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با اعصاب خورد وارد کالس شدم به انتهای کالس نگاه کردم اهورا و دیدم که   

یدم پ        گاه میکنه عصبب ر رمتس تببوتک و کوب متظر از پنجره بیرون و ن

 گردنک و گفتس :

 منو مسخره خودت کردی ؟

شته بود       تتک و گذا ضربه ی من از جا پرید و در حالر که د ترش  از  پ  

 گفت :

 چته وحشر دردم گرمت 

 اخس کردم و گفتس :

ست کدوم گوری بودی      شتر معلوم نی تاعته جلو خونت کا به درک منو نیس 

ضولتون گفت اگه نری تحویل پلی         سایه م ترم این هو هر زنگ زدم اخر 

 میدمت 

 اهورا پقر زد زیر خنده و گفت :

 دمک گرم دلس خنک میشد 

 گاه منو دید خنده اش و خورد و گفت :به غضب نگاش کردم وقتر ن

خب وقتر او گوشببر حبباحب مرده رو جواب نویدی هوین میشببه دیگه از   

 دیشر شونصد بار زنگ زدم بهت 

 اخوام بیشتر رمت تو هس و گفتس :

 دانشوند مگه بهت نگفتس گوشیس خراب شده ؟ نگفتس؟

 اهورا با گیجر منو نگاه کرد و گفت :



 گفتر ؟

 ون مرتتادم و گفتس :نف  و بامشار بیر

 جاال کدوم گوری بودی ؟

 اهورا :

شنیه خواهرم پرواز        ته  شیک میزنر !من اول هفته بهت نگفس که  تو واقعا 

 داره من میرم مرودگاه بعد میرم خونه ننه بابام ؟

 با حواس پرتر و گیجر بهک نگاه کردم و گفتس :

 مگه دیشب بود ؟

 نگاهک مهویدم بود گفتس :اهورا نگاه عاقل اندر تفیه انداخت از 

 خب حاال من یادم ن ود تو ...

 حرمس و قطع کرد و گفت :

شیت که به منا رمته     ترت !بدبخت گو بگر به من که خ ر میدادی میزنس تو 

اون تلفن خونت هس ک معلوم نیسببت هوک اشبب اله جلو در هس اومدم اقا       

ه احال   تشریف نداشتر به حامر گفتس بهت خ ذب ده خب اون بدبخت هس ک  

 تو شهر نیست ..

 کالمه حرمک و قطع کردم و گفتس :

 قطع شده دزد کابلک و برده  باشههه غلط کردم ترم رمت تلفن خونه

 اهورا پومر کرد و گفت :

 گوشو از اون خونه مسخره بیرون دیگ معلوم نیست خرابه اس یا خونه  



شدیس خفه        شد و مج ور  تتاد وارد کالس  تتس جوابک و بدم که ا خون  خوا

بگیریس احببال از این کالس خوشببس نور اومد یه جورایر مسببخره بود اگه به 

حال نور اومدم تا اخر کالس تو چرت گذشت     حرار این اهورای ولگرد ن ود ا ا

تواالی         شون نوره بده هر  تتاد به شیرین کالس برا اینکه ا و دخترای خود

دن وگرنه چرت و پرت میپرتیدن ال ته چون درس عوومر بود دخترا زیاد بو 

اگه درس تخصببر بود احببال از خ را ن ود بالخره بعد کلر چرت و پرت اتببتا 

سه ی بعدی از مطالب این       شد جل ضایت داد که کالس و تووم کنه و قرار  ر

 قسوت امتحان بگیره 

اهورا یه کشر به بدنک داد و ولو شد رو حندلر منس جزوه ی تفید جلوم و     

 : برداشتس  گذاشتس تو کیفس اهورا گفت

 حامر کجا رمته ؟ هر زنگ میزنس بهک جواب میده ب غیر یدروز 

 ترم و خاروندم و گفس :

 مک کنس گفت میره اطراف شهر ماموریت داشت 

 اهورا با هیجان حاف نشست رو حندلر گفت :

صاما من که کیف میکنس    ش ل هیجان انکیزی داره ان ماموریت چر ؟ وای چه 

 می ینس  

 خنثر نگاش کردم که گفت :

 اه تو چقدر بر ذوقر !

 خنده ام گرمت و گفتس :



به شببخصببه هوک            بدن ادم و میلرزونه من  وا تن و  اخه کجاش جال ه دای

 نگرانشس 

 اهورا تای ابروش و باال انداخت و گفت :

 اوهو بهت نویاد داداش 

 از جا بلند شدم و گفتس :

 پاشو پاشو بریس که با اینجا نشستن چیزی گیرمون نویاد 

ز جاش بلند شببد و با هس از کالس خارش شببدیس اهورا به طرف نگاه        اهورا ا

 میکرد عین دوربین مدار بسته انگار دن ال چیزی بود با کالمگر گقتس :

 چرا راهرو دید میزنر دنیال کسر مگیردی ؟

 اهورا ب عقب نگاه کرد باز به چپ نگاه کرد اعصابس و خورد کرد گفتس :

 هوی میگس چته ؟

 زد و گفت : اهورا نیک خندی

 دن ال این دختره میگردم 

 اخس کردم  و گفتس :

 کدوم دختره ؟ 

 اهورا باشیطنت نگام کرد و گفت :

 هوون که ردش کردی 

 تیز نگاش کردم که گفت :



 اخه این پسره وحید چشوک دن الشه خواتتس ب ینس با هون یا نه 

 پومر کردم و گفتس :

 تو عقل نداری راحتر  

 پرت گفتن که حدای موبایلک بلند شد :شروع کرد به چرت و 

 بهو گفت :

 عه حامیه 

 و جواب :

شتر ؟ عه ... حله میایس ..خونه این      شتیس ..تو برگ تالم ..نه با هویس کالس دا

 میوون دیگ ؟ باشه بابا اومدیس 

 و قطع کرد و گفت :

 خیلر زشته که خداحامظر نویکنه 

 ترش بلند کرد تا نگاه من و دید گفت :

 چیه ؟

 گفتس :

 چیکار داشت  ؟

 اهورا با گیجر گفت :

 کر ؟

 با حرص نگاش کردم و گفتس :



 حامر چیکارت داشت :

 اهورا یهو انگار یادش اوده باشه گفت :

 گفت جلو خونتهه  اهااااا خوب شد گفتر 

به تببوت خروجر دانشببگاه رمتیس        با هس  از گیجر اهورا هنگ کرده بودم 

 گفت :خواتتس برم توت ایستگاه تاکسر ک 

 کجا میری عشقس ؟

 بهک نگاه کردم و گفتس :

 کومت عشقس بریس خونه دیگ 

 اهورا خندید و گفت :

 ماشین اوردم 

توت مخالفس حرکت کرد و منس دن الک راه امتادم   شین   و به  توار ما وبا هس 

 شدیس هوا خیلر ترد و هوین ماشین و روشن کرد بخاری و زد و ب راه امتاد 

 اینکه نزدیک خونس شدیس اهورا اخس کرد و گفت :کور تاکت بودیس تا 

 احال تاختوون خونه رو می ینس غوس میگیره 

به تبباختوونک نگاه کردم حد داشببت خیلر عجیب غریب بود احببال تو        

تازه داخلک جال تر هس میشببه   وچین خونه ای جالب ن ود    ههوچین محلر 

 گفتس :

 هوین خونه ی عجیب غریب جونوو خریده 

 ه ای رمت و گفت :اهورا چشس غر



که         خب مرتی ماز ادب گرمتر  یای پیک من یهو  قدرم خودم و کشببتس ب چ

 دوتایر با هس کنار میومدیس دیگ 

 در حالر که به ماشین حامر نگاه میکردم گفتس :

 معال که راضیس از خونه هر وقت مشکل داشتس خراب میشس ترت 

ستاد     شین حامر ای شدیس   و اهورا ادای او را دراورد و جلوی ما با هس پیاده 

دراز کشیده رو حندلر و تاعدش و    کنار شیشه ی ماشین حامر رمتس دیدم    

شت و با دیدن من          تتک و بردا شه  د شی شواش  تقه زدم به  شته رو چ گذا

تت         شد باهاش د سته بود از قیامک تابلو بود دو باز کرد و پیاده  شست خ ن

 دادم گفتس :

 رتیدن بخیر  

 تکان داد و گفت :حامر کالمه و بر حوحله تر 

 چقدر دیر کردید ؟تالم مونون 

 اهورا داشت جوابک و میداد منس اومدم در و باز کنس که حامر گفت :

 در و باز کن میارم تو ماشین 

 باز کردم رو به اهورا گفتس :تعجب کردم و باشه ای گفتس و در حیاط 

 تو هس میای تو ؟

 اهورا تر تکان داد و گفت :

 ین بیاد ب ره ماشینو  نه بابا قراره ام



شین و قفل کرد و اومد     شین و اورد تو حیاط اهورا هس ما حامر بر حوحله ما

تاق حرکت کردم و برق و روشببن کردم حببدای حرف زدن داخل ب تببوت ا

اهورا  حامر و میشببنیدم که درباره هوسببایه کناریس حرف میزنن ل اتببس و 

حامر میوونه اینجا اما عوض کردم و به اشببپزخونه رمتس اینجور که پیدا بود  

اعصبباب نداره ال ته این عادیه برا حامر چون   معلوم نیسببت باز چر شببده 

شپزخونه اومدم بیرون اهورا    ش لک ایجاب میکنه   شتس و از ا اب جوش و گذا

په            نا کا حامر هس روی  به خودش  یداد  تاده بودو کک و قوس م حال ام کف 

ترش رو به عقب تکیه داد بود به اهو    شسته بود و  شاره کردم که حامر  ن را ا

 چشه :

 اهورا تتکان داد و اظهار بر اطالعر کردرو به رو حامر نشستس و گفتس :

 حامر چته ؟خوب ؟

 حامر چشواش و باز کرد و گفت :

حله مامان و    اره خوبس یخورده کارام بهس گره خورده امشب اینجا میوونس حو

 ندارم میخواد بیاد هر رو اعصابس بره 

 بگس که یهو اخس کرد و گفت :خواتتس دچیزی 

 موبایلت کو؟تو از دیروز کجایر ؟این تلفن کومیت چشه ؟ 

 اهورا خندید و من که از جا خورده بودم گفتس :

 گوشیس که تعطیل شده خونه هس ک کابل و دزد زده 

 حامر اخس کرده گفت :

 پ  این هوسایت چر میگه ؟



 جا خوردم گفتس :

 چر میگه ؟

 میترتیدم خیلر قاطر بود گفت : راتتک از نگاه حامر

میگه از ح ح تلفن خونه خودشو خفه کرد اینقدر زنگ زده حداشس بلند بود     

 از تو خونه مر اومد 

 زدم زیر خنده و گفتس :

امکان نداره کابل و بردن خود اداره مخابرات چک کرد گفت تا کابل کشببر            

 جدید یک ماه وقت می ره حتوا یارو اشت اه مکرده 

 اینکه بهک ثابت کنس تلفن و برداشتس و گفتس :و برای 

 اینا ب ین بوق نویخوره  

 حامر زیر لب گفت :

 اه مردک وقت منو گرمت الکر  

 اهورا با کنجکاوی گفت :

 طرف چه مضول بوده که جیک پوک خونه تو رو داره 

 "روی زمین دراز کشیدم و گفتس 

ترایدار این خونه ب لیه خونک زیر هوین پنج  حدا    احتواال  شه  ره اس باز با

 میره بیرون   

 اهورا بلند شد و از پنجره پایین و نگاه کرد و گفت :



 شب ک این پنجره و باز نویذاری ؟ هردادم

 :«بر تفاوت تر تکون دادم و گفتس 

 نه زیاد اکثرا می ندم چطور ؟

 اهورا اومد داخل و پنجره و بست و گفت :

ترایداره یه جوریه ک انگار    بالکنه برا خونه تو مراقب باش  تقف خونه این 

 خیلر راحت میشه اومد دزدی 

 حامر که تاکت به حرف ما گوش میکرد گفت :

نقشببه خونت مزخرمه این هوه اتاق داره تو هس تو هس  حوامک هس ک انگار       

تر بهک  پنجره        سامرت تا بر شویر هس ک انگار باید بری م تت دخوه اس د

ه تو کوچه داره  اونور خونت هس ی اش ک اینجور اشببپزخونه هس که یه پنجر

تبباختوون نیوه کاره اس چند بار مر اومدم دیدم معتاد توش پره  چجوری        

 زنده ای اینجا ؟

 اهورا خندید گفتس :

 معال هوین خونه غنیوته تو این گرونر 

 حامر تای ابرو و باال انداخت و گفت :

 مرتیکه حد بار گفتس بیا خونه من 

 :اهورا بشکنر زد و گفت 

 اتفاقاا منس االن ک مر اومدیس بهک گفتس خره نویفهوه ک

 اخس کردم و گفتس :



 خب بالخره چر ؟ باید زندگر کنس یا نه ؟

 حامر که بر حوحله بود گفت :

 دلس میخواد بزنوت 

 و از جاش بلند شد و گفت :

 دارم میرم تو اتاق بخوابس خیلر خستس چایر هس نویخوام  

 ورا اهسته گفت :اه چییزی رمتگفتن و بدون 

 انصاما خیلر بر اعصابه 

شپزخونه چایر بذارم تو حال        شدم رمتس ا شد بلند  توت کتری بلند  حدای 

شپزخونه مقط        شه پذیرایر از ا شی تنگ زد به  خودم بودم که انگار یکر با 

حدا رو شنیدم دید نداشتس و باید از راهروی اشپزخونه میرمتس بیرون حامر     

از اینجا یه راهرو میخوره ب هال یخودی داره حد داشببت خیلر نقشببه ی ب

راهروی اشپزخونه نزدیک در ورودی بود رو به رو ی این راهرو توت چپ در 

ورودی یه راهروی دیگ میخوره به حوام و از اشببپزخونه در اهنر حوام و        

یه راهروی دیگ بود که توت راتت   می ینس وارد هال که میشر کور جلوتر  

ش ال بود اونجا بعدش هس دو تا اتاق  اونجا اولین در ان ار ی بود که خیلر ات ا

خواب بود    که در اونها نزدیک به هس بود توی هال هس که یه تراس کوچیک         

بود که به حیاط مشببرف بود و اون پنجره ای که اهورا تاکید داشببت ب ندم          

شپزخونه اومدم بیرون   در دقیقا رو به روی  پذیرایر بود و کنارش میز بود از ا

اهورا دیدم که تا کور خس شده از پنجره رمتس کنارش  ب محض ورودم به هال 

 ب باغ هوسایه نگاه کردم و گفتس :



 چر بود ؟

 اهورا اخس کرد و گفت :

 چه میدونس حدا تنگ شنیدم اومدم دید م هیچر نیست  

 با تعجب به باغ نگاه کرد و گفتس :

یا تو االن این     یدرار میگه تو خونه     ولک کن البد هر چر بوده امتاده ب تببرا

 مردم و دید میزنیس 

 اهورا ترتکان داد و پنجره و بست و گفت :

 تا تو چایر بریزی من برم توییچ ماشین و بدم امین بیام جلو دره 

شه ای گفتس و اهورا رمت بیرون   حر  با و  منس رمتس دو تا چای ریختس چیز خا

شت     شتس و برگ شتس تو خونه خرما رو از یخچال بردا تینر و  س پذیرایر ندا و 

تر بزنس در اتاق و باز کردم     توت اتاق رمتس تا به حامر  شتس رو زمین به  گذا

دیدم پیرهنشو دراورده و خوابیده اروم در و بستس و برگشتس اهورا کاپشنشو 

 و اورد و انداخت رو م ل و چس ید به شوماز و گفت :

 مطوِنس امشب برف میاد 

* 

بودم تاعت و نگاه کردم ته و نیس بود اهورا    قوس دادم به تنس خسته   کک و

ب ل من خوابیده بود و حامر هس که جز تر شب که برا شام بیدار شد بقیک      

شتس       تفید کرده بود دا شویر برف اومده بود و زمین و  تت خواب بود رمتس د

شوس به یه کالغ امتاد امتاده بود کف حیاط انگار یکر با     شتس تو که چ برمیگ

ا خون ن ود رو بالک بهک توجه نکردم و خواتتس برگردم تنگ زده بودش ام



ست جا   تو که دیدم تو حیاط غیر از جای پای من دو تا جای پای دیگ عس ه

شاید دزد اومده با ترس چوب ب ل     خوردم کسر غیر من تو حیاط ن ود گفتس 

شوس به       شتس و اروم به اطراف نگاه کردم خ ری ن ود چ شویر و بردا تت در د

شت بوم بود  شوس خورد ب یکر از اتاق ها انگار   اما بازم خ ری ن ود  پ یهو چ

توت خونه رمتس      ترعت به  تیدم و به  ی چیزی حرکت کرد هول کردم و تر

شن     توت اتاق و برق راهرو و رو اون اتاق ب ل اتاق حامر بود بدو بدو رمتس 

متس کردم برا اولین بار از اینکه راهرو اتاق اینقدر درازه ترتیدم با اهستگر ر

شدم کل        شوکه  صویر مقابلس  شت در اتاق در و باز کردم اما با دیدن ت تو و پ

اتاق بهس ریخته بود و هوه چر پخک و پال بود ترتیدم نکنه دزد اومده باشه   

شده بود       حدای من بیدار  تر و  برق اتاق و زدمو دیدم پنجره بازه اهورا از 

 اومد توت اتاق و در حالر ک خویازه میکید گفت :

 این موقع شب .. ردادهم

 اما با دیدن اتاق جا خورد و گفت :

 اینجا چرا اینجوریه ؟

به تببوت پنجره رمتس و جیاط و نگاه کرد ب ل در ورودی خونه ی نفر و دیدم 

 که تو تاریکر ایستاده تا  منو دید از دیوار پرید و رمت 

 اهورا با دیدن او با ترس و هول گفت :

 دزد اومده ؟

 و گفتس :تر تکان دادم 

 اره مک کنس 



شده بود       حدای ما بیدار  تر و  اهورا با موبایلک به پلی  زنگ زد  حامر از 

 گفت :

 چقدر تر و حدا میکنر مهردادمعلوم هست دارید چه غلطر میکنید ؟

 اهورا هول کرده گ ت :

 دزد اومده 

 حامر خواب از ترش پرید و گفت :

 کو ؟ کجاتت ؟

 بر حوحله گفتس :

 اتاق و به گند کشیده نویدونس چرا  رمت مقط این

 حدای زنگ در اومد اهورا به توت حیاط رمت و گفت :

 پلیسه  

 حامر با گیجر گفت :

 مگخ تو ن ودی ایجا هر میگفتر اه کجا گذاشتوک ؟

 اخس کردم و گفتس :

تا بجن س طرف از پنجره در من ؟من از جلو در دتتشویر دیدم یکر تو اتاقه   

 رمت 

 دوباره منو نگاه کرد و گفت :حامر با گیجر 

 مطوِنر ؟



 مشکوک میزد گفتس :

 اره بابا 

 و ب توت حیاط رمتس 

 خب چطوری متوجه شدید ؟_

 با بر حوحلگر گفتس :

جناب من اومدم دتتشویر دیدم غیر ردپای من یه رد دیگ هس هست مکر    

شوس خو    سر تو حیاطه یهو چ رد به اتاق دیدم یکر داره اتاق و بهس کردم ک

 یزه ئ نفهویدم چر شد رمتس تو وقتر رتیدم طرف از دیوار پرید و رمت میر

 چیزی هس برده ؟_

 تر تکان دادم و گفتس :

 ن مک نکنس چییزی نداشتس تو خونه 

 کور حیاط را نگاه کرد و خونه رو گشت و گفت :

تشببکر ب نظرم معال نویشببه کاری کرد اما اگه اتفاقر دوباره امتاد خ ر بدید 

 تتس در  و ب ندم که یکر از هوسایه ها جلو امد :کردم و خوا

 چر شده ؟

 حوحله توضیح نداشتس ولر نویشد بر ادب باشس گفتس :

 انگار دزد اومده ب خشید شوا ؟

 ل خند زد و گفت :



 ترایدار ب لر ام منس دیدم یه اقا از حیاطتون پرید بیرون رمت اونور  

 میرتید گفتس : به توتر ک نشون داد نگاه کرد به یه کوچه باغ

 مونون ک گفتید کاش به پلی  هس میگفتید  

 ل خندی زد و گفت :

 تازه دیدم به هر حال کوکر خواتتید در خدمتس 

تشببکر کردم و در و بسببتس اهورا خیلر وقت بود برگشببته بود تو خونه وارد 

 خونه که شدم گفت :

 کجا موندی ؟

 کاپشن و ازتنس دراوردم و گفتس :

 گفت دیده یکر پریده تو کوچه رمته توت کوچه باغ  این ترایدار ب لر

 اهورا اهان گفت رو به حامر گفتس :

 تو چرا بیدار شدی ؟

 حامر بر اعصاب به من نگاه کرد و گفت :

 من از حدا تو و اهورا بیدار شدم 

 اهورا گیج گفت :

 ما ؟

 حامر گفت :



ویدونس ی  شببنیدم دن ال یه چیزی میگردید ن     دیدم رمتید تو اتاق بعد     اره 

پالک گفتر اعصببابس و خورد کردید ب  ک هوه چیو پرت میکردید اینور      

     اونور

 با گیجر گفتس :

 مگه دو نقر بودن ؟

 دی زد و گفت :حامر تر تکان داد اهورا نیک خن

تا هوین چهل دقیقه پیک      بدبخت هس   حامر چیزدی ؟ من  خواب بودم این 

 حیاط بوده 

 حامر اخس کرد و گفت :

 دم دیدم رمتید تو اتاقخفه شو خو

 به اهورا نگاه کردم و اهورا هس میخندید گفتس :

 پاشید بریس بخوابیس پاشو 

شید و منس     تر جاش دراز ک حامر در هوان که غر غر میکرد رمت اهورا هس 

 بر حال روی کانلپه امتادم 

_ 

شون      ح ح رمته بودن خونه خود بیکار به جزوم نگاه میکردم حامر و اهورا 

ته بو دشببب بریس   حامر هس  نه عوو حسببین ولر من عالقه ای   بهس گف خو

شده بودم          شون جداا  شتس با هوین از حله مامیل و ندا حال حو شتس برم ا ندا

کلر احببرار کرد اخر هس گفت اگه نیای کتک میخوری و مج ور شببدم ق ول 

کنس کال حامر برا من واقعا حامر بود تو این شک تال ک از خونه جدا شده    



تال بزرگتر بود        بودم خیلر  ته چهار  سرعوومه ازم  شت حامر پ هوامو دا

ولر در کل مقط با این مقط راحتس مقط اونه ک هویشه بوده ال ته اهورا هس از  

از تببال دوم ی یرتببتان با هس حد نگذریس خیلر با مرام بود هوامو داشببت 

ضعیت مالر به  تر  بودیس ال ته مرق من با اهورا و حامر این بود که اون دو تا و

از من داشببتن اهورا که کال بچه مایه دار بود حامر هس که خودش شببرکت         

داشت و تو شهر ما خیلر برو بیا داشت یه شع ه از شرگتک هس تهران بود و      

حامر ق ال تو قسببوت           ته  ثل هوین چند روز ال  هرزگاهر میرمت تهران م

اگاهر تجسبب  هس کار میکرد و هرزگاهر باهاشببون هوکاری میکنه اما ن          

قضببیه و مقط منو  ثل ق ل االن شبباید ماهر ی بار بره اداره پلی  ال ته این م

شس         ضر ب شک بود هنوز زود بود حا تاعت نگاه کردم  ستیس به  اهورا میدون

ت ک مدرن بود برای پایان نامه    پومر کردم اهل درتس ن ودم کتاب معواری 

رمر بود ی ارشدم بود از این دانشگاه رمتن ک خیری به ما نرتید واته ترگ     

داشببتس به هوون پنجره ای ک اهورا گفته بود خطرناکه نگاه میکردم باز بود       

پایین اول           به کتاب روی میز و امتادم  بلند شببدم ب ندم که دتببتس خورد 

پشوون شدم برشدارم اما پشیوون شدم و خس شدم بردارم که زیر میز اون         

تتس و بر      شیئر حورد اروم د شه که نقطه کور بود چشوس به  دم زیر میز و گو

با تالش زیاد برداشتوک دیدم یه کلید نقره ایه که روش یه شکل عجیب بود   

انگار ادم بود ولر چشواش از حدقه دراومده بود کور نگاش کردم که یهو یه  

حدا قویتر        شت بوم بهک اهویت ندادم که دوباره  حدای دویدن اومد رو پ

تی        شه ادم بود یه لحظه تر شت گربه با دم نکنه هوون دزده شد امکان ندا

باشه خواتتس چوب بردارم اما نه رمتس اشپزخونه و چاقو برداشتس و ب توت      

دقیقا کنار در حوام بود کال از این نقطه خونه خوشس  نور  در پشت بوم رمتس  



اومد ی جوری بود با کراه رمتس باال اما در باز نو شببد انگار یکر محکس روش  

شسته بود دو بار    ساده بود یا ن شت  اومدم    وای ضربه زدم اما مایده ندا محکس 

توت حیاط که رمتس    توت حیاط رمتس تا باال رو ب ینس ب  پایین از نرده و ب 

هوا گرگ و میک بود و من برق و روشن نکرده بودم اما هوون مرد دیش ر رو  

دیدم که اونجاس بازم نتونستس دقید ب ینوک چاقو و اوردم باال که پرت کنس  

ب تببوت حیاط ب لر رمت خواتببتس برم خونه ب لر که  طرمک ک یهو رمت

زنگ در اومد دودل بودم در و باز کنس یا برم دن ال اون که حببدای حامر و         

 شنیدم که گفت :

 باز کجا گس و گور شده ؟

پشیوون شدم ارزش نداشت حامر قاطر کنه کلید و گذاشتس جی س و د و باز     

 کردم حامر با اخس گفت :

 تو کدوم گوری ؟

 یدم گفتس :خند

 علیک تالم اگه اشکال نداره دتشویر بودم 

 حامر ب من نگاه کرد و گفت :

 تو چرا هنوز حاضر نیستر ؟

 از جلو در کنار رمتس و گفتس :

 بیا تو تا حاضر بشس 

و ب داخل خونه رمتس و بدون وتواس خاحر ل اس انتخاب کردم و کاپشنوس  

 پوشیدم حامر با اخس گفت :



شر  ش ر یکر میاد      تو چرا ادم نوی صفه  ش ر ن ؟در این پنجره و ب ند نک ت 

 میکشتت

 با تعجب به پنجره نگاه کردم و گفتس :

 ولر من بسته بودم 

 حامر خنثر نگام کرد و گفت :

 رو اعصابس نرو 

ی لحظه یاد بسته بودم  مطوئن بودم پنجره و و پنجره و بست و دو قفله کرد  

تیاه پوش امتادم نکنه اومده ت  شدم و ب اطراف نگاه  اون مرد  و خونه  نگران 

ستس    کردم شاید قفل و کامل ن  شت  حامر ب من نگاه کرد و  اما نه امکان ندا

 گفت :

 چته ؟

 دتتپاچه بهک نگاه کردم و گفتس :

 هیچر هیچر بریس 

 و گفت :حامر مشکوک به من نگاه کرد 

 باشه 

 و با هس از خونه بیرون اومدیس 

_ 

 مامیل و نداشتس گفتس: احال حوحله مسخره بازی های

 حامر واقعا مج وریس بریس ؟ من حوحلشو ندارم 



 اخس کرد و گفت :

معال که مج وری کاری هس نویشه کرد زن عوو خیلر احرار کرد بیا ی خودی   

 نشون بعد برو تو هوون خونت

پومر کردم و ب خیابون ها نگاه کردم هوینطور که داشببتس به اطراف نگاه        

 یه چیزی پرید جلو ماشین با هول گفتس : میکردم یدمعه انگار

 وایسا وایسا زدی به چیزی

 حامر محکس زد رو ترمز و عص ر گفت :

 چرا پرت و پال میگر ادم کجا بود 

با اتترس پساده شدم و رمتس جلوی ماشین و دیدم خ ری ن ود یخ کردم من 

 خودم دیدم ی نفر پرید جلو ماشین حامر عص ر پیاده شد و گفت :

 لت خوبه ؟میگس هیچ ک  ن ود تو حا

 با نگرانر کفتس :

خودم دیدم حامر از اون تببوت اومد پرید وتببط خیابون یه دختر بچه بود 

 ل اس تفید تنک بود 

 حامر کالمه اطراف وو نگاه کرد و گفت :

 پ  کدوم گوریه اینجا که تگ پر نویزنه  

دتت تکون    به توت دیگه خیابون نگاه کردم یهو چشس به دختره امتاد برام  

 تند گفتس :

 اوناهاش  



 حامر به توت انگشت من نگاه کرد و گفت :

 مهرداد تو حالت خوب نیست میخوای نریس خونه عوو اینا  

 کالمه گفتس :

 ندیدیک 

 عص ر اومد توتس و بازوم وگرمت و من توار ماشین کرد و گفت :

 بشین بشین ریس داری رو اعصابس میری دیگه 

تببوار شببد و حرکت کرد هنوز شببوکه بودم  تببوار شببدم خودشببس تببریع

نویفهویدم چه خ ره اما یه چیز و میدونستس اونس اینکه من توهس نویزنس اینا  

 راتته  

تا خود خونه عوو اینا دیگ حرف نزدیس اما مسیر حرکت خونه عوو اینا ت ییر  

 کرده بود با تعجب گفتس :

 کجا میریس حامر خونه عوو اینا اینوری نیست 

سخ    حامر حرک توالس و تکرار کردم اما بازم چیزی نکفت انگار م ت نکرد باز 

 شده بود دتتس و جلو حورتک تکون دادم و گفتس :

 حامر 

شت با رگه زرد            شکر دا شت م شوای در توتس اما حامر ن ود چ شت  برگ

شت     تفید یدا حورتک جای زخس بود  دندوناش کور تیز بود و پوتت  روس 

 محکس به بازوش زدم وبلند گفتس :چهره ی وهس انگیزی داشت با ترس 

 حامیر



 حامر ع صر به توت من برگشت و گفت :

 زهرمار مهرداد تو امشب چته ؟

با اتببترس به حامر نگاه کردم خودش بود به اطراف نگاه کرد مقابل خونه           

حامر عص ر شده ترتیدم چیزی بگه و ت ر عوو بودیس به وضوح میلرزیدم 

 کردم ب خودم مسلط باشس حامر :

 برگشتیس دربارش حح ت میکنیس  

شت با        شدیس حامر کلید و دا شدم و هوراه حامر وارد باغ  شین پیاده  از ما

 تعجب گفتس :

 تو چرا کلید داری ؟

 حامر بر حوحله گفت :

از اون موقعر که عوو گفت دارم میرم کربال تا االن دتببتس مونده خواتببتس     

ش ر چ        صفه  شب ن شه ی موقع  تتت با شد یکر  تحویلک بدم گفت د یزی 

 کلید داشته باشه 

 اهانر گفتس که حامر گفت :

 تو چت شده ؟

 اخس کردم و گفتس :

 نویدونس مک کنس یکر داره اذیتس میکنه 

 حامر اخس کرد و گفت :

 یعنر چر ؟ کر ؟



خواتببتس حرف بزنس که اولین مزاحس از در خونه بیرون اومد و با تببرعت به 

 توت دتتشویر رمت با دیدن ما گفت :

 ه  اقا حامر و اقا مهرداد چه عجب اینورا  ب

 حامر ب تردی گفت :

 مضولیک به تو نیومده عوض تالم کردنته ؟

شویر رمت تو مامیل ما      تت توت د نگار اخور کرد و زیر لب غرغر کنان به 

حرف حامر خیلر برو بود و هوه ق ولک داشببتن حتر عوه هام هس زیاد با        

مایده اتببت با هس وارد خونه       حامر بحث نویکردن چوون میدونسببتن بر   

تالم کلر دادم دقت هس نکردم کر جواب داده کر نداده ولر    شدیس من ک 

تر کنه رمتس رو م ل دو نفره      سین گرم احوال پر شدبا عوو ح حامر مج ور 

سین ب ل          تپیده کنار عوو ح شور به هال نگاه کردم عوه  ستس و زیر چ ش ن

س ین هس کنار        سته بود زن عوو ح ش شپزخونه ن ستاده بود و با عوه  ا د رای

سته بودن و با عوه         ش شیا نن سرش ار تپیده حرف میزد اینور عوه هاله و پ

نرگ  حح ت میکرد متوجه بحثون نشدم کنار نرگک هس عروتک نشسته       

 بود مک کنس عروس پسر بزرگشه حامر کنارر من نشست و گفت :

 باالخره ولوون کردن 

 نیشخندی زدم و گفتس :

 کنه  عشد مامیل چه می

 حامر تیز نگاهس کرد و گفت :



نه مثل تو خوبه تارک دنیا بشببس با هیچ موجودی هس حببح ت نکنس جز اون  

 اهورای گوتفند 

 زدم زیر خنده و گفتس :

 خود تو هس با اون اهورای گوتفند حح ت میکنر ها 

 حامر با تاتف تر تکان داد و گفت :

 شه از خریتوه دیگ وگرنه کر حاضر میشه پسر عوو تو ب

 کور نزدیکک شدم وگفتس :

 مامان بابا کجان ؟نویان ؟

 حامر هوونجور که ترش تو گوشی ود گفت :

 چرا میان دیرتر 

تببرتکان دادم و تببکوت کردم مکرم حول و حوش اتفاقات این دو شببب     

حدام         تس به جوع ن ود یه لحظه احساس کردم کسر  حال حوا میگذشت و ا

تکوت کرده بود و با موبایلک  میکنه با مکر اینکه حامیه بهک نگاه  کردم اما 

ور میرمت داشببتس ب این نتیجه مرتببیدم که توهوه ولر دوباره حببداش و 

حدا از جا       شا  تیدم ب اطراف نگاه کردم انگار از تو خونه ن ود من شنیدم تر

 بلند شدم که برم تو حیاط که حامر گفت :

 کجا ؟

 با حواتپرتر بدون تورکز گفتس :

 م میرم حیاط برمیگرد



و اجازه ی حرف ندادم و از خونه خارش شدم هنوز حدا رو میشنیدم از وتط     

شر درب و داغونس   باغ بود اما جر شتس گو و دراوردم ات رمتن و به اونججا ندا

و نورش و روشن کردم و به داخل باغ رمتس خ ری ن ود احال انگار کسر ن ود     

 داشتس برمیگشتس که یه حدایر شنیدم انگار پچ پچ بود :

 اون کلید وباید پ  بیاره وگرنه جونک به خطر میامته 

 اون یکر حدا گفت :

 اگه پ  نده براش بد میشه مگه ندیدی امشب 

عرق ترد کرده بودم ترجیح دادم نوونس اونجا و به ترعت از باغ خارش شدم    

 حامر با دیدنس گفت :و نف  نف  زنان به داخل خونه برگشتس 

 به خدا تو یه مرگیت هست  

شب      ت حح ت کنس و چیزی نگفتس تا اخر  ضیه بعد  رجیح دادم درباره این ق

دیگ حببح ت نکردم و بر حوحببله به حرمای بقیه گوش کردم بودن تو اون  

 جوع منو عص ر میکرد 

_ 

 جیکار کردی حامر ازت شکاره _

 کفشس و پوشیدم و گفتس :

 چرا ؟

 اهورا موهاش و کور باال داد و گفت :

 ک بودی  میگفت دیشب رو اعصاب



 اخس کردم و گفتس :

 گزارش میده بهت ؟

 اهورا خندیدو گفت :

 بدبخت به مکرته 

 ایستادم و گفتس :

 نوید.نس چر شده اهورا این چند وقته ی اتفاقای عجی ر داره میامته 

 اهورا چشواش گشاد شد و گفت :

 تسخیر شدی ؟

 زدم پ  ترش و گفتس :

شرو   ش ر ک گفتس دزد اومد  ش س هوک انگار دو   چرت نگو از اون  شد دی ع 

 نفر پچ پچ میکردن باال ترم 

 اهورا اخس کرد و گفت :

 متوجه نویشس مگه دزده بازم اومد؟

 بهک نگاه کردم و گفتس :

 نه به دزده ربط نداره 

 کلید و از جی س دراوردم ونشونک دادم و گفتس :

رف مک کنس اون روز که یه چیزی خورده بود به پنجره این بود و او شببب ط    

 دن ال این اومده بود 



 اهورا با دقت به کلید نگاه کرد و گفت :

 از کجا مهویدی ؟

تووم اتفاقات دیشببب و براش تعریف کردم و اهورا هر لحظه اخس میکرد یا      

یداد        یل م به من تحو بدتر رو    مکرای عجیب غریب  که نویکرد هیج  کوکر 

 اعصابس میرمت اخرش گفت :

ست میدونه چجوری بیاد   ته    هر کر ه شنا تو خونت و هوه جای خونت و می

 یه مکری  

 گفتس :

 چر ؟

 متفکرانه گفت :

 بیا دوربین بذاریس تو خونه 

 امردد گفتس :

 من دوربین ندارم تو خونه  

 اهورا چشس غره ای رمت و گفت :

 من دارم احود منو تو نداریس برات میارم 

یه ق          ید میفهویدیس ک با بالخره  بدی ن ود  ول کردم و کور مکث کردم مکر 

 اهورا گفت :

شب به      تتر ام شگاه بعدش دوربین و از خونه میارم را حاال معال بیا بریس دان

 حامر هس گفتس بیاید خونس حوحله تنهایر ندارم دور هس باشیس 



 گفتس :

 حامر میاد ؟

 اهورا خندید گفت :

 اره منتظر بود چتر بشه ی جا 

شگاه رم   توت دان شدیس  خندیدم و دیگ چیزی نگفتس و به  تیس وارد محوطه 

که یکر دو نف             ها تو حیاط جوه شببدن اهورا  چه  یه تببریب از ب دیدیس 

شون منس که دمک بودم رمتس باهاش از یه دختره که       توت شناخت رمت  می

 موهای بلوند داشت و چشواش و لنز گذاشته بود پرتید :

 کالس تشکیل نویشه 

 گفت : دختره که انگار ذوق کرده بود از هس حح تر با اهورا

 نه تشکیل نویشه انگار  

 و اهورا گ ت :پومر کردم 

 شان  ما رو باش اگه میدونستس نور اومدیس 

 با اخوهای در هس گفتس :

 بیا بریس دیگ اینجا ایستادی چر بشه ؟

 اهورا نیک خندی زد و گفت :

 دارم از هس حح تر با یه خانوم لذت می رم  

 دتتک کشیدم و گفتس :



 ین هیز بازی و دربیاری  گوشو بریس مونده هو

تا حاال ندیده بودمک اهورا   برگشتیس بریس که تینه به تینه ی پسری شدیس      

 بخاطر برخورد کیف پولک زمین امتاده بود خس شد برداشت و گفت :

 شرمنده داداش ندیدیوت 

 پسره ل خندی زد و گفت :

 اشکالر نداره پیک میاد 

 ازش پرتیدم :

 دی ؟تا حاال اینورا ندیدمت جدی

 پسر تر تکان داد و گفت :

 نه ق ال مجازی برداشته بودم این ترم حضوری میام 

 اهورا توتر زد و گفت :

 پ  هر کار داشتر رو ما حساب کن خیلر درتوون خوبه 

 و زد زیر خنده منس خنده ام گرمت گفتس :

 چرا الکر امید میدی بهک  

 پسره یه جور عجیب به من نگاه کرد و گفت :

 و شوا ؟ من هومنس

 اهورا دتتک و مشرد و گفت :

 من اهورا  اینس مهرداده 



 هومن باز ل خندی زد و گفت :

 مک کنس اولین نفرایر هستید که تو دانشگاه باهاشون اشنا شدم 

 اهورا ترتکان داد و گفت :

 دقیقا ما هس 

 هومن با تعجب گفت :

 ولر داشتر با اون دختره حر میزدی 

 : رمتس بین بحثشون و گفتس

 مقط راجع به کالس پرتیدیس هوین  

هومن باز به من خیره شببد از نگاش اذیت بودم اما نویتونسببتس چیزی انگار  

 خودش مهوید چون دیگ به من خیره نشد هومن گفت ک

 منس با هوین اتتاد کالس داشتس ب نظرم بریس 

 ته تایر به توت خروجر دانشگاه حرکت کردیس که اهورا گفت :

 ت خونه من وتایل و برداریس بریس خونه تو مهرداد بریس تو

 ترتکان داد و هومن گفت :

 تنها زندگر میکنید ؟

 اهورا ترتکان داد و هومن گفت :

 منس از وقتر اومدم اینجا تنها زندگر میکنس  

 اهورا گفت :



 چند وقته اینجایر ؟

 هومن کور مکر کرد و گفت :

 هست اومدم اینجا   ق ال ک مجازی بود تهران بودم اما االن یه ماهر

 و گفت :اهورا اهانر گفت 

ش یه توعه ولر مهرداد نه اون خودش     شرایطس  ما خیلر وقته تنهاییس منس 

 مستقل شده 

 هومن ترتکان دادو با کنجکاوی پرتید :

 اینورا که دزد نویاد ؟زیاد اشنا نیستس به این محله ها 

 اهورا کور مکث کرد و گفت :

شه خونه مهرداد       معووال دزد کوه چون امنه ش ر می ته چهار  ولر االن یه 

 دزد میره 

 هومن کنجکاو منو نگاه کرد و گفتس :

 اره ق ال دزد نداشت اخیرا توت خونه من یخورده عجیب شده 

 هومن گفت :

 خونت من توت جاده تاحلر ام 

 نویدونس از مدل توالک بود یا نگاهک خوشس نیومد ولر گفتس :

 س یه دو تا خیابون باهام ماحله داره همنس هوون طرمام اهورا 

 اهورا خندید و گفت :



 مک نویکرد اینقدر نزدیک باشر 

 هومن ل خندی زد و گفت :

 من اینورا کسر و نویشناتس میتونس رو کوکتون حساب کنس ؟

 بهک نگاه کردم و ق ل از اینکه اهورا چیزی بگه گفتس :

 اره حتوا 

 یکرد گفت :اهورا هس در حالر ک به گوشیک نگاه م

 اره حتوا 

 رو ب من گفت :

 حامر داره زنگ میزنه 

شد   شت که چیزی بگه یا نه    و از ما جدا  شک دا هومن به من نگاه کرد انگار 

 گفت:

 حاال دزده چیزی هس ازت دزدید ؟

 کور مکث کردم نویدونستس بهک بگس یا نه گفتس :

 نه انگار دن ال چیزی میکشته و پیدا نکرده 

 انگار دو دل بود و گفت : هومن تکوت کرد

 شاید چیزی گس کرده طرمای خونت 

 مشکوک بود گفتس :

 چر  ؟ تو خونه من ؟ چجوری حدس زدی ؟



 هومن دتتپاچه گفت :

 نه نه حدس زدم مقط 

 بهک نگاه کردم که گفت :اما من یاد اون قطعه ی کلید مااند امتادم و 

 بعد می ینوتون  بهتره من دیگ برم 

 تلفنک  تووم شد گفت :چیزی بگس و رمت اهورا که انگار  و اجازه ی نداد

 عه کجا رمت؟

 مشکوک گفتس :

 کار داشت رمت حامر چیکار داشت؟

 اهورا :

دیشببب زنگ زده بودم بهک برا امشببب بگس بیاد خونوون جواب نداد االن      

 زنگ زد 

نه اش حرکت کردیس       به تببوت خو هانر گفتس و هوراه اهورا  تا دوربین و   ا

 برداریس 

__ 

شد که اومد   تاعتر می تیده بود ولر   یه  ه بودیس خونه ی اهورا وحامر تازه ر

خسببته بود کامال از چهره اش معلوم بود حببح ت های معوولر میکردیس که 

 حامر گفت :

 تو دیشب چت بود ؟توهس میزدی 

 اهورا خندید و گفت :



 اینکه کارشه 

 حامر با اخس گفت :

 اخه خیلر واقعر بود 

 گفتس  

 ورا تعرف گردم برا اه

 و شروع ه تعریف کردم برای حامر چند ثانیه به من نگاه کرد و گفت :

 نویفهوس االن دوربین گذاشتر دزد و بگیری ؟

 اهورا گفت :

 دزده کیه اره دیگ ب ینیس چه خ ره تو اون خراب شده 

 حامر با اخس گفت :

 پ  ایت دختره کر بود پرید جلو ماشین ؟

 گفتس :

 اقعر بود شاید توهس بوده اما بعدش دیدم دختره رو نویدونس خیلر و

 اهورا هس چیزی نداشت گفت :

 بیاید شام و بخوریس معال تا دوربین و چک نکنیس نویفهویس چه خ ره 

 حدای زنگ موبایلس بلند شد ناشناس بود :

 بله ؟

 مردی با هول گفت :



 اقای مرجر ؟

 اخس کردم و گفتس :

 بله بفرمایید خودمس 

 من من کرد وگفت : مرد کور

 اقا شوا تو خونه ی منتهر به باغ زندگر میکنید ؟

 جا خوردم و گفتس :

 بله چطور ؟

 گفت :

شریف بیارید در و      شه خودتون ت حدا جیغ یه زن میاد می جناب از خونتون 

 باز کنید  

 از جا بلند شدم و گفتس :

 من خونه نیستس اقای ..اتس شریفتون چیه ؟

 گفت :

 این جیغ ها چیه انگار دو نفر درگیر شدن احودی هستس پ  

 به حامر و اهورا نگاه کردم و گفتس :

 االن میام خونه 

 و تریغ ارت اط و قطع کردم اهورا گفت :

 چر شده ؟



 با ترس و اتترس گفتس :

 یکر از هوسایه ها میگه تو خونس حدا جیغ داد یه زن میاد 

 حامر بلند شد و گفت ک

 ره پاشید بریس ب ینیس چه خ 

با این حرف من زودتر رمتس بیرون و اهورا یو حامر هس اومدن و ب تببوت      

خونه حرکت کردیس وارد کوچه شببدم دیدم چند نفر جلو خونس جوع شببدم 

 تریع پیاده شدم و رمتس توت هوسایه ها احودی اومد جلو و گفت :

 من باهاتون تواس گرمتس 

 با اخس گ تس :

 هنوزم حدا میاد ؟

 ا شکستن اومد احودی گفت :کور گوش دادم حد

تا االن مقط دوبار حببدا جیغ زدن اومد و        واال از زمانر ک زنگ زدم بهتون 

 حدای شکستن 

نداختس اهورا و حامر هس          ما چاره ای ن ود کلید ا میترتببیدم برم تو خونه ا

سایه ها رو متفرق کرد و اومد داخل      ترم اومدن تو حیاط احودی هو شت  پ

 ل حیاط اشاره کرد و گفت کحیاط اهورا به گلدون ب 

 این گلدونه شکسته 



بهک نگاه کردم خورد شده بود حامر رمت توت در خونه و رمت داخل منس   

شدم حامر با       شوکه  ترش رمتس تو هوین ک رق و زدم از دیدن خونه  شت  پ

 کالمگر گفت ک

 مهرداد خونت گند کشیده شده 

 و گفت : اهورا به خونه نگاه کردبا  بهت به خونه نگاه کردم 

 اینجا بوب خورده 

 رو به احودی گفتس :

 کسر از خونه من بیرون نرمت ؟

 احودی کور مک کرد و گفت :

 نه من حتر در باغ ب لر هس چک کردم ولر خ ری ن ود 

اخوام تو هس رمت ترتببیده بودم احببال یادم نور اومد من تا حاال با احودی 

 رس گفتس :حرف زدم یا نه که بخوام شواره بدم بهک با اتت

 ترایدار خونه ب لر چر ؟ هوون که خونه اش زیر پنجرمه  

 احودی کور مکر کرد و گفت :

 اون جا که ترایدار نداره من بهک تر میزنس 

 حامر عص ر شده بود گفت :

شت       تاعت دا ته روز پیک خودم باهاش حرف زدم نزدیک نیس  جناب دو 

 درباره زنگ تلفن خونه مهرداد با من حرف میزد 

 ودی باز هس قاطع گفت :اح



ما هس قطعه اون خونه هس خونه برادرزن منه             کابل تلفن و که دزدیدن مال 

 کسر نیست توش من هر روز بهک تر میزنس 

 با ترس به اهورا و حامر نگاه کردم حامر گفت :

یه اقای قد کوتاه کچل ترایدارش نیست که اتفاقا پریشب هس دزد اومده بود 

 د رمت توت باغ خونس گفت دیدم که دز

 احودی خندید و با لهجه ی مازندرانر گفت :

 پسرم اونجا کسر نیست میخوای چک کن خودت 

 اهورا رو ب من گفت :

 من میرم چک میکنس شوا خونه رو چک کنید 

شه کنار خونه رو چک کردم و اهورا      ص ر گو حامر هس موامقت کرد و منس ع

 پنجره رمت و گفت : توترمت دن ال احودی تا باغ و چک کنه حامر 

 پنجره هس بسته اس پ  این دزد از کجا اومده تو خونه ؟

 کالمه گفتس :

 حدا جیغ ردن چر بوده 

 عقلس به جایر نویرتید که حامر گ ت :

 دوربین و کجا گذاشتید ؟

 با عجله نگاهک کردم و گفتس :

تت که ب هوه     شپزخونه اس یکر هس تو راهذو اتاق ا یدونک طرف راهرو ا

 باشه و هال و بگیره  مشرف



 حامر ب توت دوربین و رمت و گفت :

 بیا چکک کنیس 

 کاپشنس و دراوردم و بهک کوک کردم تا دوربین و چک کنین گفتس :

 میگس وایسا اهورا هس بیاد 

حامر ق ول کرد و من از پنجره به حیاط خونه ب ل نگاه کردم دیدم اهورا و         

رش میشن مهویدم داره برمیگرده احودی تو حیاط هستن و دارن از حیاط خا

 پنجره و قفل کردم و رمتس در و باز کردم حامر مشکوک گفت :

 مهرداد با کسر که مشکل نداری ؟

 متفکرانه گفتس :

 نه من با کسر ارت اط ندارم مقط تو و اهورایید  

 حامر به خونه نگاه کرد و گفت :

شبباید دن ال   از کجا اومده تو که هیچ ک  ندیده حتر رمتنک هس ندیده         

 چیزی بوده که خونه رو بهس ریخته  

شه و هوینطور        شی شیئر بود که چند وقت ق ل خورد به  توت اون  ذذهنس 

 یاد حرف هومن امتادم اهورا وارد خونه شد و گفت :

 هوه جا رو گشتس راتت مییگفت احال ترایدار نداشت خونه خالیه 

 حامر اخس کرد وئ گفت ک

 پ  اون مرتیکه کر بود؟

 را مشکوک به خونه نگاه کرد و گفت :اهو



 این احودی و میشناختر ؟

 گفتس :

 نه احال یادم نویاد حتر شواره داده باشس بهک 

 با مکث گفتس :

 پ  این یارو کر بووده ؟

 حامر عص ر گفت :

 اهورا اون دوربین بیار چک کنیس منتظرت بودیس 

 رد و گفت :اهورا انگار تازه دوربین امتاده باشه رمت توتشون و او

 االن معلوم میشه کدوم خریه  

 یهئ حدا شکستن از اشپزخونه اومد حامر بلند شد و گفت :

 ال اله اهلل داتتان شده 

 از چند دقیقه برگشت و گفت :و به توت اشپزخونه رمت و پس

 میز شکست شیشه 

 دیگه داشتس میترتیدم احال دلیل منطقر برا اینا پیدا نویکرد اهورا گفت :

 دارم شروع میکنس   بیاید

شروع        ته بعدظهر  تاعت  حامر کنار من نشست و اهورا میلس و پلر کرد از 

 شد خ ری ن ود تا تاعت هفت شب در اتاق ی ذره تکون خورد حامر گفت :

 در تکون خورد ؟



مه داد در تکون خورد ولر خ ری ن ود        گاه کرد و میلس ادا حامر ن به  اهورا 

دمعه محکس بهس خورد با ترس ب راهرو اتاق    دوباره ی تکون ریز خورد و این  

تتگیره در اروم پاییین      حفحه نگاه کردم این دمعه د نگاه کردم و دوباره ب 

تیاه از از         تایه ی  سر بیرون نیومد تو یه لحظه ی  شد اما ک اومد و در باز 

اتاق خارش شد و در پشت ترش محکس بهس خورد و دوربین قطع شد اهورا با 

 نگاه کرد حامر نگران گفت : بهت به من و حامر

 این چر بود ؟

هیچ کدوم جواب منطقر نداشتیس اهورا دوربین هال و چک کرد داشتس نگاه   

شد و و       تیاه اومد تو هال پنجره هال باز  تایه ی  میکردم که دیدم هوون 

محکس بهس خورد و هوون تببایه تو لحظه از جلو دوربین رد شببد و رمت تو      

 با ترس گفت : حوام دوربین قطع شده بود

  اون چر بود ؟

 حامر با نگرانر گفت :

 ادم بود ؟

 اهورا تکوت کرد و منس با ترس گفتس :

 این ادم چند بار دیگ هس اومده بود 

 اهورا با تردید گفت :

 به شرطر که ادم باشه 

 حامر عص ر گفت :



 بیا بریس خونه ی من اینجا خطرناکه 

 اخس کردم  و گفتس :

 نه میوونس اینجا  

 اهورا با گیجر گفت :

 احود جلو چشوت یارو از اتاق اومد بیرون  

 گفتس :

 خب که چر ؟ نویتونس که هوک در به در باشس 

 حامر عص ر به اهورا نگاه کرد و گفت :

 این عقل نداره ولک کن تو میوونر یا من ؟

 اهورا  بدون توجه به من گفت :

 تو برو من هستس  

 گفتس :

 ها  خودم میتونس تنها بوونس

هر دو بهس نگاه کردند ی جوری ک خفه شس پ  تاکت شدم قرار شد اهورا      

تاعت بعد حامر رمت و منس رمتس تو     شس یکر دو  بوونه و حامر مردا بیاد پی

اتاق تا وتببیله برا خواب بیارم خود به خود ترتببیده بودم نویفهویدم دن ال 

من و ب ینس  چر میگشببت اما اولین چیزی که به ذهنس رتببید این بود که هو

 اون از کجا میدونست که دزد تو خونه من دن ال چیزیه ؟



شته بود       شویر برگ تت شتس هال اهورا هس تازه از د شوماز رمت و   برگ توت 

 گفت :

 چقدر ترده بیرون 

 گفتس :

 احتوال داره برف بیاد 

 اهورا :

 مهرداد انصاما دن ال ی خونه باش خیلر خر تو خره اینجا  

 مکث کردم و گفتس :

 پول ندارم هوینس با کلر قرض گرمتس معال باید باهاش بسازم 

 یهو یادم امتاد :

 راتتر مردا کالس داریس ؟

 اهورا ب توت تشک اومد و گفت :

 اره متاتفانه تاعت ده 

 و ولو شد رو تشک و گفت :

 خیلر خستس انگار کوه کندم 

 منس کنارش دراز کشیدم و گفتس :

 امروز هومن یه حرمر زد 

 از زیرپتو بیرون اومد و گفت : اهورا



 چر گفت ؟

 گفتس :

 گفت شاید دزده دن ال چیزی اومده 

 اهورا اخس کرد و گفت :

 نکنه دزد خودشه ؟

 بهک نگاه کردم و گفتس :

 مردا میخوام ب ینوک  

 اهورا گفت :

 خیلر قیامه ی عجی ر داشت انصاما چشواش ی جوری بود 

 خویازه ای کشیدم و گفتس :

 وین شک کردم بهک اره واته ه

کور متفرقه حرف زدیس و نفهویدیس چطوری خوابوون برد وتببطهای شببب 

حدای پچ پچ شنیدم انگار در گوشس بود اما بهک توجه کردم و دوباره خوابس    

 برد ..

_ 

 حدای تاعت رو اعصابس رمته بود عص ر گفتس :

 اهورا اون لعنتر و خاموشک کن 

 رد بود تو خواب و بیدار گفتس :اهورا غلتر زد و به من چس ید تنک ت



 جقدر تردی بیا زیر پتو گرم بشر 

بر هیچ حرمر اومد زیر پتو کنار گوشس نف  میکشید داشتس میخوابیدم که    

شوام و باز کردم تا ب ینس این کیه که اومده تو      حدای در هال اومد با اخس چ

 خونه یدمعه اهورا و دیدم که گفت :

 چه عجب دل کندی از خواب

 از ترم پرید با ترس نشستس و ب تندی پتو و کنار زدم وگفتس : خواب

 تو کجا بودی ؟

 اهورا گنگ نگام کرد و گفت :

 دتتشویر 

 با شک پرتید :

 چیزی شده ؟

 با ترت ه جای اهورا نگاه کردم و گفتس :

 نه نه هیچر  

 اهورا اومدکنارم و گفت :

 بنال ب یس چر شده 

 : با ترس ب اطراف نگاه کردم و گفتس

یکر االن کنارم خوابیده بود تبباعتت زنگ خورد گفتس خاموش کنس تو هس      

 خاموش کردی بعد تردت بود گفتس بیا زیر پتو اومدی 



 اهورا ب تعجب گفت :

شیس با خودم        حال گو شتس ا تاعت زنگ نذا حال  چرا چرت و پرت میگر من ا

 بود 

 چند دقیقه ای هنگ بودم اهوذا متوجه ی خیسر پتو شد  و گفت:

 چرا خیسه ؟

 به تشک نگاه کردم خی  اب بود بهک نگاه کردم و گفتس :

 گفتس که ترد بود طرف 

 اهورا اخس کرد و بلند شدم رمتس دتتشویر تا دتت حورتس و بشورم 

اما ذهنس درگیر بود  هوا خیلر ترد بود و هوین یشتر رو اعصابس بود برگشتس 

 فت :تو خونه اهورا تو اشپزخونه چایر گذاشه بود وگ

 بیا معال ح حانه بخوریس تابریس دانشگاه 

 تر تکون دادم و ذهن بهس ریخته ح حانه خوردیس.

 وارد محوطه دانشگاه شدیس اهورا ارومگفت :

 من اینو و نگاه میکنس تو اونور و نگاه کن 

باشببه ای گفتس و مشبب ول گشببتن شببدیس یهو یکر اهورا رو حببدا زد با هس 

 بو زیر لب گفت : برگشتیس هوون دخترمو بلونده

 لعنتر  

 رو به گفت :



 ب ین تو بگرد من اینو دتت به تر کنس 

باشببه ای گفتس و اهورا ولر من هوچنان دررحال جسببتجو بود یهو چشببوس 

 خورد بهک ب ل حوض نشسته بود معطل نکردم و رمتس توتک  گفتس :

 تالم 

 ترش و بلند کرد و گفت :

 تالم خوبر ؟

 تر تکان دادم و گ تس :

 بس باهات یه کاری دارم خو

 با دقت بهس نگاه کرد  و گفت :

 میدونس 

 با تعجب نگاش کردم که اشاره کرد توت راتتس وگفت :

 ده دقیقه دیگ میام پیشت دوتتت داره میاد 

توتک برگشتس ولر        توتر ک گفته بود دیدم اهورا دار م اد به  برگشتس ب 

و اهورا بهس رتببیده بود  ن ود ترس از جا بلند شببدم و ب اطراف نگاه کردم    

 گفت :

 تو کجا  رمتر ؟چرا با ودت حرف میزنر ؟

 بهت زده گفتس :

 ولر  



 گفت :یهو حدای هومن از پشت تراهرا اومد 

 تالم 

منو اهورا با هس نگاهک کردیس وکس کس داشببتو ه عقل خودم شببک میکردم 

ه اهورا جواش و داد منس مقط نگاهک کردم یه چیزی درتببت ن ود اهورا رو ب

 من گفت :

 مهرداد من میرم اموزش تا برگردم طول میکشه اشکال نداره ؟

 تر تکان دادم و گفتس :

 نه برو اشکال نداره 

 اهورا رمت و من با اخس های درهس گفتس :

 تو اینجا بودی 

 هومن بدون هیچ عک  العولر گفت :

 بشین حرف میزنیس

 د گفتس :و خودش هوون جای ق لر نشستو منس مج ور به نشستن کر

 تو ..

 حرمس و قطع کرد و گفت :

 اومد نویتونستس خودمو نشون بدم  اره اینجا بودم ولر دوتتت داشت مر

 گیج گفتس :

 اخه چرا ؟نویفهوس 



 هومن خنثر نگام کذد و گفت :

 چون میخواتتر درباره دزدی خونت ازم بپرتر  

 هنگ کردم وگفتس :

 تو از کجا میدونر ؟

 هومن مکث کرد و گفت :

ذهنت و خوندم احتواال میخوای درباره اون شببیئر که امتاده تو خونت هس         

 حرف بزنر

 کامال هنگ کرده بودمگفتس :

 تو چر میدونر ک من نویدونس ؟

 هومن مکث کرد و کفت :

دن التن ن اید وارد خونت میشد ولر االن که این  پیشته  بخاطر اون شیئر ک  

 اتفاق امتاه باید برشگردونر 

 تیدم :بهت زده پر

 احال اون چر هست ؟از کجا اومده ؟

 بهس نگاه کرد چشواش یه حالت بود گفت:

اون کلید دروازه دو دنیاتببت و متاتببفانه یکر با        نویدونس ولر مک میکنس   

 غرض  اونو به خونه ی تو باز کرده 

 با اتترس گفتس :



 ؟دو دنیا چیه ؟اینا ترکاریه نه 

 هومن دوباره نگام کرد و گفت :

 ی که اومده دن ال اون کلید ادمیزاد نیست اون چیز

 به نگاه گیجس نگاه کرد و گفت :

 ازدتته ی جنیان و شیاطینه که با تو یه غرض داره 

 از حرماش خندم گرمته بود بر اراده زدم یر خنده و گفتس:

 تو حالت خوبه ؟

 هومن اخس کد و گفت :

 ن التن من احود بخاطر تو اومدم اینجا چون متوجه شدم یه عده د

 گیج گفتس :

 دن ال من ؟چرا ؟چند دقیه بهس نگاه کرد و گفت :

 نویدونس به من مقط تپرده شده مراق ت بشس 

 اخس کردم و گفتس :

 کر تپرده ؟

 هومن از جاش بلند شد و گفت :

شیئر که پیدا کردی     شته باش مقط ب حرمس گوش کن اون  ب ایناش کا ندا

 ک ومی ری میذاری تر جاش تا بیاد ب رت

 خواتت بره که گفتس :



 تو کر هستر ؟

 عوض کرده بود گفت : گبهس نگاه کرد چشواش رن

 من تقری ا از هوونام دورگه ام مامان جنه بابام انسان 

 با تعجب نگاش کردم که خندید و گفت :

 الزم نیست حاال بگر این چه وحلتر بوده 

 با بهت گفتس :

 االن باید چیکار کنس  ؟

 ورد و گفت :هومن خنده اش و خ

 گفتس اون شیئر ک امتاد تو خونت بذار هوونجایر ک بود خودشون می رن  

 تپ  گفت :

لت برید خونه عوت مهوونر              یاد دن ا االن حامر بهت زنگ میزنه میخواد ب

 ق ل رمتن اون کلید و بذار تو خونت خودشون می رن 

لحظه   از حرماش چیزی تر در نور اوردم یو بدون گفتن هیچ کلوه ای رمت 

 هنگ کردم و با خودم طوری که بشنووم گفتس :

 یعنر یه عده جن دن ال منن ؟ بیخیااال منطقر نیست  

شس   شتس بهک چیزی بگس بهس   اهورا رو از دور دیدم که داره میاد پی صد ندا ق

 رتید و گفت :

 حامر بهس زنگ بیا یه زنگ بهک بزن بعد حرف بزنیس 



 تس و شواره حامر و گرمتس :م زم توت کشید با گیجر موبایل و گرم

 بله ؟

 گفتس :

 تالم منس کارم داشتر ؟

 حامر کالمه گفت :

 مهرداد اون گوشر کومتیت  و درتت کن درب در نیامتس دن الت 

 خیلر تورکز نداشتس گفتس :

 تعر میکنس چیزی شده ؟

 حامر :

 عوه امش ب دعوتوون کرده خونک واته شام 

 رتت گفته بود گفتس :کور جا خوردم انگار واقعا هومن د

 حاال نویشه نیام ؟

 بر حوحله گفت :

 می ینوت معال 

مد          به گفتس نویام اهورا او بده جیزی بگس قطع کرد خو جازه  بدون اینکه ا و 

 توتس گوشر و بهک تحویل دادم که گفت :

 این پسره کجا رمت ؟چیزی میدونست ؟

 گیج نگاهک کردم و گفتس :



 ست اونس چیزی نویدوننه چیزی نگفت 

 اهورا با اخس گفت :

 لعنتر پ  مرضیه ی این پسره هس رد شد 

 بهک گفتس :

 باید برم خونه حامر شب میاد که بریس خونه عوه ام 

 اهورا گفت :

 منس میام بریس 

 و باا هس به توت خونه حرکت کردیس با تردید گفتس :

 اهورا تو به جن اعتقاد داری ؟

 اهورا متفکرانه گفت :

 اره 

 گفتس :

   چرا دیر جواب دادی ؟پ

 اهورا خندید و گفت :

 داشتس مکر میکردم دیگ اعتقاد دارم چطور ؟

 تعر کردم بر تفاوت باشس گفتس :

 هیچر هوینجوری پرتیدم 

 اهورا مشکوک نگام کرد و گفت :



تهران که بودم یه هوسببایه داشببتیس هوه میگفتن دو رگه اتببت من تا حاال 

جن ازدواش کرد بچشببون دورگه بود بعد از   ندیدمک ولر میگفتن پدره با یه 

 اینکه پدره شایعات و شنید ازاون محل رمت 

 یاد هومن امتادم دورگه بود گفتس :

 یعنر دورگه وجود داره ؟

 اهورا کور اخس کرد و گفت :

 نویدونس منس مقط شنیدم 

 با تردید گفت :

 حاال چرا  گیر دادی به این چیزها ؟

 گفتس ک

   هیچر هیچر هوینجوری

 اهورا کور تکوت کرد و گفت :

 ولر مهرداد این قضیه ی خونت و اینا یه جوری نیست ؟

 با ذهن شلوغ گفتس:

 چجوری ؟

 اهورا :

حال هیچ         شه اخه ا تر روحر جنر چیزی با ساس میکنس این چیزها زیر  اح

 چیزش منطقر نیست  



 بهک نگاه کردم و گفتس :

 نویدونس به نظرت حرمت منطقیه ؟

 : اخس کرد و گفت

 اتفاقات دورت غیر منطقیه پ  نظراتس غیر منطقیه  

 تکوت کردم حرمای هومن تو ذهنس رد میشد اما چیزی نگفتس  

_ 

ها        جا یداش نویکردم مطوئن بودم هوون مه بودم هر چر میگشببتس پ کال

برای بار هزارم دن ال اون شیئ گشتس اما انگار اب شده بود رمته    گذاشتوک  

 فت :بو د تو زمین اهورا کالمه گ

 چته ؟دن ال چر میگردی ؟

 گفتس :

 یه چیزی گس کردم خیلر مهس بود 

 اهورا گفت :

 خب بگو کوکت کنس 

 با تردید نگاش کردم و گفتس :

 ی چیز ش یه کلیده 

 اهورا کلک و خاروند و گفت :

 بذار بگردم  



 دوتایر با هس شروع به گشتن کردیس ولر خ ری ن ود عص ر گفت :

 حاال این چر هست ؟

 ث کردم و گفتس :مک

 ب ین هومن یه چیزایر گفت بهس  

 اهورا با اخس به حرمهای من گوش کرد و هرزگاهر نظر میداد اخرش گفت :

 بهت ت ریک میگس به منا رمتر 

 با حرص نگاش کردم که گفت :

 خب االن گس شده میخوای چ غلطر کنر گفتس کار اجنه اتت باور نکردی 

 کور مکر کرد و گفت :

 یس پیک دعا نوی  ؟میخوای بر

 کالمه نگک کردم و گفتس :

 هوون کلید و پیدا کنس حل میشه نیاز ب این چیزها نیست 

 اهورا به دور و بر خونه نگاه کرد و گفت :

 ولر نیست می ینر که 

تید انگار بال دراورده بود مرار کرده   هر چر مکر میکردم کوتر به ذهنس میر

 بود حدای زنگ در اومد اهورا گفت :

 من باز میکنس حامیه 



یگ        نه ی عوو حسببین د ندم از شببب مهوونر خو مت و منس درگیر مو و ر

تالم کردم حامر     تر بهک  شد و با  ندیدمک ؟ نه یادم نور اومد حامر وارد 

 به اهورا نگاه کرد و گفت :

 این چشه ؟

بدوم کس و کاتببت هوه ی داتببتان و تحویل حامر داد حامر با          اهورا هس 

 گیجر گفت :

 اون کلید گوی چیه کجاتت ؟ حاال

 تر تکون دادم و گفتس :

 نیست اب شده رمته تو زمین  

 مر اخس کرد و کور به مکر مرو رمت اهورا گفت :حا

 شاید جایر انداختیک 

 گفتس :

نه امکان ندارهون یادمه تو جیب هوین شببلوار گذاشببتوک و این شببلوار و 

 نپوشیدمک  

 اهورا کالمه شد و گفت :

 یگ راه حلر نداد ؟خب این پسره د

 گفتس :

 نه مقط گفت بذارش تر جاش و برو خودشون می رن و دیگ کاریت ندارن 

 حامر اخس کرد و گفت :



 این چه مدل راهنواییه ؟احال شاید خودش دزده 

جه           که نتی عد از این ما من مقط گوش کردم بع ید کرد ا تایی اهورا حرمک و 

 اهورا گفت :خارش شدیس نگرمتیس از گشتن هوا اهورا و حامر از خونه 

 من میرم خونه  

 حامر گفت :

 بیا میرتونویت

تاکت بودم اهورا و حامر هس درباره هومن بحث      حر نزدیس من که  حرف خا

توت خونه ی عوه     توندیس به  میکردن و منس مقط گوش میدادم اهورا که ر

 نرگ  حرکت کردیس حامر گفت :

 مهرداد بیا بریس پیک دعا نوی  

 گفتس :

 نظرت ... اخه ب

 حامر حرمس و قطع کرد و گفت :

که دن ال          بگر منطقر میزنس تو دهنت خب احود ب ین شببرایطتت عادیه 

شتر از منو تو       تت پ  بی ستر مگه نویگه این یارو دو رگه ا دلیل منطفر ه

 مقط نویدونس چرا راهنوایر درتت حسابر نکرده میفهوه 

 گفتس :پارک بود به کوچه عوه نگاه کردم ماشین بابا و عوو حسین

 چرا امشب دعوتر گرمتن ؟

 حامر در حال پارک کردن گفت :



 امشب شیرینر خورون عروتک و محوده دعوت کرده 

 کالمه گفتس :

 نویشد نیام خودم گرمتاری داشتس 

 حامر اخس کرد و گفت :

بدبخت جن زده شببدی تو اون خوه حداقل بیا بیرون چهارتا ادم ب ین عقلت  

 از دتت نره 

حوحببله این مراتببس ها رو نداشببتس اما بخاطر حامر چیزی نگفتس بر  احببال

ستادم  و با هس داخل رمتیس وارد خونه       شدم و منتظر حامر ای حله پیاده  حو

که شدیس هوه بودن منس بر حوحله ی تالم ترتری کردم نگار نیک خندی 

 زد و گفت :

 انشااهلل عروتیت  وب ینس پسر دایر 

 :خنده ام گرمته بود گفتس 

 حامر رمت منس میرم 

 حامر در حالر که به گوشیک نگاه میکرد گفت :

 هنوز خر گازم نگرمته  

 عوه نگرس با اعتراض گفت :

 یعنر محود منو خر گاز گرمته ؟

 حامر به عوه نگاه کرد و گفت :

 عوه جان محود با خر میونه اش خوب بوده خره دیگ گازش نگرمته 



شد    دیگ وامعا خنده ام گرمته بود اما تاکت  چیزی نگفتس نرگ  اخس کرد و 

ولر حدای حرف زدنک با عوه  و میشنیدم که خیلر معترضه عجیب بود که    

تاعت قرار         شاید یکر دو  شت  شده بود یخورده گذ شای من اینقدر تیز  گو

 عقد و عروتر و مشخص کردن منس حوحله ام تر رمته بود به حامر گفتس :

 من میرم هوا بخورم  

 و گفت : حامر نگام کرد

 نیام ب ینس مردی ؟

 خندیدم گفتس :

 نه خیالت راحت  

شوهر عوه ام تو کار مروش میوه     شدم حیاطشون بزرگ بود  و از خونه خارش 

بود بخاطر هوین باغ میوه داشت داشتس قدم میزدم که احساس کردم کسر     

 حدام کرد حدا ش یه حدای اهورا بود با تعجب گفتس :

 اهورا ؟

شه     اما جوابر نیومد  تیدم نکنه برای اهورا اتفاقر امتاده با حدام کرد تر باز 

احساس کردم ترم تنگین داره میشه اما توجهر نکردم و رمتس توت من غ   

حببدا انگار یه نفر داشببت زمین و میکند رمتس جلوتر وتببطای باغ بودم که 

جسببس تببیاهر و دیدم که داره زمین و میکنه پا مرمت رو شبباخه درخت و 

حداش     ستاد یه موجود    شکست از  توت من برگشت و نگام کرد قل س ای به 

شاید من         تتک بیل بود یا  شت قرمز زل زد بهس د شوای در ستری با چ خاک

مک میکنس بیل بود اومد تببوتس قدش بلند بود زل زده بود تو چشببوام و        



ساس کردم از بینیس چیزی میاد دیدم خونه تا به خودم بیام     ص انر بود اح ع

ز ترس نفسس یکر در میون شده بود با خودم گفتس   رمت امرار کنس گردنس و گ

کاش اینجا نویرم حداقل گلوم و مشار داد و داد بلندی کشید اونقدر بلند که   

چشوام و بستس محکس کوبیدم به درخت احساس کردم اتتخونام خورد شد      

دوباره اومد تببوتس و با اون بیل محکس کوبید به دتببتس دوبار محکس منو زد 

اشکس در مر اومد از درد حدام قفل شده بود دوباره داشت مر     دیگ داشت  

شکر          شد از ته دل خدارو ححنه های رو به روم تار  توتس که کس کس  اومد 

 گردم که اون موجود و نوی نس و تو تاریکر مرو رمتس 

_ 

تنگین بود    شایدم      ترم  شنیدم انگار حامر بود  حح ت دو نفر و می حدای 

 ن ود :

 االن چر میشه ؟

 یکر : اون

 نویدونس مقط باید اراتووس بهک کوک کنه 

 نفر اول :

 اراتووس که االن نویتونه بیاد 

 نفر دوم :

 باید طاقت بیاره تا اراتووس برگرده 

 نفر اول :

 یعنر مرده ؟



 نفر دوم :

 ن مک نکنس بیهوش شده 

تکوت مرو رمت و باز هس        شنیدم و تو  شد و دیگ هیچر ن حدا کس کس دور 

 ر تاریک شد هوه جا ...نفهویدم چطو

یه نور کورنگر هس مضا رو   این بار که بیدار شدم تو تخت تو بیوارتتان بودم   

تتس       شده مقط میدونس از حال رمتس د شن کرده بود یادم نور اومد چر  رو

تتس   از بازو تو گچ بود       سته بودو د سته بود به زحوت نگاه کردم گردنس ب ب

  چجوری اومدم اینجا نویتونتس بلند اطراف اتاق و نگاه کردم کسببر ن ود پ

بشببس تنس خورد بود هنوز گیج بودم که چجوری اومدم اینجا که در اتاق باز       

شببد و چهره ی خسببته ی اهورا پیدا شببد وقتر دید دارم نگاهک میکنس به 

 حالت مسخره خندید و گفت :

 چه عجب ریخت نحست و دیدم 

 گفتس : گیج بودم اهورا اومد توتس کنارم نشست به زخوت

 من چجوری اومدم اینجا  ؟

 اهورا نگام کرد و گفت :

 چیزی یادت نویاد ؟

 کور مک کردم مقط یادم بود یکر بهس حوله کرد یه موجود بود گفتس :

 یه چیزی بهس حوله کرد کوبیدم به درخت ی چیز خاکستری 

 اهورا تر تکان داد و گفت :



ماجعه            وارتببتان ریختت  یدات کرد اومدیس بی اس گردنت داغونه    حامر پ

 دتتت هس باید تا یه ماه تو گچ باشه احتواال دزدی چیزی بوده 

 گیج نگاهک کردم و گفتس :

 دزد ن ود یه چیز دیگ بود داشت زمین و میکند 

 اهورا تکوت کرد انگار یه چیزی میدونست گفتس :

 حامر کجاتت ؟

 اهورا گفت :

 نجا  دیشب تا ح ح باال ترت بود رمت ترکار من اومدم ای

 با تعجب گفتس :

 مگه من چقدر اینجام ؟

 اهورا خندید و گفت :

 یه روز کامل 

باز شببد و   با دیدن من که بیدارم نف  راحتر       جا خوردم در  حامر اومد تو 

 کشید و رو به اهورا  گفت:

 اینجایر مکر کردم رمتر بیرون  

 اهورا اخس کرد و گفت :

 این اش و الش ول کنس کجا برم 

 گفت : حامر رو به من



 خوبر ؟

 گفتس :

 اره خوبس تو چجوری منو پیدا کردی ؟

 حامر نگاهر به اهورا انداخت انگار یه چیزی شده بود اهورا گفت :

 خب بگو بهک دیگ 

 اهورا کالمه بود گفت :

 تو وتط باغ چه غلطر میکردی ؟

 کور مک کردم یادم اومد گتس :

دم که حدام میکنه بعد رمتس تو حیاط داشتس قدم میزدم حدای اهورا رو شنی

انگار داشتن زمین ومیکندن رمتس دن ال حدا دیدم یه چیزی اونجاتت ...بعد 

 بهس حوله کزد 

 حامر اخس کرد و گفت :

من حببدات و تببنیدم که حببدام کردی اول مک کردم توهس زدم ولر دیدم 

حدات          ستر  سر هس نوینید اومدم حیاط دن الت دیدم نی ضحه ک حدات یا

یه چیزی نگهت          کردم جوابوو دا گار  دی اومدم دن الت دیدم تو رو هوایر ان

شدی به درخت        شر محکس کوبیده  حال بیهو حدات کردم دیدم ا شته بود  دا

شد به من گفت تو رو      سره با اون موجود که تو رو گرمته بود درگیر  یهو ی پ

 برتونس بیوارتتان ل اتات هوه خونر بود  

 با ترس گفتس :



من احببال بیهوش شببدم ق ل اینکه اون موجود بیاد ولر من اونجا تنها بودم 

 توتس 

 اهورا گفت :

 پسره هومن بوده 

 جا خوردم گفتس :

 هومن ؟

 اهورا تر تکان داد و گفت :

یدم هومن بوده امروز رمتس        فت مهو ظاهر طرف گ حامر ی خورده از  اره 

 دانشگاه دن الک ن ود 

 حامر اخس کرد و گفت :

 اید بریس پیک جنگیر  این داتتان دیگ رو اعصابوه ب

 اعصابس خورد بود و ترتیده بود گفتس :

 کسر ک چیزی نفهوید ؟

 حامر گفت :

 نه  نذاشتس وگرنه کر میخواتت جوع کنه اون ننه بابات و کر جوع میکرد 

 حامر رو به اهورا گفت :تکوت کردم 

 برو اتتراحت کن من هستس 

 اهورا اخس کرد و گفت :



 ه کاری نکردم از ح ح نه بابا خسته ای برو من ک

 اهورا از جا بلند شد و گفت :

 باشه اگر مشکلر پیک اومد بهس خ ر بده 

 اهورا باشه ای گفت و حامر رو به من گفت :

 مردا میام پیشت 

ترش تو گوشر بود و منس درگیر بودم که     شه ای گفتس و حامر رمت اهورا  با

حدای    شت که  و در اتاق اومد  هومن اونجا چیکار میکرد نفهویدم چقدر گذ

هومن وارد اتاق شد خواتتس تالم کنس که دیدم اهورا متوجه اش نشده انگار  

گه کردم         به هومن ن مقط من میدیدمک  اهورا هوچنان تو حال خودش بود 

 گفت :

 اون منو نوی ینه مقط تو داری منو می ینر  

 خواتتس چیزی بگس که موبایل اهورا زنگ خورد و گفت :

 برمیگردم امینه جواب بدم 

 باشه ای گفتس و رمت رو به هومن گفتس :

 تو اینجا چیکار میکنر ؟

 هومن با اخس گفتس :

 ب خشید اومدم ب ینس جنازت حالک خوبه یا نه  

 گفتس :

 خب اینجوری ؟ مثل ادم بیا 



 هومن بر تفاوت گفت :

 االن ن اید منو ب ینن هر میخوان توال کنن تو چرا اومدی 

 گفتس :

 ام بدونس خب منس میخو

 با حرص گفت :

ست اما یه چیزایر میدونه که من نویدونس   یه نفر دن الته نویدونس کیه ادم نی

چیه اون شببب میخواتببت بکشببتت من مهویدم به حامر القا کردم که داره 

 حدات و میشنوه که بیاد کوکت تا من برتس 

 ترتیدم گفتس :

 چرا میخواد منو بکشه ؟

 متفکراننه گفت :

که ا باید منتظر اومدن اراتببووس باشببس تو باید بری پیک یه نفر نویدونس ام

 بهت کوک کنه 

 گفتس :

 کر ؟

 هومن گفت :

پیک مهدی اون بهت یاد میده که چجوری از خودت محامظت کنر این جن        

مدن            تا او یای مقط  ید بتونر از پ  خودت برب با ناکن تو  ها خیلر خطر

 ارتووس تا بفهویس چه خ ره  



 با گیجر گفتس :

 اراتووس کیه ؟

 هومن خنثر نگام کرد و گفت :

 هوون ک بهس گفت هواتو داشته باشس 

 با اخس گفتس :

 از کجا منو میشناته ؟تو از کجاا منو میشناتر ؟

 هومن کالمه گفت :

 دانشوند من از طریفد اراتووس تو رو میشناتس اما اراتووس و نویدونس 

 ر میکرد گفتس :عص ر شدم این هوه معوا  داشت م زم و متالش

 حاال این یارو که گفتر چر بود اتوک 

 گفت :

 مهدی 

 گفتس :

 اره هوین بهس چر یاد میده ؟

 هومن بر هوا گفت :

 جنگیری  

 جا خوردم گفت :



شونه باید     تت و دروازده ورود تتون جن ها مج وری یا بگیری خونت رو ق ر

 تو چشوه یه جوری محامظت کنر اولین کارم اون پنجره ی خونته ک خیلر 

 با اتترس گفتس :

 یعنر چر ؟

 گفت :

من دیدم پنجره خونت عین یه تیکه روشببنه که توجهشببون و جلب میکنه  

باید اونو ب ندی تا اذیت و ازار کوتر بشببه بعد اینکه خودت کوتر اتببیب           

 به چه روز امتاده ؟می ینر االن ب ین 

 بر ع القه گفتس :

 من از جنگیری خوشس نویاد 

 د و گفت :هومن نگام کر

 هر جور میلته میتونر کتک بخوری و درگیر باشر 

 با حرص گفتس :

 این اراتووس ک میگر کر میاد ؟

 هومن :

 نویدونس معووال اینجور وقتها کارش طول میکشه 

 کالمه بودم هومن گفت :

حببدای پای اهورا داره میاد من شببواره و ادرس مهدی و گذاشببتس تو جیب  

 کاپشنت خواتتر برو 



شد اهورا اومد داخل و    هوین  تتگیره در پایین اومد هومن هس ناپدید  که د

 گفت :

 خوبر ؟

 گفتس :

 اره اره  

 به قیامک نگاه کردم  خسته بودگفتس :

 بخواب یه خورده خسته ای  

 اهورا کک و قوتر به بدنک داد و گفت :

 نه بابا خوبه تو خوابیدی منس میخوابس  

 خنده ام گرمته بود اهورا گفت :

 ی اتفاق عجیب امتاد اد اون شب که حدای منو شنیدی مهرد

 نگران نگاهک کردم گفتس :

 چر ؟

 اهورا تکیه داد به حندلر گفت :

شون          شین و گرمتس از شت بخاطر تو ما شب من رمتس خونه مامانس  برگ دی

نزدیک بیوارتتان که بودم انگار یکر حدام کرد حدا ش یه تو بود ولر ن    بعد

ح  کردم یکر داره نگام میکنه از اینه  پشببت و اونقدر ک شببک کنس بعد 

دیدم یه ادم خاکسببتری بود با چشببوای قرمز درشببن خونر بود  نگاه کردم

سر ن ود          حورتک   شت و نگاه کردم ک شتس پ تیدم زدم ب جدول برگ تر



شتس        تت ندا حال دو شت  با توام وجودمن ح  میکردم  ا به حامر یا  وح

 اهورا اتیب زده بشه گفتس :

 چر شد ؟

 گفت :

 هیچر اومدم بیوارتتان دیگ ندیدمک 

 اهورا :

 ب نظرم باید هومن و پیداکنیس  

 بهک نگ کردم وو گفتس :

 ب نظرت میتونیس ؟

 اهورا متفکرانه گفت :

 نویدونس در احل امیدوارم خودش بیاد هیچ شواره ای هس نداریس ازش  

 گفتس :

 من دیدمک 

 اهورا گیج نگام کرد و گفت :

 ه از دیشب اینجاییرکر دیدیک ؟تو ک

 گفتس :

 هوون موقع که تلفن تو زنگ زد اون اینجا بود 

 اهورا جا خورد و گفت :



 بابا چه قابلیت هایر داره چرا نیومد اینجا ؟

 گفتس :

 کفت هر ازش توال میپرتید مقط حالس و پرتید  

 اهورا با حرص گفت :

یشببتر  تو هیچر نپرتببیدی ازش ؟ وای بگر نه میزنس پسببر تببرت گردنت ب

 بشکنه  

 گفتس :

 س داد تا  برم پیک طرف چرا پرتیدم مقط یه ادر

 اهورا گیج گفت :

 چه ادرتر ؟ طرف کیه ؟

 گفتس :

 تو جیب کاپشنس یه کاغذه ادرتک هس هست  !جنگیره

 اهورا رمت توت کاپشنس و پ  از گشتن کوتاهر کاغذ و دراورد و گفت :

 اره اتوک مهدیه 

 گفتس :

رم پیک این تا مشببکل اذیت و ازار ها رو کس کنه تا ب        اره بهس گفت معال ب 

 وقتک  

 اهورا :



 حاال مشکل کجا هست ؟

 بر اطالع گفتس :

 نویدونس واال میگه پنجره خونت دروازه بین دنیای جن ها و اینجاس  

 اهورا اخس کرد و گفت :

 هوین که مرخص شدی از اینجا میریس 

تببرتکان دادم و با حرمک  معلوم بود که اونس ترتببیده   خیلر مشببتاق بود 

 موامقت کردم .

* 

 حاال واج ه بیام خونت ؟_

 حامر نگاه تندی بهس کرد و گفت :

هوینجوری نویتونر خودتو جوع کنر وای به حال اینکه تنها باشببر تو اون       

 خونه  

 ترجیح دادم تاکت بشس و حرف حامر و گوش بدم اهورا گفت :

 اخر هفته چیکاره اید ؟

 : حامر بر تفاوت گفت

 بیکارم  

 از منس نپرتید و گفت :

 پ  بریس ددر ؟



 گفتس :

 کجا ؟

 اهورا چشس غره ای رمت و گفت :

 اه خاک بر ترت چقدر تو مث تر  

 حامر نیک خندی زد و گفت :

 خب کجا مد نظرته ؟

 گفت :

 بریس محل داییس تو کوهه ولر ترت ز و قشنگه 

 ر داده بود گفتس :من که نظرم زیاد مرقر نداشت حامر هس که انگار اوک

 مردا تر کالس این اتتاده میریس ؟

 اهورا با تعجب گفت :

 مگه خلس ؟ امحان داریوا 

 با خیال راحت گفتس :

 پ  تاعت نذارم ؟

 اهورا خندید و گفت :

 ن بخواب کاریت ندارم 

 یهو گفت :

 کر میری پیک اون پسره ؟



 به حامر نگاه کردم رمته بود اتاقک گفتس :

 شن ه میرم تا ق لک به حامر نویگس چون هوینجوری کلر دردتر امتاده 

 اهورا عاشقانه نگاهس کرد و گفت :

 عزیزم تو چقدر قدر شناتر بگو مثل تگ میترتس 

 خنده ام گرمته بود گفتس :

 تا حدود درتت اشاره کردی 

 و خندید از جاش بلند شد و گفت :

  من برم خونه یخورده کار دارم 

 گفت :و بلند 

 حامر من دارم میرم کاری نداری ؟

 حامر از هوونجا گفت :

 شام نویوونر ؟

 اهورا گوشیک و برداشت و گفت :

 نه بابا امشب امین میاد پیشس معلوم نیست بااز چر شده قهر کرده 

 حامر از اتاق بیرون اومد و گفت :

 باشه برو 

 اهورا به من نگاه کرد  و رو به حامر گفت :

 گه دار اینو زنده ن



 حامر  پومر کرد و گفت :

 اگه اعصابوو بهس نریزه 

 با تعجب گفتس :

 با منید ؟

 اهورا با تاتف تر تکون داد و گفت :

 نه تو کال از م ز راحتر  

 و به توت در رمت و گفت :

 نیاید دیگ هوا ترده خداحامظ 

 و در و بست حامر روی کاناپه دراز کشید و گفت :

 شتس اخیک امروز چقدر کار دا

 با اینکه خیلر خوابیده بودم اما منس خسته بودم گفتس :

 اره دلس میخواد بخوابس  

 حامر اخس کرد و گفت :

 تو که خوردی خوابیدی  

 بر حال گفتس :

 دونس اما انگار خستس هوک می

 حامر کور تکوت کرد و بعد از چند دقیقه گفت :

 چیزی از اون شب یادت نویاد ؟



 اخس کردم و گفتس :

 بود و تعریف کردم چطور ؟ موونقدری ک یادنه ه

حامر تببکوت کرد انگار یه چیز میخواتببت بگه پشببیوون شببد منس دیگ 

نپرتببییدم چیزی و تببعر هس نکردم تببکوت و بشببکنس اون شببب یکر از  

ارومترین شبب ای زندگیس بود و بدون اتفاق خاحببر در کنار حامر حرمای          

دیس و مشروب خوردیس و دور  معوولر زدیس از کار و اقوام و کور تیگار کشی  

 خوابیدیس   یک و نیس دو و بر تاعت

* 

ضا یه جوری بود     حدای یکر از خواب بیدارشدم انگار خونه حامر ن ودم م با 

و ترد بود ب اطراف نگاه کردم هیچر و نویدیدم از بیرون یه حداهاییر مر   

ستس هس   تیدم برم بیرون اما نویتون اینجا   اومد انگار یکر جیغ میزد اما میتر

بوونس من حتر نویدونسببتس کجام از ته قل س ارزو کردم خواب باشببه ولر       

خیلر واقعر بود اروم بلند شببدم هنوز پام درد میکرد اما توجه نکردم و به       

حاف بود کور دور تر یه اتیک دیدم  توت در رمتس و اروم بازش کردم هو  ا 

هاشون کور از   پا که دورش چند نفر ایستاده بودن قدشون خیلر بلند بود و  

زمین ماحله داشت ازاین ماحله چیزی دیده نویشد نویدونستس چیکار کنس       

 ترتیده بودم تصویس کرمتس برم بیرون ب ینس چه خ ره .

ارون در و باز کردم و رمتس بیرون از گوشه ی دیوار که تو دید ن ود جلو رمتس  

حدا         شون مثل ردا بلند بود  تا شون خیلر کلفت و بس بود و ل ا ی راه حدا

رمتن شنیدم اروم تر جام نشستس حدای دو نفر و شنیدم خیلر حداهاشون 

 اشنا بود نفر اول :



 ب نظرم بهتره خودمون وارد عول بشیس 

 نفر دوم :

نه هنوز زوده نویفهوس چراا اراتببووس چند روزه نیسببت و احببرار داره که 

 شرایط و حفظ کنس 

 نفر اول :

 االن کجاتت ؟

 نفر اول :

 ن ال ته معال ولر بهک گفتس بره پیک واتطه یه جای ام

 حداشون خیلر اشنا بود که نفر اولر گفت :

 یه نفر اینجاتت  

حداشون قطع شد ترتیدم متوجه ی من شده باشند خودمو جوع کردم که       

یهو دتتس کشیده شد با ترس ب کسر ک منو کشید نگاه کردم اما ا تعجب       

 گیج بهک نگاه کردم و گفتس :

 هومن ؟

 ن با گیجر گفت :هوم

 تو اینجا چیکار میکنر ؟ چطوری اومدی ؟

 دتتس و از دتتک بیرون کشیدم و گفتس :

 نویدونس خواب بودم یهو بیدار شدم دیدم اینجام اینجا کجاتت ؟



 هومن رو به نفر دوم گفت :

 تو اوردیک ؟

 تر تکان داد و گفت :

 نه من برا چر باید بیارمک هوجین جایر 

یکل ریزی داشببت و انگار روح بود چون از داخل بدنک      بهک نگاه کردم ه 

 پشتک و کامال میدیدم چشواش زرد بود و حدای بور داشت گفتس :

 اینجا گذاشت ؟

 هومن به اطراف نگاه کرد و گفت :

 ادمیزاد ن اید اینجا باشه بیا بریس یه جای امن تو کجا بودی  

 به خونه ها نگاه کردم و گفتس :

 تو اون خونه متروکه  

 ب هوونجا نگاه کرد و کفت :

 بیا بریس هوونجا  

 و رو به نفر دوم گفت :

 برو دن ال اراتووس من مهرداد و برمیگردونس میام 

باشببه ای گفت و یه لحظه بعد ناپدید شببد نفهویدم چجوری ولر تو هوون            

 خونه متروکه بودیس گفتس :

 اینجا کجاتت ؟تو اینجا چیکار میکنر ؟



 گفا :

 اروانسراهای قدیوه تو جاده ی یزد اینجا یکر از ک

 جا خوردم گفت :

 تو اینجا چجوری اومدی ؟ کسر و ندیدی بیارتت ؟

 گفتس :

 نه گفتس که خواب بودم یهو دیدم اینجام 

 هومن با گیجر گفت :

 کسر هس دیدی ؟

 گفتس :

 ایون چند نفر که دور اتیک بودن و دیدم 

 هومن اخس کرد و گفت :

 ه حامر احتواال یکر میخوواتته اذیتت کنه االن برمیگردونوت خون

 خسته بودم و تنس درد میکرد گفتس :

 باشه مقط زودتر چون واقعا خستس 

 هومن کنارم ایستاد  گفت :

 چشواتو ب ند 

 و چشوام و بستس گفت :منس به حرمک گوش کردم 

 مهرداد 



 چشوامو باز کردم تو جام بودم و نشسته بودم حامر با نگرانر گفت :

 ه ؟ چرا نشستر ؟چت

 به اطراف نگاه کردم هومن ن ود با عجله گفتس :

 هیچر هیچر یخورده دتتس درد م کرد 

 حامر مشکوک نگام کرد و گفت :

 بگیر بخوابباشه 

انگار شک داشت بهس ال ته شکک هس به جا بود تعر کردم بخوابس اما ذهنس     

 خوابس برد ..درگیر بود نفهویدم چقدر طول کشیداما تپیده دم و دیدم و 

* 

 با حدای موبایل حامر از خواب بیدار شدم حامر خواب بود کالمه گفتس :

 حامر گوشیت خودشو خفه کرد 

 حامر خوابالود جواب داد:

شه برو خدا     شده ؟عه ؟کر میری ؟ای بابا با بله ؟تویر اهورا ؟اره خوابیس چر 

 به هوراهت ..باشه بهک میگس .. معال 

 اخس کردم و گفتس :

 شده ؟چر 

 حامر بالشت و جابه جا کرد و گفت :

 خاله اش موت کرده داره میره تهران گفت برنامه اخر هفته ل و شده 



 که حامر گفت :اهانر گفتس 

 تو دیشب کجا رمتر ؟

 گیج گفتس :

 کجا رمتس ؟

 حامر خنثر نگام کرد و گفت :

 بیدار شدم ن ودی باز بیدار شدم بودی 

 خواتتس چیزی بگس که گفت :

 روغ نگو نک ت راتتک و بگود

 با تعجب نگاش کردم گفت :

 دیشب شنیدم به اهورا گفتر

 پتو و کشیدم رو تنس و گفتس :

 ای بابا ..دیشب..نویدونس کجا بودم 

 حامر اخس کرد و گفت :

 مگه تو خونه ن ودی ؟

 گفتس :

 نه ..تو یکر از کاروانسراهای یزد بودم 

 حامر گیج نگام کرد و گفت :

 ه؟الت خوبح



 خنده ام گرمت گفتس :

 دتتشویر بودم

حامر خواتت چیزی بگه که اجازه ندادم بلند شدم تا برم دتتشویر و و به     

 حامر مرحت چک پرتر ندادم 

هنوز ذهنس درگیر دیشببب بود که یهو یه حببدایر بهس گفت برم پیک مهدی 

شدم اما یهو        شس ن ود مک کردم خیاالتر  حدا دور من بود ولر کسر پ انگار 

ه حببحنه ای دیدم که من تو یه اتاق بودم و به حرمای یه نفر گوش میدادم          ی 

ترگیجه کردم و از بینیس خون مر اومد با اب خون و پاک کردم و     ساس  اح

تفرره بود      ش ول چیدن  تروی  بیرون رمتس حامر م پ  از چند دقیقه از 

برا حبب حانه از خودم میترتببیدم اتفاقای عجیب داشببت مر امتاد حامر با 

 یدنس گفت :د

 بیا ح حانه  

 کنارش نشستس کنجکاو پرتیدم :

 تو چرا اینقدر هوای منو داری ؟

 حامر نون و برداشت  و گفت :

 جیه ناراحتر ؟

 خندیدم گفتس :

 نه اتفاقا ولر خیلر برام تواله اخه منو تو بچگوون اینقدر حویور ن ودیس 

 اخس کرد و گفت :



تاله اوون      اره ن ودیس یادمه اولین بار که دیدمت تاله بودی من هفت  تو یه 

 موقع تازه برگشته بودید تاری 

 با تعجب گفتس :

 تازه برگشتیس ؟مگه کجا بودیس ؟

 با تاتف نگا کرد و گفت :

 اینقدر که با مک و مامیل و ننه بابات نگشتر نویدونر احال اینجا ن ودی  

 اخس کردم احال هوچین چیزی و نویدونستس گفت :

شتن زن عوو    عوو و زن عوو  تال بعد برگ که ازدواش کردن رمتن تهران ی  

میگفت اونجا غریب بود براش تخت بود واته هوین برگشتن هوینجا تو هس    

سخره بودی با هوه با اخس و تخس نگاه میکردی انگار طلب کار بودی   خیلر م

 اما متاتفانه هوین اخالق گوهت جذبس کرد 

 ردم و گفتس :از تعریفک خنده ام گرمت و چاییس و خو

 یعنر من به دن ا اومدم کسر ن ود پیک مامانس ؟

 حامر کور مکر کرد وگفت :

واال زیاد یادم نویاد من بچه بودم اما یادمه مامانس میخواتببت بیاد اما ننه               

 بابات نذاشتن 

 اهانر گفتس و ح حانوو خوردم حامر گفت :

 بعد ح حانه حاضرشو میریس هوون ادرته 

 تعجب گفتس :با 



 دوم ادرته ؟ک

 خنثر نگام کرد و گفت :

 خر خودتر پیک هوون جنگیره  

 یهو یاد اون تصویر امتادم تو دتتشویر اخس کردم و گفتس :

    خودم میرم تو برو به کارت برس

 حامر اخس کرد و ی جع ه از کنارش بهس داد و گفت :

 این گوشر دتتت باشه معال بعدم اینکه میرتونوت اونجا  

 س وتشکر کردم گوشر ازش گرمت

* 

از حامر خداحامظر کردم و به تبباختوان نگاه کردم دمتر حقوقر بود وارد       

 تاختوان که شدم یه پیررمردی اونجا بود ازش پرتیدم :

 ب خشید اقا 

 پیرمرد ل خندی زد  و گفت :

 با مهدی کار داری ؟

 جاخوردم و گفتس :

 از کجا مهویدی ؟

 گفت :در حالر که ب توت اتاقک نگه انر رمت 

 ح ح بهس گفت امروز یه پسره میاد تراغوو میگیره بفرتتک پیشس  



توت هوون ط قه ای ک گفت رمتس ذهنس درگیر     شکرری کردم و به  حرف ت

 پیرمرد بود پ  یعنر میدونست من دارم میام ؟

در اتانسور باز شد و بیرون رمتس در واحد باز بود رمتس تو و به توت منشر      

 رمتس و گفتس :

 نوم من با اقای ..تالم خا

 منشر ل خندی زد وگفت :

 بفرمایید داخل منتظرتونن

و خودش بلند شببد تا راهنواییس کنه دن الک راه امتادم و جلو در ایسببتاد و 

 گفت :

 بفرمایید تو  

صویری که تو ذهنس دیدم بود       شدم دقیقا هوون ت شکر کردم و وارد اتاق  ت

 ای ک نور گیر کور داشت  اتاقر با پرده های طوتر و کاغذ دیواری ترمه

مردی و دیدم که قد بلندی داشت و چهار شونه بود کت شلوار مشکر تنک      

 بود و پشت به من رو به پنجره ایستاده بودگفتس :

 تالم 

 بدون اینکه برگرده گفت :

 باالخره اومدی اینجا ؟

 جا خوردم گفتس :

 منتظرم بودید ؟



ستس ب ینوک نور پ     شت خوب نویتون توتس برگ شوس و میزد  به  کور نجره چ

شدم کامال متفاوت      تفید بود نزدیک من اومدمتوجه اش  دقت کردم زیادی 

شوای  سلر  بود چ شن   یه چیزی مثل ع حورت    رو شت و  و موهای تفید  دا

 مشکر جا خوردم و گفتس :

 هومن شواره...

 حرمس و قطع کرد و گفت :

 بشین  

روش نشستس و   کاناپه رمت و نشست منس ب توتک رمتس و رو ب و به توت  

 گفتس :

 هومن و میشناتید ؟

جذاب بود وچهراه ی وهس            یادی  نده اش ز ما خ که مرد بود ا با این ید  ند خ

 انگیزی داشت گفت :

 خودم هومن و مرتتادم دن الت 

 گیج نگاهک کردم و گفتس :

 متوجه نویشس 

حدا در بلند شد و هوون خانومه ک کنشیک بود با ی تینر اب پرتقال وارد     

د و بهس ل خندی زد و لیوان ها رو گذاشببت رو میز مهدی بهک نگاه اتاق شبب

 کرد و گفت :

 مرخصر ب هوه بگو برن  



شتس مکر میکردم که نکنه هوک       تر تکان داد و رمت جا خوردم دا شر  من

 کاله رداری بوده و اینا میخوان منو بکشند که گفت :

 ا حفات انسانیه نه اتفاقا میخوام نجاتت بدم و کسر کاله رداری نویکنه این

 در اینکه او جن بود شکر ن ود چون کامال ذهنس و خوند گفتس :

 شوا مهدی هستید ؟

 ل خندی زد و گفت :

 در حال حاضر اره مهدیس 

 اخس کردم و گفتس :

 یعنر چر ؟

 دوباره ل خندی زد و گفت :

 من اراتووتس 

 بهت زده نگاهک کردم اراتووس ...گفتس :

 هوون که ..

 د و گفت :حرمس قطع کر

سر نفهوه من       شس تا ک شس ولر مج ورم االن با این قالب کنارت با اره خود

 اراتووتس مک میکنه مهدیس کجام هومنس نویدونه من 

 گیج شده بودم گفتس :

 چرا ؟  



 اراتووس خندید و گفت :

 نویدونستس خنگر  

 از حرمک جا خوردم گفت :

از اونجایر که تو تو دردتر ی اتفاقاتر امتاده که مج ور شدم ناپدید بشس اما   

 امتادی مج ور بودم برگردم پ  این بهترین کار بود  

 گفتس :

 و حل میکنر   لسمیشه واضح حرف بزنر ؟ هوومن بهس گفت تو مشک

 اراتووس با خونسردی یهس نگاه کرد و گفت :

 خب درتت گفته من هویشه مراق ت بودم 

 اخس کردم و گفتس :

 یعنر چر ؟

 اراتووس :

ند مج ور بودم ازت         تو از  یادت نویوو قت  یدی ولر هیچ و ید بچگر منو م

شه و کنارت        شه مراقب با حله بگیرم پ  به ذهن حامر انداختس که هوی ما

 باشه 

 با گیجر گفتس :

 یعنر چر ؟

اراتووس بشکنر زد و اتاق از بین رمت و وارد یه خونه ی قدیور شدیس برام 

 فت :اشنا ن ود با گیجر به اطراف نگاه کردم گ



 اومدی  این خونه ای که تو توش ب دنیاا

 گفتس :

 خونه ای که مادر پدرم تهران  توش زندگر میکردن ؟

 اراتووس ل خندی زد و گفت :

 نه این خونه ایه ک ب دنیا اومدی ن بزرگ شدی 

 منظورش و نفهویدم ادامه داد:

دن پدر مادرت به پدر پدرت مج ور به ازدواش شبب        پدر مادر تو بخاطر بدهر    

پدرت نویخواتببت با مادرت ازدواش کنه اون یه دختری و میخواتببت که         

که             تا این ید  ید عد از ازدواش هس یواشببکر دختره و م تا ب تایر بود  روتبب

پدربزرگت میفهوه و پدرت و مج ور میکنه از تبباری برن تهران  وقتر میان 

شه اما میفهو   شته با ن که تهران پدربزرگت میگه بایدد بچه بیارید تا وارث دا

 مادرت نازاتت 

 و او ادامه داد:جا خوردم 

شه      شه که میتونه ازش جدا ب شحال می وقتر پدرت میفهوه زنک نازاس خو

شت به هر در زد      حله حرمای پدرش و ندا تید حو اما مادرت از ابروش میتر

کا        یه  تا براش  تا اینکه میره پیک دعا نوی   ون دعا نوی     ری کنه ا نشببد 

حضبباری ک انجام داد منو اورد و منس شببرایط مادرت و کاله ردار بود اما با ا

 میدیدم خیلر داشت زجر میکشید دلس توخت براش ..

 با گیجر بهک نگاه کردم و اراتووس ادامه داد:

 بخاطر هوین به مادرت کوک کردم ...



 اخس کردم حرماش برام غیر قابلل هضس بود ادامه داد:

تاختوون بود و من اومدم خ      تر  شب پدرت  حح ت   اون  ونتون با مادرت 

 کردم مادرت هس ق ول کرد 

 با گیجر گفتس :

 چیو ق ول کرد ؟

 اراتووس بشکنر زد و ب اتاق برگشتیس و ادامه داد :

بهک گفتس من زندگیت و حفظ میکنس در عوض به یه انسببان نیاز دارم که از  

شس اونس ق ول کرد منس بهک      شس و خودم مراق  دنیای تو باهاش در ارت اط با

فتس  با من بیاد مادرت هوراه من اومد و هوزاد مادرت که میشببه خواهر من گ

 برگشت به این دنیا تا تو رو به دنیا بیاره 

 لیوان از دتتس پایین امتاد و هزار تیکه شد با بهت گفتس :

 یعنر چر ؟

 اراتووس اخس کرد و گفت :

اینجا و  خواهرم تو رو به دنیا اورد  بعد تولدت بالماحببله مادرت برگشببت         

و کس کس خواهر من برگشببت اما تا مدتها حالک بد بود تا مدتها بهت شببیر            

حاحب        توتت پدرت  شد اما قانون این بود ک هیچ وقت نیاد  سته  بهت واب

تالگیت منو خواهرم و میدیدی       تاری اون اوایل تا پنج  شد و برگشتن  بچه 

شد ااز طرمر حال خواهر من        تاز می تر  شت برات درد س زیاد اما کس کس دا

خوب ن ود بخاطر هوین ازت دور شببدیس قرار بود ددیگ تببوتت نیایس تا       



وقتک ولر درتببت چند ماه پیک یهنفر که ن اید میفهوید این راز و متوجه        

 شد و شروع کرد به اذیت کردن تو 

 مقط با نگرانر نگاش کردم و ادامه داد :

شس و بهس گفت اون        شب اومد پی شده و هوون  ضیه  قرارداد عووم متوجه ق

منو و مادرت و که هوون شببیئیه که امتاد تو خونه ی تو ازم دزدید و قسببس   

خورد تو رو میکشببه برا هوین اون شببیئر و انداخت تو خونت و ازار اذیتتو   

 شروع کرد 

 یکردم گفتس :خالر شده بود احساس توخالر بودن م توام حسام

 اینا یعنر ...

 وگفت : اراتووس با چشوهای جذابک بهس نگاه کرد

 یعنر تو دورگه ای و من دایر توام !

ستس ق ول کنس جز این     شد هر چیزی رو میتون اب یخ ریختن روم باورم نوی

شه ؟      حال مگه می حال چجوری ؟ ا شدت بهس    من دو رگه بودم ؟ا صابس به  اع

 هوه امکارم در هس بود اراتووس مق لس نشست و گفت :ریخته بود 

با هس      میفهووس چه حسببر داری میدونس درگ   باید  ما االن مقط  یر شببدی ا

 هوکاری کنیس چون تنها راه هوینه معامله ن اید بدتت کسر بیامته 

 با عص انیت دتتس و کشیدم گفت :

احتواال این اواخر برات ی چیزایر مثل طر االرض یا شببنوایر قوی یا اینده      

 بینر برات پیک اومده .. اینا هوه عادیه بخاطر اینه ک دو رگه ای 



 نگر گفتس :با گ

 این چیزها چه ربطر به من داره من میخوام عادی باشس 

 اراتووس تری تکان داد و گفت :

تور بیامته تو زنده     تت ها مهرداد االن باید هوکاری کنر اگه اون معامله د

 نویوونر ..

 با بر حسر گفتس :

 این کیه ؟

 اراتووس :

معامله ... هوه چر     کسببر که قرار بود با خواهرم ازدواش کنه ولر بخاطر این    

 بهس ریخت با حرص گفتس :

 چرا به مادرم کوک کردی ؟میونستر کوک نکنر 

 اراتووس اخور کرد و گفت :

وقتر خیلر بچه   چون مادرت هس به من کوک کرد تا حال مادرم و خوب کنس      

بود منو دیده بود و مکر کرده بود یه ادم معوولیس از مادرش برام دعای گرمته 

 دعایر داد خیلر گیرا بود اون که  و نیت بد  بود بدون قصد

 تکوت کردم اراتووس گفتس :

فاده کنس           یل اتببت فاده مج ورم از موبا ناییس اتببت یاد از توا اینجا نویتونس ز

 شوارت و دارم بهت زنگ میزنس .

 به چهره ی گیج من نگاه کرد و گفت :



 بهتره بین خودمون بوونه 

 گفتس :

 االن چر میشه ؟

 گفت :

 این دعا و بچس ون از ورود اجنه جلوگیری میکنه  پنجرت اون به هیچر معال 

توت در     شدم و دعا رو از دتتک گرمتس و بدون هیچ حرمر ب  از جام بلند 

 رمتس که گفت :

شتس حد داری ازم خوشت نیاد ولر من قصدم کوک بود       از بچگر دوتت دا

 هوین   

وچ شده هوه چر یهو  هیچر نگفتس و از اتاق بیرون رمتس ح  کردم زندگر پ

ترکار      شهر ن ود حامر هس  شده بود و م زم زنگ میزد اهورا که تو  پیچیده 

بارو   ندادم  شببدید می ارید و      نبود دتببتس کور ذوق ذوق میکرد اهویتر 

توت خونس رمتس و ط د کاری ک     تووس تو م زم رژه میرمت ب  حرمای ارا

گیج ب هال زل زدم گفته بود انجام دادم با ل اس خی  نشستس زیر پنجره و   

 یهو هومن جلوم ظاهر شد گفت :

 مهرداد معلوم هست کجایر هوه جا دن ال بودم 

 خسته نگاش کردم ذهنس خالر بود گ ا تعجب گفت :

 تو چته ؟چرا این شکلر شدی ؟

 اروم گفتس :



 مقط خستس  خوبس

 مشکوک گفت :

 مطوئنر ؟

 تر تکون دادم گفت :

 پیک مهدی ؟دیشب اونجا چیکار میکردی ؟ رمتر 

 بر حوحله گفتس :

عا داد        هدی بهس د مدم امروز هس رمتس پیک م که گفتس خودم نیو دیشببب 

 چس وندم به پنجره  

 ب پنجره نگاه کرد و گفت :

 ؟خب چیزی بهت نگفت

 پوزنخندی زدم  گفتس :

 من بخوابس ؟ خیلر خستس  میشه بذاری

 هومن انگار حالوو مهوید عقب رمت و گفت :

 اب بعد حرف میزنیس حتوا بخواب بخو

خوشحال شدم و هومن ناپدید شد منس چشوام و بستس و نفهویدم چجوری        

 خوابس برد.

* 

 حدای زنگ موبایل رو اعصابس بود با عص انیت بیدار شدم و جواب دادم :



 بله ؟

 حدای عص انر حامر پیچید :

 معلوم هست کدوم گوری تشریف داری ؟ از نگرانر تکته کردم 

 گفتس : با خوابالودگر

 خونه ام دیگ نیومدم خونه تو  

 حامر عص ر گفت :

 نویتونستر خ ر بدی ؟

 میدونستس عص انیه گفتس :

 ب خشید خسته بودم 

 حامر :

 دارم میام اونجا  

 گفتس :

 حامر من باید یه تر برم خونه خودمون 

 حامر با تعجب گفت :

 کجا ؟

 از پشت تلفن میتونستس تصور کنس چقدر جا خورده گفتس:

 بابام کر خونه نیست ؟

 حامر کور مکث کرد و گفت :



 امشب میره خونه بابام تا دیروقت چطور ؟

 چشوام  ومالیدم و گفتس :

 با مامانس کار دارم 

 حامر گفت :

 باشه میام دن الت با هس بریس 

ستس به اطراف خونه نگاه کردم انگار یه ارامک         ش ترجام ن شه ای گفتس و  با

د شدم کارامو کنس برق و روشن کردم و خواتتس برم    نس ر پیدا کرده بود بلن 

 تو اتاق که هومن و جلوم دیدم جا خوردم و گفتس :

 تو اینجا چیکار میکنر ؟

 هومن مقابلس ایستاد و دتتپاچه گفت :

 ب خشید ولر باید میدیدمت 

 اخس کردم و گفتس :

 مثل انسان از در بیا زهر منو اب میکنر  

 هومن خنده ای کرد و گفت :

 ب خشید دمعه بعد خودمو احالح میکنس  

 گفتس :

 حاال چر شده اینجوری پریدی تو خونه من ؟



تاعت       شده نیس  شین حامر پنچر  شت ما هومن کور مکث کرد از ذهنس گذ

 دیر میاد هومن با تعجب گفت :

 چطور مهویدی ؟

 با گیجر گفتس :

 چیو ؟

 گفت :

 هوین که ماشین حامر پنچر شده 

 جا خوردم گفتس :

 یدونس هوینجوری حدس زدم نو

 هومن مشکوک نگاهس کرد و گفت :

 بشین حرف بزنیس 

 مقابلک روی کاناپه نشستس و اونس مقابلس نشست و گفت :

 درباره دیش ه 

 با تعجب نگاهک کردم که گفت :

 دیشب تو خودت اومدی اونجا  

 وقتر دید چیزی نویگس ادامه داد:

ونجا انگار یه هدمر داشته اما نتونسته  یه نفر تو ذهنت نفوذ کرده تو رو برده ا

 مومد بشه بخاطر دعای گردنت 



 با گنگر به گردنس نگاه کردم و گفتس :

 اما این مال من نیست 

 هومن اخس کرد و گفت :

 اون مال اراتووته داده به  تو 

 با تعجب گفتس :

 اما من دیشب کسر و ندیدم 

 هومن خنثر نگام کرد و گفت :

 ون ددعا رو از خودت دور نکن انگار مراق ته اون اومده دیدنت ا

 با اخس گفتس :

 خب اونر که اومده دن الس کر بوده ؟

 هومن گیج گفت :

شو     شو بگیرم اما نویذاره انگار خوب بلده خود تعر کردم رد نویدونس خیلر 

قایس کنه وقتر دعای اراتووس و دیده پشیوون شده خیلر ها هستن که از      

 اراتووس میترتن 

 کردم ن اید حرمر میزدم هومن منو نگاه کرد و پرتید :تکوت 

 تو اراتووس و دیدی درتته ؟

 گفتس :

 نه ندیدم احال نویدونس کر هست 



 هومن ل خندی زد و گفت :

 دیشب اون دوتت منو که باهام بود دیدی ؟

 کور به م زم مشار اوردم یادم اومد گفتس :

 خب اره  

 گفت :

شخی    تتس ادمیزاد و زود ت شد و از     اون دو ضور تو رو متوجه ن ص میده اما ح

 جای پاهات مهوید یکر اونجاس  

 گفتس :

 خب یعنر چر ؟

 هومن از جا بلند شد و گفت :

ما االن چیزی ازت نویپرتببس      مک میکنس خودت بهتر مهویدی چر میگس ا

 چون احتواال حرمر نویزنر 

 لو رمته بودم اما  تعر کردم عادی باشس هومن گفت :

 ن میرم با اراتووس برمیگردم ..حامر اومد م

شد   شد و     و بدون اینکه اجازه بده بهس ناپدید  حدای زنگ در بلند  حله  بالما

 منس مج ور شدم از مکر بیرون بیام  

* 

 حاال چرا به ذهنت رتیده بری پیک ننه بابات ؟_



 ذهنس دزگیر بود گفتس :

 با مامان کار دارم باید باهاش حح ت کنس 

 و گفت :حامر دنده عوض کرد 

 اتفاقا ح ح تراغتو میگرمت ازم  

 تای ابروم و باال انداختس و گفتس :

 چر میگفت ؟

 حامر اخس کرد و گفت :

 نویدونس نگران بود گفت مراق ت  باشس دتتت چطوره ؟

 گفتس :

 خوبه از اهورا چه خ ر؟

 حامر دتتر به موهاش کشید و گفت :

خر هفته برنامه ریخته بره     مردک امروز بهس زنگ زده گفته امشببب میاد برا ا   

 خونه داییک 

 خنده ام گرمت انگار ن انگار خاله اش موت کرده گفتس :

 اهوراس دیگ غیر این باشه باید شک کرد 

 حامر اخس کرد و گفت :

 امروز پیک اون رمتر چر گفت بهت ؟



تووس گفته بود مهرت و به دلک انداختس که مراق ت   به حامر نگاه کردم ارا

 بودم از بودن حامر نف  عویقر کشیدم و گفتس : باشه خوشحال

 هیچر یه دعا داد بچس ونس به پنجره گفت معال کارت و راه میندازه 

 حامر کور عص انر گفت :

 امیدوارم راتت گفته باشه وگرنه با من طرمه 

 خنده ام گرمته بودمقابل خونه پارک کرد گفتس :

 هوینجا باش برمیگردم 

 ده شدم زنگ و زدم مامانس گفت :پیاحامر ترتکان داد و 

 کیه ؟

 گفتس :

 مهردادم 

در و زد و رمتس تو حیاط خیلر وقت بود اینجا نیومده بودم کور نو تر شببده     

ت ک قدیویک و حفظ کرده بو مامانس از رو پله ها با ب ض گفت    بود اما هنوز 

: 

 مهردادم ..

تتپ     تالم کردم مامانس منو برد تو خونه و د توتک رمتس و  اچه برام چایر به 

 و شیرینر اورد و مقابلس نشست انگار منو ندید داشت گفت :

 مادر چقدر الغر شدی کاش زودتر میومدی پیشس 

 به مامانس نگاه کردم احال تصور حرمای اراتووس برام تخت بود گفتس :



 مامان ..

 گفت :

 جان مامان

 چند دقیقه مکث کردم و گفتس خوبید ؟ گفتس بهتون تر بزنس 

 انس گفت :مام

 خوبس مادر دتتت بهتره ؟ از حامر شنیدم خوردی زمین  

 ل خندی زدم و گفتس :

 اره چیز مهور نیست زود بازش میکنس  

شکنس کور با         ستس دلک و ب شدم نتون شیوون  تووس پ از گفتن حرمای ارا

شاید بیست دقیقه بعد از خونه زدم بیرون حامر    مامانس خوش و بک کردم و 

 طع کرد و گفت :با دیدنس تلفن و ق

 چه عجب دل کندی 

 اخس کردم و گفتس :

 هوک بیست دقیقه بود حامر 

 حامر توار ماشین شد و منس توار شدم گفت :

 بریس خونه من اهورا هس نزدیکه  

توت خونه ی حامر حرکت کردیس در       تکوت کردم و به  تر تکان دادم و 

 بین راه یهو یادم امتادم و گفتس :



 حامر 

 گفت :

 بله ؟

 فتس :گ

 یادته دیشب گفتر چیزی یادم میاد یا نه ؟

 حامر اخس کرد و گفت :

 اره چطور ؟

 گفتس :

 چیزی اتفاق امتاده که من نویدونس ؟

 حامر دنده عوض کرد و گفت :

 چطور ؟

 به بیرون نگاه کردم و گفتس :

 یه جوری بودی .. 

 حامر بهس نیس نگاهر کرد وگفت :

 اره 

 بهک نگاه کردم گفت :

ش  تتان به اهورا زنگ زدم بیاد خودمس خیلر بهس   اون  توندمت بیوار ب که ر

ریخته بودم رمتس تو حیاط یه هوایر بخورم یه خورده بعد که اومدم تببوت         



اتاقت دیدمت یه دختر  کنارت نشببسببته ال ته پشببتک به من بود یه ل اس  

تتک یه چیزی بود و هر به تو و به        شس بلند بود د شیده بود موها تفید پو

 نگاه میکرد اون 

 با اتترس گفتس :

 چر بود ؟

 کور اخس کرد وگفت :

یه چیز دایره مانند یا کلید مانند نویدونس مشببکر بود هر مشببارش میداد           

توت     شد و رمت  انگار مهوید من اونجام یا ح  کرد نویدونس از جاش بلند 

 کود خیلر ترتیدم تریع اومدم تو اتاق هوه جا رو چک کردم اما ن ود 

 گفتس :با ترس 

 خودش بود هوون چیزی که هومن گفت بذار ترجاش می رنک ..

 حامر با تعجب گفت :

 واقعا ؟

 گفتس :

 اره خودش بود لعنتر  

 حامر اخس کرد و گفت :

 پ  اگه دتت خودشه چرا نویره پر کارش 



که            یدم  یه نفر و د گاه کردم یهو  قب ن به ع نه  ما کر بود ؟از ای اخس کردم ا

سته هول       ش شت ن شدت     حندلر پ شت نگاه کردم از  کردم و با ترس به پ

 حرکتس بازم تیر کشید اما کسر ن ود حامر با هول گفت :

 چته ؟ چر شده ؟

 با گیجر گفتس :

 ح  کردم یکر اینجاس  

 حامر اخس کرد و گفت : 

 میخوای بزنس کنار ؟

 هنوز ضربان قل س عادی نشده بود گفتس :

 نه بریس  چیزی نیست  

 که حامر گفت :و نف  عویقر کشیدم 

 از بینیت داره خون میاد 

تتوال کاغذی گرمتس پ  توهس ن ود          ترییع د تت میگفت  تتس زدم را د

 یکر اینجا بوده حامر اخس کرده بود گفتس :

 چیزی نیست بابا حتوا بخاطر مشار و اتترته 

 حامر وارد کوچه شد و ریووت پارکینگ زد و مقط با عص انیت بهس نگاه کرد 

 پارک کرد حدای اهورا  اومد :ماشین و که 

 چ عجب عاشد و معشوق تشریف اوردید منو کاشتید پشت در خونه  



 هر دو با تعجب به عقب نگاه کردیس حامر گفت :

 میوون تو که گفتر ده میرتر االن هشت ش ه  

 اهورا گفت :

 خب حاال زود رتیدیس طاقت دوریتون و نداشتس 

 خنده ام گرمته بو د گفتس :

 االن مک میکنن ما مشکل اخالقر داریس هی  بابا 

شاره زدم یه پیرمرد بود که      تت ا توت را هر دو با تعجب بهس نگاه کردن به 

 داشت بد نگاهوون میکرد حامر زد زیر خنده اهورا با دیدن من گفت :

 تو چرا ترکک خوردی ؟خونه ؟

 حامر ریووت ماشین و زد گفتس :

 اره یه ذره خون دماغ شدم چیزی نیست 

 هورا اخس کرد و به توت اتانسور رمتیس گفت :ا

 پیک او یارو رمتر ؟

 گفتس :

 اره رمتس بهس دعا داد 

 اهورا تکوت کرد یه بوی عجی ر تو اتانسور مر اومد گفتس :

 این بوی چیه ؟

 حامر بو کشید گفت :



 کدوم بو ؟

 اهورا هس بو کشیدد و گفت :

 بو عطر منه 

 اخس کردم گفتس :بو کردمک اما نه بوی اهورا ن ود 

 اره عطر توعه  

اتانسور جلوی واحد ایستاد و  اما ن ود یه عطر خنک بود که خیلر مالیس بود 

هر تببه پیاده شببدیس و وارد خونه شببدیس اما خونه ی حامر ترکیده بود با         

 تعجب گفتس :

 حامر تو اینجا رو بهس ریختر ؟

 حامر عص ر به خونه نگاه کرد و گفت :

 مگه م ز خر خوردم 

ترد و ح  میکردم ی نفر و دیدم   با بهت به اطراف نگاه کرد هنوز اون عطر 

رمت تو اتاق ب تببوت اتاق رمتس و در باز کردم یه دختر بود ب تببوت کود 

رمت و به تببوتس نگاه کرد و ل خندی زد و رمت جا خوردم ترتببیده بود اون  

 ود که حامر میگفت اهورا اومد تو اتاق  گفت :دختره هوونر ب

 شده ؟چر 

 گیج نگاهک کردم و گفتس :

 هیچر ..

 اب دهانس و قورت دادم و گفتس :



 دزد اومده خونک ؟

 اهورا اخور کرد و گفت :

 نه هیچر ن ردن مقط بهس ریختن هوین  

ترتببیده بودم رنگس مطوئنا پریده بود ب کوک هس خونه ی حامر و مرتب         

شه ؟ن      شدار با حدا میداد نکنه ه شدار تو م زم  تر  کردیس زنگ ه کنه بالیر 

حامر بیاد کالمه بودم از طرمر من هنوز نویدونسببتس اراتببووس و پیدا کنس 

چون شببوارش و نداشببتس یاد موبایلس امتادم دراوردم و رمتس تو مخاط ین         

تنها راه هوین بود یه اس ام دیدم شواره تیو شده تو گوشیس به اتس مهدی      

 هورا دراز کشید و گفت :اس دادم به اون شواره و منتظر شدم تا جواب بده ا

 اخ که نویدونید چه خ ر بود اونجا 

 حامر با چایر برگشت تو هال و گفت :

 باز چیکار کردی ؟

 اهورا نیک خندی زد و گفت :

مامیلوون خض        جون  ما چقدر دخترای  بدی نکردم ا کار  این مهرداد دیوونه 

 شدن 

 و زد زیر خنده با خنده گفتس :

 هوی مگه جون بادمجونه 

 را خندید و گفت :اهو

 کس نه 



 حامر اروم زد پ  ترش و گفت :

 هوی مراقب باش 

 اهورا با حالت تسلیس دتتک باال اورد و گفت :

 اوه اوه خ ط منو ب خشید یادم ن ود بادیگارد داره 

ضر ن ودم     از حرکت او خندمون گرمته بود  شب گفتیس و خندیدیس حا تا اخر 

با هیچر عوض کنس و هرکار   جام  این جوع و  ی برای حفظ کردن این جوع ان

 میدادم ..

* 

مارغ       بااخره این ترم لعنتر تووم شببد و  ها بود و  امروز اخرین روز کالتبب

التحصببیل میشببدیس قرار بود بعدظهر به تببوت هوون ویالی عووی اهورا       

حرکت کنیس و قرار بود اول بریس خونه من وتببیله جوع کنس تو این چند روز  

سعود بودم و  تووس به اس ام اس من    هس خونه ی م حر نیامتاد ارا اتفاق خا

 جواب نداده بود ال ته نویدونس احال اراتووس بود یا نه اهورا گفت :

 مهرداد من دیگ خونت نویام ی خرید کنس برم خونه وتیله جوع کنس 

 تر تکان دادم و گفتس :

 باشه پ  میی نوت  

سر     توت دیگه رمت منس با اولین تاک تت داد و به  اومدم خونه این  باهام د

تووس عجیب بود هومن معووال یه روز    چند روز نه خ ری از هومن بود نه ارا

تکته میداد اما االن به طرز م در میون م شده بود   نو  وارد شکوکر گس و گور 

خونه شدم و ل اتام و عوض کردم حوحله غذا خوردن نداشتس به توت اتاق      



بودم که یه تصویری دیدم   وتیله هامو جوع کنس مش ول جوع کردن  رمتس تا 

حامر بود ی زن کنارش بود یه جوری نگاهک میکرد اهورا به توتک دوید و 

من امتاده بودم کنار یه درخت بود بیدبود ؟نفهویدم  ترم تیر کشید و هوون  

شپزخونه رمتو    توت ا ستس    لحظه از بینیس خون اومد به  ش و با اب بینیوو 

 بعد دو ته تا بوق جواب داد :رمتس نگران بودم با موبایل شواره حامر و گ

 بله 

 با شنیدن حداش نف  راحتر کشیدم و گفتس :

 تالم کجایر ؟

 حامر :

 اگه اجازه بدی دارم ناهار تد میزنس بیام خونت  

 خندیدم و گفتس :

 منتظرم 

سامرت هس        ستس م صابس بود نویتون صویر رو اع و تلفن و قطع کردم اما اون ت

ما زیادی واقعر بود دمعه      کنسببل کنس پ  ترجیح دادم ب هک اهویت ندم ا

شید و     شتس نف  عویقر ک تووس این ح  و دا ق لس موقع رمتن به دمتر ارا

تببعر کردم بیخیال باشببس برام عجیب بود هومن چرا غی ک زده بود نکنه       

شدم از       شه کالمه  تت مراقب خود براش اتفاق امتاده ؟نه بعیده اون دو رگه ا

م درتببت کردم تا از گشببنگر نویرم از حوام یه    مکر زیاد یه نیورو برا خود  

شد انگار یکر اونجا       تتس بهک توجه نکنس اما دوباره تکرار  حدایر اومد خوا

توت حوام       شتس و اروم به  شتس و بردا تیدم بزرگترین چاقویر که دا بود تر



شد جلو رمتس هنوز        شو  شن خام شن کردم المپکور رو رمتس برق راهرو و رو

باز کردم رخکن خ ری ن ود در  حببدای اب مر اومد ارو  م در ملزی حووم و 

دوم و خواتببتس باز کنس اما انگار از پشببت قفل بود چند بار زور زدم نشببد        

شدم اما یه بار دیگه هول دادم زمین پر خون بود و دوباره     شتس نا امید می دا

تصویر هوون زن با حامر اومد جلو چشس اهورا داشت گریه میکرد ترتیدم      

امتاد حدای زنگ در بلند شد به حوام نگاه کردم اما هوه چر    چاقو از دتتس 

عادی بود بر اراده اشببکس میریخت یادم نور اومد تا حاال اینقدر ترتببیده          

تتام خونر بود با ترس به       ضیه این بود که د تناک تر از این ق شس تر بوده با

 توت در رمتس و باز کردم حامر اخس کرد و گفت:

 چه عجب باال...

 یدم م هوت گفت :اما با د

 تو چرا این شکلر شدی ؟

 حامر تالس بود چند بار پلک زدم حامر عص ر گفت :

 مردک میگس چرا این ریختر شدی ؟ خون چیه ؟

 اومد تو در و بست محکس تکونس داد گفتس :

 حامر خودتر ؟

 اخس کرد و گفت :

 مهرداد میزنس تو  دهنت ها پ  کدوم خریس 

 م و گفتس :نف  ح   شده ام و ازاد کرد



 چیزی نیست خداروشکر که تالور 

 به توت خونه راه امتادم و اونس دن الس راه امتاد و گفت :

 میگس این خون چیه رو ل اتت ؟

 با حدای لرزان گفتس :

 یه توهس ناجور زدم خیلر واقعر بود  

 حامر اخس هایک ترتناکتر شد و گفت :

 یس با جنازت طرمیس مگه اون مردک بهت دعا نداده بود ؟مردا روز میا

 خنده ام گرمته بود اما خیلر ترتیده بودم گفتس :

 حاال بیا بریس تو ترده هوا منس ل اتس و عوض کنس 

حامر غر غرکنان رمت داخل و منس بعد از شببسببتن دتببتام رمتس داخل تا  

 حامر به پنجره نگاه میکرد گفتس :ل اتس و عوض کنس 

 و اومدی تخس مرغ میخوری ؟ من داشتس میخوردم ت

 حامر هنوز کالمه بود گفت :

 نخیر من ناهار خوردم برو بخور  

ل اس و عوض کردم و رمتس اشپزخونه غذام و خوردم داشتوس ظرف میشستس 

 که حدای در اومد بلند گفتس :

 حامر  اهوراتت در و باز کن 



ست          شک کردم و اومدم تو هال دیدم حامر نی تتس و خ حدایر نیومد دد

دم اما ن ود گفتس شاید رمته دتتشویر رمتس تو حیاط در و    چند بار حداش ز 

باز کردم اما از چیزی که میدیدم هنگ کردم حامر ماشببین قفل کرد و اومد 

 توتس با دیدن من گفت :

 چته ؟چرا ماتت برده ؟

 با ترس به خونه نگاه کردم و گفتس :

 تو تازه اومدی ؟

 حامر اخس کرد و گفت :

 را  با اجازت رمتس دن ال اهو

 به عقب نگاه کردم اهورا داشت با موبایل حرف میزد گیج گفتس :

 تو یه ربع پیک نیومده بودی ؟

 حامر گیج نگام کرد و گفت :

 چرا چرت و پرت میگر ؟االن ب نظرت من کر ام پی  ؟

 با ترس به خونه نگاه کردم و گفتس :

 بیاید تو  

دای اهورا را  و خودم زودتر به تببوت خونه رمتس تا خونه رو چک کنس حبب       

 شنیدم :

 چشه ؟

 حامر هس گیج گفت :



 چه میدونس توهس زده 

رمتس تو خونه هوه جا رو گشببتس واقعا حامر ن ود پ  اون کر بود که اومده        

 بود تو خونه ام ؟

 در هال باز شد و اهورا و حامر اومدن تو اهورا گفت :

 چته تو ؟

 گیج گفتس :

 در و باز کردم حامر بود ولر االن  نیس تاعت نه نه یه ربع پیک زنگ زدن من 

از گفتن قضببیه ی خون و توهوس پشببیوون شببدم اهورا به حامر نگاه کرد و 

 گفت :

 خونه رو گشتر ؟

 گفتس :

 اره اره کسر نیست 

 حامر اخس کرد و گفت :

 مگه اون مردک بهت دعا نداد ؟

 با ترس بهک نگاه کردم و گفتس :

 اونر که ش یه تو بود هس هوینو گفت 

 هورا خندید و گفت :ا

 ایول مثل خودش بر اعصابه 



 حامر کالمه گفت :

نده    نه ی منحوس بوونس تو چجوری ز جوع کن بریس دلس نویخواد تو این خو

 ای اینجا اه 

 گفتس :

 من وتایلس اماده اتت بریس 

 اهورا گفت :

 پ  من تام تو رو می رم تو هس خونه رو چک کن 

 چک کردن خونه گفتس:حامر خونه رو میگشت منس بعد از 

 بریس 

 اومدیس بیرون و در و قفل کردم و با هس از 

* 

 تقری ا دو تاعتر بود که تو راه بودیس و تقری ا غروب شده بود حامر گفت :

 کجاتت ؟ نکنه تو هس نویدونر؟اهورا این ویالی دایر محترمت 

 خنده ام گرمت اهورا گفت :

یس ویو خیلر قشنگر هس  داره ی تاعت دیگ میرتنخیر رمتس اونجا پارتال 

 لعنتر  

 گفتس :

 کجا هست حاال ؟



 خندید و گفت :

 نوک کوه  

 و خندید گفتس :

 خدا بخیر کنه با این ادرس دادن تو  

 اهورا خندید و گفت :

پارتببال مامانس اینا اومده بودن اینجا دختر خاله ام پاش شببکسببت خیلر           

 خندیدم 

 گفتس :

 عقل داری ؟پاش شکسته 

 اتف تر تکان داد اهورا گفت :حامر با ت

 اخه ماشینس و زده بود ب در پارکینگ خونشون کینه گرمته بودم  

 خنده ام گرمت حامر گفت :

 از این راه برم ؟

 اهورا به تابلو نگاه کرد و گفت :

 برو باال اخرش برو چپاره بپیچ راتت 

 حامر از ادرس دادنک خنده اش گرمت اهورا گفت :

 اشتر ؟امروز مگه مرخصر ند

 گفتس :



 مگه خونه ن ودی ؟

 اهورا :

 نه ح ح رمته اگاهر 

 جا خوردم حامر اخس کرد و گفت :

 اره انگار یه پروند داشتن نیاز به مامور داشتن 

 اهورا :

 خب قضیه چیه ؟

 حامر نیس نگاهر کرد و گفت :

 بگس که ؟توقع نداری 

 اهورا نیک خندی گفت :

 حاال یه کوچولو

 کرد خندیدم گفتس : و با مظلومیت نگاش

 اهورا بعضر وقتها شک میکنس پسری  

 اهورا چشس غره ای رمت و گفت :

 بدبخت دارم از امنیت شهر مطلع میشس 

 حامر به توت چپ پیچید و گفت :

 ب ل خونه ی مهرداد تو اون خونه نیوه تازه ی نفر و کشتن 

 گفتس :جا خوردم 



 واقعا ؟

 حامر تر تکان داد و گفت :

شک کرده        اره ولر ق ضیه اینه ک طرف خون مقتول و خ شکوک ق سوت م

 انگار حیوونر چیزی خونشو خورده 

 اهورا نگران گفت :

 بیا قاتلس داره عالوه بر جن خاک بر ترت با این خونه خریدنت 

 یاد ظهر امتادم اون هوه خونه تو حووم خونس دودل بودم بگس یا نه گفتس :

 کر این اتفاق امتاده ؟

 حامر گفت :

 یشب نزدیک تاعت ته د

 تپ  گفت :

 مهرداد تو باید خیلر مراقب باشر یا نهایتک چند وقت بیای خونه یکر از ما 

 اخس کردم که گفت :

 بخاطر خودت میگس خیلر حرمه ایه طرف و خونه هس تقری ا بر در پیکر  

 گفتس :

 خودتون چر احتوال میدید ؟

 حامر :



حال   مثل اینکه پرونده و کسر گردن نگرمته گف  تن حیوونر چیزی بوده ولر ا

 جور درنویاد به من گفتن روش تحقید کنس مقط بخاطر تو ق ولک کردم 

 دلس نیومد دلک و بشکنس گفتس :

 باشه ی مدت میام پیک شواها 

 رو به اهورا گفت :

 مثل اینکه ردش و طرمای خونه ی تو هس زدن  

 اهورا اخس کرد و گفت :

   من دوتت ندارم کسر خونوو بخوره

 حامر بهک نگاه کرد و گفت :

 حاال مگه گفتس میخواد خونتو بخوره ؟

 اهورا به جاده نگاه کرد و گفت :

 اره دیگه غیر مستقیس گفتر  

 حامر خواتت چیزی بگه که اهورا گفت :

 رتیدیس هووون ویال قرمزه اتت 

 نگاهر بهک انداختس وتط مه بود گفتس :

 عجب جای خومناکیه حاال چرا قرمز؟

 پشت در توقف کرد و گفت : حامر

 در و بزن 



 اهورا ریووت زد و گفت :

چه تببلیقه ی درب داغونیه تو داری ادم    بخاطر دخترش اخه یکر بگه این    

 خونه رو قرمز میزنه ؟ 

 گفتس :

 حداقل داحل خونه و قرمز میکردن 

 اهورا خندید و گفت :

 داخل خونه مشکر طوتیه  

 : حامر مقابل اتتخر بزرگایستاد و گفت

 احتواال عقل تو تو تر دختر خالته 

شنگ بود اهورا و     شدم به حیاط نگاه کردم بزرگ و ق زدم زیر خنده و پیاده 

حامر داشببتن راجع به متراژخونه و این چیزها حرف میزدن و من به حیاط       

صویری   نگاه میکردم یهو چشوس خورد به درخت بید مجنون تو حیاط   توام ت

 با ترس ب بید مجنن نگاه کردم حامر داد زد : مه ظهر بودم برام تداعر شد

 مهرداد بیا بریس تو  

 به توتک نگاه کردم و گفتس :

 اومدم 

نگاهر به درخت انداختس و به توت خونه رمتس اهورا شومینه و روشن کرد و    

 گفت :

 اخیک خسته شدما چقدر راه بود تا اینجا  



 حامر خودش را روی م ل رها کرد و گفت :

 هوچین چییزی کس پیدا میشه  هه وتط کوچه خونه خوب

 اهورا ل خندی زد و گفت :

 االن خونه باالتر از ابراس ح ح بشه می ینید مه پایینه  

ذهنس درگیر اون درخت بید مجنون بود امابه مکالوه ی حامر و اهورا گوش         

 میکردم بلند شدم و کاپشنس و دراوردم و گفتس :

 شام چر میخورید ؟

 اهورا گفت :

 ر زودتر اماده میشه جز تخس مرغ هر چ

 حامر هس تایید و گفتس :

 من شام میپزم هوه چر هست دیگه ؟

 اهورا خندید و گفت :

 موله موله  

 رمتس اشپزخونه تصویس گرمتس ماگارونر بپزم و ترگرم شدم 

* 

سته بود و خوابک برده بود منو      شیده بودیس حامر  خیلر خ کنار هس دراز ک

 کشیده بودیس و میوه میخوردیوس اهورا گفت :اهورا کنار هس دراز 

 حاال از بعد رمتنت پیک این یارو مشکلر پیک نیومد؟



 مکث کردم و گفتس :

 چیز خاحر ن ود ولر امروز یکر کپر حامر بود اومد تو خونه ام 

 اهورا اخس کرد وتوام قضیه رو براش تعریف کردم و اخرش گفتس :

 اخرشس که شوا اومدید 

 گفت : اهورا با ترس

 مهرداد نکنه اون خون ها خون هوین یارو مقتوله باشه ؟

 اخس کردم و گفتس :

 یعنر قاتل ادم نیست ؟

 اهورا بهس نگاه و گفت :

 اره 

خواتببتس حرمر بزنس که یه تببایه و رمتس ط قه باال ی خونه اول مکر کردم        

 ت :توهس زدم یهو حدای کوبیده شدن در یه اتاق اومد اهورا از جا پرید و گف

 چر بود ؟

 اهسته گفتس :

 من یه تایه دیدم رمت باال 

 اهورا بلند شد و منس دن ال دتت جفتوون کارد میوه خوری بود گفت :

 نفهویدی چر بود ؟

 گفتس :



 مقط تایه بود از کجا بفهوس

شده بود کل برقهای       سته  تط ب ته تا اتاق خواب بود در و از پله باال  رمتیس 

شن کردیس  شدیس انگار خ ری ن ود مقط کود باز   ط قه باال رو رو و وارد اتاق 

 اهورا دتت به کور زد و گفت :بود 

 انگار خ ری نیست 

 در کود و بستس و گفتس :

 اره انگار  

 با هس از پله پایین اومدیس اهورا گفت :

 من میرم دتتشویر 

 گفتس :

 چاقو پیشت باشه 

شوا        شیدم چ ترجام دراز ک شه ای گفت و رمت منس اومدم  ستس تا  با م و ب

اعصابس اروم بشه  نفهویدم چقدر گذشت که بوی خنکر تومحیط پخک شد     

سته بود وبهک زل         ش تر حامر ی نفر ن تت باالی  شوام و با کردم اما در چ

زده بود ترتببیدم کور تکون خوردم و خواتببتس با چاقو برم جلو ولر انگار    

س نگاه ب توت تر حامر کشید و ل خندی زد    قفل شده بودم دتتک را روی  

شنید    کرد هوون دختره بود  حدا زدم اما انگار نوی حدای  چند بار حامر و 

پای اهورا رو شببنیدم که داره میاد اما انگار اون خودش زودتر مهوید و یهو         

 محو شد ازاد شدم رمتس باال تر حامر عادی خوابیده بود اهورا اهسته گفت :

 چته چرا اونجا نشستر ؟



 با اتترس و نگرانر گفتس :

 یکر باال ترش بود من دیدم 

 اهورا برق هال و روشن کرد و به اطراف نگاه کرد  گفت :

 میخوای حداش کنیس ؟

 اروم گفتس :

 عص انر نویشه ؟

 اخس کرد و گفت :

 االن عص انیتک اهویتر داره ؟

 خودش اومد باال تر حامر و اروم حداش زد :

 حامر 

 حامر پهلو به پهلو شد دوباره حدا زد :

 بیدار شو  حامر

 حامر کور الی چشواش و باز کرد با دیدن قیامه منو اهورا اخس کرد و گفت :

 چتونه زل زدید به من 

 نف  راحتر کشیدم اهورا گفت :

 هیچر ی کس نگران شدیس خر پف میکردی  

 حامر پتو رو کشید ترش و گفت :

 اون برق و خاموش کن بابا 



 و دوباره خوابید 

 اهورا اروم گفت :

نار هس دراز         بریس با اهورا موامد بودم و ک بار  گذشببت  این  بخوابیس بخیر 

کشببیدیس و تببعر کردیس بخوابیس اتفاق خاحببر هس نیامت و باالخره بعد از  

 کلنجار زیاد خوابوون برد 

* 

تر من       شدم دیدم باال  حدای حرف زدن حامر و اهورا کالمه ام کرد بیدار 

 دارن ح حانه میخورن اخس کردم و گفتس :

 ح ح بخیر  

 هر دو بهس نگاه کردن و گفتن :

 ح ح بخیر  

 گفتس :

 شوا دو تا این هوه جا چرا باال تر من نشستید ح حانه میخورید ؟

 اهورا نگران نگام کرد و گفت :

 میترتس دوباره راه بیامتر 

 با تعجب گفتس :

 راه بیامتس ؟کجا برم ؟ یعنر چر ؟

 حامر اخس کرد و گفت :



تت دارم  شک و ب ینس باهاش یه     من خیلر دو سر که رمتر پی اون دعا نوی

 کار شخصر دارم 

 با تعجب گفتس :

 یعنر چر ؟نویفهوس

 و خورد و گفت :اهورا چاییش

 تو دیشب دهن ما رو حاف کردی 

 حام  اخس کرد و اهرا ادامه داد :

حدات میکردم بهس گوش نویدادی        شدی راه میرمتر هر  شب بلند  صف  ن

ون اتاقه که با هس چک کردیس چند دقیقه رو به دیوار          رمتر ط قه باال تو هو  

تتر         شتر میخوا شپزخونه چاقو بردا شتر پایین رمتر تو ا ستادی بعد برگ ای

 خودتو خالص کنر 

تت و پام         تتس تکون بخورم که دیدم د شون کردم خوا شت زده نگاه وح

 بسته اتت با نگرانر گفتس :

 بهتون اتیب زدم ؟

 حامر اهور کرد و گفت :

 یز مهور ن ود ولر عجیب شده بودی نه چ

 با دقت به دتت حامر نگاه کردم بسته بود با نگرانر گفتس :

 دتتت چر شده ؟

 اهورا نگاهر بهس کرد و گفت :



 رمت چاقو ازت بگیره وحشر شده بودی زدیک 

 ترتیدم اهورا به توتس اومد و گفت :

 مهرداد خودتر ؟

 گفتس :

 مس احود دارم حرف میزنس باهات پ  خود

 اهورا دتتس و باز کرد و نشستس حامر عص ر گفت :

 لین مرتیکه که بهت دعا داد نگفت کر اثر میکنه ؟

 نویدونستس بهشون بگس یا نه ولر پای جون اونا وتط بود گفتس :

 بحث دعا نیست گفت بعد یه مدت درتت میشه 

 با نگرانر گفتس :

 حامر نویخواتتس بهت اتیب بزنس 

 فت :حامر نگام کرد و گ

احود االن بحث این نیست میخوام تریعتر حل بشه این قضیه خوشس نویاد      

 اذیتر 

شویر      تت توت د صابس خورد بود تو اینه به خودم  از جام بلند و به  رمتس اع

شتس پیک بچه ها        نگاه کردم کور رنگ پریده بودم ستس و برگ ش حورتس و 

 منس  موامقت کردم انگار برنامه ریختن بریس بیرون تا روحیه امون عوض بشه 

 ؟*



 کجا موندی مهرداد ؟_

 با عجله کفشس و پوشیدم و گفتس :

 بابا خواب موندم دیشب اینقدر خسته بودم بیهوش شدم 

 اهورا پشت تلفن خویازه ای کشید و گفت :

امروز که کارای مدرک و کردیس بعدش یه دل تببیر میخوابیس نویدونس حامر 

 چجوری رمت ترکار 

 گفتس :

 با قطع کن رتیدم با

 و مکالوه و قطع کردم و در ماشین و باز کردم اهورا گفت :

 تو چرا اینقدر ترکیده ای ؟

 اخس کردم و گفتس :

تبباعت پنج خوابیدم بابا  تا وتببایل و جاب جا کنس و با حامر کل کل کنیس 

 طول کشید کلید و چیکار کردی ؟

 اهورا راه امتاد و گفت :

 برم داددم به داییس 

 گفتس : با تردید

 تو از هومن خ ر داری ؟

 اهورا خوابالود بهس نگاه کرد و گفت :



 نه بابا دیگ ندیدمک چطور؟

 گفتس :

 ی چند وقتر هست کس پیداس ق ال عادت داشت تکته ام بده 

 اهورا تعجب کرد و گفت :

 مگه چند بار دیدیک ؟

 گفتس :

 زیاد میدونر که دو رگه اش  

 یهو حداش و شنیدم که گفت :

 که تا حقیقت و نگر نویام  گفتس

 جا خوردم اروم گفت :

 هی  اهورا متوجه ام نیست 

 گفتس :

 چقدر خوب میشد اهورا مدیدیک 

 اهورا گفت :

 کیو؟

 گفتس :

 هومن و وقتر میاد 

 هومن گفت :



 مهدی اراتووته 

 جا خوردم گفت :

ها            وا تن ید حت با یدیس مهرداد  هایر مهو وه چیو ی چیز فت ه خودش بهس گ

 ن مهدی بهت زنگ میزنه تو از اهورا جدا شو بشر اال

 اهورا گفت :

 حاال برنامت چیه ؟

 یهو تلفنس زنگ خورد مهدی بود جواب دادم :

 بله ؟

 اراتووس گفت :

 تریع بیا دمتر خیلر واج ه  

 تعر کردم عادی باشس :

 االن ؟

 اراتووس :

 هوین االن 

 باشه ای گفتس و رو به اهورا گفتس :

 رم پیک مهدی گفت ضروریه  اهورا من باید ب

 اهورا گفت :

 میرتونوت اول این مشکل و حل کن بعد برو دن ال مدرک 



 تشکری ازش کردم هومن خندید و گفت :

 وقتشه ظاهر بشس 

 یهو گفت :

 تالم 

 اهورا جا خورد و هول کرد گفتس :

 اروم باش هومنه  

 اهورا بهت زده گفت :

 از کجا اومدی ؟

 هومن گفت :

 فت عادت دارم تکته بدممهرداد که گ

 کرد و گفت : اهورا اخس

 اب میشه مثل انسان بیا از کر اینجایر ؟زهر ادم 

 فت :گ

 ی ربعر میشه 

 اهورا رو به من گفت :

 تو میدونستر ؟

 خندیدم گفتس :

 اره 



 اهورا متفکرانه گفت :

 هومن مشکل مهرداد چیه ؟

 هومن اخس کرد و گفت :

 ینو میدونس دو ته تا جن دن الشنراتتک منس زیاد نویدونس ولر ا

 اهورا گفت :

 چرا ؟

 هومن نگاهر بهس کرد و گفت :

 خودش بدونه دنویدونس شای

 اهورا نیک خندی زد و گفت :

 این حتر نویدونه تو خواب راه میره اینو اونومیزنه  

 هومن نگران گفت :

 جدی ؟

 گفتس :

 اره انگار حامر و زخور کردم 

 هومن گفت :

 ر ک گفتس پیشت نیست ؟مگه اون دعای

 اهورا گفت :

 کدوم دعا ؟



از زیر ل اتس کیف کوچیکر بیرون  اوردم و نشونک دادم اهورا خندید وگفت  

: 

 اخر کار خودشو کرد 

 با تعجب گفتس :

 کر ؟

 اهورا گفت :

اینو حامر بسببته گردنت نگرانت بود گفت این دعا از بچگر مراقب من بوده   

 بدم به مهرداد واجب تره 

 من با اخس منو نگاه کالمه شده بودم گفتس :هو

 مال حامیه ؟

 هومن گفت :

 ن اید اینکار و میکرد 

 و رو به من گفت :

 این  هوونیه که اراتووس گفت داده 

 نگران به هومن نگاه کردم اهورا مقابل تاختوان توقف کرد وگفت :

 بعدش بهس زنگ بزن 

دمتر اراتببووس رمتیس باشببه گفتس و هوراه هومن پیاده شببدیس و ب طرف 

 هومن گفت :



 این هوون دعاییه که اراتووس به حامر داد 

نگران با خودم عهد کردم امشببب بهک برگردونس وارد دمتر شببدیس و این ار  

 هیچ ک  نیود وارد اتاق اراتووس شدیس با دیدن من ل خندی زد و گفت :

 مشتاق دیدار 

 اخس کردم و گفتس :

 بهت  اس ام اس دادم 

 س با هوان ل خن گفت :اراتوو

 میدونس از قصد جواب ندادم 

 گفتس :

 چرا ؟حتوا واجب بوده 

 اراتووس گفت :

 االن مسیله مهوتری داریس مهرداد 

 و اشاره کرد :

 بشین  

 نشستس هومن هس کتار اون نشست رو به اراتووس گفتس :

 تو به هومن گفتر ؟

 اراتووس اخس کرد و گفت :

 تر یزد خودش مهوید هوون شب که رم



 چیزی نگفتس اراتووس گفت :

 مهرداد یکر دن الته و هویشه کنارته  

 کور تکوت کرد و گفت :

 االن کسر نیست 

 گفتس :

 یه زنه اون معامله دتت اونه 

 اراتووس و هومن با تعجب بهس نگاه کردند گفتس :

 دیدمک هس من هس حامر ولر هوک دور و بر حامیه و این قضیه رئ اعصابوه 

 س گفت :اراتوو

 چه شکلیه ؟

 گفتس :

شواش عجی ه یه چیزی مثل بنفک        شه با موهای بلند چ تفید تن یه ل اس 

 خوشگله  

 اراتووس جا خورد و گفت :

 اون دختر هاتوره اما با تو چیکار داره 

 زیر لب گفتس :

 لعنتر  

 و بعد گفتس :



 االن من باید چه غلطر کنس؟

 اراتووس گفت :

 یه راهر پیددا کنس  تا بتونس باید مراقب باشر 

 با کالمگر گفتس :

 از این وضعیت خسته شدم میخوام خالاص بشس 

 اراتووس نگام کرد و گفت :

تو به عنوان یه دورگه قابلیت های زیادی داری اینو منو هومن می یینیس مقط  

 باید تقویت کنر هوین  

 خنثر نگاش کردم و گفتس :

 میتونر بهتر راهنوایر کنر ؟

 هومن گفت :

قا و           من نایر ح  کردم و ال ما تو توا یدار کنر ا یت و ب نای کوکت میکنس توا

 داری اینو خودم دیدم مثل پنچر شدم ماشین حامر 

 چیزی نگفتس اراتووس گفت :

 شب میام پیشت خونه باش 

 گفتس :

 نویتونس برم خونه حامر نویذاره 

 اراتووس گفت :



 هر چر ازش دورتر باشر بهتره ب نفع خودشه 

 گفتس :

 نویذاره ب ل خونه من ی نفر و کشتن 

 هومن گفت :

 مها کشته نشده بخاطر هوین پرونده اش بسته شد اون توتط اد

 گفتس :

 دن ال منس هست ؟

 اراتووس گفت :

 یه جورایر هشداره  

 پوزخندی زدم و گفتس :

 عالیه موونونس از دلگرمیت یه جن عص انر میخواد دخل منو بیاره 

 اراتووس گفت :

 نیست اتیب ب یترقرار 

 یدم و گفتس :خند

 رو چه حسابر اعتواد کنس بهت ؟

 اراتووس گفت :

 تنها راهته  

 تکوت کردم و بلند شدم گفت :



 کجا ؟

 گفتس :

 هوین دیگه گفتر بیام بگر جن دن الته ؟

 گفت :

 دعای حامر و بهک برگردون اون باهاش باشه میتونس کوکک کنس 

 س گفتس :در حالر که ب توت در اتاق میرمت

 باشه 

 شنیدم اراتووس به هوون گفت :

 نویتونس ذهنک و بخونس برو مراق ک باش 

شدم عویقا ارزو          شتس وارد راهرو  حله هیچر و ندا شدم حو از اتاق خارش 

کردم کاش میشد االن خونه باشس نفهویدم چجوری شد اما یهو خودمو وتط  

شدم و با ذوق به  بلیتس کار میکرد هیجااهال خونه دیدم از اینکه این ق ن زده 

خونه نگاه کردم کیفس و گذاشتس ی گوشه  و با ل اس دراز کشیدم وتط هال     

به تبباعت نگاه کردم یازده بود حامر تببه برمیگشببت تا اون موقع میرمتس 

 خونک ..و چشوام  و بستس تا کور بخوابس ..

* 

تتس اهویت ندم ولر          شد خوا ت ک  تیله خوابس  حدای جا به جا کردن و از 

دا خیلر واضببح بود چشببوامو باز کردم و به اطراف خونه نگاه کردم یهو  حبب

 حامر از راهرو اشپزخونه اومد بیرون تعجب کردم و گفتس :



 تو اینجا چیکار میکنر؟

 اخس کرد و گفت :

 مگه بهت نگفتس نیا اینجا  

 عص انر بود اروم گفتس :

 یه چیزی جا گذاشتس اومدم بردارم هوین 

 نس و دراوردم و گفتس :حامر اخس کرد کاپش

 کر اومدی ؟چجوری اومدی احال ؟

 حامر دتتک و کرد تو جیب پالتوش و گفت :

 هوون جوری که تو اومدی 

 اخس کردم و گفتس :

 مثل من ؟

 یهو یادم امتاد من احال کلید نداشتس با ترعت نگاهک کردم و گفتس :

 با کلید ؟

 عوید نگام کرد و گفت :

 خیلر احوقر 

عت خورد تازه یک بود یه جای کار میلنگید حامر خودشببو چشببوس به تببا

میکشت نویتونست زودتر از ته بیاد خونه اهسته از جام بلند شدم که بوی       

مالیور پیچید اما حامر ن ود با ترس به اطراف خونه نگاه کردم خونه بخاطر           



ضا تاریک تر بود    شده بود نورگیر خونه هس کس بود م اب و هوای ابری تاریک 

 ته حدا زدم ؟اهس

 حامر 

تری           شده بودم یه  شخص ن ود گیج  حدا م شا  حدای خنده پیچید اما من

تصویر م هس از ذهنس میگذشت حدای خنده هر ان نزدیک تر میشد با گیجر  

 و گفتس :به اطراف خونه نگاه کردم 

 تو حامر نیستر 

 با حدای بلند خندید عص ر دتتس و گذاشتس رو گوشس و گفتس :

   ب  کن لعنتر

یهو از روی دیوار رو به روم دختری با ل اس تفید و موهای اشفته با چشوای    

تیدم یه قدم       شت بهس زل زده بود پایین اومد تر تفیدی دا حورت  بنفک و 

 عقب رمتس روی زمین ایستاد و با حدای نازکر گف :

 احود تر از اون چیزی هستر که مک میکردم 

 دید و گفت :یه جوری بود هس خوشگل بود هس ترتناک خن

 چرا الل شدی ؟

 اخس کردم و گفتس :

 تو کر هستر ؟چرا هوک دن الور ؟

 خندید و گفت :

 ازت خوشس میاد اما ادمهای اطرامت و دوتت ندارم رو مخن



 نگران گفتس :

 چرا هوک دن ال حامر هستر ؟

 قدمر جلو اومد و مستقیس به چشوام نگاه کرد و گفت :

 س اونو انتخا ب کرده تا مراق ت باشه چون زیادی دوتت داره و اراتوو

 نگرانر بهک نگاه کردم خندید و گفت :با 

 ال ته االن دیگ خیالس راحته قراره حذمک کنس و جاشو بگیرم  

 حدام میلرزید حرماش بوی خوبر نویداد نگران گفتس :

 منظورت چیه ؟ از حامر دور باش 

 خندید اما یهو اخس کرد و گفت :

 روح من تصور کن جسس اون و 

 با ذوق نگام کرد و گفت :

 بر نظیر میشه هویشه کنارتس

 و خنده ی بلندی کرد عص ر شدم و گفتس :

 گفتس از حامر دور بوون بهک نزدیک نشو 

تتس گچ بود    ص انر نگام کرد گلوم و گرمت و بلند کرد یه د نزدیکس اومد و ع

م تالش  درد میکرد گردنوس که بسببته بود دردش دوبرابر شببد با دتببت ازاد

حدای        شت و با  شل کنس اما خیلر قوی بود رو هوا نگهس دا تتک و  کردم د

 ترتناکر گفتس :



 هوین االنس حذف شده اش من چیزی رو بخوام بدتتک میارم 

یهو ترم تنگین شد و از بینیس خون اومد و یه تصویر از جلوم رد شد حامر      

چید تو ترم خنده امتاده بود زیر درخت بید ادم اونجا زیاد حدای توت میپی

درد تو تنس ی ترتناکر کرد و ولس کرد با هوون دتت گچ گرمته امتادم زمین 

 پیچید اما هنوز اون تصویر بود عص ر و با لکنت گفتس :

 تو..با ..حامر چیکار کردی ؟

 نیشخندی ز و گفت :

 هوون کاری که باید ق ال میکردم خوشس نویاد از عالقک به تو 

ن دماغ شده بودم نویتونستس تورکز کنس خنده ا کرد  ترم تیر میکشید و خو

 گفت :

 میدونر معامله ی تو با عووم دتت منه ؟

 اخور کرد و گفت :

میخواتتس از بین ب رمک ولر وقتر می ینس بخاطر حامر داره خودتو به اب و   

 اتیک میزنر عص ر میشس نگهک میدارم پیک خودم 

 ب تختر رو پا ایستادم و گفتس :

 تووو..

 تنس درد میکرد ادامه دادم :

 تو چر از من میخوای ؟

 خندید و گفت :



 خودتو ..

 قدمر عقب رمت و گفت :

  به زودی ... دوباره می ینوت

 اما قدمر عقب رمت ول خندی زد و محو شببد     به تببوتک رمتس تا بگیرمک   

دتببتس و دور امتادم کف اتاق تببعر کردم تورکز کنس تا حامر و پیدا کنس       

ک حلد کردم وهوه تالشببوو کردم اما مومد نشببدم ازناتوانر     دعای اهدایی  

 خودم داد بلندی کشیدم و گفتس :

 مهرداد االن باید بتونر حور و پیدا کنر این ضروریه حامیه 

شت به یکر زنگ     توت خونه دا شت میرمت  دوباره تورکز کردمو دیدمک دا

اشین یه میزد من بودم ماشینک امتاد تو دتت انداز و گوشر پرت شد کف م

لحظه خس شببد بگیره هوین که اومد باال هوون دختره رو دید زد رو ترمز اما 

 کار نکرد و ماشین ملد زد و خودش   پرت بیرون ..

 از جا بلند شدم و زیر لب گفتس :

 باید برم اونجا ..

شین حامر بودم خون     شدم کور دورتر ب ل ما هوه تورکزم و کردم  و مومد 

کردم و رمتس جلو ادمها جوع شببده بودندشببلوغ بود بینیوو با اتببتینس پاک 

 هوه رو کنار زدم یکر داد میزد :

 زنگ بزنید اورژان   



ترش خون     تط بلوار امتاده بود و از  حامر و دیدم زیر درخت بید مجنون تو

مر اومد ح میکردم هنوز نف  میکشه مات بودم ر ح  رمتس جلو و کنارش  

 گفتس :نشستس اشکام بر هوا میریخت با داد 

 حامر تو رو خدا بیدار شو ..حامر ..

نفهویدم اطرامس چر گذشببت مقط ام والن  و دیدم اومد  و بعد مردمر که       

 بهس کوک میکردند تا توار ام والن  بشس برم بیوارتتان...

* 

شته بود یه           سته بودم نویدونس چقدر گذ ش حندلر ن حداها گنگ بود رو 

 ومد توتس و با نگرانر گفت :تاعت دوتاعت ؟نویدونس اهورا و دیدم ا

 چر شده مهرداد ؟

شتک دیدم کار اون بود   گیج نگاهک کردم من خ رش نکرده بودم هومن و پ

 اهورا که نگاه گیج منو دید با داد گفت :

 مردک میگس چر شده حامر کو ؟

 ب ض داشتس با حدای مرتعک گفتس :

 حامر .. حامر تو اون اتاقه ..تصادف کرده ..

 و نگران گفت : اهورا م هوت

 تو از کجا مهویدی ؟حالک چطوره ؟

 تر تکون دادم و گفتس :

  نویدونس



در اتاق باز شد و دکتر اومد بیرون اهورا با نگرانر به توت دکتر رمت و گفت    

: 

 اقای دکتر حالک چطوره ؟

 دکتر به منو اهورا نگاه کرد و گفت :

 از اقوامک هستید ؟

 با لکنت گفتس :

 من پسر عووشس 

 هس نگاه کرد و گفت :ب

 هوشیاریک پایینه اما خون ریزی داخلر نداره ال ته معال حالت کوواتت ..

تالن دیدم اما انگار جونر   دتت و پام یخ کرد و بیح  شد اون دختره و ته    

 نداشتس و نفهویدم چر شد و تیاهر مطلد دورمو گرمت ....

* 

اموو گرمته بود تنگین   چشوامو باز کردم اتاق نیوه روشن بودم انگار مه اطر  

بود مضا کور به اطرف نگاه کردم کسر ن ود ترتیدم انگار بیوارتتان عوض      

شفاف بود انگار روح بودم   شده بود   تتام یه جوری بود  کور تکون خوردم د

خواتتس بلند بشس که اراتووس وار اتاق شد با دیدنک نف  راحتر کشیدم      

 و گفتس :

 اینجا کجاتت ؟

 کرد و گفت : اراتووس بهس  نگاه



 خداروشکر بهوش اومدی هومن وارد اتاق شد و گفت :

 عه بیدار شدی ؟ 

 با گیجر بهشون نگاه کردم و گفتس :

 اینجا کجاتت ؟

 اراتووس کنارم نشست و گفت :

 دنیای مونوعه اینجا جاییه که ما و شوا میونیس هوو مالقات کنیس 

 رو به هر دو گفتس :

 حال حامر چطوره ؟

 تکان داد و گفت : اراتووس تر

 هوشیاریک  کوه 

 با اخس گفتس :

 شوا از کجا پیداتون شد هومن اهورا رو اورد بیوارتتان 

 هومن نف  عویقر کشید و گفت :

تاعت      ته دو  ستس پیدات وا من دن الت بودم اما از در اتاق رمتر بیرون نتون

یه نیرویر            حامر هسببتر  یت ب ل  یدم تو جوع که یهو د تا این وت کردم  گ

 ویذاشت پیدات کنس ن

 اراتووس متفکرانه گفت :

 تو پیک کر بودی ؟



 اخس کردم و گفتس :

 اون دختره.اون باعث تصادف حامر شد معامله دتت اونه ..

 اراتووس اخس کرد و گفت :

 لعننتر این دختر داره چیکار میکنه  

 هومن گیج به اراتووس نگاه کرد و گفت :

 اون دختر هوون دختر عووت منظورته ؟

 اراتووس تر تکان داد و تاییدکرد گفتس :

شه من حذمک میکنس و    تووس حامر انتخاب کرده تا مراق س با بهس گفت ارا

 با جسوک زندگر میکنس 

 هومن با بهت گفت :

 عاشقت شده ؟

 اخس کردم اراتووس گفت :

 اون میدونه داره قانون و زیر پا میذاره باید پیداش کنس 

 با نگرانر گفتس :

 میشه ؟حامر چر 

 هومن کور مکث کرد و گفت :

 من االن پیشک بودم هوشیاریک خیلر کوه دکترام میگن دووم نویاره 



یه نفر و دیدم که تو راهرو ترگردون راه میرمت از جا بلند شدم  و ب توت    

 در رمتس اراتووس گفت:

اون حامیه روحک تببرگردونه حتر اگه تو هس اینجا ب ینه بعد بهوش بیاد          

 نویاد هیچر یادش 

 با دتتای لرزان در و باز کردم و گفتس :

 میخوام ب ینوک

اراتووس دن الس راه امتاد و هومن با تاتف تر تکان داد از اتاق بیرون رمتس     

 حدا زدم :

 حامر ..

 ب توتس برگشت با دیدنس یه برقر تو چشواش اومد گفت :

 هیچ ک  نیست  مهرداد ..اینجا کجاتت ؟

 بود ب لک کردم و گفتس :بهک خیره شدم ترش خونر 

 برمیگردی نگران ن اش 

 با گیجر گفت :

 من مردم ؟

 اروم گفتس :

 نه هنوز ...

 حامر گیج نگام کرد و گفت :



 پ  اینجا ...

 اراتووس گفت :

اینجا جاییه که دنیای ما با دنیای شببوا مالقات میکنه و چون هشببیاری تو               

 پایینه روحت اینجا ترگردونه 

 طراف نگاه کرد  و هومن رو به من گفت :حامر با تعجب به ا

 تو ن اید زیاد اینجا بوونر 

 رو به اراتووس گفتس :

 نجانک بده 

 اراتووس جا خورد و گفت :

 من نویتونس دخالت کنس 

 با نگرانر و عص انیت گفتس :

چرا میونر باید نجاتک بدی ن اید اینجوری بشببه حامر بخاطر من اینجوری          

 شده 

 حامر با بهت گفت :

 حداهاتون داره ضعیف میشه یه چیزی حدام میکنه  

 هومن با نگرانر گفت :

 داره تووم میکنه  

 با نگرانر و اتترس به اراتووس نگاه کردم چند دقیقه مکث کرد و گفت :



 یه راهر هست ولر شرایطر داره 

 هومن با نگرانر گفت :

 نه اراتووس  

 گفتس :

 هر چر باشه ق وله مقط حامر و نجات بده 

 ه من نگاه کرد و گفت :ب

تو دورگه ای یه نیوه ی مانر داری ک بخک انسببانیته یه نیوه ی جاودان          

 داری که به جن بودن برمیگرده 

 حامر با گیجر نگام میکرد انگار هیچر نویشنید اراتووس ادامه داد:

 من میتونس بخک مانیت و ب خشس به حامر ولر...

 اب دهانس و قورت دادم و گفتس :

 ولر ؟

 اراتووس گفت :

 ولر تو نامیرا میشر و دیگ انسان نخواهر بود 

 هومن با نگرانر گفت :

 مهرداد این کارو نکن  

 به حامر نگاه کردم و گفتس :

 غیر از این چر میشه ؟



 اراتووس ل خندی زد وگفت :

زندگیت و داری ولر تو هر دو دن ا میتونر باشببر و قدرتهات مرق میکنه و         

  ینر و ح  کنر ...میتونر هوه چیز و ب

به هومن نگاه کردم نگران بود راهر ن ود   حامر هر لحظه کورنگ تر میشببد    

 باید نجاتک میدادم نف  عویقر کشیدم و گفتس :

 ق وله !

 هومن بهت زده نگام کرد و اراتووس اخس کرد و گفت :

 مطوئنر ؟

 ل خندی زدم و گفتس :

 مطوئنس 

 اراتو  جلو اومد و گفت :

 چشواتو ب ند 

چشوام وبستس چند لحظه گذشت انگار نور شدیدی تو مضا بود یه لحظه درد 

حدای             ستس رو زمین  ش شدت درد ن تینه ام پیچید از  سه  شدیدی تو قف

تیاهر مطلد      شنیدم که یه چیزایر میگفت و چند دقیقه بعد  تووس و  ارا

 بود !

* 

ت      تتس  تتان بودم د شوام و باز کردم تو اتاق بودم بیوار  ک این دمعه که چ

شده بود به اطراف اتاق نگاه کردم در اروم باز     شده بود نگاه کردم گچک باز 



شد و اهورا اومد داخل با دیدن چشوای باز من نف  راحتر کشید و ل خندی  

 زد و گفت :

 باالخره بیدار شدی ؟

 با نگرانر گفتس :

 حامر ..حالک چطوره ؟

 اهورا دتتر میان موهایک کشید و گفت :

 ه تاعتایر بود اما گذشت حالک خوبه اوردنک بخک باورت نویشه چ

 نف  راحتر کشیدم و گفتس :

 من چقدر بیهوش بودم ؟

 اهورا کور مکث کرد و گفت :

 مک کنس دو تاعته دکتر گفت بهت شوک عص ر وارد شده 

 یاد اتفاقات  چند دقیقه ق ل امتادم نگاهر به دتتس کردم اهورا گفت :

 جوش گرمته ولر خیلر زود بود  دکتر گچ دتتتو باز کرد انگر

 بهک نگا کردم و گفتس :

 بریس پیک حامر ؟

 اهورا اخور کرد و گفت :

ضون هومن و مهدی دارن میان    تتراحت کن خیلر خون ازت رمته در نخیر ا

 مالقاتت 



هنوز حرمک توووم نشده بود که در باز شد و هومن و اراتووس وارد شدند     

تووس   شتند   هومن اخس کرده بود ولر ارا تر با اهورا دا عادی بود احوال پر

 هومن رو به من گفت :

 حالت چطوره ؟

 مهویدم منظورش چیه گفتس :

 خوبس مشکلر نیست  

اراتووس تکوت کرده بود حدای زنگ موبایل هومن بلند شد با عذر خواهر  

 از جوع ما خارش شد اراتووس گفت :

ال میدونه اگه    من دن ال هانیل گشببتس ولر اب شببده رمته تو زمین احتوا      

بگیرمک چه بالیر تببرش میاد اون معامله دتببت اونه هر جور شببده باید    

 پسک بگیریس وگرنه جونت در خطره 

 هومن اخس کرد و گفت :

 هنوز از خریتک ی ربع هس نگذشته 

 اراتووس گفت :

بذار مثل هوین معامله             تاثیر  یه چیزایر میتونه روش  ما  درتببته امیراس ا

  هاثور حدر حد میکشتت

 گفتس :

 حاال چر میشه ؟بهس گفت برمیگرده 

 اراتووس نگام کرد و گفت :



 حاال حاالها نویاد اما من حواتس هست 

 هومن ل خندی زد و گفت :

 به دنیای ما خوش اومدی بیرون از در این اتاق هوه چر متفاوته 

 خندیدم گفتس :

 داری میترتونر ها 

 اراتووس هس خندید و گفت :

 چر نیست ادمهای عادی می ینر به عالوه ی ما نترتونک بابا هی

 هومن متفکرانه گفت:

 ولر تعر بهشون نفهوونر که می ینیشون عادی باش 

 کس کس ترتونده بودن اهورا ب توت ما اومد و گفت : اینقدر گفته بودند منس

 خب پ  اقا مهدی شوایر ب  ینس این خل و چل ما رو راه انداختر ؟

 هومن تری از تاتف تکون داد و گفت :

 این دوتت خل تر از هر کسیه ک میشناتس 

 اراتووس خندید و گفت :

 زیادم تخت ن ود خودش هس هوکاری کرد 

 به من گفت : اهورا خندید و یهو رو

 مهرداد داشتس تلفن حرف میزدم متوجه ی این دعا شدم 

 و کیف کوچیکر که گردنک بود و نشون داد و ادامه داد :



 تو دادای بهس ؟یادم نویادمن خریده باشس 

 اراتووس ل خندی زد و گفت :

شتس هیچ وقت از خودتون      شه هس برای تو هس حامر یدونه گذا هوراهتون با

 دورش نکنید  

 ورا باتعجب به اراتووس نگاه کرد و گفت :اه

 چه خفن درتته ترتیدم ولر حرمت و ق ول میکنس  

تووس رو به من       شدند ارا شگاه  ش ول حرف زدن درباره دان هومن و اهورا م

 گفت :

شون بردم و تو هوه       شه تو خونه ها شون با ستن باید دعا باها چون کنار تو ه

 جای خونه گذاشتس 

 اروم گفتس :

 مونونس 

 مکث کردم و گفتس :  نگاهس کرد

 دایر جان 

 به وضوح برق و تو نگاه اراتووس دیدم ل خندی زد و گفت :

 بهتره برم می ینوت  

 و رو به هومن گفت :

 بیا بریس کلر کار داریس 



 هومن با منو اهورا خداحامظر کرد  ب دن ال اراتووس رمت ...

 ر کنار من نشست و گفت :اهورا روی حندل

 اگه حالت بهتره پاو بریس دیگ کس کس کارای ترخیص حامر و کنس 

 تکونر خوردم و گفتس :

 اره اره بریس 

 اهورا هس بلند و بهس کوک کرد .

* 

تتان ها میگذره و کارای مدرکس و کردم و االن هوراه اهورا    یه هفته از اون دا

ش ول ب کاریس حامر حالک    شرکت حامر م خیلر بهتره و هیچر از اون   تو 

شر کنس و پیک        ت اب ک شد من از خونه ی خودم ا دیدار یادش نویاد قرار 

حامر برم اهورا هس تصببویس گرمته بود بیاد پیک ما وبخاطر هوین دن ال یه        

که تببه    نه بزرگ بودیس  ند    خو با هس ز که از   گر کنیس من از اون روز تاییر 

شدم غیر از دنیای خودم ادمهای دیگ هس می ینس و این     تتان مرخص  بیوار

ترتببناکه اما حفظ جون حامر مر ارزید به هوه ی تببختر هاشبب ه منظره 

تو دل ط یعت اهوورا با حببدای بلند  مقابلس نگاه کردم امروز تببه تایر زدیس

 داد زد :

 اخ مهرداد عین زن حامله هوس کردم چه ک ابییر زدم 

 حامر زد پ  ترش و گفت :

 منگول داد نزن ابروم وبردی  



 اهورا دتت و گذاشت پ  ترش و با اعتراض گفت :

 تو و مهرداد چه پدر کشتگر با پ  تر من دارید 

به کل کل اون دو تا میخندیدم که یهو چشببوس به الی درختا امتاد و هانیل               

ستاد با چشوهای بنفشک بهس نگاه کرد ل خندی ز    د و دتت داد  لحظه ای ای

 و گفت :

 می ینوت به زودی ...

و غیب شد خون بدنس خشک شد دلس گواه خوب نویداد حامر بلند حدام زد  

: 

 حامر بیا ناهار اینقدر به علف ها زل نزن 

 با حواس پرتر بهک نگاه کردم و گفتس :

 اومدم 

توت بچه ها  ختا کحامر رمت تو چادر و منس اخرین نگاهوو به در ردم وو به 

 رمتس ...

 

 

 پایان جلد اول  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


