا که پدرم. تنهام خونه توی اکثراً
 آبجی. گردهبرمی بعد و زنهمی سر مخاله یخونه به ساعت سه ،روز هر هم مامانم و برهمی خوابش
 سطح ساپری. گردهبرنمی دیروقت تا و میرن آزمایشگاه شرشته خاطربه و دانشگاهیه پریسا، ترم،بزرگ
 به صبیع هم کمییه گرچه و میشه تسلیم مشکالتش برابر در زود خیلی و پایینه هاشسختی تحمل

 .میده نشون بقیه به نسبت آمیزیمحبت و مهربون رفتار و پاکه دلش اما میاد؛ نظر
 همچنان که بود سقف روی یپنکه به نگاهم و کشیدم دراز زمین روی و کردم خاموش رو تلویزیون

 نکردم؟ خاموشش من مگه خوره؟می تکون داره هنوز چرا این. خوردمی تکون
 .روشنه هنوز که شدم متوجه و انداختم روشنش و خاموش پریز به نگاهینیم
 روشنه؟ هنوز این چرا پس بودم؛ داده فشار محکم رو خاموش کلید من اما

 :گفتم و خاروندم رو سرمپشت
 !شدمی خاموش وگرنه ندادم؛ فشارش ته تا حتماً -

 .کردم خاموشش کنم، فکر بودنشروشن دلیل به اینکه بدون و شدم بلند
 ایرانی یعاشقونه هایآهنگ. بودم کرده دانلود هاتازگی که آهنگی فاز تو بودم رفته لحظه اون
 کهالیدرح و برداشتم میز روی از رو گوشیم. متفاوته یکیاین اما دارن؛ خاصی و تکراری ریتم شونهمه

 :کردممی زمزمه هم رو آهنگ زیرلب بودم، دوخته گوشی یصفحه به چشم
 ...شم آروم تونممی عشقم تو با فقط -
 احساس و دادممی تکون آهنگ ریتم با هم رو پاهام. بودم شده غرق رؤیاهام توی یبیعج طرز به

 دوران دوست ترینصمیمی یاسمن، طرف از پیام یه لحظه همون. بود داده دست بهم صداییخوش
 :بود نوشته که اومد برام دبستانم،

 .«کلک نزدیم حرف باهم وقته خیلی خوبی؟. جون مهی سالم»
 از ماییراهن مقطع توی ولی بودیم؛ خواهر دوتا مثل همیشه و بود دبستانم دوران دوست بهترین یاسمن

 .دارم دوستش اما چسبه؛می نفر یه به خرسی آدامس مثل اینکه با. شدیم جدا هم
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W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفری مهسا

 من و بود بعدازظهر ونیمسه. انداختم دیوار روی ساعت به نگاهی و دادم تکیه مبل تاج به رو سرم
 هیچ سیک نبود و بود گرچه رفته؟ کجا یعنی. بود برنگشته سرکار از هم بابا حتی ؛بودم تنها همچنان
 :دادم جواب بهش. کنهنمی ایجاد تغییری

 تماس باهات شد وقت بعداً و دارم کار کمییه االن من خوبی؟ تو مرسی! جونم یاسی سالم»
 .«گیرممی

 معموالً اما تنهام؛ اوقات اکثر اینکه با. پیچوندم حرف یه با رو اون و نداشتم بازیپیام یحوصله
 .باشه یاسمن مثل ایچسبنده آدم اگه خصوصبه و ندارم رو کسی یحوصله
 رو هامچشم حالیبی با و گذاشتم مبل یدسته روی رو سرم و سکوت حالت رو و کنارم رو گوشی
 روز هر و شب هر که افتادم وحشتناکی کابوس دام و تله توی که نگذشت کوتاهی مدت. بستم

 وندنخ با که زنی. میشه دارترمفهوم و ترترسناک قبل از بار هر اما تکراریه؛ اینکه با. بودم شاهدش
 هچ اینجاست سؤال اما ؛«کنی فکر شدرباره باید» میگه بهم و میاره درد به رو قلبم عجیب، وردهای

. کردمی شلوغ و آشفته رو ذهنم و شدمی اکو برام صداها این کنم؟ فکر شدرباره باید من که چیزیه
 ...و کردمی آنالیز سرم توی رو عجیبش هایحرف و چهره ذهنم
 وحشت با بازوم، به چیزی برخوردکردن با. سوختممی جهنم آتیش توی داشتم انگار و بود گرمم
 .کردم باز رو هامچشم

 خوبی؟ مهسا -
 با رو صورتم. شدم خیره دستش تو آب لیوان به و چرخیدم سمتشبه درجه نود. بود مامانم صدای
 :گفت و گرفت قاب نگرانی

 دیدی؟ کابوس یا شدی مریض شده؟ چی -
 رس رو شهمه و قاپیدم دستش از رو آب لیوان حرفی، هیچ بدون. بود شده کنریشه زبونم لحظه اون

 .کرد تولید خودش از ناهنجاری صداهای و شد زدههیجان حسابی آب، همهاون دیدن با گلوم. کشیدم
 :گفتم مامانم به خطاب و کشیدم عمیقی نفس

 .مرسی -
 :گفت تردیدبرانگیزی لحن با مامانم که انداختم گوشم پشت رو رنگمخرمایی و پریشون موهای
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 صفری مهسا

 کنه؟نمی درد جاییت خوبه؟ حالت مطمئنی -
 :مگفت ودم،ب دیده که خوابی به اعتنابی و گرفتم شچهره از رو نگرانی صورتم، حالت تغییر با
 .بود کابوس یه فقط. نباش نگران -

 با دارم که ساعته سه. دوختم بود، شیش روی که ساعت یعقربه به چشم و دادم دستش رو آب لیوان
 و نشوندم لبم روی مالیمی لبخند. میشه این آخروعاقبتش وقتاون و میرم ور مزخرف خواب اون

 :پرسیدم
 چی؟ بابا برنگشته؟ هنوز پریسا -
 هادار اون نیست معلوم که هم بابات و کشهمی طول و داره الکترونیکی امتحان امروز پریسا. هن -

 .کنهمی ایدیگه کار داره یا روزیهشبانه
 :گفتم حالیبی با و مالیدم رو هامچشم

. کنممی فکر بیارم، دیگه سال قراره که ایرشته یدرباره دارم روز هر چیه؟ من یدغدغه دونیمی -
 ...ترمی هر بدیم، پول پریسا یاندازه به شیممی مجبور دوباره نیارم، روزانه گها

 :بود این داد، بهم مامانم که جوابی تنها اما کنم؛ عوض رو بحثمون موضوع حرف این با خواستممی
 شب هر. دختر دانشگاهته از ترجدی االن تو مشکل کنی؟ عوض رو بحث زوربه خوایمی چرا -

 ده؟ش مرگت چه تو آخه. کنیمی ناله هم خواب توی وقتا بعضی حتی و پریمی خواب از هک بینممی
 رچهگ خوبه، حالم که کنم قانعش تونممی جوابی چه با دونستمنمی. دادم قرار دیدم هدف رو زمین کف
 :گفتم جدی خیلی و دمیدم بیرون به عمیقی نفس. نبود خوب اصالً حالم

 مه پریسا به درضمن! مامان کن بس هم تو لطفاً. بزنم حرفی قضیه این به راجع خوامنمی دیگه -
 .نگو چیزی
 :گفت مهربونی با و زد لبخندی. بشه جدی قدراین خواب یه یقضیه که شدنمی باورم

 .نباش نگران باشه، -
 فقط هاشلب روی ظاهری لبخند و کشیدمی نعره نگرانی رنگش،ایقهوه و خمـار هایچشم پشت

 فیدس در رفتم، باال اتاقم هایپله از و گفتم ممنونی لب زیر. بود هاشغصه و غم کردنپنهون اطرخبه
 ردم،ک پیاده اتاقم طرح روی که دکوراسیونی تمام. شدم داخل کوچیک هایقدم با و کردم باز رو اتاقم
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 مهم اصالً صش،خا زیبایی وجود با اما نیست؛ بزرگ قدراون اتاقم و خودمه عالیق و هنر به مختص
. بده جلوه ترقشنگ رو طالییش تاج خورشید نور تا گذاشتم پنجره کنار رو سفیدرنگم تختخواب. نیست

 ترکرکت و شلوغ هایطرح با سفید گلدون یه با و گذاشتم هم ایشیشه کوچیک میز یه تختم، کنار
 یپنجره. مکن فانتزی و شلوغ رو اتاقم دیوار تزئینی، تابلوهای با کردم سعی و کردم پر رو روش فضای
 خوابم توی که موهومی چیزهای به و زدم زل سقف به و کشیدم دراز تختم روی کردم، باز رو اتاقم
 .ناآشنا زن یه عجیب هشدارهای و بودم حساس بهش که مبهمی و عجیب کلمات. کردم فکر دیدم،
 برام درکشون که کردمی ردازشپ عجیبی چیزهای مغزم و بود شده درگیر جورواجوری افکار با ذهنم

 توی. شدم محو هامپلک پشت تاریکی توی و گذاشتم هم روی رو هامپلک. بود کاری هر از ترسخت
 ور هامچشم. شدم جدا هامپردازیخیال از آیفون صدای با دفعهیه که خوردممی غلت خودم منفی افکار

 :گفتم لرزوند،می رو ونهخ جایهمه پاهاش صدای که مامانم به و کردم باز
 کنی؟می باز رو در -
 .آره -

 آرتروز زانوهاش عادتش، همین خاطربه. کوبهمی زمین روی محکم رو پاهاش قدراین چرا دونمنمی
 برگشته رازپادرازتدست که پریسا دیدن با و رفتم هاپله یلبه نزدیک. میره راه سختیبه اغلب و گرفته

 :گفتم بود،
 بود؟ چطور تحانام سالم، -

 :گفت نماییدندون لبخند با و گرفت باال رو سرش
 .نبود بدک سالم، -
 تس خاکستری و تنگ شلوار با رو رنگشآبی مانتوی همیشه. کردم دنبال رو شدنشداخل چشم با

. میاد هشب رنگی هر از بیشتر خاکستری شلوار که گفت میشه بلندش قد به توجه با البته کنه؛می
 یقنعهم با و باریکه صورتش. بلندهپاشنه و مشکی هم کفشش و داره لی و اسپورت طرح هم کیفش

 .میده نشون توپر و تپل رنگ،ایقهوه
 شدهن متوجه پریسا اومدن از قبل تا اما بود؛ سردم. رسوندم بخاری به رو خودم و رفتم پایین هاپله از

 هوای گذره،می شیش از که همین اما تعادله؛م و گرم شیش ساعت از قبل تا مونخونه درواقع. بودم
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 به محواس اصالً که بودم فکرکردن درگیر قدراون. میشه تبدیل قطب به و کنهمی نوسان مونخونه
 :پرسید خشکی سالم از بعد و اومد بیرون آشپزخونه از مامانم. نبود بدنم دمای

 بود؟ خوب امتحان سالم، -
 :گفت حالیبی اب و کرد پهن مبل روی رو شمقنعه

 .پرسب رو انگیزنفرت سؤال این بعد برسونم، آب به دستی یه بذار شد؟ سؤالت این اهللبسم اول -
 :گفت شلب روی یموذیانه لبخند با و ایستاد کمربهدست بود، ابروهاش بین که رنگیکم اخم با مامانم

 کردی؟ خراب نکنه -
 :گفت بود، مامان پیش حواسم تمام که من به خطاب و درآورد شکالت چندتا کیفش توی از
 .ذارمشونمی میز روی. داری دوست خیلی شکالتا این از تو -

 دقیقه یه عرض در وگرنه نبود؛ بود، هامچشم جلوی درست که مموردعالقه شکالت به حواسم اصالً
 و ردک پریسا نصیب فحش چندتا زیرلب و کشید گلو ته از نفسی مامانم. خوردممی رو شهمه

 :گفت بود، شام واسه غذا زدنهم مشغول کهدرحالی
 .کن بزرگ دردنخوربه یبچه همهاین بیا حاال -

 روی رو ادنی پیش یدقیقه چند تا شکمم قاروقور صدای گرچه کرد، مگرسنه حسابی سبزیقورمه بوی
 .رفت اتاقش به و زد غیبش کلبه که پریسا. بود گذاشته سرش

 برنگشته؟ چرا ببین بزن بابات به زنگ یه مهسا -
 نیست؟ بابا از خبری چرا پس. گذشته هم ونیمشیش از ساعت راستی

 .باشه -
 :اشتد برش که نخورد بیشتر بوق تاسه. گرفتم تماس بابام با و کردم جدا شارژر از رو مامانم گوشی

 .سالم الو؟ -
 گردی؟برنمی چرا کجایی؟. بابا سالم -
 انجام ینمیار در سر ازشون تو که کارا سری یه و بیمه بریم باید گفتن بانک طرف از خودتی؟ مهسا -

 .بدیم
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 راحتی نفس .باشه افتاده ناخوشایندی و بد اتفاق نکنه که بودم این نگران. شد راحت قضیه بابت خیالم
 :گفتم خط پشت و کشیدم

 .شد راحت خیالم! آخیش -
 .کردم وصلش شارژر به دوباره و کردم قطع رو گوشی گرم، خداحافظی یه از بعد
 شد؟ چی -

 :گفتم و کردم کج آشپزخونه سمتبه رو سرم
 .بیمه بره باید بانک طرف از گفت هیچی، -

 :پرسید تعجب با بعد و کرد کوتاهی مکث
 چی؟ واسه بیمه -

 :گفتم تردید با و انداختم باال شونه
 .نمیام در چیزا این از سر اصالً من حقیقتاً. دونمنمی هم من واال -
. رفتم حیاطمون سمتبه وول،شل و حالیبی حالت همون با و دادم خاتمه موضوع به آخرم حرف با

 رو در .خواستمی رو بزرگمون و قشنگ حیاط دلم لحظه اون فقط و دونستمنمی رو بودنمحالبی دلیل
 اما ت؛رفمی تاریکی به رو هوا. وزیدمی مالیمی باد که شدم بیرون تمیز و پاک هوای متوجه و کردم باز

 .بود خورشید نور از کمی نسبتاً اثر هم هنوز
 آسمان هک حیاط مرکز تو و رفتم پایین هاپله از. کردمی ناز رو صورتم آروم خیلی و بود مالیمی نسیم
 یه هب بار هر که آسمان توی ایپنبه ابرهای به رو نگاهم و ایستادم بود، معلوم ترقشنگ خیلی اونجا

 زا منظورم البته بود؛ ابر تیکه یه گاززدن آرزوهام از یکی بودم، که تربچه. دادم اومدن،می در کلش
 .بودم شیشم کالس که پیشه سال شیش-پنج همین تربچه
 یداپ رو ریختبی و سیاه سوسک یه جسد حیاطه، یگوشه که باغچه کنار از و خوردم چرخی حیاط توی
 شده له و ریخته زمین روی حدودی تا شنداشته یورودهدل و مرده یزنهمبهحال طرز به که کردم

 و شیپوری هایگل انواع باغچه توی. گرفتم ازش چشم بالفاصله و خورد هم به دیدنش از حالم. بود
 جوراین از و عید و ولنتاین و تولد برای کنیم،می استفاده ازشون کادو عنوانبه و کاریممی محمدی

 :گفتم خودم با عمیق، نفس یه از بعد و نشستم پله آخرین روی. هامراسم
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 !خنکی و تمیز هوای چه! آه -
 یه صدای دفعهیه که بود شده متمرکز اطرافم پاک هوای روی وجودم تمام و بود بسته هامچشم
 رو هامچشم. منه یموردعالقه حیوون تنها گربه و مگربه عاشق. کرد پرت رو حواسم ملوس یگربه
 توی رو کوتاهش دم. شدم حالخوش حسابی رنگیش، و سفید هایمو دیدن با و کردم باز سریع خیلی

 هم شهمه و بودم زدههیجان خیلی. بود گرفته مقابلم دیوار روی خفنی ژست و دادمی تکون هوا
 دنشب رنگ یشیفته و عاشق همه از بیشتر. پلکهنمی من اطراف ایگربه هیچ معموالً که اینه خاطربه

 چند قطف ظاهراً و داشت کوچیکی یجثه. سفید یزمینه روی نارنجی و سبز هایرنگ از ترکیبی شدم،
 .بود شده ست بدنش رنگ با درشتش و سبزرنگ هایچشم. بود گذشته تولدش از ماهی

 .کوچولو اینجا بیا گربه؟ -
 واه توی دمش دادنتکون ،من هایحالیخوش به نسبت واکنشش تنها و بود ازخودراضی و مغرور گربه
 .ودمب شده متنفر گربه یه از که بود باری اولین حقیقتاً و شدممی خسته ازش داشتم کمکم. بود

 ماا میشم؛ ترسرحال کمی بخوره، مکله به بیرون باد وقتی کردم خیال. شدم داخل و کشیدم هوفی
 ندمانزمزمه و زیرلبی آوازهای دایص و بود پیچیده خونه توی سبزیقورمه بوی. بود برعکس دقیقاً

 لووشل و خمـار هایچشم با. بود اتاقش توی پریسا همچنان اما بود؛ شکسته رو خونه سکوت مامان
 :گفت و کرد قطع رو آهنگش دید، رو من تا مامانم. شدم آشپزخونه وارد

 شده؟ ژاپنی چشمات چرا چیه؟ -
 .داشتن جذابیت برام لحظه اون اما بود؛ خوبی یتیکه

 .هیچی -
 با بعد و کشیدم سر آب لیوان یه اعنتابی اما بود؛ مخم روی بدجوری گوشم پشت وزوزمانند صدای
 :گفتم کامل جدیت

 چیه؟ -
 :پرسید بهت با و کرد نگاه بهم تعجب با مامانم

 گفتی؟ چیزی هوم؟ -
 :گفتم حرص با و کردم مشت رو هامدست
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 .کنم کوفت رو آبم بذار -
 کمیهی اولش. برگردم که کرد وادارم کرد، وارد کتفم به که فشاری با و گذاشت مشونه روی رو دستش
 .نداشتم جروبحث یحوصله هم من و نبود کنول پریسا اما کردم؛ مقاومت

 !بابا ای -
 داد،یم آزارم خواب توی شب هر که زنی یچهره با دوباره که ببینم رو شموذیانه یقیافه تا برگشتم

 داشت،ن ولعابیرنگ و سفیدی هیچ که تاریکش و سیاه هایچشم زیر رنگیآبی هایرگه. شدم روروبه
 ختدر یه بلندی به قدی و بود هامچشم جلوی دقیقاً ترکشترک و پوستپوست لب و بود نمایان
 .داشت دوالیی و خمیده پشت اما داشت؛
 گلوم از آب و شد حسبی گلوم. کرد خیس رو پاهام زیر فرش داخلش آب و افتاد دستم از آب لیوان
 ور گردنش. دیدممی نگاهش عمق توی رو رحمیبی و بود دزدیده رو نگاهم. رفت پایین سخت خیلی
 دو و بیشتر کرد،می ارادهبی و سست لحظهبهلحظه رو وجودم که ترسی و دادمی تکون هامچشم جلوی
 .شد برابر

 یه که شدم متوجه کردم، نگاه شچهره به دقت با که وقتی. داشت تن به بلندی و سیاه لباس
 طرز هب بدنم. بود عجوزه و زشت زن این. نیست دیدممی خواب توی که زنی شبیه هم پیکسلمیلی

 و هاشچشم توی درست هامچشم. کنم فرار نه و بزنم جیغ تونستممی نه و بود شده فلج عجیبی
 :گفتیم که شنیدم رو مامانم صدای فقط. بود حرکتبی
 چته؟ مهسا؟ -
 .افتادم زمین روی جسد یه مثل و شد سیاه چیزهمه اما افتاد؛ اتفاقی چه دونمنمی بعد و

 کردممی احساس رو قلبم ضربان فقط و کردممی پوچی احساس و بود افتاده زمین روی حالمبی جسم
 سیاهی توی و شنیدممین هم رو مامانم صدای که بود خراب قدراون وضعم. زدمی سرعت تمام با که

 ؤالیس تنها و نبود ناجورم وضعیت به حواسم که بودم منگ و گیج قدراون. بودم ورغوطه هامپلک پشت
 ان؟می سراغم به مبهم و گیج توهمات چرا که بود این داشتم، رو جوابش شنیدن انتظار لحظه اون که

 .نیست ممکن کهاین اما باشم؟ رسونده آسیبی بهشون ناخودآگاه ممکنه یعنی
 کجام؟ من! آه -
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 نه و دیدمی هامچشم نه بازهم اما بزنم؛ حرف لکنت با تونستممی و بود افتاده کار حدودی تا زبونم
 کردم سعی. بود جنازه مثل درست و وحالحسبی همچنان هم بدنم و شنیدمی رو صدایی هامگوش
 مه مترمیلی یه حتی زدم؛می بیخودی زور فقط فلج، و معلول آدم مثل ولی بدم؛ تکون رو هامدست
 تنها و بود فایدهبی وضعیت اون از شدنخالص برای کردنتالش. بود فایدهبی دیگه و نخورد تکون
 ودن،نب برداردست که هاییتوهم به فکرکردن و شدنتسلیم رسید،می ذهنم به لحظه اون که چیزی

 .بود
 توی تنها که بود پیش سال چهار حدود. بودم تنها رسهمد توی که شد شروع روزی اون از چیزهمه

 والیبال یمسابقه برای عوامل، و مدرسه هایبچه و هامدوست یهمه و زدممی قدم کالسمون
 از رخببی بودم؛ کالس توی خبربی خیلی من و ورزشی سالن بودن رفته مون،مدرسه تیم هایبچه

 پس م؛بش کالمهم باهاش نبود کسی و بود رفته سر ملهحوص. بود زده رقم برام سرنوشت که اتفاقی
. باشم رمسرگ گردنبرمی هابچه که وقتی تا بخونم و بردارم کتابخونه از کتاب یه که گرفتم تصمیم
 زمین روی هاشکتاب یهمه خودخودبه رفتم، کالسمون دیواری کتابخونه سمت قدم یه که همین
 اصلهف کتابخونه از تونستم تا و ترسیدم خیلی. شد زمین پخش اهکتاب و خودکارها یهمه و و افتاد

 .کردمیم نگاه زمین روی هایکتاب به وحشت و ترس با و شدم قایم هانیمکت از یکی پشت و گرفتم
 اومدم بیرون موش یلونه از و گذاشتم ترسم روی پا آخرش و بودم شده پنهون میز پشت ایدقیقه چند

 :گفتم و گرفتم هاکتاب از چشم. زد در یکی دفعهیه که کنم جمع ور هاکتاب تا شدم خم و
 شمایین؟ درفشیان، خانم! بفرمایین -

 تپش ست،مدرسه کارکنان از جزئی که مدرسمون مدیر دختر درفشیان، خانم کردم فکر واقعاً اولش
 در قطف هم ونا و نگرفتم جوابی باشه؟ نرفته ورزشی سالن به اون ممکنه یعنی گفتم خودم با. دره
 :گفتم بلندتری صدای با بار این و کردم وحشت خیلی عجیبش واکنش از. زدمی
 !تو بفرمایین. بدین جواب خدا رو تو خانوم -

 دبو کرده گیر گلوم توی سنگ عین دهنم آب. زد در تریمحکم ضربات با بار این و نداد جوابی بازهم
 کمکم اشه؟ب توهم ممکنه یعنی گفتممی خودم با. زدمی ندتندت قلبم و بود افتاده راه پیشونیم از عرق و

. مبش خالص توهم شر از زودتر هرچه تا رفتم در سمتبه راحت خیلی و شد باور به تبدیل حرفم این
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 توهم اگه گفتم لحظه یه. شد ایجاد وجودم توی بدی خیلی احساس کشیدم، رو در یدستگیره وقتی
 :گفتم کنم، باز رو در اینکه از قبل کنم؟ کارچی باید موقعاون چی؟ نباشه

 .کنین صبر لحظه یه. کنممی باز رو در االن -
 .بودم افتاده گیر دوراهی بین و نداشتم آینده از خبری. کنم کارچی دونستمنمی

 دقامتیبلن جسم به چشمم. کردم باز رو در و گفتم اللهیبسم پس کردم؛می باز رو در باید که آخرش اما
 وششپ رو پاهاش انگشت روی تا که بود تنش بلندی و سیاه لباس. بود در نزدیک سرش که فتادا

 از فارق و سیاه کامالً و گود هاییچشم. داشت مکیوکک و خال از خالی و سفید پوست و دادمی
 سم هب شبیه هاییدست و بود باز غار تاریک یدهانه مثل دهنش و بود نمایان صورتش روی سفیدی
 .بستم روش به رو در سرعت با و کشیدم بلندی جیغ دیدم، رو هاشدست سم وقتی. داشت

 !حسین یا! خدا -
 از خشن و خرخرمانند صدایی. کردمی وارد نیرو در به مخالف جهت در راحت خیلی عظیمی قدرت
 :گفتمی که شد بلند در پشت

 بودی؟ اینجا مدت این تمام تو پس! ساحِمه -
 تمام من اما بود؛ قوی خیلی. کردممی وارد نیرو در به وقفهبی فقط و نفهمیدم رو هاشحرف منظور
 قلب مثل قلبم لرزید،می هامدست و بود گرفته درد سرم. دادممی فشار و بودم کرده جمع رو زورم

 :گفتم دادم،می فشار رو در کهدرحالی و فریاد با. دادمی تکونم و زدمی تندتند گنجشک
 .بردار سرم از دست کن، ولم داری؟ کارچی نم با تو -
 .ستفایدهبی حماقتت! ببرم رو تو باید -
 جیغ صدای با که شد چی دونمنمی. خوندم رو حمد یسوره جیغ با و شد بیشتر ترسم حرفش، با

 .شد محو مخوفی و ترسناک
 با و شدنمی باورم. ودب جن یه زدم، حرف باهاش که کسی اون. چسبیدم در به و کوبیدم در توی محکم
 .نشستم هاصندلی از یکی روی بهت و شوک

 این رحمه،بی خیلی دنیا این. بود توهماتم یهمه شروع که روزی کنم،نمی فراموش هرگز رو روز اون
 .دش خالص شرش از راحتیبه نمیشه که چالشی کشه،می چالش به رو هاآدم یهمه که دنیاییه همون
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*** 
 ودم،ب بیمارستان توی مدت این تمام. شدم خیره شد،می کم ازش متریمیلی که رمس باالی سرم به

 ود؛ب شده حسبی شدتبه بدنم و بود تاریک جاهمه یادمه که جایی تا. نداشت خبر هم روحم کهدرحالی
 .اومد سرم به بال این شدنشوکه شدت از دونممی فقط و نمیاد یادم خوب رو ترشقبل اما

 کاری اتنه و بود رفته سر محوصله. کردممی راحتی احساس روش واقعاً و بود نرم خیلی رمس زیر بالش
 خانوم هی و شد باز در. بود سرمم داخل مایع و رومروبه دیواریساعت به کردننگاه بکنم، تونستممی که

 هاشبل روی مالیمی لبخند. بود پرستار ظاهراً. شد داخل شدهآرایش صورتی و سفید لباس با قدبلند
 :گفت و نشست

 شده؟ بهتر حالت -
 :دادم جواب لبخندی با هم من. بود لطیف و نازک خیلی صداش

 میشم؟ مرخص کی. بله -
 :گفت بود، شده خیره داخلش مایع به کهدرحالی و داد تکون رو سرم باالی سرم

 .بری راه بتونی راحت تا کنی استراحت باید فعالً. دیگه ساعت یه -
 .شدم حالخوش بودم، توچشمچشم سرم با دیگه ساعت یه فقط اینکه از و شد احتر خیالم

 اینجان؟ خواهرم و مادر پرستار، ببخشید -
 :گفت برانگیزیهیجان لحن با بعد و گفت ایآره صدابی چشم، حرکت با
 !باهوشی خیلی تو. درسته -

 سالش 02-02خوردمی شقیافه به. دونستمنمی رو پرستار حالیخوش و هیجان همهاین دلیل واقعاً
 .بیشتر هم شاید باشه،

 !اومد؟ بهوش باالخره! به به -
 :گفت و گذاشت تختم روی رو کیفش ایموذیانه لبخند با پریسا. رفت در سمتبه نگاهم

 یهو؟ شد چت -
 دکر وجورجمع رو سیاهش چادر مامانم. شدمی کالمشتیکه عمرم آخر تا زدم، توهم گفتممی بهش اگه

 :گفت نگرانی با و نشست کنارم ایزدهوحشت یقیافه با و
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 بهتره؟ حالت -
 .شدم خوب خیلیخیلی آره، -

 :گفت رفت،می ور دستش توی کوچیک یآینه با که پریسا به خطاب و گفت شکری رو خدا زیرلب
 .برسه سروروش به کمیه تا خواهرت بده رو آینه اون -

 مخود! پیرزنه یقیافه به رحمت صد. داد دستم به رو آینه میلیبی اب و گرفت آینه از رو نگاهش
 قبل زا بینیم و بود شده ترکترک و پوستپوست کالً که لبم. نداشت دومی که بودم شده هیوالیی

 خودم به گندی یقیافه همچین که اومده سرم بالیی چه مگه. بود کرده ورم هامچشم زیر و تربزرگ
 گرفتم؟

 منم؟ این -
 :گفت خنده با و زد ریشخندی پرستار

 .یبگیر خودت به رو قیافه این سخت بیهوشی یه از بعد که نداره تعجبی. نباش ظاهرت نگران -
 یمقنعه و بود زده کنار رو لَـختش و رنگایقهوه موهای. بود ایخندهخوش و باحال پرستار عجب

 حاال. بود بلندتر معروفه، زرافه به وادهخون توی که پریسا به نسبت هم قدش. بود کرده سر مشکی
 لمث مامانم قول به پوستش و داشت زیبایی صورت چیه؟ دیگه این ست،زرافه پریسا اگه موندم
 .بود کرده حسابی رو خودش کار آرایشی لوازم البته بود، مرغتخم یسفیده

 حالت رتغیی شد، که نگاهم جهمتو. کردم نگاه بود، دوخته پرستار خندون هایلب به چشم که مامانم به
 :گفت بهت با و داد
 چیه؟ هوم؟ -

 :گفتم حالبی خیلی و کردم کج رو دهنم
 خونه؟ برگردیم نیست قرار -

 حدودی تا هم من و کرد اشاره بود، دفتری یصفحه به نگاهش که پرستار به زیرچشمی مامانم
 تشریف گیج کمی ایشون متأسفانه و بودیم پرستار جواب شنیدن منتظر مونهمه. گرفتم رو منظورش

 :بگم شدم ناچار نداره، تأثیری بازهم دیدم وقتی و زدم ایسرفه توجه جلب برای. داشتن
 مرخصم؟ خانوم، ببخشید -
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 شهمیشگی مهربون و گرم لحن با دزدید، شورقه یصفحه از چشم اینکه از بعد و کرد کوتاهی مکث
 :گفت

 !نبود حواسم ببخشید! البته اوه -
 !ممنون -
 .بودم حالخوش خیلی شدم،می خالص شدهخراب قدیمی بیمارستان اون از داشتم اینکه از

 نهک خدا. شدم معذب کمیه هاملباس دیدن با من و کرد پیدا رو هاملباس کمد بدبختی هزار با پریسا
 شرف من یسوختههسیا بدن این وگرنه باشن؛ آورده در رو هاملباس پرستاره حتی یا پریسا یا مامانم

 آروم و آهسته خیلی پرستار، از خداحافظی از بعد و کرد مرتب رو چادرش مامانم. برهمی رو خاندانم
 .اومدیم بیرون
*** 

 .بشین گفتم بهت -
 :گفتم فریادمانندی لحن با و کوبوندم مبل روی رو خودم میلیبی و حرص با
 نه؟ یا کنینمی بس چیه؟ -

 :گفت کامل جدیت با بود، شده قفل هم به هاشاخم که پریسا
 تهداش وقتی میگه مامان. بودی مریض نه و بوده افتاده قندت نه ظاهراً شدی؟ بیهوش دفعهیه چرا -

 .کردی غش بعدش و ترسیدی خیلی دیده کرده،می نگاهت
 :زد رو حرف یادامه مامانم

 ی؟زنمی روح و جن توهم نکنه ؟چیه قضیه. کردیمی نگاه رو جلو ترس با داشتی فقط دیدم تازه -
 سپر ور دستم. شدممی خالص سنگینی بار شر از گفتممی اگه. نه یا بگم رو حقیقت دونستمنمی

 :گفتم بغض با و آروم خیلی و کردم پیشونیم
 .واقعیتشه کل این اما باشن؛ مزخرف نظرم به هم شاید تلخه، حقیقت -

 :گفت و داد باال رو ابروهاش پریسا. شد گرد مامانم هایچشم
 .نیست بیخودی چیز هم خیلی پس -
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 هک هاییتوهم تا میاد سراغم به شب هر که عجیبی هایخواب از دادم، توضیح براشون رو قضیه کل
 .بودنشمترسناک شاهد هاوقت بعضی
 :گفت حرص با و نشست پشتشکم ابروهای بین تمیزی اخم. گـزید رو ـبش*لـ یگوشه مامانم

 .نبودی جوریاین قبالً تو. شدی دیوونه آخرش که زدی حرفا این از خرفتت دوستای اون با انقدر -
 :گفتم خشنی لحن با و کوبیدم مبل روی مشت با
 ره باید چرا اصالً میده؟ معنی چه نوشته رو وِردا توش که قرمزی کتاب اون. نیست طوراین اصالً -

 ببینم؟ رو خواب این شب
 یطبقه به انگشت با کهدرحالی و شد بلند مبل روی از اومد،می نظر به ومآر خیلی صورتش که پریسا

 :گفت تند خیلی کرد،می اشاره باال
 .اتاقت تو برو -

 اما یدم؛د رو اتاق به زیرچشمیش یاشاره. نبود پریسا چشمک به حواسم اصالً که بودم عصبانی قدراون
 .شدم ولو تختم روی و کوبیدم هم روی ممحک رو اتاقم در و گرفتم ازش چشم اعتنابی خیلی
 زیاد زیتمی از که دوختم پنجره به رو نگاهم. بکشم نفس راحت ذاشتنمی و بود گرفته رو گلوم بغض
 پریسا ای مامان بودم، بستری بیمارستان وقتی حتماً. بود باالش هم آب قطره چند جای البته زد،می برق

 .کردن پاک رو هاپنجره
 !پیس پیس پیس -

 و ماومد پایین تخت روی از. بود کرده کمین که دیدم در یگوشه رو پریسا و دوختم اتاق در رو نگاهم
 :گفتم

 چیه؟ -
 :گفت خنده با ذاشت،می اتاق توی رو پاش کهدرحالی و خندید

 !دیگه کوری ندیدی؟ رو چشمکم واقعاً -
 قضیه ولا دونستمنمی. ایستادم کمربهدست! کنم؟ گریه هاشبازیدیوونه حال به یا بخندم دونستمنمی

 :گفت لبش، روی لبخند با و نشست تختم روی کنم؟ شروع ایکلمه چه با رو
 نه؟ خوبه، بازیگریم -
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 :دادم جواب تردید با و زدم ریشخندی
 !شاید... امم -

 هک یبد رفتار بابت کنم عذرخواهی مامانم از مؤدبانه خیلی شدم ناچار حرف، و کلنجار کلی از بعد
 توهماتم به راجع زیادی چیز هم خودم و کردمی ذکر رو حقیقت هامحرف نظرم به البته. داشتم باهاش

 مثل هاستاره تمام و بود بلعیده رو تاریکی تقریباً آسمون و بود شب هاینزدیک. دونستمنمی
 بد رو مونحال که چیزی متأسفانه. بودن شده پخش آسمون توی ای،نقره اما کوچیک مرواریدهای

 نیم ایدش. بود گذشته هم ونیمنه از ساعت ولی برگرده؛ نه ساعت بود قرار. بود بابام تأخیر بود، کرده
 .بوده قول قولش همیشه بابام اما نباشه؛ زیادی چیزی تأخیر ساعت

 خشپ آشغال فقط که تلویزیون یصفحه به حالبی خیلی و بودیم نشسته مبل روی تامونسه هر
 هب زیرچشمی! کنه؟می جذب رو کی مزخرف هایفیلم این فهممنمی واقعاً. بودیم شده یرهخ کرد،می

 مبل یدسته روی فرش و کوتاه موهای. کردم نگاه بود، کشیده دراز مقابلم مبل روی که مامانم
 .بود پریشون

 بزنیم؟ بابا به زنگ یه میگم -
 یشگوش پرنور یصفحه از چشم اینکه ونبد و بود افتاده گوشیش روی ترحالبی همیشه از پریسا

. بود یدهچسب گوشیش به هابیچارهبدبخت مثل و بود کشیده دراز میز کنار. داد رو پیشنهاد این برداره،
 :گفت حالبی خیلی و دمید بیرون عمیقی نفس مامانم معمول، طبق

 .بزن زنگ -
. کنم بهانه رو بابا برگشتن شدم ناچار همین خاطربه بخوابم، ترسیدممی اما بود؛ گرفته خوابم

 کتابی ببینم، رو قرمزرنگ کتاب اون دوباره ترسیدممی. بگیره درد قلبم بازهم خواب توی ترسیدممی
 .بود کنندهـک*تحـریـ و عجیب کلمات و ورد تماماً هاشنوشته که
 .بابا سالم الو، -
- ... 
 کجایی؟ -
- ... 



 

 

20 

 

 دورگه یزادهجن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفری مهسا

 .باشه آها -
- ... 
 .خداحافظ -

 :گفت که کردم نگاهش پرسشی
 .راهه تو. کشیده طول کارش کمیه میگه -
 بیمه رکا درگیر باید قدراین بابات فقط چرا اصالً مسخره؟ یبیمه این شد چی کشیده؟ طول کارش-

 جوراین از و شرکت و بیمه کار توی قدراین بانک کارمند یه نشنیدم حاال تا باشه؟ اینا و بانک و گرفتن
 .باشه چیزا

 :گفتم و کنم آرومش خواستم. خوردمی خون خونش و بود شده کفری حسابی امانمم
 .نداره عیبی. کنهمی دیر که نیست باری اولین این و سختیه کار -

 :گفت قاطع خیلی و کرد تأیید رو حرفم پریسا
 .جون مامی نباش ناراحت تو. میگه راست آره، آره -

 اخلد که در از. کردم بازش. دیدم آیفون پشت رو بابام و شد بلند آیفون زنگ صدای ربع، یه از بعد
 :گفت مامانم اومد،

 بیمه؟ بیمه، بیمه، بیمه، این شد چی. سالم -
 :گفت و داد رو سالممون جواب لبش، روی نمایدندون لبخند با
 .نکنه نصیبم مزخرف کارای این از خواستم مدیر از دیگه و بود استثنا امروز -

. میهگند هم پوستش و پرکالغی مشکی موهاشم و بلنده قدش شده، عینکی که اههم سه حدود بابام
 .بودم نکرده توصیف شکل این به رو بابام حالتابه

*** 
 .بودم نکرده تجربه رو بیخودی شب همچین عمرم توی. بود زندگیم شب ترینمزخرف و بدترین

 .بودم دهنکر تجربه ترس چاشنی با ولی بودم؛ کرده تجربه رو خوابیبی
 اعتس. گذاشتن هاشعقربه دنبال انگار المصب کردم، نگاه دیوار روی ساعت به کردهپف هایچشم با

 ترسیدممی هیچ، اومدنمی که خوابم. بودم نکرده خاموش رو اتاقم برق هنوز من و بود شب ونیمسه
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 تمام و بودم زده تکیه مکنار دیوار به تخت، روی نشسته و بودم گذاشته زانوهام روی رو سرم. بخوابم
 لبق درد، ورد، قرمز، کتاب شد؛می آنالیز هامچشم جلوی دیدم،می خواب توی که ترسناکی هایصحنه

 ... .و
 اقاتف یه نکنه گفتممی و پاییدممی رو اطرافم کبوتر عین و بود شده پخش صورتم توی موهام

 دفعهیه که گرفتم هامچشم جلوی رو دستم! بکنه ترخراب هست که اینی از رو اوضاع و بیفته غیرعادی
 .بود زن یه صدای شبیه صدایی. شنیدم صدایی یه

 یلیخ صدا اما نبود؛ کسی. کردم نگاه اطرافم به ترس با و برداشتم هامچشم جلوی رو هامدست سریع
 غلبه ترسم به تونستمنمی و لرزیدمی هامدست! ناراحتی زار، گریه، صدای به شبیه صدایی بود، نزدیک

 و گریه با و دادم قورت رو گلوم آب. کردممی فکر که بود چیزی از ترنزدیک صدا واقعاً چون کنم؛
 :گفتم شمردهشمرده و پراسترس

 !کنین ولم خدا رو تو اونجاست؟ کی -
 و ودب ویبره حالت روی بدنم اعضای تمام. بود وحشت و ترس فضای فضا،. بودم زدنسکته مرز توی
 احساس رو حرکاتشون تمام و کردنمی باالوپایین فنر یه مثل شونهمه بدنم، صبیع هایرگ
 .کردممی
 راحت مخیال امانم در اینکه از کمی شد، قطع صدا اینکه از بعد. پیچوندم خودم دور و کردم بلند رو پتو
 مواسه یزیاد خطر و بوده جزئی توهم یه صداها یبقیه مثل هم صدا اون شاید گفتم خودم با و شد

 .نداره
 و یدمکش عمیقی نفس. بود گذشته ساعت به نگاهم آخرین از ربع یه انداختم، ساعت به نگاهینیم

 :گفتم
 .کنممی همچین شبنصفه این که اومده سرم بالیی چه ببین! سرم به خاک -

 میزم به ینگاه. بودم شده بیدار خواب از تازه انگار و اومدنمی چشمم به خواب هم ذره یه حقیقتاً
 با و دمش خیالبی داشتم که رو ترسی. بود باز کامالً شصفحه که بود خاطراتم دفتر به چشمم. انداختم

 زمین و ترف گیج سرم دفعهیه که کردم دراز دفترم سمتبه رو دستم و شدم بلند تختم روی از حالیبی
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 رو مپیشونی دستم با و رفتمگ دیوار به رو دستم. چرخیدمی سرم دور دنیا. شد زمین سقف و سقف
 .مالیدم

 کردی؟ فراموش رو من تو -
 :اومد وجود به ذهنم توی زنی صدای دوباره

 هستی؟ چی تو هستی؟ چی اصالً هستی؟ کی دونینمی تو -
 آنالیز سرم توی که صداهایی. زدم محکمی یضربه سرم به قوا تمام با و کردم مشت رو هامدست

 !موهوم و خبیث بار،شرارت اییصد بود؛ آزاردهنده شد،می
 .باشی نباید که هستی جایگاهی تو تو -

 :زدم داد فریادمانندی صدای با و کوبیدم دیوار به رو سرم
 !بسه! بسه -

 ویت. نبودن واضح خیلی اما شدن؛می نمایان هامچشم جلوی عجیبی هایصحنه. بود گرفته درد مخم
 :زدم جیغ. تگرف اوج و پیچید شدیدی درد گیجگاهم قسمت

 !خدا رو تو! کنین ولم -
 :شد اکو دوباره صدا

 .نداری جایی آدما میون تو -
 .کردممی ناله و دادممی فشار توپ یه مثل رو سرم. افتادم زمین روی

 انسانی؟ کنیمی فکر واقعاً هستی؟ چی دونینمی. نیستی دنبالش تو -
 تاقا روشنایی توی المپ نور دیگه و بود هشد سیاه کامالً اتاقم سقف. رفت سیاهی هامچشم جلوی
 احساس. کردممی تجربه که بود باری اولین داشتم، لحظه اون که رو عجیبی احساس. نداشت اثری

 .کردممی پوچی و سبکی
 رس و زمین روی ایستاده رو خودم کردم، باز که چشم. رفت بین از کوتاه یلحظه چند از بعد سرم درد

 .بایستم پاهام روی نتونستم و افتادم زمین روی سستی شدت از. دیدم پا
 پام؟ سر االن چطوری پس
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. بود بعجی خیلی برام این و کردمنمی احساس رو وزنی هیچ تقریباً بود، شده سبک حد از بیش بدنم
 صدایی. بودم بیدار هنوز من و رفتمی جلو طوریهمین ساعت هایعقربه شدم؟ طوریاین یهویی چرا
 ولی بود؛ شده قطع کلیبه شد،می اکو ذهنم توی روح، سوهان مثل پیش یدقیقه چند تا که هم

 دفتر که رفتم میزم سراغ چیزهمه خیالبی. بوده توهم یه هم اون که بگم کامل قاطعیت با تونستمنمی
 ثلم دستم که شدم متوجه کنم، لمس رو محکمش جلد خواستم وقتی و بذارم کمدم توی رو خاطراتم

 .شد رد داخلش از نداره جسمی دیگه که روحی
 ذهنم. شدم خیره بود، شده سفید روح یه هایدست مثل که هامدست به و کشیدم عقب رو دستم سریع
 ماا کنم؛ لمس رو میزم کردم سعی دوباره و ندادم نشون چندانی واکنش دیگه بود، کرده هنگ کامالً
 .کردمی عبور شیشه لمث جسمی از که بود نوری شبیه دستم. نتونستم بازهم

 شده؟ جوریاین چرا دستم چیه؟ دیگه این! خدا یا -
 هاصحنه این داشتم فقط و بودم دیوونگی مرز توی. کردننمی احساس هم رو همدیگه حتی هامدست

 .دمش خیره هامانگشت نوک به دوباره. سوختمی هیزم تیکه یه مثل داشت قلبم و کردممی تحمل رو
 .کنم زندگی هم دیگه کمیه بذار فقط خدا -

 بند یه ارانگ. کرد برخورد بندمانند و تیز چیز یه به هامانگشت نوک دفعهیه که بردم پشتم رو دستم
 .بود شده وصل پشتم به باریک

 چیه؟ این ها؟ -
 بند تظراف و بود شده وصل کمرم به که دیدم رنگاینقره و باریک بند یه کردم، نگاه که پشتم به

 چیزی اب کردم، دنبال رو نخ مسیر چشم با وقتی. شدمی پاره مالیم یضربه چند با که بود زیاد قدراون
. دمدیمی زمین روی رو خودم یالشه که بود باری اولین. گنجیدنمی ذهنم توی هرگز که شدم روروبه

 .بودم دهافتا زمین روی شدن، له ماشین با که اجسادی مثل و بود افتاده زمین روی بیهوش جسمم
 یه مثل هک بینمون رابط بند به بهت، با. شدمی وصل جسمم ناف بند به کمرم پشت اینقره بند انتهای

 رشس بالیی چه بود، من جای ایدیگه کس اگه واقعاً. کردم نگاه زد،می برق باریک یشیشه تیکه
 کرد؟می سکته یا شدمی دیوونه اومد؟می
 !مهسا. شو بیدار مهسا مهسا؟ -
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 هی اینکه خیال به بازهم. کنم بیدار رو جسمم که بود این رسید، ذهنم به لحظه اون که کاری نهات
 .بودم ریلکس خیلی توهمه،

 .بده جواب خدا رو تو مهسا؟ -
 .سیدرنمی ذهنم به فکری بیخود کارای جز و بود کشیده ته مغزم. بودم شده دیوونه دیگه عبارت به
 .شهنمی بیدار اون -

 بار این! نه. پیچید گوشم توی آشنایی صدای بازهم. بردم پی شدندیوونه واقعی معنی به و زد خشکم
 فقط. دبو افتاده اتاقم کف روی مبهم و موهوم باوقار، بلند، نسبتاً قد با ایسایه و نبود صدا یه فقط
 .شدمی ظاهر جا یه دقیقه هر که کردممی نگاه سایه غیرعادی حرکات به چپچپ

 .بینیمی زمین روی که اونی و هستی که اونی بودین، باهم همیشه اون و تو -
 .کردمنمی فکر هاشحرف به هم ثانیه صدم یه و بود سایه به حواسم تمام
 به بدیلت داره دنیا کهدرحالی بشم الل باید کی تا کنم؟ سکوت باید کی تا پرسیدممی خودم از شهمه

 غرق محض سکوت و ظلمت توی اتاقم. بود ایستاده هراًظا شد، قطع هاشقدم صدای میشه؟ جهنم
 :گفتم ترس، از فاقد و جدی لحنی با و دادم قرار دیدم هدف رو جسمم. بود شده

 هستی؟ کی تو -
 !موجودیه چه و هست چی دونستمنمی اینکه با نداشتم، رو باهیبت جسم اون به کردننگاه جرئت

 .کردی فراموش اما دیدی؛ رو من تو -
 .دنبو خشن اصالً گفتارش لحن و داشت لطیفی و دخترونه صدای عظیمش، جسم و سایه فبرخال

 .کن نگاه من به و برگرد -
 مقابلم دلبخن فاقد و احساسبی ایچهره. برگشتم من اما برنگرد؛ گفتمی بهم و بود وجودم توی ترسی

 .شدمی متریسانتی082 حدود و نبود بلند قدرهاماون دیدگاهم، برخالف قدش. تختم کنار دقیقاً بود،
 کلی اب که داشت تن به سیاهی و بلند لباس. بود کمرش کنار دقیقاً و داشت بلندی مشکی موهای
. ودب هاشچشم و هاگوش داشت، من با که تفاوتی تنها. بود شده تزئین ناشناخته و مختلف اشکال

 هم پوستش و داشت کشیده و دراز هاییگوش و بود شده پوشیده کامالً سیاهی با هاشچشم سفیدی
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 هم و خوشگله هم که چیه این اما بود؛ زیبا واقعاً ظاهرش. رسیدمی مرغتخم پوست سفیدی به
 !عجیب؟

 هستی؟ کی تو -
 از یباًتقر اما دیدم؛ قبالً رو شخص این انگار. کردممی آشنایی احساس شدم،می خیره شچهره به وقتی
 .شده پاک ذهنم
 :داد جواب سرد خیلی. کردمی بیشتر رو جذابیتش این و بود جدی مالًکا صورتش حالت

 حقیقت؟ یه یا توهمم یه هم من کنیمی فکر کنی؟می فکر چی تو -
 با. تهمتفاو کامالً قبالً با االن احساسم اما فهمیدم؛می قطعاً بود،می توهم یه اگه. بودم مردد جوابم توی

 :گفتم حالیبی و آرام صدای
 ه؟خواب شهمه بفهمم و کنم باز چشم لحظه همین ممکنه یعنی چی؟ باشه حقیقت اگه. دونمنمی -

 آره؟
 :گفت و گرفت پس رو لبخندش. اومدمی خیلی کوچیکش هایلب به لبخند واقعاً. زد ریشخندی

 بوده؟ توهم یه شهمه افتاده، تواسه مدت این تمام که اتفاقایی میگی هم هنوز یعنی -
 همینه؟ منظورت بوده؟ واقعی شهمه دیدم، هرچی میگی یعنی چیه؟ تمنظور ها؟ -

 واکنشش اما ترسیدم؛ کمی اولش. اومد سمتمبه سرعت با داشت،برنمی هامچشم از چشم کهدرحالی
 :گفت و آورد باال رو راستش دست. نبود زیاد چندان

 .بفهمی رو ناو خودت باید اما بدونی؛ خودته به مربوط که رو چیزی یه باید تو -
 .گذاشت ابروهام بین رو شستش انگشت

 کنی؟می کارچی داری -
 :گفت احساسیبی و سرد لحن با و دوخت من به رو احساساتش از خالی نگاه

 .ببند رو چشمات -
 :گفتم و کردم نگاهش تردید با
 بکنم؟ کاری همچین باید چرا -

 :گفت و داد فشار هم به رو رنگشکم هایلب. کردم کوتاهی مکث
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 .صالحته به کار این -
 هی با و خوابه یه هاصحنه این یهمه که بودم معتقد همچنان. بود تفکرم طرز من بودنشجاع دلیل
 اتفاقی چه زدن هم به چشم یه با. بود دیگه چیز یه دلم حرف اما میشه؛ محو زدن هم به چشم

 کردم گپررن رو اخمم کنم؟ باورش تونمنمی وقتهیچ که میشم مواجه چیزی با یا میشم بیدار افته؟می
 :گفتم شک با و
 .کنم اعتماد تو به تونمنمی من -

 و خزیدم زمین روی عقبعقب و کردم خالص شستش انگشت شر از رو خودم کشیدم، عقب رو سرم
 ایمان نبودنش واقعی به هم دیگه طرف از و ترسیدممی طرف یه از. رسوندم دیوار یگوشه رو خودم
 :گفت و انداخت پایین رو دستش .داشتم

 .کردی اشتباه -
 :داد هادام قبلیش لحن همون با. کردمی خودنمایی خیلی پوستش سفید رنگ روی هاشچشم سیاهی

 .کردی اشتباه واقعاً -
. بود من از بلندتر وجب سه دقیقاً و بلندتر خیلی من به نسبت قامتش و قد. چسبوندم دیوار به رو خودم
 انگشت با و ایستاد بود، بیهوش همچنان که جسمم کنار. دادنمی نشون بلند قدراین ودمب نشسته وقتی
 :گفت کرد،می تعقیب رو حرکاتم چشم با کهدرحالی و کرد اشاره بهش سبابه

 !هرگز ندون، واقعیت خود رو این اما باشی؛ تو این شاید -
. باشه تهداش حقیقت که نبود حقیقی زچی حقیقت در و نداشت تناسب واقعیت با هاشحرف از کلمه یه

 :پرسیدم بهت با و کردم نگاهش
 .کنار بذار رو مزخرف حرفای این کنی؟می هم سر خودت واسه داری چی چیه؟ منظورت -
 بدی؟ خاتمه موضوع این به خوایمی پس! طوراین که -

 هک نجکاویمک بود شده باعث بود، شده کالمش تکیه و داشت تأکید بهش لحظه هر که موضوعی
 :گفتم خبیثی لحن با و زدم ایموذیانه لبخند. کنه گُل کنه،می گل بار یه سالی

 پنهونه؟ من از وسط این موضوعی چه اما بپرسم؛ ندارم دوست -
 :گفت و شد تیز انداخت،می خرگوش یاد رو من که درازش و تیز هایگوش. زد ریشخندی



 

 

28 

 

 دورگه یزادهجن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفری مهسا

 .یادنم بهت زنی،می حرف احساس با داری خیلی -
 با راحت یلیخ داشتم که کردممی تعجب این از. نشستیم تخت روی نبودنش، یا بودن واقعی به اعتنابی
 اتفاق ترینوحشتناک برام دیدنش روز و شب که موجودی همون کردم،می صحبت غریبه موجود یه

 :فتمگ و مکرد شروع رو بحث سر. کردمی نگاه سفیدش هایدست به و بود پایین سرش. بود زندگیم
 .بدی توضیح کامل رو قضیه یهمه خواممی ازت اما ندارم؛ اعتمادی بهت هنوز حقیقتاً -

 :گفت مقدمهبی و گرفت پس هاشدست از رو نگاهش
 .شدی بزرگ اینکه تا بودی بچه وقتی از شناسم،می رو تو هاستسال من -

 :گفتم بهت با و کردم تعجب
 بود؟ واجبی موضوع قدراین پاییدی؟می رو من مدت تمام تو یعنی چی؟ -

 :داد ادامه و گرفت نشنیده رو حرفم و نزد لبخندی. دادم قرار دیدم هدف رو احساسشبی هایچشم
 لیخی که رو موضوعی باید خودت تو چون بگم؛ بهت رو قضیه کل تونمنمی و شدم محدود االن من -

 .کنی تموم شده آغاز وقته
 بازهم اما میاد؛ یادم داره چیزی یه کردممی احساس شهمه. گشتممی ایکلمه دنبال ذهنم توی

 تونمنمی من که کنهمی پردازش چیزایی یه داره ذهنم اون هایحرف با انگار و کردممی فراموشش
 مدتکوتاه که هاییصحنه روی سخت و دادم فشار هامدست توی رو سرم. ببینم رو هااون درست
 .کردم تمرکز شدن،یم نمایانگر هامچشم جلوی

 افتاده؟ اتفاقی -
 ظاهری و شکل با بود، دیگه نفر یه اون انگار. دیدم ایچهره یه ش،چهره عمق توی و کردم نگاهش

 بهت با. بود صورتش روی احساسبی و زیبا صورت حالت همین و بود خودش دقیقاً اما گونه؛بچه
 :گفتم

 کردی؟ کارچی من با تو -
 اب انگار. گرفت آروم ذهنم و شدم آروم کمی کرد رو کار این وقتی. گذاشت مسر روی رو دستش کف

 .کنه کنترل راحت خیلی رو ذهنم تونست قویش قدرت
 شدی؟ آروم حاال -
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 کهرحالید و شدم خیره بهش حالیخوش با. شد کشیده ذهنم و بیخود افکار بین ایپرده ناگهانی خیلی
 :گفتم گشتم،می یکیکوچ حالیخوش دنبال هاشچشم عمق توی

 کردی؟ رو کار این جوریچه! گرم دمت بابا -
 نهدیوو اوقات گاهی که هاانسان ما یهمه برخالف رفتارش. نداد نشون دادنتکون سر یه جز واکنشی

 .بود تغییربی و ثابت کامالً خشکیم، و عصبی هم هاوقت بعضی و باحال و
 از خالی هم کهاون دیدم لبش روی به لبخند بار یه فقط. بود دور کوچیکش هایلب از لبخند

 شد، لندب تخت روی از ناگهانی خیلی میشه؟ شکلی چه بزنه، واقعی لبخند اگه. بود ظاهری و احساسات
 ینا تمام در که بیهوشم جسم کنار دقیقاً و شد دور تخت از قدمی چند و داد تکون رو بلندش لباس
 هک کردممی تعقیب رو غیرعادیش حرکات بهت با. یستادا بود، نخورده هم کوچیک تکون یه مدت،
 :گفت

 .میشه بیدار بیهوشت جسم این االن -
 با و ترسوند رو من کمی اون زدن حرف لحن. شدم مواجه اضطراب و استرس با کمی گفتارش توی
 :گفتم وهم و ترس

 !هی شده؟ چی -
 نهمو از. بیهوشم جسم و بودم خودم فقط و نبود ازش اثری دیگه. شد ناپدید زدن هم به چشم یه با

 .نبود کسهیچ اما زدم؛ دید رو اتاق کل زاویه
 رفتی؟ کجا -

 خواستممی. کردمی مقاومت باد یرحمانهبی وزیدن جلوی داشت که رفت پنجره سمتبه نگاهم
 شتمپ هب سریع. داد تکونم بود، جسمم و من بین رابط که اینقره بند که بشم متمایل پنجره سمتبه

 ادفری ترس با و گرفتم رو تخت یلبه. کشهمی جسمم سمتبه رو من داره شدم متوجه و کردم نگاه
 :زدم

 میاد؟ سرم بالیی چه داره -
 ...و شدم کشیده جسمم سمتبه سرعت تمام با
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 رو تاقا اکسیژن تمام انگار. بود شده سخت کشیدنمنفس و زیاد قلبم ضربان. کردم باز رو هامپلک
 و بود ینپای خیلی بدنم دمای لرزید،می هامدست. نبود کشیدننفس برای هوایی دیگه و بودم هبلعید

 مامت. افتادم اتاق وسط نشدم متوجه که بود ناجور بدنم وضعیت قدراین. زدممی یخ سرما از داشتم
 .بگیرم آروم لحظه یه دادننمی فرصت و خوردنمی تکون سرم هایرگ

 !سرم آخ... آ -
 میک حالم. دادممی بیرون و کشیدممی عمیق نفس تندتند و دادم فشار رو سرم یکاسه هامستد با

 محکم ور نفسم و گرفتم پایین رو سرم. نشستم و کردم جدا زمین از رو پشتم آروم خیلی و شد بهتر
 :گفتم و آوردم کش رو خودم حالی،بی با. دمیدم بیرون

 .شد کم دردش! آخیش -
 ختمت روی نه و بوده روم پتویی نه و اتاقم وسط شدم متوجه و پاییدم رو دورتادور و دمکر بلند رو سرم
 .آوردم یاد به افتاد مواسه که رو هاییاتفاق تازه. بودم
 چیزی. ردمک نگاه بود، افتاده بیهوشم جسم که جایی زمین به و شدم بلند زمین روی از رو سریع خیلی

 گرم چی؟. زدم دست بودیم نشسته که جایی به. کردم نگاه تختم به بهت با. نبود خودم یسایه جز
 :گفتم تعجب با و کشیدم عقب رو دستم ممکنه؟ مگه. بود گرم

 ؟...چرا پس باشه؟ بوده واقعی ممکنه یعنی -
 طورچ اما کنم؛ لمس رو اتاقم اجسام تونستمنمی ببینم، رو عجیب موجود اون اینکه از قبل اومد یادم

 رو دمخو درنگبی و افتاد آینه به چشمم بشینم؟ تخت روی ناشناخته موجود اون با بعدش تونستم
 .عادیه هم اون که بود ریخته هم به موهام ذره یه فقط و بود عادی چیزمهمه. کردم ظاهر جلوش

 خورد، رقم برای ناگهانی خیلی که اتفاقاتی پیش ذکرم و فکر تمام. شدم خارج اتاقم از دستپاچه و گیج
 همب احساسم. کردممی طی بود، واقعی و حقیقی که رو زندگیم از مرحله یه داشتم دیشب انگار. بود

 .بوده خیال نه و خواب نه و زندگیم از بخشی هم اون که میگه
 !خیربه صبح -
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 حوله با و بود ایستاده روشویی کنار. کرد جدام خیال و فکر از پریسا صدای و ایستادم پله دومین روی
 زدم یلبخند. نکنم فاش رو موضوع صورتم حالت تغییردادن با کردم سعی. کردمی خشک ور صورتش

 :گفتم مهربونی و گرم لحن با و
 !خیربه صبح -

 :گفت کرد،می آویزان رو حوله کهدرحالی و برگردوند روشویی آینه سمتبه رو صورتش
 .میای نظر به سرحال -
 ترپررنگ رو لبم روی لبخند. شد راحت ماجرا نشدناشف بابت خیالم و شدم حالخوش حرفش این از

 داشت و بود آشپزخونه توی مامانم. شدم حاضر هال توی و شستم رو صورتم حالیخوش با و کردم
. ودب کار مشغول همچنان و نبود من به حواسش اما کردم؛ سالم. ذاشتمی میز روی رو صبحونه بساط

 :گفتم بلندی صدای با و زدم سرفه تاسه
 !خیربه صبح -
 :گفت و داد بهم رو نگاهش بهت با
 شدی؟ بیدار کی! خیربه صبحت -
 سفره کردنپهن از بعد. بیدارم که میشه ساعتی نیم گفتم میدم،* آتاسی دارم حاال تا دیشب از اینکه با
 یلیخ نبود، مدرسه از خبری خوشبختانه که رو روز دو اون. شدم گرفتنلقمه مشغول ونیمنه ساعت تا

 بعجی اتفاقات و هاتوهم از خبری دیگه که بود این خوبیش اما گذروندم؛ رباتی و افسرده و حالبی
 .نبود
 تموم ولا ترم امتحانات. شد اضافه زندگیم روال به رفتنمدرسه دوباره تعطیلی، روز دو از بعد شنبه روز

 .دارمن حوصله اصالً متأسفانه که کنیم تالش دوم ترم واسه باید و شدن
 گردیشب: آتاسی
*** 

 اختری؟ کالبد چی؟ -
 :داد ادامه و داد تکون آره ینشونه به رو سرش

 .کنی حس و ببینی رو روحت جداشدن راحت تونیمی اما بیداری؛. روح پرواز یعنی اختری کالبد -
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 بتهال. تنداش سروکار موجودات این با و بوده گیرجن قبالً مادربزرگش چون روحه؛ و جن استاد مبینا
 شته،گذا کنار رو گیریجن وقته خیلی که مادربزرگش از فقط و نیست جور زیاد چیزها این با خودش

 .پرسهمی بهشون راجع
 پوستش. نمیشن همدم و جور باهاش من جز کالس هایبچه از کدوم هیچ معموالً و کوتاهه قدش

 .داره ایگنده بینی و کوچیک هایلب و گندمیه
 هایمچش به بهت با. کنهمی خودشیرینی خیلی هامعلم جلوی هامدوست قول به و هزیق خیلی صداش

 :گفتم و شدم خیره رنگشایقهوه
 کردم؟ اختری کالبد خودخودبه من میگی داری یعنی روح؟ پرواز -

 :گفت تردید با و کرد کج رو لبش
 بشه ات کرد طی رو زیادی راحلم باید بود نوشته چون باشی؛ کرده رو کار این خودخودبه نکنم فکر -

 .داد انجامش
 تمدس کف. کردم اعتماد بهش هرحالبه اما نه؛ یا میگه رو حقیقت دونمنمی نمیشم، دمخور باهاش زیاد
 :گفتم حالیبی و افسرده لحن با و کردم پیشونیم گاهتکیه رو
 .خودم زندگی به رحمت هزار میگی بدبختم، چه من بدونی اگه -

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با. ردک کج رو سرش
 افتادی؟ هچل تو چته؟ -

 ور قضیه ایمقدمه چه با و چطوری اینکه بود؛ کلمات کردنمرتب روی تمرکزم تمام. زدم ریشخندی
 :گفتم ادا با و کردم دراز میز روی رو هامدست حالیبی با. بدم توضیح براش

 .کنم چینیمقدمه نیستم بلد حقیقتش -
 :گفت زد،می هم به رو حالم که ایعاشقونه لحن با و گذاشت دستم روی رو دستش

 .کن درددل من با شده؟ چی بگو بهم عزیزم -
 خشنی لحن با و کردم اشاره دستش به. متنفرم رومخ هایحرف و بازیلوس از. کردم نگاهش چپچپ

 :گفتم
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 اورب. نزن حرف ننر و لوس درقاین درضمن،. دهنت تو پرممی پا جفت با یا داریبرمی رو دستت یا -
 .خورهنمی استایلت به اصالً کن
 و کردم ینباالوپای کامل جدیت با تأیید، ینشونه به رو سرم. گرفت فاصله ازم کمی و گفت بابایی ای
 :گفتم لب زیر
 .شد خوب حاال -
 شده؟ چی بگو. خیالبی -

 تاقما توی پیش شب چند که اتفاقی تا زدممی که هاییتوهم از. کردم تعریف براش رو قضیه تمام
 .افتاد
 با و داد فشار هم به رو هاشلب کردم، تعریف براش موموبه رو قضیه تمام هیجان، کلی با که سر آخر

 :گفت شک
 باشن؟ جن اونا ممکنه یعنی -

 .گرخیدم کالً
 .باشه هاقضیه این از نکنم فکر بابا، نه -

 :گفت بود، شده خیره امهچشم به کهدرحالی و انداخت باال شونه
 نبود؟ آشنا دختره اون -

 یاد کردم،می نگاه بهش وقت هر. کنم تجسم ذهنم توی رو صورتش از ایزاویه کردم سعی
 هاممچش جلوی اون تصویر درواقع یعنی شناختم؛نمی رو اون اصالً حقیقتاً که افتادممی ایدختربچه

 :گفتم عاجزی لحن اب و دادم بیرون محکم رو نفسم. شدمی آنالیز
 بینم؟می بچه یه شهمه چرا -

 :گفت بهت با و شد نزدیک صورتم به موش عین. شد گرد هاشچشم
 بچه؟ -

 :گفتم حالیبی با و کردم باالوپایین رو سرم
 آره -
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 آنتا و سارینا به نگاهینیم. بود بـرده هوا به رو کالس حسابی هابچه صدای. کردیم سکوت لحظه یه
 ازیب این یپایه چقدر ماجرا، این از قبل! خیربه یادش. انداختم کردن،می بازی فامیلاسم داشتن که

 :گفتم مالطفهبی و کردم نگاهش چپچپ. شد بلند گوشم پشت از بلندش آه صدای! بودم
 چته؟ -

 :فتگ و داد بود، تقلب ظاهراً که میز روی ینوشته به رو حالیشخوش از فاقد نگاه و کرد کج رو لبش
 .روانیم روانیِ تو، عین هم من. زنیممی کوه به داریم دومون هر کن باور -
 ...چ -

 سارینا به خطاب حالی،خوش با و شدم شادامه گفتن خیالبی. بزنم رو حرفم نداد اجازه زنگ صدای
 :گفتم ذاشت،می کیفش داخل رو دفترش داشت که
 .بریم بیا -

 ذکرم و رفک همچنان اما بود؛ ایدیگه جای جسمم اینکه با. رفتیم حیاط به باهم و گفت بلندی یباشه
 .بود قضیه اون پیش
*** 

 .زدم هم رو برنج بود، گوشیم پرنور یصفحه به چشمم کهدرحالی
 نوشته. ودب نوشته مطالبش توی عجیبی چیزهای. بود اختری کالبد یدرباره بودم، دنبالش که مطلبی

. کردممی حرکت زمین سطح روی من کهدرحالی کنه،می صدق رو روح پرواز معنی اختری کالبد بود
 صورت به حالتابه و افتهمی اتفاق ارادی صورت به فقط اختری کالبد بود نوشته مبینا یگفته طبق

 .نیفتاده اتفاق غیرارادی
 میاری؟ آب لیوان یه مهسا -

 .کشمتمی نیاری اگه یعنی میاد؛ میاری پریسا حرف آخر وقتی
 شگوشی به دوباره و گفت ایمرسی لب زیر هم اون و دادم بهش آبی لیوان بسته، زبون و حرف دونب

 .شد خیره
 تا ول،معم طبق هم بابام. بردمی سر به گوشیش توی هم اون و بود نشسته نفرهتک مبل روی مامانم
 رداشتمب رو گوشیم ،زدم هم رو برنج بار آخرین برای اینکه از بعد. گردهبرنمی ونیمهشت-هشت ساعت
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 و سخت کار عجب شدم متوجه خوندم، که رو مطلب یادامه و نشستم نهارخوری میز پشت و
 اما داشت؛ کار اعمال از قبل الکرسیآیت خوندن روی زیادی تأکید. بود جالب نظرم به اما خطرناکیه؛

 ته،نوش رو مطالب این که شخصی اون مطمئنم و بود نشده تکرار هاسایت یبقیه توی موضوع این
 .بوده جوگیر زیادی

 چیه؟ مال سوختگی بوی این -
 .جهیدم کرد،می جزجز آبیبی از داشت که گاز روی برنج سمتبه و شدم بلند میز پشت از سریع

 کرد،یم نگاه بهم نفرت کمی و بهت با کهدرحالی مامانم. بود گرفته خودش به سوخته بوی متأسفانه
 :گفت

 ؟سوزوندیش آخرش -
 :گفتم و بردم باال رو ابروهام جفت

 .نیاد سرش بال این تا دادینمی خودتون به زحمتی یه گینمی راست اگه سوزوندمش؟ من -
 :فتگ بود، گوشیش یصفحه به خیره همچنان کهدرحالی. شد دراز سمتمبه پریسا یاشاره انگشت

 .بزن حرف بزرگترا حرف روی کمتر! بچه کنیمی زرزر زیادی -
 سح طرف، یه از و داشتم بدبختی و امتحان حسابی فردا. گذاشتم روش رو قابلمه در و گفتم یشیا

 ایینپ و باال هر از بعد و زیاده اتاقم هایپله. بستم رو در و شدم اتاقم وارد. بود سایلنت رو خوندنمدرس
 .کنم باندپیچی رو زانوهام باید کردن
 ترینمسخره اجبار، به و گذاشتم جلوم بود ولو میز روی که رو ادبیاتم کتاب و نشستم میزم پشت

 هی ذهنم و فکر و کتاب یصفحه به هامچشم. کردم باز متنفره ازش هم معلم حتی همه که رو درسش
 البدک ارادهبی و ناگهانی خیلی که پیش شب چند که کردممی فکر این به شهمه و بود دیگه جای

 یزیر یسکته درحقیقت! داشتم بدی حال چه. بود صندلیم کنار قاًدقی جاها همین دادم، انجام اختری
 .کردم

 ...ساحل روی به زندگانی کشتی که دریاییست زندگی -
 حس تیوق. ببندم رو کتابم ریلکس خیلی شدم مجبور و رفتنمی کتم تو مزخرف درس اون از کلمه یه

 ردمک خاموش رو مطالعه چراغ. کنممی ول ونیمهنصفه رو کار اون مسلماً باشم، نداشته رو کاری انجام
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 با. بود امبین. کردم نگاه گوشیم یصفحه به و اومد پیام مواسه شم، بلند صندلی روی از خواستم تا و
 :گفتم بهت

 !باشه خیر! یاخدا -
 باهم گهگاهی و نیستیم جونیجون باهم قدرهاماون چون بده؛ پیام بهم میاد پیش کم خیلی دختر این
 :بود نوشته. زنیممی یحرف یه
. سیدر ذهنم به چیزی یه اختری، کالبد همون قضیه، اون با رابـطه در میگم خوبی؟ جونم، مهی سالم»

 «بدیم؟ انجامش امشب میای
 دختره این کنه؟ اعمالش خوادمی جدیجدی یعنی. گرخیدم آخرش یجمله از. کردم کج رو سرم

 :نوشتم جوابش در. داده دست از رو عقلش
 شدی دیوونه مگه آخه کردی؟ مصرف چیزی بگو، رو راستش خوبی؟ تو عشقم، مرسی! مبی سالم»

 «دختر؟
 :داد جواب که نکشید طول ثانیه چند

. یگمم اطمینان با رو این برسیم، جوابی به تونیممی حتماً بدیم، انجامش اگه. نیست این موضوع»
 «.ببینیم رو همدیگه و بذاریم قرار جایی یه تونیممی

 .میده بیخودی پیشنهاد یا میگه وپرتچرت داره یا خورده تاب بیخ از مخش ظاهراً
 پنهونی جوابای به حتی یا کنیم برقرار ارتباط همدیگه با تونیممی درسته. خطرناکه کار این ببین»

 .«بندازیم خطر به رو سالمی این به جون نیست درست اما برسیم؛
 اعتس. آوردیمنمی کم کدوممون هیچ و گفتممی من و گفتمی اون و کردیم کلکل باهم ساعت نیم

 ون،بحثم نهایی ینتیجه اما بودیم؛ کرده مختل رو مخابرات یشبکه همچنان دوتا ما و بود شده هفت
 :نوشتم پیام آخرین توی. شد مبینا حرف

 !«خداحافظ. باشه مدرسه توی قرارمون پس! خبخیله»
 که الزمه ،دینمی انجام اختری کالبد بار اولین برای وقتی که بود دهش نوشته خوندم، که مطالبی توی

 .نیست شنوحرف که بچه این اما نکنین؛ حرکت متر دو فوقش یا یک از بیشتر
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 با و زدم گره هم به رو هامدست گذاشتم، نرمم بالش روی رو سرم و کردم پرت میز روی رو گوشیم
 .شدم خیره اتاقم سقف به حالیبی

. انداخت دوراهی تو رو من حسابی بود، نوشته اختری کالبد به راجع اینترنتی مطالب توی که ییچیزها
 از و نه یا میام بر خوره،می گره بهم راهم سر که اتفاقاتی پس از نبود معلوم دادم،می انجامش اگه

 .ندادم انجامش چرا که خوردممی حسرت حتماً دادم،نمی انجامش اگه دیگه طرف
 .حاضره غذا بیا مهسا -

 ای. نداشتم نداره، آدامس از کمی دست که کته برنج جویدن خصوصبه رو، غذا جویدن یحوصله
 :زدم داد. کردم باز رو در و شدم بلند وولشل خیلی و گفتم بابایی

 .نیستم گرسنه -
 ذاغ مرتب روزه سه. غذا یسفره سر بیارمت خروس عین نیومدم تا پایین بیا پاشو! کردی غلط -

 .دختر خورینمی
 رو مامان با بحثجرو و کردنکلکل یحوصله. برگشتم تختم روی و کوبیدم هم روی محکم رو در

 .نداد ادامه دیگه و گفت پرحرصی درک به پایین یطبقه از. نداشتم
 ارک چنین به دست نیستم حاضر بازهم کشیدم، پرخوفم توهمات از که هاییسختی تمام وجود با

 .ایستادیم حرفمون روی همچنان و دیممی انجامش حال،بااین اما بزنم؛ پرخطری و خطرناک
*** 
 گرچه .بودیممی مدرسه توی شب سه ساعت رأس باید بودیم، کرده ریزیبرنامه مبینا با که طورهمون

. اشهنب ثمر و سود بی کنیممی که کاری امیدوارم. کاره مزاحم استرس، وجود بود نوشته مطلب توی

 مراحلش. کشیدم دراز تختم روی و خوندم الکرسیآیت وجود عمق از لب زیر. بود دقیقه 2::0 ساعت
 .باشه باال خیلی تمرکزت باید اما نیست؛ طوالنی و سخت چندان

 !تو امید به خدایا -
 طبق. کردم تمرکز بود، محوشدن به رو که هامچشم پشت تاریکی روی و کشیدم عمیقی نفس

 افکارم ختیسبه. بشی جدا کالبدت از بتونی تا بگذری خلسه حالت از اول باید نترنت،ای توی ینوشته



 

 

38 

 

 دورگه یزادهجن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفری مهسا

 رو جمله این ذهنم توی بیداری، و خواب حالت در و فرورفتم خلسه حالت به و کردم دور ذهنم از رو
 :کردممی تکرار

 .روممی هاآسمان به و شوممی جدا کالبدم از من -
 هک وقتی. کنمنمی تحمل رو وزنی هیچ و شدم سبک و پوچ کردم احساس که نگذشت زیادی زمان
 تریم دو. کردم نگاه پشتم به بهت با. دیدم سقف روی المپ متریسانتی ده رو خودم کردم، باز چشم

 برام که بود باری دومین هاصحنه این چون. بودم دور بود، شده ولو تخت روی که بیهوشم جسم از
 .نبود عجیب مواسه خیلی و شتمدا اندکی ترس شد،می تکرار
 ویت هاینوشته قول به که اینقره بند. ایستادم اتاقم کف روی و کشیدم زمین به آهسته رو خودم

 امکان بشه، ارهپ رابط بند این اگه بقیه، یگفته طبق و زدمی برق بود، روح و کالبد اصلی رابط اینترنت،
 بلق مثل تونستمنمی و بود تاریک جاهمه. یادهز خیلی بدن اعضای نصف شدنفلج حداقل یا مرگ
 :گفتم و زدم ریشخندی و کردم نگاه بیهوشم جسم به. ببینم رو اتاق فضای تمام

 .نباشم ریختی این خوابممی وقتی امیدوارم! هه -

 :گفتم کامل جدیت با و دوختم بود، دقیقه 0:22 روی که ساعت یعقربه به چشم
 .کنم تلف رو وقت نباید -
 عبور سدی هر از راحت خیلی تونستممی. فروبردم دیوار داخل به رو دستم و شدم نزدیک اتاقم دیوار هب

 هم به مچش یه توی و رسیدم هاپله به شدم، رد اتاقم دیوار از کامل. بود خوشایند خیلی برام این و کنم
. بود برداشته رو اتاق کل خروپفش صدای و بود خواب اتاقش توی مامانم. کردم رد رو هاپله همه زدن،
 .بود خواب بخاری کنار هم بابام

 .سالم -
 پشتم به و برگشتم سریع. داشت ایخفه و پیر صدای. بود آشنا برام خیلی که رسید گوشم به صدایی

 آشنا برام شصورت. بود ایستاده اتاقم پایین هایپله کنار چروکیده و پیر یقیافه با پیرزنی. شدم خیره
 .شناختمشمین اما بود؛
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 نیاید وارد شما اختری کالبد از بعد بود نوشته اینترنت مطالب توی که اومد یادم دیدم، رو اون وقتی
 ماا زیاده؛ خونه از بیرون چه و خونه تو چه غیرآشنا حتی یا آشنا هایروح دیدن امکان و شینمی ارواح
 .ندارن شما به کاری هااون

 کنی؟می دنبال رو هدف یه داری یا دوست؟ هی دنبال گردی؟می چی دنبال تو -
 :گفتم بهت با و شدم خیره شد،می بسته هم به غنچه مثل که چروکش هایلب به بهت با
 فهمیدی؟ کجا از -

 :گفت طنزآمیزی لحن با و کرد مالیمی یخنده
 .کنننمی درکش کاراتازه -

 :گفت و کرد دراز در سمتبه رو دستش. شد جدی کمی
 .منتظرته دوستت بری، باید حاال. خبخیله -

 زدن هم به چشم یه توی رو خودم و رفتم بیرون خونه از عجله با. بودم کرده فراموش کلیبه رو مبینا
 ثلم درست بودم؛ زمین سطح از باالتر متر چهار حداقل. بود انگیزیشگفت فرود. رسوندم مدرسه به

 به ستر و بهت با و ایستادم مدرسه یبوفه ارکن. کنهمی پرواز آسمون توی خیالبی که گنجشکی
 .کردم نگاه بود، سوختهسیاه تقریباً که مدرسه تاریک یمحوطه

 دح از بیش که سالن داخل به مدرسه ایشیشه در از. دادم ادامه وجود این با اما بودم؛ ترسیده خیلی
 یه یندازها به قفلی. ببینم رو اطرافم زوربه کردم سعی و شدم داخل راحت خیلی. کردم نگاه بود تاریک
 :گفتم خنده با و زدم ریشخندی. بودن زده دفتر در به عموم دست وجب

 .نداره اثر من روی که قفل این. بشن خالص من مثل آدمایی شر از توننمی کردن خیال اینا! هه -
 شلوغ که فهمممی کردم، شتجربه که حاال اما دیدم؛می سکوت عمق در رو مدرسه که بود بار اولین
 ود؛ب خودمون کالس توی قرارمون. رسیدم هاکالس راهروی به و رفتم باال هاپله از. بهتره خیلی باشه

 بره؟ کالس تو داره جرئت کی اما

 بهتر چیزهمه از در روی سیما ینوشته. ایستادم خودمون کالس در دم و شدم رد 820 کالس کنار از
 میآرو صدای با و کردم رد در از رو دستم ترس، با!« نفرمایید تقاضا لطفاً نداریم، میز» شدمی دیده
 :گفتم
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 اونجایی؟ مبینا -
 یهبق ترسوندن واسه که آدمیه معموالً. اومدمی در پشت از مانندیخسخس صدای اما نشنیدم؛ جوابی

 .ستپایه
 .دختر ندارم بازیمسخره یحوصله دیگه؟ اونجایی تو مبینا -

 هاتنیمک یهمه. شدم رد در از کامالً و گفتم بابایی ای .بود بازیمسخره فاز تو ادیزی. نداشت فایده
 تادهاف نکردیم، وصلش دیوار به هست سالی یه که ایکاغذدیواری معلم، میز روی و بودن جاشون سر
 اما ود؛نب امبین از خبری ظاهراً. پاییدممی رو اطرافم حسابی. برداشتم قدم پنجره سمتبه آرومآروم. بود

 :گفتم آخر بار برای
 تو؟ کجایی. اومدم من مبینا -

 به نگینیس جسم انگار. پیچید کالس توی عجیبی صدای گفتم، رو این وقتی اما نشنیدم؛ جوابی بازهم
 .بودم ترسیده خیلی. شدمی دور ازشون بازهم و کردمی برخورد هانیمکت

 ...الرح اهلل بسم! خدا یا -
 نمک بلند زمین روی از چیزی تونستمنمی. نشد قطع صدا بازهم اما کردم؛ مرور بار هس رو حمد یسوره

 .کنم استفاده ازش سرد اسلحه عنوانبه و
 ودمب زده زل بود، پنهون من دید از و بود نمایش درحال تاریکی اون پشت که ایصحنه به ملخ عین
 :گفت یکی دفعهیه که
 دیگه؟ خودتی مهسا -

 اریکیت پشت که سفیدی جسم به بهت با. بود شده آمیخته وحشت و ترس با اما ؛بود مبینا صدای
 :گفتم زدهشگفت و شدم خیره شد، نمایان

 بودی؟ اونجا حاال تا تو یعنی مبینا؟ چی؟ -
 تشصور حالت و بود نشسته رنگیکم اخم ابروهاش بین. دیدم رو شقیافه کامل و اومد جلو قدم چند

 با. ودب یکدست و مرتب خیلی من برعکس دقیقاً سیاهش و بلند موهای. دادمی نشون رو وحشت کمی
 :گفت تردید

 مطمئنی؟ -
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 :گفتم تأسف با و کردم کج رو دهنم بود؟ شده قایم چندقدمیم دقیقاً مدت تمام این یعنی
 هم پررویی وقتاون کردی، عالف رو من ساعته یه دیوونه آخه! مغزتبی سر اون توی خاک -

 !مصب؟ال کنیمی
. ودب کرده قایم رو خودش کالس ته مبینا پیچیدم،می خودم به ترس از داشتم من که مدتی این تمام

 و برد فرو هانیمکت داخل به رو دستش شد،می رد هانیمکت وسط از آرومیبه داشت کهدرحالی
 :گفت زدههیجان

 .عجیبه برام واقعاً. بدیم انجامش تونستیم ما بینی؟می -
 :گفتم اعتنابی و زدم یریشخند

 شدی؟ قایم پشت اون که بود چی فازت واقعاً -
 :گفت و گرفت هانیمکت از رو نگاهش

 .زننب گولتون و بیارن در دوستاتون شکل به رو خودشون اطرافتون ارواح و اموات ممکنه بود نوشته -
 ،بود نیمکت فاقد که کالس وسط هردومون. بودم کَفِش تو بازهم اما فهمیدم؛ رو کارش معنی تازه

 کنیم؛ لمس رو زمین تونیممی چطور که بود این بود، اومده پیش برام لحظه اون که سؤالی. نشستیم
 بگیریم؟ دستمون تو رو اجسام یبقیه تونیمنمی کهدرحالی

 .بود شده ختهدو فرفری گیپور یه لباسش ییقه کنار البته. بود طرح بدون و بلند سفید، مبینا لباس
 دمش خیره بود، شده وصل بهم همچنان که رابطم بند به. شد تموم بیخود هایحرف با اول یدقیقه ده
 :گفتم و
 نشه؟ پاره موقع یه این -

 :گفت خنده با و کرد کوتاهی یخنده مبینا
 .مبرگردی کنه بیدارمون کسی اینکه از قبل تا که باشه حواسمون باید فقط. محکمه! بابا نه -

 لدلی که رو مهمی موضوع کلیبه راستش. گفتم آرومی یآره لب، زیر و کردم پایینباالو رو سرم
 :گفت و شد بلند زمین روی از مبینا. بودیم کرده فراموش بود، اختریمون کالبد دادنانجام

 .زنیممی حرف بهش راجع بعد. بزنیم کالسا یبقیه به سری یه بریم بیا -
 :گفتم کامل رضایت اب و زدم لبخندی. بودم موافق باهاش



 

 

42 

 

 دورگه یزادهجن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفری مهسا

 .باشه -
 منفی افکار و مدرسه تاریکی وجود با. بود رفته بین از کامالً داشتم، مبینا پیداکردن از قبل تا که ترسی

 .داشتیم خیالیبی و راحت خیال بازهم کرد،می خطور ذهنم به لحظه هر که
 کتابخونه کنار یپنجره از که دبو ماه نور تنها و بود گذاشته اثر سالن تاریکی روی حسابی شب، ظلمات
 و مکردیمی نگاه بود، برانگیزترس که اطرافمون فضای به مبهم و گیج مبینا، و من. اومدمی داخل
 .زدیممی قدم حرف بدون

 .پیس پیس پیس -
 :پرسیدم تعجب با و کردم نگاه بهش چپچپ

 چیه؟ -
 :تگف تردید و شک با. کردممی اساحس رو ترس هاشچشم عمق توی. انداخت اطرافش به نگاهینیم
 برگردیم؟ کی نمیفته؟ مونواسه اتفاقی مطمئنی -

 :گفتم منت با و زدم پوزخندی
 .بدی رو قبرم خرج باید تو افتاد اتفاقی اگه میگه؟ چیزا جوراین از کی ببین حاال! هی -

 بشیم، خارج کالس از اینکه از قبل. شد شبرهنه پاهای به کردننگاه مشغول و کرد ایخندهتک
 هم خودمون یسایه از سگ عین زدیم، بیرون کالس از که همین ولی بودیم؛ شجاع و ترسبی
 .ترسیدیممی
 کالس و اصلی یکتابخونه مدرسه، دفتر شامل که پایین یطبقه سالن وارد و اومدیم پایین هاپله از

 ترس زا داشتیم واقعاً. فضاستتنگ و کوچیک هم خیلی و راهروئه انتهای کتابخونه. شدیم بود، 329
 :فتگ مبینا که بودیم معلمین شوییدست کنار. آوردیمنمی خودمون روی به اما کردیم؛می سکته

 ...بریم بیا -
 قلب قلب، جسم نبودن وجود با و شد هراسون هامونچهره. کرد قطع رو حرفش دفعهیه لحظه همون
 به یعسر. شد رد پشتم از باد سرعت با که ایسایه همون م،کرد احساسش دقیقاً. دراومد لرزه به فانیم
 :گفتم ترس با و برگشتم پشتم

 بود؟ چی اون -
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 :گفت گوشم در و شد نزدیک بهم سرعتبه مبینا
 کردی؟ احساس هم تو -

 زشا که بود چیزی همون دقیقاً این. کردمی منتقل رو لرز و ترس احساس و بود لرزون خیلی صداش
 .ترسیدیممی

. بود دهپوشون رو رنگشبی جسم سیاهی،. رسیدمی مشام به وحشت ناخوشایند بوی تاریکی، اون توی
 احساس داشتم قلبش با که ایفاصله همین از بود، جاری قلبش توی که رو قدرتی و جثه بودنهیکلی
 :گفت گوشم زیر. کردم

 .برگردیم بیا مهسا -
 توحید، حمد، خوندم؛ رسید ذهنم به قرآن سوره هر از هک رو ایآیه هر ذهنم، توی. بستم رو هامچشم
 باز ور هامچشم. داد جواب خوشبختانه و کنم آروم مثبت افکار با رو خودم کردم سعی... . و الکرسیآیت

 :گفتم پیچید،می خودش به ترس شدت از داشت که مبینا به خطاب و کردم
 زا. دارن حضور اطرافمون که بوده ارواحی از کیی فقط اینکه یا بوده توهم یا حتماً. نباش نگران -

 .بیرون بیا فکرش
 هاملب روی به ظاهری لبخند. کنم محققش خودمون یواسه کردم سعی اما نبود؛ حقیقی حرفم

 :گفتم لب زیر و نشوندم
 .بریم بیا -

 قفل هکتابخون در. بودم کرده نهانشون سختیبه که بود وحشت و ترس کلی ظاهری، لبخند اون پشت
 داخل دومون هر و شدنمی سد مبینا و من مثل هاییآدم راه بازهم کتابی قفل اون وجود با اما بود؛

 رگیبز و رنگایقهوه چوبی میز. دیدممی رو پایین یطبقه یکتابخونه که بود باری دومین. شدیم
 قدقدونیم هایابکت و بود داده پوشش رو اتاق دورتادور کتاب هایقفسه و بود کوچیک اتاقک وسط
 موقع اون که فایده چه اما بخونه؛ رو هااون از یکی که کردمی وسوسه رو آدم حسابی قفسه داخل

 .نداشتم رو لمسشون توانایی
 .ستالعادهفوق اینجا بابا -

 :گفتم کردهکیف لحن با و دادم تکون رو سرم
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 .بینممی رو اینجا که باریه دومین. خوبه خیلی! بابا آره -
 یوگا آموزش ،ورزشی یقفسه کتابِ اولین. ببینم رو هاکتاب اسم تیزبینی با کردم سعی اما بود؛ تاریک

 مثل بدنم که فایده چه اما کردم؛ تالش توش ماهرشدن برای سال دو که من یموردعالقه ورزش. بود
 :گفتم حالیخوش با و زدم لبخندی. انعطافهبی و خشک چوب،

 ...بر کتاب اینجا بیایم بعدبهازاین -
 داد و گشتمبر سمتشبه وحشت با. موند ناتمام شد، اکو سالن توی بار سه که مبینا بلند جیغ با حرفم

 :زدم
 شد؟ چت! یاحسین -

 حنل با و نشستم کنارش. بود کرده دراز روروبه سمتبه رو شاشاره انگشت و بود افتاده زمین روی
 :مگفت ترس از پر حال عین در و پرعاطفه

 چیه؟ -
 :گفت لکنت با و داد تکون ایستاد،نمی لرزیدن از ایلحظه که رو انگشتش

 .کن نگاه رو جلوت -
 اینکه کیی نداشتم، بیشتر گزینه دوتا اما نیست؛ خوشایندی اتفاق دونستممی. نداشتم رو جرئتش
 دفه انگشتش که جایی به که بود این یکیاون و کنم رها خودش حال به رو مبینا و نکنم نگاهش

 .چرخوندم طرفشبه رو سرم ربات مثل. کنم نگاه بود، گرفته
 چرا وده؟ب افسانه همیشه برای که ایافسانه یا واقعی ایافسانه ست؟افسانه یه این... فانی جسم این»

 !«ظالمی زندگی چه متنفره؟ ما از زندگی چرا بودیم؟ ما وحشت قربانی
*** 

 در را خودشان اراده، با که فانی انسان دو این مقابل در نفرت از سرشار و باابهت باهیبت، جسمی
 اما زد؛یم برق و بود متفاوت اطرافشان ظلمات با او رنگسیاه شنل. بود ایستاده انداختند، ایچالهسیاه
 .رسیدمی نظر به نقصبی و تازه اما بود؛ فرسوده. نبود براق
 .کردمی غرش ترس، گرمای شدت از و سوختمی هایشانسیـنه در قلبشان روح
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 نآ از که عنصری از نشانی موهایش، رنگ. بود بهتران ما از اما بود؛ پوشانده را اشچهره شنلش کاله
 .خشمگین و قرمز آتشین، سرخ، داشت؛ بودند، شده آفریده

 گرفت؛ نادیده را این شدنمی دیگر. شد خرد وحشت پای زیر خشک، نان ایتکه همچون هایشاندل
 .نداشتند چاره آن پذیرفتن جز که حقیقتی. بود حقیقی او یراز

 راگ. بود آمده بند زبانشان اما کرد؛ ـک*تحـریـ را وجودشان ترس کار، این با و نهاد جلو به رو قدمی
 شدنرهخی جز کاری هیچ توانایی هستند، روح که حال اما زدند؛می فریاد و کردندمی گریه بودند، انسان

 .نداشتند قدرتمند و قوی موجود نای مقابل در
 اشت،د که جانی نیمه با بود، داده دست از غیرانسانی موجود آن مقابل در را توانش و نا تمام که مبینا
 :زد فریاد

 .کن ولمون -
 تحرک از. نبود اثرگذار رویش به هاآن از یک هیچ فریاد و شد نزدیک هاآن به شنلش کنارزدن بدون

 هسام به را هاآن و آورد بیرون آن از طالیی نمایقطب دو. فروبرد آستینش داخل هب را دستش و ایستاد
 .کرد نزدیک بودند، مانده دهان به انگشت حیرت شدت از که مبینا و
 چی؟ -

 :گفت و خورد تکان بود، نمایان شنل زیر در که کوچکی هایلب
 .است پنهان شما دیدگاه از که رازی شماست، به متعلق ساعت دو این -

 لمس تندتوانسمی را ساعت. کردند نزدیک بود، شده ترکاسته قبل، از کمی که ترسی با را دستانشان
 بود؟ انجام قابل هاآن برای کار این چگونه چطور؟ اما کنند؛

 :گفت دو آن به خطاب گفتارش، آخرین در
 .ای دیگه انسان به مختص نه شماست، مال فقط راز این -

 .شد محو ناگهان و بود گفتارش پایان این
 ...نور سرعت با ناگهان ساعت، دریافت محض به

*** 
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 به سربرمحوصله زندگی. بودم شده خیره سقف روی لوستر به و بودم کشیده دراز هال وسط
 توی ساعت. کنمنمی فکرکردن جز کاری توش که تفاوت این با بود؛ شده تبدیل زندگی ترینپرمشغله

 توی ممکنه یعنی کنم؟ کَشفش باید چطوری رازی؟ چه اما رازه؛ یه ساعت نای. دادم فشار رو دستم
 نیشسنگی روی از. شدم خیره بهش حالیبی با و آوردم باال رو دستم ببینم؟ سختی آسیب راه، این

 شبیه رستد بود، براق طالیی رنگش و زدمی برق زنجیرش. نیست فیک و پالستیکی که فهمید میشه
 بهعقر چهارتا اما بود؛ ساعت به شبیه اولش یصفحه. شد باز درش و دادم فشار ور زیرش یدکمه! طال

 ،زدم کنار که رو قسمت اون. بودن ایستاده ثابت و حرکتبی چهار، عدد روی چهارتاشون هر که داشت
 .بود آبی چپش سمت و قرمز راستش طرف ش،زمینه عکس که شدم روروبه نما قطب یه با
 میده؟ ایمعنی چه این هوم؟ -

 مواجه بود، عکس یه که ساعت اون بخش آخرین با قسمت اون کنارزدن با و نرسید ذهنم به چیزی
 چیزی اما کنم؛می فکر بهش دارم حاال تا دیشب از و بود ماجرا بخش ترینعجیب عکس، اون. شدم
 هک زن پشت د،مر که بودن عکس توی شاهانه و سلطنتی هایلباس با مرد و زن یه. فهممنمی ازش
 رینتعجیب. بود ایستاده بود، کرده قفل همدیگه به رو هاشدست دوتا و بود نشسته صندلی روی
 ونهامچهره اما داشتیم؛ حضور عکس توی ونیمهنصفه که بود مبینا و من تصویر عکس، ینکته

 و مبودی شده خیره دوربین به دو هر و بود نشسته ابروهامون بین مالیمی اخم. بود گرفته و عبوس
 نظر به و بود کهنه و سفید-سیاه عکسش. داشت تناقض ما ابروهای بین بااخم زن اون لب روی لبخند

 .نماستقطب و ساعت این پشت که ساله چندین عکس این رسیدمی
. کردممی بیخود فکرهای مبهوت و گیج و آوردنمی سوغاتی خودش با اما رفت؛می راهی هر به ذهنم
 خیلی گردمبرمی مدرسه از که روز هر. بودم شده ولو وسط اون تنها، تنهای و بود وروکسوت خونه
 ته از یآه کشیدن از بعد و انداختم گوشم پشت رو موهام. سقفه به زدنزل کارم تنها و حالمبی و کسل
 .خورد زنگ خونه تلفن که کنم کوچ مبل سمتبه بار این تا شدم بلند دل،

 کیه؟ دیگه این ها؟ -
 :دادم جواب خشک خیلی و نشناختم. کردم نگاه ششماره به
 .بفرمایید الو، -
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 !جالب چه میگی؟ بفرمایید هم مامانت واسه. سالم الو، -
. لدمب رو اولش همراه یشماره فقط متأسفانه من و گرفته تماس رایتلش یشماره با که اومد یادم تازه

 :گفتم و زدم ریشخندی
 داری؟ کاری خب. شناسمنمی خوب ور شماره این! بابا نه -
 :گفت عجله با
 گفتن. برننمی خودشون با رو عرشیا و بازار برن خوانمی گفت و زد زنگ نسرین عموزن. آره آها -

 .تو پیش میارنش
 ره؟دا رو عرشیا یحوصله کی اما شد؛ ایجاد حسبی و کنندهکسل زندگی این توی تنوعی باالخره

 هر ختانهبدب و ریمنمی مهمونی بیشتر بار یه سالی. کردم قطعش و گفتم حالیبی یباشه خط پشت
. شدم خسته حسابی و کردم مرتب رو خونه. شده عوض دنیا این چیهمه داریم، مهمون خدا یهفته
 :گفتم حالیخوش با و کوبیدم مبل روی رو خودم

 .شدم خسته! آخیش -
 اوقات ثراک و کنهمی رفتار پیرمردها عین. کننمی صداش قلی همه که پسرعمومه ترینکوچیک عرشیا

 که مکرد قایم هاملباس کمد توی رو هامکتاب یهمه تقریباً. کنهمی زیرورو رو دنیا و زنهمی سرش به
 .داره عادت نکنه؛ شونپاره
 سرش به نکنه که دویدممی عرشیا دنبال شهمه. اومدم در بیکاری از باالخره و گذشت ساعت نیم
 .ستزمونه و دوره این استاد بابام، قول به اما سالشه؛ سه. بشکنه رو چیزی یه و بزنه
 اما ه؛گندمی و رفته عموم به پوستش رنگ. نداره ازش باالیی دست کسهیچ بقیه کردنضایع توی
 و تراشیدن بچگی همون از رو موهاش. بـرده ارث به مامانش دخترعموم، مثل رو سبزش هایچشم

 .دارن بلند موی به وسواس که بس از بشه؛ بلند هم مترسانتی هی حتی نذاشتن
 هخست رو خودم دهن فقط و نبود هم کنگوشحرف. شدم شهید نکن، گفتم و دویدم دنبالش قدراون

 :گفتم حالیبی با و شدم زمین فرش جنازه عین هال، وسط. کردم
 .بگیر آروم کمیه مامانت جون عرشیا -
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. جهیدمی هال توی اونجا از و دویدمی آشپزخونه سمت اتاق از. شنیدممی رو نشپریدباالوپایین صدای
 هم کنم گذشت اگه. گرفتمی غورهآب صبح فردا تا هم زدمشمی اگه و بود درآورده بال مخم دیگه

 .میشه پرروتر
 .رفته سر محوصله گرده؟برمی کی مامانم آجی -

 نگاهش چپچپ بود؟می چی دیگه داشت ذخیره انرژی هاگ. رفته سر شحوصله که شکر رو خدا بازهم
 :گفتم حرص با و کردم

 خوای؟می رو مامانت -
 :گفت لب زیر و کرد باالوپایین رو سرش ناراحتی با و شد خیالبی رو تلویزیون کنار گلدون

 .خیلی اوهوم، -
 :گفتم و کردم بچگونه رو صدام. زدم ایموذیانه لبخند

 .کنارته مامانت کنی باز چشم تا. بخواب بگیر پس -
 هایحقه از یکی جمله این یادمه که جایی تا اما کردم؛ شک خودم حرف به لحظه یه. کرد نگاهم بد

 پاک مموذیانه لبخند. نداره اثری زمونه و دوره این هایبچه روی ظاهراً و بود بچگی تو ما زدنگول
 .نبود کارساز اونجا دیگه متأسفانه. شد

*** 
 هب رو عرشیا و اومدن ماشین با عموزن و عمو پیش، یدقیقه چند همین. بود بعدازظهر ششی ساعت
 اشباه داشتم مدت این تمام انگار کرد رفتاری جوری بردنش، اینجا از بدبختی و زور به. بردن خونه
 .کردممی بازیخاله
 نگاه دادن،می پُز نپروازکرد با که آسمون توی هایپرنده به و بودم نشسته حیاط هایپله روی
 .شدمی هویدا آسمون توی ایِپنبه ابرهای بین داشت کمکم ماه. کردممی

 بود تهرف بزرگمامان یخونه به مامانم و بود دانشگاه پریسا. داشتم حضور خونه توی وتنهاتک همچنان
 .نزده زنگ حالتابه صبح از نیست، خبری هم بابام از و
 ماحساسات تمام! بخشلــذت چه. کردم تمیز رو هامریه عمیقی نفس با و کردم استفاده پاک هوای از
 :گفتم رضایت با و گرفتم کار به رو
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 !تمیزی هوای چه! به به -
 به حالابهت که احساساتم به راجع و بایستم حیاط توی مامانم یا پریسا کنار بار یه که موندم دل به آرزو
 این. کردم تجربه رو صحنه این ندرتبه یا وقتهیچ ماا کنم؛ صحبت ندادم، بروزشون نحوی هیچ

 متمسبه منفی تفکرات بیشتر تنهام که هاییزمان و میده دست بهم خاصی اوقات در فقط احساس
 .کنم کنترلش تونمنمی و میشن ورحمله
 کلیبه رو عرشیا از مراقبت خستگی تمام و بود کرده سرحالم حسابی بیرون خنک و تازه هوای

 .کردم موشفرا
 خوبی حس. کردم چراغونی عروسی تاالر عین و روشن رو هال توی هایبرق یهمه و شدم خونه وارد

 آهنگ لب زیر. بیفته مواسه چیه دونستمنمی که زندگی اتفاق بهترین بود قرار انگار و داشتم
 فعال درونم کودک. پریدممی وراون و وراین هادیوونه عین و خوندممی رو دونهدونه یعنی مموردعالقه

 .نشدنبزرگ و بودنکودک بود بخشلــذت چه اما گرفتم؛نمی آروم هم لحظه یه و بود شده
 دونه دونه دونه دونه -
 ...تو ستاره یه
 دچن این که هیجاناتی تمام. افتادم مبل روی حالبی خیلی و شدم خسته چرخیدم، خودم دور بس از

 با و کشیدم راحتی نفس. کردم خالی کارهام این با بود، شده جمع مذهن قلک توی خرده پول عین سال
 :زدم داد حالیخوش

 !لعنتی خوبه چقدر این! آه -
 چه ینهبب موهام گند وضع این با رو من و بیاد زده سر مهمونی اگه گفتم خودم با و شدم خیره سقف به

 خبردادن نبدو و اندازنمی پایین رو سرشون گاو عین بالنسبت ما هایفامیل اکثر بریزم؟ سرم به گلی
 .میان مونخونه

 به هک بودم شده دستپاچه بس از. گذرهمی که وقته خیلی دادم، ایناعمه جلوی که ایسوتی آخرین از
. ولوکوچ علی سالم گفتم ودوسالشهسی که بزرگم پسرعمه به و مریم عمه سالم گفتم مشوهرعمه

 .بود وضعی یه اصالً
 :گفتم حالیبی با و دمکر شل رو بدنم
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 .کنم درست رو سرووضعم این کمیه برم! بابا ای -
. کردم نگاه نبود، خودش جای سر تارش هیچ که قژقژیم موهای به تأسف با اول و رفتم آینه جلوی
 زا بعد وقتی. بکشم موهام به که برداشتم رو شونه کردی؟ عطا من به بود مویی چه این آخه خدایا،

. بود دهایستا کنارم که شدم سفیدرنگی جسم متوجه کردم، نگاه آینه توی خودم به ،شونه برداشتن
 و شیدمک بلندی جیغ. بود سفیدرنگ تن یه فقط و نداشت بدنی و سر اما بود؛ آدم یه به شبیه چیزی
 کوبیده پام ایهانگشت روی مستقیم و افتاد دستم از شونه. نبود کسی. کردم نگاه راستم سمتبه سریع

 زیر ؟بلرزم خودم به دیدم آینه توی که چیزی اون ترس از یا بنالم هامانگشت درد از دونستمنمی. دش
 باشه؛ بوده توهم شاید. نبود خبری. کردم نگاهی آینه به دوباره و گفتم وجودم عمق از اللهی بسم لب
 از یکلبه بود، شده شکوفا درونم که رو خوبی حس بود، عجیب خیلی. کردم حس رو بدنش گرمای اما

 .کردممی نگاه رومروبه به فقط و رفتم بیرون اتاق از یواشکی. دادم دست
 !اباالفضل یا -

 رو امامان اسم ترتیب کنممی سعی دارم ساله ده. کردممی تکرار آخر به اول از ترتیببه رو هاامام اسم
 :فتمگ آروم خیلی و بدم داریدل خودم به کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس. نتونستم و کنم حفظ

 !آرامش آرامش،. دختر نیست چیزی نیست، هیچی -
 هب زیرچشمی و کردم زیاد آخر تا رو صداش. کردممی رد کانال استرس با و کردم روشن رو تلویزیون

 .جوشیدممی سیروسرکه عین من فقط بود، آروم چیزهمه خوشبختانه. انداختم نگاهی اتاق در
 ینا زودتر کردممی خدا خدا. بردمشمی پایین زوربه و بود کرده گیر گلوم توی سنگ عین دهنم آب

 تمداش دوست. بودن شده تبدیل کواال به ساعت هایعقربه من بد شانس از اما بگذره؛ مسخره لحظات
 فقط هم ونتلویزی گذاشتن روشن. بخریم دیگه یکی نداشتیم پول اما برم؛ ساعت یشیشه تو پا جفت
 :گفتم خودم با. بود فایدهبی ظاهراً و کردمی زیاد رو برق پول

 باید فقط سپ رحمه؛بی دنیا این. ترسمنمی هیچی از دیگه بپیچم؟ خودم به ترس از باید کی تا! لعنتی»
 .«باشی شجاع کمی
 :گفتم پوزخند با و نشوندم لبم روی به ایموذیانه لبخند

 ...یدار جرئت ترسونه؟می رو کی داره کی ببین! هه -
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 ونخ. پریدم هوا به متر سه ترس از من و شد بلند چی عین آیفون صدای که بود نشده تموم حرفم
 این. گرفت مخنده خودم شجاعت احساس از. زدممی برق گچ تیکه یه عین و بود نمونده مغزم توی
 !وضعیه؟ چه دیگه
 رو در و کشیدم راحتی فسن. بودن ایستاده آیفون جلوی ملی کارت عکس عین دو هر مامانم و پریسا

 لداخ اوی و آی کلی با. خورهنمی هم به مسیرشون چون رسیدن؛ باهم دوتاشون که عجیبه. کردم باز
 :پرسیدم تعجب با و کردم سالمشون. دادن تحویلم وخالیخشک سالمی و اومدن

 اومدین؟ باهم چطوری -
 :تگف کرد،می آویزون آویز به رو چادرش داشت کهدرحالی مامانم

 .بود اتفاقی خیلی. دیدم دوستش با رو پریسا که فردوسی ایستگاه بودم رفته -
 :پرسید بهت با و نشست ابروهاش بین اخمی. انداخت مقیافه به نگاهینیم
 پریده؟ رنگت چرا -

 :گفتم دستپاچه و کشیدم صورتم به دستی
 .بودم خواب االن تا راستش... آ -

 :دادم هادام و کشیدم ساختگی ایخمیازه
 .رفته ورومرنگ که خوابیدم ومعوجکج قدراین -

 نه ها،اون برای البته شد؛می تخیلی حد از بیش گفتممی رو اصلی یقضیه اگه اما زدم؛ الف زیادی
 .بودم اون بودنواقعی شاهد خودم که من برای

 صدای که بود شب نه نزدیک. بودم حالخوش شد، شلوغ دوروبرم اینکه از و بود پرتوهم تنهاییم
. کردمی غرش هم آسمون و باریدمی تفنگ یگلوله عین بارون و پیچید زمین و آسمون توی رعدوبرق

 هایابونخ توی هم پشه. کردممی تماشا رو بیرون خیس یمنظره و بودم نشسته پنجره کنار اتاق، توی
 .زدنمی بال

 ناراحت بابام واسه. بذاره بیرون شخونه زا رو پاش قدم یه کسی دادنمی اجازه بارون درشت قطرات
 و نماشی که زمانی تا البته کشه؛می زحمت و کنهمی کار داره بارون این زیر شب وقت این که بودم

 معمر بیشتر نصف. شدم پهن تختم روی و کشیدم هوفی. گذرهنمی سخت کسی به باشه کار در سقفی
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 از خاطراتم، از ایمجموعه بود؛ زندگیم تمام اتاق این درحقیقت و دادم دست از اتاق این توی رو
 نه واقعاً. مشد خیره ساعتش به و برداشتم رو گوشیم. شده جمع کوچیک اتاق این توی حاال تا کوچیکی

 کنه؟می کار ساعتی چه تا بانک مگه بود؟
 رستد محدس بینممی کنممی نگاه رو ساعت که حاال اما باشه؛ نه ساعت که زدممی حدس فقط قبلش

 به راجع چیهی بابا اما باشه؛ روزیشبانه اینکه مگر کنه، کار شب نه ساعت تا بانکی هیچ نشنیدم. بود
 .نگفته ما به بانک بودنروزیشبانه

 رو هخون در چراغش! زادهحالل چه. برگشت باالخره پس بود؛ بابام سمند. کردم نگاه بیرون به بهت با
 :زدم داد و کردم باز رو اتاق در. بود دیدن قابل ماشین جلوی چراغ نور با بارون قطرات و کرد روشن

 .برگشت بابا -
 بابام یعنی .برگشتم تختم روی حالیبی با و بستم رو اتاقم در. کرد باز رو در و گفت صداییکم یباشه
 کنه؟می کارچی داره
 :گفتم خودم با و کشیدم سر میزم روی آب لیوان از آب قلپ یه
 .کنم عرض سالمی یه برم -

 حرف یواشکی داشتن ظاهراً. شنیدم رو بابا و مامان صدای که ببندم رو اتاقم در تا ایستادم پلهراه روی
 :گفت مامانم. کردم تیز رو هامگوش. زدنمی
 نکردی؟ پیدا سرنخی هیچ هنوز -
 .برسم جایی به کنممی سعی دارم. رفته بین از سرنخا یهمه ظاهراً. نه -
 .نکردم پیدا چیزی اما اونجا؛ رفتم هم من زامرو -

 چیه؟ دقیقاً سرنخ از منظورشون زنن؟می حرف دارن چی به راجع
 .کردم مرور رو هاشونحرف بهت با و برگشتم اتاقم توی سروصدابی
 نکردی؟ پیدا سرنخی هیچ هنوز -»
 .«برسم جایی به کنممی سعی دارم -

 :گفتم تلکن با و گذاشتم پیشونیم روی رو دستم
 گفتن؟ دروغ بهم مدت این تمام یعنی -
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 که هاییدروغ به اول همون از باید. کردن استفاده من لوحیساده از که فهمیدممی اول همون از باید
 ویجل برمیاد؟ دستم از کاری چه االن اما بردم؛می پی کشیدممی تنهایی بابتشون شب هر و روز هر

 پدرومادر به مدت این تمام که دیدم رو خودم معصوم یچهره. زدم هشون برس با رو موهام و رفتم آینه
 شخود پدرومادر به کی آخه. داشت اعتماد کردن،می استفاده لوحیشساده از دروغ با داشتن که خودش

 ندلیص روی حالبی خیلی باشم؟ دومیش من که کنهمی شک کرده، زندگی باهاشون سال چندین که
 .نشستم میزم پشت
 .کردم باز رو کشو در. نداشتم رو کاری هیچ حس درحقیقت نداشتم، خوندندرس حس

 ها؟ -
 و مشآورد بیرون. شد نصیبم ناگهانی خیلی اختری کالبد توی که ساعتی همون بود، اونجا ساعتم
. قدنقدونیم دیگه دوتای اما ن؛اندازههم دوتاشون داره؟ عقربه چهارتا چرا. کردم باز رو درش
 شدیگه نیم و قرمز اون از نیمی چرا اینکه عجیبه، مواسه شزمینه اما نداره؛ خاصی زچی نماشقطب
 دقت با میده؟ رو دورگه معنی یعنی. شیطانه و جن نماد زیاد احتمال به آتیش اما انسانه؛ نماد آبی آبیه؟

 سکالبا مرد و زن این باشه؟ عکس این توی مبینا و من عکس باید چرا. شدم خیره آخرش عکس به
 .بود احساسات فاقد هامونقیافه کین؟ دیگه

 نکردی؟ درک رو معنیش هنوز -
 .شدم خیره پشتم به وحشت و بهت با. افتاد دستم از زنجیر و شد شل هامدست

 خوای؟می فانی جسم این از چی خوای؟می من جون از چی تو؟ بازهم -
 .اومد سراغم به بازهم باابهتش جسم. نبود اختری کالبد و بودم زنده کردم، لمس رو پاهام

 داری؟برنمی سرم از دست چرا خوای؟می جونم از چی -
 نداشتم یترس بهش نسبت که بود عجیب. شد نمایان احساسشبی و سفید صورت و زد کنار رو شنلش

 :گفت احساسات از خالی لحنی با. زدممی حرف آشنا آدم یه با داشتم انگار و
 .کنینمی درک تو اما رازه؛ یه ساعت اون -

 :داد ادامه و داد بیرون رو نفسش
 .بشه روشن برات قضیه از نیمی کوچیک راهنمایی یه با شاید -
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 :گفتم تعجب با
 کنی؟ کمکم تونیمی تو که میگی داری یعنی -

 همچنان و ندیدم صورتش حالت توی زیادی تغییر البته بود، کرده تغییر کمی قبل به نسبت ظاهرش
 به ندیبل لباس همچنان و بود شده ترشلخته قبل به نسبت سیاهش موهای حالت. بود حسبی و سرد
 :گفتم و کردم نگاهش چپچپ. بود کرده تن
 .پرسیدم سؤال ازت کنم فکر نمیدی؟ جواب چرا -

 بدنم توی ولرزیترس دیدنش از قبل مثل دیگه چرا. شنیدم رو تنفسش صدای. دمید عمیقی نفس
 یندرع و نازک صدای با و اومد جلو قدم یه کردم؟ عادت بهش یعنی نمیشم؟ مسترس و نمیشه ایجاد
 :گفت ابهت سراسر حال

 ظاهراً اام پنهانه؛ ساعت این توی راز یه که گفتم شما به. بودم من داد، بهت رو ساعت این که کسی -
 .ندادین اهمیتی

 :گفتم لب زیر. اختماند بهش بینینکته نگاه و برداشتم رو میز روی ساعت متحیر، و گیج
 !آشنایی چقدر گفتم ؟!بودی تو داد، بهم رو ساعت این که جنی اون پس -

 .دادم فشار رو زنجیرش
 !خیلی گیجم، خیلی نفهمیدم؟ اول همون از چرا -

 :دادم ادامه خلوتی نگاه با و برگشتم
 یممتصم کاری انجام واسه قدراین قبالً. بکنم کاری یه باید کنممی احساس و شدم جوری یه االن -

 .نبود قاطعانه
 :گفتم سریع و کردم استفاده سکوتش از
 بگی؟ بهم رو اسمت لطفاً میشه. شد قطعی تصمیمم دیگه -

 :گفت و کرد کوتاهی نسبتاً مکث
 .دوکرمنت لکتو لکتو، -

 یاحساس همچین حالتابه چون بود؛ عجیب خیلی حسم این. خودش عین دقیقاً داشت، قشنگی اسم
 وداتموج با تونستمنمی تنهایی اما شدم؛ پیگیری به وادار بدجوری. بود نکرده طغیان لبمق توی
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 مبینا شه،نبا چی هر. ببندم عهد هستن، هاانسان چشم از بیگانه دنیای یه به مختص که غیرارگانیکی
 :گفت و اومد جلو قدم چند. سهیمه راه این توی هم
 .بیاد گیرت سرنخی یارم،م یادت به من که خاطراتی این با شاید -

 :گفتم و گرفتم قاب تعجب با رو صورتش
 لکتو؟ کنی کارچی خوایمی سرنخ؟ -

 :گفت آروم خیلی و گذاشت مشقیقه روی رو دستش دوتا شست انگشت
 .ببند رو چشمات -

 ایرقهج. گذاشتم هم روی رو هامپلک لکتو، به نسبت کامل اعتماد و باور با و کشیدم عمیقی نفس
 ونالهآه شدیدش درد از خواستممی. خورد سرم فرق روی درست رعدوبرقی انگار و غرید ذهنم یتو

 .شدم مانعم لکتو اما کنم؛
 .هگردمی خاموش خاطرات این دنبال داره ذهنت( بلندتر کمی صدای با. )میاد یادت االن کن، تحمل -

 .دش نمایان آلودیخون فضای و شد محو هامچشم پشت تاریک یصفحه. شد قطع درد لحظه یه برای
 .خاردار هایسیم روی زمین، روی بودن، جاهمه مرده اجساد. خون به آغشته و خاکی زمین با سرزمینی

. بود داده پوشش رو جاهمه خردسال، هایبچه و زخمی افراد یناله و فریاد صدای. بود آشوب جاهمه
 دشمن؟ هایملت بین ؟کسانی چه بین جنگ اما بود؛ جنگ میدون دقیقاً این

 .رسهمی پایان به اینجا شما زندگی -
. کردمی هدایت جایی سمتبه رو هاییبـرده ابهت، از سرشار و بلندقامت مردی. برگشتم صدا سمتبه

 تهگرف جا بدنشون روی هم کوچیکی هایزخم و داشتند تن به بلندی و پورهپاره هایلباس ها،بـرده
 و خشن شقیافه و داشت سفید ریش وجب یه و بود مرد دست توی یبلند چوب و شمشیر. بود

 تهشس خون با جاهمه باید چرا کردن؟ کارچی هااون مگه گرفته؟ اسیر چرا. رسیدمی نظر به ترسناک
 بشه؟

 .بشینین -
 ایپاه چرا شکلیه؟ این اسیرها این یقیافه چرا چی؟. نشوند خاردار سیم یه کنار رو اسیر چهارتا هر

 و یاهس کامالً هاشونچشم و دارن بلندی و تیز هایگوش چرا انسانن؟ کهدرحالی اسبه به شبیه هاونا
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 ن؟باش هاجن یعنی لکتو، نژاد از اسیرها این ممکنه یعنی اندازن؛می لکتو یاد رو من هااین درشته؟
 سر .رفتمی گچی سفید به رو و مرغتخم پوست مثل پوستشون و داشتن بلندی و سفید موهای

 .ردمک نگاه دقت با و شدم نزدیک بهشون بهت با. بود معلوم هاشونچشم فقط و بود پایین شونهمه
 .منم که این ها؟ -

 .غیرممکنه این نه، بودم؟ خودم واقعاً اما بودم؛ خودم انگار بود، من شکل دقیقاً اجنه اون از یکی
 ...ادوت ما چرا باشیم؟ هاجن میون باید چرا اام. بود مبینا شبیه درست بود، مبینا شبیه هم آخر جن

 :گفت خشنی لحن با و برد فرو زمین توی رو زنجیرشون
 ...تونممی اینکه یا. نباشین زنده دیگه قراره شما -

 ماتظل شبیه که هامپلک پشت تاریکی و شد محو هامچشم جلوی نمایش یصحنه ناگهانی خیلی
 به شروع گلو ته از و کردم باز رو هامچشم هام،ریه توی نفس تمام دمیدن با. شد نمایان بود، شب

 رو تشدس. بیارم باال خون و بشه پاره حلقم بود نزدیک که بود دلم ته از هامسرفه بس از. کردم سرفه
 :گفت مفرط خونسردی با و برداشت مشقیقه روی از
 اومد؟ یادت چیزی -

 :گفتم بود، گرفته جا بروهاما بین که رنگیکم اخم با و گرفتم باال رو سرم
 .آره -

 شچهره توی که کمی استرس با و انداخت مشونه روی رو دستش. شد پاک صورتش از خونسردی
 :گفت بود، مبرهن

 بردی؟ پی واقعیت به حاال پس -
 .کردم صاف رو گلوم و زدم کوچیکی یسرفه. انداختم نگاهی بهش زیرچشمی

 میشه؟ باورت بودم، خودم دقیقاً. دیدم جنا ینب رو خودم اما بود؛ چی دونمنمی -
 :گفت و برداشت رو دستش. برگشت شچهره به قبل حالت همون

 جمله هی همین با که نکنی فراموش. میرم دیگه من درسته؟ بردی، پی قضیه از نیمی به حاال پس -
 .کرد ضمانتت نمیشه

 :پرسیدم تعجب با



 

 

57 

 

 دورگه یزادهجن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفری مهسا

 چیه؟ منظورت ضمانت؟ -
 .دکر سر رو شنلش کاله

 .هستی چی درحقیقت تو اینکه با رابـطه در ضمانت -
 :گفت خشکی لحن با و برگشت

 شده که جوری هر بدم، دست از رو بهترینام خوامنمی اما سخته؛ خیلی برام دنیا این به اومدن -
 .میگم رو وپادستبی دوتا اون گردونم،می برشون
 مشنید کسی از بارها رو وپادستبی یکلمه .آشنا هم خیلی عجیب، برعالوه و بود عجیب هاشحرف

 زدن هم به چشم یه توی ما؟ یعنی کیه؟ دوتا اون از منظورش. نمیارم یاد به هم رو شچهره حتی که
 که مدتی اون تمام. شدممی خیره خودم به منگ و گیج و بودم اتاق توی سرگردون و تنها. شد ناپدید
 و من هااون که کردممی تلقین خودم به فقط کردم،می اهنگ ناباور و عجیب یصحنه اون به داشتم
 .کنننمی اشتباه لکتو و من ذهن و نبود اشتباه واقعاً اما شده؛ اشتباهی یه حتماً. نیستیم مبینا

 مهی؟ -
. اومده یواشکی منکن فکر خواسته البد. بود اتاق توی پریسا بینی تا پیشونی از کردم نگاه در یگوشه به

 :گفتم حالیبی با و برگشتم
 تو؟ میای ریختی این چرا چیه؟ -
 حال؟بی کنی عرض سالمی یه نمیای. برگشته بابا -

 ایراد آدم جایهمه و باطن و ظاهر از روز و شب که بابام خصوصبه نداشتم؛ رو کسی دیدن یحوصله
 کردم پرت ختمت روی رو خودم توقف بدون کنه؟می کار بانک توی یا جاسوسه نیست معلوم. گیرهمی

 :گفتم بود، جواب منتظر همچنان که پریسا به خطاب و
 .پایین بیام ندارم حوصله. خوابم بگو بهشون! خیرنه -

 :گفت خنده با و زد پوزخندی
 .ضایعست. اومد هم شوییدست تو تا خونیت هایسرفه صدای -

 :گفتم تندی لحن با و رفتم بهش ایغرهچشم. شدم بلند تخت روی از حرص با و گفتم ایشی
 .بابا خبخیله -



 

 

58 

 

 دورگه یزادهجن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفری مهسا

*** 
 واقعاً. کردمی مونتنبیه داغش نور اون با داشت خورشید انگار و تابیدمی مدرسه حیاط روی دقیقاً آفتاب
 کشیدنمون؟ صف سر داغ آفتاب این توی بود چی فازشون دونمنمی
 از قطف. افتادنمی هم فاقیات هیچ و خوردیممی تفت داغ آفتاب این جلوی حالبی و پرکنده مرغ عین
 :گفت و دش خم پشت به بودم، ایستاده جلوم که مبینا. کردنمی فوت میکروفون به داشتن دفتر توی

 .شد آب هم قدم وجب یه همین! نسازه براشون خدا -
. داشتبرمی ترک هم کوچیک لبخند یه با که بود کربالیی بس از هاملب اما گرفت؛ مخنده حرفش از
. فتهر کما تو خیر،نه دیدم که بزنم سربرحوصله و کوتاه گپ یه سارینا با تا برگشتم پشت به

 با و کرد باز رو هاشچشم. زدم سرش فرق تو یکی. بود افتاده بود، شده آب بدنش بس از شولوچهلب
 :گفت تعجب

 چیه؟ -
 :گفتم ایموذیانه لبخند با و زدم پوزخندی

 .نشه حروم آب ددرص پنج همون تا ببند رو دهنت -
 .بود هازدهقحطی عین و دیدنی بدجور شقیافه

 و ندمچرخو هاپله سمتبه رو سرم. پیچید میکروفون توی محمدی خانوم بلندپاشنه هایکفش صدای
 به همیش عصبانی وقتی که حیف اما باحالیه؛ ناظم محمدی خانوم. برگشتم شدم، که اومدنش متوجه

 زا دریغ و میاد مدرسه به جدید اسپورت تیپ یه با هم روز هر. قاتیه لیخی کل در و زنهمی آخر سیم

. نیست سالش :9 از بیشتر و داره قلمی و راست بینی. ببینم تنش تکراری لباس روز دو من که زمانی
 .میاد صورتش گردی به که پهنه کمی لبش

 :گفت جدی و خشک لحن با و برداشت رو میکروفون
 .کالساتون سر برین که زنممی رو حرفم سریع همین خاطربه و گرمه هوا. دخترا سالم -

 :داد ادامه و داد دستش توی آچهار یبرگه به رو نگاهش
 .دادیم ترتیب صحنه سراب به اردو یه فردا واسه -
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 حالیخوش با مبینا. من جزبه کشید پر آسمون به جیغشون شنیدن، رو صحنه سراب یکلمه تا همه
 :گفت و برگشت ظیغلی لبخند و مفرط

 .بودم ایلحظه همچین یه منتظر همیشه مهسا -
 :گفتم حالبی خیلی و کردم کج رو دهنم

 گهدی تفریحی جاهای کلی کرمانشاه توی. دوره کرمانشاه از زیادی چون بیام؛ نکنم فکر من چرا؟ -
 برنمون؟نمی نزدیکیا این چرا هست؛

 :گفت که کردم نگاهش چپچپ. کرد شپسوند هم مدداری هی و کشید زمین روی رو پاش
 .کنممی تعریف تواسه کالس سر -

 رو فمکی. پریدیم کالسامون سر الزمانصاحب لشکر عین مونهمه گفت، رو اردو قوانین اینکه از بعد
 کرد،می جبران رو بدنش یرفته دست از آب خوردن،آب با داشت که سارینا به و کردم وریسراست
 :گفتم

 .نمیاد( علوم معلم) یزدانی خانوم احتماالً -
 :داد شادامه و گفت نچی لب زیر
 بزنیم؟ حرف ذره یه میای کیمیا، و بهنوش پیش میرم من! بابا نه -

 :گفتم نرمی لبخند با و دادم تکون رو سرم
 .دارم مبینا با کاری یه نه، -

 چیزی دفترش اغذک روی داشت. شدم ظاهر مبینا نیمکت کنار توقف بدون من و گفت ایباشه
 :گفت و گرفت باال رو سرش شد، من متوجه تا و کردمی یادداشت

 اومدی؟ عه -
 :گفت و گذاشت میز یگوشه رو دفترش

 .بشین بیا -
 :گفتم دیج خیلی و ایستادم سـینهبهدست. نداره دستیبغـل و شینهمی خودش تنها اول، نیمکت روی

 بگی؟ خواستیمی چی خب، -
 :گفت ایخفه و آروم صدای با و درگوشی و مداو جلو ذره یه
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 خواب ویت رو اون فقط من. دوکرمنته لکتو کنه،می راهنمایی رو ما که جنی اون اسم گفتی تو ببین -
 .کنم صحبت باهاش کنیمی برقرار ارتباط باهاش تو که طوریاون تونمنمی اما دیدم؛

 :داد ادامه. کردم تأیید سر با رو حرفش
 میگن بهش همه و ستـنـسه*دوجـ گیره،جن که داره آشنا یه مامانم شهر، بازار نتعاو توی -

 .نمیشه متوجه کسی طوریاین اونجا بریم و کنیم استفاده فرصت این از تونیممی ما. حامدزهرا
 جوری؟همین و خبر بدون هم اون شدی؟ دیوونه مگه گیر؟جن پیش بریم ها؟ -

 :گفت حرص با و داد بیرون محکم رو نفسش
 کلیمش. بریم هم مدرسه باید گفتن گیممی بهشون که مادرامونه منظورت اگه فهمن؟می کجا از اونا -

 .نمیاد پیش
 خیلی نِم برعکس دقیقاً قضیه، به نسبت دیدش. رفتیم کلنجار باهم کلی مزخرفش نظر اون به راجع

 .بود پروابی
 .بود احمقانه واقعاً چون کنه؛ فراموشش کالً که شد این بر تصمیم جدل، و بحث کلی از بعد
 داری؟ خبر نزدیکیاست همین که ایمتروکه از تو مبینا -

 :گفت بهت با و کرد قفل هامچشم به رو نگاهش. شد گرد هاشچشم
 کجاست؟ متروکه؟ -

 :گفتم تردید با و گزیدم رو لبم
 .خطرناکه اما کجاست؛ دونممی -

 .کردیم رسوخ افکارمون توی و کردیم سکوت لحظه اون وندوم هر. داد بیرون محکم رو تنفسش
 خیابون یه فقط مدرسه با. شدم زندگیمون محل توی ایمتروکه چنین وجود متوجه که بود گذشته سال

 یشهقاراشم ظاهرش وضعیت و ستسکنه از خالی که ساله چهل حدود بابام یگفته طبق و داره فاصله
 به و زده زنگ تماماً قدیمیش و سبزرنگ در و شده خرد هاششهشی. داره وداغونیدرب دیوارهای و

 .گرفته جا تاریکی و تنگ یکوچه کنج که هاستسال و شده زدهجن بقیه، یگفته
 با و کرد باز رو نیشش. زدم زل شقیافه به و شد جلب سمتشبه توجهم. زد میز به محکمی یضربه
 :گفت خنده به آغشته لحن



 

 

60 

 

 دورگه یزادهجن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفری مهسا

 شهبا زدهجن اگه اما نداره؛ ما به کاری لکتو قطعاً. میشه جالب خیلی بیاد، مونسر بالیی اگه! هه -
 .باشه سخت احضارش شاید و کنهمی فرق قضیه

 .کرد بلندی نسبتاً یخنده حرفش از بعد
 :گفتم ومعوجی کج لبخند با و زدم پوزخندی

 .میشه سخت هم خیلی و جالب زیادی آره، -
 .دیممی انجامش بازهم بشه، تموم جونمون قیمت به اگه حتی. دیمب انجامش که شد این بر تصمیم

 صحبت فردا اردوی به راجع و داشتن لبشون روی حقیقی لبخند همه. بود جدا ما از بقیه بحث
 .کردنمی جهنم خودشون به رو زندگی داشتن فقط که بدبخت انسان دوتا ما، جزبه کردن؛می

*** 
 م،داشت که ایبهونه تنها. شدم خارج خونه از مدرسه رنگایسرمه یونیفرم با صبح ونیمهفت ساعت
 فقط و نگفتم بهشون چیزی بشه، اجرا مدرسه طرف از بود قرار که اردویی به راجع. بود مدرسه به رفتن
 .ستمدرسه مقصدم گفتم
 شده خی تیکه یه هامدست و بود سرد هوا. موندممی منتظرش اتوبوس ایستگاه توی باید قرارمون طبق

 تگذش دقیقه ده. نبود محله، فروشفالفل حسینی، آقای و خودم جز موجودی هیچ خیابون توی. بود
 :شنیدم دور از رو فریادش صدای که
 .اینجام مهی؟ -
 لندب صندلی روی از. کردمی پا به طوفان و دویدمی داشت مبینا که جایی کردم، نگاه راستم سمتبه

 به حالیبی و خشک سالم اینکه از بعد و کردم وریسراست بود، کتاب از پر که رو کولیم کیف و شدم
 .کردیم حرکت متروکه سمتبه وقفه بدون دادیم، تحویل همدیگه

 ندیدی؟ رو لکتو امشب -
 اساحس همین و ببینیمش خوایممی که دونهمی کنممی احساس. نیومد امشب که بود عجیب نه، -

 .میده بهم خوبی
 :گفت و کرد شوت رو زمین روی بطری پا با
 ؟!مبزنی خطرناکی کار همچین به دست بشیم مجبور روزی یه کردمی رو فکرش کی. طوراین که -
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 .کسهیچ -
. خوندممی هم من و کشیدنمی صف سوره تندتند دلم توی. بودیم ساکت رو مسیر تموم بعد به اون از

 و نگت. رسیدیم شکوچه به تا کشید ولط دقیقه شیش حدوداً اما بود؛ کوتاه تئوری فقط مسیرش
 بار ناولی که کسی نکنم فکر و بود هم پرتی جای. رسیدمی نظر به قدیمی هم خیلی و بود تاریک

 .ایستادیم کوچه سر. کنه پیداش راحت بیاد اینجا خوادمی
 اینجاست؟ -
 .اوهوم -
 !تاریکه و ترسناک چقدر -

 کار گهدی. زدهجن چیه؛ دلیلش زدممی حدس و داشت نیسنگی جَو. بود پیچیده کوچه توی وحشت بوی
 .نداشتیم هم برگشتی راه و بود گذشته کار از
 داخ» خودم با فقط دقیقه هر. دادیممی فشار رو همدیگه دست و بودیم ساکت دو هر کوچه انتهای تا

 ایقوهچراغ و کردم باز رو کیفم زیپ شدیم، که متروکه نزدیک. کردممی تکرار رو «کنه رحم بهمون
 :گفتم و دادم قرار مخاطبم رو مبینا. آوردم بیرون ازش

 .داخل بریم که بگو اهلل بسم یه -
 .چرخوندممی زیاد استرس با و دادم فشار دستم توی رو قوهچراغ
. بود ادهافت راه صورتمون از عرق و کردیمنمی نطق. بود کرده مچاله رو چپم دست پایین به بازو از مبینا
 صمشخ خونه از ظاهری هیچ. بودیم مسترس بس از نشه، سنگ تا دادممی قورت تندتند رو گلوم آب
 ربعالوه و بودن کرده معبر سد زمین روی که دیدممی رو ایشدهخراب دیوارهای تکه فقط من و نبود
 اردیو هیچ و داشت بزرگی و باز یمحوطه که بود این بود، فهمیدن قابل که ایدیگه چیز تنها اون

 :گفت گوشم زیر مبینا. کردیمنمی برخورد چیزی به رفتیممی راه چی هر چون نداشت؛ داخلی
 .نریم جلو این از بیشتر دیگه -

 :گفتم و انداختم صورتش توی رو قوهچراغ
 .خبخیله -
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 رهاشا چشم اب مبینا. ایستادیم حرکتبی و دادیم تکیه کجاست، مال دونستیمنمی اصالً که دیواری به
 یچه و پیچیدممی خودم به ترس از. کنم خیس رو خودم بود نزدیک من اما بزنم؛ حرکتی یه که کرد

 :گفت عصبانی خیلی و داد بیرون رو نفسش محکم. بکنم تونستمنمی هم کاری
 .دیگه برو دِ -

 دو و میدمد ونبیر بریدهبریده رو نفسم. کردممی قبول رو سختی راه باید مبینا اصرار با اما بودم؛ دودل
 .گذاشتم داشتم که هدفی روی رو تمرکزم تمام. شدم دور دیوار از قدم

 .بده ما به رو خودت با ارتباط توانایی لطفاً لکتو -
 رو شالغر و استخوونی زانوهای و بود داده تکیه دیوار به حرکتبی و بود دوخته چشم هاملب به مبینا
 .ستادای وزیدن از دفعهیه و داد تکون رو گشادم هایلباس ،وزید پشتم مالیمی نسیم. بود کرده بغـل
 پوست. بود ستادهای حرکتبی که شدم هیکلیش و قدبلند جسم متوجه و برگشتم پشتم به ریلکس خیلی

 :گفت و بود کوتاه مکثش. بود دیدن قابل بازهم تاریکی اون وجود با سفیدش
 .کنین ستفادها ادبی کلمات از من با دیدار برای نیست نیازی -

 :گفتم تردید با و خاروندم رو سرمپشت
 جدی؟ عه، -

 زا حسابی. داد بود، ترسون و مبهوت و گیج که مبینا به و گرفت من رخسار از رو سیاهش هایچشم
 ور دستم و شدم نزدیک بهش. دادمی لو رو احساساتش کامالً صورتش حالت و بود خورده جا دیدنش

 :گفتم آروم یخیل و گذاشتم ششونه روی
 .کنهمی کمک ما به داره فقط و رسونهنمی ما به آسیبی هیچ اون. نترس مبینا -

 :گفت بریدهبریده و کرد باز رو دهنش. داد تکون تأیید ینشونه به رو سرش
 .بینممی نزدیکی این از رو جن یه که باره اولین -
. دبو دیدن قابل خودش صورت فقط و بود تاریک همچنان البته شد، روشن محیط کمی اومدنش با

 تولک به و آوردم بیرون داخلش از رو طالیی ساعت و کردم باز رو کیفم زیپ و زدم رنگیکم لبخند
 .دادم نشون

 دونی؟می ساعت این به راجع چی -
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 :گفت اعتنابی و کرد اشاره زمین به
 .کنهنمی درک رو بهمم چیزای قلبتون که همینه خاطربه بره،می باالتر رو تمرکز نشستن -
 :پرسیدم دوباره و نشستم زمین روی. کردم دریافت ازش متقابلی نگاه و کردم نگاهی مبینا به
 دونی؟می ساعت این به راجع چی -

 :گفت
 خاطره، اون تفسیر با عکس این تفسیر. داری خاطر به آوردم یادت من که رو ایخاطره اون احتماالً -
 رسونه؟می اینتیجه چه به رو تو

 یخونواده از مرد و زن اون دونممی فقط. کردم نگاه عکس به سختیبه و کردم تیز رو هامچشم
 ورد،آ یادم لکتو که ایخاطره توی داشتیم؟ حضور عکس پایین هم مبینا و من چرا اما هستن؛ مجللی

 رتفسی این که ممکنه یعنی پس بود؛ اونجا هم مرد یه و دیدم اجنه از تعدادی بین رو مبینا و من
 باشه؟ واقعیش

 :گفتم بهت با و کردم بلند رو سرم
 ...ممکنه یعنی... احساسبی غمگین، هایچهره جنا، میون ما حضور -

 :گفت و کرد قطع رو حرفم مبینا
 باشن؟ ما همزاد اونا ممکنه یعنی -

 کونت نه ینشونه به رو سرش. دیدممی هاشلب روی موذیانه لبخند که بود بار اولین. زد ریشخندی
 :گفت و داد
 .فهمیدین اشتباه نه، -

 :داد ادامه و کرد بلند کمی رو سرش
 .ساکاال و ساحمه واقعیتونه، خود اونا -

 هب سرگردونی با و شد باز وجب یه دهنمون. بزنه بیرون کاسه از بود نزدیک و شد گرد هامونچشم
 .زدیم زل همدیگه

 نیستیم؟ انسان ،درحقیقت ما یعنی میگه؟ داره چی این
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 دونب که جادوگرایی توسط کردن،می زندگی همدیگه با اجنه و انسانا که زمانی گذشته، توی شما -
 .روح و جسم شدین؛ تقسیم نیم دو به کردن استفاده بد راه در جادوهاشون از خدا اذن
 سمتهب. بود شدنمنفجرن برای مغزم به کمک داشتم، رو دادنشانجام توانایی لحظه اون که کاری تنها
 شتجربه بود بار اولین که عجیبی احساس با و کردم قفل نگاهش به رو نگاهم. شدم متمایل جلو
 :گفتم بود، شده آغشته باهم حیرت و خنده که احساسی کردم،می
 ...حال این با چرا پس بودیم؟ جن اصل در ما میگی داری یعنی -

 .بودم شده الل و افتاده کار از زبونم ناگهانی یلیخ و نبود خودم دست. خوردم رو حرفم یادامه
 :گفت آرامی و ریلکس لحن با و کرد تأیید رو حرفم

 ونا توی داره شما حقیقی روح که اینجاست مشکل اما هاست؛انسان دنیای توی شما جسم. درسته -
 .برگردین بعدش و کنین باور رو حرفا این تمام باید شما و کشهمی عذاب دنیا

 شده سرد یخ هتیک یه مثل بدنم تمام و کردمی تحمل رو سختی فشار داشت انگار تپید،می تندتند قلبم
 برگشتن یکلمه. بود مشخص جوابش قطعاً میاد؟ سرم بالها این داره چرا. لرزیدمی ارادهبی و بود

 من یقیحق زادگاه که جایی به جهنمی؟ چه به کجا؟ به برگشتن. دادمی استرس بدنم اندام به بیشتر
 طوری به کرد؛ درگیر رو ذهنم سؤال هزارهزاران هاست؟زبون روی اسمش فقط که جایی به یا بوده؟

 .بود سنگین واقعاً کردم،می احساس رو مغزم سنگینی که
. کرد روشن قبل از بیشتر کمی رو محیط و شد داخل متروکه ویرون یپنجره از نوری یباریکه

 و افتاده ابروهای با و دادمی فشار هاشدست توی رو سرش که ردمک نگاهی مبینا به زیرچشمی
 .بود زده زل زمین از نقطه یه به غمگین

 همون از .توئه کشیدن آتیش به دنبال فقط و نداره نبودنت یا بودن خوب به رحمی. رحمهبی دنیا این
 .شده ترسوزان آتیشش من برای االن اما بوده؛ جهنمی دنیا این هم اوایل

 :داد قرار خودش مخاطب رو ما دوی هر و گذاشت عقب قدم یه. یستادا
 قطف درواقع شماست بدن توی االن که روحی. شد آشکار اما بود؛ پنهون شما از که چیزیه تمام این -

 عذاب این زا بیشتر نباید اون. بشید بازگردونده خودتون حقیقی روح به باید شما و فانیه انسان یه روح
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 شما نآزادشد برای که کاری تنها و شماست باور کافیه، اونا آزادشدن برای که کاری نهات پس. ببینه
 .پیوستنه هم به الزمه،

 :گفت غضبناکی لحن با و کرد مشت رو الغرش هایدست. کرد رها رو سرش مبینا
 برگردیم؟( شد آرام کمی) تا کنیم رها رو زندگیمون تمام باید میگی داری یعنی -
 .بله متأسفانه -

 این ،هادیده این ها،گفته این که کنم متقاعد رو خودم چطوری. کردیممی باور باید که بود چیزی این
 لکتو؟ هایحرف روی از فقط ضمانتی؟ چه با دارن؟ حقیقت همه اتفاقات این ها،صحنه
 گلوم غضب. ننش هویدا و نیان پایین که بودم داشته نگه رو اشک هایقطره زوربه و بود گرفته مگریه

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب. دادمی فشار و بود گرفته رو
 چی؟ برگردیم نخوایم اگه -

 :گفت آروم خیلی سپس و کرد کوتاهی مکث
 ونصداش خونواده که ایغیرحقیقی یخونواده بلکه خودتون، نه البته بدین؛ تاوان باید وقتاون -

 .زنینمی
 :داد ادامه بود، ایستاده رخیمن کهدرحالی و برگشتم پشتش به
 تحمل دارن رو سختی درد چه شدین، زاده اونا از اصل در که پدرومادری کنین درک امیدوارم -

 !کننمی
 .شد محو ما دید از ناگهانی خیلی و شد غلیظی تاریکی وارد
 هایستنف صدای. بودیم شده خیره زمین از اینقطه به دو هر و بودیم سکوت حالت توی ایدقیقه پنج

 مرک به آرنج با. بود ونیمهشت کردم، نگاه مچیم ساعت به و دادم حالت تغییر. شدمی اکو عمیقمون
 :گفتم و زدم کرد،می مرور رو افکارش و بود فکر تو همچنان که مبینا

 بگیریم؟ سرمون به گلی چه دوازده ساعت تا. ونیمههشت ساعت! هی -
 :گفت گرفت،نمی نقطه اون از چشم کهدرحالی و دکر کج رو دهنش. انداخت باال شونه

 گلو هت از آهی. )ایمبیچاره خیلی بدبختیم، خیلی که اینه رسهمی ذهنم به که چیزی تنها. هیچی -
 .نیست عاجز دوتا ما یاندازه به دنیا توی کسی هیچ کنممی احساس( کشید
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 فکر ارمد دنیا این و خودم به نسبت که احساسی به که حاال. بود تأیید قابل هاشحرف گفت،می راست
 !«اومدمنمی دنیا به اصالً کاش ای» میگم خودم به میکنم،

. اشهب بهتر بمونیم مدرسه توی اگه شاید خطرناکه؛ هم کمی و نیست خوب متروکه این توی وجودمون
 .باشه باز درش امیدوارم خالیه، مدرسه اینکه با

 :گفتم و تمگذاش ششونه روی رو دستم. شدم بلند
 .گردیمبرمی دوباره نبود باز درش اگه. مدرسه بریم بیا -
 .باشه -

*** 
 از هم دوتا ما ببندن؟ رو در کردن فراموش یعنی گذاشتنش؟ باز چرا. بود باز کامالً مدرسه در

 .نشستیم سایه زیر صندلی روی وچراچونبی و شدیم وارد خداخواسته
 یه یسروکله اگه اما گذشت؛ خیربه ما برای. بود شده بست و فتچ مقاومی و محکم زنجیر با سالن در

 :گفتم حالیبی با و گذاشتم پاهام روی رو کیفم. میشه بد قضیه وقتاون برسه راه از دزد
 زنه؟می سر هم بیابون گرگ از کار این آخه کردیم؟ آواره رو خودمون جوریچه ببین -

. شد دبلن مبینا جیب توی از مانندیخشخش صدای. دادم لم صندلی به و سرم زیر گذاشتم رو دستم
 .گرفت جلوم رو شکالت ترینشیرین دفعهیه که کردممی نگاه مدرسه در به اعتنابی
 هوم؟ -

 :گفت و داد تکون رو شکالت
 .نیفتاده قندت تا بخور -

 فروی عاشق. مجویدمی هاشکالت این از روز و شب بودم، که بچه. گرفتم دستش از و گفتم ممنونی
 .میشه له دندون زیر که کرمشم داخل

 چی؟ حاال خب -
 و کردم اهنگ بهش چپ. اومد کشش متر یه تا پیتزا پنیر عین دادم، فاصله دهنم از رو شکالت ینصفه

 :گفتم باریحسرت صدای با
 !دونممی چه -
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 روت به باید حتماً ؟کردیمی سکته داشتی پیش یدقیقه چند همین رفته یادت نکنه دونی؟می چه -
 بیارم؟

 :گفتم فریادمانندی و بلند صدای با و کشیدم بلندی هی
 فهمی؟می کنیم؟ کارچی باید دونمنمی اما ناراحتم؛ هم من -
 صالًا ندارن، کاری هیچ انجام یعرضه هم پشه یه یاندازه به و کننمی ادعا فقط و فقط که کسانی از

 ینا از و داشتم دوستش فقط که تفاوت این با. بود افراد همین جزء دقیقاً هم مبینا و نمیاد خوشم
 :گفت ناراحتی با و شد پژمرده هاشچشم. کردممی پوشیچشم رفتارش

 .ببینن آسیبی مخونواده خوامنمی فقط من. درسته بله -
 با. ایهمدرس و ایسرمه سرتاپا شدم، مدرسه یونیفرم با دختری متوجه افتاد، مدرسه در به که چشمم
 :گفتم و گرفتم نشونه بهش رو انگشتم تعجب

 .کن نگاه رو اون مبی؟ هی -
 دست. بود پشتش روی هم سفیدی یکوله. بودمش ندیده مدرسه توی حالتابه و بود ناآشنا شقیافه
 :گفت گوشم زیر و نشست مشونه روی مبینا

 کیه؟ دیگه این! لعنتی -
 .نیست آشنا اما دونم؛نمی -

 بینهب اینجا رو دوتا ما اگه. داشتبرمی قدم سمتمونبه آهستهآهسته و بود لبش روی الیمیم لبخند
 ناظمه؟ و مدیر جاسوس نکنه. کنهمی فاش رو قضیه حتماً

 بهش مبهوت و گیج هم مبینا و من. کرد ترپررنگ رو لبخندش و داد تکون رو دستش قدمی چند از
 .مندادی نشون واکنشی هیچ و بودیم زده زل
 :گفت گرمی و صمیمی لحن با و ایستاد رسید، که متریمون یه یفاصله به
 کجا؟ اینجا کجا شما. عزیز دوستان سالم -

 مچش به زیاد اما بود؛ عقابی کمی هم دماغش. داشت براقی و سبز هایچشم و بود گندمی پوستش
 :گفتم و انداختم جلو رو خودم دهن دستپاچه،. اومدنمی

 ...راستش خب -
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 :گفت رحیمی و مهربون لحن با و زد ریشخندی
 .ممخمصه همین تو که هم خودم و نیستم جاسوس من! نباشین نگران -
 :گفت آرومی و ملوس لحن با و کرد اشاره بود، دوتامون بین مرز که مبینا کیف به
 بشینم؟ اونجا میشه -

 :گفت جدی خیلی و گذاشت بغلش رو کیفش
 .آره آره! اوه -

. پرکرد ور صندلی چهارمسه تقریباً و شد ولو بینمون. گرفت جا کوچیکش هایلب روی یقشنگ لبخند
 توقع رگزه انداختیم، همدیگه به تعجبی به آغشته نگاه. بودیم وصل مو یه به تقریباً هم مبینا و من

 .نداشتیم ازش ایصمیمیانه رفتار چنین
 !آخیش -

 :گفت داد،می تکون رو پاهاش کهدرحالی و کرد وجورجمع رو خودش
 .شناسننمی رو من خیلیا همین خاطربه و ممدرسه این توی که ساله یه تازه من -

 :گفت ببینه، رختمام از رو شچهره کردمی سعی کهدرحالی و کرد کج رو سرش مبینا
 نیاد؟ کسی نبود قرار مگه اومدی؟ امروز چرا خب! طوراین که -

 :پرسیدم و کردم اخمی. داد قرار دیدش هدف رو آسمون و گرفت باال رو سرش و زد پوزخندی
 بود؟ کجا شخنده دقیقاً -

 :گفت ریلکس خیلی و زد ایدیگه ریشخند
 اینجایین؟ چرا شما. بود همین هم من سؤال -
 ادامه .انداختم بهش متقابلی نگاه هم من و کرد نگاه بهم چپچپ مبینا. کرد نابودمون حرفش اون با

 :داد
 تدوس دوتا با اومدم( شد پاک گفتارش و لحن از لطافت. )میدم رو جوابتون من شده، ؤالتونس اگه -

 .بشم صحبتهم
 حبتص باهاش بیشتر چقدر هر. بیان ایدیگه کسان قراره هم شاید بودیم؟ دوتا ما دوست، از منظورش

. یدرسمی نظر به عجیب هاشحرف بازهم اما خورد؛می چشم به بیشتر صمیمیتش گرمای کردیم،می
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 ور سؤاالتمون بیشتر و شدیممی صمیمی بیشتر ما گذشت،می زمان چی هر اینجاست؟ چرا دقیقاً
 :گفتم شدم، بلند اینکه از بعد و گرفتم صندلی از رو متکیه. کردیممی فراموش

 بپرسم؟ رو اسمت میشه -
 شما؟ و هستم سارا -

 عقبم و نشست مشونه روی دست به شبیه چیزی یه هدفعیه که بیارم زبان به رو خودم اسم خواستممی
 .شد احساس سرماش بازهم تنم ضخیم هایلباس وجود با که بود سرد قدری به دست. کشید

 !آه -
 و بود خورده گره هم به باریکش ابروهای. شدم مواجه لکتو غضبناک و خشمگین یچهره با و برگشتم

 .چکیدمی گردش یچونه از قرمزرنگی و غلیظ یماده
 همب رو شخصمانه نگاه. شد گرد شدم،می کور تعجب از داشتم که من برخالف سارا و مبینا هایچشم

 :گفت خشنی و فریادمانند لحن با و دوخت
 کنین؟ اعتماد نفر یه به راحت قدراین تونینمی چطور -
 :گفتم تعجب با
 کردیم؟ اعتماد کی به ما مگه چیه؟ منظورت -

 حدقه از داشت هاشچشم که انداختم سارا به نگاهینیم. رفتم عقب به قدم چند من و کرد ول رو کتفم
 سریع مبینا. بود گرفته خودش به فرارکردن به شبیه حالتی و بود گرفته رو صندلی یلبه زد،می بیرون

 .ایستاد کنارم و شد کنده صندلی از
 دلیصن به سارا حرکتش با و رفت لوج قدم یه. داد جهت تغییر سارا سمتبه لکتو خشم از پر نگاه

 هب آلوده نگاه همچنان که سارا به خطاب. شد بلند لکتو هایدست از سوزناکی و داغ بخار. چسبید
 :گفت بود، دوخته لکتو به رو خشمش

 داری؟ کارچی دختر دوتا این با تو! هوی -
 :زد ادفری سراسیمه. شدیم دستپاچه هم دوتا ما و برگشت ما سمتبه سارا نگاه

 !کنممی خواهش لکتو. کنم صحبت باهاشون که بودم اومده فقط من -
 کیه؟ دختر این! لعنتی دونه؟می کجا از رو لکتو اسم اون چی؟
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 بودم، ندیده لکتو یچهره توی رو پررنگی خشم همچین حالتابه. شد بلند لکتو هایلب زیر از غرشی
 !هرگز

 .بدی فریب رو من تونیمی کردی فکر پس! طوراین که -
 درگیر نانهمچ سارا و لکتو. بود شده خرد تقریباً هم شستم انگشت و دادمی فشار رو دستم داشت مبینا
 ساساح چیه؟ لکتو بیخودی عصبانیت علت کردن؟می دعوا داشتن چرا. بودن همدیگه به کردننگاه
 :گفتم لکنت با و بریدهبریده. میده خرج به بیخودی حساسیت داره فقط لکتو کنممی
 خبره؟ چه اینجا لکتو -

 بیرون امگبهگام یه ضخامت به کتابی و فروبرد آستینش توی رو دستش و چرخید سمتمبه هاشچشم
 که اسار به برانگیزینفرت نگاه. رسیدمی نظر به کهنه و قدیمی هم خیلی و بود قرمز جلدش. آورد

 :گفت نفرت با و کرد رزید،لمی ترس شدت از و بود گرفته دستش توی سنگ چندتا
 بودی؟ کرده اعتماد کسی چه به مدت این تمام که بدونی خوایمی پس -
 ها؟ -

 پرتاب ولکت سمتبه رو کوچیکی سنگ تکه فریاد، با و شد ـک*تحـریـ سارا کرد، باز که رو کتابش
 نیمه تا رو ونخودم و رفتیم عقب قدم چند ترس با مبینا و من. کرد زدنضجه و داد به شروع و کرد

 .کردیم قایم کوتاه بوته یه پشت
 تشد قلبم و بود کرده خیس رو سروروم عرق. داشتم اضطراب خیلی و لرزیدمی شدتبه هاموندست

 .رفتمی باال لحظه به لحظه ضربانش
 سارا، یفریادها به اعتنابی و بود صفحه یه روی تمرکزش تمام. بودیم خیره لکتو هاینگاه به بهت با
 :کرد خوندن به روعش
 ...ان انابو -

*** 
 راوی
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 بیداری؟ یا خواب در بود؟ شنیده کجا را کلمات این. بودند آشنا حال عین در اما ناشناخته؛ و نادر کلماتی
 اراییس هیچ و بود ساختگی که سارایی سارا، و مهسا مبینا، قلب آورد؛می درد به را ما قلب کلمات این
 ود؟ب که او پس. نبود کار در

 ورد خواندن همچنان لکتو. افتاد زمین روی فشرد،می دستانش در را سرش کهدرحالی و کشید ایضجه
 هایزوزه با و خراشیدمی بلندش هایناخن با را زمین! سکوت از دریغ ایلحظه و دادمی ادامه را

 مویش تار هر و کردند رشد سمی مارهای همچون موهایش. دادمی شکست را سکوت اشغیرانسانی
 و سیاه است، نداشته خود به لعابی و نور هرگز که تاریک غاری همچون چشمانش. بود معلق هوا در

 مس به نحیفش پاهای. گشتمی ترگسترده و تردرشت گذشت،می هاثانیه از آنچه هر و شد کبود
 و یرپ شده،مچاله کاغذی تکه همانند بدنش هایقسمت تمامی پوست و شد تبدیل ایدونده هایاسب

 .شد چروکیده
 اساحس را چیزی و بود حسبی و پوچ بدنشان. بود شناور و غلتیدمی وحشت در مبینا و مهسا چشمان

 شده پر رست با قلبشان فضای تمام گویی و بود سنگین قلبشان. غفلت وحشت، ترس، جز کردند؛نمی
 .بود

 و شردف مشتش در را لکتو لباس زد،می گچن زمین به فریادزنان و خیزیدمی زمین روی به کهدرحالی
 :گفت داشت، که جانینیمه با
 .بینیمی رو کارت این تاوان روزی یه -

 :گفت احساسی فاقد لحن با و انداخت پریشانش یچهره به را نگاهش بست، را کتابش
 .معوینی بینمتمی جهنم تو -

 شد، اربخ نفوذ از قبل مایعش اما رد؛ک نفوذ زمین در خالص نفتی همچون و فراگرفت را بدنش سیاهی
 .کرد وارد اطراف یپاکیزه هوای به را ناخوشانیدی بوی که بخاری

 شده تنگ د،کرمی تحمل که سختی فشار دلیل به نفسش گویا کشید؛می نفس توانش تمام با لکتو
 اسشلب از جایی در سختیبه را دستش درون کتاب. شد پرتاب زمین سمتبه و شد رها دستانش. بود

 :گفت داد،می بیرون سخت را نفسش کهدرحالی و کرد مخفی
 .تمومه کارش دیگه -
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 پنهان زیادی سؤاالت نگاهشان در. دوختند لکتو به را شانخیره نگاه و آمدند بیرون بوته پشت از دو هر
 .بود خورده را مغزشان فسفر تمام و نداشت انتهایی که سؤاالتی بود،
 :گفت یدهبربریده و لکنت با و انداخت( سارا واقعی نام) معوینی جسم زیر زمین به کوتاهی نگاه مبینا

 بود؟... جن... جـ یه... اون -
 آن از ثانیه هر و گرفتنمی آرام ایلحظه بدنشان ارتعاش. شد زمزمه لکتو توسط تأییدی حرف

 .کردمی ک*تحـریـ را جسمشان لرزش بیشتر شد،می آنالیز ذهنشان در که خاطراتی
 اسخیپ اگر شاید. باشند برگزیده خود صحبتهم عنوانبه را جن یک که گنجیدنمی ذهنشان در هرگز
 روی آوررعب اتفاق این داشتند، باور فرضیاتشان به اگر شاید و کردندمی درک بود، هایشانسؤال برای
 .دادنمی

*** 
 مهسا

 شده سونتر و شوکه خودم از بیشتر جسمم درواقع. بود سخت خیلی قبلیش حالت به بدنم برگردوندن
 :گفت و ایستاد مقابلمون. گرفت زمین از رو نگاهم لکتو هایقدم صدای. بود
 .دوستتون یا خونواده حتی کنین،نمی اعتماد کسهیچ به بعد به حاال از -

 :فتمگ زد که حرفی به توجهبی. چکیدمی زمین به سفیدش یچونه از که شدم قرمزرنگی مایع متوجه
 .ریزهمی تچونه از داره قرمزرنگ مایع یه -

 :گفت تأیید با مبینا
 .میگه راست آره، -
 :گفت و کرد پاک رو اون دستش با
 .میشه آلودخون مچونه میشه، وارد بهم زیادی فشار که وقتی. داریم خون شما مثل هم ما -

 :داد ادامه و کرد کوتاهی مکث
 هر چون ببینین؛ مشکوک رو همه و همه و پدرومادرتون تون،نوادهخو خواهرتون، بعد، به حاال از -

 .بیارن در اینا از کدوم هر شبیه رو خودشون اونا ممکنه لحظه
 :گفت جدی خیلی و کرد ول رو بازوم سال، سه از بعد باالخره مبینا
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 خوان؟می چی ما از اونا -
 :گفت و ایستاد رخنیم. کرد سر رو شنلش کاله

 .سخت ایشکنجه با اما برگردونن؛ رو شما خوانیم فقط اونا -
 .شنیدم رو برگشتن اسم بازهم
 سنجش بدون بود ذهنم توی که رو سؤالی. بود حساس بهش بدنم هایسلول تمام که ایکلمه

 :پرسیدم
 مایی؟ برگشتن دنبال واقعاً تو لکتو، -

 :گفت که کردیم نگاهش تعجب با. چرخید سمتمبه درجه پنج
 ههمدیگ که باریه آخرین این. ساکاال و ساحمه باشم، قدیمیم دوست دوتا با دوباره دارم تدوس من -
 .آگاهه چیزهمه از ذهنتون دیگه شما کنممی احساس و بینیممی رو

 :گفت خنده با و زد پوزخندی مبینا
 .یونتیممد رو سالمتیمون یهمه. اومدمی سرمون به چی االن نبود معلوم نبودی تو اگه حقیقتاً -

. دکرمی خودنمایی سفیدش پوست روی و زدمی برق تاریکش هایچشم. انداخت بهم کوتاهی نگاه
 :گفت و شد غمگین صداش

 رگردینب بشنوم، رو نهاییتون تصمیم بخوام که گردمبرمی زمانی فقط. میرم همیشه برای دیگه من -
 .نکنه روروبه ماجرا این با رو من هرگز دیگه که جایی به میرم. بمونین اینکه یا
 :گفتم بهت با. نداشتم کار این از هدفی واقعاً. کوبیدم زمین به رو چپم سمت پای تعجب با
 کنی؟ ترک داریم که مشکالتی با رو دومون هر خوایمی دیگه یعنی چیه؟ منظورت چی؟ -

 تنپذیرف جز ایچاره اما بود؛ دشوار و سخت برام نبودش گرچه. داد تکون تأیید ینشونه به رو سرش
 :گفتم امیدبخشی و پایدار لحن با و گذاشتم کتفش روی رو دستم. نداشتیم راه این

 مطمئن .نباش مبینا و من نگران اصالً و کن انتخاب درسته نظرت به که رو راهی! لکتو باشی موفق -
 .باشه درست که گیریممی تصمیمی باش
 حنل با هم مبینا. شد حالخوش زدم که هاییحرف بابت انگار و برگشت احساسشبی یچهره به امید

 :گفت امیدی از پر
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 جبران هم باشه دیگه سال هزارده یا سال هزار سال، صد اگه حتی کنیم،می جبران باش مطمئن -
 .کنیممی

 شنگیق و خوب حس چه. ببخشم رو امیدم از بخشی دیگران به راحت خیلی تونستم که بود بار اولین
 و برد باال رو دستش. کردیم خداحافظی ازش زیبا و رنگکم لبخند یه با و ایستادم نامبی کنار! بود
 :گفت ما به حرفش آخرین عنوانبه
 .گردمبرمی زودیبه -

 دوتا ما هم چقدر و کرد رهامون سروصدابی و دردسربی چقدر. شد ناپدید زدن هم به چشم یه توی
 !کردیم تماشا رو رفتنش و بودیم سنگدل

 .بود دوست یه با دیدارمون آخرین هم و لکتو با دیدارمون آخرین هم روز اون
*** 

 و نخی لیگگل شلوار یه با و گرفتم مختصری و کوتاه دوش. بود گذشته خونه به بازگشتم از ساعت دو
 کیلو هی خاطربه خصوصبه کردم؛می سبکی احساس. اومدم بیرون حموم از آستین بدون و ساده بلوز یه

 .کردمی متساعد رو گندی بوی و بود بغلم زیر که عرقی
 رس به شناشناخته کار محل توی بازهم احتماالً و نبود بابا از خبری اما بودن؛ خونه مامان و پریسا

 بلم روی و بستمش حوله یه با کردم، خشک رو پرپشتم موهای سشوار بخار با اینکه از بعد. برهمی
 یدهکش دراز تخت و راحت مبل، روی هم مامانم و بود گوشی به هخیر معمول طبق که پریسا. نشستم

 :گفتم و گرفتم رو مبل یدسته. بود
 کجاست؟ بابا -

 :گفت حالیبی با. شد باز نیمه تا مامانم هایچشم
 .کار سر -
 جاسوسی؟ پایگاه یا بانک کار؟ سر کدوم -

 یرهخ صورتم به و گرفت گوشی از رو نگاهش هم پریسا و شد باز داشت، امکان که جایی تا هاشچشم
 :گفتم. شد
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 از متقس کدوم توی بگین فقط اما ندارم؛ مشکلی من. کنینمی قایم من از دارین رو چیزی یه شما -
 !همین شهره؟

 .گذاشت میز روی و کرد قفل رو گوشیش یصفحه پریسا. انداختن همدیگه به خشکی نگاه
 کافیه؟ همین. تبریز رفته -

 دیگه و بود کافی برام هم کلمه یه همین شنیدن. کردم باالوپایین رو سرم مالیمت با و زدم لبخندی
 رازه هی اونا دید از که ایقضیه از من شدن متوجه کههمین و نداشتم قضیه کل به بردنپی به نیازی

 .بود طوالنی پاسخ یه خودش هم بودنملوح ساده دونستن. کافیه برام بردم، پی
 دیدنمی قیهب فقط رو خیالیبی البته رفتم؛ باال اتاقم هایپله از خیالبی خیلی و شدم بلند مبل روی از
 رگهب یه به چشمم بستم،می رو در داشتم کهدرحالی. بودم زمین روی آدم ترینپرخیال خودم دید از و

 ایلمهک. مبرداشت رو برگه و شدم ظاهر میز کنار و بستم رو در سریع تعجب با. بود میز روی که افتاد
 :خوندم رو بود شده نوشته روش که
 !«برگرد»
 ...این ها؟ -

 وقت رس خواستممی. بود ابتدایی هم خیلی و ناشناخته و عجیب خط،دست نوشته؟ رو کلمه این کی
 .شدم میخکوب شد، پخش پایین یطبقه از که فریادی و جیغ صدای با دفعهیه که برم کمدم

 یا سوسک یه اینکه خیال به بود؟ انداخته راه دادوقال چرا اما بود؛ ممامان دلخراش فریادهای صدای
 زمین روی مامانم. رسوندم هاپله به رو خودم جت عین و کردم باز رو در مارمولکه، یه فوقش فوق

 :زدم داد. بود خیره آشپزخونه در به کرد،می گریه زارزار داشت کهدرحالی و بود افتاده
 مامان؟ شده چی -
 :گفت و کرد اشاره آشپزخونه در به نتلک با
 !پریسا -
 دستش توی چاقویی. ایستادم آشپزخونه در مقابل و اومدم پایین هاپله از تندتند شنیدم، رو پریسا اسم تا

 عجیبی و آوردلهره هایغرش زیرلب بود، خون غرق و کشیدمی وپاهاشدست به داشت که بود
 :زدم داد. گرفتم رو شدست و دویدم سمتشبه ترس با. کردمی
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 کنی؟می غلطی چه داری -
 از ثریا هیچ و شده پوشیده سیاهی یپرده با تماماً شدم متوجه کردم، نگاه درشتش هایچشم به وقتی

 خشپ صورتش توی سیاهش و بلند نسبتاً موهای و بود ترکترک هاشلب. نیست هاشچشم سفیدی
 .کشیدم بلندی جیغ و کردم پرت ناهارخوری یزم روی رو خودم فریاد با و ترسیدم. بود شده

 ور کار این سرهمپشت. کوبید یخچال در توی رو سرش قدرت تمام با و افتاد دستش توی چاقوی
 :زدم فریاد بود، شده جمع هامچشم توی که اشکی و گریه با و پریدم کولش روی. کردمی تکرار

 .نکن عوضی، دیگه کن بس -
 هک پریسایی هم اون شده، سرد یخ تیکه یه مثل شدم متوجه کردم، سلم رو هاشدست پوست وقتی

 و سیاه کامالً هایچشم ها،نشونه این وجود با پس. سوختمی گرما از و بود گرم بدنش طبع همیشه
 فتگ بهمون هاشحرف آخرین عنوانبه لکتو که رو هاییحرف شده؟ زدهجن که گفت میشه سرد، بدن

 :آوردم یاد به
 به کدومشون هر لحظه هر ممکنه چون ببینین؛ مشکوک رو همه و نکنین اعتماد کسیچه به -»

 .«بیان در اینا از یکی شکل
. شدیم بلند گلوش ته از غرش به شبیه صدایی. انداختمش زمین روی و دادم هلش سختیبه و زوربه

 .اددمی سر عجیبی و وحشتناک یزوزه اما کشید؛می زوزه داشت گرگ یه انگار. بود ناله به شبیه
 :گفت زاری و شیون با مامانم

 !مهسا خطرناکه، مهسا -
 و اهلل بسم گوشش زیر و کردم نزدیک گوشش به رو دهنم. گذاشتم گردنش پشت رو دستم توجهبی

 .زدمی چنگ زمین به قدرت تمام با و شد بلند فریادهاش و ضجه صدای. کردم زمزمه رو صلوات
 لیک به هم فرش و بود خون غرق هاشدست تمام. شد ک*تحـریـ قرآنی ماتکل و خدا اسم شنیدن با
 :زدم داد اخم با و کردم نگاه مامانم به. بود شده کشیده خون به
 .بیار برام رو کبریت اون برو -

 رو بریتک یه و نشستم پریسا پشت. داد دستم به رو کبریت و دوید آشپزخونه سمتبه توقف بدون
 .کردم روشن
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 کنی؟ کارچی وایخمی -
 .بشه خارج بدنش از جن تا بچسبونم پیشونیش به رو کبریت یه باید -
 جن؟ -
 .آره -

 ور سرش و کردم روشن رو کبریت سختیبه. بودم کرده مهارش سخت هم من و زدمی وپادست خیلی
 .بود آلودخون کامالً و بود شده ترسناک خیلی شقیافه. چرخوندم خودم سمتبه و گرفتم

 غرش. شد یدهکش باال سمتبه بدنش دفعهیه که کردم نزدیک پیشونیش به اهلل بسم یه با رو بریتک
 .افتاد زمین روی بیهوش جنازه، عین بعدش و کرد بلندی
*** 
 در. بود ممعلو هاشچشم از یکی و بینی و باالیی لب فقط و بود شده باندپیچی صورتش و دست تمام

 دقیقاً هم من و باریدمی شچهره از نگرانی. شد وارد آمپول و دارو از پر ننایلو یه با مامانم و شد باز
 .داشتم حالتی همچین

 :گفتم تعجب با و کردم تعقیب رو شدنشداخل چشم با
 !اومدی زود چقدر -

 :گفت گرفت،می سمتمبه رو دارو از پر نایلون کهدرحالی و گفت آخی
 همیناست؟ بینب. شدن تیکهتیکه زانوهام دویدم بس از -

 .کردم بررسی رو هاشوناسم یکییکی
 .آره -

 بردش،می باد کوچیک فوت یه با که قدیمی بیمارستان این به پامون دوباره هفته دو طی شدنمی باورم
 :گفتم آورد،می در رو سیاهش چادر داشت که مامانم به خطاب و شدم بلند صندلی روی از. برسه

 .برم راه کمیه خواممی من. بشین بیا -
 روی گلو، ته از آهی با. میشه ما نصیب هم بار هر و داره تخت یه فقط بخش این که اینه خوبیش
 .نشست صندلی
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 هر که یاتفاقات این تمام مقصر. ایستادم بیمارستان مربعی و کوچیک یپنجره کنار و شدم دور تخت از
 به ور سرم. نداره وجود ایدیگه یکنندهانعق دلیل هیچ وگرنه! منم فقط افته،می اتفاق لحظه هر و روز

 .فرورفتم فکر به بودم، خیره بیمارستان بزرگ حیاط به کهدرحالی و دادم تکیه دیوار
 احساسات یهمه و گذرنمی چرا و چون بدون که هاییزندگی یهمه. میشه دیده چیز همه باال این از

 ویت نباید من چرا. کنممی حسودی هازندگی نای یهمه به. گرفته جا هاانسان قلب توی که خوبی
 نم برای باید دنیا این فقط چرا اندامشه؟ فرم و زدنالک فکر به وروزشب که باشم دختری جایگاه
 چیه؟ من گـناه بشه؟ خراب

 .بپرسم چیزی یه ازت خواممی مهسا -
 :پرسیدم تعجب با. چرخیدم مامانم سمتبه و گرفتم پنجره بیرون از چشم

 بپرسی؟ خوایمی چی چی؟ -
 :گفت و شد خیره هامچشم به مبهمی نگاه با. گـزید رو ـبش*لـ یگوشه

 .میومدی نظر به مطمئن خیلی درسته؟ کبریت اون با کار که دونستیمی کجا از تو -
 رمس. نبودم مطمئن کردممی که کاری به هم خودم درحقیقت چون بدم؛ بهش جوابی چه دونستمنمی

 .ندادم جواب سؤالش به و نداختما پایین رو
 وت مگه زدی؟ رو حرف این اینشونه چه روی از بود؟ چی دقیقاً شده زدهجن گفتی اینکه از منظورت -

 گیری؟جن
. اومدمی نظر به شکاک و نگران کمی ظاهرش و خوردنمی صورتش حالت به اما بود؛ تند خیلی لحنش

 :گفتم و کردم نگاه بهش خوردهگره ابروهای با و کردم بلند رو سرم
 .بود شده زدهجن اون که دونیمی خوب خیلی هم خودت مامان -

 :دادم ادامه نگاهش به توجهبی. کرد نگاهم چپچپ
 ودتخ. نبود آدمی جوراین پریسا بخواد، هم اگه حتی بزنه؛ آسیبی خودش به خوادنمی کسی قطعاً -

 مه اون و داره وجود شدنشسیاه اینکه یا چشم نسفیدشد برای دلیل یه تنها که دونیمی خوب هم
 .اوناست توسط تسخیرشدن و شدنزدهجن
 :دادم ادامه و برگشتم پنجره سمتبه و گفتم بلندی هی
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 .نداره رو فهمیدنش گنجایش شماها مثل آدمایی مغز بماند، دیگه دالیل حاال -
 ...نگی اگه دیگه؟ دالیل -

 خیلی دید، رو من تا و شد وارد پررنگ لبخندی با پرستار .کرد قطع رو حرفش در بازشدن صدای
 :گفت زدهشگفت

 .سرحالی ماشااهلل خانوم مهسا! به به -
 و دمز متقابلی لبخند. میده داریمدل داره و گرفتم بدخیم سرطان انگار سرحالی ماشااهلل میگه جوری
 :گفتم

 .بله -
 :گفت کامل جدیت با و ادد فشار رو خواهرم هایدست. ایستاد خواهرم تخت روی

 .رفته ازش زیادی خون فقط و نیست بد چندان وضعیتش -
 ش،رسوندیم بیمارستان به وقتی. شد بهتر وضعش کمی تا دادن خون بهش کیسه ونیمیک حدود

 .مشبودی آورده بیرون لشکر یه لگد و مشت زیر از انگار و بود شده بنفش و کبود کامالً صورتش
 .مرخصه دیگه روز چهار-سه تا انشااهلل. ماست راقبتم تحت دیگه ایشون -

 :گفت نگرانی با و گرفت رو پرستار دست مامانم
 میشه؟ خوب حالش -

 :گفت ریلکس خیلی و زد لبخندی
 .باشین نگران نیست نیازی بله، -
 :گفت و کرد باالوپایین رضایت ینشونه به رو سرش. داد تکونش. کردم نگاه سرم به اخم با
 .ننفرتو یه فقط البته بمونین؛ پیشش میشه مرخص که زمانی تا تونینمی واستینخ اگه -

 االب شونه هم من و داد تکون کنیم کارچی ینشونه به رو دستش و انداخت بهم سؤالی نگاهی مامانم
 و ندارم رو بیمارستان یکنندهخفه هوای و جَو تحمل اصالً. کردم زمزمه آرومی دونممی چه و انداختم
 .کنممی کم کیلو چهار بخورم کمتر لقمه یه اگه و دارم وزن کمبود هم االن همین

 .خونه برو تو مهسا، مونممی اینجا من -
 :گفتم شاکی خیلی و کردم اخمی. انداختم مامانم به کجی نگاه
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 تنها؟ هم اون خونه؟ برم من -
 .دیگه داریزندهشب یه! شد عالی چه

 رتوقعپ و شد کمربهدست هم مامان. دادم تکیه دیوار به سـینهبهدست و مداد بیرون حرص با رو نفسم
 :گفت

 کنی؟ کاری شده که هم بار یه حتی خواهرت این برای خواینمی -
 توی همچنان و نبود خونه هم بابا حتی برگردم؛ خونه به ازپادرازتردست شدم ناچار مامانم اصرار با

 ردمک حمل خونه تا خودم با رو مامانم هایوسیله از سری یه! یشهنم بهتر این از. بود کاریش مسافرت
 .بشه خالی وبالشدست کمی تا

 گوشیم ات و نبود مهم برام خیلی اما بودم؛ تنها و نبود خونه کسی اینکه با. بود شب ونیمهشت ساعت
 غولمش معمول طبق. بودم خیره گوشیم یصفحه به و بودم شده پهن مبل روی. ندارم غمی هست

 ناخودآگاه هم من و ذارنمی عکس اینستا تو خودشون البته بودم؛ مردم زندگی توی فضولی
 یه عکس فوقش فوق و برمنمی لـذت اصالً چیزا جوراین و بازیشاخ از درحقیقت. میرم سمتشونبه

 ذتـل خیلی پیشرفته درحال روزروزبه که مردم الکچری زندگی دیدن از اما بذارم؛ پیجم توی گربه
 ولی متنفرم؛ مجازی فضای از. گذاشتمش کنار آخرش و بودم گوشی فضای توی ساعتی نیم. برممی

 .گیرهنمی طاقتم نباشم گوشیم پیش ساعت نیم اگه و معتادشم متأسفانه
 بش سه به نسبت خوبی حس. آوردم کش رو خودم تونستم که جایی تا و کشیدم سر آب لیوان یه

 .مطمئنم کامالً رو این گذره،نمی آرامش با شب سه این قطعاً و تمنداش بودم تنها که آینده
 هب رو معتادیم بس از برم؛ گوشیم سمتبه شدنمی روم دیگه. بودم خیره ساعت به فقط ساعت دو

 جز چیزی هم تلویزیون. بدم انجام تونستمنمی نشستن جز کاری و بود رفته سر محوصله. پیشرفته
 نداشتم، هم رو اتاقم به رفتن جرئت. کنهنمی پخش هااین و سکته و نسرطا و هابیماری معرفی

 چرا؟ دونمنمی
. موندنمی باز هامپلک و بود زانوم روی سرم و بودم داده تکیه پشتی به حوصلهبی و حالبی خیلی

 ازبنیمه هایچشم با و خاروندم رو سرم پشت. دهه ساعت شدم متوجه و انداختم ساعت به نگاهینیم
 :گفتم
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 .بخوابم باید آی، -
 امشب احتماالً و نداشتم مامانم از خبری. شد یکنواخت شب با جاهمه و کردم خاموش رو هابرق تمام

 رمیگ باد کردم، باز که رو در و رسوندم اتاقم به رو خودم و رفتم باال هاپله از زوربه. دادنهآتاسی درحال
 کردم باز ور پنجره سریع پس داشت؛ تنگی و بد نسبتاً هوای و بود بسته اتاق یپنجره. خورد صورتم به
! وامب این عاشق. دادمی خوردهبارون خاک بوی بیرون. کردم تازه کشیدم، که عمیقی دم با رو نفسم و

 ور خستگیم. بود افتاده اتاق وسط که شدم کاغذی متوجه که بکشم دراز تختم روی خواستممی
 .بود هشدار یه مثل که کاغذیه همون این. خزیدم متشسبه عجله با و کردم فراموش

 !«برگرد! برگرد»
 .بود ناآشنا هم خط این و نبود من مال کاغذ این. کردم نگاه کاغذ به دقت با
 ...مال کاغذ، این -

 .شد قطع گوشیم آهنگ صدای با حرفم
 هوم؟ -

 :بود وشتهن شب؟ وقت این. بود امبین طرف از پیام یه. شدم خیره گوشیم یصفحه به اخم با و شدم بلند
 .«نیست ساعتم مهی، سالم»

 و کردم پرت تخت روی رو گوشیم رنگه؟طالیی ساعت همون منظورش یعنی نیست؟ ساعتش
 تم،گش رو کیفم و هاملباس کردم، زیرورو رو کمدم تمام. نبود هم من مال. کردم باز رو کشوم توقفبی

 بردنش؟ یعنی. شده گم! لعنتی. نبود ازش اثری اما زدم؛ کنار رو هاملوازم
 :وشتمن لرزونم هایدست با چی؟ بیفته غیرمنتظره اتفاق یه بازهم اگه. لرزوند رو بدنم تمام اضطراب

 «کنیم؟ کارچی حاال. نیست هم من مال»
 کشیدم سرم یرو رو پتو پس بیدار؛ تا باشم خواب بهتره بیفته، اتفاقی یه یهویی اگه کردم فکر خودم با
 مکک خدا از فقط و کردممی زمزمه رو اهلل بسم و خدا اسم تندتند. پیچیدم خودم به خاکی کرم مثل و

 کردم؛می تحمل رو تنش این ارادهبی و نبود خودم دست اما بود؛ نیفتاده اتفاقی هیچ هنوز. خواستممی
 و بندمب رو هامچشم کردم سعی فقط و نکردم نگاه هم کرد ارسال برام مبینا که جدیدی پیام به حتی

 .بخوابم
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*** 
 امبین و من. نبود هم صدایی هیچ و شدمی دیده نور از کمی اثر و بود وخلخاک کرد،می کار چشم تا

 جااین» بود یکی سؤالمون قطعاً. کردیممی نگاه اطرافمون به تعجب با و بودیم ایستاده هم کنار
 .کردیممی نظاره رو وناطرافم مبهم هاییچهره با سرگردون و گیج «کجاست؟

 .بودم کجا قبالً نمیاد یادم کجاست؟ اینجا
 دیگه رنف دو. شد پدیدار تاریکی بین لکتو یچهره. نبود سایه نه. اومد داخل در از ایسایه و شد باز در

 .ببینم خوب رو هاشونچهره نتونستم اما بودن؛ همراهش هم
 دیدن لقاب کامالً تاریکی توی اما بود؛ سیاه هاشچشم اینکه با. بودم خیره احساساتش فاقد یچهره به

 :گفت. کردیمنمی حرکت و بودیم زده زل بهش مبینا و من. ایستاد مقابلمون. بود
 فاقاتات این که کردینمی باور اصالً. گذشت زود زندگیتون و بود تصمیمتون فرصت آخرین امروز -

 بده؟ رخ سرهمپشت قدراین
 خود از غافل که روزهایی اون! گذشت زود چقدر اما داد؛ رخ درپیپی و سرهمتپش اتفاقات این یهمه

 روی رنگیمک لبخند که مبینا. گذشت زود بودم، خبربی دنیا از و گشتممی راستراست و بودم حقیقیم
 :گفت نازکش صدای و گرم لحن با و انداخت بهم کوتاهی نگاه بود، گرفته جا هاشلب
 ن؟اال بگیریم؟ رو نهاییمون تصمیم باید دیگه ما یعنی گذشت؛ زود خیلی دنیا این درسته، -
 هزاران مال نبینیمی که اینجایی. برهمی سر به اتاق توی بیهوشتون جسم اما نکنین؛ باور شاید. بله -

 .آوردین در رس انسانا دنیای از بعد و داشتین حضور اجنه بین بار آخرین برای شما که زمانی پیشه، سال
 .ودب بـرده رو ساعت اون و درست حدسم پس بود؛ دستش توی مبینا و من ساعت. آورد باال رو ستشد
 ...ساعت اون -
 .دبو شما گیریتصمیم برای فرصتی ساعت اون. رسید پایان به زمانش. شماست مال درسته، -

 :داد دامها. بود ایستاده دوازده روی شعقربه چهارتا هر. گرفت مقابلمون و کرد باز رو درش
 .دادین طولش خیلی چون بیام؛ دیدارتون به خودم شدم مجبور -

 .کوتاه فرصت یه بود، فرصت یه فقط اون اصل در پس فهمیدم؛ رو ساعت اون وجود دلیل تازه
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 در زمانی یه. شده یکسان خاک با اینجا که هاستسال. کشیدم دست خاکی و فرسوده دیوارهای به
 :گفتم و برگردوندم لکتو یچهره به رو نگاهم. شده محو حاال و بوده خاکی زمین این روی ما پای

 کین؟ نفر دو اون -
 :گفت و کرد کوتاهی مکث. کردم اشاره بهشون

 .خودتون -
 ودیمب ما خود دقیقاً. دوتا ما یچهره نه، دختر دو یچهره البته شد؛ نمایان تاریکی بین دختر دو یچهره

 اب پریشون و سفید موهای اما بود؛ هم شبیه کامالً هامونچهره. ما یآینه درحقیقت گفت میشه و
 .بود متناقض ما با رحمشونبی و احساسات فاقد هایچشم

 به رو داشت که کردم احساس رو مرواریدیم اشک نوازش و شد جاری هامچشم از اشکی قطره ارادهبی
 بازی ور دبیرستانی لوحساده دختر یه نقش سال هجده این تمام که فهمیدم وقتی. غلتیدمی پایین

 برای ،نه یا زد؟می رقم دوست دو برای رو اتفاق این باید سرنوشت چرا. گرفت رو گلوم بغض کردم،می
 دوست؟ سه

 :کرد اشاره من به و اومد جلو قدم یه لکتو
 .جلو بیاین. شین آشنا واقعیتون خود با -

 .دادمی هلم سمتشبه شد، ایجاد من در خودم به بتنس که ایعالقه اما بردارم؛ قدم ذاشتنمی ترس
 پوست هب تعجب با. خوردمی چشم به خیلی که داشت مختلفی و عجیب اشکال بلندش، و سفید لباس

 و زدیم برق گناهش،بی و تاریک هایچشم. بود سفید هم خیلی و نرم خیلی کشیدم، دست سفیدش
 :گفتم رزونیل و گریون صدای با. دادمی حالیخوش از خبر

 بپرسم؟ رو اسمت لطفاً میشه -
 :گفت و خورد تکون باریکش دهن

 .دوکرمنت ساحمه ساحمه، -
 کاش و بود افتاده زانوش دو روی که مبینا سمتبه کردم،می گریه زارزار کهدرحالی و ترکید بغضم

 دیوار به کتول. ردکمی گریه بود، شده پوشیده بلندش لباس با که ساکاال پای کنار. برگشتم ریختمی



 

 

85 

 

 دورگه یزادهجن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفری مهسا

 رو شتکیه. بود حالخوش بابت این از هم اون قطعاً. بود خیره زمین از اینقطه یه به و بود داده تکیه
 :گفت گرفت،نمی زمین از چشم کهدرحالی و گرفت دیوار از
 .بمونین یا برگردین اینکه شماست، تصمیم این حاال -

 مادهخونو اما بدم؛ منفی جواب خواستمنمی. انداختیم نگاهی همدیگه گریون هایچشم به مبینا و من
 و شدم بزرگ توش که ایخونه چی؟ اتاقم کالسیم؟هم هایدوست بابا، مامان، پریسا، میشن؛ چی
 و گریه با بشه؟ فراموش هااین یهمه باید یعنی. دیدم توش رو خودم شدنبزرگ روند که ایآینه

 :گفتم بغض
 داشته رو تادو ما حتماً باید چرا باشین؟ جایگاهتون توی تونیننمی دیگه شما برنگردیم ما اگه یعنی -

 هستیم؟ چی مسخره جسم یه جز ما مگه باشین؟
 :گفت داشت، که آرومی و مالیم لحن با. برگشت سمتمبه ساکاال

 از دور نکردین؛ تحملش هم لحظه یه شما هنوز که کشیممی رو عذابی داریم که ساله هزار ما -
 زندگی شما که مدتی این تمام. انسانا با جهنمی زندگی یه توی فقط و جایگاه از دور خونواده،

 مروت و رحم هم ذره یه حتی که کافری آدمای برای بردگی بودیم، بردگی درحال ما کردین،می
 برگردیم؟ زندگی اون به باید دوباره که بگی خوایمی شدیم، آزاد تازه که حاال و نداشتن

 رحالد بودیم، نیومده دنیا به هنوز ما که سالی چندین این تمام مدت، این تمام. سوخت حالش هب دلم
 .گفتیممی نوعهم بهشون پیش روز چند همین تا ما که کسانی دست به بودن؛ کشیدنعذاب

 ...من پس کنن؛ اذیتتون کافر آدمای ذارمنمی دیگه. بکشین عذاب خوامنمی دیگه -
 :گفتم کامل جدیت با و گذاشتم قلبم روی رو دستم

 .نه یا برگرده که داره بستگی خودش به هم مبینا و گردمبرمی -
 سرش ود،ب هاشلب روی که پرتنشی لبخند با و کرد کوتاهی مکث. داد بیرون محکم رو نفسش مبینا

 :گفت و کرد بلند رو
 .باشیم داشته مجللی یخونه اونجا امیدوارم فقط -

 :گفتم آرام خیلی و مزد متقابلی لبخند
 !کاش ای .آره -
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. ودب متفاوت همیشه با احساس این اما داشتیم؛ خوبی احساس انگار. شد گرم کمی اطرافمون فضای
 .بود دلپذیر هم خیلی و بود نشده آغشته استرسی هیچ با که احساسی

*** 
 راوی

 اما خت؛ت روی بود، اتاقش در .کرد باز را چشمانش بود، گرفته جا لبانش روی بر که پررنگی لبخند با
 دلیل امالًک چون نداشت؛ دیدنشان از ترسی دیگر. بودند ایستاده کنارش در لکتو و ساحمه و نبود تنها

 قرار زیرا بود؛ امیدوار و درخشیدمی بشاشی و حالیخوش از سه هر چشمان. دانستمی را حضورشان
 دانستمی شود،می سپرده فراموشی به دیگر که تدانسمی. شوند بازگردانده خود حقیقی زندگی به بود
 بر و گرفت دست در قلمی دلیل، همین به و شودمی پاک هاذهن در و نهدمی پوچی در قدم که

 تهنداش هم نشانی و نام اگر حتی بماند؛ باقی کاغذ تکه این او از فقط خواستمی. داد فشار کاغذی
 .گذاشت کمدش روی بعد و کرد خالی کاغذ در را احساساتش تمام. باشد
 دست. ودب آنجا اشاصلی و حقیقی زادگاه که دنیایی به شدنبازگردانده و رفتن بود، رفتن وقت دیگر

 تمامی و گرفت وزیدن مالیمنیمه نسیمی شد،می یکی باهم ذهنشان کهدرحالی و گرفتند را یکدیگر
 ود،ب نوشته نامه آخرین عنوانبه هسام که کاغذی. کردند خوردنتکان و کردنحرکت به شروع وسایل

 .نشست اتاق وسط در و درآمد پرواز به
 نمایان ادب آن میان در باهیبت جسم یک و شد یکی یکدیگر با بدنشان ترکیبات که نگذشت مدتی
. تگش غالب صورتش بر تاریک و تیره چشمانی کرد،می حرکت زنانشالق سفیدش موهای. گشت
 یرقهو همانند پوستش. شد پیروز او بر جن یک از پیکری و نبود ضعیف جسم آن از اثری هیچ دیگر

 .شد غرشال و نحیف پاهای جایگزین اسب سم به شبیه هاییسم و شد سفید و ضخیم فوالد، از نازکی
 بین از و شد سست حقیقی روح آن برابر در بود، بلعیده را بدنش مدت این تمام که فانی انسانی روح
 .رفت

 الیخ سیاهش و تاریک چشمان. درآورد خود تسخیر به را قلبش و برگرفت در را وجودش متما تاریکی
 رقب مانند سال، هجده این تمام گویا. داشت خود در را والدینش محبت هنوز قلبش اما بود؛ حسی هر از
 شود؟می چه دنیا این آخر! شد متولد دنیا این در دیر جسمش چقدر. گذشت باد و
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 لکتو تاندس. کرد منتقل لکتو به را احساساتی هرگونه از خالی نگاهی و چرخاند کتول سویبه را سرش
 :گفت و شد قفل هم به
 .ساحمه برگشتی خوش -

 و مجس یکنندهتجزیه جادوی یک با هاانسان و اجنه جنگ آخرین اگر. کردند قفل را یکدیگر هانگاه
 ستد لکتو. کند تجربه را انگیزغم یلحظه این ساحمه نبود نیازی دیگر کرد،نمی پیدا خاتمه روح

 :گفت کرد،می نگاه اشکودکی دوست بهترین به حیرت با کهدرحالی و فشرد را ساحمه
 .منتظرته هم ساکاال بریم، بیا -

 و پریسا برای دلش. شد تنگ اشخانواده و خانه این برای دلش. انداخت زیبایش اتاق به نگاهی
 شغل که نفهمید هم آخرش. شد تنگ کردند،می نصیحت اشتباهاتش بتبا را او روز هر که مادرش
 آن یاد! خیربه دادمی آزار را دیگران آن با روز و شب که هاییدرازیزبان آن یاد ؟!بود چه پدرش واقعی
 !خیربه زندگی

 .نبود کدام هیچ از اثری دیگر کوتاهی مدت از پس و شدند محو غلیظی دود در دو هر
 در هک بود اینامه بود، مانده باقی مهسا از که چیزی تنها و بود فرورفته آرامش و سکوت در کامالً خانه

 .بود شده قید ناشناس نام پایانش
 گرمای. زنممی بهتون حرفم آخرین عنوانبه جمله چند فقط اما ندارم؛ گفتن برای زیادی حرف»

 و کنم حفظش که کنممی عیس دارم هم هنوز و نشست قلبم توی بود دستات توی که محبتی
 هنوز و نکردم فراموش رو شما من اما شناسین؛نمی رو من دونممی. نکنم فراموش رو هاتمهربونی

 پ. دارم خاطر به رو زحماتتون هم
 دوست خیلی اما گذاشتم؛ جا به براتون رو نامه این که متأسفم! اومد در آب از ایمسخره ینامه چه آه،

 بازهم و بیارم یاد به رو هاتونخشم و هانگرانی ها،محبت تمام شما، به حرفم رینآخ عنوانپ به دارم
 .شماست برای من آرزوی حداقل این! بشین هاآدم ترینبختخوش جزء امیدوارم. کنم احساسشون

 «ناشناس یه طرف از
*** 

 .بعد روز سه
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 ناشناس؟ یه طرف از -
 ستد زیبا و سفید تخت به بهت با که مادرش به طابخ و کرد نگاه نامه انتهای به تعجب با پریسا

 :گفت کشید،می
 کیه؟ مال نامه این ناشناس؟ -

 :گفت حیرت با و گرفت بود، خوابیده اون روی دخترش که تختی از چشم
 .دونمنمی -

 .انداخت زباله سطل تو و کرد مچاله رو نامه و انداخت باال رو ششونه
 .فروشیممی سمساری به بریممی فردا هم وسایل این. ودهب دیوونه خیلی هست کی هر مال -

 :گفت نگریست،می اتاق زیبای یمنظره به و بود ایستاده کمربهدست کهدرحالی مادر
 نه؟ مجللن، خیلی اما -
 .کنیم استفاده ازشون نداریم حق اومدن کجا از و کیه مال دونیمنمی وقتی ولی آره؛ -
 .درسته -

 .بستن رو در نگاه بدون و شدن رجخا اتاق از دو هر
 .کنیم حاضر شام شب واسه باید و گردهبرمی امروز بابا -
 .آره -

*** 
 سپرده پوچی و فراموش به روزی مهربان، حال عین در و لوحساده دختر آن که کردمی باور کسی چه

 پذیرش ابلق کسی چه برای شوند؟ حاضر او حضور بدون هاخاطره که شدمی باورش کسی چه شود؟
 بماند؟ صاحببی وسایلش و اتاق که بود
 دارد؟ را کردنزندگی تحمل رحم،بی دنیای این در کسی چه

 .بسپارد هاذهن در را او نام نشد حاضر حتی و نکرد رحم هم ضعیف دختر یک به که ایزندگی
 .است رحمبی دنیا این

 پایان
*** 
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 .باشید بـرده ـذت*لـ خوندش از و باشید داشته دوست امیدوارم. شد تموم رمانم
 !باشه دادن تشخیص قابل میشه تموم که زمانی نداشتم دوست
 .بودم موفق هم کمی کنم فکر و برسید پایانش به ناگهانی خیلی دارم دوست
 تونهمه از ممنون

 با تشکر از نویسنده برای خلق این اثر
 .در سایت نگاه دانلود منتشر شده استاین رمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحریر در آمده و 
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