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 خالصه: 

ها قدر در برابر ترساعتنا نکن؛ آن ،یزییباد پا یها و هوهوخش خش برگ یبه صدا

در  کسیگاه که تنها و بهم تو را نترساند. آن ابانیب یهاگرگ یکه زوزه یامقاوم شده

گاه همان ند،یبیتو را نم یو کس یزنیقدم م یخاک یکره نیا بیو غر بیمردمان عج انیم

انسان  کیاست و تو  انیجا شهر اجنآن رایز !نترس نند،یبینم گرانید و ینیبیکه او را م

 .ینسبتاً معمول

 :مقدمه

Out beyond ideas of right_doing and wrong_doing there is a field i'll 

meet you there!  

است فراتر از حدتصور؛  یجا دشتما، آن یهابودن و نبودن یما، ماورا یباورها یماورا

  !دیجا تو راخواهم دآن

 :سندهیسخن نو

 یرو به اون رو شده چون وارد زندگ نیکالً از ا یعنیتره اول متفاوت یرمانمون از سر ژانر

 یجهت راو نیدلسا هستش از هم یداستانمون حول محور زندگ بارنی. امیشد گهیفرد د هی

 یبرا کنمیم شنهادیاول رو نخوندن پ یکه سر یزانیقصه هم خودِ دلسا هست. به عز

 )جلد اول: دیدار تقدیر( .دیاول مراجعه کن درمان به جل نیخوندن ا

** باشدیم سندهیو برگرفته از ذهن نو یلیرمان کامالً تخ نیالزم به ذکر بگم فصل دوم ا ** 

  !طلبدیم یقو لیرمان، ذهن باز و تخ نیا خواندن
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*** 

 )دلسا(

و  سعی داشتم حتی الممکن به پشت سرم نگاه نکنم ؛داخل کوچه به دویدم ،بانفس نفس ،پیچِ کوچهزا

دیده بودم رو از  ،شدهی اون پرورشگاه کذاییِ نفریندهقبل از الی درِ باز مونی که ثانیه تصویری رو

روی  ،شدم اون محل دور به اندازه کافی که از. ومدانمی دویده بودم باال بس نفسم از. ذهنم پاک کنم

انگارتازه  ؛نفس عمیقی کشیدم قلبم گذاشتم و رو دستمو .نفسی تازه کردم جدول بغل خیابون نشستم و

 بتَپه! یادش افتاد

؛ شده بودم مشغول به کار ،باتوجه به رشتم که داروسازی بود ،هِ مرکزی شهرمونگااتوی آزمایشیتازگ

مسیرم یه  تو قضا از. کردمیپیاده طی م مسیر رو ،بیشتر اوقات و خونمون نداشت ی زیادی تافاصله

ترسیدم حتی می بچگی نسبت بهش وحشت داشتم و که از جایی بوددرست همون؛ پرورشگاه بود

 مهراب این پرورشگاه رو ارث پدربزرگِ  تصمیم گرفتن با وقتی مهراب و درنا .به زبون بیارم اسمشو

حتی نتونستن  مواجه شدن و دارسمت بخش مخالفت شدیدی از اول بازش کنن با سازی کنن و ازمرمت

بسیاری  دارومخالفت بخش اونو بفروشه و پیدا کنن که راضیش کنن تا مالک این پرورشگاه قدیمی رو

 شدست وفتن این مکان نفرینگمی، شدهی شایعات پخشسرکه طبق ی از اهالی به همین جهت بود

 جااین ،این جهت از دیگه برنگشتن و به طرز وحشتناکی کشته شدن و ،کسایی که داخلش رفتن خیلی از

حتی یه نمونش  !ها تملک خاصی به این مکان داشتنکه جن نظر گرفتن ها دررو پاتوقی برای جن

پیش، بطور نامعلومی کشته شده بود و هنوز جنازش  سال؛ پیرمردی که حدود هفتاد بود جامتصدی این

جا بذاره ولی وقتی مهراب پیگیر قضایا شد، اتفاقاتی یافت نشده بود. کسی جرأت نداشت پا اون

کردیم گیر هممون شد که چندان خوشایند نبود؛ اول کشته شدن الی بود که هممون فکر میگریبان

 مقصر مرگش همکارهای شاهرخن اما... .

وارتر از همه، ازاین پرورشگاه دست نکشید. تو زمان به حرف مهراب گوش نداد و مهراب، پیله کسی

ای رو لب مهراب ساخت و تعمیر پرورشگاه، هیچ اتفاقی برای کسی نیفتاد و این لبخند پیروزمندانه

اما این  منطق بیان شدنآورد. به همگان ثابت کرد که فقط یسری خرافات الکی بوده که کامالً هم بی

 تر از همه، دودش به چشم من رفت.خوشی مهراب، کمی زودگذر بود و کم کم اتفاقاتی افتاد که بیش
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چیز نرمال بود؛ مهراب که ی اون پرورشگاهِ بازسازی شده، اوایل همهبعد ازتاسیس و راه اندازیِ دوباره

عنوان رئیس پرورشگاه برگزیده پلیس بود و دائماً درگیر عملیات و مأموریتای سراسرکشور و درنا به 

ور شد. اتفاقات ناگواری که تو پرورشگاه رخ های مهراب شعلهشد. کم کم آتیشِ زیرخاکستر گندکاری

های پرورشگاه داد همه رو متعجب و ترسیده کرده بود؛ هرشب به طرز غیرقابل باوری از تعداد بچهمی

زدن همه نگهبان و قفالیی که به در و پنجره میاون دزدید؛ باوجودکم میشد و انگار که یکی اونا رو می

ها که همه رو کدوم کارساز نبود. عالوه بر این، شیوع نوع بیماری خاص و واگیرداری بین بچهولی هیچ

ها دارای بیماری مثل ها نزدیک بشه. بچهتونست به بچهکرد؛ کسی نمیزده میبیش از پیش وحشت

ت مثل یه انداختن؛ درسگرفتن و بهش چنگ مییشد رو گاز میهاری بودن و هرکس نزدیکشون م

خواستن غُریدن و میحیوون وحشی چشماشون سرخ میشد و از دهنشون آب سرازیر میشد و می

پرستار یا هرکس که به خودش اجازه ورود به اتاقشون میده رو تیکه و پاره کنن و هر کدومشون 

درمانشون نبود؛ حتی چندتن ازپرستارا تو راه درمانشون  خودشون ناقل بیماری بودن. هیچ راهی برای

ای بود که درمانی هم نداشت. حتی همون مُسکن رو هم با کشته شدن چون بیماری ناشناخته

 تونستن بهشون تزریق کنن.های بعضیاشون، به سختی و وقتی خواب بودن، میگریوحشی

جا مشغول به کار بودم. طبق شرایط پیش اومده، موقع به عنوان یکی ازپرستارهای پرورشگاه، اوناون 

مریضا رو به بیمارستان روانی منتقل کردن ودرِ پرورشگاه تخته شد. حتی مهراب مجبور به پرداخت 

 غرامت شد! 

باصدای بوق ماشینی، ازجام پریدم؛ برگشتم تا اموات مرده رو مورد رحمت و مغفرت قرار بدم که نگام 

اومد و انگارقصدش، مستقیماً، کشتن من بود! افتاد که باسرعت به سمتم میبه ماشین بدون سرنشینی 

توجه به بوق ماشینا به الستیکای ماشین به سمت من که روی جدول کنارخیابون بودم، کج شده بود و بی

ی اینا بیشتر از نداشتنِ راننده تعجب کرده بودم. سرجام خشکم زده بود و اومد. از همهسمتم می

تظر برخورد ماشین با پیکرم بودم. باالخره ماشین به یه قدمیم رسید؛ صدام در اومد؛ جیغ بلندی انگارمن

کشیدم و بعد انگار کسی آستینم رو به باال کشید؛ محکم پرت شدم عقب. توی عابرپیاده، با مخ، افتادم 

 زمین ولی هنوز یه جفت دست محکم روی آستینم بود.
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یکی تالش م پیچیده بود. با یکی از دستام سرمو ماساژ دادم و با اونبه خودم اومدم؛ درد بدی توی سر

کردم بلند شم؛ تموم بدنم کوفته شده بود و نگاهم از حُضاری که دورمون جمع شده بودن و باکنجکاوی 

کرد؟ آرون همکارم جا چیکار میکردن به صاحب دستای روی آستینم رفت؛ آرون! اون ایننگاهمون می

ه داروسازیمون بود؛ سرش محکم به زمین خورده بود و روی پیشونیش یه خراش توی آزمایشگا

 سطحی دیده میشد. با وحشت بهش زل زدم و صداش زدم:

 آقای سهیلی! آرون خان! -

هوش بودنه فشرد، بازکرد. وقتی خیالم از بهالی پلکاش یکم لرزید و آروم چشماشو که از درد به هم می

ه دنبال ماشین بدون سرنشین چرخوندم ولی وقتی ماشینی توی خیابون آرون راحت شد، چشمم رو ب

ندیدم، ناامیدانه به آرون خیره شدم و کمکش کردم بلند شیم؛ چشماشو از درد به هم فشرد و آروم بلند 

داد تا خاک روش پاک شه، یه دستشو به شقیقش فشرد و درمونده شد و درحالی که لباسشو تکون می

 بهم نگاهی کرد.

جمعیت دورمون پراکنده شده بود. شرمنده سرمو پایین انداختم. این از کجا پیداش شده بود برای  

هایی به سکوت گذشت. کالفه سرمو بلندکردم تا ازش تشکرکنم ولی وقتی سر بلند کمک بهم؟ ثانیه

جا اینهیچ حرفی، گیج و منگ دور خودم چرخیدم. من کردم، با جای خالیش مواجه شدم! رفته بود؟ بی

 کردم؟ درست وسط پرورشگاه بودم؛ مگه تو خیابون نبودم پس؟چیکار می

ای که امروز صبح جلو چشمم نقش ترسیدم و بازصحنههمون پرورشگاهی که ازش به اندازه کافی می

گذشتم، الی در باز بود و از الی در یه جا میبسته بود،توی ذهنم اومد. وقتی داشتم از جلوی در این

ای تو ذهنم نبود؛ همین کافی بود تا بهم زل زده بود؛ یه جفت چشم آتشی. چیز دیگه جفت چشم

ازترس مثل بید به خودم بلرزم. بایادآوری اون لحظه، به یاد آوردم که ترسیده، کل خیابون رو دویده 

 ید:جا در آوردم. یه صدای زمخت و کلفت توی سرم پیچفهمیدم چرا سر از اینجوره نمیبودم ولی هیچ

 چون من خواستم. -



 

 

 
7 

 انجمن رمانیک سحر صادقیان کاربر | گابلین

 
به وضوح لرزیدم. چشمام پر از اشک شد. سریع نگاهمو دور و اطرافم چرخوندم؛ کسی نبود یعنی مابین 

ور حیاط پرورشگاه بود، چیزی معلوم نبود. حدس زدم یا صدای تو ذهنمه یا همه درختی که ایناون

 توهم زدم ازترس!

ترین توانی که با بیش انداخت. سعی داشتمبه تنم می حس سرمایی که توی وجودم رخنه کرده بود، لرز

آد. تپش کردم از ترس، نفسم باال نمیدر خودم سراغ داشتم، بدوم؛ نفس عمیقی کشیدم ولی حس می

تر از این محیطِ شوم قلبم به شماره افتاده بود ولی مانع از سعی کردنم نشد. دوست داشتم هرچه سریع

 دور بشم.

 خواست جیغ بکشم:پیچید، باعث تشدید سردردم میشد. دلم میوی سرم میصدای هوهویی که ت 

 خفه شو! -

ترین صدایی از خودم در بیارم و اشخاص خیالی، من ترسیدم کوچیکتا شاید صداها ساکت شن ولی می

 رو پیدا کنن.

ولی حتی گفتم دست مشت شدمو به قلبم کوبیدم و با خودم زیرلب چیزایی برای آروم کردن خودم می

تو این مواقع استفاده کرد فقط سعی داشتم هایی باید برای آروم شدن فهمیدم از چه واژهخودمم نمی

قدر دورتا دور پروشگاه دویده بودم که نفسم ببره اما انگار پرورشگاه هیچ دری برای خروج بدوم و ان

درخت کاج و سرو و سنجد نداشت! بهتره بگم کالً هیچ دری نداشت! عین یه متروکه که فقط چندتا 

ی ریختن بودن؛ انگار نه انگار مهراب خورده که هرلحظه آمادهگلی ترکداخلش بود و دیوارهای کاه

همین چندوقت پیش، بازسازیش کرده بود؛ انگار یکی باکلنگ کل ساختمون رو کوبونده بود و آوار 

 دم.چرخیهیچ هدف و راه فراری، دور خودم میشده بود و من فقط، بی

تر میشد؛ انگارکه یکی با یه زبان نامشخصی داشت صدای هوهوی توی سرم هرلحظه بیشتر و نزدیک

خواست بهم نزدیک شه؛ سعی داشتم با دویدن از صدا باهام حرف میزد و هرلحظه بیشتر از قبل می

ندتر از قبل های هیستریکی که هرلحظه بلفاصله بگیرم اما انگار صدا از توی ذهن خودم بود. صدای جیغ

کشه. دندونام رو به هم کشید؛ عین کسی که با ناخن بلند روی شیشه میشدن، ناخن رو اعصابم میمی

 خواستم بشنوم.فشردم و دستامو روی گوشام فشار دادم؛ نمیمی
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جا ساکت شد. نفسی کشیدم ولی حس کردم راه نفسم داره بسته میشه؛ انگار به زور، چشمامو بستم؛ همه

ی توی گلوت چپوندن! سـعی داشتم از راه بینی و دهنم نفسای بلندتر بکشم ولی هردفعه یه چیز

رسید. رو به کبودی و خفه شدن بودم. سنگینی هیچ دستی دورگلوم حس نمیشد اکسیژن کمتری بهم می

 فقط انگار یه چیزی به بزرگی یه سیب، راه تنفسم رو بسته بود. دستامو روی گلوم گذاشتم؛ سعی داشتم

 آورد.ای که راه نفسمو بسته بود رو قورت بدم ولی حجمش خیلی بزرگ بود؛ به گلوم فشارمیتوده

 کم کم که نفسم برید، چشمام سیاهی رفت و نفهمیدم کِی به زانو زمین افتادم.

کردم هرلحظه ممکنه منفجر بشه. آروم الی چشمام رو بازکردم. من کرد؛ حس میسرم به شدت درد می

اومد و ها نمیذاشت بخوابم؟ هیچ چیزی یادم نمیها و قارقار کالغکه صدای وحشتناک پرندهکجا بودم 

 هر چی بیشتر به ذهنم فشارآوردم، کمتر یادم اومد.

های ضخیمی به تنه نگاه کنجکاوم رو به اطرافم چرخوندم؛ کلی درخت چنار و سنجد و منی که باطناب 

جا خودم دادم؛ دست و پاهام بسته بودن. کی من رو به این یکی از درختا بسته شده بودم. تکونی به

 آورد؟ من که دشمنی نداشتم!

چیز کم کم یادم اومد یه تصویر محو از یه جفت چشم آتشی جلوم نقش بست؛ دستای آرون و... همه 

ه جا ظاهرشدم؟! چشمام رو بجوری اینخواستم؛ چهولی بازم نفهمیدم وسط این پروشگاه متروکه چی می

هم فشردم و وقتی باز کردم، ازترس نزدیک بود سکته کنم. نفسم برید و ضربان قلبم از ترس و هیجان 

دیگه زل زدیم. حتی نای جیغ روی هزار بود. این چه موجودی بود؟ با چشمای ازحدقه دراومده، به هم

ش خارج نشد تا کشیدن نداشتم؛ دهنم رو تا آخر گشودم ولی هر چی به حنجرم فشار آوردم، صدایی از

خورده و خونیِ موجود عجیبی که رنگ و روح رو لبای سفید و ترکجیغ بزنم؛ باعث شد یه پوزخند بی

 جلوم بود، بشینه.

های کلفت، به این سادگی باز بشن. کی من رو دادم اما امید واهی بودکه این طناببه خودم تکون می

چرا خونی بود؟ درحالی که من هیچ دردی احساس  بسته بود؟! نگاهم به لباسای خودم افتاد؛ لباسام

 کردم.نمی



 

 

 
9 

 انجمن رمانیک سحر صادقیان کاربر | گابلین

 
جوری؟ صدای کردم ولی چهکردم؛ باید فرار میسنگینی نگاه موجود ترسناک رو روی خودم حس می

تر ها رو هم فراری داد. بیشهای بلند و کریهه و بسیار وحشتناکش توی درختا پیچید و کالغخنده

های سردم حس آد. گرمی اشکام رو روی گونهواقعا باال نمیکردم نفسم دیگه لرزیدم. حس می

 کردم.می

اون جسم سفید، باصورت خونی و موهای سیاه بلند پریشونی که دورش معلق بودن و چشمایی که فقط 

تر از قبل بهم نزدیک میشد؛ انگار توی هوا داشت یه گودی سیاه ازشون دیده میشد، هرلحظه بیش

ترین توانی که در خودم سراغ داشتم، یه جیغ فرابنفش صدام در اومد؛ با بیش کرد؛ باالخرهپرواز می

کشیدم که هم به خودم صدمه رسـوند هم تارهای صوتیم و هم پرده گوشم آسیب دید؛ گوشم تا 

تری سمتم کرد اما این مانع نزدیک شدن اون جسم معلق درهوا نشد! باسرعت بیشچندلحظه وِزوِز می

 صورتم. نفسم برید و ازحال رفتم. اومد و خم شد تو

تونستم حدس دفعه بعد که چشم باز کردم، از دیدن آرون درکنارم، جا خوردم. هوشِ خوبی داشتم؛ می

دونم چجوری از هوا اومد من رو بزنم اون ربطی به این قضایا داره؛ اون از صبح که موقع تصادف نمی

جام در صورتی که خودم هم چه طریق فهمید من این فهمم بهنجات داد و این هم از االن که باز نمی

 جا در آوردم.جوری سر از اینفهمم چهنمی

ی کرد. سرفهکرد و از دورم باز میها رو پاره میداشت با یه چاقوی جیبی، با ضرب و زور، طناب

انداخت و باز  تفاوتی بهممصنوعی کردم تا از بیدار بودنم مطلع بشه؛ آروم سرش رو بلند کرد و نگاه بی

 مشغول پاره کردن طناب شد. نفس عمیقی کشیدم و از آروم بودن محیط که خیالم راحت شد، پرسیدم:

 جوری من رو پیدا کردین؟چه -

ها تموم شد چون بلند شد و دست به جیب و با یه ابروی باالپریده، نگاهم کرد. انگار دیگه کارِ طناب

 تفاوت گفت:بی

 جا بریم.هم پاشید باید زودتر از این کارسختی نبود، حاال -
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قانع نشده بودم ولی دستم رو سمتِ دستِ درازشدش بردم؛ دستم رو که توی دستش گذاشتم، متوجه 

 های گرد شده گفتم:سردی دستش شدم. باچشم

 ترسیدین؟! -

 باپوزخند صداداری من رو کشوند به یه سمت و گفت:

 اومدم!ترسیدم همچین جایی نمیاگه می -

 توجه به جوابش گفتم:بی

 آخه دستتون سرده. -

 زده گفت:رنگش به وضوح پرید و سریع دستش رو از دستم بیرون کشید و هول

 کالً دمای بدنم پائینه! -

 ای بهش زدم و سر تکون دادم و کلی توی دلم بهش خندیدم؛ دروغ گفتنش ضایع بود.لبخند مسخره

کمون زد. فکرکردم خیاالتی شدم ولی وقتی نگاه گیج و باصدای جیغ بلندی، هردومون سرجامون خش

 دیدم، مطمئن شدم توهم نزدم!ترسیده آرون رو می

سریع آستینم روچسبید؛ کشوندتم ولی من انگار پام به چیزی گیرکرده بود که نتونستم تکون بخورم. 

 خوردم. آرون با عصبانیت داد زد:کشید من اصالً تکون نمیهر چی آرون بیشتر می

 رسن.لعنتی! حرکت کن؛ االن بهمون می -

رسید؟ خواستم چیزی تر ازمن، مطلع بود. کی بهمون میچیز، حتی بیشدیگه مطمئن شدم که از همه

کنم واسه حرکت ولی پام گیره، اخماش بگم ولی خودش برگشت و وقتی دید خودم هم دارم تالش می

مخ پرت شدم زمین ولی هنوز مچ پام گیر بود. نگاهم دفعه با کشیده شد تو هم؛ بازمن رو کشوند که این

 کشید.فهمیدم چه نیرویی من رو خالف جهت آرون میرو سمت پام کشیدم؛ هیچی بهش نبود. نمی
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آرون انگارفهمید یه چیزی مانع حرکتمه اما تا نشست، من توسط همون نیروی نامرئی، به عقب کشیده 

ای بلند و شیطانی توی ی یکی شد چون صدای قهقههدهشدم. جیغ بلندی کشیدم که انگار باعث خن

 پرورشگاه پیچید؛ ترس به دلم انداخت.

دفعه پرت شدم به یه سمت دیگه و سه قدم از آرون دور شدم ولی تا اون بهم نزدیک شد، این- دو 

یه طناب،  وقتی چشمام رو که از ترس بسته بودم، بازکردم، خودم رو آویزون باالی درخت دیدم؛ از پا با

 به شاخه قطوری از درخت بسته بودنم و من برعکس، تو هوا معلق مونده بودم.

تونستم گریه کنم. قدرشوکه و ترسیده بودم که نمیکردم ولی انهجوم اشک به چشمام رو حس می

تونستم دیدم اما چون دیدم تار بود، نمیی اشک، آرون رو میباهمون حالتِ برعکس، ازپشت پرده

 تشخیص بدم کیه. آروم سمتم اومد و بالحنی که سعی درآروم کردنم داشت، گفت:واضح 

 جابریم.دلسا خانوم! آروم باشید؛ بهتون قول میدم هرچه زودتر ازاین -

جای پرورشگاه رو دور زده بودم اما هیچ دری ولی من که تقریباً از نبودِ راه فرار مطمئن بودم، چون همه

ها باحرفش گریم رو شدت بخشیدم. بخاطر حالتی که آویزون بودم، سرم نبود، نادیده گرفتم و تن

رسید؛ چشمام دودو میزد. سعی کردم از طنابی که به پاهام کرد و انگارخون به مغزم نمیسنگینی می

تونستم حدس بزنم مچ پام اومد و میکه فشار زیادی به پام میبسته بودن، آویزون بشم و برم باال؛ با این

بوده ولی خب تونستم با کمک طناب، از اون حالت برعکس در بیام و صاف وایستم؛ به شرطی که االن ک

کردم. آرون با شگفتی نگاهم کرد و باز با همون چاقو افتاد به جون دستام رو دور تنه درخت حلقه می

 شده به مچ پام.طنابِ حلقه

سُر خوردم و ارتفاعم که تاسطح زمین،  باالخره طناب رو برید و از پام جداش کرد. یکم رو تنه درخت

 کمترشد، با یه پرش فرود اومدم پائین. آرون سریع آستینم رو چسبید وگفت:

 خوبی؟ -
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کرد، به نشونه تائید تکون دادم که جلوم زانو زد و به مچ پام سرم رو که هنوزم روی تنم سنگینی می

چین چیزی، نگاهم کرد و ده و یا یه همنگاه انداخت؛ با یه حالتی که نفهمیدم متاسف هست یاشرمن

 گفت:

تر ازاین مهلکه تونم کمکت کنم تا سریعتونی درست راه بری؛ میمچ پات کبوده، مطمئناً نمی -

 فرارکنیم.

گیج نگاهش کردم و چیزی نگفتم؛ رو دستاش خم شد و پشتش رو بهم کرد و به کمرش اشاره زد و 

 گفت:

 کنم.کولت می -

رفتگی دادم؛ خواستم بگم نه ولی تا خواستم پام رو بلند کنم، درد بدی ناشی ازخواب آب دهنم رو قورت

 و کوفتگی پام، بهم سرایت شد که تسلیم شدم. 

دونم به چه طریق راه داد. نمیآروم بلندشد؛ ترسم کمترشده بود. با وجودش بهم احساس امنیت می 

بیرون اومدیم، حس کردم راه تنفسم باز شد  خروجی رو پیدا کرد ولی ممنونش بودم چون تازه وقتی

ولی خیابونش  برام غریب بود؛ یعنی خیابونه آزمایشگاه نبود؛ یعنی یه در دیگه پیداکرده بود؟ هرچه که 

 بود، االن مهم نبود. مهم این بودکه تونستم جون سالم به درببرم!

هام جاری شده بود. گرمی توی رگ آروم پائین اومدم. انگار قلبم تازه یادش اومد بتپه؛ تازه احساس

انداخت مختص به محیط پرورشگاه بود! واقعاًکه خوف اِنگاراون سرمای مزخرفی که لرز به تنم می

 برانگیز بود.

نفهمیدم کِی و چجوری از آرون دور شدم؛ وقتی به خودم اومدم جلو در خونه بودم. دستم رو که از روی 

بازشد. قدم اول رو که داخل گذاشتم، سرم گیج رفت و چشمام سیاهی زنگ برداشتم، در با صدای تیکی 

 ها گرفتم تا مانع افتادنم بشه.های پلهرفت. یه دستم رو سمت سرم بردم و اون یکی دستم به نرده

بادیـدن قیافه نگران فاطمه خانوم، یکم به خودم مسلط شدم و چشمام رو بیشتر باز کردم و در جواب 

 تهش فقط تونستم یه کلمه بگم: سر وهای بیسوال
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 خوبم! -

دلم واسه روزای با ملینا و درنا بودن تنگ شده بود؛ ملینا که رفته بود آمریکا و از قرار معلوم ترجیح 

متر از قبل به ما جا زندگی کنه و درنا هم که سرِ خونه و زندگی خودش بود و کداد تا همیشه همونمی

 سر میزد.

کردم؛ سعی داشتم باهمین چیزا فکرم رو مشغول کنم تا فکرم سمت اتفاقات خودم رو روی تخت پرت  

دیدم، نره ولی سوالی که مغزم رو مشکوکی که برام افتاده بود و چیزای عجیبی که برای اولین بار می

خواستم هم نمیشد بهش فکر نکنم؛ اون هم این بود کرد که میقدرمن رو گیج میمشغول کرده بود، ان

جا که بودم، لباسام پر خون باسام دیگه خونی نبود؟ هیچ زخمی روی بدنم نبود ولی یادمه اونکه چرا ل

های خون روی بود؛ شاید از خون یه جونور روش ریخته شده بود به هرحال هرچی که بود دیگه اون لکه

آرون ی اونا کرد و در رأس همهچیز به طرز مشکوکی بهم دهن کجی میلباسم مشاهده نمیشد. همه

 اراده سنگین شدن و پلکام روی هم افتادن.بود؛ دوست داشتم بیشتر راجبش بدونم. چشمام بی

 *** 

مانند بیرون دادم. از وقتی همه چیزایی که دیده بودم رو نگاه کالفم رو به درنا دوختم و نفسم رو فوت

مخم داره به تحلیل میره!  رو رفته بود و معتقد بودجور باال سـرم قدمبراش تعریف کرده بودم، همین

گفتم و حاال داشتم حق هم داشت؛ من همیشه بینشون آدم منطقی بودم و بدون دلیل و مدرک چیزی نمی

فهموندم که حرفام زدم که درنا به خرافات بودنش مطمئن بود ولی باید بهش میازچیزی حرف می

 حقیقته و من خیاالتی نشده بودم؛ حرفم رو به زبون آوردم:

ها، بیمار شدن بینم درنا! توکه اتفاقای هفت ماه پیش توی پرورشگاه رو یادت نرفته؟ دزدیدن بچهب -

 هاست.ها که باعث شد پرورشگاه بازم بسته بشه؛ همه اینا دلیلی برای اثبات وجودِ اوناون

 درناسرش رو به دو طرف تکون داد و گفت:

گی محیط پرورشگاه عین یه خونه کلنگی و متروکه ببین دلسا! هرچی که بوده، گذشته؛ ازطرفی تو می -

جوریه که مهراب بوده ولی تو حتی اگه از توی خیابونم به نمای ساختمون نگاه کنی، هنوز همون
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بازسازیش کرده بود. به نظرم باید از این لحظه به بعد هر اتفاقی که افتاده رو فراموش کنی؛ این به 

 نفعمونه.

 و دستی الی موهام کشیدم و گفتم:نفس کالفم رو بیرون دادم 

درنا! اِمکان داره اونا ما رو یه جای دیگه برده باشن؟ چون وقتی آرون من رو بیرون کشوند، از یه در  -

 دیگه بیرون اومدیم یعنی درش تو یه خیابون دیگه بود.

 درنا یکم گیج نگاهم کرد و چیزی نگفت ولی بعد از یه سکوت کوتاه گفت:

 گفتم سعی کن هرچی دیدی رو فراموش کنی. بیخیال دلسا! -

زدم؛ با این فکر از جام بلند شدم که نگاه چیزی نگفتم؛ فکرم مشغولِ آرون بود. باید باهاش حرف می

 درنا کشیده شد سمتم و گفت:

 کجا؟ -

 میرم آزمایشگاه؛ خدافظ. -

 مایشگاه رو درپیش گرفتم.که منتظر جوابی از سمت درنا بمونم، زدم ازخونش بیرون و راه آزبدون این

قدم اول روکه داخل آزمایشگاه گذاشتم، پشت میز سفید بزرگ وسط سالن دیدمش؛ با یه اِرلن توی 

خواد دونستم میکرد. نمیدستش مشغول بود و از توی شیشه پتاسیم پرمنگنات رو به ارلن اضافه می

 چیکار کنه که همچین تمرکزکرده بود.

تفاوتش رو بهم دوخت و سری به نشونه سالم تکون داد. به تم؛ نگاه بیباقدمای آروم به سمتش رف

 دستش خیره شدم وآروم گفتم:

 تونم باهاتون صحبت کنم؟کارتون که تموم شد، می -

 یه تای ابروش پرید باال؛ ارلن رو روی میز گذاشت. با یه دستش به میز تکیه داد و گفت:
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 درچه مورد؟ -

کرد؛ هرچه که بود، یه سرقضیه تر میکنه و این من رو مشکوکباز نمی دونستم به این راحتی لبمی

 آرون بود. لبم رو با زبون خیس کردم و مجبوراً گفتم:

 بابت اتفاقای دیروز، باید با هم صحبت کنیم. -

خواد ازحرف زدن خواد قبول کنه و به یه نحوی میخوندم؛ مطمئن بودم نمیازچشماش دو دلی رو می

 ر کنه ولی گفت:باهام فرا

 بینمتون.باشه، ظهر، بعد از ساعتِ کاری، می -

ای رو که آماده کرده بودم روی میز گذاشتم تا بعدش به سرتکون دادم و رفتم پشت میزخودم. مقاله

 دکتر نشون بدم؛ راجب یسری آزمایشات روی موش بود.

مونده بود؛ یکی زدم به پیشونیم! بازم نگاهی به ساعت مچیم انداختم؛ عقربش روی یازده و بیست دقیقه 

 یادم رفت باطریش رو عوض کنم.

سرم رو به دنبال ساعت آزمایشگاه چرخوندم؛ حس کردم یه سایه سیاه خیلی سریع ازکنارم گذشت اما 

چون از گوشه چشمم دیدم، درست واضح نبود؛ از طرفی سرعت باالیی که داشت، باعث شد فکر کنم 

دار، خشکم ال انداختم و خواستم بشینم پشت میزم که با دیدن حرکت صندلی چرخای باتوهم زدم. شونه

های گردشده به چرخش صندلی زل زدم؛ ماتم برده بود! مگه میشه صندلی خودش حرکت زد. باچشم

خورد انگار یکی اون رو کنه و بچرخه درصورتی که کسی روش ننشسته؟ ولی جوری تاب می

از ترس توی جام لرزیدم. به سمت در هجوم بردم ولی هرچی دستگیره  چرخوند! جاخورده بودم ومی

کشه. رو چرخوندم، در باز نشد؛ حس کردم یه نیرویی از همون نیروهای نامرئی، داره من رو به عقب می

 اومد تا جیغ بکشم.نزدیک بود اشکم دربیاد؛ حتی صدام هم در نمی

چرخید. آد؟ کل اتاق دور سرم میبالیی داره سرم می جا که پرورشگاه نیست؛ باز چهوای خدایا! این 

کوبیدم تا پیچید. احساس حالت تهوع داشتم. دستام رو محکم به در میصدای جیغ و هلهله تو سرم می

یکی به دادم برسه ولی انگار کسی نبود، باترس نگاهم رو به پشت سرم برگردوندم و با یه قدم به عقب 
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شفته بازار مواجه شدم. تموم وسایل اتاق ریخته بودن وسط! ازپرینتر تند برگشتم؛ در کمال تعجب با آ

ها توی هوا پخش شده بودن و کشوهای دراور تندتند ریخت بیرون؛ بخاطر باد کولر، برگهتند برگه می

شدن؛ فنجون قهوه روی میزم، االن توی هوا معلق بود؛ یهو شدن و با صدای محکمی بسته میبازمی

هرچی قهوه داخلش بود، ریخت رو کیبوردم. دفتر و خودکارم روی هوا معلق بودن و برعکس شد و 

اومد رو سر منه ازهمه بدتر جالباسی کنج دیوار بود که انگار یکی هولش داده بود و داشت فرود می

خورد انگار داشت زلزله بدبخت! با یه جاخالی پریدم سمت میزم. المپ به طرز وحشتناکی تکون می

د؛ المپ یه لحظه ازحرکت ایستاد و بعد باصدای بلندی ترکید؛ دستام رو جلوی صورتم گرفتم تا اوممی

زمان باصدای ترکیدن المپ، باالخره صدای جیغ منم بلند شد. حس هاش تو چشمم نره. همخورده

های چی ازحرکت وایساد؛ فنجون قهوه و دفتر و خودکارم و برگهآد؛ همهکردم صدای درزدن میمی

کدومشون قدرترسیده بودم که نخوام به هیچتوی هوا، همه ثابت موندن. هنگ کرده بودم ولی ان

فکرکنم. سریع جست زدم سمت در؛ دستگیره رو تکون دادم که کنده شد! با بدبختی به دستگیره کنده 

د، توی قدر صدای کولر و جیغ و دااومد ولی انشده زل زدم و با دسـت به درکوبیدم؛ صدای آرون می

کوبیدم به در؛ دیگه صدای خودم هم در شنیدم چی میگه و فقط محکم میسرم، زیاد بود که واضح نمی

اومد تا تقاضای کمک کنم. بدجورشوکه شده بودم! سعی کردم بیشتر گوشام رو تیز کنم تا بلکه یه نمی

 گفت:دودی شنیدم که میکلمه از حرفای آرون بشنوم؛ باالخره تالشم واسه شنیدن جواب داد و تای ه ح

 ازپشت در برو عقب. -

از در فاصله گرفتم؛ کمتر از یه دقیقه در باصدای وحشتناکی باز شد و محکم به دیوارخورد و آرون توی 

زنان به هم زل زدیم. رد اشکم روی گونم خشکیده بود. قلبم چهارچوب در قرار گرفت؛ نفس نفس

چیز درهم و برهم بود و اتاق چیزی از ردکردم. هنوز همه قدر کند میزد که حس کردم یه سکته روان

 بازار شام کم نداشت.

همه وسایلی که توهواثابت مونده بود، با نگاه آرون پرت شدن پایین؛ از برخورد فنجون قهوه با  

سرامیکا، صدای شکستن تو گوشم پیچید. از جا پریدم و گیج و منگ به آرون زل زدم. با یه نگاهش 

 چیز برگشت به قبل؛ اتاق جوری مرتب شد که انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده بود.همهتقریباً 
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آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم نفس بکشم؛ دیگه حتی از آرون و این کارای عجیب و رسیدنای  

 کشید، گفت:ترسیدم. آستینم رو چسبید و در حالی که به بیرون میبه موقعش، می

 توضیح بدم.فکرکنم وقتشه برات  -

کردم تو یه خلسه فرو رفتم که هیچ قدرت و اختیاری ترسیدم ولی احساس میکه باهاش برم، میاز این

 شدم.ازخودم ندارم و فقط به دنبالش کشیده می

ای روبروی هم، نشستیم. منتظر به چشماش زل زدم اما اون دقیقا تا وقتی که گارسون پشت میز دو نفره

 ، الم تا کام حرفی نزد و بعد سعی کرد جوری که من متوجه بشم صحبت کنه:سفارشا روگرفت و رفت

 چه اتفاقی تو اتاق افتاد؟ -

 خودتون که دیدید! -

جون بهم وارد شده همه ترس و وحشتی که واسه خاطر حرکت اجسام بیتونستم توضیح بدم؛ از اوننمی

 بود، زبونم قاصر بود. نفسش رو کالفه بیرون داد که گفتم:

 افته؟چرا این اتفاقات برای من می -

 توجه به سوالم گفت:بی

 حضورکسی رو توی اتاق حس کردی؟ -

 سعی کردم به سواالش تمام و کمال پاسخ بدم تا شاید کمکی ازش بر اومد:

 فقط یه سایه بود و یه سری وِلوِله توی سرم. -

 با یه مکث کوتاه گفت:

 ارت ندارن.ترسوننت! فعال کاری به کفقط دارن می -
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دونم. باصدای دونه که من نمیگفت؟ مطمئن شدم خیلی چیزا میگیج شده بودم؛ کیا رو داشت می

 لرزونی گفتم:

 کنی؟ازکی صحبت می -

 جا کسی رو ندیدی؟همونایی که تو رو توی پرورشگاه کشوندن؛ اون -

 دونید؟راجبش می چرا، یکی رو دیدم با یه قیافه واقعا وحشتناک؛ آقای سهیلی! شما چیزی -

 جواب گذاشت و گفت:بازم سوالم رو بی

کنم بیشتر از یه نفربودن؛ دست و پات رو بسته بودن و تو صداهای عجیب و غریبی حس می -

 اومد.شنیدی که از یه نفر بر نمیمی

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

 شنیدید؟ یعنی توهم نزدم؟درسته، شما ازکجا متوجه شدید؟ نکنه شما هم اون صداها رو  -

 نه توهم نزدی. -

 ازدست این جواب دادنای کوتاه و مقطعش عصبانی شدم و گفتم:

یادتونه لباسم رو خونی کرده بودن اما من زخمی نشده بودم؟ وقتی بیرون اومدیم نه هیچ زخمی بود  -

ری چیزا خبر دارید و کنم شما از یه سنه لباسم خونی بود؛ همه اینا یعنی چی؟ آقای سهیلی! حس می

کنم کمکم کنید؛ واقعا دلیل این اتفاقایی که به سرم خواید به من بگید ولی من ازتون خواهش مینمی

 فهمم.آد رو نمیمی

 ای از نسکافش رو خورد و گفت:جرعه
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ر تونیم راجبش زیاد حرف بزنیم؛ ازطرفی من هنوز بهت اعتماد ندارم؛ همه این اتفاقات از سفعال نمی -

آد و فقط برای ترسوندنته. البد یه کاری کردی که تحریک شدن و تا انتقام نگیرن، یه عده اجنه بر می

 شینن.ساکت نمی

 باوجود ترسی که توی دلم رخنه کرده بود ولی پرسیدم:

دونید؟ اون روز توی پرورشگاه، چجوری فهمیدید من به کمکتون نیاز دارم؟ بهم شما اینا رو از کجا می -

 کنم!تماد کنید؛ خواهش میاع

 ای از نسکافش رو نوشید و در حالی که داشت پا میشد گفت:ی دیگهتوجه بهم، جرعهبازم بی

 خوام ازم بترسی.گیری؛ من نمیقبلش باید مطمئن بشم با شنیدن حقیقت ازم فاصله نمی -

 که منتظر جوابی ازسمتم بمونه، تقریبا ازم فرارکرد.بدون این

به جای خالیش زل زدم؛ فکرم مشغول بود. من چیکارکرده بودم که اجنه علیه من و وجودم  با ناباوری

تحریک بشن و بخوان من رو بترسونن؟ چه دلیلی برای ترسوندنم دارن؟ گفت انتقام، نفهمیدم از چی 

 حرف میزد! کدوم انتقام؟!

ام گرفته بودم. سرم رو روی قدر صدای جیغ و داد توی سرم پیچیده بود که سرسکرد؛ انسرم درد می 

ای بعد حس کردم ازجام کنده شدم و از دنیا  جدا شدم و میزگذاشتم و چشمام رو به هم فشردم و لحظه

دور و دورتر شدم از محیطی که بودم؛ لرز به تنم افتاده بود؛ با ترس و وحشت الی پلکام رو خیلی سریع 

جوگندمی و چشمای سبزِ زمردی که بهم زل زده روی سفیدپوش با موهای گشودم و با دیدن مرد خوش

 بود، سیخ سرجام نشستم.

 من کجابودم؟ مگه رستوران نبودم؟ باز که یه عده من رو کشوندن یه جای دور!  

های بلند گندم ندیدم. موند. نگاه کنجکاوم رو به اطراف چرخوندم. چیزی جز خوشهزار میمثل گندم

هم کرد؛ منتظر چی بود؟ البد منتظر بود ازش بپرسم من چرا مرد سفیدپوش، مهربون و منتظر نگا
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اومد دونم چرا به زبونم نمیزدن اما نمیجام؛ کی من رو آورده. دقیقاً سواالیی که توی ذهنم پرسه میاین

 تا بپرسم؛ شاید از جالل و جبروت اون مرد، معذب بودم.

فی نسبت بهش داشتم؛ انگار سعی کردم ازش فاصله بگیرم. یه حس عجیب و غیرقابل توصی 

 ی آشنا!                           شناختمش و درعین حال، واسم غریب بود؛ یه غریبهمی

 بالبخند گفت:

 جایی یکم گیج و شوکه شدی؛ درسته؟که اینحتما از این -

 رسید و خیلی منظم شونه شدهچیزی نگفتم و درعوض به ریش سفید و بلندش که تا روی سینش می

 بود، نگاه کردم که گفت:

 شناسی؟من رو می -

تر از خودش بهم بگه ولی فقط لبخند فقط سرم رو به دو طرف تکون دادم؛ انگار دوست داشتم بیش

 رنگش زل زدم که ادامه داد:های خوشقشنگی زد. به چشم

. دیگه باید بیدار بشی بینیمتر هم رو میخوای چیزی بگی. از این به بعد بیشمن ناتانائیلم. انگار نمی -

تر از هرکسی هوات رو داره؛ ولی قبلش بهم قول بده مواظب خودت باشی؛ به آرون اعتماد کن اون بیش

 قول بده با شنیدن حقیقت ازش نترسی. اون هم یکی مثل توئه.

تا خواستم چیزی بگم، ازجلوی چشمام غیب و توی افق محوشد! سعی کردم الی پلکام رو بازکنم و 

 م نتیجه داد.تالش

من هنوز توی رستوران بودم! چجوری خوابم برده بود؟ یه صدای مهربون توی سرم پیچید؛ یه صدای 

 بخش:آرامش

 من ناتانائیلم. -
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ای از کشیدن. جرعههام تیر میاومد؛ نه ازحرفاش نه ازظاهرِ صاحبِ صدا. شقیقهدیگه چیزی یادم نمی

ی کیفم چنگ زدم و سرد شده بود که بهم مزه نداد. به دستهقدر ی توی فنجون رو سرکشیدم. انقهوه

 اون رو از روی میز برداشتم.

توی مسیر، از رستوران تا خونه رو، سعی داشتم به اون صدای تو ذهنم فکرکنم؛ شاید یه چیز بیشتر  

ای قدر زیرلبی  با خودم حرف زدم و به نتیجهدرموردش یادم اومد. ناتانائیل، ناتانائیل یعنی چی؟! ان

 نرسیدم تا که رسیدم به خونه.

س بیفتم. باچشمای ازحدقه در اومده، به وضعیت اتاق قدم اول رو که تو اتاقم گذاشتم، نزدیک بود پ 

نگاهی انداختم. یکه خورده بودم! یعنی توی اتاقم هم نفوذ کرده بودن؟ با یه قیافه وارفته، نگاهم رو 

سراسر اتاقم چرخوندم. روتختی تیکه و پاره شده بود؛ هرچی که روی میزم بود به وسط اتاق ریخته 

کن فیکون شده بودن؛ با رژلب قرمزم روی آینه، با خط میخی یا همچین  شده بود؛ تموم وسایل آرایشم

چیزی، یه جمله نوشته شده بود که حتی قابل خوندن نبود. سریع برگشتم سمت در اتاق و قفلش کردم. 

که فاطمه خانوم با این وضع روبرو بشه، خودم اتاقم رو مرتب کنم وگرنه احتمال ترجیح دادم قبل از این

 ش صد در صده!سکته زدن

دونه حتی راجب تر میگرفتم تا بعداً به آرون نشون بدم. مطمئن بودم بیشی روی آینه عکسی ازنوشته

کردم. بعد از اون با دستمال افتادم به جون اون اسم عجیب وغریبِ ناتانائیل هم باید باهاش صحبت می

 آینه و پاکش کردم. اتاق رو با بدبختی و خستگی مرتب کردم.

فه دستی الی موهام کشیدم و خواستم برم سمت حموم اتاقم که  حس کردم پام رو یه چیز پشمی و کال 

ی الغر و سیاه و زشتی نرم رفت؛ سریع پام رو بلندکردم و نگاهم رو به کف پام انداختم. با دیدن گربه

ی کشیدم که گربه های سبز وحشیش بهم زل زده بود، با وحشت از جا پریدم و جیغ بلند باالیکه با چشم

 جستی زد و از توی بالکن، راه فرارش رو تشخیص داد.

دستم رو روی قلبم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم؛ باصدای در و به تعقیبش صدای نگران فاطمه خانوم،  

 به سمت در رفتم:

 دلساجان! دلسا! خوبی؟ چیزی شده؟ -
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 گفت: در رو بازکردم و فاطمه خانوم با دیدنم نفس راحتی کشید و

 چراجیغ زدی؟ اتفاقی افتاده؟ -

 ای تحویلش دادم و گفتم:لبخند رنگ و رو رفته

 نه یه گربه از بالکن، تو اتاقم، پرید؛ ترسیدم! همین. -

 باشه مامان، بیا پایین شام حاضره. -

 یه دوش بگیرم، میام. -

 یعنی چند ساعت مشغول تمیز کردن این میدون جنگ بودم که شب شد؟ 

ترسیدم از توی آیینه یه موجود جدید و ترسیدم خودم رو از توی آیینه دید بزنم؛ میحتی می توی حموم

 وقت سکته کردنم حتمی بود.ترسناک مثل همونی که تو پرورشگاه دیدم، ببینم؛ اون

زیرلب صلواتی فرستادم و از حموم پریدم بیرون. بعد از خوردن شام، مشغول تایپ یکی از تحقیقاتم 

سه یه لحظه کوتاه سرم تیر کشید؛ از دردش چشمام رو بستم ولی وقتی باز کردم، از دیدن بودم؛ وا

که عکس تصویر روی صفحه لپتاب، جا خوردم و یکم توی جام جا به جا شدم. روش زوم کردم. این

هام بسته بود! ازترس نزدیک بود خودم بود! همین االن که تو اتاق بودم، توی همون حالتی که چشم

 هام بیفته کف دستم.چشم

توجه در دهنم رو با یکی از دستام گرفتم تا صدای جیغم رو خفه کنم. عکس رو بستم و خواستم بی 

موقع، باز، یه عکس از خودم رو صفحه اومد. این تهدید بود! بهش ادامه مقالم رو بنویسم اما همون

کی تو اتاق هست و داره فرت فرت از داد یخوان من رو بترسونن اما این نشون میفهمیدم چرا مینمی

 گیره؛ عجب بیکاریه!من عکس می

ی با این فکر برگشتم دورتا دورم رو نگاه کردم؛ کسی نبود. حتی سمت بالکن رفتم و جز اون گربه

هاش تیکه تیکم خواست با چشمهای ریزشده به گربه نگاه کردم که انگار میشوم، چیزی نبود. باچشم
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ای کشیدم و پریدم داخل اتاق و در بالکن رو خواست بهم چنگ بزنه که جیغ خفهمی کنه! غُرشی کرد و

 کوبید.محکم کوبیدم. ازترس، قلبم محکم به قفسه سینم می

بار حسرت بودن با ملینا و درنا رو خوردم! همیشه تنهایی و خیاالت زار بودم؛ برای صدمینازتنهایی بی 

کرد ولی حیف! تنها فکری که اون ا نبود و درنا پیش ما زندگی میترسوند. کاش ملینا آمریکمن رو می

 لحظه به ذهنم رسید آرون بود. با یادآوریش، باز همون صدای آروم توی سرم پیچید:

تر از هرکسی هوات رو داره. قول بده با شنیدن حقیقت ازش نترسی؛ به آرون اعتماد کن؛ اون بیش -

 اون هم یکی مثل توئه.

فهمیدم اما با خودم عهد بستم درصورتی که ؟ هیچی دیگه یادم نبود. معنی حرفش رو نمیاین یعنی چی

آرون کمکم کنه، من هم دیگه از بودن باهاش نترسم و چیزی رو ازش پنهون نکنم؛ به نوعی منم پاش 

 وایسم!

 سریع شمارش رو گرفتم و با خودم گفتم:

 دو نصفه شبه! البد خوابه. -

م که غلط ازکار در میاد، آرون با سومین بوق جواب داد؛ صداش هم اصال خوابالو اما طبق همه حدسیات 

 نبود!

 جانم؟ -

 سالم آقای سهیلی! من دلسام. یه اتفاقاتی افتاده. باید باهاتون صحبت کنم. -

که چجورکار مهمیه که تا فردا نتونستم تحمل انگار اصالً هم متوجه نشد که نصفه شبی زده به سرم یا این

 نم. برخالف انتظارم، کامال عادی گفت:ک

 فرستم؛ منتظرتم.آدرس خونم رو برات می -
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که منتظر جوابی از سمت من بمونه، قطع کرد و چندثانیه بعد، آدرس خونش رو بعد هم بدون این

 فرستاد.

ی آرون ترمز زد، همش فکرم شدم تا وقتی که راننده آژانس جلوی خونهموقعی که داشتم حاضرمی

مشغول این بود که من کاری برای تحریک اجنه نکردم و صحبتای اون شخص ناتانائیل عجیب مشکوک 

 میزد!

خیال پول راننده رو حساب کردم و پیاده شدم. خونش قشنگ بود؛ الاقل نمای بیرونیش که این رو بی

 گفت.می

گذاشتم، نظرم برگشت. دستم رو روی زنگ فشردم؛ دقایقی بعد در باز شد. قدم اول رو که توی سالن 

همه عکس جا یه جور خوف برانگیز بود؛ مخصوصاً با اونبرخالف بیرون خونه که واقعا قشنگ بود این

 ی خاصی به این عکسای چندش داشت!اسکلتی که رو در دیواربود! نفهمیدم چه عالقه

عث شد از ترس یه لرزید؛ تا خواستم صداش کنم، عین علم یزید جلوم سبز شد که باصدام از ترس می

قدم برم عقب ودستم رو روی قلبم بذارم. حس کردم یه لبخند محو، از این دست و پاچلفتی بودنه من 

 روی لبش اومد!

به سمت یه سری مبل هدایتم کرد. آروم و با طمأنینه نشستم؛ انگار انتظار داشتم هرلحظه یکی از اون 

 رشم واسم عذاب آوره!های اسکلت، راه بره و بیاد سمتم. وای! فکمجسمه

روم. مو به موی اتفاقاتی که واسم افتاد رو بهش تعریف آرون با یه آرامش خاصی نشست روی مبل روبه 

کردم و در آخر عکسی که از آینه گرفته بودم رو بهش نشون دادم؛ یه اخم ظریفی بین خطوط 

 پیشونیش نقش بست که گفتم:

 فهمی؟چیزی ازش می -

 معنیش مرگه! آره یه تهدیده که -
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تو جام لرزیدم؛ موهای تنم سیخ شد. یعنی چی؟ مگه من چیکارکرده بودم؟ آب دهنم رو قورت دادم و 

 گفتم:

 ولی آرون خان! من هیچ کاری نکردم که باهام دشمنی پیداکنن. -

 ای باال انداخت و لیوان شربتم رو به دستم داد؛ البد رنگم خیلی پریده بود! با مالیمت گفت:شونه

 چی حل میشه.از چیزی نترس؛ همه -

 هایی سکوت بینمون افتاد تا بپرسم:خواست حل بشه؟ مگه میشد؟ ثانیهچی می

امروز شما چجوری با نگاهتون آزمایشگاهی رو که تقریبا کن فیکون شده بود رو مثل روز اولش  -

 درآوردید؟!

نتظار نداشت همچین چیزی ببینم یا ابروهاش پریدن باال و شربت توی گلوش پرید؛ جا خورده بود و ا 

چی رو مرتب کرد! چندتا سرفه زد تا نفسش جا بپرسم. خب کور که نبودم! جلو چشمم با نگاهش همه

 اومد و گفت:

 اون... اون کارمن نبود! -

خیال این قضیه بشم؛ خودش گفت وقتی بهم اعتماد کنه، توضیحات بله قانع شدم! سعی کردم فعالًبی

که کیه و چجوری وقتی بهش نیاز دارم پیداش میشه، بهم میده! باالخره که اینبیشتری راجب 

 شدم بنابر این گفتم:فهمیدم. فعال باید از یه چیز دیگه مطلع میمی

 دونی ناتانائیل کیه؟شما می -

 ابروهاش پریدن باال و متعجب گفت:

 چطور؟ تو اون رو دیدی؟! -

 ضوح جا خورد و گفت:سری به نشونه مثبت تکون دادم که به و
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 چجوری؟! کی وکجا؟! میشه بیشتر توضیح بدی؟ -

 یه مکثی کردم و گفتم:

کنم دیدمش؛ یه حس خاصی نسبت به اسمش و درست یادم نمیاد فقط صداش تو ذهنمه اما حس می -

 صداش دارم. شاید بشناسمش اگه ببینمش ولی فعال چیزی از چهرش یادم نیست جز یه تصویر محو.

 خاروند گفت:ن داد و درحالی که چونش رو میسری تکو

 خب چی بهت گفت؟ -

 تر ازهمه هوام رو داری.گفت از تو نترسم و بهت اعتماد کنم؛ تو بیش -

 چشماش رو به هم فشرد و یه لبخند محوی کنج لبای خوش فُرمش نشوند و گفت:

ای هستش که انسان. اون هدیهی خداست ولی معنی خاصی نداره؛ معنیش صرفاً میشه ناتانائیل هدیه -

ها فرستاده میشه. دفعه بعدکه دیدیش، سعی کن چهرش رو خوب بخاطر بسپاری. اون برا ما انسان

 قطعا برای رهاییِ ما ازاین ماجراها، راهنمای خوبیه.

رو ای مشابه عصر روبهکردم با صحنهترشدم. وقتی برگشتم، فقط دعا دعا میگیج بودم، با حرفاش گیج

رو شدم و اتاق منظم و کردن و خوشبختانه با خوش شانسی روبههام درد میم. هنوز هم کتف و شونهنش

 جورکه خودم چیدمش.مرتب بود؛ همون

قدر به آرون و ناتانائیل و خسته و کوفته خودم رو روی تخت انداختم. ساعت حوالی چهار و نیم بود. ان

 ب در بر ربود.این اتفاقات عجیب فکرکردم تا چشمام رو خوا

های تره؛ روی شنکردم آسمون بهم نزدیکآب و علف بودم؛ حس میشب بود؛ تو یه کویر خشک و بی

سرد درازکشیده بودم. دوس داشتم دست دراز کنم و ازآسمون ستاره بچینم! دستم رو جلوی چشمام 

 گرفتم. با صدایی که تو گوشم پیچید، صاف سرجام نشستم:

 دارم! آرامش کویر رو دوست -
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متعجب سمت صدا برگشتم ؛ عجیب برام آشنا بود. یکم به مخیلم فشار آوردم. صداش خیلی آشناتر از 

تونست ناتانائیل، بخشِ من ناتانائیلم. پس خودش بود؟ آره این میقیافش بود؛ همون صدای آرامش

 صاحب اون صدای روحانی، باشه! 

اشتم اون قیافه مهربون رو به خاطر بسپارم. جوری برگشتم سمتش که گردنم رگ به رگ شد. سعی د

 لبخند قشنگی زد و گفت:

 جا رو دوست داری؟این -

قدر جالل و عظمت داشت که حس حقارت بهم دست داد؛ فقط سر تونستم حرف بزنم؛ انحتی نمی

 تکون دادم که گفت:

 من رو یادت نمیاد؟! -

م بچرخونم و مهرتائیدی به افکار توی ذهنم سری به دو طرف تکون دادم و سعی کردم زبونم رو تو دهن

 بزنم:

 شُـ.... شما؟ ناتا... ناتانائیل هستید؟ -

 چشماش رو به هم فشرد و بالبخند گفت:

 درسته! من ناتانائیلم. سعی کن وقتی بیدار شدی، من رو به یاد بیاری.  -

 مانند کف دستم گذاشت و گفت:مشتم رو بازکرد؛ یه زنجیرساده و نقره

ن یادگاری رو ازم بگیر تا توی بیداری، من رو یادت بیاد. اون رو به گردنت بنداز و هروقت احساس ای -

 خطرکردی، کافیه زنجیر رو لمس کنی تا سراسر وجودت پر از قدرتای خارق العاده بشه!

با گیجی سر تکون دادم و زنجیر رو تو مشتم فشردم؛ شک داشتم وقتی بیدار میشم هنوز هم زنجیر 

 ام هست یا نه. سعی کردم دهن باز کنم:باه
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 تو ازطرف کی اومدی؟ منظورت از خطر چیه؟ -

 با همون لبخند نگاهم کرد و گفت:

تونی من رو ببینی. هرموقع بینی؛ من همیشه و همه جا با توام فقط تو نمیهروقت اراده کنی من رو می -

اسمم رو زیرلب بگی؛ من تو رو پیش خواستی، کافیه چشمات رو ببندی و چهرم رو در نظر بگیری و 

 خودم میارم.

 زار؟جا بکشونی توی کویر و گندمتونی من رو از اونچجوری می -

 توجه به سوالم گفت:بالبخند سری تکون داد و بی

 دیگه وقتشه بیدار شی. -

 که منتظرحرفی از سمت من بمونه، پروازکرد و از نظرم ناپدیدشد! بدون این

یل از خواب بیدار شدم و به سمت توالت رفتم تا دست و صورتم رو بشورم. با دیدن باصدای زنگ موبا

ای که دور گردنم بود، خشکم زد! همونی بود که ناتانائیل بهم داد! دورگردنم مانند و سادهزنجیر نقره

 بود؟ مگه توی مشتم نبود؟!

به لب بیرون اومدم؛ احساس خیال آبی به دست و صورتم زدم و دستی به زنجیر کشیدم و لبخند بی

تر از همیشه هستم؛ شاید بخاطر اون زنجیربود اما طبق معمول با بدشانسی کردم امروز پرانرژیمی

 رو شدم!روبه

مشغول آرایش بودم که با صدای محکم برخورد پنجره به دیوار ازجام پریدم؛ قفل پنجره شکسته بود و  

اش ریخت! البته دوست داشتم بازشد و به دیوار خورد و شیشهدونم چی، پنجره محکم در اثر باد یا نمی

ای ولی وقتی برگشتم و یه سایه بلند و سیاه کل اتاق بینانه مقصر همه اینا رو باد بنامم نه چیز دیگهخوش

 بین نباشم!رو پوشوند، تصمیم گرفتم زیاد خوش
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لرزید؛ خشکم چونه و بلکه تموم بدنم میتر؛ تر و هیکلیی یه انسان بود اما خیلی بزرگسایه مثل سایه 

تونستم تر میشه ولی نمیکردم سایه هرلحظه بهم نزدیکزده بود و توان حرکت نداشتم! احساس می

جم بخورم، زبونم ته سقف دهنم چسبیده بود و دهنم خشکه خشک! حسه خفگی داشتم و نفسم باال 

 تر میشد.بود و فشار دستش هرلحظه بیشبردار نکرد و دستاومد؛ انگار یکی داشت خفم مینمی

تر احساس مردن اختیار به سمت گلوم رفت و لمسش کردم اما هیچ دستی نبود. هرلحظه بیشدستام بی 

تو وجودم زنده میشد. رنگ و روم کبود شده بود و چشمام از حدقه بیرون زده بودن؛ تصویر یه جفت 

حال، خس خس افتادم؛ دست و پام شُل شد و بیچشم آتشی جلو چشمم رنگ گرفت؛ نفسم برید و به 

به زمین پرت شدم. ثانیه آخر که دستم از گلوم رها شد، زنجیر رو با کف دستم لمس کردم و چشمام 

 روی هم افتادن.

*** 

حال وسط اتاق بودم ولی جور بیچرخید. هنوز همونآروم الی پکام رو باز کردم؛ اتاق دور سرم می

رفتم سر کار اما احساس کسالت داشتم. از بود. ریتم نفسم برگشته بود؛ باید میهمش ده دقیقه گذشته 

 ترس سریع حاضرشدم و تقریبا خودم رو از اتاق به بیرون پرت کردم.

پا گذاشته؛ کردم یکی برام بهدستی به زنجیرم کشیدم و ازخونه بیرون زدم. توی راه همش احساس می

شک هرکی من رو تو خیابون انداختم. بیپشت سرم رو یه نگاه میگشتم رفتم، بر میهردوقدمی که می

 ترسیدم؛ واضح بود!کرد ولی خب میدید، به عقلم شک میمی

 همون اول صبحی قصد جونم رو کرده بودن! خدا امروز رو برام به خیر شب کنه، ممنونش میشم.

زل زده بود گفتم باز ناتانائیل  کیفم رو روی میز گذاشتم و برگشتم سمت آرون که مشتاق و منتظر بهم

های ظاهریش که توی ذهنم مونده بود گفتم؛ از اتفاق صبحم گفتم. یه چند رو دیدم و یکم هم از ویژگی

ثانیه چیزی نگفت و بعد هم یه کتابچه کوچولو از الی کالسورش برداشت و با خودکار تندتند، چندتا آیه 

 عربی روش نوشت و بهم داد و گفت:
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کنن. یکی از همین تر اذیتت میبه اون زنجیری که ناتانائیل بهت داد آویزون کن؛ دیگه کم این رو -

 جاها پرسه بزنن.کپی کن و بذار داخل اتاقت تا جرأت نکنن اون

تفاوت بودنش، این ویژگیش کرد، بهش زل زدم؛ مهربون بود؛ برعکس بیمدتی که داشت صحبت می

رو رفته بود البته همیشه توی این یک سالی که با هم کار  تو ذوق میزد ولی ظاهرش یکم رنگ و

های عسلی که رنگ و چشمکردیم ، قیافش همین بود؛ خیلی بیش از حد سفیدبود! لبای سفید و بیمی

خورد! نگاه خیرمو که دید، غافلگیرم کرد. سریع برگه رو ازش گرفتم و توی مشتم تر به زرد میبیش

همه اطالع داره و چرا بهم که کیه و چجوری اینر بهم اعتماد کنه و از اینتفشردم. دوست داشتم سریع

 اومد.کنه، بگه. کاری جز صبر ازم برنمیکمک می

 لبخند متشکری بهش زدم و الی برگه رو بازکردم و چندتا آیش رو خوندم:

رشِ العَظیمِ ماشاءهلل کانَ وَمالَم یَشالَم بسم اهلل الرحمن الرحیم الاِله اال اهلل عَلَیهِ تَوَکَّلتُ وَهُوَرَبُّ العَ  -

مِن شَرِّ نَفسی  یَکُـن اَشهَدُ اَنَّ اهللَ عَلی کُلِ شیءٍ قَدیرٌ وَ اَنَّ اهللَ قَد اَحاطَ بِکُّلِ شَیءٍ عِلماً اَللّهُمَّ اِنّی اَعُوذُ بِکَ

  مُستَقیمٍ.وَمِن شَرِّ کُلِ دآبَّهٍ اَنتَ اخِذٌبِناصِیَتِها اِنَّ رَبّی عَلی صِراطٍ

 سرم رو بلند کردم و با نگاه خیرش که مواجه شدم، گفتم:

دونم چجوری ازت رسید که دلیل کمکات برام روشن میشد؛ درحال حاضر نمیکاش اون روزی می -

 تشکرکنم

 معنی زد و گفت:لبخند بی 

 کنم با همه قضایا منطقی کنار بیا.فقط اون روزکه رسید، خواهش می -

 دم که گفت:سری تکون دا

خب حاال بهتره به کارمون برسیم؛ قراره واسه یه پروژه جدید به بیمارستان مرکز شهر بریم؛ فکر کنم  -

 تو هم باید بیای.
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سریع وسایلمون رو جمع کردیم و راهی بیمارستان شدیم. یه بیماری جدید و ناشناخته بین افراد  

ساختن یا وارد کردن داروهای جدید، روش  خواستن، واسهبیمارستان شایع شده بود که ازمون می

 تحقیق کنیم. 

ه به زنجیرم خوش بود ولی تا وارد اتاق تر از روزای قبل به خونه برگشتم. دلم به دعای گره زدخسته

شدم، گلدون خودش حرکت کرد و از روی میز پاتختی افتاد پایین و هزار تیکه شد. بهم نشون داد کارم 

 !از دعا و سَنا هم گذشته

فهمم زیر خونمون گسل داره یا یه های گلدون شکسته رو جارو زدم. نمیبا اعصابی داغون، خورده ریزه 

 های ترسناکش فکر کنم.خوام به حالتهمچین چیزی؛ فعال نمی

تا جارو رو سر جاش برگردوندم و خواستم کمرم رو صاف کنم، یه چیزی محکم خورد به دماغم که  

ی دیوار! با درد دستم رو روی دماغم گذاشتم؛ به خونی که کف دستم نهباعث شد پرت بشم تو سی

ریخت خیره شدم و دویدم سمت توالت؛ نفهمیدم چی خورد به دماغم. خون دماغم که بند اومد، آبی می

 به صورتم زدم و اومدم بیرون.

دم تو اون اتاق چشم ترسیاز روی دعا، تندتند نوشتم و باالی سرکمدم که در رأس اتاق بود، گذاشتم. می

 رو هم بذارم و یکی خِفتم کنه!

دید. دیوارکوب قدر تاریک بود که چشم چشم رو نمیپتوم رو زدم زیر بغلم و رفتم توی پذیرایی؛ ان 

ترسیدم! واقعا المپ قرمز قرمز رو روشن کردم؛ یه نوری توی سال افتاد البته از همون نورش هم می

 آورد.های آتشین رو به یادم میون چشمتر تصویر ایکم ترسناکه؛ بیش

هام گرم میشد که با خیالش شدم و خاموشش کردم و کنار اُپن جام رو انداختم. تازه داشت چشمبی 

هام رو گرد کردم تا شاید تو اون تاریکی بتونم شنیدن صدای پایی، تموم موهای تنم سیخ شد؛ چشم

 شک لرزشم از زیر پتو هم مشخص بود!م که بیلرزیدصاحب اون صدا رو ببینم. ازترس جوری می

بادیدن اکبرآقا نفس راحتی کشیدم و دستم رو از روی قلبم برداشتم؛ تا خواستم بخوابم، با صداش سیخ 

 سرجام نشستم:
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 وقتشه باهامون بیای. -

صدای زمخت و خشنی که هیچ شباهتی به صدای اکبرآقا نداشت؛ انگار تو جلدش رفته بودن. باوحشت 

چشمام رو دور تا دور خونه چرخوندم. یه چیزی حدود دوازده نفر که همه شبیه اکبرآقا در اومده بودن، 

 پاهاشون شبیه سم بود و موهای بلند و سیاهی که صورتشون رو قالب گرفته بود.

 هنوز هم مثل احمقا باورم نمیشد که اینا اکبرآقا نیستن! با یه صدای ضعیف و لرزونی گفتم:

 ا شمایی؟اکبرآق -

هام جاری هام گلوله گلوله روی گونهصدای بلند قهقهشون که به هوا رفت، لرز به تنم انداخت. اشک

 شدن.

هام سیاهی رفت. صورتش رو تکونی داد که تموم موهاش بایه جست به سمتم پرید؛ نفسم برید و چشم 

ی گوشش کش اومدن. ریخت روی صورتم. پوزخندش رو پررنگ کرد و لبای بزرگ و پهنش تا نزدیک

آن حس کردم سنگینیش برداشته شد و یکم نفسم جا اومد؛ با دیدن آرون اون وسط، وا رفتم. با یک

دید، خودم هم که رو به موت بودم؛ الحمدهلل هام تار میهمشون درگیر شده بود. در اثر اشک، چشم

و با یه چاقوی آهنی زد و توی اصال حال نداشتم چشمام رو از هم باز کنم ولی دیدم که آرون همشون ر

کمتر از یه دقیقه همشون ناپدید شدن و حاال این آرونِ نگرانی بود که باالی سرم نشسته بود. با اون 

کردم قیافه آرون خشمگین و عصبانی و جنگجوی لحظات قبل، زمین تا آسمون تغییرکرده بود؛ حس می

 سرخ از عصبانیتش دست کمی از اون اجنه نداشت!

شنیدم. نفسم خورد؛ انگار داشت صدام میزد ولی چیزی نمیلرزیدم. لباش تکون میرده بودم؛ میبغض ک

 اومد تا چیزی بگم.باال نمی

جا؟ چجوری فهمید و چجوری وارد خونه شد؟ سواالیی بودن که مخم رو تیلیت آرون چجوری اومد این

هام داشت روی سم به شماره افتاد. چشمکرده بودن ولی لبام باز نمیشد تا بپرسم. دهنم خشک بود و نف

افتاد. توی یه ثانیه آرون با تنفس مصنوعی تونست بعد از حدود سه دقیقه نفسم رو جا بیاره؛ حال هم می

 مرگ داشتم. چه حس و حال مزخرفی بود!
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چراغای خونه روشن شدن و با دیدن فاطمه خانوم و اکبرآقا توی اون وضعیتم خجالت کشیدم. راستیتش 

ها هست. کردم شاید یکی از اون جنکردم خودش باشه؛ هنوز فکر میترسیدم! باور نمیازاکبرآقا می

کردم! درست عین یه احمقه دیوونه، مخم از کار افتاده بود. باالخره هی به پاهای بنده خدا نگاه می

ال سرم ظاهر شد و صداشون رو شنیدم؛ فاطمه خانوم با نگرانی به گونش چنگ زد و با لیوان آب قند با

کرد کی این رو راه داده اکبرآقا با یه حالت گیج و با یکم اخم به آرون زل زده بود و البد داشت فکرمی

 کردم من که سر و صدایی راه ننداختم، چجوری بیدارشدن اینا؟داخل خونه؟ منم به این فکر می

گلوم رو زد و به سرفه افتادم. درحالی  فاطمه خانـوم، به زور، یه قلوپ آب قند به خوردم داد. شیرینیش

 داد، صداش رو شنیدم که با نگرانی گفت:که بین دو کتفم رو ماساژ می

 کشیدی؟شدی تو؟ خواب بد دیدی عزیزم؟ چرا جیغ میدردت به جونم مادر! چی -

هم رو تازه من به خودم اومدم؛ مگه جیغ کشیدم؟! نگاه گیجم رو به آرون دوختم. فاطمه خانوم رد نگا

 های گشاد شده به آرون خیره شد.دنبال کرد و انگار که تازه متوجه آرون شده باشه، با چشم

سرفه مصنوعی کردم اما تا خواستم چیزی بگم، با صدای جیغ محمد علی، پسر فاطمه خانوم و اکبرآقا، 

ها باال و آرون ازپلههمه از جا پریدیم؛ فکر کردیم خواب بد دیده یا ازخواب پریده. اکبرآقا سریع پرید 

با یه اخمی سر تکون داد و یهو عین جت از جاش کنده شد و انگار احساس خطرکرد، دوید باال. با داد 

ی آخر پیچ خورد و اکبرآقا، من هم به احساس آرون پی بردم و با فاطمه خانوم دویدیم باال؛ پام روی پله

خودم رو نگه داشتم و رفتیم داخل اتاق؛ از دیدن ها نزدیک بود با مخ پرت بشم پایین که با کمک نرده

اتاق، چیزی نمونده بود که سکته کنم. تخت محمدعلی پر از خون بود و خودش هم نبود. پنجره باز بود 

 خورد. با جیغِ فاطمه خانوم، به خودم اومد:وزید، تکون محسوسی میو پرده از بادی که می

 یا جد سادات! بچم! -

ال رفت؛ نزدیک بود پخش زمین بشه که زیربغلش رو گرفتم. هنگ کرده بودم؛ این رو گفت و از ح

 فهمیدم باید چیکارکنم. آرون به سمتم اومد و گفت:داد؛ نمیمخم اِرور می

 برو آب قند بیار؛ اکبرآقا! بهتره زنگ بزنیم به پلیس. -
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جلوی اکبرآقا فقط دونستیم هرچند آرون سعی در کتمان داشت و اما خودمون دلیلش رو بهتر می

تونست بندازه به گردن یه سری دزد اما مطمئن بودیم کاری ازپلیس بر نمیاد و فقط واسه دلخوشیِ 

شناخت که اسمش رو صدا اکبرآقا بود اما همه تعجب من از این بود که آرون، اکبرآقا رو از کجا می

 زد؟!

اومد. زیرلب خودم رو به هوش نمیکردم، فاطمه خانوم شدم؛ هرکار میدیگه داشتم بهش مشکوک می

اومد، محال بود خودم رو ببخشم. کردم. اگه بالیی سر محمدعلی یا فاطمه یا حتی اکبرآقا میسرزنش می

 آرون باال سرم وایساد و گفت:

 به پلیس خبردادم! -

 وقتی از نبودن اکبرآقا مطمئن شدم، آروم گفتم:

کنی؟ وای اگه اتفاقی چرا الکی بنده خدا رو امیدوار می دونیم کاری ازدست پلیس برنمیاد؛ما که می -

 کشم! همش تقصیر منه.بیفته من خودم رو می

 آرون با اخم پرید وسط حرفم:

فعال هیچی نگو؛ داره به هوش میاد. من خودم نجاتش میدم. مراقبشون باش؛ پلیس هم اومد ضایع  -

 گردم.بازی درنیار تا یک ساعت دیگه بر می

 اراده و ناخودآگاه از دهنم پرید:دادم؛ تا اومد بره، بیسری تکون 

 آرون! -

 متعجب با یه ابروی باالپریده برگشت سمتم و گفت:

 بله؟ -

 چی رو برام توضیح بدی!وقتی برگشتی باید همه -
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رسه؛ فاطمه خانوم تکونی خورد و توجهم بهش جلب شد و وقتی سرم رو حس کردم کالفه به نظر می

فهمیدم شایدم همون زورو یا سوپرمَنی بود که کلی از کارتوناش دیگه آرون رو ندیدم! نمیبلند کردم، 

 رو دیده بودم!

قدر زجه و مویه کرد که هر دفعه باید به زورِ آب قند، سرپا فاطمه خانوم از وقتی به هوش اومد ان

که سوال و جواب کردن، یه داشتم. بعد از حدود یه ربع، برادران نیروی انتظامی اومدن و یکم نگهش می

دونستم کاری ازشون برنمیاد عکس از محمدعلی بهشون دادیم تا پیداش کنن اما من بهتر از همشون می

 کنه!چون یه آدم اون رو ندزیده بود و انگار ته قلبم مطمئن بودم که آرون اون رو پیدا می

تم فاطمه خانوم رو بخوابونم تا بخش قوی تونسگذشت؛ با دوتا آرامساعتی از رفتن پلیسا مینیم

کرد؛ خدانکنه اتفاقی بیفته که خودم جوری میکمترتوی سرم گریه و شیون کنه؛ هنوز اتفاقی نیفتاده این

 انداختم پائین! بوم میرو ازپشت

همه سال خدا بهشون کرد؛ بعد از ایناکبرآقا هم پر از دلهره و تشویش! بنده خدا فقط سالن رو متر می

قدر به راه رفتن اکبرآقا خیره شدم که ه داده بود. واقعا غیرقابل تحمل بود نگرانی واسه بچش. انیه بچ

هام داشت سنگین میشد که با شنیدن صدای پایی، سیخ نشستم. ترس تو دلم رخنه کرد. با کم کم چشم

شیدم؛ به دست و پایی لرزون به سمت پنجره رفتم و از دیدن آرون متعجب شدم ولی یه نفس راحت ک

خصوص وقتی محمدعلی رو روی دستاش دیدم که آروم و راحت، انگارکه هیچ اتفاقی نیفتاده، خوابیده 

 بود!

خواست یه قدردانی ویژه از آرون داشته باشم ولی فعال از این جهت گیج بودم که آرون از دیوار دلم می

 پرید یا از در رد شد؟ آخه کسی زنگ در رو نزد!

من رو که دنبال کرد و به تراس رسید، با شوق از جاش پرید و دوید سمت آرون؛ با اکبرآقا رد نگاه 

هاش جاری شدن. با دستای لرزونش، اون رو از بغل آرون درآورد دیدن محمدعلی اشک شوق روگونه

و توی بغل خودش گرفت. از باال و پائین شدن سینه محمدعلی، میشد فهمید هنوز زنده هست و اَجنه 

 نداشتن. جا داشت خدا رو از این بابت مفصل شکرکرد! کاری بهش 
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اکبرآقا با خوشحالی محمدعلی رو به اتاقش برد. یعنی اصال کنجکاو نشد اون خون روی تخت از چیه؟ 

خیال اکبرآقا شدم و دلم هم نیومد تا فاطمه خانوم رو ازخواب بیدار کنم و این خبر اصال نترسید؟ بی

 خوش رو بهش بدم.

گیرم کرد. آروم سمت کردم؛ برگشتم سمت آرون. با نگاه خیرش غافلاهی رو حس میسنگینی نگ

چنان تراس رفتم و در رو پشت سرم بستم؛ روی صندلی فلزی دست به سینه نشستم و به آرون که هم

 روم اشاره زدم و گفتم:باال سرم وایساده بود، نگاه کردم و با چشم به صندلی روبه

 بفرما! -

ها خیره روی صندلی جای گرفت. چندثانیه هردومون با یه سکوت عمیق به ماه و ستاره هیچ حرفیبی

 شدیم تا زبون باز کرد:

 بهم اطمینان بده با شنیدن حرفام ازم کناره نگیری. -

شدن، زل زدم و سری به دو طرف تکون تر دیده میگیج و مستاصل به چشماش که در اثر تاریکی، تیره

 دادم و گفتم:

 شنوم.گیرم ازت دور باشم یا نه. میکه حرفات رو شنیدم تصمیم میاز این بعد -

کشید، فهمیدم اما انگار باالخره به دودل بود؛ این رو از حالت کالفش که مدام دستش رو الی موهاش می

 خودش مسلط شد تا بگه:

افته جای ترس نداره؛ میکدوم از اتفاقاتی که برات این تازه شروعشه؛ تو نباید بترسی. در واقع هیچ -

 تر از این نترس و مقاوم باشی!باید بیش

 مابین حرفاش مکثی کرد که تقریبا با عصبانیت گفتم:

کدوم این اتفاقات در نظرت ترسناک نیست؟ حتماً باید کنی؟ یعنی هیچجوری فکر میواقعاً این -

بزنی؛ دوست دارم بیشتر از کشتن تا بترسم؟! حتما خیلی شجاعی که چنین حرفی محمدعلی رو می
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فهمی چه موقع به کنی؟ اصالً چطور میخودت بگی. چجوری یهو ظاهر میشی؟ چجوری بهم کمک می

 کمکت محتاجم؟! محمدعلی رو چطور پیدا کردی؟

 تفاوت و خنثی گفت:کردم معذبه اما این فقط احساس من بود چون بازم اون بیحس می

تر برن و بیشتر بترسی، اونا از ترسیدنت لذت میگم هرچی بیشمن حرفی ازشجاعت خودم نزدم؛ می -

 کنن؛ حتی اگه شده به ظاهر خودت رو نترس نشون بده، مُلتفتی؟اذیتت می

 تنهاسری تکون دادم که گفت:

 افته، حقیقتاً بخاطر منه!اتفاقاتی که برات می -

 عین مونگوال بهش زل زدم که ادامه داد:

ی که اجنه رو تحریک کرده باشی برعلیه خودت؛ هر چی بوده، مقصرش درحقیقت تو کاری نکرد -

 منم.

 دهن باز کردم تا چیزی بگم که دستش رو باال آورد و گفت:

به همه سواالی توی ذهنت جواب میدم فقط وسط حرفم نپر؛ من بهت قول میدم خودم مواظبت باشم و  -

 گیرم؛ چون من... .همه اتفاقات رو به گردن می

که بین حرفاش وقفه انداخت، باعث شد فکرم به شدت درگیر بشه. دِ بگو دیگه! جون به لبم سکوتی 

 لرزید، گفت:کردی. با صدایی که می

 من هم یکی از اونام، من یه... منم به نوعی یه جنم! -

ترسیدم چیزی بگم! آرون یه جن بود؟! چجورممکن بود؟ با وحشت سرم رو بلندکردم؛ لرزیدم؛ می

 انداخت. با یه خنده عصبی گفتم:کردم؟ حتما داشت من رو دست میباور میچطور 

 شوخیش هم باحال نیس! -
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 پوزخندی زد و گفت:

 درسته اما من با شما شوخی ندارم! -

هام به وضوح افته کف دستم. لرزش دستکردم قلبم االنه که بیآب دهنم رو قورت دادم؛ حس می

 که به شخصه دهنم قفل شده بود. چیزی نداشتم که بگم.گفتیم؛ من دیده میشد. چیزی نمی

 بازم آرون شروع کرد: 

 ها شنیدی؟تا حاال چیزی از دورگه -

ها داره؟ وقتی سکوتم رو دید، چیزی نگفتم؛ شوخیش گرفته؟ وسط این هاگیر واگیر چیکار دورگه

 گفت:

 من یه دورگه جن و انسم! -

ته کنم. منظورش از دورگه این بود؟! من فکر کردم زبونم ته سقف دهنم چسبید؛ نزدیک بود سک

 دورگه ایرانی و خارجی رو میگه! باز وقتی دید چیزی نمیگم، ادامه داد:

هام وقتی از احساسات قلبی من نوعازدواج یه دورگه با انسان ها خیلی وقت پیش ممنوع شده. هم -

ت شما نیام؛ این یه جدال بین من و وجه سمنسبت به شما باخبر شدن من رو تهدید کردن که به هیچ

 ها به سراغ تو اومدن.ها بود تا وقتی که من در برابر قلبم تسلیم شدم و اوناون

شنیدم اما هیچ درکی ازشون نداشتم. مات مونده زدم که با وجودی که حرفاش رو میقدر گیج میان

لب تهی کنم. حرفاش برام غیرقابل اومد؛ از ترس نزدیک بود قابودم به چهرش؛ نفسم به زور باال می

فهمید دارم از ترس سکته داد. نمیفهمم، ادامه میکرد میگفتم این فکر میباور بود. هی من هیچی نمی

 زنم؟!می

گنجید این حجم اطالعات خواست چیزی بگه که دستم رو به معنای کافیه باال آوردم؛ دیگه تو مخم نمی

 داد! با دهن باز و یه حالت متحیر گفتم:رسید. اِرور میمی زمان به مغزمعجیب و غریب که هم
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 برای همین هوام رو داشتی؟ -

 خیلی سریع گفت:

 مونم.تا ابد مواظبت می -

 باعصبانیت گفتم:

تا وجدانت راحت بمونه؟ تو دیگه چجور موجودی هستی؟ چطورحاضر شدی زندگی من رو بکنی  -

 میدون جنگ با همنوعات؟

کردم که فرشته کشیدن. وقتی به این فکر میهام تیر میکشید. شقیقهسرم سوت می هنگ کرده بودم؛

خواست بکوبمش به دیوار و خرخرشو بجوئم! با توپ و نجاتم خودش عامل این بدبختیای اخیره، دلم می

 تشرگفتم:

قیحانه قدر وتونی انمردم؟ تو چجوری میآوردن یا من میاگه اون احمقا بالیی سر محمدعلی می -

 زندگی کنی؟

زدم اما اون با دادی بلندتر از خودم خفم رفت؛ به حدی که دیگه داشتم داد میصدام رفته رفته باالتر می

 کرد:

 طرفه به قاضی میری؟دونی از زندگی و احساسات من که یکساکت باش! تو چی می -

 زدم:ازحرص کبود شده بودم و نفس نفس می

نوعات زندگی کنی؟ چرا با زندگی من ات؟ تو چرا نخواستی مثل همهه! احساسات؟ کدوم احساس -

 خواین من رو روانی کنید آره؟!کنین؟ میبازی می

شدم. نفس کم آورده بودم که دستش دستش رو محکم جلوی دهنم گرفت و فشارداد؛ داشتم خفه می

 رو برداشت و با یه لحن تهدیدآمیز توأم با خشونتِ کافی گفت:
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 گه صدات رو بلند کنی، هرچی دیدی، به چشم خودت دیدی!بار دییک -

ترسیدم دهن رو خیره شدم.  میزدم؛ خودم رو روی صندلی شل کردم و به روبهچنان نفس نفس میهم

قدرگیج شده بودم که ترسیدم بزنه لهَم کنه! از طرفی انبازکنم؛ واقعاً دیگه بهش اطمینان نداشتم؛ می

تر ازش هایی ساکت بودیم؛ وقتی دیدم چیزی نمیگه، خواستم بیشانیهحرفی واسه زدن نداشتم. ث

 تری گفتم:خوابید، پس با لحن آرومبدونم؛ شاید آتیش عصبانیتم می

ها نمیدی؟ یعنی در واقع اصالً مثل اونا ترسناک نیستی فقط یکم حالت چهرت چرا هیچ شباهتی به اون -

 عجیبه!

 زد و گفت:ای به گیج بودنِ من لبخند بامزه

اونا جن بودن؛ گفتم که من یه دورگم و فقط سی درصد از وجودم مثل اونا هست و هفتاد درصـدم  -

که هروقت تو در خطر باشی، انسانه! شباهتم هم به آدما. واسه همینِ یه سری قدرتام متفاوته؛ مثل همین

 شد، نه؟ کنم خیلی از معماهای تو ذهنت حلمن واسه کمک بهت حاضر میشم؛ فکر می

العملی نشون بدم؛ دونستم چه عکسجمله آخر رو با خنده گفت ولی من خیلی تو بُهت بودم؛ حتی نمی

 فقط به نظرم اومد سوالی که مغزم رو درگیرکرده بود بپرسم:

 چجوری تونستی محمدعلی رو پیدا کنی؟ -

 نفسی گرفت و گفت:

 تر، گیج میشی!ایی رو بگم، بیشکارسختی نبود؛ جای دوری نبرده بودنش. بخوام یه چیز -

 حاال نمیشه به این رفیق رقیبات بگی کاری به آشناهام نداشته باشن؟ -

 ای باال اندخت و گفت:آرون بامزه خندید؛ شونه

 خودم حواسم به همتون هست.  -

 یکم چونم رو خاروندم و گفتم:
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 یه چیزی؛ میگم چرا تخت محمدعلی خونی بود؟ -

 جهت ترسوندنتون! -

تر کالفه کرد؛ این من رو بیشسرد برخورد میا عصبانیت دندونام رو روی هم فشردم؛ چقدرخونب

 کرد! جهت بحث عوض کردن گفتم:می

 نوعات چرا باهات دشمنی دارن؟خب حاال این هم -

 دستی جلوم تکون داد و گفت:

 دادم، خواب بودی؟وقتی توضیح می -

 دم و گفتم:این رو با طعنه اما بامزه گفت که خندی

 خب گیج بودم! -

ها ممنوع شده؛ منم نسبت به تو یه احساساتی دارم؛ اونا ها با انسانگفتم بهت، ازدواج اجنه یا دورگه -

ها و اجنه ازدواج کنیم و من بهم هشدار احتمال خطر دادن و پشت گوش انداختم. ما فقط باید با دورگه

 خواستم این قوانین رو دور بزنم.می

 ای از موهام رو پشت گوش انداختم که خندید و گفت:گیجی، ترهبا 

 تونم نظر شما رو راجبه خودم بدونم؟البته هنوز از این تصمیم منصرف نشدم و نخواهم شد؛ فقط می -

دونستم چه جوابی بدم! واقعاً که بیش از حد رک بود و منم جا خورده بودم. هنوز تو کف حرفاش نمی

های اجنه در امان باشم؟ هرچند که تم کنار یه دورگه دووم بیارم و از آزار و اذیتتونسبودم؛ یعنی می

 آرون مواظبم باشه، بازم ریسکش زیاده.

هایی، هردو از جا پریدیم و به عقب برگشتیم ولی با دیدن هنوز هیچی نگفته بودم که با صدای قدم 

 اکبرآقا، نفسمون رو راحت بیرون دادیم.



 

 

 
42 

 انجمن رمانیک سحر صادقیان کاربر | گابلین

 
 هیچ حرفی، دوتامون رو نگاه کرد و بعد رو به آرون گفت:، بیاکبرآقا چندثانیه

 من ازتون ممنونم واقعا! خدا شما رو بهمون رسوند. -

زنه و االن منتظره که باکنجکاوی به آرون زل زده بود. مطمئن بودم تو ذهن اکبرآقا کلی سوال پرسه می

دتر از پلیس اما آرون کامال خنثی، آرون بگه از کجا پیداش شده و محمدعلی رو پیدا کرده؛ حتی زو

 معنی زد و گفت:سری تکون داد و لبخند بی

 کنم! من دیگه رفع زحمت کنم؛ شبتون بخیر، خداحافظ.خواهش می -

های که زیر رگبار سوالخداحافظ زیرلبی گفتم وآرون به سرعت برق از سالن بیرون رفت؛ برای این

 شناسمش و فالن و بهمان، تندی گفتم:از کجا میاکبرآقا قرار نگیرم که آرون کیه و من 

 من یکم سردرد دارم؛ میرم بخوابم. شب بخیر! -

ها رو دوتا یکی تا اتاق دویدم؛ اصالً دوست نداشتم چیزی از هویت آرون به اکبرآقا بگم یا سریع پله

م بین خودم و که محمدعلی چجور پیدا شده و اتفاقایی که واسه خودم افتاده بود رو دوست داشتاین

 دونست، چال بشه!آرون و درنا که تا حدودی می

 تا سرم و روی بالشت گذاشتم، خوابم برد.

کوبید. هنوز بیدار صبح با سردرد بدی چشم باز کردم؛ انگار یکی توی سرم جیغ کشید. قلبم تندتند می

م، حس کردم که قطع هام به روبرو خشک شد و نفسرفتم. چشمنشده بودم، داشتم تا مرزسکته زدن می

دیدم؛ رنگ و روی خاکستری و ی وحشتناکی بودم که دوباره میای فقط ماتِ چهرهشد. برای ثانیه

 هاش تا نزدیکی چونش چاک خورده بود و خون خشکیده بود!چشمای از کاسه در اومده؛ زیر چشم

. جیغ بلندی کشیدلبای برگشته و آویزون و یه جفت چشم سرخ آتشی که خشم توشون شعله می

 مانندی داد زد:کشیدم! احساس کردم زمین لرزید! توی یه ثانیه جست زد و با صدای سوت

 داریم!دست از سرت بر نمی -
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حس کردم پرده گوشم پاره شد؛ ناپدید شد. تپش قلبم به شماره افتاده بود و شک ندارم رنگ و روم 

 عینهو گچ دیواره!

 صدای نگران فاطمه خانوم: صدای در اتاق بلند شد و به تعقیبش،

 دلسا! مادر! چیشدی؟ بازکن قفله در رو! -

 قدر گیج و منگ بودم که فقط تونستم بگم:سعی کردم صدام نلرزه و صاف بشینم ولی ان

 خوبم! -

صدای در زدنا قطع نمیشد؛ باالخره بعد ازحدود پنج دقیقه، نفسم جا اومد و ریتم قلبم منظم شد. از جام 

لرزید. سمت در رفتم و در رو باز کردم؛ فاطمه خانوم محکم بغلم کرد و دست و پام میپریدم. هنوز 

 رفتیم، گفت:پیشونیم رو بوسید و دستم رو گرفت و درحالی که پایین می

 چیشد عزیزم؟ چرا باز جیغ کشیدی؟ خواب بد دیدی؟ رنگ روت پریده. -

کردم؛ دیگه این ه. باید با آرون صحبت میجونی تحویلش دادم و نشستم پشت میز صبحونفقط لبخند بی

دیدمشون ولی حاال انگار بدتر گو نبود؛ اون از دیشب و این از امروز. قبل از دعائه زیاد نمیدعائه جواب

 شد شرایط!

شدم. باصدای در، سرم رو از روی دستام رو مشت کردم و گذاشتم رو میز. از سردرد داشتم کالفه می

سرش رو از الی در داخل آورد و بعد که دید تنهام، تنش رو از کنج در کشید میز بلندکردم. آرون 

حال بودنم شد که معنی نگاهم کرد که با دست عالمت دادم بشینه؛ انگار متوجه بیور. با یه لبخند بیاین

 با کنجکاوی بهم زل زد و گفت:

 ای!کنم یکم کالفهچیزی شده؟ حس می -

 دادم، گفتم:رحالی که با انگشت اشارم، شقیقم رو ماساژ میسری به دوطرف تکون دادم و د
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تر گیره؛ حتی از وقتی که همراهمه بیشکنم حتی دعا هم جلوی اذیتاشون رو نمیدیگه حس می -

 بینمشون!می

 رفت، با اخم ریزی بین خطوط پیشونیش، گفت:سری تکون داد و درحالی که با گوشیش ور می

 ش به من!نگران چیزی نباش! بسپار -

 نفس کالفم رو بیرون دادم و گفتم:

جا با من باشی! اگه توی خواب بالیی سرم آوردن تونی همیشه و همهچی رو بهت بسپارم؟ تو که نمی -

 چی؟

تقریبا با عصبانیت گوشیش رو پرت کرد روی میز و دستاش رو توی هم گره کرد و سعی کرد با 

 مالیمت بگه:

کنم و توی کمتر از سه ثانیه، هرجا که باشی، پیدات اشی، من حس میبهت گفتم هروقت توی خطر ب -

 ذارم یه مو از سرت کم شه.کنم. نترس! نمیمی

قدر آرامش به قلبم تزریق که باور حرفش با وجود چیزایی که دیده بودم، یکم سخت بود اما انبا این

 میشد که بتونم اعتماد کنم؛ به همین آرامش نسبی!

دم و به ساعت نگاهی انداختم؛ تایم اداریمون تموم شده بود. وسایلم رو چپوندم توی نفس عمیقی کشی

 زمان با من، آرون هم بلند شد و گفت:کیفم و پا شدم؛ هم

 روی کنی.رسونمت؛ بهتره کمتر پیادهمی -

 آخه زیاد راهی نیست. -

 بترسی!تر به هرحال بهتره با آژانس بیای و با من هم برگردی؛ بلکه کم -

 خواد تیکه بندازه!پشت چشمی بهش نازک کردم؛ حاال چپ میره، راست میره، می
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 جلوتر از اون، از اتاق بیرون اومدم.

پررو پررو سمت ماشینش رفتم و ریموت رو که زد، صندلی جلو، جا گرفتم. حس کردم ابروهاش 

که ت و برگشت سمتم و قبل از اینای باال انداختم. روی صندلیش جا گرفخیالی شونهپریدن باال! با بی

 راه بیفته، گفت:

 خوام ببرمت پیش ناتانائیل!می -

 های گشادشده، گفتم:متعجب برگشتم سمتش و با چشم

 بری پیشش؟!بینمش؛ تو چجوری من رو میمن همیشه تو خواب می -

 گرفت، گفت:صاف سرجاش نشست و استارت زد و درحالی که دنده عقب می

 ببند تا راه بیفتیم. کمربندت رو -

 جورنشستم و گفتم:بدون توجه به حرفش، همون

 تو تا حاال با ناتانائیل مالقات داشتی؟ -

 تفاوت گفت:بی

 اگه ندیده بودمش، جا و مکانش رو بلد نبودم. -

کنه و دیگه چیزی نگفتم؛ ظرف پنج ثانیه چنان سرعتش رو باال برد که گفتم االن ماشین پرواز می

 وقت بود که به غلط کردن افتادم و سریع دست به کمربند شدم!کشونه! اونرو به آتیش میآسفالت 

رسید. نگاهم اندازه بیست کیلومتر از شهر خارج شده بودیم که برگشتم سمت آرون؛ خسته به نظر می

 رو روی جز به جز اجزای صورتش چرخوندم و گفتم:

 رسیم؟کی می -

 رسیم. نکنه آلزایمر گرفتی؟من هم گفتم تا یه ربع دیگه میهمین دو دقیقه پیش پرسیدی؛  -
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 انجامید، گفتم:باعصبانیت بهش زل زدم و برای خروج از این بحث که به دعوا می

 ها رو هم بخونی؟تونی افکار آدمآرون! تو که االن یه رگ جنی تو بدنت داری، می -

هاش مشخصه؛ فقط یه کوچولو   از توی چشمتا حدودی آره؛ اگه کسی قفل نکرده باشه، افکارش کامال -

 تمرکز الزمه!

 یعنی چی قفل کرده باشه؟ -

سازن که خوان هست؛ یه حصاری مثل دیوار، دور افکارشون میتر برای افراد ذهناین حالت بیش -

اما تونن فکر هر کسی رو بخونن ها به راحتی میمانع این میشه که بتونیم افکارشون رو بخونیم البته جن

 هاست!تر از اونهام بسیار کممن قدرت

همه جن از من مواظبت کنی؟ آرون! من میگم کوتاه بیا واسه همین هست که اصرار داری در برابر اون -

 و به حرفشون گوش کن؛ من و تو واسه هم ساخته نشدیم!

 یه جوری اخم کرد که واجب التعویض التنبان شدم. آب دهنم رو قورت دادم که گفت:

 پیاده شو؛ رسیدیم. -

پی بردم که ته حرف زدن با آرون دراین زمینه، آب توی هاون کوبیدنه! نه تنها جواب نمیده که انگار 

 گوش هم نمیده. 

جا که علف هم به زور رشد به اطرافم نگاهی کردم. توی بر و بیابون من روآورده تا ناتانائیل ببینم؟ این

کنه؟ سریع به طرف آرون رفتم و با ابروهای باالپریده، افکار چپ کنه! ناتانئیل چجوری زندگی میمی

 اندر قیچیم رو به زبون آوردم:

مطمئنی ناتانائیل اینجاست؟یعنی درواقع اون اینجا سکونت داره؟...فقط یه کلمه مثل آدمایی که  -

 قهرن گفت:
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نمیومدیم حتما نه!..نفهمیدم جواب کدوم سوالم بود ولی فکرکنم دومی،خب اگه اینجانبود که  -

ازخونه ش اومده اینجا تاهمو ببینیم میتونست یه جای بهتر مثل پارک قراربزاره اخه تو این 

بیابون ظاهرشدن یکم مسخره س!اونقدر زمین هاخشک وترک خورده بودن که حس میکردم 

کیلومتر ازشـهردورشدیم رسیدم دشت کویر حوالی 200کیلومترخارج ازشهر20به جا

ت داشتم کنار آرون قدم میزدم که هاله ی نوری از سمت چپ چشممو زد،یه سمنان!باعصبانی

دستمو جلوی نورگرفتم وبرگشتم به چپ بادیدن ناتانائیل باخوشحالی به آرون عالمت دادم 

 وگفتم:

اونجاست...و بعد بدون اینکه منتظر بمونم تاآرون برگرده به این سمت دویدم سمت ناتانائیل  -

زدم باذوق بهش سالم دادم بااینکه یکم فاصله ش ازم زیادبود. اما درحالی که نفس نفس می

لبخند مهربونی به صورتم پاشید. ته دلم ازدیدنش غنج رفت مثل یه پدرمهربون بودواین برای 

منی که هیـچوقت سایه پدرباالی سرم نبود لطف بزرگی بود،آرون بهمون پیوست وباناتانائیل 

ائیل ما رودعوت به نشستن کرد،رو اون زمینای داغ وخشک دست دادوسرتعظیم فرودآورد ناتان

راستش یکم سختم بود به محض اینکه این فکرازسرم عـبور کرد ناتانائیل یه دستشو بالـابرد 

متعجب داشتم به دستش نگاه میکردم که حس کردم یه آن نسیم خنکی وزید که موهامو 

بود جاخورده بودم ناتانائیل وآرون پریشون کرد چشم بازکردمو اطرافمو دیدم همه جاسرسبز

دقیقا روبروم به درخت چناربزرگی تکیه داده بودن و ازسایه ش لذت میبردن،یکم بهشون 

نزدیک شدم و روبروی اون هازیرسایه همون درخت نشستم متعجب به چمن زار نگاه میکردم 

ای ابرومو انداختم باال ناتانائیل مردِ طبیعت بود،نگاهم به هـندونه ی توی دست آرون افتاد یه ت

 وگفتم:

اینو ازکجاآوردین؟...آرون بدون اینکه جوابموبده خندید وباچاقوی جیبیش برشی ازهندونه  -

 برام جداکرد وبه دستم داد،دست دراز کردمو هندونه روگرفتم که ناتانائیل گفت:

دوستای  وقته اذانه من میرم اون سمت باخدا مناجات کنم حواستون به خودتون باشه ممکنه -

 آرون بیان سراغمون.

 آرون عصبی خندیدوگفت: 
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بهت گفتم اونارفقای من نیستن. ناتانائیل درحالی که میخندید ازمون دورشد،گازی به هندونه  -

زدم اونقدرشیرین و خوشمزه بود که میتونم باجرأت بگم بهترین هندونه ای بود که توی عمرم 

نه ی عجیب وخودرو یه انرژی مضاعف شده خوردم قرمزو خوش طعم،بعد ازخوردن اون هندو

تو رگ وپی بدنم جاری شد،آرون که سرشو به درخت تکیه دادوچشماشو بست وثانیه ای بعد 

نفساش منظم شد وخوابید ولی من اصال نمیتونستم چشم روهم بزارم دلم میخواست توی 

ازش دورشدم چمنزار قدم بزنم،آروم پاشدم تاازصدای پام آرون بدخـواب نشه یواش یواش 

یکم اون طرف تر صدای زمزمه هایی میشنیدم شاخکام بلند شدن از فضولی،سریع راهمو کج 

کردم سمت زمزمه ها از پشت یکی رومیدیدم که یه ردای بلندسفید تنش بودو زانو زده بود 

روزمین ازموهای جوگندمی بلندش میتونستم به راحتی بفهمم که ناتانائیله یه هاله ی سفید اونو 

 دربرگرفته بود ویه صدایی مثل وحی به گوش میرسید:

ناتانائیل؛همچنان که میگذری به همه چیزنگاه کن و درهیچ جادرنگ مکن،به خودبگو  -

تنهاخداست که گذرا نیست ای کاش عظمت درنگاه تو باشد نه در آن چیزی که بدان نگاه 

ی خدا یایه چیزی مثل اون میکنی...ازشنیدن اون صدا تموم موهای تنم سیخ شد انگار فرشته 

بود مسخ شده همونجاخشکم زد تاباالخره رازونیاز ناتانائیل تموم شد وبه سمت منه گیج ومنگ 

 برگشت وبالبخند معروفش نگاهی بهم انداخت وگفت:

چرا آرون روتنها گذاشتی؟بهتره برگردیم اون وقتی ازتو دورمیشه تموم قدرتش ازبین میره  -

سیب برسونن...شوکه شده به دهن ناتانائیل زل زدم وگیج حرفی اجنه راحت میتونن بهش آ

 بودم که ازدهنش خارج شد،فقط تونستم بگم:

اون خواب بود...ناتانائیل دستمو کشوندو باسرعتی مثل برق ازجاکنـده شدیم توضیح بیشـتری  -

گاهی میخواستم ناتانائیل وقتی باالی سر آرون رسیدومطمئن شد که آرون صحیح وسالم کپیده!ن

بهم انداخت ومن برای اولین بارچهره نگرانش رودیدم ترسیدم اتفاقی واسه آرون افتاده باشه 

 سریعاًگفتم:

 چیزیش شده؟..ابروهاشو به معنای نه باال انداخت وگفت: -

سعی کن هیچوقت تنهاش نزاری تو وآرون مثل دوقطب ناهمنام آهنربا میمونید درحقیــــقت  -

ناخودآگاه به سمت توکشیده شدآرون بخاطرداشتن قدرتای آرون واسه همین جذب توشدو

خارق العاده قطب مثـبت آهنربایی هستش که فقط درحضورقطب منفی به علت عدم داشتن 



 

 

 
49 

 انجمن رمانیک سحر صادقیان کاربر | گابلین

 
نیروکه توباشی میتونه ازیـن قدرتاش استفاده کنه میدونی که طبق قوانین فیزیکی همیشه 

دالیل هنگامی که تودرخطری و قطبهای ناهمنام مثبت ومنفی همدیگه روجذب میکنن یکی از

آرون سریعاًجذب تومیشه همینه چـون دراون صورت نیروهاش آزاد میشن اماوقتی ازت 

دورباشه تموم قـوه ش به تحلیل میره و ازیه بچه کوچیک هم ضعیف ترمیشه برای همینه که 

ترسن چون منو آرون به ازدواج وکنـارهم بودنه شما پافشاری میکنیم ولی اجنه ازاین رخدادمی

باپیوندشمادوتا هردوتون صاحب نیرویی قریب به دوبرابر تموم اجنه می شید واونا ازترس 

نابودیشون ازهمین حاال نقشه های نابودیتون روکشیدن...باحرفاش لرزبه تنم افتاد،ازچه نابودی 

حرف میزد نفهمیدم،حس کردم نه تنها دمای بدنم که دمای محیط هرلحظه داره افت 

ون باصدای ناتانائیل یکم به خودش لرزید وآروم چشماشو بازکردم به محض اینکه میکنه،آر

آرون ازجاش بلندشد حس کردم هوابه وضوح تاریک شدوبه شـدت سردشد انگارهاله ای ازمه 

اطرافمونودربرگرفته بودبه سختی میتونستم آرون وناتانائیل روببینم توکمتراز سـه ثانیه چنان 

پاشدکه حس میکردم االن منوازجامیکنه وپرتم میکنه کیلومترها  طوفان وگردوغباری به

 اونطرفتــر ازترس محکم سرجام نشستم چشمام پرازخاک شده بود صدای آرون رومیشنیدم:

بایدهرچه زودتر ازاینجابریم حس میکنم میخوان بهمون حمله کنن..تابخوایم به خودمون  -

سرجام خشکم زد ازسرتاپا مشکی پوش بودن بجـنبیم،اطرافمون پرشده بود از اجنه!جاخورده 

وباچشمایی که به زور از زیر کاله شنل هاشون دیده میشد بهمون زل زده بودن،قلبم روهزار 

میزد ودهنم خشک شده بودپوزخنداشون روبه وضوح میدیدم یکی شون بایه صدای زمخت 

 وکلفت خطاب به آرون گفت:

؟!..احضارتون؟این یعنی اینکه سرهنگشون سرهنگ احضارتون کرده،میای یابه زورببرمتون -

میخوادمنم ببینه،آرون که انگارخیلی ازاین جناب سرهنگه حساب میبردسری تکون 

موندم اینکـه اینقدر از قومش میترسه چراباهاشون لج ولجبازی "باشه،میایم"دادوتندتندگفت

نابودی هم گفت کیو داره حرفای ناتانائیل یادم اومدبخاطراون قوه هستش ویه چیزایی درمورد 

میخوان نابود کنن اهلل واعلم!این وسط احـساسه پارازیت داشتم،آرون سمتم اومد وباخواهش 

نگاهم کردمنم سرموتکون دادم نگاهی به ناتانائیل انداختم که همون موقع یکی از اوناباهمون 

 صدایی که موبه تن آدم سیخ میکرد گفت:
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ائیل سرجاش وایسادنگاه متعجبم روبه آرون دوخـتم ترس اون پیرمردنبایدباهاتون بیاد!..ناتان -

 توی دلم نشست آرون اروم چشماشو بست وزیرلب گفت:

 به من اعتمادکن،چیزی نمیشه..مثل خودش آروم گفتم: -

 این سرهنگه کیه؟میشناسیش؟ -

بابامه!..ماتم برد،آرون دستمو کشید و روی اسب نشوندم،خودشم پشت سرم قرارگرفت گیج به  -

اه کردم این ازکجااومد؟!خوبه که اینقدرازباباش حرف شنوی داره چرانزاشتن ناتانائیل اسبه نگ

بیادباهامون؟حاال ازاینابگذریم چه اسب سوارماهری بودآرون!یه نیمساعتی اسب سواری کردیم 

تارسیدیم به یه قصـر رویایی یعنی میگم رویایی واقعا به تموم معنا رویایی بودا عین قصرهای 

باورم نمیشدهنوزم ازاین کاخ های مجلل شاهنشاهی بانمای قـدیمی وسلطنتی باشه یه  توقصه ها

جوری تاریخی میموند دوست داشتم ازآرون بپرسم اینجاکجاست؟به محض اینکه ازاســب 

 پریدم پائین برگشتم سمت آرون وسوالمو به زبون آوردم:

 آرون اینجا چه شهریه؟ -

نیای آدما ناپدید شدس یاشایدهم یه متروکه باشه وآدما اینجاشهرش ماله دنیای اجنه س توی د -

 نمیتونن این بُعدش رو ببینن..گیج گفتم:

 خب منم آدمم! -

درسته ولی توبامنی!پدرم خواست توروببینه وتوبه خواست اون میتونی این قصررو رویت  -

کنی..ازاســـترس ته دلم رخت میشستن واسه چی باباش میخواست منوببینه؟همقدم آرون 

واردقصرشدیم سراسر حرمسرا پرازخـدمه های زن ومردوپیروجوان بودوتومسیری که 

ازدرواردمیشدی یه فرش قرمزپهن بودودوطرفش مشعل های زیـبایی چیده بودن و انتهای 

فرش قرمز به تخت سلطنتی سرهنگ یا همون بابای آرون ختم میــــشد!نگاهم به پدرش که 

 پدرباشه خیلی جوون بود!آروم توگوش آرون زمزمه کردم: افتاد جا خوردم اصال بهش نمیخورد

 بابات جنه؟! -

 آره بابام جنه،مامانم آدمیزاد...بازبافضولی زمزمه کردم: -

 مامانت هم اینجاست؟ -
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نه بعداً راجبش صحبت میکنیم...دیگه رسیده بودیم جلوی سرهنگ آرون سرتعظیم فرودآورد  -

تکرارکردم،حس کردم لبخندکجی رولبای بابای آرون نقش وتاکمرخم شد منم به تبعیت ازاون 

 زد بادست به مبل های کنارش اشاره زد وباصدایی که آدمو مسخ میکردگفت:

بشینید..سریع نشستیم کنارهم،مثل آدمای فضوله ازمریخ اومده کل قصررو ازنظر گذروندم  -

ن وقاب های بزرگی خیلی بزرگ بود وپراز مجسمه های طالیی که گوشه وکنارسالن چیده بود

که تصاویرطبیعت رونشون میدادن دیوار کوب شده بودن محو تماشای زیبایی سالن بودم که 

 صدای سرهنگ روشنیدم:

هاله ای ازانرژی رو اطرافم احساس میکنم،یه نیروی جدید..نگاهش به من بودانگارمخاطبش من  -

 بودم گیج ومنگ بهش زل زدم که آرون بجای من گفت:

،اون قطب دیگه ی منه راجبش صحبت کرده بودم ولی شما مخالفت درسته سرورم -

 کردید..سرهنگ،باجذبه خندید وگفت:

 میبینم که تو انتخابت اشتباه نکردی...آرون درکمال ادب باپرروگری گفت: -

بله ظاهراً که اطرافیان شما دچار اشتباه شدن!...سرهنگ با افتخارو نگاهی آمیخته به تحسین به  -

 انداخت وسرتکون دادو به آرون گفت: هردومون نگاهی

حاال که روی تصمیمت مصممی میتونم بهت کمک کنم!..احساس کردم آرون ذوق زده شدعین  -

مونگوال بهشون زل زده بودم وباوجود شنیدن حرفاشون درک نمیکردم منظورشون چیه؟!داشتم 

 م کوفت وگفت:به این فکرمـیکردم که مگه اجنه هم سرهنگ دارن؟!آرون دستاشو آروم به ه

این خیلی خوبه که بعدازدو ماه شماتصمیمتون روبه نفع من عوض کردید،خوشحالم اماچه کمکی  -

بهم میکنید؟اونادست از آزارو اذیت برنمیدارن میتونم بهتون اعتمادکنم که دلسا ازاین همه 

 اذیت خالص میشه؟!..سرهنگ باغرورسری تکون دادکه آرون ادامه داد:

ازسرش کم بشه میبینید که اون مکمل منه ودرنبودش من هیچ قدرت  نمیخوام یه تارمو -

واختــیار فوق العاده ای از خودم ندارم تازه بعداز بیست و هشت سال حاال این انرژی ونیروی 

منودرحضوردِلساحس میکنیدوگرنه به سادگی کشته میشم خودتون بهترمیدونی 

دادودستی به ریش پروفوسوریش کشید چقدردشمناتون زیادن!... . سرهنگ بازم سری تکون 

 وگفت:
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خالفتِ این سرزمین بعدازمن به عهده ی توست چجوری میتونم بزارم اینقدرضعیف بمونی  -

پسرمیتونم بهت کمک کنم اما این دخـتربایدخودش بخواد،تنهاکمکی که ازم برمیاد اینه که اونو 

رتتودرکنارش حفظ کنی اون به عنوان عروسم بپذیرم تاباعث بقای نسلم باشه وتوبتونی قد

بایدبپذیره که اینجاوبامازندگی کنه تابرای تویه وارث بیاره درغیـراین صورت توی دنیای 

خودشون اجنه ی کافر ودشمنامون راحت میتونن اونو حتی تو رو سر به نیست کنن!..گیجه 

گربودم  حرفاشون بودم داشتن درمورد آینده ی من تصمیم می گرفتن ومن مثل بت فقط نظاره

سرهنگ انگار که فهمید میخوام چیزی بگم شایدفکرمو خونده بود نگاهشو برگردوند سمتم 

 ویکم منتظرموند وقتی دید مثل گنگا بهش خیره شدم خطاب به هردومون گفت:

تاشب اینجاباشید وباهم صحبت کنید وتصمیم بگیرید میخواین باهم باشین یانه!..آرون بی توجه  -

 به حضورمن گفت:

ااگه اون نخواد اینجابامن باشه؟من نمیتونم به زندگی ادامه بدم واگه برگردم اون اجنه ی باب -

کافرمنوبه درک واصـل میکنن چون هیچ نیرویی ندارم،راه دیگه ای هست؟منظورم اینه من هیچ 

قطب دیگه ای دارم؟کسی که مکمـلـــم باشه ودرحضورش بتونم بانیروم سرپا باشم؟! باورم 

اینقدر رک باشه که جلوی خودم حرف ازکس دیگه ای توی زندگیش بزنه یکم نمیشد آرون 

دلخورشدم درحقیقت اون بخاطر زنده بودنش مجبور بود باهام باشه وهرچندجذبم شده بود!ولی 

چرامن باید با آینده خـودم بخاطر زنده موندن یابقای نسل یه عده جن،بازی کنم؟!صدای 

 سرهنگ رو شنیدم:

ی ازمون برنمیاد،به نظرم باید این دختررو راضی کنی چون انگارته دلش دراون صورت کار -

ازبودن دراینـجا راضی نیس ولی اگه راضی نشه به صالحتونه هرگزکنارهم نباشید چون اونم به 

سرنوشتی مثل مادرت دچارمیشه و اگــه زندگی توی دنیای مارونپذیره اجنه ی کافرتوی دنیای 

یدمجبورش کنی ازاین در اگه پاتونو بیرون بزاریدباید ازهم خودشون اونو میکشن!پس نبا

جداشیدپس قبلش تصمیم خودتونو بگیرید،و اماتو؛آرون برای توهیـچ جفت دیگه ای زاده نشده 

که درکنارش بتونی ازقدرتای منحصربه فردت استفاده کنی و ازش انرژی ونیرو بگیری 

سبت به سایرهمنوعان خود از انرژی وقدرت تـنهاجفت توی دورگه ازمـیان آدمیان دلسابوده ن

بیشتری برخورداربوده واین انرژی تورومضاعف میکنه اگه نتونی اونـوراضی کنی بایدهمیشه 

تنهابمونی توی همین قصر تاکسی نتونه بهت آسیب برسونه ومن بایددربرابردشمنام سرتسلیم 
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دبرای همیشه ازتخت سلطنتی فرودبیارم وپایان خالفت موروثی مابعد ازتو اعالم میشه وبای

خداحافظی کنیم واونوبه کافران بدیم!آه چقدرسخته نمیتونم ببینم تموم تالشای ناتانائیل 

- بربادمیره این دخــترو ازم دورکنید افکارش نسب به مامنفیه!..به محض اینکه این حرفوزددو

کشون کشون منوبه سه تاازخدمه به سمتم اومدن وچهاردست وپامو گرفتن،جاخوردم؛داشتن 

 بیرون میبردن که صدای آرون روشنیدم:

من میتونم بایه جن ازدواج کنم؟..انگار زیادی ازمرگ میترسید!وخواهان قدرتــش بود ازش  -

 ناراحت بودم صدای سرهنگ روشنیدم:

درصد وجودت انسانه و ازدواجت با اجنه 70اوالً که توجفتی درمیان جــن ها نداری،دوماً تو -

و دلسارو راضی کن ازت به شدت ناراحته پسر،برو..منوگوشه ای ازسالن رهاکردن ممنوعه بر

 ولی هنوزم صدای عـصبانی آرون رومی شنیدم:

اگه ممنوعه پس چراهمون اول به ازدواجم بادلـسارضایت ندادین وازدرِمخالفت  -

ال واردشدین؟حاالتازه متوجه شدین من یه دورگه ام؟..دیگه صداشونونمیشنیدم ولی احتم

چون ازدور می دیدم که کالفه پاشدو به سمتم "بسه،سـاکت شو"میدادم سرهنگ بهش گفته

اومد دلخور رومو به سمت دیگه ای برگردوندم اصالحوصله ی حرف زدن باهاش نداشتم 

هنـوحرفاشونوهضم نکرده بودم میخواست بیادرومخم راه بره،ازطرفی دلم براش میسـوخت 

ن بود اگه نبودم تا آخرعمرش توی تنهایی به سرمیبرد ودیگه هم اون زنده بودنش وابسته به م

نمیتـونست پا توی دنیای ما بزاره چون اجنه نابودش میکردن،اونم که بی هیچ قدرتی!البته اگه 

من زنش هم میشدم فکرکنم باسختی بایدبه دنیای خـودم بر میگشتم واقوامم رومیدیدم چون 

هم باآرون باشم هم تو دنیای خودم باشم مثل مادر  همونجورکه سرهنگ گفت اگه میخواستم

آرون کشته میشدم انگارتنها راه های زنده موندنم بیخیاله آرون شدن بودیااینکه تاابد تو این 

قصـــربمونم وهیچکی رونبینم!ازطرفی به احساسات آرون شک کرده بودم فقط قلبش مثل 

اسه خالفت وبقای نسل وزنده موندنش آهنربا جذبه قلبم شده بود اماحس میکردم منوفقط و

میخواد!چ تصمیم گیری سختی بود دلم نمیخواست آرون بخاطرمن بمیره یااینکه برای همیشه 

تنهابمونه،خودمم به وجودگاه وبیگاهش عادت کرده بودم ولی ازهمین االن دلـم برا درنا 

قامهراب تنگ شده وپسرکوچولوش)امیرمحمد(،برای فاطمه خانوم ومحمدعلی واکبراقا وحتی آ

بود،آرون تو گوشم وِزوِز میکرد!ولی من اونقـدر ذهنم مشغول بودکه نمیشنیدم شایدم 
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نمیخواسـتم که بشنوم هنوز ازش دلگیربودم ولی شک نداشــتم اگه یکم اصرارم کنه با حرفاش 

سریع خام میشم و قبول میکنم که باهاش بمونم!چون دله خودمم پیش گیر بود دله دیگه 

ـفهمه مثل آهنربا میچسبه به قطب مثبتش و ول نمیکنه!ازطـرفی وقتی فهمیدم دارن بااجنه ی نمی

کافرمیجنگن دوست داشتم کمکشون کنم تالفی اون اذیتا!آرون باصدای تقریبا بلندی کنار 

 گوشم هوارکشید:

 دلسا؟ کجایی تو؟  -

 ه شونه ش وباتشرگفتم:ترسیدم وازجاپریدم یه دستمو روقلبم گزاشتم وبااون یکی محکم زدم ب

 ترسیدم،چته؟!..ریزخندیدوگفت: -

نیم ساعته دارم صدات میزنم،پاشوبریم توباغ باهم صحبت کنیم...پشت چشم بهش نازک کردم  -

وبی توجه به حرف اون،محکم سرجام نشستم وجم نخوردم نگاهمو اطراف سالن چرخوندم که 

 آرون گفت:

فتم،نمیخواستم هیچی بگم یا چیزی بشــنوم ناراحتی؟!..شونه ای باال انداختم وچیزی نگ -

نیازداشتم تاهمون شب که سرهنگ بهمون وقت دادفکرکنم نگاهم به یکی ازخدمه افتادکه 

سینی شربت بــــدست داشت خیلی تشنم بود،آب دهن خشک شدمو قورت دادم آرون 

وبروی ردنگاهموگرفت وبه اون زنه که رسید سریع صـداش زد زنه سریع تغیرمسیر داد ور

آرون وایسادو آرون گیالسی ازشربتابرداشت وبه دستم داد اونقدر تشنه بودم که بی تعارف 

گرفتم ویه نفس زدم باال اونقدر خوش طعم بود که بتونم بگم توعمرم همچین شربتی نخورده 

بودم،آرون از وسط سالن دورم کردبه خودم که اومدم دیدم ازدرسالن خارج و واردباغ 

بز ودلپـذیروباصفایی بود صدای طوطی وبلبالن ازهرسمتی به گوش شدیم،باغ سرس

میرسیدباوجود اون همه درخت بلندباالهنوزم همه جارونورخورشیدفرا گرفته بودحوالی 

ظهربودفکرکنم بالذت داشتم اطرافمودیدمیزدم که آرون دستموکشوندسمت آالچیق چوبی 

سفیدو زیبایی که کنار آالچـیق بسته زیردرخت بیدمجنون دستمو ول کردو من نگاهم به اسب 

بودنش افتادمتعجب بهش نگاه کردم یه تک شاخ وسط پیشونیش داشت باچشمای گرد به 

 آرون گفتم:

 این اسب از برنامه کودک اومده؟!  -
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 آرون ازلحنم خنده ش گرفت،بلندبلند خندیدوگفت:

 نه این همون اسبیه که باهاش اومدیم مگه متوجه ش نشدی؟ -

 این شاخ داشت؟چرا، ولی  -

 آرون بازم خندیدوگفت:

 آره چطور؟ -

 مگه اسبم شاخ داره آخه؟!  -

 اینقدرخندیدتا اشک ازچشماش جاری شدن،کالفه باتوپ وتشرگفتم:

 بسه حُناق بگیری! -

 آروم آروم به خنده ش خاتمه دادوگفت: 

 خب یه چیزایی هم تودنیای ماباشمافرق داره                          -

دیگه بدون اینکه چیزی بگم ازهوای خنک وصدای پرنده هاغرق لذت بودم عین ظهربودولی  -

هواازصبـح زودهم خنک تربود،به قول آرون یه چیزایی هم توی دنیای اونابادنیای مافرق داشت 

نیم ساعتی بودکه کل باغ روقدم زدم البته کلش که خیلی بزرگتربود اما ماهمون طرفا یه دوری 

نکه یکی ازخدمه برای ناهارصــدامون زد خیلی دوست داشتم ببینم غذاچی زدیم وتاای

میخورن؟اصالًمگه اجنه هم غذامیخورن؟!یکمی فکرم مشغول بودپاتوی سالن غذاخوریشون که 

نفره بزرگ که دررأسش بابای آرون نشسته بودودست 12گذاشتیم کال دیگه هنگ کردم یه میز

ل!نشسته بود ودست چپش هم یه آقای تقریباًهم سن راستش یه زنه موبلوندوحقیقتاً خوشگ

وسال سرهنگ نگاه حیرونم به میزکشیده شدیه بوقلمون گنده وسط میزبودعالوه براون 

بوقلمون شکم پر چندتاقاب فسنجون وخورشت سبزی هم بود البته خدمه هنوزداشتن قابهای 

الی وجوری که ضـایع مرغ زعفرونی روهم میاوردن،آب دهنموقورت دادموسعی کردم بابیخی

نباشه خودمو به اون راه بزنم وبرم سمت غذاهای خوشمزه ورنگین به سختی نگاهمو 

ازمیزگرفتم ودرحالی که داشتم درودیواررونگاه میکردم به سمت میزرفتم حواسمم نبوددست 
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آرون هنوزتودستمه واونم دارم دنبال خودم میکشم االن میگه دختره ی خوش اشتها چه هولم 

!ولی واقعا دوس داشتم سریعترطعم اون بوقلمون شیکم پرروبچشــم تاببینم مزه ی هست

غذاهای خودمونومیده یانه؟هم فضول بودم هم گشـنه!شایدهمین دلیل لبخندکنج لب آرون 

بودیه صندلی بیرون کشیدم نشستم آرون هم روی صندلی کناریم جاگرفت. نگاه سرهنگ به 

بیرون کشیدمو باهمون دستم خودموباد زدم که سرهنگ  دستامون که خیره شد سریع دستمو

 لبخندعمیقی زدوبادست تعـارف کردودرحالی که به غذاها اشاره میزد گفت:

 بفرمایید! -

منم ازخداخواسته بشقاب خالیم رو برداشتم وخم شدم سمت دیس بـرنج ودوتا کفگیرپر، خالی کردم تو 

متعـجب وخندونشون واسم مهم نبود دیگه شیکم که  بشقابم راستش اونقدرگرسنه بودم اصال نگاه های

رودر وایسی حالیش نیس! آرون بایه سرفه مصنوعی خنده شو قورت دادودرحالی که سعی داشت 

 صداش ازخنده نلرزه گفت:

برات خورش بریزم؟..فقط سرمو به نشونه مثبت تکون دادم خب یکم خجالت کشیدم عین  -

 هم عین خیالم نبود اون مردو زنی که دوطرف سرهنگ قحطی زده هاحمله کردم به میزغذا اصال

نشستن کی هستن؟در واقع هیچ توجه ای بهشون نداشتم وفقط داشتم خودمو با قاشقای 

سه تا - پرازبرنج وخورش والبته یکمم بوقلــمون خفه میکردم طعمش عالی بود!در حد دو

اعث میشد راحت بدون اینکه زیاد صندلی ازشون فاصله داشتیم وهمین که آرون یکم جلوم بود ب

تودیدشون باشم ازشیکمم قشنگ پذیرایی کنم بااین فکرغذامو قورت دادمو چنگالمو تا ته توی 

رون بوقلمون فروکردم حاال چنگاله گیرکرده بودبیرون نمیومد!آرون داشت ریزریزبه حرکتم 

ون بودم!که باصدای میخــندید منم باحرص سعی دربیرون آوردن چنگالم از توی گوشت بوقلم

اون مرده یکم سرمو کج کردم به سمتشون وسعی داشتم ازپشت سرآرون نگاهش کنم،داشت 

 میگفت:

 سرهنگ جان معرفی نمیکنی؟!..باچشم به من اشاره زد،سرهنگ لبخندجذابی زدوگفت: -

دلسامکمل وقطب دیگر آرونه!..مرده باتعجب نگاهی بهم انداخت وسری تکون دادو  -

 درازکرد محکم کوبید به شونه ی آرون وگفت:ازهمونجادستشو



 

 

 
57 

 انجمن رمانیک سحر صادقیان کاربر | گابلین

 
پس نیمه گمشده ت روپیداکردی پسر؟..غذا پرید توگلوی آرون البته به گمونم بیشتر بخاطر  -

اون ضربه محکمه بود نه حرفش!چندتاسرفه زد ویه لبخند نصفه ونیمه تحویل مرده دادبی هیچ 

دهنم گذاشتم که سرهنگ حرفی مشغول خوردن شدخندمو قورت دادم وقاشق دیگه ای توی 

 این بار خطاب به من گفت:

دلساجان،این آقا معاون وبرادر زن عزیزِمن نادرخان هستن!...سری تکون دادمو لبخندی  -

تحویل نگاه منتظر شون دادم که سرهنگ به زنه اشاره زد وبالحنی که یکم قربون صدقه 

 چاشنیش بودگفت:

 ن! ایشونم ملکه ی قلب من؛بانوملکه السلطنه هست -

 خوشبختم بانو. -

فکرمیکردم فقط مردهای خودمون چندتا زن میگیرن! نگار بابای آرون هم بعداز مرگ مامان آرون 

زیادتحمل تنهایی نداشت شاید اون هم بدون زنش قدرتش رو ازدست میدادحاالبازشانس آورد اون دو 

راجبش باآرون صحبت کنم تاجفت داشت یکی ازمیان آدما ملکه السـلطنه هم حتما جن بود دیگه!باید 

ولی از این فکر که تنها جفت آرون درحال حاضرمنم حتی بعد مرگمم آرون با کسی ازدواج نمیکنه ته 

قاشق پر ازبرنج "بی جنبه،نیشتو ببند دیدی که دوستش داری؟!"دلم ذوق زدم که وجدانم بهم نهیب زد

المو ازتو بوقلمون بکشم بیرون باالجبار روچپوندم تودهنم که نیشم بسته شه ولی هنوزنتونسته بودم چنگ

داشتم خورشت میخوردم سعی کردم دوباره تالشمو بکنم محکم چنگالو کشیدم بیرون که بوقلمون 

پرت شد هوا و رفت باال یه چرخ که زد صاف افتاد وسط میز!آرون دیگه نتونست خودش روکنترل کنه 

ودم ولی داشتم ازخنده میترکیدم ومجبوربودم وبلـند زد زیرخنده منم با اینکه به شدت ضایع شده ب

خودخوری کنم اونقدر لبم رو گاز گرفتم تا نخندم نشد هنوز نیشم داشت کِش میومدکه شلیک خنده 

کردم باید یه زن بقیه هم رفت هوا منم راحت خندیدم!  ملکه السلطنه برعکس اون چیزی که فکرمی

د ازناهارخیلی مهـربون دستموکشید یه گوشه اخموی مغرورباشه که کسی رو تحویل نمیگیره،بع

وخواست باهام صحبت کنه اونقدر باهام صمیمی برخورد میکرد که باورم نمیشدجن باشه اماخودش 

گفت یه جنه و به نوعی اونم مکمل سرهنگه وسرهنگ هم مثل پسرش به اون نیروی مضاعف شده 

رسم کم شددیگه صددرصدمنوبه این ازملکه السلطنه نیازداشت وقتی باهاش حرف زدم کلی ازاست

ازدواج راضی کرده بودخیلی قشنگ باهام دردودل میکرد ازطرفی صدای قشنگ ودلنشینی هم داشت 

دوس نداشتم هیـچوقت حرف زدنمـون تموم شه به خودمون که اومدیم دیدیم غروب شد!سرهنگ 
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ین تصمیم گیری های احضارمون کرد وقت جواب دادن بود یکی ازمهم ترین ومشکل ترین وسخت تر

زندگیم بود البته به یه نوعی بایــد معامله می کردم میخواستم شرط وشروط هاموهم بگم سربه زیر 

واردشدم آرون راحت رو مبل لم داده بود انگاربه نوعی ازدل و جوابم خبرداشت خب اونا میتونستن 

ایکی ازقدرتاشون بود ولی خب فکرمنو بخونن کاش یه روزی بهم ذهن خوانی هم یادبده درسته که اون

 شایدمیتونستن به منم اموزش بدن!سرهنگ بالبخندپَت وپهنی ازسرتا پامو نگاه کردوگفت:

 خب دخترم بیاجلوتر بهم بگوفکراتو کردی؟ تا اومدم دهن بازکنم باشیطنت گفت: -

 گرچه جوابت مشخصه! -

 یه تای ابرم رو باال انداختم که گفت:

 روزظهر یکم توچشم بود!های گره خوردتون امخب دست -

وخودش بلند خندید من که ازخجالت سرخ شدم و آرون هم که جاخورده بود سیخ سرجاش نشست و 

 های گردشده بالحن شاکی گفت:با چشم

 بابا!  -

خنده ی سرهنگ اوج گرفت امابعدازلحظاتی که واسه من که اون گوشه خیس عرق شدم ازخجالت به 

 ازخندیدن برداشت وگفت:اندازه چندسال گذشت دست 

 خب میشنوم دلساجان... . -

 آب دهنمو قورت دادم وبا تته پته گفتم:

 اممم خب چیزه خب شماکه، یعنی، راستش... . -

 سرهنگ کالفه سری به دوطرف تکون دادو دستش رو به عالمت بسه باال اوردوگفت:

 کافیه، اول جملت رو مرتب کن بعدبگو!  -

 تم:چشماموبستم ویه نفس تندتندگف -



 

 

 
59 

 انجمن رمانیک سحر صادقیان کاربر | گابلین

 
 بله درست حدس زدیدنظرم مثبته! -

هام رو بازکردم که دیدم آرون باناباوری وسرهنگ باهمون اول یه سکوت حاکم بود آروم الی پلک

 لبخندقبلی دارن نگاهم میکنن یکم معذب شدم اومدم عقب گردکنم که سرهنگ گفت:

 بقیه حرفات رو یادت رفت بگی.  -

مید من یه چیزمیخواستم بگم بعد انگاریادم اومدکه اول یکم گیج زدم وهنگ کردم که چجوری فه

افکارمونومیخونن این خیلی بدبودکه درحضورشون نمیتونستم راحت باخودم فــکرکنم تااینوبا خودم 

 گفتم سرهنگ سریع گفت:

 خب منم دیگه به افکارت نفوذ نمیکنم... . -

فکرنکنم به جاش تمرکز کنم به  جا خورده با ابروهای باال پریده نگاهش کردم وسعی کردم اصال دیگه

 هام:گفتن شرط

راستش دوتاخواسته ی کوچیک دارم یکی اینکه من درسته خانواده نداشتم هیچ زمان اما  -

نمیتونم دوست و آشناهامونبینم واقعا دلتنگشون میشم خواستم اینه که حتی المقدورماهی 

آرون این زندگیو برگزیدم درسته یکبارمن بتونم بااونا مالقات داشته باشم دوماًمن باعشق به 

قلب آرون اتوماتیک واربه سمت من کشیده میشه ولی صدرصد قلب من اونجورنیس بلکه خودم 

 عاشقشم ازهمین جهت میخوام باامنیت کامل مراقب هردومون باشید لطفا... .

 سرهنگ لبخند اطمینان بخشی زدوگفت:

کوه پشتتون وایسم،ازنظرمالقات یکم ازنظر امنیت این شـهردرجه یکه منم قول میدم مثل  -

مشکالت به وجود میادهرگزنمیخوام به سرنوشت مادرآرون دچاربشی اونجایکم اسکورتتون 

سخت میشه برای همین ماسعی میکنیم این مالقات به حداقل ممکن برسه امابا ماهی 

ازدوستات  یکبارمیتونم کناربیام وبهتون این اجازه رومیدم،االن که برگشتی به دنیای خودت

خداحافظی کن بگوبه مدت طوالنـی میری مسافرت فقط نگوچه کشوری شاید برات مشکل 
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سازبشه البته مااینجایه سری امکانات ارتباطی داریم وتومـیتونی باهاشون ازاینجادرتماس باشی.. 

 .با شگفتی وخوشحالی گفتم:

ود ودورگردنم بود اشاره واقعا؟چه خوب!..سرهنگ به گردنبندی که ازناتانائیل بهم رسیده ب -

 زدوگفت:

اگه اونجابرات مشکلی پیش اومدازش به درستی استفاده کن کافیه لمسش کنی اونوقت انرژی  -

فـوق العاده ی درونتومنعکس میکنه میتونی نابودشـون کنی..بالبخندسرتکون دادم آرون 

 ازجاش بلندشد بسمتم اومد و گفت:

ردیم وبرای جشن تاج گذاری آماده بشیم... تاخواستم وقته برگشــته،باید زودبریم وزودتربرگ -

بپرسم این جشنه که گفت چی چی هست؟کف دستش رو رو چشمام کشیدوچشمام ناخودآگاه 

بسته شد وقتی به خودم اومدم وچشمامو بازکردم روی تختم خواب بودم وساعت ده صبح 

ئن بودم سرهنگ وآرون مواظب بود!ازاینکه توی اتاقم تنهابودم ازترس لرزبه تنم افتاد اما مطم

منن،پس آرون کجاست؟ماباهم ظاهرشدیم!روتخت نشستم ودستی به چشمام کشیدم انگار 

چندروزه خوابم چشمام پف کرده بود، تو همین حال باصدای شکستن پنجره اتاق ازجا پریدم 

حتما اکبرآقاشیشه شکسته رو درست کرده بودکه اینا االن بازشیکستنش! ازترس قلبم 

دتندمیزدنگاهم کشیده شدسمت سنگی که شیشه روشکسته بودو افتاده بودکف اتاق سنگه تن

عجیبی بودمثلثی شکل وسیاه! تاخواستم ازتخت بیام پایین که بردارمش دیگه اون سنگ 

 نبود!باصدای در وبه تعقیبش صدای فاطمه خانوم به خودم اومدم:

 چیشده مادر؟چیزی شکست؟ -

پنجره روکوبیــدبه دیوارشیشه ریخت! دروبازکردم ازدیدن چیزی نیس مامان فاطمه، باد -

درناکنارفـاطمه خانوم تعجب کردم ودستامو ازدوطرف بازکردم ومحـکم بغلش کردم،مامان 

فاطمه همونجورکه باعصبانیت سرشو تکون میداد وارد اتاق شدوازدیدن اونهمه خورده شیشه 

صدباربه این "فاطمه خانوم که می گفتباکالفگی رفت سمت تی وجارو. بی توجه به غرغرهای 

دست درنا روکشیدم سمت مبل "دختره گفتم پنجره روبازنزارکه باد اینجوری بکوبش به دیوار

 های وسط هال درحالی که مینشستیم گفتم:

 من چندروزه خوابم. ازقیافه متعجبم بامسخرگی خندیدوگفت: -

 حالت خوبه؟توهمش سه ساعته ازسرکاربرگشتی کَپیدی.  -
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گفتم اولش خواستم به درنابگم چیشده ومن قراره ازاین به بعدپیش اجنه "واقعا"باناباوری زیرلب

زندگی کنم اماترسیدم نگران بشه وازطرفی باهام مخالفت کنه ونزاره برم فکرکنه دیوونه شدم دیگه 

تعجب بیخیال گفتن شدم وبه گفته ی سرهنگ گفتم که میخوام برم یه کشورخارجه واسه کار! اول م

 نگاهم کردوبعدیکی محکم کوبید فرق سرم وگفت:

بیخودکردی داری اینجا کارمیکنی مگه مغزخرخوردی بخوای تنهام بزاری؟اون ازملیناکه یه  -

ساله رفته امریکا انگار نه انگار درنایی وجود داره اصالًتعطیالت که نیومدهیچ ماهی یه باربه زور 

 روگفت محکم بغلش کردم وگفتم:زنگ میزنه اینم ازتو. بابغـض جمله آخر 

من قول میدم ماهی یکباربهت سربزنم وهرهفته باهم تماس تصویری میگیریم. درنا دماغش رو  -

 باالکشیدوگفت:

ها رو میگفت دیدی که حاال... نمیدونم چیشدکه غلط کردی من اصال نمیزارم بری! ملیناهم همین -

 یهوگفتم:

خارج واردکنیم همونجاهم بایدروشون آزمایش کنیم باورکن واسه یه سری تحقیقات بایددارو از -

اگه نرم رئیس اخراجم میکنه،من مثل ملینا بی معرفت نیستم... . سری تکون داد انگاریکم قانع 

 شده باشه که بافین فین گفت:

کی برمیگردی؟! موندم چی بگم من اقامت دائم درسرزمین اجنه داشتم!نفس کالفم رو بیرون  -

 دادمو گفتم:

 نیست. معلوم  -

 درنا با اعصاب خوردی گفت:

بیخیالش شو بگرد دنبال یه کاردیگه، توی اون ازمایشگاه کوفتی کسی غیرازتونیست برای  -

 تحقیقات بفرستنش اون ور؟

فعالکه دیوار کوتاه ترازمن نیس کاردیگه ای هم توی این دوره ی بیکاری وبی پولی پیدانمیشه!  -

 بحث روعوض کرد: درناخون ،خونش رو میخورد یکم که گذشت

دیگه اون جن ها اذیتت نکردن؟اصالمطمئنی جن بودن؟شاید یکی باهات دشمنی داشته،اون یارو  -

کی بود گفتی کمکت کرد هاون بود چی بود؟اهان آرون من به همون مــــشکوکم به نظرم 
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کارخودش بود که ترسوندتت میدونی که پسرا شوخی خرکی زیادمیکنن!..نگاه عاقل 

 ه ای به درنا انداختم وگفتم:اندراحمقان

اگه باکسی هم شوخی کنن باآشناهاشون چرابایدبامنه غریبه شوخ کنه چ دلیلی داره؟درضمن  -

من که باکسی دشمنی ندارم،اماخوشبختانه دیگه اذیتم نکردن..چه دروغ شاخ داری!تااینوگفتم 

ید مثل اون دفعه همون موقع صدای جیغ امیرمحمد)پسردرنا( بلندشد ترسیدم باخودم گفتم شا

میکوبید پله 1000که محمدعلی رو اذیت کردن  ایندفعه اومدن سراغه امیرمحمد قلبم باضربان 

هارودوتایکی باالدویدم وقتی امیرمحمدرودیدم که تو درگاه نشسته وبادستــش شصت 

پاشوگرفته نفس راحتی کشیدم وخیالم راحت شدکه ندزدیدنش کنارش نشستم درحالی که 

 ازش میدادم بانگرانی ومالیمت پرسیدم:موهاشو نو

چیشدی خاله؟..باگریه اومدبغلم،وبادست به دراِشاره زدباگریه یه چیزایی بلغورکردکه واقعا  -

 نفهمیدم،درناتــازه رسید باال وبانفس نفس گفت:

 چیشده؟ -

 انگشت پاش گرفته به پائینِ درگاه..درنا،امیرمحمدروازبغلم گرفت رفت پائین تانازش کنه،منم -

تصمیم گرفتم حاضربشم وبااینکه امروزشیــفت نداشتم برم آزمایشگاه وازهمه همکارام 

خداحافظی کنم واستعفاموبدم فقط خداکنه درنا هرگز طرفای آزمایـشگاه ما آفتابی نشه 

ودرمورد کارِمن وسفرخارجه م چیزی نپرسه که بدسوتی دادم!نمیدونستم آرون کی میاد دنبالم 

تم زودتر ازآزمایشگاه برگردم خونه تاساعت بیشتری روکنارفاطـمه خانوم که برگردیم میخواس

و اکبرآقا و درناومهراب وبچه هاباشم،پیاده بودم همش حس میکردم یکی درتعقیبمه ترس 

روتو تک تک سلولهام حس میکردم بندبند وجودم میلرزیدقدمامو تندترکردم هی به پشت 

نارگردنم حس میکردم کسی نبود اما دیگه واقعا سرم نگاه میکردم اماکسی نبودنفسش رو ک

میترسیدم برگردم ونگاه کنم نگاهمو به جلوم دوخته بودم ودرحـــالی که زیرلب ذکر میگفتم به 

این فکرکردم که اینقدر احمقم که بازم دعارو همراهم برنداشتم گرچه میدونستم 

تم فشاری دورگردنم حس زیـادجوابگونیس تنـدتندزیر لب هرذکری به ذهنم میرسید میگف

میشد داشتم گندمیزدم امادست بردارنبودم ازتوحید تاآیت الکرسی روخوندم اما عالوه 

برگردنم حاالمچ دستمم میسوخت خواستم قدماموتندترکنم که حــس کردم پاهام پیچ خوردن 

وقفل شدن توهم بامخ پرت شدم زمین وپیشونیم خوردبه کف عابرپیاده گرمی خون رو روی 
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شونیم حس کردم خواستم پاشم تاکسی ندیده امانتونستم انگارفلج شدم،خیابون انگار پی

ازهمیـــشه خلوت تر بود یاالاقل من که کسی نمیدیدم هوابه شدت سردشده بودوکاهش دمابه 

راحتی حس میشد لرزش منوبیشترمیکردنگاهم به تابلوی خیابون افتاد من کجابودم؟خیابونی 

ر ازخونه وآزمایشگاه من بودمطمئنا من اینقدرمسیررو پیاده توی یه ربع که من بودم خیلی دورت

نرفتم فرض کن ازباالی شهر رفتی پائین شهر!اسم خیابون عجیب واصالهم آشنانبود گیج میزدم 

کی منو آورده بود اینجا؟جوابم مشخص بود اما نمیخواستم بهش فکرکنم میترسم 

ریه بشم که سایه بلندی افتاد روم اب دهنمو حقیقتش!دیگه نزدیک بود ازتـرس و تعجب گ

قورت دادم،صدای سوت مانندی توی سرم پیچید وفشار دورمچ پام بیشترشد انگاریکی داشت 

به عقب منو میکشید،  رو زمین کشیــــده شدم صورتم کلی خراش برداشت وحس کردم 

ی کردم اون خونریزی سرم بیشترشد،سعی داشتم آزادبشم ولی به هیچ وجه ممکن نبودسع

دستوازدور مچ پام بازکنم اماچیزی دور مچ پام نبود،یکم که گذشت حس کردم تو هوام و زیرم 

خالی شد یعنی دیگه به عقب کشیده نمیشدم به باالکشیده میشدم تو یه آن محــکم فرود اومدم 

ناله تو یه جای سخت کل بدنم کوفته شد و بی شک استخونام خوردشدن!آه ازنهادم بلندشدباآخ 

سعی کردم چشماموکه ازترس بستـه بودم بازکنم چیزی جزسیاهی نمیدیدم حسه کوربودن بهم 

دست دادشایدهم هنوزچشمامو بازنکرده بودم دستی به چشمام کشیدم دست خودمو میدیدم 

پس کورنشدم الحمدهلل!به گمونم شب بود وهوا به شدت سرد صدای زوزه گرگ وروباه 

صبح 11نجایی که من یادمه وقتی ازخونه زدم بیرون ساعتازهرسمتی میومد ولی تااو

بود!اینقدرازتاریکی اطرافم میترسیدم که دردرو فراموش کنم درکمال تعجب دیگه خونی روی 

پیشونیم حس نمیکردم دستی به پیشونیم کشیدم هیچ خونی نبود مهم تر ازاون هیچ فشاری دور 

م منو کجا آوردن؟دندونام ازترس وسرما دسـت وپاوگردنم حس نمیشد من کجابودم؟بهتره بگ

بهم میخوردن احساس بدی بهم القا میشد ثانیه ای بعدمحیط توی سکوت مطلق فرورفت ویه 

آن صدای جیغ نکره ای پرده گوشموجرداد انگارهمین بغل گوشم جیغ کشیدن قلبم بازرفت رو 

م که احساس کردم دورتند دستمو روقلبم فشردمو سعی کردم منظم نفس بکشم میخواستم پاش

ام قرارگرفت قفل دهنم باالخره باز شد وجیغ بلندی ازته دلم کشیدم حس کردم دستی رو شونه

کالغای رودرخت پریدن!البته بافرض اینکه درختی اون حوالی باشه یه جفت چشم آتشی جلوم 

شعله کشیددست وپام میلرزید امابه زور وایسادم داشت بهم نزدیک میشدومن می خواستم 
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باوجود دست وپاچلفتی بودنم عقب عقب برم محکم خوردم به یه چــــیزی توی اون تاریکی 

خودمم به زور میدیدم پشت سرم که چشم نداشتم البد درختی،دیواری چیزیه بااین 

فکریادپرورشگاه افتادم یعنی بازم منوآوردن اونجا چه غلطی کردیما همش تقصیرمهرابه 

آخرکه خواست جست بزنه سمتم سایه سیاهشوحس کردم  دودش به چشـم من میره لحظه ی

ومغزم باالخره فرمان دادودستم ناخودآگاه سمت زنجیرِناتانائیل رفت باکف دست سریع 

لمسش کردم نور زیادی ازگردنبندنشأت گرفت وهمه جارو روشن کرد که چشممو زد تازه 

داشتم سکته میزدم که  تونستم اون جـسم زردِ متالشی شده بایه جفت چـشم آتشی روببینم

غیب شدوثانیه ای بعدپلکای سنگینم روی هم افتادن ،احساس سبکی داشتم...صداهای دوروبرم 

اونقدر زیادبودکه نتونم تشخیص بدم چی به چیه؟صداهارو زیادنمی شنیدم اماصدای چلیک 

م چلیک دوربین رواعصابم بودوسردردم رومضاعف میکرد،باعصبانیت تویه حرکت چشم بازکرد

نورفالشردوربین صاف زدتوی چشمم باعث شدچشممو ببندم بعدآروم بازکنم،اینجاچه خبره؟یه 

اتاق مثل بیمارستان وچندتادکتروپرستاروپلیس!وچندتاعکاس وخبرنگارهنگ کرده بودم 

دکتراسعی داشتن خبرنگارهاروبندازن بیرون وپلیسه تادیدبه هوش اومدم برگشت سمتم 

تموم حواسم به خبرنگاره بودکه با میکروفون جلوی فیلمبردار  وخواست چیزی بپرسه اما من

 وایساده بود روبه دوربین میگفت:

جن هایی که یک دختررادرپروشگاه موردضرب وشتم وآزارواذیت قراردادن..داشت  -

همینجورپـشت سرهم بلغور میکرد امامن دیگه چیزی نمیشندم سرم سنگین گوشام کرشده 

چه قشقرق واَلمَشنگه ای بپاشده فکرمیکردم اگه اون  بودگندزده بودم رسماًببین

گردنبندرولمس کنم همه چی ختم به خیرمیشه ولی..اخه من اینجاچیکارمیکردم چجوری پیدام 

کرده بودن کاش تواُتاقم ظاهرمیشدم!پلیسه پشت سرهم یه چیزایی میپرسیدمن خـودموبه بی 

ون پرورشگاه کذایی رو بگیرن چون خبری وندونستن میزدم میخواستن جلوی شایعات علیه ا

بی شک ازفردا کل اون منطقه تخلیه میشد!منم چیزی نمیگفتم بهم ربطی نداشت که بیام یه عده 

جن رو آواره وخونه خـراب کنم قصدشون خراب کردن پرورشگاه بود خب اجنه میریختن تو 

ت شدبه محض اینکه شهرو همه رو اذیت میکردن اونجوری!هیچ جوابی ندادم باالخره اتاق خلو

رفتن آرون با دسته گل ازپنجره پرید داخل که نزدیک بودسـکته روبزنم باحرص بهش زل زدم 

که دستاشوبه عالمت تسلیم باالبردوباخنده گل روبه سمتم پرت کرد توهوا گرفتمش تاروی 
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سرم فـرودنیومده تااومد چیزی بگه صدای دراومدوبه تعقیبش درناومهراب واردشدن ساعت 

القات بود؟!بعدازسالم واحوالپـرسی درنابا چشم وابرو به آرون اشاره کرد لبخندمضحکی زدم م

 وگفتم:

راستی به هم معرفیتون نکردم،آرون خان همکارم،درناجان دوست عزیزم ومهراب خان  -

شوهرش...سر تکون دادن واظهارخوشبختی کردن امادرناباچشمای ریزشده همه حرکات آرون 

مئن بودم آرون داره فکرشُ میخونه که ازخنده سعی داره لبشو گازبگیره رو زیرنظرگرفت مط

معلوم نیس توفکردرناچی میگذره واخداکنه فحشش نده آبرومون میره عجب کاری کردم 

بهش درمورد آرون نگفتما!اگه میدونست جنه وای بیخیال اصال...بعد از اینکه یکم حال واحوالمو 

عی داشتن سواالتی درموردبالیی که به سرم نازل شده بود پرسیدن ودرناومهراب یه درمیون س

بپرسن منم جوابی نداشتم که بدم باالخره رفع زحمت کردن میفهمیدم درناهیچ دلش نمیخواد 

 منو باآرون تنهابزاره ولی باالجبار رفت... آرون تندتند گفت:

یزی بگم جلوی پاشو پاشو بایدبریم دارن میان...گیج ومنگ به دهنش زل زدم تاخواستم چ -

چشمام سیاهی رفت وروهوامعلق شدم وبعدازچندثانیه پروازمحکم پرت شدم پائین وافتادم یه 

جای نرم!سریع چشماموبازکردم محیط آشنا نبود سرموچرخوندم ازدیدن آرون سمت چپم 

 جاخوردم یکم توجام تکون خوردم وبه تخت اشاره ای زدموگفتم:

 خندیدوگفت: منو کجاآوردی؟!..آرون ازلحنم آروم -

اینجااتاق منه االن توشهر خودمونیم من میرم تاچندلحظه ی دیگه یه آرایشگرمیادتورو واسه  -

 جشن امشب حاضر کنه..گیج گفتم:

 جشن چی؟!..یکی اروم زد به پیشونیش وگفت: -

تاج گذاری دیگه!..واسه بی حواسیم خودمو یکم سرزنش کردم هنوزم از ظاهرشدن یهوییم  -

اونجا میموندم وجلوپخش شایعات علیه پرورشگاه رو میگرفتم یااینکه یه هنــگ بودم باید 

چیزی میگفتم تاپرورشــگاه روخراب نکنن وگرنه مطمئن بودم اجنه اینجاهم ولم نمیکنن نه 

تنهامنوکه توی دنیای آدما اوناروهم اذیت میکردن ومیریختن توشهروامنـیـت رو ازهمه 

ید یهومنو میاورد باید بــعد ازجشن امشب یه جوری میگرفتن!ازدست آرون عصبی بودم نبا

راضیش کنم برگردیم تااین فکرازذهنم عبورکرد درباصدای بلندی بازشدومحکم کوبیده شدبه 

دیوار ازجاپریدم رنگم شده بود عینهو گچ ازدیدن سرهنگ یکم متعجب شدم اماخیالم آسوده 
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بیرون بدم باچهره میرقضبیش شد که اجنه دشمن نیستن تا خواستم نفسی از سرآسودگی 

 مواجه شدم آب دهنمو یواش قورت دادمو باصدای لرزونی گفتم:

 طوری شده سرهنگ؟!..ابروهاشو درهم کشیدوگفت: -

توفعال حق برگشت نداری اونا منتظرتن اگه برگردی دخلت دراومده دختر..باز یادم رفته بود  -

 کشیدم وگفتم:قدرت ذهن خوانی اجنه فوق العاده ست!نفس کالفه ای 

اما من میخوام بهشون کمک کنم تا خونه خراب نشن اینجوری به نفع همه مونه به مردم حمله  -

نمیکنن و منم اذیــــت نمیکنن!..سرهنگ پوزخندعصبانی زد وباعصبانیت قدم محکمی به سمتم 

 برداشت وگفت:

 تورو توی دخترتوچقدرساده ای!ایناهمش یه تله س تاتوروتوی دام بندازن وگـرنه اصال -

پرورشگاه ول نمیکردن که پلیس بخوادپیدات کنه!اوناخودشون به پلیس آمبوالنس خبردادن 

ازطرفی اونجاتنهایه پاتوق بی ارزش واسه اوناس نه خونه شون!خونه ی اجنه جایی وسط 

 شهرنیس!..باگیجی گفتم:

 امامن فکرکردم ناتانائیل منونجات دادوبه بیمارستان آورد -

دنبند استفاده کردی جــواب داد واسه رهایی،اما اونا به پلیس زنگ زده یکم دیر از گر -

 بودن!..چشمامو توی کاسه چرخوندم کالفه وبی حوصله گفتم:

 حاالباید چیکارکنم؟ -

 فعال برات اینجاموندن مجازه و رفتن به اونور به هیچوجه جایز نیست -

 فرارکردم!حتما درنا اینا نگرانم میشن که یهویی ازبیمارستان  -

نگرانشون نباش میتونی باهاشون تماس بگیری وبگی ساعت پروازت رسیده بود مجبورشدی  -

بری تاجانمونی!..سر تکون دادم سرهنگ دستموکشوند بیرون ازاتاق هنوز یکم توی سالن که 

راه میرفتم خوف برم میداشت که بااجنه زیریه سقف زندگی میکنم سرهنگ ازاین فکرم 

 ت:ریزریز خندیدوگف

کسی کاری بهت نداره نترس!مثل اینکه یادت رفته ماتعهد داریم اذیتتون نکنیم ازطرفی  -

 خونتون توی رگ هامونه!. .سرتکون دادمو باپرروگری گفتم:

سرهنگ میشه لطفا بدون اجازه فکرمو نخونید حداقل وقتی پیشتونم!اخه معذب  -

روبهم نشون داد رد انگشتشو میشم!..سرهـنگ باجذبه خندید وسرتکون داد باناخن یه جایی 
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سانتی دیوارکوب رسیدم متعجب به لوح نگاه کردم وبعدبه سرهنگ 50گرفتم وبه یه لوح مربعی

 زل زدم:

 این چیه؟ -

سیستم ارتباطی ما،میتونی حتی تماس ویدیویی داشته باشی!..باشگفتی به سمت لوح لمسی رفتم  -

ه بودم انگارداشتم خواب میدیدم ازاین همه امکانات هم تعجب کرده بودم هم سرذوق اومد

همه چی رویایی بود حتی زندگی بااجــــنه!تو یه قصرخارج ازشهریه قصر محو!دستمو روی لوح 

کشیدم تاباکف دستم برخوردکرد روشن شدومـن تونستم تصویر خودمو داخلش ببینم یه 

 صفحه شماره کوچولو بغلش بود متعجب برگشتم سمت سرهنگ وگفتم:

بگیرم؟...سرهنگ فقط سری به نشونه تائید تکون دادوبی هیچ حرفی ازم دورشد باید کُد هم  -

تنــدتند شماره درنا روگرفتم ازهیجان میلرزیدم وسردم شده بود،درنا بادوبوق جواب 

دادوحالـامن میتونستم تصویرش روببینم وعکس خودمم پائین صفحه نمایش داده میشد لبخندم 

 یی که ازهیجان میلرزید گفتم:کش اومد دستی تکون دادمو باصدا

 سالم درناجونم خوبی؟!..چشمای درنا باتعجب ازکاسه زدبیرون وباصدای باالرفته گفت: -

کجایی تودختر؟چرا ازبیمارستان گذاشتی رفتی به آتیش شایعات دامن زدی؟..بیخیال خندیدم  -

 وگفتم:

خره همه چی به روال بهرحال که دیگه برنمیگردم بزار اینقدرکنجاوی کنن تا خسته بشن باال -

 عادی برمیگرده عـزیزم اگه نمیومدم پرواز میپرید پول بلیط داده بودما!

 یعنی چی دیگه برنمیگردی دیوونه؟االن درحال حاضرکجایی؟ -

 همون کشوری که واسه تحقیقات باید میومدم..درنا کالفه ازاین طفره رفتنِ من گفت: -

 :نمیخوای اسم کشور روبگی؟!..بی توجه بهش گفتم -

 خب دیگه خوبی؟مهراب وپسرت وبقیه خوبن؟ -

 اره همه خوبن توچراجواب منو نمیدی؟ -

 منم خوبم!..درناتقریباً عصبانی جیغ کشید: -

 دلسا مثل ادم بگو کدوم گوری رفتی برای اون تحقیقات کوفتی! -

 اگه بگم صاف میزاری کف دست پلیس اینجام ولم نمیکنن تاقضیه روبفهمن -
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دوماً خب فوقش توهم قضیه روبراشون توضیح میدی دیگه...کالفه  اوال که من دهن لق نیستم -

 گفتم:

بیخیال درناجونم حوصله ندارم بعداًباهات تماس میگیرم خیلی مراقب خودتون باشــیدبای..قبل  -

ازینکه درنافرصت کنه چیزی بگه دستمو روی دکمه قرمزقطع تماس کشیدم!دستی الی موهای 

کالفه بیرون دادم برگشتم وصاف رفتم توشکم یکی!صدای نــسبتاً پرپشتم کشیدم ونفسمو 

 خنده ی آرون بلندشدوبالحن شیطونی گفت:

هیکل به این قُلُمبه ای روندیدی؟!..خندم گرفت اما فقط یه لبخند زدمو تره ی موهامو پشت  -

گوشم انداختم وبه سمت اتاقی که داخلش بودم راه افتادم حتماآرایشگره منتظرم 

لی نشسته بودم که تنم خشک شده بود باالخره آرایشگره ازروی صورتم بود،اونقدروصنـد

کناررفت ومن تونستم خودمو توی آیینه ببینم جاخورده بودم!یه آرایش فوق العاده شیک ولی 

عجیب اصالهیچ شباهتی به دلسای قبلی نداشتم هیچوقت باآرایش اینجوری نشده بودم!هنوز 

بیرون رفت وبه تعقیبش آرون بدوبدو اومد داخل  دید زدنم تموم نشده بودکه آرایشگره

 درحالی که دوتاکاور کت و شلوار دستش بود هردوتارو روبروم گرفت وگفت:

کدومش بهتره؟!..نگاهش که بهم افتاد خشک شد وا!یعنی اینقدرتغییرکردم؟!زشت نشده  -

 باشم!؟باالخره دهن باز کرد:

 تم:چقدرعوض شدی!..باوسواس دستی به گونم کشیدم وگف -

 بدشدم؟!..تندتندسرشو باالانداخت وگفت: -

نه اتفاقا قشنگ ترشدی آرایشه به صورتت میاد...لبم به خنده کش اومدبه کت وشلوار کِـرم  -

 رنگش اشاره زدم و گفتم:

این بهتره گرچه من تاحاالبا کت وشلوار ندیدمت ولی این بهتر ازآبـیه!..خودشم سری به نشونه  -

 موافقت تکون داد وگفت:

ه پس من برم بپوشمش...به دنبال این حرفش باعجله ازاتاق دویدبیرون چقـدر هوله!ببین آر -

 برای کی بایدتاج گذاری بشه!

پله های سالن روآروم پائین اومدم بااون کفشای پاشنه بلندودامن کشیده ی لباسم نمیـتونستم درست  

العاده شیکی بود امااینم عجیب بود  راه برم باتعجب به پائین لباس شیری رنگم نگاه میکردم لباس فوق

اصال این مدل لباس روتو عمرم ندیده بودم حالت ردا داشت ولی خیلی قشنگ سنگدوزی شده 
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بودوآستیناودامنش حالت زیبایی داشتن همونجورکه آروم وسربه زیررفتم سینه به سینه یکی شدم 

که نگاه خیره منو روخودش دید به سرمو بلندکردم که بانگاه متعجب ملکه السلطنه روبروشدم کم کم 

خودش اومدوبا مهربونی منوبه آغوش کشید واقعنی دلم براش تنگ شده بودا!یعنی اجنه هم حسه 

 دلتنگی دارن؟!بامالیمت نگاهم کردومنو ازخودش دورکردوگفت:

 توچه نازشدی دختر،دلم برات تنگ شده بود! -

 باتعجب ابرومو باالانداختم وگفتم:

 دلتنگ بشید. فکرنمیکردم شمام -

 اخم شیرینی کردوگفت:

مگه دله ماازسنگه!خدابه همه موجوداتش قلب داده..راست میگه هامـنم یکم کوته  -

فکرم!لبخندی زدم خواستم ازدلش درآرم که آرون بدوبدو ازاون سمت سـالن اومدسمتمون 

 درحالی که دوتاکراوات تودستش بوداونـاروجلو چشممون تکون دادو گفت:

 بپوشمش؟!..ملکه السلطنه به هول بودن آرون خنده ای کردوبامهربونی گفت: کدوم بهتره -

هردوش بهت میاد!..اما من چون واقعا ازرنگ ماشی متنفربودم وازطرفی به هیـچوجه روی کت  -

 وشـلوار کرِم و پیراهن قهوه ای نمیومد سریع گفتم:

تائیدزدو ازمادورشدباملکه ولی اون کراوات نسکافه ای بهتره..بازآرون لبخندی به نشونه  -

 السلطنه خندیدیم و اون گفت:

 هنوزم بعضی رفتاراش بچه گانه س،خب توبایکم اسب سواری پایه ای؟...متعجب گفتم: -

 بااین لباس ها!؟..ملکه السلطنه ازبی حواسی خودش خندش گرفت وباهمون ته خنده گفت: -

بشینیم تازمانی که  پس باید یکم خانومانه رفتارکنیم وبریم رومبل های سلطنتی -

 مهمونابرسن؟!..چـینی به صورتم دادم وگفتم:

اینجوری خیلی خسته کننده س!من میخوام تو باغ قدم بزنم...ملکه السلطنه سری به نشونه  -

 موافقت تکون دادو آروم زد به کتفم وگفت:

 تم:بریم پایه ام!..چندلحظه ای بودکه بی هیچ حرفی داشتیم طول باغ رومترمیکردیم که گف -
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ملکه السلطنه؟االن من که بادنیای خودمون ارتباط برقرارکردم براشون شماره میوفته و  -

اونامیتونن اینـجاباهام تماس بگیرن؟!..سری به دوطرف تکون دادودرحالی که سعی داشت 

 دامنشُ باالبگیره تاتوی برگهای روزمین کیشده نشه گفت:

ه هم شماره اینجارو شماره گیری کنن میفهمن که نه براشون شماره نمیفته اگه هم بیفته اوناهرچ -

 شماره موردنظردر شبکه موجود نمیباشد!

 خب مشکوک نمیشن؟ -

شاید!.ازبیخیالیِ ملکه السلطنه هم متعجب بودم هم لجم گرفته بود!انگارمطمئن بودهیـچ اتفاقی  -

نمیوفته!یکم که از عمارت دورشدیم احساس کردم هوا به وضوح سردتر شده و یه سری امواج 

منفی دورم حس میکردم اما تا خواستم به ملکه السلطنه بگم تامطمئن باشم توهم نزدم دیدم 

سلطنه نیست!ترس تموم وجـودمو در بر گرفت لبام میلرزیدن،دندونام بهم میخوردن هم ملکه ال

سردم بودهم میترسیدم سعی کردم دادبزنم وملکه الســلطنه رو صدابزنم امااونقدر ازنبودش 

شوکه شده بودم که صدامم درنمیومدگوشامو تاآخرین حدممکن تیزکرده بودم صدای ناله های 

د اما اصال مشخص نبود ازکدوم سمت ازیه طرف صدای بوق وکُرنا وطبل ضعیفی به گوش میرسی

میومد!دست وپام میلرزیدن وروپابند نبودم تموم تنم یخ کرده بودشک نداشتم درمرز 

مردنم،تادهنمو بازکردم که جیغ بکشم دستی در دهنموبست چشمام ازحدقه زدن بیرون نفسم 

هیچی نمیدیدم همه چیز جلوچشمام تاربود حتی برید،اشکام گلوله گـلوله میریختن روصورتم 

درختای بلندوسربه فلک کشیده فقط میتونستم تاریک شدن هواروبه وضوح ببینم 

هنوزعصربودولی هوابه شدت تاریک شده بود!احساس دستی که دهنموبسته بودترسمو 

همه ی بیشترمیکرد انگارتودلم رخت میشستن نزدیک بودهرلحظه باالبیارم ازترس اما انگار 

دستگاه های بدنم ازکار افتاده بودن نمیتونستم فکرکنم حتی!چشمم به یه درچوبی کوچیک 

سمت چپم افتاد اینجا دقیقا کجای باغ بود؟دیگه هیچ دستی جلوی دهنمونگرفته بودباخیال 

راحت جیغ کشیدم وکمک خواستم حتی ملکه السلطنه روهم صدازدم امایه سکوت مرگ بار 

بودو این بیشترمنومیترسوندکمی بعد صدای هوهوی باد سکوت محض رو توی محیط پیچیده 

شیکست پاهام ناخوداگاه از کنترلم خارج شدن وبـی اراده به سمت اون درب کوچیک چوبی 

کشیده شدن نمیتونستم وایسم گرچه از ترس هیچ دلم نمیخواست سمت اون درب مشکوک 

ای پاهام صادر میکرد میگم البد مغزم برم امانمی فهمیدم چرامغزم همچین دستورحرکتی بر
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ازکار افتاده بود!جلــوی درپام پیچ خورد بامخ افتادم زمین شانس آوردم سرم محکم بازمین 

برخوردنکردوگرنه حتمامرگ مغزی میشدم زودتر ازهمه چیز فکرم پرکشید سمت 

ا گردنبند گردنبندحاالکه احساس خطرکردم بایدسریعتر اونو لمس کنم تاشرایط بدترنشده ام

نبود یعنی جاش گزاشته بودم اماکجا؟من هیچوقت اونو ازگردنم بازنکرده بودم کجاافتاده بود 

یعنی پاره شده بود؟!بازم دست کشیدم اما نبود زیرلب تندتند ذکر میگفتم ودستمو به قلبم 

شد میزدم سعــی کردم چهره ناتانائیل رودرنظربگیرمو اسمشوزیرلب زمزمه کنم زیرپاهام داغ 

انگارتویه کوره آتیش باشم،یه طوفان وزید وتموم برگ هارو از این روبه اون رو کرد دیگه هیچ 

برگی روی زمین باقی نموند وهمه رفتن هوا وبا باد رفتن به دور دست هاباچشمای گردشده 

ورنگ وروی پریده داشتم تغیروتحوالت اطرافمونگاه میکردم که حس کردم یکی پشت درخته 

توجه شدم ملکه السلطنه ازخوشحالی میخــواستم جیغ بزنم دویدم سمتش قدرته به ازلباسش م

تحلیل رفته م رو یافته بودم سریع پریدم جلوش اما ازدیدن صورت خونی وموهای مشکی 

پرکلــــاغی کثیفی که به صورتش چسبیده بود ازترس یه قدم عقب پریدم قلبم اومدتوحلقم 

سم اهلل گفتمو کف دستمو روی قلبم گزاشتم شروع کردم به حالم داشت بهم میخورد زیرلب ب

دویدن به یه سمت خدایاکمکم کن!فقط صدای دویدن من سکوت محیط رومیشکست باسررفتم 

توشکم یکی که باعث شد پرت بشم عقب ازدیدن سرهنگ انگار که فرشته نجاتمودیده باشم 

 چهره من بانگرانی پرسید: قلبم اروم گرفت ونفس عمیقی کشیدم سرهنگ باتوجه به حالت

چت شده دختر؟چی دیدی؟چرامیدوی؟!...درحالی که هنوزنفس نفس میزدموبغض به گلوم  -

 خنجرمیکشید  گفتم:

 ملکه السلطنه اون نیستش،گمش کردم!..سرهنگ باگیجی وابروهای باالپریده گفت: -

ه نشونه مطمئنی تو اونو گم کردی وخـودت گم نشدی؟..یه ابروم پریدباال سرهنگ سری ب -

 تاسف تکون داد ودستمو کشوند دنبال خودش درحالی که زیرلب غرغرمیکرد راه افتاد:

ملکه السلطنه االن توعمارته،تومعلوم نبودیهویی کجاغیبت زد!..هجوم ترس روبه تک تک  -

سلولهای بدنم حس کردم من خودم باملکه السلطنه اومدیم توی باغ!یعنی که چی؟!پس 

ونفســم به زور باال میومددستمو ازدست سرهنگ کشیدم بیرون  اون...قلبم اصال نمیزد

 وسرهنگ به اجباروایساد بااخم برگشت سمتم به خودم مسلط شدم وسعی کردم صدام نلرزه:



 

 

 
72 

 انجمن رمانیک سحر صادقیان کاربر | گابلین

 
اما سـرهنگ من باملکه السلطنه اومدیم توی باغ!بعدش گمش کردم...به وضوح جاخورد  -

 ورنگش یکم پریدبا حیرت گفت:

چندلحظه پیش زیر دست آرایشگربود بعدهم پیش من توی عمارت بود  ملکه السلطنه تا همین -

 چجوری تورو دید؟!...آب دهنموقورت دادمو فکرموبه زبون اوردم:

پس اونی که من دیدم ملکه السلطنه نبود؟حتی حتی راجب کراوات آرون هم نظرداد این یعنی  -

 کرد:من توهم نزدم ..سرهنگ انگارکه باخودش صحبت کنه زیرلبی زمزمه 

بعیدنیس اون اجنه ی کافرتوی قصرهم نفوذکرده باشن یعنی کار اوناس؟!..ومن فکرم  -

پرکشیدسمت اون شبی که یکی ازجن هاخودشوبه شکل اکبراقا دراورده بودتامنو اذیت کنه 

ومحمدعلی روبدُزده بازم رودسـت خورده بودم این دفعه حتی به چشمامم اعتمادنداشـتم حتی 

بودم نمیدونستم سرهنگ واقعیه یا یکی ازاجنه ی دشمن خودشو  به سرهنگ هم مشکوک

اینجوری درآورده ازترس نزدیک بود سکته کنم جلوی چشمام تار میدید سرم گیج رفت 

وبعدپلکام افتادن روی هم باسر افتادم زمین وفقط سیاهی مطلق جلوی 

دادو اسممو چشماموگرفت...چـندقطره آب چکیدروی صورتم ویکی بازومو تندتندتکون می

صدامیزد بی حال بودم ذهنم خسته بود آروم  الی پلکامو بازکردم وچندباربازوبسته شون کردم 

تاچشمم به نورعادت کنه ازدیـدن آرون وسرهنگ کنارتختم سریع یادم اومد ازحال رفتم وکمی 

بعد همه اون اتفاقات وحشتناک تو ذهنم ردیف شدن،سیخ سرجام نشستم و انگارکه یه چیزی 

 یادم اومده باشه گفتم:

 اون در،درچوبی!تَه باغ...سرهنگ کالفه سرتکون دادوگفت: -

کامل صحبت کن!..فهمیده بودم بدش میاد مقطع حرف بزنم اون دفعه هم عصبانی شد امامن  -

ازترس نمیتونستم کلمه ها روکنارهم بچینم!به خودم مسلط شدم نباید صدام میلرزید نه نباید 

 م:میترسیدم باالخره گفت

اون جنی که خودشوبه شکل ملکه السلطنه درآورده بودمنوبه سمت یه درچـوبی تهِ باغ  -

کشوند،نمیخواستم به سمتش برم اماپاهام بانیرویی عجیبی به اون سمت رفتن من از ترس 

 ناتانائیل رو تصورکردمو بعـدهمه چی عوض شد!..دستی به گردنم کشیدمو نالیدم:

شو بازکرد گردنبند توی دستش آویزون شد وآرون باحرص گردنبنـدم گم شده!..آرون مشت -

 گفت:
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ده بارگفتم ازگردنت بازش نکن..باتعجب درحالی که دستمو درازکردم گردنبند رو ازش بگیرم  -

 گفتم:

 منم هیچوقت ازگردنم بازش نکردم...سرهنگ بی توجه به مکالمه ی ماگفت: -

 نگاه سرهنگ قفل شد ومن باتحیر گفتم: اما ته این باغ هیچ درچوبی نیست!..نگاه خیره مون به -

یه درچوبی کوچیک که انگاربه یه زیرزمین بازبشه،چطورممکنه نباشه؟خودم دیدمش بیاییدباهم  -

 بریم تاببینیم... سرهنگ مات حرفای من سرتکون دادوگفت:

 ممکنه!..آرون ادامه داد: -

ت تر اذیتت کنن به نظرم دری به دنیای دلساست میخواستن تورو بکشونن اونور تا راح -

 اینـجورکه معلومه اینورا نمیتونن آفتابی بشن...بعدروبه سرهنگ ادامه داد:

ممکنه ملکه السلطنه رو تسخیر کرده باشن یابعداًدست به همچین کاری بزنن؟!..سرهنگ خیره  -

 به من جواب آرون روداد:

اس امابایدبیشتر درمورد درچوبی میتونیم همچین نتیجه ای بگیریم که روزنه ای به اون دنی -

روش فـکرکنیم ولی ملکه السلطنه پیش من بودحتی اگه تسخیرش هم میکردن باید پیش دلسا 

میرفت اما اون فقط پیش من بود اونا خودشونو اون شکلی درآوردن اما امکانش هست بتونن 

 هرکدوم ازدورگه های ناخالص روتسخیرکنن!.. گیج گفتم:

 هستن؟..سرهنگ به آرون اشاره زد: منظورتون ازدورگه های ناخالص کیا -

درصدم جنه وچون مادرآرون انسان 60درصدش جنه ولی من خودم بیش از30پسرمن،که تنها -

بوده اون یه دورگه ی ناخـالصه ولی به عنوان مثال اگه ملکه السلطنه که خودش یه دورگه 

ون دورگه ی درصدمیشه ومیتونم بگیم ا50درصدجنه ازمن باردار بشه فرزنـدمایه دورگه70ی

 خالصه!...آرون هم بایه غم ساختگی وبالحن بامزه گفت:

ساله برسه،میشه جانشین سرهنگ ومن 15و دراون صورت وقتی اون به سن قانونی که اینجا -

 برکنارمیشم.. سرهنگ باجذبه خندید وگفت:

 ساله ودور زدن قانون ازآب18میتونیم قوانین رو دوربزنیم حداقل تودنیای آدماسن قانونی -

خوردن هم براشون راحت تره تازه باشرط اینکه فرزندمن وملکه السلطنه پسرباشه...بعدهم 

هردوشون به این شوخی بی مزه ی سرهنگ خندیدن امامن خیلی فکرم مشغول اتفاقات 

 عصربود،باداد آرون به خودم اومدم:
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 چی میگی آرون؟..باتعجب دستش رو پیشونم گذاشت وگفت: -

گفتم "بیخیالی"میزنم جواب نمیدی؟چراتنت مثل تنور داغه؟! زیرلبخوبی؟چراهرچی صدات  -

 وبلندترگفتم:

 خب کارت روبگو. -

 آرون آروم خندیدوگفت:

داشتم میگفتم مثال فرزندمن وتوهم یه دورگه ناخالصِ ناخالصه چون اون فقط پانزده درصدش  -

 جن میشه!

 یکی کوبیدم به سینه ش وباعصبانیت ساختگی گفتم:

 شب شد مهموناتون اومدن! جمع کن خودتو -

 دستی به کتش کشیدوگفت:

 نمیای پایین؟بگم یکی بیادکنارت؟! -

 خودم میام یه ربعی استراحت کنم. -

 تنهانباشی بهتره ها...اینم مارومیترسوند،آروم زدم به شونش: -

برودیگه میام حاال... سرهنگ کی رفته بود بیرون؟!همه چیزشون عجیب غریبه خدا بخیرکنه  -

نشـم اینجا خیلیه! بعدازینکه آرون ازاتاق رفت بیرون زل زدم به سه کنج دیواروتموم دیوونه 

اتفاقات بعدازظهرروتوی ذهـنم مرور کردم چطورممکنه؟باید راز اون درچوبی روبفهمم،حس 

میکردم دمای اتاق هرلحظه کمترمیشه لرزش خفیفی به تنم واردشد دستــام رو دوربازوهام 

کم میترسیدم که نورضعیفی ازگوشه چشـــمم توجهمـوبه خودش جلب حلقه کردم داشتم کم 

کرد بسمتش برگشتم ازدیدن ناتانائیل جاخوردم هیچوقت خودش ظاهرنمیشدهمیشه منواحضار 

میکرد!البد کارش مهم بود.نفسمو باخیال آسوده تری بیرون دادموبه چهره مهربونش زل زدم 

نظرگرفته بود،چشمامو دور اتاق چرخوندم وکالفه توی سکوت منودر  منتظـربودم چیزی بگه اما

 ازجَـو به وجود اومده سکوت رو شیکستم:

 خوشحالم که باز میبینـمتون!..لبخندعمیق تری زدکه گفتم: -
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 حتما کارتون مهمه که برخالف دیدارهای قبل ایندفعه خودتون اومدین -

دم امااین پسر ازپیشت جُم منتظربودم توی بـیهوشی تنهـابشی تاراحت بتونم توروبیارم پیش خو -

 نخورد..بعدهم بالحن خنده داری افزود:

خودمونیم ولی خیلی نگرانت شد بهش نمیاد این حجم احساسات!...به شوخیِ ناتانائیل خنده ای  -

 کردمو گفتم:

 من ازتون یه سوال کوچیک دارم -

 میتونی بپرسی -

ف شده رو دارم؟که باعث راستش میخوام بدونم چرا از بین همه ی آدما من اون انرژی مضاع -

میشه قطبِ دیگه ی آرون باشم یعنی منظورم اینه که دلیل خاصی داره یا فقـط یکم قدرتم 

بیشتره؟البته میخوام اینم بدونم که قدرتام شامل چه چیزهایی میشه؟!..ناتانائیل دستی به ریش 

 بلندوسفیدش کشید وگفت:

شه ای ازاون برمیگرده به زمان تولدت که حقیقت فراتر ازچیزیه که مابهش فکرمیکنیم،اما گو -

قمردرعقرب بوده اره ساده تر اینه که دلیل خاصی نداره تو فقط یه سری قدرتات بیشتر 

ازبقیـــه س درست همون قدرتایی که آرون وبقیه ندارن!تویه سری قدرتاروهم نداری که آرون 

یل تر ازبقیه ی زوج های قدرتی داره حتی اگه بقیه نداشته باشن اینه که ما ازهرنظر شماروتکم

دیدیم اونم برای مقابله بااجنه!و واسه همینه میخوام توروازنـزدیک شدن به اون درچوبی انتهای 

 باغ منع کنم!..باشگفتی گفتم:

 پس توهم راجب اون درمیدونی؟! -

 مثل اینکه خودم دورت کردم از اونجا...باابروهای باالپریده گفتم: -

 خب چرا؟! -

اید به اون درنزدیک بشی برخالف تصــور آرون وسرهنگ اون درهیچ راهی به به هیچوجه نب -

دنیای تونیس درحقیقت یه درگاه به دنیای اجنه ی کافره!اونامطمئنا اونجاتورومیکُشن...لرزبه 

تنم افتاد دســـتام یخ زدن عرق سردتیره ی کمرموشقیقه هاموپوشوندگلوم خشک شده 

بدم دســـتامومشت کردم وبی اعتنا به سوزشی که ناخنای  بودحتی نمیتونستم آب دهنموقورت

 بلندم به کف دستم وارد میکردن گفتم:

 چرا؟چرادست ازسرم برنمیدارن؟! -
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برای همون قدرتایی که داری،اونامیخوان تورو تویه خلسه فروببرن وتموم انرژیی که داری  -

نه تنهاآرون که ازوجودت بیرون بکشن اونطوری به راحتی میتونن آرون رونابودکنن 

وجودتوتسلی بخش روح وروان سرهنگه اگه تو توی خلسه بری ازطریق توبه سرهنگ آسیب 

 میرسونن!

 متوجه منظورت نمیشم! -

ببین تونه تنها نیمه دیگه ی آرونی بلکه وجودت به سرهنگ هم قدرت مضاعف شده میده  -

ساس قدرت درحقیقت هاله ای ازانرژی های قوی تورو دربرگرفته که به سرهنگ اح

چــندبرابرمیده وقتی نباشی اونم زیادموفق نیس ازطرفی اگه توروتسخیرکنن به راحتی میتونن 

درجلدتوبه سرهنگ نزدیک بشن وبه هرطریقی اونوبکشن! جداازهمه ی اینااون دربه یه 

انبارزیرزمینی بازمیشه یه سری اسرارتواون زیرزمین نهفته که به نفـــعته هیچوقت 

بهش سرنزنی فهمیدن اون اسرار هیچ به نفعت نیس!..سعی داشتم خودمو ازسرکنجکاوی 

 کنترل کنم و بتونم مثل همیشه به خودم مسلط بشم واقعا مشکل بود؛فقط پرسیدم:

چرابعداز بیست و چندسال حاال سرهنگ و آرون یادمن افتادن؟درواقع یاد من وقدرتای من  -

 افتادن؟!

حیف وفاقدقدرته نیروی توهم یه جورنیروی فیزیکی خو همونجورکه هیکل وجثه ی یه کودک ن -

بودکه باگذشت سن وبزرگترشدنت بیشتر رشدکردمثل جسمت متوجهی؟حاالهمه ی این 

قدرتااززمان کودکیت چندبرابرشدن به طوری که توبانیروی فوق العادت قادربه کارهای خارق 

 عجیب وذاتیم،گفتم:العاده ای هستی..بی توجه به تعریفای ناتانائیـل از ویژگی های 

متوجهم فقط میخوام بیشترازقدرتام ونحـوه ی استفاده ازقدرتام بدونم اینجورکه شمامیگی من  -

ازیه آدم معمولی خیلی قدرتمندتر هستم میخوام بتونم دربرابر اون اجنه ی مزاحم که قصد 

اتانائیل جاخورد آزارواذیتم رو دارن ازخودم دفاع کنم چجوری میتونم از قدرتام استفاده کنم؟..ن

ولی باهیجان وتحـسین به چشمام زل زد احساس میکردم چشماش برق میزنن،دستی به موهام 

کشید تو یه لحظه نورعجیبی از مردمک چشمش تابیدکه باعث شد سریع چشمامو ببندم نورش 

 واقعا زیادبود،اما ناتانائیل بامالیمت گفت:
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نور از مردمک چشمت عبورکنه درحقیـقت توبه چشماتو بازکن وبه چشمام زل بزن وبزار روزنه  -

این نیرو نیاز داری این نور یکی ازقدرتایی هستش که تونداری وباید داشته باشی...با تعــجب 

 درحالی که پلکامو گشودم زمزمه کردم:

 چه قدرتی؟! -

فقط کمی عصاره ی شجاعت وچاشنیِ احتیاط!.نورکه ازمردمک چشمم عبورکردیه احساس  -

تک سلولــــای بدنم حس میکردم،درسته احساس قدرت تموم خستگیم ازتنم  عجیب توی تک

 خارج کردبایه چهره نسبتاًبشاش به ناتانائیل زل زدم وگفتم:

 خیلی خوب بود یه احساس سرزندگی دارم...ناتانائیل یه خنده کوچولو کردوگفت: -

ر راجبش باهم صحبت فعـالًفقط میتونم یکی ازقدرتاتو بهت بگم چون باید برم امابعدا بیشت -

میکنیم..منتظربهش زل زدموسرمودوبارتکون دادم دستشوداخل جیـــب بزرگش برد سنگ 

عجیبی بیرون آوردمتعجب بهش نگاه کردم این سنگو قبال دیده بودم سنگ سیاه ومثلثی مثل 

که همونایی که اجنه باهاش شیشه اتاقمو میشکوندن!با ابروهای باالپریده به ناتانائیل زل زدم 

 گفت:

اینوهمـــیشه به همراه داشته باش نه باید لمسش کنی یاکارخاصی باهاش انجام بدی فقط  -

همیشه توجیبت باشه به دلیل عنصرکربنی که توی سنگه به کارت میاد درواقع کربن یکی 

ازعناصر انرژی زایِ توئه!حاالکف دستتو به دستم بچسبون..همون کارو انجام دادم ناتانائیل 

ت وزیرلب دعای عجیبی زمزمه کردآروم چشامو بستم قلبم عجیب اروم گرفته بود چشماشوبس

 صدای ارامش بخش ناتانائیل روشنیدم:

اینم یکم عنصرآرامش خب حاال راجب قدرتت بگم توبایددربرابراون اجنه ازخـودت محافظت  -

 کنی واین قدرت روخوشبختانه داری حتی دوبرابر اونا...متعجب پریدم وسط حرفش:

گه من یه ادم نیستم؟من فقط یه ادم معمولیم قدرت انسانا هرچقدرهم زیادباشه به پای اجنه م -

 نمیرسه!

بهتره یه سری رازها ازت مخفی بمونه به همین خاطر میگم هرگز پاتوی اون انبارمشکوکه  -

ا نزار،تویه ادم معمولی نیستی و این حرفت کامالًغلطه چون قدرتت ازاونا بیشتره برای همین اون

ازت میترسن وچــندنفری میخوان تورونابودکنن وگرنه زندگی خودشونو نابودشده میبینن به 
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خصوص که بخوای مکمل آرون هم باشی دیگه فاتحه شون خونده س توبه راحتی یه تنه ازپس 

 چندنفرشون برمیای!

ابهتره پس هنوز یه حائلی بین منوشماهست که اعتمادتونو جلب نمیکنم نمیشه ازپس این پرده ی -

بگم دیواری که بینمون کشیدین سرازگذشته دراورد؟...ناتانائیل به وضوح جاخورد زدم به هدف 

یه دستی زدم پس درست بودهمه چـی به من مربوط میشدبه گذشته ی من حتی دیگه به 

خودمم شک داشتم من یه آدم معمولی نبودم شایدم اصال ادم نبودم وهمه ی اینا بیشترمنو 

نستن اسراره مشکوکه درپس اون زیرزمین میکرد بایدمیرفتم ولی االن حتی ترغـیب به دو

فکرشم نبایدمیکردم وگرنه ناتانائیل خیلی سریع فکرموروهوامیــقاپید!حس کنجکاوی درونم 

تحریک شده بود وقلقلکم میداد وتو وجودم ولوله به پاکرده بود احساس خشم ازندونستن 

ل درونم غوغا میکرد احساسمو سرکوب کردمو به خشمم وپنهـون کردن ماجراتوسط ناتانائی

مــسلط شدم خودمو کنترل کردم وسعی کردم به گفته های ناتانائیل گوش فرابدم درصورتی که 

احساس میکردم یه قدرتی تو وجودم به پاشده که میتونم محکم بکوبم تودهن ناتانائیل چون به 

ین تاب سکوت رونداشتم خوب بودکه دهن اندازه کافی ازپنهون کاریش عصبی بودم!بیشتراز

بازکردوگرنه یه مشت روصورتش خالی میکردم نمیفهمم این خشم ازکجاسرچشمه میگرفت 

من ناتانائیل روخیلی دوست داشتم دلم نمیومد بزنمش!ازطرفی هیچوقت فکرنمیکردم زورم 

 بهش برسه حاالاین چه حالی بود؟!صداش پرده گوشمو نوازش میداد:

ته زیادم جالب نیس به آینده فکرکن توگذشته هیچ اتفاق عجیـــبی نیفتاده که تو دونستن گذش -

یادت نباشه!سر گذشتت مثل مابقی آدمای معمولیه فقط قدرتت یکم از معمولی باالتره 

همین!چراسعی داری ازکاه،کوه بسازی دختر؟ببین دیرم شده ولی دیگه باید تموم تالشت 

ربه کارببری سعی کن ازراه راست منحرف نشی همیشه روبرای مقاومت دربرابر اون کفا

درکنارآرون قدم بردار درست پشت سرِ سرهنگ متوجه منظورم هـستی؟یعنی سرهنگ 

راهنمای توئه وآرون ازاین به بعدهمراهِ تو!من قدرت خاموشه تووجودت روروشـن کردم همون 

ونه هروقت حسی که مثل نبض تپنده خشم خروشان درونت رو زنده کرده درست هم

درمــقابلشون قرارگرفتی سعی کن تموم احساسات خشم وغضبت روبروزبدی وکف دستتومثل 

سپرجلوی صورتت نگه دارمطمئنم ازقدرتت تعجب میکنی فقط یادت باشه تموم احساساتت 

روبروز بده به جز ترست رو!من دیگه بایدبرم..قبل ازاینـکه فرصت هرحرف دیگه ای به من 
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ناپدیدشدبروزهمه ی احساسات به غیرازترس اولین گام موفـقیتم میتونس  بده ازجلوی چشمم

باشه یه باردیگه هم آرون به این نکته اشاره کردکه حتی اگه میترسمم نبایدبه روی خودم بیارم 

چون ازترسم لذت میبرن وبیشتر اذیتم میکنن ولی چه سود اوناکه به راحتی درون ذهن 

مم نیارم اونامیفهمن تودلم چه ترسی نشسته بعداًراجبش منومیخونن حتی اگه به روی خود

باناتانائیل صحبت میکنم شایـدبتونم به یه نحوی ازقدرتام استفاده کنم و یه سدی اطراف ذهنم 

بکشم تاهرکس ازراه رسید ذهنمو نخونه حتما ازناتـانائیل میخوام بهم آموزش بده البته اگه 

ومدم سه ربعی بودتوی اتاق بودم وبه آرون گفته بودم قدرت وانرژیش روداشته باشم!به خودم ا

یه ربع دیگه میام یکی اروم به پیشونیم کوفتم وسریع ازاتاق زدم بیرون توی سالن تنـگ و 

باریک دستی به لباسم کشیدم ومثالًمرتبش کردم نفسموفوت کردم بیرون وازپله هابه سمت 

ابه سالن گذاشتم نگاه همه برگشت پائین سرازیرشدم ولوله ای تو وجودم به پابود تاپ

سمتم!معذب شدم اب دهنمو قورت دادمو دستمومشت کردم یه جوری خیره خیره نگاهم 

میکردن که واالترسیدم سرموپائین انداختم یهوهمه ی همهـمه ها خوابید همه جا ساکت شد 

میکروفون رو ازاین سکوت بیشتر میترسیدم ولی خوشبختانه زیاد دوام نیـــاوردو سرهنگ پایـه 

 در دست گرفت وصداش توی بلندگوها پیچید داخل سالن:

حتماًمیدونیدکه مهمونی امشب به مناسبت تاج گذاری پسرم آرون هستش..ادامه صحبتاش  -

روتوی همهمه ای که دوباره به پاشد نمیشنیدم ولی ممنونش بودم که باصحبتاش جلب توجه 

راحتی کشیدم واال ادم وحشت میکنه وقتی کردوهمه نگاه ها ازروم برداشته شد هوف نفس 

صدجفت چشم اونم ازنوع دورگه وجن بهش خیره بشن فکرکنم توسط همون حس قویشون 

متوجه شدن من انسانم تو جمعشون که اینــجوری متعجب بهم زل زدن!نمیدونم وهلل.اماهنوزم 

نگاهم تویه سنگینی یه نگاه خیره رو رو خودم حس میکردم عاصی شده برگشتم همون سمت 

جفت چشم مشکی خیره شد،پرروچشم برنمیداشت،یه اخم ریزی بین خطوط پیشونیم نشوندم 

پاشد ازسرجاش،یاخـدا االن میاد نصفم کنه!اب دهنمو قورت دادم "چیه؟"وبا سرعالمت دادم

وبه قدوقــــامتش زل زدم چه هیکل درشتی داشت!چشماتو درویش کن این دیگه آدم 

 ازهپروت پریدم بیرون: نیس.صداشو که شنیدم

من احسانم،افتخارآشنایی باشمابانوی زیبا رو دارم؟!..محو طـنین دل انگیز صداش بودم که  -

آرون کنارش قرار گرفت یکی ازاون لبخندای زورکی مضحکش تحویل پسره دادوباسردی 
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دست منوگرفت کشوندسمت مبالی سلطنتی درصدر مجلس!حاالکه همه نگاه ها روی من بود 

ر ازقبل معذب بودم انگار زیرذره بین بودم!سر به زیرنشستم صدای آرون روکنارگوشم بیشت

 میشنیدم درحالی که نفسای داغش به گوشم میخوردبالحن عصبی می گفت:

یه ربعت که شد سه ربع،حاالم اون گوشه بااحسان گرم گرفتی!..مثل خودش آروم ولی پرحرص  -

 گفتم:

م من بااین پسره هنوز حرف نزده بودم تو اومدی!..یکم تو اتاق ناتانائیل اومد پیشم،بعدش -

ازخـشمش کم شده بود که سرهنگ آرون روصدا زدوآرون روی صحنه رفت یه آقای پیرکه 

نمیشناختمش بایه ردای بلندوسفیددر حالی که تاج طالیی رو ازسر سرهنگ برمیداشت بالبخند 

آرون گذاشت وصدای دست وسوت به سمت آرون اومد وبعد از ادای احترام تاج رو به سر 

وجیغ سالن رو برداشت!برام مراسم جالبی به نظرمیرسید،آرون بعد ازاینکه بانادرخان)همون 

معاونِ سرهنگ وبرادرملکه السلطنه(دست دادمیـکروفون روازسرهنگ گرفت وشروع کرد به 

 سخنرانی:

ارم شب خوبی باشه من ازهمه ی میهمانان عزیزتشکرمیکنم که دعوت مارو پذیرفتین،امیدو  -

ومن الیق این تاج وتخت باشم وبتونم مملکتم روبه اهدافش برسونم،ازخودتون پذیرایی کنید 

امیدوارم بهتون خوش بگذره..بــدنبال این حرفش بازم صدای سوت ودست بلندشدوموسیقی 

آرومی پخش شد وآرون ازصحنه پائین اومد،بالبخند بهش خیره شدم وبحث کوچولوی 

 یش روبه کلی فراموش کردم تانشست برگشتم سمتش وباشوخی گفتم:چندلحظه پ

سخنران خوبی هستی..آروم خندیدو ازکوزه ی بلوری زیبایی که روی میزبودبرام یکم نوشـیدنی  -

ریخت وگیالس رو به سمتم گرفت باتعجب به نوشیدنی که رنگ عجیبی داشت خیره شدم 

نوشیدنی ندیده بودم آرون که تأملم رودید  وگیالس رو ازدستش گرفتم حقیقتاً توعمرم همچین

 لبخندی زدوگفت:

بدون الکلــــه!..جرعه ای ازش نوشیدم طعمش گوارا ولذت بخش بود،یه چیزی یادم اومد بدون  -

 هـیچ درنگی گیالس رو ازلبم دورکردم وبرگشتم سمت آرون:

 تو احسان رومیشناسی؟ -

 آره خب که چی؟ -

 همینجوری پرسیدم،دورگه س یاجنه؟! -
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انسانه!..باچشمای گشادشده بهش خیره شدم وباصدایی که ازتعجب ولومش ازدستم خارج شده  -

 بودگفتم:

 چی؟..آرون دستشو رودماغش گذاشت وباگیجی گفت: -

 چیش اینقدرتعجب داره که دادمیزنی؟خب اون مکمل یکی از دورگه هاس! -

 یعنی زن داره؟..ازلحنم خندیدوگفت: -

 مکملش رفت بایه جن ازدواج کرد! نکنه عاشقش شدی؟نه زن نداره چون -

 خب پس چرا احسان اینجاموند؟ -

چون اجنه توی دنیا بخاطر قدرتاش اذیتش میکردن،بابا اینجابهش پناه داد خودِ احسان هم  -

دوست نداشت برگرده وزندگی باماروبه اون دنیا ترجیح داد،البته به نظرم یکم مرموزه 

ره که فقط خودِ احسان وبابا میدونن به ماهم که وباباهمش میگه یه سری رازهای سربه مهر دا

نمیگن!..سری تکون دادم وبه نوشیدن شربت خوش طعمم ادامه دادم حس کنجکاویم فروکش 

کرده بود!یکم اطرافمو دیدزدم که متوجه شدم یه دختر لوند و نسبتاً خوشگل داره به سمتمون 

ه به حضورمن سمت آرون رفت. تنم میادیکم توجام جابجا شدم دختره که بهـمون رسید بی توج

مثل کوره آجرپزی داغ شد،  سعی کردم بیخیال باشم با دستم خودمو باد زدمو نفسموفوت 

کردم بیرون،نگاهمو اطراف سالن چرخوندم صدای پرازنازوعشوه ی دخترپرده گوشموقلقلک 

 داد:

 وای آرون چه خوشتیپ شدی پسر. -

یپیچه دستموجلوی دهنم گرفتم وباسرعت هرچه بانازخندید،احساس میکردم دل ورودم بهم م

بیشتردویدم سمت توالت،محکم دروبازکردموخودم چپوندم داخل تموم محتویات معده مو داخل 

روشویی باالآوردم بـگمونم بخاطرهمون شربته بودمعدم تعجب کرده بودالبدناسازگاری داشت 

نه روشویی به رنگ وروی پریده ی خودم باغذاهای اینجا مخصوصا چیزایی که تاحاال نخورده بودم!توآی

 نگاهی انداختم و دومشت آب به صورتم زدم صدای دروبه تعقیبش صدای نسبتا نگران آرون روشنیدم:

دلسا؟دلساجان چیشدی؟! صورتمو که قشـــنگ شستم وآثار آرایش خوشگلم متاسفانه  -

ن رنگ وروی ازصورتم زدوده شد باحوله صورتموخشک کردمو اومدم بیرون آرون ازدید
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زردوچهـره ی بی حالم یکم جا خورد و من ازدیدن اون دختره درکنارش جاخوردم، دختره 

 باهمون حالت قبل بازوی آرون رو دردست گرفت وگفت:

 عزیزم الکی نـگران نشو میبینی که حالش خوبه! -

های سردم  آرون تقریباً عصبانی بازوشو ازدست دختره آزادکرد وبه سمتم اومد. دستاشو روی گونه 

هاش حس مطبوعی بهم میداد اماواقعاًناخوش تر از این حرفابودم که اون لحظه به گذاشت گرمای دست

این چیزا فکرکنم!سرم گیج میرفت وچشمام دودو میزد،صدای گنـگ و نامفهوم آرون روبه 

 زورمیشنیدم:

 دلسا؟ میخوای بریم دکتر؟ دلسـا. -

ها فاصله دادمیزد، سرم سنگین شد وچشمام روهم افتادن کم کم صداش آرومترمیشد انگار ازکیلومتر

 فشارم افتاده بود و تموم تنم یخ زده بود و تقریباًبیهوش شدم.

باصدای پچ پچ بیدارشدم ولی چشمام بسته بودمیتونستم صدای ناتانائیل روازبین بقیه ی پچ پچ 

 هاتشخیص بدم:

رد، اما من ازبس عجله داشتم فراموش بعد ازانتقال نیرو حداقل تا دوساعت نباید چیزی میخو -

 کردم بهش بگم!

 صدای نگران آرون روشنیدم: 

 یعنی فقط واسه همینه؟چیزدیگه ای نیس؟ -

 وبازناتانائیل باخیالی راحت گفت:

 نگران نباش، سالمه فقط به معدش فشار اومد، البته باشرط اینکه شماهنوز...  -

 آرون خجالتزده پرید وسط حرفش:

 اتانائیل ماهیچ رابطه ای نداشتیم باهم!این چه حرفیه ن -
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وناتانائیل اروم خندید، سعی کردم الی چشمامو بازکنم تا بلکه به بحثـشون خاتمه بدن وگرنه ازخجالت 

آب میشدم ناتانائیل قضیه رو تاحامله بودن من کشوند!من که چیزیم نبود حداقل دراین زمینه ازخودم 

نخـوابیـدم! با بازشدن چشمام آرون سریع برگشت سمتم،  مطمئن بودم چون هیچ زمان پیش آرون 

چقدررنگ پریده به نظرمیرسیدحاله خودش بدترازمن بود! اینکه هنوزباهمون کت وشـلوارپیشم بود 

نشون میدادهنوزمهمونی تموم نشده انگشتامو البالی انگشتاش فروبردم ولبخندبی روحی روی صورتم 

 نشوندم وگفتم:

ناتانائیل مثال سرفه مصنوعی کرد تاما به خودمون بیاییم وفکرمیکرد من رنگ وروت پریده...  -

متوجهش نشدم برگشتم سمتش سعی کردم لبخندبزنم امافقط لبم کج شدچقدرسرم 

 دردمیکردواحساس کِسلی داشتم! ناتانائیل هم لبخندمهربونی زدوگفت:

اتانئیل برام دستی من دیگه میرم...روی صحبتش بیشترباآرون بود،آرون سری تکون دادو ن -

 تکون دادورفت سعی کردم بشینم آرون نذاشت وگفت:

 استراحت کن. -

 من خوبم!  -

 اما نذاشت پاشم، کالفه گفتم:

 مهمونی تموم نشده؟! اماخونه عجیب توی سکوته. -

تازه مهمونارفتن... فقط سرتکون دادم که سردردم شدیدترشد وباعث شدزیرلبی آخ بگم البته  -

 شدسمتم دستم رو باال اوردم وگفتم:که آرون شنیدو خم 

 چیزی نیست. -

 .اخمای ارون درهم رفت وبانگرانی گفت:

 چت شد؟ -

 فشارم باالوپائین میشه یکمم سردردم!آرون...  -

 آب دهنموقورت دادم آرون منتظرمابقی حرفم سری به معنی چی تکون دادوگفتم:
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 اون دختره کی بود؟ -

 االن تواین وضعیت مهمه؟! -

 ی پرسیدم،بعدشم کدوم وضعیت؟چیزی نشده که!اگه مهم نبود نم -

 نفسش  رو کالفه فوت کردوگفت:

شاداب دخترِنادرخانه به نوعی دختردایی ناتنی من! چیزدیگه ای نگفتم اصالحوصله حرف زدن  -

نداشتم دوست داشتم آرون روبندازم بیرون تاراحت بخوابم ولی انگارقصد رفتن نداشت 

 مبهوت نگاهم کرد دیگه کالفه شدم وگفتم: چنددقیقه که بی هیـچ حرفی مات و

 آرون برو تو اتاقت من میخوام بخوابم. -

 بخواب من مزاحمت نمیشم. منتظربودم پاشه بره ولی نرفت عاصی شده گفتم: -

 خب چرانمیری بخوابی؟ -

 چیکار به تودارم؟ نمیرم همینجا باالسرت مواظبتم توبخواب. -

 م! روش رو برگردوند سمت دیوار وگفت:اینجوری بخوای به من زل بزنی که خواب نمیر -

 حاالبخواب.کالفه سرجام نشستم ونوچ زیرلبی گفتم وسرتق گفتم: -

 اصالدیگه خواب نمیرم، خواب ازسرم پرید! آرون هم انگارنه انگار کامال بیخیال برگشت سمتم: -

 چه بهتر میشینی برام توضیح میدی ناتانائیل اومدبهت چی گفت. -

 بی حوصله گفتم:

 واسه بعد. امشب میخوام یه کاری کنیم!باشه  -

 باابروهای باال پریده متعجب گفت:

 چیکار؟!  -

 ازلحنش خندم گرفت آروم با انگشتم زدم به نوک بینیش وگفتم:

 منحرف الدوله! -
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 ریزخندیدیم که خیلی اروم گفتم:

 ازت میخوام بریم توی اون زیرزمین ته باغ. -

 چرا؟ -

اتانائیله!فقط قبول کن باهام بیای وگرنه تنهامیرم. توراه بهت میگم درموردهمون صحبتای ن -

 مشکوک با چشمای ریزشده یکم بِروبر نگاهم کردوگفت:

 نمیتونم بزارم تنهابری پس قبول،ولی باباگفت ته باغ هیچ انبار یازیرزمینی نیست! -

هست مطمئن باش ناتانائیلم به این نکته اشاره کرد،سرهنگ بخاطری که مابه اونجا نریم  -

وری گفت ولی یه سری اسرار توی اون انباره که مربوط به گذشته ی منه!باید بدونم...آرون اینج

بالبخند مرموزانه ای سرتکون داد،اما تاخواستیم ازجامون پاشیم سرهنگ توچهارچوب درنمایان 

شد کی ازدر اومدتو؟!اخمــای درهمش روکه دیدم به غلط کردن افتادم کاش میزاشتم خواب 

فتم ای خدا بایدهرچه سریعتر یه حصاردورافـکارو اذهانم بکشم!خوبه حاالگفت بره بعد میگ

 دیگه فکرمو نمیخونه،صدای سرهنگ روشنیدم:

 من خیلی وقته فکرتو نمیخونم...یه جسم کروی کوچولو روتوی دستش تکون دادوگفت: -

دار اماهروقت فکرای خطرناکی به سرت بزنه وبخـوای کاری کنی که به ضررته این زنگ هش -

بهم اخطارمیده تابیام وجلوتوبگیرم االنم بگیریدبخوابیدوگرنه مجبورم دست وپاتونوبه همین 

تخت ببندم!..باعصبانیت به سرهنگ زل زدم امااون باهمون اخمای درهم ولی کامال خونسرد در 

اتاق رو ازرومون قفل کرد ورفـــت بیرون!ای خدا ازاین که نقشم نگرفت بدترش اینه که باید 

اآرون تـویه اتاق بخوابم نگاهموبه تخت دونفره وسط اتاق کشوندم نه حتی فکرشم نکن ب

باآرون رویه تخت بخوابم!آرون بیخیال کتش رو روی صندلی میزتوالت انداخت وشروع کردبه 

 بازکردن دکمه های پیراهنش سریع دستمو جلوی چشمام گرفتم وتندتندگفتم:

گه بایه جست خودمو انداختم روی تخت ومالفه رو کشیدم درنیار لباستو! قبل ازاینکه چیزی ب -

روی سرم صدای خنده های یواشکی آرون رومیشنیدم اصالًدلم نمیخواست مالفه روکناربزنم 

باصحنه ای که نبایدمواجه بشم! چشماموچنان محکم به هم میفشردم که انگارقراره یکی به 

م که تشکِ تخت پائین رفت،چشمام زورالی پلکاموبازکنه درحال کلنجاررفتن باخودم بود

تااخرین حدبازشدن! قلب بی جنبه م محــکم خودشو به سینه م میکوفت اب دهنموقورت 

 دادموسعی کردم صدام ازهیجان وارده، نلرزه بابی تفاوتی بگم:
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 توچرااومدی روتخت بروپائین بخواب! -

بردم عقب وزدم به ساق پاش میشدسعی کردم منظم نفس بکشم جوابم روکه نداد تویه حرکت پام رو  

وتـکون خوردم تاحلقه دستش شل بشه صدای اخ آرومش روشنیدم ولی لج کرد برگشتم کامل سمتش 

 با اخم بهش زل زدم باخنده غرق چشمام شد ازالی دندونای کلید شدم غریدم:

 نگفتم لباستودرنیار!؟  چیزی نگفت سرم رو باالبردم تابه چشماش نگاه کنم  -

اومدم بعدازیه دوش یه ربعی ازحموم زدم بیرون آرون هم بیدارشده بود وجلوی آینه ازتخت پائین 

داشت باموهاش ورمیرفت صـبح بخیری گفتم وبه سمت دررفتم قفل دربازشده بود خواستم ازدربرم 

 بیرون که آرون گفت:

 صبحونه روتوباغ میخوریم بروتوباغ من یه دوش بگیرم میام. -

ه پائین سرازیرشدم امروزاحساس سرحالی داشتم البته یکمم هیجان داشتم سری تکون دادمو ازپله هاب

چون میخواستم یه جـوری جیم بزنم سمت انبارته باغ باید در مورد شخصیت وهویت خودم می فهمیدم 

 میتونستمالاقل! اما سعی داشتم حتی الممکن به این ماجرافکرنکنم که سرهنگ نفهمه کاش یه جور 

رودر بیارم ولی برام مهم نبود چـون مطمئن بودم حتی سرهنگ هم نمیتونه  دخل اون زنگ هشدار

جلودارمیل سرکشی که درونم طغیان به پاکرده بودباشه کنجکاوی ازدیروز مثل خورده به جونم 

نفره فلزی که واسه صبحونه وسـط باغ ترتیب داده بودن نشستم سرهنگ وملکه 4افتاد!پشت میز

شنُفتن هوای باغ بسیاردلپذیربود،وقتی نزدیکشون شــدم سرفه مصنوعی السلطنه گل میگفتن وگل می

زدم که سرهنگ سریع صاف نشست سرجاش البته ازدیدم پنهون نموندکه دست ملک السلطنه رو 

اززیرمیز گرفت لبخند زیرپوستی زدم عشـقشون وصف نشدنی بود براشون خوشحال بودم پشت 

 میزنشستم که ملک السلطنه گفت:

 ن نمیاد؟آرون جا -

از اینکه متوجه شده بودمن وآرون دیشب روپیش هم گذروندیم از خجالت هجوم خون به صورتمو 

 حس میکردم لبخند خجلی زدمو گفتم:
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 میاد رفـتش دوش بگیره. -

 سرهنگ باجذبه خنده ی کوتاهی کردوگفت:

 میخوام امروز ببرمتون کوه نوردی! -

 نوشیدم وگفتم:لبخندمهمون لبام شد جرعه ای ازآب پرتغالم 

 فکرخوبیه ولی یکم دیرنیست االن ساعت هفته. -

 سرهنگ متعجب گفت:

 خوبه چطور؟ -

اخه مامعموالًساعت پنج و شش میریم کوه نوردی! سرهنگ سری تکون داددرحالی که واسه  -

 خودش یاشایدم ملک السلطنه لقمه میگرفت گفت:

شد زود میرفتین ولی اینجا هوا پس انسانای سحرخیزی بودین حتماً چون آفتاب میفتادوگرم می -

 همیشه مطبوعه حتی اگه افتاب وسط اسمون باشه هوابه خنکای بهار دلپذیره!

بله متوجه این خاص بودن شدم وشایدازمحدودچیزایی باشه که منوبه اینجاپایبندمیکنه. سرهنگ  -

 لبخندقشنگی زدودرحالی که لقمه کره ومرباروبه ملک السلطنه میداد گفت:

گه ای هم هست که توروبه دنیای خودت پایبندکنه! جاخوردم منظورش ازدنیای چیزایی دی -

 خودت چی بود باچشمای ریزشده و ابروهای درهم ویه حالت مشکوک به سرهنگ زل زدم:

 دنیای خودم؟منظورتون این دنیاکه نیست؟! -

 سرهنگ سری به نشونه تائیدتکون دادوگفت:

که متعلق به توئه،ببین دلسا میدونم ازحرفای ناتانائیل اتفاقا منظورم همین دنیاست همین دنیایی  -

بسیارکنجکاو شدی ومن نمیخوام به هیچوجه این کنجکاوی کاردستت بده وبه سمت اون انبارته 

باغ که واسه همه مامحوه و فقط تومیبینیش بری!این خودش یه زنگه خطره مابه هیچوجه دری 

اینکه میخوان توروبکشونن اون توتابالیی سرت  ته این باغ مشاهده نکردیم و تـومبینیش یعنی

بیارن ازطرفی من تعهد دارم ازتو دربرابر تموم مشکالیی که به نوعی به من مربوط میشه 
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مراقبت کنم ازاین جهت مجبورم تموم گذشته ت روموبه موبرات شرح بدم تا فکر رفتن به اون 

فافکررفتن به ته باغ روازسرت انبار به سرت نزنه ازت خواهش میکنم بعدازشنیدن این حر

بیرون کن!..سرتکون دادم مشتاق شنیدن حرفاش بودم ازطرفی هم به خوم میگفتم چجوری 

ازحضورناتانائیل باخبر شد وحتی فهمید حرفامون درچه موردبوده؟!البد وقتی داشتم به آرون 

ارقصدنداشت میگفتم شنــیده حاالبه هرنحوی! منتظر به دهان سرهنگ زل زده بودم  اماانگ

 چیزی بگه ملک السلطنه هم که اشتیاق منودید گفت:

بهتره صبحونه ت رو بخوری بعد راجبش صحبت کنین!...تموم هیــجانم خوابید آرون هم  -

بهمون پیوست بعد از خوردن صبحانه رفتیم اماده شیم برای کوه نوردی صدای سرهنگ تو 

بدونم هرچه زودتر همین دوست داشتم ازسرگذشتم "دنیای خـودت"گوشم میپیچید

 امروز..باعصبانیت به آرون زل زدم:

منویکراست ازبیمارستان کشوندی این دنیالباسم برنداشتم حاالچجوری بیام کوه؟!..آرون به  -

سمت کمـددیواری بزرگی که دیوار روبرومونو اشغال کرده بود رفت و درش روکشید چشمام 

 تاآخرین حدگشادشدن سوتی زدم وگفتم:

 اینا همش ماله منه!؟اوالال، -

بله قبالًاینجازندگـ...یهوحرفشوخوردسیخ وایساد،باچشمای گردم نگاهش کردم چی مـیخواست  -

 بگه باچشمای ریزشده نگاهش کردم وگفتم:

 قبالً اینجا چی؟!..آب دهنشو قورت دادوباخونسردی درکمال تعجب یه دروغ ضایع گفت: -

دونستم...بعدهم یه لبخنددندون نمای مضحک قبال اینارو برات اماده کرده بودم سایزتو می -

تحویلم داد یه چشم غره ی خرخودتی تحویلش دادموسمت کمدرفتم!باالخره آماده شدیم 

وراهی کوه شدیم اونم پیاده چون سرهنگ میگفت نزدیکه و اسرار داشت پیاده روی کنیم 

یچوقت حتی تو تاگـرم بشیم واسه کوه نوردی!انگار حاال میخواستیم اِورست فتح کنیم ه

رویاهامم فکرنمیکردم همچین جایی باشه ومن بیام توش زندگی کنم!همه چی مثل یه افسانه 

میمونددرعین حال واسم جالب بود،آرون که خیلی افتاده بود جلو،ملک السلطنه هم بااینکه 

همقدمم بود ولی چندقدمی ازم عقب افتاده بودسرهنگ یه کوچولو ازم فاصله داشت 

 بهش نزدیک کردموبرای دونستن اشتیاقمو پنهون نکردم:خودموبیشتر

 سرهنگ؟ -
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 دیگه بهتره منو باباآمین صداکنی...باشگفتی گفتم: -

 اسمتون آمینه؟..بالبخندحرفمو تائیدکرد بالذت صداش زدم: -

 باباآمین دوست دارم درمورد سرگذشتم هرچه سریعتر اززبون شمابشنوم -

 قول بده ته اون باغ نری! -

 ولی...قول میدم  -

 دیگه ولی واما واگرهم نداشته باشی!..چشماموبه هم فشردم که سرهنگ گفت: -

ترجیح میدم توخونه راجبش صحبت کنیم!...بعدهم به قدماش سرعت بخشیدو ازم فاصله  -

گرفت بازم پکرشدم منوعلـــاف کرده بودنا منتظر ملک السلطنه نشستم تاهم نفسم باالبیاد هم 

لی وقتی یه ربع گذشت و بهمون نرسید نگران شدم خواستم پاشم هیچکدوممون تنهانباشیم و

راه اومده روبرگردم به دنبالش یه وقت اتفاقی واســش نیفتاده باشه که یهو حس کردم یه سری 

امواج سیاه اطرافمو در برگرفتن مثل یه مه غلیظ و آلوده مثل هوای تهران البته به شدت 

آشنابه سراغم اومد میدونستم یه اتفاق بد در  شدیدتر!ازکاهش دما تنم لرزیدهمون حس

انتظارمه اینوازلرزش خفیف بدنم وتاالپ تولوپ قلبم میفهمیدم نه نبایدمیترسیدم دیگه بایدکم 

کم یـادبگیرم نقاب شجاعت بزنم وترسموپنهون کنم به خودم قوت قلب دادم چیزی نشده دلسا 

اگه بخوای میتونی همه شونو نابودکنی به  هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بعدهم تو دیگه قدرتمندی

خودت اعتماد داشته باش درحقیقت ازترس نزدیـک بودقالب تهی کنم وهیچکدوم ازحرفاموهم 

باورنداشتم بادیدن چهره ی زخمی که یهومقابلم ظاهرشدکم مونده بود پس بیفتم!یکی اروم 

رگرفته بودبیشــترعصبانیم زدم به قلبم همش خیاالته اماسکوت تلخ ومرگباری که اطرافمودرب

 میکرد سعی کردم صدام نلرزه وجسم صورت زخمی رونادیده بگیرم وکمک بخوام:

آرون؟بابا آمین؟..تالشم برای کتمان لرزش ناشی ازترسم واقعا افتضاح بود،صدای پوزخند  -

جسم زردرنگ و صورت زخمی ومعلق درهوای روبروم لـرزبه تنم انداخت،موهاش توی هوایی 

نمیوزید تکون میخوردن یه صداهای عجیبی توی سرم میپیچید انگار یه عده بازبون که باد

مالیـخولیایی داشتن شعرمیخوندن!دندونام چیلیک چیلیک روهم میخوردن دست جـسم متالشی 

که به سمتم درازشد تموم تالشم برای خونسرد بودنم ازبین رفت وجیغی ازته گلوم آزادکردم 

دای خنده های بلندوشیطانی تو گوشم پـژواک میشد دستامو که حس کردم زمین لرزیدص

دوربازوهام حلقه کردم سعی کردم بدوَم اماانگارکف پاهام چسب زده باشن ازجام کنده 
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نمیـشدم اون دست هرلحظه بیشتر بهم نزدیکترمیشد وباالخره به قصدخفه کردن دورگردنم 

دورگردنم محکم حلقه شده بودنفسم حلقه شد خودِجسم همچنان ازم دوربود امادستای بلندش 

بریدروبه کبودی بودم گلوم به خــس خس افتاد و منه الجون هیچ تالشی برای آزادی به 

کارنمیبردم در حقیقت ذهنم قفل کرده بود،فشارش هرلحظه دورگلوم بیش ازپیش میشد 

گی چشمام ازحدقه دراومدن سرفه های بی جونی میزدم نباید میزاشتم بااین خفت ومسخر

بمیرم یااینکه بیهوش بشم وبه دامشون بیفتم باالخره ذهنم به کارافتاد حرفای ناتانائیل توی 

ذهنم مرورشددست لرزونموباال آوردم وجلوی چشمام گرفتم کف دستم مثل سپربالبه سمتش 

گرفتم سعی کردم تموم احساساتمو غیر ازترس بروزبدم خشم وعصبانیت درونم میجوشید کف 

خت انگار شعله های آتش ازدستم فرو میریخت بهـخودم اومدم فشاردست دستم میـــسو

دورگلوم کم وکمترمیشدسعی کردم احساس تنفروانتقام روتووجودم پرورش بدم دستمو یه 

کوچولو از صورتم فاصله دادم و روبروی اون جسم متالشی شده گرفتم شعله های اتیش مثل 

ن باورنکـردنی بود آتیش خشمی که از درونم گلوله ازکف دستام به سمتش پرتاب میشدن ای

پرورش میافت اونارومیسوزوند واونا برای نسوختن فرارمیکردن ناله های وحشتناکی سرمیدادن 

وبا دادوفریاد گوش خراشی ازم دورشدن کم کم حالت تهوع به سراغم اومد قوه م تموم شده 

که چشمام سیاهی رفت ومحکم به بود،اما تالشم برای زنده موندن بی نهــــایت بود درحدی 

زمین افتادم.صدای زمزمه های آرومی توسرم میپیچد سردرد بدی به سراغم اومده بودسعی 

کردم الی پلکاموبازکنم،بادیدن چهره های نگران آرون وباباآمین،ملک السلطنه نفس راحتی 

 کشیدمو سعی کردم بشینم،سرهنگ نفس عمیقی کشیدوباشگفتی گفت:

ودت دفاع کنی!..گیج ومنگ به دهنش زل زدم یکم به ذهنم فشار آوردم تا تو،تونستی ازخ -

بفهمم درچه مورد صحبت میکنه امامتوجه نشدم درحقیقت نمیفهمیدم چراتو این وضعیتم؟!یا 

اینکه چه اتفاقی افتاده تنهاچیزی که قبل ازبیهوشیم یادم میومد این بودکه اومده بودیم کوه 

حاضرزیریه درخت بلندباال افتادم!چشمامو توی کاسه چرخوندم برای کوه نوردی ولی درحال 

 ودستی به سرم کشیدم دهنم خشک بود،به زورتلفظ کردم:

چیشده؟.همین کافی بودتابه سرفه بیفتم ملک السلطنه بادیدن وضعیتم دست به سمت قمقمه ای  -

 سیدم:توی کوله ش بود بردو به دستم دادجرعه ای آب خوردم نفس راحتی کشیدم وبازپر

 چه اتفاقی افتاده؟..ابروهای آرون به وضوح باال پریدن وباچشمای گردشده گفت: -
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 یعنی هیچی یادت نمیاد؟..چونه مو تکونی دادمو سرمو باالانداختم وگفتم: -

رفتیم کوه نوردی ولی نمیدونم چه اتفاقی افتاده که ازحال رفتم!االن کجاییم؟..ملک السلطنه  -

 میزد براندازم کردوگفت:بانگاهی که نگرانی توش موج 

االن پشت همون کوهیم توازحال رفتی و...سرهنگ سریع مابقی حرف ملک السلطنه روقطع  -

 کردوگفت:

 االن حالت چطوره؟ -

 سردرد شدیدی دارم!..به آرون اشاره ای زدوگفت: -

بهتره باهم بریدخونه باغ،توراه آرون بهت توضیح میده چه اتفاقی افتاده من وملک السلطنه  -

حوالی قدمی میزنیم وبرمیگردیم..هردوسری تکون دادیم ومن سعی کردم پاشم آرون  همین

بلندم کردسنگـینیم رو روی دوش کشید یکم که ازبابا آمین وملکه السلطنه دورشدیم خواستم 

 ازش فاصله بگیریم که منـوبیشتربه خودش فشردوگفت:

ی داشـتم حلقه دسـتاشوشل ترکنم تو جداًیادت نمیادکه باهاشون مقابله کردی؟..درحالی که سع -

 ولی اون حلقه روتنگ ترکرد بیخیال شدمو گفتم:

جرقه ای توذهنم روشن شد،باچشمای "مقابله"دروغم چیه؟مگه چیشده؟باکی مقابله کردم؟... -

 گشادشده گفتم:

 نکنه من برای اولین بارازقدرتم استفاده کردم؟ -

دی سرشو به نشونه تائید حرفم تندتندتکون دادو آرون خوشحال ازاینکه من یادم اومده بالبخندگشــا

 گفت:

پس کم کم داره یادت میاد،وقتی ازماعقب افتادی برگشتم ببینم کجاجاموندی که دیدم باآتیش  -

درونت اون جنه مزاحموسوزوندی!فکرکنم واسه همین هم بی حال شدی..باهمون لبخندمنتظر 

 ی به دوطرف تکون دادمو گفتم:واکنش من بود،هنگ کرده بودم، من؟!امکان نداشت سر

 چطورممکنه؟ -

سوالیه که منوهم درگیرخودش کرده توباالخره یادگرفتی از انرژی درونت استفاده کنی این  -

 خـیلی خوبه بقیش مهم نیس!..باهمون حالت گیج گفتم:
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امامن چیزی یادم نمیاد! سرم تیرمیکشید دستم ناخودآگاه به سمت سرم رفت وآه ازنهادم  -

ن باچهره نگرانی وایسادو بهم زل زدوبعدازچندلحظه بی هیچ حرفی من رو روی بلندشدآرو

دستاش بلندکردقــلبم ازهیجان محکم به قفسه سینه م میکوبید ،نمیدونم چقدررفت تابه باغ 

رسیدیم فقط وقتی به خودم اومدم که منوروی تخت خوابوندچـشمامو ازهم گشودم وهمه 

زدم و اون از اتاق بیرون زد. تابه خودم بیام دیگه تو اتاق  تشکرمو توی چشمام ریختمو بهش زل

نبود! تانزدیکی غروب بی حال وخسته توی رخــت خواب بودم دیگه ازسردرد خبری 

نبودباشنیدن صدای ناله های ضعیفی صاف سرجام نشستم صداقطع شده بود امامـوفق شده 

ی توالت حتماًتوهم زدم اتاق خالی بودترس روتوی دلم بندازه خودموبه اون راه زدموپریدم تو

بود صدرصد توهمه بیخیال دلساآبی به صورتم زدمو اومدم بیرون بادیدن آینه اتاق چیزی 

نمونده بودکه قالب تهی کنم آینه خوردشده بود امانریخته بودو ازالبالی ترکهای آینه ی 

باهمون "بمیر"دشیکسته خون میچکیدوهمون جمله مـعروف باخون گوشه ای ازآینه نوشته بو

خط عجیب غریــب!به تنم لرزش خفیفی واردشد انگاریه نسیم خنک ازپشت سرم رد بشه 

کمرم یخ زدسریع برگشتم پشت سرمونگاه کردم اماهیچی نبود،خواستم بچرخم ازاتاق بزنم 

بیرون که پنجره محکم خورد به دیوار وشیشه هاش فروریختن از ترس جیغ بلندی کشیدم 

شتناکش یهویی بودباعث شدجیغ ناخودآگاه ازگلوم خارج بشه!پرده تکون برخوردوصدای وح

محسوسی خوردبادیدن یه جفت سُم از زیرپرده ی بلند اتاق چونه م لرزید هجوم اشک به پشت 

پلکامو حس میکردم نباید میترسیدم حتی نمیتونسـتم پلک بزنم باید ازریزش اشکم جلوگیری 

ی عقب گرد کردم همون لحظـــه درب اتاق با لگدشدیدی میکردم آروم بدون ایجاد هیچ صدای

بازشد که ازترس توی جام پریدم وباوحـشت سرمو برگردوندم بادیدن آرون توی چهارچوب 

 در نفس عمیقی کشیدم. باصدای بابا آمین فنجون قهوه مو روی میزگذاشتمو ازفکربیرون اومدم:

 خب فکرمیکنم باید یه سری چیزارو بهت بگم. -

 شنیدنم.مشتاق  -

دستام رو تو هم قفل کردم و خودم رو به جلوکشیدم وبه دهن باباآمین زل زدم وقتش بودازگذشته م 

 بدونم:
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همینطورکه خودتم میدونی توبابقیه انسان های دورو اطرافـت یه فرقی داری این قضیه به همون  -

شنیدی وصددرصد انرژی فوق العاده درونت برمیگرده مطمئناً در مورد اون پرورشگاه چیزایی 

اون پرورشگاه تنهاگذرگاه اون اجنه نبوده بهتره بگم اونجاخونه ی توئه!اون اجنه توروبه خونه 

ی خودت کشوندن..آب دهنم پرید توگلوم وشروع کردم به سرفه زدن منظورش چی 

بود؟خونه ی من؟اون پرورشگاه چرااجنه بایدمنوبه اونجامیبردن؟! باباآمین بی توجه به حاله من 

 ادامه داد:

میبینی که توهیچوقت پدرومادرنداشتی!ازوقتی چشم بازکردی توپرورشگاه بزرگ شدی..پریدم  -

 وسط حرفش :

منظورتون چیه اون پرورشگاهی که من توش زندگی میکردم تااونجا فرق داره یه جای دیگه  -

 س!

ت توروتوی لطفاًوسط حرفم نپرتویه بچه ی ناخواسته بودی که ازبدو ورودت به دنیاپدرومادر -

اون پرورشگاه کذایی گذاشتن مسلما قبل ازاینکه آدمـابه وجود اجنه توی اون گذرگاه پی ببرن 

من میدونستم وما که ازهمون ابتدا هاله ی مثبت انرژی های مضاعف رودور تو حس میکردیم 

سالگی 7تورو به اینجا آوردیم!باید ازت دربـرابراونا محافظت میکردیم تودرحقیقت تا

ساله بودی..گیج شده بودم سرم 17سالگی بودوتودنیای مـاتو7ابزرگ شدی البته واسه شمااینج

 به دوطرف تکون دادمو گفتم:

متوجه منظورتون نمیشم!..باباآمین جوری نگاهم کردکه خفه خون گرفتم قرارشد وسط حرفش  -

 نپرم!ادامه داد:

درت راجب اون پرورشگاه که بهتره اینجوربگم که تو،توهم یه دورگـه ای!و متاسفانه پدروما -

گذرگاه اجنه بود نمیدونستن..جاخوردم بادهـن بازگیج منگ وهنگ زل زدم به دهـن سرهنگ 

 ومات کالمی بودم که ازدهنش دراومد ولی سرهنگ بی توجه بهم ادامه داد:

درحقیقت اینو فقط ما میدونیم اون مزاحمایی که سعی درآزارت دارن فکرمیکنن تو یه انسانی و  -

ین پیوند رو ازهرجهت ممنوع میدونن گرچه حتی اگه متوجه ی دورگه بودنه تو بشن بازهم ا

دست ازسرت برنمیدارن چون پیوند تو وآرون درهرصورت به ضررونابودی اونا می انجامد،و 

سال ازدنیای 10ساله بنظرمیرسیدی منظوراینه که ما7ساله بودی و اونجا17اینکه میگم اینجا

به این فکرکردم واسه همین بودکه ازسایزتنم کلی لباس توی اون  آدماجلوتریم...من
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کمدبود!آرون..اون سوتیِ آرون..یعنی اون هم میدونست میخواستم بپرسم اماقراربودوسط 

 حرف سرهنگ نپرم به ادامه ی صحبتای سرهنگ گوش سپردم:

ومین نفری که بابات رفیق صمیمی من بود،اون زیرزمین به نوعی قتلـگاه پدرومادرته!وشایدس -

قراره اونجــاکشته بشه توباشی من تورو ازرفتن به اونجابیم میدهم وعاجزانه خواهش میکنم 

درصد!این 90رفتن به اونجابه فکرت هم خطورنکنه پدرت انسان بودومادرت یه دورگه ی

نون انرژی فوق العاده ی توواسه همونه اما متاسفانه از اونجا که ازدواجشون ممنوع بوده واین قا

توسط اونا دور زده شده بود اجنه منتظربه دنیا اومدنه توبودن تاسربه نیستت کنن پدرومادرت 

هم به هیچوجه بــفکربچه دارشدن نبودن ولی توبه این دنیاپاگذاشتی واونامجبـورشدن 

توروبزارن توی اون دنیافرقی نداشت اوناخودشونم درخطربودن اگه اینجاپیشـشون بودی هم 

ماه ازتولدت که گذشت اوناکشته شدن ومنم توروپیش خودمون آوردم 2ی صدمه میدید

سالگیه تو که باالخره اجنه ی کافر ازحضورت مطلع شدن وکمرهمت بستن تاتـورو ازمون 7تا

بگیرن یابکشن ماهم باالجبار تورو تویکی ازبهترین پرورشگاه های اون دنیاگذاشتیم و داستان 

نگین شده بود ازشنیدن حقایق دهنم تلخ شده بودحتی به سالها بعد موکول شد!..سرم س

نمیتونستم پلک بزنم حس میکنم چشمام تاآخرین حد باز شده بودن زبونم نمی چـرخید چیزی 

 بگم فقط تونستم بگم:

 بایدبه اون زیرزمین برم...ومسخ شده مثل یه آدم تسخیرشده ازجابلندشدم سرهنگ گفت: -

تاآلبوم قدیمی ازپدرومادرته ودوتاســنگ قبرکه به احتمال هیچ به نفعت نیس اون توفقط یه چند -

زیاد سـومیش تویی دلسا اینجابه نفعته دست ازخودسر بودن برداری!..زبونمو رو لبای خشکم 

 کشیدم:

آرون میدونه؟..سرهنگ سری به نشونه مثبت تکون دادومن بازتــوی ذهنم مرورکردم  -

گ باچشمای آکنده ازخشم ودلخوری تقریبا سرهن"بایدهرچه سریعـتر به اون قتلگاه برم"

 سرم دادکشید:

تو جایی نمیری دلسا مجبورم نکن دور اتاقت حصاربکشم!..درمــونده وخسته به اتاقم برگشتم  -

به تاج تختم تکیه زدموزانوهاموتوی بغلم کشیدم،سرمو رو زانوهام گذاشتموبه این فکرکردم 

سرهنگ منو ازدنیای خودم جداکردتا اینجادر من اگه به انباربرم یانرم درهرصورت درخطرم 

امن وامان باشم ولی اینجاهم خطرهسـت درست مثل همین امروزکه پنجره اتاقم ریخت واون 
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سُم ها!درحقیقت اومدنم به اینجا فقط برای تقویت انرژی خودم وآرون بودوحاالکه نحوه 

یلی مشتاق دیدن اون آلبوم هام استفاده از انرژیمو یادگرفتم بهتره که به اون انباربرم چون خ

هیچوقت پدرومادرمو ندیده بودم این حقم بود ولی نمفهمیدم این حسه لجبازی که جونموبه 

خـطرمینداخت از کجاسرچشمه میگرفت مطمئناً ازشـیطون درونی وجودمه!حس کردم دمای 

اتاق تغییرمحسوسی کردسریع سرمو بلندکردم ولی بادیدن ناتانائیل نفس راحتی 

 یدمولبخندمهمون لبام شد،ناتانائیل هم مهربون نگاهم کردوگفت:کش

سالم خوشحالم که آمین همه چی رو بهـــت گفت فکرنمیکنم معمای دیگه ای توی ذهنت باشه  -

پس ترجیحاً این فکرهای مسخره رو ازخودت دورکن وبیا تــابازم انرژی درونیتو افزایش بدیم 

 وخیلی قوی بودی!..باناباوری گفتم:من امروز شاهد قهرمانیت بودم دختر ت

باورم نمیشه برای اولین باریه که ازقدرتم استفاده کردم اماهیچی یادم نمیادبعدشم که بی هوش  -

 شدم!..ناتانائیل خوشحال ازاین پیروزی خندیدوگفت:

درسته بدنت هنوزیکم ضعیفه این بخاطرغذاهایی که تودنیامیخوردی البته ازاین به بعدکه  -

روبخوری به طرزغیرقابل باوری قوی میشی ومنم یه راهکارای دیگه ای واسه غذاهای ما

ازپادرآوردن مزاحم هابهت آموزش میدم امروز تو تموم انرژیتو منتقل کردی واسه آتیش 

زدنشون واسه همینم بیحال شدی ولی ازاین به بعـــد اونا ازت ترسیده شدن ونیازی نیس حتما 

وچولو اونارو باغیب شدن یهویی وظاهرشدن والبته به آتیش بکشونی همین که یه ک

پروازکردنت بترسونی کافیه!..این باورنکردنی بودپروازکردن وغیب شدن؟مثل یه کارتون 

 میموندباناباوری گفتم:

 جداً مثل یه رویا میمونه ولی درمورد غذاخب ماهم تو دنیامون مرغ وخورشت میخوریم! -

ونابه به مرور زمان باافزایش قدرت اینومیفهمی!..یه چیزی انرژی های این غذاها پاک وخالص  -

 توذهنم جرقه زد:

 ناتانائیل یه چیزیه که ازتون میخوام بهم یادبدین قول میدین؟! -

 اگه خواسته ی نابجایی نباشه،البته!..یکم باخودم کلنجاررفتم وگفتم: -

اینجوری اگه ازاجــنه  میخوام کمکم کنیدبتونم دورذهنم یه سدبسازم تاکسی نتونه ذهنموبخونه -

هم بترسم وبه روی خودم نیارم اونانمیفهمن ولی ازاونجایی که میتونن ذهن بخونن هرچندمن 
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خودموبیخیال نشون بدم اونازترسیدن من لذت میبرن برعلیه م بیشتر اذیت میکنن!البته خواسته 

 د پلک زدوگفت:اصلیم آموزش ذهن خوانیه!منم میخوام یادبگیرم... ناتانائیل چندبارتندتن

ایجادحصاربه تمرکززیادی نیازداره بایدتو ورزش های یوگـــاشرکت کنی من کمکت میکنم  -

ساعت تمرین ایجاد تمرکز کنی ولی راجب ذهن خوانی بایدبهت بگم متاسفم 3اماروزانه باید

ذهن خوانی آموزشی نیس اســتعداد ذاتیه که هرکسی نداره امامیتونم کمکمت کنم که ازحالت 

وع چشمای هرفردیانحوه نگاه وحالت چهره وحرکات رفتار و حتی ایستادن هرفرد بفهمی ون

 حدودی چی توذهنش میگذره همین ازدستم برمیاد...بالبخندمتشـکری نگاهش کردم وگفتم:

 گفتید بخاطر ضعفم هیچی ازاون مبارزه یادم نیس،هردفعه همینطوره؟ -

تحلیل ببره آره بایدخودتوقوی کنی واسه این حـتماکه نه،ولی خب اگه انرژی زیادی ازت به  -

کارورزش وتمرکز وغـــذاهای خوب وخواب کافی کمکت میکنه گفتم که میخوام راهکارهای 

 آسون تروبهتری هم بهت یاد بدم که زیاد صرف انرژی نخواد...مکث کوتاهی کردوگفت:

یرون کشیدمش اون سنگ مثلثی حاوی کربن روکجاگذاشتی؟..ازجیب کوچولوی شلوارجینم ب -

 وگفتم:

 اینجاست! -

 درسته همیشه همراهت باشه،حاال یه تکه ازش بشکن...یه تای ابرومو باال انداختم وگفتم: -

چجــوری؟این خیلی محــکمه...ناتانائیل اونو ازم گرفت وباسنگ ضربه آرومی به میز زدو تیکه  -

 ای از سنگ شیکست ناتانائیل اونو به طرفم گرفت وگفت:

 مای گشادشده ودهن بازمونده وصدای تقریبا بلندگفتم:بخورش!..باچش -

 چی؟!..ناتانائیل خیلی خونسرد سنگ روبه دهنم نزدیک کردوگفت: -

بایدبخوریش گفتم که این سنگ حاوی کـربن هستش،کربن عنصر موردنیاز انرژی زاست واسه  -

ان بدنت کافیه مثل شکالت مزه مزه ش کنی وبخـوریش خودش آب میشه کم کم!مزه ش چند

بدهم نیس...به ناچار سنگ رو وارد دهنم کردم اولش کلی لب ولوچه مو جمع کردم زیادی تلخ 

بود فکرشم نمیکردم یه روز سنگ بخـورم! کم کم به طعم گَسی که داشت عادت کردم اون 

تیکه باقی مانده روهم به جیبم برگردوندم،ناتانائیل کف دستشو به کف دستم چسبوند وبازیکم 

ازطریق دستامون بهم منتقل کرد کل خستگیم به بادرفت چـشمامو بازکردم ناتانائیل ازانرژیشو 

 بالحن آرومی زیرلب دعایی زمزمه کردوبرگه دعارو به دستم دادوگفت:
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سه خــط بیشترنیس سعی کن حفظش کنی،جادونمیکنه اماوقتی اون اجنه مزاحمت شدن  -

عنا  نیست که ناپدید بشی وبری یه ازجلوی چشمشون محومیشی این غیب شدن صرفا به این م

مکان دیگه بلـکه تو همون جایی حتی تو اونا رومیبینی ولی اونا نمیتونن ببیننـت وحاال این..یه 

 برگه دعای دیگه بهم دادوگفت:

این اگه همراهت باشه اوناهم ازجلوی چشمت محومیشن وتو ازظاهر وحشتناکشون نمیــترسی  -

نمیبینی وبه هرنحوی شایدفقط حضورشونو حس کنی ودراون شایدظاهربشن ولی خب تو اونارو

صورت اون دعای قبلی رو میخونی تاتوهم غیب شی این یکی دعارونیازی نیس حفظش کنی 

فقط باهات باشه میتونی یکی مثل همین با زعفران وگالب پاک بنویسی وبزاریش توی آب شب 

ی خواب ازخطر تسخیرشدن هم قبل ازخواب برگه رو ازتـو آب برداری وآب روبخوری تاتو

درامان باشی!.سری تکون دادم وناتانائـیل انگارکه یه چیزی حـس کنه بادقت به یه نقطه خیره 

 شدیه اخم ظریفی بین خطوط نامنظم پیشونیش نشست یه کوچولو مکث کردوگفت:

ی به مثل اینکه بایدبـرم بعداًازقدرت پروازت بهت میگم خداحافظ!.بدون اینکه مهلت خداحافظ -

من بده رفت حس خوبی نسبت به این فرشته نجات داشتم کاش همیشه پیشم باشه،به خودم که 

اومدم سنـگ کربنـی آب شده بودهمچین مزه بدی هم نمیداد الاقل قابل خوردن بود!پلکام روی 

هم افتادن خواب چشمامو ربود..باحـس سرمای شدیدی که تنمو میلرزوند چشمامو به سختی 

قدر اطرافم تاریک بودکه همه چیزروقیرگونه می دیدم!تموم تنم میلرزیدو دندونام بازکردم،اون

محکم بهم میخوردن خواستم پاشم که سرم محکم خوردبه یه چیزچـوبی،دستموبه سرم گرفتم 

وچهره م ازدرد توی هم کشیــده شد کم کم که چشمام به تاریکی عادت کردیه سایه ای 

جه به بادی که میوزید میشدفهمید توی باغم سایه ی درختاهم ازاجسام دور وبرم میدیدم باتو

فکرموتائیدمیکردن اون چوب هم مسلما شاخه ی یه درخت بودکه سرم خوردبهش!ولی کجای 

باغ بودم که اینقدر تاریک و دور افتاده بود سوالی بودکه مغزمو مشغول کرده بود آخه محوطه 

شن میکردن فکری که ازذهنم گذشت موبه تنم جلوی باغ پرازمشعل هایی بودکه محیـط رو رو

سیخ کرد من ته باغم!انبار..زیرزمین..قتــلگاه..آلبوم ها.فرصت خوبی بود اما نصفه شب؟بی هیچ 

چراغی؟ترجیح میدادم روزبه اینجابیام اونقدرفکرم مشغول به اینجااومدن بودکه یعـنی تو خواب 

خرین حدگشادکرده بودم تاتوی تاریکی راه رفتم؟!سابقه نداشت.درحالی که چـشمامو تا آ

چیزی ببینم به این موضوع فکرکردم همونایی که قصدجونمودارن براشون آسونه منو 
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اینجابکشونن!لرزیدم وسعی کردم بلندبشم زوزه ی بلندگرگی درنزدیکی باعث شدازجابپرم 

انگارتوی گوشم صدابده درهمین حد حضورنزدیکشـوبه خودم حس میکردم! سعی کردم 

بازدممو ازسینه م بیرون بدم ولی بادیدن سایه سیاه وبزرگی که روم افتادنفس کشیدن ازیادم 

رفت وقلبم بی مهاباخودشو به دیـواره های سینه م میکوفت!سعی کردم باآویـزون کردن دستم 

به شاخه ی قطور درخت مانع از افتادنم بشم چندان موثرنبود و نتونست جلوی لرزش بیش 

یره سایه هرلحظه بهم نزدیک ترمیشدواحساس خفقان درونم بیشتر ازترس ازحدپاهاموبگ

سردرد شدیدی بهم منتقل شده بود،کف دستمو جلوی صورتم گرفتم نه ازاین روش نباید 

استفاده کنم بازازحال میرم ولی خب هنوز اون دعاروحفظ نکرده بودم همرامم نبود،آب دهنمو 

ادم کسی نبود ولی این سایه ازکدوم طرفه دقیقا؟سعی قورت دادموکـف دستمو رو به روم قرارد

کردم احساسات خشم درونم طغیان به پا کنه ولی فعال بیشترازخشم هول شده بودم ودست 

وپامو گم کرده بودم کف دستم میسـوخت اماهیچ آتیشی شعله ورنمیشد!وارفته و درمونده 

خودم داشتم تموم واژه هایی که  دستمو انداختم پائین زیرلب ذکرمیگـفتم وسعی درآروم کردن

واسه آروم شدن به کار گرفته میشه اون لحــظه برام بی معنی بود. احساس دستی که دورگردنم 

حلقه میشد حسه خشم رودرونم پرورش داد اماتا اومدم کف دستمو روبروی چشمام بگیرم 

دم دستمو دست قوی مچ دستموچسبید وبه پائین کشــید نزدیک بود بیفتم زمین سعی کر

بکشم باال ولی زورش بیشترازمن بود خیلی بیشتر حس میکردم اگه بیشترمقاومت کنم دستم 

ازناحیه مچ به پائین کنده بشه!به سادگی تسلیم شدم ودستم کنارپام قرارگرفت ولی 

هنوزفشاراون دست زمخت دورمچم حس میشداماازطرفی فشارش دورگردنم به 

کشم ولی ازترس نمیدونستم چجوری؟تویه لحظه دستم صفررسید!راحت تر میتونستم نفس ب

محکم کشیده شد به سمتی که اگه خودمومحکم میگرفتم دستم ازجاکنده میشدمجبوربودم 

کنترل خودمو در اختیار اون دست کلفتی که دورمچم حلقه شده بود بزارم پوست سیاه و 

ت شدم یه جای سفت چروکیده دست حال بدی بهم القا میکرد،به خودم که اومدم محکم پر

وسخت احساس کردم تموم استخونای تنم خوردشدن آخ بلندی گفتمــو دستی به مچ پای 

آسیب دیدم کشیدم که قیافم ازدرد توهم رفت سرکه بلندکردم بادیدن جفت چـشمای آتشی 

آشناهوش ازسرم پریدچهارستون بدنم میلرزید اکسیژن کم آورده بودم همونجورنشسته عقب 

محکم خوردم به یهچیزی که تواون تاریکی نتونستم تشخیص بدم دیواره یایه عقب رفتم و
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چیزدیگه! اون لحظه بیخیال ازحال رفتن شدموتصمیم گرفتم قبل ازاینکه مچ دستمو بگیره با 

آتیش فراریش بدم کف دستمو تو یه حرکت جلوی صورتم گرفتم وسعی کردم 

بودآتیشی درکارنبود اماباعــث ترسیدن خشمموتوچشمام بریزم ایندفعه چون ترسم دوچندان 

اون جن ومحوشدنش شدته دلم یکم قرص شدبااطمینان بخودم نیمچه لبخندبی حالی زدم 

دســــتموبه جسم پشت سرم کشیدم تاپاشم متوجه شدم یه صندوقچه تقریبا کوچیکه فکری 

ن صندوقچه باشه توذهنم درخشید،آلبوم...زیر زمین درسته من توی زیرزمینم اگه آلبوم توی ای

عالی میشه!با این فکرصندوقچه رو زیربغلم زدمو کورمال کورمال راه افتادم تاتوی اون تاریکی 

راه فرارروپیداکنم که محکم خوردم به یه دیوار،ستون یایه همچین چیزی صدای افتادن 

وشکستن چیزی توجهموجلب کردسریع نشستم تاببینم چی میتونه باشه دستموتوی تاریکی 

زمین حرکت دادم دستم به جسم بُرنده ای خوردوسوزشی توی ناخنم به وجود اومد  روی

دستمو بریده بودم سریع ناخنمو توی دهنم گرفتم ازسوزش کاسته شدزیادم وخیم 

نبودوضعش،اومدم پاشم که صدای خش خش برگه ای زیرپام شنیدم سریع خم شدموبرگه 

وشه چشم چپم باعث شدکامل به سمت چپ رواززیرکفشم کشیدم بیرون روزنـه ی نوری ازگـ

برگردم توی تاریکی قیرگونه ی اجسام احساس میکردم اون سمت یه درو اون نوراز البالی 

ترکـهای درب شیکسته س.تقریبابه سمت درپروازکردم وقتی بهش رسیدم مطمئن شدم دره 

تم باناباوری وقیافه همون در چوبی امانه دستگیره ای داشت نه آویزی که بتونم دروبازکنم وا رف

درهم و درمونده به این فکرکردم که تاابد اینجامیپوسم کسی به فکرشم خطورنمیکنه من این ته 

گیرکردم چون به قوله سرهنگ این زیر زمین روکسی جز من نمیبینه وبه عبارتی واسه بقیه 

ریق نجاتمه محوه!این یعنی رسماً بیچاره شدم وحــــتی آرون هم که همیشه اینجور مواقع غ

دیگه منو پیدا نمیکنه ومن میمیرم آره میمیرم اشک چشمامومیسوزوندوبه این فکرکردم اگه بر 

فرض محـــال هم نجات پیداکنم سرهنگ باور نمیکنه اون اجنه منوبه اینجا کشوندن فکرمیکنه 

من ازسر کنجکاوی سرخودموبه باد دادم و اونوقت خودش منومیکشه!هرچه که بودباراضی 

دن سرهنگ می تونستم راحت ترکناربیام تامـرگ توی این خراب شده باکلی جن کر

وشــبح!بالگدهای محکم به جون درافتادم وتنهاامیدم این بودکه دربه سمت بیرون 

بازبشه.اونقدرکوبیدم تاکه بی جون بیفتم روزمین،نفسم بــزورباالمیومدخسته شده بودم و 

االن اگه جنی هم بهم حمله کنه هیچ انرژی برای  ازگرسنگی احـــساس ضعف میکردم بی شک
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دفاع ازخودم ندارم یعنی بهتره بگم تا حاالکه شارژ بودم اینجوری از خودم دفاع کردم که افتادم 

کنــج این زیرزمین نمناک حاالکه بیـحال هم هستم ببین چی میشه!ناخودآگاه به یادگردنبند 

ماموبهم فشردموسعی کردم ذهنمو ازتموم افتادم دستم که لمسش کردخیالم آسوده شدچش

افکاربی سروته خالی کنم وچهره مهربون ناتانائیـــل رودرنظربگیرم اون میتونست نجاتم بده اما 

قبل از هرفکر دیگه ای با احساس گرمایی که توی وجودم به پاشد سریع چشم گشودم وقبل از 

لبته منظورم ازاتاقم همون اتاقیه که این دنیا دیدن ناتانائیل نگاه گیـجم به درودیوار اتاقم افتاد!ا

توباغ سرهنگ دارم نه اتاق اون دنیا!چشممو دور اتاق چرخوندم امانبود فکرکنم فقـط منونجات 

داد وترجیح داد تنهاباشم نگاهم به صندوقچه ی توبغلم افتاد تعجــب کردم که 

برگه ای بودکه از زیرپام  هنوزهمـراهمه!باتعجب به عکسی که تو دسـتم بودخیره شدم همون

برداشتمــش فکرمیکنم قاب عکسش شکسته بودکه دستمو زخم کرد،با تعجـب به مرد توی 

عکس زل زدم برام عجیب آشنا بود یه شباهت عجیب به...به ناتانائیــل میداد!امـــا سرهنگ که 

مـگه توعکس  گفت اونجامربوط به پدرومادره منه!یعنی چی؟اصالًناتانائیل مگه روح نیس؟روح

معلوم میشه؟!گیج ومنگ به عکس توی دستم زل زدم انگار جوونیای ناتانائیل بود!به دختربچه 

ماه داشت ویه زن بسیارتابسیار زیباکه کنارش روی مبل 2-1ای که توی بغلش بودزل زدم شاید

نشسته بود وشباهت زیادی به من میدادسرم سوت میکشیدچیزی عایدم نشد افتادم به جون 

دوقچه اونقدرمحکم بودکه باناخن نشه بازش کرد کالفه بودم نمیفهمیدم چیکارکنم؟ناتانائیل صن

و اون زنی که به من شـباهت میدادتموم ذهنمو درگیر  خودکرده بودن یه حسی این 

وسط..قلبموبه تاالپ وتولوپ مینداخت حالی که داشتم غیرقابل توصیفه ازهیچی سردرنمیاوردم 

نم فشارمیاوردم هیچ خاطـره ای ازکودکیم به یادنـداشتم قدیمی ترین ازطرفی هرچی به ذه

سالگیه ازهمون وقتیم که یادم میادتواون پرورشگاه بودم اینکه 7خاطره ای که توذهنمه ازهمون

سالگیم اینجازندگی میکردم یه جورایی واسم عجیبه که چرا الاقل یه 7سرهنگ میگه قبـــل از 

معیوبم نیست زیادی تو فکربودم که ناخنم زیرقفل گیرکرد وبعد خاطره هم ازاینجاتو ذهـن 

قفل باصدای تَقی شیکست لبخندگشادی روی لبم نشست زبونمو روی لبای خشکم 

کشیدم،صندوقچه ی چوبی خاک خورده ی پوسیده ای بودقشنگ دادمیزد قدیمیه حتی رووسایل 

ه بابرگه های زردوپوسیده  داخلش هم کلی خاک نشسته بودبادست خاکاروکنارزدم یه دفترچ

زیرخروارها خاک بهم دهن کـجی میکرد،سرفه ای زدم والی دفترچه روبازکردم اونقدرمونده 
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بود که برگه هاش ترک خورده بودن!یه سری نوشته ی عجیب وغریب بایه خط آشنا...یه کلمه 

همون آره این به همون زبون مالیخولیایی بود به  "بمیر"ی خونی تو ذهنم نقش گرفت 

خط!امابااین تفـاوت که ایندفعه باجوهرودوات بودنه با خون...هرچی سعی کردم سرازنوشـته ها 

دربیارم چیزی نمیفهمیدم یه دستمال ازالی دفترچه افتادپائین باتعجب الی دستمالو بازکردم 

 چندتاتارموی مشکی بلندو البته اینم پوسیده!باابروهای باالرفته به محتویات تودستم نگاه

کردموبه این فکرکردم مگه کسی مو یادگاری نگه میداره؟!یه گُله یاس خشک شده که 

گلبرگاش متالشی شد بودن والبالی خاکای کف صندوقچه ریخته بودن جلب توجه میکرد البته 

بعیدهم نبود دیگه هیـچ بویی نده یه کتابچه ی کوچولووسط گلبرگابودبایه زنجیر خیلی 

زاین نمیشدن زنجیرش درست مثل همونی بودکه من به گردن آشـنادیگه چشمام گشادترا

داشتم!چی داشتم میدیدم که هیچی ازش نمیفهمیدم انگاریه خواب بی سروته بدون تموم 

تاریخ تولد "دلسـا شکیب"شدن،مغزم ِارور میداد الی کتابچه روباز کردم اسم من

پائین صفحه ش بهم 4در3یه عکس کوچولوی"آزاده"نام مادر"بردیا"نام پدر "6/6/72"من

سالم بود این شناسنامه ی منه!متفاوت ازشناسنامه ی دنیایی من اسم 3یا2دهن کجی میکرد شاید

وفامیل وتاریخ تولد وحـتی نام وپدرومادرمم درست بود گرچه هرگزپدرومادرموندیدم که 

بفهمم کی ان؟ولی خب اسمشونو میدونستم اماشکل وشــمایل شـــناسنامه عجیب وغریب 

سالگیم میشه حاالاین شناسنامه ...یه 15ودحتی اون عکس،عکس روی شناسنامه من مربوط بهب

عکس ازبچگی ازهمه ی اینابیشتر ازاین تعجب کردم که این دختربچه همونی بودکه توی اون 

قـاب عکس توبغل ناتانائیل وکنار اون زن زیبای مشابه من بود!چشمام دودومیزد،مخم به 

تجزیه وتحلیل سرآخرعصبانی همه روریختم داخل صندوقچه وصندوقچه  کارافتادشروع کردبه

روزدم زیربغل راهی اتاق سرهنگ شدم اون مطمـئناً بیشترازمن میدونست بهتره بگم اون همه 

چیزومیدونست...جلو در اُتاقش بادوتقه به در واردشدم تاحاال پیش نیومده بود بیـــام توی 

اما این اتاقش به شکل عجیبی مثل دفتر مدیریت دنیای  اتاقش همیشه رو تخت سلطنتیش بود

خودمونه یه میزچـوبی بزرگ که سرهنگ پشتش نشسته بود ودر رأس دیدمن بود یه میز 

دوازده نفره بزرگ وســط اتاق درست مثل یه سالن کنفرانس و یه پنجره سرتاسری بزرگ 

یده میشدبه اضافه یه تابلوی تاگلدون زیبا د3-2درست پشت میز سرهنگ گوشه وکنار اتاق هم 
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نقاشی ازیه طبیعت بکرودست نخورده روی دیوارسمت چپ،باصدای سرهنگ دست 

 ازآنالیزکردن اطرافم برداشتم:

 اتفاقی افتاده؟..لبخند مسخره ای زدموگفتم: -

 افته؟بیمگه قراره اتفاقی  -

 گفت: و زدای ی پشت میزکنفرانس اشارههادست به صندلی با ای باال انداخت وشونه 

 زیر کامالً اما  ؛افتاد یکم جاخورد ی دستمی توکه به صندوقچه نگاهش. پس راحت بشین -

نست به نتو هم به روی مبارک نیاورد فقط یه کوچولو ابروهاش توهم رفتن و اصالً  .بود ستیپو

 نشستم سریع گفت: تا و کنهکنجکاویش غلبه 

 ش وهاشدم توچشم دقیق شده چشمای ریز او ب زدم لبخند مرموزانه اون چیه باخودت آوردی؟ -

 گفتم:

 ی میز کهرو محکم کوبید رو دستاش و به وضوح جاخورد پاشد دفعهاین. اززیرزمین آوردم -

 زد: باصدایی که ولومش ازدستش خارج شده بود داد .لرزیدم

 عمیقی کشیدم ولی هوا نفس. و کنترل کنمر کردم خودم سعی م لرزید،اچونه چه غلطی کردی؟! -

 گفتم: بیش مسلط شدم و کم آورده بودم به خودم کم و

 با تر از قبلیکی محکم سرهنگ آخه. من من، فقط من فقط، .خودم نخواستم که برم کنید باور -

 گفت: و ی میزش کوبید روامشت گره خورده

 تند بلغور کردم: استرسِ وارده تند بر اثر کامل توضیح بده. -

جلوی زیرزمین افتاده بودم بعدهم یه نیروی ماوراءالطبیعی من خوابیده بودم چشم که بازکردم  -

 نجات داد باور ور ناتانائیل من ،کمک این زنجیر با .کنم تونستم فرارنمی رو اون تو کشوند من

  آمین! کنید راست میگم بابا

 اثر غش درماهای دپره .خشمش کاسته شده بود دستی الی موهای پرپشتش کشید سرهنگ که یکم از

 .ش سرخ شده بودنهاشدن صورتش به عالوه چشمبسته می و باز تند کشید تندهای عمیقی که مینفس

لیوان آبی  روی میز از پارچ عصبانیت! استرس اون از ورده بودیم من ازآهردونفس کم  ،تنم یخ زده بود

یر نظر رو ز تموم حرکاتش زده بودم و بهش زلمن عین بز  و کشید یه نفس سر برای خودش ریخت و
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خودش که  به. ترسید بالیی به سرم بیارنمی !معلومه خوب یعنی؟ بشهعصبانی  قدرباید این چرا .گرفتم

 تری گفت:آروم نسبتاً مسلط شد باصدای 

 بالیی که سرت نیاوردن؟ -

 گفت: و و بیرون دادر شاکالفه نفس بیام. خودم بر از پسنه خوشبختانه تونستم  -

شده  شون زیادقدرت غلبه قدرنمیدونم چجوری ازت محافظت کنم وقتی این واقعاً خوبه دیگه  -

 به صورت فشرده شروع کنی. ور برنت باید آموزشاتمی وراون و ورتوی خواب به این که از

 به زیر انداختم که گفت: و سر نگفتم فقط سری تکون دادم چیزی 

و  کردم بلند سر سریع داکردی؟چجوری پی صندوقچه رو این جایی؟ب حاال واسه چی اینخو -

 گفتم:

 صندوقچه همونیه که گفتید تموم گذشتمه؟ این جام دیگه،واسه خاطر همین این -

 آوردیش؟ چرا با خودت !درسته -

کالفه سری  سرهنگ متوجهش شدم. بیرون چی چی هست، دونستمنمیاون تاریکی حتی  تو -

 گفت: و تکون داد

 رو اونا ، قرآندرواقع تو .اذیتت میکنن جوری بیشترچون این ؛به نحوی برش گردونیم باید حاال -

به دستشون  اذیت رو و واسشون حکم دزد رو داری خودت انگار مجوز آزار و هم برداشتی

 گفتم: درموندگی با و وا رفتم صندلی روی دادی!

 کدوم قرآن؟ -

 رو کهپوسیده  یدفترچه .کرد و بازر درش و ی میز گذاشترو صندوقچه رو ازم گرفت و سرهنگ

 گفت: و ی من گرفتجلو کلی نوشته بود رو ی اوناستفاده از دوات تو با غریب و باخط عجیب و

  این! -

ب اجنه قدرتشون خو ؛ ولیجعبه خبرداشت ی اینتو نفهمیدم سرهنگ چجوری از .شد نهادم بلند از آه

و ر تونست داخلشاون میصندوقچه  وجود بسته بودن در یعنی با بیناییشون! حتی. ماست تر ازبیش

 گفتم: عجز با ببینه!
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حتی سنگ  خانوادمه! چیه، فقط گفتید اون زیرزمین متعلق به من وتو دونستم این من  که نمی -

 ...هم قبرمون

 گفت: و قیچی کرد ور حرفم یادامه سرهنگ

 صندوقچه رو ،کشوندنت اونا !به اون زیرزمین نری خواستیم تومی ما شد تا ب مشکلمون دوخو -

 دفعه بااین تا خوان به یه نحوی دوباره بکشوننت اون تو!می هم پات حاال دست و هم انداختن تو

کنیم کاریش می یه اشکال نداره من باهات میام، .رو امضا بزنی سند مرگت پای خودت بری و

 و پیش من اومدی؟راه افتادی  و بغلت زدی زیر اینو چرا بگو تو حاال

درهم  ی افکارآخرش دوباره همه ؛ اما با سواللرزیدمی پاهام و ، دستسرهنگ یخ زد هایتنم ازحرف

 کردم: لب باز رژه رفتن و هامبرهمم جلوی چشم و

  مورد این عکس یکم بهم توضیح بدید. بهتره در ،اممم -

 بدون هیچ واکنشی گفت: شد و روی عکس قفلسرهنگ  هایچشم ،گرفتم باال رو عکس

  !هم توییون بچه ا .مادرته آزاده ،زن بردیا و اون پدرت  -

؛ اما زدممی هم حدس خودم !درسته. تعجب نموند جا واسهکه  معرفی کرد بهم رو اونا قدر خونسرداون

 گفت: باالگرفت و زنجیر رو ،ناتانائیل بپرسم همون مورد بردیا یا ای دربخوام چیزدیگه کهاین از قبل

از  هم اینی که گردن توئه رو و رسید بهشونآزاده  ، از مادربزرگبوداین زنجیر مال عقدشون  -

همین ناتانائیل خودش یکی مثل  واسه منعکس میکنن، جورایی قدرت رو یه. روی همین ساختیم

 بین مکث کردنش گفتم: که چیزی بگه مااین از قبل ت ساخت.برا همین رو

 !؟سالگیمهفت  یعنی قبل از .قبل یادم نمیاد من چیزی از چرا -

. کامل پاک شد به طور از هفت سالگیت هیپنوتیزم حافظه قبل ناتانائیل با خواست به هم این -

 ؛ اما وقتیقت نفهمیوهیچ قراربود البته !سال بویی ازقضیه ببری چند ی اینتو خواستیمنمی

 گفتم: سریع شدیم بهت بگیم! مکمل آرونی مجبور فهمیدم برحسب اتفاق تو

 بفهمم؟ خواستینچرا نمی -
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اگه هم  .شدیدیوونه می داشتی اجنه زندگی با خاطراتی که از بامسلماً  یه آدم بودی، تو -

وقتی دیدیم دارن اذیتت  ما هم اینه؟ از گفتی خرافاته غیرمی و خندیدیبهمون می گفتیممی

 . دادت رسیدیم ، بهمُردنت نه شدن وودیو میکنن قبل از

 گفتم: طعنه  با

ربطی به این  چه کیه؟ اون قضیه به ناتانائیل برمیگرده؟ چرا همیشه یه سر بوسم!می رو دستتون -

 نهایت شبیه پدرمه؟!بی چرا قضایا داره؟

 .بردیاست روح مقدس ناتانائیل روح پدرته! -

 چرامقدس؟! -

   بود! ما اون رهبر ،موجهه ما یدلیلش برا -

 !بود شده بود زیاد حجم اطالعاتی که به مغزم وارد از بس روی تنم به شدت سنگینی میکرد، سرم

 کرد: که من چیزی بپرسم خودش لب بازسرهنگ بدون این

 که بخاطر حفظ قدرتم مجبور شدم با بینیمیولی  ؛من بود دختر داییاون  ،مادرت عشق اولم بود -

وقتی فهمیدم  ست؛ اماالسلطنه که یه دورگهملک با بعد هم کنم و ازدواج )مادر آرون(یه انسان

وقتی متوجه پاکیش  اما ؛درسته بردیا انسانه .حال شدمبردیاست از ته قلبم خوش مکملاون 

 با گرفت وتمسخر نمی ن نژاد ما  رو بهاو !دورگه ی یه سری اجنه ودسته شدیم اون شد سر

. تگرفباال نمی ور خودش خاکی بود و د، انسانبو ما که مقامش واالتر از ،وجود انسانیتش

 اون طلسم عشق وپاکیِ ما ،دونستخرافات نمی رو کرد،وجودمونمی هر کاریما  ی آزادیواسه

  بهمون داد برای همین لقب ناتانائیل)هدیه خدا(مناسبشه! که خدا موهبتی ی محبت والهه. بود

 گفت: رفت و ی هماش به شدت توهاخم که نشون دادم اون به دستمال الی از مشکی رو موهای تار

 هابینی که اونمی ؛ امای خاطرات توئهصندوقچه این. برگردونی ها روتر اینباید سریع -

 تو رو به دام بندازن. و این تو گذاشتن تار قرآنشون

 گفتم: به اون توجهبی
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 توضیحتون درمورد این موهای قیچی شده چیه؟ -

 توضیحی ندارم! -

 پا شدم: با عصبانیت. مفقط من این وسط غریبه انگار !آگاهه چیزهمه  فهمیدم ازاخمای درهمش می از 

پیش  ی قرآنشونبه اضافه تون رونشنوم ترجیح میدم این صندوقچه رووقتی دلیل موجه پس تا -

  رغبت نوش جان کنم! و هاشون رو با میلدارم وکتکخودم نگه

 ی قفل شدش غرید:هادندون از الی و فشرد ی همو رور دندوناش ازحرص

طراتت ندارن فقط خا و این موهای مشکی هیچ ربطی به تو و قرآن نفعته به حرفم گوش بدی،به  -

  برشون گردون! من به جمع کن و حواست رو. است تلهیه 

 ولی گفتم: ؛داد لرزیدمداشت تغییر هویت می شدن، انگارتر میتیره هاشچشم

  دونستن حقیقت پیش میریم! با هم تای جالبیه تله -

ناتانائیل  فکرم درگیر م میکنه!دونستم میزنه لِه و لوَردهمی نبود جایز بیرون زدم، موندنم اتاق سریع از

یعنی واقعا ناتانائیل  .همیشه مراقبم بود اون یه پدرنمونه بود اون داشتم، خاصی که نسبت به و حس بود

 با ذوق زده بودم و ر دارم؟!منم پد واقعاً یعنی  .ببینمش تونستمکه می خوب بود ؟همون بردیا پدرمه یا

 اما همون ؛یاس روبوییدم هیچ بویی نداشت گل بابت ناتانائیل ته دلم خوشحال بودم. وجود گیج بودنم از

به  گذاشتم و زیر تخترو  صندوقچه دوست داشتم، کرد روپی بدنم تزریق می حس خوبی که به رگ و

قطع  دل و درد صحبت کردن و بعد از یکم شده بود. ی درنا تنگواسه دلم. لوح تصویری رفتم سمت

 چند حد در .دنیای خودمون بزنیم به خواستم یه سرو کج کردم میر و به سمت اتاق آرون راهم کردم

دقیقه  کنه من خارجم وچندمی اون فکر !محاله دونستمچه میگر .ببینم و برگردم ور درنا که دقیقه

 ای ازدیدم گوشهحد دلتنگش بودم بهتر می من بیش از اما است؛ برگشت ازخارج به ایران زیادی ضایع

یکی دو  چندین ماه از که بعدهمین گشتم جزمن دیگه بر نمی به هرحال . براش روشن کنم رو حقیقت

افتاده  ی تختشدم به شکم رو زدم و وارد اتاق آرون رو در !خیلی سخت سختمه ببینمش، و روز برم
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پخش زمین  خنده دیدن این صحنه چیزی نمونده بود که از داد ازمی تکون ی هواو تور بود وپاهاش

 گفت: و و که دید لبخند دندون نمایی تحویلم دادر  عریضم بشم لبخند

  خوابم خوب میشه.جوری که میمیکنه همیشه این دلم درد -

 گفتم: 

   نه؟! وگرنه فایده نداره؟ رو توی هوا بچرخونی پاهات هم باید حتماً -

 دست بهم اشاره زد: با سرجاش نشست و صاف. دوتایی خندیدیم .داد توی هوا تکونرو  سرش

 بده! بشین دم در بیا -

ی یه لحنی که حسادت تو با قرار گرفتش ی شونهلبه تخت نشستم سرم رو سمتش رفتم و لبخند با

 گفت: کردداد میبی اون

شخصیت کاوه به  دونستن)برای  مردم.کرد ازحسودی میبغلت می جورهمیشه وقتی کاوه این -

 فصل یک مراجعه کنید(

 گفتم: و لبخند تلخی زدم 

 دونستی؟!می کجا از -

 با .دیده بودم رو هم فهمیدم مکملم تویی عکست بابا هایازصحبتشد اتفاقی  وقتی پونزده سالم -

 یه بار چند وقت کردم هرراضی می رو بابا گرفتم به زور ور آدرست بابا التماس از و اصرار

امان  .گشتممی بر و دادمآب می و گوشی سر و یهدیدمت می دور زدم ازمی بهت سر ومدم وامی

شدی عاشق اون  تر عاشقشمهمهمه  بشی از کاوه خوای زنون روزی که فهمیدم میا از

 ومدانمی دستم بر کاری از انتخابش کردی و ؛ امادونستیکه میاین با !قاچاقچیِ پست فطرت

و ر نم زده نگاه مهربونش هایبا چشم !افسرده بودم باورکن تا چند وقت. شکستم م ویدد فقط

های زیبایی از کوچیک رسیدم که داخل قاب تختی خودم روی میز پا هایعکس و بهدنبال کردم 

 .به بزرگ گذاشته شده بودن
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 گفت: و لبخندتلخی زد 

خوشی شدی تموم دلوخودتم متوجه نمیگرفتم می ی خیابونکه ازت تو هاییی یهوییهمه -

لیاقت که نتونست صباحی امانت دادم به یه آدم بی چند ور مجبوری سهمم ؛ امامن بود هایشب

 . زندون آزادکنه و ازر خودش

 بیرون دادم و گفتم: ور نفسم کالفه

  قدر پشت سر مُرده صحبت نکن.خیال آرون اینبی -

 گفت: و رویی تحویلم داد رنگ وبی لبخند

   بریم اسب سواری. راست میگی پاشو -

 ... .اما ؛خیال در امان باشیم و فکر ساعاتی از شدیم و رفتیم تا پا خیالبی

 آروم افسارش ،پشتش و رفتم رو و روی رکاب گذاشتمر پام به تک شاخ اسب سفیدم کشیدم و دستی

 کههمینزدیم  رو دور باغ. کردهمراهیم می اسبش بر سوار ، آرون همافتادیم و راهکشیدم  به چپ ور

 شگفتی گفت: با پریدن و تاریک شد ابروهای آرون باال به پشت عمارت رسیدیم هوا به وضوح سرد و

 شدن؟ ابرها یهو پیدا یا غیب شد آفتاب یهو -

این سرعت جلوی  نبود که بخوان با ی آسمونچون هیچ ابری تو نیست؛هیچ کدومشون ممکن  -

     بگیرن.  آفتاب رو نور

 ناباوری گفت: با  ولی آرون

  میگیرن! که جلوی نور رو هبلند هایدرخت خاطربه حتماًپس  -

 چرخوندیم تا رو افسار اسب داشت کم کم مثل من میترسید، نداشت؛ چون باور ور حرفش هم خودش

 باال وردستاشون  با قدرت و کشیدنشیهه می هم همانا! هارَم کردن اسب و چرخیدن همانا اما ؛برگردیم

قصد ول کردن  بودم و اسبم رو چسبیده محکم افسار پخش زمین کنن! رو که ماوردن به هدف اینآمی
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ترسناکی دیده بودن  انگار موجود. ترس به گریه افتاده بودم خورد که ازاما اون چنان تکون می ؛نداشتم

 و شد جدا دور افسار از هامدسترد که ب و باالر پاهاش چنان دست و باالخره از ترس گریخته بودن، و

لحظه نفس کشیدن  چند خوردم و برایناحیه کمر محکم به یه تخته سنگ  ، ازشدم به زمین پرتمحکم 

 ، محکمهمین اتفاق شد من آرون هم دچار بعد از کمی. کرد و تسخیرر از یادم رفت و درد تموم وجودم

سعی  و دستی به ستون فقراتم کشیدم زمین شد!پخش  و خورد سینه درخت به پشت اسب افتاد و از

ست همون واخپیچید که دلم میتوی کمرم می ، درد بدینفس کشیدن بار هر با اما ؛کردم نفس بکشم

شون هخیلی راحت به را ،راحت شد که خیالشون از افتادن ماینا ها بعد ازاسب بمیرم! و بزارم لحظه سر

حالی بی ضعف و به آرون دوختم که از ور خستم نگاه !حرکت کردن به سمت استبل ادامه دادن و

با . رفتسیاهی می هام، چشمدردهم از  خودم دیگه کشید،می درد هم مثل من اون .رنگش زرد شده بود

به  سر هایدرخت جا زیرهمون هنوز هم. کردم و به زور بازر هامپلکجون کالغی الی قار قار بی صدای

کشیدن از  بار نفس هر با هم هنوز اما ؛شده بود کمرم یکم کمتر درد و ته باغ افتاده بودمی فلک کشیده

خوردنم  تکون. نخاعم آسیب ندیده باشه بخواد خدا فقط ،کشیدمی به آخر تیر کمرم تا یمهره دومین

مثل جغد  ور ناتوانی گردنم عجز و با قطع نخاع بشم! و تکون بخورم ترسیدمطرف مییه  و از بود مشکل

تموم وجودم  با و م کشیدمبه گردنبند ، دستم روآرون هم بیهوش افتاده بود .چرخوندم ورر و اونواین

فلج شدن مثل خوره به جونم افتاده  ترس از .داشتیم به کمکش نیاز ،کنم احضار سعی کردم ناتانائیل رو

و بهاری وزید  نسیم دم،های سردم حس کری گونهکه ازچشمم چکید رو قطره اشکی رو گرمای. بود

کدوم به یه  هر رقصیدن ومی هوا و تویومدن اهای روی زمین به پرواز دربرگ. کرد موهام رو پریشون

رو  و جوابسعی کردم سوال  .راحت شد نائیل خیالمدیدن ناتا با و چرخوندم چشمام رو. رفتنطرف می

 کنارور اشکام هاشانگشت با .کنم موکول نگفته بود به بعد من به بود و پدرم اون بردیا، کهاین زمینه در

دیگه  !متعجب شده بودم .یین کشیدپا و نوازشگرانه روی ک*م*ر*م باال و آروم ور دستش دو و زد

تونست یه ها متعجب بودم یعنی یه جن میاون اسب رفتار از. کشیدنمیکشیدم کمرم تیر نفس که می

 ها رو به نحوی که ما ندیدیم ترسوندهاون و شده بود فقط جلوشون ظاهر کهیا این کنه؟ اسب رو تسخیر

 زمین کردن غیب شدن!؟ ها ما رو پخشاسب کهبعد از این. شدن ها متوجهشفقط اسب بود و

 گفت: و خونده بودر که مثل همیشه فکرم ناتانائیل

 شده بودن! ها تسخیراسباون  -
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 رو به من آرون کشید و آروم روی کمر رو دستش ،سمت آرون رفتبه  و بلند شدمکث کوتاه  بعد از یه

 گفت:

 داغ ماساژش بده! یکم با سیر وقتی برگشتی کمر خودت و آرون رو. شد کمرت اوضاعش بهتر -

 عمر آخر که بتونه تا شکر به نخاعتون آسیب نرسیده یعنی ضربه به حدی محکم بود رو خدا

 !ییداین حرفا قدرتمندتر ازخیلی  ب شماهاخو اما ؛ویلچرنشین بشید

این قدرتم به  نبودم از یه جا به دردم خورد وگرنه بلد شکر کردم که خاص بودن رو به خاطر این خدا

ناتانائیل رفته،آرون کم کم  ، دیدمخودم اومدم و تا به بودم افکار توی همین نحو احسنت استفاده کنم!

 .ومداش میهوداشت به 

                                             

 .بریم تا عمارت بودیم پیاده داغون مجبور حالِ خراب و اون با .برگردیم به باغ اسبی هم نبود که باهاش

؛ کردیمهیچ دردی حس نمی اصالً ،ناتانائیل درمون دردمون شد حاال خداروشکر کجا گفتن اسب نجیبه؟!

به عمارت  باالخره ایم.خیلی خسته کردمیحرف زدنمون مشخص  یه جور کسالت توی راه رفتن و ولی

ز ی شیرینی اتوی خلسه رو حس شیرین خواب من بعد و کمی کردم پرتو روی تختم ر خودم ،رسیدیم

   برد. فرو رویا

*** 

 اسایهای رعد؛ اما غرشبرقی در کار بود نه بارونی و نه رعد !آسمون رو تیره کرده بودن ،سیاه ابرهای

 خواد، انگار میتاریکی که به طرز وحشتناکی به سرخی میزد آسمون. مینداختلرزه به پیکرم  ،آسمون

به  سر هایزرد درخت خشک و هایبرگ !نبود کار در و برفی هم نبود سرد هم یکم ؛ اما حتیبیاد برف

 خش شدن وطرف خزیده میطرف و اونشد به اینکه حس نمی بادی اثر ی باغ درفلک کشیده

از غرولند . شدباد بهتر شنیده می ی هویکم صدای هو کم !گرفتنمی رو در پیش کنان راهشونخش

ی محوی سایه جز ؛ ولی چیزیتاریکی چرخوندم هی وسیابین اون همه  رو چشمام خبری نبود، آسمون

باغ ته حال حاضر چجوری  در م برد پستوی اتاق خواب یادمِ من ی ته باغ مشخص نبود،هااز درخت

به  فهمم خوابم یا بیدار،نمی. خارج شده باشم از عمارتیادم نمیاد که  حتی ؟و اومدم پروازکردم ؟هستم
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 به ته باغ ور باز کی من کابوس مزخرفه! به یهشبیه  این تاریکی هم همه چیز بیشتر  توینوعی دیدم تارِ 

ته دلم  حسی بده، رو نجات مندیگه کسی نیست  گیر بیفتم هم توی اون زیر زمین اگه باز کشوند؟!

هنوز  اما ؛قلب گرفتم قوت. هستن و از تو مراقبت میکنن در کنارتخدای اون همیشه  گفت ناتانائیل و

تنم در نرفته  خستگی از حساسهنوز ا داشتم! ی مرگ یا همون زیرزمین بیماز نزدیک شدن به قلعه

کشید، جیغ می ، یکیکشیدسوت می گوشمتوی یکی  انگار. شد سری ولوله توی سرم به پا که یه بود

 و یکی زددست می ، یکیخوندیکی آهنگ می کرد،یکی پچ پچ می ،زدحرف می زد، یکیمیداد  یکی

هایی که ناله اون به خصوص از !ترسیدممی این صداها از .ترکیدسرم داشت می !اومدصدای دَفش می

 و ازرصداش کردن!مرگ شکنجه می به حد رو داشتن یکی انگار تر بود،ها بلندی اینازهمهصداش 

 سمت و از به سمت راست چرخیدمحرکت  توی یه بغل بود، انگار همین ،شنیدمنزدیک گوشم می

باعث  بود رو در بر گرفته گرمایی که من !بیرون بزننازکاسه  هامچشم د چیزی که دیدم کم مونده بو

مانند ازتعجب مسخ بشم افرادی بودن که دور آتیش حلقه که باعث شده بود  ، چیزیشدتعجبم نمی

 یه دورهمی حماقت تاریکی و این هوا ی ایناین موقع شب تو خندیدن!می گفتن ومی بودن و نشسته

سکته  مرز هاشون تادیدن قیافه شدم از نزدیکشون که !عمارتن کنانکار شاید هم گفتم باز محض بود!

که هایی ، دماغو پوشونده بودر روی چشماشون هایی که تاکاله با سیاهو  های بلندشنل ،زدن پیش رفتم

های توی دستشون خون از لیوان و چکیدشون خون میلوچه لب و از !شباهتی زیادی به منتقار داشتن

کش  تا بناگوش خونیشون هایلب هاشون کشیدی!انگار با مداد، دو خط موازی برای لب نوشیدن!می

خواستم جیغ می ،خشک شده بود هنمد !کرد،لرزیدممی فلک رو کر شون گوشِقهقهه و اومده بود

یه ثانیه  افتاده بود و مهاکف پا قلبم !ته سقف دهنم چسبیده بود نمزبو !هنگ بودم و اما ترسیده ؛بکشم

رو  منانگار داشتن  بشنوه! ها روننامفهوم او تا صداهای گنگ و شدخفه می برای چند ثانیهو  کوبیدمی

 کاله شنل نا شون زیرهادرسته چشم !فهمیدمرو می آره این !خندیدنمن می و به کردنمی مسخره

 ترس و احساس حقارت و !فهمیدم، میسرهایی که به سمتم برگشته بود یمعلوم بود؛ اما این رو از همه

به  ور استم منخونمی، شده بود تنم به وضوح بیشتر لرزش. کردمی دادخشم توی وجودم بی حتی

 دلهره! این ترس و از ؛ ولی امانبکوبم ی فکشونخواست مشت محکمی تودلم می !بگیرن ریشخند

شون شدت خنده برداشتم کهعقب  به یه قدم ناخوداگاه ،به سمتم برگشت کامل بلند شد ویکیشون 

من چه  خدای !بیارنو ر خوان دخلممی حاال و کشوندن جااین ها من رو بهاین. یافت،کارخودشون بود

 هامی چشماشک تو ،ترسیدممرگ می از من. کرده بودم ، بغضلرزیدمی مچونه میاد، دستم بر کاری از
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 خوامنمی بکشن؟ هستم، مکمل آرون کهبخاطر این ور باید من چرا ؛گناه بودمبی من. جمع شده بود

 مادر ،تو فقط مکمل آرون نیستی" درونم گفت یه چیزی از ؟!خدایا چرا من ،بشمقربانیِ قدرت آرون 

من خودم یه  و مسلمون بود اجنه وجود انسان بودن یه مدت رهبر پدرم با و بود ی نود درصددورگه من

قرآن  تو هستم، از طرفیآرون  ی خالص حتی باالتر ازیه دورگه هشتاد درصد یعنیی احتماالً دورگه

اون قرآن  نستمدومن نمی اما" خودم گفتم با پریدم ووسط افکارم  ".غارت بردی پس.. ها رو بهاون

چی که  دادم هرفقط احتمال می صندوقچه چیه و ی اوندونستم تونمی من اصالً در اصل ،ستهااون برای

دونستم من نمی !تله بود نامردیه، این یهاین  !ی منمربوط به خانواده منه و یهست مربوط به گذشته

 .کمکم کن ، خدایاخودم نبود هم دست که دورگه باشمحتی این خبرهچه  اون صندوقچهتوی 

، ای به سمتم برداشتیه مکث کوتاه قدم دیگه اصال بهتره بگم اون جن بعد از !زن هم شاید ون مرد یاا

اگه  !بیشتر نخندن زدم تا رو پس ی لرزون اشکمهادست با !ام چکیدی گونهرو ی چشممگوشه از اشکم

و  دارن، من رو بر میکنم تونم نابودنمی هم شون روهمه شم وحال میاستفاده کنم بی تشمقدرت آ از

 .ای هم ندارمدر حال حاضر قدرت دیگه !اسیرم میکنن

جور این نشد اون دعایی که ناتانائیل گفت رو حفظ کنم تا فرصت هیچ وقت ،به خودم لعنت فرستادم

و ر اولین فرصت اون دعا سالم به در ببرم در جونِ  جااین اگه از به خودم قول میدم !مواقع غیب بشم

 .کنم حفظ

حس  ی صورتمتو هاش رونفسگرمای  ؛ امافاصله داشت من متری از دو هنوز ،تر اومدنزدیک هم باز

حلقه  رو دور گردنم درازش هایدست کردم تامی خدا حسِ خفه شدن بدترین احساسِ، خداکردم! می

 اراده باالکف دستم بی ،درونم مقاومت کنم برابر خشم تونستم دراومدم دیگه نمی به خودم که نکنه.

 متر مون رو به یهتر اومد و فاصلهنزدیک باز هم هیچی به هیچی. اما ؛کرداذیتم می ، سوزششاومد

 پیچید: ی سرمصدای زمختش تو که کوچکی عقب رفتم قدم. رسوند

 قدرت در برابرتو اِی فرزند آدم  .خواهد رسید فرا من برای شادمانی اقوام تو زمان مرگِ -

 ترسرزمین توران مشکل روایی برفرمان برای من کشتن تو از !ی آتش مقاومت نکنالعادهخارق

قدرتم  سبک بال از من آزادانه و این خاکی و اسیر تو !کُشت را خواهم اما روزی تو ؛است

  قدرت آتش؟ با چه به مقاومت را آدمیزاد. استفاده خواهم کرد
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ی کثیفش و جلوی چهرهر دستم کف بردم،کف دستم فرو  هام روناخن و روی هم فشردم هام رودندون

 غریدم: امهکلید شد قفل و های الی دندون و از گرفتم

  برابر اشرف مخلوقات؟! رو چه به مقاومت در تو -

 من نباید اما م؛بود رو لو داده ترسمکه  قدر لرزیده بوداون ی منصدا ،ی مستانه وکریهی سردادخنده

 بردم تا کار به رو انرژی کمی که داشتم ، همونشده زرد مرو و از ضعف رنگکنم می حس. ترسیدممی

حاال  !خاکسترشون کنه و ها رو بسوزونهتش خشم درونم اونآ و کنمم منتقل هابه کف دست رو قدرتم

 . که خواب نبودم دیگه مطمئن شدم

 خراش داد: رو پرده گوشم

 جن تو هشتاد درصد ،تشِ وجودت عنصرآ تو هشتاد درصدِ  نکنه باورت شده که آدمیزادی؟ !هی -

این  بفهمی قدرت چه کسی در نیزه بکشم تا به خواهی سرت رااشرف مخلوقات می !هه ،هستی

 و دانی نبرد تن به تن چگونه است که به دعاحتی نمیموجود جاهل تو  ست؟!ا میدان بیشتر

 !یامتوصل شده برپیغم

 ؛ چونفرستادم بیرون از بینی رو نفسم بود، ی مخمپوزخندش بدجور رو ، اونشدم کبود از حرص

  . نقفل شده بود به هم هاملب

 درسته هشتاد درصد وجودم از آتشِ، پس !بیشترِ نادونقدرت کی  میدم اشرف مخلوقات کیه و نشونت

 حصار کشیهنوز موفق به  رو بخونن؛ چون میتونن افکارم دونستممی ور نمیشه،چرا این لعنتی شعله

 .کردمی دادبی های من خشمی چشمتو و شدمی ترپررنگ ی لبشرو پوزخند. ذهنم نشده بودم

! ترسیدمنمی هرگز دیگه من. سعی داشتم خوردش کنم امهای ریز شدهچشم با زدم و بهش زل

کف دستم  تش ازآشدن  ورشعله فقط منتظر .لذت ببریترسم  که ازو بخونی یا اینر زارم فکرمنمی

و مشغول کردم ر فکرم برابرش نداشتم؟! چرا هیچ قدرتی در خدایا! خوردم جا تر شد،بودم که نزدیک

 گیج بشه و تا چند تا چیز دیگه کردممشغول  ور زمان فکرمهم ،خوندن ذهنم حواسش پرت بشه با تا

 ییه گوشه رفت، فکرم پیش ناتانائیل یگوشه یه فرعی، جز افکار .ذهنم انداختم یو گوشهر فکر اصلیم
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آتش خشمم نمایان  که چرااین ی فکرم رو بهیه گوشه رفت، قدرت فکرم پیش چگونگی استفاده از

 فکر اصلیم امااختصاص دادم؛  نسبت بهشونخشم  هم به نفرت و یه گوشه رو اختصاص دادم و نمیشه

 بود سختی کار .ی ذهنم انداختمترین گوشهبودم به پنهون چارهنبال راهد ی فرار بود ونحوه رو که

 المقدور بهسعی کردم حتی هیچ تمرینی نکرده بودم! و نداشتم الزم رو منی که تمرکز ی واسه هماون

دید  مخم روهمون پوزخند مضحک داشت  با نفهمه! ی فرارم روتا نقشهنگاه نکنم  هادرختهای شاخه

 با هم حتی توی خوندن افکارم خیال باطل،زِهی اما پریدم؛ ی درختی شاخهحرکت رو ی یهتوکه  زدمی

تمرکز  هامفکر یکی ازی کدوم رو هر خودشون تقسیم کرده بودن و بین ور تک افکارم ، تکمشورت

پشت به  هم خونده بود از یکیشون که حتی این فکر فرعی رو بودم! نظر بهتره بگم کامل زیر ،داشتن

و زانوهام خراش  افتادم  صورت کف زمین با ،پرت کرد یینپا و من رو از درخت به گردنم چنگ زد

 شون دور، همهشده بود دیدم تار رفت وسرم گیج می و  لعنتی احساس ضعف بهم غلبه کرده بود  !دید

قدم یکیشون  ،سوختن بودم گرما در مرز از ،من نزدیک آتش پرت شده بودم حلقه زده بودن و من

 انگار شد که به عقب کشیده شدمچی و نفهمیدم از خشمش ترسیدمبه وضوح  ،بلندی به سمتم برداشت

دیدن اطرافم  ازهام رو که چرخوندم ، چشمکرد به سمتی پرتم و رو گرفت یقه من یه دست قدرتمند از

 مدستی به زنجیر زدم وجونی ، لبخند بیبود  ناتانائیلشک کارِ  بی !جا که اتاقم بود، ایندهنم بازموند

کاری سراغ  هر از و پایین اومدم، قبل آویزون کردم ؛ اما پاهام رو از تختضعف داشتم هنوز هم کشیدم

؛ اما بگم بابام بودم بهتره مدیون ناتانائیل یا بردم به در  سالمدفعه که جونِ  هر .کنم رفتم تا حفظش دعا

 .ببرم ی خودم نهایت استفاده روهاقدرت و از بایستمخودم  ی پاهایوقتش بود رو دیگه

. توی ذهنم نشست عوض کامالً  مشغول کرد در رو کردن دعای سه خطی فقط یک ساعت وقتم حفظ

، گذاشتم هامگوش رویو هدفونی  از اون روی تخت نشستم بعد !توی حفظیات خوب بود ام همحافظه

شد میالیت پخش  هدفون یه موزیک مالیم و ازو  کردم باز به حالت یوگا هام رودست زدم و چهار زانو

پشت  ی سیاهیتو بستم و هام روکرد، چشممیکمکم  تمرکز بهتربرای  و شدباعث آرامشم می که

دیگه  !کردمو باید تمرکز می خالی بود ذهنم خالیِ ،نکنم کردم به چیزی فکر سعی. هام گم شدمپلک

واسه شروع مدت  گذشته بود! دو ساعت خودم اومدمبه  وقتی. کنه خواستم کسی به افکارم نفوذنمی

 اومدم و یینپا ، از تختشده بودم خسته بس نشسته بودم کمرم خشک شده بود و از زمان خوبی بود،

کنار همون  آرون رو نسبتاً شلوغ رویراه توی. زدم بیرون از اتاق و صاف کردم کمرم رو !ایستادمصاف 

این  از دونه چقدرمی خدا .دختره، اسمش چی بود؟ آهان شاداب، دختر نادر و دختر دایی آرون دیدم
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هم  داد و آرونتوضیح می روآرون یه چیزایی  عشوه برای با  داشتدخترِ  !اومدی نچسب بدم میدختره

 بود! گمونم دنبال راه فرار به چرخیدمی وراون ور وهمش این و نگاهش دادتکون می کالفه فقط سر

ش او وقتی دستم رو روی شونهبود  من شاداب پشتش به ،بهشون نزدیک شدم و مهربونیم گل کرد

 لبخند ؛ ولیخورد یکم جا به سمتم برگشت از دیدن منیه نگاه مغرورانه  از جا پرید و با گذاشتم

 :و گفت آورد و جلور دستش و با عشوه زد یگشاد

    جون؟وای تویی دلسا  -

 حتماً  که کردم فکر این به و دادم تحویلش خودش مثل مسخره لبخند یه و فشردم آروم رو دستش

 و کردم نگاهش استفهام با و دادم سوق آرون سمت رو نگاهم. کرده معرفی بهش قبل از رو من آرون

 :گفتم

 کنی؟می کارچی جااین جان آرون- 

 :گفت شاداب بگه چیزی آرون کهاین از قبل

 !گذاشتم موضوعی یه جریان در رو اون من- 

 بدم نشون مشتاق رو خودم کردم سعی. کردم قفل امسینه روی رو هامدست و دادم باال رو ابروم تای یه

 :گفتم مضحک، لبخند همون با و

  جون؟ شاداب موضوعی چه- 

 و زد برقی هاشچشم! شیطون لبخند یه و نشست هاشلب روی پیروزمندانه لبخند یه کردم حس

 :گرفت سمتم به و داد تکون دستش توی رو ایبرگه

 بهتون قبلش از خواستم من ولی ذاشتن؛می میون در باهاتون ترهابزرگ رو موضوع این بود بهتر البته- 

 . نشین گیرغافل زیادی تا بگم
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 کاسه توی رو هاشچشم. داد تکون سری کالفه و حوصلهبی بود، شده گفته بهش من از قبل که آرون

 :گفت و چرخوند

 !میگم بهش خودم برو، دیگه تو- 

 :گفت. چپوند دستم توی رو برگه و زد رو نمادندون و شیطانی لبخند همون دوباره شاداب

 . کنممی زحمت رفع دیگه من. موضوع اون اثبات واسه هم این- 

 یپوسیده و قدیمی یبرگه اون آرون کاری، هر انجام از قبل. دوختم آرون به رو گیجم نگاه. رفت و

 در. افتادم راه دنبالش به کنجکاو و گیج. گرفت پیش در رو اتاقش راه و کشید دستم از رو رنگ ایقهوه

 سمت به حرفی هیچ بدون و انداخت میز روی عصبانیت با رو برگه آرون. بستم سرم پشت از رو اتاقش

 آرون دست. کردم باز زبون همین برای نیست، خوشایند چندان موضوع زدممی حدس. رفت اتاق حموم

 .لغزید در یگیرهدست روی

 .بشنوم تو زبون از خوادمی دلم شده؟چی- 

 نکنه لرزید، دلم. بود جوری یه نگاهش. برگشت سمتم به کامل و انداخت بهم نگاهینیم ششونه سر از

 زد،می تیک پلکم زد،می چنگ دلم به هی دلم ته چیزی یه. گرفتم دلشوره باشه؟ افتاده بدی خیلی اتفاق

 هامدست. کردمی نگاهم مات فقط. گفتنمی چیزی. ترنزدیک هم باز رفتم، جلوتر قدم یه. ترسیدممی

 .دادم تکونش کوچولو یه و گذاشتم هاششونه روی رو

 !ها منتظرم بگی؟ چیزی خواینمی آرون؟- 

 اطراف به رو نگاهش و خورد تکونی. رسیدمی نظر به کالفه. داد تکون سری و داد قورت رو دهنش آب

 رفت، تخت سمت به. کشید پرپشتش موهای الی دستی و کرد فوت بیرون رو شکالفه نفس. چرخوند

. انداخت چنگ موهاش به هاشانگشـت با و کرد قائم زانوهاش روی رو هاشدست نشست، تخت روی

 :گفتم و رفت سر محوصله

 !شنوممی! بگو- 
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 .کرد باز دهن که زدم چنگ توالت میز روی از رو برگه. رهمی کلنجار خودش با داره فهمیدممی

 !دروغه- 

 :گفتم طاقتبی و حوصلهبی شد طوالنی که مکثش

 دروغه؟ چی چی؟ خب- 

 :گفت که کنم باز رو برگه الی اومدم

. ندارم تو جز مکملی من میگه پدر وصیت این طبق اما. منه مکمل اجنه میون از اون! منه مکمل شاداب- 

 !خوامنمی تو جز مکملی هم من البته

 ترسیدممی که بود قدیمی قدراون. کردم باز رو برگه. میگه داره چی فهمیدمنمی اصالً. بودم شده گیج

 .بود شده رنگکم رنگش زمان، گذر اثر در و بود شده نوشته دوات با. بشه پودر و متالشی دستم توی

 تعالی بسمه»

 :نویسدمی الملوکملک بی بی

 شاهرخبنآمین مکمل که رسدمی( السلطنهملک) دخترم به من از پس من قدرت وصیت، بنابراین

 در را او مکمل که است ذکر به الزم نادر، فرزندم به راجع. گذارند سودابه فرزندشان اسم که باشد،می

 منفعت به ازدواج این که دهد، در تن الملوکتاج با ازدواج به که باید او بر نمایم؛ معرفی هادورگه میان

 اگر و گذاشته شاهین را فرزند اسم که نصیحت او به من از شوند، پسر فرزند صاحب اگر و. انجامدمی او

 از که باید من نوادگان. شود شما یخانه طراوت که بگذارید شاداب او اسم شوند، دختر صاحب

 امنوه مکمل وصیت، این طبق. کنند استفاده خود روعان همن نفع به خود یالعادهخارق هایقدرت

 امنوه مکمل. اندگذاشته سِلنا او اسم و باشدمی متین بسیار او. بود خواهد آدمیان میان از دختری شاهین

 دو هر برای شاداب با زندگی و بود خواهد آیندگان رهبر او. نمایممی معرفی آمینبنآرون را شاداب

 وصیت بر بنا. نمایید تقسیم مساوی میزان به السلطنهملک و نادر میان در را اموالم. داشت خواهد منفعت
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 آرزوی برایتان ایّحال اال. شودمی محسوب احترامیبی وصیت این گذاشتن پا زیر بزرگان، و گذشتگان

 «.شماست همراه موفقیت مطمئنم هرچند دارم، موفقیت

 چه طبق سرهنگ بودم؟ وصیت این کجای من پس. شدم خیره هانوشته به باز دهن با. بودم هنگ

. خودم دنیای برم و کنم جمع رو بندیلم و بار باید یعنی این دونست؟ آرون مکمل رو من وآئینی وصیت

 :گفتم و دوختم آرون به برگه باالی از زو گشادم هایچشم... . اما

 بود؟ کجا حاال تا نامهوصیت این- 

 بینیمی. دیده رو این که بوده ششناسنامه دنبال میگه! برداشته نادرخان یصندوقچه از میگه شاداب- 

 .مادربزرگشه ینامهوصیت که

 کنه؟ عمل نامهوصیت به خواستنمی یعنی نگفتن؟ مورد این در چیزی نادرخان چرا پس خب- 

 صاحــب و کنه عمل وصیت به خواسته یعنی این. کرد ازدواج الملوکتاج با اون. نیست عمل از حرف- 

 هم بعد و شد متولد شاهین هم اون از بعد. گذاشتن شاداب هم رو اسمش وصیت طبق و شدن دختر

 طبق هم السلطنهملک که بینیمی حتی. کنهمی زندگی سلنا با فعالً  شاهین و. رفت دنیا از الملوکتاج

 شاداب و من مورد در چرا کهاین اما. وصیت به عمل یعنی هااین یهمه. شد من بابای زن وصیت همین

 پدر نزد جایگاهشون دادن دست از ترس از السلطنهملک حتی یا نادر کنممی فکر نیومد، میون به سخنی

 .نمیگن چیزی من

 .میشه ترمحکم پاشون جای که بشی مزدوج شاداب با اگه نظرم به چرا؟- 

 هم داره، دوست خیلی رو تو طرفی از و داشت بردیا به خاصی ارادت من پدر که بینیمی ولی. درسته- 

 اون. نامیده من مکمل رو تو که داره مدرکی یه هم من پدر نظرم به. بیشتره شاداب از تو قدرت کهاین

 .نمیگه چیزی دلیل بی

 :گفتم و دادم تکون سر

 .ندیدم رو وسلنا شاهین حال به تا- 
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 دوست شاهین. کنیممی زندگی نادرخان و ما جااین. کنننمی زندگی عمارت این توی هااون. درسته- 

 احسان حتی تو! آره. بودن من گذاریتاج جشن گمونم به اما باشه، باغ این از خارج شخونه داشت

 :گفتم شده گرد هایچشم با! دیدی هم رو سلنا برادر

 هست؟ سلنا داداش احسان واقعاً- 

 و کردم جمع رو گشادم لبخند آرون، هم در هایاخم دیدن با. بود جذاب زیادی یکم افتادم، شقیافه یاد

 :گفتم و کردم مصنوعی ایسرفه اومده، وجود به جو کردن عوض برای. دادم قورت رو دهنم آب

 بود؟ کی مکمل احسان- 

 :گفت هم در هایاخم همون با و انداخت باال ایشونه

 طور؟چه دونم،نمی- 

 :گفتم الکی لبخند با و انداختم باال شونه خودش مثل

 !جوریهمین- 

 بوده هادورگه از یکی مکمل انسانه، یه گفت فقط. نمیگه چیزی زیاد بهش راجع بابا گفتم، بهت هم قبالً- 

 دنیا توی هاشقدرت خاطربه چون موند جاهمین هم این کرده، ازدواج اجنه از یکی با رفته طرف که

 چیزش همه. هاستحرف این از فراتر قضیه یکم من نظر به ولی. شدهمی اذیت کافر اجنه توسط

 .نمیگن ما به که داره رازها سری یه گفت هم بابا. مشکوکه

 دستش و خزید طرفم به یکم آرون. نشستم تخت روی آرون کنار. نگفتم چیزی و خاروندم رو مچونه

 از ایهاله. کشید عمیقی نفس و زد سرم به ایبوسه. برد فرو موهام توی رو سرش و کرد حلقه دورم رو

 هیجان به بدجور رو قلبم اما. بود زاانرژی نوعی به هاشبوسه. کردممی حس اطرافمون رو آرامش

 آورد ترپایین رو سرش! وتولوپ تاالپ کرد،می کر هم رو فلک گوش صداش که طرزی به انداخت،می

 :کرد زمزمه بوسید، روکه گوشم الله و
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 خوامنمی. بدم شاداب با ازدواج به تن خوامنمی من. فکرکنم نبودت به تونمنمی! دلسا میخوامت خیلی- 

 همیشه که احساسی این. وجههیچ به! نه تو، ولی بزنم رو چیزم همه قید حاضرم. کنم عوضت دنیا کل با

. ندارم رو حس این شاداب کنار مطمئنم. بودم نکرده تجربه وقتهیچ رو میده دست بهم تو کنار

 توئه؟ پیش ذهنم و فکر تموم و گیرممی تو از رو انرژیم وقتی باشه من مکمل تونهمی اون جوریچه

 ! کردی؟ کارچی دل این با تو دلسا

 توی خنده هایمایه ته هم هنوز اما ببندم رو نیشم کردم سعی. رفتمی ویلی قیلی هاشازحرف دلم ته

 رو دستش. دادم جا بغلش توی بیشتر رو خودم. زدمی برق خوشی از هامچشم. شدمی دیده صورتم

 که شدمی تزریق بهم العادهفوق حس یه تنش بوی از. کرد چفتش پهلوم روی و کشید کمرم روی

 رو زبونم. کردممی حس قبل از بیشتر رو درخشش که رو حسی اون هم عطرتنش، هم داشتم؛ دوستش

 :گفتم و درآوردم حرکت به لبم روی

 با باید دیگه تو چون نداره، فرقی هیچ نبودم و بود واقع در یعنی. برگردم باید دیگه من نظرم به آرون- 

 .کنی ازدواج شاداب

 :گفت اخطاری بالحن و شکارکرد رو هامچشم زدهنم نگاهی با. دورکرد خودش از رو من یکم آرون

 کنه، استفاده خودش نفع به نامهوصیت این از شاداب کهاین از قبل هم من! بری جایی نداری حق تو- 

 بر عالوه تو طرفی از. کنممی رونابود نامهوصیت این و کنممی اندازیراه رو خودمون عروسی مراسم

 زن هم محال برفرض اگه آسایشی؟حتی در دنیا اون کنیمی فکر. بردیاخانی دختر منی، مکمل کهاین

 !باشی امان در اجنه هایاذیت و آزار از تا. احسان مثل بمونی، جاهمین باید ابد تا نشی من

 :گفتم و کردم نگاهش گردشده هایباچشم

 به رو تو الملوکملک روح فکرکردی! احترامیهبی نوعی این کنی؟می نابود رو نامهوصیت که چی یعنی- 

 چه خودم امنیت برای چه مونم،می جااین من. بخوای تو هرجورکه آرون، ببین کنه؟می ول خودت حال

 و عجوالنه و بچگانه هایگیریتصمیم با که اینه دارم ازت که خواهشی تنها ولی. تو یخاطرخواستهبه

 . نکنی بدتر هست که اینی از رو شرایط وصیت، اون کردن نابود



 

 

 
121 

 انجمن رمانیک سحر صادقیان کاربر | گابلین

 
 و فشرد هم روی موافقت، و هامحرف تایید برای رو هاشوچشم کشید موهام الی رو دستش آرون

 رو هاشلب. کردم حس رو هاملب شدن گرم که بودم هاشچشم غرق. ترکردنزدیک بهم رو صورتش

 . فشردم دستم توی آروم رو دستش. درآورد حرکت به هاملب روی نرمی به

 در رو آمین بابا اتاق راه و گرفتم محکم بغلم زیر رو جعبه. شدم سرازیر پایین به عمارت هایپله از

 .موندم جام توی یکی صدای با که گرفتم، پیش

 .کنیم صحبت موضوع این به راجع بعداً بهتره نظرم به- 

. نظرگرفتم زیر رو عمارت کل ریزشده، هایباچشم و برگشتم صدا سمت آروم. بود آشنا برام صداش

 قطع رو تلفن. کردمی صحبت یکی با داشت انگار و بود تلفن هایلوح جلوی. خوردم جا احسان دیدن از

 :گفتم و زدم پلک متعجب. اومد جلو و زد لبخندی افتاد، من به نگاهش. بره که برگشت و کرد

 !احسان؟ آقا- 

 :گفت و کرد ترپررنگ رو لبخندش

 هستید؟ خوب خودمم،- 

 :گفتم گیجی با

 کنید؟می زندگی جااین هم شما مرسی- 

 :گفت. کرد اشاره پایین به دستش با و داد تکون مثبت نشونه به سری

 . سرهنگ اتاق کنار پایین طبقه- 

 :گفتم باحیرت

 ندیدمتون؟ حال به تا من چرا- 
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 داره، زیادی جمعیت جااین. بینمنمی زیاد رو شما هم من درسته،. گذاریتاج جشن از غیر به البته- 

 .ببینیم کم خیلی رو دیگههم نیست هم بعید. دارن سکونت نفر صد حدود

 :گفتم و شدن گرد هامچشم

 خبره؟ چه نفر؟ صد -

 :گفت مودب و متین جورهمون اما گرفت شخنده

 !هست هم من مثل افرادی سرپناه نوعی به جااین برخدمه، عالوه- 

 :وگفتم کردم جاجابه بغلم زیر رو صندوقچه. بود مهربون واقعاً آمین بابا پس. دادم سرتکون گیجی با

 .بااجازه شدم، خوشحال ازدیدنتون. نشم مزاحمتون دیگه من بله،- 

 :گفت قبلی لبخند همون با

 .باشید خودتون مراقب. بانو شماست دست هم ما اجازه- 

 دوست. بود مرموزانه یکمی بودنش مودب این آرون قول به. رفتم سرهنگ اتاق سمت و شدم دور ازش

 .شد صادر ورود یاجازه آمین، بابا بفرمایید صدای و در به تقه دو با. دربیارم کارش از سر داشتم

 دست با و کرد تجدید رو لبخندش من دیدن با کرد، بلند که سر. شدم دفترش وارد سستی هایباقدم

 :گفت و داد سوق دستم توی یجعبه سمت رو نگاهش. بشینم داد عالمت

 س؟صندوقچه همون- 

 .بدیم پسشون بریم بهتره نظرم به. آره- 

 :گفت و کرد براندازم پا تا سر از یکم سرهنگ

 خوبه؟ حالت لرزی،می و پریده روت و رنگ یکم ای؟آماده مطمئنی- 
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 :گفتم مصنوعی وکامالً حالبی لبخندی با و دادم تکون سر نداشتم، خوبی حس هیچ کهاین با

 !مآماده. بریم دیگه بهتره. ممنون خوبم، من- 

 چندتا. بست کمرش به رو شمشیرش و انداخت دوشش روی رو رنگش مشکی و بلند ردای سرهنگ

 ! بریم جنگ میدون به بخوایم که انگار. گذاشت پشتش بودن، شده داده صیقل الماس مثل که تیرخَدَنگ

 سنگ و بودم حفظ رو دعا کهاین از خوشحال. شدیم شاخمونتک هایاسب بر سوار آماده و حاضر

 ذکر کلی زیرلب راه توی. افتادیم راه آتشینم قدرت به توصل با بود، همراهم گردنبند و دعا و کربنی

 دادم عالمت سرهنگ به. وایسته تا کشیدم رو اسب افسار زیرزمین در جلوی. کردم مرور رو ودعا گفتم

. کرد پریشون هامشونه روی رو موهام و گرفت وزیدن آرومی نسیم. بود خنکی هوای. جاستاین که

 :گفت دید،نمی چیزی انگار که سرهنگ

 !نیس دری که جااین- 

 :گفتم بود، افتاده دلم توی ترس یکم که حالی در رفته، باال ابروهای با

 جااون بازمن ممکنه چون. برگردیم و بزاریم جاهمین رو صندوقچه بهتره بینمشمی من فقط اگه پس- 

 .بیفتم گیر

 هاشودست. کرد رَم یکم اسبم. گذشت ازکنارم سرعت به سیاه سایه یه کردم حس روزدم حرف این تا

 :گفتم و سرهنگ سمت برگشتم سریع. کشید ترس روی از ایشیهه و کرد بلند ر

 دیدینش؟ هم شما- 

 !رو؟ چی- 

 زمین پخش رو من اسبه باز کهاین از ترسیدم. دیدیمش اسبه و من فقط. باشن ریخته روم سرد انگارآب

 و بودم من. نبود کار در سرهنگی دیگه بگم، سرهنگ به چیزی خواستم تا اما. پایین پریدم سریع. کنه
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 نفسم و بیرون زدن حدقه از هامچشم. زمین کف شده خشک هایبرگ از پر درخت، از خالی باغ یه

 ! نبود سرهنگ باغ این شه؟می مگه. برید

 کنج ایگوشه. کرد جلب خودش به رو توجهم مالین و خونین پیرزن یه بچرخونم چشم خواستم تا

. کنم کمک بهش تا سمتش دویدم سریع. بود شده مچاله خودش توی و بود افتاده خشتی دیوارهای

 کنارش نفسنفس با. اعلم اهلل برمیومد؟ ازم کمکی چه. فهمیدمنمی هم رو خودم حال حتی گرچه

 رفتن کنار اما. زدم پس بود، شده مچاله خون از صورتش روی که رو روسریش یگوشه. وایستادم

 رو من تنها سفیدی، هیچ بدون مشکی هایچشم و خونی صورت. همانا من زدن سکته و همانا روسری

 . نداختمی وحشتناک جن اون یچهره یاد

 یخنده صدای. کردم پرت عقب به قدم یه رو خودم و کشیدم بلندی جیغ و کردم ول رو روسریش

 مداوم و بستم رو هامچشم. بودم گذاشته هامگوش روی رو هامدست. برخاست هوا به پیرزن وحشتناک

 از اشک. افتاد سرفه و خسخس به حدشبی سوزش از محنجره که حدی تا کشیدم، جیغ درپیپی و

 مشونه روی که دستی حس با ولی کنم؛ باز رو هامچشم نداشتم دوست. بود شده سرازیر هامچشم

 محکم رو دستش و چرخیدم حرکت یه تو و چسبیدم رو دستش مچ دستم دوتا با آن یه تو قرارگرفت،

 بین از رو دستش بودکه تالش در دستش یکی اون با. بلرزونه رو باغ کل وحشتناکش داد تا چرخوندم

 مبارزه جن یه با بار اولین برای. دیوار سمت شد پرت که کردم بدنش نثار محکمی لگد. کنه آزاد دستم

 بودم، قوی من آره. کشیدم عمیقی نفس. بود اومده کش بناگوشم تا نیشم بودم، شده موفق و بودم کرده

 :شنیدم رو ضعیفش صدای کرد، ایناله پیرزن. شروعشه این تازه! همینه

 !برگردون بهم رو موها اون- 

 قدرهرچه بود بس. سمتش کردم پرت رو صندوقچه و زدم پوزخندی. داشت زمختی و خشن صدای

 خسته. ترسیدنمی من از باید. دادممی نشون رو واقعیم خود باید بسه، دیگه. دادم نشون خودم از ضعف

 با حسابشون وگرنه. نکنن اذیتم و نیان من طرف دیگه بگیرن یاد باید. هاشونمزاحمت از شدم

 .الکاتبینهکرام
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! اجدادشونه از یادگاری البد خوره؟می دردشون چه به گندیده و شدهقیچی موهای تار اون فهمیدمنمی

 با و فشردم بهم رو هامچشم. کردم زمزمه زیرلب رو دعا و کشیدم زنجیرم به دستی! مربوط؟ چه من به

 مقابله توی. بودم شده موفق بار اولین برای من آره،. گشودم چشم اطرافم، مطبوع گرمای احساس

 توی رو خودم لبخند با و افتخارکردم خودم به. برگشتم هم حاال و دادم پس بهشون رو قرآن باهاشون

 !دلسا انتظارته در تریسخت راه بعد به این از. گرفتم نظر در اتاقم آینه

. بود کرده بغل غم زانوی و بود نشسته سلطنتی تخت روی آشفته و کالفه سرهنگ. رفتم سالن سمت به 

 :گفتم بلند، تقریباً  صدای و خوشحالی با و رفتم سمتش باز نیش با

 !آمین بابا برگشتم من- 

 گمان و سمتم برگشتن گشاد هایچشم با بودن جااون که ایخدمه یهمه تقریباً  بلندم صدای اثر در

 خوشی جلودار چیزی کالً. ترشدپررنگ لبخندم هم فکر این از حتی. نیست سرم توی عقل من بردن

 گردشده هایچشم با. اومد سمتم و شد بلند ازجاش بود، خورده جا دیدنم از که آمین بابا. نبود کاذبم

 :گفت

 ندیدی؟ که صدمه خوبه؟ حالت افتاد؟ اتفاقی چه شد؟چی برگشتی؟ جوریشدی؟چه غیب کجا- 

 :گفتم و بستم رو نیشم

 من بگم، خدمتتون بخوام مفید و مختصر ولی. شدم گیج من پرسیدین سوال همه این. نباشید نگران- 

 ! شدم موفق جن یه با مبارزه توی بار اولین برای

 :گفت و انداخت باال ابرویی سرهنگ. اومد کش باز لبخندم

 داد؟ رخ بینتون اتفاقی چه و بود کی اون! جالبه- 

 و مشت با هم من کرد، حمله بهم. ازدرخت عاری و خشک باغ یه وسط آلودخون صورت با پیرزن یه- 

 .سمتش کردم پرت رو صندوقچه هم من برگردون رو موهام گفت. کردم پذیراییش لگد
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 :کرد زمزمه زیرلب و شدن هم در بیشتر لحظه هر سرهنگ هایاخم

 درسته؟ نبود، خودمون باغ اون درخت؟ از خالی باغ- 

 !درسته- 

 :گفت حرص با و پیشونیش به کوبید یکی. شدن ترپررنگ سرهنگ هایاخم

 کردی؟ مبارزه جن یه با مطمئنی تو دلسا- 

 :گفتم لرزون یچونه با. بود انگیز رعب و ترسناک واقعاً سرهنگ خشم. دادم قورت رو دهنم آب

 طور؟چه- 

 :گفت و رفت وراون به وراین از و کشید موهاش الی دستی کالفه سرهنگ

 !جن نه بوده الملوکملک روح پیرزن اون دختر- 

 :گفت و پیشونیش به زد یکی باز

 !کارکردیچی تو وای ای- 

 وقتاون نده، آزار رو پیرزن اون روح که باشه نداشته نامهوصیت به کاری گفتم آرون به خودم! زدم گند

 زبون به رو فکرم طور؟چه آخه نبود، ممکن این نه. دادم قورت رو دهنم آب! زدمش رفتم صاف خودم

 :آوردم

 دنیا این توی هااون هم بعد نیستن؟ فضا در معلق مگه زد؟ رو روح یه شهمی مگه آخه! شمنمی متوجه- 

 نیستن؟ برزخ توی مگه کنن؟می کارچی

 :غرید ششدهقفل هایدندون ازالی کالفه سرهنگ
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 هم اون میان؟ دنیا این به جمعه شب ارواح دونینمی مگه. بوده الملوکملک به متعلق خشک باغ اون- 

 هاتقدرت خاطربه تو دنیا این توی طرفی از. بگیره پس رو موهاش تا کشوند جااون رو تو و اومد

 به رو ارواح خالصی؟ درصد هشتاد یدورگه یه تو نرفته که یادت. باشی ارتباط در هم روح یه با تونیمی

 ! کنی لمس رو ارواح تونیمی حتی و بخونی که تونیمی راحتی به رو اذهان بینی،می راحتی

 روحه؟ اون دونستممی چه من آخه. میزد زردی به روم و رنگ گمونم به. آوردم کم نفس! یاجدسادات

 :گفتم عجز با

 بوده؟ الملوکملک زن اون مطمئنید کجا از شما! آخه دونستمنمی- 

 !مردن باغ اون توی هاخیلی. بردی در به سالم جون که اینه مهم فعالً  کنیم،می صحبت بهش راجع بعداً- 

 :وگفتم اومدم خودم به. زدم زل سرهنگ مشکی هایچشم به زدهوحشت

 خوره؟می دردش چه به موها اون فهممنمی آخه- 

 .بوده اون مادر حال هر به. کنیم صحبت السلطنهملک با مورد دراین باید نظرم به- 

 !راستی- 

 :گفت و نشست سلطنتی تخت روی. برگشت سمتم به و وایستاد ازحرکت سرهنگ

 بله؟- 

 دونید؟می الملوکملک ینامهوصیت از چیزی شما- 

 !نامه؟وصیت- 

 هم من. نادرخان و السلطنهملک بین رازه یه این دادمی نشون باالپریده، ابروهای اون با سرهنگ تعجب

. نیست درجریان سرهنگ معلومه که جوراین. کنم صحبت السلطنهملک با بهش راجع بعداً دادم ترجیح

 :گفتم و زدم مضحکی لبخند
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 جوریچه آدم همهاین بین از آرونم؟ مکمل من فهمیدین کجا از شما سرهنگ میگم. نیس مهم هیچی- 

 خوبم؟ فهمیدین و کردین پیدام

 :گفت و خندید من گیجی همه اون به سرهنگ

 از که اینامهوشجره بریم بهتره من؟ اول عشق مادرت و بوده پدرت بردیا که رفت یادت باز- 

 کی که ذکرشده هم بعدمون نسل هفت تا جااون. بدم نشون بهت رو شده وصیت بهمون پدربزرگم

 . کیه مکملشون و هستن

 کتاب ازالی بزرگ یبرگه یه سرهنگ. رفتیم سرهنگ بزرگ یخونهکتاب سمت و پذیرفتم مشتاقانه

 دوات با و بود کلفتی چرم جنس از که قدیمی، یبرگه الی آروم. گذاشت میز روی و برداشت بزرگی

» : کردم شروع باال همون از. بود درختی نمودار یه حالت به. کردم باز رو بود، شده نوشته اون روی

 بن شاهرخ" داد؛می رونشون فرزنداش بودکه شده کشیده شاخه تا دو "عاصف بن رستم"

 "دخترساسان اعظم" شاهرخ مکمل نامیدند، "بی بی ماه" رو رستم مکمل. "رستم بن شاپور"،"رستم

 آدمیان میان در "یعقوب فرزند آهو" نام به مکملی آمین برای و بود "آمین" مادر که آدمیان میان از

 فرزند دارای. "الملوکملک بی بی و فرزندتیمور السلطنهملک" دومش مکمل. شود "آرون" مادر که

 که باشدمی "بهمن فرزند دختپوران" شاپور مکمل. بگذارند "سودابه" بایدنامش شوند،می دختری

. مرد نیز شاپور سال چند از پس. بود مرده بچگی در او. شدند "سهیل" نام به پسری فرزند دارای

 و اندیافته "وقت رهبر بردیا دختر دلسا" را "آرون" مکمل. کرد ازدواج آدمیان از بایکی دختپوران

 «.اندیافته "وقت رهبر بردیا بن احسان" را "سودابه"مکمل

 چی؟ یعنی! بودم بردیا دختر من. زد خشکم بود، برده نام بردیا پسر رو اون که احسان اسم دیدن با

 احسان؟ کدوم بود؟ کی احسان از منظورش

 :گفتم تعجب با و بستم رو نامه شجره

 کیه؟ بردیا پسر احسان- 
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 نشونم و کشید بیرون عکسی قاب میزش از که ریزکردم رو هامچشم. فهمیدم واضح رو این. خورد جا

 هایلب. بابام همون یا بردیا، بغل پسربچه یه و مادرم بغل توی من آزاده، مادرم و بود بردیا. داد

 :شدن باز سرهنگ

 !داداشته- 

 بهم آرون که احسانی همون بود، احسان بزرگیِ. خوردم جا دیدنش از. چپوند دستم توی دیگه عکس یه

 :گفتم هنگ قیافه یه با! بود من داداش اون! سلناست داداش گفت

 !نیست؟ سلنا داداش اون- 

 شناسی؟می کجا از رو سلنا تو- 

 .کرد معرفی بهم آرون- 

 .شدین متولد آزاده از احسان و تو. هست سوزان دومش زن از سلنا. داشت زن دوتا بردیا. درسته- 

 :گفت و گذاشت میز روی دیگه چرم برگه یه

 .خودته ینامهشجره بخونیش، تونیمی- 

 فلش دوتا. "خاتون صغری" او مکمل "سهراب فرزند بنیامین"» : بود پدربزرگم که کردم شروع باال از

 نشده زده فلشی هیچ دیگه بهرام از. "بنیامین فرزند بهرام" و "بنیامین فرزند بردیا" پایین بود خورده

. بود خورده فلش دوتا من پدر از اما. بود مرده کودکی همون توی. "متوفی" بود خورده خط دوتا. بود

 را احسان و "آمین بن آرون" مکمل را دلسا که "دلسا" و "احسان" فرزندان "آزاده" اول مکمل

 او فرزند. نامیدند "سوزان" را "بنیامین فرزند بردیا" دوم مکمل و. نامیدند "آمین بنت سودابه" مکمل

 .باشدمی "نادر بن شاهین" او مکمل که اندگذاشته "سـلنا"

 :آوردم زبون به رو هامسوال. بودن نبرده نام شاداب رو آرون مکمل هانامهشجره این جای هیچ

 نشده؟ متولد هنوز سودابه سرهنگ- 
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 :گفت و کرد جالبی یخنده سرهنگ

. گذاشتننمی هم مکمل رو هااون که بشه زیاد قدراین سودابه و احسان سنی تفاوت بود قرار اگه دختر- 

 رو احسان. داد رضایت ازدواجشون به خانرستم پدرم و شد پیدا اجنه میون از مکمل یه سودابه یواسه

 تغییری نامهشجره از بند این در و داشتم نگه خودم پیش بود بردیا فرزند کهاین و هاشقدرت خاطربه

 !نامید "شاداب" رو احسان مکمل پدربزرگت، خان،بنیامین که شد ایجاد

 :گفت و خندید سرهنگ. زد بیرون ازحدقه هامچشم

 شدی؟ گیج خیلی- 

 :گفتم پتهتته با

 شاداب بود شده وصیت که آورد برامون الملوکملک از نامهوصیت یه شاداب چیه؟ دونیدمی آخه نه- 

 هم سلنا حتی الملوک،تاج مکمل نادرخان شما، مکمل السلطنهملک وصیت اون طبق! باشه آرون مکمل

 .شد نامیده نادر پسر شاهین مکمل

 :گفت و انداخت باال رو ابروش تای یه سرهنگ

 ببینم؟ رو نامهوصیت اون تونممی- 

 !ببینیم رو نادرخان ینامهشجره بهتره اول نظرم به- 

 خواهیم بعداً رو بوده چی زمینه این در شاداب ینقشه حاال. قالبیه ینامهوصیت یه اون نظرم به. درسته- 

 .فهمید

 !کردم عوض کانال یهو و کردم نگاه سرهنگ به شگفتی با

 و برم درنا پیش تا سر یه شهمی آوردم دست به رو ازقدرتم ای گوشه من که حاال آمین؟ بابا میگم- 

 .تنگه خیلی براشون دلم برگردم؟
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 :گفت و کرد ایخنده سرهنگ اما بشه، آب هم سنگ دل که گفتم مظلومیت با چنان

 حاالها حاال هنوز دختر! کردی مبارزه جن با کردی فکر کردی شتَک رو خدا بنده پیرزن روح قدرت؟- 

 .بدی انجام گسترده صورت به رو هاورزش سری یه باید. الزمی تمرین

 .میدم انجام برگشتم وقتی حتماً البته،- 

 :گفت و خندید بلندتر سرهنگ

 .همراهت به خدا. برگرد زودتر و برو زود. نداره اشکال مشتاقی قدراین که حاال- 

 !لطفاً باشم فرودگاه تو کنین ظاهر رو من خواستین دفعهاین فقط- 

 جای یه عقب، به شدم پرت و رفت سیاهی هامچشم که بود نشده تکمیل حرفم هنوز. خندید سرهنگ

 .اومدم خودم به بعد و گرفت بر در رو من محض تاریکی. دور خیلی دور،

 :پیچید گوشم توی زن نازک صدای. بازکردم رو هامپلک الی آروم 

 .هفده ساعت کرمان مقصد به بیست و سیصد پروازشماره -

 . خودمون دنیای به شدم منتقل سریعاً! عملی سرعت چه! بود جالب

 دونستنمی خودشون یعنی. احسان و سلنا داشتم، برادر و خواهر هم من حاال که بود این مشغول فکرم

 کلی دلم ته بابت این از. بود واقعیم داداش احسان ولی بود، "سوزان" بابام زن از سلنا خواهرشونم؟ من

 .بودم خوشحال

*** 

 تازه. درنا بغل توی کردم پرت رو خودم رفتم باال که هاپله از. هااین درنا خونه جلوی رسیدم باالخره

  کنم؟ تحمل تونستم حاال تا رو دوری این جوریچه بودم مونده هم خودم. بودم دلتنگ قدرچه فهمیدم
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 مورد در بتونم کهاین یا. قبالً مثل درست باشم، داشته معمولی و آروم زندگی یه داشتم دوست

 .سربزنه بهم جااون بیاد اون الاقل. کنم صحبت درنا با زندگیم هایواقعیت

 از. بودم دلتنگش کلی. افتادم امیرمحمد یاد باالخره. کردیم صحبت کلی و اومدیم بیرون دیگههم بغل از

 زمان کهاین به توجه با. کنه درست ناهار که رفت درنا بود خواب اتاقش تو کجاست؟ پرسیدم درنا

 بودم جااون من که روزی چند اون کهاین ضمن. بود شب االن جااون بود، متفاوت اونور با جااین دنیای

 سوتی من و گفتنمی رو تاریخ اگه. بودم تلویزیون اخبار مدیون هم رو این. گذشت ماه یک جااین

 حقیقت از ایگوشه که رفتممی کلنجار خودم با ذهنم توی قدرچه که بماند. بود بد خیلی مطمئناً دادممی

 نگم؟ یا بگم درنا به رو

 دیدم ولی. نشه بیدار باشه خواب اگه که چرخوندم رو دستگیره آروم. رسیدم امیرمحمد اتاق به باالخره

 حالتش توی تغییری شد من متوجه که وقتی حتی. کنهمی گریه داره و کرده کز تختش روی امیرمحمد

 با و رفتم سمتش آروم. متعجب هم شدم نگران یکم هم. زد زل بهم اشکی هایباچشم و نکرد ایجاد

 :گفتم ناراحتی

 ریزی؟می اشک چراداری خاله؟ دل عزیز شدهچی- 

 !ترسممی خاله- 

. شده دار خش و گرفته صداش یکم گریه خاطربه شاید! بود شده عوض صداش قدرچه. ریخت فرو دلم

 :گفتم لرزونی باصدای

 ترسی؟می چی از چراگلم؟- 

 :گفت هقهق با. بود یافته شدت شگریه. کرد اشاره تختش زیر به شاشاره باانگشت

 !تختمه زیر یکی یکی،- 
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 رو دهنم آب! دیوار گچ مثل بود، پریده امیرمحمد روی و رنگ. عقب رفتم قدم یه ناخودآگاه. جاخوردم

 تختش سمت به لرزون و سست هایقدم با که حالی در. بشم مسلط خودم به کردم سعی و دادم قورت

 :پرسیدم لرزونی صدای با رفتم،می زیرشه یکی گفتمی و بود نشسته روش امیرمحمد که

 تخته؟ زیر کی کی؟- 

 رو تخت زیر تا باال زدم رو روتختی سریع خیلی حرکت یه تو. شدم خم. انداخت باال ایشونه فقط اون

 هایچشم با! بود زیرتخت امیرمحمد. آوردم کم نفس درآرم، شاخ بود نزدیک دیدم که ازچیزی. ببینم

 :گفتمی و بود زده زل بهم اشکی

 !نشسته تختم رو یکی خاله- 

 این اگه کیه؟ این پس نبود؟ تخت روی امیرمحمد مگه. بودم خورده جا. پریدم عقب قدم یه ترس از

 داشتن رو من ترسوندن قصد که آلودیاشک امیرمحمدهای به کهاین بدون کیه؟ اون پس امیرمحمده

 احساس. کشیدم جیغ حلقم ته از و گذاشتم هامگوش روی رو هامدست بستم، رو هامچشم کنم، نگاه

 به دیگه حتی. گرفت قرار در چارچوب توی درنا و شد باز شدت با در. لرزید زیرپام زمین کردم

 دیوونه که ندارم شک! باشه جن یه و نباشه درنا هم اون میترسیدم. نداشتم اعتماد هم خودم هایچشم

 . شدم

 گوشم آرومش صدای. زد ضربه پشتم به آروم دستش با. کشید بغلش روتوی من آنی حرکت یه تو درنا

 :پرکرد رو

 شده؟چی بگو و باش آروم. نیست چیزی دلسا، باش آروم- 

 لحظه هر چون بود، نتیجهبی جورایی یه تالشم و ببلعم رو هوا داشتم سعی. کشیدم عمیقی هاینفس

 دقیقا چشمم، جلوی از سیاهی و بلند سایه گذر با و کشیدمی تیر سرم. کردممی خفگی احساس بیشتر

 سیاهی هامچشم. نمیومد در صدام اما بکشم جیغ خواستممی. بودم موت به رو ترس از درنا، سر پشت

 دراز بود، در چارچوب توی خودش حاال که امیرمحمد تخت روی درنا کمک با کردم سعی.  رفتمی

 .نکنم فکر چیزی به و بکشم
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 : کردمی غرغر زیرلب و بیاره قند آب رفت درنا

 من یبچه اتاق از میشه؛ همین نی که حالیت نکن، فکر خرافات این و جن به میگم بهت هی! دیوونه -

 !ترسیمی هم

 . شدم بیهوش مانند، زمزمه غرغرهای اون مابین جوریچه نفهمیدم 

 هایچشم با. کنم باز ممکن حد تا رو هامچشم کردم سعی و زدم پس رو هامچشم پشت سیاهی

 باراین داشتم تصمیم باشه؟ تونستمی کی کار ناتانائیل از غیر به. زدم زل رومروبه گلزار به گشادشده

 . ندیدمش چرخوندم چشم هرچی ولی کنیم، صحبت بودنش بردیا مورد در دیدمش که

 پیچیده محیط توی هاگل عطرخوش. زدممی قدم نرگس و یاس هایگل بلند هایشاخه مابین. پاشدم

 سرسبزی به درست! بهشته از کوچیکی شعبه جااین گفتم خودم با. کردمی ت**س**م رو آدم و بود

 . ندیدم وقتهیچ که بهشتی شادابی و طراوت به درست بهشت،

 زمزمه و آروم صدای. ذاشتممی جلو قدم از قدم. کشیدممی هاگل هایبرگگل روی رو دستم کف

 صدا سمت. خوندمی داشت یکی که انگار. رسیدمی گوش به ترطرفاون مایل چندین از مانندی

 هوا توی قبل از ترپریشون وزید،می که خنکی نسیم با و شدن پخش هامشونه روی موهام. چرخیدم

 کرد،می خوشحال و سرمست رو من خواننده اون دلنشین صدای اما ندیدم رو کسی. خوردنمی تاب

 باز طرف دو از رو هامدست. کرد زنده وجودم در رو گلزار اون توی چرخیدن به میل که قدریاون

 و چرخیدممی هادیوونه مثل چرخیدن، به کردم شروع. رفتن عقب به باد وزش با موهام. کردم

 صدای. ببرم یاد از و بشورم رو هامدلشوره تموم دل، ته از هایخندیدن با داشتم سعی. خندیدممی

 .شدمی تکرار گوشم توی آهنگ

 شممی آروم تو با من قلب گیرهمی که من به دیگه نه نگو نه

 پیشم بمونی تا تو قلب پیش باشه تو به میدم دلمو من

 لرزهمی من دل وسط میاد حرفی یه ازت تا که همونی تو
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 ارزهمی خدابه بدم جونمم اگه من کنار بودنت واسه

 نیس دلم تو دل ببین بینممی رو تو نیس خودم دست

 ببین من چشم توی نیس هم تو مثل رو دنیا این گشتم

 .نیس توکم عشق نیس، توکم عشق

 ساده کار همین با. کردم فوت بیرون عمیق رو نفسم. گرفت درد پام ساق دیگه که چرخیدم قدراون

 شد،می شنیده هازمزمه صدای هنوز. ساله چهار-سه های دختربچه عین درست. بودم گرفته انرژی کلی

. بود سرم پشت درست انگار باراین و شدمی شنیده قبل از ترنزدیک صدا. خوندمی داشت هنوز

 :داد ادامه همیشگی مهربون لبخند همون با اون اما خوردم، جا یکم آرون دیدن با. برگشتم

 شدم؟ تو عاشق قدرچه که بگم کی به 

 !دونیمی خوب اینو وخودتم میرممی تو بی

 فقط گیرهمی آروم باتو من دل

 !دونینمی نگو ازت کند دل شهنمی

 هاشچشم مردمک. بود وایستاده مقابلم درست حاال و کرد طی رو بینمون قدمی دو فاصله چشمک یه با

 کردم مصنوعی سرفه. بودم معذب جورهایی یه نگاهش تیر زیر. کردمی کنکاو رو صورتم اجزای تموم

 :گفت بگیره ازصورتم چشم کهاین بدون ولی برداره، دست بلکه

. برسه جایی به نامهوصیت اون با شاداب خوامنمی. بیارم در خودم عقد به رو تو خواممی امشب- 

 وصیت و آیین تونمنمی. حفظم پیش وقت ازخیلی رو هانامهشجره اون من. شه خراب چیزهمه خوامنمی

 همین برای. بذارم پا زیر نشده، مشخص بودنش واقعی هنوز که نامهوصیت یه خاطربه رو خودم خاندان

 کنی؟می ازدواج من با تو دلسا،. بگیرم بله ازت باردیگه یه هم جااین خواممی
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 واقعی معنای به لحظه یه اما نبود، رودروایسی یا خجالت هیچ گرچه. خوردم جا یهو صراحت همه این از

. بگیرم تصمیم منطقی همیشه ومثل کنم کنترل رو خودم کردم سعی اما! توزمین رفتم شدم آب کلمه

 :گفتم کردمو پنهون جدیم لحن پشت صدامو خفیف لرزش

 از کهاین یا کنیم، صبر نشده مشخص نامهوصیت اون درمورد چیزی که تاوقتی بهتره نظرم به- 

 .بده نشون بهمون رو خاندانش نامهشجره بخوایم السلطنهملک

 :گفت فشرد،می هاشدست بین رو من هایدست که حالی در آرون

 فقط که تفاوت این با نوشته، خودش شاداب رو نامهوصیت اون من نظر به. شده تموم دیگه صبرم- 

 .کرده کاریدست رو خودش مکمل

 چرا؟- 

 حرفمون تا داریم نیاز مدرک یه به قبلش اما. بپرسیم خودش از باید کرده، درگیر هم من که سوالیه- 

 .کنه تصدیق رو

 :گفتم و فشردم رو آرون دست

 .زده تقلب به دست جهت ازهمین تنها شاید و داره عالقه بهت شاداب کنممی احساس- 

 :گفت کرد،می قالب کمرم دور رو دستش که حالی در و زد پوزخندی آرون

 . توئه پیش دلم وقته خیلی من! نداره اهمیتی- 

 جورچه شدم؛ دلگیر اما شدم،می خوشحال حرف این از باید لحظه اون در بودم، آرون عاشق که درسته

 :گفتم خوریدل با باشه؟ تفاوتبی قدراین بقیه احساسات به نسبت تونستمی

 !بگیری بازی به رو بقیه احساسات نباید. تحمله غیرقابل یکم خیالیبی از درجه این- 
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 استفهام با و کرد ریز رو هاشچشم یکم. بود حلقه دورم هاشدست همچنان اما گرفت فاصله ازم یکم

 :گفت و کرد نگاهم

 احساسش با بخوام که دارم دوستش نگفتم من. نیستم که مردم احساسات و افکار مسئول من عزیزم- 

 عالقه و عشق از حرفی اون به من. سطرفه یه صرفاً باشه داشته هم حسی اگه اون متوجهی؟. کنم بازی

 !بگیرم رو اون عالیق طرف برم بخوام حاال که ندادم هم قراری و قول نزدم،

 :گفتم و بستم رو نیشم. بود خوبی سخنران نامرد. زدم زل بهش باز دهن با

 جا؟این کشوندی رو من تو- 

 :گفت و داد تحویلم نماییدندون لبخند

 قشنگه؟- 

 :گفت که دادم رو جوابش ملیح لبخند همون با

 .زیاده خطر احتماالً جااون برگرد، زودتر اومدی که هوش به- 

 توی. رفتم فرو مطلق سیاهی توی اومدم که خودم به. شد دور ازم و داد تکون دستی. دادم تکون سری

 . شدم روروبه درنا نگران چهره با و گشودم رو هامپلک الی آروم. شدم پرت نرم جای یه

*** 

 درست. بودیم نشسته صبحونه میز دور نفری چهار هم حاال. برگشتم باالخره موندن روز دو از بعد

 هوای توی خوردن صبحونه. سرهنگ روشروبه آرون، درکنارم بود، نشسته السلطنهملک من رویروبه

 :گفتم و دادم قورت رو ملقمه. میده بهم انرژی کلی صبحی اول دارم، دوست خیلی رو باغ این آزاد

 کنم؟ صحبت باهاتون موضوعی یه مورد در صبحونه از بعد تونممی السلطنه؟ملک- 
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 در هم دفعهاین خودش، یگفته به البته برد،می لذت من با صحبتیهم از که همیشه مثل السلطنه ملک

 . پذیرفت رو درخواستم مهربونی کمال

 خواستممی من. نشستیم هم رویروبه فلزی صندلی دو روی باغ، هایآالچیق توی صبحونه صرف از بعد

 موهای حتی و خشک باغ اون قضیه و الملوکملک همچنین خاندانش، ینامهشجره و نامهوصیت مورد در

 آالچیق توی من و نبود رومروبه السلطنهملک اومدم خودم به وقتی اما کنم؛ صحبت باهاش شده قیچی

 .نبودم سرهنگ باغ توی یعنی! نبودم باغ توی اصالً نبودم،

 همه این از داشتم خواد؟دیگهمی من جون از چی اون! بود الملوکملک باغ! درسته! خشک باغ جا،این 

 خواستمنمی. بودم شده خسته قدرتم از. بودم آورده کم. شدممی کالفه میفتاد هم سر پشت که اتفاق

 کهاین با برگردونم، رو موهاش اگه یعنی. اجنه تا گرفته روح یه از. باشن داشته دشمنی باهام همه

  داره؟می بر سرم از دست خورن،می دردش چه به دونمنمی

 باز بودم، بسته ترس از که رو هامچشم. کشیدم هامریه به رو باغ مرده هوای و کشیدم عمیقی نفس

 همیشه. بودم متنفر هوایی جوراین از. بود گرفته مه هوا. کردممی حس اطرافم سیاهی از ایهاله. کردم

 حتی و بگیره دلم ناخودآگاه شهمی باعث گرفته مه هوای اما داشتم، دوست رو نفره دو ابری هوای

 . بردن پی چیزها خیلی از من ترس به هم ارواح حتی کنم فکر. بترسم

 به. آوردممی دست به دوباره رو مرفته تحلیل به انرژی باید. نشستم نزدیکی همون سنگی تخته روی

. کرد پر هابرگ خشخش و باد صدای رو هامگوش. بستم رو هاموچشم زدم زانو چهار یوگا حالت

 زیرلب. کردممی تمرکز باید. شدنمی هامچشم شدن باز باعث چیزهیچ اما. گرفت وزیدن خنکی نسیم

 کف. بازکردم رو هامپلک الی آروم. کردم زمزمه رو غیب دعای همون اون از بعد. کردم زمزمه دعایی

 . نبود خبری ضعفم از و بود شده بهتر یکم حالم. پاشدم و کوبیدم هم به رو هامدست

 که پیرزن، اون روح دیدن با دفعهاین و زدم پلک. شدممی مسلط خودم به بیشتر جوریاین وایستادم،

 نظرم به دیگه اما خوردم، جا یکم. نترسیدم اصالً  بود، وایستاده قدم دو فاصله با رومروبه درست

 :گفتم و شد بخار هوا توی بازدمم. نبود ترسناک و ته و سر بی و غریب و عجیب اتفاقات این هیچکدوم

 خوای؟می چی ازم- 
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 نگاه همون با قبل از ترآروم و گرفت مالیمت و مالطفت رنگ شنشسته خون به نگاه کردم حس

 :کشید روحم به سوهان کلیسا، ناقوس مثل صداش. کرد براندازم پایین تا باال از ای،شیشه

 !رو جونت- 

 باز هاشچشم. غریدم لندکرد، و غر. سابیدم رو هامدندون سایید، هم روی رو هاشدندون. کردم قفل

 پام به رو مشتم کرد، گره رو هاشمشت. بود کبودی به رو حرص از صورتم شد، قرمز خشم از هم

 :غریدم مکلیدشده هایدندون الی از. کوبیدم

 رو وخشونت حسادت همه این دلیل هنوز گرچه. مونهمی دلتون به آرزو این اما. هاستخیلی آرزوی- 

 .فهممنمی

 :داد ادامه زمخت و خشک صدای همون با. زدم روحیبی پوزخند. پیچید محیط توی پوزخندش صدای

 !ایزاده*م**و*ر**ح یه تو عفتی، و ا*ی*حبی یزنیکه اون دختر تو. شدیمی متولد نباید تو- 

 :پرداختم صحبتیهم به باهاش قبل، ترازحوصلهبی حتی و عصبی و کالفه

 !پیرزن زنیمی حرف دهنت از تربزرگ داری- 

 :گفتم و کردم پررنگ رو پوزخندم

. گردنبرمی جوونی صورت به همه مرگ از بعد که اینه منظورم جوونن، اکثراً ارواح بودم شنیده- 

 ریختی؟بی قدراین که کردی توچیکار

 با تعجب کمال در اما. بود خوبی یطعنه شد خنک دلم اما کردم، تعجب زدم که حرفی از هم خودم

 :گفت خونسردی

 خودم وز ور حال به هم رو تو نکن شک خورد، رقم جوراین من مرگ اگه. میشه حالت شامل نفرینم- 

 !ندازممی
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. نیست ساخته ازش کاری هیچ کردممی فکر. نیاوردم خودم روی به اصالً اما ترسیدم، واقعاً  حرفش از

 ضعفم به خیالیبی با هم باز ولی. فهمید شدمی هم هامدست لرزش از رو این بود، پریده روم و رنگ

 :گفتم و کردم غلبه

 میاد؟ بدت من از چرا- 

 من بیاد کهاین یا کنم، تهی قالب که االنه کردم حس. شد ترنزدیک. کرد نگاهم شده ریز هایچشم با

 من نوبت. بود لذت غرق ضعفم از ترسم، از. خندید بلند که رفتم عقب قدم یه سریع. کنه روح قبض رو

 بخونه، رو فکرم تونستنمی حتی اون. بکنی تونینمی ترسوندن جز کاری دونممی! پیرزن رسهمی هم

 بهش بودم، گرفته خودم به که تدافعی حالت همون با. کردممی کسب رو قدرت این زودی به من ولی

 :سپردم گوش

 !هرگز آورد،می دنیا به رو تو نباید هرگز اون گرده؛برمی مادرت به تو از نفرتم- 

 حس رو خونیش هایچشم توی آتیش درخشش که گفت خشم با و غلیظ چنان رو آخر "هرگز"

. کرد دراز سمتم رو دستش که بگم چیزی خواستم. گیرهمی نشأت کجا از حس این فهمیدمنمی. کردم

 :کرد التماسم واردیوانه دفعهاین. بود شده آروم هم باز

 !کنممی خواهش برگردون، بهم رو موها اون! برگردون رو موهام- 

 مثل دید، رو من توجهیبی که کمکم. بود شده مظلوم بچه یه مثل لحنش. میاوردم در شاخ داشتم

 شتاچونه پیشونی از عظیمی هایخراش و انداخت چنگ خودش صورت به. کشید جیغ هادیوونه

 .کشیدمی داد هنوز و بود شده زمخت و خشن هم باز.  لرزیدمی صداش. کشید بلندش هایباناخن

 !برگردون بهم! منه برای موها اون- 

 :زدم داد و آوردم باال رو هامدست

 به موها اون بدونم باید اما. برگردوندم رو قرآن و صندوقچه جورکههمون گردونم،برمی فهمیدم،! بسه- 

 خوره؟می دردت چه
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 .گذاشت نمایش به رو زردش و بلند و تیز هایدندون و غرید

 نفعت به این نپرسی چیزی ازش من به راجع بری، السلطنهملک سمت کمتر کن سعی! گردون برشون- 

 . نیست

 جای به ریزشده هایباچشم. شد غیب افق توی بمونه، من سمت از حرفی منتظر کهاین بدون هم بعد و

 چیزی یه هم هنوز اما داره طلبی یه ازم واقع در. منه دسته که موهاشه ضعفش نقطه اون زدم زل خالیش

 نمیده، التماس بوی هم کردنش درخواست که حدی در کنه، نفرینم و باشه متنفر ازم که شهمی باعث

 عملی تونهنمی روح یه توسط که ازتهدیدهایی. بودم شده هاحرف این از تر نترس من اما. تهدیده همش

 . زدمی پرسه ذهنم توی زیادی هایسوال. ترسیدمنمی بشه

 همون توی السلطنه ملک رویروبه درست حاال و. سرهنگ باغ برگردم و ببندم رو هامچشم کردم سعی

 :گفتم و زدم زل السلطنهملک به گشاد هایچشم با و شدم ظاهر آالچیق

 !کنید؟می چیکار جااین شما- 

 .بزنیم حرف هم با بیام گفتی خودت دختر؟ خوبه حالت دلسا! وا- 

 اومدین؟ کِی اینه منظورم درسته، بله- 

 ندیدی؟! دیگه االن- 

 :گفتم و زدم اجباری لبخندی. بیرون بیام هپروت از که دادم تکون دوطرف به سری

 ... .مورد در خواستممی- 

 چیزی ازش من به راجع بری، السلطنهملک سمت کمتر کن سعی» : پیچید سرم توی پیرزن صدای

 :گفتم خیالبی کامالً  زن، اون تهدید به توجهبی« .نیست نفعت به این نپرسی

 .کنیم صحبت هم با الملوکملک بی بی نامهوصیت مورد در- 
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 :گفت و پرید باال السلطنهملک ابروی تای یه

 شناسی؟می ازکجا رو من مادر تو- 

 :گفتم و درآوردم جیبم از رو نامهوصیت

 چیه؟ بهش راجع نظرتون. شدم آشنا ایشون با نامهوصیت این با- 

 با که کردم، نگاهش ریز هایباچشم. انداخت بهش نگاهی. کشید دستم از رو نامهوصیت السلطنه ملک

 :گفت گردشده هایچشم

 داده؟ بهت کی رو این- 

 !شاداب- 

 منه؟ مادر ینامهوصیت این گفت اون- 

 !الملوکملک بی بی شده، نوشته کی توسط نوشته باالش که بینیدمی- 

 !نیست مادرمن خطدست این اما- 

 :گفتم و زدم شاداب هایبازی بچه به دلم ته پوزخندی. قالبیه دونستممی قبل از هم خودم

 رو؟ مادرتون ینامهوصیت حداقل یا ببینم، رو توننامهشجره میتونم- 

 چرا؟- 

 و کردم اشاره بهش دوختم، دردستش ینامهوصیت به السلطنهملک یپریده باال ابروهای از رو نگاهم

 :گفتم

. قالبیه یعنی باشه نبوده الملوکملک خط دست اگه! شادابه آرون، مکمل وصیت این طبق که بینیدمی- 

 .آرونم زندگی کجای بشم مطمئن تا ببینم رو اصلش خواممی
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 راه بین. رفتیم باغ سمت به باهم. داد تکون تایید نشونه به رو سرش و زد گیجی لبخند السلطنهملک

 :گفتم السلطنهملک به رو و دادم تکون سری احسان برای

 کردن؟می زندگی کجا مادرتون- 

 . سرهنگ باغ پشت باغ یه- 

 السلطنهملک که زدم نماییدندون لبخند. برم باغ اون تا سر یه تونستممی پس. شدن دراز هامشاخک

 :گفت باگیجی

 طور؟چه- 

 :گفتم و کردم ترپررنگ رو مضحکم لبخند

 !پرسیدم ذاتیم فضولی روی از- 

 که چوبی و کوچیک کمد یه سمت به. شدیم السلطنه ملک اتاق وارد و نشد بدل و رد بینمون حرفی دیگه

 روی دارمنگوله سند مثل چیزی یه. بازکرد رو کمد در مخصوصش کلید با و شد خم بود، تحریر میز زیر

 :گفت بهم و گذاشت میز

 .کنی بازش تونیمی- 

 .بود نامهوصیت. آوردم باال رو برگه لرزون هایانگشت با و کندم رو چسبش آروم

 تعالی بسمه »

 میزان به نادر، و السلطنهملک فرزندانم، مابین را اموالم مرگم از بعد خواهممی الملوک،ملک جانب،این

 را آن کهاین یا داده مستحقین به را اممرده درآن که باغی خواستارم هاآن از و. نمایم تقسیم مساوی

 آرزوی برایت بزرگم، دختر السلطنه،ملک. نمایید استفاده خیر کار در مستحقین برای پولش با فروخته

 "سودابه" امنوه. کنی زندگی خوشبخت شاهرخ بن آمین خودت مکمل کنار در امیدوارم و دارم موفقیت

 بیشتر من و است کوتاه آدمی عمر اما بروم، نزدتان از زودی این به خواستمنمی. ببوس من طرف از را
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 یگزینه بهترین او برای الملوکتاج بگویید نادر به. نمیدهم ترجیح فانی دنیای این در را ماندن این از

 نوادگانم مکمل بزرگان، آیین به بنا. بزنید باال آستین برایش و بگذارید کنار را دودلی. است ازدواج

 گزینه برترین "بردیا بن احسان" هاآن میان. دهید دورگه فرزندان به را "سودابه": نمایممی معرفی

 را هاآن هاینام شدند، فرزند صاحب و بود موفق نادر پسرم با الملوکتاج ازدواج اگر. اوست برای

 میان از "مسلم بن سهیل" شاداب وبرای "بردیا بنت سلنا" شاهین برای گذاشته، شاهین و شاداب

 «.شوید کامروا که باشد. ایمبرگزیده آدمیان

 که بود گفته سرهنگ قبالً رو این البته. بود هاانسان بین سهیل اسم به کسی هم شاداب مکمل. شد تموم 

 هم مسلم بن سهیل اون حاال. نامیدن شاداب مکمل رو احسان و کرد ازدواج اجنه از یکی با رفت سودابه

 لبم روی عمیقی لبخند جعلی، نامهوصیت اون بودن قالبی. شهمی مزدوج خودش مثل انسان یه با میره

 :شد جمع لبخندم السلطنهملک حرف با اما. آورد

 .کرد خودکشی عمیقی نفرین با مادرم- 

. بشنوم هم رو شادامه تا نپریدم حرفش وسط بده، توضیح خواستمی خودش که حاال. کرد مکث

 .بودم شده کنجکاو

 اما خواستن،می رو هم هااون کردمی تعریف برام بودم که بچه! پدربزرگت بود، بنیامین عاشق اون -

 با شد مجبور بنیامین. نبود راضی ازدواج این به بنیامین، پدر خان،سهراب. نبودن هم مکمل

. بودن بچه یکم ازدواج برای هنوز موقع اون. شد مزدوج تیمور با من مادر و کنه ازدواج خاتونصغری

 صغری و آورد دنیا به رو من مادرم. بود گذشته کار از کار بیان خودشون به تا اما بودن، کرده عجله یکم

 جاهمه و همیشه. بود دوست خاتونصغری با بچگی از مادرم. بودن دوقلو هااون. رو بهرام و بردیا خاتون

 قوه کم گرفت، سرطان خاتونصغری چندوقت از بعد. اومد سرش بال این مادرم بد بخت از. بودن هم با

 .بود مشکی موی عاشق همیشه مادرم. مشکی داشت، قشنگی موهای. ریخت موهاش شد،

 السلطنهملک صدای که؟ میشه یعنی«. !برگردون رو موها اون» ،«مشکی موی»: پیچید سرم توی صداش

 :سپردم گوش. گرفت رو فکرم رویپیش جلوی

 دم به تو باشه پیش قلب تو تا پیشم بمونی.من دلم رو می
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 لرزهتو همونی که تا ازت یه حرفی وسط میاد دل من می

 ارزهخدا میواسه بودنت کنار من اگه جونم هم بدم به

 بینم ببین دل تو دلم نیستدست خودم نیست تو رو می

 گشتم این دنیا رو مثل تو هم نیست توی چشم من ببین

 عشق تو کم نیست، عشق توکم نیست.

همین کار ساده قدر چرخیدم که دیگه ساق پام دردگرفت. نفسم رو عمیق به بیرون فوت کردم. با اون

شد، ها شنیده میهای سه یا چهار ساله!هنوز صدای زمزمهکلی انرژی گرفته بودم. درست عین دختربچه

شد و اینبار انگار درست پشت سرم بود. برگشتم. تر از قبل شنیده میخوند. صدا نزدیکهنوز داشت می

 همیشگی ادامه داد:بادیدن آرون کمی جا خوردم اما اون باهمون لبخند مهربون 

 به کی بگم که چقدر عاشق تو شدم؟ -

 دونی!میرم و خودت هم این رو خوب میتو میبی

 گیره فقطدلِ من با تو آروم می

 دونی!نمیشه دل کند ازت نگو نمی

-مون رو طی کرد و حاال درست مقابلم ایستاده بود. مردمک چشمی دو قدمی بینبا یه چشمک فاصله

ی کرد. زیر تیر نگاهش یک جورهایی مـعذب بودم. سرفهوم اجزای صورتم رو کنکاو میهاش تم

 مصنوعی کردم، بلکه دست برداره ولی بدون اینکه چشم از صورتم بگیره گفت:

-خوام شاداب با اون وصیتنامه به جایی برسه، نمیخوام تو رو به عقد خودم، در بیارم. نمیامشب می -

تونم آیین وصیت ها رو ازخیلی وقت پیش حفظم! نمینامهاب بشه. من اون شجرهچیز خرخوام همه

نامه که هنوز واقعی بودنش مشخص نشده زیر پا بذارم، پس خاطر یه وصیتخاندان خودم رو به

 کنی؟!خوام یه بار دیگه ازت بله بگیرم دلسا! تو، بامن ازدواج میبرای همین اینجا هستم. می
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ای نبود اما یه لحظه به معنای مه صراحت ناگهانی جا خوردم. گرچه هیچ خجالت یا رودربایستیازاین ه

حقیقی کلمه آب شدم و توی زمین رفتم؛ اما سعی کردم خودم رو کنترل کنم و مثل همیشه منطقی 

 ام پنهون کردم و گفتم:تصمیم بگیرم. لرزش خفیف صدام رو پشت لحن جدی

-که از ملکنامه مشخص نشده صبر کنیم یا اینی که چیزی درمورد اون وصیتبه نظرم بهتره تا وقت -

 ما نشون بده. نامه خاندانش رو بهالسلطنه بخوایم شجره

 آرون آروم گفت:

نامه رو شاداب خودش نوشته با این تفاوت که فقط صبرم دیگه تموم شده. به نظر من اون وصیت -

 مکمل خودش رو دست کاری کرده

 چرا؟ -

سوالی هست که من هم درگیر کرده، باید ازخودش بپرسیم؛ اما قبلش به یه مدرک نیاز داریم  -

 مون رو تصدیق کنه.تاحرف

 گفتم:

 کنم شاداب بهت عالقه داره و شاید تنها از همین جهت دست به تقلب زده.احساس می -

 آرون پوزخندی زد و گفت:

 گیر کرده.اهمیتی نداره من خیلی وقته دلم پیش تو  -

-گیر شدم. چهشدم، امادلحال میدرسته که عاشق آرون بودم و در اون لحظه باید از این حرف خوش

 تفاوت باشه؟قدر بیتونست نسبت به احساسات بقیه اینجور می

 بادلخوری گفتم:

 ی!خیالی یکم غـیرقابل تحمله، نباید احساسات بقیه رو به بازی بگیراین درجه از بی -

 هاش رو ریز کرد و با استفهام نگاهم کرد و گفت:یکم ازم فاصله گرفت؛ یکم چشم
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عزیزم من مسئول افکار و احساسات مردم که نیستم! من نگفتم دوستش دارم که بخوام با  -

احساسش بازی کنم، متوجهی؟ اون اگه حسی هم داشته باشه صرفاً یک طرفه هست. من به اون 

 زدم، قول و قراری هم ندادم که حاال بخوام طرف عالیق اون رو بگیرم!حرفی از عشق و عالقه ن

 ران خوبی بود! نیشم رو بسـتم و گفتم:با دهن باز بهش زل زدم. نامرد سخن

 تو من رو به اینجا کشوندی؟ -

 نمایی تحویلم داد و گفت:لبخند دندون

 قشنگه؟ -

 باهمون لبخند ملیح جوابش رو دادم که گفت:

 ه اومدی زودتر به اونجا برگرد، احتمال خطرزیاده!هوش کبه -

سری تکون دادم دستی تکون داد و ازم دور شد. به خودم که اومدم توی سیاهی مطلق فرو رفتم. تو یه 

رو شدم. بعد از دو روز ی نگران درنا روبهو با چهره هام روگ شودمپلکجای نرم پرت شدم آروم الی 

-روی من ملکحاال هم چهارنفری دورمیز صبحونه نشسته بودیم، درست روبهموندن باالخره برگشتم، 

روش سرهنگ. صبحونه خوردن توی هـوای آزاد این باغ السلطنه نشسته بود. در کنارم آرون، روبه

 ده!روخیلی دوست دارم. سر صبحی کلی انرژی بهم می

 ام رو قورت دادم و گفتم:لقمه

 عد از صبحونه در مورد یه موضوعی باهاتون صحبت کنم؟!تونم بالسلطنه؟ میملک -

دفعه هرحال اینی خودش، بهبرد، البته به گفتهصحبتی بامن لذت میالسلطنه مثل همیشه که ازهمملک

های باغ روی دو هم درکمال مهربونیپ درخواستم رو پذیرفت و بعد از صرف صبحونه، توی آالچیق

ی خاندانش نامهنامه و شجرهخواستم در مورد وصیتهم نشستیم و من میروی صندلی فلزی روبه

ی اون باغ خشک و حتی موهای قیچی شده باهاش صحبت کنم؛ اما وقتی به الملوک و قضیههمچنین ملک
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غ روم نبود و من توی آالچیـق نبودم. اصالً توی باغ نبودم، یعنی توی باالسلطنه روبهخودم اومدم ملک

خواد؟دیگه الملوک بود! اون چی از جون من میسرهنگ نبودم اینجا باغ خشک بود! درسته، باغه ملک

شدم، کم آورده بودم. از قدرتم خسته شده افتاد کالفه میداشتم از این همه اتفاق که پشت سر هم می

جنه! یعنی اگه موهاش رو خواستم همه باهام دشمنی داشته باشن، از یه روح گرفته تا ابودم. نمی

داره؟! نفس عمیقی کشیدم و خورن، دست از سرم برمیدونم به چه دردش میکه نمیبرگردونم با این

ای از سیاهی هام رو که از ترس بسته بودم باز کردم. هـالههام کشیدم و چشمهوای مرده باغ رو به ریه

جور هوایی متنفر بودم. همیشه هوای ابری دونفره رو د. از اینکردم. هوا مِه گرفته بواطرافم رو حس می

شه ناخودآگاه دلم بگیره و حتی بترسم! فکر کنم حتی ارواح دوست داشتم اما هوای مه گرفته باعث می

هم به ترس من به خیلی چیزها پی بردن! رو تخته سنگی همون نزدیکی نشستم. باید انرژی به تحلیل 

هام رو بستم. صدای باد و آوردم. به حالت یوگا چهار زانو زدم و چـشمره به دست میام رو دوبارفته

هام چیز باعث باز شدن چشمها گوشم رو پر کرد. نسیم خنکی وزیدن گرفت اما هیچخِش خِش برگ

وم. الی کردم زیر لب دعایی زمزمه کردم. بعد از اون، همون دعای غیـب رو آرشد. باید تمرکز مینمی

هام رو بهم کوبیدم و پا شدم. یکم حالم بهتر شده بود و از ضعفم خبری هام رو باز کردم، کف دستپلک

دفعه با دیدن روح اون پیرزن شدم. پلک زدم و ایننبود. ایستادم اینجوری بیشتر به خودم مسلط می

-کمی جا خوردم اما دیگه به نظرم هیچروم ایستاده بود اصالً نترسیدم. ام که روبهدرست در دو قدمی

 سروته ترسناک نبود. بازدمم توی هوا بخار شد و گفتم:کدوم از این اتفاقات عجیب و غریب و بی

 خوای؟ازم چی می -

تر از قبل با همون نگاه اش رنگ مالطفت و مالیمت گرفت و آرومحس کردم نگاه به خون نشسته

 و براندازم کرد. صداش مثل ناقوس کلیسا، سوهان به روحم کشید:ای ازباال تا پایینم رشیشه

 جونت رو! -

هاش هام رو سابیدم. غرولند کرد، غریدم. چشمهاش رو روی هم سایید، دندونقفل کردم، دندون

هاش رو گره کرد، مشتم رو به پام ازخشم باز هم قرمز شد. صورتم از حرص رو به کبودی بود. مشت

 ام غریدم:های کلید شدهالی دندونکوبیدم. از 
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مونه گرچه هنوز دلیل این همه حسادت و خشونت تون میهاست؛ اما این آرزو به دلآرزوی خیلی -

 فهمم!رو نمی

 روحی زدم. باهمون صدای خشک و زمخت ادامه داد:صدای پوزخندش توی محیط پیچید. پوزخند بی

 ای!*ز*ا*د*هحیایی! تو یه ح*ر*و*م*زن بیشدی تو دختر اون تو نباید متولد می -

 صحبتی پرداختم:تر از قبل باهاش به همحوصلهکالفه و عصبی و حتی بی

 زنی پیرزن!تر از دهنت حرف میداری بزرگ -

 پوزخندم رو پررنگ کردم و گفتم:

گردن، ونی برمیشنیده بودم ارواح اکثراً جوونن منظورم اینه که بعد از مرگ همه به صورت جو -

 ریختی؟!قدر بیکاری کردی که اینتوچه

ی خوبی بود؛ اما درکمـال تعجب خودم هم از حرفی که زدم تعجب کردم؛ اما دلم خنک شد. طعنه

 باخونسردی گفت:

طور رقم خورد شک نکن تو رو هم به حال و روز خودم شه اگه مرگ من ایننفرینم شامل حالت می -

 ندازم!می

کاری ازش ساخته نیست. کردم هیچحرفش واقعاً ترسیدم اما اصالً به روی خودم نیاوردم. فکر می از

خیالی به ضعفم شد فهمید؛ ولی باز هم با بیهام هم میرنگ و روم پریده بود. این رو از لرزش دست

 غلبه کردم و گفتم:

 چرا ازمن بدت میاد؟ -

که بیاد من رو تر شد. حس کردم االنه که قالب تهـی کنم یا اینهای ریز شده نگاهم کرد. نزدیکباچشم

قبضه روح کنه. سریع یه قدم عقب رفتم که بلند خندید. از ترسم از ضعفم، غرق لذت بود. نوبت من هم 

 تونی بکنی جز ترسوندن!دونم کاری نمیمیرسه پیرزن! می
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کردم. باهمون حالت ین قدرت رو کسب میتونست فکرم رو بخونه ولی من به زودی ااون حتی نمی

 تدافعی که به خودم گرفته بودم بهش گوش سپردم:

 آورد هرگز!گرده اون هرگز نباید تو رو به دنیا مینفرتم از تو به مادرت بر می -

های خونینش حس کردم. آخر روچنان غلیظ و باخشم گفت که درخشش آتیش رو توی چشم "هرگز"

گیره خواستم چیزی بگم که دستش رو سمتم دراز کرد. باز هم حس ازک جا نشأت میفهمیدم این نمی

 وار التماسم کرد:دفعه دیوانهآروم شده بود. این

 کنم!موهام رو برگردون اون موها رو بهم برگردون خواهش می -

و دید مثل توجهی من رکم که بیآوردم! لحنش مثل یه بچه مظلوم شده بود.کمداشتم شاخ در می

اش با های عظیمی ازپیشونی تا چونهها جیغ کشید، به صورت خودش چنگ انداخت و خراشدیـوونه

 کشید:لرزید و باز هم خشن و زمخت شده بود و هنوز داد میهای بلندش کشید. صداش میناخن

 اون موها برای منه! بهم برگردون! -

 هام رو باال آوردم و داد زدم:دست

طور که صندوقچه و قرآن رو برگردوندم؛ اما باید بدونم اون موها گردونم، همونفهمیدم! برمیبسه  -

 خوره؟!به چه دردت می

 های تیز و بلند و زردش رو به نمایش گذاشت:غرید و دندون

به من هم ازش چیزی نپرسی این به السلطنه بری و راجعبرشون گردون، سعی کن کمتر سمت ملک -

 یست!نفعت ن

های ریز شده به جای که منتظر حرفی از سمت من بمونه توی افق غیب شد! باچشمو بعد هم بدون این

اش زل زدم. اون نقطه ضعفش موهاشه که دست منه در واقع ازم یه طلبی داره اما هنوز هم یه خالی

چیزی باعث میشه که ازم متنفر باشه و نفرینم کنه درح دی که درخواست کردنش هم بوی التماس 
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ه روح ها شده بودم. از تهدیدهایی که توسـط یتر از این حرفاش تهدیده؛ اما من نترسده، همهنمی

هام رو ببندم زد سعی کردم چشمهای زیادی توی ذهنم پرسه میترسیدم. سوالتونه عملی بشه نمینمی

روی ملک السلطنه توی همون آالچیق ظاهر شدم و با و به باغ سرهـنگ برگردم و حاال درست روبه

 السلطنه زل زدم و گفتم:های گشاد به ملکچشم

 کنید؟!جا چیکار میشما این -

 وا دلسا حالت خوبه دختر؟خودت گفتی بیام باهم حرف بزنیم. -

 بله درسته منظورم اینه کِی اومدین؟ -

 االن دیگه ندیدی؟! -

 سری به دو طرف تکون دادم که از هپروت بیرون بیام. لبخند اجباری زدم و گفتم:

 خواستم در مورد...می -

به من باهاش صحبت نکنی که نه نری و راجعالسلطسعی کن سمت ملک"صدای پیرزن توی سرم پیچید 

 "این به نفعت نیست

 خیال گفتم:توجه به تهدید اون زن کامالً بیبی

 الملوک باهم صحبت کنیم.بی ملکی بینامهدرمورد وصیت -

 السلطنه باال پرید و گفت:یه تای ابروی ملک

 شناسی؟تو مادر من رو ازکجا می -

 در آوردم و گفتم: نامه رو ازجیبموصیت

 به ایشون چیه؟نامه، باایشون آشنا شدم نظرتون راجعبا این وصیت -

های ریز نگاهش کردم که با نامه رو از دستم کشید و نگاهی بهش انداخت. با چشمالسلطنه وصیتملک

 های گرد شده گفت:چشم
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 این رو کی بهت داده؟ -

 شاداب! -

 منه؟!ی مادر نامهاون گفت این وصیت -

 الملوک!بی ملکبینیدکه باالش نوشته توسط کی نوشته شده، بیمی -

 خط مادر من نیست!اما این دست -

 های شاداب زدم و گفتم:دونستم قالبیه. پوزخندی ته دلم به بچه بازیخودم هم از قبل می

 ی مادرتون رو؟!نامهتون رو ببینم یاحداقل وصیتنامهتونم شجرهمی -

 ؟چرا -

ی در دستش دوختم و بهش اشاره زدم و نامهالسلطنه به وصیتی ملکنگاهم رو از ابروهای باال پریده

 گفتم:

الملوک نبوده باشه یعنی قالبیه. خط ملکبینیدکه طبق این وصیت مکمل آرون، شادابه! اگه دستمی -

 خوام اصلش رو ببینم تا مطمئن بشم کجای زندگی آرون هستم!می

ی تایید تکون داد و باهم به سمت باغ رفتیم. بین راه السلطنه لبخندگیجی زد و سرش رو به نشونهملک

 السلطنه گفتم:واسه احسان سری تکون دادم و روبه ملک

 کردن؟مادرتون کجا زندگی می -

 یه باغ پشت باغ سرهنگ. -

السلطنه نمایی زدم که ملکند دندونتونستم یه سر تا اون باغ برم! لبخـهام دراز شدن. پس میشاخک

 باگیجی گفت:

 چطور؟ -

 ترکردم و گفتم:لبخند مضحکم رو پررنگ
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 ازروی فضولیِ ذاتیم پرسیدم! -

السلطنه شدیم. به سمت یه کمد کوچیک و چوبی مون رد و بدل نشد و وارد اتاق ملکدیگه حرفی بین

دار ب کمد رو باز کرد. یه چیزی مثل سند منگولهکه زیر میز تحریر بود خم شد و باکلید مخصوصش در

 روی میز گذاشت و بهم گفت:

 تونی بازش کنی.می -

 نامه بود:های لرزون برگه رو باال آوردم. وصیتآروم چسبش رو کندم و با انگشت

 بسمه تعالی -

سلطنه و نادر به میزان الخواهم بعد از مرگم اموالم را مابین فرزندانم ملکالملوک میاینجانب ملک

ام رابه مستحقین داده یااینکه آن را ها خواستارم باغی که درآن مردهمساوی تقسیم نمایم و از آن

السلطنه دختربزرگم برایت آرزوی فروخته با پولش برای مستحقین در کار خیر استفاده نمایید، ملک

 "سودابه"ام بخت زندگی کنی نوهشاهرخ خوشبنموفقیت دارم و امیدوارم در کنار مکمل خودت آمین

خواستم به این زودی از نزدتان بروم اما عمر آدمی کوتاه است و من بیشتر از را ازطرف من ببوس نمی

ی الملوک برای او بهترین گزینهدهم. به نادر بگویید تاجاین ماندن را در این دنیای فانی ترجیح نمی

کنار بگذارید و برایش آستین باال بزنید. بنا به آیین بزرگان مکمل نوادگانم را نیز ازدواج است دودلی را

برترین گزینه  "بردیابناحسان"ها را به فرزندان دورگه دهید میان آن "سودابه"نمایم معـرفی می

ها را ی آنهاالملوک با پسرم نادر موفق بود و صاحب فرزند شدند نامبرای اوست. اگر ازدواج تاج

از میان  "سهیل بن مسلم "برای شاداب"سلنا بنت بردیا و "شاداب و شاهین گذاشته برای شاهین 

 ایم! باشدکه کامروا شوید.آدمیان برگزیده

ها بود! البته این رو قبالً سرهنگ گفته بودکه تموم شد. مکمل شاداب هم کسی به اسم سهیل بین انسان

جنه ازدواج کرد و احسان رو مکمل شاداب نامیدن! حاال اون سهیل بن مسـلم سودابه رفت و با یکی از ا

نامه جعلی لبخند عمیقی روی هم میره با یه انسان مثل خودش مزدوج میشه! قالبی بودن اون وصیــت

 السلطنه لبخندم جمع شد:لبم آورد اما باحرف ملک
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 مادرم با نفرین عمیقی خودکشی کرد. -

اش رو هم بشنوم. خواست توضیح بده وسط حرفش نپریدم تا ادامهخودش میمکث کرد. حاال که 

 کنجکاو شده بودم:

خواستن اما ها هم رو میکرد اوناون عاشق بنیامین بود، پدربزرگت! بچه که بودم برام تعریف می -

با صغری  مکمل هم نبودن. سهراب خان پدر بنیامین به این ازدواج راضی نبود. بنیامین مجبور شد

خاتون ازدواج کنه و مادر من هم با تیمور مزدوج شد. اون موقع هنوز برای ازدواج کمی بچه بودن 

یکم عجله کرده بودن اما تا به خودشون بیان کار از کار گذشته بود. مادرم من رو به دنیا آورد و 

خاتون دوست بود.  ها دوقلو بودن. مادرم ازبچگی با صغریصغری خاتون بردیا و بهرام رو. اون

همیشه و همه جا باهم بودن. از بخت بد مادرم این بالسرش اومد، بعد از چندوقت صغری خاتون 

سرطان گرفت کم قوه شد. موهاش ریخت. موهای قشنگی داشت، مشکی بود! مادرم همیشه عاشق 

 موی مشکی بود.

 شه؟یعنی می "اون موها رو برگردون!" "موی مشکی"صداش توی سرم پیچید 

 شروی فکرم رو گرفت. گوش سپردم:السلطنه جلوی پیصدای ملک

هاکشته شد و حاال ای ازموها رو برای یادگاری برداشت. بعد از چندوقت پدرم توسط دشمندسته -

بنیـامین بود که به خواستگاری مادرم اومد. اون موقع خیلی کوچیک بودم شاید دو یا سه سالم بود و 

من بزرگت. مادرم باعشق به بنیامین در کنار هم زندگی کردن. حاال که صغری دوقلوها چندماه از

شدن تر میدید که بزرگ وبزرگخاتون مرده بود عوضش هرروز که دوقلوهارو جلوی چشم می

های دوستی با صغری خاتون رو پرورید انگارت موم اون سالتخم کینه توی دل مادرم بیشتر می

هاش . حســادتی که به اون و بچهدونستعوضش اون رو دشمن خودش میفراموش کرده بود و 

شه کرد بنیامین بین من و پسرهاش تبعیض قائل میاش حس میحد و اندازه بود! همهداشت بی

باالخره این کینه دردسرساز شد و مادرم دست به قتل اون دوتا بچه زد. خونه رو آتیش زد و اون 

سوخت تنهاگذاشت! بزرگی خدا بود و بردیا زنده موند در مون خدا توی باغی که میدوتا بچه رو به ا

اصل اون تونست ازپنجره فرار کنه اما نتونست بهرام، داداشش رو نجات بده و اون بچه مرد! مادرم 
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کن ربط بده و بنیامین چیزی از دروغ بودن این تونست با زرنگی اون داستان رو به ترکیدن آبگرم

جایی که اون نفهمید! بهرام کشته شد، توسط یه کینه قدیمی و بردیا موند و رشد کرد. از اون قصه

خاطر انسان بود چون هم صغری خاتون هم بنیامین انسان بودن بردیا و بهرام هم انسان بودن اما به

ن یعنی روای اون زمان تحت مراقبت توی دنیای خودمون بودهایی که داشتن توسط فرمانقدرت

الملوک یه جن. واسه همین من یه دورگه بی ملکاینجا بودن. تیمور پدر من هم یه دورگه بود و بی

هستم. بعدها مادرم از بنیامین نادر رو باردار شد و اون هم چون پدرش انسان و از مادر جن بود، یه 

ها برگشت. درسته یای آدمدورگه شد. یعنی درواقع نادر برادر ناتنی منه. بردیا ازهمین جهت به دن

کردن؛ اما اون این راه رو انتخاب کرده بود تا توسط مادر من هاش براش دردسر درست میقدرت

 اذیت نشه!

 السلطنه مکث کرد، گفتم:تا ملک

نامه تا پسر داره: نادر و بهرام و پدرم بردیا! اما توشجرهخوب این یعنی بنیامین پدربزرگه من سه -

 الملوک به میون نیومده!ادر یا حتی ملکاسمی از ن

شون بوده؟ خوب مسلمه که ثبت نشده! نادر کنی این ازدواج به نوعی سرپیچی از قوانینتو فکر نمی -

ی خاندان پدری من، تیمور هم نیست چون از پدر من نیست. از طرفی نامهحتی اسمش توی شجره

هم نیست چون قانون رو دور زده بود و از کسی که  الملوکنامه مادرم ملکهم اسمش توی شجره

مکملش نبود باردار شده بود واسه همین نادر رو توی شکم یک انسان گذاشتن. تا کسی متوجه 

گرفته بچه سقط نشه! وقتی اون ها قرار مینشـه و زمانی که مادرم بارداربوده مورد اذیت دشمن

 ی خودش هم بود، دزدید.ع بچهاش رو که در واقـانسان زایید مادرم بچه

 با دهنی باز گفتم:

 درست مثل یه آل! -

 ترسن. مادرم یه نوع آل بود!کنن ازش میها که تازه حمل بار میهای باردار یا اونآره همون که زن -

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

 ی دیگه به جاش گذاشت؟!هایه بچهمثل فیلم -
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 نه! -

 بعد هم خندید و گفت:

خالصه بردیا بزرگ شد و عاشق آزاده مادر تو شد. بماند که آزاده خودش دلبرِ سرهنگ آمین بوده  -

های مافـوق عنوان یه انسان دارای انرژیهای بردیا بهدونسته! آمین هم که تازه به قدرتو نمی

 بشری پی برده بود، به اون دنیا رفت و باهاش طرح رفاقت ریخت.

 کرد؟کار میها چهرگه نبود؟ پس توی دنیای آدممگه مادر من یه دو -

کنم بردیا هم ها عاشق مادرت شده، مادرت اکثر اوقات اینجا بود. فکر مینگفتم که توی دنیای آدم -

اومد اون رو دید؛ ولی با آمین در اون دنیا رفیق بودن. آمین مواقعی که واسه تعطیالت به اینجا می

مادر آرون! آمین ازدواج کرد اون دوازده سال از  ود ولی مکملش آهو بود،ی آزاده بعاشق و شیفته

ی نامهها طبق شجرهدید اونکه میتره، مادر با ازدواج بردیا و آزاده مخالف بود. باوجود اینما بزرگ

 اش هم از نفرتی بود کهنداخت. همهشون مکمل هم بودن؛ ولی سنگ جلوی پاهاشون میخاندان

ی کارساز! بنیامین اون روزها بیماربود نشات گرفته از بردیا و صغری خاتون بود!ی ه حسادت زنانه

نادر ده یا یازده ساله بود وما نوزده یا بیست ساله. ما یعنی من و بردیا. هیچی دیگه، بنیامین که مرد، 

دونی. اش هم مید، بقیههای مادر من با آزاده مزدوج شتوجه به حرفبردیا بعد از هفت ماه بی

شماها متولد شدین. مادر من توی فراغ بنیامین زیاد طاقت نیاورد و توی همون باغی که بهرام رو به 

آتیش کشید و بعدها بازسازی شده بود، با همون آتیش نفرت و خشمی که نسبت به بردیا و صغری 

ها رو قبلش نوشت. مکملخاتون داشت، خودش رو کشت. درواقع آتیش زد! این وصیت رو شب 

که از بردیا خوشش نمیومد؛ اما مجبور شد طبق آیین بزرگان دوتا نامه نوشت و با اینبرطبق شجره

ست که مکمل احسان بود؛ ولی با یکی از های بردیا بذاره. منظورم سودابههاش رو مکمل بچهاز نوه

سودابه با یکی دیگه ازدواج کرد، مکمل اجنه مزدوج شد و شاهین که مکمل سلناست. حاال هم که 

شاداب که سهیل بود، خط خورد و احسان مکمل شاداب شد! البته اگه شاداب تن به ازدواج بده! می

هاشون نامه اسم نوادگان مادر نوشـته شده بود، یعنی اسم فرزندان نادر و مکملبینی توی شجره

دونستن اسمی از اون و زنش نیاوردن فرزند ح*ر*و*م میها خود نادر رو اما اون نوشته شده بود

 الملوک رو برگزید!               برای همین مادر خودش تاج
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الملوک از من و مادر و حاال خیلی از معماها رو فهمیدم. خیلی چیزها برام روشن شد. دلیل نفرت ملک

اون که هنوز نسبت به اون حسادت داشت،  فهمیدم یادگار دوستش هستن؛ اماپدرم و حتی اون موها. می

 السلطنه ادامه داد:کردم. ملکاین یکی برام روشن نشده بود و باید با خودش صحبت می

طبق وصیت، اون باغ رو به مستحقین دادیم یعنی یه جور پرورشگاه درست کردیم؛ اما اون یه  -

قی توی آتیش سوخت و روح اون برای جا بانفرت عظیم و عمیپرورشگاه نفرین شده بود. مادرم اون

ی از روی حسادتش خاطر اون کینههای اون پرورشـگاه عذاب بود. مادرم هنوز هم روحش بهبچه

 ره سالم بیرون نمیاد!در عذابه و هر کسی تو اون باغ یا به اصطالح پرورشگاه می

السلطنه جدا شدم و به باغ کذایی! از ملکشه! اون گیر هفت نسل بعد از بابام میبه نظرم این نفرین دامن

قدر حجم اطالعات توی اون خاطرات قدیمی که وارد مغزم شده بود زیاد بود که سمت اتاقم رفتم. اون

کردم. روی تختم دراز کشیدم و به سقف زل زدم. حرکت عنکبوت کشیدم. باید حتماً استراحت مینمی

هام گرم شد! باصدای سشوار چشم باز کردم. کالفه بالش ردم تا چشمقدر دنبال کبافت رو اونکه تار می

 رو روی سرم فشار دادم و با اخم داد زدم:

اش آرون این لعنتی رو خفه کن صداش روی مخمه! پاشو برو توی اتاق خودت. چرا چند شبه همه -

 اینجایی؟!

 ای نگاهم کرد و گفت:آرون کلید سشوار رو فشار داد و سشوار خاموش شد. بالبخند بامزه

 پاشو تنبل خانوم از دیشب تاحاال نُه ساعته خوابیدی، بعد هم مگه من حق ندارم پیش زنم بخوابم؟! -

 کالفه سرجام نشستم. موهام رو از جلوی صورتم کنار زدم و گفتم:

 خوابی، بخواب ولی فرداش حموم میری دیگه بروپیش زنت؟ زنت کجا بود دیگه!؟ بابا اینجا هم می -

 اتاق خودت سشوار بکش.

آرون از لحن پر از حرصم کلی خندید که آخر هم با کوبش بالش به سرش خفه شد! بعد از شستن سر 

ها به پائین روونه شدم. توی راهروی باریکه متصل به سالن غذاخوری با شـاداب مواجه و صورتم از پله

کدوم از قیری بود! آدمی که هیچ شدم. ناخودآگاه پوزخند محوی کنج لبم نشست. به نظرم آدم ح
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هوا و به قول خودمون دیوونه! البته بیبهکشی دقیق نبود. شاید هم کمی سرکارهاش روی برنامه و نقشه

های تیزبینش پنهون نمونده بود، دست به سینه شک نچسب و کَنه هم بود. اون که پوزخندم ازچشم

 آرون ایستاد و خیره به من؛ اما خطاب به آرون گفت: مقابلم قرار گرفت. بهتره بگم مقابل من و

ای که کسب کرده مغرور تون کمی از موقعیت موقتیپسرعمه جان، احساس میکنم نامزد سابق -

 شدن؟احساسم درسته ؟

 خیال گفت:کرد، آرون بیتر میخورد و این پوزخندم رو پررنگاز صدای توی دماغیش حالم بهم می

 زنی؟ نامزد سابقم دیگه کیه؟!حرف می از کدوم موقعیت -

این بار من بودم که دست به کمر شدم و ازپایین به باال و از باال به پایین با نگاه تحقیرآمیزی نگاهش 

 کردم که گفت:

نامه رو رویت نکردین موقعیتی که دلساجان به عنوان نامزد موقت کسب کردن، انگار اون وصیت -

 فهمیدین آرون جان مکمل منه!ه باید میدرسته؟! اگه خونده بودین ک

 قدر بلندکه دیوارهای کاخ بلرزه و بعد با تحقیر گفتم:بار با صدا خندیدم، اوناین

ی حبابکی اتفاقاً خوندیم شاداب جان اصلش هم پیدا کردیم به نظرم زیادی متکی به وصیتنامه -

 خودت نباش!

 خواست کم نیاره گفت:مثال می

 منظور؟!هه حبابکی؟  -

بندی و دل دل میی جعلی و کامالً قالبی! دل به یه حباب مینامهآره گلم حبابکی، یعنی یه وصیت -

 کنی نترکه!

غلیظ  "ایش"دفعه منظورم رو روی هوا قاپید؛ اما تا اومد چیزی بگه نادرخان صداش زد و از ما با یه این

ی آرون به هوا بلند شد. لبخند محوی زدم و به سمت میز صبحونه به راه فاصله گرفت و صدای خنده
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افتادم. بعد از صبحونه توی بالکن بزرگ متصل به پذیرایی ایستاده بودم. توی هوای آزاد بهتر می

تونستم واسه حصارکشی ذهنی تمرین تمرکز کنم. توی حال و هوای خودم بودم که باصدای پایی به 

ام تغییری حس یدن شاداب باز ته دلم یه پوزخند عمیق زدم؛ اما توی حالت چهرهعقب برگشتم. با د

 اش قالب کرد و گفت:هاش رو روی سینهاش دستشد. جلو اومد و با پرستیژ همیشهنمی

 منظورت از حرفی که صبح زدی چیه؟! -

قعی مادربزرگت بزنیم نامه واتونیم یه سری به وصیتخوای بگی که نفهمیدی؟ اگه اینطوره میمی -

 نامه اسمش ذکرنشده!ست هیچ جای شجرهدونی که چون بابات یه فرزند ناخواستهمی

هه! اون  "ای *ز*ا*د*هی ح*ر*و*م*تویه بچه"الملوک توی سرم پیچید با این حرف صدای ملک

رفته بامکملش ازدواج اومد پدرم به حرفش اعتنایی نکرده! گفت؟!چرا چون زورش میدیگه به من می

خواست کاری کنه پدرم هم مثل پدربزرگم دچار خطا بشه و قانون رو دور بزنه با کرده نکنه اون می

وقت شـکی هم نبود من هم مثل الملوک اونکسی ازدواج کنه که مکملش نیست درست مثل خود ملک

شه! خداروشکر که بردیا، پدرم، نامه نبانادرخان از دید اجدادمون ن*ج*س باشم و اسمم توی شجره

 عقلش کامل بوده.

شاداب که دید از این راز سر به مهرشون خبر دارم و در حقیقت از عمه خانومش فهمیدم، دیگه چیزی 

توجه بهش نامه رو هم دیدم. بیدونم یعنی وصیتفهمید که وقتی این رو میشک باید مینگفت چون بی

رش گذشتم؛ اما هنوز دو یا سه قدم دور نشده بودم که ایستادم و دست به سینه ای بهش زدم و از کناتنه

 پشت سر براندازش کردم و گفتم: های ریز شده ازبرگشتم سمتش. باچشم

 کار چی بود؟هدفت از این -

باشنیدن صدام به سمتم برگشت، یه تای ابروش رو باال برد نگاهش پر از کینه و نفرت بود، درست مثل 

ای روح اون رو درون جسم شاداب مجسم کردم مو به تنم سیخ شد. نگاهم رو ادربزرگش. برای ثانیهم

 شنیدم:ازش گرفتم و به پارکت کف پام دوختم. صدای شاداب رو می

 یعنی نفهمیدی؟ -
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های هاش نیفته و برام انعکاسی ازچشمتوی همون حالت که سعی داشتم نگاهم مستقیم به چشم

 تداعی نشه گفتم:مادربزرگش 

 خوام از زبون خودت بشنوم.می -

 کنی من دوستش دارم!آره درست فکر می -

 دفعه با جرئت سر بلندکردم و گفتم:پوزخندم رنگ گرفت و این

 پس سعی کن مثل اجدادمون قانون رو دور نزنی که به نفعت نیست! -

بود. راهم رو سمت دفتر خصوصی منتظر جواب نشدم. منظورم از اجدادمون پدربزرگم و مادربزرگش 

ای اخبار و رویدادهای اتفاقی در باغ رو واسه سرهنگ گفتم و در آخر باز هم یه سرهنگ کج کردم، پاره

 سوال تکراری رو تکرار کردم چون قرار بود درموردش صحبت کنیم:

 الملوک بوده؟قدر مطمئن بودید اون روح ملکدفعه از کجا اونسرهنگ شما اون -

تره. اون گفت اون باغ السلطنه خیلی چیزها رو برات روشن کرده درکش برات آسوناال که ملکح -

دونستم بعد هم یه باغ خشک یه روحی که این حوالی سعی داره ست من هم این رو مینفرین شده

گه تونه باشه! اجا بکشونه. خوب مشخصه کی میهایی که نفرین مشمول حالشون هست رو اوناون

تونست وارد قصر بشه اما واسه ورود روح به این کاخ، چیزی جلودارشون نیست. اون یه جن بود نمی

خواد فرض کن فقط ها رو میباید موهای یادگاری رو بهش برگردونی اگه هم نگفت برای چی اون

ه. چون یادگاری دوستش هستن. زیاد خودت رو درگیر نکن و بهش برگردون تا بالیی سرت نیار

گی اون صورت خودش رو تونه آسیب چندانی به جن یا دورگه بزنه مگه نمیگـرچه یه روح نمی

تونه بهت دست بزنه یعنی دستش از خراش داد؟ خوب به نظرت چرا تو رو چنگ نزد؟ چون نمی

 کنه!تنت عبور می

نسان عبورکنه اما تونه از امگه این حالت برای انسان نیست؟ یعنی روح می مو به تنم سیخ شد.

 تـونه رد بشه. سرهنگ با توجه به حالت گیجم گفت:دونستم از من هم مینمی

 کنه!حال اون از جن هم عبور میای باالخره یکم از وجودت انسانه! با اینخب دورگه -
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 کنه؟پس چه خطری تهدیدم می -

زنی. وقت توبه بقیه آسیب مینتونه تو حالت هیپنوتیزم قرارت بده اوخطر چندانی نیست؛ ولی می -

تونه توی حالت هیپنوتیزم تسخیر کنه تا بهت تونه برعکس هم باشه اون بقیه رو میکار میاین

آسیب بزنن. توی این زمینه تنها نیستی چون نفرین اون مشمول حال احسان و سلنا هم هست 

ها نرفته و خواسته راغ اونهای بردیا هستن؛ ولی فعالً که سها هم بچههرحال اونبه

 شون رو برای مبارزه انتخاب کنه!قدرتمندترین

 اش رو عملی نکنم ممکنه دست از سرم برداره و بره سراغ احسان و سلنا؟اگه من خواسته -

کنه تا دور از جونت بمیری یا تسلیم بشی کنه اونقدر اذیتت میشک نکن میره؛ اما تو رو هم ول نمی -

بیاری قبل از تو اِحسان و سلنا تسلیم نشده باشن و اون موها رو بهش برنگردونن. اون البته شانس 

نتیجه بمونه و سراغ داره؛ ولی اگه از تو بیتون برمیدی و دست از سر همهموقع تو بهش موها رو می

ندادی آزار هام تسلیم بشن و بهش موها رو بدن، تا ابد تو رو که به حرفش گوش اون دوتا بره، اون

خواد! فقط یادت نره باید ده. به نفعته بهش گوش بسپاری. اون هم که چیز زیادی ازت نمیمی

قسمش بدی و ازش قول بگیری که بعد از پس گرفتن موها اذیتت نکنه. کار سختی نیست، اون تا 

زنه با میقدر خودش رو به آب و آتیش موها رو ببینه چون خیلی براش یادگاری عزیزیه که این

 ده.شون از سر ذوق بهت هر قولی میدیدن

 نمایی زدم. چه خوب!لبخند دندون

روی کنم. ناتانائیل گفته خواستم کمی توی هوای آزاد باغ بدوم و پیادهاز اتاق سرهنگ بیرون زدم. می

ه احضارنزنم! که خودم دست ببود ورزش واسه بدنم خوبه. امیدوار بودم هرچه زودتر ببینمش تا این

 زدیم.باید حسابی باهم حرف می

دیدم. سه های زیر پام رو درواقع نمیرفتم وپلهتی وهمین فکرها بودم اصالً انگار چشم بســـته راه می

داشتم پایین رفتم و پام محکم به سنگ فرش گیر کرد. جور که روی هوا قدم بر میی آخر رو همونپله

و نزدیک بود با مخ به زمین بخورم که یک جفت دست قدرتمند از پشت من رو کردم داشتم سقوط می

هام مثل وزق بیرون زدن. ای بعد با آنالیز کردن موقعیتم چشمگرفت! نفس راحتی کشیدم؛ ولی ثانیه

من؟ این شخص؟ بعد از کمی موتور جستجوی مخم گرم شد، فهمیدم آرونه. لبخند گشادی زدم و 
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ی گیج و نگران احسان همانا! آرون نبود؟! رو شدن با چهرهرگشتنم همانا و روبهسمتش چرخیدم که ب

شدم. راستی آب دهنم رو قورت دادم. باز خدا رو شکر فهمیدم احسان داداشمه وگرنه ازخجالت آب می

ه دونه که داداشمه؟! باید از ناتانائیل یا سرهنگ در این مورد بپرسم. آروم ازش فاصلاحسان هم می

 گرفتم لبخند محجوب و خجلی زدم و زمزمه کردم:

 ببخشید! -

آروم ازش فاصله گرفتم و خوب که ازش دور زیر و آرومجور سربهها! همونیا یه چیزی توهمین مایه

جا بودکه تازه نفسم باال اومد. با یادآوری اون صحنه هی تنم گُر شدم تقریباً توی باغ دویدم. اون

تونستم اون رو به عنوان داداش رفت! مگه داداشم نبود؟ پس چرا نمیقلبم باالمی گرفت و ضربانمی

های ضد و رفت؟ این حسها توی کَتَم نمیکردم؟! چرا اینبپذیرم؟ چرا باهاش احساس راحتی نمی

تونه داشته باشه پس چرا نقیض چی هستن؟ آدم که به داداش خودش حسی جز خواهر و برادری نمی

هام کنه و لپجوری میجوری داغه؟ چرا قلبم اینکنم توی بغل یه غریبه رفتم؟ چرا تنم ایناس میاحس

ها یعنی چی؟! کالفه بودم. هوای آزاد باغ هم برای تنفسم کافی نبود. گرمم بود. توی گل انداختن؟ این

یه لحظه نفسم برید. یه حرکت توی استخر راکد وسط باغ جست زدم! کل تنم خیس شد. از سردی آب 

درپی کشیدم. هوارو با ولع بلعیدم، آب استخر تمیز های پیسریع سرم رو از زیر آب باال آوردم و نفس

بود، خیلی تمیز. سردی آب که تا مغز استخونم نفوذ کرد، به خودم اومدم و خودم رو باالکشیدم. حاال 

ها یستادم و به حرکت آروم شاخ و برگ درختهام رو تعویض کردم، پشت پنجره اهم تو اتاقمم. لباس

 شون نداشتن.رفتن انگار هـیچ کنترلی روی حرکتدر اثر وزش باد زل زدم. آروم به چپ و راست می

 باصدای پایی، با وحشت به عقب برگشتم؛ اما بادیدن ناتانائیل نفسی از سر آسودگی کشیدم و گفتم:

 منتظرتون بودم! -

 ریز شده و یه قیافه تقریباً بانمک که به خودش گرفته بود، براندازم کرد و گفت: هاییناتانائیل باچشم

 اصالً هم نترسیدی! -

 آروم خندیدم و گفتم:
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با اینکه دیگه از خیلی چیزها ترس و وحشتی که قبالً داشتم رو ندارم و یه احساس قدرت جدیداً بهم  -

 خورم حداقل قبلش یه دربزنید.می هاتون جادست داده؛ اما هنوز هم ازن اگهانی ظاهر شدن

 ای کردم و گفتم:دفعه اون ریز خندید و سری تکون داد. با دستم به مبل کنج دیوار اشارهاین

 بفرمایید. -

 مستقیم نگاهم کرد و گفت:

 اهل تعارف نبودی! -

 لبم رو زیر دندون کشیدم و گفتم:

 شاید واسه خاطره اینه که فهمیدم شما پدرمی! -

هام بود. زیر تیر نگاهش معذب بودم. اون پدرم بود. بعد از بیست و مستقیمش هنـوز به چشمنگاه 

هاش رو تونستم دستتونستم بغلش کنم، میروم بود. میفهمیدم و حاال اون روبهچندسال این رو می

 تونستم پیشونیش رو ببوسم؛ اما نه!لمس کنم. می

اش روش بودم. قدم تا زیر چونهمون رو طی کردم. حاال روبهاصلههام رو بهم فشردم. دو قدم فچشم

خواستم بعد از این همه سال زندگی، چیزی که از وجود پدر بهم خواستم زنده باشه، نمیرسید، میمی

همه سال حقم بهره بودم. اینهای از راه دور! من از وجودش بیگیره یه روح باشه و حمایتتعلق می

کنه! یاد اولین های واقعیش رو توی دست بگیرم. سرهنگ گفت روح از بدن ما عبـور میحاال دست بود،

جوری کرد. من سرم روی زانوهاش بود، پس چهدیدارم با پدر افتادم. اون داشت موهام رو نوازش می

حلقه کردم و سرم هام رو دور بابا کرد؟! برای تصدیق افکارم تو یه حرکت، دستدستش ازم عبور نمی

 اش فشردم!رو محکم به س*ی*ن*ه

 ندیدی چه ترسی نشست توی نگام و هام وتوجه نکردی به تنهایی♫

 فقط خواستی باشی به جای خدام و هام ومدارا نکردی با دل تنگی
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 هاش شبیه خودت میشه کوتاه میام وجلوی هرکسی چشم ی کفشته راه میام وباهر ردپایی که اندازه

 نموندی باهام و

 خوام مثل پیچک بپـیچی به پام ومی هامخزون هم که از زور تنهایی

 فهمم؛ ولی بگو جز تو درمون رو از کی بخوام؟تو دردی من این رو می

 دونه ی کنج خونه که خیلی چیزها از دل من میتو بارونی کهنه

 گردیز برمیکردم یه روقدر فکر میچه آغوش گرمی چه پاییز سردی چه

 هامی دروغ قشنگ توی خنده هامیی شهر تنهاییتو داروغه

 هامی ی گریهخیال کن هنوز شونه کنی رفتی؛ اما تو هستیخیال می

ام، همه سال محتاج یه همچین آغوشی بودم. مواقعی که خستهکنم اینآروم ازش فاصله گرفتم. فکر می

که ناراحتم، مرهم درد و غمم بشه. من به آرامشی که توی بغل بابا بهم  خستگی رو ازم دور کنه. مواقعی

ام حس کردم. دونه دونه دست داد نیاز داشتم. من نیاز داشتم آروم بشم. گرمای دستش رو روی گونه

هاش خوشتیپ بوده! بغضم کنم جوونیشد. فکر میتر میزد جوونهام رو پاک کرد. لبخندکه میاشک

 ش کردم صدام نلرزه و گفتم:ت دادم. بهتره بگم خفهرو قور

 چرا زودتر بهم نگفتی بابامی؟ -

 طاقتش رو داشتی؟! -

 چرا زودتر خودت رو بهم نشون ندادی؟ -

 تحملش رو داشتی؟! -

 تونستم باهاش کنار بیام؟کنی نمیچرا فکر می -

 درکش رو داشتی؟! -

 تونستم روی پای خودم بایستم؟های از راه دورتون نمیکنی بدون مراقبتچرا فکر می -

 قدرتش رو داشتی؟! -
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 بابا! -

 مون که طوالنی شد گفتم:مکث

 دین؟!چرا جوابم رو نمی -

کنه؟ من مرده بودم! دیدن یه روح واسه یه بچه همه سال دوری چه دلیلی قانعت میواسه این -

 ترسناک نبود؟

 حتی به خوابم هم نیومدی! -

 رفت!از بیداری، خوابت رو یادت می بیشتر از صدبار اومدم؛ امابعد -

 دونه داداشمه؟بابا احسان می -

 نه! چون داداشت نیست! -

گه نیست! فکرم رو گه داداشته یکی میدونم چرا هردفعه باید یه شوک جدید متحمل بشم. یکی مینمی

 به زبون آوردم:

 طوره!ایننامه که گفت. درواقع بر طبق شجرهاما سرهنگ یه چیز دیگه می -

 احسان پسرمه اما داداش تو نیست! -

گیج و منگ به دهن بابا زل زدم. غیر از اینه که من دخترشون هستم؟! اگه پسرشه و داداشم نیست 

 یعنی من دخترش نیستم. هنگ کرده بودم؛ ولی بابا وسط افکارم پرید:

رم اومدم که تو هم دخترم هستی فعالً زیادی مغزت رو درگیر نکن. من فرصت توضیح ندا -

کنیم هات رو سراسر بدنت تکثیر کنم که زیاد دچار ضعف نشی. بعداً در این مورد صحبت میقدرت

 گرچه فعالً دونستنش به صالح نیست!

روم قرار گرفت. کف دستش رو به ی بینمون رو طی کرد و روبهای نگفتم. بابا اندک فاصلهچیز دیگه

فهمیدم. وقتی بیدار شدم، روی تختم خوابیده بودم. احساس انرژی پیشونیم فشرد و بعد دیگه چیزی ن

ور بود ناشی از همون انرژی قدرت منتقل شده از دست کرد. یه چیزی توی قلبم غوطهدرونم غوغا می

ام بشم. یه سری خیال احساسات درونیتونسم بیبابا به بدنم بود. بلند شدم. موهام رو شونه زدم. نمی
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کنم. و نقیض که نسبت به احسان داشتم. حاال که فهمیدم داداشم نیست بیشتر بهش فکر میافکار ضد 

کردم. دلسا تو واقعاً بی*شع*وری. اول که کاوه حاال هم داشتم آغوشش رو با آغوش آرون مقایسه می

خوای؟ سعی کن افکارت مثل دخترهای بد نباشه الزم نیست که آرون دیگه از جون احسان چی می

چسبونه خوشش نمیاد. کس از یه کاراکتر آویزون که خودش رو به همه میبه همه نظر بدی. هیـچراجع

 تو دیگه االن شوهر داری، احسان داداشت باشه یا نباشه فقط باید به چشم برادرت اون رو ببینی!تمام.

پشت سرم توی  های خودم توی آینه زل زدم. حرکت جسمی ازسری به دوطرف تکون دادم. به چشم

رو شدن با یه جسم سفید که صورتش رو پوشونده بود، آینه توجهم رو جلب کرد. برگشتنم همانا و روبه

شنیدم. های ریزش رو میهمانا. خوف کردم. بادست جلوی دهنم رو گرفتم تا جیغ نکشم. صدای خنده

بیه خودم بود. یعنی درواقع اون حد و اندازه شهام تاآخرین حدگشاد شد. بینقابش رو عقب زد. چشم

تونست اون می "همزاد"چرخید هام میخود من بود! فقط یه واژه توی سرم شکل گرفت و دورچشم

خواست؟ اون درواقع همزاد من بین اجنه بود؛ اما از جا چی میهمزاد من باشه. به خودم لرزیدم. اون این

ی میز توالت پشت سرم کشیدم. برُس رو توی دستم خواست؟ این مهمه! دستم رو روجون من چی می

فشردم و باال آوردم مثل یه سالح توی دستم تکونش دادم. باصدایی که از دیدن یکی مثل خودم از ترس 

 لرزید گفتم:می

 خوای؟!تو کی هستی؟ ازم چی می -

سرم رنگ و روش پررنگ شد. صدای خشکش مثل ناقوس توی های بیحس کردم پوزخند کنج لب

 زد:زنگ می

 من همونی هستم که به فکرت خطورکرده! -

 های خشکم رو با زبون خیس کردم و گفتم:لب

 خوای؟گفتم از جون من چی می -
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دورم چرخید. باکمال تعجب خودم رو وسط اتاق دیدم آخه من که به میز توالت چسبیده بودم. قلبم 

ی گوشم رو ی دهنم رو قورت دادم. صداش پردهزد! آب نداشتهکوبید و تمام تنم نبض میمحکم می

 لرزوند:

اومدم که بفهمی هنوز هم نتونستین جلوی ورود ما رو به این قصر بگیرید. شاید بتونی از دست  -

 تونی دور بزنی!هام فرار کنی؛ اما من رو نمینوعی همهمه

 سرش رو به گوشم نزدیک کرد. صداش مثل ناقوس توی کل اتاق پیچید:

 ون من همزاد تو هستم!چ -

 سعی کردم ترس رو از خودم دور کنم. نفسم رو عمیق بیرون دادم و گفتم:

 چه مشکلی باهام داری؟ -

 ی آتش پرستم؛ اما تو... .دینت! من از اجنه -

 دفعه من بودم که پوزخندی به پهنای صورتم زدم و گفتم:این

 شاهی رو دارن!پس تو از نژاد همون کفاری هستی که قصد گرفتن تخت پاد -

 سیلی محکمی به دهنم کوبید که دو قدم به عقب پرت شدم و یه فریاد گوش خراش کشید:

 من کافر نیستم، کافرتویی! -

قدر ضربه سنگین بود که هام به زمین چسبیده بودن. هنگ کرده بودم! اونچهار ستون بدنم لرزید. قدم

جا نبود! آره همزادم بود یعنی دم دیگه اونتونستم از جام تکون بخورم. وقتی به خودم اومنمی

جا راحت و آزاد بچرخه، جسدم رو تونست راحت من رو بکشه و خودش رو جای من جا بزنه و اینمی

دفعه باید با همزادم شون برسن! اینجا به همه آسیب برسونه و درنهایت به هدفگم وگور کنه و این

 مبارزه کنم!
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ای گیج وارد اتاق شد. نگاهش رو دور اتاق چرخوند. من رو ندید وا؟! ناتانائیل باقیافهدوتقه به در خورد. 

های گرد شده نگاهم اومد دهن باز کنه چیزی بگه که نگاهش افتاد کف اتاق که من نشسته بودم! باچشم

 کرد و گفت:

 مون رو فشرده کنیم.پاشو ببینم دختر چرا نشستی؟ باید تمرینات -

 به چه علت؟ -

 ها!پاشو.انگار متوجه موقعیتت نیستی -

بعد هم دستش رو سمتم گرفت و من رو باال کشید، بعد از کمی نرمش کلی حرکات دفاع شخصی بهم 

زد کردکه هرروز دو و بهم گوش یاد داد درست مثل حرکات کاراته و کیوکوشین تو دنیای خودمون

ده. موقع استراحت رکات جدید رو بهم یاد میساعت باید این حرکات رو انجام بدم تا یه هفته بعدش ح

 با خستگی روی تخت ولو شدم و گفتم:

 دید؟کی قدرت پروازم رو القا می -

 هرموقع بخوای! -

 با خوشحالی روی تخت نشستم و با نیش گشادگفتم:

 ها کار امروز را به فردا مَیَفکن!قول زمینیست بههمین االن بهترین موقعه -

خیره نگاهم کرد و زیر لب داشت. کمی خیرههام بود که بابا رو به خنده وا میای روی لبزدهلبخند ذوق

هاش رو آروم زمزمه کرد! بعد هم کنارم نشست، چشم "الحق که دخترخودمی"های یه چیزی توی مایه

وی پیشونیم هاش رو باز کرد دستش رو رمون بود. چند ثانیه بعد الی پلکبسته بود. سکوت مطلقی بین

هام توی هم کشیده شدن. از سوزشش سوزوند. ناخودآگاه اخمگذاشت. دستش داغ بود پیشونیم رو می

سوختم. لبم رو گاز گرفتم تا آخم به هوا نره. اشکم در مرز جاری شدن بود که دستش رو برداشت. 

س عجیبی توی سرم هامون احسادفعه آروم پیشونیش رو بهم نزدیک کرد. با برخورد پیشونیاین

آلودی داشتم زد. احساس خوابهام دودو میچرخید و چشموجود اومد. یه چیزی دور سرم میبه

 شنیدم:ی آروم بابا رو میزمزمه
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 وقتشه بخوابی، خوب استراحت کن دخترم. -

هوا تاریک  هام رو باز کردم.ی شیطانی چشمهام رو بستم و روی تخت دراز کشیدم، باصدای خندهچشم

شده بود، اتاق غرق سکوت بود. دستم رو روی میز پاتختی کشیدم و ساعت روی میز رو برداشتم. 

داد. انگار از ش روشن شد. دو بامداد! شکمم از گرسنگی سر و صدا میکلیدش رو فشار دادم صفحه

تق من سکوت ط صدای تقها پا به سالن تاریک گذاشتم. فقصبح تا حاال چیزی نخورده بودم! آروم ازپله

هام رو آروم و پیوسته بردارم تا کمتر شکست. لبم رو زیر دندون کشیدم و سعی کردم قدمشب رو می

راست وارد آشپزخونه شدم. یادم شنیدم نخواستم فضولی کنم و یکصدا تولید کنه! صدای زمزمه می

کردم و یه گالبی و موزبرداشتم. در رو که ها کار به دستم داده. در یخچال رو بازنرفته همین فضولی

ها های سالن پایین  ریخت. پردهبندش کل شیشهبستم یه صدای محکم توی کل خونه پیچید و پشت

های ریزش تق تق چرخید و المپخوردن، لوستر سالن میتوی تاریکی در وزش باد تکون محسوسی می

همه سر و صدا از خواب بپرن؛ اما انگار فقطـ من هل خونه از اینی اخوردن. گفتم االنه که همههم میبه

بودم که شاهد این اتفاق بودم! هوهوی باد ترس به وجودم انداخت. باسرعت راه اتاقم رو در پیش 

ها طوالنی رسیدم. انگار پلهرفتم به اتاق. نمیرسیدم. هرچه میها باال رفتم؛ اما به تهش نمیگرفتم. از پله

دیدم. خسته شده جا رو قیرگونه میشده بودن. سرگیجه گرفته بودم. از سرما لرز به تنم افتاده بود. همه

رسیدن؟ کالفه ایستادم. حس کردم نـسیم خنکی و باشدت های لعنتی به انتها نمیبودم. پس چرا این پله

خوردن. خواستم طلب کمک هم میهام بهنه چندان کم ازبغلم گذشت. موهام پریشون شدن. دندون

ی اون پیرزن جلوی روم، قالب کنم؛ اما همه خواب بودن دوست نداشتم بیدار بشن؛ ولی بادیدن قیافه

هم گره خوردن هام بهتهی کردم. یه قدم عقب رفتم و یه بار دیگه کامل براندازش کردم. ناخواسته اخم

 ن الجونه!خوابیم هم این پیرزدونستم حتی مقصر بیچون می

 هم فشردم و گفتم:هام رو بهدندون

 کارت رو بگو! -

های خودم دونی که باید اون موها رو بهم برگردونی پس طفره نرو وگرنه بادستخودت بهتر می -

 کنم.ات میخفه

 پوزخندی زدم و گفتم:
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 کنم بهت نخندم!فکرخوبیه، توسعی کن من رو خفه کنی من هم سعی می -

 ای درهم از سر تا پام رو نگاه کرد و گفت:چهرهعصبانی شد. با

 طور که کشتن عموت برام سخت نبود کشتن تو هم سخت نباشه!دم همونبهت قول می -

تونی خوره میطورکه نتونستی بابام رو نابود کنی، دستت به من هم نمیمن هم بهت قول میدم همون -

 امتحانش کنی.

ش ایستادم. سعی کرد مشت گره خوردش رو به دهنم بکوبه سینهیه قدم بهش نزدیک شدم. سینه به 

 ی بلندی سر دادم و گفتم:اما خیلی راحت دستش ازم عبور کرد. خنده

هرحال حوصله یکی به دو کردن کنه! بهچندساله که مردی حتی نفهمیدی که روحت از تن عبور می -

 کذایی! باهات رو ندارم فردا برات موهات رو میارم به اون باغ

بعد هم سمت اتاقم عقب گرد کردم؛ اما هنوز چند قدم نرفته بودم که برگشتم. خواستم چیزی بپرسم؛ 

 اما دیگه نبود. زیر لب گفتم:

 دونی؟گفتی چرا دوست نداشتی من به دنیا بیام؟چرا من رو ح*ر*و*م میکاش می -

 صداش توی فضا پیچید:

ی صغری خاتون ح*ر*ا*م من برای دختر بردیا و نوه چون توپاکی، قدرتمندی و این پاکی از نظر -

 شه!نامیده می

جا رو زیر نظر گرفتم؛ اما نبود. پس از حسادتش در نظرش من این هستم! پوزخندم رنگ برگشتم همه

گرفت. جلوی آینه ایستادم. فقط پنج دقیقه باهاش صحبت کردم؛ اما مگه این پنج دقیقه چند ساعت 

چیز روشن شده؟! نگاهم رو سمت ساعت طرف چپم چرخوندم، هفت صبح! همهطول کشیده که هوا 

شم! سریع موقع دیوونه میجا کنار بیام خدا میدونه! کالً تا اونعجیبه. تا کِی طول بکشه با قانون این

دستمالی که الی اون موهای مشکی بود رو توی جـیب پالتوم گذاشتم و به مقصد باغ خشک پشت همین 

ز سالن بیرون زدم. دستی به اسب سفیدم کشیدم و سوارش شدم. افسارش رو سمت عقب باغ باغ ا
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رو شدم با جدیت نگاهی به من و اسب انداخت و چرخوندم که با قیافه دست بـه جیب سرهنگ روبه

 گفت:

 کجا به سالمتی؟ -

 ای زدم و گفتم:به باغ پشتی اشاره

 موهاش رو پس بدم! -

 تنها؟! -

 داختم و گفتم:سرم رو پایین ان

 اتون!با اجازه -

ای رنگ جلومون ظاهر شد. سرهنگ با یه حرکت روی اسب ای بعد اسب سفید و قهوهسوتی زد و ثانیه

 پرید و گفت:

 کنم البته اگه با روح متوفی صحبت خصوصی نداری!همراهیت می -

 لبخند محوی زدم و گفتم:

دونم جوابی بهم خوره به جونم افتاده؛ اما میخورن مثل این سوال که این موها به چه دردش می -

 حالم!تون خوشمونه از همراهیصورت حرفی نمینمیده. در غیر این

 سرهنگ لبخند به لب افسار اسب رو به دست گرفت و راه افتادیم. سرهنگ لب گشود:

 خبر جایی نرو. خودت بهتر از موقعیتت باخبری حواست رو جمع کن!دیگه بی -

 گفتم و سرهنگ ادامه داد: "چشم"

 شه یا فقط با تو خصومت داره؟الملوک جلوی چشم من هم ظاهر مینظرت روح ملکبه -

 دونم.نمی -
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 نظرم دستمال رو بذاریم و تو قسمش بدی و برگردیم!پس به -

در  نظرم بهتره شما پشتخب شاید توی باغ نباشه و قسم ما رو نشنوه و باد موها رو به جایی ببره. به -

 باغ بایستین تا من برگردم!

خصوص اگه جاست بهالملوک همیشه اونیادت رفته اون باغ نفرین شده در تسخیره یعنی ملک -

مهمونش تو باشی که حتماً واسه پیشواز میاد ولی خب، باشه من پشت در منتظرتم. مطمئنی از پس 

 خودت بر میای؟

 بهم اعتماد کن بابا آمین! -

نگه داشتیم، از اسب پایین پریدم باد وزیدن گرفت اون هم یه باد داغ انگار از  ها رو پشت دراسب -

سوخت. یه در چوبی و وزید. نسیم ازسمت باغ بود. انگار بعد از چندسال هنوز در آتیش میجهنم می

د. های آروم به سمت در رفتم با لگد آرومی به در، الی در باز شدیوارهای سیاه در اثر آتیش! با قدم

 نگاهی به سرهنگ انداختم. 

هاش رو با اطمینان باز و بسته کرد. قدم آخر روکه داخل باغ گذاشتم، باد داغی موهام رو توی هوا چشم

های خشک شده و پخش کرد. صورتم داغ شده بود. در خودش پشت سرم بسته شد. بین درخت

ندیدمش باکالفگی سرجام ایستادم و صدا  زدم. کمی که گشتم وی باغ درپی یافتن پیرزن قدم میسوخته

 زدم:

 شه تشریف بیارید موهاتون رو بگیرید!الملوک میبی ملکروح مطهر بانو بی -

ی دهنم کنه! نوچ نبود. ام گرفته بود. االنه که بیاد و یکی حوالهخودم هم از طرز حـرف زدنم خنده

هام به عقب برد. وزید. موهام رو از جلوی چشمجا روی تکه سنگی نشستم. یک آن باد شـدیدی همون

 هام ظاهر شد. پوفی گفتم و پا شدم. دستمال رو به سمتش گرفتم:جلوی چشم

 بفرما امانتیت. لطفاً دیگه مزاحم امور من نشو! -

 من هرگز کاری به تو نداشتم خودت به یادگاری من دست زدی! -

 کرد؟!میکار گاه چهجسارتاً یادگاری شما توی اون قتل -

 شایدکسی به این باغ دست درازی داره. -

 مثال؟! -
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 ای که دشمنت هستن و مثل سایه دنبالت هستن بپرسی!این رو دیگه باید از اجنه -

 خورن؟ها به چه دردت میخب حاال این -

 همیشه موی مشکی دوست داشتم! -

 تونی بهم قول بدی؟خیال دوست ندارم دیگه ببینمت. میگرچه این جواب سوال من نبود؛ ولی بی -

 پشت دیگه سرهنگ ولی بیرون زدم ازباغ راحتی وبه گردکردم عقب! شد وغیب... . منونمـیبینی دیگه -

 چیزخوبی میفهمیدم لرزیدم توجام کرد غلبه بهم نبودخوف اسبـمم حتی! کردم؟ گم راهمو درنبودنکنه

 میخوندم روزیرلب غیب ی برگردم،آیه پیاده اومدم که راهی ازهمون کردم سـعی!نیس انتـظارم در

 بودوجالب همرام میکرد محو ازنظرم اونارو که هم دعایی اون نبــــینن ومنو بشم پنهون تاازنظرشون

 رسیدم که خودمون باغ نزدیکیای تا!دیگه ندیدن منو اونام البد ندیدم رو کسی من جدی جدی که بود

 انگارمسیر نداشـــتم رفتن راه نای بودم خسته میرفت؟خیلی کــجاداشت دیدم اسب روسواربر آرون

 :گفتم کردمو ریزنگاهش یکم رسیدجلوم بااسب آرون رفتم که بود،دوقدم اومده کِش زیادی

 میری؟ کجاداری -

 توسط قدیمی کلک اون خبردارشدکه شصتم بودسریع وزمخت خشک زیادی صداش!..تو دنباله اومدم -

 رو ریخـت پودرشدو متالشی خاکستری شکل به اون بود نشون واکنشی اومدم اماتا تکرارشد بازم دشمن

 لعنتی میخوای ازجونم چی فشارمیداد محکم شدن قصدخفه بودوبه گرفته ازپشــت گردنمو یکی زمین

 داغـــی این از انگار زیاد خیلی بود شده داغ گردنم میکنه فوران داره درونم خشم کردم احساس

 من به هیچکاری فرصت ازاینکه قبل سریع بردوبعدخیلی عقب دستشو لحظه یه واسه سوخت دستش

 مقطع های سرفه افتاد شماره به نفسم افتادم خــس خس به فشرد بیشتری باقدرت گردنمو بده

 روی رو دستام دربیاد پرواز به میتونست بودکه روحم واین پروازکنم میتونم کردم حس آن میزدم،تویه

 برای رفت فرو دستش توی بلندم ناخنای که حدی به فشردم محکمتر و گذاشتم چروکیدش دستای

 یشاخه باالی بپرم که درحدی فقط دربیام پرواز به بودکه کافی همین و شد شل دستاش ای ثانیه

 من و برگشت تا کرد خـوش جا لبم رو ای خنده اومد باال کم کم نفسم بود شده گیج میدیدمش! درخت

 باال وپرید داد سر ای کریهه ی خنده بود جالب واسش انگار دیگه ای شاخه به پروازکردم دید رو
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 واسه قلبم اومدن کش ریختـش بی هایلب! من به زد زل نافذش باچشمای! کرد قفل مخم ازترس

 :میکشید اعصابم به ناخن زمختش صدای نزد چندثانیه

 !آدمیزاد جالبه برام کردن بازی -

 اخمام بود شده کبود مچم رسیدنمی بهش خون دادکهفشارمی ومحکم دستم اونقدرمچ بلندترخندید  -

 فراخواهد اقوامم شادمانی توبرای مرگه زمان"اومد یادم جمله یه بود آشنا صداش کشـیدم توهم رو

 :گفتم داری خش باصدای گردشد چشماش زدم روحی پوزخندبی بود، همون پس"رسید

 ! کنیم بیابازی پس -

 گردنم دور دستش بازم کردم حس عمارت، هایاتاق از یکی بالکن لبه پریدم بگه چیزی تاخواست -

 دستش روی رو دستم سوخت گردنم. رفت فرو توگردنم تیزش ناخن نبود، کنارم خودش اما شد حلقه

 افتادم خس خس به بود، کرده فوران ازشاهرگم خون بود فایده بی اما بشم شدنم خــفه مانع تا گذاشتم

 مرگه به شدن موفق هااون آره. رسید سر عمرم پایان باالخره دیدمی تار چشمم بکشم نفس نمیتونستم

 .من

 بود،من تاریک جاتقریباً همه. بشه واضح تادیدم زدم پلک بار سه-دو بازکردم، آروم رو هامپلک الی

 انگار افتاد اندکی ونور بازشد دری که افتاد سمتی به درنگاهم قیژ باصدای! حاالکجــــام؟! بودم نمُرده

 زیاد تاریکی تواین که هرحال به چیزی همچین یه! انبار یه شایدم یا بودم تاریک نمور زیرزمین یه داخل

 بودم،ی شده بسته ستونی به هم خودم بود بسته کلفتی طناب با وپام دست. دادکجام تشخیص نمیشد

 که یکی! آشناس العاده فوق سراسرمشکیش هایچشم کردممی حس که یکی زد زانو روم روبه کی

 پاره رو گردنم شاهرگ تیزش هایناخن با که یکی نبود ترسناک بنظرم وخشنش زمخت صدای دیگه

 صدای گذشت سرم از فکر این تا ام؟زنده کجام؟ االن من پس بود روکشته من اون. من قاتله آره کرد

 نمیکردم حس پوستم روی چیزی من اما کشــید گردنم به دستی شد بلند هوا به وحشتناکش ی خنده

 شاهرگه آخه بودم نمرده که عجیبه داشت، سنگینی احساس چون! گردنم بود شده باندپیـچی که انگار

 :گفت و زد پوزخندی. قدرتمندم واقعاً کهاین مثل! نیس که الکی

 .برید رو امونمسرفه اما بگم چیزی اومدم! نکشتمت همین برای -
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 بود آب ی مزه بیاد باال نفسم تا داد خوردم روبه محتویاتش از ای جرعه گرفـــت سمتم لیوانی 

 :کردم باز زبون! شد آبیاری خشکیدم هایب*ل

 میخای؟ ازجونم چی -

 :بگیرم نادیده رو پوزخندش کردم سعی! بود غریب خودمم برای صدام

 کنی ازدواج آرون تونبایدبا! رفتمی فرو توگردنت ناخنم بیشتر وگرنه. بمیری قرارنیست نترس -

 ماست تومیانه مکمل

 :گفتم که داد خوردم به آب ای بازجرعه بود بریده رو امونم خشک های سرفه

 میگی؟ داری چی -

 رو روبه مرگ مثل عواقبی با اِزدواجش پیشنهاد کردن رد با دونیمی باتوئه ازدواج ماخواهان ولیِ -

 :وگفتم زدم پوزخندی! بشی مزدوج نباید هم آرون با کنی ازدواج پادشاه با نخواهی اگه میشی؟

 !باشم تنها آخرعمرم تا میدم ترجیح فکرخوبیه -

 .شدی زبون شیرین -

 .بردتم بیرون به کشون وکشون کرد بلندم دستش بایه و بازکرد دورم از رو  ها طناب بانگاهش

 ریم؟می کجا -

 !قصـر -

 فکرچنان بااین! مسلمون ی اجنه رهــبر مکمل یا کافر ی اجنه رهبر یامکمل! سرنوشتیه چه این خدا آه

 و دوخت چشمانم روبه خشمش از آکنده آتشی سرخ نگاه شد رگ به رگ گردنش که سمتم برگشت

 :غرید تیزش هایدندون ازالی

 !شو خفه -
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 نکشیدم حصار آکبند مخه این دور من آخرشم خدا ای نخونی رو ذهنم میبایست بودم خفه که من وا؟

 میشه چجوری که براستی فرارکنم فکر نمیتونستم حاالحتی کنه، خدالعنتت کشیدم باندگردنم به دستی

 فرارکرد؟ شده خراب ازاین

 !دورکن ذهنت از رو فکرش -

 !کنمفکرمی زیادی چـیزهای به من کنی نفوذ من ذهن تو نکن سعی و بده ادامه راحت به کن لطف -

 :گفت. پوشوند خاک رو تنم کل بلندشدکه گردوخاکی کمرم، آخ کرد پرتم جلو به و روکشوند دستم

 !ریختممی و ر خونت خودم ایبادست وگرنه پادشاهه بخاطره نمیگم چیزی بهت اگه -

 از ظاهرشدی وقت بی و وقت بـس از دیگه که هم من کردی نابود رو گردنم زدی توکه نکن تعارف -

 دستم و فشرد هم به ازخشم رو هاشدندون! دیگه کن خالصمون بکـش بزن. ترسمنمی تهدیدهات

! رو من ی حوصله اون نه داشتم کل کل حاله من نه نگفتیم چیزی دیگه قصر تا کرد بلندم و  روکشید

 زمین افتادم زانو به جلو شدم شوت قدم چندین جلو کرد پرتم و کرد ول رو دستم شدیم قصرکه وارد

 و خدم تمومه دررأس جوون یه سلطنتی تخت یه بلندکردم سرکه! داشت قدرتی چه نامرد

 بِر بِرو یکم! خواستگارمه دادمی نشون سرداشت به که طالیی تاج و پادشاهی هایبالباس( ندیمان)حشَم

 :بپرسه نگهبانه از اومد یادش تا کردیم نگاه رو هم

 !  کیه؟ دیگه این -

 :وگفت تکوند رو هاشلباس خاکه جانی قاتلِ  همون بگم بهتره یا نگهبان

 ... .آمین بن آرون مکمل دلساست دختره این سرورم -

 خیلی بشم؟ دست به دست بینشون باید قدرت سر از فقط! ندیده؟ منم وحتی منه خواستگاره جالب چه

 بلندکردم رو سرم چندثانیه ازگذشت بعد! کنم سرویس رو همشون دهن بزنم داشتم قدرتی کاش زوره

 مواجه شدیدی اخم با پرکشید فکرم تو خدا نام تا اهلل، بسم یا کردمی نگاهم لبخند با تعجب درکمال

 خدا نام و بشم این مکمل بود قرار بردم فرو امیقه تو رو سرم ترمیشد سرخ هرلحظه هاشچشم. شدم
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 اونقدرها ها بمونه خودمون بین ولی بخورم؛ کتک باید بار سی روزی که جوریاین! میشه مگه نبرم؟ رو

 .اخر سیم به زدممی داشتم دیگه! شده کافر اتفاقی شاید نبود ترسناک شاه هم

 خودم به پادشاهه مالیم نسبتاً باصدای نمیزد، مو خودمون دنیای تا اینجا. چرخوندم سالن دور رو نگاهم

 :اومدم

 شایدم یا! وایسم پا لنگه یه باید البد.  کردم هنگ داری؟ نشستن به تصمیم زمان چه تا زیبا، بانوی -

 :گفتم فقط حالاین با! برات؟ برقصم

 چطور؟ -

 :وگفت زد ای اشاره زمین به

 !بزنه زانو قصرچنین ی ملکه که نباشه خوشایند چندان ممکنه سـرده زمین -

 سمتم رو دستش و زد زانو پاش یه روی من قدمی یک در و کند دل خودش سلطنتی تخت از هم  بعد

 خون به نگاه امابادیدن بگم تاچیزی کردم باز ب*ل. خشکید دستش روی متعجبم نگاه درازکرد،

 پادشاهه. بگذریم... دلم ته هرچند بلندشدم، کمکش با و دادم قورت رو دهنم آب ها خدمه نشسته

 نادیده! کنه باز جا بنده دله تو شاید تا بزنه ب*ل به مهربانانه نسبتاً  لبخند کرد سعی بدعنق و خشک

 :بگیرم نشنیده نشد کردمی وزوز گوشم بیخ که رو اماصداش گرفتم

 ! شد خواهم خوشحال تو با ازهمنشینی -

 روگرفته دستم همچنان نمونه ناگفته البته بود سلطنتی تخت کنار که مبلی روی داد هولم تقریبا هم بعد

 خودم با نبودما، ناراحت اصال توبمیری یعنی! بودم خوشحال بابت ازاین چقدر هم من که آخ بود،

 :کرد تالش رهایی برای باید موند ساکت همینجور نمیشه فکرکردم

 ! نشده ثبت جایی شما و من ازدواج که بدونید بهتر شما کنممی فکر -

 :وگفت سرداد بلندباالیی ی خنده
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 ازقبل وکسی زده رقم اهورامزدا فقط را سرنوشت نمیدانی مگر مسلمانی ظاهر به توکه. آدم فرزنده آه -

 !کند گویی پیش را آن تواندنمی

 !بود اعتنا بی بهش نباید میشه وصیت وقتی اما نیاورد، میون به بینی پیش صحبت کسی -

 چی؟ دل تکلیف پس -

 !بودین ندیده رو من شماحتی! سخته برام باورش که شدین من عاشقه که نگویید اعلیحضرت -

 نداری؟ اعتقادی نگاه یک در عشق به چی؟ دیدم حاالکه درسته -

 !نیستی شما من مکمل چون!غلطه و بگیره سر نباید ازدواج این میگم من نیس، عشق صحبت فعال -

 کردن؟ تعیین پدرانت یا کنیمی تعیین رو این تو -

 چیه؟ تکلیف گیره دیگه جای دلم من بگم اگه چنینه، این که ظاهرا -

 :وگفتم کردم پنهون هامدست بین رو سرم! چیه؟ تکلیف بدم نشون وصیتنامه تو به اگرمن -

 درسته؟ که باشم مطمئن ازکجا -

 به مجبور رو کسی وصیت با که این خورده رقم ازقبل سرنوشت! معتقدی وصیتنامه به فقط که ظاهراً -

 یعنی خوریمبرمی موارد این به کم خیلی هم هاآدم میون حتی! دله به توجهی بی فقط کنن ازدواج

 اونوقت دونیمی بهتر رو این کردی زندگی هاآدم میون هاسسال که تو قائلن ارزش دل برای هاماون

 شخص فالن بنامید چنین را شخص فالن که زدن رقم خودشون برای نمودار یه ظاهرمسلمان به اجنه اون

 !تپهمی تو برای میکنم حس! دلمه من مـدرکه ندارم برات مدرکی چنین! درآورید فالنی عقد رابه

 ارزش حرفتون که شما چی؟ من دله پس. بینیدمی رو خودتون فقط هستیدکه اینقدرخودخواه چرا -

 خودم بخاطر  رو من چون گذاشتم، جا آرون پیش رو دلم که کنید درک هم رو من خب دله برای

 برای فقط که دونممی خودتون از بهتر من و دارید اول نگاه در عاشقی ادعای چی شما قدرتم نه خواست

 جذبه قدرتامون براساس بشیم مزدوج هم با نخواییم هم وصیت طبق اگه  ماحتی! ازآرونه قدرت کسب
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 چون باشیم هم با باید و کنیممی پیدا رو هم باشیم جهان ینقـطه دورترین در اگه حتی شیممی هم

 آرون تا پناهگاهتون به روآوردید من همینه هم شما قصد شیممی نابود دیگری بدون هرکدوم

 مکمله میگم هم وباز رسهنمی بهش دستتون بتپه یادش به قلبم زمان تاهر باشید امامطمئن رونابودکنید

 !نیستم من شما

 چه که دونهمی او از غیر کسی وچه قرارداده شما وجود در رو قدرت اهورامزدا از غیر کسی چه آه -

 با که باشه داشته دروغین ادعای تونهمی هرکسی بوده؟ ارتباط در او با کسی چه و توئه؟ مکمله کسی

 های وصیتنامه ازروی هم قدرت براساس مکمل شخص تعیین حتی بینیمی! ارتباطه در مزدا اهـورا

 پیش ونمیتونه نبوده ارتباط اودر با کسی که بسا چه ندارن ارزشی و بها هیچ که شده تعیین مضخرفی

 همراهی رو من ناهار صرف برای بهتره ودروغینه، غلـط بسیار گویی پیش ایـن صددرصد که کنه گویی

 هم اینجا از رهایی و  رفتن فکر حتی و اینجایی تو زیاده بسیار هم وقت زوده، صحبت برای فعال کنی،

 سالن سمت به و کرد بلندم بادستش فشردم هم به رو هامدندون خورد،می رو خونم خون! زیادیه برات

 پشت نشستیم تارسیدیم، شدن راست و خم براش ر*م*تاک همه دنبالش شدم تقریباًکشیده غذاخوری

 هم هاشپلک حتی بود گور لبه پاش یه پیرمرد! پدرشه نکنم غلط بودکه میز دررأس هم پیرخپل یه میز

 یه! بریم بیا بکش بابادست که شده خیره بهش التماس با عزرائیل گمونم به شدنمی جدا ازهم زور به

 زنده برای اما کشیدنمی میلم! هه شاهانه چه بودیم پشتش نفر سه ما فقط که بزرگ نفره دوازده  میز

 سالن به ناهار بعداز. بشم دیوارکوب زیبای تابلوی اون محو  بعد و بخورم ای لقمه دو مجبورشدم موندن

 :کرد روشروع سرصحبت خودش دفعهاین برگشتیم

 اگه حتی میشی آرون جذب آهنربا  قطب مثل که گفتی زدی قدرت از حرف دخترزیبا خب -

 !کنه تاپیدات صبرمیکنیم ما خب باشی آرون از فاصله دردورترین

 !تره ضعیف هم بچه ازیه من بدون اون کنید نابود رو  اون میخواین شما گفتم روهم این -

 :وگفت کوبید مبل دسته به آروم رو دستش بلـندخندید 

 ما قدرت. جن هم هااون ماجنیم. زنیمی حرف نابودی ازچه هه خواندن، درگوشت خُزعبالتی چه -

 دارن مسلمانی ادعای هااون و داره مافرق آیین فقط کنیم نابودشون بتونیم که نیست بیشتر هاازاون
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 که است این ما فرقه مام ت!نامندمی اهلل اورا انها معتقدیم مزدا اهورا به ما همچنان نامندمی کافر مارو

 تو به توانممی! کنیممی ثابت درعمل بلکه رونداریم ادعایی چنین ما اما دانندمی علی ی روشیعه خودشان

 فرستممی رو یکی بخواهی اگه حتی آیدنمی وجود به درقدرتش توفرقی دوریِ در آرون که بدم نشان

 بحث پس باشد بیشتر هم من ازمأمـور او قدرت شاید حتی که میبینی بپردازد دعوا و جنگ اوبه با که

 این و ونیرنگ حیله با رو تو! وپادشاهی ازسلطنت آرون میگم سخن ازدل من بگذار روکنار قدرت

 ثابت روبرات انکارم تمام من خودکشیدند سمت به وقدرت دین درمورد قشنگ قشنگ هایحرف

 !شد خواهد باورت هم خودت کنممی

 ونقشه دسیسه وهمش نبوده اوپدرم که نگویید ناتانائیل، ازپدرم، حتی خوردم فریب بپذیرم نمیتونم -

 !بوده

 !هاستآن رهبر او هست آمین دین پیرو هم اون اما پدرتوئه، ناتانائیل نه، -

 راه این به رو من میـخواین ودینش باپدرم دشمنی ازروی شما که کنم اینجوربرداشت میتونم پس -

 !کنید نیستم وسربه بکشونید

 محوردین حوله افکارت که حاالهم هستم طالبت ناچیزت بخاطرقدرت فکرمیکردی که حال تابه -

 خودم سمت باتو،توروبه باازدواج بخواهم اگه من بنظرخودت!مـاباش فکردله به هم یکم میچرخه وآیین

 !بشم مرتکب ای گانه بچه عمل چنین بخواهم میرود؟که ازبین دینش و پدرت با مشکلم بکشانم ودینم

 چی؟ خودم دله بگویید پس -

 ازچشمانت شاید اونوقت توئه خواهانه بخاطرمنفعتش نیس عاشقت آرون بفهمی که کنم کاری میتونم -

 بیفته

 !میخام اونو من نباشه اوعاشقم -

 با اماموندن کنه عاشقت میتونه کم اوکم داره دوسـتت که بمون باکسی"میگفت همیشه پدربزرگم -

 سردی ازش که چندصباحی باشی عاشقش هم جون تاپای تو اگه حتی نداره بهت رغبتی و میل که کسی
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 چندسالی کنه ابرازعالقه بظاهربهت اگه حتی آرون!"میکشه ته عشقت داغی و سردمیشی دل ببینی

 !خواهدشد خاموش هم عشقش آتش بگذره پل از که خرش نمیاره بیشتردوام

 نمیگویید مگه اما بدهم باشماتن ازدواج وبه بکنم دل ازآرون میگیدکه من اینهاروبه علیحضرت جالبه -

 که کنیدچندوقت تحملم میتونید چجوری ندارم ای عالقه شما به که داره،من دوسـتت که بمان باکسی

 غیرازاینه؟ میشید سرد دل ازم بگذره

 !کنم عاشقت میتونم من خب -

 !دارم نگه شماروعاشق نمیتونم من امامتاسفانه -

 اهل من!مرگه عاقبتت بزنی پادشاه ی سینه ردبه دست میگن نمیبره،همه جایی کاربه باشما صحبت -

 هست ای دیگه جای وقلبت نداری خوشبختی احساس درکنارم وقتی بگم بهت میتونم تهدیدنیستم

 :وگفتم دادم تکون سری!... باشی بروتاموفق

 اگه میکنید،گفتید اطاعت او واز میپرسـتیدش شماست ومــــقدس پاک خدای اهورامزدا گفتید -

 شماست؟ مأمورین اذیتهای آزارو منظورتون میکنید ثابت درعملتون هستید علی ی شیعه ادعانمیکنیدکه

 !است میدان مغلوبه کند خالی میدان جنگیم،هرکس مجبوربه وجانشینی خالفت کسب مابرای -

 دستی!.قدرت برای درعمل اثبات مسلمانی،بگویید برای درعمـل اثبات گفتن جای جالبه،امالطفابه -

 :دادوگفت درهواتکون

 وتاج قدرت کسب برای هم چی؟انها پدرانت نداریم ادعایی ما چیزهایی،الاقل همچین یه -

 خالفت برای نمیفتدمگرعلی زبانشان از علی امانام!نفری میــلیون لشکردارن یک میدهند وتخت،جــــان

 ماکه بگویی پدرانت به بهتره اینهارو!خالفت نه میجنگید اسالم پایداری برای میرفت؟او جنگ میدان به

 ومثل محوشد چیزجلوم همه زد حرفو این تا..ازاینجابرگردی میتونی حاالهم!نیستیم اسالم پیرو الاقل

 یکی تختم سمت برگشتم!بودم سرهنگ درعمارت خودم اتاق در وحاالمـن ریخت زمین به خاکستری

 که همزادخودم بادیدن کشــیدم عقب رو ملحفه همینکه اما!آرونه فکرکردم اول بود خوابیده اونجا
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 ازخواب بودم،آروم کشیدترسیده سوت یکم کردم،مخم بودهنگ خوابیده روتخت راحت

 :گفت جالبی بازکردوبالحن ازچشماشو یکی الی بیدارشدونشست

 چشمام.شن؟ نگرانت همه جات؟که نیام داشتی توقع خان کیکاووس پیش رفتی که روزه سه چیه؟ -

 :گفتم کردمو خیس بازبون لبمو!میشنیدم چی سرم ته رفتن

 این حاال بکشی منو نمیخواستی مگه نیستی؟ توهمزادم مگه کیه؟اصن دیگه تو؟کیکاووس میگی چی -

 اونجابودم روز نصفه یه همش من بعدهم!جازدی من جای اومد؟چراخودتو ازکجا یهو صمیـمیت

 !روز3کجابود

 تااالن که پادشاهیه همون پرسیدی،کــیکاوس چی نره یادم بپرس سوال یکی یکی عزیزمن ببین -

 ازمأمورین یکی هم خانوم،بنده گذشت روزبرات اونجانصفه زمان به بودی روزپیشش3 بودی پیشش

 دست من زودتراز(نگهبانه همـون)هاموس خب ولی پیششون توروببرم قراربود که بودم پادشــاه درگاه

 شماست دوستدار چون توباشم،علیحـضرت مواظب باید علیحضرت بادستور بنـده کارشدحاالم به

 کافرواینکه اجنه دربرابر حتی کنیم هامحافظت آسیب دربرابرتمامی ازشما که دادن ویژه دستور

 !نرسید قتل به پدرومادرتون نبینیدومثل ای شماصدمه دارن بااجدادتون که هایی ودرگیری درجنگ

 چشماش حرف بااین!..داره؟ وجود ای دیگه کافر ی اجنه هنوز غیرازشـــمام کافر؟مگه ی اجنه کدوم -

 :تندتندگفتم پریدتوگلوم دهنم آب شد سرخ ازخشم

 خودشو کردخشم سعی..هستن؟ هم ای دیگه های درگروه اجنه اینه منظورم ببخشید نه نه -

 :وگفت کنه کنترل شده که هم بخاطرپادشاه

 ...و مسلمان مسیحی آدما،یهودی مثل درست داره وجود درجهان مختلفی ادیان ماهم برای -

 !توچیه؟ درسته،اسمه -

 :گفت کوتاه مکث بایه!..ساراهستم -

 میکنی؟ کمکی یه بهم -
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 کمکی؟ چه -

 برسیم بایدبهشون هست درگیری جایی،یه یه بایدبریم -

 نمیفهمم منظورتو -

 که خودم به!خودش سمت کشوندبه دستمو وقتی اتالف هیچ بــدون بعدهم!..بده بهم دستتو فقط -

 :سارا سمت برگشتم متعجب باقیافه بودیم وبیابون بَر تو اومدم

 ایه؟ دَره جهنم کدوم اینجادیگه -

 درارن؟ دَخلتو بیان میکنی توهین شهرشون به بشنون صداتو هیس،میخوای -

 !اخه؟ میگی؟اینجاشهره کیا؟چی -

 :باالوگفت داد ابروشو تای یه شد،سارا سیخ تنم موهای افتاد تنم لرزبه!..جنه سری یه زندگی محل -

 پریدم ازجـــام!..ها وایساده یکی کنارت بابااالن ندیدی جن انگارتوعمرت که میــکنی هنگ جوری -

 :دادزدم تقریبابلند وباصدای

 :بلندخندیدوگفت کنه خودشوکنترل نتونست بیشترازاین سارادیگه..کو؟کو؟ -

 :وگفتم کشیدم راحتی نفس..گفتم خودمو ازجن دیگه،منظورم دادی رد!هستی کی باباتودیگه -

 دارن؟ سکونت جایی همچین یه اجنه واقعا -

 نگاهی اطرافم به!..همینجاست معنویت زیباست،کویره هم مقدسیه مکان اوناهم برای اینجوره تو واسه -

 به نبود،نورآفتاب زده زلزله ی ریخته ونیمه کلنگی های وخرابه خورده ترک زمینای جز چیزی انداختم

 :داشتموگفتم نگه چشمم باالی دستمو میسوزوند پوستمو میکردو اذیت چشمو شدت

 نیس کسی ومارمولک غیرازعقرب اینجاکه -
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 نباشه غمت میشه پیداشون میزنی توفَک که اینقدری -

 !کمکش؟ اومدی اینجادرگیرشده کی اخه برگردیم کارتوبکن توهم خب خیل -

 مراقبت سپرده خان کیکاووس که حیف میکردم ت بودهمینجاخفه خودم دسته اگه باورکن یعنی -

 !حیف باشم

 یکی کالفه که زدم زل بهش نمایی دندون بالبخند!.توحیف دست منوسپرده خان کیکاووس که حیف -

 :وگفت پیشونیش به کوبید

 بمون توهمینجا دلسا منو همو،ببین کشتن!برسم دادشون به برم درازمیزاری زبون توی مگه اخه -

 دیدم ازجلوی دادو تکون دستی بعدم!..فعال باش خودت مواظب خطرناکه اینجا نریا جایی تابرگردم

 خیس تنم ازعرقه لباسام باشه خنک بودکه نیفتاده سایه هم تیکه یه بودحتی گرم شدت محوشد،هوابه

 بود داده دست بهم تشنگی احساس بودم شده سرخ میشد بخاربلند م کله از بود چسبـیده تنم وبه شده

 سمتش رفتم میزد چشمک تربهم اونطرف متر ده کلنگی ی خرابه یه چرخوندم چشم سایه دنبال به

 تسلیم نشونه دستاشوبه امااون گردکردم عقب ترس  از هاموس بادیدن بشینم دیوارش تازیرسـایه

 :وگفت باالاورد

 که کردم وتردیدنگاهش باشک یکم!..باشیم نداشته کاریت دستورداده خان کیکاووس نترس نترس -

 :گفت

 نشی نزدیک خرابه این به بهتره فقط برم میخوام باورکن،حاالم -

 چرا؟ -

 !برگرده تاسارا سرجات زودتربرگرد هرچه فقط نپرس -

 گرممه نیس،خیلی ای سایه خرابه غیرازاین اخه -

 بدی حرفموگوش نفعته به -



 

 

 
185 

 انجمن رمانیک سحر صادقیان کاربر | گابلین

 
 خوردبه تیرخدنگ یه برگشت هاموس میشدتا شنیده سرهاموس صداازپشت!..بزاربیاد کن ولش -

 بلندنشه تاجیغم دهنموگرفتم جلوی دست با زدم زل افتاد زمین به که هاموس جسد به باوری نا قلبش،با

 مشکی موهای که قدبلندی رداپوش مرد یه بادیدن باالاوردم نگاهمو بیرون زد ازحدقه چشمام

 درازکرد سمتم به دستشو میلرزیدم توجام ترس با میخوردن تکون هوا حضوربادتو درعدم پریشونش

 :وگفت اومد کش گشادی لبخند به لبــاش افتاد بلندش ناخنای به نگاهم

 خون فوبیای بچگی از بود کرده فوران هاموس قـلب از خون برگشتم عقب به قدمی باترس...بیا بامن -

 گرفتم میکشیدحقیقتاًسرسام سوت داشت مخـم انگارروتکراربود بیفتم،صداش پس بود نزدیک داشتم

 !کسی کنار... شدم شدوپرت خالی زیرپام برداشتم عقب به قدمی

 کمکم خدایاخودت افتادم ازاجنه گیریکی بودم مطمئن فشـردم بهم محکم ازترس رو چشمام

 :وجودموگرفت آرامش لحظه آشنایه ً نسبتا صدای کن،باشنیدن

 گره شبش رنگ به نگاه به نگاهم پلکاموگشودم الی! احسان منم چشماتوبازکن باش،نترس آروم -

 انداختم رداپوش مرد خالی جای نگاهموبه تنموبلندکردم نیم دستاش وازروی لرزیدم توجام خورد

 :گفت گرفت ردنگاهموکه احسان

 لکنت به بگم نمیچرخیدچیزی زبونم. بگیر اروم رفت اون میتپه گنجشگ مثل وقلبت بیدمیلرزی مثل -

 :بودم افتاده

 میخوای؟ چی چی، اینجا تو تو، -

 .بدم نجاتت اومدم -

 باورکنم؟ باور، باید، با، -

 دورداره اون از سارا دیدم روبدم جوابش تاخواستم باشه؟ داشته میتونه ای دیگه دلیل نظرت به -

 حتی بود انسان یه اون اخه بشه گیج احتماالً و روببینه اون احسان نمیخواستم میشه نزدیک بهمون

 ازم کاری دویدمی سمتمون به وقفه بی ساراهم ببینه، دلسا دوتا میترسید شاید نبود هم دورگه

 :زدم داد آنی حرکت یه تو اومدبرنمی
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 تهدیدش خطری که برد گمان انگار بعد و شد متوقف سرجاش متعجب سارا! نشو سارانزدیک نه، -

 شد سارامواجه خالی وباجای برگشت احسان! گذاشته مأموری خوب هم خان کیکاووس! شد محو میکنه

 کرد خیس زبون با رو لبش! دیوانست میگه خودش با االن کرد نگاهم مشکوک باالپریدن ابروهاش

 :گفت شده ش تشنه اونم انگارکه

 اونجاست؟ کسی -

 بااینکه احسان گفتم چی نفهمیدم خودمم که شدم هول اونقدر. رفت که بود کسی قبلش اما نه نه آه -

 :وگفت داد تکون اماسری بود نشده قانع

 برگردیم؟ بهترنیس -

 .موافقم باهات -

 نکرد فرقی هیچ ولی عمارت برگردیم و محوشه چیزجلوم همه االن بودم آماده. برمیگردیم پس خب -

 :گفتم احسان به کالفه بودیم توبیابون اماهنوزم کردم چشماموبازوبسته اوضاعمون،

 چرابرنمیگردیم؟ پس -

 بلدنیستی؟ مگه کارتوئه این خب -

 بلدنیستی؟ میگی؟تومگه چی؟چی -

 بلندشد،لبموخیس ازنهادم آه...برگردیم بلدی حتماتو گفتم درخطری فرستادگفت ناتانائیل منوهم نه -

 :کردموگفتم

 دستشوسمتم!بابا نمیگفت ناتانائیل به هم اون بودکه جالب برام..ازاینجادورشیم بیا فعال -

 :درازکردوگفت

 رو ودستم دوختم درازشدش دست نگاهموبه!..بترسی ازچیزی نزدیکـترشو،نمیخام بگیروبهم دستمو -

 احــسان"پیچید سرم توی ناتانائیل صدای بود داداشم احسان نداشت اشکـال گزاشتم دستش توی
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 بودحتی داداشم عنوان به نامه توشجره احسان چیه؟اسم به چی نمیفهمیدم"نیس تو داداشه اما پسرمه

 بهتربود میگفت حاالباباچـی بودیم خواهروبرادرواقعی امابااحسان بود بابام سلنااززن مادربودیم ازیه

 :گفت بگم چیزی ازاینکه اماقبل بازمیکردم روباخودش سرصحبت

 قدم همونجورکه..دراوردی چجورسرازاینجا قرارنده،حاالبگوببینم خطرناک توموقعیتای خودتو دیگه -

 :گفتم دورمیشدیم خورده ترک وزمینای ریگی های وتپه وبیابون خرابه ازاون قدم

 خواست کمک یکی -

 کی؟ -

 دیگه بگم بهش موضوع ازاین چیزی نمیخوام فهمید وقتی...کنیم صحبت درموردش بعداً بزار -

 :بازکردم لب حاالمن پیگیرنشد

 درسته؟ منی داداش که احسان؟توحتماًمیدونی -

 آره -

 بابا طرفم ازیه!انسان نه باشی بایددورگه باشی داداشم تو اگه خب ولی شده ثبت نامه توشجره اسمتم -

 موردچیزی دراین بهم کنم خواهش ازت میتونم منظورشونفهمیدم نیستی داداشم ولی پسرشی تو گفت

 بگی؟

 ازدستش اروم دستمو..میگفت بهت حتما خودش وگرنه ایناروبدونی باشه نداشته دوست پدرت شاید -

 بلند قدم بایه رو فاصله این اون اما بیشترشد یکم مون فاصله دادم ادامه خودم راه وبه کشیدم بیرون

 :وگفت گرفت دستمو ودوبـــاره پیمود

 کسی خدابیامرزم وپدرومادر وناتانائیل اینوجزمن بودم ناخواسته ی بچه یه میگم،من بهت من اما -

 نکرده ازدواج باهم دربار،اماهنوپدرومادرم ی خدمه پدرومادرمن بود اجنه رهبر تو ،پدره نمیدونست

 چنین میفهمیدمطمئناًبابت مادرش اگه چیکارکنه نمیدونست شد حامله پدرم از منو مادرم که بودن

 بزاره میون در ناتانائیل با که بود این زد سرش به مادرم که فکری تنها میکشیدن نیزه سرشوبه گندی
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 بودکه این براومد ناتانائیل از که کمکی تنها میزاشت جلوش خوبی راه مـطمئناً  و بود پاکی ادم اون

 انسان مادرم هم ناتانائیل هم چون کردن وگمان پسرناتانائیلم من فکرکردن وبعدهمه مادرموعقدکنه

 ای خدمه که ندید رهبر درشأن نوشت می رو نامه شجره که نشدم،پدربزرگت دورگه همین برای بودن

 واردشجره هیچوقت مادرم نام همین برای کنه ثبت نامه شجره تو ملکه عنوان روبه داره بچه ازش که

 که بودم احسان های اونقدرتوفـکرگفته!...کردن توثبت مادر یعنی آرزو فرزند روهم من نشد نامه

 دستمو زد برق چشمهام!بهشت مثل سرسبزه جای این و زالل آب ی برکه این به رســیدیم کی نفهمیدم

 :بلندشد احسان داد که دویدم برکه سمت وبه کشیدم بیرون احسان ازدست

 احسان مشکی هایچشم به رو نگاهم شدم، وهوامعلق برکه بین بیام خودم تابه امامن..باش مواظب -

 :وگفتم دوختم

 !بخورم اب میخواســـتم فقط -

 این ی ریشه باشه شده سمی هم آب نیس بعید هستند سمی برکه کنار هایگل این بهتره نخوری -

 !توآبه هاگل

 باز اینکه تا دادیم ادامه خشکیده هایب*بال همینجور روهم راه مابقی کنیم تشنگی رفع نذاشت آخرهم

 :پرسیدم و کرد گل فضولیم

 چیکارکرد؟ باناتانائیل، مادرت ازدواجه از بعد بابات -

 .کرد ازدواج ش عمه ازدخترهای یکی با و رفت راحت خیلی -

 برکه کنارهمون بودیم اومده زیادی راه! نیستن باوجدان ناتانائیل مثل همه کنممی هافکروقت گاهی 

 رو توجهم بودکه شده جالبی کاری کنده بودیم نشسته که بزرگی سنگ تخته کردیم،روی اُطراق دقایقی

 احسان سمت برگشتم بود، برانگیزوجالب تعجب واقعا سنگ روی نگاری چهره یه کرد جلب خودش به

 خشک برکه وسط به نگاهم ولـی گردوندم اطراف رو چشمام تندتند ترسیدم! نبود اما بدم نشون بهش تا

 من خدای وای میشد کشیده پائین به داشت اون باتالق بگم بهتره البته بود برکه اون توی احسان شد

 لرزید می دستام بود شده اشک پراز چـشمام و کرده بغض برمیاد؟ ازدستم کاری چه بایدچیکارکنم؟
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 نمیشنـید نبودکسی کسی میکردم کمک وطلب میزدم داد رو اسمش تقریبا داشتم و پاشدم کی نفهمیدم

 باتالق اون از بیرون احسان سر فقط دیگه حاال  کن، کمکم میکنم خواهش ازت من خدای رو صدام

 یه این اومدیم وقتی بودم مطمئن فروبره باتالق توی بیشتر میشد باعث رهایی برای بود،وتالش لعنــتی

 یه فقط بخوام کمک ازکی یا چیکارکنم وباید چیه به چی نمیفهمیدم! لجن باتالق یه نه بود زالل آب برکه

 به رو کمرم داشت که وبرگایی وباشاخ زدم چنگ درخـت ی شاخه به سریع... اونم رسید نظرم فکربه

 خواهش ازش بابغض درازکردم احسان سمت وبه کندم ازدرخت کلفتی ی شاخه بستم، محکم درخت

 :کردم

 تالشـــش...میکنم کمکت من روبگــیری شاخه واین باالبیاری رو دستت کن تالش توروخدا احسان -

 اونم انســان یه ازمرگ شدن جاری هام گونه روی دیگه اشکام بود باتالق داخل تافَک بود نتیجه بی

 الکی داداشم خوردحاالم قلبش تیربه جلوم هاموس که ازصبح اون.خیلی میترسیدم خودم چشم جلوی

 برکه این به شدن ازنزدیک منو اون چون بودم نبودمطمئن خودش میشدکاره غرق چشمام جلوی الکی

 اگه فقط میپرسم ازش اومد بیرون بسپاره؟وقتی هـالکت خودشوبه بره حاالخودش دورکرد مسخره ی

 تموم..کن تالش میکنم خواهش ازت احسان پیداکنی نجات باید نیس فکرکردن مهلت االن..بیاد بیرون

 ودرکمال..برسه شاخه این به دستش امیداینکه به بهش زدم زل بودمو ریخته اشکیم توچشمای التماسمو

 احسان بایدمیتونستم بودم قوی من بکِشمش محکم کردم سعی روچسبید شاخه باالخره من ناباوری

 توی بیشترداره میکردم شد،حس متصل شاخه به دسـت2با ست نتیجه بی دیدتالشم که بعدازچندثانیه

 نام بکشه نفس نتونه دیگه میترسم بودن دهنش نزدیکی کثیف لجنــــهای اون حاالدیگه فرومیره باتالق

 پیدامیکرد نجات باید بود داداشم میتونستم اره باشم اروم کردم ســـعی گفتم مکرراً زیرلب رو خدا

 هاش سرشونه تا باالترحــاال روبکشم احسان تونستم چطور نفهمیدم خودمم وحتی گفتم بلندی اهلل بسم

 والبته کشیدن دفعه5از بعد خالصه کردم بیشترتــالش برگشت،ایندفعه لبام بودلبخندبه ازلجن بیرون

 خودشوباال وباالخره شناکنه لجنزار اون توی من سمت وحاالبه باالتر بیاد یکم تونست خودش باتالش

 لباساش کُله پروازکردم وتقریباسمتش بازکردم روازدورخودم درخت مانندِطنابِ های کشید،شاخه

 وپرسش اشک پراز باچشمای داشت زیرنظر حرکاتمو جداکردم،تموم ازتنش پیرهنشو پربود ازلجن

 بغلش توی چجوری نفهمیدم بود مظلوم زیادی تشکربود به امیخته کردم،نگاهــش نگاه بهش

 حاال و بدم نجاتش بودم تونسته نمیشد باورم شوق از ایندفعه کرد اشغال صورتمو پهنای فرورفتم،اشک
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 میترسیدم، ازنابودشدنش ولی نداشتیم باهم برخوردی زیاد هفته چنــد این توی اینکه با بود بازپیشم

 :وگفتم گرفتم فاصله ازش اروم

 باتالق دیگه اون ناباوری امادرکمال زدم ای اشـاره باتالق به لعنتی؟ باتالقه این سمت چیشد؟چرارفتی -

 احسان شدم خیره برکه به گشادشده باچشمای وآلودگی کثیفی هیچ فاقد بود زالل بــاآب برکه یه نبود

 گوشم توی احسان احسان؟صدای چرا؟چرا ولی س اجنه کار میفهمیدم رسید برکه به نگاهم رد باتعقیب

 :پیچید

 بود؟ اونجاچی میدونی -

 !چی؟ -

 بدم نجاتت خواستم اونجابودی تو اونجاتورودیدم من،من!تو -

 چرا؟ اخه بود اجنه کار باشی فهمیده فکرکنم احسان -

 دستورناتانائیل امروزم نکردم گوش حرفش به هیچوقت ولی زیادن دشمنام میگه همیشه آمیـن -

 به خودشو بخاطرمن اون کردم محکمتربغلش ایندفعه...بیرون ازقصربیام بودبزاره محال بودوگرنه

 .ازمن بخاطرحفاظت میکرد نزدیک وهالکت نابودی

 !احسان بایدبرگردیم -

 دستم یکی اون با فشردم دستم روتوی احسان ودست زدم گردنبندم به دستی..چجوری؟ ولی -

 :شد تمرکزم از مانع احسان صدای کردم گردنبندُلمس

 !دلسا تشکرکنم جونم نجات بابت ازت میخوام ازرفتن قبل -

 ..چون بدم نجات بود وظیفم زدی وآتیش آب به خودتو توبخاطرمن نیس الزم تشکر -

 چی؟ چون -
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 جوری!..قصر به برگشتن برام بود تومحال وبدون ببینم نابودشدنتو چشمم جلوی نمیـتونم فکرکردم -

 بامحبت بود شده عوض احسان نگاه رنگ میشد ازاد کم کم م سینه توی شده حبس نفسه انگار میگفتم

 میشدنه قلبم تپش باعث تووجودم که حسی نهاله زدن ازجوونه میترسیدم!کشیدمنو اغوش به بیشتری

 من داشت آرون که باتملکی بودم آرون مکمل من.پیداکنم ازخواهروبرادری غیر احـساسی نبایدبهش

 جایی احسان پس میشدم عاشقش ومجـبوراً میموندم تاابدباهاش باید ناخواه وخواه میشدم جذبش

 نمیتونس احسان که بود خوب دورکن،خیلی ازخودت افکاررو این نداره من ی وآینده درسرنوشت

 سمت رو دستم. افکارمنحرفم بااین میشدم آبرو بی صدبارجلـوش وگرنه بود ادم چون بخونه فکرمو

 .برگردیم گردنبند از استفاده با و بگیرم رو تادستش کردم دراز دستش

 .برگردیم بیابون همون توی که نیوفتادی گردنبند این یاد چرازودتر برگردیم، بهتره -

 !کجاظاهربشیم ممکنه نیستم مطمئن االنم ولی نکردم حسش -

 اورد؟ تورو کی بیابون اومدی چجوری پس چی؟ یعنی -

 ... .ناتانائیل مثل یکی کن فرض -

 :گفت میرم طفره دادن ازجواب دارم دوباره فهمید وقتی

 .لطفا شو کار به دست خب خیل -

 بازکردیم چشمامونو که ایندفعه خواستم کمک ازناتانائیل و بستم رو چشمام آروم گرفت، رو دستم -

 :کرد جلب توجهمو احسان زدن دست  صدای زدم عمیقی لبخند باخوشحـالی بودم سرهنگ عمارت توی

 .بود روزخوبی امروزبرام متشکرم بازم جونم نجات شدی،بابت موفق آفرین -

 :گفتم دورشه و کنه گرد عقب تاخواست 

 سریعتر دورشد ازم زدو لبخندی! بیابون اون توی اومدی بهم کمک برای که ممنونم ازت احسان -

 چشمامو گذاشتم زانوهام روی دستامو یوگا،چهارزانونشستم حالت به روتختم رسوندم اتاقم به رو خودم
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 دور بشم موفق روزی شایدیه کنم تمرکز وبتونم شم اروم تا فکرنکنم هیچی به کردم سعی بستمو

 !سدبکشم افکارم

*** 

 :وگفتم دوختم بابا به جداکردمو ازساعت نگاهمو

 کشیده توهم ناخوداگاه تمرکز برای چشمام،اخماش زدبه وزل ریزترکرد باباچشماشو شد؟ -

 :داد ادامه و گفت شدن،نوچی

 اخه داری احتیاج هم بیشتری تمرین به روبیشترکن دخترتمرکزت!بخونم فکرتو میتونم هنوزم -

 کردمو ولو روتخت خودمو وکوفته خسته! کنی ذهنتوقفل تابخوای میکشه طول سال سه که اینجوری

 :گفتم

 حواسمومتمرکز نمیتونم ترمیشم ضعیف هرروزدارم میکنم بخدا،احساس نموند برام جونی دیگه -

 :گفت ربط بی یهو کردو نگاهم خیره خیره بابایکم!..کنم

 :گفتم  گرد هایوباچشم نشستم سرجام سیخ جاخوردم، شدی؟ احسان عاشق -

 !میگی باباچی وا؟ -

 !میکنی انکار داری -

 .نمیشم منظورتون متوجه اصال اخه -

 احسان؟ پیشه پرزد فکرت جلوم راحت قفله ذهنت فکرکردی میخوندما، رو فکرت داشتم ناسالمتی -

 :گفتم شده شل و وارفتم جایزنبود، کتمان ازاین بیشتر

 .تقصیرشماست!سمتش پرکشید یهوفکرم نبود خودم دست اخه -

 اونجا؟ بره فکرت که میکنم هیپنوتیزم دارم مگه دختر؟ منه چراتقصیره -
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 هرگز منم نیس داداشت ولی پسرمه احسان که نمیگفتین اونجور بهم ،اگه نیس این منظورم -

 .نمیشدم کنجکاو درموردش

 !پرسیدی؟ ش خانواده درمورد ازش پس -

 ... .خب،یکم اره -

 داره االن ازهمـین سرهنگ دلسا، ببین آرونی زنه تو میدی رو داشتنش دوست ی اجازه خودت چرابه -

 سری! باشه برادرت توقلبت وفقط فکرنکنی احسان به دیگه کن سعی میچـینه عروسیتون ی برنامه

 گرفت درقرار توچهارچوب وژولیده وارفته ی قیافه با آرون بگم، چیزی خواستم تا اما دادم تکون

 هردومون حاله شدن، کشیده توهم اخمام جاخورده، و روفهمیده حرفامون همه که فهمید میشد ازقیافش

 میاوردم دست به دلش باید رفتم ارون سمت وبه شدم پا رفت باباکه بود، بدشده مون هرسه بگم یابهتره

 میدم قول دیگه میگفتم هش بایدب اره نکنم فکر بهش دیگه قراربود ولی درست نبود که سوءتفاهم

 انگشتشو بگم، چیزی وخواستم بازکردم اماتالب نچرخه احسان محور حوله فکرم وقت وبی وقت

 :زد لب داره، عجیب غمه یه چشماش کردم حس گذاشت م*رولب

 !کنی ازدواج باهاش میتونی مُردم وقتی -

 :گفتم باناراحتی

 :کرد قیچی رو کالمم باحرفش... میدم قول بهت نزن حرفا ازاین ارون -

 ! بدوز لباس برو السلطنه باملک فردا عروسیمونه اخرهفته -

 داشت که ومنگی گیج حالت وباهمون گردکرد عقب باشه من سمته از منتظرحرفی اینکه بدون بعدهم

 احسان شادوشـنگول قیافه که روببینم اتاق در که برگشــتم دادم باصدابیرون رو نفسم زدبیرون، ازاتاق

 روم روبه بالبخند و کرد کج سمتم راهشو افتاد بهم نگاهش تا هاروباالمیومد پله بدوبدوداشت رودیدم

 :وگفت وایساد

 .انگیز دل شمام صبح دلساخانوم به به -
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 دادم تحویلش رویی و رنگ بی لبخند لَکم تو که نفهمه اون یاالاقل نباشم تولَک زیادی اینکه برای

 :وگفتم

 .بخیر صبحت -

 :گفت شدکه حالیم بی ومتوجه بود نتیجه بی تالشم بازم

 !حالیه؟ چه این صبحی اول دختر؟ چته -

 ... .سرحالشم بگیرم دوش یه برم من احسان بیخیال -

 اخرهفته موبراندازکردم وایسادموچهره آیینه اتاقوبستم،روبروی در دادمو تکون توهوابراش دستی

 حس که بودم ترسیده چندوقت اینقدراین بود شده تنگ هم کردن ارایش واسه بوددلم عروسی

 پوستم به زدن کرم حوصله حتی چدوقت این بود ورورفته رنگ زیادی قیافم:)بیماره قلبمم میکردم

 روح تایه انگار نمیشد شب روزم نمیشدم ترسیده انگارتا بودن شده تکراری درنظرم روزا چقدر نداشتم

 حیف ولی برمیگشتیم قبل یکنواخت روزای به کاش!نمیشد روز شبم نمیکردم مالقات کافررو ی یااجنه

 پودر کرم سمت دستمو کردمو انتهارها بی همونجور افکارمو!بدونم تاقدر برنمیگرده قبل به زندگی که

 پائین برم صبحونه برای ودلمردگی،تاخواستم روحی بی همه این بسه رسیــدم خودم به یکم درازکردم

 :وگفت انداخت نگاهی ازسرتاپامو درقرارگرفت چوب توچهار آرون دربازشدو

 !کردی؟ خودتوخوشگل احسان واسه -

 قدمی و زدم محوی لبخند درارم، ازدلش باید دلخوره ازم زیادی فهمیدممی نبود گرفتن جبهه وقته

 :وگفتم گرفتم دست توی رو دستش برداشتم سمتش

 :دادم ادامه شد خیره بهم زدم زل توچشماش خیانتکارم؟ من منومیشناسی، توکه ارون -

 قبل حتی میشه خارج ازقلبم بزودی زودگذر حسه این فکرنکنم بهش دادم قول من آرون -

 امیدوارم کنه اشغال رو جایی وقرارنیس نداره جایگاهی توقلبم احسان توام سهمه من ارون ازعروسیمون
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 سمت رو من و چسبید بازومو که بگذرم ازکنارش واومدم کردم ول اروم رو دستش... .  کنی درکم

 :چپوند دستم وتو دراورد ازجیبش دستمالی برگردوند خودش

 !کنی پاکش رفت یادت -

 :گفتم زدمو لبخندی

 .ارون کن باورم نباش، دلخور ازم -

 :برگشتم سمتش به و زدودم ازصورتم رو ارایش اثرات اروم آروم و برگشتم ایینه سمت به

 خواستم بودم شده متحرک مرده یه عینه حاله بی زیادی صورتم کردم حس بودکه بخاطری فقط اینم -

 !همین شم خوشگل تو برای

 !قشنگی جوره همه من توبرای -

*** 

 خیره بهش ذوق افتاد،با سالن ته اون پُفی دامن سفید لباس یه به میزدم،چشمم قدم ها رگال مابین

 واز سمتم برگشت باخنده روصداکردم السلطنه ملک اوردموباشوق لباسابیرون ازبــین شدم،سرمو

 :میشدگفت نزدیک بهم همونجورکه گرفت فاصله خیاط خانومه

 پسندیدی؟ چیشد؟چیو -

 که السلطنه ملک به نگاهی زدم،نیم اشاره عروس لباسه به نمایی بالبخنددندون درعوض نگفتم چیزی

 :وگفتم انداختم بود بازمونده دهنش ازهیجان

 نه؟ مگه محشره -

 :کردوگفت بغلم باخوشحالی السلطنه ملک

 .هابشی فرشته شبیه تصورکردی؟بنظرم لباس این توی خودتو عزیزم وای -



 

 

 
196 

 انجمن رمانیک سحر صادقیان کاربر | گابلین

 
 :وگفتم خندیدم باذوق

 !گل خانوم نظرلطفته -

 چشمام به خواب منتظربودم انداختم تخت بودخودموروی اتاقم مقصدم اولین برگشتیم که عمارت به

 :گفتم کردمو فوت نفسمو گرفت نقش چشمام جلوی سارا بجاش ولی بیاد

 :سردادوگفت ای خنده!..جامیخوره خودش ازدیدنه یهویی داخل،ادم نیا خبر بی -

 میگذره؟ خوش خانوم عروس چشم -

 میکنی؟ اینجاچه بدنمیگذره -

 سرنزنم؟ بهت میگی یعنی -

 بعداز میکردم حس کردیم صحبت باهم خورده یه...میزاری؟ من تودهن حرف چرا بابا -

 کنم دعوت عروسیم به درناروهم داشتم دوست خیلی باشه،البته دوستم بهترین میتونه درناوملینا،سارا

 ای چندلحظه شم بیخیال دادم ترجیح میشنید زندگیمو سروته بی داستان میشداگه دیونه شک بی ولی

 :گفت ساراکالفه بودم ساکت که

 !فکرمیکنی؟توهپروتی چی به -

 !توئه همیشگیه کاره این که نخوندی فکرمو نگو -

 ازجاش که نشستم سرجام سیخ حرفش این باشنیدن!..بخونم فکرت نتونستم هرکارکردم اتفاقا -

 :گفت دراومده ازحدقه پریدوباچشمای

 !کردم باباوحشت چته -

 :وگفتم زدم زل توچشماش

 !بگو باردیگه یه گفتی چی -
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 .کردم وحشت چته گفتم هیچی -

 ... .قبلش نه نه -

 :اوردوگفت فشار آکبندش مخ به یکم

 :دادم وادامه گفتم پوفی..نیس یادم خب امممم -

 تموم بزن زل چشمام به کنی تالش باردیگه یه اره؟میشه فکرموبخونی نمیتونی گفتی نشو لوس سارا -

 !بکن رو سعیت

 به تمرکزم کردمو ارون مشغـول فکرمو من کرد چشمام نگاهشوقفل وبیخیال انداخت باال ای شونه سارا

 شدم موفق میفهمیدم بودکه اونوقت نخونه ازافکارمو ای ذره که کنم مخموقفل جوری بودکه این

 :ولوکردوگفت روتخت خودشو حال بی سارا گذشت که چندثانیه!یانه؟

 نگاهم متعجب سارا پریدم، باالوپائین سرجام باخوشحالی! نمیشه ندارم حال دردگرفت سرم -

 :کردوگفت

 کردمو بغلش محکم بلندخندیدمو! حالم؟ بی یاازاینکه خوشحالی اینقد دردمیکنه سرم من ازاینکه -

 :گفتم

 ذوق هیچ زدوبدون دست سارابیخیال..حصاربکشم دورافکارم که شدم شدم،موفق موفق دیونه نه -

 زده ذوق من وصددرصدمثل جنه یه بودکه رفته یادم افتادپوف دراز درازبه سرجاش بازم ولبخندی

 :ساراگفت گذشت ذهنم از فــکر تااین!نمیشه

 :گفتم وارفته وایسادمو سرجام سیخ!..نخوندما فکرتو این که فکرنکن -

 :زدوگفت نمایی لبخنددندون..جداً؟ -

 :سمتش کردم روپرت روتخت بالشِ!..دیوونه نه -
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 !دیدی منم زهرمار،پاشوبرودیگه -

*** 

 سرازپا عروس لباس اون پوشیدن ازذوقه بودم، خوشحال زیاد خیلی طرف بود،ازیه عروسیم فردا

 هام چشم به آینه توی رو نگاهم.بود افتاده دلم به دلیل بی و عجیب ی دلشوره یه طرفم ازیه نمیشاختم

 :کردم زمزمه باخودم و دوختم

 رو تون دونفره دنیای فکرمزاحمی هیچ کن سعی میخوره گره آرون دنیای بعدبه به ازاین تو دنیای -

 بخوابم راحت کردم سعی اومدم کنار آینه ازجلوی و دادم تکون سری خودم برای بعد... نکنه خراب

 بود گرفته رو بازوم که آرون وبه بازکردم رو هام چشم شدیدی های باتکون زودپاشم تافردابتونم

 :گفتم و کشیدم بیرون دستش از رو بازوم کالفه. شدم خیره داد می تکون ومحکم

 !کندی دستمو آرومتر، بابا چخبرته آرون عه -

 .ها عروسیمونه امشب سالمتی نا!صبحه۸ساعت پاشو پاشو -

 :گفتم و کشیدم چشمام به دستی

 !جداشد ازتنم که کن ول منو دست میخواد دلت اگه تو.پامیشم حاال باشه خب -

 نشست همونجا یکم کرد جدا رو دستش و انداخت بود شده حلقه بازوم دور که دستش به نگاهی آرون

 از بعد منم بخوره صبحونه که رفت شدو راحت خیالش نشستم سرجام باالخره وقتی و پاشم من تا

 .شدم ملحق بهشون صورتم و دست شستن و زدن مسواک

 :سمتم داد هول رو مربا ظرف و داد قورت رو ش لقمه آمین بابا

 !عروس؟ نمیخوری چرا -

 :گفتم و نشوندم لبم روی عمیقی لبخند و گرفت خندم لحنش از



 

 

 
199 

 انجمن رمانیک سحر صادقیان کاربر | گابلین

 
 .خورم می -

 ازمن قراربود که امشب؛ آرایشگراختصاصی پیش رفتیم السلطنه ملک وبعدبا حموم ازصبحونه،رفتم بعد

 !بسازه عددپرنسس یه

 داد مدل رو موهام ازاینکه بعد اونم پاشم ازجام گزاشت یکبار فقط خودِشب تا و گرفتم جا صندلی روی

 تاخودشب و صورتم جون افتادبه اون و صندلی روهمون بازنشستم بعدش روبپوشم لباس تا رفتم

 !فرارکنم نزاشت هم ناهار ی بهونه به حتی بشم کنده ازصندلی نزاشت

 ملک روبه و کشید کنار صورتم روی برم،از ازحال بود نزدیک و نموند برام رمقی که همین دیگه

 :گفت السلطنه

 !امشب زیبای عروس از اینم -

 :زدم زار و شیکمم روی گزاشتم رو السلطنه،دستم ملک سمت برگشتم بندازم آینه به نگاهی اینکه بدون

 ترسم می میشه پاک رژلبم بخورم چیزی نمیتونم ارایش این با گشنمه خیلی من السلطنه ملک -

 ...کنم غش ازگشنگی

 که بردارم ارایشی میز زیر از رو هحام کفش تا برگشتم من و خندیدن السلطنه ملک ارایشگرو خانم

 ازمن که هالووینه جشن مگه یاجدسیدغریب!موندم مات و افتاد خودم به آینه از نگاهم

 ازصبح نداشت رو گشنگی ارزش اصال خدا وای!ومزخرف؟ زشت اینقدر منم؟چراحاال این!جادوگرساخته

 نزدیک ساخته؟ من برای ایه قیافه چه این! امشب زیبای عروس میگه حاالم بخورم تکون نزاشت االن تا

 شد عایدش پریشونم و عصبانی ی ازقیافه کنم فکر السلطنه؛ ملک سمت برگشتم درآد جیغم بود

 :گفت تندتند که! ام طوفانی

 وحشتناک و زشت گریم یه با رو عروسی،عروس شب که داریم رسم اینجا ما عزیزم جان دلسا ببین- 

 !ببینیم رو دوماد احتمالی العمل عکس که کنیم می اماده

 :زدم لب ناباوری با



 

 

 
200 

 انجمن رمانیک سحر صادقیان کاربر | گابلین

 
 !میکنی؟ شوخی -

 :وگفت خندید هنگم ی قیافه به

 تو برای البته میشی اشنا غریبمون و عجیب های رسم ی همه با کم کم تو و رسمه یه این عزیزم نه -

 زشت عروس یه خوشگل عروس جای به امشب داماد که این!مقبوله و ماپسندیده برای غریبه و عجیب

 !.گلم جذابه ی خاطره یه خودش بینه نمی رو زشتیش اصال عشق وازروی بینه رومی

 به رو فکرم! ایه؟ صیغه چه دیگه این رسوم،آخه و اداب این از شدم واقعاگیج گرفتم دستام روبین سرم

 :اوردم زبون

 به نه من؟اخه تن توی میگه چی خوشگلی این به لباس امشب؟این زیبای عروس میگه چراایشون پس- 

 ی پوره پاره لباس یه حداقل خدایی؟خب نیس لباس این حیف!من ی پوزه و پک این به نه لباس این

 .شه ست صورتم جادوگریِ ارایش با کنم تنم دادید می گدایی

 : گفتن و خندیدن ارایشگره و السلطنه ملک باز

 !.بود مزاح یه بانو معذوریم امشب زیبای عروس ازگفتن -

 ی مضحکه شدم ببین خدایا.زیباست کجاش من تیپ این اخه بود نمک بی مزاح یه مشخصه کامال بله

 !کیا؟

 :گفتم السلطنه ملک به اروم اروم و وایسادم اتاق در پشت سریع شد بلند جیغم اتاق درب صدای با

 میشه؟نه چی ببینه اگه کنید فکرمی واقعا ببینه قیافه این منوبا ارون نمیخوام کنیدمن کاری توروخدایه -

 ..ندارم شک من میکنه سکته خدا نه

 :ارون صدای تعقیبش به و میشد پایین و باال هی در ی دستگیره

 !سنگنیه چقدر گزاشتید در پشت چی! دلسا دنبال اومدم بازکنید درو میشه -
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 دررو و پایین اوردم درو ی دستگیره بارخودم این و کشیدم کنار در پشت از سریع حرف این شنیدن با

 :گفتم عصبانیت از سرخ صورت و خورده گره ابروهای با کردم باز

 !چاقم؟ من اینه منظورت یعنی! که واقعا ارون -

 کم ارون! بشن خنده خوش باید اینا ندارم اعصاب من که امروز همین شد بلند ها خانم ی خنده صدای

 :گفت زده سکته ی قیافه بایه و شد کج دهنش کم

 اخمات اون حاالم!دونستم نمی که من اخه ببخشید دربودی؟وای توپشت مگه عزیزم چیه منظورت -

 .نخوره بهم قشنگت ارایش روبازکن

 وبیابون کوه ایناسربه دست از امشب خدایامن.خندید مزش بی شوخی این هرهربه خودش بعدشم

 !اینومطمئنم میزارم

 این حُسن شدم خودم اتاق وارد و باالرفتم ها ازپله خوشایند نچندان اعصابی با و زدم کنار رو آرون

 برم نبود الزم حتی میاوردن ویژه ارایشگر خودشون ارایشگاه برم نبود نیاز که بود همین عمارت

 رو السلطنه ملک اصــرار، کلی با من که بماند حاال میاوردن ویــــژه خیاط خودشون لباس فروشگاه

 مثال میشد همونجامهیا میخواستی که هرچی قدیم های پادشاه قصر عین خب ولی! پاساژ به کشوندم

 الزم بودو تاالرهم از بزرگتر برگزارمیشد جشن قصر همون توی و کنیم رزرو تاالر جشن برای نیازنبود

 شدم، اتاقم وارد. پایین باالیا رفتی می پله چهارتا فوقش جا فالن بری کنی طی مسافت کلی نبود

 کـشیدم روبیرون میزتوالت کشوی وایسادم آینه روی روبه درهم های اخم با و کوبیدم سرم دروپشت

 آرون و چرخید در ی دستگیره ببرم، صورتم سمت به دستمو تاخواستم و برداشتم مرطوبی ودستمال

 :گفت و کرد نگاه دستم توی مرطوب دستمال و من به باتعجب شد اتاق وارد

 میکنی؟ چیکار- 

 توی پا امشب قیافه و ریخت این با من که دونی می خودت کنم پاک رو مسخره ارایش این خوام می- 

 !نمیشم بقیه ی مضحکه و نمیـزارم سالن

 :گفت دادو ابروهاش به تابی و پیچ آرون
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 بزرگ رسومات و رسم بااین ازبچگی اینجاهمه اینجورنیست بقیه برای تومسخرست عزیزمن؛برای- 

 !کنن؟ مسخره چی برای دیگه دیدن توروهم اصلی قیافه شدن

 دورچشم و رنگ دودی های گونه روی رو مرطوب دستمال تندتنــد ارون به توجه بی و نگفتم چیزی

 !بود،کشیدم شده پاشیده سیاه گرد وحشتناکی و آور رعب طرز به که هام

 روی مالیم ارایش یه ازاول وبعدخودم زدم کن شیرپاک یکم نگفت دادوچیزی سرتکون کالفه آرون

 :گفتم و زدم لبخندغلیظی.ارون سمت برگشتم و نــشوندم صورتم

 .شدم خوشگل چه ببین- 

 :گفت و گرفت دستاش بین دستامو اومد سمتم و خندید ارون

 .دیرشد که بپیوندیم مهمونا به و سالن توی بریم میدی اجازه اگه حاال خب خیل- 

 و شدیم واردسالن چپ سمت راهروی اومدیم،از بیرون اتاق از و دادم تاییدتکون ی نشونه به سری

 .میاورد وجد به رو همه حضار جیغ و دست صدای.اومدیم پایین خورده پیچ های ازپله

 گنجید نمی خیال تو بگم اصالبهتره رونمیدیدم ای لحظه همچین خوابمم توی حتی!اجنیان میان عروسی

 جمع،ما خوشحالی از پر درسروصدای.خیال نه بود واقعیت خوشبختانه یا متاسفانه اما! رویا از حجم این

 توی که حسی جلوی و انداختم شدمون قفل های دست به نگاهی.گرفتیم جای دونفره سلطنتی مبل روی

 .نگرفتم رو بود انداخته راه به ولوله وجودم

 رو سالن وسط های رقصنده اطراف جو سیاهی از ای هاله یه کردم حس که بود نگذشته ازجشن ساعتی

 ضعف من که بود معتقد و دید نمی چیزی همچین اون انگار اما گفتم هم ارون به رو این گرفته فرا

 توی سالن کل شدو قطع برق یهو که بیاره وشیرینی میوه یکم هردومون برای تا پاشد همین برای!کردم

 استرس و باتشویش کرد رخنه دلم توی ترس چیزی هر از اول همیشه مثل.رفت فرو محض تاریکی

 مانع حضار ی همهمه اما زدم صدا رو ارون و چرخوندم هرسمتی به رو ترسانم نگاه و گشادشده چشمای

 .میشد ارون گوش به من صدای رسیدن ویا ارون صدای شنیدن از
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 که کنه اعالم حضار به خودش ی حنجره دادن باخراش داشت سعی امین بابا که درحالی پاشدم ازجام

 .نبینه اسیب تاکسی بشینن

 ازاون یکم شدند وارد سالن به دست به مشعل و شمعدونی کردن، روشن روتندتند ها شمع خدمه

 دید نمی رو چشم چشم هنوزم اما شد کم مطلق تاریکی

 ترسیدن ی اجازه امین بابا صدای اما شد ســــیخ تنم به مو کردم، می حس نزدیکیم در رو کسی گرمای

 گرفت اروم ودلم نداد رو بیشتر

  نترس دلساجان- 

 .دارم عجیبی های حس من و شده غیب ارون اخه زدنم سکته درمرز ترس از دقیقا من آمین بابا ولی- 

 فکرمیکنم خودت دقیقامثل منم دورکن ازخودت رو منفی های حس ی وهاله نباش امانگران فهمم می- 

 .نمیوفته بدی اتفاق هیچ نترس اما آرونه دزدیدن برای توطئه یه این

 توی وحشت از سالن تموم که بود بلند اونقدر وصدا رسید گوش به چیزی شکستن صدای لحظه همون

 .رفت فرو سکوت

 اومد شکستن صدای که همونجایی سمت وبه شدم کنده ازجا فشنگ وبعدمثل لرزیدم خودم به آن یه

 :زد داد باهشدار امین بابا دویدم

 !نرو دلسا- 

 اومده شکستن صدای که اونجایی شدم کشیده حسم دنبال وبه نکردم اعتنایی معمول طبق من اماخب

 ...اما بود ریخته زمین روی و خوردشده شیربزرگ ی بودمجسمه

 ارون شبیه شلوارش و کت اخه میترسیدم بود افتاده خوردشده ی مجــــسمه کنار که جسدی ازدیدن اما

 .بود افتاده زمین روی پشت به.بود
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 چپ سمت که سراسری ی پنجره.افتادم زمین زانوروی به میکوبید سینم ی قفسه به محکم قلبم

 .بود داده قرار مهتاب نور روشنایی و تاریکی توی رو سالن از قسمت این قرارداشت

 دندون به فکرمسخره این بخاطر لبمو.باشه آرون ترسیدم می کنم نگاه جسد صورت به نمیتونستم

 ی سایه.بچرخونمش تاخواستم اما گزاشتم شونش روی دستمو و زدم پس رو منفی افکار تمام و کشیدم

 با امین، بابا دیدن با و کردم سربلند.میشد دیده نورمهتاب روشنایی توی تاریکیش افتادکه کنارم بلندی

 زدم اشاره بود شده جاری خون ازسرش که جسد به اشارم انگشت

 :زدم لب وپته باتته من و شد زانوخم روی امین بابا

 ...می،میترسم،آ،آرون،با،باشه- 

 حرکت یه توی و گزاشت جسد ی شونه روی دستشو امین بابا و فشردم هم روی محکم چشمامو

 و کردم هنگ ارون درخون غرق پیشونی ازدیدن و برگشت سمتش به هم من سر همزمان چرخوندش

 !شدم خاموش

 واسه و کوبید می ثانیه یه بزنم،قلبم پلک تونستم نمی و بودن بازشده حد اخرین تا هام چشــــم

 کرد می استراحت چندثانیه

 :تندتندگفت و چسبید رو بازوم سریع داغونم حال دیدن با آمین بابا

 میگم االن میشه وپایین باال سینش ی قفسه ببین مطمئنم من زندست دخترم،ارون نشو نگران- 

 .باش،باشه؟ اروم تو فقط باالسرش دکتربیارن

 دکتر امین بابا بود نمونده برام رمقی دیگه نشستم همونجور و دادم تکون سری فقط جون بی و حال بی

 وقت هیچ دیگه من و نکنه باز رو هاش چشم وقت هیچ ارون که دیر قدر اون رسید دیر دکتر اما اورد

 خون برنمیاد دستمون از کاری متاسفانه" دکتر زبون از حرف این شنیدن با. نبــینم رو لبخند رنگ

 .رفتم ازحال السلطنه ملک توبغل و رفت سیاهی هام چشم جلوی "رفته ازش زیادی
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 نمونده بدنم در رمقی. کردم باز رو هام پلک الی پیچید؛آروم می سرم توی که صداهایی و سر با

 قلبم السطلنه ملک ی زده ماتم نگاه دیدن با چرخوندم راستم سمت به اتاق دیوارهای از رو نگاهم.بود

 .شد پیش دقایق خوشایند چندان نه ی خاطره آور یاد و کرد تپیدن به شروع

 : کشیدم خشکم و خورده ترک  های لب روی رو زبونم و نشستم تخت روی دلهره با

 گذاشت؟ تنهامون همیشه برای آرون آرون، 

 یه ما ی همه: گفت کشید، می رخ به رو دلش پنهانی غم و لرزید می وضوح به که باصدایی السلطنه ملک

 نه جهانه قانون این شیم تنهاتر خودمون و بزاریم تنها رو عزیزانمون کنیم، ترک رو دنیا این باید روزی

 .بیایم کنار باهاش تونیم می فقط بگیریم بغل به غم زانوی براش باید نه و کنیم سرپیچی ازش تونیم می

 قطره یه حتی امواتشون برای و نیستن احساسی ها انسان مثل اینجا در بقیه و السلطنه ملک اینکه از

 ! خوابوندنم بخش آرام با که حدی در شدم عصبانی کلی لحظه اون ریزن نمی اشک

 روزهای قدر اون. پیوست خاطراتم به آرون و شد بهتر حالم کم کم گذشتن هم پی از که روزها ولی

 که روزهایی و گذشته به کردن فکر وقت ای ثانیه حتی که داشتم ترسناکی و سخت زندگی و وحشتناک

 زندگی بود آرون وقتی که زد می پرسه فکر این ذهنم ته همیشه اما نداشتم رو گذشت آرون کنار در

 .بود کمتر ها ترس حتی و بود بهتر خیلی

 نمی مکملم بدون من که چون بود کرده پیدا عادی زندگی به من برگشتن برای خوبی نسبتاً راه ناتانائیل

 .بیارم دوام زیاد تونستم

 های عقربه به نگاهم. داد می توضیح برام رو بخش نجات راه اون و اومد می دیدنم به امروز ناتانائیل

 .رسید راه از اون پنج ساعت باالخره تا شد خشک ساعت

 که دیدم تعجب کمال در کنم سالم خواستم تا. شد وارد لب به لبخند همیشه مثل و کرد باز رو اتاق درب

 :کرد باز زبون درآخر بینه، نمی رو من اصال انگار و کنه می نگاه رو اتاق دور دورتا باگیجی ناتانائیل

 کجایی؟ فرزندم دلسا
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 سو هاش چشم گفت؟ می چی بودم، نشسته تخت روی روش روبه که اومدن،من در حدقه از هام چشم

. شدم ناخواسته بازی یه وارد بازهم! من شدن غیب. بود اجنه سمت از جدیدی ی نقشه این که یا نداشت

 ناتانائیل به رو خودم باید چجوری کردم فکر خودم با و گرفتم هام دست بین رو سرم! پلید بازی یه

 :زدم صداش امیدی نا با. بدم نشون

 بینی؟ نمی رو من نشستم تخت روی روت؛ روبه اینجام، من بابا

 :گفت ناتانائیل! شدن گرد ازقبل بیشتر هام چشم شنید رو صدام که وقتی

 !ننشسته تخت روی کسی اما شنوم می رو صدات دخترم

 تا چیزی. پیچید می سرم توی شیطانی های قهقهه صدای بود، ای مسخره بازی چه دیگه این! من وایِ

 :گفتم ناامیدی با. بود نمونده شدنم دیوانه

 خواستشون به که ها اون خوره می آب کجا از مشکل نفهمیدم جدیده،آخرش نقشه یه این کنم فکر بابا

 ضرر قدرت تنهایی به که من میخوان، چی من ازجون دیگه فهمم نمی واقعا کشتن رو شوهرم و رسیدن

 کردن؟ غیبم چرا.نداشتم بهشون کاری هم وقت هیچ ندارم رو ها اون به رسوندن

 از تو بفهمم باید اول پیداکنم ظاهرشدنت برای راهی باید فعال بزار، کنار رو ها حرف این دخترم- 

 اون و بدزدن تورو کثیف ی نقشه این با که نیست شکی. شدی غیب هم بقیه ازدید یا پنهانی دیدمن

 .بینتت نمی کسی چون کنه پیدات تونه نمی کسی دیگه وقت

 ها اون به چی بشم گرفته گروگان ها اون توسط و شم غیب بقیه دید از من اگه حتی فهمم نمی بازم- 

 رسه؟ می

 شیطانی اهداف به تو توسط تا کنن می تسخیر رو جسمت که یا میارن در خود همسری به تورو مسلما- 

 .هست آمین دست از خالفت گرفتن هم ها اون از یکی برسن خود
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 ای دیگه سوی به میدان سوی این از که بودم اجنیان بین خوبی ی بازیچه من کشید می سوت سرم

 توجه پایین، برو: شنیدم می رو ناتانائیل صدای. بودم شده خسته زندگیم از واقعا دیگه! شدم می شوت

 .نه یا بینن می تورو بقیه که کن

 بگید بهم رو بخش نجات راه اون امروز بود قرار بابا- 

 بیاریم فرود تسلیم سر نباید برندارن بازی بچه این از دست ها اون که وقتی تا- 

 بود؟ شدن تسلیم شما، بخش نجات راه.نمیشم منظورت چی؟متوجه یعنی- 

 که کنیم خواهش ازشون خواستیم می بسه، آتش یه این نیست خالفت بخشیدن معنای به شدن تسلیم- 

 که هدفی هر به ها اون  و کنن تسخیر رو هات قدرت عوض در و برگردی خودت عادی زندگی به تو

 برسن خواستن

 .نشینن می خالفت به و کنن می نابود رو آمین بابا راحتی به که جوری اون خب- 

 تسخیر راحتی به قدرت یکم این با که هست چهارساله ی بچه آمین بابا که کردی گمانتو دختر- 

 .هست آمین قدرت از چهارم یک تنها داری که قدرتی شه؟تمام

 :گفت سکوت دقایقی از بعد ناتانائیل که نگفتم چیزی دیگه

 ببخش رو ما ی همه ببینمت نتونم وقت هیچ دیگه شاید میشه، تنگ برات دلم- 

 میده؟ معنی چه ها حرف این اخه بمیرم؟ قراره که یا مونم؟ می غیب تاهمیشه من که اینه منظورت بابا- 

 دنیای به و نیستی ما پیش دیگه تو بردارن بازی این از دست اگر نیس، مردن به قرار دخترم نه- 

 دیدگان از ابد تا تو متاسفانه برندارن بازی این از دست اگه ولی.احسان با البته گردی می بر خودت

 . میمونی پنهون

 نتونستم.شد دور ازمن گویان خداحافظ زیرلب و گرفت غم رنگ صداش ناتانائیل نشست، دلم ته غمی

 ها ازپله آروم آروم اما نداشتم رفتن پای. بفهمم خودمون دنیای به احسان با برگشتن از رو منظورش
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 من درون از بود نزدیک و اومد سمتم به مستقیم شربت سینی با خدمه از یکی که همین شدم سرازیر

 .بینه نمی رو من کس هیچ که ناتانائیل تنها نه که شدم متوجه کنه، عبور

 خواست می دلم فقط نبود خوشایند چندان حالم گرفتم، هام دست بین رو سرم و وایستادم سالن وسط

 :برگشتم سمتش به احسان،متعجب صدای با. نکنم باز چشم و بخوابم

 دلسا؟ افتاده اتفاقی - 

 :گفتم گیجی با!دیدن؟ نمی بقیه چجوری!دید؟ می رو من احسان

 ببینی؟ رو من تونی می تو،.ام آشفته یکم نیست؛ چیزی نه نه،- 

 مگه؟ چطور اره- 

 همینجوری اممم،هیچی- 

 کنیم؟ صحبت باهم خوای می: گفت بود نشده قانع که احسان

 دونم نمی- 

 دست با و نشست نفره یک مبل روی کرد هدایت سالن ته های مبل سمت روبه من و شد نزدیکتر قدمی

 !بشین:  گفت و زد ای اشاره روش روبه ی دونفره مبل به

 کرده؟ خاطر آزرده رو تو چی شنوم می خب: گفت احسان و انداختم مبل روی رو خودم آروم

 تونست می رو صدام فقط ناتانائیل شدم غیب همه چشم از انگار ازصبح نمیدونم: گفتم من و من یکم با

 عجیب زیاد: گفت و خاروند رو چونش متفکرانه یکم احسان. عجیبه برام این بینی می رو منتو اما بشنوه

 ازدید روحت فقط یعنی انسانه جسمیت وجود از نیمی توهم و انسانم من باالخره خب رسه نمی نظر به

 از صدا چون شنوه می تورو صدای ناتانائیل همین برای.شده غیب بینن می رو تو روح که اجنه و ارواح

 می رو روحت هم حال تابه و ببینن تونن نمی ها اون فقط نیست غیب تو جسم و میگیره نشات جسمت

 .شنون می رو صدات بگیره قرار درکنارهم روح و جسم وقتی البته. دیدن
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 شنون؟ می رو من صدای هم بقیه یعنی! کننده گیج چه- 

 آورده؟ سرتو رو بال این کی خب.آره کنم می گمون- 

 برای برنامه یه ناتانائیل.  من دزدیدن برای جدیده بازی یه باشه؟این تونه می دشمن از غیر کی- 

 تمومش رو مسخره بازی این اگرکه بسه آتش نوع یه این البته ریخته خودمون دنیای به ما برگشت

 .کنن

 !ما؟ برگشت- 

 به تو با باید که کرد اشاره نکته این به اما نشدم ناتانائیل منظور ی متوجه دقیقا هم من! تو و من آره- 

 .برگردم خودمون دنیای

 دنیای در تا باشی من مکمل تونی می کردی کسب هم جدیدا و داشتی که هایی قدرت خاطر به احتماال- 

 دیگه کنن اعالم بس اتش وقتی اینکه از جدا نرسه آسیبی من، مخصوصا کدوممون هیچ به خودمون

 .نداره ما به کاری کسی

 باشم؟ احسان مکمل تونستم می من یعنی گرفت گُر تنم حرفش این با

 غربت احساس دید نمی رو من احسان از غیر کسی چون گذشت سخت البته گذشت، می روزی چند

 و کنن سوءاستفاده شدن غیب این از اینکه ترسِ.ترس احساس ی اضافه به بود گرفته فرا رو وجودم

 .کنن نابودمون

 و بودم شده موفق تقریبا نکنم فکر چیزی به داشتم سعی و بودم نشسته بالکن توی صندلی روی

 رو هام دست اومدم خودم به بدنم، لرزش و دما سردی احساس با که بردم می لذت پرندگان ازصدای

 کالفه دیگه شد نمی کشیده بالکن در کردم هرکار اما. برم اتاق داخل که پاشدم و کردم حلقه بازوم دور

 اجداد غرغرکنان زیرلب.شدم ولو زمین روی در کنار و در به کوبیدم محکم پا، با یکی. بودم شده

 و کرد قفل مخم لحظه یه درکنارم، بلندی ی سایه دیدن با که دادم می قرار رحمت مورد رو درخراب

 قد سرم باالی که وحشتناکی و زشت موجود بادیدن و اوردم باال رو نگاهم اروم آروم اومد، بند زبونم

 !نشه هک مغزم تو ترسناکش ی چهره ازاین بیشتر تا بستم رو هام چشم سریع بود کرده علم
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 خارق قدرتی با ترسناک؛ و عجیب جسمی گشودم، رو هام چشم و اومدم خودم به دستم شدن کشیده با

 وضوح به ولی نبود دستم دور دستی هیچ که درحالی کرد می نزدیک بالکن ی لبه به رو من العاده

 ...ولی کشیدم می زمین به محکم رو پاهام وایسم، تونستم نمی زدم می زور هرچه و شدم می کشیده

 سقوط کله با عمارت هشتم ی طبقه از شدم می کشیده دیگه چندسانت اگه یعنی بودم بالکن ی لبه دیگه

 !شدم می پودر رسما و پایین کردم می

 ی اندازه فاصله ازاین که هایی جن ببینم رو رفتن می راه پام پایین که هایی جن تونستم می باال همون از

 که لعنتی منِ بودم، غیب من...نه ها اون اما دیدمشون می من! مورچه شایدهم شدن می دیده سوسک یه

 .قبله از تر راحت خیلی حاال مرگم

 نتونستم کمر درد از شدم پرت اتاق وسط و شدم کشیده عقب به عجیبی نیروی با ثانیه چند از کمتر

 شنیدم می رو احسان صدای ولی کنم باز پلک

 رفتم فرو سیاهی از ای هاله توی و شد گنگ صداش کم کم...بازکن رو هات چشم خوبی؟ دلسا؟- : 

 کشش حس همون باز و بود رفته فرو تاریکی توی اتاق شدم بیدار وقتی اما گذشت چندساعت دونم نمی

 باچه دونم نمی حاال احسان دفعه اون درآد اشکم بود نزدیک داد می هول بالکن سمت زور به رو من

 کسی و بود شب نصفه بودم بالکن ی لبه باز حاال. حتمیه مرگم دفعه این اما داد نجاتم ازمرگ قدرتی

 دیر دیگه اما برسه دادم به ناتانائیل بلکه تا دادم فشار گردنبندم روی رو دستم زور و ضرب به تا نبود

 هشت.داد می رو من حتمی مرگ گواه پیشونیم روی خون گرمی مُردم و افتادم بلندی از من. بود شده

 .نبود هم درصد یه موندنم زنده احتمال و بود طبقه

 کرد می ترغیبم هام دست روی ای مردونه دست گرمای اما شدن نمی باز هام پلک و بود سنگین سرم

 من که اومد یادم چیز همه کم کم بست می نقش ذهنم تو مبهمی و گنگ های صحنه بشم، بیدار که

 ...اما بودم مرده

 سرش شد، خیره احسان دست روی نگاهم شدم، موفق بار این و بازکنم رو هام چشم الی کردم سعی

 فرو نورمهتاب روشنایی و تاریکی توی اتاق و بود خوابیده آروم.دستم البالی دستش و بود تخت روی
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 رو احسان کردم سعی و گشودم لب زور به بودن، چسبیده هم به هام لب و بود خشکیده گلوم. بود رفته

 :بیدارکنم

 نمردم؟ مگه کجام من بیدارشی؟ احسان؟میشه- 

 و کرد نگاه بهم اومده در ازحدقه های چشم با و کشید گردنش به دستی و داد خودش به تکونی احسان

 :گفتم کالفه گذشت که دقیقه چند. زد نمی هم پلک

 کردم سقوط طبقه هشت من شدم زنده چجوری ببینم بگو ندیدی رو من مگه دیگه بسه احسان هی- 

 نه؟ باشم خاک خروارها زیر باید االن

 تو گفت دکتر اخه بپرسم باید هم من که سوالیه این: گفت و خاروند رو سرش گیجی با احسان

 نکنه برگشتی چجوری کنن جدا ازت رو ها دستگاه بود قرار گردی نمی بر دیگه و شدی مغزیمرگ

 روحی؟

 صدای اینکه تا شده چی فهمیدم نمی خودمم گرفت، خندم احسان ازلحن اما زدم می گیج اینکه با

 :شد وارد ناتانائیل تعقیبش به و دربلندشد

 موند زنده العادش خارق های قدرت با دلسا بشید، گیج زیاد نیست نیاز! قوی فرزندان سالم- 

 دختربابا قبلی، از تر قوی برابر بیست حاال و شدن اندازی راه نیروهات خداروشکر

 دیگه؟ حد این تا آخه نمیشد، باورم قدرتمندی گفتن می یعنی: احسان

 همون شدست ثابت دلسا قدرت باالخره بگذریم ها حرف ازاین: گفت ناتانائیل که خندیدیم تایی سه

 من جهت ازهمین شده ناپذیر شکست دیگه دلسا برنمیاد ها دشمن دست از کاری بود معلوم هم اولش

 خودتون دنیای به رو شما وجودتون، در خودم روح از دمیدن و دیگه های قدرت از چندتا اندازی راه با

 سراغ کفار ی اجنه دیگه اینکه ضمن نیست شما دادن شکست به قادر کس هیچ دیگه گردونم می بر

 اخر تا و برگردید خودتون دنیای به بترسید نیست نیازی هستید غیب دیدگانشون از چون.نمیان شما

 زیرنظر بعد و حق ی سایه زیر هم بدون یا کنارهم و هستید هم مکمل شما کنید زندگی ارامش در عمر

 بگذرانید راحتی به همیشه برای من
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 نیست؟ شدن تسلیم به نیاز یعنی: احسان

 بس اتش به نیازی دیگه ما اما هست حکومت به آنها ی وغلبه ضعف ی نشامه تسلیم فرزندم، خیر- 

 .پیروزشدیم انها به نداریم

 برگشتیم خودمون دنیای به چجوری و کِی نفهمیدیم ما و شد دور ما از زنان لبخند

 برداشتم ازتلویزیون چشم دُرنا باصدای

 پیشواز؟ بیام نگفتی چرا برگشتی؟ کِی بیشعور- 

 :گفتم و کشیدیم بغل به رو پاشدم،همدیگه و خندیدم

 !بود۳ساعت پروازم برگشتم شب نصفه اخه- 

 برگشتی، که حاالم داشت نگه اونجا تورو کوفتی تحقیقاون ماهه سه: گفت و کتفم به کوبید محکم یکی

 اخه؟ جوری این

 اینجا در بودم اونجا من که سالی یک کردم فکر باخودم حال درعین و کنم عوض رو بحث کردم سعی

 !گذشته ماه سه فقط

 دیگه یکی من جای به بود، زده غیبم خبر بی بود معلوم خب برگشتم سابقم کار محل به روز اون فردای

 کردم می حس راه توی. افتادم راه به فروشی روزنامه دکه سمت به جا ازهمون بودن گرفته کار به رو

 نمی رو ما اجنه بود گفته ناتانائیل اومد یادم اما کیه ببینم تابرگردم ترسیدم می تعقیبمه، در مدام یکی

 آروم آروم و وایسادم کالفه شد، راحت خیالم و جمع خاطرم یکم کنه نمی اذیتمون کسی دیگه و بینن

 عنوان به احسان دیدن با. اومد می دنبالم به ارومماشین اون و بودم پیاده من. ماشینه سمت برگشتم

 .مادمازل باال بپر: وگفت داد عالمتی بهم که کشیدم راحتی نفس راننده

 هنوز:گفتم احسان روبه و زدم اشاره ماشین به چشم با.شدم ماشین سوار و رفتم شاگرد صندلی سمت به

 .اوردی کجا از رو این اینجا اومدی نیست روز یه
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 توی مصاحبه برم امروز شد قرار تازه کرده، جور هم خونه برامون داد بهم ناتانائیل: گفت و خندید

 .باالسرتم من که وقتی تا بگردی کار دنبال نیست نیاز توهم صمیمیش رفقای از یکی شرکت

 ماشین و خریدن خونه براومد ازش چجوری کارها این روحه یه فقط ناتانائیل اما: گفتم متعجب

 من فهمیدی کجا از تو درثانی بفروشه ماشین و خونه بهش بخواد که بینه نمی رو اون کسی خریدن؟اخه

 کارم؟ دنبال

 دنیای به هنوز و بود کرده ازدواج مادرت با تازه که اونوقتی یعنی توئه پدری ی خونه انگار که خونه- 

 رو ماشین.بود نشده اجنه رهبر هم ناتانائیل و بودی نیومده دنیا به هنوز موقع اون بود، نپیوسته اجنه

 فردا پسرم گفته و رفته رفیقش خواب به که گفت کار با راجب در ولی باشه خودش مال دونم می بعید

 .ها حرف این از و بگیر رو دستش اونجا لطفا شرکتت میاد کار برای

 سخت معلومه دستت در ی روزنامه به باتوجه که توهم: گفت و کرد پام روی ی روزنامه به ای اشاره

 سخت خودت به نباید اصال منی زن وقتی تا کن بیرون سرت از رو فکر این بگم بهت اما! شغلی دنبال

 .دائم عقد برای محضر بریم بگو خواستی زمان هر راستی بگیری،

 می اما بیارم دوام لحظه یه حتی اون بدون کردم نمی فکر! بود آرون خاطر و یاد لرزید، دلم ته چیزی یه

 شد بیخیالش نمیشه زندگیه خصلت! زمین همین روی آسمون، همین زیر کشم می نفس هنوز که بینم

 ...بمیری که این از غیر

 .ساختس کارمون که باشه داشته جن باز اگه! کلنگیه حسابی خونه پس: گفتم احسان به رو

 کاخ میدونم بعید هم بعدش شدیم غیب اجنه دید از ما رفت؟ یادت باز: وگفت خندید لحنم به احسان

 .باشه کلنگی پدرت

 درگیر رو ما ماجرا این در که عادتی احساس و پیش از بیش احسان و من روابط و گذشت روزی چند

 محضر به کرد می درخواست مدام اون و زدم می گیج خواستنش دار و درگیر شد، ازقبل بیشتر کردهم

 زدم زل سقف به و کشیدم دراز تختم روی. نیاد سرمون بالیی اجنه توسط نکرده خدایی وقت یه تا بریم

 جنس از داشتم خودم جنس از گاهی تکیه به نیاز بود شده دشوار نه، که سخت برام کردن زندگی
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 دونستم نمی رو بود دلم ته که احساسی ولی باشیم درکنارهم همیشه برای کنم قبول تونستم می احسان

 چی؟قلبی قلبم "کنی ازدواج احسان با تونی می مردم من اگه" پیچید سرم توی آرون صدای کنم چیکار

 !میتپه آرون یاد به گداری گه هنوز که

 نشد ولی بخوابم و فکرنکنم چیزی به کردم سعی گزاشتم، هم روی رو هام چشم وچرخیدم پهلو به

 .محضر بریم عقددائم برای فردا که بدم پیام احسان به تا برداشتم رو گوشی

 بود صفحه روی جدید پیام یه

 چه جهانی و جان مرا تو: محتوا این با بود احسان طرف از پیام کردم باز رو گوشی قفل و زدم رو رمز

 .بود ۰۰:۰۰پیام ارسال ساعت(. دارم دوستت) را جهان و جان کنم

 .است خوش تو با جهان و جهانی و جانی: نوشتم و بست نقش لبم روی کمرنگ هرچند لبخندی

 بود بعید ازمن کردم تعجب نوشتم که اونچه از خودمم کردم، پاکش تندتند بفرستمش اینکه از قبل اما

 .تویی جاودان دلبر تویی جهان تویی جان ماه، بسان رخت که ای: نوشتم دوباره باز...ها حرف این

 یکی. شد ارسال پیام واکنشی هرگونه از قبل و پیام ارسال روی رفت دستم ولی کنم پاکش خواستم

 .پیچید اتاق توی صداش که پیشونیم به کوبیدم محکم

 شاعر؟ خانومِ  محضر بریم کِی: گفت و گذاشت لبخند ایموجی یه احسان

 همه این از طرف ازیه و اومد نمی بدم دلم ته هرچند بگم، چی متداومش اصرارهای درپی دونستم نمی

 احسان با باید تهش کرد؟ می حالم به فرقی کردم؟چه می صبر کی تا خب بودم شده کالفه شدنش پاپیچ

 کرد نمی فرقی دیگه سال ده چه االن چه پس خودم خوب حال و خوشبختی برای شدم می مزدوج

 محضر؟نریم بریم نمیگه هی هرروز و میشه بردار دست دیگه بریم بیا باشه بگم حاال همین اگه حداقل

 :کردم تایپ و لغزوندم گوشی روی رو ناخنم! محضر؟

 داری دوست هروقت -
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 خوبه؟ فردا: احسان

 ساعتی؟ چه -

 .دم می خبر بهت بگیرم وقت برم باید -

 .خوابیدم و نگفتم چیزی دیگه

*** 

 در عمیقا من عقدمون از سال یک گذر با حاال و کردیم عقد باهم احسان و من گذشتن هم پی از روزها

 روزی اون یاداوری با و نشستم تلویزیون روی روبه مبل روی کنارش دارم، خوشبختی احساس کنارش

 و اومد لبم روی کردم،لبخندی کنجاوی کلی درموردش و دیدمش بار اولین برای آمین عمارت توی که

 راه تموم چون اونجا بریم تونیم نمی که ما شده، تنگ ناتانائیل و سرهنگ برای دلم: گفتم احسان روبه

 نه؟ مگه کنیم مهمون رو ها اون که هست راهی صددرصد ولی بستست انسان برای ها

 داری؟ رو داد بهت ناتانائیل که زنجیری اون هنوز: گفت و خاروند رو چونش احسان

. برداشتم رو زنجیر میزپاتختی پایین کشوی از رفتم، اتاقم داخل به و پاشدم سریع و زد برقی هام چشم

 .بود خوبی فکر

 خواستار قلب ته از و گذاشتیم زنجیر روی رو هامون دست دوتایی و نشستم رفتم، احسان کنار به سریع

 .شدیم آمین و ناتانائیل حضور

 و گشود رو در شد،احسان بلند در صدای دنبالش به و پیچید خونه توی عطرگل خوش بوی بعد دقایقی

 و داخل اومد ناتانائیل. کردم پرواز بغلش سمت به و زدم گشادی لبخند ناتانائیل دیدن با همیشه مثل من

 .بخشیدن من به رو دنیا کل انگار بودم خوشحال خیلی دیدنشون از. آمین سرهنگ سرش پشت

 ...دفتر این آمد پایان به

 "باشدمی سوم جلد دارای رمان"
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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