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 برداری کپی هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا در پس آیینه رمان

 .دارد قانونی پیگرد

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

 ژانر: تخیلی، عاشقانه

 :خالصه

 

 .شودمی خویش قلب احساسات تسلیم ناخواسته خواسته، و کندمی تغییر آلیس زندگی

 

 هاانانس شهر وارد ماریس. گیردمی بازی به را ماریس زندگی اینبار اما شودمی تکرار دیگر باری سرنوشت بازی

 .پردازدمی تحصیل به آنجا در و شودمی

 

 ...و است رگه دو رودمی یادش که اینجاست در و شودمی آشنا انسان یک با ماریس اما

 

 مجبور گاهی کنی، نگاه ایشده ساخته که جنسی از و زندگی مکان به فقط توانینمی گاهی: ماریس سخن

 تونلی همان به من و کشید خود در مرا باشد چه هر راه این. گویدمی قلبت که بگذاری راهی به پا شویمی

 ...دارد ادامه بازی یعنی این و بود افتاده اتفاق آن برعکس بار یک که رسیدم

 

 :مقدمه

 

 نه رویمی کجا به بدانی خواهیمی نه. بروی و بروی و بروی و کنی حرکت بسته چشم داری دوست گاهی

 به طفق! ایقبیله دو هر از فراتر چیزی یک تو که است این است مهم که چیزی تنها کیستی؟ بندانی خواهیمی

 یا یکن سقوط پرتگاه به ترسینمی. گذاریمی خم و پیچ پر یجاده در قدم و دهیمی گوش قلبت ضربان صدای

 حال. کنیمی شنا آن در که ست خطری زندگی از لحظه هر! کردن خطر یعنی کردن زندگی معتقدی چون نه؛

 را دستت. هستی هاخط تمامی از فراتر اما خط، آن برای نه هستی خط این برای نه. خطی دو بین ایدورگه تو
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 صدای فقط نیست، مهم خون و جنسیت گاهی. رویمی پیش عشق سوی به و گذاریمی قلبت دست روی

 .بس و است مهم قلب ضربان

 

 

 :رفتم آلیس سمت به و شدم خارج قصر از سرعت با

 

 ...دارن هااون -

 

 .میام االن من! کن کنترل رو وضعیت: آلیس

 

 .شد قصر وارد او اما کنم مخالفت خواستم

 

 «آلیس»

 

 ایدب تو. گرفتم را دستش و نشستم تختش روی. بود افتاده تختش روی او شدم، وارد و رفتم دنیل اتاق سمت

 !شوی زنده

 

 اهمب که شیرینی خاطرت. شود زنده تا کردم را تالشم تمام. شد سرازیر دنیل دست روی چشمانم از گرم اشکی

 عترافا آری،. ریختم اشک و نشستم نکرد، حرکتی وقتی. شدم خیره چشمانش به منتظر. آوردم یاد به را داشتیم

 ...نگذار تنها مرا! شو بلند! دارم دوستت کنممی

 

. مکرد نگاه را اشخورشیدی موهای و دریایی چشمان و برگشتم. گرفتند قرار امشانه روی گرمی دستان ناگهان

 هارتم گرفتن یاد از دادم، توضیح را چیز همه و ایستادم دنیل مقابل در. افتاد یادم جنگ که بودم تماشایش محو

 .افتدمی اتفاق دارد که جنگی تا جادویی
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 ،پوشید آهنی و سیاه شلوار با را اشجنگی و سیاه لباس و شد بلند سپس دادمی گوش هایمحرف تمام به دنیل

 :گفت و گرفت مرا دست

 

 !کردی اعتراف بالخره دیدی -

 

 پیش در سختی جنگ شدیم، هایماناسب سوار و شدیم خارج قصر از دو هر. شدم سرخ و انداختم پایین را سرم

 .کردمی شلیک آتشین تیر دنیل کرد،می شلیک کوپا هم سر پشت. داشتیم

 

 پایان قوی بسیار جادوی یک با فقط بینممی من که جنگی. دهیممی انجام ایفایدهبی کار کنممی احساس

 .میابد

 

 انآسم در چیزی. بود فایده بی هم کار این پس رفتند، باال هایشاناسب با افراد و دادم تکان را زمین و هاسنگ

 تعدادشان اما کشتم را هاآشام خون تک تک راحت خیلی و کردم نامرئی را خود. کنم کنترلش که ندارد وجود

 :گفت و گذاشت امشانه روی را دستش دنیل شد،می بیشتر رفته رفته

 

 شدی؟ خسته -

 

 دیدی؟ رو من طور چه -

 

 .هستم نامرئی هم خودم چون -

 

 .رفتیم جنگ دل به باهم دو هر. کرد نوازش را موهایم و زد شیرینی لبخند
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 .ست کننده خسته -

 

 کنیم؟ چیکار باید -

 

 :گفت جذابی لبخند با و گرفت مرا دست دنیل

 

 .میمیرن هاآشام خون یهمه جادو این با. کنی درست سبز جادوی تونیمی نرمت هایدست با تو -

 

 بر سوار دو هر. داشتم دوست را آرامش این و بودم آرامش در کردممی امنیت احساس بودم کنارش که زمانی

 یک و روز و سفید یمنظره یک دیدن و ببینم را شهر سه هر توانستممی باال آن از. رفتیم قصر باالی به اسب

 .دآممی خون بوی باد هایوسط در و کردمی نوازش را صورتم مالیم باد. بود عجیب بسیار شب و تاریک یمنظره

 

 .بفرستی باید رو نور اینجا از: دنیل

 

 !نگرفتم یاد رو این من اما -

 

 :گفت و گرفت آسمان به رو را دستانم گرفت قرار پشتم و زد لبخند دنیل

 

 !تالینیا بگو -

 

 هست؟ چی معنیش -

 

 :گفت و کرد نگاهم دنیل

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


 

 

 در پس آیینه

Romanik.ir  7  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 

 .کردن نابود یعنی -

 

 خون تمام نیرومندی بسیار باد ناگهان. شدم خیره بودند باد رقص در که بلندش و طالیی موهای به متعجب

 این پس شدم، خیره بود گرفته خود به خاکی حالت که پادشاه دستان به. کرد دور ما یمحدوده از را هاآشام

 .بود پادشاه سمت از جادو

 

 .شکل ایدایره مایع یک گرفت؛ بر در را هاجن یمنطقه کل ایژله مایع یک و خواند را وردی دنیل

 

 بود؟ چی این -

 

 .خورنمی دیوار به بشن، نزدیکش ها اون اگه و شد نامرئی ما یمنطقه االن -

 

 کنیم؟ فرار زمانی چه تا اما -

 

 !دادممی انجام را تالینیا جادوی کاش ای اما نداند، را سوالم جواب هم خودش که دارد امکان و نداد جوابی دنیل

 

 اردو دنیل با همراه. برویم تاالر سمت به همه داد دستور او. بود نگران پادشاه آمدیم، پایین و پریدیم اسب روی

 .کردیم تعظیم و شدیم تاالر

 

 :گفت و گرفت خود به ایمتفکرانه حالت داد،می بازی دستانش در را اشاینقره سبیل پادشاه

 

 ...و بیاریم دست به کوچک یشاهزاده یک زودتر هرچه باید ما. کنی ازدواج االن همین باید تو! دنیل -
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 باید یعنی. دبو آمده بند نفسم. لرزیدندمی دستانم و ترسیدممی تپید،می شدت به شنیدم،دقلبمنمی چیزی دیگر

 شوم؟ داربچه کنم؟رباید ازدواج دنیل با

 

 .کنینمی عروسی فردا. کنن یورش ما به ها اون هست ممکن لحظه هر. خطریم در ما: پادشاه

 

 انسان یک را خود هنوز من داشتم، بدی احساس واقعا بودم زده یخ. شدیم خارج تاالر از دنیل با همراه

 .دانستممی

 

 :گفت و گرفت محکم را دستم دنیل

 

 ...نکنه ترسی؟می چی از زدی؟ یخ چرا -

 

 از تا دمبو کرده مشت را دستانم. ریختممی اشک و نشستم در به پشت بردم، پناه اتاق سمت به و نگفتم چیزی

 شهر و هاجن از. ترسممی مکان این از شهر این از. ترسممی آینده از اما چرا دانمنمی. شود کم داشت که لرزشی

 !کنم فرار خواهممی فقط. دارم تنفر هاجن

 

 باز اهآدم شهر به باید کنم، فرار باید من! خواهمنمی کشیدم، پنجره روی را بلندم هایناخن  و رفتم پنجره سمت

 !بروم مادرم پیش باید. گردم

 

 و آمد سمتم. خوردمنمی را گولش من اما داشت لب بر شیرینی لبخند شد، داخل دنیل و آمد در صدا به اتاق در

 .گذاشت پنجره روی را سفیدش دست و ایستاد کنارم

 

 .داره بستگی این به هاجن آینده ببین کنی؟ قبول خواینمی اومده؟ پیش مشکلی-
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 چون! ستا معلوم که این خب کنم؟ کمک هاجن به باید چرا اصال بپذیرم؟ باید یعنی. بگویم چه باید دانستمنمی

 :گفتم کوتاه مکثی از بعد و کشیدم عمیق آهی. هستم جن نیمه خودم من

 

 .شممی همسرت فردا من. قبوله باشه، -

 

 :گفت و انداخت گردنم روی را دستش خندید عمیق بسیار دنیل

 

 .نشی ناامید دممی قول. کردی قبول که ممنون -

 

 .دمز مصنوعی لبخندی و آوردم بیرون اشحلقه از را سرم. شد نخواهم پشیمان که کنم باور توانمنمی متاسفانه

 

 «شب»

 

 پایان به دارد زمان کنم، ازدواج جن یک با است قرار فردا. کردممی نگاه سقف به و بودم کشیده دراز تخت روی

 زیر را هایمدست از یکی. ببینند را ما قلمروی هاآشامخون و برود بین از جادو است ممکن لحظه هر و رسدمی

 .است شدن نزدیک حال در سقف که کردممی احساس. گذاشتم شکمم روی را دیگرم دست و سرم

 

 گرد ار آسمان گویی تابید،می تاریکی دل در ماه هالل فقط. بود ستاره و ابر از خالی آسمان بود، تاریک کامال هوا

. افتادمی لرزه به باد وزش با امپنجره پرده. دهدمی آزارم که است تاریکی مه چون جا همه باشد، گرفته خاک و

 بسته و باز باشدت پنجره. دانستمنمی را دلیلش هم خودم که ترسی. بود خوفناک ترسی و تاریکی در غرق اتاقم

 ونبیر به پنجره از. ترسیدممی پنجره به شدن نزدیک از اما چرا دانمنمی. رفتم پنجره سمت و شدم بلند. شد

 .باشد شده مخفی تاریکی در چیزی که ترسیدممی من و نبود تاریکی جز چیزی. شدم خیره
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 با استخوانی و سبز دست دو. شدم خیره هایمدست به. است گرفته را دستم سردی هایدست کردم احساس

 خی بدنم تمام کردم احساس ناگهان دادم، قورت را دهانم آب زور به. بود گرفته را دستم کثیف و بلند های ناخن

 خون به که سفید چشم دو که ببینم را هادست صاحب تا شدم خیره جلو به. است لرزیدن حال در و است زده

 و سبز پوست با را بود ریخته صورتش اطراف به که سفید موهای و خونی و نیش دندان دو با بود نشسته

 اهایمپ که برداشتم عقب به قدم یک. نداشتم را زدن داد و فرار قدرت تپید،می اختیاربی قلبم. دیدم چروکیده،

 :گفتم شنیدم خودم فقط که ضعیفی بسیار صدای با. افتادم زمین به و شدند سست

 

 !کمک -

 

 هایمدست با زمین روی. آوردمی در حرکت به زمین در را اشاستخوانی و الغر پاهای پرید، داخل به پنجره از

 :زدم داد بلندی بسیار صدای با. رفتممی عقب

 

 !کمک کمک، -

 

 از را سرش و برد هجوم آشامخون سمت غیرباوری سرعت با دنیل. شد داخل دنیل و شد باز شدت با اتاقم در

 :گفت و آمد سمتم نگرانی با دنیل. کرد جدا تنش

 

 خوبی؟ -

 

 روی از دنیل کمک با و دادم قورت را دهانم آب شد، قفل بود جاری آشامخون گردن از که خونی در چشمانم

 است؛ خواب چیز همه مادرم کنار در هستم، اتاقم در که ببینم و شوم بیدار خواب از خواهممی. شدم بلند زمین

 !وحشتناک خوابی

 

 .شد خارج اتاق از چراغ کردن خاموش با و کشید رویم را پتو دنیل کشیدم، دراز تخت روی
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*** 

 

 .شین بلند بانو-

 

 .دیدم مقابلم در را کارل و کردم باز سختی به را چشمانم

 

 .بشین آماده باید هست عروسیتون امروز -

 

 از سپس و خوردم ایژله یخامه با را آبی عسل از مقداری گرفتم، کارل دستان از را صبحانه ظرف و شدم بلند

 و یدکش را چشمانم سیاه و آبی مداد با گذاشت، آبی نگین شوسط و بافت را موهایم کارل. شدم بلند تخت روی

 تا یشباال و داشت چین پایینش که را کمرنگ بنفش و یاسی رنگ به بلندی دامن. زد هایملب بر را بنفشی رژ

 .بود تور شکل به اشتنه باال و بود رفته کار به پشتش و جلو در درخشانی هایسنگ کرد؛ تنم بود، هایمشانه

 

 با را رنگ آتشی شلوار و کت دنیل. شدم خارج اتاق از کارل با راه هم و کردم خارج امسینه از را دردم پر نفس

 ممراس. شدیم بزرگ تاالر داخل دو هر و گرفت را دستم. داشت عجیبی و شیک تیپ بود، پوشیده سیاه پیراهن

 و دهیممی دیگر یک به را دستمان و بریممی را دستمان از کوچکی بخش بود، متفاوت ما با کامال هاآن ازدواج

 اهمب تاابد و خوانیممی وفاداری ورد چند پایان در رقصیممی باهم سپس. شودمی ترکیب باهم هایماندست خون

 .کنیممی زندگی

 

 یخ مبدن ترس از. کرد نزدیک دستم به را اینقره چاقوی و گرفت مرا دست پادشاه. گرفتیم قرار پادشاه مقابل در

 دست روی را امخونی دست. کردم احساس پوستم در را شدیدی سوزش و کرد فرو پوستم در را چاقو بود، زده

 .رفتند وسط همه و شد روشن موسیقی. گذاشتم دنیل

 

 .شدیم خیره یکدیگر به و نشستیم صندلی روی. کرد پاک را دستم آن با و برداشت را دستمال دنیل
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 .ترسممی من -

 

 چی؟ از -

 

 .دونمنمی -

 

 چگونه برداشتم قدم آن در که راهی دانمنمی. رقصیدن به کردیم شروع و کشید وسط به خود همراه مرا دنیل

 خواهیم پیروز آیا مرد؟ خواهم هاآشامخون دست به یعنی کنم؟می دارم کار چه من دارد؟ خوبی فرجام آیا است،

 هم اشدرباره کردن فکر حتی! وای مانم؟می اینجا در تاابد یا گشت؟ خواهم باز هاانسان شهر به من و شد

 !است ترسناک

 

 داخل خواستمنمی. نشدم داخل من اما کرد باز را در دنیل رفتم، اتاق سمت دنیل همراه من. شد تمام مهمانی

 .ترسیدممی شوم، اتاقش

 

 شده؟ چی -

 

 .ترسممی من تونم،نمی -

 

 :گفت و کرد اتاق وارد مرا و گرفت را دستم دنیل

 

 .نیست چیزی نترس -

 

 :گفت و نشست تخت روی دنیل. شدم خیره کردمی شانه را موهایش که  دنیل به و نشستم تخت روی
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 خانم؟ شاهزاده کنینمی فکر چی به -

 

 دارم؟ فراری راه آیا! دهد رخ است قرار که اتفاقاتی از حال از آینده از سرگردان سرگردانم، که دانممی را این فقط

 !شوم؟ دنیل ملکه باید واقعا آیا

 

 :گفت و کشید آغوش به مرا دنیل

 

 .مونممی پیشت من نترس، -

 

*** 

 

 «هاآشامخون»

 

 هاجن قصر. کردم پرتابش هاجن قصر سمت به رییس دستور با که دادممی بازی دستانم در را بارمرگ هایبمب

 .برگشتم هابچه پیش و زدم ایشیطانی لبخند. رفت هوا به و شد دود

 

 «آلیس»

 

 .دوید بیرون به اتاق از و گرفت محکم مرا دست دنیل

 

 شده؟ چی -
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 !دیدم حسی چشم با من و کنن حمله خوانمی پشت از -

 

 .هستن جاهمه و بیننمی رو جاهمه هاجن کردم فراموش آهان -

 

 چقدر. شنیدم را قصر شدن دود صدای شدیم، زمینی تونل یک وارد. کردیم فرار قصر پایین یدریچه از همه

 !کردیم فرار راحت

 

 ریم؟می کجا -

 

 .بودیم شهر اون ساختن حال در که بود هاسال ما. جدید شهر به -

 

 بمونم؟ شما شهر تو قراره کی تا من -

 

 .هستی ما از یکی تو -

 

 !باشم شما از یکی تونمنمی خوام،نمی -

 

 :گفت و گرفت را دستم و نداد جوابی دنیل

 

 .بیا تندتر -

 

 داری، نگه توانینمی خودت پیش مرا. نیستم تو مال من اما بدهی دست از مرا نداری دوست که دانممی

 !توانینمی
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 و شدیم خارج تونل از. ببینم ترواضح تا زدم پلک بار چند. رسیدیم رنگ سفید نور یک به و کردیم عبور تونل از

 دنماییخو بدجور بود، شده سرازیر آن از مروارید آب، جای به که بزرگی آبشار. رسیدیم زیبا بسیار بهشت یک به

 هاخانه انتهای در هم درخشیدمی که بزرگی قصر . بود شده ساخته الماس و طال با ساختمان چندین. کردمی

 !باشکوه و بزرگ چه. بود

 

 مانده باز دهانم. ریختندمی الله هایگل مجسمه، دهان از که داشت وجود قصر وسط در طال از بزرگی یمجسمه

 :گفت دنیل که بود

 

 اومد؟ خوشت هست؟ چطور -

 

 !عالیه -

 

 ردمم. نشستیم همسرش با برادرش و دنیل و من سپس و پادشاه و ملکه و آمد جلو بود رنگارنگ که ایکالسکه

. یفتمن زمین روی تا چسبیدم دنیل به کمی. خاستبر هوا به کالسکه و کرد پرواز اسب. رفتند شهر سمت به هم

 در من و بود رفته کار به رنگبی و براق الماس هم قصر کف حتی. شدیم قصر داخل همه و آمد فرود کالسکه

 شده درست بلور از تخت تاج. شدیم بزرگ اتاق یک داخل دنیل با. ببینم را خودم تصویر توانستممی قصر کف

 :گفت و آمد سمتم دنیل. بودند الماس از کمدها دستگیره. بود

 

 .ما اتاق هم این -

 

 :گفتم و نشستم تخت روی

 

 !عالیه -
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 ینا با هم رو سرزمین اون شدن، پیروز از بعد. فرستادیم هاآشامخون با جنگ برای رو سربازها ترینقوی ما: دنیل

 پیش هر،ش به یا باشی اینجا یملکه و من همسر و بمونی ما پیش اینجا تونیمی تو و کنیممی ترکیب سرزمین

 .برگردی مادرت

 

 "بعد سال چند"

 

 ماریس

 

 :گفت و نشست کنارم سنی. کردممی بازی هایمعروسک با و بودم نشسته قصر هایپله روی

 

 ای؟رگه دو یک دونیمی -

 

 چی؟ رگه دو -

 

 .جن و انسان -

 

 هیت؟ چی انسان -

 

 .کننمی زندگی دیگه دنیای یک توی ها اون -

 

 .شدم داخل و رفتم مادر اتاق سمت
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 هست؟ چی انسان مامان -

 

 :گفت و نشست تخت روی و گرفت آغوش در مرا مادر

 .کنهمی زندگی ها آدم شهر توی که هست کامل موجود یک انسان -

 

 .ببینم رو ها اون شهر خواممی هم من -

 

 :گفت و کرد نوازش را موهایم مادر

 

 بریم؟ هاآدم شهر به خوایمی -

 

 !آره -

 

 :گفت و شد داخل پدر

 

 .بیفتیم راه ست، آماده اسب! آلیس -

 

 شده؟ عوض ها آدم شهر! دنیل باشه،-

 

 :پدر

 

 .آره -
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 :گفت و کرد بلند مرا مادر

 

 ...بریم هاآدم شهر به -

 

*** 

 

 «ماریس»

 

 هاینک از بعد. بخوانم درس هاانسان مدرسه در من داشت دوست پدر. بودیم رفته هاآدم شهر به که بود سالی چند

 به. بازگشت خودمان شهر به مادر با همراه و گرفت ایخانه هاانسان شهر در من برای پدر شدم، قبول دانشگاه از

 .داشت آنجا در زیادی کارهای خودش قول

 

 ار هاآن واقعا آیا کنممی شک که بینممی هاآن از هاییرفتار گاهی اما شناختم، خوبی به را هاانسان مدت این در

 نه؟ یا امشناخته

 

 نیست مهم نیز هاآن برای البته. ترسممی هاآن از چون نشوم، دوست هاانسان با زیادی که امکرده سعی کنون تا

 .نه یا شوند دوست من با که

 

 زرگب حیاط یک و باال یطبقه در بزرگ اتاق دو با معمولی هال یک. است طبقه دو گرفته، برایم پدر که ایخانه

 هاانسان ظاهر. ندارند ارزشی هیچ کردم،می زندگی آن در من که بزرگی قصر برابر در هاخانه این البته. دارد

 ود دانمنمی نیز خود من البته. نیستند آشام خون و جن نیمه آنها. دارند فرق یک تنها اما است من عین دقیقا

 چه؟ یعنی دقیقا رگه

 

 .هستم آشامخون نیمه گویدمی پدر اما هستم، جن و انسان نیمه او مثل گویدمی مادر
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 ایبر دلم. بروم امخانواده پیش دانشگاه، از بعد امروز خواستمی دلم. گذاشتم تحریرم میز روی را خاطراتم دفتر

 ارد،د شکلی چه و کجاست دانشگاه اینکه از شناختی هیچ من و بود دانشگاه روز اولین امروز. شده تنگ قصرمان

 .است مدرسه از تر بزرگ کمی که دانستممی را این فقط و نداشتم

 

 با خوشحالی و شادی با هاانسان شدم، دانشگاه حیاط داخل. شدم خارج خانه از و انداختم امشانه روی را کیفم

 خرمایی وم پسر یک. کردممی نگاه حرکاتشان به و داشتممی بر قدم آرام. گفتندمی سخن و رفتندمی راه یکدیگر

 منداشت دوست اما چرا دانمنمی. شد قفل نگاهم در نگاهش ناگهان. گفتمی سخن دوستش با جذابش لبخند با

 .بردارم دست کردنش نگاه از

 

 :گفت و آمد سمتم

 

 شدین؟ ترم این وارد تازه شما! سالم -

 

 :گفتم و برداشتم اشعسلی چشمان از را نگاهم

 

 .بله -

 

 .بختم خوش -

 

 :گفتم آرام

 

 .همچنین -
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 تهتخ وسط استاد. بودند پسر نفرمان سه که بودیم نفر هفت جمعاً. رفتم کالس سمت و کردم عبور کنارش از

 هب خونی داشتم دوست اندازه چه به من و بود قرمز ماژیکش رنگ. دادن توضیح به کرد شروع و نوشت کلمه چند

 از. رسید اتمام به کالس باالخره. دیدمنمی را دیگری چیز و بودم ماژیک رنگ بر خیره فقط. بخورم رنگ آن

 بی یقطره تماشای در غرق. آمد فرود امگونه روی باران از کوچکی یقطره. بود ابری آسمان. شدم خارج دانشگاه

 :گفت و آمد سمتم. دیدم را خرمایی مو پسر همان و برگشتم. زد صدا پشت از مرا پسری که بودم رنگ

 

 .برسونمتون بدین اجازه اگه! بباره بارون خوادمی -

 

 .شدم خیره مهربانش و عسلی چشمان به و کردم مکث کمی

 

 !میشم ممنون -

 

 .شدم سوار "ممنون" گفتن با من و کرد باز را ماشین درب. برد ماشینش سمت مرا و زد لبخند پسر

 

 بکن را فکرش. دهدمی آزار مرا موضوع این و کندنمی پرواز هاانسان ماشین. کرد حرکت و کرد روشن را ماشین

 .کنم تماشا را هاانسان زمین کل توانستممی بودم، پدر ماشین سوار االن اگر

 

 :گفت آرامی لحن با پسر

 

 نیست؟ سردتون -

 

 شود. می گرممان  زیاد نه شود، می سردمان زیاد نه اصال ما

 

 .نه -
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 شاپ؟ کافی به بریم -

 

 .نه -

 

 چرا؟ -

 

 :گفت و ایستاد امخانه در جلوی. ندادم جوابی اما کردم اشنگاه کالفگی با

 

 .خداحافظ -

 

 :گفتم و کردم نگاه غمگینش چشمان به

 

 .کنهمی درد من سر ببخشید، -

 

 :گفت و آورد لب بر محوی لبخند

 

 بریم؟ دانشگاه به دنبالت بیام من هم فردا میشه راستی،. خداحافظ باشه، -

 

 :گفتم ضعیفی صدای با. آمدم پایین ماشین از و کردم نگاهاش سوالی

 

 .بیا خواستی اگه -
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 .شوم خانه داخل تا ماند منتظر و شد تر عمیق لبخندش

 

 کشیدن با و زدم هایملب به خون رنگ به رژی. پوشیدم چسبان جین شلوار با را شکلم خفاشی سیاه لباس

 .رفتم بود اتاقم در که بزرگ آیینه سمت باال، سمت به هایمچشم

 

قصرمان را نظاره کردم. سوار اسب سیاه رنگم که نامش را از آیینه عبور کردم و مثل همیشه تصویر زیبای 

شاهزاده گذاشته بودم، شدم. آرام سمت قصر حرکت کردم. شهر ساکت بود و مردم خفته بودند. همه جا تاریک 

 بود و اسب من در این تاریکی پنهان شده بود.

 

رد. پشت درخت ایستادم و به سخنانشان کبه قصر رسیدم. پدر روی پله نشسته بود و با لبخند به مادر نگاه می

 گوش سپردم.

 

 آلیس: به نظرت شهر ما خوبه یا شما؟

 

 دنیل: شهر من و تو یکی نیست؟

 

 مادر ریز خندید و گفت:

 

 بله، بله یکی هست. -

 

 پدر لبخند جذابش را بر لب آورد و گفت:

 

 هر جای دنیا با تو عالیه. -

 

کردم. به عشقی که با وجود گذشت چندین سال پا برجا است. البته همیشه به عشق میان آن دو حسادت می

 شوند.گاه پیر نمیها هیچآن

 

ام را پوشیدم و موهایم را باز کردم و به پشت گردنم داخل قصر شدم و سمت اتاقم رفتم. لباس بلند و خفاشی

 انداختم.
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 آماده است.خدمتکار جدیدمان هلن وارد اتاقم شدم و گفت شام 

 

از اتاق خارج شدم و به سمت تاالر بزرگ رفتم. پشت میز بزرگ و دوازده نفری نشستم. مادرم آمد و مقابلم 

 نشست. لبخند زیبایی بر لب داشت.

 

 دخترم، روز اول دانشگاه خوب بود؟خوش گذشت؟-

 

 بد نبود. -

 

 خواهد هشدار دهد، گفت:گویا میام را کشید و با لحنی که پدر آمد و کنار مادر نشست. گونه

 

توی دانشگاه با کسی حرف زدی؟ زیاد باهاشون صمیمی نشو بخصوص جنس های مخالف. اون ها انسان  -

 گردی.هستن. نباید زیاد باهاشون صمیمی بشی. بعد از تموم کردن درست همین جا بر می

 

 دونم پدر.می -

 

شتند و با احترام رفتند. خانم لرا زن جوان و قد بلندی است که برای هلن و خانم لرا غذاها را روی میز گذا

آموزش خدمتکاری به قصر ما آمده. پدر او قبال یکی از سرداران قصر بود اما به قصر خ**ی**ا**ن**ت کرد و 

 دخترش را هم که نکشتند، زیادی بود.

 

 د.پدر مهربان است و برای همین این دختر را خدمتکار آموزشی قصر کر

 

 ها یافتآشامبه گل خونی رنگ که االن تبدیل به کیک شده بود نگاه کردم. این گل ها فقط در جنگل خون

توانیم از ها مال ما شد و ما میها را کشت، سرزمین آنها حمله کرد و آنآشامشد و برای اینکه پدر به خونمی

 ه کنیم.انواع غذاهای جنگل آن منطقه استفاد

 

داد. هم ترش بود و هم کمی شیرینی یک قاشق از کیک را برداشتم و خوردم. مزه لواشک ترش و شیرین را می

درونش وجود داشت. چند قاشق دیگر هم خوردم و به موهای طالیی رنگ پدر که روی چشمانش ریخته بود نگاه 

دانشگاه بگویم این ها پدر و مادرم هستند، کسی قبول  ها ببرم و درکردم. یعنی اگر پدر و مادرم را به شهر انسان
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 کنند!ام میگویم و مسخرهکنند دروغ میکند؟ صد درصد فکر میمی

 

 خوری؟دنیل: دخترم، چرا نمی

 

ک یکنن یک پسر که فقط دو سه سال بزرگ تر از من هست، پدرم هست؟و یا ها باور میپدر به نظرت انسان -

 دختر همسن من مادرم؟

 

 مونیم.دونی که ما همیشه جوون میها مهم نیست و در ضمن، تو خودت میدنیل: برای من نظر انسان

 

 پس چرا پدربزرگ پیر شد؟ اون االن هم پیره! -

 

رو  «جوان کننده»دنیل: چون خودش خواست! ما اختیار داریم که سنمون رو تنظیم کنیم. اگه جادوی سرایس 

 خواد جوون بمونم.کنم اما االن دلم میباطل کنیم، سنمون باال میره. من هم یک زمانی این کار رو می

 

 ای گفت:چند قاشق دیگر خوردم و به مادر که مشغول تماشای پدر بود نگاه کردم. مادر با لحن بچگانه

 

 واد جوون بمونه.نه اینکه بابات هنوز کمی از جوونیش مونده برای همون می خ -

 

 پدر لبخندی به روی مادر پاشید و گفت:

 

 خوام بمیرم.معلومه من هنوز عشقم اینجا ست و فعال نمی -

 

 هردو بلند خندیدند و من با حسادت به عشق میان آن دو خیره شدم.

 

 از پشت میز بلند شدم و گفتم:

 

 ظ.زنم خداحافمن دیگه باید برگردم. باز هم بهتون سر می -

 

 پدر ب**و**س**ه ای برایم فرستاد.

 

 مادر هم سرم را ب**و**س**ه باران کرد و گفت:
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 زود به زود بیا، خب؟ -

 

 باشه. -

 

 ها برگردم.از قصر خارج شدم و سوار اسب سیاه رنگم شدم. دوباره مجبور بودم به شهر انسان

 

قرار داشت و دیگر خبری از اتاق بزرگ و باشکوه قصر  از اسبم پایین آمدم و از آیینه رد شدم. اتاق کوچکم مقابلم

 نبود.

 

 روی تخت دراز کشیدم و چشمانم را بستم. ناگهان صدای بلندی شنیدم.

 

از روی تخت بلند شدم و ست پنجره رفتم. خودش بود؛ در دلم غوغایی شد! هم بسیار خوشحال بودم هم 

 شد.هشدارهای پدر دائم در ذهنم تکرار می

 

ای رنگ را با یک لی پوشیدم. رژ قرمز و کمرنگی زدم و کیفم را برداشتم و از مدم رفتم و مانتو فیروزهسمت ک

 کرد.اش پشت درب خودنمایی میخانه خارج شدم. ماشین سیاه و فراری

 

ار قصر ما بسی ی زیبای پسرهایها و چهرهدرست است که پولدارند و پسر زیبایی ست، اما ماشین پرنده یا اسب

 بهتر است!

 

 سوار ماشین شدم و سالم دادم.

 

دقیق نگاهم کرد و لبخند زد. ماشین را روشن کرد و صدای آهنگ را بیشتر کرد. هر دو در سکوت به آهنگ 

 دادیم که او سکوت را شکست و گفت:گوش می

 

 کنی؟توو تنها زندگی می -

 

 ن بابام اینجا برام خونه گرفته.ی ما یه جای دیگه ست برای همیخونه -

 

 تون کجاست؟خونه -
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 پرسید و با دستپاچگی گفت:اش کردم و او خود فهمید که نباید این سوال را میسوالی نگاه

 

 خواستم فضولی کنم.ببخشید نمی -

 

 ایرادی نداره. -

 

 تونم بیشتر باهاتون آشنا بشم؟می-

 

خواست بیشتر ببینمش و از طرف دیگر تهدیدهای پدر را بدهم. از طرفی دلم میکمی تردید داشتم که جوابش 

 کردند.هر لحظه خود نمایی می

 

 به نظرم تا همین جا بسه. -

 

ی مسیر، در توانست. باقی ماندهخواست چیزی بگوید، اما نمیکنم میی پسر غمگین شد. احساس میچهره

 دو از ماشین پایین آمدیم و سمت کالس رفتیم. سکوت سپری شد. هر

 

کرد و من خودم را به پشت میز نشستم. او هم کنار دوستش نشست. در تمام کالس فقط با غم به من نگاه می

 تفاوتی زده بودم. کالس که تمام شد، استاد رو به همه گفت:بی

 

 دم. پس خوب نگاه کنین.پانزده رو تو کالس راه نمی گیرم و پایینی بعد از کل درس امتحان میجلسه -

 

 هایم را جمع کردم با تشکر کردن، از کالس خارج شدم.کردند اما من جزوههمه با سر و صدا اعتراض می

 

آن پسر با سرعت به سمتم آمد و بند کیفم را گرفت. به دستش که کیفم را گرفته بود نگاه کردم که او با معذرت 

 کیفم را رها کرد. خواهی

 

 ببخشید می تونم اسمتون رو بپرسم؟ -

 

 بله اسم من ماریس هست. -

 

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


 

 

 در پس آیینه

Romanik.ir  27  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 خواین اسمم رو بدونین؟می-

 

 ای باال انداختم و گفتم:شانه

 

 برام فرقی نداره. -

 

به  کوتاه هاییدیگر چیزی نگفت و با خداحافظی از کنارم گذشت. موهایم را به پشتم هدایت کردم و آرام با قدم

گردنم گردنم را به بازی گرفته بود. شالزد و شالرحمی به سر و صورتم شالق میسمت خانه روانه شدم. باد با بی

های تندتری حرکت کردم. سردم نبود اما خسته بودم و بیشتر از همه ذهنم مشغول آن را سفت تر کردم و با قدم

شد که سمتش بروم. او انسان است و من یک دورگه پس بهتر است فراموشش میهای پدر مانع پسر بود. حرف

 کنم.

 

ام را صاف کردم و روی هایم را روی مبل انداختم. موهای ژولیدهدر را با کلید باز کردم و داخل خانه شدم. لباس

ست پس بهتر بود همان جا همه چیز شدم اما او انسان امبل نشستم. شاید بهتر بود کمی با آن پسر آشنا می

 هایش بسیار غمگین بودند.تمام شود. اما نگاه

 

ام را برداشتم و از الی جزوه یک شماره پیدا کردم. دقیق به شماره نگاه کردم اما اسمی رویش نبود. جزوه

 انداز شد.ام را برداشتم و شماره را گرفتم. بعد از چند بوق صدای همان پسر پشت خط طنین گوشی

 

 بله؟ -

 

 ام گذاشته بود؟یعنی او شماره اش را عمداً الی جزوه

 

 بله بفرمایید؟ -

 

 گوشی را قطع کردم. آن شماره دوباره زنگ زد و مجبور شدم جواب دهم. کمی صدایم را تغییر دادم و گفتم:

 

 بله؟ -

 

 شما زنگ زده بودین! -
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 حتما اشتباهی زنگ زدم ببخشید. -

 

 داره، خداحافظ.اشکالی ن -

 

ها از درس اول شروع کردم و یکی یکی گوشی را قطع کردم و نفس راحتی کشیدم. شروع کردم به خواندن جزوه

 جلو آمدم.

 

بعد چند ساعت جزوه را روی میز گذاشتم و به اطراف نگاه کردم. کل خانه غرق در تاریکی شده بود. اعداد ساعت 

های خانه را روشن کردم و به ساعت نگاه کردم. ساعت هفت بود، زمان چه زود دیدم. چراغدیواری را واضح نمی

 گذشت!

 

 ها را از روی مبل برداشتم و در کمد گذاشتم. گوشیم زنگ خورد. سمتش رفتم و جواب دادم:لباس

 

 الو؟ -

 

 ماریس تو بودی زنگ زدی، نه؟ -

 

 ام.ام چندان موفق نبودهاو بود. پس در نقشه

 

 ام بود، درسته؟پس شماره شما توی جزوه -

 

 ام رو دورتونین شمارهبله، من خودم گذاشتم فکر کردم شاید کمی صمیمی بشین اما نخواستین پس می -

 بندازین. خداحافظ.

 

تماس قطع شد و من فقط به لحن غمگین و عصبانی او فکر کردم. دوباره شماره را گرفتم و منتظر شدم جواب 

 ا قطع کرد. گوشی را سمت میز پرت کردم و روی مبل دراز کشیدم.دهد ام

 

وع رفتم تا موضبا نور کمرنگی که با چشمانم اصابت کرد از خواب بیدار شدم. امروز بعد از ظهر باید دانشگاه می

 پرسیدم.نامه را میپایان
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 ع کنم، اما جواب دادم.ی روی گوشی خواستم قطام زنگ خورد و با دیدن شمارهگوشی

 

 بله؟ -

 

 چرا زنگ زده بودین؟ -

 

 کمی تردید داشتم، اما گفتم:

 

 خوام بیشتر بشناسمتون.می -

 

 زد گفت:کمی سکوت کرد و بعد با صدایی که ذوق و شوق در آن موج می

 

 کار هستی؟االن بی -

 

 آره. -

 

 بیام دنبالت؟-

 

 کمی مکث کردم و گفتم:

 

 باشه. -

 

 ی دیگه جلوی در هستم.د دقیقهچن -

 

ام را از پشت بستم. مانتوی آبی رنگی با شلوار سمت آیینه رفتم. رژ قرمز و خونی رنگ را زدم و موهای طالیی

اش را جلوی خانه دیدم و سریع جین سیاه پوشیدم و با کیف دستی آبی رنگ از خانه خارج شدم. ماشین فراری

 سمتش رفتم و سوار شدم.

 

 ثل همیشه کلی نگاهم کرد و لبخندی زد.م

 

 سالم. -

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


 

 

 در پس آیینه

Romanik.ir  30  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 

 سالم! خب بریم رستوران؟-

 

 زود نیست؟ -

 

 بلند خندید و گفت:

 

 آره، راست میگی پس بریم پارک. -

 

 ای را گذاشت.ماشین را روشن کرد وآهنگ غمگین و عاشقانه

 

 چقدر سخته تو رو با یکی دیگه ببینم"

 

 "دیگه باشه و من فقط نگاهت کنم!چقدر سخته دستت تو دست یکی 

 

 «ی فارسیخارجی در ترجمه»

 

 راستی، تو چرا هیچی از خودت به من نمیگی؟ -

 

 سکوت کردم و فقط لبخند ماتی بر لب آوردم و او دوباره سوالش را تکرار کرد.

 

 چون زود هست. -

 

و سمت پارک رفتیم. آرام قدم بر  دیگر چیزی نگفت و ماشین را جلوی یک پارک نگه داشت. هر دو پایین آمدیم

 کرد.داشتیم و او فقط به من نگاه میمی

 

 تا حاال عاشق شدی؟ -

 

 نه، مگه تو شدی؟ -

 

 نه کامال. -
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ی عسلی رنگش خیره شدم تا جواب کامل سوالم را دریافت کنم و فهمیدم جواب کل سواالتم را به دو تیله

 ا نباید دل ببندد.شد. امفهمیدم. او داشت دلبسته می

 

 خوای سوار دستگاه بشیم؟می -

 

 چی؟ -

 

کرد و در کل زندگی ها را برعکس میلبخند زد و به سویی اشاره کرد. چند دستگاه عجیب دیدم که انسان

ه بشوند سوار یک دستگاهی شوند که خطرناک است؟دها واقعا حاضر میها را به بازی گرفته بود. انسانانسان

 نظرم اگر سوار شوند هم حق فریاد زدن ندارند.

 

 خوای سوار کدوم بشیم؟می -

 

 چرخید اشاره کردم و گفتم:رفت و میترینشان را پیدا کنم. به یک تاب که باال میدقیق نگاه کردم تا ساده

 

 فکر کنم اون خوب باشه. -

 

 پس بریم. -

 

هایم اش به من خیره شد. به بند کفشارم نشست و با چشمان عسلیبلیط را گرفت و هر دو سوار تاب شدیم. کن

تگاه هایم از پایم بیفتند باعث شد بخندم. دسکه کامل بسته نبودند نگاه کردم. یک لحظه فکر اینکه در باال کفش

که  لیی عسآرام حرکت کرد و سرعتش بیشتر شد. کمی باالتر رفت و من در آن لحظه برگشتم و به دو تیله

ید. چرخشود؟ دستگاه کامال باال بود و با سرعت میدید نگاه کردم. او واقعا دارد عاشق یک دورگه میفقط مرا می

 زدند اما من فقط محو تماشای آن دو تیله بودم.دو تا دختری که در مقابل ما بودند بلند فریاد می

 

ای تار فریادها چه بود! وقتی به زیر پایم نگاه کردم چشمانم لحظه نگاهم را که از او گرفتم تازه فهمیدم دلیل این

 هایم می شد.دید. باد با سرعت به صورتم هجوم می آورد و مانع باز ماندن چشم

 

ام چه ها بفهمند من دورگهی انسانی تاب تکیه دادم و چشمانم را بستم. اگر زمانی همهکمرم را به میله

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


 

 

 در پس آیینه

Romanik.ir  32  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 ها دوری کنم.گوید باید از آنکنند. پدرم راست میها مرا قبول نمیه، آنکنند؟ نمی

 

 دستگاه پایین آمد و هر دو پیاده شدیم.

 

 بریم رستوران؟ -

 

 باشه بریم. بعدش هم باید برم دانشگاه. -

 

 امروز دانشگاه نداریم که! -

 

 یه کار دیگه دارم. -

 

 باشه.-

 

 سمت رستوران بزرگ و مجللی رفتیم. هردو سوار ماشین شدیم و به

 

ی ای وجود داشت و پردهلوسترهای بلند و طالیی رنگ از سقف رستوران آویزان بودند. در هر دو طرف پنجره

 ها وصل بود. روی هر میز یک شمع زیبا و بلند و یک گل رز وجود داشت.سیاه رنگی با طرح گل به پنجره

 

بود رفتیم و نشستیم. یک پسر جوانی سر میزمان آمد و شمع قرمز رنگ را  ی دیوارسمت میزی که در گوشه

 روشن کرد.

 

 رستوران خوبی هیت؟ -

 

 آره، ظاهر زیبایی داره! -

 

 پسر، کاغذی را در دستش گرفت و گفت:

 

 چی میل دارین؟ -

 

 هرچی ماریس بخواد. -
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 رسه.من چیزی به نظرم نمی -

 

 پس دو تا الزانیا. -

 

ی نارنجی رنگ شمع خیره شدم و به زیبایی این لحظه فکر کاغذ سفارش را نوشت و رفت. به شعلهپسر روی 

 کردم.

 

 تونم اسمت رو بپرسم؟می -

 

 بله، معلومه که می تونی! -

 

 اسم من جان هست. -

 

 خوشبختم. -

 

باید از چه سخن بگوییم؟  دانستم چه باید بگویم یاجان لبخند زد و نگاهش را در شمع روی میز قفل کرد. نمی

 توانستم انجام بدهم سکوت بود.تنها کاری که می

 

 جان با شکافتن سکوت، نظر مرا به خود جلب کرد.

 

 دونم.خب، من از تو فقط اسمت رو می -

 

 خب، تا همین جا هم بسه! -

 

 جان اخم کرد و دیگر چیزی نگفت. نفسم را کالفه بیرون دادم و گفتم:

 

 تونم راجع به خودم بهت بگم چون فعال زیاد صمیمی نیستیم.یخب، من نم -

 

گارسون غذا را روی میز گذاشت و با خم شدن، میز ما را ترک کرد. جان به غذا خیره شد و با لحن مهربانی 

 گفت:
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 ایراد نداره، هر وقت خواستی بگو. -

 

این مدت نگاهم روی غذا خوردن جان قفل  تر بستم و مشغول خوردن غذا شدم. در تمامموهایم را با کش محکم

ی غذا خوردنش شده بودم که با تمام شدن غذایش، به خورد. شیفتهداشت و میبود. با چنگال آرام غذا را بر می

 من خیره شد.

 

 چرا چیزی نخوردی؟ -

 

ال خید قبیله یا او؟ بیدانستم چگونه باید بخورم؛ مثل افرابا لبخند کجی شروع کردم به غذا خوردن اما نمی

افکارم شدم و مثل خودم غذا را خوردم. با دستمال گوشه لبم را پاک کردم و به جان خیره شدم. با دهانی باز 

 ام دهانش را بست.کرد که با دیدن نگاه خیرهنگاهم می

 

 چیزی شده؟ -

 

 خوری.خیلی زیبا غذا می -

 

 به زبان بیاورد، باعث شد من هم لبخند بزنم و تشکر کنم. اینکه توانسته بود به راحتی نظرش را

 

 گذراندم.همراه با جان سوار ماشین شدیم. از بین پنجره دودی، شهر دودی رنگ را از نظر می

 

 تو همیشه انقدر ساکتی؟ -

 

 نگاهم را از پنجره گرفتم و به جان دوختم.

 

 شاید. -

 

 خب، این هم از دانشگاه.-

 

 ین خارج شدم که با صدایش متوفقم کرد.با تشکر از ماش
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 مونم.منتظرت می -

 

 نه، شاید طول کشید. -

 

 ایرادی نداره! -

 

 ی آرامی گفتم و وارد دانشگاه شدم.باشه

 

بارید و هوا تاریک و سردتر شده بود. با نم میبا انجام دادن کارهایم آرام از حیاط دانشگاه خارج شدم. باران نم

ن جان لبخندی زدم و سمت ماشین رفتم. با باز کردن درب، سوار ماشین شدم. جان به صندلی تکیه دیدن ماشی

 کرد.داده بود و به قطرات بارانی که شیشه را به گریه انداخته بودند، نگاه می

 

 اهم اهم. -

 

 جان سریع نگاهش را به من دوخت و لبخند ژکوندی تحویلم داد.

 

 دی.ببخشید، متوجه نشدم اوم -

 

 ممنون که منتظرم موندی! -

 

 لبخندی زد و ماشین را به حرکت در آورد.

 

 ام برسونین.زحمت من رو به خونهبی -

 

 جان بعد از کمی مکث گفت:

 

 ترسی تنها زندگی کنی؟تو نمی -

 

درم هم یک انسان ام. دورگه جن و انسان. البته ماترسیدم اما من یک دورگهخب اگر انسان عادی بودم شاید می

ها را به جان بگویم حتما از کامل نیست اما خون او بیشتر از خون انسان بود و روی من تاثیر گذاشت. اگر این

 کند.ترس سکته می

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


 

 

 در پس آیینه

Romanik.ir  36  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 

 ترسم.نه، نمی -

 

ا رجان با لبخند نگاهم کرد و دیگر چیزی نگفت. پسر مهربان، ساده و زیبایی بود و اصال مغرور نبود. شخصیتش 

 کردم از تمام انسان ها دوری کنم.آوردم که من چه کسی هستم، سعی میدوست داشتم اما زمانی که به یاد می

 

با توقف ماشین از افکارم به دنیای واقعی پرت شدم و با تشکر از جان، سمت خانه رفتم. کوچه خلوت و تاریک 

قفل، در را باز کردم و وارد خانه شدم. کیف و لباسم را روی  زد. با فرو بردن کلید دربود و حتی پرنده هم پر نمی

مبل پرت کردم و به سمت یخچال رفتم. تصمیم گرفتم ماکارونی درست کنم. بعد از پختن غذا، آرام شروع کردم 

. ها را پاک کردم و در جایشان گذاشتمی ظرفها با استفاده از نیرویم، همهخیال شستن ظرفبه خوردن. بی

توانستم زندگی ها را برای من ممنوع کرده بود، اما من بدون جادو نمیهرچند پدر استفاده از نیرو در شهر انسان

تیک ساعت گوش سپردم. با شنیدن صدای مشت به در، روی مبل -کنم. خودم را روی مبل انداختم و به تیک

خندیدند و قصد آزار مرا داشتند. هم میصاف نشستم. چشمانم را بستم و سه مرد را پشت در دیدم که با

 چشمانم را باز کردم و لبخد پهنی زدم.

 مرد با فریاد گفت:

 

 در رو باز کن! -

 

های خانه همه خاموش بودند و خانه فقط با با اشاره دستم در خانه باز شد و آن سه مرد وارد خانه شدند. چراغ

کردم. هر سه لباس سیاه و مبل نشسته بودم و به آن سه نگاه می خیال روینور مهتاب روشن مانده بود. بی

 کردند.ای پوشیده بودند و با لبخند زشتی نگاهم میبارانی

 

 به به عجب دختر زیبایی. -

 

 یدرست است که به پدر قول دادم از نیرویم استفاده نکنم اما خیلی دوست دارم آن سه را بترسانم. با اشاره

های خانه شروع کردند به روشن و خاموش شدن. آرام سمت آن سه که حال کمی ترسیده بودند، اغدستم چر

 رفتم. بشکنی زدم و ناپدید شدم.

 

 وای این دختر جن هست! -

   پشت سر آن سه پسر ظاهر شدم.
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 ما غلط کردیم بذار بریم. -

 

 در خانه را با اشاره دستم باز کردم و گفتم:

 

 خوش اومدین. -

 

خیال دوباره در را بستم. با دیدن ساعت که یک شب را نشان ر سه با ترس از در فرار کردند و من هم کامالً بیه

داد سمت اتاق رفتم. با وارد شدن به اتاق به آیینه مقابل تختم خیره شدم. دوست داشتم دوباره به قصرمان می

خیره شدم. در قصر، اتاقم اندازه یک خانه بود اما  برگردم اما دیر وقت بود. روی تخت دراز کشیدم و به سقف

 االن، نه!

 

ها در حیاط قصر مسابقه اسب سواری بدهم اما االن جز خیابان و چند ماشین چقدر دوست داشتم همراه با بچه

 چیز دیگری نیست. دلگیر به آیینه خیره شدم که صدای گوشی باعث شد به سمت گوشی خیز بردارم.

 

 ی گوشی خیره شدم.کردم و به صفحهپیام را باز 

 

 شب بخیر ماریس. -

 

 ی جان، لبخندی زدم و نوشتم:با دیدن شماره

 

 همچنین. -

 

های من سفر در زمان و ناپدید شدن و دیدن افراد در هر کجای جهان بود، فقط آرام چشمانم را بستم. قدرت

ستم اشیاء را کنترل کنم. پدر گفته بود که من اگر پیش کافی بود چشمانم را ببندم. البته همچنین من می توان

انم در توکردم. وقتی میکشند اما من از قدرتم استفاده میترسند و مرا میها از قدرتم استفاده کنم آنها میانسان

 توانند مرا بکشند؟کشند؟ اگر ناپدید شوم چگونه میها چگونه مرا میزمان سفر کنم آن

 

 توجه به افکارم خواب را فرا خواندم.پوزخندی زدم و بی

 

*** 
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ام مثل جت از روی تخت بلند شدم. نیم هایم را باز کردم. با دیدن ساعت مچیغلتی در تختم زدم و یکی از چشم

م نساعتِ بعد کالس داشتم. سریع مانتوی جیگری رنگم را همراه با لی پوشیدم. شال گردن قرمزی را دور گرد

انداختم. چشمانم را بستم و با باز کردن چشمانم خودم را پشت در کالس دیدم. چند تقه به در زدم و در را باز 

ای که کنار پنجره بود نشستم. کردم. همه مشغول صحبت بودند و استاد هنوز وارد کالس نشده بود. روی صندلی

 ار دادم. جان کنارم نشست و آرام سالم داد.ام خارج کردم و روی میز قرها را از کوله پشتیبرگه

 

 فکر کنم استاد دیر کرده. -

 

 شاید. -

 

 خب، خودت خوبی؟ -

 

 ها نقاشی کشیدم و آرام گفتم:خیال با خودکار روی برگهخواهد با من سخن بگوید. بیمعلوم بود می

 

 خوبم. -

 

 حدقه زده بیرون خیره اش بودم.در کالس باز شد و پدرم وارد کالس شد. با چشم هایی از 

 

 پدر در صندلی کنار جان نشست و با لبخند به من چشمک زد.

 

 جان با تعجب رو به من گفت:

 

 شناسی؟این پسر رو می -

 

جواب گذاشتم. دوست ندارم دروغ بگویم و زمانی که ی لبم جا خوش کرد و این سوالش را بیپوزخندی گوشه

خواهم ن دروغم ناراحت شود و رهایم کند. حداقل اگر قرار بود صمیمی شویم میصمیمی شدیم، با روشن شد

 دروغ نگویم.

 

 نگفتی. -

 

 چون  - دوست نداشتم بگم.
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پرسید این پسر کیست، که نگاهم را جان کامال پکر شد و دیگر چیزی نگفت. پدر با چشم و ابرو از من می

 :دزدیدم. پسر قد بلندی وارد کالس شد و گفت

 

 استاد امروز نمیاد. -

 

 ام از کالس خارج شدم. جان هم پشت سرم خارج شد و روبه من گفت:وسایلم را جمع کردم و با برداشتن کوله

 

 خوای باهم بگردیم؟ماریس، می -

 

 دو ساعت دیگه کالس دارم! -

 

 خب، من هم کالس دارم. فعال بریم یه چیزی بخوریم؟-

 

 تظر جوابم بود و از طرفی پدر پشت سرمان قرار داشت.نگاه مهربان و زیبایش من

 

 باشه بریم. -

 

ام جا به جا کردم و آرام همراه با جان ام را روی شانهام را گرفت و مرا پشت سر خود کشید. کولهجان بند کوله

 قدم برداشتم. پدر ناگهان جلوی ما قرار گرفت و با خشم رو به جان گفت:

 

 زنی؟ی این دختر قدم میهچرا شونه به شون -

 

 جان با تعجب اول به پدر و بعد به من نگاه کرد. آب دهانم را قورت دادم و با ترس به پدر خیره شدم.

 

 جوابم رو ندادی!-

 

 جان: دوستم هست و دستش رو گرفتم، به شما ربطی داره؟

 

 با لحن آرام اما قاطعی رو به پدر گفتم:

 

 االن لطفا برو. زنیم،بعدا باهم حرف می -
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 خوام.نه! من همین االن جواب می -

 

 تر شدم و گفتم:به جان نزدیک

 

 چی رو باید توضیح بدم؟ -

 

 این پسر کی هست؟-

 

 جان هست، دوستم. -

 

 کرد آن مرد یا شوهرم یا نامزدم است.جان با خشم به پدرم خیره شده بود و احتماال فکر می

 

 بزنیم. امشب منتظرتم.بعداً باید مفصل حرف  -

 

با خداحافظی ما را ترک کرد و سمت حیاط رفت. حال جان دست به سینه منتظر جواب بود اما یا باید سکوت 

کنم یا حقیقت را بگویم. سکوتم مساوی است با رفتن جان و با گفتن حقیقت هم که یا باور نمی کند، یا 

 ترسد.می

 

 از میزها نشستیم. جان آستین مانتویم را کشید و روی یکی

 

 شنوم.خب، می -

 

 باید توضیح بدم اون پسر کی بوده؟ -

 

 آره!-

 

 به تو ربطی داره؟ -

 

 جان با حرص بلند شد و گفت:
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 شدیم!نه، از اول هم نباید باهم آشنا می -

 

 د.گفت حقیقت را بگو، اما سخت بودانم چرا ناراحت شدم و احساسی بیش از پیش به من مینمی

 

 بشین! -

 

 ی لباسش را در مشت گرفتم.جان خواست برود که کناره

 

 با خشم نگاهم کرد که با لحن آرامی گفتم:

 

 بشین توضیح بدم. -

 

 نه، به من ربطی نداره که! -

 

 خیال نگاهش کردم و گفتم:ام انداختم و از پشت میز بلند شدم. بیام را روی شانهکوله

 

 میدی مهم نیست! بای.گوش میدی بده، ن -

 

هایی بلند سمت کالس رفتم. استاد وارد کالس شد و به احترمش بلند شدیم. با از کنارش رد شدم و با قدم

های روی میزش را مرتب کرد. لبخند سالم کرد و پشت میزش نشست. عینکش را از چشمش برداشت و ورقه

 بعد از توضیحاتی مخاطب به همه گفت:

 

 وقت دارین دونفری بیاین و هرچی از این درس فهمیدین رو توضیح بدین. نیم ساعت -

 

کردم مطالب را در ذهنم جمع بندی کنم. هر لحظه فکر کشیدم و سعی میها میکالفه خودکارم را روی ورقه

 کرد.کردن به جان و پدرم مرا درگیرتر می

 

 استاد با صدای بلندی گفت:

 

 ن بیان برای توضیح.خانم ماریس با آقای جا -
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هایی محکم و مصمم جلوی تخته سفید ایستادم. جان کنارم دست در ی لبم نشست و با قدمپوزخندی گوشه

 کرد. استاد پشت میزش نشست و گفت:ها نگاه میجیب با لبخندی ژکوند ایستاده بود و به بچه

 

 خب، چه کسی اول توضیح میده؟ -

 

داد و از همه بهتر، لحن ها شروع کرد به توضیح دادن. کامال راحت و ریلکس توضیح میجان با لبخند رو به بچه

 کرد.شیرین و دلربایش بود که مطلب را رساتر می

 

تر از هر انسانی هستی و جان سکوت کرد و منتظر به من چشم دوخت. ماریس، نترس! تو قدرتمندتر و باهوش

 تر بیانش کنی.نده هم برداشت کنی و متنوع و جدیدتوانی این مطالب را از آیحتی می

 

ی کوچک کردم و شروع کردم به توضیح دادن. مطالب داخل کتاب را با مطالب گذشته و آینده چند سرفه

ای از این مطالب موضوعم را دادم. سمت ماژیک رفتم و با کشیدن شکل آیندهکردم و توضیح میترکیب می

 همه و حتی استاد با دهانی باز خیره شده بودند به تخته.تر کردم. گسترده

 

بشر شاید نتونه این مطالب گسترده و جدید رو یک جا کشف کنه و متوجه بشه اما، با گذشت زمان به تدریج  -

گیرند و های مطالب در کنار هم قرار میای از این مطالب رو به دست میارن و این پارهافرادی یک نقطه و پاره

 مطلب جدیدی به وجود میارن!

 

 بعد از تمام شدن سخنم، استاد دست زد و پشت سر او باقی بچه ها دست زدند.

 

 ممنون. -

 

 استاد مقابلم ایستاد و با لبخندی گفت:

 

کارت عالی بود! این همه مطالب متنوع و کامال هوشمندانه رو از کجا آوردی؟ من که همین االن درس دادم.  -

 ونده بودی؟نکنه از قبل خ

 

 نه، من هم همین االن این مطالب وارد ذهنم شد. -
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 تو یه چیزی باالتر از تیزهوش هستی! -

 

ی کالس با توضیحاتی از نه من یک چیزی فراتر از انسانم. همه دوباره دست زدند و سر جایم نشستم. ادامه

هیچ حرفی با دیدنم فقط لبخند زد و بیها به پایان رسید و با برداشتن کوله از کالس خارج شدم. جان بچه

توانم ذهن کسی را بخوانم اما اگر این قدرت را هم به دست بیاورم، سمت ماشینش رفت. حیف هنوز نمی

توانم خیلی از کارها را انجام دهم. چشمانم را بستم و با باز کردن، خودم را در خانه دیدم. کیفم را روی میز می

ق رفتم. لباس آبی آستین کوتاهم را با مانتو تعویض کردم و سمت تلوزیون رفتم. قبل از گذاشتم و به سمت اتا

ی اولش را روشن کردن تلوزیون نگاهم روی کتاب سیاه رنگم قفل ماند. صفحات کتاب را باز کردم و نوشته

 خواندم. تمریناتی برای ذهن خوانی!

 

شغول خواندن کتاب شدم و خودم را از زمین و زمان و روی مبل دراز کشیدم و کتاب را روی پایم گذاشتم. م

ی کتاب چشمانم را بستم و متمرکز شدم. چند بار این کار را تکرار کردم. حال و آینده دور کردم. طبق گفته

کرد. ای خودش را وارد خانه میکم چون مهمان ناخوانده-خانه بین سکوت دست و پا می زد و تاریکی هم کم

 ی گوشی خیره ماندم. پیام جان!را روی میز گذاشتم و به صفحه خسته کتاب

 

 گوشی را برداشتم و پیام را باز کردم.

 

 خوام برام بنویسی.ماریس، شاید رو در رو نتونی ماجزا رو بهم بگی، برای همین ازت می -

 

 قول میدی باور کنی و نترسی؟ -

 

 قول میدم! -

 

 تو!اگه بزنی زیر قولت نه من نه  -

 

 مرد نیستم اگه بزنم زیر قولم.-

 

لبخند خشکی زدم و برایش نوشتم. تمام این ماجرای عجیب را. از ماجرای آلیس که به اردو آمد و سپس 

ها و ازدواج دنیل و آلیس تا به دنیا آمدن ماریس. ماریسی که نیمه جن و انسان بود! ریز به ریز آشامشکست خون

ت را نوشتم و ارسال کردم. گوشی را روی میز گذاشتم و دراز کشیدم. چشمانم را بستم و و تک به تک تمام اتفاقا
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 به فکر فرو رفتم.

 

دانم دانم انسان هستم یا جن! فقط میمادرم چقدر ماجرای عجیبی داشت! و من چقدر عجیب هستم که نجی

توانند بکنند. اصال پدربزرگ ها هم نمیز جنتوانم کار هایی بکنم که بعضی افراتر از یک جن و انسانم. چون می

آشام بود. چقدر ترکیب عجیبی. مادربزرگم آشام و جن بود، همچنین پدرم هم نیمه جن و خونخون من نیمه

 آشام و جنآشام و جن. ازدواج آن دو ختم به پدرم شد، که نیمه خونآشام بود و پدربزرگم نیمه خونکامال خون

ی ی عجیبی داشتم. تاریخچهبود. حال ترکیب مادرم که نیمه انسان و جن بود با پدرم شد من! کال خانواده

 بردم. از متفاوت بودن!عجیبی هم داشتم اما از این تفاوت، لذت می

 

مرتب  با یادآوری پدر، فورا از روی مبل بلند شدم و سمت اتاقم رفتم. موهایم را کمی شانه کردم و بعد از

ی تاریک را مقابلم دیدم. سوت بلندی کشیدم که کردنش، سمت آیینه رفتم. مثل همیشه بعد از عبور، رودخانه

 هایش را آرام نوازش دادم و سوارش شدم.اسبم سریع سمتم آمد. یال

 

 بهه نظرت اسمت رو عوض کنم؟ چون خیلی زود میای دنبالم اسمت رو بذارم بادی! خوبه؟ بادی؟ -

 

ندی زدم و با سرعت بادی را به آ**غ**و**ش آسمان فرستادم و به سمت قصر حرکت کردم. با فرود لبخ

های آمدن، بادی را یک گوشه گذاشتم و سمت قصر رفتم. قصر مثل همیشه نورانی و پر از خدمتکار بود. با قدم

 محکم سمت اتاق پدر رفتم و آرام در زدم.

 

 بیا تو، ماریس. -

 

ی جدی پدر خیره شدم. پادشاه دنیل مثل همیشه با غرور ایستاده بود و منتظر بود و به چهره وارد اتاق شدم

 بگویم.

 

 ها نگرد؟ماریس، دخترم! مگه بهت نگفتم پیش انسان -

 

 مادرم انسان بود، نه؟ -

 

 نه! دورگه بود. -
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 ه.تونست از قدرتش زیاد استفاده کناما بیشتر انسان بود برای همین نمی -

 

 ماریس، توضیح بده فقط! -

 

 روی صندلی نشستم و همه چیز را توضیح دادم. بعد از سکوت تلخی، مادر وارد شد و با لبخند رو به من گفت:

 

 دخترم، اومدی؟ چرا به من خبر ندادی؟ -

 

 سریع سمتم آمد و مرا در آ**غ**و**ش کشید. صورتم را بین موهایش مخفی کردم و نفس عمیقی کشیدم.

 

 نیل:د

 

 آلیس، ولش کن. -

 

 مادر مرا رها کرد و کنار پدر نشست.

 

آلیس: ببین دنیل ازدواج انسان و غیر انسان نداره و همه چیز فقط به قلب و احساس انسان بستگی داره، 

ها زندگی کرده بودم و کامال عین اون ها بودم، اما تسلیم قلبم فهمی؟ من هم یک دختر بودم که بین انسانمی

 شدم.

 

 پدر نگاه گرمی به مادر انداخت و با لحن مهربانی گفت:

 

ی جوانب رو بررسی کن و اگه مطمئن ات رو باهاش ببین، ذهنش رو بخون، همهماریس، دل ببند اما آینده -

شدی مشکلی نیست، تسلیم قلبت شو. من هم به وقتش تحقیق می کنم فقط، حقیقت رو راجع به خودت بهش 

 بگو.

 

 هایشان گوش دادم.خند و ذوق شدیدی از پدر تشکر کردم و از اتاق خارج شدم. پشت در ایستادم و به حرفبا لب

 

 مادر: دنیل، نظرت چیه ما هم بریم شهر رو ببینیم؟

 

 فکر بدی نیست، فعال بیا بغلم تا راجع بهش فکر کنم. -
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 عه؟ نمیام! -

 

سریع سوارش شدم و دوباره اوج گرفتم. بین ابرهای سیاه و  لبخندی زدم و به سمت در قصر رفتم. با دیدن بادی

آسمان خاکستری، یک حس خاصی داشتم. همیشه عاشق پرواز با اسب بودم. روی گردن بادی دراز کشیدم و 

 گفتم:

 

 نظرت چیه کمی تو آسمون گشت بزنیم؟ -

 

 بادی: عالیه!

 

 ام کوبید. بادی حرف زد؟ینهبا دهانی باز به بادی خیره شدم و قلبم با شدت خود را به س

 

 زنی؟تو حرف می -

 

 آره! -

 

قدرت سخن گفتن با حیوانات را نداشتم که حال دارم. نفس عمیقی کشیدم و سرم را رو به آسمان گرفتم. خودم 

 کردم ورا دست بادی سپردم و چشمانم را بستم. چقدر زیبا بود حس آزادی! آزادانه بین آسمان و زمین پرواز می

 به فکر هیچ چیز نبودم. کش موهایم را باز کردم و موهایم را به دست باد سپردم.

 

 دم.هات گوش میدونی، من خوب به حرفبادی: دوست داری حرف بزنی؟ می

 

ده، اما االن تو هستی! ممنون بادی! من همیشه توی های من گوش نمیها و حرفکس به درد و دلهیچ -

ه چیز داشتم، محبت، پول، قدرت، همیشه از زندگیم راضی بودم و هستم. تنها چیزی که اذیتم زندگی هم

فهمم فراتر از همه دونستم چی هستم؟ کی هستم؟ متعلق به کجا هستم؟ اما االن میکرد این بود که نمیمی

 چیز هستم و متعلق به همه جا.

 

 بادی: این عالیه!

 

 به  - کنه؟گی من رو باور مینظرت جان داستان زند
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 اون چه کسی هست؟ -

 

 یک انسان! -

 

 ها ذهن کوچیک و درک کمی دارن.آدم -

 

 فکر کنم همین طور باشه. -

 

 بادی را فرود آوردم و به سمت دریچه رفتم.

 

 ممنون بادی. -

 

 خداحافظ ماریس، منتظرتم.-

 

 خداحافظ. -

 

ام سریع سمت هال رفتم و را در اتاقم دیدم. با زنگ خوردن گوشی دستم را از دریچه خارج کردم و دوباره خودم

 ام را از روی میز برداشتم.گوشی

 

 بله؟ -

 

 تون؟دونی، من... راست... .میشه بیام خونهمن هستم، جان. می-

 

 داد گفتم:ام که سه بامداد را نشان میبا نگاه به ساعت مچی

 

 االن؟ -

 

 آره، لطفا.-

 

 عمیقی کشیدم و بعد از مکثی گفتم:نفس 
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 باشه! -

 

های خانه را های روی میز را جمع کردم و هر چیزی را جای خودش گذاشتم. چراغهای روی مبل و غذالباس

روشن کردم و به سمت آیینه رفتم. مداد سیاهی دور چشمانم کشیدم و با زدن یک رژ و جمع کردن موهایم، با 

 . لباس سیاه مخملی خود را با یک شلوار ورزشی پوشیدم و منتظر به در چشم دوختم.رضایت به خود خیره شدم

 

آید. چشمانم را باز کند و به سمت خانه میها عبور میچشمانم را بستم و جان را دیدم که با سرعت از میان پیچ

 حوصلگی پاهایم را تاب دادم.کردم و با بی

 

 ده با اون سرعت حرکت کنه؟یعنی چه موضوع مهمی باعث ش -

 

های محکم به در، سریع چشمانم را باز کردم و چشمانم را بستم و سرم را به مبل تکیه دادم. با صدای ضربه

 زد، در چهارچوب در ظاهر شد و به دیوارد تکیه داد.سمت در رفتم. جان در حالی که نفس نفس می

 

 خوبی؟ -

 

 دونم!نه، آره... نمی -

 

ابروهایم را سوالی باال بردم و منتظر شدم که وارد شود. جان با وارد شدن خودش را روی مبل انداخت و  یکی از

ای با یک شلوار جین سیاه پوشیده بود و چند نفس عمیق کشید. در را بستم و کنارش نشستم. لباس آبی

 موهایش را به سمت چپ شانه کرده بود.

 

 خب؟ -

 

تی رو باور کردم ولی االن یک جور عجیبی هستم. میشه من رو ببری به شهر ی چیزهایی که گفمن همه-

 خودتون؟

 

هایی را که گفتم باور نکرده و اینکه االن اینجا اش مطمئن شدم که هیچ یک از داستانبا خیره شدن به پیشانی

 قرار دارد فقط به خاطر آن است که می خواهد بداند من دروغ می گویم یا راست!
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 بیا دنبالم. -

 

ی آستین لباس جان را گرفتم و او را هایی بلند سمت اتاقم رفتم که جان نیز پشت سرم حرکت کرد. کنارهبا قدم

همراه با خود در آ**غ**و**ش آیینه قرار دادم. جان با چشمانی درشت به اطراف خیره مانده بود و حتی 

 د.توانست دهانش را که باز مانده بود، ببندنمی

 

 با صدای بلندی فریاد زدم:

 

 بادی... بادی؟ -

 

 بادی با سرعتی بیشتر از باد مقابلم روی زمین فرود آمد.

 

 جان:

 

 کنه؟ وای، یک دورگه؟دونستم؟ اسبی که پرواز میوای! یعنی یک همچین جهانی وجود داشت و من نمی -

 

 اند، مثل ماجرای مادرم.ها را یک رویا بدی ایندادم که همهبه او حق می

 

 ی جن و انسان هستم.ی این ها واقعی هستن و من یک دورگههمه -

 

 جان دستش را بین موهایش قفل کرد و به فکر فرو رفت. احتماال درک این سخنان برایش سخت است.

 

 کنه که فرار کنه یا باور کنه.بادی: االن داره به این فکر می

 

 ا دستانم به بازی گرفتم و گفتم:آرام موهای بادی را ب

 

 تونه درک کنه، اون پسر خوبیه.می -

 

 زنی؟جان: تو االن داری با اسبت حرف می

 

 ها حرف بزنم، نه؟تونم با حیوونبهت گفتم که می -
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 آره گفتی. خب، چی گفت؟ -

 

 کنی که فرار کنی یا باور؟گفت تو داری به این فکر می -

 

خوای باشی، باش! مهم این هست که تو بهترین رار کنم؟ ببین ماریس، تو هر چیزی که میمن چرا باید ف -

 دوستم هستی!

 

 با شنیدن این سخن، لبخندی روی لبم نمایان شد و رو به بادی گفتم:

 

 خب، نظر تو چیه؟ -

 

 بادی: داره راستش زو میگه.

 

 جان: چی گفت؟

 

 و بریم همه جا رو بهت نشون بدم؟ چیز مهمی نگفت. نظرت چیه سوار اسب بشیم -

 

 جان سمت من و بادی آمد و گفت:

 

 چرا اینجا روز هست و شهر ما، شب؟ -

 

 ها دقیقا برعکس شهر ماست.شهر انسان -

 

 ترسم.راستش من کمی از سوار اسب شدن می -

 

 کشیدم. خودم را روی بادی انداختم و دستم را سمت جان گرفتم و با تمام قدرت جان را باال

 

 آروم بری ها! -

 

 کنه. برو بادی!این هم مثل ماشین شما ست، فقط فرقش این هست که تو آسمون حرکت می -
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ی بادی از زمین کنده شد و در دل آسمان جایی گرفت. جان با تعجب به اطراف خیره مانده بود. باالی روخانه

 بینیم.توانستیم تصویری از خود و ماه را بسیاه بودیم و می

 

 ی سیاهه چون رنگش همیشه سیاه هست.اسم این رودخونه، رودخونه -

 

 عجب!-

 

 ها را از هم جدا کرده بود، رفتم و گفتم:سمت دو شهری که رودخانه آن

 

ها ها و آپارتمانکنن و برجها روی جاده حرکت میاین شهر مثل شهر شماست و االن اونجا شبه. اونجا ماشین -

 های جادویی وجود داره.های پرنده و قصر و بازارچه و چیزه اونجا وجود داره و این سمت که روزه، اسبو غیر

 

 شدند.سمت قصر بزرگی رفتم که هر دو شهر، با پلی به قصر متصل می

 

 +این هم قصر ماست. پدرم فرمانروایی هر دو شهر رو به عهده داره.

 

 جان سوت بلندی کشید و گفت:

 

 ب شهرهای بزرگی! خیلی حال میده که نیروی جادویی و این زندگی رو داری، نه؟عج -

 

 برم.من همیشه از زندگیم لذت بردم و می -

 

 خوای تو هم راجع به من بدونی؟می -

 

 آره خب! -

 جان در جایش جا به جا شد و گفت:

 

داره من هم دکتر بشم. مادرم  هاش هست و خیلی هم دوستپدر من دکتر هست و بیشتر وقتش برای مریض -

کشه و نمایشگاه هم داره. من هم که عشق مسابقه رالی هستم و بیشتر های خیلی عالی میطراح هست و نقاشی
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 ی پدرم اومدم پزشکی خوندم. تو چرا پزشکی خوندی؟کار هام با اون هست اما به خاطر خواسته

 

 از مکثی گفتم: تر کردم و بعدبادی را کمی به زمین نزدیک

 

هام خیلی بیشتر از شماها ست و برای نجات مردم شاید این رشته رو انتخاب کردم. مسابقه خب، من توانایی -

 رالی چی هست؟

 

 چند نفر با ماشین مسابقه میدن. -

 

 عه، پس مثل مسابقه اسب سواری هست! -

 

 جان با صدای خندانی گفت:

 

 آره. -

 

خورد ونگاهش پر د. کمی برگشتم و به جان خیره شدم. موهایش بین امواج باد تاب میهایش زیبا بوچقدر خنده

 بود از شور و شوق.

 

 بادی را فرود آوردم.

 

 سمت دریچه رفتم و گفتم:

 

 

 بهتره برگردیم. -

 

 این اسب اسم نداره؟ -

 

 چرا داره، اسمش بادیه. -

 

 بادی؟ چه اسم جالبی! خداحافظ بادی. -
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 ا تکان داد و رو به من گفت:بادی سرش ر

 

 خوش بگذره! -

 

 همچنین بادی. -

 

 همراه با جان وارد اتاقم شدیم. جان به ساعت خیره شد و گفت:

 

 ساعت پنج صبح هست! -

 

 ات نگرانت نشدن؟خانواده -

 

 ی مادربزرگم.پدرم که عمل داشت مادرم هم رفته خونه -

 

 خوردن شدم.روی صندلی چرخ دارم نشستم و مشغول چرخ 

 

 جان خودش را روی تختم انداخت و گفت:

 

 فردا که کالس نداریم، نه؟ -

 

 نه. -

 

 نفس راحتی کشید و گفت:

 

 میشه من همین جا بخوابم؟ -

 

 آره. -

 

ها را خاموش کردم و بعد از کشیدن پتو روی جان، از اتاق جان چشمانش را بست و دیگر چیزی نگفت. چراغ

ای از بالکن قرار ام شدم. چند صندلی راحتی در گوشهرفتم و وارد بالکن بزرگ خانه خارج شدم. سمت بالکن

ها حالت تخت هم داشت. رفتم و خودم را روی مبل انداختم. به آسمان تاریک داشت و یکی از صندلی راحتی
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 شد.کرد و رد میخیره شدم و نفس عمیقی کشیدم. باد با طراوت موها و صورتم را لمس می

 

 مسیجی را که از طرف ماریا دریافت کردم را باز کردم.

 

 دونم.ماریس بیداری؟ راستش این سمت هوا روشن هست، اون طرف رو نمی -

 

 فورا شروع کردم به نوشتن پیام.

 

 من بیدارم. این سمت هوا تاریک هست. -

 

گی دوستم مرده، زنده ست یا اصال زنی، درسته؟ نمیماریس، شنیدم وقتی این سمت میای به ما سر نمی -

 دوستی دارم؟

 

کند. دختر مهربان و زیبایی ست و روی دوباره شروع کرد. ماریا هر وقت با من سخن میگوید مدام شکایت می

 کند.آشام و جن است اما اصال از خون تغذیه نمیروابط دوستانه بیش از حد احساسی است. ماریا نیمه خون

 

 سرم شلوغه، کمی درک کن. ماریا من هم -

 

 خب بابا، باشه! زنگ بزنم حرف بزنیم؟ -

 

 نه االن خواب آلودم. -

 

 باشه، کی میای ببینمت؟ کاری نکن من بیام پیشت ها.-

 

 خب پاشو بیا. -

 

 بیام؟ -

 

 االن که نه ولی هر وقت اونجا شب شد، بیا اینجا. -

 

 باشه، کاری نداری؟ -
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 ه.ن -

 

 نم.ها زندگی کی انسانتوانیم اصال نخوابیم اما من دوست دارم مقل بقیهنکردم. ما جنها میدیگر پیامی دریافت 

 

*** 

 

با احساس سرما چشمانم را باز کردم و خود را روی مبلی در بالکن پیدا کردم. از روی صندلی بلند شدم و با 

 کرد، میز صبحانه را چید.مزمه میای بلند وارد خانه شدم. جان در حالی که چیزی زیر لب زخمیازه

 

 خیلی وقته بیدار شدی؟ -

 

 نه. بیا بشین صبحونه بخور. -

 

 ممنون. -

 

 پشت میز نشستم و نان تست را بین عسل آبی فرو بردم.

 

 میگم این ها ژل هستن؟ -

 

ز غذای شهر شما ها از غذاهای شهر ماست من اها میگن عسل آبی. بخور شاید خوشت اومد. ایننه، به این -

 خوشم نمیاد.

 

 جان عسل را در دهان خود فرو کرد و سپس با لبخند، چندین نان دیگر نیز خورد.

 

 خوب بود؟ -

 

 ی شیرین و ژله مانندی داره.خیلی عالیه، مزه -

 

 های آبی هستیم.بله مدیون زنبور -

 

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


 

 

 در پس آیینه

Romanik.ir  56  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 زنبور آبی؟ عجب! -

 

 وشید و سمت در رفت.بعد از صرف صبحانه جان لباس بیرون خود را پ

 

 کنی؟دونی، راجع به من چه فکری میجان، تو یعنی تو که االن می -

 

 های نامظمش باعث شد نفسم به شماره بیفتد.هایی تند سمتم آمد و مقابلم ایستاد. نفسجان با قدم

 

بیشتر هم شده. رازت هم دونم هیچی ازت کم نشده بلکه من االن تو رو یک دختر باحال و خفن و عالی می -

 مونه.پیش من مخفی می

 

 جان قدمی عقب رفت و با لبخند به چشمانم خیره شد. دستم را باال آوردم و گفتم:

 

 ممنون. -

 

ام ی پر از سکوت تنها ماندم. روی میز مطالعهبعد از خداحافظی از خانه خارج شد و دوباره من در این خانه

ی شود. این هم نمونهام میکردم ماریا همین االن وارد خانهها شدم. حس مینشستم و مشغول خواندن ورقه

دیگری از پیش بینی آینده بود. نسکافه را آماده کردم و دوباره پشت میزم نشستم. ماریا همیشه عاشق 

 های کاکویی بود.نسکافه

 

 با شنیدن صدای پر از ذوق و شوقش به سمت آیینه خیره شدم.

 

 عجب اتاقی داری! خیلی کوچیکه اما خیلی هم متفاوته. وای -

 

 وشماریا از اتاق خارج شد و تقریبا دستشویی را هم بررسی کرد. کالفه نگاهش کردم که سمتم آمد و مرا در آغ

 خود غرق کرد.

 

 دلم برات تنگ شده بود. -

 

 میشه. هات دیدهنظرت چیه بریم شهر رو بگردیم؟ فقط نباید بخندی چون دندون -
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 باشه بابا، اه. -

 

های روی لباس که مربوط به اش کردم و با دیدن نوشتهاینگاهی به لباس کوتاه جیگری رنگش و شلوار بخیه

 ها بود، گفتم:آشامخون

 

 بیا بهت لباس بدم. -

 

کند. از خانه خارج لباس آبی رنگم را با شلوار جین دادم به دستش که سریع وارد اتاق شد تا لباسش را عوض 

 ی خلوت نفس راحتی کشیدم. ماریا در خانه را بست و با عجله سمتم آمد.شدم و با دیدن کوچه

 

 خب بریم بگردیم. -

 

 گردش بدون ماشین حال نمیده ها. -

 

 کمی فکر کردم و به این نتجیه رسیدم که من خود نیز برای رفتن به دانشگاه حتما به ماشین نیاز دارم پس بهتر

 خریدم.بود یک ماشین می

 

 شماره جان را گفتم که بعد از چند بوق جواب داد.

 

 الو، بله؟ -

 

 سالم جان، خوبی؟ -

 

 ماریس تویی؟ مرسی عزیزم خوبم. -

 

 ی لبم شکل گرفت.عزیزم را آنقدر غلیظ گفت که لبخندی گوشه

 

 میشه بیای دنبالم؟ -

 

 ات بودم، االن میام.اتفاقا نزدیک خونه -
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 ام شد.با قطع شدن تماس، ماریا مشکوک خیره

 

 ات گل انداخت؟ انسان هست؟ماریا: جان چه کسی هست؟ چرا گونه

 

 آره انسان هست. یک دوست! -

 

 عجب! -

 

ی بحث شد. در جلو را باز کردم و سوار شدم. ماریا با ابرو به ماشین فراری جان مقابل پایمان ایستاد و مانع ادامه

 داد که بلد نیس در را باز کند. در عقب را برایش باز کردم که سریع نشست.من عالمت 

 

 جان: ایشون دوستتون هستن؟

 

خوام ماشین بخرم. گفتم شاید تو بدونی کجا شناسم و میآره، اسمش ماریاست. راستش من اینجا رو زیاد نمی -

 فروشن.ماشین می

 

 کرد گفت:و در حالی که صدای ضبط را زیاد میجان با سرعت ماشین را به حرکت در آورد 

 

 شناسم ولی پولش زیاده.آره، می -

 

 من هم پرنسس شهرمون هستم ها! -

 

جان بلند خندید و دیگر چیزی نگفت. ماریا با دهانی باز به ما خیره بود و معلوم بود که از صمیمیت بین ما 

 تعجب کرده.

 

 ی؟ماریا: ماریس چند ساله با جان دوست

 

 یک ماهه. -

 

 جانم؟ جدی؟ دروغ!-
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 داشت، گفت:جان در حالی که چشم از جاده برنمی

 

 زمان دوستی مهم نیست، حتی میشه با یک نگاه از یکی خوشت بیاد. -

 

 ماریا سرش را به معنای متوجه شدن تکان داد و به پشتی صندلی تکیه داد.

 

 صمیمی نبود.اخه با من سه سال دوست بود، هنوز انقدر  -

 

 ماریا! چرا دروغ میگی، کی گفته صمیمی نبودم؟ -

 

 من گفتم. -

 

 خب، تو بی جا کردی گفتی! -

 

 کنم.ات میهای نیشش را نشانم داد که یعنی با همین دندان خفهماریا با چشم برایم خط و نشان کشید و دندان

 

های فراری و شاسی بلند و لیموزین را یشه، ماشینجان مقابل یک فروشگاه ماشین فروشی ایستاد. از پشت ش

 توانستم ببینم.می

 

 بیاین پایین. -

 

 ماریا محکم دستم را گرفت و با من وارد مغازه شد. جان هم جلوتر از همه وارد شد و با صدای بلندی گفت:

 

 سالم داداش باربد! -

 

 باربد با لبخند دست جان را گرفت و گفت:

 

 ! آفتاب از کجا طلوع کرده شما یادی از ما کردی؟به به داداش -

 

 جان مرا به باربد نشان داد و گفت:
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 خواستن ماشین بخرن.ایشون دوست من، خانم ماریس هستن، می -

 

 اش کشید و گفت:باربد دستش را روی چانه

 

 خوان؟خب تا چه مقطعی ماشین می -

 

 جان با صدای بلندی خندید و گفت:

 

 خواد. ماشین معمولی.ای رالی نمینه، بر -

 

 دست ماریا را رها کردم و جلوتر رفتم.

 

خوام. پولش هم مهم های معمولیتون رو میهای رالیتون رو با یکی از بهترین ماشینیکی از بهترین ماشین -

 نیست.

 

 باربد لبخندی زد و گفت:

 

 پس پولدارین! خب، دنبالم بیاین. -

 

 کشیدم و دنبال باربد راه افتادم. جان خودش را در کنار من قرار داد و گفت: ماریا را با خود

 

 ی رالی هم بیای؟ببینم، مگه تو اصال رانندگی بلدی که مسابقه -

 

 من همه چیز بلدم، جان. من فراتر از یک انسان هستم. -

 

 جان به موهایم اشاره کرد و گفت:

 

 ها رو ببند.کش بگیر و این -

 

رمز های قای داشت و خطزدم و با کش، موهایم را بستم. باربد کنار یک ماشین سفید که حالت کشیده لبخندی

 زدم برای مسابقه باشد.ای بود و حدس میو آبی رویش به کار رفته بود، ایستاد. ماشین پیشرفته
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 این بهترین ماشین رالی و اما این...-

 

 بود اشاره کرد و گفت:به ماشین آبی رنگی که سقفش باز 

 

 های معمولیمون.این هم یکی از بهترین ماشین -

 

 ممنون، چند بدم خدمتتون؟ -

 

 پونصد میلیارد! -

 

 ماریا دهانش باز مانده بود.

 

 ماریا: خیلی گرونه!

 

 قیمتش خوبه. -

 

ها را از غار ستم و تمامی پولماریا و جان و باربد با تعجب نگاهم کردند اما من نباید خودم را ببازم. چشمانم را ب

 برداشتم. غار پر از طال و پولی که هنوز کشف نشده!

 

 ای بود، به باربد دادم و گفتم:با باز کردن چشمانم مقابل آن سه قرار داشتم. پول ها را که داخل کیسه

 

 خب، این هم پول. -

 

 ه پول...تو االن... یک دفعه... کجا رفتی؟... بعد... اومدی با این هم-

 

 جان با خنده به باربد خیره بود که تا نگاه مرا دید، چشمکی زد.

 

 می تونم ماشین رو ببرم؟ -

 

 بله بفرمایید. -
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ماریا تو ماشین معمولی رو برون، من هم ماشین رالی رو. سمت خونه میریم و بعد از سوار شدن به ماشین  -

 ریم.معمولی، به گردش می

 

کلید را گرفت و سوار ماشین فراری شد. با سوار شدن به ماشین رالی، ماشین را روشن  ماریا به اطاعت از من

رفتم باز هم سرعتش باال بود. تمام حرکات و کردم و سمت خیابان رفتم. حتی با کمترین سرعت هم که می

عیت از آن، ماشین را شد و من به تبدادم مقابل چشمانم ظاهر میهایی که برای رانندگی باید انجام میکار

 ی ماشینش گفت:راندم. جان ماشینش را کنار من به حرکت در آورد و با پایین دادن شیشهمی

 

 رونین شما. ماریا هم عالیه، تا حاال ماشین رونده؟باورم نمیشه! عجب خوب می -

 

 دونست چطور باید در ماشین رو باز کنه!حتی نمی -

 

گذشت. آن روز من و ماریا و جان کلی در شهر ت از من رد شد. چند روزی از آن موقع میجان خندید و با سرع

کردم، ها خیره شوم هرچند اگر نگاه هم نمیگشت زدیم. امتحانات تمام شدند و دیگر نیاز نبود مدام به ورقه

. چیزی نیست که بتوانم از گذشته گرفتم. این روزها متوجه چیزی شدم که ذهنم را درگیر کردهی کامل مینمره

یا آینده جوابش را بیابم. یک حس عجیبی است که سردرگمم کرده. دوست دارم همیشه کنار جان باشم، زمانی 

 دانم دلیلش چیست.شوم. اما نمیاش دل تنگ میشوم، با دوریزند خوشحال میکه لبخند می

 

خوردند، خیره شدم. همیشه ها که با نوازش باد تکان میی درختبه شاخه خودم را روی مبل جا به جا کردم و

ی شود و چون فیلمام در این نقطه تکرار میکنم تمام اتفاقات زندگیدانم چرا اما حس میعاشق بالکن بودم. نمی

 آید.هایم به بازی در میمقابل چشم

 

 را پس زدم و تماس را وصل کردم.ام افکارم با صدای زنگ گوشی

 

 الو ماریس، سالم! خوبی؟ -

 

 ممنون. چی شده که ساعت شش صبح زنگ زدی؟ -

 

 خواب بودی؟ -
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 خوابم. بگذریم، خب چه کار داشتی؟خوابم. بخوام هم نمیمن هر وقت بخوام می -

 

حالش خوب نیست. چشمانم را  شکست و من فقط این را فهمیدم کههای تندش سکوت پشت خط را مینفس

ی تاریکی که هیچ ماشینی از آن عبور بستم تا بدانم چرا حالش بد است. جان روی پلی قرار داشت و به جاده

 کرد، خیره بود. گوشی را نزدیک گوشش برد و گفت:نمی

 

 خوام ازدواج کنم.میگم چیزه... من می -

 

 هایش تند بود و ضربان قلبش بیش از حد باال بود.کیه داد. نفسی پل تروی دو پای خود نشست و به میله

 

 خب؟ با چه کسی؟ -

 

 با... با رومینا. -

 

گوید یا راست. حتی دوست نداشتم ذهنش را بخوانم، فقط حس بدی داشتم. اصال برایم مهم نبود که دروغ می

ا اش رم را باز و بسته کردم که دیگر چهرهصاف روی مبل نشستم و کالفه پاهایم را به زمین کوبیدم. چشمان

 نبینم.

 

 دانست.خب ماریس انتظار داشتی با یک دورگه ازدواج کند؟ او تو را فقط یک دوست می

 

 خوبه، تبریک میگم. -

 

 بعد از چند ثانیه سکوت جان گفت:

 

 ماریس، من... برای مهمونی دعوتت نکردم متاسفانه. فردا جشنمون هست. -

 

 ای جشن هم دعوتم نکرده؟ عالی ست!حتی بر

 

 ی موبایل انداختم و نامش را بارها با خود خواندم. جانم... جانم... جانم...نگاهی به صفحه
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 دعوتم نکردی؟ -

 

 رقصید.صدایم بغض داشت و این بغض بین کالمم می

 

 نه متاسفانه. ماریس، گریه کردی؟ -

 

 نه! -

 

شنونم. شاید این رفتار درستی نباشد چون من دوست او هستم! یک دوست خواستم صدایش را بدیگر نمی

 آرزوی خوشبختی دوستش را دارد، مگر نه؟

 

 من باید برم، خداحافظ. -

 

 بینمت. خداحاف...فردا توی دانشگاه می -

 

 ه ستارگان کوچک وام را بقبل از اینکه خداحافظی کند، تماس را قطع کردم و روی مبل دراز کشیدم. نگاه بارانی

 گرفت.نورانی دوختم. هوا گرگ و میش بود و این بیشتر دل آدم را می

 

 موبایلم به صدا در آمد. خواستم قطع کنم اما با دیدن اسم پدر جواب دادم.

 

 به به دختر گلم! خوبی؟ -

 

 سالم پدر. ممنون، خوبم. -

 

و خودت رو هم انداختی روی مبل و داری ستاره  هات بارونی هستبینم چشمواقعا؟ اما من دارم می -

 شماری!می

 

 شود دروغی گفت.گاه نمیداشتن پدری که قدرت داشته باشد، دردسرهایی هم دارد! هیچ

 

 عه، ناراحتی بابات قدرت داره؟ -
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 بابا! ذهن من رو نخون. -

 

 خب، چرا ناراحتی؟ -

 

 نفهمد. ام فکر نکردم تا پدر دلیلش رابه ناراحتی

 

 چرا زنگ زدی بابا؟ -

 

 یعنی حرفت رو بزن تا قطع نکردم، آره؟ -

 

 لبخندی زدم و گفتم:

 

 نه، فقط... ای بابا گیج شدم! -

 

 رقصید گفت:پدر با صدایی که خنده در آن می

 

 خوام یک هفته باهم باشیم.آیم. میی تو میخواستم بگم ما یک هفته به خونه -

 

 توانستم لبخند بزنم.اما نمیخوشحال بودم، 

 

 این خیلی عالیه! کی میاین؟ -

 

 شه. فردا صبح میایم.خب، اینجا االن داره شب می -

 

 شه. پس فردا شب منتظرم.اینجا هم داره صبح می -

 

 باشه، ولی نگفتی چرا ناراحتی! -

 

 خب دیگه، خداحافظ. -

 

د. خورشید باالخره خود را نمایان کرد و مرا دوباره یاد سخنان جان خندید، تماس را قطع کرپدر در حالی که می
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 انداخت.

 

وارد خانه شدم و با روشن کردن تلویزیون، مشغول تماشای فیلم تخیلی شدم. داستان راجع به دختری بود که با 

 آشام شده بود و حتی عشق خود را نیز کشت.ها تبدیل به خونآشامخوردن خون خون

 

را در آ**غ**و**ش کشیدم و فقط به فیلم خیره شدم. دوست نداشتم نه به جان و نه به ازدواجش فکر  بالشت

 کنم.

 

با صدای بلند زنگ در، فورا خود را به در رساندم. چشمانم را بستم و جان را پشت در دیدم. باز کنم یا نه؟ در را 

گذاشته بود و سرش را به مشتش تکیه داده  باز کردم و به چشمان سرخ جان خیره شدم. مشتش را روی دیوار

 بود.

 

 سالم. کاری داشتی؟ -

 

اش را صاف جان در حالی که صورتش کج و به سمت چپ بود به من خیره شد. سرم را کج کردم تا بتوانم چهره

 ای زد.ببینم که لبخند نیمه

 

 ماریس؟ -

 

 بله؟ نمیای تو؟ -

 

 خواستم بداند که عاشقش شدم.نمی دوست داشتم تا حد امکان طبیعی باشم.

 

 بیا این کارت جشنمون. هر چقدر فکر کردم نتونستم دعوتت نکنم. -

 

 کارت را از جان گرفتم و به آن خیره شدم. چشمانش منتظر بود تا من منظورش را بفهمم، اما یعنی چه؟

 

کند؟ چرا نی در آینده ازدواج نمیبه کارت خیره شدم اما نتوانستم به آینده بروم و ازدواجش را ببینم. یع

 توانم ازدواجش را ببینم؟نمی

 

جمله  چشمانش خیره شدم تا ذهنش را بخوانم. مدام این  به 

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


 

 

 در پس آیینه

Romanik.ir  67  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 های قرمزش دوختم.را تکرار می کرد. لطفا ماریس، لطفا! گیج نگاهم را به لب

 

 نمیای تو؟ -

 

 گردی شهرتون؟ت و دیگه کالس ها تموم میشن. بر مینه کار دارم. در ضمن، امروز آخرین ترم دانشگاه هس -

 

 های سیاه و براقش دوختم و با صدای آرامی گفتم:نگاهم را روی کفش

 

 کنم.نه، کار پیدا می -

 

 خوبه. خداحافظ. -

 

یره ی آسانسور خگرد کردند و با وارد شدن به، آسانسور دیگر کفشی وجود نداشت. به در بستههایش عقبکفش

شدم و با بستن در وارد خانه شدم. پشت به در روی زمین سُر خودم و اجازه دادم افکارم به رقص در بیایند. چرا 

گفت؟ چرا گریه کرده بود؟ چرا حالش بد بود؟ مگر نه اینکه ازدواج آینده را ندیدم؟ چرا در ذهنش لطفا می

 کند، پس چرا ناراحت است؟ چرا کالفه بود؟می

 

خوانی به دست بیاورم؟ سرم را به در تکیه دادم و به توانم از آینده و گذشته و ذهنها را نمیب این سوالچرا جوا

ت دادم. سمهای ساعت خیره شدم. نیم ساعت بعد، آخرین کالس را داشتم و باید پایان نامه را به استاد میعقربه

ا شلوار جین سیاه پوشیدم. موهایم را بافتم و پشتم انداختم. رژ اتاق رفتم و مانتوی بلند بلوری رنگم را همراه ب

هایم زدم و با برداشتن کلید ماشین از خانه بیرون آمدم. سوار ماشین شدم و ماشین را به حرکت کمرنگی به لب

کان ت ی رالی هم باشد. پلیس دستش را چند بار برایمدر آوردم. سرعتم را بیشتر کردم تا تمرینی برای مسابقه

داد و من به ناچار ماشین و خودم را نامرئی کردم. با سرعت مقابل حیاط دانشگاه متوفق شدم و ماشین و خود را 

به حالت اولیه باز گرداندم. وارد کالس شدم و با دیدن چند دانش آموز پراکنده خیالم راحت شد که دیر 

 ام.نرسیده

 

کان داد اما من سمتش رفتم و سالم کردم. دوست داشتم شرمنده ی سالم تجان با دیدن من سرش را به نشانه

 شود به خاطر رفتار بدش و همینطور نیز شد. نگاهش پر بود از شرم.

 

روی صندلی کنار پنجره نشستم و منتظر ورود استاد شدم. استاد مثل همیشه باجذبه وارد کالس شد و توضیح 
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 ام استاد لبخندی زد و گفت:مهای راجع به درس داد. با دادن پایان ناکلی

 

 امیدوارم موفق بشین. -

 

 شود. با تشکر از استاد کالس را ترک کردم و سمت ماشینم حرکت کردم.خب یک فراتر از انسان حتما موفق می

 می پنجره آراگاه کوتاهی به جان انداختم و با سرعت به سمت خانه رفتم. خانه در حال نیمه تاریک بود و پرده

رسید. با صدای موبایلم تماس را وصل کردم و منتظر ها از خیابان به گوش میخورد و صدای بوق ماشینتاب می

 سخن گفتن فرد ناشناس شدم.

 

 ی رالی ثبت نام کرده بودین؟سالم خانم. شما برای مسابقه -

 

 بله. -

 

 فقط شرط بندی روی دویست میلیون هست.کنم بیاین. امشب ساعت دوازده به این آدرسی که ارسال می -

 

 باشه. -

 

هایم را در آوردم. فردا جشن ازدواج جان و روز آمدن تماس را قطع کردم و بعد از پرتاب گوشی روی مبل لباس

-ام را روی میز عسلی گذاشتم تا کمی سرد شود. موهای وزی شکالتیام است. چه روزی شود فردا! قهوهخانواده

ام را جمع کردم و روی مبل ولو شدم. فکر کردن به فرداها و آینده برای من یک چیز بسیار چرت است چون وزی

شود. دانم چرا دوست ندارم به فردا بروم و ببینم چه میشود. اما نمیشود و پس فردا چه میدانم فردا چه میمی

ارم افتد. برای همین دوست دترسم فردا اتفاق بدی بیید میترسم زندگی برایم تکراری شود یا شاشاید چون می

 توانم جواب حسبا زمان پیش بروم. تا االن هر سوالی داشتم توانستم به راحتی جوابش را پیدا کنم اما چرا نمی

 قلبم نسبت به جان و روز ازدواج جان را پیدا کنم؟ چرا ازدواج جان را ندیدم؟

 

شد، خیره شدم. رنگ خونی و نارنجی هایم نزدیک کردم و به خورشیدی که آرام از دید خارج میقهوه را به لب

ها شده بود. زندگی مانند یک قهوه است. تلخ است اما این تلخی را دوست خورشید باعث نارنجی رنگ شدن پرده

اید تلخ باشد اما نام شیرینی دارد و بری. شکالت تلخ هم شنوشی بیشتر لذت میداری و هر چقدر بیشتر می

 حتی با چشیدن طعمش بیشتر دوست داری تا این طعم را بچشی.

یخچال  با تمام شدن قهوه لیوان را روی اپن گذاشتم و به سمت   
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رفتم تا غذای مورد نظری برای پختن پیدا کنم. قصد داشتم کبابی در بالکن بپزم برای همین با حرکات دستم 

ی آن وسایل جان دادم. روی مبلی که در بالکن وسایل را وارد بالکن کردم و با یک بشکن به همه سیخ ها و بقیه

وجود داشت نشستم و منتظر شدم تا کبابم را بپزند. چه حس خوبی دارد که خودت مجبور نشوی چیزی بپزی 

ی که به دست خدمتکار قصر دهند. همیشه غذاهایاما هیچ گاه این غذاها حس شیرین و پراحساس را به من نمی

دهد. ی عشق را میگفت هر چیزی با عشق درست شود مزهشدند را دوست داشتم. او میبا عشق و آواز پخته می

ی عشق ناشناخته است. همیشه عشق را داستانی برای ی جالب و پر رمز و رازی بود. حداقل برای من کلمهجمله

توانم عشق بین پدر و مادرم را درک کنم، هر چند مادرم به خاطر پدرم از دانستم. حتی نمیها میها و رمانفیلم

ها گذشت و عشق را پذیرفت. حسی که من به جان دارم عشق نیست چون فقط چند لحظه رفتن به شهر انسان

دانم که او برای من نم و میکبه خاطر ازدواجش ناراحت شدم ولی حال فقط به عنوان یک دوست از او یاد می

 نیست.

 

ام. رسید که خود آن را کشف نکردهگفت به یک نقطه از شخصیت من میهمیشه هر کسی که با من سخن می

 کنی.روی و سطحی برداشت نمیگفتند تو همیشه به عمق ماجرا میدانستند و میمرا آدمی متفکر و ریزبین می

 

ر چیزی که سطحی باشد از اساس ضعیف است! عاشق این کار هستم که بنشیم و فکر کنم. نه خب از نظر من ه

ی مطلوب برسم. با آمدن بوی کباب با تمام قدرت بو به یک چیز بلکه به هزاران چیز و در آخر به یک نتیجه

 کردم و لبخند عمیقی زدم.

 

حرکت ها را بیی آنبا حرکات دست دوباره همه میز رو به رویم چیده شده بود و چند سیخ کباب روی آن بود.

 کردم و مشغول خوردن کبابم شدم.

 

کردم. تا حاال هیچ وقت راجع به خودم فکر هایی که دوست دارم فکر میخوردم به چیزدر حالی که کباب را می

 نکرده بودم و امروز برای اولین بار به خودم و عالیقم فکر کردم.

 

م. کردرفتم و در زمین پرواز میتی هستم که برعکس یکدیگر هستند. مثال روی آسمان راه میمن عاشق کلما

کشد. اگر این هایی نظیر این افکار، انسان را به چالش میهای عجیب. معتقدم متنچیزهای غیر ممکن و متن

تواند کس نمیون خودم عمیق هستم و هیچکند؟ افکار من چهایم را درک میها را به کسی بگویم حرفحرف

 تواند به اعماقمرا درک کند. البته تا االن با کسی راجع به خودم و افکارم حرف نزدم ولی اگر بزنم چه کسی می

 سخنانم فرو برود؟
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ابلو ر این تها را شستم و مقابل تابلویی که خود آن را کشیده بودم، ایستادم. بیشتر احساساتم دقاشق و ظرف

 خالصه شده است.

 

ام را با شلوار ورزشی سیاهم پوشیدم. موهایم را بافتم و به کنار گوشم هدایت کردم. لباس سبز لجنی و راحتی

ام رفتم. با سوار شدن سریع به سمت آدرس حرکت کردم. آدرس کلیدها را برداشتم و سمت ماشین مسابقه

های جاده و موانع زیادی بین راه وجود ی بیابانی و عجیب بود. پیچ و خمی تهران بود و یک جاجایی در حومه

 داشت که حتما برای مسابقه بود.

 

ی های مدل باال پارک کردم و از ماشین پایین آمدم. بیشتر افراد پسر بودند و فقط یک دختر رانندهمقابل ماشین

 ماشین سبز رنگ بود.

 

گردین همین جا. نفر اول دویست ی ممنوعه بر میبعد از دور زدن کامل منطقهشین و خب، از موانع رد می -

 میلیون برنده میشه.

 

جان با دیدن من چشمانش گرد شد و لبخند کمرنگی زد. اما من بدون لبخند نگاهم را از جان گرفتم. چشمانم 

ار داشت و کمی جلوتر بمب و تیر را بستم و مسیر را تصور کردم. یک مسیر که خار و انواع موانع سر راهش قر

شد و بعد خط پایان. چشمانم را باز ریزه و ناهمواری میاندازی نیز بود. مسیر بعد از آن کوهستانی و پر از سنگ

روند. سوار ماشینم شدم. ماشین جان کنار ماشین من بود و کردم و دیدم که همه سمت ماشین خود می

 باال داده بود. اش را تا تهی دودیشیشه

 

 حرکت! -

 

ام برای سرعت بیشترم استفاده کردم. با تمام قدرت پایم را روی گاز نگه داشتم و حرکت کردم. از نیروی جادویی

ای از نیرو ماشین را از تمامی خطرات حفظ کردم. ماشین آن دختر را با یک تنه از میدان خارج کردم. با هاله

نیروی جادویی پشت سر گذاشتم و فقط تنها مشکلم سرعت بود. جمعا پنج ماشین تمامی موانع را به کمک 

 بودیم که با رفتن آن دختر چهار ماشین شدیم.

 

ها را رد شد، با دستم به هوا پرتاب کردم. با سرعت پیچماشین سیاه و درازی را که آتش از پشتش خارج می

و ماشین قرمز رنگ مقابلم بودند. بمب زیر چراخ ماشین  کردم و ماشین آبی رنگ را رد کردم. حال فقط جان
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 قرمز رنگ رفت و آن ماشین نیز آتش گرفت و از جاده خارج شد.

 

کردم. آخرین پیچ را نیز با چرخاندن فرمان رد کردم. دوست نداشتم به در کنار ماشین جان با سرعت حرکت می

کنم. تمام نیرویم را صرف سرعت ماشین کردم و می جان آسیبی برسانم پس فقط از لحاظ سرعت با او رقابت

های داد حرکت کرد. چون بادی بودم که تمام شکلی دیدن مقابل را هم به من نمیماشین با سرعتی که اجازه

ی اندازد. با پاره شدن خط قرمز، ماشین را نگه داشتم و به صندلی تکیه دادم. همهاطراف را به شکل تار جا می

کشیدند. از ماشین پایین آمدم و ماشین جان و بعد از آن هم سرنشینان زدند و سوت میافراد دست می

 شدند.های دیگر را دیدم که داشتند نزدیک میماشین

 

 مرد قدبلند و الغری که سرپرستی مسابقه را به عهده داشت دست زد و گفت:

 

 رمونی اون هم برای یک دختر خانم عالی بود!عالی بود! برای اولین بار چنین دست ف -

 

 پوزخندی زدم و گفتم:

 

 دختر خانم چیزی از پسر کم داره؟ -

 

 نه، جسارت نباشه! -

 

 اما جسارت بود! -

 

ی افراد، سوار ماشین شدم و سمت خانه رفتم. با رسیدن به خانه وسایلم را پول را گرفتم و با خداحافظی از همه

 پول را هم روی میز گذاشتم.داخل کمد گذاشتم و 

 

 کارت عالی بود ماریس. -

 سمت موبایلم رفتم و با دیدن پیام جان لبخند خشکی زدم.

 

 کارت عالی بود فراتر از انسان من!-

 

 اش.او خود را مالک من دانست؟ عجیب است! سعی کردم خیال پردازی نکنم و این را بگذارم به حساب دوستی
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 ممنون. -

 

 و جا گذاشتی! همیشه نفر اول من بودم اما امشب تو برنده شدی.خوب من ر -

 

یک انسان چند بار تعریف می کند؟ خب یک بار کافی بود مگر اینکه قصد داشته باشد بحث را کش دهد تا با 

 من سخن بگوید. اما آیا سخن گفتن با من برای او مهم است؟

 

 جان، شب خوش. -

 

 دوستیمون سردتر شده. چرا؟ یکنم رابطهماریس، احساس می -

 

اما من که با او صمیمی بودم، او خود از من دوری کرد، نه؟ اما چرا از من دوری کرد؟ من جواب این سوالش را از 

 خواستم بپرسم.خودش می

 

 کسی که سرد شد تو بودی جان! -

 

 قبول دارم، اما تو ادامه دادی! -

 

خوام خودم رو کوچیک کنم. من تفکراتم با همه فرق داره. ن نمیمن با کسی که باهام سرد باشه، سردم چو -

 کنم تا ببیینن آیا رفتارشون خوب بود یا نه؟همیشه با افراد مثل خودشون رفتار می

 

 خیلی متفکر و ریزبین هستی! -

 

 فکر از همه چیز بگذره؟ها بهم گفتن اما مگه میشه آدم سطحی و بیاین رو خیلی -

 

 ها آدمها اینجوری هستن!قتخیلی و -

 

 با تعجب پیامش را چند بار خواندم و جوابش را دادم.

 

 خب، من اینطور نیستم! -
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فکری گذشتی؟ چرا در مسائل احساسی با فکر پیش نرفتی و پس چرا از موضوع ازدواج من به این راحتی و بی -

 سطحی ازش گذشتی؟

 

گفتم، غیر این ازدواج کند و من به عنوان یک دوست باید تبریک میخواست خواست چه کنم؟ میپس او می

بود؟ از لحاظ منطقی هم یک دوست باید برای دوست خود آرزوی خوشبختی کند. حتی اگر من عاشق جان هم 

 وخواهد با کسی ازدواج کند، یعنی آن فرد را دوست دارد گذاشتم. جان وقتی میبودم باید به نظرش احترام می

تواند با من خوشبخت شود، پس من باید کاری جز اگر انتخابش من نیستم، یعنی من را دوست ندارد و نمی

 کردم؟آرزوی خوشبختی می

 

خب من به عنوان یک دوست وظیفه داشتم برات آرزوی خوشبختی کنم و به نظرت احترام بذارم، غیر از این  -

 هست؟

 

خیال به سمت تختم رفتم و سعی کردم تمام منظور جان را از آن جمله جان دیگر جوابی ننوشت و من هم بی

بفهمم و تاحدودی موفق هم شدم. اما باورش برایم سخت بود. چشمانم را بستم تا پیش جان بروم و ببینم به چه 

 کند.فکر می

 

خت سیخ نشستم. کمی روی تخت جا به جا شدم و با شنیدن صدای مادر سریع چشمانم را باز کردم و روی ت

 مادر با لبخند کنارم روی تخت نشست و آرام موهایم را نوازش داد.

 

 بیدارت کردم ماریس؟ -

 

 های نرم و گرمش ادامه داد.اش تکیه دادم. سرش را روی سرم گذاشت و به نوازشچیزی نگفتم و سرم را به شانه

 

کنی؟ میای شهر خودمون حاال چه کار می دلم برات خیلی تنگ شده بود. شنیدم دانشگاهت تموم شده، -

 مونی؟مشغول به کار میشی یا اینجا می

 

 کند وای که داشتیم بود، اما حال او ازدواج میشاید اگر دوست داشتم اینجا بمانم فقط به خاطر جان و دوستی

 فتم:توانستم در این شهر بمانم. نفس عمیقی کشیدم و گمن تنهایی بدون هیچ دوستی نمی
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 دونم مامان. همیشه از تنهایی متنفر بودم، فکر نکنم اینجا بمونم.نمی -

 

 کنه؟جان چه زمانی ازدواج می -

 

دانست. سرم را از روی تعجبی نکردم که مادر چگونه از ماجرا باخبر است، چون مادر همیشه همه چیز را می

 سمت روشویی رفتم، تا صورتم را بشویم. ی مادر برداشتم و با کششی که به بدنم دادم بهشانه

 

 دونم.زمان ازدواجش رو نمی -

 

 مادر سمت در رفت و گفت:

 

 باشه عزیزم، بیا صبحانه بخور. -

 

ی کوچک صورتم را خشک کردم و از روشویی خارج شدم و سمت آشپزخانه رفتم. پدر با شادی و اشتها با حوله

 رخ شده بود.مشغول خوردن بود و مادر هم از خنده س

 

 دنیل: یعنی فدای اون آشپزیت بشم من!

 

 آلیس: برو خودت رو مسخره کن بچه.!

 

 ریختم.ای را رویش میی ژلهپشت میز نشستم و سالم بلندی کردم. نگاهم روی نان تست قفل بود و خامه

 

 دنیل: سر به زیر شدی!

 

 :ی جوان و زیبای پدر خیره شدم و گفتمبا لبخند به چهره

 

 وقت اون چیزی که در ظاهر به نظر میرسه، نیستم پدر!جدی؟ اما من هیچ -

 

تر رفت و در را باز کرد. با دیدن جان که با لبخند به مادر با صدای زنگ در خواستم بروم سمتش که مادر سریع

نه شد و رو به من خیره بود کمی تعجب کردم. مادر با خوش رویی جان را به داخل دعوت کرد. جان وارد آشپزخا

و پدر سالم کرد. پدر یک نگاه به من و بعد به جان انداخت و با ابروی باال پریده جواب سالمش را داد. سوییشرت 
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 ای پوشیده بود و موهایش را با ژل جلوی صورتش ریخته بود. چقدر زیبا و جذاب بود!آبی رنگ و شلوار لی

 

 داشتم. ببخشید مزاحم شدم، کار مهمی با ماریس -

 

حتی یک خانمی هم نگفت! این پسر خبر ندارد که این دو زن و مرد جوان پدر و مادر من هستند؟ حتما فکر 

 تر بود.کرده دوستان من هستند چون غیر از این صورت کمی سنگین

 

 دنیل: نه، مراحمی عزیزم.

 

 جان با جدیت نگاهی به من کرد و گفت:

 

با ماریس دارین که همیشه پیشش تشریف دارین و اون روز در دانشگاه هم تونم بپرسم شما چه نسبتی می -

 براش غیرتی شدین؟

 

 هایماین جمالت را آنقدر باتحکم و جدیت گفت که من دچار به شک شدم که دنیل پدر من است. چای را به لب

 نزدیک کردم و اصال جوابی به جان ندادم.

 

 دنیل: من پدر ماریس هستم!

 

 هایش هم به نمایش گذاشته شدند.شیرینی زد که دندانجان لبخند 

 

ای نیستین! ماریس، یک لحظه میای؟ ی معمولیخوام. فراموش کرده بودم شما خانوادهجان: جدی؟ معذرت می

 باهات کار دارم.

 

را در  وانستم عشقتنان را روی میز گذاشتم و از پشت میز بلند شدم. مادر با لبخند پشت پدر ایستاده بود و می

 نگاهش به وضوح بخوانم.

 

 با اجازه. -

 

همراه با جان وارد بالکن شدیم. جان در را محکم بست و سمت من آمد. خودش به دیوار کوتاه بالکن تکیه داد و 

 در  زد گفت:حالی که غم و آرامش در کالمش موج می
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 کنم اصال دوستم نداری.دونی ماریس، حس میمی -

 

 ی سخنش شدم و فقط نگاهش کردم.ادامه منتظر

 

راستش من پسری هستم که خیلی سخت احساساتم رو به زبون میارم و دوست دارم اول طرف مقابل اعتراف  -

کنه، برای همین ماجرای ازدواج الکی رو پیش کشیدم تا تو حسودی کنی و من از این طریق بفهمم که 

و فقط کمی ناراحت شدی که حس کردم به خاطر دعوت نشدنت عاشقمی، اما تو خیلی عادی برخورد کردی 

 دونی...هست! می

 

 ی سخنش را بریدم.با جمالت محکم خود، ادامه

 

خوای ازدواج کنی بیام پیشت و بگم دونم تو میجان! تو فکر کردی من انقدر حقیر و خنگ هستم که وقتی می -

تونستم بیام و به تو وقت نمیداشتم و هیچرای خودم نگه میکردم، بعاشقت هستم؟ حتی اگه حسادت هم می

ذارم. طرز فکر من اینجوری هست که میگم وقتی من رو نخواسته، بگم من عاشقتم، چون به نظرت احترام می

 تونم چون دوسِت دارم به اجبار تو رو مال خودم کنم و تو خوشحال نباشی، امایعنی عاشق من نیست و من نمی

خوای با یکی ازدواج کنی یعنی عاشقش هستی و من به خاطر این که به کسی که عاشقش هستی وقتی می

تونم عوضش کنم، این دونم که عقاید و فکرهام پیچیده است اما نمیرسی خوشحال میشم. خودم هم میمی

اف کنم به حسم! راهی که رفتی گفتی تا من هم اعتررفتار من هست! پس اگه عاشقم بودی یا هستی باید می

 غلط بود!

 

درخشید، نزدیکم شد. چند قدم عقب رفتم که کمرم به دیوار برخورد جان با لبخندی خندان و چشمانی که می

 کرد. جان مقابلم ایستاد.

 

ام همیشه برای خوات نابود میشم! دوستت دارم و میخندم، با گریهت میاماریس من، عاشقت هستم! با خنده -

این  ترین دختر جهان هستی!ترین، بهترین، زیباترین و عالیمن باشی و من لبخندهات رو ببینم. تو برای من تک

 تپه.قلب فقط با نگاه تو می

 

داد و منتظر جواب من بود. حال زمانش رسیده بود که به سخنان پدر گوش بدهم. جان دستم را آرام نوازش می

زد. منتظر به ریخت و کالفه خود را به در و دیوار میا بستم و چند روز جان را دیدم. مدام اشک میچشمانم ر

شدم تا  اش خیره بود تا من زنگ بزنم. با باز کردن چشمانم به چشمان جان خیره گوشی
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 ذهنش را بخوانم.

 

 تو نابود میشم لطفا بهم بگو عاشقم هستی.ماریس من بی -

 

 تپید. پس او دوستم دارد! لبخندی زدم و گفتم:تر و بیشتر از قبل مییره شدم. با حرارتبه قلبش خ

 

 تونی باهاش کنار بیای؟من دورگه هستم، می -

 

 ات هستم.آره! تو هر چیزی باشی من دیوونه -

 

 نگاهی به سر تا پای جان انداختم و گفتم:

 

 م.تونم چیزی بگباید روش فکر کنم. االن نمی -

 

من عاشق بودم اما اعتراف نکردم به دو دلیل. اول آنکه چیزی که به راحتی به دست بیاید و مال تو شود، در 

خواستم فکر کنم تا ببینم جان واقعا فرد مناسبی است؟ من شود، دوم آنکه میارزش و کوچک میچشمت بی

 گویم.نمی دلیل چیزیگویم دلیلی دارم و بیبرای هر سخنی که می

 

 اش را بیشتر کرد و گفت:جان لبخندی زد و کمی فاصله

 

های رالی میریم یه جشنی توی کافی شاپ بگیریم، تو خوای فکر کن، راستی امروز با دوستباشه، هرچقدر می -

 هم میای؟

 

 با لبخند شیرینی گفتم:

 

 بله که میام. -

 

از بالکن خارج شدیم. پدر و مادر با دیدن لبخند ما مشکوک جان انگشتش را بین انگشتم قفل کرد و باهم 

 نگاهمان کردند اما من فقط لبخندم را کمرنگ کردم و چیزی نگفتم.

 

 جان: ببخشید مزاحمتون شدم. خب، ماریس! سه ساعت دیگه میام دنبالت، خداحافظ.
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 خداحافظ. -

 

ر من آوار کردند. کنار پدر روی مبل راحتی نشستم با بسته شدن در خانه، پدر و مادر رگبار سواالتشان را روی س

 و گفتم:

 

 بهم گفت عاشقم هست و ازم خواست نظرم رو بهش بگم. -

 

 مادر با ذوق مقابلم نشست و گفت:

 

 خب، تو چی گفتی؟ -

 

 من گفتم بعداً نظرم رو بهت میگم. -

 

 ام کشید و گفت:پدر دست پر محبتش را روی شانه

 

 حکم هم برای این حرفت داشتی.و دو دلیل مهم و م -

 

 نیشم را باز کردم و گفتم:

 

 شما هم که همیشه باید به ذهن من دست بزنی دیگه، درسته؟ -

 

ی صمیمی قبل باشیم. از روی مبل هرسه بلند خندیدیم و یک بار دیگر به یاد گذشته سعی کردیم همان خانواده

 بلند شدم و گفتم:

 

 ای بکنیم؟بازی بابا، میای به یاد گذشته یک -

 

 پدر یکی از ابروهایش را باال داد و گفت:

 

 چی تو ذهنت هست وروجک؟ -
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 دیگه، دیگه! -

 

 اش گفت:مادر موهایش را محکم بست و با شوق و ذوق جوانی

 

 ام.من پایه -

 

 دنیل: من هم میز هستم.

 

 با خنده به پدر خیره شدم و گفتم:

 

 !ای هابابا، تو هنوز هم بچه -

 

 ترم دیگه، چه انتظاری داری؟دو سال ازت بزرگ-دنیل: یکی

 

 با چشمان ریز شده به پدر چشم دوختم که گفت:

 

 هات رو برای من اونجوری نکن ها!چشم -

 

 ی ما توپی پرتاب کرد و گفت:مادر با کالمش به وسط مکالمه

 

 خب، چی بازی کنیم؟ -

 

 االن میام. -

 

تم ها پایین رف رفتم و وارد اتاقم شدم. سه تفنگ آب پاش برداشتم و با همان سرعت از پلهها باالبا سرعت از پله

 ها را به مادر و دیگری را به پدر انداختم.و کنار مادر قرار گرفتم. یکی از تفنگ

 

 

گتون نبره و اینکه با تموم شدن آب تفهر کس بیشتر از بقیه خیس بشه باخته. کسی که کمتر خیس بشه می -

 تونین داخلش آب بریزین.دیگه نمی
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 پدر نگاهی به تفنگی که در دست داشت انداخت و گفت:

 

 یادش بخیر، وقتی هفت سالت بود عاشق این بازی بودی. -

 

 االن هم عاشقش هستم. خب، برین مخفی بشین بازی شروع بشه. -

 

 . خود نیز کنار میز عسلی مخفی شدم.ی سیاه رنگ و بلند مخفی شدمادر پشت مبل رفت و پدر پشت بوفه

 

 دنیل: آماده باشین، دارم میام بخورمتون!

 

رفت. پدر هم مدام آب کرد، عقب عقبی میپدر با سرعت دنبال مادر دوید. مادر در حالی که به پدر شلیک می

 پاشید. گوشه ای ماندم و هردو را از دور خیس کردم.می

 

 ای ماندم.سمتم هجوم آوردند که من خود را نامرئی کردم و ساکت گوشهای هردو با نگاه شیطانی

 

 دنیل: کلک نداشتیم ها.

 

 تونیم از نیرو استفاده کنیم.خیر، می -

 

 آلیس: عه؟ پس منتظر باش!

 

 به اطراف خیره شدم که چند آب باهم رویم ریخت. یک سطل آب!

 

 ما این رو نداشتیم! -

 

 نیرو استفاده کردم خب.آلیس: چرا؟ من هم از 

 

ها روی پدر ریخت. تا اینجا بیشتر آب روی ی آبدو سطل آب یخ سمتش پرتاب کردم که با جاخالی مادر همه

دویدم که چون دختری جوان و زیبا و ناز با جیغ و بپر بپر فرار من و پدر ریخته بود. با سرعت دنبال مادر می

اشق مادر شده. او دختری ناز و زیبا و بامزه و شیرین است. اصال شبیه مادران فهمم پدر چرا عکرد. حال میمی

 پیر و غرغرو و بداخالق نیست. او یک دوست است.
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های مخالف روی سرم، از افکارم پرت شدم در دنیای واقعی و با ترس چند بار پلک با ریخته شدن دو آب از جهت

ی مرا به تمسخر گرفته بودند. شش سطل آب را باالی سرم گرفتم و رهخندیدند و چهزدم. مادر و پدر بلند می

 سمت پدر و مادر انداختم، اما مادر پشت مبل مخفی شد و همه روی پدر ریخت.

 

 دنیل: این آلیس هم خوب بلده فرار کنه ها!

 

 با زنگ خوردن گوشی با صدای بلندی گفتم:

 

 ط زمان بازی تموم شد.

 

 ی خیس من و پدر ایستاد و گفت:چهرهمادر با افتخار مقابل 

 

 نفر اول من بردم دوم دنیل، سوم ماریس. -

 

 هاهاها! نخیر، برای دلخوشی شما من باختم. -

 

 مادر دست به سینه مقابلم ایستاد که یعنی ببند!

 

 پدر به دور تا دور خانه خیره شد و گفت:

 

 به به، همه جا آب شد! -

 

 ارهای خیس خیره شدم و رو به پدر گفتم:ها و دیوها و مبلبه فرش

 

 ی من رو خشک کنین ها!با جادوتون این خونه -

 

بعد مرتب شدن خانه، کمی صحبت کردیم و من آماده شدم تا همراه جان پیش دوستانش بروم. لباس سیاه و 

م وشیدم. موهایم را فر کردام را هم پام را که پشتش بلند و جلویش کوتاه بود، پوشیدم و شلوار آبی نفتیمرمری

ها رفتم. آرام از میله گرفتم و پایین رفتم. پدر موهای مادر را و کنار گوشم انداختم، لبخندی زدم و سمت پله

 زد.بافت و مادر مدام غر میمی
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 آلیس: دنیل! من موی باز دوست دارم، موهام رو ول کن.

 

 دنیل: اتفاقاً موهای بافته خیلی بهت میاد!

 

ها با سرعت در حال ی در را باال کشیدم و با خداحافظی از خانه خارج شدم. جاده شلوغ بود و ماشیندستگیره

ها به یکدیگر آمیخته شده بود. منتظر به ستون تکیه دادم و با ها با صدای بوق ماشینگذر بودند. صدای انسان

 چشم دنبال ماشین سیاه و فراری جان گشتم.

 

 ان به سمت چپ خیره شدم و با لبخند سمت ماشین رفتم.با صدای ج

 

 ای بریم؟خب، آماده -

 

 معلوم نیست؟ -

 

شاپی، ماشین را پارک جان لبخندی زد و ماشین را به حرکت در آورد. بعد از چند دقیقه سکوت، جلوی کافی

بود و دیوارهایش رنگ شکالتی  شاپ قهوه ایشاپ، به اطراف خیره شدم. رنگ کف کافیکرد. با ورود به کافی

ک هایی کوچای سوخته و سیاه در کنار هم چیده شده بودند. شیشههای قهوهتلخ، میزهای دایره شکل، با صندلی

های سیاه رنگی رویشان کشیده شده بود. در کل فضای تاریک، اما در دو طرف کافی شاپ قرار داشتند که پرده

به سمت میزی که انتهای سالن بود، برد. پشت میز نشستم و به آن سه نفری که  خاصی داشت. جان مرا با خود

 شدند، خیره شدم.داشتند نزدیک می

 

 ها دوستات هستن؟این -

 

 آره. -

 

یک دختر همراه با دو پسر قد بلند. موهای دختر سبز لجنی رنگ بود و ته موهایش را آبی کرده بود. آدامسی زیر 

 اش را پر از سیاهی مداد کرده بود. پشت میز نشست و با لبخند گفت:ای بادامیهلب داشت و چشم

 

 ای که از همه زودتر انداختیش بیرون!سالم. من امیلی هستم، همون راننده -
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 لبخندی برایش زدم و سرم را تکان دادم.

 

 نگاهی به من انداخت و گفت: ای داشت،یکی از پسرها که لباس نارنجی رنگی پوشیده بود و شلوار لی بخیه

 

 خورد انقدر زرنگ باشی!ات نمیبه چهره -

 

 به چشمان سیاه و موهای نارنجی رنگش که به شکل تیغی باال داده بود، خیره شدم و گفتم:

 

 هیچ چیز با ظاهر معلوم نیست چون اگه بود، من از ظاهر شما فهمیدم پسر سبکی هستین که پی تفریح میره! -

 

 ا ابروی باال رفته به من خیره شد و گفت:پسر ب

 جداً؟ دختر باهوشی هستی! -

 

ی سفیدی داشت و موهایش خرمایی رنگ بود، تری که سیبیل کم پشتی روی لبش بود و چهرهبه پسر هیکلی

 ام را از نظر گذراند و گفت:خیره شدم. با ریز بینی، تمام اندام چهره

 

 تو آدم هستی؟ -

 

 ا خوردم اما فقط ابرویم را باال دادم و گفتم:از سوالش ج

 

 جان؟ -

 

 جان نگاهم کرد که گفتم:

 

 نه، منظورم تو نبودی. -

 

 اش تکیه داد.ای کرد و به صندلیخنده

 

 تر برد و گفت:اش را کمی عقبپسر موهای خرمایی
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 تر از یک انسان معمولی هستی.خیلی زیباتر و باهوش -

 

 ی سیاه دوختم و گفتم:ردهنگاهم را به پ

 

 شما هم زیادی ریز بین هستین. -

 

 کنین!خیال! اومدیم جشن بگیریم ها، چقدر سنگین رفتار میامیلی: بابا، بی

 

م ها را تقسیای که رویش شمع و خامه بود، هر چهار نفر به کیک خیره شدیم. جان کیکبا آوردن کیک شکالتی

 کرد و روی میز گذاشت.

 

 ای مناسبتی داره. مناسبت این کیک چی بود؟هر مهمونی -

 

 امیلی: برنده شدن تو.

 

 تر شد و گفتم:اختیار لبخندم بزرگبی

 

 خیلی ممنون. -

 

 دیوید، یعنی همان پسر مو نارنجی گفت:

 

 بابا تو خیلی عالی بودی! -

 

 پوزخندی زدم و گفتم:

 

 من همیشه عالی هستم! -

 

 وهایش را باال داد و گفت:پسر مو خرمایی ابر

 

 نه بابا، اعتماد به نفس هم که داری! -
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 گذاشتم، گفتم:در حالی که کیک را در دهان می

 

 اعتماد به نفس الکی که ندارم! -

 

 دیوید لبخند زد و گفت:

 

 بله، بله! شما عالی هستین! -

 

ید، جو. امیلی در حالی که کیک را میی کیک را که روی کیک بود، برداشتم و لیس زدمبا نوک انگشتم، خامه

 گفت:

 

یه بیمارستان هست که به شدت به دکتر نیاز داره، چون تازه باز شده. شما تخصصتون توی چی هست؟ اگه  -

 تونین اونجا مشعول به کار بشین.خواستین می

 

 جان دکتر عمومی هست و من دکتر قلب. -

 

 زد و گفت: جوزف، یعنی همان پسر مو خرمایی لبخندی

 

 عه دکتر قلب هستین؟ چقدر خوب. -

 

 جان موبایلش را روی میز گذاشت و گفت:

 

 خب، آدرسش رو بگو. -

 

اش آدرس را نوشت. بعد از خوردن قهوه، دیوید و جوزف امیلی آدرس آن بیمارستان را گفت وجان در گوشی

 بلند شدند تا بروند.

 

 میشیم بیای. جوزف: فردا شب باز هم مسابقه هست، خوشحال

 

 دستش را گرفتم و گفتم: حتما!
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 با خداحافظی ترکمان کردند که امیلی هم بلند شد و گفت:

 

 اگه میشه من رو هم تا جایی برسونین. -

 

 رسونیم.جان: البته که می

 

ش لغز ی ماشین در حالی بارانی که روی شیشهامیلی تشکر کرد و همراه با ما سوار ماشین شد. نگاهم در قطره

های زمین پر از آب شده بود که کرد. چالهلغزید و شیشه را لمس میبود، قفل ماند. آرام با ریتم عجیبی می

پاشیدند. امیلی نزدیک یک پارک پیاده شد و با تکان دادن دستش ها با عبور از چاله، آب را به اطراف میماشین

 برایمان، به سرعت دوید تا خیس نشود.

 

 عجب هوای دلنشینی! -

 

 آره واقعاً! من هم هوای بارونی رو دوست دارم. -

 

 خواند.داد و آهنگی را زیر لب مینگاهش شاد و پر از احساس بود. دستانش را روی فرمان تکان می

 

 باره نم و نم و نم نم*داره بارون هم می -

 ازت یادگاری مونده گریه واسه سردرد*

 داره اگه میشه برگرد*بگو باز هم دوستم 

 باره نم و نم و نم نم*داره بارون هم می

 داره میگه دوستم داره کم و کم و کم کم *

 ازت یادگاری مونده گریه واسه سردرد*

 اگه بازم دوستم داره اگه میشه برگرد*

 

ن ین از بیچشمانم را بستم و به صدای آرام جان که با شرشر باران یکی شده بود گوش سپردم. الستیک ماش

ها و انداخت. همه چیز آرام بود. دخترکی تنها زیر چتری بین گلشد و آب را به باال و پایین میها رد میچاله

کردند و به اطراف نگاهی کرد. مردمانی که سریع حرکت میها ایستاده بود و به مردم رهگذر نگاه میبوته

شدند. دخترک روی زمین خیس از باران نشست و چترش هایشان سریع رد میکردند، مردمانی که با ماشیننمی

ها را بست و کنارش گذاشت. باران چون شالقی به سر و صورتش ضربه می زد اما آنقدر خورده بود که این شالق
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مام صورت نوازش بودند. دخترک سرش را رو به آسمان خشمگین گرفت و چشمانش را بست. اجازه داد تا باران ت

دانست چرا دلش از زمین و موهایش را خیس کند. دستش را روی زمین خیس کشید و زمین را لمس کرد. نمی

ها هم از خاک درست شدند. شک داشت که آدمی از خاک باشد! هم گرفته. شاید چون زمین از خاک است و آدم

ها و روی زمین سرد و خیس دراز کشید. دست ها از آتش درست شده باشند.مانست که آدمبیشتر به آن می

هایش را دراز کرد و باران را به آ**غ**و**ش کشید. قطران ریز و شور اشک از چشمانش سرازیر شدند و پا

 اش گذاشت و نفس عمیقی کشید.روی زمین غرق در آب ریختند. دستش را روی قلب زخم خورده

 

*** 

ودم که در ماشین جان خوابیده بودم، خیره شدم. مقابل خانه بودیم اما جان چشمانم را باز کردم و با تعجب به خ

هم به صندلی تکیه داده بود و چشمانش را بسته بود. آن دخترکی که من در خواب دیدم که بود؟ بیخیال شدم 

 و رو به جان گفتم:

 

 جان! چرا بیدارم نکردی؟ -

 

 جان چشمانش را باز کرد و لبخندی زد، سپس گفت:

 

 دلم نیومد بیدارت کنم. -

 

 

 ممنون، خداحافظ. -

 

های بلند در را باز کردم و از ماشین خارج شدم. باران بند آمده بود و رنگین کمان کمرنگی بین ساختمان

 کرد. با ورود به خانه فکرم درگیر فردا و بیمارستان شد.خودنمایی می

ویی نازک روی مادر کشیدم و با نوازش موهایش لبخندی زدم مادر روی مبل خوابیده بود و پدر هم خانه نبود. پت

 و به سمت اتاق رفتم.

ها و وسایلی را که روی زمین افتاده بودند، برداشتم و ی اتاقم را باز کردم و نفس عمیقی کشیدم. لباسپنجره

یمی را روشن کردم و داخل کشوها و کمد گذاشتم. میز آرایش را پاک کردم و رژ کمرنگی به لبم زدم. آهنگ مال

 در حالی که از پنجره به بیرون خیره بودم، آهنگ را زمزمه کردم.

 

*** 
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 هفت ماه بعد

 

های سبز همکاران با رنگ سبز اتاق همخانی خاصی داشت. باالی سر بیمار ایستادم و وارد اتاق عمل شدم. لباس

 اش خیره شدم.یک لحظه به چشمان بسته

 

 چاقو، لطفا. -

 

 رمایید.بف -

 

های خون را کنار کشیدم و مشغول بررسی شدم. بعد از ابزار را گرفتم و آرام، بخش کناری قلب را باز کردم. لخته

 چند ساعت کار، بخیه را به دوستان سپردم و از اتاق خارج شدم.

 

 زنی چادری، با صورتی چروکیده و خیس از اشک مقابلم ظاهر شد و گفت:

 

 وب میشه؟ام خچی شد؟ بچه -

 

 ماسک را از جلوی دهانم برداشتم و گفتم: بله. بهتر از قبل! چند ساعت دیگه هوشیار میشن.

 

ها، دستم را شستم و نگاهی به خودم پیرزن تشکر کرد و من با لبخند ترکشان کردم. با در آوردن دستکش

ودند. لباس اتاق عمل را در آوردم و هایم صورتی کمرنگ شده بروح شده بودم و لبانداختم. پوستم سفید و بی

مانتوی سفید خود را پوشیدم. با دستم کمی گردنم را ماساژ دادم و با تنی خسته وارد اتاقم شدم. روی صندلی 

 دار نشستم و سرم را به صندلی تکیه دادم.چرخ

 

 با زده شدن در، منشی وارد شد و نسکافه را روی میز گذاشت.

 

 ممنون. -

 

 ین خانم دکتر.خسته نباش -

 

 لبخندی زدم و لیوان را در دست گرفتم.
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 ای نمونده؟ممنون الهام جان. بیمار دیگه -

 

 فقط یک نفر مونده که برای یک ساعت دیگه وقت گرفته بود. -

 

ای از آن را هایم نزدیک کردم و جرعهسرم را آرام به سمت پایین تکان دادم و چیزی نگفتم. نسکافه را به لبم

 نوشیدم.

 

 الهام سمت در رفت و گفت:

 

 خوان ببیننتون. اجازه بدم بیان؟آقای دکتر می -

 

 بله، بذارین بیان. -

 

آمد. موهایش اش میاش بسیار به چهرهبا خارج شدن الهام از در، جان با لبخند وارد شد. لباس سیاه و شلوار لی

 های راحتی نشست و گفت:ی خود ساخته بود. جان روی مبلی یبایی برارا به سمت چپ ژل زده بود و چهره

 

 آخ! خسته شدم! -

 

 دیگه بیمار نداری؟ -

 

 نه، مگه تو داری؟ -

 

 آره، یک ساعت بعد. -

 

 جان کالفه آهی کشید و گفت:

 

 خواست امروز بریم بیرون. راستی...دلم می -

 

 منتظر به چشمانش خیره شدم که باالخره گفت:
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کشه حست . من بهت چند ماه پیش گفتم عاشقتم، اما تو از من زمان خواستی... یعنی انقدر طول میماریس.. -

 رو بهم بگی؟

 

 نگاهم را به نسکافه دوختم که جان با لحن شوخی گفت.

 

 یعنی به دست آوردنت انقدر سخته؟ -

 

کردم زمانش نیست. او س میی ریزی کردم و با محبت به آن دو تیله خیره شدم. دوستش داشتم اما حخنده

شود؟ کند؟ با گفتن یا نگفتن حسم فرقی در حالش ایجاد میدوستم دارد پس چرا برای خواستگاری اقدامی نمی

 گویم.اگر با همین روش پیش برود من هم حسم را نمی

 

دونن تو دورگه می ام هممن... چه طور بگم یعنی... ماریس، ما امشب میایم خواستگاری. درضمن خانواده -

 کنی.هستی و کجا زندگی می

 

با خروج جان، تازه فهمیدم چه شنیدم. با خنده چند سیلی به صورتم زدم تا از این خواب بیدار شوم اما خواب 

 نبود.

 

 با صدای تلفن به خودم آمدم و تلفن را برداشتم.

 

 بله؟ -

 

 خانم دکتر، بیمار منتظر هستن. بگم بیان تو؟-

 

 بله. -

 

 چشم. -

 

ی یک مرد تر بستم. با باز شدن در، چهرهتلفن را سر جایش گذاشتم. موهایم را مرتب کردم و با کش محکم

 نمایان شد.

 

  - بفرمایید لطفا.

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


 

 

 در پس آیینه

Romanik.ir  91  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 مرد لبخندی زد و روی مبل نشست. تیپ سیاهی زده بود و موهای سیاهش درخشش خاصی داشت.

 

 شنوم.خب، می -

 

 که ضربان قلبم تند شده!چند وقتی میشه  -

 

 ابروی باال انداختم و گفتم:

 

 این اتفاق زمان خاصی میفته؟ -

 

 خوام حرکت کنم. درکل همیشه هست!نه. وقتی از خواب بیدار میشم یا می -

 

 به تخت اشاره کردم و گفتم.

 

 روی تخت دراز بکشین. -

 

 با دراز کشیدنش، قلبش را معاینه کردم و پشت میزم نشستم.

 

 های قلبتون گشاد شده.یکی از دریچه -

 

 باید چی کار کنم؟ -

 

 کنم.من برای شما دارو تجویز می-

 

 ام انداختم و سوت بلندی کشیدم.ها را نوشتم و مرد با تشکر از اتاق خارج شد. نگاهی به ساعت مچینام قرص

 

 ی دو را فشار دادم.تلفن را برداشتم و دکمه

 

 بله؟ -

 

 ، من میرم خونه. درها رو قفل کن، بعد خودت هم برو.الهام -
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 چشم. -

 

 مانتوی سفیدم را در آوردم و با پوشیدن لباس بیرون، چشمانم را بستم و خانه را تصور کردم.

 

 با باز کردن چشمانم مقابل مادر و پدر ظاهر شدم.

 

 آلیس: ماریس صد بار گفتم اینجوری یهویی نیا!

 

 نکنه مزاحم شدم؟ -

 

 دست پدر که نزدیک صورت مادر بود اشاره کردم و این باعث شد هردو بخندند. به

 

 دنیل: ماریس من و مادرت داریم میریم جایی.

 

 کجا؟ -

 

 دنیل: به تو چه؟

 

 با تعجب به پدر خیره شدم که بیخیال نگاهم کرد.

 

خت انداختم. چراغ را روشن هردو ناگهان غیب شدند و مرا تنها گذاشتند. سمت اتاق رفتم و وسایلم را روی ت

کردم و همان جا روی تخت نشستم. همه چیز بیش از حد عجیب و غیرقابل باور بود! هرچند در دنیای ما اصال 

چیزی قابل باور نیست اما این رفتار ناگهانی پدر، مراسم خواستگاری جان! همه و همه داشتنتد دهن کجی 

. بارها چشمانم را بستم تا پدر و مادر را ببینم اما فقط تاریکی بود. روی کشیدندکردند و قدرتشان را به رخ میمی

تخت دراز کشیدم و به پنجره خیره شدم. موبایلم را برداشتم و با خواندن پیام جان دچار شوک شدم! من در یک 

در لیست سیاه  تواسنتم پیامی برایش ارسال کنم. مراتوانم این همه اطالعات را درک کنم! دیگر نمیروز نمی

 گذاشته بود!

 

پیامش چند شمشیر بودند که با قدرت در قلبم فرو رفتند. خشم سرتاسر وجودم را در برگرفته بود و آتش از 

ها و کمد شروع کردند به کشید. آینهخانه فواره می سراسر 

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


 

 

 در پس آیینه

Romanik.ir  93  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

ت فریاد زدم! چه لبخندهای توانم خشمم را کنترل کنم؟ سمت پنجره رفتم و با تمام قدرلرزیدن. من چگونه می

ها که نداشت! حال باید باور کنم او این پیام را برای من فرستاده؟ سرم را از زیبایی که نداشت! چه مهربانی

پنجره خارج کردم و با تمام قدرت فریاد کشیدم. هیچ کس حق ندارد با من اینگونه رفتار کند! اما او فرق داشت. 

و جواب اعتمادم را گرفتم؟ آری! جواب اعتمادم را با سیلی گرفتم. بسیار خب  من به یک انسان اعتماد کردم

 جان! تو دیگر برای من مردی!

 

دادم و سعی داشتم فراموشش کنم! نه به مرور زمان، نه! قصد داشتم ی پنجره فشار میهایم را روی نردهناخن

له بیندازمش. نه من اهل بخششم و نه او اهل همین االن، همین ساعت، فراموشش کنم و برای همیشه به زبا

خواهد برود، یک خواهم. حال فقط من هستم و من! باد زمانی که میجبران و توبه. دیگر هیچ چیزش را نمی

گذرند، مثل یک رهگذر، نه؟ اما فرقش با خبر میها فقط با یک پیام و بیرود، اما این انسانکند و میوزشی می

برند. اما چطور این اتفاق افتاد؟ من در نگاه و ذهنش عشق را دیدم! او این است که دل را هم با خود میرهگذر 

 عاشق بود! مگر امشب قرار نبود برای مراسم خواستگاری بیاید؟ پس چه شد؟

 

فتم و تمام انداخت. سرم را محکم در دستانم گررقصید و به دیوار مغزم چنگ میپیامش مدام در ذهنم می

 تالشم را کردم تا اشک نریزم.

 

ام هم مخالف هستن و تونم با یک دورگه ازدواج کنم. خانوادهماریس، تو دختر خیلی خوبی بودی ولی من نمی -

بینم عشق برای اولش هست و بعدش که عشق از بین رفت، تو هر وقت خواستی کنم میخودم هم که فکر می

 کنم. خداحافظ!نابود کنی! من میرم پاریس و همون جا هم ماریس رو فراموش می تونی من رومی

 

خواستم برای کسی که مرا هیوال خطاب کرده و هایم را نگه داشتم برای خودم. نمیباالخره موفق شدم و اشک

گویم به رفت و من میهای مرا ندارد، نه؟ مگر نه؟ او رهایم کرده اشک بریزم. هیچ انسانی واقعاً ارزش اشک

 سالمت و امیدوارم زندگی خوبی را سپری کنی!

 

 لبخندی زدم و با فریاد، رو به آسمان گفتم:

 

 ها رو به دست بیاری!خداحافظ برای همیشه جان! امیدوارم خوشبخت بشی و بهترین -

 

د و ای پر کشیدنه چون پرندهنفس عمیقی کشیدم و پنجره را بستم. آری! تمام خاطرات جان با بسته شدن پنجر

  ام، تماس را وصل کردم.رفتند. با زنگ خوردن گوشی

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


 

 

 در پس آیینه

Romanik.ir  94  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 فرستم، زود بیا. خداحافظ.الو دخترم، ماریس. یه آدرسی رو برات می -

 

ی ام را با شلوار آبهایم ضربه زد. مانتوی آبی نیلیخواستم چیزی بگویم که صدای ممتد بوق با مشت به گوش

پوشیدم. موهایم را از باال بستم و با برداشتن گوشی از خانه خارج شدم. با سوار شدن در ماشین سریع نفتی 

سمت آدرس حرکت کردم و سعی کردم زودتر به جواب معما برسم. با دیدن ترافیک مقابل، بیخیال رانندگی 

ای بزرگ دیدم د را مقابل کافهشدم و خودم و ماشین را با سرعت به آن مکان رساندم. با باز کردن چشمانم، خو

های خاموش که مقابلش پر بود از بادکنک! از ماشین خارج شدم و آهسته وارد کافه شدم. با دیدن سکوت و چراغ

 ها روشن شد و سیل عظیمی از جمعیت دست زدند و گفتند.متعجب خواستم برگردم که چراغ

 

 روزت مبارک ماریس! -

 

 شود. دستم را با ذوق مقابل دهانم گذاشتم و باال و پایین پریدم.تولدم! وای، باورم نمی

 

 ممنون. خیلی ممنونم! -

 

های دیگر. آشام و جنی و دورگهاول مادر مرا در آ**غ**و**ش کشید سپس پدر و عمو و عمه و دوستان خون

 همه دور هم نشستیم و آهنگ دیوانه پخش شد.

 

کشید تا برای رقص برویم. بین تمام جمعیتی که فقط به من خیره بودند شروع ام، دستم را رامونا دختر عمه

زدند. کشیدند و دست میچرخاندم همه سوت میکردم به رقصیدن و چرخ زدن. زمانی که دستانم را در هوا می

 قبول دارم امشب واقعا شب عجیبی بود!

 

و شش شمع! همه را خاموش کردم و دوباره جیغ و بعد از کمی رقص کیک را مقابلم گذاشتند. دقیقا بیست 

 سوت افراد به اوج رسید. اولین کادو را برداشتم و بازش کردم. برای پدر بود.

 

 دست بند طالیی؟ ممنون پدر! -

 

 کنم گلم.خواهش می -

 

 توانست باعث شود من همزمان در دو جا حضور پیدا کنم.این دست بند قدرتی داشت که می
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 ی مادر را باز کردم.د را به دستم بستم و هدیهدست بن

 

 اوه! مادر، باورم نمیشه. شما این رو خیلی دوست داشتین!-

 

 اما تو رو بیشتر دوست دارم عزیزم. -

 

لبخندی زدم و به رژ براق خیره شدم. مسلما به خاطر یک رژ انقدر شاد نشده بودم! این رژ قدرتی داشت که 

 هر رنگی که بخواهم در بیاورد. تواسنت لبم را بهمی

 

ی بعدی را برداشتم و با دیدن نام جان دهانم خشک شد. کمی مکث کردم و سپس هدیه را باز کردم. کاغذ هدیه

 را برداشتم و آرام خط به خطش را خواندم.

 

واد با خیی من به تو هست. راستش دلم مماریس، تولدت مبارک عزیزم! ببخشید که پیشت نیستم. این هدیه -

 کتی حرف بزنی و راجع به من ازش بپرسی!

 

ی سفید و ملوس را از جعبه بیرون آوردم. چشمان سیاه و تیزی کمی مشکوک، به نوشته خیره شدم و گربه

 برد.داشت و دل آدم را می

 

 و گفتم. ی کوچک را برداشتم و دوباره کنار کتی نشستم. موهای سفید و نرمش را آرام شانه کردمشانه

 

 دونی؟تو راجع به جان چی می -

 

 تو ماریس هستی؟ -

 

 هایم آورد و باعث شد محکم بغلش کنم.صدای نرم و لطیفش خنده به لبم

 

 آره، ماریس هستم. -

 

 خیلی آغوشت گرمه.-
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 ممنون. خب، نگفتی! -

 

 جان در خطره! -

 

 ن را ببینم.با ترس کتی را از خود جدا کردم و چشمانم را بستم تا جا

 

ی تاریک به صندلی بسته شده بود، قلبم بیش از هر لحظه خود را به در و دیوار با دیدن جان که در یک منطقه

کرد؟ کتی را محکم در آ**غ**و**ش گرفتم و سعی کردم خود را آرام کنم، اما ام کوبید. او آنجا چه میسینه

 شد.نمی

 

 ها تهدیدش کردن.آشام. خونخواست ترکت کنهکتی: اون نمی

 

دلیل رهایم کند. این هدیه را برایم باقی گذاشته بود تا حقیقت را خبر و بیدانستم جان پسری نیست که بیمی

ها را شکست نداده بود؟ چگونه ممکن ها نمرده بودند؟ مگر پدر آنآشامبفهمم. او در خطر است اما... مگر خون

توجه به ساعت سه شب، سمت اتاق پدر رفتم. با باز کردن در، پدر را مشغول برگشته باشند؟ بیاست دوباره 

 مطالعه دیدم.

 

 بابا! یه موضوعی هست که باید بهت بگم. -

 

خواست بین مطالب پدر با دیدن لحن مضطرب من، نگران کتاب را کنار گذاشت و دقیق نگاهم کرد. شاید می

 د داشت، موضوعی را پیدا کند.رقصان که در ذهنم وجو

 

 ها جان رو گرفتن.آشامخون -

 

 آشامی زنده مانده.پدر خیلی خونسرد رفتار کرد و اصال تعجب نکرد که خون

 

 ها نمرده بودن؟آشاممگه خون -

 

 پدر نفس عمیقی کشید و گفت.

 

ها رو هم به ی انسانیکیشون فرار کرد. حتما بقیه - 
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خواستن توسط جان بدیل کرده و برای خودش نیرو جذب کرده. اما چرا جان رو دزدیدن؟ شاید میآشام تخون

 به تو نزدیک بشن. نه؟

 

م رود. با صدای موبایلم، سمتش رفتی ندانستن تکان دادم. پدر ناپدید شد و اصال نگفت کجا میسرم را به نشانه

ها از گردن جان گاز آشامدند. فیلم را باز کردم. یکی از خونو روشنش کردم. فیلمی از جان برایم فرستاده بو

 ها. نه! این امکان ندارد! نه، جان نباید اینگونه شود!گرفت و به تدریج جان تغییر پیدا کرد و شد یکی از آن

 

است.  کردم، سقف خانه در حال نزدیک شدنرفت و احساس میسر خوردم و روی زمین افتادم. سرم گیج می

میوه از دستش روی زمین افتاد. سریع سمتم آمد و جسم سرد و مادر با ترس وارد اتاق شد و با دیدن من، آب

ریختند و من قادر به تکان دادن دهان خود هم ریز می-هایش ریزحس مرا در آ**غ**و**ش گرفت. اشکبی

گفت؛ ؟ او به خاطر من اینگونه شد! پدر راست میتوانم شاد باشم وقتی جان دیگر انسان نیستنبودم. چگونه می

 کردم تا بگویم خوبمشدم. من اشتباه کردم. دهان خشکم را باز و بسته میها نزدیک میاز اول هم نباید به انسان

 شد.اما صدایی از دهانم خارج نمی

 

*** 

 

بگویم جان کجاست که باز صدایی از چشمانم را باز کردم و خود را در آ**غ**و**ش تخت دیدم. خواستم 

 دهانم خارج نشد. نگران به گلویم دست کشیدم که دکتر جوانی که حال فهمیده بودم باالی سرم است، گفت:

 

 تونین حرف بزنین. اللی موقت هست.شما دچار به شوک شدین و فعال نمی -

 

بالش جدا شود. با خروج دکتر از اتاقم، پدر و  توانست ازشود؟ سرم سنگین شده بود و نمیالل؟ موقت؟ مگر می

 مادر وارد اتاق شدند و سمتم آمدند.

 

ها حمله کنیم. شهر آلوده آشامی جنگ رو حاضر کردم تا بریم به قلمروی جدید خونی نیروهای آمادهپدر: همه

 آشام شدن.شده. نصف مردم خون

 

توانستم. با مشت به بالشت ضربه زدم ای بیمار را نجات دهیم اما نمیهخواستم بپرسم چگونه باید آن انسانمی

 که مادر متوجه شد و ورق و خودکار را به دستم داد. سوالم را نوشتم که پدر گفت.
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 میرن.هایی رو که ذهنشون هنوز کمی احساس انسانیت داره، نجات میدیم و بقیه میبا تفنگ قرمز، اون -

 

 پدر دستی روی سرم کشید و با لحن مهربانی گفت: "خواهم کمکتان کنم.من هم می"روی ورقه نوشتم: 

 

 باشه عزیزم. -

 

از روی تخت بلند شدم و همراه مادر و پدر وارد شهر خودمان شدم. تغییری نکرده بود جز اینکه نیروهای دفاعی 

دم. ام را پوشیاس و شلوار سیاه و فلزیدر سرتاسر شهر بودند و تعدادشان بیشتر شده بود. وارد اتاقم شدم و لب

بادی را زین کردم و سوارش شدم. لباس سیاهم با بدن سیاه بادی هماهنگی خاصی پیدا کرده بود و هردو چون 

ام گذاشتم و بادی را به حرکت درآوردم. در میان گروه نظامی روحی در دو تن بودیم. شمشیر و تیرم را روی شانه

های سوخته و ها واقعا خراب شده بود. ماشینها رفتیم. شهر انسانگر سمت شهر انسانو پدرم و سرلشکرهای دی

آشام بود. به جنگل بزرگی که قلمروی ی وجود خونهای ویران شده و همه و همه نشان دهندهآتش گرفته، خانه

تیم فکرش را بکنیم. همه متفرق شدیم و با توانسها بود رسیدیم. تعدادشان آنقدر زیاد بود که حتی نمیآشامخون

مردند و دیگر انسانیت نداشتند. با دیدن موهایی خرمایی، ها افتادیم. بیشترشان میآشامتیرهایمان به جان خون

 ها خود را به جان رساندم.آشام ها و جنی خونجان را شناختم. اسبم را پایین آوردم و بین مبارزه

 

خندی در حالی که صورتش کج بود نزدیکم شد. چند قدم عقب رفتم که با دیوار برخورد سمتم و با نیشبرگشت 

خواستم به او آسیب برسانم. با اشک و ناله کردم. جان مقابلم ایستاد و دندانش را نزدیک گلویم آورد. نمی

 خواستم بگویم:می

 

 . تو قرار بود بیای خواستگاریم، پس چی شد؟جان! این من هستم، ماریس! کسی که عاشقت هست -

 

خندید. ای کاش توجه به حالم، میزدند و جان بیهایم صورتم را چنگ میتوانستم سخن بگویم. اشکاما نمی

 اآشام. دندانش را نزدیک گلویم آورد و من ناچار تفنگم رتوانستم فریاد بزنم و بگویم تو آدم هستی، نه خونمی

اش قرار دادم. شلیکی که کردم قلب خودم را نابود کرد اما مجبور بودم. جان خونی نقش بر زمین روی پیشانی

 شد و من فقط نگاهش کردم.

 

اش کشیدم و سعی کردم چیزی بگویم. نه! شد. او هم رفت. دستم را روی موهای لخت و خرماییبلند نمی

وانستم. از ته دل فریاد بزنم و بگویم بلند شو! تمام تالشم را کردم و دهانم را باز تخواستم فریاد بزنم اما نمیمی

  کردم و با تمام توانم فریاد زدم.
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 پاشو! پاشو! من هستم، ماریس! تو حاضری ماریست رو تنها بذاری؟ -

 

بود و  را گرفتهپیوستند و بغض چون سنگی سفت راه تنفسم هایم بی صبرانه به آ**غ**و**ش زمین میاشک

 ام را محکم به زمین کوبیدم و با فریاد گفتم:ی فرو نشان دادنش را هم نداشتم. دستان مشت شدهحتی اجازه

 

 ای کردم که باید اینجوری بشه؟ چرا من؟آخه چرا من؟ من چه بدی -

 

س و سرد و سنگی! با خشم احسادقیقا از همان ثانیه به بعد من دیگر ماریس نشدم. تبدیل شدم به دختری بی

ها مرده آشامکشید از زمین جدا شدم که زمین لرزید. نصف خوندر حالی که آتش از دهان و چشمانم فواره می

جا سرسبز شد و گویی هیچ بودند و نصف دیگر هم دوباره انسان شده بودند. زمین دوباره جان گرفت و همه

ت عادی بازگشت اما من نه! از بیمارستان استعفا دادم و خودم را درون قصر اتفاقی نیفتاده بود. همه چیز به حال

کرد. از آن روز به بعد تر میشد و مرا حرصیزندانی کردم. همیشه لبخندهای جان مقابل چشمانم ظاهر می

 ها.شروع کردم به کشتن انسان

 

 شوم!می خواهم بشوم جنی بد! آری، من بد می

 

*** 

 

 ر شب شنل سیاهم را پوشیدم و از اتاقم خارج شدم. پدر مقابلم ایستاد و گفت:مثل ه

 

 این کار درستی نیست دخترم! -

 

 پوزخندی زدم و گفتم:

 

 من هم دختر درستی نیستم! -

 

 از قصر خارج شدم و سوار بر بادی خود را به آیینه رساندم.

 

 ها چه گناهی دارن؟بادی: آخه اون انسان

 

هایی تنها و ترسو در ای گشتم که جوانها شدم. چشمانم را بستم و دنبال خانهم و وارد شهر انسانپوزخندی زد
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 ای زدم و به سویخندیدند، لبخند شیطانیگفتند و میآن باشد. با دیدن سه دوست که باهم تنها بودند و می

 ها رفتم.آن

 

*** 

 

 از زبان ملینا

 

 و شیما تشکر کردند.کیک را بریدم و مهرشاد 

 

 خوام فیلم ترسناک براتون بذارم.ها امشب میبچه -

 

 مهرشاد با خنده گفت:

 

 مونه رو دستمون.میره میبیخیال! این شیما ترسو هست، می -

 

 ها روی مبل ولو شدم.برو باباای گفتم و سمت تلوزیون رفتم. فیلم را گذاشتم و پیش بچه

 

تر شد و دستش ی بسیار زیبایی داشت نزدیک و نزدیکچشمان سیاهی هم داشت و چهره دختر مو سیاهی که

 را از تلوزیون خارج کرد. شیما فریاد زد و گفت:

 

 این سه بعدی هست؟ -

 

 با پته پته گفتم:

 

 نه... وا... قعیه...-

 

ر آمد و با صدای زمزمه مانند و تدختر از تلوزیون خارج شد و چشمانش تغییر رنگ داد. با لبخند زشتی نزدیک

 ترسناکی گفت:

 

 کشمتون!می-
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و آمدند. هردها پایین میبا جیغ از روی مبل بلند شدم و سمت انباری رفتم. شیما و مهرشاد هم پشت سرم از پله

ید. در سرم پیچی دیوار خورد و درد شدیدی ها افتادم. سرم محکم به گوشهپایم به یک دیگر گیر کردند و از پله

هایی را از دیوار آویزان مهرشاد دستم را گرفت و با کمک او لنگ لنگان در انباری تاریک قدم برداشتم. نایلون

ی انباری بود که چاقو و وسایل تیز را آنجا گذاشته بودیم. شیما با ترس در کرده بودیم و اتاق کوچکی هم گوشه

 را باز کرد و گفت:

 

 اره...داره میاد... د -

 

اش با جیغ به سمت در به پله خیره شدم و با دیدن اندام ترسناکش و آن چشمان سفید و از حدقه بیرون زده

رفتم. شیما وارد شد و من هم داخل شدم. مهرشاد هم خواست بیاید که از پشت چاقویی روی سرش قرار گرفت 

یما در را قفل کرد و چند تا میز جلوی در ریختم. شزدم و اشک میو سرش را نصف کرد. با ترس جیغ می

ی دیوار چسبید و در مردیم. شیما به گوشهشد هردو میگذاشت. یک اتاق بسیار کوچک بود که اگر داخلش می

 ریخت فریاد زد:حالی که اشک می

 

 مارو نکش! -

 

 ریختم.کنار نایلون بزرگی که آن گوشه بود، مخفی شده بودم و خفه اشک می

 

 آن روح یا جن مقابل شیما ظاهر شد و با خنده چاقو را به سمت شیما گرفت.

 

 خوام... بمی... رم!نه! تورو به هر کی که دوستش داری نکن... ن... من... نمی -

 

 آن دختر گفت:

 

 من جنی هستم که عشقم رو از دست دادم. دیگه هیچی برام مهم نیست. -

 

 زد.شیما با تمام توان فریاد میچاقو را در بدن شیما فرو برد. 

 

چاقو را فرو کرد به پایش و در آورد، دوباره فرو کرد به وسط سرش و انقدر این کار را تکرار کرد که شیما سوراخ 

 ها رفتم. با ترس و نفسشده روی زمین افتاد. سریع سمت در رفتم و با برداشتن میز، در را باز کردم و سمت پله
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ها باال رفتم و سمت در خانه رفتم تا فرار کنم اما مقابل در ظاهر شد. دوبار جیغی کشیدم و لهنفس زنان از پ

سمت اتاقم رفتم. با سرعت دویدم و به در اتاقم رسیدم. همه جا تاریک بود و راهروی تاریک، ترس مرا بیشتر 

بستم. خواستم برگردم که میان آن تاریکی  کرد. در اتاقم را باز کردم و با دیدن آن دختر در اتاقم سریع در رامی

 اش را دیدم. دقیقاً مقابلم قرار داشت.چهره

 

 گیری... مگه ما کشتیمش... ولم کن نه... نه!کمک... کمک... نه... تو عشقت مرده چرا از ما انتقام می -

 

کردم جان من هم با آن چاقو را در شکمم فرو کرد که درد شدیدی را احساس کردم. چاقو را در آورد که حس 

چاقو از بدنم خارج شد. روی زمین زانو زدم و به خونی که از دهان و شکمم سرازیر بود خیره شدم. با تنی خونی 

هایم بیشتر خودم را کشیدم. کمی پاهایم را تکان دادم و با دستخزیدم و دستم را روی زمین میروی زمین می

 کشیدم.

 

تر دستانم را تکان دادم اما توانی نداشتم. چاقویش را در آمد. با ترس بیشتر، تندم آرام میاو هم با خنده پشت سر

 ساق پایم فرو کرد که با تمام وجودم زار زدم.

 

 کنم نکن...تونم تحمل کنم... التماس مینه... بسه... نه... نه... نکن... نمی -

 

توانستم تکان بدهم. با فرود آمدن خزیدم گفتم. پایم را دیگر نمیمی تمام این کلمات را با حالی زار در حالی که

 چاقو روی کمرم نفسم ایستاد!

 

*** 

 

 ماریس

 

ها را کشتم و خودم را به خانه رساندم. روی تخت دراز کشیدم و عکس جان را روی دست ی آن جوانهمه

دختر خندان و شاد بود و قصد دکتر شدن داشت، گرفتم. با مرگش ماریس هم مرد. دیگر نشانی از ماریسی که 

نیست! کو آن ماریس؟ به راستی کجا رفت؟ نکند آن ماریس نابود شده باشد و جایش را جن بد پر کرده باشد؟ 

خندم؟ آهی کشیدم و با غم و بغضی تمام به کشم و میمن بد شدم؟ من چرا بدم؟ چرا هر شب چندین نفر را می

 اندازد!کند، بلکه هیزمی به آتش میآه کشیدن نه تنها دلم را آرام نمیپنجره خیره شدم. 
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*** 

 

 راوی

 

زد. نیروهای دنیل ماریس را از جان دور تن نیمه جان جان، در دستان ماریس بود و ماریس از ته دل زار می

به جان رسیدند کمی تعلل  های مرده را برداشتند و وقتیآشامی خونکردند و سمت قصر بردند. افراد همه

 تپید گذاشت و گفت:کردند. دنیل دستش را روی قلب جان که بسیار ضعیف می

 

 این زنده ست! -

 

 ها، سمت جان آمد و گفت:دکترهای جن

 

 اش رو پاک کنیم و به زمان قبل از آشنایی با ماریس برسونیم.تنها راه درمانش اینه که حافظه -

 

ی جان را پاک کرد و او را درمان کرد. به دستور دکتر، کتر با لیزرهایی که داشت حافظهدنیل موافقت کرد و د

ها را به آن روش درمان آشاماش باز گرداند و جان زندگی معمولی خود را ادامه داد. تمام خونجان را نزد خانواده

ه است. دنیل به خاطر اینکه ماریس و ای طراحی شد که گویی هیچ اتفاقی نیفتادکردند و همه چیز به گونه

ها صدمه نزنند به ماریس نگفت که جان خوب شده و کاری کرد، کل قبیله به شهر ها دیگر به انسانی آنقبیله

کرد که ها کاری نداشته باشند. حال دنیل در اتاق خود نشسته بود و به این فکر میخود برگردند و دیگر با انسان

کشت. حال باید به ماریس حقیقت را ها را نمیاقل قبل از مرگ ظاهری جان، فرد خوبی بود و انسانماریس حد

رمق یگفت یا نه؟ بکرد؟ حقیقت را میهای بیشتر جلو گیری کند؟ او باید چه میها و ترسبگوید تا از ایجاد قتل

 به شمشیر خود دستی کشید و آهی گشید.

 

 ماریس

 

زدم و به دنبال فرد جدیدی برای ترساندن بودم، نگاهم روی جان قفل الی که در بازار پر ازدحام قدم میدر ح

های شد. دهانم باز ماند و به تیپش خیره شدم. سوییشرت سیاه و شلوار جین سیاه پوشیده بود. با لبخند به لباس

نمرده بود؟ با ذوق سمتش دویدم و محکم در  ی حوادث بود. مگر جانکرد و فارغ از همهپسرانه نگاه می

 آ**غ**و**ش کشیدمش.
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 جان من دلم خیلی برات تنگ شده بود... تو چطور... ری زنده شدی؟ -

 

 جان من را از آغوشش خود جدا کرد و با سردی تمام گفت:

 

 ن نمردم که!کنین؟ درست حرف بزنین من آقای جانم! اصال شما کی هستین؟ مخانم محترم چرا بغل می -

 

 کردم.کردم و داشتم اتفاقات را تجزیه و تحلیل میبا چشمانی باز نگاهش می

ی  "دیوانه"ی قبلی سر خوردند و ناتوانی مرا به رخ کشیدند. جان هایم بدون هیچ اجازهو فراموشی گرفته؟ اشک

 دان شد. پدر آرام سمتم آمد و گفت:آرامی نثارم کرد و از کنارم گذشت. با ظاهر شدن پدر مقابلم تعجبم دو چن

 

خواستم باز جونش به خطر بیفته. ما همه رو نجات دادیم و این خاطرات رو از من رو ببخش دخترم اما نمی -

 ذهنشون پاک کردیم.

 

کرد، اما این جویبار تمامی ی پدرم قفل بود و پدر با دستش جویبار اشکم را پاک میصورتم بین دستان مردانه

خواهم به چه قیمتی به من دیوانه آورد. همه چیز تمام شد اما من نمیاشت. جانم دیگر مرا به یاد نمیند

 خواهم مرا بشناسد.گوید؟ چرا؟ میمی

 

ام نگاهم را به زمین سنگی دوختم که پدر دستم را گرفت و هر دو داخل قصر ظاهر شدیم. سرم را روی شانه

 ی گفتم:انداختم و با صدای بغض دار

 

 اما بابا، من دوسش دارم! -

 

 پدر موهایم را نوازش کرد و گفت:

 

 تونی.ای نزدیکش شو و دوباره عاشقش بکن. تو یک بار عاشقش کردی، باز هم میخب به یک بهانه -

 

ا ت دانم شاید بتوانم و شاید نتوانم. سمت اتاقم رفتم و روی تخت دراز کشیدم. چشمانم را بستمتوانستم؟ نمیمی

آموز بروم پیشش؟ توانم به عنوان یک دانشکرد. میجان را ببینم. داخل کالس زبان بود و درس تدریس می

آمد. موهای زیبایش روی بیخیال افکارم به تماشایش ادامه دادم. لباس آبی آسمانی و شلوار لی عجب به او می

اژیک را روی میز گذاشت و گفت کالس تمام کرد. مچشمانش بودند و هیچ تالشی برای به کنار زدنشان نمی

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


 

 

 در پس آیینه

Romanik.ir  105  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

است. از کالس آرام خارج شد و سوار ماشینش شد. وارد باشگاهی شد و لباس ورزشی پوشید. سمت کیسه 

خواست خشمش را روی کیسه خالی بوکس سیاه رنگ رفت و چند مشت محکم زد. گویا خشمگین بود و می

زد. باالخره بعد از ورزشی طوالنی سمت آب رفت و کل آب را سر زد و میزد و میکند. با تمام قدرت مشت می

 کشید. دختری سمت جان رفت و گفت:

 

 میشه بهم ووشو یاد بدین؟ -

 

 جان دختر را سمت کیسه بوکس برد و گفت:

 

 زنی و استعداد داری یاد میدم، در غیر این صورت نه!مشت بزن. اگه دیدم خوب می -

 

هایش بیشتر شبیه نوازش بود. جان پوزخندی زد و بدون گفتن حرفی سمت لباس دختر مشتی به کیسه زد که

های مادر از تماشای جان دل کندم و چشمانم را باز کردم. رفت. با پوشیدن لباس از باشگاه خارج شد. با تکان

 نگاهی به مادر که سوپ ایرنج در دستش بود، انداختم.

 

 ممنون مامان. -

 

 ی موهایم کاشت و گفت:ای روب**و**س**ه

 

 کشتی...گناه رو میبخور عزیزم. قبول داری تموم مدتی که مردم بی -

 

 حرف مادر را قطع کردم و گفتم:

 

خوام کاری که کردم رو فراموش کنم. از فردا میرم بیمارستان مشغول به کار بشم. باشگاه هم میرم مامان! می -

 خوام جان بهم ووشو یاد بده.می

 

 رفت، گفت:ادر از روی تخت بلند شد و در حالی که به سمت در میم

 

 آره بابا تو که راست میگی!-

 

 ام خنده را خوردم و قاشق را در سوپ به بازی گرفتم.
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*** 

 

های خونی را هم داخل زباله انداختم. رژ نارنجی رنگی به لبانم زدم و با لباس سفیدم را آویزان کردم و دستکش

بارید و زمین این همه آب را یک جا بیمارستان خارج شدم. هوا تاریک شده بود و باران نم نم می لبخند از

بلعید. سوار ماشینم شدم و بخاری ماشین را روشن کردم هرچند من سردم نبود، اما دوست داشتم مثل می

ی ماشین پر شده بود از های روی زمین به هوا پرواز کردند. شیشهها رفتار کنم. با حرکت ماشین آبانسان

زدند. ترافیک زیر باران ها پشت سر هم چیده شده بودند و پشت سر هم بوق میقطرات دایره شکل باران. ماشین

نوازی کند. شیشه را پایین دادم لذت بخش بود. آهنگ خارجی را بیشتر کردم تا با صدای باران و صدای مردم هم

کردند. سرم را از آمدند و بدنم را خنک می. قطرات آرام روی دستم فرود میو دستم را از شیشه بیرون بردم

ها، شیشه را باال دادم و ماشین را به حرکت در آوردم. شیشه خارج کردم و رو به آسمان گرفتم. با حرکت ماشین

 مقابل باشگاه ایستادم و از ماشین پایین آمدم.

 

دار ام را روی یکی از آن کمدهای شمارهگرم رو به رو شدم. ساک آبیوارد باشگاه شدم و با هوایی مرطوب و 

تر بستم و به سمت جان گذاشتم و لباس سفیدم که رویش خط سیاه وجود داشت را پوشیدم. موهایم را محکم

 اش بود پاک کرد و با دیدن من جا خورد.زد رفتم. جان عرقش را با دستمال سفیدی که روی شانهکه مشت می

 

 میشه بهم مبارزه یاد بدین؟ مبارزه با سرنوشت با بدی و پلیدی. مبارزه با گذشته و در آخر قوی کردن اراده. -

 

 جان لبخندی زد و گفت:

 

 به نظر دختر باهوشی هستی. -

 

 ها. دستکشاین را قبال هم به من گفته بود نه؟ اما آن زمان شیرین و دلنشین بیان کرده بود نه مثل غریبه

ی محکمی به ش را داد به من که دستکش را در دستان سفیدم فرو بردم. دستم را مشت کردم و ضربهقرمز

 کیسه بوکس زدم که روی هوا به گردش در آمد.

 

 عالی بود! -

 

تاب بود. جان با دیدن چشمانم لبخندی زد غرق صدایش و تماشایش شدم. زمان ایست کرده بود و قلب من بی

 سرد کرد و گفت:اما سریع خودش را 
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 این حرکات رو نیم ساعت بزن. -

 

بردم. لگدهایم را از باال و زدم و سرعتم را باال و باال تر میخودش سمت صندلی رفت و نشست. با قدرت مشت می

زدم. با تمام شدن تمرین کیسه بوکس را در آ**غ**و**ش گرفتم و سرم را بردم و گاه چرخشی میپایین می

کرد و من چقدر دوست دارم او همان جان قبلی بشود. ه بوکس سنگی تکیه دادم. جان خیره نگاهم میبه کیس

دویدم و موهای بازم که چون شالق به سرو همراه با جان شروع کردیم به دویدن. دورتادور سالن بزرگ را می

ع ای، روی زمین افتادم که جان سرینگیزدند را نادیده گرفته بودم. با برخورد انگشتم به چیز سصورتم ضربه می

 ام را از نظر گذراند و گفت:به سمتم آمد. با نگرانی چهره

 

 خوبی؟ درد که نداری؟ -

 

شود تو باشی و من احساس درد کنم؟ همان طور که روی زمین دراز به دراز مانده بودم، به جانی که مگر می

تواسنتم های گرمش به صورتم برخورد می کرد و من دیگر نمیمقابل صورتم ایستاده بود چشم دوختم. نفس

 خودم را نگه دارم.

 

 جان! من عاشقتم. -

 

گفت. شاید مرا قبول نکند شاید رهایم کند اما من خیلی دوستش دارم کرد و چیزی نمیجان با حیرت نگاهم می

 گفتم!گفتم، باید میو باید می

 

 آورد گفت:و درحالی که صورتش را جلوتر میجان با زبانش لبش را تر کرد 

 

 ی خودمی!دورگه -

 

 کردم. دورگه؟ یعنی مرا به یاد آورد؟دهانم باز مانده بود و داشتم سخنش را تجزیه و تحلیل می

 

 کنم؟واقعا فکر کردی عشقم رو فراموش می -

 

ه اتفاق را باور کنم. محکم سرم را تکان ریختم و نمی دانستم چگونه باید این هماز شدت خوشحالی اشک می
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 ی جاری شدن دادم.هایم اجازهدادم و به اشک

 

 وای باورم نمیشه، چطوری من رو به یادت آوردی؟ -

 

 کرد، گفت:تر میی دستش را سفتدر حالی که حلقه

 

 زدی فهمیدم تو برای خودم هستی.وقتی مشت می -

 

 ت:جان مرا از خود جدا کرد و گف

 

 خوام امشب بیام خواستگاریت، لطفا نگو نه.می -

 

 هایم رفتم و با پوشیدنشان گفتم:سمت لباس

 

 نمیگم! -

 

 ها رساندم. با ورودم به قصر با صدای بلندی فریاد زدم.سوار ماشین شدم و سریع خود را به شهر جن

 

 مامان بابا، جان داره میاد! -

 

 سته شد.با دیدن بدن خونی پدر دهانم ب

 

پدر زخمی روی زمین افتاده بود. سرش را روی پایم گذاشتم و با چشمانی بارانی به پدری که شکمش خونی بود، 

 چشم دوختم. پدر بریده بریده گفت:

 

خواد مدارکم رو از اتاق برداره برو. خواد حکومت رو به دست بگیره برو جلوش رو بگیر میدخترم، معاونم می -

 ب... ب... رو!

 

 باشه، باشه! آروم باشین شما.-

 

سر پدر را روی زمین گذاشتم و سریع در اتاق پدر، ظاهر شدم. معاون کاغذها را از روی میز برداشت که با دیدن 
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 من لبخند محوی زد و گفت:

 

 ها رو پدرت خواسته براش ببر...این -

 

دی زدم و سریع از پنجره پرتش کردم پایین. با نیرویم او را در هوا معلق کردم و آرام سمت پنجره بردم. لبخن

گاه گذاشتم و با نفس عمیقی به میز تکیه دادم. اوه، پدر! با سرعت به سمت پدر رفتم که کاغذها را درون مخفی

 شد را شنیدم.تر میهایی که هر لحظه به من نزدیک و نزدیکاو را در زمین نیافتم. صدای قدم

 

خترت یا مقامت. گفت هیچ کدوم. من و افرادم اون رو گروگان گرفتیم. اگه بابات رو به بابات گفتم یا د -

 خوای باید زنم بشی.می

 

ام ی پسر معاون یعنی کریس رو به رو شدم. قلبم با قدرت خود را به در و دیوار سینهسرم را برگرداندم و با چهره

ید. دستی به موهای سفیدش که خود رنگش کرده بود، کشید و بارهای سیاه رنگش شرارت میکوبید. از چشممی

با فرو بردن دست گندمی رنگش در جیب شلوارش، موبایلی مقابل صورتم گرفت. تصویر پدر بود که به بدنش 

هایم سرازیر شدند و به مادری که آن گوشه از دیوار آویزان شده بود نگاهی انداختم. چرا زدند. اشکشالق می

 اند؟شود؟ این افراد چه گیری به مقام دادهکنم همه چیز خوب است، باز خراب میمی وقتی حس

 

 خوای کریس؟چی می -

 

 ای سر داد و گفت:کریس خنده

 

ها دکتری بکنی و کال آزادی، ذارم بری شهر انسانفقط تو رو، ماریس. بیا برو آماده شو فردا عروسی کنیم. می -

 ن باشی وگرنه...ولی باید مال م

 

توانستم هضم کنم. سریع و بدون هیچ فکری قلبم را زیر پایم له کردم و را نمی "وگرنه"خواستم بشنوم. نمی

 گفتم:

 

 کنیم. فقط یک شرط داره قبلش بذار برم شهر باید یکی رو ببینم.عروسی می -

 

 کریس لبخندی زد و با نگاهی به ساعت گفت:
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 قت داری، بعد بیا به همین قصر تا آرایشت بکنن.از االن تا صبح و -

 

ای گفتم و از قصر خارج شدم. بادی مقابلم خم شد که با سوار شدن به تن سفیدش، حرکت کرد و سمت باشه

آیینه رفت. مقابل آیینه فرود آمد و من آرام سمت دریچه رفتم. بادی ساکت بود و این سکوت یعنی درک حال 

بیشتر از یک انسان بود! نه پرسید دلیل حالم چیست و نه خواست بپرسد. آهی کشیدم و من. این موجود درکش 

ها با سرعت رد ها شدم. مقابل یک خیابان ظاهر شدم. هوا تاریک و سرد شده بود. ماشینوارد شهر انسان

گ کشیدم که صدای زد. به سمت آپارتمان جان رفتم و دستم را روی زنهایشان چشم را میشدند و چراغمی

هایی که ممتد و بدی از آن خارج شد. در با تیکی باز شد که وارد شدم. داخل خانه تاریک و ساکت بود. به ماهی

درون تنگ شناور بودند لبخندی زدم و سمت مبل راحتی سیاهی که جلوی تلوزیون بود، رفتم. جان دراز کشیده 

 بود و بدون نگاه به من گفت:

 

 ام بعداً...خستهافشین، امروز  -

 

 داری گفتم:با صدای بغض

 

 جان؟ -

 

توانستم بین هایم شدند. چگونه میهایم دوباره مشغول لمس گونهجان از جا پرید و با تعجب نگاهم کرد. اشک

ها مرا بزرگ توانستم اما مرگ پدری که سالپدر و جان یکی را انتخاب کنم؟ جان عشق من بود و بی او نمی

 هم برایم غیرممکن بود. باید قلبم را همین امشب له کنم. کرده

 

رفتم و روی مبل راحتی که بسیار گرم و راحت بود، نشستم. با نوک انگشتانم اشکم را پاک کردم. جان مرا سمت 

 خود کشید و گفت:

 

 چی شده؟ -

 

خودم را از او جدا کردم. نفس عمیقی کشیدم و تمام ماجرا را برایش توضیح دادم. از اول تا آخر. جان نه لبخند 

 بلندی "وای"احساس و ساکت به چشمانم خیره بود. دستش را روی سرش گذاشت و زد و نه غمگین بود. بیمی

فش لرزید. جان با خشم گلدان روی میز را و قلبم فقط با این یک حر "وای!"گفت که تنم را لرزاند. او گفت 
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ه کوبید و از تپرتاب کرد روی زمین و مشغول بهم زدن خانه و شکستن وسایل شد. مشتش را محکم به دیوار می

ی ضربه اش را که خونی شده بود، محکم گرفتم و اجازهکشید. سمت جان رفتم و دست مشت شدهدل فریاد می

انش خیس شده بودند و این برای من دردناک بود که اشک عشقم را ببینم. جان دوباره را از او گرفتم. چشم

 محکم مرا گرفت و گفت:

 

کنم، من... ی من بیرون بری! من در رو قفل میذارم برای اون بشی، اصال تو حق نداری از خونهنه، من نمی -

 من...

 

 صدا اشک ریخت.اش انداخت و بیهایم دیگر چیزی نگفت و فقط سرش را روی شانهبا دیدن اشک

 

 جان خیلی دوستت دارم، من رو ببخش! خداحافظ برای همی... -

 

 خواست بگوید همیشه و زبانم از گفتن این سخن ناتوان بود. ناپدید شدم و دوباره در قصر پدیدار شدم.دلم نمی

 

*** 

 

 جان

 

توانم به وجود ماریس در کنار فرد دیگری فکر کنم. نه، زدم. من نمیبا اعصابی پریشان دور تا دور اتاق را قدم می

ی شود! باید کاری کنم! اما چه کار؟ سریع سوییشرت سیاهم را با شلور جین سیاه پوشیدم و به سمت ادارهنمی

 ترسیدم دیر شود. سریع توضیح کوتاهیپلیس رفتم. با ورودم به اتاق همه منتظر بودند تا سخنم را بگویم اما می

ها نیز با حیرت تماشایم ها همراه من به سمت آن دریچه رفتند. دستم را درون آیینه فرو بردم. آنم که پلیسداد

 کردند...

 

*** 

 

 ماریس

 

ام را روی کمرم لباس عروس آبی رنگ و پفی بلندی را که کمرش بسیار تنگ بود، پوشیدم. موهای فر شده

دار آرام از قصر های پاشنهای قرمزم را به یکدیگر مالیدم و با آن کفشهانداختم و تاج را روی سرم گذاشتم. لب

شدم. در میدان مقابل قصر تمام مردم با غم نگاهم  خارج 
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دانستند پدر در حال مرگ است و دخترش تن به اجبار داده. کریس با خشونت من را همراه با کردند. همه میمی

ته میدان بزرگ قرار داشت، برد. مردم به خاطر ترس از کریس شروع کردند  ای کهخود به سمت صندلی دو نفره

ام به جیغ و داد و هورا. نگاهم بارانی بود. جسمم در دست کریس و قلبم در بند جان. عقلم نزد کریس و دیوانگی

کرد به  شروع نزد جان بود. هردو روی صندلی نشستیم. عاقد که مردی با سیبیل سیاه و بلند بود با صدای بلند

 خواندن چیزی.

 

چاقوی مقدس را مقابل دست من و کریس قرار دادند و اول چاقو را در دست کریس فرو بردند. سپس چاقو را 

روی پوست سفید دست من قرار دادند. صدای تیراندازی در کل سالن پیچید. کریس با فریاد گفت دستم را 

که به سرش خورد، نقش بر زمین شد. سریع دامن بلند و پف  ببرند اما فردی که چاقو در دست داشت با شلیکی

هایی کند و لنگ، از کریس دور شدم. بین جمعیتی که در حال فریاد کشیدن و فرار کرده را گرفتم و با قدم

ی ناب برای من. لبم را با زبان تر کردم که بودند، جان را دیدم. خودش بود! با سوییشرت سیاه و زیبا و یک چهره

وقت از او جدا عم رژ را احساس کردم. با سرعت سمتم آمد و مرا سمت خود کشید. دوست نداشتم دیگر هیچط

ی افراد را گرفتند و با خود بردند. پدر در حالی که صورتش زخمی بود و یک پایش لنگ، آرام شوم. کریس و بقیه

داشتند از . حتما جایی که پدر و مادر را نگه میسمتمان آمد. مادر با دیدن پدر از آن سوی، خود را به پدر رساند

 هم جدا بود که انقدر نگران شده بودند. سرم را به سوی جان چرخاندم که در کنار گوشم زمزمه کرد:

 

 نترس، من به هیچ کسی نمیدمت.! -

 

 با صدای بغض داری گفتم:

 

 دونم.می -

 

چیز گفتند. اینکه ازدواج ادامه دارد. جان مرا دنبال مردم دوباره جمع شدند و با جیغ و هوراهایشان فقط یک 

کردند. خواستند چاقو را بیاورند که خود برد و روی صندلی نشست. پدر و مادر جان هم با لبخند نگاهمان می

 من گفتم:

 

 ها رو جمع کنید. دسمون رو زخمی کنیم و درد بکشیم که چی بشه؟این رسوم -

 

م کردقص اجراء کردیم. جان مقابلم ایستاد و شروع کرد به رقصیدن. احساس میبنابر این عروسی را فقط با ر

برای او  همه چیز تمام شده و ما با خوبی زندگی خواهیم کرد. دیگر او برای من بود و من 
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ی جان و رقص آرامش های حلقه شدهتوانست این شادی را نابود کند. حال فقط دستپس هیچ چیز نمی

 زد.هر پرپر میبخشمان در این ش

 

 ی مشترکمان کرد و گفت:جان مرا وارد خانه

 

 نظرت چیه امشب بریم رالی؟-

 

 موافقم. -

 

مانتوی نیلی رنگم را با شلوار لی پوشیدم و منتظر ماندم جان آماده شود. اول لباس سیاهی پوشید و بعد رویش 

س بعد از عطر زدن کارش تمام شد. در سوییشرت زرشکی رنگی پوشید، موهایش را شانه کرد و به عقب داد سپ

حالی که به در تکیه داده بودم و غرق تماشایش بودم سریع سمتم آمد و مرا به خود نزدیک کرد. بوی عطرش در 

 کننده هم بود.بویی، خفهعین خوش

 

 ولم کن، خفه شدم! -

 

اتفاقات تند افتادند یا من اینطور حس  دانم همه اینلبخندی زد و رهایم کرد و و هردو از خانه خارج شدیم. نمی

کنم اما دوست داشتم بمیرم و هیچ گاه به آن مسابقه نروم. هردو سوار ماشین جدایی شدیم و به سمت محل می

 مسابقه راندیم.

 

*** 

 

ی کثیفی که رویش نشسته بودم بلند داد همه چیز حالت خفه داشت. از روی پلههمه جا بوی الکل و بیماری می

م و به سمت آن اتاقک رفتم. دستم را روی شیشه گذاشتم و نگاهم را قفل چشمان بسته کردم. قلبم درد شد

ها ایستادن را نیاموخته بودند. سرم را روی شیشه گذاشتم و شیشه را از نم اشکم خیس کرد و این اشکمی

 زد.کردم. این آهنگ مدام روی سرم چرخ می

 

 

 

 ات تو رو یادم نیارهکجا باید برم یه دنیا خاطره
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 کجا باید برم که یک شب فکر تو من رو راحت بزاره

 

 چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره

 

 محال مثل من تو این حال بد کسی طاقت بیاره

 

 ام تو رو اونجا نبینکجا باید برم که تو هر ثانیه

 

 کجا باید برم که باز هم تا ابد به پای تو نشینم

 

 قراره بعد تو چه روزهایی رو من تو تنهایی ببینم

 

 کنه از عشق تو همینمدیگه هرجا برم چه فرقی می

 

 جوونیم رو سفر کردم که از تو دورشم یک دم

 

 امبینی شبیه یک سفرنامهمن رو هرجور می

 

 امشبیه یک سفرنامه

 

 وت تو رو یادم نیارهکجا باید برم یه دنیا خاطره

 

 ید برم که یک شب فکر تو من رو راحت بزارکجا با

 

 چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره

 

 محال مثل من تو این حال بد کسی طاقت بیاره

 

 کجا باید برم

 

خواستم از خودم بپرسم. االن من اینجا و تو آن طرف شیشه. من سر پا تو دراز. من دقیقا این سوالی بود که می
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 م چیست؟ تو که ای اسمت چیست؟ آهی کشیدم و زمزمه کردم.که هستم اسم

 

ترسم دیگه نتونم تورو به یاد بیارم. میگن یک سمت مغزم ضربه گیرم خیلی میبهم گفتن دارم فراموشی می -

 تونم تو رو و اون شب رو فراموش کنم؟دیده و قراره همه چیز رو فراموش کنم. اما یعنی می

وانم؟ تتوانم بگیرم یا میها را نمینیستم و نیمه جن و انسان هستم، پس یعنی مریضی آنمن یک انسان عادی 

بارید. برایم مهم نبود لباس ی کثیف نشستم. هوا سرد بود و باران شرشر میسمت در خروجی رفتم و روی پله

چیست. چقدر پیچ و تاب بر سر راه  شوم، اما برایم مهم بود بدانم ته این ماجرانازکی تنم است و خیس از آب می

 گیرد؟مسیرمان قرار می

 

*** 

 

همه آماده توی ماشین نشسته بودیم که با تکان دادن پرچمش، اعالم کرد حرکت کنیم. پایم را محکم روی گاز 

چرخاندم. پنجره را فشردم و حرکت کردم. مسیر کوهستانی و پیچ در پیچ بود. فرمان ماشین را با قدرت می

کشیدم. صدای آهنگ را تا ته داده زدم و هورا مین دادم و سرم را از شیشه بیرون بردم. با قدرت جیغ میپایی

خواندم. فقط سه ماشین مانده بود یکی برای من و جان و دیگری خندیدم و و میبودم و با صدای بلندی می

 ریخت.برای دختری که از چشمانش وحشی بودن می

 

چرخاندم و با دیگری دستم را از شیشه داده بودم بیرون. بلند بلند شروع کردم به فرمان را میبا یک دستم 

 خواندن.

 

 تونی بمونی خب برونمی -

 

 صدای پای رفتن تو رو هزار بار شنیدم این هم روش

 

 چه کاریه؟

 

 دونه چه حالی دارم رو؟کی می

 

 دیگه نپرسه هیچ کی حالم رو!

 

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


 

 

 در پس آیینه

Romanik.ir  116  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

محکم زد به ماشین من که ماشین کج شد و به جان خورد. جان از جاده خارج شد و در حال  دختر با ماشینش

دانستم باید چه کنم! ماشینم با سرعت سمت دره رفت و من با صدای سقوط بود. دهانم بسته شده بود و نمی

رد کرد و همان جا بلند شروع کردم به فریاد زدن. ماشین به سنگی برخود و ایستاد، سرم محکم به فرمان برخو

توانستم چیزی بگویم زبانم به شدت خشک شده بود. در حالی که سرم روی فرمان بود به اطراف خیره شدم. نمی

کرد و فرمان را خونی فهمیدم. فقط به خونی که داشت چکه میمکان و زمان ایستاده بود و هیچ چیزی نمی

 کرده بود، خیره شدم و آرام چشمانم را بستم.

 

*** 

 

ی مادر قفل شد. مرا از روی پله بلند کرد و برد داخل. موها و ام نشست که نگاهم روی چهرهدستی روی شانه

ب دکترها و پرستارها با عجله به لباسم کامال خیس شده بودند. چشمانم را بستم و بی صدا هق هق کردم. همه

آید چطور از کما خارج شدم فاق افتاد یادم نمیگذشت از آن زمان که این اتسمت اتاق جان رفتند. چند سال می

 دانم که درون باتالقی در حال غرق شدنم.آید و فقط این را میو نجات پیدا کردم یادم نمی

 

 زنم تا دیگر جرئت نکند اشک بریزد، اما این بار هقکند. با دستم مشتی به قلبم میثانیه به ثانیه، قلبم درد می

را از روی میز جمع کردم و به صندلی چرخ دارم تکیه دادم. با شنیدن صدایی نگاهم را از  کند. کاغذهاهق می

 روی زمین برداشتم و به دخترکی که مقابلم بود، دوختم.

 

 خانم دکتر قهوه می... -

 

 نه ممنون. -

 

و خستگی نه چیزی نگفت و از اتاق خارج شد. لباس سفیدم را آویزان کردم و از اتاق خارج شدم. خسته بودم 

ی دو رفتم و پشت شیشه ایستادم. دستم را روی شیشه گذاشتم و جسمی بلکه ذهنی بود. مثل همیشه به طبقه

به جانی که جانم بود خیره شدم. روی تخت درازکشیده بود و چشمانش بسته بود. سرم را روی شیشه گذاشتم و 

لغزیدند، خیره شدم. بغض کوچکترین کلمه بود که وصف ریختند و روی شیشه میبه قطراتی که عاجزانه فرو می

حس از بیمارستان خارج شدم. خیابان شلوغ بود و هایی بیحالم بود. دستم را از روی شیشه برداشتم و با قدم

 کردم. کیفشدند، از کنار جاده آرام حرکت میصدایی و گاه با فریاد و بوق رد میها گاه با صدای بیماشین

هایم را به صورت ضربدری روی جدول سفید و سبز رنگ گذاشتم. ام جا به جا کردم و قدمسیاهم را روی شانه

را روی  ام لرزید. روی جدول نشستم و سرم هوا سرد بود اما من گر گرفته بودم. باالخره چانه
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این هوای سرد نصف زانوهایم گذاشتم. حس کردم فردی کنارم نشسته اما چه کسی مثل من خنگ بود که در 

ام به چهره پسری که سرد و خشن بود شب روی جدول کثیف بنشیند؟ سرم را چرخاندم و با چشمان بارانی

 داد و دستش بین موهایش قفل بود.چشم دوختم. عصبی پایش را تکان می

 

عروسیش دعوت کرده. ها نگین من ساده بودم، آره! من رو به تون! هه! شما آدمآخه یعنی چی؟ لعنت به همه -

ات هستم ولم کرد و گفت دیوونهعشقم من رو به عروسیش دعوت کرد؟ امشب جلوی چشم خودم، کسی که می

 شد زن یکی دیگه؟ هه!

 

 آهی کشیدم که نظرش به من جلب شد. با دستانم اشکم را پاک کردم که گفت:

 

 عشقت ولت کرده؟ -

 

 به چشمان سیاهش خیره شدم و گفتم:

 

مونه همه رهگذر هستن. اما عشق من تو تخت بیمارستان هست و دکترها مدام دم گوشم د! کسی نمیولم کر-

 خونن!ی مرگ میزمزمه

 

پسر بلند شد و فقط با نگاه کوتاهی دوباره مسیرش را ادامه داد. از روی جدول بلند شدم و خودم را به خانه 

آمد. روی مبل دراز کشیدم و حتی لباسم را هم می رساندم. همه جا تاریک بود و فقط صدای تیک تاک ساعت

 هایم را روی سرم گذاشتم و یکی را زیر سرم.در نیاوردم. یکی از دست

 

*** 

 

 دویدم.ی تنگی بودم و با سرعت دنبال جان میدر کوچه

 

 آروم تر برو. -

 

 خوام گمم کنی.می -

 

 تم:ای گفیک لحظه ایستادم تا نفسی بگیرم، با صدای بریده
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 چرا گمت کنم؟ -

 

 چون تو باید بمونی! -

 

 ی تاریک خیره شدم. کجا رفت؟ کجا؟جان محو شد و من گنگ به خود و کوچه

 

*** 

 

زدم. تماس را وصل کردم که صدایی پشت با صدای موبایلم از خواب پریدم. عرق کرده بودم و نفس نفس می

 گوشی پیچید.

 

 ! سریع باید...سالم خانم، همسرتون حالش خوب نیست -

 

 موبایل از دستم افتاد روی زمین و چند لحظه احساس تنگی نفس کردم.

 

*** 

 

 های تند وارد بیمارستان شدم. پرستاری از کنارم رد شد که محکم دستش را گرفتم و گفتم:با قدم

 

 چی شده؟ -

 

 حالشون خوب شده. -

 

مان پسر را دیدم. همانی که در کنار جدول پیشم نفس راحتی کشیدم و خواستم از بیمارستان خارج شوم که ه

را  میوهآمد و از عشقی که رهایش کرده بود، سخن گفت. روی صندلی نشسته بود و دستش روی سرش بود. آب 

و  میوه بلند شدتوجه به من و آبای به من خیره شد. بیجلویش گرفتم که سرش را بلند کرد و با نگاه خسته

 گفت:

 

 ز نیست.ممنون، نیا -

 

 پوزخندی زدم و گفتم:
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 زهر داخلش نیست. چی شده، چرا بیمارستان هستی؟ -

 

 های ریز شده گفت:نگاه کوتاهی به سر تا پایم انداخت و با چشم

 

 به شما ربطی داره؟ -

 

 میوه را روی زمین انداختم. با نگاه کوتاهی بهضایع شدم. ولی به روی خودم نیاوردم و بدون گفتن چیزی، آب

 اش گفتم:ی آشفتهچهره

 

 خوره.برای تو گرفته بودم و وقتی نخوای، به درد من هم نمی -

 

داد انداختم و این جالب بود که چرا زمان با از بیمارستان خارج شدم. نگاهی به ساعت که شش صبح را نشان می

سر گیجه کردم اما قبل از افتادن ها پایین بروم که احساس کند. خواستم از پلهخبر حرکت میاین عجله و بی

ا ای بمیوهدست سردی مرا گرفت. بغلم نکرد اما وقتی از دستم گرفت، دوباره تعادلم حفظ شد و ایستادم. آب

 طعم هلو را مقابلم گرفت و گفت:

 

 دوتا گرفتم، یکیش رو تو بخور، یکی رو من. -

 

خواست بگوید آه و ای بود که میحالش به گونه اش مقابل چشمان سیاهش افتاده بود وموهای سیاه و آشفته

 ی چشمانم لغزید و هلو را گرفتم:تمام شود. اشکی از گوشه

 

 ممنون. -

 

 سرش را تکان داد و خواست برود که گفتم:

 

 دنیا بد است و بد است و بد است و اما پایان بازی کجاست؟ چرا زجر؟ -

 

خواستم از کنارش رد شوم اما حالش بد بود. گنگ به خیابان پر از من هم همراه با او از بیمارستان خارج شدم. 

 زد. آرام رفتم سمتش و گفتم:خالی خیره شده بود. هوا هم سرد بود احتماال با ماندنش در اینجا یخ می

 

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


 

 

 در پس آیینه

Romanik.ir  120  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 خوری اینجا وای...سرما می -

 

بود اما غرورش غم را پوشانده بود  ی سیاه و غرق در تلخی خیره شدم، نفسم ایستاد. نگاهش اوج غموقتی به تیله

 داد.و خشم را نشان می

 

 با خشم دستانش را سمتم آورد و با فریاد بلندی گفت:

 

خوام بدون مادرم نفسم بره نیاد. عشقم که رفت. پدرم رفت یک خوردگی؟ من میبه تو چه لعنتی؟ هه، سرما -

 مادر دارم اون هم بره چرا بمونم؟

 

 تر از خودش فریاد زدم:گش خالص کردم و بلندبا خشم دستم را از چن

 

 فهمی؟چون خودت نرفتی! تا وقتی خودت نرفتی باید باشی، می -

 

کرد؟ جان من را برد و با دستش هلم داد و سریع سوار ماشینش شد و رفت. این دنیای هزار چهره چرا چنین می

ها دارد؟ نگران پسرک خامی که داشت دنیا را ارای به این کخواهد جان دیگران را هم ببرد چه عالقهحال می

تر از من بود اما عقلش کمتر از من بود. نامرئی شدم و با سرعت دنبال کرد بودم. بزرگبرای خودش زهر می

رفت، رفتم. سریع از ماشین پایین آمد و سمت دره رفت. کرد و سمت بام تهران میها را رد میماشینش که پیچ

 شد همین جا!و با افتادنش تمام میارتفاع زیاد بود 

 

 قدم دیگری برداشت و خواست پرت شود که از پشت نگهش داشتم.

 

 با تعجب برگشت و با دیدن من با حیرت گفت:

 

 تو؟ چه جوری؟ -

 

 پرواز کردم و اوج گرفتم دوباره روی زمین مقابلش قرار گرفتم و گفتم:

 

ها بگیر تا از دست دادن آشامی خونت بد رو چشیدم. از حملهی اتفاقاام! سختی و درد، همهمن یک دورگه-

کشم اما یک ذره زجر می-عشقم و بعد به دست آوردنش اما... باز هم تو رالی از دستش دادم. من کالً دارم ذره
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 زنم.ذره اراده دارم که وایستم و شکستش بدم مثل تو جا نمی

 

دانم چرا خواستم جا بزند. نمیکرد اما نمیداشت هضم می اش گذاشت و سکوت کرد. شایدسرش را روی شانه

 دانم نباید برود.این پسر مهم بود اما فقط می

 

 اش باال کشاند و گفت:سرش را از روی شانه

 

 اش چیه؟راست میگی، ولی فایده -

 

 با صدای آرامی گفتم:

 

تری آشنا بشی. داستان جدیدی برات ی جدیدهاتونی نقس بکشی و در آینده با آدماش این هست که میفایده -

 خوره.رقم می

 

 چیزی نگفت و روی زمین خاکی نشست. با صدای زنگ موبایلم، تماس را وصل کردم و روی آیفون گذاشتم.

 

 دونین ما نفهمیدیم چی شد ولی...سالم خانم، باید بهتون یک خبری رو بدم... می -

 

 ولی؟ -

 

 آقای جان متاسفانه مردن.-

 

گفتم آدم های جدید جایگزین ا پوزخند بلندی موبایلم را پرت کردم سمت دره. من به پسری که کنارم بود میب

ام لرزید. وای جانم رفت. ام را لمس کرد و چانهشوند اما خودم طاقتش را نداشتم. اشکم گونههای قبلی میآدم

گفت دیدی من عزیزت را بردم و ندید و میخکرد، میچرخید و درحالی که دهن کجی میدنیا دور سرم می

گرفتم؟ او برد؟ دنیا مرا شکست داد. دستم را روی صخره گذاشتم تا نیفتم. پاهایم سست بودند و من خسته! 

 اشکم را سریع پاک کردم و لبخندی روی لبم شکل گرفت.

 

 این امکان نداره! -

 

، هستم دانستم که رد مرز مرگ خندیدم اما خودم میمی بلند 
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زدم و داشتم داد و خود مشاوره الزم شد؟ وای بر من. لنگ میای که برای این پسر مشاوره مینه؟ کو ماریس

 شدم. پسر دستش را پیش آورد و مانع شد و با لحن سردی گفت:پرت می

 

 آروم باش. تو که قراره یکی جایگزین عشقت بشه، هه! -

 

 ین را نگفتم. دستش را پس زدم و گفتم:گفت من این را گفتم، اما نه! من اراست می

 

 های جدیدی میان.نه، نگفتم جایگزین! فقط گفتم آدم -

 

شد. وقتی به من گفت عاشقم بود و آن های جان در ذهنم مرور میدر معنای واقعی خم شده بودم. خنده

شود؟ چگونه؟ چرا؟ حتی بستند. وای بر من. مگر میازدواجش نقشه بود. همه و همه داشتند مقابلم نقش می

هایم در شک بودند که بریزند یا بمانند. پسر مغروری که حتی نامش را هم به من نگفته بود، فقط نگاهم اشک

کرد چون هیچ احساسی نداشت. احساسش مرده بود. دهانم باز مانده بود و کرد. او حتی ترحم هم نمیمی

 هایی لنگ ودادم اما حرفی نداشتم. با قدم. لبم را تکان میریختندهایم خیلی با تردید و آرام پایین میاشک

سست از کنار آن پسر رد شدم و با بستن چشمانم خودم را به سمت قصر بردم. داخل اتاقم بودم. سمت تخت 

 رفتم و روی تخت دراز کشیدم. عشقم رفت؟ یعنی تمام شد؟ پدرم وارد اتاقم شد و گفت:

 

 خترم؟د -

 

 دانم بهترین هستم که اگر نبودمو رفت. خود نیز می "تو بهترین هستی"دی زد و گفت چیزی نگفتم که لبخن

ریزم؟ موهای بافته حس شدم و اشک نمیشد. او بهترین بود و من چرا وقتی زنده نیست، بیجان عاشقم نمی

 زدم و صدای تاکبه میام انداختم و از اتاقم خارج شدم. با کفش پاشنه بلندم به کف قصر ضرام را روی شانهشده

داد که دوستش داشتم. از قصر خارج شدم و وارد حیاط قصر شدم. زمین پر از چمن و درخت بود، و توکی می

ها هم در یک محوطه در حال دویدن بودند. سمت بادی رفتم و سوارش شدم. با به حرکت در آوردن بادی، اسب

ها را دار این زنحال خرید و فروش بودند. چقدر لباس پف از حیاط قصر خارج شدم. بازار شلوغ بود و مردم در

ی درختان در برگفته بود، رفتم. باد وحشیانه موهایم را به بازی دوست داشتم. سمت جنگلی که سقفش را شاخه

کرد. غمگین هم نبودم چون ی قلبم درد میزدم درست بود که لذت بخش بود اما، گوشهگرفته بود. لبخند نمی

 احساس!احساسی نداشتم. من تبدیل شدم به یک فرد بیدیگر 

 

و  ی درخت کشیدم. پیر بادی را نگه داشتم و از رویش پایین پریدم. دستم را روی تنه
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چروک شده بود اما همچنان پابرجا و استوار بود، حتی بلندتر از من! به درخت تکیه کردم. پدر مانند درختی بود 

یه ماند و باید به خود تکخواستم به عشقم تکیه کنم اما نماند. کسی نمیت. میکه با پیر شدنش هم پابرجا س

 ام را از درخت گرفتم و خودم صاف ایستادم. از این به بعد باید به خود تکیه کنم، خودم و خودم.کنی. تکیه

 

 گردم.بادی به قصر برو، من کمی می -

 

ی تاریکی که از . مقابل پارکی ایستادم. کنار پارک جادهها شدمبادی سرش را خم کرد و رفت. وارد شهر انسان

ها های بلند هم اطراف جاده را محاصره کرده بودند. سمت یکی از صندلیها پر بود، قرار داشت. درختماشین

رفتم اما ننشستم. همان پسر چشم سیاه روی صندلی نشسته بود و سرش را به صندلی تکیه داده بود. خسته به 

شدند، ثابت ماند. خوش به ی دختر و پسر جوانی که از کنارمان رد میسید. نگاهم روی دست قفل شدهرنظر می

حالشان نه مثل من عشقی از دست داده بودند و نه مثل این پسر عشقشان ترکشان کرده بود. اما اگر حس من 

صندلی نشستم و فقط سکوت نامش عشق بود، چرا با مرگ عشقم زنده ماندم و دیگر اشک نریختم؟ کالفه روی 

 کردم. او هم ساکت بود و حتی نگاهمم نکرد. باالخره سکوت را شکستم و گفتم:

 

 حس شدم؟درد داره، ولی چرا بی -

 

 اش گفت:مثل همیشه با لحن سرد و یخ زده

 

 حس شده.چون انقدر خورده که دیگه جاش بی -

آشام او را زیاد بود که دیگر حسی باقی نمانده. یک بار خونهای پی در پی آنقدر تند و گفت! ضربهاست می

گرفت و یک بار فراموشی گرفت، بعد رالی و مرگ. اوه البته بین آن هم باز دشواری بود. این همه عشق سختی 

دانستم؟ نباید اصال عاشق شد! من اشتباه کردم یا شاید هم اصال عاشق نشدم! من تکلیفم با خودم داشت و نمی

 نیست، جالب شد. روشن

 

کوبید. این اش را به پایش میپوزخندی زدم و به پسر خیره شدم. به جاده چشم دوخته بود و دست مشت شده

کرد. دلیلش چه بود؟ مگر چه داشت؟ حتی یک بار هم با من خوب اش عجب مرا جذب میپسر با رفتار یخ زده

 دانم.مش را هم نمیبرخورد نکرده، این همه جذب شدن برای چیست؟ من حتی نا

 

سکوت نکن. وقتی همه ساکت هستن به فکر فرو میرم و اصال فکر کردن رو دوست ندارم، چون چیز خوبی  -
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 برای فکر کردن وجود نداره جز غم!

 

 پوزخندی زد و گفت:

 

 هه، مثال چی بگم؟ با یک دختر غریبه چه حرفی دارم؟ -

 

 کالفه نگاهم را از او گرفتم و گفتم:

 

ب رهگذر هستی که بندم که بری غم بخورم! فقط یک غریبهای! دل نمیداری، ولی من دارم. چون غریبهتو ن -

 زنم تا آروم بشم!باهاش حرف می

 

 زد. باالخره سکوت را شکست و فقط گفت:سکوت کرده بود و گویا در افکار خود دست و پنجه می

 

 بزن. -

 

اش! زده خواستم صدایش را بشنوم. صدای سرد و یخم؟ فقط میحرفی نداشتم پس چرا خواستم با او سخن بگوی

 دانم.احساس بودنش، همه و همه خوب بودند، چرا؟ نمیاش، بیبودنش را دوست داشتم. غرورش سردی

 

 به نظرت من عاشقش بودم؟ اگر بودم پس چرا فقط خیلی کوتاه گریه کردم؟ -

 

 شد.خت بود؟ صبرم داشت لبریز میای داشت. سخن گفتن با من برایش سمکث طوالنی

 

 نبودی! -

 

 داد. دستم را روی سرم گذاشتم و گفتم:زده و کوتاه جواب میچقدر یخ

 

 اشتباه کردم، نه؟ تو عاشق بودی؟ -

 

 باز سکوتی طوالنی. نفس عمیقی کشید و گفت:

 

 بودم! -
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 میشه به این راحتی فراموشش کنی؟ -

 

احساس بودند. موهای سیاهش را هم شانه کرده بود شمان سیاهش بسیار بیکالفه نگاهش را به نگاهم دوخت. چ

 اش می افزود.و به سمت چپ داده بود. سفیدی صورتش در این شب تاریک به زیبایی

 

 وقتی ازش متنفر باشی، آره! -

 

دانم ه میدانم عاشق بود که فراموش کنم نپس او متنفر شده است! برای همین فراموشش کرده اما من نه می

 گناه کردم عاشقش بودم یا نه؟ تکلیفم با خودم روشن نیست. عجب!

 

 االن چه حسی داری؟ -

 

 پسر نگاهش را روی چشمانم قفل کرد و گفت:

 

 هیچی. -

 

لیل خواستم؟ دخواستم سرد نباشد و کمی سخنانش بلندتر باشد. چرا انقدر میخواست سخن بگوید. میدلم می

 آید؟شق؟ نه مگر با دو بار صحبت کردن که آن هم کوتاه و سرد بود، عشق به وجود میاین خواستن چه بود؟ ع

 

 سردم هست. -

 

 پسر چیزی نگفت که ادامه دادم:

 

ها سرد بودن و ها یخ بودن و یخم کردن! این آدمهاش گرفته. خیلی هم گرفته. این آدمدلم از این شهر و آدم -

 هستن. رحمها بیسردم کردن. این آدم

 

 شد، گفت:پوزخندی زد و در حالی که از روی صندلی بلند می

 

 بهتر! سرد باش! -

 

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


 

 

 در پس آیینه

Romanik.ir  126  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

ها ی پرپیچ و خم و ماشینهایی آهسته سمت ماشینش رفت و سوارش شد. تا آخرین لحظه که بین جادهبا قدم

دانم! را هم نمی داد. جان رفته و من دنبال پسری هستم که نامشمحو شد، نگاهش کردم. پوزخندش آزارم می

مسخره است مگر نه؟ از روی صندلی بلند شدم و به شهر خودمان بازگشتم. نیاز داشتم به زمان. به فکر کردن 

اش تکیه دادم. قطرات ریز و ای که در اتاقم بود نشستم و سرم را به پشتیام! روی صندلیراجع به خودم و زندگی

 لم هوای این هوا را کرده بود!درشت شیشه را زیر مشت خود گرفته بودند. د

 

*** 

 

 سه سال بعد

 

ای که جان برایم گرفته بود روی تخت دراز کشیده بود و بافتمش. گربهام انداخته بودم و میموهایم را روی شانه

 رمیوه را دستم داد که با تشکدر خواب خیالی خود غرق بود. تنها یادگاری از جان. از اتاق خارج شدم. میربانو آب

هایی های مارپیچی پایین رفتم. تاالر پر بود از خدمتکارمیوه را دادم دستش و از پلهکوچکی، کلش را نوشیدم. آب

ی باغ بود. از که مشغول کار و قدم زدن بودند! مادر خانه نبود و پدر در حال بررسی ابزار جنگی در آن گوشه

ی قرمز، های اللهکرد. سمت باغی که پر بود از گلمی ها مستمقصر خارج شدم و در باغ قدم گذاشتم. بوی گل

ام رفتم. گلبرگ نرم و لطیفش را با دستم نوازش دادم و کمی بویش کردم. مانتوی بلند و سبزم با شلوار نفتی آبی

عجب همخوانی داشت. موهای بافته شده و لختم را به کمرم هدایت کردم و سمت پدر که آن گوشه بود، رفتم. 

 آن سوی باغ پر گل قرار داشت. دقیقاً 

 

 بابا؟ -

 

 پدر ورق را داد دست سرباز و گفت:

 

 جانم؟ -

 

 من به شهر میرم، کاری با من ندارین؟ -

 

 خودکار را از روی گوشش برداشت و گفت:

 

 نه عزیزم، مراقب خودت باش. -
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زدم. مقابل قصر پل بزرگی قرار می سرم را تکان دادم و از باغ خارج شدم. با پایی پیاده روی زمین سنگی پل قدم

رسیدی. با خروجم از پل، در قصر بسته شد. بازار امروز بیش از حد داشت و بعد از پل بازار، و بعد به جنگل می

های رنگی عبور کردم و آمدند. از کنار مغازههایی که با هر قدمم به پرواز در میشلوغ نبود و زمین پر بود از خاک

رفته ها نگل رد شدم. با رسیدنم به دریچه، قلبم شروع کرد به تپش. سه سال بود که به شهر آدمی جناز حاشیه

کردم. لبخند کمرنگی زدم احساس فکر مینام و بیزده بودم. این سه سال مدام به آن پسر بیبودم و حال هیجان

د با قدرت در دل آسمان جای گرفته بود. و وارد شهر شدم. به سمت بازار بزرگ شهر رفتم. هوا گرم بود و خورشی

م ی لبرساندند. با دیدن همان پسر لبخندی گوشهشدند و خود را به مقصد میمردم با هل دادن یکدیگر رد می

ی خرید ساعت دخترانه وارد مغازه شدم. های مردانه بود. من هم به بهانهشکل گرفت. مشغول بازدید از ساعت

بست، نگاه کردم. پسر رفتم و زیر چشمی به آن پسر که ساعت سیاه را در دستش می های دخترانهسمت ساعت

 جوانی که بوی عطری که زده بود کل مغازه را در آ**غ**و**ش کشیده بود، آمد سمتم و گفت؛

 

 خواین؟چیزی می -

 

 اش چشم دوختم. آرام لب زدم:ای و پوست گندمیبه موهای قهوه

 

 هرش و هم باطنش خوب باشه!یک ساعت خوب! که هم ظا -

 

 و بزرگی را که بسیار زیبا بود، روی میز گذاشت. لبخندی زد و ساعت طالیی

 

 این هم باطنش و هم ظاهرش، پاک هست. -

 

نام ام لبخندش را خورد. آن پسر بیبا این سخنش پسری که کنار او نشسته بود آرام خندید که با نگاه جدی

 اشت و گفت:ساعت سیاه را روی میز گذ

 

 خوام.این رو می -

 

ام نخواست بدون ترس و خجالت به پسر بیساعت طالیی را از روی میز برداشتم و نگاهش کردم. هرچند دلم می

داخل  کردم. کارت راتوانستم به صورتش نگاهی بیندازم، فقط قد بلندش را کنارم حس مینگاه کنم اما اصال نمی

 خان کشید و گفت:کارت
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 ممنون. -

 

 خواست برود که مرد جوان رو به من گفت:

 

 تو خواب هستین؟-

 

کند، باید غرورم را نام به من نگاه میبا خشم نگاهش کردم و با خود گفتم حال موقع خودنمایی شد. وقتی بی

 نشان دهم.

 

خرم، نترس بابت اینکه چیزی ی شما رو میاوالً خواب یا بیدار بودن من به شما ربطی نداره. دوماً من کل مغازه -

 نخرم و الکی وقتت رو تلف کنم.

 

 ساعت را برداشتم و پول را روی میز گذاشتم. با لحن محکمی گفتم:

 

 ای نبود؟خب، امر دیگه -

 

ی لبش جاخوش کرده بود. تا نگاهم به آن چشمان نام هم پوزخند گوشهپسر متحیر به من خیره بود و پسر بی

 سریع از مغازه خارج شد. خواستم خارج شوم که آن پسر گفت: سیاهش افتاد،

 

 باقی پولت؟ -

 

 کردم.نام را گم میجوابی ندادم و خارج شدم. نباید بی

 

ی کافه بود، نشست. من هم کمی دورتر از او نشستم. داشتم وارد کافه شد و پشت یک میز دایره شکلی که گوشه

نام بود. در کمال تعجب بلند شد و مقابل من در میزی که م دنبال آن پسر بیکردم اما تمام حواسبه منو نگاه می

 من روی آن نشسته بودم، نشست. سوالی نگاهش کردم که با تحکم گفت:

 

 کنی؟فهمم داری به من نگاه میکنی خر هستم و نمیچرا دنبال من راه افتادی؟ خیال می -

 

 ها دروغ بگویم.ستم مثل انسانخواجوابی نداشتم بدهم جز انکار، اما نمی
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 کنم، اما دلیلی نداشتم برای دنبال کردنت.این که دنبالت بودم رو انکار نمی -

 

 احساس نبود.کرد و چشمانش گویا احساسی داشت و این بار بیبا تعجب نگاهم می

 

 بی دلیل دنبالم هستی؟ -

 

ی مثبت تکان دادم که پوزخندی زد و به صندلی تکیه لحنش یخ زده نبود اما صمیمی هم نبود. سرم را به نشانه

کرد و من زیر نگاهش در حال ذوب شدن بودم! چه بگویم، آیا دلیلی داشت که دنبالش داد. خیره نگاهم می

خواستم دنبالش باشم و این خودش دیدم. اما چرا میخواست کنارش باشم را نمیبودم؟ دلیلی جز اینکه دلم می

 ود. لبم را با زبان تر کردم و پرسیدم:یک معمای دیگر ب

 

 مامادرتون خوب هستن؟ -

 

 داد و گویا اصالً نشنید که چه گفتم. نگاهش را به پنجره دوخت و با لبخند گفت.اش را بازی میلیوان قهوه

 

 آره. حداقل خدا اون رو ازم نگرفت.-

 

 قهوه را روی میز گذاشتم و گفتم:

 

 عشق خیلی بده من... خوبه باز مال شما رو نگرفت. -

 

 سریع حرفم را قطع کرد و با لحن سردش گفت:

 

 نیست. عشق مقدس هست، فقط باید کسی که عاشقشی لیاقتش رو داشته باشه. -

 

چقدر زیبا عشق را توصیف کرد، حتماً باز عاشق شده. اما عاشق چه کسی؟ نگاهش را دنبال کردم و به خیابان 

 گشت؟ه دنبال چه میها بشلوغ رسیدم. بین آن ماشین

 

 عاشق شدین؟ -
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نگاهم کرد و لبخند کمرنگی زد. با همین لبخند کمرنگ قلبم سرد و گرم شد. اما چرا؟ زیبا بود؟ عادی بود؛ یک 

گاه چندان خوب ی ساده. خوب برخورد کرده بود با من؟ نه او همیشه با من بسیار سرد بود و هیچپسر با چهره

داد؟ چرا بودن با او را دوست شدم؟ چرا قلبم صدا میچرا با یک لبخندش گرم و سرد میکرد. پس برخورد نمی

 داشتم و با فکر کردن به او جان را رها کرده بودم؟

 

 آره عاشق شدم. خیلی دوستش دارم، خیلی! -

 

م را داشتم. گفت! دوستش داشت! هه، چقدر من تنها بودم. اما نه! پدر و مادراین کلمات را چقدر با احساس می

تنها نبودم. عاشق شدم، عشقم را گرفتند. حتی اگر عاشق هم نباشم او که عاشقم بود، یکی را داشتم که دوستم 

کنم این پسر یخ را دوست دارم و او هم اصالً مرا دوست ندارد! امیدوارم با عشقش داشت. حال هم احساس می

دانم، نگویم؟ لبخند را به پسری که نامش را هم نمیبخت شود، من که یک بار این را به جان گفتم چخوش

 کمرنگی زدم و گفتم:

 

 امیدوارم باهم خوشبخت بشین. -

 

 پسر با چشمانی سرد به لبم خیره شد و گفت:

 

 برای اولین بار لبخند زدی. هه، روزگار خیلی برات تلخ بود. -

 

 گفتم:ی گفتم که نباید میدانم چرا اما چیزاز پشت میز بلند شد که من هم بلند شدم. نمی

 

 کنه پس من میرم.شما بشین و قهوه بنوش. بودن کنار من اذیتتون می -

 

ها شروع به قدم زدن کردم. من دعا کردم جان با عشقش ی خیاباناز کافه خارج شدم و با خشم در حاشیه

دانم انقدر من نامش را نمینام دارم فرق دارد. خوشبخت شود چون عاشقش نبودم اما حسی که به پسر بی

ی دستم قرار داده بودم، آرام حرکت شد؟ در حالی که خود را بین حلقهدانستم چه میمجذوبش شدم، اگر می

 کردم.می

 

نام از کافه خارج شد و همان جا ایستاد. یکی از دستانش در به دیوار تکیه دادم و به جاده چشم دوختم. پسر بی

کرد؟ ناگهان برگشت و نگاه من را شکار کرد. نگاهم را از جیب شلوار بود و دیگری بین موهایش. داشت فکر می
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هردو به چشمان هم خیره بودیم. خیلی آرام قدم بر  آمد.داشتم و او هم آرام سمتم میآن چشمان سیاه بر نمی

داشت و در نزدیک آمدن شک داشت. به من رسید و مقابلم ایستاد. پشتم را به دیوار تکیه داده بودم و راهی می

کرد. دوستش داشتم، پسری را که نامش را ی چشمانم نگاه میبرای افزایش فاصله نبود. ساکت فقط به تیله

ی لبش باال بود و نگاه سیاهش روی نگاهم قفل وست داشتم! بودن کنارش چه عجیب بود. گوشهدانستم، دنمی

بود. هردو دستش را داخل جیب شلوار سیاهش جای داد و به تماشا کردنم ادامه داد. سوییشرت سیاهی پوشیده 

ا این زیباترش کرده بود. ام بود و آستینش را باال داده بود. کاله سوییشرت را روی موهای سیاهش انداخته بود که

 اش گیر کرده. سکوت را شکست و گفت:شوم. ماجرا این نیست. دل من بین رفتار یخیمن مجذوب زیبایی نمی

 

ا کنم، امکنی؟ وایسا و جوابت رو بگیر! گفتی بودن کنارت رو دوست ندارم، فرار میزنی، فرار میچرا حرف می -

 اینجوری نیست.

 

 ی حرفش:ادامه خوشحال شدم اما با

 

 کار نیستم تا صبح جلوی تو بشینم نگاهم کنی. هه، چی فکر کردی با خودت؟من کار و زندگی دارم، بی -

 

باید اجازه بدهم تحقیرم کند؟ باید سکوت کنم؟ عاشق بودم اما دیوانه نبودم و حقیر نبودم. اصال من غلط بکنم 

 تم:ی پسر کشیدم و گفعاشق شوم! دستم را روی یقه

 

 به سالمت. برو پیش عشقت.-

 

 از کنارش رد شدم که مانع شد و گفت:

 

 اون رو که حتما میرم، فقط... -

 

ها من: فقط سکوت کن! تو حرف زدی من گوش دادم و تحقیرم هم کردی ولی من خوشم نمیاد مثل شما آدم

 کنم. خداحافظ!کسی رو تحقیر کنم. پس با یک خداحافظ، تمومش می

 

 اش خشمگین و گرفته بود. نگاهم را به زمین دوختم که گفت:روم که این بار مقابلم ایستاد. چهرهخواستم ب

 

 کار نیستم جلوت بشینم، یعنی... هوف.من تحقیرت نکردم. فقط گفتم بی -
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 دستش را بین موهایش برد و به سختی لب زد:

 

 تحقیر نبود، برداشتت بد بود. -

 

 دلیل. آه.معنی و بیاشینش رفت. دلم گرفته بود بیاز کنارم رد شد و به سمت م

 

دانم تنگ چه چیزی و برای چه تنگ است، بعد از سه سال دیدمش و او اینگونه راحت رفت. دلم تنگ است. نمی

 زدم که ماشینش را کنارم نگه داشت.دانم تنگ است. داشتم قدم میاما فقط می

 

 خوای؟کارت عروسی رو می -

 

 اش شدم و فقط لب زدم:ی شیشه خیرهالاز البه

 

 آره. -

 

اش است و دعوتم کرده فقط این در ماشینش را باز کرد و اشاره کرد بنشینم. نشستم. برایم مهم نبود عروسی

 مهم بود که مرا هم دعوت کرده.

 

و ه شوم ولی اخواستم پیادترین نگاهی به کارت نینداختم. نمیکارت را گرفتم و داخل کیفم انداختم. کوچک

 مثل اینکه کالفه بود و از نشستن من خسته بود. خواستم پیاده شوم که گفت:

 

 کجا؟ -

 

 احساسآیم تا مزاحم نشوم. تعجب کرده بودم اما او مثل همیشه بیدقیقاً کجا؟ یعنی چه؟ از ماشین پایین می

 کرد.نگاهم می

 

 خب از ماشینتون پایین میام. -

 

گفت و ماشین را به حرکت درآورد. بودن کنارش خوب بود. بودن کنار کسی که دیگر ی آرامی "الزم نکرده"

ها شدم؟ چه مرگم بود نخواهد بود و با همسر عزیزش ازدواج خواهد کرد. چرا به این شهر آمدم و درگیر انسان
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اید گفت نبراست میها را نادیده گرفتم؟ من نادان بودم. پدر ی پدرم راجع به نزدیک نشدن به انسانکه توصیه

خواستم بدانم دلیل شروع کردم به سوال پرسیدن. میشدم. سرم را به شیشه تکیه دادم. بی نزدیکشان می

 تر از من بود یا نه؟عشقش زیبا

 

 کسی که عاشقش هستی، خوشگل هست؟ -

 

 چیزی نگفت که باز پرسیدم:

 

 کنه؟ مطمئنی اون آدم خوبی هست؟چند سالش هست؟ ولت نمی -

 

 فقط خیلی کوتاه و سرد گفت:

 

 به تو چه؟ -

 

جایی کردم اما قلبم با این حرفش درد گرفت. گفت گفت! به من ربطی نداشت. دخالت بیبه من چه؟ راست می

 رفت؟ چرا سوار ماشین یک پسر غریبه شده بودم؟به من چه. اصال کجا می

 

 کجا میری؟ -

 

 این بار کمی بلندتر صحبت کرد:

 

 تتون.ده ببرمت خونهآدرس ب -

 

 پوزخندی زدم و گفتم:

 

 تونی.نمی -

 

نام را در اتاقم چشمانم را بستم تا به قصر باز گردم که دستش مرا گرفت. در اتاقم ظاهر شدم و همان پسر بی

 دیدم. با دقت به اطراف خیره بود و من هنوز مات و مبهوت مانده بودم.

 

 ه اینجا اومد؟چه جوری از دنیای واقعی میشه ب -
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 روی تخت نشستم و گفتم:

 

 به تو چه؟-

 

 نگاهم کرد و گفت:

 

 حتما ربط داره که میگم. لطفا جواب بده. -

 

 ها را خواند و بعد گفت:آدرس را روی کاغذی نوشتم و دادم دستش. دقیق خط

 

 من رو به شهر برگردون. -

 

م بازگشتم. گرفتن دستش لذت بخش بود، نه؟ هه! رفتم سمتش و با گرفتنش، سوار ماشینش کردم و خود به اتاق

 بیخیال ماریس. روی تخت دراز کشیدم و نفس عمیقی کشیدم. او برای من نبود، نبود، نبود، نبود!

 

صبح زود بلند شدم و سمت آیینه رفتم. موهای بلندم را شانه کردم و بافتم. رژ کمرنگی به لبانم زدم و با 

را تمام کردم. حال شده بودم پرنسس شهرم. مادر وارد شد و سمتم آمد. با  پوشیدن دامن زرشکی و پفی کارم

 اش بودم که گفت:تعجب خیره

 

 باید یک چیزی رو بهت بگم. -

 مادر روی تخت نشست و من منتظر سخن گفتنش بودم.

 

 ها بری.نمونیم برای کمک اما تو باید برای مدتی به شهر انساخواد شهر رو بازسازی کنه ما میپدرت می -

 

سکوت تلخی تحویلش دادم. ذهنم عجیب مغشوش بود. من بروم به آن شهر پر از دردسر که فقط غم برایم 

هایم را از کمد خارج کرد و یکی یکی دانم. مادر لباستوانم! یا شاید هم بتوانم، نمیداشت؟ واقعاً؟ بروم آنجا؟ نمی

ب راه انتخابی نداشتم و اجبار بود. آری؟ هه! دسته داخل چمدان قرمز رنگم گذاشت. نظرم را نپرسید چون

 چمدانم را گرفتم. مادر موهایم را بوسید و گفت:
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 این بار عاشق نشو و اگه میشی، بذار اول اون بشه. -

 

ای که روزی در آن زندگی مادر من عاشق شدم و شما از چیزی خبر ندارید. چشمانم را بستم و در همان خانه

ای گذاشتم و به سمت در خانه رفتم. گشت در شهر به امید دیدن پسر شدم. چمدان را گوشهکردم، ظاهر می

بخش است. وارد کوچه شدم و شروع کردم به قدم زدن تا به همان پارک برسم. وارد پارک شدم نام بسیار لذتبی

نها نبود. دختری کنارش نشسته بود ها در این نزدیکی است. اما تب آننام مطمئن شدم محلهو با دیدن پسر بی

لرزید و اشکم قصد جاری شدن داشت. اما بغضم را خوردم و با تکیه بر درختی به ام میخندیدند. چانهو باهم می

ام هم ننام چیزی گفت که پسر بینام چشم دوختم. آن دختر نگاهش را به نگاهم دوخت و رو به پسر بیپسر بی

 نام مرا نگه داشت.واستم از کنارشان رد شوم که صدای پسر بیبه من خیره شد. خ

 

 تو عادت داری تعقیبم کنی؟ اصال چرا دنبالمی؟ تو... -

 

به چشمانش خیره شدم که سکوت کرد. در نگاهم چه بود که سکوت کردی؟ چشمانم بارانی بود و هر لحظه 

 هایم وجود داشت.امکان سقوط اشک

 

 اومدم که دیدمت.م به پارک میمن تعقیبت نکردم، داشت -

 

چیزی نگفت و فقط نگاهش را به آن دختر دوخت. هه! کسی برایم مهم است که برایش مهم نیستم. دلم 

خواست حداقل نامش را بدانم. باید بپرسم. برگشتم که دیدم آن دختر دیگر نیست. آرام سمتش رفتم و می

 گفتم.

 

 میشه اسمت رو بدونم؟ -

 

 سمان دوخت و حتی نخواست نگاهم کند.نگاهش را به آ

 

 بینم اسمم رو بهت بگم.دلیلی نمی -

 

 فهمیدم. پافشاری کردم و گفتم:باید نامش را می

 

 خوام اسمت رو بدونم!من می -
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 هایی ریز شده به من خیره شد.از روی صندلی بلند شد و با چشم

 

 اون وقت، چرا؟ -

 

 م:کالفه نگاهم را به زمین دوختم و گفت

 

 خوام بدونم.چون می -

 

 هلم داد و از کنارم رد شد. با صدای بلند نامش را گفت و رفت.

 

 آتحان. -

 

شد را طی کردم که مقابل کوچه با چند پسر رو به رو نام نبود. مسیری که به خانه ختم میپس دیگر پسر بی

شوید. خواستم رد شوم که زخمی می ام با من جنگ نکنید کههای خوبی نداشتند. من یک دورگهشدم. لبخند

ها مانع شد. خواستم جنگم را آغاز کنم که یکی زودتر از من مشتی به دهان آن پسر زد. آتحان؟ با یکی از آن

زد. آن دو نفر خواستند روی سر آتحان خراب شوند که روی هوا های پی در پی آن پسر را میمشت و لگد

ی لباسش را ها پا به فرار گذاشتند. آتحان یقهی پسرای پرت کردم. همهمعلقشان کردم. سپس هر دو را گوشه

 درست کرد و خواست برود که گفتم:

 

 تو دنبالم کردی؟ -

 

 رفتم.آتحان: نه باید از این مسیر می

 

 گردی؟پس چرا داری برمی -

 

 لبخند کوچکی زد و گفت:

 

 فکر کنم گیج شدم. -

 

 مطمئنی؟ -
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 چه؟ درضمن یاد آوری کنم عروسی فردا ست حتماً بیا یا نه... خواستی بیا... یعنی...آتحان: اصالً به تو 

 

 باشه. -

 

 وارد خانه شدم و به در تکیه دادم. صدایش برایم دلنشین بود. پشیمانم از اینکه رهایش کردم و به خانه آمدم.

 

*** 

 

ای به ام انداختم. خط چشم نازک و کشیدهام را روی شانهدامن بلند آبی رنگ و پفی پوشیدم و موهای فر شده

های پاشنه بلند قرمز رنگم را هم پوشیدم و با برداشتن کیفم و چشمانم زدم و رژ قرمزی به لبانم زدم. کفش

شنل کوچکم که به عنوان مانتو بود، از خانه خارج شدم. چشمانم را بستم و با باز کردن چشمانم خود را درون 

ها باال رفتم و وارد خانه شدم. همه جا تاریک رگی بود که پر از دختران و پسران بود. از پلهباغ خانه دیدم. باغ بز

های آبی و قرمز سراسر خانه را به آ**غ**و**ش کشیده بودند. تعداد کمی از افراد روی بود و نور افکن

 آشپزخانه تکیه داده بود وها نشسته بودند و تعداد زیادی هم آن وسط مشغول رقص بودند. آتحان به اپن صندلی

گفت و دستش حول دختر حلقه شده بود. از طرفی خوشحال بودم که داماد او نیست داشت با دختری سخن می

 و از طرفی ناراحت بودم که دستش دور آن دختر بود. رفتم سمتشان و گفتم.

 

 سالم. -

 

 کرد اما دختر با لبخند عمیقی گفت:آتحان فقط نگاهم می

 

 ز دلم. شما حتما مهمون آتحان جون هستین، بله؟سالم عزی-

 

 آتحان جان؟ هه! بله مهمان همان پسر هستم.

 

 بله. -

 

 آتحان: به تولد آتون، داداش ناتنیم خوش اومدی.

 

میوه آب"اش سوال بپرسم اما بیخیال شدم و چیزی نگفتم. آن دختر با گفتن کنجکاو بودم راجع به برادر ناتنی
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 رک کرد. کنار آتحان ایستادم و به جمعیت خیره شدم.ما را ت "میاورم

 

 کردم بیای!آتحان: فکر نمی

 

 بینی هستم.من غیرقابل پیش -

 

 آتحان: عشقم رو دیدی؟

 

 نفسم بند آمد و لبخندم محو شد. جوابی ندادم که گفت.

 

 دوستم داره تا جونم هم براش بدم.تپه. خیلی دوسش دارم، خیلی. فقط بهم بگه وار براش میآتحان: قلبم دیوونه

 

 توانستم گوش دهم.هه! دیگر نمی

 

 به من چه؟ -

 

 کنم.آتحان: دارم درد و دل می

 

 با یک دختر غریبه؟ -

 

 آتحان نگاهم کرد و گفت:

 

 آره. -

 

 خواستم بروم که سریع مانع شد.

 

 مرا سمت خودش کشید و گفت.

 

 آتحان: کجا؟

 

 با اخم گفتم:
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 به تو چه؟ -

 

 با خشم صورتش را نزدیک صورتم آورد و گفت:

 

 هیس. -

 

رسماً به من گفت خفه شوم؟ برو پیش عشقت و من را رها کن تا نابودت نکردم. داری با خشم یک دورگه بازی 

کنی این اصال خوب نیست. از احساسم سواستفاده نکن. نابود کردن تو برای من مثل یک آب خوردن است. می

کرد. بین این همه افراد استفاده از نیرویم خوب نبود. شاید پای حت شوم اما رهایم نمیخواستم از دستش را

 ها به خطر می افتادند. با آمدن آن دختر، آتحان رهایم کرد.کشیدند و بعد دورگهپلیس را وسط می

 

 میوه میل ندارین؟دختر: آب

 

 میوه را گرفتم و به لبم نزدیکش کردم.با لبخند آب

 

 یلی ممنونم عزیز دلم.آتحان: خ

 

 دختر: چی شد با ما خوب حرف زدی؟

 

 زدم؟آتحان خندید و گفت: مگه قبالً بد حرف می

 

 دختر چیزی نگفت که من پرسیدم.

 

 اسمت چیه؟ -

 

 مارال. -

 

 لبخندی زدم و چیزی نگفتم.

 

 آتحان: عشقم بیا بریم یکم برقصیم.
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کاسه بود. عشق آتحان این دختر بود؟ اما پس... ای زیر نیمهمارال با تعجب به آتحان چشم دوخته بود. یک کاس

 بیخیال، به من ربطی ندارد!

 

آتحان مارال را نزدیک به خود کرد و شروع کرد به رقصیدن. با لبخند دلربایی به مارال خیره بود و صورتش هر 

کنم! امکان دارد همین االن کل توانم تحمل شد. نه! این چنین نکن! من نمیتر میلحظه به صورت مارال نزدیک

. شاید شد. هوا گرم بودام با خشم باال و پایین میی سینهتر برد. قفسهعروسی را نابود کنم. نکن. لبش را نزدیک

شدم! صورتش را مماس با صورت او کرد؟ نه! موهایش که سمت من بود مانع هم من گرمم بود. داشتم خفه می

گفت بمان. بمان و تماشایش کن. ببین که عاشق چه مکان را داشتم اما عقلم می شد. قصد فرار از آندیدم می

کسی شدی و همین االن از قلبت پرتش کن! دستم را مشت کرده بودم و دامن بلندم را که کف خانه را لیس 

لیان روم. از خانه خارج شدم و در باغ قرار گرفتم. چند مرد قزد، باال آورده بودم. بس است دیگر میمی

پراندند. دیگر دیوانه شده بودم. با سرعت شروع کردم به دوییدن و از در خانه کشیدند و پی در پی تیکه میمی

دویدم که هایی تند شروع کردم به دویدن. آنقدر تند میتر از همیشه. با قدمخلوت بود، خلوت خارج شدم. کوچه

شدم. دامنم را چنگ زدم و باال تر میکرد و عصبییر میام به دامنم گنفس کشیدن برایم سخت شده بود. پاشنه

دو تا ماشین در عبور بودند. از وسط خیابان شروع کردم به دویدن. -ها هم خلوت بود و فقط یکیبردم. خیابان

خراش بوقش نزدیکم شد. برگشتم نگاهش کنم که چراغ ماشین چشمم را زد و باشدت ماشینی با صدای گوش

 . ماشین به من برخورد نکرد؟ ماشین با سرعت رد شد و آتحان؟روی زمین افتادم

 

اش شدم. آلود خیرهها بودیم. او مرا نجات داد؟ با چشمانی اشکآتحان روی من افتاده بود و هر دو روی چمن

 شاد بودم اما این شادی را با حرفش خراب کرد.

 

دیدی من مقصر من اومده بودی اگه آسیبی میکار کردی! تو دست من امانت بودی و به مهمونی  ببین چی -

 بودم چرا از مهمونی بیرون رفتی؟

 

 از رویم بلند شد و با خشم به چشمانم خیره شد. از روی زمین بلند شدم و با خشم گفتم:

 

 دلم خواست برم، تو هم مقصر نیستی. -

 

 آتحان با فریاد گفت:
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 تر هستی.هستی؟ تو از یک انسان هم خنگ واقعاً دورگه ی نفهم.من مقصر هستم چون مراقبت نبودم دختره -

 

 خفه شو! -

 

 آتحان: من خفه بشم؟ اوه خانم ناراحت شدن؟ حرفم تلخ بود؟

 

 تری گفتم:با صدای بلند

 

دونه. من بزرگم و به اختیار خودم به یک مهمونی هات پوچه، حقیقت نیست. کسی تو رو مقصر نمیحرف -

 دادی...نجاتم میاومدم، اصالً نباید 

 

 آتحان: ببند دهنت رو! سر من جیغ نزن.

 

 تری گفتم:هلش دادم و با صدای بلند

 

کنی، خوای چی کار کنی؟ من رو بزنی بکشی؟ ها؟ به درک! هرکاری میزنم... میزنم لعنتی جیغ میجیغ می -

 زنم... تو... تو...بکن! من جیغ می

 

 ه سینه مقابلم ایستاد و گفت:آتحان مثل همیشه سرد و یخ زده دست ب

 

 ی مسخره؟من چی دختره -

 

 مسخره؟ او دیگر از حد خود گذشت.

 

دونستم. عاشق کسی شدم که جلوی با یک ببین عاشق چه خری شدم! عاشق کسی شدم که اسمش هم نمی -

 دختر دیگه چرخید. عاشق کسی شدم که... هه!

 

 گفت.چشمانش گشاد شده بود و چیزی نمی

 

ذارم بهم توهین کنی! من برای خودم ارزشی دارم. خداحافظ ببین درسته عاشقتم یا نه، عاشقت بودم! ولی نمی -

 ی مسخره.برای همیشه پسره
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 فوراً مانع شد و گفت:

 

 چی گفتی؟ -

 

 اش مشت زدم:هلش دادم و پشت سر هم به سینه

 

 من ازت دیگه متنفرم متنفرم، متنفرم، متن.. -

 

کرد. من عاشق چه کسی بودم؟ وای بر من، وای برمن! ل صورتم گرفت تا ساکت شوم. قلبم درد میدستش رامقاب

 وای!

 

 با خشم مرا هل داد و گفت:

 

رسونه. من حتی یک بار هم باهات خوب اینکه عاشقم شدی به من ربطی نداره این نفهم بودن خودت رو می -

 نبودم که بگم عاشقم...

 

ات. ولی دیگه نیستم، تو لیاقت نداری، نه! تو لیاقت نداری فقط شدم. عاشق جذبهچون خوب نبودی عاشقت  -

 کنی!باید بمیری! داری عصبیم می

 

 کرد. با پوزخند گفت:تر میکامال ریلکس و بیخیال بود و این مرا دیوانه

 

 اوه ترسیدم، وای وای وای! -

 

 ای به صورتش زدم و غریدم:سیلی

 

 بمیر فقط. -

 

 ند خندید و گفت:آتحان بل

 

 وای خیلی درد گرفت. چقدر محکم زدی! -
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شدم. دید. داشتم به یک هیوال تبدیل میشدم به جنی خشمگین. چشمانم همه جا را سفید میداشتم تبدیل می

 این مردم مرا هیوال کردند، این مردم!

 

 تر آمد. نگهم داشت و گفت:آتحان نزدیک و نزدیک

 

 ک دلیل قانع کننده بگو، زود باش.آتحان: چرا عاشقم شدی؟ ی

 

 چرا؟ مگر در میان عشق منطقی هم وجود داشت؟ به راستی چرا عاشقش شدم؟ اصالً چگونه عاشقش شدم؟

 

چون با اینکه من یک غریبه بودم کمکم کردی. چون گذاشتی باهات درد و دل کنم، باهات حرف بزنم و سبک  -

رسید دیوونه وار رد نبودی... چون... چون... قلبم وقتی بهت میترین حرفی هم نزدی چون... نامبشم و کوچک

 زد...می

 

سکوت کردم. چشمانش طوفانی بود. از البه الی نگاهش چیزی نیافتم اما وقتی لبش تکان خورد تمام وجودم 

 گرم شد.

 

 که ترسم بشی یکی مثل عشق قبلیم، مثل اون دختر، کسیترسم. میآتحان: من هم عاشقت شدم ولی می

ی دید رو جوری کردم که اینطور فکر کنی، ببین من... باهاش رقصیدم خواهر ناتنیم بود و من نبوسیدمش، زاویه

 هایی که ولم کردن.ی آدمقول بده نشی مثل همه

 

 دم. اما بدون دوست دارم!قول نمی -

 

 آتحان لبخندی زد و مرا به خود نزدیک کرد.

 

توانست هر کدام را کردند اما ماریس قولی نداد چون روزگار بسیار نامرد بود و میپ ن: ماریس و آتحان ازدواج 

راحت نابود کند. مهم این است تا زمانی که کنار فردی که دوستش داریم هستیم، بهترین لذت را از وجودش 

گویم ازدواج نیم. گاهی میتوانیم با او بگوییم و بخندیم و به روزی که او نخواهد بود فکر نکببریم. تا جایی که می

پایان خوبی نیست یا مرگ پایان خوبی نیست و برعکس. اما پایانی خوب است که به حقیقت مشابه باشد. 

ها شیرین رسد و هردوی این پایانها به جای خوب و بد میباالخره یک جایی ته این بازی بعد از فراز و نشیب
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 امید نشدن وآید و این بازی روزگار است! ناهیم فرد دیگری به جایش میدهستند! ما وقتی کسی را از دست می

بهترین استفاده را از وجود افراد بردن، بهترین رو برای زندگی است. این رمان ترکیبی از دو ماجرا بود. ماجرای 

ی ها با شاهزادهز و نشیبها راه یافت، و بعد از فراآلیس که با یک اردو به روستایی رفت و از آنجا به شهر جن

ها ازدواج کرد و ماریس به دنیا آمد. ماریسی با ماجرای عجیب و پر پیچ و خم. جلد اول به جلد دوم وصل جن

 فهمید.است و با نخواندن جلد اول، چیزی از ماجرای جلد دوم نمی

 

 جلد اول رمان در پس آیینه، رمان شبی نفرین شده است!

 

 رمان های دیگر

 

 دختری در لباس یک پسر. ماجرای دختری فوتبالیست که به تیم فوتبال پسرها رفته و...

 

 ای است که...من فرق دارم. ماجرای دختر خواننده

 

 شرط بندی عشق ممنوع. ماجرای یک دختر بادیگارد که بادیگارد یک پسر شده و...

 

 پایان هر سه رمان خاص است و غیر قابل پیش بینی!

 

 

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

با نام شبی  انندگان مشتاق می توانید جلد نخست این رمان جذاب راشما خو

در انجمن رمانیک مطالعه  نفرین شده و جلد دوم این اثر را با نام شب در خون

 فرمایید.
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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
 :اجتماعی
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