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 کپی هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا شبی نفرین شدهرمان 

 .دارد قانونی پیگرد برداری

========================================================== 

 عاشقانه ،ییژانر: ترسناک، معما

یاردو بفرستند تا در خانه تنها نماند؛ اما اگر م کیدخترشان را به  رندیگیم میتصم سی: خانواد آلخالصه

 .کردندینم نیچن گاهچیقرار دارد، ه سیآل یرو شیدر پ یچه اتفاق دانستند

است؛ اما در  یحیتفر یاردو کی نیکه ا کنندیها فکر م. آنرودیوحشتناک م یاردو نیگروه به ا کیبا  سیآل

 ...آموزش جنگ و مبارزه با گریو افراد د سیاست، که در آن به آل ییاردو قتیحق

 

 

 .کردیبا تلفن صحبت م مادر

 .بهتره یلیاز خونه موندن که خ اد؛ی! دختر من حتماً میاردو؟ چه عال رنیماه م هی یعنیواقعاً؟  -

مرا نجات بده. دفعه قبل که گفتند برو خانه  نانیاز دست ا ایاست؟ خدا دهیکش میبرا یامادر باز چه نقشه نیا

 .دستانم مانده یگاز سگشان هنوز هم رو یاست؛ جا ادمیهنوز  یکیخاله ن

 :گفت کوتاه به من انداخت و یو آماده شد. نگاه دیرا پوش شیمانتو مادر

 .بهتره یلیاردو. به نظرم از خونه موندن که خ یقراره فردا بر -

 :اعتراض به مادرم چشم دوختم و گفتم با

 .. من تو خونه راحتمکنمینه! خواهش م -

 :گفت یبا لحن کامالً جد مادر

. تو هنداشته باش ضیاونم اگه مر اد،ی. بابات هم که شب مستمیمن که پرستارم؛ صبح تا شب تو خونه ن -

  بشه؟ یخونه که چ یبمون ییتنها یخوایم

 ...آخه -
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 .یریآخه! فردا م یآخه ب -

چه کار کنم؟ خانم  دیحرف حرف خودش است. حاال من با شهیرفت. هم رونیاز خانه ب یخداحافظ بدون

 .دارم یچرا احساس بد دانمیخدمتکار جوان خانه ما، به اتاقم رفت تا ساکم را جمع کند. نم ستون،یکر

 .نشسته بودم تا غذا بخورم ییبود، و من تنها دهیغذا را چ زیم ستونیخانم کر شهیهم مثل

 :بلند شدم و گفتم میجا از

 .ندارم لیم -

  ؟ی. چرا ناراحتیآشنا بش دیجد یهااونجا قراره با بچه -

  .ها باال رفتم و به اتاقم پناه بردمجواب از پله بدون

 .آمدیاز اطرافم م یوحشتناک یبودم. صداها یکیجنگل بزرگ و تار یند. توبسته شد یبه آرام چشمانم

 !نیکمک! کمکمون کن -

زانو زده  نیزم یهجده ساله رو ایهفده  یکنم. دختر دایصداها را پ نیتا منشأ ا کردمینگاه م قیاطرافم دق به

از او فاصله  دش،یسف یهاپوست سبز و چشم دنیرا کنار زدم. با د شی. سمتش رفتم و موهاکردیبود و ناله م

 .او به دنبالم بود یول دم،یدو توانستمیگرفتم. تا م

و هر بار همان  نم؛یبیکه کابوس م شودیسه شب م قای. با امشب، دقدیتپیرا باز کردم. قلبم به شدت م چشمانم

 .چهره وحشتناک، کابوس من است

 .رفتم نییها پادم و از پلهرا شانه کر میتخت بلند شدم. موها یرو از

 :و گفت دیرا نوش ییبا عجله چا مادر

  .. تو اردو بهت خوش بگذرهرمیم گهیمن د -

 یادر آورد و به خدمتکارمان داد. بعد به سمت من آمد و با بوسه فشیپول از ک یبلند شد. مقدار شیاز جا مادر

 :چمدانم را به دستانم داد و با لبخند گفت ستون،یرفت. خانم کر رونیهم به من داد و از خانه ب یپول م،یشانیبر پ

 .یراننده منتظرته؛ بهتره بر -
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از خانه  ی. با خداحافظدمیو شال برداشتم و پوش نیرا با شلوار ج امیآب یها باال رفتم. مانتوسرعت از پله به

را نگه داشت و با  نی. ماشکردیرکت مح یترشیبرنالد امروز با سرعت ب ینشستم. آقا نیآمدم و در ماش رونیب

 :گفت یلبخند مصنوع

 .خوش بگذره -

 .ممنون -

 عقب را انتخاب کردم و یکردند. صندل یمرا بررس یها از سر تا پاآمدم و سوار اتوبوس شدم. بچه نییپا نیماش از

 .اورمیرشان سر در بها نگاه کردم تا از کااما با دقت به بچه شناختم؛یها را نماز بچه کیچینشستم. ه

. به فتدیاش چال بگونه شدیبود، که باعث م انیدر صورتش نما ییبایبود. لبخند ز گوشیشاد و باز یدختر یمر

 .است یاردو کامالً راض نیاز ا دیرسینظر م

است؛ چون آنجا  یناراض یسفر کم نیاست. و از ا ی. معلوم بود که عاشق تکنولوژکردیکار م اشیبا گوش جک

 .ستیموجود ن ینترنتیا چیه

 .بود انیاش نمادر چهره یبود؛ اما ترس رهیها خمثل من به بچه کلیما

 یادیاست که به ظاهر توجه ز یحتماً از آن دسته افراد کرد؛یاش نگاه مدر دست داشت و به چهره یانهیآ تیک

 .دارد

 :دیتعجب داشت. پرس یکارش جا نیکنار من آمد و نشست. ا کلیما

  م؟یریکجا م میدار یخبر دار تو -

 .هم اونجا وجود نداره یدور افتاده، که آنتن یروستا کیبه  -

 :زد و گفت یپوزخند کلیما

  م؟یریبه اونجا م یچ یبرا یکنیدرسته. فکر م -

 .گردش -

 :ها سمت من برگشتند. جک با افسوس گفتبچه یهمه

فقط  ،یبا ک دونمینم م؛ینیما آموزش جنگ بب خوانیها ماون یول م؛یکردیفکر م یما هم اول اونجور -

 .با انسان نه دونمیم
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  ؟یچه جنگ ؟یبا چه کس گفتند؟یتعجب کردم؛ آنها چه م یلیخ

 . هر پنج نفر پشتمیاوریها در بسر از کار آن میگرفت میبا من دوست شدند. و ما تصم یو مر تیجک، ک کل،یما

 .میدنبال کرد مشکوک بزرگترها را یو کارها مینشست

*** 

  .شومیکم دارم بخار پز مکم کردمی. احساس مرساندیم نیرا به زم شیگرما یترشیب یرویبا ن دیخورش

  گن؟یم می: اگه ازشون بپرسیمر

  :انداخت و گفت یبه مر یزینگاه تمسخر آم کلیما

 .اریفشار ن ادیبه نظرم به اون مغزت ز -

  :و گفت دیکش اشییطال یبه موها یدست تیک

  م؟یبجنگ هایینکنه قراره با آدم فضا -

 .احتمال است کیفقط  نیا یول گفت؛یراست م دی. شامیفکر کرد تیپنج نفر ساکت به حرف ک هر

  :و گفت دیکش یآه جک

 .اومدمینم نجایبه ا وقتچیکاش ه یا -

وکه خرابه و متر یروستا کی ستاد،یکه ا ییممکن است؛ چون جا ریغ نیا یول م؟یدیرس یعنی. ستادیا بوسینیم

 .است

  :بود، گفت هیاز سرپرستان که مشکوک تر از بق یکی برنالد

 .میدیرس نییپا نیایب -

 .مخالفت نبود یبرا ییخشک بود. پس جا یلیلحنش خ یول م؛یتعجب کرده بود همه

 چیشده و خراب. فقط سگ بود و گرگ؛ ه رانیبود؛ و البته و یروستا گل یها. تمام خانهمیآمد نییپا بوسینیم از

 .شدینم دهیمنطقه د نیدر ا یانسان

چون تنها خانه سالم بود، ما را به آنجا  شد؛یم دهیدرختان د نیدر ب ،یگل یهادور از خانه ،یچوب یکلبه کی

 .بردند
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 .: مثل خونه اشباحهکلیما

 .: کلبه وحشتناک در دل جنگلیمر

در دل جنگل، حتماً جن زده است.  یکلبه چوب کیچون امکانش بود.  دمینخند د؛دنیجز من خندها بهبچه همه

 .دروغ گفتم دمیترسینم میاگر بگو

 .دهیشده؟ رنگت پر ی: چجک

 .ادامه دادم رمیکوتاه به جک انداختم و به مس ینگاه

ا در الک خود بود و ب ترشیآدام، که ب یگریبرنالد، د یکی م؛یمنطقه آمده بود نیتوسط پنج سرپرست به ا ما

. و هابا بچه یمیخانم مهربان و صم کی ،ی. ژولیجد شهیو هم ریدختر منظم و سختگ ،ینداشت. جل یکار یکس

 .ترسدیم یزیکه انگار از چ کرد،یرفتار م یمهربان که جور بایمرد تقر کی ،یپاپ

 :و گفت ستادیدر ا ی. برنالد جلومیدیدر کلبه رس به

 .میدروغ بگ میو ما مجبور شد نیجنگ اومد یبرا ن،یدونیهمون طور که م -

  :و گفت ردیخود را بگ ینتوانست جلو یمر

  ن؟یانسان؟ اصال چرا دروغ گفت ؟یجنگ با چ -

 :گفت یپاپ

 .ادیبا ما ب شدیحاضر نم کسچیه میگفتیرو م قتیاگه حق م؛یمجبور شد -

  :گفت یبا لحن مهربان یجل

 .در بره بعد مونیتو خستگ میری. البته االن ممیرو به شما بگ یداستان هی دیمتاسفانه با -

 داشتم؟ یچه در انتظارمان بود؟ چرا احساس بد یعنی. کردندینگاه م گریها با تعجب به همدبچه همه

 بود. آشپزخانه خفه و کوچک کیتنگ و تار یراهرو کیپله به باال داشت و در باال،  کی. کلبه میکلبه شد وارد

 .بود یبود. در کل کلبه هولناک

 .نشست یرا مقابلمان گذاشت و کنار ژول هایچا ی. جلمینشست یعسل زیم دور

 :کرد و گفت یابا چشم به آدام اشاره کرد. آدام سرفه یپاپ

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 نفرین شدهشبی 

Romanik.ir  8  رمـانـیـکــانجمن 

 حسینیرمیتا آ

. اون هم کردنیم تیرو اذ یمنطقه شاد و شلوغ بود. تو مدرسه پنج تا پسر دن کیروستا  نیقبالً ا -

ارواح به حرف اون پسر گوش ندادن و  یول ره؛یاحضار کرد تا انتقام بگ نجاینداشت.  اون پسر ارواح رو به ا یقدرت

 . ...منطقه نیکل ا

 :و گفت دیکش یدر چشمان آدام نقش بست. آه اشک

 .سشده نیکلبه هم نفر نیشد. ا نینفر نجایمنطقه کشته شدن و ا نیکل ساکنان ا -

  کلبه واقعاً روح دارد؟ نیا ایحرکت و سست شده بود. آ یبدنم ب تمام

  م؟ی: نکنه قراره با ارواح بجنگکلیما

 .مشخص بود شانیاز چهره، رفتار و صدا نیبودند؛ ا دهیمانند من ترس همه

  :بلند شد و گفت شیاز جا تیک

 .برم خونه خوامیمن م -

 :گفت یبلند یبا صدا یپاپ

 .میرینم نجاینرن، ما از ا نیها از بکه اون یتا وقت -

 :شد و گفت ترکیبه من نزد کلیما

 .. خدا به دادمون برسهمیهممون تو چاه افتاد -

 :به من کرد و گفت یتک نگاه جک

   س؟یآل -

  .شدیباعث ترسم م نیو ا دیلرزیم شیصدا

  بله؟ -

 :انداخت و گفت تیبه ک ینگاه دیبا ترد جک

 ؟یاردو اومد نیبه ا یچ یتو برا -

 :بلند شد و گفت یپاپ
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از  دی. بارنیمیها م. کل آدمانیبه شهر م میری. اگه االن جلوشون رو نگمیکنیاز فردا آموزش رو شروع م -

 .میکن یریاتفاق جلوگ نیا

 :گفتم یبلند ی. با صدارمیخودم را بگ یجلو توانستمینم گرید

  ه؟ینکنه شوخ تره؟ی. تو کجا گفتن انسان از روح قوگهیبسه د -

 یاز هر زمان دوست دارم به خانه برگردم؛ ول ترشیکه با نظرم موافقند. ب دادینشان م نیسکوت کردند و ا همه

 .شودینم

 :گفت یخانم ژول شینداد. به جا یجواب گرید یپاپ

 .نی. فقط تنها نموننیرو بزار لتونیوسا نیباال چند تا اتاق هست. بر -

 .دمیترسیبروم م کیتار یبه آن راهرو نکهیاز ا شد؟یچه م میماندیاگر تنها م م؟ینمان تنها

 :و گفت دیدستم را کش کلیما

 .میبر -

 شانیدر پاها یلرزه سطح ت،یو ک یپا به دره مرگ گذاشتم. مر کل،یبلند شدم و دست به دست ما میجا از

 مانیپا ینگاه سرد ما، خنده خود را خورد. وقت دنیاما با د د؛یخند یو مر تیبه ک رحمانهیداشتند. جک کامالً ب

. هر می. وارد اتاق شدکردیم ترشیما را ب رسصدا ت نیو ا دادیقژ قژ م یصدا م،یگذاشتیم یچوب یهاپله یرا رو

ترس را کنار گذاشتند و با ذوق به  یو مر تیهم قرار داشتند. ک یها روها شش تخت داشت و تختاز اتاق کی

 :گفت یرا برداشت و با لحن شوخ ییتخت باال یها رفتند. مرسمت تخت

 .و ببره رهیاحتمال داره روح تو رو بگ ؛یخوابیم نییتو پا تیک -

 :و گفت دیبه شدت لرز تیک

 .ترسمیم یلیمن خ -

 :و گفت دیدست مرا کش کلیبود. ما یعیترس طب نیا البته

 .نییتو باال بخواب من پا -

 :تخت گذاشتم و گفتم یکردم. ساکم را باال دییسر حرفش را تأ با
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ها و جک. درسته که اون کلیما یعنی. درست مثل پسرها؛ نیبترس دی! شما دوتا دخترها نبایو مر تیک -

نداره. من به  یربط تی. البته به جنسترسمیدختر م کی. من هم به عنوان دنینشون نم یول ترسن؛یهم م

 . ...تریانسان از روح م کیعنوان 

. اگر هم روح مرا نکشد، آخر از ترس میبسته شد. همه با ترس به سمت در رفت یاتاق به صورت وحشتناک در

 .خواهم مرد

 یندبل یبا صدا یآن را از پشت قفل کرده بود؟ مر یکس یعنیدر باز نشد.  یدر را چرخاند؛ ول رهیدستگ کلیما

 .د که باعث شد به عقب برومز غیج

 .کمک! کمک! در قفله -

 .از پشت در آمد یلرزان ژول یصدا

 .نی. عقب برشهیها. االن در باز مبچه نینگران نباش -

 .به همه ما نگاه کرد یدر را شکست و با نگران یپاپ

  در قفل شد؟ یحالتون خوبه؟ چجور -

 :با لکنت گفت جک

 .خودش قفل شد -

 :شد و گفت کمانینزد یپاپ

  .نیاریو اسم خدا رو ب نیصلوات بفرست ن،یرو شدروبه یزیچ نیاگه دوباره با چن -

ساله  ستیکه پسرها ب رمیگ د؟یآورد نجایهفده ساله را به ا یکه چند تا بچه دیمگر شماها مرض داشت آخر

 ی. چون فعالً زندگتوانمیبا زبانم فحش دهم؛ اما نم توانستمیکاش م یرو شوند؟ ابا روح روبه دیباشند؛ باز هم با

 .ما در دستان شماست

 :گفت یمصنوع یبا لبخند یجل

 .باشه داریساعت دوازده ب دینبا کسچی. هنیشام. شب هم زود بخواب نییپا نیایها ببچه -

 .ت کمکم کنخود ایممکن بود که خوابم ببرد. خدا ریافتاد؟غیم مانیبرا یساعت دوازه چه اتفاق مگر
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مدند. آ نییها پاهم پشت سر ما از پله یو مر تیبردند. ک نییدستم را گرفتند و من را با خود به پا کلیو ما جک

 .مینشست زیو پشت م میسمت آشپزخانه رفت

هم تظاهر  ی. ژولختیریها غذا مبچه یبرا یو جل کردیم یو برنالد در فکر فرو رفته بودند. آدام با غذا باز یپاپ

 .تظاهر بود و بس کیفقط  نیا یاست؛ ول یعال زیچکه همه کردیم

قاشق از  کی. کردندیو جک هم مانند من، به اطراف نگاه م کلیکامالً در غذا خوردن غرق بودند. ما یو مر تیک

 :گوشم گفت کینزد کلیسوپ داغ را خوردم. ما

 دن؟یهمه ترس یدقت کرد -

 .حرفش کامالً مشخص بود نیا

 .یدیخودت هم ترس یکه معلومه. حت نیا -

نبود. بعد از خوردن شام، به ساعت نگاه کردم.  یخنده بدون شک از شاد نیا یول دیخند کلیحرفم ما نیا با

  م؟یخواب برو یساعت هشت بود. نکند بخواهند ساعت هشت به جامه

 :بلند شد و گفت برنالد

 .دمی. بهتون برنامه منینیمبل بش یرو نیبر یهمگ -

بودند. آرام به کمر هر  الیخ یایدر دن کلی. جک و مامیمبل نشست یو رو میهمه بلند شد ؟یاچه برنامه برنامه؟

 کیه در ها را، کسرپرستان در مقابل ما نشستند. آدام برنامه هیو بق ی. پاپندیایب رونیب الیخ یایدو زدم، تا از دن

 .نشست ماندست ما داد و در مقابل کاغذ کوچک چاپ شده بود، به

 :داد حیها توضدرباره برنامه یژول

چشم  نیو بعدازظهر تمر میریگیم ادیرو  یقرآن یشماست. فردا صبح وردها یآموزش یهابرنامه هانیا -

و ما تمام منطقه رو بهتون نشون  میزنیقدم م ی. شب هم کمنینیارواح رو بب نیتونیسوم. شما  با اون چشم م

 .براش افتاده یچه اتفاق میگیو م میدیم

 :آمد و گفت رونیاز بهت ب جک

  ن؟یچرا از بزرگترها استفاده نکرد -

 :که تاکنون ساکت بود جواب داد برنالد
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 .بزرگ یلینه خ ن،یریکه از ترس بم نیکیکوچ یلی. نه خنییهاتر از بزرگپاک یلیچون شما ها خ -

 :داغ را مقابلمان گذاشت و گفت یهاقهوه یجل

  .برن تخت خواب دیساعت ده همه با -

 م؟یخواب باش دی. مگر نگفت دوازده بامیبخواب ازدهیچه ده؟ خب  یبرا

 :دیکه ذهن مرا مخشوش کرده بود پرس یسوال کلیما

  م؟ینخواب ازدهیچرا  -

 :گفت یپاپ

 .کهینزد ه،یبه دوازده، که ساعت خطرناک ازدهیچون  -

. میو وارد اتاق شد میها باال رفتکننده نبود. هر پنج نفر از پله اصال قانع قتیقانع کننده نبود؛ در حق شانیهاحرف

 .که در کف اتاق پهن بود، نشسته بودند ،یمیقد یقال یها رو. بچهمیساعت هنوز نه بود؛ پس ما هنوز وقت داشت

 .آنتن هم نداره یحت نجای. افهمهیمن کسچیه فتهیبرامون ب ی: اگه اتفاقتیک

 .خوشحال شدم یلیاردو خ یریمامانم گفت م ی: من وقتیمر

 :گفتم

. چون مامان پرستاره و بابام دکتر، مامانم اجازه نداد تنها خونه امیب خواستیمن از اول هم دلم نم یول -

 .بمونم

 .امینرم بابام مجبورم کرد ب نکهیا ی: من هم مسابقه فوتبال داشتم؛ براجک

 .بگردم یهام کمبا دوست ستیبا خودم گفتم بد ن ام؛ی: من خودم خواستم بکلیما

 .شودیبه خانه باز گردند. اما نم خواهندیاآلن همه م یداشت؛ ول یلیآمدن دل یبرا هرکس

 :به اتاقمان آمد و گفت یجل

 .نیدر رو قفل کن نیبخواب نیخواستیم ی. وقتذارمیم زیم یرو رو دیها کلبچه -

 .ندارد یازیهم ن دیکل ای رهیاز در رد شود. به دستگ یبه راحت تواندیدار بود؛ روح محرفش واقعاً خنده نیا
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ه شد. هرکس ب کیکم به ده نزداز اتاق خارج شد. ساعت کم ز،یم یرو دیگفت و با گذاشتن کل ریشب بخ یجل

 .دیتخت باال خواب یرو یاو کنار مر ت؛یجز کسمت تخت خودش رفت. به

. دمیخواب کلیما یتخت باال ینبود. من هم رو یکس نشییچون در تخت پا د؛یتخت باال خواب یرو ییتنها جک

 .بخوابد توانستینم کسچیشک نداشتم که ه یول م؛یرا بست مانیهاهمه چشم

 .من خوابم نبرده بود یبود؛ ول کی. اتاق کامالً تارآمدیباد از پشت پنجره م یجا ساکت شد؛ فقط صداهمه کمکم

 :گفت یآرام یبا صدا کلیما

  . تو چطور؟ادیمن خوابم نم -

 :گفتم یآرام یهم با صدا من

 .نیهمچن -

 :گفت یبلند شد و سمت ما آمد. با لحن ملتمس شیاز جا جک

  ؟ییدستشو میبر ادیم یک -

 :بلند شد و گفت کلیما

 . میبر ایب -

 :گفتم

 پس من تنها بمونم؟ -

 :جواب داد کلیما

 .ایخب تو هم ب -

 یی. به در دستشومیبود، گذاشت یادرنده وانیکه مثل ح ییتخت بلند شدم و هر سه، قدم در راهرو یرو از

 .می. جک داخل شد و در را بست. ما هم پشت در منتظر ماندمیدیرس

 :نگران گفت کلیما

 .ترسمیم یساعت دوازدهه. من کم -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 نفرین شدهشبی 

Romanik.ir  14  رمـانـیـکــانجمن 

 حسینیرمیتا آ

 دهیچقدر راحت خواب ت؛یو ک یداشتم. خوش به حال مر یاحساس نیچون خودم هم همچ کردم؛یم کشدر

 .بودند

با  ی. فرددی. جک در آ*غ*و*ش ما پرمیرا باز کرد یی. ناچار در دستشومیدیرا از پشت در شن یبلند غیج یصدا

آمد. اصال قدرت تکان دادن بدنم را  رونیب نهیشده بودند، از آ ختهیصورتش ر یکه رو اه،یبلند و س یموها

 .نداشتم

انگار من در  یول د؛یدست مرا گرفت و کش کلی. مادی. جک به سمت اتاق دوشدیم ترکیو نزد کیبه ما نزد او

انداخت و در را  ییکرد. مرا به سمت دستشو کمیرا نزد شیسبز و استخوان یهاشده بودم. دست خکوبیم نیزم

 .قفل کرد

 .اری. اسم خدا رو بارمیکمک ب رمی: مکلیما

درد  میکه گلو یجور دم؛یکش غیفرو برد. با تمام توان ج میرا در گلو فشیشد و ناخن بلند و کث کیبه من نزد 

 .گرفت

 !! کمکنی! توروخدا کمک کننیکمک! کمکم کن -

 .بود رید یول آمد؛یو برنالد از پشت در م یپاپ یصدا

 :را باز کرد و گفت اشیخون یهادندان

 .نیریمیهمتون م -

از  یبکنم؟ چه کار توانستمی. چه مشدندیم ریاز چشمانم سراز میهافرو برد. اشک میتر در گلورا محکم ناخنش

 آمد؟یدستم برم

از آن موجود  یاثر چیه ن،یباز شد. بعد از ا یبلند یبودم، که در با صدا رهیو وحشتناکش خ دیچشمان سف به

 .ک نبودوحشتنا

 :با وحشت سمت من آمد. با دقت به من نگاه کرد و گفت یپاپ

  ؟ینشده؟ خوب یزیچ -

 .سوزهیگلوم م -

 :زود خودش را جمع کرد و گفت یول د؛یترس میگلو دنیرا باال گرفت و با د سرم
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 .شهی. خوب مستین یزیچ -

و  میمبل نشست یآورد. سپس رو رونیب ییجلو آمد و من را از دستشو یکرد. جل یبه جل یابا چشم اشاره سپس

 بسوزد و خودم را عقب ترشیب میزد، که باعث شد گلو میالکل به گلو یکرد. کم میبه گلو ترقیدق یاو نگاه

 .زد میبرداشت و به گلو یبکشم. چسب زخم

 :بلند شدم و گفتم میجا از

 .ممنون  -

 :و گفت با ترس به سمتم آمد یها باال رفتم که ناگهان پاپپله از

 .نرو ییتنها -

  سرپرست ما باشد؟ دیساله چرا  با ستیپسر ب کیهم سن است.  کلیبا ما قایسپس او هم با من آمد. او دق و

 .دمیتختم خواب یاتاق شدم. باال رفتم و رو وارد

*** 

ناله از کدام  یمتوجه شوم صدا توانستمیدر رقص باد گم شده بود. نم غیج یبود. صدا یبه شدت طوفان هوا

 .شد دهیاز پشت کش می. ناگهان موهادیآیسمت م

 .شد ریبلند شو. د -

 هی. به نظرم اسمش شبکردیم میکه صدا یجز پاپدر اتاق نبود؛ به کسچیباز کردم. ه یرا به سخت چشمانم

 .ستین شیهم اسم واقع دیدخترانه است. شا یهااسم

 .پاشو -

با اتفاق شب  یبروم؛ ول ییکه به دستشو خواستیدلم م یلیرفتم. خ نییها پابلند شدم و با او از پله میجا از

  .ممکن بود ریغ نیگذشته، ا

 .من توجه نکردم یبود. نگاهش به من افتاد؛ ول شیبا موها ینشستم. او مشغول باز تیمبل، کنار ک یرو

 :شد و گفت کیبه من نزد تیک

  رو سرت؟ هیچ نیا -
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 .سرش نکرده بوده است یهم بداند؛ او تا به حال روسر دیالبته نبا داند؟یواقعاً نم یعنی

 ینجوریمامانم که به من ا نن؛یموهات رو نب هیکه بق شهیاستفاده م نیا ی. معموال ازش براهیروسر نیا -

 .گفته

  بشه؟ دهیموهات د یخوایتو نم یعنی -

 .ندازمیرنگش خوبه سرم م کهنیا یمن برا -

 :گفت دهیبا رنگ پر کلیمن نشستند. ما شید و پو جک آمدن کلیما

  م؟یقراره کجا بر یدونیم -

 :ندادم که باعث شد جک جواب من را بدهد یجواب

 میو با ورد بتون مینیتا روح رو بب برن؛یروحه، م یزندگ یکه محل اصل ،ی. ما رو به انباریبه انبار -

 .میکنترلشون کن

 .داشتم یچه احساس بد یکه برا فهممیما را به دست مرگ بدهند. حال م خواستندیم قتیحق در

 :و قاطع گفتند یکامالً جد تیو ک یمر

 .میایما نم -

 .نبود نیچننیا ی. ولآمدمیهم اگر دست خودم بود نم من

 :پخش کرد و گفت نمانیها را بقوهچراغ آدام

 .نیدار ازیبهشون ن یتو انبار -

  چراغ نداره؟ ی: مگه انبارجک

 .: نه؛ خراب شدهیجل

ر . دمیترسناک شده بود. برنالد سمت در خانه رفت. ما هم پشت سرش از خانه خارج شد لمیبار واقعاً خود ف نیا

 .شد یوجود داشت. برنالد در را باز کرد و وارد انبار یبه انبار یخانه، در رونیب

 .ترسدینم زیچ چیکه از ه کردیجک تظاهر م ی. ولدیلرزیم یداشت. مر نییبه پا ییهاپله یانبار

 .دیرو د ییجا شهی. اصال نمکهیتار یلی: خکلیما
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 :دادم جواب

 .اههیمثل مه س -

گفتم که باعث شد آدام به ما هشدار  یمن افتادند. آخ آرام یها، روخورد و آنها از پله تیک یبه پا یمر یپا

د. بکش غیج تیبسته شد، که باعث شد ک ی. در به شکل وحشتناکمیرا روشن کرد مانیهاقوهچراغ یدهد. همگ

  :اشاره کرد و گفت یوسط انبار زیبه م یژول

 .نینیبش نیایب -

 یبا صدا یبود. جل زیم یدو شمع روشن بود. چند تا کاغذ هم رو زی. چپ و راست ممینشست زیدور م یهمگ

  :گفت یآرام

 .نیکاغذ بردار کیهرکدومتون  -

 .ورق ترسم هزار برار شد یرو یهانوشته دنی. با دمیکاغذ برداشت کی هرکداممان

 .ورقت رو بخون ی: جک نوشته رویپاپ

 :گفت روحیکامالً نازک و ب یلرزان، کاغذ را گرفته بود و با صدا یبا دستان جک

 .رحوا لیآگوستوس ورم -

  اند؟ما را به تمسخر گرفته هانیداشته باشند؟ نکند ا توانندیم یایکلمات چه معن نیا

 :ها خاموش شدند. آدام با ترس گفتشمع ناگهان

 .بلندتر بخون. زود باش؛ تندتر -

 . ...نایکارل رایوی: الجک

 .دیرسیبه گوش م یخرناسه  وحشتناک یصدا

  !تمومش کن! تمومش کن -

  ها است؟نام نیا نیب یچه رمز یعنی. ناینام است و هم کارل رایویبودند؟ هم ال یکلمات نام چه اشخاص نیا

گرفت و او را  یمر یبلند شد و از پاها یشد. ناگهان ژول ترظیچشمش  غل یاهیکرد؛ س رییتغ یچشم ژول رنگ

 .دیکش
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 :زدیم غیبا تمام توان ج یمر

  !! کمکنیکمکم کن -

 .رفت کیقسمت کامال تار کیبه  یدنبال ژول ی. پاپدیآوردیو نام او را م دیشناختیکاش شما هم خدا را م یا

 .کنهیم فیها رو ضعورد اون نیا ن؛یاون رو بگ شهیهم دی. شما بانی: وردهاتون رو حفظ کنیجل

  داشت؟ یرمز یعنی ست؟یرمز وردها چ دانستمیکاش م یا

 :برود. برنالد هم بلند شد و گفت یبلند شد تا به دنبال پاپ یجل

 .خطرناکه ییتنها -

 :شد و گفت کمینزد کلیما مانده بود. ما شیحال فقط آدام پ آن دو باهم رفتند. و

  م؟یفرار کن هینظرت چ -

  :خطرناک بود. گفتم میشدیکامالً موافق بودند؛ اما اگر از آنها جدا م تیو ک جک

 .میها بمونسرپرست شیبهتره پ -

 . ...مرگ! مرگ -

. دمیبه دنبال او دو زیو من ن دیدست مرا محکم کش کلیها بلند شدند تا به سمت در بروند؛ ماصدا بچه نیا با

 م؛یشدند. به سمت در رفت دیکامالً ناپد تیمتوقف نشد. جک و ک کلی. اما مامیستیآدام پشت سرمان داد زد تا با

 :اما در قفل بود. گفتم

  م؟یکن کاریحاال چ -

 .افتییچاره را مراه  دیخودش بود. پس با ریو منگ بود؛ اما تقص جیهم مانند من گ کلیما

شدند. سرشان را بلند کردند و صورت سبز و لجنشان معلوم شد. با  کیو بلند به ما نزد اهیس یدختر با موها دو

 .دمیچسب کلیها با وحشت به ماآن دنید

شد و شالم هم از سرم  دهیاز پشت کش میاما موها م؛یتا فرار کن دیدستم را کش کلیشدند. ما ترکیدو نزد آن

 .بود ییبایز یهم نداشت؛ چون فقط برا یافتاد. البته فرق

 .دندیرا کش میموها یترشی. آن دو با شدت بکردینم میدستم را گرفته بود و رها کلیما
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 .برگرد! برگرد! ولمون نکن -

 :چشمانم پر از اشک شد. گفتم م،یشدت ترس و درد موها از

 .ولم نکن کلیما -

  .کنم یولت نم :کلیما

د. کردن کمیوحشتناکشان را نزد یهاها پرت شوم. دندانشد و باعث شد من به سمت آن دهیبه شدت کش میموها

 .هجوم بردند کلیبه سمت ما یو آن ورد را خواند. آن دو عصبان دیبه سمتم دو کلیما

 .آوردم و شروع به خواندن کردم رونیشلوارم ب بیرا از ج وردم

بود.  ستادهیا یدر کنار پاپ انیگر یبا چشمان یشدند. مر دیگفت، آن دو ناپد یزیلب چ ریکه ز یپاپ یصدا با

 :به سمت ما آمد و گفت یهم مثل قبل شده بود. آدام عصبان یژول

  ن؟یصداتون کردم چرا رفت یوقت -

 :گفت یدوخته بود. پاپ نیکردم که با شرم نگاهش را به زم کلیبه ما ینگاه

 .اومد رونیب یبا خوندن ورد ،روح از بدن ژول -

 ی.جلدیلرزیهنوز هم م یکرده بود. مر رییتغ یژول یهارنگ چشم نیهم یبود. برا نیتمام ماجرا ا پس

 :اش را به سمت ما گرفت و گفتقوهچراغ

  کجان؟ تیجک و ک -

  ما نبودند. پس کجا بودند؟ نیدر ب تیجک و ک گفت؛یم راست

 :گفت یگرانبا ن برنالد

 .نیفقط ورد رو بخون نیرو شداگه با روح روبه ی. راستمیکن داشونیپ دیبا ن؛یپخش بش -

هم به سمت  کلیجلو رفتند. من و ما یبه راست وآدام با مر یو جل یبه سمت چپ رفتند. ژول یبا پاپ برنالد

 یابر کلیبه صورت پراکنده در اطراف صورتم افتاده بود. ما اهم،یس ی. موهامیبود، رفت یکه ته انبار یلیوسا

 :برود گفت نیترسم از ب نکهیا

  .یشیها مروح نیع یجورنیا -
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رخورد ب یزیبا چ میکه پا میجلو رفت گرید یکند. کم یبا من شوخ دیدادم، تا بفهمد نبا لشیسرد تحو ینگاه

 !و که جک بودا شد؛یقوه را به سمتش گرفتم. باورم نمکرد. چراغ

 :جک گرفت. گفت ینیب یخم شد و دستش را جلو کلیافتاده بود. ما نیکف زم جک

 .شده هوشی. احتماالً از ترس بکشهیهنوز نفس م -

 ی. حتماً به خاطر موهادیکش یبلند غینشستم و چند بار جک را تکان دادم. چشمانش را باز کرد و ج نیزم یرو

 .بود، فکر کرد من روحم ختهیچشمانم ر یکه رو اهم،یس

 :گفت یآرام یبا صدا کلیما

 .هاتدوست م؛ییجک، ما -

 :داد. سپس بلند شد و گفت رونینفسش را ب یبا دقت به ما نگاه کرد و با آسودگ جک

  کجاس؟ تیک -

 .او کجاست میدانیما خودمان هم نم م؟یجوابش را بده چگونه

 :گفت یصبریبکجاست؛ پس با  تیک میدانیمتوجه شد که نم جک

 .میدنبالش بگرد میبر -

ها با از آن یکیبار سه تا بودند.  نیالبته ا م؛یدیکه باز هم آن دو روح را د م،یبرو تیدنبال ک میبرگشت یهمگ

ا سردش ر یهاو چشمانم را بستم. حرکت ناخن ستادمیا میسرجا خیتکه  کیور شد. مثل حمله میسرعت به سو

را باز کردم و  فتاد؛چشمانمیدر اطرافم ن یاقاتف چی. وردم را تند تند گفتم؛ هکردمیپوست صورتم احساس م یرو

 نیروح بر زم نکهیتا ا خواندیهم تند تند ورد را م کلیشده بود. ما ریکه چگونه در چنگال روح اس دمیجک را د

صورتش  ی. روختیریو اشک م دیلرزیشد. جک م دیو با خواندن ورد، روح ناپد دمیافتاد. به سمت جک دو

 .بودمانده  یچنگال باق یجا

 :به سمتمان آمد و گفت کلیما

  .تیدنبال ک میبر -

و  انیرگ یو ژول ینکردند. جل دایرا پ تیو برنالد به سمتمان آمدند و گفتند که ک ی. پاپمیدیدویبا سرعت م همه

 :.گفتمدندیرا ند تیو گفتند ک دندیوحشت زده به سمتمان دو
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  افتاد؟ یچه اتفاق دیشما با هم بود یجک، وقت -

 .شدم هوشیو برد و من هم از ترس ب دیرو کش تیک یکی -

 :آمد و گفت یو مر تیبا ک یکیاز دل تار آدام

 .میبهتره برگرد -

شده بود.  یسرش زخم یاز چنگال در صورتش نبود . فقط کم یشده بود؛ اما کامالً سالم بود. اثر یزخم تیک

 :برنالد گفت

  درسته؟ نیگرفت ادیدرس رو  نیشما ا یهمه -

 :گفت یژول

و اون  کنهیم فیضع یول کشه؛یورد روح رو نم نی. انیو سالم موند نیرو شدامروز همه با روح روبه -

 .بهتون برسونه یبیآس تونهینم

 .در را باز کرد؛ اما من شک نداشتم در قفل بود ی. پاپمیبه سمت در رفت همه

نور گرفتم و  ی. دستم را جلوآوردیچشمانم را به درد م ادی. نور زمیآمد رونیوحشتناک ب یاز آن جا یهمگ

 .آشفته بود اریکردم. او بس تیبه ک ینگاه

 :گفت یگرفته کرد. سپس با مکث کوتاهو دل نیبه آسمان غمگ ینگاه یپاپ

 .آموزش چشم سوم یبه اتاق مخصوص؛ برا میبر -

 یبی. امروز هوا به صورت عجداشتندیما قدم بر م ی. آدام و برنالد جلوتر از همهمیکردناچار موافقت  یهمگ

 یکیوارد سالن بزرگ و تار ینبود. همگ د،یتابیم شیکه چند لحظه پ یدیاز خورش یخبر چیبود، و ه یخاکستر

. داشتندیقدم بر م اطیو جک کنار هم با احت کلیرا گرفته بودند. ما دینور خورش یجلو ،یاهیس یها. پردهمیشد

 .مینیبنش دیوسط سالن نشست و اعالم کرد که با یجل

به ذهنم  یگریراه د چیکار ممکن بود؛ اما ه نیترمن سخت یکه پر از حشرات است، برا ینیزم یرو نشستن

چندان  نیپهن بود؛ اما با زم نیکف زم یمیفرش کهنه و قد کینشستم.  نیزم یرو تی. کنار کدیرسینم

 .نداشت یتفاوت

 .جز منخودشان را سرگرم نشان دهند، به خواستندیبود. همه م شیهاناخن دنیمشغول جو تیک

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 نفرین شدهشبی 

Romanik.ir  22  رمـانـیـکــانجمن 

 حسینیرمیتا آ

 :گفت یآرام بخش یبا صدا یژول

 .نیرو در کنارتون تجسم کن یزیچ هی. شتونهیپ یزیچ هی نی. احساس کننیهاتون رو ببندچشم -

 .یو وحش اهیس ییموها د،یسف یچشمان دم؛یوحشتناک را د همان چهره ،یکیبسته بود. در آن تار چشمانم

با  ی. پاپدندیکش غی. همه چشمانشان را باز کردند و مثل من جدمیکش یکوتاه غیرا باز کردم و ج چشمانم

 :لبخند زد و گفت تیرضا

 .نشینیبب قتیدر حق نیکن یسع دی. حاال باهیعال نیا ن؛ینیروح رو بب نیشما تونست -

 .ستادهیهست؛ کنارتون وا نیمشخص. احساس کن ینقطه کی. به نی: به جلو نگاه کنآدام

 زیچبود، با دقت نگاه کردم. ناگهان همه وارید یکه رو یسوختگ کی. من به میشد رهینقطه خ کیبه  یهمگ

 وارید یرو ییبایز یبود. تابلوها نیتازه و نو بافت کف زم یدر آمدند. فرش یریها به رنگ شکرد. پرده رییتغ

در دست داشت و  ییبایز ی. شانهستادیا بلوآمد و کنار تا نیریش یو لبخند اهیبلند و س یبا موها یبودند. دختر

 یبه داخل هجوم آورد. دخترک شانه یدی. ناگهان پنجره باز و بسته شد. باد شدکردیبلندش را شانه م یموها

 یاز موها یراغ اتاق خاموش شد و باز روشن شد. جسم سبزبود. چ دهیترس اریانداخت. او بس نیخود را به زم

دخترک فرو برد و دخترک  یرا در گلو اشیخون یهاکرد. دندان کیخود نزد بهو دخترک را  دیدخترک کش

 .کف اتاق افتاد ،یخون

 :تام گفآر یباز به قسمت سوخته چشم دوختند. پاپ یها با دهانبچه دمیرا چند بار باز و بسته کردم. د چشمانم

  ؟یدید -

 :گفتم سوختیآن دخترک م یو دلم برا کردمیم هیکه گر یحال در

 . ...دختر که هیآره  -

 .: گلوش گاز گرفته شدیجل

 .آمدند و به اطراف نگاه کردند رونیب  الیتلخ خ یایها از دنبچه همه

 :آهسته گفت برنالد

 ییکرده . چه بال کاریروح کجا رفته، چ نیبفهم نیتونیم گهید نیباش دهیدرسته؟ اگه د نیدید یهمگ -

 .منطقه آورده نیا گناهیسر مردم ب
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 :با لکنت گفت یمر

 .ستیکه چشم سوم ن نیا -

 :گفت یژول

 یادگستیارواح، ا نیدر برابر ا نیتا بتون میخاص هست که ما به شما منتقل کرد یروین کی نیدرسته؛ ا -

 .نیکن

 :بلند شد و گفت شیبه شدت گرم شده بود. برنالد از جا اتاق

 .رونیب میبر گهید -

 نمیشد. برگشتم تا بب دهیاز پشت کش میاز اتاق خارج شدم. پاها کلیاز اتاق خارج شدند. من هم پشت ما یهمگ

 .شدندیداشتند دور م هیو بق کلی. مامانمیباز گشتم، به شدت پش نکهیاز ا یول کشد؛یرا م میپا یزیچه چ

به  ،یبیو کامال عج رینظیاش گرفته شد. با سرعت بزده خیبزنم؛ اما دهانم توسط دستان سرد و  غیج خواستم

 .را خورد دیداخل اتاق پرتاب شدم. او در را قفل کرد و سپس کل

یحرکت م هیکاش جلوتر از بق ی. ادیشنیرا نم میصدا یاما کس زدم؛یم غی. بلند جآمدیبه ذهنم نم یفکر چیه

. با افتادن فتمیب  نیشد، که باعث شد عقب بروم و زم کی. او به من نزدآمدمیمنطقه نم نیکاش به ا ی. اکردم

 .مار زد شیمثل ن یمن، لبخند

باز شد. اگر به آن پنجره  میبه پنجره ن رهی. نگاهم خدمیکشیآمد و من به زور، با دستانم خودم را عقب م جلوتر

 .بپرم رونیاز آن ب نمتوایشوم، م کینزد

کرد. برخورد  کینزد میرا به گلو زشیت یها. دنداندمیدراز کش نیزم یسمتم هجوم آورد. کامال رو به

منطقه نبود.  نیدر ا کسچیاما انگار ه زدم؛یم غی. با تمام توان جکردمیاحساس م میرا با گلو شیهادندان

او  یراب یمشت اتفاق کی. مگر با دیمن خند یو نادان یبه سادگ د؛یدستانم را مشت کردم و به صورتش زدم. خند

 کیکرد. در آن لحظه فقط  ترشیب میدستانم را در دستان سردش قفل کرد. فشار دندانش را در گلو افتد؟یم

 .داشتم ازیفرشته نجات ن

و مرا از  ندیایجلو ب دندیترسیم دیبه من بودند؛ شا رهیها خبچه یو جک و همه کلیاتاق با شدت باز شد. ما در

جلو آمد و  یبودند. پاپ زیت ریمثل شمش شیها. دندانسوختیبه شدت م مینجات دهند. گلو والیه نیدست ا

را  یداد و آن روح ژول یجاخال یبرد. پاپ ومهج یبلند شد و به سمت پاپ میاز رو فیرا خواند. آن جسم کث یورد
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 د؟یبود مرا آورد یکدام جهنم جانیگرفت و با خود برد. هنوز در شوک بودم. ا شیهابا چنگال

. البته اگر هم گفتیم مانیها را براخانه ی. آدام داستان وحشتناک همهکردمیسست و خسته حرکت م یپاها با

ها را آن یهمه،ها دادن زدن آن یهمه دنی. زجر کشمینیبب میتوانستیچون م م؛یدیفهمیباز هم م گفت،ینم

با  دم؛یشنیمن نم ی. ولگفتیبا من سخن م دتم نیتمام ا کلی. مامیو احساس کن میبشنو م،ینیبب میتوانستیم

 :و گفت ستادیمقابلمان ا یتمام وجود، غرق در افکار تلخم بودم. جل

 .میبرگرد گهیبهتره د -

 ستیو معلوم هم ن ستین ی. ژولمیما آشفته بود یکامال معلوم بود که آشفته است؛ البته همه شینگاه و صدا از

که روح از کشتن او صرف نظر کرده است. باز هم امکان زنده ماندنش  میفکر کن دییاینه. ب ایکه زنده باشد 

نگاه کردنش، ترس و لرز به وجود  یکه حت یا. کلبهمیوارد کلبه شد یاو حتما از ترس مرده است. همگ ست؛ین

 .آوردیم

همه یجل غیج یپاره شده بود؛ اما راحت بود. صدا یاش کمم رفتم و نشستم. درست بود که دستهمبل چر یرو

 یبه سمت آشپزخانه رفتند. من هم بلند شدم و به آشپزخانه رفتم. ا یو مر تیما را به وحشت انداخت. ک ی

 .رفتمیکاش نم

 واریرنگ د یرا در آ*غ*و*ش گرفت و خواست آرامش کند. جل تیک ی. مرختیافتاد و اشک ر نیزم یرو تیک

  .شده بود و قدرت تکلم نداشت

صحنه  نیا دنیآدام و برنالد هم با د یسرش از تنش جدا شده بود و بر کف آشپزخانه افتاده بوده. حت یژول

آب به  وانیل کیحال من،  دنیبا د کلیرا برداشت و خواند. ما یتن ژول یخم شد، کاغذ رو ی. پاپدندیترس

 .ام دادزده خیدستان 

 :. گفتمدمیآب را گرفتم و نوش وانیچشم دوخته بود. ل یخشک شده به ژول جک

 .ممنون -

 .بهش فکر نکن ادیز -

بمانم؟ جلو  تفاوتیانسان مرده، که سرش از تنش جدا شده است در مقابلم افتاده، آن وقت ب کی شود؟یم مگر

 :گرفتم و بلند خواندم یرفتم و کاغذ را از دست پاپ

 .نیمن سرک نکش ی. پس تو کارهاکشمی. همتون رو منهیسر نوشت همتون هم -
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 :بلند گفتم هیگر با

 .میبرگرد نیای. بمیبر نیایب کنمی. خواهش ممیشیم ینجوریهممون ا نینیبب -

 :گفت تیبا خشم و عصبان یپاپ

با  یکنیبشن. تو فکر م ینجوریهم ا یاگهید یهاآدم میبزار دی. نبامشیبکش دیانقدر زود جا نزن. ما با -

 .انیها به شهر م! اونرینخ شه؟یتموم م زیچرفتن ما همه

بود  یاچه جنگ ناعادالنه نی. انمیمرگ دوستانم را بب خواستمی. نمتوانستمینم گریمن د ی. ولگفتیم راست

  شد؟یم روزیپ یچه کس افت؟ییم انیپا یجنگ ک نیا م؟یکه شروع کرده بود

 :کرد آرام باشد. سپس گفت یسع یجل

 .میداریرو بر م ی. ما ژولنینیبش نیشما بر -

 :کنارم نشست و گفت کلی. مامیبه سمت مبل رفت یهمگ

  م؟یقراره ببر یما چجور -

وجود داشت.  خطریب یکاش راه یا م؟یداشت یشانس ایما صفر درصد بود. آ یروزیسکوت کردم. احتمال پ فقط

 :نشست و گفت کلی. جک کنار مامیدانیهم هست و ما نم دی. شاستین یول

  س؟ی. مگه نه آلمیریما ش یول ترسن؛یم یلیخ یو مر تیک -

  افتاد؟ یژول یبرا یچه اتفاق یدی. دستیبردار ن یجنگ با روح شوخ ؟یفکر کرد ینه. چ -

که به آن  یزیچ نیآخر طیشرا نیدر ا یول م؛یبخند ستخوایفقط م دانمیانداخت. م نینگاهش را به زم جک

سرپرست مهربانمان،  ،یژول میدانیکه م یکار است وقت نیمعناتریبود. لبخند زدن ب دنیخند کردم،یفکر م

 یعنیبه فکر فرو رفته بود.  قیهم عم کلیبود. جک از حرفم ناراحت شده بود. ما رهیگوشه خ کیبه  تیمرده. ک

 خواهد افتاد؟ یباز اتفاق ای م؟یآسوده بخواب میتوانیامشب م

 .س: غذا آمادهیجل

از آن را خوردم. با دقت به همه  یا. همبرگر را برداشتم و تکهمیو به آشپزخانه رفت میبلند شد مانیاز جا یهمگ

. خوردیما نما کردینگاه م شی. آدام به غذاکردندیپچ مو برنالد پچ یهنوز در شوک بود. پاپ ی. جلکردمینگاه م

و دوست داشت خود را  کردیم تیبه کنار گوشش هدا را شیموها یبود. مر یو حتما در فکر ژول دیلرزیم تیک
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 یلیکارش دل نیبود. ا رهیبه چشمانم خ قایدق کرد؛یبه من نگاه م کل،ی. مادیبلعیرا م شیمشغول کند. جک غذا

  داشت؟

 :بلند شدم و گفتم زیپشت م از

 .ممنون -

  حرف بزند؟ تواندیانقدر حالش بد است که نم یعنی. کنمیخواهش م یعنیسرش را تکان داد؛ که  یجل

 :ها را به دستمان داد و گفتبلند شد، برنامه یپاپ

 .نیبخواب نیبر -

 :و گفت دیدست مرا کش کلیرفتند. ما شانیهاها به تخت. بچهمیها باال رفتپله از

  .فتهیقراره ب یاتفاق هی کنمیمن نگرانم؛ احساس م -

یم ها قدرتمندآن میاگر بترس دن؛یفرار نکردن . جنگ دن،یبه برنامه کردم. صحبت کردن با ارواح، نترس ینگاه

 .شوند

 .واسه کشتنشون میریم م،یریبگ ادیبرنامه رو هم  نیا ی: وقتکلیما

 :. گفتمشدیچشمانم داشت بسته م یشدت خستگ از

 .میزنیباشه. فردا حرف م -

نعره به  ایزوزه  ی. صدادیلرزیبود. دستانم م کیجا تار. چشمانم را بستم. همه دمیتختم دراز کش یرفتم و رو باال

 .هم خودش را تکان داد؛ حتما متوجه صدا شده بود کلی. مادیرسیگوش م

 .نییپا ایکارت دارم. ب ای. بایب سیآل -

 .. در اتاق زده شدشدی. صدا هر لحظه بلندتر مدمیرا تا سرم کش مالفه

 .تق تق تق تق تق -

 ریبشنوم. آرام ز توانستمیرا، م آمدیکه به سمت تخت من م ن،یسنگ یهاقدم یدر باز شد. صدا یآرام یصدا با

 .لب ورد را خواندم

 !بس کن! بس کن! تمومش کن -
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 کیرا تند تند خواندم. به . ورد شدندیم ترکیهر آن نزد دش،یو سف یبرداشته شد. چشمان وحش میاز رو مالفه

 .و چشمانم را بستم دمیکش یقیشد. نفس عم دیلحظه ناپد

چشمانم را باز  کلیآرام و گرم ما یور شد. با صدااز نور به چشمانم حمله ییجا شدم. پرتودر تخت جابه یکم

 .کردم

 :زد و گفت یلبخند کلیما

 !هیعال نیا فتاد؛ین یاتفاق چیه شبید -

 .من یهم افتاده و آن هم فقط برا دیشا ؟یدانیکجا م از

بود کمکش  یدست تنها است؛ اگر ژول چارهیبود. ب دهیچ زیم یصبحانه را رو ی. جلمیرفت نییها پااز پله یهمگ

 .کردیم

 .اورمیبا او بد حرف زدم؛ بهتر است از دلش در ب شبیکنار جک نشستم. د من

  جک؟ -

 .منتظر بود حرفم را ادامه دهم نگاهش را از غذا گرفت و به من داد. جک

 . ...زهیچ ،یعنیبا تو بد حرف زدم.  یکم شبید -

 :قرار داد تا سکوت کنم و سپس گفت میدستش را جلو جک

 .زدم یربطیحرف ب شبیمن د -

 .کار است نیکه ناراحت است؛ اما به نظرم سکوت بهتر دانمیم

بود. آدام  دیبود؛ ناام قراریو ب حوصلهیب یبل نشستم. پاپم یبلند شدم و رو زی. از پشت ممیرا خورد مانصبحانه

 :بلند شد و گفت یهم خسته بود. پاپ ی. جلکردیبود. برنالد تظاهر به شاد بودن م یعصب

 . میبر نیایب -

نبود. آدام با  یادیز زیدر برابر ترس من چ ینگران نینگران بود. البته ا کلی. مامیرفت یو دنبال پاپ میبلند شد همه

لحظه  کی. شدیهم باز م یآرام ینبود؛ در کامال خراب بود و با ضربه یازین دیدر را باز کرد. البته به کل دیکل

 .دمیرا د یریتصو
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در دست  یعروسک یو صاف بودند. دخترک کوچک دیخانه، سف یوارهای. دمیبزرگ و تازه بود. وارده خانه شد در

بود.  بایزن جوان و ز کیمادرش رفت و نشست. مادرش  یپا یداشت. او عروسکش را در آ*غ*و*ش گرفت، رو

 .دخترک کاشت یشانیبر پ یادخترش را نوازش کرد و بوسه یآرام موها

. دخترک ختیر نیشد. خون از سرش بر زم دهیکوب واریبه د اد،یشد و زن با شدت ز دهیزن کش یموها ناگهان

 ی. آن روح چاقو را برداشت و به کمر دختر کوچک فرو برد. دخترک آخزدیو مادرش را صدا م ختیریشک ما

 !رحمانهی. چه بکردندیصورتم را نوازش م میهاافتاد. اشک نیگفت و بر زم

 .و به صورتم نگاه کرد ستادیا میجلو کلیما

 .میریگینکن. ما انتقامش رو م هیگر -

  ؟یدیتو هم د -

 :کرد مرا آرام کند و گفت یسع کلیما

 .دنیهمه د -

 میهاهیاز گر یزیچ توانستیهم نم کلیما یهاحرف ی. حتختمیصورتم را گرفتم و اشک ر یبا دست جلو محکم

 .کم کند

سپر  نهیآدام س مانم؟یزنده م ای. آدمیترسیاز هر لحظه م ترشیآن صحنه ب دنی. با دمینشست نیزم یرو یهمگ

 :کرد و گفت

 .راه ارتباط با روحه م،یکه به شما داد ییکاغذها -

ه . جک بدمیند یزیبه پشتم کردم؛ اما چ ی. برگشتم و نگاهدیبگو یزیچ خواستیبه من نگاه کرد. انگار م کلیما

 :را مقابلمان گذاشت و گفت یانهییآ یشدند. جل کیبه من نزد یو مر تیاز سرما نبود. ک نیو ا دیچسب کلیما

 .هاستاون یایدن نهییپشت آ -

 :ادامه داد برنالد

یها، ماون یزندگ دنی. با رفتن به گذشته و فهممیکن دایاون رو پ دینقطه ضعف دارن و ما با کیارواح  -

 .هینقطه ضعفشون چ دیفهم شه

. کردیفکر م کردم،یکه من فکر م یزیبه چ قاًیدق کلیبه ذهنم خطور کرد. ما یفکر م؟یرویبه گذشته م چگونه

جک  :شد و گفت کمانینزد
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 .رمیها نماون یایمن به دن -

 :گفت ی. پاپستیزدم، تا بفهمد دست او ن یتلخ پوزخند

 .نیو دستتون رو فرو ببر نیهاتون رو ببندتو. چشم میریدره و ما از اون م کی نهییآ نیتصور کن -

 وقتچیرفت. ه نهییدستش را دراز کرد و داخل آ ی. پاپمیبزرگ رفت ینهییو به سمت آ میبلند شد مانیجا از

به دهان  د،یدست به دست هم، با ترس و ترد تیو ک یبودم. برنالد و آدام هم رفتند. مر دهیرا ند یزیچ نیچن

و  کیتار یایدن کیو  دمیمال یرا کم نم. چشمامیپرت شد نهییآ یهم به آن سو کلیفرو رفتند. من و ما نهییآ

 :و جک هم آمدند. گفتم ی. جلدمیسرد را د

  م؟یبرگرد یچجور -

 .دست منه نهییآ دی: کلیجل

وحشتناک بود.  یاباد مثل زوزه یبود. صدا روحیسرد و ب ن،ی. خاک زممیبود کیجنگل سرد و تار کیدر ما

 .رندیما را بگ خواستندیبود که م ییهاهچون چنگال شان،یهانداشتند و شاخه یبرگ چیدرختان ه

یم شیبه جلو پ ترشی. هر چه بدندیلرزیاز ترس م میحرکت کردم. زانوها کل،یما یپابلند، پابه یهاقدم با

 :دستم را گرفت و گفت کلی. ماشدیهوا سردتر و سردتر م م،یرفت

  .خطرناکه. دستم رو ول نکن نجایا -

. کردیو ما را نگاه م گشتیاوقات باز م یبعض یپسر باشم که خودش هم مانند من است؟ پاپ کیکنار  دیبا چرا

جلوتر رفتم.  یباال برد. کم دیستیو دستش را به عالمت با ستادی. آدام اکردیبا دقت به اطراف نگاه م یجل

 .بود وزاندهآن را س ی. انگار که کسدمید دهیو پوس کیتار یاخانه میروروبه

یچرا کلبه به نظرم آشنا م دانمیبود. نمکلبه سوخته  یها. فرشمیاز در کلبه سوخته بود. وارد کلبه شد یمین

 یلیدستم را خ کلی. ماکردیاحمقانه به کلبه نگاه م یلی. جک دستش را در دهانش فرو کرده بود و خآمد

 :دمیشدند. پرس رهیخ لبهباز به ک یشده و با دهان ترکیبه ما نزد تیو ک یتر گرفت. مرمحکم

  س؟یکلبه آشنا ن نیا -

 :شد و گفت رهیبه مردمک چشمانم خ یتکان داد. پاپ دییسرش را به نشانه تأ یجل

 .میمونیهست که ما توش م یاهمون کلبه نیا -

به  چرا .دمیفهمیم دیبا د؟یذهن خودم نرس
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 :کج زد و گفت یرا به ما داد. لبخند اهیکوچک و س یهاچوب برنالد

 .هیزیچ نیهمچ هی ای ییچوب جادو کی نیفکر کن -

 :ادامه داد یپاپ

 .نیازش استفاده کن یچجور دمیم ادیبنده. بهتون  هانیبه ا تونیزندگ -

 :آرامش بخش گفت یبه کلبه کرد و با لحن قیعم ینگاه یجل

 .چرا سوخته نینیو بب نی. به گذشته برنیبه کلبه نگاه کن -

 :دستانم را فشرد و گفت کلیما م؟ینیوحشتناک را بب یهاباز هم صحنه خواهندیم نکند

  .ینیتو بب ستین ازین -

 .خانه بدانم نیا یدرباره خواستیمن دلم م ی. ولگفتیراست م دیشا

دوازده سالش بود، نشسته  ییبلند و دراز، که گو یبا موها ینگاه کردم. دختر قیکلبه، دق یسوخته یهابخش به

 :گفتی. مستیگریبود و م

. اگه مردنیکاش پدر و مادرم نم یکردم؟ ا کاریمگه من چ کنن؟یم تمیاذ چرا؟ عمو و زن عمو چرا -

 .کردنینم تمیاذ قدرنیعمو و زن عمو ا کردن،یها تصادف نماون

ند و بل یلیبیدرشت، با س یرا دراز کرد و با اندوه به آن نگاه کرد. در کلبه با شدت باز شد. مرد اشیزخم دست

 :وارد شد و گفت یگوشت یفر و دستان

 .یازدواج کن یدیبا پسر سع دیتو با -

 :را پاک کرد و گفت شیهااشک دخترک

 .کنمینم -

 :لب گفت ریرفت و در را قفل کرد. ز رونینگفت. از کلبه ب یزیچ مرد

 .لحظه بودم نیوقت بود منتظر ا یلیخ -

و  دیکشیم غیبهانه بود. دخترک ج کیدنبال  دیرا به سرتاسر خانه پخش کرد و آتش را روشن کرد. شا نیبنز

 .نعره شد کیبه  لیکرد؛ تبد رییدخترک تغ یصدا خواستیکمک م
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 .کنمیروستا رو طلسم م نی. اکشمی. همتون رو مرمیگیانتقام م -

 :آرام گفت یبر لب داشت. با لحن یشینما یلبخند یرا باز و بسته کردم. جل چشمانم

 .و نوره شیاز ارواحه. نقطه ضعفش آت یکی نیا -

 :ما انداخت و گفت یبه همه ینگاه یپاپ

 .نجایا ایتو ب -

 :دستم را گرفت و گفت یلرزان جلو رفتم. پاپ ییپاها با

 .و نور درست کنه شیکه تو دستش داره، آت یکه با چوب دمیم ادی سیمن به آل -

 :حرکت کرد و گفت آدام

 .روح یکیاون  شیپ میبر نیایب -

 م؟یکن یستادگیدر برابر آنها ا میتوانیم فیاند؟ ما چند تا انسان ضعکرده نیروستا را نفر نیچند تا روح ا مگر

 .شودینم یزینه! چ ،یهم همه مانند ژول دیشا

 یهابه کفش یلباسش را گرفت تا به گل نخورد. مر یاما دلش پر از ترس بود. لبه رفت؛یبا ناز راه م تیک

کفش و لباس بود. جک دوست داشت سکوت را بشکند و  کیکاش مشکل ما فقط  ی. اکردیگاه من فشیکث

به  ،یسبز و عصبان یانو با چشم دیکش اشییخرما یبه موها یدست کلی. ماشدیم مانیپش یول د؛یبگو یزیچ

یم یباز شیهاخسته و نگران بود و با ناخن ی. جلکردینگاه م م،یکردیحرکت م هیکه جلوتر از بق یمن و پاپ

و مراقب  رفتیتر از همه راه مچشم دوخت. برنالد عقب ریلباسش را صاف کرد و با دقت به مس یقهی. آدام کرد

 .هم مشکوک دیبود؛ شا

 :و گفت ستادیا یجل

  .جاستنیا میدیرس -

 :دیپرس یمر شدم. فقط درخت بود و گل. رهیکردم و با دقت به جلو خ زیت چشم

  . پس خونه کجاست؟ستین یزیکه چ نجایا -

 :گفت فیضع ییبا صدا آدام
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. رنیمیو م کنهیتصادف م نشونی. ماششهیم ی. هوا طوفاننجایا ادیگردش با خانوادش م یپسر برا هی -

 .روحشون هنوز هم سر گردونه

قدم  دیباشد. آدام به جک اشاره کرد. جک با ترد نیا کنمیمن که فکر نم ن؟یماش ست؟یضعف آنها چ نقطه

 :برداشت و به سمت آدام رفت. آدام گفت

 .دمی. من هم به جک آموزش مادیها از طوفان بدشون مطوفان و باد. اون -

 :جلو آمد و گفت برنالد

 .نیتا اآلن با دو تا روح آشنا شد -

 :گفتم

 . ...هی نیقبال گفته بود -

 .افسانه بود هی: اون یپاپ

متوجه شد  یدر حال حرکت است. پاپ یاهیسا کردمیاحساس م ی. گاهآمدیاز اطرافمان م یوحشتناک یصداها

 :و گفت

 .میبرگرد دی. باشهیداره شب م گهید -

برنالد و  ،ی. جلدندیدویم هیجلوتر از بق تیو ک یآمدند. مر یوحشتناک به سمتمان م یهاتا روح به شکل پنج

و  کلی. مادمیدویو من به دنبالش م دیکشیدستم را م یدر حال دور شدن بودند. پاپ ادیآدام هم با سرعت ز

 :دیکشیم غیج یجک پشت سر ما بودند. پاپ

 !! تندترنیتندتر بر -

 .دیمتوجه نشد و دو یافتادم؛ پاپ نیکرد و زم ریگ یبه سنگ میپا

نگران و سردرگم به اطراف  ی. جلمیدیرس یاول یو به جا میدیند شوم. دودستم را گرفت و کمک کرد بل کلیما

 :گفت تیبا عصبان ی. پاپکردینگاه م

  کو؟ نهییپس آ -

 کلی. مامیدیپر نهیآ یو همه به آن سو دمیکش یاز آسودگ یظاهر شد. نفس نهیرا در هوا تکان داد و آ دیکل یجل

 :هنوز در شوک بودند. برنالد گفت یو مر تی. کزدیبر نیتا خاک زم دادندیرا تکان م شانیهاو جک لباس
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 .میبرو دیایاست. ب رید  -

در اطرافمان وجود داشت. به  یادیو وحشتناک ز بیعج یزهایناتوان به سمت کلبه حرکت کردم. چ ییپاها با

 :رفتم و گفتم کلیسمت ما

  ساعت چنده؟ -

به شکمش  یت. شک ندارم که او هم متوجه شده است. جک دستبه ساعت کرد و به فکر فرو رف ینگاه کلیما

 :و ناله کنان گفت دیکش

  م؟یخوریشام م یپس ک -

 :نگران گفت یبا لحن کلیما

 .ساعت چهاره -

 :به آسمان کرد و گفت ینگاه جک

  ساعتت درسته؟ -

را باز کرد.  در کلبه یبا او سخن نگفت. پاپ گری،د کلیاز رفتار ما ینداد. جک عصبان یو جواب دیکش یپوف یکلیما

مبل ولو شدند.  یخسته رو یدرنده بود که دهان باز کرده تا مارا ببلعد. همگ یوانیکلبه از دور درست مثل ح

 .نشستم ،یمبل، کنار مر یرو

ما چند و سرد است؟ اصال آدم تمام شده  یطوفان شهیهم نجایباشد؟ چرا ا کیوقت هوا تار نیدارد ا یلیدل چه

 ست؛یمن ن دهیتنها عق نیسرپرستان هم مشکوک هستند. و ا کنمیاند؟ من احساس مجنگ آورده ینفر را برا

  .مشو زیر زیها رآن یهااست. کم مانده بود در چنگال نیهم هم کلینظر ما

 :به سمت آشپزخانه رفت و گفت یجل

  ن؟یخوریم یچ -

گوشه مچاله  کیکاغذ،  نیع قایدق تی. کدیرسیجک به نظر گرسنه م ینداشتم؛ ول ازیکه به غذا چندان ن من

  .گوشه چشم دوخته بود کیبه  حوصلهیهم ب یشده بود. مر

 .است نینقطه ضعف ما ا دمیو فهم میخندیاز ما نم کیچیه

 :گفتم یبلند یشدم و با صدا بلند
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 .شنیها قدرتمند مو اون میترسینقظه ضعف ما ترسه. ما م -

 :گفت یبه فکر فرو رفتند. پاپ هیو بق لدبرنا

 م؟یریترس رو بگ یجلو دیبا یچجور یحرف تو درسته. ول -

 :دیگویو م داردیبر م یپاپ یبه سو یقدم یجل

 .میترسینم م،یشکستشون بد میاگه بلد باش -

 یزیکه انگار چ ،یآدام بلند شد و با لبخند م؟ی. اما چگونه شکستشان بدهمیکرد دییرا تأ یحرف جل یهمگ

 :کشف کرده باشد، گفت

 .نیایدنبال من ب -

ستش و د ستادیتعجب داشت. برنالد ا یجا نیبود و ا یآفتاب شهی. جنگل برعکس هممیبه دنبالش راه افتاد همه

که در دو طرف آن ستون قرار داشت، اشاره کرد. به نظر که تازه بود و  د،یبزرگ و سف یرا دراز کرد. به ساختمان

 :احتمال بود. آدام با ذوق گفت کیفقط  نیا

 .انیهم م گهیو چند تا بچه و سرپرست د شهیآموزش شما م یمدرسه نیا -

یباشد از پسش بر م ادیباشد؛ اگر تعدادمان ز میخاطر خودخواهبه دیحرف خوشحال شدم و شا نیا دنیشن با

 .مییآ

 :گفت دیبا ترد یپاپ

 .نجایا متونیآورد نیدار یخاص یرویشما ن نکهیراستش ما به خاطر ا -

 :ادامه داد یخاص؟! پاپ یروین گفتند؟یچه م هانیا

 کلیدرست کنه. ما شیآت تونهیکرد و نسوخت. اآلن خودش م داینجات پ شیاز آت شیتو بچگ سیآل -

 ندهیزمان سفر کنه و از آ یتو تونهیم یرو کنترل کنه. مر هیبا ذهنش بق تونهیداره. جک م یادیقدرت ز

 .رو مجسمه کنه هیمجسمه بشه و بق تونهیهم م تیخبردار بشه. ک

 شیبه موها یدست یجل م؟یدیدر خود ند یعادا ریغ زیپس چرا تا به حال چ میداشت یقدرت نیما همچ اگر

 :و گفت دیکش

 .نیقدرتتون رو شکوفا کن نیبتون میتا کمک کن م؛یو ما هم سرپرستتون -
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 .به دردمان خواهد خورد. البته اگر حرفشان راست باشد یلیقدرت خ نیا میزنده بمان اگر

*** 

 «ساعت ده _ فردا»

و سمت در  دیاتوبوس را شن یصدا ی. جلزندیبر زیم یاز خوردن صبحانه، لباسم را تکان دادم تا عذاها رو بعد

 آمدند. شک نییداشتند، از اتوبوس پا یسرسخت یها. چند تا بچه، که چهرهمیرفت. ما هم پشت سرش راه افتاد

 .ها استعدادشان را شکوفا کردندندارم که آن

 نینشدل یمن آمد و نگاهم کرد.  با لبخند یخاص وارد شد و سالم داد. سپس به سو ییبا صدا بایز اریبس یپسر

 :ام گذاشت و گفتشانه یدستش را رو

 .. خوشبختم. من هم بالمیشیپس تو آت -

ام . فکر کنم از چهرهمانمیاگر نپرسم کنجکاو م یخنگم؛ ول کندیسم فکر مدارد؟ اگر بپر یایبال چه معن بال؟

 .متوجه شد

 .دارم که پرواز کنم. اسمم سامه ییمن توانا نکهیا یعنیبال  -

 .سام یخوشحالم آقا دنتونیاز د -

 زیم یمبل نشستند. جل یها داخل کلبه شدند و روبچه گریلبان سام نقش بست. سام و د یمحو رو یلبخند

 :که آدام گفت می. در حال خوردن صبحانه بوددیصبحانه را چ

 .میکنیامروز شروع م نیبه کالس و از هم میریبعد از خوردن صبحانه م -

. میریبم نکهیمگر ا م؛یرفتیم مانیهازودتر به خانه م،یکردی. البته اگر زودتر شروع مکردینم یمن فرق یبرا

 .است ی. سام که پسر خوبفهممیرا نم لشیمن اصالً دل یول کرد؛یبه سام نگاه م رحمیب یبا چشمان کلیما

مان را . صبحانهدمیکشیسرک م هیبق یقرار داده بود و من هم فقط در کارها نیبذره ریها را زبچه یهمه جک

 .انجام داد یهم کار یبلند شدند و سفره را جمع کردند. چه عجب پاپ یو پاپ ی. جلمیخورد

. امروز به دیوزیم یدی. باد شدمیحرکت کرد دیو به سمت آن ساختمان سف میدیگرممان را پوش یهاباسل

 :به سمتم آمد و گفت کلی. مادیلرزیهوا سرد بود. بدنم از سرما م یبیصورت عج

  ؟یخوب -
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 .کردم لرزش بدنم را کنترل کنم یسع

 م؟یرسیم یسردمه. ک یکم -

 :انداخت و گفت یساعتش نگاه به

 .میرسیکم مونده. م -

 . کمستمیهنوز مطمئن ن یاز ترس باشد ول دی. شاندیآاحساس ناخوش جورکی کنم؛یم ییو تنها یبیغر احساس

. آدام در را باز میشد کی. به در ساختمان نزدنمیبب انداخت،یکم توانستم ساختمان را، که به آسمان چنگ م

 .میکرد و وارد شد

وجود  زی. داخلش کامالً نو و تازه بود. چهار اتاق داشت که داخلش تخته و مماندیهمچون تاالر م ساختمان

ها استفاده اتاق یو در آنجا شش تا اتاق بود. البته من فک نکنم از همه رفتیبه باال م یچیپله مارپ کیداشت. 

 .میبکن

 .برچسب به درش چسباند کیشد و  یوارد اتاق اول آدام

 :مت ما برگشت و گفتس آدام

 .میدیم ادی شیمربوط به آت یهنر ها نجای. اشهیعکس آت نیا -

ها برچسب زد. اتاق یها را چسباند. برعکس تصور من، به همهبرچسب بیرفت و به ترت گریبه سمت در د سپس

د که آنها مثل ما با بو نیخاطر ابه دی. شادادندیکه تازه آمده بودند خودشان را مشتاق نشان م ییهابچه یهمه

 .رو نشده بودندارواح روبه

*** 

  فردا

 .میو به سمت آن ساختمان راه افتاد میرا برداشت مانیهافیک کلیما با

 کی. به ساختمان نزدزدیرا چنگ م میهاکشان لباس. باد زوزهدیرسیبه نظر م شهیتر از همخشمناک جنگل

 .دیآی. هرچند من چندان از پرواز خوشم نممی. روز اول کالس پرواز داشتمیشد

 .پس حتما اتاق در باال بود رفت؛یها باال مو به اطراف نگاه کرد. جک از پله دیبه سرش کش یدست کلیما
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 اشیکنار یصندل یرا از رو فشی. سام کیجز مر. در کالس را باز کردم. همه بچه بودند، بهمیها باال رفتپله از

 ترشیرفت. من ب یگرید یو به سمت صندل دیدستم را کش کلی. مانمید که بروم و آنجا بنشبرداشت و اشاره کر

 :پرواز کند. پس گفتم تواندیچون او م نم؛یدوست داشتم در کنار سام بنش

 .بده ادیبتونه بهم  یادیز زی. فکر کنم چنمیسام بش شیپ رمیمن م -

 .سام نشستم شیبلند شدم و پ مینداد و من از جا یجواب کلیما

 :دیمحو زد. پرس یبه من انداخت و لبخند ینگاه سام

  اد؟یپسره چرا از من خوشش نم نیا -

  کردم بحث را عوض کنم. اما چه گونه؟ یسع

  ؟یریبگ ادیقراره  ای یپرواز کن یتونیتو م -

 .تونمیم -

 .نشست کلیقدم برداشت و کنار ما نیوارد کالس شد. سنگ یمر

 :به کل کالس نگاه کرد. چند تقه به تخته زد تا صدا کم شود. سپس گفت تیشد و با رضاوارد کالس  آدام

جاذبه  یرویقراره به ن یکه چجور دمیم ادی. امروز بهتون میومدین نجایحرف زدن ا ای یبچه باز یما برا -

 .نیغلبه کن

د. تر باشاز پر هم سبک دیجسم را که در هوا بود. آن جسم با کیو  دیجاذبه را کش یرویسمت تخته رفت و ن به

 :زنده بماند. و ادامه داد دنیدر آب بدون نفس کش تواندیجسم چگونه م کیو گفت که 

 .نیپر کن کیخودتون رو مثل  دی. بانیهاتون رو نگه دارنفس -

 :گفت رودینم شیاز پ یکار دیکه د یوقت آدام

 .به استخر میری. مدیبلند ش  -

  خرابه استخر هم بود؟ یروستا نیدر ا مگر

و  کردیحرکت م کلیبا ما ی. مردیدویم جانی. جک با هکنمیو به دنبال آدام حرکت م شومیسام هم قدم م با

. چون تعداد دختران و کردیکه تازه آمده بودند صحبت م یبا دختران تی. ککردیاصال به او توجه نم کلیما

 .سام مجز اسرا حفظ نکردم؛ به شانیهاکه آمدند ده نفر است، اسم یپسران
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. دهانم از شودیپر آب ظاهر م یو استخر دهدی. آدام چوبش را در هوا تکان ممیرسیسر سبز م نیزم کی به

  .ماندیشدت تعجب باز م

  :دیگوی. آدام مشودیداخل آب م کلی. مامیشویوارد آب م یکی یکیو  میمانیدر صف م یهمگ

 مونه؟یآب م یرو ی. آدم چجوریآب بمون یکن که رو یکار هی -

آب ماند. همه  یباال یاچشمانش را بست و چون جنازه د،یکش قیعم یدست و پا زد. سپس نفس یالحظه کلیما

. آدام تکرار دمیبه آب پر ینداشتم. به آرام یاچاره یول دم؛یترسیاز آب م ی. من از کودکدندیبه آب پر یکی یکی

 .دیآب بمان یو با آرامش، چون پر، رو دیکه آرام باش کردیم

چشمم را پر کرده بود. احساس کردم  یرنگ فضا ینارنج یآب شناور ماندم. نور یرا بستم و آرام رو چشمانم

. چشمانم را باز کردم و دمیکش قیعم ینکردم. با آرامش نفس یتوجه یول شود؛یم دهیکش یزیتوسط چ میموها

  :. گفتکردیو به من نگاه م زدی. او لبخند مدمید میروسام را روبه

 .ییبایز یچه موها -

 .ممنون -

کردم. ناگهان با  یشدند و من به کف استخر برخورد کردم. بهت زده به اطراف نگاه دهیبه شدت کش میموها

آب  یقدرت نداشتم به باال ی. حتدیلرزیدستانم به شدت م باز، قلبم به حلقم آمد. یشیو ن دیدو چشم سف دنید

 .باال برد اآن چهره، فوراً به سمتم آمد و من ر دنیآمد و با د نییبروم. سام پا

 .نیدیسبک بودن رو فهم ی. فکر کنم معنرونیب نیایب گهی: دآدام

از خود  تیآورد. آدام با رضا ونریو مرا ب دیمانده بودم. سام از دستم کش میدر جا خیتکه  کیهم مانند  هنوز

 :گفت

  .نیکنیپرواز م یجلسه تموم شد. جلسه بعد نیا -

  م؟ی. چگونه قرار است با آن موجود بجنگکردمیزده به استخر نگاه م خی یابا چهره من

 :کرد و گفت تیمارا به ساختمان هدا آدام

 .نیریاستراحت به کالس ورد م یبعد کم -

فرو  قیعم ی. سام هم در فکرکردمیرا خشک م می. با دستانم آب موهامیها نشسته بودپله یسام و جک رو با

به  قرار است  نکهیاز چه؟ از ا یبود. جک خوشحال بود. ول رفته 
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. گفتیخانواده م یبرا اشیاز دلتنگ یهم آمدند و کنارمان نشستند. مر تیو ک یمر م؟یدست روح کشته شو

 .شنوندهبود و تنها  اکتس تیاما ک

واقعا مشکوک بود. سام نگران بود؛ البته به خاطر  کلیما ریاخ یبرود. رفتارها ششیبه جک اشاره کرد تا پ کلیما

 .اندازدیباز، بدنم را به لرزه م شیآن اتفاق. هنوز هم آن ن

 :. سام سرش را جلوتر آورد و گفتمیبه کالس ورد رفت یهمگ

  د؟یکش نییتو رو پا یچ یاون چرا همش دنبال توست؟ برا -

  ست؟یسوال چ نی. اما جواب ادمیوحشتناک را شن ی. آن شب هم فقط من صداگفتیم راست

ورق  یتخته. ما هم آن کلمات را رو یرو بیوارد کالس شد و شروع کرد به نوشتن کلمات عج یجل خانم

 .سام بود یهاحرف ری. هنوز هم فکرم درگمینوشت

 .لمه رو بگوک نیجلو و ا ایب کلی: مایجل

را در دست گرفت و  یانقره یخود را مستأصل نشان داد. چوب د،یو ترس جلو رفت؛ اما تا مرا د دیبا ترد کلیما

 :را زمزمه کرد یاآرام کلمه

 .یسونر کوالسین -

 :گفت یرا بلند کرد. جل زیپنجره را به لرزش در آورد. باد تندتر شد و م ،یعیطب ریو غ دیباد شد ناگهان

 .کن یخنث -

 :گفت کلیما

 .اورون یسین -

 :زد و گفت یلبخند تیبا رضا  یدر آمد. جل یبه حالت عاد زیچمتوقف شد و همه باد

 .نی! بشنیآفر -

به من کرد. سمت تخته رفتم.  یانشست و اشاره زیپشت م یرفت و پشت آن نشست. جل زشیبه سمت م کلیما

 :نگاه کرد و گفت میبه سر تا پا یجل

 .ینش دهیکن د یکار هی -
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 :را به سمت خودم نشانه گرفتم و گفتم چوبم

 .یورن لوکاسین -

دهانم  ،یاانداختم و به شکل احمقانه میبه پاها ی. نگاهکردمیرا به خود احساس م گرانیمبهوت و متعجب د نگاه

 .نمیبب توانستمیدر کار نبود؛ فقط کف کالس را م ییپا چیباز ماند. ه

 :بلند شد و گفت زشی. از پشت مکردینگاهم م نیبا تحس یجل خانم

 .ننیتا موجودات وحشتناک نتونن ما رو بب میکنیروش استفاده م نیبود. ما از ا یکارت عال -

 :بلند شد و گفت جک

 .نهیبب تونهیروح م یول -

 .نگفتم روح؛ گفتم موجودات وحشتناک -

از موجودات  یفل کرد و نشست. منظور خانم جلکه انگار قانع نشده است، دستانش را ق یابه گونه جک

 :سمتم آمد و گفت یداشت؟ خانم جل یمنظور ایوحشتناک چه بود؟ آ

 .برگرد یبه حالت عاد -

 یبیانگار در هوا بود. و چه احساس عج یول کردم؛یرا احساس م یدسترا باال بردم؛خودم چوب یدستچوب

 .داشت

 .ایآرک ایلرون -

 میاشاره کرد و من رفتم و در جا امیبه صندل ی. خانم جلنمیرا بب فمیو نح دیدستان سف توانستمیم دوباره

 :نشستم. سام گفت

 .بود یکارت عال -

  .لبخند جوابش را دادم و به تخته چشم دوختم کی با

 :گفت اقیبا اشت ی. مرمیبلند شد مانیتمام شد و از جا کالس

 !سرپرستو دو  گهیآموز داونجا رو! چند تا دانش -
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یبه نظر م یاآمده باشد. دختران و پسران تازه وارد، کامالً آماده و حرفه یخانم ژول یبه جا دیاز آنها با یکی

 یآمد. کامالً جد نییاز اتوبوس پا ،یجد یاو چهره نکیو ع ییخرما یخانم قد بلند و الغر، با موها کی. آمدند

 .دیرس یبه نظر م

درهم از اتوبوس  یابزرگ و چهره کلیبلند قد، با ه یآقا کیزمان . همکردیصدا ماو را خانم روبرت  یپاپ یآقا

 .ها آشنا شومهرچه زودتر با آن خواستیآمد. دلم م نییپا

 .صحبت کردم دیسرپرستان جد یها نشستم و دربارهپله یرو یو مر تیک همراه

  : به نظرت بد اخالقن؟یمر

 .بدن ادیخوب  دیبا ست؛ی: به نظرم اخالق مهم نتیک

 :گفتم

 .باشن ریفکر کنم سختگ -

 :سرمان آمدند و گفتند یو برنارد باال یپاپ

  .کلبه میری. منیبلند ش -

تر باشد؛ فردا راحت یشدند. به نظرم برنامه یها هم دنبال برنارد راهو همه بچه یو مر تیبلند شدم. ک میجا از

 .میوزآمیکردن ترس را م یو خنث یآتش یروهایفردا ن

ارواح نترسد؟  دنیبا د تواندیم یچه کس یما است. ول یدرس برا نیدردبخورتربه شکیکردن ترس، ب یخنث

 .که تمام اندام مرا در برگرفته است ستی. ترس دشمنشوندیدرس همه رد م نیصددرصد در ا

  ست؟یمسئله چ نیدارد آن روح دنبال من باشد؟ چرا تا به حال متوجه نشده بودم؟ پاسخ ا یلیدل چه

 نیاه اچرا هر گ ست؟یکلبه چ نیبود. راز ا کیتار یاکلبه مانند توده ی. آسمان باالمیشد کینزد یکلبه چوب به

  افتد؟یلرزه به تنم م نم،یبیکلبه را م

 :به اطراف نگاه کرد و گفت ی. آدام با نگرانمیکلبه شد وارد

 .ادیب رونیهم حق نداره از تختش ب ی. کسنیبخواب نیبر -

و هرکس به سمت تخت خود روانه  میها باال رفتنبود. از پله یچیسر پ یبرا ییبود. پس جا دیآخرش با تاک کلمه

شد. جک راحت  رهیبه پتو خ یکرد خود را به خواب بزند. مر یسع تیجک جا گرفت. ک نییشد. سام در تخت پا
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 شهیکردم ر یچشم دوخته بود. سع جرهپشت پن یبود. سام هم به صحنه رهیبا نفرت به سام خ کلی. مادیخواب

. چرا روح دنبال من بود؟ چرا هر بار دندیرقصیسوال در ذهنم م نیشد؟چندیافکارم را از هم بشکافم. اما مگر م

 از همه نگران من است؟ چرا فقط من؟ ترشیب یمرا خالص کند؟ چرا پاپ خواستیم

م را . سرستادیلحظه ا کیضربان قلبم  یکه صدا ید؛ طورز خیبدنم  س،یخس خس و کلمه آل یصدا دنیشن با

  .را در هم جمع کردم میپتو فرو بردم و پاها ریبه ز

*** 

شدم. نور  رهیباز خ مهین ی. چشمانم را باز کردم و به پنجرهکندیسرد، صورتم را لمس م یمیکردم نس احساس

 .شدیور مو به تخت من حمله کردیپنجره عبور م یکهیاز بار

از  ی. ناگهان انبوهجز سامبودند؛ به نیریش یرا بستم. همه در خواب امییطال یتخت بلند شدم و موها یرو از

 .وحشتناک یکه سام به من گفت، به ذهنم هجوم آوردند؛ آن صدا یکلمات

 .مرا متوقف کرد یلرزان جل یرفتم. ناگهان صدا نییها پااز پله نیپاورچنیو پاورچ آهسته

 .هاچه برسه بچه م؛یایاز پس روح بر ب میتونی. ما نمومدنیها مبچه نیا دی. نبامیل هم اشتباه کرداز او -

 :را قطع کرد و گفت یبا خشم حرف جل یپاپ

 .میدارن که ما ندار ییروی. نکننیفرق م هانیا -

 : آنها را آرام کند اما نشد. خانم روبرت گفت یخواست هردو آدام

 .از پسش بر اومدن دیشا -

 :گفت یبا تند یجل

 .شهیدرست نم یزیچ دیبا شا -

 :برنارد مرا متوقف کرد یآمدم که صدا نییاز پله پا آرام

 .متیدی! دستایوا -

ا تکان ر شیمبل نشسته بود و با حرص پاها یرو یآمدم. پاپ نییها پادادم و با شرم از پله رونیرا با ترس ب نفسم

 .فتادهین یاتفاق کردیبود؛ اما تظاهر م یعصبان ی. جلدادیم

 :کامال سرد گفت یپاپ
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  ؟یدیچقدرش رو شن -

 :به من چشم دوخته بود. ادامه داد یصبریبا ب یدهنم را با صدا به داخل راندم. پاپ آب

 .میمنتظر -

 :خجالت گفتم با

 .ش روهمه -

 و دمیداشتند. صورتم داغ کرده بود. اما لب گز یلرزش سطح میبا حرص به من چشم دوخته بودند. پاها یهمگ

 :بلند شد و سمتم آمد. گفت ینگفتم. پاپ چیه

یم یکار هیو ما  دیبرگرد دیاگه هم نه با شه؛یم یکه عال دیاگه تونست دینیبیخب. شما آموزش م لهیخ -

 .میکن

 .سکوت به هوا برد یدستش را به معن یقصد داشت مخالفت کند اما پاپ یجل

  .آمدند نییها پاها از پلهتک بچه تک

 :دم گوشم گفت کلی. ماکردی. سام کامالً مشکوک رفتار ممیشد یساختمان راه یهم به سو با

 .ستین یبه نظرم اصالً پسر خوب -

 دندیرقصیدر باد م می. موهاکندیبه سام حسادت م کلیما کردمیاو مخالف بودم. اما سکوت کردم. احساس م با

 .شد دهیتوسط آن موجود کش میاستخر افتادم که موها ادی. ناگهان دندیبخشیبه گردنم م ینیدلنش یو نوا

 :دیپرس دیبه سمتم آمد و با ترد سام

  ؟یخودت تا مرز مرگ رفت ای ؟یدیانسان رو د کیتا به حال مرگ  -

 :آمد! رو به سام گفتم ادمی ی، آر. اماامدهیرا ند ی. من تا به حال مرگ کساورمیام را به خاطر بکردم گذشته یسع

 .امیبه هوش نم گفتنیجون بودم. دکترها م مهیبچه بودم تصادف کردم و ن یبار وقت هی -

 :و لکنت گفت یسوال را کرد؟ سام با نگران نیاست که چرا ا نیاست، ا رشیکه ذهن من درگ یسوال

 .گردهی.. روح دنبالت... منیهم یپس... پس... برا -
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سخت بود. فکر کردن به آن مانند درد بود؛ درد ندانستن. او  میسخت و گنگ بود. درکش برا میجمالتش برا تمام

 دارد؟ یسخنش به روح چه ارتباط گفت؟یچه م

 یرا برا یآتش یروهایبرنارد ن ی. آقامیشد کینزد د،یدرخشیم یدیچون مروار دینور خورش ریکه ز یساختمان به

 ی. چوب را در دستش به هوا بلند کرد و با صدادمیفهمیکدام از کلماتش را نم چی. هرچند هدادیما شرح م

 :گفت ییرسا

 .ادیو رطوبت خوششون م یکیاست. ارواح معموالً از تار یکیبرنده تار نیاز ب شیآت -

 :برنارد ادامه داد م؟یمانیآتش زنده م کیبا  یعنی

حمله، شجاعت، پشتکار و دونستن ورده. و  یصالح برا نیتر. بزرگندازهیم ریفقط مرگ رو به تأخ نیا -

خودشون  یایها رو به دناون دیما با خواد؟یم یچ ه؟یمونده؟ هدفش چ نیروح چرا تو زم نکهیا نیهمچن

 .بار مردن هیچون  رن؛یمیها نم. اونمیبرگردون

 بندمیجلو رفت. شرط م سپر کرد و به نهیس تیگفت که به جلو برود. ک تینشست و به ک زشیپشت م برنارد

زدم که توجه سام را  انهیموذ یکاغذ مچاله شده خواهد بود. لبخند کیرو شود، از ترس مثل اگر با آن روح روبه

 .جلب کرد

انداخت. شک  یبه برنارد نگاه دی. با ترددیلرزیرا باال برد. دستانش به شدت م یدستچوب یپاچگبا دست تیک

 :ندارم که ورد را فراموش کرده است. برنارد بلند شد و گفت

 .سبره کارت ساخته ادتیروح هم  یتو اگه جلو -

 :فکر کرد. سپس گفت یشد. چشمانش را بست و کم دتریشد تیک لرزش

 .یآرت نایسول -

و  تادسیلبخند زد و با اشاره برنارد نشست. برنارد رو به همه ا تیشد. ک داریپد تیسبز رنگ در چوب ک یآتش

 :گفت

با  نیتونی. و مدمیم ادیرو  یروشن یروهایدر شب و تمام ن دیآتش، د یرویمن به شما استفاده از ن -

 .نیبجنگ یکیتار

 :از اتمام کالس، من به سمت سام رفتم و گفتم بعد

  ؟یدیها رو پرسچرا اون سوال -
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 .دیرسیبه ذهنش نم یداشت موضوع را به اتمام برساند. اما راه یسع سام

 .یبهتره فراموشش کن -

دنبال من است؟ تا مرز مرگ  یلیموضوع به کل ذهن مرا مغشوش کرده است. روح به چه دل نیچگونه؟ ا اما

 :تند گفت یآمد و کنارم نشست. سپس با لحن یبه روح دارد؟ مر یرفتن چه ربط

 .کالس میبر ؟پاشویچرا نشست -

ر کنم؛ د یبه کالس رفتم. من عادت نداشتم با افراد پرحرف« باشه.»جمله کیپله بلند شدم و فقط با  یرو از

 .زنمیتر حرف مکه بتوانم کم ییمن سکوت است. تا جا اتیاز خصوص یکی قتیحق

 :گفتیم اقینشستم و به فکر فرو رفتم. جک با اشت زیم پشت

  م؟یریترسمون رو بگ یجلو قراره یچجور یعنی -

هم به نفع  یواقع یهنر بزرگ است و آموزش آن، در زندگ کیاز ترس  یرینداشتم. جلوگ بارهنیدر ا ینظر

 .ماست

یپاچه ماش، انسان را سخت دستمصمم و سخت، در مقابلمان قرار گرفت. نگاه در چهره یاروبرت با چهره خانم

 .کرد

 :روبرت گفت خانم

 .جلو ادیداوطلب ب کی -

بچگانه زد و در مقابل خانم روبرت قرار  ی. سام لبخندردیحاظر نبود در مقابل خانم روبرت قرار بگ کسچیه

 .است هیاز بق ترشیکه او شجاعتش ب دانستمیگرفت. م

 :سر سام گذاشت و گفت یرا رو یبیو عج اهیروبرت کاله س خانم

 .دهینشون م ذهن انسان هست رو یتو یکاله هرچ نیا -

 ریشد که در چنگال ارواح گ انیمن نما یشد. ناگهان چهره رهیکاله را در سرش درست کرد و به جلو خ سام

 لیورد روح را تبد کیچگونه امکان دارد؟ سام جلو رفت و با  ترسد؟ی. سام از مرگ من مکنمیام و تقال مافتاده

 .و کف زدند دندیشکالت کرد. همه خند کیبه 
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 کی یبود. در مقابل من چهره یو سرد نیسنگ اریز سام من جلو رفتم و کاله را در سر گذاشتم. کاله بسا بعد

 .شدیم ترکیشد. او هر لحظه به من نزد انینما د،یآیم رونیکه از آب ب دیسف یهادختر، با چشم

 :گفت یروبرت با نگران خانم

 .شهیم یواقع شینبر نیاگه به موقع از ب -

خرگوش  کیاست به  یکردم.البته فقط کاف دیخرگوش سف کیبه  لیرا به سمتش نشانه گرفتم و او را تبد چوبم

 .فکر کنم دیسف

بلند بلند  یشد. همگ انیچوب جارو نما کیمادرش با  ریهم جلو رفت و کاله را سرش گذاشت. تصو یمر

در کالس سر  یبلند ی. همهمهترسدیما روح است، او از مادرش م یکه ترس همه تیوضع نیدر ا م؛یدیخند

 .نسبتاً بلند، کل کالس را آرام کرد یگرفت و خانم روبرت، با صدا

جنگل  ایجنگل گذاشت؛ جنگل ممنوعه  توانی. به نظرم نامش را نممیو در جنگل قدم زد میکالس خارج شد از

  .اند یوحش یوالهایجنگل چون ح نیمرگ. درختان ا

یبا سرپرستان و سام هم قدم م شهیجنگل هم نیاست. من در ا یقیحق یچون ترس میجنگل برا نیاز ا گذر

 .شوم

 زیگوش ت ی. سپس همگمیو اشاره کرد که ساکت شو ستادیا ی. پاپآمدیآه و ن*ا*ل*ه از جنگل م یصدا

 .کودک کی غیو ج دنیدو یها، شکستن شاخه، صدابرگ ییجاجابه یصدا م؛یکرد

که تازه به  یانسان در خطر بود. مرد کیبود جان  قتیاگر حق ینبود؛ ول شیب یبیصداها فر نیا یهمه دیشا

 :آمده بود و اسمش بارون بود گفت نجایا

  .شده یچ نمیبب رمیمن م -

 .ستین شیب یصدا دروغ نیمخالفت کرد و گفت ا داًیشد یپاپ

 .چه خواهد شد دانستیبه شدت نگران بود و انگار م یاز جنگل روانه شد. پاپ یابه گوشه توجهیبارون ب اما

. دمیها دو. من دنبال آندندیو برنارد به دنبال صدا دو ی. پاپمیدیبارون را شن یآقا غیج یصدا قهیچند دق بعد

اخه ش یالقرمز در البه ینبود. فقط خون ییصدا گری. اما دمیشد کیکنجکاو بودم. به صدا نزد یچرا؟ ول دانمینم

 .در مقابلمان ارونب یها وجود داشت و در آخر، سر جدا شده از تن آقاو برگ

 :و گفت ختیزانو نشست و اشک ر یرو یپاپ
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  جز ما آدم کجا بود؟دور افتاده به یروستا هیس. آخه تو دهنده بیمن گفتم نرو. گفتم صدا فر -

 .کردیه را سرزنش مجناز کیرا آرام کند؛ اما او همچنان  یکرد پاپ یسع برنارد

 .بودند رهیافتاده بود خ نیکه بر زم یها آمدند و مات و مبهوت، به سربچه یهمه

  احساس درست بود؟ نیا ای. آنگردیها مبرگ یالسبز مرا از البه یکردم چشم احساس

د و ن من بوحاکم شده بود. سام هنوز هم نگرا نمانیدر ب نیسهمگ ینداشت. سکوت یحال خوب کسچیکلبه، ه در

 .مشغول سخن گفتن با جک بود کلی. مادوختیبه من چشم م یهر از گاه

 ی. آردمیترسی. مکردمیطرف نگاه مو آن طرفنیگوشه نشسته بودند. و من به ا کیلرزان در  تیو ک یمر

  در انتظارمان است؟ کردم؟چهیچه م دیسر بارون بود با ی. اگر سر من به جادمیترسیاز هر لحظه م ترشیب

. زییآن هم در وسط پا کردم؛یاز حد م شیب یکردم. احساس گرما تیاز عرقم را به پشتم هدا سیخ یموها

  .ام دا*غ کنند دهیاز ترس بلرزند اما نشن امدهیشن

 :هولناک بلند شد و گفت یبردن فضا نیو از ب دنیبخش هیروح یبرا یجل

  ؟یباز ادیم یک -

 :نداشت. آدام با خشم گفت یقصد باز کسچی. هکنمیو نگاهتان م نمینشی. مستمیر ن! من که حاضیباز

 .مرد چون به حرف ما گوش نداد. ساده و راحت گول خورد د؟یچرا خودتون رو باخت -

یکه در ذهنم نقش بسته است، کم نم ریاز آن تصو یزیباشد؛ اما چ رویباشد، سرشار از ن دیحرف او از ام دیشا

 .کند

 .نیبکن نیخوایم یهر کار نی: اصال تا شب آزادبرنارد

. جک مشغول گفتندیاز الک ناخن سخن م تیو ک یها مشغول سخن گفتن از آن سر شدند. مراز بچه یاریبس

پنجره  یلبه یبود. به سمت پنجره رفتم. آرنجم را رو رهیبود. سام فقط با اندوه به من خ کلیخوردن سر ما

 .دستانم قرار دادم یرا روام گذاشتم و چانه

و وحشتناک در پنجره  اهیس ییپشت پنجره نامعلوم بود. موها ی. فضاخوردیپنجره سر م شهینم از شنم باران

 :ها را پاک کرد و گفتکه سام با دست آن دم،یکش

 .. اون رو تو ذهنت جا ندهیبهش فکر کن دینبا ؟یکنیم کاریچ -
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 :دمیپرس یاسخن اضافه چیشدم و بدون ه رهیو پرخاشگر سام خ یعصبان یتعجب به چهره با

  ؟یچرا نگرانم -

پرسشگر از او  ی. با چشماندیکش شیپ یگریاز سر موضوع فرار کند تا جواب ندهد؛ موضوع د خواستیم سام

ه زملب زم ری. زدمیکش شیدر آوردم و دستم را رو فمیتختم نشستم. عکس مادرم را از ک یفاصله گرفتم و رو

و  یگذاشتم و به سقف چوب نمدستا یسرم را رو« زنده برگردم. دوارمینبودم. ام یمتأسفم. دختر خوب»کردم

پرواز کنم و به آ*غ*و*ش مادرم باز  خواهدیکاش در اتاقم بودم. دلم م یشدم. آه! ا رهیرنگ کلبه خخوش

 .به دست ارواح میر بگوبه دهان مرگ، به دست مرگ. بهت ؟یگردم. آه! مادر مرا به کجا فرستاد

 :تخت بلند شدم. سام به سمتم آمد و کامالً خشک گفت یرو از

  م؟یبگرد میبر یایم -

قبول کردم و با  درنگی. بمیآینظرم قدم زدن حال و احوالم را بهتر خواهد کرد و از فکر روح و سرنوشتم در م به

 .کرد اما کارساز نبود ییهامخالفت یقدم زدن روانه شدم. هر چند پاپ یاو، به جنگل برا

 :ترسند. سام گفت یدرخت م یهیکه از سا م،یبود یزیچون موجودات ر ده،یدرختان سربه فلک کش ریز

  ؟یچرا در خطر یبدون یخواستیم -

 م،یکردن لرزش صدا یکردم با مخف ینداشت. سع یلیکه دل ینگاه سام به شدت دچار هراس شدم. هراس از

 .کنم دییحرفش را تأ

 .بله -

 :واقع بود، اشاره کرد و گفت مانیپا ریکه در ز یو به چاه ستادیا سام

  داستان وحشتناک بهت بگم؟ هی یخوایم -

 .شرح داد میغمناک، موضوع را برا یبزرگ نشست و با صدا یسنگ یتکان دادم. سام رو دیرا با ترد سرم

یبغل پسرش جون م یو تو رهیمیحادثه در جنگل م کیجنگل. مادرش سر  رهیپسر با مادرش م هی -

مامانش افتاده. اون قبل از رفتن به  یبرا یچه اتفاق گهیخونه و م برهیم ره،یگی. پسرش مامانش رو بغلش مده

 یالک ،یمادرت رو کشت ودتتو خ گنیم ل،یفام یو مردم، حت کنهیبا مادرش دعوا م یموضوع هیجنگل سر 

مامانم رو  تونمیم یکار رو نکردم. من چجور نیمن ا گهیو م خورهیقسم م زه،یریم نکن. پسر اشک هیگر

 .چاه نیتو ا ندازنیکه باور کنه؟ پسر رو م هیبکشم؟ اما ک
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عدالت وجود ندارد؟ چگونه سر خود، او را  ایدن نیتک تک کلماتش قلبم به شدت درد گرفت. مگر در ا دنیشن از

داشته باشد؟ در کنار سام نشستم. دستم را  یبود. نکند او با آن پسر ارتباط نیبه چاه انداختند؟ سام کامالً غمگ

 :اش گذاشتم و گفتمشانه یرو

  شد؟ یخب بعدش چ -

 :کامال سرد گفت سام

 .تو  تک تک افراد رو کش رهیمرد و موند تا انتقام بگ -

  داره؟ یموضوع به من چه ربط نیخب ا -

 :گفت قیعم یبه من انداخت و با نفس ینگاه سام

و  یدست بشباهاش هم خوادی. می. مثل خودش مرگ رو احساس کردیدیتو مرگ رو د دونهیاون م -

 .یشیکشته م ی. اگه قبول نکنیرو بکش هیبق

دارد  ی. چه حس بدکنندیم یسرم خال یرا رو خی یشده بودند. احساس کردم آب فیخف یدچار لرزش دستانم

 . خواهمی. نه من نمیریقرار است بم یکه بدان

  هست؟ یخنث یهم برا یراه -

 .شود ایسکوت کرد و حتما در فکر است تا راه حل را جو سام

 .یو ما رو بکش یقبول کن دیبا -

زنده ماندن خودم،  یها برادوستانم را بکشم؟ چگونه؟ مگر من آدم کشم؟ اصال کشتن انسان توانمیمن م مگر

 :مرگ بهتر باشد. سام از دستانم گرفت و گفت دیاست. شا یخودخواه

 .نترس من کنارتم -

ن در آ یهولناک ی. کلبه جلوهمیکلبه رفت ی. همراه سام به سوستینگر رهیسنگ بلند شد و به آسمان ت یرو از

 :و گفت ستادیدر مقابلمان ا تیبا عصبان یکرده بود. پاپ دایفضا پ

  ن؟یکرد ریچرا د -

 گرانیاز کلبه همراه د یبود. جل رهیخ یدر چشمان غرق خون پاپ تفاوت،یبه سام انداختم که کامالً ب ینگاه

 .میرویآمد و گفت به ساختمان م رونیب
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تا گرم شود. بخار از دهان همه  دمیسابیام را به هم مزده خی. دستان شکستیما را م انیباد، سکوت م یصدا

 یآشکار سازد. برا مانیارواح را برا خچهیتار خواستی. آدام ممیو داخل شد میدی. به ساختمان رسآمدیم رونیب

 .دخواب بو یبرا ییالال گرانید یمن دانستنش جذاب بود؛ اما برا

 :در مقابلمان قرار گرفت و گفت آدام

کردن  دایشون به آرامش برسه. اما موضوع مهم، پتا روح م،یو بسوزون میکن دایجسدشون رو پ دیبا ما -

 م،یبش روزیاما در عوض اگه پ رن؛یبم هایلی. احتمال داره خشهیجنگ شروع م گهیجسد هستش. چند هفته د

 .موننیزنده م هایلیخ

. من افتدینام روح، لرزه بر تنم م دنی. با شنترسمیزود است. من هنوز هم م ییرودررو یبرا شکیاست؛ ب زود

 .توانمینم

 :دیگویپر اعتماد م یبا لبخند سام

 .مینگران نباش؛ ما با هم -

 مرد و میخواه یهمگ ایآ م؟یشو روزی. پس چگونه پمیندار یهم قدرت گریاست؛ ما باهمد نیمسئله ا قای! دقیآر

 شکیب میندارد و اگر ما روح بود یجسم قدرت کی دهند؟یرا تحت سلطه خود قرار م نیزم یارواح، کل کره

 .شودیاما فقط با مرگ آن روح آشکار م م؛یدار یجسم روح نیا ریما در ز ی. همه میبود نیفراتر از ا

*** 

 .و در افکار تلخم غرق بودم داشتمیساختمان قدم بر م یراهرو در

که در  یاتفاق یچه؟ برا ی. اما اخطار برادهدیچرا قلبم اخطار م دانمینم م؟یشویآماده م یعنیهفته بعد!   کی

  در گذشته؟ ایدهد  یرخ م ندهیآ

 :صخره برد و گفت نیما را به بلندتر یپاپ یآقا

  .کرد دیدر آب سقوط خواه د،یپرواز کن دی. اگه نتوندیبپر نجایاز ا دیبا  -

  ؟یالهیوس چیند؟ آن هم بدون هپرواز ک تواندیانسان م مگر

 .جلو ایب کلیما -

 : و گفت ستادیا یدر مقابل پاپ کلیما
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  پرواز کنه؟ تونهیمگه آدم م -

 .بله ییاستثنا یهاانسان -

 :شد و گفت رهیخ نییصخره به پا یاز باال کلیما

 !نه -

هنوز در حال سقوط  کلیجز من. ماها چشمانشان را بستند؛ بهبچه یبا دست او را پرت کرد. همه ،یپاپ یآقا و

 .شدیآشکار م یپاپ یدر چهره یکم اثرات نگرانبود. کم فتادهین یاتفاق خاص چیبود و ه

 !! کمکیآ -

و  ی. مررفتیکه به آ*غ*و*ش ابرها م دم،یرا خندان د کلی. خم شدم و مادیبه گوش نرس ییصدا چیه گرید

 :دست افتادند و پرواز کردند. سام دستم را گرفت و گفتدست به  تیک

 .اینترس ب -

آورد و  رونیپارتز را از آب ب یو پارتز را هم با خود انداخت؛ اما جک پرواز کرد و پارتز به آب افتاد. پاپ دیپر جک

 :رسا گفت ییبا صدا

 .کننیرو فراموش م زیچو همه گردنیکه نتونن پرواز کنن با اتوبوس بر م یکسان -

 کردمی. احساس مشدیم ترکی. در حال سقوط بودم. آب هر لحظه نزددیدستم را گرفت و مرا با خود کش سام

دست با آب فاصله داشتم، که  کیاندازه  قای. دقزدیاست. باد چون شالق به صورتم ضربه م زشیقلبم در حال ر

 :رم آمد و گفت. سام کناکردمیبه باال اوج گرفتم. من پرواز م

 .یتونیم دونستمیم -

ست، ا یافتادم؛ پس چرا آنجا پرواز نکردم؟ چه احساس خوب نیبار زم نیچرا تاکنون نتوانسته بودم؟ من چند پس

 .خواب نباشد هانی. آرزو دارم که اکنمیاست. احساس قدرت م تیپاها ریز ایکه دن

ر ها سوار اتوبوس شدند، تا به شه. پنجاه نفر از بچهمیباز گشت بود. به کلبه ریکوه فرود آمدم. هوا سرد و دلگ یرو

 :شد و گفت کمیبازگردند. سام نزد

 .مردنیم موندن،یم نجایاگه ا -
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دارم؟ اگر  یکرد. چرا احساس بد انینما ترشیزد و ترس، خود را ب خیمرگ تمام وجودم  یکلمه دنیشن با

  شود؟یچه م فتدیب شانیبرا یاتفاق

 .پرواز سخن گفتند نیریحس ش یها، دربارهو بچه میاتاق رفت به

  .بود؛ مثل خواب ی: واقعاً عالیمر

 .بود نیریش یلی: ختیک

 .کنمیش مهاست که تجربه: من سالسام

  .میپر تو هوا بود هی: مثل کلیما

  :آب دهانش را قورت داد و گفت جک

 .برسه بسوزه دیبه خورش ترسهیآدم م -

 .در حال رخ دادن است یاتفاق کردمی. اما من نگران بودم؛ احساس مدندیخند یجک همگ یحرف مسخره از

*** 

 (جانسون)

وحشتناک  اریبس زیچ. امروز همهستمینگریم نینشسته بودم و از پنجره به جنگل خشمگ یمبل، همراه پان یرو

 :گفت یشده بود. پان

 .میپرواز کن میتونستیکاش ما هم م یا -

 . ...یریاونجا بم میموندیبهتر شد م -

 :. راننده بلند شد و گفتستادیا کیدر وسط جنگل تار یبه شکل وحشتناک اتوبوس

 .رخ داده یایحتما نقص فن -

چراغ  ی. سه دختر در مقابل توبوس جلودیتپیرا درست کند. قلبم به شدت م نیآمد تا ماش نییاتوبوس پا از

داشت با پوست چسبنده. او جلو آمد و راننده را در چنگالش  یدیسف یها مواز آن یکی. شدندیم دهید نیماش

و مرد را  دیدر اشیخون یهابا دندان رامرد  یگردن راننده کرد، گلو کیرا نزد شیگرفت و بلند کرد. دندان ها

داشت. او به سمت  یو اندام اسکلت دیسف ییمو اه،یکامال س یچشمان د،یگوشه پرت کرد. دختر مو سف کی

یو م ختیر یاشک م یرا محکم ب*غ*ل کردم. پان یها در را محکم گرفتند تا باز نشود. پاناتوبوس آمد. بچه
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ه خورد اه،یها که در را نگه داشته بودند، توسط دو دختر مو س. در اتوبوس از جا کنده شد و سه تا از بچهدیترس

ما،  یصندل یعنیآخر،  یشدند و ارواح به صندل دهیدر ایورده تک بچه ها خ. تکدندیکشیم غیشدند. همه ج

 :گرفت و گفت یاز لباس پان دیمرا سفت گرفته بود. دختر مو سف یشدند. پان کینزد

 .تو شکمم یریفقط راحت م کنم؛ینم تتیمن که اذ ؟یدیترس -

داد  یکرد. پان کینزد اشیخون یهارا بلند کرد و به دندان یو خودم را جمع کردم. پان دمیسرد چسب یپنجره به

 :زد

 !! ولم کنی. کمک! کمک! ولم کن لعنتکنمیخواهش م حیکار رو نکن! تو رو به مس نینه! نه! ا -

به پنجره و  یبکنم. خون پان توانستمینم یکار چیاما ه دم؛یدیچشمانم جان دادن و التماس دوستم را م با

 کسچیشدند. ه دهیو دو تا از دختران و پسران هم خورده شدند. البته خورده که نه؛ در یس صورت من خورد.

ا رفتم. ب رونیناتوانم از اتوبوس ب یها. بلند شدم و با پادندیجز من در اتوبوس نبود. هر سه به سمت من چرخ

به  میکنار درختان رد شدم. پا . ازدمی. سرم را برگرداندم و آن سه را در حال هجوم به خودم ددمیتمام توان دو

رفتم. قرار گ دیشد و من در مقابل مو سف دهیکش میبزرگ برخورد و من افتادم. خواستم بلند شوم که موها یسنگ

 :کرد و گفت کمینزددندان وحشتناکش را 

 .چه ابلهانه ؟یروح فرار کن هیاز دست  یخواستیم -

. خواستم داد بزنم؛ اما فیخف یفرو کرد. احساس سوزش کردم و بعد درد میزد و دندانش را در گلو یلبخند

 .انداختمیو به اطراف چنگ م دمیکشیخرناسه م دم،یکشینداشتم. تندتند نفس م ییصدا گرید

ها از آن یاثر گریشدند و د لیتبد اهیس یبرخوردم. هر سه به دود نیمرا رها کرد و من محکم به زم دیسف مو

 .زنده بمانم کردمیزدم و تقال م یم را به چمن منبود. دستان

دوستت »مادر:  یو جمله دمی. نگاه پر عشق پدر را ددمیرا د شیهاشاداب مادرم و خنده یلحظه چهره نیا در

  «.. مراقب خودت باشزمیدارم عز

 .و چشمانم را با درد بستم؛ و مرگ دمیکش نیسنگ ینفس

 *** 

 (سیآل)
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که از  دمیترسیبودم که احساس کردم دهانم خشک شده. دوست داشتم آب بنوشم؛ اما م دهیتخت دراز کش یرو

دارد که  ی. و چه حس بدکردیرها نم یافرو رفته بود. احساس ترس مرا لحظه یکیبروم. اتاق در تار رونیتخت ب

 .یترست را ندان لیدل

  .بلند شو سیآل -

اما  زد؛ی. سام لبخند مدمیپر نییتخت پا ی، باز کردم. از روبودند دهیچسب گریکدیرا که چون چسب به  چشمانم

 :ترس گفت یو کم جانی. جک با هیبلکه تظاهر ،ینه واقع

 . ...برن شهر میرو که فرستاد ییهابچه -

  خب؟ -

 .کشته شدن یهمشون به شکل وحشتناک -

 یرفتم و با چهره نییها پادر حال رخ دادن است. از پله یکه اتفاق دانستمینبود. م لیدلیترس من ب پس

من بود. اما  ری. من اشتباه کردم. تقصستین لیدلیکه ب دانستمیم دیرو شدم. باروبه هایمرب یوحشت زده

  .آن را شکست یکه پاپ ودحاکم ب نمانیب یکار از کار گذشته است. سکوت کوتاه گریافسوس که د

 .میساختمون آموزش رو شروع کن میبهتره بر -

و خبر بد  یآموزش نمانده بود. واقعاً وحشتناک است که از خواب بلند شو یبرا یحال چیکردند. اما ه دییتأ همه

 .نکند دایادامه پ یتلخ نیا دوارمیشده است. ام یتلخ یای. آه دنیبشنو

یها نگاه مبه درخت کلیشت. مادا یخاص ی. سام نگرانمیداشتیقدم بر م یوحش یهادر دل جنگل یهمگ

ها آمده. آدم جانیچرا از آن اتفاق وحشتناک به ه دانمیبود. نم امدهین رونیآن اتفاق ب جانیهم از ه کرد،جک

. سام مرا دندیچسب گریکدیبه  تیو ک یها ما را نگه داشت. مربرگ ییجاجابه ی.صداکنندیواقعاً باهم فرق م

را  تیجلوتر رفت تا وضع یکم یشدند. پاپ رهیو جک به اطراف خ کلی. مافتدین میبرا یمحکم گرفت تا اتفاق

 .کند یبررس

را خواند و دستش را  ی. برنارد ورددندیکش غیباز جلو آمد و برنارد را گرفت. همه ج شیبا ن د،یدختر مو سف کی

 یشد.گلو لیتبد اهیس یانداخت و به دود نیگفت. دختر برنارد را زم بیعج یاصورت روح گرفت و کلمه یجلو

 .از پشت گرفته شد کلیما

 !کمک! کمک -
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 .: ورد رو بخونیجل

همه ی. پاپیوحشتناک یشد. چه صحنه دهیدر یخون یهاتوسط دندان شیخواست ورد را بخواند که گلو کلیما

کند هستم؛ گرما و سرما، هر  کردمی. احساس مدمیدویکرد. با تمام توان م تیما را به سمت ساختمان هدا ی

 .آوردندیدو با هم، به صورتم هجوم م

 ی. پاپشدیم گونهنیا دینبود. نبا کلیحق ما نی. نه! اختمیزانوانم نشستم و اشک ر ی. رومیساختمان شد وارد

 :ام گذاشت و گفتشانه یدستش را رو

 .ما دردناکه یهمه یآروم باش. برا -

 :د شدم با حرص گفتمرا پاک کردم و بلن میهااشک

 .. تموم شدنهی. آخرش هممیریمیهممون م -

 .ساون زنده ینه اشتباه نکن. روح برنارد رو هم گرفت؛ ول -

 نشست و زشی. آدام پشت مختمیمن نداشت. دوباره نشستم و اشک ر تیدر کاهش عصبان یریتأث شیهاحرف

 :گفت

 .میای. از پسش بر ممیدی. ما شکستشون منیداشته باش دیام -

فرار  دی. بارودینم شیاز پ یکار دیبا ام دانمی. من ممیدادیهمه افراد از دست نم نیتا کنون ا میتوانستیم اگر

 !فرار ی! آرمیکن

 .خسته شد و بلند شد اشیهشت آدام از سخنران ساعت

 .میبهتره به کلبه برگرد -

 .وریو اول یجک، پارم ،یمر ت،یمن، سام، ک م؛یهفت نفر بود. حال فقط میو از کالس خارج شد میبلند شد همه

 .از ما نمانده یزیچ گرید

 :آرام گفت یها روشن خاموش شدند. پاپکه ناگهان در بسته شد. چراغ م،یسرپرستان به سمت در حرکت کرد با

 . نه گهید -

 .. صداها چون نعره بودنددیچیآور در اطراف پوحشت یصداها

 .همتون یمرگ برا -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 نفرین شدهشبی 

Romanik.ir  56  رمـانـیـکــانجمن 

 حسینیرمیتا آ

 ینگران نینگران بود. و ا د؛یترسی. سام نمافتادیاتفاق م نیروشن شدند و دوباره خاموش شدند؛ دائماً ا هاچراغ

به شماره افتاده  میها. نفسدیتپینبود. قلبم به شدت م دیقابل د جاچیبود؟ چراغ خاموش شد و ه یچه کس یبرا

 . بود

 !مرگ! مرگ -

فرو  کیتار یشد و او به سمت دهیکش یجل ی. موهاشدیم ترشیلرزش ب نیو لحظه به لحظه ا دیلرزیم دستانم

کردم.  کیام را به دهانم نزدزده خیشد. دستان  دهیدر شیگلو ،یوحشتناک یو با صدا دیکش غیبلند ج یرفت. جل

 .کردم لرزشم را کمتر کنم یسع

 :اشک چشمانش را پاک کرد و گفت ی. پاپدیلرزیساختمان به شدت م یها روشن شدند. پنجره چراغ

 .به جنگ میبر دیبا شه؛یکم داره وقتش مکم -

 نی. او بود که مرا به اشودیمادرم راحت م رمیاگر من بم ؟یچه جنگ گری. دمیاالن بازنده هست نی! ما از همجنگ

 نیبهتر از ا یلیخ ماندم،یم . اگر در خانه تنهاندیمرا بب یجنازه دیجنگ وحشتناک فرستاد. مادر پرستارم با

 .وضع بود

 یبرا یشد. زبانم بند آمده بود و قدرت دیشدم، تا ترسم فروکش کند؛ اما چشمان سام کامال سف ترکیسام نزد به

 .کشاند کیتار یگرفت و مرا به راهرو مینداشتم. سام از پاها دنیکش غیج

  !کمکم کن یکمک! کمک! پاپ -

مند شده تا خالص شوم؛ اما انگار سام قدرت دمیکشیم نی. دستانم را به زمآمدیبا تمام توان به سمتم م یپاپ

 .بود

  ؟ینشو. مگه تو نگران من نبود وونهیسام! ولم کن. د -

 :گرفت و گفت میرا رها کرد. صورتش را جلو میو سام پاها میدیرس کیتار یراهرو به

رو بکش. تو هم مثل من درد مرگ  زینفرت انگ یهاآدم نیبکن و ا یما همکار. با یزنده بمون یتونیتو م -

 .یدیرو چش

 :تر بردم و گفتمرا عقب سرم

 .هام رو بکشمدوست یچجور -

- .راحت یلیخ 
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 :را پاک کردم. سام گفت میهااشک

 .رنیبم دیجز سام، همه بابه ی. ولیکه عاشقش دونمیم ؛یسام رو نکش یتونیم -

  .رفت. چشمان سام به رنگ اولش در آمده بود یو سمت پاپ دیبه سمت خود کش یبیبا سرعت عج مرا

*** 

سام کنارم  شود؟یبودم و در افکار وحشتناک غرق بودم. چگونه دوستانم را بکشم؟ مگر م دهیتخت دراز کش یرو

 :آمد و گفت

. تو دمیشنیهاتون رو محرف یهمهبهت داده شده؛ من  یشنهادیچه پ دونمیخبر دارم؛ م زیچاز همه -

  ؟یعاشقم

 .شدم رهیندادم و به مالفه خ یجواب

 .یکشیو همه رو م یکشیتو من رو نم -

 .کار رو بکنم نیا تونمیو هم نم ترسمیهم م تونم؛یبکشم؟ من نم یچجور -

 :ام گذاشت و گفتشانه یدستان گرمش را رو سام

 .کنمیدرکت م -

پشت پنجره است و تمام حرکاتم را  یکس کردمی. احساس مانداختیو به پنجره اتاق چنگ م دیکشیزوزه م باد

 .کنمیروح کنم و دوستانم را بکشم؟ نه نم می. خودم را تسلندیبیم

*** 

رف ح گریدکیکه با  یبدون توجه به من، در حال گرانیو د ستادمی. من امیبه سمت ساختمان حرکت کرد صبح

 :گفتم ینسبتاً بلند یفاصله گرفتند. با صدااز من  زدند،یم

 .کشمیقبوله. دوستانم رو م -

 .حرف زدن آمد یوحشتناک از سرتاسر جنگل بلند شد و سپس بعد از خنده، صدا یاخنده

 .یرو انتخاب کرد ی! راه درستنیآفر -

 .بلند، به ساختمان رفتم یهازده و لرزانم را به هم فشردم و با قدموحشت دستان
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 :. دستانم را محکم گرفت و گفتدیبه سمتم دو دیتا مرا د سام

  ؟یکجا بود -

 !به روح گفتم که... قبول کردم -

 .تو میبر ایاشکال نداره. ب -

 :گفت ی. او با ترس و شجاعت ظاهرمیبرنارد گوش داد یکنندهکسل یهاتک حرفو به تک میکالس رفت به

 .میای. از پسش بر منی. نگران نباشمیسوزونیتک ارواح رو مو جنازه تک میریامشب به قبرستون م -

شده بود. من امشب  شهیاز هم قرارتریشدم. امروز آسمان ب رهیپنجره خ رونیقلبم گذاشتم و به ب یرا رو دستم

  دوستانم را بکشم؟ دیبا

را درکنار گوشم  یا. زمزمهدمیاشام پزده خیرفتم و آب را به صورت سرد و  ییاتمام کالس، به دستشو بعداز

 :دمیشن

 .میکشی. همشون رو میکن یهمکار دیامشب با -

 .به گوشم برخورد نکند شیهاتا نفس دم،یدهانم را قورت دادم و سرم را کنار کش آب

*** 

 یدرخت درست رو یبلند و بزرگ، از باال یا. ناگهان شاخهمیداشتیقدم بر م یپشت سر پاپ اط،یو با احت آرام

شده از سرش  ریسر برنارد فرود آمد و درست همان لحظه، برنارد به آ*غ*و*ش مرگ سپرده شد. خون سراز

از آنجا دور کرد و به سمت قبرستان  راما  یخوردند. پاپ زیاشکم از چشمانم ل زیرا غرق خون کرد. قطرات ر نیزم

 .توانمیبرد. چگونه دوستانم را بکشم؟من نم

. هر زندیبرخ شانیها از قبرهاکردم هر آن ممکن است مرده ی. احساس ممیدیرس کیتان سرد و تارقبرس به

آسمان سر به  یشده بود. آه! ا خیتنم از ترس س یما است؟ موها انیپا نجایا یعنی. شدیلحظه به ترسم افزوده م

  ؟یشد کیغمناک و تار گونهنیچرا ا ده،یفلک کش

. شدیخودش آرام م دیمرا آرام کند؛ اما اول با خواستیم دانمیام فرود آمد. منهشا یسرد و لرزان جک رو دست

فرو بردم تا گرم  بمینور ماه را گرفتند. دستانم را در ج یسرمان به پرواز در آمدند و جلو یباال اهیس یهاکالغ

  و ترسانم را چه کنم؟ زدهخیشود. اما قلب 

 یصدا .آمدیاز پشت سرمان م یوحشتناک و بلند
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 !ها ها ها -

 .نی: مراقب باشیپاپ

 .افتاد نیشد و به زم هوشیب رویویفرود آمدند. ال رویویبلند شدند و بر سر ال ارادهیب دستانم

  ؟یکنیم کاری: چیپاپ

 .دست خودم نبود! باور کن -

قلبم  یدوخت. دستم را رو شد،یم کیکه به ما نزد یرا از من برداشت و به شاخه درختان نشینگاه خشمگ یپاپ

  .نمیحاظر نبودم مرگ دوستانم را بب نکهیبه خاطر ا دیگذاشتم و چشمانم. را بستم شا

 زد،ینم غیبرعکس تصورم ج یجدا کرد و به قلب آسمان برد. پاپ نیرا از زم یآمد. پاپ یسمت پاپ یدرخت شاخه

 :. در کمال آرامش در چنگال شاخه درخت مانده بود. آدام با اعتماد گفتدیترسینم

 .شهینم شیزیچ -

فرود آمد. با ترس و لرزش  نیزم یدستانش را باز کرد و چون پر، آرام رو یرا پرت کرد. پاپ یدرخت پاپ یشاخه

 :رفتم و گفتم یپاپ شی. پمیبه راهمان ادامه داد

 ؟یخوب -

 .ستین یآره. مشکل -

گردنم  یتر کردم، تا سرمابود. شال گردنم را محکم روحیو ب زدهخیراحت به راهم ادامه دادم. هوا کامال  الیخ با

 یدادن به درخت هم ترسناک بود. ا هیتک یحت گری. دزدیبه صورتمان ضربه م ترشیب یرحمیکمتر شود. باد با ب

 .خاک را کنار زدند یو با کمک پاپ ستادی. آدام اودمادرم تنگ شده ب ی. دلم براآمدمیاردو نم نیکاش به ا

 .: فکر کنم اسکلتش مونده باشهیپاپ

زد. سام دم  رونیخاک ب ریاز ز یا. ناگهان جمجمهزنندیکرد، حرف م یراجب اسکلت آن دختر که خودکش حتما

 :گوشم گفت

 .بره نیتا روح از زم سنیورد بنو هیرو اسکلت  خوانیحتما م -

که ما  طیشرا نیبود. البته در ا بیگنگ و عج ییجورها کیحرف سام فکر کردم و به نظرم حرفش  یرو یکم

برگ درختان را  یاانهیوجود نداشت. باد به شکل و*ح*ش* یتربیعج زیچ م،یدیزنده شدن درخت را هم د

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 نفرین شدهشبی 

Romanik.ir  60  رمـانـیـکــانجمن 

 حسینیرمیتا آ

ظر بودم اتفاق منت حظهشده بود. هر ل نیآوردن آن جمجمه خشمگ رونی. انگار جنگل به خاطر بدادیتکان م

خاک گذاشت. دم گوشم  ریرا به جمجمه چسباند و آن را دوباره ز یکاغذ کوچک یرخ بدهد. پاپ یوحشتناک

 .که ترسم را هزار برابر کرد دمیشن یاجمله

 .هات رو بکشحاال نوبت تو شد. دوست -

 :گفت متی. سام با مالدمیجا را تار دو من همه دیبدنم لرز اریاختیب

  ؟یخوب -

 :گفتم دمیجا را درست و واضح دهمه کهنیبار پلک زدم بعد از ا چند

 .ستین یزیآره. چ -

را از درون  ینوشت و به جمجمه چسباند. اسکلت یکاغد ورد ی. هر کس رومیرفت گرید یهاسمت اسکلت به

ت باز و اسکلت چسباندم. ناگهان دهان اسکل یرا نوشتم و به جمجمه یکاغذ ورد ی. رودمیکش رونیخاک ب

خاک بلند  یها از رواسکلت یهها را اعالم کردم. همو داد، زنده بودن اسکلت غیو با ج دمیبسته شد. از جا پر

 :گفتم یشانیسرشان را کندند. با حالت پر یشدند و کاغذ رو

 م؟یکن کاریاالن چ -

. چقدر شدیها اضافه مدادن نداشتند. هر لحظه به تعداد اسکلت یبرا یجواب قتینداد؛ در حق یجواب کسچیه

بلند جک که  ی. با صدادیآیو به سمت ما م رودیلنگان راه مکه لنگ یاسکلت دنیو وحشتناک بود؛ د بیعج

 دینمانده بود. چگونه با یباق مانیبرا یراه چیه گری. دمیدیبه سمت چپ جنگل دو یهمگ!« دیفرار کن»گفت 

یو م ماندمیدوستانم م شیپ ای کردمیم یبا روح همکار دیبا ایتنها دو راه داشتم؛  م؟یدادیا شکست مارواح ر

 :با اعتماد به نفس گفت یها ما را محاصره کردند. پاپ. اسکلتشدمیجدا م ایدن نیاز ا یراحت نی. به هممردم

 .پاشنیاز هم م ی. لگد بزنگهی! چند تا اسکلتن دنینترس -

 نیمشت سر اسکلت را زم کیها هجوم بردند. با تازه گرفتند و به سمت اسکلت هیهمه روح یحرف پاپ با

گوشه پرتاب کردم. اما  کی. با دستم دستانش را از بدنش جدا کردم و به کردیانداختم؛ اما هنوز هم حرکت م

یباز هم تکان م م،یکردیدا مبدنشان را از هم ج یهر چقدر هم اعضا نکهیوحشتناک بود؟ ا یزیچه چ یدانیم

 چیما ه یعنی نیو ا کرد؛یباز هم حرکت م شد،یکه از اسکلت جدا م ی. دستشدیم ادیو تعدادشان ز خوردند

 ای. آمیشد رهیخ گریدکیبه  دیو با ترس و ترد میعقب رفت ی. همگمیدهیفقط وقتمان را هدر م میکنینم یکار

 آخر خط است؟ نجایا
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افتادند.  نیزم یرو حرکتیها باسکلت ی. ناگهان همهشدیم ترتابیشده بود و قلب من هر لحظه ب یطوفان هوا

لبخند  خورد،یمتوجه شد تکان نم یرا به اسکلت زد. وقت شیانگار جانشان گرفته شده بود. سام جلو رفت و پا

د، شدن یم کیشتناکشان به ما نزدلبخند وح ادو دختره سبز پوست، که ب دنیشدم و با د رهیرو خزد. به روبه

 .را به ترس داد شیرفت و جا نیاز ب میتمام خوشحال

دست جک را گرفت و به او  ی. جک افتاد و پاپدندیدویها با سرعت پشت سرم م. بچهدمیدویتمام توانم م با

 یشد. مر یمخف ییجا کیقلبم گذاشتم. هرکس در  یشدم و دستم را رو یمخف یکمک کرد. پشت سنگ بزرگ

از پشت مرا گرفت. خواستم داد بزنم  ی. دستان لرزانم را به هم فشردم. دست گرمکردیم هیگر یابه شکل خفه

 :که سام دهانم را گرفت و آرام گفت

 .ایمنم نترس. بدون سوال دنبالم ب -

را نگاه کردم.  نبود. با دقت اطراف یدرخت چیو مرا همراه خود به سمت چپ برد. در آن بخش ه دیرا کش دستم

کوچک را باز  چهیها را کنار زد و دربپرسم که با عالمت سام، حرفم را قورت دادم. سام چمن یخواستم سوال

 .کرد

 .میشکستشون بد دیبا یجورچه دونمیمن م -

 .شدم رهیما را ببلعد، خ خواستیوحشتناک، که هر آن م یکیمکث کردم و با دقت به تار یکم

 .کهیتار یلیخ. اونجا ترسمیم -

 .. نترسمیایما از پسش بر م -

ا به بود که ت ییجا نیترکیمرگ گذاشتم. تار نیزم ریسردم را به دستان سام سپردم و همراه او، قدم به ز دستان

 :بودم. سام گفت دهیحال د

 .مونمیم شتینترس. من پ -

 آمد؛یاز اطرافمان م یفیو ضع بیعج ی. صداهانمیرا در دستان لرزانم گرفتم، تا بتوانم مقابل را بب قوهچراغ

  .نامعلوم و گنگ یصداها

 . ...نیمونی. شما زنده نممیمونیما زنده نم -

 :دمیپرس

 ه؟یچ هانیا -
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 .بهش توجه نکن -

کار چندان موفق نبود. سام در  نیدر ا یکند؛ ول یترس درونش را مخف خواهدیکه م دادیسام نشان م چهره

 :مکث گفت یو با کم ستادهیمقابلم ا

  ؟یکنیبود، باور م یکه تا االن اتفاق افتاد،ساختگ یاگه بهت بگم هرچ نیبب -

 :شدم، که سام ادامه داد رهیبه چشمان سام خ ریو متح مات

ر تبمونه. موضوع بزرگ یباق نجایو روحش ا رهیوجود نداشت که بم یآدم چی. هستیدر کار ن یروح چیه -

 .هاستجن یایموضوع مربوط به دن زهاست؛یچ نیاز ا

 .فهممینم یچیمن اصال ه ؟یگیم یچ -

 :و ادامه داد دیکش یقینفس عم سام

و با انسان ازدواج کرده. انسان از جن بچه دار شده و  نیجن در ظاهر انسان اومده زم کیها قبل، سال -

کرده. ما شما رو  دایپ شیها افزاانسان یایهر و دنتعداد افراد در ش نیجن شده. ا مهیانسان ن مهیها ناون یبچه

ن ها، باعث به وجود اومدانسان شید و بودن شما پیجن هست مهیانسان و ن مهیشما ن میتا بهتون بگ میآورد نجایا

 مهیاتفاقات وحشتناک، فقط به خاطر وجود شماست. اون سه دختره سبز پوست هم ن نی. اشهیم یناهنجار

 .انسان هستن مهیو ن یزامب

یم شهیام را چون شسفت و سخت که تمام افکار گذشته یسخت بو.د مانند سنگ اریبس میجمالتش برا درک

 .که دکتر است یکنم. چگونه باور کنم که پدرم جن بوده. آن پدر نشیگزیجا یدیجد یشهیش دیو با شکند

 یکیبوده، ازش جدا شد و با  یدرت چپ نکهیا دنی. مادرت بعد از فهمیکنیفکر م یاآلن به چ دونمیم -

 .کرد یزندگ گهید

  ؟یوردها چ نیپس ا -

 .بود یهمش ساختگ -

 ؟یپس اون همه آدم که کشته شدن چ -

 .ها برگشتنانسان یایها زندن. چون انسان بودن به دناون -

  س؟زنده کلیما -
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 .آره -

 کی. چگونه باور کنم؟ من دندیهمه کلمه و جمالت را ندارم. دستانم به شدت لرز نیتحمل ا کردمیم احساس

ترسناک  لمیوجود ندارد. انگار وارد ف یایمعمول یزندگ چیاآلن ه یول کردم؛یرا م امیدختر ساده بودم که زندگ

 .شوم داریشدم. هنوز هم منتظرم از کابوس ب

 .هاستییماورا نیاره. اسمش سززمافراد وجود د نیمخصوص ا ییایدن کی ن،یبب -

  ؟ییتو هم از ما ؟یسام تو چ -

 .کندیخارج م یکیو مرا همراه خود از تار کشدیدستم را م سام

ها پر و جاشون رو دو رگه رنیم نیها از بانسان یهمه م،یریافراد دورگه رو نگ نیا یجلو یاگه به زود -

 .کننیم

 فته؟یقراره برامون ب یچه اتفاق -

 .نیشیها فرستاده مجن یایجن و به دن ای ن،یشیانسان م شهیهم یبرا ای ن؛یانتخاب کن دیبا -

ام *ن*هیبه س* یشتریها مانند من هستند. قلبم با فشار بآن یها اشاره کرد و گفت که همهدستش به بچه با

  شده است؟ دهیچیقدر پ. چرا مسائل آنبردیهجوم م

که کامال  دادیاش نشان منه! چهره یول کرد؟یم یاو فقط شوخ ای. آانداختندیگ مبه ذهنم چن یادیز سواالت

 یعنیماجراها دروغ بود و من دورگه هستم. اما  نیبود که تمام ا نیا دم،یکه من فهم یزیاست. تنها چ یجد

 .برد هیو بق یپاپ شیمرا همراه خود، پ و دیسام دستم را کش د؟یگویسام چه م افتد؟یدارد م یچه؟ چه اتفاق

 ؟یرو گفت یچ: همهسام

  .: آره گفتمیپاپ

 .شروع به حرف زدن کرد یمانند من در شک و تعجب بودند. پاپ همه

که اوضاع تو شهر  نهی. البته انتخاب با شماست. موضوع امیکنیبه انسان م لیشما رو تبد یما همه -

ها دورگه بودم. همه سرپرست کیها رو به کاهشه. چون همه دورگه شدن. من تعداد اون ست؛یها خوب نجن

زاده تا با شاه میها ببرجن شهرجن دختر به  یتعداد میدار فهی. ما وظمیجن بش میگرفت میدورگه بودن. اما تصم

اجباره. همه پسرها به  نیا بگم دیکنه و با دایپ شیها تعدادشون افزادار بشن؛ تا دوباره جنازدواج کنن و بچه

 .انیدخترها با من م ی. ولگردنیو بر م شنیم لیانسان تبد
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 :گفتم یلرزان یصدا با

 ن؟یگیم یچ ؟یچ یعنی -

جن. و ما که سربازان و  ایانسان باشن  ایکنن.  دایجا تعلق پ کیبه  دیها باهمه دورگه یعنی -

 .میها کمک کننسل اون دیبه تول دیبا م،یها هستگذاران جنخدمت

 ن؟یکنیچرا اجبار م ن؛یپس شما دشمن ما هست -

 .سمتم آمد و دندانش را نشانم داد نم،یکه نتوانستم بب یجور ،یبیبا سرعت عج یپاپ

 .آشام بجنگنخون یهاتا با دورگه میدار ازیشاهزاده کوچولو ن کیچون ما به  م؛یکنیبله! مجبورتون م -

رنگ، تمام پسران را که با ما  ینور آب کیدستش را دراز کرد و با  یشدم. پاپ ترجیبودم و بدون شک، گ جیگ

 .انداخت نیکرد و به زم هوشیبودند ب

 .اردو رو فراموش کردن نیاتفاقات ا یها اآلن انسانن و همه: اونسام

 نکردن؟ هوشیچرا تو رو ب -

 .: چون من... من هم جنمسام

. همه زنده شدند. شودی! برنارد! باورم نمیکه مثال مرده بودند بازگشتند. جل یم بند آمده بود. تمام افرادزبان گرید

نگاه  شد. به سام یخال میپاها ریز دفعهکیبود. سام دستانم را محکم گرفت.  لمیف کیالبته نمرده بودند، فقط 

  .دهدیم نانیدارد به من اطم شیهاکه با چشم دمیکردم؛ د

 میبرا دنیباعث شده بود نفس کش اد،ی. باد زدیکشیو مرا با خود م کردیتر حرکت مبا سرعت هر چه تمام امس

 مانیرنگ که در هوا معلق بود، جلو اهیس یارهیسخت شود. چشمانم را به زور باز نگه داشته بودم. ناگهان دا

،چشمانم را باز  کردیبه صورتم برخورد م که یادیشد. چشمانم را بستم و با نور ز رهیظاهر شد. سام داخل دا

 توانستمیفاصله هم م نیاز ا ی! حتدهیسر به فلک کش یهابزرگ با درخت نیسرزم کی شد؛یکردم. باورم نم

اک بود. هولن اریبه سمت قصر حرکت کرد. قصر بزرگ، باشکوه و بس ی. سام با سرعت کمترنمیقصر بزرگ را بب

بودند. مردها هم لباس  دهیها دامن بلند پوشرفتن و بحث کردن بودند. اکثر زن هدر حال را میپاها ریمردم ز

ها چندان بلند نبودند و آنجا بازار باشد. ساختمان دیرسیبا چکمه بلند و تفنگ همراه داشتند. به نظر م ،یرسم

قصر  و بزرگ یدر آهن یجلو مشلوغ بود. سا اریبود. بازارچه نسبتاً بزرگ و بس داربیها، به شکل تاج و شبام خانه

هم فرود  تیو ک یزمان با ما، مربود. هم یسطح اری. ترسم بسدمیفرود آمد. به خاطر فرود آرامش، چندان نترس

آهسته  آمدند.  یهاباز شد. با قدم یخراشگوش یدر قصر با صدا
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که چون  ییبایزبزرگ و  یهابود. درخت یجار اطیدر ح یکوچک ی. آبشارهامیبزرگ قصر شد اطیوارد ح

. سام، میمرا گول بزند. وارد قصر شد تواندینم هاییبایز نی. اما ادادیبه من م یبود، حس طراوت مانیباال بانیسا

 :دمی. پرسستادندیبرنارد و آدام ا ،یجل

 ن؟یایشما نم -

 .. خداحافظمیهمراهت بود جانی: ما فقط تا همسام

آنجا را  یها با شکل خفاش، فضا. مجسمهمیوارد قصر وحشتناک شد هر سه ما را صدا کرد و ما همراه او یپاپ

بود. سواالت  یوجود داشت، که متعلق به خانواده سلطنت یادیز یهاعکسقاب وارهاید ی. روکردیم تربیعج

 .دمیپرسیها را مآن دیدر ذهنم وجود داشت و با یادیز

 هست که برگردم شهر خودم؟ یازدواج کنم؟ اصال راه یمن قراره با ک -

دو  نجایس. ما اماله شاهزاده ییدختر خوب انتخاب کنه. البته انتخاب نها کیپسرش  یبرا خوادی: پادشاه میپاپ

 .گردهیو به شهر بر م شهیبه انسان م لیتبد شه،یاز شما که انتخاب نم یکی. میشاهزاده دار

در  یجلو ی. پاپرمیبتوانم مادرم را در آ*غ*و*ش بگ گریبار د کیکاش فقط  یکاش آن فرد من باشم. ا یا

 :و گفت ستادیا یاییبزرگ و طال

 .نیبه بعد رو خودتون بر جانیاز ا -

 یسالن بزرگ و دراز در مقابلمان قرار داشت. مر کیوارد شدم.  د،یپر از ترد یهابزرگ باز شد و من با قدم در

د، بلند ق ی. مردمیجلوتر رفت یبود. کم انیاش نماو ترس در چهره دیمن، ترد نیدرست ع ت،یک یزده بود ولذوق

 :و گفت ستادیو چرم، در مقابلمان ا اهیبا کت و شلوار س

 .آمادتون کنم دیبا نیایب -

. مرد در را باز کرد و ما داخل میدیرس یدر کوچک و چوب کی. به میپشت سر مرد حرکت کرد دیترس و ترد با

اند. نش یصندل یخم شد. سپس دست مرا گرفت و مرا رو یساله سمتمان آمد و کم شصت بایزن تقر کی. میشد

 ییبایطرح کوچک و ز مم،و اطراف چش دیکش اهیبه صورتم زد و چشمانم را با خط س یاکننده دیپودر سف

که چون خون  یبود. سپس رنگ قرمز بیو عج اهیآشام شده بودم. اطراف چشمم سخون هی. درست شبدیکش

 .بود به لبم زد

 .بلند شو -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 نفرین شدهشبی 

Romanik.ir  66  رمـانـیـکــانجمن 

 حسینیرمیتا آ

 :و قرمز در آورد و گفت اهیبه رنگ س یدامن بلند و پف کیشدم و همراهش سمت کمد رفتم. از داخل کمد  بلند

 .بپوش -

 تیگوشه نشستم تا ک کیرا بافت و دور سرم بست.  مینگاه کردم. زن موها نهییو به خودم در آ دمیرا پوش لباس

بلند شدم و از  یصندل یبهتر است فرار کنم. از رو کند؛یبه من نگاه نم کسچیهم آماده شوند. اآلن ه یو مر

 کردم؟یفرار م دیاست، چگونه با اراه خروج از کج دانستمینم ی. من حتدمیها دواتاق به سمت پله

اش را ر رفتم و چهرهتفرد برخورد کردم. عقب کی*ن*ه سفت و سخت یافکار خودم غرق بودم که به س* در

فاف ش یپوست ا،یچون در یکه تا کمرش بود و آن را بسته بود، چشمان آب ییطال یپسر با موها کی. دمیواضح د

 :دو جلوتر آم دی. پسر خندودند. چند نفر هم پشت سرش برهیبلند، با کت و شلوار چرم سبز ت یو قد دیو سق

 ن؟یهست یشما ک دیببخش -

 .چشم دوختم نیتر رفتم و با ترس به زمعقب یکم

 ن؟یزنی. چرا حرف نمنیو خوش لباس هست بایز یلی! شما خییبایز یچه بانو -

 :که در کنارش بود گفت یکلیه یقو مرد

ها فرستاده بشه و شما از اون نجایکه قراره سه دختر ا نیدونیم اد؛یخوشتون ن شونیاز ا ادیآقا بهتره ز -

  .نیکنیانتخاب م

مرد  کیاست مرا انتخاب نکند.  رممکنیاو از من خوشش آمده؛ پس غ یپسر همان شاهزاده است؟ وا نیا پس

و  دیسف یو پوست یعسل یداشت، با چشمان یو کوتاه ییخرما ی. او موهاستادیهم کنار شاهزاده ا گریقد بلند د

 .یجنگ یلباس

 هستن؟ یبانو چه کس نیبرادر ا -

 .زننیاصال حرف نم -

هم همراهشان بود. زن تا  ییزن قد بلند و مو طال کی. ستادندیها باال آمدند و کنارم ااز پله یو مر تیک

 :خم شد و گفت دیها را دشاهزاده

 .تاالر بزرگ میبریها رو م. ما پرنسسنیآماده ش نیبهتره بر -

 همون همسرانن؟ هانیپس ا -
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 .بله سرورم -

 :ام را باال آورد و گفتانهجلو آمد و با دستش، چ شاهزاده

 ؟یکنیرو نگاه م نیچرا زم -

. دمیکش یکردم آرام باشم. هر دو شاهزاده از ما فاصله گرفتند و من نفس راحت یو سع دمیرا از او دزد نگاهم

 :گفتم

 م؟یبدبخت بش یشده، االن جن و ازدواج با جن، بعد قراره چجور نینفر یاول روح و روستا ؟یچ یعنی -

 :آمد و گفت مانیجلو زن

 .من کارلم -

 :به او ندارد. گفت یتوجه یکسچیه دید

 .من بود یاز آرزوها یکی نی. انی. قراره با شاهزاده ازدواج کننیشما واقعاً خنگ -

 ؟یچ یعنیجهنم  یفهمیم ؟یچ یعنیجن  یفهمی. ممیقراره با جن ازدواج کن -

 .نیوفتی! راه بنیحرف زد ادیز گهید -

 :ر هم قفل کردم و دنبالش راه افتادم. کارل در را باز کرد و گفترا د دستانم

 .اتاق شماست نیا -

 :خواستند وارد شوند، کارل گفت یو مر تیک یاتاق شدم. وقت وارد

 .نیای! شما دنبالم بشونیفقط اتاق ا -

جره پن کیبا واالن قرمز و  دیتخت بزرگ و سف کیاتاق بزرگ و باشکوه، تنها گذاشت.  کیرا بست و مرا در  در

کمد بزرگ، پر از  کیبود و  زیم یرو یشیآرا لیکه وسا نه،ییو آ زیم کی. شدیم دهیبزرگ ،که بازار از آن د

. اگر با جن ازدواج دمیترسیبا جن م زدواجهم خوشحال بودم، و هم از ا ییجورها کی. یو سلطنت بایز یهالباس

خود مرگ. در به صدا در آمد و همان شاهزاده، با  یعنی نیو ا شدم؛یجن م کیبه  لیمن هم تبد کردمیم

 .وارد شد و در را پشت سرش بست ییبلند طال یموها

عطرش را حس  نیریش یچشم دوختم. شاهزاده کنارم نشست و من توانستم بو نیتخت نشستم و به زم یرو

 .کنم
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 ه؟یشاهزاده. شما اسمتون چ گنیها م. البته بچهلهیمن اسمم دن -

 .سیآل -

 ؟یترس یازم م  -

 .ادینه! از ازدواج با جن بدم م -

 .ها هم مثل شماناون ن؟یها چمگه جن ؟یکنیجن جن م هیچ -

 .کنم یها زندگبا جن خوامیمن با شما فرق داره. من نم یایمن انسانم. دن یول -

 .ر از صد تا آدمهتخوشگل یلینشسته، خ شتیجن که پ نیقبول کن ا -

 :باال رفت و گفتم اریاختیلبم ب گوشه

 . ...انسان کیبا  یخوایچرا م فهممینم یبله! ول -

 .بشه یریدورگه جلوگ دیاز تول شهیم یچون تنها اونجور -

 . ...خب من همم آدمم بچه ما دورگه -

یم یزندگ اهیدره س یآشام توخون یهادورگه نی. ببیشیتو جن م میازدواج کن ینه! اشتباه نکن. وقت -

به ما حمله کنن. فکرش رو بکن اگه ما از  خوانیم نیهم یبرا ابه،یینسل ما داره کاهش م دنیها فهم. اونکنن

 دنیها فهم. اونشنیها هم کشته مو آدم رنیها، مانسان یمحل زندگ ن،یآشام به زمخون یهادورگه میبر نیب

دنبال تو هستن تا بکشنت. پس مراقب خودت باش و  نیهم یبرا م؛یبد شیمون رو افزادوباره نسل میخوایما م

 .یشیفرار نکن. وگرنه کشته م یالک

 .نیزم گردهیاز ما سه نفر بر م یکی دونمیتا اونجا که من م -

 .آره؛ هر کس که انتخاب نشه -

 گردم؟یپس من بر م -

 :شد و گفت کی. به من نزددیو خند دیبلندش کش یبه موها یدست لیدن

 .یشیو همسر من م یمونینه! تو م -

 .دیآیو او جلو تر م رومیم ترعقب
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 ؟یانتخابم نکن شهیم -

 .یو تو قراره ملکه بش خوامی! من تو رو مشهینه نم -

 ؟نگاه آدم را جذب کند کیبا  تواندیپسر م نیتخت بلند شد. چرا ا یو از رو دیدستش را کنار کش لیدن

 ن؟یجادو هم دار نجایشما ا -

جا رو سرسبز کنم و اون رمیهرجا که م تونمیم نیدخترها رو عاشق کنم. همچن تونمیآره. مثال من م -

 .جنگنیو با دشمن م شنیزنده م گهید یهازیها، درخت و چدر مبارزه با دشمن

 :از اتاق خارج شد و گفت لیدن

 .ملکه من یخوب بخواب -

. ستمین شیب یبا او ازدواج کنم. من هنوز کودک توانمی. من عمراً نمدمیکش یدر را بست، نفس راحت نکهیاز ا بعد

 .بندمیو چشمانم را م گذارمیبالش نرم م یفقط نوزده سالم است. سرم را رو

شده بود  کیتخت بلند شدم. هوا کامالً تار یتق، چشمانم را آرام باز کردم. واالن را کنار زدم و از روتق یصدا با

. کنمیو بازش م رومیشاعرانه بود. سمت پنجره م اریو اتاق من، تنها با چند شمع روشن مانده بود، و فضا بس

 نم؟یبیرا همراه برادرش سوار بر اسب، چه م لیکنم و دنیرا نگاه م نیی. پاکندیصورتم را نوازش م یگرم مینس

 ت؟دار اساسب بال

. به نظر نگران و مضطرب بودند. در یادار قهوهبود و برادرش هم سوار اسب بال یدارو بال دیسوار اسب سف لیدن

 .ستادیو شفاف در مقابلم ا دیکامال سف ییدختر جوان، با موها کیاتاقم محکم باز شد و 

 .. جونتون در خطرهنیایبا من ب دیشما با -

 .ها کشاند. متعجب به رفتار او چشم دوخته بودمپله نییآمد و دستم را محکم گرفت و مرا همراه خود به پا جلو

 شده؟ یچ -

 .نیفهمی. بعدا منیایاالن فقط ب -

 :و گفت دیکش غیبلند ج دیتا مرا د لی. دنمیاز قصر خارج شد ما

 !ستای! واستایوا -

 !ولم کن -
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جدا شده بودند و او مرا چون  نیمن از زم یآنقدر سرعت داشت که پاها د؛یدویم یبیبه شکل کامالً عج دخترک

جا بود را باز کرد و مرا داخلش برد. همه نیکه داخل زم ی. او دربردیم خواستیبادبادک، به هر سو که دلش م

زد. رنگ پوستش سبز شد و دو  یوحشتناک خندو لب ستادی. دخترک در مقابلم اآمدیرطوبت م یبود و بو کیتار

 .درآورد شیدندان ن

 .یریبم دیتو با -

یاز هر کدام رد م ،یدر بود و من شانس نیبود. درون تونل چند ینیزم ریجا مثل تونل ز. آندمیتمام توان دو با

 !دورگه خون آشام است کی. پس او زدمیم غیو ج دمیدوی. با تمام توان مشدم

 !کمک! کمک -

 .گرسنمه یلیو من اآلن خ ی. تو مال منیندار یراه فرار -

 میکه بتوانم فرار کنم. گلو کردمیتقال م زدم،ینفس مکه نفس یمقابلم ظاهر شدند. در حال گریتا خون آشام د دو

 .گرفته شدند یاهیس یهااز پشت توسط چنگال

 ن؟یخوایم یاز من چ -

 .میخوایخونت رو م -

 یبرا یکار توانستمینم یول کردم،یفرو برد و من درد و سوزش را با تمام توان احساس م میرا در گلو دندانش

به  گریسرباز د نیو چند لیشد. دن شتریب می. سوزش گلوکردمیم یدفاع از خود بکنم. احساس ضعف و ناتوان

 دمیرا شن لیدن یفقط صدا تار شد و من چشمانمها هنوز مرا رها نکرده بودند. دندان نیاما ا دند؛یدویسمتمان م

 !بلند شو! بلند شو ؟یخوب -

 .شد کیجا تارهمه و

صورتم بود.  یکه دستش رو دمیرا د لیرا با پوستم احساس کردم. چشمانم را باز کردم و دن یگرم زیچ لمس

 .نمیکمکم کرد تا بنش لیدن

 ؟یخوب -

 افتاده بود؟ یچه اتفاق -

 .کردم دایپ ،یبود زونیآشام آوکه از دندون خون ی! من تو رو در حالیچیه -
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شده.  یچیو متوجه شدم که باند پ دمیگردنم کش یافتاده بود. دستم را رو یچه اتفاق شبیافتاد که د ادمی تازه

 .را احساس کردم یدیگردنم را تکان دادم و درد شد

 .یبهتره دراز بکش -

 .شد و لبخند زد رهیبکشم. به چشمانم خسرم گذاشت و کمک کرد تا دراز  یدستش را رو لیدن

 .! گفته باشمشمیمن جادو نم -

 .یخوشگل یلیمن هم نخواستم جادوت کنم. فقط خواستم نگات کنم؛ تو واقعاً خ -

 .کرد تیرا به پشت گوشم هدا میو موها دیصورتم کش یرا رو دستش

 . ...باهات از خوادیاصالً دلم نم -

 .به جز من اعتماد نکن کسچی. تو قصر هم به هیاستراحت کن یدلت بخواد. بهتره کم کنمیم یکار -

 تخت یرو یو چشمانم را بستم. کم دمیکش یقیصورتم برداشت و از اتاق خارج شد. نفس عم یرا از رو دستش

 ریتخت بلند شدم و سمت حمام رفتم. آب گرم را باز کردم و ز یاز رو دیآیخوابم نم دمیفهم یجا شدم. وقتجابه

دوش گرفتن از حمام خارج شدم و  یمرا در گردنم احساس کردم. بعد از ک یدیآب گرم قرار گرفتم. سوزش شد

یرا مها بود، آن جانیا امی. البته اگر مانتو و شلوار لدمیرا با کفش پاشنه بلند پوش اسیدامن نسبتاً بلند، به رنگ 

با کرم به صورتم زدم.  یاسیرژ  کیرا از پشت بستم و  میبلند موجود بود. موها یهافقط دامن جانی. اما ادمیپوش

دختر مو  کیزدم. در اتاق زده شد و  تیرضا یاز رو یلبخند دم،ید نهییام را در آچهره یو وقت رفتمعقب  یکم

 :داخل اتاق شد و گفت یآب

 .شام یبرا نییپا میبر دیبا گهیساعت د میکار مخصوص شما هستم. نبه بعد خدمت نیمن از ا -

 میگویو م زنمیم یقصر با خبر کند. لبخند مصنوع یزهایچ یبود تا مرا از همه یدختر فرد خوب نیا

 .تو در رو هم ببند ایب -

 .کندیم میو مقابلم تعظ شودیداخل اتاق م دخترک

 ه؟یاسمت چ -

 .یمار -

 بدونم؟ نشیاز قصر و قوان یکم تونمیم یخب مار -
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 .بله -

 خب؟ -

از همسران  کی. هر کننیها همسرشون رو انتخاب مبر پا بشه و شاهزاده یمهمون کیفردا شب قراره  -

 .شهیشاهزاده، پادشاه م یعنیسبز رو انجام بدن شوهرشون،  یها که بتونن زودتر جادوپرنسس یعنی

 ؟یبهم بگ شتریب شهیخب م -

یش رو عاشق خودش کنه، باهاش ازدواج مگفته اگه بتونه پرنسس مورد عالقه لیشاهزاده دن دمیشن -

دار بشه، اون . اگه پرنسس بتونه بچهگردونهیخودش بر م یایش رو به دناگه نتونه همسر مورد عالقه یول کنه؛

 .شهیبرخور دار م ییپرنسس از مقام باال

 اریبود گذاشتم. بس یشکمم که کامال خال یممکن نبود. دستم را رو ریسخت بود. اما غ میکالمش برا درک

 .گرسنه بودم

 شه؟یوقت شام م یک -

 .. االن وقتشهمیبر نیبلند ش -

 دنیبا د لیحرکت کردم. دن یقدم برداشتم و سمت تاالر غذاخور یخوشحال شدم. همراه مار اریحرف بس نیا با

 .من سمتم آمد و دستم را گرفت

  .یشد بایچه ز -

در مقابلمان  تیو ک یدستم را گرفت و مرا کنار خود نشاند. مر لیلبم نقش بست. دن یخشک رو یلبخند

دستم را در  لی. چه زود گول ظاهر ماجرا را خوردند. دندیرسینشستند. چهره هر دو خندان و شاد به نظر م

  .یکاش دوستم نداشت یدستش قفل کرده بود. ا

 .ستنین بایهات به اندازه تو زدوست -

 .تر از منندرسته! خوشگل -

دارش و همراه با تمسخر. پادشاه با لباس چرم و دنباله یفقط از رو ،یخوشحال یلبخند زد؛ اما نه از رو لیدن

ه تا چانه داشت. هردو چهر یبلند لیبیملکه وارد شدند. اطراف چشم ملکه قرمز و ترسناک بود. پادشاه هم س

 .میکرد میعظو در مقابل ملکه و پادشاه ت میبلند شد مانیداشتند. از جا یبیعج
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داشتند. چهره  یکاران قد کوتاه و گوش بزرگ. خدمترفتندیو م گذاشتندیم زیم یغذا را رو کارانخدمت

 میه برالاز سوپ شکم گوسا لی. دنبیفرد زشت و عج کی با،یز اریفرد بس کینبود؛  یعیقصر طب نیدر ا کسچیه

 :و گفت ختیر

 .زمیبخور عز -

ساله سر گو لیتمام تالشم را بکنم تا عاشقش نشوم. سوپ را مقابلم گرفتم و چند قاشق از آن را خوردم. دن دیبا

 .مانع شد لیبنوشم، که دن وهیظرفم گذاشت. خواستم از آب م یرا نصف کرد و رو

 .خورهیم هانیآشامه و از اخونه. مامانم خون نیا -

 :گفتم لیگذاشتم. پادشاه چند بار سرفه کرد تا همه ساکت شوند. دم گوش دن زیم یرا فوراً رو وانیل

 پادشاه جنه؟ -

 .آشامخون مهیجن و ن مهین -

ها حتماً تا االن همسرشون رو انتخاب کردن. اگه موفق بشن همسرشون رو عاشق خودشون کنن، با شاهزاده_

 .گردهیها بر مق نشن، پرنسس به شهر آدماگه موف کنن؛یپرنسس ازدواج م

 :که از دستم بدهد. ملکه صاف نشست و گفت دیترسیم شکیو ب زد،یموج م یدر عمق نگاهش ناراحت لیدن

 .باشه نیها هم همنظر شاهزاده دوارمیرو انتخاب کردم. ام ندمیمن عروس آ -

 .نیرو داشته باش یپادشاه اقتیل دوارمی. امشمیباز نشسته م گهید من：پادشاه

 :دستم را رها کرد و دم گوشم گفت لیدن

 ؟یشیعاشقم م -

کردم دامنم را جمع  یبلند شدم و سع یصندل یندادم. بعد از صرف شام، از رو یجواب چیو ه دمیرا کنار کش سرم

 دیبا یول کرد؛یم ییاحساس تنها ی. مردندیخندیچشم دوخته بودند و م گریدکیو شاهزاده به  تیکنم. ک

 .کرد کیدبه خودش نز شتریباز گردد. مرا ب نیخوشحال باشد چون قرار است به زم

 .که عاشقتم؛ بلکه به خاطر رفتارته ستیمن فقط به خاطر ظاهرت ن -

 .فرار کنم خواهمیم فقط

 .یعاشقم کن یتونیتو نم -
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 :وارد اتاقم شد و گفت لیرا باز کردم. دن در

 .این رونیهم بمراقب خودت باش. از اتاقت  -

از بدنم خارج شده  امی. احساس کردم تمام خستگدمیتخت دراز کش یاتاق خارج شد. در را قفل کردم و رو از

 به پنجره برخورد کرد. یزی. ناگهان احساس کردم چدمیبدنم کش یسرد را رو یاست. پتو

 

 

============================================================= 

شب در خون و جلد خوانندگان مشتاق می توانید جلد دوم این رمان را با عنوان شما 

 سایت رمانیک پیدا کنید. یینه در انجمن وآسوم را با عنوان در پس 
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

 این لینکبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.

 

های رمانیک در شبکه
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