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ــام  ــی رود و تم ــن م ــده و از بی ــک ش ــه خش ــت ک ــی اس ــال گیاه ــان مث انس

ــود.  ــرده می ش ــه پژم ــت ک ــی اس ــون گل ــز همچ ــان نی ــای انس زیبایی ه

آری؛ گیــاه  خشــک و پژمــرده می شــود و انســان نیــز ماننــد گیــاه از بیــن مــی رود 

امــا تنهــا کالم، افــکار و آثــار او باقــی می مانــد. 

انتشــارات نســل روشــن در تــالش اســت تــا بــا ایجــاد یــک بســتر مناســب 

ــا  در حمایــت از مولفــان و همچنیــن مانــدگاری ایده هــا، آثــار و افــکار آنهــا و ب

ــه  ــی برخــوردار باشــد ب ــه از ســطح علمــی مطلوب ــی ارزشــمند ک انتشــار کتاب

وظیفــه ی انســانی و اعتقــادی خویــش عمــل کنــد تــا بتوانــد اثــری ســازنده را 

بــه عنــوان میراثــی ناچیــز بــرای نســل روشــن باقــی گــذارد. 

سخن ناشر



»طایفۀ جنیان را پیشتر )از انسان( از آتش سموم آفریدیم.«

)رقآن؛ سورۀ حجر، آۀی 27(

ک  »بــه صاحبــان اجّنــه توجــه نکنیــد؛ بــه جادوگــران نپردازیــد تــا مبــادا توســط آنــان ناپــا

شــوید، خداونــد و خــدای شــما منــم.«

)تورات؛ الویان 19/31(



فصل اول
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ژوژو جن طرد شده

فــردا تولــد »َحنوذه«ســت؛ مطمئنــم پــدرش از چنــد روز پیــش، تــدارکات 

ــد.  ــاده کنن ــه آم ــتور داده ک ــه، دس ــه ن ــودش ک ــرده. خ ــاده ک ــن  رو آم جش

ــی ده؛ دســتور! پادشــاه فقــط دســتور م

احتمــاالً بــه »ُشــعاذ« کثیــف هــم دســتور داده تــا بــره و ســفارش ســاخت 

ــد از  ــوب جواهرســازم بع ــده؛ آم ــوب« ب ــه »آم ــد المــاس  رو ب ــن گردنبن بهتری

گرفتــن ســفارش، فــوراً بــه افریقــا میــره و از قبیلــۀ »عیســا« چندتایــی المــاس 

می گیــره؛ شــاید دو تــا المــاس کمیــاب بلــوری و یــه دونــه هــم المــاس آبــی 

کــه وســط گردنبنــد بنــدازه.

»ژوژو... ژوژو... بیدارشو؛ صبح شده چقدر می خوابی؟« 	

ژوژو هنوز چشمانش بسته بود و به َحنوذه و گردنبندش می اندیشید.

»ژوژو... ِد بلند شو، دیرمون میشه!« 	

ــرای  ــه؟« ب ــون میش ــن دیرم ــا رفت ــرای کج ــید: »ب ــود اندیش ــا خ ژوژو ب

همیــن چشــمانش را گشــود؛ صــورت »مخملــی« درســت روبــه روی صورتــش 

ــر.« ــت بخی ــو! صبح ــی کوچول ــام پیش ــت: »س ــدی زد و گف ــود. ژوژو لبخن ب

مخملــی اخمــی کــرد و گفــت: »هــزار بــار بهــت گفتــم مثــل آدمــا صــدام 

ــۀ  ــه هم ــتن، ب ــد نیس ــارو بل ــا گربه ه ــون م ــون زب ــا چ ــاد. اون ــدم می ــن، ب نک

مــا میگــن پیشــی؛ امــا تــو کــه زبــون مــا رو بلــدی، پــس خواهشــاً اســمم  رو 

درســت صــدا کــن.«

ژوژو لبخنــدی زد و گفــت: »اوه! ببخشــید مخملــی عزیــز؛ حــاال بــرای کجــا 

دیرمــون میشــه؟«

ــود امــروز منــو  ــرد و گفــت: »چیــن؛ قــرار ب ــۀ ســیاه اخمــی در هــم ب گرب
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ژوژو جن طرد شده

ببــری چیــن تــا از اون پرنده هــای کوچولــوی خوشــمزه شــکار کنــم و بخــورم. 

تــو بهــم قــول دادی...«

ــم، یــک جــن  ــد بری ژوژو لبخنــدی زد و گفــت: »راســت میگــی؛ پــس بای

ــه.« ــش نمی زن ــر قول ــت زی ــوب هیچ وق خ

جــن ســفید از ســر جایــش بلنــد شــد و اطرافــش  رو نــگاه کــرد. همه چیــز 

ــاری  ــا ج ــرور و زیب ــه پرغ ــل همیش ــۀ کارون مث ــود. رودخان ــه ب ــل همیش مث

ــه و  ــرف رودخان ــه در دو ط ــاحلی ک ــای س ــم در جاده ه ــین ها ه ــود و ماش ب

ــم  ــاز ه ــد و ب ــد بودن ــال رفت وآم ــد، در ح ــده بودن ــیده ش ــداد آن کش در امت

ــم  ــل هفت ــرعت از روی پ ــا س ــه ب ــین هایی ک ــرخ ماش ــوق چ ــدای تلق تل ص

ــد. ــور می کردن ــر ژوژو، عب ــاالی س ــت در ب ــواز درس اه

تنهــا چیــز جدیــد، پوســِت پفکــی بــود کــه درســت کنــار ژوژو جــا خــوش 

ــی از روی پــل عبــور  ــا عابران ــر ی ــود کــه شــب گذشــته، عاب ــوم ب کــرده و معل

ــد.  ــرت کرده ان ــل پ ــن پ ــه پایی ــک، پوســتش را ب ــد از خــوردن پف ــرده و بع ک

پوســت پفــک هــم بعــد از کلــی رقصیــدن در هــوا و ایــن  طــرف و آن  طــرف 

رفتــن، به جــای افتــادن در رودخانــه، روی اولیــن ســّکوی پــل کــه بــه خشــکی 

ــا  ــا پرتاب کننــدگان، ب ــا شــاید هــم پرتاب کننــده ی چســبیده اســت، افتــاده؛ ی

شــور و اشــتیاق تمــام ایــن مراحــل را نــگاه کــرده و بعــد از بــه هــدف نرســیدن 

پوســت پفــک، کمــی اخــم کردنــد و راهشــان را گرفتــه و رفته انــد. حــال، روی 

اولیــن ســّکوی پــل هفتــم اهــواز ســه چیــز وجــود داشــت: جنــی ســفیدرنگ، 

گربــه ای ســیاه، پوســت پفــک.

»ژوژو! ِد بریم...« 	
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بــا صــدای مخملــی کــه این دفعــه بلندتــر شــده بــود، ژوژو بــه خــود آمــد 

و گفــت: »بریــم.«

مخملــی جلوتــر آمــد و جــن ســفید او را بغــل کــرد و آمــادۀ رفتــن شــدند. 

در آن لحظــه، چیــزی از ذهــن جــن عبــور کــرد: »چقــدر گردنبنــد بــه َحنــوذه 

» . د میا

لحظــه ای بعــد روی ســّکوی پــل در کنــار قایق هــای خالــی و شــناور روی 

کارون در آن صبــح زیبــا، به جــز یــک پوســت پفــک چیــز دیگــری نبــود.





فصل دوم
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در گوشــۀ ســالن پذیرایــی، زن در آغــوش همســرش پنــاه گرفتــه و از تــرس، 

ــد. مــرد هــم  ــر خــود می لرزی ــود و جیــغ می کشــید و ب چشــمانش را بســته ب

بــا چشــمانی کــه از تــرس از حدقــه بیــرون زده بــود، بــه وســایل منزلــش کــه 

ــاب و تکه تکــه می شــد، می نگریســت.  ــه ســویی پرت بی دلیــل هــر کدامشــان ب

ــه در  ــای خان ــایل و درب و پنجره ه ــدن وس ــرد ش ــای زن و ُخ ــدای جیغ ه ص

ــا شــنیدن صــدا،  ــد. همســایه ها ب ــی از تــرس به وجــود آورده بودن هــم، معجون

همگــی جلــوی دِر آپارتمــان جمــع شــده بودنــد.

ــه قصــد  	 »می دونســتم ایــن مــرد یــه چیزیــش میشــه! داره عاطفــه  رو ب

ــی...« ــۀ روان ــه؛ مرتیک کشــت می زن

»چی می گی خانم؟! مهندس اهل این حرفا نیست.« 	

ــد  	 ــم چن ــه عاطفه خان ــود ک ــش ب ــه پی ــد هفت ــن چن ــاً همی ــرا؛ اتفاق »چ

ــر...« ــت قه روزی رف

صــدا از خانــۀ مهنــدس قطــع نمی شــد و همســایه ها هــم مشــغول تبــادل 

ــا صــدای  ــد کــه باالخــره دِر آسانســور ب ــوادۀ مهنــدس بودن ــارۀ خان افــکار درب

دینگــی کــه در آن همــه صــدا بــه گــوش نرســید، بــاز شــد و منجــی مجتمــع 

ــا چهــره ای  ــا زیرشــلواری راه راه و زیرپــوش ســفید از کابیــن خــارج شــد و ب ب

کــه نگرانــی در آن مشــهود بــود، گفــت: »چــی شــده؟!«

زن همســایه گفــت: »خــوب شــد کــه شــما رســیدین، مهنــدس داره خونه رو 

رو ســر عاطفه خانــم خــراب می کنــه!«

مدیر مجتمع گفت: »پس شما چرا کاری نمی کنید؟«

یکی از اهالی ساختمان گفت: »آقا به ما چه!«
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ــه مــا چــه،  ــر از شــنیدن ایــن جــواب عصبانــی شــد و گفــت: »اگــر ب مدی

ــد؟« ــه کار می کنی ــا چ ــس اینج پ

و این بــار بــدون اینکــه منتظــر جــواب بمانــد، بــه طــرف در رفــت و زنــگ 

را فشــرد. بــا بــه صــدا درآمــدن زنــگ خانــه، ســاعت دیــواری بزرگــی کــه در 

هــوا معلــق بــود، جلــوی پــای زوج جــوان بــه زمیــن افتــاد و ُخــرد شــد؛ گویــی 

ــد. ــام ش ــز تم همه چی

هنــوز مهنــدس جــوان همســرش را بیــن بازوانــش می فشــرد و بــا چشــمان 

بهــت زده بــه اطــراف نــگاه می کــرد؛ دیگــر چیــزی تــکان نمی خــورد.

صــدای زنــگ دوبــاره بلنــد شــد؛ این بــار مهنــدس درب خانــه را نــگاه کــرد، 

می خواســت بلنــد شــود و بــه طــرف در بــرود. خیلــی دوســت داشــت کــه بــا 

ســرعت بــه طــرف در بــرود و آن را بگشــاید؛ امــا تمــام بدنــش از تــرس قفــل 

شــده بــود. نگاهــی بــه همســرش انداخــت، عاطفــه میــان بازوانــش غــش کــرده 

بــود! مهنــدس گیــج شــده بــود.

ــاز کــرد و  زنــگ ســوم او را بــه خــود آورد؛ دســتانش را از دور همســرش ب

او را آرام روی زمیــن خوابانیــد و از جایــش برخاســت و بــه طــرف در دویــد و 

آن را گشــود.

اهــواز  کیانپــارس  در  به جــز ممدآقــا کــه  همــۀ همســایه ها  تقریبــاً 

پیتزافروشــی داشــت و همیشــه دیروقــت بــه خانــه می آمــد، جلــوی در حاضــر 

ــد. ــگاه می کردن ــدس ن ــه مهن ــد و ب بودن

مدیــر ســاختمان وارد چارچــوب در شــد و گفــت: »خــدا رو کولــت مهندس، 

عاطفه خانــم رو کــه کشــتی!«
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ــه  ــت زده ب ــمانی به ــا چش ــط ب ــود و فق ــده ب ــد آم ــش بن ــدس زبان مهن

همســایه ها نــگاه می کــرد. مدیــر ســاختمان این بــار صورتــش را جلــوی 

صــورت مهنــدس آورد و گفــت: »مهندس جــان خوبــی؟«

ــه  ــت ب ــا انگش ــت و ب ــار رف ــد کن ــی زد، بع ــوان پلک ــدس ج ــار مهن این ب

داخــل خانــه اشــاره کــرد. همســایه ها همگــی وارد خانــه شــدند و بــا کنجــکاوی 

فــراوان داخــل خانــه را نــگاه کردنــد. صدیقه خانــم کــه دیگــر طاقــت نداشــت، 

بــا عجلــه وارد خانــه شــد و گفــت: »عاطفــه جــون، عاطفــه جــون...« 

و بــا همیــن عاطفه جــون گفتــن، وارد خانــه شــد. کمــی بعــد صــدای »یــا 

ــه ســرعت خودشــان  ــد شــد و مابقــی همســایه ها ب ــم بلن خــدای« صدیقه خان

را بــه پذیرایــی رســاندند.

ــال  ــد همســایه ها و انتق ــس و رفت وآم ــر آمبوالن ــد، صــدای آژی ــی بع دقایق

ــا او همــراه  عاطفــه بــه بیمارســتان کــه البتــه صدیقه خانــم و شــوهرش هــم ب

شــدند، آرامــش همیشــگِی مجتمــع را در هــم شکســت.

یــک ســاعت بعــد، در آپارتمــاِن عاطفه خانــم، هیچ کــس و هیچ چیــز دیــده 

ــۀ  ــه در گوشه گوش ــده ک ــه ش ــایل تکه تک ــت وس ــک مش ــز ی ــه ج ــد؛ ب نمی ش

خانــه پراکنــده شــده بودنــد.


