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 به نام خدا

 نام رمان: شمشیر سفید

 Afsaنام نویسنده: 

 

 

 )دانای کل(

گویند چون نحس و بدشگون است مییک دختر چهارده ساله است. همه 

کسی اورا به فرزندخواندگی نخواهد گرفت. موهایی عجیب غریب دارد. مردم 

اینجا آنچنان هم خرافاتی نیستند. نه، او زیادی عجیب غریب است. بلکه 

برایش بهتر است که در پرورشگاه باقی بماند. خیلی ساکت و آرام است. وقتی 

بینی که از ترس غرق شدن میعمیق و ژرفی کنی، دریای میبه چشمانش نگاه 

 گیری.میدرآن، زود چشم هایت را از آن دو گوی سیمین 

گیسوانش، ترکیبی از سه رنگ مشکی، نقره ای و سفید هستند. شاید به نظر 

جوان بیاید ولی موهایش خیلی زود سپید شده. از همان کودکی. وقتی نوزادی 

 یک ساله بود.

به شدت به دنیای فانتزی عالقه دارد و عاشق عروسک های باربی است. 

کند، روحیاتش لطیف و میانیمیشن های جدید و جذاب را با عالقه دنبال 

خواهد ناخن هایش را الک بزنم. دلم میشکننده است! هر از چند گاهی از من 

. از زندمیخواهم بهش محبت کنم مرا پس میسوزد. ولی هروقت میبرایش 

 ترسد،میدانم. وقتی فهمیدم از تاریکی میترحم متنفر است! چرایش را ن
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خواستم برای اتاق شش متری اش یک چراغ خواب بگیرم که با این هم 

 مخالفت کرد.

درسش هم خوب است. نمرات درخشانی دارد. شایسته ی تقدیر و تشکر 

است ولی،  دهد. به نظر همه چیزش خوبمیاست. منظم کارهایش را انجام 

من نگران بزرگسالی اش هستم. از آنجایی که دولت فقط تا هجده سالگی 

رود. از آنجایی میپردازد، بعد از آن از پرورشگاه میهزینه ی سرپرستی اورا 

که درسش خیلی خوب است امید دارم در یک دانشگاه دولتی عالی قبول شود 

ت گرانش هستم. مشکالو آینده ی خوبی داشته باشد. به عنوان سرپرستش، ن

خفیفی دارد که هنوز نتوانستم مجوز درمانش را بگیرم. ظاهرا بلوغ دیر میجس

هم تنگی نفس که مشکوک به آسم است. به هر حال، بنده میرس دارد. ک

دانم که اگر اسمش را بیاورم میتاکید دارم که توجه بیشتری به او بکنید. 

گویم. خودتان مید کدامشان را ممکن است ناراحت شود.خودتان فهمیده ای

 حساس است. میغیر مستقیم هوایش را داشته باشید. ک

نگهداری از کودکان بی  2با سپاس، ریحانه صفوی، سرپرست بخش 

 سرپرست

 

مرتضوی، رئیس بهزیستی گزارش نامه وار ریحانه را کنار گذاشت تا بعدا به 

در رسیدگی به بچه ها آن رسیدگی کند. از این که خواهرزاده اش این گونه 

داد و هوایشان را داشت خسته شده بود. در طول سال میحساسیت به خرج 

های کاری اش، هیچ سرپرستی را ندیده بود که این گونه با شهامت درخاست 
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رسیدگی به مشکل یک مورد خاص را تقاضا کند. برای مرتضوی هم شیرین 

 اشت. بود و هم تلخ. زیاد حوصله ی ریزه کاری هارا ند

کرد میولی خب برای این که دل خواهرزاده ی دردانه اش را نشکند، سعی 

 آرام تر و با حوصله تر روی مورد ها کار کند.

کرد به میهمزمان با نزدیک شدن به امتحانات ترم یک، ریحانه حس 

شود. در فکر آن بود که به نامزدش میدخترک وابسته تر و وابسته تر 

دختر عجیب را به فرزندخواندگی بگیرند. ولی با پیشنهاد بدهد که آن 

یادآوری روحیه ی خشک و غیرقابل انعطاف نامزدش از این افکار منصرف 

 شد.می

افزود. میشد و درد ناحیه کمرش را میقدم هایش در سالن بر زمین کوبیده 

صدای بچه ها روحش و نوشیدن لیوان شیرکاکائوی گرم داخل دستانش، 

بخشید. با نگریستن به دیوار های سالن وقت گذرانی یمجسمش را نیرو 

کرد تا به انتها برسد. با این که بار ها و بار ها آن تصاویر و تابلو هارا دیده می

 بود. 

چند تقه به در اتاق زد. با شنیدن صدای بفرمایید داخل، وارد اتاق شد و با 

الم نگریست. س ترسیدمیلبخند به دخترکی که هم دوستش داشت و هم از او 

کرد و در را از پشت بست. دختر جوان و زیبا روی را نظاره کرد. دختر، میگر

به احترام سرپرست مهربان و خوش اخالقش از تخت کوچکش بلند شد و 

 جواب سالم ریحانه را داد.

 پرسید:میریحانه به گر

 جان؟  "رها"خوبی  -
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 ی کرد.ب*و*سرها نزدیک ریحانه شد و با او رو

 ریحانه با خوشحالی گفت: 

خوب رها ژونم! چه خبر مبر؟ شنیدم امتحانای میان ترمو خیلی خوب دادی! -

 فقط یه نوزده داشتی!

 رها با لبخند همیشگیش گفت: 

 آه. آره خانوم صفوی همیشه توی مطالعات کم میارم. -

ریحانه: خب اشکالی نداره! برات کاری نداره که ! توی ترم یک جبران 

تونم به عنوان جایزه با میکنی ها! ببینم میخوام ببینم چه می. کنیمی

 شاگردای ممتاز پایه نهم ببرمت اردو؟ بستگی به خودت داره!

کرد که ریحانه زودتر از اتاقش خارج شود. تنهایی را میرها در دلش خدا خدا 

. محبت های خانم صفوی را دوست نداشت. حس کوچک بودن دادمیترجیح 

 داد.میست به او د

 ریحانه وقتی سکوت رها را دید دلخور شد ولی به روی خودش نیاورد. 

 ریحانه: خوب بشین روی تختت. یکم باهم حرف بزنیم؟

رها سری تکان داد. و کنار ریحانه روی تخت کوچکش نشست. ریحانه با 

 انرژی گفت:

من به آینده تو خیلی امیدوارم. با این که کسی تورو به فرزندی نگرفت ولی  -

درست خوبه، میتونی بعد از دبیرستان بری دانشگاه. مطمئنم که توانشو داری! 

خواد بهت کمک میدونم تو چه رشته ای رو دوست داری. واقعا دلم میفقط ن

 کنم.

 رها خونسرد جواب داد:
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علم ابتدایی. پس زیاد مهم نیست چه رشته ای دوست دارم معلم بشم. م -

 خونم نه؟می

 ریحانه: چرا مهمه. باید ببینی به چی عالقه داری.

رها: چه فرقی داره من چیو دوست دارم؟ دنیا هیچ وقت اون جوری نیست که 

 کنه!میخوام. دنیا هیچ وقت هم بر طبق خواسته ی من تغییر نمیمن 

داری ؟ این زندگی توئه! حق داری براش تصمیم  ریحانه: وا! تو چیکار به دنیا

 بگیری!

خواست افکارش را با ریحانه درمیان میرها آهی کشید و جوابی نداد. ن

دانست برایش قابل درک نیست. درواقع، هیچ کدام از حرف میبگذارد.چون 

 ها و افکار او برای بقیه قابل درک نبود.

خانم صفوی را مجاب کرد تا  سکوتش و دادن جواب های کوتاه به ریحانه،

شد. سوال و جواب میاتاق را ترک کند. این رابطه فقط در همین حد خالصه 

 های سرسری و کوتاه و عطش شدید ریحانه برای کشف راز های رها.

رها بعد از رفتن ریحانه، سراغ دفتر کوچکش رفت. با باز کردنش، طبق 

خواست میمرور کرد. مدام  معمول دانسته هایش راجع به خانواده سابقش را

 بداند که چرا سر از اینجا در آورده.

طبق گفته ها، شواهد و مدارکی که رها یافته بود، یک روز سرد زمستونی سال 

عصر که اکثر کارمندها درحال رفتن از  6، آقایی بچه به بغل، ساعت 0831

 به یکی شود. کودک یکی دو روزه را، سریعمیشیرخوارگاه بودند، وارد آنجا 

شود. اون مرد، شال خاکستری میدهد و از ساختمان خارج میاز مستخدمین 

بزرگی دور دهانش بسته بوده که موجب شده هیچ کس چهره اش را نبیند. 
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که رها را گرفته بود، برایش تعریف کرده میولی رازیه خانوم، همون مستخد

داشت،  بود که آن مرد، چه قدر خوش هیکل بود، چشمانی توسی رنگ

ت خوش حالمیپالتویی فاخر خاکستری تیره پوشیده بود و موهایی جوگند

 خورد فقیر باشد.میداشت. به ظاهرش ن

دهند، ولی هیچ جا میخبر میبعد از آن، مسئولین پرورشگاه به نیروی انتظا

شود. نام رها درویش رو مسئولین پرورشگاه میاثری از چنین مردی دیده ن

 کردند.برایش انتخاب 

رود. آن مرد خوش سیمای چشم خاکستری را میرها دوباره به فکر فرو 

زند و در دفترش تمام این ها میکند، با او حرف میکند. نقاشی اش میتصور 

 کند.میرا یاد داشت 

و حاال، رها درویش، یکی از بچه های پرورشگاه است. درواقع، یکی از بزرگ 

 ترین آنها. 

تکالیف مدرسه اش، کنار پنجره کوچک اتاقش رفت. به رها بعد از انجام 

آسمان مهتابی نگاه کرد. اینقدر عمیق نگاه کرد که خسته شد. رفت سراغ 

کتاب داستان های کوچکش.دنیایش خیلی کوچک بود. همسن های او، با 

شدند و چه بسا فراتر از این هارا داشتند. ولی رها میگوشی و تبلت سرگرم 

اش خواندن کتاب بود و درست کردن کار های دستی یمشاید تنها سرگر

واند یک کرد تا بتمیفانتزی. به پیشنهاد ریحانه، توی کارگاه قالیبافی هم کار 

 سری کتاب های جدید بخرد یا حتی یک موبایل برای خودش داشته باشد.

طبق نحوه نگهداری کودکان بی سرپرست، افرادی هزینه های ماهیانه آنها را 

دادند. برای رها میهزینه های آنها رفتند. و ماهیانه مقداری پول برای پذیمی
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هم همینجور بود. اگر چیزی الزم داشت، طبق مبلغی که برایش در حساب 

کردند. رها از وقتی دوازده ساله شد، اجازه پیدا میماند، خرج میبانکی باقی 

این دختر ساکت کرد که جدا از هم اتاقی های سابقش یک اتاق داشته باشد. 

 و منزوی، به این تنهایی عادت کرده بود.

ی ترسید. از تاریکمیپرده پنجره اش را کشید. نشست روی تخت. از تنهایی 

 "ترسید میاز آدم ها هم  "ترسید. ولی چاره ای نداشت. می

 دفتر کوچکلی را باز کرد و گوشه اش نوشت:

دنیای آدم بزرگ ها. دنیای دونم که دنیای بیرون متعلق به من نیست. می -

بچه ها هم که از اول در آن جایی نداشتم. در هیچ جا جایی نداشتم که پیداش 

 خواستن. ولی همه جایگاهی دارن. مگه نه؟میکنم. خونوادم هم که من رو ن

و ورق زد و شروع کرد رقم زدن افکارش را: تاحاال افکارم رو روی کاغذ 

نیاورده بودم. ولی فکر کردم شاید کاغذ بهترین راه برای خالی کردم افکار 

ی، به ذارمیآدم ها باشه. کاغذ دوست خوبیه. وقتی راز هاتو باهاش درمیون 

 .کسی نمیگه. این مهم ترین حسن اونه. چیزی که خیلیا ندارن

نوشت. حس کرد ذهنش خالی شده. دفترچه را بست. فردا میدستش دیگر ن

پنجشنبه بود. رها اجازه داشت فردا برای اولین بار بدون سرپرست از 

. البته ریحانه به شیما سپرد که باهاش 7تا  4پرورشگاه خارج شود. از ساعت 

گفته های خواست نگاهی به یکی از پارک ها بندازد. ولی طبق میبره. رها 

ساله داخل پرورشگاه  07ریحانه، رها فقط اجازه داشت دنبال شیما، دختر 

برود و مطیع او باشد. شیما هم به رها پیشنهاد داده بود به خرید بروند. او هم 
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قید قدم زدن در هوای باز را زد. هوای سرد شهر تبریز هم پذیرای این 

 خواسته ی رها نبود.

ره دنیای بیرون، المپ اتاقکش را خاموش کرد و رها، با خیال پردازی دربا

شد یمکشید تا خوابش ببرد. ترس، از تاریکی مانع این میخوابید. ولی طول 

که راحت بخوابد. علت ترسش از تاریکی، کامال بدیهی بود. رها در تاریکی 

ترسید و هم میدید که برایش خوشایند نبود. هم میسایه هایی محو 

 ای نداشت. ترسید. چاره مین

چشم باز کرد. نور ضعیفی پهنه ی آسمان را پوشانده و از زیر پرده سرسخت 

اتاقش، مصرانه به داخل اتاق کوچکش تابیده بود.ساعت پنج و پنجاه و نه 

به ساعت رومیزی کوچکش نگاه کرد که یک دقیقه تا زنگ زدن  دقیقه بود.

 شد.میفرصت داشت. رها همیشه زودتر از موعد بیدار 

بعد از خواندن نماز صبحش، کنار تختش روی زمین نشست. سرش را روی 

تخت گذاشت و چشمانش را بست. هنوز چشمانش گرم نشده بود که حس 

رود. ولی وقتی چشم باز کرد، چیزی ندید. میکرد چیزی روی دستش راه 

 ترسید.میترسید. درواقع اصال نمیعادت کرده بود. دیگر از این حس ها ن

هر روزش را منهای مدرسه رفتن انجام داد. از آنجایی که خیلی کم کارهای 

داد. ولی با او میحرف بود، کسی عالقه ای به دوست بودن با او نشان ن

 شد!میکردند. کال او به چشم دیده نمیبدرفتاری هم ن

عصر، شیما در اتاق رها را زد. شیما دختر خونگرم و سبزه ای بود. اورا هم 

بود. شد. زیبا نمیگرفت. دلیلش هم با دیدنش مشخص میی نکسی به فرزند

 زشت هم نبود ولی چهره ای معمولی داشت. بیشتر بانمک بود تا زیبا.
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 شیما: بَه! سالم رها خانوم! آماده شدی؟

زد را میدید. و سومین کلمه ای که به او میرها برای بار دوم بود که اورا 

 زمزمه کرد:

 سالم. -

 را گفته بود. "خداحافظ"و  "سالم"که با او آشنا شد فقط دفعه پیش هم 

 شیما با او گرم گرفت: 

ای بابا چرا اینقدر خجالتی ای تو؟ چه لباسای خوشگلی پوشیدیا! خوش -

سلیقه ای! من که زیاد حوصله ندارم. نه که بدسلیقه و شلخته باشما! کال حسش 

بیا بریم! ... و داد! خب منم که حاضرم. خانم صفوی هم که اجازه شتنیس

 بدوبدو!

کیف کوچکش را برداشت و با شیما راهی  "باشه  "رها لبخندی زد و با گفتن 

شد. وقتی از پرورشگاه پا بیرون گذاشت، نفس عمیقی کشید. اولین بار بود که 

 خواهد برود.میتوانست هر جا که می

خیابان شیما دست رها را گرفت. قدم زنان از کوچه خارج شدند و به سر 

رسیدند. مسیر تاکسی خور بود و شیما یک تاکسی گرفت و باهم به بازار 

 رفتند.

زد و قصد داشت رها میدو دختر، دست یکدیگر را گرفتند. شیما مدام حرف 

 را نیز به حرف بکشاند.

بینی؟ خانم مرتظوی رو یه بار دیدم اینو خریده میاون لباسه رو ... شیما: عااا

داد که آره اینو فالن جا خریدم هفتصد میست ها پز بود کلی پیش سرپر
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تومن! آره جون عمت! نیگا نیگا قیمت زده صدو پنجاه! نچ نچ نچ نچ! ملت چه 

 دروغ گو شدن!

 ... رها: جالبه

شیما: نه حاال اینجارو گوش کن، جالبه همه هم تایید کردن که این لباسه 

گونیه یا لباس؟ واال آدم این  اصالارزه! آخه نگاه کن ببین میخوشگله و 

 کنن ملت! نچ نچ نچ نچ!میگیره اینو بپوشه! از آینه هم پروا نمیشرمش 

 رها چند دقیقه ای سکوت کرد تا حرف های شیما تمام شود. بعد پرسید:

 راستی، تو ناراحت نیستی از اینکه توی پرورشگاه موندی؟ -

نو دوست دارن. تنها شیما: نه زیاد. چون من همه رو دوست دارم، همه هم م

کسایی که از من خوششون نمیومد زوج هایی بودن که بچه های خوشگل 

ب! یتیم خونه اینقدرام جای بدی نیس! وقتی دیپلم گرفتم خواستن. ولی خومی

کنم. شایدم ستاره بختمون باالخره سقوط کرد تو فرق سرمون میهمینجا کار 

جهت هم مطمئنم شانس ندارم. به  از اونو یکی اومد مارو گرفت! البته 

هرحال، هرکسی تو دنیا جایگاهی داره. جای منم تو پرورشگاهه. چه به عنوان 

 یتیم چه سرپرست.

 شیما حرفش را با یک آه رضایت مندانه به پایان رساند. رها گفت:

کنم که یک جایگاه توی دنیا دارم. ولی، فهمیدم که اون قطعا میمن هم فکر  -

ره. گیمیواده نیست. تو این سن دیگه کسی من رو به فرزندی نخونه و خون

 کنم جام توی پرورشگاه هم باشه.میولی فکر ن

تونی بری دانشگاه و شیما: خوب آره، تو برعکس من، درست خیلی خوبه و می

 به یه جایی برسی.
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رها: نه! منظورم دانشگاه نیست. یه جای دیگه. این حسمه که بهم میگه یه 

 ... ی روی دوشمه که به جز درس خوندن و باال رفتن توی جامعه اسوظیفه ا

کنن. یعنی آرمان گرایی میشیما: همه نوجوونا توی سن تو همین فکرو 

ی. اربذروش یه تاثیر بزرگ ... خوای دنیا رو تغییر بدی؟ یامیکنن. مثال می

 درسته؟

 دونم.میرها: دقیق ن

شیما: سعی کن ذهنتو زیاد درگیر این چیزا نکنی. درست رو بخون و به فکر 

چیز دیگه هم نباش. این زمونه زمونه ی درستی نیس. )حالت چهره اش 

شود( من دو سه سال ازت بزرگ ترم ولی توی همین دو سه میغمگین تر 

 می؟فهمیسال، خیلی چیزا رو فهمیدم.نباید به کسی اعتماد کنی. هیچ کس. 

هیچ کس! هیچ کس راست نمیگه! همه به فکر خودشونن. خودشون. فقط و 

 فقط خودشون.

رها کنجکاو شد. لحن حرف زدن شیما خیلی حماسی و تند بود. رها 

خواست از قضیه سر درآورد اما برای اینکه شیما ناراحت نشود چیزی می

 نپرسید.

 شیما نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

کردم. فکر میراستش یه زمانی خیلی ساده بودم. همه چیو زود باور  -

کردم دنیا قشنگه. دیدنیه. ولی بعد فهمیدم فقط یه وسیله ی پوچه. قضیش می

ه برای توهم زوده که این چیزارو بدونی. من یکم زیادی زود بزرگ لمفص

 شدم. دردناک بود، ولی برام الزم بود.
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خوام از پرورشگاه برم میچی میگی. من فقط فهمم میرها: راستش زیاد ن

 کنم، یک نفر منتظرمه.میبیرون. جای من اونجا نیست. حس 

کنن. برای دل گرم کردن میشیما خندید: خیلیا تو یتیم خونه این فکرارو 

خودشون. یک رویای پوچ و خالی. برای دلخوش کردن خودشون. ولی رها 

همه چیز. جفتش به نظر میاد باهم  جان، سعی کن واقع بین باشی و بی خیال

 دنیا روت خراب بشه رها.  نذارتضاد دارن، ولی عاقالنه ان. 

. از گفتمیفهمید. درواقع انگار شیما برایش به زبان دیگه ای سخن میرها ن

 بدبختی های دنیا، از جدا شدن از فکر و خیال. و مقاومت دربرابر دنیا. 

جددا بیان نکند و فقط سری به نشانه رها تصمیم گرفت دیگر افکارش را م

تایید حرف های شیما تکان دهد. خیلی از نوجوان های سن او همین کار را 

 کنند.می

 شیما بحث را عوض کرد: 

 خیلی خوشگلهخوای بگیری؟ برای جشن نیمه شعبان میرها این لباسه رو -

 رها؟... رفتی؟. کجا ... ! رها؟... ها

 اثری از رها نبود. قلب شیما متشنج شد. 

 

 )رها( 

این چیه دارم میگم ... گم کردم! وع... وای خدایا! همینو کم داشتم! شیمارو

 خودم گم شدم!
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تونستم شیما رو پیدا کنم. داشتم زیر می. ندادمیجمعیت من رو به عقب هل 

ن شدم و شدم. چاره ای نداشتم. بی خیال جلو رفتمیدست و پای جمعیت له 

 خودم رو کنار کشیدم تا فکر دیگه ای کنم.

 هول شدم.دستام یخ کرده بود. اولن بار بود خارج از پرورشگاه تنها بودم.

نارم کسعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم.  به کنار یه مغازه رفتم و ایستادم.

کرد. به نظر میومد یه پسر مییک آقایی داشت اجناس فانتزی مغازه رو نگاه 

نه. کت و شلوار اسپرت پوشیده بود  کاله لبه داری رو تا روی صورتش جوو

 کشیده بود پایین. 

دستام رو آروم به هم مالش دادم تا سرماشون کاهش پیدا کنن. انگار این 

کرد. میپسره هم قصد خرید نداشت. مثل خشک شده ها به دکوری ها نگاه 

ام خودش رو با بادبزن صاحب مغازه هم انگار از دستش کالفه شده باشه مد

 زد. هوا اصال گرم نبود.میکوچیکش باد 

 دونستم باید از کی کمک بخوام. صدایی منو توی جام میخ کوب کرد:مین

 گم شدی دختر جان؟ -

برگشتم به سمت همون پسر. از من خیلی بزرگ تر بود. قیافش که حاال 

 پته گفتم:داد زیاد جوون باشه. با تته میتونستم ببینم، نشون نمی

 تونید کمکم کنید؟ یه تلفن فقط الزم دارم.میشما  -

 و به سمتم برگردوند و با لبخند گفت: سرش

 اهل کجایی؟... خیلی قیافت آشناست دختر -

 و به زمین دوختم و گفتم: چشمام

 تونید بهم تلفنتون رو قرض بدید؟ میهمین جاها دیگه. ... اِه -
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جایی؟ )صداشو میاره پایین( میدونم  پسره: دوست داری با من بیای یه

 خونواده ای نداری. میتونم زندگی بهتری برات جور کنم.

هه! فکر کرده من خرم. معلوم نیست چه نقشه ای تو سرشه. اما باید بفهمم 

ی جور کنم و از یتیم قصدش واقعا چیه. اگه بتونم با استفاده ازش سرمایه ا

! بی خیالش رها. از یه نفر دیگه کمک اما این اصال معقول نیست... خونه برم

 بخواه.

 به ابروهام اجازه دادم اخم کنن و با جدیت گفتم:

 کنم. مینه ممنون آقا. فکر ن -

 دونه که من یتیمم؟ ولی از کجا می

 شدم که برگشتم سمتش و سوالم رو پرسیدم.میداشتم از کنارش رد 

 پوزخندی زد و گفت:

من یه ادم عادی نیستم دخترجون. توهم دست خودت نیست که با من بیای  -

 !... یا نه

و بعد به سمتم ناگهان حمله کرد و بازوهام رو سفت گرفت! در تعجب بودم 

کنه و هیچ کاری میبینن این داره اذیتم میکه چطور اون همه آدم دارن 

 همشون طلسم شدن!... کنن! انگار نه انگار! شایدمین

 وادارم کرد توی چشم هاش زل بزنم. زیر لب گفت:

 تو به حرفم گوش میدی و دنبالم میای. فهمیدی؟ -

ناخودآگاه رام شدم. بازوهام رو ول کرد و دستم رو خیلی نرم گرفت و با 

دونستم این که طلسم یا  خودش کشوند. اراده ی مقاومت نداشتم. می

 شدم!میباید خالص دادم! میباید خودم رو نجات ... هیپنوتیزمه



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 16 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 اما چجوری؟

حس کردم چشم هام سیاهی میره. داشتم اراده خودم رو کامال از دست 

دادم. اون پسر من رو سوار یه ماشین نسبتا مدل باال کرد. طوری عادی می

کرد انگار عضوی از خانوادمه. این اثر هیپنوتیزم روی من رو تشدید میرفتار 

 کرد. می

متوقف شد، همون پسر از پشت صندلی راننده پایین  بعد از این که ماشین

اومد و در ماشین رو برام باز کرد. مثل شاهزاده ها دستم رو گرفت و به داخل 

خونه ای شیک و مجلل راهنمایی کرد. از درون درحال سوختن بودم. حس 

 خیلی بدی داشتم.

نم. من رو برد داخل خونه و اشاره کرد روی مبل سلطنتی مجلل اونجا بشی

خودش رفت توی آشپزخونه و بعد با یه سینی آب پرتقال اومد سمتم. سه 

 لیوان آب پرتقال توی سینی بود. 

 گفت: 

 بیا اینجا.-

 ناخودآگاه رفتم سمتش. سینی رو داد دستم و گفت:

 دنبالم بیا. -

دنبالش راه افتادم. رفت به سمت راهروی خونه، راهروی بزرگ و دلبازی بود. 

رفت. من رو به طبقه باال کشوند. میانتهاش، پلکانی مارپیچ به طبقه دوم 

 راهروی بعدی، خیلی تاریک تر بود. رفت به سمت آخرین اتاق و در زد.

 صدایی جواب داد:

 کیه؟ تویی کیوان؟ -
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 تو؟کیوان: آره منم. بیام 

وقتی با سکوت طرف روبه رو شد، در رو باز کرد و اشاره کرد که بعد از اون 

داخل بشم. شدم. اتاق تاریک بود. پرده ها کلفت بودن و دکوراسیونش هم 

 تیره رنگ بود.

پسر جوون و عجیب غریبی هم پشت به ما )روبه پنجره( روی یک صندلی 

کتابخونه و میز عسلی بزرگ  نعنویی لم داده بود. اتاق یک تخت، میز تحریر،

 داشت.

 خواستی. مگه نه؟میکیوان: آوردمش. همونیه که 

شد فهمید به سختی هنوز زنده است، از روی صندلی بلند شد. میاون پسر که 

 برگشت به سمت ما و گفت:

 اسمت چیه دختر؟ -

 با تته پته گفتم:

 من رهام. -

کیوان بود رو برداشت.موهای پسر پوزخندی زد و کاله لبه دارش که مثل مال 

 قهوه ای لختی داشت.

 آروم زمزمه کرد:

 به نظر میاد ترسیده. -

 کیوان لبخندی شیطنت آمیز زد:

 یواش یواش شروع کنیم! بذارپس  -
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برگشت به سمت من و لیوان آب پرتغال رو برداشت. به جای این که خودش 

یوان خالی رو بخوره، آورد نزدیک دهن من و مجبورم کرد هورت بکشم. ل

 کوبید زمین. صدای شکسته شدنش، من رو از حالت هیپنوتیزم خارج کرد.

 چند نفس عمیق کشیدم و به اونا نگاه کردم. سینی از دستم افتاد. کیوان سریع

 قاپ زد و با لبخند جلوم ژست گرفت.  یکی از لیوان هارو قبل از افتادن

 . با صدای لرزونی گفتم:آروم آروم با ترس عقب عقب رفتم و به در خوردم

؟ من فقط یه دخترکوچیکم! چهارده سالم بیشتر نیست! چیکارم دارید -

 کنم! میید برم! خواهش بذارکنم میخواهش 

 اون پسر موقهوه ای که انگار خیلی آروم تر به نظر میومد گفت:

 کیوان زیاد اذیتش نکن. -

بار گذاشت روی کیوان نصفه آب پرتغالش رو سر کشید و لیوان رو این 

 عسلی. آروم درحالی که میومد به سمتم، با آستینش دهنش رو پاک کرد.

 تونستم فرار کنم!میقیافش جوری نبود که بتونم خیالمو راحت کنم. ن

 ـین خود پدرسوختشه!عــ کیوان: ببینش کیان!

شد. کیوان نزدیک تر اومد و با یه میجیغ کشیدم. خواستم در رو باز کنم ولی ن

زدم یمشدم! با دستام به دستش ضربه میگردنم رو گرفت.داشتم خفه  دست

شاید از زیر فشار دستش خارج بشم. بدن من همیشه ضعیف بود. توی ورزش 

های مدرسه هم همیشه زود کم میاوردم. چه برسه به االن که یه غول تشن 

 کنه!میداره لهم 

  منو کوبوند تو دیوار.

 چیکارم دارید لعنتیا؟ ... هــــــکنم! نمینه نه نه خواهش  _
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 توی همون حین صدایی رو شنیدم. حس کردم خیلی آشناست.

 کنین؟میچیکار دارین ... هی شما داداشا _

چشم هام رو با درد باز کردم.کیوان سرشو چرخوند تا صاحب صدا رو ببینه. 

رون. بیکیان و کیوان هردو به گوشه اتاق نگاه کردن. از سایه ها، یک نفر اومد 

ای و چشم ه... سیاه سفید و خاکستری... با قامت بلند ، خوش قیافه، و موهایی

 طوسی.

 ... این مرد... چشم هام همون لحظه اول گرد شد. این

 کیان گفت:

 هی! باالخره اومدی که! -

 نگفتم زجرش بدین. مرده: گفتم بیارینش برام.

 کیوان خندید:

ترسوندشون خیلی حال میده! حاال چرا  کردم!میو  فقط داشتم کار همیشگیم -

 روش حساس شدی نکنه از اقوامتونه؟

چشم هام رو دوختم به اون مرد. نگاه نافذی داشت. درحالی که با خونسردی 

 کرد گفت:میبهم نگاه 

 آره یجورایی فامیلیم.  -

 کیان با پوزخند رفت روی تختش دراز کشید و گفت:

 پس بردار ببرش. غیرتی شدن نداره که. کیوان ولش کن بره. -

 کیوان گردنم رو ول کرد. افتادم روی زمین به سرفه کردن. با تمسخر گفت:

 اگه فامیل کسی مثل تو عه چرا تو پرورشگاه بود؟ -
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مرد غریبه )البته مطمئنم که غریبه نیست( : این فضولیاش به شماها نیومده. 

 من بهش نیاز دارم حاال حاال ها.... بحث تعصب و غیرت نیس اصالبعدشم، 

 کیوان: حاال نمیشه بدی من نگهش دارم؟ خیلی ژیگوله!

 کیان نشست روی تختش. به من نگاهی انداخت و بعد به اون مرد گفت:

 ... کنیممیدونی ما کشکی کشکی برات کاری نمیپارسا، خودت  -

 گفتن.مییه اونیه که سرپرست ها شب... پس اسمش اینه. چقدر... پارسا

کنیم؟ بابا این دختره خیلی برای میکیوان: چی چیو کشکی کشکی کار ن

هیپنوتیزم انرژی ازم گرفت! کم کمش هفتصد باید بدی بهم. بعدشم داش 

 و ت خیرشههیچ غلطی نفرمودی! صد تومن پورسانت میدم ب هکیان تو ک

 ببینی!

 بره؟من: یکی میشه بهم بگه اینجا چه خ

پارسا کم کم بهم نزدیک شد. یک زانو روی زمین نشست و سرم رو گرفت 

 باال. چشم توی چشم. زمزمه کردم:

 شناسی؟میتو کی هستی؟ منو  -

 صورتش و نگاهش خالی از حس بود. آروم پلک زد و خطاب به کیوان گفت:

 چرا چشماش اینجوریه؟ -

 کیوان پوزخند زد:

کلی بود! من کاریش نکردم! آخه چند زر نزن پارسا! چشماش همین ش -

ه! روی ذهنه! چشم فقط ذارمیصدبار بگم هیپنوتیزم روی چشم اثر ن

 وسیلست!
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پارسا با بی محلی ولم کرد و بلند شد رفت کنار کیان. یک نخ سیگار درآورد و 

 تونستم بکنم.میشروع به کشیدن کرد. اونقدر هنگ بودم که کاری ن

خواستم پارسا بیاد میچشم هام رو روی هم فشار دادم تا درد کمتر اذیتم کنه. 

برادرمه! آره! ... کردم آرامش من کنار این مرده. شایدمیپیشم. حس 

 برادرمه! اینقدر به هم شبیهیم!

 کیان غر زد:

اه ه ه ه . دختره رو آورد برات تو هم برو دیگه! وایساده باالسر من سیگار  -

 کشه!می

پارسا خم شد و دود سیگارش رو توی صورت کیان فوت کرد بعد به سمت 

 من اومد و گفت:

 پاشو بریم. -

 ناخودآگاه دنبالش از در رفتم بیرون. جالب بود که کلید در رو هم داشت! 

هیجان زده و سرشار از آرزو های زیاد باهاش رفتم توی سالن. انگار که تازه 

 رسیدم:زبونم باز شده باشه تند تند پ

کی من میشی؟ هی! آقا! میدونی خونواده واقعی من کی ... یعنی تو پارسا -

 ... هستن؟ زندن هنوز؟ چرا من توی پرورشگاه بودم؟ ها

 پارسا: هی هی هی! برات توضیح میدم خب؟ االن نه.

دهنم رو بستم و یکم خجالت کشیدم. تاحاال جلوی کسی اینجوری هیجان زده 

 نشده بودم.

طبقه پایین و اشاره کرد روی مبل بشینم. وقتی نشستم، جلوم  من رو برد

 نشست. آهی کشید و گفت:
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 ما دختر عمو پسر عموییم. -

 من: خوب!؟

و به زمین  دهنش رو باز کرد تا چیزی بگه ولی منتظر کلمه شد. نگاهش

 دوخت. باالخره گفت:

ه ت. بچه کخوام بهت بگم از این شهر خارج نشو. هیچ وقمیببین، رها، فقط  -

بودی یه نفر باعث شد ما گمت کنیم. خیلی دنبالت گشتیم تا پیدات کردیم. 

تم خواسمیولی خاندان االن برای برگشتن تو اصال وضع مناسبی نداره. ولی 

کنی تا بیایم دنبالت. حتی دانشگاهم اگه خواستی بری میمطمئن بشم صبر 

م بپان بذارنم افرادم تومیتوی همین شهر باش. من تحت نظر یه عده ام ن

و همین یه خواهش رو ازت دارم. تا حد امکان توی اون ... ببینن کجا میری و

 پرورشگاه، و حداکثر توی همین شهر بمون. قبول؟

 لب و لوچه ام آویزون شد. اخم کردم. نگاهم رو به زمین دوختم و گفتم:

 دم کجان؟گی؟ حق من نیست بدونم خونوامیاز کجا باید بفهمم تو راست  -

 خوای؟میاز کجا بدونم واقعا پسرعموی منی و صالح من رو 

 کالفه شد و گفت:

 فقط توی این شهر بمون! خب؟ -

 کالفه گفتم:

خوام مهاجرت کنم یه شهر دیگه! بابا میبرو بینیم بابا یه جوری میگه انگار  -

 زنی توهم.میتا کنکور بدم و اینا کلی مونده حرفا 

 شد. با جدیت گفت: آروم خندید و بلند

 سر حرفت بمون، خب؟ -
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 سری به نشونه تایید تکون دادم.

 پارسا گفت:

رسونم میخب، حاال من یه دختر از پرورشگاه که راهشو گم کرده بود رو  -

 اونجا، خب؟ حرف دیگه ای که نبوده؟

 سرمو به نشونه منفی تکون دادم.

 آروم گفت:

 خوبه.  -

 و من رو به بیرون هدایت کرد.

 ت سال بعد()هش

 ریما و شراره با تمسخر ادا درآوردن:

 توی این شهر بمون! قاه قاه قاه قاه! -

خواست کمکم میحمله کردم تا دفترچه مو ازشون بگیرم. کتایون  حرصبا 

 کنه ولی طبق معمول عرضه هیچ کار عملی ای رو نداشت. غریدم:

 کثافت بدو اونو! -

ه الکیه آتو به این گندگی از رها درویش، شراره: آره آره منم دادم اینو! مگ

 اسطوره ی دانشگاه گرفته باشیم و از دستش بدیم؟

ه هاش حدارم تو در برو تو اتاق نادیا اینا از صفمیریما: شری من نگهش 

 !بذارعکس بگیر 

 کتایون جیغ زد:

 زنم یه بالیی سرتون میارم! ولش کنید !میبچه ها به خدا قسم  -

 کنیم!میشری: اوه اوه اوه اوه چرا جوش میاری کتی جون شوخی 
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 با آرامش نمایشی گفتم:

 پس با زبون خوش اونو بدید بهم. -

 ریما: باش  بابا بیا بگیرش.

خواستن میپرت کرد برای شراره که کتی بین راه قاپ زدش. دوتا دختر 

لی ی یه سیحمله کنن بهش که جهیدم و دفترچه رو ازش گرفتم و خیلی یهوی

 اونقدر محکم بود که خودم جا خوردم. محکم به شراره زدم.

 کرد. ریما گفت:میسکوت مطلق شده بود و شراره با نفرت بهم نگاه 

 ... خیلی بی شعوری رها. خیلی -

و با بغض دست شراره رو گرفت و از اتاق رفتن بیرون. البته از شانس گندم 

 ه ریحانه ی مظلوم هم اتاق بودیم.من و کتی و اون دوتا افریته به همرا

گذره ولی هنوز برام مثل آینه جلو چشممه. میهشت سال از اون موضوع 

گرچه، هیچ کدوم از اون حرفارو باور نکردم. برای همین وقتی توی کنکور 

دانشگاه تهران رشته مورد عالقم قبول شدم، درنگ نکردم و اومدم اینجا. مگه 

ا این که لحظه اول خیلی حس خوبی نسبت به دیوونه بودم که صبر کنم؟ ب

دونم چرا وقتی گفت پسرعمومه احساس بدی بهم دست میپارسا داشتم ولی ن

دونم این دفترچم چجوری افتاده دست اینا. البته چیز خاصی هم میداد. حاال ن

رفت زیر سوال. طی این سه سالی میکردن ابهت من مینبود ولی اگه پخشش 

خیلی تجربه کسب کردم.در واقع از این که حرف اون یارو که دانشجو شدم 

رو گوش نکردم اصال پشیمون نیستم. از کجا معلوم دوربین مخفی نبوده باشه 

 اصال؟
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و به خاطر یه  خب بی خیال گذشته. این دوتا هم اتاقی لوسمون زدن اعصابم

 ن خونهدونم، اینا که اصالتا تهرانی ان چرا نمیرمیچیز مسخره خورد کردن. ن

 یکی از فامیالشون؟

کالفه روی تختم دراز کشیدم و دفترچم رو زیر تختم توی یه جای مطمئن 

گذاشتم. به هرحال، توی این دفترچه خیلی چیزای مهم زندگیم رو یادداشت 

 کردم.

 کتی اومد و کنارم روی تخت نشست. با حرص گفت:

 ن واسه آدم!نذاشتمعلوم نیست چه مرگشونه! اه. اعصاب  -

با بی حالی سرمو اون ور کردم. چیزی نگفتم. کتی هم دوست نداشت زیاد 

 ادامه بده. برای عوض کردن موضوع گفت:

 فردا صبح میری سر کالس؟ -

من: مگه مغز خر خوردم که نرم؟ همینجوریشم به سختی توی این دانشگاه 

 موندم اون وقت کالساشم بپیچونم؟

 رها.... کتی: خب

 وسط حرفش پریدم:

 نویسم الکی دلتو صابون نزن.میبرات جزوه ن من -

تونم! به خدا همه چی یهویی آوار شده رو سرم! میکتی: آخه این بار واقعا ن

دیسک کمرم عود کرده، فردا نوبت دکتر دارم، خالمم که هی داره بیشتر 

فشار میاره میگه چرا تو خوابگاه موندی بیا اینجا. ننم هم که پاشو کرده تو یه 

با پسرخاله ی جلف و مشنگم ازدواج کنم! شوهرخالمم که همچین  کفش که
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اخالق خوشی نداره. غصه ی تورو هم که باید بخورم، خواهر شازده پسندمم 

 رفتنه با اون بچه ی پنج شیش سالش.که در شرف طالق گ

 در اتاق باز شد و کتی دیگه ادامه نداد. ریحانه اومده بود.

 متعجب پرسید:

 چه خبر بود اون دوتا قاطی کردن باز؟ -

 ... کتی: باز دوباره

 من: هیچی بابا مسخره بازی همیشگیشونه.

 ریحانه: آهان. خب بچه ها شام خوردین؟

 میل ندارم. اصالکتی: من که یه چیزی خوردم 

 خورم.میشام ن من: منم که کال

 م.کرداینا یه چیزی بخورم ضعف میریحانه: خب پس من برگردم پیش کری

 کتی: به سالمت.

 بعد از رفتن ریحانه، کتی گفت:

 چی بخور گرسنه نخواب. همن میرم حموم. توهم برو ی -

باشه ای گفتم و الکی پا شدم نشستم تا کتی بره حموم و دست از سرم برداره. 

بعدش با گوشیم مشغول شدم. مخاطب خاصی که من ندارم، با همون خانم 

 کردم. بازم خداخیرش بده خیلی خانم خوبیه. میصفوی چت 

خوندم که نفهمیدم کی خوابم میبعدش هم که داشتم یه رمان کوچیک رو 

برد.با آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم. خیلی یهویی شد. با عجله آالرم رو 

خاموش کردم و به ساعت گوشیم نگاه کردم. عجیبه. من هیچ وقت برای 

 گذاشتم! یمساعت پنج صبح آالرم ن
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آروم سر جام نشستم. اتاق تاریک و غرق سکوت بود. عرق خفیف روی 

 . آب به سر و صورتم زدم. شاید یکیدستشوییپیشونیم رو پاک کردم و رفتم 

خواستن من میاز اونا از قصد گوشیم رو روی این ساعت تنظیم کرده. 

 بدخواب شم؟ هه. بال مال بدتر از این سراغ نداشتن سرم بیارن؟

 رفتم کنار پنجره.به شب تاریک نگاه کردم.

ارزه به اعتماد به آدم هایی میسخته که تنها و غریب باشی. اما، تنها نبودن ن

 بینی.میکه فقط یک هاله ازشون 

تا آماده بشم و عزم رفتن به سمت دانشکده رو بکنم، یکم نشستم پای 

اره. ضعیت مالیت نددوختن جورابام. بورسیه توی یه دانشگاه خوب، ربطی به و

شده ام. اونای دیگه کولی به هرحال، بخوام یا نخوام فقیر ترین دختر دان

همشون یه خونواده با وضع توپ داشتن که فرستادنشون کالس کنکور و فالن 

دونم بگم خوش شانسم که قبول شدم اینجا یا بدشانس. به  و بیسان. نمی

نا دیدم آشمیحداقل آدمایی که  هرحال، اینجا تنها ترم. توی پرورشگاه تبریز

 بودن برام.

خونم، هم توی یه آموزشگاه زبان درس میاینجا هم که همزمان هم درس 

میدم. به خاطر رشتم نتونستم برم توی آموزش پرورش. وگرنه درس دادن 

 زبان رو زیاد دوست ندارم.

بدون صدا کردن کتی و بقیه ساعت هفت آماده شدم. مثل همیشه، مانتوی 

اکستری ساده مو پوشیدم و یک مقنعه ساده سرم کردم. شلوارم هم که خ

به  کردم نسبتمیمشکی بود. کتونی های کهنه و قدیمیم رو پوشیدم. سعی 
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اختالف طبقاتی ای که با بقیه داشتم واکنش نشون ندم ولی خب، یه دختر 

 خوره.میهمیشه ته دلش غصه ی این چیزا رو 

 باز بحمداهلل تونستم این از خوابگاه بیرون رفتم. هوای پاییزی خنکی بود. 

سویشرت اسپرت رو بگیرم. مسیر همیشگی رو طی کردم تا به ایستگاه 

برسم.دست هام رو از جیب سویشرتم دراوردم. کیفم رو که  ب*و*ساتو

 همیشه وسایلم توش مرتب بود جا به جا کردم.

 قرمز و بی حس شده بود. نوک دماغم از سرما و سوزش 

قار و قور معدم یادم آورد که هیچی نخوردم. چیزی هم همرام نیست. یادمه 

م. کنمیگفت این جور موقع ها نیت روزه مییه رفیق مشابه خودم داشتم که 

 شم. تا خود غروب میلم به هیچی نمیره.میاز شر خورد و خوراک راحت 

بودیم. از یه خونواده ی فقیر بود. صدیقه بود. ترم اول هم کالس ... اسمش

کنم اون ادم میگفتن مثل خودمه. اما من حس میدختر عجیبی بود. همه 

یی بود اازاینبهتری بود نسبت به من. خونوادش بگی نگی مذهبی بودن. اینم 

کرد. ولی خب میکه نماز و روزش به جا بود. بعضی وقتا هم چادر سر 

من اونجوری تو اعتقاداتم قوی نباشم. شاید اعتقاداتش خیلی قوی بود. شاید 

و  اصال اعتقادات قوی ای ندارم. همین که خدا هست کافیه. دورادور هوام... که

داره همین بسه. نماز خوندن رو ترک نکردم. چون حس آرامشی داشت برام. 

 کنه پوشیده باشم.میولی فقط در همون حد. حجابم که سلیقم طلب 

 چرا نمیاد؟ ب*و*ساتو، این اصالخب بگذریم 

و رسوندم  قراضه ی خط خودم ب*و*سبه هر بدبختی بود خالصه با این اتو

 دانشگاه. 
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اوه اوه. پنج دقیقه دیگه شروع میشه. و متاسفانه با این وضع ... اولین کالس من

روحیم که دسته گله اون دوتا احمقه باید بشینم سر کالس محبوب ترین 

محبوبیت من هم هست. استاد حامدمنصوری یکی از استادمون. که طبعا مورد 

استاد های جوون و پر انرژیه که تنبل ترین دانشجوهای دانشگاه هم 

سرکالسش به وجد میان. دختر و پسر هم براش فرقی نداره همه براش توی 

یه سطح قرار دارن، و فوق العاده منصف و درجه یکه. همچین استادی مگه 

 داریم؟ مگه میشه؟

 ترین دوست من، کتایونمینم خداروشکر کنم یا ناراحت باشم که صمیدومین

باهام نه هم رشته اس نه هم کالس. به هرحال، با شراره و ریما هم کالس 

 بودن، بدون کتی سخته!

و کلی بدبختی اومدم دانشگاه، اون دوتا  ب*و*سهمین االنشم که من با اتو

. و خب، زود تر از من هم یف میارنرپسر ریما تش تعجوزه با پرادوی دوس

 رسن دانشگاه!می

چپیدم تو کالس. و بی توجه به هیاهوی قبل از شروع کالس، رفتم روی 

صندلی خالی ای نشستم. شراره و ریما او نطرف نشسته بودن و هرهر کرکر 

پسر ریما هم جلوشون داشت همینجور با  تراه انداخته بودن، سیامک دوس

کرد میدونم از چی داشت چاخان میو نکرد میهیزی تمام نگاهشون 

 براشون. 

به جلوی کالس نگاه کردم. همونجا که رضا نشسته بود. رضا پسر ساکتی بود. 

از این ور اون ور شنیده بودم خونوادش خیلی وضعشون خوبه ولی این زیاد 

اهل جلف بازی و ولخرجی نیست. چشمای هیزی نداره و سرش به کار 
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خوشتیپ  خوشرنگه و چشماش هم قهوه ای تیره.خودشه. موهاش خرمایی 

بود ولی جلف پوش نبود. عاشقش نبودم ولی ناخودآگاه همه ی حواسم پیش 

کردم جایی که اون هست خانم تر جلوه کنم. ازش میاون بود. همیشه سعی 

 خوشم میومد.

اگه بخواید از من بپرسید دانشجوی فیزیک محض بودن چه حسی داره باید 

نه که از فیزیک بدم بیاد، ولی کال از اسمش و این رشته خوشم  بگم مزخرفه!

از چیه زندگیم باید خوشم بیاد؟ هیچ چیز و هیچ کس از من  اصالنمیاد. 

خوشش نمیاد. من از اولشم طرد شده بودم. جامعه من رو طرد کرده. چشمام 

کسی که خوشگلی رو مالک توجه و محبت قرار بده ... طوسیه. خوشگلم ولی

نمیشه بهش گفت انسان. این یعنی خیلی اطرافم انسانه؟ هه! نخیر! حتی که 

بینن خوشگلم ولی طرفم نمیان به خاطر وضعمه! تقریبا همه میاوناییم که 

دونن پرورشگاهیم. اونم که این دوتا احمق پارسال تو کل دانشگاه جار می

 زدن.

وه کشیدم که جزو  بعد از اومدن استاد منصوری و نشستن بچه ها، زیپ کیفم

و دربیارم. دستمو کردم توی کیفم که چیزی باعث شد جیغ بزنم! دستمو  هام

بالفاصله کشیدم و با دیدن چهارتا زالوی چاق و خپل که به دستم چسبیده 

 ی!صدای جیغمو بلند تر کردم! لعنت بودن

زدن)که دخترای نزدیک میواکنش بچه های کالس مختلف بود. یه عده جیغ 

 خندیدن )که تقریبا شامل همه بود(میمن بودن( یه عده 

خواستم اون زالو های گنده رو بکنم که دردی که توی دستم میبا انزجار 

 پیچید من رو از این کار منصرف کرد. خیلی درد داشت المصب!می
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از اون بدتر، جلوی استاد منصوری و رضا کاتبی ضایع شدم! جلوی همه ی بچه 

 های کالس! 

ش! آروم باشین اینجوری که چیزی خانم درویش! خانم درویـــــ منصوری:

 درست نمیشه!

 حرف زدنش با خنده مخلوط شده بود. تحقیر از این بیشتر؟

 همونجور سر جام ایستادم. یکی از پسرای کالس گفت:

 بچه ها کی نمک داره همراهش؟  -

زنی و مینمک؟ چرا زودتر به فکر خودم نرسید! خب احمق وقتی داری جیغ 

 ترسیدی و کلی هم گریه کردی از کجا باید یادت بیاد؟

 یکی به تمسخر گفت:

 اقا کی با خیارش نمکدون آورده بدیم درویش دستش پوکید! -

 )خنده ی بیشتر(

م، از که خطاب به استاد گفت "ببخشیدی  "یه دیگه نتونستم تحمل کنم و با 

به اون زالو های روی دستم نگاه ... کالس خارج شدم و شروع کردم به دویدن

ترسیدم. حین دویدن توی سالن پام لیز خورد و محکم خوردم مینکردم. 

 زمین. فک پایینم به شدت ضربه خورد.

کرد برای همین و بیشتر  دونستم چه کار کنم. هق هق گریه درد فکممین

و حبس کردم و نشستم. یک نفر توی سالن پشت سرم دوید و خودش  نفسم

یه  کنم رضا کاتبی رو ببینم ولیمیخواستم وقتی سرمو بلند میرو بهم رسوند. 

 شناختمش خیلی کم پیدا بود. پسر مرموزی بود.مینفر دیگه بود. زیاد ن

 پرسید: حالت خوبه؟
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 دست خودم نبود و تند رفتم:

 پرسی؟ دختر تو کالس نبود تو اومدی کمکم؟میآخه اینم سواله  -

 به جای جواب بی ادبیم گفت:

اوهوه ... پاشو بریم توی حیاط یکم خاک باغچه به اینا بزن کنده بشن -

 چقدرم گنده ان!

بی اختیار به حرفش گوش دادم. نفهمیدم چجوری باهام تا حیاط اومد و کمکم 

 شم. باز دستش درد نکنه.کرد از شر زالو ها راحت 

ازش تشکری کردم و رفتم به سمت سرویس بهداشتی تا صورتم و دستامو 

آب بزنم. توی آینه نگاه کردم. از خودم بدم میومد. چرا باید یه همچین 

 زندگی ای داشته باشم؟ چرا؟

بغضم هنوز بر طرف نشده بود. رفتم توی سوز سرد حیاط نشستم. دیگه دل و 

 داشتم. برگردم سرکالس؟ هه! مگه مغز خر خوردم؟دماغ هیچی رو ن

خودمو جمع تر کردم تا یکم گرمم بشه. هوای سرد یکم بغضم رو آروم 

 کرد.می

شنیدم و تنها موسیقی توی گوشم هو هوی باد میسکوت خفت انگیزی رو 

پاییزی بود. رفتم توی فکر. باز هم خیاالت خودم. چگونگی ادامه ی این 

یان این زندگی، و، تصور یه نفر که بفهمه منو. که حتی زندگی، چگونگی پا

 تونم ببینم.میخوابشم ن

اون روز تا آخرین کالسم رو به زور رفتم. زیر نگاه بعضی از بچه ها اعصابم 

 شد ولی طبق معمول، اونقدر ضعیف نبودم که ارادم رو متزلزل کنن.میخورد 
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دادم راه میکه توش درس بعد از دانشگاه، پیاده به سمت آموزشگاه زبانی 

کردم تا هم به دانشگاه هم میافتادم. شیفت هایی مخالف کالس هام قبول 

 کالس زبان برسم.

 خوشبختانه اونقدرام این دوتا محل تحصیل و تدریسم از هم دور نبودن. 

سال بودن و خوبیش به همین بود.  06تا  02دانش آموزای من معموال بین 

 کوچیک تر رو نداشتم.زیاد حوصله ی بچه های 

کردن من توی دست هام طوریکه دماغ سرخ شده  "ها  "باز هم سوز سرد و 

ام هم از این گرمای کوچیک فیض ببره. امروز هوا خیلی سرد شده. اگه این 

ماه خوش حسابی کنن و حقوقم رو بدن باید یه راست برم کاله و شال بخرم 

ردم. با کمی برا خودم. البته قبلش باید یه سری هزینه های دانشگاه رو تسویه

کنم، ولی بازم میاین که از پرورشگاه مستقل شدم و همه کار هام رو خودم 

 کردم.میکمبود یه پشتیبان رو همیشه تو زندگیم حس 

ساعت دو و نیم بود که رسیدم آموزشگاه درحالی که نایی برام نمونده بود. 

س ر کالساندویچی که توی راه گرفته بودم رو با بی میلی خوردم و رفتم س

 اولم. یعنی سه تا چهار، و بعدش یه کالس دیگه چهار و ربع تا پنج و ربع.

وقتی کالس هام تموم شد توی سالن آموزشگاه مدیر اونجا رو دیدم. خیلی 

 خونسرد طبق معمول گفت:

 خانم درویش بیا دفترم کارت دارم. -

 خواد فیش حقوقم رو بده! ایول!میآخرای آبانه. شاید 

شنگول دنبالش رفتم توی دفترش و جلوی میزش نشستم. ایستاده به شاد و 

 میزش تکیه داد و گفت:
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 دو ساله که افتخار همکاری داشتیم.... خانم درویش... خب -

 یه لحظه دلم ریخت. داشتیم؟ یعنی چی داشتیم؟

 ادامه داد:

دونید که برای خرید تخته هوشمند ها خیلی هزینه میخب، خودتون خوب  -

م. دیگه آموزشگاه توانایی دادن حقوق ده تا آموزشگر زبان رو نداره! کردی

  ...و... والدین بچه ها هم گفته بودن که زیاد از تدریس شما راضی نیستن

بغض راه گلوم رو گرفت و برای همین شاید این خانم میانسال دیگه ادامه 

 نداد. قیافم گرفته شد. بدشانسی از این بدتر؟

 دلجویانه گفت:

کنم رئیس اینجا کس دیگه میگوش کنید خانم درویش من فقط مدیریت  -

 ایه! من واقعا متاسفم.

 پاکتی رو گذاشت روی میز و گفت:

این هم فیش حقوق این ماه و باقی مانده ماه قبلتون. توش برگه ترخیص رو  -

 م. گذاشتهم 

 گوله های اشکم ناخود آگاه چکه کردن روی گونه ام. با بغض گفتم:

 دم؟مییعنی این آخرین ترمیه که درس  -

 گفت:

 شن. مینه دیگه این دانش آموزاتون بین بقیه کالس ها پخش  -

 با دلخوری گفتم:

 چون احمدی ) رئیس اصلی( از من خوشش نمیاد منو گفته؟ -

 مستاصل گفت:
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 ... گفتم که من -

ن پایینی ا ایدونم! تقصیر شما نیست! تقصیر منه که اون باالیی رو بمیله من: ب

 دونم! مملکت مملکت نابرابریه!مییکی 

و گفتم و با یک چنگ پاکت رو از روی میز برداشتم و از دفتر زدم بیرون.  این

بی هدف توی خیابون راه افتادم. مثل مسخ شده ها. فقط هراز چندگاهی 

شد روی کولم بندازم، میکشیدم. کیفم رو که دیگه چندشم میو باال  دماغم

 رفته بودم. آخه این تالفی یه سیلی کوچیک بود؟دست گ

 توی کیفم یه کاغذ هم پیدا کرده بودم که نوشته شده بود:

ممکنه تو خیلی تو یتیم خونه کتک خورده باشی ولی من تو عمرم یه بار هم  -

و میفهمیو ن از مامان بابام سیلی نخورده بودم! دختره ی لجن وقتی حدت

نباید کمتر از اینو انتظار داشته باشی! زالو هات کنی میدست روی من بلند 

 نوش جونت لولو!

 لجن. هه! فکر کرده کیه؟

زاریم افتاد که دیگه نون خوری ندارم. باید برم هرفتم دومیهمین جور که راه 

تونم همین جوری عالف بچرخم ببینم نونم از کجا میاد آبم میکار پیدا کنم. ن

 از کجا میاد!

خواستم همون زبان رو تدریس کنم. میر دوباره دیگه نحقیقتش، برای کا

ار کنه. باید یه کمیتدریس من واقعا حد متوسط رو به ضعیفه! کسی قبولم ن

 دیگه پیدا کنم.

از سر اجبار، کنار یک چهار راه، یک روزنامه آگهی خریدم تا توش دنبال کار 

 پیدا نمیشه که نمیشه!... خوندم. نهمیزدم و روزنامه میبگردم. بی هدف قدم 
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حواسمم به ساعت بود. قبل از هشت باید خوابگاه باشم. االن یه ربع به شیشه. 

خیلی وقته اذان گفتن ولی فکر کنم بتونم توی این مسجده نماز بخونم. هنوز 

 بازه.

بعد از خوندن نماز مغرب و عشام، تن خسته و داغونم رو کشوندم توی 

لخرجی کنم و تاکسی بگیرم تا خوابگاه. برای تونستم ومیخیابون دوباره. ن

کشید تا میشدم. یه چهل دقیقه ای  ب*و*سهمین رفتم و سوار خط اتو

برسم. خداروشکر یه جا برای نشستن پیدا کردم و مشغول خوندن روزنامه 

 شدم. دنبال یه مورد خوب. 

ی جار رفتن با خودم، راضی شدم یکی از این کارگری هاکالباالخره بعد از 

خونه رو زنگ بزنم. کار که عار نیست. به هر حال، من که نه از کامپیوتر 

خوره. این ساده ترین کاریه که میفهمم نه رشتم به درد کسی میچیزی 

زنه ولی بازم از موردای دیگه میتونم بکنم.حقوقشم همچین چنگی به دل نمی

با  زدنبهتره. فکر کن بری منشی شرکت بشی! من اصال حوصله سروکله 

آدمای کت شلواری و پول پرست رو ندارم. منشی دکتر هم که اصال حوصلشو 

 ندارم.

اره یکی از شم ب*و*سخالصه این که، بعد از کلی بررسی، قبل از رسیدن اتو

 جواب بده. "بیدادگر  "هارو با گوشیم گرفتم و منتظر شدم تا خانم 

من: الو سالم. برای این آگهی توی روزنامتون مزاحم شدم. کارگر پاره وقت 

 خواستید.می

 آره. چندسالته دختر؟... خانمه: آها

 من: بیست و دو.
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 فرستم فردا پنج عصر بیا اینجا.میخانمه: خیله خب آدرس برات 

 من: بله ممنون میشم.

 خانمه:خدافظ

 )قطع مکالمه(... من: خداحا

برام با پیامک ارسال شده بود نگاه کردم. همونطور که فکر  به آدرسی که

 کردم شمال تهران بود.می

به خودم اومدم و سریع پیاده شدم. تا خوابگاه مثل  ب*و*سبا ایستادن اتو

کردم. بعد از رسیدن، متوجه شدم که کتی از اتفاق امروز با میمرده ها حرکت 

 م؟ گفتمیخبر شده. چیز خاصی نگفتم. چی باید 

چه قدر خوب که له شدن من جلوی همه رو ندیدی؟ چرا نبودی ازم دفاع 

 گفتم؟میکنی؟ چی 

برای همین ترجیح دادم بعد از کوفت کردن شام برای فروبردن بغضم، برم 

 بخوابم.

کردم گذشت. حاال ساعت پنجِ! میزمان خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو 

 ال و غرغرو به نظر میاد.و من خونه ی خانم بیدادگر که میانس

گیرما! یه اشکال تو کارت میام که همه چیز رو آسون از اونفکر نکن من  _

ببینم بی بروبرگرد اخراجی! من روی کار کارگرا خیلی حساسم! هرچقدر بهتر 

کار کنی روی حقوقتم تاثیر داره! و ضمنا! من دوتا پسر جوون توی خونه دارم. 

حرف کردن ذهنشون رو داشته باشی! اینجا من اصال هم خوشم نمیاد فکر من

پنج تا خدمتکار خصوصی دائم دارم! منتهی برای تمیز کاری و شستن ظرف ها 

 فهمی؟میخوام همه جا از تمیزی برق بزنه میخواستیم. مینیرو 
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دادم. با این که یه جاهایی از حرفاش میسرم رو مدام به نشونه مثبت تکون 

انگار من پسر ... گفت دوتا پسر جوون دارم ومیبرام سنگین بود. این که 

 ندیدم!

چه ... دم مطمئن باشین. فقطمیمن: بله خانم. همه کار هارو درست انجام 

 ساعاتی توی روز باید بیام؟

 خانم: چهار عصر تا یازده شب. 

 باال و متعجب نگاهش کردم.  با شنیدن یازده سرمو گرفتم

 خانم: چیه؟ مخالفی؟

 !... تونممییازده شب ن... من: آخه خانم من

مونی تا صبح هم صبحونه آماده کنی. عطیه میخانم: پس شب هم همین جا 

 .. .تونه بیدار شهمییکم پیر شده و صبح ها برای صبحونه درست کردن ن

 توی خوابگاه ام!دونید که من دانشجو ام و میمن: خب خانم 

خانم: خب جول و پالستو جمع کن بیا اینجا. فکر کنم عطیه یه اتاق خالی داشته 

باشه. چون دلم برات سوخت قبولت کردما! وگرنه من هیچ وقت مسئولیت یه 

 ... گیرم! خالصه اگه موافقی کهمیدختر جوون رو به عهده ن

 با تردید گفتم:

 قبوله خانم.  -

خانم: خوبه. فقط، اگه مشکلی نداری پول خورد و خوراکت از حقوقت کم 

 میشه. 

 من: نه مشکلی نداره. 
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خواستم یه خدمتکار پاره وقت بگیرم میخانم: اوهوه دل زودرنج منو نگاه کن! 

یه نون خور اضافه کردم! )درحال رفتن به سمت اتاقش( از حاال کارت رو 

ه( چه زنمیری وسایلتو بیاری. )کم کم غر تونی بمیشروع کن. شب ساعت نه 

کار کنم خب خونه به یه نیروی جوون نیاز داشت! این پیرزنا که دیگه 

 تونن کاخ خوشگل منو صبح و شب بشور بساب کنن!مین

به نظرم خانم بامزه ای اومد. به راهنمایی عطیه خانم و سارا خانم، با محیط 

نصد ششصد متری لوکس با دوبلکس پاکارم آشنا شدم. یه خونه خونه و طرز 

دکوراسیون خفن. که البته توی حیاط پشتیش یه سوئیت نسبتا بزرگه که 

کنن. عطیه خانم بهم نشونش داد. قرار بود با پنج تا میخدمتکارا توش زندگی 

سال به باال توی یه نیمچه خونه زندگی کنم! عالیه! هه! ولی بهتر از  41خانم 

 خوابگاهه.

ت هایی که اینجارو قبول کردم اینه که از شر آزار و اذیت های یکی از عل

جایی که خیلی منصف بود یه از اونشراره و ریما راحت میشم. البته خوابگاه ما 

نداخت روی دوش ما که از پسشون ا میمیسری هزینه های اضافی و نجو

 کردن همه ی ما پولداریم!میبرنمیومدم. نامردا فکر 

شجو خیلی بند و بساط زیاد داشتم، نگران این موضوع بودم خب، به عنوان دان

که حاجی بابا، سرایدار خونه، توی حیاط پشتی بهم یه خونه ی درختی نشون 

داد. اون عقب پر از درختای گردو و چنار بود. این خونه درختی هم روی یکی 

 ااز بزرگ ترین درختا ساخته شده بود. حاجی بابا درحالی که نردبان کلبه ر

 کرد گفت:میچک 
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من که بچه بودم، بابا جان، این درخت نصف االنش بود. ببین ماشاال چه -

رشدی کرده! این خونه درختی رو بابای خدابیامرزم برای آقای قبلی این خونه 

ساخته بود. خب، آرمان و سامان هم وقتی بچه بودن تو این کلبه بازی 

م. گذاشتاری برقی هم کردن. من پارسال تعمیرش کردم توش یه بخمی

اینجوری نگاش نکن دخترم! خیلی بزرگه توش! سقفشم عایق بندی و ایزوگام 

 دونی، بعضیمیی و درس بخونی. بذارتونی کتاب هاتو اونجا میداره نترس. 

 مزاحم درس خوندنت میشه.... گیره ومیشبا آقا آرمان اینجا مهمونی 

 با لبخند تشکر آمیزم گفتم:

 حاجی بابا شما خیلی مهربونید ممنونم ازتون. چند سالتونه؟ -

 با لبخند دندون نمایی گفت:

 هشتاد سالمه بابا جان. -

یاد حاج کریم سرایدار پرورشگاه افتادم که زیاد مهربون به نظر نمیومد ولی 

کرد. با این که شاید به زور خرج خودش و میهر ماه بچه هارو بستنی مهمون 

 و درمیاورد ولی به فکر ماها هم بود.تنها پسرش ر

 شینه. زنده دل باشید همیشه.میمن: حاجی بابا، خیلی لطفتون به دل 

 حاجی بابا: ممنونم بابا جان. 

 با صدای اذان به خودم اومدم. اذان مغرب رو گفته بودن.

با خداحافظی از حاجی بابا، رفتم توی خونه ی خدمتکارا و نمازم رو خوندم. 

ع رفتم تا ادامه ی کارم رو انجام بدم. تمیز کردن کف سالن اصلی. بعدش سری

با طی و سطل آب. یکم برای من که بنیه ام ضعیف بود سخت بود ولی از بس 

کردم، عادت داشتم تقریبا. میتوی پرورشگاه کمک حال خدمه تمیزکاری 
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 اببعد از تموم شدن کارم و نگاه به ساعت، از خانم اجازه گرفتم و رفتم خو

گاه. موبایلم رو تازه از حالت سایلنت درآورده بودم که دیدم اوه اوه کتی کلی 

 میس کال داده.

 دونستم این قدر مهمم! مین

با بازشدن در توسط مسئول خوابگاه و غرغر هاش، یه راست رفتم سراغ 

مدیریت و خیلی صریح گفتم یه جا پیدا کردم و دارم میرم. مدیر این 

خور و مفت پسند، از این که دختر فقیره ی خوابگاه داره خوابگاهم که مفت 

 میره کلی خوشحال شد.

کردم دیگه یه میکردم. شاید اگه ساکم رو پر میو جمع  داشتم وسایلم

موند. اینقدر وسیله هام مختصر بودن. فقط جزوه ها و کتابام میمسواکم باقی ن

 بود که همرو توی کوله و ساکم جا سازی کردم.

 ی گفتی من نفهمیدم؟؟کتی: چ

 ریحانه: حاال این خرا یه غلطی کردن تو چرا خریتت دو چندان میشه؟

من: چرا حالیتون نیس؟ حقوقش خیلی باالئه! از همه جاها بیشترِ! تازه به 

دانشگاه هم نزدیکه شاید کال نیم ساعت پیاده روی داشته باشه. )ببینید به کجا 

 هیچه(رسیده که نیم ساعت پیاده روی براش 

 کتی بغض کرد:

 گیره! من بدون تو چه کار کنی رها؟میکنی غصم میرها وقتی اینجوری  -

من: شکر خدا! نمردم که! فقط تغییر محل سکونت دادم. اینجا هم که همچین 

 رفیق خوبی براتون نبودم. حاللم کنید.

 ریحانه من رو بغل کرد. اشک هاش مقنعه مو خیس کردن.
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 توی اموزشگاه چجوری بود که داری میری کلفتی؟کتی: آخه مگه کار 

 شراره از در اومد تو :

درست شنیدم؟ دختر خوشگله ی دانشگاه که ترم یک همه واسش سرو  -

 شکوندن داره میره پادویی؟ میدست 

 ریما از پشت سرش ظاهر شد:

ی! مطمئن باش جای خوبیه. . نگران نباش رها جوناصاللیاقتش همونجاست  -

 دنیا جایگاهی داره دیگه باالخره!هرکی تو 

 و ندم. نفس عمیقی کشیدم تا جوابشون

 کتی با بغض تشدید شده ای گفت:

و ر خواین؟ محبوبیتشمیگمشید برید لعنتیا؟ دیگه چی از جون این بیچاره  -

تو دانشگاه ازش گرفتین! خوارش کردین! آبروش رو ریختین! زالو انداختین 

 کردناتون؟ تو کیفش! اینم از اینجوری 

تو  ارزه!میریحانه: واال یه تار موی گندیده ی این رها به صد تا مثل شما دوتا ن

کل این چند سالی که با رها بودم ندیدم دل یه نفرم بشکنه! حتی اگه خود 

فهمین؟ رها میداد! میخواستین بهتون میعوضیتون هم یه روز ازش جزوه 

ار کرده که اینجوری اذیتش ! مگه چیکنذاشتهیچی برای شما دوتا کم 

 کنید؟می

کردن درمقابل زجه موره میبغضمو قورت دادم. شراره و ریما تنها کاری که 

کردن. انگار یه چیزی هم طلبکار میهای این دوتا رفیقم فقط خیره خیره نگاه 

 بودن! هه!

 به کتی گفتم:
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رفتم. غصه نخور. تو دانشگاه میکردن نمیاگه از آموزشگاه زبان اخراجم ن -

 بینیم.میهمو 

 ریما پوزخند زد:

 دانشگاه؟ ههه ههه! فکر نکنم رها توی اونم بتونه دووم بیاره! -

ه! بس کن ریما! به خداوندیه خدا یه روز جواب این کار هات رو ریحانه: بســــ

 گیری!می

 ریما: برو بینیم بابا.

واستم از کنار ریما و شراره رد شم ، خمیوسایلم رو برداشتم و رفتم دم در. 

 گفتم:

من بخشیدم بدیاتونو. ولی انصافا خوب بشید. خداحافظ کتی، خداحافظ  -

 ریحانه.

از اتاق بیرون رفتم و چپیدم توی تاکسی ای که منتظرم مونده بود. از خوابگاه 

بی نظیری که برای همه بهشت رفیق بازی بود و برای من جهنم دره، میرم به 

 دونم بهتره یا بدتر. میجای دیگه.که نیه 

اینجور که فهمیدم خانم بیدادگر اسمش  "بیدادگر  "برگشتم به خونه ی 

و داده به جفت  حنانه است و شوهرش دو سه سال پیش در اثر سکته عمرش

 ساله هستن. 23و  27پسراش که یک سال باهم فاصله سنی دارن. 

م و حنا خانم تو یک اتاق، دونا و توی خونه ی خدمتکار ها، من و عطیه خان

خوابیدن. حاجی بابا هم که شوهر میحلیمه و جمیله خانم توی اون یکی اتاق 

خوابید. بقیه ی خدمتکار ها یا بیوه بودن یا میعطیه خانم بود و توی هال 

 مطلقه. 
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خوابیدیم. من هم به عطیه خانم سپردم نماز میخاموشی بود و باید  00ساعت 

م کنه که بعد از درست کردن صبحونه برم دانشگاه.که در کمال صبح بیدار

و  خونه حاجی باباستمیتعجب فهمیدم تنها کسی که تو این خونه نماز صبح 

 ه. خونمیتونه. بقیه نماز هارو هم نشسته میعطیه خانم به خاطر بیماریش ن

در  خالصه این که توی نماز خوندن اونجا غریب افتاده بودم.برای همین دم

 اتاق خوابیدم و به حاجی بابا سپردم چند تقه به در بزنه که بیدار شم.

 م و خوابیدم. گذاشتبا خستگی مضاعف تر از همیشه، سر روی بالش 

بیدار که شدم، ساعت گوشیم رو نگاه کردم، پنج و نیم بود. با تقه های حاجی 

م و و گرفتبابا پاشده بودم. تشکری کردم و رفتم دنبال شال و مانتوم. وض

مشغول نماز صبح شدم. بعد از نمازم رفتم توی خونه ی حنانه خانمه مشنگ تا 

یک صبحونه درست کنم. کار سختی نبود، فقط طبق راهنمایی هایی که دیشب 

 عطیه خانم کرد باید میز رو بچینم.

کارم رو انجام دادم و بعد از خوردن یک لیوان چای توی آشپزخونه، با کیفم 

اه شدم. از همون لحظه ورودم، حس کردم نگاه ها روم شدید راهی دانشگ

کردن. به خاطر زالو ها که میشده. این بار با تمسخر بیشتری بهم نگاه 

 تونه باشه!مین

ریما حالل ... هعی... اوایل چه جذبه ای تو دانشگاه داشتم. ولی االن... هعی

 خواد!میکردنت واقعا معجزه ی پیغمبری 

رفتم. دیگه کامال انگشت نما شده بودم. هنوز به میهی بیشتر تو خودم فرو 

 سالن نرسیده بودم که صدایی از توی جمعیت خطال بهم گفت:

 گذره؟میکلفتی خوش  -
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 جوابی ندادم. یه عده از پسرا دم گرفتن:

 فَت!... کُل... چه... فَت! نیم... کُل... چه... نیم -

خواستم ضعیف به نظر میکرد. نمیو پاره  بغضمدیگه اشکم داشت پرده ی 

 بیام!

خواستم یک نفر از بین جمعیت بیاد سمتم و طرفداریم رو بکنه. هوامو می

 کنید!؟میداشته باشه و داد بزنه ولش کنید رها رو! چرا رهاش ن

به خدا پناه بردم. تنها کسی که داشتم. بغضم رو قورت دادم و بدون اهمیت 

 فتم توی کالسم.دادم به بقیه ر

تمسخر ها فروکش کرد. کلی وجعلنا خوندم تا توی دید بقیه نباشم. ) وجعلنا 

من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم ال یبصرون آیه ای که 

برای مخفی شدن از دید دشمن خونده میشه و اثر بسزایی داره( خداروشکر 

 یه صندلی ته کالس هم گیرم اومد.

 کردم.میبرام سخت تر شده بود. ولی همه ی تالشم رو  درس خوندن

کالس های پیاپی و خستگی زیاد تقریبا از پا درم اورده بود. وقتی نوجوون 

بودم صورتم خیلی شاداب و قشنگ بود ولی از فرط نبود مادری که حواسش 

خوام برده ی میبه خورد و خوراکم باشه، آب رفتم. دست خودم نیست. ن

شکمم باشم. برای همین خورد و خوراکم خیلی کمه. از چیز های خوشمزه 

خوشم نمیاد. خیلی وقته طعم شیرین بستنی رو نچشیدم. با این که خیلی 

 گیرم.میخورم، حس بدی میدوسش دارم، ولی وقتی 

دونید توی این هشت سال میخب، درسته من خیلی بدبختم، ولی خب شما ن

بهم گذشته. یه رهای نوجوون و خندون بود. که دیگه نیست. شاید  گذشته چیا
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از اول منزوی بوده باشم، ولی از اول اینجوری از دنیا بیزار نبودم. دلیلش؟ هه! 

 دلیلش دیدن ادمای بدبخت تر از خودم بود.

هنوز مثل آینه جلو چشممه. توی اردوی دبیرستان، گم شدم. فکر کنم مشهد 

ونستم کجام. روز اول بود و هیچ تلفن و نشونی از محل دمیرفته بودیم، ن

استقرار اردو نداشتم. اینقدر پرسه زدم تا این که به یه دختر همسن خودم 

ید. رسمیبرخورد کردم که لباس هاش خیلی ژنده بود. خیلی مضطرب به نظر 

کنجکاو شدم تعقیبش کنم، رفت توی یک کوچه ی خلوت و جعبه ای که توی 

. از گذاشتو به نظر میومد باید جعبه میوه باشه، کنار خرابه ای دستش بود 

... اون طرف کوچه به راهش ادامه داد. رفتم سراغ جعبه. درش رو باز کردم و

 دیدم؟ می.خدایا چی 

یه جنین مچاله شده بود! جنین انسان! به نظر میومد نزدیکای تولدش بوده. 

 شاید هم زنده به دنیا اومده!

م دیدم نبضش هنوز ضعیف گذاشتخورد ولی دست میه هم حالم داشت ب

 !! زنهمی

طاقت نیاوردم! دوان دوان دنبال اون دخترک دویدم و یقه شو گرفتم و با 

 اشک و حرص و خشم مالمتش کردم:

 مگه تو انسان نیستی لعنتی؟ چرا این کارو کردی؟  -

 با تنفر گفت:

گاه نکن پول داری، آقا کردی؟ به خودت نمیتو جای من بودی چه کار  -

باالسر داری! درس خونده ای فکر کنم! من گیر یه بابای معتادم و یه ننه ی 

دیوونه که حواسشون نیست اون الدنگایی که راه میدن توی خونه برای قاچاق 
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خوام حتی ببینمت! میمواد ممکنه به دخترشون دست درازی کنه! برو که ن

م بزرگ کن! کی اهمیت وهو اون بچه رخیلی مشتاقی بیا جای من زندگی کن 

میده؟ فکر کردی باید امیدوار موند تا یه شاهزاده ی آرزوهایی بیاد برای 

 نجات؟ خیلی توی خواب و رویایی بچه مایه دار!

به سرم خورد. پتکی که هیچ وقت جای برخوردش که میاون روز، پتک عظی

دختر رو با قلب و روحم بود و دردش فراموشم نمیشه. اون روز اون 

ترک کردم. به حرم آقا )ع( پناه بردم. اون روز، روزی بود که از میسردرگ

حسرت نخوردن بستنی به همین آقا شکایت کرده بودم! یکی نبود بگه دختر 

 کنی؟میتو هفده سالته! مگه بچه ای که هوس بستنی 

خواست بهم بگه که از تو بدتر هم میو آقا هم جوابم رو داد. شاید هم فقط 

هستن، ولی من به طور کلی زده شدم. من عاشق بستنی شکالتی با شیرشکالت 

شد که میآب شده روش بودم. خیلی دوست داشتم! اون روز یک سال 

نخورده بودم و ته دلم از آقا خواستم پذیرایی بشم. پررو بازی بود ولی خب 

 بود دیگه! 

اش یکی از مسئولین اردو همه ی بچه هارو به اون جالبه، دقیقا همون فرد

بستنی قیفی های خوشمزه دعوت کرد. و من با بی میلی تمام اون بستنی رو 

 خوردم. 

از فکر و خیال گذشتم بیرون اومدم و به کالس برگشتم. دیدم که دارم کنار 

 کنم.میجزوه ام ناخودآگاه خط خطی 

 استاد بین تدریس ناگهان داد زد:

 م درویش!؟خان -
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 سرمو بردم باال و بهت زده گفتم:

 بله استاد؟ -

استاد: برو یه آبی به دست و صورتت بزن با این ریخت سر کالس من نباش. 

 سریع.

لعنتی به خودم فرستادم که بهونه دادم دست بچه ها که چشمشون به جمال 

 من تاریک روشن شه!

ه داشت بغضش بعد از آخرین کالسم، توی حیاط کتی رو دیدم. دوبار

گرفت که خداحافظی کردم و مسیر پیاده تا خونه ی بیدادگر ها رو طی می

کردم. این چه فامیلی ایه که دارن؟ داد بیداد راه میندازن؟ خب این خانمه که 

 کنه!میکارا  ازاینخیلی 

سه بود که رسیدم. عطیه خانم گفت برم تو  –حدودای ساعت دو و نیم 

ورم. بعد کارم رو شروع کنم. خب، با هفت ساعت آشپزخونه تا یه چیزی بخ

مونه مگه اینکه روزایی که کالس میکار، طبیعتا وقتی برای درس خوندن ن

 ندارم صبحا زود پاشم!

و عوض کردم. اینجا زیاد  بعد از سرسری غذا خوردن، رفتم لباس هام

. دادمیتونستم راحت باشم چون اون آرمان شون مدام توی خونه جولون مین

منم به اندازه خودم مقید بودم. این اعتقادات اندکی هم که داشتم به لطف 

 کرد که حیفم میومدمیخانم صفوی بود. چنان دلنشین احکام رو برام توجیح 

به حرف خدا گوش نکنم. زن مذهبی ای نبود ولی اعتقاد داشت باید مطیع خدا 

 باشیم.
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شال راحتی ام رو هم سرم یه تونیک آستین بلند و شلوار ساده پوشیدم. 

 کردم.

با بی حالی رفتم سراغ تمیز کاری. خیلی خسته بودم و خوابم میومد. رفتم 

 طبقه ی باال تا راهرو هارو دستمال بکشم. 

نصف کار رو انجام داده بودم که آرمان )پسر بزرگ این خونه( از پله ها اومد 

 م رو ادامه دادم.باال و با دیدنم یکم شوکه شد. آروم سالم کردم و کار

 آرمان پرسید:

 تو خدمتکار جدیدی؟ -

 من: با اجازتون.

 آرمان: اسمت رهاست دیگه؟

 من: بله.

زاریم افتاد که هپوزخندی زد و دست توی جیب رفت توی اتاقش. سریع دو

بینه. برام مهم نبود. تا ابد که میپسرای مغروره که خودشو از همه باالتر  ازاین

 خونه زندگی کنم! خواستم توی اینمین

تونم میحین تمیز کردن با خودم فکر کردم. باید چه کار کنم؟ خب واقعا که ن

برای همیشه اینجا کار کنم و تحقیر بشم. درسم که تموم شد و فوق گرفتم، 

تونم توی دانشگاه تدریس کنم. خب، بعدش شاید بتونم یه خونه ی نقلی می

 بگیرم و همینجا زندگی کنم.

یقتش، از این شهر خوشم نمیومد. کال تهران رو دوست نداشتم. ولی نه، حق

شلوغ، کثیف، با آدمایی که اکثرا از انسانیت و فرهنگ چیزی سرشون نمیشه. 

دونم اگه توی دنیا جایگاهی داشته باشم، اون، اینجا نیست. من فقط می
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خوام درسم رو تموم کنم. بعدش شاید برگردم تبریز و همونجا مشغول می

 یس شدم. اونجا خیلی بهتر از اینجاست. تدر

خب، اینم از این، کار این راهرو تموم شد. سرامیک هارو که برق انداختم، 

 زنن. میتابلوهارم گردگیری کردم، میزها و دکور ها هم که برق 

رفتم پایین و توی سرویس بهداشتی. مشغول وضو گرفتن بودم که یک نفر با 

وضوم رو تموم کردم و رفتم بیرون که با  خشم به در کوبید. هول هولکی

 چهره خشمگین خانم روبه رو شدم.

 من: چیزی شده؟

کردی چون وایتکس و میکردی؟ قطعا تمیز کاری نمیخانم: داشتی چه کار 

دونی که خدمتکارا اینجا دستشویی میبقیه شوینده ها توی کمد حمامه! مگه ن

 نمیرن؟

لی سریع یه چیزی جلو چشمم رو از این همه تحقیر شکه شده بودم. خی

گرفت. یکی از درس های راهنمایی یا شاید هم دبستان که ائمه ی ما کارگرا و 

نشوندن و با خوشرویی باهاشون میخدمه ی خودشون رو سر سفره خودشون 

 کردن. میرفتار 

 خیلی خونسرد جواب دادم:

 گرفتم.میخوام. داشتم وضو میعذر  -

 زد. پرسید:پوزخندی به این حرفم 

 از اون جانماز آبکش هایی؟ -

 جوابشو ندادم و گفتم:

 ... خواستممیفقط  -
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خواد چیزی بگی. دیگه تکرار نشه. و ضمنا، سامان خوابه. تب میخانم: خوبه ن

کرده. اتاقش خیلی کثیف شده. کار پله هارو که انجام دادی برو اتاقشو یه 

 دستی بکش.

ه ی عطیه خانم اینا رفتم. بعد از خوندن ای گفتم و به سمت خون "باشه  "

نمازم، رفتم پله هارم تمیز کردم. بعدش هم به گفته ی خانم، رفتم به سمت 

ل زدم مثمیاتاقی که فهمیدم اتاق سامانه. سامان رو تاحاال ندیده بودم. حدس 

 برادرش اخمو و جلف باشه. 

وابه و راحت دو تقه به در زدم و وارد شدم. فکر کردم که سامان االن خ

تونم کارم رو انجام بدم ولی دیدم که بیداره و نشسته روی تختش. دوتا می

 سرفه مصلحتی کردم و گفتم:

 ببخشید. -

 برگشت به سمتم.

 سرم پایین بود. گفتم:

 اومدم اتاق رو تمیز کنم اگه مشکلی نیست.  -

 داشت. سامان گفت:میاتاق روشنایی ک

 کنم. کارتو انجام بده.میخوب المپ رو روشن کن منم آباژور رو خاموش  -

سرم رو بلند کردم تا صاحب این صدایی که برام آشنا بود رو ببینم. با دیدن 

سامان قلبم یه لحظه ایستاد! این! همون دانشجو مرموزه است! میگم چند 

الس تره! چرا تو کاین که پنج سال از ما بزرگ ... وقتیه که پیداش نیستا! ولی

 ما اومده بود؟

 المپ رو با بهت روشن کردم و گفتم:
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 !... همونی که اون روز بهم کمک کردی... شما -

 دوباره به سمت پنجره )پشت به من( برگشت و به بیرون خیره شد. 

مثل این که عالقه نداشت حرف دیگه ای بزنه. منم چیزی نگفتم. مشغول کارم 

 گرفتم. در همین حد کافی بود.میگرم ن شدم. کال زیاد با آدما

 خیلی انگار مریض شده بود. ده دقیقه از کارم نگذشته بود که بی هوا پرسیدم:

 دکتر رفتید به خاطر تبتون؟ -

خواد. هر بیماری ای یه قلقی داره. قلق بیماری منم اینه که میسامان: دکتر ن

طر شما اون روز وقتی شروع میشه از عوامل حساسیت دوری کنم که به خا

چهار روز خوب  –دستامو خاک مالی کردم. برای همین عود کرده. بعد سه 

 میشه.

 خوام. میدونستم. هم ازتون ممنونم هم معذرت میمن: ببخشید من اصال ن

 سامان: تو خیلی چهرت آشناست.

 دستمال کشیدن رو یک لحظه متوقف کردم. حرفی نداشتم بزنم. 

 دوباره گفت:

دختر سربه زیر و نجیبی هستی. امثال تو خیلی کمن. ساده و بی ریا. میدونم،  -

 کنه که به عنوان یک دوست و برادر، بهت یه هشداری بدم.میوظیفه حکم 

موهای تنم سیخ شد. لرز گرفتم. دستمال رو چنگ زدم تا استرسم رو تخلیه 

 کنم.

 سامان بلند شد و روبه من گفت:

ثل تو توش دووم بیاره. اینجا شهری نیست اینجا خونه ای نیست که کسی م -

 کنی در شان تو نیست خانم درویش. میکه مناسب تو باشه. این کاری که 
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کردم این مرد، راز هایی برای گفتن داره. حس مزخرفی بود. حس میحس 

 کردم یک عضوی از من دست اونه. میوحشتناکی بود. حس 

 من: منظورتون چیه؟

سامان: فکر کردم شاید زودباشه اینو بگم، ولی من کال آدم رُکیم. ببین، من تو 

نم از کمیزندگیم هیچ وقت بدِ کسیو نخواستم. به تو هم برادرانه نصیحت 

برادر من آدم نادرستیه. آدمایی که میان اینجا نادرستن. مهمونی  اینجا بری.

همه جور اتفاقی  هایی اینجا برگزار میشه که توش مشروب سرو میشه.

اینجاها میوفته! چرا راه دور بریم، تو دختر خوشگلی هستی و صاف تو چشم 

خواد همه میداداش بی چشم و روی من. اون کسیه که به خاطر چیزی که 

خواد که دختر هارو مثل یه دستمال کاغذی میکنه! و اون فقط میچیو له 

 استفاده کنه و بندازه دور. کار همیشگیش همینه!

 با خونسردی گفتم:

 ... دخترام؟ خب نه! من از اون... کنی من آدم احمق یامیشما فکر  -

ببین! من از اینجا خسته ... اصال... سامان: بحث تو نیست! بحث داداش منه! اه

خوام از این خونه میصاف برم سر اصل مطلب! من  اصال بذارفهمی؟ میشدم 

ی خوام بشنوم که مایلی کمکم کنمیبرم و به کمکت احتیاج دارم! فقط یه کلمه 

 یا نه؟

 فهمم چی میگید!میمن: ببینید من کامال گیج شدم! ن

شد فهمید میسامان آهی کشید و نشست روی تخت. از کالفه بودنش 

 مشکلش با خودشم معلوم نیست!

 با شک و تردید گفتم:
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پس میگید که برادرتون یه هوس بازه که هرکاری از دستش برمیاد، این  -

خواین برای همیشه از اینجا مییک، و شما از محیط این خونه خوشتون نمیاد و 

تونید  برین، این دو! خب مورد دوم چه نیازی به کمک منه. خب خودتون می

 ... که

ل و پناهگاه احتیاج داری. دونم به کار و پومیتونی بری. میسامان: فعال که ن

 فقط، اینو بدون جایگاه تو باالتر از این حرفاست.

 آهی کشیدم:

هرکسی تو دنیا جایگاهی داره. من خیلی دنبالش گشتم. ولی جامعه بهم  -

 گفت که باید اینجا باشم.

خوام اگه هر کمکی خواستین روی من میسامان: اینا مهم نیست، االن، ازتون 

 .حساب کنید. همین

من: ولی شما جواب سوال منو ندادی! تازه نگفتی که ناخونده توی کالس ما 

 کردی.میچکار 

سامان: من برای این که سرکالس استاد منصوری باشم چند جلسه ای قاطی 

کالس شما شدم. با این که ترم باالیی ام ولی خیلی استاد منصوری رو دوست 

 ... از این خونهبرای خروج ... داشتم. اون یه معلم عالیه. و

 مکث کرد و گفت:میک

 فعال مهم نیست. بعدا بهت میگم. کارتو بکن و زودتر برو. خیلی خستم. -

آهی کشیدم و مشغول شدم. بعد از گردگیری های حسابی، رفتم بیرون. تو 

خواست که میخواست؟ شاید میفکر رفتم بدجور. یعنی چه کمکی از من 
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زی شده چیمیتو این فیلما، یا شاید هم طلسسندی چیزی براش پیدا کنم مثله 

 بود! خخخخ

رفارو رفتم ظمیرفتم پایین. ساعت ده و نیم بود و من باید میاز پله ها داشتم 

 شستم.می

هنوز نرفته بودم تو آشپزخونه که گوشه مانتوم کشیده شد. خیلی زود 

 برگشتم و متوجه حضور و نگاه هیز آرمان شدم. با پوزخند گفت:

 خوای تو هم باشی خوشگل؟میگیرم. میته ی دیگه اینجا مهمونی هف -

 یره!گمیدونستم پیشگوئی اون یکی پسره اینقدر زود میدوس! نیا استق

 سریع خودم رو جمع و جور کردم و گفتم:

 نه. -

و مانتوم رو از دستش نجات دادم. بی توجه به پوزخند تحقیرآمیزش رفتم تو 

خواست کمکم کنه میف ها شدم. عطیه خانوم آشپزخونه و مشغول شستن ظر

 که اجازه ندادم. 

عطیه خانوم: دخترم تو که شام نخوردی. بیا یه چیزی بخور من یه قدری از 

 شورم.میظرفارو 

 من: نه ممنون عطیه خانوم من عادت ندارم شام بخورم.

 عطیه خانوم: وا! مریض میشی دختر! بعدشم راحت باش بهم بگو مامان.

 "حرفش یه لحظه جا خوردم ولی واکنشی نشون ندادم. آروم گفتم  از این

 "چشم 

 "چشمت بی بال  "و اونم جواب داد 
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اون شب هم از خستگی زود خوابم برد. صبح، بعد از نماز دیگه نخوابیدم. 

 امروز که کالس ندارم باید بشینم درس بخونم.

ت جدیدم رو بعد از درست کردن صبحونه و خوردن یه ناشتایی ساده، ژاک

پوشیدم و به سمت خونه ی درختی رفتم. حیاط پشتی، پر از برگ های زرد 

 بود. خش خش اونارو دوست داشتم.

خواستم رو با خودم بردم باال. از اون نردبون میکتاب ها و جزوه هایی که 

معلق باال رفتن خیلی سخت بود. ولی هرجوری بود رفتم اون باال. حاجی بابا 

شد یمینجا همچینم بزرگ نیست. تا سقفش که دو متر به زور گفت امیالکی 

 رسید. بازم بزرگ بود. میو مساحتشم شاید به چهار پنج متر مربع 

 و زیبا هم کفمیبرعکس تصورم خیلی مرتب و تمیز بود. یک قالیچه قدی

داد. نشستم وسط کلبه و بعد از جابه جا کردن وسایلم، در میکلبه رو زینت 

رو بستم و المپ و بخاری برقیش رو روشن کردم. از پنجره ی کوچیکش 

تونستم خونه ی بزرگ بیدادگر هارو ببینم. در واقع، در کلبه سمت دیوار می

 حیاط بود. و پنجره اش مماس با اون خونه ی بزرگ.

 اد!دمیدرس خوندن توش خیلی فاز 

م و دیگه همه ی حواسم رفته گذاشتبا گوشیم هم یه موزیک بی کالم مالیم 

بود به درس. شاید بگم همه ی کمبود های اخیرم رو توی اون مدت که 

دونم چقدر گذشت جبران کردم. به سرم زد نقاشی رو هم دوباره شروع مین

 کشیدم.میکنم. یه زمانی خیلی نقاشی 

ساعت یک دست از درس خوندن کشیدم. اوووه! از هشت صبح دارم خر 

 زنم! خوبه امتحانا نزدیکه و اینجوری کلی سود کردم.می
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رفتم نمازم رو خوندم و بعد توی تمیز کاری و درست کردن غذا کمک عطیه 

 گفتن. میخانوم کردم. سخت بود بهش بگم مامان. ولی خب همه خدمتکارا 

چیدم به وضوح شاهد نگاه های خصمانه ی آرمان بودم. میو وقتی داشتم میز ر

 ترسیدم!میتو دلم ولوله بود. خیلی ازش 

وای خدا اگه سامان جدی جدی گفته باشه چی؟ یعنی دستی دستی یه وقت 

 حجب و حیام نره زیر سوال؟ )جمله بندیو(

کردم تا شاید آرمان میو بیشتر رعایت  یه چند روزی گذشت. یکم حجابم

 دونستم گیر چه مار هفت خطی افتادم.میکم یادش بره ولی نی

 مامان عطیه لیست خرید رو داد بهم و گفت:

خانم امشب مهمون دارن از شهرستان. برو اینارو بگیر. پولشم همه رو  -

حساب کردم و خانم داده بهم. مراقب خودت باش. این چرخ رو هم ببر با 

 .ی توشبذاراهارو بخودت که یه سری مشم

پول رو ازش گرفتم و با لبخند اطاعت کردم. لباس پوشیدم و از خونه بیرون 

 پیاده روی، به فروشگاه مورد نظر رسیدم. میرفتم. بعد از ک

خرید کردن خودش کلی طول کشید. تا ساعت شیش عصر معاطل شدم. وقتی 

برگشتم خونه، نفس راحتی کشیدم و بعد تو درست کردن شام و ساالد ها به 

 مامان عطیه کمک کردم.

مثل این که قرار بود برادرزاده های خانم بیان. دوتا پسر و یک دختر بودن. 

و  81اینطور که از عطیه خانم شنیدم، اسم هاشون پارسا و پدرامِ که به ترتیب 

پرستوئه. هرکدوم از یکی از برادر های ... سالشون بود.دختره هم اسمش 22

 د.خانم بودن. این یکم عجیب بو
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 کال این خونواده عجیب بودن!

بعد از انجام یه سری کار ها و جارو برقی کردن خونه، رفتم توی حیاط تا یه 

استراحتی بکنم. روی تاب حیاط نشستم و بی خیال سرما و لباس نازکم، نفس 

 م و چشم هام رو بستم. گذاشتکشیدم و سرم رو روی لبه ی تاب 

احساس خشک شدن گردنم بیدار شدم. خوابم برده بود که با  دونم کیمین

خاک به سرم شب شده بود! خوبه کارا رو کرده بودم وگرنه خانم حسابی 

 شد.میکفری 

گردنم رو صاف کردم و یکم به خودم کش و قوس دادم. از عقب خودم رو 

 زنه!میانداختم روی تاب که از پشت دیدم آرمان وایساده و پوزخند 

 و روبهش سالم کردم. هین کشیدم و سریع بلند شدم 

 آرمان با تمسخر گفت:

 خوابی ؟میهمیشه روی تاب  -

 خوام. حواسم نبود. خسته بودم. دیگه تکرار نمیشه.میمن: معذرت 

آرمان: تو به طور کلی فراتر از یه خدمتکار توی وجودته. ولی ارزشت در 

 ونیدمیرسن. میهمین حده. تا نیم ساعت دیگه پسردایی هام و دخترداییم 

 چرا اومدن؟

 من: نه!

 آرمان: چون مهمونی این هفته به خاطر منه! تولد بیست و هشت سالگیمه. 

 من: مبارک باشه.

 گذره بهت! یعنیمیآرمان: بازم ترغیب نشدی بیای تو جشن؟ حسابی خوش 

 کنم خوش بگذره!میکاری 
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 اخم کمرنگی کردم و بدون این که بهش نگاه کنم گفتم:

 ین جور جاها ندارم. متشکر.عالقه ای به ا -

آرمان با حرص و خشم نزدیک تر شد. عرق سردی روی پیشونیم نشست. 

 ترسیدم. از همچین آدمایی نباید بترسم؟میبایدم 

اون عاشق اینه که از دخترا مثل دستمال  "شد:میحرف سامان تو ذهنم تکرار 

 "کاغذی استفاده کنه و بندازتشون دور.

 آرمان زیر لب غرید:

 دختره ی الدنگ فکر کردی کی هستی؟ باید از خداتم باشه که من یه نظر -

دخترایی که  ازایندونی چیه؟ بهت بکنم و بکشونمت سمت خودم! می

خوان ادای مثبت هارو دربیارن و بگن ما اهل گناه و این چیزا نیستیم می

 خوشم میاد! دروغاشون شیرینه!

 و بردم باالتر: با خشم صدام

 حد خودتون رو بدونید! آقا لطفا -

 تقریبا با فریاد خندید:

یه چیزی بگم! برای  بذارزنی؟ پس میهه هه! حد؟ تو با من از حد حرف  -

 آرمان حدی وجود نداره! 

 طلبکارانه گفتم:

ولی فقط خداست که براش حدی وجود نداره! اونه که نامحدوده نه ما انسان  -

 ها!

 بدتر پوزخند زد:
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و نیست و نابود کردم بازم ازش حرف  خدا؟ وقتی کاری که زندگیت -

 زنی؟می

ی که پا شکسته ا و حرفی نداشتم. جواب قانع کننده ای بلد نبودم. همین دست

چرخید. میراجع به خدا تو کتابا خونده بودم به کارم نمیومد. تو زبونم ن

 خوام چی بگم.میدونستم مین

توی افکارم دخالت ... فکر منو... ذهن منو کرد. داشتمیداشت پیش روی 

جدی جدی اگه زندگیم مثل ... کرد! توی چیزی که بهش امید داشتم! نهمی

 اون دختر توی کوچه خرابه های مشهد بشه بازم بهش ایمان دارم؟

 دونستم. سروکله ی سامان پیدا شد و نجاتم داد:مین

 خیلی کفری بود!عه آرمان اینجایی؟ مامان کارت داشت. بدو برو  -

 آرمان لبخند دهن کجی بهم زد و رفت. و من موندم و سامان.

طه کنم. نقمیسامان: نگران نباش. من بیست و هفت ساله دارم باهاش زندگی 

 م آسیبی بهت برسونه.ذارمیدونم. نمیضعفاشو 

 من: چرا؟

 سامان جا خورد:

 چی؟ -

 کنی؟میمن: چرا بهم کمک 

 کال تابع وجدانم. دست خودم نیست. سامان: خوب گفتم که! من

 کردم یه کاسه ای زیر نیم کاسشه. ولی چیزی نگفتم.میزد. حس میمشکوک 

 تونم کمکتون کنم؟میمن: اها. خوب. ممنون. نگفتی، چجوری من 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 61 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

سامان: اونو فعال بی خیال شو. شاید تا چند ماه دیگه الزم نباشه. فقط خواستم 

 ... بهت گفته باشم. چون من

 ن: رُکی.م

به بعد باید حواسم بیشتر به این آرمان باشه. کال  ازاینسامان: عا باریک اهلل! 

 آب زیر کاه شده. 

و بعد رفت داخل خونه. من هم از کنار ساختمون به سمت حیاط پشتی رفتم. 

فکر کنم دیگه مهمونا رسیده بودن. ولی من فردا امتحان داشتم. کارهارو هم 

رای همین رفتم توی کلبه ی درختیم و مشغول درس که تموم کرده بودم. ب

 خوندن شدم. 

نفهمیدم کی خوابم برد که وقتی بیدار شدم، دو نصفه شب بود. هوای کلبه 

 سرد بود و منم سرما خورده بودم. همینو کم داشتم!

زد. انگار که آب توش رفته باشه سنگین میرفت. گوشم زنگ میسرم گیج 

 شده بود.

 جمع و جور کردم. چرا کسی صدام نکرد؟ وسایلم رو سریع

س ح... در کلبه رو باز کردم و خم شدم تا نردبون رو بگیرم و برم پایین، که

 کردم از پایین یه صدایی شنیدم. تاریکی مطلق بود. 

بعد از چند ثانیه یه چراغ قوه به سمت باال روشن شد. از همون پایین! سریع 

 و گرفتم و آروم گفتم: چشام

 کیه؟ -

 صدای باال اومدنش از نردبون رو شنیدم. وحشتزده سعی کردم بفهمم کیه.

 من: حاجی بابا؟ عطیه خانوم؟ کی هستی جواب بده! 
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 تونستم داد بزنم. نکنه دزد باشه؟میگلوم خشک شده بود و ن

تونستم رفتم عقب. منتظر شدم اون آدم بیاد تو. میرفتم توی کلبه و تا 

دادم. جن! روح! میدونستم باید چه کار کنم! اون لحظه هر احتمالی رو مین

دزد! آرمان! )دقت کردید االن آرمان رو جزو موجودات غیر انسانی تلقی 

 کرد؟(

و گذاشتم روی چشمم که چیزی نبینم! مثل بچه هایی که توی تاریکی  دستام

 بینن!میلولوخورخوره 

گفتم ببخش از سر همه ی میکردم. میلرزیدم. تو دلم خداخدا میمثل بید 

یزیم خوام چمیتقصیراتم. من بنده ی نصفه نیمه ات بودم این بار نجاتم بده ن

 بشه!

 صدایی شنیدم:

 اینقدر نترس. من غریبه نیستم. -

و بردم کنار و نگاهش کردم. شوک ناگهانی دیدنش منو کوبوند  آروم دستام

 به دیوار کلبه!

 روی زمین و نشستم. گفتم:آروم خودم رو سر دادم 

 تو پارسا هستی؟... تو -

 اخم کم رنگی داشت. با کالفگی گفت:

خودتو ... اینجوری به حرف آدم گوش میدی نه؟ پاشدی اومدی تهران و -

 توی دردسر انداختی!

 نسبت به پارسایی که هشت سال پیش دیدم اصال فرقی نکرده بود.



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 63 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

د. نفس عمیق کشیدم. هنوز از زبونم از هر کلمه ی دیگه ای قفل شده بو

 لرزیدم! المصب آدم نبود که! عزرائیل بود!میشوک دیدنش 

کرد پیرمرده. موهاش مثل خودم مادرزادی میدونست فکر میهرکی ن

 هایالیت شده بود! خاکستری سفید مشکی!

 داد که هنوز جوونه.میاما صورتش نشون 

 پوزخندی زد و عصبانی گفت:

 خوب! خیر سرت اینجوری به قولت عمل کردی؟ -

 باز چیزی نگفتم.

 زبونتو موش خورده؟ _

 و کشیده باشن بیرون الل شده بودم. بازم سکوت. انگار که زبونم

 پارسا جلوی من نشست و با لبخند کمرنگی گفت:

 دونی چقدر دنبالت گشتم؟ االنم اتفاقی پیدات کردم. می -

 انداختم:و به کار  باالخره زبونم

 تو چجوری اومدی اینجا؟ -

پارسا: اینجا خونه ی عمه مونه! عمه حنانه! البته عمه ی ناتنی مونه برای همین 

 .تزیاد شبیه ماها نیس

 زد انگار خیلی وقته باهم فامیلیم.میحرف مییکم ترسم ریخت. پارسا صمی

 من: از کجا فهمیدی که من اینجام؟

سامان بودم که دیدم چراغ اینجا روشنه. ازش  پارسا:کار سختی نبود. توی اتاق

خونه و اتفاقا از میپرسیدم اونم گفت خدمتکاری به اسم رهاست که درس 

 پرورشگاه تبریزه! 
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و فوت کردم. مثل این بود که یهو از خواب بیدار بشی و با کلی چیز غیر  نفسم

دد ک عمنتظره روبه رو شی! پسر عمو دو عدد،)شایدم یکیش داداشم باشه( ی

دختر عمو، )شایدم خواهر( و دو عدد پسرعمه و یک عدد عمه )باهم مخلوط 

 یم تو فر :/ (ذارمینموده و 

 پارسا دوباره گفت:

 چرا ساکتی؟ مگه نگفتم تبریز بمون؟ -

کردم؟ از کجا باید یه حرف پوچ رو میمن: خوب از کجا باید بهت اعتماد 

 کردم؟میقبول 

 پوزخندی زد و گفت:

 دیگه حرف منم شد پوچ؟ -

ونم تمیکردم تو پسرعمومی؟ همین االنشم نمیمن: خوب من از کجا باید باور 

 ... باور کنم! درسته خیلی شبیهیم ولی دلیل نمیشه که

 خندید. خیلی هم بلند. بعد گفت:

خیلی ها آرزوشونه که عضوی از خونواده ی ما باشن! اون وقت یکی مثل تو  -

از ماست! راستشو بگو. کسی چیزی بهت گفته که شک کنه که میانکار 

 کردی؟ یا چیزایی بهت گفتن که حقیقت نداره؟

متعجب نگاهش کردم. منتظر هم بودم. بعد که دیدم فایده نداره و بیشتر 

 توضیح نمیده گفتم:

من یه زندگی ساده دارم. چرا باید بخوام برگردم پیش خانواده ای که منو  

 خواستن؟ مین

 ش یهو عوض شد. اخم کمرنگی کرد و نگاهشو به کف کلبه دوخت. چهره ا
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 آروم گفت:

زنیم رها. فقط االن وقتش میشینیم مفصل راجع بهش حرف  یه روز می -

نیست. فقط اینو بدون که فامیل بهت نیاز داره و سعی نکن ازم فرار کنی. 

 خودم دورادور حواسم بهت هست. 

 :بعد با شوق و ذوق بچه مانندی گفت

من نوه ی اولم! خونواده ی پدری ما، عجیبه. آقاجون دوتا زن داشت. مامان  -

بزرگ ما و مامان عمه حنانه. جفتشونم هم زمان مردن! یکی توی تبریز اون 

یکی تهران. ننه آقای ما، زن عجیبی بود. همسر اول آقاجون بود ولی آقاجون 

بابای میابای من نوید، دواصال دوسش نداشت. ننه آقا سه تا پسر زایید. اولی ب

هم بابای تو و پدرام، عمو نیما. جالبه، همه ی ما عین میپرستو، عمو نادر، و سو

 همیم! کپی پیست شده. تو و پرستو، من و پدرام. باباهامونم که عین هم! 

دونم چرا اینقدر خوشحال شده بود. انگار جایزه نوبل بهش میقضیه ن ازاین

 ...ننه اقا کرده که این سه تا پسرو عین هم زاییده یا دونم هنر رومیدادن. ن

 وللش! اصال

 ای گفتم و ساکت شدم.  "آهان  "

کرد. یعنی توقع داشت منم از این موضوع مسخره میپارسا بهم با اشتیاق نگاه 

 ذوق کنم؟ وععع! پسرعموم یه تختش کمه!

 با تردید پرسیدم:

 پدرام داداش منه؟... یعنی -

ولی تقریبا هیچ کس به جز من از زنده بودن تو خبر نداره. و پارسا: آره 

 پدرخدابیامرزت. ... البته
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 چشام بزرگ شد. خدابیامرز؟ یعنی بابام مرده؟

دونم چرا ناراحت شدم! اون که ولم کرده بود. ولی این ابن پاتریک مین

را. م چدونمی)پاتریک زاده :/( میگه که بابام برای ترک کردنم دلیل داشته! ن

از  کنممیدفعه اولی که پارسا رو دیدم برام ابهت خاصی داشت. ولی االن حس 

 فهمه!مییه مغز خر خورده هم کمتر 

 کنن!میآدما چه زود تغییر 

 نفسم رو فوت کردم و گفتم:

 خوب چرا نصفه شبی پاشدی اومدی اینجا؟ -

 پارسا دوباره قیافه احمقا رو به خودش گرفت:

 آخه این باال خیلی باحاله نصفه شب! جون میده برا آویزون شدن! -

 من: چی؟!!

داخل و از عقب  خنده ای کرد و رفت لب در. پاهاش رو دراز کرد روبه

 ؟آویزون شد! ها

 نزدیک بود جیغ بکشم که کشیدم ولی جلو دهنم رو گرفتم! 

ا شتم تشد. یعنی به بیرون. سریع خیز بردامیپاهاش هی به جلو کشیده 

 بگیرمش که نیوفته ولی افتاد! یا امام زمان! یا حسین! 

سریع خودم رو به لبه ی در رسوندم و پایین رو نگاه کردم. پارسا صاف 

 کرد. یا علی نکنه جن بود؟میوایساده بود روی زمین و با اشتیاق بهم نگاه 

 با صدای لرزونی گفتم:

 خوبی؟ -

 با لبخند گفت:
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 ادی ای نیستم!گفته بودم که آدم ع -

من: به واهلل که من چیزی نشنیدم! سکتم دادی! آخه االن وقت ژیمناستیک 

 بازیه؟ نکبت؟

پارسا: یعنی نگرانیت جفت پا تو حلقم! اون المپم خاموش کن بیا تو بخواب. 

 کلی کار داریم.

 ایـــش کشداری گفتم و گره روسریم رو سفت تر کردم.

*** 

نم حاال چه گیری داده بود که آلبومشو نشونم دومیکتی آلبوم رو ورق زد. ن

 بده!

 "و  "اهان  "کردم و میگفت و من هم فقط تایید میهمین جور از خاطراتش 

 گفتم.می "اوهوم 

 کتی که دید حوصله ندارم سریع تر ورق زد. بعد پوفی کشید و گفت:

 کنی؟مییه چیزی بپرسم مسخرم ن -

 من: نه.

 کتی: عاشق شدی؟

خندیدم که انگار مییه ثانیه منگ نگاهش کردم و بعد زدم زیر خنده. چنان 

 تو دنیا ندارم!میهیچ غ

 نفس گرفتم و گفتم:

 چی شد این فکرو کردی؟ -

 کتی دماغشو چین داد و گفت:
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از تو هم اصال بعید نیست عاشق ... اخه بی حوصله ای، خسته ای، کالفه ای، و -

 نظرت؟شدن. دیگه وقتش نیست به 

من: بابا کی میاد منو بگیره؟ بعدشم، چه معنی داره دختر عاشق بشه؟ مگه تو 

یزی به تونه چمیفیلما ندیدی، دختر که عاشق بشه خیلی بدبخت میشه. چون ن

ه زنه که طرفش ازش خوشش بیاد و تاطرفش بیان کنه و فقط باید خداخدا ک

 اگه قصدش خیر و ازدواج باشه باهاش بمونه! 

 بغض پوفی کشید و گفت: کتی با

 آره تو راست میگی! -

 با تعجب گفتم:

 کتی؟ -

 بهم نگاه نکرد. روی نیمکت حیاط دانشگاه جابه جا شدم و گفتم:

 خواهشا بهم نگاه کن کتی! نگو که خر شدی؟ -

بهم نگاه کرد و بعد به نقطه ای نا معلوم. به جلوش نگاه کردم. پسره رو 

کرد. میشناختنش. داشت با رفیقاش بگو بخند میشناختم. تقریبا همه می

 اعتراف کردم که لبخندش قشنگه.

 بعد به کتی گفتم:

 نگو که سام حمیدیان رو میگی که همه ی دخترا اعتقاد دارن مال خودشونه! -

 پوزخندی زد و گفت:

 اون یکی رو میگم.... نه -

د که اجهت دیدش رو بیشتر دقت کردم و نگاهم به سمت یه پسر ساکت افت

اتفاقا کنار سام ایستاده بود. لبخند کمرنگی روی لبش بود. دست به سینه فقط 
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کرد. خوشتیپ و شیک پوش بود. در نگاه اول یه میبه بگو بخند رفیقاش نگاه 

 رسید.میمرد کامل به نظر 

یکم آنالیزش کردم. چشم هاش طوسی بود مثل من. خیلی هم به دل 

کرد یمبود. یعنی کمتر کسی بهش توجه نشست ولی مثل سام تو چشم نمی

و مطرح ر چون احتیاج داشت قشنگ بررسیش کنی. بهتر بگم، خودش

 کرد.مین

سعی کردم زیاد بهش خیره نشم. به هرحال لقمه ای بود که دوستم پسند 

 کرده بود! )بد برداشت نکنین کال من چشمم به هیچی نیست(

 کتی گفت:

 کنه. ولی وقتی توی کتابخونه خواستممی دونم کمتر کسی بهش نگاه آره می -

یه کتابی رو بردارم و قدم نرسید کمکم کرد. اولش طبق معمول سنگین 

بودم. ولی بعد از یه مدت که میبرخورد کردم و مثل همه ی پسرا جلوش رس

 ... دیدمش راجع بهش کنجکاو شدم. االنممیمداوم توی کتابخونه 

 به سختی جلوی گریه شو گرفته بود.

شد کتی، دوست سرسخت من میکردم. باورم نمیهاج و واج نگاهش 

اینطوری شده باشه. اینی که عرضه مرضه نداشت ولی شجاعت و رفاقت 

 داشت. 

 بغلش کردم. منو پس زد! چی؟ 

 پرسیدم: کتی واقعا حالت خوبه؟

چیزی نگفت. اعصاب خودمم به هم ریخته بود. خوب شد بهش قضیه آرمان و 

فته بودم. پارسا رو که اوه اوه! راستش کتی تنها کسیه که از سامان رو نگ
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اشت و دونه. همیشه سربه سرم می ذا مالقات چهارده سالگی من با پارسا می

 ه بودن!گذاشتگفت گمونم اسم شما دوتا رو رو هم می

 برای اینکه حال و هواش عوض بشه گفتم:

 نی؟او نیستی بدوعااا راستی کتی! یه چیزی هست که بهت نگفتم! کنجک -

سرشو به نشونه ی نه تکون داد. اعصابم به هم ریخت! نزدیک بود پاشم برم 

یکی بخوابونم تو صورت اون پسر خوشگله که دوست خوشگل تره منو به این 

 روز انداخته!

 :تی اشک هاش رو پاک کرد و بلند شدک

 بریم. -

 مطیعانه دنبالش راه افتادم. چرا یهویی اینجوری شد؟

توی کالس غرق حرف های استاد شده بودم. به بحث متفرقه کشیده بود و 

 زد! هه! میداشت درباره مسافرت های ملت حرف 

ا ب دادمیمبحث جذابی نبود ولی خب این آب و تابی که این استاده به خرج 

کرد. یه لحظه میو سرگرم  این خاطره های سوتی وارش دانشجو جماعت

 سامانه؟ دوباره اومده تو کالس ما؟ ... تاد. اوننگاهم به جلوی کالس اف

 زیاد بهش اهمیت ندادم.

دو روزی میشه که پارسا و پدرام و پرستو اومدن خونه ی هواکش )به حنانه 

میشه کرد( و  همیگه هواکش چون خیلی با صدا نفس میکشه. رهاس دیگه چ

 این سامان رو زیاد ندیدم.
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گ که آریو )همون پسر مشن همون کالسی رفتهنگران کتی بودم. االن دقیقا تو 

خواد یکم ببینتش. آخه مگه تو پسر ندیده ای دختر؟ مینگه( توشه. گفت قش

 مگه پسر چیه؟ ها؟ عشق چی بهت میده؟ عشق برات چه فایده ای داره؟

مثال من از همین یارو رضا کاتبی خوشم میومد چون کیس خوبی برای ازدواج 

/ یعنی به طرزی که اومد منو گرفت، که خوش به به نظر میومد :/ همین :

دونه که چه  حالش که دنیارو به دست آورده! اگرم منو نگرفت جهنم ! نمی

و از دست داده! به هرحال، تنها کسی که تا حاال الیق خودم دیدم  جواهری

همین یارو بود که فکر کنم اون قدر پخمه اس به خودش زحمت نمیده زن 

 گیره :/میرو ه ننه ش میره براش دختر همسایانتخاب کنه آخرشم 

وگرنه فکر نکنم هیچ وقت عاشق بشم. چون تو عمرم خیلی چیزام طبق منطق 

 بشم، معلوم نیستمیبوده. حتی همین منزوی بودنم. اگه زود با هرکسی صمی

کشه. درواقع، نمیشه آدم هارو کامل شناخت. از همه فقط میچی انتظارم رو 

 خوای بهش اعتماد کنی؟میه ی محو ببینی. پس چطور تونی یک هالمی

نخورده میمداد سیاهم رو توی دستم جابه جا کردم. دستی که به هیچ نامحر

شدم ولی میگم، اونقدرام مقید نیستم. این میبود. شاید من خیلی مثبت دیده 

و از نظر  حرفم هم دلیل داره. چون من یه زمانی اینجوری نبودم.خیلی خودم

دونستم و قدیسه. ولی خب وقتی کسایی رو دیدم که بی قید و میادی باال اعتق

کنن، فهمیدم اونقدر هام باال نیستم. راستش میشرط خودشون رو وقف خدا 

زنه. اگه سر کالس زبان کم کاری میمن هم مثل همه ی آدم ها ازم خطا سر 

م یادم کردم و خوب تدریس نکردم، گناه کردم. پولم حالل نبود. و بعدش
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رفت یه قدری از حقوقم رو صدقه بدم تا پاک بشه، چون خیلی بهش نیاز 

 داشتم. هنوزم عذاب وجدانش رو دارم. 

و اول وقت بخونم. و من واقعا از اونایی  تونم همیشه نمازممییا اگه، اگه ن

نیستم که بتونم هر هفته دعای ندبه بخونم یا زیارت عاشورا بخونم! یا همیشه 

و محرم ها به خاطر کارهام نمیرم روضه. اینا بهم میگه که الیق ذکر بگم. 

ال رو من کرب... خیلی چیزا نبودم شاید. توفیق نداشتم تاحاال برم کربال. من

 خیلی دوست دارم!

حس کردم غم روی دلم نشست. شاید از فکر کردن به همین چیزا بود. اینکه 

م اگه شانس بیارم و نبرن حتی اون دنیا هم قرار نیست تحویلم بگیرن! شاید

 جهنم، یه گوشه ی خشک و خالیه بهشت جا بشم. 

 استاد نگاهی به ساعت کرد و گفت:

اال فهمم! حمیکنید من نمیکشونید به جاده خاکی فکر میزنید میهی حرف  -

که یه ربع از وقتشون رفت به سوال جناب آقای کاتبی، یه ربع اضافه تر 

 مونید!می

کالس بلند شد! همه نالشون دراومده بود به جز من. برام غرغر از سراسر 

 زیاد فرقی نداشت.

بعد از تکمیل کردن جزوه ام و اتمام کالس، دویدم توی راهرو تا زودتر برم 

 پیش کتی.

به پله ها نرسیده بودم که یه نفر از پشت کوله ی درب و داغونم رو کشید و 

 وادارم کرد بایستم.

 برگشتم به سمتش. 
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 کنی رها؟مین: یه لحظه صبر ساما

 رها؟ هه! چه زود پسرخاله شده بود! )پسرعمه البته :/(

 چند تا سرفه خشک کردم و گفتم:

 بفرمایید. -

 و آورد پایین: سامان صداش

 هم؟و بدی ب تونیم راحت حرف بزنیم. میشه چند لحظه وقتتمیتوی خونه ن -

 پوزخندی زدم و گفتم:

 آبروم بره! فعال.خواد پیش حراست میدلم ن -

 رفتم که اینبار جدی غرید:میداشتم 

 رها من شوخی ندارم میگم وایسا! -

 پوفی کشیدم و برگشتم سمتش:

 خیلی خب فقط پنج دقیقه سریع! کار فوری دارم! -

 سامان: اینجا نه.

*** 

 من: آخه کتابخونه هم شد مکان؟

 سامان: صداتو بیار پایین رها! اینجا کتابخونس مثال!

 کنم!( :میمن)با حالت فریاد زمزمه 

 شنون!میبرای همینه که هر حرفی بزنیم همه راحت  -

 ... سامان: بی خیال بابا مهم اینه که اینجا خلوت تره. رها

شنوم. هیچ وقت چشم تو چشم نامحرم میسرمو بلند کردم تا بدونه که 

 شدم.مین



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 74 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 شنوم.میمن: بگو 

 ؟!... توی کلبه اتسامان: پریشب پارسا اومده بود 

پوزخندی زدم. کلبم؟ آره کلبم! از دار دنیا باالخره یه چیز بهم تعلق گرفت! 

 کلبه درختیم! هعی هعی هعی! سنجاب شدم رفت!

 چیکارت کرد؟... سامان: جواب منو بده! اون

 وللش!... ؟! نه... ع! نکنه پارسا همهی... هه! توقع داشت که پارسا

و جورش کنم؟ مگه خود پارسا نگفت نباید بقیه حاال چجوری جمع ... اصال

 بفهمن من عضو این خونوادم؟

 با تته پته گفتم:

 !... عا... ؟ عا... پارسا -

 سامان مشکوک شد:

شناسم! همون شب راجع به کلبه ازم پرسید منم میمن پسرداییم رو خوب  -

بهش گفتم که تو خدمتکار جدیدی. تا فهمید که اسمت رهاست و از 

پرورشگاه تبریزی جا خورد. نصفه شبم که اومد پیشت. توهم نه جیغ و داد 

 کنم!یمکردی نه به من چیزی گفتی! نگو یه ریگی به کفشتون نیست که باور ن

دهنم باز مونده بود! هیچ توضیحی نداشتم! ای پارسال کره خر ببین تو چه 

دت به فریادم هچلی انداختی منو؟ نه میتونم دروغ بگم نه راست! خدایا خو

 برس!

 سرمو انداختم پایین.

 سامان آهی کشید و گفت:

 ... الزم نیست از من خجالت بکشی رها. قصد فضولی نداشتم فقط -
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 دونم.  من: حس انسان دوستی داری می

 ... ببین، چیزه... آه... سامان: رها من

 من: ها؟

 دوستت؟تونی بری خوابگاه پیش  سامان: پس فردا شب تولد آرمانه. می

بینم. اون شب کلی کار تو خونه هست و اگه نباشم مامانت مینمیمن: نه لزو

 کنه! بعدشم،میمنو اخراج 

هیچ وظیفه ای در قبال من نداری پس اینقدر به فکر من نباش. توکه تو 

 داداشم نیستی.

از این حرفم یکم بهش برخورد. بعد با یک غذر خواهی از کتابخونه بیرون 

 رفت.

کنه؟ وقتی میکردم؟ خوب راجع به من چه فکری مینباید اینجوری . ..یعنی

 هیچ توجیهی برای سوالش ندارم! ته دلم یه جوری شد. خوشم نیومد.

 کنه؟ مگه اون صاحابمه؟میچرا اصال برام مهم بود سامان چه فکری راجع بهم 

 پوفی کشیدم و رفتم دنبال کتی بگردم.

*** 

 ربده کشید:هواکش ع

! ای الهی بمیری از دستت راحت شه جهان! دختره ی نکبتی! مایه رهـــــــا -

 !اصالی ننگ این مملکتی 

 لبم رو محکم گزیدم و چشمام رو جمع کردم تا از زور شوک نترکم. 
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سینی شربت هارو حین تعارف به مهمون ها ریخته بودم روی آرمان. از قضا 

خندید ولی این ننه ش هی یمکت شلوار شیکه رو پوشیده بود. خودش فقط 

 زنه سرم!میداره داد 

فکر کنم مامان هواکش )حنانه( سوگلی بابابزرگ بوده که دخترش اینجوریه. 

 جیغ جیغو!

 دستام رو سپر قلبم کردم تا نزنه بیرون.

 ببخشید خانم عمدی نبود. ... من: من متاسفم

 ت کم کنم؟شو از حقوقهواکش: چی چیو عمدی نبود؟ خوبه خسارت این لباس

 ؟ آره؟ ها

 آرمان: ولش کن مامان.

هواکش: چی چیو ولش کن؟ مگه کشکه؟ تا قرون آخر این لباستو ازش 

 زنه( گمشو تو آشپزخونه ببینم!میگیرم! دختره ی عوضی! )جیغ می

نگاهی به پارسا، پدرام و پرستو کردم. هر سه به زمین زل زده بودن. اصال تو 

 حرف حنانه حرفی بزنن.  این چند روز ندیده بودم رو

سامان هم سکوت کرده بود. غمگین شدم. با جیغ بعدی هواکش از شوک در 

 اومدم:

زود برو جارو و دستمال بیار این گندتو تمیز کن! تازه مبل رو هم باید  -

تنهایی ببری توی حیاط بشوری!! قالیچه رو هم همینطور! آرمان توهم برو 

 لباستو عوض کن! زوود!

دست دویدم تو آشپزخونه. آخه من موندم عصرونه خوردنتون دیگه سینی به 

 چی بود االن؟ ساعت هشته شب؟ :/
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عطیه خانم هم که نبود. بقیه هم رفته بودن استراحت و سرو شام و بقیه کارها 

هم بامن. لعنتی امروز که کلی خسته شده بودم همه یا مریض بودن یا به 

 ن!گذاشتهربهونه ای تنهام 

رفتم توی نشیمن. خرده شیشه ... هام رو پاک کردم و با جارو و سریع اشک

هارو از روی سرامیک جمع کردم و همه رو دستمال کشیدم. همه رفته بودن 

 اون طرف توی پذیرایی. 

دستم خون اومد. اهمیت ندادم. وقتی از تمیز شدن کاملش مطمئن شدم 

برگشتم توی آشپزخونه. دستم رو به لبه ی سینک گرفتم تا نیفتم. چیزی 

 کرد.میروی قلبم سنگینی 

با داد و هوار هواکش برگشتم بیرون و به اجبار اون جیغ جیغو، مبل یه نفره 

همینطور. مجبورم کرد با آب و تاید  رو یه تنه بردم توی حیاط. قالیچه رو هم

و بشورم. باز مبل راحتی یه قدریش چوب بود و اون یه تیکه ی شربتی  جفتش

شستم. این همه راه بردنش تو حیاط کار غول بود! جالبه هیچ میشده رو باید 

 کدوم حتی سامان جرئت نداشتن کمکم کنن!

یف تر از حد معمول کرد. خب یه دختر طبیعتا یه روزهایی ضعمیکمرم درد 

 میشه!

دستام کرخت شد. حاال باید این مبل رو بر ... لعنتی. توی اون سرما. هعی

 گردوندم! یا علی!می

 هواکش از لب پنجره داد زد:

 زود باش! تازه شام رو هم سرو نکردی !  -
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دیگه نتونستم جلوی اشک هام رو بگیرم. دلم بدجور گرفته بود. قالیچه رو 

.. .اختم و بعد رفتم تو حیاط. اومدم مبل رو دوباره بلند کنم کهسریع بردم اند

کمرم رو صاف کردم و  زحمت اشکم شدید تر شد. به  کمرم گرفت. بدجور؛

رفتم حاجی بابا رو صدا کردم. بنده خدا توی خونه خواب بود. وقتی صداش 

کردم و باگریه براش تعریف کردم چی شده، گفت که نگران نباشم و مبل رو 

ا کنه تمیگردونه توی خونه. حنا خانم هم گفت که میره بقیه کار هارو میرب

 استراحت کنم.

خداروشکر کردم و رفتم توی کلبه ام. با این که تو اون موقعیت سختم بود اما 

 خواست. میچاره ای نداشتم. دلم یکم گریه 

 تنها که شدم، دوباره گریه کردم. بیشتر و بیشتر.

 ریزمـــــ امامیاشکـــ کــــه 

 ذره ای از وجودمـ

 گیرد بازمیجان 

 انگار غم هایمـــــ 

 شعور دار شدهـ 

 روندمیو خود 

خوابم برد. خیلی کوتاه. یک آقای مهربونی دعوتم کرد که برم خونش. با این 

 شاید مرگم داره نزدیک میشه. که واضح ندیدمش ولی خیلی دلم آروم شد.

بیدار شدم. با سردرد خودم رو راهی پایین کردم. رفتم روی تاب حیاط جلویی 

نشستم. به خونه ی بیدادگر ها که نگاه کردم فهمیدم شام خوردنشون تموم 

 کنن.میشده و دارن گل شنوی گل گفتنی 
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 ... آهی کشیدم. به ظاهر، من عضو اون خونواده بودم. ولی

تونه داد بزنه فقط میر یه دخترک خدمتکار اگه اون خونواده اعتقاد داره که س

 خوام صدسال سیاه عضو اون خانواده نباشم!میداره،  "پول  "چون 

چشم هام یکم رو هم رفته بود که صدای خش خش از پشت سرم شنیدم. 

 تونه باشه.میدادم کیه ولی دلهره داشتم که کی میزیاد اهمیت ن

 ا بود.یهو دیدم یکی کنارم روی تاب نشست. پارس

 روم رو برگردوندم و ازش فاصله گرفتم.

 پارسا: متاسفم

من: تو چرا متاسفی؟ اون زنیکه باید متاسف باشه. آره توهم باید باشی که 

 اون زن یه روز تاوان این کار هاشو میده!... سکوت کردی ولی

 پارسا چند ثانیه سکوت کرد و بعد گفت:

 ... رها -

 ایی که موهای آدم سیخ میشه.از اونجوری گفت که دلم لرزید. 

 گفتم:

 بله؟ -

 پارسا: لباس گرم نداشتی بپوشی؟

 من: این گرم ترینشونه.

نم زیر کمیخودش یه کاپشن اسپرت و جین مشکی پوشیده بود. البته فکر 

 کاپشنش تی شرت آستین بلند سفید تنش باشه

 پارسا نگاهی به سرتاپام کرد. بعد گفت:
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بینمت خودم میجورایی من درقبالت مسئولیت دارم. این طوری که ه ی -

 سردم میشه. مراقب خودت باش.

 من: چرا باید در قبال من مسئول باشی؟

 پارسا: من شوهر آیندتم.

 پوزخندی زدم. اینقدر عصبی که به خنده و قهقهه بدل شد. 

 پارسا خونسرد گفت:

رده بود که بچه هاش رو به جدی میگم. بابات با دوتا داداش هاش عهد ک -

کنه و من با تو. عا راستی یادم نبود، اسم میاونا میده. پدرام با پرستو ازدواج 

شروع میشه؟ المصب  "پ"اصلی تو پانیاس. دقت کردی اسم هممون با 

باباهامون هماهنگ بودنا! )دوباره میره تو نخ دیوونگیش( وووعی! فکرشو بکن 

و انتخاب کنیم! مثال همه اش با سین  چه هامونما چهارنفر هم هماهنگ اسم ب

 شروع بشه! 

خنثی نگاهش کردم و روم رو برگردوندم. زندگی با پارسا. هه! عمرا. چی 

 خیال کرده پیش خودش؟

کنم! میرم یه جای میترجیح دادم حرفی نزنم. من یه روز از اینجا هم فرار 

من پانیا نیستم! من رها  گردم!میدیگه اصال! هیچ وقت هم یه این خونواده برن

 درویش هستم! و نه زن این دیوونه! 

 هیچی نگفتم و گذاشتم توی خیاالت خودش باقی بمونه.

 پارسا نگران برگشت به سمتم:

 تو منو دوست داری مگه نه؟ -

 شوکه شدم یک لحظه. یعنی چی؟
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 من: منظورت چیه؟

 ، من تورو دوستدونم چرا. خوبمیپارسا: قاعدتا باید دوستم داشته باشی. ن

 گشتم. ولیمیدارم! خیلی. اگه دوست نداشتم شاید این همه سال دنبالت ن

 خب، میگن دل به دل راه داره. همین طوره؟

دونستم همچین روحیه ی بچگونه ای داره. یعنی با این هیکلش و سی مین

 کنه؟میسال سن واقعا اینجوری فکر 

دم خیلی با جذبه تر و جدی تر دونم، اون پارسایی که هشت سال پیش دیمین

 داشت! تشریفبود. عاقل هم 

 بهش که مشتاقانه منتظر جواب من بود نگاه کردم. منظقی گفتم:

ببین، این که تو من رو دوست داری درست، من هم به نوبه خودم دوستت  -

دارم مثل همه ی آدم ها، فقط، نه در حدی که بخوام باهات ازدواج کنم! من و 

خورن. مثال من این میخوریم. خیلی ها هستن که به هم نمیتو اصال به هم ن

 چون یاد گرفتمچند روزه ندیدم نماز بخونی، خب این برای من مقبول نیست 

 که؟میفهمیباید قوانین و آداب دین رو رعایت کرد. 

نگاهش رو از دست های من گرفت و به زمین دوخت. اخم کمرنگی کرد و 

 گفت:

کنی، یه آدم میخیلی تغییر کردم. میدونم راجع به من چی فکر ... آره. من -

 خل وضعم. ولی نه به خلیه آرمان. 

 ناخودآگاه از این حرفش خندم گرفت. 

 پارسا ولی نخندید. گفت:
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دونی رها، من خیلی عوض شدم. طی این سال ها، شاید بارها خورد شدم،  می -

شکستم، له شدم، ولی باز بلند شدم. عضو این خونواده بودن خیلی سخته. 

رم کردم که ای کاش عضوی از این خونواده نبودم. و حاال، دامیبارها آرزو 

خوام برگردی میکنم که یک روز بر گردونمت! ولی پشیمون شدم. میاصرار 

ولی فقط به عنوان همسر من، نه نوه ی اون عوضیه دهن گشاد! چون، پدرت 

و دونستیم تمیبه من سپرده بود مواظبت باشم. میگم که، فقط پدرت و من 

 کردن تو موقع تولد از دنیا رفتی.میزنده ای. همه فکر 

 مادرم چی؟من: 

 پارسا ساکت شد. به من نگاه نکرد. بعد از مدتی سکوت ادامه داد:

دونیم کجاست. شاید چندسالی هم دنبالش گشتیم ولی بعد از اینکه مین -

رفت و دیگه هم پیداش  پدرت بهش گفت تو مردی نتونست دووم بیاره.

 نشد.

یدم. به پرسمینفس عمیقی کشیدم. شاید بهتر بود هیچی از گذشته ی خودم ن

 کنم.میهرحال، گذشته گذشته. فقط اعصابم رو خورد 

 خواستم بلند شم که پارسا گفت:می

راستی سامان گفت بهت بگم بری تو اتاقش، یه تیکه از اتاقش گلدون افتاده  -

ترسه به مامانش بگه که تورو با هوار راهی اونجا کنه، گفت میشکسته، 

 کنی.خودت بی سرصدا بری اونجارو تمیز 

 من: امشب؟

 پارسا: نترس عمه حنانه خیلی وقته خوابیده. چیزی نمیشه.

 آهان ای گفتم و به سمت خونه راه افتادم. خیلی سردم شده بود.
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در ساختمون رو بستم و یواش یواش از کنار نشیمن که آرمان داشت تلوزیون 

 ن منوخواستم آرمامیدید گذشتم و به پله ها رسیدم. آروم رفتم باال. نمی

 ببینه. خصوصا با این چشم های پف کرده.

 قدم توی راهرو که گذاشتم یکم نفس کشیدم.

سرم به سمت راستم ) پله ها( بود. سرمو که صاف کردم با یه جفت چشم 

 طوسی چشم تو چشم شدم. نفسم حبس شد و هینی گفتم.

 خواستم از کنارش رد بشم که گفت:میگفتم و  "ببخشیدی  "لبخندی زد. 

 صبر کن. -

ایستادم. نفسم درنمیومد. تاحاال اینجوری به پدرام نگاه نکرده بودم. به چشم 

 داداشی که هیچ وقت نداشتم.

 آروم برگشتم و زمزمه کردم:

 امری هست آقا پدرام؟ -

 پدرام: چرا گریه کردی؟ به خاطر عمه؟

خواستم زودتر فرار کنم. لعنتی! تو بد دردسری مییکم من و مون کردم و 

 افتادم. 

پدرام هم مثل من و پارسا بود. پرستو روهم دیده بودم. خیلی شکل خودم بود 

 فقط موهاش مشکی تر بود. صورتش هم انگار یکم کشیده تر بود. 

 پدرام که دید چیزی نمیگم آروم زمزمه کرد:

 چشمات لنزه یا همین رنگیه؟ -

 کج دادم: تونستم دروغ بگم.برای همین جوابمیدونستم چی بگم. نمین
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چشمای خودم نیست. )خوب راست گفتم بدن ما به خدا تعلق داره که دست  -

 ما امانته( 

 پوزخندی زد:

کنی با چشمای طوسی خوشگل تری؟ چشمای خودت میعجیبه! چرا فکر  -

 چه رنگیه مگه؟

 بازم چیزی نگفتم و فقط از استرس بیشتر لرزیدم.

 پدرام گفت:

ندازه پایین( خوش به ا ن سن تو بود. ) سرشو میاگه خواهر منم زنده بود اال -

 حالش که مرد و از این دنیای کثیف راحت شد.

مطمئنم صالح این بوده که اون بره. ... متاسفم بابت خواهرتون. ولی... من: من

 دونیم!میبه هرحال، ما که صالح خودمون رو ن

 پدرام سرش رو بلند کرد. با کنجکاوی پرسید:

تونم بپرسم موهاتون چه رنگیه؟ به میوام خانوم جَوون، خمیمن معذرت  -

 خوام از یه چیزی مطمئن بشم.میخدا منظور بدی ندارم بد برداشت نکنید. 

 یا خدا! اینو دیگه چه کارش کنم؟

کردم. چجوری دروغ میبازم استرسم زد به قلبم. تپش دیوونه وارش رو حس 

البته. فقط رگه های سفید و  مشکیه. دراصل... نگم؟ چجوری؟ خب، موهای من

طوسی داره. )که البته مطمئنم این ژن عجیب از یه جا سرچشمه گرفته که 

 قطعا باید ته و توشو دربیارم!(

 با تردید گفتم:

 سیاه. -
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 پدرام توی چشم هام دقیق تر شد و پرسید:

 و احیانا رگه های سفید و طوسی نداره؟ -

 کنی؟ چرا؟میینجوری امتحانم وععع! گاوم دوقلو زایید! خدایا چرا ا

سریع ترین واکنشی که به ذهنم رسید این بود که بخندم. شاید بی خیال 

 سوالش بشه که نشد.

 کنم جواب بدید برام خیلی مهمه.میپدرام: خواهش 

 کنم(میکنید من خواهرتونم؟ )و به موهاش اشاره میمن: یعنی شما فکر 

 کنم. )صداشو میاره پایین( مطمئنم! میپدرام: فکر ن

از این حرفش جا خوردم. یک قدم رفتم عقب. نگاهش رو دوخت به دست 

 های من و گفت:

 دست های خودتن. دست هایی مثل دست های مامان.  -

 صداش از ته چاه انگار میومد.

 پارسا بهش گفته بود؟ نه! پارسا بهش گفته بود؟

 با بغض گفتم:

خوام بیشتر از این میبه کسی نگو! برام شر میشه! من نکنم! میخواهش  -

 کنم آقا پدرام درکم کنید و به کسی نگید!میاذیت بشم. خواهش 

 سرشو بلند کرد و گفت:

دونم. برو کارت رو انجام بده. بعد بیا تو اتاقم. باید  سامان کارت داشت می -

 حرف بزنیم.

 و بی روح. هیچ خشی نداشت صداش. حتی بغض هم نداشت. خنثی
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کنن. رنگ میآدم ها همین جورین. عجیب و غریب. خیلی زود رنگ عوض 

 از آفتاب پرست نداره.میعوض کردنشون دست ک

پدرام هم همینجوره. مرموز و عجیب. همه ی آدم ها چیزهایی داخلشون 

ی تونمیهست که کشف نشدست. برای همینه که تو از آدم ها فقط یک روح 

تونه راجع به کسی دقیق قضاوت کنی. و کسایی که یمببینی. هیچ وقت ن

تونن درون آدم هارو ببینن، واقعا باید ظرفیت باالیی داشته باشن. کار می

راحتی نیست! آدم هایی مثل آیت اهلل بهجت که چشم بصیرت داشتن، واقعا 

 و تو روشون هم نمیاوردن. ... دیدن، خوبیا و بدیاشونومیدرون ادم هارو 

که  تونه ببینهمیتونن درون مارو ببینن. یعنی امام عصر )عج( میجالبه. ائمه 

پدرام واقعا چه جور روحیه ای داره؟ یا سر پارسا تو این چند سال چی اومده؟ 

 یا حتی خود من.

اصال براش مهم هست؟ چرا باید براش مهم باشه؟ مثال اگه بفهمه من باخودم 

دونم. آدم از کار خدا می؟ یا تشویق؟ نکنهمیکنم، توبیخم میچه فکری 

 سردرنمیاره واقعا.

سری تکون دادم و سریع به سمت اتاق سامان رفتم. در زدم و رفتم تو. سامان 

 کردم و گفتم:میروی تختش دراز کشیده بود. آروم سال

 آقا سامان، کجا گلدون افتاده بود؟ -

 سامان: بیا اینجا. 

 رفتم یک متریه تخت ایستادم.
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اون ور تخت اشاره کرد. رفتم اون طرف. یک گلدون کوچیک افتاده و دو  به

تیکه شده بود. تعجب کردم. جمع کردنش با دست کاری هم نداشت! شاید 

 تونست حتی توی سطل اتاقشم بندازه! میخودش 

به هرحال، جمع کردم تیکه هارو. با جارو شارژی توی اتاق هم اونجاهارو 

 ریزه نمونه.خوب جارو کردم که خرده 

 سامان حتی آرنجشو هم از روی سرش برنداشته بود.

 گفتم:

 دیگه کاری ندارید؟ -

 سامان توی همون حالت گفت:

 اون صندلی میز تحریرم رو بیار اینجا بشین. -

کردم. میهمین کار رو کردم. اینقدر جمع و جور نشستم که داشتم عرق 

ه هتی بین حنانه و بچاکه هیچ شبسامان زیاد برام قابل درک نبود. از اونجایی 

 شد.میهاش، با خانواده ی داداش هاش نبود، حس فامیلی هم کم درک 

سامان و آرمان هم کلی فرق داشتن. آرمان تقریبا بور بود و سفید. موهای 

درصد رمانا هستن( و سامان  01ایی که توی ازاینلخت، هیکل ورزشکاری، )

بود. موهای مشکی و میپوستش گند ، رنگ071خیلی عادی. قد متوسط شاید 

 61چشم های قهوه ای. یک ماه گرفتگی عجیب هم روی گونه چپش بود که 

درصد جذابیتش رو از همین ماه گرفتگیه داشت. شاید ماه گرفتگیه فقط 

 حالت یک صاعقه رو داشت ولی خعلی باحال بود.

 کنم وسط اتاق این یارو(میبینید تورو خدا چه قدر آنالیز می)

 سامان باالخره دستش رو از روی سرش برداشت و گفت:
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دارم هفته ی دیگه میرم شهر ری ، سه روز اونجا بمونم. بهم گفتن یه نفرم  -

دونه میتونم باخودم ببرم. از طرف سپاه دعوتم کردن. )تقریبا هیچ کس نمی

که سامان پاسداره به جز من که توی دانشگاه یه بار دیده بودمش با فرم 

 سپاه(

 من)باکنایه(: مهمونیه؟

 سامان: آره.

 من: خوب به سالمتی ان شاء اهلل.

 خوام تو هم بیای.میسامان: 

 ... اصالمن: من؟ من آخه چرا؟ من 

ای خومیسامان: توفیق اجباریه دیگه رها. من جای تو پوکیدم تو این خونه! ن

 یکم هوا بخوری؟

تونن بامن میکنن میدستام رو چلوندم. دست ننم درد نکنه! چرا همه فکر 

باشن؟ اون از آرمان و پارسا و دخترای دانشگاه که یجوری رفتار میصمی

شناسن این از این سامان که با وجود اینکه  کنن انگار صدساله منو میمی

 اینجوریه. تخیرسرش مذهبی ترین عضو این خونوادس

گم برای کارهای اونجا میخوام هم نداریم. به مامان میونم و نتمیسامان: ن

 تونی نه بگی!میفهمی؟ نمینیازت دارم حقوقتم خودم میدم. اجباریه 

ه یا ازم ذارمیکردم داره منت سرم میهم خوشحال شدم هم ناراحت. فکر 

 توقعی داره.
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 مکشخواست بکنه کمیاگه نیتش خالص باشه، حاضرم توی اون کاری که 

کردم سامان با بقیه فرق داره. شاید هم واقعا فرق داره! میکنم. همیشه فکر 

 من که از خدامه یه آدم ببینم مثل بقیه نباشه.

 به اجبار گفتم:

 ... چشم هرچی شما بگید آقا. فقط -

 سامان: فقط چی؟

چیزی رو از من دارین؟ حاضرم بدون ... کنید؟ توقعمیمن: چرا بهم کمک 

 نیازی نیست بهم لطف کنین.... براتون انجام بدمچشم داشت 

 کنی؟میسامان: یادته گفتم ارزش تو بیشتر از اون چیزیه که فکر 

 آره ولی ربطی نداره!... من: خوب

سامان: ربط داره. ارزش تو اونقدری بود که تونستی اولین کسی باشی که من 

 نم!کمیتایید ن تاییدش کردم. من به این راحتی ها کسی رو از نظر صالحیت

 ! تایید! انگار کی هست حاال!تاوهوه! چه خودشیفته هم هس

 چیزی نگفتم. فقط تشکر کردم.

 پرسی صالحیت برای چی؟میسامان: ن

 پرسم.میخواید بگید من سوال نمیمن: نه. اگه ن

سامان: تو تنها دختری هستی که دیدم صالحیت اعتماد و محبت و بخشش رو 

شاید بعدا بهت گفتم چرا این حرفو ... مال مناسبی. حاالداره. از هر نظر کا

 زنم.می

 .من: شما خیلی لطف دارین..

 تونی بری. سامان: می
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تشکری کردم و بلند شدم. از در اتاق که رفتم بیرون، از شوک روی زمین 

نشستم تا لرزشم باعث نشه بیوفتم. یکم فشارم افتاده بود. سخته. تنها باشی 

 ... و

و قانع کردم  دونستم باید برم تو اتاق پدرام یا نه. آخرش هم خودممین

خوام برگردم به خونواده ای که میباهاش حرف بزنم. شاید درک کنه که ن

 قبولش ندارم.

نرمش یکم اروم شدم. پدرام نسبت به همه ی  "بفرمایید داخل  "در زدم. با 

ی آرامشی اینجوری آدمایی که دیدم نرم تر بود. تو کل زندگیم ندیدم کس

 داشته باشه.

در رو باز کردم و رفتم داخل. مشغول مطالعه بود. با دیدن من لبخندی زد و 

 تم:ایستادم و گفمیبلند شد. به سمتم که میومد، در رو از پشت بستم و رس

 ... سالم آقا پد -

هنوز جملم تموم نشده بود که خودم رو توی آغوشش حس کردم. لعنت به 

رو که میبه این! لعنت به تو! لعنت به شما! لعنت به همه! )هاشمن! لعنت 

 یادتونه(

پدرام سرش رو روی شونه ام گذاشت و آروم گریست. خیلی ضعیف. دستش 

ید. به سختی خودم رو طوری ب*و*سمیکشید و سرم رو میرو روی کمرم 

 که ناراحت نشه جدا کردم و سرمو زیر انداختم.

 رفتم و گفتم:و گ دلجویانه ساعد دستش

 متاسفم!... من -
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پدرام: تو برای چی متاسفی؟ خواهری من کوتاهی کردم! من باید متاسف 

رده ولی گمیباشم! نکردم یکم دنبالت بگردم! خبر داشتم که پارسا دنبالت 

خواهری کن و داداشتو ... زدم! حاللم کن خواهریمیناامیدانه بهش پوزخند 

 کنم!میخواهش ... ببخش

نشست؟ چرا نگاهم میهای غمگینش نگاه کردم. چرا مهرش به دلم ن به چشم

 بهش فقط یه حس ترحم بود نه یه حس خواهرانه؟

 به سختی دهن خشکم رو باز کردم:

خوام جایگاهی رو به میکنم به کسی چیزی نگو. من نمیپدرام. خواهش  -

 دست بیارم که بیست و دو سال پیش ازش طرد شدم.

 ه؟پدرام: منظورت چی

من: وقتی نوزاد بودم پدرمون من رو توی پرورشگاه گذاشت و رفت. اینو 

خواستن. حاال گذشته، میسرپرست های اونجا بهم گفتن. پس حتما من رو ن

 خوام تغییر کنه.مین... من به سختی این زندگی رو دست و پا کردم و

 ناراحت شد. جلوم گردن کج کرد و گفت:

بریمت مییم بفهمه. ذارمیاگه به خاطرعمه حنانه است، نگران نباش ن -

یم. کنمیمونیم. خوب؟ یه زندگی جدید. از نو شروع میتبریز. اونجا پیش هم 

 تونیم بگردیم دنبال مامان!میتازه مطمئنم 

 خوام برگردم! وقتی بابا اون کارمیخوام ناراحتت کنم ولی اصال نمیمن: ببین ن

خواسته. یا شایدم صالح دیده که من تنها مین کرده یعنی من رو نرو با م

نیست! منو سرزنش نکنید برید  باشم! اگه هم االن باید برگردم، تقصیر من

و سرزنش کنید که کاری کرده که بازگشت نداره! کی این سال های خودش 
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کنه؟ کی؟ تو؟ به تنهایی میتلف شده ی بدون خونواده ی من رو جبران 

خوای چی کار کنی پدرام؟ یکم واقع بین باش! من االن یه خدمتکار سادم می

زنم. توهم مجبور نیستی حس برادرگونه ات شکوفه میکه برای زندگیم درجا 

 بزنه و به فکر من باشی. فکر کن که منو ندیدی اصال.

 خیلی دلخور شد. خیلی بیشتر از خیلی.

 ،شاید هم

 شنیدم

 صدای شکستنـ قلبشـ را

 ط سرنوشتـ نیستـ کهـ بی رحمـ استـو فق

 دهمـمیمنـ سرنوشتـ را نیز درسـ 

پدرام زل زد توی چشم هام. غمگین و سرد. غم توی وجودم رخنه کرد ولی 

خوام برگردم پیش خونواده ای میو عوض کنم. ن اجازه ندادم باعث بشه نظرم

 خواد.میکه منو ن

خارج شدم. با چشم هایی ساده از اتاق  "ببخشید  "آهی کشیدم و با یک 

دردناک به سوئیت برگشتم و سر روی بالش گذاشتم. میگن درد قشنگه. 

کجاش؟ کدوم عشق؟ عشق چیزی نیست که وجود داشته باشه! مثل روح 

 مونه! کسی تاحاال ندیدتش.می

... پس چرا باید بگردم دنبال چیزی که هیچ وقت ندیدمش؟ هیچ وقت هم

 احساسش نکردم؟

 شود(میآغاز ... وحـشتـ) وقتی که 
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کردم. من دراز کشیده بودم؟ آره. مثل اینکه خواب بودم. به میاحساس سرما 

و چه کرد. زمین یهمیسختی نشستم. نور سفیدی از پشت پلک چشمم اذیتم 

 قدر سرد شده بود!

آروم چشم هام رو باز کردم. ولی نور سفید از بین نرفت. همچنان همه جا 

 لق. کور شدم؟سفید بود. سفید مط

دست هام رو روی زمین کشیدم تا بفهمم موقعیتم چجوریه. درکمال تعجب 

تشک رو حس نکردم! به جاش سنگ سرد بود! و اون سنگ سرد هم مینر

 خوابیده بودم! –یک تخته سنگ!  -محدود بود. من روی یک مستطیل، 

 من مردم؟... یعنی

ن م... احساس نکردن! یعنیخواستم از سنگ بیام پایین، ولی پاهام زمین رو 

کنم؟ نکنه میفلج هم شدم؟ نه! پاهام حس دارن. پس چرا زمین رو حس ن

 ... ارتفاع اینجا

 شنیدم. خواستممیهنوز همه جا سفید بود. گلوم از ترس خشک شد. صدایی ن

 فریاد بزنم ولی چیزی از گلوم درنیومد. 

 چیز!این یه خوابه! یه خواب ترسناک! هیچ چیز نیست! هیچ 

چند نفس عمیق کشیدم. چند سیلی به خودم زدم تا از خواب بیدار شم. فایده 

 نداشت!

 این چه خواب ترسناکیه؟ 

هنگ کرده بودم. مثل همه ی خواب ها، صبر کردم ببینم چی میشه. بعد از 

چند ثانیه که گذشت انگار، پاهام سنگین شد. نگاه کردم دیدم دوتا زنجیر 

 ه!کلفت به پاهام بسته شد
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زده پاهام رو باال کشیدم و روی سنگ نشستم. سفیدی نور هی کمتر و  وحشت

کمتر شد تا این که به سیاهی مطلق رسید. وحشتم بیشتر شد. زنجیر ها پاهام 

زده به سنگ چنگ زدم تا نیوفتم! جیغ کشیدم! کمک  رو کشیدن. وحشت

 خواستم! لعنتی!

ط کردم. محکم به زمین افتادم. سقو... باالخره دستم از سنگ جدا شد و

خوردم. کمرم درد گرفت. خیلی درد گرفت! دیگه مطمئن شدم که خواب 

 نیست!

درد کمرم به قدری شدید بود که فکر کردم برای همیشه فلج شدم. اما بی 

اختیار دست به زمین گذاشتم و بلند شدم. ایستادم و مثل برده ها توی ظلمات 

دیدم. مثل کورها دست هام رو به مین شروع به راه رفتن کردم. هیچ جایی رو

کشیدم شاید یه چیزی رو حس کردم. جیغ کشیدم و میاین ور اون ور 

 وحشت کردم.

 کنه!میمدتی نکشید که حس کردم ضربه هایی شالق مانند بهم برخورد 

کرد! اصال زخم هایی میطوری که هرکدومش یه قسمت از بدنم رو نیمه جون 

 تونستم تحمل کنم! میروی بدنم میومدن رو نکه یکی بعد از اون یکی 

 داد کشیدم:

 ه!بس کن عوضی! نزن کثافت! درد دار -

 شروع کردم به دویدن. با همون زنجیرهای کلفت. 

کردم! سرم شکسته میقشنگ پاشیدن خون از زخم هام به بیرون رو حس 

 بود.

 ضربه ها ادامه داشت. داشتم از پا درمیومدم. 
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 پیدا کنم؟ خدایا چجوری نجات

 ناخودآگاه زمزمه کردم:

اهلل ولی الذین امنو یخرجونهم من الظلمات الی النور. )خدا سرپرست  -

کسانیست که ایمان آوردند. آنهارا از تاریکی ها به سمت نور خارج 

 کند.سوره بقره(می

 حس کردم یا واقعا این اتفاق افتاد؟ کسی از پایین پاهام رو کشید.

 زور درد بی هوش شدم و چیزی حس نکردم.دونم از  فقط می

 پارسا زمزمه کرد:

پاشدی؟ پانشدی؟ دست شدی؟ گوش شدی؟ چشم شدی؟ چی شدی؟  -

رهاجان چرا پخش و پال شدی؟ ژون ژون ژون! چشماتو باز کردی عجب 

خوای یه نگاه به ما کنی خوشگل؟ میخلقتی داره این پروردگار! وعععع! ن

 حجابتو چرا رعایت نکردی؟

 کرد.میاز پرحرفیش سرم سوت کشید. لعنتی بدموقعی خل و چل بازیش گل 

 از دهنم پرید:

 من کجام؟ -

وععع! صدا خودم بود؟ )پ ن پ صدا عمت بود :/ ( چرا از ته چاه میومد 

 صدام؟ خودم به زور شنیدم!

 پارسا: چی گفتی رها؟

 من: میگم کجام ؟

بیشتر از قطر چوب کبریت پارسا: یعنی اینگد! اینگده حس و شعور نداری 

 اون چشمارو وا کنی ببینی کجایی؟
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 من: لعنتی اذیت نکن حرف بزن!

لی خب بی تربیت خانوم، اینجا بیمارستانه. و شما هم توی خواب، پارسا: خی

کتابخونه افتاده روت. خدارحم کرد هنوز زنده ای. باز خداروشکر کتابخونه 

ن هم جالبه که هیچ جات نشکسته ! اال تِ چوبی بود آهنی نبود. وگرنه ر تِ

فقط سرتاپات پر زخم و خونریزیه. البته ظاهرا توی عادت هم بودی و حسابی 

نتی چرا عل... جهت پودر شدی. فکر کنم دو لیتری خون از دست دادیا از اون

 اینقدر مایه ی دردسری؟ اون از پدرام این از خودت!

ربیته، ناراحتی پدرام رو هم هه! حاال کاری ندارم اینقدر بی نزاکت و بی ت

 خواد بندازه گردن من؟ خدایا شکرت!می

 یادم اومد.  ب*و*سچشم هام رو از درد بستم. برای یه لحظه همه ی اون کا

 زمزمه کردم:

همون کتاب خونه ی داغون که گوشه ی اتاق ... اصال... اون کتابخونه ی -

نبود؟ چطوری افتاد تا چینی دکوری هیچی توش دخورد به جز چنمیخاک 

 روی من؟ مگه زلزله اومده بود؟

تونست اون رو تکون میگفت هیچی نمیدونم. اتفاقا حاجی بابا  پارسا: نمی

بده! برای انداختنش هم حداقل دوتا مرد الزم داشت! خیلی عجیبه که یهو 

باید اون موقع که مثل سوپرمن از زیر کتابخونه ... افتاده روی تو. وای

شده بودم! موهام هم آشفته ریخته  دیدی منو! خیلی خوبمیرون کشیدمت بی

 نتی چقدر جذابم من!عوععع! ل... بود تو صورتم و

 فریادی از درد کشیدم. کمرم! اوخ! خدایا!

 پارسا شاکی شد:
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 چی شد مگه؟ ترسیدم! -

من: برو به این پرستاره بگو بیاد یه آرامبخشی مسکنی چیزی بزنه از درد 

 تی!نعهالک شدم ل

ای گفت و رفت. من موندم آدم بهتر از این  "باشه  "پارسا هول شد و سریع 

 ن باال سر من؟بذارنبود 

یکم که دردم رو تونستم تحمل کنم، چشم هام رو کامل باز کردم. وااای! اتاق 

 میدن بهم! کالاختصاصی ؟ برای اولین باره که یه همچین اتاق گنده ای رو 

س و افاده اومد و توی سرمم یه آمپول تزریق کرد. مدتی بعد یه پرستار پرفی

اومدم ازش بپرسم که وضعیتم چجوریه و ساعت چنده که صدای ته چاهیم رو 

 نشنید و رفت. بیشعور!

تونستم. یکم خیز برداشتم. ولی نشد. بی خیالش شدم. میسعی کردم بشینم. ن

 دست بردم و روسری بیمارستانیم رو مرتب تر کردم.

 دوسه دقیقه یه دکتر اومد باالی سرم. یه مرد جوون خوش اخالق بود.بعد از 

بَه! خانوم رها درویش به هوش اومد چه عجب! خوب خانوم درویش، درد  _

 که نداری؟

کنه. دکتر! رک بم بگو میمن: یکم داشتم که پرستار مسکن زده داره عمل 

 جاییم شکسته؟ فلج شدم؟

 سفیدش نگاه کرد و گفت:خندید. به تخته شاسی پر ورق و 

نه نترس خانوم.خوب خون خیلی از دست داده بودی که بهت دوکیسه  -

تزریق کردیم. جاییت هم نشکسته خداروشکر. واقعا معجزه بود. من که وقتی 

آوردنت گفتم یه هفت هشت جاییت باید شکسته باشه! ولی نه. سالمی. فردا 
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خرده شیشه ها توی بدنت هم مرخص میشی. علت خونریزی ها هم فرو رفتن 

بوده. یه جاهاییت هم کوفته شده. ولی بحمداهلل چیز خاصی نشد. اگه 

 خونریزی داخلی کرده بودی تاحاال مرده بودی! 

آهی کشیدم. دکتره دکتر خوبی بود. نه اونقدر هیز که منو آنالیز کنه و نه 

دمش  حالی به حولیا که براشون مریض اصال مهم نیست. خوشم اومد. ازاین

 گرم.

 تشکری یواش کردم. 

 دکتر: خانوم درویش، اون اقایی که آوردتون اینجا برادرتون بود؟

 من: فامیلیم.

 سری تکون داد و گفت:

 خیلی نگرانتون بود. خیلی هم شبیهین البته. -

 من: بله همه همینو میگن.

 کرد گفت:میدکتر لبخندی زد و درحالی که به سرمم نگاه 

 ون به جراحی بکشه. خدا خیلی رحم کرد.نزدیک بود کارت -

 کنه ولی نه در حدی که بکشه مارو خالص شیم!میمن: آره خداخیلی رحم 

 یکم لحن شوخی دادم تا زیاد سه نشه.

و به نیت خنده عمیق تر کرد و با یه سری توصیه هایی مثل  دکتر لبخندش

و  ( گفتاصال اینکه مراقب خودت باش و اینو بخور و اینو نخور)چه ربطی داره

 رفت بیرون.

 کرد.میلعنتی. یاد خواب دیشبم ولم ن

 ... چرا؟ چرا باید ناگهان این بال سرم میومد؟ اون خواب و
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نوازش دست سردی رو روی گونه ام حس کردم. چشم هام رو باز نکردم تا 

کتی  دونستم کیه. شایدمیفکر نکنه بیدارم کرده ولی خوب بیدارم کرده بود. ن

 کرد! من هم اکثر کساییمینه کتی هیچ وقت اینجوری عاطفی برخورد نباشه. 

 البته دست خودش –بینید توروخدا میشناسم پسر هستن )شانسو میکه 

 ... ( پس نکنه-نیست که 

الی چشامو نامحسوس باز کردم. یعنی اگه آرمان باشه کشتمش! پارسا هم که 

کنم، مییه نصیحتی چیزی کنم، پدرامم میخل وضعه ولی کلی چپ و راستش 

پرستوهم که دلیلی نداره، شاید هم  کنه.میکارا ن ازاینسامان هم که عمرا 

کمتر از یک ثانیه چه قدر نظر عطیه خانوم باشه، )مغز انسان رو حال کنید تو 

 (میده

رو دیدم که داشت میولی خب هیچ کدوم از حدسیاتم نبود. من فقط یه خانو

رد. چشماش هم بی روح بود به نظرم. قیافش آشنا کمیلپ منو نرم نوازش 

میزد ولی هیچ وقت ندیده بودمش. شبیه هیچ کدوم از کسایی هم که دیده 

 بودم نبود.

وقتی چشم هام رو باز کردم دست از کارش کشید. نگاهش همونجوری بی 

 خورد پرستار یا کادر بیمارستان باشه.میروح مونده بود. بهش ن

 آروم گفتم:

 شناسم؟میمن شمارو ... سالم. شما -

گذروند. بعد ... نگاهش رو روی دست هام، پاهام، صورتم و فقط پلک زد.

 زمزمه کرد:
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 نه. -

 کنید من بشناسم؟میمعرفی ن... من: خب

 و به نشونه منفی به دوطرف تکون داد. عجب! قصد آزار و اذیت داره. سرش

 یکم مالش دادم و گفتم:و  این بار خیلی راحت تونستم بشینم. گردنم

 ساعت چنده؟ -

 چیزی نگفت. )دقت کردین این آدما چه قدر رو مخن(  

و دوباره تکرار کردم. این بار به پنجره نگاه کرد. من هم نگاه کردم.  سوالم

 شب شده بود. اینقدر خوابیدم من؟ شاید یه قدریشم بیهوش بودم.

 اون زن آهی کشید و گفت:

 ... ات بشی. خیلیپانیا تو قراره مجاز -

 و متعجب برگشتم به سمتش. فکر کنم همزمان موهای تنمم سیخ شد. اسمم

 داد؟میدونست؟ حرفش چه معنی ای میاز کجا 

 برای چی مجازات بشم؟ تو کی هستی؟ من:

 زمزمه کرد:

زنه تو چشمام( از می)زل ... من مامور عذابت هستم. گناه توهم اینه که -

 کشیدی!جایگاه خودت پس 

شاید بگم برق دویست ولت بهم وصل کردن که اونجوری پرت شدم روی 

 تخت! وحشت من رو گرفت. 

 ؟ میشه واضح حرف بزنی؟... از کجا... من: تو من رو

 پوزخندی زد:

 بینی؟میتوضیح واضح؟! چرا نمیری اتاق صد و هفده خودت ن -
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 من: اتاق صد و هفده؟

 از در رفت بیرون. اینقدر سریع؟

اتاق دوباره باز شد و کتی با یه دسته گل اومد داخل. کنارش پدرام هم  در

 اومد تو. سریع بدون سالم کردن پرسیدم:

 بچه ها اون زنه که اومد بیرون کی بود؟ -

 کتی: کدوم زن؟

 پدرام: دختر توسالم خوردن تو بساطت نبود واال!

 من: همون زنه که االن اومد بیرون! همین االن!

 کسی رو ندیدم.کتی: من که 

 پرستو از اون طرف اومد. 

پرستو: ای وای رها چرا به این روز افتادی! به خدا من راضی نبودم هروقت تو 

سوخت برات االنم که اینطوری شدی منو حالل میدیدمت دلم میخونه ی عمه 

کن به خدا من جلوی عمه حق جیک زدن ندارم مامانم کال بلبل زبونی جلوی 

 کرده!عمه رو ممنوع 

 و!ر پدرام: پرستو یواش تر ! خوردی مخش

برای پدرام نازک کرد و اومد کنارم نشست و خیلی میپرستو پشت چش

 خونگرم گفت:

رشته ت چیه رها جون؟ وااای! چقدر مادوتا شبیهیم! دقت کردی؟ چشمای  -

 تو عین چشمای منه! ابروهاتم مثل من حالت داره. 

 تایید کنه که پری گفت:پدرام چیزی نگفت. کتی اومد 

 رها جان ایشون کیه؟ -
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 کتی: من دوستشم. رشته مون هم فیزیک محضِ.

 من: منم که این وسط زبون ندارم.

پرستو: واال خوب حرف بزن دیگه بالنسبت اللمونی گرفته این وسط! درسته 

 مریضی ولی خب حرف بزن دیگه!

اخانوم. تراحت کنه رهپدرام: پرستو خوبه کمپوتارو گذاشتی بیا بریم یکم اس

 کتی خانوم خوشحال شدیم. پری بدووو! 

گرفت تا پرستو راضی میهم زمان هم هی از در اتاق به سمت بیرون فاصله 

 بشه بره.

 پرستو غر زد:

خواستم یکم بمونم پیشش! خونه ی عمه عین زندان میخیلی بدی پدرام!  -

 مونه! آدم جرئت نفس کشیدن نداره!می

حافظی کرد و رفت. کتی هم یکم حرف زد و دردودل کرد و غرغر کنان خدا

 رفت. اصال هم کسی نپرسید چطور شد که کمد به اون بزرگی افتاد روی من. 

 و ربطی هم به خواب شب قبلم داشت یانه.

و ترجیها چیزی هم از اتاق صد و وندم و شب تنهایی. توی بیمارستان و من م

 هفده نپرسیدم.

سا به عنوان همراهم مونده. باهم برگشتیم به خونه فردا صبحش فهمیدم پار

 ی هواکش.

اون روز هم بی خیال دانشگاه شدم. حالم اصال خوب نبود. هواکش هم بهم یه 

 روز مرخصی داد.
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ترسیدم. میعطیه خانم اصرار داشت دراز بکشم ولی دیگه از دراز کشیدن 

ی نه کوفته بود ولم توی حیاط پشتی یکم قدم بزنم. کمرم هنوز دادمیترجیح 

 به شدت قبل.

سر درد داشتم. باید یه جوری از این قضیه سردربیارم. خیلی چیزا 

عجیبه.شباهت بیش از حد من و پدرام و پارسا و پرستو، بدون اینکه کوچیک 

ترین شباهتی به مادرها و خونواده ی مادریمون داشته باشیم. اتفاقی که برام 

 ... افتاد و

شد و میکردم سرم گرم میاوه روز برام خیلی سخت گذشت. شاید اگه کار 

 کردم. میاینقدر فکر و خیال ن

تا غروب همینجور تو حیاط بودم. الکی الکی. باز خداروشکر کسی نبود که 

 صبح تا شب منو چک کنه ببینه کجام کجا نیستم.

ی تا خونه درختنزدیک غروب، رفتم به سمت کلبه و سعی کردم برم باال توی 

کرد ولی تونستم. هنوز به باالی مییکم درس بخونم. با این که کمرم درد 

درخت نرسیده بودم که حس کردم طناب داره از باال پاره میشه. یا صاحب 

 الزمان! نکنه قراره مثل توی خوابم؟

 نه! 

 سریع تند تند رفتم باال و دستم رو به کلبه گرفتم. خودم رو کشوندم توی کلبه

شد. یمو نفس راحتی کشیدم. طناب، انگار که از این باال با چاقو داشت بریده 

 کسی توی کلبه نبود!... ولی

 ... اینقدر ترسیده بودم که متوجه نشدم که کلبه

 کی اینقدر به هم ریخته بود؟ 
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همه ی کتابام جویده شده بودن! نابود! به معنای واقعی کلمه! چوب های 

قالیچه کف کلبه تیکه پاره شده بود! از همه  افتاده بود. دیواره اش انگار چنگ

بدتر! روی دیوار ها خون ریخته شده بود! اول فکر کردم رنگه ولی بو کشیدم. 

 بوی خون و گوشت گندیده کلبه رو گرفته بود.

دونستم چه کار کنم! این کار ها به نظر نمیومد کار یه انسان باشه! نکنه یه مین

 یزی گذاشته باشه؟ کار اجنه اس؟ نفر برام دعایی چ

 چند نفس عمیق کشیدم تا آروم بشم. حاال چجوری برم پایین؟

قضیه کلبه به کلی فکرم رو مشغول کرده. حتی سرکالس. بدبختی اینجاست 

کنه که دچار چنین وحشت هایی شدم؟ میدونم به کی بگم! کی باور میکه ن

ا گفت شاید گربه ها توی کلبه اون از خواب اون شبم این از کلبه. حاجی باب

کنم که کار اجنه اس. کی میدرگیر شدن و همو لت و پار کردن. ولی من فکر 

 کنه؟میحرف منو باور 

کتی هم که با این که توی یه کالس نیستیم از اینجا باید فکرم پیشش باشه. 

 امروز صبح بهم گفت که براش دعا کنم. خیلی وضع روحیش خراب شده.

 غصه ی اون غصه ی منه. رفیق هم هست دیگه چکارش کنم.خوب غصه ی 

زد واسه عمش. لعنتی من از کی اینقدر بد سرکالس میاستاد هم که هی ور 

 گوش میدم؟ چند وقت دیگه عذرم رو بخوان باید چه کار کنم؟

بعد از اتمام آخرین کالسم، کیفم رو محکم کردم و طبق معمول پیاده راه 

 هواکش جون.افتادم به سوی خانه ی 
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امشب مهمونیه. تولد آرمان خان. کلی کار هست که باید کمک عطیه خانوم 

البته درد کمرم هنوز خوب نشده. دیگه خسته شدم. امروز از اون ... کنم و

 روزاییه که خسته شدم از این زندگی. 

دم در خونه بودم که پشت یه درخت، همون زنه رو دیدم. همونی که اون روز 

ه کرد حواسشم بمیعجیب میزد! به من نگاه ن... ن دیدمش! خیلیتو بیمارستا

 داد.میمن نبود ولی آزارم 

از ترس خیلی سریع رفتم توی خونه و در رو محکم بستم. نفس نفس. هن و 

 هن. چرا باید اینقدر درد بکشم؟

 کرد. لعنتی. دنیا بی خیال من نمیشه انگار.میقلبم درد 

کردن لباسم مشغول پخت غذا و بقیه کار ها رفتم توی خونه و بدون عوض 

 دونستم اینمیشدم. چند نفر مخصوص دیزاین تولد اومده بودن توی خونه. ن

 آرمان بچه دوسه سالس.

حدودای ساعت شیش بود که یکم کار ها توی آپزخونه سبک تر شد و 

تونستم بشینم روی صندلی. عطیه خانوم درحالی که داشت برای ساالد کاهو 

 کرد با لبخند بهم نگاه کرد.میپشت میز خورد هارو 

 با آه گفتم:

 خیلی خسته شدم امروز. -

عطیه خانوم: دانشگاه میری به هرحال دانشجوی مملکتی . باید خستگی 

 بکشی، یه روزی خودتو بکشونی باال و به مملکتت خدمت کنی.

 اومد.من: آخه مامان جان من منظورم چیز دیگست. این اواخر خیلی بال سرم 
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خوری! تو عمرت کی برات اسفند دود کرده؟ میعطیه: خوب از بس چشم 

ها؟ مامان فدات شه خوب تو به این خوشگلی یکی نبود یه اسفند دود کنه 

خته، بزنم به ت هللای طوسی. تو به این خوشگلی، ماشااهلل ماشابرای این چشما

شه خودم خوری. بترکه چشم حسودات دخترم. سرم خلوت میمعلومه چشم 

 کنم برات.میدود 

 تشکری کردم. بعد از چند ثانیه پرسیدم:

مامان، چرا این برادرزاده های خانوم اینقدر شبیه همن؟ اسماشونم حتی مثل  -

 همه. میگن پدراشون هم مثل هم بودن.

عطیه خانوم: واال این خونواده چیش عادی بوده که اینش دلیل و منطق داشته 

کنم، اون حنانه خانوم که نه مییه عمریه تو این خونه کار  دونم واال. باشه؟ نمی

دین و ایمون داره نه اعتقاد. سامان مثل باباش شده. حداقلش اینه که دین 

حالیش میشه. همین یه نفر مهره ی پاکه این خاندان باشه شاید. ولی درکل، 

 هاین خاندان، خاندان عجیبیه. اصالتشون ایرانی خالص نیست. دقت کردی ی

جوریه قیافه هاشون؟ میگن اجدادشون از بازرگان های ترکیه بودن که 

 دونم واهلل.مییا نیست ن تمهاجرت کردن تبریز. البته شایعس

 لبخندی زدم و بحث رو هوشمندانه عوض کردم.

نیم ساعت به مهمونی مونده بود که پرستو اومد توی آشپزخونه و روبه من با 

 شوق و ذوق گفت:

 قشنگه لباسم رها؟ -

ه بود. سفید بلند تا روی پا پوشید –بهش با لبخند نگاه کردم. دکلته ی مشکی 

که کت هم داشت. دنباله ی لباسش هم روی زمین بود. کمر باریکش 
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کرد. موهاش رو هم ول گذاشته بود با یه تاج نگینی، لبخندی میخودنمایی 

 زدم و گفتم:

 کنه؟میپدرام دعوات ن -

 د:کرمیاخ

 پدرام غلط کرده! مگه چی کاره ی منه؟ -

حرفی نزدم. فقط لبخند زدم و زیباییش رو تحسین کردم. برعکس من که 

رسید. زیاد خوشم نیومد میموهام همیشه کوتاه بود، پرستو موهاش تا کمرش 

مگه بدتر از اینم هست که دختر ... از این که این مهمونی قاطی پاتیه و

م با و دید بزنه؟ اون یین که هرنوع پسری بتونه اندامشارزشش اینقدر بیاد پا

من شخصا خوشم نمیاد اینجوری حراجیه اندام بزنم. چه با ساق ... این وضع

مونه. شاید تو میهای چسبون، چه مانتوی تنگ. همش مثل چوب حراج 

ه کنم. مهم نیست کمیجامعه خیلیا اینجوری فکر نکنن ولی من اینجوری فکر 

 چی ندارم.فقیرم و هی

. و درگیر کنم اه. چرا باید ذهنم... فقیر واقعی فقیر نگاه و توجه عه که برای

هرکی نظر خودشو داره. فقط آدم حیفش میاد. حیف این دل من که به حال 

 سوزه. پرستو که دخترعمومه. میاین ملت 

 پرستو با لبخند به من گفت:

 کت دامنی، چیزی، که خوای یه چیز خوشگل بپوشی بیای تو جشن؟میتو ن -

 تونی بیای خوش باشی. فهمه ها! میمیباشه. کسی نمیرس

 من: نه ممنون خیلی خسته ام حوصله ندارم.
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یکم دلخور شد. ولی زود دلخوریش جاش رو به خوشحالی سابقش داد و با 

 خداحافظی موقتی از آشپزخونه خارج شد. 

تو آشپزخونه هم تمومه، بعد از این که مطمئن شدم مهمونا اومدن و کارهای 

خواستم برم توی حیاط پشتی تا درس بخونم که هواکش جلومو گرفت. کت 

 پوشیده بود با شینیون مو. چه جیگری شده بود انصافا.میشلوار مجلسی کر

 من: کاری داشتید خانم؟

دونی دوستای  هواکش: رها، پذیرایی از مهمونا هنوز مونده. همونطور که می

اومدن و یه سری دوستای من. برو یه لباس شیک تر بپوش دانشگاهی آرمان 

این .. .و پذیرایی کن. قشنگ نیس عطیه خانوم با اون قیافش بیاد پذیرایی. بدو

 حقوق اضافه داره برات.

خواستم مخالفت کنم ولی با شنیدن حقوق اضافه راضی کردم خودم رو می

 قبول کنم.

( من لباس مناسب تر از این ندارم. کنممی)به لباسام اشاره ... من: چشم. فقط

 این بهترین مانتومه. )واقعا هم بهترین مانتوم مانتوی دانشگاهیم بود(.

 و چین داد و گفت: هواکش دماغش

 برو به پرستو بگو بهت یه چیزی بده. فقط زود باش! -

گفتم و دویدم به سمت پرستو. میکرد. ولی چشمیصدای موسیقی اذیتم 

ک و اونجوری پوشیده بودن که من بینشون به چشم مهمونا اونقدر شی

 کردن.میاومدم. ولی دوسه نفر به وضوح به چشم حقارت بهم نگاه مین

 خندید که مزاحمش )!( شدم و گفتم:میپرستو داشت با دو سه دختر دیگه 

 ... ببخشید پرستوخانم یه دقیقه میشه -
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 با لبخند به سمتم برگشت و گفت:

 چیه؟  -

گفت برای پذیرایی یه لباس بهتر بپوشم. شما لباس مناسب دارین من: خانم 

 بهم بدین؟

 لبخندش پهن شد و گفت:

 جدی ؟ -

سرمو که به نشونه مثبت تکون دادم دستم رو گرفت و با ذوق به سمت طبقه 

 باال کشوند. توی اتاق خودش. من رو نشوند روی تخت.

 

به خودم توی آینه نگاه کردم. خوشم نمیومد. یکم تنگ بود. کمرم بدجور تو 

زد. یک مانتوی مجلسی آبی آسمونی با نگین های درخشنده، و میچشم 

شلوار شیک مشکی، و روسری آبی فیروزه ای. مانتوعه تا باالی زانوم بود. ولی 

 ... بازم

 دهنمو که باز کردم پرستو جیغ زد:

! مثل یه تیکه ماه شدی! از منم خوشگل تر! به خودم اگه دیگه هیچی نگو -

دادم. ولی خودت خواستی. خیلیم پوشیده اس. میبود دکلته صورتیه مو بهت 

 ساعت هفت و نیم شد بدو بریم پایین!

 به ناچار چیزی نگفتم.

رفتم پایین و مشغول پذیرایی شدم. یک قسمت از پذیرایی شده بود پیست 

خدایا چه گناهی کردم قبول کردم اینجا کار کنم! ... ت وموزیک الی... رقص و

 به خاطر دو قرون پول!
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بدترین قسمت پذیرایی، سرو مشروب بود. داشتم از شرمندگی پیش خدا 

کردم. همش میکشیدم. همش زیر لب استغفار میشدم. عذاب بود که میآب 

 حتی اگه کردم اگه بخشیده شدم تو اولین فرصت از این خونه برم.مینذر 

 تونستم فرار کنم!

وقتی جلوی پارسا خم شدم تا سینی شربت رو جلوش بگیرم، دیدم تو حال 

خواستم زودتر کارم میخودش نیست. خیلی ناراحت بود. اهمیت ندادم. فقط 

 تموم شه و برم بیرون.

آرمان هم که پرچمدار مجلس بود و اون وسط با یه دختره تو بدترین 

ها کسی که اثری ازش نبود سامان بود که حدس وضعیت قرار داشت. تن

 زدم تو اتاقش باشه.می

 کار پذیرایی تموم شد. خداروشکر آرمان حتی من رو ندید.

خواستم برم به سامان سر بزنم. میبعد از اتمام کارم رفتم طبقه ی باال. 

خواستم امنیت پیدا کنم. چون هیچ تضمینی نبود تو میدونم چرا. شاید مین

 به هرحال، سامان تنها آدم... وبرم حیاط پشتی و کسی دنبالم نیاداون جمعیت، 

 شناسم.میحسابی ایه که 

ش رو که شنیدم رفتم تو. پشت میزش نشسته بود و  "بفرمایید"در زدم. 

 . لبتابش هم جلوش بود.دادمیداشت یه کاری رو انجام 

 ی به سمتم برنگشت. حت

 گفتم:

 سالم. -

 با شنیدن صدای من به سمتم برگشت. با تعجب گفت:
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این ... کنی؟ مگه مجروح نشده بودی؟ اومدی اینجا کهمیتو اینجا چه کار  -

 ؟!... لباسا

 با تردید گفتم:

مادرتون گفتن برای پذیرایی از مهمون ها یه لباس خوب بپوشم. منم اینو از  -

 رفتم. پرستوخانم گ

 دونم چرا ترسیدم.مین

 سامان خشمگین گفت:

 مگه من نگفته بودم که نباید بیای توی جشن؟ -

اون موقع؟ من اینقدر مشغله فکری داشتم که یادم ... چی؟ کی گفته بود؟ عا

 نبود! لعنتی.

 یکم من و مون کردم ولی دیدم جوابی ندارم. ساکت شدم.

 سامان با بیچارگی آهی کشید و گفت:

 درو ببند! تا آخر امشب هم از اینجا بیرون نرو! -

من: چرا؟ درسته مجلس خوبی نیست ولی من فقط یه خدمتکارم! کسی به 

 ... من

 سامان: مگه من نگفته بودم تو ارزشت از یه خدمتکار باالتره؟

 سرمو زیر انداختم. سامان بی ربط گفت:

 حاال حالت بهتره؟ -

 یکم.... من: آره

 چرا کمد افتاد روت؟  سامان: نفهمیدی

 من: نه. من خواب بودم.
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 سری تکون داد. بعد گفت: 

 برو روی تخت بشین.  -

 ... من باید بدونم دلیل این... من: ولی

 سامان: کاری داشتی که اومدی اینجا؟

 کنم!میپیچونی؟ باشه! پس منم اصرار نمیو  عه! بحث

 ه.خواستم ببینم کاری دارید باهام یا نمیمن: راستش 

 سامان: آره کارت دارم. بشین اینجا و جم نخور!

 خیلی پرروعه این بشر. 

من: آخه بشینم چه کار کنم؟ من باید برم کلی درس دارم آقا سامان!  اینجا 

 بشینم به شما نگاه کنم که چی بشه؟

جوابم رو نداد. بلند شد رفت وضو گرفت و وایساد به نماز. جانمازش رو توی 

گذاشت. جالب بود. توی اتاقش هیچ اثری از این نبود می یک صندوق قفل دار

که مذهبی باشه. درواقع سامان کال خیلی آدم پیچیده ای بود.چطوری اینطوری 

 بود اهلل اعلم.

ست تونمیبی تکلیف نشستم روی تخت. نماز خوندنش رو نگاه کردم. آدم ن

دله  نمازش از تهمیتونستی بفهمیحتی ن... حسی رو توی چشم هاش بخونه. یا

 همه چیز این سامان... یا با فکر متفرقه. معموال خلوص نیت معلوم میشه. ولی

 مشکوک بود. همه چیز. 

بعد از نمازش، بی خیال نشست به خوندن کتاب. چند تا کتاب هم داد بهم اگه 

خواستم بخونم. صدای موزیک باال رفته بود. موزیک ویژه رقص عربی بود. 

 ... ین چه خبرهوععع. االن پای
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خواستم زودتر برم میصدای هیاهوی جمعیت میومد. یکم برام سخت بود. 

 بیرون.

 شب 0ساعت 

خمیازه ای کشیدم و زانوهام رو جمع کردم تو خودم. با این که این لباس برام 

کسرشان اخالقی داشت، ولی جالبه که جلوی سامان احساس شرم یا خجالت 

 کردم.مین

 سرشو از تو کتاب بیاره بیرون گفت: سامان بدون این که

اگه خوابت میاد بخواب. مهمونی تا سه نصفه شب ادامه داره توهم فردا  -

 دانشگاه داری.

کنم؟ درسته که آدم میچپ نگاهش کردم. یعنی فکر کرده بهش اعتماد 

 خوبیه ولی به هرحال یه مرد نامحرمه!

قبلی به سمت در رفت. بدون حرف و هماهنگی میدیگه حوصلم داشت سر 

رفتم و خارج شدم. رفتم به سمت اتاق پرستو تا لباسم رو عوض کنم و لباس 

قبلیم رو بپوشم. اگه قراره نرم به خونه ی عطیه خانوم، پس ترجیح میدم تو 

 اتاق پرستو بخوابم.

مانتو رو درآوردم و شلوارم رو هم همینطور. اتاق تاریک بود. در هم بسته. 

سریع شلوار و لباس خودم رو پوشیدم و سعی  نیدم.صدای پای کسی رو ش

کردم بی سر و صدا همون جا بمونم. اتاق پرستو که یه جورایی اتاق مهمون 

 ولی از اتاق آرمان و سامان چیزی کم نداشت. بود،

 نشستم روی تخت. 

 دقیقه 81و  01ساعت 
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ت یکردم سامان اینقدر بی تربمیشد. فکرشو نمیاخم از روی صورتم محو ن

 ورم کنه توی اتاقش بمونم!بباشه که با این الفاظ بد مج

اون که اونجوری من رو از اتاق پرستو کشید بیرون و آورد اینجا، حاال هم که 

دونم چرا آرمان گوشه چشمش باد مین... مثل برج زهرمار جلوم وایساده! فقط

 کرده بود. یعنی باهم دعوا کردن؟

هیچی نگفتم. چون عصبانی بودم و تضمینی باز هم نتونستم اخم نکنم. ولی 

 نبود دهنم چفت و بست داشته باشه.

 گفت.میکرد که هیچی نمیسامان هم فکر کنم همین فکرو 

اشاره کرد که روی تختش بشینم. ننشستم و همونجا ایستادم. خواست بیاد 

مجبورم کنه که حالت پرخاش گرفتم بهش. چند نفس عمیق سریع کشید و 

 ص گفت:آروم با حر

 کنم بیشتر از این اذیتم نکن! برو بشین.میخواهش  -

من: تو با خودت چی فکر کردی؟ فکر کردی چون تنها کسی هستی که خیر 

کنی حق داری بهم زور بگی و خیر میکنی و بهم کمک میسرت منو درک 

ی حفاظت؟ آقای به اصطالح محترم! معنای این کار هات بذارسرت اسمشم 

! من به همون تنهایی عادت کردم! نه عادت بذارولی من رو تنها فهمم! میرو ن

دارم کسی هوامو داشته باشه و نه مراقبم باشه! و نه اذیتم کنه! واال هیچکی تو 

رین تمیاین دنیا اینجوری که تو گیر میدی بهم پاپیچم نمیشه! حتی صمی

 ی؟فهممیسرپرست من توی پرورشگاه دو سه ماهی میشه که بهم زنگ نزده! 

 سکوت کرد. چشم هاش رو بست و گفت:
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دونیم تو کی هستی رها. فقط پارسا نیست.  همه ی ما می... حقیقت اینه که -

من، آرمان، پرستو، مامان، حتی دایی ها هم خبر دارن تو اینجایی. ولی مامان 

تو بی دین نیستی. اساس این خاندان به اینه که فرد ... کنه چونمیتورو طرد 

کنن چون تورو دوست دارن ولی مامان میوفقه. بقیه باهات بدرفتاری نالئیک م

از تو بدش میاد. توهم مثل مادرتی. توی این خاندان همه نسل اندر نسل بی 

دین بودن، نه تنها بی دین بودن، با اجنه ارتباط داشتن. شرکت هایی که نسل 

یشن. روحی م رسه همه توسط اجنه پشتیبانی فیزیکی ومیبه نسل به ما ارث 

 یه مسلمون تو این خاندان جایی نداره!

همه ی این حرفارو درحالی زد که صداش از ته چاه میومد و من گوش تیز 

کردم. و بعد توی شوک قرار گرفتم. جمله جمله ی حرفاش برام سنگین و می

 وحشتناک بود. 

 فقط تونستم بگم:

 ... ولی تو -

هستی که از من واقعیم خبر داری. کنم! و تنها کسی میسامان: من تقیه 

رها ما آدم خالص نیستیم! همه ی اون ها دورگه ان! مادرای ما، پدرای ... وگرنه

ما، خاندان ما یکی از خاندان های مهم جامعه ی دورگه هاست. موجوداتی بین 

جن و انسان )یکی از ژانرهای رمان ترسناک هست. ولی باز هم جنبه اش از 

میشه. برای خوندن اطالعات بیشتر درباره دورگه ها این به بعد بیشتر 

 تونید رمان محله ی ممنوعه از س.نورباقری رو بخونید( می

دیدم وحشت سرتاسرش رو میریخت. اولین بار بود میعرق از سر و روش 

 فرا گرفته. سامان؟ سامان و وحشت؟
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 ادامه داد:

سالی یکبار توی این  ما نفرین شدیم! همه ی ما اعضای خاندان، باید حتما -

خونه باشیم. توهم پات به این خونه باز شده. اگه بعد از یک سال نتونی به 

 میری!میاینجا برگردی 

من: این چرتو پرتا چیه میگی؟ یه سری مزخرف از خودت درمیاری! اینا هیچ 

سندیتی نداره! هیچ مدرکی نداری! بابا دنیای اجنه از ما انسان ها جداست! 

 ... ؟ من از شما توقع نداشتم! آقاسامانوجود ندارن! تو دیگه چراورگه ها د

سامان: خفه شو رها! فقط خفه شو! حقیقت تلخ تر از اون چیزیه که بقیه فکر 

کنن. حقیقت اینه که این یه جنگه! پدرت از دنیا نرفته! پدرت کشته شده! می

ه مدی مادرت ببه دست دورگه هایی که با پدرت مخالف بودن. وقتی تو دنیا او

دین و آیین اسالم برگشت. پدرت هم همین طور. کامال ناگهانی. و تصمیم 

گاه! نت تو پرورشگذاشتگرفتن به تو هم آیین اسالم رو یاد بدن. برای همین 

نت جایی که از دورگه ها دور باشی. به ظاهر چیزی جلودار دورگه ها و گذاشت

ن حرفاس. مادرت هم متواریه. ایمان چیزی قوی تر از ای... ولی تاجنه نیس

 هرجاکه هست، جاش امنه.

 اون کمد بی... حس کردم با این حرفاش چیزی روی قلبم سنگینی کرد. پس

دلیل روی من نیوفتاده بود. من یه تافته ی جدا بافته ایم که برای آزار دادن 

 من حاضرن هرکاری بکنن. 

 نشستم روی زمین.

 سامان هم جلوی من.

 مثل عزا گرفته ها شده بودیم. 
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 سامان ادامه داد:

خواد زیر میو نزدیک کنه، اگه آرمان  خواد بهت خودشمیاگه پارسا  -

پوستی بهت آسیب بزنه، اگه پرستو باهات یهو خوش رفتار شد، اگه مامان 

رفتارش خوب نیست، به خاطر اینه که تو یه جورایی قوی ترین دختر دورگه 

فوت نشد. کشته شد. تو این خاندان هرکسی که بفهمن نماز  ای. بابای من هم

خونه یا حتی ذکر میگه حکم مرگش حتمیه. ولی تو فرق داری. تو اگه می

زنی. جامعه ی دورگه ها دو دسته است، میکشته بشی، آسیب زیادی به اجنه 

دسته ای که طرف اجنه ان و دسته ای که آزادن. ما متاسفانه آزاد نیستیم. به 

 اندان ما تحمیل شده که اینجوری زندگی کنیم.خ

 تونستم باور کنم و نه باور نکنم!میتونستم بگم؟ نه میآهی کشیدم. چی 

 خوان منو بکشن؟مییعنی اونا ن... من: پس

کشنت چون بهت الزم دارن. اولین کسی که با تو ازدواج کنه اصال مین سامان:

درواقع، این یه برد برای  کنه.میا میگن انرژی ای دوبرابر اونی که داره پید

خوان استقالل پیدا کنن تا از شر اجنه راحت میاین دسته از دورگه هاست. 

خواستن اون روز بکشنت. از میشن. اجنه هم فهمیدن تو چه خاصیتی داری. 

کنن به کشتنت. از این طرف آرمان تشنه ی میاین به بعد به هرطریقی اقدام 

ن طور. از وقتی که رئیس انجمن، مادر پارسا رو کشته قدرته. پارسا هم همی

گذره. از اون موقع به بعد خیلی عوض شد. فقط به فکر اننتقام میهفت سال 

 بود.

توهم به دنبال قدرتی؟ ببین سامان نگو که این کمک کردن هات ... من: پس

 کنم!میبی توقعه که باور ن
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 سامان آهی کشید:

این انرژی اگه دست  موهبت رو از تو بدزده.خوام کسی این میمن فقط ن -

تو جامعه دورگه ها و حتی انسان ها به وجود مینااهلش بیوفته فجایع عظی

کنه، و پارسا هم که میمیاره. آرمان که تابع مامانه و هرچی اون بگه اطاعت 

خواد رئیس انجمن مارو نابود کنه و به دورگه های آزاد حمله کنه. فقط می

 قدرت بیشتر کسب کنه. بیشتر و بیشتر.خواد می

ستم خوامیپوفی کشیدم. بلند شدم و شروع کردم بی هدف راه رفتن. همیشه 

دلیل رفتار های سامان و عجیب بودن این خانواده رو بفهمم. ولی این جوری 

خواستم بزنم زیر گریه ولی مییهویی! خیلی هول شدم. ترسیده بودم. 

 لی عصبی شدم.تونستم. از این عجز خیمین

 نفس عمیقی کشیدم و نشستم روی تخت. سامان هم دیگه چیزی نگفت.

 دونم کجا.میباید فرار کنم. ن

دوم چیزی راهم رو سد میهمه چیز ترسناکه! به هر سمتی که ... همه چی

 ترسم! خدایا خودت به دادم برس!میکنه! می

هدف دارم توی  از دانشگاه خارج شدم. دلم نمیره برم خونه ی هواکش. بی

زنم. تنهای تنها. راهی برای فرار هست؟ باید کجا برم؟ همه میخیابون ها قدم 

 ی آدم های زندگیم موقتی ان. همه ی آرامش هام کوتاه مدت.

 هیچ کسی هست... خانم صفوی، پارسا، کتی و و و ... خسته شدم دیگه! شیما

آلزایمر گرفته باشن!  کنن انگار کهمیکه من رو امون بده؟ همه منو فراموش 

به جز ترس و چیزهایی که ازشون متنفرم! همیشه هرجایی دنبالم هستن! همه 

 ی ادم ها همین جورین!
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م. از دادیمترسم! گفته بودم! بچه بودم! اگر تشخیص میگفته بودم که ازشون 

تونه من رو امون بده. من رو آروم کنه. میدونستم هیچ کس نمیاون موقع هم 

 بیچاره و بی نوای من. خسته نباشی.روح 

شد. هوای پر کربن دی اکسید تهران که سرماش با میهوا سرد و سرد تر 

و من فقط قدم  دادمیسرمای عادی فرق داشت. سوزش نوک بینیم آزارم 

تونم بهش فکر میزدم. فقط میرم! هرجا که بشه! درس؟ دانشگاه؟ دیگه می

نیست! هرچه باداباد! دیگه نمیرم! فقط باید  کنم اصال؟ دانشگاه دیگه برام مهم

 ... فرار... فرار کنم

با این فکر خیلی با استرس به سمت خونه ی حنانه بیدادگر رفتم. در رو با 

توی خونه ی عطیه خانم. خداروشکر کسی ... کلید باز کردم و آروم رفتم تو

م، اعتباریاینجا نبود. سریع وسایل ضروریم رو جمع کردم. شناسنامم، کارت 

پول هام، لباس هام. چمدون مناسبی نداشتم ولی تویه ساک همه خرت و پرت 

 هام رو ریختم.

ن ! از ای... باید برم! برم... دونم! فقطمیکنم؟ کجا دارم میرم؟ نمیچیکار دارم 

 خونه برم!

بی اختیار صورت گُر گرفته ام خیس اشک شده بود. چندبار چک کردم که 

باشم. بعد هم از خونه زدم بیرون. صدای خش خش برگ چیزی جا نگذاشته 

 کنه!میکردم یکی داره تعقیبم میهای زرد زیر پام رو اعصابم بود. همش فکر 

 سر خیابون که رسیدم یه تاکسی گرفتم تا برم ترمینال. ماشین حرکت کرد.

 راننده: کجا میرید خانوم؟

 من: ترمینال لطفا.
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چهره ای سوخته با گوشت هایی آویزون. و  و چرخوند به سمتم.  راننده سرش

 شد!میشاخ هایی عجیب که از سرتاسر صورتش دود بلند 

جیغ بنفشی کشیدم و در ماشین رو باز کردم. خودم رو پرت کردم بیرون. با 

ساک و کیفم شروع کردم توی پیاده رو دویدن. آدم ها بی تفاوت رد 

کوتی حاکم شده بود و من شدن. انگار توی هیاهوی شهر شلوغ تهران، سمی

 زدم.میبودم و نفس نفس هایی که از ترس 

کردم. برخالف سرمای هوا میسوخت. به دست هام نگاه میقفسه ی سینه ام 

 گرم شده بودن.

 ... من چه گناهی کردم؟ خدایا من تابع تو ام! خدایا

دوید کپ کردم. با لبخند مضحکی به میبا دیدن پسر کوچیکی که به سمتم 

جیغ بلند تری کشیدم و وقتی بهم رسید، ... سمتم میومد. انگار اون هم

به گوشش زدم. پسرک پرت شد وسط خیابون! از  میناخودآگاه سیلی محک

ه! خون خیابون رو م که یه طرف صورتش کامال سوختدیدمیاین فاصله هم 

 چیکار کردم؟... فرش کرد. من 

یاده رو بودن ازم فاصله گرفتن. کردن. کسایی که توی پمیهمه به من نگاه 

 کشیدن!میجیغ 

 !ب*و*ســـه! کاب*و*ساین یه کا... نه... من: نه

زدم و میساکم رو رها کردم و دوباره شروع به دویدن کردم. آدم هارو کنار 

ترسیدم. پام به جدول کنار پیاده روو گیر کرد. تلوتلو میدویدم. میفقط 

و نقش زمین شدم. دوباره بلند شدم و شروع خوردم. یه نفر من رو هل داد می

 به دویدن کردم.
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 خواستم فریاد بزنم! فریاد! کسی هست نجاتم بده؟ می

تونستم نفس بکشم. ایستادم. همه جا تار بود. به اطراف نگاه میدیگه واقعا ن

... نور ماشین ها. شب... ا. آدمـــــــ! صدا هاادم ها... آدم ها... کردم. آدم ها

ماه ... ! و ابر های سنگین که آسمون رو پر کرده بودن. و من... کامل ماهقرص 

 دیدم! کامل!میرو 

 چشمم به ماه افتاد. جیغ کشیدم! قرمز بود! قرمز مثل خون!

 یه خانم با نگرانی بهم گفت:

 دختر چت شده؟ -

سرم رو دودستی گرفتم. گدازه هایی انگار توی مغزم ریخته شده بود. دمایی 

 برابر بدن انسان رو متحمل بودم.چندین 

 پرت شد ده متر اون ور تر!... زن دستش رو روی شونه ی من گذاشت و

 با بهت به سمتش برگشتم. بقیه هم ترسیدن. کودکی فریاد زد:

 هیوالااا!  -

 هیوال؟ 

به خودم نگاه کردم. تغییری نکرده بودم. دست روی صورتم کشیدم. هیچ 

 تفاوتی احساس نکردم.

ت چپ چرخیدم. ماشینی با شیشه ی دودی پارک شده بود. خودم رو به سم

به خاطر خون ... خیسی پشت لبم... دیدم. با چشم هایی که پف کرده بود. و

 بود. خون.

 ... دست روی بینیم گذاشتم. سرخی خون رو

 چشم هام رو بستم. چه کار کنم خدا؟
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 دیگه نایی برای دویدن ندارم.

 ایست! _

افتاد که با لباس سبز جلوم ایستاده بود. تفنگ کمری نگاهم به پلیسی 

 مشکیش روبه من بود.

 پلیس آروم نزدیک شد. پسر جوونی بود. 

 فریاد کشیدم:

 رسونم!میمن به کسی آسیب ن -

تسخیر ... فقط غرش گوش خراشی کرده بودم. من... به جای فریاد... ولی

ندازم. به ا هوا چنگ میشده بودم؟ فهمیدم که بدون این که بخوام دارم توی 

 کنم. من یک هیوال شدم. هیوال.میمردم حمله 

 کشیدم.میدرد. درد 

کسی دست روی سرم گذاشت. مثل ... و... خون صدای تیر اندازی شنیده شد

این که آب روی آتیش ریخته باشن خاموش شدم. و حس کردم دیگه دردی 

 نیست. من آروم گرفته بودم.

 )دانای کل(

 خندد. مثلمیبود. کسی اطرافش نبود. توی عالم بیهوی آرام  هنوز بی هوش

بیند. رها ، رها شده بود. مرده بود؟ نه. یک مینوزادی که خواب های شیرین 

 نفر که توانایی اش را داشت، نجاتش داده بود.

خانم جوانی با فرم سرمه ای رنگ به او نزدیک شد. چوب پر سبز رنگ را ارام 

 به بدنش زد.

 خوای پاشی؟می؟ دخترجون؟ چرا اینجا خوابیدی خانومم؟  ندختر _
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زیبا! نقش و نگاه های ... رها چشم باز کرد. اینجا دیگر کجا بود؟ چه قدر

 فیروزه ای، آبی، پرده های سبز.

 دید.میرها بلند شد و نشست. چشم هاش جایی رو ن

 رها: ساعت چنده؟ من کجام؟

 خانم خندید:

دیدم خیلی خسته ای بیدارت نکردم. ولی االن دونی کجایی؟ عجب! مین -

 دیگه دم اذونه وقت نماز صبحه. برو وضو بگیر تا االن خواب بودی. بعدش بیا.

خورد و خسته است، میرها بلند شد و ایستاد. خانم که دید دخترک تلوتلو 

 بازویش را گرفت و با مهربانی تا دم در همراهیش کرد. 

 خانم: تو کفش نداری؟

 چی؟رها: 

چشم هایش را تازه باز کرده بود. یک صحن بزرگ رو مقابل خودش دید که 

توش درحال رفت و آمد بودن. صحن اینقدر بزرگ بود که رها میافراد ک

 سرش سوت کشید. 

 با صدای همان خانم مهربان به خودش آمد:

 تنها اومدی دختر؟ کسی همراهت نیست؟ پدری؟ برادری؟ نامزدی؟ -

 ... کرد. اتفاقات قبل از بیهوش شدنشمیسرش درد  فهمید.میرها ن

 خانم نگران شد:

 حالت خوبه؟ به نظر مریض احوال میای. -

 ... فکر کنم گم شدم. اینجا... رها: من
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با پاهای برهنه پله هارا پایین رفت و وارد صحن شد. سنگ های سفید صحن 

 که در دو  گوشهپاهایش را لمس کردند. جلوتر رفت. مناره های سفید و بلند 

 ی صحن باال رفته بودند. مثل مناره های مسجد الحرام. )خانه ی خدا( 

کردند. ولی رها یادش بود که توی تهران میخودنمایی ... شب بود. ستاره ها

 آسمان ابری بود!

جلوتر رفت. جلوتر. ماه را دید. اما این بار سرخ نبود. سفیدِ سفید. مگه بهشت 

 به این قشنگی؟هم شب داره؟ شب های 

 خانم دنبالش دوید:

 دستشوییبینی؟ میاگه کفش نداری این دمپایی هارو بپوش. اونجارو  -

اونجاست. برو سریع وضو بگیر بیا. نری جای دیگه ها! فکر کنم نباید تنهات 

دخترجون برگردی ها. همین جا. ... م! صبر کن برم به خانم شاهرخی بگمبذار

 ... دختره تنها رو ول کردن به امون خدا... حسیناگه نیومدی من میام! یا 

بی توجه به حرف های خادم جوان، رها جلوتر رفت. جلوتر. به سمت جایی که 

ازش حرکت کرده بود برگشت. چشمش به گنبد فیروزه ای رنگ بزرگ 

افتاد. که دو گنبد سبز سمت راستش و دو گنبد سبز سمت چپش بودن. 

 ... اینجا

 روی سنگ های سفید. رها از کجا به کجا آمده بود.رها شل شد. نشست 

د. رفت. آب به صورتش ز دستشوییبه سختی بدنش را بلند کرد و به سمت 

مطمئن شد خواب نیست. آب گرم روی صورت و دست های سفیدش 

 زده اش را لمس کرد.  ریخت. سرش را مسح کرد، پاهای یخمی
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ه بود؟ رها واقعا نجات پیدا با یاد فریاد هایش اشک ریخت. نجات پیدا کرد

 کرده بود؟

نماز صبح را به جماعت  به سمت مسجد رفت و با گرفتن چادر از خادم جوان،

اقامه کرد. توی جایی که تعریفش رو زیاد شنیده بود اما تاحاال ندیده بود. 

 جمکران. یک مسجد عجیب.

هوا  چادر سفید را پیچید دور خودش. آنقدر شوک زده بود که سرمای شدید

برایش اهمیت نداشت. به سمت نیمکتی رفت که وسط صحن بود. روی آن 

 نشست و محو تماشای اون گنبد فیروزه ای شد.

تنها مکان خلوت، و امن بود. برای یک ... شد. و اینجامیهوا کم کم روشن 

 دخترجوان، توی آن موقع از صبح.

ردش را داخل کرد زیر لب. دست های سمیریخت بی امان. و تشکر میاشک 

جیب پالتوی نازکش برد. کاغذی را لمس کرد. بیرون کشیدش. بازش کرد. 

 داخلش با خط خوشی نوشته شده بود:

 به نام حق"

 همونطور که خواستی نجات پیدا کردی دخترم.

 کنه. همیشه کنارته. میخدا بنده هاش رو ول ن

 من هم به عنوان بنده اش تورو آوردم اینجا. جات امنه. 

 خودش توکل کن و از هیچی نترس. دیگه هم فرار نکن دخترمبه 

 مبارزه کن.

 بجنگ. اینجا جای مناسبیه که خودت رو آماده کنی

 جنگ یعنی چی؟ تو با موجودات بدی روبه رو شدی. میفهمی
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 تو از پسشون برمیای.

 متنذاشتوضمنا، برای این که توی این شهر بتونی دووم بیاری بی راه و چاره 

توی بخش خادمان جمکران و به خانم هستی بخش خودت رو معرفی برو 

 پول بهت میدهمیکن. کلید و آدرس یه خونه به همراه ک

 فهمیمیوقتی رفتی توی خونه بقیه ی کارهایی که باید بکنی رو 

 "قربانت، مادرت

رها خندید. نامه را بو کرد و گذاشت توی جیبش. زود چشم هایش بارانی شد. 

ان جمکران را گرفتند و پابه پایش باریدند. قم همینطور بود. ابر ها آسم

 ناخوانده باران میامد، ناخوانده آفتاب.

رها خوشحال بود؟ شاید. شاید خوشحال بود که مادرش زنده است و به 

 فکرش. پس چرا این همه سال خبری از او نبود؟

ه از ش افتاد کرها بعد از نگاه کردن یک دل سیر به گنبد فیروزه ای، تازه یاد

کجا نجات پیدا کرده است. یاد دانشگاه، عمه حنانه، سامان، پارسا، کتایون و 

ریحانه، استادهای دانشگاه، حتی شراره و ریما. رها یاد عطیه خانم و حاجی بابا 

افتاد. یاد پسری که دیروز ناخواسته پرتش کرد وسط خیابان. یاد اتفاقی که 

 ف های سامان.حر... افتاد و میداشت برایش 

توی افکارش غرق شده بود که به خودش آمد دید همان خانم جوان مدت 

 کند.میهاست دارد صدایش 

 خادم: حالت خوبه دخترجون؟

 رها: بله ممنون.

 خادم: من شیفتم تموم شده باید برگردم خونه. اسمم ریحانه است. توچی؟
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 شناسی؟میرها: من رهام. راستی، تو خانم هستی بخش رو 

***** 

تاکسی ایستاد. رها هزینه را حساب کرد درحالی که تعجب کرده بود. هزینه 

های اینجا نسبت به تهران خیلی کمتر بود. پیاده شد و بدون این که وسایلی با 

خودهمراه داشته باشد، کلید خانه ای که هم اکنون مقابلش ایستاده بود را 

کرم رنگ و سلیقه ی بسیاری که فشرد. آپارتمانی حدودا ده طبقه با نمای می

درآن به کار رفته بود. رها از این که این ساختمان نزدیک جمکران بود 

خوشحال شد. و با خودش فکر کرد که یعنی ساختمان به این بزرگی مال چه 

 کسی است؟ با این نما، احتماال در هرطبقه چندین واحد النه مرغی جا داده اند.

آن انداخت. در پارکینگ باز شد. رها با استرس  به سمت خانه رفت و کلید در

 وارد شد و در را بست. یک خانه. خانه ی غریبه ای که انگار برایش آشنا بود. 

به کلید واحد نگاه کرد. واحد چهارم در طبقه ی چهارم. رها بدون تحلیل و 

تفسیر سراغ آسانسور رفت تا بدن خسته اش را هرچه سریع تر به مکان امنی 

 د و با آب سرد جال بدهد.برسان

له. فقط یک واحد در هر طبقه پدر آسانسور باز شد. رها مشاهده فرمود که بع

هست. زیاد وقت و حوصله ی فکر کردن به این قضیه را نداشت. مقابل در 

 ورودی قرار گرفت و کلید را داخل قفل فرو برد.

قط همین زد دست کم صد و بیست متر فمیخانه ی زیبایی بود. رها حدس 

واحد باشد. با پنجره های دلباز و منظره ی عالی. با این که قم شهر کویری بود 

دید که شاید هیچ گاه اینقدر به میاما رها از پنجره کوه های کوتاه و بلندی را 

 سرشار از آرامش.... آنها نزدیک نشده بود. آن منطقه منطقه ی خلوتی بود و
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نفس عمیقی کشید. ابتدا آرامشی گذرا به  رها خودش را روی کاناپه ولو کرد.

او دست ولی ناگهان با یادآوری اتفاقاتی که برایش افتاده بود از تنها بودنش 

 در خانه ترسید.

 ذکری را زیر لب زمزمه کرد و به سمت حمام رفت تا دوش بگیرد.

 غروب 7ساعت 

وب، رد. غرکمیرها کنار پنجره ایستاده بود. منظره ی زیبای مقابلش را تماشا 

دید که خورشید درحال غروب را پشت میدرست مقابل کوه. در نقاشی ها 

 کشیند ولی تابه حال غروب را واقعا این چنین ندیده بود. میکوه ها 

شد مثل فیلم ها حافظه میبه یاد سامان، حرف هایش، انسان های دیگر، چه 

 شد تا زجر نکشد؟میاش هم نابود 

کرد. افکارش میاش را نوشید. سرش درد  به افکارش خندید و چای

گذاشتند آسایش داشته باشد. تصمیم گرفت سریع تر برای نماز مغرب به مین

.. .شد. ذهنشمیجمکران برود. این تنهایی کم کم داشت برایش دردسر ساز 

ذهنش ترسناک ترین چیزی بود که تا به حال دیده بود. حتی ترسناک تر از 

 آدم ها.

 ل(ان حا)در همـ

سامان لرزه گرفت. ناپدید شدن ناگهانی رها ذهنش را مشغول کرده بود 

 ترسید.میترسید. بدجور هم میفهمید. میطوری که سرما و گرما را هم ن

در اتاقش تقریبا حبس بود. خودش را حبس کرده بود تا کسی کاری به 

کارش نداشته باشد. از اتفاقات بیرون خبر داشت. پارسا و پدرام دربه در 

 گشتند. حنانه هم همینطور. میدنبال رها 
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توانست رها را نجات دهد. روح سامان هم خبر نداشت که مادر میسامان ن

 خواست بداند که رها کجاست.میفقط .. .رها وارد عمل شده باشد و

 پارسا عصبی وارد ساختمان عمه حنانه اش شد. صدایش را برد باال:

همش تقصیر شماس! تقصیر همتون! صد دفعه گفتم برده ی جن ها نباشین!  -

اونا هیچی حالیشون نیست! خیر سرتون فکر کردید صلح باهاشون به جایی 

و تحقیر کردن! به خدا اگه مثل دورگه رسه؟ نسل اندر نسل خاندان مارمی

 کردیم وضعمون این نبود! میهای آزاد زندگی 

 حنانه: هیس! 

فهمید؟ آره؟ من االن میپارسا: چی چیو هیس؟ من االن رئیس کل خاندانم! 

 کنیم! همین که گفتم!میمیگم که دیگه رابطمون رو با اونا قطع 

 آرمان بلند شد و به سمت پارسا رفت:

 کنی!میزیادی داری زرت و پرت  -

پارسا: نخیر! شما پست فطرت ها فکر کردین خبریه! خاتون)مادربزرگ تنی 

پارسا( از دورگه های آزاد بود! آقاجون هم همینطور! فقط این آقاجون زن 

دونم چطور وقتی با ساره )مادر حنانه( ازدواج کرد همه ی عزت و میذلیل ن

م خون بابام و عموهام ذارمیم! من نذاریمافکار خودش رو فروخت! من ن

 پایمال بشه! 

 به او زد. میحنانه به سمت پارسا رفت و سیلی محک

 پارسا اخمش را غلیظ تر کرد.

 پرستو و پدرام در کنار راه پله فقط نظاره گر بودند.

 پارسا به آن ها دستور داد:
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 گردیم تبریز. میجمع کنید وسایلتون رو. همین االن بر -

 حنانه پوزخند زد:

گردید اینجا! یادتون رفته؟ شماها نفرین شدید! این نسل میباالخره که بر -

تونید برگردید پیش دورگه های آزاد! شما مینفرین شده! شماها بخواید هم ن

 اگه به فکر جونتون نیستید ما هستیم!

ندگی زمرگ شرف داره به این ... پارسا: شما به فکر چیز دیگه ای نیستید اصال

 ... و

 راهش را گرفت و رفت تا وسایلش را جمع کند.

 

خانواده ی خوبی بودند. پدر، مادر و سه پسر. خاتون دستپختش حرف 

و باصفایی داشتند. خاتون بی نهایت زیبا بود. چشمان مینداشت. خانه ی قدی

مشکی، ابروهای کمانی و گیس های بلند پرکالغی. مهربان و صبور، آرام و 

 نجیب.

قا راستین، مرد قوی و پر جذبه ی خانه. شغلش تجارت بود. به پسرهایش آ

 کرد. راستین پسریمیو نصیحت  دادمیداد. دانه دانه شان را پند میخیلی بها 

 از خاندان پرنفوذی از دورگه های آزاد بود. همسرش هم همینطور. 

. شدمیاز ناگر پای ساره به این خانواده ب... رفت اگرمیهمه چیز خوب پیش 

ساره از میان دورگه های وابسته به جنیان بود. با این وصلت، دورگه های آزاد 

 گفتندمیراستین و خانواده اش را طرد کردند. حتی خاتون و پسر هایش را. 

خاتون نتوانست شوهرش را برای خودش حفظ کند. عرضه نداشت. همان 

 حقش است که طرد شود.
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با آنکه پسرهاهم، بعد ها با دورگه های آزاد ازدواج کردند، حق آزاد بودن را 

نداشتند. خاتون بعد از این که حنانه متولد شد، عقلش را از دست داد و فرار 

کرد. نتوانست در همان خانه ی زیبا که حوض باصفا در وسطش خودنمایی 

 ... آن او نیست و کرد و خانم خانه بود، صدای کودکی را بشنود که از می

بعد از رفتن خاتون، پسر ها زیر دست ساره بزرگ شدند. و باالجبار، اجنه 

نسل راستین رو نفرین کردن تا دیگه نتونن پیش دورگه های آزاد برگردن. 

نفرین آن ها، یک دعای )جادو( خیلی قوی بود که توی خانه ی حنانه گذاشته 

وی دورگه ها حساس بودند که به بودند. جنیانی که کافر بودند، به شدت ر

 –مسیحیت  –خدا اعتقاد نداشته باشند و آیین دین های توحیدی )یهودیت 

 اسالم( را انجام ندهند.

وقتی پسرهای خاتون و همسرانشون از این قوانین سرباز زدند، کشته شدند. 

 همه به جز مادر رها و پدرام.

گر ازدواج کرد. و البته به ساره؟ هه! بعد از مرگ راستین با یک دورگه ی دی

 طور کلی مفقود االثر شد.

به شیطان گفته شده. یعنی  "قم  "حاال هم که رها مکان امنی را پیدا کرده بود. 

شد جانش را تضمین می. برای همین هم تا زمانی که در آن منطقه بود  "برو  "

 کرد. 

داشت  کرد. هر لحظه امکانمیسامان هم باید برای نجات خودش فکری 

توان گفت میسامان یک دورگه ی عادی نبود. شاید هم ... هویتش لو برود و

 هویت های جهان پیچیده تر بود.میهویت این یه نفر، از تما

 دهد؟میمادر رها کجاست پس؟ چرا خودش را نشان ن... ولی
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 است؟ () شمشـیر کجـ "بخش دوم  "

 ) سانیار (

خواید پاشید؟ میخسبید؟ ) نمی؟ چِقِه خواید پاشیدونمیلنگ ظهره ننه! نَ _

 خوابید؟(میچه قدر 

شر و داغ کنم پیش این ب لنگ سینا کوبیده شد تو شکمم. دیگه پشت دستم

 داداشم داداشای قدیم!... بخوابم! اه

ننه آقا ) مادربزرگ پدری( جارو به دست و چادر به کمر از توی ایوون اومد 

به ما کرد. الی چشمامو بستم تا همین نیمه بیداریم رو هم میتوی خونه و اخ

 کنه!میمتوجه نشه وگرنه بیچارم 

 زیر لب غرغر کرد:

حقّتونه این خروسارِ )خروس ها( بندازم به جونتون! حساب کار دَستون بیاد!  -

شون لمبونن شبا! )خوابیدنشون به مامانمیخسبیدنشون به ننشون رفته! بسکه 

 خورن( ب شام میرفته. از بس ش

. و ننه آقا بیخودی غر 01دونستم االن ساعت میتوی دلم ریزخندی کردم. 

 زنه. می

چی بگم. منم و یک عدد برادر و یک ننه آقا. ننه بابامونم که بیست سال پیش 

عمرشونو دادن به شما.  البته یه برادر دیگه داشتیم که پارسال جزغاله شد. 

 کال بال دیده ایم. 

دل کندن از رخت خواب، سینا رو شوت کردم اون ور و رخت خواب بعد از 

هارو جمع کردم. رفتم به دست و صورتم آب زدم و توی آشپزخونه ی فسقلی 
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مشغول ریختن چایی شدم. ننه آقا رفته بود خونه ی همسایه بغلی ختم قرآن. 

 بازم دمش گرم نیست که اول صبحی غرغر کنه.

م رو پوشیدم و رفتم توی حیاط. خونه ای بعد از سرکشیدن چایی لباس ها

با زمینی قناس )خدایی ببخشید به خاطر امالش( که یک واحد درب و میقدی

توی قمِ. نزدیک های چهارراه میداغون بیشتر نداشت. اینجا محله ای قدی

بازار. که تا حرم ده دقیقه شایدم کمتر راه باشه. خوشی و خوبی اینجا فقط 

وضعیت بهداشتی اینجا رو دوست ندارم. هرکی جای ما  صلح و صفاشه. وگرنه

شد. مامان ما دختری کردستانی بود و برو بیایی داشت. بابای میبود همینطور 

کنه. بعد از فوتشون هم میگیرتش و همونجام زندگی میماهم که بیکار، میره 

ن الکه ما سه تابرادر رو راهی قم کردن شرمون کم شه. ماهم پیش ننه آقا که ا

 سالشه بزرگ شدیم. 67

خب، با کنار زدن خروس ها به سمت در رفتم. نگاهی به خونه ی 

زدیم. و خصوصا این میانداختم. چقدر توش با سوسک ها سروکله میقدی

 زیرزمین بوگندو که جز ننه آقا کسی نمیره اون پایین.

 به سمت شلنگ کنار باغچه رفتم و وضو گرفتم.  

 کرد. مید کوچه شدم. خس خس نفس کشیدنم اذیتم در رو باز کردم و وار

 و سی دقیقه.   00به سمت حرم راه افتادم. ساعت مچیم رو نگاه کردم. 

از کنار حرم، دور زدم و به سمت قسمت شرقی رفتم. اون طرف خیابون یک 

کتاب فروشی که توش همه چیز به جز کتاب فروخته میشه بود که من هر 

عصرِ. ولی خب من  8کردم. البته رسمیش از میکار شب  0ظهر تا  02روز از 

کنم پول دانشگاه سینا رو هم دربیارم. من و مییکم اضافه تر کار 
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سهراب)برادر بزرگ تر جزغاله شده( نتونستیم بیشتر از دیپلم درس بخونیم 

که مامان براش انتخاب کرده برازندشه. مییکم حیف بود. اس... ولی خب سینا

 دانشمند!

 به حاج خلیل سالم کردم و رفتم سر جای همیشگیم نشستم. 

 اوس کریم به امید تو!

 دقیقه ی عصر 80و  2ساعت 

 غر زدم: خدایا من چرا اینقدر بدبختم؟

سرمو گذاشتم روی پیشخون و به سرامیک های سفید نگاه کردم. پوفی 

  کشیدم که باعث شد موهای آویزونم بپرن باال. لبخندی ناخودآگاه زدم.

دونم تو قیافه ی من چی میکردن نمیمسافر ها و زائر هایی که میومدن خرید 

 "ماشاءاهلل ! ماشاء اهلل  "شدن. یه سری آخوند ها هم که میدیدن که کیفور می

 شون به راه بود!

ساله ی خوشتیپ و البته یقه بسته و به نظر مذهبی  22البته من یه جوون 

 ن برای دخترش منو بپسنده!میومدم. نزدیک بود اصال یکیشو

با این فکر پوزخندی زدم. موهام نه بلند بود نه کوتاه. متوسط. رنگ خرمایی 

کی کنن هرمیزدم. یعنی واقعا ملت فکر میداشت. ریش سیبیل هم که تیغ ن

من درسته نماز روزه ام سرجاشه ولی ... اینجوری باشه مومن و مقدسه؟ نه بابا

خیلی معمولیم به نظر خودم. تو زندگی من همه خب اونجوریام آدم نیستم! 

 چیز عادیه به جز فقر و بدبختی بیش از اندازم. 

خواستیم براش زن بگیریم که اونجوری شد. چقدر میاون از سهراب که تازه 

جور کنه. همش رفت پای زنده نگه داشتنش. آره. ... طول کشید وام ازدواج و
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ویژه تا نجاتش بدن. بابت جراحی  زنده بود. بردنش توی بخش مراقبت های

ها هم کلی پول ازمون گرفتن. که بیمه هم بعد از مرگش تف کف دستمون 

رسید. االن هم هر وقت ننه آقا میگه سانیار زن میننداخت. دستمونم به جایی ن

 خوام از دستش بدم.میبگیره، سینا میگه نه ن

 با دستی که خورد روی شونم یهو جهشی بلند شدم.

 وزخند گفتم:با پ

 ـه! سالم آقا کیان! تو کجا اینجا کجا؟بَ -

 کیان لبخندی محو زد و سالم کرد.

 

 با هم یه گوشه از ایوون صحن نشستیم.

 رفت رفیقیم دارید. نه؟ من: چه خبر دوستان؟ دیگه داشت یادتون می

 کیوان دست انداخت رو گردنم:

 نه بابا فراموشی کجا بود.  -

 زنین.میکه زنگ هم ن من: تا پاتون نکشه قم

 کیان خندید.

 گیرم سوهان کره ایمیمن: آره بخند بی وفا! منو باش هربار کلی تحویلشون 

 خرم براشون!می

کیوان دیگه چیزی نگفت. جفتشون مثل من به ایوون صحن آینه نگاه 

 شد.میکردن. دیگه نزدیک غروب داشت می

بیای بیرون. چی بود اون شانس آوردیم رئیست مرخصی داد ... کیان: میگما

 دخمه؟ بهش میگی محل کار؟ 
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 پوفی کشیدم و گفتم:

 من که مثل شماها پولدار نیستم. باید از یه جا نون دربیارم دیگه. -

 دونستیم یه خبراییه.میسایه ی سردی روی ما سه تا افتاد. هرسه یخ کردیم. 

 !قاعدتا اینجا نباید اتفاقی میوفتاد! خصوصا توی حرم... ولی

 کیان زمزمه کرد:

یم. کنن ما بترسمیتونن بکنن. فقط از دور کاری مینترسید اینجا کاری ن -

 همین!

آهی عمیق کشیدم. اینم مورد سوم غیرعادی بودن زندگی من. رفاقت با دوتا 

 دورگه.

 گوشیم رو درآوردم و شماره ی خونه ی ننه آقا رو گرفتم.

 من: سالم ننه.

 غذا بردی اونجا ؟ گُسنه ) گرسنه ( که نرفتی؟ننه: سالم سانیار. ننه 

 لبخندی محو به مهربونیش زدم و گفتم:

 یه چیزی خوردم باالخره ننه. وقت نشد غذا بیارم.  -

نو! )حاال ببین ها! ( من بِ فکرت نباشم نباس به ننه: آی ننه ننه! حال بـیـبـی

زَخم  دیفکر شیکمت باشی ننه؟ همینجور گُسنه گُسنه رفتی هیچیم نخور

 گیری بچه!میمَعده 

من: بابا گرسنه که نموندم ننه! یه چیزی خوردم! حاال هم میگم بچه هارو دیدم 

 شاید شب باهم باشیم یکم دیر تر بیام. نگران نباش. باشه ننه؟

 ننه: کیا هستن اونا؟

 از دوستای قدیمیم! ... من: آه
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 ندارم ننه.  شناسی دل ننه: آ.. باشه ننه فقط زود بیایو! من که می

 فظ. مراقب خودت و سینا باش.حامن: باشه ننه خدا

 بعد از قطع کردن، با بچه ها موقتا خداحافظی کردم و برگشتم سرکارم.

 

فهمم آخه مگه میخورد. بازیم گرفته بود. نمیلیوان چای توی دست هام وول 

 ما مرغ عشقیم پاشدیم اومدیم کافی شاپ؟ امان از این بچه پولدارا!

 پروند.میکیان مثل همیشه ساکت تر بود و کیوان تیکه 

 بعد از چند دقیقه وقت تلف کردن باالخره کیوان گفت:

 به کمکت نیاز داریم سانیار. -

دونید که خیلی وقته اون کار رو گذاشتم کنار. خیلی برام  من: بی خیال. می

ال دلم کردم. که پارسمیعوارض داشت. شش سال بود که دیگه اون کار رو ن

به حال یه نفر سوخت. رفتم ارومیه برای جنگیری. اون وقت سهراب توی 

 ... فهمید کهمیاگه ننه ... تهران اونجوری شد

 آهی کشیدم.

کیان: تقصیر تو که نبود! سهراب هم خودش یه پا استاد بود. اتفاقی که توی 

تهران براش افتاد سهل انگاری خودش بود! بهش گفته بودیم اینقدر ریسک 

 نکن! 

 ید کنار.بذارمن: روی من حساس شدن. من رو 

 خواد دنبال یه دورگه بگرده.میکیوان: این مورد جنگیری نیست. پارسا 

وارث دورگه های آزاد. ... م پارسا چهار ستون بدنم لرزید. پارسابا شنیدن اس

 که از قضا نفرین هم شده!
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 کنی؟میکیان: چی شد؟ کمکمون 

 من: من هیچ کاری رو بدون این که بدونم چی به چیه برای پارسا انجام نمیدم!

کیوان: نترس. اون دورگه خطرناک نیست. دخترعموشه. وقتی افراد ماریس 

سرش یهویی ناپدید شد. سر انرژی زیادی که راستین بهش داده  )*( ریختن

 دعواست.

 من: راستین؟

شد همراه با میکیان: آره. راستین یک جورهایی ولید دورگه ها محسوب 

 انرژی زیاد. اون انرژی از طریق پسرکوچیکش به رها منتقل شده.  

 من: عجب!

 کیوان: بچه مش رجب!

 د:کیان زد پس کله اش و ادامه دا

 خوب چی میگی؟ -

 من: آخه چجوری باید پیداش کنم؟

کیان: اگه توی قم نبود که تاحاال تیکه پاره کرده بودنش و انرژیش رو 

گرفتن. ولی پارسا میگه حنانه هنوز پیداش نکرده. و یا پیداش کرده و می

 تونه بهش نزدیک شه.مین

 گید دختره االن توی قمه؟ من: یعنی می

 داری؟ مثلث برمودا؟ کانادا؟ فرانسه؟ هیچ کدام؟کیوان: نظر بهتری 

 کیان: دیگه قربون دستت یه سرچ بکن شاید نتیجه داد. 

هزار تا دختر وجود داره  41 – 81زنین! اینجا دست کم میمن: سرچ؟ حرفا 

 برم زل بزنم تو صورت تک تکشون که کدومش شازده خانوم شماس؟
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 جنگیر بودی یه موقع!کیوان: ال اله الی اهلل! بابا خیر سرت 

من)صدامو میارم پایین( : خفه شو احمق من کجام جنگیره؟ من فقط طلبگی 

کردم برا کسایی که پول جنگیر هارو نداشتن دعا میحاال یه غلطی  خوندم!

 نوشتم! باید جار بزنید اینو همه جا؟می

 کنیم!میکیان: اتفاقا اگه کمکمون نکنی این کار رو 

 هم میریم به ننه آقات میگیم.  کیوان: اول از همه

 و چین دادم و عصبی گفتم: دماغم

 مونه که بخواین ازش کار بکشین!میاگه اون بفهمه دیگه سانیاری باقی ن -

 کنی یا نه؟میکنیم! کمک میکیان: فعال که تو رو داریم تهدید 

 کردم؟میپوفی کشیدم. چیکار باید 

 .01بح سرساعت بینمتون. صمیمن: فردا جمعست. کوه خضر 

 کیوان: عا! به این میگن بچه ی خوب! خوب برادر حاال شب ما کجا بمونیم؟

کیان: اون دفعه پول هتل رو من دادم این بار هم تو میدی! فکر خونه ی سانیار 

 رو نکن که حوصله ی جولون دادن سوسک رو شیکمم رو ندارم!

 دقیقه ی صبح. 47و  3ساعت  

م رو شستم. قبرستون خیلی خلوت بود. صدای قار با گالب قبر تازه ی برادر

قار کالغ ها میومد. پیرمردی نزدیک شد با قرآن و کتاب دعا. سرمو که به 

تکون دادم از کنارم رد شد. خیلی بده که دم پیری رو بندازی  "نه  "نشونه ی 

به سوره خوندن برای مرده ها تا دو قرون گیرت بیاد. درحالی که معلوم 

 میری!میکی نیست خودت 

 رفتیم تو این خط برادر؟میشد نمیبه عکس خندان سهراب نگاه کردم. چی 
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آهی کشیدم و بعد از خوندن فاتحه بلند شدم. رفتم به سمت امامزاده. از کنار 

گفت چه خوش به میقطعه های شهدا گذشتم و بهشون غبطه خوردم. سهراب 

 کشیدن. میموندن خیلی زجر میحالشون شد زودی رفتن. اگه زنده 

 خودم به چشم دایی جانبازم رو دیده بودم که چه قدر زجر کشید تا تموم کرد. 

بعد از زیارت امامزاده از گلزارشهدا خارج شدم و یه تاکسی دربست گرفتم 

برای کوه خضر. کوه خضر از نظر ارتفاع برای کار من مناسب بود. البته چون 

دادم توی یکی از کوه های نزدیکش ردیابی می مکان مقدسی بود من ترجیح

 روح رو شروع کنم.

هنوز توی تاکسی بودم که بین راه دیدم دو تا ماشین تصادف کردن و راننده 

ها افتادن به جون هم. این بزن اون بزن. ترافیک شده بود و تاکسی کند تر 

 دیدم دقیق شدم.میحرکت کرد. روی چهره هایی که 

 دیدم. میتوی چهره اش سیاهی ... ون بود کهراننده ی اولی جو

... ترسیدم! از دیدن اون هامیناخودآگاه چشمام رو بستم. دست خودم نبود. 

من مثل سهراب شجاع نبودم. یک بار، فقط یک بار از فاصله ی ده کیلومتری 

 ... یکی از اجنه رو دیدم و

ها باعث میشن حالم  اون... اعتقادات من مشکل نداره. به خدا اعتماد دارم ولی

یه خاطره ی تلخ از اون ها داشته باشم. یا همچین ... یه جوری بشه. انگار که

 چیزی!

 کنه؟میاون این جا چه کار ... ولی

به خودم اومدم دیدم دیگه از شهر خارج شدیم. و این راننده هم احتماال به 

 خاطر این که نزدیک شهر شده ترسیده و تصادف کرده.
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م رو دور کردم و به جلو نگاه کردم. بعد از رسیدن به پایین از فکرش خود

کوه، پول تاکسی رو دادم و آروم یکم باال رفتم. تو این موقع از سال یکم 

 ندازن! ا خلوت بود. ولی تابستون ها ملت میان اینجا پیک نیک هم راه می

توی دامنه ی کوه چند شهید گمنام خاک شده بود. نزدیک تر شدم و فاتحه 

 ای هم نثار اون ها کردم. بهشون خیلی ارادت داشتم.

و وقتی که اون دوتا برادر اومدن، باهم به یکی از  01منتظر موندم تا ساعت 

 طول کشید تقریبا. 00کوه های اطراف رفتیم. تا ساعت 

من هم ذهنم رو تمرکز دادم. تا بتونم مکان اون دورگه رو ردیابی کنم. این 

البته این کار با ... گرفت ومیت. به شدت انرژی کار یه شگرد خاصی داش

تونستم میگرفت. من از بچگی مادرزادی میاستفاده از انرژی اجنه انجام ن

گفت که بخشی از روحت میانرژی دورگه هارو حس کنم. یادمه هومن بهم 

قبال به یک دورگه تعلق داشته. البته هومن یه دیوونه ی غارنشین بود! زیاد 

ندادم بهش ولی خب، هرچی هست خیلی به کارم میاد که حواسم رو اهمیت 

 جمع تر کنم!

برای ردیابی دورگه هایی که ازم دورتر بودن به تمرکز نیاز داشتم. توی یک 

 ارتفاع نسبتا بلند.

البته حدود دو قرن پیش یک روسیه ای تونسته بود وسیله ای بسازه که 

کرد نزدیک ترین مینما اعالم داد. مثل یک قطب میدورگه هارو تشخیص 

 دورگه کجاست. ولی خب اون وسیله زیاد به کار نمیومد.

 بعد از چند دقیقه زمزمه کردم:

 حوالی جمکرانه.... اون دختر-
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 کیان: جدا؟

 عجب سرعتی! از دورگه ها هم قدرتت بیشتره!... کیوان: وای

 بی تفاوت گفتم:

 و؟ انرژیش خیلی زیاده.خواد چیکار این دختره رمیپارسا ... حاال -

 خواد.میکیان: همین انرژی زیادش رو 

 خواد برگرده پیش دورگه های آزاد؟میمن: البد 

 کیان: اون که آره، ولی اولویت اولش از بین بردن طلسم اون خونه ست.

 شد!میتونستی طلسم رو هم ردیابی کنی خیلی خوب میکیوان: اگه 

 تم:سری به نشونه مثبت تکون دادم و گف

 فظ!حاخیلی خب! کمکتون کردم! حاال شمارو به خیر و مارو به سالمت! خدا -

 بعد هم راهمو به سمت پایین کوه پیش گرفتم.

 

ه دونم. شاید ی شد زیاد اعتماد کرد. نمیمینگران بودم. به این پسره پارسا ن

 حس شیشم بود.

رفتم توی دستشویی داغون حیاط. صدای جیرجیرک های باغچه روی مخ بود. 

 خوند. میننه آقا خوابیده بود و سینا هم درس 

از دستشویی اومدم بیرون و جلوی روشویی ای که بیرونِ دستشویی )درفضای 

آزاد!( قرار داشت ایستادم تا وضو بگیرم. عادت داشتم قبل خواب این کار رو 

 بکنم.
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گرفتم و توی تاریک و روشنِ آینه خیره شدم. توی چشم های خودم.  وضو رو

دهن و دماغ خودم. یه لحظه توی آینه، پشت سر خودم یه سایه رو دیدم که 

 رد شد. 

 با وحشت برگشتم! ولی خبری از روح و جن و سایه نبود!

دوباره برگشتم تو آینه رو نگاه کنم که چهره ام توی آینه جیغ بی صدا کشید 

سوخت! خشک شدم! صورتم اون قدر سوخت تا دیگه انعکاسی از خودم و 

 توی آینه ندیدم! 

عقب عقب رفتم و دویدم توی خونه! برای این که سینا نترسه هیچی نگفتم و 

بود. فقط یه  ب*و*سسریع چپیدم زیر لحاف و ذکر گفتم. اون فقط یه کا

 !ب*و*سکا

 ترسیدم!میزد. هنوز میولی قلبم هنوز 

 آقا یکم آب پاشید توی صورتم:ننه 

 بینی!میننه پاشو داری خواب  -

 سریع از جام پریدم! 

 سینا کتاب به دست گفت:

 کردی!میسانیار خوبی؟ هی داشتی تو خواب داد بیداد  -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 ... هیچی نبود. یه خواب بود... هی -

 بیگیر بخواب. این آبم بخور.ننه ننه! ترسیدم! شیطونو لعنت کن ... ننه: آی

 بچم زهرش تَرکید!

 م. گذاشتآب رو خوردم و دوباره سر روی بالش 
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زنه، زود میبرخالف تصورم که فکر کردم دیگه فکر خواب هم به سرم ن

 ... دیدم. انرژی یک دورگه رو داشتمیخوابم برد. دو چشم بزرگ و طوسی 

 زیر لب گفت:

 شمشیر رو بده به من! -

 شمشیر؟ من: کدوم

اون: شمشیر سفید! همونی که مغزش از عاج و خودش از فوالد سپید ساخته 

 تو دستای توئه!... شده. دسته ای با چوب درخت گردو داره و

شدم. اذان صبح رو میباز هم پریدن از خواب. منتهی این بار باید واقعا پا 

 گفته بودن.

شد. چرا باید این اتفاقا میسعی کردم اون افکار رو از خودم دور کنم. ولی ن

 افته؟میبرای من میوفتاد؟ من یه بدبخت بی پولم! چرا برای پولدارا ن

 نماز صبحم رو خوندم. 

ه آروم زندگی کنم. من نه پول بذارسر سجده به خدا التماس کردم که 

خوام! همین اگه تو زندگیم میفقط یکم آرامش ... خوام نه زندگی عالی نهمی

 باشه کافیه!

ر کار. رفتم سمید از نماز دیگه نخوابیدم. امروز شنبه بود باید یکم زودتر بع

 گرفتم. مرد خونه بودنم سخته.میرفتم نون و میوه میقبلشم باید 

 

 ) راز شمـــــــشیر (

 )رها(
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گذره. من مجبور شدم خیلی چیز هارو میزیاد از نسبتا عادی شدنِ زندگیم ن

م. این خونواده ی لعنتی هیچ چیز به جز بدبختی برام نداشت. من بذارکنار 

 ... خوندم ومیداشتم خیلی آروم درسم رو 

به خاطر اون ها درسم رو ول کردم و اومدم اینجا. مجبور شدم توی حوزه 

علمیه درس بخونم. البته فایده اش اینه که جواب خیلی از سواالتم داده میشه. 

ی و آشنا شدن با چند نفر دیگه تا حدودی روحیه ام رو این تغییر هویت ناگهان

 باز تر کرده.

خونم، میرم جمکرون، با ماشینی که توی پارکینگ هست میاینجا االن درس 

گردم. البته گواهینامه ندارم ولی کامال بلدم. از کجا یاد میمیرم برای خودم 

خاطر  م. بهقضیش مربوط میشه به زمانی که دبیرستانی بود... گرفتم؟ خب

عالقه ی زیادم، سرایدار مدرسه با ماشینش بهم رانندگی رو یاد داد. البته کامال 

 نامحسوس!

 م برم گواهینامه ام رو بگیرم.بذارالبته باید یه وقتی هم 

خونه ی بزرگیه. با این که خیلی داخلش رو گشتم ولی هنوز نتونستم چیزی 

 باید فرار کنم. تا کی باید تنهاپیدا کنم که بهم بفهمونه هدفم چیه. تا کی 

 بمونم؟

 تنهایی اونقدرهام بد نیست. 

 خواد تنها باشه.میهیچ کس دلش ن... ولی خب

 ماه بعد از فرار ( 2دقیقه ی شب ) حدود  00و  7ساعت 
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یک لیوان آب هویج سفارش دادم. حال و هوای اطراف حرم رو دوست 

رفتم برای خرید یک میباید داشتم. ولی در اصل نیومده بودم برای زیارت. 

 سری کتاب.

بعد از خوردن آب هویج به جای افطار، به سمت اون غرفه ی کوچیکِ کتاب 

رفتم پاساژ قدس کتاب های مورد نظرم رو پیدا میحرکت کردم. اگه 

خوام یک کتاب متفرقه برای اوقات فراغت خودم میکردم ولی این بار، می

 بگیرم.

د. از ملت کتابخون کشورمون بیش از این هم انتظار وارد غرفه شدم. خلوت بو

 رفت!مین

 "یکی از فروشنده ها هم که سر خودش توی کتاب بود. نگاهم رو تیز کردم. 

  "افسانه ی سایه هایی پنهان 

کرد. ولی حس کردم با نزدیک میقدم هام رو نزدیک تر کردم. به من نگاه ن

یه یه چیزی شب... یک دما سنج یا شدن بهش، هی دمای بدنش باالتر میره. مثل

 به این. 

 "ید بله بفرمای "وقتی کامال مقابلش ایستادم، سرش رو باال گرفت و جمله ی 

 توی دهنش ماسید. از من ترسیده بود.

 سعی کردم عادی رفتار کنم. به کتابش اشاره کردم:

 تونم تهیه کنم؟میاین کتاب رو چجوری  -

 به کتابش نگاه کرد و گفت:

 این؟ این فروشی نیست! -
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ه تونم لطفا ی دونم مال اینجا نیست. اگه دیگه تجدید چاپ نمیشه، می من: می

 نگاهی بهش بندازم؟

کتاب این حرف رو زدم. با وحشت کتاب رو زیر میبا توجه به ظاهر قدی

 پیشخون گذاشت و گفت:

 متاسفم خانم! نمیشه! -

؟ یهو اینم داد بزنه دیدی خواستم بپرسم چرا اینقدر ترسیدی؟ مگه جنمی

 ن! این یه نیمه جنه! خب احمق مگه خودم خواستم دورگه باشم؟آرهه! ج

بی توجه بهش، قدم به طرف دیگه ی غرفه گذاشتم تا بقیه ی کتاب هارو 

یه سری کتاب های ... مرور کنم. اغلب مذهبی بودن. به غیر از کتاب دعا و

ارتا رمان هم گذاشته بودن دلشون اصول و احکام بود. حاال از حق نگذریم چه

 خوش باشه.

چیزی پیدا نکردم که مورد عالقم باشه. دوباره به سمت اون فروشنده ی 

داشت بی حیا! البته یه حدسایی زده بودم. میجوون برگشتم. چشم از من برن

 شاید اونم دورگه بود. شاید!

 با لبخند گفتم:

 خسته نباشید! -

انیار. پس اسمش سانیاره. فکر کرده اگه منو و بعد از غرفه بیرون زدم. س

 تونه من رو پیدا کنه! احمق!میردیابی کنه پارسا 

 ضعیف نیستم.... من دیگه اون رهای قبلی نیستم. دیگه

 خیلی فرق کردم.... من
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عد خواستم گرفتم. بمیبه سمت پاساژ قدس رفتم و کتاب های مربوطه رو که 

برگشتم توی پارکینگ شرقی حرم و سوار ماشینم شدم. به سمت خونه 

 حرکت کردم. 

، کتابی ممنوعه مربوط به دورگه ها بود. که من  "افسانه ی سایه هایی پنهان "

 خواستم واکنش سانیار رو بسنجم.میقبال هم خونده بودمش. فقط 

ی قوی هستم. عالقه ای ندارم به همونطور که فهمیدید، من یه دورگه ی خیل

جامعه ی دورگه ها برگردم. چه آزاد و چه وابسته به جنیان. خیلی ها از جمله 

کنن من رو به دست بیارن. و با استفاده از من خودشون به میپارسا سعی 

ار دونم باید چه کمیقدرت برسن. ولی خب، حاال دیگه رقم برگشته. من دیگه 

 بکنم و چه کار نکنم.

 تونم عادی زندگی کنم.میدونم که تا ابد نمیولی 

خونم، کنارش هم مامان هر ماه مبلغی بهم میده. میاالن توی حوزه درس 

کنم میهنوز مامان رو ندیدم. ولی هوام رو از دور داره. البته خودم هم سعی 

کار کنم و یکم پول دربیارم. تازه تونستم یه جا برای آموزش شنا کار کنم و 

دونم مامان از کجا این همه پول داره که میده به میق بگیرم. البته بازم نحقو

 خواد من رو ببینه.میمن. و چرا ن

زندگی من االن اینه. شاید به اندازه فیزیک خوندن توی یکی از بهترین 

 دانشگاه های کشور خوب نباشه ولی حداقل مثل قبل تحقیر نمیشم.

 کنم و موزیک پخشمیشیم کنترلش ری بی سیم توی گوشمه. با گوهندزف

میشه. فقط برای این که صداهای دیگه رو نشنوم. از وقتی زندگی توی اینجا 
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؟ ای کاش ب*و*سهای بدی سراغم میان. کا ب*و*سرو شروع کردم کا

 خواب های بد بودن. 

ینم بمیشنون. چیزهایی رو میشنوم که بقیه نمیمن االن صداهای ضعیفی رو 

 ... کنم کهمیچیزهایی رو حس  ینن.بمیکه بقیه ن

 کنید یا نه. احتماال نه.میدونم درک میروح من بیدار شده. ن

 ... چون کسی شرایط من رو نداره. هیچ کس مثل من مجبور نیست که

ی تونم اینجوری رانندگمیدارم تا یکم سردردم کمتر بشه. ن ماشین رو نگه می

ه گرده. با توجه بمیکنم. سانیار من رو ردیابی کرده و االن پارسا داره دنبالم 

مجبورم ... نیروهای هکرشون، تااالن باید فهمیده باشن کجام. فکر کنم

 باهاشون بجنگم. 

کنم. نگاهی به شماره ی ناشناسش کردم. میخوره. قطعش میگوشیم زنگ 

 و پیدا کردن. خوان مطمئن شن شماره ی خودممی باید خودشون باشن.

 سیم کارت و باتری رو درآوردم.

از پنجره ی ماشین پرتش کردم بیرون. صدای خرد شدنش رو شنیدم و 

حرکت کردم. ازشون بعید نیست بخوان ردیابیم کنن. سیم کارت رو هم نگه 

 میدارم چون ممکنه مامان بخواد باهام ارتباط برقرار کنه.

 به این تکنولوژی مزخرف.لعنت 

چادر مشکی تا شده رو از توی کشو درآوردم. سنگینی و ضخامت پارچه اش 

کش ... بهم ثابت کرد که جنس فوق العاده ای داره. تنها مشکلش اینه که

نداره و از سر آدم میوفته. اونم میدم خیاط بدوزه بهش. خودم به هم ور 

 کنم.می
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رو  02باز کردم. قرص ویتامین ب رفتم توی آشپزخونه و دریخچال رو

درآوردم و چندتا خوردم. بعضی از همنوع های من که انرژی زیادی مصرف 

 خورن تا به دستش بیارن. میکنن، خون انسان می

افسانه هایی که درباره خوناشام ها شنیده میشه تا حدودی حقیقت داره ولی 

کنه. این میتحریف شده اس. این خون نیست که اونا رو جذب میک

خودشونن که میرن سراغ خون. به شدت هم بهش عالقه دارن. و ربطی هم به 

 انسان نبودنشون نداره.

 ... خون خیلی خوش بو و زیباست. قطره های یاقوت مانندش

میشه خونش رو بخورم؟ میفکر کردید من وسوسه نمیشم وقتی دستم زخ

دم. ولی ویتامین خب، خیلی زیاد! گفتم که، من انرژی زیادی از دست می

تا حدودی اون مقدار انرژی رو بهم میده. به خونسازی من کمک  02ب

 کنه. این تو همه ی انسان ها هست البته. ولی برای من بیشترِ.می

 بگذریم، امشب مثل این که چند تا مهمون ناخونده دارم.

ال. سکردم. ولی نه طی چند  "تغییر  "کنید. من میدونم به چی فکر  آره، می

من همون موقع که از خونه ی حنانه فرار کردم تغییر کردم. اندک احساساتی 

از دست دادم. ولی خب دلیل هم داشتم. چون خوش بین ... که داشتم روهم

کنه. باید واقع بین باشی و شکاک. وقتی شرایطی مثل میبودن بهت کمک ن

 ... مال من رو داشته باشی

رکت کرد. موزیک کوتاهی که پیانو بود از سایه ای روی دیوار آپارتمانم ح

پلیر پخش شد. به سایه خیره شدم. فقط یک سایه بود. آره. چون نه شیطان و 

 نه اجنه حق آزار دادن مردم توی این شهر رو نداشتن.
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سایه که به نظر میومد سایه یک دختر چادری باشه، رفت روی تابلوی نقاشی. 

. رنگ ها متالشی شدن و دادمینشون  تابلوئی که دقیقا یک چهره محجبه رو

 تابلو چهره ای زشت به خودش گرفت. چشم هامو تنگ کردم.

 موزیک قطع شد و صدایی مثل گوینده رادیو ها گفت:

ما در حال مصاحبه با میرال هستیم. یک شیطان. خب، شما هم اکنون  -

 دارید به مخاطب ما بگید.میتونید هر پیغامی

صدای گوش خراشی توی اسپیکر های تلوزیون پخش شد. درحالی که دستم 

روی اپن بود از آشپزخونه خارج شدم و روی چهره ی تابلو دقیق شدم. چه 

 ترسیدم.میقدر وقتی بچه بودم ازش 

 فهمیدم.میشد رو نمیصداهای نخراشیده که توی خونه اکو 

 همون صدای گوینده رادیو گفت:

دارن پیغام اخطار میدن. همین! خب میرال جان، قصد  خب، میرال عزیز -

 داری درآینده چجوری امپراتریس رو شکست بدی؟

خنجر کوچیکم رو آروم روی لبم گذاشتم و با پوزخند به چهره ی توی تابلو 

 خیره شدم. 

دوباره اون صداهای نخراشیده که مثل ترکیب غرش چندین حیوون وحشی 

چی میگه. قصد داره نقشه هایی که قرن ها بود پخش شد. این بار فهمیدم 

 روشون زحمت کشیده رو پیاده کنه.

تی شد. دسمیپیراهن خاکستری بلندی پوشیده بودم که روی زمین کشیده 

الی موهای سه رنگم فرو بردم و خنجر رو به سمت تابلو پرت کردم. خنجر 

 توی چشم چپ میرال فرو رفت. 
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 گوینده ی رادیو مانند گفت:

وستان عزیز! مثل اینکه میرال زیاد حال و حوصله نداره! از قضا انگار خب د -

 گرده. با اخبار امشب همراه ما باشید!میولید هم داره دنبال امپراتریس 

نشستم روی کاناپه و پاهام رو دراز کردم. نقششون همینه؟ امپراتریس رو 

 نابود کنید و پیروز بشید؟

پوزخندی زدم و به قران روی قفسه نگاه کردم. گستاخیشون واقعا پاشو از 

ن. تونن منو بترسونمیگلیمش دراز تر کرده. با کنترل از راه دور فکر کردن 

 یه دعوت نامه کوچیک بود.... یا شاید هم

کردم رو میبرگشتم توی آشپزخونه تا شام مختصری که داشتم درست 

 یکم ساالدشیرازی.بخورم. به همراه ماست و 

 شد. میسردردم کمتر ن

 به سمت تخت خوابم رفتم با به ظاهر یک خواب آروم داشته باشم.

 

با شنیدن صداهایی پیش بینی شده از خواب پریدم. لعنت به شانس گل گرفته 

 ام فرستادم و بلند شدم و نشستم. 

 ین نامردا! یکم آرامش حق منه بدبخت نیست؟بذارتوروخدا راحتم 

 مپ اتاق رو روشن کردم. رفتم توی راهرو.ال

پیچید. ولی هیچ سایه ای، روحی، شبحی میصداهایی مثل دویدن توی راهرو 

 نبود!

 آروم گفتم:

 ترسم.میبیاید جلو. من ن -
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پا درون راهرو گذاشتم. به تصویر منظره ی روی دیوار که ته راهرو بود نگاه 

 تابلو های نقاشی بدم میومد! کردم. منظره ای از یک دریاچه. از بچگی از

از توی دیوار یک سایه به صورت سه بعدی ... آب دریاچه کم کم سیاه شد و

اومد جلو. اخم کمرنگی کردم و دستم رو به سمت راست دراز کردم و المپ 

 رو خاموش کردم.

چهره ی سایه رو دیدم. ولی نشناختمش. المپ رو روشن کردم. اثری از سایه 

ی که آپارتمان به جز طبقه اول خالی بود دروغه که بگم اصال نبود. از اونجای

 بودم. "تنها  "نترسیدم. من 

 زمزمه کردم:

 خواین؟میاز من چی  -

 و بعد فقط خنده های ریز. سکوت

تونن اینجا بیان. فقط قصد دارن میکردم. نه. اونا نمیانرژی خاصی رو حس ن

 من رو بترسونن.

 واحد کشوند.صداها من رو به سمت بیرون 

پیچید. المپ رو روشن میدر واحدم رو باز کردم. صدای دویدن توی راه پله 

 کردم. دست دراز کردم و چادرم رو برداشتم.

رفتم توی راه پله. به نور نیاز نداشتم. دندون هام رو روی هم سابیدم. یک 

 دورگه اینجا بود! آره. یه دورگه ی احمق!

 ه!خواد باشمیرگه آماده کنم. حاال هرکسی که باید خودمو برای تنبیه اون دو



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 154 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

با نزدیک شدن به دورگه و حس کردن انرژیش، سالح های مخفیم رو برای 

کشتنش آماده کردم. خنجر بی غالفم رو درآوردم و تا اومدم توی فرق طرف 

 فرود بیارم خشکم زد. سامان بود.  ترسیده بود. گیج شده بود.

 کنی؟میمن: تو اینجا چیکار 

 بهم زل زد:

قرار نبود اینجا ... کنم؟! منمیکنی! من اینجا چه کار میتو اینجا چه کار  -

 باشم! 

صدای دیگه ای از طبقه ی پایین تر شنیدم. سامان رو کنار زدم و شروع کردم 

به دویدن. وارد پارکینگ شدم. شمشیرم رو از غالف خارج کردم. گارد گرفتم 

 و گفتم:

 ا بیرون! من از قایم موشک بازی خوشم نمیاد!هرکی هستی زودتر بی -

 خندید:

 ولی من خیلی خوشم میاد! نظرت درباره یه بازی خوب چیه؟ -

 شناختم.میاین دورگه رو ن

جلوم سبز شد درحالی که به نظر میومد سرش درحال افتادنه. شمشیرم رو 

توی دستم محکم کردم تا بهش حمله کنم. فریادی خفیف زدم ولی ناگهان، 

سرش رو بلند کرد. به جای لب، بریدگی عمیقی روی پوست صورتش داشت 

 که دندوناش رو تماما به نمایش گذاشته بود. یک لبخند باز تا ابد!

ه ) ایوِل دال ب "ای دی  "ترسیدم. شمشیر از دستم افتاد. اون دورگه نبود. یک 

 معنای عروسک شیطانی( بود!
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پید. نه! اونا از یک ایدی استفاده کردن ایدی قهقهه زد و شمشیر رو از دستم قا

 من رو گمراه کنن!... تا

 چطور اینو پیش بینی نکرده بودم؟ چطور؟

 نه! این امکان نداره! نباید اجازه بدم!... اگه شمشیر به دست اونا برسه... االن

 :رو کنار زد و شمشیر رو ازش گرفت پارسا جلوم قرار گرفت. ایدی

 تو دیگه متعلق به منی!  -

به زور من رو مهار کردن برای تزریق مسکن. یک جا بند نبودم. درد داشت 

.. .کشت. توی قم جوابگوی چنین پدیده ی وحشتناکی نبودن. من رومیمن رو 

 برگردوندن تبریز.

کرد. انرژی زیادی رو ازم میخال چاکراه های بدنم هر لحظه دردم رو بیشتر 

با شمشیری که متعلق به خودم بود، و توی قلب خودم هم فرو دزدیده بودن. 

 کردنش.

ایدی ها من رو دیوونه کرده. اون  ب*و*ستونم بخوابم. کامیدیگه شب ها ن

 ... لبخند زامبی وارشون و

کنم همش یک کلک بود. فقط برای این که من بترسم میگاهی وقت ها حس 

سامان رو کشتن. من رو راهی مادرم رو کشتن. ... حاال... و تسلیمشون شم

 ... تیمارستان کردن و

مونه، یک حیوان با میمونه. چیزی که میتا دو روز دیگه، چیزی از رها باقی ن

 از اینجا خواهد رفت.... جسم انسانه. روح من برای همیشه

 "من تمام شدم  "
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حوالی نصفه شب بود. به خیال اینکه من آروم شدم، اتاقم رو ترک کرده 

 ترسوند.می. اتاق تاریک و ساکت. من رو بودن

سایه ها ترسناکن. شاید فکر کنید ترسی نداره. تاریکی ترسناک نیست. فقط 

ه، رسمیتوهمه. نیمه شب ها، وقتی که نور و صوت به کمترین میزان خودش 

 هنگام طلوع سایه هاست.

و  زنن و نه تکاپو دارن. ولی هنگام تنهاییمیسایه ها هیچ وقت نه حرف 

 ... سکوت به سراغت میان

ترسن گناهی ندارن. چون این طبیعیه. انسان به نور میکسایی که از تاریکی 

خوان میگرایش داره. موجودات به نور گرایش دارن. چون بدنشون گرمه. 

به جز سرما چیزی به ارمغان ... گرمای خودشون رو حفظ کنن. و تاریکی

 نمیاره!

ئنم! ولی برای منی که دست و پام و حتی دهنم در اتاق بسته بود. اینو مطم

شد و ایدی ها خندان میبسته بود زجر آور بود. در به خیال من باز و بسته 

 شدند. میوارد 

بهتر بگم، یک انسان وارد اتاق شد. سانیار. بدون انرژی خودم هم ... یک نفر

 تونستم تشخیصش بدم. اون انسان خاصی بود.می

 ه گفتم:با صدایی خراش خورد

 کنی؟میتو اینجا چه کار  -

 سانیار: تو رها درویش هستی درسته؟ 

 این بال رو سرم بیارن!... من: تو بهشون کمک کردی

 سانیار: قصد اصلیشون این نبود!
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خواستن راحت تر از این ها انرژی و نیروی من رو به میمن: صد البته! اولش 

 و خشونت کمک بگیرن. غارت ببرن! مقاومت من وادارشون کرد از حیله

 سانیار: زیاد دووم نمیاری!

 دونم؟میمن: فکر کردی ن

 خوان چه کار کنن؟میسانیار: اونا با انرژی تو 

 فریاد کشیدم:

 از جلوی چشمم گمشو!  -

 پرستاری که کنارش اومده بود دستشو کشید و بهش گفت:

 !بذارحالش خوب نیست تنهاش  -

 سانیار ملتمسانه بهم نگاه کرد:

 خوان بکنن!میم هرکاری بذارتونم مین... کنم خانم درویش! منمیخواهش  -

کرد. اون وقت چرا باید به فکر این میآهی کشیدم. درد داشت دیوانه ام 

 میرم! میخوان چه کار کنن؟ من دارم میباشم که اونا 

 رفت که گفتم:میسانیار داشت 

 شمشیر. -

 سانیار: چی؟

تونن خیلی کار ها بکنن. قبال به جسم من نیاز داشتن. میمن: اونا با شمشیر، 

 ... ولی با داشتن اون شمشیر

 پرستار: داره هذیون میگه!

کشه یمین؟ زیاد طول نبذاردونم. باید بشنومشون. میشه مارو تنها  سانیار: می

 )دروغ میگه به خدا!(
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 پرستاره سری تکون داد و رفت بیرون.

 نزدیک تر شد. پرسید:

 اون شمشیر مگه چیه؟ -

شمشیریه که توسط یک عارف آهنگر حدود ششصد سال پیش ... من: اون

تمایل به استفاده از انرژی شون ندارن نیروی ... ساخته شد. دورگه هایی که

کنن و پیش خودشون نگه میدارن. در ابتدا به میخودشون رو بهش منتقل 

شکل اصلیش درمیاد. شکل یک گوی سفید رنگه که در مواقع اضطراری به 

به دست جنیان ... نماد و قدرت دورگه های بزرگ رو نشون میده! نباید... اون

 برسه!

 سانیار: چرا؟

من: انرژی ای که اون شمشیر داره میتونه بعضی دروازه های دو دنیا رو از بین 

 ... ببره! به عبارتی

 سانیار: میشه گفت کلید دروازه ی دنیای ما و اونا! 

 م:کردمیاخ

تو دیگه چه جنگیر خنگی هستی که اینقدر احمقانه به حرف اونا گوش  -

 کردی؟

 مونی؟میسانیار: اگه شمشیر بهت برگرده زنده 

 بده.... تونه نجاتم من: فقط خدا می

تونم یک جوری کمکت  سانیار: ببین، خانم درویش، کار خطرناکیه. ولی می

طلبیه. االن اگه اتفاقی بیفته، دونستم پارسا دورگه ی قدرت میکنم. من ن

 تونم! مین... بخشم! بدون کمک شماهممیو ن خودم
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 من: ولی من دیگه قدرت سابق رو ندارم.

 سانیار: به هرحال یک دورگه قوی هستین. من به تنهایی از پسشون برنمیام!

 ... میرم ومیراه حلی داری؟ من االن دارم از درد ... من: خوب

 سم دیگه بشین.سانیار: وارد یک ج

 چشم های بسته شده از دردم تا حد ممکن باز شدن:

 تو چی گفتی؟ -

 سانیار یکم ترسید:

 قصد گستاخی ندارم! -

 من: تو داری خیلی واضح به من پیشنهاد دزدی میدی!

نم تومیسانیار: نه اصال! وقتی کسی مرده دیگه به جسمش نیازی نداره! من 

 توی این انتقال بهتون کمک کنم.

 یکم فکر کردم. بعد بهش گفتم:

 ... خوام اینجوریمیهمین که یک دورگه ام خودش یک گناه بزرگه. ن -

خوایم اوضاع رو درست کنیم! غیر از اینه؟ من از قم تا اینجا میسانیار: ما فقط 

دونم! میاومدم. مادربزرگم و برادرم رو ول کردم چون واقعا اوضاع رو وخیم 

ک کنید اگه پارسا بخواد با اون دورگه های وابسته کنم! یکم درمیخواهش 

 جنگ راه بندازه چه اتفاقاتی ممکنه رخ بده!

 بازم سرم درد گرفت. لبم رو گزیدم. قدرت فکر کردن نداشتم. گفتم:

 باشه. هرچی تو بگی. -

 سانیار ناامید گفت:

 مطمئنی فقط یک شمشیر وجود داره؟ -
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 من: منظورت از فقط یه شمشیر چیه؟

بینم. که اون شمشیر میهام، یک چهره ترسناک رو  ب*و*سسانیار: توی کا

 خواد! میگه که اون توی دست منه!میاز من ... رو

 حیف نون چی داره میگه؟... چشم هام درشت شد. این

 (... ر قالبی به دستت بیفتد) وقتی شمشـیـ

 )دانای کل(

بودند. سامان لو رفته و  پارسا قهقهه ای زد. حنانه و آرمان مقابلش زانو زده

 کشته شده بود. حاال دیگر، زمان پنهان شدن به اتمام رسیده.

 توانند مخفی شوند!میدورگه ها دیگر ن

شود، و نه نقش انسان بودن به اهالی آن باز مینه آن خانه دیگر خانه 

 گردد.می

بینی میآیی میبینید انسان بودن چقدر ارزش دارد؟ ناگهان به خودت می

دیگر انسان نیستی. چقدر وحشتناک است؟ دیگر حق ماندن در دنیای عادی 

گویندش جهنم! جایی که انسان ها بعد می... را نداری. باید بروی به جایی که

 کنی!میروند! تو قبل از مرگ تجربه میاز مرگ 

 گفت. هم اکنون قدرت در دست های پارسا بود.میحنانه چیزی ن

ا با توانستند بکنند. پارسمیجز نگاه کردن کار دیگری نپدرام و پرستو هم به 

 لبخند روبه پدرام گفت:

 تموم شد! دیگه از دستشون راحت شدیم! خوشحال نیستی؟ -

 پرستو باغم زمزمه کرد:

 میره.میرها ... آره ولی -
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 پارسا شمشیر رو توی دست هاش تاب داد:

کرد توی مالکیت این میتونست نمیره! اگه با من ازدواج میبه من چه!  -

شدم. خودش نخواست! مجبور شدم کامل ازش میشمشیر باهاش سهیم 

 بگیرم.

 پدرام اشکی که از گونه ی چپش چکید رو پاک کرد:

خواست از نیروی شمشیر میخواست از راه درست عمل کنه. نمیرها  -

 استفاده کنه.

 ند.ها ساکت بودرده بپارسا شمشیر رو به سمت حنانه و آرمان گرفت که مثل 

 حنانه حرفی نزد.

 پارسا گفت:

خواستین ما چهار نفر رو میچیه عمه؟ چرا مامانت نمیاد کمکت؟  -

بهمون ... اینجا کنین. خواری و خفت وابستگی به جنیان رو ب*و*سمح

بینین چی شد؟ پسرت رفت! خودت کشتیش! اگه سامان بود میتحمیل کنین! 

 نه؟ تونست نجاتت بده!میاالن شاید 

 آرمان با سر وصدا گفت:

کردم پارسا! ببند اون میاگه رهبر نبودی! به جون بابام خدابیامرز لهت  -

 دهنتو!

 پارسا مثل لبو از خشم سرخ شد و با لگد جواب پسرعمه اش رو داد:

 خفه شو احمق!  -

 پدرام دست روی شونه ی پارسا گذاشت:
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دورگه چه انسان، دوام  تو عطش قدرت داری پارسا. چنین موجوداتی، چه -

 نمیارن.تو خواهر من رو قربونی خواسته ات کردی.

کرد با گرمای دستش لرزش خشمگین پارسا رو کم کنه. ولی شدنی میسعی 

 ... این خشم... نبود. این عطش

 پارسا شمشیر رو روی گردن حنانه گذاشت:

 طلسم کجاست؟ -

 حنانه سرشو بلند کرد و به پارسا گفت:

 کشی. چه اهمیتی داره بگم کجاست یا نگم؟میکه من رو باالخره  -

 پارسا غرید:

دست از لجبازی بردار! هیچ راه فراری نداری! با گفتن جای طلسم حداقل به  -

 راحت مردن خودت کمک کن!

حنانه آهی کشید و چیزی نگفت. پارسا شمشیر رو روی گردن آرمان 

 گذاشت:

 بگو طلسم کجاست؟ -

 به پارسا کرد و بعد به مادرش. لب گزید:آرمان نگاهی پرخشم 

 گم!مین --

 پارسا که شمشیر رو باال برد آرمان جیغ کشید:

 ... صبر کن! طلسم توی بدن حنانه است! توی بدن خودشه! منو نک..ش -

 پارسا با یک ضربه شمشیر آرمان رو به درک فرستاد.

 حنانه با اشک به آرمان نگاه کرد و زیر لب گفت:

 خیلی پستی آرمان! -
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 پارسا خندید:

 نه به شقاوت و پستیه تو! -

 خواست اینمیشمشیر رو باال برد و بعد با تمام حرص و غضب فرود آوردش. 

 زن را به دو نیم تقسیم کند. 

 شکست.... ولی شمشیر

 

خشم و غضب و از همه مهم تر، نفرت وجود پارسا رو پر کرده بود. دستور 

توانست طلسم را برای میانی کنند. فقط شمشیر واقعی داد تا حنانه را زند

 همیشه از بین ببرد و رهبر دورگه های آزاد را از شر آن راحت کند.

 کرد که با نداشتنمیدانستند باید چه کار کنند. رها فکر میرها و سامیار ن

شود. شمشیری که به دست پارسا رسیده بود، واقعی میشمشیرش ضعیف 

جنس خود شمشیر ... انرژی های رها درآن قرار داشت. ولیبود. چون تمام 

خواست. برای همین با شکسته شدنش، انرژی میآن شمشیری نبود که پارسا 

 های دورگه ی قوی، به شمشیر واقعی برگشت.

 شمشیر واقعی کجا بود پس؟

توانست میسانیار یک انسان بود. هیچ ناخالصی ای نداشت. پس چگونه 

 شمشیر را با خود داشته باشد؟ 

این معمایی بود که هر تکه اش به گوشه ای پرت شده و جورچین ناقصش، 

 داد. میروح افراد درگیر معما را آزار 

. دادمیمادر رها کشته شده بود. به دست حنانه. این چیزی بود که رها را آزار 

و حاال، مجبور بود به یک مادری که حتی یک بار ندیدش را از دست داده بود. 
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جسم دیگر برود. سامیار به رها کمک کرد تا وارد جسم یک دختر دیگر 

 شود. ولی خب، زندگی جدید داشتن اصال راحت نبود!

 تبریز –دقیقه ی صبح  03و  0ساعت 

رها از خواب بیدار شد. روی تخت پرنسسی زیبا نشست. این بدن جدید از 

لعاب داشت! به جای لب های رنگ پریده،  بدن اصلی اش خیلی بیشتر رنگ و

پوستی ... لب های قلوه ای و عنابی داشت. چشم هایی سبزآبی خوشرنگ و

سفید ولی جوان و شاداب. جسم قبلی رها در مقابل این دختر رسما یک 

 بود! "جسد"

 موهای شرابی رنگ شده اش ژولیده بود.

کشید یمبل آینه. طول زیبا گذاشت. رفت مقامیبلند شد و پا روی فرش ابریش

دید. ولی این کار راحت نبود. میبه این جسم عادت کند. باید سانیار را 

رفت. البته به هیچ عنوان کار میتوانست اورا بیاورد اینجا. باید خودش مین

 راحتی نبود. 

افتاد، مالفه ی سردی رویش  "آناهیتا  "از وقتی طنین مرگ به جسم زیبای 

عمل خارج اش کردند. چند قدم تا سردخانه مانده بود که کشیدند و از اتاق 

فردی جلوی برانکار را گرفت. جلو آمد و از پرستار خواست فاتحه ای برای 

 این دختر جوان بخواند. 

نگاه تیز سانیار سرتاپای دختر را برانداز کرد و افسوس خورد که چرا باید 

هم نبود. دست روی سر روحی به ابهت رها در این جسم برود. ولی چاره ای 

 ساله گذاشت و به ظاهر شروع به خواندن حمد و سوره کرد. 03آناهیتای 
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پرستار برانکار را به داخل سردخانه هل داد. مالفه ی سفید تکان خورد. 

 پرستار برگشت تا آن مرد عجیب را در راهرو ببیند. ولی اثری نبود. 

ستان، در تیمارستانی که رها از آن طرف، در چند کیلومتر آن ور تر از بیمار

کشید، پرستار با جسم بی جانی مواجه شد که باید دفنش میدرآن زجر 

جسد دخترک ... کردند. ولی لحظه ای از اتاق خارج شدن کافی بود تامی

 دزدیده شود.

خانواده ی آناهیتا خوشحال بودند که دخترشان از مرگ نجات پیدا کرده. 

 یاد ندارد!غافل از این که هیچ چیز به 

 ... کرد که به این خانواده تعلق دارد. و حاالمیرها باید تظاهر 

 چه خواهد شد؟

 در اتاق زده شد و خدمتکار وارد شد. 

 با سینی جلوتر اومد و به رها گفت:

 بیدار شدید خانوم؟ -

 کرد:میرها اخ

 برو بیرون. خودم میام برای صبحونه. -

 جا خورده بود. با تته پته گفت: خدمتکار یکم ناراحت شد یا شاید هم

 ... قرص هاتون... آخه -

 رها به او توپید:

 خودم میام!... گفتم -
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اخم غلیظ رها خیلی زود خدمتکار بدبخت را فراری داد. زندگی بی ثبات، از 

آن دختر مهربان و لطیف یک موجود خشن ساخته بود که به جز نابود کردن 

 بود.دشمنانش هدفی برایش باقی نمانده 

 کرد:میدر ذهنش مدام تکرار 

 کردن. حنانهمیکشمتون. همتون رو! ریما، شراره که تحقیرم میبه آتیش  -

ای که به جز حقارت و بدبختی چیزی توی زندگیم به جا نگذاشت. پارسا که 

انداخت. و دیگه کی؟ و جمع کثیری از  ب*و*ساز چهارده سالگی به جونم کا

شون هنوز برام مشخص نیست ولی بدون شک دشمنانی که جن و انس بودن

گذارم! حتی به ریحانه صفوی که من میکنم! چیزی ازشون باقی نمینابودشون 

 کرد به حال خودم شاید وضعم این نبود!میاگه ولم ن... رو رها کرد

مادر و پدری که دیگر نیستند. وگرنه شاید نقشه ی خرد کردن آنهارا نیز 

 پروراند.می

تن کثیف و خسته اش را که بوی الکل و بتادین میتا ک به حمام رفت

بیمارستان گرفته بود بشوید و از خشم و نفرتش کاسته شود. در افکارش حتی 

 کشید. میبرای سانیار هم خط و نشان 

 سانیار باعث شده بود رها به این وضع بیفتد! 

سانی چه کدانست با میای نثارش کرد و سعی کرد تمرکز کند. او ن "لعنتی  "

ید کرد. برای این کار بامیطرف است. ابتدا باید دقیقا دشمنانش را شناسایی 

 شد.میداشت و هویتش فاش میکرد. نباید بی حساب قدم برمیفکر 

 

 تهران، مصلی امام خمینی )ره( –دقیقه ی شب  81و  3ساعت 
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ن های کهوا کامال تاریک بود. به جز قسمت های بیرونی مصلی که با نور نوراف

 شد، نوری در آن ناحیه وجود نداشت. میسفید و زرد محصور 

قسمت نمایشگاهی مصلی، درحال خاک خوردن بود و مثل خانه ی ارواح شده 

بود. بی دلیل نبود که پارسا به اینجا آمده بود تا یک سری کارهای مخصوص 

 انجام دهد!

دانه، اورا وادار به پارسا قصد داشت ساره را ببیند و با یک معامله ناجوانمر

 همکاری کند. به همچین موجود مارموزی واقعا نیاز داشت!

 ید.کشمیکیان به ستون نمایشگاه تکیه داده بود و آرام و بی صدا سیگار 

پارسا اما عصبی و مضطرب مدام در یک مسیر مشخص به صورت بیضوی قدم 

 زد. به کیان توپید:می

 ه هنوز نیومده. اون لعنتی رو خاموش کن! این زنیک -

 کیان با خودش فکر کرد:

 خب معلومه که نمیاد. چه دل خوشی داری تو احمق! -

با بی میلی سیگارش را انداخت و زیر پایش له و خاموش کرد. با لرزش 

 خفیفی که در زمین احساس کرد از فکر پیشینش پشیمان شد.

از مخمل ساره بود. با یک ردای عجیب غریب  سایه ای از زمین برخاست.

سرخ و لباسی شبیه لباس ملکه ها. زن زیباروی و کریه پندار خیلی زود بی 

 مقدمه شروع به حرف زدن کرد:

 سالم ! آقاپارسا! چه بزرگ شدی!  -

 اهل معامله هستی یا نه؟... پارسا: من برای احوال پرسی اینجا نیومدم ساره

 ساره خندید:
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فعال که اون دوتا احمق کشته شدن. حنانه هم که تا طلسم پابرجاست کشته  -

 نمیشه. باید نگران چی باشم؟ فقط اومدم خودتو ببینم!

رسید. پارسا دستش را مشت کرد تا از میخیلی سرخوش و خوشحال به نظر 

 شدت خشم آن را به صورت بی نقص زنیکه ی هرزه نکوبد.

 کیان گفت:

 خوانمیب ولید )اشاره به پارسا( از وضع موجود ناراضی ان. دونی که جنامی -

دونی همه دورگه هایی میهرچه سریع تر این طلسم از بین بره. همونطور که 

خوان که تو بتونی میکه دین توحیدی داشتن هم از بین رفتن. جناب ولید 

 راهی برای ما پیدا کنی که اون طلسم از بین بره. و یک آتش بس موقت بین

 دورگه های آزاد و اجنه برقرار شه. 

 روبه پارسا نازک کرد و گفت:میساره گوشه چش

 خوای؟ میهوم! آره؟ این چیزیه که تو  -

 کرد.میپارسا اخ

 ساره با لحن متاسفی سری تکون داد و گفت:

رسیده. ولی از میدونی چیه پارسا؟ میرال عزیزم به تازگی به مقام مه می -

 عصبانیه! میدونی چرا؟دست تو خیلی 

 به پارسا نزدیک شد و دم گوشش گفت:

درحالی که هیچ چیزی هم به دست نیاوردی! ... تو امپراتریس رو کشتی -

 شمشیر قالبی بود!

بعد قهقهه ای بلند سر داد. گوش پارسا کر شد. حاضر بود بمیرد ولی این 

 چنین تحقیر نشود. ساره دستی روی شانه ی  پارسا زد و گفت:
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میرال خیلی دوست داشت خودش این کار رو انجام بده. برای همین باهات  -

 باید یه تصفیه حسابی بکنه!

 پارسا از الی دندان هایش غرید:

 من هیچ کاری با آن موجود پست فطرت ندارم! -

 ساره ناراحت شد:

نی پارسا! تو که بچه ی خوبی کمیمیداری به پدربزرگ جدیدت بی احترا -

ل خیلی وقته که تحت اختیار منه! بخوای نخوای حاال حاال ها به من ؟ میرابودی

 محتاجی پسر!

خواست به ساره حمله کند که کیان جلویش را گرفت و به ساره میپارسا 

 گفت:

 ... ما اینجا برای زهر چشم گرفتن و غیره نیومدیم! جناب ولید -

 ساره اخم کرد:

تریس مرده. حاال دیگه پارسا و! امپرار تمومش کن این ولید ولید گفتن -

 رهبره! مگه نه؟

کیان: بی تردید بانو. با این حال، حاال که همه ی انرژی شمشیر و امپراتریس 

 شناسید؟میبه هدر رفته، هیچ راه دیگری برای شکستن طلسم ن

 و جمله اش را کامل کرد:

 هیچ راهی که ما بتوانیم در ازای آن کاری برایتان بکنیم؟ -

 خندید و بدون اینکه چشم از پارسا بردارد به او گفت:ساره 

دونم باید از مین... واال من حاال حاال ها با این خوشتیپ کار دارم! ولی خب -

تو االن رهبر دورگه های آزاد هستی و نود ... خب... کجا شروع کنم
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... درصدشون قبولت دارن. ولی اگه بفهمن امپراتریس رو خودت کشتی

 چی میگم؟ کهمیفهمی.

 کیان جلوی پارسا ایستاد و با اخم کمرنگی به ساره گفت:

 لطفا صریح و واضح حرف بزنید! ایشون حوصله ی مقدمه چینی ندارن! -

 ساره ژست تفکر گرفت و گفت:

شاید اگه یکی از پرنسس های مارو به همسری بگیری از تصمیمون صرف  -

 نظر کنیم و به ملت تو نگیم که چه کار کردی.

 ارسا کیان رو کنار زد و با پوزخند گفت:پ

. ..کنن. فقط بهم بگومیبرام اهمیت نداره! چون مردم من حرف تورو باور ن -

 اگه این کار رو بکنم بهم میگی طلسم رو چجوری میشه شکست؟

 ساره لبخندی زد و گفت:

رسیم! ولی نه اعلی حضرت! این کافی میخوب! حاال داریم به یه جاهایی  -

با این کار فقط میتونم میرال رو راضی کنم که دستور بده شدت طلسم  نیست.

 رو کاهش بدن. از سالی یک بار به دوسال یک بار. اوکی جنتلمن؟

 پارسا دستش رو مشت کرد و اخمش رو غلیظ تر. با خودش گفت:

تونم وقت بخرم تا به نقاط دیگه ی دنیا برم. گرچه ازدواج با میبا این کار  -

ی پست فطرت حقارت محضه، شاید حتی بتونم ازش به عنوان  یک دورگه

 گروگان استفاده کنم!

 ساره با قهقهه انگار که از چهره پارسا افکارش رو خونده باشه گفت:
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تونی به عنوان گروگان استفاده کنی. میرال بزرگ میفکر نکن از اون دختر  -

رای این که قطعا یکی از بی ارزش ترین دختراش رو بهت میده. صرفا ب

 غرورت رو خرد کنه! و مردمت هم خواه ناخواه ازت متنفر میشن.

 کیان فکر کرد:

بازم احتماال میشه اعضای شورا رو به بهونه ی صلح موقت راضی به این  -

 ازدواج کرد.

 پارسا اما با خود اندیشید:

نیکه زکنم اصال ارزشش رو نداره. بهترین کار اینه که همین االن این میفکر  -

هنوز بهش نیاز داریم. وقتی تونستم ... رو بکشم و خودم رو راحت کنم! ولی نه

، برممیاون قدرت و انرژی رها رو پیدا کنم، اون وقت نه تنها طلسم رو از بین 

 کنم!میبلکه این زن رو به هزار قطعه مساوی تقسیم 

 ساره چشمکی پسرکش به پارسا زد:

وقت بخری تا برای یه جنگ عالی آماده نظرت چیه؟ دوست داری دوسال  -

 بشیم؟

 پارسا گفت:

 قبوله. چهارشنبه ی هفته ی بعد میام تا اون دختر رو ببرم.  -

 بعد هم دست کیان رو گرفت و با هم از اونجا دور شدند.

پارسا به راحتی مقام رهبری دورگه های آزاد را به دست نیاورده بود که به 

قدر ها هم احمق نبود. یکی از اعضای شورا که این راحتی از دست بدهد. آن 

راستین بود به پارسا کمک کرد علیه رهبری که بعد از راستین میدوست قدی

انتخاب شده بود شورش کند و شکستش دهد. پارسا دورگه های آزاد را 
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تهدید کرده بود که نیرو و قدرت بزرگ راستین را به ارث برده. البته عروس 

پسرانش( به خاطر نفوذی که بین دورگه های آزاد  های راستین)همسران

از قدرت را به این خانواده برگردانند. و در نهایت همه میداشتند توانستند ک

 شان هم در این راه کشته شدند.

آن چیزی که پارسا از به ارث بردنش حرف میزد، چیزی بود که به رها تعلق 

ا این که چیزی نتوانست پارسا فقط یک سارق بود. سارقی که ب... داشت و

 رسید.میبدزدد، در آینده ای نه چندان نزدیک به سزای اعمالش 

 

رها وارد پذیرایی بزرگ شد و با لبخندی مصنوعی به سمت پدر و مادر قالبی 

اش رفت. یک پسر نچسب هم کنارشان ایستاده بود که رها حدس زد 

 برادرش باشد. ولی در این یک هفته اورا ندیده بود.

 در به رها لبخندی زد و گفت:ما

 سالم آناهیتای عزیزم! چی شد تصمیم گرفتی بیای پایین؟ -

 رها لبخندش رو به زور بیشتر کرد و گفت:

 راستش حالم خیلی بهتر شده. دوست دارم باهم حرف بزنیم. -

 پدر با خوشحالی به همسرش نگاه کرد و به رها گفت:

 اد؟بیا بشین دخترم! شاهین رو که یادت می -

رها به زحمت به اون پسر نگاه کرد. با یک لبخند حال به هم زن به رها نگاه 

 کرد! با لحن دخترونه ای گفت:می

 خوبی عزیزم؟ -

 رها کنار مادرش نشست و گفت:
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 من یادم نمیاد. -

خوای بری توی حیاط باهم حرف بزنین؟ تو عاشقش میپدر: نامزدته دیگه! 

 بودی!

 احمق تف فرستاد )!( و با انزجار گفت: رها به سلیقه ی دختره ی

 نه ممنون! ترجیح میدم با خودتون حرف بزنم! -

 ناراحت شد:میمادر ک

 خوای بپرسی؟میاشکال نداره. چیزی  -

 رها با لبخند گفت:

 خواهر یا برادر ندارم؟... بله. من -

 اندوهگین گفت:میپدر ک

 ای داشته باشیم.نه. ما دوست نداشتیم به غیر از تو بچه ی دیگه  -

رها یاد پدرام افتاد. برادر مهربونی بود. خیلی مهربون. لحن حرف زدنش، 

 و آیا اون ها این برادر مهربونم رو هم کشته بودن؟... رفتارش، اخالقش

 دست هایش مشت شد و با خود گفت:

 گیرم! همه شون!میاز همه شون انتقام  -

 افکارش را رها کرد و به مادر گفت:

توی روحیه ام تاثیر گذاشت. خیلی میخوام به تحصیلم ادامه بدم. شاید کمی -

 کنم.میمیاحساس ناکا

 زدی!میشاهین: وااای! عزیزم تو قبال این قدر شاعرانه حرف ن

 به او نگاه کرد و گفت:میرها زیر چش

 عقد محضری شده؟ -
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 پدر اومد جوابش رو بده که شاهین گفت:

 محرمیم.نه هنوز عزیزم! ما دلی  -

 رها اخم ریزی کرد:

 پس تا وقتی که به یاد نیاوردمتون پیش من نیاید. -

 بعد به مادر گفت:

 کشه ولی مطمئنم خیلی زود حالم کامال خوب میشه. مگه نه؟میمدتی طول  -

خانواده ی جدید، گیج و منگ سری به نشانه تایید تکان دادند. رها آن هارا 

 د.کرمیب همچنان از وضع موضوع شکایت ترک کرد و به اتاقش رفت. زیر ل

تبریز، مخفی گاه مافیای آندرکاور لند )جهان  –دقیقه بامداد  02و  2ساعت 

 مخفی(

 ریحانه صفوی و همسرش وارد اتاق رئیس شدند. رضا کاتبی به رئیس گفت:

 قربان، گزارش کامل آوردیم. -

کرد و در صندلی رئیس مافیا، منوچهر عابدینی، دست هایش را در هم قالب 

 سیاه رنگش بیشتر فرو رفت. منتظر جواب بود. ریحانه گفت:

مرده. پارسا اون رو توی قم با استفاده از یک ... گفته شده که رهادرویش -

ایدی نیمه جون کرد. برگردوندنش تبریز توی تیمارستان بستری ش کردن. 

 همونجا مرد.

گرفتمش. به نظر میظر رضا کاتبی: من مدتی که توی دانشگاه بود زیر ن

 نمیومد از دورگه بودنش خبر داشته باشه.

 منوچهر به ریحانه گفت:

 دونه؟میداییت چیزی ن -
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ریحانه: نه. به نظر میاد که قدرت رها کامال به دست پارسا افتاده. آقای 

 مرتضوی هیچ نظری در این باره ندارن.

 سرشو به نشونه غم پایین انداخت.

ی اون دختره رو نخور. گفته بودم که توی کارمون منوچهر: صفوی، غصه 

 احساسات دخیل نیست. 

خونه  افتاد، تا االن طلسممیبعد به رضا کفت: اگه شمشیر واقعا به دست پارسا 

م داد. راستین همیی بیدادگرها رو شکسته بود و یه حرکتی علیه اجنه انجام 

به این راحتی از  اینقدرام احمق نبود که شمشیر رو بده دست نوه ای که

 دستش بده.

 رضا پوزخند زد:

خوره جز رهبری دورگه های میرها؟ رها یه دختر بی بخاره. بهش هرچی  -

 آزاد!

 ریحانه تایید کرد:

آره. روحیه ی رها خیلی لطیفه. به داییم هم گزارش داده بودم. خیلی  -

 شکننده بود.

 منوچهر پوزخند زد:

 ولی دیگه نیست! -

 ادامه داد:مکثی کرد و 

 به زودی آشوب بزرگی به پا میشه.  -

 بلند شد و تقریبا داد زد:
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برید و همه رو برای جلسه ی ماه بعد آماده کنید! رضا تو هم برو پارسا رو  -

 زیر نظر بگیر. اون قدر این کارو بکن تا سر از کارش دربیاری.

ند ولی زدمیریحانه و رضا از اتاق منوچهر خارج شدند. هردو یکم گیج 

 دانستند که به زودی از همه چیز سردرخواهند آورد.می

 

توانست دلش را قرص میلرزید. استرس وجودش را گرفته بود و نمیسانیار 

ا بردش، ننه آقمیکند. مانده بود با جسم بی جان رها چه کار کند. اگر به خانه 

 برد؟ میکرد؟ از طرفی چگونه باید اورا تا قم میچه فکری 

 خره نفس عمیقی کشید و زنگ در خانه را به صدا در آورد. باال

 کیوان از پشت آیفون گفت:

 کیه؟ -

 سانیار: منم. باز کن.

 کیوان: عه! داش سانیار تویی؟ تو کجا و اینجا کجا! بیا تو هوا سرده.

در باز شد. سانیار همان طور که جسم سرد رها به صورت پیچیده شده در 

نیمه شب بود و سوز سردی تن هر  2د. ساعت دستانش بود وارد کاخ ش

 لرزاند.میدیوانه ای که هوس شبگردی کرده بود را 

کیوان ربدوشامبر نیمه کلفتش را به خود پیچید و از در ساختمان سر بیرون 

 آن هم این موقع شب تعجب کرده بود. میکشید. از دیدن دوست قدی

 را داخل ساختمان انداخت. سانیار تند تند پله هارا دوتا یکی کرد و خود 

 کیوان: بَه! سالم! تو کجا و اینجا کجا؟ این چیه؟ کادو آوردی برام؟

 کرد و گفت:میسانیار اخ
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 کیان که خونه نیست؟ -

 کیوان: نه بابا صاب مرده رفته تهرون. 

 سانیار: خداروشکر. کمک کن اینو ببریم یه جا قایم کنیم.

 کیوان: کی هست حاال؟

کرد دورگه ای به میسانیار توی صورت کیوان خیره شد. داشت به این فکر 

 این خنگی هم واقعا وجود دارد؟ بله ناچارا وجود دارد!

 سانی زمزمه کرد:

 جسد امپراتریس. -

 کیوان داد زد:

 چی؟ -

بعد به جسم حمله ور شد و پارچه هایی که مثال حکم کفن را داشتند پاره کرد 

 رد رها زمزمه کرد:و با دیدن چهره س

 چرا دفنش نکردی؟ از کجا آوردیش؟... اوه مای گاد! خب -

سانیار: گوش کن چی میگم کیوان. این جسم باید سالم بمونه. تو یه جای امن. 

 باید مفصل حرف بزنیم.

 نیم ساعت بعد

 کیوان خودش را روی کاناپه جابه جا کرد و به سانی گفت:

 چاییت سرد میشه. بخور گرم شی. -

 سانیار سری تکان داد و چای اش را مزه مزه کرد. گفت:

 توهم بامن موافقی؟ -

 کیوان شانه ای باال انداخت:
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من خیلی وقته زیاد تو فاز کارای کیان و پارسا نیستم. هرازچندگاهی کاری  -

 باشه انجام میدم. ما دورگه ها معموال تابع رهبرمون هستیم.

یه چیزایی رو بدونم. به نظر من باید جلوی سانیار: من باید درباره دورگه ها 

 پارسا رو گرفت.

دونی سانی جون، توی جامعه  کیوان: واال من طبق معمول نظری ندارم! می

یم ذارمیدورگه ها، هرچی بیشتر سرت تو الک خودت باشه موفق تری. 

باالیی ها سر قدرت دعوا کنن! چیزی از ما کم و زیاد نمیشه! خصوصا من که 

 شورای دورگه هام و نه دولتمون. نه عضو 

 خوام اتفاق بدی بیفته. میسانیار: ولی برای من مهمه. ن

کیوان: راستش من رفیق بی معرفت نیستما سانی. ولی خب زیاد دوست ندارم 

 خودمو به خاطر آدما به خطر بندازم!

 فهمم. نگران نباش کیوان. میسانیار: 

 کیوان چایی اش را هورت کشید:

نگران نیستم! چون هرکاری بکنم درسته به جز رو انداختن به اجنه! وگرنه  -

این که جلوی پارسا رو بگیرم که برای کسب قدرت مارو به فنا نده توی 

جامعه مون غیرقانونی نیست! تازه خیر سرمون وظیفه مون هم هست! ولی 

 خوای این کار خطرناک رو بکنی؟میداداش، مطمئنی 

 داد: سانیار سری تکون

 م اتفاق بدی بیفته.بذارحتی اگه به قیمت جونم تموم بشه نباید ... آره -

 کیوان با دلخوری گفت:
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کنی پسر؟ تو هنوز جوونی! کلی کار داری! میآخه چرا این کارو با خودت  -

تو این کار ممکنه بی هدف بمیری. بدون اینکه آدما حتی بفهمن برای چی 

که! خدا خودش همه چیزو جفت و جور  تمردی! این دیگه دفاع مقدس نیس

 ... ه جن و آدم همینجوری بیفتن به جون هم کهذارمیکنه نمی

 سانیار چیزی نگفت.

 کیوان با آه گفت:

 کلی آدمو انداخت به جون هم و رفت! ... راستین خدابیامرزدتش -

دونم. تو یه کتاب یه چیزایی دربارش خونده میسانیار: درباره راستین زیاد ن

 بودم. ولی نه دقیق. راستین دقیقا کی بود؟

دورگه های آزاد بود. منتهی پسری که چون میکیوان: راستین پسر رهبر قدی

 گرفتنش.میاز زن انسانش بود زیاد جدی ن

 سانیار: زن انسان؟

کیوان: آره! واقعا انسانی که با دورگه ازدواج کنه بدبخته. یه مدت طوالنی 

رگه ها ممنوع بود ولی خب جدیدا آزاد شده بود. با ازدواج با انسان برای دو

این حال، اون زن رنگ خوش به زندگیش ندید. مجبور شد تنهایی یه بچه ی 

 ... دورگه رو بزرگ کنه و

 آهی کشید:

راستین وقتی بزرگ شد کاری به حکومت به دورگه ها نداشت. درحالی که  -

شاهزاده های دیگه ی ما باهم جنگ و خونریزی راه انداخته بودن. اوه اوه! 

توی ... تا داداش چنان به جون هم افتادن که 02داداش سانی نبودی ببینی! 

 بار رهبر عوض کردیم! 732این یه قرن اخیر ما 
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 ر باالرفت!ابروهای سانیا

دونم این بی سابقه و غیر ممکنه! ولی هرکسی که بگی رهبر  کیوان: آره می

شده بود. حداقل برای یک ماه! از شاهزاده های دختر و پسر بگیر تا وزیر 

زاده ها و حتی دختربچه ها! ولی خب هیچ کدوم انرژی و قدرت الزم رو 

شدن. آخرین می نداشتن و توی جنگ با دورگه های طرفدار جنیان نابود

رهبر دورگه ها یک سال از من بزرگ تر بود که دوسال از رهبریش 

 گذشت. می

 مکثی کرد و گفت:

این آخری به دست پارسا کشته شد. االن که اون رهبر شده همه منتظر اینن  -

 که یکی رو دستش بلند شه.

 سانیار یه تای ابروش رو داد باال:

 چرخه؟میدور زندگیتون با همچین وضع نابسامانی چطوری  -

 کیوان لب و لوچه اش را انداخت:

قوانین و حسن نظارت روی اجراشون که به عهده ی شوراست. دولت  -

. کنیممیهمچینم برامون مهم نیست چون اکثر ما دورگه ها بین آدما زندگی 

تنها مشکل جدی ما اینه که اجنه و دورگه های وابسته شون امنیتمون رو صلب 

 ار دورگه هایی که در هفته کشته میشن هی داره باالتر میره.کردن. آم

سانیار به فکر فرو رفت. کیوان هیچ وقت این چیزهارا به او نگفته بود. شاید 

کرد چون کاری از دستش ساخته نبود. ولی این بار سانی میهم فرقی ن

 خواست کاری کند که باالخره روحش آرام بگیرد.می

 )رها(
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کردم به اینجا برسم. که به خون پسرعموم تشنه بشم. بشم میفکرشم ن

دختری که همه ی نفس کشیدنش شده انتقام. با چهره ای که متعلق به 

خودش نیست میره جلوی آینه وای میسته و برای دشمنانش خط و نشون 

 کشه!می

خواستم هرچه سریع تر به میاین زندگی جدید دست و پام رو بسته بود. 

گردم. ولی برای این کار به انرژی زیادی نیاز داشتم. ولی از جسم خودم بر

 کردم؟ مگه الکیه؟میکجا پیدا 

از طرفی خوبه. چون از طلسم اون خونه ی منحوس نجات پیدا کردم. ولی این 

 ... که شمشیر قالبی افتاده دست اونا

م ادونم باید حسابی درباره ی دشمنمیدونم باید دقیقا چه کار کنم. فقط مین

 اطالعات جمع کنم.

ن. ن بیام تهرابذارخداروشکر تونستم این ننه بابای قالبی رو مجبور کنم 

خواست سربه نیستش کنم  شاید حداقل میمنتهی همراه با اون شاسکول. دلم 

این خشمم فروکش کرد. ولی این کار با عقایدم مغایرت داشت. آدم کشی! 

 هه.

 با چابلوسی زد کنار و گفت:

 خوری؟میعشقم من میرم دوتا بستنی بگیرم برای جفتمون! چی  -

چشمامو توی حدقه چرخوندم و چیزی نگفتم. ضایع بود که به خاطر مال و 

منال بابای قالبیم همچنان چسبیده بهم. وگرنه عاشق سینه چاک این دختره ی 

 نچسب نبود! واال!
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یا  اطالعات جمع کنم. شدم تا بیشترمیباید یه جوری به خونه ی حنانه نزدیک 

 حداقل برم دانشگاه. چمیدانم! 

ه روزنامه فروشی رو که دیدم یهو چشم هام برق زد. یه چیزی من رو دک

کشوند سمت اون دکه. ناخود آگاه پیاده شدم و به اون سمت رفتم. یه می

 روزنامه خریدم و برگشتم توی ماشین. 

 توی بخش حوادث این تیتر چشمم رو گرفت:

 ر جوان، قربانیان چند آدمکشدوپس -

 سریع خوندمش:

در یکی از محله های اعیان نشین تهران، همسایه ها به پلیس مورد  "

مشکوکی را گزارش دادند. خانه ای که بعد از شنیدن صداهای مشکوک بسیار 

 از آن، به یک باره ساکت شد و چند غریبه از آن خارج شدند. 

جنازه ی دوپسر جوان مواجه شد که  پلیس بعد از رفتن به محل حادثه با

ظاهرا فامیل دیگری نداشتند. خدمتکاران و سرایدار خانه نیز همگی کشته 

جنازه یکی از جوانان در پذیرایی پیدا شد. پلیس بعد از گشتن  شده بودند.

کامل خانه جسد پسر دیگری را در اتاقش پیدا کرد که دلیل مرگش توسط 

پزشکی قانونی تشخیص داده نشد. هیچ مدرک و دلیلی پیدا نشد و این پرونده 

همچنان باز باقی مانده است. تالش های ناکام مانده ی پلیس کم کم متوقف 

بگویند و خریداری  "جنزده  "شود افراد محل به آن خانه میشود و باعث یم

 پیدا نکند.

بنابر این که هیچ بازمانده ای از آن حادثه باقی نمانده است موضوع را مشکل 

کند. سوال اصلی پلیس این بود که اگر آن ها دزد بودند چرا خانه را به میتر 
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نان در خانه باقی مانده بود یا اگر هم نریختند و حتی طال و جواهرات همچ

 خصومت شخصی داشتند چرا خدمه را نیز کشتند؟

طبق گفته ی برخی از همسایگان، آن دو پسر برادر بودند و با مادرشان 

کردند. ولی هیچ اثری از مادر آن ها پیدا نشد. یکی از فرضیه های میزندگی 

 "... پلیس قتل به دست مادر خانواده است که

... خوندم. پارسا کار خودش رو کرده بود. آرمان رو هم کشت. ولی حاالدیگه ن

 خواد برگرده به اون خونه؟ یعنی طلسم رو پیدا کرده؟میچطوری 

شد. اعصابم رو به هم ریخته میسر درنمیاوردم. این معادله هیچ جوره حل ن

 بود.

 :چیزی توی ذهنم فریاد زد

از جایگاه خودت پس ... نه کهمن مامور عذابت هستم. گناه توهم ای"-  

 "کشیدی!

 نفسم به شماره افتاد. فشار خونم افتاد.

 "پانیا تو قراره مجازات بشی "

 "بینی؟میتوضیح واضح؟! چرا نمیری خودت تو اتاق صد و هفده ن "

حرفای اون زنه توی بیمارستان! چرا یهویی یادش افتادم؟ زندگی من اونقدر 

بود که تقریبا زود همه شون رو فراموش پر از اتفاقات عجیب و مزخرف 

 زد؟میداشت درباره چی حرف ... کردم. ولی این یکیمی

با این فکر سریع پیاده شدم و بی خیال شاهین ... باید برم توی اون بیمارستان 

)همون اسکلی که دوس پسر دختره است( رفتم یه تاکسی گرفتم. فوقش 

 ه به حساب حافظه ام!ذارمی
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 ون بیمارستان رو دادم.سریع آدرس ا

نفهمیدم چجوری رفتم به اون بیمارستان و خودم رو به اتاق صد و هفده  

رسوندم. احمقانه بود اگه بخوام چیزی اونجا پیدا کنم! فوقش یه مریض علیل 

 زنه.میو ذلیل اونجا نشسته و سرم داد 

. و کردممیرسوندم اونجا! انگار جوابم رو باید اونجا پیدا میخودمو ... ولی باید

 فکر کنم پیداش کردم.

چون کسی که اونجا بستری شده بود، سالهای سال اونجا بود. و زنده. اما به 

شناختمش. ولی وقتی به زور پرستار هارو کنار زدم و میبدبختی. شاید ن

 :نزدیکش شدم، دیدم که بهم لبخند زد و به سختی گفت

 سالم پانیا! -

 

گفت سالهای میبراش یکم کمپوت خریده بودم. چقدر خوشحال شده بود. 

ساله که کسی بهش سر نزده. فقط پول نگهداریش رو به بیمارستان واریض 

 کنن.می

 کردم مرده، مادربزرگم بود. خاتون.میکه فکر ... اون پیرزن

 من رو شناخت. آره من رو شناخت. 

 با دلجویی گفتم:

 گفتن شما فوت شدید؟میچطوریه که همه  -

خاتون: فدات بشم مادر. توهم که مجبور شدی از جسم خودت خارج شی. من 

 مردم بهتر بود.میکردم. میهم همین کار رو کردم ولی ای کاش ن

 قطره اشکی از چشمش چکید و با بغض گفت:
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 رسی.میخواستم روزی رو ببینم که تو به مقام رهبری دورگه های آزاد می -

خواستم ببینمت پانیا. ولی چی دیدم؟ فقط مرگ تک تک پسر هام رو! ما می

فهمیم. مثل تو که متوجه میکنه میدورگه ها وقتی کسی از نزدیکامون فوت 

 مرگ مادرت شدی.

 شک هام بریزن. دست هاش رو محکم تر فشار دادم و اجازه دادم ا

فهمیدمت. چه قدر سختی کشیدی و چه قدر مبارزه میکردم. میخاتون: حس 

کردی. آخرش هم پارسا کار خودش رو کرد. آتش خشم جلوی چشم هاش 

خواد هرکاری بکنه تا تمام دورگه های میرو گرفته. عقلش رو از دست داده. 

چجوری بهت  انجمن رو سربه نیست کنه. حس کردم دخترم. حس کردم که

 ... حمله کرد و با بی رحمی

آروم هق زد. بعد از چند سرفه ماسک اکسیژن رو روی دهنش گذاشت و 

 گفت:

بار ها خواستم بیام پیشت. ولی زمین گیر شدم. اون موقع که فهمیدم تو هم  -

توی این بیمارستان بستری شدی خیلی ناراحت بودم. از دستت هم عصبانی 

ی. بی احتیاطی کردی که صاف رفتی تو خونه ی حنانه بودم. تو کم کاری کرد

 تا اذیتت کنن.

 آروم اشکش رو پاک کردم:

 کنم! قول میدم.میغصه نخور خاتون! همه چیز رو درست  -

 باز بغضش گرفت:
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به این بدنم نگاه نکن دخترم. من خیلی زیبا بودم. پرنسس غرب ایران من  -

شکوندن. کمند سیاه موهام میت بودم. انسان ها برای رسیدن به من سرودس

 ... رو هیچ کس نداشت. رها من

 دست هاش رو گرفتم و گفتم:

کنم! میگردونم همه چیزو درست میاون بدنتون کجاست؟ بهتون برش  -

 گردونم خاتون! میاقتدار جامعه ی دورگه هارو بر

ودم ب مصر. گفتم. من دیگه رهای قبلی نبودممیبا خشم و حرص همه ی اینارو 

انتقام، انتقام خودم، مادرم،  و دالیل زیادی داشتم. که حتما به هدفم برسم

سامان پسرعمه ام که با تمام وجودش جنگید. و عموهام و زن  پدرم، خاتون،

گیرم! من همه شون رو به میعموهام. انتقام پسرعموی دیوونه شده ام رو هم 

 نشونم!میخاک سیاه 

 الش جا بیاد.خاتون نفس عمیقی کشید تا ح

 گفت:

دونی. جسم من رو دفن کردن. بی خیالش میدختر. هنوز هیچی نمیهنوز خا -

 دخترم. من دیگه باید برم.

خواهش ... م بری. تنها کسی هستی که برام باقی موندهذارمیمن: نه! ن

 ... کنممی

خاتون: نترس االن زوده. فقط باید یک سری چیز هارو برات روشن کنم. اون 

 ر سفید، شیطانیه.شمشی

 و تنگ کردم: چشام

 شیطانی؟ -
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خاتون: وسط دسته اش نمادی از آنخ و چشم جهان بین حک شده. اون تماما 

شیطانیه. برای همین میگم تو هنوز خام و جوونی. حتی فرق بین انرژی های 

 دی. میشیطانی و پاک رو تشخیص ن

من: ولی هرچی بود، تمام قدرت من توی اون بود. وقتی پارسا اون شمشیر رو 

 مردم. یعنی منم شیطانی ام؟میازم گرفت به حال مرگ افتادم. واقعا داشتم 

 خاتون: نه عزیز دلم. اون شمشیر قالبی بود.

 من: هان؟

 دونستی واقعا؟ بَه منو باش دلمو به کی خوش کردم!میخاتون: ن

 من نخندیدم. خاتون ادامه داد:خندید ولی 

شمشیر واقعی، وجود خارجی نداره دخترم. شمشیر برنده و کارساز، از  -

جنس خشم و انتقام نیست. نگین های تراش خورده و دسته ی فاخر نداره. 

لبه اش براق و خیره کننده نیست. شمشیری واقعی و اصلیه که تو به اصل و 

 شی. اون شمشیر، خودت هستی.وجودیت اون ایمان و باور داشته با

پس چرا نتونستم توی جسم خودم باقی بمونم؟ چرا مادرم اینارو ... من: پس

 ... ود؟ چرابهم نگفته ب

خاتون: هی هی دختر! این همه سوال نپرس. گاهی وقت ها باید بی خیال 

بعضی از سواالتت بشی. تو االن خشمگینی. هرکاری که بکنی ممکنه اشتباه 

مثل وقتی که چشم بندی روی چشمته. باید اول اونو برداری بعد باشه. درست 

 شروع به رفتن به سمت مسیرت کنی.

 نالیدم:
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دونم باید چه کار کنم. زندانی این جسم مزخرف شدم. میمن خیلی تنهام. ن -

 تونم هیچ کاری بکنم خاتون!مین

 خاتون لبخندی زد و گفت:

بیشتر از پانیا خوشم میاد. این  خدا پیشته دخترم. راستش من از اسم رها -

دونم کی روت گذاشته. ولی بهت میاد. امیدوارم یک روز واقعا اسم رو نمی

 خودت و بقیه ی دورگه هارو از این مشکالت رها کنی.

من: از این که انسان نیستم ناراحتم. انسان ها میتونن با خیال راحت 

 و بکنن.ر زندگیشون

دشون رو دارن. چه بسا بدتر. دنیای پر زرق خاتون: انسان ها هم مشکالت خو

و برقشون رو نبین رها. از بین این هفت میلیارد نفرشون نود و نه درصد توی 

اد وتا امامشون نی لم همه جای دنیای اون هارو گرفتهکنن. ظمیبدبختی زندگی 

مونن. جالب اینجاست که خودشون حالیشون نیست باید میتوی همین وضع 

 شناسن.میتی امامشون رو نچیکار کنن. ح

 ... من: باید چیکار کنم خاتون؟ برای رهایی از این وضع اسف بار

خاتون: برو با پارسا صحبت کن. تنها راه نجات اینه که باهم متحد باشین. 

طفلک هام پدرام و پرستو بچه های خوبی ان. مثل پارسا دیوونه نیستن. با اونا 

 خودت برگردی. حرف بزن. اول از همه باید به جسم

 من: با کدوم قدرت خاتون؟

خاتون: یادته گفتم شمشیر واقعی درون خودته؟ فقط باید تقویتش کنی. 

منتهی به کمک نیاز داری. قدرت شمشیر، به تنهایی روی دوش تو گذاشته 
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دونم که راستین، اونو به یکی از افراد امین خودش هم داده نشده. فقط می

 ا کنی و نیمه ی دیگه ی قدرتت رو بگیری.بوده. اول باید اونو پید

 ... من: ای بابا من با این وضعیتم

گوشی توی کیفم زنگ زد. یادم اومد دو ساعته که اون شاهین رو گذاشتم و 

 رفتم. این بدن جدید هم مصیبتیه! 

البته با دیدن گوشیم فهمیدم که چندین بار زنگ زده بوده و من نفهمیدم. 

 چقدر مسخره.

 برداشتم: گوشیم رو

 بله؟ -

و جواب نمیدی؟ ر : معلومه کدوم گوری هستی آناهیتا؟ چرا گوشیتشاهین

 کجایی؟

 با خونسردی گفتم:

 بیمارستانم. -

 شاهین: بیمارستان؟

 به دروغ گفتم:

یک نفر به کمک نیاز داشت. با تاکسی بردمش تا بیمارستان. وضعش خیلی  -

 وخیم بود. ببخشید یادم نبود خبرت کنم.

 انگار که طرف خنگ بود. باور کرد! گفت:

 باشه عزیزم اشکال نداره. فقط آدرس بیمارستان رو بده بیام دنبالت. -

 کنم.میپرسم برات اس ام اس میمن: باشه از پرستار 

 خداحافظی کرد و تماس رو قطع کرد. به خاتون گفتم:
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نم اون فرد توتونید سریع بهم بگید که چطور میمیببخشید دیگه باید برم.  -

 ... رو

کنه. طلبگی خونده ولی به جنگیری میتوی قم زندگی  خاتون: اسمش سانیاره،

گرایش پیدا کرده. این قدرت رو از پدرش به ارث گرفته بدون این که خبر 

 داشته باشه.

 لبخندی زدم:

 اون هیچ انرژی خاصی نداشت ها!... ولیشناسمش میخب خداروشکر  -

کنی. چون این انرژی به اندازه کافی درونی هست که توی میخاتون: تو فکر 

جسم یک انسان مشخص نشه. )هنن؟( برای این که به جسمت برگردی ازش 

 بخواه مقداری از آب دهنش رو بریزه کف دست راستت.

 ابروهام و دادم باال:

 ان؟ه -

 خاتون: تعجب کردی؟ 

 من: خاتون جان اینا همش خرافه است! شما دیگه چرا؟

تون: کاری که بهت میگم رو بکن. زیاد وقت نداریم. اگه جسمت که االن خا

رز بین دونی اگه ممیتوش نیستی به دستشون بیفته ممکنه هرکاری بکنن! 

دنیای ما و اونا باز بشه چه اتفاقات بدی ممکنه بیفته؟ مادر جان قسمت میدم 

 زودتر یه کاری بکنی.

 گیرم؟میشه؟ شفا من: آخه مثال اگه این کارو بکنه چی می
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خاتون: وقتی سلول هایی که به اون تعلق دارن به کف دست راست جسم 

واقعیت برسه، قدرت از دست رفته اش رو به دست میاره. این ها هم جزو 

 دونی االن جسمت کجاست؟ دونی. اصال میمیچیزهاییه که تو ن

 لبم رو گزیدم و گفتم:

 نه. -

 خاتون: به کی سپردیش؟

 یار.من: به سان

 نفس عمیقی کشید و گفت:

ق گیرم. موفمیو نر بیشتر از این وقتتخب خداروشکر. زودتر برو دخترم،  -

 باشی.

یدم و ازش خواستم برام دعا کنه. سریع از اتاقش خارج ب*و*سدستش رو 

شدم و بی تفاوت به اخم گنده ی پرستار، ازش آدرس بیمارستان رو خواستار 

 شدم.

اینجارو قبال دیدی؟ اینجا که خوابگاه دانشجوییه. و توهم شاهین: آنا مطمئنی 

 ... که

 ی یکم اینجارو دید بزنم یا نه؟ذارمی دونم. برام آشناست فقطمیمن: ن

 ... شاهین: من که چیزی نگفتم عزیزم! فقط

مطمئن  دیدم. بایدمیاز نشستن توی ماشین کالفه شده بودم ولی باید کتی رو 

شت گمیدیدنش که از دانشگاه داشت به خوابگاه بر شدم حالش خوبه. بامی

 از ماشین پیاده شدم.

 شاهین: کجا میری؟
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 گردم.میمن: اون دختره برام آشناست. زود بر

دونم به چه بهونه ای. وقتی دید دارم به سمتش مین ت کتی دویدم،به سم

 دوم تعجب کرد. وقتی جلوش رسیدم گفت:می

 چیزی شده خانم؟ -

 ... من من:سالم،

 با بغض گفتم:

 رهام.میمن از دوستای قدی -

 و گرفت و گفت: نگاهش رنگ غم گرفت. دستام

 خوب؟ -

 دونی کجاست؟ توی خوابگاهه؟من: می

 با بغض گفت:

 دونی که مرده.میپس ن -

 من: مرده؟

کرد. بعد از یه مدت گوشیش رو جواب میکتی: آره. پیش خانم بیدادگر کار 

ازش نبود. رفتم پیش خانم بیدادگر سراغش رو گرفتم. داد و خبری هم مین

گفت که توی حیاط خودش رو آتیش زده. باور نکردم. رفتم به پلیس گزارش 

دادم. کسی به حرفم گوش نداد. همه جارو دنبالش گشتم. حتی پرورشگاهی 

 ... که قبال بوده رو

 با هق هق ادامه داد:
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دن و بعد مخفی کاری کردن! مطمئنم سر اون دختر بدبخت یه بالیی آور -

طفلک همیشه مظلوم بود! آدمای تنها همیشه مظلومن! برای هیچ کس آدم 

 دوست بیچاره ی من!... شن. وایمیمحسوب ن

 بی بهونه خودش رو انداخت توی بغل من و گریه اش رو ادامه داد:

 اون رفته!  دیر اومدی، -

 دادم:ش ابا بغضی نشکسته، دستی روی کمرش کشیدم و تسلی 

مطمئن باش پاداش این وفاداریت رو  تو دوست خوبی بودی. بهتر از من، -

 گیری کتایون. تو از معدود کسایی بودی که بهش بها دادی کتایون.می

کنم. ولی دیگه وقت خداحافظیه کتایون. من دارم به میآره. تورو فراموش ن

دونم قراره ازش زنده برگردم یا نه. و تنها سالحی که میجنگی میرم که ن

دارم، خودم هستم! کتایون برام دعا کن. دختر خوبی باش و هیچ وقت غصه 

 کنم. به جای من هم، خوشبخت باش.مینخور. برات بهترین هارو آرزو 

خیلی سریع و بدون هیچ حرفی ازش جدا شدم. خداحافظی سردی کردم و 

 م توی ماشین و به شاهین گفتم که بریم. تنهاش گذاشتم. برگشت

 البته مجبور شدم یک دروغ دیگه برای توضیح مالقاتم با کتی بهش بگم.

پارسا هم معلوم نیست کجاست.  توی تهران تمومه. حنانه که مرده، دیگه کارم

اول به جسم خودم برگردم و این خونواده ی ... باید برگردم پیش سانیار. باید

 وهم زنده بودن دخترشون خارج کنم.اناهیتارو از ت

 )سانیار(

کیوان باالخره دل از حموم کند و اومد بیرون. با حوله به سمت تختش رفت. 

 رفت روی مخ.میزد و میهمچنان سوت 
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 گوشیم زنگ زد. جواب دادم:

 بله؟ -

 ننه: سانیار!

 کنی؟میننه چرا با من اینکارو ... ای وای

 من: سالم ننه آقا. خوبی؟

ننه)با گریه( : کجایی ورپریده؟ فکر من و این داداش نفله ات رو نکردی؟ 

 گی ننه؟میگذاشتی کجا رفتی؟ چرا هیچ چی ن

 م...قول مید گه میام. بعدش براتون توضیح میدم،من: میام ننه. تا هفته ی دی

 فعال.

منتظر نشدم و سریع قطع کردم. آهی عمیق کشیدم. چقدر من زجرش دادم 

 رو. این پیرزن 

کیوان: حاال رها خانوم واقعی کجاست؟ همینجوری گذاشتیش توی یه بدن 

 دیگه و ولش کردی؟

 دونم کجاست. فقط باید تو یه موقعیت مناسب برم سراغش.من: نه می

 کیوان: این که میرال تا حاال تورو پیدا نکرده یه معجزست.

ریخت. میبه سمتش برگشتم که داشت با قهوه جوش برای خودش قهوه 

 موشکافانه پرسیدم:

 میرال؟ -

کیوان: آره میرال. یه جن بی شاخ و دمه! ساره زن دوم راستین بعد از مرگش 

با میرال ازدواج کرد. تقریبا اونا هستن که دورگه های وابسته رو رهبری 
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کنن. یه حکومت وابسته به اجنه. اون خیلی قویه. چهره خبیثی داره. به می

 گرده.میشدت دنبال شمشیر 

 "شمشیر رو بده به من!  "

 هام افتادم. نفس نفس زدم. ب*و*سچشم هام درشت شد. یاد کا

 کیوان: حالت خوبه سانیار؟ 

خوب نیستم! من همیشه توی خواب هام یه نفر رو ... من: آره آره خوبم! نه

دونم چرا میخواد. این میرال که میگی، نمیدیدم که از من شمشیر رو می

 ندارم.بهش حس خوبی 

 تونسته تویمیکیوان: تو توی قم بودی. اونجا در امان بودی و احتماال فقط 

 چیز عجیبی احساس نکردی؟... خواب اذیتت کنه. از وقتی اومدی اینجا

  ...چیزی نبوکنم. نه، میمن: اگه جنی بهم نزدیک بشه من انرژیش رو حس 

 "اونا از یه ای دی استفاده کردن تا گولم بزنن!  "

 عروسک تسخیر شده؟... یک

 کیوان بهم نزدیک شد و گفت:

 گردنت چی شده؟... ببینم بذار -

سریع رفتم به سمت یک آینه. پیراهنم رو سریع در آوردم. روی گردنم و 

 جای خراش بود! کبود شده بود!... کمرم

کیوان: اوه اوه! بدجوری بهت صدمه زده! اینقدر حواست پی رها بود که چیزی 

 نشدی!متوجه 

 زعفرون و گالب و کاغذ جور کنی؟... تونی براممن: می
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برو  فعال... صبر کن برات بیارم. و ضمناوان: آره فکر کنم تو خونه داریم کی

 توی یخچال انباری یه سر به امپراتریسمون بزن!

 من: باشه.

 کیوان: نترسی ها! یه دورگه ی خفن باهاته!

رفتم. از پله ها پایین رفتم و به  پوزخندی زدم و از ساختمون خونه بیرون

 حیاط رسیدم. 

هوا به طور ناجوانمردانه ای سرد بود و برگ های پاییزی درخت های انگور 

روی زمین پخش شده بودن. تا انباری راه زیادی نبود برای همین هم سرما رو 

 تحمل کردم تا به اونجا برسم.

دست هام رو به هم  در انباری رو باز کردم و سریع داخل شدم و بستمش.

.گیتار برقی، الوار! .کردم. چقدر خرت و پرت اینجاست! پیانو. "ها  "مالیدم و 

 اوه اوه قفس قناری به این بزرگی؟

شد رفتم. درش رو باز میبه سمت یخچال سوپری ای که از شانسم اینجا پیدا 

 کردم و به رها نگاه کردم. جسمش چقدر سرد بود.

رتی رنگ بیمارستان و روسری صورتی رنگش، فقط یه به جز بلوز و شلوار صو

 واقعا ابهت زیادی یده شده بود ولی همچنان زیبا بود،پتوی کهنه دورش پیچ

 داشت.

هنوز معتقد بودم  خم شدم و دستم رو از روی رو سری روی سرش گذاشتم.

تونستم روحش رو حس کنم که مینباید باهاش تماس مستقیم داشته باشم. 

. احتماال رفته که اطالعاتی به دست بیاره. ولی اونجا هیچی باقی توی تهرانه

 نمونده. همه چیز از بین رفته.
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آهی کشیدم. خواستم بلند شم برم که چیزی یادم افتاد. توی کتاب های 

کتابخونه ی اینجا چیزهایی درباره شمشیر خونده بودم. طبق اون نوشته ها، 

 شه.میشمشیر فقط به دست یه نفر گذاشته ن

  "شمشیر رو بده به من!  شمشیر سفید!  "

 ولی من که شمشیری ندارم! ... مب*و*سیاد اون کا

کردم یه چیزی سر جاش نیست! انگار یه چیزی هست این وسط که میحس 

 فهمم.میمن ن

خواستم در یخچال رو ببندم که نگاهم به دستش افتاد. دست راستش. چرا 

 ببینم؟ مگه من کف بینم؟ ناگهان اینقدر مشتاق شدم دستش رو

گفت میکرد میو نگاه  شاید! ننه که کف بینی بلده. یادمه وقتی کف دستم

 "ننه چه روح بزرگی داری"

توی اون هوای سرد احساس خفقان کردم. گرمم شد. حالت تهوع بهم دست 

 حس کردم هر لحظه امکان داره محتویات معده ام رو باال بیارم.

م هام رو ای گفتم و چش "استغفراهلل "گرفتم تا نیفتم. دستم رو به لبه یخچال 

 بستم. 

همین که با دست خالی جسمش رو تا اینجا آوردم به اندازه کافی گناه کردم. 

خوام دیگه کار اشتباهی کنم. چرا؟ چرا سرنوشت وادارم کرد از یه زندگی مین

 عادی محروم بشم؟ چرا خدا خواست من این همه دردسر بکشم؟

رفتم. ولی حس بدی داشتم. این جسم میچاره دیگه ای نبود. باید از اونجا 

ه گشتم.  یمیتونست دووم بیاره. باید هرچی زودتر دنبال یه راه حل میزیاد ن

 دنیای این موجودات رو نجات بده.... چیزی که این دختر و
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 کیوان از پشت سرم گفت:

 چی شده سانیار؟ درگیری با خودت؟ -

 شاید باید ازش کمک بخوام.... ومد اینجا دیگه؟ شایداون کی ا

 با صدایی که انگار از ته چاه میومد گفتم:

 باید دستش رو بگیرم کیوان! -

کنی میخوای بخوریش؟ چی شده؟ اگه فکر میکیوان: خوب برش دار. مگه 

 ... روحش

 من: نه! این روح منه که در خطره!

ابروش رفت باال. سری تکون داد و  تونستم ببینم یه تایمیاز نیم رخ هم 

 گفت:

 خب به دست اون چه ربطی داره؟ -

 دونم!میمن: ن

 کیوان: خل شدی یا جنزده؟

از شدت درد اخم هام رو تو هم کردم. تا االن درد نداشتم! ولی چرا؟ چرا 

 ناگهانی درد گرفتم؟ 

 شد که کیوان به وحشت افتاد:میجای کبودی ها انگار داشت بیشتر 

 ر!صاحب الزمان! سانیا یا -

نفس هام به شماره افتاد. چند آیه ای زیر لب زمزمه کردم تا حالم بهتر بشه 

که موثر هم بود. نفس عمیقی کشیدم و گوشی داغونم رو از جیبم در آوردم. 

 شماره ای که به زحمت گیر آورده بودم رو گرفتم.

 بله؟_
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 ... من: رها

 شما؟_

 دستت رو ببینم!... . اجازه بده کهمن: بهت نیاز دارم خانم درویش

 متوجه نمیشم!_

 من: سانیارم.

 ای گفت و بعد گفت: "آهان "انگار که فهمیده باشه 

 ... شناختم. بعدا باهاتون تما -

 پریدم وسط حرفش:

 نیازی نیست فقط االن اجازه بده. -

 گفت: مردد بود،

 شم!میآخه من متوجه ن -

من: چیز خاصی نیست. برای فهمیدن یک چیزی باید دستتون رو ببینم. ولی 

 خوام اجازه ی صیغه رو بدین.میبرای معاینه اش ازتون 

 دونستم اینقدر آدم مقیدی هستی.مین _

 من: حاال که هستم. 

 عال.ف کنم باهاتون بعدا تماس بگیرم،میمشکلی نیست. سعی  ..خیلی خب._

آوردم و نفس راحتی کشیدم. گوشی سر خورد. سرم گوشی رو آروم پایین 

 تونستم صداهاشون رو بشنوم.میدرد گرفت. به وضوح حاال 

جمله هایی رو آروم زمزمه کردم و با تردید دست راستش رو بلند کردم. 

انگشت های سر شده از سرما رو روی کف دستش کشیدم و انگار که برق 
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دونم چرا اینقدر یهو میدم. نولت بهم وصل کرده باشن آمپر چسبون 211

 عصبی شدم. انگار جسمم طاقت این انرژی رو نداشت.

فهمیدم. چرا من اینقدر اصرار داشتم میبه خدا توکل کردم. ولی هیچ چیز ن

 دستش رو لمس کنم و این انرژی شدید بهم برسه؟

 کیوان: سانیار نکشی خودتو!

 من: خوبم! ولی نه کامال.

جا کردم. بی روح و مثل گچ خام بود. بی اختیار  دست الغرش رو یکم جابه

ه ای به کف دستش زدم. خودم از این حرکتم تعجب کردم. چرا این ب*و*س

 کارو کردم؟ چرا؟

 مثل درنده ها تکه ای از دستش رو گاز گرفتم.

 کیوان پوزخند زد:

 کنن!میخوان هندونه بخرن هم اینقدر وارسیش نمیداداش اونایی که  -

سمتش برگردوندم ولی توانایی بردن مردمک چشمم به سمتش رو و به  سرم

نداشتم. دوباره به سمت اون جسم مرده برگشتم و با ولع انگشت ها و مچش 

رو بررسی کردم. دوباره گاز گرفتم. انگار که عصب هام اختیارم رو ازم گرفته 

 بودن.

یک یدم. مثل یک هیوال یا ب*و*سمیاین بار مثل دیوانه ها دستش رو 

 خواستم خون رو توی اون رگ ها به جریان بندازم.میموجودی فراتر! انگار 

کردم. ولی ادامه میسر دردم بیشتر شد. بیرون زدن رگ وریدی ام رو حس 

 دادم.
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کرد. انگشت شصتش رو کامل توی میفقط نگاه  ..گفت.میکیوان هیچ چیز ن

 دهنم فرو کردم. با نفس نفس فریاد زدم:

 خدا! -

کنم. میفهمیدم دارم چه کار میخودم هم دشمن خودم شده بودم. ن انگار

دستش رو محکم گرفته بودم. به صورتم چسبوندم و نگاهش کردم. زمزمه 

 کردم:

 ... من... من من رو ببخش -

 چشم هام رو بستم و گفتم:

 داره حالم خوب میشه. -

ه دیدمش و همچنان به صورتم چسبونب*و*سدستش خیس شده بود. آروم 

 بودم.

 کیوان: سانیار!

.. نگاهش کردم، بیدار شد و تعجب کردم. انگشت هاش حرکت کردن،

نشست. اولش یکم منگ بود ولی به مرور اطرافش رو نگاه کرد و وقتی من رو 

 دید با تعجب گفت:

 ... سا -

 دستش رو دو دستی گرفتم و با خوشحالی گفتم:

 برگشتید امپراتریس! -

 از یخچال بیرون اومد.کمکش کردم بلند شه. 

 کیوان سوتی کشید و گفت:

 چه دراماتیک! -
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 رها پتو رو به خودش پیچید و از من پرسید:

 تو از کجا فهمیدی چجوری باید منو به جسمم برگردونی؟ -

اه به یک دیوونه تبدیل شدم. من؟ از کجا فهمیدم؟ چی رو؟ من فقط ناخودآگ

مه هیجان و اضطراب توانی برام باقی زنه. از این همیهنوز هم تند تند  قلبم،

 نمونده که بدونم باید چه جوابی بهش بدم.

 رها؟!_

 ... پسره که... برگشتم به سمت صدا. پارسا بود! همون

 کیوان هم برگشت به اون سمت. کیان کنار پارسا ایستاده بود.

 کیوان: عه! شما کی اومدین؟

 رت گفت:کرد. با نفمیپارسا هنوز بهت زده به رها نگاه 

 هنوز زنده ای؟ -

 رها نفس عمیقی کشید و گفت:

 باید باهم صحبت کنیم. -

 پارسا به بینیش چین داد و گفت:

تو به من حقّه زدی! قرار بود شمشیر واقعی به دستم برسه! ولی شکست!  -

فهمی؟ ما هنوز زندانی طلسم اون خونه ایم! و این یعنی هنوز اسیر اجنه می

 ایم!

 کرد!میم هاش سفید شد. داشت از انرژی داخلیش استفاده فریاد زد و چش

 رها داد زد:

 خوام باهات مبارزه کنم!میمن ن -

 پارسا پوزخندی زد:
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خوام! من حاضر بودم دوستت داشته باشم! میجدی دخترعمو؟ ولی من  -

باهم از اون شمشیر استفاده کنیم و خالص بشیم! دیگه چیز دیگه ای نیاز 

فهمی! تو به خاطر خودخواهیت چهارتامون رو به فنا میفهمی؟ نمینداشتیم! 

 دادی! 

 ناخودآگاه خودم رو سپر رها کردم و به پارسا گفتم:

 آروم باش ولید. -

 ربده کشید:ع

 به من نگید ولید! من االن رهبر جامعه دورگه هام! حالیتونه؟ -

ضعیف بود. پارسا رها از خداخواسته من رو کنار نزد. انگار اون هم مثل من 

 داد کشید:

 برو کنار حیف نون! -

 اخم کردم و تمرکز کردم. آیه ای رو زمزمه کردم. )نصر من اهلل(

پارسا به سمتم حمله ور شد ولی از اونجایی که من انرژی خاصی نداشتم فقط 

 تونستم دفاع کنم. کیان و کیوان هم که کال الل شده بودن.می

 همه ی هدفم این بود که از رها محافظت کنم. ولی چرا؟ 

آخر سر نتونستم ضربه انرژی هاش رو مهار کنم. من رو نقش زمین کرد. 

مثل ریشه ... درجا بیهوش شدم. حس کردم که رگه های کبود روی کمرم

 گسترده تر شد.

 خدایا من رو ببخش و آمرزیده روحم رو بگیر.

 )رها(

 به سمت پارسا غریدم:
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 همین؟ -

داد. میکرد و دندون هاش رو نشونم میهمچنان مثل شیر غرنده بهم نگاه 

 بهش گفتم:

ادی من رو ببخش. من زی تشون بدیم پارسا. من اشتباه کردم،بیا باهم شکس -

 ... از تو گریزان بودم. خاتون گفت که فقط اگه باهم باشیم

 پارسا آروم تر شد:

 خاتون؟ -

 ان باهاش مالقات کردم.من: آره خاتون. توی تهر

 پارسا: خاتون زنده است؟

 من: البته تو یه جسم دیگه.

 خرف کشید:کیوان دوباره از اون سوت های مز

 داستان داره جالب میشه! -

 پارسا بهش توپید:

 تو دیگه خفه شو! رها اینجا بود و به من نگفتی؟ -

 کیوان شونه باال انداخته بود:

بهم نگفته بودی که نوچه اتم! از اولم گفتم من مثل کیان نیستم. اگه بهم  -

کنم. به هرحال، نه دستوری داده بودی با زیرلفظی، و میپول بدی برات کار 

 تونستم رفیق فروشی کنم!مینه من 

 به سانیار اشاره کرد.

 متاثر بهش نگاه کردم و قدردانانه گفتم:

 ... منو برگردوند -
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 تکلیف اون یکی جسم چی شد؟... استی امپراتریس خانومکیوان: ر

االن مرد. امیدوارم خدا من رو ... من: آناهیتا مرده بود. برای خانواده اش هم

 ببخشه اگه از جسمش استفاده کردم.

 پارسا پوزخندی زد و گفت:

 من میرم یه دوش بگیرم. -

 و از انباری بیرون رفت.

 کردن.میالی که باهم کل کل کیوان و کیان هم دنبالش رفتن درح

 دادی؟میمردی الاقل یه مسیج میکیان: احمق 

 کیوان: توقع که نداشتی دست سانیار رو رد کنم؟ خو طفلک گناه داشت!

بی هوش روی زمین  وقتی اون دوتا هم رفتن بیرون، به سانیار نگاه کردم.

ینقدر ا... ه. ولیافتاده بود. یاد اون تماس آخرش افتادم. گفت به دستم نیاز دار

 حساسه؟

به دست راستم نگاه کردم. حس عجیبی بهم دست داد. حس قدرت! با این که 

 کردم.میخیلی خسته بودم ولی احساس قدرت 

به سمت سانیار رفتم. کنارش خم شدم. چهره قشنگی داشت. دست هام 

 خوره.میگذاشتم اینجا بمونه. سرما میلرزیدن. خیلی سرد بود. نباید 

اومد. اون هم وقتی میبا همه ی توانم کولش کردم. ناخودآگاه توی ذهنم 

 نبودم جسم من رو تا اینجا آورده. 

از انباری بیرون رفتم. به سختی تا ساختمون رفتم و بدون اینکه کسب اجازه 

گرفت. سریع یک اتاق خالی پیدا کردم میکنم، داخل شدم. کمرم داشت درد 

 ی تخت. یهو کیان اومد تو. عصبانی گفت:و خیلی آروم گذاشتمش رو
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 هوی رها خانوم اینجا اتاق منه ببرش یه جا دیگه! -

 بهش کردم و گوشش رو کشیدم و گفتم:میاخ

اگه خیلی ناراحتی خودت ببرش! ... درست صحبت کن با مافوقت! بعدشم -

این  تونم پیدا کنم یا نه.میمن میرم بین لباسای دوست دخترات ببینم چیزی 

 لباسه بوی الکل و وایتکس میده!

ای گفت و به سمت سانیار رفت و  "چشم  "کیان که به غلط کردن افتاده بود 

 مثل مرده ها بلندش کرد.

 غر زدم:

 اینجوری نه! درست بلندش کن! نمرده که! بی هوشه. آدمم هست! -

 با انزجار گفت:

 چشم. -

رفتم توی کمد اتاق بغلی تا دنبال لباس بگردم. المصب همه هم یا لباس  

 ... خواب بود یا لختی و دکلته و

باالخره یه تونیک تروتمیز و شلوار لوله ای مشکی پیدا کردم. یک روسری 

 ساتن سفید طرح دار هم برداشتم و ماهرانه با یک گیره مو بستمش.

رای خودم تنگ شده بود! صورت ساده و توی آینه به خودم نگاه کردم. دلم ب

 سفید خودم و چشم های خاکستریم. بدن الغر و دست های سرد خودم.

سریع خودم رو جمع و جور کردم و از اتاق بیرون رفتم. به سمت اتاقی رفتم 

 فهمیدم اتاق سانیاره. واقعا چه قدر قدرت مندی خوبه!میکه از رد انرژی ها 

چند تقه به در زدم و بعد با پوزخند به سادگی خودم داخل شدم. هنوز اثراتی 

 شد. ساده بودم و مودب.میاز اون رهای قبلی درونم دیده 
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هنوز بی هوش بود. اون کیان احمق هم که همینجور ولش کرده به امون خدا. 

 انداختتش روی تخت و رفته.

تو رو از زیرش کشیدم و آهی کشیدم و نزدیک تر شدم. اول با احتیاط پ

انداختم روش. حسابی پوشوندمش تا سرما نخوره. شاید برای اولین بار توی 

عمرم، حس کردم یک نفر برام مهمه. شاید چون بهش مدیونم. با اینکه برای 

 اون روز که شکست خوردم باید باالخره از خجالتش دربیام.

 بالش رو برداشتم و آروم زیر سرش گذاشتم. 

 هوش نیومده بود؟ هنوز به

 کشید. ملتمسانه گفتم:میتب نداشت. منظم نفس 

 لطفا به هوش بیا. کارت دارم.... سانیار -

نگران شدم. دست بردم الی موهای خوش میکوچیک ترین حرکتی نکرد. ک

رنگش. قهوه ای مایل به روشن بود. لخت و دیوانه کننده. حس کردم داره با 

 کنه. میروح و روانم بازی 

دلم براش سوخت. خیلی مظلوم شده بود. چشم  یلی بدنش سرد بود. خیلی،خ

 داد.میهاش بسته بود و این مظلومیتش رو بیشتر جلوه 

کم کم خودم هم خسته شدم. بی توجه به اطرافم، کنارش دراز کشیدم سرم 

 رو گوشه بالش گذاشتم و بی اختیار گفتم:

ک خوام به یمیین بار توی عمرم، از دستم ناراحت نشو سانیار. ولی برای اول -

 نفر تکیه کنم.

 چشم هام رو بستم که جوابش رو شنیدم:

 مطمئنین فرد درستی رو انتخاب کردین؟ -
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 به سمتش چرخیدم و گفتم:

 آره چون تو آدم مورد اعتمادی هستی. -

تو یه حرکت بلند شد و عصبانی دست هاش رو دو طرفم گذاشت و واردام 

 بمونم. آروم غرید:کرد توی همون حالت 

 نه نیستم!  -

 اخم کمرنگی کردم و گفتم:

 بخوابم. بذار اونیم که بخوام باهات کل کل کنم، خسته تر از -

 سانیار: اینجا نه! 

 ذاربمن: دیگه دیر شده. رها دیگه رهای قبلی نیست که براش مهم باشه. پس 

 مثل یک خواهر بهت تکیه کنم.

 درآوردم و گفتم:روسریم رو با یه حرکت از سرم 

 خوای؟میمگه نگفتی از من اجازه صیغه  -

 شد. لبخندی اغواگرانه زدم و گفتم:میچشم هاش از تعجب داشت چهارتا 

 از من خوشت اومده؟ -

دیگه برام مهم نبود. نه  ..به تزلزل درآوردنش. خواستم،میلرزید. همین رو 

سم و روحش رو باهم. م. جخواستمیغرور افراد و نه خود افراد. من سانیار رو 

از همه چیز. حتی از اصول و قوانینی که یک روز بهشون تماما  رها خسته شده،

 پایبند بود.

دست هام رو دور گردنش انداختم و با خماری خندیدم و 

ش. اولین بار بود. ولی مثل حرفه ای ها رفتار کردم. من *م*د*ی*س*و*ب

 ... این رها ل قبل...االن هم رها هستم ولی نه مث ..رها بودم.
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سانیار طاقت نیاورد. خیلی راحت زانو هاش شل شد و مثل مرده ها سر جاش 

خوابید. اعصابش به هم ریخته بود ولی من ولش نکردم. با وقاحت توی 

م. بغلش کردم و با *د*ی*س*و*آغوشش خزیدم و گودی گلوش رو ب

 خنده گفتم:

 سانیار!  -

 با صدایی غمگین گفت:

 من هم دوستت دارم.  -

 کرد! لبخندم رو جمع کردم وپرسیدم:میسرم رو بلند کردم. داشت گریه 

 چی شده؟ -

 با اندوه گفت: نگاهم کرد،

کرد! میتازه اون هم مارو کامال به هم محرم ن... اگه مدت صیغه تموم بشه -

 ... خواهشا

 اخم کردم:

 نگران چی هستی؟ بهشت و جهنم؟ -

 با پوزخند گفتم:

 ..مونم.میآره منم یه روز خیلی نگرانش بودم. ولی حاال نه. سال ها زنده  -

خوام آزادی خودم و دورگه هاروحفظ میدیگه برام هیچی مهم نیست فقط 

 کنم.

 بعد با لبخند بهش گفتم:

 ... تونیمتو هم بیا! می -

 نالید:
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 ... تونممیمن ن با من این کار رو نکن رها، -

فهمی؟ بعد از سال ها، تنهایی، میچون من بهت نیاز دارم.  من: باید بتونی؛

 کنم.میبه من یکم عشق بده سانیار. خواهش  ترس، تاریکی،

 گفت: بش نزدیک کردم که با دستش پسم زد؛لب های لرزونم رو به ل

 من ادم این کار نیستم امپراتریس. -

 پوزخندی زدم و گفتم:

 کنم آدم این کار هم بشی!میکاری  -

تونیک رو تماما از تنم در آوردم. از وقاحت خودم یه  روی شکمش نشستم.

حتی بدتر! من ... لحظه وحشت کردم. من چی شده بودم؟ شیطان؟ یا نه

تونم درس بدم! مثل کاراکتر های بدجنس توی رمان ها میشیطان رو هم 

من  تونم!میتونم نابود کنم و با خشم انتقام بگیرم! میشاید هم بدتر! من 

 رسم! میکشم و به خواسته هام میپارسا رو 

 سانیار با زاری تمنا کرد:

 واقعا دوستت دارم. ... من... رها -

فهمیدمش. مرد بی قید و بندی نبود. من دارم به روحش آسیب می... سانیار

خونم. شاید گفت میکنم. توی چشم هاش میزندگیش رو نابود ... زنم. منمی

این فقط توهم منه. اون نگران خانوادشه. مادربزرگش و که دوستم داره ولی 

 تنها کسیه که برای اونا مونده.... برادرش

 چه قدر وقیحم!... و من

 با اندوه گفتم:

 من هم دوستت دارم. -
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زدم. میبا صدای رعد و برق از خواب پریدم. عرق کرده بودم و نفس نفس 

 ... شیطان چه خوابی بود که من دیدم؟ لعنت خدا بر... این

توی اتاق دیگه ای بودم. برای  م رو روی سرم گذاشتم و نفس گرفتم،دست

 همین خیال راحت شد که همش خواب بوده.

 با خشم گفتم:

 میرال! راه بهتری برای عذاب دادن من نداری؟ -

جوری این... ممکن نیست. حتی اگر هم بود عشق به سانیار. عشق به یه انسان،

 فوق العاده است.... ون مرد عجیبیه. خیلی همهو*سب*ازانه نبود. ا

تم؟ خواسمیخواستم فکر کردم. من واقعا یه مرد میبه پشتیبانی ای که از اون 

 زخم؟ یه شریک غم؟ یه منبع آرامش؟ مرهمیه 

آروم خودم رو سر دادم و از تخت پایین رفتم. به سانیار فکر کردم. دوباره و 

 دوباره.

 باید باهاش حرف بزنم.

اتاق بیرون رفتم. بوی غذا همه جا رو گرفته بود. شب شده بود. به سمت  از

نزدیک ترین سرویس بهداشتی رفتم و وضویی گرفتم تا آرامش پیدا کنم. به 

 هرحال، هنوز مطمئن نبودم که واقعا برگشتم به بدن خودم!

 به سمت میز شام رفتم. صدای کیوان پیچید:

رمه سبزی پختم براتون! بفرمایید تا وبفرمایید که سنگ تموم گذاشتم! ق -

 سرد نشده!

 نگاهی به جمع پسرونشون انداختم. پارسا، سانیار، کیان و کیوان.
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 من این وسط چیکاره ام؟

به سمت میز رفتم و با پررویی تمام اول میز نشستم و منتظر غذا شدم. به 

 هرحال، رئیسی گفتن!

د ولی انگار باخودش درگیر کرمینگاه های پارسا عادی نبود. به من نگاه ن

 بود.

 رمه هارو آورد پارسا شروع کرد:وبه محض اینکه کیوان دیس ها و ق

 ... رها -

 پریدم وسط حرفش:

خوای بگی. خیلی از دستم کفری ای. منم از دستت میدونم چی پارسا می -

لی و ت ندارم بزنم فکت رو بیارم پایین،خیلی ناراحتم. فکر نکن من دوس

کنم. چون به هرحال، ما جدا جدا از پس اونا و طلسمشون برنمیایم. میتحمل 

از بین بردن طلسم یه چیزه، و جنگیدن با میرال یه چیز دیگه. درسته اونا 

خوان دروازه رو باز کنن ولی تا اون موقع باز هم همچین پخمه نیستن! می

 ممکنه بهمون آسیب بزنن.

 نیار( آسیب زدن.کیوان: به اندازه کافی به اون بدبخت)سا

 سانیار خونسرد گفت:

 فقط یک سری جای کبودی بود. من خوبم. -

 ... من: خوب پس

 گو چرا باید بهت اعتماد کنم؟رها ب... پارسا: ولی

 تمومش کنید دیگه! کیوان: موقع شام،

 جواب پارسا رو دادم:
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کنم. و قبول کن که تنهایی میچون اگه اعتماد نکنی من هم بهت اعتماد ن -

 ... تونمین

 پارسا فریاد زد:

 ... تونم! فقط کافیه تورو بکشم ومی -

 من: شمشیر رو به دست بیاری؟

 نفسش رو پرحرص فوت کرد و گفت:

 تونم ازت بدزدمش.میکنم که نمیاعتراف  -

من: پس بیا با آرامش حلش کنیم. هرچی بین مادوتا فاصله ی بیشتری باشه 

شنه قدرت نیستم. پس مطمئن باش اگه بتونی کنن. من تمیاونا ازش استفاده 

روی خشمت غلبه کنی و باهم شکستشون بدیم، تو و رهبری دورگه هارو به 

 م و برای همیشه میرم. ذارمیحال خودتون 

سری به نشونه تایید تکون داد و این یعنی جواز خوردن یک شام آروم و 

 بدون دعوا.

 ار گفتم:بعد از شام بدون هیچ حرف دیگه ای به سانی

 بیار اتاقم کارت دارم. تشریفشما شامتو خوردی  -

خوام همچین کاری کنم؟ جلوی میهنوز دوبه شک بودم. با وجود پارسا واقعا 

 روانی ترین پسرعموی دنیا؟

و به  ای گفتم "بله بیا تو"تقه ای که به در اتاق خورد منو از افکارم خارج کرد. 

 خسته داخل شد و گفت:میجسسمت در چرخیدم. سانیار با روح و 

 با من کاری داشتین؟ -

 من: آره.
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به انگشتر عقیق توی دستش نگاهی کردم و خونسرد سرش رو زیر انداخت، 

 گفتم:

 خوب استراحت کردی؟ -

 سانیار: نه. هنوز ضعف دارم.

 ... برنامه مفصلی داریم انگار... من: خب

 مونم.میسانیار: متاسفانه من باید برگردم قم. اینجا ن

 سرم رو به سمتش باال گرفتم و گفتم:

 چی؟ -

سانیار: مادربزرگم سنش باالست. من نباشم خیلی نگران میشه. برادرم هم 

 ... کوچیکه و بهم نیاز داره. این مدت به خاطر شما اینجا بودم. حاال

سری تکون دادم. من چه قدر خودخواه بودم. اون یه خونواده داره. و من با 

استم ازش بخوام کمکم کنه. کنارم باشه. من از روحیه اش خومیوقاحت 

به ... خواد بعد از نزدیک سی سال عمرمیخوشم میاد. دوستش دارم. دلم 

 هم نرسیده بیشور( 22آرامش برسم. )المصب به 

 خودخواهیه که وارد زندگی درب و داغون خودم بکنمش. ... ولی

 خواستید بگید؟میسانیار: چیزی 

کردم. باید بهش بگم؟ واقعا باید بهش گفت؟ آره باید بگم.  دستم رو مشت

نیست که از روی ترحم تصمیم بگیره. مطمئنا اگه توانش رو نداشته باشه میآد

 میگه نه.

 گفتم:

 سانیار. -
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 سانیار: بله.

 من: مدت اون صیغه ای که اجازه اش رو ازم گرفتی چقدر بود؟

 یکم من و مون کرد و گفت:

 ای دو روزه.بر هول بودم، -

لبخندی زدم. اگه از اون دخترای عجیب غریب تو مایه های رهای توی خوابم 

م گذاشتم. ولی فقط تونستمیکردم و کلی سربه سرش میبودم قطعا اذیتش 

 بگم:

 باشه؟ میدوست نداری دائ -

 سرش رو باال گرفت و گفت:

 بله؟ -

 از قیافه متعجبش خنده ام گرفت. با لبخند گفتم:

ازت تشکر و معذرت خواهی کنم.من رو ببخش ... خواستممیی کردم. شوخ -

 که باعث شدم اذیت بشی. ممنون بابت کمک هات.

دوباره روی پاشنه چرخیدم به سمت پنجره تا قطره اشکی که از چشمم 

 کنه ولی امون ازمیکردم که با بهت فقط داره نگاه میچکه رو نبینه. حس می

چیزی بگه. ولی بی هیچ حرفی از اتاق بیرون  یک کالم حرف. امید داشتم

 .و بی کسیمیرفت. بغضم ترکید. از تنهایی خودم غمم گرفته بود. یتی

 ... خدایا ای کاش حق اعتراض داشتم! این حق من نبود! این

الم شاید ح... به سمت تخت رفتم تا راحت تر گریه کنم. سبک بشم. شاید

 بهتر شد. 
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خواستم بشم اون رهایی که توی خواب دیدم. اون هیوالی عوضی با میمن ن

چشم های کاسه ی خون. اونی که فقط به فکر خودش بود. با خدای خودش 

بیگانه بود. مگه من کی رو دارم به جز خدا؟ این همه مدت ازش اطاعت کردم. 

درسته که این زندگی ای نیست که مطلوب من باشه ولی دلیل هم نمیشه. تا 

 جنگم!میینجا جنگیدم. باز هم ا

به عنوان اولین کسی که واقعا دوستت دارم، برات آرزوی خوشبختی ... سانیار

 کنم. شاید باالخره به زندگی عادی برگشتی.می

سرم رو روی بالش جابه جا کردم. نفس عمیقی کشیدم و انگار که برای یک 

اله کردم. المپ خواب آروم التماس کنم، چشم هام رو بستم و خودم رو مچ

 داخل اتاق ترکید. چه شب مزخرفیه!

 ... ولی من که به المپ اشاره ای نکردم. پس

 چقدر خسته ای پانیا._

چرخیدم و صاف خوابیدم. چشم هام از زور ضعف هنوز بسته بود. پارسا 

 دستش رو الی موهام فرو کرد و گفت:

 جدی گفتی؟... راجع به رفتنت -

 ه رئیس بازی ندارم. حاال که تو داری، مال خودت.من: آره. هیچ عالقه ای ب

 تخت پایین رفت. کنارم نشسته بود. اعتراض کردم:

 وقتی اینجایی راحت نیستم! -

پارسا: ولی من هستم. بعد از مدت طوالنی ای عصبی بودن، دوباره با دیدنت 

 کنم.میحس آرامش 

 پوزخندی زدم.
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 متنفری.  تو از من پارسا: آره باید هم پوزخند بزنی،

 من: توهم همین طور.

پارسا: بودم. برای یه مدت کوتاه که از فرار کردنت عصبانی بودم. حاال 

 من هنوز بهت وابسته ام. ..فهمم چه غلطی کردم که خواستم بکشمت.می

 آهی کشیدم و گفتم:

 دوست دارم یه زندگی عادی داشته باشم. -

 پارسا نوازشم کرد:

 کنار من؟ -

 تنهایی. ..من: نه.

 پارسا: پیشم بمون.

دونم که تو من: چیزی زدی داداش؟ داری هذیون میگی. هرکی ندونه من می

ازم متنفر هم نباشی عاشقم نیستی. فقط به انرژی شمشیر نیاز داشتی برای 

 کسب قدرت بیشتر.

 شد:میصداش هی نزدیک تر 

 توی اون هشت سال کجا بودی رها؟ -

زد. همون میل بعد از اولین مالقاتمون حرف کنجکاو شدم. درباره هشت سا

سالهایی که به مرور چهره اش رو از ذهنم پاک کردم. فراموش کردم که چه 

 زد. لعنتی من برای عادی بودن چه قدر تالش کردم!میحرف های عجیبی 

 صدای پارسا غمگین تر شد:

جنگیدم. اگه بودی و میسوختم و مینبودی ببینی که چی به سر من اومد.  -

 زدی.میدیدی این حرف رو نمیدست و پا زدنم رو 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 218 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 چشم هام رو باز کردم و سعی کردم توی تاریکی چهره اش رو ببینم. گفتم:

آره تو به طور کلی عقلت رو از دست دادی. اون موقع که دیدمت خیلی  -

 عاقل تر بودی.

 با خیرگی پیشونیش رو روی پیشونیم گذاشت:

 ترسن یا دوستت دارن. میمار داری لعنتی! همه یا ازت  تو مهره -

 با عصبانیت دستم رو تخت سینش زدم و گفتم:

 گمشو بیرون. -

 د،ترسیمیپارسا: سامان رو یادته؟ با همه عقایدش دوستت داشت. حنانه ازت 

آرمان دوستت داشت. ریحانه دوستت داشت. تاحاال دیدی من از چیزی 

 ... که بترسم؟ خصوصا تو؟ تویی

 زنی!میمن: داری حالمو به هم 

پارسا: من هم به اندازه تو سختی کشیدم! حقم نیست که باالخره به آرامش 

 برسم؟

زنیم! چه خوش گفت میجالبه. هممون برای یه ذره آرامش داریم دست و پا 

امیر مومنین. دو نعمت همیشه ناشناخته ان. سالمتی و امنیت. که ما هم سالمت 

 نداریم!روانی 

 گفتم:

 خوای به آرامش برسی؟میچجوری  -

 تسخیر قلبت و مالکیتت. پارسا: با رسیدن به تو،

اگه انسان ها اینجوری به آرامش برسن، دنیا جهنم  ..رسی.میمن: به آرامش ن

 میشه. برای همینه که آرامش توی این یه مورد نیست! مالک یه نفر شدن! 
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و روی زمین به کناره تخت تکیه داد. شونه  پارسا کالفه از روی تخت بلند شد

بینم. ولی واقعا داشت گریه میهاش که باال پایین رفت فکر کردم اشتباه 

 کرد. با عجز گفت:می

 دونم چه کار کنم رها. خسته شدم!میخسته شدم! ن -

 ... کردم اون پارسای قلدر و زورگومیفکر ن

 دست گذاشتم و گفتم: با بهت و نگرانی نشستم. از پشت روی شونه اش

 ... هی! پسرعمو -

سرش رو از عقب روی تخت گذاشت. آروم بهم نگاه کرد. من هم محو چشم 

دلم سوخت.  ..جوشید.میهای خاکستریش شدم. که مثل چشمه ازشون اشک 

 مثل من.هم به اندازه من عذاب کشیده بود، واقعا دلم سوخت. اون 

 دستم رو روی پیشونیش گذاشتم و گفتم:

اور ب ..خندی.میباالخره تموم میشه. یه روز به گذشته ات  آروم باش پارسا، -

 کن.

 پوزخندی زد:

دونی چرا به خودم اجازه دادم خودت هم به چنین چیزی باور نداری! می -

 گریه کنم؟

 کردم. خودش پاسخ خودش رو داد:میهمچنان بهش نگاه 

من بیش از بیست و چند ساله که گریه نکردم. نشکستم. با دیدن همه ی  -

اون مصیبت ها. مرگ مادرم. پدرم. تحمل تحقیر ها. گشتن دنبال تو. ولی االن 

تونم جمعش کنم. میتونم. االن واقعا دلت رو شکستم. طوری که دیگه نمین
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ر دارم پیشم خودم کردم که لعنت بر خودم باد. مسخرست که حاال ازت انتظا

 بمونی.

 موهاش رو عقب زدم و با دلسوزی گفتم:

 تونم.میزنه پارسا. من نمیمطمئنم باالخره یک نفر این غم هات رو کنار  -

سرم به موازات کامل سرش قرار داشت. قطره ای از اشکم روی گونه اش 

 چکید. با بغض گفتم:

اون هم برام رسیدن به  تونم با عشق یک نفر دیگه پیشت بمونم.مین -

درکم کن. من مثل برادر ... خوام مثل همیشه تنها باشم! پارسامیناممکنه. 

خوام ناراحتیت رو ببینم. با همه بدی هایی که درحقم میخودم دوستت دارم. ن

 کردی هنوز هم فامیلیم. 

 پارسا چشم از من گرفت و پلک هاش رو بست. با ناامیدی گفت:

 فهمی.میپس دردم رو  -

 ... آره ولیمن: 

 تونی من رو به جای اون بپذیری؟ میپارسا: یعنی تصورش اینقدر سخته؟ ن

ی شناختمش. شخصیت خاصمیمن شاید زیاد سانیار رو ندیده بودم ولی تقریبا 

داشت. شخصیتی که با پارسا خیلی متفاوت بود. ولی از اون گذشته، پارسا 

جای کسی که دوستش دارم اینقدر بیچاره شده بود که حاضر بود من اون رو 

 گیرم تصور کنم که این سانیاره؟میقرار بدم؟ وقتی دست هاش رو 

 گفتم:

 برو. دیگه کافیه. -

 کمرم رو صاف کردم و روبه آسمون کردم. چه سرنوشت عجیبیه.
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 وقتی سرم رو برگردوندم پایین، پارسا رفته بود.

یه لیوان آب  دیگه خواب به چشم هام نمیومد. برای همین بلند شدم برم

 بخورم. شاید بهتر شدم.

روسریم رو سرم کردم و از اتاق بیرون رفتم. چه خونه دراندشتی بود خدایی. 

 تو این سرما گرم کردنش مصیبتیه.

بعد از خوردن آب، پاهام من رو به سمت اتاق سانیار کشوندن. پشت در 

گفت می. پارسا ایستادم و ناامیدانه در زدم. صدایی نشنیدم. یاد سامان افتادم

که سامان من رو دوست داشت. جالبه.  به هرحال، اون از این دنیا رفت و از 

 همه ی بدبختی هاش، خالص شد.

 . خسته بود. ..دونستم که خوابهمیدر اتاق رو باز کردم. 

از اینکه بشم اون رهای توی  ..ترسیدم. از خودم.مییه لحظه تردید کردم. 

نه هنوز همون رها بودم. هنوز ساده و دلپاک بودم. متاسفا... خوابم. ولی من

 ... هنوز احساساتی و زودرنج

در رو نبستم. فقط کم کم نزدیک شدم. مثل توی فیلم ها خوابیده بود. صاف و 

بی نقص! پتو هم تا گلوش کشیده شده بود. همیشه برام سوال بود چطوری 

 خوابن؟میاینجوری 

 داره اگه دست هاش رو بگیرم؟دو روز. یعنی تا دو روز اشکالی ن

با تردید خم شدم. دستش رو از زیر پتو در آوردم و دو دستی گرفتم. بی 

اختیار اشک هام ریخت. با استفاده از اختیاراتم بدون هیچ حرکتی، در اتاق رو 

درصد  01بستم. به گریه نیاز داشتم هنوز. من هنوز دختر بودم. با بدنی 

 انسانی!
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دست گرم و آفتاب سوخته اش رو آروم  یه کنم.سعی کردم بی صدا گر

 یدم. روی سرم گذاشتم و زمزمه کردم:ب*و*س

 ای کاش من هم انسان بودم.  -

از کل وجودش، فقط همین چند لحظه لمس دستاش برام کافی بود. فقط همین 

چند لحظه گریه کردن کنارش. من رها بودم دختری که اینجوری بود. من 

خواستم. هیچ میبودم. بدون توقع. من ازش چیزی ناینجوری بزرگ شده 

 چیز. 

 توی دلم گفتم:

 خدایا یعنی این مثال پاداشمه؟ عشقی بی سرانجام؟ -

کرد. بلند شدم و آروم درحالی که به میهق زدن هام انگار داشت بیدارش 

لنگیدم دستش رو رها کردم. خداحافظ عشق! چیزی که همیشه میسمت در 

 شنیدم ولی تاحاال ندیده بودمش.میدرباره اش 

کردم وجود نداره. خداحافظ کسی که تاحاال نظیرش رو ندیده بودم. میفکر 

بود!  "انسان  "شناختم. سانیار انسان بود ولی میشناخت من میهرکسی تورو ن

رفت. خشک مقدس نبود. از طلبگی کناره گرفت چون از مینگاهش کج ن

اومد. از میچون از فشار بی مورد خوشش ن اومد.میلباس روحیانیت خوشش ن

 اومد.میسخت گیری خوشش ن

و چقدر احمقانه دلم رو باختم. به چهره مظلوم و ساده اش. همش اشتباه بود. 

 اشتباه.

آستینم کشیده شد. برنگشتم فقط ایستادم تا شاید مطمئن شدم که توهم 

 ره.بدم بفهمه درونم چه خب نبوده. نه! باید بدوم. نباید اینجا بمونم. نباید اجازه
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 به خودم نهیب زدم:

 تونی مقابلشمیاین بود قوی شدن؟ این بود جنگیدم جنگیدم؟ چطوری ن -

 مقاومت کنی؟

 خانم درویش حالتون خوبه؟_

 برگشتم و خیلی عادی گفتم:

 آره خواستم ببینم حالت بهتره یا نه. -

از سرمای حرفم تعجب کردم. و فهمیدم بخوام نخوام مقاوم شدم. من قوی 

تونم مقاومت کنم. بی خود نبود تصمیم گرفتم تنها زندگی کنم. میشدم و 

 حتما توانش رو دارم.

 سانیار نشست و گفت:

 کنین.میفکر کردم دارین گریه  -

 انکار نکردم:

 آره. -

ام بگم به تو ربطی نداره. ولی انگار اینو هم خشک و سرد گفتم. انگار که بخو

 دست کم گرفته بودمش.

 سانیار نگاهی بهم انداخت و گفت:

 کمکی از دستم ساخته است؟ -

خواستم دروغ بگم. از طرفی هم مین ..گیر کردم. نتونستم حرفی بزنم.

گفتم؟ آره از دستت برمیاد اگه انسانیت به خرج بدی و من رو میچطوری 

 چال من رو بیرون بکشی و کمکم کنی. ن سیاهحمایت کنی. از ای
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سکوتم رو که دید از جاش بلند شد. قلبم ناخودآگاه تند تر زد. دستم رو 

 مشت کردم.

 سانیار گفت:

من درباره شما خیلی پرس و جو کردم. تقریبا همه چیز رو راجع به شما  -

 دونم.می

 سر به زیر انداختم. 

 نزدیک تر شد و با شرم زدگی گفت:

 اجازه دارم؟ -

ونم دمیکرد میکردم. انگار فکر میسرم رو بلند کردم و توی صورتش نگاه 

منظورش چیه. سری تکون دادم. خونسردانه نزدیک شد و نزدیک تر. نه! چی 

خواست بکنه؟ با وحشت بهش نگاه کردم. ولی انگار اون غیرقابل نفوذ میکار 

به هیچ  ..اون ضعیف نبود.کردم. برعکس من. میتر از چیزی بود که فکر 

 وجه ضعیف نبود!

 به خودم که اومدم توی بازوانش بودم. 

کنه و آرامش رو صلب میسانیار: غم و غصه اگه توی گلوی آدم بمونه رخنه 

 گم همهمیکنه. حاال که من محرمتونم، مثل یک برادر حاضرم کمک کنم. نمی

خوای میتونم خیلی چیزهارو یادآوری کنم. اگه میچیز تموم ام ولی مطمئنا 

تونی حرف بزنی. یا این که من حرف بزنم. یا حتی سکوت. هرچی شما می

 بگی.

 با بغض گفتم:

 ... اولین کسی هستی که -



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 225 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

بغضم رو فرو خوردم و مثل خودش دست هام رو پشتش انداختم و ادامه 

 دادم:

 ترسه!میاز من ن -

 با تعجب گفت:

 ترس؟ -

 ترسیدن.میآره همه همیشه از من  من:

 شونه هاش رو چنگ زدم و گفتم:

 تاحاال هیچ برادری نداشتم! -

دلم برای پدرام تنگ شد. اولین بار که بغلم کرد، ولی من فقط بهش حس 

ترحم داشتم. نه حس خواهرانه. االن هم احساسم خواهرانه نبود. فقط 

شتم بهم ترحم کنه ولی خواستم حس کنه خیلی عقده دارم. دوست ندامین

 فعال به همین ترحمش هم نیاز داشتم.

کردم قبض روح میشم. طاقت این همه نزدیکش بودن و میهر لحظه فکر 

شناختم. من همیشه به مینداشتنش رو نداشتم. من چیزی به اسم عشق رو ن

 زدم. این چه سرنوشت بی رحمیه؟میعاشق ها پوزخند 

 آیا تو هم من رو اینجوری دوست داری؟ خواست ازش بپرسم.میخیلی دلم 

 دید نه بیشتر.میولی احمقانه به نظر میومد. اون من رو به چشم یه دورگه 

 سانیار باالخره سکوتش رو شکست:

کردم. ولی دیگه برام کافیه. حس میتونستم حتما بیشتر کمک میاگه  -

 پدربزرگم رو تحویل دادم.کنم به یه زندگی عادی نیاز دارم. حاال که امانتی می

 منظورش نیمه دوم شمشیر بود که به من داد؟
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 گفتم:

خواد. از این بگیر و ببند ها خسته شدم. از این میمنم دلم یه زندگی عادی  -

ترسم! دیگه توان جنگیدن ندارم! میخونه به دوشیم. بی کسیم. تنهاییم. من 

 خسته شدم. خسته شدم!

جود داره. مهم اینه که اعتمادت رو به خدا از سانیار: همیشه چالش هایی و

 دست ندی.

کمتر از ... کنممیمن: از دست ندادم. هنوز هم پشتم بهش گرمه. ولی حس 

 اونی ام که کامال به خدا متکی باشم.

سانیار: درسته. همه به کسای دیگه ای هم توی زندگیشون نیاز دارن. 

 ... خانواده

 سکوت کرد و گفت:

 م نبود خانواده ای نداشتین.متاسفم. یاد -

 من: ولی تو داری.

سانیار: آره. با این که مادر و  پدرم نیستن ولی کنار برادرم و مادربزرگم 

 کنم.میخوشحالم. همین که اونارو دارم خدارو شکر 

لبخندی زدم که از دیدش مخفی موند. یاد پدرام و پرستو افتادم. یاد خاتون. 

 موندن.همین چند نفری که برام 

 من: ممنون که کمکم کردی.

 کنی؟میسانیار: شما هم حس 

 من: چی رو؟
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دونم میحس آرامشم رو از دست دادم. ن ..سانیار: این احساس عجیب رو.

 افته. ولی انگار اتفاقات خوبی نیست. میاینجا چه اتفاقی داره 

 خودم رو عقب کشیدم و رو بهش گفتم:

 انرژیه؟کنی به خاطر خالء میفکر  -

 لبخندی محجوبانه زد و سربه زیر انداخت و گفت:

نگران من نباشین. اگه شما این حس رو نداری حتما خوبه. شاید پایان عمر  -

ای کاش فرصت بیشتری ... خواد توی شهر خودممیمن هم نزدیکه. فقط دلم 

 داشتم. برادرم هنوز کوچیکه.

گشت قم، حالش بهتر مینگرانش شدم. شاید اگه بر ..دلم براش آشوب شد.

 شد.می

 گفتم:

فهمم چه حسی داری. کمبود انرژیه. شاید بهتر باشه دینم رو بهت ادا می -

 کنم. تو الیق یه زندگی عادی و بدون دردسر هستی.

 سانیار: مطمئنین؟

من: آره. بهتره از این دنیای جنگ دورگه ها و اجنه خودت رو بیرون بکشی. 

کنم. برام دعا کن میخوای من برات محیا میتو  اگه زندگی عادی چیزیه که

 که موفق باشم سانیار. 

 توی چشم هاش نگاه کردم و با بغض گفتم:

 خیلی دوستت دارم. -
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نگذاشتم تعجبش زیاد طول بکشه. با دستم گردنش رو پایین کشیدم و برای 

اولین بار و آخرین بار به لب های سرد و بی احساسم اجازه دادم گرم بشن. 

 بردم.میانگار که همراه با اون همه احساساتم رو داشتم از بین 

سانیار هیچ حرکت دیگه ای نکرد. من برگردوندمش. به زندگی عادیش. 

و برای همیشه من رو از یاد برد. سانیار سانیار برگشت قم پیش خانواده اش 

در . تونستم بهش بدممیرفت تا به آرامش برسه و این کمترین چیزی بود که 

 قبال حس زیبا و غیرممکنی که برای اولین بار برام ممکن کرد.

وقتی با اتاق خالی از حضورش مواجه شدم روی زمین افتادم. در فراقش اشک 

نریختم. از ذهنم بیرونش کردم. از قلبم بیرونش کردم. من محکومم. محکوم 

 به این زندگی بدون هیچ کس. همراه با تنهایی.

 از وجودش. همین که انسانیتش رو دوست داشتم. هنوز مست بودم انگار

براش بهتر بود که بدون من زندگی کنه و حتی یک خاطره هم از من براش 

 باقی نمونه.

 تونه من رو زندانی کنه.میمن رهام. دیگه چیزی ن

 

با اقتدار به سمت میز صبحانه رفتم. نشستم پشت میز و برای خودم چای 

 ش شد. اون دوتا هم که سحرخیز بودن کال.ریختم. پارسا هم کم کم پیدا

 دونم چرا سانیار رو پیدا نکردم. میکیوان: ن

 کیان: یعنی رفته بیرون؟

 کنم.میکیوان: فکر ن

 من: برگشت قم.
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 کیوان با تعجب پرسید:

 کِی؟ -

 من: دیشب.

 پارسا: چه بی خبر!

 کیان: آره. عجیبه.

 رو به کیوان و کیان کردم و گفتم:

 شما تنها دورگه هایی بودید که باهاش ارتباط داشتید؟ -

 کیان: آره فقط ما بودیم.

من: دیگه حتی باهاش حرف هم نزنید. به هیچ وجه خودتون رو جلوش آفتابی 

 نکنید. برای انسان ها بهتره که از این مسائل دور بمونن. 

 دونه. مینه کیوان: ده هه کی! اون تقریبا همه چیز رو راجع به دورگه ها و اج

 ید زندگیش رو بکنه.بذارمن: فعال که هرچی بوده از ذهنش پاک شده. 

 کیان اعتراض کرد:

شه! ما به کمک سانی نیاز داریم. سانیار واقعا یه کمک میاینطوری که ن -

 بزرگ برامون بود!

 تقریبا فریاد زدم:

 به حرف مافوقتون گوش کنید و اینقدر با من بحث نکنید! مفهومه؟ -

سکوت برقرار شده رو کسی نشکست. و این هم باعث شد از سر رضایت 

 نفس عمیقی بکشم و بگم:

 حاال درست شد. -

 پارسا هم بدون هیچ حرفی سر میز نشست و مشغول خوردن صبحونه شد.
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دونم چرا یهو یکم ترسیدم. میبا به صدا در اومدن زنگ در، به خودم اومدم. ن

 ولی به کیوان گفتم:

 ن کیه.برو ببی -

کیوان سری تکون داد و بلند شد و رفت. زیاد نگذشته بود که برگشت و 

 گفت:

 پرستو و پدرامن. -

 بعد به حالت اعتراض به پارسا گفت:

ببخشید که اینجا خونه ی من و داداشمه ها! هی مهمون میاری که مافوق!  -

 مگه ما چه هیزم تری فروختیم آخه بهتون؟

 پارسا با اخم بهش گفت:

 خوای؟میدیگه از من اجاره هم  

 با عصبانیت گفتم:

شما دونفر مثال مامور های ما هستین؟ این چه طرز رفتار با مقام های  -

کنیم! اینجا پارتی که میباالترتونه؟ما همه داریم برای آزادی دورگه ها تالش 

یم و برنامه بچینیم. اگه قرار باشه اینطوری پیش بذارنگرفتیم! قراره جلسه 

 کشه!میبرید یهو کارتون به دادگاه صحرایی 

 جفتشون ساکت شدن و چیزی نگفتن.

باالخره سروکله ی پرستو و پدرام هم پیدا شد. با دیدن من خیلی خوشحال 

 شدن. ولی من مثل مرده ها رفتار کردم. هی روزگار. چه کردی با من.

 

 )دانای کل(
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 اننده نشست. رضا گفت:ریحانه در ماشین رو باز کرد و روی صندلی کنار ر

 چیزی دستگیرت شد؟ -

 ریحانه: آره. از وقتی رفته توی خونه ی کیان و کیوان بیرون نیومده.

 رضا: عجیبه. 

ریحانه: عجیب تر اونکه پدرام و پرستو هم امروز صبح رفتن توی اون خونه. 

 انگار یه خبراییه.

باید بفهمیم چه تونی موبایلی، چیزی رو توی اون خونه هک کنی؟ میرضا: 

 خبره.

دونم. شماره هیچ کدومشون رو نداریم. درواقع هرکدوم بیشتر از میریحانه: ن

تا خط دارن. خیلی مارموزن! ولی اگه نتونیم چیزی بفهمیم قطعا منوچهر  21

 عصبانی میشه.

رضا: مافیا باید بتونه نیروی شمشیر رو به دست بیاره. به هرحال، اگه دورگه 

 امال شکست ندیم به راحتی از پس میرال و بقیه برنمیایم.های آزاد رو ک

 ریحانه: برای همین رئیس اصرار داره.

 رضا شونه ای باال انداخت و گفت:

 فعال که چیزی عایدمون نشده. -

 ریحانه: آره. فعال بیا بریم یه چیزی بخوریم. خیلی گشنمه.

در همان حال،  ماشین به حرکت افتاد و از خونه ی ویالیی و بزرگ دور شد.

 را داد. میعصر، رها دستور تشکیل یک جلسه ی رس 4سر ساعت 

کردند برای این منظور انتخاب میاتاق مجللی که برادر ها کمتر از آن استفاده 

 شد و شش نفری دور میز دایره ای شکلی میزگردی برپا داشتند تا گپ بزنند!
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 رها خیلی جدی گفت:

 .. .برای پیدا کردن طلسم... خب -

 پارسا: اون با من. طلسم رو پیدا کردم.

 کیان خونسردانه گفت:

 آره هنوز تو صندوق عقب ماشینمه. -

 گفتین دیوونه ها!میرها: خوب زودتر 

و مثل برق گرفته ها بلند شد و از اتاق بیرون رفت! همه هم بلند شدند و 

ای حداقل بردنبالش راه افتادند به سمت حیاط. هوای سرد برایشان مهم نبود. 

 رها که مهم نبود. بقیه هم که مهم نبودن!

 رها: کدوم ماشین؟

 و به سمت چند ماشین مدل باال نگاه کرد.

 کیان گفت:

 اون پرادوئه. -

 رها: پرادو چیه؟

 پارسا خندید و گفت:

 اون آخریه مشکیه رو میگه. سوئیچش تو اتاقمه. -

 رها یه پاش رو کوبید رو زمین و گفت:

 چرا حتما من باید بپرسم تا شما حرف بزنین؟ خب یکی بره بیارتش دیگه! -

 پدرام دلجویانه گفت:

 . من میرم میارمش...ناراحت نباش خواهر -

 و به سمت ساختمون دوید.
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 رها دست به سینه و کالفه ایستاد. پرستو به سمتش رفت و گفت:

 ... هوا سرده پانی -

 آمد. گفت:میرها خوشش ن

 همون رها صدام کن. -

 پرستو: باشه هرجور راحتی.

بهش نزدیک تر شد و دستی روی شونه اش گذاشت. خیلی زود سروکله ی 

 پدرام پیدا شد:

 بفرما اینم سوئیچ. -

 رها زود سوئیچ را قاپ زد و بعد به پارسا گفت:

 این چجوری باز میشه؟ -

 پارسا مجددا خندید و گفت:

 خیلی از دنیا عقبی انگار! بده من. -

بعد هم سوئیچ را از عمد طوری از رها گرفت که دستش را کامل لمس کند. 

. کشیدمیرها هیچ واکنشی نشان نداد ولی در ذهنش برای پارسا خط و نشان 

 شود.میدانست که باالخره یک روز از شرش راحت می

 پارسا در صندوق عقب را باز کرد و گفت:

 طلسم خانه ی بیدادگرها. ویژه ی امپراتریس. اینم -

رها با تعجب به حنانه که دست و پا بسته توی صندوق انداخته شده بود نگاه 

 فهمید. حنانه خود طلسم بود؟میکرد. هنوز ن

 قلب رها به درد آمد. گفت:

 ... حاال -
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 ین،شکیان: اگه بکشیش اون طلسم از بین میره. نه تنها چهارتاتون آزاد می

 گردن.میهمه دورگه های آزاد دوباره به دوران آزادی شون بر

 آها!... و دربیارم کیوان: اوه اوه چه صحنه شاخیه! صبر کنید گوشیم

از  تواند طلسم رامیرها با ناراحتی با خودش فکر کرد که تنها شمشیر واقعی 

 بین ببرد. 

 "شمشیر، خودت هستی "

رها به حنانه که بیهوش بود نگاه کرد. یاد لحظاتی افتاد که از روی حرص به او 

 عمه ناتنی اش.... داد. حنانهمیگفت. روزهایی که حنانه آزارش میهواکش 

 رها: طلسم کجای بدنشه؟

 پرسی رهاجان.میپرستو: وا. چه سواالتی 

رو  حکومت پارسا: چیه؟ دلت نمیاد بکشیش؟ هه. برای همینه که خوب نیست

 بدن دست دخترا!

 شه فقط به خاطر اینکه طلسم داخل بدنشه کشته بشه. عادالنه نیست.میرها: ن

کیان جا خورد. کسی متوجه نشد ولی کیان از ته قلبش حس کرد که رها از 

 پارسا عاقل تره. تاحاال همچین دیدگاهی به یک زن نداشت. عاقل و منصف.

 فت:کیان بدون کسب اجازه از پارسا گ

کنن. توی قوانین میمعموال طلسم رو توی چشم چپ افراد جاسازی  -

 جادوگرها اینجوری نوشته شده.

رها به سمت کیان برگشت و به عنوان یک رئیس با نگاهش تشکر کرد. بعد 

 به سمت حنانه برگشت و گفت:
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مجازات واقعی همینه. باید زنده بمونه ولی به خاطر گناهانش، یک چشمش  -

 اینطوری طلسم هم از بین میره. گیرم.میرو ازش 

 پارسا با تمسخر گفت:

 اگه از بین نرفت چی؟ -

 رها: در اون صورت مجبوریم بکشیمش. وگرنه اجباری توی کشتن ندارم.

بعد قدرتش رو متمرکز کرد روی حنانه. نزدیک شد و با دست خالی چشم 

 دوباره بیهوش شد.چپش رو از کاسه در آورد. جیغ حنانه به هوا رفت و بعد 

باد شدیدی توی حیاط وزید که عالوه بر لرزاندن آن ها، برگ های زرد را 

 جابه جا کرد. سکوت دوباره حکم فرما شد.

 از کجا بفهمیم عمل کرده؟... کیان: خب

 پارسا ناگهان با خوشحالی گفت:

 طلسم از بین رفت! دیگه سلطه ی میرال روی ما نیست! -

 ا فهمیدی؟کیوان: اون وقت از کج

 پرستو: از قدرت های نامحدودی که تاحاال چهار نفرمون ازش محروم بودیم.

 پدرام هم با خوشحالی گفت:

 تونیم با اعضای شورا ارتباط برقرار کنیم!میحاال دیگه  -

 پارسا به سمت رها برگشت و گفت:

 موفق شدیم! رها ما آزاد شدیم! -

 ز کرد:کم کم خوشحالی اش را به صورت فریاد ابرا

 ما آزادیم! -

 دست هاش رو به سمت آسمون گرفت و گفت:
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 خدایا ممنونم! -

 رها هم لبخندی زد و گفت:

 درسته. -

 کیوان: پارسا تبریک.

 کیان: قربان تبریک میگم.

پارسا به سمت رها دوید و بی مقدمه بغلش کرد. از خوشحالی در پوستش 

 .فشردند و خوشحال بودندمیگنجید. پدرام و پرستو هم دست یکدیگر را مین

 فقط توانست لبخند بزند.... رها اما

بدون او برایش زندان بود. چه با عنوان آزادی و چه ... جهان به این بزرگی

 زندانی.

 

منوچهر عصبانی در اتاق جلسات سازمان را با لگد باز کرد. همه افرادش داخل 

سمت جایگاهش رفت و اتاق با ترس و لرز ایستادند. با قدم هایی محکم به 

 بدون اینکه بنشیند با عصبانیت فریاد زد:

 معلومه اینجا چه خبره؟ -

 به رضا کاتبی اشاره کرد و گفت:

 مگه نگفتم مراقب پارسا باش؟ -

 بعد فریاد زد:

جامعه دورگه های آزاد دوباره برپا شده درحالی که وقتی شورا با ولید و  -

 تونستیم شکستشون بدیم!میامپراتریس در ارتباط نبود خیلی راحت 

 کشید: عربدهبعد 
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 فهمید این یعنی چی؟می -

سرخ شده بود. عصبانی بود. تمام تالش هایش برای از بین بردن دورگه های 

د. هیچ کدام از اعضای سازمان هم جرئت حرف زدن آزاد هیچ و پوچ شده بو

 نداشتند. همگی غافل گیر شده بودند.

 کرد که روح رها به جسمش برگردانده شده است!میمنوچهر فکرش را هم ن

 منوچهر نفس عمیقی کشید و روی صندلی نشست. به ریحانه گفت:

 مگه قرار نبود ردیاب ها فعال باشن؟ هاان؟ -

 ت:ریحانه عاجزانه گف

تقصیر ما نیست! اجنه دارن بهمون فشار میارن. هی مجبوریم کارمون رو  -

تونیم ادامه بدیم! به یه جنگیر حرفه ای نیاز میمتوقف کنیم. با این وضع ن

 ... داریم ولی هیچ جنگیری حاضر نمیشه باهامون همکاری کنه. بودجه مون

 منوچهر داد زد:

 بســـــــه! خفه شو عوضی! -

کرده بودند. هیچ وقت رئیسشان را این همه عصبانی ندیده بودند. همه تعجب 

خورد. همیشه نقشه هایش بی میهمیشه خونسرد بود. هیچ وقت رودست ن

دادند که اینگونه عصبی شود. هرکسی جای او مینقص بودند. شاید به او حق 

 شد.میبود هم اینقدر عصبی 

های آزاد و حکومت  قصد شکست دادن دورگه... ولی چرا؟ چرا منوچهر

 میرال، و انتقام گرفتن از اجنه را داشت؟

خب منوچهر واقعا دلیل خاص و منطقی ای داشت. انتقام همسرش. همسری 

 که در زیبایی نظیر نداشت ولی به دست اجنه کشته شد. تکه پاره شد. 
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آنقدر دوستش داشت که حاضر شد بیست سال باقی مانده از ... منوچهر

شیدن نقشه برای انتقام کند. چون فقط کشته نشده بود. عمرش را وقف ک

 دید.میهمسرش همیشه آزار 

 منوچهر درد دیده بود. 

 ای بود که حاال، بعد از سالها زخمش دوباره باز شده بود. میشیر زخ

آورد. حداقل به خاطر دخترش. حداقل به مینفس عمیقی کشید. نباید کم 

گرداند، باید میوز مادرش را به او برخاطر دخترش که قول داده بود یک ر

 داد.میادامه 

 منوچهر سرش را باال گرفت و گفت:

د تونید با اعضای شورا ارتباط برقرار کنیمیحاال که گذشت. بگردید ببینید  -

 یا نه.

 دسته صندلی را فشرد و زمزمه کرد:

 گذارم قِسر در برین!مین... به خاطر کتایون هم که شده -

 

 دقیقه شب 02و  0ساعت 

 کیان با آیفون در ورودی خونه رو باز کرد و روبه کیوان گفت:

 برو بهشون بگو اومدن. -

کیوان با بی حوصلگی گوشی اش را به گوشه ای پرت کرد و از روی مبل بلند 

 شد. به کیان گفت:

 ما هم باید تو جلسه باشیم؟ -

 کرد:میکیان اخ



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 239 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 باز تو خر شدی؟ -

 کیوان: خب قرار دارم!

 کیان بینی اش را چین داد:

با کدوم یکی از دوست دخترات؟ بابا بی خیال! باالخره قراره اعضای شورا  -

 بیان. این یه روز تاریخی تو جامعه دورگه هاست!

 کیوان شونه باال انداخت:

 دونم! اتفاق خاصی به نظر من قرار نیست بیفته! چمی -

 است!کیان: احمق جنگ بین دورگه های آزاد و اجنه 

 کیوان: خوب باشه به من چه!

کیان آهی کشید و چیزی نگفت. در ساختمون رو باز کرد تا به استقبال 

 مهمانان برود.

رها، پارسا، پدرام و پرستو در یکی از اتاق ها، بی صدا نشسته بودند و فکر 

 کردند. در اتاق زده شد. رها گفت:می

 بیاید تو. -

دند. بعد از آنها، چند نفر دیگر هم آمدند و در باز شد و کیوان و کیان داخل ش

 هرکدام روی یک صندلی نشستند.... 

 کیوان یواشکی دم گوش کیان گفت:

 اینا سالم بلد نیستن؟ -

 کیان با عصبانیت با بازو به برادرش ضربه زد.

رها روبه افراد میانسالی کرد که تاکنون آن هارا ندیده بود. تک تک شان را 

 ت:برانداز کرد و گف
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 من رها هستم. -

 یکی از آن ها گفت:

دونیم. ما اعضای شورای عالی جامعه دورگه های آزاد هستیم. من بله می -

رئیس شورا هستم. اسمم تیامه. این هم برادرم هومن. این ها هم حامد، سورن 

 ساله که عضو شورا هستیم. 21و سینا هستن. هممون بیشتر از 

دانست که این افرادی که هم اکنون اینجا هستند، اعضای شورای میپارسا 

اصلی هستند. به هرحال، پارسا مدتی رهبری دورگه هارا به عهده داشت! ولی 

با کمک شورای موقت جامعه دورگه ها. درواقع، طلسم خانه ی بیدادگرها، 

 باعث شده بود که اعضای شورای اصلی یک جورهایی در حبس باشند. 

تونستیم با شما در ارتباط باشیم.متاسفانه میاحاال به خاطر طلسم، ما نتیام: ت

یک نفرمون هم به خاطر این که سعی کرد با شما ارتباط برقرار کنه، از دنیا 

رفت. این جدایی ما و خانواده ی رهبر دورگه ها، باعث شد این آشوب و بی 

آسیب پذیر باشن. به وجود بیاد و دورگه های آزاد به شدت پراکنده و مینظ

 خصوصا که شورای موقت گند زد به همه چی!

 به پارسا چشم غره ای رفت و گفت:

 امیدوارم بتونیم گندهایی که زده شده رو راست و ریست کنیم. -

رها فکر کرد که تیام چقدر شبیه پیرمردهای بدجنس توی فیلم ها حرف 

 زند!می

نیم به این وضع آشفته رها: درسته ما هم امیدواریم با همکاری هم بتو

 سروسامون بدیم.

 سورن با سردی گفت:
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 به این راحتی نیست. -

 رها: چرا؟

هومن: جدا از میرال و افرادش، ما دشمنان دیگه ای هم داریم. مافیای 

آندرکاورلند به شدت خواستار قتل عام دورگه هاست. به طور معمول هر ماه 

سته به اجنه و چه دورگه های دورگه توسط این مافیا کشته میشن. چه واب 2

 آزاد.

 رها ابروهایش را در هم کرد و پرسید:

 مافیا؟ تاحاال درباره اش نشنیدم. توی کتابی هم درباره اش نوشته نشده.  -

 تیام: به خاطر اینه که اونا جن یا دورگه نیستن. انسانن.

یاد زرها تعجب کرد. پرستو و پدرام هم تعجب کرده بودند. ولی انگار پارسا 

تواند یمتعجب نکرد. شاید قبال فهمیده بود این بشر پدرسوخته چه کارهایی 

 بکند!

 رها: انسان؟

 تیام: آره انسان.

 کیوان پرید وسط صحبت آنها:

اون وقت میشه بفرمایید با کدوم قدرت؟ آدما خیلی لوس و حساسن!  -

 کنن؟میضعیفن. اون وقت دورگه کشی 

ترسن. برای کشتن هر میپدرسوخته ان. از هیچی نهومن: آره خب اینا خیلی 

 کشن. از سالح هایمیدورگه ممکنه خیلیاشون کشته بشن ولی بازم دست ن

 کنن.میخاصی استفاده 
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توانست درک کند. چرا باید همچین هدفی داشته میرها تو فکر فرو رفت. ن

 باشند؟

 تیام انگار که ذهن رها را خوانده باشد گفت:

ا به خاطر کینه های شخصی که از اجنه دارن، دست به هرکاری اعضای مافی -

زنن. رئیس این مافیا منوچهر عابدینیه. از مهم ترین اعضای مافیا هم می

 ... ریحانه صفوی و رضا کاتبی هستن

رها سری که به زیر انداخت را بنلد کرد و به چشمان عجیب غریب تیام نگاه 

 کرد. زمزمه کرد:

 گین؟رو میدوباره اون اسما -

 

رها در یکی از اتاق های آن کاخ اشرافی، روی تخت بزرگ طاق باز دراز 

کرد. به گذشته اش. به میکشیده بود. به حرف های اعضای شورا فکر 

... مهربانی های خانم صفوی. به ظاهر جوان و به دل نشین رضا کاتبی. و

 پدر کتی.... منوچهر

آقای عابدینی توی یکی دوباری که رها به خانه ی کتی در همین تبریز رفته 

گرفت. مرد مهربانی بود. حداقل به نظر رها این میبود، واقعا رها را تحویل 

شد رها همیشه به کتی غبطه بخورد که همچین پدری میآمد. باعث میطور 

 دارد.

داغی گونه اش را موهای خوشرنگش روی بالش پخش شده بود. قطره ی آب 

تر کرد. از همان ابتدا وارد این بازی ها شده بود. حتی در پرورشگاه هم ولش 

 نکردند. 
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 رها زمزمه کرد:

دارین؟ کی؟ بهم ؟ کی دست از سرم برمیب*و*سکی تموم میشه این کا -

 بگین کی؟

هق زد. شاید این بامداد، از معدود موقع هایی بود که دلش گریه هوس 

شاید امشب بیدار بودن و گریستن برایش مانعی نداشت. شاید دلش کرد. می

 از جنگیدن خسته شده بود.... تنگ شده بود. شاید

 سرش را به طرفین تکون داد و عاجزانه به خدا التماس کرد:

تمومش کن خدا! خسته شدم. دیگه توانی ندارم. ته کشیدم. دیگه رمقی  -

 ندارم.

قلبش آرام و قرار نداشت. دیگر از همه دو دستش را روی صورتش گذاشت. 

توانست اعتماد کند. انسان ها هم میترسید. به هیچ کس نمیچیز و همه کس 

 دیگر انسان نبودند! 

رسید. درختان بید مجنون داخل حیاط میصدای باد از پشت پنجره به گوش 

 ترسید. به سختی زمزمه کرد:میخوردند. میتکان 

 . نه؟تنهایی فقط مال خداست -

 خندید:

 پس چرا من تنهام؟ -

خودش را مچاله کرد. پشت به پنجره. پتو را چنگ زد و روی خودش کشید. 

آمد. یاد سانیار افتاد. میسوختند ولی خواب به چشمش نمیچشم هایش 

 عشقی که دیر آمد و زود هم رفت.
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 طکرد سانیار نه قبلش و نه بعدش از این عالقه خبری نداشت. فقمیرها فکر 

یک عالقه یک طرفه بود. رها از استواری سانیار برای خودش تکیه گاه ساخته 

ند. کمیدید که هنوز هم با وجود رفتنش، تصورش میکرد میبود. وقتی دقت 

 شاید جای تمام تنهایی هایش از بین برود.

 دوباره به حالت مسخره ای خندید:

 خانم صفوی! چقدر به نظر دلسوز میومد! نگو جاسوس بوده. -

 به سمت مخالفش چرخید و فکر کرد، یعنی کتی هم جاسوس بود؟

به سمت سرویس اتاق رفت و  ..ریخت. بلند شد.میاعصابش داشت به هم 

آمد همه از میصورتش را شست. به چهره اش نگاه کرد. چرا از وقتی یادش 

 تربچه ی معمولی هم ترس دارد؟ترسیدند؟ مگر دخمیاو 

گرفتند؟ میشد اگر یک خانواده، این دختر خوشگل را به فرزندی میچه 

 ماند.میشد. شاید دیگر اینقدر تنها نمیشاید سرنوشتش از این بهتر 

پسندید؟ میرها به خانواده آناهیتا فکر کرد. یعنی چنین خانواده ای را 

محبت  ..بقت ندارند، ولی عشق دارند.خانواده ای که هرچند با افکارش مطا

 دارند. 

شاید هم رها برای اینجور چیزها ساخته نشده بود. شاید واقعا لیاقتش همین 

 تنهایی بود.

 آمد صدای کیان است گفت:میدر اتاق زده شد. صدایی که به نظر 

 امپرس؟ -

رها از سرویس بهداشتی خارج شد و بعد از حفظ حجابش، به سمت در اتاق 

 ت. در را باز کرد. کیان با لبخند گفت:رف
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 هنوز بیدارین؟ -

 رها با پوزخند گفت:

 مودب تر شدی! -

 کیان سری تکون داد و گفت:

 دیگه دیگه. -

 رها با بی حوصلگی گفت:

 کاری داشتی؟ -

 کیان نگران شد:

 گریه کردین؟ -

رها دستی به صورتش کشید. اهل دروغ گفتن نبود. به خودش لعنت فرستاد 

چرا در را باز کرده است. به هرحال، ژستی گرفت که بخواهد به کیان  که

 "به تو ربطی نداره!"بفهماند 

 کیان هم بحث را عوض کرد:

 آه راستی! پارسا کار پیش اومد مجبور شد بره بیرون.  -

 رها: خب به من چه؟

کیان: آخه درباره ساره است. گفتم شاید بهتر باشه شماهم بدونی. ساره زن 

 راستین، االن همسر میرال شده. دوم

 دونم.رها: خب اینارو که می

 کیان: چند وقت پیش ما با ساره مالقاتی داشتیم. توی تهران. 

 رها: خب؟
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کیان: قرار شده بود طلسم مدتش کوتاه تر بشه. درواقع از یک سال به دوسال 

 برسه. پارسا قبول کرده بود با یکی از دخترهای میرال ازدواج کنه.

 ا: بازم خب؟ره

 ... کیان: حاال که طلسم از بین رفته، پارسا داره میره اونجا که

 چشم های رها کم کم درشت تر شد. زمزمه کرد:

 کنه؟میاون همچین حماقتی  -

 کیان منزجرانه گفت:

 متاسفانه ازش هر خریتی برمیاد! -

 رها کیان را کنار زد و از اتاق خارج شد. پرسید:

 کجا؟ کجا رفته؟  -

 

 )سانیار(

چه قدر، خوشگل! البته اگه ستاره ها پیدا ... آسمان آبی. شب و زیبایی اش

شد. فعال فقط ابرهای قرمزه و طبق معمول تو این میبودن قشنگ تر هم 

 کویر لعنتی یه بارون هم نمیاد!

 سینا از توی خونه اومد بیرون و گفت:

 داداش سانیار. سرما نخوری. ننه میگه بیا تو. -

 برگشتم به سمتش و لبخندی زدم و گفتم:

بینی که لخت نیومدم سویشرت پوشیدم! توهم زود بگیر مینه هوا خوبه.  -

 شد. 02بخوام ساعت 
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لبخندی زد و در خونه رو بست و اومد توی حیاط کنارم ایستاد. با ظرافتی 

 عجیب، مقدمه چینی کرد:

 کنی وقتشه تشکیل خونواده بدی؟میداداش فکر ن -

 خندی زدم: تک

 ننه گفته مخمو بزنی؟ -

سینا: دروغ چرا! آره گفته بیام بهت بگم یکم به فکر باشی. مهم نیست. برا 

هزینه اش من حاضرم یکم از هزینه های درس و دانشگاهم رو خودم 

خوام برات جبران کنم سانیار. هرچی باشه تو میجوری ه دونم. یمیدربیارم. ن

 به گردنم حق داری. 

کنم کار میمن هم سعی  ..خواد جبران کنی. خوب درس بخون.یممن: ن

بهتری گیربیارم تا به زندگی خودمم برسم. با این وضع فعلیم یا بهم زن 

 ... نمیدن یا اگه بدن دختری میدن که

 سینا خندید:

 سیبیلوئه؟ زشته؟ -

 بیشتر از این انتظار نمیره خب!میپوزخند زدم: از دخترای ق

 و گفت:کرد میسینا اخ

 خوره! چشه مگه؟ به این خوشگلیه ننه مون!میجلوی ننه آقا نگو بهش بر -

من: نه من زیاد قیافه مد نظرم نیست. دوست ندارم که طرف مقابلم سطحی 

نگر باشه. حتی اگه دین دار هم باشه دوست ندارم فقط ادعا داشته باشه و به 

ا طرف چادری نیست، مثل اخالق و احترام اهمیت نده. چه بسمیچیزهای مه

 ولی اخالق و رفتارش پسندیده و مناسبه.
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 سینا: البته غیر چادری رو ننه نمیره خاستگاریش!

 بازم خندیدم:

بی خیال بابا تو قم غیر چادری پیدا نمیشه! مهم چادری بودنش نیست. میگم  -

 که اخالق و انسانیت برام مهم تره.

آدم باورش نمیشه توی محله  کنیمیسینا: داداش بعضی وقتا جوری رفتار 

 های کوچه بازاری قم بزرگ شده باشی! به نظر من شخصیت عجیبی داری.

 رفتممیفکر کردم. من شخصیت عجیبی دارم؟ خب آره اگه نداشتم عمرا ن

آخرش نفهمیدم قضیه این دورگه ها چی شد. حاال ... سراغ جنگیری! راستی

چرا .. .ام خیلی عجیبه اینه کهشاید بعدا کیوان بهم گفت. تنها چیزی که بر

دونم که یادم بود. ولی وقتی دونم اونجا چه کار داشتم. میمیرفتم تبریز؟ ن

گشتم، انگار چیزی یادم نبوده. فقط خاطراتی میبر ب*و*سداشتم تو اتو

 محو از خونه ی کیوان یادمه. خصوصا اون اتاق بوگندوش که خیلی رو مخ بود!

 ت:سینا که سکوت منو دید گف

پسندی. هرکسی با روحیه تو سازگار میشاید برای همینه که دختری رو ن -

 کنه.مینیست. هرکسی مثل تو فکر ن

 سری تکون دادم و گفتم:

 شاید. -

 سینا: خب دیگه شب به خیر داداش. من میرم بخوابم. به تفکراتت ادامه بده!

 تک خندی زدم و متقابال بهش شب به خیر گفتم. 

د. کرمیگید ما چه قدر مودبیم! انصافا هم ننه آقا خوب مارو تربیت حتما می

قعا زن صبور و مهربونی این ضعف اعصاب رو جددا دچارش شده. وگرنه وا
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ئت میگم که افکار عمیق و گسترده ای داشت. شاید درباره بود. به جر

شخصیت من، باید از اون پرسید که توی چه مکتبی درس خونده که اینجوری 

واقعا زن بزرگیه. خدا سالمتی رو بهش ... . ظاهرا بی سواده ولیشده

 برگردونه.

 سینا برگشته بود توی خونه. صدای خروپف ننه آقا هم بلند شده بود. 

موبایلم زنگ خورد. خداروشکر کردم که تو جیبم بوده وگرنه پیرزن بدبخت 

 کرد تو خواب!میسکته 

ه کردم و سریع جواب دادم. فقط گوشی رو برداشتم و به شماره ناشناس نگا

اشتباهی ای چیزی باشه تا یکم دعواش کنم دلم میکردم تا مزاحمیخداخدا 

 ا بلد نیس :/(از اونخنک شه! )بچمون فحش و 

 من: بله؟

 آقا سانیار؟ _

 من: بله خودمم!

 کاتبی هستم. _

شد. چه قدر اینا بی شعورن. کثافتای میآهی کشیدم. اعصابم داشت خط خطی 

 پدر صلواتی! )فحشاشم شیخی حزب اللهیه!( ... 

 با کوفتگی گفتم:

این موقع شب آخه وقت تماسه؟ این یک. دوما مگه من به شما نگفتم دیگه  -

 بامن تماس نگیرید؟ من حاضر نیستم با شما همکاری کنم!

 کاتبی: حتی موقت؟

 من: حتی موقت!
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ه از استعداد شما کاتبی: ولی حقوق مناسبی داره. رئیس مافیا دوست دار

 استفاده کنه.

 من: ولی من دوست ندارم.

کاتبی: گوش کن سانیار. ما برای کارمون بهت نیاز داریم. تو درباره ما یکم 

خوایم اشرف میزود قضاوت کردی. ما اونقدرها هم قاتل نیستیم. ما فقط 

 المخلوقات بودنمون رو به اونا ثابت کنیم.

 رفتم توی دستشویی حیاط و گفتم:صدام رو پایین آوردم و سریع 

ولی این کار اشتباهه! قانون خدا اینه که نه ما به اونا کار داشته باشیم و نه  -

اونا به ما کار داشته باشن. شاید به من بگن جنگیر یا هرچیز دیگه. ولی من 

 کنن رو بگیرم.میفقط مسئولم جلوی اجنه ای که به حد و مرز ما تجاوز 

 ماهم تقریبا هدفمون همینه!  کاتبی: گفتیم که

من: به هرحال توی مالقاتی که داشتیم فهمیدم یکم خورده شیشه توی شماها 

خوام یه زندگی میهست! حوصله دردسر ندارم. دیگه همه چیو گذاشتم کنار. 

 عادی داشته باشم برادر.

ی تونن زندگی عادی داشته باشن سانیار. بعضمیکاتبی: بعضی آدما هستن که ن

آدم ها و بعضی جن ها. هرکاری که بکنن، سرنوشتشون به این چیزها گره 

 خورده. اینو قبول داری؟

گیریم. اگه از اراده مون خالف میل به میمن: نه. ماها خودمون تصمیم 

 قدرتمون استفاده نکنیم تو درگاه خدا مسئولیم و باید پاسخگو باشیم.

 ... کاتبی: ولی

 ه کینه شخصی داره افرادش رو به فنا میده!من: رئیس شما ها به خاطر ی
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کاتبی: این کینه شخصی نیست! این حس انتقام هم نیست! این کار بیشتر 

برای اینه که جلوی دوباره اتفاق افتادن این رو بگیریم. خود تو مگه داداش 

 بزرگه ات توسط همینا کشته نشد؟

و که از دست رفته شدونم رئیس شما به دنبال اینه من: ولی تاجایی که من می

 برگردونه! نه؟

 ... کاتبی: 

کنم ولی من واقعا به یکم آرامش نیاز دارم. اگه میمن: ببینید من درک 

ه نمیش... کردم دست از کاراتون بردارین. ولی خبمیتونستم قانعتون می

 دیگه.

کاتبی: در این صورت شاید ما مجبور بشیم کاری رو بکنیم که اصال درست 

 نیست.

 کار نادرست در هیچ صورتی اجباری برای انجامش نیست. من:

 کاتبی: چرا وقتی که جناب عالی اینقدر سمجی!

 من: خداحافظ آقای کاتبی.

 اومدم گوشی رو بردارم که گفت:

مجبور به گروگان گیری میشیم! یا حتی ممکنه مافیا براتون پاپوش درست  -

که تو خوشت بیاد! به هرحال،  ای نیستمیکنه. قبول داریم. مافیا سازمان اسال

 بیخود نیست که بهش میگن مافیا.

گوشی بین گوشم و دستم توی هوا معلق بود. با دوتا انگشتم فقط نگهش 

داشته بودمش که بشنوم چی میگه. )کثافط هنوز قسطاش تموم نشده توی 

 گیریش!(میتوالت اینجوری 
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 کاتبی که سکوتم رو دیده بود ادامه داد:

خوایم کار خیلی خاصی بکنی که درگیر بشی. فقط به میاش ازت ننگران نب -

 کنی.میخوره. گناه هم نمیکمکت نیاز داریم. مطمئن باش به جایی برن

 شیطون رو لعنت کردم و گوشی رو دم گوشم گرفتم و قاطعانه گفتم:

 افتم. خداحافظ.میمن توی تله شما ن -

م ذاشتگ؟ :/( و گوشی رو یدستشویقطع کردم. نفس عمیقی کشیدم)آخه توی 

 توی جیبم.)حاال نفس عمیق!(

 

وارد خونه شدم و با صدای بلند سالم کردم. ننه آقا هم جواب سالمم رو داد. 

 پرسیدم:

 سینا هست؟ -

 مه! ) اگر بود که میومد :/(میننه: بو که 

 خنده!میمن: آها یادم نبود همیشه مثل جوجه اردک میاد جلو 

 فت:ننه نچ نچی کرد و گ

هنو غصمه نتونَسَم شما دوتارو سرسامون بدَمتون. اون اَ اون داداشت اینم اَ  -

 تو! لباساتو عوض کردی دس صورَتُ بشور بیشین برات چایی بیارم.

 من: چشم.

لبخندی زدم و رفتم کنارش که توی آشپزخونه بود. روی گونه ی چروکیده 

ه ای انداختم که لبخند زد و یکم خجالت کشید. دیگه حرفی ب*و*ساش 

 بازه!میدختراییه که زود احساساتی میشه و رنگ  ازایندونستم مینزدم 
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و شستم و لباس هامم عوض کردم. توی هال، به پشتی  رفتم دست و صورتم

تکیه زدم تا خستگیم یکم در بره. به خاطر فوق برنامه های سینا مجبور بودم 

 اضافه تر کار کنم تا کم نیاریم.یکم 

ننه چای دارچین خوش رنگش رو آورد. نشست و لبخندی به من زد. من هم 

 تشکر کردم.

 ننه با ظرافت و مهارت خاصی صحبت رو شروع کرد:

 ... میگــــــم سانیار -

 من: جانم.

 ننه: تو به من اعتماد داری؟

ر از نَن آقای گلم؟ )نَن آقا من: آره چرا نباید داشته باشم؟ کی مورد اعتماد ت

 مخفف ننه آقاس(

 ننه: پس چِر وختی بِت میگم وخی بریم خاستگاری میگی نِه؟

من: آخه پول تو دستو بالم نیست ننه. همه تالشم اینه که سینا به یه جایی 

 یه روز دکتر میشه زندگیش خوب میشه. ان شاءاهللرسه. میبرسه که داره 

خوب شد. پَ تو چی؟ پس فردا من سرمو گذاشتم ننه: خب حاال اون زندگیش 

 خوای با همین مجردی و بی پولی سر کنی؟میزِمین مُردم. 

ژست فکر گرفتم و چیزی نگفتم. یه زانوم جمع بود و یکیش هم ستون چونه 

 ام. یکم این پام رو تکون دادم و بازهم سکوت کردم. 

شناسه تورو ! فکر میخواد دختر خوب بگیری. این پیر میدونم دلت می ننه:

 کردی حتما یه دختر در دهاتیه خاله زنک برات نشون کردم عین خودم؟

 از لهجه اش خنده ام گرفت و گفتم:
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 خدانکنه نَن آقا! شما یه پارچه خانمی! -

 ننه آهی کشید و گفت:

ه بعد منو داد به یبابا من یکی اَ شیخای بزرگ قم بو. ال پرقو بزرگم کِرد. -

 جوجه طلبه ی گدا گسنه! 

 اقچه نگاه کرد. ادامه داد:ندید و با آه به عکس آقاجون روی طخ

حاج خانومم به آقام گُف چِر دخترمون دادی به ای؟ آقام گف پول نداره  -

وگرنه آدمه. مث بقیه شیخا نی. منم بیس سال با آق جونتون زیر یه سقف 

ه خدا. سید پول نداش ولی آدم بو خدا خیرش گف بندمیبودم. آقام راس 

 گف. میزَدِم هیچی نَمیبده. اگرِم یه وخ من سرش غر 

 آهی کشیدم و گفتم:

 خدابیامرزتش. شادی روحش فاتحة مع الصلوات. -

 هردو صلوات فرستادیم و زیر لب فاتحه ای خوندیم.

 ننه زیاد نگذاشت سکوت طوالنی بشه. گفت: 

اد باشه. دعا کنه زودتر سرسامون بگیری من راحت روحش ش ان شاءاهلل -

 سرمو بِیزارم زِمین.

 من: خدا نکنه نن آقا.

 ننه: اگه دلت پیش دختری گیر نیس خودم بگم؟

 من: بفرمایید.

ننه: دختره قانع و خوبه. تحصیل کرده اُم هه. )هست( از فامیال دورمونه. با 

 مونه!کماالت و خوشگلُم هه! چَشماش مث آهو می
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دونید. رو حرف من: ظاهرش زیاد برام مهم نیست. ولی خب هرجور صالح می

 زنم.میشما حرفی ن

 ننه: ای الهی من دورت بگردم! چاییتُم که یخ کِرد! پاشم برم دوباره بریزم.

حرف زدن با ننه برام شیرین بود. فقط مادربزرگ و سرپرستم نبود. فهیم و 

باشه که یه پیرزن اونم توی یکی از  عاقل بود. معلمم بود. شاید باورش سخت

لی مدرسه نرفته بود و  محله های فقیر نشین اینجوری باشه. ولی خب ننه فقط 

خیلی چیزا بلد بود. به هرحال، پدرش یکی از روشنفکر ها و فهمیده های قم 

بود. نه متعصب و خشک مقدس بود و نه زیادی بی دین و ایمون. بیخود 

کماالت داره که هنوزم که هنوزه، به این کلبه ی حقیر نیست که ننه این قدر 

سید وفادار مونده و حاضر نشده از برادر هاش کمک مالی بگیره تا بره یه 

 خونه بهتر.

شاید هم شخصیت من واقعا از این بانو نشئت گرفته. شاید اگه حتی توی 

 نشدم سطح فکر و کماالتم زمین تا آسمون با االمیخونه ی همسایه بزرگ 

 فرق داشت. 

اقچه ی باال سرم ای گفتم و تسبیحم رو از روی ط "الحمداهلل "زیر لب 

 برداشتم.

 

 ناکجا آباد! –دقیقه بامداد  20و  8ساعت  -)رها( تهران 

دونم کجاییم. از پل طبیعت شروع کردیم به گشتن. هرچی دنبال انرژیش مین

 شن. شاید من از سرترسم بالیی سرش آورده بامیکنم. میگردم پیداش نمی

 تونم خوب تمرکز کنم!میاسترس ن



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 256 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 کیان: شاید بهتر باشه برگردیم.

 تونیم ولش کنیم!میمن: ن

کیان: بی خیال بابا اینقدرام دیگه احمق نیست که! بخواد هم ساره رو بکشه به 

 کنه.میقیمت جون خودش این کارو ن

وصا کنن. خصمین کنن! بتونن بکشنش درنگمیمن: ولی اونا اینجوری فکر ن

دورگه های آزاد نبوده و نیست و اجنه و افراد میرال هم بهونه میکه رهبر رس

 ی دیگه ای برای سنگین تر شدن جرمشون متحمل نمیشن.

 کیان با تعجب پرسید:

 چی؟ -

دونستی؟ فکر کردی برای چی اون همه سال توی پرورشگاه که بودم میمن: ن

یا و نه اجنه و نه دورگه ها حق ندارن ریحانه منو نکشت؟ نه اعضای ماف

 رهبرهای منتخب و مورد تایید شورا رو بکشن.

 کیان: ولی یه بار پارسا کشتت.

من: به خاطر همون هم قراره مجازات بشه! از من هم کاری ساخته نیست. 

 حتی اگه حکم اعدام براش ببرن.

ه دونه کخواد نجاتش بدیم! فکر کنم خودش میمیکیان: خب بیخیال اصال ن

ممکنه به دست شورا کشته شه ترجیح داده قبلش ساره رو حداقل بکشه. حق 

 شده! فالن فالن... )فحش ناموسی!( ... داره خب زنیکه خیلی بی شعوره کثافته 

یکم چپ چپ بهش نگاه کردم. انگار تو باغ نبود اصال! داشت به یه جای دیگه 

 تا سرفه کردم و گفتم:دکرد. چنمینگاه 
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برادر! عفت کلوم داشته باش من نه رفیقتم و نه دوس دخترت! من  هی -

 سنپایت هستم! 

 کیان: چی چی پای؟

به کار میره توی میمن: سنپای. به ژاپنی یعنی ارشد. توی ورزش های رز

 ن البته. وگرنه کال به مافوق گفته میشه.ایرا

 کیان: خوب مگه مجبوری آخه؟

 خندیدم و گفتم:

 شه!میخوشم میاد! خوش فرم تلفظ  -

گیرم. عمرا بتونم یکی از شما میکیان: از دست شما دخترا. برا همینه من زن ن

 موجودات عجیب الخلقه رو برای یه عمر تحمل کنم!

 و نداری. من: لیاقتش

 پوزخندی زد و چیزی نگفت. زمزمه کردم:

ت عشق چیه. محبمیفهمیآدمایی مثل تو حس مسئولیت پذیری ندارن. تو ن -

چیه. خانواده چیه. مرد وقتی مرد محسوب میشه که در قالب همسر باشه. و 

باالترین درجه اش پدر بودنه. این حس تعهد و وفاداریه که زندگی رو از 

 یکنواختی درمیاره. 

 کیان: االن مثال شما خیلی تشکیل خانواده دادی.

 برگشتم به سمتش. یکم هول شد:

 !... سنپایخوام میمعذرت  -

 خندیدم و گفتم:
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زنم. من دختری ام که اصوال کسی میآره منم دارم از یه ایده آل حرف  -

حاضر نیست منو قبول کنه. حتی پدرام به عنوان برادرم هنوز توی پذیرفتنم 

تردید داره انگار. بار اول که فهمید خواهرشم خیلی خوشحال شده بود. ولی 

قسمتم نیست که صاحب خانواده بشم. حتی  ترسه.میاالن. انگار یکم ازم 

 مادرمو هم ندیدم. با اینکه حتی باهاش در ارتباط بودم.

کیان: تاحال اینجوری به چیزی نگاه نکرده بودم. تو اولین زن منطقی ای هستی 

 بینم. به خاطر اینه که قدرت رهبری دورگه ها درونته؟میکه 

تونم بگم تنها زنیم که منطقی یممن: همیشه آدم های استثنایی وجود دارن. ن

 ام و اینم به خاطر قدرتمه!

 کیان: نیومده بودیم دنبال پارسا؟

 از قدم زدم دست کشیدم و سرزنشگرانه خودمو مالمت کردم:

تونم خوب تمرکز کنم. تا همین یک میمنو باش مثال نگرانشم! لعنتی ن -

 شده. ساعت پیش تونستم دقیق ردیابیش کنم ها! ولی انگار ضعیف

کشه یمهوشش کردن. یا اینکه خوابیده. وقتایی هم که سیگار  کیان: شاید بی

 شه.میانرژیش ضعیف 

 با تعجب برگشتم به سمتش:

 کشه؟میسیگار  -

 کیان: چیز عجیبیه؟

من: براش ضرر داره. سیگار اصال برای ریه خوب نیست! درسته دورگه است 

 نه تا جون نداره که! بولی خو
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کشه. از وقتی مادرش رفت. خیلی شکسته شد. خیلی غصه میوقته کیان: خیلی 

دیدیم چه قدر غم داره. کیوان به میخورد. خیلی له شد. من و کیوان همیشه 

روی خودش نمیاره ولی بازم درونش واقعا نگران پارسائه. ماسه تا از وقتی 

 یادمون میاد باهم بودیم.

شه کمیسری تکون دادم و چیزی نگفتم. یعنی یک ساعته که داره سیگار 

 کثافت؟

 من: گشنمه. بریم یه چیز بخوریم شاید تونستم بهتر تمرکز کنم.

 کیان تایید کرد:

 آره اینطوری از مردن ما و اون جلوگیری میشه! -

 پوزخندی زدم و چیزی نگفتم. کیوان ناگهانی پرسید:

 حافظشو پاک کردی؟... راستی امپراتریس. درباره سانیار، شما -

بهش نگاهی انداختم و توی چشم هاش دنبال چیزی گشتم. چطوری فهمیده 

 بود؟ 

 سرشو زیر انداخت و گفت:

زنه. میزنه به اون آسیب نمینگرانش نباشید. چیزهایی که به ماها آسیب  -

 اون خیلی قویه چون پشتش به خدا گرمه.

 کشید و ادامه داد: آهی

امثال ماهاییم که باید بترسیم. ماهایی که اینقدر گناهکاریم رومون نمیشه تو  -

 روی خدا نگاه کنیم. همین دورگه بودنمون خودش گناهه.

 من: ولی گناه ما نیست.

 تونستیم انسان باشیم.میکیان: ای کاش 
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شون رو من: من هم همین فکر رو کردم. ولی انسان ها هم مشکالت خود

دارن. به هرحال اونقدرام بی عیب و ایراد تر از ما نیستن. شاید حتی 

 گناهاشون از ماهم بیشتر باشه.

 کیان: ولی اشرف مخلوقاتن.

 من:  بعضیاشونم از حیوون هم بدترن. به اینم فکر کردی؟ 

 کیان: آره. میگم، صبر کن برم دوتا بستنی از اونجا بگیرم بیام.

 من: باشه. منتظرم.

کیان به اون سمت دوید و من هم منتظر ایستادم. از گرسنگی ضعف کرده 

بودم. کلی از انرژیم رو گذاشته بودم پای اومدن به اینجا! از دست این پارسای 

 خر!

همونجور که ایستاده بودم یهو بویی حس کردم. دلم پیچ زد. انگار که نگران 

 شده باشم یا استرس گرفته باشم.

شد. )گرچه کال توی میم. چیز غیر عادی ای دیده نبه سمت کیان برگشت

 زندگی من چیز عادی ای دیده نمیشه!(

کیان بادوتا بستنی برگشت و یکیش رو داد به من. تشکر کردم و مشغول 

رد! کمیخوردن شدم. اعصابم به هم ریخته بود. پارسا نباید اینجوری حماقت 

 کثافت منو تا کجا کشونده.

سردم بشه. یخ کردم. استرسم هم بیشتر شد میک بستنی خوردن باعث شد

 لعنتی. 

 کیان: کالری بستنی توی تمرکزتون اثری نکرد؟ 

 هم!ریزه بمیگیرم تمرکزم میمن: فعال که نه. گالب به روت کال وقتی اسهال 
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کیان خندید و چیزی نگفت. حس کردم صدایی شنیدم. مثل هیپنوتیزم، 

کنم. بی اختیار دویدم به سمتی. میمسخم کرد. نفهمیدم دارم چیکار 

 تونستم حس کنم چشم هام کامال سیاه شده )یا بسم اهلل(می

 کیان: هی! رها خانم. کجا میری؟

انگار شاخکام کار افتاده بودن )مگه جن شاخک داره؟ مگه سوسکه؟( 

اتفاقای خوبی قرار نیست بیفته!  تونستم پارسا رو حس کنم ولی قطعامی

 داخته توی دردسر.و ان بدجوری خودش

دونم چقدر دویدم. به نفس نفس دویدم. به خودم که اومدم، توی حیاط یه مین

خونه بودم. گیج بودم. انگار با سرعت نور اومده باشم اینجا. به خودم که 

ما ا که تو فیلازایناومدم، دیدم پارسا ایستاده و جلوش هم یه زن افریته است. 

 صه مادرای فوالدزره.خیلی قرتی ان و چشم دربیار، خال

 پارسا با تعجب پرسید:

 کنی؟میرها تو اینجا چه کار  -

تونستم انرژیش رو حس کنم که از قضا به میکیان پشت سرم رسیده بود. 

 رفت!میخاطر دویدن باال پایین 

به تته پته افتادم. چی باید بگم؟ اون خیلی عادی داره با یه دختره حرف 

توی خطره! خب شاید واقعا توی خطره! ولی این طور زنه و من فکر کردم می

 به نظر نمیاد.

 و حفظ کردم و گفتم: موضع خودم

پارسا تو بدون اطالع دادن به من کجا رفته بودی؟ نمیگی نگران میشم؟  -

 احمق کره خر؟ ) گوشام درست شنید؟؟؟ فحش دادم؟(
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دوباره بستش. برگشت به سمت  پارسا دهنش رو باز کرد که چیزی بگه ولی

 گفت:زنه و 

 ساره چند دقیقه صبر کن. -

نزدیک تر. خیلی نزدیک شد. زیادی  ..بعد اومد به سمت من. نزدیک شد.

 خوردم.مینزدیک شد. نترسیدم فقط داشتم از این پرروییش حرص 

 تا جایی که دیگه تقریبا چسبیده بود بهم.

 تپق زدم:

 تو بغلم دیگه!  هووی! کجا میای! یهو بپر -

اینکه خودم عقب تر نرفتم به خاطر ارشدیتی بود که بهش داشتم. من از هر 

نظر )به جز سن!( ازش باالتر بودم و نباید کم میاوردم. باید خودش عقب 

 رفت ولی با تمام گستاخی گفت:می

 چشم عزیزم.  -

راه  دادخواستم با انزجار یکم ازش فاصله بگیرم که بغلم کرد. اومدم داد بی

 بندازم و پوستشو از فرق سرش بکنم که زیر گوشم زمزمه کرد:

اگه اتفاقی برات بیفته ما تو چه میفهمیچه غلطی کردی پاشدی اومدی؟  -

 افتیم؟میدردسری 

 و بدم که حرصی تر ادامه داد: اومدم جوابش

فکر کنن طلسم هنوز هست. نقشه رو بهم نزن خب؟ بعدا حرف  بذار -

 زنیم فقط االن نقش بازی کن. می

 ... من: ولی

 ا.رسا: بعدپا
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 پوفی کشیدم و حرص و عصبانیت تمام مشتم رو توی کمرش فرو کردم.

 پارسا با لحن مهربونی گفت:

 الهی بمیرم برات عزیزم! نگرانم شدی؟ -

 اون زنه که اسمش ساره بود گفت:

 هوی! تموم شد اعلی حضرت؟ -

 بندیتم. هوی + اعلی حضرت!کیان: یعنی عاشق این جمله 

 ساره پوزخندی زد و گفت:

اینکه با دخترعموت ازدواج کردی به قرارمون مربوط نمیشه. جالبه خودت  -

کشتیش خودتم زنده اش کردی. چرا طلسم رو از بین نبردین؟ مگه نگفتی 

 حنانه توی مشتته؟

ور نان دو همچ کردم. پارسا منو ول کرد ولی دستشمیبا تعجب به ساره نگاه 

شد ولی کنجکاو شدم بدونم چه غلطی میکمرم انداخته بود. چندشم داشت 

کرده. اصال هر غلطی کرده! چرا خودسر تصمیم گرفته و بدون تایید من 

 پاشده اومده اینجا؟ حقش نیست بزنم فکشو بیارم پایین؟

که برای فامیل قائل بودم باعث شد حداقل میولی حداقل یه چیزی مثل احترا

 گذارم.میدونم زندش نمیر کنم تا توضیح بده. گرچه صب

 پارسا روبه ساره گفت:

 حنانه فرار کرد. -

 ساره پوزخندی زد و گفت:

هم راستین، هم بچه ها و نوه هاش، همه از دم بی عرضه ان! باز خوبه این  -

 حنانه ی احمق یه چیزش به من رفت!



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 264 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

طلسم تو چنگمون نیست. پارسا: آره دیگه بی عرضه بودیم. حاال که دیگه 

زنم راضی شه پای قرار هفته ی میببین رها جون یک ساعته دارم باهاش فک 

قبلمون بمونه و دختر بیخوده ی میرال رو بده به من عقدش کنم تا طلسم یکم 

 کنه!میمدتش بهتر شه. قبول ن

 با تعجب بهش نگاه کردم و پرسیدم:

 خوای دختر میرال رو عقد خودت کنی؟می -

پارسا با یک عمق احساس عجیبی که به شدت واقعی به نظر میومد متاثر شد و 

 و از خجالت به زمین انداخت: سرش

 وو بیارم. مگه من چند تا رها دارم؟نکنه اگه بخوام سر ملکه ی قلبم ه خدا -

 عصبانیت داد زدم:میبا تعجب و ک

 پارسا!! -

 اغوا گرانه بازوم رو نوازش کرد و گفت:

 ودتر بهت نگفتم. مجبورم عزیزم.ببخش ز -

کرد نقش بازی کنم. میاومد. با چشم هاش بهم التماس میداشت اشکم در 

 ولی چرا؟ 

 ساره پوزخند دیگه ای زد و گفت:

کنم وقتی راستین داشت من رو به عقد خودش در میاورد میدارم فکر  -

م زنیکه زد یا نه! خیلی احمقانه است! آخرش همیهمین حرفارو به خاتون 

 ... دیوونه شد. وقتی حنانه دنیا اومد

 پارسا بهش توپید:

 منو با پدربزرگم مقایسه نکن! من همیشه زنم رو دوست دارم. -
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ه گفت! مگمیاز سکوت کیان هم کالفه شده بودم. مونده بودم چرا هیچ چیز ن

 دونستن به جز من؟میالل شده بود؟ یعنی همه اینا نقشه بود؟ همشون 

 و دیگه ه هرحال، با این وضع شاید میرال دخترشو نده. همین. حوصلمساره: ب

 سر بردی. نامه تموم ختم کلوم.

پارسا: صبر کن. من به خاطر راحت بودن رها حاضرم حتی طالق بدمش. فقط 

کنم ولی خواهش میبا دختر میرال باشم. رها رو برای آسایش خودش ول 

 کنم تجدید نظر کن.می

 شد از این معمای مزخرف!میدیگه اعصابم داشت خورد 

 ساره پوزخندی زد و گفت:

دی! رقت انگیز و مزخرف. در میعین خود راستینی! حرفتو یهویی تغییر  -

هرحال، شما لیاقت معامله ندارین. االنم که حنانه دستتون نیست. همچین بگی 

خواستیم اون صدمه مینگی نیازی به معامله نداریم! دفعه قبل تا حدودی هم 

 شکست.مینبینه. گرچه طلسمش که ن

 ... قبول. فقطپارسا: باشه، 

 جلو رفت و با یک ضربه، ساره رو کشت!میاز من جدا شد. چند قد

دیگه است!  ب*و*سکردم اینم یک خواب یا یه کامیخشکم زده بود. فکر 

 ه. بیدار میشمدروغه. اینم مثل همشون خیاله. تموم میش.. اینم مثل همه شون.

 کنم.میو از این خواب رهایی پیدا 

 و گذاشت رها؟ خدایا کدوم از خدا بی خبری اسمم

 کیان: خانم درویش؟

 برگشتم به سمتش. با نگرانی گفت:
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 لرزه!میدستتون داره  -

لرزید! ولی از چی؟ ترس یا تعجب؟ میبه دستم نگاه کردم. واقعا داشت 

 بهت اتفاقی بودم کهلرزید. هنوز توی میدونم. فقط میضعف یا خستگی؟ ن

 ووی خاتون مرده بود. مثل همه افرادی که کشته شده بودن.افتاده بود. ه

 گفتم:

 کیان تو خبر داشتی؟ -

 کیان زمزمه کرد:

 تا حدودی آره. -

 من: چرا بهم نگفتین؟

 پارسا به سمت کیان برگشت:

 دختره توی خونه است. برو بیارش بیرون. -

 اومد و نگران پرسید: به سمت من

 خوبی؟ -

سرمو به نشونه منفی به طرفین تکون دادم. خواست بازم بهم نزدیک بشه که 

این بار بی ترس از له شدن غرورم عقب گرد کردم و سربه زیر انداختم تا 

 بغضم نترکه. با صدای خفه ای گفتم:

 خوام. حاال!میتوضیح ... من خیلی -

کنم. کاری که شاید گناهام بخشیده شه میم کار پارسا: من به دستور شورا دار

و مجازات نشم. تو فقط رهبری جامعه رو به عهده داری نه اجرا و تصویب 

قوانین. تو دستور نمیدی. توی عملیات ها دخالتی نداری. چون یه رهبر خانم 
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هستی. شورا و ما باید بعضی مسئولیت هارو از روی دوشت برداریم. اینم یکی 

 ارهاست.از همون ک

 من: چی؟

پارسا: گروگان گیری زنجیری. اگه دختره رو بگیریم ننش حتما از تو یه 

گیریم و همینجور میریم میسوالخ موشی داد و بیدادش بلند میشه. ننه هه رو 

 تا به میرال برسیم.

 از حرص و خشم پوزخند بزرگی زدم.

فهمی. همونطور که سر ساره رو میپارسا: آره بخند! هنوز جوون و خامی. ن

کردم، افرادی که عضو گروه های عملیاتی وابسته به شورا هستن و از میگرم 

گیرن، یک سری افراد دیگه ی میرال رو یا کشتن و یا دستگیر میاونا دستور 

خواستم معامله کنم میکردن. نیاز داشتم که ساره رو سرگرم کنم و از طرفی 

د شمیکرد راحت تر میباهاش. دو حالت رو در نظر گرفته بودیم. اگه قبول 

 گولشون زد. ولی اینم خوبه. 

 ین؟بذارتونستین یه جلسه میمن: چرا به من خبر ندادین؟ ن

پارسا: گذاشته بودیم. فقط وقتی اومدم دنبالت دیدم توی خواب داری گریه 

خواستم بیای اینجا ولی انگار قسمت بود میتیم. نکنی. وقت زیادی نداشمی

 بیای. 

 صداش رو آورد پایین تر:

 ..تا من یک بار دیگه تپش قلبم رو حس کنم تا یادم نره. -

 لرزش دست هام بیشتر شد. با بغض گفتم:
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کثافت من نگرانت شدم. تو یه احمقی! هرکاری از پست برمیاد! ترسیدم  -

 سرتو به باد بدی. 

 زد و گفت:لبخندی 

 دلت تنگ شد برام؟ -

 جیغ کشیدم:

 خفه شو! -

کردم چشم هام دوباره سیاه شده. حالم خوب نبود. من دیگه میحس 

 تونستم ادامه بدم.مین

و عقب کشیدم و همزمان جیغ  پارسا خواست دوباره بغلم کنه که خودم

 کشیدم:

 گمشو! از من فاصله بگیر! بروو!  -

 محکم. نیمه هوشیار بودم هنوز. زمزمه کردم:از پشت زمین خوردم. خیلی 

 ... سانیار -

ای خوام. پارسمیسانیار. اون کسیه که میشه بهش اتکا کرد. نه من پارسا رو ن

خوام! میخوام من نمیخوام. زندگی ای مثل زندگی خاتون رو نمیروانی رو ن

 خوام به جز یه زندگی عادی؟میمگه من از دنیا چی 

یه خونه نقلی و کوچیک با سانیار و چند تا بچه قد و نیم قد. زندگی آروم و 

 عادی. عشق و امید و اعتماد و تعهد. 

 چرا باید سرنوشت وادارم کنه عذاب بکشم؟*

 

 زد. با همون لبخندش گفت:میخاتون لبخند 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 269 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 رها جون! امشب شب رهایی منه ها! امشب میرم پیش راستین. -

خوام نجاتت بدم خاتون. از معدود کسایی هستی که برام می، نرو. من... من: نه

باقی موندن. باید بمونی. مادربزرگمونی. باید تو عروسی پدرام و پرستو 

 کنم! من خانواده زیادی ندارم. میشرکت کنی. خواهش 

 خاتون خندید:

 پس برای همین نگران پارسایی؟ -

کردم یمقشنگ بود! تاحاال فکر نسر به زیر انداخته بودم. این دشت الله چقدر 

 گلهای الله اینقدر قشنگ باشن. الله های سرخ و نارنجی. و حتی زرد!

تقصیر خودش نیست. خیلی زخمیه.  ..دونم. پارسا سربه هواست.خاتون: می

 خیلی خسته است. اونم به یه خواب ابدی نیاز داره.

 اشکی از چشمم چکید و گفتم:

م! این به خاطر منه؟ چون منو دوست داره بذارتونم میتونم! نمینه! ن... ن -

 خوامش؟ آره خاتون؟میولی من ن

 کنی؟میخاتون: خودت چی فکر 

من: به خدا اگه به خاطر منه غلط کردم! اصال زندگی خودم به جهنم. کلبه نقلی 

ای که با سانیار داشتم و حتی کلبه تنهاییم هم به درک. حاضرم تو این جامعه 

مونم. اگه من میدورگه ها با همه سختی ها و مزخرفاتش بمونم. پیش پارسا 

 اتون؟مونم. خوب میشه خمیزخمش میشم،  پیشش باشم مرهم

 لبخندش عمیق تر شد. بی اختیار گفتم:

 چقدر لباس عروس بهتون میاد! -
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نمود ولی موهاش سرتاسر سفید میسری تکون داد. همچنان چهره اش جوان 

شده بود. اون شبی که من رو کشتن هم، مادرم رو هم کشتن. اون شب هم 

 سمتونم قمیکرد. میتوی لباس عروس دیده بودمش که داشت خداحافظی 

بخورم سامان رو هم دیدم که خوشحال بود. فقط توی افق های دوردست. ولی 

 کرد.میبرام آرزوی موفقیت 

 خاتون چرخی زد و گفت:

ق اون عش ..تو خوشبخت میشی رها. نگران نباش. پارسا گدای عشق نیست. -

با جون و دل ... داره. مادرش منتظرشه. مادرش واقعا دوستش داشت. مادرش

 کرد.میبزرگش 

 اشکی از روی گونه ام چکید. با بغض گفتم:

 ه!بذارم تنهام بذارتونم مین -

گذاره. گرچه میگذاره رها. یه برادر خواهرشو تنها نمیخاتون: اون تنهات ن

. بینیمیبینه. ولی تو اونو به چشم برادرت میاون تورو به چشم خواهرش ن

بمونی،  بی خیالش  خوای پیششمیغرورش رو نشکن. اگه به خاطر ترحم 

شو. برای پارسا غرورش خیلی مهمه. همین براش بزرگ ترین هدیه از طرف 

 توئه.

 ... ریختم. پارسا! پارسای من! پارسامیمثل ابر بهاری اشک 

 خانواده. پارسا! پارسا! پارسا!... پسرعمو... داداش

یلی هم زمان با جیغ بعدی ای که کشیدم از خواب پریدم. عرق کرده بودم. خ

هم عرق کرده بودم. توقع داشتم یکی کنارم باشه. حداقل پارسا. ولی نبود. 

 نگرانش شدم. نگرانش شدم!
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 کجا بودم؟

 نگاهی به اطرافم کردم. توی خونه ی بیدادگرها بودم! یا امام زمان!

دونم تو کدوم اتاق بودم ولی برام آشنا بود. ولی چرا باید میتاریک بود. ن

های عمرم؟ اینجا من خون  ب*و*سکی از بزرگ ترین کااینجا باشم؟ توی ی

 جگر خورده بودم. اینجا من جز جیگر زده بودم. اینجا زجر کشیده بودم.

 داد زدم:

 پارسا! کیان! کسی اینجا نیست؟ -

 گردی؟میدنبالشون  _

سردم شد. صدایی که شنیدم خیلی سرد بود. فوق العاده سرد بود. ترسناک و 

 ای کی بود؟ صدای چی بود؟ وهم انگیز بود. صد

 لرزیدم. پوزخندی قهقهه وار زد و گفت:

اینه رهبر جامعه دورگه های آزاد؟ اینه رهای رها از هر ترس و وحشت؟  -

 ه کوچولو؟*ز*ر*اینه صاحب شمشیر سفید؟ آره؟ تویی ه

 جیغ کشیدم:

 !خفه شو -

 خندید:

بجنگ! با من بجنگ خانم کوچولو! نترس! جیغ نزن! هه هه پس کو شمشیر  -

 پالستیکیت؟

خراشیدم. صداهای میزدم و صورت میبلند شدم و مثل جنزده ها جیغ 

کردم که میشد. گردباد شدیدی رو توی اتاق حس میوحشتناکی ازم خارج 

 دونستم وجود نداره و فقط به خاطر ترس و وحشتمه.می
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جهات وحشت رو حس میلرزید. از تمامیآورده بودم. همه هیبتم نفس کم 

 کردم. شیطان انگار بازی اش گرفته بود. می

 بیشتر.  اینقدر جیغ بزن تا نایی برات نمونه.... بیشتر... بیشتر جیغ بزن _

دونم چی بود یا کی بود. ولی چشم هایی سرخ و نامتنهی مینزدیک شد. ن

ترسیدم! از همه چیز مییدم. من از اجنه ترسمیداشت. ازش به شدت 

ترسیدم! من توان جنگیدن نداشتم. توان نصف کردنشون با شمشیر رو می

 ... نداشتم. من

شد. انگار که بخوام همه انرژی میروی دوزانوم افتادم زمین. جیغ زدنم قطع ن

گرفتم و میزدم. هر از چند گاهی نفسی میخودمو خارج کنم، فقط جیغ 

کرد و میرسید. میخ هایی رو وارد بدنم میقهقهه هاش به گوشم ... دوباره

 گفت:می

 بترس.... بترس رها -

سوزوندن. درد میشدن و منو میمیخ ها مثل گدازه داغ، از اجزای بدنم رد 

 ی بود؟ این چی بود؟ب*و*سکشیدم. این چه کامیکشیدم. درد می

 ... رها_

 ب*و*سشم؟ از این کامیکردم. دارم بیدار میپلک هام لرزید. نور حس 

 واقعی کی بیدار میشم؟

 صدا دوباره تکرار شد:

 ... رها به من گوش کن -

 ... ادامه بده برده کوچولوی ترسو... بترس _

 بازم اون صدای آشنا:
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 رها دستتو بده به من! -

دستش آرام بخش بود ولی از درد و رنجم چیزی کم میدستم رو گرفت. گر

زدم ولی میکردم. کماکان جیغ هم میترسیدم. هنوز گریه میکرد. هنوز مین

 گفتم.میچیزی ن

 صدای آشنا:

 مگه تو خداپرست نیستی؟ -

 ناخودآگاه زمزمه کردم:

 ... چرا -

بال کنی. مگه قمیپس فقط فراموشت شده. بهش که توکل کنی نجات پیدا  _

 هی قرمز؟جواب ازش نگرفته بودی؟ پس چرا هی یادت میره ما

سوخت ولی به شوق میچشم هام رو باز کردم. دیگه تاریکی نبود. چشم هام 

 دیدم به زور لبخندی دردمند زدم.مینوری که 

 دونم،. اینو می..دیدم. دقیقا جلوم. این یه رویائهمیچهره سانیار بود که 

ه کدیدم. حتی دیدن خاتون یا کسایی میولی جالبه. تاحاال رویا ن ..مطمئنم.

وهم انگیز و اعصاب خرد کنه.  ب*و*سدرحال مرگ بودن هم برام مثل کا

 ... ولی این یکی

 زمزمه کردم:

 چرا آرامش من توی چهره ی تو خالصه شده؟ -

الی بوته ای از گل های یاس گیر کرده بودم. خواستم خودم رو بیرون بکشم 

روی من خم شده. از خجالت سرخ شدم و چشم هامو ... که تازه فهمیدم سانیار

 بستم. دستم رو گرفت و کمکم کرد بلند شم. 
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نفس عمیقی کشیدم. عطر یاس ها مستم کرده بود. کنار یاس ها، دشتی از الله 

 های سفید قرار داشت. تا افقی که چشم از تشخیص دادنش عاجز بود.

 میگم. سانیار: چرا این کارو کردی؟ پاک کردن حافظه مو

تازه متوجه اش شدم. لباس سفید و آراسته ای پوشیده بود. یعنی سانیار هم 

 خواست بره؟می

 با تته پته گفتم:

 خواستم به زندگی عادی برت گردونم.میمتاسفم.  -

بینم. نه ترسناک و نه شیرین. مثل یه صفحه ی سفید میسانیار: دیگه خواب ن

 و خالی.

 د و گفت:نگاهش رو از افق، روی من کشی

بینم. اون شب رو فراموش نکردم. ولی وقتی میولی هرشب، خواب تورو  -

کنم چه خوابی دیدم. برام خالی و پوچه. توی میبیدار میشم همیشه فراموش 

میرم و زنده میکنم. هر شب، میخوابم، میدونم که اگه بیدار شم فراموشت 

 میشم.

 سر به زیر انداختم و گفتم:

 خواستم ناراحتت کنم.میشرمنده اتم. ن -

 بعد گفتم:

 ... م نجات پیدا کنم. توب*و*سممنون که کمکم کردی از کا -

 و بلند کرد. توی چهره ام نگاه کرد. گفت: سانیار چونه ام رو گرفت و سرم

آرامش حق توئه. مطمئن باش خدا پاداش ارادت و بندگی خالصانه ای که  -

 ... بهش داشتی رو بهت میده. نگران من هم نباش
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 چشم های زیباش لرزید. با حس گفت:

 کنم.میاگه آرامش تو رو قرار باشه من تامین کنم، این کارو با افتخار  -

... بود. آرامش من دستش رو الی موهام فرو کرد. نگاهم روش ثابت مونده

خوام صد سال میخواستم. یه زندگی آروم. نه میهمون خونه ی نقلی ای که 

 طول بکشه و نه اونقدر کم باشه که با حسرت از دنیا برم. 

 سانیار: حتی با وجود اینکه، حافظه مو پاک کردی.

 خنده ای محجوبانه کرد و گفت:

 ودی! لحظه آخر رو میگم. خوای ادات رو دربیارم؟ خیلی مسخره شده بمی -

 خجالت کشیدم و گفتم:

 ببخشید. عجوالنه عمل کردم. شرمنده. -

 و گرفت و گفت: دو طرف صورتم

 دشمنت شرمنده خانم.  -

که  دونست یا نهمیدونم میتوی خلسه رفتم. ن ..ید.ب*و*سبعد پیشونیم رو 

 همچه قدر دوستش داشتم. بعید بود اینقدر دوستم داشته باشه. شاید 

دوستش نداشتم. فقط همه محبتی که کل جهان ازم صلب کرده بودن رو ازش 

 خواستم!می

نه توی خواب. توی واقعیت. برای  خواستش،میقلبم به تپش افتاد. دلم 

که به طرز عجیبی توی مدت کم شناخته بودمش. درواقع مدت می. آد..همیشه

و  را اون اول این حسدونم چمیشناخت. نمیشناختمش و اون منو نمیزیادی 

 دونستم چه انسان بزرگیه.مینداشتم. شاید ن
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. مست تر شدم. مثل همون رهای عوضی اون شب. لب های ..مست که بودم

ش ببرم. با *ب*تشنه ام رو آروم روی گونه اش گذاشتم تا به سمت ل

 مالیمت صورتم رو عقب زد. لبخندی زد و گفت:

 ... رها -

 تم:بغض کردم و با دلخوری گف

 من رو دوست نداری؟ -

 بینی؟میسانیار: چرا دوست داشتن رو توی ادای معشوقه هارو درآوردن 

 یه ابروم رو دادم باال و گفتم:

 چی میگی؟! -

کنم تو واقعا خال احساس مییدی. حس ب*و*سسانیار: اون دفعه هم من رو 

 داشتی. برای یه مدت طوالنی.

روی صورتم. عقب رفتم. حرفش سرخ شدم. دو دستم رو محکم کوبیدم 

و یا خوب متوجه نشدم یا بد  منظوری نداشت ولی شاید هم من همین حرفش

 برداشت کردم.

 "دیدمیسانیار منو گدای عشق  "

اومد. از ضعف خودم گریه میبودم. من همچین گدایی بودم. ولی از خودم بدم 

 ام گرفت. ای کاش اینقدر ضعیف نبودم.

سفید. همچنان با دست هام که روی صورتم بودن گریه نشستم بین الله های 

تونم خانم اون کلبه ی نقلی باشم. من یه دخترک تنهام. میکردم. من نمی

. سانیار اگه برای من آرامش داشته باشه من براش چی ..ضعیف و بی کس

 دارم؟ هیچی!
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 من یه احمقم. یه احمق به تمام معنا.

 و گفت: دلجویانه دستشو روی شونه ام گذاشت

 ناراحت شدی؟ -

 دست هام رو از روی صورتم کنار زد و با عشقی که شاید توهم من بود گفت:

این که تو با پیدا کردن عشق از خود بی خود شدی یا حس کردی تشنه ی  -

محبتی تقصیر تو نیست. فکر نکن این ضعفی که داری تقصیر توئه. تقصیر 

ستن ازت سوء استفاده شه. اگه این . تقصیر آدما و موجوداتی که خوا..دنیاست

شدن ترکت کنن. اگه تنهات میجنگ قدرت نبود شاید خانواده ات مجبور ن

 ... گذاشتن. اگه لیاقت وجود دختری مثل تورو داشتنمین

تونستن اینجوری میمن: درسته. آدم ها و جن ها قدرت اراده و اختیار دارن. 

به هرحال، کاریه که شده. خدا خودش ... باعث بدبختی من نشن. ولی

 کنه. من کاره ای نیستم. فقط من موندم و این روح خسته ام.میمجازاتشون 

 نوازشم کرد:

 خستگی رو ازت دور کنم. بذار -

 گفت: ..ید.ب*و*سباز هم پیشونیم رو 

 بیا پیشم رها.  -

و انداختم توی بغلش. دستش رو  دست هام رو دور گردنش انداختم و خودم

که  مثل اینایی ..خندید.میکشید و با دهن بسته میبی قید و بند روی بدنم 

 بخوان برن.

 التماس کردم:

 نرو! -
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 ید و گفت:ب*و*سبار دیگه پیشونیم رو 

تونم رفتار کنم. ولی به نظرم، میخوای نمیمنو ببخش اگه اون طوری که تو  -

وی ی، تب*و*سپیشونی یا شونه های عزیزت رو ب اینکه به نشونه ی عشق،

 ی. نظر من بهب*و*سحفظ عزت و احترام براش پسندیده تره تا لب هاشو ب

 و کهنه است؟ به نظر من سجده گاه انسان ارزش واالیی داره.مینظرت قدی

 و تند تند به نشونه نفی تکون دادم و گفتم: سرم

 خوام!میجزء تورو  نه. این منم که مثل احمق های منحرف جزء -

 خندید. تازه فهمیدم چه سوتی داغونی دادم. 

 سانیار: باید برم.

 من: نرو.

گن. تو هم یک روز کامله که بی هوشی. بهتره میسانیار: دارن اذون صبح رو 

بینم. خودت یا میو ر بیا سراغم. من فقط شب ها خوابت... بیدار شی رها. ولی

هرشب حسرت داشتن خودت رو  روحت نیست. فقط تصوری از توئه.

 به یاد آوردنت. ..خورم. دیدنت.می

 و به طرفین تکون دادم و گفتم: با اشک سرم

داره ه. امکار نب*و*ستونم باور کنم. انگار اینم کامی. ن..این واقعیت نیست -

برای من کنار گذاشته میتوهم دوستم داشته باشی. امکان نداره آرامش سه

 باشه.

 کرد و گفت:سانیار آرومم 

 ... قبل از این که دیر شه... بیدار شو و برگرد پیش من -

 ... نرو... من: نه
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رفت. و من هم توی سکوت  ..یعنی من رو جدا کرد. از آغوشش جدا شدم،

 سانیار من.... بغضم رو قورت دادم. فعال

 

 چیز خاصی نیست پارسا. تیام گفت دیگه االنه که به هوش بیاد. حرص نخور._

ا: یک روزه که بیهوشه! داری میگی حرص نخورم؟ نه یه بیمارستان پارس

 اصال معلوم نیست زندست یا مرده! شایدم رو به موته!... بردیمش نه

کیوان: احمق! رهبر دورگه هاست ها! باالخره یکم جسمش روش های خود 

 بداد. خومیدرمانی داره دیگه. تازه اون یارو تایم هم بهش یه سری دارو 

گم احترام بزرگ ترا رو نگه دار! باالخره یه چیزی میت همه من باین ه

 حالیشونه! گوشت بدهکار نیست که نیست!

 ناله کردم:

 زنین!میاه چه قدر حرف  -

 پارسا تقریبا جیغ زد:

 به هوش اومدی! -

 بلند شدم و نشستم:

 کمای ده ساله که نرفته بودم. -

 کیان: ولی خب برای ایشون ده سال بود.

مالوندم و از روی تخت بلند شدم. به اطرافم نگاه کردم. میهام رو ک چشم

 خب خداروشکر اینجا تبریزه. خونه ی اون دوتا داداش خل و چل.

 خواستم راه برم که پارسا اومد سمتم و گفت: 

 بخواب استراحت کن. -
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. چهره اش مثل پسربچه های مظلوم شده بود. دلم براش ..چپ نگاهش کردم

 ه.ترسم وابسته شمیخواستم زیاد اجازه بدم بهم نزدیک شه. مینسوخت ولی 

یاد خوابم افتادم. چهره اخمو و عنقم یکم باز تر شد. به پارسا نگاه کردم. حس 

کردم یک لحظه چقدر دلم براش تنگ شد. این احمق هرچی بود پسرعموم 

 بود. مثل برادرم بود.

 یعنی واقعا قراره بمیره؟

 و از اتاق رفتم بیرون. کیان هم اومد دنبالم:و ازش گرفتم  نگاهم

 رها خانم! حالتون خوبه؟ -

 من: مزاحمم نشو لطفا.

شتابنده به سمت دستشویی رفتم. آبی به صورتم زدم و حالم بهتر شد. وضو 

تونستم توی همون اتاق وضو بگیرم ولی با وجود پارسا کال میگرفتم. 

 نخواستم زیاد اونجا بمونم.

 خواستم تنها باشم. میفقط  ..دونم توی کدوم اتاق.میخوندم. ن نماز صبحم رو

من گاهی وقتا یادم میره که خدایی هم دارم. شاید برای همین نماز واجبه که 

یادمون بیاد. خدایی هم داریم. شاید برای همینه که ازدواج دین رو کامل 

 کنه. که یکی باشه که بهت یادآوری کنه خدایی هم داری.می

 ر یادم آورد که خدایی هم دارم.سانیا

. بی دلیل. مگه کسی که خدا رو داره باید اینجوری ..زدممیترسیدم. جیغ می

 بترسه؟
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بدون اینکه حواسم باشه توی سجده ی بعد نماز باقی مونده بودم. ولی متوجه 

شدم که فردی اومد توی اتاق. به خودم اومدم و بلند شدم. پارسا اومد و روی 

 تی لم داد.یک مبل راح

 پارسا: چه مرگت شده رها؟ حالت خوبه؟

 من: آره خوبم. من نگران تو ام.

 پارسا: چی؟ 

. خودش بهم گفت. تازه گفت توهم ..من: دیشب خواب دیدم. خاتون مرده

 قراره بمیری.

 با صدای بلند خندید انگار که جوک سال رو گفته باشم. بعد گفت:

 چه خبر خوبی!  چقدر هم دقیقه. -

 چطور؟ من:

پارسا: چون دختر میرال که گروگان گرفتیمش درواقع گروگان به درد 

بخوری درنیومد. اعضای شورا هم به خاطر به خطر انداختن جونت توبیخم 

 کردن. قراره اعدامم کنن.

 با چشمای باز شده گفتم:

 جدی میگی؟ -

 پوزخندی زد:

 اینقدر دوست داری بمیرم؟ -

بلند شدم. آروم به سمتش رفتم. گردنش رو اشک توی چشم هام جمع شد و 

و گذاشته بود روی پشتی مبل. ژست  کشیده بود باال تا منو ببینه. سرش

 دونستم عادتشه ادا و اصول بیاد. میدخترکشی گرفته بود که 
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ولی اولین بار که دیدمش اینجوری نبود. پارسا اینجوری نبود. من براش 

ا اصول دربیاره. اون اوایل من رو دوست اینقدر مهم نبودم که بخواد برام اد

 نداشت. ولی االن حتی توی شوخی هاش هم ته احساسی دیده میشه.

وقتی توی فاصله ی مشخصی ازش ایستادم و نگران نگاهش کردم، خندید و با 

 دلجویی گفت:

 میرم. شوخی کردم.میای فدای نگرونیت بشم. نترس ن -

دم و مید االن کلی فحشش کرمیخنده اش جوری بود که انگار فکر 

کردم. بیشتر دلتنگ بودم تا میزنمش. ولی من همینجور اشکبار نگاهش می

عصبانی. پارسا واقعا انگار پیر شده بود. سرنوشت و بالهاش پیرش کرده 

 بودن.

 پارسا یکم نگران شد:

 چیزی شده رها؟ -

 چیزی نیست.... من: نه

 جلسه داریم.پارسا: خب پس آماده شو که یک ساعت دیگه 

ای گفتم. گرچه، ذهن و روحم خسته تر از اونی  "باشه"سری تکون دادم و 

 بود که دیگه از جنگ و ادامه درگیری با اجنه بتونم چیزی بفهمم.

 کردی.میپارسا: وقتی بیهوش بودی یه چیزایی زمزمه 

 سرمو زیر انداختم و چیزی نگفتم.

کنم. وقتی میپارسا: شاید به اندازه تو دورگه ی قوی ای نباشم ولی حس 

 خیلی دلمو شکوند.... بیهوش بودی، روحت جایی بود که

 نگاهش کردم. یکم خیره نگاهش کردم تا شاید خجالت بکشه. ولی ادامه داد:
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 تو عاشق یه انسان شدی و باهاش ارتباط داری. -

 ... . ناخودآگاه..ت من نبودکنی. اون رویا دسمیمن: اشتباه 

دونی. حتما خیلی دوست پارسا: رویا؟ هه! جالبه. تو اونو یه خواب قشنگ می

 داشتی همچین خوابی ببینی. نه؟

 من: آره. به تو ربطی داره؟

 نگاهش بی تغییر باقی موند. ادامه دادم:

من مسئولیتی ندارم اگه تو دوستم داری. من هم به عنوان پسرعموم  -

 ... دارم. از داداش واقعیم هم حتی باهات راحت ترم ولی دوستت

پارسا پشتش رو کرد به من و از اتاق بیرون رفت. سری به نشونه تاسف تکون 

 دادم. این انگار هنوز یه پسربچه مونده بود.

 

 )سانیار( 

فکرم درگیر بود. شاید  ..دونم چرا.میبعد از خوندن نماز صبح، دراز کشیدم. ن

کردم. ولی میداد. شاید باید خطم رو عوض میبه خاطر کاتبی که مدام پیام 

خبری نیست. دیگه هیچ خوابی  ب*و*سخب خداروشکر که خیلی وقته از کا

 کنم یه خواب سفید دیدم.میهروقت بیدار میشم حس  ..بینم. گرچه.مین

بیدار بود. آروم طوری که ننه آقا  سینا هم انگار بی خوابی به سرش زده باشه،

 بیدار نشه گفت:

 ... سانیار -

 من: بله؟

 سینا: تو فکری؟



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 284 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 من: آره.

 کنم به دلت نشسته.میسینا: دختره دیشب خوب بود؟ فکر 

 من: آره دختر با کماالت و خوبیه. 

 روزگار.... سینا: هعی

 به شوخی گفتم:

 کی دل تورو برده؟ -

 خندید و گفت:

 و ندارم!ر نم عاشق بشم! اصال جرئتشمن غلط بک -

 رفتم سرمیشدم و میخندیدم و با خماری به خواب رفتم. گرچه، زود باید پا 

کنم. به هرحال اگه تالش مضاعف کنم شاید به میکار. دیگه چند منظوره کار 

 یه جایی برسم. دلم رضا نیست که دختر مردم رو توی فقر بیارم پیش خودم. 

قبل پس انداز کردم. با اون میشه یه عروسی نسبتا متوسط  یه مقداری که از

 گرفت. به هرحال، از مجردی خسته شدم. 

زود بیدار شدم و بعد از صبحونه رفتم سر کار. امروز هم خسته کننده تر از 

روزهای قبل. مشتری ها هم مثل همیشه انواع و اقسام دارن. کوچیک و 

 بزرگ.

باباش کولش کرده بود حسرت خوردم.  یک لحظه با دیدن دختر بچه ای که

 جدی جدی، پیر شدم انگار.

دو ساعت بعد از نماز ظهر، فروشگاه تقریبا خلوت شده بود. دوباره کتابی باز 

 کردم تا نگاهی بهش بندازم. کتاب جالبی بود. دوستش داشتم.
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با شنیدن صدای باز شدن در شیشه ای، فهمیدم یه نفر اومده. ولی خب اهمیت 

. هرچی بخواد بخره میاره اینجا تا براش حساب کنم دیگه. چرا باید سر ندادم

 از روی کتاب بردارم؟

رسید. تا این که رسید به جلوی میبه گوش  میصدای قدم های شمره و منظ

 پیشخوان. دیگه بهتر دیدم سرمو بلند کنم. 

 خانم جوونی بود. لبخندی کمرنگ زدم و گفتم:

 سالم. بفرمایید؟ -

 شناخت؟میفهمیدم. مگه منو می. ن..کردمیبا کنجکاوی صورتم رو نگاه 

 پرسیدم:

 چیزی شده؟ -

 با لبخند محوی سالم کرد. 

 من: علیک سالم.

 انگار نگران چیزی بود یا بغض داشت. برای همین سعی کردم با آرامش بگم:

 ... خانم حالتون خوبه؟ اگه کمکی از دستم -

مشخص بود حالش مساعد نیست. چشم های خاکستریش هم اینو داد 

. چهره اش خیلی معصوم بود. و خب دختر با حیایی هم بود. از این ..زدنمی

 کردم اونم نه دقیق.مینگاهش میرو فقط زیر چش

 مشکلی نیست. ممنون. _

بعد به سمت یکی از کتاب های قفسه پشت سرش رفت و شروع به وارسی 

ا دونم البد بمیکرد. سرمو انداختم پایین و شونه ای باال انداختم. نکتاب ها 
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دیدن من یاد کسی افتاده! شایدم خوشش اومده ازم. نه که من خیلی خوش 

 تیپ و خوش تراشم!

 

 گفتم:

 یکم زود نیست؟ -

 فهمی؟ موهات داره سیفید میشه!میننه: چی چیو زوده؟ دیر شده 

سری تکون دادم و پوفی کشیدم. کت و شلواری که قرض کرده بودم تنم بود 

رچه گقرار بود عقد توی حرم انجام شه.رفتیم حرم. میو با ننه و سینا داشتیم 

 ... گذره ولیمیدو هفته هنوز از خاستگاری ن

حس کردم آستین کتم کشیده شد. برگشتم ولی کسی رو ندیدم. شونه ای باال 

 ه راهم ادامه دادم.انداختم و ب

تو کوچه های اطراف حرم بودیم. به قسمتی رسیدیم که پنج شنبه بازاره 

ننه هم ایستاد یکم نگاه  ..ا راه انداخته بودن. یکم هم شلوغ بود.ازاین... چیه

 شناسید!میکنه. از چیز خاصی خوشش نمیومد ها! ولی خب خانوما رو که 

 خبری نبود. یکم ترس برم داشت،ی دوباره حس کردم کتم کشیده میشه. ول

 ب*و*سبینم؟ خیلی وقت بود که از کامی ب*و*سنکنه دوباره دارم کا

 خبری نبود.

 ب*و*سبا دیدن یک نفر، دیگه هول کردم. همونی که بعضی وقت ها توی کا

 دیدم! میرال نبود. این یک دورگه بود. همونی که کیان نوچه اش شده.میهام 
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ه کجا بود ولی از حواس پرتی اون و ننه استفاده دونم حواسش بمیسینا ن

به سمت اون پسره برداشتم. کت اسپرتی پوشیده بود و تیپش میکردم و قد

 خوند.میبه اینجا ن

 خواد و با من چه کار داره که زل زده به من.میولی باید بفهمم اینجا چی 

مافیا تونست از طرف میاون هم نزدیک تر شد. جلوی هم قرار گرفتیم. ن

 باشه. پس با من چه کار داشت؟

 باالخره به حرف اومد:

 گذشت بهت؟میچرا یهو غیبت زد سانیار؟ تبریز خوش ن -

 من: کاری داری با من؟

 سری تکون داد:

 آره خیلی کار دارم. -

 به سینه ام دوتا مشت آروم زد و گفت:

 یکی منتظرته. ..اون جایی که داری میری، نرو. -

 متعجب گفتم:

 فهمم پارسا.میو ن منظورت -

خیلی خره. اونقدر خر بود که فکر کرد تو ... پارسا: دخترعموی دیوونه ام

تونی عادی زندگی کنی. ولی برای تو رودررو شدن با خطر، اجتناب می

 ناپذیره. شنیدم مافیا بهت پیشنهاد همکاری دادن.

 من: رد کردم.

 پارسا: قبول کن.

 من: به تو چه؟
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کت نیاز داریم. اگه بتونی توشون راه باز کنی کمک بزرگی به پارسا: به کم

 ماست.

 پوزخندی زدم:

زندگی من تازه داره میفته روی روال! چرا باید خودمو دوباره قاطی این  -

 خوام.میجریانات بکنم؟ من دیگه کنار کشیدم. چون خودم 

ه ثل دورگدونی که. اعضای مافیا مپارسا: اگه به خانوادت صدمه بزنن چی؟ می

 کشن.می ..ها و اجنه نیستن که توی قم قدرتشون ضعیف شه. انسانن.

 ... من: تا خدا نخواد هیچ اتفاقی

 ننه آقا صدام کرد:

 پس سینا کو؟... سانیاری -

و نگاه کردم. چشام گرد شده بود. اثری از سینا  سریع برگشتم پشت سرم

 خورم دو متر اون ور تر وایساده بود! مینبود! قسم 

 پارسا گفت:

 خواد!میخب انگار خدا  -

 زیر لب گفتم:

 یا حسین! -

انگار که بچه ی دوساله ام گم شده باشه، سراسیمه شروع به گشتن کردم و 

 گفتم:

 ننه باید پیداش کنیم! -

 بدبختی، سینا موبایل هم نداشت بهش زنگ بزنم!
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یچ اثری از سینا پیدا نکردیم. بعد از نیم ساعت، بعد از ربع ساعت گشتن، ه

 ... بهم زنگ زدن. کاتبی بود. خود عوضیش

 باید چه جوابی به ننه بدم؟

دونم. مجبورم به خواسته های اون عوضیا تن بدم؟ نه. می... یعنی واقعا

 دونم باید چه کار کنم.هرمشکلی که هست، راه حلی هم هست. می

 

اش رو هورت کشید. من هم به اطرافم نگاه کردم. پارسا خیلی ریلکس قهوه 

تاحاال به این کافه ی شیک نیومده بودم. اینجا بلوار امینه و قیمتاشم رو به 

 و بندازه رو دوش من! آسمون! یعنی نامرده اگه بخواد هزینه هاش

 پارسا: خوب، حال مادربزرگت چطوره؟

 کنه.میمن: داره از نگرانی دق 

 ت گفت؟پارسا: کاتبی چی به

 من: برای اینکه سینا رو بهمون برگردونن، باید باهاشون همکاری کنم.

 پارسا: خب همکاری کن.

 و بلند کردم: سرم

 دم آقای درویش.میمن کار اشتباه رو انجام ن -

 پارسا لبخندی زد و گفت:

 با ما همکاری کن!... پس -

 من: چجوری؟

ن غول بی شاخ و دم قبل اوبهم اعتماد کن چون دیگه پارسا: نگران نباش. 

گیرم. اگه بتونی وارد مافیا مینیستم. من از شورای دورگه های آزاد دستور 
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تونیم توی مهار کردن اون ها و دورگه های متفرقه شی و کمکمون کنی، ما می

 موفق بشیم.

 نگرانم.... من: ولی

 بهم اعتماد کن. ..پارسا: نگران نباش. میگم که.

 ه نظر نمیومد دروغ بگه. پرسیدم:به چشم هاش زل زدم. ب

 روی چه حسابی بهت اعتماد کنم؟ -

پارسا: رو حساب اینکه آتیشی که قبال از من شعله ور بود دیگه خاموش شده. 

 خوام کمکت کنم. رو حساب این که رها رو هنوز یادته.میرو حساب اینکه 

 کردم و گفتم:میاخ

 رها دیگه کیه؟ -

نیست! فعال نگران نباش. من از طریقی بهت وصل لبخندی زد و گفت: مهم 

میشم که اونا حتی فکرشم نتونن بکنن. فعال همین االن باهاشون تماس بگیر و 

 اعالم آمادگی کن.

 زنم؟میدونن من دارم باهات حرف میمن: اونا االن ن

 پوزخندی زد و گفت:

 هیچ... شناسه ومیدونه پارسا کیه! هیچ کس منو نمین... دیگه هیچ کس -

 کس هم از پسم برنمیاد!

گیج حرفاش بودم. ولی ته دلم راضی بود. با گوشیم یه استخاره از قرآن 

گرفتم. بسم اهلل گفتم و شماره کاتبی رو گرفتم. تماس رو قطع کرد و بهم پیام 

 داد:

 سر عقل اومدی؟ -
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 نوشتم:

 چیکار باید بکنم؟ -

 سریع پیامش رسید:

حاال شدی یه بچه ی خوب! اگه تا همین امشب بیای ترمینال مسافربری، هم  -

اینجا  01دیم و هم بهت میگیم باید چه کار کنی. سر ساعت داداشتو بهت می

 باش. فکرای احمقانه هم به سرت نزنه.

 سرمو بلند کردم و به پارسا گفتم:

 یادت نره چی بهم گفتی. -

 گفت:پارسا لبخندی اطمینان بخش زد و 

همه چیز راحت تر از اون چیزی پیش میره که فکرشو ... مطمئن باش -

 کنی.می

 

 )رها(

کنیم توی مافیا نفوذ کنیم، توی میبار ها و بار ها نقشه رو مرور کردم. سعی 

م. تونیم تا هفته ی دیگه کلکشونو بکنییک عملیات کامال برنامه ریزی شده می

بکشونیمشون توی یکی از باغ های سیب که البته چاره ای نداریم جز اینکه 

متعلق به یکی از اعضای شوراست. اونجوری واسه ترتیبشون رو دادن فضای 

 مناسبی داریم.

 کیوان که روی کاناپه لم داده بود گفت:

 وای! رها خانم سرم گیج رفت چقدر راه میری این وسط! -

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:
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 !با مافوقت درست حرف بزن -

 زنم.میپوزخندی زد و گفت: باشه باشه درست حرف 

دونم چرا میرفتم و دوباره برعکس. نمیهمچنان از این سمت به اون سمت 

 ... دلشوره دارم. پارسا که نیست، پدرام و پرستوهم که

 با فکراون دوتا تازه یادم اومد اونا هم وجود دارن. چقدر من بی خیالم.

وم دونستم باید تو کدمیبه طبقه دوم که رسیدم، ن از پله های کاخ باال رفتم.

 اتاق برم. یعنی کجا باید پیداشون کنم؟

 شاید هم مزاحمشون باشم.

 با این فکر آهی کشیدم و خودم رو در آغوش کشیدم. بازم سردم شده بود.

کرد. دم میصدای برخورد کفش هام به کف پارکت، اعصابم رو خط خطی 

کرد. حالم خوب نبود. مینجره ها راهرو رو روشن از پمیغروب بود و نور ک

 دونم چرا.مین

با شنیدن صدایی، به سمت یکی از اتاق ها رفتم. در زدم. صدای خنده ضعیفی 

 اومد و صدای پدرام رو شنیدم:

 کیه؟ -

 چند تا سرفه کردم و گفتم:

 تونم بیام تو؟می -

ه چند تا سیلی که بسکوت کوتاهی بر فضا حاکم شد. افکار منحرفانه مو با 

 خودم زدم دور کردم. اه من از کی اینقدر بی شعور شدم؟

خندید. با میدر اتاق باز شد و پدرام تمام قد روبه روم قرار گرفت. داشت 

 شرمزدگی گفت:
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 شرمنده آجی رها. کاری داشتی؟ -

 خندیدم و گفتم:

ون حالت انگار... نه. ببخشید مزاحم شدم. خواستم یه سری بهتون بزنم که -

 خوبه. 

 بعد از مکث کوتاهی زمزمه کردم:

 فعال. -

 و برگشتم به سمت راهرو تا برگردم. پدرام بازوم رو گرفت و گفت:

 کجا میرید امپراتریس؟ بیاید منچ بازی کنیم! -

 من: چی؟

 کردیم. به یاد بچگیامون!میپدرام: منچ! داشتیم با پرستو منچ بازی 

 خندیدم و گفتم:

 خوبه. بازی کنین من برم به کارام برسم.آها. خوبه  -

 پدرام یکم جدی شد:

 منظورت راه رفتن و فکر کردنه؟ -

دونم چرا بغض گلوم رو گرفته بود. ما چهارتا میچشم توی چشمش انداختم. ن

 چرا اینقدر شبیه هم بودیم؟ چرا پدرام اینقدر شبیه پارسا بود؟

 داد و برادرانه گفت:پدرام بازوم رو کشید و من رو توی بغلش جا 

 مگه من مرده باشم خواهرم غصه بخوره. -

 ه ای گفت:ستو کم کم اومد جلو و با لحن بامزپر

 ای بابا سروکله خوارشوورم پیدا شد!  -

 پدرام نهیب زد:
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 و.ر اذیت نکن آبجیم -

 پرستو مشتی به بازوی پدرام زد:

 تو ول کن دخترعمومو له کردی! آبجی خودمه! -

 تا آبجی دارم که تو کردیش مال خودت؟دمن چن پدرام: مگه

 از بغل پدرام بیرون اومدم و گفتم:

 هی هی بی خیال! بریم منچ بازی کنیم حوصلم سر رفت! -

 پرستو بازوم رو چسبید و گفت:

 فدای حوصله ی خوارشوورم برم من! بیا بشینیم بازی بکنیم. بیا.  -

 کنیم!پدرام: دیدی! حاال مجبوریم از اول بازی 

دی رسم! فکر کرمیکنیم بعدا حسابتو میپرستو: غلط کردی نقاط رو ثبت 

 الکیه؟

 خندیدم و گفتم:

بی خیال دعوا نکنین اصال خودم میام وسط بازی جفتتون رو کیش و مات  -

 کنم!می

و جلو زنمون نبر دیگه! اون شطرنجه که کیش و  پدرام: عه آبجی آبرومون

 مات داره.

 م:گیج و متعجب گفت

 جدی؟ -

 پرستو مستانه خندید:

 مثل اینکه باید یادت بدیم. -

 ب نداره راه میفته. آجی خودمه دیگه.یپدرام: ع
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 به اتاق یه نگاهی انداختم. وضعیت شلخته ای بود. خندیدم و گفتم:

 این چه وضعیتیه! اتاقو پوکوندین!  -

 پوکاننده تبدیلپدرام: آره. نه که اینجا خدمتکاراش پوکونده شدن. ماهم به 

 شدیم!

 پرستو: وا! حالت خوبه پدرام؟

 پدرام برگشت به سمتش و بغلش کرد:

 مگه میشه بد باشم خانومم؟ -

من: شما به ادامه بازی حساستون برسین تا من اینجارو سروسامون بدم. 

 اعصابم اینجوری خورد میشه.

 پرستو لب به دندون گرفت و گفت:

 ی آزادین. نمیشه که.نه. شما مثال رهبر دورگه ها -

 من: چرا نشه؟

 کنم.میپدرام: آبجی اصال شما بشین با پرستو بازی کن من خودم جمع 

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:

 زر اضافی نزن. -

با این چشم غره ام جفتشون خفه شدن. به سمت تخت رفتم. مالفه به هم ور 

شده بود و لحافش هم یه طرف مچاله شده بود. جعبه پیتزا ها این طرف و اون 

ون ماشال جفتش... طرف افتاده بود. کف اتاق پر از بسته چیپس خالی و پر و 

 لنگه همن!

ردن مالفه. خیلی چرک لحاف رو برداشتم و شروع کردم به صاف و صوف ک

 شده بود. کال برش داشتم و تکوندمش.
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 رها جون.... پرستو: میگم

 گفتم:

 برید بیرون. -

 ... پدرام: ولی آخه

 ید به کارم برسم.بذارمن: یا بازی تونو بکنید یا برید 

 ... پرستو: ولی این کار

 دیگه آمپر چسبوندم:

 ده میگم از جلو چشام گم شین! -

لرزید. با داد بعدیم می. همه تنم ..زدممیجفتشون کپ کردن. نفس نفس 

جفتشون از در بیرون رفتن. لبه تخت رو گرفتم و آروم نشستم روی زمین. 

 من چم شده بود؟

 بی خود و بی جهت اشک هام شروع کردن به ریختن.

پا شدم و برای آروم کردن خودم مالفه رو جمع کردم. گوشه ای از اتاق رو 

هدف قرار دادم و مالفه و همه رخت چرک هارو گذاشتم همونجا. لحاف رو تا 

کردم و گوشه ای از تخت گذاشتم. همه آشغال هارو گوشه ای گذاشتم و تو 

 یه پالستیک که همونجا بود ریختم.

بعد از یک ساعت تا نیم ساعت که کل اتاق رو مثل دسته ی گل کردم، دیگه 

 وی تخت طاق باز دراز کشیدم.شب شده بود. خسته و داغون ر

 زمزمه کردم:

 من چم شده؟ -

 به سقف نگاه کردم و دستم رو روی صورتم گذاشتم. 
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تخت باال پایین شد. به خودم زحمت ندادم چشم هام رو باز کنم یا حتی بازوم 

 رو از روی سرم بردارم.

 پرستو: رها جان. ببخش.

 هاه.... من:

 پدرام: رهایی؟ رها خانومی؟ آبجی؟

خواهر ... پرستو: ببخش اگه زیادی مسخره بازی درآوردیم. رهاجون؟ رها

 شوهری؟ دخترعمویی؟ آبجی؟

.. .خواستیم اتاقو به هم بریزیم. اینقدر که درگیر بودیمامیپدرام: به خدا ن

م دونستمیدونی من اگه بخوام تمیز باشم چه قدر تمیز میشم! نمیوگرنه ن

 حساسی خواهری.

 ید؟بذارمن: میشه تنهام 

 چیزی نگفتن.

خندیدم که خودم هم داشتم می. اونقدر عجیب ..شروع کردم به خندیدن

 ترسیدم.می

 بعد از تموم شدن خنده ام گفتم:

 ین! عجب اعجوبه ایم من.بذارخودمو چتر کردم اینجا تازه دارم میگم تنهام  -

گاه نبلند شدم و نشستم. به اون دوتا که لبه تخت روبه من نشسته بودن 

 کردم. نگرانم بودن. از تخت پایین رفتم و گفتم:

 و خراب کردم. ببخشید روزتون -

 به سمت در رفتم و گفتم:

 خداحافظ. -
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از اتاق خارج شدم و در رو پشت سرم بستم. به پنجره نگاه کردم و ماه امشب 

 کامل بود. درشت و سفید.

 آهی کشیدم و تلوتلو خوران، طول راهرو رو طی کردم.

 لرزید. میتنم 

 چیزی رو زیر لب زمزمه کردم: 

I am the Darkness . I’m the monster. ]من تاریکی ام. من هیوال ام[ 

You’re the pulms in my veins. ]تو نبضی در رگ های منی[ 

You’re the war that I wag. ]تو جنگی هستی که من به پا کردم[ 

Can you change me? Can you change me? تونی تغییرمتونی تغییرم بدی؟ می]می 

 بدی؟[

You’re the love that I hate. ].تو عشقی هستی که ازش متنفرم[ 

You’re the Drug that I take.  ]تو دارویی هستی که من گرفتم[ 

Will you cage me? Will you cage me? منو زندانی خواهی کرد؟ منو زندانی[

 خواهی کرد؟[ 

You’re the pulms in my veins. ]تو نبضی در رگ های منی[ 

You’re the war that I wag. ]تو جنگی هستی که من به پا کردم[ 

Can you change me? Can you change me?تونی تغییرم تونی تغییرم بدی؟ می]می

  بدی؟[ 

From the Monster you made me. From the Monster you made me.ه ] از هیوالیی ک

 از من ساختی. ازهیوالیی که از من ساختی [ 

[ Monster – Starset ] 

 "انگار که یادت رفته خدایی هم داری  "
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 و بلند کردم و با خنده گفتم: سرم

نه یادم نرفته که خدایی هم دارم! ولی درد هایی هم دارم. ولی دشمن هم  -

 کشه.میزیاد دارم. ولی تن خسته ای هم دارم که دیگه ن

اتاقی پیدا کردم و خودم رو توش ول کردم. چقدر خوبه این خونه یه عالمه 

 .کنهمیاتاق داره. ولی انگار، توی هرکدومش هم که برم، اون عوضی منو پیدا 

پارسا دوباره توی چهارچوب در ایستاده بود. روی لبه تخت نشسته بودم. 

 و بلند کردم و به شوخی گفتم: سرم

 اینجا خونه است یا هتل؟ یه عالمه اتاق داره همش هم مجهز! بامزه نیست؟ -

کنارم نشست. بی اختیار سرمو روی شونه اش گذاشتم و  ..اومد داخل.

 پرسیدم:

 کدوم گورستونی رفته بودی؟ -

 پارسا: اعصابت به هم ریخته. زدی سر اون دوتا خراب کردی؟

 من: تو که جای من نیستی.

 دخواهی رها.پارسا: خیلی خو

 من: نیستم.

 کنی دست من بود؟ این که تو اینقدر زجر بکشی؟میپارسا: فکر 

کردی و سراغم نمیومدی شاید وضع میسالم بود ولم  04من: نبود؟ اگه وقتی 

کردم. تنها بودم ولی میو  گذاشتید زندگیممیمن بهتر از این بود. ای کاش 

! اینجوری مثل مرده ها مردگی زندگی داشتم... آدم بودم. تنها بودم ولی

 کردم.مین
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و برای عملیات آماده کن. شکست دادن  پارسا: رها به جای این حرفا خودت

 مافیا خیلی برامون مهمه.

 با بغض گفتم:

 دیگه از اینجور چیزا خسته شدم! -

 بازوش رو بی اختیار فشار دادم و گفتم:

ت کنم!  پارسا جان رها خوام استراحمیکی تموم میشه پارسا؟ خسته شدم.  -

خواد برم دو ماه تموم توی یک کوه دور از یه کاری کن راحت شم. دلم می

 همه زندگی کنم! 

پارسا: کوه هم میری. نگران نباش تموم میشه. بعد کسی که خیلی دوستت 

 برتت هرجا که بخوای. زندگیت عادی میشه.میداره، 

 هق زدم:

 نمیشه! -

 پارسا: میشه.

پرت میگی! هیچ وقت زندگیم عادی نمیشه! اونقدر باید زجر من: چرت و 

 میرم. کی راحت میشم پارسا؟میدونم کی میبکشم تا بمیرم! فقط ن

 و نوازش کرد. آروم گفت: پارسا دستش رو روی روسریم کشید و سرم

 اشکاتو پاک کن رهایی. -

 جیغ کشیدم:

 دیگه امیدی نمونده احمق!  -

 ا لحنی آرامش بخش گفت:دستی روی صورتم کشید و ب

 شبا که غصه داری؟... کنهمیکی اشکاتو پاک  -



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 311 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 لبه پیراهنش رو گرفتم و با صدای ریزی ناله کردم:

 مامان! -

 سرم رو بیشتر نوازش کرد:

 .. .کی قصه میگه برات... وقتی اونو نداری؟ ... خونــــه براتمیکی ترانه  -

 نالیدم:

 بسه پارسا بسه! -

 نخور رها درست میشه.پارسا: غصه 

 من: نمیشه! 

 میرم راحت شی از دستما!میپارسا: خیلی گریه کنی من 

. آروم. خودمو ازش جدا کردم ..زدممیگریه ام ناخودآگاه بند اومد. فقط هق 

 و گفتم:

 ...پارسا -

 پارسا: جانم؟

 من: جان من نمیر.

 خندید:

 برات مهمم؟ -

 دیگه کسی برام نمونده. باشه؟ کنم خریت نکن! به جز تومیمن: خواهش 

 مونه. پارسا خندید و گفت:میزیاد ن ..دونستم. داره میره.میگرچه 

 تا وقتی که حال تو خوب باشه. هیچی مهم نیست. حتی جون من. -
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آهی کشیدم و چیزی نگفتم. پارسا اولین مردی بود که بی قید و بند دستش 

کرد. مینگاهم میبه چه چشدونم اون میگرفتم. دست خودم نبود. نمیرو 

 دیدم.میاونو از پدرام هم به خودم نزدیک تر ... ولی من

 دونم چجوری خوابم برد.مین

 دونستم باید چهمیدرخت های زیتون و بید مجنون اطرافم رو گرفته بودن. ن

 کار کنم. گم شده بودم.

 رها؟_

 برگشتم به سمت صدا. با تعجب گفتم:

 سانیار؟ -

 خندید و گفت:

 بازم که تعجب کردی! -

 بعد ادامه داد:

 ... کنی خوشگل تر میشی. راستیمیوقتی تعجب  -

 دستش رو به سمتم گرفت و گفت:

 داره خوب پیش میره. -

 خواستم دستش رو بگیرم ولی جلوی خودم رو گرفتم و گفتم:

 چی خوب پیش میره؟ -

ال باالخره قراره س 21سانیار: کال. همه چی داره خوب پیش میره. مافیا بعد از 

 سرنگون شه. نابودی میرال و بقیه دشمنات هم نزدیکه.

 لبخندی زدم و گفتم:

 کنی؟میتوهم کمکم  
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 سانیار:

 از دور. آره. ولی زیاد به هم نزدیک نیستیم. -

 ترسم. میمن: 

 سانیار: نترس. همه چیز خوب پیش میره. گفتم که.

 نفس راحتی کشیدم و گفتم:

 خداروشکر. -

 ... سانیار: رها

 باالخره دست آویزونش رو گرفتم و گفتم:

 بله؟ -

 خندید و گفت:

 کجارو خیلی دوست داری؟ -

 فکر کردم و گفتم:

 لب دریا رو. -

تا چند ماه دیگه میریم لب دریا. شمال رو دوست ندارم. میریم ... سانیار: پس

 کنیم.میبندرگناوه. همونجا با آرامش زندگی .. جنوب.

 بغض کشیدم و گفتم: نفسی پر

 نمیشه. -

 اخم کرد:

 چرا؟ -

 من: این زندگی عادی نمیشه.

 سانیار: توهم همش منفی نگر باش!
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من: تو جای من نبودی. هربار خواستم روی خوش زندگی رو ببینم، سنگی 

 جلوی پام افتاد. درد دیگه ای به درد هام اضافه شد. 

ها گر کند خار مغیالن غم  سانیار: گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش

 مخور.

 سرمو بلند کردم و گفتم:

 ... ولی -

سانیار: به من اعتماد کن. تو هدفت همیشه خوب بوده. خیرخواه و عاقل 

 رسی.میبودی. مطمئن باش به جای خوبی 

 لبخندی زدم و زمزمه کردم:

 ان شاء اهلل. -

 

تیام: ما یک جاسوس توی مافیا داریم. میگه که تا االن مافیا واقعا قوی عمل 

 کرده. نباید دست کم گرفتش. 

 سورن: ولی در عین حال االن توی ضعیف ترین موقعیت خودشه.

تیام: باید در نظر بگیریم که احتمالش هست که حین درگیری با مافیا، 

اون صورت، امپراتریس شما  سروکله ی میرال و بقیه شون هم پیدا شه. در

 توانایی استفاده از شمشیر رو دارید؟

سرم رو بلند کردم. دست هام توی هم قفل شده بود. به تیام و بقیه نگاه کردم 

 و گفتم:

 تونم.می آره، -
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پارسا: جاسوس ما توی مافیا وظیفه خطیری به عهده داره. ولی با استفاده از 

 هامون رو بدیم. خواب و رویا تونستیم بهش برنامه 

 پدرام: دختر میرال هم که تاحاال زیاد به دردمون نخورده.

 من: پس بکشیدش.

 کشیمش.میخوره میپارسا: آره حاال که به دردمون ن

 پرستو با نگرانی به من گفت:

 رها!... ولی -

من: نگران نباش من بی دلیل دستور مرگ کسی رو نمیدم. این دختره تا حاال 

 از همنوعان مارو گرفته.جون چندین نفر 

 تیام: امپراتریس درست میگه. مرگ بهترین مجازات برای اون دختره.

 پدرام خندید:

 مثل اینکه مثل باباش پدرسوخته است! -

 کس دیگه ای نخندید.

 تیام گفت:

باغ سیب توی موقعیت خوبی قرار داره. ولی بستگی داره که مافیا وارد عمل  -

 ... نیمتونیروهاشون رو بیارن که نمیارن، میبشه یا نه. اگه همه 

برم به مقرشون. میپارسا: فکر اونجاشم کردیم. عده ای از افرادمون رو من 

 دیگه باید ریشه شون کنده بشه.

سورن: درسته. نابود کردن مافیا واقعا چیز مهمیه. در اون صورت یکی از 

گران نباشید. کار داریم. ولی نمیبزرگ ترین دشمنامون رو از سر راه بر

 سختی نیست. در مقایسه با مبارزه با میرال، این یه جور خاله بازیه.
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 هومن: البته جاداره یکی از افراد مهممون رو بهتون معرفی کنم. بیا تو.

در اتاق باز شد. دختر ضعیف و الغری وارد شد. لباس معمولی ای پوشیده 

 ساله به نظر میومد. 03بود. حدودا 

 حامد گفت:

 با دخترم هینا آشنا شین. یکی از سردارهای بزرگ دورگه های آزاد. -

 پارسا خندید و گفت:

 این؟ -

 هینا زمزمه کرد:

به جسم ضعیفم نگاه نکنین. روح من تاحاال نزدیک به صد هزار نفر از  -

 دشمنانمون رو به درک واصل کرده.

هینا  . چالش های ذهنی ای که..هومن: راست میگه. روحش واقعا قویه

کشه، فوق العاده مرگ باره. البته تاحاال نتونسته رو میو به داخلش  حریفش

اعضای مهم مافیا اعمال کنه. چون اونا کارشناس ها و جنگیر های قوی ای 

 دارن.

 روبه هینا گفتم:

 مثل اینکه قدرت ذهنی باالیی داری. -

 هینا: بله. حتی یک بار موفق شدم به ذهن میرال نفوذ کنم.

 د: البته بماند که به خاطر همون قضیه به این روز افتاد.حام

 به هینا گفتم:
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ما برای مبارزه با مافیا به پوشش دهی نیاز داریم. االن میرال به خاطر قتل  -

گذاریم نذاری میخوایم با افرادی که دراختیارت میساره خشمگینه. ما ازت 

 که میرال و افرادش مزاحممون شن.

 اعت میشه امپراتریس.هینا: امرتون اط

 تیام: خوبه. 

من: تا امروز افراد زیادی رو از دست دادیم. خاتون، پدر و عموهای من، 

دونم هرکدومتون شاهد مرگ مادرم. زن عموهام. و افراد دیگه ای که می

تعدادیشون بودین. برای جلوگیری از از دست دادن باقی عزیزانمون، 

 مراهیم کنید.کنم توی این عملیات ها همیخواهش 

 هومن: حتما امپراتریس.

 آهی کشیدم و گفتم:

 جناب تیام شما دیگه امری ندارید؟ -

 تیام: نه.

 کنم.میمن: پس پایان جلسه رو اعالم 

 

 )دانای کل(

 وزید. ریحانه برگشت سمت سانیار و گفت:میباد شدیدی 

 مطمئنی که مقر شورا توی این باغه؟ -

 تکون داد و گفت:سانیار سری به نشونه تایید 

 تونم انرژی های تک تکشون رو حس کنم.می -

 ریحانه: چطوری میشه شکستشون داد؟
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 پرسی؟میسانیار: از من 

 ریحانه: فقط خواستم بدونم بهترین روش از نظر تو چیه.

ونید تکنم شما اونقدر ها هم احمق نباشید که فکر کنید میمیسانیار: فکر 

 راحت امپرس رو بکشین.

 نه خندید و گفت:ریحا

 خوایم بکشیمش. میما ن -

 سانیار با خودش فکر کرد:

 پس دیگه چه نقشه مسخره ای تو مخ وامونده شونه؟ -

 ولی سوالش رو به زبون نیاورد.

 ریحانه گفت:

خوایم درباره موقعیتشون مطمئن بشیم. که شدیم. رهبرشون میما فقط  -

قدرت رو دوباره به دست گرفته و با شورای اصلی در ارتباطه. دورگه های 

 خوان از ما انتقام بگیرن.میآزاد دوباره متحد شدن و 

 بعد از مکث کوتاهی ادامه داد:

 قصد نداریم بی خود و بی جهت از بین بریم.... ولی ما -

یار اشاره کرد تا برگرده توی ماشین. خودش هم سوار شد و سوئیچ رو به سان

 جا زد. قبل از این که استارت بزنه، صدایی شنید. به سانیار گفت:

 شنوی؟میشماهم این صدارو  -

 سانیار: کدوم صدا رو؟
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ریحانه پیاده شد. اطرافش رو نگاه کرد. برگ های زرد و خشک به حرکت 

برگ ها به حدی رسید که ریحانه دیگه جایی رو دراومده بودن. تالطم 

 دید. گردبادی از برگ اطرافش رو گرفته بود.مین

 دختری بیرون اومد.... از بین برگ ها

 ریحانه عقب عقب رفت و زمزمه کرد:

 تو!... تو -

 رها سرش رو باال گرفت و گفت:

 رها درویش. ..این منم خانم صفوی. رها ام. -

 کشید.می تبر تیزی رو روی زمین

 کنی؟میتو اینجا چه کار ... ریحانه: رها! تو

رها: اومدم مجازاتت کنم ریحانه. تو برام خیلی زحمت کشیدی. مثل مادرم 

 بودی. همیشه دوستت داشتم.

 شمشیری از قالف درآورد و گفت:

نفر از دورگه های  6041ولی خود تو بودی که مادرم رو کشتی. به اضافه ی  -

 بی گناه رو که هیچ درگیری خاصی نداشتن.

ریحانه دست برد سمت جیبش. محفظه ای رو درآورد و درش رو باز کرد. 

سالحی عجیب از محفظه خارج شد. ریحانه با ترس رها رو هدف گرفت و 

 گفت:

 وام بهت آسیبی بزنم! خمیعقب وایسا رها! ن -

خوام قصاص کارهات رو بهت بدم. ولی میخوام! من میرها: جدی؟ ولی من 

 کشمت که قبل از مرگ فرصت کنی توبه کنی.مینگران نباش. طوری 
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و فریاد کشید و با تبر به ریحانه حمله کرد. ریحانه اولین ضربه ی رها رو مهار 

ر رو به سمت پای ریحانه برد. پای کرد و جاخالی داد. رها با خشم بیشتری تب

 در یک آن قطع شد. ... راستش

 رها زمزمه کرد:

 ... توبه کن خانم صفوی -

کردند. بیچاره و خسته میبرگ های زرد با شدت به صورت ریحانه برخورد 

 شده بود.

 رها داد زد:

طلب مغفرت کن و پاک شده از دنیا برو! این آخرین فرصتیه که دارم بهت  -

 میدم!

دیگه توانی برای  ..کرد. بی هیچ احساسی.میفقط به رها نگاه ... ریحانه ولی

در گردباد برگ ... مبارزه نداشت. رها با ضربه ای دیگر دست چپ ریحانه

 های خشک، خشک شد و محو.

 ریحانه قطره اشکی ریخت و گفت:

 شرمنده ام!... من -

 رود آورد.رها عربده کشید و ضربه بعدی رو به فرق سر ریحانه ف

وفان خشم رها هم فروکش کرده بود. نشست روی .. انگار طبرگ ها نشستند.

 زمین. به جنازه ی ریحانه نگاه کرد و گفت:

 که باعث این همه مشکل شدم. ..اونی که شرمنده است منم. -

 سانیار همانطور که توی ماشین نشسته بود، چشم هاش رو بست و گفت:

 انا هلل. و انا الیه راجعون. -
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 طولی نکشید که روح سانیار، از بدنش جدا شد.

 برگ هایی صورتی رنگ ..کرد. دنیای عجیبی بود.میسانیار به اطرافش نگاه 

که از درخت های بید مجنون و چنار آویزان بودند. آسمانی تیره به رنگ 

 شب، و ستاره هایی درخشان.

 ار نزدیک شد و گفت:دختری عجیب غریب تر، به سانی

 خسته نباشید آقا سانیار. خیلی بهمون کمک کردین. -

 سانیار اصرار کرد:

 . باید برگردم!..مادربزرگم نگرانمه -

 دختر لبخندی زد و گفت:

 اسم من هیناست.  -

سانیار چشم بست. اصال از موهای صورتی و چهره دخترانه ی هینا خوشش 

 ره شود. خب خشک مقدس بود دیگر!نیامده بود و دوست نداشت به او خی

 هینا خندید و گفت:

قط کشه فمی. یه مدتی اینجا هستید. زیاد طول ن..اینجا دنیای منه. قلمرو من -

 برای اینکه مافیا فکر کنه شما از دنیا رفتی. 

 شد.میفهمم چرا باید خانم صفوی کشته میسانیار: هنوز ن

خواستن که هرچه زودتر از مییشون هینا: اینو امپراتریس دستور داده بود. ا

شر ریحانه خالص بشیم. اون یکی از نیروهای مهم مافیائه. اینجوری یک 

 گیریم.میهم از منوچهر میزهره چش

 سانیار سری تکون داد و گفت:

 تونم برگردم؟میمیشه بگین کی  به هرحال، -
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 گیره.میهینا: این رو هم امپراتریس تصمیم 

 گفت:سانیار آهی کشید و 

 امان از این امپراتریستون. -

بعد هم رویش را از هینا گرفت و توی باغ عجیب، شروع به قدم زدن کرد. 

طولی نکشید که به یک کلبه کوچک چوبی رسید. در کلبه را باز کرد و داخل 

شد. صحنه غم انگیزی مقابلش بود. دورگه هایی خون آلود که کف کلبه 

 کف کلبه بودند.ریخته بودند. عده ای انسان هم 

 سانیار آهی کشید و خم شد. فاتحه ای خوند و با غم گفت:

 آدم از این وقاحت ها شرمش میشه. -

 صدایی جوابش رو داد:

 اینا که تقصیر تو نیست. -

 . پارسا بود که توی چهارچوپ کلبه ایستاده بود...سانیار سرش رو بلند کرد

 گفت: سانیار بلند شد و ایستاد. رو به پارسا کرد و

 کنی؟میشما اینجا چه کار  -

پارسا: حوصله ام سر رفته بود گفتم بیام بهت سر بزنم! کارت رو خوب انجام 

 دادی. ممنونم.

 تونم برگردم؟سانیار: کی می

پارسا: هرچی دیر تر برگردی بهتره. نگران نباش. ما دورادور مراقب سینا و 

و به آب ر ه قدر خودشمادربزرگت هستیم. من موندم اون دختره نامزدت چ

 و آتیش زده! خیلی نگرانته!

 کنن گم شدم؟میسانیار: فکر 
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 کنه.میپارسا: یه چیز تو همین مایه ها. خانواده وقتی بی خبر میشه هر فکری 

 سانیار: پارسا کمکم کن. باید زودتر برگردم!

 گفتم که ما مراقبیم. ..پارسا: نگران نباش.

 سانیار در دلش گفت:

 نگرانم. مگه میشه نگران نباشم؟ولی من  -

 پرسید: ولی سعی کرد افکارش را متفرق کند،

 کنین؟میراستی کی عملیات اصلیتون رو آغاز  -

 پارسا آهی کشید و گفت:

 اگه منوچهر خر شه و پیشنهاد مبارزه مون رو قبول کنه، سه روز دیگه. -

 سانیار سری تکون داد و چیزی نگفت.

 سانیار زد و گفت:پارسا دستی به بازوی 

 هی! غمباد نگیر دیگه! بیا ببرمت یه جای خوب تا یکم استراحت کنی. -

 

رها بعد از کشتن ریحانه، سانیار رو به پارسا سپرد تا به خانه ی برادر ها ببرد. 

 همون هتل شیک و چند منظوره هه.

ان، . سرد بود. ولی رها همچن..و حاال، رها مانده بود و باغ سیب. شب شده بود

 برش داشت.  صد بازگشت نداشت. گوشی اش زنگ زد،ق

 جواب داد:

 بله؟ -

 منوچهر با خشم گفت:
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خوای؟  ها؟ ریحانه و سانیار رو کشتی! دیگه چی میدیگه از جونم چی  -

خوای جونمون رو بگیری؟ ولی نگران نباش! شاید نتونیم میخوای لعنتی؟ می

 شنوی؟مینشونیمت! ) داد زد( میخودتو بکشیم ولی به خاک سیاه 

 رها خندید و گفت:

 چه قدر عصبانی! -

فهمی؟ اول تو و دورگه های آزاد میمنوچهر: عوضی! ما نابود شدنی نیستیم! 

 شید! همتون!ریم سراغ میرال! همتون نابود میمیدیم، بعد رو به باد فنا می

 رها: چرا اینقدر با دورگه های آزاد مشکل داری؟

منوچهر: فکر کردی همتون خوبین؟ فکر کردی همتون پاک و بی گناهین؟ 

دونین همین دورگه ها چند تا از آدما رو کشتن؟ خوردن؟ غارت کردن؟ می

بیست سال پیش توی کشتن زن من دست ... همون پسرعموی عوضیت

 فهمی؟میداشت! 

ی . ول..گفتمیرها در سکوت به قدم زدنش ادامه داد. همچنان چیزی ن

توانست تحمل کند به میمنوچهر خیلی جوش آورده بود. مرگ هرکسی را 

جز ریحانه. ریحانه مثل دخترش بود. مثل خواهرش بود. ریحانه از جمله 

توانست پیدا کند. از دست دادن چنین میافرادی بود که منوچهر هیچ کجا ن

 فردی برایش گران بود. گران.

 زد. دست آخر گفت:میفس نفس رها چیزی نگفت. ولی منوچهر همچنان ن

کنم. میباالخره باید تصفیه کنیم. اون شورای لعنتیت رو با خاک یکسان  -

و ازم گرفتن. ولی من دم نزدم.  همونایی که تو این بیست سال بهترین افرادم

 ... ولی دیگه طاقتم طاق شده. همتون رو
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 کشی؟میرها: 

 کنم!میزجر کشتون کنم! میمنوچهر: از کشتن بدتر! جزغاله تون 

 رها پوزخند زد:

اگه از دورگه ها کسی دست از پا خطا کرده باشه، مجازاتش به عهده منه. نه  -

تون درگیر این مییه خری مثل تو. از اون جایی که شما آدم ها هم تعداد ک

ماجراهایین، بازم مجازاتتون به عهده منه. تو و تک تک افرادت که ما دورگه 

 ردین. تو سال های اخیر. فکر نکن خود تو خیلی بی گناهی.هارو قتل عام ک

 منوچهر خندید:

 زنم!میدست به هر گناهی زدم و ... بی گناه؟ من برای برگردوندنش -

 . فعال...بزرگ باش ب*و*سرها: پس منتظر یک کا

و تماس رو قطع کرد. گوشی اش را سر داد داخل جیبش و توی تاریکی به 

انرژی مصرف کرد تا خودش را به خانه ی کیان و میقدم زدن ادامه داد. ک

 کیوان برساند. زنگ در خانه را زد. 

در باز شد. رها بعد از بستن در حیاط، به سمت ساختمان حرکت کرد. باد 

 گرفت.میوزید و روسری اش را به بازی می

 پارسا به استقبالش آمد و گفت:

 دیر کردی. -

 .زدم. همینمیرها: یکم داشتم قدم 

 خواد برگرده.میپارسا: 

 رها: نه. االن وقتش نیست.

 ... پارسا: ولی
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رها: باید مافیا مطمئن بشه که سانیار هم مرده. این برای خونوادش بهتره. از 

 میرال چه خبر؟

 پارسا: حرکت خاصی نکرده.

 رها: پس فعال قصد نداره کاری کنه.

 پارسا: منوچهر بهت زنگ زد؟ 

 قطع کردم.رها: آره یکم فحش داد 

 پارسا خندید و گفت:

 ... عجب مارموزیه! راستی رها -

رها به سمتش برگشت. پارسا مکثی کرد و مقابل پله های ساختمان متوقف 

دانست حرفش را چطور به میخواست رها را منتظر بگذارد ولی نمیشد. ن

 دهان بیاورد.

 رها: چیزی شده پارسا؟

 شب به خیر. ..دوستت دارم. فعال. خیلی... پارسا: نه. فقط خواستم بدونی

 و به مقصد بیرون، به سمت در حیاط حرکت کرد.

رها برگشت و با چشمانش، پارسا را تا دم در بدرقه کرد. بعد وارد ساختمان 

که به صورتش خورد، حالش را بهتر کرد. پرستو به میشد. هوای گر

 استقبالش آمد.

 ری برات بیارم یا قهوه؟خومیپرستو: بَه سالم خوارشوور گلم! چایی 

 رها لبخندی زد و گفت:

میتونی بهم بگی سانیار تو کدوم ... خوام فقطمیممنون عزیزم. چیزی ن -

 اتاقه؟
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کرد. یمسانیار روی ایوان کلبه ایستاده بود و به طبیعت آن دنیای عجیب نگاه 

 به افق خیره شده بود.

سمت داخل کلبه جلب کرد.  صدای باال آمدن از پله های چوبی، توجه اش را به

در حال باال آمدن از پله ها بود. سانیار از این که این خانم حجاب کاملی میخان

 داشت، خوشحال شد.

 دختری که وارد کلبه شده بود، با لحن دوستانه ای سالم کرد.

 سانیار جوابش را داد:

 کی هستین؟... علیک سالم. شما -

یار نگاه کرد و لبخند کمرنگی زد و دختر با چشم های خاکستری اش به سان

 گفت:

 من امپراتریس هستم. -

 منو برگردونید؟ مادربزرگم نگرانه،تونید سانیار: ای خدا خیرت بده! می

 برادرم هم همینطور. دختری هم هست که منتظرمه.

نزدیک تر شد میلبخند از روی لب های بی رنگ و روی دخترک محو شد. ک

 و پرسید:

 یه دختر؟ -

سانیار: آره. دقیقا روز عقد اتفاقی افتاد که مجبور شدم به مافیا بپیوندم. بعدش 

 هم که کمکتون کردم. 
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به کف  ..دخترک به زانوهایش اجازه ی استراحت داد. نشست کف کلبه.

چوبی کلبه نگاه کرد و چیزی نگفت. انگار در فکر بود. سانیار هم فکر کرد که 

 شناست!چه قدر آ... در نظرش این دختر

 سانیار آنقدر ساده بود که سوالش را راحت به زبان آورد:

 شناسم؟ برام آشنایین.میمن شمارو ... خانم -

 دختر سرش رو بلند کرد و گفت:

 من رها درویش هستم. -

 سانیار فکر کرد و گفت:

 به خاطر نمیارم. -

برداشت. سانیار عقب رفت و متعجب میرها بلند شد و به سمت سانیار قد

 پرسید:

 چیزی شده؟ -

 کرد و گفت:میرها اخ

 اینو من باید از تو بپرسم!  -

در همان لحظه سروکله  ه حالت گارد درآمد. سانیار ترسید؛خشمگین شد و ب

 ی هینا پیدا شد. 

 هینا: امپراتریس.

 رها به هینا چشم غره رفت:

 تو دخالت نکن! -

داره! اینجا عالم رویا هینا: ولی توی دنیای من روح همون حالت خودت رو 

 نیست امپراتریس!
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 آروم تر شد. مثل خنگ ها از هینا پرسید:میرها با شنیدن این حرف ک

 کنه!میهنوز چیزی یادش نمیاد؟ من فکر کردم داره اذیتم ... یعنی -

 سانیار با تعجب گفت:

 چی رو یادم نمیاد؟ -

 رها به سمت سانیار برگشت و گفت:

 لی شرمنده.خی ..خوام.میمعذرت  -

هینا مقابلش ... دست راستش رو دراز کرد تا صورت سانیار را لمس کند که

 قرار گرفت. دست رها رو گرفت و با حالت عجیبی ممانعت کرد.

 دید!میداشت آسیب ... رها تعجب کرده بود. هینا

 دستش را عقب کشید و گفت:

 کنی؟میچیکار  -

زنید! خیلی راحت با یک لمس هینا: توی اینجا امپراتریس، به کسی دست ن

 تونید یک انسان رو از وسط نصف کنید! میساده 

 رها با وحشت دست هاش رو در هم قفل کرد و با وحشت گفت:

 خواستم حافظه اش رو برگردونم!میفقط ... ولی من -

ه. نداره بیدار بشمیکنم. شما نگران نباشید. فعال لزومیهینا: من این کار رو 

 درسته؟

 سری به نشونه تایید تکون داد.رها 

 سانیار متعجب پرسید:

 چه چیزی هست که من فراموش کردم؟ -

 رها شرمزده گفت:
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 تو فراموش نکردی. من بودم که از ذهنت خارج کردم. -

ای گفت و به سانیار نزدیک شد و دست هاش رو روی شقیقه  "با اجازه  "هینا 

و بست. بعد از چند ثانیه که های او گذاشت. سانیار بی اختیار چشم هاش ر

 چشم هاش رو باز کرد، سردرد شدیدی احساس کرد.

 هینا عقب عقب رفت و در باد محو شد.

 رها به جای دیگری خیره شده بود. سانیار زمزمه کرد:

 رها خانوم؟ -

خواست این میرها بازهم سکوت کرده بود. چشم هایش را بسته بود و 

 لحظات زودتر تمام شود.

شمارو از جسمتون خارج کردم. بعد از یه مدت، دوباره ... یادمه... من سانیار:

 ... اون شب... برگشتین. بعدش

 دو دستی سرش رو گرفت و گفت:

 ... فرحناز... مافیای آندرکاور... سینا... شمشیر!  قم -

رها چیزی نگفت. سانیار باالخره سردردش تمام شد و به رها نگاه کرد. 

 نزدیک تر شد و گفت:

 حالت خوبه؟ -

رها چشم هاش رو باز کرد و به سمت سانیار برگشت. شرمگین و ناراحت 

 گفت:

خواستم به زندگی عادی برت گردونم. ولی میبهت بد کردم. ... متاسفم. من -

 بدتر شد. شرمنده ام سانیار. شرمنده.

 سانیار لبخندی زد و گفت:
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دراومدم. راه درازی پیش روئه. حاال حس میخوشحالم که از اون سردرگ -

 کنم حالم بهتره.می

 رها: فرحناز کیه؟

 سانیار خندید و گفت:

 زن احتمالی من! -

 کرد:میرها اخ

 ... دونستم کهمین -

م کاری از دست ..تونستم.میسانیار: برای همین توی خواب هام ناراحت بودم. ن

 برنمیومد.

 رها سری تکون داد و گفت:

دو روزی باید اینجا بمونی. نگران خانواده ات  ..باید برم. کلی کار دارم. -

 نباش. مراقبشونیم.

 سانیار: حاال که تو گفتی، خیالم راحت تره.

 رها لبخندی زد:

 نگران نباش حتی مراقب فرحناز هم هستیم. خداحافظ. -

. ..بعد به سمت راه پله چوبی برگشت. سانیار صدایش زد. رها متوقف نشد

 جلو گذاشت و باز صدایش کرد.میسانیار این بار قد

 رها ایستاد و گفت:

 چی شده؟ -

 سانیار: فکر نکن مالقات هامون رو یادم رفته.

 خوام یادم بره.میرها: ولی من 
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 تونیم منکر این بشیم که برای همیم.میسانیار: رها خانوم این سرنوشته. ن

رها با شنیدن این حرف لبخندی زد که سانیار متوجه اش نشد. رها بدون 

 حرف دیگه ای، از پله های چوبی پایین رفت. 

 

ا : این قسمت های رمان به تخیل قوی شما بستگی داره ولی با مافـیـ ) مبارزه

کنم که به بهترین نحو ممکن مبارزات و صحنه های اکشن میتمام سعیم رو 

 باشد تا شاید ازش فیلم تخیلی بسازن ! :( رو توضیح بدم.

 دقیقه نیمه شب 41و  0باغ سیب،  –سه روز بعد 

آرامشی نسبی تمام باغ را فرا گرفته بود. رضا کاتبی و افرادش، هرکدام در 

پست های جداگانه، باغ را زیر نظر گرفته بودند. منوچهر در یک سانتافه ی 

 د.کرمیسیم افرادش رو کنترل  سیاه، در دو کیلومتری باغ، به وسیل بی

 یکی از جنگیر ها اعالم کرد:

 تونم تشخیص بدم کجان.میکنم. ولی نمیانرژی های مختلفی حس  -

 مرتضوی، دایی ریحانه، توی بی سیم گفت:

 انگار هنوز قصد حمله ندارن. -

 منوچهر تاکید کرد:

 ونکنید گنده هاش. فقط سعی ..خوام زیاد تلفات بدیم. اونا دنبال همیننمین -

 و پیدا کنید و بکشید. با هر جوجه دورگه ای درگیر نشید! ر

 کرد و زیر لب گفت:میرضا کاتبی بی سیمش رو توی دستش فشرد. اخ

 ولی به نظرم حتی بی ارزش ترینشون هم باید از بین بره! -

 ویکتور، یکی از جنگیرهای حرفه ای اعالم کرد:
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 توی قسمت شمالی باغه.از انرژی هاشون میتوده عظی -

 منوچهر هم دستور داد:

واحد های یک و چهار. آروم و بدون درگیری سعی کنید به شمال باغ  -

نزدیک بشید. هاروم* هاتون رو هم دم دست داشته باشین. هر لحظه باید تو 

 حالت آماده باش باشین.

ب ی*)هاروم اسلحه هاییه که مثل شالق پرتاب میشه ولی اشکال مختلف و عج

غریب داره. مافیای آندرکاور لند برای درست کردن این ها از جنازه جن های 

کنه. برای همین مافیا تعداد زیادی از جن ها و دورگه میکشته شده استفاده 

 فرستاد(میهارو بی خود و بی جهت به دیار باقی 

 . تمام...رضا: واحد یک دریافت شد

 . تمام...ویکتور: واحد چهار دریافت شد

منوچهر: ویکتور زیاد جوگیر نشو. اون ها بخوان بکشن بدجور قتل عام 

 و خوب جمع کنید.ر کنن. همگی حواستونمی

لرزید. امیدوار بود که با کشتن پارسا یا حتی یکی از اعضای میمنوچهر بدجور 

به دورگه های آزاد وارد کند. دست هایش را به میشورا، بتواند ضربه محک

 هم فشرد.

زنگ زد. منوچهر به میس کال افتاده شده نگاهی انداخت و با تردید،  موبایلش

 دکمه اتصال را زد.

 الو؟ سالم بابایی!_

 منوچهر: سالم دخترم.
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و دور دیدی شلوارت  گیری! نکنه چشم مامانمیدیگه سراغی از دخترت ن_

 دوتا شده؟

 منوچهر تک خنده ای زد و گفت:

 زنی باز کیو تورمیه بابات زنگ نمن غلط بکنم کتی خانم! شما دیگه ب -

 کردی؟

کتی خندید. خنده هایی که منوچهر حاضر بود تمام دنیا را بدهد تا ادامه پیدا 

 کند. خنده های خوش و خوشحال، به راستی سیری چند؟

 .پرسی خودم گفتممیدونستم نمیرسونه. میکتی: دانشگاه هم خوبه. سالم 

 منوچهر: خوب درساتو بخون.

 خونم!میکتی: 

 منوچهر: آفرین دختر خوب. کاری نداری؟ باید برم.

 زنم!میکتی: عههه! تازه دارم با باباییم حرف 

 ... منوچهر: نمیشه

 منوچهر عینکش رو درآورد و گفت:... رعد زد

 مراقب خودت باش عزیزم. خداحافظ.... فعال -

ن روشزد. منوچهر برف پاک کن ماشین رو میرگبار تندی به شیشه ماشین 

 کرد و غرید:

 کردم!میو دیگه پیش بینی ن این یکی -

 رضا کاتبی توی بی سیم گفت:

 و دارین؟ ر واحد دو هوام -

 یکی از مامورین واحد دو پیام داد:
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 داره بارون میاد! با این وضع شاید نتونیم ادامه بدیم. -

 منوچهر بی رحمانه دستور داد:

کنه. به میگیره. دورگه هارو ضعیف تر هم میبارون جلوی چیزی رو ن -

سمت شمال حرکت کنید. توی نقشه میگه اونجا یک ساختمون کوچیک 

تونید به میهست. اگه خوب بتونید رد انرژی های خودتو از بین ببرید 

 ساختمون نفوذ کنید. اینجوری بهتره.

 منوچهر نگاهی به ردیاب افرادش کرد. هرکدام در گروه های مخصوص خود

 درحال پیشروی بودند.

 منوچهر پرسید:

 کنه؟میکسی انرژی امپراتریس رو حس  -

 ویکتور گفت:

 تونم به وضوح ببینمش.میکنم. حتی میمن حسش  -

 منوچهر هیجان زده گفت:

 و برام بگو.ر موقعیتش -

کیه به شمشیر ت... ویکتور: توی ساختمونه. روی یک صندلی چوبی نشسته و

 زنه.میداده. حرفی ن

 منوچهر خندید و گفت:

ه رو بکشه نصف سرمایه *ز*ر*اگه کسی تونست اون دختره ی ه... بچه ها -

 کنم!میار ذام رو بهش واگ

 مرتضوی نگران گفت:

 پس شورا چی میشه؟... ولی -
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ورا دیگه ش... منوچهر: شورا بره به درک! وقتی بتونیم اون دختره رو بکشیم

 چه اهمیتی داره؟

 سرد گفت:ویکتور خیلی 

دونید سرنوشت کسی که امپرس رو بکشه چه قدر دردناکه. میانگار شما ن -

 کسی جلودارش نیست. ... شورا وقتی کینه بگیره

 منوچهر داد زد:

 فقط حمله کنید! فهمیدید؟ -

 توی بی سیم پیچید. "بله  "صدای 

منوچهر دستی به چونه اش کشید و به صفحه تبلتش نگاه کرد. صدایی توی 

 سیم پیچید: بی

 واحد دو . مرکز! به ما حمله کردن! آخ! واحد دو ، -

 یکی از جنگیر ها گفت:

 کنم!میولی من هیچ انرژی ای سمت شما حس ن -

 صدای پارازیت پیچید توی بیسیم.

 منوچهر نگران گفت:

 واحد دو؟ واحد دو جواب بدین! -

 ویکتور پرسید:

 دستور چیه؟ مرکز،- 

سمت ساختمون بیشتر کنید! سریع تر! واحد دو هم  منوچهر: سرعتتون رو به

عقب نشینی نکنید. به سمت واحد چهار برید. ولی تو دردسرشون نندازید. 

 واحد چهار هرچه سریع تر برید داخل ساختمون!
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 رضا: دریافت شد. تمام.

رضا کاتبی، به افرادش در فواصل مختلف عالمت داد و بعد، به سمت ساختمان 

شد، شروع به دویدن کرد. مین فاصله کوچک تر هم دیده کوچکی که از ای

کرد. صدای برخورد میخورد و خیسشان میباران به برگ های خشک شده 

 کفش ها و چکمه های واحد چهار، اعصاب خرد کن شده بود. 

 رضا کاتبی دیگر به ساختمان رسیده بود. به جنگیر های گروهش دستور داد:

ن از بین ببرید. من از ورودی ساختمون میرم رد انرژی هامون رو همزما -

 داخل.

 برنداشته بود که صدای زنانه ای پیچید:میهنوز قد

 نه به این راحتی! -

کاتبی ترسید. هارومش را از بقچه کوچک همراهش درآورد. گارد گرفت. در 

همان لحظه، یکی از افرادش، شروع به خورده شدن کرد! انگار جانوری 

 خورد.میی اورا نامرئی، تکه تکه 

 رضا داد زد:

 میالد! -

حس کرد مار ظریفی روی کمرش به حرکت درآورده. رعد زد. رضا با یک 

حرکت به سمت مخالفش چرخید و با هاروم، ضربه ای در هوا پرتاب کرد. 

هاروم کلفتی داشت. مثل مار بود و فلس هایی پرتاب شونده داشت. رضا 

 کرد.میافتخار میهمیشه به پیدا کردن همچین هارو

 صدای خنده ای پیچید:

 ای! کارت بد نبود! -
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رضا سرچرخاند. تمام تنش خیس شده بود. دختر الغر و ظریفی، روی ایوان 

ساختمان بود. دقیقا روی نرده نازک آهنی، چهارزانو نشسته بود. صدای خنده 

 هایش، باغ را انگار پر کرده بود!

ی آهنی وصل کرد و خودش را باال رضا با یک حرکت هاروم اش را به نرده 

کشید. با جفت پا رفت توی حلق دختره. به ظاهر دختر را کف ایوان پرت 

 ... کمرش سوخت... کرد. ولی

رضا بلند شد. دست کرد زیر زره اش و مار درازی را بیرون کشید. با بیرون 

رفت میآمد. مار داشت میکشیدن مار، انگار که چیزی از درون بدنش در

 کمرش! درون

 هینا خندید:

 از کبری ام خوشت میاد پسرجون؟ -

رضا هاروم اش را تاب داد به سمت هینا. ولی هینا پایین پرید و باز ناپدید شد. 

 رضا به تندی به دیوار چسبید و فریاد زد:

افراد واحد چهار! همه از سمت مخالف ساختمون وارد شید! من میرم داخل  -

 ساختمون.

بی سیمش را درآورد و هم زمان که پنجره ی ساختمان را برای ورود 

 شکست، گزارش داد:می

 مرکز؟... من دارم وارد ساختمون میشم... مرکز -

ویکتور در سمت دیگر ساختمان، هنوز دستوری به افرادش نداده بود. بی 

 سیمش را روشن کرد:

 شنوید؟میو ر رئیس صدامون -
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 رئیس؟ _

چکید. هاروم سنگینی میانتافه پیاده شده بود. آب از موهایش از س... منوچهر

 را داخل بقچه گذاشته بود و مقابل دورگه ی روبه رویش، گارد گرفته بود.

 پارسا زهر خندی کرد و گفت:

 چه خبر؟ جناب رئیس؟ -

 منوچهر دستی به موهای سفیدش کشید و گفت:

 خوبم! بزرگ شدی. اون موقع خیلی بچه تر بودی. -

حساس تر هم  ..ناموس پرست تر هم بودم.... ارسا: آره. بچه تر بودم. ولیپ

 زند( آدم تر هم بودم!میبودم. )فریاد 

 منوچهر: تو اصال آدم نیستی که بخوای بگی آدم تر بودی! هستی؟

کرد و دست هایش را در میو بعد با لحن تمسخر آمیزی خندید. پارسا اخ

زد. این سالح میحالت حمله قرار داد. در این حالت، مورایی از بازویش بیرون 

دورگه ها بود. نه، بهتر است بگویم این سالح پارسا بود. یک دورگه ی اصیل. 

درخشید و هزار برابر بیشتر از آن مقاوم بود. مورای میسالح او مثل فوالد 

پیچید و هم حالت سپر و هم شمشیر میدور بازویش پارسا، به حالت مارپیچی 

 را داشت.

 منوچهر خندید:

خیلی دوست دارم بدونم دورگه ها بدون تو  ...به نظر قوی تر میای! ولید -

گیرن که یک دورگه ی احمق از بینشون کم میکنن. احتماال جشن میچیکار 

 شده!

 پارسا غرید و گفت:
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 رد خرفت؟چطوره همین جا تمومش کنیم پیرم -

منوچهر: همین پیرمرد خرفت مادر رو کشت. مطمئن باش پسر رو هم 

 کشه!می

و هاروم رو از بقچه در آورد. پارسا با دیدن هاروم منوچهر، لب به دندان 

 کرد و گفت:میگرفت. اخ

 هنوز زندانیش کردی؟ -

 منوچهر خندید:

و هم به مال خواد مال تورمیدونی چه هاروم خوب و خوش دستیه! دلم مین -

 مامانت اضافه کنم! اونجوری احتماال از پس دخترعموت برمیام. نه؟

 کشید و حمله کرد.  عربدهپارسا 

زد و پیرمرد فقط میمنوچهر ابتدا فقط گارد دفاعی گرفت. پارسا ضربه 

 خواست خسته اش کند.میکرد. میضربات رو دفع 

 داد که منوچهر جواب بیمیرضا کاتبی کامال وارد ساختمان شده بود. اهمیتی ن

 دهد. االن فقط هدفش مهم بود.میسیم را ن

 ار داد:ویکتور اخط

 رضا بدون دستور کار احمقانه ای نکن. -

 زد زمزمه کرد:میرضا همانطور که نفس نفس 

 دم!میخفه شو! من همچین موقعیتی رو از دست ن -

 و غرید: و بی سیمش را خاموش کرد

 ال خودمه!م... کشتن امپراتریس -
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وارد راهروی تاریکی شده بود. برایش مهم نبود دورگه ای انرژی اش را 

فهمد یا نه. حالت دفاعی اش را حفظ کرده بود و آماده بود به موقعش می

 حمله کند. کم کم به راه پله رسید. 

توانست هم چنان انرژی امپراتریس را حس کند.  برایش عجیب بود که می

 کند؟میالشی برای از بین بردن رد انرژی اش نچرا اون دختر هیچ ت

به راه پله رسید. صدایی به گوشش خورد. مثل دویدن. دورگه ای در راهرو به 

دوید. رضا هاروم اش را تاب داد و پرتابش کرد. جنازه ی دورگه، میسمتش 

 کم کم مرئی شد و روی زمین افتاد. رضا پورخندی زد و گفت:

 همین بود؟ -

ش تمام نشده بود که روی سقف راه پله، چشم های قرمز زیادی هنوز جمله ا

افتادن و به سمت رضا حمله میرا مشاهده کرد. دورگه ها کم کم روی پله ها 

 شدند. رضا تک تکشان را با یک یا چند ضربه از پا درمیاورد.میور 

 به هر سختی ای بود به پایین راه پله رسید و بی سیمش را روشن کرد:

 من کجان؟ مگه نگفتم وارد ساختمون شین؟ افراد -

 یکی از جنگیر های گروه گفت:

 جلوی ساختمون باهاشون درگیر شدیم. تمام.  -

 شم.میزنه. دارم از پنجره ها وارد ساختمون میویکتور: واحد چهار حرف 

 رضا اخم کرد و گفت:

 بشم.دارم میرم نزدیک امپراتریس ... مراقب باش اینجا پره... ویکتور -

 ار داد:ویکتور اخط

 !رضا -
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رضا بی سیم رو خاموش کرد و هاروم اش را به حالت حمله گرفت. دو دورگه 

 ی دیگر را درجا از پا دراورد.

ویکتور و افرادش از پنجره ها وارد ساختمون شدند. هاروم هایشان را آماده 

کردند برای حمله. رضا حصار دفاع دورگه هارا شکست و به سمت مرکز 

توانست رها را ببیند که روی صندلی ای چوبی میاختمان حرکت کرد. س

 تکیه زده بود.... نشسته بود و به شمشیر سفید

 کشید: عربدهرضا 

 ـی!!پیدات کردم عوضـ -

هاروم اش را بلند کرد و به سمت رها حمله کرد. چند متر بیشتر باقی نمانده 

ی رضا را دفع کرد. انگار  بود. رها بلند شد و با سرعتی عجیب ضربه ی حمله

 قصد نداشت از مورایش استفاده کند. فقط با شمشیر دفاعی کوتاه انجام داد.

 رضا گارد گرفت و به رها غرید:

 گیرم نکبت!میانتقام ریحانه رو از ذره ذره ی وجودت  -

رها با شمشیر حمله کرد. رضا خیلی راحت توانست ضربه ای مهم به بازوی 

توانست ببیند. ولی از این ضعف ناگهانی میتاریکی خوب نرها بزند. توی 

 تعجب کرده بود.

 رفت.میصدای نبرد دورگه ها و اعضای مافیا، روی مخ هر بنی بشری رژه 

رضا عصبی شده بود. خواست ضربه ای دیگر به رها بزند که سروکله ی 

 دورگه ی دیگری پیدا شد. یک پسر جوان بود که فریاد زد:

 و ببینی!ر مگه خوابش -



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 333 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

کند. میرضا پوزخندی زد و با هاروم، به پسر حمله کرد. فکر کرد رها فرار 

ولی رها کناری ایستاده بود و نظاره گر صحنه بود. صدای نفس های مضطرب 

 شد.میاش شنیده 

مورای پسر، نقره ای بود. روشن و براق. ولی انگار که توی استفاده در مبارزه، 

 مهارتی نداشت.

ه او ضربه های سنگینی ب... کرد و مداممیاین بی تجربگی پسر استفاده رضا از 

 کرد. رها با عجز گفت:میوارد 

 پدرام! -

 پدرام به رها توپید:

 زودتر برو! اینجا نمون! -

رضا پوزخندی زد و با حرکت بعدی، هاروم اش را تاب داد و از وسط بدن 

 ن ریخت. رها جیغ کشید:پدرام رد کرد. خون تیره ای از دهان پدرام بیرو

 نـــــه! -

رضا خندید و به اطرافش نگاه کرد. ویکتور انگار کارش را خوب انجام داده 

بود. بیشتر دورگه ها یا کشته شده و یا در محاصره گیر کرده بودند و چاره 

 ای جز جنگ تا مرگ نداشتند.

پدرام و  هاروم رضا، خیلی آروم از بدن پدرام بیرون آمد. ولی صدای ناله ی

گریه ی رها به هیچ وجه با ریتم ثابت صدای بیرون آمدن دنده های هاروم، 

 همخوانی نداشت.

بعد از نقش زمین شدن پدرام، رضا به سمت رها برگشت. تعجب کرده بود. 

 چطور ممکن بود رهبر دورگه ها اینقدر احساساتی و ضعیف باشد؟
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 رضا هاروم اش را بلند کرد و گفت:

کشمت؟ میام بجنگ دختره ی هرزه! فکر کردی اینقدر راحت پاشو و باه -

 ... تا... نه! اونقدر زجرت میدم

 ویکتور داد زد:

 رضا! -

 رضا با عصبانیت برگشت سمت ویکتور:

 و کشته زنده در بره؟ م کسی که زنمبذارچطور توقع داری  -

 رلرزید. ویکتومیویکتور نزدیک تر شد و به رها رسید. شونه های دخترک 

زد آروم سعی کرد شنل سیاه رنگ رها را از روی میهمانطور که با رضا حرف 

 سرش بردارد:

 ... رضا بعدا هم میشه کشتش. االن -

 رضا با دیدن دخترک، هاروم اش را روی زمین انداخت. روی دوزانو افتاد. 

 ویکتور با وحشت گفت:

 بهمون رَکَب زدن!  -

 رضا با خشم گفت:

 نیستی؟امپرس ... تو -

دختر فقط تونست بیشتر گریه کنه. ویکتور، دستش را روی پیشانی دختر 

 گذاشت و گفت:

این پرستوئه. دخترعموی امپرس. با تغییر دادن فرکانس انرژیش کاری  -

 کردن فکر کنیم که امپرسه! 
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شده و بعضی کشته میرضا به افراد واحد چهار و یک نگاه کرد. بعضی زخ

ساختمان در تسخیر مافیا ... زیادی سرپا بودند. ظاهرا شده بودند ولی عده ی

 شد.میبود و دورگه ی دیگری دیده ن

 رضا از ویکتور پرسید:

 بقیشون کجان؟ -

 ویکتور لبش را گزید و گفت:

هیچ کدومشون اینجا نیستن! نه اعضای شورا و نه امپرس.  فقط دورگه های  -

 اینجا بودن. میقدی

 یش کشید.رضا کالفه دستی توی موها

کرد. میکرد به سمت جسد پدرام رفت. حس میپرستو همانطور که گریه 

 زنده بود! همین برای پرسئو خیلی بود. خیلی بود.میدرام هنوز ک

 ام!رپاشو! پد... پدرام! پاشو! جون من پاشو! پدرام! عزیزم_

 ویکتور بی سیم اش را به دست گرفت:

شنوید؟ ویکتور هستم میصدای منو . ..ویکتور هستم از واحد چهار... رئیس -

 .... از واحد چهار

و ر . سرش..رضا نگاهی کالفه به ویکتور انداخت. بعد به پرستو نگاه کرد

 پایین انداخت و هاروم اش را بلند کرد.

 زمزمه کرد:

 دونم. وقتی عشقت نباشه، دیگه زندگی برات معنایی ندره.می -

پایین. پرستو لبخندی زد و سرش را برگرداند. بعد هم ... هاروم را باال برد و

 پوزخندی زد و گفت:
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 سالها بود که جفتمون منتظر این لحظه بودیم. -

 بعد خیلی آروم سرش رو روی سینه ی پدرام گذاشت.

رضا هاروم اش را از کمر پرستو بیرون کشید. صدای دنده ها میامد و این 

.. .. هیچ صدای گریه و شیونیفقط صدای آن دنده های عجیب غریب بود... بار

 شد.میشنیده ن

 خواستی گروگان نگهش داریم؟میویکتور: ن

ه کنن کمیگروگان معنایی نداره. فقط تظاهر ... رضا: بی خیال. برای دورگه ها

 گم؟میاونا انسان نیستن. درست ن... احساس دارن. وگرنه

 ویکتور بدون هیچ واکنش خاصی دوباره در بی سیمش گفت:

گولمون ... کنه! رئیس ما داخل ساختمونیم. انگار میواحد چهار صحبت  -

 زدن.

 

منوچهر پوزخندی زد. مبارزه به اوج رسیده بود. ولی منوچهر هنوز حرکت 

زد و خسته شده بود. ولی همچنان میداد. پارسا نفس نفس میخاصی انجام ن

 جنگید.میکشید و می عربده

 فقط وقتمو تلف کنی! منوچهر: مثل اینگه مبعوث شدی

 پارسا داد زد:

 ه!ح*ر*و*م*ز*ا*د* -

و ضربه دیگری زد که با جاخالی دادن منوچهر، یکی از درختان سیب را قطع 

 کرد. منوچهر به تنه ی کلفت درخت نگاه کرد و سوتی کشید:

 شدما!میخورد بهم نفله میووه اگه  -
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از زیر به سمت شکم پارسا فریاد دیگه ای کشید و این بار، مورا اش را 

 منوچهر فرستاد. 

منوچهر با یک ضربه ی هاروم، مورای پارسارو خدشه دار کرد و باعث شد 

پرت شود. با این حال پارسا تعادلش را حفظ کرد. هنوز نفس میپارسا ک

 نگرفته بود که منوچهر حمله کرد. هاروم اش را به سمت راست پارسا زد.

اثر فشار ضربه، پهلویش درد شدیدی مورای پارسا، حفاظش شد ولی در 

 گرفت. 

 منوچهر داد زد:

بسه دیگه بیشتر از این خوش ندارم وقت طالییم رو بدم به تو! بیا تمومش  -

 کنیم!

ضربه ی بعدی، یکی از انگشت های مهم دست راست پارسا را قطع کرد. ) 

 تونه فحش بده. حقشه :/ (میدیگه ن

 منوچهر خندید:

 که از مادرت ساختیم حرف نداره! میکنی؟ لعنتی جنس هارومیو حال  دقت -

 بعد فریاد زد:

 هیچ وقت مافیا رو دست کم نگیر! -

ضربه ی بعدی از باال قصد داشت فرق پارسا رو بشکافه که از خودش دفاع 

چکید ولی دردش در مقابل میکرد. قلبش به درد اومده بود. از دستش خون 

 .شدمیدرد روحش، چیزی حساب ن

 پارسا زمزمه کرد:

 رسم. میحتی اگه بمیرم، ابایی ندارم. چون باالخره، به آرزوم  -
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 با خودش گفت:

آرزوی من مرگ بود. خیلی وقته که آرزوم مرگه. این گشاد دره فکر کرده  -

 بلعم. میترسم. من مرگ رو با تمام وجود میترسم! نه. من نمیاز مرگ 

 بود که پدرام و پرستو هم رفته بودند. قطره اشکی از چشمش چکید. فهمیده

 زمزمه کرد:

 کنیم و میریم. میرها ببخش که ولت  -

 منوچهر پوزخند دیگه ای زد و به ضربه هاش ادامه داد. با خنده داد زد:

 خونی؟ توبه کن پسر اینجا دیگه آخر خطه!میداری دعا  -

گذشت میهرچه پارسا ضربه ی دیگه ای رو رد کرد و به مبارزه ادامه داد. 

شد. ولی به جز دو زخم جزئی نتوانسته بود آسیبی به منوچهر میمیبیشتر زخ

 بزند.

 با خودش فکر کرد:

 توبه کنم؟ -

 در تب و تاب مبارزه، نگاهش به آسمان ابری افتاد. از ته قلبش زمزمه کرد:

شرمنده ام اگه بنده ی افتضاحی بودم. ببخش اگه یک جانی و روانی بودم.  -

ببخش منو. خدایا منو ببخش. به خاطر رهایی که برات نسبت به من بنده ی 

 ... بهتری بوده. خدایا

زخم عمیقی که به پهلویش خورده بود و درد آن، نگاهش را از آسمان پایین 

بود. دیگر از چشم هایش هم خون  آورد. منوچهر از غفلتش استفاده کرده

 آمد. شدت باران کمتر شده بود. می

 منوچهر خندید:
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 فرستم! نه؟میمامانت خوشحال میشه که با موراش تورو پیش خودش  -

شد. انگار با خارج شدن از شکاف زخم، میصدای دنده های هاروم شنیده 

 کشید بیرون.میجون پارسا رو هم ذره ذره 

 نه از شدت درد. از شدت پشیمانی. پارسا لب گزید. 

چهره مادر را هنوز به یاد داشت. مادری که مهربان بود. با خدا بود. زیبا بود. 

پارسا اون پسری نبود که او ... عاقل و فهمیده بود. زیبا بود. عاشق بود. ولی

 خواست. می

 پارسا لحظه ای خندید و گفت:

و میفتی که مادرش دوست صمیگمیگفتی رها برای منه؟ میمامان یادته  -

 گفتی. ولیمیخوای بهش نزدیک تر شی. البته به شوخی میمثل خواهرته. 

دونستن که هم تو، هم مادر رها فوق العاده بودین. جفتتون فرشته میهمه 

 بودین.

 تک خنده دیگری زد:

 انگار بین خاندان من منفور ترین و عوضی ترینم. -

قفسه ی سینه اش شد. صدای هاروم، گوش پارسا  هاروم منوچهر، این بار وارد

 خراشید. همه لباس هایش هنوز خیس بود. ولی بارون بند اومده بود. میرا 

منوچهر به سمت ماشین رفت و همزمان هاروم را از بدن پارسا بیرون کشید. 

 غر زد:

د. ارزیمیتا خراش گنده روی سانتافه ی عزیزم انداختی! ولی دگاه کن چنن -

 که از پارسا ساخته بشه. نه؟میهاروبه 

 پارسا روی دوزانو افتاد.
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 صدایی شنید:

 چرا لباسات خیسه؟ -

موهای خیس و خاکستری رنگ پارسا روی صورتش ریخته بود.سرش را باال 

احساس سرمایی که لحظاتی پیش ضعیفش کرده بود  ..دید.میگرفت. تار 

 شد.میدیگر حس ن

 لبخندی زد و زمزمه کرد:

 مامان؟ -

منوچهر در سمت راننده رو باز کرد و به بی سیم مرکزی نگاه کرد. صدای 

 شد:میخراش خورده ی رضا شنیده 

و ر . ما توی ساختمونیم. تمام. مرکز صدامون..مرکز مرکز. واحد یک هستیم -

 شنوین؟ رئیس توروخدا جواب بدین تمام!می

 منوچهر اخم کرد و گفت:

 گزارش وضعیت؟ -

 س حالتون خوبه؟رضا: رئی

 وضعیت؟ منوچهر: آره با پارسا درگیر بودم،

رضا: همه دورگه های اینجارو کشتیم. اثری از امپرس نبود. هیچ کدوم از 

 بهمون کلک زدن.... اعضای شورا هم اینجا نبودن. فکر کنم

منوچهر ابروهایش را باال داد. همان طور که به داخل ماشین نیم خیز شده بود 

 خندید. با عصبانیت غرید:میپارسا نگاه کرد که  از پنجره به

 لعنت بهت راستین! -

 رضا: تکلیف ما چیه؟ تمام.
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 منوچهر: اگه هیچ خطری نیست و تله ای هم نیست، برگردید.

 تمام.... رضا: دریافت شد

 تمام.

 پارسا خندید و با ذوق گفت:

 مامان باالخره اومدی؟ -

خانم موقر و متینی دستش رو زیر فک پارسا گذاشته بود. شاید هم توهم بود. 

 خندید و خوشحال بود.میمهم نبود. پارسا فقط 

 چقدر بزرگ شدی. _

 پارسا خندید و گفت:

 آره ولی هنوز همونقدر خلم! نه مامان؟ -

 کیان زمزمه کرد:

 پارسا خوبی؟ -

 شنید.میپارسا چیزی ن

سر پارسا نگه داشته بود. لبش را گزید. به منوچهر نگاه کیان چتری رو باالی 

توانست انرژی کیان را حس میکرد. خوشبختانه اونقدر شوک زده بود که ن

تواند نامرئی اش کند. به هرحال، میدانست که مورایی که دارد میکند. کیان 

 دورگه ی ضعیفی نبود.

 کیان باز زمزمه کرد:

 دست منو بگیرید و بلند شید.  -
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دید و نه دست دراز شده میخندید. انگار واقعا نه کیان را میپارسا ولی فقط 

اش را. کیان درنگ را جایز ندانست. سریع خم شد و پارسا را دو دستی بلند 

 ... کرد. حالت دفاعی اش را نسبت به منوچهر حفظ کرده بود. گرچه

ینش کشید و نشست توی ماشین. گوشی اش منوچهر کالفه دستی به فک پای

داد کسی قرار میرا دست گرفت و شماره ای را گرفت. بوق های متمد نشان 

 نیست گوشی را بردارد.

 واقعا مقر مافیا االن در تسخیر دورگه ها بود؟... کالفه شده بود. یعنی

منوچهر از در نیمه باز نگاهی به بیرون انداخت. چشم هایش گشاد شد. اثری 

د. کرمیاز پارسا نبود. دهانش باز مانده بود. خیس آب بود ولی احساس گرما 

 ترس باعث شده بود عرق بریزد. سکوت عجیبی باغ را گرفته بود. 

ن را آب دهانش را قورت داد. کامال روی صندلی اش قرار گرفت و در ماشی

ترسد. شاید چون غفلت کرده بود و انرژی میدانست از چه چیزی میبست. ن

 ای حس نکرده بود.

دانستند چطور باید رد میاعضای مافیا، اکثرا دوره های جنگیری دیده بودند. 

انرژی اجنه را بگیرند. چه با دستگاه های تولید خودشان و چه با ذهن های 

 ه.تغییر یافتمیک... قوی و البته

مافیا برای رسیدن به اهدافش، کارهایی کرده بود که بشریت همانند آن را 

 هیچ وقت ندیده بود.

حاال منوچهر، تنها درون سانتافه ی مشکی اش نشسته بود. بعد از سالها، 

ترسید. از دورگه ای که میکرد. منوچهر از امپرس میاحساس ترس میک

 ین موردی مواجه نشده بود.قوی ترین بود و تا آن موقع، مافیا با چن
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 صدای پارازیت بی سیم سکوت ماشین را شکست. ویکتور بود:

مه جمع شدن و توی مقر اولیه کنه. افراد من همیواحد چهار صحبت  -

 تمام.هستن،

 رضا هم گفت:

 تمام. من هم همینطور، -

 کرد جلوی لرزشش را بگیرد گفت:میمنوچهر با صدایی که سعی 

 ات داشتیم؟خوبه. چقدر تلف -

 خبری ازشون نیست!... رضا: واحد دو تقریبا کامال نابود شد. واحد سه هم

منوچهر نفس عمیقی کشید. واحد سه برایش اهمیت خاصی داشت چون افراد 

 داخلش بودند. منوچهر توی بی سیم گفت:میکار کشته و قدی

 شنوی؟ جواب بده. میو  مرکز مرکز. مرتضوی. مرتضوی صدام -

 شد. میشنیده نجوابی 

بیان پیش من. بقیه برگردن به مخفی گاه.  20منوچهر: ویکتور و مامور شماره 

... این تله برای از بین بردن مقرمون بوده. جوابی از طرفشون... احتماال

 دن. همچنان احتیاط کنید. تمام.میکنم. تلفن رو جواب نمیدریافت ن

د گرفته بود. قطره های سرش رو روی فرمون گذاشت و اخم کرد. سرد در

چکیدند. نفس عمیقی کشید و سعی کرد دلشوره اش میآب از سر و صورتش 

 را از بین ببرد.

 سرش را بلند کرد و نگاهی به جلوی ماشین انداخت. 

با دیدن سایه ای، از عقب به پشتی صندلی اش چسبید. نفسش را حبس کرد و 

 زمزمه کرد:
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 چطور ممکنه؟ -

نیه باال اومد و صدای قهقهه ی وحشتناکی پیچید. ای دی سر سایه، در یک ثا

قوی ای جلوی ماشین منوچهر ایستاده بود. همان ای دی ای که پارسا از آن 

 برای فریب دادن رها استفاده کرده بود.

با ... عروسک قامت بلندی داشت. عروسکی کامال شبیه به انسان ها ولی

ظاهری شیطانی و لبخندی دوخته شده. دروغ نیست اگر بگوییم مثل زامبی 

 کرد.میهای آدمخوار رفتار 

باز سرش را عقب داد و خندید. منوچهر گوش هایش را گرفت. نفس نفس 

 زد و با خشم داد زد:

 ه!این امکان ندار -

شته برگای دی، حاال یک ای دی معمولی نبود. روح شیطانی به این تیکه پارچه 

 شد.میبود. انرژی اش حس 

از زیر پاهای عروسکی اش، رشته ی آتشی زبانه کشید و مثل یک خط به 

سمت سانتافه حرکت کرد. منوچهر ابروهایش را باال داد و با سرعت خودش 

را از ماشین پرت کرد بیرون. روی برگ های خیس و گل ها افتاده بود. به ای 

 دی نگاه کرد.

 ه اش را به کار گرفت:صدای نازک دختران

 میای باهم بازی کنیم؟ -

 !...منوچهر: خدایا

 ای دی بازم خندید و جلوتر اومد. دوباره تکرار کرد:

 میای باهم بازی کنیم؟ -



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 345 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

منوچهر سرش رو بلند کرد. روح یک ابلیس درون تکه پارچه ها رخنه کرده 

و بعد از  دید. بعد از اجنه، دورگه ها،میبود. منوچهر خودش را آخر خط 

دورگه ها، شیاطین از قوی ترین و ترسناک ترین دشمنان مافیا بودند. مافیا 

هنوز اطالعات زیادی درباره ای دی ها و ابلیس ها نداشت. نه تنها منوچهر، 

 آمد. میجنگیرهای قوی اش هم کاری از دستشان برن

با ریتوانست روح های شیطانی را شکست دهد. آن هم تقمیتنها خدا بود که 

مثل منوچهر، شاید بهتر بود که جزای گناهانش را مینداشت! آدمیلزو

 دید.می

. ناخودآگاه چیزی ..منوچهر به ماشین نصف شده اش نگاه کرد. بعد به ای دی

 یادش آمد و فریاد زد:

 تو کی هستی؟ -

ای دی ناگهان خشمگین شد. چهره اش به ترسناک ترین حالت خودش رسید 

تر شبیه غرش اژدها بود. از دهان پارچه ای از لخته های خون و فریاد زد. بیش

وفانی به پا شده باشد، کت بلند منوچهر را تاب شد و انگار که طمیپرتاب 

 داد.می

منوچهر گوش هایش را گرفت. خاک را چنگ زد ولی از درد و ترس خالص 

نشد. آب دهانش خشک شده بود. نگاهش را باال انداخت و بعد به خاک 

س و چندش آور نگاه کرد. گل از جای چنگ هایش نقش وحشت انگیزی خی

 گرفته بود.

 سری تکان داد. ای دی با لحن خشمگین تری تکرار کرد:

 میای باهم بازی کنیم؟ -
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منوچهر را بدجور ترساند. ای دی حداکثر پنج بار این ... ته خنده ی آخرش

 کرد.میسوال را تکرار 

 بعد سرش را باال آورد. گفت:منوچهر به زمین نگاه کرد و 

 یامی. کنم،میآره. باهات بازی  -

ای دی اخم کرد و خون زیادی از موهای بور عروسکی از چکیده شد. بعد 

 کرد و صدای نازکش کلفت و خراشنده شد:میاخ

تو محکوم به مرگ شدی منوچهر. به نمایندگی از راستین، خاتون،  -

 پسرهاشون و عروس هاشون، نوه هاشون. قصد دارم عذابت بدم.

شد. دندان های خونی و چرک میبا هر کالم، دهانش دو وجب باز و بسته 

گرفته اش برای زهره ترک کردن بچه های کوچک، واقعا مناسب بودند. 

گوشت هایی در دهانش و بین دندان هایش مشاهده  شد تکهمیخصوصا که 

 کرد.

 منوچهر خندید و به سختی بلند شد. گفت:

تونم یه مبارزه دونم یامی. بدون هاروم هم میمیو  من حاال دیگه اسمت -

 میای باهم بازی کنیم؟... کوچیک باهات داشته باشم. نه؟ حاال

تلو خورد. این تلوتلو خوردن خندید و فقط ناشیانه به سمت منوچهر تلو مییا

به مرور سرعت رعب آسایی گرفت. منوچهر گارد گرفت و اخم کرد. ولی 

نبود. صدایی توی باغ میاثری از یا... یامی، از کنار منوچهر رد شد و بعد

 پیچید:

اگه امپرس نگفته بود ولت کنم، مطمئن باش کارت رو به تیمارستان  -

 گیرم.میروز انتقام پارسا رو ازت . یه ..کشیدم. تا بعد منوچهرمی
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 منوچهر خندید:

 تابع رها شده! -

ولی جوابی نشنید. به سکوت اطرافش نگاه کرد. و بعد به ماشین نصف شده. 

 ای گفت و مشتش را محکم کرد. "لعنتی"

 

رها به کتی نگاه کرده بود. مثل یک فرشته خوابیده بود. همیشه همینقدر زیبا 

 بود. با غم گفت:

خوام با کمترین خونریزی می... خواستم کار به اینجا بکشه کتی. ولیمین -

 مافیا رو از بین ببرم.

مثل زامبی های توی فیلم ها، در را با کوبش باز کرد و وارد اتاق شد. با مییا

 خشم روبه رها با صدای نخراشیده اش گفت:

 چرا نگذاشتی ؟ -

 رها سرش رو برگردوند و گفت:

افیا رو درست کرده. خودش هم باید منحلش کنه. اگه تو چون منوچهر م -

اومد. ممکن بود مافیا در میکردی کار عادالنه ای به نظر نمیتسخیرش 

 خوام، از ریشه از بین بره. میهرجای دیگه ای دوباره جون بگیره. 

 داد زد:مییا

 ولی اون پارسا رو کشت! پرستو و پدرام رو هم همینطور! -

 د و گفت:رها پوزخندی ز

 دونم.می -

 چشم غره رفت:میبعد به یا
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و از اینجا گم کن.  توی این خونه نماز خونده میشه. زودتر جسم نحست -

 دیگه نبینمت.

 غرشی کرد و بعد با همان ژست داغونی که آمده بود رفت.مییا

را از صورتش پاک کرد. به میرها لخته خون های پرتاب شده از دهان یا

 :ید و گفتب*و*سکتایون که روی تخت خوابیده بود نزدیک شد. سرش را 

 کنم همه چیزو درست کنم.میبازم شرمندتم. سعی  -

 بعد از اتاق بیرون رفت و به دورگه های کنار در گفت:

 . چشم ازش بر ندارین...مراقبش باشین -

 ل اتاق.ای گفتند و رفتند داخ "چشم  "دورگه ها 

رها آهی کشید و به سمت سرسرای خانه رفت. باز هم این خانه ی کیان و 

 کرد؟میکیوان. اگر این خانه نبود رها باید چه کار 

جسد پارسا، پدرام و پرستو وسط سالن کنار هم چیده شده بود. بدون مالفه. با 

 چشم های باز و سیاه شده.

چکید را پاک کرد و با پوزخند میرها نزدیک شد. قطره اشکی که از گونه اش 

 گفت:

 ن! کشته مرده مرامشونم!گذاشتچه قدر راحت همشون رفتن تنهام  -

 تیام نزدیک شد و گفت:

 تسلیت میگم امپراتریس. -

 سورن و بقیه اعضای شورا هم همزمان گفتن:

 تسلیت میگیم امپراتریس. -
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تش را رها کنار جسم سرد پرستو نشست. صورتش را نوازش کرد و دس

 خواست چشم هایش را ببندد که تیام گفت:میسمت چشم هایش برد. 

نه امپراتریس. چشم هاشون باز باشه برای خودشون بهتره. اینجوری در  -

 آرامشن.

ش ید و برایب*و*سکرد ولی مخالفت نکرد. پیشانی پرستو را میرها درک ن

طلب غفرت کرد. پدرام راهم مثل یک خواهر در بغل گرفت و برایش اشک 

 ریخت. 

وقتی به پارسا رسید، متوجه شد لبخندی زیبا روی صورتش خشک شده. 

 خندید و گفت:

 چه خوب که با خنده رفتی. -

بعد دست هایش را گرفت و لبش را سمت پیشانی پارسا برد. بعد یاد این 

کرد. حداقل رها میخواند. هیچ وقت سجده نمیا هیچ وقت نماز نافتاد که پارس

 تا آن موقع ندیده بود. 

 ید و با زهرخند گفت:ب*و*سبا غم پیشانی پسرعمویش را 

خونم. میاشکالی نداره من از این به بعد برات همه ی نماز هات رو  -

 ممنونم.ازت ... گذارم خیلی اذیت شی. تو این اواخر جبران کردی پارسامین

 کیان باالخره آمده بود. باالی سر رها ایستاد و با تاسف گفت:

 ... منو ببخشین. اگه یکم زودتر برگردونده بودمش -

 رها: مهم نیست. راحت شد. توهم همه ی تالشتو کردی.

به .. .کیان: بله. تسلیت میگم. همه تشریفات آماده شده تا این سه عزیز رو

 اعضای شورا این کار رو بکنن.خاک بسپارن. بهتره که فقط 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 351 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

تیام: بله. معموال دورگه های عضو خانواده سلطنتی رو نباید بازمانده ای 

 همراهی کنه.

 رها: چرا؟

 سورن جواب داد:

این اهمیت بازمانده هارو نشون میده. چون دورگه ها باید توی یک مکان  -

 برای حفظدونیم. این میمخصوص دفن بشن. مکانش رو فقط ما اعضای شورا 

 امنیت بهتره.

 رها سری به نشونه تایید تکون داد و گفت:

 ید یک بار دیگه با همشون خداحافظی کنم.بذارپس  -

 

سانیار روی سنگ سردی نشسته بود. شب بود و صدای جیرجیرک ها، 

داد. سرش را گرفته بود. از بالتکلیفی کالفه شده بود. بزرگ ترین میآزارش 

 غصه اش بی خبری از مادربزرگ و برادرش بود. 

صدای قدم هایی رو روی برگ های خشک و صورتی رنگ شنید. سرش رو 

 بلند کرد. هینا بود.

 با بی تفاوتی سرش را دوباره پایین انداخت.

 هینا گفت:

 نگرانی؟ -

 سانیار: نباشم؟

 هینا: زیاد جای نگرانی وجود نداره.

 سانیار: عاشق نیستی که بفهمی.
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 هینا خندید و گفت:

 تو عاشق امپرسی؟ -

 اونا خانواده ی منن. نه امپرس. ..سانیار: نه. من عاشق مادربزرگم و برادرم ام.

 دونم که قصد نداری به امپرس نزدیک شی.هینا: می

. اون یه ..ناه بشم. من یه انسانمسانیار: آره. چون دوست ندارم مرتکب گ

 خوام، نجاتش بدم.میدورگه. فقط 

کرد و موشکافانه به سانیار نزدیک تر شد. تره ای از موهای صورتی میهینا اخ

 رنگش را کنار زد و پرسید:

 از چی نجاتش بدی؟ -

 سانیار به درختان بلند نگاهی کرد و گفت:

 از راه نادرست. از خطر، -

 از سانیار، روی سنگ نامنظم نشست. آهی کشید و گفت:میی کهینا با فاصله 

امون از عشق و عاشقی. یه سری چرت و پرته که عقل آدما و کال جونورا رو  -

گیره. اگه از همون اول جن و انسان فاصله شون رو از هم رعایت میازشون 

 افتاد.میکردن این اتفاقا نمی

د کرمیخواست خودش کاری میا سانیار: هیچ چیز بی حکمت نیست. اگه خد

یه عده ... دنیای اجنه و انسان ها یکی باشه. حاال که از هم جدا ان. ولی خب

نافرمانی کردن و نتیجه اش شد این. برادر بزرگم، الکی الکی از دنیا رفت. 

فقط به خاطر اینکه سعی داشت به افراد بی بضاعت کمک کنه که گرفتار 

 اینجور درد ها نشن.

 ری تکون داد و گفت:هینا س



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 352 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 ی!بینم واقعا آدممیهستی که میتو آدم خوبی هستی. میشه گفت اولین آد -

 سانیار پوزخند زد:

 لطف داری! -

هینا: مبارزه ی بین مافیا و دورگه ها موفقیت آمیز بود. با این که خیلی از 

گه ادورگه ها کشته شدن. ولی تونستیم اطالعات مهم مافیا رو از بین ببریم. 

منوچهر راضی شه و بتونیم قانعش کنیم مافیا رو از بین ببره، دیگه مشکلی 

 نیست.

جن قدرت طلب و بی رحمیه. اون برای از بین ... سانیار: چرا هست. میرال

کنه. جنگی خیلی بزرگ تر از نبرد با مافیا میبردن دورگه های آزاد، هرکاری 

 قراره گریبان دورگه های آزاد رو بگیره.

 ا آهی کشید و گفت:هین

 نظرت درباره دورگه ها چیه؟ -

 سانیار لبخندی زد و چیزی نگفت.

 خندی؟میهینا: چرا 

سانیار: رها مسئولیت سنگینی داره. سال های زیادیه که دورگه ها وجود دارن. 

ولی قبل از اسالم، واقعا زیاد تر بودن. به نظر من، دورگه ها نباید به وجود 

که به وجود اومدن، باید مسیرشون رو از مسیر انسان ها  اومدن. ولی حاالمی

 جدا کنن. این برای دو طرف بهتره.

به دنیای اجنه تعلق داریم و مال این دنیا ... کنی مامیهینا: یعنی تو فکر 

 نیستیم؟

 سرش رو پایین برد و گفت:سانیار 
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میشه  رمطمئنم بین اجنه هستن کسایی که شیعه ان. با اونا راحت تدرسته.  -

کنه جایگاه واقعیتون رو پیدا میکنار اومد. رها به عنوان یک رهبر، کمکتون 

 رها به کمک نیاز داره.... کنین. ولی

 قاطعانه ادامه داد:

کنه. با این حال، به من هم نیاز میو هیچ کس هم به غیر از خدا کمکش ن -

 داره.

 هینا: چرا؟

ایه ی چونه اش کرده بود و سانیار به هینا نگاه کرد که دست هاش رو پ

 کرد. لبخندی زد و گفت:میکنجکاوانه به او نگاه 

 چقدر تو بامزه ای! -

 کرد و گفت:میهینا اخ

... کنی و حاالمیجواب سوال منو بده! تو اول امپرس رو به خودت وابسته  -

خوای بهش نزدیک شی! بعدشم که میگی اون بهت نیاز داره! میمیگی که ن

 کنم!میه عنوان یه توهین محسوب این حرفتو ب

 سانیار خندید و گفت:

 واقعا بامزه ای.  -

 بعد بلند شد. کش و قوسی به کمرش داد و گفت:

دونم که حتی اگه بخوام و اجازه داشته باشم که همسر رها بشم، من می -

تونه میده. حاال دیگه رها نمیشورای جامعه دورگه های آزاد چنین اجازه ای ن

ولی با این حال،  شمارو ول کنه چون نه پارسایی وجود داره و نه وارثی.رهبری 
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کنم به عنوان یه نماینده از جامعه انسان ها، باید با رها حرف بزنم و میحس 

 قانعش کنم که به این کش مکش ها خاتمه بده. 

 آهی کشید و سرش رو روبه آسمون کرد:

برای این که دوستش دارم،  ..من رها رو دوست دارم. واقعا دوستش دارم. -

ترکش کنم. اینطوری بهتره. بهش گفتم به ... بینم کهمیبهترین راه رو این 

 رسه. چه بامن و چه بدون من.میو  رسهمیآرامش 

هینا بلند شد. بادی وزید و موهای صورتی رنگش تاب خورد. با عصبانیت 

 مشتی به کمر سانیار زد و گفت:

وم و خویشین! اون بدبخت واقعا تورو دوست داره! شما پسرا همتون از یه ق -

و نداره. هیچ وقت ر شکنه. امپرس هیچ کسمیدلش ... فهمی؟ اگه بریمی

و نداشت. همه آدمایی که از اول زندگیش دیده بودتشون یا ازش ر هیچ کس

متنفر بودن یا خانواده ای داشت که همیشه ازش دور بودن. تو این چیزا رو 

... ه پسری! کال همه جنس های مذکر همین جورین! همتونچون یمیفهمین

 ... همتون

کرد. دست هایش رو جلوی صورتش میسانیار برگشت. هینا داشت گریه 

 زد.می. هق ..گرفته بود

سانیار دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید ولی پشیمان شد. شروع به قدم زدن 

 به سمت مقصدی نامعلوم کرد.  

 شد. رفته بود.میشوت کرد. دیگر صدای هینا شنیده نسنگی را با پایش 

توانست انکار کند که داشت بی رحمانه تصمیم میدانست. نمیسانیار 

 گرفت. سانیار حس خوبی نداشت. می
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توانست اسمش را عشق بگذارد. آتش عشق، میفراموش نکرده بود. ن

ست زودگذر و خاموش شونده بود. سانیار رها را دوست داشت. یک دو

 بیند.میدانست که آن دختر همه چیزش را در او میداشتن معمولی. ولی 

سانیار برای رها زندگی بود. تنفس بود. تپش بود. تفکر بود. حرکت بود. رها 

گرفت. مثل آب برای یک میبا نگاه کردن به سانیار و لبخند زدن به او جان 

 ها. دائم العطشان، رها به سانیار نیاز داشت. مثل دیوانه

ولی سانیار یک انسان بود. نه. فقط یک انسان نبود. او یک بنده ی خدا بود. 

توانست ادعا کند بی گناه و پاک است ولی مییک فرد مذهبی و متدین. ن

 تالش زیادی برای خوب بودن کرده بود. 

 دستش را به تنه ی یک درخت کشید. زمزمه کرد:

ی خوبی باشم. ولی انگار، واقعا توی این سی سال زندگیم، سعی کردم بنده  -

 قسمتم نیست که بی نقص باشم.

 ای بابا این چه قیافه ایه؟ _

سانیار سرش را بلند کرد. با تعجب، به پارسا نگاه کرد که با لبخند به او زل 

 زده بود. متعجب گفت:

 کنی؟میتو اینجا چه کار  -

 پارسا خندید و گفت:

. برام ایرادی نداره اگه تا یک سال بعد روحم آزاده. اینجا هم قلمرو هیناس -

 از مرگم بیام اینجا.

 سانیار سری تکون داد و گفت:

 دونستم!میاینو ن -
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 پارسا: حاال بدون.

 گذره؟میسانیار: مردگی خوش 

 پارسا: خیلی.

 مردم.می. ای کاش منم ..سانیار: خوبه

 پارسا پوزخند زد:

 اگه بمیری پس کی پیش امپرس بمونه؟ -

 کنی؟میسانیار: مسخره 

 پارسا: نه. اومدم ازت یه چیزی بخوام. 

 سانیار اخم کرد:

 چی؟ -

 جسمم رو دفن کنن.  نذارپارسا: 

هوم برایش نامف ..گوید.میفهمید چه میکرد. نمیسانیار همچنان به پارسا نگاه 

ود بفهمید. کال نفهم بود! به هرحال آدم میبود. درواقع سانیار خیلی چیزهارا ن

 دورگه که نبود!

 پارسا پوفی کشید و گفت:

 جسمم رو بدم به تو.... خوام بهت افتخار بدم ومی -

 و داد باال و با تعجب گفت: سانیار ابروهاش

 چی؟ -

 پارسا: هنوز نفهمیدی چرا رها نگذاشته برگردی به جسم خودت؟

 سانیار: نه!
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توی قم هستن. دورگه ها پارسا: افراد مافیا که مراقب خانواده ات بودن هنوز 

نتونستن اونارو از بین ببرن. ولی به محض اینکه به جسمت برگردی و اونا 

 کشن.میو ر بفهمن که زنده ای، خانواده ات

 آخه چرا؟... سانیار: ولی

پارسا: هنوز به زنده بودنت شک دارن. به هرحال، کم کسی نیستی. یکی از 

 ... قوی ترین جنگیر ها

 صحیح کرد:سانیار با اخم ت

 دعانویس. -

پارسا: خب حاال همون! به هرحال، دیگه برگشتن به جسمت برات مقدور 

ماهی  تا اون موقع هم چندنیست مگه اینکه صبر کنی تا مافیا کامال از بین بره. 

 طل بشی.باید مع

 سانیار با ناباوری نشست روی زمین و بهت زده زمزمه کرد:

 وای نه! -

 پارسا خندید:

تونی برام انجامشون میبی خیال پسر. من کلی کار ناتموم دارم. ... ه! وای آر -

 بدی؟

 تونم برگردم پیش خانوادم؟میاین یعنی، دیگه ن سانیار:

 پارسا: متاسفانه نه. ولی این مطمئن ترین راه برای نجات اوناست.

سانیار: چه فرقی داره به جسم خودم برگردم یا برم تو جسم تو؟ در هردو 

 . ..صورت
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دونی. جسم تو اگه روحی توش باشه، میپارسا: نه دیگه این جزو چیزاییه که ن

تونی میکنه. ولی اگه بری توی جسم من، میفرکانس خاصی رو ارتعاش 

 انرژی واقعیت رو مخفی کنی.

 سانیار سری تکون داد و گفت:

 مطمئن نیستم.... ولی -

گرفت. با دستش سرش رو باال پارسا نیم خیز شد و روبه چهره ی سانیار قرار 

 آورد و گفت:

خوام کاری رو بکنم که درسته. میبا اینجا موندن کاری از پست برنمیاد. من  -

 قبول؟ بهم اعتماد کن.

 سانیار در چشم های پارسا نگاه کرد و با تردید گفت:

 چه کار باید بکنم؟ -

 

 )رها(

روهم از دست داده بودم عجیب بود. ناراحت بودم. آخرین اعضای خانواده ام 

 گرفت. دلم گرفته بود.میگریه ام ن... ولی

. چه روز دلگیری بود. ..کردم. آهی کشیدممیاز پنجره به غروب آفتاب نگاه 

رسید. با اینکه ساعت های زیادیه که نخوابیدم، هنوز میولی به پای دیشب ن

 قصد خوابیدن ندارم. اصال انگار خواب با چشم هام قهر کرده.

دلم آشوب بود. دل تنگ بودم. دلتنگ برادرم. پرستو و پارسا. فکر اینکه 

کرد. گرچه، مدت زیادی هم باهاشون نبودم. شاید میدیگه نبینمشون اذیتم 
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بود میهمین دلیلی بود برای آروم تر بودنم. ولی حداقل، بودنشون برام دلگر

 دارم. "خانواده  "که منم 

 با عصبانیت گفتم:در اتاق زده شد. آهی کشیدم و 

 مگه نگفته بودم کسی مزاحمم نشه؟ -

 اجازه میدین؟ کیان: ببخشید امپراتریس.

 داد کشیدم:

 .بذارتنهام  -

ا دونم چرمیصدایی شنیده نشد. نفسم رو بیرون دادم و افتادم روی زمین. ن

 تونم خودم رو خالی کنم؟میتونم گریه کنم! چرا نمیحتی ن

غضی ... ب. بغضی از تنهایی..دونستم بوی بغض میدهمینفسم پر حرارت بود. 

 بغضی از درد. از بی کسی،

 تونم برم پیش سانیار.میحتی ن

از وقتی که تیام، بهم گفت حق ندارم به سانیار نزدیک شم، حس زندانی بودن 

دیگه واقعا آخرین کسیه که ... بهم دست داده. درسته که اون یه انسانه. ولی

 برام مونده.

خواست بزنم فک میاز شدن در اتاق رو شنیدم. عصبانی شدم. دلم صدای ب

هرکسی که اومده تو رو بیارم پایین. ولی نه قدرت داشتم و هوشیاری. از 

 شدم.میخواب داشتم نفله 

 صدای آشنایی شنیدم:

 بَه سالم امپراتریس قلمروی جنون! چرا غمباد گرفتی؟-
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کسی که با اون ژست ... زنم چونمیسرم رو برگردوندم. احتماال دارم توهم 

 ... بامزه به دیوار تکیه داده بود

 سامان بود.

 با وجود ضعف جسمیم زود بلند شدم و با تعجب گفتم:

 کنی؟میتو اینجا چه کار  -

 سامان خندید و گفت:

 دوست داشتی مرده باشم؟ -

ال چاز اونجایی که حجابم کامل بود مشکلی نداشتم ولی طبق عادتم مثل خل و 

 اخم کردم:

 چرا بدون اجازه اومدی توی اتاق من؟ -

 لبخندش عمیق تر شد و سرش رو پایین انداخت:

شرمنده. آخه گفته بودن اجازه نمیدی کسی بیاد تو. اونجوری خب  -

 تونستم بیام. به هرحال، خیلی وقته ندیدمت رها خانم. حالت خوبه؟مین

یقی کشیدم و با لحن با جمله آخرش که سرش رو آورد باال، نفس عم

 پشیمونی گفتم:

 دونم حرف هایی برای گفتن داری.شرمنده. بیاید بریم پایین. می -

بعد از اتاق خارج شدم. سامان هم پشت سرم اومد. مثل همیشه. لبخندش 

بود. دلم براش تنگ شده بود  "آقا"محجوبانه و منش و رفتارش مثل یک 

 دونستم که زنده است.مین... ولی
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دادم جلوتر از من حرکت کنه. از پله ها پایین رفتیم. کیان با لبخند به  اجازه

خواست بهم حالی کنه یکم میدونستم سمتمون اومد و چیزی نگفت. ولی می

 تند رفتم. 

 به درک! به تو چه احمق یابو؟

 کنم!میحاال خوبه تو خونه ی خودش اینقدر بهش امر و نهی 

از مبل ها نشستم. سامان هم مقابلم به سمت پذیرایی رفتم و روی یکی 

 نشست. کیان هم کنارش. 

 کیان به یکی از افرادش دستور داد:

 چایی بیارین. -

و زیر انداختم. منتظر شدم سامان ر دستام رو توی هم قالب کردم و سرم

 خودش حرف بزنه. که شروع کرد:

خواستن منو میراستش، زنده بودنم رو مدیون هینا ام. وقتی افراد میرال  -

 م قبل از مرگ، بره به یکبکشن، توی یه خیابون بودم. هینا کمک کرد تا روح

و اونا فقط جسم منو کشتن. جسدم رو هم خداروشکر توی یه بیابون  جای امن

 ول کردن.

 کیان تکمیل کرد:

 دستور این کار رو پارسا داده بود. -

 سرم رو بلند کردم و پرسیدم:

 پارسا؟ -

 هینا گفته بود که سامان رو نجات بده.  بهکیان: آره، 

 اخم کردم:
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 پس چرا من همیشه باید آخری نفری باشم که خبر دار میشه؟ -

 کیان سعی کرد با لبخند ادامه بده:

شما اون موقع هنوز رسما رهبر دورگه ها نبودین. بعدش هم که درگیر  -

 ه بود.دشکستن طلسم و جنگ با مافیا شدیم. این قضیه به کلی فراموش ش

 سامان خندید:

 رفت که زنده ام!میآره دیگه کم کم خودم داشت یادم  -

 سری تکون دادم و گفتم:

 خوبه که زنده ای. االن واقعا به یکی مثل تو نیاز داشتم. خوبه، -

 یکی از افراد بدو بدو به این سمت اومد و گفت:

 امپرس. منوچهر باالخره تماس گرفته. -

 چرخوندم و با هیجان مخفی شده ای گفتم:سرم رو به سمتش 

 جدی؟ -

سری به نشونه تایید تکون داد و تلفن سیار رو گرفت به سمتم. با تردید 

 دستم رو جلو بردم و گرفتمش.

 کیان گفت:

 بزن رو آیفون.  -

 کردم و گفتم:میاخ

 الزم نکرده. -

 گوشی رو گذاشتم دم گوشم و گفتم:

 منوچهر؟ -

 شنیدم:صدای داغونی رو 
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 خیلی پستی.... تو -

 بی تفاوت گفتم:

 نجسی که نخوردی؟ اگه حالت خوبه باهات حرف بزنم، -

 قهقهه ای زد و گفت:

کثافت چرا دست گذاشتی روی کتایون؟ چرا بردیش؟ نکبت اون همه  -

 کنی! حالیته؟ میزندگی منه! داری ناعادالنه معامله 

م نزدیک به پنج هزار نفر از بذارمن: به هرحال، توقع که نداشتی الکی الکی 

کردم تا بتونم ضربه میافرادم رو بکشی ؟ باید یه جوری حواست رو پرت 

 های کاری و مهم بهت بزنم.

 منوچهر داد زد:

 دونمکشیش! میمیا! اون هیچ گناهی نداره! تو نکتی رو بهم برگردون ره -

 کشیش. اون رفیق صمیمیته.میکه ن

به معامله نشی، مجبور میشم جسمش رو ازش بگیرم. من: اتفاقا، اگه حاضر 

چون  پیش پدری مثل تو. نگران هم نباش، این براش بهتره تا برگرده

 کشمش.میدوستش دارم بدون درد 

 منوچهر با عجز ناله کرد:

 عوضی بس کن! -

 بول کن؛و ق . به پا کردن مافیا اشتباه بود منوچهر. این..من: نه تو باید بس کنی

کردن مافیا انسان ها و دورگه های زیادی رو عذاب دادی.  با درست

 گناهت چقدر بزرگه؟میفهمی
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ـه! این شماهایید که نباید وجود داشته باشین! من مافیا رو به پا منوچهر: نـ

 کردم تا شماها رو از بین ببرم! حالیته؟

 با عصبانیت گفتم:

درست حرف بزن! بدون تو چه جایگاهی هستی! اینکه ما دورگه ها باید  -

گیره. توی نظم دادن به دورگه ها و میوجود داشته باشیم یا نه، خدا تصمیم 

گیرم. ایستادن جلوی میرال و دورگه های احمق میکنترلشون هم، من تصمیم 

 هم به عهده ی منه. 

 و فوت کردم و گفتم: نفسم

که به دنیای ما تجاوز کردی. درحالی که دورگه های آزاد  تو کسی هستی -

حتی االمکان به دنیای شما کاری ندارن. اگر هم داشته باشن مجازاتشون با 

ه بینی کمیو به کار بگیری و مافیا رو منحل کنی. ر منه. حاال هم باید عقلت

مونه افرادت. میهمه ی اطالعات و تجهیزاتتون رو از بین بردیم. فقط 

نوی. شمیمتفرقشون کن. تا کامال مافیا از بین نره، حتی صدای کتی رو هم ن

 فهمیدی؟

 . قطع کرده بود. ..صدای بوق توی گوشی پیچید

 آروم گوشی تلفن رو آوردم پایین و دادم دست همونی که آورده بودش.

 گفت؟میکیان: چی 

 مطمئنم. ..ولی سر عقل میاد. کنه،میمن: فعال که فقط زرت و پرت 

 سامان: اگه نیومد چی؟

 فرستیم.میمن: اون موقع یکی از انگشت های کتی رو براش 

 کیان ابروهاش رو داد باال:
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 واقعا؟ -

 کنیم. :/ خدایی من اینقدر بی رحم به نظر میام؟میمن: نه بابا جعل 

 سامان خندید و گفت:

 یعنی واقعا خیلی فرق کردی رها خانم! -

 وی مبل بلند شدم. پوزخندی زدم و از ر

 از کیان پرسیدم:

 راستی کیوان کو؟ -

 دونم حتما یه جا گم و گور شده دیگه. میکیان: ن

 مشکوک بهش نگاه کردم و گفتم:

 دونی کجاست؟میمطمئنی ن -

 کیان: نه!

. گردهمیگرونه ات  کلنمن: ردیابیت ضعیفه. االن تو اتاقته داره دنبال اد

 ی تو گاو صندوق.ذارمی همونی که بعضی وقتا از دستش

 و داد باال و با تعجب گفت: کیان ابروهاش

 خدایـــی؟ -

 بعد به سرعتی عجیب مارو ترک کرد.

 سامان گفت:

 واقعا پیشرفت کردیا. -

م تونستمیمن: البته همچین عالقه ای به لو دادن کیوان نداشتم. ولی خب، ن

 ه!بذارصراحتا به کیان بگم تنهامون 

 زد و بعد سریع جمعش کرد. ازم پرسید:سامان لبخندی 
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 ین؟بذارخواید باهام درمیون میچیزی شده که  -

 سرم رو آروم تکون دادم و زمزمه کردم:

 ولی بهتره بریم بیرون. پوسیدم تو این خونه.  -

. با اینکه پر از برگ های ..سامان: آره قبول دارم. حیاطش خیلی خوشگله

 زرده. خیلی قشنگه.

 ه همون برگ های زرده.من: قشنگیش ب

بلند شد. با هم به سمت در خونه رفتیم. شاید اگه هنوز همون رهای دانشجو 

اینقدر که چیزای عجیب ... بودم، هنوز تو هنگ زنده موندن سامان بودم. ولی

 دیدم، همه چیز انگار برام عادی شده.

 اومد.میقدم با من  ها آروم پایین رفتم. سامان هم از پله

 ای حیاط که رسیدیم، گفتم:به وسط ه

 حنانه توی اون انباری گوشه حیاطه.  -

 سکوتی حاکم شد و باد ضعیفی وزید. 

 سامان زمزمه کرد:

 دونم.می -

 هرچی باشه به گردنت حق داره. من: مادرته،

 دونم.میسامان: اینم 

 به نظر... من: به حکم شورا، االن مثل یک سگ داره ازش نگهداری میشه. ولی

 در شان مقام یک مادر نیست.من 

 سامان آهی کشید و گفت:

 ولی باید گناهاش پاک بشه. -
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 برگشتم به سمتش و گفتم:

 سامان.-

 اون هم سرش رو به سمتم چرخوند و گفت:

 بله. -

من: مادر مقام واالیی داره. حتی اگه کارهای پستی رو کرده باشه که حنانه 

رو بدم به تو. توی یک شهر کوچیک م که حنانه ذارمیکرد. با شورا در میون 

 خونه ای بخر و ازش نگه داری کن.

 سامان آهی کشید و گفت:

 از کیان شنیدم که اون یکی چشمش رو هم خودش درآورد. -

 سری تکون دادم و گفتم:

 آره. -

کنم. می. اگه شما اینجوری دستور میدی، اطاعت ..سامان: قبول دارم

 باید مراقبش باشم.درهرصورت، دستور خداهم هست. 

 تایید کردم:

 خوبه که به عقایدت معتقدی. -

تو مهره مار داری لعنتی! همه یا ازت  "سکوت کرد. یاد حرف پارسا افتادم. 

به سمت سامان برگشتم. چیزی از چهره اش  "ترسن یا دوستت دارن.می

 شد فهمید.مین

 پرسیدم:

 ترسی؟میتو از من  -

 سامان خونسرد گفت:



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 368 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 نه. -

. ولی دوستت داشتم. ..دونم چرامیمن: تو از اول یه شخصیت خاصی داشتی. ن

 حتی از پدرام هم بیشتر.

 سامان: دیدم از دیدنم چه قدر خوشحال شدی.

 گفتم:و  خندیدم

 وقتی همه چیز تموم شد، دوست داری با هینا ازدواج کنی؟ -

 ابروهاش رو توهم کرد و چیزی نگفت. 

ه عنوان یه فامیل، هرچند ناتنی، گفتم شاید دوست من: پیرپسر شدی دیگه. ب

 داشته باشی باالخره خونواده داشته باشی.

 سامان کامال به سمتم برگشت و گفت:

 داشتم.... من خانواده دارم. یا شاید بهتره بگم -

 توی صورتش نگاه نکردم. ولی کنجکاوانه پرسیدم:

 قبال زن داشتی؟ -

با یک دورگه ی معمولی ازدواج کرده  سامان: آره وقتی بیست سالم بود،

 بودم. دختر خوبی بود. دو سال بعدش هم صاحب یه پسر شدیم.

 آهی کشید و گفت:

وقتی زنم فهمید که خداپرستم، از ترس خودش رو کشت. خیلی از میرال  -

 ... ترسید. پسرم هممی

سرم رو بلند کردم تا بقیه اش رو بشنوم. جالب بود که هیچ ابراز تاسفی 

دورگه ها، نسبت به انسان ها احساسات کمتری  ..کرد. شاید عجیب نبود.مین

 داشتن.
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ی ولی از اونجای ..سامان: پسرم رو حنانه کشت. حنانه از اعتقاداتم خبر نداشت.

گفت فایده ای نداره. بدون مادر، مثل خر میاومد، کشتش. میکه از بچه بدش 

 بزرگ میشه و نمیشه جمعش کرد.

 متاسفم.من: 

 ... جفتشون راحت شدن. ولی من سامان: نیازی نیست. من خوشحالم،

 از توی جیب شلوارش حلقه ای درآورد و گفت:

 توی ذهنم، هنوز جفتشون رو دارم. -

 بعد از سکوتی کوتاه، زهرخندی زد و گفت:

م مرور گذشته اذیت... دونم. شایدمیو به هیچ کس نگفته بودم! ن تاحاال این -

 . شرمنده اگه ناراحتت کردم.کردمی

 سرمو به نشونه منفی تکون دادم و گفتم:

خوشحالم که راحت شدی. ولی، اگه خواستی بازم سر و سامون  اصال؛ -

 بگیری، تعارف نکن. منم مثل خواهر نداشته ات. 

 لبخندی زد و تشکر کرد.

 

بارید. هوای قم میهوا گرفته بود. با اینکه آسمون ابری بود ولی بارونی ن

 همینجور بود. یه کویر خشک و به درد نخور. 

شد. سانیار واقعا مرده بود. دو میوارد قبرستون باغ بهشت شدم. هنوز باورم ن

گذره. روزی که هینا گفت، دیگه نمیشه روحش رو بهش میهفته از اون روز 

 برگردوند. خودش انتخاب کرده که واقعا بمیره. 
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جسدش رو به طور ناشناس برگردونن پیش خانوادش.  به سختی رضایت دادم

تونستم حتی درست نفس بکشم. هنوز میاونقدر بهت زده بودم که ن

 ... . هنوز..تونستممین

 ... دیگه واقعا هیچ کسو ندارم. دیگه واقعا

 "انگار یادت رفته که خدایی هم داری !  "

 و بلند کردم و با لبخند گفتم:سرم

 یادم نرفته. نه، -

یک شاخه گل رز توی دستم بود. مثل اون زمانی که مخفیانه توی قم بودم، 

 ... دونستم لیاقتش رو ندارم. منچادر سرم بود. چادر مادرم. ولی می

خواست توی این دوهفته یک نفر رو داشته باشم میدونه چه قدر دلم خدامی

ی بی که فقط، نگذاره سقوط کنم. همین. ولی اطرافم، به جز چند دورگه 

 احساس کسی نبود.

شنیدم. ولی حالم اصال خوب میصدای برخورد کفش هام با سنگ قبر هارو 

 نبود. انگار سکوت محض دنیارو گرفته بود.

دادم. االن میغروب سردی بود. خیلی وقت بود فصل ها و ماه هارو تشخیص ن

 پاییز بود یا زمستون؟

گاه ها، فیزیک محض اون دختری که یک زمانی توی یکی از بهترین دانش

 تونه تشخیص بده. هه! خنده داره.میخوند، االن حتی فصل هارو نمی

به سمت قبر تازه ای رفتم. یک قبر تازه، توی یک قبرستون قدیمی. یک خانم 

پیری کنار قبر نشسته بود. و یک پسرجوان رعنا و زیبا که ایستاده بود و به 

 تونستم ببینم.میکرد. بغض و ناراحتیش رو میخورشید نگاه 
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 سرم رو پایین انداختم و نزدیک تر شدم.

خوند. گل رز رو روی قبر تازه گذاشتم میکنار خانم پیر نشستم. داشت قرآن 

 و شروع کردم به فاتحه خوندن.

خانم پیر که سرش رو بلند کرد، بعد از فاتحه بهش سالم کردم بدون اینکه 

 نگاهش کنم.

ولی خانم پیر با خونسردی جواب سالمم رو پسر جوون واکنشی نشون نداد. 

 داد. پاکتی رو به سمت خانم گرفتم و گفتم:

 این برای شماست. -

 خانم پیر لبخند زد و گفت:

 ما به پول نیاز نداریم ننه. -

 با همون لبخند ادامه داد:

 شناختی؟میسانیارم رو از کجا  -

قط تن نداشتم. فدهنم باز شد ولی حرفی نتونستم بزنم. هیچ چیز برای گف

 سکوتم رو با سخن دیگه ای شکستم:

این پول برای نیاز شما نیست. مزد و حقوق آقا سانیاره که نتونستیم به  -

 خودش بدیم. االن هم حق شماست.

خورد زن فهمیده و عاقلی باشه. ولی انگار خیلی چیزهارو میبه قیافه اش ن

 فهمید. پاکت رو ازم گرفت و گذاشت روی قبر:می

 پس واس خودشه. واس ما نی. )برای خودشه برای ما نیست( -



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 372 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

ای گفتم و قدم زنان ترکشون  "تسلیت میگم  "آهی کشیدم و بلند شدم. 

کردم. خیلی چیزهای دیگه ته دلم مونده بود. هیچ نیومد به من تسلیت بگه که 

 از دست دادم.... آخرین امیدم برای عشق و زندگی رو هم

کردم آه پارسا گریبانم رو میشد. حس میقلبم فشرده به آسمون نگاه کردم. 

خدا اینم ازم گرفت. دلم برای پارسا ... گرفته. ردش کردم تا به سانیار برسم و

 تنگ شد. عجیب غریب بود، ولی دوستش داشتم.

کردم، از جیب مانتوم چیزی رو بیرون آوردم. انگشتر میبه خورشید که نگاه 

بود. تنها چیزی که وقتی داشتم از جسمش عقیقی که متعلق به سانیار 

ه یدم و نب*و*سکردم ازش گرفتم. یادمه که نه پیشونیش رو میخداحافظی 

دزدیدم. عقیق رو جلوی ... لب هاش رو. فقط دستش رو گرفتم و انگشتش رو

 نور خورشید گرفتم و بهش نگاهی کردم. آهی کشیدم و گفتم:

 ممنون که اینو بهم دادی. -

خارج شدم و به سمت ماشینم حرکت کردم. خیلی وقت بود  از قبرستون

 سوارش نشده بودم.

باالخره بهش رسیدم و با سوئیچ، قفلش رو باز کردم. کتایون روی صندلی 

نحل شد. م... مافیا بود ببرم و به منوچهر تحویلش بدمشاگرد نشسته بود. قرار 

به شرطی  حتی افراد مهمش تبعید و تحت نظر قرار گرفتن. منوچهر هم

تونه از محاکمه ی شورا درامان باشه که توی قم برای همیشه باقی بمونه. می

 تونه به تحصیلش توی تهران ادامه بده.می... کتی هم

 نشستم روی صندلی خودم. ماشین رو روشن کردم و از پارک خارجش کردم.
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ال، اکتی ساکت بود. از وقتی فهمیده بود قضیه از چه قراره، بهت زده بود. ح

 کردم که چقدر ازش فاصله دارم.میحس 

 توی مسیر، ناخودآگاه سر صحبت رو باز کردم:

یادته کتی؟ اینقدر تنها بودی که برای خودت یه خونواده ی خیالی ساخته  -

خواست مجبورت کنه با پسرخالت ازدواج کنی. خواهرت میبودی. مامانت 

خوردی. تنها می حرص هم با یه بچه ی کوچیک در شرف طالق بود و تو هی

 دونست تو به جز پدرت کسیو نداری من بودم.میکسی که 

کتی: آره. تو هم توی رویاهات منتظر شاهزاده سوار بر اسب سفید بودی که 

 از گودال تنهایی نجاتت بده.

 پوزخندی زدم و گفتم:

 توهم اصرار داشتی که اون شاهزاده پسرعمومه! -

 خندید و گفت:

 آره. -

خواست بپرم تو بغل میدوباره سکوت شد. اعصابم به هم ریخته بود. دلم 

کتی. مثل اون موقع ها که توی خوابگاه، مرهم غم های همدیگه بودیم. مثل 

 همون موقع ها که هنوز انسان بودم. مثل همون موقع ها.

 ولی همه چیز از هم پاشیده بود. حتی دوستی من و کتایون.

 طوری چیزهایی که داشتی رو هم از دست بدی.چقدر دردآوره. که این

 نزدیک های میدون سپاه، نگه داشتم. روبه کتی کردم و گفتم:

 برو. ..یکم جلوتر، بابات توی یه پژوپارس نوک مدادی نشسته. -
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دستم رو به سمتش دراز کردم تا دست بده. نگاه غمزده اش رو بین من و 

 دستم رد و بدل کرد و با بغض گفت:

 بینمت؟میندیگه  -

 من: احتماال نه.

 لبش رو گزید و خم شد و بغلم کرد. زد زیر گریه. با بغض گفت:

دونی چقدر دلتنگت شدم. فکر کردم مردی. داشتم میرها خیلی نامردی! ن -

شدم! رها به خدا خیلی خری! بگو همش دروغه. برگرد دانشگاه. میدیوونه 

 ... بیا حیفه. رها گرفتی. تورو خدامیتوکه داشتی لیسانست رو 

 کمرش رو نوازش کردم و گفتم:

 برو کتی بابات منتظره. -

 یدم و گفتم:ب*و*سبیشتر گریه کرد. شونه اش رو 

فدات بشم منم دلم برات تنگ میشه. ولی برو. حالت بهتر میشه. بابات  -

کنه یمکنه. همه زندگیشم بده به بهترین روانشناسای دنیا، کاری میهرکاری 

 از روز اولشم بهتر بشی. 

 خندیدم و گفتم:

کنی. صدبرابر بهتر از من. میکتی تو خوب میشی. دوستای جدیدی پیدا  -

کنی. با کسی که دوستت داره. کتی تو مامان میشی! خوشگل میکتی تو ازدواج 

بینی. یه میکنی. نوه هاتو میکنی. یه عمر طوالنی میهای خاله رها رو بزرگ 

کنم. برای آخرتت میادی و شاد در انتظارته. برو کتی. برات دعا زندگی ع

 مراقب باش. به خدا نزدیک تر شو و برای من هم دعا کن. باشه کتی؟

 خودش رو عقب کشید و گفت:
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خوری. میپس تو چی رها؟ به خودت نگاه کردی چقدر الغر شدی؟ هیچی ن -

به هم ریختی. قبلش هم  دونم اون یاروئه که مرد اصالمیخوابی. نمیاصال ن

 اصال خوب نبودی. رها من نگرانتم.

 لبخندی زدم و با خنده گفتم:

 یعنی هنوز کسی هست که من براش مهم باشم؟ -

 مشتی به بازوم زد و گفت:

 عوضی معلومه که برام مهمی! -

 من: این عوضی گروگانت گرفته بود. این برات مهم نیست؟

بوده. وقتی فهمیدم بابا چه کارهایی کتی: خودت که گفتی به خاطر بابا 

 م این کارو بکنی.دادمیکرده، بهت حق می

 لبخندی زدم و گفتم:

 زیاد بهش فکر نکن. فقط برو. -

رفت میید و برای آخرین بار بغلم کرد. وقتی داشت ب*و*سگونه ام رو 

 گفت:

 به امید دیدار. ..خداحافظ رها. -

فرستادم. رفتنش رو تماشا کردم. زمزمه  ب*و*سباز هم لبخند زدم و براش 

 کردم:

 خوشبخت باشی. -

 

جلسه ی بعدی که همه اعضای شورا توش هستن و تعدادی از بزرگ خاندان 

های سرشناس جامعه دورگه ها هم حضور دارن، امشبه. توی خونه ی کیان و 
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کنم، خونه ی میدونم چرا ولی این خونه جای عجیبیه. حس میکیوان. ن

 خودمه.

توی همون اتاق همیشگی، روبه پنجره ایستاده بودم و به ناکجا خیره شده 

 بودم.

کیان در زد و وارد شد. اهمیت ندادم که منتظر اجازه ی من نمونده. من که 

همیشه با همین استایلم، ژست رئیس بازی هم خوشم نمیاد. پس کال بی 

 خیالش.

 کنی؟میکیان: داری به سانیار فکر 

 من: نکنم؟

 کنم.میدرک ن ..دونم.مین: نکیا

کنم. چرا باید یه غریبه رو از پارسا میکنه. خودمم درک نمیمن: هیچ کس ن

 بیشتر دوست داشته باشم؟

کیان: مهم نیست. بعضی حس ها هستن که ممکنه غیرمنطقی به نظر بیان. ولی 

 به نظر خودت، مهم و ارزشمندن.

 من: آره.

 خنده گفت:کیان دقیقا کنار من ایستاد و با 

انگار همین دیروز بود که کیوان تورو آورد اینجا. چهارده سالت بود.  -

 ترسیده بودی. یادته؟

دونم یادآوری این چه سودی براش داشت یا اینکه دنبال مین ..چیزی نگفتم.

 چی بود. به نظرم، کیان آدمیه که برای هرچیزی باید برنامه داشته باشه.

 کیان با شیطنت خاصی گفت:
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 اون شب که سانیار برگشت قم، شما احیانا باهاش خلوت نکرده بودین؟ -

 با خونسردی گفتم:

 آره. باهم شب عاشقانه ای داشتیم. تنها شب عاشقانه ای بود که داشتیم. -

 بهت زده گفت:

 امپرس؟ -

 برگشتم به سمتش:

 مانعش چیه؟ اون موقع محرم من بود.  -

 کیان با خنده گفت:

 توقع نداشتم اینقدر آدم صریحی باشین! -

 من: آدم؟

 یادم نبود. ..کیان: اوه ببخشید.

من: اشکال نداره. من بیست سال و خورده ای بین آدما بودم. مثل یه آدم هم 

بزرگ شدم. گرچه، خانواده ای نداشتم. شاید برای همین بود که عاشق یک 

 آدم شدم.

 کنم.میکیان: تا حدودی درک 

 شب مهمیه.من: امشب 

 کیان: از نظر استراتژی و طرح نقشه؟

من: درسته. میرال و افرداش بیشتر توی شهر های شمالی کشور خرابکاری 

 خوایم از بین ببریمشون.میدونیم کجان. با این حال، میکنن. ولی دقیقا نمی

 کنی باید وارد یک جنگ بزرگ تر بشیم؟میکیان: شما فکر 
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دادم از خود اجنه بخوام باهاشون مقابله کنن. ولی، انگار ما تنها میمن: ترجیح 

 رسه. تازه اونم مطمئن نیستم.میکسایی هستیم که زورمون به میرال 

کیان: کار راحتی نیست. میرال عمر درازی داره. االن بیشتر از سه چهار قرن 

 عمر داره. و تجربه ای بزرگ تر از تجربه های شما.

 گفتم:م و روی تخت نشستم وو ریز کرد اممچش

کنه. درواقع قدرتمون میهاروم هایی که از مافیا برداشتیم  بهمون کمک  -

فهمم. میرال فقط از روی میکنم نمیهرچی فکر ... مضاعف میشه. ولی

 کنه؟میآدمارو اذیت میسرگر

دونیم دورگه هایی که زیردسته میرال کیان: فقط آدمارو نه. همونطور که می

بی بند و بارن. درواقع، دورگه های آزاد یک سری مقررات خاصی  هستن،

برای خودشون دارن و آزادی شون به معنای این نیست که هرغلطی بکنن. 

میرال و افرادش برای ... حتی کیوان هم با این کله خریش تابع قوانینه. ولی

ا کنن. سالهمیشهوت و لذت خودشون از انسان ها و دورگه ها سوء استفاده 

کردن. ولی این میپیش، دورگه های آزاد و رهبرهای ما، با میرال مقابله 

 میرال ضربه های زیادی به ما زد.... اواخر

 من: همچین ضعیف هم نیست. نمیشه بدون فکر وارد عمل شد.

ترین و بهترین افرادمون رو توی نبرد با مافیا از میکیان: خصوصا که قدی

 دست دادیم.

 و بعد تاکید کرد:
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ارزید به نابودی کامل مافیا. میکردیم، میالبته همونطور که پیش بینی  -

خدایی ایده ها و استراتژیک هاتون خوبه. با این حال، اگه پارسا یا حتی سانیار 

 رو داشتیم پوئم بزرگی برامون بود.

آفتاب دیگه کامال غروب کرده بود. کیان المپ اتاق رو روشن کرد. یکم فکر 

 گفتم:کردم و 

صحبت کنید. اگه از ای دی ها بتونیم استفاده ی خوبی بکنیم،  "مییا "با  -

 پیروزیمون بر میرال حتمیه.

ما اجازه کشتنش رو نداریم.  ..کیان: ولی یه مشکلی هست. میرال یه جنه.

 ... ممکنه اجنه... یعنی

 ... کنیم. فعالمیمن: برای اون هم یه فکری 

 خودآگاه گفتم:دستی روی تخت کشیدم و نا

کنم خونه ی میدونم چرا خونه ی شمارو اینقدر دوست دارم. حس مین -

 خودمه.

 کیان: چون اینجا خونه ی خانواده ی سلطنتیه.

 و بلند کردم و گفتم: سرم

 جدی؟ -

کیان: آره. من و کیوان از خاندانی هستیم که از قرن ها قبل مسئول محافظت 

آزاد بودن. درواقع این خونه ظاهرا مال من و از خاندان سلطنتی دورگه های 

 شما توی همین خونه متولد شدی.... کیوانه. ولی

 لبخندی زد و ادامه داد:
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روز باحالی بود. مادرم خدابیامرز خیلی خوشحال شده بود. اینکه  ،اون روز -

یک دختر از خانواده سلطنتی اینجا دنیا اومده، براش افتخار داشت. اسمتون 

، گذاشته شد پانیا. ولی پدرتون عالقه خاصی به اسم رها داشت. طبق شجره

که  دونستیممیوقتی چهارده سالت بود و پارسا دستور داد بیاریمت اینجا، ن

 این تویی. وقتی متوجه شدیم، هم من و هم کیوان تعجب کرده بودیم.

 سری تکون دادم و گفتم:

 خوام تنها باشم.میخوبه دیگه برو  -

که دونم چرا از اینمیو بی توجه به خشکی رفتارم، بیرون رفت. نپوزخندی زد 

 باهام احساس راحتی کنه خوشم نمیومد. 

 

 ساعت عشق. ... سکوت خونه رو گرفته بود. نیمه شب بود و

برد. به سمت سرسرا رفتم و بی هدف شروع به قدم زدن کردم. میخوابم ن

خوردم. تاریکی خونه منو میچون با جوراب بودم، روی سرامیک ها تقریبا لیز 

 کردم با راه رفتن فکرم رو مشغول کنم.میترسوند. ولی سعی می

خواست مثل همه ی دخترها، بعد از این همه میخواست. دلم میدلم گریه 

نه .. .مصیبت گریه کنم. خودم رو توی بغل یک نفر بندازم و اشک بریزم. ولی

 .فهمهمیمم کنه. کسی منو نکسی هست که به گریه ام گوش بده و نه آرو

حسی عجیب من رو به ... خواستم برگردم به اتاقم ولیمیاز پله ها باال رفتم. 

سمت پشت بوم کشوند. در آهنی بزرگی رو باز کردم و رفتم توی خرپشته. 

 هوا سرد بود ولی برام مهم نبود. 
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گه نم. امثل غذاخوردن و خوابیدن. برام اهمیت نداشتن فقط بودن تا زنده بمو

 دونستم باید چیزی هم بخورم.مین "وقت ناهاره  "گفت میکسی بهم ن

 مثل کسی که یادش میره باید نفس بکشه.

 هه! مسخرست!

در رو پشت سرم بستم و وارد پشت بوم شدم. سقفی مشکی پر از ستاره باال 

 سرم بود. سرم رو بلند کردم وناخودآگاه لبخندی زدم و گفتم:

 منم و خدا. ...حاال منم و عشق -

رفت ولی مهم میدیدم. سرم گیج میچرخیدم درحالی که فقط آسمون رو می

 نبود. لبخندم رو شدت دادم و یکم خندیدم.

 دست از چرخیدن کشیدم. 

 زمزمه کردم:

میریم شمال. نه برای تفریح. برای جنگ با میرال. باالخره ... چند روز دیگه -

 بتونم یکم نفس بکشم.رسم. باالخره، شاید میبه هدفم 

نشستم روی ایزوگام های خاکی و کثیف. کم کم دراز کشیدم رو به آسمون. 

 شاید اینجوری خوابم برد. 

 به خدا گفتم:

خوای میمن که آخر نفهمیدم حکمتت توی این سرنوشت من چیه. شاید  -

 منو قوی تر کنی. پس، حتما چیزهای بزرگ تری پیش رومه.

قوسی به بدنم دادم. هوا سرد بود و زمین سرد تر. ولی آهی کشیدم و کش و 

برام مهم نبود. به هرحال، وقتی دیگه کسی نیست که براش مهم باشم، چرا 

 باید برای خودم مهم باشم؟
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 کم کم چشم هام گرم شد. 

 الکی یک لبخند روی لبم خشک شده بود. 

زد. خوشحال می دیدم. لبخندمیدونم خواب بود یا بیداری. ولی پارسا رو مین

دوید. میکشوند. توی یک دشت بزرگ میگرفت و میبود. دست من رو 

ظاهرا حالش خیلی خوب بود. مثل بچه ها شده بود. من هم، انگار بچه ای شده 

 بودم که هیچ وقت نبودم.

 خواست بدوئه. مینفس کم میاوردم. ولی پارسا مثل پلنگ همچنان 

 م. برگشت و پرسید:آخرسر دستش رو ول کردم و ایستاد

 چی شد رها؟ -

 خوام یکم استراحت کنم.میمن: خسته شدم. 

 پارسا: اگه یک سگ دنبالت باشه بازم وقت استراحت داری؟

 من: چی؟

 بدو رها. بدو! ..پارسا: فرصتی باقی نمونده رها.

 زدم. کجا بودم؟ میمثل برق گرفته ها یکهو بیدار شدم. نفس نفس 

 بخواب. ..بخواب. نیست رها، سامان: هیــــش. چیزی

. ..دیدم. انگار توی هوا معلق بودممیسرم رو بلند کردم. تاریک بود. خوب ن

 سرم رو به چیزی تکیه دادم. پرسیدم:

 من کجام؟ -

مت برمیسامان: تا دو دقیقه پیش که رو پشت بوم خوابیده بودی. االن دارم 

 بیمارستان.

 متعجب گفتم:
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 چی؟ -

 . تقریبا جیغ زدم:..ولی انگار قفل شده بودم سعی کردم بلند شم

 تو به چه حقی به من دست زدی عوضی؟ -

 سامان ترسیده گفت:

زنی؟ نترس وقتی جفت پاهات قلم شده و منم تنها میهیس! چرا جیغ  -

 فامیلت ام اگه بلندت کنم نمیری جهنم!

 من: یعنی چی؟

 سامان با عصبانیت گفت:

چرخیدی مییعنی وقتی جناب عالی داشتی اون باال مثل چرخ و فلک  -

دونم چه حرکتی زدی که سه تا کولر از روی پایه هاشون افتادن روت. مین

اینکه زنده موندی معجزس. که بعید هم نیست البته. ولی خب پاهات بدجور 

 داغون شده. باید بریم بیمارستان.

 زمین! بذارمن: سامان منو 

 داره از پله ها پایین میره. به سطح صاف که رسید گفت: حس کردم

 کنه. مطمئنی درد نداری؟میالبته خود درمانی که بدنت داره تا صبح خوبت  -

 و درهم کشیدم و گفتم: تازه متوجه دردم شدم. ابروهام

 خیلی! -

 سامان خندید و گفت:

 کنه.میتقویتت  ..فکر کنم شربت عسل برات خوب باشه. -

گذاشت. ای خدا این کاناپه شون چرا میرو آروم روی سطح نر بعد من

 داد!میاینجوری بود؟ خیلی حس خواب به آدم 
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 من که خیلی آروم خوابیدم. چطوری کولرها افتادن روم؟... ولی

به سرو صورتم که دست کشیدم، خونی بود. لبم رو گزیدم و از شدت درد 

 چشم هام رو بستم. سامان رفته بود. 

 فیض بردم. مثل این بغل ندیده ها!... رو ببخشه. چقدر از بغلش خدا من

 . خیلی خسته بود. ..روحم واقعا خسته بود

 شد. با ولوم پایینی گفت:میو شنیدم که نزدیک تر  باالخره صدای قدم هاش

چقدر خوابشون سنگینه! با اون جیغی که تو زدی گفتم االن همشون بیدار  -

 میشن.

 فت:وقتی رسید جلوم، گ

. بخوری ..تونی پاشی؟ برات شربت عسل آماده کردم. با آب جوشرها می -

 بهتر میشی.

ای گفت و  "استغفراهلل  "و باز کردم و با عجز بهش نگاه کردم.  چشم هام

کمکم کرد بشینم. لیوان رو به دستم داد. هنوز زیاد به گرمای لیوان عادت 

 نکرده بودم که به سامان گفتم:

 تو منو دوست داری؟ -

 هرچند ناتنی. رو دوست داره، سامان: آره خب آدم دخترداییش

من: پس آخرین نفری که برام مونده تویی. اگه تورم ازم بگیرن، دیگه واقعا 

 هیچی ندارم.

سپردم به یک ... مادرم رو... سامان: هعی. امون امون از سرنوشت. راستی

 آسایشگاه.

 متعجب گفتم:
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 داشتی.میگهش چرا؟ خودت ن -

خواد منو می.ازم متنفره. و دیگه ن... خواستم اینکارو بکنم. ولی گفتمیسامان: 

.. .ببینه. این شد که سپردمش به یک آسایشگاه. شاید به آسایش رسید. ولی

م شود. اگه حنانه تسلیمیاال بذکراهلل تطمئن القلوب. دلها فقط با یاد او آرام 

 .. .نشه و همچنان کله شقی کنه

 وسط حرفش پریدم:

 براش دعا کن. -

 سامان سرش رو بلند کرد. توی چشم هام نگاه کرد و گفت:

 کار هرشبمه. برای تو و مادرم دعا کردن.  -

 با بغض گفتم:

 سامان. -

 بله؟_

 توی چشم هاش زل زدم و گفتم:

 خوام باهات ازدواج کنم.می... من -

 دوباره گفتم: واکنشی نشون نداد. سکوت مسخره ای حاکم شد.

خوام زندگی کنم. تو از اول با من میکنم سامان. ولی میمن مجبورت ن -

... تو بهم گفتی چه کار کردیمیکردی. کمکم میبودی. یادته؟ ازم طرفداری 

 یادته؟ تو اولین کسی بودی که بهم گفت کی هستم. کنم،

 که االن از شدممیخندید شاید اینقدر ناراحت نمیباز هم چیزی نگفت. اگه 

سکوتش ناراحت شدم. من بی رحم بودم. بعد از اینکه توی جنگ با مافیا، اون 

همه تلفات دادیم، نفهمیدم چجوری باعث مرگ سانیار شدم. من واقعا 
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اید دونم شمیسانیار مرگ رو به من ترجیح داد. ن... دوستش داشتم، ولی انگار

ارم که از تنهایی نجات پیدا هم دست خودش نبوده. به هرحال، االن من نیاز د

 کنم.

 به اشکم اجازه دادم بریزه. بعد گفتم:

. برو جایی که مطمئن باشم بذاریا پیشم بمون یا برای همیشه برو و تنهام  -

زنده ای. مطمئن باشم همه ی دنیاهم که باهام دشمنه، هنوز یه برادر تو دنیا 

 دارم.

 چند ثانیه ی دیگه هم سکوت. 

 م نزدیک تر کرد و گفت:لیوان رو به لب

 من میرم بخوابم. ..تا آخرش بخور. -

له و کردم سامان عاقمیبعد بلند شد و رفت. حتی رفتنش رو نگاه نکردم. فکر 

کنه. شاید هم این منطقی ترین کاری بود که به ذهنش میمنطقی برخورد 

 میره. این براش بهتره.... رسید. شاید جوابش منفیه ومی

 گفت:حس بدی بهم 

 سانیار رو هم فرستادی بره در امان باشه. ولی چی شد؟ -

 سانیار هنوز زنده باشه! ... کرد کهمییه حس داغونی هم التماس 

   

 تونستم به جای خالیمیشد. نمیسرمیز صبحونه، جای خالی اون سه نفر حس 

. هیچ کس حرفی ..شون نگاه نکنم. فقط من بودم و کیان و کیوان و سامان

 خوردیم.میزد. توی سکوت، صبحونه مون رو مین
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 کردم. شاید درمیبدبختی اینجا بود که با وجود خدمتکار ها، من هیچ کاری ن

کار  لی برای من که درحال نابودی بودمحالت عادی خیلی هم خوب بود. و

 تونست آرومم کنه.میکردن 

 فکری به سرم زد. سکوت رو شکستم و با انرژی گفتم:

 مهمون من! خب! ناهار -

 کیوان با خوشحالی گفت:

بـــــــَه امپرس قربون شکلت برم! پیتزا یا کباب بره؟ گرچه هرچی باشه!  -

 مفت باشه کوفت باشه! میریم رستوران؟

 کیان یکی زد پس کله اش و گفت:

 با حیا باش بچه! عه. -

 زورکی خندیدم و گفتم:

 خوام فسنجون درست کنم. سرخدمتکار کیه؟می -

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: کیان

 ولی آشپز عادله خانمه.  ..خانم قدیانی. -

 من: بهش بگو امروز آشپزخونه اش دراختیار منه.

 کیان: ولی..در شان شما نیست که!

 اخم کردم:

 یعنی چی که نیست؟ آشپزی یک هنره! بده هنرم رو به رختون بکشم؟ -

 کیوان: اصال!

 کیان: تو خفه شو!

 سامان: فکر خوبیه. 
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 بعدگفت: سرش رو بلند کرد و بهم خیره شد و

من خیلی مشتاقم دست پخت رها خانم رو بخورم. باید خوب باشه که  -

 کنن.میاینجوری ازش تعریف 

 لبخندی زدم و سری تکون دادم.

 کیان یادآوری کرد:

 خوان چتر شن اینجا.میاعضای شورا بعد از ظهر باز  -

 دونم.من: می

 یم؟بذاریوان: برا اونا هم فسنجون ک

 کیان غرید:

 ان!کیو -

 کیوان هم با عشوه گفت:

 نم؟ جــو -

کیان: خفه میشی یا خفه ات کنم؟ چشم پارسا رو دور دیدی داری هی جفنگ 

 میگی!

. ..با شنیدن اسم پارسا لبخند روی لبم خشک شد. باز هم جای خالی پارسا

 پدرام و پرستو.

کشیدم رفتم توی فکر. برام سوال میهمون طور که چای شیرین ام رو سر 

بود. رضا کاتبی ای که همسر ریحانه بود، چرا اونقدر جوون بود؟ به حدی که 

اومد. یکم که فکر کردم، میتوی دانشگاه، سنش بیست و خورده ای به نظر 

شد، انرژی یک انسان نبود. پس، میمتوجه شدم که، انرژی ای که ازش حس 
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عجب پوست کلفتایی ... شد. هعیمیمافیا افرادی غیر از انسان هارو هم شامل 

 بودن.

و نیم صبح  0با اتمام صبحانه، بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. ساعت 

 گذاشتم.میبود و باید از حاال فسنجون رو بار 

ه نکردم. دست به کار شدم. مواد وارد آشپزخونه که شدم، زیاد به اطرافم توج

 ... کردممیالزم رو آماده کردم و مشغول شدم. اول باید پیاز هارو رنده 

اینقدر مشغول شده بودم که نفهمیدم زمان کی گذشت. قابلمه رو بار گذاشتم 

و روی صندلی کهنه ای نشستم. یکم که نفس گرفتم، باز بلند شدم و به 

کردم. آشپزخونه ای که همیشه پراز  شستن ظرف ها مشغول شدم. تعجب

 خدمتکار ها بود، حاال خالی شده بود بدون اینکه با یکیشون حتی روبه رو بشم.

 دونستن که باید تنها باشم.میشاید، 

کاشی های آشپزخونه چرب شده بود. دستمالی برداشتم و مشغول به تمیز 

کردم. میاده کردنشون شدم. برای تمیز کردن بعضیاش باید از اسکاج استف

 سرم درد گرفته بود.

زیر قابلمه رو کم کردم. درش رو کج گذاشتم تا روغن پس بده. لبخندی زدم 

 و گفتم:

 یک فسنجون خوشمزه میشه! -

 خیلیم خوشمزه میشه._

برگشتم به سمت درگاه. سامان توی چهارچوب ایستاده بود. دست به سینه 

بند خشک کردم و با تعجب  زد. دست هام رو با پیشمیبود و لبخندی هم 

 گفتم:
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 عه ! اینجایی؟ -

 خوای گم شم برم؟میسامان: 

 ... راستش ،من: نه

 گفتم:و رو بیرون آوردم و روی میز گذاشتماز یخچال پارچ آب 

 گفتم.میداشتم هذیون  ..بابت دیشب معذرت. -

یک لیوان آب برای خودم ریختم و یک نفس سر کشیدم. یاد سانیار که 

 کیه زدم. به میز ت ترکید. سعی کردم بی صدا گریه کنم،افتادم، بی امون بغضم 

 سانیار!... سانیار سانیار،

تونم صبح تا شب بهش فکر کنم و به نتیجه ای نرسم! باید میتونم! من نمین

ود که اومد و رفت. باید فراموشش کنم. بمیفراموشش کنم. اون مثل نسی

 ... باید

سامان صندلی مقابلم رو بیرون کشید و روش نشست. پا روی پا انداخت و 

 آهی کشید:

 امون از دل تنگی. -

نشستم کف آشپزخونه. انگار تازه متوجه شده بودم. این خونه مثل خونه های 

 بود. حتی کاشییمجدید، آشپزخونه اش اپن نبود. کال ساختمون اینجا قدی

یاد ساختمون کهنه ی ... شاید برای هرکسی، خاطره انگیز بود. ولی من رو... ها

 . برام خاطره ی مزخرفی بود...انداختمیپرورشگاه 

 اشک هام رو پاک کردم و گفتم:

 شرمنده. -

 کنی؟میسامان: برای کاری که انجام ندادی عذرخواهی 
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 من: همش مایه ی دردسرم.

 شدی رهبر دورگه های آزاد.میبودی که نسامان: اگه 

 سرش رو بلند کرد و گفت:

یعنی واقعا از شرشون خالص شدم؟ هه! خدایا شکرت. اصال فکرشم  -

 کردم یه روز بتونم با خیال راحت و بدون مخفی کردن انرژیم نماز بخونم.مین

 چیزی نگفتم. 

 اذیت میشی. ..سامان: بشین روی صندلی. سنگ سرده.

 شدم و روی صندلی نشستم. به قابلمه ی روی گاز نگاه کردم و گفتم:بلند 

 خیلی وقت بود آشپزی نکرده بودم. -

 خورم!می. هیچ کس هم نخوره من یکی ..سامان: خب جبران کن. هر روز بپز

 پوزخندی زدم:

 یکم غیر ممکنه. -

 سامان: چرا غیر ممکن باشه؟

باشم. کسی که مراقب دورگه  خوان که فقط یک امپراتریسمیمن: اونا ازم 

هاست. کسی که رهبر دورگه هاست. کسی که مادر اونهاست. مسئول اون 

 خوان هیچی باشم.میهاست. به جز این، ن

تونه میسامان: توی هیچ کتاب قانونی برای رهبر دورگه ها نوشته نشده که ن

 هر روز برای شوهرش غذا درست کنه.

 پوزخندی زدم و گفتم:

 ؟جدی گرفتی -

 گرفتم؟میسامان: نباید 
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 سرم رو به سمتش چرخوندم و با تعجب گفتم:

 چی میگی تو؟ -

و فراموش کنی. از تنهایی خسته ر خوای غم هاتمیفهممت. میسامان: 

شدی بدون تو تا آخر عمرش تنها میسانیار هم اگه بود، تو راضی  ..شدی.

 بمونه؟ این طبیعیه. خودتو به خاطرش سرزنش نکن. 

 شناسی؟میاز کجا ... سانیار رو... تومن: 

. ولی ..شناختم. از خیلی وقت پیش. قبل از اینکه حتی تو ببینیشمیسامان: 

 شناخت.میاون منو ن

 آهی کشید:

اون چیزی داشت که من نداشتم. اون بخشی از شمشیر رو توی وجودش  -

 داشت. مرد فوق العاده ای بود.

 توی چشم هام زل زد و ادامه داد:

ولی دردی که من کشیدم رو نکشیده بود. اون توی خونواده ای فقیر ولی  -

. پدری که مخفیانه ..معتقد رشد کرد. برعکس من. من فقط پدرم رو داشتم

... داد. همه چیزم شده بودمیداد. مخفیانه بهم عبادت کردن یاد میبهم درس 

 اختفا.

 و ازش دزدیدم و گفتم: نگاهم

 خسته نباشی. نکردی،میتوهم کار ک -

 سامان: ممنون.

 بعد به پارچ روی میز نگاه کرد و گفت:

 ریزی؟مییک لیوان آب برام  -
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 سری تکون دادم:

 البته. -

خم شدم تا بگذارم جلوش. تشکر کرد و میو توی لیوان براش آب ریختم و ک

 با آرامش آب رو سرکشید. بعد از نفس عمیقی گفت:

 زنم.میبعد از جلسه ی امروز، با تیام سنپای حرف  -

 بعد با خنده گفت:

 م بری رو پشت بوم بخوابی!ذارمیامشب دیگه ن -

 با تعجب گفتم:

 منظورت چیه؟ -

گیریم ولی قول میدم بعد از این جریانات میسامان: االن عزاداریم. عروسی ن

 شیم.و چند ماه که به ثبات رسیدیم، یک جشن قشنگ داشته با

 از تصور آینده پیش روم دستام یخ کرد و لرزید. به سامان گفتم:

 آمادگی ندارم!... من هنوز... ولی -

 لبخندی زد و گفت:

 اینقدر ها هم تنها نیستی. -

 چشمکی زد و بلند شد. 

 سامان: بابت آب ممنون. 

 بعد لیوانش رو توی ظرفشویی شست و گذاشت توی آب چکون.

و بعد به دست های یخزده ی خودم خیره شدم. زمزمه رفتنش رو نگاه کردم 

 کردم:

 خدایا خودت به خیر بگذرون.  -
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ناهار خوبی بود. حداقل یکم حس اعتماد به نفسم بهم برگشت. خوشمزه شده 

عصر بود که تصمیم گرفتم یک چرت کوتاه بزنم. به هرحال، تا  4بود. ساعت 

 وقت هست. 6ساعت 

 ... هام شروع شدن ب*و*سکه کاسر روی بالش نگذاشته بودم 

 زدم.میدیدم که بی پروا جیغ میدونم چی مین

 بترس. ..ساکته. تاریکه، سرده،... بترس رها... بترس_

تونستم میجیغ بلندی کشیدم که پرده ی گوش های خودم به درد اومد. 

 صدای شکستن چیزهایی روهم بشنوم! 

 اصال خوب نیست. تونن توی جلسه شرکت کنن. حالشونمیامپرس ن_

 درد داره؟ بیدار نمیشه؟_

 ... بترس رها_

ید کاری تونسنپای شما می... تونیم بیدارش کنیم. تا خودش نخواد نمیشهنمی_

 بکنید؟

 کف کن رها! اینه قدرت و... جیغ بکش. بلند تر. تشنج کن... خوبه... بترس _

 عظمت تاریکی!

 ولی آخه چه اتفاقی افتاده؟_

 ... ین. اینطوریبذارتنهاشون _

 لرزه!میبینید داره مینه! ن_

. انرژی دخالتی بکنیممیما در حدی نیستیم که بتونیم توی این حدود نجو _

 خدا.... تونهفقط خدا می
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 "یادت رفته که خدایی هم داری؟  "

سرفه ها یکی بعد از  ..نفس عمیقی کشیدم. پر از خس خس و گرفتگی.

درد و تاریکی و  درد،... . تاریکی محض بود وکردنمیدیگری گلوم رو اشغال 

 سرما.

 ...شاید برای من درد و سرما و هزار جور بالی دیگه، کارساز نبود. ولی ترس

 ... مخرب ترین دشمن من بود. ترس

 خواید بدون امپرس برگزار کنید؟میجلسه رو ... سنپای_

 آره انگار چاره دیگه ای نداریم.  _

 لرزه! نمیشه آب روش بریزیم؟میجور دوساعته که داره همین _

 ... ممکنه ه،خیلی خطرناک_

نترس. مگه تو خدا نداری؟  ارو داری نباید بترسی. نترس دختر،تا وقتی خد_

 نفس بکش دخترم. .. تو آزادی،تو رهایی.... ترسی؟ رهامیاز چی 

 در،گفتن پمیبه چهره  و صدایی آشنا دقت کردم. مرد مهربونی بود. که بهش 

 از خود گذشته و دلسوز. عاقل و مهربان.

 زدن.میواقعا انسان جالبی بود. همونی که مسئولین پرورشگاه ازش حرف 

 با ناراحتی گفتم:

 اومدی سراغم؟میحتما باید بعد از این همه سال  -

دستش رو الی موهام فرو کرد و نوازشم کرد.  ..لبخندی زد و چیزی نگفت.

 :ید و گفتب*و*سگونه ام رو 

 دوستت دارم رهایی. -

 جیغ کشیدم:
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ولی من دوستت ندارم! از همتون متنفرم! همتون تنهام گذاشتید! همتون ولم  -

و  و راستینکردید! از همتون متنفرم! از اون پارسای عوضی گرفته تا خاتون 

 فهمین با روح من چیکار کردین؟می تو و مامان! بی رحمین، قاتلین،

 رو  توی بغلش گرفت و گفت: من

 فقط یکم دیگه. ..یکم دیگه. تمومه؛ -

 رها پاشو. _

ها ادامه داشتن ولی ترسم ازشون  ب*و*سهنوز ترس تموم نشده بود. کا

 کمتر شده بود.

رها جلسه شروع شده. بدون تو ممکنه تصمیم درستی گرفته نشه. میشه  _

 بلند شی؟

 زمزمه کردم:

 ... عقیق -

 ای؟خومیچیزی  _

 ... توی کشوی اولیه... من: عقیق سرخ

 طولی نکشید که باز همون صدارو شنیدم:

 عقیق مال کیه؟... این -

و رو به آسمون قرار دادم.  دراز کردم و کف دستممیدستم رو به سمت نامعلو

شئ کوچیکی روی دستم انداخته شد. دستمو مشت کردم و عقیق رو بو کردم. 

ها تموم شد. انگار، اون  ب*و*سیدم، کا*و*سبلرزشم کمتر شد. عقیق رو 

شد. انگار این انگشتر متبرک بود. میخالء انرژی ای که داشتم داشت جبران 

 داد.میبود خاصی 
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 چشم هام رو باز کردم.

 سامان: حالت خوبه؟

 زمزمه کردم: نشستم سر جام و

 حاال خوبم. -

 سامان: خداروشکر.

داد. گذاشتمش توی جیبم و میعقیق رو نگاه کردم. حس عجیبی بهم دست 

 بلند شدم. رفتم یه آبی به سروصورتم زدم تا حالم سر جاش بیاد.

وقتی وارد جلسه شدم، از همه عذر خواهی کردم و نشستم سر جام. مشخص 

نگذاشتم متوجه بشن وضعیتم چقدر ... بود هنوز حالم کامال خوب نیست ولی

 .خرابه

محل استقرار نیروها و  ..جلسه خوب پیشرفت. استراتژیک ها تکمیل شد.

حتی تعداد افراد میرال همه محاسبه و استنباط شده بود. حتی تیرچراغ برق 

 هایی که ممکن بود توی عملیات از کنارشون رد بشیم هم ذکر شده بود.

 دا.مهم ترین چیز برای شکست دادن اون ها، عزم راسخ بود و توکل به خ

دروازه ای در نزدیکی محل ماموریت، بین دو دنیا قرار داشت که نیمه باز بود. 

ها  بهشون بزنیم. بیشتر جنمیتونستیم ضربه مهمیبا نابودکردن اون دروازه، 

ود کردم این بمیبه اون دروازه وابسته بودن. ولی خب، تنها کاری که من باید 

 زه به عهده شورا بود.که میرال رو بکشم. نابود کردن اون دروا

 بعد از اتمام جلسه، برگشتم به اتاقم تا نماز مغرب و عشام رو بخونم.

چادری سرم کردم. روبه قبله نشستم. سرم رو به منفجر شدن  ..وضو گرفتم.

 بود. 
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در که هیمنجوری باز شد، فهمیدم سامانه. به غیر از اون کسی بدون در زدن 

به عنوان یک اشراف ... رفتارش. شاید چون اومد تو. برام عجیب بود اینمین

زاده عادت نداشت در بزنه. ولی به هرحال فرد مقیدی بود. شاید هم 

 دونست من همیشه پوشیده ام.می

 خونی؟میتنها نماز  _

 بی اختیار گفتم:

 ی؟بذارمیشه تنهام  -

 ای گفت.  "آخیش "روی تخت نشست و 

 کنی؟میبهم اقتدا _

 ببینمش. تاریک بود. زمزمه وار گفتم:سرم رو کج کردم تا 

 آره چرا که نه. -

با متانت خاصی بلند شد و به سمت جلوی من رفت. از جانمازم یک مهر اضافی 

 برداشت و جلوی خودش گذاشت. 

 گفت:

 . درسته؟..دونم که حس خلوصش رو نداری. االن بهش اعتماد نداریمی -

دم. موهای سانیار هم نگاه کر سرم رو بلند کردم و به موهای قهوه ای رنگش

 نه؟ قهوه ای بود،

با  ..نگران نباش خدا از ما متنفر نیست. دوستمون داره. ..سامان: بسم اهلل بگو.

 عشق نماز بخون. 

 باهم نماز خوندیم. به اذان و اقامه گفتن،بعد شروع کرد 
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با عشق نماز خوندن، چه چیز جالبی. تاحاال اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. 

 دوم!میدونستم دارم کج میدویدم و نمییک عمر 

بت خاصی . صال..بعد از نماز عشا، از اتاق بیرون رفت. من رو تنها گذاشت

ولی انگار شدید تر بود. اعتقاد سامان، از من بیشتر  داشت. مثل صالبت سانیار؛

ود. حداقل کسی که دونستم. شاید چون، مثل من تنها نبمید. دلیلش رو نبو

 نه؟ داشت، پدرش بود

شاید، خودش باالخره یک روز اعتراف کرد. البته  نه. بازهم دلیل موجهی نبود؛

 اون یه هشت سالی ازم بزرگ تره. 

 توی خلوت خودم غرق شده بودم که در اتاق زده شد.

 بلند شدم و گفتم:

 بله؟ -

 تونم بیام تو؟امپرس می _

 المپ اتاق رو روشن کردم و گفتم:

 بله بفرمایید. -

در باز شد و تیام و دو نفر دیگه از شورا اومدن داخل. همزمان که جانمازم رو 

 کردم پرسیدم:میجمع 

 دارید میرید؟ -

 تیام: بله با اجازتون. 

 من: اجازه ماهم دست شماست.

 تیام لبخندی زد:
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این ادبتون به بزرگتر، واقعا ستودنیه. بیخود نیست که به عنوان رهبر  -

 دورگه های آزاد انتخاب شدین. 

 سورن: راستش جناب سامان بهمون مطلبی رو گفتن که یکم شوکه مون کرد. 

جانمازم رو داخل کشو گذاشتم و با چادر سفیدم، روی تخت نشستم و چیزی 

 نگفتم. به کف اتاق خیره شدم.

 م: امپرس، این درسته که قصد ازدواج دارین؟تیا

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم:

 درسته. -

سورن: از نظر شورا ایرادی نداره. جناب سامان یک دورگه ی اصیل هستن. با 

این که مادرش دختر یک دورگه ی وابسته به اجنه بود، ولی پدرشون یک 

خرین لحظه آزاد زندگی کردن. هرچی بزرگ مرد بودن که با وجود اختفا، تا آ

 باشه، ایشون نوه ی راستین محسوب میشن. نه سِنپای؟

 تیام تایید کرد. آقای حامد هم گفت:

 ترتیب مراسم رو دادیم. تشریف میارید؟ -

سرم رو بلند کردم و به چهره هاشون نگاه کردم. با تردید بلند شدم. دست 

 هام رو توی هم مچاله کردم و گفتم:

 بله. -

شد. من باید گذشته رو فراموش می. ولی باید باورم ..شدمیهنوز باورم ن

گذاشتم. باید انسان هارو فراموش میکردم. باید به دنیای دیگه ای قدم می

 ... کردم. بایدمی
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شدم المپ رو خاموش کردم. پشت میبلند شدم. همونطور که از اتاق خارج 

 له ها پایین رفتم.سر اون سه نفر، راه افتادم. از پ

توی سرسرا، افراد دیگه ی شورا و همینطور از خاندان های مهم، افرادی 

شناختم. به رسم ادب سر خم میو  حضور داشتن که کم و بیش بعضیاشون

 دادم.می. واکنشی نشون ندادم. فقط جواب سالمشون رو ..کردن

و تاد، سامان رتیام اشاره کرد که روی مبل بشینم. نگاهم که به اون سمت اف

 زد.میدیدم. نشسته بود و به من لبخند 

همراه یک جلد  روی میز مقابلش، دو کاسه ی بلورین آب قرار داشت. به

 همین! کتاب مقدس روی رحل،

کت و شلوار ساده ای پوشیده بود. چهره اش مثل همیشه مظلوم بود. ... سامان

کلفت و مردونه.  ته ریش ظریف، موها و چشم هایی قهوه ای، و ابروهایی

 صورت کشیده ای داشت.

 . غم کل وجودم رو..به سمتش رفتم. با اضطراب، نشستم کنارش. با فاصله

ت دونسمیکردم قراره به سامان ظلم بزرگی بکنم. اون میگرفته بود. حس 

کنم. ولی باز هم میکه من برای فراموش کردن سانیار دارم این کار رو 

 مخالفت نکرد. 

کرد و مرد میانسالی جلو اومد. چهره اش ملکوتی و خاص بود.  تیام اشاره

دفترش رو باز کرد و شروع به خوندن متنی بلند کرد. برای تایید گرفتن از ما، 

 فقط یک جمله گفت:

 تونید به همدیگه آرامش بدید؟آیا می-

 همزمان گفتیم:
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 بله. -

 گفتن. اوندونم، جاهایی رو امضا کردم و عده ای هم بمون تبریک مین

 دوکاسه ی آب رو به نماد وفاداری

 خوردیم، بعد از اون، همه رفتن.

 موقع شام که شد، کیوان و کیان گذاشتن من وسامان تنها باشیم.

 . خسته بودم و داغون...میل نداشتم

آخرسر، غذام رو نصفه نیمه ول کردم و بدون هیچ حرفی، به سمت اتاقم 

و دلگیر بودم. به جای اینکه خستگیم عصر خسته  ب*و*سرفتم. هنوز از کا

 رفع شه خسته تر شده بودم.

بدجور خوابم ... شب بود ولی 01مسواک زدم و خزیدم زیر پتوم. ساعت 

 میومد.

 زودهم خوابم برد.

 

دونم چقدر از خوابم گذشته بود که صدای در رو شنیدم. یک نفر اومد تو. مین

دیگه حداقل نصفه شب نمیومد! سامان هرچه قدر هم بدون در زدن میومد، 

 نه؟

 سرم رو بلند کردم و گفتم:

 کیه؟ -

 پارسا: منم.

زدم. سرم به سمت در خشک میجیغ کشیدم و نشستم سر جام! نفس نفس 

 زد. ولی اثری از پارسا نبود.میشده بود و نگاهم دو دو 
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 کشی؟ منم.میچرا جیغ ... هیشش _

 ه کردم.به سامان که پایین پام ایستاده بود نگا

 نگران گفت:

 دیدی؟ ب*و*سدوباره کا -

و به نشونه تایید تندتند تکون دادم و به پاهای یخ کرده ام که از زیر پتو  سرم

بیرون زده بود نگاه کردم. با دست هام به تشک تکیه کرده بودم ولی از 

 دادم که بیفتم.میلرزش اون ها هرلحظه احتمال 

 م. روی تخت نشست و گفت:سامان تخت رو دور زد و اومد کنار

 حالت خوبه؟ -

سری به نشونه تایید تکون دادم ولی هنوز از ترس اینکه زبونم لکنت داشته 

 زدم.میباشه حرفی ن

 ید و سرم رو نوازش کرد:ب*و*سسامان پیشونیم رو 

 نه؟.. خدا هم اینجاست؛ من اینجام. از هیچی نترس، -

ای شد. برمیبازم فقط تندتند سرمو تکون دادم. نفسم کم کم داشت منظم 

 همین زبون باز کردم:

 چرا اومدی اینجا؟ -

 با لبخند بهم نگاه کرد و گفت:

 که ببینمت. -

 اخم کردم و با عصبانیت گفتم:میک

مردی صبح میومدی منو ببینی؟ مگه من دیدن دارم آخه؟ میسکته ام دادی!  -

 مت! انگار موزه گیر آورده.اومدم ببین
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 چشم هام رو بستم. م،توی خودم مچاله شدم و به لرزیدنم ادامه داد

 م؟ به نظرمیاد اینجوری راحت تری.بذارخوای تنهات می... سامان: پس

خواست بلند شه که مییکم سرم رو از انزوا بیرون کشیدم و نگاهش کردم. 

 آستین لباسش رو گرفتم و زمزمه کردم:

 ن.بمو -

چیزی نگفت و نشست. با اینکه روسری سرم نبود ولی همچنان مانتو تنم بود. 

 ارزید به لباس های زرق و برق دار.میلباس ساده ای بود ولی 

 یدم. بعدش به سامان گفتم:ب*و*ساز توی جیبم، عقیق سرخ رو درآوردم و 

 این عقیق برای سانیار بود. -

 نگاهم کرد تا ادامه بدم.

 من هم گفتم:

... خوای بندازش دور، یامیخوای دفنش کن، میحاال میدمش به تو.  -

 ... خوای بکن. فقطمیهرکاری 

ازم گرفتش و نگاهش کرد. توی تاریکی چیزی معلوم نبود ولی انگار که واقعا 

 تونست ببینه، گفت:می

 این عقیق خیلی ارزش داره. -

 گفتم:عد کرد توی دست خودش. تعجب کردم و ب

 ؟ ...تو -

 دارم.دارم. اگه بهت آرامش میده، نگهش میسامان: آره نگهش می
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به سختی جلوی گریه ام رو گرفته بودم. منتظر بودم بره بیرون تا یکم گریه 

ز ترسیدم. امیخواستم تنها بشم. میکنم. شاید سبک شم. ولی از طرفی، ن

 ترسوندن.میمنو  ..دست خودم نبود. ها؛ ب*و*سکا

جاش رو روی تخت بیشتر کرد و پتو رو از روم  ..سمتم. سامان برگشت به

 کنار زد. با ناراحتی گفت:

 غم انگیزه. پوشی؟ سیاهه،میچرا همش اینو  -

 به مانتوم نگاهی کردم و گفتم:

 مثال عزاداریم. -

 پوشیدی.میو ر سامان: تو قبلش هم همین

 همیشه عزادارم.... من: خب من

توی چشم هام زل زد. با غم عجیبی که توی چشم هاش بود انگار حرف 

 ه دونه،دکمه های مانتو رو باز کرد. دون... زد. دست هاش رو جلو آورد ومی

 هیجان زده بودم.  ..نفسم رو حبس کرده بودم.

وقتی همه ی دکمه هارو باز کرد، وادارم کرد درش بیارم. زیرش یک بلوز 

 . خاکستری پوشیده بودم

 سامان مانتو رو انداخت پایین تخت. بعد با تاسف به بلوزم نگاه کرد:

 حتی یک رنگ هم توش دیده نمیشه. -

 ریختم.می. بدجور هم ترکید. اشک ..نتونستم جلوی بغضم رو بگیرم. ترکید

 ..بود. عجیبه. "انسان  "زود من رو توی آغوش خودش کشید. چقدر این مرد، 

سامان بین موجوداتی که دیده ... ما همه دورگه ی جن و انسان بودیم ولی

 بودم از همه آدم تر بود. 
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کرد تا به حال خودم بمیرم. حتی میدرک باالیی داشت. هرکی جاش بود، ولم 

 شد ومیاگه عاشق سینه چاکم هم بود، بازم درمقابل این رفتارم عصبانی 

 فهمیدم. این مرد واقعا کی بود؟مین... کرد. ولیمیقدرت نمایی 

کرد. بهش نیاز داشتم. من به میکشید و نوازشم میدستش رو روی کمرم 

 نیاز داشتم.... یک تکیه گاه

دونم چقدر گذشت. خسته تر شده بودم. دراز کشیدم و سر سنگین و مین

خواستم رو خودم بکشم که تازه میپردردم رو روی بالش گذاشتم. پتو رو 

 امان روش نشسته.فهمیدم س

رفت. دوست داشتم بمونه تا بتونم یک خواب راحت داشته باشم. میسرم گیج 

 خواست بره. زمزمه وار صداش کردم.... ولی بلند شد و

 . بازهم خمار و بی حس زمزمه کردم:..برگشت

 ترسم.می -

 گذاره.میخدا تنهات ن سامان: بسم اهلل بگو،

 من: چی میشه اگه بمونی؟

 اون موقع شاید نتونم خویشتن داری کنم.سامان: 

 پوزخندی زدم و گفتم:

 کی اهمیت میده؟ -

 سرد و بی احساس گفت:

 من اهمیت میدم.  من، -

 .رفت... ید و بعدب*و*سپیشونیم رو عمیق و طوالنی  برگشت به سمتم؛
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دونم میخوره. نمیبه نظر من خرید یک جور وقت تلف کنیه. اصال به درد ن

 کنیم حالمون خوب میشه.میچطوریه بعضی دخترا میگن وقتی خرید 

 کار مزخرفیه.

شد. لباس های میسامان دستش رو محکم تر فشار داد. دستم داشت له 

هیچ احساسی نداشتم. باالخره ... داد و منمیمختلف و رنگ وارنگ رو نشونم 

 به سلیقه خودش یک سری لباس خرید.

و تل سر هم بود. یک تل نگینی انتخاب کرد و گفت که  حتی به فکر گیره سر

به موهای خاکستریم میاد. گرچه، برای من اهمیت خاصی نداره. اون زمان که 

داد. به مرور، همه میدختر نوجوونی بودم، کسی به اینجورخواسته هام جواب ن

 چیز رو ول کردم. بی خیال دنیا.

 شگله نه؟عاااا! اون لباس مجلسیه رو ببین رها. خو_

 بی تفاوت گفتم:

 جایی رو ندارم بپوشمش که.... آره ولی خب -

 و لوس کرد: خودش

 برای خودم بپوش! مگه من چه گناهی کردم؟ -

خندیدم و چیزی نگفتم. لباس یاسی رنگ و قشنگی بود. مدلش هم شیک بود. 

گرچه یکم بی ناموسی بود و خوشم نمیومد. درهرصورت، سامان خریدش! کال 

های زیادی خریده بود همش هم به سلیقه خودش. شال های رنگی، لباس 

 گیره سر، حتی جوراب های رنگ روشن هم خریده بود.

 دستم، مثل یک ماهی مرده توی دست هاش قفل شده بود. 

 کشوند گفت:میرفت و منو میسامان همونطور که راه 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 418 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

نی بست چقدر ماستی! شل و ول نباش دیگه یکم انرژی بگیر! بریم اصال -

 بخوریم؟ 

 به آدم های اطراف نگاهی گذرا کردم و با لحن مرده ها گفتم:

. درواقع، من ..سامان منو مسخره کردی یا خودتو؟ ما که مثل اینا نیستیم -

 ال من.نه م مال ایناست،تونم مثل اینا باشم. خندیدن و تفریح کردن میدیگه ن

 ت کرد. دستم رو ول کردایستاد. سرش رو به سمتم برگردوند. نفسش رو فو

و دستش رو دور کمرم حلقه کرد. منو به خودش بیشتر چسبوند و باز به قدم 

 تونستم از چیزی لذت ببرم.میزدن ادامه داد. دست خودم نبود. ن

 انگار که ذهنم رو خونده باشه پرسید:

 میشه بفرمایید چی برای شماست و موجبات شادی تون رو فراهم میاره؟ -

 ترجیح دادم سکوت کنم. ..و عصبانی بود. لحنش شاکی

سامان: چند روز دیگه عملیات شروع میشه. اگه همینجوری باشی، بی شک 

 شیم. کاری نکن که اجازه ی شرکت در عملیات رو بهت ندم.هممون نفله می

 ادامه داد: سرم رو باال گرفتم تا ببینمش،

اجازه ندم،  شاید مافوق من باشی ولی هرچی باشه من شوهرتم. اگه -

 تونی بری توی عملیات.مین

 پوزخندی زدم که عصبیش کرد. به پهلوم چنگ انداخت و غرید:

 زهر مار! -

درد داشت. نه فقط چنگی که انداخت به پهلوم، چنگی که به قلبم انداخت 

شاید هم تقصیر خودم بود. مثل برج های زهرمار دارم  ..بیشتر درد داشت.

 توقع دارم بازم مهربون و صبور باشه.کنم و میباهاش رفتار 
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ونم تمیبخوام هم ن دونم به چه زبونی بگم،میخواستم بزنم زیر گریه. نمی

خواد روزش رو خراب کنم. ولی این میتظاهر کنم خوبم. با اینکه اصال دلم ن

 کرد.میبغض لعنتی ولم ن

 سامان به ویترین یک مغازه نگاه کرد و با ذوق گفت:

 وای! نگاه کن رها! -

سرم رو به زور باال بردم. با دیدن چیزی که اینقدر به ذوقش انداخته بود، 

 شوکه شدم. سیسمونی نوزاد.

من رو به اون سمت کشوند و مثل بچه ها خم شد و به دستکش های پایین 

 ویترین اشاره کرد:

 اینارو ببین! خیلی کوشولو و نازن! وای این یکی صورتیه! -

من با این اعصاب  ..کرد.میهنوز بهت زده بودم. فکرش هم عصبیم ولی من 

تونم مطمئن باشم تا مادر بشم؟ اونقدر وضعم وخیم هست که می... داغونم

نگاهش کن چقدر ... تونم آمادگیش رو پیدا کنم. ولیمیچند سال دیگه هم ن

 ذوق کرده.

 حس عجیبی بود. ..از ذوق کردنش یه جوری شده بودم.

نگشت به من نگاه کنه. به یک لباس یک تیکه ی سفید نگاه کرد و اصال بر

 گفت:

 خرم!میمن اینو  -

 ناخودآگاه صدام رفت باال:

 برای چی؟ -
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ه . بلند شد و یکم خودش رو زد ب..بیشتر از من متعجب بود برگشت به سمتم،

 اون راه. این ور و اون ورو نگاه کرد بعد گفت:

 ... رها -

 اخم کردم:

 فکرشم نکن! -

 پشتش رو کرد به من و گفت:

 ... باشه باشه بی خیالش میشم. ولی -

 به سمت در مغازه رفت:

 حداقل برای دل خودم.  میرم بخرمش، -

و چشمکی مهربون بهم زد و رفت داخل. هنوز بهت زده بودم و به رد مسیر 

ا هکردم. بعد به لباس های کوچولوی توی ویترین. از بچه میرفتنش نگاه 

اومد یک بچه ی می. هیچ وقت خوشم ن..دونستم چرامیاومد. نمیخوشم ن

 کوچولو رو توی بغلم بگیرم.

دونم چی باعث میشه یه عده از بچه مین چون خیلی آسیب پذیرن. ضعیفن،

 های کوچیک خوششون بیاد. 

اونقدر غرق تماشای ویترین و افکارم شده بودم که نفهمیدم کی سامان اومد. 

 پالستیک توی دستش. چون بقیه پالستیک ها دست من بود گفتم:با یک 

 مشون توی این گنده هه.بذاربده  -

لبخندی زد و مشما رو گرفت به سمتم. لبخندی کمرنگ زدم و گذاشتمشون 

 توی پالستیک.
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باز مثل جنتلمن ها اومد و دستش رو پشت کمرم گذاشت. البته این بار به 

اصرارش، چادر سر کرده بودم. گرچه زیاد از چادر خوشم نمیاد. به نظرم 

 هرچیزی ویژه ی افرادی خاصه. این هم ویژه ی من نیست. 

گفت دوست داره من رو با چادر ببینه. از اونجایی که به جز این میولی سامان 

دونستم که ردش کنم. به هرحال برای میاهش دیگه ای نکرده بود بی رحخو

خواستم قانون خدارو رعایت میمن که مهم نبود مانتویی باشم یا چادری. فقط 

 کرده باشم.

 دادیم گفت:میهمچنان که به قدم زدن ادامه 

 کنم. خوبه؟میدیروز شما ناهار مهمونم کردی، امروز من شمارو مهمون  -

 زور لبخندی زدم و گفتم:به 

 خوبه. -

سامان: چی بهتره؟ پیتزا؟ خورشت؟ دیزی هم بدک نیستا! کوفته تبریزی هم 

 من خیلی دوست دارم! نظر شما؟

 لبخندی زدم گفتم:

 هرچی شما بگی. -

 عین بچه ها ذوق کرد و گفت:

چاکر شمام هستیم! پس میریم یه سفره خونه ی سنتی و کوفته تبریزی  -

 خوبه؟زنیم. می

سرم رو به نشونه تایید تکون دادم. دندون هاش رو با شوق به نمایش گذاشت 

 و گوشیش رو از جیبش درآورد تا ساعت رو ببینه. 
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. خرید هم که شما عالقه ی ..عه. تا ناهار که خیلی مونده 00سامان: ساعت 

خاصی نشون نمیدی. چه کار کنم من؟ حوصلم سر رفت! آها! بریم یکم 

 تزی بگیریم.چیزای فان

 قیافه ام رو به حالت سوالی درآوردم و گفتم:

 ها؟ -

من رو به سمت پله برقی هدایت کرد و خندید. چادرم رو جمع کرد و با هم 

 رفت. با متانت خاصی گفت:میرفتیم روی اون دستگاه بزرگی که روبه باال 

تیری  معموال دخترا از این مجسمه کوچولو ها خوششون میاد. حاال ماهم یه -

 بندازیم شاید به مزاق دخترمون خوش اومد!

ز . نور خورشید که ا..تک خندی زدم و چیزی نگفتم. به نمای پاساژ نگاه کردم

 تابید خیلی فضا رو دلباز کرده بود.میباال به نورگیر پاساژ 

 بازهم قدم زدن.  به طبقه ی باالیی رسیدیم،

دونستم هست. میکرد. اینکه میقدم زدن کنار سامان حس امنیت بهم القا 

 ای کاش از دستش ندم.  ..خوب بود.

از ته قلبم دعا کردم که از دستش ندم. جلوی اولین مغازه که ایستادیم، بی 

اختیار مشغول تماشای جنس هاش شدم. مجسمه های کوچیک و بامزه، 

 . تاحاال از اینا ندیده بودم...فانتزی

 به سامان نشونش دادم و گفتم:نگاهم به یک ساعت شنی بامزه افتاد. 

 اینو ببین! چه خوشگله! -

سامان: آره خیلی قشنگه. دونه هاش صورتیه و خودشم چوبی. مثل قلب 

 خوای بخریمش؟میمونه. می
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 و به نشونه منفی تکون دادم و گفتم: سرم

 نه. -

به بقیه شون نگاه کردم. یک تاب چوبی فانتزی که مجسمه  ..چیزی نگفت.

ختر فانتزی روش قرار داشت. یک دوچرخه ی کوچیک و خمیری یک د

 فلزی، چند شمع خوشگل و خوشرنگ، دفترچه های فانتزی و صورتی رنگ.

 سامان خندید و گفت:

دونستم خوشت میاد! گرچه من دیگه برای اینجور چیزا پیر شدم. جوون می -

 تر که بودم به شکل پروانه خیلی عالقه داشتم.

 و گفتم: با اخم بهش نگاه کردم

 کی گفته پیر شدی؟ خیلیم خوبی. -

 خندید و چیزی نگفت. 

شمشیر کار شده ... چشمم به یک تابلو افتاد. روش طرح برجسته ای از یک

بود. یک شمشیر سفید رنگ. فانتزی و والپیپر مانند بود. زمینه مشکی و قابی با 

 ضخامت نازک ولی شیک.

 سامان: خیلی خوشکله.

 خوامش.میمن: 

 ن: هرچیزی به جز این.ساما

 من: چرا؟

که روش نماد شیطان پرستی حک شده؟ حاال میفهمیسامان: یعنی اینقدر ن

 دونستی؟میفروشنش. تو نمیاینا احمقن دارن 
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دقت کردم. سر از اینجورچیزها درنمیاوردم ولی یادمه خاتون هم یه چنین 

 چیزی گفته بود.

 من: من از اینجور چیزا سردرنمیارم.

 لبخندی زد و گفت:

 جدی؟ -

 من: آره.

 خندید و گفت:

 پس بی خیالش. همون بهتر که درگیرش نشی. چیز جالبی نیست. -

تا چیز کوچیک دیگه نگاه کردم. چشمم به یک عروسک پرنسسی دبه چن

افتاد. از خیلی چیزاش خوشم اومد. باالخره یه تعدادیشون رو انتخاب کردم و 

ه بود اصرار کردم که خودم حساب کنم. خریدم. چون جنس هاش دخترون

 ولی چیزی نگفت.امان هم حسابی بهم چشم غره رفت س

با کلی خرید کمرشکن، از پاساژ خارج شدیم. ساعت شده بود دوزاده و نیم. 

خرید هارو داخل ماشین گذاشتیم. قبل از اون اصال یادم نبود که سامان چقدر 

 و زیبا بود.  ولی مشکی دونستممیماشینش شیکه. اسمشم ن

 بعدش به نزدیک ترین مسجد رفتیم تا نماز ظهر و عصرمون رو بخونیم. 

. ..درصدمون انسانه 01کنم، جایگاه ما دورگه ها بین انسان هاست. ما میفکر 

 فقط بعضی چیزامون باهاشون فرق داره. 

خسته شده بودم. بعد از نماز، از مسجد خارج شدم و منتظر سامان موندم. هوا 

 داد.مینفس کشیدن توش بهم آرامش  ،ب بودخو

 و شد. با لبخند به سمتم اومد و گفت:قه ای روی پا بودم تا پیداش بشه.ده دقی
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 دعا کردین که برام؟ انوم،قبول باشه خ ...سالم -

سرم رو به نشونه تایید تکون دادم. دستم رو گرفت و به سمتی قدم برداشت. 

طول نکشید که به ماشین رسیدیم. سوار  قدم هامون باهم هماهنگ بود. زیاد

 شدیم و حرکت کردیم.

 سامان: بریم ناهار بخوریم؟

 من که گرسنه ام نیست.... من: آه

 کرد و گفت:میاخ

آره از این استخونی که یه مالقه ریختن وسطش معلومه!  خیلی الغر شدی.  -

 دوست داری بریم خونه مون رو ببینی؟... ولی خب

 من: خونه مون؟

ولی بزرگه. نفس حق توش دمیده شده. میسامان: آره. یک خونه ی قدی

 کردن.میآدمای خوبی توش زندگی 

 اینجا زندگی کنیم؟... خوایمیمن: تو 

 سامان: اینجا زادگاه اصلی خونواده مونه. نه؟

 من: آره.

 بریم غذا بگیریم و توی خونه مون بخوریم! ... سامان: پس

 خندیدم و گفتم:

 باشه. -

رم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و نفسم رو فوت کردم. سامان دستش رو س

 پیانو. ..سمت ضبط ماشین برد و روشنش کرد. موسیقی بی کالم.

 سامان: از بچگی عاشق پیانو بودم.
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 زدی.میمن: آره یادمه توی خونه ی حنانه، یه وقت هایی 

 سامان: تو خوشت میاد؟

 قشنگه. من:آره،

 گفت:سامان خندید و 

 دوست داری یادت بدم؟ یه پیانوی کوچیک هم گرفتم برای خونه مون، -

 من: آره اگه وقت کردی.

به بعد تمام وقت در اختیار خانم  ازاینخواد که. میسامان: دیگه وقت کردن ن

 هستیم.

 تو شغل اصلیت چی بوده؟... من: راستی

لی . راستش خیسامان: توی تهران که مهندسی پلی تکنیک داشتم. االنم دارم

وقت بود که برگشته بودم به زندگی عادی. فقط حوصله ی اون دوتا داداش رو 

نداشتم. وگرنه از تو و پارسا و بقیه خبر داشتم. دورادور حواسم بهتون بود. 

االن هم که توی مرخصی ام. از سال جدید، صبح ها مجبوریم از خدمتتون 

 مرخص شیم بریم سر کار!

 وم نگاه کردم. خندیدم و به روبه ر

بعد از اینکه سامان از رستوران مورد نظرش، کوفته تبریزی گرفت، )که کلی 

 ولی زیبا. میهم معاطل شدیم( من رو برد به یک محله ی قدی

خونه ای که بهم نشون داد، حیاط بزرگی داشت. با یک حوض و درخت های 

ماشین درست بلند. یکی از حسن هاش این بود که یک سایه بون هم برای 

کرده بودن. وقتی از ماشین پیاده شدم، محو تماشای خونه شدم. شیشه های 

 مشبک و رنگارنگ. درهای چوبی و فاخر. ایوان زیبا و دلباز.



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 417 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 حتی دیوار های حیاط هم زیبا بودن.

سامان که مشغول بستن در حیاط شده بود، اومد به سمتم. با لبخندی رضایت 

 بخش گفت:

 خوبه؟ -

 به سمتش و گفتم:برگشتم 

 عالیه! خیلی قشنگ و دلبازه. -

 سامان: تازه توش رو ندیدی.

 دست به کمر به خونه نگاه کرد و بعد به تخت گوشه حیاط اشاره کرد:

 جون میده اونجا ناهار بخوریم. -

 تایید کردم:

 فوق العاده اس! -

 سامان: نگاه کن درختاش چقدر بلندن. یه چهل سالی قدمت دارن. 

 قط اگه سوسک و اینا داشته باشه خیلی رومخه.من: ف

 سامان: نه اینجا اگه مرتب ضدعفونی بشه جونور نداره.

برگشتم سمت ماشین و پالستیک غذا رو از پایین صندلی شاگرد برداشتم و 

درش رو بستم. رفتم به سمت تخت سنتی ای که گوشه حیاط بود. پشتی های 

 گلدار دوخته شده بود. قرمز و خوش طرح. تشک هاش هم با پارچه

پالستیک رو روی تخت گذاشتم و به باغچه های حیاط نگاه کردم. سامان به 

 سمت خونه رفت و گفت:
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توی خونه اثاثیه هست. چیز خاصی الزم نداره. ولی اگه دوست داشتی چیزی  -

بخریم بگو. به نظر خودم یکم آشپزخونه اش تعمیرات نیاز داره. زیرزمینش 

 به. به نظرت پیانو زیر زمین باشه خوبه؟هم تمیز و مرت

نشسته بودم کنار باغچه و به کرم ابریشم کوچیکی که آروم روی ساقه ی بوته 

 کردم. به سامان جواب دادم:میکرد نگاه میی رز حرکت 

 دونم هرجور خودت دوست داری.نمی -

لی صزانوهام رو بیشتر بغل کردم. یکم سردم شده بود. حاال فهمیدم که این ف

 باره، بهش میگن بهار.میکه هواش یکم سرده و گهگاهی بارون 

 صدای قدم هاش رو پشت سرم شنیدم. همزمان صدام کرد:

 خوای دست هات رو بشوری؟ غذا سرد میشه.میرها ن -

بلند شدم و برگشتم به سمتش. چادرم رو از سرم درآوردم و به حفاظ چوبی 

ی گوشه حیاط رفتم. این زیاد تخت، آویزون کردم. بعد به سمت دستشوی

جالب نبود که بخوام وقت و بی وقت این حیاط به این بزرگی رو طی کنم تا 

برسم به دستشویی! )نه که تو خونه کیان و کیوان یه دستشویی اختصاصی 

 داشت :/(

دست هام رو شستم و کنار رفتم تا سامان هم دست هاش رو بشوره. بعد از 

 بستن آب، گفت:

 بریم یه نگاهی به توی خونه بنداز. قبلش بیا -

سری تکون دادم و تایید کردم. باهم از پله ها باال رفتیم. حتی حفاظ پله ها هم 

 دونم اینا پوسیده نمیشن؟ چقدر مقاوم ان.میچوبی بود. ن

 و داد: و خونده باشه جواب سوالم انگار سامان دوباره ذهنم
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این چوب ها تراش خورده ی چوب درخت گردو ان. قشنگن نه؟ خیلی هم  -

 گرونن! مقاوم مثل خود درخت.

 به پاگرد که رسیدیم، گفتم:لبخندی زدم و 

 خواد و یه پادری.میاینجا یه جاکفشی  -

 سامان: آره یادم باشه بریم بگیریم.

 ل دارم.سلیقه ات رو قبو ..من: الزم نیست. خودت به سلیقه خودت بگیر.

 مثل خری که بهش تیتاپ داده باشن ذوق کرد و گفت:

 لطف داری رهاجان. -

کلیدی رو از جیبش درآورد و در ورودی رو باز کرد. با باز شدن در، کفش 

هامون رو درآوردیم و وارد سرسرا شدیم. فرش هاش حرف نداشتن. طرح 

دن. انگار خونه بودن ولی کهنه نبومیها و نقش ها، حتی کاغذ دیواری ها. قدی

 داد.میتازه ی تازه بود! بوی رنگ و تازگی 

 پرسیدم:

 تعمیرات داشته این خونه؟ -

سامان: آره. صاحب قبلیش یه سری تعمیرات کرده. من هم یکم بهترش 

 کردم. این طرف پذیراییه. مبالش قشنگه نه؟

 نگاهی به اون سمت انداختم و با لبخندی رضایت بخش گفتم:

هم قشنگه. با اینکه مدرن نیست ولی به نوبه خودش فوق  آره! لوسترش -

 العاده است!
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به تابلوفرش آیت الکرسی روی دیوار نگاه کردم. خیلی بزرگ بود. پراز نقش 

و نگار هم بود. تابلو، باالی یک شومینه نصب شده بود. روی شومینه هم پر از 

 قاب عکس بود.

م قرن قدمت داره. هیچ نی ..سامان: آه راستی. این فرشه دست بافته.

تابلوفرشی به این اندازه دیگه دست بافت بافته نشده. یکی از کارهای کمیاب 

 جهانه.

 خندیدم و گفتم:

 خونه است یا موزه! -

 کلبه ی عشقِ. سامان: هیچ کدومریال

خندیدم و به سمت چپ خونه نگاه کردم. یک حال نسبتا بزرگ و بعدش هم 

شد. روبه روی در ورودی هم یک راهروی میراهرویی که به چند اتاق ختم 

 بزرگتر دیگه.

رسه به حیاط خلوت. اون طرف به اندازه این ور میسامان: این راهرو هم 

قشنگ نیست ولی درختای بید مجنون داره. دوستش دارم. یک بخش نوساز 

 هم سمت راستش هست. سرویس بهداشتی و آشپزخونه.

به اون سمت رفتم. در چوبی کوچیکی انتهای راهرو بود که از پشت شیشه 

تونستم درخت های بید مجنون رو ببینم. سمت چپ راهرو هم میهاش هم 

 شد. یعنی اتاقه دوتا در داره.میدوتا در بود که به اتاق های راهروی قبلی باز 

یک  سمت راستم هم دوتا در بود. یکیش نیمه باز بود. بازش کردم.

آشپزخونه نقلی و تمیز. یخچال ساید بای ساید جمع و جوری گوشه اش بود و 
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و نه زیاد مدرن. آشپزخونه ی میبقیه قسمت هاش معمولی بود. نه زیاد قدی

 بزرگی بود و یک میز ناهار خوری چوبی قشنگ هم وسطش بود.

 خندیدم و گفتم:

 خواد؟میگفتی تعمیرات میاینو  -

م تا سامان رو ببینم. یکهو دیدم سرش رو گرفته و اخم به سمت درگاه برگشت

 کرده. نگران پرسیدم:

 چی شده؟ -

 سرش رو بلند کرد و زورکی لبخندی زد:

. ناهار که خوردیم باید یکم بخوابم. ..چیزی نیست! یکم سرم درد گرفته -

 دیشب خوب نخوابیدم.

خسته ات کردم. زود بریم ناهار  من: شرمنده. کلی توی پاساژ گشتیم،

 بخوریم. ضعف کردی.

بعد از کنارش رد شدم و از خونه بیرون رفتم. چون هوای حیاط یکم سرد بود، 

پشیمون شدم. من هیچی این ممکنه سرما بخوره. توی خونه ناهار بخوریم 

 بهتره.

برگشتم  ..پالستیک غذاهارو از روی تخت برداشتم. چادرم رو هم هیمنطور.

 ی خونه. تو

 در رو پشت سرم بستم. سامان از روبه رو اومد و گفت:

 عه! چرا غذاهارو آوردی تو؟ -

 خوریم. بهتره توی آشپزخونه بخوریم.میمن: بیرون سرده. سرما 

 شونه ای باال انداخت و گفت:
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 هرجور راحتی. -

توی آشپزخونه، دوتا بشقاب روی میز چیدم و باهم نشستیم و جاتون خالی، 

 ه تبریزی زدیم تو رگ.کوفت

بعد از ناهار، میز رو تمیز کردم. سامان هم رفت تا خرید هارو از ماشین بیاره. 

بعد از تمیز کردن میز، برگشتم توی سرسرا و بعد، به سمت اتاق ها رفتم. 

اتاق هایی که به سمت حیاط اصلی بودن، پنجره قشنگی داشتن. ولی من، اتاق 

رو بیشتر دوست داشتم. با اینکه پنجره  هایی که سمت حیاط خلوت بودن

هاشون ساده تر بود، ولی درخت های بید مجنون، منظره ی عجیبی برام 

 داشتن. دوستشون داشتم.

یکی از اتاق ها کتابخونه بود. پر از کتاب های مختلف. جلو رفتم و نگاه کردم. 

 کتاب هایی با موضوعات فیزیک و ریاضی، حتی کتاب های دانشگاه رو هم

 کردم. کتاب های حماسی و تاریخی، ادبیات و رمان.میبینشون پیدا 

کم ی یکی از کتاب های علوم پایه رو برداشتم و پشت میز مطالعه نشستم.

از پنجره به سامان نگاه کردم که هی مسیر بین ماشین و ایوون رو  ..ورق زدم.

 کرد. خندیدم و زمزمه کردم:میکرد و گاهی هم کمر راست میطی 

 نصفش تقصیر خودته! -

از کتابخونه بیرون رفتم و رفتم توی اتاق روبه روییش. یک تخت بزرگ توش 

بود. ولی تشکش نو بود. از نشستن روش هم میبود. طرحش طرحی قدی

 شد متوجه شد.می

 به خودم.  نگاه کردم. بعد به آینه خیره شدم،به میز آینه ی کنار اتاق 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 423 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

دم. سرم رو تکون دادم. موهام یکم بلند روسری خاکستری رنگم رو درآور

 بستمشون.میرسید و دیگه باید با کش میشده بود. تا پایین شونه ام 

 کش رو باز کردم و دستی توی موهام کشیدم تا نفس بکشن.

دیدم. تمام قد که میمانتوم رو هم درآوردم. چون آینه بلند بود، تا زانوم رو 

 . قبال توپر تر بودم...الغرتر شدمجلوش ایستادم، تازه فهمیدم چقدر 

 لبه ی تخت نشستم و شلوار پارچه ای مشکی. آهی کشیدم، باز هم این بلوز و

 جوراب هام رو درآوردم.

 خانم شما تیپ دیگه ای ندارین؟ این تیپ دیگه تکراری شده! _

 به درگاه اتاق نگاه کردم. لبخندی زدم و گفتم:

 خسته نباشی. -

چه داشتم یکم به باغ ..چهارتا پالستیک که حرفی نداره. سامان: مونده نباشی.

 دادم.میآب 

بعد پالستیک هارو آورد توی اتاق و گوشه ای گذاشت. به سمت کمد و 

کشوهای چوبی رفت و در کمد رو باز کرد. شروع کرد به باز کردن دکمه های 

 لباسش.

 بلند شدم و گفتم:

 من میرم بیرون تا راحت باشی. -

 وگرنه خجالتم خوب چیزیه!  کنایه دار گفتمیکم هم 

 . توی درگاه..برعکس به جای این که خجالت بکشه پوزخند زد. شاکی شدم

 برگشتم و گفتم:

 خندی؟میبه چی  -
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 سامان: به تو.

 کنی!میمن: شما بیخود 

 ... آخه سامان: شرمنده،

 پیراهنش رو درآورد و روبه من گفت:

 کنم.میبا خانومم خیلی احساس راحتی  -

از حالت عصبانیتم دراومدم. نفس عمیقی کشیدم و چیزی نگفتم. به سمت 

دونستم باید کجا مین ..روسری و مانتو و جوراب هام رفتم. مستاصل بودم.

 مشون.بذار

امشب میرم از خونه ی دو  ..شون توی این یکی کمد. خالیه.بذارسامان: بیا 

 یلت رو برات میارم.تاداداشا وسا

وی ت ..بیشتر چیزهام توی خونه امه. یازی نیست. چیز خاصی اونجا ندارم،من: ن

 قم.

 سامان خندید:

 دونستم؟میای شیطون! خونه مجردی داشتی و من ن -

 به سمت کمد رفتم و لباس هام رو توش گذاشتم و گفتم:

 ندیدم. هیچ وقت مامانم رو... آره مامانم بهم داده بود. ولی خب -

 سامان یک تی شرت از کشوی پایین کمدش درآورد و پوشید. بهش غر زدم:

 هوس کردی سرما بخوری؟ این چیه؟ -

 خندید و گفت:

 شرمنده.  -
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بعد سریع یک بلوز آستین بلند در آورد لباسش رو عوض کرد. لبه ی تخت 

کردم. لبخندی بچگانه زد و مینشست. من هم دست به سینه بهش نگاه 

 اورد گفت:میلی که جوراب هاش رو در درحا

 کسی بهت گفته چه قدر خوشگلی؟ -

 آهی کشیدم و گفتم:

 . یادم نیست...دونممینه. ن -

بلند شد و دکمه شلوارش رو باز کرد و زیپش رو کشید پایین. سریع روم رو 

 اونور کردم و گفتم:

 کنی!میهی دیگه زیادی داری احساس راحتی  -

 بهش بود، جوابم رو داد:همونطور که پشتم 

 کنی. میبه هرحال، کم کم عادت  -

 بعد از چند ثانیه گفت:

 برگرد. -

کرد و توی کمد میبرگشتم. همزمان که شلوار پارچه ای مشکی ش رو تا 

کرد، اخم کمرنگی به چهره اش داشت. به شلوار راحتی اش نگاه میآویزون 

 کردم. مثل این پیژامه ی بابابزرگا بود!

 خنده گفتم:با 

 این چیه دیگه؟ -

 سامان: پیژامه!

 دونم! ولی چرا این ریختی؟من: خودم می
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و ده مده شدیم! ولی هیچی مثل این شلوارا میسامان: شرمنده اگه ما قدی

 نمیشه! نه جان من تاحاال پوشیدی؟ خیلی باحاله! یکی دیگه دارم بدم بهت؟

 گفتم:بریده بریده خنده ام رو خوردم و یکم جدی 

 تو هم هرجور راحتی.نه ممنون من راحتم،  -

 دستش رو مثل داش مشتی ها گذاشت روی سینه اش و گفت:

 چاکر غالم عیال هم هستیم! -

 با دهن بسته خندیدم و بعد کش و قوسی به خودم دادم و گفتم:

 من میرم تو این حیاط خلوته. یکم قدم بزنم.  -

 خوری دم کنم؟میسامان: باشه. چایی 

 لبخندی زدم و گفتم:

 حتما! -

 چشمکی زدم و با عشوه گفتم:

 فعال مستر پیژامه! -

از اتاق بیرون رفتم و به سمت حیاط پشتی، تقریبا پرواز کردم. وقتی در چوبی 

 رو باز کردم، باد سردی به صورتم خورد.  

دمپایی هم نداشت. بی خیال کفش هام شدم و پابرهنه رفتم توی ایوون. ایوون 

 ... ا کوچیک تر از اون ور بود. ولی درخت هاشاینج

در رو پشت سرم بستم و از پله ها پایین رفتم. وقتی به موزائیک های 

کف حیاط رسیدم، مثل دختربچه ها شروع به دویدن بین شاخه های بید میقدی

مجنون کردم. مستانه خنده ای سر دادم و باز هم دویدم. با سر پنجه هام 

 دویدم.می
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 هو هووو! هوووو _

. ..زدممیلب هام رو گزیدم و از سرمای هوا لرزیدم. ایستادم. نفس نفس 

زدم. میکردم و لبخند میزدم. شاخه هاش رو لمس میآروم آروم قدم 

 ناخودآگاه زمزمه کردم:

 ... سانیار -

 . به خودم نهیب زدم:..لبخندم جمع شد. به زمین نگاه کردم. پاهای برهنه ام

 اون دیگه رفته. االن تو برای کس دیگه ای هستی. -

کم کم به تنه ی یکی از درخت ها نزدیک شدم و بهش تکیه دادم. اونقدر 

تونستم ساختمون رو ببینم. چشم هام رو بستم و میدرخت ها زیاد بودن که ن

 به صدای گنجیشک ها گوش کردم. نفس عمیقی کشیدم.

کردم. کم کم چشم هام رو باز کردم  از درخت جدا شدم و شروع به قدم زدن

 و به سمتی رفتم.

بعد اون وقت به من میگه هوس کردی سرما بخوری! این چه وضعشه _

 دختر؟

 سرم رو برگردوندم و خندیدم.

 سامان اخم کرده بود. ناراحت گفت:

با یه ال بلوز و پابرهنه اومدی تو این هوای سرد؟ سرما خوردی من ازت  -

 کنما!میپرستاری ن

 بازم لبخند دندون نمایی زدم.

 و بیشتر کرد و گفت: اخمش

 کوفت! بدو بیا تو خونه ببینم! دختره ی خیره! -
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 رفتم. بی اختیار پریدم توی بغلش و به سمت ساختمون دویدم و از پله ها باال

 خنده ای بلند کردم و گفتم:

 دوستت دارم! عاشقتم! -

بود. کم کم اون هم من رو  شوکه شده بود. هنوز دست هاش توی هوا معلق

 بغل کرد و گفت:

 اوه از هیجانت موهام سیخ شد! حالت خوبه؟ -

خنده ام کم کم جمع شد و تبدیل به هق هق شد. محکم بغلش کرده بودم. من 

رو عقب کشید و در رو بست. سرم رو توی بغلش مخفی کردم تا چهره ام رو 

 نبینه.

 نگران گفت:

 کنی؟میچرا گریه ... خوبی رها؟ چرا -

 هیچی نیست.... من: هیچی

یک دستم رو به گردنش رسونده بودم و دست دیگه ام پشت کمرش بود. 

 خواست من رو یکم عقب بکشه تا صورتم رو ببینه. ممانعت کردم.

سامان: آخه اینطوری که نمیشه. اوه اوه. پاهات یخ کرده. حسابی هم کثیف 

 کنی!میشده. فرشو کثیف 

ستش رو زیر زانوهام گذاشت و بلندم کرد. من رو به سمت خم شد و د

سرویس بهداشتی برد. آروم من رو گذاشت زمین و آب رو باز کرد. دمپایی 

 پوشیدم. به سمت روشویی رفتم تا صورتم رو بشورم.

 وقتی از گرم شدن آب مطمئن شد گفت:

 آبش گرمه. بیاریال -
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 خم شد و گفت: نزدیک تر شدم. شلنگ آب رو به سمت پام گرفت.

 پاهات رو دربیار. -

پاچه هام رو زدم باال و پاهام رو از دمپایی درآوردم. همونطور که آب ریخته 

 زد:میکشید و همزمان غر میشد، سامان دستش رو روی پاهام می

نگاه کن نگاه کن! خوبه االن خراشیده شده؟ چی بگم من آخه به تو؟ مگه  -

 بچه شدی؟

م و چیزی نگفتم. سرش رو بلند کرد و بهم نگاهی دماغم رو باال کشید

 انداخت. سرش رو تکونی داد و گفت:

 از دست تو. -

 آب رو بست و گفت:

 سرمانخورده باشی خوبه. ..بیا بریم چایی بخور. -

آروم پاهام رو حرکت دادم و از دستشویی بیرون رفتم. پاهای خیسم رو روی 

د. نفس عمیقی کشید. سرم رو بلند پادری  گذاشتم. سامان کنارم ایستاده بو

 کردم و با لبخند بهش گفتم:

 بهتر شد.... حالم حس خوبی داشت، -

به زور لبخندی زد و دستش رو پشتم گذاشت و به سمت سرسرا هدایتم کرد. 

رفتم توی پذیرایی و کنار شومینه نشستم. به شعله های آتیش نگاه کردم. 

 استکان کمرباریک برگشت.سامان رفت و بعد با یک سینی چای تو 

سینی رو روی میز عسلی کوچیکی گذاشت و کنارم روی مبل دونفره نشست. 

 دست هام رو گرفت و گفت:

 دوست داری لباس هایی که گرفتیم رو امتحان کنی؟ -
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به عقیق توی دستش نگاهی کردم و بعد نگاهم رو کشیدم روی صورتش. 

 سرمو به نشونه تایید تکون دادم.

 خندید:

 گیریا!میچه قدر سر تکون میدی! آرتروز گردن  -

کرد بهشون خیره شده میدستم رو بلند کرد و همونطور که نوازش  ..خندیدم.

 بود.

 دستم رو ازش جدا کردم و چایی ام رو از توی سینی برداشتم. اعتراض کرد:

 بردم.میهی یه اجازه ای چیزی بگیر! داشتم از دست هات فیض  -

 اخم کردم:

 این یه روز به اندازه کل عمرم سرم غر زدی! خسته نشدی؟تو  -

 خندید و گفت:

 بده؟ -

 لبخندی مصنوعی زدم:

 زنم! مساوی میشیم نترس!مینه خیر جناب! منم به اندازه اش سرت غر  -

 بعد باهم خندیدیم. مشغول خوردن چاییم شده بودم. سامان گفت:

تعطیالت عید که تموم شد، من میرم  ..بهار تازه شروع شده. هوا یکم سرده. -

 خوای درست رو ادامه بدی؟میسر کار. تو چی؟ ن

 استکان خالی رو توی سینی گذاشتم و گفتم:

 نه. دیگه حوصله اش رو ندارم. -

 . حیفه. ..سامان: خیلی نمونده بود تا لیسانست رو بگیری ها

 من: بی خیال حوصله اش نیست.
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 با لحن شیطونی گفت:

 خوای درس بخونی؟میخرت از پل گذشت شوهر کردی دیگه ن -

خندیدم و سرم رو پایین انداختم. سامان هم استکان خالی رو توی سینی 

 گذاشت. گفتم:

 خوری؟میبازم چای  -

 سامان: آره.

 بلند شدم و گفتم:

 پس میرم واسه جفتمون بیارم. -

 سینی رو برداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم.

تن چایی، برگشتم توی پذیرایی. ولی سامان رو ندیدم. صداش بعد از ریخ

 کردم:

 سامان؟ کجایی؟ -

 اوال آقا سامان! دوما اینجام! _

 به سمت اتاق ها برگشتم و با خنده گفتم:

 خب من االن از کجا بفهمم کجایی؟ -

 رفتم، سعی کردم بفهمم کجاست. میهمونطور که جلو 

 گفت:

 دونستی؟مینجا خیلی فرق داره! ناینجام دیگه! اینجا با او -

 من: هرهرهر خیلی خنده دار بود!

وارد اتاق آخری شدم. نشسته بود روی تخت و داشت خرید هارو از تو 

 آورد. با لبخند به یکی از لباس ها نگاه کرد و گفت:میپالستیک بیرون 
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سلیقه نیست که! قربون خودم برم توی انتخاب لباس هم مهندسی باید  -

 انگار!  بگیرم

 خندیدم و سینی رو روی میز جلوی آینه گذاشتم.

 سامان: امروز چقدر خندیدی ها! همیشه همینجوری بخند. 

لبخندم رو حفظ کردم و نگاهم رو روی پالستیک ها انداختم. بعدش به سامان 

 نگاه کردم. کنارش لبه ی تخت نشستم و یکم جدی شدم.

 سامان._

 توی کمدم گذاشت و توی همون حالت گفت:بلند شد و بعضی از لباس هارو 

 جانم. -

 از پیشم رفتی؟... من: چرا دیشب

 فکر کردم بهت گفتم چرا. _

 فهمم. میمن: ولی ن

 . نوازشگرانه گفت:..سامان برگشت به سمتم

 درآرامش. ... خوام احساس بدی داشته باشی. دوست دارم راحت باشی ومین -

 لبخندی زدم و گفتم:

 ممنونم. -

دونم مان: البته فکر نکنی بهت خوش گذشته ها! حالت که بهتر شد، من میسا

 یادمون بره چند سالمونه!... گذرونیم کهمیو تو! اونقدر خوش 

 خندیدم و گفتم:

 یعنی چی؟ -

 کنم! عین این بیست ساله های بی کله! میسامان: کلی احساس جوونی 
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 اخم کردم:

 ان؟ها -

یادم نبود شما بیست و خورده ای سالته! بیست و سامان: اوه ببخشید دخترم 

 سه داره تموم میشه نه؟

 من: حاال به زور سی سالش تموم شده ها!

 تاکید کرد:

 سی و یک! -

 من: نه هنوز سی و یک تموم نشده! فعال سی سال تمام!

 سامان: چونه نزن! 

 من: مگه بقالیه؟

شروع به خندید و سرخوش به سمت میز رفت و چایی رو برداشت و 

 خوردنش کرد. چشم هام رو براش ریز کردم و گفتم:

 یادم نمیره اذیتم کردیا! -

 لبخندی زد و گفت:

 یادت میره. خیلی زود هم یادت میره. -

 چایی خودم رو از توی سینی برداشتم و با لبخند شروع به خوردنش کردم.

 

ن و من زدم. شب شده بود. سامان رفته بود بیرومیتوی حیاط داشتم قدم 

شبه.  3منتظر بودم برگرده. حتی شام هم درست کرده بودم. ولی حاال ساعت 

 خوام زودتر برگرده.می. ..دیر نکرده ولی دل توی دلم نیست

 برگشتم توی خونه. رفتم جلوی آینه و دوباره خودم رو ورانداز کردم. 
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بود نیک تونیک بنفش و یاسی، با یک شلوار تنگ سفید. البته اونقدرام تنگ 

 شد :/میمن عادت نداشتم. وگرنه تقریبا شلوار راحتی محسوب 

کردم یه چیزی کمه. آهی میموهام رو شونه کرده بودم ولی همش حس 

 به خودم کردم و گفتم:میکشیدم و روی چهارپایه چوبی کوچیک نشستم. اخ

 حتی آرایش کردنم بلد نیستی! -

 نم. بلد هم بودم، چیزی نداشتم که بخوام آرایش ک

خواستم شام سنگین درست کنم. میبلند شدم و رفتم توی آشپزخونه. ن

کوکوسیب زمینی درست کردم. ماشاال خونه ی پرباری هم هست. توی 

 فریزرش دو تا پاکت نون بسته بندی شده بود.

بعد از برگردوندن کوکوها، رفتم توی پذیرایی. از پنجره ها بیرون رو نگاه 

 21کنار شومینه نشستم. تازه تلوزیون ال ای دی کردم. هنوز خبری نبود. 

 اینچ )ماشاال دقت!( چشمم رو گرفت. از ظهر تاحاال بهش دقت نکرده بودم.

زیاد اهل تلوزیون دیدن نبودم ولی برای گذر زمان و پرت شدن حواسم، 

 روشنش کردم و کنترل رو گرفتم دستم.

در بیشتر نبود! ماشاال چه قکانال هاش بدک نبود. یادمه یه زمانی پنج تا کانال 

 زیاد شده! جالبه تی ویش برفک هم نداره )یعنی ننه بزرگ شد رفت :/(

ه! ای ول بابا دوباره دارن ذارمیزدم یه کانالی، یهو دیدم داره جومونگ 

 کنن؟ پس چرا من چیزی نفهمیدم؟میپخشش 

 بانو یومیول )گردن درازه( :

 امپراطور. شما نباید این کار رو بکنید! -

 !امپراطوره: خفه شو
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یومیول: شما با رها کردن هموسو بهش ظلم کردید! ولی من با زندانی کردنش 

 ترسید که گناهتون فاش بشه!میاجازه دادم زنده بمونه! حاال 

 )دیگه استنباط کنید نویسنده چندبار جومونگ دیده که دیالوگاشو حفظ شده!(

این بانو یوهائه! چقدر جوونه االن طفلکی. ... بودم تو بحر جومونگ. آخی رفته

شد ندیده بودمش قیافش داشت میچند سال ... ای بابا سوسانو رو نیگاا! نچ

کلی  دیدیم.مینشستیم میرفت! یادش به خیر با بچه های پرورشگاه مییادم 

 شکستیم.می. تخمه ..کردیممیحال 

 مثل بچه ها ذوق کردم و بلند شدم.در خونه که باز شد، 

 سامان وقتی وارد شد با یه لبخند ملیحی گفت:

 بینم که مشغولی.می سالم، -

 خندیدم و گفتم:

 شد ندیده بودمش.میبیا ببین! جومونگه! خیلی سال  -

 خندید و گفت:

 کال انگار یه قرن میشه تلوزیون ندیدی. -

 من: آره.

 رنگی رو به سمتم دراز کرد:در رو پشت سرش بست و ساک تیره 

 اینم وسایل همسر محترمه. -

لبخندی زدم و رفتم به سمتش. ساک رو ازش گرفتم و رفتم به سمت اتاق تا 

 وسایلم رو جاسازی کنم.

 شنیدم:میصداش رو 

 اوم! چه بوی خوبی میاد! راضی به زحمت نبودیم. -
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 ن لباسها،  یکلبخندم رو گشاد تر کردم و مشغول جاسازی وسایلم شدم. بی

 تیکه کاغذ پیدا کردم که روش نوشته شده بود:

 من زنده ام. -

 یعنی چی؟ م،اخم کردم و از روی خط زمزمه کرد

لبم رو گزیدم و دو دستی کاغذ رو چسبیدم. صدای سامان رو که شنیدم یکم 

 هول شدم:

 ... راستی رها -

وی درگاه و مشغول نشون دادم. ت سریع کاغذ رو گذشتم کف ساک و خودم

 ایستاده بود و انگار متوجه نشده بود. 

 بخشه؟میسامان: به نظرت، حنانه من رو 

 بلند شدم و توی چشم های نگرانش نگاه کردم. گفتم:

 تو کاری نکردی که ببخشتت. -

 سامان: ولی ازم متنفره.

رو حساب اینکه ازت  بذارمن: هیچ مادری از بچه اش متنفر نیست. فقط، 

 کنه.مییا باهات احساس راحتی ن کشهمیخجالت 

لبخندی زد و سرش رو انداخت پایین. احساس عذاب وجدان داشتم. سامان 

فقط برای این خواستم باهاش باشم که گذشته ... واقعا آدم خوبی بود. ولی من

دونستم سامان، دوستم داشت. ولی هیچ وقت میام رو فراموش کنم. با این که 

بهم چیزی نگفت. هنوز هم نگفته. شاید فکر کنید حسش حالت ترحم داره. 

فهمم. دوست داشتنش، عشقی نیست که بعضیا ازش تصور دارن. میولی من 

 سامان من رو به عنوان یک رفیق و انسان ارزشمند دوست داشت.
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 با تک خندی سکوت رو شکستم:

 میز شام رو بچینم. من میرم -

خواست شام ساعت ها ادامه پیدا کنه و تموم نشه. سکوت خوبی میدلم 

داشت. این که خیلی آروم مشغول غذاخوردن بشیم و حرف خاصی نزنیم ولی 

 هرازچندگاهی به هم نگاه کنیم.

شام خوردیم و کلی طولش  0ولی تموم شد. بعد از دیدن جومونگ، ساعت 

دونم چرا. هم من میخوردیم! نمیداشتیم شام  00دادیم. تا نزدیکی ساعت 

هم سامان انگار عالقه ای به تموم شدن زمان شام نداشتیم. مشغول شستن 

ب واظرف ها و تمیز کردن آشپزخونه شدم. هوا یکم سرد شده بود. شومینه ج

داد. کال شومینه وسیله گرمایشی اصلی نبود. ولی خب بخاری جمع شده مین

 بود. قرار بود تابستون بشه دیگه.

 کرد. میروی صندلی، پشت میز آشپزخونه نشسته بود و من رو نگاه 

 چقدر خوبه که رنگ شاد پوشیدی._

سری به نشونه تایید تکون دادم و آخرین ظرف روهم توی آب چکون 

. دست هام رو با دستمال خشک کردم و برگشتم به سمتش. دست گذاشتم

 کرد.میهاش رو ستون چونه اش کرده بود و با لبخند کم رنگی نگاهم 

ترسیدم که بهش ظلم کرده میدلم آشوب بود. هم دوستش داشتم و هم 

 ... باشم. ازش شرمگین بودم. من

ه سماور گوشصندلی کناریش رو بیرون کشیدم و روش نشستم. سامان به 

 آشپزخونه اشاره کرد:

 چای گذاشتم دم بکشه.  -
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 لبخندی زدم:

 دستت درد نکنه. -

 چشم هاش رو بست و خسته گفت:

 خوابم میاد. -

 . من خسته نیستم...من: خب برو بخواب

 الی چشم هاش رو به زور باز کرد و گفت:

 چای بخورم بعد میرم. امر دیگه؟ -

 خندیدم و گفتم:

 امری نیست! -

 سامان: بله ملکه ی بزرگ!

 لبم رو گزیدم و با شادی گفتم:

 خیلی مسخره ای! -

 با همون چشم های نیمه باز گفت:

 چاکر شوما. -

بلند شدم و رفتم دو تا استکان چای ریختم و گذاشتم روی میز. با لبخند چشم 

هاش رو باز کرد و تشکر کرد. چای رو آروم و با احتیاط نوشید. من هم 

 و برداشتم و با قند کوچیکی، کم کم چای رو سر کشیدم.استکانم ر

 بهم شب به خیر گفت و از آشپزخونه بیرون رفت.

من هم توی آشپزخونه موندم. بعد از شستن استکان ها، المپ رو خاموش 

کردم و بیرون رفتم. چراغ های خونه رو خاموش کرده بود. فقط یک چراغ 
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فهمیدم توی حال تشک انداخته و خواب کوچیک روشن بود. از نور کم اون، 

 خوابیده. خیلی آروم خوابیده بود.

 کم کم نزدیکش شدم و آروم پرسیدم:

 خوابی؟ سامان، -

 چشم هاش رو به زور باز کرد و گفت:

نه هنوز بیدارم. برو توی اتاق بخواب رهایی. اگه سرد بود بگو بخاری برقی  -

 رو از زیرزمین بیارم.

 ... کنه. فقطمیزیاد اذیتم نخواد. سرما میمن: نه ن

 پرسید: نشست و

 خوای رها؟میچیزی  -

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم:

 شی.میاگه ناراحت ن -

 خندید و با لحن خسته اش گفت:

 خوای بگو برات بگم!میخجالت نکش دخمل کوشولو. اگه قصه  -

 لبخندی زدم و گفتم:

همینجور که نشستی چشم ... و فکر نکنی خوام، راجع به من بدمینه. ازت  -

 هات رو ببند.

 سرش رو تکون داد و گفت:

 خوای بکنی؟میگی چیکار مین -

 من: نه.

 بندم.میسامان: پس من هم چشم هام رو ن
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 اخم کردم:

 ... ولی -

 سامان: تو راجع به من چی فکر کردی؟

 من: منظورت چیه؟

خوام ازت فاصله بگیرم برای اینه میخوام بگم من احمق نیستم. اگه میسامان: 

شناسی. فقط فکر میکه حس آرامش بهت برگرده. تو هنوز خوب من رو ن

 خوای بیشتر راجع به من بدونی؟میشناسی. مطمئنی نمیکنی که من رو می

دستم رو بردم سمت فک پایینش. خواب آلود بود. از همین خواب آلودگیش 

 استفاده کردم و زمزمه کردم:

 دونم که خیلی دوستم داری. این یکی رو مطمئنم.دونم. میمی -

 دستم رو گرفت و آروم پایین آورد. بعد سر جاش دراز کشید و گفت:

 شب به خیر. -

 من: اتاق سرده.

 به من چه. ..سامان: برو از زیرزمین بخاری برقی رو بردار.

 لبم رو گزیدم و چیزی نگفتم. 

نوازشش کردم. واکنشی نشون نداد. فکر دستم رو الی موهاش فرو کردم و 

 کنم خوابش برده بود. بی اختیار زمزمه کردم:

 شرمندتم سامان. -

 صورتم رو نزدیک صورتش کردم. صورتی که اشک پرش کرده بود. 
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یدم. خیلی آروم و بی صدا. سرم رو که بلند کردم، *س*و*ش رو ب*ب*ل

عقب تر رفت. مید، کنگاهی بهم انداخت و بع دیدم چشم هاش رو باز کرد.

 لحاف رو کنار زد و گفت:

 بیا. نکن، گریه -

مثل جوجه اردکی که میره زیر پر و بال مادرش، خزیدم زیر لحاف. قلبم 

 زد. تند تند اشک هام رو پاک کردم و گله مندانه گفتم:میتندتر 

 ناراحتم کردی. -

 آغوشش رو برام باز کرد و گفت:

غل بابا. پیش پیش پیش پیش! عروسکتم شرمندتم دختر کوچولو. بیا ب -

 آوردی دیگه!می

خندیدم و بدون خجالت سرم رو توی بغلش فرو کردم. چشم هام گرم خواب 

 کردم. به جز آرامش.میبود. چیزی حس ن

 زمزمه کردم:

 کردی.میاوالش مثل عصا قورت داده ها باهام رفتار  -

 سامان: اوهوم.

گما. یادته بهم گفتی من اولین کسی میمن: اون موقع که توی تهران بودیم رو 

 هستم که صالحیت دارم؟ و مورد تاییدتم؟

چشم هاش رو باز کرد و سرش رو به پایین خم کرد تا من رو بهتر ببینه. 

 ید و گفت:ب*و*سپیشونیم رو 

 یادمه. -

 کنم.میمن: گفتی که من ارزشمند تر از چیزی ام که فکرشو 
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 آهی کشید:

 آره. -

خواستم اذیتش کنم. ولی بغض گلوم رو گرفته بود. از زور مین خسته بود،

غصه، بیشتر خودم رو فشرده کردم. حس کردم کم کم داره از این فاصله ی 

 کم اذیت میشه.

. حلقه ی اشکی چشمم رو اشغال کرده بود. صورتم ..دادمینفسم بوی بغض 

 گرفت. یممقابل صورتش بود. نفسم 

 با غم گفتم:

 چرا بهم نگفتی سانیار زندست؟ -

طوری که شاید اگه بازوی یک  ..بی اختیار بازوم رو فشار داد. خیلی محکم.

 شد. چشم هام رو بستم و هق زدم. میدختر معمولی بود، خورد 

 سامان: شرمنده ام.

 مشتی به شکمش زدم و گفتم:

 ... ازت متنفرم! سامان تو خیلی -

عوضی ام؟ بی منطق ام؟ بدجنسم؟ یا فکر کردی به خاطر رسیدن به  سامان:

 عشق یک طرفه ی خودم راضی شدم زجرت بدم؟

دونستم اگه به حال خودم رها شم، ممکنه کاری میچون  فاصله نگرفتم، ازش

 بکنم که برگشت پذیر نباشه.

 . توروخدا بگو دروغه!..من: نه! بگو دروغه سامان

. ولی کاری کرد که به نفعت باشه. تنهات ..زندست سامان: راسته. سانیار

اه خواست. من رو نگمیگذاشت تا بتونی بهتر زندگی کنی. پارسا هم همین رو 
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دونم برات همه چیز نیستم. تمام این مدت تو من دوستت دارم.  می... کن رها

 کردی دوستم داری. نه؟میفقط تظاهر 

انداختم، میه پیراهنش چنگ هق زدم و محکم تر بغلش کردم. جوری که ب

 هر لحظه ممکن بود پاره بشه.

 بریده بریده گفتم:

دوستت دارم. پارسا رو هم دوست داشتم. اون از برادرم هم بهم ... من -

 ... کسی که عاشقش بودم ... نزدیک تر بود. ولی

ولی بیا  ..تونم ادعا کنم عاشقتم.میدونم رهایی. من هم نمی دونم؛سامان: می

ل کنیم تو این دنیا کسی با عشق خوشبخت نشده. کسی با عشق به آرامش قبو

 ماله به پیراهنم! )ضد حال :/(مینرسیده. وای رها آب دماغت داره 

 یواش خودم رو جدا کردم و گفتم:

 شرمنده. -

 و به سامان از جیب پیراهنش دستمال کاغذی ای بیرون آورد و داد بهم. سرم

و بلند شدم رفتم تا صورتم رو بشورم. قیافم عین این تکون دادم  "نه  "نشونه 

 اجنه توی فیلما شده بود. ) :/ حرفی ندارم (

برگشتم توی حال. نشسته بود و سرش رو به پشتی تکیه داده بود. کنارش 

 نشستم. با صدایی گرفته پرسیدم:

 حالش خوبه؟ -

 خوبه. سامان: آره،

 باز بغضم گرفت:

 از من بدش میومد؟ عاشقم نبود؟ -
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 برای همین رفت. ..سامان: چرا اتفاقا. عاشقت بود.

 بازوش رو آروم گرفتم و چشم هام رو بستم. 

م خواستمیدم. ولی من نمیسامان: اگه بخوای از دستم ناراحت باشی بهت حق 

گفتی از تنهایی  پ بزنم. ولی خودت ازم کمک خواستی،به اصطالح تورو قا

 شدی.خسته 

 گفت:و  آروم سرم رو نوازش کرد

خوای ولم کنی بهت حق میدم. احمقانه بود که فکر میاگه ازم متنفری یا  -

واقعا آدم عجیبی بود. ... تونم جای سانیار رو برات پر کنم. سانیارکردم می

 خارق العاده بود.

 زانوهام رو جمع کردم و سرم رو فرو کردم داخلشون. 

 گفتم:

. حماقته که بخوام واسه زندگی ای که غیرممکن ..دونممی نبود،تقصیر تو  -

 بود، زندگی ممکن رو از دست بدم.

 سرم رو بلند کردم و به سمتش برگشتم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

االن به مرد دیگه ای تعهد دارم. و تا ... چونکنم میمن سانیار رو فراموش  -

 مونم.میاونجایی که توان داشته باشم پای تعهدم 

 لبخندی زد و گفت:

 برو بخواب.... آفرین! حاال -

)کثافت :/( از فرصت سو استفاده  ید.ب*و*سخم شد و باز هم پیشونیم رو 

یدم. ب*و*سکردم و دستم رو پشت گردنش انداختم و گودی گلوش رو 

 )کثافته منحرف :/(... اشتم اون هم ادامه بده و دوست د
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کرد. چهره ی من هم مثل طلبکار ها شده بود. با میسرش رو عقب کشید و اخ

 عصبانیت گفتم:

 باشه باشه همون بهتر تنها بخوابی اجنه بیان بخورنت! -

بلند شدم برم که دستم رو گرفت. با همون اخم اعصاب خردکنش داشت 

 کرد.مینگاهم 

 حرص گفتم:با 

 ها؟ چیه؟ -

نو خواست ممی. ..انگار خوابش پریده بود بدبخت. چشم هاش باز باز شده بود

بکشه پایین تا بشینم ولی خب، زور من ازش کمتر نبود. اخمش همچنان ادامه 

 شد.میداشت. اخم من هم غلیظ تر 

 تونه من رو بکشونه پایین، خودش بلند شد. هرکی جای من بودمیوقتی دید ن

کرد. ولی خب، من میاز ترس این اخمش و این هیکلش خودشو خیس 

 هرکسی نبودم! 

 باالخره دهن گشادش رو باز کرد و از الی دندون هاش غرید:

 رها. -

 من عصبی تر گفتم:

 چیه؟ -

دستم رو پرت کردم تا از حلقه ی دستش آزاد بشه. منتظر یه حرکت بودم. یه 

حرکت کوچیک کافی بود تا حتی از حرص و خشم بکشمش. آره بایدم 

 کشتمش! )بی اعصاب :/(می

 وقتی سکوتش ادامه پیدا کرد، عصبانی گفتم:
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 چته؟ یهو سگ شدی؟ )بی تربیت :/( -

 سامان: داری کم کم شر میشی.

 و به کمر گرفتم:دست هام

 خب که چی؟ -

یک قدم نزدیک تر شد و دستش رو پشت سرم گذاشت. اخم و عصبانیتم 

 شد نفسم حبس شد. میجاش رو به تعجب داده بود. وقتی داشت نزدیک تر 

 با خلسه زمزمه کرد:

 گذاشتی امپراتریس.مینباید دست روی نقطه ضعفم  -

خواستم عقب تر برم، ولی شل می. یک قدم ..نگاهی توی چشم هاش انداختم

 شدم. 

تازه فهمیدم چرا میگن زن ها روح شیطانی دارن. البته چرت و پرته، ولی در 

به طور کلی در اختیار ... کل، این مرد ها نیستن که به زن ها دستور میدن یا

 دارن.

سامان در اختیار  "کردم این بود، که میاون موقع تنها چیزی که بهش فکر 

 "من بود 

کر خبیثانه ای بود ولی واقعیت داشت. زن ها خیلی مهمن. چون بخوان یا ف

 نخوان روی مرد ها اثر مستقیم دارن. روی افکارشون، ارادشون، و رفتارشون.

ترسید. ولی باالخره من رو میمثل اسلوموشن اتفاق افتاد. انگار از چیزی 

ال که برام ید. حس بدی داشتم. نه از این که بعد از بیست و دو سب*و*س

شدم. میهزار سال گذشت، از دنیای یک دختر به دنیای یک زن متاهل وارد 
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من از این ناراحت بودم که قول داده بودم سانیار رو فراموش کنم. و کار واقعا 

 . سامان به من اعتماد کرد. ..زدمیسختی بود. در هرصورت، دلم شور 

 ه زندگی کنه.هیچ مردی دوست نداره همسرش با فکر یک نفر دیگ

از یاد بردن سانیار راحت بود. مثل آب ... ای کاش شدنی بود. ای کاش

 خوردن. 

 ... . ما دورگه ها..ولی بود. میشه فراموش کرد

به خودم که اومدم، فهمیدم از نصفه شب گذشته. ولی ما هنوز بیدار بودیم. 

 خواب از سر جفتمون پریده بود. توی اون سرما، عرق کرده بودم. 

یادم نیست عقیق هنوز توی دستش بود یا نه. ولی خوب یادمه که واقعا اون 

حداقل تو به اون  ..گفتم خوش به حالت.میشب عاشق بود. توی دلم بهش 

 خواستی رسیدی.میچیزی که 

 کردم. سرش رو روی پاممیلبه ی تخت نشسته بودم و با بهت به دیوار نگاه 

ابه. ولی واقعا انگار آرامش بهمون کرد بخومیگذاشته بود و داشت سعی 

کردم. ای کاش همون لحظه که فهمیدم مینیومده بود. ای کاش شروعش ن

 داشتم.میسانیار زندست، توی خودم نگه 

 کمکم کن از یادببرمش._

 زمزمه کرد:

 تا خودت نخوای نمیشه. -

 تونی؟. می..منظورم این نیست. از ذهنم پاکش کن _

 گذاشت و گفت: دست روی شونه ام نشست؛

 کنم.میاینکار رو ن نه، -
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ا . نزدیک بود از تخت بیفته. ب..با عصبانیت هلش دادم. پرت شد به اون سمت

 خشم زمزمه کردم:

 کنی؟میکشم! بعد میگی این کار رو نمیدارم دیوونه میشم! درد  -

بی تفاوت به سمت دیگه ای خیره شد. برای لحظه ای حالم ازش به هم خورد. 

سمتش خزیدم و دو دستی گلوش رو گرفتم. ای کاش چیزی تنش بود تا به 

 حرصم رو سر یقه اش خالی کنم.

روحم آمپرچسبونده بود. یه چیز تومایه های خشم اژدهایی چیزی. چشم های 

تماما سیاه شده و دهنم هم شده بود مثل گودالی سیاه. با خشم و صدایی نکره 

 گفتم:

ردی، خودت هم باید برای من بشی! از ذهنم حاال که من رو برای خودت ک -

 پاکش کن! بهت دستور میدم! 

کرد. ولش کردم. مشتی میشد و برای نجات خودش کاری نمیداشت خفه 

محکم به شکمش زدم و مشت بعدی و بعدی. مشت هام اینقدر محکم بود که 

 کم کم از دهنش خون خارج شد.

لند شد و دست هام رو از نفسی عمیق کشیدم و نفس عمیق بعدی. سامان ب

 ساعد گرفت. چند سرفه جگرخراش کرد و با خس خس گفت:

 آروم. آروم باش رها،... باشه باشه -

 نفس عمیق بعدی.

... ولی کنه کاری که میگی رو انجام میدممیسامان: اگه اینقدر اذیتت 

 مسئولیتش با خودت.

 نفس عمیق.
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سکوت برقرار شد. درد دستش رو روی پیشونیم گذاشت و چند لحظه ای 

 ک بار این درد رو بهت تحمیل کردم،زیادی داشت. سانیار من رو ببخش که ی

 شرمندم.

از شرم خودم رو زیر لحاف مخفی کردم. نفس عمیقی کشیدم و به نور شدید 

امیدوارم زندگی توی دنیای آدما برات خوب ... سفید رنگ خیره شدم. سانیار

 و مفید باشه. خداحافظ.

 

 ی کل()دانا

نقاب سیاه رنگی روی صورتش بود. به شکل عقاب طراحی شده بود. موهای 

پیچید. به این بدن عادت نداشت. شیشه ی میمجعد و خاکستری اش در باد 

 ماشین باز بود.

لبخندی زد و از شیشه ی جلویی ماشین، نگاهی به ستاره ها کرد. خوبی جاده 

ببیند. خوشحال بودکه او به توانست ستاره هارو میی محلی این بود که 

 آرامش رسید. 

رانندگی کردنش زیاد خوب نبود. ولی تنهایی به او آرامش و خونسردی ای 

توانست خوب ماشین را هدایت کند. به نظر خودش میداد که می

کردند که میبعد از فرار کردنش، اصرار ... نداشت نقاب بزند. ولیمیلزو

داشتش. این مدت هم کال میموقع وضو برننقاب بزند. سانیار هم به جز 

شد. شب ها و توی سایه ها، موقع حرکتش بود. به سمت میدان میآفتابی ن

جنگی که میلیون ها نفری که اونجا ساکن اند، از این جنگ عظیم هیچ خبری 

 ندارند.
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شد. شاید خیلی میناراحت ... ولی کرد. آرامشی که رها داشت رومیحسش 

. با این حال، دادمیزین پیدا کرده بود. تا حدودی به رها حق زود برایش جایگ

 دانست چرا اون کاغذ رو گذاشت توی ساک. مین

برایش اهمیتی نداشت که زنده بود. مهم این بود که رها به آرامش رسیده 

 ... گفت شایدمیحس مزخرفی به او ... بود. ولی

و  اه بود. استغفار کرددانست که کارش اشتبمیسرش را تند تند تکون داد. 

 شیطان را لعنت فرستاد.

جسم واقعی اش، در صندوق عقب بود. خداراشکر شوراهم هماهنگ بود و 

توانست کاری کند جسمش بدون اینکه بقیه بفهمند به دستش برسد. )جسم 

 شه :/(میکه نیست المصب مثل دالر و ارز شده اینقدر مبادله 

روزی بود که نبرد با میرال قرار بود شکل دیگه نزدیک های مقصد بود. امروز 

 دانستند دقیقا کجا و چجوری قراره حمله کنه.میبگیرد. و هنوز هم ن

به آمل رسید. طول کشید تا آدرسی که بهش داده بودن رو پیدا کنه. ولی پیدا 

ت دانسمیکرد. ماشین رو توی پارکینگ خونه پارک کرد و رفت توی خونه. 

 کند. باید تا صبح استراحت

از بدن  تونیمیتو تنها کسی هستی که  "آمد که گفتمیحرف پارسا به یادش 

من استفاده کنی. از قدرت زیادش، استفاده کن و توی آخرین لحظه به کار 

کنه. خودش رو نشون میبگیرش. شگرد میرال اینه که حریف رو خسته 

جنگیدن ده. وقتی خودش رو نشون میده که دیگه حریفش جونی برای مین

 "نداره.
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با این حال،  ..ه رها بمیره. عاشقش بود و هنوز هم هست.بذاردوست نداشت 

شمشیر سفید، فقط باید دست یه نفر باشه. شاید سانیار و رها نتونن خوب 

نگهش دارن. شاید اون دورگه، بهتر از سانی بتونه توی نگهداری از شمشیر به 

 رها کمک کنه. 

اختمان رفت و با کلیدی که به او داده بودند، در سانیار به سمت در ورودی س

 را باز کرد. سریع لباس هایش را عوض کرد و روی کاناپه دراز کشید. 

 برد؟میکرد. درش آورد و به سقف خیره شد. چرا خوابش نمینقاب اذیتش 

جسم یک دورگه، و روح یک انسان. چیز عجیبی شده بود. درواقع همین چیز 

خاص بود که توسط افراد کارکشته و با تجربه ی شورا  عجیب، یک استراتژی

 طراحی شده بود.

یعنی ... کرد. تا آخر امشبمیسانیار دستش رو روی قلبش گذاشت. درد 

 آورد؟میدوام 

 

)نــــبـــرد آخــــر : باز هم شرمنده ی مغز خودم و شمام با این صحنه های 

 اید برم تیمارستان تا مغزمسنگین و جنایی :/ خداوکیلی رمان که تموم شد ب

 ( -رادیاتوره :/  –خنک شه 

ساحل در آرامش بود. چون به بخش خاصی تعلق نداشت، عموم مردم آزاد 

بودند به این قسمت از ساحل بروند. عصرگاه بود و چند خانواده در نزدیکی 

 کردند.میدریا روی حصیرها نشسته بودند. چند کودک هم در آب شنا 

 کرد.میبا حرص و ولع صدف هارا جمع پسربچه ای هم 

 شد. میهیچ چیز غیر عادی ای دیده ن
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 مادری صدا زد:

 حلما! مراقب باش زیاد دور نشو. -

 حلما هم با صدای بلندی جواب داد:

 چشم! -

آمد. ولی تیز و بز بود. برای برادر بزرگ ترش زبان در میبه نظر کوچک 

آورد و به او آب پاشید. صدای خنده ی بچه ها تا فاصله ی خاصی شنیده 

 شد.می

د. دامیدختر جوان و زیبایی به دریا نزدیک شد. نسیم دریا چادرش را تکان 

 درخشید.میچشم های خاکستری اش 

د. جیغ خفیفش باعث شد رها بترسد. پای حلما لیز خورد و لحظه ای سقوط کر

با سرعت به سمت دختربچه دوید تا از خفه شدن احتمالی نجاتش دهد. دست 

دختر را کشید به سمت خودش. مادر حلما با عجله به آن سمت دوید. وارد 

 آب شد و از رها تشکر کرد.

 رها با لبخند خم شد و حلما را بغل کرد تا به مادرش بدهد. 

اره تشکر کرد و به سمت ساحل برگشت تا لباس های دختر مادر حلما دوب

بازیگوشش را عوض کند. ولی رها به زیر پاهایش خیره شده بود. جایی که 

 زیر آب، یک گربه ی سیاه روی پایش نشسته بود.

 آماده ای امپراتریس؟_

 دریا رها را بلعید. با یک موج سه چهار متری.
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ای خوشحال را مجبور به جمع کردن وفانی شدن ناگهانی دریا، خانواده هط

خواهید بمیرید بمانید آب میزدند! خب میوسایلشان کرد. چقدر هم غر 

 بازی کنید خب! به من چه!

چشم های رها بسته بود. آب برای دورگه ها یک تضعیف کننده محسوب 

 شد. می

 اومدی، مجبورمیبهت گفته بودم بترس! اگه ترسیده بودی و تا اینجا ن _

 دی بمیری!نبو

 رها خندید. حباب هایی از دهانش خارج شد:

 هنوز هم مجبور نیستم بمیرم! -

رها رو به باال کشید. روی گردبادی روی دریا معلق بود. رها به میگرداب عظی

 اطرافش نگاه کرد. انتظار این رو هم داشت.

 رها پوزخندی زد:

 میرال تنها اومدی مبارزه؟ فکر کردم یه لشکر میاری! -

 آوردم خدمتت امپراتریس._

رها با دیدن صحنه ی مقابلش، از حرفش پشیمان شد. دور تا دورش، صف 

 دادند!میهای زیادی از اجنه و دورگه های انجمن چشم را نوازش 

 مثل اینکه تو تنهایی! نه امپراتریس؟ _

 رها لبخندی زد و گفت:

 خدا با منه. ..نه. تنها نیستم. -

خوای بگی واقعا هیچکس رو با خودت نیاوردی؟ یا ردیاب های من می _

 کنم؟میکنن و هیچ انرژی ای حس نمیاشتباه کار 
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 وفان و رعد یکی شده بود.لحن تمسخرآمیز میرال با ط

 رها خندید:

 جون افرادم با ارزش تر از اینن که تو نگ با افراد تو از دست برن. -

 شد.میدر ذهن رها، حرف های اعضای شورا ریکاوری 

  "تونه میرال رو شکست بده. میفقط شمشیر  "

اگه شما به اندازه کافی قوی باشین هیچ مشکلی نیست. بدون شک پیروز  "

 "میشین. مرگ میرال مساویه با نابودی همشون.

ه کسی تاحاال هیچ کدوم از دورگه های آزاد نتونستن حریف اونا بشن، اگ "

 "باهاتون بیاد، جز مرگ بی علت چیزی نصیبش نمیشه

 "یادت رفته خدایی هم داری؟ "

آمد هیچ کدام از اعضای شورا میجمله ی آخر، در ذهنش اکو شد. یادش ن

اد داد. به یمیهمچین چیزی گفته باشند. ولی یادآوری اش، حس عجیبی به او 

 حواسش به او هست.آورد که همان خدایی که به وجودش آورد، می

 صف اول ارواح و سایه های سیاه رنگ، حالت حمله گرفتند.

 چون قراره حسابی خسته بشی. آماده شو امپراتریس،_

 رها زمزمه کرد:

  "الحول و ال قوة اال باهلل  " -

چادر رها در گردباد پیچیده و از سرش کنده شد. شمشیر سفید به درخشش 

درخشید. میود و مثل دو تکه مروارید افتاد. چشم های رها سفید شده ب

شمشیری بزرگ، با هاله ای سفید رنگ در دستانش بود. شمشیری سنگین که 

 حتی بلند کردنش کار آسانی نبود.
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صف اول به وسط گرد محاصره حمله کردند. رها مشغول جنگیدن شد. حتی 

ر تشد، به خاطر اتصال به اجنه قوی میدورگه هایی که مجبور به کشتنشان 

 شده بودند. 

 عجیب بود که پارسا توانست به آن راحتی ساره را بکشد.

 جنگید.میرها با چرخش دادن به شمشیر و مهارت هایش، با سایه ها 

 کرد:میدر همان حال، زمزمه 

 از وقتی بچه بودم، با من بودین. یادتونه؟ -

 سر یکی از آن ها در گردباد حل شد. 

 زنن.یمسایه های سیاهی که حرف ن _

 شمشیر هم زمان شش نفر رو از وسط نصف کرد.

 کشیدین!میکردین. حتی نفس هم نمیدادین. فقط نگاه میفقط گوش  _

... قلب رها درد گرفت. به خاطر درد، لحظه ای از پشت سرش غافل شد و

 روی کمرش نشست. فریاد کشید:میزخ

 میرال اگه مردی بیا تن به تن بجنگیم! -

 رعب انگیز و بلوری پیچید:باز همون صدای 

جنگم! مگه اینکه مجبور شم. و وقتی مجبور میشم که میمن با زن ها ن -

 بهترین افرادم هم نتونن بکشنت.

رها فریادی برای آزاد کردن نفسش کشید و به مبارزه ادامه داد. فروغ چشم 

تحلیل رفته بود. اینقدر سرش گرم بود که نفهمید دو ساعت تمام میهایش ک

 خورشید هم غروب کرده.... رحال مبارزه است ود
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کردند. آمپری ها )کسی که دارای روح میکیان و کیوان، مستاصل به تیام نگاه 

قوی و ردیابی فوق العاده است( مدام وضعیت رها و افراد میرال رو گزارش 

کردن و جماعتی از دورگه های آزاد، در خانه ی دوبرادر جمع شده و برای می

کردند. عده ای از دورگه های قوی هم برای انتقال انرژی، میموفقیت رها دعا 

کردند نیروهای درونی شان را برای میگوشه ای نشسته بودند و سعی 

، خاص رهاامپراتریسشان بفرستند. راه دور بود ولی با توجه به قدرت های 

 شدنی بود.

تمام انرژی خود را ... تاحاال، چند دورگه از جان خود نیز گذشته بودند. یعنی

پای آزادی دورگه ها گذاشتند. شاید بتوان گفت، تالش برای آزادی از ننگ و 

 وابستگی، در همه ی موجودات وجود دارد.

د برای هستنمیحتی مورچه هم از اسارت بیزار است. دورگه ها که دیگه آد

 خودشان ! 

جنگید. وقتی هنوز مویی در میآورد که برادرش میتیام روزهایی را به خاطر 

که درآن متولد میصورتشان نبود، رهام رفت. رفت برای دفاع از خاک و بو

گرفت. این جنگ میفهمید. رهام بارها مورد سرزنش قرار میشده بود. تیام ن

گذر زمان به این روز  ..و تیام جا ماند.رهام رفت. ... بین انسان ها بود ولی

 انداخته بودش. 

کرد که با افتخار برای آزادی و میوقتی به دورگه های کوچک و بزرگی نگاه 

افتاد. او هم با افتخار جان میدادند، یاد رهام میاقتدار جامعه ی شان جان 

ام رفت. تیداده بود. مثل انسان ها جنگیده و مثل آنها هم، راحت با یک گلوله 
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رادر دید. دوبمیو رهام، کیوان و کیان نسل قبل بودند. این چیزی بود که تیام 

 با تفاوت هایی شاخص. 

کیان همچنان با استرس روی صندلی ای نشسته بود و سخت در فکر بود. لب 

 بست.میگزید و چشم می

 تیام نزدیک تر شد.

 خوام روحم رو اهدا کنم.میکیان: من هم 

 کار رو نکن. تیام: این

کیان بلند شد. به سمتی نگاه کرد که داشتند جسم بی جان دورگه هارا 

 بردند. زمزمه کرد:می

کنه. تا وقتی میرال زنده باشه، ما میتا وقتی میرال زنده باشه، مارو تهدید  -

حق برگشتن به دنیای اجنه رو نداریم. جایی که بعضی از خانواده هامون اونجا 

کنیم میزهای زیادی رو ازمون گرفت. حاال که داریم سعی هستن. میرال چی

 دم که این اتفاق بیفته!میشکستش بدیم، شده جونم رو 

 دوستانه گفت:و  بخند دستی روی شونه ی کیان گذاشتتیام با ل

االن زوده. تو ارزشت بیشتر از اینه که به این زودی بری. ... باشه دالور. ولی -

 یکم دیگه صبر کن.  

اعت از شروع مبارزه گذشته بود و همچنان افراد میرال تمام نشده سه س

 بودند. 

زد. خانه ی دوبرادر، شلوغ و پر همهمه میگزید و مدام قدم میسامان لب 

شده بود. مثل پارتی های شبانه. با این تفاوت که، به هیچ کس خوش 
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نی گذشت. به جای مشروب، آب زمزم برای ازدیاد انرژی و شفای درومین

 شد و موسیقی محفل، دعاهای افراد، با آیین های مختلف بود. میسرو 

حتی کیوان هم با تمام بی اعتقادی اش روبه قبله شده بود و انگشتش را بی 

 گزید.میاختیار 

فرستاد. میکرد یا بخشی از انرژی اش را برای رها میتیام هم مثل همه یا دعا 

کردند. درواقع، چیزی نبود که بعضی ها میافراد دیگر شورا هم همین کار را 

کردند. رها تنها به مبارزه نرفته بود. اول خدایش و بعد، پشتوانه ی میفکر 

 دورگه های آزاد را داشت.

 فقط همین؟ امپراتریس تو خیلی کندی! هشت هزار و پونصد تا، _

 رها جیغ کشید:

 ل!کشمت میــرامی -

 اوه اوه آروم باش دختر کوچولو!_

ردبادی که رها به آن تکیه کرده بود تا از آب دور بماند، کوتاه تر و کوتاه گ

 شد. عرصه مبارزه برایش تنگ شده بود و خستگی امانش را بریده بود.میتر 

 رها زمزمه کرد:

 خدایا کمکم کن. -

شد و همه افراد دور و برش را قتل میشمشیر مثل شالقی شده بود که پرتاب 

 کرد.میعام 

ی دیگری جانش را سپرد. قلب رها گرفته بود. همه اش را حس  دورگه

 کنند تا به پیروزی برسند. میکرد. اینکه چه قدر تالش می
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 ..دادند.میاستراحت نیاز داشت. تا تجدید قوا کند. ولی امانش نمیرها به ک

تالش برای پیروزی و زمین نخوردن، ابهت خاصی به آن  ..زد.مینفس نفس 

 .دادمیکوه ایستاده در مقابل توفان 

پسرک جوانی به ساحل نزدیک شد. ساحل صخره ای با وجود موج های 

خروشان و غرنده، رعب انگیز شده بود. نقاب عقاب مانند روی صورتش، 

 زیبایش کرده بود.

 ترساند.میاورا ن وفانی که در دریا به پا خواسته بود،ط

 چهار ساعت گذشته بود.

سانیار مورای بدنش را آماده کرد. مورایی که مانند نقره در تاریکی 

درخشید. سانیار با قدرت درونی اش، شروع به دویدن روی سطح آب می

 کرد.میکردند و او با مهارت ضربه هارا دفع میکرد. موج ها به سانیار حمله 

 اصره، زیاد باقی نمانده بود.تا رسیدن به حلقه ی مح

 صدای قهقهه های میرال به شدت روی مخ بود.

وفان به پا شده سو ورا، تقریبا به پرواز درآمد. از طسانیار با استفاده از م

 استفاده کرده بود!

سایه های عقبی ترین صف محاصره، بدون آنکه متوجه شوند، از هم پاشیدند. 

داد و همین طور حواس پرتی سایه ها، میسرعت صوتی که مورا به سانیار 

 آسیب پذیرشان کرده بود. نیم دیگری از صف بعدی هم نابود شد.

 زیاد باقی نمانده بودند.
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شد. گردباد کوتاه تر شده بود. رها همانطور که پیش میرها به پایین کشیده 

 یکرد تا برایش باقی بماند. ولمیبینی کرده بود، زیاد از انرژی اش استفاده ن

 با این حال، خیلی ضعیف شده بود.

سانیار دیوار محاصره را از نقطه ای غیرقابل پیش بینی، شکافت. به وسط حلقه 

 شیرجه زد و از پشت به رها نزدیک شد و به مبارزه ادامه داد.

 ... . برگشت و با دیدن جسم پارسا..رها تعجب کرده بود

 شد.میوحش حس نفهمید. جسم پارسا اینجا بود ولی اثری از رمین

رها فریاد کشید و شمشیر سفید رو بر سر گروه دیگه ای پایین آورد. سانیار 

 کم کم نزدیک تر شد و زمزمه کرد:

 . بخشی ازش رو بده به من...تنهایی از شمشیر استفاده نکن. سنگینه -

 رها: دیوونه شدی؟ تو این هیر و ویری چی میگی؟

 افتی!میسانیار: اینطوری زودتر از پا 

 رها: پارسا با من شوخی نکن!

 سانیار: نصف شمشیر رو بده به من!

شمشیر بزرگ، به دو شمشیر  رها نفس عمیقی کشید و چشم هاش رو بست.

 کوچک تر تقسیم شد که رها یکی اش را از پشت به سانیار داد.

حس سبک تر شدن به او دست داد. بهتر به مبارزه ادامه داد. هر دو همزمان، 

کردند. میطرف به مبارزه ادامه دادند و مدام، سایه های سرد رو هالک  در دو

 وفان خاموش شد. در کمتر از نیم ساعت، ط

 صف سایه ها، از هم پاشید. و همچنان، اثری از میرال نبود.

 . هردو خسته بودند...موج دریا، رها و سانیار رو به ساحل کشوند
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تاریک بود و چیزی  هم همینطور، هایش بلند شد. سانیاررها به زور روی پا

 دیدند. مین

طولی نکشید که صدایی مخوف توجه شان را جلب کرد. از الی مه ها، سایه ای 

 بزرگ بیرون اومد. 

 میرال قهقهه ای زد و گفت:

 شاید بشه یه چیزی گفت! حاال که شدین دوتا،... خب -

 رها داد زد:

 تونم از پا دربیارمت!میمن تنهایی هم  -

 میرال ریز خندید و چیزی نگفت. سانیار به میرال نگاهی انداخت و گفت:

 جنی؟... ترکیبی از ابلیس و... تو -

 میرال به جای جواب دادن به او، روبه رها گفت:

و بکشی و بعد به من پیروز بشی. این نبرد  شتم همه افرادممن الکی نگذا -

 شه.میجنگ تموم ن نداره. حتی اگه توهم ببری، مطمئن باش اینمیتمو

 کنم!میرها: تموم میشه! من تمومش 

 میرال به شمشیر توی دست های رها و سانی اشاره ای کرد و گفت:

تا وقتی همچین چیزی وجود داره، همیشه اجنه و دورگه های انجمن برای  -

 دونی که چقدر اهمیت داره؟جنگن. میمیبه دست آوردنش 

یای اجنه و انسان ها باید بسته باقی بمونه. رها: ولی شدنی نیست! مرز بین دن

 وگرنه، خالف حکم الهیه!

 میرال پوزخند زد:

 حکم الهی؟ از کی تاحاال پیامبر شدی پرنسس؟ -
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 رها جیغ کشید:

 خفه شو! -

 سانیار تذکر داد:

 ... انرژیتون رو... امپراتریس -

ا انسان همیرال: با به دست آوردن اون شمشیر، باالخره ثابت میشه که این 

امپراتریس؟ اون خدایی که میفهمیتن! ما هستیم. انیستن که اشرف مخلوق

زنی، فقط یه شخصیتیه که آدما ساختنش! وجود داره ولی میو به سینه  سنگش

 ارزش پرستش رو نداره!

 زنی جونور!میسانیار: دیگه داری گنده تر از دهنت حرف 

است ضربه ای بزنه که میرال سانیار حمله کرد. با نیمه ای از شمشیر، خو

جاخالی داد. ضربه ای به سمت سانیار اومد که رها دفعش کرد. رها با استفاده 

 از تلوپاتیک، به سانیار گفت:

 سعی کن شمشیر هارو کنار هم نگه داریم. اینطوری قدرتشون بیشتره.  -

سانیار سری تکون داد و باهم، به سمت میرال حمله کردن. اثری از میرال 

رفت. مه همه جارو گرفته بود. میبود ولی رها از رد انرژی اش، دنبالش ن

 آمد.میلباس های سانیار و رها خیس آب بودند. صدای دریا هنوز 

مت کرد پارساست را گرفته بود و به سمیرها بی اختیار آستین سانیار که فکر 

 کشاند. میخودش 

 بترسیــــد!... س. ..ت ت ت تر... بترسید! ترس... بتر... بترسین _

سر رها گیج رفت.  ..پیچید.  مثل زنگ اعالم خطر.میصدایی مثل صدای بوق 

 به باال خیره شد و زمزمه کرد:
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 یا خدا. -

به سختی به خودش مسلط شد و شمشیرش رو تاب داد. اخم کرد و به سانیار 

 گفت:

 بیا دنبالم.  -

 درست تشخیص دهد. کند رامیتمرکز کرد تا هاله  ای که از میرال حس 

 کرد:میزمزمه 

 ... آخرش ... یکم انرژی دیگه. آخرشه،یکم دیگه -

رعد زد و شیشه ها لرزید. یکی از پنجره ها باز شده بود و پرده را در خانه 

 داد. تیام با عصبانیت گفت:میتاب 

 کنه!میلعنتی داره رد گم  -

 بغلش کرد و گفت: کیان از سمتی دوید به سمت کیوان،

 من دیگه میرم. -

 کیوان بهت زده نگاهش کرد و گفت:

 کجا؟ -

 کیان به وضعیت نابسامان خانه اشاره کرد و گفت:

میرم تا همه چیز درست شه. ما دورگه های قوی ای هستیم. تاحاال بیشتر  -

انرژیم رو دادم. ولی اگه کل روحم رو بدم، احتماال درست میشه. دیگه 

 م کن.آخراشه داداش. خداحافظ. حالل

کیوان فریادی کشید و با خشم برادرش رو بغل کرد. تیام همونطور که به 

 دوید نگاه به آن دو انداخت و لبخندی زد. میسمت تعدادی از دورگه ها 

 کیان چشم هاش رو بست و گفت:
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 ... برای پیروزی -

 کیوان: نرو احمق!

 مراقب همه چیز باش.... کیان: بمون و

خواست فریاد بزند ولی میشدیدی از درد کرد. بعد لبش رو گزید و اخم 

 بازوی کیوان را چنگ زد.... فقط

ه ها شود، ممیزنند و دنیای تار برایشان واضح میمثل کسانی که تازه عینک 

 رفتند. با لبخند زمزمه کرد:میبرای رها کنار 

 گیرت آوردم. -

ی عمل شد و ضربه اشمشیر رو باال برد تا پایین بیاره. ولی میرال زودتر وارد 

به شکم رها زد. انگار مورای میرال، خیلی قوی بود. شکم دختر، غرق خون 

 شده بود.

 میرال خندید.

 کرد و گفت:میرها اخ

 ال!کشمت میـــــرمیم مرگ کیان حروم بشه! ذارمین -

 میرال: خیلی از دستم شاکی ای انگار!

 سانیار خودش را جلوی رها کشید و داد زد:

کردی! تو باعث شدی تنها میآره خیلی شاکیه! چون همیشه همین کار رو  -

کنی. درحالی میترسونی و ظلم میبزرگ شه و باعث مرگ خیلی ها شدی! تو 

که همیشه، خدا شمشیر سفید و بی بدیل عدالت رو به یکی میده که جلوی 

 کسایی مثل تو وایسه!

 میرال پوزخند زد:
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 شرمندتونم!... دیگهسخنران خوبی هستی! ولی  -

 پرتش کرد. رها داد زد:میضربه ای به سانیار زد که به سمت نامعلو

 پارسا! -

 سانیار لبخندی زد و در دلش گفت:

 از کی اینقدر احمق شده که من رو از پارسا تشخیص نمیده؟ -

رها به میرال حمله کرد و شمشیر رو به فرق سر میرال فرود آورد. فرقش 

سانیار همانطور که مثل جنازه ها گوشه ای پرت شده بود، با  ..شکافته شد.

 تعجب سرش را بلند کرد. برای لحظه ای، سکوت برقرار شد. 

 کشته شد؟... میرال

تکان داد. میرال روی دوزانو افتاد روی میزد. شمشیر را کمیرها نفس نفس 

د کرمین . رها هنوز باور..زمین. و بعد، به دود تبدیل شد. بوی بدی پیچید

 میرال مرده باشد. 

 بعد از چند ثانیه، فریادی از سر خوشحالی کشید:

 هووو! ما بردیم پارسا ما بردیم! عوضی ما بردیم! تموم شد! -

 چند دور دور خودش چرخید و با شادی باال پایین پرید. 

ه کرد. ناگهان، تیغمیورم کرده، به رها نگاه میسانیار به زور نشست و با چش

شکی رنگ، از ناکجا آباد، پشر کمر رها را خراشید. نه، از کمرش رد شد ای م

 و روی هوا معلقش کرد.

چشم های خاکستری پارسا گشاد شد. سانیار زیاد به جسم پارسا عادت 

نداشت ولی انگار، جسمش قوی بود. بلند شد و بدون تعلل، با شمشیر، تیغه را 

 از پشت قطع کرد.
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ه محو شد ولی زخم دختر، نه. از دهانش خون بیرون رها افتاد روی زمین. تیغ

 کرد. میزد و سرفه می

 سانیار: بلند شو رها! پاشو!

 رها بلند شد و متعجب گفت:

 من که کشتمش!... ولی -

سانیار: اون یه کپی بود. یعنی متوجه نشدی؟ سایه ها برای خسته کردنت 

لو مه ی قوات فرستادن جنبودن. بلکه یه میرال کپی شده رو برای استفاده از ه

 تو گول خوردی!... و 

 رها لب گزید و به زور گفت:

زد. میرال یک سایه ی ساکت بود. چرا میحرف ن... دیدم. میرال هیچ وقت -

یک کُری خون بیشتر نیست. دیدی که راحت ... زودتر نفهمیدم این یکی

 ... من... کشته شد. ولی

 جمع کن و تمرکز کن.سانیار: خودت رو اذیت نکن. حواست رو 

 رها: ولی دیگه نایی ندارم!

 رها من اینجام. خب؟... سانیار: هی

 رها: پارسا!

 سانیار: من پارسا نیستم.

 ...کنیمیازت ممنونم که کمک ... دونم کی هستی ولیمیرها: اولش فهمیدم. ن

 تو انسان خوبی هستی.

 سانیار غمگین زمزمه کرد:

 یعنی من رو یادت نمیاد؟ -
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 یادم بیاد؟... رها: باید

 ی سرش رو چرخوند و با آه گفت:سانیار به سمت دیگه ا

 شناسی.میتو منو ن نه، -

 برام آشنا بود.... رها: ولی روحت

 مونه.می. من که بمیرم، دیگه اثری ن..سانیار: مهم نیست

 صدایی مهیب، مکالمه بینشان را متوقف کرد.

زد. چهره اش از میین بلند شد. لبخند رها به سمتی خیره شد. سایه ای از زم

 میرال قبلی ترسناک تر و زشت تر بود.

 سانیار زمزمه کرد:

 اینه؟ -

 رها: شاید. اژدهای هفت سره المصب.

سایه غرشی بی صدا کرد که بدون اینکه صدا داشته باشد، مو به تن جفتشان 

. بوی بدی ..دادمیسیخ کرد. صدایی مثل خس خس حیوان های وحشی 

 داد.می

 رها شمشیر رو به حالت آماده باش گرفت و گفت:

 آماده ای؟... خب -

 سانیار: صبر کن.

 و گفت: گذاشتدست روی شمشیر رها 

 باهم میریم. تنها نرو جلو، -

رها سرش رو به نشونه تایید تکون داد و بعد، هردو به حریف گرگ صفتان 

 شد. میو نزدیک تر  نگاهی انداختند. میرال با خنده و بدون ترس، نزدیک
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 رها نفس عمیقی کشید و گفت:

 ... با شمارش من -

 سانیار: درسته.

 ... رها: یک

وفان شدیدی وزید که پاهای جفتشون رو سست میرال دستش رو دراز کرد. ط

 کرد.

 رها: دو!

 سانیار به سختی شمشیر رو نگه داشته بود.

 رها: سـه!

سریع مورایش را درآورد. نسبت به هر دو به حریفشان حمله کردند. میرال 

 مورای آن قبلی، این گنده تر و تیره تر بود.

کرد و میمیرال به سرعت و چابکی، تمام ضربات شمشیر سفید را دفع 

 جنگید. توان زیادی برای رها و سانیار نمانده بود.می

 میای باهم بازی کنیم؟_

 میرال خشک شد. رها و سانیار هم ناخودآگاه خشک شدند.

آن سوی مه، عروسک پارچه ای کهنه ای به قامت انسان و به رعب انگیزی 

 ایوِل دال. عروسک تسخیر شده توسط یک ابلیس.میاجنه، ایستاده بود. یا

میرال به سمت مخالفش برگشت و با صدایی نخراشیده، واژه هایی غیرقابل 

رف بین ح فهم به زبون اورد که بیشتر مثل صدای شغال ها و کفتارها بود. از

 را تشخیص داد. "مییا "شد میهایش فقط 

 سانیار زمزمه کرد:
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 چی میگه؟میفهمیتو  -

 کنه!میمیگه که اینجا داره چه غلطی میرها: به یا

 کنه؟ اون یه ابلیسه. ربطی به ما نداره.میسانیار: واقعا چه غلطی 

 دونم.میرها: ن

کرده بود وگرنه با یک میرال غرشی کرد. حیف که از پشت حفاظش را حفظ 

 شد کارش را تمام کرد. میضربه 

 خندید:مییا

 بیا باهم بازی کنیم! میای؟  -

جاخالی داد و با نخ هایی شبیه نخ عروسک میمیرال به سمتش حمله ور شد. یا

 خیمه شب بازی، به پشت میرال پرید و باز به او حمله کرد.

 رها سری به نشونه ناباوری تکون داد و گفت:

 ... دونه که درمقابل میرال شانسی نداره. ولیمی مییا -

به طور ناگهانی جلوی رها سبز شد. این حرکتش باعث شد زهره ی رها مییا

 بترکد!

 خندید:مییا

 رها میای بازی کنیم؟ -

 رها زمزمه کرد:

 بازی؟ -

 سانیار: بجنب رها!

 یامی: من بازی دوست دارم!
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یک حرکت، گلوله ی نخ سیاهرنگی رو به  و بعد به سمت میرال برگشت و با

 سمت میرال پرتاب کرد که حسابی عصبانی اش کرد.

رها و سانیار به سرعت صوت و نور دایره وار شروع به چرخیدن کردند. حلقه 

 با میرال، مثل میکردند. یامیتنگ تر میی محاصره وار را به سمت میرال و یا

ه نقطه ی دیگر، به پریدن و دویدن از نقطه ای ب کرد.میهمبازی اش بازی 

کرد. میرال راه فرار نداشت. اسیر بازی مسخره و بچگانه ی میوادارش 

 شده بود. مییا

سخت نبود ولی دردسر زیادی داشت. میرال مورایش را به سمت میکشتن یا

پرتاب کرد. دنده ها و چرخ دنده های سیاه رنگ، شکم پارچه ای اش را  مییا

 خندید و گفت:یمشکافتند. یا

 بازی تموم شد! -

محو شد. میرال ... ته مانده ی صدایش به طرز غم انگیزی در محیط پیچید و

آورد. میرال با میهنوز گیج بود. از بین بردن ایدی ها، تا مدتی سرگیجه 

 دانستمیعصبانیت، گارد دفاعی اش را حفظ کرده بود ولی مثل مست ها ن

 کرد.میحریفش کدام طرف است. حلقه ی محاصره را حس 

رها و سانیار با شدت و قدرت نزدیک تر شدند و همزمان، به هوا پریدند و از 

باال، ضربه ای بر فرق میرال فرود آوردند. ولی نه، میرال به موقع هردو ضربه 

 را دفع کرد.

ل سیاه و کریه شده رها دوباره حمله کرد. تمام فکر و ذکرش کشتن اون غو

 بود.

 کرد. میدیگر داشت از آخرین ذخیره انرژی اش استفاده 
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سانیار هم دوباره حمله کرد. نقاب از صورتش کنده شد. ماسه ها به پا خواسته 

 بودند. 

میرال ضربه ای به رها زد و به سمتی پرتش کرد. سانیار با شمشیر، ضربه ای 

طع شد. از فوران خون، لحظاتی هوا به یکی از دست های میرال زد. دستش ق

 قرمز تیره رنگی شد. بوی بد شدید تر شده بود.

 رها دیگه انرژی ای نداشت.

 توی مه و خون، سانیار به رها نزدیک تر شد.

 رها زمزمه کرد:

کنم. با انرژیش میرال رو میدیگه انرژی ای ندارم. روحم رو بهت اهدا  -

 بکش. زودباش پارسا.

 گفت:سانیار با اخم 

 ... ولی  -

 رها داد زد:

 عجله کن! -

سانیار: روح من ارزش بیشتری داره. اگه من روحم رو اهدا کنم، احتمال برد 

 بیشتره.

 . تو یه آدمی...رها: چرت و پرت نگو

 خوام بگم روحم خیلی خوبه. روح دارایمیسانیار: برای همین میگم. ن

توی راه عدالت ... م اگهو خوشحال میش انسانیت نعمتیه که خدا بهم داده

 بدمش.
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ه دشمنش، در فاصل ..ولی حتی نای بلند شدن نداشت.... رها خواست بلند شود

 رفت.میای مشخص داشت به او چشم غره 

 سانیار شمشیر رو باال برد و گفت:

 وقتشه این امانتی به دست صاحبش برگرده. -

 شمشیر رو وارد شکمش کرد. 

 کرد و گفت:میرها اخ

 چندبار باید مرگ یه عده رو ببینم؟ -

رها بلند شد. شمشیر و روح، به او داده شده بود. شمشیر سفید، سفیدی و 

 بزرگی اولیه اش رو پیدا کرده بود. رها هم، جان دوباره ای گرفته بود.

 جسم بی جان پارسا روی ماسه ها افتاده بود. 

به عقب رفت و میدقدم برداشت. میرال ترسید. قمیرها به سمت میرال زخ

 غرشی شبیه به ناله کرد. 

دخترک خندید. روسری اش از سرش باز شده بود و در گردنش پیچیده شده 

 درخشید.میبود. موهای خاکستری و خیسش در تاریکی 

 میکردم و حاال که زخمیرها: اگه جوونمرد بودی، حق جوونمردی رو رعایت 

ی)ع(، بگو چند نفر رو به ناحق کردم. ولی حضرت عباسمیهستی بهت حمله ن

 کشتی؟ بگووو!

اسم حضرت عباس کافی بود تا میرال به جیغ کشیدن بیفتد. رها شمشیر را باال 

برد و حمله کرد. حالش از وضعیت میرال منزجر شد. به چه بد سرنوشتی 

 کسی که از خالق خودش فاصله گرفت.... دچار شد

 رال فرو کرد.رها فریادی کشید و شمشیر را داخل شکم می
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 شد.میمه کم کم داشت محو 

 رها با غم به جنازه ی درحال دود شدن پوزخندی زد و گفت:

همین بهترین مجازات برات ... ای کاش بیشتر از این ها ارزش داشتی. ولی -

 بود. جهنم خوش بگذره. 

 و اضافه کرد:

 امیدوارم قبل از مرگت، آمرزیده شده باشی.... البته -

 از چشمش چکید و گفت: قطره ی اشکی

 تونه تویناکسی و پَستی، فقط برای آدم ها نیست. حتی یک گل هم، می -

 پستی از خار هم خسیف و بی ارزش تر باشه.

 .شدمیداشت صبح ... سپیده دم زده بود و  و به سمت مخالف قدم برداشت،

 . دریا آرام بود. ..موج ساحل، نقابی به شکل عقاب را به ساحل آورد

وع آفتاب، صحنه ی زیبایی به وجود آورده بود. اعضای شورا، به دستور رها طل

آمده بودند تا جسد پارسا رو برای تشییع ببرند. به سفارش تیام، جسم سانیار 

هم به قبری که برایش ساخته بودند برگردانده شد. انگار قسمت نبود به 

 زندگی برگردد.

بود نگاه کرد. نزدیک تر شد.  رها به نقابی که روی ماسه ها جاخوش کرده

خم شد و بعد از کنار زدن یک خرچنگ کوچک، نقاب را برداشت. نگاهش 

 کرد و بعد با پوزخند گفت:

 کنه!میاین پسر آخرش منو دق مرگ  -

ب تونست دور پرتانقاب رو تا اونجایی که می... به سمت دریا نشونه گرفت و

 کرد.
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. روی دوزانه نشست و با خنده ..بودداد. خسته مینفس نفس زدنش آزارش 

 گفت:

 تموم شد! -

 چشمش که به شمشیر توی دستش افتاد، تقریبا حرفش را پس گرفت:

 . تموم نشد. ..نه -

شمشیر رو توی غالف کرد و قدم زنان به سمتی رفت. طول کشید تا به ساحل 

صخره ای برسد. کم کم از صخره ها باال رفت تا به باالترین صخره برسد. بعد 

از نگاه کردن به دریا و گوش دادن به موسیقی دلنوازش، به سمت شهر 

و برگشت. شهر کوچکی که بدون دغدغه از جنگ و جدال بین دورگه ها 

 برد.میاجنه، در آرامش صبحگاهی به سر 

 رها به دریا نگاه کرد و گفت:

 باید با این چه کار کنم؟... االن -

 بدش به من. _

رها سرش رو به سمت صدا چرخوند. سامان بود. چادری مشکی، به ساعدش 

 آویزان کرده بود. با لبخند گفت:

 و دور دیدی کشف حجاب کردی؟ چشمم -

امان نزدیک تر شد. سامان روسری رها رو درست کرد و رها خندید و به س

 چادر رو روی سر رها کشید و گفت:

 . بیاید بریم...هوا سرده خسته نباشی امپراتریس، -

د. شمیرها به شمشیر اشاره کرد. توی غالفش، اندازه یک ام پی تری کوچک 

ش قشد خیلی فرق داشت. یک شمشیر ساده و بی نمیبا شکلی که نشان داده 
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و نشان بود. نه دسته ای از عاج فیل داشت و نه نگین های زمردین و 

 درخشنده.

 سامان:

 بدش به من. گفتم که -

 کنم باید از شرش راحت شد.میحس ... رها: ولی

سامان: چیزی نیست که بشه از شرش راحت شد. ممکنه به دست نااهل بیفته. 

 دست خودمون باشه بهتره.

 رها لبخندی زد و گفت:

 درسته. -

د و رها رو بغل کر و شمشیر رو به آویز گردنبندش وصل کرد. سامان با لبخند

 گفت:

 هوا سرده. توهم که آب بازی کردی دختر! بگیرم بزنمت؟ بیا بریم، -

 رها خندید:

 نه من از کتک بدم میاد! -

سامان: اوه! دیگه بدتر! باید زده بشی تا دیگه بدت نیاد! چوب شوهر گله 

 ه خله!هرکی نخور

 به پایین رفتن از صخره ها مشغول شد.... رها باز هم خندید و

 سامان: راستی، رفتیم خونه یادم بنداز یه چیزی رو نشونت بدم.

 رها: چی رو؟

 سامان: نه دیگه نشد! باید ببینیش.

 ندازم!ارها: تا نگی یادت نمی
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سر  سامان: ای بابا عجب گرفتاری شدیما! اشکال نداره خب میگم. یه گل

 جیگر برای دختر گلم خریدم!

 خواد بگه. خیلی مو دارم من؟میرها: گل سر؟ بابا سلیقه! گفتم االن چی 

 سامان: کی خواست برای تو گل سر بخره؟ برای دخترم خریدم!

 شدند، کلمیدیگه به ساحل ماسه ای رسیده بودند. همان طور که در افق محو 

 کل هایشان ساحل را پر کرده بود.

 ا تعجب به سمتش برگشت:رها ب

 تو دختر داری؟ -

 یم جاده چالوس!ذارمیسامان: آره یکی قراره داشته باشیم! اسمشم 

و ر رها: اولندش قرار نیست بچه ای داشته باشیم! دومندش، کی گفته اسمش

 یم جاده چالوس؟ مگه قحطیه اسم اومده؟ذارمی

م اسم بچمم باید سامان: من این چیزا حالیم نیست! من عاشق جاده چالوس

 جاده چالوس باشه!

 رها: به همین خیال باش تا پخته شود آش!

 سامان: آخ گفتی آش حوس کردم! بلدی بپزی که؟

 رها: زکی! بلد نباشم که طالقم میدی.

 سامان رها را بیشتر به خودش چسباند:

 چقدر هواش سرده لعنتی!... من غلط بکنم! اوه اوه -

 صبحگاهیه. دوستش دارم. –رها: نسیم دریایی 

یم صبحگاه! اصال نسیم ! ذارمییم دریا! نه نه نه، ذارمیسامان: اصال اسمش رو 

 از همه اش شیک تره!
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 رها خندید و چیزی نگفت. دست سامان رو محکم تر گرفت و زمزمه کرد:

 که آرامش رو به قلبم برگردوندی.... خدایا ممنونم -

 به آسمون خیره شد.  

همچنان روی ... کیلومتر آن ور تر، وسط دریا، نقابی به شکل عقاب چند... و 

 آب شناور بود.

 

 پایان

و وقتی زمین خوردی، جوری بلند شو به راهت ادامه بده، انگار هیچ وقت  "

  "زمین نخورده بودی 
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