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 نوشته مهسا|رمان روح

 
telegram.me/caffetakroman 

 به ی مدتي گرفت که برامیو تصم مادرم شغلشو از دست داد نکهیتا ا, بدون پدرم ی حترفتی مشی داشت خوب پمونیزندگ
 تا از شر اجاره می درموردش ندارم بری اطالعنی ترکی و  کوچمشیدیپدر بزرگش که من تا به حال ند,  پدرِهیمیعمارت قد

 ! دور افتاده ي روستاکی از ي گوشه اي تویی اونم تنهامی کنی زندگي کم ترنهی با هزمی و در اونجا بتونمیخونه خالص بش
 که مادرم یی هادی و تمجفی تازه با تعرشهی زود تموم مستی تابستون بد نکی يموافقت کردم و فکر کردم برا من هم خب

 و بعد از ده می مادرم نشستنِی ماشي تونکهی قصره با شکوه پر از خدمه رو به رو بشوم تا اکی قراره با کردمیفکر م, کردیم
 ی خاصجانی مادرم با همیدی جنگل سرد رسکیوسط و.ارتِ متروکه عمکی به چی در پچی پي جاده هاي توشیساعت رانندگ

 .میدیباالخره رس: گفت 
 بزرگ يدیبا دسته کل , دی  عمارت را دشدی هاش ملهی رفت که از پشت می و مشکی شد به سمت در اهنادهی پنی از ماشو

 و دی را به هم مالشی شد دست هانیاشسوار م, قفل در را باز کرد و در سمت راست را به جلو حل داد و بعد در سمت چپ 
 . چقد سرده يوا:  گفت 

 دی سفي هاواری  دزی بود و خود عمارت نيدی بلند و سفي هاواری شدم دور تا دور عمارت دادهی و من پمی عمارت شداطی حوارد
مثل قلعه : فتم  لب گری شده بود زدهی خشک شده پوشي هاچکی از پشی از قسمت های داشت که بعضيو رنگ و رو رفته ا

  .مونهی ارواح مي
  .می کمک چمدونا رو بردارای بدایآ:  از پشت سر داد زد مادرم

 مادرم دسته می و بزرگ عمارت رفتی  دوتا چمدان برداشتم با مادرم به سمتِ در چوبنی رفتم و از صندوق عقب ماشششیپ
  ؟کنهی نمی زندگنجای ایمگه کس : دمی در اورد و من پرسفشی کي بزرگ رو از تودیکل

 وقته که فت کرده یلی پدرِ پدربزرگم خزمینه عز:  گفت کردی در امتحان مي ها را  رودی که داشت تک تک کلی در حالمادرم
 . طور همسرش نیو هم

  .دارهی سراای منظورم خدمت کار دونمی اونو که م_
 .خودشه  ... ستی نینه کس_

 گفت داخل عمارت ترسناك تر از شهی ممی باز شد و ما واردِ عمارت شدری جری جي امد و در با صدادی کلدنی چرخيصدا
 ! سردتر ی و حترونشهیب

از ,  کرده بودند وسط عمارت چند تا مبل کهنه بود کی داخل را تاري کلفت و بلند پنجره ها را پوشانده بودند و فضایی هاپرده
  .رفتی به باال مچی وا پچی پيکنار سالن راه پله ا

  !می کنی زندگنجایا قراره ا واقع_
 . بزرگ و فوق العادس  یلی خنجای دونم که ایم, اره :  مادرم جواب داددیچی پی در سالن خالمیصدا
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 !فوق العاده:  رفت و گفتم رونی از در بمادرم
 یاولش کم. تم وسط سالن انداخهی مبل خاکي اوردم تا تمام شد و خودمو رونی را از ماشلی رفتم و وسااطی بار به حنیچند

 ی چگهی دي اتاقامینی ببمی برایب.. اشپزخونه بود یکی نیا:  اومد و گفترونی بیمادرم از اتاق,  بعد اروم شد یصدا  داد ول
 .هستن 

 
 

 بودند ی اکثرشان خالمی اما با اصرار مادرم بلند شدم و به دنبالش رفتم در تک تک اتاق ها را باز کردخوامی گفتم که نماولش
 رونی ازش بي بدي بازش کرد بوی کرد و وقتدای را پدشی بود مادرم کلدهی انگار که پوسمیدی رسهی در کهنه تر از بقکی تا به
 شد و یی بود مادرم وارد دستشوختهی رنی زمي روشی هاواری از دی و لجن بود که گچ قسمتب پر از اهیی دستشوکیآن , امد 

 . کنم زشی تمکمی دیبا , یچه افتضاح: گفت 
 داشته باشه چون من ي اگهی دیی دستشونجای ادوارمیام:  گرفته گفتم ي دماغمو گرفته بودم با صداي که با دستم جلومن

  .کنمی استفاده نمیکی نی از اچوقتیه
 دنده به کی اما مادرم میکردی به حال خودش رهاش مدی شد اما به نظر من که بایی کردن دستشوزی مشغول به تممادرم

  .نمی را ببگری دي سالن باال رفتم تا اتاق هاي توياز پله ها.  را برداشتم ودیه داد و منم دسته کلکارش ادام
 فی شروع  به تعرخوادی منشونی بود که مطمئنم اگه مادرم ببیمی طبقه باال پنج در بود و  چند تا مجسمه قدي راهرويتو

 .کردن کند 
 اش شکسته و گرد و غبار نهی و کهنه که ای دراور چوبزی مکینفره بود با  تختِ دو کی اتاق را باز کردم داخلش نی اولدر
 و حمام یی دستشوکی کنم خوشبختانه دای بهتر پی که اتاقنی ادی رفتم به امرونیدرش را بستم و ب,  را پوشانده بود شیرو
 تخت کی اتاق که نی از اخرری بودن به غ اتاق ها بهتر نبودن بلکه بد ترهی اما بقکردم دای پنهییاون که طبقه پا.  تر اززیتم

 گرفتم می توجه من را جلب کرد و تصمیلی سوخته کنار پنجره  که خي  قهوه اي گهواره اهی صندلکی داشت با یدونفره چوب
 خارج از پنجره نگاه يبه فضا, نشستم شروع به تکان خوردن کرد ی صندليرو,  رو اون جا بزارم و اتاق من بشود لمیوسا

 زل زدم که ناگهان رونی فوق العاده بود به بيمنظره ا,  مه بود نشانی که بدادی بلند را نشان مي که جنگلِ پر از کاج هاکردم
 يدی نترسالاص:  که گفت دمی رو به رو بشم اما مادرم را دی وحشتناکزی اروم برگشتم تا با چیلی شانه ام امد و خي رویدست

 !؟
 .نه اصال : خودم را  کنترل کنم و شجاعتم را نشان بدم گفتم  تونسته بودم نکهی غرور از ابا

 هم ي از دخترایلیتو خ:   و گفت نمی ببتوانستمی تخت بلند شد که با چشم مي از روي تخت نشست گرد و غباري رومادرم
  .يسن و سال خودت شجاع تر

 بهتره تو هم زود کنمی مزشی اتاقو برداشتم و دارم تمیکیمن اون :  را پنهان کردم و مادرم ادامه داد زمی لبخند افتخار امبزور
  .یتر  دست به کار بش

 . شد و  بعد از اتاق خارج شد زی ری کمشی قهوه اي زد چشم هاي بلند شد لبخندشی جااز
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*** 
له سر  حوصیلی خنجای در ایدرسته که زندگ, نگشتم اطوی و من هنوز حمیینجای درِ عمارت خارج شدم حدود سه روزه که ااز

 يکل باغ را گشتم همه جا پر از علف ها , ی و خودتو مشغول کنی کشف کنيدی جدهی خالي اتاق هایتونی هر روز میبره ول
 هست به زی نیمی باغ چند تا درخت قديتو, زدند رونی رشد کردن و بیمی قدي های کاشنی از بیهرزِ هرس نشده هست حت

  . خوردی که بخاطره باد محکم به هم مدمی د از اونجا پنجره اتاقم رادمیپشت عمارت رس
 ها برچسب دیتمام کل,  عمارت همراهم بود دِی عمارت بود به سمتش رفتم خوشبختانه دسته کلواری دي در کوچک روکی

 از برچسب بود که به قفل در خورد ی خالیکیفقط .  نوشته بودشانی را داشتند که با دست خط مادرم اسم اتاق ها را روییها
. انداختم ...  و لیب,اره,  پر از تبر وارِی دي که همراهم بود را در اوردم و روي شدم چراغ قوه اکیاتاق تار. وارد.  بازش کرد و

 یکی چند تا فانوس بودند شی چهار گوش بود که روزِی مکیکنج اتاق هم , شده بودن دهی چواری دي رویهمه به طور منظم
 ؟یی کجادایا: رم امد و داد زد  مادياز انها را برداشتم که صدا

 بود به دستم اشاره کرد  و ستادهی از اتاق خارج شدم و به سمت در عمارت رفتم مادرم در چهارچوب با مانتو و شال  اعیسر
  .یخواستم بهت بگم که نگرانم نش...  کنم دی خریکمی رونی برم بخوامیمن م , ي کرددای پی خوبزیچه چ: گفت 

  !ي تنها بزارنجای منو ايخوای ؟ میچ: ت و داد زدم  رفنشی سمت ماشبه
  .یترسینکنه م, اره _
  ؟ي داريدیمگه چه خر.... ی نه ول_
 شغل مناسب هی نجاسی اکهی که نزديشهر. ي تونکهی برق نداره و انجای که ایدونیچند تا شمع م , یی مواد غذاکمیخب _
 . داره ی کردم که اگه قبولم کنن درامد خوبدایپ

 ! دو ساعت فاصله داره نجایاما اون شهر تا ا _
  .می باغچه کشت کني تومی  هم بخرم که بتونجاتی سبزي چند تا دانه خوامی میراست ... می ساعت و نکی_

  .ی در هم برام باز کنشهیم:   داد و گفت نیی رفتم پنجره را پانی شد به سمت در ماشنی را زد و سوار ماشحرفش
 .... شهر خودمون وي تو موتی سر کارو زندگمی و برگردی کندای تهران پي شغل توهیه به نظر من که بهتر_
 . حرف نزن دخترم در و باز کن نقدی اي وا_

 دی نداره به سمت در رفتم و با کلیتی اهمشی من براي انگار که حرف هانی ماشي جلوي نهی امی شروع کرد به تنظمادرم
 .خدافظ : اورد و گفت رونیرش را از پنجره ب خارج شد و مادرم سنیبازش کردم ماش

  ِکنهی رشد نمی لعنتي هوانی اي تویجاتی سبزي دانه چی بدون که ه_
  و بادی خندمادرم

 
 . عمارتي گاز داد و رفت و من تنها موندم توشیخچالی  دهی سفهی کیپ
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 بودم که يزیفت انداختم انگار که منتظر چ تشک سي که کردم بستن در بود و بعد وارد اتاقم شدم و خودم را روي کارنیاول
  !هی چدونستمیخودم نم

 به حالت يلحظه ا,  بلند شدم می از جای دفاعی امد فورا با حالتنیی از طبقه پایی گذشت و صدامی به سرعت برای طوالنزمانِ
  .ومدمی اوردم چون واقعا احمقانه به نظر منیی را پامی دست و پاعیخودم فکر کردم و بعد سر

با سرعت به سمت راهرو رفتم ,  نداشت دیدرسته حتما خودشه چون اون هم کل...  مادرم باشه دی امد شانیی هم صدا از پاباز
 ی اول از پنجره نگاهستی خواستم در را باز کنم که با خودم فکر کردم بد ندمیبه در عمارت رس,  معطل شده یلیحتما خ

 . نگاه کردم یمکی کنار دادم و قای ها رفتم و پرده را کمرهنج از پیکیبه سمت ! بندازم تا مطمعن بشم
 اطی در حي هالهی داشت مدی سفراهنی ها و پسی هم سن وسال من با گبای دختر تقرکی بودم متعجب شدم دهی که ديزی چاز

تپش قلبم باال , شدم میقا واری اما ناگهان متوقف شد و برگشت و به من نگاه کرد فورا پرده را انداختم و پشت ددادیرا تکان م
 کرد؟ی مکاری چنجای بود؟ایاصال اون ک! نه ؟؟؟ای بروم  رونی از خانه بدانستمینم.  نفس بکشمتونستمیرفت بزور م

 یبی فقط با رنگ پوست و مو عجهی دختره معمولهی بودم اون دهی ترسنقدری اچرا
 بازش دی احمقِ ترسو ام پس باکی کنهیدر رو باز نکنم فکر ماگه : با خودم گفتم .  ارومیی دادم و با صدارونی محکم بنفسمو
 . اره...کنم 

 دختر همرنگ پوست بدنش يموها,  سبزش بهم زل زد ي لرزانم در را باز کردم و با چشم هاي سمت در رفتم با دست هابه
 انگار که دی را دشی مچ هادشی منشیی رنگ و ساده به تن داشت که از پادی سفیراهنیپ, تا کمرش بایلخت و بلند تقر,بود 

اولش بخاطر حضورش ,   ها داشتیی به اروپاهی شبيچهره ا,  سبزش ي از چشم هاری همرنگ هم بودن به غشیتمام اجزا
 . جذاب داره ي بودم  اما بعدش احساس کردم که چهره ادهی چهره و لباسا ازش ترسنی با ایی جانیدر همچ

 .سالم :   انداخته بود گفت ی مشکي هالهیه م که دستش را بی نازك در حالیی صدابا
  ؟هیاسمت چ: ندادم و گفت ی زد و من جوابي اش لبخنددهی رنگ پري با لب هابعد

  .دایا:  لرزان گفتم یی صدابا
  ؟ یکنی مکاری چنجای ؟ ای هستیتو ک:  بعد عزمم را جمع کردم و گفتم و

  خونه؟ي تويو راه بد دوستتيخواینم, دوستم کیمن :  محو شد و گفتلبخندش
 صورتش را ي های و کک مکدشی سفي شدم و تونستم موجه هاکی جلو تر رفتم و به در نزدی دهانم را قورت دادم و کماب
  ؟هیاسمت چ:  گفتم نمیبب
 . صدام کن يخوای که می هر چ_

.  ترهدهیودم رنگ و رو پر معروف بدی مدرسه به گچِ سفي از منم که توی بهش نگاه کردم و متوجه شدم که اون حتمات
 تو چند سالته ؟:  شد و گفتکی نزدلهی به میکم,

  زدهیس_
 . طور نیمنم هم:  معلوم شدن و گفت دشی و سفزی تي باز زد و دندون هايلبخند
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  تو ؟امی بشهیم:  را درشت کرد و گفت شی هاچشم
 !! تو يایب-

 مادرم به دم در نی پوش با ترس کنار رفت ماشدیدخترِ سف,  امدی مادرم امد که از دور داشت منی بوق ماشي صداناگهان
 . در رو باز کندایا:  زد ادی فرنی و مادرم از داخل ماشدیرس

 !دایا:  مادرم دوباره داد زدستی که دختره ندمی که دختر بود برگردوندم دیی را نگاه کردم تا سرم را به سمت جامادرم
  .کنمین باز مبله بله اال: زد منم گفتم ي بوق بلندو

 کنم فی تعرشی رفتم که ماجرا را برانشی مادرم وارد شد و من با عجله به سمت ماشنی را در اوردم و در را باز کردم ماشدیکل
 .ممنونم :  وارد شد و گفت اطی پوش شدم که دوبار برگشت و از درِ حدیاما متوجه دختر سف

  ه؟یچ: شد و گفت . ادهیاهش کند مادرم پ مادرم زدم تا نگشهی گنگ نگاهش کردم بعد به شاول
 ....!ستی اونجا نگهی که دخترك ددمی خودم نگاه کردم فهمیاما وقت.  که دختر بود اشاره کردمیی سمت جابه
 

 !ستی نیبی عجزی که چنجایا:  با تعجب به اطرافش نگاه کرد و گفت مادرم
  .دمی ديزی چه چشهیمامان باورت نم_

 .هی باشه عالنطوری ؟اگه اي کرددای  پشت بوم رو پدینکنه کل: کردنِ در  صندوق عقب بود گفت  که در حال باز مادرم
 ...دمی که من ديزیاما چ , ي کردرشی نداره که تو چند روزه فکرتو درگتی اهمنقدری پشت بوم ادیمامان کل: غرولند گفتمبا

 رو دمی که خریلی وسانی ادی جالبه اما اول بایلی خيدی که تو ديزیباشه باشه چ:  اورد و گفت ي را جلوشی دست هامادرم
  .ي بدحی به آشپزخونه و بعد برام توضمیببر
 حرکتم نشد و نیاما مادرم متوجه ا, خوادی می که بستني مثل دختر بچه ادمی کوبنی را محکم به زممی از پاهایکی حرص با
آشپزخانه هم , گزاشتمش نی زميهم تا اشپزخانه بردمش و رو بود به من داد من ی ها را که پر از مواد خوراکسهی از کیکی

 من حرفم نکهیمادرم وارد شد و قبل از ا,  گاز کی کهنه و نتی به جز چند تا کابد بولی از وسای عمارت خالگری ديمثل جا ها
  مگه نه؟هیعال , ارمیباالخره تونستم شغلرو به دست ب: را بزنم شروع کرد 

 .تنها بمونم دی من هر روز بایعنی_
 , ي و تو هر روز تنها بودکردمیسه سال بود که من داشتم کار م , يتو فبال هم تنها بود:  را در اورد و گفت شی مانتومادرم

  ؟ي ترسو شدنقدی ادایچرا جد
 . عمارتِ وحشتناكهی ي تنها بمونم تودی من بانجای ادم دور و ورمون بودن اما ای چون اونجا اپارتمان بود و کل_
 کنهی می زندگنجای به اکی کلبه نزدهی يگفتش که تو,  بازار باهاش اشنا شدم ي که تومی دارهی همساکی نجای اتفاقا ما ا_

 .کنمی و درستش مامی مگهیحتما چند روز د: هامون صحبت کردم که گفت ریتازه باهاش درمورد مشکل اب دادن ش
 ...ی داشته باشی مهروبوننیبه ا ي هاهی خوبه که همسایلیخ: زد و گفت ي لبخندمادرم

  .دمی اطراف ندنی اي کلبه اچیمن که ه_
 !  داشت مثل خون اشام هایبی عجي افهیق , نجای دختر اومد اهیمامان امروز :  نداد و من ادامه دادم ی جوابمادرم
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 .خب: گفت دهی نشنی جالبای دی که انگار حرف جدمادرم
 ؟؟.یی اونم تنهانجای اادی دختره همسنِ من بهیکه  ستی نبیبرات عج, اون هم سن من بود _
  .گهینه اگه بدونم دخترم دروغ م-
 ! دروغ؟؟یچ_
 .. اما می که بریبافی داستان سر هم مي و دارادی بدت منجای تو از ادونمی من مدای ا_

  .گمیدروغ نم:  حرفش داد زدم وسط
 

 امدم  به اتاقم رفتم و درش رونیم انداخت من هم از اشپز خانه ب بهنی خشمگی زدنم بدش اومده بود نگاهادی که از فرمادرم
  .دمیرا محکم پشت سرم کوب

*** 
بد تر از , وجود نداشت نی از ايتابستان کسل کننده تر,  زل زده بودم واری مبل نشسته بودم و به دي سالن عمارت رووسط
 اون دنیچهار روزه که  از د , ی نفر هم قهر باشکی همون  و بای عمارتِ متروکه تنها باشکهی ي نفر توکی که با نهیهمه ا

 .واقعا که زود رنج هست  ! ادی فرکی با من قهر کرد بخاطر مادرمگذشته و از همان روز .  پوشدیدخترِ سف
ند  بلمی ها را ندارم از جای محلی بنی تحمل اگری رفت داطی به من نکرد و به حی نگاهنی ترکی از کنارم رد شد کوچمادرم

 جاتی سبزخوادی که مدمیفهم,  کرد نی از زمی شروع به کندن خاك قسمتي کوچک و سبزلی رفتم مادرم با باطیشدم و به ح
  .کنهی رشد نمنجای ایاهی گچی بودم که ههقبال هم بهت گفت: بکاره بحث را شروع کردم 

  .کهی کوچیلی هم خلتیب:  نداد دوباره گفتم یجواب
 ! کنه ینکنه انتظار داره التماسش کنم تا با هام اشت, ظاهر کرد که کر هست نداد و تی هم جوابباز
  .زنمی کنه وگرنه اصال باهاش حرف نمی نظر من بهتره هر چه زود تر اشتبه

 . من برم لباسمو بپوشم تو در رو براش باز کن انی دارن مهی همساياقا:  پاشد و گفت شی مادرم از جاناگهان
 . کرده ی با من اشتگهیدم که وارد خونه شد فکر کنم د تعجب بهش نگاه کربا
 يوسط سرش کچل بود و چهره ا, امدی الغر داشت از دور می کهنه و اندامي با لباس هايری نگاه کردم و مرد پاطی درِ حبه

 يطرِ مو ها بخادی بود شاامدهیاصال ازش خوشم ن, اون هم من را نگاه کرد ,  من تماشاش کردم دیخشک داشت تا به در رس
 ! زده بود رونی که از گوشش بيدیبلند و سف

  ؟یکنی چرا در رو باز نمدای ايوا:  مادرم از پشت گفت ي که صدامی را نگاه کردگری طور مات هم دنیهم
 خوامیمعذرت م:  زد و مادر در را باز کرد و گفت ي لبخندرمردیمادرم با عجله به سمت در رفت پ,  فراموش کرده بودم کامال

 .دخترم اصال حواسش نبود
  تو ؟امی بشهیم:  به من رفت و مرد گفت ي چشم غره ابعد
 .بله حتما_
  .داسی دخترم انیا:من هنوز داشتم بهش با تعجب نگاه کردم که مادرم کنارم امد گفت ,  وارد شد رمردیپ
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 م..سال:  و گفتمهی که منظورش چدمی زد به دستم  فهمو
 .م سال:  اخم گفت ای مرد ریپ

بعد به اشپزخانه رفت منم پشت سرش رفتم و دور از ,  مبلِ وسط سالنِ عمارت نشوندي مادرم اون رو به داخل برد و روبعد
  !رهیمی خودش داره منی ابمونو درست کنه ؟ اي هاری شخوادی ماروی نیا: گفتم رمردیچشمِ پ

 .درست حرف بزن _
 ! و من رو بکشه ادی بيه تو سرکار کی تا وقتي دادحی براش توضمونمیحتما کل زندگ_

 ينجوری ؟ چرا تو ايعقلتو از دست داد:  به سمت من برگشت و گفت یی فنجان چاکی و تییسکوی پر از بي اینی با سمادرم
  .ی به همه مشکوکدا؟ی ايشد
 ... بدمیبا-
 ) سر کار هامی برخورمی نميزیمن چ (_
  .کردی به ما ها نگاه مشی سرد و طوسي بود و با چشم هاستادهی بود که در چهارچوب در ارمردی پي صدانیا

,  اب کمک کند ي هاری درست کردن شي زودتر بهمون براخوادی قبول نکرد و گفت که مرمردی پی تعارف کرد ولی کممادرم
 لی وسا دارم شماازی نلی وساي سرکیبه :  نشست و گفت رمردی کرد و پیی راهنمانکی سنتی کابریبعد مادرم او را به ز

  ؟دی داریکیمکان
 لی وسانجوری اون پشت هست که پر از اي انبارهیاتفاقا :مثل شاگرد خرخون ها فورا گفتم . اما من.  دادی با سر جواب منفمادر

 .هاست 
 را به اونجا ببرم و به رمردی بعدش به خودم بخاطر گفتن اون حرف لعنت فرستادم چون مادرم من را محبور کرد که پکه

 ارمی رو بلیوساکمکش 
 

واقعا ,  بود شی برایی مادرم در حال درست کردن غذامی بروي تا به انبارامدی داشت دنبال من مرمردی که پی بودم وقتمطمعن
 . وقت ها درکش کنم ی بعضتونمینم
  .نجاسیهم: که رفته بودم باز مونده بود اول من وارد شدم و گفتم ي بارنی درش از اخرمیدی رسي انباربه
 بودند ختهی رنی زميرو...  ها و ِلیب,تمام تبر ها , انداختم نی زمينور چراغ قوه را رو, خورد يزی به چمی جلو رفتم که پایمک
 .ختسی بهم رنجایچقد ا: گفترمردیپ

 . هستنجای اي انبارکی که دونستیتازه مادرم هم نم,  مرتب بود زیهمه چ,  نبود ينطوری اشیچند روز پ_
 چند ي نورش را جابه جا کرد تا روی انداخت کمواری دي و رودی به سمتم اومد و چراغ قوه را از دستم کش با وحشترمردیپ

 کردمیمن داشتم با دقت به حروف نگاه م, با چنگ انداختن نوشته شده بودن واری دي افتاد که انگار روبی و غربیشکل عج
 ؟ي باز کردی کسيتو در رو برا :دی گزاشت و پرسمیبازو ها ي را را روردش سي دست هارمردی بفهمم ناگهان پيزیبلکه چ

  ؟هیمنظورت چ: من کنان گفتم من
 درسته ؟... جا شده نیاون وارد ا:  فشار داد و گفت شتری را بدستش
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 !بازوهامو ول کن , فهممی نمیزنی حرف میدرمورد ک: زدم داد
  خونه شده؟نی از من و مادرت وارد اری غیکس: دی مرد پرسریپ

 .معلومه که نه_
 . نوشته واری دي رونوی ای پس ک_

 ! را نوشتهنی اون واردِ خونه شده و ایعنی, پوش افتادم دی دخترِ سفادی فکر کردم و یکم
 . دختر هی...اره : که منتظر جواب بودند به من زل زد و گفتم شی با چشم هارمردیپ

  اون چند سالش بود ؟_
 . همسن من بود _

  .کنمی مدای رو پخوامی که میلی من وسارونیتو برو ب:  باز شد و گفت می از دور بازو هاعیسر رمردی پي هادست
  .ی مادرم و درمورد اون دختر بهش بگشی پيای بدی نه تو با_
 و ارمشی بدی باگمی که من دروغ مکنهیمامانم فکر م:  کنار رفت و مشغول گشتن شد و من دوباره گفتم ی محلی با برمردیپ

  .يدی محی رو بهش نشون بدم و تو هم بهش توضواری دي رونوشته
 .سایوا: گفت رمردی از در خارج بشم که پخواستم

 سربه سر اون دختره بزاره خوادی چون اگه  بفهمه میبهتره به مادرت نگ:  تا حرفش را گوش کنم او ادامه داد ستادمی هم امن
  .دهی بع ازشي بشه هر کاریو اگه دختر عصبان,  کنه تشیو اذ
  ؟هی اون چه موجود_
  .شهی نظرش عوض مي اگه ازارش بدی روحه مهروبونه ولکی اون _

 !روح , دهانم را قورت دادم اب
 ... اما مگه روح _
  داخلمی رو ببرلی وسانی وراج نباش دختر و کمک کن انقدی ا_
 
 کرم مثل او رفتار کنم اما ی نبوده من هم سعيار انبي ما تونی بی نزد و انگار که اصال بحثی حرفچی مادرم هي مرد جلوریپ
  حالت خوبه ؟دایا : دی از ترس رنگ و رو رفته شده بودم که مادرم ازم پرسنقدریا

 درسته کرده بود و اون نخورده بود را اورد و رمردی پي که مادرم برایو ما شام.  کارش تمام شد و رفترمردی پنکهی از ابعد
 تا بخوابد دوست داشتم امشب رفتی که در دست داشت به باال میده بود و مادرم داشت با فانوس شکی هوا تارگری دمیخورد

برعکس هر شب چند تا شمع را روشن گزاشتم و ,  به اتاقم رفتم یی پس تنهادمیکشیم کار خجالت نی او بخوابم اما از اشیپ
و از ته دل دعا کردم هر چه زود تر افتاب باال ,شم  نفس بکتوانستمی می که به سختي طوردمی سر خودم کشيپتو را تا باال

  .دیایب
 

*** 
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 من امدهی کردم که در آن نوشته بود که به سرکار رفته و دلش ندای ام پی صندلي از مادرم روي از خواب که بلند شدم نامه ا
 کی ي توشهی تر نمی عالنیاز ا, اشته  در اشپزخانه کنار گزمی مفصل براياما صبحانه ا!  داشتم ییبای خواب زرای کند زداریرا ب

  .ی باشها روح تنکیعمارتِ متروکه با 
 قارو قور شکمم بلند تر از یول, اتاق امن تره: گفتی بهم می حسهی بزارم رونی بری را از دمی که پاکردمی که جرات نماولش

اون : گفتی فکر کنم که مرمردی پيله  کردم به جمی رفتم و سعرونی باطیپس با احت,  شده بود که قابل تحمل باشد يزیچ
  .شهی عوض مرش نظي اگه ازارش بدیول.  روحِ مهربونهکی

بلند شدم تا به اتاقم برگردم اما وسط راه ,  که از نظر مادرم مفصل بود را خوردم ي ای معمولي اشپزخانه رفتم و صبحانه به
 خانه نگاه کردم تا در ي از سمت راست به تک تک اجزا  برگشتم و به سالن نگاه کردممی شندییپله ها احساس کردم صدا

 مبل نشسته و ياون خودشه که رو,   سالن بودند یِ سلطنتي نفره کی که پشت مبل دمی را ددی سفییوسط سالن تار مو ها
 مانهیاهاش صم بای,  روح کی.  بهکردمیحمله م ,رفتمیبه اتاقم م, کردمی ؟ از عمارت فرار مکردمی مکاری چدیبا, پشتش به منه

 ؟ ..کردمیرفتار م
 ... طور به پشتش زل زده بودم که سرش را برگردوندهمون

 
 

 ادی شلوارم تا به پدرم زنگ بزنم که ببی جي شد و دستم را گزاشتم روخی بدنم سي شد مو هارهی سبزش بهم خي تا چشم ها
 من هم شارژ ی و گوشکشدی چند روز طول مدیای جا بنی امد که اون االن کاناداس تا به اادمیو من را نجات بده اما 

 ! کند رمی با چشم هاش تسخخوادی ؟ نکنه مکنهی نگاه مينجوری اچرا,  دختر هنوز به من زل زده بود يچشم ها,ندارد
 .از من نترس :  نازك در گوشم گفت یی صورتم را پوشاندم که صدامی برگشتم و با دست هاعیسر
 اما نرده ها نیی پافتمی بود از پله ها بکی از ترس عقب عقب رفتم که نزددمیر را درست کنارم د سرم را باال اوردم و دختفورا

,  بودم دهی بار دنی بود که اولی روحش به همان حالتی و بیصورت استخوان,  بود ستادهیدختر هنوز هم جلو ام ا, مانع شدند 
باالخره دهانش را ,  اگه خطر افتادنم باشهیحت, رمیدخترِ فاصله بگ بچسبونم تا از لهی به مشتریب و شتری خودم را بکردمی میسع

  ؟یترسیاز من م: باز کرد و گفت 
 دارند در هم دشی کم پشت و سفي ابرو هادمی گشاد شده نگاهش کردم که فهمي بگم همان طور با چشم های چدانستمینم
 .خوبه : دختر هم گفت ,  تکان دادم یف افتادم و فورا سرم را به عالمت منرمردی پي حرف هاادی , روندیم

مادرت :  گفت نیی پارفتی که پشتش به من بود وداشت از پله ها میدر حال , دمی راحت کشی از من فاصله گرفت نفسدختر
 .مییرفته سره کار حاال تنها

  ؟یدونیتو از کجا م: دمی فکر کردن پرسبدونِ
 .ه بود رو خوندم  که گزاشتينامه ا:  و گفت ستادی وسط راهش ادختر

  اتاق من بود ؟ي توشبیتو د:  کرده بودم دوباره دهانم را باز کردم دایمن که دل و جرات پ, به راهش ادامه داد بعد
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 تخت کنارت دراز ي و روومدمی مدنتی بعد از خوابشهیهم,  قبل ي هفته ي و تمامِ شب هاشبید:  و گفت ستادی  ادوبار
 .دمیکشیم

  ؟شدمیچطور من متوجه نم, بدنم را به لرزه انداخت دمیخوابی روح مکی ها کنار  تمام شبنکهی اتصور
  از دختر نبودي سرم را باال اوردم اثری وقتکردمی انداخته بودم و داشتم فکر منیی را پاسرم

 
 هم که مادرم یوقت, م  به خونه بریی تنهادمیترسیم , ادی روز بعد از رفتنِ دخترِ روح تمامِ مدت دمِ در نشستم تا مادرم باون

 مرد امد به ریعصر هم پ , کردی نداشت چون مادرم باور نمی هم فرقگفتمیفکر کنم اگه م,  بهش نگفتم يزی چچیاومد ه
 عی سرمی و ما تنها شداوردی بییرای پذي برايزی چشهی مادرم به اشپزخانه رفت تا مثل همی رفتم و وقتششیعمارت من پ

 نزاشت اما ی نگاه کرد و به من محلواری به دیجانی های ی ابرازِ احساساتچی کردم او هم بدونِ هفیر امروز را تعي ماجراشیبرا
 . مادرم امد سرحال شد و شروع کرد به گپ و گفت و گو باهاش یوقت

 ! گوشش وجود دارهي از موهايشتری بلی دالرمردی متنفر بودنم از پي من هم متوجه شدم که براو
 اما اتفاق نمی ببی وحشتناکزیتمام شب منتظر بودم که چ,  شدم داری بشبمی دهی خوابی از بی قرمز ناشي بعد با چشم هاروز

 ی ابشرتی و منتظرِ ارواح بشم سونمی خونه بنشي بود و بعد از رفتن مادرم تحمل نداشتم تویهوا باران,  بود فتادهی نیخاص
 مادرم تمام شد و امد و هی دور عمارت قدم زدم تا ده ساعتِ کارنقدریا, رفتم اطی  و به حم و کالهش را باال زددمیرنگم را پوش

 وونه؟ی دیکنی مکاری بارون چریز: با تعجب گفت 
 يمن به اتاقِ مادرم رفتم و جلو, شده بودند سی خمیبا وجود کالهم موها , می ندادم و با هم واردِ عمارت شدی هم جوابمن

 ما ي را گرفته بود تا صدانشیی که با  دستش پالشی را شانه زدم تا مادرم با موبامیا کوتاه و قهوه ي شکسته اش موهاي نهیا
 . که یفهمیم... بهش نگو نجای امی اومدنکهی درموردِ ايزیلطفا چ, باهات صحبت کنه اپدرته زنگ زده ت: نره امد و گفت 

 . اره _
 . را به من داد و رفت لشی زد و موباي لبخندمادرم

 .بابا, الو _
 سالم دخترم حالت خوبه ؟_
  ؟نیخوبم شما چطور_
 .گزرهی تابستون اونجا خوش منمیبب,  منم خوبم _
  .هیاره عال:  دروغ گفتمبه
  .نهی دوست داره که تو رو ببیلی انجال خیدونی می بگزروننجای االتتوی تعطهی بقیتونی می اگه خواست_

 . بهش فکر کنم دیاب, دونمینم:  فکر کردم و بعد گفتم شنهادشی به پیکم
 زم؟ی عزي نداريکار, حتما بهش فکر کن _
 . نه خدافظ_
 .خدافظ دخترم_
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 دستش نیسرش را ب, دخترِ روح نشسته بود روزی نشسته بود که دی مبلي را قطع کردم و به سالن رفتم مادرم تنها رولیموبا
 .مامان : را بسته بود ارام گفتم شیگزاشته بود و چشم ها

 بله : باز کرد و گفت  را شی هاچشم
 . اون بمونم شی رو پالتمی تعطهی بقتونمی بابا گفتش که م_

  ؟ی کنیزندگ, نه آنجال ,  اون زنِ انجلشِی پيتو دوست دار: سرش برداشت و گفت ری دستش را از زمادرم
 .ادی هم خوشم نمنجایاز ا ... ی نه ول_
  .ي توهماتِ بچه گانه داري سرکی که دونمی م_
 م؟یری میک , می برنحایدوست دارم هر چه زود تر از ا , يدی رو نددمی که من ديزیتو چ , ستنی ن توهم_
 .يبزود_
  .شتری بدمی شاای کلِ تابستون ؟منظورتي بزودی چیعنی_

 . تا من به مدرسه برم می برگردزیی که  پامیبه هر حال مجبور:  نداد و ادامه دادم ی جوابمادرم
 هی صورتش گزاشته بود و گريمادرم دستش را رو,  برگشتم دمی از پشت سرم شنهی گري که صدارفتمی م از پله ها باالداشتم

 ؟یکنی مهیچرا گر!...مامان :  زانو زدم و گفتم نی زمي کنارش روکردیم
 . دارم ای دننی اي که توی هستيزیتو تنها چ:  بقلم کرد و گفت کردی مهی که گری در حالمادرم

 .کنمی که بتونم مي تو هر کاريمن برا: و مادرم گفت  هم بغزم گرفت من
  . يهر کار:  گفت دی تاکيبرا

*** 
 بعد دمی را کششیاول موها,  کاغذ گزاشتم ي را رومیمداد مشک ا, جلوم بود می پله ها نشسته بودم دفترِ نقاشي سالن رويتو

 ی بگم که عالدیاما با!  ؟دنی کشي برادیم رس چرا اون دختر به فکردانمی بدون کفشش نميلباسش و پاها,بدنش,صورتش 
 .شده بود انگار که خودش بود 

 بود زانی اوبمی از جشهی که هميدیبا دسته کل, رفتم رونی انداختم و بنی زميدفتر را رو.  مادرم امدنِی بوقِ ماشي صداناگهان
 مادرم به عمارت رفته منم با عجله وارد دمیم د اورد و من قفل در را بستم تا برگشتلطی به حنشیمادرم ماش. در را باز کردم

 یکمی ...ی خوب شده ولیلی ختینقاش:  گفتکردی که با دقت نگاه مین برداشته بود ودر حالیمادرم دفترم را از زم,شدم 
 . و ترسناکه بیعج
 نی ایک, ر بود  دفتي روگری دي صفحه اي تودی جدی نقاشکی, به سمت مادرم رفتم دفتر را گرفتم !  و ترسناك بیعج
  خودش را دهی را کشی به اطرافم نگاه کردم مادرم نبود و من منتظر بودم تا دخترِ روح که مطمعنم او نقاشده؟ی را کشینقاش

 بود نیی که پای مثلت بدنکی مثل نیی پایکی سه تا بدن در آن بود دو تا باال ه نکاه کردم کی به نقاشامدینشان بدهد اما ن
 به سمت بدن ی شده بود و از بدنِ چپ فلشدهی به سمت بدن راست کشی فلشی بود و از بدنِ وسطگری دياپرنگ تر از دو ت

  شده بود ِدهی کشیوسط
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 !! ؟هی چنی اهیمعن
 

 شه؟ی مدی و بعد ناپدادی دفعه مکی سالن به اتاقم رفتم اون چطور ي از چند بار چک کردنِ پشت پرده هابعد
 یامی را به من برسونه اما چه پیامی پی نقاشنی با اخوادیحتما م, تم و با دقت نظاره اش کردم  تخت انداخي را روی نقاشدفترِ

! 
  حموم ؟ي بريخوای نمدایا:  به در اتاقم امد و گفت مادرم

 . هم هست کی آبش سرده تازه تارنجای   ارمی هم بزور مییمن دستشو! حموم _
  .هی عالیلی وان هم داره ؟ خهی یدونستی م_
 . که وانش درپوش نداره و خرابه دونمی منمیاره و ا _

 .پاشو  , ی دو هفتس حموم نرفتيدی می افتضاحيبو:  گرفت و گفت شیبا انگش ت ها.  کنارم امد دماغش رامادرم
  .رمی گفتم که نم_
ه تا دم در حمام کشاند  پنج سالي بود که من را مثل بچه هاي قونقدری اشدی پاشدم که مادرم دستم را گرفت باورم نممی جااز

 ي را رويحوله ا,   گزاشته بود یی روشوي فانوس و چند شمع روکی نبود چون مادرم کی هم تارادیو انداختم داخل که ز
 . شلوارش ي پاچه هادن در انداخت و شروع کرد به باال زيدسته 

 ؟یکنی مي دارکاری چ_
  .گهی ببرمت حموم دخوامیم_
 حموم تونمیخودم م , هی کافگهی دي االن هم مثل بچه ها باهام رفتار کردنیتا هم:  دادم وگفتم رونی نفسم را بتی عصبانبا

 .کنم
 . رفت و در را بست رونی از حمام بدی خندمادرم

 را در میلباس ها,وان را پر کردم !  درست کرده بود را گزاشتم و چفت شدکی را که مادرم با چسب و پالستیبی عجدرپوش
 لذت بخش هم بود چون بعد از دو هفته به حمام رفته ی سختنی بگم که در عدی آب سرد نشستم باي تویختاوردم و به س

  ...رمی کردم ارامش بگی را بستم و سعمیچشم ها,بودم 
 

 .سالم:  گفت یی صداناگهان
 . دمی حموم دي انداختم که دخترِ روح را گوشه ی را باز کردم و با وحشت به اطرافم نگاهمی هاچشم

 ؟یکنی مکاری چنجایتتتتو ا_
 .اومدم بهت سر بزنم _
 ! حموميتو_

 ؟یزنیچرا به من سر م :دمی نداد و من پرسیجواب
 .میچون ما ها باهم دوست_
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 . دونمی اسمتم نمیاما من حت,واقعا_
 .ی صدام کنيخوای می هر چیتونیم_
  ؟هی چتیخب اسمِ واقع_

 . نه میاسم واقع:داد زد غوشی جغی جي کنارم ظاهر شد و با صداناگهان
پس من ... باشه: گفتمندی تا بدنم را نبرفتمی وان فورو مي حس کردم و همان طور که بزور تومی گونه اي سرد دهانش را روباد

 .کنمیروح صدات م
 .نمتیبیفردا م: زد و گفت يلبخند

 .رمی حمام نمچوقتی هچوقتِی هگهید,ردم ام را تنم کی کالهي فورا حوله دمی راحت کشی نبود تا رفت نفسگری زدم و دیپلک
*** 

   
 از پشتِ پرده ها که از ای بشه داری مبل پديانتظار داشتم که رو,  سالن منتظرِ آمدنِ روح بودمي خونه نبود و من تنها تومادرم

منم دنبالش رفتم و  بعد به اتاق من رفت ستادی که وسطِ راهرو ادمیروح را د, به آنجا رفتم عی سردمی شنییطبقه باال صداها
 ست؟ی که مردن ني اگهی دي کساای مثل پدربزرگم هی روحِ بقی ولاسی دنيچرا روح تو تو : دمیرس که در ذهنم بود را پیسوال
 برگشت تا انتقامم ای مردم و روحم به دنیچون من به طرز وحشتناک:  اما جواب داد دیای از سوالم بدش بشبی کردم مثل دفکر

 .رهیرو بگ
 ؟يچطور مرد .... مگه_
 ی مزرعه زندگي که تومی سه نفره بودي خانواده هیما ها  : فی تخت نشست من هم کنارش نشستم  شروع کرد به تعريرو
مردنش باعث شد ,  خودش و بچش مردن مانشیمادرم باردار شد و شب زا , می داشتینیری ساده و شهیزندگ ,میکردیم

 دوش ي خونه همه کار ها روي مادر توکیدرسته که در نبود ,م ی تنها بودکسالی من و پدرم حدود, از هم بپاشه مونیزندگ
 روز هی, ازمن دوست داشت شتریاون زنش رو ب, و از من دور شد .  تا پدرم زن گرفتمی بودیمی باز هم با هم صمیمن بود ول

 قی عمي اچهی دري توردابام من رو پرت ک  زن بی چرا ولدونمینم, اون روز پدرم نبود می رفتيری گیمن با زن بابام به ماه
 . هام رو پر کرد و من مردم هی آب رنکهی تا ادی به دادم نرسی دست و پا زدم و کمک خواستم اما کسیکل

 ی داشتی با کدایا:  در اتاقم باز شد و مادرم گفت کدفعهی گردم نگاهش کردم که ي شک بودم با چشم هاي که هنوز تومن
  ؟يزدیحرف م

 چکسیه:  روح نگاه کردم و گفتم هی خالي جابه
 

تازه در هم برات باز  , يای بگهی دو سه ساعت دکردمیفکر م ! ي امروز چقد زود اومدیراست:  بره که گفتم خواستی ممادرم
  تو؟ي اومدينکردم چجور

برقِ ساختمان بود خب ما هم  مشکل از نکهیمثل ا , وترهی که کار ما هم با کامپیدونی وسط کار برق رفت مدفعهی آره امروز _
 .در هم صبح خودم باز گزاشته بودمش ,  خونه هاتون دی بردیتونی گفتن ممی بودکاریکه ب
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  ؟ی تو اصال نگران من هستنمی ؟ ببي در رو باز گزاشته بودی چ_
 . کامال امنه نجایا , رسونهی نمبی به تو اسچکسی هنجای ادای آالیخیب_
 ... اتفاقا برعکس _

  خونه هست ؟یکس :گفتی آمد که منیی از پایی صداناگهان
 .سی همساياوه حتما اقا:  با لبخند گفت مادرم

اگه در باز بود و تو خونه , تی امننمی اایب:  حرکت کرد من هم دنبالش رفتم و غرولند کنان گفتم نیی پاي سمت طبقه به
 . بد تر دمیشا !کشتی و منو مومدی االن مينبود

 . هنوزم در بازه نکهی شکاك نباش دوم هم ارنقدی اوال که ا_
 . خرفرمردی پنیاز جمله ا , هی وحشواناتِی جنگل پر از حنی اي مامان تو_

 . بهم رفت ي چشم غره امادرم
 قبول من هم به اتاقم لی مرد هم با کمال مری ها کرد که پزی جور چنی تعارف و ای رفت و کلرونی مادرم بمیدی دم در رسبه

 . را نداشتم رمردی پي های محلیبیه رفتم حوصل
 یلیاوه من خ : گفتی که مامدی منیی از پارمردی پيحوصلم سر رفته بود و گرسنه بودم هنوز هم صدا, اتاقم نشسته بودم يتو

 . که چقدر دردش وحشتناکه دخترمیدونینم,  دارم يدی شديکمر درد ها
  ....نتونی به شهر ببرمتون تا دکتر ببلمی که تعطي روزتونمی مدیاگه بخوا,  چه بديوا:  جواب داد مادرم

 ی مرد جا خوش کرده و حاال حاال ها هم رفتنری پنکهیمثل ا,  انداختم ی نرده نگاهي پاشدم به راهرو رفتم از باالمی جااز
  .ستین

را باز کردم و واردش  از اتاقا که معموال بسته است یکیدر  ,زدمی راهرو چرخ مي توی خودم الکي سر رفته بود براحوصلم
کنار پنجرش رفتم از اونجا معلوم بود ,  بزذگش بودي اتاق پنجره نی اتیتنها مز,  جز گرد و خاك داخلش نبوديزیچ, شدم 

 رنگ يبرش داشتم نقره ا , دی کلکی,  خورد يزی پنجره گزاشتم که دستم به چهدستم را لب , کندی دارد غروب مدیکه خورش
 ! کمک يبرا:  نوشته شده بود ییبای با خطِ زشیسته شده بود که رو کاغذ بهش بکیبود و 

 
  کمک ؟ ي براگهی که مهی چمنظورش

به اطرافم نگاه ,  رو گزاشته باشه نینکنه که روح ا,  کاغذ زرد شده را خواندم ي روي رنگ و رو رفته ي با دقت نوشته دوباره
 بالشتم گزاشتم تا گم نشود بعد فانوسم را روشن کردم ری را زدیتم اول کل تر شده بود به اتاقم رفکیهوا تار,  نبود یکردم کس

 ي برااروی نیا:  آشپزخانه بود کنارش رفتم و گفتم يمادرم تو,  رفته بود رمردی رفتم خوشبختانه پنیی از پله ها پااطیو با احت
  ؟نجای اومده بود ایچ

  .ي مراديآقا:  با اخم گفتمادرم
 . همون _
 . آورده بودزمیه برامون _
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 . کوله بود اشاره کرد و رفت سر قابلمهکی ي چوب کنار هم بسته شده بودند و  اندازه ي به گوشه آشپزخانه که مقدارمادرم
 .خنده دار و شکاکه !  تابستون يتو ! زمیه_
 . تابستونشم سرده نجای ایدونی تو که م_
  .مکنی می زندگيبری سي رفته بود توادمی یگی اوه راست م_
  .دای ننداز آکهی تنقدی ا_
  لطف بهمون داشته باشه ؟نقدری هرروز به ما سر بزنه و ادی باي مرادي اقایعنی ... اروی نی چرا ا_
  .ستنی چون همه مثل تو شکاك ن_
 .شهی وجه قانع نمچی بود اون به هدهی فای انگار که حرف زدن با مادرم بنه
  .خورمی من شام نم_
 . ي بخوردی ؟بایچ_
 . اشتهام کور شد _

 . ها زدم و بعد به اتاقم رفتم زمی به هيلگد
 

 رمردی به پدی هزار بار به خودم به خاطر حرفم لعنت فرستادم اگر چه که باشبید,  شدم داری از خواب بی با معده خالصبح
 .لعنت  بفرستم که باعث شد من با مادرم بحث کنم و شام نخورم

 نشستم و نهی سنگ شوميبه آشپزخانه رفتم بعد از خوردنِ صبحانه به سالن رفتم و رو, رفته بود   قبل از من به سرکار مادرم
 . گند تر وجود نداره نیتابستون از ا:  گفتم رلبیز,  ام بود را هم نداشتم ی که تنها سرگرمی نقاشي زل زدم حوصله واریبه د
 ! بودنیبی عجيواقعا هفته ها,  کردم ریاخ زل زدم و فکرم را مشغول اتفاقات واری طور به در و دنیهم

حوصلم ,  خوشحال شدم نقدی ادنتی که از دهی بارنیاول:  بلند شدم و گفتم می از جاعی سردمی را چرخاندم که روح را دسرم
 . سر رفته بودیحساب
  ؟می با هم قدم بزنيایم:  زد و گفت ي لبخندروح
  من بحث را میزدی که قدم میدر حال , می رفتاطیفتم و با هم به ح خوشحال شده بودم به سمتش رشنهادشی که از پمن

  ؟ي نوشته بودي انباروارِی ديتو اون نوشته رو رو: شروع کردم  
 . آره _
 ه؟ی چه زباندونمی نمی حته؟ی چشی معندمی من که نفهم_
 . دوستم کی که من نهی اشیمعن_

  درسته؟ي بوددهی هم تو کشیاون نقاش : دمیوباره پرس  داد و من دي زدم اون هم جوابم را با لبخنديلبخند
  ؟ی کدوم نقاش_
 ...شونیکی همون که سه تا بدنن که _
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 .دایخب از خودت برام بگو آ:  حرفم گفت وسط
 ؟ی مثال چ_
 .خانوادت _

اد من رو از  مادرم شغلش رو از دست دیوقت, نجای امی بدمون اومدهیخب من و مادرم بخاطر وضع مال:  هم شروع کردم من
 . اونجا حداقل برق داره گمی من که می بدِ تهران بهتره ولي از محله هانجای اکنهیاون فکر م ,نجایتهران آورد ا

 ؟یپدرت چ : دی و پرسدی آرام خندروح
  .کنهی می زندگشی کانادا با همسرِ خارجيجدا شده از مادرم و االن تو... اِمم_

  .نمتیبیفردا م, برم دی من باگهیخب د:گفت  سردش نگهم داشت و ي با دست هاروح
 ....شتری بکمی شهی حاال نمي وا_

 . شد دی چشمم ناپدي حرفم بودم که روح جلووسط
 
 

 بوق آمد مادرم برگشته بود يصدا, نشستم و منتظرشمنجای صبح ااد؟ازی بخوادی می روح کنی پس اگردهی مادرم برمگهی داالن
 . رفتم و در را باز کردم اطی به حنمیبیوح را نم امروز رگری دنکهی از ادینا ام
 شهر گردش مگه نه؟ چه خوب میری و با هم میلیفردا تعط:  و گفتم می با مادرم وارد آشپزخانه شدی از سالم و احوالپرسبعد

  .خورهی بهم منجای حالم از اگهید
,  نداره نیاون ماش, و دکتر رفتن داشی خريبرا رو ببرم شهر ي مرادي من فردا قراره آقازمیعز:  کنارم آمد و گفت مادرم

 .شهی فردا نمخوامیمعذرت م
 . شهر می که هر هفته ببري ؟ تو به من قول داده بودی چیعنی _

 .اون برات مهم تره :  نزد و من با خشم ادامه دادم ی حرفمادرم
 .. ی ولیالبته که تو هم برام مهم_
 . اون مهم ترهی ول_
  ؟یکنی نمي حسودرمردی پهیتو که به _

 .کنمیچرا اتفاقا م: و داد زدمدمی کوبنتی کابي را رودستم
 متروکه هر روز دارم با نی به امی که امدیاز وقت, میدی را درمردی که پی تخت انداختم از وقتي اتاقم رفتم و خودم را روبه

 . خسته شدم گهی دکنمیمادرم دعوا م
 که ومدی اتاق نبود صدا از پنجره مي توچکسیه, نشستم عی آمد سری پچ پچي که صدارمی را بستم تا آرامش بگمی هاچشم

 زمونی عزهی که همساندی و ببادی مادرم بدیاالن با, !!!!ي مرادي اما نه تنها بلکه با آقادمیکنار پنجره رفتم و روح را د, باز بود 
 .اون انتخابه منه  :  که روح گفتدمی کردم و شنزی را تمی هاگوش, ما شدهاطیبدون اجازه وارد ح

 . ندارم يمن به انتخاب تو کار:  گفت رمردیپ
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 ؟یکنی مکاری چيدار:  مادرم از پشت گفتيصدا
  .نی و ببنجای اایب_

  !یکنی نگاه منویزم:  رفتند ك مادرم گفترمردی جلو آمد و با آمدنش هم روح و هم پمادرم
 .ت قهرم  تازه هم من باهایکنی ولش کن اگه بگم که تو باور نم_
  ؟؟؟هی چگهی ؟ انتخاب دزدندی با هم حرف مرمردیچرا روح و پ, تختم نشستم وصبر کردم تا مادرم از اتاق خارج شد يرو

 با خودم فکر کردم اگه قراره مثلِ ی حرف زده بود ولرمردی بپرسم چرا با پخواستمی بود مستادهی امیروح جلو, آمد یی پايصدا
 .هتره که نپرسم  جواب ندهد بمی سوال هاهیبق
 .نتی مامانم ببدی شاي چرا االن اومد_
 .نِیی پاياون طبقه _
 .از صبح منتظرت بودم _

 ! لبخند زد روح
 و اونم گهی ديزای چیلیدوستام و خ, براش حرف زدم از مدرسم شتری به حرف زدن من بمیشروع کرد, آمد و نشست کنارم

 . و رفتمی کردی بار خداحاظنی اوليشد و برا کی زد تا هوا تاری وقت ها حرفیگوش کرد و بعض
 
 
  .دای آ_
 .بله _
  بالشتت بودری ؟زهی چدی کلنی ا_
 . کردمداشیمن پ: و من گفتمکردی ميری اتاقم رفتم مادرم داشت اتاق را گرد گبه

  ؟شیاز کجا آورد : دی را با تعجب نگاه کرد و بعد پرسدی کلمادرم
 .د بوهی اون اتاق خالي پنجره يلبه _
  کجا هست ؟يخب حاال برا._
  .دونمیخودم هم نم_

 . اتاق نی را به من داد و دوباره شروع کرد به جارو زدنِ زمدی را باال داد کلشی ابرو هامادرم
  باال پشتِ بوم باشه؟ينکنه برا , سایوا:  که گفت شدمی از اتاق خارج مداشتم

 . نه درِ باال پشتِ بوم هینجوری ايزی چهی ای صندوقِ کی يحتما برا!  باال پشتِ بوم_
 يبرا:  بار نوشته اش را خواندم نی هزارمي نگاه کردم و برادی رفتم و باز هم به کلرونی به کارش ادامه داد و من بمادرم
 .کمک

اشتم قژ  پله گزنی اولي را رومیپا,  ندارهيامتحانش ضرر,  راه رو رفتم ي در انتهاکی تنگ و باري راه پله يجلو ! ی چه کمک
 را بزور وارد دی کردم کلیسع , دمی که مادرم ادعا داشت باال پشت بام است رسي طور ادامه دادم تا به درنیقژ صدا داد هم
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 اتاقِ کی,  را چرخاندم و در باز شد دی کلنجاستیخودشه اون کمک ا,  قفل رفت ي راحت تویلیکنم اما در کمال تعجب خ
 را بسته بودن چوب را برداشتم در باز شی جلوی آنطرفِ اتاق بود که با چوبيگری در د!نی شکسته همي پنجره کیکوچک با 

 . بود رست حرفت دنجای اایمامان ب: داد زدم عیسر, شدم عیشد و واردِ باال پشتِ بامِ وس
  .گفتمی درست ميدید:  به اتاق آمد و بعد واردِ باال پشتِ بام شد و گفت مادرم

 . حق با تو بود نباریا_
 رفت من هم اول درِ پشت بام را نیی شد و مادرم به پاکی تا  هوا تارمی و به مناظرِ اطراف نگاه کردمی اون باال دور زدیکمی

بلندش کردم ,  اتاق شدم ي در گوشه ي دفترچه اي انداختم که متوجه ی جزئیبستم بعد به سمتِ درِ اتاقک رفتم نگاه
  .ی کاظمنِیدفترچه خاطراتِ فرز:  نوشته بود ودب دی کلي که روییبای با همان خط زشیرو,

 
 . دفترچه خاطراتهی يواا: بلند گفتم یی صدابا

 پس دفتر را برداشتم و به اتاقم نمی حروف را واضح ببتوانستمی نمگری شده بود که دکی تاري کردم تا بخوانم اما هوا قدربازش
بازش کردم و شروع کردم به  , یعی دفتر با اندازه طبکید و نصفه  رنگ بويجلد دفتر قهوه ا, نور شمع گزاشتمش ریرفتم و ز
 زحمت کش که سوادش را دست و پا شکسته از پدربزرگش دارِی سراکی هستم پسر ی کاظمنِیمن فرز,به نام خدا : خواندن 

 . گرفته ادی
 کردن دفتر خاطراتم دای پيتو,  اومده رمی گداری سراکی دفترِ خاطرات هیعال:  دادم و گفتم رونی بند نفسم را بنی خواندن اولبا

 .شانس ندارم
زمستان و بهار من اتاقِ خودم را دارم که به  , زیی که کلِ پامیکنی می زندگبای عمارت زکی يما ها تو:  دادم به خواندن ادامه

 کوچ اطی پشتِ حهی به انباردیا ما بندی ای منجای به احی استراحت و تفريپشتِ بام راه دارد اما در تابستان چون ارباب ها برا
 رای زکنمی شروع به نوشتن خاطراتم م1292 ماهِ ابانِ سالِ کمِی و ستیمن از امروز ب,  هست اه که آن هم فقط سه ممیکن

 . ام عاشق شدم ی بار در زندگنی اوليامروز برا
 را در همان لحظه عاشق و   مندمی که اورا با آن چشمان سبزش دیوقت: صفحه را عوض کردم ,  جذاب شد داستان

 .معشوقش کرد 
 .عه چقد عاشقانه نوشته :  گفتم رلبیز

 بر لب بای زيلبخند , ی سبز چون برگِ درختانِ تابستانی همچون برف داشت و چشماندی سفییاو موها:  هم ادامه دادم باز
 بدهم و من کنندی می زندگنجای کم در اي با فاصله اي به او و خانواده اش که در کلبه ازمی هیداشت و از من خواست که کم

 خواستبی که می بردارد و وقتخواهدی مزمی دادم که وارد بشود و هر چقدذ که هزه قبول کردم و به او اجالیهم با کمال م
 ! او هم عاشق من باشد دیشا, گردد از او خواستم که باز هم به من سر بزند و او هم قبول کرد 

 ! عاشقِ روح شدهداری اون پسر سرادی سفيموها, سبزيچشم ها... هم داره گهی دیکی رو اتی خصوصنی ایچ
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  که عاشقش هست روحِ؟ي دختردانستی عاشق بشن ؟ اصال مگه پسره نمتوننی روح ها هم ممگه
 . وقتِ شامِایب:  داد زد نیی بعد رفتم که مادرم از پاي صفحه به
 .باشه _

و .  غذا ام را خوردمي ایبا سرعت باور نکردن,  رفتم نیی پايم گزاشتم و به طبقه  ای صندلي را برداشتم و کتاب را روشمع
 و سومِ ابانِ ستیب:   گزاشتم و خم شدم و ادامه دادم نی زميرا رو. شمع وکتاب, نشستم نی زميبه اتاق برگشتم و دوباره رو

 و با هم میور از چشم پدر و مادرم به جنگل رفتما با هم د, من باز هم امد دنی دي که امروز براشودیباورم نم, 1292سال 
 و او هم گفت که کنمی مدام دارم به او فکر مدمشی که دی زود قلبم را باختم و بهش گفتم که از وقتیلی و من خمیقدم زد

ر چه زود  هدیمن به او گفتم که با ,می گفتگری دکی دلمان را به ي زود حرف هانقدی که اشودیباورم نم, احساس من را دارد 
 و اگه با او ازدواج رمی هر چه زود تر زن بگدی که باکنندی سالمه و پدر و مادرم فکر م17 بروم چون االن شیتر به خواستگار

 نی به همتواندی او که نمدمیمن هم بهش حق م, به وقت دارد ازیاما او گفت که ن,  با دختر خاله ام ازدواج کنم دینکنم با
 فکر رمی دختر گرم بگکی راحت توانستم با نقدی هم احساس خجالت دارم که ایکمیراستش , ل کند  مرا قبوشنهادی پیراحت

  !کشدیکنم اگر پدرم بفهمد مرا م
 . روحهکی اون دی چطور نفهموونهی ديپسره _

ا مغذت رو از  تیبهتره زود تر بخواب: زدم و گفت يلبخند , کردی بود و با دهان باز نگاهم مستادهی در چهارچوب در امادرم
 .ریشب بخ , يدست نداد

  .ری شب بخ_
 ری چطور قلبم را تسخدانستی مکاشیا:  گزاشتم و خواندم می کرده بودم را جلومی رفت و من دوباره دفتر را که پشتم قامادرم
  .شدیحتما متعجب م,  چقدر دوستش دارمدانستی مکاشیکرده ا

 ... که نفهمد ي از خودش بپرسم اما طوردیبا! اون موقع زنده بودهنکنه روح , زل زدم ي را بستم و به گوشه ادفتر
 

االن  ,ستادمی رفتم و صبحانه ام را خوردم و در سالن منتظر انیی نکند به طبقه پاشیدای کردم که روح پمی تخت قارِی را زدفتر
اونا , داره يادی زيایروح داشتن مزادوستِ  ,میزنی دوستانه دارم و ساعت ها با هم حرف مي هفته است که با روح رابطه اکی

مثل  ,شوندی می چون عصباندی ازشون سوال بپرسادی زدی البته نبادهندی گوش متانی دل هاوساکتند و با جون و دل به درد 
 را نی رفتار کنم که دفترچه خاطراتِ فرزی کردم مثل کسی ظاهر شد به سمتش رفتم و سعمی روح ناگهان جلوشهیهم

 . روحسالم:نخوانده 
 .سالم _

 .تییسکوی و بییمثال چا , می بخورارمی بيزی چهی يخوایم: شروع کردن بحث گفتمي نگاهم کرد و من براساکت
 . بخورنيزی تونند چیروح ها نم_
 . دونستمی نمخوامیاوه معذرت م_

 ؟يتو تا حاال عاشق شد: شروع کرد قدم زدن من هم کنارش رفتم و گفتمروح
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 نه_
  تا حاال عاشقت شده ؟ یکس:م را عوض کردسوالم

 .نه_
  ؟یپرسی سوال ها رو منیچرا ا: روح برگشت و نگاهم کرد و گفتستادمیا

 .من عاشق شدم ...چون ...اممممم _
  .یتا حاال دربارش بهم نگفت! واقعا : به سمتم امد و گفت روح

 . مالِ قبل بودیدونیم,اوههه اره _
 .دوست دارم درموردش بدونم_

که من عاشقش شدم ,  پسر بودهی:  در ذهنم بافتم و شروع کردمیال عاشق نشده بودم و دروغ گفته بودم داستان که تا حامن
 .نیهم

 یلیخب اون پسره خ:  را ادامه دادممی به خود گرفته بود و منتظرِ ادامه بود و من هم ناچار دروغ هاي اي حالت جدروح
 . بود داستاننیهم , دی نفهمچوقتیاون ه ی من عاشقش شدم ولنیو بخاطر هم... بود پیخوشت

 ...دادمی نپرسم چون داشتم خودم را لو می سوالچی هگهی گرفتم که امروز دمی تصممن
 

 امروز صبح باز هم فرشته ام را 1292 و چهارمِ اذر سال ستیب: به اتاقم بازگشتم و دفتر را باز کردم عی که روح رفت سریوقت
 ....ود ما ها اش بشهی همییبای او به زدمید
تند تند ,  بعد ي طور صفحه هانی بود و همشانی های عشق و عاشقي درباره فی مشت اراجهی صفحه بعد رفتم اما باز هم به

 رفتم و سر رونی از عمارت بشهیامروز زود تر از هم : دمی رس1292 چهارم آ ذرِ خی تاريخواندم و از آنها گذشتم تا به خاطره 
  .دمیمحل قرار سوگول را د

 
 ... بودبای زشهیهمچون هم: ادامه دادم,  اسمش سوگوله پس
و . من متوجه منظورش نشدم !می را با هم عوض کنمانیاز من خواست که جاها:  سه خط جمالت عاشقانه را رد کردمدو

 منظورش نبودم  شده بودم و متوجهجی ارواح به من گفت من کامال گي و او شروع کرد و درباره دی به من بگوشتریخواستم ب
 که به اتاقم ی مرا متعجب کرده بود امروز هم وقتشی حرف هایکمی , دهدی محی توضمی گفت که فردا برانیبخاطر هم

 روح زد ي که سوگول درباره یی به حرف هاکنمی کردم که احساس مدای پواری دي روگری دی با زبانبی عجيبرگشتم نوشته ا
 . داردیبستگ
 کردم که دای را پي سمتِ چپ نوشته اهی چوبوارِیختم و دوان دوان به اتاقِ کنار پشت بام رفتم و در د اندانی زمي را روکتاب

 بود کی که چند بار نزدي رفتم طوريبا سرعت به سمت انبار,  بود ي بود که در انباري همان نوشته اهی مشخص نبود شبادیز
  از کجا معلوم که حرف روح درست باشه ؟هی چشی واقعهی اما معنزنهی مو نمدشهخو,  و نوشته را نگاه کردم فتمیب

 .حاال , دارم ازی ننترنتیمن به ا:  شد بهش گفتم ادهی باز کردم و تا پشی مادرم امد در را برانی ماشيصدا
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 حاال؟ ,ارمیاز کجا ب_
 . شهر میبر_
 . تازه از سرکار برگشتم شهی االن که نم_
 . مهمهیلی خهی قض_
  .ی صبر کن تا اخر هفتهدیبا_
 .فردا....ای نه اصال االن _
 . برم اداره دیمن فردا با_
 . کنم ی چند تا کتابم بررسدیبا,  کتاب خونه و برو کی ي منو بزار تودونمی م_
  بپرسم چرا؟شهی م_
 .بخاطرِ جونمون_

 .باشه : را باال داد و گفت شی از ابرو هایکی مادرم
 
 . کرد ی مادرم هم آنجا کار ممی شهرستانِ عمارت بودنی ترکی  نزدي تودمکری نگاه مرونی به بنی ماشي پنجره از
  .میدیخب رس_
 اول مادرم من را به داخل برد و ثبت نامم کرد و قبل از رفتنش به سرکار گفت می شدادهی و با هم پستادی کتابخانه اکی درِ دم
 چون یشی ممونی کارت پشنی بدون از انکهیخونه بازه و ا کتاب امی که من بیتا وقت,  وجه چی به هيری نمرونی بنجایاز ا: 
  .ی باشنجای ساعت ا9 تا دیبا
 .خدافظ_

  !ای نررونیب,خدافظ :  و گفت دی کشی آهمادرم
 . باشه _

 . از داخلِ اون عمارت امن ترهنجای ارونِیمطمعاً ب !ای نررونی ب;هزار بار گفت ,   از کتابخانه رفتمادرم
 سرو نی و منتظر بودند کوچک ترخواندندی کنکور مي که داشتند براي ساله اجدهیه, هفده يد از دختر ها کتابخانه پر بويتو

 بود که شارژرم نی که کردم اي کارنیاول, برق بود نشستم زِیری پکی که کنارش يزی ميرو ! رندی و مچت را بگی کنییصدا
 را در اوردم نیبعد دفترچه خاطراتِ فرز, اموش شده بود به برق زدم  خي شارژی که از با رلمی زدم و موبازیبه پر, را در آوردم 

 . به هم دارن ی ربطهی بود کنار هم گزاشتمشان حتما دهی که روح کشي ای نقاشي طور صفحه نیهم, 
 يبرا که کنارم بود شروع کردم به گشتن ي پاشدم و از قفسه امی از جادمی نرسي اجهی فکر کردم و به نتی کلنکهی از ابعد

 اش بود با سرفه اعالمِ ی مسئول کتابخانه رفتم سرش در گوششِیپ,  شروع کنم دی که از کدوم بخش بادانستمیکتاب اما نم
 که مربوط به یی کتابادیببخش,سالم :  آرام گفتم یی انداخت و با صدابهم ی نگاهدشی کشنکی عيحضور کردم  از باال
  کنم ؟دای پتونمیارواحن رو از کجا م
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  .يبخشِ معنو:  خشک گفتیلحن با
 که درباره ارواح بودن را ی کردم چند تا کتابدای را پي معنوي جست و جو قفسه ی قفسه ها رفتم و بعد از کمنِی ارام به بیلیخ

 چند نفر در آمد يتلپ صدا دادند و صدا,  انداختمشان زی مي خوشحال رومیدی که رسزی بود به مادی زیبرداشتم وزنشون کم
 اول متوجه ي کتاب با اسمِ ارامش روح را باز کردم از همان صفحه نیاول,  نشستم می و سر جااوردمی خودم نيمن به رواما 

 را باز کردم با عنوانِ روح در کما که درباره گری دیکی هاست کنار گزاشتمش و زی چنجوری و اوگای يشدم که همش درباره 
 زبانشان بِکشند که رِی از زییزهای ها توانسته بودن چتر دکزمیپنوتیز برگشتنشان با ه بود که در کما بوده اند و بعد اي افرادي

 و خوردندی نمي دردچی بودند که به هلی قبنی از ايگری هم درمورد مسائل دگری ديکتاب ها ,خوردی هم به درد من نمنیا
  من دفترچه خاطراتِي راهنمانی که بهتردمیمن فهم

 
 سوگولم رفتم دنِی ديامروز برا,  بد تر وجود ندارد نیروز از ا, 1292 و پنجمِ اذرستیب: دم و خواندم  خاطرا را باز کردفترچه

 بعد از من تکرار کن گفتی مدادی مادی ی خارجی را گرفته بود  او داشت به من زبانمی دست هامیزدی با هم حرف ممیداشت
 ,رابیت:   سوگول گفت دیگوی میخ شوي کلمات را از رواون هی همکردمی فکر ممیدیخنیداشتم م

  رابیت:  کردم تکرار
 .ممسج:  گفت سوگول

 .ممسج:  کردمتکرار
 به تی با عصباندی دبهی دخترِ غرکی من را با ی که پدرم ظاهر شد و وقتمی بگوخواستمیم. نونکا:  کلمه را گفتنی و  اخر

 خاله ام بفرستت تا با دختر خاله يست فردا من را به خونه  زد و به خانه بردم قرار اتوانستیسمتم حمله ور شد و من را تا م
  ستی ممکن نمی از او براي من تحماگل دوريآه خدا, ام ازدواج کنم و از عشقم دور شوم 

 .دمی رسانی را رد کردم و به کلمه پای صفحه جمالتِ شکست عشقکی
  کو؟شی بق_

 . ندارم یی راهنماچی هگهی نه تمام شد ددی و سفدی و سفدیسف,  بعد را تند تند کنار زدم ي هاصفحه
 .نههه:  دفتر گزاشتم و ناله کنان گفتم ي را روسرم
  کتاب خونسنجایا: گفتندی آمد که مهی بقيصدا

 سسسیه
  دی باشساکت

 هم يچند بار,  گزاشتم زی مي انها را نداشتم دوباره سرم را روي به همه کردم اصال حال و حوصله ی را بلند کردم و اخمسرم
 که من بخواهم نبود چند ساعت اخر هم با يزی چای ی کاظمنی فرزي درباره ی مطلبچی ام به گوگل رفتم اما هیبا گوش

  .می برگشتمارتافسوس سر کردم تا مادرم آمد و با هم به ع
 
 . جمع کنلتویوسا , می جا برنی از ادیبا: شروع کردم می را در عمارت گزاشتمانی پاتا
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 ؟ می بر؟کجایچ_
 .نجای از اری غییهرجا_
  افتاده؟ی چه اتفاقدایا_

  مادرم را گرفتم و به اشپزخانهدست
 کی نجایا:  بردمش در گوشش گفتم

 .گهی که به ما دروغ مدونمی کنه اما مکاری چخوادی مدونمی روحه که من نم
 ؟یگیچرا در گوشم م:  و گفتدی کلشو عقب کشمادرم

 . بشنوهدی نباسییی ه_
 ؟ی ک_
 روح _

  ؟يخندی میبه چ:  و گفتم ودمی و به سمتِ اتاقش رفت دنبالش ددی خندمادرم
  .ي شدوونهی به تو که د_
 .ستمی نوونهیمن د_

 می اتاق مادرم شدوارد
 . رو تموم کنای مسخره بازنیلطفا ا_
 . دنبالم ادی که بگمیامروز به بابا م ,رمی من می ولی بموني تو بخوادی شا_
 . اگه الزم باشه کولت کنمی حتيای با من بيو تو هم مجبور:ج شدم دوباره به اتاق برگشتم و گفتم اتاقِ مادرم خاراز
 .الو سالم:  را برداشتم و به پدرم زنگ زدم لمی اتاقم رفتم موبابه
 ؟ی خوبزمی سالم عز_
 . دنبالميای بدیبابا تو با...  آره_
 ؟یچ_
 .رده  کی عمارت که توش روحه زندونهیمامان من رو تو _

 . کنم ی نبره خودم فرار منجای اگه مامان منو از ايایبابا اگه تو ن: نگفت و بعد ادامه دادم يزی چپدرم
 .یگی نميتو که جد,نمیصبر کن بب_

 . بمونم نجای اتونمی نمگهیمن د ,دیکنی چرا باور نمگمی ميجد...اره:  و داد زدم دی ترکبغزم
  ؟یکنی مهیچرا گر: به اتاقم اومد و گفتمادرم

 . ترسم ی منجایمن از ا:  پدرم گفتم به
 . رو بده به مامانت یفعال گوش ,امیباشه باشه م_

 . امدی مادرم مي داد هاي هنوز صدای رفت ولی را به سمت مادرم گرفتم از دستم گرفتش و به اتاق بقلیگوش
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 ته ؟ با من برات سخی زندگنقدیا: تمام شد مادرم به اتاقم امد و گفت شی هاحرف
 ... به تو نداره ی نه اصال ربط_
 .بخونش :  رفتم و دفترچه خاطرات را در اوردم و به مادرم دادمش و گفتم فمی سمت کبه

 ! پسر کی يخاطراتِ عاشقانه : گفتقهی مشکوك بهم انداخت دفتر را باز کرد بعد از چند دقی نگاهمادرم
  ؟يرد از کجا آونویا:  دفترچه را بست به من دادش و گفت 

 . باال اتاقِ کنار پشت بوم يطبقه _
 با اون روح رابطه نجای که اومدم ایمن از وقت. :  بدم من هم شروع کردمحی نگاهم کرد که انگار منتظر بود توضي طورمادرم

 مردهری بگم که اون پدی وسط مشکوکه تازه بانی ايزی چهی پسره نگفت که مرده پس نی به ایدارم اون بهم گفت که مرده ول
  .گهی گه فکر کنم اونم دروغ می اما به تو نمدونهی رو مهی قضنیهم ا

  .یکنیبگو که باور م: کرد با التماس گفتمی مات نگاهم ممادرم
 .برتی با خودش مادی و به احتمال زنتی که ببادیپدرتم داره م,انتظار نداشته باش که باور کنم :  کرد و گفت ی اخممادرم

 . رفترونی و از اتاق ب را بهم دادلمیموبا
 و شمی منشی بمونم بعدش تا پدرم اومد سوارِ ماشنجای ادی باگهی تختم نشستم و با خودم فکر کردم که فقط چند روزه ديرو
  .برمیمادر هم با خودم م ...رمیم
 
 که دمی را درمردیپ خشکِ ي رفتم چهره نیی امد بلند شدم و با شتاب به طبقه پانیی از پایی اتاقم بودم که سرو صدايتو

 . رو بدمدی بوددهی که برام خریی مزاحمتون بشم فقط اومدم که پولِ دوا هاخواستمیمن نم: زد یداشت با مادرم حرف م
 . تونم قبول کنم ی نم_
 به من یلیاما شما خ:  مظلومانه به خودش گرفت و گفت ی را سمت مادرم گرفت و حالتي ایمی قدي اسکناس هارمردیپ

  .دیلطف کرد
 . تو دییفعال بفرما, نبود که يزیچ_
 از کمر درد کرد ي مبلِ وسطِ سالن نشست آه و ناله اي به من کرد و روی که مادرم حواسش  نبود اخمی وارد شد وقترمردیپ

 ي بود نشستم و به چشم هارمردی پي که جلوي ای صندليمادرم به آشپزخانه رفت و من رو, بود یکه به نظر من الک
 اما کنهی و اعتراف مدهی محی روح به من توضي را درباره زی همه چزنم کردم که اگه بهش زل بیفکر م,  زل زدم شیخاکستر

 . رو راجب روح بهم بگوزیهمه چ:  رفتار کرد که انگار من نبودم و مجبور شدم از دهانم استفاده کنم يطور
 .جواب بده : م داد زدم و خفه اش کنرمی گردنِش را بگخواستی اونور نگاه کرد دلم مبه
 .دونمی نمی چچیمن ه:  من نگاه کرد و گفتبه
  .یگیدروغ م_
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  شده؟یچ: به دست  امد و گفت ي اینی با سمادرم
  .دونهی رو راجب روح مزیاون همه چ:  اشاره کردم و گفتمرمردی به پمن

, درمورد اون نوشته ها , بهش بگو: داد زدم  دوباره نطوری مادرم هم هموونمی دکی بهم نگاه کرد که انگار من ي طوررمردیپ
  .ي که باهاش حرف زددمی دیاون روح من حت. درموردِ
 . برو اتاقت دایا:  گزاشت و گفت زی مي را روینی سمادرم

  ؟يچرا الل شد: داد زدم رمردی رو به پ
  .گهیبسه د:  به پشتم زد و مرا به سمت پله ها حل داد و گفت مادرم

  .ستی نه ن_
 .برو تو اتاق : غرش مانند گفت یی با صدادرمما

معذرت  :گفتی که مدمی مادرم را شنياز پله ها باال رفتم صدا,  بد سرم داد نزده بود نقدی بدنم را لرزاند تا حاال اشیصدا
  ....دای جددای چرا ادونمی نمخوامیم
 ینت مردِ لعرِی پدمی به اتاق رفتم و در را کوبدمی را نشنشانی حرف هاهیبق
 

,  شام هم نخورده بودم ی نرفته بودم حترونی که به اتاق امده بودم بیاز موقع,  باران به پنجره آمد ي خوردن دانه هايصدا
 . و فورا خوابم برد دمی سرم کشي به تختم رفتم پتو را روامدی هم نداشتم فقط خوابم میاحساس گرسنگ

 ي و صداشدی باران با شدت واردِ اتاق مشدی مدهیز   محکم کوب باي پنجره امدی ميادی زي وحشت نشستم سر و صدابا
 از یی را جمع کردم صدامی شده بود پاهاسی به پنجره بود خکی تختم که نزدنییقسمتِ پا , امدی منیبرخوردش به کف زم

 ي بود و چشم هاهستادیکنارِ پنجره ا ,دمی روشن شد و من روح را دق زد که تمام اتای مانند غرش امد و رعد و برقرونیب
 امده بود رعد و برق می زانو هارِی گزاشتم آب تا زنی زمي را رومیاز رو تختم پاشدم پاها, زدم غی ناخودآگاه جزدیسبزش برق م

 رفت مادرم از نیی از پله ها پایحتتا بازش کردم اب وارد راهرو شد و ,  شد به سمت در اتاق رفتمدی زد و روح ناپديگرید
 .خونه رو آب برد :  اما گفت دهی زد فکر کردم که او هم روح را دغی اولش جاتاقش خارج شد

 .ترسمیمن م: سمت مادرم رفتم و گفتم به
 ؟ی  چرا پنجره رو باز گزاشت_
 .روح بازش کرده مطمعنم...  من بسته بودمش_

 . نشد  که خوشبختانهشهی سرمان خراب مي کردم که سقف روی  من فکر مدی لرزنی زد زمی و برقرعد
 . رو ببند یکی نی اایب: پنجره را فشار داد بست و گفت يدر ها.  ازیکی به اتاقم رفت من هم دنبالش رفتم مادرم مادرم

 تر بود ي خوردند پنجره را گرفتم و فشار دادم اما باد از من قوی با شدت به صورتم مرونی سمتش رفتم قطرات باران از ببه
 را بستم احساس کردم صورتم داغ شد و می خرد شدن آمد چشم هايشارش دادم ناگهان صداتمام زورم را به کار بردم و ف

 .صورتت : زدی که داد مامدی مادرم ميکنار رفتم صدا
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 شلوارِ ي روشدندی و پخش مافتادندی مسی خنی زمي را باز کردم قطرات خون رومی نگه داشتم و چشم هانیی را روبه پاسرم
مادرم چراغ قوه اش , چشمام سالم بود نکهی سرِ صورتم اومده فقط ایی چه بالدانستمیون شده بود نم خي پر از لکه هادمیسف

 رمیمن م,نی رو زمختهی رشهی تکون نخور شسای وانجایهم,ستی نيزیچ: گفتمن ارام کردن ي صورتم انداخت و برايرا رو
 . برات ارمی بییدمپا

 .ترسمینه نرو من م_
 .نرو:کرد و رفت دوباره داد زدم  نیی به حرفم اعتنامادرم

 پنجره ي منتظر بودم که روح را دوباره جلوکی و بعد تارشدی روشن می اتاق تنها شده بود اتاق از نور رعد و برق کميتو
 یشگی ارام هميبود با همان چهره .تپش قلبم باال رفت ارام برگشتم و نگاهش کردم روح, شانه ام امد ي روی که دستنمیبب

دستش , . ام را بشکافدنهی سخواستی امد قلبم ممی ها گزاشت و به جلوشهی شي را روشیپاها ,دمیترسی بار من ازش منیاما ا
 .صورتت...نه: ام گزاشت و گفت ی صورتِ خونيرا رو
  و با هم بهدمشونی گزاشت پوشمی پاي را جلویی هاییبعد مادرم وارد اتاق شد دمپا,  چشمانم ي شد درست جلودی ناپدروح

 دی صورتت رفته باي توشهیش: صورتم انداخت و گفت ينور چراغ قوه را رو, مبل ي  مادرم من را نشوند رومی رفتنییطبقه پا
  .مارستانیببرمت ب

  .سوزهی اونم م؟ی دستم چ_
 شهی ش شده بود و انگار کهدهیبر,  دستم افتاده بود ي روی خط پنج سانتکی دست راستم انداخت و نگاه کردم ي را رونور

 .توش بود
 واردِ خانه شد يدی و به سمتِ در رفت بازش کرد بادِ شددی مبل بود برداشت پوشي دسته ي را که روشی لباس هامادرم

 .رفت. شهیاالن نم: مادرم به زور بستش و گفت 
 . بده نهیمامان ا:گفتم ,  امد کنارم

  ؟کاری چيخوای منهیآ_
 . صورتمو نمی ببخوامی م_
 . نشدهيزیچ_
 . چشمت نرفتي تويشانس اورد: نشست و گفت نی زميکنارم رو 

  مگه نه ؟یکنیباور م,اون پنجره رو باز کرد ,نجاسیروح ا: آسمان آمد رو به مادرم گفتميصدا
 .اره: بقلم کرد و گفت 

  دروغهدونستمی ماما
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 را روشن کرد و به سمتِ شهر نی ماشيا بود چراغ هکی تاریکمی جاده می شدنی هوا آروم شد با هم سوارِ ماشنکهی از ابعد
 . دستم را گرفته بودمهیزی خونري جلويمن با دستمال کاغذ ,میرفت
  وسط جاده؟هی اون چ_

هردو ,  درخته کی ي تنه میدی فهممی تر که شدکینزد, جاده را مسدود کرده بود يزی چهی را باال بردم و نگاه کردم  سرم
 گهید: گفتم دیلرزی افتاده بود و به طورِ کامل راه را بسته بود من که صدام مکی باري جاده يدرختِ پهن رو , می شدادهیپ

  .می شدیواقعا زندون
 . خونه می برگردنیبش , ارمی هارو در مشهی نداره خودم خرده شیاشکال:  گفت مادرم

  .می نداري راهِ فرارچی هگهی خونه ؟ االن دمی برگردنی بشی چیعنی _
  ؟ دای آیفرار از چ: ام گفت  اری با لحنمادرم

 . روح_
 .نیبش, روح نی با اي کردوونمید: با دستش سرش را گرفت و گفت مادرم

 ..اما_
 !م؟ی جا به جا کنیی درختو تنهاي تنه ؟ی کنکاری چيخوایم_

 . نزدم ی نشستم تا عمارت حرفنی ماشيتو , می کني کارمی توانستی درست بود ما نمحرفش
 خرده نی نورِ آفتاب با موچي پنجره نشستم و مادرم تويمن جلو,  هوا کامال صاف شد و طوفان تمام  که  باال آمدآفتاب

 فشی کي زد سوزش داشت اما تحمل کردم مادرماز تونی بتادشانی  و دستم بودند را در آورد رومیشونی پي ها را که توشهیش
 . بزننش هی بخمارستانی بمی بردی بهش بعدا باچمیپید مفعال بان, ار باال یدستت رو ب:  آورد  و گفت رونی را بيباند

 تمام نی ای هم چند تا چسب زخم زد امکان داشت عفونت کنن ولمیشونی و به پدهیچی را باال آوردم مادرم باند را پدستم
 .امکاناتمون بود 

 . باالرو مرتب کنم رمیمن م:  و گفت پاشد
  .امیمنم م_

اتاقِ من پر  بود ,  بود سی خنیتمامِ زم , می باال رفتي نکرد و با هم به طبقه ی  مخالفتترسمی میی که من از تنهادی فهممادرم
 شده بودند به جز سی خمی افتاده بود  بازش کردم  تمامِ کتاب ها و دفتر هاسی خنی زمي رومیکوله پشت , شهیاز خرده ش

 . شده بود سی خنشییدفترچه خاطرات که فقط بخش پا
 .وم شد  تمگهی خوب د_

  .ی من بخوابشی هاش شکسته بهتره شب ها پشهیش , یمونی اتاق نمنی اي توگهیاما د:  جارو را برداشت و ادامه دادمادر
 اتاق برداشتم و ي را از تولمیوسا ,ادی روح شب هاسراغم نمگهی مادرم بخوابم دشِی بابت خوشحال شدم اگه پنی از ایلیخ

 .درش را بستم 
 



  رمان روح                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 30 

 که يمادرم از لحظه ا,  توانم ی بخوابم اما نمکنمی می ساعت بود که سعکی,  بودم دهی کنارِ مادرم دراز کش تختِ دو نفرِيرو
 برگشتم چشم واری زدم و به سمت دیغلت,  کردمی مي مورد بهش حسودنی اي خروپفش بلند شد توي تخت افتاد صدايرو
 سردش ي بزنم اما با دست هاغی دهانم را باز کردم که جدمی دی پاتختي روعِ نور شمرِی را زی را که باز کردم صورتمیها

 .سیه: دهانم را گرف و گفتيجلو
 از جونم ؟چرا ولم يخوای میچ:  تر شد آرام گفتم کیروح بهم نزد, را برداشت فوراً نشستم تپش قلبم باال رفته بود دستش

  ؟یکنینم
 . دوستمهیمن فقط _
 .نه راستش رو بگو_

 ... رو کهی کلماتدی سادس فقط بایلی خخوامی که من ميزیج:گفت را گرفت و می هادست
  ؟یزنی حرف میبا ک: از پشتم گفتییصدا

 . بخواب ریبگ: روح رفته بود مادرم گفت ,  آمد و با تعجب نگاهم کرد رونی پتو بری سمت مادرم برگشتم از زبه
  .زدمیوح حرف مداشتم با ر: کنارش رفتم و بقلش کردم و گفتم دی سرش کشي پتو را رو

 .يبازم توهم زد_
 . کردم بخوابم ی را بستم و سعمی هاچشم
 آشپزخانه نشسته بود و ي اتاق نبود از ترسِ ظاهر شدنِ روح با عجله به سالن رفتم توي شدم مادرم توداری که از خواب بصبح

  .ریصبح بخ:  بود لبخند زد و گفت دهی خورد مانتو و مقنعه پوشیصبحانه م
  ؟ي بريخوای کجا م_
 . اداره_
 .جاده که بستس._
 . باز شده باشه دیشا_
  .امیمنم باهات م_
 ؟يای بيخوای شهر تو کجا مرمی اگه باز باشه م_
 . تنها باشمنجای اتونمی نم_

جاده هنوز  می برگشتدی نا امروزی اما مثل دمیبا هم رفت ,دمی را پوشمی باال رفتم لباس هاي جوابِ مادرم نماندم به طبقه منتظرِ
 ! تمام شدن غذا هامون   بشود فکرِ از دست دادنِ شغلش بود ای نگرانِ تنها بودنمون با روح  نکهی ايبسته بود مادرم بجا

 
 

داشت کتابِ ,  خودش ي وهی البته به شبردی لذت را متی نهاالتشی از دست دادنِ شغلش از تعطي براشی نگراننِی عمادرم
داشتم از , خواند ی من مي را براي شعرای.  به بهگفتی بار مهی بر لب داشت و هرچند وقت يد خواند لبخنی ميسهراب سپهر
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 گوش نوی ادایآ: مادرم گفت  ,دیای تا روح سراغم ننمی اما مجبور بودم تحملش کنم و تمامِ روز کنارش بششدمی موانهیدستش د
 .کن 
  .میآب را گل نکن:  خواند  کرد ووی رادندگانی گوهِی را شبشی سرفه کرد بعد صداچند

 . دوباره شروع کرد يوا:  گفتم رلبیز
 . خورد آبی ميکفتر,در فرودست انگار : سرش را باال آورد و با همان لحن گفت مادرم
 . گرددی پر ميکوزه ا , ي که در آبادای .دی شوی پر مي ارهیس, دور ي شهی که در بای: به کتاب نگاه کرد و ادامه داد دوباره

 ,را  آب
  .میگل نکن:  کرد و گفت یمکث
 . نخون گهی خواهشاً دکنمی باشه باشه آب رو گل نم_

  !باستی شعر چقد معروف و زنی ای دونیتو م: کرد و گفت ی اخممادرم
 . باشه االن اصال حوصلشو ندارم بای خواد معروف و زی هر چقد که م_

 اشعار رو نی انی اون دفترچه خاطراتِ احمقانه رو بخونب بشنکهیا يبجا:  دستم اشاره کرد و گفت ي توي به دفترچه مادرم
 .بخون 
 . خوام ی اما نمشنهادتی از پیمرس:  دادم گفتم رونی بنفسمو
 !  مثلِ من دی را بگوی هم گفته کلماتتنی بفهمم که روح به فرزخواستمی دادم به خواندنِ دفترچه مادامه

 و ازش دادی مادی نی به فرزی که روح داشت زبانِ خارجدمی رسیندم تا به بخش صفحه را با دقت خوادمی به صفحه آخر رس
 . خواست تکرارشان کند یم
 . خودشهيوا_

  خودشه؟یچ: متعجب بهم کرد و گفت ی نگاهمادرم
 . ممسج نونکااربیت_

 نشد رو به مادرم يزی چ امافتدی بی کلمات را بگم منتظر بودم که اتفاقنی ادی آمد که نباادمی به خودم آمدم و ي الحظه
 ه؟ی چه زباننی ای دونیمامان م:گفتم

 .نه_
 . کردمدای سرنخ پکی دانم اما باالخره ی حرف را نمنی ایدرسته که معن,  و مشغول به خواندنِ کتابش شد 

 
 بلند شد و به , آمد مادرم با تعجب نگاهم کرد رونی از بییصدا!   باشن ی عربی کلماتدی کردم شای را در ذهنم بازررسجمله

 گهی دفعه دنی اون را به داخل آورد ایشگی هميمادرم با همون تعارف ها ,رِمردیباز هم پ, دم در رفت من هم دنبالش رفتم 
  امده؟ يبا چه بهانه ا

 مادرم دندی درِ عمارت که رسي جلوي دست مادرم را گرفت به پله هاگرشی کمرش گزاشت و با دست دي دستش را روکی
 . کمک ایب: گفت 
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 . بابايا:  گفتم رلبی ز
 درد یلیامروز کمرم خ:  سر داد و گفت ي ناله ارمردیپ,  را گرفتم رمردی پي از دست هایکی از پله ها رفتم و نیی و به پا

  .کنهیم
 مجبورت کردن؟ , يومدیخب نم: خودم گفتم با
 را رمردی تمام دارد پیم را تماشا کردم که با مهربان و مادرستادمی را ول کردم اشی دست هاعی سرمیدی پله ها که رسي باالبه

 ....نکنه که اونا !  وسط مشکوکه نی ايزی چهی , کندی مياریتا مبل 
 ! خرفرمردِی پنی ازدواج نخواهد کرد چه برسد به اچکسی امکان نداره اون به من قول داد که بعد از پدرم با هنه
 .دی خسته شددی براتون بخورارمی بيزی چهی رمیمن م:  که نشست مادرم گفت رمردیپ

 که فقط خودم یی گوشش معلومه با صداي هم موهادی دهی زاونی از ای پشتش به من بود حترمردیپ,  به آشپزخانه رفت بعد
 . نظافت کن کمی یلعنت:بشنوم گفتم 

 رمردی برگشت و به پشی و بو خوش عطري هایی خوشمزه و چاي هاتییسکویپر از ب. یِنی مادرم با همان سقهی از چند دقبعد
 ! به دندان ندارد يازی که نییچا, را جا گزاشته شی مصنوعيدندان ها:تعارف کرد او هم بهونه کرد که 

 ي دندان هاای رمردی مثلِ کمر درد پی مزخرفي هازی دادم و از پشت آنها را تماشا کردم که درمورد چهی پشتم تکوارِی دبه
 مادرم به عمارت نکهی بعد از دوساعت رفت و من با نفرت رفتنش را تماشا کردم بعد از امردری زدند تا پی حرف مشیمصنوع

 ؟ی خداحافظای ؟ ی سالم کنیستیتو بلد ن: برگشت  گفت 
 ست؟ی نی برات کافکنمی که باهاش دعوا نمنی هم_
  ؟ياری براش می چي براخورهی نمنای از اچوقتیاون که ه:  ها رفتم و گفتم یی سمت چابه
  .خورمیخودم بجاش م: شکل را در دهانم گزاشتم و با دهان پر گفتم ی مربعي هاتییسکوی از بیکی

 
 ي مردِ بدبخت چه بدرِی رو تموم کن اون پای مسخره بازنی بهتره که ادای آنیبب: را به کمرش زد و گفت شی دست هامادرم

 ... به تو کرده کهيا
 را لی ترس داشتم به دنبالش رفتم موباییه سمت اتاقش رفت من هم که از تنهاحرفش را قطع کرد و ب , لِی زنگ موبايصدا
 یراست.....دمیآدرس رو برات اس ام اس م.....  حالشم خوبه نجاسیاره ا....سالم ,الو:  دراور  برداشت و جواب دادزی مياز رو

 .خدافظ...باشه.... ازش رد بشه نهتوی نمنی حلش کن ماشيجوری خودت دونمینم.... درخت افتاده وسطش هیجاده بستس 
 بابا بود؟:  را قطع کرد فورا گفتم لشیموبا

 . سراغت ادی فردا مادی بتونهی چون شبه نمی ولدهیاالن رس,آره _
 .میشی خالص می عمارتِ لعنتنیپس فردا از شرِ ا: زدم و گفتم يلبخند

 .یشیتو فقط خالص م_
 . تنها  بمونم نجای که ایتونی نميای تو هم م؟یچ: لبم خشک شد و گفتم ي رولبخند

 . عاقالنه فکر کن کمی زن بابات؟ شِی ؟ پدای آامی کجا ب_
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 .نجای از اری غییهر جا_
 . روح دارهنجایا: آوردم و گفتم نیی را پاصدام
 .می شام بخورمی برایب: و گفت دی خندمادرم

  می رفتنیی شانه ام انداخت و با هم پاي را رودستش
*** 

 
خوشحال ,  کند ی شهر زندگي حداقل مادر را متقاعد کنم که توتونمی از خواب پاشدم مطمعن بودم که ميمامِ انرژ با تصبح

,  گند زد به روزمرمردی نحس پي افهی مادرم هم کنارش نشسته بود  قدمی مبلِ وسط سالن دي را رورمردی رفتم که پنییپا
 کنه؟ی مکاری چنجای انیا:  بشنود گفتم رمردیپ که صوصا بلند مخییمادرم به سمتم آمد و من با صدا

 دادی داد و بنقدیچرا ا: لبش گزاشت و من را به آشپزخانه برد و گفت ي ساکت کردنم  انگشت اشاره اش را روي برامادرم
  .یکنیم
 که رفته بود یت نداره ؟باور کن دوازده ساعتم از وقی مگه خودش زندگنجا؟ی اادی هر روز بدی بااروی نی چرا افهممیمن نم_

 .نگزشته 
 . کنمرونشی که بتونمی دونم خودش اومده نمیمن نم:  نکرد و گفت تی بار مادرم حمانی اوليبرا
 .ادی ما ازش خوشمون مکنهی که فکر می بهش محل گزاشتنقدی خودته اری تقص_

 . سرما خوردهچارهی برمردِیپ:  از سالن آمد مادرم گفت رمردی پي سرفه هايصدا
  . حقشه_

 !  سنگ دل نباشنقدیا:  با تعجب نگاهم کرد و گفت مادرم
 . صبحونتو بخورنیبش:  پهن بود اشاره کرد و گفت نی زمي که روي سفره ابه

 ي استفاده کنم روزاتوانستمی با دست چپم لقمه درست کردم از دست راستم که نمی سفره به سختينشستم پا, رفت مادرم
  بودگهی دیکی با تی اما اونروز اولوکردی برام منکارویقبل مادرم ا

 
 اون دو تا ي مسخره ي روح بهتر از گوش دادن به حرف هادنی باز هم دی ولدمیترسی به طبقه باال رفتم اگر چه که مییتنها
 ! بود 

 رمی گ دستيزی چدی بار نگاهش کنم شانی آخري کوله ام در آوردم و فکر کردم براي اتاق رفتم دفترچه خاطرات را از توبه
چراغ قوه خراب شده ,  کمک کند ی به کسي روزهی دی گرفتم به اتاقِ کنارِ پشت بام برش گردانم شامیتصم,بشود اما نشد 

,  اتاق انداختمي هاواری دي ام را روی نورِ فلش گوشدمی باال رسيبه طبقه  , نم ام استفاده کیبود مجبور شدم از نورِ گوش
 مثل باز شدن در  آمد به  درِ سمت ییناگهان صدا,  الزم نبود ازش بترسم گرینگاه کردم د بود را واری دي که روينوشته ا

 انداختم و به سمت در رفتم نی زمي را رورچه راحت شد اما بهتره زودتر برم دفتالمی خدادیخانه نگاه کردم که باد تکانش م
 .کنمی بار آخر نگاهش ميفقط برا:با خودم گفتم ,ت بخورم حسردیاگه راز اون دفترچه خاطرات را نفهمم تا آخر عمرم با....اما
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 . ممسج نونکااربیت, انداختم شی ام را روینورِ گوش,   آخر را آوردم ي نشستم صفحه نی زميرو
 .اربینونکا ممسج ت: جمله برعکسه مثال دیشا

  !!!دهی می من معنيخدا,تی براشهی مرابی کلمات برعکسِ مثال تدی نداره شاي ای معنچی هم هنیا
 تیبرا- اربیت

  جسمم-ممسج
 . اکنون-نونکا
  .تیاکنون جسمم برا:  جمله را برعکس کنماگه

 . من ي اون هم برادهی نمی خوبهی  اصال معننی روح در بدن البته ایی جابه جادادی رو می معننی هم همی اون نقاشخودشه
 چیه:   نوشته شده بود که قبال نبودنی بد برعکسه فرزیط با دست خي آخر نگاه کردم جمله اي در صفحه انی کلمه پاری زبه

 . وجود ندارد يراهِ فرار
:  پدرم را گرفتم ي را برداشتم و شماره لیفقط موبا , ختندی سرم ري روخی سطل آب کی را که خواندم احساس کردم جمله

 .الو 
 . عجله کننجای اایبابا ب:  لرزان گفتم ي صدابا
  افتاده ؟ ی چه اتفاق_
 . ترعیسر ,ایفقط ب_
 ... بده حی درست توض_

 ....آب دهانم را قورت دادم و به پشتم نگاه کردم , و از دستم پرت شد لی محکم از پشت زد به موبای دستناگهان
 

, دایآ: امدی اتاق افتاده بود مي که گوشه لی پدرم از موباي کرد  صدای نگاهم مشهی بود و مثل همستادهی سرم اي باالروح
 .دای شد؟حالت خوبه؟؟آیچ

بابا کمکم , کمک : برش داشتم و داد زدم .  رفتملی به سمت موبای عزمم را جمع کردم و  با پرشکردی هنوز هم نگاهم مروح
 .کن 
 بی بهت آسخوامی من نمدای آنیبب:  آرام گفتییبا صدا, رونی اتاق پرتش کرد بي را از دستم گرفت  از پنجره لی موباروح

  .ي برزارمی و بعد می رو تکرار کنگمی که من میی کلمه هاهیفبزنم فقط کا
  برم؟يزاری واقعا م_

  رفته؟ادتی , میآره ما ها دوست:  دستش را سمتم دراز کرد و گفت روح
خب حاال بعد از :  زد تپش قلبم باال رفته بود  هر دو دستم را گرفت و گفتي را گرفتم و بلند شدم باز هم بهم لبخنددستش

 .اربیت,کرار کن من ت
  اربیت_

 .ممسج:  را محکم تر فشار داد و گفت دستم
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 .ممسج_
 .نونکا :  زد و گفت تی از رضايلبخند
 رمی بدونِ تالش کردن بمای انجامش بدم دی باای دانستم که ی دانستم چقدر قدرت دارد اما می را حبس کردم نمنفسم

 اتاقِ کنار پشت بام  ي در به کنار هولش دادم از پله ها ياز جلو دلش و ي را گرفت بود زدم تومیهمونطور که دست ها,
 .مامان :  رفتم داد زدم نییپا
 اما به زور پاشدم رفتی مجی سرم گیکم , دمی  رسنیی پله ها غلت خوردم تا به پاي خورد و روچی پمی ناگهان پادمی پله ها دوتا

 ....مامان کمک: د داد زدم  را گرفته بوشی دست هارمردی کرد پیمادرم مات نگاهم م
 که من ی به روشای؟يری بمينجوری ايدوست دار: در گوشم گفتیی گردنم احساس کردم صداي رويزی نوك تزی ناگهان چ

  .گمیم
 رو گمی که من مي کارای:  نفسم بند آمده بود روح گفت نمی ببيزی توانستم جز سقف چی را سمت باال گرفته بود و نمکلم

  .کشمیتو م مامانای یکنیم
 .باشه قبوله :  گفتم هی تحمل ندارم با گریی تواناگری احساس کردم که ددی ترکبغزم
 .نونکا,  اخر رو يبگو کلمه :  را گرفت و گفت میدست ها,  انداخت نی زمي من را برگرداند چاقو را روروح

 اما انگار رمیمی کنار نوه هام ميری پيتو کردم ی فکر مشهیهم,  روح کیتوسط ,  متروکهنی ايتو , هینجوری مرگ من ایعنی
 . را رقم زده بوديگری دزیسرنوشت چ

 برداشتم و به سمت روح حمله ور شدم و در شکمش فرو کردم نی زمي چاقو را از روعی مادرم آمد و روح را کنار زد سرناگهان
 بار کی که یکس: روح گفت , و را فرو کردم  دوباره چاقامدی هم خون نيچاقو واردِ بدن روح شد اما قطره ا,  زد غیمادرم ج,

  .رهیمی نمگهیمرده د
 .مامان فرار کن: عقب رفتم داد زدم عقب
 ... و به سمتِ در عمارت کشاندمشدمشیدستش را کش,  خشکش زده بود مادرم

 
 

 یرانندگ: به مامان و گفتم  برداشتم و دادمشي کنارِ در ورودزِی مي را از روچیی سوعی هول دادم و سررونی را از در به بمادرم
 .کن 

  .هی جورهی من حالم دایآ:  را گرفت و گفت شیی سومادرم
 ؟؟؟یچ_

 شاگرد نشاندم خودم هی صندلي را باز کردم و مادرم را رونی را از مادرم گرفتم و  در ماشچیی شد سواطی از عمارت واردِ حروح
 استارت را زدم قبال پدرم دمی کشغی به پنجره جدیروح آمد و کوب راننده نشستم و در را قفل کردم ناگهان هی صندليهم رو

 خورد باز بود و به جلو هولش داد اطی به درِ حنیماش,  جلو برم و رفتم ی دونستم با چی مط داده بود فقادی بهم ی رانندگیکم
دست چپم که ,  مادرم داد زد شدی م و آنورنوری جاده اي تونیماش,   کنترل فرمان از دستم خارج شدمی رفترونی که باطیاز ح, 
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 اما دمی از درد کشیفی خفغی که دست راستم را گزاشتم جی نبود وقتی کنترلش کافي فرمان گزاشتم اما برايسالم بود را رو
 .اون دختره :  گفت غی که مادرم با حرفتمی و خم بود تازه داشتم با آرامش مچیباز هم با تمام سرعت جلو رفتم جاده بدون پ

  .سایوا:  بود مادرم داد زد ستادهی وسط جاده اوحر
  شد ؟یچ: رفت مادرم گفت میدی گاز فشار دادم تا به روح رسي روشتری را بمیپا
 . شد دیناپد_
 . جاده بستسيری ميتو کجا دار_

 رِی جری جيدم صدا زادی خودم هم فردی کشغی ترمز گرفتم مادرم جمیروی گفته بود من با تمام نری دیلی جمله را خنی امادرم
, دیچی پشی تویدرد وحشتناک,   سرم به فرمان خورد می جاده افتاده بود داشتي که توی درختي   و به تنه نی ماشکِیالست

 داشبورد بلند کرد ي که سرش را از رودمی بعدش بهتر شد مادرم را ددی دی متار کمی میسرم را بلند کردم اولش چشم ها
 .خون :  سرم گزاشت و گفت يش را رو نشده بود مادرم دستیچیه
 . مامان حالت خوبه؟ _
 .دارم. یبی احساس عجهی , یلی آره خ_

 توانستمی به دست مادرم نگاه کردم کم رنگ شده بود مشمی و سبک میانگار که دارم نامرئ:  دستش را باال اورد و گفت مادرم
 ؟ی گفت و گفتی که روح می شده ؟تو کلماتین چماما:  و  به سمتش رفتم و گفتم نمی بوکش پشتش را ببياز تو

  .رمردهیپ_
  ؟ی چرمردهیپ_
 که اون کلمات رو ی جور دعاس از وقتهی گفت و ازم خواست تکرارشون کنم گفت که بی عجي اون بهم چند تا کلمه _

 . شدم انگار که سبک شدمي جورهیگفتم 
 !درم را گرفته روح بوده و جسم مارمردهی تمامِ مدت پیعنی بند آمد نفسم
 .میری جسمت رو پس بگمی بردیبا:  شد و گفتم ری سرازمی هااشک
 . دارم ینه من احساس خوب:  دستم را گرفت و گفت مادرم

  .ی داشته باشدینبا: هق کنان گفتم هق
 .... مماربیت: سرد شده بودند گرفتم و گفتم گری دو دستش را که دهر

  .یبمون دیتو با:  و گفت دی دستش را کشمادرم
  باش خب ؟يقو:  را پشت گوشم زد و گفت می مو هامادرم

 . بدون تورمیمی م_
 .ی باشي قودینه تو با_

 نرو ...تونمینم...نه ننن:  گفتم دهی بري حرف زدنم را گرفته بود با صداي هق جلوهق
 . کنارت خواهم بود شهیهم:  و گفت دی سرم را بوسمادرم
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,   ممکنه رِی حاال چطور بدونِ اون زنده بمونم چطور بدونِ اون تحمل کنم نه غدمی را کششی بار بقلش کردم بونی آخريبرا
 .نهههه:  زدم ادیفر,  خودم را بقل کرده بودم مادر رفته بود گری گزشت و من دیساعت

  ؟ مامانت کجاس ؟یکنی مکاری چنجای ادایآ:  گفت یی باز شد صدانی ماشدرِ
  ؟یکنی مهیچرا گر :  را گرفت و گفتمی بازو هاپدرم
 .رفت ...مامان ... ما: آمد با من من گفتم ی باال نمنفسم
  ؟کجا؟ یچ: داد زدپدرم

 .بهشت:  بگم مرد گفتم تونستمی تونستم اون کلمه را بگم نمینم
 آروم باش؟:  بغلم کرد و گفت دمی کشغی ام دوبرابر شد حهی پدرم گشاد شد و گري هاچشم
 يادی زي که نگاه کردم روح را با فاصله می شدم به جلوادهی پنیپدر بلندم کرد و از ماش,  ؟ چطور؟  آرام باشمتونستمی مچطور

  .کشمتیم:  دست پدرم را ول کردم و به سمتش رفتم و داد زدم کردی بود و به من نگاه مستادهی که ادمید
 .رمیگیمن انتقام م , رمیگیانتقام م:  داد زدم دمیدی دور لبخندش را مي فاصله از
  .دیولم کن:  که چند نفر گرفتنم داد زدم دمی سمتش دوبه
 مادرم را فراموش کنم اما روح ي چهره دی نداشت من را از آنجا دور کردند به روح نگاه کردم شاي ادهیدست و پا زدم اما فا  ,

 .... هرگزکنمیرا هرگز فراموش نم
 
 انیپا
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