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 فاطمه فرخی  –آرمیتا حسینی  |چسب پاره 

 خالصه: 

هاست که مرده؛ اما  که سال  یشخص ،ی . اولزندیچسب م گریدکیداستان، چند ماجرا را به 

گاه،  اش را درست کند، آنابتدا اشتباه گذشته دیبسته است! با شی دروازه آسمان به رو

  رونیاز جسم خود، ب ان،یبرا شودیو باعث م  کندیشکار م  یکه جسم   یشخص ،ی برود. دوم

  اهیکه به خانه س ی ، مسافر  ی در شهر، سرگردان بماند. سوم یشکل روح هرانده شود و ب

بزرگ نشسته   یخانه، دروغ نینجات دهد. در ا  یخانواده را از طلسم پنهان   یتا اعضا  رودیم

دارند و بانو،   ییجدا  یخانواده، در اتاق خود زندگ  ی! تمام اعضا یکارهم پنهان دیاست! شا

چسب پاره   نیچسب بزند؛ اما ا  گریدکیا به دارد خانواده ر یبا تمام تالش خود، سع 

 ... شودیم

 *** 

 ی برگرد  دیبا یگاه

 که پشت سرت به پا شده   یطوفان  به

 کرده،   یآسمون رو زخم و

 !ی کن  نگاه

 به هنگام صعود، دیبا یگاه

 ؛ یبش رهیخ نیزم به

 !یرو توش بدنام کرد  تی که قبالً انسان  ییجا

 !یزده بود خواب! انگار ید یفهمینم  موقعاون
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 اشتباه،   واریرو به در و د سرت

 گناه و ظلم،  واریو د در

 ؛ ی دیکوبیم

 !یداریاالن ب  اما

 خته یصورتت ر  یرو  خیپارچ آب  کی

 !کنهیبدنت درد م ،یداری! حاال که بکنهیدرد م ،یکه کرد   ییگناها  یجا  و

 ؛ یاز گناه، خواب بود  یغیت  یرو  انگار

 !نی زم ک یشده تو آسمون تار  یروحت زندون  حاال

 ست، ین   یبرسه، نور یکه وقت  یماه مثل

 نهی رو بب دیخورش تونهینم

 و نور؛ ید یمتولد شده! بدون سف  ن،یکردن تن زم  سی خ  یکه برا   یابر ای

 !یبد  رشییتغ  یتون یم اما

 ، یبد رشییتغ یتون یم یفهم یم  یوقت

 ن؛ یزم ی گردیبرم

 !طلسم شده یکلبه به
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 ، یگردیبرم

 ؟یک یتار اینور   یاما برگشت به سو ؛ی گردیبرم

 *** 

از    دادینقاب آسمان شده بود و اجازه نم ،ی و سفت ز ی. ژله تدمیکوب  را به آسمان میهامشت

سفر کنم. با خشم،    یبه شهر درون  توانستم یآسمان بروم. نم یسوعبور کنم و به آن نیزم

شدم. در مرز    رهیبود، خ  نییکه پا ی و تار ره ی ت نیبه زم د، یو ناام دمیسرم را به آسمان کوب

کجا بروم، نه   دانستمیداشت. نه م شدیبود که م یحس نیو آسمان ماندن، بدتر نیزم نیب

از   توانستمیبود؛ اما نم افتهی انیپا ن،یمن در زم تی! مامورفیچه کنم! بالتکل دانستم یم

 . دیبه گوشم رس ییکه ندا دمیدوباره خود را به آسمان کوب ن،یآسمان عبور کنم. خشمگ

 ! یانجام بد نی تو زم  دیکه با  یدار تیمامور  ک یآتاش! هنوز  ی عبور کن یتون یتو نم -

 ا؟ یبرم اون دن  نیذاریاما من مُردم! چرا نم -

  یکنیکار م ی . چیگناهت رو جبران کن دیونه تو. باخ  شهیم ش یآت ،ی اگر از آسمون رد ش -

 باالخره؟ درِ آسمون رو باز کنم؟ 

 کار کنم؟   یچ  دینه. فقط بگو با -

 *** 

درختان   ی. بو زدیم ن،یزم سی و خ انیبه تن عر ی شیو رعد و برق، ن  دیباریبا شدت م باران

.  دادیتر نشان مجنگل را ناامن  کیتار یکه از جنگل به پا شده بود، فضا  یسوخته و دود 

. باالخره از دور، توانست   دیکش یپاره ، پا در گِل کرده و خود را به زور م  یبا کفش انیبرا
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را، با دستش کامل باز کرد   شدیکه با وزش باد، باز و بسته م  ی الهی. درِ مندی را بب ی خانه بزرگ

  ییبه جا دیتر از جنگل بود؛ اما باوحشتناک ، یکیخانه در تار نیو وارد محوطه شد. هرچند ا

خانه را    یها وارهیاش کرده بودند و دها، محاصرهها و علفکه درخت  یا . به خانهبردیپناه م

و    یبه سر و وضع گِل یا نگاه شد و از چند پله باال رفت. ب  ترکی فرو برده بودند، نزد  ددر خو

نبود. چند تقه محکم به در   یا لنگه خود، شرمنده شد؛ اما چاره کی نامناسب خود و کفش 

او،    یشمیچشمان   دنیبا د ان یدر را باز کرد. برا یزن ،یزد و منتظر ماند. بعد از مدت

 داد. حیمزاحمتش را توض ل یدل عیخود را گم کرد؛ اما سپس سر  یا لحظه

.  نیخونتون جا بد یامشب من رو تو  شهیرو گم کردم. اگر م رمیسالم. من مسافرم و مس -

 . دمیبهتون م  نیهرچقدر پول بخوا

 گفت:  یآرام  اریبس یشد. با صدا  ره یمقابلش خ سی در سکوت، به پسر خ یزن ابتدا مدت آن

 . شهی نم -

 دستانش را به حالت التماس ، مقابل صورتش گرفت و گفت:  انیبرا

 مزاحم نشم. من واقعاً خستم.  ادیز دمی! قول مکنمیواهش مخ -

 . شمیم مون یپش  جا، نیتو. مطمئنم از آوردنت به ا  ایباشه. ب -

 با لبخند وارد شد و چندبار تشکر کرد.  انیبرا

 ه؟ یاسم شما چ -

 گفت:  رفت،یها مسمت پله کهیانداخت و درحال انیبه برا ینگاه  بانو،

 ! نیژاکل -
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را تماشا   نییاز نرده، طبقه پا  کرد،یم یرو را طراه ن،یطور که پشت سر ژاکل همان انیبرا

خانه،    نیا زیچچیبه ه ا ی! گویخانه متروکه بود تا محل زندگ هیشب  ترشی خانه ب نی. اکردیم

را،   انیدماغ برا یها رگینم چوب، مو  یدست زده نشده بود. گرد و خاک، و بو

.  داشتیاما از خجالت، سرفه خود را نگه م  رفت؛یمرز سرفه کردن م او او ت  سوزاندندیم

را باز کرد و   ازدهی درِ  ن،یژاکل  دند،یرو رسراه یکه از ده در عبور کردند و به انتها   یزمان 

 گفت: 

رو بزن. فقط   ییزنگ طال یداشت ی. کاررونیب ی ایب دیبخواب. از اتاقت نبا جانیامشب ا -

 بخواب و صبح، برو. 

وارد اتاق شده و   انی به سرعت دور شد. برا  ن،یکند، بانو ژاکل  یتشکر  انیبرا کهنیاز ا قبل

  ، یبزرگ نیدر اتاق به ا د،یسف یبا تخت ز،یکمد و آو  کیبه اتاق انداخت. فقط  یاجمال ینگاه

تخت   یرو  انینداشت. براتعلق   یبود و به کس یاتاق اضاف  کیگذاشته شده بود. احتماالً 

کارها  یلیبرود؛ هنوز خ  جانینشست و با لبخند، به فردا فکر کرد. او فردا قرار نبود از ا

 داشت! 

 *** 

. تازه  یکنیم ق ی اون خونه مشکوک و دربارش تحق  یر ی! نترس! فقط مانینترس برا -

  ترسن؛یم ی و الک  نیمردم خرافات  یدون یبهت بده. تو که م  یادیسازمان قول داده پول ز 

  قی تحق شم،یآشنا م شی و با اهال  رمینداره. م  دنیواسه ترس یچی صددرصد اون خونه، ه

 کنم.   یمعرف رمساف دی. فقط خودم رو با کنم یم

برگ   یال از البه  ییصدا کرد،یو حرکت م  دادیم یدارطور که به خود دلهمان انیبرا

بود و جنگل،   یشی. هوا گرگ و م کردی. با دقت تماشا مستادیا ،یا و لحظه دیدرختان شن
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. تمام عضالت بدنش  فتدی وحشت به جانش افتاد و باعث شد، تنش به لرزه ب  ینمناک. اندک

. خودش را  داد یفرمان نم گر ید ز،یشده بودند و ذهنش ن   نیزم لقف  شیمنقبض شده و پاها

 و لـ*ـبش را، گاز گرفت.  دیبه آغوش کش

 جاس؟ اون یک -

حرکت    س،ی خاک خ ی که رو دیرا د ییهاجدا شد، قدم  شیهالـ*ـب  انی صدا از م  یوقت

نداشت،    یو بدن  کردیخاک، حرکت م یکه رو  ییدرشت، به رد پا ی. با چشمان کردندیم

  یا توهم زده. فقط لحظه  کردیچه کند. هنگ کرده و گمان م دیبا  دانستیبود. نم ره یخ

که   ان ی. براندیو در جسمش بنش ندازدیب رونیجسمش ب  ازاو را  ،یتا باد سوزان دیطول کش

 . کرد یخاک افتاده بود، به جسمش که سرپا بود، نگاه م  یرو

 ؟یچ   یعنی... یعنیمن...  -

 بلند شد و سمت جسمش رفت؛ اما از جسم خود، عبور کرد. عیسر انیبرا

.  دمی. دوباره بهت پسش م رمیگ یبدنت رو قرض م یمدت کوتاه  یپسر! فقط برا  نیبب -

 باشه؟

 ؟ یتو من رو کشت -

 وارد بدنت شدم.   یمدت ینه. فقط برا  -

 کار کنم؟  ی من حاال چ -
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هرجا   ، یرو بخون   هیذهن بق ی تون یبخشه. م. روح بودن لذتیکه دوست دار  یهرکار -

.  شهیو بد م  یتکرار  یلیخ  ،ی کارو دو سال بکن  نی. البته اگر ایپرواز کن  ،یدلت خواست بر

 . نیزم ی تو  یمن دوسال روح بودم، اونم زندون 

 ؟ی د یجسمم رو بهم نم -

 دو هفته.  ای . دمیهفته بعد م کی -

کرد به خود   یجسم او را گرفته باشد، سع   یمرده باشد و کس  کردیکه باور نم  انیبرا

 نبود.  یبزند؛ اما جسم  ی ایلیس

خواب   یجسمت رو برگردونم. فکر کن دار  دمی. قول م یکنیپسر! بهش عادت م یه -

 برو حالش رو ببر.  ،ینیبیم

  کرد؟ یچه م دیبپرسد، جسمش دور و دورتر شد. با  ی سوال انیدوباره برا  کهنیاز ا قبل

قرار است نقش روح را    یمدت کی  یشده و برا  یخوب بود. وارد داستان فانتز   نیهم دیشا

دالر را صاحب   نی. کم کم، چند د یفهمیراز آن خانه را م دی؛ اما کارش چه؟ او باکند یباز

 بخرد. سه روز بعد هم تولد دخترش بود! ی دیجد یال یو توانست یو م شدیم

تو جنگل افتادم، سرم خورده   دمیاز روح بودن لذت ببرم. شا کمیشم.   الیخی ب یکم دیبا -

 به سنگ و خوابم برده. 

 *** 

بود.   د یتخت سف یاتاق مهمان، رو ی. تو دیچشمانش را مال یشد و کم  داریاز خواب ب انیبرا

کنار تخت بودند، از   ن،یزم  یکه رو  یمرتب  یها لباس دنینداشت. با پوش  یا که پنجره ی اتاق

  شبیآن ترس و وحشت د د،یدیاتاق خارج شد. حال که داشت خانه را در نور کامل م
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جا ساکن  انگار آن یبود که کس یا نخوردهخانه دست ک ین خانه، مانند یچنان انبود؛ اما هم

 نبود. 

شت، از  که از اتاق پنج خارج شد و نقاب اژدها به صورت دا   یپسر قدبلند دنیبا د انیبرا

آمد و   انیخم کرد. پسر با تعجب سمت برا  ن،ییکرد و سرش را به پا یاحترام سالم یرو

 گفت: 

 ن؟یکار دار  یبپرسم خونه ما چ تونمیسالم. م -

 جواب پسر را داد.  آمد،یم سونیکه داشت آرام به ا بانو

 قراره برن.   گهیمهمون ما بودن. االن د شبید شون یا -

 نگفت.  یز یماندن بود، به فکر فرو رفت و چ یبرا ی ا که دنبال بهانه  انیبرا

 سر سفره. نیای. بمی کنیالبته بعد صبحانه! ما مهمون رو گرسنه ول نم  -

 رفت.  ن ییها پابعد گفتن سخنش، آرام از پله نیژاکل

 ه؟ یاسم شما چ -

ورت خود برداشت و با  ص  ی، نقاب اژدها را از رو  ریکنجکاو، منتظر پاسخ او ماند. اش   انیبرا

 گفت:  ییروخوش

 . ریاش  -

جسم   کی  یبود. او برا  رهیخ  ریاش اه یو چشمان درشت و س دیبا دقت به پوست سف انیبرا

را لمس نکرده؛   ر یاش  یموها  کهنیبا ا انیبود. برا با یو ز  دیسف ،یشفاف و نوران   یاد یبودن، ز
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طبع هم بود.  سال داشت، انگار شوخ ستیب ا یپسر که گو نینرم است. ا اری بس دانستیاما م

 گفت:   انیکنار گوش برا  ،یبا لحن طنز 

 . میدور هم صبحانه بخور م یخوایکه م  بهی. امروز عج می خوریغذا نم  ادیما ز -

 و فقط سرش را تکان داد.  دیکش  یاما اصالً تعجب نکرده بود. آه  ان؛یبرا

  زیکه در راس م  یا یصندل ی رو ن، ینشست. ژاکل  زیوارد آشپزخانه شد و پشت م  ان،یبرا

  ستی. پسر ب کردیخانواده نگاه م یبا دقت به اعضا  ان،یبود، نشست و مشغول دعا شد. برا

و اشخاص   کردیم فی اژدها تعر لمیکه کنارش نشسته بود و با شوق، درباره ف  یاساله

که او را به خانه راه   ییبه بانو یا لحظه انیبه اژدها داشت. برا یادیعالقه ز ری. انگار اشگرید

  ییسخنانش هم معما  یبود. کم حرف و مرموز. حت یبی داده بود فکر کرد. به نظر انسان عج

را   انیبرا عیسر خواهدیو فقط م ترسدیم ها بهیکه انگار از غر دادینشان م  یبودند. جور 

خانه و   نیبه ا هابهیکرده بود و از پا گذاشتن غر ی مخف یزی چ  دی. شاندازدی ب رونیب

را   زیچبود و همه یاستیحال انسان با س نیکردنشان، وحشت داشت. البته در ع  یکنجکاو

  دهینقشه کش  نیهم ی و برا  ستین   یعیطب زیچ چیه دانستیم انیاما برا  داد؛یجلوه م یعیطب

 .دی ایخانه ب نیبود که به ا

ها را تماشا  فقط آن انیبرا خواندند،یکه همه چشمان خود را بسته بودند و دعا م  یدرحال

 . کردیم

داشت و ابروان   یاهی س یو موها  ره یشد. پوست ت ره یکه انگار چهل سال داشت، خ یمرد به

بود؛ اما نه کامالً!   یدرباره او عاد  زی. ظاهراً همه چ دادندیتر، جلوه مپرپشتش، او را مردانه

  دی. شاآمدیکه انگار از باور نشدن به دست م شدی م دهیدر سکوت و حرکاتش د یبی غم عج

 او را بفهمد. هنبود ک  یکس



 

 

 
12 

 فاطمه فرخی  –آرمیتا حسینی  |چسب پاره 

را آرام   شی هاانداخته بود و لـ*ـب  نییشد که سرش را پا  رهیخ  یبه دختر انیآخر، برا در

 مقابلش دوخته بود. یو چشمانش را به غذا دادیدعا خواندن تکان م یبرا

 .نیبخور نی تون ی: خب... منیژاکل

 قبل خوردن غذا گفت:   انیبرا

  دمیهفته فقط. قول م  کی کنم؟  ی شهرم، تو خونه شما زندگ  نیا یکه تو   یمن مدت شهیم -

 نکنم.   جادی ا یکس  یبرا یها رو بدم و مزاحمتو پول هانهیتمام هز

 . میایدر م یی. چرا که نه! اتفاقاً ما هم از تنها هی: فکر خوب ر یاش

را نگاه   انیکرده بود و موشکافانه و مشکوک، برا  زیچشمان خود را ر  کهیدرحال نیژاکل

 بلند شد.  ز یو از پشت م دیکش   یآه ،ینگفت. نانس  یز یچ  کرد،یم

 . ستمیبرم اتاقم. گرسنه ن  دیمن با -

 ست؟ ین   یاحترامینوع ب  کی نی: انیژاکل

چرا؛ اما از    دانستینشست. نم   زیدوخت و دوباره پشت م نینگاه ساکتش را به ژاکل   ،ینانس

توسط شخص   خواستیهراس داشت. نم گر،ید بهیغر کیفاش شدن راز خانواده نزد 

فرد احتماالً فقط دنبال جمع کردن اخبار و مسخره کردن   نیهم مسخره شود. ا یگرید

 انداخت و گفت:   یبه نانس ینگران، نگاه ن،یبود. ژاکل  هانیا

 آروم باش.  -

و    دیکش  یقی. نفس عمدادیشکل م  رییبه دستانش انداخت که داشت تغ ینگاه ینانس

 پاچه شده بود، گفت: که دست  انیدرست شود. برا  زی چزد تا همه یلبخند 
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 متاسفم!  -

 خانواده سرد و خشک سفره را، با لحن گرم خود، جمع کرد.  س،یآر

بهمون   ترشیبعد صبحانه درباره خودت ب ست یبهتر ن انی. برام یصبحانه بخور نیایب -

 ؟یبگ

بلند   ز یاطاعت تکان داد و مشغول خوردن شد. بعد اتمام غذا، از پشت م یبرا  یسر  انیبرا

  دیسف یهااز پارچه  یخبر   گریشده بود و د  ز یتم  ییرایرفتند. انگار پذ ییرایشدند و به پذ

.  شدی م دهیبه شکل منظم و مرتب د زیچ مبل و آن گرد و غبار، نبود. همه یرو روحیب

جمع را ترک    یبه دست بانو انجام شده بود. بعد نشستن همه، نانس کارهانیاحتماالً همه ا

 به باغ رفت.  خارج شد و الیبهانه، از و کی کرد و سمت اتاق رفت. بانو هم با 

رو گم کردم. فکر    رم یرعد و برق زد و مس بی داشته باشم. دش یمن قرار بود سفر علم  -

منطقه برسن؛   نیها به اهفته صبر کنم تا اون کی دیارتباط با دوستام، با یبرقرار ی کنم برا

راستش  بمونم.  جانی ا شه، یمدت گفتم اگر م نیحرکت کردم. در ا  هیچون من زودتر از بق 

 هستم.  یشناسنیزم یمن دانشجو 

 گفت:   یکه به نظر جذب موضوع شده بود، با خوشحال ر یاش

 ؟ یهست که بهم بد یاطالعات  ؟یبگ یدار  یز یاژدها چ  لی! درباره فسهیعال -

 . ن یزم یدر بخش جنوب ترشی . بم یکرد  دایپ   یاد یز لیالبته! ما فس -

 مبل صاف نشست و گفت:  یرو سیآر

 با بانوئه.  زی چهمه یینها  می تصم جا،نیاما ا ؛ یاگر بمون  شمی راستش خوشحال م  -
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 . اد یفکر کنم از من خوشش نم -

 به فکر فرو رفت و گفت:  یاندک سیآر

 . ره یصحبت کنه و ارتباط بگ یدوست نداره با کس ادی. زطوره نیاخالق بانو هم -

 من رو به خونه راه دادن.  شبیممنونشون هستم که دبه هرحال  ی آهان متوجهم؛ ول -

 شدند.  ره یدر دست داشت، خ وهیکه سبد م ییهمه برگشتند و به او  ن،یژاکل  یآمدن صدا  با

  یجا  ن یچن  نیدوست نداشته باش دی. فقط گفتم شانیبمون جانیا نیتونی: البته شما منیژاکل

 ن؟ یدیشن یز ی. درباره خونه ما چنیباش یبیعج

 زد و گفت:  یا یلبخند راض  نیوانمود کرد که متوجه نشده. ژاکل انیبرا

.  نیهفته مهمان ما باش  کی نیتونیم نیکن  تشیداره. اگر رعا نی قوان  ی سر کی  جانیا -

و سوم، هرگز   میرو ما دوست ندار ادیز ی. دوم، کنجکاورونیب نیایاز اتاق ب  دیاول، شب نبا

 ! نیرینم نیرزمیبه ز

 مبل بلند شد و گفت:  یاز رو سی گذاشت و رفت . آر  زیم  یرا رو ها وهیبا لبخند، م نیژاکل

 . نیکن ییرایبرم استراحت کنم. از خودتون پذ دیبا گهیمن د -

 نشست و گفت:  انیآمد، کنار برا ر یاش

.  دمیها رو داز اون یکی راستش من بچه که بودم،  ؟یبهم بگ ترشی درباره اژدها ب شهیم -

  ،یهنوزم هستن. تو که اطالعات دار دونمیمن م یهمشون کشته شدن؛ ول گنی م یالبته اهال

 ؟ یکنیفکر م یچ
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و   کردندیم  یمحض زندگ یخانواده در دروغ  نیا ی اعضا زد،یطور که حدس مهمان انیبرا

  چیواقعاً ه  ریچشم دوخت. اش ری ! با اندوه، به لبخند اشست یچ  تیکه واقع دانستندیاصالً نم

 کند.  داریخانواده را از خواب ب نی. وقتش بود ا دانستینم

  یایدن ک ی. ستنی ن  جا نیها زنده باشن؛ اما مطمئنم ااز اون یبعض دیخب راستش... شا -

 ها. واسه خودشون ساختن، دور از آدم یدیجد

 : دیو پرس دهیچیابروانش را درهم پ  ر یاش

 کجا؟  -

 مرموز گفت:  ی با لحن ان،یبرا

 ؟ یفهمی. مگهید یدر بُعد -

 نه.  -

 اد؟ یخوابت م -

 و گفت:  دیآرام خند ر یاش

که خوابم تا بانو   کنمیوانمود م شهی نوع قدرته؛ اما هم  کی  نی. فکر کنم اخوابمیمن نم -

 . شهیم ی عصبان  یلیخ  م،یکنیرفتار م  بی عج می ما دار نهیبیم  ی نشه. اون وقت ی عصبان 

فقط سرش را تکان داد؛ اما   نیهم  یدوست نداشت خود را کنجکاو نشان دهد. برا انیبرا

 بود.  یهم صحبت، راض  کیکردن   دایخودش ادامه داد. انگار از پ  ر یاش
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  یبیرو قبول کنه. هر وقت کار عج  نیا  خوادیاما بانو نم م؛ یست ین یعاد یمثل آدما  ادیما ز -

  دیبا گهی. ممیرو دوباره بخون نیکتابخونه و تمام قوان  میبر کنهیما رو مجبور م نه،یازمون بب

.  گهیم  یچ فهمم ینم  وقتچی. همیبر م یشیوگرنه مجبور م می رفتار کن یمثل انسان عاد 

 ! شهیو خرفت م  ری داره پ  کنم یم فکرراستش  

 گفت:   کرد،یفکر م  نیبه کتابخانه و قوان  کهیدرحال انیبرا

 به نظرت حرفاش چرت و پرتن؟  -

که ما رو   میامگه بچه ؟یچ  یعنی م؟یبر نیاز زم   شهیبودن باعث م یرعاد یآره. غ -

 . ترسونهیم

 باشه.  یواقع دیشا -

 جا خورده بود، گفت:   انیبرا یکه از لحن جد  ر یاش

 ؟ یچ -

. تو چه  فتهیممکنه اتفاق ب یاد یز بی عج یزا یچ  یعنی ن،یکنیم بیعج  یکارا   یگیم ی وقت -

 ؟ یدار  ییروین 

 را عقب راند.  اهشیس  یو موها  دیبه صورتش کش یبا ذوق و خنده، دست ر یاش

شدم؛ اما فکر   نطوریا   یاز ک ستین   ادمیندارم. نه خواب، نه غذا.   ازین   یچ یراستش من به ه -

با هم   ی کم ی . حتم یاما از هم دور  م؛ی اخانواده  کیافتاده. ما  جانی ا  یاتفاق بزرگ  کیکنم 

.  میکن   تیو قانون بانو رو رعا  می باش گهیدخونه همهم میبور. انگار فقط مجمی زن یحرف نم

 کنم؛ اما دوباره برگشتم.  ی چندبار خواستم فرار کنم و مستقل زندگ
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 ؟ یچرا برگشت  -

 اتاقم هستم!  یتو  دمیدیم شدم،یم داری ب یو وقت  دمیخواب یم -

 فته؟ یهم م هیبق  یاتفاق برا نیا  یکنیفکر م -

 رو بهت بگم؛ اما...  هانیا دی. فکر کنم نبامی زن یگفتم که ما باهم حرف نم -

 کرد، اعتماد او را جلب کند.  یرا قطع کرد و سع ر یبا لحن شوخ و با نشاط، سخن اش انیبرا

  خوام ی. مستمین ی. منم عاد میدار ادیرازها ز نی. ما هم از ایبهم اعتماد کن یتون ینه! م -

. ما  کنهیبگم باور نم  یرو به هرکس هانی بکشم پسر؛ اما ا رونیب  نیراز بزرگ از زم  کی

 . م یفهمیرو م گهیدهم

 زد و گفت:  یچشمک ر یاش

 رو به بانو نگو! هانیفقط ا -

 تکان داد.  دییبه نشانه تا  یسر  انیبرا

 شدم.  ف یکث یلیبرم حموم؟ خ  تونمیم -

 به طبقه باال اشاره کرد و گفت:  ر یاش

 حموم هست.  س،یالبته! برو باال. کنار اتاق آر -

 ممنون!  -
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به شکل   کرد،یرا ترک م ییرایپذ  کهیرا ترک کرد. درحال ریبلند شد و با لبخند، اش  انیبرا

  یبه راحت ها،چیپ  نیبود و ا چیدر پ  چیپ  ینشان داد. حالت خانه به شکل   یقیخانه توجه دق

با   ییرای. پذشدیچند تکه م  ییرایوارد پذ ج،ی پ نی. اول کردندیم یدر خود مخف  زهایچ  یلیخ

بود که   یگرید ییرایپذ تر،نییو سه پله پا ره یدا ی هامبل  دنیبا چ ، یاو قهوه رهیطرح ت

که چند   دیرسیم نیی پا  یرو به راه چ،یپ کیآشپزخانه.   ،ی بعد چیبود. پ  نما ی س هیشب  ترشیب

چه   گریدر داشت؛ اما همه درها قفل بودند و بعد پله به طبقه باال. البته معلوم نبود د

 بود.  دهیند  انیکه برا  ندبوده باش ییهاچیپ 

کرد هنوز   یاما سع د؛یشن   یبیعج  یصدا  شد،یرد م سیاز مقابل درب اتاق آر  یوقت

چنان باز  . آب را همدیوان، دراز کش   یوارد حمام شد و رو نیهم ی نکند. برا  یکنجکاو

  ر ی. سرش را زدادیگوش م   ک،ی قلوپ قلوپ برخورد آب، با سرام  ی گذاشته بود و به صدا

وان را به صورتش زد و صورتش را   یرو  یها آمد. کف ال با ه،یآب فرو برد و بعد از چندثان 

  نیرفته. البته در ا رونیاز تنش ب  یدر همان حال ماند و احساس کرد، خستگ یشست. اندک

 بود.  دهی را نچش یوقت بود طعم خستگ  یلیدو سال، خ

 .شدی ها، خسته مرا از او گرفته بود، مثل انسان یواقع انیکه جسم برا حال

  وندیکه با آن پ  یعی فراطب ی هاقدرت دیبرد. شا ر یسمت سخنان اش  ی ذهنش را کم ان،یبرا

شده بود. او بدنش مثل همه به خواب   ریدر اش  یاز ین یهمه قدرت و ب نیخورده بود، باعث ا

و   یجا شدن هورمون انسان قدرت و جابه  یباال رفتن ناگهان  لیداشت؛ اما به دل ازیو غذا ن 

 !کرد یم دا یپ   ازیعوامل ن  ن یبه ا راو کمت   ،ییاژدها

  اهو،یه نیا  دنیماجرا و خواب نیا  انیسخت بود؛ اما در پا یاو بازگشت به حالت قبل  یبرا

  یبرا  ی باشد؛ ول جانیافراد جالب و پر از ه هیبق یبرا  دی! روح بودن شاگشتیبر م دیبا

 است.  کنندهکه دو سال روح بوده کسل ییاو
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  یفکرها  نیا  یبرارا پس زد. فرصت  ضشی را باز و بسته کرد و افکار ضد و نق چشمانش

مکان منحوس   نیخاطرش به ا که به  یداشت! کار یتر بود؛ االن کار مهم ادینسبتاً چرت ز

 فرستاده شده بود. 

را   یاآهسته ی هاقدم  یفرستاد که حس کرد صدا  رون یاش را صدادار بخسته نفس 

 . شدیم دهیکه به زور شن   رفتیقدر آرام راه م. آنشنودیم

  ییکه دعا  یازمزمه ی . صداکردیم یرا بررس یز ینفر وارد اتاق شده و داشت چ کی  انگار

  یکند تا بفهمد چه کس ز یگوش ت  ترشیانداخت و باعث شد ب نیدر گوشش طن  خواندیم

 !خواهدیو چه م   جاستنیا

وان بلند   یاز رو  الی خیراه رفتن قطع شده بود. ب ی صدا ایبدنش گوش شده بود. گو تمام

 شد و حوله را به تن کرد .

 و چشمان سرخش را بست.  د یتخت خز ی که در حمام را ببندد، روآن بدون

و ذهنش را خاموش کرد. عـ*ـرق   د یکه خواب او را در آغوشش کش دینکش  یطول

 . سوختیبودند و تنش ماز آتش انداخته یا بود؛ انگار او را درون کورهکرده

وزنه   شی هاکه به پلک ییو قادر به باز کردن چشمانش نبود؛گو کرد یبدنش درد م تمام

 . کردیم ینیسنگ  اشنهی نامنظم و قفسه س ش یهااند. نفسکرده  زانیآو یی لویصد ک

  یا مرطوب و زننده ی! بودیکش یبازدم عذاب م کی  یبود و برا شده  ریمانند کو شیگلو

! حس  دیچ یمار به خود پ  نیو ع اشیرا سوزاند و چنگ انداخت به دامن حال بد اشینیب

کند.   یاز خود دفاع توانست ینم  یول  کند؛یم  جادیبدنش خراش ا ی دارد رو یکس  کردیم

حال بدش مربوط به    نیا کرد یهم نداشت. گمان م خواستنتوان ناله کردن و کمک  یحت
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کرده که اکنون   یدر اتاق او کار یکس  دیباشد که به اتاق او نفوذ کرده بود. شا ییپا  یصدا

  دیرا د یغلت زد و گوشه کاغذ  ینبود. کم د یخانواده بع  نیداشت! راستش از ا ی حال  نیچن

 فرش جا داده شده بود.  ریکه ز

تخت بلند شده و   یاز رو   اری. با تالش بساوردیسر در ن  شیهاکاغذ را باز کرد و از نوشته

تخت بلند شد   یبلند، از رو یهازمزمه دنی کاغذ را به باغچه پشت پنجره پرت کرد. با شن

و   ستادیبه در ا کی. کنجکاو نزددیرسیبه گوش م سیرو رفت. صدا از اتاق آرو سمت راه

 بود.  سیصدا متعلق به آر نی. اولرد به صداها گوش سپ

  ؛ یمن رو دوست دار دونمی! مزمی. عزمیحث رو بکنب نیدوست ندارم مدام ا گهیبسه! د -

 باهات ازدواج کنم.  امی خودم رو بکشم و ب تونمیو من زندم! نم  یاما تو مرد

که    ی. همان دیپر کش  س یو ذهنش سمت همسر مرده آر  دیچیابروانش را درهم پ انیبرا

  سیموضوع مرگ همسر آر دیکشته شده بود! شا م، ییبهتر بگو ایمرده بود.   یروز عروس

آن شب را به  ینبود. او تمام ماجرا طورنی ا  ان،یبرا یمشکوک باشد؛ اما برا  هایلیخ  یبرا

 . دانستیمو م بهرا مو  زیداشت و همه چ  ادی

 . شتیپ   امیخودم رو بکشم و ب  تونمیمن نم -

 ؟ یزنیها رو محرف نیا  یچرا دار  ؟یچ -

روح، انگار جز به  ی را بشنود. صدا سیآر ی هرچه دقت کرد، فقط توانست صدا انیبرا

. سپس  دیکش  یقیو نفس عم ستادیصاف ا انی. برادیرسینم  یگریبه گوش د س،یگوش آر

آرام در  انیآهسته، اجازه ورود را صادر کرد. برا سی آر ،یچند تقه به در زد و بعد از مدت

  وارها،ید یبود و رو  د یو سف اه یس لش،یکه سرتاسر وسا  یرا باز کرد و وارد اتاق شد. اتاق
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  نیا انی. براشدیم  دهیچشم سبز د  یبایز  اریدختر بس کیاز  یادیز یهاعکس ای ینقاش 

 ! دردآور بود! مگر نه؟شناختیها را معکس

 ؟ یداشت ی! کارانی: سالم براسیآر

 تخت نشست.  یزد و رو  یلبخند  انیبرا

 ؟ین یبیتو همسرت رو م -

  نیا نیرا کنار بکشد و ح  اه یدرهم فرو رفت. سمت پنجره رفت تا پرده س س،یآر یهااخم

مبل    یبرگشت و رو سینه! آر ای د،یبگو  انیرا به برا قتیحق ایبود که آ نیکار، به فکر ا

  رونیبمبل را پاره کرده و پشمش را  یآن پاره شده بود، نشست. انگار سگ نییکه پا  یچرم

 باشد.  ختهیر

 . چطور؟ نمیبینه. نم -

  دیبا کردیکف دست گذاشت. گمان م  یلباسش را باال زد و چانه خود را رو ن یآست انیبرا

 گفت:   یبخشلبخند و لحن آرامش مچهیداشته باشد. با ن  یرگذاریو تاث ی قو  تیشخص 

 دیداره. با ی خاص طی اما شرا م؛ینی ارواح رو بب  میتونی. معتقدم ما هم مکنمیمن باورش م -

 . می کار رو بکن  نیا می باشه تا بتون  کی به هم نزد یلی روح و قلب ما، خ

 نگفت.   یزیچشمانش را در اتاق چرخاند و چ  س،یآر

دارن.   ین ییها سطح فکر پاباور نکنن چون اون هیبق دی. شایباهاش حرف زد دونمیم -

  رممکنیغ  یواقعاً به معنا نیاما ا شه؛ یم یتلق  رممکنیبراشون غ زهای چ  یلیو خ  فنیآدما ضع

 . ستی بودنش ن 
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 زد و گفت:  یپوزخند  سیآر

 ؟ یبهم بزن  یوونگ یو بعد ننگ د یازم حرف بکش  یخوا یم -

 .ییها آدم هیتو هم مثل بق -

 ؟ یچ -

 مردم باورت کنن؟  ی. پس چرا انتظار داری کنیتو هم باور نم -

  کند، یپوست لبش را م  کهیآمد. درحال رونی و از جلد سرسخت خود ب د یکش یآه سیآر

شده و از    کشینزد گونهنیا  یاریباور نکند. بس ا یبه فکر فرو رفت. او حق داشت که اعتماد 

 خبر منتشر کرده بودند.   یاو کل

 . ستم یدرسته؛ اما من مقصر ن -

 نه؟ ی. پس مقصر زمگنی رو م نیهمه هم -

 . فهمهیرو نم نیا  کسچی . هزنم یو باهاش حرف م  نمی بیمن زنم رو م -

 مرده؟  یبهت گفته چطور  -

 شد.   ره یخ  رونیو از پنجره، به ب د یکش یآه سیآر

 . گهیبهم نم یچی. اون هیکنیرو خراب م  تی اگر بهت بگم، زندگ  گهینه! م -

 . یداشته باش. دوست نداره حس انتقام شهیباخبر م   ندتیچون از آ دیشا -

 : دیپرس  یبرگشت و با لحن مشکوک انی سمت برا عیسر سیآر
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 ؟ ی دون یاون رو کشته؟ تو م ی کس یعنی -

 کرد ماجرا را جمع کند.  یبود، سع دهیترس یکه اندک  انیبرا

 نه! حدس زدم.  -

 بلند شد و سمت در رفت .  انیکه انگار قانع شده بود، سرش را تکان داد. برا سیآر

 . یبا من حرف بزن  یتون یم شهیهم -

  نیو او ا  دیفهمیپسر م  نیگذاشت. به نظر، ا  انیشانه برا  یبلند شد و دست رو سیآر

 داشت که بفهمد.   ازین   یروزها به کس

 .گهیبهم م  یبیعج  یزا یروزها چ نیراستش زنم ا -

ماند؛ اما او فقط سرش را به چپ و راست تکان داد و با   سیمنتظر ادامه سخن آر انیبرا

 بحث را تمام کرد. ،یلبخند 

 ! قی . برو استراحت کن رفالیخیب -

به  ی زیچ  س،یاتاق را ترک کرد. نگران بود همسر آر ، یبا همان احساس کنجکاو انیبرا

را   زیمه چ ه ان یبرا گذاشتیم دیرا دوست داشت، با سیگفته باشد؛ اما اگر واقعاً آر سیآر

 بود. امدهین   جانیا  یبد تی درست کند چون او با ن

 *** 

 ش ی پنج سال پ 

 . مین یبیرو م گهیدتر همپس کم رمیروزها درگ  نیمن ا -
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که او چه    دیفهمیمواقع، نم  ترشی و در ب کردینگاه م رهیمقابلش را خ یبا یدختر ز آتاش

به کدام سو برود. با ذوق و شوق،   دانستیکرده و نم  ریاو، گ ییطال ی هانخل  انی. مدیگویم

.  کردیکمان لبخند او نگاه م  نیو به رنگ  دیکشیو دراز م رفتیزار چشمانش مسمت سبزه

و   زد یخود، گشت م « ی ! او در جنگل »مانازدی و گاز م  ده یاو را از درخت چ  یاهگونه یسرخ

در آغوشش فشار دهد قدر و آن  ردیدختر را بگ نیا خواست ی. مکاشتیدانه دانه عشق م

مانا، مقابل   یاز او را نداشت. وقت یقدم دور کی طاقت  ی! حترندیتا هردو در عشق بم 

 آمد.  رونیخود ب االتیاز خ  شآتا د،یپر نیی چشمان آتاش باال و پا

 ؟ ید یچرا گوش نم -

 حواسم نبود.  دی ببخش زم؟یجانم عز -

 ! ستیبهم ن  وقت حواست  چی! هیکنیبهم توجه نم  وقتچیه -

 نه فقط... .  -

 . رمیمن م -

 . سایمانا! وا -

  رهیخ  گذاشت،یباران، او را تنها م ریز ،یکه همراه چتر رنگ ییو به مانا  ستادیا  دیناام آتاش،

اما واقعاً از    کرد؛یمانا را دلخور م  شهیابراز احساسات کند. هم توانستینم  گاهچیشد. ه

اما در  خواست؛ یاو را م واروانهی. دشدیو زنده م مردیو م  گرفتیمانا آتش م  یدرون، برا 

 . کردیم ی و نه کار زدی بود که نه حرف م  یمجسمه خشک کی ظاهر،

خود    اهیس یبه موها  یدست ن،یماش  نهییبه شانس خود فرستاد و حرکت کرد. در آ ی*ـنتلعـ

  یهاگونه دنیرا باز و بسته کرد تا خواب از سرش بپرد. با د شی او چشمان قهوه  دیکش
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. بهتر بود بخوابد و بعد دنبال  کندینم تیزدن به گونه، کفا  یلیس گر ید دیسرخ خود، فهم

 مانا برود. 

 *** 

 به خانه انداخت و گفت:  یها شد. معذب، نگاهوارد خانه آن ،یهمراه با دوستش نانس مانا

 ام؟ ی من ن  ستی بهتر ن  -

  یکه مشغول بررس  سی اخم کرده و مانا را به داخل خانه هل داد. درهمان لحظه، آر یانسن 

او شد. مانا    یرا یچشمان سبز و چهره گ خکوبیمانا، درجا م دنیو کت خود بود، با د  پیت

 نجات دهد.  تی وضع نیاشاره کرد تا او را از ا یو به نانس  دییلبش را جو

 رون؟ ی ب یری : مینانس

 .رمی آره م ی عنی: نه. سیآر

 به مانا زد و گفت:  یچشمک  یها گذشت و درب را بست. نانسبا شتاب از کنار آن سیآر

 ازت خوشش اومد!  -

 چرت نگو.  -

.  دیدیهر روز مانا را م س یآر گریشده بود که د  ادیقدر زآن یو آمد مانا به خانه نانس رفت

  دهیکه در اتاق، کوب رفت یبود و با خود کلنجار م ده یتخت دراز کش  یرو س یآن روز آر

  ف یبه اتاق کث یمانا، شرمنده نگاه دنیبلند شده و در را باز کرد و با د عیسر سیشد. آر

 خود انداخت. 
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 ست؟ یخونه ن  یمزاحم شدم. نانس دیببخش -

 . اد یاالن م -

 آهان.  -

بود، از ذهن هردو   ره یخهم به او   سیبود و آر ستادهیکه مانا در چارچوب در ا طورهمان

شد    رهیخ  رونیسرش را چرخاند و به ب یکم  س یتفاوت. آر یبا اندک کرد؛یعبور م زیچ  کی

مانا را به داخل اتاق   عیمانا برود، سر کهنیاما قبل از ا  د؛ید اطیرا در ح  ینانس  نیو ماش 

 و درب را بست.   دیکش

 من با تو... .  یعنیبا من...  شهیم -

 ! شهیم -

 !دیچه بگو دانستیشده بود و نم ره یبا تعجب به مانا خ سیآر

 ن؟یمتوجه منظورم شد -

 زد و گفت:  یلبخند  مانا

 ؟یبا من ازدواج کن  شهیم -

قصد ازدواج نداشت، فقط   س یماند و مانا از اتاق خارج شد؛ اما آر ی در بهت باق سیآر

کار از   گر یماجرا را چگونه جمع کند؛ اما د نی ا دانست یدوست او شود. حال نم  خواستیم

هفته تا   کیشد و فقط   یرسم یبی به شکل عج ز یکار گذشته بود. از آن روز به بعد، همه چ

 مانده بود!  یباق یعروس
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 *** 

 ؟ یشد  وونهید ؟یگی م یچ -

 . نمتیبب خوامینم   گهیآتاش! د نیبب -

 من... .  -

 ! یدوستم دار یبار هم نگفت کی یتو حت -

 دارم! یول -

 . یبگ یتون یاالنم نم ی! حتنیبب -

  یلیس د،یبگو یز یبخواهد چ کهنیو قبل از ا دیکش  شیبه موها ی با خشم دست آتاش

 اش خورد.به گونه یمحکم

 بهتر بگم، زن داداشم.  ای: مزاحم دوست من نشو! ینانس

  یمانا به جا  رت،ی شد. درکمال ح   رهیگذاشت و به مانا خ اشگونه ی دستش را رو آتاش

 از آتاش، گفت:  یبان ی پشت

 . ت یخاصیمزاحم ب کیخودت رو ناراحت نکن به خاطر   ؛ی نانس میبر -

از همه، خود او را   ترشیکه ب  یکه دودمان زمانه را سوزاند. آتش یآتش گرفت! آتش آتاش

 . دیبه آتش کش 

 *** 
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 ؟ یکنیکه ترکم م ی! خوشحال گهیبخند د -

 که بخندم! ستم ی بانو! من شاد ن  -

 چرا؟  -

. من اصالً  کنمیدل مانا نشکنه، باهاش ازدواج م کهنی. فقط به خاطر اهیازدواج اجبار نیا -

 ! یی. عشق من فقط شماستمیاهل ازدواج ن

 واقعاً؟  -

را در دست   شی لباس عروس د،یشن یرا م سیآر یبود و صدا  ستادهی که پشت در ا  مانا

آورد که   ادیرا با کف دست، پاک کرد. ناباورانه، آن لحظه را به  ش یهاگرفت و اشک

که باال و   ی انهیاز ازدواج نزده بود. با س یحرف   سی. اصالً آردیبگو  یزیچ  سی نگذاشت آر

شروع کرد به  ابانی قدم تند کرد و از سالن دور شد. در خ  ن،یآتش ی هاو اشک شدی م نییپا

 هق هق کرد.  ،یبلند  یبا صدا و  دنیدو

 *** 

 زمان حال 

ماجرا، کند   کردینشست. احساس م ی وارد باغ شد و کنار باغچه کوچک گوجه فرنگ انیبرا

و خاک و   نیزم  نیاز ا  گری. درفت یو م کردیرا تمام م  زی زودتر همه چ دی. او بارودیم ش یپ 

حال،    نیخانه حضور داشت؛ اما با ا نیبود که در ا یروز نیجسم، خسته بود. البته امروز اول

دور ساخته  شیبود و هوا را از گلو دهیچیکه به دورش پ   دادیرا م یا یآهن لهی مطعم  نیزم

  انی! براشدینم   دایپ جانیو خوش عطر، ا یواقع  یو آن هوا یطراوت و شاداب یبود. آن معنا
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خود را جمع کرده و بدنش را منقبض   یپاها یرا احساس کرد، کم  ی که حضور نانس  یزمان 

 او تاوانش را پس داده.   کردیداشت؛ اما گمان م  یبد یهادختر خاطره نیکرد. از ا

 . ی ستین یمسافر عاد  کی تو  جا؟نیا ی: چرا اومد ینانس

 زد.  یا مهیو لبخند نصف و ن  دیکش  یآه انیبرا

 م؟ ی من ک -

 را دراز کرد.   شی کوتاه دور باغچه، نشست و پاها ی هاعلف ی رو  ان،یکنار برا ینانس

 ! دهی. بانو اجازه نمجانیا انیب توننینم  یعاد  یها . آدمیستی ن   یاما عاد   دونم؛ینم -

 ن؟ی ستین یمگه شما عاد  -

کوچکش باز   یهالـ*ـب یو گاه دیپریم  نییدر دستان باد، باال و پا یبنفش نانس  یموها

  ی داشت. موها یو خوفناک  بایباد بکشد. چهره ز یاهویه  یالالبه ،ی قیتا نفس عم شدندیم

 انداخته بود.  چالاهیکه دورتادور چشمانش را درون س  ی! با خط چشم اهیبنفش و رژ س

 . میبود یقبالً عاد  کنمیاما حس م م؛ یستین   یعاد  ادینه ز -

  یخانواده ساده و عاد  ک یشما که  ن؟یشد  یاد رعیافتاده که غ  یبه نظرت چه اتفاق -

 .نیبود

آورد و با آدامس   رونیکه به سقف دهانش چسبانده بود را ب یاخم کرد و آدامس ینانس

  نیاز ا  شیب د،یبگو یز یقصد ندارد چ یکه متوجه شد نانس  انیکرد. برا ض یتعو یگرید

 . دینپرس یز یچ
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 ! هییبایز ی جا  ی لیخ  ؟یخونتون رو بهم نشون بد شهیم -

دامن   نیبلند شد و خاک را از چ عیخوشش آمده بود، سر شنهادیپ   نیکه به نظر از ا ینانس

 کوتاهش، پاک کرد. 

 . ای. دنبالم بدمیرو نشونت م اط ی. اول حهیفکر خوب -

هم نداشتند، عبور کرد. به   یکه تعداد کم  وهیم یهااز باغچه  ،یهمراه با نانس انیبرا

به هم گره خورده   شانیکه موها یداشتند. درختان  یا دهیکه درختان خم دند یرس یامحوطه

  انیبود. برا ی رنگ یها قسمت پر از گل نیساخته بودند. ا  انیسر برا یباال یبان هیبود و سا

  انیبرا رخمی به ن  ره یخ  یاحساس کرد. نانس یا معطر را لحظه یو آن هوا  دیکش  ی قینفس عم

به   یا لحظه ی. نانس دیکشیکه سرش را باال گرفته و چشمانش را بسته و نفس م ی ان یبود؛ برا

  ان یبرا ی موها یرا لمس کند و لبش را رو  ان یو بلند برا اه یس یها فکر کرد که مژه نیا

و    بایز ی! پسر دیدیم بهیپسر غر کی ها، بعد از سال و کار را نکرد. ا نیبکشد؛ اما ا

  نیارتباط داشته باشند و ا  رونیها با مردم بآن دادیها بود که بانو اجازه نم . سالبیفردل

و   رفت یم رون ی. هرچند او شبانه بدادیداشت مزه زهرمار م  گریکننده، دکسل  یزندگ

 نداشتند.   یگران به او توجهیبود، د  رونیب ی وقت  یاما حت  شد؛یباخبر نم  یکس

 تموم شد؟  اطیح -

سو بود، اشاره  که آن ی به خود آمد و به پل کوچک ی اکه در افکار خود بود، لحظه ینانس

 کرد. 

 نداره.  ی خاص  زیجا. چاون  میرینه. اون ور هم هست؛ اما ما کمتر م -

 ! نمشیدوست دارم بب -
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نهر بود، عبور کرده و به    یکه باال یکوچک ی سرش را آرام تکان داد و از پل چوب ینانس

باور کند.   توانست یرا نم یهمه زشت  نیبود و ا رهیبا تعجب به اطراف خ  ان یسو رفت. براآن

پخش بود و    نیزم یسوخته رو  ی هاسو کامالً، فرق داشتند. چوب درختباغ و آن یسونیا

رنگ! مثل   اه یو س ت ی فیک یب یرشد نکرده بود. فقط خاک بود. خاک فطر نیا  یاهیگ چیه

 ! ریق

 !ه؟یطورنیچرا ا  جانیا -

جا هم  . رفتن به اونمی این   جانیما هم ا گهیو م  ادیطرف خوشش نم   نی. بانو از ادونمینم -

 ممنوعه. 

 کجا؟  -

قفل شده   ی چوب یآن، در  یو در انتها رفتیم نییکه با پله رو به پا  یاچهیبه در ینانس

 وجود داشت، اشاره کرد و گفت: 

 . نیرزمیز -

 نشه.   یتا بانو عصبان   می باشه. بهتره برگرد -

 شد و گفت:   رهیخ   انیپوکر به برا ینانس

رو   کارنیوقته دوست دارم ا ی لیجا! خکنم و برم اون  یالبته من دوست دارم قانون شکن -

 بانو خستم.  نیبکنم. از قوان

 گفت:  کند،یاو را امتحان م ینانس  بردیو گمان م  کردیاحساس خطر م که  انیبرا

 ندارم.   یااجازه  نیخونم و چن نی. من مهمون ایکن  یشکنبعداً قانون یتون یتو م -
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 زد و گفت:  ی لبخند ینانس

 خونه رو نشونت بدم.   یجا هیبق میبر ایخوشم اومد! پس ب -

  نییها را به پابود. پله ییرایکه همان پذ چی پ  ن یوارد خانه شد. اول  یپشت سر نانس  انیبرا

به درها  یبا تمسخر نگاه یشد که سه در قفل شده داشت. نانس   ییرورفت و وارد راه

 انداخت و گفت: 

  هیخونست. بق که اونم کتاب میواردش بش  می تون یو م  میاز درها رو دار  یکی دیفقط کل -

 قفل هستن. 

  یهاکتاب یرا درون قفل فرو برد و در را باز کرد. با ورودشان به کتابخانه، بو  دیکل ینانس

و از قضا، چراغ   کیرا سوزاند. فضا غبارآلود و تار انیدار و گرد و خاک، مشام برانم

.  کردیخانه فضا را روشن مکتاب  یباال چه ینور از در  یخانه خراب بود. فقط اندککتاب

و    کردیخانه را محاصره کرده بودند، نگاه مکه دور تا دور کتاب یبلند  یهاهبه قفس انیبرا

  جانیا  یعنیباشد.  ی که بدون راز و عاد شودیخانه را بفهمد. نمکتاب نیراز ا خواستیم

 خانه ساده بود؟ شک داشت! فقط کتاب

 نم؟ یکتاب بردارم و بب تونمیم -

طور همان انیباال فرستاد. برا ت یاهمیرا ب شیهانشست و شانه رهیدا یچوب  زیم یرو  ینانس

.  خاراندیشد که داشت گردنش را م رهیخ ی به نانس یرچشمیز رفت،یها مکه سمت قفسه

از    یکی انی. براآمدیبود، به نظر مهربان م تفاوتیحال که خشن و ب نیدختر درع نیا

باز   یرا هم برداشت و هر کتاب ی گریبود. د ی و خال دیرا برداشت و باز کرد؛ اما سف  هاکتاب

 :د یانداخت و پرس یبه نانس یاز نوشته بود. مشکوک، نگاه ی خال  کرد،یم
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 دن؟ی ها سف چرا همه کتاب -

 . شی نیبب  ی تون ی. تو نمستنین  -

 ؟ یتون یتو م -

 . نهیبینم یخانواده، کس یجز اعضا  -

 چرا؟  -

 . جانیا اد ینداره. فقط بانو م  یزیچ  ،یمعنیب ی ختهی. البته جز نوشته به هم ردونمینم -

 رفت.  ی گذاشت و سمت نانس شی را سر جا کتاب

مشکوکه؟   یز یچ ک ی  یکنیدست بانوئه. حس نم یچاوضاع؟ همه نیاز ا یخسته نشد  -

 که.   یدون یکرده و خودت م  یشما رو زندون 

 پس دخالت نکن.   یتو مهمون  -

 .دیپر نییپا زیم  یرا گفت و از رو نیهم ینانس

 بود.  نا ینداره. هم  یخاص یجا  گهید -

 زد.   یلبخند تلخ گذاشت،یرا تنها م انیبرا ،ینانس  کهیدرحال

 *** 

 ساعت سه شب 
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  یدر را باز کرد و به نانس  نی. اولکرد یحرکت م  کیساکت و تار یرو آرام، در راه ن،یژاکل

انداخت و درب را بست.   ینگاه  مچهی ن  د،یکش یم قی و نفس عم دهی تخت دراز کش  یکه رو

  یبرا ی. در بعددهیتخت دراز کش  یکه برعکس رو  دیرا د سیرا باز کرد و آر یدر بعد

  . به هرحال فردا صبح، دوبارهیاتاقش باز بود و تخت خال  نجرهبود که طبق معمول، پ  ر یاش

آهسته،   ییهاتاسف تکان داد و در را بست. با قدم  یاز رو یسر نی تختش بود. ژاکل یرو

تعلل، آرام در را باز کرد و وارد   ی پشت در ماند. با کم ی ارفت و لحظه ان یسمت اتاق برا

و   دهیتخت دراز کش  یتمام، رو  یبا خستگ  انیراشد. به نظر ب  انیبرا یو مهتاب ک یاتاق تار

  ریفوت کرد و آرام ز ان یصورت برا  یکه در دست داشت را رو یورد  نیبود. ژاکل ده یخواب

سمت در   کهیشد و درحال  رهیخ  انیبرا خبریبه چهره ب یبالشتش گذاشت. با لبخند

 گفت:   رفت،یم

. البته در  رهیمیم جا،نیا ادیب یاز راز خانواده ما باخبر بشه. هرک دینبا ی متاسفم؛ اما کس -

 ! ی ماریاثر ب

  دیکش  رون ی ب بشیرا از ج دیخانه رفت. کل ینیی آرام از اتاق خارج شد و به قسمت پا ن،یژاکل

زده   هیتک واریکه به د دیرا د زشیعز نهیی را باز کرد. وارد اتاق که شد، آ یو در اتاق اول

از اتفاقات و   شه،یرفت و چهره او را از غبار پاک کرد. مثل هم نهییبود. با دستمال، سمت آ 

به سر و گوش اتاق   یدست نه،ییگفت. بعد از پاک کردن آ  نهییآ یامروز برا  ی هایگروزمر

  نهییشود. مقابل آ  ریباغچه، به اتاق سراز ی هاگل  یو پنجره را هم باز کرد تا بو  دیکش

چشمان    یافتادگ ،یو درشت پنهان  زیر یهاو چروک  نیشد. چ ره یو به چهره خود خ  ستادیا

آن از مقابل چشمانش عبور   کیو خشن، همه در  روحیب دیو چهره سف  شی شمین درخشا

چسبانده و   گریدکی ظاهر را با چسب زخم به  نیکردند. چقدر افتاده شده بود. او تمام ا

 پابرجا نگه داشته بود. 
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 . می من! امروز اومدم دوباره امتحانش کن نهییسالم آ -

 سرش، دماغش را خاراند.  ی کرد و با تاج باال یا عطسه نهییآ

  تی چرا ظاهر عاد ؟یخسته نشد   ،یکن یو بازساز یهرروز خودت رو چسب بزن کهنیاز ا -

  نیا ؟یدونیو م ی خون یها ورد مخودت و بچه یو برا  یا یهر روز م ؟یکنیرو حفظ نم

  نیباز تو کره زم  نیونتو، حفظ بشه و بت یها و جوون اون  یظاهر انسان  شهیدرسته که باعث م

 ؟ ینگه دار   یخوا یراز رو م نیا  ی. تا کشهیم  تر شیروز به روز ب  شاما عوارض  ن؛یکن  یزندگ

 و گفت:  د یخود کش  یبلند و پرکالغ یبه موها ی دست ن،یژاکل بانو

 و جوونم؟  بایمن رو منعکس کن. االن من ظاهرم چطوره؟ ز -

 . ییبایانسان ز کی آره تو هنوز  -

 . رمیرو بگ ی انتقام اون شب عروس دیبمونن. با نیهنوز تو زم دیخوبه. خانوادم با -

و   دیکش  نهییصورت آ ی دستش را رو نینگفت. ژاکل  یز یسکوت کرد و چ رمق،یب نه،ییآ

 گفت: 

 ؟ یمنعکس کن ی تون یها رو ماون ارم،یها رو باگر بچه -

 ها... . اما اون ؛ینه، تو آدم  -

 بود. ی»نه« کاف  نی! هم سیه -

زن   کیوردها، هنوز خودت رو  نیاما با ا  ؛یباش ریزن هشتاد ساله پ  دیالبته تو اصوالً با -

 . یجوون نگه داشت
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 . یبهتره استراحت کن -

را باز   گریرفت. در اتاق را قفل کرد و در اتاق د رونیمشعل را برداشت و از اتاق ب نیژاکل

که درونشان ورد بود، مقابل چشمانش، قرار   ییهاشهیو ش  زهای کرد. با ورود به اتاق، م

برود. سپس سمت   رونیب ش یاز گلو  ،یطان یش  فی کث یبوها  نیگرفت. چندبار سرفه کرد تا ا

  و مشغول هم ختیکه نوشته بود را درون ظرف بزرگ پر از آب ر ییرفت و وردها زیم

  ی هاشهیها را درون ش. در آخر، آنخواندیوردها را م  زد،یه هم مطور کزدن شد. همان

 که به همراه خود داشت، گذاشت.  یاهیس سهیانداخت و در ک   کی کوچ

 ! بذار امروز هم با من بمونن. یاله  یا -

 ؟ یفهمی. م شهیتموم م   نیزم یداره تو گهی. کارت دیگی رو م نیتو هر شب ا -

 .ن یتقاضام رو قبول کن -

 باشه.  -

 بذار عوارض رو بهت شرح بدم.  -

گوش سپرد. با وحشت،   د،یشنیکه م ییزهایبود، با دقت به چ ستادهی که پشت در ا  انیبرا

طلسم   نیهنوز ا  نیهم یجا را ترک کرد و به سرعت سمت اتاق خود رفت. پس برا آن

زن،    نیاما ا  رفت؛یخود م  یا یو هرکس به دن  شدی تمام م زیچهمه  دیپابرجا بود. تا االن با

  جانیا  انیچسب بزند و برا گریدکیتا خانواده را به زور به  بودرا جذب کرده  رو یتمام ن

ها را تمام کند. به سرعت سمت بالشت رفت و ورد را دوباره از پنجره  کابوس  نیبود تا ا

  نییبا شدت باال و پا اشنهیزرد رنگ انداخت و پنجره را بست. س یها سمت باغچه گل
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  دانست یزن هنوز دنبال انتقام بود؟ نم  نی او را در بر گرفته بود. ا یبی و خشم عج شدیم

 مرده!  رد،یاز او انتقام بگ خواهدیکه م  یکس

 بود؟!  ده ینفهم  چطور

 روز دوم 

ها  خوردن آن لی بودند که م  ییبه غذاها رهیجمع شده بودند و با چشم، خ  زیهمه دور م

 گفت:   زد،یکه داشت عکس اژدها را ورق م ر یرو به اش ، یبلند و خشن یبا صدا  ن ینبود. ژاکل

. اژدها وجود نداره!  یر یمسخره ور م ی. االن هم فقط با اون اژدهایباز فرار کرد  شبید -

  ا یب الیفقط ساخته ذهن توئن. از خ  هانی. ایدینبوده و تو تا حاال اژدها ند یز یچ  نیاصالً چن

 ؟ یباش یعاد ی خوایچرا نم  رونیب

 بلند شد.  زیو از پشت م  دیخود کش  یشان یبه پ  یدست ان،یبرا رهی نگاه خ دنیبا د نیژاکل

 م؟ ی با هم صحبت کن  شهی! مزمی! عزانیبرا -

زمزمه کرد.   رلبی ز یبلند شد و چشم عی مط ن،یژاکل  یشمیبرق چشمان  دنیبا د انیبرا

 زد و گفت:  یپوزخند  ر یاش

  ی با چشما خوادیاالن م  ؛یی ما یرفته بود تو خونه ادشیبانو  ان؟یبرا یدونیم یه -

 کنندش، حافظت رو پاک کنه. مسخ

 . دیلباس او را باال کش قهیرفت و  ریبا خشم سمت اش نیژاکل

 ! نمتیهام دور شو! بهتره نبچشم  یاز جلو عی! سریهیتو تنب  -
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  ریصورت اش کهیبا خشم، بانو را هل داد و باعث شد بانو چند قدم عقب برود. درحال ر یاش

 زد:  ادیفر ی بلند ی با صدا ،یاز شدت خشم سرخ شده بود و چشمانش، خون 

خرفت و   وونهیزن د کی از ما؟ چه مرگته؟ تو   یخوایم ی. چ گهیتمومش کن د -

قفل شده چه   یهاتو اون اتاق دونمینم  یکنی. فکر می. همه ما رو تو جادو کرد ی جادوگر

 ! ؟یکنیم یغلط

 بلند شد و گفت:  شی از جا یبا نگران سیآر

 . ی! بهتره احترامت رو نگه دار ریاش  -

حس نکرد،   یکه مزه خاص  یتکه نان را هم درون دهانش انداخت و زمان  نیآخر ینانس

 شد.   رهیخ  هیبق ی به مسخره باز تفاوت،یظرف، نان را تف کرد. ب یرو

 : احترام؟ جالبه! ر یاش

  دادیکه داشت داد و ب ر یبود، به اش ستادهیا ی ا که ساکت گوشه  انیبا وحشت، به برا نیژاکل

 ها باخبر شده بود؟ با وحشت گفت: اتاق  یاز ماجرا   یکس یعن یشد.  رهیخ  کرد،یم

 ! کنم؟یکار م   یمگه تو اتاق چ -

 زد و گفت:  یپوزخند  ر یاش

رفتن ممنوع!   رونیممنوع شده؟ ب  یجا قفله؟ چرا همه چ. چرا همهیبگ دیرو تو با نیا -

. ما رو تو خونه رهیم  رونیو ب  گردهیهاش مبا دوست یممنوع! آدم عاد هیگشتن با بق 

از ما سوءاستفاده   یدار  ؟ین یبیم یعاد زیتو چ م؟یباش یعاد  یگ یو م  یکرد  یزندون 

 ؟ یکنیم
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 زد: ادیرا باال آورد و با خشم فر دستانش نیژاکل

 . همش اژدها و اژدها! یشد  وونهی. تو دریتمومش کن اش  -

 گفت:  د،یخندیم یبلند  یبا صدا  کهیخم شد و درحال ر یاش

شده؟ چرا  خراب نیهم  گردمیبرم رم،یتوئه! چرا هرجا م ری. همش تقص یکرد   وونمیتو د -

 م؟ یاصالً ما آدم نن؟ی بیها من رو نماز آدم کدومچیه

از پشت    یرا جمع کند. نانس زیبود که همه چ  نیو فقط به فکر ا دیکش  یق ینفس عم  نیژاکل

 بلند شد و گفت:  زیم

که با چسب، به   می شد ی ایالیخ  ینقاش هیخانواده! شب   ی. حتم یستی ن ی چیوقته ه یلیما خ  -

 هم وصل شده. مگه نه؟ 

 شد و گفت:   رهیبه چشمان بانو خ د، یبا شک و ترد سیآر

 گه؟ینکنه زنم درست م -

 که مرده؟   یکدوم زن؟ همون  -

آهسته   سیسخن را به زبان آورد. آر نیا  کرد،یرا مسخره م سی آر کهیدرحال نیژاکل

 سرش را تکان داد و گفت: 

 . چرا؟ یو رفتار کن  یفکر کن  یعاد  یدار  یو شما سع ست ین یعاد یچیآره درسته. ه -

 . مینکن  تیبهتره مهمونمون رو اذ -
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شده، با سرعت    نیکه احساس کرد خشمگ   یها را باال رفت و نانسپله  حرف،یب سیآر

را ترک   ییرایطور که پذهمان نی. ژاکلانیمانده بود و برا ری. فقط اش دیسمت اتاقش دو

 گفت:   کرد،یم

 ؟ی کنیتشکر نم . پس چرا ازمیبدون من زنده بمون  ی تون ی! تو نمریاش  -

 : دیبود، پرس دهیکه منظور بانو را نفهم ر یاش

 ؟ یگی م یچ -

 . ای! لطفاً با من بانیبرا -

  انیبرا کهیخانه شدند. درحالحرکت کرد و هردو وارد کتاب ن،ی پشت سر ژاکل   انیبرا

 . دیکشیها مجلد کتاب  یناخنش را رو   نیژاکل  خت،یریگرمش شده بود و عـ*ـرق م

 ما؟  یهااز حرف ینکرد تعجب   -

 گفت:   د،یترسیکه از خراب شدن نقشه م  انیبرا

 . ره یگشدن. مامان من هم سخت  تیو همه اذ نیدار ی سخت نیفقط فکر کنم شما قوان  -

 ؟ ید یرو فهم نیفقط هم  -

 . ستاد یا  انیمقابل برا نه،یدست به س نیژاکل

 . درسته؟ی ریم گهیسه روز د -

 بله. -
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 خوبه.  -

خانه  در کتاب انیبار بود که برا ن یدوم نیرا ترک کرد. ا انیبرا ،یبا لبخند مشکوک  نیژاکل

  کرد؟یچه م دینشست. با  یچوب  زیم ی و رو  دیکش یچه؟ آه اینشانه بود  ک ی. ماندیتنها م

و او را آزار    رفتیفرو م ش یگلو  خیب یز یکم کم چ  کرد؟یرا درست م زیهمه چ دیچگونه با

تر بود و درست کردنش،  آشفته کرد،یکه فکرش را م  یزیخانه از چ  نیا  ع. اوضا دادیم

  نیبود. ژاکل دهیاز کدام راه وارد شود و چه کند. سردرگم و ترس دانستیدشوار! نم اریبس

و    یرعادیاما در اصل غ ؛ یتر بود. در ظاهر عادخطرناک  کرد،یکه فکرش را م  یزیاز چ 

 مرموزتر از کل اهل خانه.

  یرو  یباز است و او با حال بد ریدر اتاق اش دید ید و به طبقه باال رفت. وقتبلند ش انیبرا

 شد.  ر یتخت نشسته، وارد اتاق اش

 تخت نشست و گفت:   یرو ر یکنار اش  انیبرا

 م؟ی حرف بزن   یخوا یم -

 سرش را باال گرفت و گفت:  ر یاش

 من چم شده؟  فته؟یم  یداره چه اتفاق یدون ی! تو مانیبرا -

 ؟ یچ -

  جادی من ا یتو  یر ییتغ کی  کنمی. حس مسادم یبانو وا یقدر حالم بد بود که تو روان -

 شده. 
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برداشت و مقابل   ی بلند شد و کاغذ ریماند. اش  ریمتعجب منتظر ادامه سخن اش انیبرا

 آمد، کاغذ را سوزاند.  رونی که از دهانش ب  یدهانش گرفت. سپس با آتش

مثل مو در   ییزایچ   کی ! پشت کمرم نیمن از نسل اژدهام؟ بب یعن ی. شمی دارم اژدها م -

 . فتهیم  یاتفاق کی سبز! داره  ی اومده؛ مو

. با  رندیگیاتفاقات از کجا سرچشمه م نیا دانستیبود و م رهیخ ری با وحشت به اش انیبرا

 و گفت:  دیکش ریشانه اش   یرو ی دست ینگران 

 ! ریتموم شه اش   زیچهمه دیرو بهت بگم. با یمهم زیچ دیبا -

 . دیبگو یز یبود و منتظر بود، او چ رهیخ  انیبا وحشت به برا ر یاش

 عذاب تموم بشه.  نیا دی! باریمهمه اش  یلیخ  نیتا بهت بگم. ا شمیپ   ایروز پنجم ب  -

 چه خبر شده.  جانیا دانستیبود و نم رهیخ  انیبا وحشت به برا ر یاش

  ارمیم  ادیبه  یندارم. از وقت  ادیاز گذشته به  ی چی. همی ایخونه زندون   نیوقته تو ا یلیما خ  -

  دینبا کنم یحس م  ،یتو اومد  یاما از وقت  م؛ یبوده. همه باهاش کنار اومد یطورنیهم

 باشه.  یطورنیا

 شد.   رهیخ  ر،یاش   دهیبا آرامش به چهره ترس انیبرا

 تا کمکتون کنم.  جانی. من اومدم ار یاش شهیدرست م -

 : دیوار، پرس تخت مچاله شد و زمزمه یرو  خت،یریو اشک م دی لرزیکه به خود م ر یاش

 .گه ید میما دوست  ؟یگیچرا بهم نم ؟ یهست یک -
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  نیا  دیبانو نبا ،یکن دا ینجات پ   یخوا ی. اگر مگمیم گهی. پنج روز دشهیاما االن نم   م؛ی دوست -

 رو بفهمه.

بودند،   ریبدن اش  یکه رو  ی بلند یبه موها  یبا نگران  انیفقط سرش را تکان داد. برا ر یاش

  کهآنیب ن ی. ژاکلدادیخودش را نشان م ترشی و ب  ترشی شد. انگار داشت عوارض ب ره یخ

 . کردیرا نابود م  زیبداند، داشت همه چ 

 *** 

 به اسم آتاش هستم.  یمن دنبال فرد  -

 آمد.  نییشد و از دو پله پا رهیخ  نیتعجب به ژاکلکه در خانه بود، با   یخانم

 ؟ یدون یتو نم -

 به خانه انداخت.  یشد و نگاه  رهیبا تعجب به خانم خ  نیژاکل

 رو؟  یچ -

 هاست مرده. آتاش! داداش من، سال -

 زد و ناباور گفت:  ی زده، چشمانش برقوحشت نیژاکل

 ! یگی دروغ م -

 شد و مرد.  ماریهم هست. اون ب سنگ قبرش یحت -

کردم، اون   دایها دنبالش بودم و حاال که آدرسش رو پسال نی چطور ممکنه؟ تمام ا -

 مرده؟! 
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 شما؟  -

فاجعه   کی  نی. ادنی با خشم و به سرعت، آن خانه را ترک کرد و شروع کرد به دو نیژاکل

بود! امکان نداشت! هنوز نتوانسته بود نقشه خود را اجراء کند! هنوز نتوانسته بود انتقام  

چه    دی. او به خاطر آتاش تمام خانواده خود را از دست داد! چطور ممکن بود؟ حال باردیبگ

 همه داستان تمام شد؟  یراحت  نیبه هم ی عنی کرد؟یم

 *** 

و   کرد یها را تماشا مآن یو زندگ شدی وارد خانه مردم م  کرد؛یعبور م واریدر و د از

پرواز کند و هرجا که   توانست یشود! م یشهرباز   یبرق یهالهیسوار وس توانستیم

 یاز همه، دوست داشت به جسم خود بازگردد. آن شخص چه کس  شی برود؛ اما ب خواهدیم

بود که تا   نیا  شی تنها نگران  ان یرا گرفته بود؟ حال، برا ان یهفته جسم برا کی یبود که برا 

برود. سمت در ِِِ آسمان که رفت،   ا یکرد به آن دن  یسع یبماند. چندبار یابد، روح باق

که پر از   ینشست و به پارک   یصندل  یاجازه ورود ندادند چون او هنوز نمرده بود. کسل، رو

درختان   که سردش بود و برگ   ییهوا ،خسته و آسمان کبود دیشد. خورش  رهیآدم بود، خ 

 . دیچی پ یرا به تن خود م 

 ؟ یآقا خوب -

را در دست   شییبافته شده طال یکه کنارش نشسته بود و موها  یبا تعجب به کودک انیبرا

 شد.  ره یداشت، خ

 ؟ ینی بیتو من رو م -

 ؟ یشد  وونهیآقا د -
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 دخترک آمد و دست دخترش را گرفت که دختر گفت.  مادر

 آقا فکر کنم گم شده!  نیمامان! ا -

 شد و گفت:   رهیخ  ی خال یبا بهت به صندل  مادرش

 ! ستین   یکس جا نیا  ؟ی! خوبزمیعز -

ها حرکت  دنبال آن انیشد و رفت. برا رهیجا نشسته بود، خکه آن یبا تعجب به مرد  دختر

مدت   نیفرصت استفاده نکند؟ اتفاقاً در ا  نیچرا از ا د،یدیاو را م یکرد. حال که شخص

 گشت نزند.   یشهر، الک نیبا کودک خود را سرگرم کند و در ا توانستیم

مرد که حضورش را فقط   نیو از ا زدیگنجشک، با سرعت م کی کودک، قلبش، مانند 

 !دیترسیم  کرد، یخودش حس م 

  ی چند روز حساب  نیبود! ا یو قصدش فقط سرگرم رفتیها راه مدنبال آن ان،یبرا

 اش سر رفته. حوصله

او را نوازش   یطور که موهاهمان ،یکرد با مهربان   یو به دخترش نگاه ستادیدختر ا مادر

 گفت:   داد،یم

  ام؛ی تا من ب ستا یوا جانیتلفن بزنم، تو هم  کی برم  دیدل مامان! دختر قشنگم! من با زیعز _

 . گردمیخطرناکه! زود برم   ،ینر   ییشه؟ جابا

اما مگر   زد؛یتنها باشد، دلش شور م بیمرد عج نیبا ا کهنیآرام سر تکان داد. از ا دختر

 او دور شد.  دهیسر دخترکش از د دن یداشت؟ مادر بعد از بوس نیجز ا  یا چاره

 او بود کرد و بعد آهسته گفت:  رهی که خ  انیبه برا ینگاه می ن   ده،یترس  دختر
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 !نتت؟یبیچرا مامانم نم _

عاجز و   انیکرد. برا  انیدهد که دختر دوباره سوال خود را ب حیفکر کرد چطور توض  انیبرا

 . کردیبه ذهنش خطور نم زیچ  چیه ی کودک بود؛ ول نیا  یمعقول برا یدرمانده دنبال پاسخ

 رو برگرداند و گفت:  کودک

 فاً از من دور شو! پس لط  یتو ترسناک _

 پاسخ داد:  عیلـ*ـب تر کرد و سر انیبرا

 ه؟ی چ  یدون ی! من روحم... روح که مییعمو نیبب _

 از سنش بود که سر تکان داد و کنجکاو گوش سپرد.   ترشی انگار فهمش ب کودک

 گرفت و گفت:   ینفس  انیبرا

 کنم فقط... فقط... . تتیاذ  خوامیو منم نم  ستندی! ارواح ترسناک ننیبب _

 هم فشار داد و دخترک گفت:  ی! لـ*ـب رویباز نیبودند از ادرمانده شده کلمات

 ؟ یو شکنجه بد یکن ریمن رو تسخ  یخوا ینم  یعنی _

تر از  و بزرگ یترسناک نیبه ا یزها یدختر چ نیحرف گرد شد. ا  نیاز ا  انیبرا چشمان

دوست    یول ب؛ی عج یاد یکودک ز نی گفت ا  شدیم دیشا دانست؟یسنش را از کجا م

 بود و بحث با او جذاب بود.  یداشتن

 و گفت:  دیزخندیر انیبرا
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 شه؟ یدوستت باشم؛ م  یچند روز  کی خوامیفقط م زنم،ینم یب ینه گلم! من بهت آس _

 بامزه گفت:  ینگاهش کرد و بعد با لبخند   یکجک  دختر

 !هاستمیروح، جالب و مثل ف  ک یبا  یآره، دوست _

 و گفت:  دیخند  انیبرا

 هست کوچولو؟  یهستش اسم تو چ  انیخوبه! اسم من برا _

 را غنچه کرد و گفت:  شیهالـ*ـب دخترک

 اسم من سامانتاس.  _

 *** 

را   یتر شیدفعه عذاب ب نیخفه کننده؛ اما ا  یدوباره همان هوا  ست؛یدور و برش نگر به

و ضربانش باال   کردیدرد م یاد ینشست. قلبش ز  شیدر جا عی. با درد، سرکرد یحس م

 رفته بود. 

 گاهش، کرد. خانه که شده بود عذاب نینثار ا  یقلبش فشرد و لعـ*ـنت  یرا رو  دستش

 ترعیهرچه سر  دیتر بود! باتحملش از جهنم هم سخت  ان،یبرا یبرا  یطان یخانه ش  نیا

. زمانش کم و فکرش خسته و  کرد یم ادی پ   تیمامور  نیبه اتمام رساندن ا ی برا یحلراه

 بود.  ریدرگ

 روز سوم
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  شیبه موها یطور که دست. هماندیخود را پوش ی و شلوار ل دیبلند شد و لباس سف انیبرا

را   ز یخانه، همه چ  نیفرصت ندارد تا در ا  ترشی فکر کرد که دو روز ب نیبه ا د،یکشیم

خارج شده و قرار بود ظاهر اژدها به خود   تی کم کم از آدم   ریکه اش   دانستیدرست کند. م

رفت؛ اما در قفل بود.   ر یاز اتاق خارج شد و سمت اتاق اش  انیکند. برا رو به شهر فرا ردیبگ

 کرد.  ریاو را غافلگ ن، یژاکل  یصدا  کرد،یم  نییرا باال و پا  رهیطور که دستگ همان

 بره گردش.  هاش. فرستادم با دوستستین   یمدت ریاش  -

 آهان.  -

آورده بود؟ احتماالً به خاطر   ریسر اش ییچه بال ی عنینگران بود.  شی از پ شی ب انیبرا حال،

بود. چرا روح  دهیبه بند کش  ییرا در جا ری که داشت، اش یا شکل و رفتار گستاخانه  رییتغ

  ان، یواقعاً؟ برا خواست یچه م گریخود بازگردد؟ د یا یتا به دن  کردیرا رها نم ر یاش

امروز صبحانه در باغ قرار بود صرف   ا ی. گورفتیسمت باغ م ن،یژاکل رپشت س  ن،یخشمگ 

  ییسرشان، احساس رها یقاب شده باال  یآهسته، وارد باغ شد. آسمان آب ییهاشود. با قدم

از در آسمان عبور کند و   خواستی. او فقط مکردیم جادیا انیدر درون برا یقیعم  یو آزاد 

 . ردگانم نیبرود! به سرزم ییبه شهر طال

با ابروان   نی. ژاکلکردند یساکت نشسته بودند و تظاهر به خوردن غذا م ،یو نانس سیآر

  روزید  یزیتا آبرور کرد یخانواده را نظاره م  یشده، فقط اعضا  زیر  یو چشمان  ده یدر هم تن

. وقتش شده  دیپل کش  یسوپرتقال، نگاهش را سمت آن آب دن یبا نوش انی. برادیاین ش یپ 

  نیاز ا  شیشده. ب یخانه را بشکند و بفهمد پشت آن درها، چه مخف  نیا  یها بود که قانون

خشن و    یرا شکار کرده بود، با صدا  انینگاه برا ریکه مس   نیصبر کردن درست نبود. ژاکل

 گفت:  یزیدآمیتهد



 

 

 
49 

 فاطمه فرخی  –آرمیتا حسینی  |چسب پاره 

 جا ممنوعه!رفتن به اون -

و براق    یشمیکه حال، نگاهش به چشمان  انینگفت. برا  یزیزد و چ  یپوزخند ینانس

 دوخته شده بود، گفت:  نیژاکل

 ن؟ی رسینم  جانیجا مثل اکه چرا به اون  کردمیفکر م  نیفقط داشتم به ا -

 داد.   ریینداد و در عوض بحث را تغ   یپاسخ  نیژاکل

  نیرو جدا کن هاشونیو بعض ن ینیها رو بچدرخت یهاوهیچندتا دبه بخرم. م  رمیامروز م -

 . می که مربا درست کن

 گفت:  زد،یدر باغ چرخ م کهیبلند شد و درحال زی از پشت م ینانس

 و خوبه. یعاد  یچهمه -

 بلند شد و با خشم گفت:  نیژاکل

 ! ینانس -

پس    ،یزن یمن رو دختر نحس صدا م شهیرفتار کنم؟ شما خودت هم یاوه! بله بانو؟ عاد -

 باشم؟  یعاد یخوایچرا م

 . ینحس باش شهیرفتارت باعث م  نیهم -

در آمدند.   دیسف یها شد و دستانش به شکل بال  نیخشمگ  ش،یمیلقب قد  دنیبا شن ینانس

 و گفت:  دیکش شی شان یبه پ  ی دست نیژاکل

 برو تو اتاقت.  -
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 دارم!  ییبایز یهاچرا؟ بال -

  یحال خوب ایکه گو  سیخود را برداشت و به سرعت از خانه خارج شد. آر ف یک  نیژاکل

ماند و گردنش را به   د ینور سوزان خورش ر یجا، زهمان ،ینداشت، وارد خانه شد؛ اما نانس

  خواستیها پرواز نکرده بود؛ اما حال که مبال نیخم کرد. تا به حال با ا  د،یسمت خورش

پرواز کند و    توانستیم ی عنی. خوردیدر قلبش وول م یبی عج سکند، احسا   یشکنقانون

زار آسمان  سبزه یبال خود، رو ی هاسوار اسب توانستیهوا را به انحصار خود در آورد؟ م

 شد و گفت:   ترکی نزد یبه نانس انیپرواز کند؟ برا

 . یبهتره به پرواز فکر نکن -

 که ذهنش را خوانده بود، حرکت کرد.  یفضول بهیسمت غر نیخشمگ  ینانس

 به تو چه؟  -

  هوی. ممکنه رهیم ادیپس اون خشم، کامل از    یدار یخوب  یلیحس خ ،یکن یپرواز م ی وقت -

 . ی سقوط کن

  کرد،یم دشیکه تهد  ی متوجه خطر یبود، تا حدود  دهیرا فهم  انیکه حال، منظور برا ینانس

ها هستند.  بال نیباشد ا نیخشمگ   یتا زمان موضوع فکر نکرده بود؟  ن یشد. چرا خودش به ا

 دوخت.  انیخود را به چشمان متفکر برا یطان ی نگاه ش  یا لحظه

 کن.  می و اون باال عصبان  ایتو هم با من ب  -

 فکر کرد و گفت:  یا به نفع خود استفاده کند، لحظه زیچکه دوست داشت از همه  انیبرا



 

 

 
51 

 فاطمه فرخی  –آرمیتا حسینی  |چسب پاره 

برم   ی و کمک کن یس ی نوشته کتاب رو برام بنو دی. بایبهم کمک کن دیدر عوض تو هم با -

 .ن یرزمیاون طرف باغ، ز

 خونه هست رو باز کنم. که کنار کتاب  یدوتا در قفل تونمیاما م  شه؛ی نه. اون طرف باغ نم -

 زد و گفت:   یخوشحال شده بود، لبخند  اریکه بس  انیبرا

 . می. پس برهیعال -

 بغلم.  ایب -

 انداخت و گفت:  ینانس  فیبه اندام ظر یمردد نگاه انیبرا

 ؟ ی من رو بلند کن یتون یواقعاً م -

 . تونم یمعلومه که م -

 آه! باشه.  -

قرار گرفت و دستانش را در گردن او انداخت.   یکمر نانس یرو  ان یخم شد و برا ینانس

  چیداشتند. انگار ه یقیجدا شدند، هردو احساس شور و شعف عم  نیکه از زم   یزمان 

ها آزاد بودند  کند! آن  یها را در خود زندانآن تواندینم  ینیزم چیوجود ندارد، ه  یتیمحدود

  یبه ابرها ک یبخندند. نزد ن، یدر زم ریدرگ  یهاو به آدمک  کنندها پرواز در آسمان قفس

 گفت:  عیسر انیشدند. برا  فیها ضعرا پوشاند بود، بال نی چو مه، زمکه هم دیسف

 ؟ یاهمه ینحس؟ باعث بدبخت  گنینحس! چرا بهت م -

 اشک از چشمانش جدا شد و در هوا معلق ماند.   یاشده بود، قطره  نیکه خشمگ ینانس
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  فته،ی براش م یو اتفاق بد  شهیم ن ینحس. هر وقت خشمگ  گهیبهم م شهی . بانو همدونمینم -

رو   لشی اگر دل ینکردم. حت  یکار  وقتچینکردم، ه  یگردن من. من کار  ندازهیهمه رو م

 . زنهیو داد م گهینم   یچیبپرسم، ه

و    دیکش  یدست خواندند،یم ی وار آواز شادکه در باد، به شکل موج  ینانس ی به موها انیبرا

 جا تعلق داشتند. ها به آنکه همه آن یینقطه آسمان دوخت، جا  نینگاهش را به باالتر

 . ید ینشون م  ی بعدش چه واکنش دونم ی. نمیرو بفهم یقتیحق  کی دیبا -

 ؟ یچ -

 نحس!  -

 رو نگو ابله!   نیخب همش ا  لهیخ -

 م؟ ی ریبم می فتی ب یخوا یم -

 نبود!  ادمی -

 ! هیک  یمعلوم شد ابله واقع -

 ؟ی گیم  یکنم، چ ی! اگر ازت خواستگارانیبرا -

و    کردیرا باز و بسته م دشیسف یهاطور که بالهمان ، یمتعجب سکوت کرد و نانس انیبرا

به افکار   یدر دل خود، پوزخند  انیبود. برا انیمنتظر پاسخ برا زد،یدر آسمان شهر، چرخ م 

  ی وجود نداشت. نانس  یجواب معقول چیبدهد؛ اما ه یکرد جواب معقول یزد و سع ینانس

 کند و عاشق شود؟   یزندگ نیدر زم تواندیم  کردیواقعاً فکر م
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 پرواز.   می ایکه! هروقت دعوامون شد، م ستیاما بد ن ستم؛ ین   یعاد  دونمیم -

 . گمیبهت م م،یدرها رو باز کرد  ی. امشب وقتست ین نیموضوع ا -

 درها باز بشن؟ ی خوایچرا م -

بانو   یزندون  خوامی. نم میو شما رو آزاد کن   میها رو بشکن دونه دونه ممنوعه دیچون با -

 هدفم آزاد کردن شماست.  ستم،ین   ی. آره! من مسافر عادنیباش

 شه؟ یبال من فقط موقع خشم ظاهر م یدی... تو از کجا فهمیراست -

 ! نیدون یکه شما نم  ییزهایچ  ی! حتدونمیرو م  زهایچ  یل یمن خ -

 *** 

 گذشته 

.  دیکنار رودخانه رس یکه متوجه باشد، به خانه چوببدون آن د،ی دویطور که ممانا همان

بال سرش   نیبا آتاش بد بوده، ا نکهیا  یبرا د یو و آتاش بود. شاا  یگذران باتوق خوش جانیا

  ترشیب یل یخ  یحت س یاو را دوست دارد چون آر سی آر کردیآمده باشد؛ اما واقعاً فکر م

شده. با دست خود،   دهی مال  شی . صورت مانا پر شده بود از آراکردیمحبت م  واز آتاش به ا 

فکر کرد    نیبه ا رفت،یسمت بام خانه م کهیآب دماغش را پس زد و وارد کلبه شد. درحال 

داشت،   یچوب  یهاکه از لرزان بودن پله ی به خاطر ترس ند،یایباال ب خواستندیکه هربار م

رسانند.  شکسته او را نت  یهاتا پله بست یهم چشمانش را م شهیهمو  برد یآتاش او را باال م

بود؛ اما حال   یها ناامن بودند و امکان سقوط و شکسته شدنشان، نود درصدپله  نیواقعاً ا

فکر کرد   نیو به ا دی کش  ی قینفس عم د،یبه باال رس ینداشت. وقت یت ی موضوع اهم نیاصالً ا

  جانیشد. اگر از ا رهیسمت لبه رفت و به ارتفاع خ مخود را بکشد؟ آرا  تواندیکه چگونه م
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  یبود که اگر رو  نی . موضوع مهم امردیبشکند؛ اما نم شیپا ایممکن بود دست  افتاد،یم

 ! مرد یم کرد،یبود، سقوط م نییکه پا یباتالق

 ! بایاوه عروس ز -

کنار لبش داشت. آتاش با پوزخند،   یگاریکه س  دیبا وحشت برگشت و آتاش را د مانا

 لبش برداشت و در دستانش، فشرد.   یرا از رو  گاریس

 . به خاطرت ترکش کرده بودم. یمتنفر بود گاریاز س ادمهی -

 . آتاش با خشم سمت مانا رفت و گفت: گفتینم یز یسکوت کرده و چ مانا

 ! ی**ا**ن**ت کردیبهم خ**  -

 نه.  -

 ! یآره کرد  -

 خودم رو بکشم.   خوامیدرسته. به هرحال م -

 . زنمی! خودت رو بکش، من هم برات دست مهیفکر خوب -

  ن ییشد تا جلوتر برود و خودش را پا رهیمانا خ  ی با همان پوزخند، منتظر به پاها آتاش

  نیا ش یپاها دی! لرزش شددیترسی. مانا دامن لباسش را باال زد و جلوتر رفت؛ اما مندازدیب

به خاطر   دیرا نداشت. اصالً چرا با شیدادن به زندگ  انیو جرئت پا دادیاجازه را به او نم

هنوز آتاش او را   دیکند و عاشق شود، شا یزندگ  توانستیاو م کشت؟یخودش را م سیآر

 و گفت:  دیت آتاش چرخ دوست داشت. مانا سم 
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 م؟ یباز باهم باش  یخوا یم -

 شد و گفت:   کیعاشقانه، نزد یبا لبخند آتاش

 چرا که نه.  -

چو  هم ش،یلباس عروس  کهیدرحال ،یبلند  یاد یمانا را هل داد. مانا با فر عیسر سپس

  رون یشکسته، پرپر شده بودند، سقوط کرد. آتاش، بدون کمک کردن به او و ب یهابال

  دنیبه آغوش کش  یکه برا  ی قلب  یرا پشت سر گذاشت! حت زیچاز باتالق، همه  دنشیکش

  یتفاوتیگذران و بخوش  یها را رها کرد و رفت به دنبال زندگ. همه آنزدی معشوق، له له م

 خود! 

 *** 

نشست و صورتش را در قاب    نیزم یخود، رو  یبا یعروس ز یجنازه افتنیپس از  س،یآر

  یال که از البه یشور   اچهیمتوجه در س،ی دستان آر دنیبا د یدستانش فرو برد. نانس 

 و گفت:   دیکش  سیشانه آر  یرو یدست نیشد. ژاکل  خت،یریم  نیزم  یانگشتانش رو 

 !یتو که دوستش نداشت  -

! هیازدواج اجبارداشتم! البته اول نه؛ اما بعد عاشقش شدم. به خاطر ترس از شما گفتم  -

 ی خوایخودت م  یهمه ما رو برا  شهی دل شما رو بشکنم! شما هم خواستمیچون نم

 من مجبورت نکردم! ؟یچ -

 باشه؛ اما چشمت پر از اجباره.  اجباریزبونت ب دیشا -

 گفت:   کرد،یبه جنازه مانا نگاه م کهیدرحال ینانس
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 آدم مرده؟  کیباتالق،  ریبفهمه ز یکی شهینکرده! چطور م  ی اون خودکش -

 با شک گفت:  نیژاکل

 . دهیمانا رو د ، ی موقع خودکش دیشا -

 پس چرا نجاتش نداده؟ -

 بلند شد.  نیزم یاز رو  کرد،یسوال را م  نیا کهیدرحال سیآر

 به اطراف انداخت و گفت:  ینگاه د، یناام ینانس

تو بدنش نمونده و   یاثر انگشت  چیحساب بشه نه قتل. ه  یخودکش  دیگفت با سی اما پل -

 اون خودش رو از باال انداخته.  دهیشواهد نشون م

 . رمیگیاما من انتقامش رو م  -

شدند و آن روز هم گذشت. از آن روز به بعد،    رهی خ  نیبا وحشت به ژاکل یو نانس سیآر

مدام با روح   سیبود، نحس خوانده شد و چون آر دهیدختر را به خانه کش  یپا   یچون نانس

بلند شد و   سیشب، آر  کی باالخره  کهنیخوانده شد! تا ا  وانهید کرد،یهمسرش صحبت م

 چاقو را برداشت. 

 !زمیعز شتیپ   امیمنم م  -

 پرت کرد.   یا گرفت و گوشه سیچاقو را از دست آر عیسر ینانس

 ؟ یشد  وونهید -

 .رمینداره! بذار بم  یبرام رنگ یزندگ  گهیآره! د -
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 نه.  -

  ی اهایرو یبانو  ،یقرار است بعد از عروس  کرد یادامه دهد. گمان م توانست ینم  سیآر اما

تپنده   یکنند. قلب یکنار هم زندگ  یخود را تا ابد در آغوش داشته باشد و هردو با خوشحال

ببافند؛ اما چه شد؟ فقط   د، ینور خورش ریکودکانشان را ز ی بسازند و موها ایکنار ساحل در

  یاما وقت  کرد؛یداده بود و ناله م هیتک واریبه د یشد. چندروز بشینص  یکیو تار  ایطوفان در

 داستان تمام نشده.  دیتازه فهم د،ی همسرش را شن  یصدا

 ناراحت نباش!  زمی! عزسیآر -

 ؟ یا تو زنده -

 نه من روحم.  -

او را تماشا کند. چقدر    ریدل س ک یتوانست  سی نشست، آر سیکه روح مانا کنار آر  یزمان 

و به روشن ماندنش،    شدیکه روشن و خاموش م  یای! البته مهتابیروشن شده بود! مثل مهتاب

 نبود.   یدیام

 ؟ یچطور مرد  -

 بگم.  تونمینم -

 ؟ی چرا خودت رو کشت -

 ؟ یها رو زدپس چرا اون حرف  یتو عاشقم -

 . دروغ بودن! یبود  دهیپس شن -
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 ! دمیشنیکاش نم  یا -

 دستش را سمت گونه مانا برد؛ اما دستش از او عبور کرد.  سیآر

 ؟یکن یم یاالن کجا زندگ -

 انداخت و گفت:  سیبه اتاق آر ینگاه  ن،یغمگ مانا

  میدوسشون دار یل یکه خ ییها بهمون وقت مالقات با کساآسمون. اون واریاون طرف د -

 اما خوشحالم که مردم. نم؛ یو تو رو بب  امیمدت ب نیتو ا  دمی. قول م دنیرو م

 با خشم گفت:  سیآر

 خوشحال؟!  -

 . شدمیاز تو، همراه آتاش م نهیبه خاطر ک  دیشا  موندم،یاگر م  -

 ت؟ ی آتاش؟ همون معشوق قبل -

 فکر کنم از اول عاشقش نبودم.  -

 اون طرف آسمون؟  ام یب تونمیمنم م -

 و گفت:  دیچرخ  سی با وحشت سمت آر مانا

 نه!  -

 . امیم  رم،یاگر بم -

 من! شی پ   یای ب یتون ینم -
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  یقدم با چاقو مانده بود. نانس  کیرا گرفت. حال فقط  مشیبه سخن او، تصم  توجهیب سیآر

  یعاشقانه خود را آن سو یو زندگ  رفتیهمسر خود م شی پ  دیمانع او شود! با توانستینم

 . ساختند یدر آسمان، م

را   یدیدرد شد نکهیسمت چاقو رفت و چاقو را در قلبش فرو برد! با ا عیسر سیآر

بدن خارج شود و   نیاز ا  عیسر خواستیداشت! فقط م یاما احساس خوب کرد؛ یاحساس م

ناباور دستش    یافتاد، نانس نیزم  یرو سیکه جسد آر ی خود را به آغوش بکشد. زمان  یمانا 

 زد.  ادیسرش فرو آورد و فر یرا رو

 مرد! سی ! آرنی! توروخدا کمک کنریبانو! اش بانو! -

کرد.   لی بر او تحم یمی عظ یاتفاق افتاد و شوک عصب  یمقابل چشمان نانس س، یآر مرگ

  شود، یچشمانش گود افتاده و او، هر روز الغرتر از قبل م ریز ینانس د،یدیم ی وقت نیژاکل

در گوشه   یشد که نانس  یکیتار. درب اتاق را باز کرد و وارد اتاق شد یم ینگران حال نانس 

 .دیبه گوشش رس ینانس ادیفر  یکردن چراغ، صدا  وشنآن نشسته بود. با ر

 ! خاموش کن. میریبم یک یتو تار دیباشه! با کی تار دیخاموش کن! با -

 ه؟ یچ  وارید یرو  ی خون   یها اون خط -

 با ناخنم نوشتم؛ خوب شده؟  -

از    عیو دوست داشت سر  کردیرا تماشا م  وارید یرو  یخون  یهابا وحشت، نوشته نیژاکل

 سر داد و بلند شد.  یخنده بلند  یبرود! نانس رون یب ، یوحش  وانیح  نیاتاق ا

 ! ی! تو کردیتو باعث شد -
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 او هجوم آورد.  یبا سرعت به سو ی سمت درب رفت؛ اما نانس نیژاکل

 ؟ یشد  وونهیبسه! د -

  کرد،یم یافتاده بود و با ناخنش، صورت او را خون   نیشکم ژاکل  یرو  ینانس  کهیدرحال

 !دی کوب ی و چهاربار به بدن نانس  دیکش  رونیب بشی چاقو را از ج  نیژاکل

 ! یولم کن لعـ*ـنت -

  رهیخ  ن،یزم ی زده، به چاقو و جنازه رووحشت ن یافتاد، ژاکل نیزم  یرو  یکه نانس یهنگام

حادثه،    نیا دنیسمت اتاق آمده بود، با د اد، یفر ی که با صدا ر یرا کشت! اش یشد. او نانس 

 گفت:   ادیگرفت و با فر  نیانگشت اتهام را سمت ژاکل

 ... قاتل!یت... تو... قاتل -

و سردرگم بود که حال، بعد از   د یکوبیاز شدت ترس و استرس، قلبش با سرعت م  ن،یژاکل

 پا به فرار گذاشت و داد زد:  ری چه کند. اش  ریبا اش نیا

 ب...  د ی... تو بایرحمیقاتل ب ک ی... تو گم یمبه همه  _

 ناتمام ماند!  ش یادامه حرفش، با فرو رفتن چاقو در گلو اما

بود!   ی است! قلبش از سنگ بود؟! آرکرده ی بفهمد او چه کار  توانستینم  یکس  گرید حال

کار را   نیا  چارگانی ب نیدارد که وادارش کرد با ا یچه دل سنگ دانستیم ی خود به خوب

 بکند.

 . دیجسدها را جمع کرد و با عجله، دو تمام
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 *** 

 حال 

 شد.  ره یخ  انیبه برا ،یفرود آمد و با لبخند کوچک ینانس

 ! انیازت ممنونم برا -

 ! ی. قراره جبرانش کنست ی به تشکر ن  یاز ین  -

که    یکار  یتون ی. احتماالً ساعت ده برسه. تا اون موقع مدرسته. بانو هنوز برنگشته -

شب   مهی کرد، ن  دای . اگر بازم کارت ادامه پ یساعت وقت دار  کی ی عنی. یرو بکن یخوا یم

 . م یشیساعت دوازده به بعد دست به کار م

  ی ساکت بود و خبر شهیحرکت کرد. خانه مثل هم ی تکان داد و پشت سر نانس یسر  انیبرا

  ییجدا  یصحبت افراد، نبود! هرکس در اتاق خود زندگ  یصدا  ون،یتلوز  یشام، صدا   یاز بو

که در دست داشت را روشن کرد و آن را   یشمع   یآمدند، نانس نییها را پاپله  یداشت! وقت

  یزبانش را رو  گشت،یم یمیقد  دیشلوارش به دنبال کل  بیکه در جیداد. درحال انیبه برا

  سوختیکه در دستش م یاهینگاه به شمع س  کی  انیتا بهتر تمرکز کند. برا دیکش یلبش م 

  دیو کل د یکش  رونیبلند را ب ییطال دیکل  ی. باالخره نانسینگاه به دست نانس کی انداخت و 

  ی هابتواند قانون کهنیا  یاو بود. خودش قبالً برا  د یام نیآخر دیکل  نیرا در قفل فرو برد. ا

  کی ت یپهن، ساخته بود. باالخره با صدا  یها را براساس قفل دیکل  نیمسخره را بشکند، ا

که پرده صورتش را    یا اتاق ساده بود. پنجره کی در، هردو مشتاق، وارد اتاق شدند. ظاهراً 

درج   شیکه عکس ملکه رو  بافتو دست  یمیو فرش قد  ،یا روزهیکمد ف  کیپوشانده ، 

 اتاق، گردنش را خم کرد و گفت:  دنیبا د ی. نانسیو صندل  زی م کی شده، با 
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 نداشت.  یخاص  زیچ  نمیانگار همچ -

  تیجذاب  نه،ییآ ییطال  که وسط اتاق گذاشته شده بود، رفت. تاج یبزرگ  نهییسمت آ انیبرا

قصر    یاشراف یهانهییآ هی. شبکردیفرق م لی با تمام وسا نه،ییآ نیبه او داده بود و ا یبیعج

بلند و مجلل، و   یها بلوط، چند دختر با دامن یها از درخت ی جنگل  نه،ییبود. تاج آ

بزرگ، با   ییتوسط سر مارها بایمناظر ز نی. ادادیرا نشان م رخشان د یسارهاچشمه

برد و   نهییدستش را سمت آ انیشده، محاصره شده بودند. برا  یکار دیمروار یچشمان 

 آمد.  رون یب نهیی از آ  ییصفحه آن را لمس کرد که ناگهان صدا

 !شهی م یعصبان  ن،یاومد اجازهیبفهمه ب نیژاکل -

بود، حرکات   نهییکه درون آ ی ان یبود! برا انیخود برا  زد،یحرف م  انیکه با برا ی شخص

و    کردی. بلکه هرطور دوست داشت حرکت مکردینم  د یبود را تقل تی که در واقع  یان یبرا

  نیاما انگار ا د؛یچه بگو دانست یبود و نم رهیخ نهییبه آ رتی با ح ی. نانسزدیحرف م

 گفت:  انینبود. برا  آورتعجب یل ی خ  انیبرا یموضوع برا

 ! ی صادقانه حرف بزن   یتون ی. تو ممیرو بفهم قتی حق دیما با -

 .یدونیرو م قتیتو حق  -

 ! ادیسرم م یی رو بگم، اون هم بدون مدرک، چه بال قتیاگر من حق یدون یو تو م -

 خب، من هم ممکنه بشکنم!  -

  شونیچهره واقع  دی. فقط بافتهیاتفاق نم نیاگر چندتا از عوامل دست به دست هم بدن، ا  -

 . کنمی! خواهش میرو بهشون نشون بد
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 که نشکنم؟  یکنیم نیتضم  -

 آره! -

 .دیها پروسط سخن آن آورد،یسر در نم زیچ  چیکه از ه ینانس

 ه؟یموضوع چ  ؟یگی م یچ -

 گفت:  نهییرو به آ ،یبه سوال نانس توجهیب انیبرا

 نگو.  یز یچ نی دنبالت. به ژاکل امیروز پنجشنبه! اون موقع م -

  دونمیخسته شدم. نم  زنه،یبه خودش م نی که ژاکل   ییهاباشه. راستش من هم از چسب -

 . کنهیمسخره رو چرا تموم نم یباز نیا

 گفت:  یساعت زمان مانده. رو به نانس  می به ساعت، متوجه شد فقط ن  یبا نگاه انیبرا

 اتاق؟  یکیاون   می بر شهیوقت م -

 . رونی ب م ینه. بهتره االن بر -

 باشه.  -

 . دیدست او را کش  یبرود، نانس رونیاز اتاق ب  انیبرا کهنیاز ا قبل

 . دمیتو رو لو م ،یاگر بهم ماجرا رو نگ  -

 قرار داد و گفت:  نهییرا مقابل آ  ینانس  انیبرا

 نشون بده!  -
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خود   د،یدیم نهیی در آ یکه نانس یرا منعکس کرد. دختر ینانس   یچهره واقع نه،ییآ

 ... کهنیا یعنینبود! مگر نه؟    شیواقع 

 ! یفهمیرو روز پنجم م زهایچ هیبق -

به   ینگاه ان یدوباره در را قفل کرد. برا یاز اتاق خارج شد و نانس   یهمراه با نانس انیبرا

 کتابخانه انداخت و گفت: 

 . یسی نویکه برام م  یها رو گفتنداره. نوشته یرفتن به کتابخونه که مشکل -

!  دادیدر درون او، هشدار م یزی شد. کم کم چ  رهیخ  انیبه برا احساس،یب یبا نگاه ینانس

به دنبال چه   دانست؟ یرا م ز یچچرا همه کرد؟یدخالت م شانیقدر در زندگان  انیچرا برا

طبق گفته   رون،یب یها ممکن بود او و انسان  داد؟ینم یپاسخ چیتر از همه، چرا هبود؟ مهم

بکشند؟ آن هم فقط به خاطر قدرتمندتر بودن   بیخانواده را به صل   نیا ندبانو، بخواه

  میرا انجام دهد. اگر مستق  دیگویم انیکه برا  یگرفت کار م یاخم کرد و تصم ی ها؟ نانسآن

پنجشنبه    توانستیبه او برساند. پس م  یا ممکن بود صدمه انیبرا کرد،یبا او مخالفت م

 را بفهمد! ز یچ شب، همه

 گفت:  د،یرا د ینانس یمکث طوالن ی وقت انیبرا

 نداره.   یاشکال خواد،یالبته اگر دلت نم -

 . می بر اینه! ب -

  شدی را م زیتفاوت ر کینداشت؛ اما   یوارد کتابخانه شدند. کتابخانه با روز اول، فرق هردو

مطمئن بود قبالً    ان یبرا. شدیم ی منته یا کتاب نقره  کیبه  ،یمیقد  یچوب  هی. چهارپادید

رفت و سه پله باال رفت تا دستش به کتاب   هی. سمت چهارپادهیجا ندرا آن یکتاب  نیچن
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  کرد،ینگاه م  انیبرا  ینشسته بود و به کارها زیم  یطور که رو همان یانسبرسد. ن  یانقره

پراکنده بودند.    یادیز  انیبرا یداشت از هدف شوم او، باخبر شود؛ اما کارها یسع

کنار    ان،یبرا ستادنیمتوجه ا ی برسد. وقت یو به هدف ثابت ندیها را بچپازل  توانستینم

 : دیشد، پرس  شیپاها

 ه؟ یچ نیا -

 . سی بخونم. تو برام بنو تونمیمن که نم -

که درهم برهم و نامفهوم بودند را   یخم شد و خودکار را به دست گرفت. کلمات ینانس

  انیبرا رخمیبه ن  نه،ی. دست به سدیبا فاصله از هم قرار داد و خودش را کنار کش عیسر

و   یهمه خوب نیبد نبود؛ اما ا یها آدم هیباشد؛ شب یآدم بد انیبرا کرد یشد. فکر نم ره یخ

با او   دیبترسد؟ چرا با دیاو، نبا  یهابال دنیانسان با د ک ی. چرا بود ک او هم مشکو یباخبر 

 . آمدیدرست از آب در نم انیدر برا  یز یچ  کیپرواز کند؟ 

به  خواست یو م کردیم یکلمات را بررس  ز،یر یبا چشمان  ،یاز افکار نانس  خبریب ان،یبرا

فرو برد و    بشیورق را در ج عیسر د،یرا شن  ی کفش ی هاپاشنه  یصدا  یبرسد. وقت یهدف کی

 ها انداخت و گفت: آن یبه هردو  یاجمال یعقب برگشت. بانو، نگاه

 شام.  ی برا نیایب -

  بهیغر کی. دوست نداشت بانو متوجه شود که او به دیکش یقینفس عم  یرفتن بانو، نانس  با

 . کندیکمک م



 

 

 
66 

 فاطمه فرخی  –آرمیتا حسینی  |چسب پاره 

به بعدش با خودم. فقط بهم اعتماد کن. روز   جانیهات ممنونم. از ا! بابت کمکینانس -

  دنیو قبل از د نی و بب ایور نهر. فقط ب همون محوطه خرابه! اون ایپنجشنبه، ساعت هفت ب 

 نکن.   یبگم، خواهشاً فکر  خوام یکه م یز یچ

 پاچه گفت: دست ینانس

 نکردم.  ی فکر -

 نگفت.   یزی زد و چ یفقط لبخند   انیبرا

 روز چهارم 

خس خس    ش،ی و تار شده بود و گلو رهی جا ت. همهدیاز خواب پر ،یبا احساس خفگ  ان،یبرا

و   زدیطور که به هوا چنگ م او را گرفته بود؟ همان ی گلو ی. کدام دست نامرئکردیم

!  شدی تر مافتاد. اتاق داشت تنگ و تنگ نییتخت پا یاز رو   کرد،یدهانش را باز و بسته م 

  ان،یو برا شدیدر دستان مرگ، مچاله م نی شدن بود. زم  خفه  حالماه در دامن آسمان، در

زده و   رونیاز حدقه ب ان،یانجام نداده بود. وقت رفتن نبود! چشمان برا یکار  چیهنوز ه

و سمتش جهش برد و با   دیرا د دیکاغذ سف  ،یا حد، باز مانده . لحظه  نیدهانش با آخر

بود   یا یاز پنجره خارج کرد، انگار ماه اسرش ر یانداخت. وقت  رونیتوان، آن را ب نیآخر

چمن   ی بعد، بو یرا پر از هوا کرد. اندک شیهاهیو ر  دیکش یقیکه به آب بازگشته. نفس عم 

پنجره اتاقش، با وحشت و بدون پلک   ریبه باغچه ز یها، دماغش را خاراندند. با نگاهو گل

در باغچه انداخته بود،  که   ییهاعقب رفت. آن طلسم یدهانش را گرفت و کم ی زدن، جلو

و کبود شده، خاکشان    اهی شان سکه چهره ییهاها آورده بودند؟! گلسر گل ییچه بال

 و مرده شده بود! ده یخشک
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.  ردیکرد، نگاهش را از باغچه بگ  یگچ لبه پنجره فشار داد و سع یانگشتش را رو   ان،یبرا

  سیآر دی. اول باکردیچندکار م   دیبا انیبود. حال برا انیکشتن برا  ن، یهدف ژاکل شک، یب

  نیرزمیرا باز کرده، و به آن ز یاتاق بعد افته،یرا  ر یو بعد، اش  کردیرا هم متقاعد م 

  زیهمه چ  دیکارها را امروز انجام دهد؟ قبل مردن، با  نیهمه ا توانستیم ی عنی. رفتیم

تخت   ی رو ،ی با نگران  ان یجسم مال او نبود، در دست او امانت بود. برا نی. اشدیدرست م

 فکر کرد.  داد، یانجام م  دیکه با یینشست و به کارها

 *** 

 نوشت.   عیدعاها را دوباره خواند و سر نیژاکل

. به زنده نگه داشتنش اگر  یبازمانده پوست اژدها، زنده کرد  نیرو با آخر ریعواقب! اش -

بال پرنده دوباره زنده شد، اگر ادامه   یبا جادو ی. نانسشهین کامل اژدها م او ،یاصرار بورز 

و زنده   یزد  وندیچون وجود همسرش رو بهش پ س، ی. و آرشهی به پرنده م لیتبد ،یبد

 . کشهیو اون در آخر، دوباره خودش رو م  شنیاز قبل م شیب دارهاید ،ینگهش داشت

 زنده بمونن.  دیبازم با -

ها برگردن به اون  خوادی. خدا مینگهشون دار   یتون ینم  ادیز یدون ی! خودت منیژاکل -

  ی. هیببر  ش یاز پ   یشدن و زور گفتن بهشون، کار  یبا عصبان  ی تون یها. نممرده یا یدن 

کنترلشون   ی تون یهات، نمو قانون یی. با زورگوستن ین   یها عاد اما اون  ن؛یباش  یعاد  یگیم

 . یکن

که در آن را قفل کند، سمت باغ رفت. اصالً  از اتاق خارج شد؛ بدون آن نیخشمگ  نیژاکل

! فقط عواقب و عواقب.  گذاشتیمسخره م ن یقوان شهیآن موجود که احضار کرده بود، هم 

با زور چنگ و دندان   خواست،یاش را مافتاد. او خانواده نیزم  یداد و رو هیتک یواریبه د
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و   نیری ش ی کند! با خاطرات ی خانه زندگ نیتنها در ا  توانستی! نمبودها را جمع کرده آن

و بدون   ییتنها  توانست یها را او کشته بود! چطور مدود شده! او قاتل بود! همه آن

کند؟ نقاب سختش شکست و   یخانه زندگ  نیقاتل، در ا کی اش، آن هم با خانواده

و    دیلرزیم شیگلو  آمد،یم نییو باال و پا  شدی و رو م  ری. قلبش زختیفرو ر  شیهااشک

  نی. ادیپاشیم ش،یهاگونه ی درد را رو ن یشده بود که داغ ا یچشمانش، چشمه جوشان 

غم تازه   نیآتش باشد. ا یرو  یآب توانستینم ه،یگر  انیکوتاه م ی هانفس نفس زدن

 . کردیداشت سر باز م

کردم با صدتا جادو خانوادم   یها سع. چرا من موندم؟ سالمردمیم  دیمن هم... من هم با -

جون کندم   یرو خوندم. کل ییجادو  یهانشد. همه کتاب یچیرو کنارم نگه دارم؛ اما ه

اگر پرنده بشن، بازم   یاگر اژدها بشن، حت   یها رو جمع کنم، حاال بذارم برن؟ حتاون

 برن.  ذارمینم

  یدوم حرکت کرد. چرخ یبلند شد و سمت انبار نیزم یلرزان، از رو  ییبا پاها نیژاکل

  یصدا  ک، یتار یپشت خانه را، باز کرد. با ورودش به فضا  یکامل دور خانه زد و در آهن

  ییرهایبا زنج ر،ی. آرام داخل شد و در را پشت سرش بست. اشدی را شن  ریغرش بلند اش

  انهینداشت! غرش وحش   یانسان  یصدا  گریبسته شده بود. د  واریو محکم، به د اهیس

دم سبز   کی بود؛ اما  یبود! بدنش به حالت انسان  ده یجا را به آتش کشاو، همه  ییاژدها

شده و چشمانش، چون چشمان اژدها،   جادی بزرگ در پشتش همراه با دو شاخ در سرش ا

  یرفت و غذا کینزد  گریچند قدم د  نی. ژاکلدیچرخ یم ک،یدر اتاق تار ،یبه شکل وحش

 را مقابلش گذاشت.  ر یاش
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  خواستمیمن... من نم ،ی. من دوست دارم! تو خانواده منیبذارم بر تونمی! من نمزمیعز -

بهم حمله کرد و...   ی! فقط نانسستمی. من قاتل ن دمیاز مجازات، ترس  دم،یبکشمت. فقط ترس 

 همش به خاطر ترس بود!

  یز یاز چ گری را، نه! او د نیاما ژاکل لرزاند؛ یتن خانه را از ترس م ر،یبلند اش غرش

هم خرد   ریاش  زیت یهادندان ان یبا ترس به باد رفت. اکنون اگر م  شی . کل زندگ دیترسینم

. لبخند کوچکش،  دیاو دست کش یموها  ی. جلوتر رفت و رو دیترسیباز نم شد،یم

را   نیدستان ژاکل  انه،یوحش  ریگذاشته بودند. اش شی به نما ترشیصورتش را ب ی هاچروک

جا خارج شد، دوباره در را  نبود. چند قدم عقب رفت و از آن  نیخشمگ  نیسوزاند؛ اما ژاکل

چشم دوخت. آسمان به    ،یلیوارد باغ شد، سرش را باال گرفت و به آسمان ن   یقفل کرد. وقت

شده. چقدر    نیاو تزئ یبرا  جاهمه. انگار شدی م نیقدر رنگچه  د،یهنگام ورود خورش 

 به او ندادند!  چیه یکیاه بود، جز تارم  ی! وقتینابرابر 

 *** 

  ،یطلسم قو  همهنی برد. با ا یماجرا، پ  یها و وردها، به اوج وحشتناکظرف دنیبا د ان،یبرا

 آسمان ببرد؟  یسوها را بِکند و با خود، به آنآن توانستیچطور م

 . شمیم دهید ریقدر پ امروز چه -

 شد.   یزده، پشت کمد مخفوحشت  ن،یژاکل  یصدا دنیبا شن انیبرا

طور که با  کرد. همان  بی قرار گرفت و مواد را ترک  زیبدون نگاه به اطراف، مقابل م  نیژاکل

به دست سوخته   ینگاه ان ی. برادیکشیسوت م رلبیز زد،یها را هم مآن اه،یس ینوک عصا 

حد سوخته؟   نیبه ا نیژاکل  چطور پوست دست  یعنیانداخت و صورتش جمع شد.   نیژاکل

ذهنش سمت   یالحظه ان یبه خود گرفته. برا یاهیکه پوست، جمع شده و رنگ س  یجور
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  یا چاره طیشرا نی. در ادیاز عرقش کش سی خ  یشان یپ   یهجوم برد و دستش را رو  ر یاش

  یاو نگاه کند. صدا  یشم یمواج   یموها ای نیدامن بنفش ژاکل  یهانی به چ کهنینداشت جز ا

  یها شدن پاشنه دهی ظرف، کوب یها برخورد قاشق با لبه ی مانند او و صدا وز وز یهازمزمه

  یصدا   ذاشتندیبودند و نم انیمحافظ برا  ی تنها صداها هانیا ن،ی زم  یرو ن یکفش ژاکل

 برسد. نیاش، به گوش ژاکل دونده یها نفس

  نیا تواندیم یکه تا ک  کردیفکر م نی مشغول به هم زدن مواد بود، به ا ن یژاکل  یوقت

با وجود   یماجرا همان شب قتل تمام نشد؟ گاه ایچسب بزند؟ آ  گریدکیخانواده را به 

.  کردیجلوه نم  یواقع  زیچچیتنها و بدون خانواده است. ه کردیاش، گمان مخانواده

  دانست؛یخود م  یهابودن ی رعادیرا مقصر تمام غ  نیو ژاکل   ههرکس در اتاق خود فرو رفت

  یها را رواش را از دست داد، جنازه آنو سرد که تمام خانواده ین شب باران آ  ن،یاما ژاکل

  ادشیرود کوچک برد،  گریباغ، طرف د یسو ها را به آنکول انداخت و با درد و زجر، آن

سخنانشان،    شان،یصداها  کرد،یم نگاه ها  آن یکه به چهره خون  ی. هنگامرفتینم

ها بلند شوند  . آرزو داشت آندیشن یلحظه مرگشان را به گوش م ادیفر  یحت  شان،یهاخنده

در   ی به ذهنش زد و وقت یفکر   یا. لحظهاورندی ب رونیاز خود ب ییصداها نیو دوباره چن 

 ماجرا افتاد.  نیخواند، به فکر ا  یمطلب ییجا

.  می بزن  وندیموجود زنده پ  کی ها را با آن  دیبا م،یمردگان خود را زنده کن  م یاگر بخوا -

دارند   یتر دارد و به جز اژدها، پرندگان، دوام محکم یتر شیو قدرت ب یاژدها ماندگار 

فرد   کی با  تواندیشخص م  وندیچون آزادند از خطر فرار کنند در اوج آسمان و البته پ 

  وندیپ  نیبوده. در آن صورت ا زیعز اری که آن فرد مرده بس  یشرط مرده هم باشد! به 

است که   از یهم ن  یگر ید زی. البته به چشودیرد و زنده ماندنش مباعث تپش مداوم قلب ف

 آن را جور کند... .  تواندیم ی کمتر کس
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ماند. با باز شدن و   رهیها خآن یها را فراهم کرد، منتظر به چشم زی چکه همه  یزمان  نیژاکل

، محکم  زدهها، ذوقنمناک از گوشه چشم آن ی شدن آب ری، با سرازپلک زدن چشم

از صفر   ز یکنند! همه چ ی. حال دوباره قرار بود با آرامش زندگدیتمامشان را به آغوش کش

 طور نشد. صفر بود؛ اما آن ز، یها ن آن حافظه  یشروع شده بود و حت

همه   نیاز ا  نیژاکل ی . گاهکردیم  تربیها را عجو بچه شدی م ترشی روز به روز ب عوارض 

زمزمه و   ی وقت ا ی کردیم یزندان   چال،اهیو او را در س  شدیبه اژدها متنفر م ریعالقه اش 

با   گرید کردیو مجبورش م دیکش یگوش او را م  د،یشنیرا دوباره م  س یآر انهی صحبت مخف

 . شدیرو م تیسخت نبود. فقط در مواقع عصبان ینانس  یحداقل برا  البته .  دیسخن نگو یکس

ها با بدنه  افتاد، آن ادشیرا به مدرسه بفرستد و دانشگاه؛ اما  هاافتاد آن نیبه فکر ا نیژاکل

  یدر صدف مخف یدیچو مرواراش را همخانواده  دیکنند. او با یعاد  یزندگ توانندینم یقالب

را ممنوع کرد. هر   رونیو رفتن به ب دی. دور خانه حصار کشداشتیخود نگه م   یکرده و برا 

برود، مردم نتواند آن شخص   رونی ب یتا اگر کس کردیرا با جادو به پا م گفتیکه م  ینون قا

 تختشان ظاهر شوند.  یها روو بر طبق زمان مشخص هم، دوباره آن  ندیرا بب

اش  خانواده صانهیخانواده، احساس دارد. او فقط حر نیکه ا  کردیفراموش م نیژاکل  یگاه

ها! همه  ها، صحبتها، قهقههنشد. خندهمثل قبل    زیچچیاما ه خواست؛یرا کنار خود م

 احمقانه!  الیسر کی  نامهلمیمثل ف  روح،یب

احمقانه درحال   الیآخر سر تری. تدهیبه آخر رس زیچ همه کردیاحساس م   نیژاکل  حال،

از کرم زدن به زخم دستش، متوقف شد.   یالحظه ن یژاکل ک، یت  ینوشته شدن است. با صدا

پوست    یدوباره کرم سبز را رو ال،یخی . بدینشن   ییکرد؛ اما صدا  زیخود را ت  یهاگوش

اما    عت؛یطب ی! بودادیم یخاص ی پخش کرد. عجب بو  اها رو آن  دیدست و صورتش مال

  ی هاچسب! ی. آرکردیصورتش، فکر م یرو  زیسرد و ل  عیما نیا یجز بو   یزی داشت به چ
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ها را داشته باشد.  که فقط آن نداختین  نی اش را از آسمان به زم خانواده. او روح خانواده

اما با تمام    رد؛یاش را کشته، انتقام بگکه عروس خانواده  ی! از کسرد یانتقام بگ  خواستیم

نداشت. پوچ  یهدف گر یوقت است که مرده! د  یلیآن فرد خ دیفهم ش، یهاها و گشتتالش

. چگونه به  دادیرخ م دیاما آن اتفاقات نبا کرد؛ یم یمرموز در چشمانش نقاش  یغم بود و

را بکشد.   یکس  خواستیمردند؟ او اصالً نم رواریخانواده زج  یتمام اعضا یا شکل احمقانه

 پشت سر هم شد.   اریفقط بس

زد و از اتاق خارج شد.   ی و شفافش انداخت، لبخند دیکه به پوست سف  یبا نگاه نیژاکل

کنار کمد خارج شده و   کهیاز بار عیسر انیاول، در را قفل کرد و سپس رفت. برا بار،نیا

  یدست ،ی کرد، با وحشت و نگران  دایپ نان یکه از قفل شدن آن اطم یسمت درب رفت و زمان

  جا نیکرده و از ا  یها را عملآن نقشه دیچگونه با  کرد؟ ید چه می . حال بادیبه سرش کش

 رفت؟ یم

 *** 

در پشت کمرش   یقی. چنان درد عمدیکوب واریتخت بلند شد و سرش را به د  یاز رو ینانس

و   کردیدرد را تحمل کند. دستانش قز قز م نیاز ا شی ب توانستیشده بود که نم  جادیا

  در دیو پوست تنش، داشت پر سف شدیشده بود! کمرش داشت از درون سوراخ م  حسیب

بود تمام   دواری. ام ختیو اشک ر دیمقابل دهانش کش  رازده دستش وحشت ی . نانسآوردیم

اش، وحشت  گونه  یرو دیسف یپرها  دنیو از د  ستادیا  نهییخواب بوده باشد. مقابل آ ها،نیا

 شد؟ یم  یبه چه موجود لیکرد. او داشت تبد

بود   دهیچیکه در کمرش پ   یمسئله از درد نی! باور کردن اشد؟یبه پرنده م لیاو داشت تبد

مثل آدم دست و پا داشته باشد، حرف بزند؟ پرنده    توانستینم یعن یتر بود. هم دردناک

  وجهچی! نه به هیکوچک به شکل مثلث  ییبلند و پاها یهاپردار، بال یدار، با بدننوک
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  نییطور که از پله با وحشت پاهمان. دیدو  رونیو ب د یتحملش را نداشت. در اتاق را کوب

از درون، کمرش را    یشین خورد،یتکان م جان،یپره  اهش،یبلند و س ی و موها رفتیم

و اشک، نام   ادیبا فر ،ی. نانسکردندیم دای هم حالت قز قز پ  شیو کم کم پاها  سوزاندیم

عظمت، دور سر  . کل آن خانه با دیکش یسرش را با عجز، م یو موها  زدیبانو را مدام صدا م

  ییهابا گام نیدست داده بود. ژاکل یوانگیو به او، حالت د  دیچرخ یو م دیچرخ یم ینانس

و   اهویآن ه انی او را در دست گرفت. در م یها حرکت کرد و شانه  یتند، سمت نانس

  یاشک  ،یواقع یدرد . دیرا د ی واقع  یلحظه، نانس کی  ،یسوز نانسبلند و جان یادهایفر

همان   ،یحس کرد نانس یا . لحظهدیلرزیکه م  یکه از وحشت جمع شده و تن ی لب ،ی واقع

را نوازش   شیرا به خود فشرد و موها یو تخص او است! محکم نانس   نیریخواهرزاده ش

. او فقط داشت  دیرسیعجزدارش، به گوش بانو نم یادهایو فر ی داد. لرزش تن نانس

نبود! او   دهیفایب نیچسب، همچ  نیتا بداند ا کردیاستفاده م حظهل نیاز ا صانهیحر

. او خانواده  خواهندیو از او کمک م  ندیآیسمتش م ،یدارد که با احساسات واقع ی اخانواده

 بود. یمطلق و واقع ییهم بود، بهتر از سکوت و تنها یداشت. اگر مصنوع

جا را سبز  و همهشده   ریاز کمرش خون سراز  کردیفکرها نبود. گمان م   نیاما در ا ینانس

 انداخت و گفت:   یبانو چنگ ی. به بازو ندی بیرنگ م

 شه؟ی م ی. بانو تورو خدا! داره چادیسرم م  ییبال ک یداره  -

با   د،یدیم یجا را سه ضلعو چشمانش همه دیلرزیاش به شدت مکه چانه یدرحال ینانس

و   دیکش  ی نانس یبه موها یدست نی. ژاکل کردیتوانش داشت از بانو، کمک طلب م نیآخر

 گفت: 

 .ی . تو خانواده منی زنده بمون  دیپرنده. فقط با ای ی آدم باش ست یمهم ن -
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 کن، به دکتر زنگ بزن.  یکار  کیبانو... بانو! لطفاً  -

و او،   دیدور سرش چرخ  جاهمه یابکشد که نتوانست. لحظه ادیدوباره خواست فر ینانس

  نی. ژاکل چیه گریو د  دیلحظه، لوستر و لبخند بانو را د  نیافتاد. آخر  نیزم یرو هوش،یب

بلند کرد و   ن یزم ی. او را از رو دیکش  یزانو زد و دستش را بر سر نانس ن یزم یرو

  رونیتخت، ب  یرو ی، سمت اتاق رفت. با گذاشتن نانسانداختیاش مشانه  یرو  کهیدرحال

را دوباره درست   ز یچهمه توانستیم د،یجد   یرفته و در را قفل کرد. با وردها و جادوها 

. به  دیپرسیم نهییحل را از آراه دیاش بزند. بابه خانواده دیجد  یچسب  توانستیکند. م

 .کرد در را باز  د،یسرعت سمت اتاق رفت و با کل

** * 

در   خواستینم گریکرد. د یط ن،ییها را به مقصد پابا خشم، از اتاق خارج شد و پله سیآر

و با او سخن   کردیم  دا یرا پ  انیاگر برا دینفهم سر و کله بزند. شاآن اتاق، با آن روح زبان

که از    دیرا د انیکه سمت باغ رفت، برا  یزمان  سی. آرشدیحالش بهتر م ی کم گفت، یم

و سر و وضع خراب. چشمانش را تنگ کرد   یخاک   یاما با لباس آمد؛یم  سونیاپشت خانه به 

 :دیپرس  شد،ی م کی نزد انیکه داشت برا   یو هنگام

 شده مرد؟   یچ -

انداخت.   نیزم ی دست برد سمت گردنش و سنگ را از داخل آن برداشته و رو  انیبرا

 کرد و گفت:   سیبه آر یسپس نگاه

 . تو چت شده؟ سر و صورتت چرا قرمزه؟ یباز گِل  یکم -

 ! می چون عصبان  -
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 شده؟ با بانو دعوات شده؟   یز یچ -

 . کنهیحرف مزخرف رو تکرار م  کی. شب و روز کنهیم تم یبا زنم دعوام شده. داره اذ -

 گه؟ی م یچ -

 ها. به شهر مُرده ای ! بیتو مُرد  گهیم -

 کرد و گفت:   یا او اشاره یبه سر و وضع خاک  س، ینگفت. آر  یزی فکر کرد و چ ی اندک انیبرا

 سرت اومده؟ ییتو چه بال -

در رو قفل کرد. مجبور   رفت،یم یو وقت دیبه اتاق ممنوعه رفتم. بانو اومد تو و من رو ند  -

 شدم پنجره رو بشکنم، بپرم تو باغ. 

 ؟ یکرد  یکار  نیچرا همچ -

 که موضوع مهم جلوه داده شود، گفت:   یآرام و مرموز؛ اما طور ییبا صدا انیبرا

شما   ؟ی نیبیرو چندروز هست نم ری! اصالً اشسی آر یدون یافتاده که تو نم  یاتفاقات مهم -

 . نیخبر ندار  یچیاز ه

 هاش.دوست شیرفته پ -

 که بانو اجازه بده؟  یکن یباور م -

 دوخت.  انیاش را به براشده زیو نگاه ر ستاد یا  بیبه درخت س کی نزد س،یآر

 فته؟ یداره م  یمشکوکه. چه اتفاق نی! ایگیراست م -
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 و گفت:   دیکش  یآه انیبرا

.  دمیرو د ی گردن نانس یتو  دیسف یپرها  روز،ی. من دسیآر یبازمانده هست نیتو آخر -

 شده.  لیاحتماالً االن اون هم تبد 

 شده؟  لیتبد  ی به چ ؟یگی م یچ -

 را رو کند؛ اما مجبوراً زبان باز کرد.   زیچدوست نداشت اکنون همه کهنیبا ا انیبرا

که انجام داد و با   یوند یبانو دوباره با پ ن،یشما مُرد  ی. وقتگهی! زنت درست میتو مُرد  -

رو با اژدها،   ریزد. اش وندیزنت پ  یبرگردوند. قلب تو رو با مو ایجادو و ورد، شما رو به دن 

 دوباره.  شهیاتفاقات گذشته تکرار م ن، یبمون  نیزم  یتو  نیاز ا  شیرو با پرنده. اگر ب  ینانس

 گفت:  چرخاند،یدر دست م کهیخود را در آورد و درحال   یبی ج ی چاقو سیآر

 هدفت رو بگو!  ؟یکار کن  یچ ی. اومدی هست یلیخبرنگار تخ  کی تو  دونستمیم -

 . باور کن. گمی. من راستش رو م سینه آر -

  رفت،یم ان یطور که سمت برازد و چاقو را محکم در دست فشرد. همان یلبخند سیآر

 گفت: 

 ؟ یثابت کن یتون یم -

 آره! -

در کار بود، نه   ی شد. نه شوخ  رهیخ  انیبرا یو با دقت به چهره صادق و اخمو  ستادیا سیآر

 کلک. 
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 ؟ یچطور  -

خونست و قفله.  که کنار کتاب  ی. اتاقینیبیخودت رو م   نهییآ یتو اتاق و جلو ی ریاول م  -

جا روشن  اون ز،ی چ . مطمئنم همهنیرزمی ز می بر دیبا ،یرو دارم. بعد قانع نشد دشیکل

 . شهیم

به تخت بسته شده بود. تمام بدنش   شی چشمانش را باز کرد، دست و پا  یکه نانس یهنگام

  دیبود. شا شی لـ*ـب، دست و پاها  ش،ی در برگرفته و تنها عضو سالم انسان  دیسف ی را پرها

 . کردیدوباره غش م د،یدیم نهییاکنون اگر سرش را در آ

 *** 

بسته شده بودند،   ر یاش یکه به دست و پا   یاهیس یرها یبود تا زنج یکاف گریفشار د کی

او    توانستینم  یریزنج  چیبود. ه کریپ بزرگ و غول یاژدها   کی ر،ی درهم شکنند. حال، اش

با آتش دهانش،   بار،نیدوباره فشار وارد کرد و ا گر،یفشار د کی را در خود نگه دارد. 

 را ذوب کرد.  رهایزنج

 *** 

 نشست و گفت:  نهییمقابل آ نیژاکل

 کنم؟  دی چسب رو تجد تونمیهست؟ دوباره م یراه -

 اخم کرد و گفت:  نهییآ

 نه.  -
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هوش و استعداد   ی ا یجادو زنده کردم که از دن . من تو رو با ورد و  شکنمت یم ، یاگر نگ -

من و علم شهر   نیبه تو جون دادم که راه ارتباط ب نیا  ی. من برایبهم اطالعات بد  نه،ییآ

 . کشمت یم ،ینگ  یچی ! اگر هیباش نهییآ

 ناچار، گفت:  نه،ییآ

کار   یچ  یروح خانوادت رو برگردون  یخواست  ی. وقتستین   یراه هست؛ اما راه خوب کی -

 . یدار ازی. به سه تا آدم نیدوباره همون کار رو بکن دیبا ؟ یکرد

 و گفت:  دیبه صورتش کش ی دست نیژاکل

 شن؟ ی م یچ  نایا -

 . رنیمیها بدون روح، مجسم نیا -

 ها بذارم؟بدن اون یسه نفر رو بکشم و روح خانوادم رو تو  دیباز با یعنیپس  -

 . کننیم  دایپ   یحداقل شکل انسان   یول  ه؛یهم موقت نیا -

 من! یبایز نهییممنون آ -

  صبرانه،یب نه،ییو از اتاق خارج شد. آ  دی کش نهییبه آ یدست ،یطانیش  یبا لبخند  نیژاکل

به   شد،یکه داشت از اتاق خارج م  نی. ژاکلکند یچه م  انیبرا ندیمنتظر روز پنجم بود تا بب

واقعاً   گریترس نبود. او د  یکه در آن روز انجام داده بود، از رو ییهاآن روز فکر کرد. قتل

 بود!  دهقاتل ش

 *** 
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و   دهیکه داخل وان دراز کش  دیرا د یف یو ظر  بایوارد حمام داغ شد و دختر ز  ن،یژاکل

به بدن  یدست د،یرا د نیآب، شناور هستند. دختر تا ژاکل  یهم رو  یسرخ یهاگل

 و گفت:   دیفرمش کشخوش

 ماساژ؟  یبرا  یاومد  -

 بله خانم.  -

تا   کردیطور که بندها را باز م. هماندیتخت دراز کش یوان بلند شد و رو  یاز رو   دختر

 بود؛ سپس گفت:  ستادهیا  ریانداخت که سر به ز  نیبه ژاکل یکمرش کامل لخت شود، نگاه

 شروع کن.  ایب -

 چشم خانم.  -

.  دیکش  با یکمر آن دختر ز  یبو، معطر کرد و رو خوش  دیسف یهادستش را با کرم نیژاکل

او    یآرام است و چشمان او هم بسته، شال را برداشت و دور گلو   ز یچهمه دیکه د  یزمان 

و روح  بردیجسم او را به خانه م دیقدر فشار داد که دختر مرد. حال، فقط باآن د، یچیپ 

 . انداختیم بایز مجس  نیرا درون ا ینانس

.  زدیم دیو پسرها را د  رفت یها مبه باشگاه ر،ی کردن جسم مناسب اش   دایپ   یاست برا  ادشی

  یادیو کشت؛ اما چون جسم سن ز دیها را اغفال کرد و با خود به خانه کشاز همان یکی

 را در آن جسم انداخت.  سیداشت، آر

 سوژه.  نیاما آخر و
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در را باز کرد و   ن،یها را زد و ژاکل جوان در خانه آن  یبود. پسر  یروز هوا سرد و طوفان  آن

 شده بود، گفت:   خیبه پسر انداخت. پسر از شدت سرما، پوستش رنگ  ینگاه

 تو؟  امیب شهیم -

 در را باز کرد و گفت:  لیبا کمال م نیژاکل

 حتماً!  -

دوران   ی قصرها هی خانه واقعاً شب نیبه خانه انداخت. ا یکه وارد شد، با تعجب نگاه  پسر

دار، به بدن نازک و دراز پسر و  کش  یبا لبخند نیهم مخوف. ژاکل  ی بود و البته کم یباستان 

  یو ابروها  زیر یهاچشمان او، لـ*ـب  یانداخت. حالت خمار یلخت و بلندش، نگاه یموها

که سمت آشپزخانه    طورمناسب بودند. همان با،ی قالب جوان و ز کی  یهمه برا  ،یکمان 

 گفت:   رفت،یم

 . شهیگرمت م ؟ یخوریقهوه م -

 . رمیبهتر شد، م کمیممنونم! هوا واقعاً سرده.  -

 . ینه بابا. من هم تنهام؛ خوشحالم که اومد  -

طور  گذاشت. همان ین ی س یرا رو وانیو ل ختیرا داخل قهوه ر کنندههوشیماده ب ن،یژاکل

را مقابلش گرفت. مارکس، انگشتانش را دور   ینیس رفت،یکه تق تق کنان سمت پسر م

  یز یبانو، او را به وجد آورده بود؛ اما چ نیا ی کرد. مهربان   یرلبیو تشکر ز د یچیداغ پ  وانیل

کش   یبی او، به شکل عج  یها. لـ*ـبدیدیرا م یصانگیاو، حر شمانمشکوک نبود؟ در چ 

رکس بود، دوخته شده بود.  که در دست ما یوان یل  یچنان رو آمده بود و چشمانش، هم
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مبل مقابل   یرو  وان،یبه ل رهیهم خ نیمبل نشست. ژاکل  یمارکس چند قدم عقب رفت و رو

 مارکس نشست و با همان لـ*ـب کش آمده، گفت: 

 ؟ یخورینم -

  دیرا د نیکرد و دستان ژاکل  کینزد  شیهارا به لـ*ـب وانیبود! مارکس ل  بیاو عج   اصرار

و    شدیبدن او، جلو و عقب م نیچن . همشودیم دهیکوب شیکه مشت شده و به پاها

 گذاشت و بلند شد.  ز یم یرا رو  وان یل عیزوم بود. مارکس سر وانیل  یچشمانش، بدجور رو 

 شده.  رمید  یلی. خرمیم گهید -

 نه نه! کجا؟ هوا سرده. قهوت رو بنوش.  -

 . ادینبود از قهوه بدم م  ادم ینه ممنون!  -

 ارم؟یب ی اگهید  زیچ  یخوا یم -

 . رسمیم ریبرم وگرنه د عیسر دینه. با -

با سرعت به دنبال او آمد و   ن ی. ژاکلدیآب دهانش را قورت داد و سمت در دو مارکس

که باعث    دیکوب نیبه شکم ژاکل  یرا محکم فشار داد. مارکس با خشم، لگد محکم شیگلو

او را با شدت   ینشست و موها   نیشکم ژاکل  ی. سپس رو فتدیب  نیزم ی رو نیشد ژاکل 

 . دیکش

 ؟ یکرد یکار م  یچ  ی! داشتوونهید کهیزن  -

داشت او را بکشت! اما   یو سع د یکوبیم نیدر صورت ژاکل یدر پ  یمحکمش را پ  یهامشت

سمت او حواله کرد. با خشم،   یبلند شد و تف نیشکم ژاکل  یقدر پست نبود. از رو نه! او آن
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  یطور که با خشم سمت در آهنرفت. همان رونی لباسش را درست کرده و از خانه ب قهی

  ن یزم یبه سرش، رو یمحکم یشود، با برخورد جسم آهن  خارجکه از باغ  کردیحرکت م

ت و آن پسر را  انداخ  یکه در دست داشت، نگاه  یلیبه ب ،ی طان یبا لبخند ش  نیافتاد. ژاکل

 کشان کشان وارد خانه کرد. 

 *** 

و لباس    دیکش یآه ندازد؟یاش را در آن بتا روح خانواده کردیم  دایباز سوژه پ  دیبا حال

  انیرا در جسم برا  ری! روح اشیرفت. آر  ان یفکرش سمت برا  یا. لحظهدیسبزش را پوش

 بود! ییبای ز اریپسر بس انی. اتفاقاً براگذاشتیم

 *** 

 انداخت و گفت:   سیبه آر ینگاه نهییآ

 ؟ یدیخودت رو د -

 اخم کرد و گفت: سیآر

 نکرده باشه؟  یکیبا تو دست به  نهییآ نیاز کجا معلوم ا -

 پاسخ داد:   حوصلهیب انیبرا

 . شهیم ازیبعداً ن  دارم؛یرو هم برم نهیی. آ نیرزم یز میپس بر -

  دنشانیاز خانه خارج شد. با رس سیو قفل کردن در، همراه با آر نه ییبا برداشتن آ انیبرا

پشت سر   د،یهم با شک و ترد سیرفت و آر ن ییها پااز پله ان،ینهر، برا  یبه آن سو
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با   انیشد. برا ان یقفل بزرگ در نما دند،یرس یبه در آهن ی. وقتکردیحرکت م  ان،یبرا

 : گفت د،ی در کش یکه رو  یدست

 بشکنش.  ا ی. بهیمیدر قد -

 خودت بشکن.  -

 ی ا دهیعقب رفت. چند لگد محکم به در زد؛ اما فا یانداخت و کم سیبه آر ی نگاه چپ  انیبرا

که به قفل زد، در را باز کرد. با باز   یرا باال برد و با ضربه محکم  شیپا س،ی نداشت. آر

چند قدم به داخل گذاشت و با    انیها را سوزاند. براآن یتعفن، دماغ هردو  یشدن در، بو 

احساس کرد. سه جنازه   ش یدر گلو یدیاش باال آمد و سوزش شدمعده د،یکه د یا صحنه

ها، نشسته بودند. تعداد  آن سر و صورت یها و زنبورها، رو افتاده بودند و پشه ن یزم یرو

واقعاً   جا، کیهمه حشره در  نیا دنی. ددند یلولیمورچه و کرم هم در اطراف م یادیز

سر   یها، جلو رفت و باالبه همه آن توجهیب س،یآور بود؛ اما آروحشتناک و چندش

  یجنازه رو   نیآمد! او مُرده بود و ا ادشیبه  زیجسمش، همه چ دنی. با دستادیها اجنازه

.  رفت یهم از مقابل چشمانش دور نم لحظهکی که کرد،  یا یاو بود. خودکش  یهم برا  نیزم

بود؟ چطور   یچه کس  یاو نبود؟ پس برا  یجسم برا   نیاو نبود! واقعاً ا  یجسم، برا  نیا

  رونیو او را ب دیرا کش  سیدست آر انیبرا کرد؟یم ی جسم شده و دوباره زندگ  نیصاحب ا

 آورد.

 گفتم؟  یدید -

و   دیکش یم شیگلو  یدستش را رو  . ستادهی در کدام زمان و مکان ا  دیفهمیاصالً نم سیآر

! انگار خواب بود و توهم. زنده بودنش را  دیترسی. مکردیدرد را در تمام بدنش احساس م

  کهنیا ؟ی گریشخص د  ایاو بود  ستادهیا جانیکه ا  ی. کسیمصنوع ی . زندگکردیباور نم
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مو،   پوست، نیجسم، ا نیا  د؟یکشینفس م ی گر ینبود. داشت در بدن شخص د سیبدن آر

به   یبود که احساس تعلق نیهم  یروشن شد. برا  ز یچمتعلق به او نبود. اکنون همه کی چیه

 . پنداشتیکس را قفس مو همه  زیچجسم نداشت. همه  نیبه ا یانداشت، عالقه  نیزم نیا

 خودم رو بکشم، آره! دیبا -

به صورت او   یمحکم ی لیس ست،یمتوجه ن سی آر دید یو وقت  دیرا کش سیدست آر انیبرا

 زد.

سمت چپ، سم انداخت.   وان یو درون ل خت یر ینی همه در س یبرا یی آب آلبالو ن،یژاکل

.  ساختیرا م انیکار برا دیبزند. البته اول با ر یو اش  یبه نانس یسر  کی حال وقتش بود 

  ییهم از ماجرا بو ان یکه برا  اوردیدر ن یتابلو باز بارنیگرفت ا میرا برداشت و تصم  ینیس

 ببرد. 

 *** 

 م؟ ی من ک یبدون یخوا ی! مسیآر -

 ؟ یهست یک -

 من آتاشم!  -

 شد.  رهیخ  انیگشاد، به برا  یخورد و در سکوت، با چشمان   یاکهی سیآر

کنه. مردم   یو خانواده و خونه شما رو بررس ادی از طرف سازمان مامور شده بود ب  انیبرا -

هفته بدنت رو   کیشدم و بهش گفتم بعد  انیکردن. من وارد بدن برا تیانگار ازتون شکا

روح شما رو   یخواستم برم اون طرف آسمون، بهم گفتن تا وقت ی. چون وقتدمیبهت پس م
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. من در اثر  سوزمیم شی ور. اگر هم برم، تو آتتونم برم اونیبه آرامش نرسونم، نم

راحت برم   الی با خ تونمینم  کهنیا ل یو دل نمی زم  یمردم؛ اما هنوز تو   شی چندسال پ   ،یماریب

تو اومد. البته   شی **ا**ن**ت کرد و پ یکه زنت رو من کشتم! چون بهم خ**  نهیهم ا

 .نیی کردم پا  پرتشداشت؛ اما منصرف شد. منم   ی خودشم قصد خودکش

 ! یتو... ع*و*ض*  -

او را پس   عیسمت آتاش حمله کرد؛ اما آتاش سر مشت شده،  یبا دستان  ن،یخشمگ سیآر

 زد و گفت: 

جسم  شه؟ی م یچ  یکنیفکر م  ی و گوش بده! اگر االن من رو بُکش سای لحظه وا کی احمق!  -

تو و خانوادت، تا   ،ینداره. اگر من رو بُکُش  ی . من مُردم پس برام فرقفتهیم نیرو زم انیبرا

طلسم نوشته که شمارو زنده نگه داره. به خاطر عواقب   ی. بانو کلن یمون یم نیزم یابد تو

زنت رو   یبشه، تو هم ممکنه صدا ی وان یبه بدن ح  لیممکنه رفته رفته تبد ونبدنت وند،یپ 

. پس اون مجبوره دوباره سه نفر رو بُکشه و  یبش  وونهیو د یبشنو  ترشی و ب  ترشیب

 ! کنهیم  دایچرخه ادامه پ   نیجسمتون رو عوض کنه و ا

 زد و گفت:  یپوزخند  سیآر

 بشم؟  وونهیاز زنم بترسم و د  دیچرا با -

 زد و گفت:  یهم متقابالً پوزخند انیبرا

  نیاما ا  ؛یزد یبا روح پاک زنت حرف م ،یریبم  کهنیزنته! قبل از ا یِطانیچون اون روح ش -

و    فتهیب ری گ جا نیو ا  ایباعث شده زنت نتونه بره اون دن ،یکه زده شده تا زنده بمون   یوندیپ 
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اون   نهی . کرهیشده که ازت انتقام بگ  کیکرده. تمام مدت بهت نزد ی طان ی روحش رو ش ن،یا

 ؟ یدیکردن توئه. تا حاال ازش نترس   وونهیبه دل داره و دنبال د وماجرا ر

 به فکر فرو رفت و گفت:  ی الحظه س،یآر

بهم   ا ی کشهیکنار گوشم و موهاش رو م زنهینازک داد م ی لیبه شکل خ ی! گاهدمیترس -

  ی. روامیتا از بدنم در ب کوبهیم واریمن رو به در و د  ی. گاهایاز جسمت زود در ب گهیم

 . شکنهیرو م نهییو آ  ندازهیخراش م وارید

 زد و گفت:  ی دوباره پوزخند انیبرا

 ن؟یعاد هانیا -

ترسناکش رو تحمل   یزا یچداشته باشمش، همه کهنیا  یعاشقش بودم! برا  ی لیمن فقط خ -

 شبانه.   یهاکتک  یکردم، حت

 .م ی تمومش کن  شهیهم یبرا  بارکی  ای! بسیآر -

 ؟ یچطور  -

 و گفت:  دی کش  ی قینفس عم  انیبرا

کن و   دا یرو پ  یو نانس  ری. فقط اشا یاون دن  فرستمی. من روح همتون رو مجانیهم ایفردا ب -

  ایبرگردن. اون موقع باهاشون ب یسرشون بخون تا به شکل عاد ی دعا رو باال نی. ااریب

 . جانیا

 باشه.  -
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تا فردا از آن   ختیر ش یکرد و چند برگ سبز رو  یخاک مخف ریرا ز نهییخم شد و آ آتاش

ها را  بانو آن یباغ رفتند. وقت ی سوو هردو به آن د یرا کش سیاستفاده کند. سپس دست آر

 سمتشان رفت و با لبخند گفت:  د،ید

 اونور رود؟  نی جا رو گشتم. نکنه رفته بودهمه ن؟یکجا بود -

 اشاره کرد و گفت:  هاوهیمبه آب سیآر

 . میتموم شد؟ بده بخور ییبازجو -

 . سیرا به آر ی داد و دوم انیاول را به برا  وانی زد و ل یلبخند  نیژاکل

 . ارمیب وهیم گفتم هوا گرمه، آب -

 زد و گفت:  یلبخند  انیبرا

 ممنون بانو!  -

 گفت:   نیژاکل

 ببرمش.  نیبد ن،یزود بخور -

  ین یس یرا رو  وانیرفتار کند. سپس ل یکرد عاد یو سع  دیرا سر کش وهیمهمه آب سیآر

کرد و با    کینزد شی هارا به لـ*ـب وانیآن شک داشت. ل دن یدر نوش انیگذاشت؛ اما برا

 . ختیر نیزم یتکان دستش، آن را رو 

 ! ختیر ،یوا  -

 . ارمیم گهی د یکیاشکال نداره،  -
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 .نینه، بهتره زحمت نکش  -

و در    نوشتیم یتریورد قو دیرا برداشت و دوباره به داخل رفت. با وانیل  د،یناام   ن،یژاکل

 گفت:  س،یرو به آر ان یاو رفت، برا  ی. وقتگذاشتیم انیاتاق برا

اون طرف رود و تدارکات فردا رو    رمیم شمی. ساعت سه بلند مخوابمیامشب اتاق تو م -

 . تو هم حواست باشه. نمیبیم

 باشه!  -

 پنجم روز  -ساعت سه 

به اطراف   یشب، نگاه  یکیآهسته، خانه را ترک کرد. در تار ییهابلند شد و با قدم انیبرا

 سونیبا وحشت، به ا رفت، یرود م یسوطور که آرام به آن. همانندی را نب  نیانداخت تا ژاکل

کرد و تا    ریگ یتنه درخت  ی رو ش یدنبالش نکند. پا یکه کس انداختیسو نگاه مو آن

با دهن در خاک   انیکمر او افتاد. برا یبا سرعت رو یبکشد، شخص اخواست شلوارش ر

تا طناب   زدیاحساس کرد. هرچه دست و پا م  ش،یگلو  یرا رو یشدن طناب  دهیرفت و کش 

  چاندهیکه طناب را به او پ یتوان، به دست نی. با آخر شدیباز کند، موفق نم شی را از دور گلو

بالفاصله بلند شد و   انیکرد. برا شیرها  هو چنگ زد تا دست باالخر   دیبود، مشت کوب

آن   دنیو کوب ی. با برداشتن چوب بزرگدیرا د نیژاکل  یوز و چشمان خون  شان یپر یموها

  شیبه گلو کرد،ینگاه م  ن یزم یرو  نِیبه ژاکل کهیخالص شد. حال، درحال  ن،یبه سر ژاکل 

 . دادیو آن را ماساژ م دیکش یم یدست

 کار بکنم.  ترعیسر دیبا -
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و وردها را دور   دی خاک کش  یبزرگ رو  رهیدا کیرود که پا گذاشت، با گچ،  یآن سو به

آن قرار داد. با آب    یگذاشت و کتاب مقدس را رو  رهیوسط دا یصندل کی نوشت.   ره،یدا

با   یحیو تسب   دیچ  رهیدور دا گر،ید ی کرد. سه صندل  سیرا خ  رهیرود، دور تا دور دا

و   دیکش  رون یرا از خاک ب نهیی کرد. آ  زانیگردنش آو  یو بزرگ را رو   یارهیدا یهاسنگ

  سیدستش گرفت و منتظر آر ی در شعاع نور قرار داد. کاغذ نوشته شده را رو می مستق

 ماند. 

 *** 

مکث کرد و   یالحظه ،ینانس دنیرا شکست و وارد اتاق شد. با د یدر اتاق نانس سیآر

 بدنش به شکل پرنده در آمده بود.  یتمام اعضا  ش،ی . جز پاهادیترس

 . ست ی. االن وقتش نای! به خودت بیه -

صورت او فوت کرد و   یرا باز کرد. دعا را رو  شیو دست و پا دیدو یسمت نانس سیآر

 باز شدند و او، لـ*ـب تر کرد.  یمنتظر ماند. چشمان نانس

 !سیآر -

 . میبر دیبا !ینانس -

ها را  کمک گرفت تا بتواند پله  سیتخت بلند شد و از آر یسست و کرخت از رو ینانس

  اهش،یس یهامقابل چشمانش را گرفته بود و لـ*ـب ،ی بنفش نانس ی برود. موها نییپا

چرخاند و به شکل   س ینگاهش را سمت آر  یشده بودند. نانس  کهیت کهیخشک و ت

 وار، گفت: زمزمه

 شده؟   یچ -
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 . می ما مُرد دونمیفقط م -

 و گفت:  دنیآرام شروع کرد به خند ینانس

 ؟ یکنیمن رو بانو کشت. باور م -

 .دی او را محکم کش یخواست از خانه خارج شود، دست س یکه آر یهنگام

 اون پسر، اون تو رو گول زده.   شی نرو پ  -

 و تار شده بود، گفت:  رهیروح همسرش که حال ت دنیبا د سیآر

 کنار! ایب -

 . یبر ذارمینم -

 . دوست ندارم! ی وجود ندار گهی! دیتو مُرد  -

اشک چشمانش را پاک کرد و   سی از او نبود. آر ی خبر گریدود شد و د  ره،یروح ت  ناگهان،

 آمد.  رونیاز خانه ب یبا نانس

 طرف رود.! برو اونینانس -

و    رهیو دا هایصندل دنیرد شد. با د ،یپل چوب یبدون تعلل، حرکت کرد و از رو  ینانس

  تواندیجز خانه نم ییجا  ریاش یفکر کرد. وقت  یالحظه  کیمکث کرد.  یکم ب،یعج لیوسا

جا ماند. پشت   ک یپس فقط  ست، یو داخل خانه ن ن یرزمیدر ز یبرود، پس در خانه است؛ ول

 پشت خانه.  بهپا تند کرد   عیخانه! سر

 *** 



 

 

 
91 

 فاطمه فرخی  –آرمیتا حسینی  |چسب پاره 

نامرتب آتاش را   قهی ، ی. نانسدیبست و دورش را طناب کش یرا به صندل ینانس آتاش،

 شد.  ره یخمار، به او خ  یصاف کرد و با چشمان

 ؟ یکنیپس با من ازدواج نم  -

 و گفت:  ستیاو را نگر نیاندوهگ آتاش،

 . ا یاون دن  یبر  دی. باید یهست که کش  یادرد داره؛ اما بهتر از درد هزار ساله یکم -

 نگفت.   یز یفقط سرش را تکان داد و چ ینانس

و   یلیبزرگ، چشمان ت  یاژدها، قلبش با وحشت از جا کنده شد. اژدها  دن یبا د س،ی. آر

 شد.   انینما زش، یت یها که زد، دندان  یچرخانده بود و با لبخند سی قرمز خود را سمت آر

به اندازه دم   س،یبلند داشت. کل قد آر ار یبس ی بزرگ و سبز، با دم اریبس یبدن  اژدها،

که اژدها    یمحکم یها . با قدمشدیاندازه نصف خانه م دیاژدها بود و صورت اژدها، شا

افتاد.   نیزم  یرو  س،یو دعا از دست آر دنیشروع کرد به لرز  نیبرداشت، زم سیسمت آر

اژدها، پاره شد. با غرش بلند و   ی رپایکه کاغذ دعا، ز رداردخواست خم شود و دعا را ب

  یکه اژدها  ی. با هر قدمدنیجا خارج شد و شروع کرد به دواز آن س یاژدها، آر نیآتش

او قرار    یدو پا   نیب  سی. آردنیبه لرز کرد یشروع م  نیزم داشت،یسبز و بزرگ برم

لند  از سرعت اژدها هم، نبود. با غرش ب ی میاما سرعت او، ن  د؛یدویداشت و با سرعت م

 آتش، به آسمان بلند شد.  ،یگرید

 کمک... کمک... !  -

  سی چوب، چوب شکست و آر  یاژدها رو   یاما با قرار گرفتن پا د؛یچوب دو  یرو سیآر

آب افتاده بود،  یرو  سیطور که آرنداشت. همان یآب افتاد؛ اما اژدها انگار با او کار  یرو
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و   د یصورتش کش  یو سردش را رو س یبا وحشت، دست خ  سی. آرشدیاژدها داشت دور م

  کرد،یآب از بدنش چکه م کهیدرحال س،ی و لباس خ یخاکنهر، بلند شد. با شلوار  ی از رو

ها، سمت  توجه به آن  یو آتاش انداخت؛ اما ب  رهیبه دا یآرام سمت آتاش رفت. اژدها، نگاه

  یو داخل دهانش انداخت و آتش افتاده بود، رفت. او را برداشت  نیزم یکه رو  ی نیژاکل

از   یگر ید ین تف کرد. آتاش دعایزم یرا رو نیآورد. سپس ژاکل   رونیاز دهانش ب   قیعم

  اد،یاز ارتفاع ز ری اش   عیو سمت اژدها فوت کرد که در آنِ واحد، سر دیکش رونیب ب یج

 افتاد.  ن یزم یرو

 *** 

 شد و گفت:   رهیها خ به هر سه نفر آن آتاش،

 . می شروع کن دیبا -

، انجام داد.   زین ریکار را با اش  نیبست. هم  یرا به صندل  شیرفت و دست و پا سیآر سمت

 و گفت:  ستادیا  رهیسپس وسط دا

 . شهیتموم م  زیچهمه گهید -

 م؟ یواجبه بسته بش  -

 شد و گفت:   رهیخ  ری به اش آتاش

 بله. -

  گریدکیرا به  حی . آتاش، تسبدیو زمان آغاز برنامه، فرا رس دیتاب نهییبه آ د،یخورش نور

دور سر هر سه  خواند،یدعا را م کهی. درحال دیها، پاشصورت آن یو آب را رو  دیکوب
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و احساس   دیلرزیبا شدت م ی. بدن نانسدن یو آب پاش دن یها، شروع کرد به چرخآن

خواهد افتاد. در مرحله بعد، هر سه شروع کردند به   نیزم  یور ی اکنون با صندل کردیم

 زدن.  ادیکردن و فر هیگر

 برم!  خوامینم  رم،یبم  خوامی: نمر یاش

 ! یبا چه حق ؟یما رو بکش یخوا ی! تو می: ولم کن لعـ*ـنت ینانس

 زنده بمونم!  دی: من باسیآر

وردها را خواند.   اد،ی با فر بار،نی، به کارش ادامه داد و اهاالعمل آنبه عکس توجهیب آتاش

  هیگر ،یکار او نگذاشت. بعد از مدت  یرو  یری تاث ر،یاش یدهایو تهد  ،ینانس  غیبلند ج  یصدا

 شد.   کیستریه یها به خنده لیها تبدآن

ما رو   ی تون یکوچولو م  حیبا اون تسب یکنیقدر بامزه! فکر م دلم! چه ی : هه هه هه واینانس

 ؟یبکش

 ! هی: جوک خوبسیآر

همه صداها قطع   ،ی. بعد از مدت لرزاندیرا م نیتن زم  یشدت گرفته بود و حت   شانیهاخنده

را پاک کرد و دوباره   ش ی شان یپ   یشد و هرسه، فقط به آتاش زل زده بودند. آتاش، آب رو

 ها بلند شد. بلند و ناله  یادها یفر  ،یادامه داد. بعد از مدت دنیبه چرخ

 : آخ... ول ... ول... کن! ینانس

 نه نه نه! ییبذار بمونم... آه... آ کنمی: التماس مر یاش
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افتاده،   یبسته و گردن  یبا چشمان  ،یتمام شد. نانس   زیهمه چ گر، یبعد از چند دور د و

داده شده بود،   هیتک  یگردنش به صندل کهیدرحال ر، یباز و اش یبا دهان و چشمان  س،یآر

 رها شد.

خانه،    یها ستون دند،یلرزیها مشاخه نشسته و تماشاگر شده بودند، شاخه یکالغ رو  چند

شده و    یخانه، له شده بود. هوا طوفان   ینیفشار و سنگ  ریشل شده بودند و صورت خاک، ز

کهکشان،    کرد،یسرفه م نیبه باد نرود! زم ، یواد نیخود را با ابر پوشانده تا در ا  دیخورش

تنها در   یان یماند. برا انی. در آخر، فقط براافت ییم  انیپا دیسفر با  نیو ا  دیلولیدر خود م

 جا را ترک کرد. خود را جمع کرد و آن ل یآن خانه. باالخره وسا

پارک، نشست.   یصندل یو رو   دیکش  یقیآه عم زد،یقدم م ابانیطور که در خهمان ان،یبرا

را   زی! باالخره توانست همه چچیو واپ  چیپ یهمه ماجرا عمر، خسته شده بود! آن ک یاندازه 

 . دادیرا پس م ان یجسم برا دیدرست کند. حال فقط با 

 روز پنجم  -ساعت هفت صبح 

به او وابسته شده بود؛   دیشد  کهنیدخترک ناز و کوچک را نوازش داد و با ا یموها  انیبرا

 : اما گفت

 برم. دیبا -

 گذره؟ ی. بهت خوش نممی کن  یباز  م،ی کن یبا هم زندگ  می تون یم شم؟یپ یبمون  شهی م یچ -

 بمونم.  تونمیبرگردم. نم دیاما من روحم. با گذره؛یخوش م  میل یخ -

بار، در آغوشش،   نیاول  یو با تعجب، جسم او را برا  دیکودک را به آغوش کش  انیبرا

 احساس کرد. 
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 . رمیم گهید -

آلود  خواب  کهنیشد. با ا ره یخ  انیآلود، سرش را باال گرفت و به برااشک یبا چشمان  دختر،

  مهیو ن  ی لین   یهوا نیبخوابد. تخت گرم و نرم و ا توانست یبود و چشمانش خمار؛ اما نم

  یتداع  شیخواب را برا ها،نیعروسک پشمالو، همه ا نه،یشوم یروشن، اتاق گرم و صدا 

خود   ی اقلوه  یهابخوابد. اشک توانستی. نمرفتیداشت م زشیعز ت اما دوس کردند؛یم

 لباسش پاک کرد و گفت:  نیرا با آست

 باز؟  دنم ید ی ایم -

 آره. -

 ؟ ید یقول م -

 آره! -

 باشه.  -

  یکه رو  دیآتاش را د د،یبه جسمش رس یشد. وقت ده یجسمش کش  یمحو شد و سو  انیبرا

 . دهدیم ینشسته و برگ درخت را در دست، باز   یصندل

 خوش گذشت آقا روحه؟ -

 ؟ ی آره. به تو چ -

 خستم!  ی لی. خادینه ز -
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  انیبه جسم خود نفوذ کرد. آتاش کنار برا ان،یآمد و برا رونی ب ان یاز جسم برا آتاش

  کرد،یرا نگاه م هرچه اطرافش انیاما برا کرد؛یاو را تماشا م  یحیبود و با لبخند مل ستاده یا

بلند شد و رفت. حال وقتش   دیناام  ،یطوالن  یاز آتاش نبود. باالخره پس از نگاه یخبر 

 بود. دهیرس

و معشوقش، از   سیاز آر  ،یطان یش  زادیپر  یخود را رها کرد، از تمام افکار. از بانو  آتاش

باال رفت و به   ،یها خالص شد. چون حباباز همه آن ش، یو اژدها  ریاز اش  ش،ی هاو بال ینانس

که    یقدم نیآتاش خم کرد و در را باز کرد. با اول  ی. نگهبان، سرش را برا دیدر آسمان رس

 لبخند هم به لبانش آمد!  نینور گذاشت، اول  خلآتاش به دا

 *** 

 اومده.   یک  نیدخترم! برو در رو باز کن بب -

  انیبا شوق، سمت برا د،یرا د ان یبرا یو کسالت، در را باز کرد و وقت  یبا ناراحت دخترک

 . دیپر

 . نیکن  یاومدم؟ دخترم رو آوردم با هم باز  یدیکوچولو! د  قی! سالم رفیه -

 به جسمت؟  یبرگشت -

 دستش را مقابل دماغش گذاشت و گفت:  انیبرا

 رازه.  نی! اسیه -

 باشه. سالم دختر خانم. من دوست باباتم.  -

 ؟ی دیدخترم؟ سالم نم  -
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 *** 

  یلیخ  ن،یداد  حیو درباره خونه کامل توض  نینامه نوشت  نکهی! از ا انیبرا یخب آقا  -

 . م یکن یو باستان  ی مکان گردشگر  کیبه  لیاون خونه رو تبد می گرفت م ی. تصممیممنون

  یزیانداخت و چ   یکه با دست خط او نوشته شده بود، نگاه یبا تعجب، به کاغذ انیبرا

 نگفت. 

 . نیخسته شد  دونمیم ؛ی مرخص نیبر نی تونی. مدمیم لتون یخب، من پول رو نقد تحو -

 من... ممنونم!  -

سخت رو   تیمامور  نیکه ا م یپول حق شماست. ما از شما ممنون  نی . استیتشکر الزم ن -

 ! نیقبول کرد

همه اتفاق را باور کند؟ اکنون که در جسمش است، دوران روح    نیا  دیچگونه با  انیبرا

 !ماندیبودن مثل خواب م

 *** 

 پایان 
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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 اجتماعی رمانیک در شبکه 
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