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  نفرین خرافه

  سایه ها جلد اول: 

                            sama.ys@vatanmail.irسپهريسما  نویسنده: 

  1394  سال انتشار:

  رایگان  قیمت:

  نشر الکترونیکی آزاد است.

  
تشکر از آپلود کننده هاي محترم، لطفاً از نوشتن اسم سایت خود بر روي صفحات  با

  این کتاب خودداري کنید.



  تقدیم به یگانه عشق زندگی ام
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  پیش گفتار نویسنده

  
و ترسناك است که به  ماجرایی تخیلی نفرین خرافهداستان 

ترسند، توصیه می کنم نخونید. اگر هم 	کسانی که از جن ها می
  خوندید نترسید! این داستان کامالً تخیلیه!

امیدوارم از خوندن داستان لذت ببرید. با ارسال نظراتتون به ایمیل 
  یا وبالگ من، من رو در نوشتن یاري کنید.

  
  متشکرم
  سما سپهري
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  رخشنده شعله آتش خلق کرد.از و جنّیان را 
  

  )15سوره الرحمن (
 

  
  
  
  



 سایه ها اول: جلد                                                                      نفرین خرافه    

۶ 
 سپهريسما 

.........  
ورد را کشان کشان آ را بست و میز شکسته ايدر کلبه ي چوبی 

و پشت در گذاشت. می دانست این کارش فایده ي چندانی 
  دقایقی بیشتر وقت می داد.او نخواهد داشت ولی شاید به 
  از پنجره بیرون را نگاه کرد.
سنگ از درخت دشوار. اما می توانست هوا مه آلود بود و تشخیص 

  سو می آمدند.آن  در مه به سایه ها را ببیند. سایه هایی که
چشم هاي سرخ، زرد و سفید. حتی چشم هاي عادي هم او را به 

  وحشت می انداخت.
کهنه اي نشست و دفترش را بیرون آورد.  چوبی صندلیروي 
قصه اي واقعی که از روز  اش را تمام کند.بود که قصهآن  وقت

از همان روزهاي  مرگش شروع شد. روزي که باید می مرد.
، نوشتن ماجرایش را تدایی که از بیمارستان مرخص شده بوداب

  شروع کرده بود.
  نگاهی دیگر به بیرون انداخت. تعدادشان خیلی زیاد بود.

  شد. و سپس نوشتن دفترش را گشود و مشغول خواندن



 سایه ها اول: جلد                                                                      نفرین خرافه    

٧ 
 سپهريسما 

  

  فصل اول

  

روز پاییزي. اواخر آبان ماه  نداشتم زندگی می کردم. قبل از او
ردم.بود، روزي که من م  

ادعایی ندارم که از زندگی ام راضی بودم. من هم مثل همه 
زمان زندگی ام بهشت بود. آن  فهمم کهناراضی. ولی اآلن می

هرچند تنها و بی کس بودم اما هنوز در دنیایی آرام و عادي زندگی 
می کردم. سه سال پیش مهندسی برق گرفتم و بالفاصله در 

 مثل خیلی از شغل هاياتفاقات برق مشغول به کار شدم. شغلم 
دیگر خطرات خودش را داشت و مثل خیلی از شغل هاي مشابه 
حقوقی بخور و نمیر که البته براي مرد تنهایی مثل من کافی بود. 

رده بودم و زندگی ام به آرامی یک سوئیت کوچک اجاره ک
  گذشت.می

روز، سه سال بعد از شروع به کارم. در یک بعدازظهر پاییزي آن  تا
رکز تماس گرفتند که ستون برقی در یکی از خیابان هاي با م
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فرعی اتصالی کرده و جرقه می زند. به همراه همکارم، بهرام 
  منصوري براي تعمیرات به آنجا رفتیم.

نسیم مالیمی می وزید و خنکاي هوا لذت بخش بود. به باالي 
ستون نگاه کردم. همانطور که گفته بودند جرقه می زد. براي 

  اید به باالي ستون می رفتم.تعمیر ب
 مجبوریم برق این منطقه رو قطع کنیم. -
 باشه من حواسم هست. -

هیچ وقت نفهمیدم که واقعاً حواسش نبود، نخواست حواسش 
باشد، یا آنطور که خودش می گفت واقعاً برق را قطع کرده بود و 

  !من خیلی بدشانس بودم و برق اتصالی کرده بود
تر بود و وجود پاییز بیش تر حس می باالي ستون هوا کمی سرد

طبق عادت همیشگی ام براي شد. جاي خود را محکم کردم و 
باال تماشا کردم. یک زندگی آن  مردم را از لحظاتی زیرچشمی

پاییزي آرام. مردم در رفت و آمد بودند. فروشگاه ها پر رونق و 
بعدازظهر آرام و بی دغدغه اي بود. دنیایی در صلح، بدون هیچ 

یز غیرطبیعی، بدون هیچ پدیده ي عجیب و موجود چ
  ماوراءالطبیعه.
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اتی فقط لحظ این آخرین باري بود که دنیا را از این دید می دیدم.
  از شروع به کارم گذشته بود که واقعاً نفهمیدم چه شد.

  سوختم.
فقط همین را می توانم بگویم. در کسري از ثانیه سوختم و به 

  پایین سقوط کردم.
*  

ا، صداها آزارم می داد. انگار که صدها انسان داشتند اطراف صداه
از حرف هایشان بفهمم.  کردند. بی آنکه کلمه ايمن صحبت می

دم ها نبود. هر صداي کوچکی برایم آزاردهنده بود. فقط صداي آ
  حتی صداي حرکت کفش ها روي سرامیک کف اتاق.

الي ا باکم کم صداها واضح تر شد و توانستم صداي آشنایی ر 
سرم تشخیص دهم. منصوري بود. تشخیص صدایی آشنا چقدر 

  می توانست آرامش بخش باشد.
 ... آقاي دکتر! داره به هوش میاد -

دو نور شدید در چشم هایم تابیده شد. سپس دکتر چراغ قوه اش 
  را پس کشید و گفت:



 سایه ها اول: جلد                                                                      نفرین خرافه    

١٠ 
 سپهريسما 

 بیمار داره هوشیاري ش رو بدست میاره. -

داي ناله بیرون نمی آمد. بی جز صتمام تنم درد بود. از گلویم 
اختیار گریه می کردم. قدرت حرکت دست و نکه اشک بریزم بیآ

پایم از من گرفته شده بود انگار که تنم پانصد کیلو وزن داشت! 
حتی قدرت تکلم هم نداشتم. اما به طرز خاصی حواسم سر جایش 
  بود و می دانستم که فلج شده ام و قسمتی از پوست تنم سوخته.

همه چیز موقت بود. فلج بدنم که در اثر شوك برق گرفتگی  اما
  بود به تدریج برطرف می شد و قدرت تکلمم هم باز می گشت.

هرچند کسی را نداشتم که از این بهبود من خوشحال شود. فقط 
براي کسی مثل من که  همکارانم گاه گاه به من سر می زدند.

ه این ه گذشتسرپرست بزرگ شده و کودکی اش در یتیم خان	بی
  چیز عجیبی نبود. 

  
بابا مرد حسابی تو که ما رو نصف جون کردي. می دونی  -

 چند روز تو کما بودي؟
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خودم می دانستم. طی این چند روز که حالم بهتر شده بود این 
  دهمین بار بود که این را می پرسید و خودش هم جواب می داد.

وبار دیه هفته. یه هفته بیهوش بودي. تو این یه هفته  -
ردي بدبخت. یه بارش عزرائیل زیاد بهت سخت نگرفت م

و زود برگشتی. ولی یه بارش بدجور اصرار داشت ببردت. 
کلی دست به دامنش شدیم دست از سرت برداشت. چند 
دقیقه مرده بودي و وقتی هم برگشتی دکتر گفت چند 
دقیقه به مغزت خون نرسیده، به هوش هم بیاي ممکنه 

 شته باشه. یعنی یه جورایی ...عوارض جانبی دا

  با دست اشاره اي به سرش کرد و آرام ادامه داد:
 مخت تاب برداره! می فهمی که چی می گم. -

  خنده اي کرد و ادامه داد:
خ که از این بابت نگران نباشه. م گفتمالبته من به دکتر  -

تو خودش تاب داره، شاید خدا خواست و عدو شد سبب 
از شد و یه کالم به حرف ما هم خیر و این تاب مخ تو ب

 گوش دادي.



 سایه ها اول: جلد                                                                      نفرین خرافه    

١٢ 
 سپهريسما 

بود که مدام می دانستم منظورش چیست. منظورش ازدواج من 
رفت که زن بگیر. البته براي کسی مثل او 		روي مخ من راه می

که خانواده اي خوب و شناخته شده داشت درك آدم بی کسی 
  مثل من سخت بود و گفتن این حرف ها آسان.

ه نداشتم. بدنم سست بود و بی رمقی کم جوابش را ندادم. حوصل
طاقتم کرده بود. او هم به خوبی این موضوع را درك کرد و فهمید 

  با گفتن این حرف ها من را سر حال نمی آورد.
شاءاهللا زود هم سر پا ن ا ولی الحمدهللا حالت خوبه. -

من می رم. ولی شب  گردي سرکار.شی و بر میمی
 گردم پیشت.برمی

نداشتم بگویم نیاید. البته می آمد هم بهتر بود.  باز هم حوصله
براي گرفتن داروها، جواب آزمایش ها یا کارهایی از این قبیل نیاز 
به همراه بود و وقتی همراه دیگر بیمارها این کار را برایم انجام 
می داد حس بی کسی بر قلبم چنگ می انداخت. وجود همکارم 

زار نیازمند شدن به دیگران بی برایم دلگرمی بود و با وجودي که از
  بودم ترجیح می دادم بیاید.

  اما او نیامد و آخر شب از نیامدنش خدا را شکر کردم.
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  فصل دوم

  
وقتی رفت حس خواب آلودگی بر من چیره شد. اثر داروهاي 
مسکن دردم را تا حدي آرام کرده و من را به سمت خوابی اجباري 

 ر شدم هوا رو به تاریکی میو البته دلنشین می برد. وقتی بیدا
رفت. شب ها داشتند طوالنی و خسته کننده می شدند. مخصوصاً 

  براي من که نه حال خوشی داشتم و نه حوصله ي چیزي.
هرچه منتظر ماندم بهرام نیامد. تمام طول روز را خوابیده بودم و 
اثر مسکن ها هم از بین رفته بود. خواب طول روز و درد سوختگی 

فتند ها شدید نبود. می گالبته سوختگیزه نمی داد بخوابم. بدنم اجا
شانس آوردي که قوسی ایجاد نشده و بدنت نسوخته و البته باز 

 ضايعهم می گفتند شانس آوردي که آسیب جدي ندیده اي، ا
درون بدنت سالم اند و شانس آورده اي که وقتی از ستون افتادي 

ند دایم یادآوري می کرصدمه ندیدي، و در کل روزي ده مرتبه بر
  که شانس آورده اي که زنده اي!
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هرچند من با خودم فکر می کردم کدام شانس؟! یک نفر در 
زه خوشحال باشد و براي زنده زندگی ام نیست که از این معج

  من خدا را شکر کند.  ماندن
  حاال هم شب شده بود و من تنها بودم.

بیمار، حداقل شد از همراهان ساعت مالقات که اتاق پر می
 همکارانم بودند که گاهی به من سر می زدند. اما شب ها مثل

  شب ... .آن 
کم کم سکوت همه جا را فرا گرفت. عده اي خواب و عده اي در 
سکوت بودند و حداکثر صداي پچ پچی از گوشه و کنار به گوش 
می رسید. فقط پرستارها بودند که گاهی صحبت می کردند و 

د. کردناي نیمه شب بیماران را بدخواب میه هگاهی براي معاین
  ولی در کل همه جا آرام بود، جز درون من.

ایم ج سعی می کردم بخوابم اما نمی توانستم. چند ساعتی را در
یم گرم شد. تازه خواب به سراغم غلت خوردم تا اینکه چشم ها

صداي همهمه اي بیدار شدم. با عصبانیت به  مده بود که ازآ
اه کردم تا علت این صدا را بفهمم. همه جا در آرامش اطرافم نگ

بود. فقط از اتاقی در انتهاي راهرو سر و صداي چندین نفر به 
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گوش می رسید. بلند بلند صحبت می کردند، بحث و جدل می 
  کردند و گاه قاه قاه می خندیدند.

ظاهراً هیچ کس به جز من از این سر و صدا کالفه نشده بود. 
  تحمل کنم نشد و سر و صداها بیش تر شد.هرچه خواستم 

  کالفه از جایم بلند شدم و به سراغ پرستار رفتم.
شما نباید از جاتون بلند شید آقا. بفرمایید اتاقتون.  -

 بفرمایید.
می ذاره .ن.ندا ن.ص.صر و ص.س.ساین س -

 خوابم..ب.ب.بب

صدایم به طرز عجیبی گرفته بود و هنوز زبانم به خوبی باز نشده 
  لکنت زبان عجیبی گرفته بودم. بود.

پرستار که دختر جوانی بود، به صدایش لحن آرام و مهربانی داد 
  و گفت:

بیمار اتاق بغلی یه مقدار ناخوشه. آرام بخش بهش زدیم  -
 کم کم می خوابه.
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در میان همهمه و سر و صدایی که کالفه ام کرده بود، صداي 
ور رد. ولی منظضعیف ناله ي بیمار اتاق بغلی توجهم را جلب ک

  من این صدا نبود.
م.م.منظورم اون نیست. س.سر و ص.ص.صدایی رو  -

 م.می گم ك.ك.که از اون اتاق م.م.میاد.

نگاهش جهت انگشتم را دنبال کرد و چهره اش به وضوح متعجب 
  شد.

 باشه آقا، من رسیدگی می کنم. شما بفرمایید اتاقتون. -

تار او را با پرس وقتی به سمت اتاقم بر می گشتم صداي پچ پچ
دیگري شنیدم. به تختم بر گشتم اما سر و صداها نه تنها ساکت 

 قاحملم تمام شد و با عصبانیت از اتنشد، بلکه بیشتر هم شد. ت
بیرون رفتم و درحالی که به سختی بدن سستم را حرکت می 

حال در خود سراغ داشتم در راهرو آن  دادم با تمام سرعتی که در
  به راه افتادم.

 آقا؟ آقاي مودت؟ کجا؟ برگردید به تختتون. شما باید... -
این ص.ص.صداها د.د.داره م.م.م.منو د.د.د.دیوونه  -

 م.م.م.می ك.کنه.
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 قاهرچه پرستار سعی کرد من را به اتلکنتم شدت یافته بود. 
وانست. من هم با سر و صدا و عصبانیت و لکنت شدید داند نتربرگ

اي راهرو می رفتم. غافل از اینکه غر می زدم و به سمت اتاق انته
  و صداي خودم بود! لحظه تنها صداي مزاحم آنجا سرآن  در

این جا همه د.د.دارن ش.شلوغ م.م.می ك.ك.کنند و  -
 ش.ش.شما اصالً....

  دم.و دستگیره را چرخان دستم را روي دستگیره ي در اتاق گذاشتم
 اتاق خالیه! نولی او -

را باز کردم. در جا  قاپر در اتاهمیتی ندادم و با توپ  به حرفش
  خشکم زد.

  خالی بود. خالی و ساکت.
انگار در را که باز کردم دکمه ي خاموشی زده شد. فقط دو تخت 

  خالی.
  پرستار گفت:

 من که گفتم خالیه. -



 سایه ها اول: جلد                                                                      نفرین خرافه    

١٨ 
 سپهريسما 

ه سوي من کپرستار با قیافه ي حق به جانب نگاهم کرد و به 
  :دوخته شده بود ادامه داد قاهنوز نگاهم به درون ات

 حاال دیگه برگردید اتاقتون. -

وجهم ت قااستم برگردم که صدایی از درون اتهنوز شوکه بودم. خو
  را جلب کرد.

 اون داره ما رو می بینه؟! -

  یک صداي مردانه:آن  صدایی زنانه بود. و به دنبال
 هیس س س. -

  نگاهم به سوي جهت صدا چرخید. هیچ نبود. اتاق خالی. 
 نه ما رو نمی بینه. -

  یگر، در جهتی دیگر. صدایی د
 فشردم. نمی دانم چرا به گوش هایم پلک هایم را محکم به هم

  بیش تر از چشم هایم اعتماد داشتم.
  ولی اتاق خالی بود.

 آقا برگردید اتاقتون. -
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با این صدا از جا پریدم. صداي یک پرستار مرد بود که تازه از راه 
  رسیده بود. به یاد حرف همکارم افتادم.

به مغزت نرسیده و ممکنه عوارض جانبی داشت  گفتند خون
 باشه...

نمی خواستم پرستار فکر کند که به قول همکارم مخم تاب 
  برداشته. بی سر و صدا به اتاقم برگشتم.

این بار دیگر همه جا ساکت بود. اما می دانستم که محال است 
ملحفه را روي سرم کشیدم و در خودم  خواب به چشمانم بیاید.

. می خواستم به خودم بقبوالنم که این ها همه اثر جمع شدم
می خواستم افکارم را جمع و جور کنم که صدایی مسکن است. 

  زنانه گفت:
 پاشو بیا وقت نداریم. -

به سرعت از زیر ملحفه بیرون پریدم. به طرف پنجره دوید و به 
  من هم اشاره کرد که بیایم.

  قهوه اي رنگ.چهره اش را ندیدم. فقط موجی از موهاي مواج 
 بیا دیگه. -
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رده ب نکهیچ کس از وجود این زن جوان تعج به بقیه نگاه کردم.
بود. هیچ کس او را نمی دید. دلم در سینه به تپش افتاد. تپش 

  قلبم داشت دنده هایم را می شکست.
بی اختیار از جا برخاستم و به دنبالش رفتم. شانه به شانه اش 

  گاه کردم.ایستادم و از پنجره بیرون را ن
که قد بلندي  وجودش در کنارم سنگینی می کرد. با وجودي

 اش ایستاده بودم. توصیف سنگینی حضورشداشتم شانه به شانه
مشکل است. مثل وقتی نبود که یک انسان در کنارت ایستاده 

ین به هم باشد. یک وجود سنگین تر که نفسم را بند می آورد.
  ه اش نگاه کنم.خاطر نمی توانستم برگردم و به چهر

  از پنجره به بیرون خیره شدم.
 باال میآن  گرگ و میش بود. خیابان شلوغ بود و اما ساکت. از

  شد همه کس را دید.
  از باال؟!
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گار اما ان یادم نمی افتاد که در طبقه ي دوم بستري شده باشم. 
یک  جي ده بود، یا بیست، یا در اوطبقه ي دو نبود، طبقه

  آسمانخراش.
  و باالتر.باال 

پنجره آنقدر باال بود که همه را می دیدم و از آنچه که می دیدم 
  وحشت بر وجودم مستولی شده بود.

هایی که در خیابان شلوغ نیمه شب قدم می زدند انسان آن  تمام
  نبودند. همه چیز همه کس، همه چهره اي.

همگی از حرکت ایستادند. سرشان را باال گرفتند و چهره ها به 
  ره شدند.من خی

چشم ها به چشم هاي وحشت زده ي من دو خته شدند. چشم 
هاي سرخ، زرد، سفید، حتی از چشم هاي عادي هم وحشت زده 

  بودم. همگی به سوي من چرخیدند.
  خشم را از نگاهشان می فهمیدم.

باید دنیا رو از دید دیگه اي ببینی. شاید مجبور شی  -
 بترسی. خیلی بترسی.
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ردم تا به سویش برگردم و چهره اش را تمام قوایم را جمع ک
  ببینم. به سویش چرخیدم.

  نبود.
فقط اتاق بیمارستان بود و چهار تخت درون اتاق. به پنجره نگاه 

  کردم.
  شب بود و تاریک.

و بیرون از پنجره فقط باغچه اي بود از بوته هاي گل رز که گلی 
  نداشتند. در بیمارستانی که تنها یک طبقه داشت.

  پرستاري که براي معاینه آمده بود از خواب پریدم. با صداي
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  فصل سوم

  
چند روز بعد از بیمارستان مرخص شدم. البته با این شرط که 
تحت نظر پزشک باشم. منصوري براي رساندن من به خانه به 

  بیمارستان آمد.
 جان، وقتشه بري خونه که همه منتظرتند. امیدخب دیگه  -

دید. من هم خندیدم. اگرچه تنهایی و بی و به دنبال این حرف خن
  کسی اصالً خنده دار نیست.

از بیمارستان که قدم به بیرون گذاشتم با موجی از انسان ها روبرو 
شدم. انسان هایی که در کوچه و بازار قدم می زدند و هر یک به 
کاري مشغول بود. وحشت بر دلم مستولی شد. حس می کردم 

من بر می گردند. با خودم فکر  االن همه ي چشم ها به سوي
  کردم چند نفر از این ها انسان هستند و بقیه چی هستند؟می

بی صبرانه منتظر بودم به خانه برسم و خودم را در اتاق کوچکم 
با چشم  حبس کنم و از وحشت این همه آدم رهایی پیدا کنم.
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هاي خودم داشتم دیوانه شدنم را می دیدم. اما نمی توانستم کاري 
  نم.ک

بهرام می خواست با من ساعتی را در خانه بماند تا اگر چیزي 
  الزم دارم فراهم کند. اما اصرار کردم که برود.

خیلی زحمت کشیدي بهرام. ولی دیگه راضی به زحمت  -
نیستم. برو می دونم سر کاري. الزم شد برات زنگ می 

 زنم.
جان. می دونم نیاز به استراحت داري. ولی  امیدباشه  -

 داشتی حتماً تماس بگیر. کاري

به محض رفتنش پشیمان شدم. دوباره ترس به سراغم آمد. نمی 
دانستم این ترس بیخود را چطور باید کنترل کنم. از پنجره بیرون 
را نگاه کردم. کوچه خلوت بود. فقط پیرمرد همسایه مثل همیشه 
دم در خانه نشسته بود. او هم مثل من تنها بود و همیشه چشم 

ر دم در می نشست. دلیلی براي ترس از او نداشتم. پیرمردي انتظا
بی آزار بود که در طول این سال ها می شناختمش. هرچند فقط 

  در حد سالم و علیکی با او هم صحبت شده بودم.
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صداي گریه ي بچه اي توجهم را به خود جلب کرد. یک دختر 
و زنی ا بچه ي پنج ساله با گریه از خانه بیرون دوید و به دنبال

خشمگین که احتماالً مادرش بود. زن با عصبانیت بازوي بچه را 
گرفت و در حالی که در گوشی تهدیدش می کرد او را به زور به 

  سمت خانه کشاند.
در یک لحظه نگاهش به سمت من برگشت. نفسم در سینه حبس 
شد. چشمش از همان چشم هاي عادي بود اما اگر شب بود چه؟ 

می درخشید. نگاهش فقط لحظه اي طول  شاید به رنگ زرد
کشید و بعد با بچه به خانه وارد شد. براي بچه احساس تأسف 

  کردم. اما آنقدرها شجاع نبودم که کاري انجام دهم. 
ها فقط آن  ناگهان به خودم آمدم. واقعا داشتم دیوانه می شدم.

ه گیر. بد. احتماالً یک دختر بچه ي بهانهیک مادر و دختر بودن
م دراز کشیدم تا ساعتی روي تختود نهیب زدم که آرام باشم. خ

را بخوابم که صدایی توجهم را به خود جلب کرد. صداي دو نفر 
که آرام حرف می زدند و ریز ریز می خندیدند. صدا از طرف حمام 

  بود.
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با قلبی که دویست بار در دقیقه می زد از جا برخاستم و با احتیاط 
  دهان باز و خیره در جا خشکم زد. به سوي حمام رفتم. با

دختر و پسر جوانی بودند که همدیگر را در آغوش گرفته و با هم 
حرف می زدند. با دیدن من با تعجب و چشمان از حدقه بیرون 

چشمانی خاص. چشم هایی به طرز عجیب  زده به من خیره شدند.
  و غیر انسانی کشیده.

انگار جب شده بودند. ها هم از دیدن من به همان اندازه متعآن 
فریاد کوتاهی زدم و به که من بی اجازه به خانه آنها رفته بودم! 

  عقب پریدم. وقتی دوباره نگاه کردم نبودند.
دیگر نتوانستم تحمل کنم. از خانه بیرون زدم و به محض بستن 
در به خودم آمدم. نباید اجازه می دادم دیگران فکر کنند که دیوانه 

آفتاب ایستادم و نفس عمیق کشیدم که  را زیرشده ام. لحظاتی 
  دوباره چشمم به پیرمرد همسایه افتاد. جلو رفتم و سالمی کردم.

 سالم حاجی. -

  حاجی نبود ولی خب خیلی ها اینجوري صدایش می کردند.
 سالم جوون. -
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 همیشه من را جوون خطاب می کرد.

 خوبی حاجی؟ چه خبرا؟ -
 جوون. الحمدهللا. خوبیم. چندروزي پیدات نبود -

  نخواستم زیاد توضیح دهم. مختصر گفتم:
 یه مقدار ناخوش بودم. -

  روز لکنتم به کل برطرف شده بود.آن  در نهایت تعجبم
 بد نباشه. -
 گذشت هرچی بود. -

کنارش نشستم. نمی دانم دقیقاً به چه امیدي. فقط نمی خواستم 
  به خانه بروم. گفتم:

ید بیام حاجی من هم مثل شما تنهام. یه روز من هم با -
 دم در بشینم و چشم انتظار یه نفر باشم.

  خنده اي کرد و گفت:
 شااهللا خوشبخت باشی جوون.  ان -
 شما بچه اي کسی رو دارید؟ -
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پنج تا. دو تا پسر سه تا دختر. همه رفتند سر زندگیشون.  -
سالی به ماهی به من سري نمی زنند. من هم دیگه 

هامو هم  بخواي دیگه نوه وتوقعی ازشون ندارم. راستش
 نمی شناسم.

 چرا آخه؟ -

چقدر ناشکر بودند. یکی مثل من در آرزوي پدر و مادري بودم و 
 انشها... . باید می دانستند که زندگیآن  هیچ کس را نداشتم و

  را مدیون همین پدر پیر هستند.
من خرفتم و کنند 		جووناي امروزند دیگه. فکر هم می -

باز شد و فهمم. آخه یه روز دهنم دیگه هیچی نمی
 ا رو دیدم.ندرازمبهشون گفتم که یه روزي یه م

  منظورش را نفهمیدم.
 چی رو؟ -
 زما. نمی دونی چیه؟مرت -

نه ادامه نده. تو رو خدا چیزي نگو که نمی فقط نگاهش کردم. 
  ولی ادامه داد: خوام بشنوم.
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توي یه آسیاب قدیمی کار می کردم. اونموقع جوون  -
ه شب تا دیر موقع داشتم بودم. زن هم نداشتم. یه بار ک

کار می کردم و تنها بودم دیدمش. توي تاریکی گوشه 
ي آسیاب وایساده بود. اول فکر کردم سایه ي گونی 
آردي چیزیه. ولی بعد حرکت کرد. از یه سایه ي کوچیک 

تبدیل شد به یه سایه ي بزرگ. ترسیده بودم.  کم کم
فقط بزرگ تر می شد. اونموقع  ولی اون هم بزرگ تر و

یه چراغ فتیله اي کوچیک اونجا بود. نور نبود. اومد طرفم. 
یه متر از من بلندتر بود وهرچی جلوتر می اومد بلندتر 
می شد. الغر بود و صورتش مثل اسکلت. فقط پوستی 

استخون. دهنش رو به طرفم باز کرد. دندون هاش روي 
 برنده ریخته بود و همون چندتایی هم که داشت تیز و

 ...زشت بود. خیلی زشت و ترسناك بودند.

بی شک این  .نمی خواستم ادامه دهد. بچه هایش حق داشتند
پیرمرد خرفت بود و از تنهایی این خیاالت به سرش می زد. اصالً 
این قدیمی ها وقتی بیکار می شدند تخیلشان به کار می افتاد و 

  حسابی قصه سرایی می کردند. پیرمرد ادامه داد:
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سیدم. ولی بعد چماقی برداشتم و تو هوا اولش خیلی تر -
چرخوندم و داد و فریاد کردم و ترسوندمش. یه دفعه جیغ 
هاي وحشتناکی کشید و کوچیک و کوچیک تر شد و 

دیگه شب  دوباره شد همون سایه ي گوشه ي آسیاب.
 ها اونجا کار نکردم.

 به همان خاطره دوبارهآن  نفس عمیقی کشید. انگار از یادآوري
  بود. ه هیجان زده شدهانداز

دیگه شب نمیام تو کوچه. توي کوچه هاي خلوت هم  -
مرتزما پیداش میشه. اونموقع جوون بودم حاال اگه دوباره 

 پیداش شه دیگه قلبم دووم نمیاره.

خیلی شجاع بود که جلوي من داشت اعتراف به ترسش می کرد. 
رسی ت اما من نمی توانستم اعتراف کنم. داشتم از ترس می مردم

. توانستم چیزي بگویمولی نمی که دلیلی براي آن نمی دیدم.
  تیري در تاریکی رها کردم:

که همسایه ایم. می خواید شب ها رو بیام پیشتون؟ ما  -
 م اصالً مشکلی نیست.من هم تنهام. برا

  تو رو خدا.در دلم دعا دعا می کردم که قبول کند. 
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  خنده اي کرد و گفت:
اي من هم مثل تو اینقدر ممنون جوون. کاش بچه ه -

معرفت داشتند. من یه چیزي گفتم ولی دیگه واقعاً از سن 
 من گذشته که بخوام بترسم. تو خونه راحتم. البته تو هر

 وقت بخواي بیاي قدمت به روي چشم.

انگار فهمیده بود. در دلم به خودم لعنت فرستادم و از جا برخاستم 
و بیشتر  انم بیشتر بشنومو به طرف خانه رفتم. ترسیدم بیشتر بم

  بترسم.
 خداحافظ حاجی. -
 خدا به همرات جوون. -

پا که به درون خانه گذاشتم دوباره ترس برم داشت. چهره ي 
پسر جوان جلوي چشمم نقش بست. دختر و آن  متعجب

دانستم به خودم بقبوالنم که آنها را واقعاً دیده ام یا اینکه نه 		نمی
وانه می شوم. واقعاً کدام یک یفقط خیاالتی شده ام و دارم د

  ست آرامش بخش تر باشد!توان	می
به آرامی پا به درون خانه گذاشتم و گوش هایم را تیز کردم. هیچ 

دم. از جا پریآن  صدایی نبود. یخچال شروع به کار کرد و با صداي



 سایه ها اول: جلد                                                                      نفرین خرافه    

٣٢ 
 سپهريسما 

از دست خودم حرصم گرفته بود. به سوي آشپزخانه رفتم. چاي 
اهار خوردم. خیلی خسته بودم و دم کردم و تخم مرغی براي ن

انرژي ام تحلیل رفته بود. به خواب نیاز داشتم اما از روي هم 
  گذاشتن چشم هایم وحشت داشتم.

روي تخت دراز کشیدم و تلویزیون را روشن کردم. چند دقیقه اي 
طع می کردم و گوش هایم را تیز یکبار صداي تلویزیون را ق

ع شدم که واقعاً خبري نیست و کردم. خبري نبود. باالخره قان		می
  به خواب رفتم.

*  
صداي جیغ من همه را از جا پراند. مربی با عصبانیت به طرفم 

  آمد و گفت :
 چه خبرته؟ چیه؟ -

  یکی از بچه ها به مسخره گفت:
 حتماً سوسک دیده. -

  و همه زدند زیر خنده. با گریه و لکنت زبان گفتم:
 ن آد د دم ها!خ خ خ ون. او یه ن.ن.نفر اون ت.توتوئه. -
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ر را باز کرد و به دو با دستم به طرف حمام اشاره کردم. مربی 
  درون اشاره کرد.

کو؟ کی اینجاست؟ اینجا خالیه. زود باش. زود برو حموم  -
 که کالس داري.

اندازه هم از مربی ام  می ترسیدم که بروم. ولی به همان
و با  از بچه ها. از اینکه من را مسخره کنندهم و  ترسیدم		می

همه من را به عنوان بچه ترسو  دیگر انگشت نشانم دهند.
  شناختند.	می

شت که براي من براي حمام کردن وقت دا یک ربعهر نفر فقط 
خواستم سریع تر سرم را بشویم و بیرون بروم که زیاد هم بود. می

دوباره سنگینی وجودش را حس کردم. نفسم گرفت و تنها 
  قهوه اي رنگش را در کنارم ببینم. زیرچشمی توانستم موج موهاي

 .این ترس رو باور کنروز بیشتر می ترسی.  هر -

موهایش مرا دربرگرفت و من که بچه  به طرفم آمد و ناگهان موج
اي ده ساله بودم در میان موج موهاي او داشتم خفه می شدم. 

  بی اختیار گریه کردم.
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در چشم گشودم و متوجه صداي هق هق خودم شدم. اما اشکی 
کار نبود. پتو دورم پیچیده بود و داشت به من فشار می آورد. به 

زدم. خستگی ام برطرف سرعت پتو را از دور خودم باز کردم و کنار 
  خواب ناآرامی رفته بودم. شده بود اما

زن قد بلند در گوشم پیچید. چقدر دلم می خواست آن  صداي
 سرجایش چهره اش را ببینم. هنوز نفسم از سنگینی وجود او

  نیامده بود.
هوا داشت رو به تاریکی می رفت. گرسنه و تشنه بودم. تا ساعتی 
را در آشپزخانه مشغول آماده کردن غذایی حاضري بودم. صداي 
تلویزیون را بلند کرده بودم که داشت قرآن و سپس اذان پخش 

  می کرد. این صداها به من آرامش می داد.
ناآرامی به سراغم آمد. دوباره  اما ساعتی که از شب گذشت دوباره

 ها را به خودآن  دلم به تپش افتاد و مغزم به کار افتاد که وجود
  بقبوالنم یا دیوانگی خودم را؟!

در زدند. بهرام بود. هیچ وقت تا این اندازه از دیدنش خوشحال 
  نشده بودم.
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از مرگ برگشته ي ما. حالت چطوره؟  امیدبه! سالم  -
 بهتري؟

یم نه. این مرگی که می گفتی عوارض جانبی می خواستم بگو
  داشته! در عوض گفتم:

 الحمدهللا. خیلی بهترم. -

از حرف زدنم هم معلوم بود که حال جسمی ام تا چه اندازه به 
کرده طوري که به راحتی  طرز معجزه آسایی بهبود پیدا

توانستم تنهایی از عهده ي کارهایم بربیایم. هرچند هنوز 		می
  ن خیلی زود بود.براي سرکار رفت

دو هفته استعالجی زدند برات. بخور و بخواب تو این دو  -
 هفته.

  به تمسخر گفتم:
 خیلی زحمت کشیدند! -

خنده اي کرد و نشست. تا او بود همه چیز آرام بود. شام حاضري 
را با هم خوردیم. چاي آماده کردم و از میوه هایی که خودشان 

واخر شب پیشم ماند. در دلم برایم آورده بودند برایش آوردم. تا ا
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هزار مرتبه با خودم کلنجار رفتم که قضیه را به او بگویم و از او 
  خواهش کنم شب را پیشم بماند.

هم مردي که عمري در تنهایی  آن  اما باز نتوانستم. مرد و ترس؟!
ک فکر می کرد همانطور که خودش زندگی کرده؟! بدون ش

  گفت مخم تاب برداشته!	می
تم. او هم رفت. گفت اگر نیاز است شب را پیشش چیزي نگف

بمانم. اما من گفتم زن و بچه ات تنها هستند باید بروي. چقدر 
احمقم من! در دلم به خودم ناسزا گفتم. حاال باید چکار می کردم. 
طول روز را خوابیده بودم و حاال شب بود و بی خوابی و ترس از 

  هیچ!
  هیچ؟!

که مه شب تلویزیون تماشا کردم تا اینحقیقتاً نمی دانستم. تا نی
 دوباره خواب به چشمانم آمد. همانجا پاي تلویزیون خوابم برد.

نمی دانم چقدر گذشته بود که دوباره سنگینی حضورش سینه ام 
را فشرد. من همانجا خواب بودم و او درست  باالي سرم بود. 

طرز  هکافی بود که چشم هایم را باز کنم و چهره اش را ببینم. ب
غیرمنتظره اي از ذهنم گذشت که اگر به چهره اش نگاه کنم 
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چشمانم خواهد سوخت! اما به سرعت درك کردم که من اآلن 
بیدار خواهم شد. و من این  فقط خوابم و اگر چشمانم را باز کنم

خواستم. با این وجود می خواستم چهره اش را ببینم. درست را نمی
بود. صداي پچ پچی شنیدم. داشتم باالي سر من به من خیره شده 

  ناخواسته هوشیار می شدم.
  به آرامی چشم هایم را گشودم.

ه روي من خم شده و من را نگاه چهار نفر باالي سر من ب
  کردند.	می

از ته دل فریادي زدم و پرشی کردم. با فریاد من همگی به عقب 
لی اپریدند و در چشم به هم زدنی ناپدید شدند. نور مهتاب اتاق خ

را روشن می کرد. اما من دیگر به یقین می دانستم تا لحظاتی 
 پیش اتاق خالی نبود. شاید همین اآلن هم نبود. فقط من دیگر

ها را نمی دیدم. به نفس نفس افتاده بودم. با سرعت از جایم آن 
و آرام. جرأت  بود بلند شدم و چراغ را روشن کردم. همه جا ساکت

ه کنار بزنم. شاید چشم ها پشت پنجره نداشتم پرده را از پنجر
  انتظارم را می کشیدند.
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نمی دانستم چه کنم. ساعت چهار بود. این موقع شب چه کسی 
  خبر می کردم؟ اصالً چه می گفتم؟را 

تمام چراغ هاي خانه را روشن کردم تا کوچک ترین نقطه ي 
تاریکی نماند. قرآن را بغل کردم و روي تخت نشستم مثل بچه 

  نوهایم را بغل کردم. نمی دانم کی خوابم برد.اي زا
*  

تا صبح به آرامی خوابیدم و وقتی بیدار شدم که آفتاب به درون 
می تابید. حس خوبی داشتم. حسی از آرامش. انگار که تمام دیروز 

 رهایی پیدا کرده بودم. حالآن  کابوسی بیش نبوده و حاال از تمام
  جسمی ام از همیشه بهتر بود.

  دم و وسایل صبحانه آماده کردم. بلند ش
پرده را کنار زدم. پیرمرد دم در خانه اش نشسته بود و عابرین را 

  تماشا می کرد. روز آرامی بود. 
به طرز عجیبی ترسم ریخته بود. به خودم خندیدم و از طرفی از 

ها در خانه ام بودند، چه در آن  خودم هم عصبانی بودم. گیرم که
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ها می ترسیدم. آن  ن وقت خواب، چرا باید ازحمام چه باالي سر م
  واقعاً دلیلی نداشت.

حاال که شجاعت خودم را دوباره به دست آورده بودم داشتم به 
دیروز خودم می خندیدم. صبحانه ام را در آرامش خوردم و سپس 

  براي خرید بیرون رفتم.
دارو، نوبت دکتر، خوراکی، نوشیدنی. خالصه با دست پر برگشتم 

. ناهار را هم بیرون خورده بودم و وقتی برگشتم ساعتی به خانه
  هوا ابري بود و سرد. غروب مانده بود.

خریدهایم را در یخچال جا دادم و رفتم تا دوش بگیرم. به محض 
را  آن اینکه وارد حمام شدم اضطرابی خفته در قلبم بیدار شد.

  هم.روزم را از دست بدآن  نادیده گرفتم. نمی توانستم آرامش
کنم کسی یا اما از حمام کردن هم شرم داشتم. از اینکه فکر 

بینند. به خود نهیب زدم و لباس هایم را کسانی دارند من را می
در آوردم. اولین کاري که کردم روي آینه را با لباسی پوشاندم. 
نمی خواستم مثل این فیلم ها شبحی را در آینه ببینم و وقتی 

  باشد!برمی گردم کسی پشت سرم ن
  داشتم می دیدم که ترس دوباره دارد برمی گردد.



 سایه ها اول: جلد                                                                      نفرین خرافه    

۴٠ 
 سپهريسما 

آب دوش را باز کردم و سرم را کف مالی کردم. از بیمارستان که 
برگشته بودم هنوز حمام نرفته بودم. زیر دوش بودن حس خوبی 

  هاي دنیا از تنم می رفت.من می داد. انگار که تمام آلودگیبه 
رس ت پر از کف بود. اصالً چشم هایم را بسته بودم و سر و صورتم

  برگشتند. را فراموش کرده بودم که دوباره
به خاطر صداي آب صدایی نشنیدم. اما دستش را حس کردم. 

  ام قرار گرفت.تی از پشت روي شانهدس
از جا پریدم و به عقب برگشتم. تا چشم باز کردم کف چشم هایم 

م. باز کن را سوزاند. بی اختیار فریاد زدم و سعی کردم چشمم را
شبحی از او  ،فقط یک لحظه در میان آب و کف و سوزش چشم

  را دیدم.
یش از این د. بزنی بود با موهایی بلند و به هم ریخته و لباسی بلن

سو می پریدم و سعی می آن  هدف این سو وچیزي ندیدم. بی
کردم چشمم را باز کنم و اگر کسی در اطرافم است به او ضربه 

  اي بزنم.
آمدم. هرکه بود من اول به چشم نیاز داشتم. در کسري  به خودم

  از ثانیه صورتم را زیر آب گرفتم و چشم هاي دردناکم را باز کردم. 
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  دوباره غیبش زده بود. کسی نبود.
سریع خودم را شستم و از حمام بیرون زدم. لباس هایم را به تن 

به  .دکردم و از خانه پریدم بیرون. شب شده بود و باران می باری
  سمت خانه ي پیرمرد دویدم. در زدم.

 حاجی! حاجی! -

از سر و صداي من و محکم در زدنم هول شده بود. سراسیمه 
  خود را به سمت در رساند.

 صبر کن. اکیه؟ کیه ؟ اومدم باب -

در را باز کرد و به چهره ي وحشتزده و چشم هاي سرخ من خیره 
  شد. فقط گفتم:

 ونا همه جا هستند!اونا تو خونه ي من اند حاجی! ا -
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  فصل چهارم

  

بیا داخل جوون. بیا ببینم چی می گی. داري می لرزي از  -
 سرما.

از سرما نبود. از ترس بود. دوباره همان ترسی که نمی دانستم 
دلیل واقعی اش چیست. هنوز دم در بودم که به یاد خوابی که در 

  :دزن به من زده بوآن  بیمارستان دیده بودم افتادم. حرفی که
 تو قراره بترسی!        

 هتر از آنکه از چیزهایی کپس می خواستند که من بترسم. بیش
را  ده بود که دلیلشمی دیدم بترسم ترسی ناخودآگاه در دلم افتا

ها می خواستند بترسم. صداي پیرمرد من را به آن  نمی دانستم.
  خود آورد:

 چرا خشکت زده جوون. بیا داخل. -
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ه اي بسیار قدیمی بود. یک حیاط خیلی به دنبالش رفتم. خان
ي باغچه اي خشک با درخت انگورآن  گوشه اي ازکوچک که 

بود از خرت و پرت هاي  لخت داشت و گوشه ي دیگر حیاط پر
قدیمی. یک دوچرخه ي زنگ زده ي قدیمی، دو بشکه، مقدار 

  زیادي آهن قراضه و ... و ... .
بود و هم نشیمن و جمعاً دو اتاق داشت که یکی هم آشپزخانه 

دیگري اتاق میهمان محسوب می شد. من را به سمت اتاق 
نشیمن برد. در اتاق چوبی بود و سال ها پیش به رنگ سبز، رنگ 
شده بود. اتاق گرم بود و بسیار کم نور و البته بسیار کهنه و قدیمی. 

  یک بخاري نفتی وسط اتاق بود.
ی براي پیرمردي به نظر من هنوز براي بخاري کمی زود بود ول

به سن او هوا خیلی سرد بود. خیس بودم و داشتم می لرزیدم. 
  کنار بخاري نشستم تا کمی گرم شوم.

از خودم خجالت می کشیدم. از ترسی که دلیلش را نمی دانستم. 
م ولی حاال باید به پیرمرد چه خوشحال بودم که تنها نیست

  گفتم.	می
  .برایم چاي ریخت و صبورانه کنارم نشست
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 گرم شدي جوون؟ چی شده ناخوشی؟ -

لحن صدایش آرام و مهربان بود. از اینکه پیش خودم او را خرفت 
  خوانده بودم شرمنده بودم.

 چی شده؟ -

  نگاه پر چین و چروکش آرامش بخش بود.
 اونا تو خونه ي من اند. -
 کیا؟ -

  پاسخی ندادم. خودش گفت:
 چیزي هم بهت گفتند؟ -

  دم.سرم را به نشانه ي نفی تکان دا
ق یشااهللا که مسلمونند. ازشون نترس. باهاشون هم رف ان -

بسم اهللا  می رن. نشو. خودشون راهشون رو می کشن
 خواستند بترسوننت؟ بگو.

دیده بودم تجسم کردم. نه  به فکر فرو رفتم. چهره هایی را که
  م نخواستند من را بترسانند.هیچ کدا
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 نه! -

  سکوتی طوالنی و بعد ادامه دادم:
انگار خودشون بیشتر از من ترسیدند. مثل اینکه  نه اصالً -

 انتظار نداشتند من ببینمشون.

و بعد هم مختصري درمورد بیمارستان و صداهایی که شنیده بودم 
گفتم. اخمش در هم رفت و زیر لب بسم اهللا ي گفت. با حالتی 

  از تغیر به من گفت:
داري چیکار می کنی جوون؟ اونا رو به خونه ي خودت  -

 ر کردي؟ اگر یکیش غیرمسلمون از آب در بیاد چی؟احضا

  به تته پته افتادم. لکنت زبانم برگشت.
 نه ب.ب.بخدا. م.م.من کاري ن.نکردم. خودشون اومدن! -

ار اي بلبی ذکري گفت و بلند شد رفت تا دوباره چ دوباره زیر
  پرسیدم:بگذارد. سر در نمی آوردم. 

 منظورتون چیه؟ -
خودشون رو به یکی نشون اونا هروقت دلشون بخواد  -

 دن. وقتی نخوان و تو ببینیشون... استغفراهللا.	می
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  دوباره زیر لب ذکر گفت.
سکوت کردم. آنجا هم دیگر آرامش بخش نبود. ولی حداقل تنها 

  نبودم. پرسیدم:
 می شه امشب اینجا بمونم؟ -

تا  مبی کس بودنبا حالتی از نارضایتی قبول کرد. تا به حال از 
شکستگی به من دست نداده بود. اگر پدر 		حس دلاین اندازه 

جا بود با آغوش باز من را می پذیرفت و مورد آن  واقعی خودم
  حمایت قرار می داد.

صبح زود قبل از اینکه پیرمرد بیدار شود از خانه بیرون زدم. وقت 
  نماز صبح بود و برخالف انتظارم کوچه و خیابان خلوت نبود.

ادي بودند که یا براي نماز صبح یا براي از گوشه و کنار افراد زی
شغل هاي سحرگاهی به خیابان آمده بودند. راه مسجد را در پیش 

  پا که به درون گذاشتم تمام ترسم از بین رفت. گرفتم.
وضو گرفتم و به نماز جماعت ایستادم. نمی دانستم آخرین باري 

ز نماز ا بعد که نماز خوانده بودم کی بود! از این فکر شرمنده شدم.
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نماز مسجد بماند. سر ظر ماندم تا همه بروند و فقط پیشمنت
  سجاده اش نشسته بود و با تسبیح ذکر می گفت.

  نزدیکش شدم. سالمی گفتم و کنارش نشستم.
 سالم حاج آقا. -
 سالم علیکم. -

جوان بود. حداکثر سی و پنج سال. بعد از کلی من و من کردن 
  م.باالخره دل به دریا زدم و حرف زد

 ازتون یه سؤال داشتم حاج آقا. -
 بفرمایید. -
 در مورد ...  -

  نمی دانستم چطور بپرسم که فکر نکند خرافاتی ام.
 راحت باشید. سؤالتون رو بپرسید. -
 راستش درمورد جن و ... -

ظر ولی او با خونسردي منت با گفتن این کلمه تنم به لرزه افتاد.
  بود.

 خب؟ -
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هترون که می گن خب اینکه می خوام بدونم جن و ازماب -
 حقیقت داره؟

  لبخند کوتاهی زد و گفت:
شانه اي باال  – نجن که آره ولی اینکه از ما بهتر باش -

 دونه.خدا می -انداخت:
خب قضیه ي این جن چیه؟ کجاست؟ به انسان آسیب  -

 می زنه؟

نفسی کشید ذکر تسبیحش را تمام کرد، تسبیح را روي جانمازش 
  گذاشت و رو به من صحبت کرد.

جن واقعاً وجود داره. اون هم یه موجودي مثل ما. اختیار  -
داره، تکلیف داره، براي همین مسلمان و غیر مسلمان 
هم دارند. فقط خلقت اونا از آتش و خلقت ما از خاك 
هست. اونا از وجودي لطیف ساخته شدند که براي ما 
قابل رؤیت نیستند. اگر بخوان می تونند با ما ارتباط برقرار 

ولی اونا ما رو می بینند. خیلی ها هم ادعا می کنند  کنند
ها هم درمورد اونا نا رو دیدند. ولی خب خیلی از حرفاو

 فقط خرافه س.
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 یعنی به انسان آسیبی نمی زنند؟ -

  دوباره رو به سجاده اش نشست.
جن ها هم اراده دارند. می تونند آسیب بزنند. ولی اجازه  -

داري به اونا آسیب بزنی. ندارند. همونطور که شما اجازه ن
ولی خب جن هاي کافر و مشرك هم وجود دارند که از 
دسته ي شیاطین اند. انسان ها رو اغفال می کنند و 

 همین یعنی آسیب.

  جوابم را آنطور که می خواستم نگرفته بودم.
 اگر اونا رو دیدیم باید چیکار کنیم؟ -
 پناه از شر انس و جن به خدا هیچی. اونا هم بندگان خدا. -

 ببر.

را نمی دانم چ باز هم جوابم را نگرفتم. اما بیش از این ادامه ندادم.
هاي ترسناك بودم و وقتی طوري جواب داد فقط به دنبال پاسخ

که انگار هیچ مشکلی نیست حس می کردم جوابم را نگرفته ام. 
  در هر صورت خداحافظی کردم و رفتم.
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روزم را آرام گذراندم.  با وجود شب بدي که گذرانده بودم دوباره
بهرام به دیدنم آمد و براي ناهار ماند. بعد از ظهر را بیدار ماندم تا 

 نماز محله می گفتم شب راحت بخوابم. اینجور که پیشبتوان
هیچ مشکلی نبود و ترسم بیهوده بود. البته همانطور که پیرمرد 

  می گفت باید دعا می کردم مسلمان باشند!
رمرد از من دوري می کرد. باز به خودم حق به طور محسوسی پی

دادم که او را خرفت خواندم. البته همه ي قدیمی ها چون او غرق 
  در خرافه بودند.

  مرتزما؟!
  آنکه خودم آن را ندیده بودم! مسخره بود. البته تا پیش از

اواخر شب بود و کوچه و خیابان خلوت. همه جا ساکت بود و من 
م را گرم کن مم تا به هرنحوي سر خودمشغول خواندن کتابی بود

  که ناگهان ضربه هاي محکم به در من را از جا پراند.
  یک نفر پشت در داشت فریاد می زد.

پیرمرد پشت در بود و رنگ به چهره نداشت. نفسش بند آمده بود 
  و تا در را باز کردم لب به سرزنش من گشود.
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 عمري ببین چکار کردي؟ چرا میري سراغ از ما بهترون؟ -
 از مرتزما پنهون بودم باز تو فرستادیش سراغ من!

و با دست به پشت سرش اشاره کرد. اول متوجه چیزي نشدم. 
المپ ستون سرکوچه سوخته بود و کوچه بیش از حد تاریک بود. 
اما بیشتر که دقت کردم سایه اش را دیدم. اصالً خودش سایه اي 

آمد. 		طرف ما می بیش نبود که داشت عمودي حرکت می کرد و به
  الغر بود و بلند. خیلی بلند. شاید بیش از دو متر.

  خش و خش پایش را می کشید و می آمد.
پیرمرد نزدیک بود سکته کند. نفسش صدادار شده بود. دستش را 

  روي سینه اش فشرد و جلوي پاي من به زمین افتاد.
دوباره به سایه نگاه کردم که نزدیک می شد. متوجه صداي نفس 

نمی خواستم اجازه  هاي خودم نبودم که چقدر با صدا شده بودند.
دهم سایه به روشنایی نزدیک خانه ام برسد و چهره اش را ببینم. 

  فریاد زدم:
برو. برو. کجا داري میاي؟! از اینجا برو. خدا به تو اجازه  -

 ندادي کسی رو بترسونی.
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 ترسخودم با وجود  کمال تعجبو زیر لب بسم اهللا گفتم. در 
بسیاري که داشتم لکنت زبان به سراغم نیامد و صدایم به اندازه 

  کافی محکم بود.
سایه مکث کرد و سپس کوچک شد. کوچک تر و کوچک تر و 
  مدام عقب تر رفت تا اینکه در سایه ي ستون سر کوچه محو شد.

*  
بود. از روي  پیرمرد سکته ي قلبی را گذرانده و به هوش آمده

ي بچه هایش را پیدا کرده بودم و به آنها رهدفترچه تلفنش شما
  زنگ زده بودم ولی هنوز نیامده بودند.

 خوبی حاجی؟ -

  با صدایی گرفته از زیر ماسک تنفسی گفت:
 بهترم جوون. -

  بعد از مکثی کوتاه پرسید:
 رفت؟ -
 آره رفت. نگران نباش. واسه همیشه رفت. -
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ن اینمی دانم از کجا مطمئن بودم. فقط می دانستم که باید 
  اطمینان را به او بدهم که دیگر هرگز به سراغش نخواهد آمد.

 حاجی انگار بچه هات اومدن. -

اتاق پر شد از بچه ها و نوه هایش. با خود فکر کردم خوب شد 
  حداقل این سکته باعث شد بچه ها به سراغش بیایند.

از اتاق بیرون رفتم و از بیمارستان خارج شدم.  بدون جلب توجه
هاي زیادي ذهن من را به خود مشغول می کرد. اما  هنوز پرسش

ها نبودم. فقط می دانستم که دیوانه آن  دیگر به دنبال جواب
نشده ام و دارم روحیه ي پیشین خود را به دست می آورم. همین 

  برایم کافی بود. 
  روز همه چیز به هم ریخت.آن  مرد به سراغم آمد. ازآن  تا اینکه
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  فصل پنجم

  

ري که در خانه ام را زد از دیدنش تعجب کردم. مردي اولین با
و متین و مؤدب. دستش را به سویم دراز کرد و خود  میانسالبود 

  را معرفی کرد:
بنده طاهري هستم. براي عرض ادب و احوالپرسی  -

 خدمت رسیدم.

تعارف کردم داخل شود. برخالف انتظارم وارد خانه شد. سر و 
چیزي هم براي پذیرایی نداشتم. وضع خانه به هم ریخته بود و 

  از رفتارم متوجه شد که هول شده ام. گفت:
مدم مزاحم شما نیوخواهش می کنم راحت باشید. من  -

بشم. فقط می خواستم عیادتی کرده باشم و حالی از شما 
 بپرسم.

  طاقت نیاوردم و پرسیدم:
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نیاوردم. ما همدیگه ممنون از لطف شما. ولی من به جا  -
 شناسیم؟رو از کجا می

حدسم درست به وضوح فهمیدم از این سؤال من می ترسیده. 
  شناختیم.بود. ما همدیگه رو نمی

، جیاما با حا راستش ... ما همدیگه رو نمی شناسیم. -
گم، با ایشون آشنایی داریم و وقتی همسایه تون رو می

 براي گفت که شما جونش رو نجات دادید گفتم حتماً
 .عرض تشکر بیام خدمتتون

  این همه ادب زیادي و لفظ قلم حرف زدنش روي اعصابم بود!
 بله شما لطف دارید. بنده کاري نکردم. -

حوصله نداشتم بپرسم با حاجی چه نسبتی دارید. لحظاتی طوالنی 
ن لحظات دیر می گذشت. خدا خدا مکث برقرار شد. چقدر ای

  کردم که برود.	می
 من برم براتون چاي بریزم. -

تحویل داد که نشان از پاسخ مثبت بود. اما  در جوابم لبخندي
هنوز از جایم بلند نشده بودم که صدایی از آشپزخانه مرا از جا 
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پراند. نمی دانم چه صدایی! صداي یک فریاد کوتاه! صداي یک 
لحظه برایم مهم بود این بود که این صدا فقط آن  خنده! آنچه که

برگرداندم فهمیدم  طاهريمرا از جا پراند و وقتی سرم را به سوي 
  او متوجه چیزي نشده.

دیگر از  واي این ها چقدر می خندیدند!دوباره صداي خنده ها. 
خنده وحشت داشتم. براي رفتن به آشپزخانه مردد شده بودم. اما 

  قدرت تحمل نگاه متعجب طاهري را هم نداشتم.
به آرامی از جایم برخاستم و با احتیاط به سمت آشپزخانه رفتم. 

ها را دیدم. همان آن  ن که به آستانه ي در رسیدم دوبارههمی
چهار نفر را. همان ها که شب باالي سر من ایستاده بودند و به 
من نگاه می کردند. خنده شان قطع شد و با اخم به من نگاه 

  کردند. فریادي زدم و از آشپزخانه بیرون پریدم.
به  یبه ايچقدر بزدل بودم من که نمی توانستم حداقل جلوي غر

  روي خودم نیاورم!
  طاهري با عجله به سمتم آمد.

 چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ -
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نمی دانستم چه بگویم. به سمت آشپزخانه اشاره کردم بی آنکه 
مرا دیوانه فرض خواهد کرد. به آشپزخانه  با خودم فکر کنم او حتماً

  نگاهی انداخت و دوباره به سوي من برگشت. 
 چی شده؟ -

انه خالی است. فقط سري تکان دادم و درحالی که فهمیدم آشپزخ
  هنوز نفسم سرجایش نیامده بود گفتم:

 هیچی. ف.ف.فکر ك.ك.ن.نم...ا اشتباهی د.د.د ... -

در دلم به خودم و این لکنت زبان و این برق گرفتگی ناسزا 
  فرستادم.

 بیاید بشینید. من چاي درست می کنم. -

ن داد. تا اواخر شب چاي درست کرد و لیوانی آب هم به دست م
پیش من ماند و حرف زدیم. از خودش گفت که در مرکز بهداشت 
یک روستا کار می کند. از روستایی که در دل کوه بنا شده و خانه 
ها کیلومتر کیلومتر از هم دورند. از آب و هواي خوب آنجا که 

  البته این روزها رو به سردي می رفت.
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با او خوب کنار می آمدم. با وجودي که فردي اجتماعی نبودم 
سعی می کردم تا صحبت را به همه جا بکشانم تا سکوت نشود 

  و او تصمیم به رفتن نگیرد.
  چون بعد از چند روز دوباره ترسیده بودم!

ولی اواخر شب بود که خداحافظی کرد و رفت و من دوباره تنها 
اشم کس به کردم که چرا من باید اینقدر بیپیش خدا گل شدم.
پناه ببرم. ساعتی را نشستم.  در تنهایی نتوانم به کسیکه 
توانستم تحمل کنم. باید کسی پیشم می بود. بهترین گزینه نمی

  منصوري بود. گوشی را برداشتم و تلفنش را گرفتم.
*  

دو روز بعد دوباره سر و کله ي طاهري پیدا شد. از دیدنش متعجب 
د چیزي بگوید نشدم. از همان شب اول می دانستم که می خواه

  ولی واقعاً حدسش را هم نمی زدم که چه!
ش چهره اش آشکارا موج می زد. دست های این بار اضطراب در

عرق کرده بود و مرتب با انگشت هایش بازي می کرد. وقتی 
ک بار یداشت تصمیم می گرفت که حرفش را بزند چند ثانیه اي 
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از  ش رااش فرو می برد و موهایدستش را در موهاي جوگندمی
  اش کنار می زد.روي پیشانی عرق کرده

بعد از نیم ساعتی که از نشستنش می گذشت من و منی کرد؛ 
  حرفش را زد:

م ازتون درخواستی داشته باشم. راستش من می خوا -
دونم مسخره س ولی... ولی این کارو دارم براي یکی 		می

از آشناها انجام میدم. می دونید... راستش دختر یکی از 
اها توي همون روستایی که کار می کنم و براتون آشن

توضیح دادم یه مدته که بیماري عجیبی گرفته و حال 
 وخیمی داره.

نگاهی به من انداخت تا عکس العمل من را ببیند. ولی من 
  خونسرد فقط به او گوش می سپردم. ادامه داد:

راستش پدر اون دختر معتقده که شما می تونید در درمان  -
 کش کنید.دخترش کم

این بار چهره ام حالت خونسردش را از دست داد و ابروهایم از 
تعجب باال رفت. ولی گذاشتم ادامه دهد. مکثی کرد شاید من 

  بپرسم چطور؟ ولی نپرسیدم. ادامه داد:
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براتون سؤال پیش میاد که چطور. راستش  می دونم حتماً -
من چندان به خرافات عقیده اي ندارم. ولی... ولی این 

گم، خیلی قبول آشناي ما حاجی، همسایه تون رو می
 داره. حاجی گفت...

  مکث کرد. انگار پتکی به سرم کوبیده شد. تا آخرش را فهمیدم.
 گیري کنید! حاجی گفت شما می تونید جن -

  جن گیري!!!
یک پتک دیگر با شدتی بیشتر. خنده اي از سر تعجب کردم و 

  گفتم:
 کی همچین حرفی به شما زده؟! -

  ان باز کرد تا چیزي بگوید. اما به او مهلت ندادم.ده
؟! همسایه ي این خرافات و مسخره بازي ها یعنی چی -

دختر آشناي شما هم نیاز به  ،پرتهپیر ما یه خرده حواس
 دکتر داره. از من هم کاري برنمیاد.

  دوباره دهان باز کرد تا چیزي بگوید که باز گفتم:
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احترام شما واجب ولی  خواهش می کنم دیگه ادامه ندید. -
 برچسب ها به من نزنید!تا وقتی که از این 

  ساکت شد و سرانجام لب به سخن گشود.
ببخشید ناراحتتون کردم. منظوري نداشتم. گفتم که من  -

اعتقادي به این چیزا ندارم. ولی این آشناي ما داره 
دخترش رو از دست می ده و من هم دلم می خواست 

د براش انجام بدم تا خیالش راحت هرکاري از دستم برمیا
بشه کوتاهی نکرده. دیگه بیشتر از این مزاحمتون 

 شم.نمی

این را گفت. بلند شد و خداحافظی کرد و رفت. آنقدر حرصم گرفته 
  بود که شب خوابم نمی برد.

پیرمرد خرفت! با خودش چی فکر کرده! توهم جن و پري زده 
  می چسبونه به من!

سایه اي که در کوچه حرکت آن  هم؟ولی مطمئن نبودم. تو
سایه را می دیدم که به سوي پیرمرد آن  کرد. منصف باشم		می

 شب نزدیک سایه يآن  می آمد و بزرگ و بزرگ تر می شد. از
  ستون نمی شدم.آن 
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کارم شب بخوابم. ولی افآن  افکار آشفته ام را خواباندم تا توانستم
  سر و سامانی نداشت.

*  
برگشت. در را که باز کردم چهره ام در هم  دو روز بعد دوباره

  رفت. این بار مصمم تر بود.
آقاي طاهري گفتم که دیگه مزاحم نشید. بابا زشته تو  -

گیر و رمال و  کوچه خیابون از فردا به من می گن جن
 کاله بردار.

  به چشم هایم نگاه کرد و به آرامی گفت:
 ز دستدید اعتمادتون به چشم هاتون رو اترجیح میشما  -

 ؟!بدید یا به عقلتون

که مدت ها از فکر کردن  اندیشه ايدرست زد به هدف. همان 
طفره می رفتم به رخم کشیده بود. سکوتم را که دید جرأت آن  به

  بیشتري پیدا کرد. فهمیدم یه دستی زده. ادامه داد:
من اون روز فهمیدم شما یه چیزي دیدید. چیزي یا کسی  -

ز عجیبی از مرگ برگشتید. خب که من ندیدم. شما به طر
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... خب حاال هم عجیب نیست که با دیگران فرق هایی 
 کرده باشید.

  هیجان شدیدي در صدایش بود.
، شما فقط با من مودتمنظورم اینه که ... ببینید آقاي  -

بیاید. فقط براي اینکه خیال اون پدر رو راحت کنید. این 
 زنید.شماره منه. اگه نظرتون عوض شد به من زنگ ب

از سکوت و چشمان از حدقه درآمده ام فهمیده بود که حرفش 
  نتیجه داده براي همین با خیال راحت فقط شماره اي داد و رفت.

م واقعیات بود و راست می گفت. یا همه ي چیزهایی که می دید
دانم دنیاي جدیدي که در پیش رو داشتم چه در این صورت نمی

ي ماوراءالطبیعه در انتظارم بود و شکلی بود و چه چیز در این دنیا
حادثه داشت به تدریج آن  یا اینکه این عقل من بود که بعد از

زایل می شد. پذیرش هر دوتاي این ها سخت بود. اما انصافاً 
پذیرش دومی سخت تر. ترجیح می دادم به چشم ها و عقلم 

  اعتماد کنم.
افکار تا نیمه هاي شب  تمام شب را با همین افکار گذراندم.

پریشان نمی گذاشت بخوابم. اما سرانجام تسلیم شدم. باید 
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 رفتم. من با طاهري می رفتم اما نه براي جن گیري و نجات		می
دختر بلکه براي خودم. براي نجات خودم از دنیاي جدیدي که آن 

  پیش رویم بود.
  دنیایی پر از صداهاي ناآشنا و چشمان متعجب! 

 بلند شو. -

  باره صداهاي ناآشنا.دوباره شروع شد. دو
را قبالً هم شنیده بودم. زمانی آن  ولی این صدا کمی آشنا بود.

  که خیلی ترسیده بودم. زمانی که... .
نفسم گرفت. قفسه ي سینه ام از سنگینی وجودش به سختی باال 
و پایین می شد. و دوباره مقاومتی وصف ناپذیر در برابر نگاه به 

مش. اما موج موهاي بلندش را در چهره ي او. نمی توانستم ببین
  کنارم حس می کردم.

 بلند شو بیا ببین عاقبتش چی می شه. -

کنار پنجره ایستاده بود و بیرون را نگاه می کرد. بلند شدم و شانه 
مه آلود. آنقدر مه آلود شب روشنی بود اما به شانه اش ایستادم. 
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که رنگ هوا به گرگ و میش می زد و تشخیص سنگ از درخت 
  شوار.د

  سنگ و درخت؟!
بیرون از پنجره نه کوچه اي بود و نه خانه اي. بلکه فقط کوه و 

  سایه ها. ،درخت و صخره. و در میان مه
نفسم تنگ بود و با دیدن سایه ها نفسم به کل بند آمد. چشم ها. 

  چشم هاي شیطانی همگی من را نگاه می کردند.
ان سایه ها چشم هاي قرمز آتشی پیش روي همه بودند. در می

آدم هایی بودند که بر آدم هایی دیگر سوار بودند. چهره هایی که 
در آتش می سوخت و چهره هایی که از سیاهی تشخیص اعضاي 

  صورتشان دشوار بود.
آن  و چهره هایی عادي اما خشمگین. حتی چهره هاي عادي و

  نگاه هاي خشمگینشان هم مرا به وحشت می انداخت.
خیلی بترسی. تمومش کن. به رفتن  قراره بترسی. قراره -

 فکر هم نکن.
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ها نمی خواهند من بروم. می خواستند من آن  می دانستم که
  ها شوم.آن  بترسم. آنقدر که نتوانم وارد دنیاي

چشم هایم رابستم و روي قفسه ي سینه ام که به سختی تکان 
می خورد تمرکز کردم. به هوا احتیاج داشتم. هوا می خواستم تا 

  مت وصف ناپذیر را بشکنم و به سویش برگردم.مقاو
  و برگشتم.

  رو در رو و رخ به رخ.
ناگهان اتاق تاریک شد و اما من هم چنان به او چشم دوختم. 

موج موهاي بلند و قهوه اي که آن  ولی چه می دیدم! در میان
  انتظار می رفت چهره اي زیبا دیده شود، هیچ نبود!

اشت. فقط یک گردي صورت چهره اي در این میان وجود ند
تاریک و خط خورده. موجی از خطوط مشکی و درهم که چهره 

  اش را می پوشاند.
رج نشد. فقط با خواستم فریادي بکشم. اما صدایی از من خا

مده بیدار شدم. نفسم تنگ بود آنقدر که چشمان از حدقه درآ
احساس خفگی می کردم و فکر می کردم مرگم نزدیک است. او 
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ه ي سینه ام بود. وجودش را حس می کردم. تمام تنم روي قفس
دم و وحشتزده فقط سقف را نگاه فلج شده بود. خیس عرق بو

  کردم.	می
صدایی از گلویم خارج نمی شد. کمک می خواستم. اما کسی نبود 
به دادم برسد. تمام توانم را جمع کردم و فقط توانستم نفس 

ینه ام س ی یافتم.عمیقی بکشم و ناگهان از این وضعیت خالص
آزاد شد و انگار دنیایی آزادي به من هدیه دادند. ترسم کم شد و 

  بدنم آرام شد.
  دقایقی طوالنی روي تخت نشستم و فقط نفس نفس زدم.

بدون توجه به ساعت نیمه شب گوشی ام را برداشتم و براي 
  طاهري پیامی فرستادم:

 ردر اولین فرصت براي رفتن به اون روستا به من خب -
 بدید.
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  فصل ششم

  
یکی دو روزه را کرده بودم. فقط یک کیف دستی  سفريحساب 

بود و مقداري آن  کوچک به همراه داشتم که یک دست لباس در
لوازم شخصی. طاهري با یک وانت بار به دنبالم آمد و حدود 

خواب، به سمت روستایی رفتیم آن  صبح، دو روز بعد از 8ساعت 
و  وردبه یادم آ نیدن اسم روستا خوابم رانام داشت. ش مه درهکه 

زمی ند عها به دلم می انداختآن  ته دلم را خالی کرد. اما ترسی که
  یب به من داده بود.عج

باید می دانستند که من مرد ترسویی نیستم و اگر از چیزي بترسم 
به سمتش خواهم رفت! شاید دیوانگی به نظر برسد. اما کسی 

ز دست دادن و ترسیدن ندارد جز اینکه مثل من هیچ چیزي براي ا
  فکر کند عقلش دارد زایل می شود.

در  و سه ساعت راه رفته بودیم و تازه رسیده بودیم به کوهستان.
. یک جورایی کامالً ام این مدت طاهري داشت حرف می زدتم
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واضح بود که می داند من اعتقادي به هیچ چیز ندارم و دارد من 
  را آماده می کند.

ینکه بسیاري از حرف هایش برایم جالب بود با تمام وجود دلم با ا
براي بیشتر می خواست حرف زدن در این موارد را تمام کند. 

. خودم پذیرفته بودم که بیایم اما هنوز دانستن عجله اي نداشتم
زندگی آن  از مواجهه با دنیایی فراتر از دنیاي عادي که در

ن آ توجه دیگر این بود کهکردم وحشت داشتم. نکته ي مورد می
لحن رسمی و زیادي مؤدب طاهري به طرز قابل توجهی تغییر 

  کرده بود.
گم البد من که خودم به این چیزا اعقادي ندارم. من می -

شه کرد. اون دختر مرض العالج داره. ولی خب چه می
باید یه کاري کنم باباش دلش آروم بگیره و خیالش 

برمی اومده واسه راحت شه که هرکاري از دستش 
متوجه  دخترش کرده. البته ... هرکاري از نظر خودش!

 شی آقا امید.منظورم که می

  منظورش را نفهمیدم. ادامه داد:



 سایه ها اول: جلد                                                                      نفرین خرافه    

٧٠ 
 سپهريسما 

البته یه چیز هم بگما. صادقانه بخوام حرف بزنم اونجا  -
اتفاقاي عجیب زیاد می افته. توي یه شهر شلوغ هر اتفاق 

وي شه. وقتی تعجیبی هم بیفته تو شلوغی شهر گم می
یه جمعیت شلوغ قدم می زنی اصالً اهمیت نمی دي که 

 این کسی که از کنارت رد شد کی بود یا حتی چی بود!

  ادامه داد: چقدر که به این جور چیزها اعتقاد نداشت!
اما وقتی پاي یه روستاي کوچیک و با جمعیت کم وسط  -

باشه که همه همدیگه رو می شناسن وقتی یه غریبه ي 
شن. همه درموردش کنجکاو می ب دیده بشه حتماًعجی

موردش ساخته میشه که  این وسط یه سري قصه ها در
 هاش می تونند واقعی یا غیرواقعی باشن.خیلی

  خیلی حرف می زد! گفتم:
 باور دارید؟رو این قصه ها شما تا چه اندازه  -

  مکثی کرد و پاسخ داد:
چشم  م باید... ولی بعضی وقت ها آد گفتم نه خیلی، ولی -

 باور داشته باشه.رو هاي خودش 
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ردم سعی ک دلم لرزید. با خودم فکر کردم او چه چیزي دیده است؟
کنم. به این که در مه دره چه بیش از این به این موضوع فکر ن

  هایی می توانست وجود داشته باشد.چیز
ماشین به سمت جاده اي خاکی پیچید و ساعتی را در جاده اي 

به راه ادامه داد. جاده ي خاکی منتهی می شد به  خاکی و ویران
 که از تکنولوژي روز تقریباً هیچ خبري در روستایی بسیار قدیمی

نبود. از همان لحظه ي ورود حس بدي به من دست داد. آرزو آن 
  کردم که کاش زودتر به خانه برگردم.

 رسیدیم؟ -

  نگاهی به من کرد و گفت:
بینی  پشت اون تپه که میتقریباً. اینجا دیگه بن بسته و  -

ده ي ماشین رو به اونجا ت. جاروستاي مه دره هس
 خوره و باید از اینجا به بعد با موتور بري.	نمی

  انتظار این یکی را دیگر نداشتم.
 کجا ما رو برداشتی آوردي؟ -

  خنده اي کرد و گفت:
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د داشته باشه وفکر نمی کردي هنوز چنین جاهایی وج -
اري بهش زنگ بزنی چون بعد نه؟ بهتره اگه کسی رو د

 از اینجا دیگه تلفن آنتن نمیده.
 هر دم از این باغ بري می رسد! -

در جوابم فقط خندید. جلوي مرکز بهداشت روستا نگه داشت و 
  گفت:
من اینجا کار دارم. ولی به یکی از دوستان سپردم که  -

 شما رو برسونه. 

  دقیقه اي بعد یک موتوري جلوي ما نگه داشت.
 سالم. -
 سالم جواد جان. آقا امید که ازش تعریف کردم ایشونند. -

جواد مردي بود نسبتاً جوان. هنوز به چهل سال نرسیده بود اما 
شقیقه هایش داشت به رنگ سفید در می آمد. پوستش آفتاب 
سوخته و تیره بود و ته ریش تیره رنگی صورتش را می پوشاند. 

ش را به سمتم اما در کل چهره ي خوب و دلنشینی داشت. دست
  دراز کرد.
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 خوش اومدي. -

عجیب بود که چندان لهجه ي روستایی نداشتند. ساعتی را در 
مرکز بهداشت استراحت کردم. چاي و کیک برایم آوردند و کمی 
روي یک تخت دراز کشیدم. هر چه بود من هنوز دوران نقاهت 
را پشت سر می گذاشتم. چقدر عجیب بود که همگی با من طوري 

انگار یک دکتر یا شخصی متخصص به می کردند که  برخورد
نجا آمده. نمی دانم بقیه در مورد من چقدر اطالعات داشتند و آ

طاهري چه گفته بود. ولی در این مدت آنقدرها به طاهري اعتماد 
داشتم که باور کنم سر قولش مانده. قولی که می گفت به هیچ 

  کس در مورد من چیزي نخواهد گفت.
به همراه جواد از جاده اي خاکی که فقط به درد پیاده ساعتی بعد 

  ها می خورد راهی تپه ي جنگلی شدیم.
مسیر راه و تپه ي پیش رو پوشیده بود از درختان بلوط. هوا سرد 

باد روي موتور سرما را آزاردهنده تر می کرد. باال رفتن از بود و 
 تپه سخت بود و من دو دستی به موتورسیکلت چسبیده بودم.

حس یک جوان شهري نازپرورده را داشتم که حتی بلد نیست 
پشت یک موتور بنشیند. دوست نداشتم دیگران درمورد من چنین 
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این از هیچ چیزي گله و شکایت افکاري داشته باشند. بنابر
  کردم.	نمی

 شما با آقا طاهري رفیقید؟ -

صداي جواد که فریاد می زد تا صدایش را به من برساند من را 
  د آورد.به خو
 خیلی وقت نیست آشناییم. -
 میرید؟ رحیمبراي دیدن دختر  -
 کی؟! -
 همون دختره که می گن جنی شده! -

  جا خوردم. مثالً قرار بود کسی چیزي نداند.
 کی همچین حرفی زده؟ -
 هیچ کس. فقط حدس زدم. -

رو برگرداند و به جلو خیره شد. تقریباً به باالي تپه رسیده بودیم. 
  دوباره گفت:

حالش خوب شه. عروس بود بنده خدا. شب قبل  خدا کنه -
 از عروسیش اینجوري شد.



 سایه ها اول: جلد                                                                      نفرین خرافه    

٧۵ 
 سپهريسما 

  گذاشتم به حرفش ادامه دهد.
هیچیش نبود. یه دفعه ناخوش شد. میگن از ما بهترون  -

 دست گذاشته رو پسره واسه دختر خودشون.

  شانه اي باال انداخت و گفت:
چه می دونم واال. این قضیه ي عشق و عاشقی به از ما  -

 هم کشیده شده.بهترون 

به باالي تپه رسیدیم و از صداي موتور کمی کاسته شد. دوباره 
  ادامه داد:

خدا رو شکر که واسه ما همچین نشد. این عیال ما همه  -
 چیز ماست. از هرکی تو این آبادي بپرسی می دونه. 

و به دنبال حرفش خندید. کم تر مردي را می شد دید که در پیش 
ق به همسرش کند. در دلم یک جورایی غریبه اي اعتراف به عش

تحسینش کردم. ولی موتور که در سراشیبی افتاد همه ي قضایاي 
دستی  گیري و همه چیز از یادم رفت. دوتحسین و عشق و جن

به موتور چسبیدم. هی باال می پریدم و پایین می افتادم. وسط 
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هاي تپه تازه فهمیدم اوضاع طبیعی نیست. صداي جواد به گوشم 
  ورد.خ

 ترمز بریده این المصب. محکم بچسب منو. -

هموار بود. به پیچ کوچکی که رسیدیم کنترل سراشیبی تند و نا
هر دو زمین خوردیم. من به درختی موتور از دست جواد در رفت و 

برخورد کردم و با تن دردناك کنار درخت متوقف شدم. ولی جواد 
خر ده شد و دست آرا دیدم که تا چند متر با موتور روي زمین کشی

  به تخته سنگی برخورد کرد و صداي فریادش ساکت شد.
تا لحظاتی همه جا ساکت بود و من شوکه فقط به موتور واژگونی 

. از جا برخاستم ندنگاه می کردم که چرخ هایش هنوز می چرخید
  و لنگ لنگان به سویش دویدم.

 جواد، جواد آقا. خوبی؟ صدامو می شنوي؟ -

  لم را راحت کرد که هنوز زنده ست.صداي ناله اش خیا
 آخ! این المصب رو از رو من بردار. آخ! -

  موتور را کنار زدم و او را به تخته سنگ تکیه دادم تا بنشیند.
 پام شکسته. آخ! تکون نمی تونم بخورم. -
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فوراً گوشی ام را بیرون آوردم تا اورژانس خبر کنم. چه خوش 
  خیال بودم من!

نجا آنتن نمیده. به کی می خواي بابا اون ماسماسک که ای -
 زنگ بزنی؟

راست می گفت. حتی شماره هاي اضطراري را هم نمی شد 
  گرفت. پرسیدم:

 من باید چیکار کنم؟ -

  به جنگلی که در پیش رویمان بود اشاره کرد و گفت:
بري می رسی. برو کمک  مه دره نزدیکه. نیم ساعت پیاده -

 خبر کن. من همینجا می مونم.

او دور کردم و کاپشنم را درآوردم و روي دوش او  موتور را از
  انداختم و سپس به سرعت راهی را که او گفته بود در پیش گرفتم.

 هاي اولیه دیده بودم و هم مثالً به خاطر شغلم هم دوره ي کمک
براي لحظات بحرانی آماده شده بودم! اما همیشه فقط در حد 

  نم.م نمی دانستم چه کتئوري و حاال که با واقعیت روبرو شده بود
  آه جوان شهري نازپرورده!
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  دوباره از این فکر دلزده شدم.
پاییزي و سرد. درخت ها تنک حواسم متوجه جنگل شد. جنگل 
دیده  تنگاه کردم. موتور سیکلرا نمی شناختم. به پشت سرم 

  شد و من در جنگل تنها شدم. فریاد زدم:	نمی
 آهاي! کسی اینجا نیست؟ -

ي خودم در جنگل مو به تنم سیخ شد. سکوت از انعکاس صدا
کردم و ترجیح دادم فقط به مسیرم ادامه دهم. یک ساعتی بود 

  که داشتم می رفتم و هنوز به هیچ چیز نرسیده بودم. 
پس چه می گفت جواد که اگر نیم ساعت بري می رسی. حتماً 

  نیم ساعت با موتور!
. یعنی ناپدید تازه متوجه شدم که جاده ي خاکی را گم کرده ام

شده بود. در حقیقت جاده اي نبود فقط راهی بسیار باریک که در 
اثر عبور و مرور زیاد پدیدار شده بود و حاال همین راه هم در میان 

  سنگ و خار و خاشاك ناپدید شده بود.
خودم حلقه کردم. انتظار نداشتم این فصل از  دست هایم را دور

  بود ما در ارتفاعات بودیم.سال اینقدر سرد باشد. ولی هرچه 
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. صداي یک مرد که به شدت ناله صدایی توجهم را جلب کرد
  کرد.	می

توروخدا کمکم کنید. به دادم برسید. دیگه نمی تونم برم.  -
 شم. به دادم برسید.دارم هالك می

در صدایش چنان سوز خواهش و التماسی بود که جگر آدم را 
  را به سمت صدا تغییر دادم.ریش ریش می کرد. جهتم 

 به دادم برسید. دارم هالك می شم. -

 سوي تخته سنگ، صد متري دورترآن  از تخته سنگی باال رفتم و
مردي میانسال را دیدم که روي زمین نشسته بود و ناله می کرد. 
موهایش کم پشت و خاکستري رنگ بود. الغر بود و پیراهنی 

ت اش به زمین می رسید. دق بلند و گشاد هم پوشیده بود که لبه
  که کردم دیدم پا ندارد.

خواستم به سمتش بروم که متوجه صداي دیگري شدم. مردي 
  در همان سن و سال داشت به سویش می رفت.

 چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ -
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وي را رآن  ضعی ساده داشت. پیراهنی سفید رنگ کهومرد سر و 
هنه کوله ي کشلوار خاکی رنگش انداخته بود. چوبدستی و یک 

به دست داشت. نمی دانستم یکی از محلی هاي همانجاست یا 
  فقط یک کوهنورد و یک گردشگر. مرد بدون پا رو به او گفت:

به دادم برس. من پا ندارم. به بدبختی خودم رو تا اینجا  -
 رسوندم. ولی دیگه نمی تونم برم. دست هامو ببین.

  کف دست هایش را به مرد نشان داد.
داغونه. جوونمردي کن منو کول کن و تا این زخمی و  -

 آبادي نزدیک برسون.

به سمتش رفت. وقتی می رفت می  دیگر بی هیچ سخنی مرد
دیدم که گویی هیچ اراده اي ندارد. نمی دانم چرا سحري را که 

توانستم تشخیص دهم. در صداي مرد بی پا بود فقط من می
  نسبت به او هیچ حس خوبی نداشتم.

زمین پشت به او نشست و مرد بدون پا دست هایش را  مرد روي
دور شانه ي او حلقه کرد. وقتی ایستاد تا حرکت کنند. هنوز قدمی 

  برنداشته بود متوجه حرکتی از زیر پیراهن مرد بی پا شدم.
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ي یک هشت پا. هاپاهایش بیرون آمدند. دو پاي بلند همچون پا
ه وحشت زده اما بی پاهاي نرم و دراز به آرامی دور مرد دیگر ک

  اراده ایستاده بود حلقه شدند و او را در میان گرفتند.
به رنگ تیره و رنگ چهره ي مرد  در چشم بر هم زدنی رنگ پاها

بیچاره به سفید در آمد. چشم هایش بی فروغ شدند و با دست 
  هایی آویزان بی حرکت ایستاد.

حالت آن  ش ازمرد بدون پا، یا همان مرد با پاهاي دراز که چهره ا
زار به حالتی جدي و پیروز تغییر کرده بود درست مثل اینکه با 

  جفت پاهاي خودش حرکت می کند به سمتی چرخید تا برود.
مرد آن  با چشم هاي از حدقه درآمده و وحشتزده می دیدم که تن

ن آ بیچاره به طور کامل در تسخیر مرد بی پا است و او به راحتی
  می راند. را به هرسو می خواهد

تادم ایس عکس من بود و وقتی به من پشت کردمسیرش در جهت 
و به سمتش دویدم. تکه چوب بلندي برداشتم و با فریاد بلندي 

  چوب را بر سر او که پشت به من قرار داشت فرود آوردم.
از دیدنم متعجب شده بود. به سمتم برگشت و با حالتی غرش 

د. از او ترسیده بودم و چون مانند دندان هایش را به من نشان دا
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وجود  تر بود. با اینوار بود حداقل یک متر از من بلندبر انسانی س
  دوباره چوب را بلند کردم و بر سر او فرود آوردم. 
باال به زمین آن  گیج شد. پاهاي درازش از دور مرد باز شد و از

خودم با بی رحمی دوباره چوب را بر سرش  کمال تعجبافتاد. در 
. خون از سرش فواره زد و شروع کرد به لرزیدن و غریدن. زدم

چنان از این صحنه و از کار خودم مشمئز شدم که چوب را به 
  کناري پرتاب کردم و از او رو برگرداندم.

آن موقع نمی دانستم که او از دیدن من آنقدر متعجب شده بوده 
  که وقت دفاع از خودش را پیدا نکرده!

. روي زمین افتاده بود و نفس دمبه سوي مرد دیگر دوی
ن آ کشید. تمام بدنش پر بود از سوراخ هاي ریزي که پاي		نمی

ي آخر خون او را مکیده ر بدنش ایجاد کرده بود و تا قطرهموجود د
  بود.

  مرد مرده بود.
کار دیگري از دست من بر نمی آمد. با وحشتی که وجودم را فرا 

  گرفته بود شروع کردم به دویدن.
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ار از سرپایینی ها به زمین خوردم و یا در سرباالیی ها نفسم چندب
  به شماره افتاد ولی از دویدن نایستادم.

  من اینجا چکار می کنم آخه؟!
ی که داشت صدایی از دور توجهم را جلب کرد. صداي چوپان

  کرد. دلگرم شدم و به سمتش دویدم.گوسفندانش را هدایت می
نفس نفس زدنم متعجب  از دیدن چهره ي وحشتزده ي من و

  شده بود.
به پشت سرم اشاره کردم تا چیزي بگویم ولی سریعاً منصرف 
شدم. من یک انسان را کشته بودم. هرچند یک انسان با پاهایی 

جا نی کرد. یک انسان مرده ي دیگر هم آاختاپوسی. ولی فرقی نم
  بود.

 من و ... رفیقم ... تصادف ... -
 ا بشین.نفست جا بیاد. بینفس بکش مرد. یه دقیقه بشین  -

لحظه نمی دانستم آنقدر در ورزش کردن ضعیفم که با چند آن  تا
  دقیقه دویدن نفسم اینگونه به شماره می افتد.

 اون ... منتظره. من و رفیقم تصادف کردیم. -
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 گی.شو. پاشو بریم آبادي ببینم چی میپا -

رشت ود دب از اینکه او را کنار خودم می دیدم دلگرم بودم. پیرمردي
ترین چربی اضافه. صدایی کوچکانه هایی پهن بدون اندام، با ش

گرم داشت و صورت پرچین و چروکی که در بین ریش و سبیل 
  محکم و آرامش بخش بود. ،سفید پنهان شده بود

  از جایم بلند شدم و به دنبالش به راه افتادم.
 هایی. در میان کوه خانه نامیدمه دره را حتی روستا هم نمی شد 

پراکنده از گل و چوب ساخته شده بودند و براي رفتن از هر خانه 
ده دقیقه پیاده روي الزم بود. به خانه اي قدیمی  لبه دیگري حداق

داشت و داخل از تاریکی هیچی پیدا  کرسیدیم که دري کوچ
  نبود.

  پیرمرد بلند صدا زد:
زري بانو، زري بانو. به دست این جوون یه لیوان آب بده  -

 لش جا بیاد.حا
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زنی مسن از خانه خارج شد. نگاهی به من انداخت و بی آنکه 
چیزي بگوید دوباره داخل شد. دقیقه اي بعد با یک لیوان آب 

  برگشت.
  آب خنک بود و گوارا. پیرمرد گفت:

 حاال بگو ببینم چی می گی. -
من و رفیقم داشتیم می اومدیم اینجا که تو راه با موتور  -

پاش شکست. گفت بیام کمک  خوردیم زمین. رفیقم
 بیارم.

ها تو همو جوونی هسی که از شهر اومدي! جواد رو  -
میگی؟! بابا او که یه ساعته آوردیمش. پاش هم در رفته 
بود. کجا بودي تو، بنده خدا آقاطاهري یک ساعته داره 

 دنبالت می گرده.

دم. تقریباً سه ساعت از تصادف ساعت گوشی را نگاه کر
  ادامه داد:گذشت. خودش 	می

  گم شده بودي، ها؟ -
سرم را تکان دادم. حتماً گم شده بودم دیگه. حاال هم خودم پیدا 

  شدم. بیچاره جواد چقدر انتظار کشیده براي کمک! پرسیدم:
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 اآلن کجاست؟ -
 گرده.آقاطاهري رو میگی؟ رفته پی تو. بر می -

  منظورم جواد بود. 
 جواد چطوره؟ -
شه. دو تا خونه پایین خوبه. پاش جا انداختیم. خونه عمو -

 تر از اینجا.
 پس من هم میرم اونجا. -
 کجا جوون؟  گرسنه اي. صبر کن یه چیزي بخور. -

خیلی گرسنه بودم. از ظهر خیلی گذشته بود و من چیزي نخورده 
بودم. با این وجود غریبی می کردم و ترجیح می دادم پیش جواد 

  یا طاهري باشم.
 ش بپرسم.ممنون. میرم پیش جواد یه حالی از -

  شانه اي باال انداخت و گفت:
باشه جوون هرجور راحتی. پس بذار راهیت کنم. راهو گم  -

 نکنی باز.
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تا مسافتی را همراهم آمد. از یک سرباالیی که باال می رفتیم بعد 
از تعداد درخت ها کاسته می شد و در پایین دست تعداي آن  از

ا شده بود. ب خانه ي قدیمی به صورت پراکنده و نامنظم ساخته
دست خانه ي عموي جواد را به من نشان داد. تشکري کردم و 

  راهی شدم.
دو مرده را آن  نمی دانستم طاهري که برگردد چه بگویم. حتماً

. بدون شک ترجیح پیدا خواهند کرد. چه توضیحی داشتم بدهم
می دادم باور کنم دیوانه ام تا اینکه باور کنم موجودي انسان نما 

  ام که خون یک انسان را خورد!را دیده 
در همین فکرها بودم که توجهم به کلبه اي ویران و نیم سوخته 
باالي تپه اي کوچک در طرف چپم جلب جلب شد. پایین دست 
کلبه تعداد زیادي قبر کهنه قرار داشت. نگاهم را از آن سو 

ایی ا به جر گرفتم.حس عجیبی در مورد آن کلبه داشتم. انگار من
بوس هایم. باید می برد. جایی ناخوشایند در عمق کادور  در ایام

  پرسیدم.	بعداً درموردش می
ته نشس اش جلوي در خانه که باید عموي جواد می بود، پیرمردي

  بود. تا من را دید به طرفم آمد.
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خودمون دیگه درسته؟! بابا  ؟ آقا امیدمودتاومدي آقا  -
 اهل ده زابراه شدن دنبال شما؟ !کجایی شما

 الم آقا. راهو گم کرده بودم.س -

  دستم را به طرفش دراز کردم و پرسیدم:
 جوادجان چطوره؟  -

به نشانه ي شکر باال برد و  دستم را فشرد و دست دیگرش را
  گفت:
 خوبه الحمدهللا. -

  و بعد نگاهش به سمت دیگري متمایل شد.
 سالم علیکم حشمت خان. -

خانه اش  حشمت مرد همسایه بود که با اخم و تخم داشت جلوي
لحظه نمی دانستم اخمش آن  مقداري هیزم جابجا می کرد. در

به خاطر من است. زیر لبی جوابی به عموي جواد داد و وقتی من 
  هم سالم کردم فقط روبرگرداند و وارد خانه اش شد.

لحظاتی هاج و واج نگاهش کردم و بعد به دنبال عموي جواد وارد 
ي ساخته شده از گل و تیرك فقط کلبه ا ،خانه شدم. خانه که نه
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را با الوار پوشانده بودند. داخل تاریک آن  هاي چوبی که روي سر
  بود و لحظه ي اولی که وارد شدم هیچی نمی دیدم.

  دقیقه اي طول کشید تا چشمم به تاریکی عادت کرد.
خوش اومدي. کلبه غریبی نکن. . مودتبفرما داخل آقا -

 ي درویشیه.

خوابیده بود تکانی خورد و به سرعت  شبحی که در گوشه ي اتاق
  سرجایش نشست.

- ردم از آقا امید؟! خودتی؟ اومدي؟ بابا کجا رفتی تو م
 ي گرگ ها شدي رفت!دلواپسی. گفتم طعمه

خنده اي کردم و به سوي جواد رفتم که تازه چشم هایم داشت 
  چهره اش را تشخیص می داد.

بار از  من جون سخت تر از این حرفا هستم. یه انه باب -
 مرگ برنگشتم که حاال غذاي گرگ بشم.

  او هم خندید. 
خدا  کنه آقاطاهري هم زودتر برگرده. کلی منو سرزنش  -

 کرد. حق هم داشت بنده خدا.
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حاال چیزي نشده اینقد جدي می کنید قضیه رو. یه کم  -
 کوهنوردي کردم همین. خداروشکر تو حالت خوبه.

 امانتی تو جوون. -

با خودم فکر کردم آخه امانت چه کسی؟  هر دو خندیدیم. ولی
  کسی نگران من نبود. جواد رو به عمویش گفت:

ده. روز اولی گرسنه عمو حیدر این آقا امید ما هیچی نخور -
ش کردیم تو بیابون ها. زحمت بکش یه و تشنه آواره

 خوراکی چیزي براش بیار.
 به روي چشم پسرم. -

جور چیزها را  آنقدر گرسنه بودم که حوصله ي تعارف و این
با ولع شروع کردم به غذا خوردن. می خواستم از جواد نداشتم. 

  فتم:گ درمورد آن کلبه بپرسم. ولی نمی دانستم از کجا شروع کنم.
 اون کلبه ... باالي اون تپه... کسی اونجا زندگی می کنه؟ -

خب شروع احمقانه اي بود! جواد زیر چشمی نگاه معنی داري به 
  گفت: من انداخت و فقط

 نه! -
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  و این باعث شد بیشتر احساس حماقت کنم. اما دست برنداشتم.
قضیه ي اون کلبه چیه؟ و اون ... قبرها. فکر نمی کنم  -

 گورستان اینجا اینقدر کوچیک باشه. 

  اد نفسی کشید و گفت:جو
 نه اونا جدا دفن شدند. -

  منتظر ادامه ي حرفش شدم ولی ادامه نداد. خودم ادامه دادم:
 چرا؟ -

باره جواد نفس عمیقی کشید. نمی خواست حرف بزند. ولی من دو
  هم واقعاً می خواستم بدانم. خیلی خالصه گفت:

اون خونه شیطانیه. بیست و چند سال پیش، پاي اون  -
 خونه بیست نفر به خاك و خون کشیده شدند.

  با صدایی محزون آرام گفت:
 پدر من هم یکی از اونا بود. -

  خشم پر کرد. پرسیدم: و بعد چهره اش را نفرت و
 چرا؟ -
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یه جادوگر شیطانی اونا رو کشت و بعد ناپدید شد. این  -
همه ي چیزیه که می دونم و می تونم بهت بگم. ولی 

 درد بزرگی بود.راجع بهش دیگه از هیچکس نپرس. 
  متأسفم. نمی خواستم ناراحتت کنم. -

غذا خوردنم که تمام شد سر و کله ي طاهري هم پیدا شد. از 
اجازه دهم به م اظهار خوشحالی کرد و گفت که هر وقت دیدن

  سراغ دختر آشنایشان برویم.
  جواد گفت:

 بابا بنده خدا تازه رسیده بذار خستگی در کنه. -

  اما من در تأیید حرف طاهري گفتم:
وقت واسه استراحت زیاده. من هم باید زودتر کارمو انجام  -

 بدم و برگردم خونه.

که دکتر متخصصی بودم واسه درمان همچین حرف می زدم انگار 
شم انتظارم من دم چار اومدم و تو خونه هم یه عالمه آیه بیم

  باید زودتري برگردم! نشستند
  طاهري گفت:
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 رم خبرشون کنم.تا شما آماده شید من می -

مد. همان لباس هاي خانه به همراه من آاز جا بلند شد و با  دجوا
ودند و موقع راه رفتن لنگ پایش را در پارچه اي محکم پیچیده ب

  می زد.
نگاهی به چهره ي آرامش انداختم. چقدر نیاز داشتم با کسی حرف 
بزنم. شاید در میان این جمعیت اندکی که می شناختم جواد از 

  همه بهتر بود.
 دارید؟ گن چقدر اعتقادآقا جواد شما به این چیزا که می -
 کدوم چیزا؟ -
ر چیزا دیگه. نگو ات و این جوهمین افسانه ها و خراف -

 دونی من واسه چی اینجام.نمی

  شانه اي باال انداخت.
گم تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. واال من که می -

من که تا حاال چیزي با چشم خودم ندیدم. ببینم در مورد 
 خان چی میشه. رحیمدختر 

  خودم هم کنجکاو بودم ببینم چی میشه.
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 هم شنیدم. اگه بنا به دیدنه. من هم دیدم. -

  با چشم هاي گشاد شده به من نگاه کرد.
 مثالً چی؟ -

لب هایم به جلو جمع شدند. تا حاال با خودم فکر نکرده بودم که 
  واقعاً چی می بینم.

. بهترونماگید ازدونم. شاید همون که شما بهش مینمی -
 شاید هم روح دیدم!

و یعنی تدیدنی نیست که! روح که واسه اون دنیاست.  -
رو می بینی؟ چه جوري ان؟ همونجوري که قدیمی اجنه 

 ها تعریف می کنند؟
واقعاً چیز زیادي ازشون نمی دونم. تا قبل از این باورشون  -

 ولی ... یه چیز دیگه هم هست. نداشتم.
 چی؟ -

کنجکاو بود بداند. اما من نمی دانستم از کجا شروع کنم. حاال 
رد بهتر بود من که جواد اینقدر راحت حرف هاي من را باور می ک

  هم راحت تر حرفم را با او بزنم.
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من امروز یه ... یه ... نمی دونم بگم دقیقاً چه چیزي رو  -
 فقط می دونم یه چیزي رو کشتم.

 مثالً چی رو؟ یه حیوون؟ -
راستش نه. یه چیزي شبیه انسان. نمی دونی چه عز و  -

جزي می کرد تا یه نفر رو دوشش سوارش کنه. خواستم 
 رو ،ولی یکی قبل از من رسید و اون روکمکش کنم. 

دوشش سوار کرد. ولی اون ... شاید به نظر مسخره بیاد 
ولی اون پاهاي درازي داشت که زیر لباسش پنهان بود 

 و اون پاها رو دور اون مرد بیچاره پیچید.

په تپشت سر او روي  ایستاد و با دهان باز به من خیره شد. دجوا
. نیمی از خانه ي گلی جهم را جلب کرددوباره خانه ي مخروبه تو

هم رو به خرابی بود. از ظاهرش آن  فرو ریخته و نیمه ي دیگر
معلوم بود کسی در آنجا زندگی نمی کند. اما حرکتی در خانه 
توجهم را جلب کرد. کسی پشت پنجره تکان خورد و وقتی متوجه 
 من شد خود را پنهان کرد. فکر کردم چه کسی می تواند در این
  مخروبه زندگی کند؟! صداي جواد حواس من را از خانه پرت کرد.

 تو یه دوال پا رو دیدي؟! -
 یه چی؟ -



 سایه ها اول: جلد                                                                      نفرین خرافه    

٩۶ 
 سپهريسما 

  دوباره با لحن متعجبی پرسید:
 داري میگی تو یه دوال پا رو کشتی؟! -

  در مقام دفاع از خودم شروع کردم سریع حرف زدن:
من نمی دونم اون چی بود. ولی اون مرد رو کشت و من  -

هش ضربه زدم تا اون مرد رو نجات بدم فقط با چوب ب
 ولی ... .

ها خودشون رو پای تا اونجایی که من می دونم دوالول -
به هرکسی نشون نمیدن. به عبارتی فقط وقتی می خوان 

 طعمه اي بگیرن خودشون رو نشون میدن.

تر و دخآن  دوال پا بود. یا دلیل تعجبآن  شاید این دلیل تعجب
نی که در آشپزخانه من بودند یا کسانی پسر جوان. یا تعجب کسا

  بیمارستان با هم حرف می زدند! جواد گفت: قکه در اتا
درضمن من شنیدم که یه دوال پا رو نمیشه کشت. پس،  -

 ؟...  چطور
خب شاید من راه کشتنش رو پیدا کردم! حاال میشه بگی  -

 این دوال پا چیه؟
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قطع  نزدیک خانه رسیده بودیم و صداي طاهري صحبتمان را
  کرد.

 بفرمایید. بفرمایید داخل. یا اهللا. -

  جواد رو به من گفت:
همون چیزیه که دیدي. راجع بهش با کسی صحبت  -

 نکن. فردا با هم میریم دنبالش.

  از این حرف مو به تنم سیخ شد. 
  میریم دنبالش؟!

  کلی راه دویده بودم تا ازش فرار کنم.
ل بود. البته کمی از چوب و گاین خانه هم مثل بقیه ي خانه ها 

ولی درش به کوچکی در دیگر خانه ها. طوري که براي  بزرگ تر.
  قد من الزم بود کمی خم شوم تا وارد خانه شوم.

آفتاب داشت فرو می نشست و بنابراین داخل خانه تاریک تر از 
در گوشه اي از خانه داشت  کحد انتظار بود. یک چراغ نفتی کوچ
  ر جوان و بیمار.می سوخت. درست باالي سر دخت
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خان پدر دختر به استقبالم آمد و دستم را به گرمی فشرد.  رحیم
به دنبال او دختر و پسر کوچکی که احتماالً چهار ساله و شش 
ساله بودند آمدند و پشت سر پدرشان پنهان شدند و با کنجکاوي 
من را نگاه کردند. مادر دختر که لباس محلی پوشیده و باالي سر 

ه بود از جا بلند شد و با لهجه اي غلیظ با من سالم دخترش نشست
و احوالپرسی کرد. نیمی از صحبت هایش را نفهمیدم. پایین پاي 

باالي  خان است. رحیمدختر هم پیرزنی فرتوت بود که گفتند مادر 
زخم و هر د از دعاها و دواهاي گیاهی و چشمسر دختر بیمار پر بو

  ور کند!چه که بتواند شیطان را از دختر د
سوي اتاق ایستاده بود که بچه ي آن  دختر جوان دیگري هم

  کوچکی را در آغوش گرفته و تکان می داد.
ه من بود. چشم هایی پر از امید و چشم هایی همه ي چشم ها ب

نامزد  اردالن. اردالنهم پر از شک و تردید. مثل چشم هاي 
ند غرول دختر بیمار بود و با شک به من نگاه می کرد و زیر لب

  می کرد.
اضطراب را در چهره ي تک تکشان می دیدم. ولی هیچ یک نمی 
دانستند که پشت ظاهر آرام من چه اضطراب و استرسی نهفته 
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است. دوباره با خودم فکر کردم من اینجا چه می کنم؟ حاال چکار 
  گیري را اجرا کرد؟کنم؟ چطور باید مراسم جن

  سکوت جمع را شکست: اردالن
 همم. یعنی چی این مسخره بازي ها. من نمی ف -

  خان رو ترش کرد و گفت: رحیم
 . آقا کارش رو بلده.اردالنساکت باش  -

کارم رو بلدم؟! حتی نمی دانستم من آنجا چه غلطی می کنم؟ 
و  من و چه به نجات دختري دم مرگ؟ من و چه به جن گیري

  ؟!این حرفا
م این اد بزنخواستم به همه پشت کنم و به سوي کوه بدوم و فری

ها همه خرافه است. رهایم کنید. ولی پایم حرکت نکرد و صدایم 
  درنیامد. فقط آرام به باالي سر دختر رفتم و نشستم.

تم کرد. می دانسافیان بیشتر به من استرس وارد میپچ پچ اطر
که براي نجات جان دخترشان به من امید دارند. به دختر بیمار 

  گفت: اردالندوباره  چشم دوختم.
 جمع کنید این بساطو. -
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  و با عصبانیت از خانه خارج شد.
  توجهم را جلب کرد: داي مادر دخترص

 بهار، ننه جان بهار چشماتو باز کن آقا می خواد ببیندت. -

بهار نوجوانی حداکثر شانزده ساله بود. تب شدید زیبایی اش را به 
شدت تحت تأثیر قرار داده بود اما هنوز می شد تشخیص داد 

  ختري زیباست. د
بهار تکان خفیفی خورد و ناله اي کرد ولی چشم هایش را باز 

  نکرد.
نمی دانم چه شد که به یکباره موجی از آرامش وجودم را فرا 
گرفت. سایه اي جلوي در را پوشاند و نوجوانی سیزده ساله وارد 
اتاق شد. پسري بود که تازه داشت وارد سن بلوغ می شد. الغر 

جود سن بدش، خوش سیما. پوستش مثل بقیه آفتاب اندام و با و
سوخته بود اما ظاهرش از همه مرتب تر، اگرچه ساده. با ادب جلو 

تم داشمی حینی که چاي را بر آمد و سینی چاي را تعارفم کرد. در
فقط به چهره ي او خیره شده بودم. نه اینکه فوق العاده زیبا باشد، 

که پیش از این حس نکرده بلکه آرامشی با ورود او حس کردم 
  صدا می کردند. وحیدبودم. او را 
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خان از زن ها و بچه ها خواست که بیرون بروند و فقط  رحیم
  خودش ماند و جواد و طاهري.

 ن بایدباشد متر بیمار برگشت. اگر جنی در کار نگاهم به سوي دخ
  را ببینم. پس فقط صبر می کنم.آن 

بودم که حال بهار منقلب شد.  هنوز فکرهایم را جمع و جور نکرده
چهره اش دگرگون شد و نفسش تنگ شد. عرق پیشانی اش را 

هم از . نگاگویی چیزي مانع از نفس کشیدنش می شد پوشاند.
  چهره اش به پایین خزید و روي قفسه ي سینه اش ثابت ماند.

فقط بخت یارم بود که جیغ نکشیدم. دهانم باز شد اما صدایی 
  خارج نشد. 

ت دست چنگ انداخته بود به قفسه ي سینه ي بهار. یک جف
 بهآن  انگشت هایی استخوانی و آنقدر رنگ پریده که رنگ

خاکستري می زد. انگشت ها را دنبال کردم تا مچ و سپس هیچ 
نبود. فقط دستی که تا مچ دیده می شد. مسیر نامرئی دست ها 

  را دنبال کردم و به روبرویم خیره شدم.
  شم هاي من زل زده بود.رخ در رخ. به چ
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یک دختر بود. دختري آنقدر رنگ پریده که بیشتر به روحی 
سرگردان می مانست. موهاي آشفته اش روي شانه اش ریخته 
بود و با چشم هایی سرخ به من زل زده بود. فقط سرخی چشمان 

  بیمارش تصویر او را از سیاه و سفیدي خارج می کرد.
  یش را به من نشان داد.نفسش را بیرون داد و دندان ها

  می خواست من بترسم؟
فقط می دانستم که نباید بترسم. این هدفی بود که برایش به 
اینجا آمده بودم. دهان از ترس وامانده ام را بستم و متقابالً به 

  چشم هایش خیره شدم.
و به یکباره به سینه ام چنگ انداخت. نفسم گرفت و انگشت 

  نگار قلبم از تپش ایستاده بود.هایش را تا قلبم حس کردم. ا
  دهان باز کرد تا چیزي بگوید. 

نفس نمی توانستم بکشم و تمام قفسه ي سینه ام درد می کرد. 
صداهایی را از اطراف می شنیدم که داشتند مرا صدا می کردند. 

  ولی انگار از کیلومترها دورتر.
  و آنجا فقط من بودم و او.
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هایت بیمار بود. تالش کرد و از دهان باز کرد تا حرف بزند. بی ن
  گلویش صداي خس خسی خارج شد.

مثل زمزمه، مثل پچ پچ. پچ پچی که فقط خودم و خودش می 
  شنیدیم.

نگشت تحمل انیاز به هوا داشتم. ترسیده بودم و قلبم دیگر توان 
نچنان وجودم را تسخیر کرده بود که نمی هاي او را نداشت ولی آ

  توانستم جم بخورم.
را از گوشه آن  خون را در دهانم چشیدم و خیسی و گرمی مزه ي

  ي لبم حس کردم. 
  با صدایی خس خس مانند لب به سخن گشود.
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  فصل هفتم

  

ریج نزدیک شد و در آستانه ي در دحسی از سبکی و آرامش به ت
 جن دختر جیغ کوتاهی کشیدآن  بالفاصلهآن  ظاهر شد. به دنبال

  و ناپدید شد.
و هوا وارد ریه هایم شد. ولی مقدار زیادي خون باال  قلبم آزاد شد

  آوردم و از حال رفتم.
چشم که گشودم جواد باالي سرم بود. وقتی دید به هوش آمدم 
از خوشحالی فریادي کشید و دیگران را خبر کرد. عده ي زیادي 

  گفتند.الي سرم جمع شدند و هریک چیزي میبا
 حالت خوبه؟ -
 خوبی جوون؟ -
 رو نصف جون کردي. چی شد یه دفه؟ما  مودتآقا  -
 چی دیدي آقا امید؟ -
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پاشو بریم شهر باید زودتر برسونیمت دکتر. بیهوش بودي  -
 نمی شد ببریمت.

دست جواد را گرفتم و بی آنکه حتی پاسخ یک نفرشان را بدهم 
بلند شدم و نشستم. دردي نداشتم. قفسه ي سینه ام آرام بود و 

فقط در لحظات اول حفظ تعادلم  .بود انگار هیچ اتفاقی نیفتاده
  برایم کمی مشکل بود.

 حالم خوبه. چیزیم نیست. -

ل پشت ها را با کلی عالمت سؤاآن  از جا بلند شدم و همه ي
ي آخر که داشتم از در خارج می شدم به سرم جا گذاشتم. لحظه

  ها برگشتم و گفتم:آن  سمت
 شه.نگران بهار نباشید. حالش خوب می -

  جواد لنگ لنگان به دنبالم دوید. شدم. و از خانه خارج
آقا امید. چی شد؟ برامون بگو چی دیدي اینجوري شدي؟  -

 راست بود این قضیه ي جنی شدن بهار؟

  به سویش لبخندي زدم و گفتم:
 .گردمهرچی بود برطرف شد. من زود برمی نگران نباش. -
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می دانستم گذاشتمش توي خماري. ولی او هم دیگر چیزي 
تی دید دارم از خانه به سوي کوهستان می روم صدا نپرسید و وق

  زد:
 گم نکنی راهو. -

بدون اینکه رو برگردانم برایش دستی بلند کردم و دور شدم. به 
دنبال گلی سرخ رنگ بودم. یک گل سرخ رنگ کوچک با برگ 

  رویید. ز و بنفش که زیر بوته هاي خار میهاي سب
 نستم که هرآنچه دیدمدیگر از خودم نمی پرسیدم چرا؟ فقط می دا

  حقیقت داشته.
پاییز بود و خبري از گل نبود. دقایقی را گشتم تا آنجا که خسته 

 هوا داشت تاریک می شد. شدم و روي تخته سنگی نشستم.
ي خرابه نظرم را جلب 		کلبهآن  اطراف را نگاه می کردم که دوباره

ند. ک کرد. مطمئن بودم کسی را آنجا دیده ام که خود را پنهان می
  برخاستم و به سمت خانه رفتم.

جلوي خانه و کف  و سوخته ظاهراً خالی بود. الوارهاي پوسیده
جاي تعجب بود که چرا از چوب هاي این کلبه خانه ریخته بود. 

 جایی براي زندگی اینجا نبود.به عنوان هیزم استفاده نکرده اند. 
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 سالم ظرم را جلب کرد. دري کهدور خانه گشتی زدم و یک در ن
و از البالي چوب هاي در چوبی می شد اتاقی را پشت در  بود

  دید.
  در زدم.

  جوابی نشنیدم. این بار محکم تر در زدم.
  در به آرامی و با احتیاط تا نیمه باز شد. 

 یا اهللا. -

  داخل شدم. کسی نبود.
 سالم صاحبخونه. -

اتاق مرتب بود با حداقل وسایل. برخالف دیگر خانه ها یک میز 
د و ساکت بو ندلی داشت. آتش در شومینه روشن بود. فضاو ص
  آرام.

ي از جا پریدم. دختر و ناگهان در پشت سرم بسته شد. برگشتم
  پشت در، در گوشه ي تاریک اتاق ایستاده بود.

  دستم را روي قفسه ي سینه ام گذاشتم و گفتم:
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 ببخشید. یه دفعه دیدمتون ترسیدم. -

وابی نداد. فقط با اخم و نگاهی از خودم خجالت کشیدم. ولی او ج
که آن را حتی در گوشه ي تاریک اتاق هم حس می کردم،  ظنین

  مدنم توجیهی درست می کردم.به من خیره شده بود. باید براي آ
 راستش من ... آ ... من دنبال یه گیاه خاص می گشتم. -

  پرسید:
 تو کی هستی؟ -

 ر!جن گیدر برابر صداي ظریفش زبانم بند آمد. از ذهنم گشت 
  زبانم را گاز گرفتم و با من و من گفتم:

 یه رهگذر. -

  از تاریکی پشت در بیرون آمد و به سمت من آمد.
نچه می دیدم زبانم بند آمد و براي لحظاتی نفس کشیدن را از آ

فراموش کردم. دختر جوانی بود با موجی از موهاي طالیی رنگ 
د بود و فیرنگش رها شده بودند. پوستش س که روي لباس سفید

چشمانش عسلی. نگاهی گیرا داشت و چنان اخمی به من کرده 
  بود که زیبایی اش را دو چندان می کرد. 
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  زیبا بود. ،در یک جمله
ن و برانداز به من نزدیک شد و اطراف من شروع کرد به چرخید

بلند بود هم قد خودم  ي من ایستاد. قدکردن من و سپس رودررو
م به یاد زنی افتادم که در خواب می و وقتی رخ به رخش ایستاد

  دیدم.
مد که خودش است؟ اما این در یک لحظه این سؤال برایم پیش آ

امکان نداشت. موج موهاي قهوه اي او و سنگینی حضورش 
چهره ي سیاه خط آن  چیزي نبود که اآلن داشتم می دیدم. با

  خورده.
دي زخنپو سعی کردم حرف بزنم ولی کلمه اي از دهانم خارج نشد.

  زد و گفت:
 همه ي کسایی که میان اینجا همینو می گن. یه رهگذر. -

سر تمسخر کرد و به طرف آتش رفت. هنوز نگاهم  خنده اي از
به او بود که نه لباس محلی به تن داشت و نه روسري به سر. 
لباس سفید بلندي به تن داشت که تا ساق پایش می آمد و کفشی 

  ایش باال رفته بود. پرسید:پشمی به پا داشت که تا ساق پ
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 نگفتی. چه جور گیاهی می خواي؟ -
 م.م.م.من ي.ي.یه ... ر.ر.استش... . -

اسزایی ن به این زبان لعنتی که در بدترین مواقع به لکنت می افتاد
  گفتم و ساکت شدم.

  خندید. خنده اي که زیبایی اش را صدچندان می کرد.
 بیا بشین. -

  اي به دستم داد.یک صندلی جلو آورد و یک استکان چ
چی شده به تته پته افتادي؟ گفتی یه جور گیاه الزم  -

 داري. خب چی؟ بابونه؟ آویشن کوهی؟ 

جرعه اي از چاي داغ را خوردم که زبانم را سوزاند. ولی به روي 
  خودم نیاوردم.

راستش یه جور گیاه دارویی. اسمش رو نمی دونم. یه  -
بوته  زیر گل قرمز کوچیک با برگ هاي سبز و بنفش که

 هاي خار در میاد.

چهره اش حالتی متفکر به خود گرفت. دستش را روي صندلی 
  من تکیه داد و خم شد روي من.
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 این گیاه رو براي کی می خواي؟ -

دوباره زبانم بند آمد. خیلی به من نزدیک بود. خودش پاسخش را 
  داد.

 براي اون دختره بهار، نه؟ -

 د و از من فاصله گرفت.خودش سري به نشانه ي تأیید تکان دا
  گفت:
 حدس می زنم کار کی باشه. ولی تو از کجا فهمیدي؟ -
 خب قضیه ش طوالنیه. -

  انگار از من که فاصله می گرفت زبانم باز می شد.
 خب برام تعریف کن. -
 شاید باور نکنی. -

  شانه اي باال انداخت و گفت:
 خب امتحانم کن. -

م که تم و گفتمختصري راجع به بیماري دختر و جنی شدن او گف
  ها را حتی وقتی خودشان هم نخواهند می بینم.آن  ظاهراً من
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  سري تکان داد و گفت:
 خیلی عجیبه. در هرصورت قصه ي جالبی بود. -
 قصه نبود. عین واقعیت بود. -

حاال از عکس  نه حرف زده ام وبه من خیره شد. فهمید که صادقا
  ام.العمل او دلخور شده

ه حرفات رو هم باور کردم. بدي نداشتم. هممن منظور  -
صورت خیلی خوش شانسی که من خشک شده  در هر

 ي اون گیاه رو دارم. چون فقط فصل بهار درمیاد.

  دم:بود. پرسیآن  گیاه خشک شده درشیشه اي به دستم داد که 
 اینجا تنها زندگی می کنی؟ -

  خنده اي کرد و گفت:
 یه جورایی نه همیشه. -

 بهم برخورد. باید حدس می زدمدم و از منظورش بد برداشت کر
  زنی تنها در اینجا چه کاره می تواند باشد.
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البته بد برداشت نکن. نه اونجور که تو فکر می کنی.  -
بینی که تنها نیستم. چون تو ن لحظه. میمثالً همی
 اینجایی.

آنقدر شاد و سرزنده حرف می زد که دوست داشتم لحظاتی بیشتر 
بود که با مردي غریبه گرم می را آنجا بمانم. دختري جسور 

گرفت. با این وجود نسبت به او حس بدي نداشتم. ولی در 
  هرصورت باید می رفتم. وقتی از در خانه خارج می شدم گفت:

 جامردم این می دونی... به کسی نگو اینو از من گرفتی. -
نسبت به من دید خوبی ندارند. کالً همه ي  یه جورایی

د کنه دیخودشون فرق مینسبت به کسی که با مردم 
 خوبی ندارند.

در را پشت سرم بست. چرا  تشکر کردم و از خانه خارج شدم.
باید نسبت به او دید بدي داشته باشند؟ شاید بخاطر همین دیگران 

  جسور بودنش.
مسیرم را کج کردم. سر راه به حشمت  رحیمبه سوي خانه ي 

سالم کردن به خان همسایه ي عموي جواد برخوردم. با اینکه از 
  او خاطره ي خوشی نداشتم باز سالم کردم.
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  در جوابم اخمی کرد و گفت:
 چرا گورتو از اینجا گم نمی کنی؟ -

  جا خوردم و گفتم:
 من فقط براي کمک اینجام. -
تو فقط زندگی ما رو خراب می کنی. تو براي  !هه! کمک؟ -

اینجا نحسی میاري. کو کمک؟ حاال می خوام ببینم دختر 
 خوب شد با کمک تو؟ خان رحیم

  حالتی جدي به خودم گرفتم و مصمم گفتم:
 شه. اون دختر فقط بیماره.خوب می -

و بدون توجه به غرولندهایش و بدوبیراهی که نثارم می کرد به 
  نجا دور شدم.از آسرعت 

*  
  خان دادم گفتم: رحیمشیشه ي گل را به دست 

لی باز این گیاه جوشونده درست کنید و به جاي دواهاي ق -
شااهللا. از این  شه انبه بهارخانم بدید. حالش خوب می
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موضوع به هیچ کس چیزي نگید. اصالً نگید داروش رو 
هم عوض کردید. دوست ندارم اینجوري بگم ولی ... 

یر سخته ولی اگه خ گفتنش بدخواه دارید. یه چیز دیگه...
بگیرید. به درد هم  اردالنخواید اونو از دخترتون رو می

 خورند.نمی 

خوب بود آنقدر به من اطمینان داشت که حتی نپرسید چرا. فقط 
  قبول کرد. خوب شد نپرسید وگرنه می ماندم چه بگویم.

قا امید یه جور از خجالتتون در بیایم. شما ناهار رو بمون آ -
 که هیچ هدیه اي از ما قبول نکردید.

  منظورش پولی بود که می خواست به من بدهد.
 . جواد منتظره باید برم پیشش.خان رحیمممنون  -

خداحافظی کردم و از خانه خارج شدم. بیرون از خانه صدایی 
ی فوق العاده آرامش بخش. صداي یتوجهم را جلب کرد. صدا

 یدوحنفهمیدم کی ظهر شده بود.  که داشت نماز می خواند. وحید
زیر سایه ي درختی ایستاده بود و قنوت زیبایی می خواند. لحظاتی 

خواندن او را تماشا کردم و سپس روبرگرداندم که بروم که با نماز 
  روبرو شدم. با همان نگاه ظنین به من خیره شده بود. اردالن
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 باز که تو اینجایی؟ چی می خواي اینجا؟ -

  با لحن آرامی گفتم:
 اومدم به بهار خانم سر بزنم حالش رو بپرسم. -
رو  الزم نکرده. مگه بهار کس و کار نداره که تو حالش -

 بپرسی.

  انگشت تهدید به سمتم نشانه رفت و ادامه داد:
ببین مرتیکه دیگه نبینم این دور و بر پیدات شه وگرنه  -

... 

دري و قلمچ دستش را گرفتم و فشاري دادم تا بفهمد اگر به زور 
  ترم. دستش را پایین انداختم و گفتم:باشد من از او قوي

ر تره دیگه به پوگرنه چی؟ بذار وگرنه ش رو من بگم. به -
و پاي من نپیچی وگرنه همه می فهمند بهار واقعاً واسه 
چی اینجوري مریضه. ببین احمق، اونایی که تو می بینی 
من بهتر از تو می بینم. بازیچه ت کردند بدبخت. یکی 
از همونایی که می شناسی قضیه رو بهم گفت. گفت که 

. شبه جاي دارو به بهار سم میدي تا به تدریج بکشی
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چراش رو نفهمیدم. ولی در هرصورت بهتره دیگه 
 باهاشون دوستی نکنی. درضمن بهار دیگه مال تو نیست.

و ا رحیمدندان قروچه اي کرد و خواست چیزي بگوید که صداي 
  را متوقف کرد.

 بیا داخل می خوام باهات صحبت کنم. اردالن -

ت فتنه اي به من زد و با عصبانیت از کنارم رد شد. وقتی می ر
نگاه می کرد. به سمتش  اردالنشدم که با اخم به  وحیدمتوجه 

  رفتم.
 قبول باشه. -
 ممنون. قبول حق. -
 ازش خوشت نمیاد نه؟ -

  شانه اي باال انداخت. 
 هیچ کس ازش خوشش نمیاد. ولی چیکار میشه کرد! -
 ؟اردالنچرا می خواستند بهار رو بدن به  -
ه تر پیدا دم شه. دیواري از خواهر من کوتاواسه اینکه آ -

 نمی شد! ساده تر از باباي من هم ... .
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زیرلبی زمزمه اي کرد. معلوم بود از اینکه پشت سر پدرش حرف 
  زده پشیمان شده است. دستی به شانه اش زدم و گفتم:

 پدر تو نیتش خیره. ولی دیگه نگران نباش. -

  نگاهی به چشم هایم کرد و گفت:
 د اونا چی می دونی؟رودر م -
 در مورد چی؟ -

  انتظار داشتم درمورد جنیان سؤال کند.
 باعث این ماجراست؟ اردالنو خواهرم.  اردالندرمورد  -
اگه می خواي راستش رو بدونی آره. ولی بذار این موضوع  -

 بین خودمون بمونه.
 داره اشتباه می کنه. اردالن -
 می دونم. -

لبخندي زدم. به نشانه ي خداحافظی دستی بلند کردم و از او دور 
لبخندم را محو ایش براي لحظه اي مرا متوقف کرد و شدم. صد

  کرد.
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آقا امید. بهتره زودتر از اینجا برید. شاید اینجا براي شما  -
 خطرناك باشه.

بیهوده این حرف را نمی زند. او هم چیزهایی  وحیدمی دانستم 
می دانست. یا فقط حس می کرد. ولی فقط در حد خودش. 

 برابر شد. چون قرار ام چندشورهوره گرفتم و با دیدن جواد دلدلش
 پا بگردیم و من از این کار دوالآن  گذاشته بودیم به دنبال جسد

  وحشت داشتم.
ري خوردیم و رهسپار کوه شدیم. جواد با وجود پاي مجروحش ناها

آن  چاالك تر از من بود. آدرس حدودي از محدوده ي جایی که
  یم.اتفاق افتاده بود را دادم و به همان سمت رفت

دو ساعت تمام پیاده روي می کردیم. ولی چیزي پیدا نکردیم. 
نمی توانستم درختی را که او زیرش نشسته بود پیدا کنم. همه جا 

  شبیه هم بود و سردرگم شده بودم.
  جواد گفت:

ما تمام این محدوده رو گشتیم. دیگه دورتر از اینجا که  -
رفته  و پا زنده باشه دوالنمی تونست باشه. حتی اگه اون 

 باشه پس اون مردي که می گی چی شده؟
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  روي سنگی نشستم و سرم را در میان دستانم گرفتم.
 ممنونم جواد. -

  با تعجب نگاهم کرد.
 از چه بابت؟ -
ط دمی در شرایمنو باور می کنی. می دونی براي آ از اینکه -

 من وجود کسی که باورش کنه خیلی مهمه.

  رد. سپس گفت:سري تکان داد و به دور دست ها نگاه ک
یه مسیر دیگه هم هست که احتمالش هست اونجا باشه.  -

 اگه خسته نیستی بریم.
 نه خسته نیستم. -

دوباره به راه افتادیم. از یک سراشیبی پایین رفتیم و پشت صخره 
هایی بلند به انبوه جنگل رسیدیم. جنگلی کوچک اما به انبوهی 

کرده بودم. جنگل هاي شمال. از دیدن این جنگل انبوه تعجب 
ها داد و با این وجود برخی از درخت میآن  پاییز زیبایی خاصی به

  هنوز سبز بود.
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می دونی، مردم اینجا نسبت به این جنگل دید خوبی  -
 شه.ندارند. خرافات زیادي درباره ي اینجا گفته می

دلم لرزید. هروقت حرف خرافات وسط می آمد پاي من هم این 
  وسط گیر می کرد.

 چطور؟ -
 گن اینجا محل زندگی جن ها هست.	ب مثالً میخ -
 همینو کم داشتم. -

  خنده اي کرد و گفت:
 نگران نباش. من باهاتم. -

من هم در جوابش خندیدم و به او نگاه کردم. ولی فوراً خنده ام 
بند آمد. چهره اش، چهره اش سیاه بود و مواج. انگار داشت خط 

 وار.ه ام دشمی خورد. وجودش سنگین شد و حرکت قفسه ي سین
می توانستم شبحی از موج موهاي قهوه اي را پشت او ببینم. 

  انگار صدایش از کیلومترها دورتر به گوش می رسید.
 چی شده امید؟ -
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زن قدبلند بود که به درون آن  دیگر او نبود. جواد محو شده و
  جنگل اشاره می کرد. فریاد زدم:

 جواد بدو. بدو فرار کن. -

تمام توانم. پایم پیچید و به زمین خوردم. و به سرعت دویدم. با 
خواستم بلند شوم که دو دست دو طرف سرم قرار گرفت. دردي 
در مغزم پیچید و جلوي چشمم سیاه شد. تمام تنم فلج شد و فقط 

  توانستم فریاد بزنم. فریادي از درد و بعد گفتم:
 ولم کن لعنتی. تنهام بذار. -

د شد و درد محو شد. دوباره با صداي فریاد من به یکباره سرم آزا
جنگل پیش رویم بود و از جواد خبري نبود. سرم گیج بود و تلو 
تلو می خوردم. دوباره شروع کردم به دویدن. باید راه خروجی از 

  .پیدا می شداین جنگل 
صدایی من را برجا میخکوب کرد. صدایی که با حالتی جگرخراش 

  التماس می کرد.
 مکم کنه.به دادم برسید. یه نفر ک -
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اما من در می کشید.  شصدایش من را به سمت خود جادوي
نقدر مقاوم بودم که تسلیم التماس هایش مقابل او مقاوم بودم. آ

  سحر صدایش بر من اثر نداشت. نشوم.
  خدایا جواد کجا بود؟!

از پشت بوته ها خارج شدم و درحالی که نگاهم به او بود در چند 
اشت التماس می کرد و چهره اش متري اش قرار گرفتم. هنوز د

  زار و گریان بود.
  نگاهش به سمت من برگشت.

حالت زار به حالتی آن  لحظاتی را به هم زل زدیم. قیافه اش از
  جدي تغییر پیدا کرد و با نگاهی کینه توزانه به من خیره شد.

  واي خدایا من رو می شناسه!
یی که نمی ماوراءالطبیعه هاآن  همه من را می شناختند. همه ي

خواستند بی دلیل دیده شوند. این هم مثل قبلی پیراهنی گشاد و 
  بلند به تن داشت که چون پا نداشت پایین پیراهن روي زمین بود.
با احتیاط از کنارش رد شدم تا دور شوم و در تمام این لحظات 

  نگاهش به من بود و نگاه من به او.
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 به پشت سرم به اویک لحظه به جلو نگاه کردم و وقتی دوباره 
متر به من نزدیک شده. فریاد کوتاهی زدم د نگاه کردم دیدم چن
  افزودم. مو به سرعت راه رفتن

پاهاي عجیب چطور در ثانیه اي به این سرعت آن  نمی دانم با
حرکت کرده بود. ولی وقتی شروع کردم به دویدن باز هم دیدم 

اه را نگ چندین متر به من نزدیک تر شده و با عصبانیت من
  کند.	می

دیگر به پشت سرم نگاه نکردم و فقط دویدم. حس می کردم با 
پاهاي آن  عجیب پشت سرم می آید و اآلن است کهسرعتی 

اختاپوسی را به دور گردن من حلقه کند. ولی وقتی به پشت سرم 
  نگاه کردم او را ندیدم. 

نگاهم به پشت سرم بود که به چیزي، یا کسی، برخورد کردم و 
. را دیدم کس دیگري به شدت به زمین خوردم. به خودم که آمدم

  او زمین نخورده بود. فقط خم شده بود.
صاف ایستاد. سیاه پوش بود و سیاه پوست. پوستی به رنگ لباس 
عجیب و سیاهش. انگار سایه اي در شب بود. سرش پایین بود و 

  وقتی سرش را باال آورد چهره اي ندیدم.
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  سیاهی شب بود.
  م هایش را به سوي من باز کرد.چش

زرد بود. زرد مطلق. خبري از مردمک و عنبیه نبود. فقط دو جفت 
  چشم کشیده و زرد رنگ که حتی در روشنایی روز می درخشید.

دیگر واقعاً تحملم تمام شد. از ترس فریادي زدم و دوباره شروع 
می خوردم و بلند می شدم و باز کردم به دویدن. به زمین 

  یدم.دو	می
سایه ها را در اطرافم می دیدم و گاه نگاه هاي متعجب. و اشباحی 

  ي سرم حرکت می کردند.که از باال
او موفق شده بود. او می خواست من بترسم و حاال موفق شده 

زن توانسته بود من را تا سرحد مرگ بترساند و حاال که آن  بود.
  ودم.نب از ترس در جنگل می دویدم دیگر قادر به کنترل ترسم

جنگل تمام شد. تپه اي را باال رفتم و از دور نزدیک ترین خانه 
را دیدم. خانه اي نیمه ویران. انرژي گرفتم و با سرعت بیشتري 
به سمت خانه دویدم. در سراشیبی پایم لغزید و تا پایین روي 
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زمین غلتیدم. دوباره برخاستم و از سرباالیی بعدي باال رفتم تا 
  ه.رسیدم به در خان

  تق تق تق. با شدت به در کوبیدم.
و در را بستم. او  انداختمن ر باز شد. به سرعت خودم را به درود

  در را قفل کرد و صندلی اي به در تکیه داد تا باز نشود.
 چی شده؟ -

با نگاه به چهره ي وحشتزده و موج موهاي طالیی آشفته اش 
  نفسم اندکی آرام یافت. 

؟به خانه ي نیم سوخته ي وسط من کی به اینجا رسیده بودم
ي چشم عسلی موبور در آن زندگی روستا که آن دختر زیبا

  کرد.	می
  با انگشت به در اشاره کردم.در پاسخ پرسشش 

 اونا ... اونا دنبالم اند. -
 کیا؟ از چی داري حرف می زنی؟ -

  سرم را در میان دستانم فشردم به شدت به اطراف تکان دادم.
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 سم نباید.خداي من. من نباید بتر -

 از شکاف در داشت در امتداد اتاق کالفه شروع کردم به راه رفتن.
  کرد.نگاه می بیرون را

اونا دارن موفق میشن. می خوان با ترس منو از پا  -
 دلیلی براي ترس وجود نداره. دربیارن.

  وحشتزده نگاهم می کرد.
 شه آروم بشینی و بگی چی شده؟می -

ه کردم. رفتار من او را به چشم هاي درشت و عسلی اش نگا
  ترسانده بود. از خودم خجالت زده شدم و به سمتش رفتم.

 نگران نباش. چیزي نیست. بیخودي ترسیده بودم. -
 تو آدم عجیبی هستی. -

  با تأکید شدیدي گفتم:
 دقیقاً. -

  صندلی گذاشت براي من و یکی براي خودش.یک 
 میشه بشینی تعریف کنی ببینم چی شده؟ -
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خودم هم نمی دونم. همه چیزایی که نمی دونم. راستش  -
یه روز خرافه بودند دارن واقعی میشن. مثالً قضیه ي 

 بهار.
 بهار فقط بیمار بود. اون هم در اثر سم. همین. -

  با هیجان شدید گفتم:
ولی من اون جن رو باالي سرش دیدم. یه دختر به شدت  -

رنگ پریده و بیمار که به سختی سعی داشت با من حرف 
 قضیه رو به من گفت. بزنه. اون

 ..چی داره می گذره.خب خواسته بهت بفهمونه که  -
ولی می دونستم اون دختر اسیره. یه  .نمی دونم چطور -

جایی در بنده. براي همین به سختی با من ارتباط برقرار 
 کرد.

شم هایش خیره شدم. او چیزهایی به چمتفکرانه نگاهم کرد. 
  دانست. اجازه دادم صحبت کند.	می

بین اونا نیستی این کارش حتماً دلیلی داشته. ما که تو  -
 .اردالننمی دونیم اونا چیکار می کنند. یا همین 

 چی؟ اردالن -
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 چرا واقعاً به بهار سم می داده؟ -
 بوده؟ اردالنتو از کجا می دونی کار  -
 از اولش هم حدسش راحت بود. -

  از جا بلند شد و به سمت آتش رفت.
تو اسیر خرافات مردم  می دونی چیه؟ من فکر می کنم -

این نفرین بدیه که بهش گرفتار شدي. نفرین  شدي.
 خرافه!

 یعنی چی؟ -

  شانه اي باال انداخت.
تماً ته حمئنی یه اتفاقی می افخب، ببین وقتی تو مط -

افته. مردم برخی از خرافات رو بیشتر از هر واقعیتی 		می
قبول دارند و شرط می بندم تو اآلن تو مرکز خرافه 

ه و دیدي ک اگه اآلن از خونه رفتی بیرون مثالً ي.وایساد
یه پیرزن زشت و الغر جگر یه انسان رو گرفته دستش 

 شوره تا بخوره اصالً تعجب نکن!رو داره لب آب اونو می
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فکر  بی اختیاربا لحنی از تمسخر داشت مثالش را بیان می کرد. 
شت. گذپیرمرد همسایه و مرتازمایی که به دنبالش بود از خاطرم 

  پرسیدم:
 اینی که میگی چی هست؟ -
گن آل. جنی که به زن هاي حامله آسیب مردم بهش می -

 می زنه.

  دوباره پرسیدم:
 یعنی تو وجود جن رو باور نداري؟  -
البته که باور دارم. ولی جن هم از آفریده هاي خداست.  -

 همونجوري که هست باور کرد. رو باید اون
 چه جوري؟ -
از جنیان  ابلیسموش کرد که خوب، بد، نباید هم فرا -

 ولی شیطان هم از جنس جن هست هم انسان. هست.

  لحظاتی را سکوت کردم.
 دوال پا رو چطور؟ اونو هم باور می کنی؟ -
گن فقط کسی که خب تا حاال یکی از اونا رو ندیدم. می -

 طعمه ش بشه اونو می بینه.
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 و البته من! -

  سکوتی کردم و در فکر فرو رفتم. سپس گفتم:
 خیلی چیزا می دونی. تو -
در حدي که با خرافه قاطی نشه. می دونی وقتی از دور  -

مردم رو تماشا کنی بیشتر از خودشون در موردشون می 
دونستم چه جور ول می. از ااردالندونی. مثالً همین 

 آدمیه.
 پس چرا بهشون اخطار ندادي؟ -
 ده.اینجا هیچ کس به حرف من گوش نمی -

  داد و گفت:یک استکان چاي به دستم 
 فقط یه بچه ي خوب و کاریه. وحید. از نظر اونا وحیدیا  -

ه ک او متفاوت تر از آنی بود در فکر فرو رفتم. درست می گفت.
  .رسیدبه نظر می

 متفاوته. وحید -

  انگشت اشاره به سمتم گرفت و گفت:
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 حیدودقیقاً! اون متفاوته. بهتره واقعیتی رو بهت بگم.  -
ی قدرت ایستادن اطراف اون معنویتی داره که هیچ جن

 رو نداره.

یغی ج وحیدبه یاد دختري افتادم که باالي سر بهار بود و با آمدن 
ه د شاید می فهمیدم کمآر میدیرت وحیدکشید و ناپدید شد. اگر 

چه بوده. شاید هم قلبم زیر فشار انگشت هاي  دلیل کار اردالن
  دوباره گفت: او تاب نمی آورد.

ور دیگه متفاوته. اون قدرتی داره که خدا و بهار. اون یه ج -
 به هر کسی نمیده.

 چه قدرتی؟ -
  در یک کالم. دیدن واقعیت در چهره ي آدم ها! -

منظورش را نفهیمدم. ولی هرچه بود شاید همین دلیل سوءقصد 
  به جانش بود.

جرعه اي از چاي را نوشیدم. دماي مناسبی داشت. دوباره احساس 
اما ترسی هنوز در اعماق قلبم دست  آرامش وجودم را دربرگرفت.

  و پا می زد.
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او روبروي من نشست و در حالی که به آرامی چاي می نوشید به 
آن  من خیره شد. نگاهش مرا آزار نمی داد. بلکه غرق شدن در

  :بخش بود. گفتهاي عسلی شگفت انگیز بسیار آرامشچشم 
 می دونستی مرد خوش قیافه اي هستی؟ -

  ختم و گفتم:شانه اي باال اندا
یه جورایی آره. ولی کسی رو هم تو زندگیم نداشتم که  -

 اینجور ازم تعریف کنه.
 پس بهتره بدونی هستی. راستی اسمت چیه؟ -
 امید. -

  چهره اش حالتی رؤیایی به خود گرفت.
 چه اسم قشنگی. من هم المیا هستم. -
 چه اسم غریبی براي اینجا. -

  خندید و گفت:
اید . خب بگو ببینم، تا کی بذارم به حساب تعریفاینو می -

 اینجا از دست اونایی که دنبالت بودند قایم بشی؟

  تا ابد!
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 رم. تو رو به دردسر نمی ندازم.نمی دونم. ولی زود می -

  به جلو خم شد و به چشمانم زل زد.
 می ترسی نه؟ -

  سکوتم نشانه ي مثبت بود. دوباره پرسید:
 از من هم می ترسی؟ -

ه ي تعجب باال رفت. از جا بلند شد و این بار ابروهایم به نشان
کمی از من فاصله گرفت. روبروي من ایستاد و روي کف چوبی 
کلبه کفش هاي پشمی اش را درآورد. چشم هایم از نگاه کردن 

 آن به پاهایش طفره می رفت. ولی وقتی انتظار او را دیدم با
از روي چهره اش  ملرزان هزار معنا بود، نگاهآن  لبخندي که در

  غلتید و روي پاهاي او افتاد.
یک جفت پا بود. پاهایی ظریف با انگشت هایی کشیده و پوستی 

خیالم راحت شد و از اینکه انتظار چیز عجیبی داشتم در دل سفید. 
  به خودم لعنت فرستادم.
  قدمی به جلو برداشت.

  تق.
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  و قدم هاي دیگر.
  تق تق تق.

کرد. 		صدا میبا هر قدمش روي کف چوب کلبه تق تق کف پایش 
  مثل اینکه با کفشی پاشنه دار راه برود. مثل اینکه کف پایش... .

دلم لرزید. باید می دانستم. باید از اول می دانستم. چرا اینقدر 
  احمق بودم که حدس نزنم او هم از همان هاست.

به طرفم آمد درحالی که تمام تنم بی حس شده بود. خواستم از 
ار کنم. نجا فرلبه را به آتش بکشم و از آزنم و کجا بپرم و فریاد ب

ولی وقتی به من نزدیک شد و دست روي شانه ام گذاشت بی 
از فاصله ي چند  حس سرجایم نشستم. روي من خم شد و

  به چشم هایم خیره شد. متر،	سانتی
 از من می ترسی؟ -
 نه! -

  از محکم بودن صدایم خودم هم جا خوردم. لبخندي زد و ایستاد.
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بهت بگم همه چی اونجور که فکر م خوبه. خواست -
کنی نیست. بین ما هم خوب و بد هست. گاهی 		می

 بدترند. ،بد انسان هاي شیطان صفت از هزار تا جنِ

نفسی به آسودگی کشیدم که از او پنهان نماند. با صداي بلند 
  خندید و گفت:

تو خیلی شجاعی. یه وقتایی آدم ها اگه یه جن خوب که  -
حتی شاید فقط قصد کمک رو هم هیچ آزاري نداره و 

داشته باشه ببینند تقریباً به مرز جنون می رسند. اونموقع 
 گن طرف جنی شده.ما رو مقصر می دونند و می

؛ دوحیواسه همینه که خیلی چیزا می دونی. مثالً درمورد  -
 یا بهار.

  لب هایش را به جلو جمع کرد و سپس گفت:
ین که ا م درست بود.تقریباً. البته چیزي هم که قبالً گفت -

 شه شناخت.از دور مردم رو بهتر می
گفتی، در مورد تو هم صدق  وحیداون چیزي که در مورد  -

 می کنه؟ که هیچ جنی تحمل اومدن اطرافش رو نداره؟

 با حالتی مظلومانه سرش را به نشانه ي مثبت تکان داد. پرسیدم:
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 دیگه چی می دونی؟ -
 مثالً در مورد؟ -

  م:با صدایی آرام گفت
 مثالً درمورد اون زن. -

انتظار داشتم بدون آنکه توضیح اضافه اي بدهم خودش منظورم 
  را متوجه شود. ولی متفکرانه پرسید:

 کدوم زن؟ -
یه زن قدبلند. مثل خودت. با موهاي بلند قهوه اي. و ...  -

یه جورایی بدون چهره. با صورت سیاه و خط خورده. 
 اره و نفسموقتی می بینمش بدنم تحمل وجودش رو ند

 می گیره.

  از توصیفم تعجب کرده بود.
شاید حسی که میگی فقط  همچین کسی نمی شناسم. -

به این خاطره که می خواد از راهی دور باهات ارتباط 
 برقرار کنه. چطور دیدیش؟
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یکی از شماهاس دیگه نه؟ می تونه یه توي خواب!  -
 شیطان باشه؟

  شانه هایش را باال انداخت.
 می خوام بهت کمک کنم.نمی دونم. ولی  -
 چطور می خواي به من کمک کنی؟ -
باید بفهمم چرا دیگران دنبالت اند؟ همونطور که گفتم  -

مردم من نسبت به من دید خوبی ندارن. من تنها زندگی 
می کنم. بین مردمم نیستم تا بدونم چه خبره و واسه چی 

 تو رو می خوان.

اینجوري حتماً یه چیزي می دونست که من رو می خوان؟! 
  گفت.	می

 من رفتم. -

تا چشم به هم زدم نبود. رفته بود. چند دقیقه طول کشید تا 
برگشت. وقتی برگشت حالت چهره اش تغییر کرده بود. آشفته 

  بود و اضطراب از سر و رویش می بارید. 
 چی شده؟ المیا چی شده؟ -
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  روبروي من ایستاد و پرسید:
 تو کی هستی؟ -
 چی داري می گی؟ -
 و چه شکلی می بینی؟ببینم تو من -
خداي من المیا تو زیباترین زنی هستی که به عمرم  -

 دیدم.

با همان حالت مضطرب به فکر فرو رفت و با حالتی آشفته و 
  سردرگم گفت:

 تو شیاطین رو می بینی؟ -
 منظورت چیه؟ -
همه ي اونایی که تابع شیطان هستند از دسته ي  -

 ی؟ی بینشیاطین اند. تو اونا رو با چهره ي واقعیشون م

به یاد مرد سیاه زرد چشمی افتادم که در جنگل دیده بودم. المیا 
  پرسید:
 انسان ها رو هم با چهره ي واقعیشون می بینی؟ -

  سرم را به نشانه ي نفی تکان دادم.
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واي خداي من خداي من، تو کی هستی امید؟ تو  -
شیاطین رو می بینی و اونا رو تشخیص میدي. این براي 

اونا تو رو نمی خوان بلکه می خوان اونا خیلی بده. 
 بکشنت.

  جمله ي آخرش را با فریاد ادا کرد.
 آخه چرا؟ -
شی. شیاطین با خب تو براي اونا خطر محسوب می -

بنده طرفدارهاي خودشون رو جمع ظاهرهاي فری
کنند. وقتی تو چهره ي واقعیشون رو ببینی... واي 		می

 دونند که توخدایا خدایا. کاش نرفته بودم. حاال اونا می 
 می دونی پیش منی. می دونند که من به تو پناه دادم.

چی می شه؟ حداقلش اینه که تیک تیکه ت می کنند و 
 تو آتیش می سوزونندت. من هم... من هم...

  سرش را در میان دستانم گرفتم تا آرامش کنم.
نترس المیا. من از اینجا میرم. هیچ خطري تو رو تهدید  -

 اش. اونا هیچ کاري نمی تونند بکنند.نمی کنه. نگران نب
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وحشت زده بود و بی اختیار اشک می ریخت. دستم را پیش بردم 
حتی  و قطره اي اشک را از روي گونه اش پاك کردم. داغ بود.

  نمی دانستنم آنهایی که می گوید چه کسانی هستند.
  سرش را پایین انداخت و سپس دوباره به من نگاه کرد.

و بین انسان ها. اونجا در امانی. من از اینجا برو. بر -
 سرگرمشون می کنم. برو اینجا دیگه برات امن نیست.
 برو براي دفع شیطون قرآن بخون. برو خدا حفظت کنه.

  به سمت غرب اشاره کرد و گفت:
تا قبل از غروب خورشید برو. درضمن مواظب فریب اونها  -

 باش. شیطان با دروغ و فریب کارش رو پیش می بره.

خانه خارج شدم و او را در آستانه ي در تماشا کردم. زیر لب  از
  زمزمه کردم:

 برمی گردم. -

اما نتوانستم. هیچ گاه نتوانستم به موقع برگردم. وقتی دوباره پشت 
سرم را نگاه کردم نبود. نه او بود نه کلبه اش. و من کیلومترها از 

  روستا دور بودم.
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نم المیا نشاسویی که  شروع کردم به دویدن. به سمت غرب. به
ها را از دور دیدم نزدیک غروب خورشید بود. داده بود. وقتی کلبه

خان همان نزدیکی بود. وقتی به روستا نزدیک  رحیمکلبه ي 
ن آ شدم نگاهم به سوي کلبه خرابه ي باالي تپه چرخید. کلبه

  جا بود خالی از هر نوع سکنه اي.
ان سر راه من قرار گرفته کوهستآن  می دانم او براي نجات من در

  بود.
  را دیدم. وحیداز دور 
 شما برگشتید؟ مودت، آقا مودتآقا  -

خان را دیدم که به سمتم دوید. نفسم به  رحیمبه دنبال صداي او 
سختی باال می آمد. خم شدم و دست هایم را روي زانوانم تکیه 

  دادم تا نفسم جا بیاید.
 . حالتون خوبه؟مودتچی شده آقا  -

  به نشانه ي تأیید تکان دادم.  سرم را
 بیا، بیا بریم داخل آبی بخور حالت جا بیاد. -

  هم آمد. دچند دقیقه بعد جوا
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چی شد یه دفعه امید؟ همچین فریاد زدي و دویدي گفتم  -
 صدات کردم دم ومجنی چیزي دیدي! هر چی دنبالت او

بهت نرسیدم. عینهو جن غیبت زد! چند ساعته داریم 
 کجا بودي؟ دنبالت می گردیم.

  توي کلبه ي یه جن!
 گم شده بودم. -
ذارم بري بیرون. همین فردا برت می گردونم دیگه نمی -

شه اینجا شهر. مهمونی قدمت روي چشم ولی تو رو نمی
 نگه داشت.

  از لحن جدي اش خنده ام گرفته بود.
 پاشو پاشو بریم بیرون امشب شب جمعه اي آش داریم. -

قریباً تمامی اهل روستا جمع شده بیرون در فضایی نسبتاً باز ت
نفر می رسید. دیگ  بودند. هرچند تعدادشان به سختی به صد

بزرگی پر از نوعی آش محلی پخته بودند و دور هم جمع شده 
  بودند تا آش نذري بخورند.
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سینی اي با دو کاسه ي آش براي من و جواد آوردند که دور از 
  بقیه نشسته بودیم.

 ی آش دوست داره.جاي عیالم خالیه. خیل -

ن توجه به حرف هاي جواد توجهم به جایی دیگر جلب شده وبد
بود. به میان جمعیت. حشمت خان را می دیدم که داشت با صداي 
بلند می گفت و می خندید. ظنین نگاهش کردم. سنگینی نگاهم 
توجهش را به من جلب کرد. نگاهی به من انداخت و با همان 

  خنده رو از من برگرداند.
 می دانستم اتفاقی در شرف وقوع نسبت به قضیه بدبین بودم.

  است.
پشت سر حشمت! سایه اي را دیدم. می دانستم سایه به من خیره 

داشت در کناري با خلق کج آش  اردالنبود؟ نه  اردالنشده. 
  خورد.	می

  وقتی دوباره به حشمت نگاه کردم سایه ناپدید شده بود.
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لم را زد. حالت تهوع گرفتم و قاشقی از ظرف آش را خوردم. د
دیدم نمی توانم بخورم. دور از چشم جواد ظرف آش را کناري 

  خالی کردم.
 باز هم می خواي برات بکشم؟ -

  صداي جواد بود.
 نه ممنون. کافی بود. -

 به سمت کلبه خرابهرا که از آنجایی که نشسته بودم تپه اي 
خیره  به تپه. اما کلبه در تاریکی گم شده بود. می دیدمرفت 	می

بل تشخیص بود ولی دوباره سایه را دیدم. به سختی قا شدم و
  داشت در تاریکی از تپه باال می رفت و بعد دوباره ناپدید شد.

دلم شور افتاد. نگران بودم. نگران المیا، نگران خودم و نگران 
  نجا بودند.که آتمام مردمی 

  جرقه اي از ذهنم گذشت.
  و دروغ پیش می بره. شیطان کار خودش رو با فریب

این یک اخطار از جانب المیا بود؟ یا شاید فقط داشت من را دست 
می انداخت. شاید من را فریب داده بود. شاید بهتر بود من به 
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اید اند بینشان نباشم. شنیایم و در شبی که همه یکجا جمع روستا
  قرار بود ... .

ریاد پریدم و ف نگرانی ام چند برابر شد. باید به میان جمعیت می
می زدم پراکنده شوید و به خانه هایتان بروید. ولی آنوقت بدون 

  شک فکر می کردند من دیوانه ام.
نیم ساعتی بعد مردم دسته دسته پراکنده شدند. نفسی از سر 

  آسودگی کشیدم و من هم با جواد به خانه رفتم.
 دورافتادگی مثلآن  جا زود می خوابیدند. روستایی بهآن  همه

آن  شهر نبود که به خاطر نور المپ ها شب و روزش یکی بود.
جا شب نشانه ي خواب بود و طلوع خورشید نشانه ي بیداري و 

  کار.
  جا بی فایده است!آن  با خودم فکر کردم چقدر شغل من در 

پیش خودشان پهن به منزل عمو حیدر رفتیم و جاي من را هم 
 جبور نبودم تنها بخوابم.شرایط مآن  د که درکردند. چقدر خوب بو

ا برد. فکرم پیش المینه ي خودم بودم تا صبح خوابم نمیاگر خا
بود. می خواستم دوباره پیش او برگردم. ولی همانطور که گفته 

  نجا دیگر براي من امن نبود.آبود 
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  خسته بودم و خیلی زود خوابم برد.
در هفت هشت ساله بودم. دوباره در حمام کودکی ها بودم. 

رورشگاه و بعد در اتاق بزرگی پر از تخت هاي دو طبقه. هیچ پ
کس نبود. دوستانم را صدا کردم ولی کسی نبود. صداي پاهایی 
در راهرو به گوشم خورد. حتماً بچه ها بودند. از تنهایی می 
ترسیدم. به سمت در دویدم که درجا خشکم زد. بچه ها نبودند. 

 با گلوهاي بریده و لباس ده بیست نفر زن و مرد و کودك بودند.
خرخر از گلویشان  ي آدمیزاد،هاي غرق در خون. به جاي صدا

خارج می شد. دستشان به سمت من دراز شد. از ترس جیغ کشیدم 
 ببندم ولی قبل از اینکه موفق و به اتاق برگشتم. خواستم در را

ن ها بین در قرار گرفتند. در را به هم کوبیدم و به سمت شوم آ
ي کوچک دویدم. جلوي پنجره میله هاي فوالدي بود. پنجره 

گرفتار شده بودم. با ترس به زیر آخرین تخت خزیدم. از ترس 
  چشمم را بستم.

صداي خرخرها قطع شد. همه جا را سکوت فرا گرفت. جرئت 
نداشتم چشمم را باز کنم. ولی درنهایت تسلیم شدم. چشمم را باز 

ی ز خون گرفته با گلویکردم تا چشم گشودم یک جفت چشم قرم
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دنم و با لرزشی شدید در ب بریده به من خیره شده بود. جیغ کشیدم
  از خواب پریدم.

یده بود خواب نمی دانم چقدر گذشته بود. شاید فقط یک ساعت 
نچه در آبودم که دو دست در دو طرف سرم قرار گرفت. مثل 

رو روبجنگل رخ داده بود. از جا پریدم و در تاریکی وحشتزده به 
ي فردي که روبرویم بود را روشن خیره شدم. نور ماه اندکی چهره

  کامالً معلوم بود تعجب کرده. می کرد.
  انتظار بیدار شدنم را نداشت!

توسط و موهایی مشکی و جوانی بود خوش قیافه و با قدي م
 دست هایش را به نشانه ي پوستی سفید و چشم هایی کشیده.

  صلح پیش رویش گرفت و گفت:
آروم باش. من باهات کاري ندارم. می خوام بهت کمک  -

 کنم. منو المیا فرستاده. پاشو با من بیا.

اندکی آسوده شدم. اما این آسودگی با خیره شدن به چهره ي او 
آن چهره ي دلنشین داشت از هم  خیلی زود از بین رفت.

پاشید. لب هایش از افقی به حالت عمودي درآمدند و دندان 		می
یاه و خراب شدند. چشم هایش به رنگ قرمز خالص هایش س
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درآمدند و بینی اش جاي خود را به سوراخی عمیق و بدترکیب 
  داد.

پوستش رنگ زرد به خود گرفت و در زیر پوستش آتش زبانه 
 کشید. مثل آتشی زیر ذغال. پوستش داشت از هم می پاشید.

لود شد. آپاهایش از حالت انسانی تغییر حالت داد و باریک و پشم 
بدون انگشت. مثل پاهاي یک چهارپا! وحشتزده فریاد کشیدم و 

همچنان داشت متعجب نگاهم می کرد. به سمت جواد یورش  او
  بردم و او را تکان دادم:

 کجاست؟ وحیدجواد جواد پاشو... عمو حیدر ... خدایا پس  -

همگی خواب بودند. خواب نه شاید هم مرده بودند. کوچک ترین 
کار خودشان را کرده بودند. کار حشمت بود  خوردند. تکانی نمی

  . مطمئن بودم.اردالنو 
شیطان پیش رویم که دانست دستش رو شده و من چهره ي 

د. مالتی جدي به خود گرفت و به طرفم آواقعی اش را می بینم ح
از جایم بلند شدم. اولین چیزي که به دستم آمد را به طرفش 

مه عجیبی همه جا را پوشانده  آمدم. پرتاب کردم و از خانه بیرون
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بود. مه در نزدیکی زمین غلیظ تر می شد و زمین زیر پایم را از 
  نظرم پنهان می کرد. 

شروع کردم به دویدن. نمی دانستم بی اختیار دارم به سمت تپه 
 خواستم زیر لبی اي می روم که باالي آن همان کلبه خرابه بود.

یطان بخوانم. اما مغزم کار دعایی آیه اي چیزي براي دفع ش
کرد. چیزي به ذهنم نمی رسید. حتی ساده ترین سوره هایی 		مین

که از کودکی یاد گرفته بودم. به خودم لعنت فرستادم که از آن 
روز که از یتیم خانه بیرون آمدم نماز و قرآن و همه چیز را کنار 

  گذاشتم و فراموش کردم!
سایه داشت حرکت سایه ي یک درخت توجهم را جلب کرد. 

کرد. اول کوچک بود و بعد شروع کرد به بزرگ شدن. بزرگ 		می
  و بزرگ تر می شد و به طرف من می آمد.

سایه ي درخت، سایه ي ستون، سایه ي دیوار خانه. چند مرتازما 
براي من کافی بود؟ فکر کردم اآلن است که سایه ي خودم هم 

  به من حمله ور شود.
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دون نگاه کردن به سایه هایی که داشتند شروع کردم به دویدن. ب
بزرگ و بزرگ تر می شدند. پشت سرم صدایی شنیدم. کسی 

  داشت پشت سر من می دوید. 
  آن قدم ها صداي قدم هاي یک انسان بود.

 وایسا لعنتی. -

بود. به سرعتم افزودم و به پایین تپه رسیدم. مه  اردالنصداي 
د بود و مدام به زمین تپه را هم پوشانده بود. جلوي دیدم محدو

ها دوري می کردم . از ترس سایه ي درختچه ها از آنمی خوردم
  و فقط چشمم به کلبه بود.

 المیا! -

با صداي بلند صدایش کردم. پشت سرم جنبش ها بیشتر شد. 
صداهاي زمزمه مانند و صداهایی شبیه زوزه ي باد وحشی بدون 

  اینکه بادي بوزد و نعره هایی خشمگین.
رشی آشنا، آن هنگام که دوال پا را زدم و او به سمت صداي غ

  من غرید و دندانش را به من نشان داد. دوباره فریاد زدم:
 المیا! -
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  اطراف خانه چرخیدم. اثري از نور نبود. در را هل دادم.
رام. دعا دعا می کردم المیا از باز بود. درون خانه ساکت بود و آ

  داشتم. آن جا نرفته باشد. به کمکش احتیاج 
 المیا! -

پایم روي چیزي لغزید و به زمین خوردم. وقتی بلند می شدم 
دستم مرطوب بود. بوي عجیبی داشت. نه مثل بوي خون انسان. 
ولی می شد تشخیص داد خون است. وحشتزده رد خون را دنبال 

  کردم که کمی جلوتر از باال می چکید.
یزان آو پشمی به سقف يالمیا با همان لباس سفید و کفش ها

بود و به آرامی در سکوت شب تاب می خورد. غرق در خون بود 
و آن چهره ي زیبا در هم شکسته و داغون بود. او را با شکنجه 

  کشته بودند.
  به خاطر من!

  فریاد زدم:
 المیا! -

  او را پایین آوردم و با صداي بلند شروع کردم به گریه کردن.
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 خدا لعنتتون کنه. کی هستید شماها؟! -

از خانه سکوت برقرار شد. سکوت مطلق. فقط صداي گریه  نبیرو
 بود. دست از گریه کردن برداشتم و از جا بلند شدم.ي آرام من 

شت وردم گذاشتم پرا کشان کشان آ شکسته در را بستم و میزي
  در.

در میان مه سایه ها را می دیدم که به من نزدیک می شدند. 
د، حتی چشم هاي عادي هاي زرد، قرمز، سفیمسایه هایی با چش

هم که با نگاه هایی خشمگین و کینه توزانه کلبه را هدف گرفته 
  داخت. بودند من را به وحشت می ان

سایه ها تغییر رنگ می دادند. گاه به رنگ سرخ آتش، گاه سیاه 
تر از تاریکی شب. چهره ها آنقدر سیاه و غبارآلود بودند که 

  ود.ه فساد خیلی سخت بتشخیص آن ها با پوستی سوخته و رو ب
آن ها داشتند به سمت من می آمدند. شیاطین، جنیان، آدم هاي 

  هایی سوار بودند.چندین دوال پا که بر انسانخشمگین و 
از پنجره دور شدم و پشت میز نشستم. آنچه تا پیش از این نوشته 
  بودم را خواندم و بقیه را هم نوشتم. و حاال فقط انتظار می کشم.
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 و حشمت در اردالناینکه ببینم در ادامه چه خواهند کرد. انتظار 
هستند.  میان جمعیت اند. به جز آن ها انسان هاي دیگري هم

 ی که نمی دانم از اطرافشان تا چه حد دارند می بینندهایانسان 
  . فقط می دانم قصد کشتن من را دارند.و تا چه حد درك می کنند

. خودش به تنهایی قادر شیطان کارش را با فریب پیش می برد
  به کاري نیست. فریب چه انسان و چه جن.

  خدایا کمکم کن.
***  

به یاد حرف آن زن  امید دفترش را بست و به بیرون نگاه کرد.
  .افتاد

  تو قراره خیلی بترسی!
خیلی به کلبه نزدیک شده بودند. آرام می آمدند تا ذره ذره جانش 

دنبال آن زن افتاد. او آنجا در میان جمعیت نگاهش به  را بگیرند.
نبود. از پنجره دور شد و در گوشه اي از کلبه به انتظار مرگ 

  نشست.
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به انتظار آنچه از نفرین سرنوشت دچارش شده بود. نا امید سرش 
زیر لب زمزمه را به دیوار تکیه داد و آهی از اعماق وجود کشید. 

  کرد
  خدایا ...

  سیار بلند.ناگهان صدایی در دشت پیچید. صدایی ب
  پرنده اي داشت می خواند. 
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