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 .بزرگش میرهبزرگ و پدرخالصه: دختری به نام ایده، برای سفر تابستونی به روستا پیش مادر

ی بارهگیره تحقیقاتی درها اتفاقات ماورایی رخ میده و ایده تصمیم میتوی روستا برای یکی از روستایی

 . ...بده و اتفاقات انجام

 

 :هام رو روی کمرم گذاشتم و گفتمبا پشت دستم ع*ر*ق پیشونیم رو پاک کردم و دست

 .همین که گفتم، منم میام اگه من رو بزارید و برید میرم پیش دعانویس و میگم طلسمتون کنه -

 :داییم خندید و گفت

 .باشه ایده خانم، برو بگو طلسم کنن -

 :پدر بزرگم اخم کرد و گفت

 .دختر نمیاد مزرعه که کار کنه -

 :پوزخندی زدم و گفتم

قدر توی گوشتون گفتن که دختر نباید کاری با کارهای مردها داشته جاست دیگه، اینمشکل همین -

 .طور شدیدباشه که این

 :مکثی کردم ادامه دادم

 !هابختی یعنی رفتن به دنبال خواستهخوش -

 :راست به چپ چرخیدم و گفتمرو باال انداختم و از سمت  ابروهام

 !بخت یعنی منبختم دیگه. خوشجوری خوشمن این -

 :دفعه از چپ به راست چرخیدم و گفتمچپ چپ به من نگاه کردن. این

 بخت نیستم؟چی؟ خوش -

 :دایی گفت

 !کنی؟کار میمیشه بدونم چی -

 .ورزش -

 :یکی از پشت سرم گفت
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 .جااز رو بزارم اونبخت برو کنار این کپسول گخانم خوش -

 :بهش گفتم به سمت صدا برگشتم که یه مرد تقریباً سی و پنج ساله رو دیدم و رو

 شما؟ -

 :کپسول گاز رو گذاشت زمین و گفت

 !بختمی پدربزرگت، سام هستم. اومدم کمک کنم، خوشمن پسر همسایه -

 .اخم کردم

 .سالم، منم ایده هستم -

 :که گفتمسرش رو تکون داد و سالم کرد 

کرد کسی به غیر از داییم نیست کمک کنه، بزرگم فکر میممنون، نیازی نیست شما بفرمایید. پدر -

 .قراره من کمکشون کنم

 .به سمت دایی و پدربزرگ برگشتم

 :گفت دایی

 .باشه! من مشکلی ندارم؛ ولی سام بیاد بد نمیشه -

 .پدر بزرگ هم از سر ناچاری قبول کرد

 :فتملبخندی زدم و گ

 .رو عوض کنم و بیام مهاپس من زود برم لباس -

هام رو هم از این و اون اتاق پیدا کردم و پوشیدم. رو عوض کردم؛ جوراب هامبه اتاقم رفتم و لباس

تاشون به سمت روسریم رو سر کردم و کاله حصیری رو هم گذاشتم روی سرم و اومدم بیرون؛ هر سه

 .کت کردمماشین رفتن و منم پشتشون حر

 .به سمت مزرعه رفتیم سوار ماشین شدیم و

*** 

م، رو درآورد هامکس نبود. جورابدر خونه رو باز کردم، نشستم و به پشتی تکیه دادم. توی خونه هیچ

 .پاهام رو دراز کردم و یه نفس عمیق کشیدم

 .در اتاق باز شد و مادربزرگم بیرون اومد
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 :بهش نگاه کردم و گفتم

 .بودین؟ فکر کردم کسی خونه نیست ، خونهسالم ننه -

 :سالم کرد و گفت

 نه ننه من خونه بودم؛ دایی و پدربزرگت کجان؟ -

 :با دست به در اشاره کردم و گفتم

 .زننبیرونن االن میان، دارن به سر و صورتشون آب می -

 :تمتا لیوان گذاشت و اومد و کنارم نشست. بهش نگاه کردم و گفرفت و توی سینی سه

 .ننه سام هم هست -

 .نهست ها چهارتابلند شدم و یه لیوان آوردم و توی سینی گذاشتم؛ خواستم بشینم که دیدم لیوان

 :رفتم و یه لیوان دیگه هم برداشتم و آوردم توی سینی گذاشتم و گفتم

 .ننه پس چرا برای خودت لیوان نیاوردی؟ قربونت بشم -

 :بهم نگاه کرد و گفت

ی خودم آوردم. مادرت زنگ زد و گفت ایده کجاست، منم گفتم رفته مزرعه کار کنه. گفت من که برا -

وقتی برگشت بهش چایی نده تا بفهمه اگه برای کار بره مزرعه، برگرده از چایی خبری نیست. حاال هم 

 .این یه لیوان رو بردار ببر سر جاش بذار

 :اخم کردم و گفتم

 .جا اضافمپس من فقط این -

 :بخندی زد و گفتننه ل

ی کار کنم چایی ندم. خواستم سر شوخی کردم! مادرت بهم گفت بهش چایی نده؛ اما دلم نیومد به نوه -

 ی خوشگل و قشنگم چایی ندم؟کارت بزارم؛ مگه میشه به نوه

 .نشستم و به پشتی تکیه دادم

 .بینن ننههات قشنگ و خوشگل میچشم -

 .داخل شدن در باز شد و پدربزرگ، دایی و سام

 .روی من نشست، دایی کنارش و سام هم کنار دایی نشستبزرگم روبهبابا
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 :بزرگ به من نگاه کرد و گفتپدر

 خب ایده خانم برنامت برای فردا چیه؟ بازم میای با ما کار کنی؟ -

 :لبخند زدم و گفتم

 جا نباشه؟مگه میشه جایی کار باشه و ایده اون -

تا پیام داشتم؛ سه تا پیام از مامانم از جیبم درآوردم و روشنش کردم. هفت . گوشیم روهمشون خندیدن

 .هاش رو بخونمهای مامانم نگاه نکردم، حوصله نداشتم پیامهام بود. به پیامو بقیه از دوست

هاشون رو هام فرستاده بودن رو خوندم؛ ولی آخرش پشیمون شدم که پیامهایی که دوستی پیامهمه

 گردم یا نه! فقط ازحال و احوال پرسیده بودن، نه پرسیده بودن که آخر ماه تابستون برمیخوندم. نه 

 .پسرها گفته بودن

، البته سوالی نپرسیده بودن که جواب بدم فقط از قیافه، رنگ مو، رنگ چشم، مدل بهشون جواب ندادم

. به سام نگاه کردم، دماغ، قد و وزن پسرها گفته بودن. گوشی رو خاموش کردم و کنارم گذاشتم

 .خواستم دقیق به صورتش نگاه کنم ببینم اسمش بهش میاد یا نه

ها کمی درشت و بدون ریش و سبیل؛ قدش هم های آبی پررنگ، دماغ استخونی، ل*بموی سیاه، چشم

 .دونمخوب بود یعنی بلند قد بود. نه الغر بود نه چاق! اخالقش رو هم که نمی

 .اومدهش میکم حرف بود و اسم سام ب

دفعه حواسم سر جاش اومد و دیدم اون هم به من زل زده. بهم لبخند زد که آب بهش نگاه کردم و یه

شدم و توی زمین رفتم. سرم رو به اون طرف چرخوندم، خداروشکر دایی، پدربزرگ و ننه متوجه نشده 

کردم؛ اما ام نگاه نمیبودن که به سام زل زدم. توی دلم با خودم دعوا کردم و عصبانی شدم. به س

 .کنهدونستم هنوز بهم نگاه میمی

 :ننه گفت

 .چایی سرد شد، بخورید -

 :به سام نگاه کردم و گفتم

 !سام توی مزرعه زنبورها تو رو نیش زدن؟ انگار سمت راست صورتت پف کرده -
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 :دستش رو به سمت راست صورتش زد و گفت

 !نه پف نکرده -

 :فتمابروهام رو بردم باال و گ

 !آهان -

 .چاییم رو خوردم و از جام بلند شدم

 .هام قرار دارممن میرم بیرون، با دوست -

 :بزرگ به من نگاه کرد و گفتبابا

 .بازی رو بزار کنار دخترچه خبره؟ دوست -

گفتم و اعصابم گفت، من یکی میدادم اون یکی میاهمیتی ندادم و از خونه خارج شدم، اگه جواب می

 .شدخورد می

 :هام نگاه کردم و گفتمبه لباس

 .ها کثیف شدننمیشه، این -

هام رو عوض کردم و از روی میز کاله لبه داخل خونه شدم و به بقیه نگاه نکردم و به اتاقم رفتم. لباس

 .دارم رو برداشتم و روی سرم گذاشتم

 .رداشتماز اتاق خارج شدم؛ به جایی که نشسته بودم نگاه کردم و رفتم گوشیم رو ب

 .به بقیه نگاه نکردم و از خونه خارج شدم

 :خواستم راه بیفتم و برم که گفتممی

 با چی برم؟ -

 :دوباره داخل خونه شدم به دایی نگاه کردم و گفتم

 دایی کلید موتورت رو میدی؟ -

 داییم کلید رو از کنارش برداشت و سمتم پرت کرد که روی هوا گرفتمش. بیرون اومدم و رفتم سمت

موتور و سوار شدم و راه افتادم. بعد از یک ساعت رسیدم؛ از موتور پیاده شدم و بعد از پنج دقیقه به 

 .باالی تپه رسیدم
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پشتیم رو درآوردم، زیپش رو کشیدم و از توی اون اسلحه رو درآوردم و روی ها کولهاز زیر سنگ

 .مت درختی رفتمها گذاشتم. آدمک کاغذی رو هم درآوردم و بلند شدم و به سسنگ

ها برداشتم و وسط پیشونی آدمک رو آدمک رو به درخت تکیه دادم و رفتم اسلحه رو از روی سنگ

 .نشونه گرفتم

قبل از شلیک کردن عطسه کردم؛ بینیم رو کشیدم و دوباره وسط پیشونی آدمک رو نشونه گرفتم و 

 :مون نگاه کردم و گفتمبار تونستم شلیک کنم. رفتم و جلوی آدمک وایستادم و به آساین

 !ست؟ای خدا آخه جای من روی تپه -

درست وسطش زده بودم و این لبخند رو به لبم آورد. یه ساعتی تمرین کردم و بعد آدمک و اسلحه رو 

 .ها قایم کردمپشتی رو هم الی سنگپشتی گذاشتم؛ کولهتوی کوله

 :سمت موتور رفتم و سوار شدم، موتور رو روشن کردم و گفتم

 !پیش به سوی خونه -

 .و به سمت خونه حرکت کردم

اومدن. کلید رو برداشتم و توی جیبم موتور رو خاموش کردم و سام و دایی رو دیدم که به سمتم می

 :روی من وایستادن و داییم گفتگذاشتم. روبه

 خوش گذشت؟ -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .آره خیلی! جاتون خالی خیلی خوش گذشت -

 :به دایی نگاه کرد و گفتسام 

 .تونم بکنمکار میمن برم ببینم چی -

 .و رفت

 :به داییم نگاه کردم و گفتم

 حال بود؟قدر بیشده؟ چرا اینچی -

 :دایی پفی کشید و گفت

 .کنهی ده سالش جن زده شده و کارهای خیلی عجیبی میدختر خاله -
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 :دم به دایی و گفتمهام گشاد شدن. از جیبم کلید رو درآوردم و داچشم

 .ی دختر خالشمنم با سام میرم خونه -

 :دایی سرش رو تکون داد و گفت

پرسن برای جا ازت نمیی توعه؟ بری اونجا؟ مگه دختر خالهنه، نمیشه. آخه برای چی باید بری اون -

 .چی اومدی؟ بشین سر جات به تو مربوط نیست

 :اخم کردم و گفتم

 .باشه دیگه نمیرم -

 .ایی به خونه رفتیمبا د

 .نشستم و به پشتی تکیه دادم و دایی هم کنارم نشست

 :به دایی نگاه کردم و گفتم

 .آخ! یادم رفت، قرار بود برم نگاهی به کامپیوتر دختر همسایه بندازم؛ انگار خراب شده بود. من برم -

 :بلند شدم که دایی گفت

 .باشه؛ ولی زود بیا -

ی همسایه رفتم. چند بار در زدم و عاطفه در رو باز کرد. سالم کردم و خونهاز خونه خارج شدم و به در 

 .اونم جواب داد

 .اومدم به کامپیوترت نگاهی بندازم -

 :لبخند زد و گفت

مرسی، دیگه نیاز نیست زحمت بکشی. قرار بود ساعت سه بیای خونمون یه نگاهی بندازی؛ ولی  -

امپیوترم رو به شهر برد. معلممون گفته بود از اینترنت، کتاب و نیومدی منم به بابام گفتم، بابام هم ک

وردم؛ آمجالت در مورد فضا تحقیق کنید منم که کتابی در این مورد ندارم پس باید از اینترنت در می

 .خاطر سنم گوشی هوشمند بخرممامان هم که اجازه نمیده به

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

خوام. قرار بود ساعت سه بیام؛ اما متأسفانه یادم رفت. پس من برم، رت میای وای خیلی ببخشید، معذ -

 .خداحافظ
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 :لبخند زد و گفت

 !بیا تو -

 .قبول نکردم و به خونه برگشتم

 .شب شد، شام رو خوردیم و قرار شد بریم بخوابیم

 :و گفتم نشستمرفتم توی اتاق و دوتا پتو و یه بالشت رو به همراه گوشیم برداشتم و رفتم کنار ننه 

 .خوابمننه من پشت بوم می -

 :بزرگ گفتبابا

بوم  شن و تو رو روی پشتها بلند میباشه برو؛ اما ساعت پنج نشده باید بیای اتاقت؛ صبح زود چوپان -

 .بینن و آبرومون میرهمی

 :عصبانی شدم و گفتم

ون نمیگید صبح زود بیا اتاق و خوابه؛ اما چرا به اها روی پشت بوم میها شبدایی هم بعضی وقت -

 !بخواب؟

ها و بالشت به پشت بوم رفتم. یه پتو انداختم روی زمین و روش نشستم، بالشت رو بلند شدم و با پتو

هم روی زمین گذاشتم؛ گوشی رو کنارم گذاشتم و اون یکی پتو رو هم جلوی خودم گذاشتم و سرم رو 

 :هام رو بستم و گفتمدم و چشمگذاشتم رو بالشت و پتو رو هم روی خودم کشی

 .شب شیک _

 !شدنها دیده میرو باز کردم و به آسمون نگاه کردم، خیلی زیبا بود؛ ماه و ستاره هامچشم

 :آهسته گفتم

 .برمخدایا شکرت! از آسمونی که آفریدی دارم نهایت لذت رو می -

 :مکثی کردم و گفتم

و فضا تحقیق کنه! وقتی به شهر رفتم منم در مورد فضا  حال عاطفه که قراره در مورد آسمونخوش به -

 :کنم؛ خیلی در موردش کنجکاوم! ابروهام رو بردم باال و گفتمتحقیق می

. کنمها تحقیق نکنم؟ وقتی رفتم شهر در مورد فضا تحقیق میزدهها و جناصالً چرا االن در مورد جن -
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ی دختر ها بدونم. فردا میرم خونهم در مورد جنزده شده، منم که کنجکاوی سام که جندختر خاله

 .کنمی سام و شروع به تحقیق کردن میخاله

 :نفس عمیقی کشیدم و توی دلم ادامه دادم

ی ها رو توی یه سایتکه تحقیقاتم تموم شدن و مطمئن شدم که تحقیقات حقیقت دارن، اونبعد از این -

شن. فردا هر طور شده باید سام رو راضی یر از من آگاه میهای زیادی هم به غجوری آدمذارم و اینمی

 .ی دختر خالش ببره، البته باید دایی، بابابزرگ و ننه رو هم راضی کنمکنم که من رو به خونه

 بزرگ رو راضی کنم؟اصالً چرا باید دایی، ننه و بابا

ه اجازه میده؛ اما باید اول از همه حتی ها بگه بزارن برم، بابا کخوام به اینزنم به بابام و ازش میزنگ می

 .اول از مامان و بابام از این موضوع خبردار بشم

کنم و میگم من عروسک نیستم، من اگه اول از بابا اجازه گرفتم و بعد مامان مخالفت کرد من قبول نمی

 .همون اول از بابا اجازه گرفتم

کنم؛ بیست و هفت سالمه و خوب و باز قبول نمی خاطر مامان مخالفت کنه مناگه حتی بابا هم بعدها به

 .بد رو تشخیص میدم

 .هام رو بستم و خوابم بردچشم

 .هام رو باز کردم. چندبار پلک زدم و نشستم. هنوز هوا روشن نشده بودچشم

گوشیم رو برداشتم و روشنش کردم، ساعت پنج دقیقه به پنج بود. گوشی و بالشت رو برداشتم و بلند 

 .توها رو هم برداشتم و به خونه رفتمشدم و پ

ها و بالشت رو به اتاق بردم و گوشی رو روی میز گذاشتم. موهام رو شونه زدم و با همه خواب بودن. پتو

هام رو درآوردم و از توی کمد یه گرمکن و شلوار ورزشی سیاه برداشتم و پوشیدم. کش بستم. لباس

پشتی برداشتم و روی سرم گذاشتم؛ گوشیم رو هم توی جیبم دار سیاهم رو هم از روی کاله ورزشی لبه

 :گذاشتم و از خونه بیرون زدم و گفتم

 !تیپسالم به طبیعت و سالم به ایده خانم خوش -

 .ها اومدنها و جوجهاز توی سطل دو کف دست دونه برداشتم و روی زمین ریختم و مرغ
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 .زدنخیلی خوشگل بودن و به زمین نوک می

 .روی کنمم تا یکمی پیادهراه افتاد

یکی اسمم رو صدا زد، برگشتم سمت صدا و سام رو توی بالکن خونشون دیدم. وایستاده بود و 

 .هاش رو توی جیبش گذاشته بود. سالم کردم و اونم با سرش سالم کرددست

 چیه؟ -

 .ها بودنگاهش به سمت کوه

 وقت صبح؟کجا میری این -

 !وقت صبح؟ینکنی اکار میتوی بالکن چی -

 اهمیتی ندادم و راه افتادم و توی دلم گفتم

 .به تو چه؟ میرم دزدی -

 .های سرسبز نگاه کردمروی مثل همیشه روی یه سنگی نشستم و به کوهبعد از نیم ساعت پیاده

گوشیم رو از توی جیبم درآوردم و چندتا عکس گرفتم و بعد توی جیبم گذاشتمش و بلند شدم که 

 .ادامه بدم

 :دفعه گفتمی سام نگاه کردم. یهبعد از دو ساعت به خونه برگشتم و به خونه

 !خاک توی سرم -

جوری جواب داده بودم خیلی پشیمون بودم. قرار بود راضیش کنم که من رو به که به سام اوناز این

 !ی دختر خالش ببرهخونه

 .خوردنداخل خونه شدم و ننه و دایی رو دیدم که صبحونه می

 :یی گفتدا

 .سالم -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .سالم -

هام رو عوض کردم. از اتاق خارج شدم و به حموم رفتم و دوشی گرفتم و اومدم به اتاقم رفتم و لباس

 .پیش داییم نشستم و شروع به صبحونه خوردن کردم
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 :ننه گفت

 .دختر حاج حسن هم ازدواج کرد -

 :منم گفتم

 .بخت بشهخوش -

 :خنده گفت دایی با

 ی شوهر؟تو کی میری خونه -

 :اخم کردم و گفتم

 .کنمکنم؟ کمبود مرد هم باشه من ازدواج نمیچند بار بگم من ازدواج نمی -

 :داییم با کمی تردید گفت

 .کنیبالخره که ازدواج می -

این چه  شم؟ االن آدم نیستم؟ آخهخیر! یعنی از دیدگاه شما اگه من ازدواج کنم انسان حساب می -

 دیدگاهیه؟

 :ننه گفت

 .پرسموقتی توی خونه موندی و چهل سالت شد حال و احوالت رو می -

 :لبخند زدم و گفتم

 .کنم. این دیدگاه شماست که هر دختری ازدواج نکرد کم دارهاگه چهل سالم هم بشه من ازدواج نمی -

 :ننه گفت

 کار بکنی؟ازدواج نکنی قراره چی -

جوری نذارم ایهام رو توی نمایشگاه یا هم کنار خیابون میوقتی به شهر رفتم یا نقاشینقاشیم عالیه!  -

 .فروشمکنم و هم میهم نقاشی می

 :مکثی کردم و ادامه دادم

نوردی، طراحی لباس، سواری، نویسندگی، کوهعکاسی، تیراندازی، مترجمی، موتورسواری، ماشین -

 .بارهل و نجاری بلدم و از هر انگشتم چند هنر مینوردی، کاراته، تکواندو، فوتباصخره

 گیرم؛ یه دوستمشناسی یاد میکنم اینه که میرم و علم ستارهوقتی رفتم شهر اولین کاری که می
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 !خونه، میرم پیش اونشناسی میستاره

 :دایی گفت

 !بلند پرواز نیستی؟ -

ه البته اگه بخواد. خواستن توانستن است، منم ک تونه،میاد بلند پروازم؟! هر انسانی میوقتی از دستم بر -

 .خواممی

چاییم رو خوردم و بلند شدم و به اتاقم رفتم. بالشت رو برداشتم و روی زمین گذاشتم و دراز کشیدم و 

 .هام رو بستمچشم

 .هام رو باز کردم و نشستم. رفتم گوشیم رو برداشتم و به بابام زنگ زدمچشم

 .دبعد از دو بوق جواب دا

 .بختانه اجازه دادپرسی ازش اجازه خواستم و خوشبعد از سالم و احوال

 ها هم بگه؛ گوشی رو بردم پیش ننه و داییم وبرم پیش دایی و ننه که به اونبه بابا گفتم گوشی رو می

 .ماجرا رو گفتم

 .اول مخالفت کردن؛ اما بعداً از سر ناچاری قبول کردن

 :افظی کردم گوشی رو گذاشتم کنارم و به ننه و داییم گفتمکه از بابا خداحبعد از این

 !من بیست و هفت سالمه -

 .تونم برای خودم تصمیم بگیرممی خوام کسی برای من تصمیم بگیره. خودمنمی

 .ننه و دایی با سر حرفم رو تأیید کردن

 :رو به ننه گفتم

ی شه؟ یا تا حاال جن به خونهجوری میش چهزده میشه رفتار و اخالقننه تا حاال نشنیدی وقتی کسی جن -

 کسی رفته یا نه؟

 :ننه گفت

جا هاش گم یا جابهگفت جن به خونش اومده. وسایلها توی روستا یکی میآره خیلی شنیدیم. قدیم -

 .شدن. حتی یه بار با پدر و مادرش دعوا هم کرده بودمی

ه هاش رو نگفتر و مادرش جای گاو صندق پولهاش گم شده بود اونم به کسی به جز پدگاو صندق پول
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 .گفت پدر و مادرم دزدینبود و فقط می

هاش گم شدن؛ ولی به کسی هاش رو پیدا کرد. پدر و مادرش که مردن باز هم پولبعد از چند ماه پول

 .تهمت نزد

 .ها گفت قهر و دعوا با خانوادش کار جن بودهبعد

 :گفتم

 .ها هم اومدناین جن های بد خدا کم بودن کهبنده -

 :ننه گفت

گفت شما زد و میزده شده بود. اونم با دیوار و میز حرف میهای خیلی دورمون هم جنیکی از فامیل -

کسی  شد کهها سگش هم به جاهایی خیره میتونم ببینم. بیشتر وقتبینید، فقط من میها رو نمیجن

ی جدید رفت دیگه با دیوار و ی خرید و با سگش به خونهای دیگهشد. بعد از دو سال که خونهدیده نمی

 .شدزد، سگش هم به جاهای خالی خیره نمیمیز حرف نمی

 :پوفی کشیدم و گفتم

 !گفتن و دچار اختالل روانی نشده بودن؟عجب! مطمئنی دروغ نمی -

 :ننه گفت

 .ها تأیید کردننه، خیلی -

 :دایی گفت

 .بود گیرهای دوستم جنیکی از فامیل -

رفتن، خودشون به سمت این کارها رفته بودن ها که برای درمان به خونش میزدهگفت بعضی از جنمی

ها دچار زدهها کاری ندارن. سطح پوست جندلیل با آدمها بیزده شده بودن. یعنی انگار اغلب جنو جن

 .شد و علتش نامعلوم بودکبودی می

 :ننه به دایی گفت

ها از زده شده بود و حتی وقتی که تو خونش نبود روستاییتوی یه روستایی یکی جنگفتن یادته می -

 !شنیدن؟توی خونش صدای جیغ و گریه می

 :گفتم
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 .ها خبر نداشتن که مهمون دارههاش بودن و همسایهشاید مهمون -

 :دایی گفت

ها، یکی از روستایی خونه میره خونهها نبود. یه روز که صاحبنه، صدای گریه و جیغ از مهمون -

خونه خبر میدن و به داخل خونه میرن. شنون و به صاحبها از خونش صدای جیغ و گریه میهمسایه

کنن همون موقع فهمیدن که توی خونه جن هست. یه قاری، شنون؛ اما کسی رو پیدا نمیصدای جیغ می

ها بود که یه مدت خبری از جن جوریها نرفتن. اینبه خونه آوردن؛ اما جن جادوگر و دعانویس رو

 .خونه از ترس سکته کرد و مردشد. آخرش صاحبنبود؛ اما بعد از مدتی پیداشون می

 :گفتم

 .ها رو بدید تا برای تحقیق کردن برمپس آدرس این آدم -

 :ننه گفت

 .گردههمشون مُردن. این ماجراها به صد یا دویست سال پیش بر می -

 :دایی گفت

 .یه جن دیدم هامن بچگی -

 :هام گشاد شدن و گفتمچشم

 دایی جون من آره؟ دیدی واقعاً؟ -

 :دایی خندید و گفت

 .آره، دیدم -

 :ننه گفت

ذاشتی چراغ اتاقت رو ها نمینکنه اون جنی رو میگی که توی خواب دیده بودی و از ترست شب -

 خاموش کنیم؟

 :دایی خندید و گفت

 .آره، همون جن -

 .نگاه کردنخندیدن و به من 

 :اخم کردم و گفتم
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 .هاحاال خوب شد گفتم جون من -

 :دایی گفت

 .دروغ که نگفتم، دیدم دیگه -

 :گفتم

 چه شکلی بود؟ -

 :دایی گفت

 .شکلش رو نمیدونم؛ اما اسمش ایده بود -

 :کلی خندیدن که گفتم

 .دار نبوداصالً خنده -

 :دایی گفت

 .ه بودنه این رو دیگه واقعاً میگم؛ اسمش اید -

 :ننه گفت

 .آره وقتی بچه بودی اون خواب رو دیدی،گفتی -

 :تعجب کردم و گفتم

 .واقعاً؟ یعنی اسمش ایده بود؟ عجب! خوابه دیگه. منم یه بار خواب دیدم تصادف کردم و مردم -

 :دایی و ننه گفتن

 !نکنهخدا -

 :با لبخند گفتم

 .پیش میاد دیگه -

 :بلند شدم و به دایی گفتم

 .ی سام که من رو ببره خونه دختر خالشمیرم خونهمن  -

 :دایی و ننه همزمان گفتن

 .زود بیا -

 .از خونه خارج شدم و راه افتادم
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ه شد یه ماشین بکمی که جلو رفتم یه ماشینی رو دیدم. جلوتر رفتم. خیلی تعجب کردم و باورم نمی

 .بزرگم بردمبه زیر گردن پدر پدربزرگم خورده بود. روی زمین نشستم و گریه کردم. دستم رو

 :بزرگم گفتپدر

میرم! پدر و مادر تو... پدر و مادر واقعی دونم که میهام گوش کن. من میایده... ایده خوب به حرف -

گفتم اومدی و من نمیجا که بهت گفتم. اگه نمیتو نیستن. حاللم کن! من تصادف کردم و تو اومدی این

های واقعی... خواستم زودتر بگم؛ ولی نذاشتن. خوب گوش کن! جندم. من میداباید اون دنیا جواب می

 . ...ها هستنهای واقعی آدمجن

 . ...دستم رو از زیر گردنش کشیدم و

*** 

 بیست سال بعد

 :ل*ب زمزمه کردمها نگاه کردم و زیرپشتیم رو کنارم گذاشتم. به کوهروی صخره نشستم و کوله

 .های واقعی خرابش کردنا جنزندگیم خوب بود؛ ام -
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

ین ا برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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