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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 ∆ خالصه ∆

 اثبات نشده هستند. یمواز   یها  جهان

 مانده اند.   یباق یتئور کی هم چنان مثل   و

 است.  یلیداستان کامال تخ نیا  و

 است.  یخود خواه و از خود راض یدر مورد دختر داستان

مضنون ]جهان    رد،بایگ یم هی هد یاش کتاب یمی در شب تولدش از طرف دوست صم که
 [یمواز 

 است.  ییجادو کتاب

 کنه........  یترک م اشو یدختر خود خواه داستان،دن ،ییآن کتاب جادو لهیوس به

 

 

 

 ی لی:تخژانر

http://www.romankade.com/
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             ا«یقلم:»سان به

 

 | یغالم یعاشقانه عل ی|کاربر رمان ها 

 ∆ مقدمه ∆

 اها یآرزوها،تصورات،رو 

 را  مانیتک تک حرفها  یحت

 شنود،و خدا آگاه است.  یم خدا

 ند« یب یگناهان را م:»خدا  ندیگو  یبه ما م شهیهم

 .ندیب یاست،خدا گناهان را م درست

 مهربان  یخدا  اما

  مان یاها ی و رو تمام،آرزوها،تصورات،فکرها 

 داند.  یز،مین را

 لحضه  کی روز،در  کی  دیشا

 اشان کند.اگر در جهان خودمان نباشد،برآورده   یحت

 باشد،خدا همراهمان است.  ادمانی  شهیهم
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 |خالصه| 

  نی مانده اند،و ا یباق یتئور ک ی اثبات نشده هستند.و هم چنان مثل  یمواز   یها  جهان
 است. ی لیداستان کامال تخ

است،که در شب تولدش از طرف   یخود خواه و از خود راض یدر مورد دختر داستان
 [ یمضنون ]جهان مواز   رد،بایگ ی م هیهد  یاش کتاب یمیدوست صم

  یترک م اشو یدختر خود خواه داستان،دن ،ییآن کتاب جادو لهیاست،به وس  ییجادو کتاب
 کنه........ 

 

 

 

 

 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::___________________________________
««««««««««««««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»::::::

««««««« 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 ___________________________________ 
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 ( 1)پارت:

 

 نه،انگار نبود.  یبه دورو بر انداختم،ول گهینگاه د کی

 گفتم  ی طرف فروشنده و باحالت عصب  برگشتم

خوام رو   یکه من م ییکدوم از کتابا  چیه ،کهیاجا،چه کتاب خونه  نید،ا یشه بگ ی:م
 نداره؟ 

 ها سرگرم بود،و حواسش به من نبود. یمشتر  هیبا بق فروشنده

 .دمیکوب نی رو محکم به زم پام

 رفتم.  رونیب یاز کتاب فروش   تیم جابه جا کردم،و با عصبانشونه  رو،روفمیک

 کردم. یلب غرغر م ریز 
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عمرا پامو   گهیندارند،د یکتاب بدرد بخور  رمیوقت م  ه؟هریچه کتاب فروش نی:واقعا ا 
 بزارم اونجا،

 شدم. یمردم رد م  یم از البه المحک  یقدم ها  با

صورتم حمله    یها  چهی داغ و قرمز شده بود،و خون با قدرت به ماه شه،صورتم یهم مثل
 ور شده بود.

بکار  می(رو برایاز آن ها جمله)مگه کور  یکیزدم،تا حداقل  یم هیرا با قدرت به بق خودم
 کنم. یرا سرش خال تمیببرد،تا عصبان

 آمد.  یمردم از دور م  یاهوی ه یصدا 

 زدند!  یدور هم جمع شده بودند،و حرف م یادی ه،ز ی عده

 چه خبره؟  نمیجلو تا بب رفتم

 رد بشوم. تی جمع انی کردم از م یم یسع

 . زدیم  ی،حرفیهرک

 .شدمی م یداشتم روان گری. درفتی صدا و همهمه،هر لحضه باالتر م سرو

 کردند،اعصاب من رو داغون کنند. یکیهمه باهم دست به  امروز 

 بودم.  یعصب یلیبود،خ یچند روز  کال

 { هیجور نیا شهی دختره هم نی}نه،ا

 از کنارش رد شدم.   دم،ویچهارده ساله بود رو کش  بایدختر،که تقر  کی  دست

 . دیرس یفقط زورم به او م انگار

 . دمیعقب کش عی نگاهم به صحنه روبه رو افتاد،سر یوقت

 مو گرفت،حالم بد شده بود.   ینیتلخ خون ب یبو



 من   ی جهان مواز 

8 
 

 نداشت.  یخوب تیافتاده بود،وضع  ابانیو سر شکسته،کف خ یپسره با صورت خون هی

 خون،قرمز شده بودند.  یرنگ،از سرخ یخاکستر یها  آسفالت

کرد،   یصحنه را نگاه م  نیو غمگدهنش گرفته بود، ی خانم جوان که دستش را،جلو کی  از 
 :تصادف کرده؟ دمیپرس

 .یتکان داد:بله،اونم به شکل بد  یسر خانم

 زنند.  یبودند،چرا به آمبوالنس زنگ نم تیمسئول یمردم چقد ب  نیا  واقعا

 داده بودند. تم،بهمیکردن عصبان ی خال یبرا  یلحظه،انگار فرصت  آن

به آمبوالنس،ازش دور   دیزنگ بزن د؟یکن  یشما م هیچه کار نیداد زدم:ا  یبلند  یباصدا
 سرتون   تید،انسان یدورشو گرفت ی جورن یا  د،چرایبش

 شه؟  ینم

 ی واسه ما سخنران ی. شما الک ادی م م،دارهیگفت:خانم زنگ زد تیبا عصاب ییآغا
 شه؟  یسرتون م تی.فقط شما انساندینکن

 تونه؟؟  تی انسان  نینفس بکشه،ا نیبزار د،یبکش د،عقبیزدم:خب چرا دورشو گرفت داد

 اصرار من مردم کنار رفتند،  یبعد از کل بالخره

  د،یاومد  ری شدم که چرا انقد د  یهم از اونا عصبان  یآمبوالنس اومد؛کل قهیاز چند دق بعد
 ؟ ی چ رهیاگه بم

 کردند، و پسره رو سوار آمبوالنس کردند. یر یبود دعوا باال بره،که مردم جلوگ کی نزد

. 

. 

. 
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 چه خوب چه بد. دی باشه نظر بد ادتونی  ز،حتمایعز  یها   خواننده

 .دهی م  ری نظرات شما روند داستانو تغ چون 

 دارم«  »دوستون

 

 (2)پارت:

 واقعا بد بود.  امروز 
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 داره.  یاخالق ک ی  یخب هرک یدونم. ول ینم لشویحاال دل میعصب یمن از بچگ کال

 گرفتم.  شیخونه رو در پ ریرو در آوردم،و مس لمیموبا

 کنم. ی حرکت م یسر تو گوش شهیهم  عادتمه

 راحترم.  یجور ن ی من ا  یشه،ول یم  یشاک  یلیخ مامانم

 زنگ  هیگذاشتم رو  دم،دستمویخونه که رس به

 ...گنیدادم.ز  وفشار

 دارم.  یهم دارم،تا درو باز نکنن دستمو از رو زنگ بر نم گهیعادت د  هی

 نه؟  باحاله

 ندارم. یدکتر گفته مشکل شیپ رفتم

داد تکرار  یبهم تذکر م تیکه داشت با عصبان یبا غرغر درو باز کرد.درحال مامانم
 داد.  ینکنم،دستاشو تو هوا تکون م

  یکرد  وونمید  ؟یکن یکارو ول م نی ا یخدا...تو ک یکرد:ا  یمدام با خودش تکرار م و
 .هیکاف ی بار زنگ بزن هیبسه  یکرد  میدختر،روان

 . دمیو گونشو بوس  دمیخند

 با عجله از پله ها باال رفتم. و

 مامانم حرص بخوره.  دم،تایخند یراه قاقاه م تو

 قفلش کردم.  دیباز کردم،و بعد طبق معمول با کل در،اتاقمو

 انداختم،و کش موهامو باز کردم،تا موهام هوا بخوره. شالمو

 تابمو برداشتم.  لب
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]تنها دوستم[ داشتم،که طبق عادت گندش چهل بار اسممو نوشته   سایتا اس از پر  چهل
 بود.

 کار خودمه.  هیحرص دادن بق ده،وگرنهیاونه که منو حرص م  فقط

 کنه. یم  نکارویره،ای که حوصلش سر م یموقع کال

 ادم و لب تابو انداختم رو تخت.ند  جوابشو

 تولد عمرم باشه.  نیتولدمه و قراره بهتر   گهیروز د دو

 .هیعال نی شه. ا یسالم م۱۸رسم،و  یم ی به سن قانون چون 

 رو باز کردم،و رفتم سمت کتاب خونه اتاقم. پنجره

استعدادشو  دمیفهم یسم،ولیبار خواستم کتاب بنو  نیخونم،چند  یکتاب م یلیخ من
 ندارم.

 کشه.  یحوصلمم نم  حاال

 تا کتاب تو کتابخونم دارم، که هر کدومشون حداقل دوبار خوندم.  شی و ش ست ی ب بایتقر 

 حد.  نیتا ا  بله

 . زدیآمد،که منو صدا م یم نی مامانم از طبقه پا  یصدا 

 رفتم. نی تمام،لباس هام رو عوض کردم،و پا  یحوصلگ یب با

 مشغول شدم.  م یول با گوشمبل نشستم،و طبق معم رو

 کنارم نشست. مامانم

بار مثل آدم کنارمون   کی شه تو   یپاش گذاشت،با حالت حق به جانب گفت:نم یرو  پاشو
 ؟ینیبش

 کجاست؟  شه،بابایتکون دادم:نچ نم  سرمو
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 تونه باشه؟  یموقع کجا م  نیمن سرشو تکان داد:بنظرت بابات ا  مثل

 شدم.  رهی آدم محترم نشسته بود خ هیرنگ خونه مون که مثل  یمبل قهوه ا  به

 [ ن؟ی د یشن یزیچ نی]جان من تاحاال همچ

 :سرکار! 

 ؟ ی پرسی:پس چرا از من ممامان

 .گهی نگاش کردم:که حرصت بدم د بامزه

  یدونستم چ یکرد،و من نم ی لب غرغر م ر یکه داشت ز  یتکان داد،و در حال یسر مامان
 طرف آشپزخانه رفت. گه،بهیم

 . میکه اومد شام رو خورد بابا

 برم تو اتاقم. گهی :من د

 :باشه دختر گلم شب خوش بابا

 تکان دادم:شب خوش  یسر

 . دمیپله ها باال رفتم،و بعد از عوض کردن لباسم دراز کش از 

 تابم رو باز کردم. لب

 

 

 مامان بابام بگم. از 

  یاوقات خارج کشور،اوضاع مال  شتریداره،و ب ه،کارخونهیدوست دارم،مرد خوب یلیخ بابامو
 خوبه.  یلیمون خ
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 . دهیم ریاز حد بهم گ  شیب ییخدا ی دوست دارم باهاش راحتم،ول مامانمم

 مون بزرگه و چهار تا اتاق خواب داره تک فرزندم.  خونه

 .دیسف میرو تخت  ،ویآب ده،تختمیو سف  یآسمون یام اتاقمم کال آب  یآسمون یرنگ آب عاشق

 . رمیگ یم   یباهاش انرژ کال

 یگشتم تا بخونم،اصال از خوندن کتاب خسته نم یها داشتم دنبال کتاب م تی سا تو
 شم.

 کتاب توجه همو جلب کرد،درمورد   کی

 ( ی)جهان مواز 

 رو باز کردم.  لش یفا

 باشه بخرمش.  یکتاب خوب نمیصفحه شو باز کردم،تا اگه بب چندتا

 مترجم و سنده،و ی اول کتاب ناشر و نو صفحه

 بود.  زایجور چ نیا

 مضنون نوشته شده بود.  ن یدومم با ا  صفحه

 .حاال شما پاسخ  میستیتنها ن ایدن نی}ما در ا 

  نیما ا  قینه منظور دق یبله خب،خانواده ودوستانمان هستند. ول د،یده یم
اتم کوچک از ما فاصله   کی به اندازه   دیکه شا گری د ییا یدن کیازما در  کی ست،هرین

ساده تر   یکند.با مثال   یم یمشابه زندگ یایکه باما در دن میدار یگریداشته باشد،نسخه د
  یجهان مواز  م،دریراه را انتخاب کن ک یو   میبمان  یهسر دورا  ایدن نی ما در ا  م،اگری بگو

  وهیبه ش قا یاو دق   گرید  یکه انتخاب نشده،اجرا خواهد شد.به عبارت یمیامان تصم
 .{ کندیم یمعکوس از ما زندگ 
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 .رون ی اومدم ب لی فا از 

 .هی مضخرف  زیچه چ نی ومده،این رشونیها موضوع گ سندهیگه،نوید هیچ  نایا  چرت

 .گهید  یداخل برنامه ها ال،رفتمی خیب اصال

 بود.  یسرم تو گوش  ۴تا صبح ساعت قایدق

عادتمو ادامه بدم،ژنم با خفاش   نیا  گهید کمی طبق عادت،که اگه   نمیبگم ا دیبا خب
 کنه.  یم دایتکامل پ

 شدم. داریب میآالرم گوش یبا صدا  صبح

 شستم،و موهامو شانه زدم.  صورتمو

  یدوست داشتم موهام بلندتر بود،ول یلیرسه،خ یشانم م نی پا یتا چند سانت  موهام 
 کنم.  ینم میدگیکنن، البته بهشون رس یخب اصال رشد نم

 بلندم مشهورم.  ی(به مژه ها ستیباشه،که مال من ن یرنگ دی)چشم باه،یمشک چشمامم

 و شفاف.  یپوستم گندم کنیلبام بار دست،ویو کش   کیکوچ مینیب

 من فکر    یخوشکلم ول گنیم  دوستام

 تا دلتون بخواد دارم. گری د یا یاز اعتماد بنفس درمورد قضا  یکنم زشتم،ول یم

 سرم محکم بستم. ی.موهامم باال دمیپوش یقرمز،با شلوار مشک شرتیت هی

 رفتم. نی به طبقه پا و

 . میندارم،چون فقط منو مامانم هست یخونه روسر تو

 رفتم،نه صبحانه. نی بگم به قسط خوردن نهار پا نمیا

 با مامانم نشسته بود. سای ،پر ییرایتو پذ  رفتم
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  تیبر خالف شخص سایم،پریهست  یمیصم یل یم،خیاز کالس اول باهم  سای با پر من
 شیپ ی.کسستین یجور نیمن ا  شیسروصداست،البته پ یدختر آروم وب کی من،

 .ستیدوستش آروم ن

 با اونم خوشحاله. نکهیدوستش داره،و از ا  یلیخ مامانم

 کنه.  یم یداداش بزرگتر داره که به خاطر شغلش خارج زندگ کی  سایپر

 بلند شد. دنمید با

 کردم.  بغلش

 .یشده مزاحممون شد   یزی ،چی:خوش آمد

 وقت آدم    چیه نیتو سرم:ا   دیکوب یکی  مامان

 شه. ینم

 دونم خاله اشکال نداره،اخالقش گند. ی:مدیخند سایپر

 .یخب بابا،بگو چرا مزاحم ملکه شد  یلی:خ

 .یلیخ فتمیگفتم ملکه،کال خود ش یبه خودم م  یبچگ از 

 خدمتکار اومدن   نیملکه ا  دی:ببخشسایپر

 تتون.  نیبب

 .دمتید  یم یزد یزنگ م یری :اوه،خب تصو

از جاش بلند شد و باحالت قهر مانند گفت:پس خدافظ خاله تا دخترتون آشکارا    سایپر
 . رمی نکرده من م رونمیب

 گفتم:درم پشت سرت ببند یالیخ یب با

 شناخت. یچون منو م رهی دونستم نم یحد،م  نیاحترامم در ا  کال



 من   ی جهان مواز 

16 
 

 بهم زد. یپس گردن هیبرگشت   سایپر

 دست از سرت بر ،منی :بلند شو روانسایپر

 کنم. دی خواستم واسه تولدت خر یبازار م م یدارم،بر ینم

 :خب برو جونم. 

 بلندم کرد.  دیکش دستمو

 کشم.  ی:آخرش من تورو مسایپر

 :دستتو بکش. 

 .هیرفتارا عاد  نیدونست ا ی. اونم مدید یمورد عالقه شو م  الی داشت سر مامانم

 شه. یباهات دوست نم یکه کس یدار اتوی اخالق نی :همسایپر

 دشمنم بودند. نی نصف کره زم بای گفت،تقر  یم راست

 . کاریخوام چ  ی:برو بابا دوست م

 رسه.  یآدم به ادم م یرسه،ول یکوه به کوه نم گنی :مسایپر

 کردم تا صبح ضرب المثل واسم   یول م نو یا

 گفت.  یم

 . میبر م یخوا  ی :حاال کجا م

 :بازار سایپر

 نخوردم.  یزیشدم چ داری:من االن ب

 خواد،من بعداز ظهر کار دارم. ی:نمسایپر

 . میرفت رونیب دم،و یرو پوش کفشام
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 تو دستش حلقه کرده بودم. دستمو

 ی:پر

 :جانم سایپر

 شه. یسالم م۱۸شه،من  ی:امسال خوب م

   ییشه،بگو چه کادو یخوب م یلی:اره خیپر

 ؟ یی خوا یم

 کادو جهان باشه  نیبهتر  دی:با

 :جهان رو برات بخرم،خوبه؟ سایپر

 شو بخر . یاراده گفتم: آره نمونه مواز  یب

 که زدم هنگ کردم. یلحضه واسه حرف  کی

 " ی "مواز 

 ؟ یبا تعجب گفت:نمونه مواز  سایپر

 . دیاز دهنم پر یچی پاچه گفتم:ه دست

 جالبه.  یلیخ یدون یخوندم،م یبا ذوق گفت:من در مورد نسخه مواز  سایپر

 زدم:مسخره ست،خرافاته.  یپوزخند

 :خب آره،احتمال داره،دانشمندا احتمال  سایپر

 نشده.  دایواسش پ یدن،هنوز درک علم یم

 . الشیخی:ب

 . میکرد یلباس هارو نگاه م م،ویرفت یتو مغازه ها راه م  می داشت یطور همون
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 بود گفتم؟  یچ واقعا

 بخوام. سای از پر  ییفکرم بود چه کادو تو

 پرو ام. یلیخ دونمیم

. خودم گفتم کادوم رو به انتخاب خودم  دیآ یبدم م ایسوسول باز  نی و ا   زیاز سوپرا  من
 . دیبخر

 بود گفتم. یچ بیموندم آن حرف عج هنوز 

 رفت.  ینم رونیذهنم ب از 

 یکادو کتاب م  اد،ازتینم  رمیگ یبدرد بخور  زیچ یکتابم،ول ه،دنبالی  یمن مدت ی:پر
 خوب باشه. یخوام،ول

 کتاب در مورد  کی هی :باشه،نظرت چیپر

 بخرم واست؟.  یمواز  جهان

خوندم. از خرافات خوشم   نترنتیچند صفحه شو تو ا شبیگفتم:آه نه،د  تیعصبان با
 کنه. یهنگ م   اد،مغزمینم

 خرافاته؟  یدون ی:از کجا مسایپر

 ؟ یبه مواز  یداد  یری:چه گ

 باشه؟  یخرم، موضوعش چ یم  گهید زیچ  هی:باشه پس  سایپر

 مغازه گفتم   هیداخل  رفتمیکه داشتم م همونطور

 :خودت انتخاب کن. 

 ! یبارم به ما حق انتخاب داد  هی:چه جالب شما  یپر

 توجه رفتم سمت لباس ها.  یب
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 رنگ مورد عالقم  توجه همو جلب کرد.  یآسمون یلباس آب  کی

 د. کرده بودن یگل دوز  فیظر  یلیرو خ  قشی باز بود رو  هیق ی نداشت و  نیآست

 شد.  یباز م نی کمر تنگ بود،و از پا از 

 شده بود.  نیتزئ یاد یز  یبا تورها  نشی پا

 من شب تولدم  یگفتم:پر  سایذوق رو به پر  با

 پوشم.  یو م  نیا

 مختلطه. یمدلش بازه،مهمون یلی:خسایپر

 پوشمش. یمن م  ی:ول

 از من نظر نخواه.  ی:پس خواهشا الکسایپر

 .ید ینظر م ی:تو خودت الک

 تو خودت کمک کن.  ای:خدا سایپر

 بود،عاشقش شدم.  یبگم عال  دیخوشکل بود. با  یلیخ دمشی اتاق پرو،پوش رفتم

 . سایباز بود شنلشم گرفتم.البته به اسرار پر یلیداشت،چون مدلش خ مش،شنلمید یخر

 .میگرفت شگاهمیوقت آرا  میرفت

 :خسته شدم. سایپر

 من نشدم.  ی:ول

 دعوات نشد. یباکس میبود رون ی لحظه که ب  نیتا ا بهیعج گمی:میپر

 نبود. ی:کس

 سرشو تکان داد،و بغلم راه افتاد. سایپر
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 با قدرت بهم برخورد کرد.  یک یبود،که  میسرم تو گوش شهیهم مثل

 یگفتم.البته فقط )ب  رون یاز دهنم اومد ب  یو بفهمم،هرچ نمیبب  یزی چ نکهیا  بدون
  یبد زی(چینیب یسرو پا،جلو پاتو نم یب ،گاویعوض یشعور،کور،ابلح آخه چشم ندار

 نگفتم.

 پسره باتعجب نگاهم  کیرو باز کردم،  چشمام

 کردم.  یم

 .دینکن  تی انقد خودتونو اذ  هیکاف دی:ببخشپسر

 کرد؟  یم   ریمنو تحق  داشت

جلو پاتو   ن،مگهی پا یکور سرتو انداخت یآدما  ن یببخشم،مثه ا ی! انتظار دار دی:ببخش
 ،احمق یدیند

 صدام بلند بود.   یلیکردند چون خ ی همه برگشته بودند نگاهمون م  بایتقر 

 تون یزندگ یپ د ینماست،بریس هیبه مردم داد زدم:چ رو

 مفهوم  یب ی حرفم همه پخش شدند و شروع کردن به حرف ها  نی ا با

 دستشو پس زدم  تیباعصبان د یدستمو کش سایپر

 بود.  یبا هرس گفت:فکر کنم شما سرتون تو گوش پسره 

 من مقصرم.  یبگ ییخوا  یم  یعنیزدم: داد

 فاصله گرفت. کم ی ازمون  د،ویکش ی قینفس عم سایپر

 :نه پس حتما من مقصرم. پسره

 کبودت نکردم،معذرت بخواه  اهوی س نجا یتا ا  نی:بب

 اومد جلو.   سایپر
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  نی ه وگرنه امعذرت کوتا   کی :برادر من یپر

 شه. ینم التیخ یب

 . رهی بنده راه م یچشماشو م هی شم مگه ک یداد گفتم:معلومه که نم با

 . ستیروان شناس بد ن شیپ  نی:فک کنم برپسره

 از کنارم رد شد. یا  گهی بدون گفتن حرف د بعدم

 قرمز شده بودم.   تیفرط عصبان از 

 با قدرت به صورتم حمله ور شده بود.  شه،خونی مثل هم بازم

 زدم،بازم دعوا  ینم یشدم،و حرف  ی:کاش الل مسایپر

 احمق   ،اونیفهمیروان شناس، خودش،م شیبره پ دیاحمقه خودش با  یلی:خ

کنار رفت   یبود،اون حت ی:اون همون اول بار معذرت خواست،تازه تو سرت تو گوشسایپر
 .یچون تو حواست نبود،بهش برخورد کرد  ی،ولیتا رد بش

 ساکت شو. ؟فقطیکنیاز اون دفاع م   ؟توهمیگی م یگفتم:چ میهمون حالت عصب  با

 :باشه آروم باش ساکت شدم. یپر

 م؟ یبخور ی زیچ هی  میبر ی:پر

 که نه. ،چرایدعوا نکن  ی:اگه قول بدسایپر

 خورده.  یلیشدن؟اصال امروز اعصابم خ  شعوریب ؟آدماینیب ی:آخه تو نم

 اعصابت خورده.  شهی:توهمیپر

 ی :پر...دمیغضب غر با

 باال برد:باشه باشه میبه نشونه تسل دستاشو
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 رستوران،و ونهارمون رو آوردند. کی تو   میرفت

 .یکرد  یم کاری،چیکن ی زندگ د یجد یایدن ه ی  ،تویکرد  یم دای:اگه فرصتشو پسایپر

 کشتم.  یکه ازشون متنفر هستم رو م ییبعدش همه اونا دم،ویخواب ی:م

  یروان مار یب هیموند،دوما تو  ینم یباق ایتو دن ی شد،کس یم یجور  نی :اوال اگه اسایپر
 . یهست

 زدم.  یپوزخند

 . نمیدونه تو مهربون بب هیشد،  ی:کاش مسایپر

 . میکه هست م ینیشه،ما هم ی:نم

 .ی کن یدعوت م اروی:واسه تولدت کسایپر

 و تارا   ده ی:رهاو سپ

 باهاشون(  ستمی ن یمیصم  ادی)دوستام،البته ز 

 ن ی :همسایپر

 ؟ ییخوا  ی:پس چقد م

 کنم. ی:خب منم دوستامو دعوت مسایپر

 ان.  یلیبابام که خودشون خ   یالی اره،فامیم  الشوی :آغا مامانم کل فام

 .ستی:خب همسنامونم باشن بد نیپر

 خب تو دعوت کن. یلی:خ

 باتعجب بهم زل زد. د،وی لحضه،دست از غذاش کش  کی  سایپر

 شد؟  ی:چ
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 ! ؟یبا تعجب گفت:تو به من حق انتخاب داد  سایپر

 نبود. یا  گهید نهی:گز

 شه!  ی:باورم نمیپر

 . دمیخند

 .اون رفت خونه خودش منم خونه خودمون.  میشد  ریس  یوقت

 رو زنگ فشار دادم. دستمو

 ..........گ. نیز 

 کرد. ]دختر عموم[ درو باز  سارا

 بار. گی بسه آغا  یی:وا سارا

 .ادی خوشم نم یاومد،کال از کس یوقت ازش خوشم نم چیه

 ؟ ی گفتم:توچرا اومد  یکالفگ با

 خوش اومد  یگفت:جا  تیبا عصبان مامان

 ته؟  ییگو

 . ستیاز ته دلش ن شناسمشی:ولش کن زن عمو،مسارا

 :اتفاقا از ته دلمه.

 توجه رفتم تو اتاقم و درو قفل کردم.  یب

 .نهیآ  یرو به رو  نشستم

 پاک کردم. شمویباز کردم،و آرا موهامو
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کنم   ستی و ل ادی که ازشون بدم م ییبخوام آدما   اد،اگهیدونم چرا ازش بدم م ینم هنوزم
 گفت   یراست م سای کشه.پر یطول م شتریسال ب هی

 مونه  ینم  یباق یکه ازشون متنفرم رو بکشم کس ییبخوام اونا  اگه

 سازند. یاخالقم نم  نکه،بایا  ممیدل تنها

کنن سر اخالق    یغلط م م،اصالیباهاش بساز  میکه بتون یندار یگن،تو اخالق یم  خودشون
 بنده نظر بدند. 

 از بسته اش درآوردم.  لباسمو

 کردم. زانشی به دسته کمدم آو و

 خوشکل بود،فوق العاده بود.  یلیخ

 گرفتم با رنگش.  یم  یانرژ  اصال

 بود.  ی،عالیآب  ،لباسمیاتاقم آب کال

 باشه. ی عال یتولدم،مثل همه چ دیبا

   ادی باشند،که ازشون بدم م ییقراره همه اونا یول

 تولد منه.  الیببخ

 آورده بودم خونه،  یرو با بدبخت کمیک

 بود.  نیسنگ یلید،خیترک  یداشت م دستام

منو   ینیخودم برم،چرا ماش یچرا نذاشت  ر،یبگ ینگفتم تاکس ،مگهی:آخه دختره روانمامان
 .ینبرد 

 . ارمشی:اوف مامان بسه،اصال دوست داشتم با دست ب

 :خدا به همه بچه داد،به ماهم داد.مامان
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 :مامان امشب تولدمه،خواهشا روزم رو خراپ نکن. 

 از پله ها باال رفتم.  تیبا عصبان بعد

 تو اتاقم و نشستم رو تخت.  رفتم

 کنم. یخودم راحت زندگ رم،بکشمی وقتا دوست دارم همه رو بگ یگاه

 ******** 

 گذشت.  یزمان به سرعت م دند،ویچرخ یساعت م  ی ها عقربه

 شد.  یم کی کم کم هوا داشت تار  گهید

 یلیخ شمیکردم،آرا  یبرانداز مبرگشته بودم،و تو اتاقم داشتم خودمو  شگاهیاز آرا  تازه
 و دخترونه بود.به قول مامانم مثل فرشته ها شدم.  کیش

 آمد. یم  نی صدا و همهمه از طبقه پا سرو

 خنده هاشون رو اعصابم بود. یصدا 

 رفتم. نی پا دم،ویبه موهام کش  یدست

 که قبل آماده شده بود،نشستم.  یرو صندل ه،رفتمیتوجه به بق یب

 ؟ یگ یخوش اومد نم ،چرایکن  یم وونمید یبازومو گرفت:آرا،واقعا دار تیبا عصبان مامان

 از دستش در آوردم. بازومو

 :مامان ولم کن،دوست ندارم خوش اومد بگم.

 که دوست ندارم؟بلند شو. یچ یعنی:مامان

 زدم:مامان امشبم رو خراب نکن.  داد

 . شمیاومد پ  بابام
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 .دی به سرم کش یدست

 شده دخترم  ی:چبابا

  نی ا یبه مهمونا خوش اومد بگه،ناسالمت ادیشده،دخترت عرضه نداره ب یچ و ی:چمامان
 شه.  یواسه اون برگزار م  یمهمون

 :اشکال نداره،امشب و بزار راحت باشه.بابا

 شده.  یجور نیه االن ا :همش گذاشتم راحت باشه کمامان

 :مامان بسه 

 جام بلند شدم که برم تو اتاقم.  از 

 امشب تولدته،شاد باش. زمینداره، عز  ین،اشکال ی:دخترم بشد یدستم رو کش بابام

 . دنیآهنگ شاد گذاشتم و شروع کردم به رقص کی رفتم سراغ دستگاه پخش،  تیعصبان با

  یعموم،و عمه ها،و خاله هام،و شوهر خاله هام، کل جمع بزرگترا،همش گوشاشونو م زن
 گفتند،که آهنگو عوض کنم.  یگرفتند،و م

رفتم،و صداشو   یکردم،و در حال رقصم به سمت دستگاه پخش م  یحال م  شتریب من
 کردم.  یم  شتریب

 خوام بشه.   یکه من م یاونجور دیمنه،پس با  تولد 

 رو خورد کردن،رفتم  سر جام نشستم.  هیو اعصاب بق دن یرقص یاز کل بعد

 حال بهم زنشون آوردند.  یرو با رقص و ادا اطفار ها  کمیک سایدختر خالم،با پر دهیسپ

 رو برش دادم.همه دست زدند. کمیک

 همه کادو هاشون رو دادن   ک یاز خوردن ک بعد

 ذوق کردم. یلیبودند،خ دهیخر نیبابام واسم ماش مامان
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 ؟ ی د ی:پسندبابا

 ه ی:اره عال

 ؟ یکن  ی:تشکر نممامان

 تونه.  فهی:وظ

 ؟ ید یجواب م یجور نیا  دن،یخر نیم:واقعا که،پدر مادرت ماش عمه

 تشکر  کی :خجالت داره،حداقل خاله

 حت یشروع کردند،به حرفو نص  یجور نی هم و

 رو باز کردم. نیتوجه رفتم،و در ماش یب

 شدم.  ادهیبرانداز کرده بودم پ نوی ماش ی نشستم،حاال که کل شی رو صندل و

 بردن کادوهام رو بردم تو اتاق تا بازشون کنم.  فی خوردن و بعد تشر  یمهمونا کل  دوباره

 اتاقو قفل کردم،و نشستم تک تک به باز کردن کادو ها،مشغول شدم. در

 . دهیاب خر دونستم کت یکنار گذاشتم،تا آخر همه بازش کنم. م ساروی پر کادو

 ه؟ یآخه دست بند چ سیخس ی بودند،آدما  دهیواسم دستبند خر ایبعض

 شرت،یت ای،یزمستون یبلوز ها  ایبودند  دهیست گردنبند و گوشواره خر  ا،واسمی سر هی

 که بدرد نخور بود گرفته بودند. زیاز هر چ ،اصالیروسر ای

 رفتم. سا ی رو کنار زدم،و سراغ کتاب پر همشون

 کرده بود. یچیپ ،کادوییبایز  وهی را به ش کتاب

 گرفتم. یبیکه برش داشتم،حس عج نیهم

 جابه جا شدم،ودوباره برگشتم.  میلحضه از جا  کی  انگار
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 کادوش رو باز کردم. کاغذ

 شدم. یگرفتم،هم عصب یو ناشناخته ا  بیجلدش هم حس عج دنید با

 ⟦من موازی جهان⟧

 خوام.  یرو نم نی که گفته بودم،ا من

 . خرافاته

   کی بود،انگار  کی برگه کوچ کی کتاب   وسط

 داشت بود.  ادی

 گل کرد.  میفضول حس

 داشت رو بردارم.  ادی بردم و کتاب رو باز کردم،تا  دست

 گرفت.   یاز دستم افتاد،و سراسر کتابو نور درخشان کتاب

 خورد.  یبلند شدم،کتاب داشت تکان م  میجا از 

 سراسر وجودم را گرفت.   ترس

 کردم. یزدم و مادرم را صدا م یم غیج

 سرعت رفتم سمت در،اما قفل بود.  با

 رو چرخاندم،باز نشد.  دیبار کل چند

 کرد.  یکردم،و التماس م  یم هیگر

 زدم،و به در اتاق ضربه   یم غیج

 . ستین یبهم کمک کنه،توروخدا،مامان،بابا،کس  یکیزدم:مامان، یم

 شد. ینم دیازم تول ییصدا  چیکه ه انگار
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 زدم.  یداشتم لب م یمن الک و

 شد.  یبزرگتر م تی پراکنده شده دور کتاب،داشت باز تر و باز تر،و در نها یها  نور

 مطلق. دیلحضه دور و برم،پر شد از سف کی کردم، حس

 وارد آن نور شده بودم.  ییگو

 آمد.  یازم در نم  ییصدا گهید

 کردند.  ی .که اسمم را صدا مدمیشن یاز اطراف م یناواضع یصداها 

 ...آرا...آرا آرا

 شدند، یاز خودم،از کنارم رد م  ییها عکس

 کردند. یبهم نگاه م و

 رفت. ینم رونیازم ب  ییصدا یزدم،ول  یمن فقط داد م و

 کردم.  دای،پیا  شهیلوله بزرگ ش  کی را،در  خودم

 اطرافش را هزاران دختر به شکل من گرفته بود. که

 مثل من.   کامال

 شد. یرنگ ختم م یقسمت آب  کی لوله،به  یانتها 

سرم حس کردم،انگار   یرا رو   ی ادی افتم،فشار ز  یب یکه خواستم به آن قسمت آب نیهم
 داد.  یمغزم را، از درون فشار م یکی

 شدم.  هوشیبود،که بفشارش باال  چنان

 .دمینفهم ی زیچ گرید و

 *** 
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 داشت.  انی سرم جر ب،دریهنوز،آن فشار عج یرا باز کردم،ول میچشم ها  آرام

 تمام ماجرا ها خواب بود. انگار

 تختم بودم.  یاتاقم،و رو  در

 بود؟  یب،چی عج یها  ز یچ نیآن نور،و آن لوله،ا پس

 . تیتو واقع یزی چ نیهمچ کی حتما خواب بوده،چون محاله  الیخی:ب

 نشد.  یاورم،ولیدستم را باال ب خواستم

 نگاه کردم،با طناب بسته شده بود. بهش

 نداشت.  امکان

 .دیبازم کن د؟یزدم:ما.....مان.......کمک،ما.......مان،چرا منو بست غیج

 اتاق باز شد. ن،دریهمان ح در

 شد باور کنم.  یرا،نم  دمید  یکه م یزیچ

 را،باز و بسته کردم، می چشم ها یبار چند

 بود. ینه،انگار واقع یول

 . اهی س  یبا چشم ها یدختر بود،دختر  کی

 خودم بود.   هیمن بود،شب یکپ

 .دمید یم  یزی چ نینه،همچیرفتم جلو آ یم  یوقت

 بند آمده بود.  زبانم

 من متعجب بود. دن یاو هم،از د  انگار

 هزار زحمت گفتم:ت·تتو  با
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 شد. ک یبهم نزد  آرام

 جن باشه.  د یخودم گفتم،شا با

 باور داشت.  دیرو با  یتو اون لحضه،همه چ  یجن و باور ندارم،ول من

 ا ی..ا،جلو نیزدم:جلو ن غیج

 باهات ندارم،من خود تو هستم.  یگفت:نترس،کار  یآرام و مهربون یصدا با

 زدم.  یمن هم چنان زجه م  یول

 نشو.  کی شو،بهم نزد  ر،دوریه بگ:ازم فاصل

 وارد اتاق شد.  یبیاتاق باز شد،و مرد عج در

 هاشو گره زده بود.  کهیپاره شده بود،و ت یبه تن داشت،که به نوح یبیعج بلوز 

 سرش جمع کرده بود.  یباال  یبیاز همان مدل،موهاش رو،به صورت عج یشلوار

 ترسوند.  شتریبودنش،منو ب متفاوت

باهات   یکار ست،ماین یز یکه انگار انعکاس داشت گفت:آرام باش،چ  ییبا صدا مرده
 .میندار

وارد اتاق من    یمنه؟تو به اجازه ک هیچرا شب نی د،ا یهست یگفتم:شماها ک  تیعصبان با
 .دیباز کن  ؟دستامویشد

  نجایدعوت کردم،ا  نجایکه تورو به ا  میکه انعکاس داشت گفت:من کس ییبا اون صدا  باز 
 آراست.  یعنیتو، یاتاق نسخه مواز   ست،بلکهی اتاق تو ن

 تونستم تحمل کنم.   یبود،اصال نم ادیز  ی لیحرفاش خ حجم

 رفت. یم  جیگ سرم

 داشت.  قتی اون کتاب حق یعنی،یمواز   ه؟نسخهیگفتم:منظورت چ آرامتر
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  یآشنا م یمواز   یا یاز دن قای داره،کم کم با همه حقا  قتی گفت:بله حق یبا مهربان دختره
 .یش

تو هر بار    یم،ولیبه تو نشان داد  یمختلف  یها  طی مرده گفت:ما آن کتاب رو در شرا  همان
اون شب که تو   ،اگهیزد م،پسشیهر بار،که ما اون رو سر راهت قرار داد  ،تویردش کرد 

  ی کرد ی.تو باخودت فکر میبود گهی جور د هی  ش،االنیخوند یم ،کاملیکرد داشیپ تا یسا 
 تو.   ینوشتم،فقط برا نآن کتاب رو م یخرافاته، ول

 بود. گهی کتاب د  کیدوستت  یکادو  البته

 جا  ن یچون داشت از وقت آمدنت به ا  یول

 گذشت،من کتاب رو عوض کردم. یم

 گه؟ ید  زیچ هی  ای. واقعا خواب بود،نمیب ی باور بودم،که دارم خواب م نیبر ا  هنوز 

 دارم؟  یمگه من چ  ش،هان؟ی گفتم:خب چرا واسه من نوشت یجیگ با

 .یفهم یرو م زی :کم کم همه چمرده

از   شتریبده،من ب حیبه من:دستاشو باز کن،و خودت براش توض هی کرد به دختر شب رو
 برگردم.  دیبودم.با  نجایزمان مقرر شده ا 

 .یکمو کاست چی بدون ه ،یگیکه بهت گفتم رو بهش م  ییزا ی آن چ ی همه

شنوه،نه   یتورو م  یاز آرا،نه صدا ریکس به غ چیه ،کهیرو بدون نیا د یبه من:تو با روکرد
 شد. یخواه ایدن نیا  یزندان اد،تویب شیخالف گفته هام پ  نتت،واگهیتونه بب یم

 متوجه.....   یگیم یدار ی:چ

 بزاره حرفم تموم بشه محو شد. نکهیا  بدون

 محو شد.  واقعا
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 قابل هضم بود،که اون دختر و خودم تصور کنم.  ریبرام غ هنوز 

 تونستم.  ینم اصال

 جلو و دستامو باز کرد،و بالخره من تونستم از جام بلند شم. اومد

 آمدم. رونیترس،از تخت ب با

 :حالت خوبه؟ دختره

 همش خوابه.   نای:فقط بگو که ا

 که خواب باشه،تو   ی:چرا دوست داردختره

 ؟ ی ترس یم

 زدم.  یوقت دوست نداشتم به ترسام اعتراف کنم،پوزخند  چیه چونکه

 بترسم؟  دیبا ی:ترس،از چ

 ؟ ی خودتو ترک کرد  یا یدن نکهی:از ادختره

 کنم. یم  یمن توش زندگ  کهی اون جا م،اونمی دار  ایدن کی فقط   ؟ما ی گیم یدار ی:چ

حرف   یب یگرفتم. آخه بر خالف من،با آرامش عج یم  یبیعج  زد،آرامشی وقت حرف م هر
 شد. یاکو م  یصداش تو گوشم،چند بار زد،ویم

 ی،نمیرو،باور نکن یکه توش هست ییا یدن نیکه ا یوقت  ،تایخبر ندار  یچی :تو از هدختره
 . ینیاطرافتو بب یها  زیچ یتون

 ه؟ یاطرفم چ ی ها  زی:منظورت ازچ

 . یاول وجود منو باور کن دی:تو با دختره

 . یسادیمن وا   ی:خب االن چه بخوام چه نخوام مجبورم،چون تو االن روبه رو
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 کردم وجود داره،و خود منه. یباور م دیبا  گهید

از اونم،و   یمن نسخه ا  دی شا ا یاز منه،  یکردم که،نسخه ا یباور م  دی،با یبه نحو یعنی
 اونم آراست. 

 نوسم.{  یجا به بعد،اون رو آرا م نی}از ا

 ؟ ی :چرا مجبورآرا

 . ستمین یجور نی که ا  د،منیپرس یسوال م  یلیخ واقعا

 ؟ یبد  حیتوض کمی تو  ییخوا  یگم نم  یگفتم:م یکالفگ با

 بپرس؟  یدار ی:سوالآرا

 بگم.  یدونم چ یگفتم:من نم یجیگ با

 تو لوله سفر بهت وارد شده. یمیفشار عظ ،آخهی:حتما خسته ا آرا

 ؟ یدون ی:تو در مورد اون لوله م

 :آره آرا

 بودند. یمن بود،چ هیکه شب ی:بهم بگو اون همه دختر

 از من و تو بودند  یگرید ی : خب اونا نسخه هاآرا

 .میست یفقط من و تو ن ه؟مگه ی: منظورت چ

 خودمم سئواله  یبرا   نیتکان داد:ا  یسر

 دونست. یاز من نم  شتریب انگار

 .میآورد  نجایچرا تو رو به ا  ست،کهی:برات سئوال نآرا

 زدم:خب بله معلومه که برام سئواله  یپوزخند



 من   ی جهان مواز 

35 
 

 پاسخشم. الی:منم به دنآرا

 رو تو دستام فشار دادم.  سرم

 تفاوت بود. یکردم. کامال ب یبه اون نگاه م  دم،وی چرخ یخودم م دور

 ترکه.  ی:سرم داره م

 ماست.  یایخودت به دن یا یمهاجرتت از دن  لی:به دلآرا

 شه؟  یسردردم خوب نم یعنی:

 .یکن ی خودت باالتره،کم کم عادت م یاینسبت به دن نجای:جو ا آرا

 ؟ یما اومد  یای:تو به دن

  یسفر کشته م  نیاز افراد در ا  یلی. خستیهمه آسان ن یبرا  یگرید  ای:مسافرت به دنآرا
 تحملت باالست.  یلیشه،و قطعا تو خ  ی به بدن وارد م یاد یشند،چون فشار ز 

 ؟ یهمه اطالعات دار نیکجا ا  ،از یومد ی:اگه ن

داده،   حیرو برام توض ینگاهم کرد:کارلوس،او همه چ یتخت نشست،و با مهربان یرو  آرام
 رفت. نجایبعد از ا یچند  کهیهما ن

 گفتم:کارلوس؟اهل کجاست؟  باتعجب

 اومده؟  ییایدونه اهل کجاست،و از چه دن یکس نم چی:هآرا

 باخودم فکر کردم. کمی

 فهمم.  یاز منه،پس چرا اطالعات مغز اونو نم ی اون کپ اگه

 رو به زبان آوردم.  فکرم

  یدر زمان و مکان متفاوت از هم به زندگ م،اماینفر هست  کی:خب درسته که ما هردو  آرا
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و   دیشن ،ویمن را توهم بفهم  یها   دهیو د  هدیگونه که امکان ندارد،شن نی ا  م،ویپرداز  یم
توانند در مغز    یهمه م اد،ی ب شیپ نیفهمم.و اگر خالف ا  یتو را منم نم یها  دهید

 . شهیبرمال م یمواز  ایدن ی ها  یخودشان ارتباط برقرار کنند،و شگفت یخودشان با فرد مواز 

ما دانشمندان   ایسفر کنند.در دن یمواز  ایداره اگه همه بتونند،به دن ی:خب چه اشکال
 موضوع هستند.  نیبه دنبال ا  یادیز 

  ایبشه،اگه دانشمندان دن یمواز   ایتونه وارد دن ی نم ی:همانطور که بهت گفتم،هر کسآرا
 شما. ی ا یدن یزندگ انیپا ی عنی نی رند،ای بگ ادیمارو   یا یسفر به دن  یقیشما به هر طر 

 بودم. جیتونستم حرفاش رو درک کنم،هنوز گ ینم واقعا

 ما؟   یزندگ انیتکان دادم:چرا پا یسر

 ؟ ی د یمن گوش م  هیاز حرفا   کیچیگفت:تو به ه یآرام به

  ی زی چ یدم،ولی :خب معلومه که گوش م

 فهمم. ینم

 بدم.  حیتونم به زبان ساده برات توض ینداره،م  یزد:خب باشه،اشکال یگرم لبخند

 ؟ یکارو نکرد  نیچرا از اول ا  ،یبد حیبه زبان ساده توض یتونست  ی:خب اگه م

  نیهم ،بهیرو خوند  ایمشهور دن  ینصف کتاب ها بای تقر ،ویهست ی:تو فرد کتاب خوان آرا
 گفته هامو برسونم.  یجور  نیخواستم ا لیدل

 نه،خب به زبان ساده بگو.  گهی :نصفشون د

 جاش بلند شد.  از 

 ؟ یندار جانیشروع کنم،ه رونیخوام از رفتن به ب ی:مآرا

 داشته باشم؟  جانی ه گه،چرایخونه خودمونه د هی:حتما شب
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 .یفهم  یم ایتکان داد و لبخند زد:ب  یسر

 راه افتادم.  دنبالش

 .میرفت  رونی در اتاق ب از 

 شد. ی نم باورم

 قصر بزرگ. کیقصر بود. هیشب خونه

 شد.  یختم م نی که به طبقه پا ییرنگ بودند، راه پله ها ییهاش طال   وارید

 پهن شده بود. بای و ز   یشمیابر  یراه رو ها، فرش ها  کف

 بود.  یحال  زیچ همه

 بزرگتر از خونه ما بود.  یلیبود،خ یسالن بزرگ  نی پا طبقه

 یلیخ ،و یسلطنت ی ها  ،مبلیخیتار  یخونه پر بود از مجسمه ها،وتابلو ها  سراسر
 شده بودند. دهیکمرنگ،چ یلی،خیآسمون یرنگ آب ،بهییبایز 

 برگشتم سمت خودم(   یجد  یخنده دار باشه،ول دیذوق برگشتم سمت خودم)شا با

 بگم.  دیبا یدونم چ یدونم واقعا،نم ی نم باست،منیز  یلیه،خیعال نجاینجا،ای:ا

تو    یاهای قصر رو قا ی دق نجایشروع کنم. ا نجایخوام از ا   یزد:م یآروم لبخند
 .یآرزوشون کرد  یکه ک  ادیب ادتی دقت کن،تا  اتشیهستش،درسته؟به همه جزئ

 گفت. یراست م واقعا

 رو داشتم.  یخونه ا نیآرزو داشتن همچ شهیهم من

خواست مبل ها   یم  یمامانم،وقت  ادمهی . یآسمون یآب یمبل ها  با،بای خونه بزرگ و ز  کی
 . میریبگ  یآسمون یرو عوض کنه،بهش گفتم آب

 . دیرنگا واسه اتاق بچه هاست، ونخر  نیگفت،ا  یول
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  یشمیدوست داشتم خونه مون رو با فرش ابر شهیکف اتاق ها،هم ی شمیابر یها   فرش
 کنم. نی تز

 موزه درست کنم.   کی هیدوست داشتم خونه مون رو شب شهیها ومجسمه ها،هم تابلو

 شده بود. لیتبد  قتیآرزو هام به حق نجایا

 کردم.  یاطراف رو نگاه م  دم،ویچرخ یدور خودم م یجور همون

 من بودند،چطور ممکنه؟   ی آرزو ها نای:همه ا

شه،و  ی بر آورده م نجای،ایخودت بکن  یایکه در دن یی:تو هر آرزو دیخند  یبا مهربان بازم
 تو بر آورده   یایکنم،در دن یبرعکسش من هروقت آرزو م

 شه. یم

 بردم. یهمه عظمت لذت م ن یدادم،و از ا یسرم رو تکان م   فقط

   دهی را ناد مانیکدام از آرزوها   چی:خدا هآرا

بر آورده   یگر ید یایقطعا در دن یخودمان بر آورده اشان نکند،ول یایدر دن دیرد،شا یگ ینم
 شند. یم

رو به  با یز  یایدن ن یا ،ویکن ینم یمن زندگ یا یباشه،چرا تو،در دن ی جور نی :خب اگه ا
 ؟ ی د یمن نم

 . میبد ریساختارمون رو تغ  می تون  یتکان داد:ما نم ی با لبخند سر آرا

 گفتم:چقد بد! ید ینا ام با

 . رمی دستم را باال آوردم،که دستش را بگ آرام

 خواهم داشت.  یکنجکاو بودم،بدونم چه حس یلیخ

 .دیکردم،با ترس خودش را عقب کش کی که دستم را،به دستش نزد نیهم
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 ؟ یکن  یم کاریچ یگفت:دار یبیحالت عج با

 . رمی گ یگفتم:دستت رو م باتعجب

 ؟ ی کن یمعذرت خواه  دیست،باین یاصال کار درست ن ی:اآرا

لمس کردن   نمیرم،ببیخواستم دستت رو بگ ی و تعحب گفتم:آرا من فقط م رتیح با
 دارد. یخودم چه حس

  نی وجه حق انجام ا چیما،به ه ی ایدر دن ینباشد،ول یکار زشت نیشما ا  یا یدر دن دی:شاآرا
 .یکار،رو ندار

 شه؟ یم  ؟مگهیچ یعنیرا در هم قفل کردم:  میدست ها  یجیحالت گ با

کارت   ی.(ول دمیرو تو چهره اش ند  یتیعصبان د،منیشدم )البته ترس  یعصب دی:ببخشآرا
  یم ید ینشون م نکاریازت متنفرم،و با ا یعنی  نکاریما انجام ا   یایدن ست،دریدرست ن

 .یببر نیمن رو از ب یخوا 

 .مید یانجام م گهیابراز عالقه به هم د یکارو برا  نی:اما ما ا 

 انجامش نده :به هر حال  دیبه صورتش کش یدست

 رو به عالمت باشه تکان دادم.   سرم

 .یبخور ارمیب یزی تا برات چ نی:بشآرا

 .ارمیبرعکس نباشه،که باال م اشونمیکه مثل گرفتن دست، خوردن دوارمیام  ایخدا

 رنگ نشستم،مثل شاهزاده ها بودم.  یآب یمبل ها  رو

 . یبود.دور و برم آب یآب لباسم

 تاج کم داشتم. کی   فقط
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 .شمی قرمز رنگ برگشت پ یدنیدوتا نوش با

 من نکنه خون باشه؟   یخدا

 حرکت عوض شد.   کی با  ایدن نینسبط به ا دمید  آه،چقد

 گذاشت.  زی م یها رو،رو   یدنیلبخند کنارم نشست،و نوش با

 ه؟ یچ نی ...انیگفتم:ا...ا آروم

 ؟ ی:آب آلبالو،دوست دارآرا

 رو برداشتم.  وانی ل دم،ویکش یراحت نفس

 :معلومه که دوست دارم،من عاشق آلبالو ام. 

 دونم.  ی:مآرا

 تکان دادم.  یسر

 رو بدونه. زیکه همه چ ستین دیبع

 دونم؟ یدر بارت نم یزی چرا من چ ،پسیدون یرو در مورد من م زی:اگه تو همه چ

 .دهینرس  یقسمت از تکنولوژ نیشما به ا  ی ا ی:چون هنوز دنآرا

  یزیما هر چ ی ایست.در دن شرفته یهم پ یلیما خ  یا ی؟دنی گیم یدار یگفتم:چ باتعجب
از راه دور باهم ارتباط برقرار   یتون  یکه باهاش م ییها  یهست.گوش یکه بخواه

 رو به دستت برسونه. یتونه هر اطالعات  یم  نترنت؛کهیهمه مهمتر ا  وتر،از ی،کامپیکن

 ؟ یکن دایرا پ یمواز   یایروش سفر به دن نترنتی در ا یتون ی:تو مآرا

 کردم،تا حاال دنبالش نگشته بودم. سکوت 

باز هم ما   ی از نظر تکنولوژ ی اطالعات رو کارلوس بهم داده.ول  نیکردم،ا ی:حاال شوخآرا
 .میجلو تر هست
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 د؟ یتونم بپرسم شما چقدر از ما جلوتر هست ی:م

 :آب آلبالوت رو بخور تا بهت بگم. آرا

 بلند شدم.  دم،وی رو سر کشآلبالو  آب

 بلند شد.و جلوتر از من راه افتاد.  اونم

 .م یرفت رونیخونه ب از 

 خورد دهنم باز ماند.   اطیچشمم به ح تا

 سمت چپ آن پر شده بود،از درختان سبز رنگ. دم،کهید یم می را،رو به رو  یا  جاده

 رز و قرمز،اطراف درختان را گرفته بودند. یها  گل

 آنجا را نگاه کنم.  نم،ویبود،که دوست داشتم ساعت ها بش ییبایز  ییجا  چنان

 درون آن بود.  یقرار داشت،که فواره ا  یراست جاده،استخر بزرگ سمت 

 رنگ؛و درخشان بود.   دیسف اطیح  یها  واره ی د یتمام

 خانه قرار داشت.  اطی رنگ،در ح یو آب یسلطنت  یها   مبلمان

 بود. یخانه آب لی وسا  شتریب

 من بود. ی کاخ آرزوها نجایا  واقعا

 در کنار درختان سرسبز و بلند قامت گذاشته شده بود . ،یبزرگ و دو نفره ا تاب

 خوش طعم بود.  یها  وهیگذاشته شده بود،که پر از م یز یتاب،م یبه رو  رو

 برگشتم.ذوق و شوق فراوان به سمت آرا  با

 کرد.  ی لبخند  نگاهم م با

 که من آرزوش رو داشتم. هیز یچ قایدق نجای فوق العاده ست،ا نجایزده گفتم: ا ذوق
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 . شهیبرآورده م نجای،ا یداشته باش یی: خب من که بهت گفتم،تو هر آرزوآرا

 شدم. نجایبرم،من عاشق ا  نجایوقت دوست ندارم از ا  چی:ه

 کج کرد.  یگری بهم انداخت،و سرش را به سمت د یتاسف بار نگاه

 ؟ ی کرد  ی جور نیشد؟چرا ا  ی تعجب گفتم :چ با

 اد؟ ی خوشت م نجای:واقعا از اآرا

دوست داشتم داشته باشمش،مگه شما هم من رو به   شهیکه من هم هی جا،جا نی:ا
 نجا؟ یا دی اورد ین لی دل نیهم

 رو نشونت بدم. نجایا  گهید کمی  ایال،بیخیب ناروی:اآرا

رنگ  د یپشت سرش راه افتادم.در بزرگ و سف  شهیاز من راه افتاد،منم مثل هم  جلوتر
 را باز کرد.  اطیح

 

 . دمید می روبرو  یبزرگ ابانیخ

 شده بودم.  گر ید  یا یدن کیکردم،که وارد   یاالن داشتم باور م  قایدق

 ما فرق دارد. یا یدن زش،بایکه همه چ ییجا

 ش یها   نیماش  یحت

 . کردی کردند،  تعجبم را چند برابر م یپرنده،که در آسمان پرواز م  یها   نیماش

آنها   یجا  چیه دم،کهیدی را م  یی در آسمان محلق بودند. آدم ها مایها،مانند هواپ  نیماش
 انسان نبود.  هیشب

 داشتند. یبلند  کلیمانند رباط،و ه  سرشان

 باعث شده بود که وحشت کنم. نیهم
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 اصال انسان نبودند.   ییدم،گوی ترس یانسان ها م لی شکل و شما  از 

 هستند؟  یجور نیچرا ا   نجایا  یسمت آرا برگشتم،و با ترس گفتم:آدما  به

 هنوز اولشه.  یما،و شماست ول یا یتفاوت دن نی تکان داد:ا  ی سر آرا

 آرامم دنبالش راه افتادم.  یقدم ها  با

 کردند.  یام نم یهمراه  میپاها  یول

 گرفته بودم.  یبیعج لرز 

 بودم. دهی بحال،آنقدر نترس تا

 چیه نجا یشند،ا  ینم ضیما مر   یا یدن یاش گفت:انسان ها  یگ شهیبا آرامش هم آرا
 باشم. نجایخودم متنفرم،و دوست ندارم ا   یایندارد.من از دن ی احساس چیکس ه

و آدماش بدون    ایوقت آرزو نداشتم که دن چیه ست،منیمن ن  یآرزوها  ی ایدن نجایا  ی:ول
 .ادیخوشم نم نجایباشند؛من از ا یاحساس چیه

ندارد.همه به فکر خودشان    یاحساس چیکس،ه  چیهست،که ه ییا یدن نجای: درسته،ا آرا
 هستند. 

 ؟ یآورده شد نجایبه ا یچ  یتو برا  یدونیرا رو دوست ندارد. م یگر ی کس،کس د چیه

 آورده شدم؟  نجایا ،بهیچ یگفتم:خب برا  یکالفگ با

 یاطرافت آنقدر ب ینسبت به آدم ها  دیکه نبا  یری بگ ادیادامه داد:تا   ینیبا حالت غمگ آرا
از خودشان    ریشان ندارند،و غاطراف  یها به آدم  یاحساس چیه نجای ا  ،افرادیتفاوت باش

  قایدهند،دق ینم یتی اهم یکس  چیرو دوست ندارد،و به جز خودشان به ه یکس چیه
 مثل تو. 

 شده بودم. یلحظه عصبان  ،آنیواقع  یمعنا به
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 .گفتیحرف ها رو،به من م   نی،ا یچه جرعت به

 بودم، وآن ها رو دوست نداشتم؟  ال یخ یاطرفم،ب ینسبت به آدما  یک من

شم؟مگه    یاصال متوجه نم ه؟من یچمنظورت  یبگ  شهیکنترل شده گفتم:م  تیعصبان با
  نیمثل ا  ای نداشتم،و  یکردم،و نسبت بهشون احساس یاحترام یانم،بیبه اطراف یمن ک
 خودم را دوست داشتم؟  نم،فقطیبی م  نجایکه ا  ییآدم ها 

 سرش را به سمت من چرخاند. ستاد،وی از حرکت ا یکم

 تکان داد.و دوباره راه افتاد. یبهم انداخت،و سر ینگاه

 ستم؟ ی زدم:مگه با تو ن داد

 آرا، نیاش گفت:بب یشگی آرامش هم باهمان

تحمل    یتون یدونم که نم  یکنه،و م  فیتعر  یازت به بد  یکیدونم برات سخته که  یم
که در اون افتاده   یاتفاقات ،ویاگه به گذشته فکر کن  یه،ولیجور  نیا  تتیشخص ،چونیکن

 ی،مهربانیبود  الیخیاطراف ب ی ها که چقدر نسبت به آدم  یش یمتوجه م  ،یاریب ادیرو،به 
هم   اوردند،تویچون اونا به روت ن ی،ولیکرد  یاحترام  یب ونبهش ،ویگرفت دهیآنها را ناد

 . یوقت متوجه نشد چیه

 کنم. ،قبول یرو که گفت ییزایتونم چ یگفتم:من نم یکالفگ با

  یهمه در مدت کم ستیچون قرار ن م،یبعدا در موردش صحبت کن میتون ی:خب مآرا
 اشتباهاتشون را متوجه بشند

 ندادم.  یتیاهم  شیحرف ها  به

 دلخور بودم. ازش

  گری از آن ها،آدم کامل نبودند،بخش د یشدم،فقط برخ یم قیدق  شتریافراد که ب به
 انسان بودند. هیشان،کامال شب
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 چرا انسان هستند؟  ای:آرا پس بعض

هستند   ییدارند،همان انسان ها کیکه قد بلند و شکل ربات یی ها ن،انسانی:ببآرا
 .ستی ندارند. در وجودشان قلب ن یکه،حس

  ی ها یاز خوشبخت  شهیمهربان و دلسوز هستند،و هم ی شما انسان ها ایها در دن  نیا
 خود 

  یواقع یانسان ها  هیشب نجای که در ا  ییخوشحال باشند.و برعکس اونا هیگذرند،تا بق یم
 .ستندیاز قلب هستند.آنها هرگز انسان ن  یوجدان و خال یب یشما افراد  ی ایهستند،در دن

 به فکر فرو رفتم. یکم

 .دهی اطرافم رو بهم نشون م  یآدما  ایدن نیا

 .بیعج   یدر ذهنم ظاهر شد.سوال یسوال اما

 داره؟   یچه نشونه ا  نیم،ایدو شکل انسان هست:پس چرا ما هر 

دونم   یهنوز نم یاومده، ول  شیمنم پ یسوال برا  نی بگم ا دیباال داد:خب با ییابرو 
 ه یچ شیمعن

 ؟ یدون یکه نم یچ یعنیتعجب گفتم:  با

  ،کهیاومد  نجایبه ا  یفراوان ل ی ناشناخته ست.تو به دال کمیموضوع   نی آرامش گفت:ا با
 موضوع هستش.   نیهم شیکی

 ه؟ ی ها چ  لیدال  ی:مابق

 .میفهم ی:اونا رو بعدا مآرا

 کردم.   یبلند را نگاه م یها آپارتمان

 پرنده. یها   نیماش
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 .تا خواستم کنار بکشم،که بهم برخورد نکنه،از بدنم رد شد.دیدو  یبا عجله داشت م بچه

 نور بودم،از بدنم گذشت. کی من فقط    انگار

 تونست از بدنم بگذره؟   یبود؟اون چطور یچ  نیا..ا..اترس به سمت آرا برگشتم:  با

 . نمیبی:کارلوس که بهت گفت،فقط منم که تو رو مآرا

 .دمی کش یقیعم نفس

 کردم.  یآرا رو جمع بند یها  گفته

 شده.  یبر آورده م نجایآرزو کرده باشم،ا  می که من هر جا در زندگ کهی جا ایدن نیا

 ماست.  یا یدن یذات آدما برعکس ذات آدما  نجایا

 . ستی هنوز معلوم ن نی .وامیانسان کامل هست  کیمن و آرا هر دو   یول

 . نهیتونه منو بب یفقط آراست،که م نجایدر ا و

 باعث شد از فکر خارج بشم. آرا

  قیدق شتریهاش ب یبه شگفت ه،اگهیمخف ی ها  یپر از شگفت به،چقدری چقدر عج ای:دنآرا
 یبش

 .یمخف  یسراسر از عظمت ها  ی.جهانیکنیم یزندگ یدر چه جهان یفهم یم

 اتفاقاتش.  یشد وحشت کنم از تمام یکه در آن بودم،باعث م یجهان

 را آرام بستم.  میها  چشم

 چگونه برخورد کنم.   یدانستم در آن همه شگفت یکردم.نم ی وحشت م یبراست

 شدم.  یمن هر لحظه متعجب تر از قبل م  م،ویرفت یراه م  ابانیدر خ همانطور

 رفت. یم  یکم هوا رو به سرد کم
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 سرد،که فکر نکنم زمستان آنقدر سرد باشد.  یقدر به

 شد. یتر م کی و تار   کی شد،همراهش تار یکه هوا سرد م همانطور

 بود برگشتم. الیخیب یلیسمت آوا که خ به

  شهیآرامش هم نی نم اشد من هم مثل او بتوا ی داشت.کاش م یبی آرامش عج شهیهم
 در رفتارش را داشته باشم.

 . شهیسرد م  یلی:آوا هوا داره خ

 . هیعیبه سمتم برگردد گفت:طب  نکهیبدون ا آوا

 را نداشتم.   یتوان تحمل آن همه سرد  گرید واقعا

 یگرم نم ی گرفتم،و شروع به مالش بازوانم کردم.ول یرا به صورت ضربدر میها دست
 شدم.

 شوم. یکردم از درون منجمد م یسردم بود،که حس م  چنان

 لرزان زمزمه کردم:چرا؟  یلب ها  با

  رهیآسمان گرفت.سپس به سمت من برگشت و با تعجب بهم خ یدستش را به سو  آرا
 شد.

 بودم.  رهی زده بهش خآسمان چند لحظه بهت  دنیدستش را دنبال کردم.با د رد

قرار داشت.هر لحظه با   یخ ی  دیحضور ماه در آسمان، خورش  یشده بود،اما به جا شب
 کردم. یبرخورد م ایدن نی در ا  یگرید یشگفت

 .می ا یتکانم داد،که باعث شد به خود ب آرا

  یرو یبه صورت ضربدر  می توان تکان دادن خودم را نداشتم.همانطور دست ها   گرید
 بدنم بود.
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  یسخت د،بهی لرز   یاز شدت سرما م  میکه لب ها ی شد.در حال ی تر م د یو شد  دیشد  سرما
 زمزمه کردم:سردمه 

  مانی جلو نی را در هوا تکان داد.همان لحظه دستگاه به ظاهر ماش شی دست ها عی سر  آرا
 . میچگونه سوار شد  دمیسردم بود،که نفهم  ی.به قدرستادی ا

 . ستادیاز حرکت ا  یاز مدت بعد

 

 . دمیلرز ی.از سرما ممیرا به زور باز کردم.به اتاقم باز گشته بود میها  چشم

 توان تنفس هم نداشتم. یحت

 . یشیمنجمد م ی نگران گفت:دار آرا

توان تکان    لیدل نیبسته بود.پس به هم خی تا شکمم  میبه بدنم انداختم.از پاها  ینگاه
 دادن خودم را نداشتم.

 . دیکش رونیپتو داخل کمدش داشت،ب یهرچ آرا

 انداخت،اما همچنان سردم بود.   میها را رو پتو

 . گمی:تحمل کن،االن به کارلوس مآرا

آورد،و   رونیرا از کمدش ب یکوچک یدست پاچه شده بود.جعبه مکعب  ده،ویترس یلیخ آرا
 بازش کرد. 

بسته بود.آرا همچنان با آن جعبه  خی کل بدنم  گری.انگار ددمیکش ی نفس م یسخت به
 مشغول بود. یمکعب

 نور ظاهر شد. انی اتاق را روشن کرد.کارلوس از م ید یناگهان نور سف که
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من،که حاال فقط صورتم مانده    دنیبه شکل تابوت را در دست داشت.با د یا  شهیش زیچ
 را  یا شهی ش ی  ش عی بود، تا کامل منجمد شوم،سر

 گذاشت.  نیزم یرو

 بسته ام را بلند کرد.  خی  ش،بدنی دست ها ی سمتم آمد و رو  به

 قرار داد،و درش را بست.   یا شهیش  ی  درون آن ش مرا

 دم را تکان دهم.توانم خو یکردم،کم کم م  یم احساس

 نبود. یقابل تحمل خبر ر یغ یاز آن سرما  گری شده بود،و د  گرمم

  خی تا   یبخواب ی  ش نیداخل هم دیانعکاس مانند کارلوس بلند شد:شب ها با  یصدا 
 .ینزن

 خبر ندارند. ی چیمونم،خانوادم از ه  یم نجا یا  یتکان دادم:من تا ک یسر

 بشه،نگران خانواده ات نباش. لی تکم زیهمه چ ی:تا وقتکارلوس

 چشمانم محو شد. یبزنم،از جلو  یاجازه بده حرف  نکهیمثل دفعه قبل،بدون ا بعد

 :حالت خوبه؟ آرا

 در ُشک کارلوس بودم،که خودم را به کل فراموش کرده بود.  چنان

 گفتم:خوبم. آروم

 ارمت یم  ،فردایبمون ی ا  شهیتابوت ش نیتا فردا صبح،تو ا  دیزد:با  یلبخند گرم آرا
 کنم.  ی.حاال برق رو خاموش مرونیب

 بهم داد. شهیش یرا،از ال یتکان دادم.بالشتک کوچک یسر

 سرم گذاشتم.  ریگرفتم،و ز  ازش

 را بستم،و به خواب رفتم.  میها  چشم
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 *** 

 بود.  یروز شده بود،و هوا هم عاد  گری آمدم.د رونیرا باز کرد.از آن ب یا شهیدر ش آرا

 زدم.  یرفتم.صورتم را آب یبهداشت سیسمت سرو  به

 نبود. میها لی وسا  یرا باز کردم،هرچه گشتم شانه و مابق نهیآ  یباال کمد

 .ست یتو کمد ن ؟شانمی من و جابه جا کرد ل یرو به آرا گفتم:آرا،چرا وسا  معترض

 تر بشم.  یزد.که باعث شد عصب یلبخند گرم آرا

وقت شانه مو تو کمد   چیها مال منه،منم ه  لیوسا  نی خدمتت عرض کنم،ا دیبا  زمی :عزآرا
 نذاشتم.

 گفت.  یبه فکر فرو رفتم.راستم م یکم

 را برداشت.  ییاش رفت، و شانه ا  ی شی آرا زی بلند شد،به سمت م شیجا از 

 موهات رو شونه بزن.  نیا  د،بای :بفرماآرا

 .دیتکان دادم،که خند یسر

 را از دستش گرفتم. شانه

توانست مرا   یکه فقط آرا م  ییبلند شدم.از آنجا میجا  م،از یاز شانه زدن موها بعد
 سرم نکردم.  یند،روسریبب

 .میصبحانه بخور می:خب،برآرا

  یو مادر متوجه م ،پدریتو هم با من حرف بزن ن،بعد ی پا امی:آرا؟ اگه االن منم باهات ب
 شند.

 خوردند.  ینم یوقت خوردن  چیت:پدر و مادر هبا همان لبخند صابتش گف  آرا

 ستند؟ یانسان ن  ؟مگهی گیم یدار یشدم:چ متعجب
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 . ستندیتکان داد:نه ن  نیرا به طرف سرش

 کرد.  یم نی کرد.به پدر و مادرم توه یام م  یداشت عصب گرید

 . یگیم یچ یدار ن،بفهمیگفتم:بب یعصب

 خواست بکشمش. یقهقه زد،که دلم م چنان

 ؟ یخند یم یام گفتم:به چ یعصب  یصدا با

تو    یبرا  یشما،انسان دلسوز  ایهمان خنده اش گفت:به تو،خب مامان بابا تو دن با
 . ستندیما انسان ن  یایدر دن  عتایهستند،پس طب

 دادم. دم،تکانیفهم یبودم.سرم را معن  دهی به حرفش رس حاال

 برخورد کردم. میها  ای .باز با قصر رومیرفت رونی هم از در اتاق ب با

 بودم. ییبا ی آن همه ز  رهیبودم،اما همچنان خ ده یقصر را د  نیبار دوم بود،که ا نکهیا با

 .یآب یها   یقرمز رنگ بود،با صندل زیداشت.م یادیز  یلیخ  ،طولیغذا خور زیم

 به پوشش آرا دقت نکرده بودم. تابحال

 رنگ بود.  یبود.اما لباس من،همان لباس آب دهیپوش یو بلند  ییطال  لباس

 .می خورد  یبود که خودمان هم م یعاد  یها  ز یهم،چ صبحانه

 .میشدم،با آرا به اتاق بازگشت  ری که س  نیاز ا بعد

 شد. انی د،نمایرس ی بلندش که تا کمرش م یرا باز کرد.موها  شی کش موها آرا

 بودم.  بایبلند و ز   یآن همه مو  رهیخ

که هر   نی چقدر از هر نظر،از من خوشکل تر بود.با ا نی لبخند به سمتم برگشت.واقعا ا با
 .میچهره داشت کی  قا یدو دق
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  شیش،موها یشد.اما موها  ی م باتریلبخند به لب داشت،چهره اش ز   شهیچون هم دیشا
 چرا آنقدر بلند بود.

 ام،به سمتم برگشت. رهی نگاه خ دنیبا د آرا

 ؟ ی کنیرا نگاه مزد:چ یلبخند مهربان باز 

 گفتم:موهات چرا انقدر بلنده؟چرا مال من کوتاهه؟  یخنث

 .یبلند رو داشت ی:چون آرزو داشتن مو دیکش  شی به موها یدست

 تو.  ی خودم بلند باشه،نه موها  یزدم:آرزو داشتم موها  یپوزخند

 . گهی:خب منم تو هستم ددیهم خند باز 

 را.  زیکرده بودم،همه چ یهم گذاشتم.واقعا که قاط  یرا رو میها  چشم

 کنارم نشست.  شی از بافت موها  بعد

جا را   نیآمدنت به ا  لیدال دی .بامیشروع کن دی.امروز بایجا هست نی:امروز،روز دوم که اآرا
 ؟ ی .آماده امیمشخص کن

 تکان دادم.  یسر

آورده بود    رونشیزدنم،ب خی سمت کمدش رفت،و همان جعبه کوچک؛که آن روز موقع  به
 آورد. رونیرا،ب

 بود. یرنگ،و مکعب دیکنارم نشست.جعبه سف باز 

 قرار داشت.دکمه را فشار داد.  شیرو  یرنگ یکرم دکمه

 شد.  میبه چهار تا مربع تقس مکعب

 حک شده بود.  یجمالت یمربع ها؛با خط عجب  یرو
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برقرار   ،ارتباطیهر زمان ،دریبا هر فرد  یتونیله،می وس  نیچهره متعجبم نگاه کرد:با ا به  آرا
 ارتباط رو داشته باشه. ،مربع ی باهاش صحبت کن  یخواه یکه م یکه،کس ی.به شرطیکن

 ه؟ یتکان دادم:مربع ارتباط چ یسر

 گذاشت.  یکی  یچهار مربع،دستش را رو  نیب از 

 مربع ارتباطه. ن ی:اآرا

 ه؟یچه خط نینوشته شده؟ا  یجور نی:چرا ا

که  یمکعب،اسمش مکعب جهان هستش.چهار مربع   نیتوجه به سوالم،گفت:ا  بدون
 مربع،مربع عشق.  نیمربع صلح،و آخر یکیق،یمربع حقا   یکیمربع ارتباط،  یکیداره،

 بودم.  رهینام برده،خ یبه همه مربع ها متعجب

 مربع ارتباط فشار داد. یرا،رو  دستش

 شد.  انی نما  مانیهر دو  ی،جلویرنگ یآب صفحه

 صفحه بودند. یچهار نفر،بر رو  فقط

با چشمان    یپسر ،ویدختر،با چشمان آب کیشناختم. ینم گر،کهیدو نفر د من،کارلوس،و
 .یعسل

 عکس کارلوس گذاشت.  یدستش را،رو  آرا

 رنگ،و ظاهر شدن کارلوس.   دیهمان نور سف باز 

 کرد.  یهم متعجبم م  هنوز 

 افتاده است؟  یانعکاس شده کارلوس،بلند شد:اتفاق یصدا 

 وفتاده،ی ن ید،اتفاقینیزد:بش یلبخند گرم آرا

 . میبا شما صحبت کن یکم میخواه یم
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 اتاق نشست. ی مبل تک یتکان داد،و رو  یسر کارلوس

 تخت،که از مبل ها دور بود،نشستم.  ینشست.من هم رو   شی مبل روبه رو آرا

 ؟ ی بهم انداخت:چرا آنجا نشسته ا ینگاه کارلوس

 خورد. یطرز حرف زدنش،حالم به هم م از 

 کردم.  سکوت 

 .ییتو  مونی.موضوع اصلنیبش نجایا  ای:بآرا

 نشستم.  یمبل کنار  ی،رو یلیم یب با

 یلی.چون خادی جهان من م ،بهیاز جهان مواز  د،آرایرو به کارلوس کرد:شما به من گفت آرا
جهان آشنا شده است.بهتر   نیا  یها  زیقرار ندارند.آرا با تمام چ  ش یها، سر جا زیچ
 م؟ ینا کامل را،کامل کن یها   زیست،چین

 عقرب"است.کامل شود،"مهر  د یکه،با ی زیچ نیما رد و بدل کرد:اول نینگاهش را،ب کارلوس

 . میبود رهی دو با تعجب،به کارلوس خ هر

 :مهر عقرب؟ دمیپرس یحالت سئوال با

جهان.در جهان   نیگفت:بله،مهر عقرب.در شهر شما قرار دارد.اما نه در ا  لکسیر کارلوس
 . یاصل

 به جهان خودش برگردد؟ دیآرا با  یعنی:آرا

 . یبرو تی ا  یتو به جهان مواز  دیدفعه با  نیتکان داد:ا یسر کارلوس

 کردم. ینگاهش م  لکسیدفعه من بودم که ر نی بلند شد.ا  شیاز شدت تعجب،از جا آرا

 ؟ ی چ رمیسفر کند؟اگر بم یتونه به جهان مواز  ینم یهر کس ی:مگه نگفتآرا
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 یمواز   یایاز آرا،توانست به دن  ینسخه ا ی.وقت دیستی ن یشما هر کس ی:ولکارلوس
 تواند.  یهم م  گری د د،نسخهیایب

مون    تینشس،و با لحن پر از ترسش گفت:مامور  شیهمچنان در تعجب بود.سرجا  آرا
 ه؟ یچ

 آورد.  رونیب بشیرا از ج یکاغذ کارلوس

 شده بود. اه،حکیس یکاغذ،عکس عقرب یرو

.تنها هفتاد و  دیر ی.پنجاه عقرب را بگدیبرو  ابانیبه ب  دیاست.با  نیشما ا   تی کارلوس:مامور  
از بدنتان را از  ید،قسمتی.بعد از اتمام وقت،اگر کار را انجام ندهدیمهلت دار دو ساعت  

 دست  

 . دیده یم

 کرد.  یری دست جلوگ م،بایبگو  یزی تا حد ممکن باز شد.تا خواستم چ مانیها  چشم

 فرصت خروج..  قهی.پنج دقدیشب،در کمد را باز کن میسمت آرا برگشت:دوازده ن به

شد.با بهت به سمت آرا برگشتم.او از   بیکردن حرفش،غ بلند شد،و بدون تمام شیجا از 
 من هم متعجب تر بود.

 ترس گفت:س،سفر. با

 شد. بیتکان دادم:چرا بدون تموم کردن حرفش،غ یسر

 .ختیخودش ر یآب برا  یوانی ز،لی م یرو  یبطر یاز رو  آرا

 جا بماند. نیاز زمان مقرر شده،در ا  شتریتواند ب  ی:کارلوس نمدی کش یقیعم نفس

 .یکه متعجب بش دهیدفعه نوبت تو رس نی.ا ییایزدم:بالخره توهم به جهان ما م  یلبخند

 ؟ یچ  رمیگفت:اگه بم  دهیترس آرا
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 مونم.   یبه ترسش زدم:من م یپوزخند

 .یکن یتوجه نم  انتی گفتم،به اطراف ید یگفت:د ینیلحن غمگ با

 ؟ یشدم:خب که چ یعصب

 ی چیتکان داد:ه م یاز تاسف برا  یسر

 رفتم.  شی ،برا یغره ا  چشم

 ه؟ یشما چه شکل  یای:دندی کش یقیعم نفس

 گفتم:مزخرف  کالفه

 :واقعا؟ آرا

 . ادیازش بدم م نی ما پره از آدم خواره.واسه هم  یایزدم:آره دن یپوزخند

 کنم؟  کاریگفت:پس من چ ینیغمگ با

   یاش گفتم:کار خاص  یتوجه به نگران یب

 .ید  یم لشیرو تحو ،خودتیروبه رو شد ی.هر وقت با آدم خواریکن ینم

 . دمید  یم شی اشک را،در چشم ها  برق 

 لذت بخش بود.  میگران،برا ی آزار د چقدر

 شدم؟  یشد،انگار من بودم که ناراحت م  یآرا ناراحت م یدانم چرا وقت ینم اما

 . گهیبه سوالم جواب دادم:چون آرا هم منم د  یپوزخند با

 *** 

 نمانده بود. شتریب قهی به ساعت انداختم،ده دق ینگاه کالفه

 شدم. ی.عصبدیچرخ ینگران دور اتاق م  آرا
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 دانستم از سفرش وحشت دارد.  یم

 او را آرام   دیآرامش خودم هم که شده،با  یبرا 

 کردم.  یم

 رو بهش گفتم:آرا،بسه.دروغ گفتم. کالفه

 ؟ یگفت:راجب چ  نگران

 را،در کاسه چرخاندم:راجب وجود آدم خوار.  میها  چشم

 ؟ ی گیم  یلبخند گفت:جد با

هستند.البته   ی.فقط آدم هاش همه عاد ستی ن یبد  یما جا  یایرا تکان دادم:دن  سرم
 .هیحوصله سر بر  یایدن

 رسه؟  یبهت م ی:چدیکش  یقی نفس عم آرا

 ؟ یچ  یگفتم:برا متعجب

 ؟ ی زنیکه به آدما ضربه م ن ی:اآرا

 نگفتم. یزیچ گریزدم،و د  یصدا دار پوزخند

 مانده بود.   قهیدق کی   فقط

 با استرس گفت:وقتشه  آرا

 :کمد رو باز کن. 

 لرزانش،به سمت در کمد رفت،و بازش کرد.   یدست ها  با

 شده بود.  جادیکمد ا ؛دریشکل یا  رهیدا  سوراخ

 گرفته بود.  یدیسوراخ را،نور سف  اطراف
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 شده بود.   جادیا  یبیترک  ی سوراخ،از رنگ ها خود

 .می بر دی.باشهی بسته م  چهیقه،دریگفت:بعد پنج دق مهی سراس آرا

 تکان دادم:اول تو برو.  یسر

 نبود. یواری ترس سرش را به داخل برد.انگار که پشت کمد،د با

 کل بدنش را به داخل برد.  آرام

 . ستی ن یدفعه هم مشکل  نیبار،سفر کرده بودم،پس ا  کیکه   من

گرفت.کم کم  ید یشدم.همانند دفعه قبل،اول اطرافم را نور سف چهیوارد در ی ترس چیه یب
  رهیخودمان بود،خ هیکه شب ییها  ی.آرا با تعجب به کپدمیخودم و آرا را،داخل لوله سفر،د

 بود.

 شدم. یبار دومم بود،اما باز هم محو م  نکهیا با

 . دمینفهم یزیچ گر ی .دمیلوله افتاد یانتها  ،بهیاز مدت عدب

   یرا باز کردم.احساس سبک میها  چشم

 دوشم برداشته بودند.سر دردم هم،خوب شده بود.  یرا،از رو  ینیکردم.انگار بار سنگ یم

 بود.بلند شدم. هوشیخودم برگشته بودم.آرا هنوز ب یا یاطراف نگاه کردم.انگار به دن به

آمدم.به   رونی توجه به آرا،به سمت حمام رفتم.دست و صورتم را شستم.از حمام ب یب
 را،عوض کردم.  میسمت کمد رفتم.لباس ها 

 بود.  یحال ترسناک   نیدر ح با،ویز  ییایگردم.دن یبر نم ایوقت به اون دن  چیه گهی:د

 آه و ناله آرا،به سمتش برگشتم.  با

 رفت.دستش را،به سمت من دراز کرد.  یم  جیرو به سرش گرفته بود.انگار سرش گ دستش

 حال رو تجربه کردم.  نی زدم،منم ا یپوزخند
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 ؟ یلب زد:چرا...چ...چرا...انقد پست یسخت به

 ؟ یگ یرو م نیا  یداد زدم:به چه حق یعصب

 تاد.اف  نیبگه،که دوباره به زم یزی چ خواست

 رفت. یداشت از دست م  نی کردم.ا یبا کارلوس،ارتباط برقرار م دیبا

بهم منتقل شد.انگار من مالک   یبیرفتم.با در دست گرفتنش،حس عج  یجعبه مکعب سراغ
 به حالم زدم.مکعب ارتباط را،فشار دادم.بعد از آن،عکس کارلوس را.  ی جعبه بودم.پوزخند

 کارلوس ظاهر شد.  یاز مدت بعد

  ی ها  زیآرا،چ دنیبه من انداخت.با سر آرا را نشان دادم.با د ی،نگاهیحالت سئوال با
 ( دهینسخه رس  کی )پس تمام توان به هیشب  یی ها زیلب گفت.چ  ری را،ز  ینامفهموم

داخلش   یکه،محلول سبز رنگ  ی خارج کرد.بطر بشیاز ج ی.بطردمیحرفش را نفهم یمعن
 کرد.  کی جان آرا،نزد  یب یبود.آن را به لب ها 

 بلند شد. شیگرفت.از جا  یانگار جان تازه ا  آرا

 یلیجا،خ نی...انیخودم برگردان.ا  یایگفت:لطفا من و به دن دهیکارلوس،ترس دنید با
 دارم. یحس بد 

 نی را،به تو منتقل خواهد کرد.تو در ا  یبد ا،حسیدن نیتکان داد:ا یسر کارلوس
 نسخه منتقل شده.  کیشد.چون تمام توان آرا،به   یخواه نیا،غمگیدن

 تحمل کنم؟   یگفت:پس من چجور شیدر صدا  دایبا استرس پ آرا

  یروال عاد  ز،بهی .تا همه چدی را تمام کن تتانیبه من انداخت:زودتر مامور  ینگاه کارلوس
 برگردد.

 اشک آرا،بر گونه اش افتاد.  قطرات
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 و کوچک را،در دستم گذاشت.  یا شهی ش یبه سمت من آمد.آن بطر کارلوس

خودش،مواظبت کرد،تو هم   یا یات،از تو در دن ی:همان طور که،شخص مواز کارلوس
باشد،هر دوازده ساعت،آرا   ادتی .یات،مواظبت کن یاز شخص مواز  ،تایموظف هست

 نه کمتر. وشتر، یقطره نه ب ست یباشد،ب ادتیقطره از محلول را،بخورد. ستید،بیبا

 ازش مواظبت کنم؟  دی گفتم:چرا با  یعصب

 شهید،همی ا یآرا ب ای سر تو، ییبال ل،اگر ی دل ن یهم فشرد:به ا یرا،رو  شی پلک ها  کارلوس
 .دیمان  یم  یگونه باق  نیا

 شد. بیباز هم غ م،کهی بگو یزیدهن باز کردم،تا چ متعجب

 شدم.سبز سبز بود.  رهیمحلول،خ شهیش به

 شهیبود.ش رهیکج کرده بود،و به من خ یرا،به سمت آرا سوق دادم.گردنش را کم نگاهم
 ام،گذاشتم.  یشیآرا زیم  یمحلول سبز رنگ را،رو

 بلند شد. شی از جا آرا

 تمون؟ یدنبال مامور  می بر ستی ن م،بهتریاسترس گفت:ما فقط سه روز مهلت دار با

 شدم؟  جیکه گ  م؟منیار یاز کجا ب ابانیما ب  یسرم را تکان دادم:ول جیگ

 م؟ یاز کارلوس بپرس  دی:باآرا

 بردم سمت مکعب جهان،تا با کارلوس ارتباط برقرار کنم. دست

  مش،بزاری اریب نجا یشه دوباره به ا یبوده،نم  نجا یکار رو نکن،کارلوس االن ا  نی:نه،اآرا
 . ارهیرو به دست ب شی انرژ

 ام،گذاشتم.  یشیآرا زیم  یرو،داخل کشو مکعب

 ؟ ی رو بهم نشون بد ایدن نیشه ا  یبلند شد:م شی از جا آرا
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 تکان دادم. دی تا یبه معن ی.سردمیبه داخل موهام کش یدست

 بود. رهی .آرا متعجب به اطراف خمیرفت  رونی در اتاق ب از 

 خونه ساده؟   هی  ؟از ی تعجب کرد یزدم:از چ یپوزخند

ساده؟خونه ما ساده    یگیجا م  نی ؟تو به اکرد،گفت:ساده  یطور که به اطراف نگاه م همون
 ست. 

 گفت ساده.  یقصر م  کیدختر عقل نداشت.به  نیهام تا حد ممکن باز شد.ا  چشم

براش تنگ شده   یکمی .مادرم تو آشپزخونه،مشغول بود.دلم می رفت نی پله ها پا از 
 نداره،که من چند روزه خونه نبودم؟  تی اون براش اهم یعنیبود.

 جوابم رو داد. یعاد یل یسالم کردم.خ بلند

 چمی سئوال پ شهی چرا مثل هم ن ی.اارمیبود شاخ در ب کی از شدت تعجب،نزد  اصال
 همه روز؟   نیا  ینکرد؟چرا نگفت کجا بود

 .نهیآشپزخونه نشستم.به آرا اشاره کردم،بش یصندل  یرو

 نشست.مادرم بعد از شستن ظرف ها،روبه روم نشست.  یصندل یرو  کنارم

 ؟ یهمه روز کجا بود  نیا  یپرس یتعجب رو بهش گفتم:چرا نم با

 همه روز؟متوجه  نیزد:کو ا  یلبخند  مامانم

 شم؟  ینم

 خونه نبودم.  گهی:مامان من از شب بعد از تولدم،ددیکش یداشت دود م  مغزم

 تولدت بود. شبی با حالت مسخره گفت:خوبه د مامانم

 تعجب از جام بلند شدم:ها...ن؟  با

 کرده؟   یپدر و مادرت،دست کار یآرا بلند شد:آروم باش،کارلوس زمان رو،برا  یصدا 
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 دست هام گرفتم.  نیرو،ما ب سرم

   دیشکه کننده جد زیچ ک یبار   دم،هریآرا رو د  ی وقت از 

 شنوم. یم

 شدم. یروز و هر لحظه،متعجب تر از قبل م  هر

  یکردم:مگه م یشد.رو به آرا لب خون شیبلند شد،و مشغول کار ها   شیباز از جا  مامان
 شه؟

 گفت:بله،کارلوس مکعب زمان هم داره.   لکسیر آرا

 هم وجود داره. گهیمکعب د  کی من،  یخدا

 ده؟ یکردم:اون رو به ما م ی ذوق،باز لب خون با

 .یاز آن مکعب را داشته باش  یمهارت نگه دار  دیتکان داد:نه،با  نیرا به طرف سرش

را بهم  ا یدن نیآرا باز توجه ام را جلب کرد:قرار بود،ا یانداختم.صدا نی سرم را پا پکر
 . ینشون بد 

 تکان دادم.حوصله خودم هر سر رفته بود. یسر

 . رونی خوام برم ب  یسمت مامان برگشتم:مامان من م به

 زود برگرد.  یبهم انداخت:باشه برو،ول ینگاه

  میبه لباس ها یبلند شدم.نگاه میبلند شد.من هم از جا شیگفتم.آرا از جا  یا باشه
 .میرفت  رونیانداختم.مناسب بود.همراه آرا،ب

 زد.  یم دی همه جا را د  م،آرایگذشت  یبازار ها م از 

 بردم.حاال متوجه  بمیرا به داخل ج  دستم

 را ترک کرده بودم،تلفنم همراهم نبود.  می ا یدن یشدم،وقت یم
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 کار  یگفت:چ دهیرا برداشتم.آرا ترس تلفن

 ؟ یکن یم

 کنم. فی دوستم تحر یرو برا  زی خوام همه چ یگفتم:م لکسیر

 ،همهییبگو  یرا،به کس  یراجب جهان مواز   ی زیرا با استرس،تکان داد:اگه چ سرش
 من و نترسون.   گهیخورد.لطفا د   یتعادالت به هم م

 گذاشتم. بمیرو جلو دادم،و با اکراه تلفن را در ج نمیپا  لب

 هیقض نی از لثم گرفتم:پس چرا تلفنم رو در جهان تو نداشتم؟االن متوجه ا  یآروم گاز 
 شدم.

 را ندارند. چهیعبور از در ،اجازهیکیالکترن لی اطرافش بود گفت:وسا ره یهمانطور که خ آرا

 زدم.  یپوزخند

 . دیپر شی لحظه از جا  کی. آرا میشدی پاساژ خارج م کی از  میداشت

 . میبر دیبا کنم،ی گفت: فقط دو روز فرصت مانده، لطفا آرا، ازت خواهش م ینگران با

 م؟ یکجا بر ؟ی گفتم:فرصت چ یجیگ با

 گرفتن پنجاه عقرب... یبرا  ابان،یلختش برد:به ب یبه داخل موها  یدست آرا

 م؟ یاری از کجا ب  ابانیرا قطع کردم:ب حرفش

 .میر یگی م ییتا آرام باشد:از کارلوس راهنما   دی کش یقیعم نفس

 .  میتکان دادم. به سمت خانه به راه افتاد یسر

 زنگ فشار دادم؛ بدون وقفه. ی را رو دستم

 ؟ یدهی را عذاب م هیدوست دارم بدونم چرا بق یلیگفت:خ  یبا لحن ناراحت آرا



 من   ی جهان مواز 

64 
 

 کجاش عذابه آخه؟  نیتو، ا  ینثارش کردم:چقدر لوس  یغره ا  چشم

 از تاسف تکان داد. مادرم در را باز کرد.   یسر

عکس    ی. مکعب جهان رو برداشتم. مربع ارتباط رو فشار دادم. بعد رو میاتاق شد  وارد 
  یبر رو یامکی با فشار دادن عکسش پ دانستم،ی که م ییکردم. از آنجا کی کارلوس  کل
 .شدی سفر، وارد جهان ما م چهی در قیشد و از طر یاط کارلوس ظاهر ممربع ارتب 

 . میگو شدکارلوس ظاهر شد. با لبخند سالم کرد. هر دو جواب  ،یاز مدت پس

 آمده؟  شیپ یتکان داد:مشکل یسر

 .می سراغ ندار  یابانیب جان ی. ما ا میجلو رفت. با استرس گفت:بله ما مشکل دار  آرا

 .کنمیم  ابانیگفت:خب من شما را وارد ب لکسیر کارلوس

 .یکرد ی کار رو م نیرا در کاسه چرخاندم:خب از اول ا  میها  چشم

آن وارد   قیبار از طر  نیاول  یکه برا یکتاب گر،ی ساعت د   کی  قایبهم انداخت:دق ینگاه
  ادتانی. فقط  کنمی را باز م ابانیورود به ب چهی رو، باز کن؛ من در ی شد  تیجهان مواز 

 . دیریبم  یاگر از تشنگ یحت د؛یاز آنجا خارج شو   دیتوانی باشد، تا کار به اتمام نرسد نم

 شدم. رهیبهش خ ینزدم، و خنث یحرف

 م؟ یببر یهمراهمان خوردن میتوانی نگران گفت:نم آرا

  کی از  شتریب یول دی . متّفکر گفت:ببردیکش راهنشیبه پ یتکان داد. دست یسر کارلوس
 نباشد. فیک

 داد. لشی تحو   یخند گرملب آرا

 آورد. رونیب یشکل یا   رهی شئ دا بش،یو غر بیعج یلباس ها   انیاز م کارلوس

 من بده. لی و بعد تحو   زیگرد بر  رهیدا  نیرا به سمت آرا گرفت:تمام زهر را، داخل ا  آن
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  یترسو بود. کارلوس سر شهی شکل را گرفت. هم  یاره یلرزانش، شئ دا  یبا دست ها آرا
 تکان داد.

   فتد؟ٱ ی م یچه اتفاق میکار را انجام بده  نیا م یرا پر حرص فوت کردم:اگه نتوان نفسم

نابود  اتان ی از عنصر زندگ یمن متوقف کرد:گفته بودم؛ نصف  ینگاهش را رو کارلوس
 .شودی کامل نم یز یو هرگز چ شود،ی م

 کامل بشود؟  یزیگفتم:مگه قراره چ متعجب

  ادیز  ی لیناکامل خ یها  زی گفت:چ ی . بعد از مکث کوتاهدیکش یق ینفس عم کارلوس
 کامل بشند.  دیهستند. فقط با

 زد. بشیغ گر یاز اتمام حرفش، مثل هر دفعه د بعد

اتاق نشستم. تلفنم را برداشتم؛ و مشغول گشتن   ی مبل راحت  یپوزخند حاضر بر لبم، رو با
  یجا آرزو ها برگردم. آن  یدوباره به جهان مواز  خواست ی شدم. دلم م یمجاز  یایدن در

 من بود. 

 را از تلفنم گرفتم و به آرا دوختم.  نگاهم

 بود.  رهیخ رونیکنار زده بود و به ب یرا کم پرده

 گذاشتم.   ی عسل یرا رو  تلفنم

 ارم؟ یب یچ یرو به آرا گفتم:خوردن یسرد  با

 .یدوست دار ی:ها؟ هرچدیپر  شی از جا  میصدا با

 رفتم. رونینثارش کردم. از اتاق ب یغزه ا چشم

  یبرا  یگذاشتم. دو تا بطر   یکوچک ی دست فیآب، داخل ک یبا سه تا بطر یخوردن یکم
 آرا گذاشتم.  یهم برا  یکیخودم و  
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 را بسته بود.  شی بود، و چشم ها دهی تخت دراز کش یاتاق برگشتم. آرا رو به

از رفتن کارلوس   قهیساعت رفت. چهل دق یتخت گذاشتم. نگاهم پ یرا رو  فیک
 مانده بود.   چهیتا باز شدن در قهی دق ستی. پس بگذشتی م

 دادم. ه یمبل تک یمبل نشستم، و به پشت  یرو

 وقتش بود.  گهیبه ساعت انداختم. د یهام رو باز کردم و نگاه چشم

 بلند شد. دنمیجام بلند شدم. آرا با د از 

 آلود گفت: وقشه؟  خواب

 تکان دادم. به سمت کتابخانه رفتم و کتاب رو برداشتم. یسر

 رو داخل دستم گرفتم. فیکنارم آمد. ک آرا

. مثل دفعه قبل، اول نور ها پراکنده شدند و کم کم هر دو وارد  میهم کتاب رو باز کرد  با
 . میآن نور ها شد

گرفته بود که   یاهی س ی را عقرب هااطرافمان  م،یوارد لوله سفر شد   یدفعه وقت نیا  اما
 . انداختی م  یوحشت را در دل هر کس

  زی. با سه بار سفر همه چمیشو هوشیقرار است ب  میدیفهم م،یدی به آخرش رس یوقت
 دستم آمده بود.

 *** 

 بلند شدم. میاز جا  تی. با عصباندیتابی م  میبه چشم ها یرحم یآفتاب، با ب دیشد نور

 رو چرخاندم. همه جا را شن گرفته بود. سرم

 . شدندی جابه جا م د،یوز ی که م یهمراه باد گرم یا  دهیخشک  یخار ها بوته

 شوم.  هوشیو طاقت فرسا بود، که هر لحظه ممکن بود از شدت گرما ب د یآنقدر شد گرما
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 آمد آرا هم همراهم بود. ادمی

 نکردم.  شیدا یپ ییجا یچرخاندم؛ ول سر

 . دمیترس  بایتقر 

 اسمش را صدا زدم.  یبلند  یصدا با

 شد. ش یدا یبعد از دور با نفس نفس پ یکم

 آمد.  کنارم

 تو؟  یگفتم: کجا بود متعجب

به  دیکشی م  قیعم ی بود و مدام نفس ها اش نهیقفسه س  یکه دستش رو  یحال در
   یسخت

 تالش... کردم. یلی... خیبود هوشی: تو بگفت

 خسته بود.  یلیواقعا خ  انگار

 .ندیکردم بش تشیدست هدا  با

 نشست.  نیزم یتکان داد و رو  یسر

نشد.  یکنم؛ ول  دارتیکردم ب  یسع یلی. خیبود هوش یکه حالش جا آمد گفت: تو ب یکم
 کنم.  دایعقرب ها رو پ یبگردم و محل زندگ کمیرفتم تا  

 روستا بودند. کی عقرب ها، انگار داخل   یمحل زندگ  گفتیم  یجور هی

 ؟ یهم کرد  داشونیبه لب زدم: خب حاال پ یز یتمسخر آم ندلبخ

 .میشروع کن میتکان داد و با لبخند گفت: بله بلند شو بر  یسر

 . میری زهرشون رو بگ ی: چجوردمینال
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 گرفت: دستت کن.  میکش را جلوتا دست  دو

 شون؟  یباال داد: از کجا آورد ییابرو 

 عقرب ها. یزد: از محل زندگ یقی عم لبخند

 دستش گرفتم و با پوزخند دستم کردم. از 

 سرش راه افتادم. هر چقدر راه   پشت

 .شدی تر م دیفقط و فقط گرما شد م،یرفتی م

 را داخل دستم جابه جا کردم. یدست فیک

 . ستادی ا یتخته سنگ بزرگ  کنار

که کنار تخته سنگ افتاده بود را، برداشت و با آن چند ضربه به سنگ   یاده یخشک چوب
 زد.

 شروع شد.  اهیس  یهجوم عقرب ها   یاز مدت پس

 .دمیکش یفیخف  غیشان ج دنید با

 جلو.  ای. بمیبترس دیام گذاشت: نترس! نبا شانه  یرو ی دست یبا مهربان آرا

 از عقرب ها را گرفت.  یکیجلو رفت و   خودش

  ستادهیزهرش رو گرفت. من هم عقب ا  یبا ماهر زد،یم شیکه ن یقسمت کرد از  شروع
طور با دقت مشغول گرفتن زهرشون شد. من که اصال بلد نبودم. فقط    نیبودم. هم
 .کردمی نگاهش م

 . شدی هر لحظه گرم تر م  هوا

 برداشتم و خوردم. یبه دست آرا دادم و خودم هم بطر یبطر



 من   ی جهان مواز 

69 
 

کار تموم شده   بایرو خورد و دوباره مشغول کارش شد. تقر یبا دو نفس، کل آب بطر آرا
 بود، که

 .دمیکش یبلند غیحس کردم. ج  ید یاز مچ پام درد شد  ناگهان

 زد. شتین ییگفت: وا یبا نگران آرا

 انداختم.  یتنگ شده بود. به پام نگاه نفسم

  یاز صد عقرب، با تمام قدرت بهم هجوم آورده بودند. مثل کابوس بود. درد به قدر شتریب
 شدم. هوشیو طاقت فرسا بود، که ب دیشد

 *** 

 کارلوس بود.  دم،یکه د یکس   نیهام رو با درد باز کردم. اول چشم

 از جام بلند شدم. نگاهم به آرا خورد.  یسخت به

 نگرانش رو بهم دوخته بود.  یها  چشم

 زدند؟  شمیرو به کارلوس گفتم: چرا ن یختس به

از   یمنف  یبود که، انرژ نیزدن عقرب ها ا شین  لی بهت بگم دل دیکرد: با یاخم کارلوس
  یعاد  یعقرب ها  د،یکه امروز باهاشون برخورد کرد ییعقرب ها نی کردند. ا افتی تو در

 اطراف بودند.  یاز جهان ها یینبودند. اون ها عقرب ها 

 ؟ ی منف ی اش گفتم: چه انرژگسترده  یتوجه به صحبت ها  یب

که توسط عقرب صورت   ییها   شیتکان داد: آرا! تمام ن نیبه طرف یرا چند بار سرش
عقرب ها به تو   ن ی. ایازده  انتیاست، که تو به اطراف یدار شین ی گرفته، همان حرف ها

  دوارمی . امیاوریزبان نکه به ذهنت آمد را، بدون فکر بر  یهرچ گریدادند، تا د یدرس
 .یدرس گرفته باش
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داره؟   شی که حرف هام ن دی گیاز درد گفتم: چرا همه به من م یناش تیاخم و عصبان با
 .د یزنی خوب حرف م ی لیانگار خودتون خ

  ادیرا به  نی زود است؛ اما ا  اری بس قیگفتن حقا   یبا محبت گفت: آرا... فعال برا  کارلوس
مواظب    دیاست، با  یکه به شدت عصبان یدر مواقع یحت ،یداشته باش که هر شخص

 نزند. شتین یعقرب چیبرخورد کن، که ه  یباشد. از امروز به بعد جور  شی گفته ها

  زنهی حرف م ی. جوراومدی بود. هنوز از طرز حرف زدنش بدم م نیبرام سنگ یکم حرفش
 اومده.  شیانگار از صد سال پ

 زدم.  یپوزخند

 تکان داد. یسر ی د یبا نا ام کارلوس

و پر استرسش گفت:   دهیدفعه آرا جلو اومد. رو به کارلوس با همون لحن ترس نیا
 ه؟ یچ یبعد  تیمامور 

 انداخت. آرا مهر را پر کرده بود.  یکه به شکل عقرب بود، نگاه یبه مهر کارلوس

   مانی و رو به هردو  دی کش یقیعم نفس

 است. نیا  ن اتای بعد  تی : مأمورگفت

شما هستند   یکه نسخه مواز  ی. من سه تا از افراد دیروی م  یکاخ قرمز در جهان مواز  به
  رد،یگی که صورت م ییصحبت ها  ی. طدیکنی . شما با آنها صحبت مآورمی را، به آنجا م

و رمز موجود در صحبت    دیبا هم متعد شو  د یشما با  ی. هردو شودی م  انینما  یرمز
 .فهمدی نم یزیچ ییکدام به تنها چیباشد ه ادتانی. دیرا بفهم  اتانی اشخاص مواز 

 . کنمی را باز م چهی. فردا ساعت دوازده ظهر، دردیرا استراحت کن  امروز 

 بروم. دیبلند شد: فعال با شیجا از 

 خودش رو تکون داد و محو شد.  یکم
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 . رهیبار اعالم کرد داره م نی اول  یعجب! برا چه

 .دمیاز حرف هاش نفهم یزی که من چ باز 

 

 

 

 

 

 من   یعشقا  سالم

 .ری بخاطر تأخ دیببخش

 ندارم که بخوام ادامه بدم. یها من انرژ بچه

 .دمیادامه نم  گهیوگرنه د دی بهم بگ دیواقعا رمان رو دوست دار  اگه

 ؟ یبا تعجب گفت: سه نفر از اشخاص مواز  آرا

 کارلوس کردم. ی به گفته ها یحرفش، من هم مرور نی ا با

 .دمیفهمی داشتم حرف هاش رو م حاال

 ؟ یرو به آرا گفتم: سه نفر از اشخاص مواز  یجیگ با

 .ی زد: حرف من و تکرار کرد  یانگار به خودش اومد. لبخند آرا

 هام رو تو کاسه چرخوندم.  چشم

 . میدار یگفت: باز هم شخص مواز  تی جد با

 . میتکان دادم: انگار دار یسر
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 باشند؟  تونندی م ی: به نظرت چه شکلدیبه لباسش کش یتخت نشست و دست یرو

 ما.  هی پوزخند گفتم: شب با

 نبود؟  دهیچی پ یلیکارلوس خ یباال داد: به نظر تو هم گفته ها  ییابرو 

  یجنابعال  یبود رو برداشتم: آره بود؛ ول زی که رو م  یمبل نشستم و سوهان ی رو یکالفگ با
 ؟ ی دینفهم یزی شده امروز از گفته هاش چ ی. چیبود  دهیفهم شهیکه هم

 . ستین شتریرو کج کرد: آرا اطالعات من از تو ب  سرش

 که با تو هم اسمم. ادی بدم م ی لیلبم هام گذاشتم: خ  یرو  یکج لبخند

 اسمته؟  ری واقعا تو االن فکرت درگ: دیکش یآه

 تو باشه؟  ریحرص گفتم: پس درگ با

 نگفت. یزیچ  گهیهم فشار داد و د  یهاش رو محکم رو چشم

 ناخن هام شدم.  دنیمشغول سوهان کش یگحوصله  یب با

 آرا بلند شد: کاخ قرمز کجاست؟  یصدا  باز 

 به دست، به طرف کمد لباس هام   سوهان

 . گهین م: کارلوس بعدًا بهمورفتم

 همه جاش قرمزه؟  یعنیگفت:  یبا کنجکاو  باز 

 ؟ ی کمتر سوال بپرس شهی : مدمیکش یپوف

 دهنش بسته بشه.  پیانداخت. خدا کنه ز  نی سرش رو پا  یناراحت با

 *** 

 . میبود ستادهیو آماده کنار کمد ا  حاضر
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 باز شده بود.  چهی کمد رو باز کردم. در غیکه ساعت دوازده شد، سر  نیهم

 سراغم؟  ادی به آرا گفتم: به نظرت باز اون سر درد م رو

 سردرد داشتم. یلیتکان داد: من که روز اول خ یسر

 شدم.  چهیو وارد در  دمیکش یپوف

 خط لوله بودم.  دنی رس انی منتظر به پا  ،یتفاوت یسرم آرا وارد شد. با ب پشت

دور شدند و دوباره خودم رو تو اتاقم  . نور ها کم کم میدیرس نی به پا  ،یاز مدت پس
 . دمید

 نشدم؟  هوشیشده بود. پس چرا من ب هوشیب آرا

 نشدم؟  هوشیبود که من ب یچ لشیبلند شدم. دل یجیگ با

 صورت نگرفته؟  یسفر نکنه

 . رمیسمت در اتاق رفتم تا جواب سوالم رو بگ به

من    م،یطور که معلومه سفر کرد  نیهام بر خورد کردم. ا  ای رو باز کردم. با قصر رو در
 نشدم. هوشیب

 آرا به هوش اومد.  ،یاز گذر مدت بعد

 به سمتش رفتم.  عیسر 

 ندارم؟  ینشدم؟ چرا سر درد هوشیتعجب گفتم: من چرا ب با

 .یچون به سفر کردن عادت کرد   دیگفت: شا  یاکه به خودش اومد، با لحن خسته  یکم آرا

 رو جلو دادم. نمی پا لب

هر چه زود تر   خواستی . دلم ممی. وقتش بود با کارلوس ارتباط برقرار کنگفتی م راست
 ها تموم بشه.  یمسخره باز   نیا
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 سمت مکعب جهان رفتم. به

تکان داد: مکعب  نیمکعب جهان مال خودته؟ سرش رو به طرف  نی به آرا گفتم: ا رو
 .میمال کارلوسه، ما فقط اجازه استفاده از مربع ارتباط رو دار جهان

 مربع عشق رو امتحان کنم. خوادی من دلم م کار؟ یچ می خوای زدم: ما اجازه م یلبخند

  یزیاز چ یتونی هم نم ییصاحب مکعب اجازه بده. تو بخوا  دی گفت: با یتفاوت یبا ب آرا
 . یاستفاده کن

 کارلوس ظاهر شد.   یو مربع ارتباط رو فشار دادم. پس از مدت  دمیکش یپوف

 . میاتاق نشست  یمبل ها  یرو

شرح دادم.   تانیرا برا  زیمان چرخاند: بار اول هم، همه چ  یهردو  نینگاهش را ب  کارلوس
جهان واقع   نی . کاخ قرمز در همکنمی رفتن به کاخ قرمز را باز م چه یبعد در  یمن کم

. به دیکن دا یرا پ ییرمز ها  دیبا  اتان،ی با سه نفر از اشخاص مواز  ییرو ایاست. شما با رو 
  دیدار ی. سوال میبساز  کند،یکه عنصر را کامل م  یدستگاه میتوانی رمز ها، م نیا  لهیوس
 . دیبپرس

 یواز ما اشخاص م یمگه خودت نگفت کهن ی. اول ا میدار یلیگفت: سوال که خ یجیبا گ آرا
 م؟ ی و فقط من و آرا میندار

 کهن یدارد. فعال بخاطر ا  یاشخاص مواز  یبا تکان دادن سرش گفت: هر شخص کارلوس
 . دیبا سه نفر را دار داریاجازه د  د،یبه اتمام رساند تی اول را با موفق تی مأمور 

 هم هست؟  شتریب یعنی متعجب گفت:   آرا

که هرگز   ییدر اطراف واقع است. جهان ها  یشمار یب یزد: جهان ها یلبخند  کارلوس
 .دیداشته باش داریبا همه د دیتوانی. شما فعال نمدیکنی تصور نم

 اون وقت؟  م یتونیزدم: چرا نم یپوزخند
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 زود است. اریبس قیگفتن حقا یرا به سمت من چرخاند: قبال هم گفتم، فعال برا  سرش

 ست؟ یآرا دوباره بلند شد: دستگاه عنصر چ یصدا 

 .شودی گفته م تانیها   تیهم بعد از اتمام مامور   نیباال داد: ا ییابرو  کارلوس

 مونده؟   تی: چند تا مأمور دیکش  زیم  یرو وانیبه ل یدست آرا

 است.  یبد زی چ اریجا جمع شود، بس کی   یکه تمام کنجکاو  نیزد: ا یلبخند  کارلوس

 مونده؟   یباق تیچند مامور   ینگفت ه؟یجا؟ منظورت چ کیباز متعجب گفت:  آرا

انجام نشده   تی است. شما چهار مامور  تی لبخندش را خورد: سر هم پنج مأمور  کارلوس
 . دیدار

تا   د،یها رو تموم کن یمسخره باز  ن یتر ا  عیسر  شه ی . از جام بلند شدم: مدمیکش یپوف
 رو باز کن.  چهیدر  نیا تر  عی برگردم. سر ی من به روال عاد

 . کنمی را باز م چهیهم بلند شد: من در کارلوس

 شد. ب یحرفش، غ نی ا با

 *** 

بود. احتماالً سه   دیکامالً سف ش یرونیب یها  وارهی. دمیبود  ستادهی ا یکاخ بزرگ  یبه رو  رو
 زد.  یبه آرا انداختم. لبخند یبود. نگاه ییبا یطبقه داشت. خونه بزرگ و ز 

طبقه باال،   یپهن شده بود و تا پله ها  یورود  ی از ابتدا  ی. فرش قرمزمیوارد شد  باهم
  لیبود. سر تا سر سالن، وسا  یمیو قد  سینف یهاقه ی امتداد داشت. همه جا پر از عت

شده بودم، که انگار چشم هام فقط اون   شی بایقرار داشت. چنان محو ز  ییطال  ی ها
 .  دیدی جارو م

 ست؟ یجا ن نی ا  یقرمز زیآرا به خودم اومدم: پس چرا چ یصدا با
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   یا سمتش برگشتم و لبخند مسخره  به

 : اسمش کاخ قرمز، عقل کل. زدم

رنگ و   ییطال یبهم انداخت. با دست به مبل ها  یتکان داد. آرا نگاه یسر یجیگ با
 .مینی اون جا بش  میره کرد: برکننده اشا رهیخ

. چنان نرم بودند که انگار درون  میمبل ها نشست یتکان دادم و همراهش رفتم. رو  یسر
 یزدم. از حرکاتم متعجب شده بودم. من از ک ی. لبخند پر از آرامشیرفتی شون فرو م

 انقدر آرامش داشتم؟  

سه دختر کامال هم شکل ما وارد شدند. از  ،یطور غرق اطراف بودم، که از در ورود نیهم
 همه شباهت متعجب شدم.    نیا

 بهشون چشم دوختم.  جی و واج از جام بلند شدم و گ  هاج

 کنارمون نشستند. هر سه با لبخند، سالم کردند. یتفاوت یب با

 

 .میجوابشون رو داد آروم

 د با لبخند که سمت راست نشسته بو یاون

 .هیاز زندگ ی: آرامش جزء مهمگفت

 ه؟ یگفت: منظورت چ یجیبا گ آرا

 .دیکنی آروم صحبت م یلیشما خ نهیوسط با آرامش گفت: منظورش ا   فرد

 .ستین یجور نیزدم: اصال ا یپوزخند

 . شهی م نطور یگفت: بالخره که ا   یسمت چپ دختر

 به آرا نگاه کردم. اون هم سردرگم بود.  یجیگ با
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 مالقات شما، با خودمون رو بدونم؟   لیدل شهی رو به سه تاشون گفت: م آرا

 نداره.  یخاص لیجا به جا شد: دل یوسط کم دختر

 نداره؟  یخاص  لی که دل یچ یعنیباال انداختم:  ییابرو 

 . یهست ی : سرد! تو دختر سرددیکش  یقیسمت راست نفس عم دختر

 کرد. جمی کامال حرف هاشون گ گهید واقعا

 ؟ ییا یچند لحظه همراهم ب شهی به سمتم برگشت: م آرا

 . میگرد ی جام بلند شدم. رو به سه تاشون گفتم: االن بر م از 

 .ستین یمشکل دیوسط گفت: بر  دختر

 شده؟  یگفتم: چ یکرد. با کنجکاو  تمی هدا ی ا گهی به سمت د آرا

 به؟ یعج یچرا صحبت هاشون کم  یدونی گفت: م یآروم یبا صدا  آرا

 شدم. جیرو تکون دادم: نه، من گ سرم

 مونه.   یبعد تی مأمور ی برا  یدیشون کلحرف ها، همه  نی: ادیکش  یقی نفس عم آرا

 .کنندی باال انداختم: پس دارن با رمز صحبت م ییابرو 

 سرش رو تکون داد: درسته! خوب به حرف هاشون دقت کن. آرا

 .میاره کنارشون نشست تکان دادم. دوب یسر

ام رو  لباس دخترک سمت چپ، توجه  یرو  یبودم، نماد  رهیطور که بهشون خ همون
 جلب کرد. 

 از آب بود. یبه شکل موج  ینماد

 صلح!  ی عنیلبخند گفت:  با
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 نکرده بودم. یمتعجب باال رفت. من که ازش سوال ابروهام

 ؟ ی دیفهم ینکردم، چجور  یحرف رو به زبون آوردم: من که سوال  نیهم

 هم بدونه. دیوسط باز هم مثل هر دفعه، گفت: اون همزاده توئه، با دختر

 : همزاد؟ میو هماهنگ گفت  جیآرا گ با

 است.   ی: آره! همزاد همان شخص مواز دیبه موهاش کش یسمت راست دست دختر

 نگفتم. یز یو چ  دمیرو جو لبم

 . میدونستی تکون داد: ما نم ی سر آرا

 . دینداره. حاال متوجه شد یزد: اشکال ی وسط لبخند  دختر

باعث   دن ی پرس شهیکرد: هم لی به باال متما  یسمت چپ بلند شد و سرش رو کم دختر
 .شهی م  تیموفق

هم بلند شدند. دختر وسط با لبخند گفت:    گهید  یبه حرفش زدم. دو تا یپوزخند
 تموم شد. خدانگهدار! جانی ما، ا   یصحبت ها 

 به ما بدهند، از کنارمون رد شدند. یاجازه خداحافظ کهن ی ا  بدون

 بود؟  یچ گهید  نیو رو به آرا گفتم: ا   دمیکش یپوف

   یرو به سمتم گرفت. لبخند  یدفترچه ا  آرا

 کردم. ادداشتی: همه حرف هاشون رو  زد

  یاجهی به نت خوندم،ی باال رفت. کنارش نشستم. هر چقدر حرف هاشون رو م ابروهام
 . دمیرسینم

 ؟ یفهمی م یزی رو به آرا گفتم: تو چ یجیگ با

 تکان داد.  نیسرش رو به طرف  آروم



 من   ی جهان مواز 

79 
 

 : به کارلوس بگو.دمیکش یپوف

 گفت و از جاش بلند شد.   یاباشه  آرا

 به نوشته ها انداخت.  ی قی نگاه دق وسکارل

 . کنمی م یک یکوچ ییبه ما گفت: من فقط راهنما  رو

 باال رفت: بگو!  ابروهام

که وسط نشسته   یدختر ی خودکار داخل دستش، حرف هاشون رو عالمت زد: گفته ها با
  ییراهنما گهی. ددیبخون  ونی در م یکی. شما گفته هارو  خورهینم یدرد چیبود، به ه

 .  دی. االن به خونه برگرد کنمینم

 ما و کارلوس ظاهر شد.  نیب یبزرگ یضی حرف رو زد و ب  نیا

 شد. چه یوارد در  عی به آرا انداختم. سر ینگاه

 هم وارد شدم.  من

 . میو مشغول حل معما شد می مبل ها نشست  ی. رومید یاتاق آرا رس به

 . دمیزد: فهم یآرا بشکن یاز مدت بعد

 گفتم: بگو. یالیخیب با

حرف گفته شده،    نیخب اول م،یگفته هارو بخون  ونی در م یکی! اگه نی زد: بب یلبخند
 .میزاری " »آ« اول رو کنار مهیاز زندگ  ی"آرامش جزء مهم

. شد آب. حاال جمله می زاری" »ب« رو کنار مشهی م  نطوری"بالخره که ا یبعد جمله
 .میزاری کنار م" »س« رو یهست  ی"سرد! تو دختر سردیبعد

  «ی صلح" » یعنیکه متوجه شده بودم، دنباله صحبتش رو گرفتم: جمله بعد از اون "  حاال
 .میزاری رو کنار م
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. شد میزاریاست" »آ« رو کنار م   یصحبتم رو ادامه داد: "آره! همزاد همان شخص مواز  آرا
 . ایآب س

شد،  جهی. نتمیزاری م  ." »ه« رو کنارشهی م  تیباعث موفق دنیپرس شهیجمله آخر "هم و
 . اهیآب س

 . میگفت: تونست  یبا لبخند آروم آرا

 هست؟  یچ اهیگفتم: حاال آب س جیگ

  اچهیفکر کرد، آخرش سرش رو بلند کرد و با همون خنده ساکنش گفت: من در یکم آرا
 کجاست. اهی آب س دونمی. مشناسمیرو م یاهیس

 : چقدر خوب! دمیکش یپوف

 م؟ یکن کاری رو چ اهیگفت: حاال ما آب س ی د ی. با ناامدیاش پر کشدفعه خنده  کی

 . گهیگفتم: کارلوس بهمون م یالیخیب با

 . هیحرف  نمیلبخندش به صورتش برگشت: ا باز 

بود که، مجبور   نی ا ایدن نی ا  ی. تنها بد دمیتخت دراز کش یسمت تخت رفتم و رو  به
 سر کنم.   یاشه یبودم شب رو تو اون تابوت ش

 و نگاهم رو به آرا دوختم.   دمیکش یآه

 ؟ یدی گفتم: پس چرا به کارلوس خبر نم یکالفگ با

 تخت کنارم نشست.  یرو  شی گ شهی آرامش هم با

حداقل دوازده ساعت    دیبا  م،یکارلوس رو خبر کن یوقت  ؟یدونیلبخند گفت: هنوز نم با
 سفر کند. ییایدن چی به ه تونهی وگرنه کارلوس نم  م؛یصبر کن

 رو احساس کردم.  یبار، حس کنجکاو  نی اول یبرا 
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 سوال، متأهله؟   نیاز کجا اومده؟ و آخر  ه؟یک قایگفتم: کارلوس چند سالشه؟ دق  متعجب

اول هم گفتم،  و پنج سالش باشه، همون طور که روز   یخنده گفت: فکر کنم حدودا س با
جهان   یکه صاحب تمام مکعب ها  دونمیرو م  نیا  یول ه؛یک قایدق دونهینم یکس

 هست. از مکعب جهان گرفته تا مکعب زمان و....

 سوال...  نیاز کجا اومده و آخر  دونمی نم واقعا

 خنده زد.  ریرو گفت و ز  نیا

من   یدر مورد زنش برا  ادی. اون که نم دونمیهم نم نی گفت: ا دهی بر دهی خنده و بر با
 کنه. فی تعر

 ؟ یشناسی کارلوس رو م یرو تکون دادم: تو از ک سرم

روز قبل از اومدن تو به جهان من، کارلوس کنارم اومد   ک یتخت جا به جا شد:   یرو یکم
 .یبد حیرو براش توض  زیهمه چ  دیو تو با ادیبه جهان تو ب تی و گفت قراره شخص مواز 

 نگفتم. ی زیگفتم و چ یآهان

 ست؟ ی. جالب نگندیهمزاد م  یداد: به شخص مواز  ادامه

 : آره هست. دمیکش یپوف

 طاقت فرسا شروع شد.  یکم سرما  کم

 رو برام باز کرد.  یا شهیاز جاش بلند شد و در ش آرا

از جام بلند شدم. بدون حرف داخل تابوت   یحوصلگی و با ب دمیکش یپوف کشدار باز 
 گفت و از اتاق خارج شد. ی ریا لبخند در رو بست. شب بخ. آرا بدمیدراز کش یاشهیش

 ره؟ یکجا م یعنی

 هم گذاشتم.  یشدم و چشم هام رو رو  الیخیب
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 .انداختمی م  یآرا نگاه الیخیبه چهره ب ،یو هر از گاه دمیچرخی اطراف خودم م کالفه

 چرخاندم. اهی س ای را به سمت در سرم

  یشده بود؛ برا  اهی ها س یفیبخاطر کث کردمی از آسمان شب بود. احساس م ی اتکه  انگار
 . کردی نگاه کردن بهش هم، حالم رو بد م ی حت  نیهم

  یرو داخل بطر تریو دو ل  میازش رو بنوش تریل  کیهر کدوم   دیگفته بود، با  کارلوس
 .می و براش ببر میز یبر

 رو داخل آب برد و پرش کرد.  ی تریل  کی  یبطر آرا

 نداشت.  یتفاوت چیه  اهی بود. با نفت س اهیس  کامال

 اسمش رو آب گذاشتند؟  یرو چه حساب آخه

 .مونهی م  یقلوب خورد و با لبخند رو به من گفت: باور کن مثل آب عاد چند

 . خورمی اصال نم تونم،یبه عقب قدم برداشتم: من نم یبهش رفتم و کم ی اغره  چشم

اش مثل آب  . مزه گمی ب هاش رو جمع کرد و با محبت گفت: بخدا دارم راست مل آرا
 .مونهی م  یعاد

کرد و به سمتم گرفت: امتحانش   اه ی من رو پر از آب س  یحرفش خم شد و بطر نی ا با
 کن.

 رو گرفتم. یو بطر   دمیکش یپوف

 ازش رو مزه کردم. یکم ،یحالت چندش با

 بود. یاش عادواقعا مزه  گفت،ی راست م آرا

 . دیبا چند نفس، کل آب رو نوش آرا

 انداخت: خب تو هم نگاهش نکن.   یخال  یبه بطر ینگاه
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 .دمی هام رو بستم و مثل آرا، با چند نفس همش رو نوش چشم

  تی مزخرف، که کارلوس اسمش رو مأمور  یکار ها نی تر ا عی هر چه سر  خواستمی م  فقط
 گذاشته بود تموم بشه.

 پر کرد.  اهیرو از آب س یتریدو ل یبطر آرا

 . میبد لی آب رو به کارلوس تحو نیو ا  میبر  گهی: خب ددی کش یقیعم نفس

 شم؟ی من خالص م یعنی:  دمیکش یپوف

 با آرامش گفت: مطمئن باش.  آرا

 . میکه کارلوس هنوز باز گذاشته بود شد یاچه یدر وارد 

 . میدیهر بار، به اتاق آرا رس مثل

 رنگ اتاق، نشسته بود. یآب یمبل ها  یرو  کارلوس

 .رو بست  چهیما از جاش بلند شد و با اشاره دستش در  دنید با

 داد.  لی بود رو، به کارلوس تحو اهی آب س یکه حاو  یجلو رفت و بطر  آرا

را هم  تریل  کیداد:  یانداخت و سرش رو چند بار تکان یبه بطر ینگاه کارلوس
 د؟ یدینوش

 د: بله! ز  یلبخند  آرا

 . شرح بدهم  تانیچهارم را، برا  تی تا مأمور  دینی: بشدیکش یق ینفس عم کارلوس

 جا گرفتم. یمبل تک یو رو  دمیکش یپوف کشدار باز 

 نشستند. میمن و آرا هم مبل کنار  یرو به رو  کارلوس

 تان خواهد شد. تی مأمور   نی چهارم، سختر تی گفت: مأمور یبا سرفه مصلحت کارلوس
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 م؟ یکار کن یچ دیآب دهنش را قورت داد: مگه با دهیترس آرا

جهان واقع    نیبه چرخش در آورد: کوه آنگاراتون، در ا مانیهر دو نینگاهش را ب  کارلوس
 است. 

 بلند تر از کوه اورست است.  اریکوه، بس  نیبه من ادامه داد: ارتفاع ا  رو

 خدا!  ای

کوه   نی قله ا نیبلند تر  یرو ران،یبه اسم ب ابیکم  یبار، گل کی داد: هر صد سال  ادامه
 بار... کی نقطه از کوه و فقط هر صد سال  کی رشد خواهد کرد. تنها در 

  دهیگل چ  نیکه ا   یبار نیو دست هاش رو داخل هم قفل کرد: از آخر  دی کش یقیعم نفس
کردم و    یزمان اطراف کوه رو دست کار دانیشد، هفتاد و سه سال گذشته است. من م

به آن منطقه وارد   ی. شما وقتو هفت سال به جلو بردم   ستی رو به مدت ب زمان
چهل و پنج سالتان   یعنی. دی روی م  اتاننده یو هفت سال آ   ستیدر واقع به ب د،یشوی م
 .شودی م

 شدم. ره ی بهش خ متعجب

 گفت؟ ی داشت م یچ  نیا

 !شهی ! باورم نمییداد: وا  هیمبل تک یسرش را به پشت  آرا

  یو آب دهیگل را چ  نیا  دیشما با  ران،ی و ادامه داد: و اما گل ب دیکش یق ینفس عم کارلوس
 شهیش  نیو داخل ا دی ریبگ شه،یقرار دارد را، با استفاده از فشار دادن ر  اششهیکه در ر

 . دیز یبر

 خارج کرد و به سمت من گرفت. بشیرا، از ج یو کوچک  یکرو   ی  حرفش ش نی ا با

 شلوارم گذاشتم.   بیصدا داخل ج یدستش گرفتم و ب  از 

 کوچک بود.  یلیتخم خ  کی  هیشب شتریب



 من   ی جهان مواز 

85 
 

بر، باز خواهم  منطقه جاه  یرا به رو  یاچهیبلند شد: فردا ساعت ده صبح، در شیجا از 
 کرد.

 .دیرس  دی به کوه خواه ،یرو ادهیپ قهیپنج دق با

 م؟ یکوه بر یبه باال یبلند شد: چجور یبا حالت سوال آرا

 ام. گذاشته تانیرا برا  یکوهنورد  لی بر، وسازد: من در منطقه جاه  یلبخند آروم   کارلوس

 شد.  چهیوارد در  ی. با خداحافظمیتکان داد  یدو سر هر

راحت با   یلیجذب و البته خ ،ینخ راهنیشلوار و پ کی انداختم.  می به لباس ها  ینگاه
 بودم.  دهیپوش  یکاله کوهنورد   کی

 من بود.  یلباس ها   هیشب باً یآرا هم تقر  یها لباس

بزرگ   نیچن ن یا  میکه رفته بود یکوه یول م،یرفته بود یبار به کوه نورد  کی   سای با پر من
 نبود.

 بود. ادیز  یل یارتفاع کوه خ واقعا

 مشخص هم نبود.  یکه اطرافش قرار داشت، حت ییاش بخاطر ابرها قله  ُنک

 دهنم رو قورت دادم. آب

 ؟ ید یبا لحن پر از استرسش گفت: ترس آرا

 بترسم؟  ادیبنظرت به من م  ؟یگفت یکج کردم: چ یرو کم لبم

 .یهست یرو به سمتم چرخوند: نه، آخه تو آدم آهن سرش

جا با دستام خفت کنم،  نیهم  ییخوای آرا اگه نم  نیدادم: بب رونیپر از حرصم رو ب نفس
 ساکت باش.

 نگفت.  یزیباال برد و چ میهاش رو به نشونه تسل دست
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 .  اومدی به سراغم م یبی عج یحس ها  م،یشدی تر م  کیکه به کوه نزد  یهرچ

 .شهیم  جادی ا  یراتیدر بدنم تغ کهن یا  حس

 در صورتش شده بودم. یرات ی رخش متوجه تغ میانداختم. از ن یبه آرا نگاه  یجیگ با

 : آرا برگرد! دمی کش یقیعم نفس

 . میشد  رهیبه هم خ جی هم، گ دنیلحظه هر دو با د کی سمتم برگشت.  به

 آرا زود تر از من به خودش اومد.  انگار

 ! یکرد   ری! آرا تو چقدر تغ یی گفت: وا  متعجب

اطراف چشم هاش    ییها  نیتفاوت که چ نی با ا  یقبل بود؛ ول هیآرا هنوز شب صورت
  زیاخم ر نی چند ش یشونیپ یشده بود و خط لبخندش هم کامالً مشخص بود. رو  جادیا

 چاق تر شده بود. کالً بدنش ُپر تر شده بود.  یداشت و صورتش کم

 کردم؟  یری. من چه تغ یکرد  ریتکان دادم: تو هم تغ رو   سرم

شده باشه، در صورت   جادیکه در صورت من ا یر ی و با آرامش گفت: هر تغ دیکش ینفس
 . میشی م یشکل  نیا  یتو هم به همون شکله. ما تو سن چهل و پنج سالگ

 . ادیو چروک به صورتمون م نیچ قدرن یا  یعنی:  دمینال

  یسال ها   مینیو بب  میصبر کن  دی. بامیجوون یلیهنوز خ یخنده گفت: چهل و پنج سالگ با
 . ادیسر صورتمون م  ییبعدش چه بال

 ؟ ی ا انداخت و گفت: آماده  مانی به کوه بزرگ رو به رو ینگاه

 .م یهر چه زود تر به خونه برگرد خوامی . ممی: بردمیکش یپوف

 که سرش قالب وصل بود رو، به دستم داد.  یطناب

 ؟ ی چ میریو بم  میوفتیلحظه با ترس گفت: اگه ب  کی
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 .ستمیبه طنابم انداختم و بدون توجه به سوالش گفتم: من واقعًا بلد ن ینگاه

 گفت: به من نگاه کن.   یو با لحن آروم  دیکش یقیهر بار نفس عم مثل

که قالب داشت رو، گرفت و با تمام قدرتش به سمت بابا انداخت. از قدرت پرتابش   یسر
 تعجب کردم.  

کرد، تا از محکم بودنش   زانی ناب آو. خودش رو به طدیسر طناب رو گرفت و کش اون
 مطمئن بشه. 

که اطراف   یی سمت من برگشت و طناب من رو گرفت و به باال انداخت. بخاطر ابر ها  به
 به کجا بند شد.  قای طناب دق میدیکوه رو گرفته بودند، نفهم

که با طناب خودش کرد رو، با طناب من انجام داد و خودش رو به طناب   یهمون کار آرا
 کرد. زانیآو

 از محکم بودنش مطمئن شد اون سر طناب رو به کمرم وصل کرد.  یوقت

 خودش هم به کمرش بست. طناب

 جفت رو به من داد. کیآورد.  رونیب بشیجفت دستکش از ج دو

بود. با ابرو   یکفه دست کش ها چند گلوله آهن یبودند. رو یبیعج  یکش ها  دست
 باال رفته دستم کردم. ییها

به  یآهن  یگلوله ها  نیگفت: ا کردی همون طور که دست کش هاش رو دستش م آرا
 .  چسپندی کوه م  یسنگ ها

 که کنارش گذاشته بود رو برداشت. یبند زانو

 آورده بود.   یی رو تنها زیکمکش نکردم. همه چ یزیچ  چیبرداشتن ه در

 خم شد و زانو بند ها را برام بست. مال خودش هم بست و بلند شد. کنارم
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 م؟ یلبخند گفت: بر  با

 کوه گذاشتم. یحرف قدم اول رو رو   بدون

 .دیکوبی م  نمیبا تمام توانش به قفسه س قلبم

 . گرفتمیم  جهی سرگ  کردم،ی نگاه م نی به پا یوقت

 از من بدتر بود. یلیحالش خ آرا

 ر، زود تر از من به خودش اومد و بلند شد.دفعه هم مثل هر با  نیا

  یگل نیهمچ مینیو بب میو با لحن آرومش گفت: اول بگرد  دیکش نشیبه قفسه س یدست
 وجود داره.

 اون همه ابر داشتم. انگار وسط آسمون بودم.  یباال  یبیرو تکون دادم. حس عج سرم

 .کردی کوه، حرکت م یسنگ   یموج ها نیآروم، ب یبا قدم ها آرا

 شده بود و نکش معلوم نبود.  دهیخم نی به سمت پا یقله کوه، کم نک

 جا باشه.اون   دی. فکر کنم گل با نیجا رو بببه آرا گفتم: اون  رو

 قورت داد.  دهی دهنش رو ترس آب

و   رمی که به کمرش وصل بود رو، محکم تر کرد و رو به من گفت: من م یطناب یگره 
 .افتمیو مواظب باش ن  ریطناب رو بگ ن یتو ا  نمش،یچی م

 آروم جلو رفت. یرو گرفتم. با قدم ها  طناب

. به یباشه لمسم نکن ادتیاومده باشه به سمتم برگشت:  ادشی یز یلحظه انگار چ  کی
 . ری. فقط طناب رو بگریوجه کمرم رو نگ چیه

 خورمت؟ ی حرص گفتم: چرا؟ مگه م با

 . لطفًا آرا! ستیرو تکون داد: بحث خوردن من ن  سرش
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  جی. همه من و گستمیها ن  نیا  بیعج یگفتم. من متوجه کار ها  یاو باشه  دمیکش یپوف
 . کنندی م

 . م یشد  کی آروم به نک قله نزد یرو به سمت باال گرفتم و با قدم ها  سرم

 خم شد. نی آروم به سمت پا یلیخ نه،یگُل رو بب کهن یا  یبرا 

خم بشم، لطفًا   خوامی . مدمشیگفت: د یرو به سمت من کج کرد و با خوشحال سرش
 .ری طناب رو محکم بگ

 نزدم و طناب رو محکم گرفتم. یحرف

 . کردمی م  دایپ یحس بد یلیخ اومد،ی سر آرا م  ییبال اگه

 .شدی و نگه داشتنش سخت م ادیآروم وزن طناب ز  آروم

اما استرس سر تا پام رو گرفته   دم؛یدی رو نم یز یبود، چ سادهیآرا پشت به من وا  چون 
 بود.

 وزن طناب کم شد و آرا بلند شد.   باالخره

 رو باال آورد.   ی بیلبخند گل عج با

بلوط به   ه یشب یزیدو تا برگ، چ ن یو پهن به رنگ قرمز داشت. وسط ا  دهیتا برگ کش دو
 رنگ سبز بود.

 داشت.  یافشان  یشهی بود و ر یت کلف و صور اشتنه

 نقاط صاف تر بود، نشست.  هیاز بق  یاز کوه، که کم  یبا لبخند قسمت آرا

 آوردم.  رونیب بم یرو از ج ینشستم و شکل کرو  کنارش

 کار رو به من بسپار.  نیبهش گفتم: ا رو

 رو تکون داد و گل رو به دستم داد.  سرش
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 ها به جا مونده بود. ناسوریاز دوران دا   انگار

 ظرف قرار دادم.  یرو، رو  شهیرو باز کردم و ر  یظرف کرو  در

 رو فشار دادم.  شهیدست چپم گل رو گرفتم و با دست راستم، محکم ر با

 کرد.  دایپ انیجر  شهیکم آب از ر کم

 به ظرف انداختم.  ی گرفته بودم شد، نگاه شهیکه از ر یکل ظرف پر از آب یوقت

 بودن رنگ آب نداشتم.  یاز صورت یتعجب

 تعجب کنم؟  بی عح  یها زیچ  نیا  دنیبا د  دیبا  یک تا

 .شدمی مطمئن م  تشی از امن دی گذاشتم. با بمیرو بستم و اون رو داخل ج یظرف کرو  در

 .میبرخورد کرد  کرد،ی. با کارلوس که با لبخند بهمون نگاه م می جامون بلند شد  از 

 ؟ یاومد  یمتعجب گفت: تو ک آرا

 بود. یعال اری. کارتان بسمیگوی م  کی زد: تبر یلبخند  کارلوس

 آوردم و به دستش دادم.  رونیب بمیرو از ج یکرو  شکل

 رو تکون داد.  سرش

ارتفاع    نیاز ا  میتونی . االن ما نمنمتیبی خوشحالم که م یلی: خدیکش  یقی نفس عم آرا
 . میبر نی پا

 کردم.  دی تکون سر، حرف آرا رو تا با

 .دیوارد اتاقتان شو  چه یداد: از در یدستش رو تکان کارلوس

 رو باز گذاشته بود.  یاچه یپشت سرم برگشتم. در به

 حرف وارد شدم.  یب
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 دوستان. خوامی م ی. انرژمیشی م  کی رمان نزد یبه آخرا  گهید

 ...»پارت آخر«... 

 

 کل«  ی»دانا

 رنگ اتاق جا گرفته بودند. یآب یمبل ها  یرو

که هر لحظه و در  ییبودند. آرا ره یداشت. هر دو بهم خ یبیاطراف شکل عج  یو هوا حال
را  یدل چیو ه شدینم  ی. هرگز عصبکردی را فراموش نم اشی هر حال، مهربان

 . شکستینم

 ندارد؟  یلیدل چیه ایآ

باز هم   دند،یورز ی که همه به او عشق م یمواقع  یکه در هر لحظه و هر حال، حت ییآرا
 بود. دهیبه مشامش نرس یمهربان  یرا دوست نداشت. هرگز بو  یکس چ ی. هکردی م ینامرد 

 ندارد؟  یلیدل چیه ایآ

 هستند؟   لیدل ی ها، همه و همه ب ی بد  نیها و تمام ا  یخوب نیتمام ا  ایآ

 !ممیفهی م

 .شودیبه جمعشان اضافه م  یبا لبخند  کارلوس

 .شودی مهربان قصه، مثل هر دفعه به احترامش بلند م  یآرا

 مثل آرا!   قایدلمان پاک باشد، دق شهی خوب است هم چه

 .ندینشی و کنار دو دختر م دهدی تکان م یسر کارلوس
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 است.  دهیرس قیزمان گفتن حقا امروز 

 .کشاند اشی که آرا را به جهان مواز  یقی حقا

 . شودی برمال م قی: امروز تمام حقادیگوی م یبا مهربان کارلوس

  چهیوارد در خواهدی . از هردو مکندی را باز م یا چه یو در شودی بلند م ش یاز جا  سپس
 شوند.

 مکان خاص برده است.  ک ی آنها را به  چهیدر

که دو در از سمت راست و چپ دارد و وسطش   ی  بزرگ دارد. ش اریبس ی  ش کیکه   یمکان
 بودند. دهیتا به امروز ند کدامچ یاست، که ه  ییپر از دستگاه ها

 کجاست؟  نجای: ا پرسدی و م رودی کنجکاو جلو م  یهم آرا باز 

که  یکننده عنصر نام دارد. دستگاه لیدستگاه تکم نی: اکشدی م یق ینفس عم کارلوس
 . کندی م لی شما را تکم

  یگریبه سمت چپ و د یکی: دهدی و ادامه م زندی متعجبشان م یها به چهره  یلبخند
 .شودی دختر خارج م ک ی. آخر سر از قسمت راست دستگاه، تنها رودی به سمت راست م

 ره؟ یمی از ما م یکی ی عنی: دیگو ی با لکنت م ده،یترس یآرا باز 

  دیآمد  ایبه دن یقرار است که، شما وقت  نی! داستان از ا ری : خدیگویبا محبت م  کارلوس
کنم.   لیرا تکم یلینا تکم نیداشتم ا  فهیاز هم جدا شدند. من وظ اتانی زندگ یعنصر ها 

که کامل   یدختر بسازد. دختر  ک ی شود و فقط   بی درهم ترک تانی عنصر ها دیامروز هم با
 بد است.  طیشرا  ی خوب و در برخ طی شرا  یبرخ رکه د یاست. دختر  یو عاد 

 .کنندی و سپس به کارلوس نگاه م اندازندی م  یدو با تعجب بهم نگاه ره

 .دیوارد دستگاه بش کنمی : ازتون خواهش مدهدی ادامه م کارلوس

 م؟ یکنینم یما زندگ گهید یعن ی: دیآی مثل هر بار با ترس جلو م آرا
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  کیتفاوت که  نی . با ادیکنی م ی: زندگدهدیتکان م   نیتند سرش را به طرف کارلوس
 داشت.  د یکامل خواه یزندگ

: من به چپ  زندی م یکه تا آن موقع ساکت بود، باز مثل هر دفعه پوزخند ،یعصب یآرا
 به راست؟  ایبرم  

 .: به راست برو زندی م  یلبخند  کارلوس

 .ستدیای و آنجا م رودی و به قسمت راست م دهدی را تکان م سرش

 .رودی لرزان به قسمت چپ م  یتر از قبل با قدم ها   دهیترس آرا

  اهیزهر عقرب را همراه آب س شه یقرار گرفتند، کارلوس ش گاهیدو دختر در جا  کهن یاز ا بعد
  یده یچی که در دستگاه پ یگرفته شد رو، به داخل فرو رفتگ   رانیگل ب  شهیکه از ر یو آب
 .کشدی و عقب م  زدیری کننده عنصر واقع است، م  لیتکم

گر صحنه روبه و نظاره  دهدی . کارلوس آرام سرش را تکان مکندی شروع به کار م دستگاه
حاکم است، با آرام   شی لب ها  یکه همچنان رو  ی امندانه روز ی. لبخند پشودی م ش یرو

 .شودی گرفتن دستگاه، محو تر از قبل م

 .دیآی م  رونی متعجب ب  یو دخترک شودی سمت راست باز م در

 قابل باور است.  ریو غ بی. چقدر عجکندی تعجب به اطراف نگاه م با

 که کامل شد!  ییآرا

 .رودیو به سمتش م  زندی به دخترک متعجب م یلبخند  کارلوس

 افتاد؟  ی: چه اتفاقدی گو ی و رو به کارلوس م کندی تند تند به اطرافش نگاه م آرا

 . ی: تو کامل شد دیگوی با لبخند آرامش م کارلوس

 .رودی آرا باال م یابرو  دو
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انجام   یرا به درست  امفه یوظ  نی: حاال که من آخر ردیگی م  شی چهار مکعب را جلو کارلوس
 . یچهار مکعب شو ن ینگهبان ا د یتو با گری. دسپارمی چهار مکعب را به تو م نی دادم، ا

 مکعب ها شدم؟   نی: واقعًا! االن من صاحب ا دیگوی اش مآرا با چهره تعجب زده  باز 

را در مورد صاحب مکعب بودن،   زی : مکعب راهنما همه چدهدی تکان م یسر کارلوس
 . دهدی شرح م تی برا

 . ردیگی چهار مکعب را م یجیبا گ آرا

به  یخواهیم  ؟یکن یدر کدام جهان زندگ یخواهی : تو مکشدی م یق ینفس عم کارلوس
و تا آخر عمر به    یبه جهان آرزو ها برو  ای ،یات باشو در کنار خانواده  یبرو  یجهان اصل

 ؟ یبرس  تی همه آرزو ها 

ام از هر  . خانواده ی شک جهان اصل ی: بدیگویو م  زندیگرمش م ی از آن لبخند ها آرا
کامل نبودم، در جهان خودم دل   قدرن ی هنوز ا  یتر هستند. من وقت ز یعز میبرا ییآرزو
 کنم.  یبرگردم و معذرت خواه خواهمیها را شکستم، م یلیخ

 .شهی هم ی: پس خداخافظ برا د یگوی و م زندی م یگر یلبخند د  کارلوس

 

 ــــــــان« ی »پــــــــا

 

 

 کردند ممنونم. یاز من همراه  نجایکه تا ا  یاز تمام کسان یلیخ
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 من:(  یرمان ها  هی):بق

 « ی اشک »چشمان

 در چنگ غرور«  ی»عشق

 پنج روح به اجنه«  می»تقد
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