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   : خالصه

دختری از جنس لطافت و مهربانی، دختری از آسمان کبود، دختری که زخم خورده از جدال با دنیای  

 ! رحم؛ اما او در این جدال، زخم خورده استبی 

هایش که با سنگدلی از او پذیرایی کردند و  هایش، دنیا و آدم دنیا و آدم  !آری ... ی این دنیا زخم خورده

ست زندگی کند؛ اما  اش فرستادند تا با این زخم عمیق که اثرش کهنگی و ماندگاری او را به خانه ابدی 

 داند؟ پس با این ندانستن چه باید کرد؟ دانی، آیا او می دانم، تو هم نمی صاحب زخم کیست؟ من هم نمی

اش را تا بفهمی که کیست که در مقابل آتش زندگی ایستادگی کرده  آری باید خواند داستان زندگی

 ؟! است

 *** 

 : مقدمه

 . شکندنوشتن، فریادیست که سکوتم را می 

 ؟! برایت از چه بنویسم

های کاغذی به پرواز در  از دنیایی که در آن فریادها، صدایی ندارند یا از آرزوهایی که با موشک 

 ؟! ندآیمی 

اند؛ یا از لبخندهای قایم شده در  ها، برافراشته شده ی نقاشی هایی که در تالطم کودکانه از بادبادک 

 ؟! بارکوله 

ای از  دل، جایی است برای پیوستن به گنجینه   . دل هر آدمی جایی برای پرورش مهر و عطوفت دارد

 . های پر محبت تو لبخندهای حاکی از دست 

 "«ی »پرسه در خاطرات حضور تودلنوشته برگرفته از "

 *** 

کارم جوریه که   .شغلم رانندگی با ماشین سنگینه و فعالً یه میدل باس دارم . سالم، من سید متین هستم

خاطر  برم و تقریباً به صورت تور و دربستی مسافر می های مختلف و نقاط دیدنی به اکثراً به شهرستان 
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 . حال انجام تورهای تفریحی هستمعالقم به طبیعت گردی، همیشه در 

یه دربستی بود برای یه سری از  . های توریستی به من زنگ زدنیه روز از طرف یکی از شرکت 

جا پیاده  های استان گیالن به اسم جنگل ویسادار و اون خواستن برن یکی از جنگل گردها که می طبیعت 

  . نگ برن تا اسالم و چند شبی داخل جنگل باشنصورت کمپیجا پیاده و به بشن و اگه اشتباه نکنم از اون

که سر کرایه یکم با مدیر شرکت کلنجار رفتم و  من هم باید برم اسالم برشون گردونم؛ خالصه این 

خواستم برای  ها فامیل داشتم و می که خودم هم همون نزدیک خاطر این نهایتاً با یکمی بحث و چونه به 

 . توافق رسیدم خودم برنج بخرم، سر کرایه باهاش به

تر از آبشار، توی  خواب دیدم توی جنگل ویسادار، یکم پایین  .شب که خوابیدم یه خواب عجیب دیدم

ست و به  ی جنگل ماشینم پارک شده و جلوی ماشین به سمت رودخونه و پشتش به سمت جادهحاشیه 

عجیبِ قد و نیم   یه سری موجودات . شیش متر از پشت ماشین یه آتیش بزرگ روشنه  -ی پنج  فاصله 

چرخن و یه شعری  که بعدها فهمیدم اجنه هستن، دورتادور ماشین، دست توی دست هم و رقصان می

خونن و هر چند ثانیه یه بار دستشون رو از هم  مانند مثل زبون چینی می رو با یه زبون عجیب و آوایی

ماشین با ده تن وزن مثل یه نهال   ی ماشین و یه تکون به ماشین میدن که ذارن رو بدنهکنن و می جدا می 

های هم  هاشون رو توی دست کنن، دست دوباره همون کار رو تکرار می  .خورهبه چپ و راست تکون می 

اومدم که برم سمتشون و بگم   .کشن و به کارشون ادامه میدن ی ترسناک می کنن و یه زوزه قفل می 

هجوم آوردن و من از ترس شروع کردم به فرار  کار به ماشین من دارید که یه دفعه به سمتم آهای چی 

 . کردن که پام لیز خورد و با صورت خوردم زمین و از خواب پریدم

کردم و انگار واقعاً با صورت زمین  درد شدیدی رو توی صورتم حس می  .ساعت دو نصفه شب بود 

و جمع کردم و به  هام رخورده باشم؛ خالصه خوابم نبرد و یک ساعت بعد بلند شدم و س*ا*ک و وسایل

صبح خیلی زود ساعت چهار، مسافرها رو از میدون آزادی تهران سوار   .سمت میدون آزادی راه افتادم

های دختر و پسر بیست تا بیست و پنج  مسافرهام یه سری از جوون  .کردم و به سمت گیالن رفتیم

و به گردش و تفریح    ی تهرانی بودن که ظاهراً به صورت گروهی با هم هر ماه جمع می شدنساله 

  .تونستم از داخلشون کلی رفیق برای خودم پیدا کنم خوب بود و من می .رفتنمی 

وقتی نزدیک   .ها از موقعی که ماشین به سمت گیالن راه افتاد تا یک ساعت با آهنگ، رقصیدنبچه 

و هم نماز  های تفریحی معروف نگه داشتم که هم گازوئیل بزنم قزوین شدیم، توی یکی از مجموعه 

ها رو  بعد از نماز اومدم دم ماشین و دیدم چند نفر از مسافرها توی ماشین، صندلی   .صبحم رو بخونم
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کنان با  عقب دادن و خوابیدن؛ چند نفرشون مشغول صحبت با هم بودن و بقیشون هم قدم زنان و خنده

 . سوار شدن به راه افتادیم  که همه بعد از این  .اومدنهای پر از چیپس و پفک به سمت ماشین می پاکت 

خفه کن رو زدم که   .ی معروف کوهین رسیده بودم هوا، صبحگاهی بود و تازه به سراشیبی تند گردنه 

طور که هندزفری موبایل توی گوشم  شیب تندِ جاده باعث سرعت گرفتن و فرار ماشین نشه و همون 

ی کابین، طبق عادت همیشگیم نگاه کردم و  کردم، از توی آیینه بود و داشتم آهنگ سنتی گوش می 

روی نور قرمز و آبی  های هفت رنگ کابین رو چراغ .دیدم مسافرها توی خواب عمیق و راحتی هستن 

نگاهم از توی آیینه به قسمت   .تنظیم کردم و تا حد ممکن شدت نورش رو کم کردم که بیدار نشن 

ها از سرمای احتمالیِ انتهای ماشین به حالت دست به سینه مچاله شده  انتهای ماشین افتاد که بعضی

 . نهاشون رو روی خودشون انداخته بودبودن و چند نفر هم پتو و کاپشن 

ی  طور که یه چشمم به آیینه هام نقش بست و همون از دیدن منظره، لبخندی از جنس ترحم روی ل*ب 

کابین و یه چشمم به جاده بود، دستم رو روی اهرم بخاری عقب گذاشتم و پیچوندمش و درجش رو  

د به دوتا  ی نگاهم اومدم به سمت جلو که چشمم افتاجوری با سیطره همین   .زیاد کردم که گرمشون بشه

 . هام تبدیل شد که از روی تعجب بودهام به پیچش ل*ب تر از خودم و لبخند روی ل*ب صندلی عقب 

دخترکی رو دیدم حدوداً بیست و یک، بیست و دو ساله که تک و تنها روی صندلی دوتایی کز کرده  

کمی از موهاش  کاپشن سبز تیره رنگی با کاله خزدار پوشیده بود و روسریش کمی عقب رفته و  . بود

صورتی کوچیک و رنگ پریده؛ با نگاهی معصوم و خیلی غمگین و غرق در    .روی صورتش ریخته بود 

قدر غرق در  کرد و این های جاده رو از داخل ماشین تماشا می فکر با یه جفت چشم زاغ، داشت منظره 

 . فکر بود که انگار تو این دنیا نبود 

روال همیشگی هر چی فکر کردم نه موقع سوار شدن   از دیدنش خیلی تعجب کردم؛ چون بر حسب 

ها، نه موقع پیاده شدن و سوار شدن تو مجتمع  مسافرها توی میدون آزادی، نه توی بزن و برقص بچه 

 کرد؟ کار می جا چیعجیب بود، این  . گیری هم ندیده بودمشتفریحی و حتی بعد از نماز و سوخت 

کنن؛ اما این یه  سافربری از روی ناپاکی به مسافرهاشون نگاه می های مشاید تا به حال فکر کردید راننده

گیرن تا موردی  هاست که همیشه مسافرهاشون رو زیر نظر می رسم و قانون نانوشته بین تموم راننده

ب*و*س کار  باس و مینی های مسافربری بین شهری که با اتوبوس، میدل همیشه اکثر راننده . پیش نیاد

کنن که خدای ناکرده مشکلی  هاشون رو شناسایی می گیرن و چهره رو زیر نظر می  کنن مسافرهاشونمی 

 . ی مسائل برای سایر مسافرین پیش نیاداز نظر اخالقی و بقیه 
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اونم با رنگ   ؟!برام تعجب آور بود که این دخترک مغموم کِی سوار ماشین شد که من ندیدمش 

اشتن و قطعاً باید حداقل برای منی که روی رنگ  کدوم از مسافرهای داخل ماشین ند هایی ک هیچ چشم

 . کرد های زاغ حساس بودم کامالً جلب توجه می چشم

 . های زاغ و زیبایی شدم که دست تقدیر ازم گرفتشونکه زمانی من عاشق چشم به خاطر این 

ی لوشان به  طور که ماشین توی هیاهوی سرما و هوای خوش صبحگاهی و خلوت کم و بیش جاده همون 

کردم که  رفت، من پشت ر*ل ماشین به این مسئله فکر می شکافت و جلو می نجیل، دل باد رو می م

کردم تا  هر از گاهی از آیینه نیم نگاهی متعجب و سوال برانگیز بهش می   .طور این بشر رو ندیدم چه 

اگه   بدجوری توی فکر غرق شده،  .که پیش خودم گفتم این طفل معصوم انگار غم دنیا تو دلشهاین

  .دهنده بشه های متعجب شاید ناراحت و معذب بشه و سفر براش آزارنگاش به من بیفته با این نگاه

اصالً به من چه که کِی اومده توی ماشین و اگه مسافرها نمیشناختنش که خودشون باهاش برخورد  

ناموسم محسوب  کردن؛ در ثانی بر حسب اعتقاد قلبیم اونم مثل تموم دخترهای سرزمینم، خواهر و می 

 .میشه و کارم درست نیست 

هندزفری رو از گوشم در   . سرم رو پایین انداختم، استغفار کردم و تصمیم گرفتم دیگه نگاش نکنم

ی ماشین پیچیده بودم رو باز  ی دندهآوردم و تسبیح نامزد مرحومم که به رسم یادگاری، دور دسته 

ی سوپر  صدای زوزه . نهایت جاده شدمی افق بی ه کردم؛ شروع کردم به صلوات فرستادن و غرقِ منظر

شارژر موتور ماشین و نفیر صدای بخاری ماشین، کابین ماشین رو پر کرده بود و لحظات غریبی رو رقم  

 . زده بود

ی  ی دندهچند دور که صلوات ختم کردم تسبیح رو روی انگشتم بازی دادم و بوسیدم و دور دسته 

ها رو نثار روح نامزد مرحومم کردم و هندزفری رو گذاشتم  ب صلوات ماشین پیچیدمش و تو دلم ثوا

 . توی گوشم و آهنگ دریا از فریدون اسرایی رو گوش دادم

گیر ماشین عکس نامزدم رو برداشتم و انگشتم رو  طور که یه دستم به فرمون بود از روی آفتاب همون 

 . با هم از این جاده داشتیم، شدمروی صورت خندونش کشیدم و غرق در خاطرات زیاد و قشنگی که  

های سد منجیل باال اومده بود؛ روی تن  های طالیی رنگ خورشید صبحگاه پاییزی از کمر کش کوه اشعه 

غرق در خاطرات   .ی بدیع و زایدالوصفی رو رقم میزدکرد و صحنه سرد آسفالت جاده رو نوازش می 

  .هام نشوندهای قشنگش، لبخندی تلخ روی ل*ب های زاغ و مهربونش و یاد خنده خودم بودم؛ یاد چشم 

ی تلخ اون موقعی که خبر فوتش رو شنیدم و به بیمارستان رسیدم و  در نهایت مثل همیشه یاد صحنه 
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هام خشک و  ی روی ل*ب خنده  .ی سفید رو روی بدن زخمی و خونینش کشیدن، افتادم دیدم ملحفه 

هام  زمان با گاز گرفتن ل*ب پایینم، قطرات اشک هم روی گونه هام شد که هم تبدیل به لرزش ل*ب 

 : توی دلم با خودم گفتم   ! بعد از رفتنش خیلی شکسته و پیر شدم . جاری شدن

ی بیدار  درست نیست که احساسی بشم؛ چون هم مسئولیت جون چند نفر آدم با منه و هم اگه کس  -

 ! محکم باش پسر  . بشه و من رو ببینه، زشته

  .خوردم، چشمم رو به جاده دوختمفرمون ماشین رو دو دستی چنگ انداختم و در حالی که بغضم رو می 

های ماشین سنگین عاشق کار سخت و طاقت فرسا و خطرناکشون هستن و همیشه بهشون  واقعاً راننده

ترین  تر نباشه؛ کمی ماشینش، بزرگدم که غمِ توی دلش از جثه ای رو دیتر رانندهکم   .کم لطفی شده

 . ها و عزیزامونهها، دوری از خانوادهغم ما راننده 

توی همین اثنا یاد خواب دیشب افتادم و یه دفعه  .کشیدحاال خورشید کم کم خودش رو به باالی کوه می 

و نگرانی، غیر عمد نگاهی به داخل  از روی استیصال  . تموم وجودم منجمد شد و استرس شدیدی گرفتم

 . ی کابین کردم آیینه 

حس کردم نگاه سنگین یه نفر روی من افتاد،    .یه دفعه از ترس خشکم زد؛ دخترک سر جاش نبود

ی در وایستاده و  صورتم رو به سمت راست چرخوندم که دیدم دخترک روی رکاب ماشین و روی چاله 

هاش  ه دفعه سرش رو به سمت جاده برگردوند و با دست ی  .کنهبا حالتی عصبی و نگران نگام می 

سرم رو به سمت جاده برگردوندم و دیدم با سرعت دارم میرم که به پشت یه   . صورتش رو پوشوند

 . کرد، برخورد کنمتریلی که سوخت حمل می 

م با  سریع و محکم روی ترمز کوبیدم که ترمز خالی کرد و سریع در کسری از ثانیه با مهارتی که داشت

ی معکوسی که به ماشین دادم، فرصتی حاصل شد و از فرصت استفاده کردم و با چرخوندن فرمون،  دنده

صدای جیغ مسافرها بلند شد و بعد از پونصد متر کنار   . تر از یک متر رد کردمای کم تریلی رو با فاصله 

 .زده از ماشین پیاده شدنهمگی وحشت  . جاده وایستادم

دت ترمز شدید، داغ کرده بودن و مثل آهنِ مذاب، قرمز شده بودن؛ توی سرمای  های ماشین از شلنت 

 . صبح ازش بوی سوخته و بخار بلند شده بود

تاشون اومده بودن کنار من و برای  زدن و دو، سه ی شلوغی که مسافرها کم و بیش غر می توی بحبوحه 

 . گشتممن چایی و آب آورده بودن؛ من با نگام به دنبال اون دخترک می 

 . هر چی نگاه کردم، اون دختر رو ندیدم؛ انگار مثل آبی روون توی زمین فرو رفته بود
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 : ها به سراغم اومد، بهش نگاه کردم و گفتمسرگروه بچه 

 آقا بهروز، چرا یکی از مسافرها نیست؟  -

 کی؟  -

 . سمت آقا بهروز برگشتم با حالت شوک 

 . اپشن سبز تیره رنگ پوشیده بودهای زاغ داشت و کهمون دختر جوونی که چشم -

 : با تعجب نگام کرد و گفت

 سید جان مطمئنی حالت خوبه؟  -

 چرا؟  -

 . با حالت گنگ و نامفهومی نگام کرد

 . ما همچین مسافری نداشتیم -

 . تر شدتعجبم بیش 

ی در  کردیم هم توی چاله آقا بهروز مگه میشه؟ خودم دیدمش؛ حتی موقعی که داشتیم تصادف می  -

 . ماشین و کنار داشبورد ماشین وایستاده بود 

 : بهروز متعجب نگام کرد و گفت

های باالشهر  ها بچه ها نگو؛ اینهایی که جلوی من گفتی رو جلوی بچه این  .خیال شوسید، توروخدا بی  -

 . ترسن و سوار نمیشن و سفرمون خراب میشههستن، می 

 :دآب دهنش رو قورت داد و یکمی مکث کرد و ادامه دا

شما هم یکم استراحت کن تا راه بیفتیم که شب نشده به آبشار برسیم و بتونیم قبل از تاریکیِ کامل،   -

به قله برسیم و توی محل مورد نظر که کلبه اجاره کردیم، کمپ بزنیم و شما هم برگردی و سه روز  

 . دیگه بیای اسالم دنبال ما

 : داد ها کرد و دوباره حرفش رو ادامهیه نگاهی به بچه 

 خوای برات قهوه درست کنم که سرحال بیای و یکم هوش و حواست برگرده سرجاش؟ می  -

 . آمیزی زداین رو گفت و لبخند تمسخر

 . دونستم صورتم سرخ و شاید بنفش شده باشهبا نگاه عصبانی و شماتت باری و نگاش کردم و می 

ی  قدر مهارت دارم که گواهینامه ببین پسر خوب، من ادعای خاصی توی رانندگی ندارم؛ ولی این  -

ی یک تهران رو گرفتم و قبل از این ماشین، با دوستم یه تریلی شریک بودیم و روی تریلی کار  پایه 
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م و رفتم؛ این جاده  تر بود، بارها اومدکردیم؛ ضمناً این مسیر رو هم از وقتی که سنم از تو خیلی پایین می 

اهل هیچ کوفتی نیستم که بخوام توهم بزنم؛ در ضمن اگه خودم توی   .شناسمرو مثل کف دستم می 

 . ی شما پام رو توی این سفر و جاده بذارمگیالن کار نداشتم محال بود با این کرایه 

 : دستم رو مشت کردم و فشار دادم تا شاید یکمی از عصبانیتم کم بشه و ادامه دادم

اینم بدون بنده فوق لیسانس و مدرک مهندسی دارم و از بدِ روزگار اومدم پشت فرمون ماشین   -

 . های باالی شهر هستید، دلیل نمیشه من رو به تمسخر بگیریهات بچه اگه تو و رفیق  . سنگین

 : آب دهنش رو به سختی قورت داد و گفت

 . یهیچ   ...آخه  ...سید، شیر مادرم منظوری نداشتم؛ ببخشید -

 آخه چی؟  -

 : هاش بود با صدای لرزونی گفتبا ترس خاصی که تو چشم 

 . هاتون سرخهآخه دیدم چشم  -

 . یکمی از عصبانیتم کم شده بود 

 . ها رو جمع کن راه بیفتیمحاال هم بچه  . پسرجان، هر سرخی چشمی به خاطر مصرف مواد نیست -

های ظهر  دم  دم  .طرف مقصد به راه افتادیم  های ماشین از روی زمین کنده شدن و بهدقایقی بعد الستیک 

 . ی جنگل ویسادار رسیدیمبود که به شهر ساحلی پره سر و اولِ جاده 

  . کردهای گروهش می های سفر رو به بچه بهروز وسط سالن و باالی سر من وایستاده بود و داشت توصیه 

جا درست  جنگل افتاد؛ این  یشدیم که یه دفعه چشمم به حاشیه کم کم داشتیم به آبشار نزدیک می 

  .سرعت ماشین رو کم کردم و خوب به اون مکان دقت کردم  . همون جایی بود که توی خواب دیده بودم

ها؛  ها و بوته ها و همون سنگ دقیقاً همون جایی بود که توی خواب دیده بودم، همون آرایش درخت 

 . صدای بهروز من رو به خودم آورد .انگار فیلم سینمایی بود

 سیدجان، مشکلی پیش اومده؟ -

 . نه، مشکلی نیست -

های ماشین رو باز کردم تا  منم درِ صندوق بغل  .ها پیاده شدن ده دقیقه بعد به آبشار رسیدیم و بچه 

هاشون رو بردارن؛ توی همین اثنا به ماشین تکیه داده بودم و دست به سینه داشتم بهروز و  وسایل 

 .دادمهاشون گوش می ت کردم و به صحب گروهش رو تماشا می 

 : کرد گفتیکی از دخترها به رفیقش که داشت بندهای پوتینش رو محکم می 
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 . کاشکی االن لیال هم با ما بود -

 : ی تصدیق باال و پایین کرد و گفتدوستش آهی کشید، مکثی کرد و سرش رو به نشونه 

جا تعریف  قدر از اینیادته پارسال که باهامون اومد چه   .جا رو خیلی دوست داشت آره، لیال این  -

 کرد؟ می 

دونم چرا از شنیدن اسم لیال یه دفعه یه سردی عجیبی  هاشون رو بشنوم، چون نمی نتونستم بقیه حرف 

توی وجودم نشست و حس شیشمم یه دفعه با قدرتی که ازش سراغ داشتم یه دفعه آالرم و آژیر قرمز  

 . زد و بهم هشدار داد

 : بی اختیار سمت اون دختر کشیده و بهش گفتم 

 ببخشید خانم این دوستتون که ازش حرف زدید چرا باهاتون همراه نشد؟  -

 : دختر اولی متعجب شد و با لحن معترضی گفت 

 دادید؟های ما گوش می آقا شما داشتید به حرف  -

 : سرم رو پایین انداختم و گفتم

 . برام آشناست و ته دلم حس غریبی بهش داشتمکردم اسم لیال  همش حس می   !ببخشید -

 : ها رو به خط کرد، دختر دومی اومد کنارم و گفتوقتی بهروز بچه 

کالسی و دوست صمیمیِ من و دختر  لیال هم  .آقای راننده، بی ادبی دوستم رو ببخشید، منظوری نداشت -

  . واج کرده، خودکشی کردپارسال وقتی فهمید پسری که عاشقش بوده ازد . ی همین دوستم بودخاله 

 : ها رو گفت، خیلی دلم برای اون دخترک سوخت و یاد نامزد مرحوم خودم افتادم و گفتموقتی این 

 . خیلی سخته که آدم از عشقش ناامید بشه  -

 : دختر سری تکون داد و گفت

 .های آسمونی، مهربون، دوست داشتنی و آروم بود لیال مثل فرشته  .واقعاً سخته  -

 . ای تو ذهنم زدنشد که یه دفعه انگار جرقه چیدونم نمی

 ببخشید میشه یه سوال ازتون بپرسم؟ -

 : های متعجبِ از حدقه دراومده بهم نگاه کرد و گفت با چشم 

 . بپرسید -

 های لیال خانم زاغ بود؟چشم  -

 : هایی که سکته زدن گفت دختر با حالتی متعجب و شبیه آدم 
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 شناختید؟ می شما لیال رو  -

 . نه -

 دونستید؟ هاش رو می پس از کجا رنگ چشم  -

دونست چه وحشتی کل وجودم رو فرا گرفته  خیلی ترسیده بودم، حالم داشت بد میشد و اون دختر نمی

 : بود؛ با همون حال گفتم

 . های زاغ داشت من فقط حدس زدم؛ چون نامزد مرحومم هم چشم  -

 ! رحمتشون کنه خدا .دونستمخوام، نمی معذرت می  -

 . خدا هردوتاشون رو رحمت کنه  -

ی این  همه  . ی احساسات در حال جدال بودن؛ جدالی بین شک، ترس، یقین و باورتوی وجودم، همه 

خواستن به ذهنم چیره بشن؛ در پایان جدال حقیقت پیروز  احساسات به فرماندهی دروغ و حقیقت می 

 . شد

 ببخشید، از لیال خانم عکسی دارید؟  -

 . باید داشته باشم -

 . گوشیش رو در آورد و یکم داخلش رو گشت

 . زندگیش با من انداختاین آخرین عکسی هست که شب خودکشی و آخرین ساعات  .بیاید، ببینید -

 . این رو گفت و گوشی رو نشونم داد

خودش بود، دقیقاً خودِ خود لیال بود، با همون   . خوردمپاهام بدجوری سست شدن، داشتم زمین می 

 . حاال دیگه مطمئن شدم که من روح لیال رو دیده بودم .کاپشن و روسری 

 آقای راننده حالتون خوبه؟  -

 . آره چیزی نیست، خوبم -

 . کنهبهروز داره من رو صدا می -

 :خودم رو جمع کردم و گفتم

 . برید به سالمت  -

با ترس عمیقی که توی وجودم افتاده بود،    .با بهروز قرار و مدار برگشت رو گذاشتم و خداحافظی کردم

رفت و من غرق  هوا کم کم داشت رو به تاریکی نزدیک به غروب می  . به سمت شهر پره سر راه افتادم

ی آب رد شد و یه دفعه تمام برق پشت آمپر ماشین قطع  فکار خودم بودم که ماشین از روی چاله در ا
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 . کالفه شدم و با دست روی فرمون کوبیدم  .شد؛ تا اومدم به خودم بجنبم، تموم برق ماشین کالً قطع شد

 به خشکی شانس، حاال چه وقت خراب شدن بود؟  -

توی جنگل سپری کنم پس سعی کردم تا جایی که میشه از  خواست مجبور بشم شب رو  اصالً دلم نمی

های ماشین باشه، به شهر برسم؛ اما  که نیاز به روشنایی چراغ ی جنگل خارج بشم و قبل از این محدوده 

یکم جلوتر رفتم که هوا تاریک شد و قطعاً    .متأسفانه انگار قسمت بود که اون شب کذایی اتفاق بیفته 

تونستم بکنم این بود که بر خالف  تنها کاری که می  .نستم مسیر رو ادامه بدمتوتوی تاریکی مطلق نمی

های  توی آخرین روزنه  . های عبوری کمک بگیرممیلم، ماشین رو از جاده خارج کنم تا بتونم از ماشین 

با کلی احتیاط ماشین رو از   . تونستم ماشین رو نگه دارمنورِ روز، نظرم به حاشیه جنگل جلب شد که می 

در واقع نه   .جاده خارج کردم و گوشی رو برداشتم تا به فامیلمون توی شهر زنگ بزنم که بیاد کمکم کنه 

  !وای خدای من .گوشی رو نگاه کردم و دیدم آنتن ندارم .که کمکم کنه، بلکه شب توی جنگل نمونماین

کسی از جاده رد   هر چی منتظر موندم که  .دیگه فرمانروای ترس توی وجودم علناً اعالم حضور کرد

فضا واقعاً    .داشتتر خوف برم می تر و بیش تر میشد و بیش گذشت، هوا تاریک هر چی می   .بشه، رد نشد

کردم به جز  توی گرگ و میش جنگل حس می   .سنگین بود و حس خفقان بدی بهم دست داده بود

یزی و محیط مرطوب  سرمای پای   .ای وجود دارن و تنها نیستمهای توی جنگل، موجودات دیگه حیوون 

بخش پخش اذان مغرب که از گوشیم بلند شد،  صدای لذت  . جنگل، توی تموم وجودم رخنه کرده بود

دم ماشین   . داشتای امن رو داشت که از تموم بالها و خطرها من رو محفوظ نگه می برام حکم قلعه 

داد،  نمای گوشی نشون می  رفتم، سجادم رو پهن کردم و با دلی قرص و محکم نماز رو به جهتی که قبله

سجاده رو جمع کردم و شروع به   .تونست کمی آرومم بکنه توی اون شرایط فقط یاد خدا می  .خوندم

 . ذکر گفتن و قدم زدن کردم

برگشتم و کورمال کورمال توی تاریکی    .یه دفعه صدای پا و دویدن چیزی از پشت سرم به گوشم رسید

ی چیزی شبیه به کانگوروی طوسی رنگ و پشمالو؛ ولی به سرعت یک دونده   !خدای من .نگاهی انداختم

ی دید من محو شد و فقط صدای شلپ و شلوپ  ماراتن دوید و به سمت وسط رودخونه رفت؛ از دایره 

 . آب رو شنیدم 

  .قلبم به شدت میزد  .نم و سریع پریدم توی ماشین و در رو بستمدیگه واقعاً نتونستم خودم رو کنترل ک

سوئیچ توی جاش   .پشت فرمون پریدم و اومدم استارت بزنم که دیدم ماشین انگار نه انگار موتور داره

گفت  فقط یه چیزی درونم می  .کرد و قفل کرده بوددیگه مغزم کار نمی  .کردچرخید و عمل نمی هرز می 
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یاد فیلم پیچ اشتباه افتادم؛ وحشت سراسر وجودم رو   . ناکی در پیش هستوحشت  که امشب، شب خیلی 

هام روی صورتم رو  با دست   .تر شنیده میشدتر و نزدیک های جنگل بیش صداهای حیوون .پر کرده بود 

ی ماشین  هام رو روی فرمون تکیه داده بودم که یه دفعه انگار چیزی به شیشه پوشیده بودم و آرنج 

 . ی جلو نگاه کردمزده به شیشه هام وحشت ز الی انگشت ا .خورد

های  های درشت و اخرایی رنگش با مردمک المنظر دیدم که چشمیه صورت کریه  . تموم بدنم یخ زد

های شبیه گوش سگ دوبرمن و دهنی  ای شبیه به خوک و گوش عمودی، مثل مردمک چشم گربه و بینی 

ی ماشین، مثل  صورتش رو خیلی راحت از شیشه  !لرزیدماز ترس به شدت می  .لوزی شکل بهم زل زده

 . روح عبور داد

 : کرد فریاد زدمفقط یادمه با تموم قدرتی که داشت گلوم رو پاره می 

 . ی سادات یا جدّه -

توی عالم   . هوش شدمجوری بی و حس کردم که نفس کم آوردم، سرم گیج رفت و دیگه نفهمیدم چه 

اومدم جلو و رسیدم به   .دیدم، مثل خواب دیشب بود ی جنگل می جاده رویا خودم رو توی جنگل و توی 

جایی که دیشب دیده بودم و دیدم ماشینم پارک شده، یه دفعه چشمم به سجادم افتاد و دیدم  

اومدم جلوتر   .دیگه مطمئن شدم که حتماً مردم؛ ولی باورم نمیشد .جوری که تا زدمش کنار ماشینههمون 

کردم مردم و  هوش افتادم؛ فکر می دیدم که پشت فرمون ماشین بی خودم رو می ی جلو و از توی شیشه 

 .زنهروحم داره قدم می 

سمت جاده دویدم؛ اما کسی رو    .وار عجیبی از سمت جاده شنیدمیه دفعه صداهای جیغ مانند و ناله 

ودخونه اومدن  تا موجود عجیب و قد و نیم قد از داخل آب رسرم رو برگردوندم و دیدم سیزده  .ندیدم

یکیشون اومد پشت ماشین و چند متری دورتر   .ها بود؛ اومدن تا به ماشین رسیدنبیرون و صدا، مال اون 

دستش رو توی هوا تکونی داد که از روی زمین آتیشی تقریباً بزرگ از کف زمین   . از ماشین وایستاد

 .شروع به زبانه کشیدن کرد 

این همون فضایی بود که من توی   !وای خدای من  . تر شدروشن نور آتیش که بلند شد فضا روشن و 

ها هم اون موجودات نشسته  از همه بدتر روی درخت  . خواب دیده بودم؛ همون مکانی که صبح دیدم

دیگه دور ماشین  کردن؛ دور ماشین جمع شده بودن و دست توی دست هم بودن و سر و صدا می 

هاشون ماشین رو  خوندن و هر از گاهی با دست عر می خصوصشون شچرخیدن و با همون زبون به می 

خورد  خورد و از تکون ماشین، روح منم به حدی تکون می دادن که ماشین مثل پر کاه تکون می تکون می 
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به وضوح اشک   .لحظات واقعاً بد و ترسناکی بود .خوردمدادم و زمین می که تعادلم رو از دست می 

ا اون لحظه هیچ اعتقادی به جن نداشتم؛ اما حاال نه یکی، نه دوتا بلکه  من که ت .زدمریختم و زجه می می 

 کردم قراره چه بالیی سرم بیاد؟ همش فکر می   .دیدمیه دو جین اجنه رو می 

ناگهان با صدای نازک  . دونم چند دقیقه این وضعیت طول کشید؛ ولی برای من مثل ده قرن گذشتنمی

زدم، سرم رو  جوری که رو زمین افتاده بودم و داشتم دست و پا می همون   .ای به خودم اومدمو دخترونه 

همین که دیدمش    . روح لیال باالی سرم وایستاده بود و من رو به اسم کوچیکم صدا میزد . کج کردم

 : گفتم

 . کمکم کن لیال-

 . هام رو بیاریقول میدی برگردی و دوست  -

 : و گفتم ی تصدیق باال و پایین کردم، نالیدمسرم رو به نشونه 

 . کمکم کن -

 پاشو سرپا وایستا و فریاد بزن )ال حَوْلَ وَ ال قُوَّةَ إِلّا بِاللَّهِ، تَوَکَّلْتُ عَلَى الْحَیِّ الَّذِی ال یَُموتُ( -

 . حس کردم نیروی بزرگی توی تنم جون گرفت، بلند شدم و این آیه رو با تموم وجود فریاد زدم

بدنشون شروع به سوختن کرد و همه به سمت رودخونه دویدن،   یه دفعه دیدم جیغ همشون در اومد و 

کردم و اولین چیزی که دیدم آرمم  هام رو باز  با احساس درد شدیدی چشم  . بعدش همه جا سیاه شد

  .رسیدخورد به گوشم می صدای قطرات بارون که روی سقف و شیشه ماشین می  .روی فرمون ماشینه

دیدم تموم صورتم و فرمون ماشین   . اه کردم و خودم رو تکون دادمهام رو نگ سرم رو بلند کردم، دست 

توی همین حین دیدم چراغ ایموبالیزر پشت آمپر ماشین   .هوشی گریه کرده بودمخیسه و انگار توی بی 

ماشین با   . یاد حرف لیال افتادم، سوییچ رو زدم، چرخوندم و استارت زدم .شروع به چشمک زدن کرد

سریع سر و ته    .های برقی ماشین مثل روز اول به کار افتادشد و تموم سیستم نظیری روشن قدرت بی 

بارون شدت زیادی   .ی کمان رها شده باشه به سرعت به طرف آبشار رفتمکردم و مثل تیری که از چله 

 . تر میشد رفتم شدتش بیشگرفته بود و هر چی به سمت آبشار می 

 . خیلی آروم برمداد و مجبور بودم کن جواب نمیبرف پاک 

های آخر بودم که نور پروژکتورهای روی سقف ماشین، افتاد روی  رسیدم و توی پیچ کم کم داشتم می 

 : زدم رو ترمز و فریاد زدم  . دویدشخصی که داشت به سمت ماشین می 

 ! یا امام غریب -
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در   .کرده می ی لیال باشه؛ سراپا خیس شده بود و گری دیدم همون دختر اولی هست که همون دخترخاله 

 : رو زدم و اومد باال و گفت

 . ها رو تیکه پاره کردنبچه   !تو رو خدا برو -

تا جایی که بارون و دید جاده   .پتوی روی صندلی برداشتم و پیچیدم دورش و پشت فرمون نشستم

  دیدم یه گله گرگ خاکستری محاصرشون کرده و بهروز یه .داد، گاز دادم و به آبشار رسیدیماجازه می

 . اومدن؛ تقریباً تو ده قدمیشون بودنها از ترس آتیش منور، جلو نمی منور عالمت روشن کرده و گرگ 

تر و در رو زدم و همه  ها رفتن عقب دستم رو گذاشتم رو بوق بادی و با سرعت رفتم سمتشون که گرگ 

  . ین برگشتمدور زدم و به سمت پای  .کردنها همگی زخمی بودن و گریه می بچه   .توی ماشین ریختن 

 : بهروز اومد کنارم و گفت

 ؟! تو از کجا فهمیدی که باید بیای دنبالمون -

ی لیال و دوستش  حاال دخترخاله  .که چیزی بگم، به راهم ادامه دادمنیم نگاهی بهش انداختم و بدون این 

هوا کم   .ردن کی سالن و صندلی کنار در، نشسته بودن و نگام می و بهروز اومده بودن کنار من و روی پله 

کرد و جاش رو به روشنایی روز کم داشت روشن میشد و شب کم کم داشت بساطش رو جمع می 

 . زده بودن و تو حال خودشون بودنها، همگی وحشت بارون بند اومده بود و بچه  .دادمی 

دستی رو  ماشین رو نگه داشتم و ترمز  . بعد از نیم ساعت، رسیدم به همون جایی که اون اتفاق برام افتاد

در رو زدم و رفتم پایین و راه افتادم به سمت   .کشیدم؛ صدای نفیر باد ترمز دستی، توی جنگل پیچید 

ی شش متری زمین، از زمین بخار آب بلند میشد  ی یه دایرهبه اندازه . جایی که دیشب ماشین پارک بود

یا جای سوختن برگ و    اومد؛ ولی هیچ اثری از آتش دیشب وو زمین داغ بود؛ بوی سوختن چوب می 

ها  جلوتر که رفتم، جای پای اون  .رسیدعلف و چوب نبود؛ ولی بوی دود آتش، کامالً از بخار به مشامم می 

ها از ماشین پیاده  حاال بچه  .دیدموار، دور ماشین چرخیده بودن رو، روی زمین می رو که به صورت دایره 

ی لیال و دوستش  دخترخاله  .کردن ورتر از من، من رو تماشا می شده بودن و تو جاده و پنجاه متر اون 

 : اومدن کنارم و دخترخالش گفت 

ازتون ممنونم که جون ما رو نجات دادید؛ ولی واقعاً کی شما رو خبر کرد که برگردی دم آبشار، دنبال   -

 ما؟ 

 : کردم، سرم رو چرخوندم و گفتمها و رودخونه نگاه میکه داشتم به درخت   طوریهمون 

 ! لیال بهم گفت، از اون ممنون باش  -
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ی خواب پریشب و دیدن روح لیال رو از سیر تا پیاز برای  و جای آتیش، رد پاهای اون موجودات، قضیه 

ومده بود، یک میدل باس با  یک ساعت بعد که آفتاب باال ا  .ی لیال و دوستش تعریف کردمدخترخاله 

ی اون بودم؛  ی جنگلی، به سمت تهران در حرکت بود و من راننده زده، از دل جادهمسافرهایی وحشت 

 !کردم هنوز ماجرای من و لیال ادامه داره و این قصه، سر دراز دارهدونم چرا فکر می ولی نمی

کدوم از  و موقع پیاده شدن رسید، هیچ  سفر به جنگل ویسادار هم تمام شد؛ وقتی که به تهران رسیدیم

انگار اعضای یک خانواده شده بودیم؛ ولی خب از قدیم   . دیگه جدا بشیمماها دوست نداشتیم از هم 

ی ما یه  گفتن که هر شروعی یک پایان داره و هر سفری، پایانی داشت؛ خب بالطبع این سفر برای همه 

ی لیال که اسمش  دخترخاله  . ی ما زیاد کرده بودبین همه آور بود که پیوند عاطفی روسفر عجیب و دلهره 

مبینا بود با دوستش، ساینا، تا خود تهران از صندلی کنار من تکون نخوردن و با دادن چای و  

 . کردنهای متعدد، اظهار محبت می خوراکی 

ی که توی  هاش روی صورتش میاد و من هم که بغض و بهت عجیبدیدم مبینا، اشک گاهی می تا تهران گه 

کرد و  ی گرم و الیزال چشمانم، سر ریز می کرد؛ از چشمه ای که سرباز می دلم بود، گاهی مثل زخم کهنه 

 . شدم، عینک ری بن رو به چشمانم بزنم تا بقیه متوجه غمی که در دلم بود، نشنمجبور می 

های  عالقم، چرخ وقتی که رسیدیم به میدون آزادی، ساعت چهار بعد از ظهر بود و بر خالف میل و 

ها، صدای نفیر باد  ماشین، در ضلع جنوب میدان آرام گرفت و از تکاپو باز ایستاد؛ در پی ایستادن چرخ

گیر جمعه بود و زمان مناسبی برای  بعد از ظهر دل  .انداز شدترمز دستی، در چند متری ماشین طنین 

 . کدوم از ما چند نفر نبودخداحافظی برای هیچ 

جوری با مشکل مواجه شده، حالت عصبی داره و  ی سفر این که برنامه دم که کالفه از ایندیبهروز رو می 

شدن و من هم  ها مات و مبهوت و ناراحت از سفر، از ماشین پیاده می بچه  .زنهبا یکی از پسرها حرف می 

جمعه که   گیرفروغ آفتاب پاییزی عصر دل در حالی که کنار ماشین وایستاده بودم، در انعکاس نور بی 

 . کردمروم نگاه می تابید، به افق روبه جون می اشتیاق و بی روی شیشه ماشین، بی 

 .گذرهدونستم چی تو دلشون می می   .ها کنار ماشین وایستادن و انگار دلشون نیست که برن دیدم بچه 

ف  کردم، گلویی صاکه دست راستم رو روی شقیقم گذاشتم و موهام رو مرتب می برگشتم و درحالی 

 : کردم و گفتم

 .ای با شما حرف بزنمخوام چند کلمه می   !دوستان عزیزم، برادر و خواهرهای خوبم -

 . ی صحبت شدنها آروم گرفتن و به سمت من چرخیدن و با نگاه، منتظر اقامه و ادامه ی بچه همهمه 
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این از پا قدم من  امیدوارم  ! این سفر هم برای من تلخ و دردناک بود و هم برای شما !های خوبم دوست  -

 . من و شما در این سفر واقعاً دوستان خوبی برای هم شدیم ! دوستان عزیزم . و این ماشین نباشه

 : ها ساکت بودن که مبینا و ساینا به هم نگاه کردند و به سمتم نگاه کردن و مبینا گفت بچه 

وقت،  کردید، شاید دیگه هیچ اومدید باال، دم آبشار و سوارمون نمی اگه شما نبودید و نمی  !آقا متین  -

 ! هامون رو که هیچ، حتی رنگ تهران رو ببینیمتونستیم رنگ خونه و خانوادهکدوم از ما، نمی هیچ 

جلوی یه اتفاق  ای بودم که افتخار این رو داشتم که بتونم من فقط وسیله   !مبینا خانوم گل، خواهر خوبم -

 .ی پدر و مادرهای شما نشم ناگوار رو بگیرم و شرمنده 

 : بهروز اومد جلو و گفت

 . ما جونمون رو مدیون تو هستیم !داداش -

 : لبخندی زدم و گفتم 

خوای گروهت رو ازش عبور بدی،  همیشه حواست باشه که امنیت مسیری رو که می  ! بهروز جان -

 . مطمئن بشی 

رغم میل باطنی من و خودشون،  ها، علی ها سر رسیدن و بچه ی اقوام و والدین بچه هایک ربع بعد، ماشین 

 . از من خداحافظی کردن و هر کدوم به سمت خونه و سرنوشت خودمون رفتیم 

ای کرده بود و روح و روانم  سرنوشت، من رو وارد بازی  .غرق در خستگی و افکار مغشوش خودم بودم 

ه کودک خردسال بدی، خط خطی و پر از خطوط مبهمی کرده بود که  رو به سان کاغذ سفیدی که دست ی 

باالخره رسیدم به خونه و ماشین رو    .کردفقط خودش از این خطوط مبهم، معنی و مفهوم استخراج می 

کلید رو   . جلوی خونه پارک کردم؛ وسایالم رو برداشتم و سالنه سالنه به سمت خونه قدم برداشتم

 . ط و وارد خونه شدم انداختم درون قفل در حیا 

هام رو عوض کردم و بوی چای تازه دم  پرسی رو که با اعضای خونه تموم کردم، لباس سالم و احوال 

دار مادر که توی استکان کمر باریک، منقوش به عکس ناصرالدین شاه قاجار، که  ی هل و دارچین شده

پا کرد و صدای گرم مادر، من رو   های پر مهرش بود، در مشامم غوغا به برای من ریخته بود و تو دست 

 : به خودم آورد

قدر قدر زود برگشتی خونه؟ اتفاقی که نیفتاده؟ چرا این چرا این  . خوبی؟ خسته نباشی ! مادر  !متین جان -

 تو فکری؟ 

نگاه مادر پر بود از سواالت مبهم که دنبال جوابی بود تا قلب مهربونش از سالمت و دل و دماغ جگر  
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ی لیوانم رو محکم گرفته بودم و با  طور که با دست چپ، دسته همون  . ش، آروم بگیرهگوشه و ته تغاری

 : کردم و سرم پایین بود، گفتمی دست راست، با ل*ب لیوان بازی می انگشت سبابه 

 . مسافرها رسیدن به مقصدشون و من برگشتم .نه مامان، چیزی نیست  -

 ! هات رو سرت رو بیار باال ببینم چشم -

 : ل*ب با خودم گفتم زیر 

 . ترسیدم، عاقبت بر سرم آمدچه که می از آن  -

هاشون هستن و محاله ممکن هست با یک  والحق و النصاف مادرها بهترین پیشگوهای حال و احوال بچه 

 . هاشون رو نفهمنتنگی و ناراحتی بچه های فرزندشون، تا عمق دل نگاه به چشم 

 : گفت .هاش رو نازک کرد ای زد و چشم اه کرد، لبخند زیرکانه هام نگسرم رو آوردم باال و تا تو چشم

 ! راستش رو بگو پسرم -

ای که در خطر قرار گرفته، در صدد از زیر حرف در رفتن و از خطر جستن  طور که مثل گربه همون 

 : بودم، گفتم

 دنبال چی هستی قربونت برم من؟  ! مادر من -

 : توجه به حرفم گفتبی 

  . اون خدابیامرز زمینی نبود که بخواد کنارت موندگار بشه !ید جان، عزیز منبازم گریه کردی؟ سع -

 . همه مدت با این مساله کنار بیای و بدونی انسان همیشه تنهاستپسرم، تو باید بعد از این 

 . ی من اون مرحوم نیست؛ یکم درگیر کارممسئله  ! مامان -

یه حبه قند برداشتم و اومدم  دادن به مادر،  ی سؤال و جواب پس این رو گفتم و برای فرار از معرکه 

سرم رو باال آوردم، دیدم مادرم داره نگاهم    .هام لرزید و افتاد ته لیوانبزنم تو چایی که بخورم، انگشت 

 : کنه، هول شدم و گفتممی 

 ! خاطر گرفتن فرمون، خسته شدههام به دست  -

 . یه نگاه مادرونه بهم کردمادرم  

 . چاییت رو بخور و برو استراحت کن باشه پسرم،  -

 . یکم بدنم و کمرم گرفته، میرم حموم  -

مادرم بلند شد و توی آشپزخونه رفت و مشغول پختن شام شد و من محو تماشای حبه قندی شدم که ته  

 . شدکرد؛ ولی به نامردی کم کم تجزیه می هاش رو می لیوان چایی داشت آخرین مقاومت 
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 . ام رو برداشتم و به حموم رفتم خوردم، پا شدم حوله چایی رو که 

یه دنیا دلتنگی که چند ساعت روی  ریخت و  چند دقیقه بعد دوش آب داغ حمام روی سر و صورتم می 

 . دلم آوار شده بود رو بیرون ریختم

دی که  از جنگل ویسادار تا خود میدون آزا .دلتنگ بودم، داغون بودم .کردمبه تموم اتفاقات فکر می 

اومد که  جا تا اون لحظه که زیر دوش بودم، همش این دو سؤال توی ذهنم می ها پیاده شدن و از اون بچه 

 چرا من برای این اتفاقات انتخاب شده بودم؟ 

قدر مضطرب باشه و بعد  ی معصوم اون تر، چی باعث شده بود تا روح لیال، دختری با چهره و از همه مهم 

ی ابدی، از گور بلند شه و به مقام خودش در دنیای باقی، برگشته  سال از خونه  از گذشت حدود یک

 باشه؟ چرا؟

چون تا جایی که مطالعه کرده بودم و از اهل عرفان شنیده بودم، ارواح بعد از چند روز پس از مرگ،  

بل از موعد  کردن تا به روز قیامت برسن، مگر اینکه قی زندگی جاویدان خودشون رو طی می سیر مرحله 

شون و به ناحق و ناروا، رهسپار اون دنیا شده باشند و یا گیر و گرفتی در این این دنیای وانفسا و  طبیعی 

 . فانی، داشته باشن

هایی که  توی گیرا گیر و تالقی بخار و صدای شر شر آب داغ دوش حمام، غرق در این افکار بودم و صدا

کردم و توی گوشم  های ذهنم، مرور می ترین داالندر تاریخ شنیده بودم رو با تمام زوایا و خفایا 

ی مبینا، مبینا؟ بله،  ی لیال، صدای اون موجودات، صدای گریه صدای نازک و دخترونه  .شدنانداز می طنین 

 ! خودشه

تونست جواب سوال مهم ذهن من رو بده یا بهتر بگم،  شاید اون می   .ای توی ذهنم شکل گرفت جرقه 

با دنیایی از امید نسبت به یافتن جواب، خودم رو آب کشیدم و بیرون   !گیری ذهنم روترین درمهم

که آب روی  طوری که حوله تنم بود، گوشی موبایل رو برداشتم و هول هولکی، در حالی اومدم و همون 

 . ی بهروز گشتم و تماس گرفتمریخت، دنبال شماره ی گوشی می صورتم، روی صفحه 

 ! مالو بهروز جان، سال -

 سالم، شما؟  -

 ! بهروز جان، سید متینم -

 سالم آقا سید، خوبی؟  !به، به -

خواستم با مبینا خانوم حرف بزنم و یک سوال مهمی رو  مرسی بهروز جان، آقا غرض از مزاحمت، می  -
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 . ازش بپرسم

 سید جان، خیره؟   :بهروز 

حمتی نیست، یک تماس  ی من اگر ز چیز خاص و مهمی نیست، فقط اگه میشه بهش بگو با شماره  -

 . بگیره

 .  ...سید جان، من که گیج شدم؛ ولی شاید خوشش نیاد و فکر کنه -

 :توی حرفش پریدم و گفتم 

داداش من اگه دیدی بهش بر خورد، بهش بگو سید    .نه فکر بد بکن، نه غیبت !بهروز جان، عزیز من  -

گفت که راجع به صحبتی که صبح توی جنگل با ساینا با هم کردیم، کارت داره و   .متین سالم رسوند

تو این رو بگو،    .تونکارش در مورد اون بنده خدایی هست که من رو خبر کرد که بیام دم آبشار، دنبال

 . کنهخودش حتماً قبول زحمت می 

 : روز گفتبه

تو که آخرش هم به من نگفتی، کی بود که تو رو خبر کرد که بیای دنبال ما؛ ولی باشه چشم،   !آقا سید -

 . کنمهات رو منتقل می بهش حرف 

 : ذوق زده گفتم 

 ! خیلی گلی پسر، منتظرم -

تماس که تموم شد، گوشی رو گذاشتم زیر چونم و لبخندی از سر رضایت زدم و منتظر تماس مبینا  

 . شدم

 . بهروز بود .نیم ساعت بعد صدای زنگ دریافت پیامک گوشیم، به گوشم رسید 

 . داداش نتونستم پیداش کنم؛ چند بار زنگ زدم، برنداشت، اگه ازش خبری گرفتم بهت خبر میدم  -

از طرفی هم خستگی شدیدی، حاصل از اتفاقات شب قبل توی بدنم و روحم مونده   .حسابی کنف شدم 

وشیدم و در اتاقم رو بستم و اومدم روی تختم دراز کشیدم، پتو رو کشیدم روی خودم و  پس لباس پ . بود

هام رو توی هم قفل کردم و پای راستم رو انداختم روی پای  هام رو پشت سرم گذاشتم و انگشت دست 

های  بازم افکار سمی، همانند افعی به جونم افتاد و روحم رو با نیش   .چپم و به سقف اتاق خیره شدم

 . کردسمیش، مجروح و مسموم می 

تر چرا روح لیال، بعد از یک سال  شدم؟ و از همه مهم آخه واقعاً چرا بین این همه آدم من باید انتخاب می 

هنوز در این دنیا، سرگردون و بالتکلیف بود؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ پشت پرده برخاستن لیال از گور  
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 چی بود؟ 

روای خواب بر چشمانم  ین مسائل و افکار فکر کردم که نفهمیدم چه وقت، فرمان قدر به ادونم چه نمی

همین که روحم از قفس تن آزاد شد و خوابم برد، خودم رو داخل صحن    .مسطولی شد و خوابم برد

های حیاط صحن و گنبد  صحن خلوت بود و تلفیقی از تاریکی شب و نور چراغ   .امامزاده داوود )ع( یافتم

  .دادکرد و روح و روان انسان رو جال می های حیاط بود، زیبایی خاصی رو به فضا تزریق می برف که روی  

سری چرخوندم و با سیطره نگاه کل مجموعه رو از دم تیغ   .زدفضایی که آرامش عجیبی در اون موج می 

به داخل صحن   زنانقدم  . ها نبودکس داخل حیاط و صحن و سرا و سایر شبستان هیچ   .نظر گذروندم

داخل صحن، پیرمردی محاسن سفید، با لباس سفید دراویش نشسته بود و رحلی در جلوی خود   .رفتم

قرار داده و با صوتی نه چندان بلند؛ ولی زیبا و روون، مشغول خوندن قرآن بود و با دیدن من لبخندی  

وای   .اف و زیارت کنم رفتم به سمت ضریح که طو .آرامش بخش زد و با انگشت به ضریح اشاره کرد 

خدای من، لوستر بزرگ و سبز رنگ ضریح، مثل ایام عید نیمه شعبان، کامل روشن بود و نور سبز  

  ! ی ضریح رو مثل بهشت، پر از تشعشعات آرامش بخش نور سبز خودش کرده بودرنگش محوطه 

دقت    .اومدم روی دیوار ورودی ضریح که دعای تشرف رو بخونم، صدای صحبت دو نفر به گوشم خورد

از روی کنجکاوی،   .زدنها، دو تا خانم نشسته بودن و حرف می انگار توی قسمت خانم  . هاکردم به صدا

 . تر رفتم که بشنوم چی میگن کمی نزدیک 

خوب که   .اومدی صحن می ی زنانه و مردانه کنندهجداصدا به گوشم آشنا بود، از پشت دیوار کاذب 

 : جوری شنیدمهام رو تیز کردم، اینگوش 

 کنی؟ تابی و گریه می قدر بی برای چی این  -

االن خیلی وقته که نتونستم به خاطر عذابی که بهت گفتم چیه و دارمش، به راهم ادامه   . من توی عذابم -

 . کنن هر روز میان سراغم و سؤال و جوابم می   .م، مشخص نیست بدم و تکیلفم برای موندگار شدن

 !اومدشاید کاری از دستش بر می   ؟!آخه چرا همون موقع که توی جنگل کمکش کردی، بهش نگفتی -

 ؟! طرف محدود هستیمقدر این دونی ما چه تونستم و اجازه نداشتم حرفی بزنم، تو که می نمی -

 . و صدای گریش شدت گرفت

من    .چیز درست میشهها شروع بشه، همه که دوباره سؤال و جواب اونی مطمئنم که قبل از اینول -

 .شناسمشکنه چون خوب می دونم که حتماً کمکت می زنم و می خودم با متین حرف می 

این صدای نامزد   .از شنیدن اسمم شدیداً جا خوردم و انگار که درخشش نوری درونم روشن شد 
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 : اختیار و با دودلی با خودم گفتمبی  . مرحومم بود

 ست؟ سپیده، درست شنیدم؟ این صدای سپیده  -

 : با صدای بلند و با گریه نالیدم و گفتم

 جایی؟سپیده جانم؟ تو این  -

چند لحظه   . که چیزی ببینم و یا سپیده جوابی بهم بده، با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدمقبل از این 

خورد و روی  چنان زنگ می گوشیم هم .هام روی زانوهام بودننشستم ل*ب تخت و دست  .گیج بودم 

  .کردم؛ اما قدرت جواب دادن نداشتممیز عسلی کنار تختم بود و من فقط، مات و مبهوت نگاهش می 

 : زنگش که قطع شد، به خودم اومدم و سری تکون دادم و زیر ل*ب گفتم

 ! فراهلل، ل*ع*ن*ت به دل سیاه شیطوناستغ  -

نزدیک به چهار ساعت   .دادنها ساعت یازده شب رو نشون می عقربه  . و نگاهی به ساعت انداختم

دستی به صورتم کشیدم و گوشی رو نگاه کردم و دیدم   . خوابیده بودم و این خواب عجیب رو دیده بودم

 . اش ناآشناستشماره

یی و وضو گرفتم و اومدم نماز مغرب رو که خوندم و همین که مشغول  بلند شدم و رفتم سمت دستشو 

گوشی رو برداشتم دیدم همون   .شدم به تسبیحات حضرت زهرا )س(، دوباره گوشی زنگ خورد 

پیش خودم گفتم حتما همکارهام یا دفتر یکی از  .زنهای که زنگ زده بود، دوباره داره زنگ می شماره

 . حوصلگی گوشی رو جواب دادمهست و با اکراه و بی های ترمینال تعاونی 

 الو، بله؟  -

 ! الو، سالم آقا سید -

 ست، شما؟سالم از بنده  -

 . آقا سید خوبید؟ مبینا هستم -

 . عه ببخشید مبینا خانوم، خوبید شما؟ ببخشید به جا نیاوردم -

چیزی شده آقا   .با لیال کارم داریداشکالی نداره، با بهروز تماس گرفته بودید و گفته بودید در رابطه  -

 سید؟ 

 . آهان، بله درسته -

و براش ماجرای این که برام سوال شده بود چرا روح لیال سرگردونه و ماجرای خوابم رو براش تعریف  

ای که تو خواب شنیدم صدای لیال بوده و  که حاال دیگه مطمئن شده بودم صدای هق هق گریه کردم و این 
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مبینا که مشخص بود    .ی نامشخصی، توی عذاب هستال صددرصد، روحش از بابت مسئله مطمئن بودم لی

 : وحشت کرده، گفت

راستش رو بخواید، دم غروب که بهروز بهم زنگ زد من تو اتاقم بودم و عروسک یادگاری   !آقا سید _

که  ادم تا این کردم و جواب تلفن بهروز رو ندلیال رو بغل کرده بودم و همراه با عکسش گریه می 

جوری که عروسک رو بغل کرده بودم و روی تختم بودم با گریه خوابم برد و من هم تو خواب  همون 

لیال رو یه جایی که انگار امامزاده باشه و نوری سبز که از لوستر بزرگ باالی سرش روی ضریح پخش  

بعدش هم که از خواب پریدم و   .خیلی ناراحت بود و بهم گفت که به سید بگو کمکم کنه  .شد، دیدممی 

ی خواب رو بهتون  ی شما رو ازش بگیرم و مسئله بیدار شدم و وقتی با بهروز تماس گرفتم که شماره 

 . بگم، گفت که شما هم با من کار داشتید 

ای که  گفت؟ امامزادهمبینا چی می   !خدایا .شدمدادم و دیوانه می دیگه داشتم مشاعرم رو از دست می 

ضریح با لوستری بزرگ که نور سبز رنگ داشت؟ یعنی مبینا هم تو همون حین خوابی شبیه به خواب  

حس   .اومدیه چیزی این وسط درست نبود و یه جای این معادله باهم جور در نمی   !من رو دیده بود؟ نه

م، باید هرچه  گفت اگه دنبال جوابششمم مثل ناقوس کلیسا، به صدا در اومد و صدایی درونم بهم می 

 . در همین حین، صدای مبینا من رو به خودم آورد  .تر خودم رو به امامزاده داوود )ع( برسونمسریع 

 شنوید؟ آقا سید؟ صدای من رو می -

 . بله، بله، ببخشید، یه لحظه توی فکر رفتم -

 چه فکری؟  -

 . که من و شما تقریباً یک خواب مشترک دیدیمهیچی، این  -

 : کنه و گفتقورت داد و مشخص بود توی صداش بغض و تردید غوغا می   آب دهنش رو

 به نظر شما باید چی کار کرد؟  -

تر خودم رو برسونم به امامزاده داوود )ع( و ته  راستش من حس ششمم بهم میگه باید هر چه سریع -

 . کنهجا به نتایجی خواهم رسید که کمکمون می دلم روشنه که اون 

 : کنه، گفت شد فهمید که گریه می از لرزش صداش و صدای گرفتگی بینیش، می  مبینا که حاال

 . خبر نذاریدپس توروخدا من رو بی  -

 ! حتماً، به روی چشم  -
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خداحافظی کردیم و نماز عشاء رو که حاال قضا شده بود، خوندم و سجاده رو جمع کردم و سریع لباس  

  . اریم رو از کشوی میزم برداشتم و از اتاقم بیرون اومدمسوئیچ ماشین سو .پوشیدم و شال و کاله کردم

ی اهل منزل خواب بودن و تنها نور روشنی بخش خونه، نور زرد رنگ آباژور کنار پذیرایی بود که  همه 

 . کردعنوان چراغ خواب روشنش می مادر همیشه به 

 :یه کاغذ و خودکار برداشتم و متنی با این مضمون نوشتم

خوابی زده بود به سرم و دلم هوای زیارت امامزاده داوود )ع( رو کرده، با اجازت  ، من بی مامان جان -

افتم و ایشاال صبح اول وقت خونه هستم، نگران  جا باشم، بعد از نماز راه میمیرم که نماز صبح رو اون 

 . نباش فدای تو بشم، متین

خوری داخل آشپزخونه گذاشتم و اومدم توی حیاط و  ی مصنوعی روی میز ناهار کاغذ رو روی سبد میوه

 . ی پیلوت، زیر چادر جا خوش کرده بوددرهای حیاط رو باز کردم و رفتم سراغ ماشینم که گوشه 

کار و صد البته با  این پیرمرد کهنه  ! میالدی  ۱۹۸۰ای مدل  یه کادیالک سرمه   .چادر رو از روش برداشتم 

های داخل تهران بود و حاال داشت مثل  هام در شبگردی و همدم تنهایی  هاغیرت، یکی از بهترین رفق 

پشت فرمون نشستم و   !کشیدناکش، به رخم می همیشه اصالت و صالبت خودش رو در خشم رخ خشم 

 . سوئیچ رو داخل استارت پیچوندم

فضای پیلوت رو پر   ی آهنی ماشین به تپش افتاد، کلطنین صدای نبض قدرتمند قلب موتور که در سینه 

قدر غرق سواالت ذهنیم بودم که  این  .از خونه تا سر جاده امامزاده داوود )ع( مسافت زیادی نبود  .کرد

ی کوهستانی، یه کادیالک  در دل سیاهی شب و تاریکی مخوف جاده  . نفهمیدم کی به سر جاده رسیدم

های پر پیچ و خم مسیر  ت باد، جاده ای رنگ، مثل سیمرغی که پرش رو آتیش زده باشن، به سرع سرمه 

ی مخصوص اگزوزش،  رفت و با غرش موتور و صدای زوزهشکست و سرافرازانه پیش می رو در هم می 

خدا داند که اون شب چه چیزهایی در جاده به چشمم خورد   . کردسکوت شب رو محکوم به شکستن می 

 !ماند و چه صداهایی از دل سیاه جاده به گوشم رسید، ب

به هر ترتیبی بود، چهل دقیقه بعد ماشین در کنار ورودی شهرک داوودیه )ع(، آروم گرفت و با خاموش  

 . شدن موتورش به خواب و استراحتی چند ساعته پرداخت

که  رحم و سوزی استخوان سوز ، به محض این رحم سرما، با سربازانی بی از ماشین که پیاده شدم، شاه بی 

ی پالتوم  یقه   .ور شده شدم، من رو به باد حمله گرفت و سرمای وحشتناکی به صورتم حمله از ماشین پیاد

رد برگردوندم و شالم رو روی صورتم کشیدم و در حالی که موهام در مسیر باد رقصان بودند، یه دست  
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شته بود که  پانزدهمین دقیقه از بامداد شنبه گذ  .توی جیب و یه دست به یقه، به طرف صحن راه افتادم

وارد صحن شدم و از کنار کیوسک خادم دم در ورودی، رد شدم و دیدم توی اون باد و برف و کوالک  

سرد نیمه شب، روی صندلی نشسته و پا روی پا انداخته و در معیت گرمای بخاری، غرق خواب بود  

در خواب سر   جزئیات حیاط صحن در واقعیت با جزئیاتی که !شگفتا .سری چرخوندم به سمت بارگاه

 : توی دلم گفتم .هاها و حجره های دپو شده کنار شبستان همون برف   .شب دیدم، یکی بود

 تونستم االن با سپیده حرف بزنم؟شد می)لقب امامزاده داوود( چی می  ! یا سید الشریف -

های  نه ی زالل چشمم رو شست و روی گواین حرف از تنگنای دلم گذشت و قطرات اشک گرم، چشمه 

نهایت و با کور سوی امید پا  با دلی شکسته و بغضی بی   .جون شدام دوید و یخ زد و بی از سرما سرخ شده 

داخل که شدم، بوی عطر   ؟! برام جالب بود که چرا امشب در حرم رو نبستن . به داخل حرم گذاشتم

توی این مکان مشغول   انگار که دیگ معروف نیاسر کاشان، .اومدگالب ناب شدید و عجیبی می 

رفتم تا به صحن   . کس نبود متعجب به دور و برم نگاه کردم، هیچ  .جوشیدن و عصاره گیری بودند

که دعای تشرف رو خوندم، به رسم احترام دست راست رو بر قلب نهاده و تعظیم  رسیدم، بعد از این 

لوستر سبز رنگ بزرگ باالی ضریح   .رسیدبوی غلیظ گالب از ضریح به مشامم می   .کردم و وارد شدم

ی ضریح نشستم و چنگ  گوشه  .چه که در خواب دیدم، تناقض داشت نیمه روشن بود و این با اون

ساعت با اون بزرگوار حرف زدم، گریه کردم و  ی دل باز کردم و نزدیک به نیمانداختم به ضریح و عقده

نگام افتاد و دیدم دو نفر از خادمین حرم   .از ته دل و با تموم وجود ازش حاجت طلبیدم و کمک خواستم

هم برای نظافت و رفت و روب اومدن و چهار الی پنج نفر هم مشخص بود از شهرستان اومدن داخل  

پاک کردم،  هام رو اشک  . صحن هستن و به نماز و دعا مشغول هستن و یکیشون داره میاد کنار ضریح

اون شب حاجتم تنها   .خودم رو جمع و جور کردم و بعدش بلند شدم و کمر به خواندن نماز حاجت بستم

 . راهی برای رفتن به ماورا، به دنیایی دیگه .راهی برای ارتباط با ارواح .یه چیز بود

به هر نحوی که بود،    تر، بایدتونستم با ارواح ارتباط برقرار کنم و از همه مهم هرجوری بود، باید می 

 ! فهمیدمهای سپیده و لیال رو می معنی و مفهوم حرف 

از طرفی   .تا اذان صبح نزدیک به دو ساعت زمان مونده بود  .بعد از نماز، نگاهی به ساعت مچی انداختم

تصمیم گرفتم به دیوار تکیه   . هام رو سنگین کرده بودگرمای مطبوع بخاری کارگاهی داخل صحن، چشم

طوری که به دیوار تکیه زده بودم، روحم از بند تن زنجیر باز همون  . و تا اذان صبح کمی چرت بزنم بزنم

دفعه  خودم رو دیدم که داخل صحن هستم و یک  .کرد و از کالبد جسمم به پرواز در اومده و خوابم برد 



 

 

 
26 

 ان یادگاریپرند ، اهپوشانی)رضا( سنی محمدام |آرامش لیل 

 
 . صدای آهنگ غریبی شنیدم

 من رو دل کندن از دلبر محاله 

 حاله  دلم با دلبرم در شور و

 من آقا به این خوبی ندیدم 

 کی گفته کربال رفتن خیاله 

 دما دم این دعا ورد زبانم 

 ببینم کربال را تا جوانم

 درون سینه آسایش ندارم 

 کشانمنیستان را به آتش می 

 ببین آشفته گشته وضع و حالم

 نالمدگر بشکسته بالم پس نمی

 از بس که فکر دیدار تو هستم 

 یالم حریم تو شده فکر و خ

 قرار کربالته دل من بی 

 همه میگن به عشق ایوان طالته 

 جوری عادت کردم آقا دیگه یه 

 هاته دیگه کربالت تو روضه 

 کنی با یک اشارهکرامت می 

 هات ستارهرخ تو آسمون چشم 

 ی لطف نگاه مهربونت واسه 

 غریب و آشنا برات فرقی نداره 

جوون رعنا که تا به حال به قد و قامت و زیباییش کسی رو  برگشتم و دیدم که در صحن باز شد و یه 

ندیده بودم با لباس عربی سر تا پا سفید و دستاری سبز عربی، وارد صحن شد و از پشتش سه جوون  

اش،  ی از صورت زیبا  .های سفید و موهای بلند تا روی شونه، وارد صحن شدن خوش قد و قامت با لباس 

 ! کل صحن، از شدت نور، غرق در روشنایی زاید الوصفی شده بودنور عجیبی ساطع میشد که  

انگار نه   .کس از افراد داخل صحن متوجه حضور این افراد نشدن عجیب بود که با این فر و شکوه، هیچ 
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  . تفاوت مشغول راز و نیازشون بودنانگار که همچنین اشخاص زیبا و با صالبتی وارد صحن شدن و بی 

ح و اون سه تا جوون، به اون جوون نورانی، تعظیمی کردن و نشستن و رحل قرآن  اومدن تا نزدیک ضری

گذاشتن و مشغول تالوت قرآن شدن و اون جوون رعنای نورانی، نگاهی به من انداخت و به سمتم اومد  

د و  کرای از زیبایی اون لبخند ضعف می که رخ در رخ من وایستاد و لبخند زیبایی زد که هر جنبندهتا این 

کردم ایشون انسان بزرگ و عزیزی هستن و حتماً  حس می  .من هم مسخ لبخند زیبای اون جوون شدم

 : اختیار گفتمبی   .هستن یکی از مقربان بارگاه الهی 

 شما چه کسی هستید که تا به امروز ، بهتر و زیباتر از شما ندیدم؟   !بزرگوار -

 : ریخت، خیلی زیبا، کتابی، فصیح و شمرده گفتی با صدای دلنشینی که آرامش عجیبی رو توی دلم م

مگر مرا صدا نزدی و    .من حضرت شرف الدین، داوود ابن عماد هستم ؟!شناسی مرا نمی !ای جوان  -

 ای به جهت وصل حاجت دل تنگت، نخواستی؟ نشانه 

 : گریم گرفت و گفتم

 . جونم و جوونیم به فدات، کمکم کن و دستم رو بگیر  !آقا جون -

 : دای دلنشینش گفت با ص

هنگام اذان صبح، سراغ سید    .کنیماینک راه تو نزدیک است و ما شفاعت تو را می  غم مخور که هم  -

جالل را بگیر، حاجتت را به او بفرما و اگر از تو گواه بر وثوق دیدار مرا طلب کرد، به ایشان بگو ای ابن  

 . طائب برگ سبز کبریای دلت را بسرشتند 

دیدم دو نفر از   . بدنم شروع کرد به تکون خوردن و از خواب پریدم  .از نظر غایب شد این رو گفت و

  .هام که باز شدن، با وحشت بهشون زل زدم های صحن اومدن کنارم نشستن و تکونم میدن و چشم خادم

 : های سفیدی داشت، گفتیکیشون که مسن بود و ریش

 ! نترس پسرم، چیزی نیست، خواب دیدی  -

بغلم رو گرفت و بلندم کرد و من رو برد به اتاق خادمین و روی صندلی نشوند و خادم دوم یه لیوان  زیر 

اومد، ریخت و  نظر رییسش می های سفید داشت و به آب از پارچ روی میز جلوی خادم اولی که ریش 

فت؛ اما خادم  خادم دوم از اتاق بیرون ر . بهم تعارف کرد و ازش گرفتم و با ولع، یک نفس سر کشیدم

 : هاش رو نازک کرد و گفت باحالتی مردد، چشم  .کردم اول رو فقط مات و مبهوت نگاش می 

 جوون، حالت خوبه؟  _

 شما هم ایشون رو دیدید؟ -
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 کی رو میگی؟  -

های خادم مسن، سرخ شده  حرفم که تموم شد، دیدم چشم  .براش تعریف کردم که چه چیزی رو دیدم 

 : و با صدایی لرزان گفت 

آقا امامزاده داوود )ع( رو زیارت کردی و آقا خودش بهت نظر کرده و   ! خوشا به سعادتت جوون  -

 . حاجتت رو داده

 . این رو گفت و دستش رو گذاشت روی صورتش و به پهنای صورتش گریه کرد

 : تر که شد، نگاهی بهم کرد و گفتآروم  .ی پیرمرد دلم لرزیداز گریه 

مروز برای خوندن نماز صبح به اینجا میاد و االن هم نزدیک به اذان صبح  نگران نباش، سید جالل ا -

 . تا بری وضو بگیری، سید جالل هم پیداش میشه .هست

ی اردبیلی که اذان رو با نهایت خضوع و خشوع  بخش مرحوم موذن زادهبیست دقیقه بعد صدای روح

تان برفی و تاریک اطراف شهرک  کرد، از بلندگوهای گنبد در دل سرد و سنگی کوهس زمزمه می 

من در حالی که    .رفتی پلنگ چال، باال می انداز شد و صدای اذان تا خود درهروستایی داوودیه، طنین 

برف و    .بستم، از طرف وضوخانه حرم به سمت صحن به راه افتادمهای آستین پیراهنم رو می دکمه 

  .خوردوزید و به صورتم می کرد، می ستخوان جدا می کوالک قطع شده بود و باد سردی که گوشت رو از ا

  .داخل صحن که شدم، دیدم حاال صحن مقدس، میزبانی از چهل یا پنجاه نفر نمازگذار رو بر عهده گرفته 

دونستم حاج حسین نام داره، جای گرفتم و نماز صبح رو به جماعت  در کنار خادم مسن که حاال می 

 : فرج، حاج حسین به صف اول اشاره کرد و گفتبعد از نماز و دعای  .خوندم

ماهی    .جا بود پدرش یه زمانی خادم این  .اون شخصی که کاپشن خاکی رنگ پوشیده، سید جالل هست  -

کشی و تاسیسات  جا میاد و اگه در داخل حرم نیاز به کارهای برقی، لولهبار، برای چند روز به اینیک 

 . گرده خونش که شهر ری هستداشته باشیم، انجام میده و برمی 

 . خاطر کمکش تشکر کردم و اما بشنوید از سید جاللاز حاج حسین به 

مردی حدوداً پنجاه ساله، با موهایی جو گندمی و الغر اندام که از شدت الغری هنگام راه رفتن به پس و  

اه رفتن نداره، با  هاست غذایی مقوی تناول نکرده و رمقی برای رخورد و انگار که سال پیش تاب می 

رسید و توجهی به اطراف  صورتی عبوس که مشخص بود زیاد اهل حرف زدن نیست و ساکت به نظر می 

 .نداشت

که همه بلند شدن و رفتن، منتظر موندم تا سید جالل بلند شد و رفت دور ضریح و طواف و  بعد از این 
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هاش رو پوشید و داخل حیاط حرم رفت. خودم رو بهش رسوندم و سالم کردم و  زیارت کرد و کفش 

 :گفتم

 ؟! تونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرمآقا سید! می  -

 :م کرد و گفتفروغ بهبرگشت و نگاهی بیپ 

 ؟! شما -

 .تونید بهم کمک کنیدی خدا. راستش بهم گفتن شما می یه بنده  -

 ؟! چه کمکی -

کار رو انجام بدم. دست راستش رو روی  خوام این خوام و چرا می و من براش شرح دادم که چی می 

 :ی چپم گذاشت و گفتشونه 

 !نم، خواسته سر به سرت بذارهتونم کمکت کبین جوون، هر کسی بهت گفته که من می  -

 هر کسی؟  -

 !گفتم که، هرکسی که گفته -

 :و خواست بره که گفتم 

 ؟! حتی اگر اون شخص خود حضرت باشه -

 :طوری که پشتش به من بود، گفتوایستاد و همون 

 ؟! حضرت -

 .بله -

 ؟! کدوم حضرت-

 .همونی که االن توی حیاط حرمش وایستادید -

 :کرد و گفت  بار نگامبرگشت و شماتت 

نگاری یا هر  استغفار کن. فکر کردی که اگه خبرنگار یا روزنامه  ؟!فهمی چی داری میگی جوونمی  -

 .برو خجالت بکش از این حرفی که زدی ؟!تونی با این حرف من رو خام کنیکوفتی که هستی، می 

 :تر بر نداشته بود که با صدای بلند گفتم و برگشت و چند قدم بیش 

 !نگار و نه هیچ کوفتی و راستش رو بهت گفتم سید جاللرنگارم، نه روزنامه نه خب -

 :ی راستش نگاهی بهم کرد و پوزخندی زد و زیر ل*ب گفت مکثی کرد و از روی شونه 

 !ای هستیعجب آدم بد پیله  -
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 :و دو مرتبه به سمت شبستان، به راه افتاد. صدام رو بلندتر کردم و گفتم 

 .برگ سبز کبریای دلت را برسشتند ای ابن طائب، -

هاش داره سرجاش خشکش زد، انگار که از سرما یخ زد. چند دقیقه به همون منوال گذشت، دیدم شونه 

 :های گریون نگام کرد و گفت خوره. برگشت و با چشم تکون می 

 !پس اون کسی که آقا وعدش رو داد تو بودی _

 !بله -

وابی که سر شب دیده بودم و خوابی که داخل حرم دیدم رو  برگشتیم داخل صحن و کل ماجرای خ 

براش تعریف کردم و فهمیدم اون پیرمرد که توی خواب سر شب دیده بودم، طائب پدر سید جالل  

 .هست

 :سید جالل بهم گفت

 !پات رو توی بد راهی گذاشتی جوون، ممکنه حتی جونت رو از دست بدی -

 .ن یعنی وصال روی عزیزی که خیلی وقته دلتنگش هستمترسی از مرگ ندارم چون مرگ برای م -

 واقعاً کار خطرناکیه و دوست ندارم آسیب ببینی؛ ولی وقتی آقا گواهی داده برای من، من برات این  -

ات رو کامل بذاری و از کار  دم؛ ولی باید چهل روز وقت کنم و بهت راه و رسمش رو نشون می کار رو می 

یمونی ها! گفتم که بعداً نگی نگفتی و در ضمن، اگر بالیی سرت بیاد، مسئولیتش با  و بارت و شغل باز م 

 .خودته

 .باشه، ارزشش رو داره -

و برای سه روز بعد قرار گذاشتیم. خداحافظی کردیم و در حالی که سید جالل به من خیره شده بود، به  

های سرد و  ای رنگ، در جادهکادیالک سرمه سمت خونه به راه افتادم. چند دقیقه بعد غرش موتور  

شد. پیروزمندانه و خوشحال به سمت  های مجاور شنیده می کوهستانی، در دما دم طلوع خورشید تا قله 

دونستم دارم داخل چه راه سخت و پر از وحشتی پا  دادم. خوشحال بودم؛ ولی نمی خونه ویراژ می 

تونستم کاری برای آرامش روح لیال انجام بدم. گرچه  دم که حاال می خوش به این بوذارم؛ ولی فقط دل می 

راه سخت و واقعاً پر از وحشتی در پیش بود؛ ولی در جستجوی مطلب مهمی بودم و اون مطلب مهم  

 !جستجویی برای یافتن آرامش بود. بله! یافتن آرامش برای یک از گور برخاسته

 .ی مورد اعتمادم تماس گرفتم و میدل باس رو بهش سپردمصبح روز شنبه که شد، با یکی از همکارها

 .رحمان جون تو و جون این ماشین -
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طور کامل براش توضیح دادم و بهش گفتم که باید چهل  بعد با مبینا تماس گرفتم و وقایع شب قبل رو به 

رانزیتی به قلب  ی یک سفر تروز، تمام و کمال در خدمت سید جالل باشم. از طرفی خانواده رو به بهونه 

اروپا، مجاب به غیبتی چهل روزه کردم و هرچه کار نیمه تموم داشتم رو تموم کردم و صبح روز دوشنبه،  

ی قدیمی و درندشت  ای از خونهبا یک س*ا*ک لباس و وسایل شخصی، راهی شهر ری شدم. در گوشه 

خاموش کردم و تحویل اون   پدری سید جالل، اسکان پیدا کردم و طبق دستور سید جالل، موبایلم رو

ی قدیمی که نظیرش رو  دادم. مثل راهبی شده بودم که خودم رو برای یک زندگی عابدانه توی اون خونه 

ای که با شروعش از بند مادیات  توی سریال پدر ساالر دیده بودم، آماده کردم. زندگی چهل روزه 

شد و به کل از بند مادیات دنیوی بریده  گسستم و دیگه برام مهم نبود که کی کجاست و فالن چیز چی  

   .بودم و انگار نه انگار ماشین عزیز و دوست داشتنیم رو به کسی سپردم

ای بزرگ که یه حیاط بزرگ  خونه  .ی عجیب و گاهی اوقات ترسناک بودی پدری سید جالل خونه خونه 

ی سید جالل، روزی  گفته  های تو در تو و بزرگ و کوچیک داشت که بهداشت و دور تا دور حیاط اتاق

عنوان مهمون خونه  ها به این خونه پر از آدم بود و حاال عالیه خانوم، همسر سید جالل، از اوت اتاق 

ی قدیمی و مخوف  بار توی این خانه کرد و به روایت سید جالل، اعضای خانواده سالی یک استفاده می 

های ایوان و گاهی اوقات زیر  ها و ستون لوی اتاق های ج ای که ایوان شدند؛ خونه پدری، دور هم جمع می 

 . آوری برای من داشت هایش فضای ترسناک و دلهرههای متعدد و سردابه زمین 

ی  پوشش، موکت و یک فرش کهنه سید جالل اتاقی دوازده متری و محقر را در اختیارم گذاشت که کف 

ی چوبی اتاق قرار داشت و یک  ای، گل گلی که به عنوان پرده روی در و پنجره بود و پارچه  رنگ الکی

سید   . از همون روز شروع کردیم به مراقبه و اعمال خاصه و شب نشینی . خواب مندرس دست رخت 

ریخت  می ی اخالص  جالل که الحق و االنصاف، هر چی که توی چنته داشت، صادقانه برای من روی دایره

ها و اذکار و اوراد و فراگیری علوم غریبه و تزکیه نفس رو بانهایت خلوص نیت، به من یاد  و مراقبه 

 . "ی خون چله "از نمازها و فرائض عجیب تا  .دادمی 

ای سخت که در  چله  .دوننی خون رو می کسانی توی بحث علوم غریبه وارد شده باشند، خوب معنی چله 

اون استفاده از هر گونه محصوالت جانوری مثل لبنیات، گوشت، تخم مرغ و امثالهم، ممنوع و قدغن  

هست و در این چله باید به جز ختم قرآن چندین بار دعاهای معروف و گمنام و بعضاً طوالنی رو  

ای که عالیه خانوم طبخ  ساده   کل غذای من شده بود یه تکه نون و نصف پیاز و نهایتاً، آش .خوندممی 

ده روز اول برای من خیلی سخت و عذاب آور بود و از لحاظ جسمی خیلی ضعیف شدم و چند   .کردمی 

https://romanik.ir/forums/threads/613/
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های سخت و بدون سحری که شاید، برای افطار چیزی جز یه تیکه  روزه  .کیلو از وزنم رو از دست دادم

ها به خاطر این بود که با  این  .یارم نبود ای آب برای رفع عطش در اختنون برای رفع گرسنگی و جرعه 

تری  گرسنگی و تشنگی، سیره و راه و رسم معصومین)ع( و بزرگان رو بیاموزم و بفهمم که چیزهای مهم 

سید جالل، هر   .ها رو از وصولشون دور کردههای واهی و نفسانی ما انساندر این دنیا هستن که لذت 

تر  داد و روز به روز، برنامه سخت های روزمره رو می مام، برنامه روز مثل یک زندانبان عبوس، با جدیت ت

های نوظهور و مذهبی، دوستان سید جالل و تفسیر  از شرکت در جلسات عرفان  .شدتر می و بعضاً پیچیده 

ی  ی قرآن، مثل سوره های هشدار دهنده ی قرآن و تفسیر معنی سورههای خاصه و تفحص در آیه 

و بعضاً این کار بدون   "جن"ی ی مبارکه تا از آخر به اول خواندن، سوره  "تکویر"و   "زلزال"ی مبارکه 

هایی رو  ی مبارکه، گاهی اوایل سایه عوارض نبود و هنگام تالوت آیات، در برعکس خوونی این سوره 

هام، قفل  کرد که انگشت شن و یا تموم بدنم چنان یخ می دیدم که به سرعت، از جلوی صورتم رد می می 

 : گفتشد، می شد و سید جالل که متوجه این حاالت می می 

 . توجه نکن و به کارت ادامه بده -

حاال سید جالل، از علوم غریبه و طایفه اجنه، برای من   . ده روز اول گذشت و وارد ده روز دوم شدیم

ی  ه داشت و پردداد و کم کم دلم قوی شد و روحم به سمت سبکی خاصی، قدم بر می تر توضیح می بیش 

خوب، بالطبع   .تونستم، این موجودات رو ببینم تر می شد و من بیش نفس کم رنگ و نخ نماتر می

از زمانی که   . شدتر می های دوستان اجنه هم، بیش شد، شیطنت تر می طور که روحم قوی همون 

پریدن جلوم و دهنشون رو، چون  خواستم برای قضای حاجت به سمت دستشویی برم، یه دفعه می می 

تا زمانی که برای   . دادنهای تشنه باز کرده و زبون گرد و آتیششون رو به باال و پایین تاب می سگ 

گاهی،  کردن؛ حتی گه رفتم و زیر دوش، لیفم رو جا به جا می ی سر کوچه می استحمام به حموم نمره 

های  اره ذکر شدم، دوبگرفتن که مجبور می های بدی از روی دندم می موقع قنوت توی نماز، نیشگون 

تونستم تکون  چسبیدن که نمیهام رو جوری محکم می خاص رو، از اول بگم و یا موقع خواب، رون 

کردم که با ناراحتی از سقف و  شدم و با غضب نگاشون می بخورم و گه گاهی، چنان ازشون ناراحت می 

 . رفتندیوارهای اتاق بیرون می 

ها که از تامین غذاشون از طریق من، ناامید شده بودن،  ن کارهاشون عادت کرده بودم و اوکم کم به این 

دادن و جز صداهای  های متعدد من، جوابی نمی سر دوستی رو با من باز کرده بودن؛ ولی ابدا به سوال 

دادم و حاال بعد از دو هفته  گزک دستشون نمی . آوردننامفهومشون، هیچ صدایی از خودشون در نمی 
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بازی رو داشتم و  ها حکم هم ها، رفیق شده بودن و برای اون بلکه با اون ترسیدم هیچ،  ازشون که نمی 

بردار شده  هاشون رو نسبت به من، کم کرده بودن و مثل حیونی دستی و خونگی اهلی و فرمان شیطنت 

های من رو  کردن و فقط به صورت عملی، درخواست بودن؛ ولی تحت هیچ شرایطی، با من تکلم نمی 

نشستن و گه گاهی با  اومدن ساکت، گوش تا گوش، کنار دیوار اتاق میها، می ثر شب اک . کردناجابت می 

کردم و قبل از  من کارهام رو که تموم می   .موندنکردن و منتظر تموم شدن کارهای من می هم بازی می 

تاق  ها از سقف و دیوار اکردم و اون های تازه و آبدار می خواب ازشون طلب چیزهای گوناگون، مثل میوه 

ها رو  گشتن و من هم شبانه، اون میوه های آبدار، بر می رفتن و کمی بعد با بغلی پر از میوه بیرون می 

ریختم و عالیه خانوم هر روز صبح که  بردم و درون لونشون می های عالیه خانوم، می برای مرغ و خروس 

دیدم، زن بیچاره  گداری می ه شد و گ هاش از تعجب گرد می رفت، چشم به هوای تخم مرغ سراغشون می 

ها  تر شده بود، اون میوه که سید جالل که اون روزها عبوس و بد اخالق یواشکی و با اضطراب، بدون این 

ی  گاهی هم، در عرصه .سوخت دستی اون زن می خورد و من هم، دلم برای تنهایی و تهی رو با لذت می 

نواختی این موجودات و  ، حوصلم که از خنگی و یک شیطنت، پا رو فراتر گذاشته و از روی مزاح و شوخی

فرستادم سراغ سید جالل  های شب می های جدیدم رو، نصفه رفق  .رفتفضای اتاق محبوس شده، سر می 

 . که یکمی سر به سرش بذارن

کرد و  سید جالل هم که از خواب پریده بود، از اون سمت حیاط، در چوبی اتاقش رو باز می 

 : گفتکرد و می ل*ع*ن*ت*ی بارم می 

 ! قدر تو اون اتاق موندی که دیوانه شدی بس کن پسر جون، این  _

 . ولی در کل راضی بود

 : گفتمی 

عنوان غذا  بینم که به کردم که از دیدن اجنه بترسی و بیخیال هدفت بشی؛ ولی حاال میاولش فکر می  -

 ! ی دست تو شدنکنن هیچ تازه ملعبه بهت نگاه نمی 

داد که شیطنت نکنم و حواسم به کارم باشه؛ ولی در کل مطلب، از دوستی من با جنیان،  تذکر می کمی 

ده   .داد که مبادا از این قدرت برای امیال شیطانی و هوای نفسانی استفاده کنم راضی بود و مدام تذکر می 

ده روز سوم زمان   .ودمتر بروز دوم هم به این منوال گذشت و برعکس ده روز اول، حاال شادتر و سبک 

آشنایی با عالم ارواح بود و تعقیبات خاصه و شناسایی حاالت روحانی و ماورایی موجودات غیر ارگانیک  

های محافظ و مقربین درگاه حق تعالی و شناسایی طریقه زندگی  ساکن بر روی زمین و انواع ملک 
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الم ارواح آشنا کرد و برام در مورد  ده روز سوم که شروع شد، سید جالل من رو با ع .وظایفشون بود

حاال کنار سایر   .که ارواح چگونه حاالتی بعد از مرگ دارنکرد و این های پس از مرگ صحبت می حالت 

ها و اعمال خاصه، روزها قدم زنان با سید جالل، سری به قبرستون ابن بابویه  اذکار و اوراد و مراقبه 

دوستانی   .تونستم به صدای درون قبرها گوش بدم اصه کم کم می زدیم و با کمک اعمال و فرائض خ می 

  . جا قدمتی قریب به چند دهه رو دارهدونن که خیلی از قبور اون که درون این قبرستون رفتن کامالً می 

از قبری که از ایجاد   .شدتر می کردم و رقت قلبیم بیشتر و روحم متجلی صداهای قبور رو گوش می 

ی قبر  گذشته بود و از زیر سنگ قبر، صدای برخورد جسمی سنگین به سنگ شکسته شدنش چهل سال 

گذشت؛ ولی از قبرش،  اومد تا قبری که متعلق به خانمی هفتاد ساله بود و چندین سال از مرگش می می 

اومد و  صدای دلنشین شر شر آب رودخونه و صدای آواز خووندن یه زن، باز زبون شیرین آذری می 

قبری که بوی گوشت و استخوان سوخته ازش به هوا   .شنیدم ه صدای ناله رو به وضوح ازش می قبری ک 

نما شده بود و روحی قوی و  های من، حاال کم کم و کم کم نخ ی حجاب چشم پرده  . خواستبر می 

زهرا  روزهای بعد با ماشین سید جالل، به گورستان بهشت  .زدفوالدین و به سبکی پر، درونم موج می 

رسید، من رو به  نظر میتر به تر و مصممتر، جدیرفتیم و سید جالل که حاال از پیش عبوس )س( می 

آموزه، از تجربه می برد و مثل استادکاری که کار رو به یک کارآموز بی خانه ی گورستان می داخل غسال 

روحم سبک و   .زد، برای من حرف میدیدها و چیزهایی که از مراسم تدفین مختلف می حاالت جنازه 

نزدیک به پونزده کیلو وزن   .شدشد و بر حجم رقت قلبیم افزوده می تر می تر و دلم قوی و قوی سبک 

های جدیدم وارد تکلم شده بودم و از اسرار طبیعت و  ها، با رفیق حاال دیگه شب  .کم کرده بودم

های متعدد  ی جواب دادن رو نداشتن و از سوال اجازهپرسیدم که گاهی چون زندگیشون رو ازشون می 

های ترسناک، سعی بر نشون دادن عصبانیتشون  شدن و با کوبیدن در و پنجره و شکلک من عصبی می 

ی جنسشون که از آتیش  واسطهزدن که به گاهی اوقات من رو می  .خندیدمکردن و من هم بهشون می می 

دوران هیستریک و جالبی بود و به هم عادت کرده   .زدی تنم تاول می بود، جای دست و پاهاشون رو

صبح بیست و هشتمین روز، سید جالل که اومد سراغم، به وضوح اضطرابی سخت و شدید رو   .بودیم

 : ازش که علت رو جویا شدم، گفت .دیدمتوی چهرش، می 

 . دیشب خواب بدی دیدم و بعداً خودت دلیلش رو خواهی فهمید -

 ! لی که وقتی فهمیدم برام واقعاً ترسناک بوددلی

 : سید جالل گفت
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زود برو حموم و فالن غسل رو با فالن ذکر و فالن نیت انجام بده و سریع برگرد و بیا که امروز باید   -

 . حتماً جایی بریم 

بود    صبح خوفناکی بود و هوا ابری .اطاعت امر کردم و از در خونه بیرون زدم و رهسپار حموم نمره شدم 

بعد از حموم و کارهایی که سیدجالل   . گفت امروز ، روز سختی در پیش هستو همش ندایی درونم می 

ماشین رو    .گفته بود، اومدم جلوی خونه و با ماشین سیدجالل به سمت بهشت زهرا )ع( به راه افتادیم

قبل کمی از حاالت  خانه رفتیم و مثل روزهای کنار مزار شهدا پارک کردیم و ابتدا به داخل غسال 

های جدید التاسیس  ها و عالم ارواح برای من توضیح داد و مضطرب؛ ولی مصمم به سمت قطعه جنازه

های  ای جدید رسیدیم که تمام قبرها جدید بودن و مثل شبکه به وسط قطعه  . اون زمان، به راه افتادیم

های  ای کوچیکی داشت که سایر قطعه هیک تور کنار هم و خالی بودن و این نقطه از گورستان درخت 

 : سید جالل گفت  .تر، از درونش پیدا بودقدیمی 

اول باید قول بدی که دلت رو محکم و قوی نگه داری و از این چیزهایی که االن خواهی دید، تا آخر   -

 . های اجنت حرفی نزنیکسی و یا حتی دوست چهل روز به هیچ 

د جالل گلویی صاف کرد و با نگرانی عمیقی که در چشمانش بود،  قسم یاد کردم و بهش قول دادم و سی

 : گفت

ای رو ببینی که تا به االن دنبالش بودی و در طول عمرت ندیدی و  خب، زمان این رسیده که صحنه  -

ای که باهم رفتیم، چیزهای کمی  ی شرکت در جلسات مذهبی واسطه که شاید قبالً، به نشنیدی و مگه این 

 . شنیده باشی  در موردش

 : ادامه داد و گفت . دلهره و اشتیاق عجیبی درونم شکل گرفت

هات رو ببند و فالن ذکر رو بخون و  که جایی رو نگاه کنی، چشم حاال سرت رو بنداز پایین و بدون این  -

که  ی خدا وار از باال به پایین روی صورتت بکش و با ذکر فالن اسم خاصه هات رو به صورت تیممدست 

 . رو نگاه کنهات رو باز کن و برگرد به عقب و به روبه بهت گفته بودم، چشم 

من هم همون کاری رو که ازم خواست، با دقت تمام انجام دادم و چشم باز کردم و متوجه نبودم که اون  

رو رو  برگشتم و روبه  .ذکر خاصه و اسم اعظم خداوند، کار خودش رو کرده و چشم بصیرتم باز شده

های زیادی و با  ی صد متری مزاری تازه حفر شده رو دیدم که دورش مرد و زن توی فاصله  .گاه کردم ن

ی عزیز از  کردن و منتظر جنازه گونه، جمع شده بودن و گریه و زاری می چنانی و متمولسر و وضع آن 

الی گور حاضر به خدمت  خوان و گورکن هم بامداح و تلقین  . شون بودن که دفنش کنندست رفته 
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های براق از درون مزار شروع کرد  ناگهان دیدم، آتیشی سرخ و عجیب با شراره .منتظر وایستاده بودن

 : جا خوردم و سید جالل، گفت .به زبانه کشیدن

ای رنگ،  آمبوالنسی نقره   .برگشتم و نگاه کردم .حاال، برگرد و خیابون سمت چپ قطعه رو نگاه کن  -

شد و پشت سرش جوونی بلند قامت و  آرم گورستان، آژیر کشان به سمت قطعه نزدیک می منقوش به  

آمبوالنس اومد و درست   .کرددوید و ناله می های خونین و پاره به دنبال آمبوالنس می تنومند، با لباس 

ش، به راه ا  کمقارن با ردیف مزار ایستاد و جماعت حاضر کنار قبر ، شیون کنان به سمت ماشین نعش 

  .مامورین گورستان، از ماشین پیاده شدن و درب عقب رو باز کردن و جنازه رو بیرون کشیدن .فتادن 

ی  جوون لباس پاره، در همهمه  .کردسید جالل هم از پشت سرم من رو همراهی می   .تر رفتمنزدیک 

 :زدکرد و فریاد می جمعیت حاضر ناله می 

 ! ها دوباره میان سراغمتوروخدا من رو نبرید، اون -

یک لحظه به خودم لرزیدم و فهمیدم این جوون، روح همین    .کرداما کسی اصالً توجهی به او نمی

اش، روی دست مردهای  ای هست که بر روی برانکارد، کفن پیچ شده قرار داره و حاال جنازهجنازه

کرد و از  جوون مدام التماس می  .تن، قرار دارهرفسمت مزار می  ، به "اهلل-اال-اله -ال"اقوامش که با ذکر 

زد و با یک دست جلوی دهنش رو  دیدن قبر پر از آتیش، روی زمین نشست و با یک دست به سر می 

جنازه رو تحویل گورکن دادن و گورکن بیچاره به داخل قبر   .کردگرفته بود و با صدای بلند، گریه می 

جنازه رو با مهارت و چاالکی درون قبر   .قبر چه شکل وحشتناکی دارهدونست حالت ماورایی پرید و نمی 

ی جوون به هوا بلند  جا داد و به رسم همیشگیشون، روی صورت جنازه رو باز کرد که شیون خانواده 

های شکسته دیدم که با  ی جوون رو با دهنی باز و دندون الی جمعیت، صورت کبود و له شده از البه  .شد

ها هم نتونسته بود مانع باز شدن  از حدقه در اومده بود که حتی نوار چسب روی چشم  هاییچشم

سرعت اتفاق افتاده بود، درونش کامالً مشهود و  ی مرگی که به  هایی بشه که حالت ترس در لحظه چشم

 . ری داشتکشید رو دیدم که حالت نزاهایی از عمق وجود می روح جوون که حاال نعره  .هویدا بود 

در همین اوصاف ناگهان صدای غرش عجیبی از پشت سرم شنیدم که فقط من و و اون روح بخت  

ی خرناس مانند و  صدای زوزه .برگشته و سید جالل که دوش به دوش من وایستاده، متوجهش شدیم

صبانی بود و  ی عی گربه ی گاوی که گلوش رو بریده باشن و زوزه وحشتناکی که یه چیزی مابین ناله 

تر  ها شنیده بودم و با عظمتی هزار برابر و سهمگین های ژانر وحشت، از گلوی زامبی اش رو در فیلم شبیه 

 . از صدای صاعقه بود
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ناگهان جوون سرش رو باال آورد و نگاش به پشت سر من افتاد و خطاب به جمعیت غافل از ماجرا، بلند  

 : فریاد زد

 . کنید، اومدنوای خدایا، کمکم  -

افته، سید جالل رخ به رخم ایستاد  ی پشت بی که نگام به منظره سرم رو که اومدم بچرخونم و قبل از این  

 : و دستم رو محکم گرفت و گفت

 . سید متین، محکم باش -

سرم رو چرخوندم و در جا به زمین، مثل درختی که ریشش توژ دل زمین هست، از شدت ترس  

کرد و عظمت هیکلشون،  ر رو دیدم که غضب نگاشون دل شیر رو از ترس آب می دو نف  . میخکوب شدم

انداخت و از پشت سرشون، لشکری از موجودات عجیب الخلقه و کریه المنظری  دل زمین رو به لرزه می 

هایی به  ای داشتن و دهنی مثلثی شکل باز و دندون تر از هر اجنه روانه بود که سر و صورتی وحشتناک 

از   .هایی فر خورده شبیه قوچهای نسبتاً دراز و شاخ هایی دراز و پاهای کوتاه و دم یزی ماده گرگ، ناخن ت

بارید و با احتیاط و رعایت  تر چشم افعی گرزه که شرارت ازشون می هایی به مراتب ترسناک همه چشم 

های ترسناکی در پرواز بودن و  اش اومدن و باالی سرشون خففاصله از این دو سردار دیو هیبت پیش می 

رو   "یا هو االمان "روح جوون که قالب تهی کرده بود، با گریه و زاری مدام، ذکر   .کشیدن جیغ می 

طولی نکشید که اون دو سردار عظیم الجثه به روح جوون رسیدن و توی یک چشم به   . کردمداومت می 

های شنل مانندشون درآورده بودن، چنان بر فرق سر  هم زدن، با گرزهایی آتشین که حاال از زیر لباس 

اون دو سردار با نگاهی   . روح جوون نگون بخت کوبیدن که فرقش شکافت و نالش تموم فضا رو پر کرد

ناک به لشکر سربازان ترسناکشون، سری تکون دادن که اون لشکر مثل مور و ملخ و در یک آن،  غضب 

کردن و جنازه رو  های آتشینی که در دست داشتن رو نثار جنازه می خودشون رو به قبر رسوندن و گلوله 

های کنار قاب عکس متوفی رو خاموش  به تلی از آتش تبدیل کردن و مشغول شرارت بودن و شمع 

کردن و حتی زمانی که یکی از اون موجودات شریر، از روی شیطنت باعث شد پای یکی از اقوام اون  می 

حاال اون   .لحظات سخت و بدی بود .دهکس شک نکرد که چه اتفاقتی داره رخ می چ جوون پیچ بخوره، هی 

سردار عظیم الجثه، غل و زنجیرهایی از آهن گداخته رو گردن روح جوون انداخته بودن و کشان کشان  

حم ربردن و لشگر بی داد، به سمت دیوارهای گورستان می و در حالی که فریاد کمک و االمان سر می 

دست از شرارت و جنازه کشیدن و جست و خیز کنان به دنبال سردارهای خودشون راه افتادن و رفتن،  

به پهنای صورت اشک   .که کال در افق دیوارهای گورستان محو شدن و باز همه چیز عادی شد تا این 
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ی از مردهای فامیل  یک .ریختم و حالم بد شده بود و از شدت سستی زانوهام، روی زمین چمباتمه زدممی 

اون جوون بخت برگشته که متوجه حال من شده بود، یک لیوان چای داغ رو برداشت و به سمتم اومد و  

 : بهم گفت

 حالت بد شده؟ ؟!آقا چی شده -

جوری هست، برای اون مرد  دونست حالم چه به سید جالل نگاهی ملتمسانه کردم و سید جالل که می

 : اون مرد لبخندی زد و گفت  . ازه رو دیده، ترسیده و حالش بد شدهتوضیح داد که چون روی جن

 . ها مونده که باید ببینیبرادر من، امیدوارم که غم نبینی ولی حاال حاالها از این صحنه  -

 : توجه به حرفش، بلند شدم و گفتمبی 

 ؟! آقا، علت مرگ این جوون چی بوده -

 : کرد، گفتکه به من و سید جالل نگاه میی نگاهی بهم کرد و سرش رو آورد نزدیک؛ در حال

 .  ...تیر غیب خورد  -

 : متعجب نگاهش کردم و گفتم

 ؟! تیر غیب چیه -

 : لبخند تلخی زد و گفت 

از کاله گذاشتن سر این و اون   .کار بدی واهمه نداشتاین جوون، آدم شر و مردم آزاری بود و از هیچ  -

کرد، یا به  هر کسی هم اعتراض می   .برای دوزار پول بگیر تا بازی با احساسات دخترهای بیچاره مردم 

که دهانش رو باز  گرفت یا اینگرفتش و بعدش به زور پول و تهدید ازش رضایت می باد کتک می 

 . ولی آخرش به تیر غیب گرفتار شد  کرد؛کرد و هرچی توهین ر**ک**ی**ک بود، نثار طرف می می 

 . تر بگوخب واضح  -

که که متاهل هم بود و زنش هم بعد از دوماه زندگی که فهمیده بود  چند شب پیش، در حالی  -

قدر حالشون  افتن به سمت شمال و این ست، ولش کرده بود، با دوستش و دوتا دختر، راه می کاره چی

افته دنبالشون و بهشون ایست میده و  کنه؛ می س بهشون شک می روندن و پلیخراب بوده که مارپیچ می 

جا که یک کشه تا این کنه و از ترسش که فرار کنه، با سرعت بیشتری الیی میترسه، هول می این هم می 

 . کوبه به کوه و از دم، همشون کشته میشنخوره و می چرخ ماشین روی زمین خیس لیز می 

خورد، دوتایی توی ماشین  ی سید جالل می ن به شیشه پیکان قراضه که بارو نیم ساعت بعد، در حالی 

باالخره سید جالل سکوت رو شکست و از اون لحظات برام شروع کرد    .رفتیمساکت به سمت خونه می 
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که اون دوتا سردار، حضرات نکیر و منکر و اون لشگر، جماعت دوزخیان و  به توضیح دادن؛ از این 

کرد زیر ل*ب  که ماشین رو جلوی خونه پارک می سید جالل در حالی  !های عذاب دوزخ بودنمالئک 

 : غرید

 . فردا باید دو مرتبه بریم به همون قطعه -

 ؟! چرا -

ای عبوس، در حالی که به سمت در ماشین خم شد و ترمز دستی ماشین رو کشید، نگاهم کرد و  با چهره 

 : گفت

 . به وقتش متوجه میشی -

قدر عصبی و ناراحت بودم که وقتی رفقای همیشگی برای شب نشینی  این شب به اتاقم برگشتم و اون

ها هم دلخور و ناراحت، برای آخرین بار، بهم نگاهی کردن و ازم  جمع شدن، بهشون تشر زدم و اون 

ی خودم پشیمون بودم؛ ولی دیگه برای  از کرده  .خداحافظی کردن؛ از دیوار و سقف رد شدن و رفتن 

 . ه بودنهمیشه از پیش من رفت

فردا صبح، دوباره به سمت همون قطعه به راه افتادیم و ساعت نزدیک به هشت و نیم صبح بود که به  

سید جالل، پیکان اطلسی رنگش رو پارک کرد و به سمت داخل قطعه به راه   . همون قطعه رسیدیم

از کنار قبر اون جوون که گذشتم،   .ی مذکور، خلوت بود انگیزی بود و قطعه صبح آفتابی و دل  . افتادیم

بوی تعفن سوختگیه عجیبی مشامم رو پر کرد و چیزی عجیب در پالکاردش بود که بعداً معنیش رو  

براش طلب استغفار کردم و رسیدیم به ده متری مزاری که تازه حفر شده بود و گورکنی پیر    .فهمیدم

 . در کنار قبر وایستاده بود 

سازی دیدن روح بهم داد و وقتی که چشم باز کردم و به  و مبنی بر آماده سید همون دستور روز قبل ر

اومدن   . ای نزدیک میشد و به دنبالش، دوتا پیکان قدیمی بودنرو نگریستم، همون آمبوالنس نقره روبه 

 : پیش خودم گفتم  . به قطعه رسیدن

 . بخت دیگه سر رسیدخب دوباره یه نگون  -

هشت  - مامورین گورستان پیاده شدن و جمعیت هفت  . ماده کردمو خودم رو برای اتفاقات دیروز آ 

 : نفری از داخل دو خودروی همراه هم پیاده شدن سید جالل گفت 

 . حاال خوب دقت کن به باالی مزار -

بانوی مسنی رو دیدم که با لباس حریر سفید   .برگشتم و مزار رو دیدم و از شدت تعجب، دهنم باز موند
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  .های سفید داوودی، مثل تاج، روی موهای مرتب شدش قرار دادهبندی از گل  و زیبایی وایستاده و سر 

جنازه رو که داخل قبر گذاشتن، پیرزن   . من و سید جالل نزدیک مزار رفتیم؛ مراسم تدفین محقری بود

 : گفت کردن، می لبخند میزد و به حضاری که گریه می 

 . جا، کنارتونممن همین  ! عزیزای من، آروم باشید -

در همین اثناء، صدای آهنگ و غریب و   .شنیدن ها صدای روح پاک اون زن رو نمی بالطبع، اون   و خب

 : پیرزن به محض شنیدن صدا، سری بلند کرد و گفت .انگیزی از زمین و آسمان برخواستدل

 . الحمداهلل الرب العالمین، اومدن -

 . ، هوش از سرم رفتبرگشتم که ببینم پیرزن چی رو دیده که با دیدن زیبایی اون صحنه

هایی سفید و زیبا، به سمت مزار پیرزن در  حضرات نکیر و منکر، با صالبت و صورتی گشاده و با لباس 

های  حرکت بودن و از پشت سرشون، جماعتی از دختران زیبارویی رو دیدم که واقعاً زیبا بودن و لباس 

 . زیبا به تن داشتن 

های طال و جواهر بود و باالی سر این  هانشون طبقه ی دست اومدن؛ توو بلندی داشتن و خندون پیش می 

نوازی که داشتن روحم رو جال  خوون و زیبا، در پرواز بودن و با صدای گوش جماعت، پرندگان آوازه

اومدن و اومدن تا به پیرزن رسیدن و همگی تعظیم کردن و حضرات نکیر و منکر، عصایی از   .دادنمی 

های بلندشون در آوردن، به دست پیرزن دادن و اون  از زیر لباس جنس بلور و چراغی زیبا که 

های طال و جواهر رو بر روی جنازه قرار دادن که از  دخترهای زیبارو، گرداگرد قبر جمع شدن و طبق 

رویان، به  حاال روح پیرزن، دست در دست حضرات و با همراهی جماعت ماه  .نورش، تمام قبر روشن شد

رشید، به سمت آسمان در حرکت بودند و جماعت اندک قبر، طبق معمول،  های خوسمت افق اشعه 

کران  قدر باال رفتن که در افق بی روح پیرزن و کاروان همراهش این  .متوجه این اتفاقات زیبا نشده بودن 

ی لطیف،  هاش از دیدن اون صحنه سید جالل که چشم  . آسمان محو شدن و دوباره همه چیز عادی شد

برای من از حاالت ارواح طیبه سخن گفت و برام توضیح داد که این پیرزن، زنی مومنه،   .خیس شده بود 

دستی، همیشه با خلق خدا مهربان بوده و پاک زندگی کرده بود  تنها و رنج کشیده بوده که در عین تهی 

ه  و خدا هم حضرات نکیر منکر رو به همراه حوریان بهشتی، به استقبالش فرستاده بود تا هرچند ک 

مراسم تدفین مادیش محقر بود؛ ولی طی مراسمی با شکوه، به مقام خودش در دنیای باقی مراجعت می  

 . کنه 

واقعاً چه زیباست که انسان در هنگام سفر، دست پر به سفر بره و چقدر زیباتر هست که برای  
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 ! ها و کوله باری پر، به دیدار معبود بشتابیمترین سفر زندگیمون با جیب و دست مهم

 . ده روز سوم به همین منوال و به این قشنگی پایان یافت

سید جالل که حاال    .ده روز چهارم که ده روز پایانی بود، زمان برقراری ارتباط با ارواح بود  .  ...القصه

ها تا دیر  تر شده بود و شب تر و صمیمی های شفیقم رو از دست دادم، با من مهربون دونست من رفیق می 

وند و از تجربیات ماورائیش که حاصل زندگی در نجف و کاظمین و قم بود، تعریف  موقت پیشم می 

های اطراف تهران و حومه رو  کرد و تمام گورستان روزهای آخر با انرژی من رو همراهی می  .کردمی 

با    !گاهی تلخ و ترسناک و گاهی بسیار زیبا .دیدمهای بدیعی رو از مفارغت ارواح می گشتیم؛ صحنه می 

تونستم با  پرسیدیم؛ حاال راحت می گرفتیم و از حالشون می ها ارتباط می واح سرگردان درون گورستان ار

ی دلم رو در عالم معنا، وا کنم و بار دیگه صدای قشنگش رو  ی چند ساله سپیده حرف بزنم و عقده 

م فرا رسید و موقع  شب سی و نه .گذروندیمروزها رو به همین منوال می  . بشنوم و لبخند زیباش رو ببینم

 . موعود شد

 . کردداد می شب تاریکی بود و سرما و طوفان بی 

خانه رفتیم و آماده شدیم برای  بعد از سنگین شدن خواب عالیه خانوم، با سید جالل، درون اتاق مهمان 

احضار روح لیال که کار بسیار سخت و خطرناکی بود چون روحش سرگردان و معذب بود و امکان داشت  

 : سید جالل گفت  .گیر من و سید جالل بشه مالئک مقرب و محافظش، گریبان خشم 

 دونی که اگر در احضار ارواح اشتباه کنیم، چه بالیی سرمون میاد؟ می  ! سید -

 ! آره سید جان -

تونی  بار می دونی که تموم چله و اعمالی که انجام دادی، برات یه فشنگ ساخته که فقط یک اینم می  -

 عد از احضار روح لیال، قدرت دیدن ارواح و حرف زدن باهاشون رو از دست میدی؟ شلیکش کنی و ب 

 ! بله سید جان -

 ! پناه بر خدا -

ی قرآن خوند و من هم یک ذکر بسیار خاص  شروع کردیم به احضار روح؛ سید چندین آیه رو از سوره

اد که نام لیال رو با هم صدا  بعد از نماز، سید دستور د . رو خوندم و هر دو قامت بستیم به نماز مخصوص

ای نورانی آرام آرام  دفعه از سقف اتاق، ذرهیک  . کار رو کردیمکنیم و ذکر آخری رو با هم بگیم؛ این 

ی بزرگ نورانی تشکیل داد که اتاق  مثل یه پر به وسط اتاق رسید و شروع کرد به گسترش و یک دایره

ی لیال پیدا  از افق نور، سر و کله  .نور طالیی رنگ داشتاون دایره، افقی نورانی با  . از وجودش منور شد
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ها تنش  هنوزم همون کاپشن سبز و همون لباس   .قدر نزدیک اومد تا به چند قدمی ما رسیدشد و این 

های مخصوص، باهاش شروع کردم به صحبت و اول از جایگاهش پرسیدم  با رعایت جانب احتیاط  . بود

 : دل به دریا زدم و گفتم .کشید برامون گفت هایی که می ب که راحته یا معذب و لیال از عذا

دونی برای چی احضارت کردیم پس بگو چه مشکلی داری که هر شب سوال و  خودت بهتر می  !لیال -

 ؟! جواب میشی

که در محلی که من کشته شدم، درختی هست که یکی از من به دو علت در عذابم؛ یکی این  ! سید -

که یه  اعضای بدنم هنوز روی اون درخت مونده و هر شب، شب اول قبر برای من تکرار میشه و دوم این 

 . کشمبدهی به فالن مبلغ به فالن شخص دارم که هر روز بابتش عذاب سختی می 

مگه مبینا   ؟! محلی که کشته شده ؟! اعضای بدن ؟!گفتلیال چی داشت می  ؟!گفتخدای من، این چی می 

 . اومدیه جای این معادله با عقل جور در نمی ؟!دم آبشار ویسادار نگفته بود که ترانه خودکشی کرده 

 : با بهت و تعجب پرسیدم

مگه    .کشی کردی دوستت ساینا به من گفت که تو خود ؟!چه کسی تو رو کشته ؟! لیال تو کشته شدی -

 ؟! چجوری کشته شدی که یکی از اعضای بدنت باالی یک درخت مونده

 : کرد، با همون صدای معصومانش گفتکه ناراحت و مغموم نگاهم می لیال در حالی 

فکر کردی من خودکشی کردم؟ من بخاطر اون حامد نامرد که با عفت و آبرو و احساسم بازی کرد،   -

ها، هزاران آرزو داشتم و االن هم  ردن من نبود و من هم مثل بقیه آدم کشته شدم وگرنه االن وقت م 

خاطر همون آدم مغضوب الیه، در عذابم و به خاطر قرض ناچیزی که به فالن شخص دارم، هر روز  به 

 !کشم و مواخذه میشمعذاب می 

دایره دوید و قبل از  هاش صورتش رو پوشونده بود، به طرف مرکز که با دست این رو گفت و در حالی 

 . که بتونم عکس العملی نشون بدم، اون دایره نورانی بسته شد این

ریخت و من زانوهام رو  مردانه به لیال شده بود، به پهنای صورت اشک می سید جالل، از ظلمی که ناجوان

 : سید جالل که از گریستن فارغ شد، بهم گفت !در بغل گرفته بودم؛ بهت زده بودم 

 میدی اون نامردی که به لیال ظلم کرد، کی بود؟حاال فه -

 ؟! نه، کی بود -

 . همونی که به تیر غیب گرفتار شد، تو عذابش رو دیدی -

  .از اتاق اومدم تو ایوان وایستادم .خون تو مغزم قفل شد .یه دفعه اسم پالکارت روی قبر به یادم اومد
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خدایا این   ؟!گیر کردیقدر من رو غافلاین گریم گرفته بود و سری به آسمون کردم؛ خدایا امشب چرا 

ای که خلق کردی،  یعنی تا این حد عدالت داری و دنیای خاکی  ؟! وار یعنی چیهمه اتفاقات سلسه 

 ؟! کوچیکه

سید جالل دستی گذاشت روی شونم و با محبت برام توضیح داد که اگه بدن میت بعد از هفت روز دفن  

خوره، دوباره هر شب مثل  خاک بر نگرده، چون باد این دنیا بهش می  نشه، تا زمانی که جنازه نپوسه و به

 . شب اول قبر سوال جواب میشه 

ی مرگ اون دخترک معصوم چی بوده  کردم که نحوه شب تا صبح بیدار بودم و فقط به این فکر می اون

دریده  آیا حیوانات وحشی   ؟!آیا به قتل رسیده و مثله شده  !که اعضای بدنش از هم متالشی شده

تا خود صبح به این مسأله فکر کردم و صبح که شد، به رسم احترام، پیشونی سید جالل رو به   ؟!بودنش

پاس زحماتش بوسیدم و گوشیم رو ازش گرفتم؛ از عالیه خانوم هم تشکر کردم و خداحافظی کردم و از  

ترس از جواب سوالم،  ی پدری سید جالل بیرون زدم و به سمت خونه به راه افتادم و در عین اسخونه 

 .هام بود لبخندی روی ل*ب 

های عالیه  ی مرغ که از خونه بیرون بزنم، مبلغی پول رو توی لونه خاطر این بود که قبل از این لبخندم به 

 . خانوم، به رسم تشکر و قدردانی گذاشته بودم

به خونه که رسیدم و   .مشتو راه که سوار تاکسی بودم، زنگ زدم به مبینا و بهش گفتم که باید حتماً ببین 

های رنگارنگ فرنگ بودن، خالص شدم، کادیالک  پرسی خانواده که حاال منتظر سوغاتی از سالم و احوال

ی  مبینا که حاال تشنه  .رو بیرون کشیدم و رفتم سراغ مبینا که توی پارک با هم قرار گذاشته بودیم 

نشستم و براشون تموم اتفاقات رو   .ظرم بودن شنیدن ماجرای چهل روز گذشته بود، به همراه ساینا، منت

ی مرگ لیال رو پرسیدم و مبینا و ساینا  نحوه . تعریف کردم و دیدم رنگ از روی جفتشون پرید

ی لیال رو تعریف کردن و  کردن، برای من کامل جریان مرگ مظلومانه که مثل ابر بهار گریه می درحالی

ی خالش  مبینا به سمت خونه   .از هم جدا شدیم . شده بود  های پازل این داستان تکمیلحاال تموم تکه 

رفت تا پدر و مادر لیال رو آگاه کنه و ساینا به سراغ ادای دین لیال، به شخصی که لیال آدرسش رو داده  

 . بود، رفت و من هم با دنیایی از ناراحتی، به سمت خونه روانه شدم

 و به این دنیا اومد و به دنبال ما اومد؟  چطوری لیال از این دنیا رفت و چرا از گور بلند شد

که عفتش رو در  زمانی که لیال، از حامد که خبر ازدواجش رو شنیده بود، نا امید میشه، سرخورده از این

های حامد از دست داده بوده، به شدت افسرده میشه و رو میاره به کنج خونه نشستن و  کاری قبال فریب 
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گیره  ی لیال که همون مادر مبیناست، تصمیم می ر؛ شیوا خانوم، خاله های خواب آوپناه میاره به قرص 

ی مادرش که در روستایی در  برای عوض شدن حال و هوای لیال، لیال رو به عنوان مسافرت، ببره خونه 

خالصه شیوا خانوم به اتفاق لیال، مبینا و   . ی سرسبز گدوک از توابع سواد کوه مازندران هستمنطقه 

رسن؛ ساینا و مبینا با لیال، تو ده  ی مادر بزرگ می سر شب به خونه  . ی مادربزرگ میشنخونه ساینا، راهی 

 .ندازنکوچک به گردش مشغول میشن و همون شب، ساینا و لیال، آخرین عکس یادگاری رو با هم می 

ی زیبا و معصوم که افکار سمی، مانع از  های شب که همه خواب بودن، لیالی بیست و دو ساله نیمه

ی مادربزرگ خارج میشه و به سمت جنگل باالی ده به راه  برای قدم زدن، از خونه   خوابیدنش شده بوده،

  .کنه به قدم برداشتن روی ریل قطاررسه، شروع می افته و وقتی به تونل خط آهن باالی ده می می 

ی  چنان غرق در فکر میشه که صدای قطار رو که از پشت سرش، از تونل خارج شده بود رو در وهله آن 

شنوه و وقتی لوکوموتیو ران، در سیاهی شب، متوجه حضور شخصی بر روی ریل آهن میشه، تنها  میاول ن

کاری که ذهنش قدرت فرمان رو میده، این بوده که اهرم بوق قطار رو فشار میده و از صدای بوق  

شه و  پاچه و گیج میی لوکوموتیو ران، دست خراش قطار، لیال متوجه حضور قطار میشه و به گفته گوش 

کنه؛ بدن نحیف لیالی مظلوم، به  رسه و بهش اصابت می که بتونه کاری بکنه، قطار بهش می قبل از این 

ای از استخوان دستش کنده میشه و ال به الی  تکه  .سپارهطرز فجیعی تکه تکه میشه و در دم، جان می 

د و در روزهای آخر  از طرفی چون لیال افسرده شده بو  .افتهی خط آهن می درختی کوچک در حاشیه 

 . زده، تصور همگی بر این منوال میشه که لیال خودکشی کرده زندگیش، حرف از مرگ می

 الال کن دختر زیبای شبنم 

 الال کن روی زانوی شقایق 

 مهری نبینی بخواب تا رنگ بی 

 تو بیداری که تلخه حقایق 

د، به همراه سید جالل، ساینا و  بارییازده روز بعد، من توی یک روز سرد زمستانی که بارون شدیدی می 

 . های سفر ویسادار، در کنار مزار لیال وایستاده بودیممبینا و سایر بچه 

که تحقیقات پلیس آگاهی، مبنی بر گزارش دی ان ای پزشک قانونی، بر روی تکه استخوان  بعد از این 

و در اون روز بارونی و  دست پیدا شده، تکمیل شد، با دستور دادستانی، حکم نبش مزار لیال صادر شد  

 . غمناک، اون امانت به کفن لیال منتقل شد

ناک بود، مراسم معنویه و آسمانی زیبایی در حال وقوع بود و  قدر که مراسم مادی و زمینی اندوههر چه 
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حاال لیال هم با لباسی از جنس حریر سفید و تاج گل و عصا و   . گذشتاز منظر نگاه من و سید جالل می 

کرد و جزو همراهانش یک نفر دوشادوشش  انی، به مقام خودش در دنیای باقی، مراجعت می چراغی نور

ی من  این آخرین تجربه  . کردن و اون همراه، سپیده بودای از نور حرکت می به سمت افق ابرها در هاله 

فم رسیده  که از سرنوشت لیال غمگین بودم، ته دلم راضی بودم که به هد در دیدن ارواح بود؛ ولی درحالی

 . بودم 

هدفی که تعریفش، برای من فقط درخواست آرامش برای یک نفر بود؛ آرامشی برای یک از گور  

 ! برخاسته

 *** 

 . چنان باقیستهم به پایان آمد این دفتر، حکایت  

 

 . ی دختران سرزمینمتقدیم به همسر عزیز و مهربانم و همه 

 . باشد که سرنوشت تلخ لیال تکرار نشود

 

 . ی منت پذیراییم آمیز شما را با دیدهانتقادات، پیشنهادات و نظرات محبت 

 

، محمدامین سیاهپوشان و پرند یادگاری ۱۴۰۰آذر ماه 
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 «.اثر به پایان رسید »با تشکر از نگاه زیبای شما، این 

 

 

 

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

این  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 اجتماعی رمانیک در شبکه 
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