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 یزدهانام خالق ا به

 

 : خالصه

داشت. اون در  یبه علوم آزماشگاه  یخاص یکه عالقه  یسرلک؛ دختر  تینا
بدنش   یتو  ییراتیتغ  یشهکه موجب م  کنهیم  یاشتباه   هاشیشاز آزما  یکی
 ... .یشنفر در صد سال پ بده! درست مثل نه رخ

 !یانمثل تا یکی درست

 ... .یابم ییتا از بند اسارت رها جنگمی: ممقدمه

 را نجات دهم... . ینمتا سرزم جنگممی

 مزه کنم... .دندانم مزه یر را ز یروزیتا طعم خوش پ جنگممی

 ... .آری

 ... .یهستم از جنس جاودانگ  یدختر  من

*** 

رو داخلش انداختم   ییچشدم. سو  ینمو سوار ماش  مدماو  یرونعجله از خونه ب  با
 یر پدال گاز گذاشتم که احساس کردم پدال ز  یو استارت زدم. پام رو محکم رو
 یگذشته بود. تو یقهنگاه کردم که ده دق ینپام خورد شد. به ساعت ماش

و  کشیدمیم ییال هاینماش یبود، از ال یک تراف یکمنسبتًا شلوغ که   یابونخ
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 یشتر رو ب ینسرعت ماش خوردم،یکه م  ییهابوق و فحشبه بوق تاهمییب  
 کردم. 

پارک کردم و  یارو گوشه ینو با سرعت ماش یدمرس یشگاهبه آزما باالخره
رو به مأمور نشون دادم که سرش رو تکون داد  مییشدم. کارت شناسا یادهپ

م رد ساختمون شدم. به طرف آسانسور رفتم و دو_سه با پشت سر هو وا
. با حرص دستم رو یسادهسوم وا یدکمش رو فشردم که متوجه شدم طبقه

 .یدمدرش کوب به

 : یدمهام غر دندون یال از 

 !یلعنت  -

 بود کله پا بشم. یککه چندبار نزد  ییدمها دوها به سمت پلهاون پاشنه با

 ها رو باال رفتم. پله تندتند

زانوهام گذاشتم.  یرو روهام و خم شدم و دست یسادمها وااز پله یکی روی
پام به اون  یدم،گذاشتم که نفهم  یبعد یپله ی! پام رو روزدمینفس منفس
حلقه شد  ی،دورمقدرتمند یهاکه دست  افتادم،یکرد و داشتم م  یر پام گ یکی

 و محکم بهش خوردم.

که   یدمردش به مشامم خورد! با تموم وجودم عطرش رو بلعتلخ و س عطر 
 یزیچ  ینگرفتم. به سمتش برگشتم و اول  م و ازش فاصلهبه خودم اومد یکهو
 سبز بود! یهابا رگه یجفت چشم طوس یه یدم،که د

 .یدمسرم خجالت کش یر انداختم مثاًل خ یینرو پا سرم
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 ممنون ازتون. - 

 بود، گفت:  یدار پد که توش لهجه  یزد و با لحن لبخندی

 ! یمهانسان یفهوظ کنم،یخواهش م -

 باال رفتم.   یدسف  یسنگ   یهاپله  یبا اجازه، از ادامه  یهزدم و با    یلبخند  متقابالً 

. یادکه متوجه شدم پسره هم داره دنبالم م  یدمچهارم رس یبه طبقه باالخره
 یبلند یرو زدم. به راهرو یشگاهباال انداختم و زنگ آزما خیالییبا ب  یاشونه

نگاه کردم بود،  شده    یدهپوش  یدسف  یکش مشخص نبود و با سرامکه سر و ته
 رو باز کرد. یشگاهرنگ آزما یمشک  یدر چوب  یناکه سا

 آتو از توعه؟ یهاستاِد منتظر    ینا  دونییمگه نم یی؟: معلوم هست کجاساینا

نثارش کردم و با دستم کنارش زدم. وارد اتاق  «یی»برو بابا حوصلهبی
 یرو به جالباس یفمبزرگ بود، شدم و ک یشگاهمخصوص که سمت چپ آزما

و شالم رو با  یدمرو پوش یدمسف یکردم. مانتو یزونآو یوار،کنار د یآهن
 عوض کردم.  یممشک یمقنعه

ل بلند که با طو یزهاییشدم. م یرهخ یشگاهاومدم و به آزما یروناتاق ب از 
بود.  یزهام یرو یمختلف  یلسرتاسر اتاق بزرگ آزماشگاه رو گرفته بود و وسا

که   ینجاتم شدم، همون  یفرشته یکه متوجه  یسادموا یناکنار سا  یز پشت م
 ،و صورت گرد یدداشت و با پوست سف یبرق خاص یشطوس یهاچشم

 شده بود.  یبعج

 حرف زدنش لهجه داشت. یداشت و تو یغرب  یچهره
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رو  یکشنگاه کردم. در ماژ کردیم یرو طراح  یشیاستاد که داشت آزما به 
 بست و از تخته فاصله گرفت.

 .یدرو شما هم امتحان کن یشآزما ینا : بهترهاستاد

مشغول کرده  یشخودم رو با آزما یخیال. بیمو شروع کرد یمگفت  «چشمی»
 . یدمخودم شناستاد رو کنار  ینکره یبودم که صدا

ساله بود که عجب با من لج افتاده بود.  یو نه_س یستپسر ب یه استاد،
 ش!(چرا؟ )جون عمه یدمخودمم نفهم

 شیدهورز یکلو ه یدهرو با حرص کج کردم و به صورت کش یماقلوه هایلب
 مشخص بود نگاه کردم. ی،اون کت و شلوار طوس یکه تو

 خانوم سرلک! دیکرد  یر د یلیخ کنیدی: فکر نماستاد

 تأسف برام تکون داد و رفت.  یاز رو یکردم و نگاهش کردم. سر   پوفی

 لب گفتم:  زیر 

 الدنگ! یتأسفت بخوره تو سرت پسره -

 حرف بزنه! جوریینآدم پشت استادش ا یستخوب ن -

قلبم گذشتم. به پشتم برگشتم که همون پسره  یگفتم و دستم رو رو  «هینی»
به من زل زده بود. آب دهنم رو قورت دادم و با  یطونشش یهابا چشم

 تمام گفتم:  ییپررو
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 یشونم)با دست بهش اشاره کردم( ا یسیدفضول رو بردن جهنم، گفتن وا - 
 !یادب

 دم شدن!ما آ   یواسه  هامی! فرنگ یاکرد و سرش رو تکون داد!؛ ِد ب  یاخنده  تک 

 و به کارهام ادامه دادم. یدمکش  یقیعم نفس

حواسم پرت شد و  یلدا،ه «یکه با »وا  ریختمیداخل ظرف م یژناکس داشتم
و  یدمکش ی. نفس عصبیختمر یشتر از دستم در رفت و ب یژناکس یاندازه
 کردم.   یلداهبه  ینگاه 

 زد و آروم گفت:  یهول لبخند

 .یشدببخ -

 و کوف... . ببخشید

زده شد و  یشد! آسمون رعد و برق  تاریک یک ها رفت و آسمون تاربرق یهو
در آروم  یو پسرها سع زدنیم یغ دخترا ج یشروع به بارش کرد. همه

آروم   خواستیها ماز بچه  ید،متشنج رو د  یکردنشون داشتن. استاد که فضا
 باشن. 

بلند شد و توجه   یرنگ   یدنور سف  دادمیانجام م  یشکه داشتم آزما  یاز ظرف   یهو
 همه بهش جلب شد. 

 بشه. یک بهم نزد خواستیو م اومدیبه سمتم م نور 
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. اومدینور به سرعت به سمتم م یول رفتم،یعقب مترس و تعجب عقب با 
رو مختل کرده بود  مدیو د  خوردیرنگم م  یآب   یهادست چپم رو که به چشم

 ی با تکه یشآزما یک  سر  یمپرتخاطر حواس باال آورده بودم، کف دستم به
شد   افوارد همون شک  ی،داشت. نور به صورت دردآور  یزیشکاف ر  ید،بشر بر 

 که از درد ضعف رفتم.

. یزدبه پنجره ضربه م یشتریزده شد و بارون با شدت ب اییگهو برق د رعد
و سرم  دیدیهام تار مخشک بود. چشمخشک و گلوم  شده بود ینسرم سنگ

 یبه سرم وصل کردن. عرق سرد یلوییصد ک یوزنه یه. انگار رفتیم یجگ
 . چرخیدیدور سرم م یشگاهنشسته بود و آزما یشونیمپ یرو

هوا  یمن رو رو یبشم، کس یننقش زم کهینشد و قبل از ا یپاهام خال زیر 
 گفت:   ین مرموزهمون پسر، با لح یگرفت و صدا

 !یما خوش اومد یایبه دن -

 هام بسته شد... .چشم و

از   یر که به غ  ییها. خوابدیدمیم  یبغر  یبعج  یهابود که خواب  باریاولین
 یشونیم. پفهمیدمینم یزیو داد، چ یغ ج یو صدا یکیو بعد تار یدنور سف یه

سرما  احساس یروناز ب یول سوختمیعرق کرده بود و از درون داشتم م
انگار  اام کردم،یهام مدن چشمباز کر  یقدر تالش برا. هر چهکردمیم

 چسبوندن. یگر هام رو با چسب به همدچشم
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از خواب   خواینیو م  یدهم هست  یدار خواب، ب  یکه تو  یدحاال احساس کرد  تا 
بود  جوریینهم یتموضع یقاً ! منم دقیشهنم کنیدیم یاما هرکار ینبلند بش

 د بود.و حالم نامساع

طلسم باالخره تموم شد! قلبم  ینا هام باز شد وچشم یدم،که کش  یغیج با
کمرم  ییغهت یو عرق سرد، رو کوبیدیم ینمس یگرومپ به قفسهگرومپ

گلوم  ی. دستم رو روکردمیخس منشسته بود. گلوم خشک بود و خس
که توش بودم  ییاتاق ناآشنا یکه متوجه یدمکش یقیگذاشتم و نفس عم

 شدم!

 گرد شده اطرافم رو نگاه کردم. من کجام؟   یهاچشم با

 خوشگل!  یلیخ ی_صورت یاتاق با ست طوس یه

افتادم. اما  ینزم یرفت و رو یجتخت بلند شدم که سرم گ یاز رو آروم
 حسبیحسیو کاماًل ب   کردمیاحساس نم  یدرد  یچبود که ه  جاینا  یشجالب

 بودم. 

ر و زحمت از جام بلند شدم. با زو گذاشتم و  کنار تخت  یپاتخت  یرو رو دستم
 یشدم و با کرخت   ییسر و صداها  یبه طرف در رفتم که متوجه یوار،با کمک د
رو شدم و حدس زدم خونه دو روبه  یاپله  در رو باز کردم که با راه یو کنجکاو

 طبقه باشه!

 یورت به رنگ ص  یخرس  یست بلوز و شلوار راحت   یههام نگاه کردم که  لباس  به
 ها شده بودم.بچه ینندم گرفت؛ درست عتنم بود. خ
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 تر شد. رفتم که صداها واضح یینآروم به پارو گرفتم و آروم نرده 

داشت و پنج تا   شونیکینسبت به    یبلندتر  یتا دختر که دوتاشون قدها  سه
و سبز رنگ نشسته بودن و  یمبل راحت  یرو فرم، دور هم رو یکلپسر با ه

 دروغ نگفتم! یزد،م یرونهام داشت از حدقه ببگم چشمگه . ازدنیحرف م

 پته گفتم: تته با

 ین؟هست یم...من کجام؟ ش...شماها ک...ک  -

 یهااز دخترها که چشم یکیمن، توجه همه به طرفم جلب شد که  یصدا با
 یختهُلختش ر یهاشونه یرو رو یشاستخون یداشت و موها ی_آب یطوس

که دستم رو   یرهرو بگه طرفم اومد. خواست دستم بود، از جاش بلند شد و ب
 باال برد و گفت:  یمتسل یهاش رو به معن. دستیدمکش

 .یمتا با هم حرف بزن ینبش یا. بیزمباشه...باشه عز  -

 صدام بود گفتم:  یکه تو  یبغض با

 .یدمن کجام؟ شماها من رو کجا آورد -

 اومد. که من رو از افتادن نجات داده بود  یهمون پسر ایصد

 .یمتا برات بگ ینبش یا: بپسر 

سقوط کنم، به سمتشون رفتم   ینزم  یلرزون که هر آن ممکن بود رو  یپاها  با
 نشستم.  یمبل تک  یو رو

 .یدخب...خب شروع کن -
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 رمان  کی

 بهم کرد و گفت:  یقیدق نگاه 

 ی؟بدون  خواییم یچ  -

 دهنم رو قورت دادم. آب

 .ینهست یشماها ک  کنم؟یم یکار چ جاینمن ا -

از جام  یع و سر  یدمکه اصاًل لهجه نداشت، از پشتم شن  یگهپسر د یه صدای
_سبز که یطوس  یهابا قد بلند و چشم  یبلند شدم و پشتم رو نگاه کردم. پسر 

 بود، داشت. یمکه ناج  یبا اون  یادیشباهت ز

 !یهست  ییماورا یهتو االن  -

امکان  نیگفت؟ اما ا  یگرد و خشک شده نگاهش کردم! اون چ   یهاچشم با
 نداره!

 یرنگ  یاقهوه یصندل یاشاره کرد و خودش رو یبا دستش به مبل راحت  پسر 
 بود نشست. یمکنار ناج

 کردم و گفتم:   یاخنده تک 

 ایه؟یغهچه ص یگهد ییماورا ی؟حاج  کنییمن و مسخره م -

بهم انداخت و   روحییکه مثل همون پسره بود، نگاه ب   یشطوس  یهاچشم  با
 پاش انداخت. یکین او یپاش رو رو

توش رخ داد رو  یو اشتباه  دادییانجام م یکه داشت   یشی: اون آزماپسر 
 یادته؟
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 رمان  کی

زمزمه کردم   «یا»آره  ید. با تردیدمجلو کش  یمبل نشستم و خودم رو کم  روی 
 که ادامه داد.

بشه.  یجادبدنت ا یتو ییراتیموجب شد تغ یکه کرد ی: اون اشتباه پسر 
 ییفضا یبود که نوزادها ییمثل سنگ فضا یختی،که ر  یژنیاکس یزانم یعنی

 .یشنازشون متولد م

پسر  یهاها و حرفقدر غرق چشمگرد شده نگاهش کردم و اون  یهاچشم با
 سالن نشستن.  یهم تو اییگهد یهافت که کسر  یادمبودم که به کل 

. خندیدمینداشتش م  یشو هر هر به ر  کوبیدمیخنده. رو پام م  یر زدم ز  یکهو
 ! یی! آدم فضایی! سنگ فضاینگفت ا  ی! چه جوک یاو

 نگاه کردم. یشو صورت جد روحیب  یهارو پاک کردم و به چشم هاماشک 

 ... .یآقا ینبب -

 .یان: تاپسر 

 رو صاف کردم. گلوم

 یشه. اگه میدیمخند یلیخوش گذشت و خ یلیخ یان،تا یآقا ینبب -
ها هم تا سردخونه یشهم من رو برسون خونم، االن مامانم نگرانم زحمتیب 

 تا االن گشته.

 چهرش گفت:  یتو ییریتغ بدون



  

 
14 

 رمان  یککاربر انجمن   یانکجوئ  ین | نگ یاز جنس جاودانگ یرمان دختر

 رمان  کی

هات طور از قدرتکه چه ینیآموزش نب یبود و تو تا وقت  یهمش واقع - 
 !یرونب یبر  جایناز ا تونیینم ی،استفاده کن

 گفتم:   یالبخند سکته با

 کنی؟یم یشوخ  -

 : نه!تایان

 و کوتاه. یحصر  ی! پاسخ یعنی مرسی

 یدمنه! که د یا کننیم یدارن شوخ  ینمبه جمعشون کردم که بباه نگ یه
 متاسفانه نه!

م قطره اشک از چشم  یه  ینم؟رو بب  یرممادر پ  تونمینم  یگهد  یعنیگرفت!    بغضم
شلوارم افتاد.   یشد و رو  یلتبد  یداشکم به مروار  یدمو با کمال تعجب د  یدچک

که باهام حرف   یدختر شدت گرفت. اون    یمبرش داشتم و نگاهش کردم و گر 
 هام رو گرفت.پام زانو زد و دست یزده بود، جلو

 نکن!  یهگر  یزم: اوه! عز دختر 

 یچ  یضمبمونم! پس...پس مادر مر  جاینا خوامی...نمخوامیم...من نم -
و اگر داروهاش رو نخوره  یرهاون پ کنه؟یازش مراقبت م یک  یشه؟م

 ممکنه...ممکنه از دستش بدم!

 بغلش گرفت. یره من رو توادم که دختهق افتهق به

 .یزمعز  یم! ما مراقب مادرت هستیس: هدختر 
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 رمان  کی

 .یدمرو باال کش بینیم 

 واقعا؟ -

 بهش زدم که کنارم نشست. یگفت. لبخند  «یمنگاهم کرد و »اوهو مهربون

 یه؟: اسمت چدختر 

 .یدمکش  یماشک یهابه چشم دستی

 !ینات -

 و گفت:  یدخند ریز 

 هستم. یارامنم ت -

 ین؟چرا لهجه دار -

 .یم: ماها اهل السوگاس هستتیارا

 تعجب نگاهش کردم. با

 یکایین؟آمر  -

جت بغلم ظاهر شد که  ینع یکیانداخت که  یینگفت و سرش رو پا  ایآره
 قلبم افتاد کف پام.

 همون پسرست که نجاتم داد. یدمقلبم گذاشتم که فهم یرو رو دستم

 !یانهستم. برادر تا یان! من تی: به گروهمون خوش اومدپسر 

 دوتا ابروهام نشست. ینب اخمی
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 زنه؟یحرف م یو اون راحت فارس یپس چرا تو لهجه دار - 

که روش نشسته بودم،   یمبل یدسته یزد و رو یسوالم، لبخند تلخ  ینا با
 نشست.

رو هم از هم  یاندو ساله بودم، مادرم از پدرم جدا شد و من و تا ی: وقت تیان
بزرگ   یران. من ایکابود و پدرم اهل السوگاس آمر   یراناهل ا  جدا کردن. مادرم

 بزرگ شد. یراننشدم، اما برادرم ا

 یزدکه غم توش موج م  ییهادهنم گذاشتم و با چشم  یرو  یوررو با نابا  دستم
 نبود. ینگاهش کردم. درست مثل من! پدر منم آدم خوب 

 گفتم:   یلحن آروم با

 که ناراحتت کردم.  یدببخش -

 تکون داد. «یست»مهم ن یزد و سرش رو به معن یمحو لبخند

 ی؟راست  -

 گفت و نگاهم کرد.  «ی»هوم تیان

 !ی؟جن ظاهر شد ینع یچجور -

 در هم رفت و گفت: هاشاخم

 !یاررو ن یاسم اون موجود عوض -

 تعجب نگاهش کردم. با
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 رمان  کی

 وا چرا؟ - 

 .یشنم هاینیفرازم یتها موجب آزار و اذاون -

 .یدگفتم که خند  «یدیدم و »ببخشرو غنچه کر  هاملب

 .یخیالب -

 از جاش بلند شد و ادامه داد. بعدم

 سرعت! زد( یاصل اول...)چشمک  -

شد. پشت سر هم پلک زدم و با تعجب زمزمه  یبهام غچشم یاز جلو و
 کردم:

 سرعت؟! -

بابا!  ی! ایفتادن یاتفاق  یچ. اما هییدمها نگاه کردم و به سمتش دوپله به
 ن ما رو؟مسخره کرد

اتاقم بود، نگاه  یروکه روبه  یرنگ  یباال رفتم و به در مشک  یکیرو دوتا_ هاپله
. پس دوباره امتحان کردم اما ییدتوش دو  شدیبود و م  یبلند  یکردم. راهرو

 نشد!

 .یشنفعال م یروهاتن ینبا تمر  -

 روح ظاهر بشن.  ینکاًل عادت دارن ع  یناو به عقب برگشتم. ا  یدمکش  «هینی»

بود و  یسادهدرشت وا یکلیو قد بلند، با ه یپسر چشم و ابرو مشک  یه تمشپ
 خالل دندون بود. یهدهنش  یتو
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 هستم بانو! یو: وپسر  

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 هام فعال بشن؟تا قدرت کشهیچقدر طول م -

 باال انداخت. ایشونه

هم  یجهنت ی،و تالش کن یرو درست انجام بد یناتتقدر تمر : هر چهویو
 !بینییم

انداختم   تختم  یکردم و از کنارش گذشتم و وارد اتاقم شدم. خودم رو رو  پوفی
 یمبلند شدم و گوش  یع . سر یدمدرآور د  یرو رو  یمو به اطراف نگاه کردم که گوش

 رو برداشتم.

 یرو  یزونآو  یکردم و به آنتنش نگاه کردم. آنتن نبود! با لب و لوچه  روشنش
مامان فاطمه تنگ شده بود!  یشدم. دلم برا یمگالر تخت نشستم و وارد 

دلم از خدا خواستم از  یش باشن. توحرفشون بمونن و مراقب یخداکنه رو
 مامانم محافظت کنه.

 ی. لبخند رویدمکه عکس من و مادرم بود کش  یمبک گراند گوش  یرو رو  دستم
 یننش  مادرم باعث شد بغض کنم. مادرم دو ساله سرطان داره و خونه  یهالب

بهش گفتم  یخودش رو مشغول کرده. هر چ  یو گلدوز یاطیشده، اما با خ
. بعد از درسمم خونییباهات کار کنم نذاشت و گفت تو فقط درس مبذار منم  

 خودم رو بزنم که... . یشگاهآزما خواستمیم

 رو خاموش کردم. یو گوش یدمکش  «آهی»
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 رمان  کی

م شدم. با تعجب دستم ستد  یر ز  یخی  یدرآور گذاشتم که متوجه  یرو رو  دستم 
شوک  همهینروز ا یهبسته! تو  یخدرآور  یدمبرداشتم که د یز م یرو از رو
 ذهنم اکو شد. یتو یانتا یکه صدا  کردیم یوونمداشت د

 !سازییخ یت: اصل دوم...قابلتایان

 کرد و گفت:  یامسخره یترس دور و برم رو نگاه کردم که تک خند با

 .یهن: اصل سوم...تماس ذتایان

 .یدند ختم کنصلوات بل یمنش یوونه! خداوندا دیانگفت! خدا اییگهد یز چ و

 یخاز دستم  یصورتم گرفتم. چجور یو دستم رو جلو یدمتخت دراز کش روی
 ینمن ا یچرا برا جام؟ینشد؟ چرا من ا طور ینا یشد؟ اصاًل چجور یدتول

از دستم در بره؟  یژناکس یزانداد زد که باعث شد م یلدااتفاق افتاد؟ چرا ه
 اش نداشتم.بر  یجواب  یچذهنم بود و ه یچرا؟ هزارتا چرا تو

اتاق نگاه کردم.  یسرم گذاشتم. به پنجره یر و دستم رو ز یدمپهلو خواب روی
. از جام اومدیاتاق م یو نورش تو درخشیدیم یآسمون آب  یتو یدخورش

بود و  یبزرگ  یاطح نیینگاه کردم که پا یینپاشدم و پنجره رو باز کردم. به پا
شده،  اریکسنگ  ینزم یبسته شده بود و سگ رو یاهیسگ س ی،به درخت 

 بود. یدهخواب

 یصورت   یهاکه گل  یطوس  یواریبا کاغذ د  هایییوار اتاق چشم گردوندم؛ د  توی
 یکه سمت چپ تخت، گوشه  یرنگ  یاداخلش داشت، کمد قهوه یزیرنگ ر

 ی،طوس  بزرگ یهاو بالشت  یصورت   گذاشته شده بود و تخت با روکش  یوار د
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 بهلباس  یداشت. به طرف کمد رفتم و درش رو باز کردم. کل یخاص یجلوه 
 توش بود. یهر رنگ 

عوض کردم و  یمشک  ینو شلوار ج یآب  آستینیمن یشرتت یهرو با  هاملباس
 یقدق ینهآ  یتو ی. کمزدنیبرق م یاییمدر یهاچشم یسادم؛وا ینهآ  یجلو

زمزمه  یرلبز «یی. »وایدمسرخ رنگ رو د یهاهام، رگهشمچ یشدم که تو
 موهامزدم و  ینهبه عکس خودم تو ا یشده بود! لبخند یباهام زکردم. چشم
 ییر تغ  یهام گرد شد! چرا متوجهچشم  یهوکه    یختو دورم ر  یدمرو شونه کش

 یدیبود و االن، رنگش به سف  یرهت  یامن قهوه  یرنگ موهام نشده بودم؟ موها
 .یزدم

 نرم بودن. یشمکه مثل ابر   یدموهام کشم یال دستی

 شدم! یگری! چه جیبجلل العجا -

درآور بود، جمع کردم. نفس  یکه رو اییرهرو باال سرم بردم و با گ موهام
رفتم و داخل آشپزخونه   یینها رو پااومدم. پله  یرونو از اتاق ب  یدمکش  یقیعم

 جالت!خ یخیالپس ب ه،گیکنم د  یقراره زندگ  ینجاشدم. خب منم ا

 دونستمیخب نم  یگوشت به چشمم خورد! ول  یرو باز کردم که کل  یخچال  در 
 زمینییب. سزمینییبس یهتخم مرغ برداشتم و  یهنه! پس  یاحالل هستن 

 یداپ یتابهماه یهرو گشتم که  هاینترو پوست کندم و خرد کردم. داخل کاب
 کردم.
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 ینشدم. زم ینلرزش زم یکه متوجه  دمکر یرو سرخ م هازمینییبس داشتم 
 یرون! با عجله از آشپزخونه بیسمتو جام وا تونستمیو نم لرزیدیبه شدت م

 یستادنا یها هم در تالش براخوردم. بچه یراه سکندر یزدم که چندبار تو
 بودن.

 داد زد: تایان

 !یرونب ید: زود از خونه بر تایان

که   یم. در رو باز کردیدندو ونیر از حرفش اطاعت کردن و به طرف ب همه
و به  یمرفت یرون. از خونه بیختنر ینزم یخونه خرد شدن و رو هاییشهش

هوا  یرو باز کرد و دستش رو تو یاطاز پسرها در ح یکی. ییدیمطرف در دو
 خارج بشن. یاطتکون داد تا همه از ح

 یجادات  گودال بزرگ داش  یهپام رو نگاه کردم که    یجلو  یم،که جلوتر رفت  کمی
 ی. همهکردنیرو گرفتم و دخترا با ترس به گودال نگاه م یارا. دست تشدیم

گودال شروع به ترک   یهوبودن.  یدهاومده بودن و ترس یرونمردم با همهمه ب
 زدنیم یغرفت. مردم ج کرد،یکه چشم کار م  ییخوردن کرد و ترکش تا جا

که   یی. دخترهابلعیدیماز مردم رو داخل خودش    یو بعض  هاینو گودال ماش
و پسرها با عجز کمک  کردنیم یهگودال افتادن، گر  یکس و کارشون تو

 .خواستنیم

قدر بلند شدن که اون ینزم یشون از رومچ دستم رو گرفت و همه تیارا
 متعجب نشدم. یادداشتم، که از کارشون ز یاسترس و نگران 
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گودال رفت   یباال یاوکنجکبا   یانتموم شد. تا یقهلرزه بعد از چند دق زمین 
 .یرونب یدبازوش رو گرفتم. به سمتم برگشت و بازوش رو کش اختیار یکه ب 

 شده؟ طوریین( چرا ایح! )حضرت مسیزس: اوه جتیارا

 از دخترها گفت: یکیترس نگاهش کردم که  با

 ست!: فکر کنم کار ساحرهدختر 

 تم:تعجب گف با

 ساحره؟ -

 گفت.  «ایآره»

 ساحره وجود داره؟ ،جاینا ینمبب -

 و کالفه گفت: یدکش  یشمشک یموها ینب یدست  تایان

 !یه؟ساحره چ دونییتو نم یعنی: تایان

 نگاهش کردم. چپچپ

 نکردم. یتا حاال زندگ  هاییکه وسط جادوگرها و آدم فضا  یدببخش -

 زد و با تمسخر گفت: یصدا دار پوزخند

 ی؟جوجه رنگ  دونییم یتو پس چ  -

 نگهم داشتن. یانو ت یوهش کردم و اومدم برم سمتش که وگان یتعصبان با

 ! آروم باش دختر!هیی: ه تیان



  

 
23 

 رمان  یککاربر انجمن   یانکجوئ  ین | نگ یاز جنس جاودانگ یرمان دختر

 رمان  کی

 گفتم:  یغ ج با 

 ذاره؟یآخه مگه م -

 !یماافتاد یعجب خنگ  یر : گتایان

 زدم. جیغ 

 زشت یخنگ عمته، با اون چشما -

 د کرد و گفت:رو گر  هاشچشم

 ی؟گفت   ی: چ تایان

 !یهمون که شنفت  -

کرد   یاتک سرفه  یانو به سمت خونه رفت. ت  ییدهم سا  یرو رو  هاشدندون
 و گفت:

 ها!: منم چشمم همون رنگهتیان

 خنده! یر ز یمها زدنگاه کردم که با بچه بهش

 بود. یسادهوا یزیونتلو یکنترل به دست جلو  یانوارد خونه شدن که تا همه

بود   یعیطب  یر کاماًل غ  یکه در تهران رخ داد، زلزله  یشتری: زلزله پنج رخبرنگار
زلزله، دست داشتند. اما، چه  ینا یددر تول یو کارشناسان معتقدند کسان 

 تر یع هرچه سر  یمخواهشمند یران! از شما مردم ایستمشخص ن یکسان 
 .یفتدب قاتفا ر یگزلزله ممکن است بار د ینا یراتهران را ترک کرده، ز
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 پرت کرد. یوار د رو خاموش کرد و کنترل رو طرف یزیونتلو یتبا عصبان تایان 

 کسیچما مجهوله! دوباره اون ساحره که ه ی: دوباره اون ساحره که براتایان
که صد سال دنبالش   ییقرن برگشته! ساحره توسکا یک و بعد  یهک  دونهینم

 !شدیم یبو غ آوردیند بار مکنم. فقط و فقط گ  یداشگشتم و نتونستم پ

 تعجب گفتم: با

 ؟صد سال؟ مگه تو چند سالته -

هام رو تو حدقه چرخوندم که . چشمیروننگاهم کرد و از خونه زد ب  حوصلهبی
 از دخترها گفت: یکی

 و هشت سال! یست: صد و بدختر 

 پدر و مادرش! یاوهع! خدا زنده نگهش داره برا -

 که گفتم:  یمها نشستمبل یکون دادن. روو سرشون رو ت یدنخند هابچه

 ها! دمآشنا نش هاتونیمن هنوز با بعض -

 زد و گفت: یلبخند تیارا

اشاره  یمشک  یپسر قد بلند با چشم و ابرو و موها یه)به  بینی،یکه م  یاون  -
 کرد( شانکه! شانک صد سالشه!

 .یانو ت یانداشت؛ برعکس تا یو شرق  یمعمول یچهره شانک 

 اون دوتا که کنار هم نشستن، دمت و مت هستن که خواهر و برادر هستن!  -
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مت هم  ی؛عسل یهاسبز با رگه یهاو داشت و چشم اییدهکشصورت   دمت 
 . کامال تضاد خواهرش بود.یخمار عسل  یهاداشت با چشم  یاصورت مردونه

 !شناسیی: منم که مویو

 همه الغرتر بود. نسبت به یکلشقدش بلندتر از همه بود و ه ویو

 بهش زدم و سرم رو تکون دادم. لبخندی

داشت،   یطنتکه برق ش  یمشک   یهابامزه با چشم  یاز دخترها که چهره  یکی
 به هم! یدهاش رو کوبباال و دست یدمثل فنر پر  یکهو

 .کنمیم یمن خودم رو معرف  ید: صبر کندختر 

 خم شد. یسمتم و دامن نداشتش رو باال گرفت و کم برگشت

 : الرا هستم، معروف به دلقک گروه!دختر 

 یهرو  یاهشبلند و س ی. موهاباریدیم یطنتش یافشکردم. از ق  یخند تک 
 یمبل نشست و به ابروها  یداشت. رو  یکوتاه   یشونیبود و پ  یختهطرفش ر

 .یدنازکش دست کش

 و قد بلند هم نامزد خنگ و خل منه! ی: اون پسر چشم و ابرو مشک الرا

 زک گرد شد و با دهن باز الرا رو نگاه کرد. هایچشم

 ی؟: با منزک

ش رو به »آره« تکون داد که زک انگشت اشاره  یسرش رو به معن  یخیالب  الرا
 .یدپهلوش زد که مثل فنر پر 
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 .یدهاش غر دندون یال از  

 : زک!الرا

 نگفت. یزیرو بست و چ یزدبرق م یطنتکه از ش  یشمشک یهاچشم زک

 یدهبلندش رو به رخ کش  یشونیکوتاه که پ  یداشت و موها  ینازک   یهالب  زک،
 بود.

 م:به همشون زدم و گفت لبخندی

 .یدکه فکر کنم بشناس  یناممنم ت -

با عجله وارد خونه شد و همه از جاشون   یانزدن که تا  یلبخند مهربون   متقابالً 
 پاشدن.

 غار! یمبر  یدها، بابچه نی: زود باشتایان

 ی؟چ  ی: غار؟ براتیان

 جواب داد: رفتیها باال مطور که از پلهکرد و همون  یپوف  تایان

. مردم رو یمساحره و دکتر نقشه بکش ینا یتا برا یمبر  یدنداره، با یچ  یبرا -
 .برنیاز تهران م کننیدسته جمع مدارن دسته

و باعث  اومدیم یرونهلکوپتر از ب یها باال رفت. صداتندتند از پله بعدم
ها به تکاپو . بچهیزهبر  ینزم یکه ترک خورده بود، رو هایییشهش شدیم

 رفتن.هاشون افتادن و به طرف اتاق

 باهام برقرار کرد. یتماس ذهن یاناتاقم شدم که تا وارد
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 اتاقم کارت دارم. یاب ینا،: تتایان 

سرم  یو با خنگ  یسادماومدم. وسط راهرو وا یرونگفتم و از اتاق ب  «ایباشه»
 یانباز شد و تا ییرورو خاروندم. حاال اتاقش کدوم هست که در اتاق روبه

تاق شدم. در رو بست و به سمتم تم و داخل ابه سمتش رف  یعشد. سر   یاننما
 اومد.

 !یرو شروع کن یناتتاز امروز تمر  یدتو با ینا: تتایان

 یزیم  یداشت رو از رو  یکارکه کنده  یباییز  یچاقو  یهرو تکون دادم که    رمس
 که کنار تخت بود، برداشت.

آتش بود و گرما رو بهم منتقل  یدستش گرفت. دستش گدازه یرو تو دستم
رو کف دستم گذاشت که از ترس  یزش. چاقو رو برداشت و نوک تکردیم

 یقیعم  یدگیبکنه، بر  خوادیم  یکار بفهمم چ کهینهام گرد شد و قبل از اچشم
. یزددهنم م  یو قلبم تو  یدمکش  یکوتاه   یغ کرد که از ترس، ج  یجادکف دستم ا

 .کردمیاحساس نم یدرد یچخون دلم ضعف رفت اما ه یدناز د

 : به کف دستت دقت کن.تایان

خون از  یاو قطره خورهیزخم داره جوش م یدمکردم که د دستم دقت به
 و زخم بسته شد. یددستم چک

 .یدی! تو تا االن چهارتا اصل رو فهمیری: اصل چهارم...ضربه ناپذتایان

 »آره« تکون دادم که گفت: یرو به معن سرم

 تمرکز کن و از در رد شو. -
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 فتم:گرد گ  یهاچشم با 

 کنم؟!  یکار چ -

 گفت:  یشهمثل هم خونسرد

 تمرکز کن...و از در رد شو. -

هام رو بستم و تمرکز کردم. و به طرف در برگشتم. چشم  یدمکش  یقیعم  نفس
عبور کنم. آروم قدم برداشتم   ییتونم از هر جا  یروحم و م  یهاحساس کردم من  

 یدمکش  یجانیه  یغ ج  اتاقم!  یرونب  یدمهام رو باز کردم که دبعد چشم  یو مدت 
 .یدمو باال پر 

 تونستم! یولا -

 داد. یهتک ینه،اتاقش باز شد و به چهارچوب دست به س در 

 .یرو جمع کن یلتوسا یبر  تونیی! میری: و اصل پنجم...لمس ناپذتایان

 تو اتاقش که صداش زدم. رفتیم داشت

 !یانتا -

 باال رفته نگاهم کرد. یو با ابروها وایساد

 ه؟: بلتایان

 کردم و در آخر گفتم:  منیمن

 یگی؟ها رو ماصل یادامه ی...ک یک   -
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 و گفت: برگشت 

 وقتش که شد! -

 در اتاقش رو بست. و

 رو مخه! یلی! خگیرهیپسر حرصم م ینکه چقدر من از دست ا  وای

 شاسکول! یپسره -

 در اتاقش باز شد و گفت: یهو

 باال! ییاصل ششم...شنوا -

 ست!در اتاقش رو ب دوباره

! به سمت اتاقم رفتم و درش رو باز یمفحشش بد یه تونیمی! حاال نمایب دِ 
 کردم.

کمد شدم. به سمتش   یباال یپشت کوله  یاتاق رو نگاه کردم که متوجه توی
 ینخودم رو کش دادم که متوجه شدم زم  ی. کمیسادمنوک پام وا  یرفتم و رو

تعادلم   یهولقم!  هوا مع  یوت  یدمو د  یین. سرم رو آروم آوردم پایستپام ن  یر ز
کمد رو گرفتم و خودم رو   یکه لبه  ینزم افتادمیرو از دست دادم و داشتم م

پروازه! کوله رو برداشتم و در کمد رو  ی. پوف! حتما اصل بعدیینانداختم پا
رو بستم. شال هم که  یپشو ز یختمباز کردم. چند دست لباس توش ر

 یرونو همه رو بردن. تند از اتاق ب  تسیشهر ن  یتو  کسیچچون ه  اندازمینم
 منتظر بودن. یینها پابچه یرفتم. همه یینها پااومدم و از پله
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 من آمادم. - 

سگشون رو باز  ی. زک قالدهیمسرش رو تکون داد و از خونه خارج شد تایان
لحظه سرم رو باال آوردم و  یهکه   رفتمیراه م یاراکرد و دستش گرفت. کنار ت

 رنگ، دهنم باز موند. یرهون تسمآ  یدناز د

 ست؟رنگ آسمون هم کار ساحره ییر تغ -

 جا کرد.دوشش جابه یرو رو یفشزد و ک یپوزخند تیان

 هم داره. هایناز ا یشتر ب یهاساحره قدرت ین: اتیان

ها درهاشون باز بود خلوت نگاه کردم. تمام مغازه یابونکردم و به خ  «نوچی»
 یختهر ینزم یبود. آشغال رو یینپا یمیتا نن هاشوکرکره  هاشونیو بعض

 یسکوت  ی. شهر تودادیها رو تکون مدرخت یهاشده بود و باد شاخه
 کرده بود.  یر آور گخفقان

نگاه   یابونبزرگ بود. به اسم خ  یلیرفته بود و خ  یابونخ  یتا انتها  ینزم  ترک
 «ینقو یابونکردم »خ

که غار   یو همه وارد مکان  یدیمسکه تنها سنگ و کوالخ بود ر   ییبه جا کمکم
از حد سرد شده بود و ابرها آسمون رو پوشش  یش. هوا بیممانند بود شد

بارون با شدت  یه،ثان یککه زده شد، در عرض  یداده بودن. با رعد و برق 
 شروع به بارش کرد. یادیز

 داد زد: تایان

 .یدهمه وارد غار بش -
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نگاه کردم که باد  یرونبه بشدن. ولو  ینزم یو رو ییدنبه طرف غار دو همه 
که زده   ی. با رعد و برق شدنیتکه مها تکهدرخت یهاو شاخه وزیدیم یتند

 یدنکش  یغیدر غار افتاد. دخترها ج  یبزرگ قطع شد و جلو  یدرخت   یشد، تنه
رو  یرونب رختد یتنه یکرد از ال  یع. شانک سزدنینفس مو از ترس نفس

 متمون برگشت.به س درشت یهاکه با چشم  ینهبب

 !یادها آب داره باال م: بچهشانک 

 شهر فاضالب نداره؟ ینمگه ا ی؟چ  یعنی: الرا

 گفت:  یانبهش انداختم که تا اییدهترس نگاه

تنفس   تونیمیو م  یمآب! ماها آبشش دار  یر اصل هشتم...تنفس ز  ینا،: تتایان
 !یمکن

وارد غار شد و تا  ییاد»باشه« تکون دادم که آب با شدت ز یرو به معن سرم
کردم نفس   ی. سعیمآب رفت  یر مون زکم باالتر اومد و همه. کمیدسرمون رس  یر ز

 هام رو باز کردم.هام فعال شدن و چشمششبکشم، آب

 !یمکمک درخت رو هول بد  یاینب یان،: شانک و تتایان

 کوبیدیم  یبلند  یرو تکون دادن و به طرف درخت رفتن. قلبم با صدا  سرشون
و   زدنیبزنه. پسرها سر درخت زور م  یرونه امکان داشت از دهنم برلحظو ه

و به سمت پسرا  یمانداخت یهم تکون نخورد. به هم نگاه  سانتیمدرخت ن
 ی. سعشتمو دستم رو روش گذا  یدمبهام رو به شدت به درخت کو. شونهیمرفت
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ود و تنه گذاشته ب  یجفت دستش رو رو  یارا. تیمدرخت رو هول بد  کردیمیم 
 .ساییدیهم م یش رو روهادندون

 .کنهیها! داره حرکت مبچه ید: زود باشمت

 یدرخت کنار رفت و دستمون از جدا شد. تنه یهوکه  یمفشار آورد بیشتر 
 .یمغار شنا کرد یرونمون به بدرخت با فشار آب ازمون دور شد و همه

 یسمخ یاموهو  یدمکش  یقی. نفس عمیمآب موند یو رو یمطرف باال رفت به
 کردم.  یترو با دستم به عقب هدا

 نبودن دمت شدم. یاطراف نگاه کردم که متوجه به

 ها! دمت کجاست؟بچه -

 نبود! ؛ دمتنبود یسرش رو چرخوند، ول مت

 داد زد: مت

 دختر؟ ییدمت؟! کجا -

و دهنم شد که باعث  ینیمشد. آب ناخواسته وارد ب یدهآب کش یر پام از ز یهو
 یموجود یدننتونم نفس بکشم. به جلوم نگاه کردم که با د هقیشد چند دق

 .یدمکش  یبلند یغ روم بود، جکه روبه

اشت و کاماًل ند یاهیهاش س. چشمیمشک  یو موها یدختر با صورت اب  یه
و با آب  کردیچکه مرو که خون ازش چکه یزشت یهابود. دندون یدسف
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نداشت و پاهاش مثل  ینیب یچگذاشته بود. ه یشبه نما شد،یمخلوط م 
 بود. یماه  یهاباله

گلوش گذاشت و خون   یگلوله، دستش رو رو  یسمتم حمله کرد که با صدا  به
 ازش داخل آب پخش شد. یرنگ  یاهس

و خواستم از دستش  یدمکش  یغ دور کمرم، دوباره ج یشدن دست  یچیدهپ با
 مت آروم شدم. یکه با صدا  زدمیفرار کنم. دست و پا م

 ختر منم!وم د! ار یس: همت

 .یمآب شنا کرد یو به سمت باال یدمکش  یقیعم نفس

 ین؟کرد  یدادمت رو پ -

شونش  ی»نه« تکون داد. دستم رو رو یانداخت و به معن یینرو پا سرش
 گذاشتم و گفتم:

 .کنیمیم یداشنگران نباش پسر، پ -

 .یختشونبهم ر یو کم یدموهاش کش یرو تو دستش

 دور و برم نگاه کردم. به

 کجان؟  یهبق -

 .یشهجا آب رد نماون یرزمین؛رفتن ز -

شنا کردن، مت  ی. بعد کمیمرفت یرزمینگفتم و با هم به طرف ز  «ایباشه»
 گفت:
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 تو. یماز اون در بر  یدبا یین،پا یاب - 

 یمآب رفت  یر اشاره کرد. ز  خورد،یآب بهش م  یهاکه موج  یو بزرگ   یدر آهن  به
باز شد و  یکیفشارش داد. در با ت یدر گذاشت و کم یو مت دستش رو رو

نبود. از جامون  یلی. آب تا مچ پامون بود و خیمافتاد یرزمینز یجفتمون تو
بود  یسالن بزرگ  رو،. بعد از راهیمکه بود عبور کرد  یبلند یو از راهرو یمپاشد

کنار  یدختر  یدنها با پتو، کنار آتش نشسته بودن که با دبچه یکه همه
 !در هم رفتهام اخم یان،تا

*** 

 کل«  دانای»

 یبا همه یبیبه طرز عج یانتا شدیکه باعث م یدختر  یزا،ل یدناز د مت
هم  یرا رو یشهادر هم گره خورد و دندان یشکند، ابروها  یها بداخالق بچه
 زمزمه کرد: یرلب. زییدسا

 کنه؟یم یکار چ جاینا یگهدختره د ینا-

 یان،به تا یزال یکیچرا از نزد نستدایدستانش را مشت کرده بود و نم تینا
 بست. یخ اشینهدر سشد؟ انگار دلش  طورییک دلش 

 گرفت.  یطرف مت برگشت و با او تماس ذهن به

 یه؟: اون کتینا

 .یدرا شن یشصدا یانتا یز ت یهازد که گوش یپوزخند صدادار مت
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 جون! یبال یه: مت 

 با تعجب گفت: تینا

 !یه؟منظورت چ -

 ست!آقا ی: معشوقهمت

 ینگاه   یزال  یبست. به چهره  یخو دستانش    یختفرو ر  یزیچ  ینادر دل ت  انگار 
با  ینا،ت یبدلفر  یچهره یداشت و به گرد پا یکاماًل معمول  یاانداخت. چهره
چشم، به  یر انداخت و از ز یر . سرش را زرسیدینم اشیاییآن چشمان در

لبخند بزند، به  آمدیم یشکم پ  یلیکه خ  یانی. جالب بود! تایستها نگر آن
 یحمل یلبخندها اشیبا آن لبان پروتز  ده،یآن دخترک تازه به دوران رس

که چشمان   یزابه خود گرفت. ل یسرد ییافهبه خودش آمد و ق ینا. تزدیم
 .یدچسب یانو به تا یددر خود لرز ید،را د یناسرخ از خشم ت

 !یه؟ک  یگه...اون دیان: تالیزا

چرا   دانستیکه دلش را لرزانده بود انداخت؛ اما نم  یبه کس  نگاهییمن  تایان
 !شدیمتنفر م ینااست، از ت یزادر کنار ل یوقت 

 باال انداخت و گفت: یاشانه یخیالیب با

 همه رو مجذوب خودش کرده. یومدهتازه وارد کوچولو که ن یه -

 که در کالمش بود گفت:  یابا عشوه لیزا

 دل تو رو؟ ی: حت لیزا
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 انداخت. یزاو دستش را دور ل ییدندان ساد یعصب تایان 

 نه! -

 و در دل گفت: یدکش  ینفس راحت  لیزا

 !یرهجوجه کوچولو جام رو بگ ینعمرًا بذارم ا -

که سرش را   یانو کنار ت یدکرد، لب به دندان کش  یانکه تا  یکار  یدنبا د تینا
د، داده بود و با اخم، چشمانش را بسته بو یهتک ینزم یر سرد ز یوار به د

 نشست.

 !یشه؟ها بد مبا بچه یاداون م ی: چرا وقت تینا

سرد   کردیم  یکه سع  یناییسرش را بلند کرد و چشمانش را گشود. به ت  تیان
 نگاه کند، نگاه کرد. یرهکه کنار هم نشسته بودند خ  یزاییو ل یانبه تا

مار دارن خانوم که آقا با داداشش هم بد  ی! احتمااًل مهرهدونمی: نمتیان
 !یشهم

 با چشمان درشت نگاهش کرد. تینا

 با تو؟ یحت  -

 کدامیچ. هیدکش  «ی»آره« تکان داد و درد دلش »آه  یسرش را به معن تیان
شرارت  ی،نداشتند. از آن چشمان سبز جنگل یحس خوب  یزاها به لاز بچه

نشسته   یشروگذاشت و مت که روبه  یانت  یشانه  یرو  سرش را  ینا. تباریدیم
 کانصورتش ت یآتش جلو یهاشد. شعله یرهخ یباز ینایورت تبود، به ص
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دختر، همه را به  یایی. چشمان درشدیشدنش م یباتر و باعث ز خوردندیم 
 مت را! یدل زخم یحت  کرد؛یخود جذب م

*** 

 «تینا»

و اون  یانتا یکردم فکرم رو از هر چ   یشدم و سع یرهروم خروبه یشآت به
قدر ان  کهینشدم از ا  یچرا عصب  دونمینم. نمکه کنارش نشسته دور ک  یدختر 

اون   یعنی.  یوارو بکبونم به د یرمو دوست دارم سر دختره رو بگ  یکهبهش نزد
سرم رو  کنه؟  یخودش بدُخلق  یهادختر ارزشش انقدر باالست که با دوست

بکنه! به من  خوادیدلش م یتا ذهنم آزاد بشه. به درک! هر غلط  تکون دادم
همرنگ  یهاچشم گردوندم که مت با اون چشم ی،نگاه کس یینچه؟ با سنگ

 شد؟یزد و چشم ازم گرفت. چ  یکیبود! لبخند کوچ یرهعسلش به من خ
نم   هاملباسو    کردمیم  یهام رو بستم. احساس خستگ کردم و چشم  «ی»پوف 

دوشم  یرو یان،ت یجمع نشستم که پتو یو کم یدمخودم لرز یداشت. تو
 .یدمراحت خواب  یالزدم و با خ  یدورم انداخت. لبخند  قرار گرفت و دستش رو

رو جفت چشم سبز روبه یههام رو باز کردم که با که خوردم، چشم  یتکون  با
و  یشن یهاهمون دختر با دندون یدنسرم رو دور بردم که با د یشدم. کم

 .یدمو از خواب پر  یدمکش  یغیج ،یز ت

 د.نشسته بو یشونیمپ یو عرق رو زدمیم نفسنفس

 هام رو گرفت و برم گردوند.که هول کرده بود، شونه  تیان
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 حالت خوبه! ینا؟ت - 

گفتم که من رو  «یا. »آرهیدمکش یقیانداختم و نفس عم یانبه تا نگاهی
 بغلش. یتو یدکش

 ! چت شده بود؟شدییاز خواب بلند نم کردیمیصدات م یهر چ  -

 خواب؟ یتو یدید یچ  ینا،: اون طلسم شده بود؛ طلسم توسکا! تالرا

خواب   یکه تو  یاون دختر   یجنگل  یهاچشم  یدنها نگاه کردم که با دبچه  به
 .یدمبه خودم لرز یدم،د

 گفت:  یلحن بد یهبا  تایان

 یدی؟د یوالمگه ه یه؟چ -

باال انداخت. از بغل  یارو صدا زدن که شونه و شانک با اعتراض اسمش زک
هاش نگاه کردم و با چشم یتو. یسادمروش وااومدم و روبه یرونب یانت

 جسارت تموم گفتم:

 ی)داد زدم( من به درک! هر غلط  کنی؟یم جوریینچته تو هان؟ چرا ا -
 گیری؟یهات رو مباهام بکن، چرا پاچه دوست یخواست 

صورتم   یدخترها بلند شد. دستم رو رو  «ینطرف صورتم سوخت و »ه  یه  یهو
 گذاشتم و بغضم رو قورت دادم.

 زد: داد
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 یمیستیوا  یسترئ  یتو رو  ی! به چه جرأت زنییسر من داد م  کنییتو غلط م  - 
 بری؟یو صدات رو باال م

 گفتم:  لرزیدیکه م  ییرو برگردوندم و با صدا سرم

ها اشاره ! )به بچهییها! تو هم مثل اونیهست   ینه کس خاص  یسی،تو نه رئ  -
 .یستتو گروه ن یخاص یدرجه یچو ه یمکردم( همه با هم دوست

کامل   ی»تاسف« واسش تکون دادم و ازش دور شدم. وقت  یرو به معن سرم
 افتاد. ینزم یرو یدو مروار یدقطره اشک از چشمم چک یهازش دور شدم 

 دستم چشمم رو پاک کردم. با

 !لیاقتیب  یه یبرا ینا؟ت کنییم یهگر   یک   یبرا -

 سر خوردم. یوار زدم و کنار د پوزخندی

 یلدل ینکهبدون ا ید؟بغض کن دلیلیاومده که ب  یشپها براتون وقت گاهی
 ینتا سرتون رو روش بذار  گردینیشونه م  یهفقط دنبال    ین،بغضتون رو بدون

 .یدکن  یهو به حال خودتون گر 

باز هم دوستم داشت و  یضیش،که با وجود مر  خوادیرو م یمادر دلم
نکرد و   یپدرام  بر   وقتیچکه ه  خوادیرو م  یمحکمم بود. دلم پدر  یپشتوانه

در حد   دلیلیخونه و مادرم رو ب   اومدیدستش م  یها با سرنگ و مواد توشب
و  شهکه مثل کوه پشتم با خوادیرو م یمرد یشونه یه! دلم دز یمرگ م

و بگه: »من هستم! نگران  یرهدستم رو محکم بگ یدم،هروقت به ته خط رس
 هامیشاد یفقط توه ک خوادیدوست وفادار رو م یه ینباش!« دلم شونه
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 یبیشهر غر   ینم باشه...اما االن...وسط اسختم همراه  ینباشه در روزها  یکمشر  
به   ی،پشت و پناه   یچه  یم اومدم، نشستم و ب با مامان فاطمه  بار یک ه تنها  ک
 یستن یادشبغض کردم که  یزدم و از دست مرد یهتک ینزم یر سرد ز یوار د

 بده! یدبهمون ام یدکه با  یستن یادش...یمما همه با هم دوست هست

شونم  یرو یشکمم جمع کردم و سرم رو روش گذاشتم. دست  یرو تو پاهام
هاشون اشک حلقه و الرا بودن و تو چشم  یاراقرار گرفت و سرم رو باال آوردم. ت

اشک  یها. قطرهیدپام زانو زد و من رو تو بغلش کش یجلو یارازده بود. ت
 رواریدهاتق برخورد متق یو صدا چکیدنیبدون خواست خودم از چشمم م

موهام رو نوازش   یارا! تشکستیبود رو م  ینزم  یر ز  یکه تو  یسکوت   ین،زمبه  
 .مالیدیو الرا کمرم رو م کردیم

 !یگهم یچ  فهمهیو نم یست! اون خودش نینانکن ت یه! گر یس: هتیارا

گونم بسوزه،   ینکهاز ا یشتر گونم گذاشتم. ب  یرو ینگفتم و دستم رو رو چیزی
 کسیچاز بابام، ه  یر سال سن، به غ  23از  قلبم سوخت؛ غرورم شکست که بعد  

لگد بهش زدن   یهنداشت...چون همه   یکه برام معن  ینشکسته بودش! غرور
و   بودشده    یر وقت بود خرد و خاکش  یلیشکست که خ  یو خردش کردن...قلب

 !ریختیگونمم م  یوقت بود رو یلیکه خ  یختر یدهاییمروار

ها ازم جدا شد و دستم رو گرفت. کمکم کرد بلند بشم و به سمت بچه تیارا
 .یمرفت

 یان،تا  یو از دستش ناراحت بودن ول  کردنیرو نگاه م  یانبا سرزنش تا  پسرها
 یاون دختر که باعث و بان   یها! چشمیشههاش سرِد سرد بود، مثل همچشم
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خوشحال   یدمه که با، معلوو انگار خوشحال بود. هه  یزداتفاق بود، برق م  ینا 
و هرلحظه   کردیم  نگاه  یانها به تاکرده بود و مثل قاتل  یظیباشه! مت اخم غل

 یارات  یهابهش حمله کنه. چشم  یاز طرفش بود تا مثل ببر زخم  یمنتظر تلنگر 
 حسیبود و من رو کنار خودشون نشوندن و اما من...من ب  ینو الرا غمگ

 !روحیدختر سرد و ب  یه...یانمثل تا کییبشم  خوامی! محسیبودم؛ کاماًل ب 

قلبم بشه  خوامیهام رو بستم. مدادم و چشم یهسرد تک یوار رو به د سرم
 سرد. یوار،د یندرست مثل ا

بهش وارد  یزیاوقات فشار ر یهام رو گرفته بودن و گاه دست یاراو ت الرا
 یه با صدام کزد جونییکارشون لبخند ب   ین. از ایمما هست یعنی...کردنیم

 .یمباد، همه از جامون بلند شد یبلند هوهو

نگاه   یرونباالتر بود، پرواز کرد و به ب  ینکه از سطح زم  یابه طرف پنجره  تیان
 کرد.

 .یادها بخار شدن و داره باد مآب ی: همهتیان

به سمتمون اومد که  یداغ  یلیو تا در باز شد، باد خ ییدبه طرف در دو زک
تند بود و اون دختر  یلی. باد خیمعرق کن یهند ثانض چعر  باعث شد در 

 خودش رو کنترل کنه. انگار انسان بود. تونستینم

 گفتم:  یبلند یصدا با

 ها خطرناکه!انسان یبرا جاینا جاست؟ینانسان االن ا یه یچ  یبرا -

 !یانسان  یهو مثل  یندار یادی: خودت هم قدرت زتایان
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 گفتم:  یبلند یو با صدا دمییهم سا یرو رو هامدندون 

 به درک! -

و  شدیم یادتر و ز یاد. خشمم زیدباد خواب یقدر بلند بود که هوهواون صدام
 .کردیم یشتر ب یتمهوا هم به عصبان ی! گرمایخط اعصابم خط

 زدم: داد

 ! به جهنم!یمبهتون بگ یزیکه چ  ینندار یاقتل یتو و دوست دخترت حت  -

 برگشتم. کرد،ین باز نگاهم مکه با تعجب و ده  یانطرف ت به

 اسلحه بهم بده! یه -

 یر بهم داد. از دستش گرفتم و از ز یوزی یه ینزم یخودش اومد و از رو به
 یشهوا ب یها شدم و ازشون باال رفتم. گرماپله  یاومدم. متوجه  یرونب ینزم

اسم به بدنم و لب ریختیموهام عرق م ی. از الکردیم یماز حد بود و عصب
 بود. هدیچسب

و خورخور، با سرعت برگشتم و پشتم   ینزم  یرو  یزیشدن چ  یدهکش  یصدا  با
بودم و باعث  یرو شدم! عصبچندش روبه یتا زامبرو نگاه کردم که با سه

 کمتر بشه.  یز انگموجودات وهم ینترسم در برابر ا شدیم

ه ب یدبودم که با هیدفهم هایلمها و فداستان ی. تویدماسلحه رو کش خشاب
 برن. ینکرد تا از ب  یک سرشون شل

 زدم: داد
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 به درک! یدبر  - 

به  یرهامت یقبود که دق جاینو جالب ا زدمیکردم. به سراشون م  یک شل و
. با پشت یدمکش  یبلند یغشد که ج یده. موهام از پشت کشخوردیهدف م

. تازه به خودم یدزد و مغرش پاچ  یگوش خراش  یغ اسلحه به سرش زدم که ج
 روخورده و نخوردم  یزن، هر چ  حال به هم یاون منظره یدنبا داومدم و 

ولو شدم و سرم رو   حالیب   ینزم  ی. روزدمیباال آوردم. خم شده بودم و عق م
 دهنم رو پاک کردم و از جام پاشدم. ینمهام گرفتم. با پشت آستدست یونم

مادرم بود. من  یهانگاه کردم. مثل چشمرنگ  یآسمون خاکستر  به
آوردم که متوجه شدم  یینرو از بابام به ارث بردم. سرم رو پا یمآب یهامچش
هستم. به طرفش رفتم و درش رو هول دادم. من  هایحیمس یسایکل  یجلو
 دارم. یمانو ا ذارمیاحترام م یحمسلمونم، اما به حضرت مس یه

حضرت  یشده یدهکش  یبصل یه مجسمهنشستم و ب هایاز صندل یکی روی
 هام قرار گرفت!چشم یجفت چشم قرمز جلو یه یهوکردم. که اه  نگ یحمس

 ٭٭٭

 کل«  دانای»

داده بود و در   یهکنار پنجره تک  یوار گره خورده دستش را به د  یهابا اخم  تایان
...چه؟ یانام حسش را چه بگذارد؟ عشق، نفرت... دانستیهوا معلق بود. نم

از   یکرده بود که دختر   ویییشگشانا، پ  یشگوکه پ  ی! زمان دانستینم  یز خود ن
 شود،یم  یلجاودانه تبد  ریبه دخت  دهدیکه انجام م  یبا اشتباه   یایی،آر  یار د
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 رمان  کی

خواست   یشگواز پ  یدموضوع را فهم  ینا  یو دوستانش؛ وقت   یاندرست مانند تا 
در دلش فرو  یزیچ ینا،ت یدنبا د یانس دختر را نشانش دهد و تاتا عک

 !یختر

است که هر   یبا جن  یدندر حال جنگ  ینات  یح؛مسبزرگ    یسایآن طرف...کل  در 
 یشتر ب  هاییها، از قدرت ماورابرساند. قدرت جن  یبلحظه امکان دارد به او آس

زخم  یک ها با کنند. تن  یها را زخمآن یبه راحت  توانندیبوده و هست و م
 صورتشان. یکوچک رو

 رار کرد.گرفته نگاه کرد و با جن ارتباط برق  یانبه تا یشخندبا ن لیزا

 !یخالصش کن یتونست  ی؟: جنلیزا

 دارش، گفت:خشن و خش یبا آن صدا جنی

 هاست!حرف یناز ا تر ی! قوکردییدربارش اشتباه فکر م -

 و گفت: ییددندان سا لیزا

 !یشبکش یدبه هرحال، با -

 نگفت. یزیاطاعت کرد و چ جنی

به  ینابرا. بنیفتدب یکس  یر ممکن است گ دانستیدلش آشوب بود و م تیان
ها باال رفتند و هر بلند شدند. از پله یشانشانک و مت عالمت داد و از جا

 بودند. نتیجهیاما هر بار ب  یرند،بگ یتماس ذهن یناکردند با ت  یکدام سع

 داد زد: مت
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 رمان  کی

 !ینا! زود باش حرف بزن! تی...لعنت یلعنت  - 

 را گرفت. یافتاد و دستان داغ جن ینزم یبر رو تینا

 گفت:  دخنیشبا ن جنی

 کوچولو!  یدزود رس یلیزمان مرگت خ -

با تمام   یناببرد. اما ت  یناداشت دستش را به سمت قلب ت یتمام قدرت سع  با
 .کردیر متوانش دستانش را گرفته بود و از خودش دو

 زد: یپوزخند تینا

 به درک! یبر  یدکه با  ییتو یدشا -

و دلش را گرفت.  د شدبلن یشاز رو ی. جنیدکوب  یشکم جن یر به ز یشبا پا و
اش را برداشت و به سمتش گرفت. اما قبل به سرعت بلند شد و  اسلحه ینات

 گفت:  یثشگرفت و با چشمان خب  یینکند، اسلحه را پا  یک از آن که شل

 بکشمت! تونمیتر مدردناک یلی...خدونییاما م -

 یغج  ینبلند نام »خدا« را صدا زد...ج  یبا صدا  یناگشاد شد که ت  یجن  چشمان
 .یددور سرش چرخ یاو دن یدکش  یدردناک 

 ی،»خداوند« را صدا زد و از چشمان، گوش و دهان جن یهادوباره نام تینا
 زد. یرونخون ب

انداختند و با  یبا ترس به هم نگاه  ی،جن یغ بلند ج یو پسرها با صدا تیان
 ینزم  یکه رو  یناییرفتند. در را باز کردند و با ت  یسابه سمت کل  ییسرعت باال
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 رمان  کی

با  یانرو شدند. ترا دراز کرده بود، روبه یشنشسته بود و چشم بسته پاها 
 را گرفت و تکانش داد. یشهاسرعت به سمتش رفت و شانه

 حالت خوبه؟ ینات ینا؟: تتیان

 یدنبا د یاننگاه کرد. ت یانرا باز کرد و به ت اشیچشمان کهکشان  تینا
 زده گفت: یرتح ینا،ت یهاچشم

 من! یخدا : اوهتیان

 بود. یاسبز، قرمز، بنفش و قهوه یهااز رگه یبیترک ینات چشمان

 نگاه کرد. یشدلربا یبایکنارش نشست و به چشمان ز  یجانبا ه مت

 !ینات یشد یبا: چقدر زمت

 با تعجب نگاهشان کرد. تینا

 !شده؟ی: مگه چ تینا

 یدندز ا یناگرفت و ت  یشآورد و جلو یرونشلوارش ب یباز ج ایینهآ  شانک 
 دهانش باز ماند. یبایش،ز یچشما

 با خنده گفت: تینا

 اوالال! بابا چقدر من خوشگلم! -

 را تکان دادند. یشانو سرها یدندخند پسرها
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 رمان  کی

قدم برداشتند. از   یساکل  یبلند شدند و به سمت خروج   یشاناز جا  یانو ت  تینا 
 رفتند. یرزمینخارج شدند و به سمت ز یساکل

 یدین؟ساحره نکش یراب یا: هنوز نقشهتینا

 »نه« تکان داد. یسرش را به معن تیان

 .یشهتر مکارمون راحت  یاریم،ب یر رو گ یکاتدکتر م یمنه اما بتون -

 یکات؟: دکتر متینا

 دست ساحره توسکا!: همشانک 

 رفتیم  یانبد تا  یذهنش به رفتارها  یشتر گفت و به فکر فرو رفت. ب  «آهانی»
 .رفتینم یرونب یرزمینداشت، از زکه اگر آن رفتار را با او ن

 !یک کش  ریدی: مت، تو و زک امشب متیان

 گفت و سکوت کردند.  «یا»باشه مت

 «تینا»

 یرزمینو وارد ز یم. از راهرو گذشتیمرفت یینها پادر رو هل داد و از پله مت
 به طرفم اومدن. یارا. الرا و تیمشد

 خوبه؟ حالت ی؟: خوب تیارا

 فتم:بهشون زدم و گ لبخندی

 .یستن یزیممن حالم خوبه! چ -
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 رمان  کی

 با حرص گفت: الرا 

 ی؟چ  افتادییجن م یه یر اگه گ -

 گفتم:  یطونرو باز کردم و ش نیشم

 یفتادم؟ن دونییاز کجا م -

 گفتن:  یبلند یصدا با

 !ی؟چ  -

 کردم.  یخند تک 

 !ی؟از دستش فرار کرد یچجور -

نگاه کردم. دستم   مدونستیپشتم نگاه کردم که همون دختره که اسمشم نم  به
زدم و  یرو نگاه کردم. پوزخند یینشبغلم زدم و با تمسخر از باال تا پا یر رو ز

 گفتم:

 !یدمزبونش کش یر که اسم تو رو از ز  یطورهمون -

 پته افتاد.و به تته یدرنگش پر  یهو

ا غرور ادامه داد( اصاًل مگه اسمم رو ! )به خودش اومد و بی؟: چ...چ دختر 
 !دونی؟یم

 .یچیددختر تو گوشم پ یه ایصد

 !یزاستاسمش ل ینا...تیزا: لدختر 
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 رمان  کی

 کردم.  یز هام رو رتر شد و چشمپررنگ  پوزخندم 

 !یست؟ن یزامگه تو اسمت...ل -

 .کردنینگاهش م یز ر یهاو دخترها و پسرها با چشم یدپر  یشتر ب رنگش

 داره؟! یچه ربط  ین: اتایان

 گفتم:  یدابروم رو انداختم باال و با خونسر  یتا یه

 ی! اون جن؛ جنیانتا  فهمیی! )داد زدم( ِد نمیسجناب رئ  یگهد  فهمییِد نم  -
 بود. یزتدست دوست دختر عز  یر شدم، ز یر که من امروز باهاش درگ

 برگشت. یانو به سمت تا یدخند یستریک ه لیزا

 !یگهزد( دروغ م یغ ! )جیانتا یگه: داره دروغ ملیزا

شد. بدنش به لرزش دراومد و از  یاه سهاش رفت و کامالً چشم یدیسف یهو
 یبزرگ  یهازدن! از سرش شاخ یرونب یرنگ  یاهس یپوستش، مارها یر ز

 زد. یرونهاش از پشتش بو بال یدکش  یبلند یغدراومدن و ج

 داد زد: تایان

 !اون از طرف توسکاست -

 نگاه کرد. یانبه تا یاهش،س یهاو با اون چشم یدخند یبلند یبا صدا لیزا

نتونست کارت   ی! جنینا! )برگشت سمتم( مخصوصًا تو تمیریدی: همتون مالیز 
 !تونمیرو بسازه، اما من م
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 رمان  کی

 زدم و با خشم گفتم: یصدادار پوزخند 

 !کشیمیُکشتم! تو رو هم ما م  ییرو تنها یمن جن -

مختلف توش  یهاکه رنگ  ییهابرگشت و با چشم یانبه طرف تا لیزا
 شد. یرهبهش خ چرخید؛یم

 ! تو... .یهات رو بکشدوست ید: تو بازالی

 زدم: داد

 هاش نگاه نکن!به چشم یانتا -

با  یزاگرفت. ل یزال یهابه سمتم پرت شد و چشم از چشم یانتا حواس
هام کردم از قدرت ی. سعیدبرد و موهام رو کش یورشبه سمتم  یتعصبان

زد و  یغیج ایز روحم! ل یههام رو بستم و فکر کردم من استفاده کنم. چشم
 تواز پشتش باال اومد و خواست خنجرش رو   یان. تیدمروش دبهخودم رو رو

رو  طرف پرت کرد. اسلحمرو اون یانو با بال بزرگش؛ ت یدسرش بزنه که فهم
هاش رو باال گرفت و از کف کردم. مت دست یک باال آوردم و بهش شل

هاش زد. دست شد و برق یدهاش کاماًل سفزد و چشم یاهاش جرقهدست
 یر روش تٔاث یچیه یرو برق گرفت. اما لعنت  یزاگرفت و ل یزارو به سمت ل

هاش رو برد عقب و آورد جلو و به سمتش آتش پرت دست یاننداشت. ت
 یهوکه    انداختیو به سمتش م  کردیم  یدهاش سنگ تولشانک از دست  کرد.

برد و به هممون  هاش رو باال. دستیدکش  یغیهاش رو باز کرد و جبال یزال
 گاه کرد.ن
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 رمان  کی

 !یده: زمان مرگتون به دست دختر توسکا رسلیزا 

 زد و به طرفمون گرفت. یرعد و برق  و

از  یرنگ  یآب  یرویهام رو از پهلو باز کردم و نبود و دست یبدنم لرزش توی
 تر یهام آب چشم کردمیهام خارج شد و سرم رو باال گرفتم. احساس مدست

 گرفتم و... .  یزام رو به طرف لاز هرلحظه شده! دست

ها رو که بچه ی. صدارفتیم یاهیهام سافتادم و چشم ینزم یرو حالبی
. با اومدیسوت قطار م یسرم صدا ی. فقط تومفهمیدیدورم بودن رو نم

 یکیهام بسته شد و تارچشم یان،تا یطوس یهاتار به چشم نگاهییمن
 مطلق... .

به رنگ  یپل سنگ  یه یبود. رو یباز یلیکردم، خدهن باز به اطرافم نگاه   با
 یم. نساومدیم یرجیرکج یبودم و صدا یستادهرودخونه ا یه یباال ید،سف
که  یلوفرین یهام رو به رقص درآورده بود و قورقور قورباغه رومو یمیمال

 .کردیشب، اضافه م یباییداخل مرداب بود، به ز

 نه؟ یباییهز یجا -

 .شدینم  ینبه عقب برگشتم و دهنم بازتر از ا  ی،دختر   و نازک  یفلط  یصدا  با

 !یتو چقدر ناز -

و به سمتم اومد. دامن لباس بلندش رو باال گرفت و کنارم   یدو آروم خند  متین
 شد و گفت: یره. به ماه خیسادوا

 !ینابود ت ی: کارت عالدختر 
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 رمان  کی

 گفتم:  یشگفت  با 

 !ی؟رو گفت  یزاتو اسم ل -

 لبخند به سمتم برگشت. با

 شده بود! یزاطلسم ل یان! تادادییرو نجات م یانتا ید: آره...تو بادختر 

 :یدمکردم و مشکوک پرس  یز رو ر هامچشم

 !شناسییهم م یانتو تا -

 شد. یرهو به آسمون خ یدخند ریز 

 برادر بزرگم رو نشناسم!  یشه: مگه مدختر 

 گفت؟  ی. اون...اون چ یدکش  «ی»آه  و

 بلند گفتم: یصدا با

 یانی؟و ت یانر تاتو خواه -

 .یدکش  یقیداد و نفس عم یهزد و نگاهم کرد. به پل تک لبخندی

 اونام! ییکه: من خواهر کوچدختر 

 یی؟پس تو کجا -

 زد و گفت: یتلخ  لبخند

 من ُمردم! -
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 رمان  کی

دهنم گذاشتم. حتمًا  یبه خودش که مثل روح بود اشاره کرد. دستم رو رو و 
. دختر یدنعذاب کش یلین خاز دست دادن خواهرشو یبرا یانو ت یانتا

 رو پشت گوشش فرستاد و آروم گفت: یدشبلند و سف یموها

طور که . خب همونیمقصر هاگوالد بزرگ شد یههام تو : من و داداشدختر 
برگشت   یرانبه ا  یاننبود و مادرمون همراه تا  یگفت، پدرمون آدم درست   یانت

 و من هم... .

سرش رو باال آورد  یاشک  یهاشمانداخت. با چ یینشد و سرش رو پا ساکت
 و گفت:

 !یدستضربه د یلیخ یانباش؛ ت یانب تامراق -

جا مثل موج شد و خود به بپرسم چرا من ازش مراقبت کنم که همه اومدم
 خود دهنم بسته شد.

بود نگاه کردم.  یگلسرم که کاه یرو آروم باز کردم و به سقف باال هامچشم
 طرافم نگاه کردم.آروم از جام بلند شدم و به ا

بود. از جام بلند شدم که  یگلکاه  یوار در و د اتاق بودم که سقف و یه توی
و خودم رو کنارش  یدمکش  «ینیکنار خودم شدم! »ه  یدمت زخم یمتوجه

 !یدمکش

 براش افتاده؟ یچه اتفاق  -

 .یدممت رو از پشتم شن یگرفته  صدای
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 رمان  کی

 مون اطالعات بهربارهش داز  خواستهی: ساحره گروگان گرفته بودتش و ممت 
 !یارهدست ب

 یچشم چپش کبود بود و رو  یر هاش گذاشتم؛ دلم گرفت. ززخم  یرو رو  دستم
گرد به طرف مت  یهاو درشت بود. با چشم یز ر یهازخم اشیشونیپ

 برگشتم.

 !یه؟! پس چرا دمت زخمشیمینم یزخم وقتیچما که ه -

 :گفتتش  رف یلتحل یهاش رو بست و با صداچشم مت

به ما   تونهیم  ی! به راحت جن ساحره  یهنوع جن هستش! اما    یهساحره هم    -
 بزنه! یبآس

 ینممکنه ماها در برابرش ا  یعنیجنه؟    یه! اون هم  یدلحظه نکوب  یه  یبرا  قلبم
تو وجودم بهم  یکیهام حلقه زد که ! اشک تو چشمیم؟خشن رو بباز یباز

قدر هم ساحره ! هر چهیرت دارقد الن! تو ایناتشر زد: )خودت رو جمع کن ت
 یقو  یاراده  یه...یهات رو دارباشن، تو دوست  تر یازت قو  اییگهو هر جن د

ها هم اون ی،روز یککه  یمردم ی؛تا شهر و مردمت رو نجات بد یدار
جونشون رو در برابر دشمن، به خاطر ما دادن! مثل شهدا! توأم در راه خدا و 

 !(یرونب یایب یروز پ یباز یناز ا ای...یریمردمت قراره بم

 ییبرسونه و بالها  یبتوسکا به مردم کشورم آس  ذارمی! من نمامی...من قوآره
 یناما تا آخر  یرم،حاضرم بم ی! حت یارهکه هنوز ازش خبر ندارم سرشون ب

 خونم بجنگم!  یقطره
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 :یچیدذهنم پ یتو یانت یزانوم بلند شدم که صدا روی 

 یکه فقط تو دار  ییهااز قدرت یکی. یرو درمان کنها زخم تونییتو م ینا،ت -
 !ینها

هام رو چشم کبودش گذاشتم. چشم یر دمت نگاه کردم و آروم دستم رو ز به
اما  یشه،خارج م یزیکه داره از دستم چ  کردمیبستم و تمرکز کردم. حس م

 یهازخم ی. آروم دستم رو باال آوردم و رویزهتمرکزم به هم بر  خواستمینم
راحت   کارمو    دیدمیکه زخم بود رو م  ییذهنم جاها  یگذاشتم. تو  یشونیشپ

 یینبود. آروم و نوازشگر، دستم رو پا  یدیشد  یسوختگ   یگلوش جا  یبود. رو
هاش و زخم یدمهاش رو دست کش. جفت مچیدمگلوش کش  یآوردم و رو

 یرو یزخم یچکه ه  یبه دمت  یرتهام رو باز کردم و با حدرمون شد. چشم
 نبود نگاه کردم. رتشصو

که   یانیبه عقب برگشتم و به تا  یع نفر از پشتم اومد. سر   یهدست زدن    صدای
اون   کهینبود نگاه کردم. با ا  حسیداشت اما صورتش ب   ینهاش تحسچشم

هاش دست خودش نبود، اما بازم غرورم رو شکسته طلسم شده بود و حرف
نجات خودش و  یبرا تشکر  یه یروره که حت قدر مغبود. خودش هم اون

 ! واال!مونهیم ی! مثل ببو گالب یخشِک گالب  ینکرد. پسره هاشستدو

و از جام پاشدم. اومدم از بغلش رد بشم که مچم  یدمرو تو هم کش هاماخم
 رو گرفت.

 روش زل زده بود، گفت:بهم نگاه کنه، به روبه کهینا بدون



  

 
56 

 رمان  یککاربر انجمن   یانکجوئ  ین | نگ یاز جنس جاودانگ یرمان دختر

 رمان  کی

 باهات حرف دارم.  ینات - 

 .یدمهام غر دندون یال طرفش براق شدم و از  به

خودخواه مغرور ندارم.  یبا تو یحرف  یچه کنمیم یدتٔاک ی،حرف  یچمن ه -
. دارم شدیمیاز دستت هر ده نفرمون راحت م  کشتیتو رو م  ذاشتمیم  یدبا

سال تحملت  همهینا یجورعبوس رو چه یکه تو  یانت یچارهب کنمیفکر م
 کرده!

ها زدم! اون یچه زر یدمت. تازه فهمو هم غم داش خندیدیهم م هاشچشم
 سال از هم دور بودن. ینچند

 گرفته گفتم:  یصدا با

 نارا... . خواستمی...نمیدب...ببخش -

 گفت:  یرو قطع کرد و با لبخند تلخ و محو حرفم

 بگم که...بگم که... . خواستمیدر هر صورت، م یست،: مهم نتایان

زد  یموهاش چنگ  یبهم کرد. تورو از دور مچم باز کرد و پشتش رو  دستش
 و تند گفت:

 هام ممنون!نجات بچه یبه خاطر رفتار بدم معذرت، برا -

 با سرعت جت دور شد. یشهمثل هم و

 ها! کرده  یشرفتپ یگفت؟ َبه! وج   یکوه غرور چ   ینباز مونده بود! ا دهنم

 خنده گفت: ]وجدان با
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 آثار عشقه! - 

 رو لوچ کردم. هامچشم

 گمشو![  -

 کل«  یدانا»

 یان،شد. در چشمان تا یرهخ یانتا یبه راه رفته یعصب یهابا نفس مت
 ینات ترسیدینزند. م یقهچند دق یقلبش برا شدیکه باعث م  دیدیرا م یزیچ

 بار دوم در عاشق شدن شکست بخورد. یبه او دل ببندد و برا

قب بود، با تعجب به ع  یدهمت را شن  یو عصب  یقعم  یهانفس  یکه صدا  تینا
 انداخت. یاش نگاه سرخ شده برگشت و به صورت

 : مت؟ حالت خوبه؟!تینا

و برق  یچشمان دخترک، سرخ  یایدر یدنانداخت و با د ینابه ت ینگاه  مت
 گفت:  یرا به آرامش داد. با لحن مهربان  یشو جا یدچشمانش خواب یجرقه

 یز عز زد( خانوم خانوما خواهر  یچشمک  یطنت: آره! چرا بد باشم؟ )با شمت
 هم خوشحالم! یلیدوردونم رو نجات داده، خ

مت   یزد که دل زخم  یبا آنکه هنوز هم به او شک داشت، اما لبخند آرام  تینا
برود،  یرونکرد و قبل از آنکه ببه سمت در رفت و در را باز   یناو رو شد. ت یر ز

 مت نگاه کرد. یبایز یهابه طرف مت برگشت و چشم
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 یزیشد چ  یدار ، ب. مواظبش باشیادبه هوش م  یگهد  یقه: دمت تا چند دقتینا 
 بهش بده بخوره.

 رفت. یروناز در ب یناسرش را تکان داد و ت مت

را ُکشتند.  یگوناگون   یبودند و چندبار جانورها یکدر حال کش یانو ت شانک 
کاغذ را   یانصورتش نشست. ت یرو ینشست که کاغذ یصندل یبر رو یانت

 تانش نگاه کرد.دس در  یبرداشت و به روزنامه

 !یراندر ا هافرازمینی»

ها اگر آن شودیاند و از شما مردم تقاضا مشده یدهدر تهران د هاییفرازمینی
 .«یریدتماس بگ یر ز یبه شماره یدید،را د

زد و کاغذ را مچاله کرد و به طرف سطل زباله انداخت و روزنامه   یپوزخند  تیان
 درون سطل افتاد.

 دل گفت: در 

و  یمکردن تا شهرشون رو نجات بد  یشهر زندون  ین: هه...ماها رو تو اتیان
 بهشون اطالع بدن! هه! یدناگه ماها رو د خوانیحاال از مردم م

 زد و از شانک خواست به خانه برگردند. یچنگ  یشموها به

 «تینا»

با در و  یمیقد یخونه یهبه اطراف انداختم.  یاومدم و نگاه  یرونخونه ب از 
کنار حوضچه بود و   یکیکوچ  یبود. باغچه یباییز یاما خونه ی؛گلکاه  یوار د
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بود. کنار حوض نشستم   یختهخاک باغچه ر  یهاش پژمرده شده بود و روگل 
حوض  داخلُمرده درون حوض دلم گرفت. دستم رو  هاییماه  نیدو با د

 رو برداشتم. هایاز ماه  یکیبردم و 

رو هم زنده   یماه   تونییم  ینبب  ی،وب کنها رو خزخم  تونیی]وجدان: تو که م
 .یکن

 خنگم گفتم: یکردم و به وج   پوفی

که مرده   یشهنم ینبر ا یلها رو خوب کنم، دلزخم تونمیجان، من م یوج  -
 !یم؟رو هم زنده کنم. مگه استغفر...خدا

 گفت:  یشیا وجدان

 خب بابا، ما رو نزن! -

 .یدمدلم بهش خند تو

 بچه که زدن نداره! -

 گفت:  یحالت تدافع با

 بچه عمته ننه بزرگ![ -

ن اسکل نشستم تکاپوَان و م یبه افکار مزخرفم زدم. همه االن تو نیشخندی
 الشفاء! یا،! خداکنمیبا خودم جر و بحث م
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و از جام پاشدم. ساختمون رو  یدمبحث دو نفر رو از پشت خونه شن صدای 
دن، شدم. ور خونه افتاده بومرده که دور تا د یهاپرنده یدور زدم که متوجه

 و با خودم گفتم: ییدمدندون سا یعصب

 یچتوسکا! کشتن دخترت ه گیرمیزت مها رو هم اپرنده ینانتقام هم یحت  -
 رو درمون نکرد! یشهر زد ینکه به ا  ییهازخم 

داشتن بحث  یباکه تقر   یدمساختمون رو دور زدم و به الرا و زک رس باالخره
 .کردنیم

 !یگم؟من، مگه بد م یز عز : آخه الرا

 کرد.  یو پوف  یدکالفه دستش رو تو موهاش کش  زک

تو  یشه،م یآخر عاقبتمون چ  یستمشخص نکه   یتوضع ینآخه الرا، تو ا -
 !یزایی؟چ ینبه فکر ا

 ها نق زد.و مثل بچه یدکوب  ینزم یپاش رو رو یبا تخس الرا

 که گفتم!  ینهم -

 و آروم گفتم: یدمرس بهشون

 !شده؟ یطور -

 باشه، با لبخند به سمتم برگشت و گفت:  یدهنجاتش رس  یکه انگار فرشته  زک

 بهش بگو! یزیچ یهجان، تو  ینات -

 بهشون انداختم. ینگاه  یکنجکاو  با
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 تا منم بدونم! یدخب، بگ - 

شد. لوس تندتند پلک   یزونبه طرفم اومد و از بازوم آو  یزون،آو  یهابا لب  الرا
 زد و گفت:

 !یمماه ازدواج کن ینبگو ماها ا ینه اتو ب ینایی،ت -

 !؟ینوا! مگه شماها ازدواج نکرد -

 گفت:  دادیبغض م  یکه بو  یانداختن و الرا با لحن  یینو زک سرشون رو پا  الرا

 نه! -

از  یاحلقه یکه االن تو  یرشت یهارو با دستم باال آوردم و به چشم سرش
 ور بود، نگاه کردم.اشک غوطه

 !؟کنییم یهر ا گچر  یزمالرا، عز  -

 یر سنگ ز ی،. زک با کالفگ یدمشبغلم کش یکه تو  یهگر   یر حرفم زد ز ینا با
 .یدکش  یشنونیشبه پ یپاش رو به اون طرف پرت کرد و دست 

 کن!  یفآروم باش و برام تعر  یزمعز  یس،ه -

 نه بچه! خوام،ی. من خودت رو میمش حرف زد: بسه الرا، ما که دربارهزک

 یآغوش ی،طوالن  ی. انگار بعد از مدت یدمالرا رو بوس یاوهم یکردم و رو  پوفی
بعد که آروم شد، از  یکنه! کم  یهگر   یبه راحت  تونستیکرده بود که م  یدارو پ

 بلوزم رو از تنم فاصله دادم و گفتم: ی،آوردمش و به شوخ  یرونبغلم ب

 !یکرد  یمالرا دماغ یی،ا -
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فا کرد. دستش رو گرفتم و اکت لبخند تلخ یهالرا تنها به  یول ید،تلخ خند زک 
 یهاش رو توکه اونجا بود، نشوندمش. دست  یچوب  یپله یکنار خودم رو

 دستم گرفتم و گفتم:

 .شده!یخب بهم بگو چ  -

کرد. الرا نگاه   یدستش باز یهاچهارزانو نشست و با انگشت ینزم یرو زک
 پاش زل زد. یبهش انداخت و به جلو ینیغمگ

 و شروع کرد. یدکش  آهی

ها نبود که من رمان ین. خب، مثل ایمهم بود یدانشگاه : من و زک هماالر 
 یهپسر پولدار و مغرور! راستش جفتمون در  یهدختر مهربون باشم و زک  یه

 ینماش خواستمیروز که م یهبود.  یو زک پسر خوب و مهربون  یمسطح بود
رو  شتتصادف کردم. راس ینماش یهکرد( با  یرو پارک کنم، )تکخند تلخ 

 ین. من با ماشیستموارد نبودم و ن  ین،پارک کردن ماش  یتو  یلیمن خ  ی،بخوا
 یادکم رفت و آمدهامون ز. کممونییآشنا ینشد اول ینزک تصادف کردم و ا

 یمکه... )بغضش رو قورت داد( رفت  ی. روزیمبه هم ابراز عالقه کرد  کهینشد تا ا
! خب اون مرد خورهیم نمکه خونمون به ه  میدیفهم یش،گرفتن آزما  یبرا

اما قبول نکرد. به  یم،بهش گفتم از هم جدا بش یلیبود و عشق بچه! خ
 .یمو نامزد کرد یمموضوع رو نگفت ینا کسیچه

که عاشقانه هم رو دوست   یدو کس ینگاه کرد؛ دلم براش سوخت. برا بهم
 طعم مادر و پدر شدن رو بچشن! توننیدارن اما نم
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. خب، ما هم رشتمون یستیمن یانسان عاد یهماها  یمدیفهم ینکه: تا ااالر  
. )تلخ یمشد جورییناشتباه ا یه یبود و مثل تو، تو یشگاهیعلوم آزما

نوع انتخاب شده   یهماها    ی،! خب راستش رو بخوایشقرن پ  ین( چندیدخند
و به  یزیماز حد بر   یشرو ب  یشآزما  یژنبال سرمون اومد که اکس ینو ا یمبود

گروهش   یما رو تو  یانفرا انسان! تا  یه.  یایمالخلقه درب  یبعج  موجودات  ینا
رفته بود. هم ازدواج   یادمونموضوع ازدواج رو    یداد. به کل  یممونآورد و تعل
 و هم... .

 شد. یرهو بهم خ یدکش  آهی

 نیتمومامور یگهاما م یم،ازدواج کن یستن یاالن که کس یگم: بهش مالرا
 ترن!شهر مهم ینو ا جهان یگه،تره! خب، راست ممهم

به روش زدم. اومدم دهنم رو باز کنم، که  یرو گرفتم و لبخند مهربون  دستش
 کرد.  یدنشروع به وز یو سرد یدباد شد

 از جاش پاشد و گفت: زک

 !یفته؟داره م یدوباره چه اتفاق  -

! اما لرزیدنیون مکم داشتن تو خودشش کردم که کمگرد نگاه  یهاچشم با
! عرق سوختمیسردم نبود و انگار داشتم از داخل م من اصالً بود که  یبعج
و  یانها رو به طرف خونه هول دادم. ترو پاک کردم و بچه یشونیمپ یرو

کبود، از در وارد شدن و به سمت خونه  یهاو لب یدسف یشانک با صورت 
 که گردباد، شروع شد!  ییدندو
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 بار یک  یههر چند ثان داخل خونه رفته بودن و با تعجب به گردباد که همه 
نفسش رو محکم  یان. تاکردیمینگاه م شد،یم تر یک تر و نزدبزرگ و بزرگ

صورتش عرق نشسته  یاون هم رو یدمفرستاد. بهش نگاه کردم که د یرونب
سمتم  به خورد،یسرما به هم م که از  ییهابا دندون یاراو سرِخ سرخه! ت

 گفت:  اومدیکه به زور در م  ییبرگشت و با تعجب و صدا

 ی؟...سرخ ش...شدینق...ای: ت...تو چ...چ...چرا اتیارا

شروع به تکون خوردن   یبد  یسقف خونه با صدا  یهوباال انداختم که    ایشونه
ده ! از جام داشتم کنیختسرمون ر یکرد و از جاش کنده شد و خاک رو

ثابت بمونم.  یطورمچم رو گرفت و باعث شد همون ی،که دست  شدمیم
 فتهکه مچم رو گر   ی! به کسشدیتر مبزرگ  یبود و گردباد ه   یاهس  یاهِ ن سآسمو

 یدیو صورتش به سف  کردیبود نگاه کردم که مت، با اخم به باال سرش نگاه م
و برف   یدباد خوابکم، گردشروع به بارش کرد و کم  یادی. برف با شدت ززدیم

 .لرزیدنیا مهمه از سرم شد؛ی. داشت کوالک مباریدیبا شدت باال م

 رو پاک کرد. یشونیشبه سمتم اومد و عرق پ تایان

 یاد؟داره برف م یقدر گرممه! ولچرا من ان -

 زد. یچنگ  یاهشس یموها یکرد و تو  یاخم تایان

تو سرما  یم،دار یشتریب یهاست که ماها که قدرتطلسم ساحره ین: اتایان
 !یممثل آتش جهنم بپز  یدبا
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هامم کف دست  یداغ بودم! حت   یکوره  ینداخل عاز  و    شدمیم  یوونهد  داشتم 
! از گرما کالفه شدم و با دستم ریختیعرق کرده بود و عرق از کت و کولم م

 بود. فایدهیب  یخودم رو باد زدم، ول

 !یککش  یمبر  یدبلندشو ما با ینا،: تانتای

ها نگاه کردم و فکر کردم رو تکون دادم و اسلحم رو برداشتم. به بچه سرم
 یان! تایداشهعمرًا چوب خشک پ  یاد،که م  یکوالک   ینگرمشون کنم! با ا  یچطور

 ها گفت:رو به بچه

کرد   جا سالم باشه. )روپشت خونه! فکر کنم اون یکلبه  یتو یدبر  یدبلندش -
از   یشبدنت ب  ی. مخصوصًا االن که دمایها رو گرم کنبچه  تونییسمتم( تو م
 حد باالست.

هام رو همه به کلبه رفتن و چشم ها بلند شدن.بچهرو تکون دادم و  سرم
 یشتر بدنم هرلحظه ب  یگرم کردنشون تمرکز کنم. دما  یکردم رو  یبستم و سع

 هام رو باز کردم که الرا بلند گفت:. چشمشدمیو داشتم آبپز م  شدیم  یشتر و ب

 ! گرم شدم!یشآخ -

 .یمرفت یروناز کلبه ب یانبهش زدم و با تا لبخندی

 یلی. اما سرماش رو خیمبرف نشسته بود و تا زانو داخل برف بود ینزم روی
ذاشتم ها گبرف یگرما بود. پام رو باال آوردم و رو  یشتر و ب کردمیاحساس نم

که تنها کوالک   یابونیو به خ  یماومد  یرونب  یاطکه تا زانو داخل برف رفتم. از ح
 .یمنبود نگاه کرد یآدم یچو ه اومدیم



  

 
66 

 رمان  یککاربر انجمن   یانکجوئ  ین | نگ یاز جنس جاودانگ یرمان دختر
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 .یمنشسته، پرواز کن ینزم یکه رو  یکوالک و برف   یتوضع ینا ا: بهتره بتایان 

 یاز رو  یطورفاصله گرفت و بهم نگاه کرد. من االن چه  یناز حرفش، از زم  بعد
 بلند بشم. ینزم

انجام بده. تمرکز کن و فکر کن تو االن   دادی،یکه قبال انجام م  ی: هر کارتایان
 !یپر، تو هوا معلق  یهمثل 

 تونمیپرم و م یهکردم. با خودم تکرار کردم، من دم و تمرکز  رو تکون دا سرم
 یبود! با لب و لوچه یفتادهن یاتفاق  یهام رو باز کردم، ولپرواز کنم. چشم

ش رو ش گرفت. اما به زور خندهخند یدنمبهش نگاه کردم که از د یزونآو
 !یگهخورد! مغروره د

 : دوباره امتحان کن!تایان

پام حس نکردم.  یر رو ز ینزم بار،ینش کردم. اوباره تالگفتم و د  «ایباشه»
هول کردم و  یهو، فاصله دارم یناز زم کهینا یدنهام رو باز کردم و از دچشم

از پشت دورم حلقه  یگرم  یهاکه دست  دادمیداشتم تعادلم رو از دست م
 شد.

 ی؟انجام بد تونییکار ساده هم نم  یه: تایان

هاش رو از دورم باز پ نگاهش کردم که دستچپ! چینا  ییهبچه پررو  عجب
 یگهکه بدنم مثل کوره بود، د  یکرد و دستم رو گرفت. دستش داغ بود و من

 تر گرفت.محکم یبکشم ول یرونکردم دستم رو ب  ی. سعپختمیداشتم م

 بابا ول... . -
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از  یکیدهنم گذاشت و دستم رو به طرف  یدستش رو رو یکیاون  یهو 
طرف برد و به پشت درخت نگاه کرد. از اون یسرش رو کم .یدها کشدرخت

. کوبیدیم ینمس یوار ضربان قلبم باال رفته بود و به در و د یکی،همه نزد ینا
 من رو رسوا کنه! خواستیانگار م

رو  یان. دست تااومدیم یبموجود عج یه یهوهو یکه گذشت، صدا  کمی
هم گشت و نگابه طرف بر  که با اخم  یدمکه متوجه نشد. دوباره کش  یدمکش

 ذهنم گفت: یدهنم بود اشاره کردم که تو یبه دستش که رو کرد. با چشم

نفس   یصدا  ی. حت یادازت ب  یدنبا  ییصدا  یچاما ه  دارم،ی: دستم رو بر متایان
 !یدنتکش

»باشه« تکون دادم که آروم دستش رو برداشت و هوا رو  یرو به معن سرم
»ساکت« گذاشت و  یبه معن ینیشب یو رو! دستش ر دمیکش  هامیهداخل ر

. ینمتا بتونم از پشت درخت بب یدمخودم رو کش ی. کمیددوباره سرک کش
و به پشتمون  یدمخودم رو کش یدرخت گذاشتم و کم یتنه یدستم رو رو

دهنم گذاشتم و آب دهنم رو پر سر و صدا قورت  ی. دستم رو روردمنگاه ک
 دادم.

 یشتر و کوالک ب  اومدیم  یز ر  هاییغ ج  یصدام  ه  یهو، گاه هو  یهم صدا  هنوز 
 .شدیم یشتر و ب

اون  دادم،یدستم داشتم فشارش م یر که ز یاز چوب  اییکهکنده شدن ت با
و بزرگش رو به  یشن یهاموجود با سرعت به سمتمون برگشت و دندون

 گفت:  یبلند یبا صدا یانگذاشت که تا  یشنما



  

 
68 

 رمان  یککاربر انجمن   یانکجوئ  ین | نگ یاز جنس جاودانگ یرمان دختر
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 زود باش... . - 

رنگش  یو خاکستر  یز ت یهارنگ، با اون شاخ دیاون غول سف رویروبه
بزرگش، بخار   ینیو از سوراخ ب  چکیدیقرمزش خون م  یها. از چشمیستادیما
و  یز ت یهاو دندون اومدیم یروناز گلوش ب یزشر هاییغ . جاومدیم یرونب

 گذاشته بود.  یشش رو به نمابرنده

 !یمکن  یکار چ یداالن با -

 ی؟اسلحت رو که آورد -

 »آره« تکون دادم. یرو به معن سرم

 خب؟ یک،به شل کنییپس با شمارش من، شروع م -

 !ی؟کارش ساخته نشه چ   یک اگه با شل -

تو«   یا  دونمیبابا، جوجه! من بهتر م  ینیمب یشین»ب  یهتمسخر نگاهم کرد و    با
بود،  یوزیرفتم و اسلحم رو که همون بهش  یا! چشم غرهیزدموج م یخاص

رو  یرهاشو ت یدمکش یرونآوردم. خشابش رو ب یرونباز پشت شلوارم 
 ها پرش کردن.شمردم. خوبه بچه

 ی؟ا: آمادهتایان

 گفتم که داد زد:  «ایآره»

 کن!  یک پس شل -
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هام کرد. اسلحه رو جلوش گرفتم و با دوتا دست  یک خودش هم شروع به شل  و 
 یرو یز ر یهااما فقط زخم  کردیم،یم یک ش داشتم. تندتند بهش شلنگه

 یغ کوتاهش، به ج  یغشد و ج ی! باالخره عصبکردیم یجادصورت و بدنش ا
 یشتر و ب یشتر که هر لحظه برفش ب  یشد و سرش رو به آسمون  یلتبد یبلند
 ینزم  ی. از روییدآورد و به طرفمون دو یینم پاگرفت. سرش رو محک  شدمی

 عقبکردم و عقب  یک بلند شدم و پشتش رفتم. از پشت بهش به سرش شل
 گفت:  دفعهیهو که  کردیکنارم پرواز م  یان. تاکردمیپرواز م

 کرد!  ی! خشاب خالیلعنت  -

هوا تکون داد. جفت  یهاش رو توطرف انداخت و دسترو اون شاسلحه
. به یدهوا کش یتو دایرهیمن یهرد سمت راست و آروم و نرم دستش رو ب

 یعحرکت سر  یها هاش رو آروم تکون داد و بهاش رقص داد و انگشتدست
 ونپام  یر که ز  ییهاکرد. باد برف  یدنشروع به وز  یدیبه باال گرفت که باد شد

 شد،یم یشتر ب یدیشکه هر لحظه سف  ییهابا چشم یان،بودن رو کنار زد و تا
 یبلند به عقب پرت شد و به درخت  یغیباد رو به طرف غول گرفت! غول با ج

 بست.هاش رو مکرد و چش  یاخورد و درخت نصف شد! ناله

هات رو از ! فقط دستیبد یلآب تشک تونیی...تو می: اصل بعدتایان
هات رو ببند و هوا برقصون! چشم یهات رو توپهلوهات باز کن و انگشت

 .یر ، به طرفش بگشد یسستت خکف د  یوقت 

هام رو آروم باز کردم. انگار هام رو بستم دسترو تکون دادم و چشم سرم
هام هام رو از پهلو باز کردم و انگشت! آروم دسترفتیم  شیآروم پ  یچ همه
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 رمان  کی

 اختیار،یکه ب   دادمیهوا تکون م  یهام رو تورو به رقص درآوردم. آروم انگشت 
 یهمن  کردمی. با خودم تکرار میدچرخ یران هام به حالت دومچ دست

! احساس یعصب یایخروشان باشم...مثل در تونمیخروشانم! من م یانوساق
 کردم.  یسیهام احساس خگونم داشتم. کف دست  یت آب روقطرا

کم هام رو مثل کاسه، باال سرم گرفتم. کمرو باال آوردم و کف دست هامدست
هام رو باز شد. چشم  یشتر فشارش هرلحظه بُقل کرد و  هام آب ُقلدست  یتو

به سمتش رفت.   ییهام رو به طرف غول گرفتم و آب با فشار باالکردم و دست
اومد و به طرفش   رمکنا  یان. تااومدیو انگار از آب خوشش نم  یزدم  یغ ل جغو

. با فرستادیمیرو به سمت غول م یرومونباد گرفت. هر دومون با قدرت ن
هام دو هام خارج شد و دستلب یناز ب «ی»آه  یچید،دستم ب یکه تو  یریت

بازوم رو  ر یز یانکه تا  دادمیطرف پهلوم افتاد. داشتم تعادلم رو از دست م
 یکم  یدمهم پلک زدم تا د سر . چند بار پشت دیدیهام تار مگرفت. چشم
تر تر و مقاومدرخت رو که کلفت  یه  یشاخه  یرو  یهابرف  ،یروشبهتر شد. با ن

برگرده که مچ دستش رو گرفتم.   خواستیبود کنار زد و من رو روش نشوند. م
 فس گفتم:ننگاهم کرد. با نفس یبه طرفم برگشت و سوال

 !یاد...اون تنها...با آب و باد...از پا در...مکنمیاحساس م -

ها رد شد. از البهالشون، شاخ و برگ درخت یرو تکون داد و از ال سرش
به سمت غول رفت و با دقت نگاهش کرد. دستش رو به  که دیدمشیم

 یو راحت  یقنه. با نفس عم یا  کشهیبزرگش برد تا بفهمه نفس م ینیسمت ب
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جا شدم و روش دراز شاخه جابه یکارش تموم شده! رو  یدمفهم ید،که کش 
 هام رو بستم.کردم و چشم  یزونراستم رو از شاخه آو ی. پایدمکش

*** 

 یانکه خواهر تا  یدیبودم...همون پل سف یشببودم که د ییجاهمون  دوباره
نور ه  ک  اییاچهدادم و به در  یهپل تک  یهام رو رو. جفت دستیدمرو د  یانو ت

 مهتاب توش افتاده بود نگاه کردم.

 ی؟رو به دست آورد یتاصل یرویپس ن -

بهش زدم و سرم رو تکون  یسمت صدا برگشتم؛ همون دختر بود. لبخند به
 دادم.

 قدر راحت به دستش آوردم؟طور انچه -

 و گفت: یدو آروم خند ریز 

شر اون غول ز ا خواستیی! تو میکه خودت داشت   یاو اراده یانبه کمک تا -
 !ینو تونست ینکن  یدانجات پ

 وم گفتم:برگردوندم و آر  یاچهرو به طرف در سرم

 جا؟ینا یامم یشم،م هوشیچرا من هر وقت ب  -

 .یستاداومد و ا کنارم

 توَام؟ ینوع راهنما یهچون من  -
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 یرجیر ها و جانداختم. قورقور قورباغه یینکردم و سرم رو پا نگاهیمن بهش 
 !شکستیسکوت اون جنگل رو م ،هایرجیرکج

 یه؟اسمت چ -

 !یاتا -

و کمرم رو به پل  یدمگرفتم. چرخ  یاچهرو لبم نشست و چشم از در لبخندی
 دادم. یهتک

 شیم؟یبه نظرت موفق م -

 چرا که نه؟ ید،اگر اراده کن -

 یم؟کن  یداتوسکا رو پ تونیمیم -

سبزش، که  یهابا رگه یشطوس یهابه طرفم برگشت و با اون چشم تایا
 بود، بهم نگاه کرد. یانو ت یانتا یهشب یدشد

رو  یناما ا یاد،از دستش برم یباهوشه و هر کار یلیکه خ  یدفکر کن یدشا -
 قدر که باهوشه، خنگ هم هست!باشه، هر چه یادت

هام رو باز کردم. به قبل، مثل موج شد و آروم چشم یجا مثل دفعههمه و
 نبود. یان،کسیاز تا یر و به غ یمهمون کلبه بود یاطرافم نگاه کردم. تو

 .یدمهام رو مالجام پاشدم و چشم از 

 ها کجان؟بچه -

 .یدمکش  اییازهخم و
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 کنن!  یدارفتن غذا پ یهو بق یک : دمت و الرا رفتن کشتایان 

»من  گفتیم بلند شد. با عجز به شکمم که مشکم یگفت غذا، صدا تا
نگاه کردم که حس کردم   یانبه تاخر شرک    بالنسبت  ینگشنمه!« نگاه کردم. ع

ساک   یه  یبلند شد و از تو  ینزم  یپاک شد. از رو  یع سر   یزد، ول  یلبخند محو
روش  وکنسرو درآورد و به طرفم پرت کرد؛ رو هوا گرفتمش   یقوط  یهبزرگ، 

 رو نگاه کردم.

به کنسرو زدم و درش رو باز کردم و روش  یالبخند خجسته «یالوب کنسرو»
 زدم! یمهخ

شده بود رو با پشت دستم پاک کردم که احساس  یاییو لوچم رو که لوب لب
 یهم رفت. پوکر نگاهش کردم که سرش رو به معن یتو یانتا ییافهکردم ق

 زمزمه کردم: یرلب»تٔاسف« تکون داد. ز

 بوق! یتٔاسفت بخوره تو سرت پسره -

 شده نگاهم کرد. یز ر یهاسمتم برگشت و با چشم به

 گذشته باشه!  یادیها رو بهت گفته باشم، زمان زاصل  ی: فکر نکنم از وقت نتایا

 ی چههام که با پار باال انداختم. نگاهم به مچ دست  یازدم و شونه  یآبک   لبخند
هام رو باال آوردم و بهشون نگاه تعجب مچبسته شده بود، افتاد. با  یدیسف

ه هر م بود، باز کردم ککه دور مچ دست چپ  یاکردم. با دست راستم، پارچه
 !شدینم اینهام از زور تعجب، گردتر از چشم کردم؛یباز م یچ 
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تعجب کردم،  یلیکه خ  یزیخورده بود. از چ یو درشت  یز ر یهامچم ترک دور  
رودخونه در حال   یهبود و مثل    یقرمز، رنگ آب   رنگ   یها بود. به جارنگ ترک

داشت! با دهن باز و  نیادستم جر  یهاترک یآب تو یعنیخروشان بود. 
کردم.   از دستم هم ب  یکیدرشت، به دستم نگاه کردم و تند دور اون    یهاچشم

 ینچشمم گرفتم و با دقت نگاهشون کردم. در ع یهام رو جلومچ دست
گذاشتم   هایترک خوردگ  یوار رونگشتم رو نوازشوحشتناک بودن! ا یبایی،ز

! کردیردم که آب ازش چکه مشد. آروم انگشتم رو باال او یسکه انگشتم خ
 پس کلم! یفتههام ببود چشم یکنزد یگهد

 !یه؟چ یگهد ینزاده ُاسُتُقدوس! اامام یا -

 !یروتکامل ن یگنبهش م -

 یدندون رو البهالطور که چوب خاللهمون یو،پشتم برگشتم که و به
. کنارم اومد و بغلم یدمد جوییدش،یم یهاش نگه داشته بود و گاه دندون

 .یدوار روش کشو نوازششست. مچ دستم رو گرفت ن

 رنگ موهات! ییر شدن! درست مثل تغ یلتکم یروهات: نویو

زدم لحظه با بهت و تعجب نگاهش کردم و چندبار پشت سر هم پلک  چند
 افتاد! یمکه تازه دو هزار

 گفتم:  یداد و ناباور با

 رنگ موهام؟! -
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و  یدرو به شلوارم کش شسی»آره« تکون داد و انگشت خ یرو به معن سرش 
 یدنسرد نگاهم کرد. دستم رو پشتم بردم و موهام رو جلو اوردم! از دخون

 بزنم! یغ ج خواستمیرنگ موهام، م

 یر بود و تا ز یآب رنگ و پررنگ و سرخکم یاز رنگ آب  یبیموهام ترک پایین
 !رسیدیها مرنگ  ینگوشم ا

 هامه!هم مثل چشم ینا -

! تنها خوردینسرو بادمجون مک  یخیالی،به داشت با انداختم ک ینگاه  بهش
 . اما باهوش بود.رفتیکم حرف بود و تو خودش فرو م  یلیبود که خ یکس

 کردم؟  ییر تغ همهینچرا ا -

 جوابم رو داد: ؛خوردیطور که مبه من، همون نگاهییمن بدون

 ی؛املنسان کفرا ا یهکامل شده و االن تو   یروتن یعنی! یروگفتم که، تکامل ن  -
 ... .یول

 هام نگاه کرد.به چشم یاهش،س یهاو با چشم یداز خوردن کش دست

 !سازییگروه دردسر م  یوگرنه برا ی،رو کنترل کن یروتقدرتت، ن یدبا -

 نگفتم و دوباره به موهام زل زدم... . چیزی

 !یرون تکامل

*** 
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ها آب . برفدیمکر یاه ماطراف رو نگ یاراشونمم گذاشتم و با ت یرو رو اسلحم 
 یدن. سرم رو باال آوردم و با دکردمیتر احساس گرما مشده بودن و کم

ها، درست هام گرد شد! درختها، چشمدرخت یشاخه یرو یاهس یهابرگ
در هم  یهاها شده بود و انگار چشم داشتن و با اخمترسناک یلممثل ف

 !کردنینگاهمون م

 :یدرسپ مقدمهیب  یارادفعه ت یه

 !ی؟حال عاشق شدتا به ینا؟ت -

 آوردم و بهش نگاه کردم. نه...من عشق رو تجربه نکردم! یینرو پا سرم

 گفتم:  معطلییب  ینهم برای

 نه! -

 شد! یرهروش خزد و به روبه یتلخ  لبخند

 !ی؟( عاشق شدیدمخند یطون)ش ی؟تو چ  -

 و سرش رو تکون داد. یدخند ریز 

 !یه؟من چ سبت بهحسش ن دونمی! اما نمید: شاتیارا

از همه اون  یشتر کردم و مشکوک به صورتش نگاه کردم. ب  یز رو ر هامچشم
هزار بار رنگ عوض  یروز یچشم بود! لعنت  یپرستش توآفتاب یهاچشم

 هاش!با رنگ لباس ی! حت کردیم

 آقا داماد؟ ینهست ا یحاال ک  -
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 د.کرد و دستش رو تو هوا تکون دا  یخند تک  

 !تیس! مهم نیخیالب -

 کردم و آروم با مشت به شونش زدم.  یمصنوع  اخم

 !یگهد یهک  ینملوس! بنال بب -

تو دلم افتاد! نکنه  یترس یه یهو. یدکش  یقیباال انداخت و نفس عم ایشونه
هام تو هم رفت. من چم شده؟ واقعًا چم شده؟ شده؟! نکنه...اخم  یانعاشق تا

باشه؟   یعاشق کس، اون  برعکس  یاباشه؟    یانعاشق تا  یچرا دوست ندارم کس
 گیرم؟یضربان قلب م یشهم یکمنزد یچرا وقت 

 عشقه! ینشونه هاین]وجدان: چون ا

.نچ، اصاًل جور ! عمرًا..یختو دلم زدم! هه...عمرًا...من، با اون کوه  پوزخندی
 با هم! یایمدرنم

 ناومدنه؟ یامگه حرف و ذکر قلب آدم، با جور دراومدن  یاین؟چرا جور درنم -

 فرا انسانم! یستم،آدم! آ...َدم! من که آدم ن یگیم ی! تو داریوج  -

 .یدکش  یاپوف کالفه وجدان

 !یستباش، باش! اما کار دل، دست انسان ن خواییم یحاال هر ُپخ  -

 !یوابستگ  ید...نه...شاعشق

! رسییهات خودت رو قانع کن، اما آخرش به حرف من محرف  ینتو با هم  -
 [نشون!  ینمخط...ا ینا



  

 
78 

 رمان  یککاربر انجمن   یانکجوئ  ین | نگ یاز جنس جاودانگ یرمان دختر

 رمان  کی

 فرستادم. یرونب یزد، نفس حبس شدم رو، با راحت  یاراکه ت  یبا حرف  اما 

 عالقه دارم! یان،من...من به ت -

 !یسادمزدم و جلوش وا یینماندندو لبخند

 !یمافتاد یبه! پس عروسبه -

 .یدهام چرخچشم ینزد و نگاهش ب یتلخ  لبخند

 دوستش دارم! دونهینم یاما اون حت  -

 .یمتادوباره راه افبهش زدم و د چشمکی

 !یندهاون با من، زن داداش آ  -

 تعجب، سرش رو به سمتم برگردوند. با

 اون با تو؟ یچ  یعنی: تیارا

 م گفتم:خنده ینو ب یدمبلند خند یصدا با

 حاال! -

 و نگام کرد. یسادبا اخم وا جلوم

 !یبگ  یانبه ت یزیچ خوامینم ینا،ت -

 نگاهش کردم و با اعتراض گفتم: چپچپ

 چرا؟ ییدبفرما یشهوقت ماون -
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که   باریدیکرد. از صورتش م  یهاش بازانداخت و با انگشت یر رو ز سرش 
 یبلند یغ تو بغلم که ج یارمشدستش رو گرفتم تا ب ینهم یبغض کرده! برا

 دستش رو رها کردم و داد زدم:  یعزد. سر 

 چته؟! -

که   و به مچ دست خودش و مچ دست خودم یدهم کش یرو تو هاشاخم
 بودم، اشاره کرد. یچیدهدوباره دورش پارچه پ

 !ی؟هات کنترل ندارمگه رو قدرت -

، نگاهش لوچ شده  یهازده بود. با دهن باز و چشم  یخمچش نگاه کردم که    به
بسته  یخرو مچ دست خودم که پارچه  یینهام رو آوردم پاکردم. آروم چشم

 بود!

 بشه! ریجوینا خواستمی...نمیم...م...من...نم -

 ام کرد.نگ یبخشباز شد و با لبخند آرام هاشاخم

 نگران نباش! گیری،یم یادباالخره  -

بودم. دستم رو به سمتش دراز کردم   یرهخ  یارابه مچ دست ت  یمن با نگران   اما
 .یدکه دستش رو پس کش

 ببندم؟! یلکه کاًل قند  خوایینم -

به شونم  یکه مشت آرومازش گرفتم    و ناراحت چشم  یمون! پشیدخند  یز ر  و
 زد.
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 شده؟ یجورچه ینبه مچم اشاره کرد( باز کن ببخب بابا! لوس نشو! )  - 

 یغج یاراپارچه رو باز کردم که ت یجانموضوع رو فراموش کردم و با ه کالً 
 دستم رو گرفت. یاطزد و با احت یکوتاه 

 !یباستقدر زچه ین! ببیحمس یا -

بسته بود و  یخخروشان بود،  ینهمچ دستم که مثل رودخو یرو هایترک
 پرتاب بود! یآماده ،یز ت هاییلمثل قند

 خنده! یر نگاه کردم که زد ز یاراگرد به ت  یهاچشم با

 یشههم ید! اما باکنییماجرا عادت م ینکم به انگام نکن! کم یجوراون -
 ازش خبردار نشه! یتا کس ینگهدار یترک دستت رو مخف 

بسته بود، باز کرد و جلو  یاهیس یدش که پارچههم دور مچ دست خو بعد
 هام گرفت.چشم

 !یاهانه! نژاد من از گینبب -

سبز  هاییچک و پ هاش، برگترک یاون هم ترک داشت! اما تو یهامچ دور 
درحال   هایچک . پیدمروش دست کش  یاطکردم و آروم و با احت  یبود! تک خند

 بود!لب جا یلیو خ چرخیدنیحرکت بودن و دور مچش م

 جورین؟ینمهم ه یهبق -

 جواب داد. بست،یکه مچش رو م  جور همون
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پارچه   یچیدناما با پ  یاد،م  یرونمچ دستش بخار ب  یهااز ترک  یانآره، مثاًل تا  - 
 !فهمهینم کسیچ، هدور دستش

 .یمگفتم و راه افتاد  «آهانی»

دندون،   یر ز  یزیخشخِش خورد شدن چ  یکه صدا  یمرو رفته بود  یر از مس  کمی
 .یدم. به اطراف نگاه کردم که بنر قبرستون رو داومدیمثل استخوان م

 شنوی؟یصدا رو م یارا،ت -

»آره« تکون داد. دستش  یگوشه چشمش بهم نگاه کرد و سرش رو به معن  از 
. قبرستون سوت و کور بود و یمگرفتم و با هم وارد قبرستون شد  یاطرو با احت

و لرزه به تن  اومدیجغد م یغباد و ج یوههو یصد البته وحشتناک! صدا
 .یمتر گرفت و جلوتر رفتدستم رو محکم یارا. تانداختیهرکس م

بود. پامون رو  یختهر ینزم یها کنده شده بودن و استخوان رواز قبر  بعضی
 پامون اومد. یر خرش و خروش، از ز یکه صدا  یمها گذاشتاستخوان یرو

 یو صدا شنیدیمیرو م یخور موجودر وخ یصدا شدیم،یم تر یک نزد هرچی
 !شدیم یشتر دندون ب یر خرش استخوان زخرش

هاش چشم یبهش انداختم. تو یوارد کردم و نگاه  یارابه دست ت فشاری
 .دادیخوند، اما خودش رو مقاوم و نترس جلوه م شدیترس رو م

 که... .  یمجلوتر رفت کمی

بود. آب دهنم رو قورت   ییناقبر نشسته بودن و سرشون پ  یه  یتا پسر جلو  دو
سرشون رو صد و هشتاد درجه چرخوندن   یهوکه    یمجلو رفت  یدادم و به آروم
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نداشتن، نگاهمون کردن و شروع کردن به  یاهیس یچکه ه  ییهاو با چشم 
 افتاده  یرونبود و زبونشون از دهنشون ب  یدسف  یدهاشون سفخورخور! صورت

 ون گرفتم.اومدم و اسلحم رو به طرفش بازوم رو گرفت که به خودم یارابود! ت

 یشتر قدر ببودن و هر چه یر ناپذها انگار ضربهاما اون  کردیم،یم یک شل  تندتند
به طرفمون  یشتریو با سرعت ب گرفتنیجون م یشتر ب کردیم،یم یکشل
 !اومدنیم

 ینزم  یسلحه رو روشده بود که ا  یخط خط  میرنینم  کهیناعصابم از ا  حسابی
چرخوندم و به  یرو باال آوردم! مچم رو به حالت دوران  هامو دستانداختم 

زدن   یغیبازوهاشون گذاشتم که ج  یهام رو رو. جفت دستییدمطرفشون دو
 .دادیهاشون مزدن دست یخو خبر از 

هوا چرخوندش!   یو تو  یچیدسبز رنگ دور موچش پ  یچک بلند، از پ  یطناب   تیارا
 زد! یز انگه اون دوتا موجود نفرتزد و طناب رو به حالت ضرب ب یداد

خورد و مغزش از هم  یسنگ  یکهبه ت شونیکیو سر  ینافتادن زم شونجفت
 دهنم گذاشتم. یزدم و دستم رو رو ی! عق یدپاچ

مثل  یز،ت هاییخروم گرفتم و مشت کردم. احساس قطعه رو روبه هامدست
 هاییلو قندپارچه پاره شد  یهو. کردمیدستم حس م یهاترک یتو یلقند
 به طرفش هدف گرفته شد! یزهمثل ن یخ

 اون موجود هم باال رفت! یغ رو بستم و مشتم رو باز کردم که ج هامچشم
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 یبدنشون رو جاییکه از جا  یخون سبز  یدنرو باز کردم و با د هامچشم 
 د و دال شدم!دفعه طاقتم طاق ش ینبود، ا یختهر ینزم

 یزیدستم چ  یر گذاشتم که ز  ینزم  یتم رو روهم بهتر از من نبود! دس  یارات  حال
 یحس کردم. سرم رو آروم برگردوندم که چشمم به چشم از حدقه دراومده

 اون موجود خورد!

چشمش هم ازش  هاییرگ! مویزدم! لعنت  یگهتو هم جمع شد و عق د قیافم
 !(ییبود! )اَ  یزونآو

 .[یهبه چ یچ  یکن  یفتوص خوادیب حاال، نم]وجدان: خ

ولو شده گرفتم. دستم رو گرفت  یاراید شدم و دستم رو به طرف تبلن جام از 
تلپ  یاراسر موجوده و »ِقرچ« صدا داد و ت یو اومد رد بشه که پاش رفت رو

 افتاد تو بغلش!

 خنده. یر زدم ز یآور بود، اما پق چندش یلیخ کهینا با

 گفت:  یهبا حالت گر  تیارا

 ...چرا من؟ چرا؟!یا! خداییاَ  -

مشت واسم گرفت و با کله افتادم رو  یرپاییز یهو قهقهه زدم که  دمش دوال
 هوا رفت! یغششکمش که ج

 !یل: پاشو گورتیارا

 تو سرش. زدم
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 عمته تانک! یلگور  - 

 !رونیمحکم زد تو سرم که مغزم از دماغم زد ب دونهیهرو درآورد و  یهگر   ادای

 ی. نگاه یسادموا امپ یبند کردم و رو ینروش بلند شدم و دستم رو به زم از 
کردم و با حالت چندش،   کردیچکه مسبز رنگ ازش چکه  یع هام که مابه لباس

 از خودم فاصله دادم. صورتم رو جمع کردم و گفتم: یبلوزم رو کم

 !خورهی! حالم داره به هم مییاَ  -

 »آره« تکون داد. یرو به معنهم بلند شد و سرش  تیارا

 .یریمبگ یدوش یهها خونه یناز هم یکیتو  یمبهتره بر  -

 گفتم:  رفتیمیکه راه خروج رو م  طور همون

 ! یمهم بردار یزیچ ی،لباس یه یمبهتره بر  -

 گفت و کنارم راه افتاد.  «ایباشه»

 ییشهخورد شدن ش ینگاه کردم که صدا یابونطرف خو اون طرفینا به
تعجب . به عقب برگشتم و با یچیدپ یابونخ یتو یرشو بعد هم آژ ینماش

 گفتم:

 !کنی؟یم یکار چ یارا؟ت -

 باال انداخت و گفت: یاشونه بیخیال

 ی؟همه راه رو برگرد ینا یادهکه پ  خوایینم -
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 یل خودش رو به باال متما یشاگرد نشستم. کم یصندل یکردم و رو  «پوفی» 
دار درآورد و دکمش رو زد. ضامن یچاقو یهپشت شلوارش،  یباز ج کرد و

ور رفت و باالخره  یفرمون خم شد. کم یر ز یارااومد و ت نیروچاقو با صدا ب
سبز رنگ رو چندبار   یمرو قطع کرد و س  ینماش  هاییمموفق شد. با چاقوش س

 روشن شد. ینقرمز زد که ماش یمبه س

 از کار خودش، باال اومد و صاف نشست. بخشییتلبخند رضا با

 یستی؟دزدها ن یتو سردسته یگمم -

 و گفت: یدخند ریز 

 !یدشا -

سوت و کور تهران،  هاییابوننگاه کردم که خ یروننگفت. به ب یزیچ یگهد و
نگاه کردم و روشنش  ینبه ضبط ماش ینهم یرو اعصابم بود، برا یبدجور

 .کردم که آهنگ مسعود صادقلو پخش شد

 هاتچشم یایکه تو در  دونستمی"م

 ... .یشمَمرد م یشم،م غرق

 یشماز پ یریم یروز یهدلم افتاده بود  به

 ذارمیکه من واسه تو وقت م  یجوراون دیدممی

 ... .یندار وقت

 یکه دوستم ندار  گفتیته دلم م یزیچ یه
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 ... .یندار دوستم 

 ت دادمحال دل به تله ینا با

 بم و بهت دادمم، قلو ساده کلکبی

 خوبه، درد داره چوب تجربه

 آدم... . یه هایاشتباه

 دادم تحال دل به تله ینا با

 م، قلبم و بهت دادمو ساده کلکبی

 خوبه، درد داره چوب تجربه

 آدم... ." یه هایاشتباه

ذهنم   یتو  یادفکرش م  ی! چرا؟ چرا ه یانبخوام، فکرم رفت سمت تا  اینکهبی
 !کنهیبه من فکر هم نم یاون حت  دونمیم یوقت  یشه؟م یمو باعث آشفتگ

 یشهر نممون با هم جو"مطمئن بودم که در و تخته

 یشهر یهاز  یانتا گل محاله با هم درب دو

 ت دادمحال دل به تله ینا با

 م، قلبم و بهت دادمو ساده کلکبی

 خوبه، درد داره چوب تجربه

 آدم... . یه هایاشتباه
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 ت دادمحال دل به تله ینا با 

 م، قلبم و بهت دادمو ساده کلکبی

 ، درد داره چوبخوبه تجربه

 آدم... ." یه هایاشتباه

 صادقلو، تله« مسعود»

 به خودم اومدم. یارا،ت یکه با صدا  یدمکش  یقیعم نفس

 !یین! خانوم عاشق، بفرما پاکنییمنه و مسخره  یگیم ی،عاشق  یگممن م -

 یناز ماش  یع. سر یآجر  یدو طبقه بود با نما  یخونه  یهاطرافم نگاه کردم که    به
ها . پلهیمه شدو باز کرد و وارد خونبا همون چاقوش، در ر  یاراشدم و ت یادهپ

 .یدیمرس اییشهدر ش یهو به  یمرو باال رفت

 گذاشتم.  یشهش یرو کنار زدم و دستم رو رو تیارا

 .یختر  ینزم  یخورد شد و رو  یبلند  یکه با صدا  بستیم  یخداشت    شیشه

 .یدکمرم کوب  یزد و رو یسوت  تیارا

 داداش! یدار یوالا -

هم  یارات کردمیها فکر مموقع  ی. بعضیموارد شدکردم و با هم   یخند تک 
 !ردخوینم هایکایی! اصاًل به آمریرانیها
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بفهمم دارم از  کهینبه سمت درها رفتم و تندتند بازش کردم. بدون ا سریع 
هام رو کردم و لباس  یدا! باالخره در حموم رو پکنمیسرعت باالم استفاده م

 به در خورد. یادرآوردم که تقه

 .یرونب یازود ب ینات -

 گفتم و دوش آب رو باز کردم.  «ایباشه»

*** 

 یاو بلوز حلقه ینگاه کردم! شلوار چرم مشک  ینهآ  یلبخند خودم رو تو با
 یدههم روش پوش یچرم مشک کت تک  یهنافم بود و  یکه تا باال یاسرمه

 زانو بود. یر چرم تخت که تا ز یبلند مشک  یبودم. چکمه

 سرم جمع کردم و کلتم رو پشت شلوارم گذاشتم.  یرو باال  نمکموینرنگ  موهای

دستم رو بردم پشتم و کلتم   یهو  ها،یخارج   یلمف  ینا  ینگرفتم و ع  یخفن  ژست
 رو درآوردم و با جفت دستم گرفتمش!

 !یمبرگرد یدزود باش با یس،خانوم پل -

 یو شلوارک ل  یدسف  یشرتاون ت  یزدم. تو  ینگاهش کردم و سوت   ینهآ   یتو  از 
، بدجور ش انداخته بودشونه یش که روبافته شده یزانوش و موها یتا باال
 !کردیم یدلبر 

 رحم کن! میچار به دل داداش ب خوردهیهبابا  -

 نازک کرد. یکرد و پشت چشم  اخمی
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 !یستمهم ن یشبه داداشت بگو دل نبره، بق - 

 هست.  یچ   دوننیندارن! اصاًل نم  یام  یاءح  هایفرنگ   ینخنده! ا  یر زدم ز  زرتی

 دادم. یهرو گذاشتم رو دهنم و به درآور تک دستم

 .یماومد یرونو از اتاق ب یدبه بازوم زد و دستم رو کش یاخم مشت  با

 یارا. تیمشد ینو سوار ماش یمرفت یینها رو پاو پله یماومد یرونخونه ب از 
 به خودش انداخت و بعد به من نگاه کرد. ینگاه 

 ها! یهست  یت داف توَام واسه خود یگمم -

 به گردنم دادم و گفتم: تابی

و دارن از غم  یدنمون صف کش! خواستگارها جلو در خونهیزمعز  دونمیم -
 !سازنیو م سوزنی، ممن یهجران دور

 و سرش رو تکون داد و گفت: یدخند یز ر تیارا

 !یرنتگروه خودمون بگ  یهااز پسر  یکی هکینمگر ا -

 گفتم.  «ایشی»

 !یناز یندختر به ا ونم باشه!از خداش -

 تمسخر نگاهم کرد و سرش رو تکون داد. با

. تا وارد یمو وارد کلبه شد  یدیمشکر به سالمت رس  یو اله  یدیمند  یزیراه چ  تو
 رومون قفل شد! شونزده جفت چشم یم،کلبه شد
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 زد و بهمون چشمک زد. یسوت  تیان 

 : اوالال! خانوما متحول شدن!تیان

کنار الرا که با دمت  ینزم یرشون رو تکون دادن. روس و یدنخند هابچه
خودم حس کردم. قلبم   یرو رو  ینگاه  ینینشستم که سنگ  یزدداشت حرف م

رو به رو  یعسل ییلهجفت ت یهکلبه چشم چرخوندم که با   یو تو یزدتند م
مت  اهاما نگ کنه،یکه داره نگاهم م  یانهکور شد! فکر کردم تا  شدم و ذوقم

که ازش سر   یگهبرق د  یهتوش داشت و    ینبود! انگار برق تحس  یصخا  جور یه
که با پوزخند نگاهم  یانی! سرم رو چرخوندم که نگاهم به تاآوردمیدرنم

 یهاچشم یو چشم ازش گرفتم. تو یدمهام رو تو هم کشافتاد! اخم کردیم
 اییگهد  چیز یه،  یشاما اون پوزخند لعنت  یت،بود و هم عصبان  یناون هم تحس

 !گفتیرو م

 شدم و رو به دمت گفتم: بیخیال

 بخورم؟ یمدار یزیدمت؟ من گشنمه، چ -

تر از قبل بود و گفت و از جاش بلند شد. بهش نگاه گردم که سرحال  «ایآره»
بدن و صورتش  یرو یخمز  یجا یچهاش رو درمان کردم، هزخم یاز وقت 
 نبود.

وجه درش رو باز کردم و کنسرو جلوم گرفت. بدون ت  یهسمتم برگشت و  به
 قاشق بهم داد. یهرا ال

 و گفت: یدکه زک خند  خوردمیداشتم غذا م یتوجه به کس هیچبی
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 !یخفه نش ینات - 

 خنده! یر ش کردم که همه زدن زنگاه چپچپ

 هار هار هار! نمکدون! -

 شروع کرد به تکون خوردن! ینکه زم  یخند تک 

 هایکه! تیسیمسر جامون وا  شدینماصال    یاز جاشون بلند شدن، ول  یع سر   همه
 !شدیم یسر و صورتمون خال یو خاک بود رو ریختیم ینزم یچوب رو

 !یرونب یدبر  یسادید؟چرا وا ید،زود باش -

و  یغ ج یاومدن. صدا یرونبه خودشون اومدن و با سرعت از کلبه ب همه
ما دور بود ا یلیخ یغج یوزش باد تند، با هم ادغام شده بود. صدا یهوهو
هام بسته شد بدم که از کجاست؟ ناخودآگاه، چشم  یصتشخ  تونستمیانگار م

 تنداش ینشکل گرفت که خونه بود. انگار با دورب ییجاذهنم همون یو تو
و جلو و جلوتر رفت تا به همون  یدچرخ ینکه دورب کردنیم بردارییلمف

و  یینف پااز شکا یناون زلزله رخ داد. دورب یکه اون روز تو  یدرس یشکاف 
 یعصب  یاجفت چشم قهوه  یه  یعبور کرد و جلو  یکیرفت و از دل تار  تر یینپا
! مثل دخط بو یههاش چشم یاهیهاش وحشتناک بودن و س! چشمیستادا

 یغی! با جبینهیخودش م ینکم  یکه دشمن رو تو  یوقت  ی،وحش یگربه  یه
هام گرفتم. زدم و سرم رو با دست یبلند یغ به خودم اومدم و ج ید،که کش

شد! اما نه  یعاد یز چو همه ید! زلزله خوابینشد و افتادم زم یپاهام خال یر ز
 !یر عاده
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و نه  یگنم یچ  فهمیدمیاما نه م پیچید،یگوشم م یتو یُگنگ  صداهای 
 یو احساس نفس تنگ  دیدیهام تار مجوابشون رو بدم! چشم تونستمیم
هاش دست یانگار کس یول دم،بلعییرو م یژن. با تموم وجودم اکسکردمیم

 نفس بکشم! ذارهیگلوم گذاشته و نم  یرو رو

هام از افتادم. دست ینزم یراه تنفسم باز شد و رو یزی،شکستن چ یصدا با
 رو دراز کرده بودم. یکیاز پاهام از زانو خم بود و اون یکیپهلوهام باز بود و 

 گرفت.  یبهتر  یدهام دصداها واضح شد و چشم کمکم

خس بکنم. گلوم خس تونستمینم کارییچرفته بودم تو شوک و ه ر گاان
رو باال آوردم و به گلوم  جونمی! دست ب کردمیم یممتد یهاو سرفه کردیم

انتقام  کهینقبل از ا دادم؟یداشتم جون م ُمردم؟یچنگ زدم! من داشتم م
من با  اام! یرمسرشون اومده رو بگ ییچه بال یستکه معلوم ن  یشهر و مردم

 ی! انتقام مردمیرمخونم انتقامم رو بگ یقطره ینخودم قسم خوردم تا آخر 
! انتقام یدماون خونه د یکه تو  یامرده یها! انتقام پرندهمیرنیکه دارن م

 شون رو!همه

 و از جام بلند شدم! یدکش  یقیعم نفس

سرم   یالها هم بابچه  ییه. بقکردینگاهم م  یکنارم نشسته بود و با نگران   مت
 !باریدیم یهاشون نگران بودن و از چشم یستادها

هاش رو محکم تو بغلش! دست یدرو کش زانو زد و من ینزم یرو یانت یهو
 !گفتیم یزیچ یرلبدورم حلقه کرده بود و ز
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 رو باال آوردم و دورش حلقه کردم. جونمیب  هایدست 

 !یستن یزیمن خوبم، چ -

 بلند شدم. ینزم یش، از رواومدم و با کمک یرونبغلش ب از 

 در هم گفت: یهاکنارم ظاهر شد و اخم  یانتا یهو

 یدی؟د یچ  -

 تعجب گفتم: با

 !یدم؟د یو چ  یچ  -

خنگ بفهمون« بهم انداخت   ینبه ا  یا»حاال ب  گفتینگاه که م  یهکرد و    «پوفی»
 و گفت:

 یدی؟د یشکل گرفت؟ چ  یذهنت چ  یتو -

 .یدمکش  یقینگاهش کردم و نفس عم کمی

خونه  یکه جلو  یهو تونستم بفهمم از همون شکاف اومدیم یغ ج یاول صدا -
هام بسته شد، خودکار چشم یکه اومده بود. وقت   یازلزله ینگرفت؛ اول  شکل

جفت  یهو  یینذهنم اومد و بعد هم شکاف. از شکاف رفت پا یاول خونه تو
 ه بودن!جفت چشم گرب یهنبودن! مثل  یکه عاد  یدمد یاچشم...چشم قهوه

داده   یهکه به درخت تک  یوموهاش چنگ زد. و  یفرستاد و تو  یرلبز «لعنتی»
رو از درخت  یشهاش بود، تکدندون ینخالل دندون ب یشهبود و مثل هم

 گرفت و چند قدم به سمتمون اومد.
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 یست؟عالمت ن یه ینبه نظرتون ا - 

حدقه   یهاش رو تونگاهش کردن! چشم  یهمه به طرفش رفت و با گنگ   توجه
دهنش درآورد و  چرخوند و خالل دندونش رو با انگشت شست و اشارش از 

 هاش گرفت.انگشت یونم

 نشونه بود! یه ینرسمًا توسکا بهمون گفته کجاست و ا کهینا یعنی: ویو

 زمزمه کردم: یرلببه فکر رفتن و من آروم ز همه

 قدر باهوش هست، خنگ هم هست!هر چه -

 به همه گفتم:رو باال آوردم و رو  سرم

 ی؟اگر تله باشه چ  -

اگر به اون  گفتیبهم م یحس یهنگفتن! اما  یزیهم سکوت کردن و چ باز 
 ینو چرا ا یهتوسکا ک کهین! ایمکن  یداپ تونیمیرو م ییمعماها یم،شکاف بر 

 !زنهیشهر رو داره به هم م

 و گلوش رو صاف کرد. یدکش  یشونشپر  یموها یتو یدست  دمت

 یم؟سر بزن یهبه اون شکاف  تیس: بهتر ندمت

 نگاهش کرد و گفت: مت

 تله باشه. یهجا ممکنه اون یگه،راست م ینات -

 چرخوندم و گفتم: ینشونرو ب نگاهم
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، حتما خنگ و کم هوش هم باشه یرکقدر هم باهوش و زاما اون هر چه - 
 هست!

 نگاهم کردن. همه

و  یمکن یدارو پ ایییزهچ تونیمیم یینبا رفتنمون به پا کنمیاحساس م -
 !یمرو حل کن چندتا معما

 و به سمتم اومد. یدبه طرفم چرخ تایان

 !یمبر  یینبه پا یانبهتره من و تو و ت -

 ها کرد و گفت:رو به بچه و

بدونم  خوامیم یم. برگشتیدمراقب اوضاع باش گردیم،یو برم ریمیتا ما م -
 شماها شد! یر دستگ یچ 

 ت.هم اسلحش رو پشت شلوارش گذاش نیاگفتن و ت  «یا»باشه همه

. قلبم یمروش شکاف، حرکت کردکه خونه بود و روبه  ییبه طرف جا تاییسه
در انتظارمونه!  یچ  دونستمیو نم کوبیدیم ینمس یگرومپ به قفسهگرومپ

 !یفتیمب یر هم گ یدشا یا یمحل کن یمرو تونست یادیز یمعماها یدشا

هام رو انداختم. چشم یینو سرم رو پاکتم گذاشتم   یبج یرو تو هامدست
شد.  یرمدستگ یزیچ یدقبل تمرکز کنم تا شا یکردم مثل دفعه  یبستم و سع

کردم بفهمم   یکردم، سع  یداشپ  کهینذهنم دنبال شکاف گشتم و بعد از ا  یتو
 صدای  یدم،که فهم  یزیمحض بود و چ  یکی! اما همش تارگذرهیم  یتوش چ 
 .بود یغ داد و ج
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 باز کردم و گفتم: یع سر  رو هامچشم 

 !شد؟یکه زلزله اومد و گودال شکاف خورد چ   یروز یادتونه -

تعجب بود، بهم نگاه  یکه از رو  یرو به سمتم برگردوندن و با اخم سرشون
 یقیبه جفتشون انداختم و نفس عم نگاهییمچشمم، ن یکردن. از گوشه

 .یدمکش

 ییتعداد باالهم نبودن و نفر که کم  نی، چندشکاف خورد ینکه زم  یروز -
 داشتن، به درون غار افتادن!

 گفتن که ادامه دادم:  «خبی»

 یشکاف تمرکز کردم و از درون شکاف، صدا یرو بار یندوم یاالن من برا -
شکاف  یکه تو  ییهااون آدم کهینا یعنی ی؟چ  یعنی! یادو داد و ناله م یغج

جا ساحره اون یاده شدن! پس اگر هم ُمردن، دوباره زن یانمردن،  یاافتادن، 
 !کنهیم مخفیجاست که موجودات رو اون گاهشیکاًل محل مخف   یاهست، 

 متفکر گفت: تیان

همه سال َور دل خودمون بوده و  ینا یعنیجا باشه، اون گاهیاگر مخف  -
 !دونستیمینم

 کردم و گفتم:  یخند تک 

و  ینزم یرِ بره ز تونهیمکه ن  کسیچزده و ه گاهیف مخ یرزمینِد َن ِد! اون ز -
قدرم باهوش باشه، خنگ هم اون هر چه یا،به قول تا یکارش راحت، ول

 !؟ لو داده!یرو چ  گاهشیکارش، مخف   ینبا ا یعنیهست. 
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 یه! دوباره  یاننگاه به ت  یه  یان،نگاه به تا  یهبهشون زدم و    یینمادندون  لبخند 
 ن:داد زد جفتشون یهوکه   یاناه به تنگ یهو  یاننگاه به تا

 !یا؟تا -

قلبم گذاشتم و  ی. دستم رو رویسادمهوا و تو آسمون معلق وا یدممتر پر  یه
 گفتم:

 خواهرتون! یا،چتونه!؟ نه َپ! تا -

هم نگاهش  یانو ت یزدفقط لب م یبا دهن باز نگاهم کرد و مثل ماه  تایان
 م.گذاشت  یانت  یشونه  ینشستم و دستم رو رو ینزم  یرنگ غم گرفته بود. رو

 ی؟خوب  -

زد. دلم براشون سوخت! درد از دست دادن  یغم نگاهم کرد و لبخند تلخ  با
 به راهشون ادامه دادن. حرفیو ب  یدنکش  «یسخته! »آه  یز عز 

*** 

. اومدینم  ییبود و صدا  یدهخواب  هایغ و ج  ناله  ی. صدایستادیمشکاف ا  جلوی
 یزیچ یکیاون تاراز دل  یدخم شدم تا شا یبغلم زدم و کم یر هام رو زدست
 بود و سکوت! یکیبشه، اما تار یرمدستگ

 به پسرها انداختم و گفتم: نگاهینیم

 !یم؟بر  -

 .یدیمپر   یینو پا  یستادیمشکاف ا  ی. لبهیمتکون دادن و جلو رفت  یسر   ساکت
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هام رو تو هم گره موهام باال بره و اخم شدیو باعث م  خوردیبه موهام م  باد 
. رسیدیمینم ینبه زم رفتیم،یم یینپا یبود و هر چ  دیازدم. ارتفاع شکاف ز

زانو   یو باعث شد زانوم خم بشه و رو یمافتاد  ینزم  یکه باالخره با کف پا رو
 .یمشد داز جامون بلن یع رو حس نکردم و سر  ی. دردینمبش

 !ینیجا رو راحت بببار محکم پلک بزن تا همهسه :تایان

کار   ینهم هم یانو ازمون دور شد. ت بار محکم پلک زدکردم که سه  نگاهش
رو کرد و منتظر به من نگاه کرد. شروع کردم به محکم پلک زدن و با پلک 

در شب داشتم!  یدهام رو باز کردم که دهنم باز موند. انگار دچشم ی،سوم
 جا برام واضح بود و... .ود. همهجالب ب یلیخ

به جلو  یاطومدم. با احتافکارم خورد و به خودم ا یرو یخط  یان،تا یصدا با
پام   یر پام حس کردم. آروم پام رو باال اوردم و ز  یر ز  یزیچ  یه  یهوکه    رفتیمیم

 رو نگاه کردم.

رو گرفتم که حواسش بهم جلب شد.   یانانسان بود! دست ت  یهدست    انگشت
کم انگشتم همراه چشمم باال اومد و نگشتم به دست اشاره کردم که کمبا ا
 هم افتاده بودن! یدم که روه آ کپ  یهبه  یدیمرس

بچه  یبود! حت  یوحشتناک  یتنزنم! وضع یغ دهنم گرفتم تا ج یرو جلو دستم
رو رها کردم و به طرفشون رفتم که جفتشون  یانبود! دست ت ینشونهم ب

 بازوهام رو گرفتن.

 شدن بهشون رو از ذهنت پاک کن! یک فکر نزد ی: حت تایان
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»تٔاسف« تکون   یو به معنم که سرش ر نگاهش کرد  یسوال  یس،خ  یهاچشم  با 
 گفت:  یاندفعه ت ینداد و ا

 ینتر با کوچک   یخطرناکن که حت   یشتر هم ب  یدشا  یاساحره    یها به اندازهاون  -
 !یشندست زدن بهشون، موجب مرگ ما م

 گرد گفتم:  یهاتعجب و چشم با

 ... .یشندوباره زنده م یوقت  یول -

 حرفم: ینب پرید

 !یشنم جوریینا کنن،یم یکیژنت ییر تغدارن  یتنها وقت  -

 ینزم یو »َتق« رو یدقطره اشک از چشمم چک یهرو از دست دادم و  طاقتم
زن افتاده بود  یه یکه رو  یاگرفتم و نگاهم به دختر بچه  افتاد. چشم ازشون

 قدر ینا کهینشد! ا یشمردمم ر یهاش خشک شده بود، افتاد. دلم براو لب
و  یچیدجفت دست دور پ یه! زانوهام خم شد که یرنم یندارن از ب یبغر 

 گوشم اکو شد!  یتو یانتا یصدا

با  یریم،ها رو بگآدم ینتا انتقام هم جاییمین...ما اینات یهست  ی: تو قوتایان
 !یناباش ت یقدرت...نه ضعف...نه جا زدن وسط راه؛ قو

اومد.  هاشقدم یهاش رو از دور کمرم باز کرد و صدانگفتم که دست چیزی
 هاش بودن!که دست  ییجا! درست همونسوختنیهلوهام مپ

 یهبرق زد! مثل برق  یزیچ یهو چشم چرخوندم که  یدمبه صورتم کش دستی
 جفت چشم!
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و جلوتر   یدمهام رو تو هم کشجلو رفتم. اخم  یکردم و کم  یک رو بار  هامچشم 
 رفتم که... .

 .یایمها بهبا بچ یگهد یباال، دفعه یم: بهتره برگردتیان

 «یگره زدم و سرم رو تکون دادم. حتما توهم زدم! »پوف   یشتر رو ب هاماخم
 .یمزد یرونهوا پرواز کردم و از شکاف ب یکردم و تو

*** 

 !ید؟کرد  یداپ یزی: چتایان

به ماها که با  نگاهییمن یان»نه« تکون دادن. تا یسرهاشون رو به معن همه
 یکه دو به شکه ول  باریدیهاش مچشم . از کرد  کردیم،یها رو نگاه مغم بچه

 باالخره دهن باز کرد.

 شکاف. یتو یم: ما رفتتایان

 ینشلوار ج یبج یهاش رو توپاش رو شوت کرد و دست یر سنگ ز شانک 
 گذاشت.  یشمشک

 !یدین؟د ی: خب، چ شانک 

 گفت:  یاندفعه ت این

 یانجر   م در ما هش  یدسخته، اما به هر حال با  یلیکه گفتنش خ  یزهایی: چتیان
بودن. البته  یکیژنت ییر که در حال تغ  یدیمد یادیز یهاجا آدم. ما اونیدباش

 !یمبا هم بر  یدبعد با یو دفعه یماز راه رو رفت یمین
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ها نگاه کردم که همشون ناراحت و نگران بودن. حتمًا داشتن فکر بچه به 
 !یشه؟م یماجرا چ  ینآخر ا کردنیم

صورتم افتاده بود رو پشت گوشم زدم و رو به  یه رواز موهام رو ک ایطره
 همشون گفتم:

 !ید؟کرد  یداموندن پ یکجا برا  -

 طور که دست الرا رو گرفته بود، جواب داد:همون زک

جا اون تونیمیموندن هست، م یبرا یخوب  یمدرسه هست، بزرگه و جا یه -
 .یمبر 

 گشتیم،یبر م  یمشتدا  ی. از وقت یمگفتم و به طرف مدرسه حرکت کرد  «ایباشه»
توهم نزدم و اون  کردمینداشتم. احساس م یدمکه د  یزیبه چ یحس خوب 

 بود! یواقع یدمکه د  یزیچ

بره، اما مگه  یروناز ذهنم ب یمنف  یدادم تا فکرها یرو تکون نامحسوس سرم
 یمو باعث کالفگ آوردیم مذهنم هجو یو بد تو یهمه نوع فکر منف  شد؟یم
سرم رو خاروندم. به جلو پام نگاه   یموهام بردم و جلو  ی! دستم رو توشدیم

 رد خون شدم. یکردم که متوجه

 که کنارم بود رو گرفتم و با تته پته گفتم:  یُبهت، دست کس با

 رد خونه! جاینَر...رد خون! ا -

نوشته  یسیخون به انگل با ین،زم ینگاه کردن. رو ینو به زم یستادنا همه
 بودن:
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 «!یکهنزد مرگتون» 

 بود. یدهکش  یینشپا یطانیلبخند ش یه و

تر گرفتم و اون هم که کنارم بود رو محکم  یخون تازه بود و دست کس بوی
که دستش رو گرفته بودم نگاه کردم که   یبه دستم وارد کرد. به کس یفشار

هم گذاشت و از کنار خون  یرو ینانهاش رو با اطم. چشمیدممت رو د
 .یمگذشت

 ه همه گفت:برگشت و رو ب تیان

 .یدساحره باش یهشداره! مراقب هشدارها یه ینا -

خودش بود   یبود و تو  یینسرشون رو تکون دادن. به دمت که سرش پا  همه
 و به سمتش رفتم. یدمکش  یرونرو از دست مت ب نگاه کردم. دستم

 شونش گذاشتم و گفتم: یرو رو دستم

 دمت؟ حالت خوبه؟! -

 زد و گفت: جونییمهرگشت. لبخند ناومد و به سمتم ب یرونفکر ب از 

 طور مگه؟!آره، چه -

 همش! یآخه تو فکر  -

. یددستم رو گرفت و به عقب کش  یعنگاهم کرد و سر   لرزیدیکه م  ییهاچشم  با
 .کردیهاش رو تند مو قدم لرزیدنیم ارادهیهاش ب دست

 یری؟دمت، کجا م -
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 یو هرچ  گذشتیها م. از کوچه پس کوچهیدگفت و دستم رو کش  «هیسی» 
 !«فهمیی»م گفتیم ریم،یکجا م  پرسیدمیازش م

سرم گذاشتم. پر بود از   یکه دستم رو رو  یدیمرس  یک بار  یکوچه  یهتو    باالخره
گذاشتم تا از   ینیمدهن و ب یدستم رو رو یکی! اون یزادو آدم یوونح یالشه

و هم بشه! معدم ت یریجلوگ یزدم یرونها بکه از الشه یَگند یاون بو
 خون یکه دوباره دستم رو گرفت. از رو  شدمیم یوونهو داشتم د پیچیدیم
 یوار د ی. رورفتیپامون م یر ها زردهمُ  یاز الشه یقسمت  یو گاه  گذشتیمیم

 خون راه انداخته بودن. یبود و انگار رودخونه یختهکوچه خون ر

 یااز آجره بلند که یوار د یه یو دستش رو رو یستادا یوار د یه یجلو دمت
از حد معمول جلو اومده بود.   یکم  یوار قرمز رنگ ساخته شده بود، گذاشت. د

به سمت  ی،افرو رفت و مثل در ِکرِکره یوار که دفشار وارد کرد   یوار دمت به د
 باال رفت!

 .یمو وارد شد یدکه دمت دستم رو کش  کردمینگاه م یوار دهن باز به د با

داشت چاک   یگههام دچشم  یبود و گوشه  شده  باز   صدر یغار عل  یاندازه  دهنم
بلند  یهاکجاست؟ پر بود از قفسه  یگهد جاینا یاابوالفضل! خدا یا! خوردیم

بود و درشون هم  یرنگارنگ  هاییع هر کدومشون ما یکه تو  هایییشهو ش
 یقفسه یهچوب پنبه گذاشته بودن. دور تا دور اتاق قفسه بود و وسط اتاق 

پسر  یهبود و روش  یمارستانتخت مثل تخت ب یهتوش  بود و اییشهش
و به طرف قفسه رفتم.  یدمکش  یرونبود! دستم رو از دست دمت ب یدهخواب

 یهابود و لب  یختهصورتش ر  یرو  ییشخرما  یبود، موها  یباییز  یلیپسر خ
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برهنه بود  اشتنه. باال یلیفک مستط یز تو نوک یدهکش  ینیب ی،قرمز و گوشت  
 و خبر از زنده بودنش بود. رفتیم ییناال پارش بستب یینهو س

 یو با کفشش رو کردینگاه مرو  ینسمت دمت برگشتم که داشت زم به
 .کشیدیم یخطوط فرض ینزم

 !یه؟اون ک -

داشت.  یدحرفش ترد ینگفتن ا  یکرد. انگار برا  یمنرو باال آورد من سرش
 رفتم. یکشو نزد یدمهام رو تو هم کشاخم

 !ی؟که تو از جاش خبر داشت   یهاون ک -

گذاشت و با   یششش یکرد و به سمت قفسه رفت. دستش رو رو  «پوفی»
 دقت بهش نگاه کرد.

 !یناتوعه ت یهشب یلی: خدمت

 گرد گفتم:  یهاچشم با

 بله؟! -

 چرخوند. اییشهش یقفسه یهاش رو توزد و چشم یتلخ  لبخند

 !تهیهشب یلیبرادر دوقلوت خ یگمم -

در...اون هم برادر دوقلو! مگه ! برایگهم یچ  ین! اافتادمیَپس مداشتم  دیگه
 !یشه؟م

 طرفش رفتم و بازوش رو گرفتم و تکونش دادم و با اخم گفتم: به
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 !یه؟مثل آدم حرف بزن دمت، برادر دوقلو چ - 

 دهنش رو قورت داد و بهم نگاه کرد. آب

 رفته! یبه خواب ابدخاطر ساحره، ...برادرته! اما بهیامت ینا،ت یدیدرست شن -

 ی. دستم از روشدیباز و بسته م یاد،ب یرونازش ب یاکلمه  کهنیبدون ا دهنم
برادر  یهبرادر دارم...اون هم  یهافتاد. من  ییندمت سر خورد و پا یبازو

 مادرم! ینگفت...حت  یزیبهم چ کسیچ...چرا هیدوقلو...ول

از بابات  یلیخ یامه. تزن دوم پدرت یبود...هان  یگهزن د یهپدرت، عاشق  -
به پدرش سر  تونستیدر هر صورت، باباش بود و نم یول اومد،یبدش م
 یامبه ت ی. اما هان رفتیم یدنشروز به د یههر هفته  ینهم ینزنه. برا

 ارشش حرف بو همه  شدیم  یهم عصب  یام! تدادیم  شرمانهیب   یشنهادهایپ
از  یامت یشهباعث م و کنهیرار مبا توسکا ارتباط برق یهان  کهین. تا اکردیم

! تو اون بینییم یکه االن دار  ینبره و...هم یبه خواب ابد ی،سالگ  ۲۵سن 
 یادتماجرا    ینو ا  ی،رو فراموش کرد  یز چو همه  یتصادف سخت کرد  یهموقع  

 .یستن

هام حلقه چشم  یسقوط نکنم. اشک تو  ینزم  یکردم تا رو  یشهرو بند ش  دستم
... یاز هان   ینهاسم پدر... ک  یف... تنفر از پدرم... هه... حینهکزد و دلم پر شد از  

 !یدتشند کسیچکه ه  ییتر، نفرت از توسکاو از همه مهم

همه سال از نبود پسرش، سوخته  ینمادرم کباب شد که ا یقدر دلم براچه و
 از وجود برادرم مطلع نبودم! یکه حت   یو ساخته! و من
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 .ینمم کرد کنار قفسه بشبازوم رو گرفت و کمک یر ز دمت 

 ... .دیدمشیاز اشک، تار م اییهنگاه کردم، پشت اون ال بهش

 کنم!  یدارشب تونمیم یطورچ... چه -

 هام نگاه کرد و گفت:چشم تو

 کجاست!  دونهینم کسیچپادزهر که ه هی: با دمت

 َبک« فلش»

 کل«  دانای»

. کردیم ینیتنش سنگ یبود و سرش بر رو یزاناز سقف آو دستانش
است؟! چشمان دردمندش  ینقدر سرش سنگکجاست و چرا آن  دانستینم

! زور زد تا چشمش را باز کند، کردیچشم چپش را احساس نم  یرا باز کرد، ول
 کردیلبانش خارج شد. احساس م  یاناز م  «یو »آه   یدز آن فهما  یاما تنها درد

وق ذذوق طناب، یاز سفت  یشهااز کتفش جدا شده است و مچ ستانشد
 .کردیم

ها را بست و به به چشمانش، آن یددر و برخورد نور خورش یصدا یدنشن با
 اشیاهیبود و س یختهصورت کبودش ر یکوتاهش بر رو  یهم فشرد. موها

 یکرده بود. چشم سالمش را باز کرد و آب   یجادصورتش، تضاد ا یدیبا سف
که باعث شد   ید. زن افتا  یهان   یبو بدترک  یموذ  یچشمش، به چهره  کرانیب 

 یدکه فهم  یکند. زمان   یتپدرش توسط آن ساحره، طلسم شود و مادرش را اذ
 !اند، ُمرد و زنده شدخواهرش را از جاده منحرف کرده ینها ماشآن
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که تنها   یک،کنار اتاق غرق در تار  یچوب  یبا آن لبخند مضحکش، صندل هانی 
 فرستاد،یرا به اتاق م  ییسومسقف اتاق بود و نور ک  یکوچک، باال  یابا پنجره

را   یگذاشت. صندل  یامت  یروو روبه  یدکش  ینزم  یرا رو  هایشیهبرداشت و پا
 یصندل پشتی یرا دو طرفش رد کرد و دستش را رو یشچرخاند و پاها

 گذاشت!

 .یستنگر  یشهانگاه کرد و در آخر، به چشم یاملذت به بدن  ت با

االن  اومدی،یاگر از اول باهام راه م ی،کارت، گور خودت رو کند  ین: با اهانی
 نبود! ینوضعت ا

که   یاهبا آن چشمان کامال س  ی،هان   یرنگ و رو رفته  یبه چهره  یپوزخند  تیام
که به  یاهشاز حد بلند س یشب ی. موهایستنداشت نگر  یدیسف یچه

 یز چ. همهیاهبلند و س یهاو ناخن یدهچشمانش بود و انگشتان کش یکیتار
 بود...مانند قلبش...! یاهزن س ینا

منحوس،  یتو صورت تو یستمحاضر ن ی،اگر من رو زنده به گور بکن یحت  -
 ُتف بندازم!

 ینزم یرو یشبه عقب برد و موها کرد و سرش را  یوحشتناک  یخنده هانی
 شد! یدهکش

شرورش،  یهااش را گرفت و با چشمخنده یجا یترسناک  یبعد، صدا کمی
 نگاه کرد. یام،به صورت غرق در خون ت

 !ی: باشه! پس خودت خواست هانی
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 بلند ادامه داد: یبا صدا و 

 !یار! زهر رو بیاِرسو -

چشمش را با برگ بسته بود و  یک که   ینارنج  یبا موها یاکه کوتوله  ویاِرس
، بود یچیدهسبز رنگ پ  یابر صورت داشت، زهر را که در پارچه  یلبخند چندش

 را باال گرفت!آورد و سرش را خم کرد و زهر 

 زد و گفت: یامت یقرمز شده یبه چهره یشخندین هانی

که از شر خواهرت هم  رسهیم یساحره خوب کارش رو انجام داده! روز -
 زود... . یلی! خشیمیاحت مر 

سوزن را درون ظرف زهر زد و  یز و نوک ت یدکش  یرونب یبشرا از ج ُسَرنگ
 زد،یکه برق خباثت م  یو چشمان  یطانیش اییافهبا ق ید؛تمامش را باال کش

 رفت. یامسر ُسرنگ را باال گرفت و با ناز به طرف ت

 ی. حت گفتیو ناسزا م دادیشروع به تقال کردن کرد و خودش را تکان م  تیام
که   یمادر یبود و مهربان  یادشخواهرش  یآب  یهادر آن لحظات هم چشم

 !پرستیدشیعاشقانه م

 کرد.  یُنچ دستش را تکان داد و ُنچ هانی

 !یباش تا درد نکش یپسر خوب  -

 !یدنفهم یزیشد و چ یک تار یشبرا یابعد، دن یزد و کم یاعربده تیام

 .یدخواب یشافتاد و تقالها یینپا سرش
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 رمان  کی

 بفهمند گفت: یوالهایشبلند که تمام ه یزد و با صدا یاقهقهه هانی 

که پادزهر به رگ   یرفت و تا روز یبه خواب ابد یامت یا،از امروز، تا آخر دن -
 نخواهد شد! یدار گردنش نخوره، ب

 زد و بلندتر گفت: یبلندتر  یقهقهه

 ست!پادزهر کجا دونهینم کسیچاما ه -

گذاشته   یشهاز ش یاکه درون قفسه  یامیبه ت یشخندو با ن یدخواب اشقهقهه
 شده بود، نگاه کرد.

 با خود گفت: و

شدن برادرش،  یدار اما قبل از به، کن  یدار اون رو ب تونهیکه م  یناستتنها ت -
 !میرهیخودش م

 حال« زمان»

 «تینا»

غرق خوابش نگاه  یسرد قفسه گذاشتم و به چهره ییشهش یرو رو دستم
! انگار همه هم به گفتنینم یزیبودن و چ یرهها با تفکر بهش خکردم. بچه

، از کنارش قفسه رو که مثل کرکره  اییشهکردن اون پادزهر بودن. در ش  یدافکر پ
تختش نشستم   ر و از سمت چپ تا سمت راست باز شد. کنا  یدم کشبود رو باال
کرده   یر گلوم گ  یتو  یو بغض بزرگ   اریدبیهام غم مشدم. از چشم  یرهو بهش خ

در قورت دادن بغضم داشتم،  یو سع دادمیبود. آب دهنم رو تندتند قورت م
گلوم   یو کم یدمگلوم کش  یر ز ! دستم روشدیتر مبزرگ و بزرگ یانگار هِ  یول
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 رمان  کی

 یصورت برادر یاجزا یرو هامشمو چ لرزیدیرو ماِلش دادم. چونم آروم م 
 برده بودمش، چرخوندم. یادکه از 

 زمزمه کردم: زیرلب

مامان  دونیی! میکنم، هوم؟ بعد از مامان تو برام موند  یدارتب یجورچه -
! بعد از ازدواج بابا، هکنیم یاطیَمرُدم خ یکنج خونه نشسته و برا  یضه؟مر 

 شد؟ جوریینچرا ا گفتیو م کردیم یهمامانمون شکست، شب و روز گر 

 و آروم نوازشش کردم. یدمکش  ییشلخت و خرما یاموه یرو تو دستم

حرف  یکیدارم با  یاجاحت یلینه؟ اما خ یا شنوییهام رو محرف دونمینم -
بابا، از... )آب دهنم رو  هاییاما بد کشه،یکه مامان م  هایییبزنم، از سخت 

نبود،  یادممن تو رو، داداشم رو  کهین( از ایدمکش  یقیقورت دادم و نفس عم
 یگهبه ُکل عوض شدم! د تباهاش یه...من با یامت بینییفرا انسان شدنم! م از 

 !یستمن یمعمول ینایاون ت

شک . ایدمکردم و سرم رو، رو به سقف گرفتم و تندتند نفس کش  یخند تلخ
اما انگار از هزارتا  آوردمش،ینم یادبه  کهینهام حلقه بست. با اچشم یتو

قطره اشک  یهچشم راستم  یبود! از گوشه تر یک آشنا هم برام آشناتر و نزد
تخت،  یدستش افتاد و ِقل خورد و از رو یرو یرنگ  یدسف یدافتاد و مروار

آوردم،  یینرو پاو سرم  یدمافتاد. با پشت دستم به چشمم کش ینزم یرو
 بهش نگاه کردم و زمزمه کردم:
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که با   ییهاوقت یذره شده! برا یهمامان  یتنهام، دلم برا یلیا خروز  ینا - 
 گرفتیدلم م  ی. وقت کردینگاهم م  حرفیهام و ب حرف  یپا  شستیحوصله م
 !جوریین. اکردیرو پاهاش و اونم موهام رو نوازش م ذاشتمیسرم رو م

 لغزیدیدستم م یر نرمش ز یموهاش رو نوازش کردم. موها یلخ با لبخند ت و
هام رو آوردم و چشم یین. سرم رو پادادیهام رو قلقلک مو نوک انگشت

 کاشتم و دم گوشش گفتم:  یابوسه یشونیشپ یبستم، رو

 !یداداش کنمیم یدارتب -

ه رو فسق  یاو کرکره  اییشهتخت بلند شدم. در ش  یرو بلند کردم و از لبه  سرم
 .یدمکش  «یبستم و »آه 

شکمش جمع  یرفتم. پاهاش رو تو یارازدم و به سمت ت یلبخند یسخت  به
زانوهاش  یش رو روهاش رو دورش حلقه کرده بود. چونهکرده بود و دست

 یشده بود. کنارش نشستم و سرم رو رو یرهنقطه خ یهگذاشته بود و به 
ز دور مد. دست راستش رو اخورد و به خودش او یش گذاشتم که تکون شونه

 م انداخت.ور شونهباز کرد و د وشزان

 یارا؟ت -

 گفت که ادامه دادم.  «ایبله»

 ینی؟زم یآدم رو ینتنهاتر  یتا حاال حس کرد -

 سرم گذاشت. یبهم زد و سرش رو رو لبخندی
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 یهستن که جا یمزندگ ینداشته باشم، اما ُنه نفر تو یااالن خانواده یدشا - 
 نداشتم رو ُپر کردن. یخانواده

و دوباره  یدمزدم، سرم رو بلند کردم و گونش رو بوسبهش  جونییمهن لبخند
 ش گذاشتم و آروم گفتم:شونه یسرم رو رو

 .یمرو حل نکرد یهاول یکه ماجرا  یدرحال یگه،د یماجرا یه -

 خودم گفت: مثل

 !یشهمعماها حل م یاول، همه یبا حل شدن معما -

 ش حلقه کردم.و من هم دستم رو دور شونهگ شد پررن یکم  لبخندم

*** 

 بلند شد و بلند گفت: یانت یهو

! موننیخورده مشکست  یلشکرها  ینا  ینخودتون رو! ع  یدبابا، جمع کن  یا  -
 یبرا یدداشت یشکه تا چند وقت پ  یستینن ییهاچتونه؟ مگه شماها همون

پس  داشتین؟یمش برنو دست از تال کردینیبردن توسکا تالش م یناز ب
 !یدشد یونان یکه مثل لشکر شکست خورده  شدهیچ 

 سمت من و مت برگشت و گفت: به

 ینیدبب ید،شهر گشت بزن یتو یدبر  یدبلندش یع! زود، تند، سر ینامت و ت -
 خبره؟چه
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به سرعت جت،  یانکه تا  یماز جامون بلند بش یمو اومد یمتکون داد سری 
 گفت:  «یبه قول مامان »اهلل و اکبر  یهااخم من ظاهر شد و با همون یجلو

 !یرم! من با مت میناسر جات ت ینبش -

 کرد و گفت:  یاناز تا یاخم بدتر  مت

 چرا؟ یبگ  یشهم -

 بهش زد و با تمسخر گفت: یپوزخند تایان

 !یبهتر بدون  یدخودت که با -

زد  یانتا یو دستش رو به شونه یسادوا یانتا یروجاش بلند شد و روبه از 
 به عقب رفت.ش شونهکه 

! کنمیبخوام م یخودمه و هرکار یزندگ  ین! ایاننداره تا یربط  یچبه تو ه -
 یدی؟پس...دخالت...نکن! فهم

 یانتا یو با هر بخش به شونه گفتیبخش مدخالت نکن« رو بخش پس»
. هممون با تعجب زد یرونمچ دستش رو گرفت و با سرعت ب یانکه تا  یزدم

دخالت  یچ  یعنی! گفتنیداشتن م یچ  فهمیدیمیو نم کردیمینگاهشون م
 نذاشت برم؟ یانخودمه؟! چرا من با مت نرم؟ چرا تا ینکن، زندگ 

*** 

 کل«  دانای»
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اند، دست مت را رها کرد و با جا دور شدهمطمئن شد از آن یانتا وقتی 
 :یداش غر شده یدکل  یهادندان یو از ال یستادا یشروروبه یتعصبان

 !شکنمیقلم پات رو م یبش یکنزد ینااگه به ت -

 زد و گفت: یپوزخند مت

 داشته باشه! یبه تو ربط  یناو انتخاب ت یفکر نکنم زندگ  -

را گرفت   یشرتشت  ییقهکرد و با سرعت به سمت مت رفت و    یاخم بد  تایان
 ک بلند شد.خا یوار کوباندش که از د  یوار و هلش داد و به د

وگرنه   یرون،ب  یبکش  یشره تو، پات رو از زندگهتب  یآره، حق انتخاب داره! ول  -
 !یرونبکشمت ب یشمخودم مجبور م

را   اشیقه  یانتا  یاش گذاشت و او را هل داد، ولشانه  یدو دستش را رو  مت
 تر گرفت.محکم

 یم بگ هازخم  ینمک رو  ی! من با تو درد و دل نکردم که بشیرونب  کشمینم  -
 .یگمبهش م یارم و به زودوستش د! من دیرونبکشم ب یشپام رو از زندگ

شاخ و شانه   کنند،یکه بر سر توپشان دعوا م  یتخس  دو مانند دو پسر بچه  آن
 !کردینم ینینشهم عقب کدامشانیچو ه کشیدندیم

را رها کرد و از او دور شد. پوزخند   اشیقهکرد و محکم    یادندان قروچه  تایان
 زد و گفت: یپررنگ 

 !یم! باشه، بچرخ تا بچرخیکنینم ینینشپس عقب -
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قلبش از  ید،که مت پرس  یقبل از رفتنش، با سوال یپشتش را به او کرد، ول و 
 .یستادکوبش ا

 !؟زنییبال مبال یکه دار  ینکنه خودت عاشقش شد -

فت! دوستش داشت؟ نه...نه! فقط از او و به فکر فرو ر  یستادحرکت ا از 
گرفت!   یادرا  یشهاقدرت یحت را به کهین! از شجاعتش! از اآمدیخوشش م

 ... .یول

را  اشچهرهیم. نیدآ  یشداد تا افکارش به جا یرا تکان نامحسوس سرش
 دروغ است، گفت: دانستیکه تنها خودش م  یظیبرگرداند و با غ

 عاشقش بشم! یامبعد ب یاد،بدم م یدهوران رستازه به د یمن از اون بچه -

 کرد.ت او را رها  زد و با سرع یصدا دار یپوزخند و

دوستش  یوقت  گفت،ی. چرا دروغ میدکش یشدستش را داخل موها مت
کرد و دستانش را   «یهم به او عالقه داشته باشد چه؟ »پوف  یناداشت! اگر ت

 زد. یوار به د یگذاشت و سپس، ُمشت محکم  یوار د یرو

 «تینا»

رگم و سرد یجرفتنشون گذشته بود و همه هنوز هم گ یروناز ب یساعت  چند
 یانشده بود، ت  یرهبهم خ  وار یطنتکه با لبخند مرموز و ش  یتنها کس  یدن، ولبو

 انداختیابروهاش رو باال م  یطنتبا ش  افتاد،یبود که هر وقت چشمم بهش م
از جام بلند شدم   ،کفرم از دستش در اومده بود  یگه. ددادیو سرش رو تکون م

به سرش زدم که داشت   یگرگ   فکَ   یهو کنارش زانو زدم. دستم رو بلند کردم و  
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رو  یختر یارا،ش از شانس خوب تو همه یرونب یدبا فشار پاچ خورد،یآب م 
نگاه به من  یهپلک بزنه،  کهینکه رفته بود تو شوک، بدون ا  یاراصورتش! ت

چاره هم بدتر از اون رفته بود تو شوک آب یب یان. تیاننگاه به ت یهو  کردیم
 !ریختیش مهقطره از لب و لوچقطره

 یدستش رو رو یت،به خودش اومد و با چندش و عصبان یارات باالخره
 و داد زد: یدصورتش کش

 من! کنمی! خفت میانت -

هاش خودکار با ترس آب دهنش رو قورت داد و چشمش بهم خورد. اخم  تیان
 :یدهاش غر دندون یتو هم رفت و از ال

 !ینات کشمتیم -

 .یدمه، به بازوش کوبدست مشت شدزدم و با  یسرمست  یقهقهه

 برو بچه! یاب -

 بهم رفت و با پشت دستش دهنش رو پاک کرد. ایغرهچشم

 ی؟ناقصم کرد یزد جوریینکه ا  خواستییم یحاال چ  -

 گفت:  یظبود، با غ یز که مثل هممون گوشش ت  تیارا

 ی؟من ُتف  یا یتو ناقص شد -

! یدترک یم،که توش بود  یاو خونه یرهنتونست جلو خودش رو بگ یگهد تیان
 !یزدم گذاشته بود و قهقهه مشونه یسرش رو رو
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 بهش گفت و تو ذهنم گفت: یظی»کوفت« غل تیارا 

 اه اه! خودت، اه یداداشت برا -

 .یدمخند یز دهنم گذاشتم و ر یجلورو  دستم

ابروهام رو  یطنتپاته )با ش یآش کشک خالته، بخور ها،یرانیبه قول ا -
 !یخود دان  یگههم پاته! د یانداختم( نخور یین_پاچندبار باال

افتادم و با حرص به  یانکار ت  یاد یهونگفت!  اییگهد یز گفت و چ  «ایشی»
 طرفش برگشتم و گفتم:

 !ینمن رو بب -

 لوچ شده به سمتم برگشت. یهاچشم با

 گوشه ها!  ینا؟اینت زنییچرا داد م -

 گفتم:  جیغویغ ج یهازن ینبه کمر مثل ا دست

 من فکر کردم چشمه! -

 نگام کرد. حوصلهیکرد و ب   «پوفی»

 هان؟ یای؟من چشم و ابرو م یبرا یچرا ه  -

 و با خنده گفت: یدشد و ُلپم رو کش یطونش دوباره

 !فهمیی! میباالخره خواهر  فهمییم -
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به پشتش   یمشت   یغرهو چشم  یدمکش  یسر داد! نفس حرص  یبلند  یخنده  و 
 بوق! یرفتم! پسره

درهم وارد شد. ابروهام باال رفت و با تعجب  یهابا اخم یانباز شد و تا در 
 نگاهش کردم؛ به سمتم اومد و گفت:

 ! یمشهر گشت بزن یتو یدبا ینا،بلندشو ت -

 تعجب گفتم: با

 پس مت... . -

 و گفت: یدحرص وسط حرفم پر  با

 !یفت! پس بدون حرف بلندشو و راه بیبا مت بر  یستقرار ن -

بودن! چه  طوریینها هم همها نگاه کردم که اونبه بچه باز یمهدهن ن با
، شد یرتیغ جورایییه کهینبگم، از ا تونمیدروغ که نم یول ین؟مرگشه ا

 خوشم اومد!

 ! فقط حرف ما رو قبول نداره!یادهم خوشت ب یدبله، با -]

 ندارم. کهیدوستش دارم، درحال یگیتو م ی،وج  -

 و دوستت داره! یش داردوستکه   یچرا قبول ندار -

 تر از خودم زدم.به وجدان اسکل یدلم پوزخند توی

 باشه! یعمرًا اگه عاشق کس بینم،یکه م  یسنگ  ینهه...ا -
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 با سماجت گفت: وجدان 

 ![یشیباالخره نرم م ی،سنگ هم باش -

 پا داشت! یهمرغشون  کهیننگفتم، چون جناب وجدان مثل ا اییگهد چیز 

از خونه خارج  کهینقبل از ا یاه افتادم. ولم و همراهش ر جام بلند شد از 
 برگشتم. یانبه سمت ت ،یمبش

 کردم.تموم   یر ت یان،ت -

رو تکون داد و دستش رو جلوم گرفت. به سمتش رفتم و اسلحم رو از  سرش
کتش بود،   یکه تو  یاپشت شلوار برداشتم و به دستش دادم. از داخل جعبه

 یرو بست و بهم داد. تشکر   خشاب گذاشت. خشاب  رو درآورد و داخل  یرهات
دم. من یرو گز و لبم    یدهام لرزخورد. چشم  یامکردم و برگشتم که چشمم به ت

 یمرگ خودم! سرم رو تکون نامحسوس یبه ازا یحت  کنم،یم یداپادزهر رو پ
 یهو وارد  یخت. بعد از اون زلزله، کامال کلبه ریمرفت یروندادم و از خونه ب

 سالم بود. یشترشبود و ب یختهتر رکم  یال. ویمطبقه شدو د یالیو

زل زده بود و  ینافتاد که با اخم به زم یانزدم و نگاهم به تا یرونب یالو از 
 معلوم بود تو فکره!

 شدم و به شونش زد. نزدیکش

 ی؟خوب  -

خودش اومد و با اخم سرش رو تکون داد. راه افتاد و منم پشت سرش  به
فاصله گرفته بود.  یترک برداشته بود و کم ینکردم، زماه  نگ ینرفتم. به زم
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 ی. مچ دستم رو توکردیذوق مو ذوق کردیم یتماذ یلیمچ دست چپم خ 
از  رو. آروم پارچه کردیم یتفشردم. پارچه، مچم رو اذ یمشتم گرفتم و کم

بود، نگاه کردم. با جفت دستم  یسدور مچم باز کردم و به پارچه که کامال خ
شدم؛ واقعا  یرهردم و بهش خمش و محکم چلوندمش. مچم رو باال آوگرفت

بود. مثل آب زالل درحال جوشش! کف دستم رو باز کردم و  یز شگفت انگ
رو  امهچشمم گرفتم. دستم رو مثل کاسه کردم و تمرکز کردم. چشم یجلو

آب، بهم  یرینش یگوشم اکو شد. صدا  یامواج آروم آب، تو یبستم که صدا
هام رو باز کردم. به کف دستم شد و چشم یس. کف دستم خدادیآرامش م

 بارهیک و زالل. ذهنم به  یغل کردن بود. آب، آب نگاه کردم که آب درحال غل
 یرو  یلبخندبست!    یخآب داخل دستم،    ،یهرفت و در عرض دو ثان  یخسمت  

رو  یخنگاه کردم.  شدیکه ازش بخار بلند م یخلبم نشست و با غرور به 
و  یختسرمون ر  یو قطرات آب رو  یدم و به هوا پرتابش کردم که ترکرداشتب

 هوا! یدمتر پر  یهکه هنوز تو فکر بود،   یانتا

هاش کم اخممن بوده، کم  یر تقص  یدفهم  یشوک به باال سرش نگاه کرد و وقت   با
تند و تند یدمهم رفت و به سرعت به سمتم برگشت. لبم رو از هم کش یتو

 پلک زدم.

 یشه؟م یچ  ینمبب خواستمیم یه؟چ خو -

 ابروش رو انداخت باال! تاییک شد و  یطونهاش شچشم یهو

 نه؟ یشهم یچ  ینیبب خواستییکه م  -

 ش کردم و گفتم:نگاه یاهدهنم رو پر سر و صدا قورت دادم و سکت آب
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 یخ یدنترک یهنشده! )دستم رو تو هوا تکون دادم(  یزیحاال...حاال که چ - 
 !یگهدساده بود 

تکون داد! داشت لبم به خنده   «یید»تا  یرو قنچه کرد و سرش رو به معن  لبش
 رو هوا سر و تهم! یدمفهم یکهوکه   شدیباز م

هاش بود و پاهاش باال، و دست  نییکه سرش پا  یانو به تا  یدمکش  یبلند  جیغ 
 نگاه کردم. تکوند،یهاش رو مخاک یشیو نما یزدرو به هم م

 گفتم:  جیغ یغ ج با

 !یان! تای! هوین! من رو بذار زمیانتا -

 باال انداخت. یام کرد و شونهنگاه خنثی

 بعد... . ی! چون دفعهیتو فکرم اون کار رو نکن یوقت  ی! تا تو باشتهیهتنب -

 زد! ینگاهم کرد و لبخند محو خبیث

 !یارمسرت م ینبدتر از ا -

 رو لوچ کردم و دهنم رو کج کردم. هامچشم

 !خورییبوق م یلیتو خ -

بشکن زد و راه افتاد و منم پشت سرش با  یک رو باال انداخت و  ششونه
 یر و ز ییدمهام رو به هم سا! دندونکردمیو سر و ته پرواز م یزونآو یموها

 !کنییاحمق! من رو سر و ته م ی. پسرهکشیدمیلب براش خط و نشون م
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زدم و دستم رو باالم   یطانیش  نما وکه به سرم زد، لبخند کاماًل دندون  یفکر   با 
 بکشن زدم که... . یکگرفتم؛ 

 !ینات -

 حوالش کردم! یزدم و چشمک  یبلند یقهقهه

درست شد و شد غول  نیاسر تا یابر رو یک هوا بشکن زدم،  یتو تا
 ین! اخودش  یبرا  یهغول  خوره،یبه موش نم  چیزشیچه  ین! آخه ایدهکشآب

 داد. یادبهم  یانکار رو ت

 !کشیدیم یقو عم یدهکش  یهاو نفس کردیسرخش نگاهم م یهاچشم با

 :یدهاش غر دندون یال از 

 !ینات کشمتیم -

! موهام رو گرفت یدلب بهش گفتم که شن  یر ز  «ییرو درآوردم و »برو بابا  زبونم
و اون هم  زدمیبزنم، قهقهه م یغ ج کهینا ی! اما به جایدنو شروع کرد کش

 !خوردیدر حد مرگ حرص م

 زدم و از مچ، دستش رو گرفتم. یبلند یقهقهه

کردم( االن از   ی! االن... )تک خندیزمخودت رو خسته نکن عز  یان،نکن تا -
 ها! یرتتبگ یادنم یکس  یشهحرص پوستت چروک م

 گونم زد و گفت:  ی! آروم روآوردیخودش نم  یبه رو  یگرفته بود، ول  شخنده

 !یرو نکن ینکار ا فهمییکشتمت م  یوقت  -
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 رو براش درآوردم و گفتم: زبونم 

 پممه وامه! ینددل ساب ب یانتا -

چه قشنگ  یشعور گذاشت. ب  ینزم یو من رو یدبلند خندبلند بار،یناول برای
! لبم رو کج کردم و موهام رو مرتب کردم! از کنارش گذشتم و خندیدیم

 آروم گفتم: رفتم،یطور که داشتم راه مهمون

 تخس! ی! بچهیبخند یشههم میرییآخه بگو م -

 .یدمخنده داشت، شن ییهپشت صداش رو که ته ما از 

 ها! یدم! شنی: آهاتایان

 بلند گفتم: منم

 !یگفتم که بشنو  -

قدم شد. دوباره اخم به سمتم اومد و باهام هم یع رو صاف کرد و سر  گلوش
 کرد و گفت:

 پررو نشو ها! یدمبهت دوبار خند -

 و گفتم: رو درآوردم یدنخند َادای

! حتما ینستکه با خنده قهر ه  یبانمک! واال جنابعال یدمهر هر هر هر! خند -
 !یاومد یاهم با اخم به دن یاومد یابه دن یوقت 

 و ادامه دادم: یدمخند ریز 
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من  ی،)صدام رو کلفت کردم( به نام قانون مادر گرام ی،بعدم به مادرت گفت  - 
 راه برم! تونمیخودم م ین،زم یدرو بذار

 !زدنیهاش قهقهه مرو گاز گرفت و با اخم نگاهم کرد. اما چشم لبش

 شت به ابروهاش اشاره کردم و ادامه دادم.انگ با

! بابا بخند کنییاخم م  یها! ول  خندنیهات دارن ماز االنت! چشم  ینما  یا،ب  -
 تا به عمرت اضافه بشه!

 !مونیمیزنده م جوریینهم یم،اماها جاودانه -

. انگشت اشارش رو دور سرش یمگفتم و بحثمون رو تموم کرد «حاالیی»
به  یکرد، که موهاش و لباسش خشک شد. دست  یدتول یچرخوند و گرباد

 ش کردم و تو دلم گفتم:نگاه یچشم یر و صافشون کرد. ز یدموهاش کش

 !یست! دست خودت نیگهد اییفتهخودش -

 چپ نگام کرد!لب گفتم که چپ یر ز «ایشی»

 یزیشدن چ  یدهکش  ی. صدایمشد  ییسر و صدا  یکه متوجه  یمرفت  جلوتر   کمی
 !اومدیم ینزم یرو

 ذهنم گفت: یتو تایان

 پرواز کن! یعسر  -

 .یمگفتم و به سمت باال پرواز کرد  «ایباشه»
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و به  یمجا بود، فرود اومدکه اون یتنومند درخت  یهااز شاخه یکی باالی 
 .یمطرف نگاه کرداون

 زمزمه کردم: آروم

 !یادنقدر زخدا! چه یا -

 .یدخودش رو کش یدرخت گذاشت و کم یتنه یدستش رو رو تایان

 !یمادغام بش ید: باتایان

 ذهنش گفتم: یگرد نگاهش کردم و تو  یهاچشم با

 یم؟بش چییچ  یدبا -

 تو!« بهم انداخت که با حرص گفتم: یقدر خر ها که »چهنگاه از اون یه

 ها! یخر خودت  -

 ذهنم گفت: یحدقه چرخوند و تو یتو رو هاشچشم

خودمون از َپسشون  یهابا قدرت ییتنها ،بینمیکه من م  یهمه زامب ینبا ا -
 هامون با هم ادغام بشن!قدرت ید! بایایمبر نم

 چونم گذاشتم و گفتم: یر دستم رو ز متفکر،

 ی؟طوروقت چهاون -
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ز کرد که هاش رو بادور جفت مچ دست یرو تکون داد و پارچه سرش 
 یبهتره بگم بخارها  یاها، دود  ز داخل ترکاومدن. ا  یرونب  یرنگ   یاهس  یهاترک
 ش کردم!مچش رو گرفتم و نگاه یرت. با حاومدیم یرونب یاهیو س یک کوچ

 قدر جالبه!اوف! چه -

 !یخوبه خودت هم دار -

 گفتم:  یهاش که االن سبز شده بود نگاه کردم و با لحن باحالچشم به

بندازن تو  یماه  یهاگر  مکنیشده که احساس م یادقدر آب بدنم ز اونواال -
ها! )دستش رو چپ و  ترهمال تو باحال ی! ولمونهیزنده م یهشکمم، ماه

 راست کردم( فکر کنم تو بدن توام کاًل هوا باشه!

 رو لوچ کرد و گفت: هاشچشم

 !ادبیب  -

 چه؟ بهش رفتم؛ خودش فکرش خرابه! به من ایغرهچشم

مچم رو گرفت و  بار،ینو ا یدکش  یرونکرد و دستش رو از دستم ب  «پوفی»
هام، ترک دست یهام رو باز کرد. آب تودور جفت مچ یهاتندتند، پارچه

! دستم و باال گرفت و مشت شدنیم تر یدو سف یدنبودن، بلکه سف یآب  یگهد
که  هام گذاشتانگشت یدستش رو رو یهادستم رو باز کرد. انگشت

وارد بدنم شده! سردم شده بود و احساس  یبیعج یروین یهردم، ک  حساسا
 بعد... . یخود بسته شد و کمهام خودبه! چشمکردمیم یسبک 
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گرفته بود،   یآب  یهاهاش رگهکه چشم  یانرو آروم باز کردم و به تا هامچشم 
 گفتم:  خوردیداشت جر م یگهکه د  ینگاه کردم! با دهن

 !یشد ولییگرو، چه ژ جایناوَهع! ا -

 یانکه تا  کردمیم یاحساس سبک   یلینگفت. خ یزینگاهم کرد و چ  چپچپ
 .یسادیمهوا معلق وا یو رو یددستم رو کش

 !یماستفاده کن ییاز اصل جدا یدو با ریمیآروم به سمتشون م -

 تعجب گفتم: با

 !یی؟جدا -

 تکون داد و گفت: «یید»تا یرو به معن سرش

 !کنهیم یجو دشمن رو گ یشهم یمچند دسته تقسروحت به  یعنی -

 گفتم:  یجانو با ه یدمحرفش پر  وسط

 بدن! یصتشخ ی،رو از روح تقلب یروح اصل توننیو نم -

 گفتم:  یو با کنجکاو یدبه ذهنم رس چیزییه بعد

 یشه؟م یجسممون چ  یاناً اح -

 نگام کرد و دستش رو تو هوا چرخوند. حوصلهبی

کردن دشمن  یجگ یکه برا ییهادمون هست، روحکالب یتو یروح اصل -
 !یشناز بدن خارج م یشن،استفاده م
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 رمان  کی

. حدود پنجاه_شصتا یمفرود اومد ینزم یگفتم و آروم رو  «ی»آهان  یخنگ  با 
که با خوردن  کردنینگامون م یرومون بودن و داشتن با خنگ روبه یزامب

به   یانور شدن! تامون حملهکردن و به سمت  یخورخور بلند  ین،پاهامون به زم
 یمیستادوا جااون یتقلب یانتا یه شد،یو از هرجا که رد م ییدسرعت نور دو

و نفسم  یدمکش  یقی! نفس عمکردنیبهشون نگاه م یجی،هم با گ هایو زامب
! حاال ییدمدو هایهام رو بستم و با سرعت دور زامبرو فوت کردم. چشم

 یآهنگ تتلو افتاده تو دهنم، ه  ،یرواگ یر هاگ ینکه تو ا  جاستینا شیجالب
 !خوندمشیلب م یر ز

 .ییچه دماغ کوچولو یی،بلو یهاچه چشم یی،چه هلو ی"وا

 .ییبر و رو تو چه یافتاد یی،چه عطر و بو یی،چه رنگ مو وویی

 !گویییم چییچ  یستمعلوم ن یه،لهجتم خارج وویی

 !ییاخمات و باز کن و بپر بغل عمو ییچرا اخمو وویی

 !ییممنو یفهکه قلبشون ضع  ییو واسه اون کسات وویی

 تو! دونییخودتم م ینوآخه من عاشقتم ا یی،تتلو عشق

 !یشونیتوبوتاکس کنن پ یدمم یاخم کن یگهد بار یه

 تو! کشونییتو به خاک و خون م نشونییکنارت م  منو

 !"یتوکنم آدرس و نشون  یدااگه پ گیرمت،یم خودم
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جدا شدم هم  یهاکه روح  زدمیاسه خودم مبشکنم و دوییدم،یم یه  حاال 
 !دادنیو قر م زدنیبشکن م

 گفت:  یاسکته ییافه]وجدان با ق

 !دارییبر نم هاتیازحساس هم دست از خل و چل ب هاییت، تو موقعتو -

شده! اصال کارهام دست «  On»  یمخل و چل  یچرا امروز دکمه  دونمینم  ی،وج   -
 !یستخودم ن

 ![یشیخوب م -

 یهابه خودشون اومدن و شروع کردن به چنگ زدن روح  یهو  هایزامب  یههم
عرق بود که از سر   یگهو د  چرخیدیمیدورشون م  یشتریجدا شده! با سرعت ب

که پشتش به من بود و   اییو به زامب یسادم. وسط راه واچکیدیو کولم م
 یاضربه ،مهشدم و با نوک انگشت اشار  یکروح خول و چلم بود، نزد یر درگ

 به شونش زدم که برگشت؛ خوف کردم!

زده بود و  یرونهاش از حدقه بچشم یعنیافتاده بود و پلک نداشت!  فکش
داشت و  یصورت سبز لجن یهد! هاش معلوم بوچشم یرگقرمز مو یهارگه

دستش   یه! پاهاش هم کج کوله بود و  یینتا هم پادوتا دندون باال داشت و سه
 یر و ز وردمحرکت، مشتم رو باال آ  یههم رفت و با  یتو یافمکنده شده بود! ق

اسلحم رو از پشت شلوارم  یعزدم و سر  یفکش زدم که کاًل فکش افتاد! عق 
و  یدکردم! مغزش از هم پاچ  یک سرش گذاشت و شل یو رو یدمکش  یرونب

 زد! یروناز مغزش ب یسبز رنگ  یهاافتاد. کرم ینزم یرو
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 رمان  کی

 گویی؟یم چیی! تو چ ییو - 

پرت شدم. جفت پاهام   ینزم  یکه رو  یداز پشت موهام رو کش شونیکی  یهو
اش دم؛ جونم حرکت! با آرنجم تو شکم گندهپرش بلند ش  یهرو باال آوردم و با  

 !یدبا پشت اسلحه به سرش زدم که سرش ترک یعکه خم شد. سر   یدمکوب

 !کردیو روح از بدنش خارج م جنگیدیمن م یپاهم پابه تایان

زدم و پام رو به سر ناقصش زدم.  یحرکت چرخش یهلند کردم و رو ب پام
 یخم شدم و هر چ  ینزم یاطرافم، رو یتوضع یدننفس زدم و با دنفس

که از سرشون   ییپر بود از مغزها ینزم یخوردم و نخوردم و باال آوردم! رو
 رو گرفته بود. ینبود و خون زم یختهر

 یه حالی،یقب برگشتم و با ب به ع ین،زم یشدن پاشون رو یدهکش  یصدا با
 به مغزشون زدم. یر ت

 یه. کمرش رو به کمرم تکیمولو شد ینزم یتموم شد و جفتمون رو باالخره
 داد که احساس کردم برق گرفتتم! اومدم بلند بشم که مچ رو گرفت و گفت:

 خستم! ینبش یر بگ -

 اخم گفتم: با

 یست؟ن یاز ن یزیچ ی،املت  ی،اقهوه یی،نه بابا! چا -

 داد. یهرو تکون داد و دوباره بهم تک سرش

 تو رو بخورم! یحت  تونمیاالن که در حد مرگ گشنمه! م -
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نازک کردم و منم  ینگام کرد. پشت چشم یشسبز و طوس یهابا چشم و 
 دادم! یهبهش تک

 !ییعجب هلو یوا -

 کرد و گفت:  یخند تک 

 خوندی؟یبود که م یچ  ینا یدنوسط جنگ -

 م:و گفت یدمخند ریز 

 زده بود باال! یمواال! خل دونمینم -

ندادم و سرم رو عقب برم و  یتیاهم یول سوختم،یداشتم تو کوره م دیگه
خورد و به سرعت برگشت و کنارم  یزیشونش گذاشتم که تکون ر یرو

 ینپخش شدم و سرم زم ینزم یشد، به کمر رو ینشست. چون پشتم خال
 خورد!

 چه مرگته؟! یگرم بخور  ینبه زم یاله یا -

 یهها  جن گرفته  ینرو گرفت و بلندم کرد. دستش رو دور انداخت که ع  دستم
 .یدممتر پر 

 کنی؟یکار م  یچ  -

 گفت.  «هیسی»

 ت رو ندارم! سرت رو بذار رو شونم حوصله -
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شونش  یکل نداشتم و بدون مخالفت سرم رو روکل یحوصله خودمم 
 !دادیهم آرامش مبغلش بودن ب یقدر توگذاشتم! چه

هام رو و قلنج انگشت یدمکش  اییازهخم گرفت؛یداشت خوابم م یگهد کمکم
 شکوندم.

 ی؟شد جوریینا یطورتو چه یگمم -

 ینهم از ا جنبمیو رو شد! قلب ب  یر سرم گذاشت که ته دلم ز یرو رو سرش
 !ُکشتیداشت خودش رو م یکیهمه نزد

 تعجب گفت: با

 ی؟ون بد خواییم یچ  یبرا -

 باال انداختم و گفتم: ایشونه

 ! حوصلم سر رفته!طوریینهم -

 تر کرد.هاش رو محکمدست یحلقه

 ی؟طومار بلند باال رو بشنو یه یحوصله دار -

ش رو به سمت »آره« تکون دادم که انگشت اشاره  یسرم رو به معن  یجانه  با
 ینزم  یدرست شد و از رو  یگرباد  یرمونچرخوندش. ز  یگرفت و دوارن   ینزم
 و گردباد راه افتاد. یمند شدبل

نگاه کرد. بعد از مکث نسبتًا   یره،و ت  یدو به آسمون بدون خورش  «یدکش  آهی»
 شروع کرد! یطوالن 
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 یکا. پدرم اهل آمر کنمیم یقرنه که زندگ  یک من  دونی،یطور که مهمون - 
که از   ی. منکردیم یتاذ  نبود، مادرم رو  ی. پدرم آدم درست یرانیبود و مادرم ا

. مادرم با هزار زحمت تونست من رو دادیآزار م یلیتر بودم رو خبزرگ یانت
و مادرم هم  گردیمیم دگیقصر زن ی. پدرم پادشاه بود و ما تویرهاز پدرم بگ

از  یشتر تهران! خب، مسلمًا قدرت پدرم ب یتاجرها ینتر از بزرگ یکیدختر 
خواهر هم  یهکه ما   یباش یدهنست. فکر کنم فهممادرم بود، اما باالخره تو

آرنالد!   ینفرزند پادشاه سرزم  ینخواهر کوچولومون بود و آخر   ،«یا. »تایمداشت
از نظر  یعنیبود!  دلیلیهفت سالش بود، مرد! مرگش کاماًل ب  یخواهرم وقت 

نبوده جز،  یکه کار کس  یدمها، فهممن بعد از سال یبود، ول دلیلیها ب اون
 یهبودتش! تنها  یدهند کسیچنس بود و هتوسکا! اون، اون دوران هم بدج

ها گذشت و گذشت تا من به سن ! خالصه...سالیهک  دونییدختر داشت که م
! خودم یارهبود و نتونست دووم ب  یض! مادرم مریدمرس  لگیو هفت سا  یستب

با  یشه( همکرد یبودم! )تک خند یکار کردم، درس خوندم. عاشق تجرب 
 یرونب یاهس یشده یخس یو با موها مترکوندیخونه رو م هامیشآزما

 !اومدمیم

! یدیآفر   یچ   یاخنده که محو خندش شدم! خدا  یر زد ز  ید،که رس  جاشینا  به
 لرزید؟یش دلم مچرا با خنده دونمینم

 داد. ادامه

 یرانتمام ا.  دادمیگذشت و تونستم قبول بشم. استاد بودم، دانشگاه درس م  -
 روز... . یک  ی! ولشناختنیو جهان من رو م
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 رمان  کی

 گفت:  ید،نگاه مشتاقم رو د یکرد که وقت   نگام 

 یاد؟تو خوابت نم -

 براش نازک کردم و گفتم: یچشم پشت

 ش!حرف نزن، ادامه -

 طور یناومد و من ا  یشپ  یاشتباه   یه  یشگاه،روز که رفته بودم آزما  یکباشه!    -
اشتباه  یک ینا یدماشتباه بوده، اما فهم یهفقط  کردمیشدم! اولش فکر م

 یینبود و توسکا من رو انتخاب کرده بود! من از توسکا نفرت داشتم و کارها
ش دستوراتش رو برام هارسانیام. البته، پدادمیرو انجام نم گفتیکه م

دم خفش خو یهابا دست دیدمی. وگرنه که اگر خودش رو مآوردنیم
رن تموم شد ق  یک ها گذشت و  ها گذشت و سال. روزها گذشت و ماهکردمیم

 یرو کرده، ول کار ینتوسکا هم با اون ا یدمکردم. فهم  یداو من داداشم رو پ
. کردیمیم، به مردم کمک میکه داشت  یاون هم دشمن توسکا دراومد. با گروه 

و  کشتیمیرو م و موجوداتش کردیمیتوسکا رو درست م هاییخرابکار
ز وجود ما با خبر بشه، دولت اگر ا دونستیمی. مکردیمیم یخودمون رو مخف 

 وارد تو راهه!تازه  یهخبر داد    یشگوپ  کهین! تا ایشهبرامون گرون تموم م  یلیخ

 رو شل کردم و با ذوق گفتم: نیشم

 و اون هم من بودم!  -

 یههاش چشم ی. توشد یرهزد و سرش رو بلند کرد و بهم خ یرنگ کم  لبخند
 شت.گذا  یاسمش رو چ  یدبا دونستمیبود، نم یبرق خاص
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 !یبود پارهیشآت ی: اوهوم، اونم توتایان 

 شل شد. یشتر ب نیشم

 !یسنظر لطفته رئ -

 و با تعجب گفت: یدگلو خند  تو

 !یصدا زد یسما رو رئ بار یهچه عجب  یس؟رئ -

 رو کج کردم و گفتم: لبم

 ش رو بگو!خب حاال! ذوق مرگ نشو، ادامه -

 شد. یرهروش خباال انداخت و به روبه ایشونه

 شروع شد! مونیو بدبخت  ی! تو اومدیگهد یچیه -

 خنده به شونش زدم و گفتم: با

 !یخر خودت  -

 گرد نگاهم کرد.  یهاچشم با

 : بله؟تایان

 .یمفرود اومد ینزم ینگفتم که آروم رو چیزی

 کل«  دانای»

 نگاه کرد! یانو با چشمان خمارش به تا یدکش  اییازهخم تینا

 نسور جنگمون!بود! البته با سا یروز خوب  -
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سال   ینقدر خوب شد که بعد چندسرش را تکان داد و در دل گفت، چه  تایان 
 یامدهبود که لبخند بر لبانش ن وقتیلیحرف بزند! خ یتوانسته است با کس

و دست در  کردیم یرا ط  یاطشدند و مت با استرس، ح یالبود! با هم وارد و
از   یانتا  با اشیبود دوست را گرفته بود! حاضر    یمش. تصمکشیدیم  یشموها

 یگریکس د  ینارا از دست ندهد. اما خبر نداشت که در دل ت  ینابرود، اما ت  ینب
ها، طرح لبخند بر لبانش نقش بسته که بعد از سال  ی. کسگیردیم یدارد جا

غرق خوابش را  یهاچشم ینا! تزنندیسبزش برق م_یاست و چشمان طوس
بود نشست. سرش را بلند کرد و به  یاطحکه درون   اییصندل یو رو یدمال

به طرفش   ینا،ت  یدنشد. مت با د  یرهبود، خ  یرهکه درون آسمان ت  یماه سرخ 
 .یدکش  «ینیترس »ه یناکه ت  یستادا یشوپا تند کرد و جل

 نترس منم! ینا،ت -

 و گفت: یستادا یشروبرخاست و روبه یشآرام از جا تینا

 جایی؟ینتو چرا ا -

!« پس باریک هم    یونش  بار،یک کرد و با خود گفت »مرگ    نفسش را فوت  مت
 یالرا گرفت و با سرعت به پشت و ینارا گرفت و دست ت اشیینها یمتصم
 .رفت

 تند گفت:تند تینا

 کنی؟یم یکار مت، چ یری؟کجا م  -
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را  ینایی! دلش فقط و فقط تگفتینم یچبود و ه یر مت فکرش درگ اما 
 !بازدیل مدارد د یز که خودش ن  خواستیم

خشک شده گذشتند و کنار  یهاچمن یالاز البه ی،طوالن  یمسافت  یاز ط  پس
دلش گواه  یناهم کنارش متوقف شد؛ ت یناو ت یستاد. مت ایستادندا یابانخ
 بشنود، پس با استرس گفت: یخوب  یز چ یستقرار ن دانستی. مدادیم یبد

 !یگهمت، بگو د -

را گرفت! با جفت انگشتان  یناتو جفت دستان  یستادا یشروروبه مت
را بست و  یشهاو چشم یدکش  ینات ییدهکش  یهاانگشت یشصتش، بر رو

 یناگفتن حرفش مردد بود و از پاسخ ت یهم برا . هنوز یدکش  یقینفس عم
 !ترسیدیم

و خمارش، قفل   یعسل  یهارا فوت کرد و چشمانش را گشود و چشم  نفسش
 شده بود. یرهترس به او خشد که با اس ینات یکهکشان   یهاچشم

 ... .یدقفل دهنش شکست و تا آمد بگو باالخره

 کارت دارم!  جاینا یامت؟ ب -

شد.  یرهخ یانسرخ از خشم تا یهابه عقب برگشت و به چشم یحرص مت
 خواهد،یبا خودش مشخص نبود که چرا نم یفشو تکل دانستینم یانتا

 یانکرد که تا  ی. مت مکث یدگوشود و از حرف دلش به او ب  یک نزد  ینامت به ت
 داد زد: بار ینا

 !یگهد یاتو؟ ِد ب ییپس کجا -
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 یشانیپ  یرو  یاآخر، بوسه  یبرود، اما لحظه  را رها کرد و آمد  ینادستان ت  مت 
که تنها   یکیکه در همان تار  یانچشمانش گرد شد و به تا یناکاشت که ت  ینات

د و با استرس، از مت دور نگاه کر  تابید،یم یدشنور سرخ ماه، به صورت سف
 .ییددو یالشد و به سمت و

تر از سرخ یرت با صو یز ن یانرفت و تا یانبه طرف تا یعصب یهابا قدم مت
به  یمشت محکم یانتا یدند،رس یگر دبه هم یماه، به سمتش رفت. وقت 

 :یداش غر شده یدکل  یهادندان یصورت مت زد و از ال

 آره؟ ی،حساب  یدعوا هی یبرا خوارهیتنت م کهینمثل ا -

که  یانیبود، برگرداند و به تا یدهسرش را که از ضربه، به چپ چرخ مت
 زد و گفت: یپوزخند کشید،یم یکشدار  یهانفس

 ( آره!ید! )داد کشخوارهیآره! بدجورم تنم م -

 زد و با خباثت نگاه از مت گرفت و سرش را تکان داد. خندییشن تایان

 هم خوبه! یلی! خوبه...خخارهیپس م -

مشت و لگدش گرفت و مت  یر برد و او را ز یورشآن به سمت مت  یک در 
 باعث شد، از هم جدا شوند. یبلند یغج یکه صدا  یزداو را م یز ن

*** 

 «تینا»
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بزنه. وارد  یروندهنم ب یاالن از تو کردمیو همش فکر م یزدتند متند قلبم 
 ها رفتم.خونه شدم و به سرعت به سمت بچه

 ها! زدم( بچه یغ ! )جیدها توروخدا بلندشها! بچههبچ -

 با ترس گفت: یانبه سمتم اومدن که ت یمهشون سراسمن، همه یغ ج با

 کجاست؟  یانتا ینا،ت -

 پته گفتم:دهنم رو قورت دادم و با تته آب

 !کشنی! االن هم رو میاین...بیانمت...ت -

 کردمی! خدا خدا مدوییدمیمو من جلوتر از همه    یمزد  یروناز در ب  یع سر   همه
رخ داده.  یحساب  یدعوا یهحتما  یان،با صورت سرخ تا ینشه! ول ییدعوا

 یبود؟ مت چ  یعصب یانشد؟ چرا تا جوریینبغضم گرفته بود. چرا ا
مغزم رژه  یها توسوال ینا یبگه که اضطراب داشت؟ همه خواستیم
 یدنو د  یمکه ما بود  ییاجبه اون  یدن! با رسشدیم  یشتر و دلشورم ب رفتیم
که از   یدیمکش  یبلند یغ شده بودن، من و دخترها ج ز یو مت که گالو یانتا

هام حلقه چشم یطرفشون رفتن! اشک توهم جدا شدن و پسرها هم به
 جلویدوتا دوست    یاما اصال دوست ندارم که رو  دونستم،یرو نم  یلشزد...دل

نبودم، اما  یختم. من دختر لوساندا یر و سرم رو ز یدهم باز بشه! چونم لرز
اشکم  یعسر  شدیکه ازش دورم، باعث م  یو برادرم و مادر هایتموقع ینا

 کشته شدن!  گناهیکه ب   یآدم همهینا یدنبشه! مخصوصًا د یر سراز
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تارم بهشون نگاه کردم و پشتم رو بهشون  یهارو بلند کردم و با چشم سرم 
! بغض داشت یومدهز خوش بهم ن. انگار روییدنکردم و شروع کردم به دو

 یدو مروار  یدقطره چک  یهزدم که    یهام تار بود! پلک چشم  یو جلو  کردیخفم م
 یقفسه سمتشدم و در خونه رو باز کردم. به  یالافتاد. وارد و ینزم یرو
تخت، نشستم  یرو باز کردم. کنارش رو ایشیشهو در شرفتم  یامت اییشهش

! یهگر   یر تونستم خودم رو کنترل کنم و زدم زن یگه. دیدچک یبعد یو قطره
هام رو دور گذاشتم و دست رفتیم یینکه باال و پا ینشس یسرم رو رو

! خوردنیهنش ِقل میرااز پ یدهاو مروار کردمیهق مکمرش حلقه کردم. هق
که از  یمند بودم؛ از خدا...از روزگار...از سرنوشت! از سرنوشت از همه گله

دوتا دوست  یمن باعث دعوا کنمیفکر م کهینشتم! از اخبر ندا شیندهآ 
. دلم مادرم رو یستکنارمه، کنارم ن کهینا ینبرادرم در ع کهینشدم...از ا

 !خوادیم

! با یارندارن جوش م ییهام با سرعت باالاحساس کردم آب جفت مچ یهو
اه کرده بود، نگ  یسرو خ یامهام که کمر تتعجب سرم رو باال آوردم به مچ

 یجلو یا،لبخند به لب تا یهام بسته شد و چهرهکردم. ناخودآگاه، چشم
 هام نقش بست.چشم

 : پادزهر... .تایا

 هم گذاشت و باز کرد. یآروم رو هاش رونگفت و چشم اییگهد چیز 

 لب زمزمه کردم: یر رو باز کردم و ز هامچشم

 پادزهر! -
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تند ! تندینهرد! آره! حتما همذهنم خو یتو یانگام به دستم افتاد که جرقه و 
 یو دستم کم کردیغل مرو باز کردم و به آب ذالل نگاه کردم. آب غل پارچه

 !سوختیم

دهنش گرفتم. با دست   یم و مچ دست چپم رو جلوانداخت  یامبه ت  نگاهینیم
صبر کردم که...   ی. کمیختمدهنش آب رو ر  یراستم، سرش رو باال آوردم و تو

. 

که   کردمینگاهش م یجانرو باز کرد و چندبار پلک زد! با ه هاشچشم آروم
من متوقف شد!  یخونه چرخوند و رو یرو تو یانوسشرنگ اقهم یهاچشم

 زد و با لکنت گفت: پلک  یگهچندبار د

 ...ا!ین: ت...تتیام

 هق کردم و گفتم:هق آروم

 داداش! یناجان ت -

واست بلند بشه، اما هاش اشک جمع شد! خچشم یزد و تو جونییب  لبخند
تخت افتاد. بازوش رو گرفت و کمکش کردم  یتعادلش رو از دست داد و رو

زحمت باال   یبا کلداد و دستش رو    یهقفسه تک  ییشه. به شینهتخت بش  یرو
 صورتم گذاشت. یآورد و رو

 ی؟: و...واق...واقعًا خ...خودت تیام
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گذاشتم. اشکش   دستش ی»آره« تکون دادم و دستم رو رو یرو به معن سرم 
بهش نکرد و خودم  یتخت افتاد. اما توجه یرو یدو مثل من، مروار یختر

 بغلش انداختم. یو تو

 !یهپادزهرت چ یدم! باالخره فهمیامت یشد یدار باالخره ب -

دورم حلقه  جون،یهاش رو ب هم دست یامگذاشتم و ت  ینشس یرو رو سرم
 مزمه کرد.ز  یموهام بوسه زد و اسمم رو با سخت  یکرد. رو

هم و  یتو یبا چهره یانخورد و تا یوار باز شد و به د یبد یدر با صدا یهو
 یبودم انداخت و عصب  یامبغل ت  یبه من که تو  یوارد خونه شد. نگاه   ی،عصب

ش رو شده، انگشت اشاره  یدار باالخره ب  یامت  کهینبه ا  توجهیو ب  یدنفس کش
 :دیهاش غر دندون یتکون داد و از ال یدوار تهد

که   کنمیم  یکار  ینمت،کنار مت بب  یگهبار د  یک   کنم،ی...تکرار میگهبار د  یک   -
 یدی؟بکنم! )داد زد( فهم یدنبا

 «یاتند سرم رو تکون دادم که »خوبهمچاله شدم. تند  یامبغل ت  یو تو  لرزیدم
 طرف سالن رفت.زمزمه کرد و به سرعت اون

 با تعجب گفت: تیام

 یه؟..ک...ک...ک.یگهد ین...ایا -

 باال انداختم. یابهش انداختم شونه نگاهی

 و زورگو! یسبه قول خودش رئ -
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 !ینات - 

متعجب   یکردم که دوباره صدا  «یهم فشردم و »پوف   یرو محکم رو  هامچشم
 .یدمرو شن یامت

 ! ی: ت...تو که آرو...م حرف ز...زدتیام

رو گرفتم و  بازوش یر اومدم. آروم ز یرونرو باز کردم و از بغلش ب هامچشم
 کردم بلندش کنم.  یسع

 !یبود یدهوابکه خ  وقتهیلی. خیراه بر  یداالن با فهمی،یحاال م -

 گفت و ساکت شد.  «ایباشه»

*** 

 یپا یرو کردیم یهم سع یامو ت رفتیمیبود که با هم راه م یساعت  چند
که   یمشده بود یمیقدر با هم گرم و صممدت، اون ینا ی! تویستهخودش وا

 اومد،یبه سراغم م  یزیر  یو سردردها  شدیخاطرات گذشتم برام تازه م  یه گا
 یها ک بچه و جامینو چرا من ا پرسیدیم یز چاز همه یامنبود. ت یلیاما خ

 یهگر   یکل  زدیم،یمامان حرف م  یدرباره  یو وقت   یدازم حرف کش  یهستن؟ کل
از  ترسمیم جورایییهمامان بهش بگم!  یماری. هنوز نتونستم از بیمکرد

 نیاحرف بزنه! ت تونستیاز لکنتش کم شده بود و بهتر م یامواکنشش! ت
قدرت داره، اما  ماافتاد، گفت اون هم مثل  یامچشمش به مچ دست ت یوقت 

از رفتارهاش! پسر  یبعض یتو یمن بود! حت  یهشب یلیخ یامفعال نشدن! ت
 ها خو گرفت!با بچه یکه به راحت   یگرمو خون یطونش
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کردم که زک   «یانداختم. »پوف  یشقوط یکنسرو رو درآوردم و قاشق رو تو  ته 
 نشستن. یاناومده بودن، کنار تا یرونو شانک که از ب

 بلند گفت: تایان

 !یمخوب بکش ینقشه یهبهتره  -

 یانو الرا نشستم و به تا یاراموافقت کردن و دورش جمع شدن. کنار ت همه
 زبون باز کرد. و یدبه موهاش کش یشدم. دست  یرهخ

 .یمبرس کاته،یدست توسکا و مکه هم  یبه هان  یقطر  یهاز  تونیمیما م -

 و ادامه داد: یامکرد به ت  رو

 کجا بود؟  ی،افتاده بود یر که گ  ییجااون یادتهتو  -

از فکر کردن به اون دوران،   یهاش رو مشت کرد. انگارکرد و دست  یاخم  تیام
خودآگاه، چشم ازش گرفتم و چشمم قفل نداشت! نا یزیبراش جز عذاب، چ

 تونهیبگه، اما نم  خوادیم  چیزییه  کردمیاحساس مصورت نگران دمت شد.  
 !ترسهیو از گفتنش م

 ذهن دمت رفتم و گفتم: تو

 کارت دارم.  یرونب یادمت، ب -

 با تعجب گفت: یانرو گفتم و از جام بلند شدم. ت این

 ینا؟ت یریکجا م  -

 :زدم و گفتم لبخندی
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 !یاماالن م - 

ها اومدم. از پله یرونبه دمت چشمک زدم. به سمت در رفتم و از خونه ب و
و احساس  یزدقدم تند کردم. دلم شور م یالاومدم و به طرف پشت و یینپا
 ی که بگه. صدا  خوادینم  یا  تونهیاما نم  دونه،یرو م  یزهاییدمت چ  کردمیم

به اطراف   یالاز پشت و  یعر پا اومد. س  یر خشک ز  یهاخش له شدن برگخش
 و وارد ذهنش شدم. یدمدستش رو کش یع دمت، سر  یدننگاه کردم و با د

 نگرانت کرده؟ قدر ینا یچ  -

 .یدکش  یشاقهوه یموها ینگام کرد و دست تو ،یزددو مکه دو  ییهاچشم با

 گفتم:  قرار بی

 ی؟نگران  قدر ینکه ا  دونییم یبگو...بگو چ  -

دهنش گذاشتم. با انگشت   یف بزنه که دستم رو روحر   رو باز کرد تا  هاشلب
»باشه« تکون  یزدم که سرش رو به معن یقمدستم، به شق یکیاون یاشاره

 ذهنم گفت: یداد. دستم رو برداشتم که تو

خطر  یزمعز  یبرا دونمیکه م یزهاییبا گفتن چ ترسمی...مینات ترسمیم -
 کنم!  یجادا

 کردم و گفتم:  اخمی

! دمت...اگر حرف یفتهنم  یاتفاق   کسییچه  یبرا  یم،ت هم باشپش  همه  یوقت   -
از دست   یگه،د  یکشورها  یدکشور و شا  ینآدم...مردم ا  ینشهر...چند  یه  ی،بزن 

 !یگمم یچ  فهمیی! میشنراحت م کاتیو م یتوسکا، هان 
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 یهاانداخت. با نوک کفشش برگ ییننگاه ازم گرفت و سرش رو پا ناراحت 
 جا کرد.رو جابه ینزم یرو

! یدنرو بگن انجام م  یکار  یهها  اون  دونییکه م  دونمی! میناکردن ت  یدمتهد  -
 !کشیمیکردن. گفتن اون رو م  یدها من رو به جون مت تهداون

 رو گرفتم و با آرامش کالمم گفتم: دستش

 شیمی! بگو دمت! ما موفق میاداشت بسر آق داد ییکه بال  یممگه ماها ُمرد -
کردم( البته نه   ی. )تک خندگردیمیبرم یعاد یال به زندگ و هممون سر ح

 !یعاد یلیخ

 دهنش رو قورت داد و گفت: آب

 خبر دارم! یهان  یمن از جا -

 یدمو پر  یدمکش  یکوتاه   یغ ج ید،نکش یهبرق زد! به ثان یاز خوش هامچشم
 بغلش!

 ممن... . یاشکرت! خدا یا! خدایوا -

 رو ازم جدا کرد و با بغض گفت: خودش

کنم و جون برادرم رو در خطر بندازم! خودت رو   یسک ر  تونمیمن نم  ینا،نه ت  -
وقت حالم رو اون یاد،ب یامسر ت یینکرده بال ییمن! فکر کن خدا یبذار جا

 !فهمییم
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نه! اصال فکرشم نه...! افتادیبراش م یفکر کردم...اگر زبونم الل، اتفاق  کمی 
به توسکا و  ی،هان  یقاز طر  یدمونه! باب جوریینهم تونیمینم یدردآوره! ول

 یم،نبر   یشرو از پ  یو کار  یمکن  یسک . اگر ریمو شهر رو نجات بد  یمبرس  کاتیم
 بشند! ربانیق یشتر ب یهاو ممکنه آدم کنهیشهر سقوط م یه

لب   بار ینه بغض رو قورت داد و اهام تمام فکرم رو خوند کانگار از چشم  دمت
 زد:

 !یگممرو  یز چ، همهباشه -

بهش وارد   یزیبهش زدم و دستش رو گرفتم و فشار ر یبخش  یناناطم  لبخند
 کردم.

 .یادب کدومتونیچبه سر ه ییبال ذارمیخونم نم یقطره ینتا آخر  -

 پسش زدم. یطنتو با ش یدم. خندیدزد و گونم رو بوس لبخندی

م نهبه من... )دستم رو محکم به گو یدهَکنه چسب  ینطرف باو! عگمشو اون  -
 (... اه اه اه! انگار انداختنم تو سطل ُتف! یدمکش

و  یمرو دور زد یالکردم و و  ی. منم تک خندیدزد و خند یعق  یبه شوخ  دمت
 .یموارد خونه شد

 گفتم:  یشاد یو با صدا رفتیلبم کنار نم یرو لبخند

 !یخبر عال یه -

 !گرد، نگامون کردن  یهاهمه به سمتم برگشت و با تعجب و چشم نگاه
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 رمان  کی

 ... .یریزلندگ  یانوساق یبه پهنا لبخندی 

 کجا؟  یانوساق -]

 !یزلندگر   -

 و گفت: یدخند وجدان

 ![ستیاچهاون در -

گفت، زدم و با   یهمون که وج  یبه پهنا یبهش رفتم. لبخند یاغره چشم
 م:گفت  یشاد

 من نکردم... . یعنی یم،کرد  یدارو پ یهان  یجا -

 پشت دمت گذاشتم. پشتم برگشتم و با لبخند دستم رو به

 !دونستیدمت بود که م -

از  یهمه باز شد و با خوشحال یشرفته؛نرفته یاول رفتن تو هنگ، ول همه
 جاشون بلند شدن!

 گفت:  یبا شاد شانک 

 یچ کردن توسکا و دکتر، همه  یداو پ یبه هان  یدنبا رس یعنی یگی؟راست م -
 تمومه!

 شانک گذاشت. یشونه یبهش زد و آرنجش رو رو خندییشن ویو
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 رمان  کی

جاش   یداول که با  یه؟راحت  ینبه هم  یها! فکر کرد  زنییم  یش: داداش شویو 
مدت، چندبار  یهتو  یهان  یدم،که من فهم یزی. از اون چیمکن یدارو پ
و  یمگولش بزن  یدبا یم،کرد  یداش! بعد هم که پهیدم ییر رو تغ گاهشیمخف 
 تموم بشه... .هم که کارمون باهاش  ی. وقت یمازش حرف بکش یمبتون

 ییهچسبوند و بق یگهدو انگشت وسطش رو به هم اشاره انگشت
 سر شانک گذاشت و ادامه داد: یهاش رو خم کرد و مثل اسلحه، روانگشت

 !کنیمیَبنگ! کارش رو تموم م -

هامون حرف زده بود، دهن قدر ینها ابعد از مدت یوو کهیناز ا مونههم
 غار باز شده بود! یاندازه

 یدندونش رو توزد و چوب خالل اییگهد خندیشوضعمون ن یدنبا د ویو
 باال انداخت. یادهنش چرخوند و شونه

 سرش رو تکون داد و گفت: زک

 !یمجاش رو بفهم ید! ما اول بایگهراست م یوو -

 :یدشده ازش پرس یز ر یهاشد و با چشم یرهدمت خ به

 کجاست؟  گاهشیمخف  -

 شد. یرهبعد، به جمع خ به من کرد و ینگاه  دمت

خوب انجام دادن کارش،   ی! توسکا برایرانشمال ا  یعنیمازندران،    یمبر   یدبا  -
 اون شهر رو بهش داده!
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 رمان  کی

اون شهر رو هم  یعنیمن!  یدهنم گذاشتم! خدا یدستم رو رو یناباور با 
! یاماومدم...من و ت یاکه به دن یرو! شهر یمکردن؟ شهر مادر یرونو
 ...مامانم!یوا

 یرهبه من خ ی، با نگران شدم و اون هم بدتر از من یرهخ یاماسترس به ت با
 شده بود.

 :یمهم گفت با

 مادرمون؟ -

 زد و گفت: یلبخند شانک 

 و حالش خوبه! یمبرد یروننترس، مادرتون رو از شهر ب -

فکر  نبودن مامان هم...زبونم رو  ی. حت یمو آروم گرفت یدیمکش  یراحت  نفس
 لب گفتم. یر ز «یانکنه گاز گرفتم و »خدا

*** 

خسته   یلی. خیدمروشون کش  یهام رو محکم با پارچه بستم و دست دست  مچ
داشتن.  یاز ها نبچه یهمه یعنیاشتم. د یتر به خواب منظم یاجبودم و احت

هام خمار خواب شده بود دادم. چشم  یهتک  یوار و به د  یدمکش  یبلند  ییازهخم
 :فتگ  یع و سر  یسادرا جلو روم واکه ال  کردیم ینیسنگ یگهو سرم د

 !یفتیمراه ب یدامشب با یاپاشو ب ینا،ت -

 ادم.جواب د کشیدم،یم یازهطور که خمنگاش کردم و همون خسته
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 رمان  کی

 !یاز خستگ  میرمیدارم م یم؟فردا بر  یشهحاال نم - 

 کرد و دستم رو گرفت.  «پوفی»

 .یفتیمراه ب ید! اما بایماما هممون خسته ینا،پاشو ت -

 به کمرم دادم. یشدم و کش و قوس ندبل

 ریم؟یم یحاال با چ  -

 !یمابا هواپ -

 گرد شد و داد زدم:  هامچشم

 یما؟هواپ -

 هاش گذاشت و گفت:گوش  یمچاله شده، دستش رو رو ییافهق با

 با قاطر! ها،یرانینه په! به قول ا -

 .کردمیتر تعجب مکم  رفتیمیواال با قاطر م -

 و ادامه دادم. یدمبه موهام کش یدم و دست رو مرتب کر  لباسم

 خلبان بشه؟ خوادیم یک   ین؟آورد یر رو از کجا گ یماهواپ ینحاال ا -

 خلبانه! یوبرداشتن. و ینیامام خماز فرودگاه  -

 گفتم:  یغ ج با

 یو؟و -

 بله؛ من! -
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 رمان  کی

زده بود و عکس   یِست مشک   یشهعقب برگشتم و نگاهش کردم که مثل هم  به 
 بلندش بود. ینآستبلوز  یاسکلت رو

 ی؟مگه بلد -

شلوار  یبج یرو با زبونش چرخوند و دست راستش رو تو دندونشخالل
 داده بود، گفت: یهتک یوار که پهلوش رو به د  طور ینکرد و هم  ینشج

ها و حرکتشون، با حرف زدن با ستاره  تونمیم  یعنی!  یهشناسقدرت من ستاره  -
و خلبان   ستیهتر از بقبگم من سنم کم  یدرو هم با  ینراه درست رو بفهمم و ا

 هم بودم!

هام رو براش »تأسف« تکون داد. چشم یگفتم که سرش رو به معن  «ایوالیی»
 لب گفتم: یر لوچ کردم و ز

 خشک! یتأسفت بخوره تو سرت پسره -

 چپ نگام کرد! رو کردم سمت الرا بلند گفتم:و خودش چپ یدخند یز ر الرا

 الرا! -

 گفت.  «هومی»

( بچم َکج یدمشکم نداشتم کش  یرو  ی)دست   یارهشوهرت بگو بره غذا ب  ینبه ا  -
 شد!

نون   یم،گذاشته بود  یهتغذ  یکه برا  یساک   یو سرش رو تکون داد. از تو  خندید
 .یمرفت یاطگاز زدم و به سمت ح  یهدرآورد و به دستم داد.  یبربر 
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 رمان  کی

 یگم؟م - 

 کرد.  نگام

 یه؟کمک خلبانمون ک  -

 ت و گفت:باال انداخ ایشونه

 هاست!از پسر  یکیحتما  دونم،ینم -

 یختم،ش موم رو باز کردم و دورم ر. کیمشد یاطگفتم و وارد ح «ایباشه»
 و سرم رو خاروندم. یدمتوش کش یدست 

و کالفم کرده بود! با حرص به موهام چنگ  یگهدبود به هم یدهچسب موهام
 را محو شد!که ال  یدمکش  یفرابنفش یغ زدم که اعصابم خورد شد و ج

 !خورهیاز خودم به هم م یگه! حالم دیریاهه بم -

 سرمون و زک با ترس گفت: یختنهمه ر یه،ثان یکعرض  در 

 یدین؟جن د یدین؟رو د یک   یدین؟کش  یغ چرا ج شده؟یچ  -

نثارش کرد که ساکت شد و با تعجب پشت گردنش رو  یَپس گردن  شانک 
 .یدمال

 جلو؟ یریم یَمته برق  ین: چه مرگته؟ عشانک 

 گفت:  یدر هم به سمتمون برگشت و عصب یهااخم با

 شماها؟ ینزد یغچرا ج -
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 رمان  کی

 ازم گرفت و رو کرد طرف شانک و با اعتراض گفت: یشگونین الرا 

 چه مرگشه؟  یستبود! )خصمانه نگام کرد( معلوم ن  یوونهد  ینمن نبودم که! ا  -

 شون گفتم:بهش کردم و رو به همه یکج   دهن

 !به حموم دارم یاز فقط ن ،یستن یزی! چیچیه -

هم نثارم کرد   ینگاهم کردن و سرشون رو تکون دادن. الرا َپس گردن   چپچپ
باال انداختم   یخیالیبا ب  یاو رفت. وا! خب حرصم گرفت از وضع خودم! شونه

 پرواز کردم. یباً و به طرف حموم تقر 

*** 

 یه کردم. گفت برا، نگابرام گذاشته بود یاراکه ت یبلند و قرمز رنگ  یِردا به
شونم انداختم و  ی. رویمِردا بپوش یدبهمون مشکوک نشن، باجا اون کهینا

پشتش داشت و قدش  یرنگش رو دور گردنم گره زدم. کاله بزرگ  یربان مشک 
 ینبا شلوار ج  سفیدکوتاه    ینآست  یشرتردا، ت  یر ! زیشدم  یدهکش  ینزم  یتا رو
 یدمبه موهام کش یبودم. دست  یختهبودم و موهام رو دورم ر یدهپوش یمشک 

مختلف  یهابا رنگ  یومدسرم انداختم. رنگ قرمز بهم م یو کاله رو رو
 هام، برابر بود. جنس ردا از مخمل بود.چشم

سبز رنگ  یردا یه یاراو الرا و دمت وارد اتاق شدن. ت یارااتاق باز شد و ت در 
هم  یر ود، از زسرش بسته ب یرنگش رو باال یاستخون  یانداخته بود و موها

بود. الرا هم   یدهزانوش بود پوش  یکه تا باال  ینسبز رنگ و شلوارک ج  یشرتت
 یاشلوار پارچه و یبلند مشک  ینبود و بلوز آست یدهرنگ پوش یمشک  یردا
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 رمان  کی

تا  یآب  یراهنپ یهبود و لباسش  یدهپوش یآب  یپاش بود. دمت، ردا یمشک  
 زدم و جلوشون رفتم. یزانوش بود. سوت  یر ز

 !ینل شدبه! چه خوشگبه -

 گفت:  یطنتبهم زدن که الرا با ش لبخندی

 !یپسرها رو به ُکشتن بد خواییم -

 چونم گذاشتم و گفتم: یر رو به حالت متفکر ز دستم

 یدم؟قدر منظرتون ُکشته ُمرده چهِام...به -

 و با هم گفتن: یدنخند شونهمه

 تو َکف! یرنهمه م -

 کردم.  یخند تک 

 شماها! یدچه هماهنگ بابا گروه کور!  -

داشتن   یراییپذ  ی. پسرها تویماومد  یروناز اتاق ب  یگهدو با هم  یدنخند  بلند
 یر که فقط ز یدمجلو کش ی. کالهم رو کمزدنیو حرف م کشیدنینقشه م

از ساکت شدنشون  ی. ولینمبب تونستمیرو م ینچونم مشخص بود و زم
 .یدنمشخص بود ما رو د

 بلند گفت: زد و یسوت  یه شوخ ب تیان

 !جاینخبره اگودِنس! چه  یاوه ما -
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 رمان  کی

 گفت:  یبلند یکه زک با صدا  یدمخند هممون 

 !یدحاال کدوم به کدوم -

 ذهنم. یاومد تو الرا

 !کنمیتو شاهد باش، اگر من رو نشناسه زنده به گورش م ینات -

 و گفتم: یدمخند ریز 

 اوه، چه خشن! -

چونم گذاشت، اما قبل از  یر شد و دستش رو ز یکمنزد یکیکردم  احساس
 باال گفت: یارمسرم رو ب کهینا

 !یناستت ینا دونمیمن م -

حرف رو گفت! آب دهنم رو قورت دادم و  ینبود که ا یان! تایدباز لرز قلبم
 یشطوس یشد. ردا یشطوس یهاهام قفل چشمسرم رو باال آوردم که چشم

زد و  یرنگ بخند کمونش افتاده بود. لش یبه تنش نشسته بود و کالهش رو
 گفت:

 !خورمیم یوار جرز د یمن اگر تو رو نشناسم که به درد ال -

هاش چشم  یمن محو طوس  یخنده! ول  یر و زدن ز  یدنکش  یبلند  «ی»او  همه
تاپ افتاده دلم به تاپ یچه مرگمه! ول دونستمیبودم؛ انگار جادو داشت! نم

 بود!

 .یممون اومدمت، به خود یدنغر  یصدا با
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 رمان  کی

 !یگهد یدکنبس   - 

به  یباال رفته، پوزخند یرو انداخت و به عقب برگشت. با ابروها دستش
 گفت:  یخیالیمت زد و با ب ینصورت خشمگ

 ی؟بد یصتشخ یهرو از بق ینات یکه نتونست   کنییم ینکنه حسود یه؟چ -

. یومدمت بود که م یعصب یهانفس یجا رو گرفت و فقط صداهمه سکوت
 کنن؟یم طوریینا چشونه؟ چرا فهمیدمینم

 زد و به پسرها اشاره کرد. یامستانه یقهقهه تایان

 .یفتیمراه ب یدبا ید،زود باش -

 گفتن.  «یارو تکون دادن و »باشه سرشون

و الرا و دمت   یارا. کنار تیمراه افتاد  یاطاز جاشون بلند شدند و به طرف ح  همه
 .یسادکه زک جلومون دست به کمر وا  فتمر یراه م

 حاال الرا کدومتونه؟ یه؟ک  یدیمرو که فهم ینات -

 یحرص ییافهق تونمیخنده! االن م یر فشردم تا نزنم ز یگهدهم رو به هاملب
چونش گذاشت و با  یر کاله رداش تصور کنم. زک دستش رو ز  یر الرا رو از ز

باز شد و رفت سمت  یششن یهوکه   ، به دخترها نگاه کردشده یز ر یهاچشم
 کش اومد!  یشتر ب یششش رو زد باال که نهالرا! کال

 بشناسمت! تونمیمن راحت م یدید -
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دست دخترها رو گرفتم  یشه،داره عاشاقانه م یهقض یدیمخنده که د یر ز زدیم 
 .یدمو کش

 با اعتراض گفت: تیارا

 ها! کردمیعه! خب داشتم نگاه م -

 نگاهش کردم و ابروهام رو باال انداختم. شیطون

نه وسط دوتا دختر  ید،تو خلوت خودتون بکن کارهاینودت از ابا شوهر خ -
 مجرد!

 شد. یزونش آولب و لوچه یاراخنده و ت یر بلند زد ز دمت

 حاال شوهرم کجا بود؟ -

تا پشت   یششاشاره کردم که ن  یزد،که داشت با شانک حرف م  یانابرو به ت  با
 دنش باز شد.گر 

 جون! -

 و گفتم: خندیدم

 ت!بدبخ یز کوفت! ه  -

دار نوک و هفت صندوق یستکه دوتا دو  یسادیمو کنار پسرها وا خندیدیم
و مت پشت فرمون نشسته بودن نگاهمون   یوپامون ترمز زد. و  یجلو  ی،مداد

که مت  ینیشدن و اومدم سوار ماش ینسوار ماش یعها سر . بچهکردنیم
 شد. یدهشم، که بازوم از پشت کشرانندش بود ب
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 .شینییم جاینا یا: بتایان 

سرم رو به  یا. خدایدهول داد و در رو به هم کوب ینماش یکیمن رو تو اون و
 کجا بکوبم؟

 !یوار]وجدان: د

 ![ییتاز راهنما یمرس -

نشست و کمربندش رو بست. به  یو، کنار وشاگرد یصندل یهم رو خودش
که بغل دستم نشسته   یانت یشونه ی. سرم رو رویفتهب اشاره کرد که راه یوو
 استراحت کنم. یهم گذاشتم تا کم یهام رو روود گذاشتم و چشمب

 یبود. دلم برا  یجوردادم. هنوز هم همون  یهو به پل تک  یدمکش  یقیعم  نفس
و مخصوصا   بخششآرام  یصداها  یآرامشش، برا  یتنگ شده بود! برا  جاینا

ستاره، و پر    یک آسمون تار  یکه تو  ی! سرم رو بلند کردم و به ماه کاملیاتا  یبرا
 یهابود و قوبارغه هبرکه انداخت یرو تو یدنگاه کردم. مهتاب سف درخشیدیم

 یشونم انداختم و کم ی! کاله ردام رو روکردنیم ییخودنما یلوفرها،ن یرو
. دادنیم یخاص یچشمک زن، به ماه جلوه یها. ستارهیچیدمدور خودم پ

 ت!گرف  یرنگارنگم رو به باز یو موها یدوز یآروم یمنس

 زدم و گفتم: ی. لبخندیستادکنارم ا  یکردم کس  احساس

 تنگ شده بود! جاینا یدلم برا -

 .یدمش رو شننرم خنده صدای

 منم دلم برات تنگ شده بود! -
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 بغلم زدم. یر رو ز هامرو به طرفش چرخوندم و دست سرم 

 یاد؟ب یشپ یجا قراره چ اون -

داد   یهروم به پل تکروبه  رو پشت گوشش زد و دامنش رو باال گرفت.  موهاش
 زد. یبخشو لبخند آرامش

که طرف اون   یدبگ یبه هان  یدمشخص بشه. فقط با هایز چ یلی: قراره ختایا
 ینباهوشه، اما در ع یلیکه خ  یدفکر کن ید. شایریدو ازش اعتراف بگ یدهست

 ییدشتا یهان  یوقت  یبرعکس توسکا. ول کنه،یراحت اعتماد م یلیحال خ
 !یوالستو پر از ه یستجا مثل تهران ن. اونکنهیهم قبول م کنه، توسکا

 ذهنم جرقه زد و گفتم: یتو یفکر  یه یهو

 جا بود!که اون  یاون همه آدم یشه؟م یاون گودال چ  -

 زد و گفت: لبخندی

جا رو آتش و اون یدبه تهران برگرد کات،یو توسکا و م ید از ُکشتن هان بع -
 !یشهتموم م یچ صورت همه ین. در ایدبزن

رو گرفت و به سمتم  شیهکردم. تک  یهام بازگرفته شد و با انگشت  صورتم
 یزیهاش، فشار رشونم گذاشت و با سر انگشت  یاومد. دست راستش رو رو

 وارد کرد.

خودش خبر نداره! ناراحت  ییندهاز آ  کسیچه ینا،ست تهمه یمرگ برا -
 .گیریدی، با کشتنشون انتقامتون رو منباش
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 .یدمبغلش کش یبهش زدم که تو یاخسته لبخند 

 کوچولو هم باش!  یباش! مراقب اون جوونه یانمراقب تا -

 برام  یانت  یجا مثل موج شد و صداکه باز هم همه  یه،بپرسم جوونه چ  اومدم
 واضح شد.

 .یدیمبلندشو رس ینا،: تتیان

ه کردم که به اطراف نگا یجی. با گیدمکش  اییازهرو باز کردم و خم هامچشم
 یشهکه هم  یفرودگاه  یو جلو یمشد یادهپ ینفرودگاه شدم. از ماش یمتوجه

 یرهفرودگاه خ  ی! به تابلوزدیپرنده هم پر نم  یاما االن حت   یستادیم؛شلوغ بود ا
 .یموارد شد یگهدو با هم یدمکش  «یشدم! »آه 

ه فرودگاه بود ک یکغرق در سکوت بود و برخورد پاهامون به سرام فرودگاه
 یختهر ینزم یرو ییهاها و ساک! چمدونشکستیآورش رو مسکوت مرگ

 یکنده شده بود و رو  یماهواپ یت. گکردنیها با باد حرکت مبود و آشغال
 افتاده بود. ینزم

تق تق   یکه صدا  رفتیمیم  یتکردم و به طرف گ  یمسرم تنظ  یردام رو رو  کاله
 و خور خور از پشتمون اومد.

 کردم که زک گفت:  یها نگاه بچه به

 !یخداحافظ  یاومدن برا کهینمثل ا -

که   ییهارنگ که چشم  یموجود آب   ی. کلیمو به عقب برگشت  یمکرد  یخند  تک 
و  کشیدیم ینزم یرو یاهشونسبلند  یبود. موها یاهنداشت و س یدیسف
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الغر و  یبودن. به پاهاشون نگاه کردم که پاها یدهپاره پوره پوش یهالباس 
 گرفتم.  ردا یر به سمتم اومد و دستم رو از ز یامبود و ُسم داشت! ت یاستخوان 

 هستن! یهان  یهقدر شبچه هاین: اتیام

 یهاش رو روو دندون  یزدم  یهاش به قرمز چشم  یدینگاه کردم که سف  بهش
 !ساییدیهم م

بازوش رو گرفتم و هممون به سمت باال  یر به دستش وارد کردم و ز فشاری
 یبلند هاییغ ون موجودات، به سمتمون حمله کردن و جکه ا یمپرواز کرد

 .یدنکش

ها بردمش و به پشت بچه یع . سر داشتیبه زور خودش رو باال نگه م تیام
و به پشت  یمرد شد یتاوردم. از باال گ یروناسلحم رو از پشت شلوارم ب

 یرنگ  یاهس یهاکتوله  یکه متوجه  یمجا بود، رفتهم اون یمافرودگاه که هواپ
 یزشونو ت یاهس یهاچشم، وسط سرشون داشتن. دندون یهکه فقط   یمشد

با  یامشدن. ت یزونآو یامت یبه پا و یدنرو بهمون نشون دادن و به باال پر 
پاش به سرشون چندبار، محکم ضربه زد که افتادن. ردام از پشت  یکیاون 
کتوله،   یغ و ج  یکشل  یکه صدا  دادمیشد و داشتم تعادلم رو از دست م  یدهکش

که   یکرد. دست   یک شل ددادم که تند تن یامردام رها شد! اسلحم رو به دست ت
غل آب غل  یهام رو بستم. صدالو روم گرفتم و چشمآزاد بود رو مثل کاسه ج

هام رو با ! چشمیادر یوحش یهاموج یصدا یهوو  یشدگوشم اکو م یتو
پرت کردم. آب  مشتم بود رو به سمتشون یکه تو  ییهاخشم باز کردم و آب

اما   کرد،یذوق ذوق م  یو کم  چرخیدیم  یادیدستم با سرعت ز  یهاترک  یتو
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 رفتیهوا م  یغشونها، ج. با هر برخورد آب به سر کتولهشدیاز خشمم کم نم 
 !بستنیم یخو 

از  یع . سر یمفرود اومد یماهواپ یهاپله یو رو یدیمرس یمابه هواپ باالخره
خودش گرفته  یرواسلحه رو روبه یام. تیمرفت یماهواپ یو تو یمها باال رفتپله

 یکنه. تو یک شل ید،رو د یاگر موجود ماشه بود تا یبود و دستش رو
 پا... . یپرتاب بودم که با صدا یو آماده کردیغل مهام آب غلدست

جلوم ظاهر   یانپرتاب باال گرفتم که تا  یبه عقب برگشتم و دستم رو برا  سریع 
 باال گرفت.شد و دستش رو 

 .ین: منم... منم بشتایان

 پرت کردم. یلصند یو خودم رو رو یدمکش  یو راحت  یقعم نفس

 تموم شد؟ -

به همراه  یوها هم وارد شدن. و»آره« تکون داد و بچه یرو به معن سرش
نشستن و  هایصندل یبه سمت اتاق خلبان رفتن و همه رو یانتا

 و آروم پچ زد: کنارم نشست  یامکمربندهاشون رو بستن. ت

 خدا به دادمون برسه! -

 نگفتم. یزیکردم چ  «پوفی»

سرم برداشتم  یکرد. کالهم رو از رو  ینزم یآروم شروع به حرکت رو هواپیما
کم داشت اوج کم  یماصافشون کردم. هواپ یو کم یدمو به موهام دست کش
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م، نترس  یزیهام رو بستم. از هرچرو چنگ زدم و چشم  یامکه دست ت  گرفتیم 
 !ترسمیشدت مبه یمااز اوج گرفتن هواپ

بهش وارد  یزیزدم گذاشت و فشار ر یخم دست یدستش رو رو یکیاون تیام
 کرد.

 یه؟چ یترِست برا ینپس ا کنی،یتو که خودت تو آسمون پرواز م -

خندونش نگاه   یهاپلکم رو باز کردم و به چشم  یهدهنم رو قورت دادم و   آب
 باز کردم و با اخم گفتم: رو هم یکیکردم. اون 

 !یه نزن سکت یاداز فشار ز وقتیههر هر هر! نمکدون،  -

و سرم رو  یدمخند یز . ریدمبغلش کش یدستش تو یهزد و با  یبلند یقهقهه
از  یکیبلند شد و به سمت  یشصندل یاز رو یانشونش گذاشتم. ت یرو

 رفت. یپماهوا یتو یهااتاق

 ارن؟خوردن د یبرا یزیچ یعنی: تیان

 و بلند گفت: یدشکمش کش یرو یدستش رو دوران  زک

 داداش بچم َکج شد! -

، با کف دستش به سر زک ضربه زد و دست که بغل دستش نشسته بود  الرا
 به کمر گفت:

 ی؟گرفت   یادکلمات رو از کجا   ینچشمم روشن، ا -
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 یکیبه الرا زد و با اون  یحیلبخند مل مالید،یطور که سرش رو مهمون زک 
 دستش من رو نشون داد.

 !یگهجمله رو م ینا ینه که ه بپرس! او یتاز دوست جون جون -

 یاشده نگاهم کرد که شونه  یز ر  یهاخصمانه به سمتم برگشت و با چشم  الرا
 باال انداختم.

 به من چه؟ گیرهیشوهر جونت زود م کنی؟ینگاه م جوریینچته؟ چرا ا -

»خاک بر سرت« تکون دادن!  یه معنخنده و دستشون رو ب یر زدن ز هابچه
 جا کردم.جابه یامت یشونه یسرم رو روزدم و  یضیلبخند عر 

خودم رو   یکم  ینهم  یکرده بود، برا  یمبود، عصب  یختهشونم ر  یکه رو  موهام
 شلوارم گذاشته بودم رو در آوردم. یبج یکه تو  اییرهکج کردم و گ

به گردنم  یوهام زدم. دست رو به م یرهسرم جمع کردم و گ یرو باال موهام
 گردنم رو پاک کردم.  یرو یهاو عرق یدمکش

 :یدپرس یکهوشده بود،  یقبه صورتم دق یکه با کنجکاو  تیام

 شده؟ یرنگ  ینچرا موهات ا ینا،ت -

 کش اومد و گفتم:  لبخندم

 شده! یلهامه که تکمتخاطر قدر به -

 هام قفل شد.چشم یهاش توتر نگاهم کرد و چشمدقت با

 هات؟رنگ چشم ی: حت تیام
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گرفت و سرش   یهاش رنگ ناراحت گفتم و سرم رو تکون دادم. چشم  «ایآره» 
 انداخت. یینرو پا

 ی؟شد طوریین: چرا اتیام

 دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم و گفتم: آب

 بد شدم؟ -

 و جواب داد: یدخند تلخ

شمال تنگ شده!  یوت مونیعاد یزندگ  ی: نه! معلومه که نه! اما دلم براتیام
 .یمرو داشته باش اییعاد یزندگ  یستقرار ن گهید کنمیاحساس م

 زدم و گفتم: لبخندی

 ... . یستیمن یماها عاد یگهخب معلومه، د -

 .یدحرفم پر  وسط

 یم؟ازدواج کن یمممکنه نتون دونیی! میمبگ ی: به مامان چ تیام

 لب زدم: یخیالباال انداختم و ب ایشونه

 کار؟یچ  خوایمیخر مبهتر! سر  -

 یتر شد و تو. لبخندم پررنگ یدبلند قهقهه زد و آروم به شونم کوب یصدا با
 هام رو بستم.به مازندران، چشم یدنبغلش فرو رفتم و تا رس

 شدم. یرههام رو باز کردم و بهش خچشم یام،اسمم توسط ت یهاصدا زدن با
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 .رسیمیم یمدار یگهبلندشو، د ینات - 

و با  یدمکش یبلند ییازهم. خماومد یرونن دادم و از بغلش برو تکو سرم
رفته بود.   یرونچند وقته از تنم ب  ینا  ی. انگار خستگ یدمهام رو مالدستم چشم

 نگاه کردم. یانجلوم گرفته شد که سرم رو باال اوردم و به ت یکیک

 !کنییبخور، ضعف م -

کلنجار باز   یو با کلش ر رو از دستش گرفتم. بسته یک بهش زدم و ک لبخندی
 ازش کندم و داخل دهنم گذاشتم. اییهتککردم و 

 یلیرو که خ یآهنگ  ی،آروم یبا صدا ینهم یبرا خواست،یآهنگ م دلم
 دوست داشتم رو زمزمه کردم.

 یشمال و نم بارون کرد ی"هوس بو

 سحر خروس بخونه وسط جنگل سبز که

 یاپاشو ب خوایم،یم پایه

 یمکه باالش  یقچو آال یزمه ینهشوم توی

 یمهاشتا خود صبح و از اون بچه باحال بخندیم

 یاپاشو ب خوایم،یم پایه

 یاربازم اون روزها رو ب بیا،

 یاب یاد،دلم آخه ز تنگه
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 تو دل جنگل بزنیم 

 تواسه خنده یرمبم من

 ها کندن از منآدم ینا توبی

 یاربازم اون روزها رو ب بیا،

 یاب یاد،دلم آخه ز تنگه

 تو دل جنگل بزنیم

 واسه خندت یرممب من

 ها کندن از من"آدم ینا توبی

 یهابه نگاه توجهیرو کندم و داخل دهنم گذاشتم. ب  یک از ک اییگهد یتکیه
 یکنارم به آسمون خاکستر   یمن ثابت بودن، از پنجره  یها که رومشتاق بچه

 شدم. یرهکه انگار با آسمون قهر بود، خ  یدیو خورش

 ریااون روزها رو ببازم  یا،"ب

 یاب یاد،دلم آخه ز تنگه

 تو دل جنگل بزنیم

 تواسه خنده یرمبم من

 ها کندن از منآدم ینا توبی

 خاطراتو کنمیلقمه م من
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 شهیبغض تو گلوم هضم نم با 

 !"شهیرد نم یتنگ دلم، جز تو کس یکوچه  از 

 یم که روکنار   یگشت و صندل  یانتا  یهاچشم  ینگام دنبال خاکستر   اختیار بی
 کردم.  یداشنشسته بود، پ یصندل یدسته

 صبح یتا کله ینیمبازم مثل سابق بش یا"ب

 تو! یکنار خنده  یمی،و آهنگ قد من

 یاربازم اون روزها رو ب بیا،

 یاب یاد،دلم آخه ز تنگه

 تو دل جنگل بزنیم

 تواسه خنده یرمبم من

 ها کندن از منآدم ینا توبی

 یارب بازم اون روزها رو بیا،

 یاب یاد،دلم آخه ز تنگه

 تو دل جنگل بزنیم

 تواسه خنده یرمبم من

 ها کندن از من!"آدم ینا توبی

 شمال( یو آرش_بو یح)مس
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 ی رو  ینیدست و سوت باال رفت. لبخند غمگ  یصدا  یکهوازش گرفتم که    چشم 
 سکوت نگاهشون کردم. ینگفتم و تنها تو یزیلبم نشست و چ

 بلند شد. یماهواپ یاز بلندگوها یوو صدای

سر  ینیداگر کنسرتتون تموم شد بش یایم؛فرود م یمدار ی،مسافران گرام -
 جاهاتون!

شروع  یو سر جاشون نشستن. کمربندم رو بستم و آماده یدنبلند خند همه
 شدم. یدیداستان جد

. از پنجره یمنشست و هممون از جامون بلند شد ینزم یرو یماهواپ باالخره
شباهت  یول یم،هست یانداختم که متوجه شدم وسط جنگل ینگاه  یرونبه ب

قطع شده و شاخه و  یهاسرسبز شمال نداشت! درخت یهابه جنگل یادیز
! قلبم زدنیذوق م یسوخته، تو یهااز درخت یمیخشک شده، و ن یهابرگ

سر جنگل  ییبال ینهمچ یچ  یده شد! برافشر  رحمییهمه ب  ینا از 
 سرسبزمون آوردن؟!

طور از اتاق خلبان، همون یورو باز کرد. و یماو شانک در هواپ یدمکش  «آهی»
اومد و  یرونب جویید،یدندونش رو مو خالل کردیکه لباسش رو مرتب م

 یچندان   یفاصله  ینتا زم  یمازد. ارتفاع هواپ  یرونب  یمابه همه، از هواپ  توجهیب 
رود اومدم. ف آرومپر معلق موندم و  یههوا مثل  یتو ینهم یداشت، برا

کنه.   ینیگلوم سنگ  یتو یشتر خشک، باعث شد بغضم ب ینبرخورد پام به زم
 هامون بودم، اما االن... .جنگل یعاشق سرسبز  یشههم
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 تا بغضم فروکش کنه.   یدمکش  یقیدادم و نفس عم  یرو تکون نامحسوس  سرم 

زرد،  یهاشده و چمنسوخته و قطع  یهابه درخت یها که با ناراحت بچه به
به  یگهدو با هم  یدمشدم. دست از نگاه کردن اطراف کش  یرهخ  کردن،یاه منگ

قطع شده،  یهاشده و چوب خشک  یهاخِش برگخش ی. صدایمراه افتاد
 یشههم  کرده بود. من که  یمو بد عصب  کشیدیاعصابم م  یرو  یپامون خط   یر ز

 یو گوش دادن به صدا ییزیخشک پا یهابرگ یعاشق راه رفتن رو
موضوع، صد و  ین. چون اشدمیم یوونهبودم، االن داشتم د نشینشدل

 یکه صدا  یستنن  ییزیپا  یهابرگ  هاینفرق داشت. ا  یشتر،ب  یاهشتاد درجه  
 هستن  یاتازه  یهابرگ هاینکنن، بلکه ا  یجادا  یگرانمن و د  یبرا  ینینشدل

 رفتن! یناز ب رحمییکه با ب 

 .شدیت متشنج ماعصابم داش یگههوا معلق شدم، چون د توی

رنگ بودن،  یاچندتا غول بزرگ که قهوه یکهو،که  رفتیمیراه م داشتیم
که از چوب ساخته بودن رو به سمتمون  هایییزهجلومون ظاهر شدن و ن

 گرفتن.

 یبیبا زبون عج شونیکیاز چوب بود! ها که دقت کردم، پوست غول کمی
 جلو اومد و باهاش حرف زد. یاراگفت که ت  یزیچ

 سمتش رفتم و بازوش رو گرفتم. هب

 یگن؟م یچ  یارا؟ت -

 رو باال انداخت و گفت: ابروهاش
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ها فقط اون شمارشون،یجنگل هستن و تنها از تعداد ب  یهاها نگهباناون - 
 موندن.

 و لب زدم: گرد نگاش کردم  یهاچشم با

 نگهباِن جنگل؟ -

که انگار از همشون   هااز همون غول  یکی»آره« تکون داد که    یرو به معن  سرش
دور  یبه سمتش برگشت و پارچه یآتش یاراگفت که ت  یزیبود، چ تر یعصب

 دستش رو بهش نشون داد. یرو یهامچش رو باز کرد و ترک

 یارا؟ت یگهم یچ  -

 به غوله رفت و به سمتم برگشت. یاغرهچشم عصبی،

. آخه بگو یداز طرف توسکا و دکتر باش  یدشا  ید،از کجا معلوم راست بگ  یگهم  -
زد( هه،   ی)پوزخند  یم؟دستشون بشهم  یایمبعد ب  یم،اماها به خونشون تشنه

 مسخرست!

 وارد کردم. یزیشونش گذاشتم و فشار ر یرو رو دستم

 اعتماد کنن! یبه راحت  توننیو نم یدنها ضربه داون یارا،درکشون کن ت -

 گفت:  یاراجلو اومد و رو به ت یاننگفت. تا یزیکرد و چ  «پوفی»

 .یرندانتقامشون رو بگ تونندیکنن، حتمًا م  یکاربهشون بگو با ما هم -

فکر  یها کمرو گفت؛ غول یانها حرف تاسرش رو تکون داد و به غول تیارا
 سر حرفش رو قبول کردن. کردن و بعد، با
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خواست تا بگه راه خروج از جنگل  یارانشست و از ت یانلب تا یرو لبخندی 
 رو بگن.

به اطراف نگاه  ی. وقت کوبیدنیم ینزم یرو هاشونیزهراه افتاد و با ن هاغول
 .کردیم دادیب  یشوناقهوه یهاچشم یغم و انتقام و نفرت، تو کردن،یم

 یرونتر شد و از جنگل بتر و کمقطع شده و سوخته کم یهادرخت تعداد
رو  صورتمون یو تا جلو یمسرمون انداخت ی. کاله ردامون رو رویماومد

 یشلوارم بردم و مشت کردم. سر و صدا یببپشونه. دستم رو داخل ج
که جلو  ی. کمانداختیاعصابم خط م یو رو اومدیگوناگون م یوالهایه

به  یوالجلومون گرفته شد و دو تا ه یبه شکل ضربدر یزهن تا دو یم،رفت
ا شروع به حرف زدن کردن. الر  یاوردم،ازشون سر در نم یچیکه ه  ییهازبون

داشتن  یسبز رنگ  ییافهکه ق  یوالهاو زک جلو رفتن و باهاشون حرف زدن. ه
 گاهبود، ن یانقرمز نما هاییرگزده بود و مو یرونهاشون از حدقه بو چشم

گفتن.   یزیجنگل اشاره کردن و چ یهابهمون انداختن و به نگهبان یشکوک م
دارن قانعشون کرد و سرش رو تکون داد. معلوم بود  یاالرا »پوف« کالفه

و از  یمرو کنار گرفتن. وارد شهر شد هاشونیزه. باالخره قانع شدن و نکننیم
 یتو یوالیینوع ه هم در هم رفت. همچهره یوالها،منحوس ه ییافهق یدند

خودشون کرده بودن. قلبم  یها رو بردهانسان هاشونیشهر بود و بعض
بزنه. دستم رو  یرونب ینماز سو هر آن ممکن بود  کوبیدیم ینمتاپ به ستاپ
. نفسم رو با ییدمسا یگهدهام رو به هممشت کردم و دندون یبمج یاز تو

 یافتاد که موها یقرمز رنگ  یاهفرستادم و که چشمم به کتوله یرونقدرت ب
تنشون بود و دستشون  یقرمز بلند یهاداشتن و لباس یاهیس سیخییخس
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. یشدم یجار ینزم یخون بود که رو یسه،بود و از ک یاپارچه ییسهک یه 
 یقعم یهاو تندتند نفس یزدداشت نبض م یگهد یشونیمپ ینبض گوشه

 گناهیکه ب   یوضع شهر و مردم  نیهامون رو خراب نکنم. با اتا نقشه  کشیدمیم
تر . قدمم رو آرومکردیکه بودم، نامسائدتر م  یزیُکشته شدند، حالم رو از چ

نگاه وحشتناکشون رو به  ینیتر بود، راه رفتم. سنگبکه عق  یاراکرد و کنار ت
ها بود که تنم رو نگاه ینحس کنم و هم تونستمیکاله ردا م یر از ز یراحت 

 یرو چنگ زدم، ول یاراو دست ت یدمجلوتر کش یرو کم. کالهم لرزوندیم
مرد کنارم بود! نگاهم رو  یه یقو یهادست یارا،ت یفظر  یهادست یجابه

 یر از ز  یشعسل  یهابنفش مت خورد که چشم  یکه چشمم به ردا  میدباال کش
 یرو  ینانهاش رو با اطمبهم انداخت و چشم  یبخشردا، نگاهم کرد. نگاه آرام

تر شد کم  یتماز ترس و عصبان یداد که کم یکیهم فشرد. دستم رو فشار کوچ
افم نگاه اطر  یخرابه یهاکاله رو باالتر بردم و به خونه  یتر شدم. کمو آروم

 کجا و االن کجا؟!  یباییکردم. واقعا اون ز

 یاهشونس هاییرگاشتند و مود یقرمز یهاکه چشم یدسف یکتوله دوتا
 گفت:  یزمخت  یبا صدا یکیشونبرآمده بود، جلومون رو گرفتن و 

 ین؟هست یشماها ک  -

 حدقه چرخوند و به مسخره گفت: یهاش رو توچشم شانک 

 ! حاال اجازه هست؟یدزدبا یبرا یماز فضا اومد -

به شانک که خونسرد بهش زل زده بود، انداخت و  ینینگاه خشمگ کتوله
 گفت:  یصبع
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 کنید؟یم یندربار ملکه توه یهابه کتوله یبه چه حق  - 

 زد و گفت: یپوزخند زک

شهر و اون همه روستا رو  یهو  خانوم شدند ملکه یهان  ینعجب؟ پس ا -
 تصاحب کردن، نه؟

نگاهمون   یثسرخش بهش رفت و خب  یهابا اون چشم  یاغرهشمچ  هاکتوله
 زد. یکرد و لبخند شرور

 پس! خوبه! یدها هست: شماها گروه جاودانهکتوله

 پسرها و دخترها نگاه کردم. ینخشمگ یبه چهره متعجب

 :یدش غر شده یدکل  یهادندون یاز ال تایان

 !خاصیتیب  یخفه شو کتوله -

 کوتاه و یهاو با انگشت یدنخند یز د و تمسخر آمبلن یبا صدا هاکتوله
 اشاره کردن. یانکلفتشون، به تا

 !بازییکه آخر سر م  ییپسر جوان! چون تو ییشه توخفه یدکه با  یاون  -

زدم و دستم رو از دست مت که داشت با حرص به کتوله نگاه  پوزخندی
به  یخونسردروش زانو زدم و با و جلو رفتم. روبه یدمکش یرونب کرد،یم

 شرورش نگاه کردم. یهاچشم

 زدم:لب  خبیث

 یم؟رو نشون دادم( ماها قراره بباز یینشبه نظر تو، )با دستم از باال تا پا -
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 زدم! یترپوزخند پررنگ  و 

 یحرکت تو یهو با  یدرو به ُرخم کش یاهشس یهابلند و دندون هایناخون
ورتم به سمت چپ بودن کارش، ص یهوییخاطر صورتم چنگ انداخت. به

زدم و  ی. پوزخند صداداریدمفهم یزیحس کردم، نه چ یاما نه درد ید،چرخ
زخم خوب شد و صورتم  یش، جازده یرونگرد و از حدقه ب  یهاچشم یجلو
 .برگردوندمرو 

 رو باال انداختم و با تمسخر نگاهش کردم. ابروهام

 !یهعال! یهم هست  یعالوه بر قمپز در کردنت، وحش بینمینه! م -

که دورمون   یادیز  یوالهایو به اطراف نگاه کردم که چشمم به ه  یدمخند  بلند
 یدراز و االغ جمع شده بودن، خورد. چشم ازشون گرفتم و سرم رو به گوش

 زدم:کردم و پچ   یک مانندش نزد

 یم؟باخت رو بهتون نشون بد خواییم -

برگشتم و بدجنس   یمبه حالت عاد  یعگندش تو هم رفت، اما سر   یاز بو  صورتم
 قرمزشون لونه کرد. یهاچشم ینگاهش کردم که ترس تو

بستن   یلبشکن زدم که قند  یهو دستم رو باال سرشون گرفتم و    یدمخند  بلندتر 
 ... .یگهبشکن د یهو 

 ییافهبه ق  یشخندیردام کنار زدم و از جام پاشدم. ن  یرو از رو  هاشونخاکستر 
ها نگاه کردم که با افتخار نگام چهزدم و به ب یوالهاه یو عصب یدهترس

 یسبز با حاله یهاخورد که چشم یانرنگ تالبخند کم ی. نگام روکردنیم
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با اقتدار و قدرت  وتر شد ! لبخندم بزرگیزدو افتخار م یروزیبرق پ یش،طوس 
 .یمگذشت  یوالهاه یاز جلو

*** 

 هاییچک و پداشت    یدیسف  یرونیب  یکه نما  یالبهتره بگم و  یاخونه    یه  جلوی
رفت و  یگههم د یهام تو! اخمیستادیمبود، ا یچیدهدورش پ یرنگ  یاهخار س

رو از   یالکه اون و  بلند و بدون برگ  یهانظر گرفتم. درخت  یر رو ز  یالبا دقت و
 یالو  یوار بلندش که از باال د  یهاو شاخه  کردیتر م، وحشتناککه هست  یزیچ
 ون و چنگ بود!رد خ یالو یوار د یزده بود. رو یرونب

 یکه برا یرنگ  یاسرمه یاز نگاه کردن برداشتم که چشمم به پرده دست
شد! حتما  تر یظافتاد، خورد و اخمم غل یع سر  یلحظه کنار رفت، ول یک چند_

 خودش بوده که پرده رو کنار زده!

 شونم گذاشت. یشد و دستش رو رو یک بهم نزد تیان

 یدور تو یتصور جاها ،یراش هست که تنها تو دا هاییییتوانا یکی: تیان
 خبره!جا چهاون یبفهم تونییذهنته! تو االن م

هم گذاشتم  یهام رو رورو باال انداختم و سرم رو تکون دادم. چشم ابروهام
کم صداها برام گنگ و باشم. کم توجهیاطرافم ب  یکردم به صداها یو سع

هام رو به هم چشمم نقش بست. اخم یتار، جلو یرهایخاموش شد و تصو
زن که معلوم  یهتر شدن و واضح یرهاتمرکز کردم. تصو یشتر کردم و ب  یک نزد

 ینزم  یداشت که رو  یرنگ   یاهبلند و س  ی. موهایدمست رو دکالفه  یبود حساب 
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 یهاش رو مشت کرده بود و طول و عرض اتاقش رو ط ! دستشدیم  یدهکش 
 یدن! از دینمرو بب فشیابه عقب برگشت که من هم تونستم ق یکهو. کردیم

 هاییواله هکینهام رو باز کردم. با اوحشتناکش، با سرعت چشم یچهره
 از حد زشت و زننده بود. یشاون ب ییافهبودم، اما ق یدهد یادیز

 نگاه کردم. یانجلو روم زده شد که به خودم اومدم و به ت بشکنی

 گفت:  متعجب

 یدی؟د یچ  -

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب

 یه؟چه موجود ی...هان یانت -

 »تٔاسف« تکون داد و لب زد: یرو از رو سرش

و  یوالشد. اون عالوه بر ه یلتبد یوالبا توسکا، به ه یکاراون بعد از هم -
 یشهکه نم  یستتوسکا ن  ینوع جن هم هست! اما به اندازه  یهزشت بودنش،  

 ُکشتش!  یبه راحت 

به داخلش نداشتم! معلوم   یحس خوب نگاه کردم.    یالرو تکون دادم و به و  سرم
 یدمکش  یقیطلسمشون کردن! نفس عم یا یجا سالخ نفر رو اون چند یستن

 شدم. یرهخ یو به آسمون خاکستر 

بر  یاز َپس هان   تونیمیکه م  دونمیها! م  اول به خدا بود و بعد به بچه  امیدم
 .یادب یشپ یکه قراره چ   دونهیاما بعدش رو تنها خدا م یایم،ب



  

 
179 

 رمان  یککاربر انجمن   یانکجوئ  ین | نگ یاز جنس جاودانگ یرمان دختر

 رمان  کی

 اره کرد و گفت:اش یوار د یدر هم، به باال یهابا اخم یانتا 

 .یمبش یالوارد باغ و یوار،د یو از رو یمبهتره پرواز کن -

رو گرفتم و  یامت یبازو یر بلند شدند. ز ینزم یها از روبچه یمتکون داد سری
پرواز کردن به  یکرد، اما هنوز هم تو  ینتمر  یانبا ت یام. تیمبه پرواز در اومد

باغ   ینزم  یو رو  یمگذشت  برگیب   یهاو شاخه  یوار د  ی. از روخوردیکل برممش
 هاییوونو علف نگاه کردم. پر از پرنده و ح آبی. به باغ ب یمفرود اومد یال،و

اطراف باغ پراکنده بود.  یاهخشک و س یهابود. برگ یختهر ینزم یُمرده رو
که   یمرفت یال. به سمت ورو َرها کردم یامت یبازو یر و ز یدمبه ردام کش یدست 
شکل، وسط سرشون داشتن و  یضیچشم ب یهسبز رنگ که  یوالیتا هسه

 ه به سمتمون اومدن.یز بلند بود، با ن یلیقدشون خ

 گفت:  یکلفت و وحشتناک   یبود، با صدا یستادهکه وسطشون ا  یاون 

 کنید؟یم یکار چ جاینا ید؟هست یشماها ک  -

نش شو یصورتش برداشت و رو یرو جلو رفت و کاله رداش رو از  تایان
 یلیخ یگرد شد، ول شونیضیب یهاچشم یدنشبا د یوالهاانداخت که ه

 هاشون موج زد.چشم یخشم تو یتعجب جا یع،سر 

 ینشزد که س یانتا یینهبه س یزشبود، با ن یستادهکه سمت چپ ا اونی
 یدرد  معلوم بود اصال  یان،خونسرد و خشک تا  ییافهشکاف برداشت؛ اما از ق
 یزخم خود به خود جلو  ش،ینهاز س  یزهن  یدنکش  یرونحس نکرده. به محض ب

 زد. یپوزخند صدا دار یانجوش خورد و تا شونیدهترس یهاچشم



  

 
180 

 رمان  یککاربر انجمن   یانکجوئ  ین | نگ یاز جنس جاودانگ یرمان دختر

 رمان  کی

 یبرا  یومدیم،جنگ ن  یها اومده! بگو برا: برو به ملکت بگو گروه جاودانهتایان 
 .یمحرف زدن اومد

 د زد:دا یانمردد هم رو نگاه کردن که تا هیوالها

 کنید؟یرو نگاه م یگهد! چرا همیاالِد  -

بلند  یشدن و با صدا یالدراز و بزرگشون، وارد و یبه سرعت با پاها هیوالها
 رو صدا زدند. یهان 

 یطبقه بار ینکنار رفته شدم! اما ا  یپرده یرو چرخوندم که باز متوجه سرم
سرد  یهاچشم قاب پنجره بود!  یتو یاپسر چشم سرمه یسوم بود و چهره

 یوالهایاز ه یکیو به اطراف نگاه کنم که  یرمنگاه بگ یع پسر، باعث شد سر
 :فتزمختش گ ینگهبان، به سرعت به سمتمون اومد و با همون صدا

 ملکه ببرمتون. یشتا پ یایدهمراهم ب -

اون  یاسرمه یها. چشمیمو پشت سرش راه افتاد یمرو تکون داد سرمون
خبر ندارم، اما   یاز هان   یادبود؟ من ز  یاون ک   یعنیبود!  برام گنگ  یلیخ  پسر،

 !یهک  دونستمینم یدختر داشته، ول یهکه تنها   دونمیم

وصل بود،  یوار د یکه رو یبزرگ  یهاکه با مشعل یمشد یکیتار یالیو وارد
. َرد انداختیم یخیتار هاییالسر  یادروشن نگه داشته شده بود و من رو 

نور آتش مشعل، مشخص  یر افتاده بود و ز یوارهاد یوهم ر  یواله یهاپنجه
که پر بود از استخون موجودات مختلف! سرم رو باال گرفتم که  ینیبود. زم

هام رو بستم چشم یع شده افتاد و سر  یز آواز سقف حلق یهاچشمم به جنازه
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واقعا درکش  ایه؟یعوض یوالیچه ه یگهآوردم. اون د یینو سرم رو پا 
خودش از  یآورده باشه که روز ییسر کسا ییبالها ینمچکه ه کردمینم

 ها بوده!اون

از  ینازک زن  یبه در زد. صدا «یاو »تقه یستادا یرنگ  یاهدر س یجلو هیوال
 شد. یدهاتاق شن

 تو! یا: بهانی

همه جلوتر از    یانکرد و کنار رفت. تا  «ی»ِقژ  یدر اتاق رو باز کرد که صدا  هیوال
و بعد هم من وارد اتاق  یانرداش رو تکون داد. ت یاهوارد اتاق شد و گوشه

 ی بود و هان  یز مرده وسط م یکه پرنده  یچوب  یز م یهاتاق بزرگ با  یه. یمشد
هش، داخل قلب پرنده برد یانشسته بود. با ناخون بلند و س  یچوب   یز پشت م

کردم و اطراف رو   و قلب رو داخل دهنش گذاشت. صورتم رو با انزجار جمع 
حواسم بهش جمع شد و به  ی،نازک اما ترسناک هان  یم. با صدانگاه کرد

 صورت چندشش نگاه کردم.

 ید؟اومد جاینا یچ  یبرا -

 یهتک یز م ی. دستش رو رویستادا یزشم یکرد و جلو  یطول اتاق رو ط  تایان
 .یدکش  یز م یور بود رو روخون غوطه یرو که تو داد و ظرف پرنده

 اغت؟سر  یمکه ماها اومد  ترسیینم -
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. یدو ظرف رو طرف خودش کش یدخند یز بلند و تمسخر آم یبا صدا هانی 
داخل دهنش گذاشت که خون از دهنش   یاقپرنده رو در اورد و با اشت  یروده

 فواره زد.

! من یامدن یحرهسا ینبرتر  دستیر من ز ی؟با خودت فکر کرد یتو...تو چ  -
ها ند( و شماها هم که در برابر جنرو از نظر گذرو  یانتا  یینجنم! )از باال تا پا  یه
 جون!کم

دهنش خورد   یرو تو  یشاقهوه  یهادندون  خواستیزد که دلم م  یپوزخند  و
 جادوگر! ییکهکنم! زن

آلودش دهن خون  یز م  یدهنش گذاشت و با دستمال رو  یروده رو تو  یادامه
 پاک کرد. رو

 خواین؟یم یچ  جاینحاال ا -

 .یدش رو به هم کوبهاو دست یدبلند خند تایان

 !یاشاره کرد یخوب  ی! به نکتهینآفر  -

 نگاهش کرد. یرو تموم کرد و جد شخنده

 چیز یه! فقط ازت یصلح و آشت  یبرا یومدیمجنگ و دعوا و ن یبرا یومدیمن -
 !خوایمیم

 یچپش رو رو یرو باال انداخت و با ناز، پا یدشنازک و کش یابروها هانی
 .یچیدرو دور انگشتش پ یاهشس یاراستش انداخت و موه یپا
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 یه؟و اون چ - 

 داد و بلند گفت: یهبه چهارچوب در تک ینهدست به س تیان

 توسکا و دکتر رو بهمون بگو! یجا -

 گفت:  یز ر یهازد و با چشم یانبه ت نیشخندی

 بهتون بگم! یشهآ! نم -

 :یددندون غروچه کرد و غر  تایان

 خوای؟یم یچ  -

افتاد و با  یام! نگاهش به من و تدادینم یخوب  یبو ی،شرور هان  لبخند
 پته گفت:شد و با تته یرهگرد، بهمون خ  یهاچشم

 ...ام! ی...ا! ت ینت...ت...ت -

 ت.شونش انداخ یبا پوزخند به سمتش رفت و کالهش رو رو تیام

که پدرمون رو جادو  شدیجادوگر! چ  یخوانده! مادر یم: آره! خودمونتیام
که سهم مادرم بود و با   یالییاون خونه و یاال و اموالش م یهوم؟ برا ی،کرد

بهت  کهینجز ا یم؟بهت کرده بود ی! چه بدی؟زور و کتک از چنگش درآورد
 یسرما یتت، توی! تا اون دختر افرینمون  یابونخ یتا تو یمجا و مکان داد
که ازم  یزهاییچ کردی؟یم ییهاچه غلط یادتهلرز نزنه! زمستون سگ 

اگر مچت رو نگرفته بودم، االن با بالشت خواهرم   یادته  یادته؟رو    یخواست یم
 زد( حاال دختر خودت به درک واصل شده! یشخندی)ن کردی؟یرو خفه م
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بلند شد که  یشصندل یاز رو یو طور ییدهم سا یهاش رو رودندون هانی 
رفت و  یامبلند به سمت ت یهاافتاد! با قدم ینزم یرو یبد یبا صدا یصندل

کردم. کالهم رو انداختم و   یلشتبد یخبه  یع که سر   یره،واست گلوش رو بگخ
 یاننما  خسر   یهاکه از خشم، رگه  یاهشکامال س  یهابه سمتش رفتم. به چشم

 زد: یغ و تکون داد و بلند جشدم. خودش ر  یرهبود، خ

 ی؟عوض یکرد  یکارمچ -

 رو بلند کردم که... . دستم

دست  یر ، نگاه کردم و مسفته شده بودگر   یتعجب به دستم که توسط کس با
 افتاد. یاجفت چشم سرمه یهرو گرفتم و چشمم به 

 :یدهاش غر دندون یاخم دستم رو رها کرد و از ال با

 ی؟ملکه بلند کن یدست رو خواییکه م  یهست  یتو ک  -

 یاز حد مشک   یشب  یهارو باال انداختم و به صورتش نگاه کردم. چشم  ابروهام
 یکهت  یهسرش بسته بود و    یکه باال  ییبلند خرما  یموها  یزد،م  یاکه به سرمه

 یدهکش  یو ابروها  یز نوک ت  ینیبود، ب  یختهچشم راستش ر  یاز موهاش رو رو
صورتم در کنکاش بود. اخم   یاون هم تو  یها. چشمیگوشت   یهاو لب  یاقهوه

 :یدمغر  یظکردم و با غ  یظیغل

ت اون زن که همه رو بدبخت دسهم  یهست   یکیحتما توام    ی؟هست  یتو ک   -
 کرده!
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جاش رو گرفت!   یخاموش شد و سرد  یع هاش برق زد، اما سر چشم  بارهیک   به 
نگاه  جوریینپسر، تعجب کردم. چرا ا یضضد و نق یرفتارها یدناز د

کرده  یدارو پ یسال، کس یهابعد از سال یابود،  یتنگ ! انگار با دلکرد؟یم
رو مرتب   یشاسرمه  یو ازم فاصله گرفت. ردابه خودش اومد    یع . اما سر یباش

 کرد و با غرور نگاهمون کرد.

 آرشام هستم. -

 پوزخند زد.نگاه کرد و  یبه هان  شزدهیخ یهاو با چشم

 ملکه! یر : و وزآرشام

چشونه؟  هاینبود! ا یرهنگاه کردم که با نفرت به صورت آرشام خ یهان  به
رو نگاه  یگهدبا نفرت هم قدر نیهم داره؟ پس چرا ا یر وز یه یهان  یعنی

 کنند؟یم

 حدقه چرخوند و بلند گفت: یهاش رو توکه خسته شده بود، چشم  زک

 نه؟ یا یگیجاش رو م -

 آلود به هممون نگاه کرد و گفت:اخم امآرش

 !یدخارج بش جایناز ا تونیدیخونه، شما نم ینطبق قانون ا -

رو به آرشام رسوند و با با دو خودش  یانمتعجب نگاش کردن. تا هممون
 گلوش رو گرفت.  یر خشم ز

 هان؟ یگی؟م یدار ی: چ تایان
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دور مچش،  یپارچه یر و از ز شدیم یشتر ب یانفشار دست تا یقهدق هر  
 :ید. عربده کشیزدم یرونرنگ ب یاهس یبخارها

 نه؟ یا نالییم -

 زد که با سرعت به عقب پرت شد یانمشتش رو بلند کرد و به شکم تا آرشام
 یآرشام قرمز شده بود و سرخ  یهاچشم یاخورد. سورمه یوار و به د

شد، دهنش رو  روحیو ب  یدسف یهثان یک! صورتش در یزدهاش، برق مچشم
حمله  یان. به سمت تایدو بلندش رو به رخ کش یشن یهاباز کرد و دندون

رو وارد گردنش کنه که پسرها به سمتش رفتن. اما  یششو خواست ن دکر 
! پسرها رو اومدیازش بر م ینگار قدرتش چند برابر شده بود و هر کاراون ا

افتاد؛  ینزم یرو یکرد و هان برخورد   یبه هان  شونیکیپرت کرد که  یبه طرف 
بشه.  زادکه دورش بسته بود خورد شد و تونست آ   هایییخ ی،با افتادن هان 

 زد: یغبلند ج یبا صدا

 بسه! -

خودش بلند کرد. از جاش  یو اون رو از روزد  یبه صورت آرشام مشت  تایان
 نگاه کرد. یبلند شد و با خشم به آرشام و بعد هان 

 اون ساحره کجاست! یجا مفهمی: باالخره متایان

 بلند گفت: یبه ما با صدا خطاب

 !یمبر  -
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کرد. پشت   یجادا یبد یبرخورد کرد و صدا یوار رو محکم باز کرد که به د در  
آرشام  یاسورمه یهابه چشم بار ینآخر  یو برا یمسرش از اتاق خارج شد

 نگاه انداختم. برام آشنا بودن!

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 یقاز طر  یا زدیمیبا هم حرف م یو گاه  یماتاق جمع شده بود یه یتو همه
تخت پرت کردم   ی. خسته خودم رو روکشیدیمیگوناگون م  یهاذهن، نقشه

 زد. یهتک یوار کنارم نشست و به د  یاراکه ت

 خدا!دم بهماجرا! خسته ش ینا یشهتموم م ی: ک یارات
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 رو گرفتم و روش رو نوازش کردم. دستش 

! منم گذرونیمیرو م ینمونروت یو زندگ  یشهنگران نباش، باالخره تموم م -
 .یمهممون خسته شد یعنیخسته شدم، 

اومده باشه، کامل به سمتم  یادش یزیانگار چ یکهورو تکون داد که  سرش
 ذهنم گفت: یمشتاقش تو یهاا چشمبرگشت و ب

انگار   کرد؟ینگات نم  جورییهبود؟ آها آرشام،    یاون پسره...اسمش چ   میگم  -
! کردینگاهت م یجور یهو  یزدهاش برق مچشم یدتد ی! وقت شناختتیم

 !کردینگات م یبگم انگار با لذت و دلتنگ  یجورچه

اون  یچ  یبرا من هست؟ ِی اون ک  ی؟چ  یبرا یحدسم درست بود! ول پس
 رو ازش بپرسم! یلشدل تونستمیکاش م  یا کرد؟ینگام م یشکل

 بزنم که مت با سرعت به سمتم اومد و گفت: یحرف  اومدم

 یم؟با هم حرف بزن یشهم -

 نگاه کردم! کرد،یکه با تعجب به مت نگاه م  یارات به

 به مت گفتم: رو

 درمورِد؟ -

 هوا تکون داد. یرو تو دستش

 !یبدون  یدو با یبدون  خوامیهست که م یزهایی: چمت
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که سرش با پسرها گرم بود، نگاه کردم. از   یاندهنم رو قورت دادم و به تا  آب 
. ترسیدمیم یانتا یوونگیاز د طرفیهزده بود باال و از  یمفاز فوضول طرفیه

از جام بلند شدم و دست   یعسر   یست،حواسش بهم ن  یانمطمئن شدم تا  یوقت 
مت بود  بار ین. اتیمرف یروناز در ب یری،با قدرت لمس ناپذو  یدممت رو کش

 .کشیدیکه جلو ازم افتاد و دستم رو م

جا بود رو باز کرد و من رو به داخل هول داد و در که اون  ییهااز اتاق یکی در 
 شدم. یرهدادم و بهش خ یهتک یوار به د ینهرو بست. دست به س

جلوت رو  یاناما هر بار تا یبگ  خواییکه چند وقته م یهخب؟ اون چ -
 گیره؟یم

هام رو گرفت و پشت دستم رو با قبل دست یسمتم اومد و مثل دفعه به
 انگشت شصتش نوازش کرد.

 ی)تک خند یجوابش کم یدنرو بهت بگم که از شن یزهاییچ خوامی! مینات -
باشه  یزیچ یدوارماما ام یه؟جوابت بهم چ دونمیکرد( خب هراس دارم، نم

 انتظارش رو دارم! که 

 تر از خودش گرفتم.استرس بهش نگاه کردم و دستش رو محکم با

 !یبابا جون به سرم کرد ی؟بگ  خواییم یمت بگو! چ  -

 و باز هم پشت دستم رو نوازش کرد. یدو پر استرس خند بلند

 من... . یعنیتو... یناسخته! خب ت خوردهیک : خب...خب گفتنش مت

 هام قفل کرد.چشم یو توش ر هاکرد و چشم  «پوفی»
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 یکه برا  یهمون روز یدمت،که د  یمن دوستت دارم! از همون روز اول ینات - 
 که... .  ی! همون روزریختییو اشک م کردییم قرارییمادرت ب  یدنند

و پشتم رو بهش کردم.  یدمکش یرونهاش برو از دست دستم
 دونمینم  یمن حت اون از عشق پاکش حرف بزنه و    خواستمینم...خواستمینم

 یارو قبول کنم  اییگهکس د  تونمیم دونمینم یوقت  یه؟چ یاناحساسم به تا
 نه؟

 هم گره زدم و صورتم رو به سمتش کج کردم. یرو تو هامدست

! تونمیبهت بگم، اما نم  یجورچه  دونمینه! نم  یلیمت! البته...خ  فهممتیم  -
 !یمن رو فراموش کن تونیی! عشق تو پاکه و میشهنماگر هم بخوام 

گره خورده نگام   یهاو اخم ینغمگ یهاسرعت جلوم سبز شد و با چشم به
 کرد.

 فراموشت کنم؟ یچ  یعنی یگی؟م یدار یچ  -

 قانعش کنم. یجورچه دوستمی! نمیدمخند تلخ

اسمش   گیره،یدلم شکل م  یکه داره تو  یحس  دونمینم  یمت! حت   تونمینم  -
 یه؟چ

 صورتم گذاشت. یدستش رو رو نگام کرد و تر غمگین

 کنی؟یم یدااحساس پ یدار ینسبت به ک  -

 هم فشردم. یهام رو روهاش نگاه کردم و پلک چشم به
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 !یستمخودم مطمئن ن - 

 دستش رو دو طرف صورتم گذاشت و گفت: دوتا

 بهم نگاه کن. -

 تر داد زد:بلند بار ینرو باز نکردم که ا هامچشم

 نگاه کن! یگمم -

 رو باز کردم و شرمنده نگاهش کردم. هامچشم

 .یدهام رو بوسچشم یزد و رو یتلخ  لبخند

 !یرو بفهم یانحست نسبت به تا یدوارمشرمنده نباش عشق من! ام -

 اشت!رفت و من رو تو بهت گذ یرونبگم، از اتاق ب یزیچ کهینقبل از ا و

*** 

 

شکمش  یونشسته بود و پاهاش رو ت ینزم یمت که گرفته و مغموم رو به
تخت برداشتم و  یو ردام رو از رو یدمکش  «یجمع کرده بود، نگاه کردم. »پوف 

که آب از   ،یممعجزه باش یهو منتظر  ینیمشونم انداختم. اگر همش بش یرو
. نداختمموهام ا یو. ردام رو مرتب کردم و کالهش رو ر خورهیآب تکون نم

ت. به عقب برگشتم شونم نشس یرو یکیبرم که دست  یرونخواستم از در ب
 نگاه کردم. یانو به ت

 یری؟کجا م  -
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 نظر گرفتم و گفتم: یر رو ز هابچه 

 یمبه آب بد یسر و گوش یه یمبر  ید! پاشیرهنم یشپ یزیبا نشستن که چ -
 .یمبکش یرونب یزیزبونشون چ یر از ز یمتونست یدشا

 ادامه دادم. یانعقب برگشتم و رو به تا به

 یم؟هست یزندان  جاینچند روز ا -

 .یختشونو به هم ر یدموهاش کش یرو تو دستش

 هفته! یک : حدود تایان

و به اطراف  یمرو گرفتم. از اتاق خارج شد یانرو تکون دادم و دست ت سرم
بهمون  یزیت یهااهوحشتناک و گوناگون، نگ یوالهای. هیمراهرو نگاه کرد

و  یمخارج شدبهمون حمله کنن! از راهرو  خواستنیم یو گاه  انداختنیم
ه شد و با یددستم با شتاب کش یکهوکه   یماز نظر گذروند یچشم یر سالن رو ز
که   یکردم دستم رو از چنگ کس  یکردم. سع  یدنشروع به دو یاد،سرعت ز

بود! بعد از چند   یزیاز هر چ  یشتر بکشم، اما قدرت اون ب  یرونگرفته بودش، ب
 آزاد شد. خوردم و مچ دستم یمحکم یوار به د ییدن،دو یقهدق

 یمچند قدم یآرشام که تو یطرف و اون طرف نگاه کردم که متوجه ینا به
 بود، شدم. یستادها

 خشم به سمت براق شدم و داد زدم: با

 ... .یچ  یبرا ی؟چته روان  -
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 فشار داد. یدهنم گذاشت و کم یو رور  دستش 

 که باهات بجنگم!  یومدم! آروم! نیس: هآرشام

 :یدمرو برداشت که غر  دستش

 ی؟دار یکار پس باهام چ -

 .یستادروم ارو صاف کرد و روبه رداش

 تا بهتون کمک کنم! ینجام: من اآرشام

ه ! بکردمیاعتماد م یعسر  یدشدم. نبا یقکردم و بهش دق  یز رو ر هامچشم
 مشخص نبود. یزیچ یچه یصورتش نگاه کردم، ول

 بهت اعتماد کنم. یدو با -

 داد.تکون  «یید»تأ  یرو به معن سرش

 .ید: به نفعتونه که باور کنآرشام

 زدم. پوزخندی

 یاره؟تون باشه و بخواد سر از کارمون در بملکه ینقشه ینو اگر ا -

 ذهنم گفت: ینگام کرد و تو تر جدی

 م به دست اون کشته شدن!: اون دشمن منه و خونوادهآرشام

 :یدمگرد شد و متعجب پرس  هامچشم

 ته؟کش  یخ...خونوادت رو...هان  -
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شده بود، از  یشونرو دوباره تکون داد و چشم ازم گرفت. انگار پر  سرش 
 ی بلندش که رو یموها یتو یحرکات و صورتش مشخص بود. دست 

 یختهر یدشصورت سف یرو یا لجبازب یکشبود و چند ت یختههاش رشونه
 و موهاش رو به عقب فرستاد. یدبود، کش

 .یستم: مطمئن باش، من دشمنتون نآرشام

 :یدممشکوک پرس ارهدوب

 .یمباور کن -

سفت  یوار هولم داد که کمرم به د یوار نگاهم کرد و به طرف د یعصب بار این
 برداشت. یخورد و ترک بزرگ 

شد! من   یرفهم( شیدکوب  یقمش به شقانگشت اشاره  ! )باید: بهتره باور کنآرشام
 .یرمکنم و انتقام مردمم رو بگ  یدادکتر و ساحره رو پ خوامیهم م

 تکون دادم. «یدم»فهم یو سرم رو به معن یدمکش  یقیعم نفس

 یم؟کن  یکار حاال چ -

 رو به سمتم دراز کرد و گفت: دستش

و  یداخل اتاق هان  یمبر  خوامیم شیم،یم یو با هم نامرئ  یر دستم رو بگ -
 از چه قراره! یهقض یمبفهم

حرکت و  یدگفتم و دستم رو داخل دستش گذاشتم. دستم رو کش  «ایباشه»
بهش زدم که  ی. چشمک یدکه احساس کردم ما رو د یدمرو د یان. تیمکرد
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افراد  یدنها: دفرا انسان یگر د ییهم گذاشت! )توانا یهاش رو روچشم 
 (ینامرئ 

در اتاقش  یو جلو یمگذشت ینسبتًا تنگ و مخوف اتاق هان  یهرورا از 
 .یستادیما

 ذهنم گفت: توی

 ی؟اآماده -

 .یمدر رد شدگفتم که از   «ایآره»

شده بود و   یرهخ  یوار که به د  ی. به هان یمو به اطراف نگاه کرد  یماتاق شد  وارد
 .یمنگاه کرد زد،یپلک نم

 !زنهیتوسکا حرف م ذهن با یق: احتمااًل داره از طر آرشام

 تکون دادم و گفتم: «یید»تأ  یرو به معن سرم

 تونی؟یم مفکر و ذهن رو بخونن! توأ توننیها مآشامخون یدمشن -

 بهم انداخت و با تمسخر گفت: یفینگاه عاقل اندرسه یه

 آشامم!آشام! منم خونخون ی! خوبه خودت گفت یستم: نه بلد نآرشام

هاش رو شدم. آرشام چشم یرهخ یبراش نازک کردم و به هان  یچشم پشت
رو فشرد و  هاشیقهبست و تمرکز کرد. با انگشت اشاره و شصتش، شق

فشار داد. آب دهنم رو قورت دادم و نگاهش کردم.   یگهدهم  هاش رو بهچشم
 رو بشکافه! ینمس خواستیو م کوبیدیم ینمقلبم با قدرت به س
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 یهالب  یآروم رونگام کرد. لبخند آروم  یاقهاش رو باز کرد و با اشتچشم  یکهو 
 .یماومد یرونو از اتاق ب یداومد و دوباره دستم رو کش یشگوشت

 نگاه کردم و گفتم: کرد،یم یداندش که هرلحظه وسعت پتعجب به لبخ با

 چته تو؟ حالت خوبه؟ -

 شد. یرهشادش به عقب برگشت و بهم خ یهاو با چشم یدگلو خند  توی

 !یدم: فهمآرشام

 زمزمه کردم: گیج

 رو؟ یچ  -

 .یچیدپ ی،خال یراهرو یکه صداش تو  یدکوب  یشونیشبه پ محکم

 !یگمرو مساحره و دکتر  ی: خنگول! جاآرشام

کرد؟ چندبار پشت سر   یدارو پ  یک   یگفت؟ جا  یچ   ینلحظه هنگ کردم! ا  یک 
 یدش سف  یهانما که دندونشدم که با لبخند دندون  یرههم پلک زدم و بهش خ

و دستم رو  یدمکش  یفیخف یغج یکهو. کردیبود، بهم نگاه م یدهرو به رخ کش
هام ! دستتمش باال رف. با دو به سمتش رفتم و از کولیدمکش  یروناز دستش ب

 !یدمگونش رو بوس  رو دور گردنش حلقه کردم و تند تند

 گفتم:  یغذهنش با ج توی

 !یدار یوال! ایمرس یاقربونت بشم! خدا یاخدا -

 هاش رو دورم حلقه کرد!و دست یدخند آروم
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هام ُگل انداخت و با خجالت لبم رو به خوردم! گونه یچه شکر  یدمفهم تازه 
 یابراز خوشحال یبرا یراه بهتر  یعنی! یناخاک بر سرت تدندون گرفتم! 

 !ی؟اشت ند

 تو خونته! یکار]وجدان: در هر صورت خراب

 خب حاال! نکوب تو سرم![ -

ش قهقهه  یانداختم که صدا  ییناومدم و سرم رو پا  یینخجالت از بغلش پا  با
 !یچیدگوشم پ  یتو

 

کرد خندش   یسع دهنش برد و یهاش رو توشدم که لب یرهاخم بهش خ با
 رفتم و تو ذهنش گفتم. یاغرهرو بخوره. چشم

 .یمها خبر بدبه بچه یمبر  یفتهرهر کردن، راه ب یجابه -

 نگاهم کرد و گفت: شیطون

 چشم! -

و در  یدمگفتم و پشتم رو بهش کردم. با سرعت به سمت اتاق دو  «کوفتی»
دم که همشون رد شاز در وا یروم. با نیستادمدر اتاق ا یجلو یهثان یک عرض 

 .یختنسرم ر یرو

 وسط اتاق. یدمدستم رو گرفت و کش تیارا

 ینا؟ت ی: کجا بودتیارا
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 اومد سمتم. الرا 

 یی؟: معلوم هست کجاالرا

رومون که تا اون موقع روبه  یانو تا  زدنیپشت سر هم حرف م  جوریینهم  و
اومد دهن   رو گرفت و  یشداده بود، تک  یهتک  یوار به د  ینه،با اخم و دست به س

به در خورد و آرشام در رو باز کرد و وارد شد. همه با  یاباز کنه که تقه
به صورت   یکهوردن که  کیگرد به آرشام که لبخند به لب بود، نگاه م  یهاچشم
به سمتم   یامنگاهم کرد. ت  یانبه سمتم برگشتن و با اخم، مخصوصًا تا  یانتحار

 اومد و دم گوشم گفت:

 ی؟ماد کردکه بهش اعتنگو   -

 من، آرشام جواب داد. جایبه

 .یرماز توسکا انتقام بگ خوامی: من از شمام! منم مآرشام

محکم به سمتش رفت و  یهاهاش رو ُمشت کرد و با قدمدست تایان
 :یدمشکوک پرس

 یر سرمون رو ز یو بخوا ینباش یاز کجا معلوم که توهم پشت توسکا و هان  -
 ی؟آب بکن

 ت:بدون وقفه گف آرشام

شد و به  ینهاش غمگو... چشم یخترو به هم ر یمچون اون بود که زندگ -
 !ی! با غم و دلتنگ ی! باز هم همون شکلکردینگاهم م جورییهشد.  یرهمن خ
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با دو خودش رو بهش رسوند و با دستش صورتش رو گرفت و روش رو   تایان 
 از من برگردوند.

 :یدر شده غ یدکل  یهادندون با

 !ینهممنوعه رو نب یات جاهاهبهتره چشم -

دل من بود که قند و شکر و   یهاشون شد دوتا هندونه! اما تنها توچشم  همه
 !کردنیپشمک، آب م

 اخم کرد و گفت: یشتر ب تایان

 یگی؟از کجا معلوم که دروغ نم -

شدت بود، با شدت دستش  یانتا یهاها و شک سوال ینکه کالفه از ا  آرشام
 رد و بلند گفت:صورتش پرت ک یاز رورو 

 دختر خالمه! یناکه ت  ییجااز اون -

 

 

گفت؟ گفت من...من دختر  ی...چ ی. اون چ یمبهت و تعجب نگاش کرد با
 یکه به همه گفته بودن تو  یهمون   یماست؟اون پسِر خاله فاط  یعنیخالشم؟  

اون تصادف   یهم تو  یکشامکان نداره! چون پسِر کوچ  ینتصادف ُمرده! اما ا
 !گفتنیرو م ینهمه ا ییعن! میرهیم



  

 
200 

 رمان  یککاربر انجمن   یانکجوئ  ین | نگ یاز جنس جاودانگ یرمان دختر

 رمان  کی

انداخت و با  یینناراحت، سرش رو پا یهاذهنم رو خوند که با چشم انگار  
 گرفته گفت:  یصدا

خاله فاطمه رو  خواستنیتصادف نمرد، اون رو کشتن! چون م یمامانم تو -
 کنه و توسکا کمکش کرد.  یتشاذ خواستیم یهان  یعنیکنن!   یتاذ

 گفت:  یتکرد و با جد  یخما تیام

 !یمکه باور کن  یانتظار ندار -

رو به دندونش گرفت. دست راستش   یینشسرش رو باال آورد و لب پا  آرشام
انگشت شصت و اشارش  ینپشت دستش، ب یگرفت و رو یامت یرو جلو

 ضربه زد.

دستمون بود؛  یرو یگرفتگ ماه یهاون هم  یم،نشون داشت یهتا : ما سهآرشام
 !یهگرفتگون ماههم ینا

دستش   یرو  یقاً دق  گرفت،یدستم گرفتم. درست م  یم و دستش رو تورفت  جلو
داشت. به دست خودم نگاه کردم که همون  یک کوچ یگرفتگ ماه یه

 همون اندازه و همون شکل! یقاً دست راستم بود؛ دق یرو ی،گرفتگ ماه

 زمزمه کردم: یناباور با

 خاله رو کشت؟ یچ  یبرا ی؟چ  یاما...برا -

 فت:رو تکون داد و گ سرش
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شجاع و باهوش بود و  یلیو مامانم با هم خوب نبودن و مامانم خ یهان  - 
 یشمادرم رو کشت، من رو با خودش برد پ یلو بره. وقت  ترسیدیم یهان 

به   خواستیکرد. اون م  یلمآشام تهران. من رو هم کشت و تبدخون  یرترینپ
منتظر   یمچگبرعکس شد. من از ب  یز چنه، اما همهنفع خودش از من استفاده ک

 انتقام خودم و مادرم بود و... . یاتفاق برا یه

 یعکه سر   کردیهام نگاه کرد. نگاهش آدم رو ذوب مچشم  ینگفت و تو  چیزی
 نگاه کردم. کردن،یم ها که با غم آرشام نگاهچشم گرفتم و به بچه

 جلو اومد و گفت: شانک 

 شده! یرتن دستگتا اال یزیحاال چ -

 گفت:  زد و یلبخند آرشام

 آره! -

 ها برق زد.بچه هایچشم

*** 

 .سازمیرو م ی: امشب کار هان تایان

 شد و گفت: یرهبا اخم بهش خ تیان

 ی؟بر ییتنها خواییم یعنی ی؟چ  یعنی -
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دور شد. استرس نداشتم،  یان»آره« تکون داد و از ت یسرش رو به معن تایان 
روش زل روبه  یوار به د. به آرشام که به اخم یادز پسش برما  دونستمیچون م

 از جاش بلند شد و گفت: یکهوزده بود، نگاه کردم که 

 شک نکرده! یناز ا یشتر ب یبرم تا هان  یگهمن د -

 گفتن نذاشت.  یبرا یاز در رد شد و حرف  و

 درهمش، گفت: یهادوباره به سمتمون برگشت و با اخم تایان

 یمتوجه  یکس  کهینا  بدون  یرون،ب  یدبر   یالو  ینهمتون از ا  خوامیامشب م  -
 بشه! یابتونغ

 و با اخم گفت: یدموهاش کش یتو یدست  شانک 

 .یایمما هم باهات ب یستبهتر ن -

 یو روطور که رداش ر »نه« تکون داد و همون یسرش رو به معن تایان
 گفت:  انداخت،یپهنش م یهاشونه

دست به کار . وقت کمه و اگر زودتر یمکن  یداو توسکا رو پ یمبر  تر یع سر  یدبا -
 موضوع بشن. ینا یر هم درگ یگهد یممکنه شهرها یم،نش

 رو با انگشت اشاره و شصتش، فشرد و گفت: هاشیقهشق زک،

! یادهز یلیخ یگهد یها به شهرهااحتمال ورود اون یگه،راست م یانتا -
 دانِتس بهم خبر رسوند که تا شهر وراِمن هم رفته!

 ش کردم.گرد شده نگاه  یهاچشم با
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 یه؟دانتس ک کنن؟یها مهاجرت ماون یعنی ین؟ورام - 

 رو تکون داد و گفت: سرش

 خبر رسانمونه! ی! دانتس پرندهکننیم یلنه، مردم رو تبد -

 یعنی  یشه؟م  یماجرا چ   ینگفتم و قلنج انگشتم رو شکوندم. بعد از ا  «آهانی»
 ارمونه؟در انتظ یندهدر آ  یچ  یشه؟م یچ  یندموندوباره برگردم شمال؟ آ  یدبا

 یختهصورتم ر یکردم و سرم رو محکم تکون دادم و موهام رو که رو  «پوفی»
 بود، پشت گوشم فرستادم.

*** 

 کل«  دانای»

روشن شده بود،  یبزرگ  یهاکه با مشعل  یو طوالن  یضعر  یاخم به راهرو با
و دستانش را   یدرا جلوتر کش  یشتر شد. کاله رداپررنگ   یشهانگاه کرد و اخم

 کرد.  اطراف نگاه هاییهشلوارش فرو کرد و نامحسوس به سا یبداخل ج

 یبر رو یششدن پا یدهافتاده بود، کش یوار د یکه بر رو یبزرگ  هایسایه
 اشینه. قلبش پر از استرس بر سکردیاز راه رفتنش منشان  یک،سرام

که   ییو در انتظار عالمت آرشام بود تا به داخل اتاق برود. چاقو کوبیدیم
. چاقو داندش را در راهرو گر به او داده بود را در دستش فشرد و نگاه آرشام

 ییخودنما یشقرمز، بر رو یهاکه از فلز خالص مس ساخته شده بود و رگه
 یاننوشته شده بود، که تا  یکلمات   یخی،که با خط م  اشیچوب   یدسته  کرد،یم

 متعجب شده بود. اشیدنبا د
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 «شو! رانده ینخود بازگرد و از زم یایدن به» 

بودنش   یکه نشان از عصب  آمدیم  یروندور مچش ب  یاز پارچه  یاه،س  بخارهای
 یداعتماد نکند، شا یرا سرزنش کند که به راحت  یناچگونه ت دانستیبود. نم

 یگرید  یز کردنش، چ  یر و او دشمنشان نبود. اما از د  گفتیهم آرشام راست م
 مشخص بود.

 که... .  ییدحرص دندان سا با

نفس   ،کردیشده بود و نگاهش م  یمقا  یواریآرشام که پشت د  یهاعالمت  اب
و سرش را تکان داد. چاقو را در دستش چرخاند و دستانش را  یدکش  یقیعم

 فهمیدینم  کسیچکار، ه  ینکرد. با ا  یددورش تول  یدور خود گرداند و گردباد
و   کردیم رئیماست. در واقع خودش را نا  یاو در حال وارد شدن به اتاق هان 

بفهمند که او در کنارشان  توانستندینم یز،قدرتمند بودند ن یار که بس  یکسان 
 است.

 خندییشو ن یستبرداشت و به درب اتاقش نگر  یبه سمت اتاق هان   قدمی
کار   یگر،و تا چند روز د  ساختینشست. امشب کارش را م  اشیبر لبان گوشت 

انتقام تمام   ی،ا. به گونهگرفتیرا مو انتقامش    ساختیم  یز دکتر و توسکا را ن
اتاق  اخلخوش کرد و قدم به د ی! پوزخند بر لبانش جاهایشیگروه هم

 .یستاز درب گذشت و به اطراف نگر  یری،لمس ناپذ یرویگذاشت. با ن

 .زدیبود و پلک نم یرهخ یشروروبه یوار مبل نشسته بود و به د یبر رو هانی
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حواسش برگشت و  یکه هان   یستادا یشروهکرد و روب  یخودش را مرئ  تایان 
 د.به او نگاه کر 

 اش به او نگاه کرد.کاله  یر تر کرد و از زپوزخندش را پررنگ  تایان

 !کنییگزارش رد و بدل م  یکه دار  بینمی: متایان

 یرنگش را که بر رو یاهس یبرخاست. موها یشو از جا یدبلند خند هانی،
 ، لمسش کرد.و با دستانش یختتش رراس یشانه یبر رو کشید،یم ینزم

 شد و گفت: یک نزد یانتا به

 دست توسکام!معلومه! من هم -

 کرد و گفت:  یامسخره یتک خنده تایان

که   کنییخوبه که خودت هم اعتراف م یلیخوبه! )سرش را تکان داد( خ -
 !یردستشیز

 یلوفرود کند که از ج یرا با ضرب باال آورد و خواست در قلب هان  چاقو
 در گوشش اکو شد. یششد و صدا یبش غچشم

 پسر جان! یباهوش یلی: فکر نکن خهانی

 یبه صدا یزش،ت یهابه عقب برگشت و با گوش یان. تایدبلند خند و
 گوش سپرد.  یشهاقدم

به سمت چپ برگشت و چاقو را  یعپس سر  آمد،یاش ماز سمت چپ صدا
 طور ماند.مانکرد و هاصابت   یوار به آن سمت پرت کرد. اما چاقو به د
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کند و در دست   یوار در دل فرستاد و با سرعت، چاقو را از د «ی»لعنت  تایان 
 فشرد.

 حس شد. یاش، به خوب بر گونه یدستان سرد احساس

 !یمباش  یخوب   یکارهاهم  تونیمی! میاماز ت  یباتر ز  ی! حت یبایی: هنوز هم زهانی

قب بازگشت و چاقو را در . به عیدکش  یاو سپس، عربده ییددندان سا تایان
 فرو کرد. یشکم هان 

 .یدکش  یغیج هانی

 یشانهاگوش  یکشان، دستانشان را در روعربده  ی،هان   یوالهایطرف، هآن  از 
 فرود آمدند. ینزم یگذاشتند و بر رو

 شد. یبغ یگر شکمش گذاشت و بار د یدستش را بر رو هانی

 بلند داد زد: تایان

 !یعوض کشمتیم -

 یبا مرئ   بار،ینپرت کرد و ا  کردیکه او را حس م  یاقو را به سمت با قدرت، چ  و
 یدستش را بر رو  ی. هان یختفرو ر  ینزم  یچکه، بر روخون چکه  ی،شدن هان 

بکشدش،  یرونچاقو که درست در قلبش فرو رفته بود، گذاشت و خواست ب
 اما با فرودش، نتوانست.

 یرنگ  یاهس یها، خونو از مغزشان یدندکش  یوحشتناک  یهاعربده هیوالها
 .یختر یرونب
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و  یستادباز بودند، ا یاهشکه چشمان س  یجسد هان  یبا پوزخند جلو تایان 
 یاز اتاق خارج شد و نگاهش به چشمان نوران  یش،پس از مرتب کردن ردا

 افتاد. ینات

 «تینا»

گردوندم. از اتاق سربلند   یشطوس  یهاچشم  یهام رو توزدم و چشم  لبخندی
 خودشون بند نبودن. یپا یها از ذوق، روو بچه اومد یرونب

 بلند گفت: یازم گرفت و با صدا چشم

 تموم شده! یالو ینکار ما تو ا  یم،بهتره بر  -

 .یمراهرو به راه افتاد یگفتن و تو  «یا»باشه همه

اطرافشون  اه،یخون س یو رودخونه یختهکه دورتادور راهرو ر  یوالهاه جسد
 رو پشونده بود.

از جسدها چشم  یع . سر یادم داره داخل دهنم ممعد یردم محتواک  احساس
هوا  یو رداش تو کردیپرواز م ین،باالتر از زم خیال،یگرفتم و به آرشام که ب 

خودش حس کرد و سرش  ینگاهم رو رو ینینگاه کردم که سنگ رقصید،یم
 رو به سمتم برگردوند.

 کم کرد.هاش نشست و ارتفاعش رو  لب یرو جونییمهن لبخند

 کردم سمتش و گفتم:  رو

 توسکا و دکتر کجاست؟ یجا ینگفت  -
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 شد.  یرهبهم خ  یش،اسورمه  یهاهاش نشست و با چشملب  یرو  خندینیش 

 تهران! ینِ زم یر : بغل گوشتون! زآرشام

 یانگوشمون بود! پس ت  یر هام افتاد پس سرم! تا االن توسکا زتعجب، چشم  از 
 !دونستیمیگوشمون بوده و نم  یر بود که توسکا ز یدهدرست فهم

 دونی؟یرو م یقشمکان دق -

 »آره« تکون داد. یرو به معن سرش

 .یدکه توش بود  یاهمون خونه یجلو یقاً : دقآرشام

 :یدمشوک پرس با

 که... .  ونیدیتو از کجا م -

 گفت:  یلکسو ر یدحرفم پر  وسط

 ی؟من رو دست کم گرفت  -

به  دونه؟یاز من م یچ  یگهد یستن نگفتم و نگاه ازش گرفتم. معلوم چیزی
 نگاه کردم. گفت،یم یزیو چ رفتیکه با لبخند کنار دمت راه م  یامت

رو ازش ساخته  یپسر جذاب  یش،بلند مشک یو موها یانوسیشاق هایچشم
و باعث  نداختیم ینطن یالسکوت و یتو یزشون،ر یهاخنده یبود. صدا

بدنم وول  یبود، دوباره تو بود فعال نشده وقتیلیکه خ یشد، اون کرم
 بخوره!
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و دمت   یامالرا افتاد که اون هم ت  یطونزدم و چشمم به نگاه ش  یطانیش  لبخند 
 نظر گرفته بود! یر رو ز

گرفتم و به حالت پرواز دراومدم. آروم از پشت  یع بهم زد که سر  چشمکی
 یساد. الرا هم کنارم وایستادمرفتم و پشتش ا یامآرشام گذشتم و به سمت ت

 .یمبه هم انداخت یثیو نگاه خب

 ذهنش گفتم: توی

 !یک سه، دو،  -

 :یمصدا گفت یک و  یمکار دنبالشون راه افتادو طلب ینهبه س دست

 ه؟گذر یخوش م -

اخم و   یدنبهم زد که با د  یلبخند  یامهوا و به عقب برگشتن. ت  یدنمتر پر   یه
رو پر سر و  . تو دلم به حالش قهقهه زدم. آب دهنشیدلبخندش پر یتم،جد

 نگامون کرد. یاصدا قورت داد و سکته

 ...!یزه: چتیام

 :یمو دوباره با هم گفت یمرو باال انداخت ابروهامون

 یزه؟چ -

 یکنزد  یامپته افتادن. سرم رو به سر تهول کردن و به تته  یشتر ب  نینکارموا  با
 گفتم:  یتکردم و با جد

 !یدهدلش ُسر  یعشق آج  بینمیم -
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! چشمم به مت یدیمهامون رو به هم کوبو کف دست یدیمد خندبا الرا بلن و 
 شده بود. یرهو دمت خ یامافتاد که به سمتمون برگشته بود و با لبخند به ت

 هاش گل انداخت و با اخم نگامون کرد.لپ دمت

 زده؟ یحرف  ینهمچ ی: ک دمت

 ابروش رو باال انداخت و گفت: یتا یه یطنت،با ش الرا

 !از شواهد معلومه -

دست هم رو رها کردن.  ع یچفت شدشون اشاره کرد که سر  یهابه دست و
 ذهنش گفتم: یزدم و تو یامبه ت یچشمک 

 !یخوشبخت بش -

و   خندیدنیم  یز ر  یاراکردم و از کنارشون گذشتم. پسرها و ت  یدرو تمد  لبخندم
 .کردنینگاهشون م یطنتبا ش

*** 

گشت،   یافتاد که برا جنگل یهاکه چشممون به نگهبان  یمجنگل شد داخل
دهن بزرگشون نشست و به سمتمون اومدن.  یرو یرفته بودن. لبخند

 یزیهم چ  یاراشروع به حرف زدن کردن. ت  یبشون،کردن و با زبون عج  یمیتعظ
بودن رو به هر کدوم  یز ت یلیاز جنس چوب که خ ییبهشون گفت که چاقوها

 دادن و رفتن.

 رو کرد سمتم و با لبخند گفت: تیارا
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ها ! اونخورهیبه درد م یوالهاکشتن ه یهستند. برا یخنجرها سم ینا - 
 رو بهمون دادن. هاینتشکر ا یبرا

راه افتادن. سرم رو باال گرفتم و   یمالب همه اومد و به سمت هواپ  یرو  لبخند
شدم. با تعجب  یرهکه ستاره و ماه در حال حرکت بودن، خ  یرهبه آسمون ت

شده   یرهبه آسمون خ  روحی،ی. با لبخند ب یدمرو د  یوآوردم که و  یینسرم رو پا
 .کردیجا مها رو جابههاش، ستارهبود و با دست

 ذهنش گفتم: یرو گرفتم و تو یارات دست

 ینه؟غمگ قدر ینا یوچرا و -

هاش رنگ غم گرفت و سرش نگاه کرد. چشم  یوسرش رو چرخوند و به و  تیارا
 رو تکون داد.

 کنه!  یفافتاده که بهتره خودش برات تعر  یشزندگ یتو ی: اتفاقات تلخ تیارا

و سوارش  یدیمکه خاک روش گرفته بود، رس  یماگفتم و به هواپ  «ایباشه»
 .یمشد

بهش زدم  یرو به سمت دمت هول دادم و چشمک  یامت یع که سر   یمشد وارد
خورد که کنار هم نشسته   یانو ت  یارا. چشم گردوندم که چشمم به تیدکه خند

تر شد. پس اون هم به لبخندم پررنگ  کردن؛یپچ مپچگوش هم   بودن و در 
 !یدهرس یجینتا

 یعسل یهارنگ شد و چشم گردوندم و نگام به چشمرفته، کمرفته لبخندم
و غم داشت. نگاه ازم گرفت و به خواهرش زل   لرزیدیهاش مخورد که چشم
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ه بود، رو پشت چشمم افتاد  یاز موهام رو که جلو  یاو تره  یدمکش  «یزد. »آه  
کنارم نشست.   یتنها نشستم که حس کردم کس  ی،صندل  یگوشم فرستادم. رو

م و شونه یسرش رو گذاشت رو خیالیکه ب  یانسرم رو برگدوندم و به تا
کارهاش چه   ین! اکوبیدیدهنم م  یشدم. قلبم تو  یرههاش رو بست، خچشم

 یده؟م یمعن

 :گفت  یع دهن باز کنم که سر  اومدم

 نگو! یزیلطفًا چ نا،یخستم ت -

 سرش گذاشتم. یآرومش زدم و سرم رو، رو یبه چهره لبخندی

 شروع کردم به خوندن. وار زمزمه

 دورت بگردم یشه،که جذاب نم  قدر ین"آدم ا

 الماس قلبم یجمع شد آخه تو شد خیالت

 یقدر تو ماه آخه چه ،ییخدا یبرد ودل

 !ییهمه بفهمن که شاِه قلبم شما باید

 !"یشهنم یداپ یگهکه د  ییهامغرور خوباون  از 

 .یدمش رو شنزمزمه صدای

 :تایان

 !یشهنم یالخب مثل ل یچی،"واسه مجنون که ه
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 قلبم نوشته، فقط خودتو عشقه! روی 

 چشمه!" یهبود  ینفقط، ا یدیاز عشقم د کجاشو

 خوندم: باهاش

 !ییعجب، دلربا یو ساخت "شبم

 !یمنم، تو خود آب  آتیش

 !یبشو ماه  تو یشم،م دریات

 !یناب  ینعشق به ا ی،کس  نداره

 !ییعجب، دلربا یساخت  شبمو

 !یمنم، تو خود آب  آتیش

 !یتو بشو ماه  یشم،م دریات

 !"یناب  ینعشق به ا ی،کس  نداره

 رو دوست دارم! یانهم گذاشتم. آره عشق...من تا یرو با عشق رو هامچشم

از تنم رفته بود  یمتگ. انگار کل خسیدمکش  اییازهرو باز کردم و خم هامچشم
 اومده بود. یو به جاش، سرحال

من رو تو آغوشش  یار بعد هم  یار،]وجدان: بله! منم سرم رو بذارم رو سر 
 ![یرهدرم یمخستگ یره،بگ



  

 
214 

 رمان  یککاربر انجمن   یانکجوئ  ین | نگ یاز جنس جاودانگ یرمان دختر

 رمان  کی

 یرونافتاد که داشت به ب  اییطوس  یهارو بلند کردم که چشمم به چشم  سرم 
بود.  یکهنوز هم تار زل زدم. هوا یرون. سرم رو گردوندم و به بکردینگاه م

و با دقت نگاه   یدمکش  یماشکل هواپ  اییرهدا  یخودم رو به سمت پنجره  یکم
 .دادنینشون م نها در حال حرکت بودن و انگار راه رو بهموکردم. ستاره

 ست!نقشه یهاون  -

 حرف رو زده بود برگشتم و ابروهام رو باال انداختم. ینکه ا  یانسمت تا به

 داد: ادامه

 جورایییه یعنیکنه.  یداراه برگشت رو پ تونهیها مبا حرکت ستاره یوو -
 !کشهینقشه م

شون خواب بودن، ها که همهتکون دادم و به بچه «یم»تفه یرو به معن سرم
 شدم. یرهخ

تو!« اومد و باعث  ینا یز بر  چیزییه» یزدم یادبلند شکمم که فر  یصدا یکهو
شد   یشتر صداش ب  بار ینزدم که ا  یبه نفهم  شد. خودم رو  یانرنگ تالبخند کم

 رو به قهقهه انداخت. یانو تا

چپ نگاهم کرد. از نثارش کردم که خندش رو خورد و چپ «یاخم، »کوفت  با
 یرو رو باال انداختم و دستم یاراه افتاد. شونه حرف،یجاش بلند شد و ب 

عقب  صورتم گرفته شد. با ترس سرم رو یجلو چیزییهکه   یدمشکمم کش
 .مصورتم گرفته شده بود، نگاه کرد یکه جلو  یچیو به پاکت ساندو یدمکش
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شدم که  یرهصورتم دراز بود، خ یکه دستش جلو  یانچرخوندم و به تا چشم 
 با ابروهاش، به پاکت اشاره کرد.

 یست؟ت نبخور، مگه گشنه -

و سرش رو تکون  ید. تو گلو خندیدمُشل شد و پاکت رو از دستش قاپ نیشم
 اد و کنارم نشست.د

شد و   یدهپاکت از دستم قاپ  یکهورو باز کردم و اومدم ببرم تو دهنم که    پاکت
 خورد! یتوسط دزد سر گردنه، گاز بزرگ 

رو  نگاه کردم که پاکت جوییدیلقمه رو م یطنت،که با ش  یاندهن باز به تا با
به صاف نشست.  حرف،یپاکت رو گرفتم که ب  یم،سمتم گرفت. با همون َمنگ

باال  یاشونه خیالیشدم و ب  یرهکه نصفش گاز زده شده بود خ یچساندو
بود که متعجب نگام   یانتا  بار ینشروع کردم به خوردن که ا  یانداختم و دو لپ

 نداشتم. یجهتو چیزییچقدر من گرسنه بودم، که به هاون ی. ولکردیم

*** 

 ییهاو ناله  یغ ج  یهاو به صدا  یمبود  یستادهشکاف ا  یدر هم، جلو  یهااخم  با
که دستش   ی. آرشام خنجر دادیمیگوش م  اومد،یم یرونکه از اون شکاف ب

و  یددستش کش ی، رودستش یکیدستش چرخوند و با اون  یبود رو، تو
 شد. یرهبهش خ

شکاف گرفته بود   یرده بود و جلودرست ک  یکیداخل دستش آتش کوچ  تیان،
 روشنش کنه. یتا کم
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 د سمتمون و گفت:با اخم رو کر  تایان 

 .یینپا یمدو بپر بهتره دوبه -

رو گرفته بود؛  یاراکه دست ت یانو اول شانک و ت یمرو تکون داد سرمون
 و الرا هم همراه زک. یدهمراه مت پر  یوو یدن،پر 

سمت شکاف، انداختم. از   یدکه دست دمت رو گرفت و کش  یامبه ت  نگاهینیم
 ج شدن.خار یدموند یو از محدوده یدنشکاف پر 

باال انداختم و خودم به  یاشونه خیالی،ینگاه کردم و با ب  یانآرشام و تا به
 یدهپرتگاهش رفتم و خواستم بپرم که جفت بازوهام از پشت کش  یسمت لبه
 به آرشام رفت. یاغرهچشم یان،ه کردم که تام بهشون نگاشونه یشد. از رو

 !ریمی: با هم متایان

 نگاهش کنه، گفت: کهینکرد و بدون ا  یدبا تمسخر، تک خن آرشام

 !ی؟وقت من چ اون -

بهش َبر  یعنیهام گرد شد. بازوم برداشت که چشم یدستش رو از رو تایان،
 آرشام سوخت. یدلش برا یاخورد 

که دور   ییهاآوردم و به انگشت یینگرم شدن دست راستم، چشمم رو پا  با
 نگاه کردم. یرهبود خ یچیدهدستم پ
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 ین. دهنم از ایدپر  یینرفت و از پرتگاه پا یاغرهحرص، چشم با آرشام 
فکم گذاشت و دهنم   یر انگشت اشارش رو ز  یان،کارهاشون باز مونده بود که تا

 رو بست.

 !بینیمیرو نم یجانیشه یوگرنه جاها یم،تلف نکن : بهتره وقت روتایان

خاطر باد، تنگ هام رو به. دوباره چشمیدیمپرتگاه پر  یکردم و از رو  «پوفی»
 و باال رفته بود. کردیهوا حرکت م یکردم و موهام تو

 .یماز جا پاشد یعو سر  یمافتاد ینزم یرو باالخره

 .یداطرافتون رو راحت ببن یدتا بتون یدبار، محکم پلک بزن: سهتایان

 که گفت رو همه انجام دادن که چشممون به جلومون افتاد.  کاری

بود،   یستادهکه پشت به ما ا  یت و به سمت مردخنده جلو رفبا تک گ  تایان
 رفت.

 دکتر؟ یطور: چهتایان

 یکشکوچ  یبج  یتوهاش رو  بود، دست  یدهپوش  یرنگ   یدکه روپوش سف  دکتر 
 به سمتمون برگشت. ی،فرو کرد و با پوزخند صدادار

 !یدکرد  یداباالخره جامون رو پ بینمیبه! م: بهدکتر 

! یاقهوه  یهاو چشم  یافهون باشه! همون قا  شدیگرد شد. باورم نم  هامچشم
 .ریختیم شیافهغرور هنوز از ق یحت 

 لکنت گفتم: با
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 ُا...ُاس...ُاستاد؟ - 

 .یدبه روم زد و سرش رو تکون داد و بلند خند یباره پوزخنددو دکتر 

 یکیهات با دشمن بینمیبه! سرکار واال سرلک! مرو! به جاینا ین: ببکاتمی
 !یشد

 و با خشم دو قدم جلو رفتم. ییدمن سادندو عصبی

مردمت رو نابود  یکه دار ییزدم( دشمن تو یدشمن! دشمن! )پوزخند -
 !کنییم

 ها گردوند.صورت بچه یهاش رو توو چشم یدتمسخر خند با

 شد( مردم من نه! مردم شماها! یره: مردمم؟! )بهم خکاتمی

 نگاهش کردم. متعجب

 .یستمن یران! من اهل اینشد یلیم: انگار متوجه فامکاتمی

 افتاد. ینزم یرو اییهاز پشتش اومد و سا یدختر  صدای

 جا رو نابود کردن!اون ها،یرانیهست که ا یالتیاون از ا -

. به رسیدیها از پشت سرم، واضح به گوش مبچه ییدندندون سا صدای
گرفته   نظر  یر تکمون رو زبود و با تمسخر تک  یستادها کاتیکه کنار م  یدختر 

از حد  یشهاش بچشم ییهکه قرن شیدهکش یهاشدم. چشم یرهبود، خ
حداقل   هن  یًا ترسناکش کرده بود، ولها کرده بود، واقعگربه  یهبود و شب  یدهکش
 ما! یبرا
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 که داشت، جلو اومد و گفت:  یذات  یبا خونسرد ویو 

 شد؟ یبتنص یکارهات، چ   ینبا ا -

 یش،اقهوه یسرش رو تکون داد که موهابلند، قهقهه زد و  یبا صدا توسکا
 یزدکه توش خنده موج م  یی. با صدایختر  یدشاز حد سف  یشصورت ب  یتو

 گفت:

شهر رو به  یه! مثاًل یزهاچ یلی)ابروهاش رو باال انداخت( خ ید؟بهم رس یچ  -
هام، چشم یجلو کهینتر از ابهتر و لذت بخش ینابود کردم، و چ  یکل

 و کشتم!نحس و نجس ر  یهاانسان

تر از داشت گنده یگههم گذاشتم و به هم فشردمشون. د یرو رو هامچشم
 .یزدنش حرف مده

رو  کاتیم یخندون توسکا و لب کج شده یرو باز کردم که چهره هامچشم
 .یدمد

 هاش گرفت.دست یاز موهام رو تو اییکهجلو اومد و ت کاتمی

قدر راحت با اوضاع ! چهنترسقدر شجاع و  ! همونیپدرت   یهشب  یلی: خکاتمی
 دختر! یکنار اومد  یدتجد

کم داشتن که کم  ییهاو با چشم یدمدستش کش حرص موهام رو از داخل با
 شدم. یرهبهش خ شد،یآب ُپر م یهاقطره

 هام اشاره کرد.کرد و به چشم  یخند تک 
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 !یشهم یدار که قدرتت داره ب  یشد یعصب یلیاوه! معلومه خ: اوهکاتمی 

 گرفته گفتم:  یداص با

 خفه شو! -

 و گفت: یدخند بلندتر 

که االن مثل   یتآب یهاالخصوص چشم! یمادرت رو به ارث برد یباییاما ز -
 کهکشان شدن!

هامون رفته بود که چند نفر دارن به حرف یادمشده بودم، که  یعصب قدر اون
 !یدنگوش م

 یغ،و با ج یختاعصابم به هم ر یگهصورتم، د یدستش رو یحس گرم با
شروع   یبود برا  یتلنگرو انگار،    یچوندمشدستش رو گرفتم و با تموم حرصم پ

 !یباز

 یقهقهه  یو پشتش گرفتم که عربدش بلند شد، ول  یچوندمرو محکم پ  دستش
از مچ  یلزد. از حرص، تموم بدنم سرد شده بود و باعث شد، قند یمضحک 

بکشه!  یبلندتر  یعرههاش بره و نبدن و دست یبزنه و تو یروندستم ب
 کممش  یراستم رو تو  یپا  یاد،دش ببه خو  کهیندستش رو رها کردم و قبل از ا

 ینزم یکرد و رو  یاگلوش زدم که ناله  یر چرخش، پام رو ز یهجمع کردم و با 
 !کردیم ترمیحو َجر  اومدیها مزد و خورد بچه یافتاد. صدا

 اومد،یزور درمکه به  یی. با صداشد یرههاش رو باز کرد و بهم خناله، چشم با
 گفت:
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کرد(   یاچرا دخترش... )سرفه  دونمیگول خورد! نم  یاما اون پدرت، به راحت   - 
 کرده!  یکیهامون دست به اصاًل گول نخورد و االن با دشمن

زد که تا ُعمق وجودم، سوزشش رو احساس کردم. خم شدم و  خندییشن و
 یگفت، ول  «یمشتم گرفتم که »آخ   یرو تونبستًا بلندش    یهام، موهابا پنجه

 زد. یلبخند َکج  یع،ر س

 :یدمشدم غر  یدکل  یهادندون یال از 

شمرده قدر هم اون َمرد بد بود، باز هم پدرم بود و تو، )شمردهخفه شو! هر چه  -
 !یبهش رو...ندار ینادامه دادم( حق...توه

هام چشم یوهاش رو تزد و چشم یغضب نگاهش کردم که پوزخند پررنگ  با
 چرخوند.

 بهتره... . یخه، نه؟ ول: حرِف حق تلکاتمی

دهنش   یکه حرف تو  یدممشتم بود رو باالتر کش  یرو که تو  ییحرص موها  با
 یمچ دستم رو که آزاد بود، دواران   یکیهاش رو بست. اون  موند و از درد چشم

، که داشتم  یمچم حس کردم. با تموم نفرت  یتو یچرخوندم که درد مختصر 
 :یدمهاش زل زدم و غر چشم یتو

 !ینکن یزویز و قدر ینا یگهبه درک و د یبهتره بر  -

 هاییلزدش که داشت، مچ دستم رو که قندُبهت یبه چهره یپوزخند و
سمت  ینش،س یپرتاب بودن، نگاه کردم و َکف دستم رو با قدرت رو یآماده
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 یبا صدا  ه شد،زد  ینشکه از دهن و س  ینعرش و خون   یکه صدا  یدمقلبش کوب 
 .یچیدتوسکا، پ یغ ج

شکاف خورد. با تنفر،   یشتر ب  ینشفشردم که س  ینشس  یتر رورو محکم  دستم
نگاه کردم.  یش،اباز قهوه یهاو از به چشم یدمکش  یرونب ینشدستم رو از س

رو تکوندم و از جام بلند شدم که موهام از پشتم   یمتموم کرده بود! دست خون
 گلوم نشست.  یخنجر، رو مثل ،یزیچ یزیشد و ت یدهکش

 !یدبکش تونیدیُمرده! من رو هم م کاتیم ین: فکر نکنتوسکا

 یتو  یاهشه،س  یهاناخن  یدمرو که فهم  یز ت  یٔ و اون ش  یدکش  یشتر رو ب  موهام
دستش گذاشتم تا   یو دستم رو رو  یدماز سر درد کش  یغیگردنم فرو برد که ج

 بود! یشتر مهارش کنم، اما قدرت اون ب

که آرشام بازوش رو گرفت و  یادخواست به سمتش ب یتبا عصبان انتای
دستش، چشمم رو زد و باعث  یزد. برق خنجر تو ینامحسوس، بهم چشمک 

 رنگم شد که توسکا گفت:لبخند کم

 !یخوشحال یری،بم خواییم کهینمثل ا -

م که همون موقع، آرشام خنجر رو به سمتم پرت کرد که با زد یبلند یقهقهه
گردنم برداشتم و با   یو دست توسکا رو از رو  یدمشهوا قاپ یحرکت، تو  یک 

 کهینو قبل از ا  یداز سر درد کش  یغیو پشتش گرفتم. ج  یچوندمتموم قدرت، پ
از کنار  یاهپهلوش فرو کردم و َرهاش کردم. خون س یبفهمه، خنجر رو تو
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گذاشت پهلوش   یافتاده بود! دستش رو رو ینزم یو رو یزدم یرونش بپهلو 
 .یدکش  یرونو با تمام دردش، خنجر رو ب

 :یدنفرت نگاهمون کرد و غر  با

 .رسیمیبه هم م -

 ینزم یو رو یمبلند بشه که به سرعت، هممون به باال پرواز کرد خواست
 رد!خو یبموجود عج یکه چشممون، به کل  یستادیمشکاف ا یرونب

 بلند گفتم: یصدا با

رو   هاینبه من کمک کنن تا ا  یانهم ب  یهبق!  یشکاف رو آتش بزن   یدبا  یان،ت  -
 !یمببر  یناز ب

 یهابه سرعت به سمت پرتگاِه شکاف رفت و از کف دستش، آتش تیان،
و باعث  اومدیم یغج یزد و به سمت شکاف گرفت. صدا یرونب یقرمز 

 هم گره بخوره! یتو یشتر هامون باخم شد،یم

و به هر کدومشون که  ییدمکه داشتم، به سمتشون دو یتموم سرعت  با
 یخ شدیو باعث م زدمیسرهاشون م یابازو  یهام رو رودست رسیدم،یم

حرکت، به  یهو با  انداختیگردباد م  یها رو توبا قدرتش، اون یانببندن. تا
 هاز طرف مت ب یا. ناگهان، صاعقهکردیطرف پرتشون مو اون طرفینا

پوستشون  یشون از سوختگ ن یدن،که کش  یغیسمتشون برخورد کرد و با ج
و شانک،  زدیدور مچ دستش، بهشون ضربه م هاییچک با پ یارا. تدادیم

که  ی. الرا و زک، با جمالت کردیبه سمتشون پرتاب م یبزرگ  یهاسنگ 
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و  یفتنتا به جون خودشون ب کردنیم یو عصب یجها رو گاون گفتن،یم 
 یخهم مثل من، با  یامت. ساختنیکارشون رو م  یر،ت یههاشون هم با یبعض

. آرشام نداختیها رو از پا ماون ی،او حرفه یع با حرکات سر  یاها زدن اون
 .کردیبلندش، سر از تنشون جدا م یهاهم با ناخن

افتاد.  ینزم یشد و رو زدم که سرش از تنش جدا یکیشونسر  یتو لگدی
 برگشتم و با داد رو به مت گفتم: یعسر 

 مت پرواز کن! -

 .یم»باشه« تکون داد و همراه با هم، به باال پرواز کرد یرو به معن سرش

 بلند گفتم: یصدا با

 !کنمیبه سمشوناعقه پرت کن! من هم کمکت م -

که مثل  یاییدر یهام رو بستم و صداگفت و شروع کرد. چشم «ایباشه»
گوشم اکو شد.   یتو یشه،م ینخشمگ ی،خروشان بود و پس از مدت  یشههم

 گفتم:  یغ رو باز کردم و با جهام چشم

 !یچک پ یارا،ت -

 یمیش،تا ن  یچکرو پرت کرد که گرفتمش و باعث شد پ  یچکشبه سمتم پ  تیارا
 ببنده! یخ

 زدم: یغ ج دوباره

 بزنشون! -
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با سرعت   یچک هم، باهاش به چرخش دراومد. پ  یچک و پ  یدخودش چرخ  دور  
و مغزهاشون،  شدنیپرت م یو هر کدومشون به سمت  خوردیم یوالهابه ه

 .شدیم یمتالش

 !یشبفرستشون تو آت یان،تا -

که   ییهارفت. اون یوالهااز سمت راست درست شد و به سمت ه گردبادی
ردباد، افتادن و همشون گ  یرِ گ  یع سر   یول  کردن،یزنده بودن، از ترسشون فرار م

 !یغج یشدن و باز هم صدا یختهداخل آتش ر

 داد زد: شانک 

 !یباز ینشد ا! تموم یمموفق شد -

که   یمفرود اومد ینزم یو داد کردن! رو یغشروع به ج ی،شاد یاز رو همه
رو،  یارازدم و الرا و ت یبلند یو بغلم کردن. قهقهه یختنسرم ر یهمشون رو

 بغلم گرفتم. یوهام، تبا جفت دست

 ها! بچه یگمم یک تبر  -

 زک از اون آخر داد زد: یکهو

 هورا! بیب،یبب -

*** 

 .خوردیمیو حرص م یمبود یرهرومون خبه مرد روبه اخم با

 .یدرو در بازداشتگاه به سر ببر  یچند ماه  ید: به هر حال! شما بااشکانی
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 ینشس یدستم رو رو یع زد و خواست به سمتش بره که سر  یداد شانک  
»به من بسپارش« رو  یهام رو به معنگذاشتم و به عقب هولش دادم. چشم

 رو برداشتم.هم فشردم و دستم  یرو

 یاشکان   یلیشکه فام  یخونسرد، به سمت اون مرد  یکردم و با چهره  گردعقب
 بود، رفتم.

نگه  جاینما رو ا یچ  یبرا ید،س بندازحب یما رو تو خواستیدیخب! اگر م -
 یم؟شهر بر  یناز ا یدو نذاشت یدداشت

ره ش، به خودش اشاسبزش رو گرد کرد و با انگشت اشاره  یهاچشم  اشکانی،
 کرد.

 زد( چرت نگو جوجه! ی)پوزخند یم؟: ما؟ ما نذاشتاشکانی

هاش الو از ب  یدمهوا بود رو قاپ  یکه تو  یاحرکت، پشه  یهزدم و با    نیشخندی
 ش گرفتم.از حدقه دراومده یهاچشم یگرفتم و جلو

که از ما خبر  یدنگ یگه؟م یفرار کردنتون چ  یعو سر  هایندورب ینپس ا -
 هم وجود داره! ییما دونستیدیو نم یدنداشت

 :یدو غر  ییددندون سا یعصب اشکانی،

 .یدباز هم سر حرفمون هستم! اول حبس، بعد هم به کل آزاد -

 گفتم:  یتر شد و با لحن الت پررنگ  پوزخندم
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. بهتره یدکردن، شما هم بدتر خبط کرد  یخبط  یه های! بعضیِد نه ِد، مشت  - 
 !یمشاز حضورتون مرخص ید،حکممون رو بد

خورده شد  یع نشست، سر  هاشیگار لب خودش و باد یکه رو  یرنگ کم  لبخند
 و اخم جاش رو گرفت.

 نشه! یداتونپ هاطرفینا یگهکه د  دیم،یحکم رو م ی: در صورت اشکانی

 حدقه چرخوندم. یرو تو هامچشم

 بفکرم! یدبا -

 باال انداخت و پشتش رو بهم کرد. یاشونه خیالبی

 بهمون بگو! ی،هر وقت فکرت رو کرد: باشه، اشکانی

کت  ییقهاز  یع به سمتمون اومدن که سر اشاره کرد که  یگاردهاشباد به
 یکه باعث سکندر یدمشرنگش گرفتم و با قدرت به عقب کش یمشک 

 خوردنش شد.

 !یشهنم یدامونپ هاطرفینا یگه! دیباشه، االن فکر کردم! اوک  -

 لب زمزمه کردم: زیر 

 سر از تنتون بکنن! یوالها،پنج تن، همون هبه حق  یشاالا -

 دهنشون گذاشتن تا خندشون رو خفه کنن. یروهاشون رو دست هابچه

 باال انداخت. یاو دوباره شونه برگشت
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 دختر خوب! یه ی: حاال شداشکانی 

بعد،  یرو درآورد و کم یشگوش  یع اشاره کرد که سر  یگاردهاشاز باد یکی به
 دم گوشش گذاشت.

 بعد، گفت: هیقدق چند

 !یسدرست شد رئ -

 سرش رو تکون داد و گفت: اشکانی

 !یان! گروه انتقام جویدارد ید: به اماشکانی

 ی. چشمک یزدهاشون برق مها برگشتم که چشمبه سمت بچه یخوشحال با
 بار دوم رو سرم هوار شدن! یحوالشون کردم که با خنده، برا

. از برخورد یمسرمون رو باال گرفت  و  یدیمسرمون شن  یاز باال  یکوپترها،هل  صدای
 یلهامون رو حاو دست یمهامون رو تنگ کردچشم ید،خورش یمور مستقن

 .یمهامون قرار دادچشم

 گفت:  یبا شاد تیارا

 شهر برگشت! ینبه ا یدمردم اومدن! خورش -

 یهشب  یلیموهام انداخته بودم و خ  یکه رو  یابه روش زدم که پارچه لبخندی
گرفت.   یموهام رو به باز هام افتاد وشونه یرو یکوپتر،باد هلشال نبود، با 

رفته  یناز ب یباً که تقر   یاومدن و با تعجب، به شهر  یینمردم از هلکوپترها پا
 .یدمشن ییصدا یکهوشدم که  یرهبود، خ
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 یام؟ت ینا؟ت - 

دارش، کاله ُگل  یروسر  یر مادرم که ز یدنکه با د  یمبهت، به عقب برگشت با
رو نگه داشته بود تا  یشسرش گذاشته بود و با دستش، روسر  یرنگ  یمشک 

زودتر از من به خودش اومد و با دو، به سمتش   یامکه ت  یمباد نبرتش، برگشت
 کوندبه همه، بغضش رو ش توجهیبغلش انداخت. ب  یرفت و خودش رو تو

 هق کرد.بغلش هق یو تو

 : ما...مامان! مادر!تیام

 یدملرزونش، فهم  یهاگذاشت و از شونه  یامتهاش رو پشت کمر  دست  مامان،
 !کنهیم یهداره گر 

»َتق« اومد و باعث   یاز چشمم افتاد که باز هم صدا  یو قطره اشک   یدلرز  چونم
 !ینهکنج لبم بش  یشد لبخند

دست راستش رو باز کرد و منتظر شد به   یدنم،سرش رو بلند کرد و با د  مامان
 ییتابغلش انداختم و سه یرو تو  و  سرعت، خودم یدسمتش برم. بغضم ترک

گذاشتم و  شیدهخم یشونه ی. سرم رو رویمحل شد یباً تو بغل هم تقر 
ها، بچه یهاشک حلقه شد یهاهام رو آروم باز کردم که لبخند و چشمچشم

 یان،رفت. ت یانبغل ت یو تو یدبغضش ترک یاراقرار گرفت. ت یدمد یجلو
 زد. یو لبخند پر بغض یدکش  یسشخ یهاگونه  یدستش رو رو
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سرش رو بلند کرد و از  رفت،یجفتمون م یطور که قربون صدقههمون مامان 
جفتمون، با ترس دست چپش رو،  یچهره یدناومد که با د یرونبغلمون ب

 و گفت: یدپشت دست راستش کوب

 ید؟خودتون درست کرد یکه برا  ایهیافهچه ق ینخدا! ا یا -

درشتش، گشادتر  یهابودن، افتاد و چشم شتمونها که پبه بچه چشمش
 شد.

 هستن؟ یک   یگهها د: اونمامان

رو  یشونیشو چروک افتادش زدم و پ ینو چ یدبه صورت سف لبخندی
 .یدمبوس

 !یگمشمال، همه رو م یم! هر وقت برگشتیزمعز  یگم! میمامان  یگمم -

شم د و چکر   یظیاخم غل یانشمال«، تا گردیمیکردم با گفتن »برم  احساس
 ازمون گرفت و پشت بهمون، به راه افتاد.

و با تعجب  یستادآرشام ا یها چشم چرخوند که روبچه یچهره یتو مامان
 گفت:

 قدر...تو... .چه -

 زد و گفت: یلبخند مهربون  آرشام

 !یمامن آرشامم خاله! پسر فاط -
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آرشام  یو به سمتش قدم تند کرد. جلو یدبار دوم بغضش ترک یبرا مامان 
 و گفت: ستادیا

 خواهر...خواهر من؟ یمایی؟تو...تو پسر فاط یگی؟راست م -

بغلش  ی»آره« تکون داد که مامان اون رو هم تو یسرش رو به معن آرشام
انداخته بود و  ییننگاه کردم. سرش پا یام. لبخندم عمق گرفت و به تیدکش

 بود. یرهخ ین،زم یرو یدهایبه مروار

گرد شده از تعجبش،   یهاکه چشم  ینمش رو ببگرفتم تا چهره  یینرو پا سرم
 بود. یدد یتو

 و دستم رو به زور دور گردنش انداختم و گفتم: خندیدم

 ی؟داداش یدی،د یزیتعحب برانگ یز چ -

 اشاره کرد. یدهاسرش رو خاروند و به مروار ی،رو باال آورد و با خنگ  سرش

 ین؟چ هاین: اتیام

 ش برداشتم.شون یو دستم رو از رو یدمخند بلند

 هاتن؟اشک  ها،ینا دونییهنوز نم یعنی -

گشتم. چشم  یاندنبال تا یت،جمع یبهت، تنهاش گذاشتم و از تو توی
 .ینزم  یکنم، اما انگار آب شده بود و رفته بود، تو  یداشچرخوندم و خواستم پ
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قبل از  خواستیچرا، اما دلم م دونمیهم رفت و قلبم مچاله! نم یتو چهرم 
 یدتا حداقل بدونم دل اون هم، باهام هست! شا کردیبهم اعتراف مرفتنم، 

 !خوادیم ییجانابه یزهای! چیگهبود، اما کار دِل د ییجادرخواست نابه

 یر گرفتم و سرم رو ز یتناراحت چشم از جمع یست،ن یداشپ یدمد وقتی
 نداختم.ا

 گفتم:  وار زمزمه

 !مرامیب  -

*** 

 ماه بعد... .« سه»

 ییهاسه ماه، شهر رو سر و سامون دادن. ساختمون  ینا  یشت و توماه گذ  سه
 ی هاکه سوخته بود رو دوباره ساختن و اون موجودات رو سوزوندن. درخت

 روال خودشون برگشتن. یقطع شده رو جمع کردن و دوباره، همه به زندگ 

به دمت  یام،و ت یارابه ت یانخوشحال شدم، اعتراف ت یلیکه براش خ  چیزی
هام، خوشحالن دوست  ینبهتر   کهیناز ته دلم براشون خوشحال شدم، از ابود.  

 !یشهو برادرم، داره خوشبخت م

 یشونگرفتن و سر خونه زندگ  ی،به عنوان عروس یکیو زک، جشن کوچ الرا
 رفتن.

جا هم مثل تهران، که اون یدممال و فهمبه همراه آرشام، رفت ش مامان،
 درحال ساخت و ساز هستن.
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 یراه انداختن. کار  یخودشون در تهران کسب و کار  یبرا  یو،نک و وو شا  مت 
و دکتر   کردنیکار م  یشگاهآزما  یها توداشتن. اون  یانات،جر  ینکه تا قبل از ا

 .یدنبودن و االن هم به کارشون ادامه م

 ... .یاناما تا و

ه و ب یشمم یروز از د یرتر سه ماه، اصاًل برنگشت و هر روز، دلگ یندر ا تایان
 .خواستیکه اون من رو نم  کنمیم یداپ یقین ینا

کنج لبم نشست و سرم   یو دفتر خاطراتم رو بستم. لبخند تلخ   یدمکش  «آهی»
 ذاشتیگلوم بود و نم یخزدم. بغض، ب یهتک یماهواپ ِی صندل ِی رو به پشت 
 یگرفتمش تا صدا  یع سر   ید،گونم چک  یکه رو  یبکشم! قطره اشک   ینفس راحت 

 یرهخ ستمد یتو یدسف یدنشه. دستم رو باال آوردم و به مرواربلند  یدمروار
 آوردم. یینکردم و دستم رو پا  یشدم. تلخ خند

رو از گوش چپش  هاشیاز هندزفر  یکیگرفتم و  یامرو به سمت ت سرم
گوشم   یرو تو یرو باز کردم و هندزفر  یشمچپ نگام کرد. نکه چپ  یدم،کش

 گذاشتم.

 و نمن واسه عشق دوتامو بمیرم»

 و انتهامونیب  ییتنها واسه

 و قلب داغون ینجمع کنه ا یدبا کی

 شبه آبم کرد یهو غمت  یرفت  تو

 جوابم کرد تویو ب  من یادن ببین
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 مردم خرابم کرد! ینحرف ا یرفت  تو 

 رفت، مونیزندگ  ی،رفت  تو

 بارون رفت، یر عاشق، ز یه

 رفت! مونیکیآخر  دیدی

 ... .کجایی؟

 نه،یبهتر از ا بمیرم

 ینه،س ینمونده تو ا غمت

 !ینهشهر غمگ تموم

 ... .کجایی؟

 یرونبرم از خونه ب تونمیم نه

 یرونب یوونهد یاز فکر تو نه

 !یرونو هنوز، بارونه ب یستین تو

 یزِ و هنوز اسمت عز  یستین تو

 یضهمر  تویکه ب   یقلب رفیق

 !یزِ چ همهیب  یِی تنها همین

 رفت، مونیزندگ  یرفت  تو

 بارون رفت، یر عاشق ز یه
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 رفت! مونیکیآخر  دیدی 

 ... .کجایی؟

 ینه،بهتر از ا بمیرم

 ینه،س ینمونده تو ا غمت

 !ینهشهر غمگ تموم

 ... ."کجایی؟

 (انتهایب  ین،)فرزاد فرز

*** 

 

 

 دفتر! ینا رسدیم یانپا به

۱۳۹۹/۹/۲۵ 

 ۲۰:۰۰ ساعت

و  شهیخطم نم جاینقصه، به هم ینا یدرمان تموم شد، اما بدون ین)خب، ا
تشکر کنم از خدا، که انشاءاهلل،  خوامیهم داره! اول از همه، م یجلد دوم

و بعد ناظر  یزم،پشت و پناه همه باشه، بعد پدر و مادر و خواهر عز  یشههم
کردم،  یتشو کمکم کرد! اذ یدکه زحمت کش یز ُگِل گالبم! گندم جان عز 
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و  «یات»ماه ،«یند»نوا یهابه نام یپمدر حال تا یهاحاللم کنه! رمان یدوارمام 
 !یشهشما م یمتموم شد، تقد یخدا، وقت  ید»حرور سرد« هست که به ام

 !(یعل یابه موال!  عاشقتونم

هست که  «یمورتالیتیرمان به نام »انتقام در پس ا ین)توجه: جلد دوم ا
 !(یددوست داشته باش یدوارم! امیپهدرحال تا

 

 
 

 

 رمان دومانلی

 

 

 

 رمان اُ میک

 

 راد رمان 

 

 

زندگی  رززاد روای  رززور 
ا زززز  کززه بین  هززاییآد 

 اجبزار و اختیزار نزاچزار  ِدوراهی
گیری هسزززتنزدم بزه  صزززمی 

ثی کزه نیلوفر میزان آمزاح حواد
زندگی او را به بحران و  نلن  

گیردم کشزززاند م  صزززمی  می
اش را بزه  صزززمیمی کزه آینزد 

فراخور عوا ب آن د زتخوش 
بزیزنزی رخززدادهززایزی مزیزردزیزش

 .خواهد کرد

 

یک دا زتانم زندگِی  زخصزِی هر 
از اعضای گروهی خالفکار ا  م 

ای و زبرد   که  ار انی حرفه
اندم با نا  ا میک  ززناخته  ززد 

ی مسززلو  ر ززیدگی به دروند  
بزانزد ا میزکم  زززرگرد  زززورزاد 
 ززز زدیم هنگزامی کزه موفق بزه 

 ززودم د ززتگیری این باند نمی
کند از طرییی دیگر به  ز ی می

د  اما موضزوعی این باند نفوذ کن 
اش  زود نتواند وهیفه باعث می

طور که باید در ز  انجا  را آن
 !دهد 

دومززانزلزیم روایزتزگزر زنززدگزی  
دختری به ا ز  ماهرخه که  
بزه امیزد زنزدگی در عشزززقم  

های دشززز   زززرش رو  د 
کنه و ناخوا زززته  خراب می

بزه دا  اعتیزاد و بزانزد وارد  
 زهم ی مواد گرفتار مینند ک

ی  خودش رو  وی این جزاد 
کنزه  انتوزا  نوزا حس میبی

کزه میون را  م جن  ای ر   
 ...د م م جن  ای به ا  می

 

 مطال ه  مطال ه  مطال ه 

https://forum.1roman.ir/threads/170450/
https://forum.1roman.ir/threads/117682/
https://forum.1roman.ir/threads/175169/
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 انرمان ، مرجع دانلود رم یک  

 یو م یدهست یسندهنو یاو  یدبا ما هست یبه همکار یلکه ما درصورتی
ساخته و منتشر  یلدر قالب نرم افزار موبا یتانکه رمان ها و شعر ها  یدخواه

 .یریدما مراجعه کرده و با ما تماس بگ یتبه وب سا یدتوان یشوند م

 

 
 

 

 

ا دریناد    پید به رنگ آرامش 

 

ی جنوبی دنجر    
در ز  روز ب د از مرا ز  دفن مادرشم زار 

کنزد و اش را بزه امزان خزدا رهزا میو زنزدگی
بزا دلی دامزدار و دیشزززانی کزه مور ننزگ 

ای دورم در د  رود بززه نیطززهخورد م می
هزای  زززوادکو  ر چنزدمزا  ب زد از آن جنگز 

ای همیشزه اش را بر روزی که  وران و خانه
 رگ کرد م در یززک روز بززارانی و  زززرد 
زمسزتانیم در د   زیا  ا ا ک نمور مو زسزه 

اش  زد   گز  و گیزا م هنوزالیه بزه زنزدگی
گشارد که  رار ا زز  رنگ  ززبن بنند به می

خبر از این کزه  زززمز  دیگر روزهزایش بی
زند  ا د تش به او ایرانم کسی با  با  می

او دیدا بر ززد   ززب و روز ندارد  ا ردی از 
هزایش را کنزد و ب زد دزا ززز   مزا   زززوا 

هایی که خواب  ب و آرامش بشنود   وا 
روز را حرامش کرد  ا زززز م مردی کززه 

میر ی بنزالزد یزا از درد دانزد از درد بینمی
 …!دوری

ایززن کززتززاب دا ززززتززان زنززدگززی  
 ز  که به همرا  دو زتانش  دختری

در بونیسزتی بنر   زد  و اکنون در  
ای  ززدیمی بززا آنوززا زنززدگی  خززانززه

کندم  رار ا زز   ززرنو زز  هر می
کزدا  بزه نحوی ر   بخورد کزه در  
خال  دا تان به آنوا درداخته خواهد 
 زدم  زرنو ز  الینام دختر رزبوری 

نوزایز   لبش برای محبز  بزه  کزه بی
 پزد نین در حزا   حولی  این و آن می

رحمانه مورد   زززگر  ا ززز  که بی
گران  هجو  آفا  حسزاد  و طم  دی

و  رس از مکزافزا  آنوزا  رار خواهزد 
 .گرف 

ارمان با وضز  مالی بدی که  
دارد همه  ال زززش را برای  
دززس گززرفززتززن خززواهززر  

اش دریمزا م از دزدر بزد  ُدردانزه
کنزدم امزا   زززردر زززتش می

در زززز  و زتزی مزوفزق بززه  
بززرگززردانززدن خززواهززرش  

ی   زود که متوجه رابطه می
دززریززمززا  بززا دززنززوززانززی 
 زریزن رفزیزیزش  رزززمزیزمزی
 ! ودمورداد می

 خرید  خرید  خرید 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c/
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