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 مگانور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 3 

 

 رمان مگانور 

 عسکریان  سارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 کافه نویسندگان

 انتشارات دیجیتال کتاب 
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 اطالعات اثر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی اثر 

 

 

 

    

 

 رمان دسته بندی: ❖

 : مگانورعنوان ❖

 عاشقانه ،یلیتخ ،یفانتز: ژانر ❖

 سارا عسکریان: نویسنده❖

 انتشارات : کافه نویسندگان ❖

 زبان : فارسی  ❖

  --شابک:  ❖

 

 

 - سطح اثر:  ❖

 mahsa.B♡      ♡   ناظر:    ❖

 تیم ویراستاران     ویراستار:  ❖

 Bahareh.s  طراح:  ❖

 بینا دلگشاییم   کپیست:  ❖
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 خالصه اثر: 

دختر ش   یداستان  نوادگان  قدرتیاز  نداشتن  بخاطر  که  از    ییمأورا  یها*طان 

  یزندگ  ن،ی با اومدن اون به زم  اد؛ی ب  نی به زم  رهی گیم  میو تصم  شه یخاندان طرد م

که    دهی رخ م  یزیآمفاقات فاجعهو ات  شهی م  ریی خوش تغهم دست  گهیچند انسان د

 .کنهیها رو عوض مسرنوشت اون
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 مقدمه:

 مرزها را شکافت... توانیم

 !یبردار یقدم ست ی کاف

 به سمت سرنوشت... یبرو

 جهنم، نی از ا ی بکش پر

 بهشت!   یبه سو یبرو

 شو   ی راه  اتشهی اند ی هابال با

 ...دیرس   یخواه ی روز 

 و نه حوا!   شناسدیکه عشق، نه آدم م ییجا  به

 که... ییجا  به

 ! یکه هست یزیخاطر چشد، بخاطر خودت، به ی خواه رفتهیپذ

 

 

 *** 
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 هام بود.دندون  ری ز   بی خرچ خرچ خورد شدن س  شد،یم دهیکه شن ییصدا تنها

 .کردیم کی تار مهیو فضا رو ن د یتابیخونه م یماه تو نور 

تمام نقاط    خواست ی. دلم مدی رس یبه نظر م  ب ی و عج  ز یاسرار آم  نجا یا   ز ی چ  همه

 تر بود.واجب ز یچپرکردن شکمم از همه یکنم ول یخونه رو بررس 

  نجا یا  یعنی.  دیباز شدن در به گوشم رس   ژ،ی انداختن و بعدش هم ق  د یکل  یصدا

 کنه؟ یزندگ تونه یبازارشام م ن یا  یتو یهم داشت؟! آخه ک یصاحب

  ی افهی مرد قد بلند که با ق  ه یآشپزخونه ظاهر شد.    یجلو  یزاد یآدمبعد    یالحظه

م نگاهم  زده  ککردیبهت  خوراک  وهیم  ی حاو  یها  سهی.  رو    یو  افتاد  دستش  از 

 . نیزم

صورتم ثابت موند. چشماش هر لحظه    یو رو  دیهام چرخها و بالشاخ  یرو  نگاهش

  ی چ دونمیاما نم گذرهیم ی ذهنش چ یبدونم تو  خواستیدلم م شد؛یگشادتر م

رو که  صدا  ی شد  کردم.  تمرکز  شد  ی قلبش  ترسش    د یکوبش  از  خبر  قلبش 

  ی هاندونزدم و د  یطانیش  یامشبم هم جور شد! لبخند  ی. خوبه سرگرم دادیم

 شد.  ان یبلندم نما   شین

زم  هویزد و عقب عقب رفت که    یاد یبا وحشت فر  مرد از آشپزخونه  نیخورد   .

 غش. و رفتم سرا رون ی ب دمیپر

قلبش گوشم رو پر کرده    دی کوبش شد  ی . صدامیبود   رهیبا تعجب بهم خ   هردو 

 واقعا انقدر ترسناک بودم؟   یعنیبود. 

 گفت:  دیخز یبه عقب م نیزم   یطور که روو اون همون کشینزد رفتم

 از من دور شو!  -

 رفتم.  تر کیرو باال انداختم و نزد   ابروهام
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  دم یپاش که رس   شی. به پشدیاز دهنش خارج م  ینامفهوم ی هاو حرف  زدیم  داد

 از حال رفت!  هوی

 . ستادمیسرش ا  یباال ف یبالتکل

 کنم؟!  کار ی جنازه چ ن یحاال با ا  آه

ا  دیشا  به  بابابزرگ هم  یاصال فکر خوب  نجا یاومدن  روبه  شه ی نبود.  از  رو  رو  من 

ه ذهن  ها، رفتن بشدن به آدم  کی تنها راه نزد  گفتی. مترسوندیشدن با آدما م

 .اومدیبود که از من بر نم  یکار  ن یهاست. ااون

به درد    ز، یاز هر چ  یامهیبودم؛ ن  مهین   ه ینداشتم.    یی وجود مأورا  ه یمثل بق  من

 نخوره! 

 دردسر شروع شد.  ن یکردم که اومدم! اول ی حماقت عجب

. خوبه هنوز  اومدیآروم ضربان قلبش م  یانزجار به اون مرد نگاه کردم. صدا  با

 زنده است! 

 شدنش بکنم.   داریبه حال ب یفکر  د یو حاال با هوشه یب

برم!    نجا یبهتره قبل از بهوش اومدنش از ا   دم یشا  ا ی  اد؛ی صبر کنم که بهوش ب  د یبا

 ست. کاسه نی آش و هم  نیرفتن ندارم. هر کجا برم هم   یبرا یی اما جا

کمک  زاد یآدم  ن ی ا  د یشا  به من  م  یبتونه  ولکنمیبکنه؛ پس صبر  اصال    د یشا  ی . 

 ؟ یوقت چاون ومد،یبهوش ن وقت چیه

که    ارمی برداشتم برم آب ب  زی . خادی آب بزنم به صورتش ممکنه بهوش ب  کمی  اگه

 هاش تکون خورد. حس کردم پلک هوی
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من دوباره وحشت کرد؛ شروع کرد قرآن خوندن!    دن یرو باز کرد و با د   چشماش 

 .کردمیرو تموم م ی مسخره باز  ن یباالخره ا  دی با شد،ینم ی نجور یا

 بهش گفتم:  کالفه 

 باهات ندارم. ی! آروم باش من که کار ی مرد حساب گه یاَه بسه د -

 گوشه چشم نگاهم کرد و گفت:  از

 ؟یخوایم  یجن؟ از جون من چ ه ی ؟یهست ی تو چ -

 . اصال جن کجا و من کجا؟ اومدیبشم بدم م سه ی جن مقا هی که با  ن یاز ا شه یهم

 غضب بهش گفتم:  با

  ح یبرات توض  یباش   ی . آرامش خودت رو حفظ کن. اگه پسر خوبستمیمن جن ن  -

 بزار تمرکز کنم.   ؟یانقدر قرآن نخون شه ی م یکه... ه دمیم

کن  ساکت گوش  حرف  پسر  چه  کرد.  روینگاهم  نشستم  رفتم  کث  ی!    ف یمبل 

لباس  نی ب  ییاش. جا خونه چرک مرده. هنوزم فقط نگاهم    ی هاها و جورابانبوه 

 . گفت:د ی زدم که ترس  یی . لبخند دندون نماکردیم

 ؟یمن رو بکش یاومد ؟یخوایم ی از جون من چ -

 گفتم: حوصلهیب

  ی دراز مشک  یهانی که با ماش   نایاز ا   ؟ی هست  یهمتو رو بکشم؟ آدم م  دیچرا با  -

 گن؟ یم یبهشون چ کنند،یرفت و آمد م

 فکر کردم و گفتم: یکم

 ! مداراستی س  -
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منف  یسر عالمت  لبخند  یبه  داد.  خسته    یتکون  چقدر  آدما  با  زدن  حرف  زدم. 

هام دادم و اون فقط با دقت نگاهم کرد. آروم  به بال  یست! کش و قوس کننده 

 : دیپرس 

 ؟یهست ی تو چ -

 رو براش باز کردم و گفتم: شم ین

دراگون« هستم!    ای کنم. من »مگانور اگارس   ی ! بزار خودم رو معرفه یسوال خوب  -

 . تو هم راحت باش. کننیالبته همه مگانور صدام م

 تکون داد و گفت: نی به طرف ی زدم. سر  ی اخسته لبخند

 ؟یهست   یکه چه موجود  نه ینه نه منظورم ا -

 رو باال انداختم و گفتم:   ابروهام

خوب  نی ا  - سوال  توضهیهم  اما خب  ا  کم یتو    یبرا  حشی !  بزار    ینطور یسخته. 

 ؟یاعتقاد دار  عتیشروع کنم... تو به مأوراطب

 و گفتم: دم یکش یُزل ُزل نگاهم کرد. پوف فقط

  پس از  یمگه نه؟ آره قرآن بلد  یمسلمان  ه یهر حال تو  چطور بگم. به    دونم ینم  -

رو که    ها نی و ا  سی *طان و ابلی ش   ه یقض  نم ی. ببیار ی سر در ب  دی با  زهای چ  جورنیا

 ؟یدونیم

 گفت:  متفکرانه

 ؟ینیاطیتو از ش  -

 و گفتم: دمیدستام رو به هم کوب کف
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دارن ی آفر  - جاها  م ی!  ابلمی رس یم  ی خوب  ی به  همون  من  بزرگ  جد  من    سه،ی . 

 .امی به حساب م ن یاطی. در واقع جزء ش سمیاز نوادگان ابل  ییجورای

قلبش همون اول   ی تمرکز رو  ی . کاش بجازدیپلک نم  ی و حت کرد ینگاهم م  متفکر

 . گذرهیاش مکله یتو  یچ دمیفهمیم  ینطور ی. ا شدمیمغزش متمرکز م ی کار رو

اطالعات بر    ن ی نه. ممکنه از ا  ا ی  طانم یکردم که بهش گفتم ش   ی کار درست  دونم ینم

حس کنم که چقدر    تونستم ی. مادیبه نظر م  ی استفاده کنه. اما نه، آدم خوب  امهیعل

پرسش و پاسخ    یبرا   یاما االن واقعاً وقت خوب  زنه یذهنش پرسه م  یسوال تو

 . ستین

 و گفتم: دم یکش یا  ازهیخم

  یط  نجا یتا ا  یمسافت طوالن  هی. من  یباش   ی آدم مهمون نواز   دوارمی ام  گهی خب د  -

 کردم و خستم و گرسنه! و البته تشنه هم هستم. 

خسته  د یرس یم  بنظر هم  نماون  معده  تش یاذ  خواستمیست.  درد  اما  ام  کنم 

 وادارم کرد که بگم:

 ؟ یدیمهمون ناخوانده غذا نم ن یبه ا -

کانتر    ی سر پشت  و  رفتم  دنبالش  آشپزخونه.  تو  رفت  شد  بلند  و  داد  تکون 

 شد.   خچالی یاز تو  ییزا ی آوردن چ رونی نشستم. مشغول ب

 ! گذرهیم ر یشب بود. چقدر زمان د  مهیبه دو ن  ک ی نزد ساعت

نگاه کردم. اونم گاه  به . از سکوت  کردینگاهم م   ی چشم  ر یز   ی قامت بلند آدم 

 :دمیهم پرس  نی هم یبرا ره یم سر ماسکوت حوصله  ی متنفرم! تو

 زاد؟ی آدم  هیاسم تو چ  -
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 بهم انداخت و گفت: ی نگاه مین

 روزبه!  -

 و با مکث گفتم:  دمی کش یهوم

 ؟ یفقط روزبه خال  ن؟یروزبه؟ هم -

 باال رفته نگاهم کرد و گفت: یابرو ها  با

 منش.نه خوب روزبه بِه -

 . صداش کردم:شدیتکون دادم. دوباره سکوت داشت حکم فرما م ی سر

 روزبه؟  -

 بله؟ -

 : دمیتنگ کردم و پرس  ی رو کم  هامچشم

 روزبه صدات کنم؟ تونم یمن م -

 البته!  -

 :دمیزدم و دوباره پرس  تی از سر رضا  یلبخند

 ؟یاخب تو چکاره -

 .ستمی من، خوب، گراف -

 رو خاروندم و گفتم:  دماغم

 ؟یچ  یعنی ست یچه جالب! حاال گراف  -

 فکر کرد و گفت:  یکم
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 .کنمیکار م زهایچ  نی بنر و ا ی شرکت طراح  هی  یمن تو -

 تکون دادم و بازم گفتم چه جالب.  ی سر

 نون گرم برداشتم و گفتم:  کهیت  هی ع ی . سردی کانتر چ یرو  یچندتا خوراک روزبه

 نون!  -

سر به    کمی  خواستینگاه کردم. دلم م  زهای چ  هیبه بق  یتکون داد. با کنجکاو  سر

 : دمیسر روزبه بزارم. پرس 

 ه؟ی چ نی ا -

 .ریپن -

 ؟ یچ نی ا -

 کره!  -

تو  ی اشهی ش   یقوط رو  انگشتم  باز کردم.  رو  و درش  گرفتم  داخل دستم    یرو 

 ازش رو برداشتم و خوردم. روزبه گفت:  ی بردم و مقدار   یقوط

 هم مربا هست. نی ا -

 رو انداختم باال و گفتم:   ابروهام

 عسل!  -

 نه مربا.  -

 از عزا درآوردم!  یها دلدن کردم. بعد از مدتغذا خور  گفتم و شروع به یهوم

از    یکیمالفه افتاده بود.    هیمبل    نیی سمت مبل و نشستم. پا  دمی از غذا، پر  بعد

 . دمیخودم کش یسرم و مالفه رو رو  ر یها رو گذاشتم ز کوسن
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اتاق  وان یل  ه یبا    روزبه اش رفت. صداش کردم. برگشت و نگاهم  آب به طرف 

 لنگه ابروم رو انداختم باال و گفتم: ه یکرد. 

 کنم؟  نانیبه تو اطم تونمیمن م نمیبب -

 زد و گفت:  ه یدرگاه تک به

 در چه مورد؟  -

 و گفتم:به جانب نگاهش کردم  حق

 ! یار ی سرم ن یی خوابم بال  یوقت نکهیا -

 زد و گفت: ی ناراحت پوزخند

 کنم؟ نان یبهت اطم تونم یم ؟یمن چ -

 رو تو کاسه چرخوندم و گفتم:   هامچشم

 ! ستم ی خوار نباور کن من آدم -

 گفت: یلب ر یتکون داد و ز سر 

 . ری پس شب بخ -

 قفل شدن در اومد.  ی بعد هم صدا یاتو اتاق و در رو بست. لحظه  رفت

 رفم انداختم. هام رو دو طو بال دمیمبل دراز کش یرو

  ی آدم بودم. مطمئنا از فردا با آدما  هی  یچقدر پر مشغله بود! حاال تو خونه  امروز 

  ی ها حماقت محض بود. اما وقتآدم  ن ی ب   یهم رو به رو خواهم شد. زندگ  گه ید

 . موندمیم نجایا د ینوعان خودم نداشتم، با هم ن یب  ییجا

 : زدیسرم زنگ م  ی مدام تو ری دراگون پ یها حرف 
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  ی ادهی ما چه فا  یوجود تو برا   ،یستین  ی چیموجود بدرد نخور ه   هیاز    ر یتو به غ  -

 !یا اضافه  نجایا ،یهست مصرف یب هی داره؟ تو 

 :رهینم  ادمی وقت چیزد، ه لهی قب  دانیسف  شی که در مقابل ر  ییها حرف 

م  له یوس   ن ی بد  - اگارس   دارم یاعالم  فرزند  مگانور  قب  ا ی که    ی برا  ح،یترم  لهیاز 

ا  شه یهم در صورت   نی از  فقط  او  بازگشت  و  طرد شده  که    یخاندان  مجاز است 

 باشد.  بندیخود را ثابت کرده و به اصول پا  ی قدرت ها

کردن. دراگون انگار نه انگار    رونمیبه حال خودم سوخت. چقدر مظلومانه ب  دلم

 پرتم کرد!  نیی ل از طبقه هفتم آسمون به پاکه بابابزرگ منه، مثل آشغا 

ب  هیکهکشان    یکجا  آخه ا   آزار یموجود  بخاطر  بق  نکهیرو  طرد    ستین  هیمثل 

خانوادشون دارند بهش    ی معلول تو  هی  ی هم وقت  زادها یآدم  ن ی هم  یحت  کنند؟یم

  ی روین نکهیخاطر ا من رو فقط به نایو دوستش دارند. اونوقت ا  کنندیم یدگی رس 

 ندارم طردم کردند.  یخاص

تا از  کله  شه ی موضوعات باعث م  ن یفکر کردن به ا   آه ام داغ کنه. بهتره بخوابم 

 دست افکارم خالص بشم. 

روز بعد چشمام رو باز کردم و هنوز زنده بودم! معلوم شد که روزبه آدم    صبح

 . هیمطمئن

ها  نون  کنار   یقوط  ه یکنم.    دایخو*ردن پ  یبرا  یزیرفتم تو آشپزخونه تا چ  پاشدم

 خوشمزه باشه!  دی . با«ینیبود. روش نوشته بود »کره بادام زم خچالی یتو

وسط آشپزخونه و مشغول شدم که در اتاق باز شد و روزبه با    زی پشت م  نشستم

 شد. ان یآلود نما خواب یچهره 
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چشماش    هو یافتاد.    خوردم ینون و کره م  یجلو و نگاهش به من که دولُپ  اومد 

 . دیپرتقال شد و داد کش یاندازه

 دورگه گفت:  ی نگاهش کردم. ضربان قلبش باال رفت. بلند و با صدا رتی ح با

 شه؟یکابوس تموم نم نی چرا ا  ای نه نه خدا -

 تو سر خودش و ادامه داد:   زد

 مزخرف ترسناکه. ی لمایف  نی توهم زدم، آره حتما بخاطر ا -

 با تعجب گفتم:  ن؟ی ا  گهیم یچ

 لت خوبه روزبه؟ حا -

 م؟ی هنوز باور نکرده من واقع  ی عنیرفت. عجب!    رون یو با عجله از خونه ب  د ی کش  داد 

همسن و سال روزبه. موهاش    بایمرد تقر  ه یوارد شد.    گهینفر د   هی روزبه با    هوی

 . تررهیروشن تر از روزبه بود و پوستش ت

 تو موهاش زد و رو به اون مرد گفت:  ی چنگ روزبه

 ! بگو فقط توهمه... .ین یبیبگو، بگو که تو نم مان یا  ی وا مان،یا -

از جانب    ی مات و مبهوت من رو نگاه کرد. روزبه منتظر حرف  مان یهمون ا  ا ی  پسره

 بود. باالخره به حرف اومد و گفت: مان یا

 روزبه؟  هی چ نی ... انی ا -

مورد    نی ! اکردیگرگ پخش م  ی مغزش داشت زوزه  تمرکز کردم.  مان یذهن ا  یرو

پ  گهید حاال  تا  مامانم    ومدهین  شی واقعا  چرا  پس  ترسناکم  انقدر  من  اگه  بود. 

 : گفتیبهم م شه یهم
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 من!  ی بایدختر ز  -

 .کردندیها داد و هوار ممرد بزرگ رو به روم مثل احمق هردو 

همون مگانور بودم. با    فر نگاه کردم. هنوز هم  ی اشهی خودم تو در ش   یافهی ق  به

کوتاه و چهره    یهادرشت و براق، شاخ  یمشک   ی هاصاف، چشم  یمشک  ی همون موها

بزرگ و دم بلندم    ی خفاش   ی هابلند، بال  ش ی ن  ی هاهاست. دندونآدم  ه یکه شب  یا

 بود.  زهی ن  هی  هیکه سرش شب

 اونقدرها هم ترسناک نبودم.  م، یریها و دمم رو فاکتور بگها و شاخاگه بال  خب

 با داد گفتم:  مان یروزبه و ا  یهایاز مسخره باز  کالفه 

 !د؟ی تمومش کن شه یم -

نگاه کرد    مانیزنگ اومد. از تلفن روزبه بود. به ا  یسکوت نگاهم کردند. صدا  در 

 و گفت:

 بگم؟ یاز شرکته. چ -

 که به من زل زده بود گفت: طورهمون مان یا

 ! م یای ب می تونیبگو امروز نم -

 مشغول حرف زدن با تلفن شد.  روزبه

 ذهنش گفت: ی تو مان یا

 باشه!  یممکنه واقع ریغ -

 کردم: شی رو کردم تو دهنم و آب دهن  دستم 

 ! نگاه کن، آب دهن دارم، توهمات هم آب دهن دارند؟ امیمن وقع -
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 جمع شد و گفت: صورتش 

 ؟یخون یتو ذهن منو م -

 خنده سر تکون دادم. با

 بهش گفت: مانیصحبتش با تلفن تموم شد و اومد سمت ما. ا روزبه

 ه؟ی چ فیتکل -

 هاش رو فشار داد و گفت:با انگشت چشم روزبه

 . دونمینم -

 : دیپرس  دوباره

 از کجا اومده؟  اصال-

 . دونمینم نمیا-

 اعتراض گفتم:   با

 دادم!  حیبرات توض شبی من که د -

 گفت: مان ینگاهم کرد. ا یبا کالفگ روزبه

 ؟ینگهش دار یخوایم -

 حرص گفتم: با

 ! وونم یح  هیانگار    ی زنیحرف م ی جور  -

 باال رفته نگاهم کرد. روزبه با غم نگاهم کرد و گفت: یابرو ها  با

 ؟یبمون یخوایم -
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 ؟ یاصال نخوام بمونم بابا چرا از االن عزا گرفت د یبود؟ شا ی چ ی برا شی ناراحت

 هم فشار دادم و گفتم: ی رو رو  هامچشم

 روزبه...  میباش یبذار منطق -

 وسط حرفم و گفت:  دی پر مان یا

 ! هیمنطق ر یغ ی لیخودش خ نجایدار ادختر بال ه یوجود  ؟یمنطق -

 و گفتم:   دمیکش یآه

م  - باآدم  کردم یفکر  باشند. چرا من همش  رو    ت یموجود  د ی ها زودباور  خودم 

 بهتون ثابت کنم؟ 

 باال انداخت و گفت:  ی اشونه  مان یا

 . میمثل تو رو به رو نشده بود یچون ما تا به حال با موجود -

نه و    ا ی بمونم    نجا یکه ا  ن ی . اول امی ال دوتا مشکل دار فکر فرو رفتم. خب حا   به

مورد    داست یکه پ  نطور یدارم و ا   یکه من واقعا وجود خارج  نی دوم ثابت کردن ا

 بهتره. رهیقرار بگ ت یدوم در الو

 .دادمیبهشون م یاساس  حیتوض هی  دی . بامنیزدم و رفتم تو نش بال 

 *نه نگاهشون کردم و گفتم: یبه س  دست 

 د؟یشماها به جن اعتقاد دار  نمیبب -

 بله!  یعنی  نی تکون دادند که ا  سر 

  زها ی چ  نجور یو ا  ی طور که جن و پرست. همونساده  یلیخ  هیقض   نی ا  ونیخب آقا  -

ا  نی که ب  یتفاوت بزرگ  ه ی. منتها  میوجود دارند، ماهم هست که ما    نه یما هست 
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برمیندار  یجسمان  ت یموجود با    نم یهم  یا.  حاال  تا  رو  یش  ه یشما  به  رو  *طان 

.  می دینشون نم  اد ی رو ز   دمون انسان بوده. ما خو   ه ی در قالب    دی . اگر هم شد دی نشد

تو   ن یاطیش  مالئک  هست  ن ی آخر  یو  آسمان  انجام    کنندیم   یزندگ  ی طبقه  و 

 گم؟یم  یکه چ  دیفهمیمثل کنترل از راه دوره. م  یزی چ  شتر ی هم ب  هاشون تیفعال

 دوتا اسکل زل زده بودند به من. ادامه دادم:  نیع

انسان    هی   یکه وقت  د یدی منظورم از کنترل از راه دور همون وسوسه کردنه! د  -

حرف کامال درسته. در    ن یرفته تو جلدش؟ ا   طون یش   گن یم  ده یبد انجام م  یکارها

ا به هم  طونیکه ش  هینطوریواقع  رو تحت کنترل قرار داده.  ماها    ل یدل  نیاون 

 .می ندار   یجسم خاص

 متوجه شدن!  با یکنم تقر  فکر

قض  - من!  اما  م  ی  هیو  فرق  ه   کنهیمن  من  ن  چیچون  ندارم،    یخاص  یروی نوع 

مشکلم من رو طرد کردند و    نیهم  یکنم. برا   یمخف  یخودم رو از کس  تونمینم

 خودم رو ندارم.  ی ایحق بازگشت به دن

 به حرف اومد و گفت:  هو ی مان یا

 ت کردند؟چطور طرد -

 جوابش رو دادم: بالفاصله

و    س ییخاندان قطعا ر  ن یو خب ا  میهست  نی اطی خاندان بزرگ از ش   هیما    نیبب  -

قرار    س یهست که در رأس اون ابل  یداره. خاندان بزرگ ما به شکل حرم   ی ناظر

 ...سی فرزند ابل  ستی ب بی داره. بعد از اون هم به ترت

 گفت:  رت ی با ح مان یا

 ! ستا؟یب -
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 دوباره گفت:  مان یرو به عالمت مثبت تکون دادم. ا  سرم 

 د؟ یکنیم یگذار تخم  د؟یکنیمثل م دیتول ی چطور  اد؟ی انقدر ز  -

 کردم و گفتم: یاخم

 .ومدهیبه تو ن زهای چ نی ا ی! درضمن فضولرم ینخ -

 نازک کردم و ادامه دادم: ی چشم  پشت

هستن.    ی هر کدوم مسئول کار   س،یفرزند ابل   ست یب  ن ی. از ا گفتمیداشتم م  -

. پدربزرگ من دراگون،  سهی از پسران ابل  حیهستم. ترم  حی ترم  یمن از خانواده

 پسر دراگونه!  ا،ی. پدر خودم اگارس حهیپسر ترم

 زمزمه کرد:  روزبه

 ... .نطور یکه ا  -

 و گفتم:  دمیکش یقیعم نفس

 بسه!  گهی! دد یمن رو درآورد ی شجرنامه  یهمه گهیحاال د خوب یلیخ -

 روزبه با ترحم گفت:   ی فضا رو در بر گرفت. بعد از چند سکوت 

 ؟ یرفتن دار   یبرا یی حاال جا -

 زدم و گفتم:  یی دندون نما لبخند

 . یدرک کن  دوارم ی برم ام  تونمیرو ندارم و رو هوا هم نم  یکس   نی نه! من رو زم  -

  یروزبه زندگ  شیپ  نجا یگه ابود! ا  سهی دس   یبرقرار شد. وقت کم  نمون یب  سکوت

  یهم کل  ی طانیش  ی کارها  ی بخوام هست و برا  ی . غذا هرچشهی خوب م  ی لیکنم خ

 . شهی م دای محل پ ن یا  یآدم تو
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 رو به روزبه گفتم:   یلحن ملتمس با

  ی روزبه! باور کن فقط برا  شم ی ممنونت م  یلیبمونم خ   نجا یچند وقت ا  ی اگه بزار   -

هم ندارم    یخاص  یروین  چ یهم ندارم. ه  ی به کار کس  ی مدت کوتاه، تازه من کار   هی

 باور کن!   آزارمیو ب

ذهنش پر از سوال بود    ی . توکردینگاهم م  طورنیهم  مان یتو فکر بود و ا   روزبه

 راحت بود.   المی بابت خ ن یمعلوم بود که باورم کرده و از ا یول

 باالخره گفت:  روزبه

 کوتاه؟مدت   ه ی ی فقط برا -

 کردم و گفتم:  ک یبهم نزد  انگشتامو 

 !یقدر ن یمدتِ هم هی -

 گفت:  مان یا

 ؟ی ستیخوار که نآدم -

 کردم و گفتم: یطانیزننده و ش  یخنده هی

 .خورمینگران نباش من دوستانم رو نم -

پ  یوجود هر دو بود ول  یتو   ی ترس و دودل  هی   ششون یباالخره قبول کردند که 

 بمونم.

  ی زندگ  یهم کس  ن ییپا   یساختمون بود. طبقه  ن یهم  ی باال  یطبقه  مانیا   یخونه

  یراحت بود چون همه کارمند بودند و کار   الم ی هم خ  ها هی . از بابت همساکردینم

 نداشتند.  یبه کار کس
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جا رو انتخاب    هی  یشانس  یطور نی فرود اومدم! هم  نجایا   یخوب شد که اتفاق  چه

 صاحب خونه شدم.  یالک یکردم و الک

هستم که    ییهامن از اون  یواقعاً توقع داشت فقط چند روز اونجا بمونم ول  روزبه

 ! اندازندیو لنگر م خورند یکنگر م

خودم رو    ی سع  ی. همهکردمیم  یروزبه زندگ  ی که خونه  شدیهفته م  هی  حدود

 کردم تا تو دلش جا باز کنم و موفق هم شدم.

مدت که    نی . تو اگشتندیسر کار و عصر برم  رفتند یهر روز صبح م  مانیو ا  روزبه

حوصلهاون من  نبودند  خها  م  یلیام  رو    یجور   ه ی  ن یهم  ی برا  رفتیسر  خودم 

 . کردمیسرگرم م

  یا. ممکن بود مسئلهشهر شدم  ی رهای گراجب جن  قات یتحق  ر ی هفته درگ  ه ی  نی ا  تو

ممکنه اتفاق    نیزم  ی رو  یزی باشه. هر چ  سی و دعانو  ر یگبه جن  ازی که ن  اد یب   شیپ

 . وفتهیب

از    نی ب  ن یا  اما روزبه  بودم  شده  بهم    یزی چ  هیمتوجه  احساسم  البته  ناراحته. 

 اومده.  ش یپ یموضوع  ه یو  ستی من ن ر یکه تقص گفتیم

 :دمی تلفن روزبه واقعا رو اعصابم بود. ازش پرس  یصدا

 ؟ یدیچرا جواب نم -

 کرد و گفت:  اخم

 ؟ی دخالت نکن شه یم -

باال رفته نگاهش کردم. تلفن دوباره و دوباره زنگ خورد.    یچشه؟ با ابروها  نی ! اوا

 خود روزبه هم کالفه شد و جوابش رو داد:  دفعه نیا
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باهات    یمن حرف  نجا؟یا  یای ... چرا بستین  یزی... چ؟یچ  یالو... سالم... نه برا  -

 !...دهیندارم سپ

ن  گفت یم  یه ا  ا ی نه و  با کحرف  ن یو  با    ؟ی طور نیا   زد یحرف م  یها.  آخرش هم 

 و قطع کرد.  ایگفت باشه ب  تی عصبان

 بود!  ی شیری آدم س   عجب

 : دمیپرس 

 بود؟  یک -

 از جاش بلند شد و رفت به طرف اتاق:  هوینگاهم کرد.   حرکت یب

 .یباش  دی نبا نجا یپاشو، پاشو برو مگا! ا -

 داد زدم:  متعجب

 ! ؟یچ -

که سوراخ کرده بودم تا بپوشم رو    ییو شلوارها  هاشرتیتو اتاقش و تمام ت  رفت

 ساک. معترضانه گفتم:  یتو  ختیجمع کرد ر 

 ؟یکن یم رونمی چرا؟ من کجا برم آخه؟ چرا ب -

کن و    دایرو پ  یا گهیبدبخت د  هی. برو  یبود  جانیا  یکاف  یبه اندازه  گهیبسه د   -

 رو سرش خر*اب شو. 

  کار ی! مگه من چیگرفت  یمیتصم  نیهمچ  ییهویکه    شدیبدونم چ  د یآخه من با  -

 کردم روزبه؟

 رو انداخت تو بغلم و گفت:  ساک
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  گهید   تونم یدارم. نم  ی بدبخت  ی . من خودم کلیباش   نجا یا  گهی د  ی تونیتو... تو نم  -

 هم کمک کنم.  ین یموجود فرازم ه یبه 

خودشو گرفت و هولم داد به طرف    می. اما باالخره تصم رفتیتو سالن راه م  کالفه 

 در: 

  نهیهرکس تورو بب  نجا ی. ا شهی بد م  یلیخ   نه یمگا، تو رو بب  نجای ا   ادیداره م  دهیسپ  -

  ها نیخودت ببر بپوش. من که بال ندارم پشت ا   یهامم برا! لباسشه یواسم بد م

 ازشون استفاده کنم.  تونمینم  گهیهم سوراخه د

 رون؟ یب اندازهیاش مداره منو از خونه  دهیبخاطر سپ ه؟ی ک دهی! سپدهیسپ

  اد ی کنم تا دلش به رحم ب  یو زار   هیگر  کمی  دیبا   نهیگلوم رو گرفت. آره هم  بغض

 نکنه: رونم ی و ب

*طان  ی . من ش ابونی من رو ننداز تو خ  شی پرستیروزبه، روزبه تو رو به اللّه که م  -

 . خوادیمن رو نم چکس یه  م،یبدبخت

 و گفت:  رون ی رو باز کرد و انداختم ب  در 

هاست  االن  کهینزد  ن یاش هم. خونهرسهیم  ده یاالن سپ  یول   خوامیمعذرت م  -

 بشه.   داشیکه پ

 رون؟یب یاندازیکه بخاطرش منو م هیک ده یسپ  نی ا -

 زد تو موهاش و گفت: یچنگ

ناراحت بشه.    ا یبترسه    خوام ی. نمنهی تو رو بب  خوام یدوستمه. من نم  ده یسپ  -

 برو.   کنمیخواهش م

 .کنهینم  ی خودکش  طور نیدوست ا   هی  یاشه! وگرنه آدم برا مع*شوقه  دهیسپ  حتماً
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معمول  به کامالً  کردم.  گوش  روزبه  عاشقزد یم  یقلب  مگه  وقت!  اسم    ی ها 

نم  اد ی شون ممع*شوقه   ه ی  ا ی هم واقعاً دوستشه! اما آ  د یشا  زنه؟یقلبشون تند 

 کنه؟ نه واال!  خانمانیرو ب گه یدوست د  هیدوست انقدر مهمه که بخاطرش  

 گفت و درو بست. ی خداحافظ روزبه

رو از    سی ! تو که دست ابلرحمیب  یروزبه  یبود. ا  دهیلباسم رس   یقهیتا    اشکام 

 پسر!  ی پشت بست

 من کجا برم؟ حاال 

  ی لیروزها باهم خ  ن ی ا  مانی! من و امانیا  ی خونه  رم یم  ول ی زد به سرم. ا  ی فکر

تنگ    یراهروها  ن ی باال. اَه تو ا  یها رفتم به طبقه. بدو بدو از پلهمیشد  یمیصم

 کرد که!  شه ی پرواز نم

  افهی با تعجب نگاهم کرد. حتماً از ق  مانیادر رو زدم. بالفاصله در باز شد.    زنگ 

! همسن و  یهست  یلیخورده بود. خاک تو سرت مگانور! چه موجود زل  جا  م یاشک

وجب جا با   ه یسر   نجایوقت من ااون کنندیم ر ی من االن دارند روح تسخ یهاسال

 شدم.   ر یدرگ زادی دوتا آدم

 گفت: د یچرخیم  لمیمن و ساک وسا ن ی طور که کنجکاوانه نگاهش بهمون مان یا

 شده؟  ی مگانور! چ -

 گفتم:  ناالن 

 کرد.  رونم یروزبه ب -

 در کنار رفت و من داخل شدم. ی شد. از جلو  شتریتعجبش ب  مان یا

 کاناپه زوار در رفته نشستم.  یرو
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 گفت:  یقبل گوری. با همون فستادی اومد و جلوم ا مان یا

 شده؟ ی چ نمیکن بب فیحاال تعر خب  -

 که تا به حال از خودم سراغ نداشتم گفتم:  ی ادورگه یصدا با

 مان؟یا  هیک دهی سپ -

 .دی باال پر  مانیا ی ابروها

 د؟ ینکنه اومد اونجا؟ تو رو د نمیشرکته! بب  ی از بچه ها دهی سپ -

 و گفتم:  دم یرو باال کش  دماغم

 . رونی من رو انداخت ب نی . روزبه بخاطر همادی نه، قراره ب -

 کردم و سپس گفتم: مکث

 و روزبه هست؟   دهیسپ  نی ب ی زیچ -

 مِن مِن کنان گفت: مان یا

 ست! عاشق روزبه ده،یخب سپ  -

 :دمی و پرس  دم یکش ینیه

 روزبه چطور؟  -

 داد و گفت:   رونی رو آه مانند ب نفسش 

 با خودش چند چنده.   ستی. روزبه هنوز معلوم ندونمینم -

  گه یبه آدم د  زاد ی آدم  ه یداشت که بخاطر عشق    یلیچه دل  دونمیبودم. نم  ناراحت 

 ناراحت بشم اما بودم.
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چه   ن یا  دونستم یبود. نم  یخال یزی چ هی  ی. جاکردمیوجودم حس م ی تو ی اخأل هی

 نبود.  یاما اصال حس خوب ه یحس

 ام برم.رو بُکشم! اون باعث شد من از خونه دهیسپ  خواست یم دلم

 گفتم: یلب ر یز 

 کنم؟  ی حاال من کجا زندگ -

  د یبود که با  ی جواب  ه یشب  یی جوراهی که زد    ی حرف  ی نه ول  ا ی   د یشن  مان یا  دونم ینم

 : گرفتمیم

برا  - بود  قرار  تو  کوتاه  ی مگانور!  سر  یبمون  نجایا  ی مدت  به  مدت  اون  حاال   .

 ؟ یبر دیبا  که  یکنی. فکر نمدهی رس 

 از ته گلوم غرش کردم و گفتم:  تی عصبان با

م  - گفتم  ا   ؟یفهمیدروغ  کارم  بزنم.    نه یمن  گول  رو  مردم  و  بگم  دروغ  که 

 ! مان یهستم ا   یفراموش نکن من ک

 ابروهاش افتاد. معترضانه گفت:  نی ب یاگره

 ! ی تو از اعتماد ما سواستفاده کرد -

 بلند گفتم: یصدا با

  دی درن دشت کجا با  ن یزم  نی ا  ی . روخانمانمیب  ه یچرا؟ چون من    ی دونیآره! م  -

 رفتم؟ یم

خوندن    یحوصله  ی. حتمینشسته بود   فینگفت. هر دو بالتکل  یچیه  گهید  مان یا

  دهیصفحه سف هی. ذهنش  کنهیبچه ها فکر م نی رو نداشتم. مردک ع  مانیذهن ا
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  ی جالب  سمی  مکانشده. طرز تفکرش اصالً  ی که روش با افکار رنگ و وارنگ نقاش 

 نداره. 

ضربان قلب روزبه گوش    یاالن به ملود  خواستیفکر کردم. دلم م  ینییطبقه پا  به

 .شهیفاصله نم  نی کنم. اما از ا

حرف    هاشون ی. از روزمرگخورندیم  ییاومده. دارند با هم چا دهی تا االن سپ  حتماً 

 . زنندیو به هم لبخند م زنندیم

سرد و   نقدریهم  نه؛ یآدم ها هم ی ایهرچند کوتاه با روزبه ثابت کرد که دن ی زندگ

که به    کنندیرو رد و بدل م  یی خودشه و فقط حرفا  یزندگ  ری درگ  ی خشک. هرکس

به درد    کسچیخبر نداره. ه  گران ید  یشخص   یاز زندگ  کسچی . هشهی همه مربوط م

 است. تهیلهم فرما هاشون یاحوال پرس  ی. حتدهیگوش نم گرانی و دل د

بق  روزبه از  د   ییهاآدم  هیرفتارش  ا   امدهیکه    تر یمیصم  یلیخ  مانیسردتره. 

م خکنهیبرخورد  روزبه  هم  هیمنطق  یلی.  کنم  فکر  جلو  ن یو  باور    یمنطقش 

 ! ن یب یسطح   ی. آه... روزبهرهیگیرو م ی هرچند باورنکردن یی هاقتیحق

 .امی بهتر کنار م مان یمن با ا  نبود.  یبا روزبه از اولم فکر خوب ی زندگ  دیشا 

. درسته  ادی خوب م  یست. از آشپزخونه هم بوهاتر از روزبهمرتب  مان یا   یخونه

ذره    هی  یمن وقت  یول  کنندینم  هیتغذ  یانسان  ی از غذاها  یی که موجودات مأورا

 بهتره.  ی لیما خ ی ست و از غذاهاچقدر خوشمزه دم یفهم  دمیچش

 .زهیم  یرو ی نهیموندن تنها گز نجا یوارد مذاکره بشم. ا  مان یبا ا  د یبا

 کردم و اون منتظر نگاهم کرد. گفتم: صداش 

 مان؟ یبمونم ا نجا یمن ا  ه ینظرت چ -

 درشت شد و گفت: هیاز ثان  یدر کسر  چشماش
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 من؟!  یخونه -

 گفت: مانیزدم و سر تکون دادم اما ا یلبخند

ها  هم شب  یو گاه  زنهیو بهم سر م  ادی نه عمراً! من نامزد دارم مگانور. ترانه م  -

 .شهیبد م ی لیخ یبمون نجای. مسلماً اخوابهیم نجا یا

نامزد داشته باشه! اما براش خوشحالم. درسته    خورد ینم  مانیا  افهیاصالً به ق  اوه

 بمونم اما بازم خوشحالم. ششیاجازه نداد پ

 ادامه داد:  مان یا

ن  دهی سپ  ن،یبب  - باشه. وقت  شیپ   شه یهم  ستیکه قرار  تو هم    یروزبه  رفت، 

 . تیسر خونه زندگ ی گردیبرم

 چونه ام زدم و گفتم:  ری رو ز   دستم 

 مدت اونجا باشم؟ ی طوالن یمن برا شه ی م یروزبه راض -

 کرد و گفت:  زی رو ر   هاشچشم

 ! دمی که تا حاال د ی هست یآدم ن یتو پر رو تر  -

 و گفتم: دمیخند

 که!  ستمیمن آدم ن -

 ... .یحاال هر چ -

 ادامه داد:  ی از مکث کوتاه بعد
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  شه ی م  ی! راضستی. بهرحال روزبه که دلش از سنگ نمیکنیباهاش صحبت م  -

  نجا یا  یتونینم  شهی هم  یباش که برا  انی. اما مگانور در جر یجا بمون اون  گه ید  کمی

 .یدست و پا کن  نجا یا  یاخودت خونه  یبرا ا یو   ی برگرد دیبا  ا ی!  ی بمون نی زم  یرو

 فکر کردم و گفتم: یکم

 رو اجاره کنم؟  نجا یاول ا  یطبقه ه ینظرت چ -

 لنگه ابروشو باال انداخت و گفت: هی

 ؟ی ار ی اونوقت پول اجاره خونه رو از کجا م -

 زدم و گفتم: ی شخندین

 ! دهیروزبه م -

 و گفت: د یتعجب خند  با

 روزبه تو خرج و مخارج خودش هم مونده دختر خوب!  -

 سربارش شدم.   یروزبه حساب  چارهی . بدمیکش یآه

ا  م یتصم بر  ن ی بر  بزن  م ی شد که فردا    سی ابل  ای .  میسراغ روزبه و باهاش حرف 

 گردون.  ری خودت بخ ای گنده دماغ رو بکشم؟! خدا ن یفردا منت ا   دی بزرگ من با

  نجا ی. کاناپه اموندمیم  نجای. شب رو اارهی رفت تو اتاق تا برام رخت خواب ب مانیا

  تونستمیروش نم  ن یروزبه بود و من با دوتا بال پهن و سنگ  ی از خونه  ترکیکوچ

 دراز بکشم. 

  ن ی پر از ا  نی انداختن و سپس باز شدن در اومد. چه جالب! رو زم  د یکل  یصدا

 صدا هاست. 
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 شد. ان یمقابلم نما  یقامت دختر  هویکه  کردم یخودم فکر م ی برا داشتم

 .می دو با دهن باز و متعجب بهم نگاه کرد  هر

 ! وفتهیاز ترس پس ب نم یرو کم داشتم. االنه که ا  نیهم

 بر خالف تصوراتم دختره دهنش رو باز کرد و با داد گفت:   اما

 !ه؟یدختره ک  ن ی ! امانیا -

 : رونی ب د یبا شوک از اتاق پر مان یا

 ؟ یکنیم  کار یچ نجا یترانه! ا  -

باز کرد و شروع کرد به داد    شد یجا که مهمون ترانه دهنش رو تا اون  ای   دختره

 ! دادیو ب

. نچ  دادیحرف زدن نم  یترانه بهش اجازه  یبده ول  حیتوض  کردیم  یسع یه مانیا

 خودم دست بکار بشم.  د یبا شهی نم ی نجور یا

  یبه بازو  ی م رو باز کردم. جلو رفتم و چنگشد و بال ها  اه یهام س لحظه چشم  ه ی  تو

 شده بود گفتم:   دا یدر وجودم پ  داً یروزا جد  ن ی که ا  ی ادورگه  یترانه زدم و با صدا

  ام یکه بخاطرش پاشم ب  ست ین  یمال  ن یهم همچ   مانیا  ن یدختر! ا   ستم ی من آدم ن  -

 چت شد؟!  یه  ی... هجانیا

 شد. هوش یب هو ی ترانه

 گفت:  ی با نگران مان یا

 مگانور؟  ی کرد کارش یچ -

 من نکشتمش خودش مُرد!  -
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 کاناپه.  ی. من هم ترانه رو کشوندم روارهی رفت تو آشپزخونه تا آب قند ب مان یا

امروز به قدر    دی. شا دیبود که همون اول کار ازم نترس   ینفر   نیدختر اول  ن یا

 حساسه!   مانیا یرو  یادی ترانه ز  دمیترسناک نبودم. شا   یکاف

 . میداد  حی رو براش توض  ای قضا  یبعد، ترانه به هوش اومد و همه یقیدقا 

رو  مان یا ترانه  رو  ی و  به  رو  بر    ی کاناپه  من چشم  از  ترانه  بودند.  نشسته  من 

 . داشتینم

 آروم به ترانه گفت: مان یا

 هم هست!  ییچطور؟ چا  یآب خال  ارم؟یباز هم آب قند ب ؟ یخوب زمی عز -

گارد گرفتم تا از وقوع خطر    عی از جاش بلند شد و به طرف من اومد. سر  هو ی  ترانه

 کنم. یری جلوگ یاحتمال

 مون کمتر از ده سانت بود. اومد و خم شد تو صورتم و زل زد بهم. فاصله  ترانه

و    دی هاش رو به هم کوبناگهان ترانه با شوق فراوان دست  ی از سکوت طوالن  بعد

 گفت:

دراگون! چه پر ابهت،    ا ی ! مگانور اگارس زی ر شگفت انگ! چقدشهی باورم نم  ی وا  -

 . مونهیم هالمیف  نیع

 دادم.  لش یتحو ی اکج و کوله لبخند

 هام! هام، بعد هم بالاش رو زد به شاخاشاره  انگشت

شد. با همون شوق و ذوق    انی نما  یهاش به خوبو دوتا دندون  ی زد و س   یلبخند

 گفت: یقبل



 
 

www.cafewriters.xyz Page 34 

 ! ستادمیا  ی*طان واقعیش   هی! اوه خدا من االن کنار ی هست یواقع -

هاش رو  سکته کنه. چشم  جانی. حس کردم ممکنه از هدیکش ق ینفس عم چندبار

 گفت:  غی هم فشار داد و با ج یرو

حق  اهامی رو  - به  اگارس وندهیپیم  قتیداره  مگانور    ؟ یاومد  ی چ  یبرا  نجا یا  ای ! 

 ؟ یرو نابود کن  نی زم ی کره ی خوایها؟ مکشتن آدم ن؟ی زم  ری تسخ

 رو به عالمت سکوت تکون دادم و گفتم:  هام دست

بمونم    نجایا  خوامیترانه. گفتم که فقط م  ومدمین  جانیا   هانیاز ا   کدومچیه   یبرا  -

 . یاکار اضافه چیه یب

 و گفت:   دیهاش رو به هم کوبدست دوباره

شب  یوا  - صدات  چقدر  خانسان  هیتو  می جذاب  یلیهاست!  ترک  شهی !    ب یگفت 

بال چه  انسان.  و  اذ یدار   ی بزرگ  ی هاخفاش  ز  یبرا  کنند؟ینم  تت ی!    ی ادیپرواز 

 ست؟ ی ن ن یسنگ

 دراومد:  مان یا  یصدا باالخره

 . کنندیپرواز م یهستند ول ن یهم سنگ ماهایاوه ترانه! هواپ -

 کرد و گفت: یدهن کج ترانه

ا  کنمیبود. اما حس م  ییجایدرسته سوال ب  - با  واقعاً سخت باشه    ا هنی پرواز 

 ! مان یا

 ترانه گذاشتم و گفتم:  یبازو  یرو رو  دستم 

 ...ستیهم ن یکنیکه تو فکر م یاونجور  -
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دست خودش گرفت و    ی رو از بازوش کند و تو  دستم  ع یدستم نگاه کرد. سر  به

 شد:   رهی هام خبه انگشت

  ی ! مشکن یاطی ش   ه یجادوگرها، نه نه شب  هیشب  ز،ی! بلند و تیقشنگ  یهاچه ناخون  -

 باشه.  یشکل  ن یهام اآرزو داشتم ناخون  شه ی. همزنندیهستند و برق م

 دادم.  لشیتحو یژکوند لبخند

کنترلش کنم تا دورگه    کردمیم  ی که سع  ییپر بود از سوال. آروم و با صدا   ذهنش

 نباشه گفتم:

 ! یبه مأورا عالقه دار  ی لیخ داستیکه پ طور نی ا -

 گفت و ادامه داد:  یهوماو

و فرشتگان،    ن یاطی خوندم. ش  یاموجودات افسانه  یو رمان درباره    لمیف  یمن کل  -

 شب...  ان یپرن نه،ی آشام، گرگشکار خون

بزنه    امیشونیکه حس کردم ممکنه از پ  ییتاجا   رفت،یلحظه ابروهام باال تر م  هر

 ! رون یب

 نگفته بود؟  یزی . چطور روزبه چمیمعروف هست  یلیها خآدم  یای تو دن پس

 صدام کرد: ترانه

 دراگون!  ا یمگانور اگارس -

 . راحت باش! یاش رو بگهمه  ستیاوه ترانه واقعا الزم ن -

 زد و گفت: یخجل لبخند
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کردم با احترام و ادب    یداره. البته من سع  یابهت خاص  هی باحاله!    یلیآخه خ  -

 خطابت کنم.

 ذهنش پردازش شد:  ی تو ع یکرد و سواالش سر  یمکث

 . ادی تر به نظر مجذاب  یلیمن خ  یلی! در مقابل فامهیخفن  یلیفام  دراگون!  ا یاگارس   -

 رو کج کرد و گفت:  دهنش

 مگه نه؟  کالسه یبرزگر! ب مان یا  مان،یا  یلیاصال فام  ای ترانه موقعر، مزخرفه!  -

 تأسف سر تکون دادم و گفتم:   با

اگارس   - و  پدربزرگمه  اسم  نام  ای دراگون  ما  پدرم.  بر    م یندار   یخانوادگاسم  و 

 .کنندیصدامون م ینجور یاساس خاندانمون ا

 گفت و ادامه داد: ی آهان

. اسم  استی. اسم مادرم هم لعدونهیمن فر  ی اسم بابا  اس؟یاسم بابات اگارس   -

 ه؟ یمادر تو چ

 لبخند گفتم:  با

 گالنور!  -

 از ذهنش به دهنش برسه جواب دادم: ش یسوال بعد  نکهیاز ا قبل 

 ندارم.  ی نه خواهر و برادر  -

 در لحظه گرد شد و گفت: هاشچشم

 ! یتو ذهن من رو خوند -

 ادامه داد:   ری سر تکون دادم. متح ی مغرور  شخند ی ن با
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 قدرته. پس چرا طردت کردند؟  هیهم   نی ا -

که فقط بشه ذهن رو    ستین   یجور نیرو دارند. البته ا   یخونذهنهمه قدرت    -

  ؛یکنینقطه از وجودش تمرکز م  ه ی  یرو ینیبینفر رو م  ه یخوند؛ از دفعه اول که  

 روح!   ای قلب، ذهن 

 مواجش فرو کرد و گفت: یموها  یرو تو  دستش

 ؟یذهن من تمرکز کرد ی تو االن رو یعنی -

 تکون دادم. لبخندش گشاد شد و گفت: سر 

 رم؟ی بگ اد ی تونم یمن هم م -

 و گفتم: دمیخند

 ؟یبخون یخوایرو م  ی ذهن چه کس -

 ! مانیا -

 مظلوم و معصوم نگاه کردم. با خنده گفتم: مان یا  به

 کنند. یکار ن ی همچ تونندیها نممتأسفانه انسان -

 به دماغش انداخت و گفت:  ینیچ

 واقعاً هم باعث تأسفه! -

 رو پا انداختم و با غرور گفتم: پا

 . خونمیمن برات ذهنش رو م یالبته هروقت خواست -

 : دیکش غیج
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 ! هیعال -

 :گفتیداشت با خودش م  مانیذهن هردو رو خوندم. ا ه یصدم ثان در 

 کنه!  یبفرستم با ترانه زندگ  دیمگانور رو با  -

سوال بود. آه از نهادم    هاونیلیذهن ترانه م  یام رو گرفتم. توخنده  یزور جلو  به

 بلند شد.

 . دادیاش ماز اندازه  شی ب  ی نافزش خبر از کنجکاو  یهاترانه نگاه کردم. چشم  به

ب   یموها گون،  گندم  پوست  بلند،  و  کش  یقلم  ینیمواج  تقر   دهی و  صورت    بایو 

ب  یداشت. قدش هم بلند بود و الغر  ی و الغر  دهیکش رو  نشون    شتری اندامش 

 .دادیم

. موهام  داشتمینقطه مقابل من بود. مدت ها بود که موهام رو کوتاه نگه م  درست 

هام  چشم  ری بودم. ز   ف یبود. الغر و ضع  دهی و رنگ پر  د یو صاف، پوستمم سف  اه یس 

حالت بودند که هروقت    ی هام هم درشت و ببود. چشم  اهی هم گود افتاده و س 

 و ترسناک!  شدند یم اهی کامل س  شدم یم یعصبان

درباره  ترانه اون  بود.  وراج  مثل خودم  کنجکاو  یای دن  یهم  من    کرد یم  یمن  و 

 ها.اون  نی زم  یدرباره

 :دی پرس یبود که ترانه م  یسوال  ن یهزارم ن یا

 ... .ای  ی تخم گذار  د؟یکنیمثل م د یتول ی ر چجو -

 وسط حرفش و گفت:  دی پر مان یا

 ؟یکه چ یبدون ی خوایرو م ها نی من ا ز ی آخه عز -

 کرد و گفت:  ی ظیاخم غل  ترانه
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  ؟یکه چ  ی سادیوا  جا نیا   مان؟یا  یکنیچرا تو بحث دوتا خانوم محترم دخالت م   -

 . ار یب  ییبرو دوتا چا

 کرد و رفت به سمت آشپزخونه. رو به ترانه گفتم: ینچ نچ مان یا

 ! مانه یمنظورشون ا گنی که م لی پس زن زل -

 و گفت:  دیخند

 اوقات واقعا رو اعصابه!   یبهش ندارم. اما گاه ی نه بابا من کار  -

 گفت:  کردیم یموهاش باز  نییکه با پا  یزد و در حال  هیکاناپه تک ی پشت به

 ؟ یتخم گذار  ،یخب نگفت -

 در جاهل نگاهش کردم و گفتم:ان  عاقل

 .کنهیفرق م می که اکثر ما هست یزی با چ  ادیم د یکه از تخم پد یطانی! ش ر ینخ -

 د؟ی کنیمثل م دیاز هردو روش تول یعنی -

ها  و از اون تخم  کنندیم  ی زیرهام تخمعمه بزرگ  یول  دونمینم  یادی ز   زی من چ  -

 متفاوت از ماست. ادیوجود م که به یزیچ

 هات؟ عمه بزرگ -

 شون رو زمزمه کردم:*طان اومد تو ذهنم. اسمی دختران ش   ری تصو

 طرطبه.   س،یالق -

 ابروهاش رو باال انداخت و گفت:   ترانه

 هات هستند؟ عمه یکه گفت نا یا -
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 اَه!  کنهیداده به خاندان من و ول نم ر یترانه رو خفه کنم. گ خواست یم دلم

 هستند! از اجداد مادر من.  سی ران ابلدخت  ها نی ا -

 شد.   ف یذهنش رد ی درباره مادر و پدرم تو ی لبخندش گشاد شد و سواالت ترانه

 گذاشت.  ز یم یرو رو   یچا یهامون اضافه شد و فنجونهم دوباره به جمع مان یا

جالب    اد ی قاب، ز   کی هر دو در    ر یذهنم نقش بست. تصو  یمادر و پدرم تو  یچهره

 ! اومدند یکلمه اصال به هم نم ک ی نبود. در  یدنیو د

 .حیبود و پدرم از تبار ترم  سی از تبار الق مادرم 

اون    ی داشت که پهنا  یبلند  یبود. بال ها  با یز   یلیخ  گهید   نیاط ی در مقابل ش   مادرم 

.  شدیانگار طوفان م  زد یاون باد بود و بال که م  ی روی! ن د یرس یمتر م  شی به پنج ش 

 هام به مادرم رفته. هم داشت. من هم شاخ یسببراق و متنا   یهاشاخ

 .بردندیازش فرمان م ی نفر ونی لیسپاه دو م  ه یخودش!  ی بود برا یزن  ر یش 

آتش.    یروی*کل تنومند و نینداشت! ه  ری خاص بود. در تمام کهکشان نظ  پدرم

 .دیچیپیجا مهُرم آتش همه زد یبود. بال که م دارچیهاشم بلند و پشاخ

 رو شدند. نبرد، هردو باهم روبه کی اول قرار نبود باهم ازدواج کنند. در   از

از تبار خودش ازدواج کنه. اما پدرم    یکیبا    دیبا   ی که هرکس  نهیخاندان ا  رسم

 شد.  یعاشق شخص اشتباه 

تفاوت باعث شد که من دچار نقص    نی هم  د ی. شا کردیهاشون باهم فرق م  رو ین

 بشم. 

پذ  اما مانع  حالیش   !ست ین  ری عشق  فرشته  و  انسان  و    ن ی ب  شه،ی نم  شی*طان 

 کرد. شی کار  شه ی نم گهی و د ادیبه وجود م هو ی. شهیقائل نم ض یتبع  کسچیه
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 که با وجود مشکالت فراوان، مادر و پدرم باهم ازدواج کردند. خالصه

و تبار شون اصالً به    شه ی که تفاوت ر   یبودند. به طور  گهیدکامالً مکمل هم  هردو 

 . اومدیچشم نم

ش   ی میعظ  لشکر م  ر یز  ن یاطی از  خدمت  هردو  الحق  کردندیدست  که  مادرم   .

 . کردندیم یروی پ ینفر  ونیلیسپاه صد م ک یبود! از پدرم هم   یخوب یفرمانده

نداشتم که    یهم شد. اما هنوز سن  ترنی ری ش   شونیاومدم زندگ  ای که به دن  من

 .هردو رو از دست دادم

  ی که ظاهر  هی موجود فرا کهکشان  ه ی  ک یخورده شد! اسالت   ک یاسالت   ه یتوسط    مادرم 

بازوها  ی به خرخاک  هیشب خ  ی داره.  البته  داره.  مانند  م  یل یخرچنگ  راه  .  رهی کند 

 .کنهیکه سر راهش باشه رو نابود م یزی و خونخواره و هرچ  یوحش

کشته    یشورش   انیاز سپاه  یکیاز مادرم پدرم رو از دست دادم. اون توسط    بعد

اون لحظه به    یاز گذشته  اع یبوده. تمام وقا  یکار ک  م یدینفهم  وقت چیشد. ما ه

  یری گیرو پ  ه یقض  گهید  کس چیهم ه  یپاک شد و بعد از مدت کوتاه  یطرز مشکوک

 نکرد.

قو  ا یدن از  راحت  ن ی اطی ش   ن ی تر   ی دوتا  به  ا   م یتسل  یرو  به  کرد.    جهینت  ن یمرگ 

  خواد یکه م  یاونجور   کسچیو ه  ست ین   کسچیه  یبرا  یخوب  یجا  ا یکه دن  دمی رس 

 کنه.  یزندگ  تونهینم

  یول  د یرفت گرفت خواب  مان یام بود رو شرح دادم. ا در گذشته  ی ترانه هرچ یبرا

 .میزد یو حرف م  م یبود  دار یب  شب مهیترانه من رو ول نکرد. تا ساعت ها پس از ن 

و با روزبه صحبت    ن یی پا  م ی بر  می گفتم که پاش   مان یروز بعد، سر صبحونه به ا  صبح

 .میکن
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 گفت:  مانی رد و بدل شد. ا یو ترانه نگاه مانیا  نیب

ا  هی  ه؟یا حاال چه عجله  - از آس بمون آب  نجا یمدت    ی فکر  ه یبعد    وفتهیب  اب ی ها 

 .میکنیم

رو خوندم. داشت با خودش    مان یذهن ا   عی وسط هست. سر  ن ی ا  ی! پس مشکلعجب

 جرئت داره بره سراغ روزبه؟  ی حاال ک گفتیم

 ترانه بلند شد: یصدا

 ! خونه یمگانور داره ذهنت رو م مان،یا -

 هاش رو گرد کرد و گفت: چشم مان یا

 جداً؟!  -

 تمرکز کرده؟ یچطور ینیبیآره، نم -

 رو به کمرم زدم و گفتم:   دستام

 مگه نه؟  یبا روزبه حرف بزن ی خواستیاز اولش هم نم -

 باال آورد و گفت: م یرو به نشونه تسل  هاشدست

که   ه یادنده ه ی. خب روزبه اصوالً آدم غد و ستیهم ن یکنیکه فکر م  ی نجور یا -

 سخته. یل یحرف زدن باهاش خ

و پشت    ی مگانور. بر  ی هم فشار دادم. آه اصالً بهتره بر  یرو با حرص رو  هامچشم

  ی آدم ها  ن یبا ا   ی بهتر از وقت گذرون  ی اگهید   ز ی. هر چیسرت رو هم نگاه نکن

 ساده و احمقه! 
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  یمدت بهم پناه دادند. وقت  ن یاحمق بودند که ا  ی آدم ها  ن یچه بسا که هم  اما 

 .یباش نجا یا  یمجبور  یندار  ن یاط یش   ن یب  ییجا

 آدم ها!   نی ب نجا،ی. من، انمیصبر کن بب اوه

 متفاوت با آدم ها دارم.  یندارم و فقط ظاهر  ییروی ن چ یکه ه یدرحال

 ! شم یم لی انسان تبد هیدارم کم کم به    دیشا 

 و بدرد نخور.  یانسان فان هی

  ی روز به جهنم، خونه  ه یدوباره    خوام یبکنم. م  ی ریی تغ  ن یهمچ   خوام یمن نم  نه

 . ارمی خودم رو به دست ب ی روی ن نجامیکه ا یتا زمان دی خود برگردم. با

  نجا یا  دی. شا رنیانسان ها رو بگ   یانرژ  توننیم  ن یاط یش   گفتیدراگون م  ادمهی

ن  ب  رو یبتونم  با  یگرفتن انرژ   ی . اما... اما براارمیهام رو به دست    د یانسان ها 

 من ندارم!  که ی زیداشت. چ یطانیش   یروین

 بود. یفکر به درد نخور   الیخیب

 ترانه رشته افکارم رو پاره کرد:  یصدا

 که روزبه چقدر بداخالقه!  یباش  ده یمدت فهم نی تو ا دوارم یمگانور ام -

 ! تفاوته یفقط سرد و ب ست ی بداخالق ن دمی که من د یاروزبه نه

 ادامه داد:  ترانه

خودش    ی برا  دها ی و نبا  دها یبا  یکل  ش ی هم هست و تو زندگ  ی آدم قانون مدار   -

 کرده.  ن ییتع

 ام.چونه ر ی مفصلشونو دستام رو جک زدم ز  یصبحونه ز یپشت م نشستم
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  ن یخودشون دارند. من هم قوان   یبرا  ی نیداره، همه قوان  ین ی! روزبه قواندرسته

 خودم رو دارم! 

سرسخت    ی لیرو وسوسه نکنم! چون خ  ها رزنیکه پ  نهیمن ا   ی هااز قانون  یکی  مثالً

  ن ی از قوان یکی  نی ا  کنم،ینم  تی ها رو اذمثالً من بچه  ا ی  ه،یقو مانشونیهستند و ا 

 کار منه.

رفت    یکه ازش متنفر یتو با شخص کهنیا  کنندیفرق م یزندگ  نیالبته قوان  خب

گوشت    وقت چیکه ه  یاگه با خودت قرار بذار   ا ی   ن ی از قوان  یک ی  شه ی م  یو آمد نکن

 .گهیقانون د  هی شه ی م یرو نخور   گناهیب وانات یح

 اش راه نده! هست که من رو به خونه ن ی روزبه ا یکنم قانون زندگ  فکر

و حالت دارش که   یپر کالغ  یمشک  یهاش موهاروزبه فکر کردم به اخم و تخم  به

 . افتادیم ش ی شونی پ یاز موهاش رو یاطره ینامرتب بودن... گاه شه یهم

  گرفت، یکارش و قلم و کاغذ به دست م  زی پشت م  نشستیموقع غروب م  یوقت

 . شدیکه ناخودآگاه آدم محوش م شدیجذاب م ی به قدر 

 . شدیابهتش چند برابر م نشست یم زیپشت م  ی وقت شه یهم

  کرد یکاغذ خم م  یبودم سرش رو رو  دهید   ر گو یو ف  لی استا  نی ا  یاون رو تو  بارها

 . انداختندیم  هیصورتش سا یو رو ن ییپا  خوردند یموهاش ُسر م یهاو طره

پرتره    هیانگار که    افتاد،یروزبه و کاغذها که م  یرو دیغروب خورش   یارغوان  رنگ 

 .اومدیبه وجود م ی و ابد با یز 

ازش در    ی زی چ  وقتچیبرام گنگ بود ه  د یکشیکاغذ م  یکه بر رو  ینامفهوم خطوط

 ! ی درهم و عصب یهایخطفقط خط  اومدینم
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لحظه غروب    یکنه گاه  یخطو اوراق رو خط  زی پشت م  نه یبود که بش  اششهیهم  کار 

 شب به بعد.   مهیهم از ن  ی و گاه

 بود.   نشیاز قوان  یکی هم نی ا  دیشا 

چ  یزیچ   ه یکه    دونستم یم م  یزی هست...  رنج  ازش  روزبه  شابرهیکه  به    دی . 

ذهنش تمرکز    ی! اگه روندهیآ  یبود برا  ینیهم تمر  دیشا   گشتیاش برمگذشته

  ه یفقط    ست ی با آدم صادق ن  وقت چیقلب ه  ه یمشکلش چ  دمیفهمیکرده بودم، م

 و بدرد نخوره. یجانیپمپ ه

  د ی رس یکارش که م  انی قلب روزبه موقع کار آروم و منظم بود. اما به پا  ضربان

که هم    یزی چ  هی .  کردیم  تش یبود که اذ  یزی چ  ه یانگار اون آخر  .  شدیم  د یشد

 من!  ی اون گنگ بود و هم برا ی برا

از عصبان  ترانه اخالق مزخرفش،  و  روزبه گفت  از  و گفت.  و گفت  و    هاتیگفت 

فقط خود روزبه    خواستمیکه من م  یزی اش نگفت. چ هاش... اما از گذشتهتشنج

 ... .شیاش از خاطراتش از زندگبهم بگه. از گذشته تونستیم

آدم  حاال  وسط  بودم  افتاده  بودم.  کنجکاو  روزبه  به  راجع  هم  با  یی هامن    د ی که 

 .دمی رس یشون به شناخت مدرباره

 به اسرارش ببرم.  یپ شد یبود که باعث م ی روزبه تنها راه  یتو خونه  یزندگ

است    دهیفا یودند حرف زدن با روزبه بهردو معتقد ب   دند یو ترانه کنار کش مانیا

 کوتاه مدت.  یبرا ی ممکنه! حت ر ی با روزبه غ یو زندگ

رو    یاها مثل کتاب هستند.پ خواننده! آدمست ی ن  ینیمگانور اهل عقب نش  اما

 که ورق به ورقشون رو بخونه و بهشون فکر کنه. خوانیم

 ونم خیو م زنم یکتاب ورق م ن یو ترانه رو ع مان یروزبه، ا   من
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پله به پله    د یبفهمم... با   د یکه با   یی زهایتا، سرنوشت خودم، چسه  ن ی ا  سرنوشت 

 برم. شیپ

 خواهد ماند!  ای صادر شد مگانور اگارس  یینها  م یتصم

  شه ی در تنش، هم  شه ی منه! هم  یزندگ  ن ی . اکنمیبا روزبه صحبت م  رمی م  خودم

 در تکاپو... .

ست و پشت  . پس روزبه کل روز خونهله یتعط  ز ی همه چ  ن یزم  ی ست روجمعه  امروز 

 .هیکارش درحال طراح زیم

ا  لی موبا  ترانه دستشه  فهم  نطوریتو  من  کوچ  ن یا   دمیکه  تلفن    کیتلفن  فقط 

 از اطالعات و منابع توشه!   ییای دن ست، ین

  نم یکه حرفام رو کنار هم بچ  ه ی. فرصت خوبکنهیهم که داره ناهار درست م  مان یا

 ارم. بذ  ونیو برم با روزبه درم

 فکر بودم که ترانه گفت:  تو

  ر یانقدر ذهنت رو درگ  ی چ  یبگ  شهی! مشهی ات داره دود بلند ممگانور، از کله  -

 کرده؟

 و گفتم:  دم یکش یجان سوز  آه

 رو دارم.  نش یکه من بدتر  یزی ! چی زندگ -

 هاش رو چپ:هاش رو جمع کرد و چشم*بل

 نگو!  ینجور یاوه ا -

 تأسف سر تکون دادم و گفتم:   با
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  یی جا   ن یزم  ینه رو  یوقت  یکه بفهم  یستی من ن  یسخته! تو جا  یلیسخته ترانه، خ  -

 داره؟  یادهی چه فا یو نه تو آسمون پس زندگ ی دار 

 از آشپزخونه اومد:  مان یا  یصدا

  ی خوایآخرش م  دونمی! اصل مطلب رو بگو من که من ینچ  یکبر   یصغر  نقدر یا  -

 روزبه. ی به خونه ی برس 

 زدم و گفتم: یکج لبخند

و داغونه و    ختهیدرسته بهم ر  دمیم  حی ترج  نجایروزبه رو به ا  ی خونه  قتاً یمن حق  -

به کارم نداره    ی آرامش داره اونجا روزبه کار   یبخورم ول  یهمش گشنگ  د یاونجا با

 .کنهیو با سواالش مخم رو سوراخ نم

 داد و با اخم گفت: هیاومد به اوپن تک مان یا

 ؟یکنیم نی به زن من توه یاالن حواست هست دار  -

 لنگه ابروم رو باال انداختم و گفتم:  هی

زن وراج خودته!    ر ی حاال که حرفش شد تقص  ینبردم ول  یاز کس  یخب من اسم  -

 کرد.  رمی س  یقسم از زندگ س ی به ابل

 با غضب گفت:  ترانه

. حاال  یکنجکاو  یاون هم از رو   دم ی! چهارتا سوال پرس گهیدستت درد نکنه د   -

 شدم وراج؟

اصل  دینبا بحث  م  یاز  بامیشد یدور  رو  شب  شده  هرجور  من  کاناپه    ی رو  د ی. 

 خوشگل خودم بخوابم. محکم گفتم:

 ! شهیخود آدم نم ی کجا خونه چ یواال ه  تونمینم ینجور یمن واقعا ا ،یحاال هرچ -
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 روزبه.  ش ی برگردم پ د یبا من

 با حرص گفت: ترانه

 ن؟ ی که تهش بشه ا م یهمه حرف زد نی پس ما ا -

 کرد و متقابالً گفت: د ییحرف ترانه رو تا مان یا

 ! گذرهیبهت خوش م شتری که ب ی. تازه با ما بمونمیگیواال ما بخاطر خودت م -

شماها باشم. تازه    ش یپ  خوام یبابا نم  ره؟ یها حرف حساب تو کتشون نمآدم  چرا 

 . ستین  شهی ترانه هم که هم

 گفتم: مان یرو به ا ی شاک

و فالنه    دهیم  ریبمونم و ترانه گ  تونمینم  نجایا   یگفتیم  روز یشد؟ تو که تا د   یچ  -

 و بهمانه... . 

ذهنش دنبال جواب مناسب بود اما    یبه ترانه انداخت. تو   ی نگاه مضطرب  مان یا

 صدق ماجرا رو خود ترانه گفت: 

م  - بحث  انقدر  چرا  راحت  یکنیحاال  جان؟ هرجا  شا  یمگانور  گفتم  من    د یبمون. 

ب  ه یکه    یبا من  ی دوست داشته باش  که    نطوری. اما ایوقت بگذرون   شتریدخترم 

 تا ما!  یتریمیبا روزبه صم  داستیپ

کار    یاول جوانب منف شهی. آدم ها همکردم یحس م  یحرف ترانه رو به خوب  هیکنا

 هاست.ذات آدم  نیکرد، ا  شه ینم  شی . کار رندیگیرو در نظر م

از ش پست  ی حت  ها یبعض زندگهستند  ن ی اطی تر  تمام  ب   شون ی .  کار  و    هوده یوقف 

 .شهیاشتباه م
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  شه ی مسئول رفتار خودشه. نم  ی دست ندارند! هرکس  نی اطیموارد که ش  ی همه  در

 گولش زده.  طونیش   نکهیا  یاشتباه کرد بذاره به پا  یهرک

 کنه،یانسان فکر م  ه ی*طان و  ی ش   هیراجع به را*بطه    نطور یا  یترانه، وقت   ن یهم  حاال

 ! کنهیهم شک م  چارهیب مان یحتماً مدام به ا  کنه؟یم کاریها چانسان هیدرباره بق

  کمی  ی نداشت. من مادر زاد  ی حرف منظور بد  ن ی ا  از  نقدرهام یهم ا  د یشا   البته

.  دهیهست که نشون م  ی زیاز چ  شتر یبد، در نظر من ب   ی زهای هستم! چ  گرا ی منف

 ! سازمیاز کاه، کوه م شه ی من هم

  تونه یم  هیکنا   نینباشه. مثال هم   میکنیکه ما فکر م   ی ممکنه در ظاهر اون  ی زیچ   هر

 .می داشته باش  یاداره چقدر طرز تفکر باز و گسترده یاعالم جنگ باشه. بستگ

من جالبه.   ی روزبه، شناخت اونه. روزبه برا  یرفتن به خونه  یهدف من برا  تنها

  ت یخاص  نی هم جالب هستند. ا  مان یاش رو بدونم. ترانه و ادوست دارم گذشته

گفتن دارند و    یبرا   یزی دات چها، بلکه همه موجوهاست. نه تنها آدمآدم  یهمه

 دارند. یهمه ابهامات

 منه!  ت یروزبه، اولو  کشف

 گفتم: مان یبه ترانه و ا ت یقاطع  با

  یمزاحم بشه... من تا موقع دهیبرگردم. چه روزبه نذاره... چه سپ خوامیمن م -

باشم،    ی ایرو بشناسم و قدرت برگشت به دن  م یکه خود واقع خودم رو داشته 

 روزبه بمونم.   ی خونه خوامیم

 باز تکرار کرد:  ترانه

 . یهرجور راحت -

 کرد و گفت:  یهم نچ نچ مان یا
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 ! ی ادنده  هیروزبه غد و    نی تو هم ع -

 رو به ترانه گفت:   بعد

 نداره!  ی*طان عاقبت خوب یش  ه ی سر و کله زدن با  -

 سر تکون داد و گفت:  ترانه

 .میکنیو با روزبه صحبت م  نیی پا م ی ر یبعد از ناهار م -

 به دست برام زبون درآورد و گفت: تابه یاز پشت اجاق گاز، ماه مان یا

 ! ی بش عی روزبه قبول نکنه ضا دوارم یام -

 خودش زبون درآوردم و گفتم: مثل

 شما. یخونه شمیخر*اب م امی ! مست ی ن یمشکل -

 کرد و گفت: یامسخره اخم

 ! هایهست  یی چه جن پرو -

چرا    ن یندارم. ا  یها را*بطه خوب به من گفت جن! قبال بهش گفته بودم با جن  باز

 من با جن ها مشکل دارم اَه. فهمهینم

 نعره گفتم:  با

جن    شه؟ ینم  ت یچرا حال  ی! آخه لعنتهایجن نگفت  ی به من گفت  گه ید   بارهی! مان یا  -

 ها ُسم دارن و پشمالو هستن... . 

 باال آوردم و ادامه دادم:   شدیرو تا اونجا که م  پاهام

 ؟یگیم یبه جن دارم که تو ه یپشم؟ واقعا چه شباهت  ا یمن ُسم دارم؟   -
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 باال آورد و گفت:  م یدستش به نشانه تسل یتو ری رو همراه با کفگ  هاشدست

  اهه یس  ی نجور ی. اون چشماتم درست کن ا یشی حرص نخور ترسناک م خبیلیخ  -

 . شهیآدم زهرترک م

 و گفت: دیکوب  ز ی م یرو  لشویکالفه از دست ما موبا ترانه

 اَه.  گه یباهم د دیبدو نکن ی کیانقدر  -

 کرد:  یمیتعظ مان یا

مخصوص    یا. نهار حاضر است. کباب تابهزی پشت م  د ییمن! بفرما  یاطاعت بانو  -

 سرآشپز! 

 و اون جو متشنج عوض شد. م یو خنده ناهارمون رو خورد ی شوخ  با

 شدم.  ن ییطبقه پا  ی رو جمع کردم و راه  لمیناهار من بار و بند بعد

  ن یاما تا ا  م؛ یو گفت صبر کنم که باهم بر  کرد یداشت موهاش رو شونه م  ترانه

. من اصالً صبر و حوصله ندارم. واقعا راست  دیکش یم  طول  یدوتا آماده بشند کل

 ! طونهیگفتند که عجله کار ش

و    دم یکش  یقیروزبه. نفس عم  یدر خونه    دمیکردم و رس   یبدو پله ها رو ط   بدو

 در رو باز کردم. 

ها  حرف  نی من که با روزبه ا  ال ی خیمگانور؟ ب  یبزن  ی خواستیدر نم   ه یصبر کن!    اوه

هنوز    دهی اگه سپ  ؟یچ  یمواجه شد  یبد  یرو ندارم؛ اما اگه وسط خونه با صحنه ها

 شون؟نرفته باشه خونه

ا   کاش احمق،    ال یخی. بدادمیخبر م  زدمیتلفن به روزبه م  هی  امیب   نکهیقبل از 

 ؟یکه چ یکنیم خود یب  یو فکرها یستادی ا نجا یا
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 اد زدم:زدم و رفتم تو. به محض ورودم د  ای به در   دل

 ؟ ییروزبه کجا -

ل*ب با خودم    ری نکردم. ز   دا یروزبه رو پ  یخونه ول  ی جا  یچرخوندم تو جا   چشم 

 گفتم:

 چرا در رو قفل نکرده؟  رون؟ی رفته ب  یعنی -

ا  فی بالتکل  رفتم ا  کنمی. خب صبر مستادمی وسط خونه    ن ییپا  ان ی ب  مان یترانه و 

 .هی چ ف یتکل م ینیبعد بب

 باز اومد، برگشتم طرف در.  مه یبسته شدن در ن یصدا

 ؟ یروزبه چرا درو باز گذاشت -

ا  ی شخص ا   ن ی که  امان یجمله رو گفت نه ترانه بود نه  با قد    هی !  ه؟ یک  نی !  دختر 

 .کردیزل زل من رو نگاه م ینطور ی بود و هم ستادهی *کل توپر، ایمتوسط و ه

  ی هاش هم کامالً معمولاسزده بود و لب  رون ی اش بمغنعه  ر یاز ز  ش ی مشک  ی موها

 تر شد.  دهی من رنگ پر دن یبا د   دش یبود. پوست سف

از ذهن هم حرف    یروحش تمرکز کردم. روح حت  یچرا اما ناخودآگاه رو  دونمینم

به خوابش    یحت  یتون یم  یعنی  یبخون  یرو بتون   یگفتن داره. روح کس  یبرا  یشتریب

 .یهم نفوذ کن

 که خواستم روح دختره رو بخونم صداش بلند شد: نیهم

 ؟یهست ی تو... تو چ... چ -

  ی روزبه چ  یخونه  نجایا  ؟یهست  یدارم. تو ک  نی به هم  هیشب  باًیتقر  یهم سوال  من

 ؟یخوایم
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 اومد: مان یا  یزنگ در و سپس صدا ی بگم که صدا ی زیچ  خواستم

 روزبه؟ مگانور؟ -

 :کرد یکه غرغر م د یس به گوشم ر  فیضع یل یترانه خ یصدا بعد

 .گهی تو د م یدرو باز کن بر مان یاَه ا  -

 مردم که.  یتو خونه م یبپر ینطور یهم م یتونیمن! زشته، نم ز ی عز شه ینم -

تو حاال    ی ریو م  نیی پا  ی انداز یمثل گاو سرتو م  شهی. همگهیم   نویا  یک  نی اوه بب  -

 . نمیبرو کنار بب ؟یواسه من با ادب شد 

اومد. دختره همچنان بهم    مانیدرو باز کرد و داخل شد، پشت سرش هم ا  ترانه

 . خشکش زده بود.کردینگاه م

 گفت:  رتیبا ح  ترانه

 ! دهی سپ -

ا  اوه روزبه  دهی سپ  نی پس  دلباخته  و  عاشق  چ  ی خانومه!  من...  شد؟    ی مغرور 

!  یکنیکه خودت هم تعجب م  یدیم  ییها یسوت  یمغرور من؟ آه مگانور گاه  یروزبه

 من واقعا پررو هستم.  گه یراست م  مان یروزبه مال تو شد؟ ا یکِ

 گفت: مانیبا تته پته برگشت و به ترانه و ا   دهیسپ

 ه؟ی... چنی ا -

 هول کرده بود گفت:  ی که حساب ترانه

 . میبد  حیبکش تا برات توض قی! نفس عمدهیآروم باش سپ -
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  ن یاز ا   دهیروزبه بخاطر سپ  بار یبودم.    یعصباندادن نبود. من االن    حیتوض  وقت 

 . حاال وقت رو به رو شدن با خشم مگانوره! رونیخونه من رو انداخت ب 

 دورگه گفتم:  یهام رو باز کردم و با صداشد، بال  اهیهام س چشم ع یسر 

 ! دهی مرگ تو هستم سپ یمن فرشته -

 کردم و ادامه دادم:  ی طانیش یاخنده

 وقت رفتن به جهنمه!  -

که مطمئناً   کردمیدر وجودم احساس قدرت م   یکردند. به قدر  یسه قالب ته هر 

 شون رو بکشم! همه تونستم یم

 متعجب روزبه از پشت سرم اومد:  یصدا هویجلوتر که   رفتم

 بچه ها!  -

سرش بود.    ی حوله رو  ه یبود و    ستادهیا  سی در سرو   ی طرف صداش. جلو  برگشتم 

 . انداختیم هی صورتش سا ی بود و رو  ختهیر ش ی شونیپ ینم دارش رو یموها

ضربان قلب روزبه    ی ابهام فرو رفتم. ملود  یشد و تو  د یناپد  هو یخشمم    یهمه

رگ ها، به    یگرم خون تو  انی مثل گرما، مثل جر  ی حس  هی.  دیهام دوگوش  یتو

 شد. ر ی وجودم سراز  یهمه

ا  دلم دلتنگ  بود. آره من  ب  ن ی تنگ شده  ب  ی نگاه  و  از    بودم.   حالت یروح  چقدر 

 روز... .  کی فقط   گذشت؟یم دنشیند

 همه رو به خودشون آورد. ن،ی زم  یرو ینیسنگ  ز یافتادن چ یصدا

هم غش کرد! غش    نی ا  ا ی افتاده. ب  نیزم  ی رو  دهیسپ  دم یها و دطرف بچه  برگشتم 

عکس همهکردن،  کسانسان  یالعمل  تنها  کنم  فکر  فاجعه!  مقابل  در  با    یها  که 
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که از   یی هاانسان جه یبود، درسته؟ پس در نت مانیمن غش و ضعف نکرد ا دنید

بهتر عمل    ییهان برخوردیبرخوردار هستند در مقابل همچ  ییباال  یذهن  یفانتز

 . امضاء، دکتر مگانور! کنندیم

 شروع کرد به صدا زدنش. ین و با نگرا دهی اومد باال سر سپ ع یسر  روزبه

 زدم و گفتم:  یحالت زار و نزارش پوزخند ن یا  به

 نترس نمرده!  -

 با اخم سرش رو باال آورد و باهام چشم تو چشم شد:  روزبه

 ؟یستی بلد ن  هیجز ترسوندن بق یا گهیتو کار د نمیبب -

 تعجب ابروهام رو باال انداختم و گفتم:  با

 بهشون ندارم!   یمن که کار  ترسند، یخودشون از من م  ها نی منه؟ ا   ر ی مگه تقص  -

 ترانه بلند شد:  ض یپر غ یصدا

بود منم غش    کینزد   یحمله کرد  چاره یب   ن یکه تو به ا  ینجور ی ات! اآره جون عمه  -

 کنم واال! 

 با انسان ها چقدر اعصاب خورد کنه!  سر و کله زدن   رو با حرص بستم.  هامچشم

 رو باال آوردم و گفتم:  دستم 

!  دمی انجام نم  لی دل  ی رو ب  یکار   چ یمنو وسط نکش، دوماً من ه  ی عمه    یاوالً پا  -

 ها؟ خواست؟یم  یچ نجا یوقت روز ا  نی خانومِ شما ا  دهیسپ

 گفت:  یشاک  روزبه

 مگانور. تو؟ سرت به کار خودت باشه  یو زمان کار دار  ن ی چرا به زم -
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 صورتش داد زدم:  یو تو دمیکوب  ن یزم  یرو رو پام

  ن یچرا بخاطر ا   یبد   حیبهم توض  د ی. باخواست یم  ی چ  نجایا  ن ی بدونم ا  د یمن با  -

 . رونی ب یام انداختمن رو از خونه

 زد و گفت:  یحرص یپوزخند

 آره؟   یصاحب شد  یراحت  نی من رو به هم  یواال! خونه زندگ  دم یپرروتر از تو ند  -

 روزبه خان!   یدست کم گرفت  یادی خودش پوزخند زدم. من رو ز  مثل

تون سرتره.  ! قدرت من از همهــطانیش  طانم، یبا خودت؟ من ش   ی فکر کرد  ی چ  -

تون رو  همه  تونمیلحظه م  ه یبخوام رو صاحب بشم، تو    یهرچ  تونم یم  ی به راحت

 ببرم. نی از ب

 ترانه بود که پوزخند زد:  بار نیا

 *طان! یش  مه ین ه یمتأسفانه  یول ی طانیآره ش -

که    گفتمیبهشون م  د یرو دادم! اَه اصال نبا  ها زادی آدم  ن یبه ا  یادی ز   که نیا   مثل

 . دندی ترس یازم م شتر ی ب کم یحداقل  ینجوریندارم. ا یقدرت

هنوز مونده تا با    شعورها؟ یب   دیکنیرو مسخره م  ی شده بودم. ک  ن ی خشمگ  ی حساب

 . دیمن آشنا بش یقیقدرت حق

وجودم داشت    ی. ذات وحش دی رس یبه مغزم نم ژنیتند شده بود و اکس  هامنفس

 . شدیم دار یب

بود،    انیبود و مطمئناً آتش خشم درونش نما   اهی که حاال سراسر س   ییهاچشم  با

 شون رو از نظر گذروندم. همه یچهره

 افتاده بود.   ن یرو زم  حال یهمچنان ب  دهی . سپکردیم  داد ی تو صورت هر سه ب  ترس 
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 احمق!   یبهوش بود االن قطعاً سکته کرده بود. آه ترسو اگه

  ی هاهام شرارهبال  یهام و حوالرو برافراشته کردم. دور و اطراف شاخ  هام بال

 شد.   دار یپد  اهی آتش سرخ و س 

ن  ن یا ن  یرویواقعاً  بردم  یی روی منه. آتش!  ارث  به  از پدرم  اکه  اگر  قدرت    نی . 

 نبودم.  نجایاالن ا  ومدیهم به سراغم م  ی مواقع عاد ی تو ت،ی از عصبان ر یبغ یلعنت

کنم تا بهش مسلط بشم و برگردم    تشیفقط الزم باشه تقو  دی آتش... شا  ی روین

 خودم. یای به دن

کار    ید. وقتهاش رو باال آورد تا به آرامش دعوتم کنه اما ممکن نبودست  مان یا

ا ن  گهی د  رسه یم  نجا یبه  خودم  باستی دست  حرف  د ی.  پس  تقاص  رو  هاشون 

 . دادندیم

 داشت.  یاگهیتوقع د شه ی *طان نمیش   هیو بد ذات! از   ی انهیک طانم،یش   من

رو در جسمش حس کردم. بعد    ده یکنم، حضور روح سپ  ی بخوام کار  نکهیاز ا  قبل 

 هم جسمش تکون خورد و بهوش اومد. 

 ! کننیهم م ی کنان روزبه رو صدا زد. اوهوع خانوم چه ناز  ناله

حرف    دهیو آروم با سپ نی زم  یکه نگاهش به من بود نشست رو طورنیهم  روزبه

 زد: 

 ! حالت خوبه؟ دهیآروم باش سپ -

 بلند شد:  غش ی دادم که ج یهام رو تکونمن بود. بال  ی نگاهش رو  دهیسپ

 ! ترسم یازم دورش کن من م خواد؟یم ی از جون من چ ن یروزبه، روزبه! ا  -

 صاف کرد و گفت:  ییگلو مان یا
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 ؟ یآروم باش  شه ی مگانور م -

 برخورد کرد: مانیتر از امحکم ترانه

 تمومش کن مگانور!  کنم یخواهش م -

 تکون دادم و گفتم:  یبه نشونه منف  یرو تند و عصب سرم 

 ست! کاسه نی آش و هم ن یباشه هم نجا یا  ن یا  یتا وقت -

 و پرت کرد طرفم.  ن ییپا  د یکه هنوز دور گردنش بود رو کش یاحوله روزبه

 مگا؟ هیچ دهیتو مشکلت با سپ -

 کردم:  غرش 

 بهم بگو!  خواستیم ی چ نجایاون ا -

 خودش به حرف اومد:   دهیسپ

جا    نجا یا  روز یرو بردارم. د  م یقط برگشته بودم گوش من... من به خدا فقط... ف  -

 گذاشته بودمش. 

 قورت داد و گفت:  یدهنش رو به سخت آب 

نرسوندم. تو رو    بی ها آس نکردم. من تاحاال به جن  یبه جون مامانم من کار بد  -

 خدا از جون من بگذر! 

 ره؟یگیمن رو با جن اشتباه م رسهیاز راه م ی هرک چرا 

 بردم و داد زدم:  ورشی دهی سمت سپ  به

 ! ستمی جن ن ؟یفهمی! میلعنت  ستمی من جن ن -
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بزرگ بود. از من قدبلندتر    کلشیحمله نکنم. ه  ده یجلوم رو گرفت تا به سپ  روزبه 

 . دادندیتر نشون مبلندم همچنان من رو در مقابل اون با ابهت یهابود اما بال

 کنار گوشم زمزمه کرد:  روزبه

نزن، باشه؟ قبول    ی بیآس   ی به کس  یبمون ول  نجایا  یتمگانور تا هروقت خواس  -

 ؟ یکنیم

کنم؟ از    کار یشدم، چ  ریبود. با خودم درگ  یروزبه. کامالً جد  ی زدم تو چشما  زل 

 د؟ یدیتنگنا قرار م یبگذرم؟ آه چرا من رو تو ده یگناه سپ

 کنم.  یخال یجور یخشمم رو  د یآروم بشه که! من با یهمچ  هوی  شهی نم ی نجور یا

بازوکردیم  ه یگر  ده یسپ ترانه  چسب  مان یا  ی.  نگاه    دهی رو  ما  به  هردو  و  بود 

 . کردندیم

 کردم به خودم مسلط بشم و رو به روزبه گفتم: یسع

 گم؟یم یکه چ  یفهمی! ممونمیم یل یبمونم، خ نجا یروزبه اگر من قرار باشه ا -

 سرش رو آروم تکون داد:   روزبه

 بمون مگانور.  ی تا هروقت خواست -

 تر از قبل گفتم:کردم و آروم کی رم رو به گوشش نزدس یکم

 هم داره!  ی شرط  ه یالبته  -

 طور آروم ادامه دادم: رو با حرص بست. همون  هاشچشم

 گم کنه.  نجا یگورش رو از ا  ده یسپ  دی با -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 60 

نگاهم کرد. شونه باال انداختم    ی ببر زخم  ن یو ع  د یخودش رو عقب کش  ت یعصبان  با 

 و گفتم:

 که هست!  نهیهم -

  یروزبه رو صدا کرد اما روزبه برنگشت طرفش. فقط به من نگاه کرد؛ نگاه  دهیسپ

 بخونم... . تونستمیها رو هم م که پر از حرف بود. کاش چشم

 رو به کمرش زد و گفت:   دستش

 ؟ینرسون بی آس  ی به کس یی نجایا  ی تا وقت ی دیقول م -

انداخت. بعد    دهیبه سپ  ینگاه  م یتند سرم رو تکون دادم. برگشت عقب و ن  ندت

 بلند گفت:

.  کنهینم جاد یا یتو مزاحمت  ی هم برا گهید  ره،یم نجا یاالن از ا دهی ! سپخب یلیخ -

 ده؟ی مگه نه سپ

 ترانه بلند شد:  ی سردرگم به روزبه نگاه کرد. صدا  دهیسپ

 بزنه؟  شت ی ه زنده آتموجود زند ن یا  یخوایتو که نم دهی سپ -

 نسبت بهش داشتم.  یچقدر حس بد یبا ترس بهم نگاه کرد. لعنت  دهیسپ

  یرو برداشت. بعد درحال  لشیرفت، موبا  زی از جاش بلند شد و به طرف م  یسخت  به

 بهم گفت:  رفتیکه به طرف در م

 ! ای دنبالم ن کنمیفقط خواهش م رم،ی من دارم م -

 ها گفت:رو به بچه و

 . دیکن فی رو برام تعر  ز یچ. بعداً سر فرصت همهستیاالن حالم خوب ن -
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رو    ی زی... هرکس چهیعیافتاده. طب  یبود هنوز باورش نشده که چه اتفاق  معلوم

 .کنهیباور نم  ادی که با عقل و منطقش جور در ن

به    ز یچ مهبشه و ه  داریب  خواست یکابوس بود، دلش م  ه یبه    ه یشب  ده یسپ  ی برا

 زود رفت.  نی هم یحالت قبل برگرده. برا

 تا باالخره ترانه گفت:  م یهنگ بود مونهمه

 بود!  یشی عجب نما -

 گفت: زد یکه با شوق برام دست م یبرگشت طرف من و درحال بعد

 مگانور!  ی رینظیبود! تو ب ز یشگفت انگ -

 . کردیبا تعجب به ترانه نگاه کرد. روزبه هم همچنان به من نگاه م مان یا

 رو باال آوردم و گفتم:  هام دست

نخود    گه یام. دکم شد و من هم برگشتم خونه  دهیتموم شد. شر سپ  خبیلیخ  -

 خود.  ینخود هرکه رود خانه

ش  که به سمت اتاق   یبرداشت. درحال  ن ی زم  ی اش رو از رواومد جلو و حوله  روزبه 

 گفت: یلب ری ز   رفتیم

 بگذرون!  ر ی خودت بخ ا ی خدا -

  ه یبا    یزندگ  ستند،ین   یدوست داشتن  نی اطی داره. ش   یروزبه چه حال  دونستم یم

  ه یهم هست.    زیسقف وحشتناکه؛ امابه قول ترانه شگفت انگ   ه ی  ر ی *طان ز یش 

 . میری گیم ادی  دی جد ی زای و چ می گذرونیمدت باهم وقت م

 ها جذابه! انسان ی . آسمون هم حتماً براهاستیپر از شگفت ن یزم
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بذارم، در عوض    ارشون یرو در اخت  دونمیخودم م  ی ای درباره دن  ی حاضرم هرچ  من

 ها بدونم و بشناسمشون. اون یاز زندگ

بال  ی کاناپه  ی رو  دمیپر و  نشستم  خودم  عالقه  و  مورد  کردم  باز  کامل  رو  هام 

 .نه ینارم بشنتونه ک یانداختم روش تا کس 

 .کردندیبودند و نگاهم م ستادهی طور اهمون مان یو ا ترانه

 ه؟«ی: »چ یلنگه ابروم رو باال انداختم به معنا هی

 باز و بسته شد.  یدهنش مثل ماه ترانه

 بسته شدن در اتاق اومد و روزبه ظاهر شد:  یصدا

 ! د یینجایها شما که هنوز ابچه -

 به تراس اشاره کرد و گفت:  مان یا

 ؟ یشام به ما بد  هی  یخوایتو نم شه یداره شب م -

 هم به حرف اومد: ترانه

 .میبکن د یای ب ییدعوا  ه یتموم شد؟ حداقل   زیچهمه  یراحت ن ی به هم -

 ترانه و گفت:  ی زد به بازو مان یا

 من گشنمه!  -

  د یجون خورش . نگاهم رو به تراس دوختم. نور کم  کردندیسه داشتند بحث م  هر

 .کردیم یو همه جا رو نارنج  دیتابیبه داخل م

 غروب نگاه کنم.  نی در سکوت تا ابد به ا خواست یم دلم

 . دیشد و سر و صداها خواب  کی رفته رفته تار   آسمون 
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ا   ترانه م  یگوشه  مانیو  حرف  و  بودند  نشسته  به  زدند یسالن  هم  روزبه   .

 آشپزخونه رفت تا شام درست کنه. 

که    دونستمیداشت. م  دیبهم بگه اما انگار ترد   یزی چ  هی  خوادیبود که م  معلوم

  یو خوش  ر ی به خ ز ی باهام دعوا کنه. واقعا هم توقع نداشتم که همه چ خواست یم

 تموم بشه.

تخم  ه یبا    روزبه و  گوجه  اونظرف  و  اومد  رومرغ  رو  گ  ی ها  بعد  کانتر  ذاشت، 

 ها شد.مشغول خورد کردن گوجه

  ان ی مهمون روزبه کردن حداقل ب  یکه خودشون رو الک  مان یترانه و ا  کردمیم  فکر

 .شهیگرم نم  هانی از ا یآب چ یه داستیکه پ نطوریبهش بکنند اما ا یکمک هی

 و به روزبه گفتم:  دمیکش یقیعم نفس

 ؟ یدوستش دار  -

 سرش رو باال آورد. حواسش نبود که با اون بودم. نگاهش روم ثابت موند.  آروم 

 هم قفل کردم و ادامه دادم: یرو تو  هامانگشت

 ؟ یدوستش دار  گم، یرو م دهی سپ -

 ابروهاش نشست. زمزمه وار گفت:  ن یب  یکمرنگ اخم

 ؟ یپرس یچرا م -

 خودش اخم کردم. مثل

 بدونم. خوامیبگو م -

 به تو داره؟  ی آخه چه ربط -
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 اَه!  گه ینه د ا ی ی کالم بگو دوستش دار  هی کنه؟یبه دو م  یکیانقدر با من  چرا 

 شما دوتاست؟   نی ب  یچ ی فقط رک و پوست کنده بگ شه یم -

 ... .بشیعج ی نگاه ها  نیو معنا دار نگاهم کرد. لعنت به ا  دی کش آه

 ؟یکن ده یچیپ یاخویرو م  ز یچمگانور. چرا همه می ما فقط همکار  -

مرغ گرفتم  تخم  هیشدم و رفتم رو به روش، درست پشت کانتر نشستم.    بلند

 باهاش شدم. یتو دستم و مشغول باز 

 دوستت داره روزبه!  دهی سپ -

 حال گفت:  نیو گذاشت سر جاش و در هم  دی کش رون یرو از دستم ب مرغ تخم

 احساسات مسخره راجع به من داره.  ی سر  ک یاون فقط   -

 مرغ رو برداشتم.تخم دوباره

  نجایا  یلیخ  روز ی. دادیبه نظر نم  نطوریا  یهوم؟ ول  یبهش ندار   یحس  چیپس تو ه  -

 رو برداره.   لشی رفته موبا  ادشی بهش خوش گذشته که  نقدر یموند آره؟ حتماً ا

.  میبهم نگاه کردکه نذاشتم. هردو با اخم    رهیمرغ رو از دستم بگتخم  خواست

 دستش رو جلو آورد و گفت:

 بدش به من مگانور!  -

 گفتم:  سرتق

 بخورمش.   خوامی! مدمینم -

 گرد شد و با تعجب گفت:  هاشچشم

 خام خام؟!  ینطور یهم -
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 داشت؟ یصورتم گرفتم. چه مشکل ی رو آوردم باال و جلو مرغ تخم

 مگه؟  هیچ -

 ! یریمیم -

 ره؟ یمیم ی مگه با تخم مرغ خو*ردن کس -

مرغ  تخم  ی آهک  یرو درون پوسته  شم ی ن  ی هاداد. دندون  رونیرو کالفه ب  نفسش 

 داخلش رو خوردم.  ات ی از پوسته رو جدا کردم و محتو  یفرو کردم و شکست. کم

 مرغ رو قورت دادم و گفتم:نگاهم کرد. تخم یبا حالت چندش روزبه

 خوردم. ادی من ز  ؟یخوشمزس! تاحاال امتحان نکرد -

 گفت:  یشگیرو مشغول گوجه خورد کردن کرد و با همون اخم و تخم هم خودش 

  هاش یپخته بشند تا باکتر د یبا  یی . مواد غذامیخوریرو خام نم  ی زیها چما آدم -

 کشته بشند. 

 ! ؟یباکتر -

 ون داد و گفت:تک سر 

. البته باهم  کروبی م  ا ی  یباکتر  گن یبدن مضره. بهش م  ی هست که برا  ی زی چ  ه ی  -

 .کنندیفرق م

 برداشتم و گفتم:  گه یمرغ دتخم هی

 ؟یچه فرق -

 بشقاب و گفت:   یو گوجه رو محکم ول داد تو چاقو 

 شام درست کنم.   خوام یم اد ی اون رو بذار سر جاش! کم م -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 66 

 زدم و گفتم: ی شخندین

 حاال؟  یدرست کن ی خوایم یچ -

 گفت:  داشت یدستم برم ی مرغ رو از جلوکه ظرف تخم یدرحال

 اُملت!  -

 از پشت سرم بلند شد: قاً یترانه دق یصدا

 ؟ یبهم املت بد  یخوا یتون موقت که اومدم خونه  همهنی بعد ا  یکشیخجالت نم  -

 گفت:  یشاک  روزبه

 ! یپالس  نجا یا  شهی تو که هم -

 هم بهمون اضافه شد:  مان یا

 با خانوم من درست صحبت کنا!  -

 : »خاک تو سرت!« گهینگاه کرد که انگار داره م مان یبه ا ی جور  روزبه

 .کنم یم دایهم مهارت پ ی چشم خون یکم دارم توکم نکهیا  مثل

 عوض کردن جو گفتم: ی برا

 .هی دوست دارم بدونم چطور   یلیمن تاحاال املت نخوردم، خ -

 خاک تو سرت دارند بهم انداخت و گفت:  یکه معن ییهااز همون نگاه  روزبه

 مرغ خام بهتره.اش از تخممطمئن باش مزه -

 ! اندازهیم کهیکه روزبه هم داره بهم ت  دمی به کجا رس نی بب پوف

 از بحث، رو به من کرد و گفت:   یجدا ترانه
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 مگانور؟ ه یات چمورد عالقه یغذا -

به    ینه اما من از وقت  ای   می خوردیم  یبخصوص   ی خودمون غذا  یایتو دن  ادی نم  ادمی

ز   ن یزم کال  غذا  ری اومدم  شدم.  رو  مآدم  یو  رو  کارها   خورمیها  به    هیشب  ییو 

 .دمی ها انجام مآدم

  هی  شهیم  شه یروزبه هم  یخونه    خچال ی . تو  ادیخوشم م  یلیخ   ی نیکره بادوم زم  از

 کرد.  دا یازش پ  یقوط

 رو که به ترانه گفتم با تعجب گفت:  ن یا

 ! شهیکه غذا محسوب نم ینیکره بادوم زم -

 من جواب داد:  ی جا مان یشدم. ا ج یخورده گ هی

 من؟  زی عز ی دار  ی . چه توقعستی ن زاد ی اون که آدم -

 نگفت اما نگاهش همچنان رنگ تعجب داشت. ی چیه گه یسر تکون داد و د  ترانه

رو  روزبه خونه  شام  که  بود  بد  چه  آورد.  و  کرد  م  ی حاضر    ی ناهارخور   زیروزبه 

همون کانتر    ی نبودند رو  مان ی. اگه ترانه و امینیبش  ن یزم  ی رو  م ینداره. مجبور

 .می خوردیغذا م

زندگ  یتو   ی غذا  یافهیق  به از  نگاه کردم  که  املت چقدر    ری س   یبشقابم  شدم. 

 زشت و حال بهم زنه! 

 بشقابم رو چشم بسته خوردم.  اتیمحتو  یشکلش نه. همه  ی خوب بود ول  اشمزه

وقت    چ یترانه چرا ه  دونم ینم  ها رو بشورند.و روزبه رفتند ظرف  مان یغذا ا  بعد

 زنه؟ینم دی و سف  اهیدست به س 

 به من گفت: یحیور رفت و آخر سر هم با لبخند مل لشیذره با موبا هی
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 مگانور؟ یار یب یدرست کن یی چا  یریم -

 . دیباال پر  ابروهام

 ؟ ییچا -

 اوهوم.  -

 من؟  -

 اوهوم.  -

کردم    یترانه که زده رو دست من. اخم کمرنگ  نی من پررو هستم! ا  گن یم  اونوقت 

 و گفتم:

 درست کنم.  ستم ی من که بلد ن -

 ذهنش با خودش گفت:  ی اش رو بهم دوخت. توخسته نگاه

 تو آخه؟   یخور یم  یپس به چه درد -

 رفت.  یاهی رو به س   عی هام سرکردم و چشم اخم

وار تکون    د یدهنش گرفت. انگشتم رو تهد  یو دستش رو جلو  دیکش  ینیه  ترانه

 دادم و گفتم:

 ! ایفکرا نکن  نی از ا گه ید -

 باال آورد. روزبه از آشپزخونه ندا داد:  می هردو دستش رو به نشانه تسل ع یسر 

 .یببر یزی و بر یای ست فقط الزمه دو قدم بآماده  یچا -

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه ملتمس ترانه
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 . قیرف اری برامون ب ز ی دبش بر یی مگانور قربون دست و پنجولت برو دوتا چا -

تاحاال خورده خواب  ی دختره از صبح  با  دهی پررو  چابرم    د یاالن هم من    یی براش 

 عمراً!  ارم؟یب

 من نوکر بابات نشدم که.  ؟یلیزل ا ی  یلیتو خودت ال -

ا  ییفنجون چا  هیوا حاال    - ما    یخونه  یها رو نداره. تو خودت اومدحرف  نی که 

! نه  رسه یهم به ما نم  یپاپاس   هی  ،یکنیم  یزندگ  ،یخور یغذا م  یمفت مفت دار 

 برامون.  ی داشته باش  ی ادهیفا ه یکه  ار یب  یی. حداقل پاشو چایزی نه چ یااجاره

موندن    نجای! اگه قرار باشه واسه ااومدیخونم در نم  یزدیها کارد م قول آدم  به

وعده غذا بهم دادن    ه یوجب جا و    ه یخودم داره؟    ی برا  یادهیبکنم، چه فا   ی نوکر

ر منافع خودشه. پس  به فک  شهی ! راست گفتن آدم جماعت همخوانیازم کار هم م

 کجا رفته؟ یلعنت تی انسان

کرد   یاومدند. روزبه سع  مانیکه خواستم سر ترانه نعره بکشم، روزبه و ا نیهم

 بحث رو تموم کنه: 

 .یبه راه انداخت یچه قشقرق ن یبب  یخواستیم ییچا هیبابا ترانه   یا -

 به من اشاره کرد و گفت:  مان یا

 خشمش فوران کنه!   هاست که آتشفشانشده، االن  اهی هاش س چشم  ن ی ها ابچه  -

نرسونم. آروم    بی آس   ی . من قول داده بودم به کسوفتهیب   یقرار نبود اتفاق  نه

 باش مگانور آروم... . 

 و دستش رو به کمرش زد: ستاد یا  ترانه



 
 

www.cafewriters.xyz Page 70 

  نجا یا  د یبا  ی سر جهاز   ن یحاال که ع  اورد؟ ی واسم م  یی چا  ه ی  رفت یم  نی ا  شد یم  ی چ  -

 انجام بده برامون. دیکار مف ه ی بمونه حداقل 

 ترانه رو گرفت و گفت: ی بازو مان یا

 من.  زی عز ارم ی برات م رم یخب من االن م ه؟ییفنجون چا   هیاالن واقعاً بحث سر  -

 :فشیرو برداشت و انداخت تو ک  لشیموبا ترانه

داده برگرد    امیمامانم انقدر پ  نجامیتاحاال ا  شبی. از د رمیدارم م  گهید  خوامینم  -

 . اما گفته باشم...پوکهیداره م می که گوش 

 اشاره کرد و ادامه داد:  بهم

برا  کار یب  نجایا  ن یا  - م  یبمونه  بد  فردا  شهیخودتون  معلوم فردا پس  کجا  از   .

 انقدر خوش خوشانش باشه. دی نچ نبا  نجا؟یا  ارهیرو برنداره ب  هاشقیرف

گِل   شه یهم  یترانه رو برا  نی در دهن ا د یوندم. باساکت م یبسه هرچ گهید  خب

 . رمیبگ

ترانه. چشم  از کنار  رفتم  و  شدم  بلند  س جا  سراسر  ن  اه یهام  اما  رو    رومی بود، 

ام هم دست خودم  کلفت و گرفته  یبود. صدا  یعیطب  زیچکنترل کرده بودم و همه

 .گهینبود د

 به هر سه گفتم: رو

 تا برم. د یرو تنگ کردم بگ  یکس یمن جا نجا یواقعا اگر ا  -

  یبزنه که روزبه باالخره سد نگاهش شکست و حرفاش روانه  ی اومد حرف  ترانه

 دهنش شد: 
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وقت    چینه نه شر تو ه  ؟یری! حاال من بهت بگم برو، میلعنت  یااضافه  نجا یآره ا  -

 .شهیکم نم

 بمونم!  یروزبه تو خودت بهم گفت -

 ات دارم.که نگه ستم ی عاشق چشم و ابروت ن -

 .دمیکشیپر نم نجایو به ا  شکست یشروع شد. کاش بالم م  باز

با ج  ی حساب باال گرفته بود که  با  می ترانه ساکت شد  غ ی با روزبه بحثمون  . ترانه 

 وحشت به تراس اشاره کرد.

.  دادیماش رو تکون  نگاهمون برگشت سمت تراس که باز بود و باد پنجره  همه

 ها بود! نرده  یرو  یزی چ هی

 بزرگ!  یل یبزرگ، خ ی پرنده هی .  نمیتا بتونم بهتر بب  دمیرو جلو کش  خودم

زرد رنگ رو کنار    ی. روزبه رفت سمت تراس و پردههیچ  مین یبب  میمنتظر بود   همه

 تعجب گفت:  ی گرفت. آروم و با کم

 جغده!  هی -

  ی راحت دستش رو از رو  الیکه تا اون لحظه نفسش رو حبس کرده بود، با خ  ترانه

 آورد.   نیی قلبش پا

تا دق  من رفتم جلوتر  برانداز کنم. صدا  ق یهم  رو  از پشت سرم    مانیا  ی جغد 

 اومد:

 عمو جغد شاخ داره. ه یچه بزرگه! شب -

 لحظه جغد سرش رو صد و هشتاد درجه چرخوند به سمت ما.  همون
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 رفتم.  تر کیگفتم و نزد  سی . هدیکش ینیدآگاه هناخو ترانه

  نکهیکه بارها قبل از ا  یپاتاله، جغد شوم  ر ینپی! ا شناسمیجغد رو م  ن ی ... من امن

اتفاق روبه  ی هر  باهاش  بده  بابابزرگ  رخ  بود.  دراگون  افراد  از  بودم.  شده  رو 

بود. در واقع فقط    نی دراگون ا رو طلسم کرده  نبود.    ه یجغد    یی جورها  هیجغد 

 ما بود. ی هاها و سپاهگروه نی ب یمامور اطالعات

 ل*ب گفتم:  ر یجا خوردم. ز  یلیخ  نجایا دنش ید از

 پاتال!  ریپ -

کرد. برگشتم و چهره تک تکشون رو از نظر گذروندم و  کنجکاوانه نگاهم    روزبه

  خواد یم  داست یکه پ  نطوریزد! ا  یپاتال. چشمک  ر یطرف پ  د یبعد نگاهم باز چرخ

 بگه... . یزی بهم چ

 بچه ها گفتم:  به

 با من کار داره!  -

 و گفت:  د یهاش رو به هم کوبدست ترانه

 هاتونه؟ لی از فام -

تراس. در   ینگشتم به ترانه نگاه کنم و رفتم توبر  یابروهام ول  ن ی افتاد ب یاگره

 ها.مقابل نرده ستادم ی تراس رو بستم و ا

بود و نگاهش پر    زی پاتال سرش رو چرخوند سمتم. ظاهرش مرموز و اسرارآم  ریپ

 حال زار اومده سراغم.  نی پاتال با ا  ر یافتاده که پ یبود از افسوس. حتماً اتفاق



 
 

www.cafewriters.xyz Page 73 

  یقیباهاش حرف زدم. صداش از ذهنم گذشت و هر لحظه حقا   یتله پات  قیطر  از 

هام  . البته شاخ که داشتم، شاخارمیبرام روشن شد که حس کردم دارم شاخ در م

 . شدندیاحتماالً داشتند بلند تر م

و بهم خبر بد    ادیمورد کم بود که جغد شوم ب   ه ی  نی فقط هم  ر یو واگ  ریگ  ن یا   یتو

 بده! 

 قدرت درست فکر کردن هم نداشتم.   یحت د،ی دور سرم چرخ ن یزم

 و رفت.  د یپاتال گفت مواظب خودت باش و پر کش ریپ

ا  یبکن  یخوایم  کار ی... مگانور چمگانور  که    ی زیبه کنار، چ  زی چفاجعه؟ همه  نی با 

 سه تا انسانه.   ن یاالن واقعا به خطر افتاده جون ا 

  هه یکر  افه یچشمم و بعد ق  ی اومد جلو  کردمیم  یکه توش زندگ  یجهنم  یهاصحنه

 ! کرد یو نابود م کشت ی... و منی به زم  اومد ی»حزار«! اون م

تراس خشکم زده    ی بدنم افتاد. تو  یلرز به همه  اد؟ی قرار بود سرمون ب  یی بال  چه

 بود.

. بعد نگاهش  دی هاش همه جا رو کاواومد در تراس رو باز کرد و با چشم  روزبه 

 شد.   هاش گرد من ثابت شد و چشم یرو

 : دیکه با تعجب پرس  د یصورتم د ی تو ی چ دونمینم

 شد مگانور؟   یچ -

مگانور؟    یبکن  یخوایم  کار یشوک بودم. چ  ی من خودم هنوز تو  دادم؟یجواب م  یچ

  یباز هم اثرات تو رو  ی بر  نجا یاگه از ا  ی . حتیتو با سه تا آدم رفت و آمد کرد

 ر... ! . جون شون در خطره. لعنت بهت مگانو مونهیها ماون



 
 

www.cafewriters.xyz Page 74 

  تونستم یزد. اما نم  ادی . روزبه اسمم رو فردمیرو باز کردم و از تراس پر  هامبال

 ! کردمیم دا یپ ی راه حل  دیبا  کردم،یفکر م د یبا رفتم،یم د ی. باستمی با

ساکت    دونستم یدنبال من! م   ادی ب  خواست یم  ن،ی رو زم  ادی... حزار قرار بود بحزار 

 طرد شدن من رو قبول کنه.  تونه ینم دونستم یم نه،یشینم

 حزار... . ی اش بودم! مع*شوقهمع*شوقه من

  اومد یمهربون و دلسوز نبود. م  یفرشته آسمون  ه یدنبالم اما... اما اون    اومدیم

*طان  ی باهاش مقابله کنم، با اون ش   دیپاتال بهم اخطار داد. با   ر یکه شر به پا کنه. پ

 بزرگه!   یفاجعه   ه ی ن ی مدنش به زمکه کشتن آدم ها براش مثل آب خوردنه، او

  مان یبکنم. چطور به روزبه و ا دی با  کار ی چ دونم یشده که نم  ی قاط  زی چهمه نقدریا

 ! اد ی ز  یلی... خ ترسمیم اد ی ب شی که قراره پ ی زیبدم؟ از چ ح یو ترانه توض

خواستن    ن ی دراگون هم از ا  نکه یچشمش دنبالم بود. بدتر از همه ا  شه یهم  حزار 

با پدر من    شه یازش متنفر بودم. اون هم   شه ی اما من هم  کرد، یاون استقبال م

ها بود که بهش  داشت. حاضرم قسم بخورم که پدرم رو اون کشته! مدت  یدشمن

 شک داشتم و فقط دنبال مدرک بودم.

  د ید  یکه بهش اتهام قتل زدم. وقت  یبه وقت   گردهیازدواج حزار برم  درخواست

 وارد شد.  یو دوست ی منصرفم کنه، از در مهربون تونهینم  جوره چیکه ه

که دراگون هم تو قتل پدرم دست داشته.    گفتیم  یایچرا اما حس قو  دونمینم

  ز ی چزاده همه*طانیش   هیاما از    رسونه ینم  یبیپدر هرگز به فرزندش آس   ه ی  گن یم

 . ادیبرم

به   گرده یخطاش هم برم ن یترنبود. بزرگ یو حرف گوش کن  ع یمن فرزند مط پدر

 که با مادرم ازدواج کرد. یوقت



 
 

www.cafewriters.xyz Page 75 

 ! شهی موضوع مربوط م نیحزار هم به هم  یکه دشمن نجاستیا  جالب

با پدر حزار ازدواج کنه. وقت  مادرم  بهم    زی عاشق پدرم شد، همه چ  یقرار بود 

پا کردند. دراگون   لهی ها شروع شد و بزرگان قب. مخالفتختیر    ری پ  شورش به 

 ! ن یو بب ا یراه انداخت که ب  یبا پدرم جنگ تن به تن یحت

دراگون داشت که وادارش کرد پسرش رو از خودش    یرو  یحزار چنان نفوذ  پدر 

 برونه. 

که در طالع من    ه یزی از اونا چ  ی . اصالً دور میکرد  یزندگ  لهی ها دور از قبمدت  ما

 هست.   س یمن و کل خاندان ابل نی ب ی افاصله  هی  شهینوشته شده! هم

 دراگون رفتم. ی و مادرم رو که از دست دادم، به اجبار به قلعه پدر 

 .خواستیکس من رو نم چیاون نبودم، در کل ه  ی دوست داشتن ینوه

  ه ی  نکه یقانون شکن و گالنور اغواگرم؛ بدتر از همه ا  ی ای! من دختر اگارس هیمنطق

 ... .بیت تر ن ی*طان هم هستم! پس به ا یش   مهین

به مقام و منصب و البته، رد کردن اتهام    دنیهدف حزار از ازدواج با من، رس   تنها

 قتله.

بشه،    نطور یا  دی. نباکنهیبه حزار م  میتقد  یپدرم رو دو دست  گاه یقطعاً جا   دراگون 

 ! گردمیبه من برسه. من برنم د یدست حزار نبا

منه. درسته من االن هم همه  یمن، مساو  برگشت از دست    زیچبا شکست  رو 

 .وفتهیام به دست حزار باز دست رفته یزندگ  ذارمیدادم اما نم

  زادم ی آدم  ی جون دوستا  کنم، ی! من با حزار مقابله مدمی باالخره به راه حل رس   خب 

 جون خودم تموم بشه!  مت یاگر به ق  ی. حتدمیهم نجات م
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ابد اس   گردم یبرنم  من تا  باشه  ن  ن ی زم  ر ی جهنم! اگه قرار  فقط    ست، ی باشم مهم 

برا   یزیحفاظت مهمه! حفاظت از چ ا  یکه فقط  نبا   نی من و پدرمه.  به    دیخاندان 

 . وفتهیدست حزار و امثال اون ب

 زد:   بی شوم درونم بهم نه  یروین

  ی تونی*طان نمیش  مچه یو تو ن  اد یم  ن یاط ی لشکر از ش   ه یمحضه! حزار با    ی وونگی»د

 .«یباهاش مقابله کن

 تالش خودم رو بکنم مگه نه؟  د یدر مقابل حزار ندارم اما با ی من شانس درسته،

 تموم بشه.  د یانقدر آسون نبا  ز یچهست. همه  ی کن مگا فکر کن... حتماً راه حل  فکر 

. به ماه مقابلم نگاه  یآزاد شبانگاه  یپر شد از هوا  هامهیو ر  دم یکش  یقیعم  نفس

و قدرت    دهیم  ینور به من انرژ   نی . اکردمیماه پرواز م  یرو م. درست روبهکرد

 تفکر! 

. لبخند نشست کنج  یزمان اومدن حزار رو بفهم  د یبا   ز ی مگانور، قبل از هرچ  خب 

ا   نیاطیش   نی ب  یخوب  ی هالبم. من جاسوس ها دور از محل  آدم مدت  نکهیدارم. 

 . ستی هم بد ن یلیباشه خ ش یزندگ یاصل

.  می زدیو گشت م  م ی کردیرو پرواز م  یآسمون هست   یو مادرم طبقه به طبقه  من

 کردم. دایپ یادیمن دوستان ز  نی ب ن یا

سر به    هی  انهیبرم به آسمون. اگر مخف  یرقانونیاز نفوذم استفاده کنم و غ  دیبا

 .شهیم  رمی دستگ زها یچ یلیدروازه جهنم بزنم، خ 

  یی زهایهم چ  نجای جاست. ا  ن یتر برام امن  نی هم برگردم. فعالً زم  ع یبرم و سر   د یبا

و ترانه مونده و    مانیروزبه و ا  ی من رو  ی از دست بدم؛ رد انرژ  د یدارم که نبا

 .برهیم نی ها رو از بحتماً اون ادی ب ن یحزار اگه به زم
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هام رو به دست  بهتره در مرحله اول قدرت  دیکنم؟ شا   کار یمحافظت از اونا چ  یبرا

 که محاله!  ی زی. چارمیب

بدونند که حزار قراره    دیها. بابرم سراغ بچه  دیبا  زی شدم. قبل از هرچ  جیگ  یلعنت

 ماجرا باشند. ان ی در جر د ی. باادیب

ات  تو خونه  هو ی  یطان یموجود ش   هی دردناکه    یلی! خکشه یروزبه قطعاً من رو م  اوه

 .زهی رو بهم بر  تیزندگ  یسبز بشه و همه

من فرق ستی ن  ی ا  چاره  نبود  و  بود  االن  م  کنهینم  ی.  در هر صورت  حزار    ادی و 

 ازشون مواظبت کنم.  د یسراغشون. با

موقع  و در  آدم  تا  سه  از  چطور  مشکل!  همزمان    ی مکان  ی هاتیباز هم  متفاوت، 

 . ختیمعادالتم بهم ر یباز همه یمواظبت کنم؟ لعنت

پرواز    گهیهام درد گرفته بودند. دو شونه  کردمیم  ینیهام احساس سنگبال  یرو

 . میحل برس تا به راه  م یکن یهمفکر ه یبرگردم و با بق د یبسه، با

قابل   نی سطح زم یرو یهاانسان یاوج گرفتم و رفتم باال تا برا  شد یاونجا که م  تا

 نباشم. ییشناسا 

اما   تره؛کی نزد نی رهاست چون به جو زماب  نیی از پا تر نیآسمون سنگ یباال یهوا

و   شه یسبک م یهوا به قدر ،یو طبقه اول کهکشان رو رد کن یتر برکه باال نیهم

 .یکه انگار فقط شناور شهیم وزن یب زی همه چ

ها تنگ شده بود. تو اون  اون حس ناب پرواز فراتر از ابرها و آسمون  یبرا  دلم

  ی اصل  یاونجا بهتره. هرچند خونه  زیچهمه  نجاست،یتر از ارفت و آمد راحت  ایدن

برا داغش  کانون  و  جهنمه  عذابفرشته  ا یها  انسان  ی من  ولها  من    ی برا  ی آور، 
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همونجا    دوارمیبزنم. فقط امجهنم    بهسر    هی  د یحتماً با  یانرژ  دی تجد  یخوبه. برا

 ! وفتمیحزار ن  ریگ

. ارتفاع رو کم  دمی د   جون یب  ی ابرها  نی رو از ب  ها نی سه طبقه روزبه ا  آپارتمان 

  ی تراس صدا  یکی تراس. از برخورد پاهام با کف سرام  ی کردم و فرود اومدم رو

 شد.   جادیا  یگرومب بلند

 . رونیب  د یدر تراس باز شد و روزبه پر بالفاصله

 . یاینم  گهید  کردمیفکر م ؟یتبرگش  -

  رفتم یو به سمت داخل م  کردمیکه عرق سر و گردنم رو با دست خشک م  یدرحال

 گفتم:

 آره؟   یهم خوشحال شده بود یلیبابت خ  ن یحتماً از ا -

 معلومه!  -

  ن یکاناپه نشسته بود. هم  ی رو  مانیرو کج کرد و هم قدم با من وارد شد. ا  دهنش

 :دی که چشمش به من افتاد پرس 

 مگانور؟ هوی  یکجا رفت -

رو ند  ی هرچ ترانه  کندوکاو مدمی چشم گردوندم  نگاهم  با    کردمی. همچنان که 

 گفتم:

 کنم. ترانه کجاست؟ ف یبراتون تعر د یافتاده که با  یاتفاق مهم  هی -

کاناپه    ینگاه کردم. روزبه هم رفته بود کنارش رو  مان یگرفتن جوابم به ا  یبرا

 نشسته بود.

 زد: ه یهاش رو قالب کرد و گذاشت پشت سرش و تکدست مان یا
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 بهت گفت؟  یاون عمو جغد شاخ دار چ ؟یاختهیچرا انقدر بهم ر -

 موهام زدم:  یتو یبا دو دست چنگ  کالفه 

 . االن فقط بگو ترانه کجاست؟ کنمیم ف یرو تعر  زی چبعداً همه -

 گفت:  یالیخی ب با

 شون.ترانه رفت خونه -

پاتال هشدار داده بود که    ری! ترانه االن در معرض خطره. پگه ید  بت یمص  هی  یوا

 تحت فرمان حزار بهمون حمله کنند. ن یاطیاز ش  یکیهر آن ممکنه 

جا براشون    ن یتر برش گردونم. فعالً امن  د ی پس با  شه یترانه حس م  ی من رو  ی انرژ

 از همه همزمان محافظت کنم.   تونمیم نجایست. اخونه نیهم

ن  دستی*طان باشم اما اونقدرها هم بی ش   مه ین  هی   دیشا  پا  که از پس    ستمی و 

 .امی سلطه حزار بر ن  ر یز ن یاطیش 

کش  دست  و  موهام  تو  گاهدمشون یانداختم  ز انسان  ی.  اعصاب    یرو  یادی ها 

 هستند! 

 :مانیسر ا دم یکش غیج

 رفت؟  یک -

 :رهی گارد بگ عی سر مانیوضعم چطور بود که باعث شد ا دونمینم

 شده مگه؟   یتو! چ ی پا ش یپ ن یهم -

 بره؟  ی چرا گذاشت -
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نگه  شدینم  - زور  هبه  باباش  مامان  که!  دارم  م  یاش  زنگ  و    زدندیبهش 

 .ای ب ا،یب گفتندیم

تا  دور نشده باشه.    اد یبرم دنبال ترانه. ممکنه هنوز ز  دیبا رفتم سمت تراس 

 دوباره بپرم.

 روزبه بلند شد:  ی صدا دفعه نیا

 کجا؟  -

. تمام قدرتم رو جمع کردم  رفتمیم دی هام جون نداشتند اما بابودم و بال خسته

 تو چشمام.  دیو حس کردم خون دو 

 شده به روزبه نگاه کردم و گفتم: اهی س   گهید دونستم یکه االن م یی هاچشم با

توض  رمیم  - وقت  ترانه.  همه  حیدنبال  برگشتم  تعر  زی چندارم.  براتون    فی رو 

 . کنمیم

 .رونیب دمی پر  ع یبزنه و سر یاگهینکردم حرف د صبر

  شونیتراس و صدام زدند. چرا حال  یخودشون رو رسوندند به لبه  مانیو ا   روزبه

 برم؟ دی که من االن با  شهینم

 کنم؟  دا یعقب و راهم رو ادامه دادم. حاال ترانه رو از کجا پ گشتم برن

  ی تا سطح شهر رو بتونم بخوب  کردمیبا ارتفاع کم پرواز م  دی ترانه با  دنید  ی برا

هم    ی ااما چاره  نهیمن رو بب  یکیوقت شب ممکنه    ن ی بود. ا  یبزرگ  سک ی . ر نمیبب

 نبود.

 ؟یشون چباشه خونه دهیممکنه دور شده باشه؟ اگه تا االن رس  چقدر 

 حضور روح ترانه رو حس کردم.  هو یکه    رفتم یداشتم با خودم کلنجار م  طورنیهم
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  ینی. ماشدمی زرد رنگ د  نی ماش   هیچهارراه    یکه نگاه کردم، انتها  ابونیطول خ  به

 !« یها اسمش رو گذاشتند:»تاکسکه آدم

.  دمیرس   نی پر زدم به ماش   اطی. با احت شد یاون نقطه حس مروح ترانه از    یانرژ

سقف    یرو  امیکردم آروم فرود ب  ی. سعکردمیپرواز م  ن یحاال درست باال سر ماش 

 مگا!   یگند زد شه یشد. آه مثل هم  جادیا یبیمه  یبا فرودم صدا یول

 که به راننده گفت:  دیبه گوشم رس ف یضع یلیخ  نی ترانه از داخل ماش  یصدا

 بود؟  ی چ یصدا -

مگانور؟! شانس    ی خارج کن  ن ی از ماش   یخوا یبه کنار، حاال چطور ترانه رو م  ز یچهمه

 .ست ین رون ی وقت شب ب ن یا  ینیماش  چیخلوته و ه ابون ی آوردم خ

رواته یعمل  ی اجرا  وقت  خم  ی !  فکر  سقف  تنها  م  هیشدم،  ذهنم  به  و    رسهی که 

 جواب بده.  دوارمیام

سر راننده   یراننده که باز بود و با مشت تو  یکردم طرف پنجره  زونی و آور   خودم

 از کنترل خارج شد. ن یشد و ماش   هوشی ضربه زدم. راننده ب

 شدند.  بیباهم ترک  ن یماش یهاکی شدن الست  دهیترانه و کش  غی ج یصدا

  ن ی تر از ابتونم کنترلش کنم اما سخت  دیگرفتم تا شا  نی رو به فرمون ماش   دستم

 ها بود. حرف

به سطل    نی کردم. ماش   تیهدا   ابونیرو به کنار خ   نی که بود ماش   یهر زحمت  به

ترانه هم خفه    غ یج   ی برخورد کرد و باالخره متوقف شد. صدا  ن یزباله بزرگ و آهن

 . مید یکش یشد و هردو نفس راحت

اومدم و    نیی سقف پا  یمن هم از رو  .رونیب  دیرو باز کرد و پر  نی درِ ماش   ترانه

 .ستادمی مقابلش ا
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 . دادیذهنش داشت بهم فحش م یاز خشم سرخ شده بود و تو صورتش 

 . نعره زد: امقهیبهم حمله کرد و چنگ انداخت به   یماده ببر وحش  هی  نیع

 ! یدادیمون مبه کشتن ی داشت یعو*ض -

 جدا کنم: امقهیهاش رو از کردم دست یسع

 گذشت. ری حاال که بخ -

 و گفت: د یمشت محکم به بالم کوب هی

م  ر یبخ  - گنجشک  مثل  داره  قلبم  هنوز  من  شدم    زنه،یگذشت؟  ترک  زهره 

 گذشت؟   ر یبخ  یگیوقت ماون

 رو مهار کنم:   زد یکه به سمتم م ییهاکردم مشت یسع

 تمومش کن!  خب یلیخ -

تکون    نی به طرف  ی سر  و نگاه متأسفش رو بهم دوخت و   د یکش  یاز کتک کار   دست 

 داد. 

و ب*غل کرد. چند بار پشت    د یکش  رونی رو ب  فش یک  ن یو از داخل ماش   برگشت

 گفت:  ت یسر هم پلک زد و در نها

 شد؟!   دات یاز کجا پ  هوی -

 کاسه چرخوندم و گفتم:  یرو تو  هامچشم

 اومدم دنبال تو!  -

نگاه ترانه تا عمق    نی ا  کنمیحس م  ینگاهم کرد. گاه  قیزد و دق  هیتک  ن یماش   به

 ! خونه یو افکارم رو م کنهیوجودم نفوذ م
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ش   ترانه قطعاً  یاگر  بود،  مفوق  یفرمانده  ه ی*طان  هشدیالعاده  از    کدوم چی! 

 از دستش در برند.  تونستند یخطاکار هم نم  ن یاطیش 

 ترانه به خودم اومدم:  یصدا با

نگرانم    نمیخونه مگا چون والد  رفتمیسراغم؟ داشتم م   یشده که اومد   یچ  -

 . موندمینم مانی ا  یخونه  ادی انقدر ز  وقت چیهستند. من ه

 رو هوا زدم:  یبشکن

 و روزبه. مانیا یخونه می برگرد د یترانه! با  نهیموضوع هم -

 هندونه شد!  یاندازه هاشچشم

 ! م؟ یبرگرد ی چ یبرا -

 بد افتاده.  ی لیاتفاق خ  هی -

 اش چنگ انداخت و گفت: گونه به

 اومده؟ مان یسر ا  ییخاک به سرم بال  یوا -

  یالعملچه عکس  ره یقراره بم  یانسان بگ  هی. اگه به  دمیکش  ی او کالفه  قیعم  نفس

  نمون یب  ی حساب  یدعوا   ه یمنه. حتماً    ری تقص  اد ی سرشون ب  ییاگه بال   ده؟ینشون م

 س برش نداره.رو بگم که تر   هیقض ی جور هی  دی . باافتهیبه راه م

 اتفاق بد!   هی وفته،ی قراره ب ی اتفاق هی خوبه ترانه.  مانیا -

و منتظر بود ادامه بدم.    کرد یدرشتش همچنان در سکوت نگاهم م  یهاچشم  با 

 باشه.   کی نزد شی ذهن ی بهش بگم که به فانتز ی جور هی د یبا

 رو داشت گفتم:   دنشیشوق شن شهی که ترانه هم یزیچ
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 حمله کنند!  نیقراره به زم  نی اطی ش  -

دورتر    یهانی بوق ماش   ی سکوت فقط با صدا  ن یرو پر کرد. ا   نمونیب  نی سنگ  یجو

 . شدیاز ما شکسته م

.  شهی از هم  تریشد، طوالن  ی بگه اما سکوتش طوالن  ی زیچ  هی داشتم ترانه    توقع

 ساکت بمونه!   نقدر یاصالً سابقه نداشت ترانه ا 

 بلند شد: غشیج هو یکه  شدمیکم نگران مکم داشتم

 ! نمیب یمن حتماً دارم خواب م ی خدا  یوا -

بازش پنهون شد. شروع کرد به ادا اصول    شیدهنش گرفت و ن  یرو جلو  دستش

 درآوردن:

  ی لیتخ  یهالمیف  ن یع  ی! واان یم  ن یزم  ری تسخ  یحمله، حتماً برا  نجا،یا  ن،یاطیش   -

ا  دونستم یم  دونستم، ی! ممونهیم ب  نجایاومدن تو به  رو قراره    یشتری اتفاقات 

 رقم بزنه. 

حد براش    ن ی موضوع تا ا  ن یا   کردمی. فکر نمشدیاش باعث تعجب من مکلمه  هر 

 صاف کردم و گفتم: ییباشه. گلو  ندیخوشا

 کنند. ر یرو تسخ  ن یزم  انی ب ست ی قرار ن  نی اطی حرفت ترانه، ش  ون یشکر م -

 :دی رس ساکت شد و متعجب نگاهم کرد، پ  هوی

 ان؟ی م یچ ی پس برا -

من بودم. اگه    ادی ب  شی هرچه که قرار بود پ  لی اگه بخوام روراست باشم، دل  خب

  یی اگر بال   نه،یبب  بی آس   نی منه، اگر زم  ری و روزبه رو بکشه تقص  مانیحزار ترانه و ا
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  شامدها ی پ  ن یمنه! من مقصر تموم ا   ر ی همه و همه تقص  اد،یب  گه ید  ی هاسر آدم

 هستم. 

 گفتم:  یلب ری گرفتم. ز  ن ییرو بستم و سرم رو پا   هامچشم

 دنبال من!  ان یم -

 گفت:  قیو عم دهیکش

 ؟یچ -

 بعد هم نگاهش رنگ غم گرفت و ادامه داد:  و

  یبرگرد  یتونیم ؟یشد دهیبخش   یعنیکه ببرنت؟   ان یمگا؟ م ی بر  ی خوایم  یعنی  -

 ندارند؟ یباهات مشکل گهیخودت؟ د یای به دن

 کردم و گفتم:  یمن باز اشتباه متوجه شده! نچ نچ  یخدا اوه

 . ستگهید ز یچ ه ی ه یقض ست،ین یکنیکه فکر م طور نی ا -

 و گفت:  دی کش  یپر حرص نفس

 ! ؟ یزنیچرا درست مثل آدم حرف نم ه؟یچ  هیپس قض  -

ا  ترخسته خ  نی از  وسط  بخوام  که  توض  زیچ همه  ابونی بودم  پوف  حیرو    یبدم. 

 و گفتم: دمیکش

 کنم.  فی رو برات تعر  زی چروزبه تا همه  یخونه  میبر  ا یتو ب  -

 که تازه زمان و مکان دستش اومده باشه هول زده گفت: انگار 

 زودتر برم خونه.  د ی! ساعت از دوازده هم گذشته، من بایوا یا -

 ! میبرگرد  دی با -
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 رو برام درشت کرد:   هاشچشم

کنم؟ فردا    ادهیسر مامان بابام پ   یمن آخه چه کلک  شه ی! االن نمم؟ی کجا برگرد  -

 اون دوتا.  شی پ می گردیصبح برم

ازش محافظت کنم.    ه یمن اومده بودم ترانه رو برگردونم تا در کنار بق  شد،ینم

 که!  افتندیخطر م ی هر سه تو ی جور نیا

 و ادامه داد:  دیبه بازوم کش ی دست ترانه

من فکرش رو بکن،    ی . اوه خدامیگردیاهم برم ما. فردا ب   یخونه  م یبر  ا یتو هم ب  -

خیش   هی من!  اتاق  تو  خوش  شه یم  ز یانگ  جان یه  ی لی*طان  بهت  باش  مطمئن   !

 مگانور.  گذرهیم

  ی می. چرا امروز هر تصمختیبار تمام معادالتم بهم ر  ن یهزارم  ی نه، نه! برا  نه،

 شه؟یبا مشکل مواجه م رمیگیم

و روزبه محافظت کنه؟ تازه اگه هرروز ترانه    مانیاز ا  یترانه، پس ک  شی برم پ  اگه

  ر یمغزم ت ه یقض  نی ! با فکر به اشه یکه مشکل اندر مشکل م ادی بره و ب یبخواد ه

 . دیکش

 ترانه رو تو دست گرفتم و گفتم: دست 

و    مانی. تو، انهیخطر بزرگ در کم   ه ی!  ی ترانه تو هنوز متوجه عمق ماجرا نشد  -

 جونتون در خطره. د،یش کنار هم با  د یروزبه هر سه با

  ر یدوباره به ز  یزده بودند رو با کالفگ  رونیاز موهاش که از شالش ب  یی هاطره

 فرستاد و گفت: 

 مگانور؟ یزنیچرا واضح حرف نم  -
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 م؟یبرگرد   د یبگم که با ن ی تر از اچطور واضح گه ید -

 ذهنش گفت:  یتو

 بابا عمراً اجازه بده!  -

 به من گفت: و

 حتما امشب برم خونه.  د یخب؟ با  شه ی مگانور االن نم -

 سراغت.  انیهر لحظه ممکنه ب   نیاطیتو رو تنها بذارم. ش   تونمینه نه من نم -

 مغزش پر شد از ترس و با شوک گفت: یتو

 ! ان؟ی سراغ من هم م  نی اطی ش  -

 هم تو و هم پسرا... -

 دامه دادم:دست محکم زد تو سر خودش و با وحشت نگاهم کرد. ا با

 که خطر رفع بشه.   یتا موقع  یعنی. تا چند روز،  دی هم باش   شی پ  دیشما سه نفر با   -

گشاد  یتو از  اما  رفت  فرو  و  چشم  یفکر  متعجب  همچنان  نشد.  کم  هاش 

 برافروخته بود. 

 اش گذاشتم و تکونش دادم:شونه  یرو  دست 

برات تعر   زیچهمه  یترانه االن نگران نباش. بذار وقت  - وقت  دم اونکر  فی رو 

 کامل نگران شو! 

 هام متوقف شد.چشم ی به اطراف انداخت و رو سردرگم ی نگاه

  ی برم خونه  د یکه با  دونمیم  یبگم ول  دیبا   یچ  دونم یشدم! نم  ج یاالن من واقعا گ  -

 کنم. یرو راض  مامان بابام یجورهی د یخودمون. با
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 دادم:  رون یرو پر حرارت ب   نفسم

 ؟یانقدر به مادر و پدرت فکر نکن شه یم -

رفتار کنه؛ بدون ترس و کامالً    تریجد بارنی کرد ا یکرد و سع ر یینگاهش تغ رنگ 

 متفکرانه! 

سرهم کنم و    یچاخان  هیبرم   د یبمونم مگانور! با  مان یا   یمن خونه  ذارهیبابام نم  -

قراره    ییالچه ب  یبد حیتوض  دی با  ،یایباهام ب دی بشه. تو هم با ی بهش بگم تا راض

 ! میر یبگ یمیتصم ه یتا  اد ی سرمون ب

توگفتیم  درست  با  نی ا  ی .  و  نبودم  تنها  من  د  د یماجرا  مغز  تا  سه  هم    گهی با 

اما هر لحظه که ازشون فاصله    رمیبگ  می تصم  ییتنها  دی . من نباکردمیمشورت م

. حزار  کردمیرو حس م  یمنیاهر  ی. حضور انرژوفتهیجونشون تو خطر م  رم یبگ

. از  موندندیتنها م  دینباو روزبه    مانی! ا رسهیم  یک  دونستم یبود فقط نم  کی نزد

 نبود.  ی اشون و چارهخونه رفتیم  د یترانه هم با ی طرف

 مسمم ترانه نگاه کردم و گفتم:  یافهیق  به

 شه؟ یم یو روزبه چ  مانیا فیتکل ام،یاگه من با تو ب -

 کاسه چرخوند و گفت:  یرو تو  هاشچشم

بال  - چه  غول  نره  دوتا  ب  یی اون  سرشون  اونا    اد؟یممکنه  از  ارزشش  من  جون 

 مگه نه؟ شترهیب

 شفات بده ترانه!  ی پرستیکه م ییهمون خدا   ینگاهش کردم. اله س یف  پوکر

نگاه کرد. نچ    یتر از قبل ب*غل گرفت، خم شد و به داخل تاکسرو محکم  فشیک

 .ستادیکرد و صاف ا  ینچ
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 که!  یناکار کرد  یرو هم زد چاره یب ی راننده  نی ا -

داشت،    یجوگندم  یکه موها  انسال یمرد م  هیجلو و به راننده نگاه کردم؛    رفتم

 ست. جامعه ر یساده بود. معلوم بود از قشر فق  یلیلباسش هم خ

 :دی پرس  ترانه

 نه؟  ای  د یتو سرش تو رو د ی زد ی وقت -

 رد نشه.  یکس وقتهینداختم تا  و نگاهم رو به اطراف ا ستادمی ا  صاف

 .کنمیفکر نم -

 ست؟ یباشه براش خطرناک ن دهیاگه د  -

به حس    دم،یکش  ق یبه راننده نگاه کردم. نفس عم  ترقیرو خم کردم و دق  سرم

  ی ری ذهنش تصو  یمرد راننده. تو  فیدرونم رجوع کردم و رفتم داخل ذهن ضع 

 و به ترانه نگاه کردم. ستادمیراحت ا  ال ی نکردم. با خ دا ی از خودم پ

 . دهیند یچیه -

 : دمیهام رو به کمرم زدم و پرس و سر تکون داد. دست دی کش ی راحت  نفس

 م؟یخب بر  -

 نگاهم کرد و گفت:  ضی غ با

 ؟یکرد هوشیراننده رو ب  یزد  ی وقت میبر  ی چطور  -

موجود با دوتا    هیها داره! مطمئنم چون  انسان  ری نسبت به سا  یکمتر  و یکیآ  ترانه

 ! نهیبیرو م  هوشیب یخر*اب با راننده نی ماش  ه یاما  نهیب یرو نم  یبال سه متر

 زل زدم بهش و گفتم:  یعصبان
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به کنار، نکنه توقع    هانی حاال ا  ؟یریهمراه اون م  ادی االن اگه راننده بهوش ب  -

 ام؟ی من هم باهاتون ب ی داشت

 خب من گفتم که... -

 سکوت باال گرفتم و گفتم:رو به نشونه  هام دست

 .می بپر باال تا بر ا یب ا، ینزن لطفاً! ب  یحرف -

 هندونه شد!  یهاش اندازهچشم باز

 م؟ یبر یبا چ -

 زدم.  ی رو تکون دادم و لبخند کج  هامبال

 و گفت: د یکش ی فیضع غیج

 پرواز؟!  -

 گفتم. ترانه چند قدم ازم فاصله گرفت و در همون حال ل*ب زد:  یهوم

. به  ستی ن  ی  و ابداً! من ترس از ارتفاع دارم، تازه به تو هم اعتمادنه، اصالً   -

 مگانور!  ی دیکشتنم م

فاصله گرفتم.    نی . بال زدم و دو سه متر از زمشدینم  یجور نی . ادمی کش  یپوف

  دی کش  ی بنفش  غیو بلندش کنم که ترانه ج   رمشیرفتم باال سر ترانه و خواستم بگ

از اون بودم و به سرعت رفتم دنبالش و از    ترعی و از دستم فرار کرد اما من سر

 پشت گرفتمش. 

 گفت:  هاشغیج ن ی . بانداختیاعصابم خط م ی و رو  دی کشیم غ یبند ج هی

 ! نیی پا یمگانور من رو ننداز -
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 گرفتم و بلند گفتم: اوج

 نگران نباش. -

کاف  یوقت قدر  رفت  ی به  آرو  م، یباال  هم  طور مترانه  به  شد  صدا  ی تر  فقط    ی که 

 .دمیشنیتندش رو م ی هانفس

 و گفتم:  نمشی سرم رو خم کردم تا بتونم بب  م،ی کردیآسمون ثابت پرواز م یتو

 ؟ یسکته کرد  ای  یاترانه زنده -

 ام گرفت.رو بسته بود. خنده  هاشچشم

 رو براش باز کردم. شم ی چشمش رو باز کرد و نگاهم کرد. من هم ن ه ی آروم 

 که لرزش درونش کامالً مشخص بود گفت:  یی و با صدا بلند

 مگانور!  ترسم یمن م -

 دوختم و با آرامش گفتم: ر یرو بلند کردم و نگاهم رو به مس سرم 

از منظره لذ*ت بوجود نداره. چشم  دنیترس  یبرا  یزیچ  - باز کن و  بر  هات رو 

 دختر! 

 . دیرس یصداش بلند و رسا به گوشم م یول دمشیدینم درست 

 ! م ییباال  یلیما خ  یوا -

 هاش رو باز کرده. زد به دستم و گفت: چشم داست یکه پ نطوریا

 باال!  ن یداره از ا ی ا! عجب منظرهه یدیاونجا رو نگاه مگانور، پارک جمش  -

ا  آه ر   نی باز  م  یزیهرچ و حرف زدنش شروع شد.    ختیترانه ترسش    د یدیکه 

 .دادیالعمل نشون م عکس
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 حرفاش گفتم: ونیم

 تون رو بده! آدرس خونه -

 ؟یچ -

 تون رو بده! آدرس خونه گمیم -

 !یگ یم ی چ شنومینم -

 صدام درست بهش نرسه پس مثل قبل داد زدم:  شدیباال باعث م  ن یهوا ا   فشار

 تون کجاس ترانه؟خونه -

 کرد بلندتر حرف بزنه.  ی سع اونم 

 باال شهر!  یبر  د یمون! باآها خونه -

کردم و به سمت شمال شهر راه افتادم. داشتم از کت و کول    ادیرو ز   سرعتم

 . مید یرس یزودتر م د یبود! با  نی سنگ یل یترانه خ افتادم،یم

 نقطه رو نشونم بده.  ه یکرد با پاهاش  یخودش رو تاب داد و سع ترانه

 ؟ینیبیاس، اون عمارت بزرگ رو اونجا ماونج   ناهاشیا -

 ها کندوکاو کردم. ساختمون ن ی نگاهم ب با

 ترانه باشه!  یخونه تونهینم  ن ی. اوه ا دمید  نیعمارت بزرگ مرمر  هی

 ؟ یگیو بزرگ رو م د یاون عمارت سف -

 آره آره خودشه. -
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بهشت    یتو  یهاکاخ  هیشب  داشت!  یتعجب چشم دوختم به عمارت. عجب عظمت  با

 بود.

دختر    نی مطمئن شدم که ا  گهی شده؟ د  مان یکه انقدر پولداره پس چرا زن ا   ترانه

 عقل نداره! 

 .کردیو اعصابم رو خورد م  خوردیوول م  یترانه ه  م یشدیم   کی عمارت که نزد  به

سطح صاف ندارم،    یدر فرود رو  ی که من مهارت  یی از اونجا  یول   امی فرود ب  خواستم

زم به  مونده  متر  سه  دو  رو  پرواز    نی ترانه  حالت  همون  در  خودم  و  کردم  ول 

 موندم.

 .دیکش  غ ی افتاد و ج  ترانه

 داغون شدم مگانور!  ؟یکنیم کاریچ -

 توجه به حرفش گفتم: یب

 ؟ی. حاال چمید یخب رس  -

 و خاک لباسش رو تکوند.  ستاد یا  ترانه

اما من ه  چپ  نگاهم کرد  آه  یچی چپ  بعد  از من    د ی کش  ی نگفتم،  رو  نگاهش  و 

 ام! ها برندهچشم  یتو باز  شهیگرفت. بله من هم

 . میبود ستادهی شون امثل دوتا چغندر در خونه حاال 

  چاره یکه ب  نهیرد بشه و من رو بب  یکی ! االن اگه  گهی بکن د  یکار   هیزود باش    -

 . میش یم
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  دهیکش   ییذهنش مدام نقشه ها  یکش اومد. تو  نیی لبش به سمت پا  یهاگوشه

حرفت    ی خوایم  یها که وقت حالت  نی هاش رو از هم فاصله داد، از ا. دستشدیم

 . یریگینفوذ کنه به خودت م  یکیمغز  یتو

ا   - برنامه  م  نه؛یخب  م  زنمیمن در  م  رم یو  تو  بعد  اون    یر ی تو خونه،  باال،  اون 

 ؟ ینیبیرو م  یقسمت کاله پهلو

  ه یعمارت اشاره کرد. دور تا دور اون قسمت تراس بود، شب  ی ساختمون گرد باال  به

 کاله.  هی

 تکون دادم و ترانه ادامه داد:  سر 

رو  - پشت  از  برو  منه.  اتاق  م  یاونجا  زود  من  م  امی تراس.  اونوقت    ارمت یباال 

 داخل. حله؟ 

ترانه   گفتم و  ز   اوهوم  زد.  رو  در  م  ر ی زنگ  غرغر  هم  رو    کردیل*ب  خودش  و 

 .رهی م ادشی  د یکل شهیکه چرا هم کردیسرزنش م

  یبه قسمت کاله پهلو  دمیباال و به سمت پشت ساختمون حرکت کردم تا رس   رفتم

 جا کف تراس نشستم. و همون

 ! اد ی ز  یلیباال چون خسته بودم...خ اد ی ترانه زودتر وارد بشه و ب  دوارمیام

از گلوم    ستیآب خوش قرار ن   ه یبه بعد هم    ن یچقدر پر تنش بود. البد از ا  وز امر

 بره. ن ییپا

م  از  شره  عرق  گردنم  و  ت کردیسر  و    یمشک  شرتی.  بود  تنم  شلوار    هیروزبه 

  دهیعرق بودم و لباسم به تنم چسب  سی گرمکن که اونم مال روزبه بود! سر تا پا خ

 بود.

 ! خورهیوضع بهم م  نی حالم داره از ا گهید  ای ب یلعنت ی ترانه اَه
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که    دادمیهام رو کش و قوس مو بال  رفتم یداشتم با خودم کلنجار م  طور نیهم

 ... . حال ینور کم جون و ب  ه یاز پشت سرم افتاد تو تراس.   ینور  هوی

فرما شدند! اما اصالً انگار    ف یعمارت تشر  ی بله باالخره بانو  دم یعقب و د  برگشتم 

لباس    یرو انداخت رو  فش یوجود داشت، رفت ک  ینه انگار من تخت و مشغول 

 عوض کردن شد. 

 حواس پرت باشه آخه؟! تونهیم زاد یآدم  نی . چقدر ادیکش ری ت مغزم

  ن ی زدم. ترانه برگشت طرفم و هم  شهی شدم و چند ضربه پشت سر هم به ش   بلند

  ی و دستش رو گرفت جلو  د یکش  ینیه  دی تراس د  یاشهیکه من رو پشت در ش 

 دهنش. 

کرد و اومد در رو باز کرد. وارد    ی آور غضب نگاهش کردم که خودش رو جمع  با

 بگم ترانه خودش شروع کرد:  ی زیمن چ که نی شدم و قبل از ا

  هی زنه،یمامانم حرف م  ن ی نبود! از بس ا  ادم ی مون  مگانور جونم اصالً نقشه  ی وا  -

 ... .یچرا اومد یچرا رفت  یکرد ری چرا د  یکجا بود گهیسره م

 رو فرو کردم تو موهام و کالفه گفتم: هام دست

 به مامانت رفته آره؟ تیپر حرف  نی پس تو ا -

 بگه که جلوش رو گرفتم و گفتم:  ی زیبه جانب نگاهم کرد. خواست چ حق

 بحث ندارم. یخستم و حوصله یلیترانه خ -

 موهاش رو در دست گرفت. ن ییو پا   دیکش  یپوف

  فیرو تعر   زها یچ  ن ی و ا  ن یاطیحمله ش   ه ی قض  ی خوایپس چطور م  یااگه خسته  -

 ؟ یکن
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 هاش افتاد و دوباره گفت:چشم یتو ب یعج ی و شوق ذوق

و    می بخور  ارم یب  ی خوراک کم ی ن یی برم پا سای کنجکاوم تا بدونم! وا ی لیمن خ ی وا -

 .یکن فی تو تعر

 گفتم: دادمیاژ مکه بال چپم رو ماس  یدرحال

م  - انقدر ه  ینیبب  لم یف  ی خوایمگه  خ   ؟یدار   جانیکه  حت  یلیمن  حال    ی خستم 

 ... .افتمیندارم راه برم، نگاه دارم م

که از سر حرص به وجود    ینازک  یتخت ترانه. با صدا  یرو پس انداختم رو  خودم

 اومده بود گفت: 

االن    ؟یکنیم  فی رو واسم تعر  ز یچخونه همه  م ی که بر  یمگه تو نگفت  شعوری ب  -

 !؟یبخواب   یری بگ یخوایم

به من رو نداره اللخصوص    ن ی حق توه  ی موجود  چی. هدمیرو تو هم کش  هاماخم

 ها! انسان

 درست صحبت کن ترانه!  -

 نشو. یعصبان خب یلیخ -

  رو   نم یآست  ی و اومد جلو گوشه  د یکش  ن یهام که افتاد دوباره ه به لباس  نگاهش 

 گرفت. 

 ؟یآب  سی نگاه تو رو خدا! چرا تو خ  یوا -

 عرق کردم.  -

 کنند؟یهم عرق م ن یاطی وا مگه ش  -
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 ستند؟ یآدم ن  نی اطی آره مگه ش  -

 نه واال!  -

.  دیکش   ی هم فشار دادم، ترانه هم پوف  ی هام رو روکل با ترانه، چشماز کل  خسته 

 به سمت کمدش رفت.  کردیکه غرغر م یل*ب درحال  ر یز 

تاپ و شلوارک    هی بعد هم با    یکمد رو باز کرد و تا ک*مر خم شد تو کمد. لحظات  در 

ها رو جلوم گرفت و من همچنان مثل بز نگاهش  . لباسستادی اومد مقابلم ا  یصورت

تکون تو هوا  که  کردم.  داد  هم  یول  ر« ی:»بگیعنیشون  فقط    طورنیمن  شوک  با 

 نگاهش کردم.

 ؟ یبخواب یخوایآب م س ی خ ی هالباس ن ی! با اگه ید  بپوش ر یبگ -

که! نگاه عاقل    خورهیتو تن من جر م  هانی پارچه رو؟! ا  کهیدوتا ت  نی بپوشم؟! ا  یچ

 بهش انداختم و گفتم:  ی اهیاندر سف

 شه؟ ی من م یاندازه ن ی به نظرت ا -

سرشار از تعجب به من و بعد به لباس انداخت. سپس دوباره به من چشم    ینگاه

 دوخت و گفت: 

  ی چیق  ست ی الزم ن  گه ی... تازه پشتش بازه دادی کش م  نقدر یچرا اندازه نباشه؟ ا   -

 . رونی بنداز ب نجای هات رو از ا بال ،یکن

  زیم   یدفتر از رو  ه یرفت.    زی رو انداخت تو بغلم و خودش هم به سمت م  ها لباس

 خودش خوند و نوشت:  یل*ب برا  ریبرداشت و باز کرد. ز

 ! ادی . آن هم به مقدار ز کنندیعرق م  یی ! موجودات ماورادی جد اتیخب، کشف -

 واسه خودش؟  سه ینویداره م  یچ ن یا  یوا
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 اونجا؟  یس ی نویم ی دار  یچ -

 باز نگاهم کرد و گفت: ش یبا ن برگشت

رو    یکه تاحاال بهم گفت  ی! جالبه نه؟ هرچسمی نویرو م  دمی جد   ات ی دارم کشف  -

 دفتره نوشتم.  ن یاومدم تو ا 

  ی شیزد. فقط کم مونده بود بشم موجود آزما   رون ی مثل فواره از درونم ب  خشم 

 بکنه! ی رو ثبت جهان  اتشیکشف نی ا  خوادیترانه خانوم! البد بعد هم م

 ؟یکنیوارد اون دفتر م  یرو دار   یدیاز من شن  یهرچ ی اتو با چه اجازه -

کرد آرامش داخل کالمش    ی . دفتر رو پشت سرش گرفت و سعدیباال پر  ابروهاش 

 باشه:

رو واسه خودم    ها نی . من انیی پا  رهی داد نزن صدات م  ؟یشی م  ی حاال چرا عصبان  -

 نوشتم بابا! 

! مگه من از تو کتاب  کشه یپر رو! خجالت هم نم ادزی آدم ی. ادمیکش قیعم ینفس

 ؟یکنیازم سواستفاده م  طور نی ا ی و مقاله درآوردم که حاال دار 

هام هم  عمه  یفکر کن... البد راجع به تخم گذار   یهم نوشته! وا یکتاب قطور   چه

 گفتم:  عی هام گرد شد و سرموضوع چشم  ن ی نوشته! با فکر به ا

 ؟ی نشون نداد ی رو که به کس  هانی ترانه ا -

 نه بابا. -

 به جا بمونه!  ی منبع مکتوب دی ببر. از من نبا نی ترانه اون دفتر رو از ب -

 درهم شد و گفت: اش افهیق
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هم نشون    یرو واسه خودم نوشتم به کس  ها نی ! من اگهینکن د  ت یمگانور اذ   -

 .دمینم

 بزنم که ادامه داد:  یشد و خواستم حرف  ترظیغل اخمم

 .برمینم  ن یبحث هم نکن! من دفترم رو از ب  یالک -

ترانه؟! به نظرت    ی فکر کرد  یکمد. اوه با خودت چ  ی دفتر رو گذاشت باال  رفت

دفتر    عی مناسب سر  ت ی موقع  ه ی  یتو  رسه؟یدار به اون باال نمموجود بال  هی دست  

 ... .نی حاال بب کنمیو نابود م  دارمیرو برم

 گفت: رفت یکه به سمت در م یزد و درحال ی حیلبخند مل ترانه

 مگا؟ ستی ات ن! تو گشنهیمردم از گشنگ گه یمن د یوا -

رفت و    عی نگاهش کردم که حساب کار دستش اومد. سر  ییهمون خشم ابتدا   با

 گفت: شدیکه خارج م یدر رو باز کرد و درحال 

 ! هایسر و صدا نکن  ستمی . تا من نمیبخور  ارم ی ب ی زیچهی  رمیم -

کوبان    ی! در رو آروم بست و پازنهیداره بچه گول م  کنهیم ال ی خ  مون یم  یخترهد

 حرکت کرد. 

  یاز رو یزی چ  هویدادم بلند شدم برم سراغ دفتر که   رون یرو پوف مانند ب  نفسم

 افتاد.  ن یی پام پا

رو بپوشم؟    هانیا   دیلباس هستند. آه واقعاً با   کهیکه اون دو ت  دمیکردم د   نگاه

 . شدیهم چندشم م اش افهی از ق یحت
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روزبه    شرت یاتاق رفتم. ت  یتو  یقد  نهیی ها رو برداشتم و به طرف آانزجار لباس  با

  دمی اون تاپ و شلوارک تنگ رو پوش   عی بعد سر  ،یرو درآوردم و انداختم به کنار 

 .رونیهام رو از پشتش انداختم ب بال

  ی رو  یچیو ق  دیاتاق چرخ   ی کنم؟ نگاهم تو  کار یهست! دمم رو چ  یمشکل  هی  اوه

لباس  زیم زشتش رو سوراخ سوراخ    یهارو شکار کرد. هوم خوبه ترانه حقشه 

 رو برداشتم و پشت شلوارک رو برش زدم.   یچیکنم. ق

 آها خوبه حاال شد!  -

 و به خودم نگاه کردم. ستادمی ا  نهییآ  یصاف جلو  ات،یاز اتمام عمل بعد

 ! ی برد  طانهیش   ی هرچ  یرو نگاه! مگانور تو آبرو  فها یق

  ی لباس تو  ای دن  ای . ترانه دنشدیتنم پاره م  یتنگ بود که داشت تو یبه حد  لباس

 به من!  دهیم ی زیچ ن ی کمدش هست اون وقت همچ

فکر کن    یوا ا  یکیمگا  با  بب  نی از همنوعان خودت  رو  تو  کل    ی آبرو  نند،یوضع 

 ! یبریرو م  حیخاندان ترم

 .زدیصورتم موج م  یتو یتو  یموهام، کالفگ یرو فرو بردم تو  دستم 

  ی هاسهی دستش پر بود از ک  یاتاق آروم باز شد. آه پس باالخره ترانه اومد! تو  در 

 باز اومد سمتم و گفت:  شی . با نیخوراک

 مگانور جونم!   یچه ناناز شد  یوا -

قتل دارم! ترانه آب دهنش رو واضح    یزهیهام. من االن انگتو چشم  دیدو   خون

  ی مالماست  یجور یرو    هیکرد قض  ی قورت داد و عقب عقب به سمت تخت رفت. سع

 کنه:
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 . یشد  یمامان  یهادختر بچه ه ی! شبادیبهت م ش ییخدا -

ز  یدرحال م  یچشم   ر یکه  رو  ی تو  یهایخوراک  کرد، ینگاهم  رو  تخت    ی دستش 

 گذاشت.

امشب رو تا صبح    که نیواسه ا  دهیجون م  ها نی ا  آوردم برات! به به  یچ  نی بب  ایب  -

 .می ترسناک بزن  یهاو حرف  میبمون  دار یب

 هر کدوم اشاره کرد و اسمشون رو گفت و من تنها در سکوت نگاهش کردم. به

  گهیکه من د   م یبخور  ا ی! بت یسکو یپاپ کرن، کلوچه، ب  پس،یچ  ل، یبه به پاست  -

 .ادیب رت ی روزبه گ  یتو خونه هانی مثل ا دونمیم د یضعف کردم. بع

تخت    یبپره. رفتم و رو  رونیاز سرم ب  یسر تکون دادم تا خواب و خستگ  محکم

 نشستم. 

دعوا سر    ی برا  یآب دهنم رو راه انداخته بودند و اصالً وقت مناسب   ها یخوراک

 لباس نبود. 

 ... . یا برداشتم. اوم چه جالب! نرم و ژله ل یدونه پاست  هیبردم   دست 

 :کردیم  ی دن کردم و ترانه وراجبه خور  شروع   من

بازم    ها نیبعد ا   کنمینم  ن ی. من تضمرهیگیشام رو نم  ی جا  ی چیه  ی دونیم  ی ول  -

 ام نشه! گشنه

 زدم و باالخره زبون باز کردم:  هیتاج تخت تک به

 سر اصل مطلب. هوم؟   میبر  یبگ یخوایچرت و پرت نم گه یترانه اگه د  -

 مثبت سر تکون داد. یبه نشانه ع ی و سر دیپوستش دو ر یز جان یه



 
 

www.cafewriters.xyz Page 102 

  ح یتوض  ی کردم. کل  ف یماجرا رو تعر  م،ی خوردیرو م  هایهمون حال که خوراک  در

 :گفتیم هاوونهیام مثل دبشه. آخر هر جمله ی دادم تا به ترانه حال

 نه بابا! تو رو خدا؟!  -

ودم. ترانه هم بعد از  گذشته بود، کالفه و خسته ب  گه یشب هم د  مه ین  یمهین  از

 به فکر فرو رفت.  د یماجرا رو فهم نکهیا

 :دمی هم پرس  ن یهم  یخوندن ذهنش رو هم نداشتم. برا یحوصله یحت

 ؟یکنیفکر م ی به چ -

 ! م؟یزی سرمون بر  یتو دی با یحاال چه خاک کهنیبه ا -

 تخت رو اشغال کردم. یجا یهام جاو با بال دمیتخت دراز کش ی رو کامل 

  دفاع یو ب  یمن با سه تا انسان فان  م؟ی بکن  دی با  کار ی! چنهیهم  ری من هم درگ  ذهن

 ببرم؟ تونمیم ش یاز پ  یچه کار 

نگه    بازمهیهاش رو به زور نآلود بود و چشمبه ترانه انداختم. خواب  ی نیغمگ  نگاه

 داشته بود.

 ندم نوازشش کردم.بل ی هااش گذاشتم و با سر ناخنرو سر شونه  دستم 

  ون یدر م  مانیبا روزبه و ا  یترانه االن بدون فکر کردن فقط بخواب. وقت  الیخیب  -

 .میکنیم دا یپ ی راه  ه یوقت باهم اون  می گذاشت

 گفت: ره،یتا کنارم قرار بگ دی زد و خودش رو باال کش  یجونکم لبخند

  ن یاطیکه ش   ی*طان! درحالیش   ه یخوابه مگانور! من، االن، کنار    ه یمثل    ز ی چهمه  -

 ! میقراره خاک تو سر بش   شه یهم قراره حمله کنند. باورم نم ی گرید



 
 

www.cafewriters.xyz Page 103 

نم  ی تلخ  یخنده بجا  دونم یکردم.  ا   ی چرا  تو  نباریخون،  رو  اشک    ی جوشش 

 ! کردمیهام حس مچشم

  نیزم  نی ا  یاگر رو  ردم،کیها نمآدم  یمتأسفم ترانه. اگه منِ احمق خودم رو قاط  -

به کس  یلعنت نم  یخودم رو  ا  دادم،ینشون  پ  قدرنی االن مشکل  و    ده یچ یبزرگ 

 نبود.

 به بازوم زد و گفت:  یضربه آروم ترانه

همه خطرناک    یپس برا   ان ی ب  ن یها قراره به زمخودت رو مقصر ندون مگا! اون  -

 نه نداره.  ای یکن  یتو با ما زندگ که نیهم به ا  یهستند. ربط

 زد و ادامه داد:  یپت و پهن لبخند

 بابا!  م یکنیم دای پ ی راه حل  ه یباهم  -

 زد.   رونیب شم ی ن یهاخودش لبخند زدم و دندون مثل

 شد و وجودش پر شد از استرس. د یترانه ناپد ی لبا یلبخند رو هوی

 ! می شد چارهیمگا ب یوا-

 شد؟!  ی چرا؟ چ-

 و گفت: خت یرو با حرص بهم ر  موهاش 

  ی من جواب مامان و بابام رو چ  م،یکن  یمدت باهم زندگ  هی   می گه مجبور باش ا  -

 بدم؟

 و گفتم:  دمیاز ته دل کش  یآه

 ! گه ید یکنیسرشون سوار م  یکلک هی  یترانه خودت گفت -
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 سکوت دوباره گفت:  یاو پس از لحظه  دیکش  یپوف

 ت؟ ی برم مأمور  د یبگم از طرف شرکت با ه ینظرت چ -

سنگ  یبرا  هاشحرف کم  نی گوشم  انگار  شنواشد.  دادم.    مییکم  دست  از  رو 

 موندن نداشتم!  دار یب  یواقعاً نا گه یرفته بسته شد. دهام هم رفتهچشم

ب  خودم خاک  یها کوه  ن یرو  و  مگانور! حتدمید  یسنگ  وجودت  به  لعنت    ی تو  ی . 

درجه حرارت، مال    نی با ا  ،یسنگ  یهاکوه  نی. ا ستی خواب هم روحت در آرامش ن

 .ست یجز جهنم ن   ییجا

 . خوردندیوول م  نی اطی ها ش ها و تپهکوه نی بود. ب شهی از هم تر رهی ت آسمون 

د   از  رو  به سمتم مدمیدور حزار  با سرعت  ااومدی.  با    کهنی . بدون  پرواز کنه، 

 خودش رو معلق نگه داشته بود. یدرون  یروین

 .دی کشیشعله م  اومد یباد به حرکت در م  ی تو  ی وقت  اهش،یس  ی لیبلند و خ  ی موها

که    ی ا. فاصلهخوردیفاصله هم به چشم م  ن یاز ا  زش ی بلند و ت یهادندون  ف یرد

 لحظه به لحظه کمتر شد.

 : دیدورگه و وحشت آورش به گوشم رس  یصدا

 منتظرم باش مگانور!  -

خنده  و خنده  یطان یش   ی ابعد  از  وحشتناک  ی هاکرد؛  بخودم  به  لرز  بود.  دنم  تر 

 ندارم.  ی شانس  چیه  یغول دو متر نی افتاد. من در مقابل ا 

  هو یگرد کنم که  اش قرار بود بهم برخورد کنه. خواستم عقبگره خورده  ی هامشت

 از درد بلند شد. ادم ی شکمم خورد و فر  یو با ضرب تو د یحزار بهم رس 

 . دمیکش ق یعم یهاتخت نشستم و نفس  یرو  دم،یخواب پر از
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  ن یترانه روشه! آه ا   یپا  دمی . به شکمم نگاه کردم و دکردیمشت حزار درد م   یجا

  نیی . پاش رو با ضرب انداختم اونور و از تخت پاکنهیخواب هم ولم نم  ی دختر تو

 .دمیپر

کن  ساعت وقتشه حرکت  بود.  خونه  م یپنج صبح  البته  و  شهر  جنوب    ی به سمت 

 روزبه! 

خوابم برد    یخودم ک  دم؟ یابش برد که نفهمخو   یک  شب ید  نی باال سر ترانه. ا  رفتم

 اصال؟! 

 ترانه و تکونش دادم.  یشونه ی افکار، دستم رو گذاشتم رو نی ا  الیخیب

 ترانه؟ ترانه پاشو!  -

هاش رو باز نکرد. ناچار دست بردم و موهاش رو  گفت اما چشم  یادهی کش  هوم

  دمی حکم کششکمم خورد، موهاش رو م  ی که تو  ی لگد  ی مشتم گرفتم. به تالف  یتو

 بشه.   دار یتا ب

  د یو چنگ انداخت به دستم. خودش رو به چپ و راست کش  دیکش   یفیضع  غیج

 افتاد.   نیی کنه. آخر سر هم از تخت پا دای پ ییتا از دستم رها 

 کنده شده در دستم بود.  یتعجب به دستم نگاه کردم. چند شاخه مو  با

 مانند گفت: غیج  یبا همون صدا ترانه

 ؟ یکار رو کرد ن یخدا لعنتت کنه! چرا ا  -

 رو باال انداختم و گفتم:   ابروهام

 ! یشدینم داریخب تو ب -

 کردنه؟ موهام از سرم در اومد!   دار یچه طرز ب نی ا -
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 نگاه کردم. ی شاک  یو خونسرد به ترانه دمیکش  یپوف

 :دی و پرس  دیکش  ی اازهیها، ترانه خسته شد و خم از جنگ چشم بعد

 چنده؟ ساعت  -

 شد.   ری از پنج گذشته. پاشو، پاشو که د -

 : دیپرس  رت ی گشاد شد و با ح هیاز ثان  یدر کسر هاشچشم

 پنج؟  -

 تکون دادم و گفتم: سر 

رو بگو و    ی بگ  یخواست یکه م  ی زود آماده شو و به مادر و پدرت هم اون دروغ  -

 .می بر ایب

 هاش گرفت و گفت:دست  نی رو ب ی هادست

 اون دوتا االغ االن خوابن که!  م؟ یبر می ساعت پنج صبح کجا پاش  -

ترانه نفس خسته  نی ب  یاگره افتاد.  به تخت تک  دی کش  ی اابروهام  زد. خم    ه یو 

 اش زدم و گفتم: به شونه  یشدم و با دستم ضربه آروم

  شتری ها باون  جون  گذرهیکه هر لحظه که م  یهنوز متوجه نشد  کهنی تو مثل ا  -

 ! افتهیبه خطر م

 . شدیترانه گشادتر از قبل م یهاو چشم گرفت یصدام داشت اوج م رفتهرفته

 دهنم نگه داشت که از ادامه صحبتم باز موندم. یدستش رو جلو  ع یسر 

خواب راحت    ه یکنم؟    کاریمن از دست شماها چ  ؟یکنیچرا شلوغش م  خب یلیخ  -

 . دیکنیر به چه کارا مسحر آدم رو مجبو  یندارم. کله
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 ادامه داد:   یابا اخم مسخره بعد

گو  دروغ  یدونستیم  چ یبه مامان بابام هم دروغ بگم. ه  دیاز صبح با   وقتنی ا  -

 دشمن خداست مگانور خانوم؟ 

غ  یپوزخند تهمت،  دروغ،  کالم   بت،یزدم.  گناه  نوع  هر  و    جهینت  یگرید  یناسزا 

 ! طانهیوسوسه ش 

 *طان! یش   ق یدشمن خداست و البته، رف ی دشمن خداست؟ هر گناهکار   گودروغ

  نی . انی*طان پناه داد یش   ه یشماها به    کنند؟یفکر م  یها با خودشون چآدم  ن یا

 ست؟ ی خودش گناه ن

 مگانور خانوم!  ی نبود نجا یگناهه که االن ا  دونستندیم اگه

ه کنار رفتم و شروع  تران   یداد. از جلو  شخند ین   هیرفته جاش رو به  رفته  پوزخندم

خاص    تمیر   هی هام رو با  و بال  دادمیبه قدم زدن در اتاق کردم. دمم رو تاب م 

 . دادمیتکون م

هستند! گناه    ن ی ذهنم رصد کردم. همه هم  ی رو تو  شناختم یکه م  یی هاآدم  رفتار

.  دندی نشون نم  یو در برابر گناه بزرگ انعطاف  رند یگیم  یو کوچک رو جد   زی ناچ

 رو گرفته.   اتیکل یجا  ات ی روزها جزئ  ن یا

درست وسط جهنمه. هر شخص    هست به اسم پرتگاه!  یقسمت  ه یمن    ی ایدن   تو

فقط آتش شعله   ن یی ته دره! از اون پا کنندیو از اونجا پرت م  ارن ی رو م  ی گناهکار 

 .کشهیم

  یاز اطراف اون پرتگاه صدا  ین دره هست. حتگناه بزرگ، پرت شدن ته او  تقاص

  شی زندگ  یکه تو  ی آدم  دم،ی من به چشم د  .رسهیگناهکاران به گوش م  یناله

 نزده بود، با مخ رفت ته پرتگاه. یتهمت هم به کس ه ی یحت
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 گفت: دمی پرس  ارو یمسئول پرتگاه که درباره اون  از

  ه یخوب و درستکار بوده؛ اما قتل کرده! دختر خودش رو بخاطر    یلیآدم خ  نیا  -

 کشته!  یزی آبرور   ه یکار اشتباه، 

! اگه هرکس سرش  کنندیها بهش توجه مکه انقدر آدم  هی آبرو چ  ن ی ا  دونم ینم

 ! رهیگیهم صورت نم ی. گناهشهی نم ختهی ر   ییتو کار خودش باشه آبرو

نه دروغ گفته نه ناسزا و    چوقت یکه دختر خودش رو کشته، ه  ییحاج آقا   ن یهم

دخترش رو کشته!    مان یخوب و باا  یلیآدم خ   نی حاال ا  تهمت ناروا زده. ینه به کس

گناه رو انجام    ن یترسر بزنه، بزرگ  یاز کس  یبوده که مبادا گناه  ن یا  ریچون درگ

 داده.

منه که مردم رو وسوسه کنم و    عتیطب  ن یاز گناه کردن استقبال کنم! ا   دی با  من

نداره. گناهش گردن    تی موضوع برام اهم  نیهم ا   نیهم  ی به راه بد بکشم برا

  دایاما جونش نجات پ  شهی م  اهیاش سصفحه از رزومه  هیست؛ با دروغ ترانه،  ترانه

 گناهش رو جبران کنه. ا یدن نی ا  یتو  تونهیعمر کنه م شتر ی! اگه بکنهیم

 دارم. یحلراه  یزی هر چ ی بزارم مگانور دانا! من برا لقب خودم رو د یبا  اوه

 دوباره طرف ترانه و بهش گفتم: رفتم

نجات خودته.    یدروغ برا  نی هم روش! ا  دفعهنی . ایگیهزار بار دروغ م  یتو روز   -

  د یمختلف همزمان محافظت کنم! با  ی هاتیاز سه تا آدم در موقع  تونم یمن که نم

 . گهید  ینمادر و پدرت رو خر ک ی جور هی

 کرد و گفت:  اخم

 من درست صحبت کن!  یمامان بابا  یدرباره -

 . شدمیداشتم کالفه م گه یرو تو کاسه چرخوندم. د  هامچشم
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 ترانه زدم و گفتم:  یبه پا یلگد

 نه؟  ا ی یر ی ! حاال مخب یلیخ -

اوقات   ی و بلند شد رفت به سمت در اتاق. تعجب کردم! بعض  د ی کش  ی قیعم  نفس

ساعت    ست؟ی حرف گوش کن بودن زود ن  یاما االن برا  شهی م  یترانه دختر خوب

 پنج صبح!

 ! ؟یری کجا م -

 . ستمی تا چند روز ن  تی برم مأمور  خوامیبرم بهشون بگم م  -

 االن؟ -

 مگه؟ هیخب چ -

انگار خودش ذهنم رو خونده باشه با لبخند  باال رفته نگاهش کردم که    یابروها  با

 مخصوص خودش گفت:  حیمل

 . یروادهیباغ پ یتو رن ی و م شن یم داری صبح زود ب شهیها همنگران نباش اون -

 انداخت و گفت:   زیم  ی به ساعت رو ی نگاه

 . زنمیو باهاشون حرف م نیی پا رمی شدند. پس م داریحتماً ب  گهیاالن د  -

 گفت: نباریتکون دادم و ا سر 

  یاز تو  گردمی. تا برمارمی لقمه م  هیتو هم    ی برا  خورمیم  ی زیچهی   نیی من پا  -

 بردار بپوش و آماده رفتن شو.  یخواست ی کمدم هر لباس 
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لبخندها که دندون  باز از اون  و  براش    شن یم  دا ی پ  شم ی ن  ی هاسر تکون دادم 

ب دست به کار شو مگانور! امروز  تو هوا تکون داد و رفت. خ   ی زدم. اون هم دست

 داشت.  میخواه  ی قطعاً روز سخت

نه بابا چرا چرت    ت؟ی بره مأمور   خواد یکه م  سه یپل  ی عنیترانه چکاره بود؟    ی راست

 چکارست.  پرسم ی! برگشت ازش میکنیفکر م

 ... اوه چقدر لباس! نمیسراغ کمد رفتم. خب بزار بب  به

.  گردمیلباس مناسب م  هیراحت دنبال   ال ی وقت دارم. پس با خ  یکل  ادیترانه ب  تا

 ؟یکیخب حاال کدوم 

 باشه!   زی انگجانیها برام انقدر هآدم  لی وسا یروز  هی  کردمینم  فکر

 به لباس بمونم.  رهیخ  یقیمکث کنم و دقا شد یو رنگ هر کدوم باعث م طرح

ک  من شده؟  ا  یطور نی ا  یچم  نکنه  صل  نجایشدم؟  داره  عوض    امقهیموندن  رو 

 کنه؟ یم

 ! یبه پا کرد  ییچه بلوا یانتخاب کن  یخوایلباس م هیمگا   نی بب پوف

بستم. داشتم    عی و شلوار همرنگش رو برداشتم و در کمد رو سر   یبلوز مشک  هی

 ! شدم یخفه م یجیاز گ

اندازه  پشت به  رو  ق  یلباس  بالم  پوش  یچ یهر  و  و  دمش یزدم  قشنگ  لباسِ   .

. سر  دهیبلند و کامالً پوش   ن یدست و ساده. آست کی   یبود! مشک  ی*طان پسندیش 

  ی و دنباله  ها نی آست  نیی. پادیرس یتا پشت دستم م  یبه صورت مثلث  نی هر آست

 قرمز رنگ بود.  کی بار  یل ینوار خ هی لباس هم 

 کل، برازنده بود! شلوار هم مثل لباس نوار قرمز داشت.  در 
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 م مرتب کردم. ها رو هو اون دمیموهام کش  یتو ی دست

  کردم یکه فکر م  ی کوله برداشتم و هرچ  هی.  لی وسا  هیهم رفتم سراغ بق  بعدش 

 ممکنه ترانه الزمش بشه برداشتم. 

 افتاد.  ادمی  یزی چ ه ی هو یبودم که  ستادهی کمد ا ن ییپا

راحت اون دفتره رو نابود    تونم یم  ست،ی ! االن که ترانه نته یموقع   ن ی بهتر  االن 

 کنم.

  تر قیدفتر معلوم بود. لبخندم لحظه به لحظه عم  یکمد نگاه کردم. گوشه  یباال  به

 شد. 

  ی اندازه ست،یو دفتر رو برداشتم. پوف المصب دفتر که ن ستادمیپنجه پا ا   یرو

 طول داره!   رةالمعارفیدا

نقاش   بازش  و  مطلب  از  بود  پر  زدم.  ورق  و  آهیکردم  کش از    ی .  دل  .  دمیته 

 هاش من رو ببخشه.بردن دست نوشته ن ی ترانه بخاطر از ب  دوارمیام

رو کف دستم گرفتم و روش تمرکز کردم. چند لحظه بعد، دفتر در دستم    دفتر 

 ور شد، در همون لحظه هم ترانه وارد اتاق شد.شعله

 که...  میخب مگانور جمع کن بر  -

 زد و با وحشت گفت:  غیج

 !؟یکنیم ی دار  کاریچ -

 به جا بمونه!  یمطلب د یاز من نبا  یمتأسفم ول -

 رو بهم رسوند و بازوم رو گرفت و تکون تکونم داد.  خودش 
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 خاموشش کن!  ع یخاموشش کن مگانور سر  -

 . کردیکردم و شعله خاموش شد اما همچنان دود م یفوت

 ! م یش یم چارهیبندازش کنار مگانور االن ب  یوا -

 ؟یکنیم یطورنیبابا چرا ا  یا -

 جا پر از قطرات آب شد! بزنه، همه ی که دهن باز کرد حرف نی هم ترانه

! عجب! مگه تو خونه هم بارون  بارهیداره بارون م  دم یسرم نگاه کردم و د  ی باال  به

 . میآب شد  سی جفتمون خ اد؟یم

 تعجب گفتم:  با

 ! اد؟ ی که سقف داره پس چرا بارون م نجا یا -

 هاش رو با حرص بسته بود گفت: که چشم یلدرحا ترانه

 ! قه یضد حر ستم ی س  -

 :دمی پرس  رتی ح با

 ! ق؟یضد حر -

 ! یسوز ضد آتش -

 دانشمند.   ه یچ دونم یم ق یحر -

 و گفت:  شی شونیبه پ  د یرو کوب  دستش

 ! چارهیمگانور! ب یکرد مونچارهیب -
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. اون موقع بود که کامل  دمی رو شن  ومدندیکه به سمت اتاق م  یی هاقدم  یصدا

 رو درک کردم.  چارهیب یمعن

 به عقب رفتم.  ی چهارطاق باز شد و من فرصت نکردم در برم و فقط قدم  در 

 اومد:  یزن  یبهیغر  یو صدا دی کش ی نیه ترانه

 چه خبره ترانه؟! نجا یا -

 هم بعد از اون گفت:  ی ابهیغر مرد

 تو اتاق؟!   یدیکش گار یس  -

 . نمیرو بب  یکس یچهره تونستمیآب نم د یبارش شد نی ب از

به    ی افاجعه  ه ی   دی با  ی ری ! خودم رو سرزنش کردم، هرجا ممی شد  ی چه گرفتار   یوا

 مگانور؟!  ی ار ی بار ب

 : دیشرشر آب به گوشم رس  ن ی ترانه به زور از ب یصدا

 ! هیچ  گارینه بابا س   یوا -

 اون زن که مطمئناً مادر ترانه بود بلند شد: یصدا

 ! یزنیها ممرد چه حرف -

 گفت: بار نی ترانه ا پدر 

  ی چهمه  مان یپسر ا   ن ی سر خودش آورده باشه. ا  یی گفتم نکنه بال مال  دونم یمچه  -

 .گه ید ده یم ادی ن یبه ا 

 ترانه در اومد:  غیج

 چاره؟ی ب مانی ا  ری تقص  ینداز یم شهی م یبابا چرا هرچ -
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م  خدا  نب  هو یوسط    نی ا  کردمیخدا  رو  انگار  می بش  چارهیب  نندیمن  هم  ترانه   .

 رو جمع کنه.  هی قض  ترعی کرد سر یسع  ن یهم  یحواسش بود من هم هستم برا

 شد!   ومی آب رو قطع کنه اتاقم مثل آکوار  ن یبره ا تونیکیبابا  یا -

 بارون بند اومد. بعد  یقیرفتند و دقا   رونیو مادرش هردو غرولند کنان ب پدر 

  یلب  ری آب بود. ترانه با حرص به طرف کمدش رفت و ز   سی جفتمون خ  یتا پا  سر 

 غرغر کرد: 

دفتر غرق    ه یخوب شد حاال اتاقم بخاطر    درست کنه!  یدردسر  ه ی  د یبا  شه یهم  -

 آب شد؟ حقته بزنم نصفت کنم مگانور. 

 به طرفش رفتم و گفتم:  کردیهام چکه مکه آب از موها و لباس یاخم درحال  با

 ! میآماده شو بر  ع ی تر از دهنت حرف نزن و سرگنده -

ول  چپ کرد  نگاهم  کمد    یچپ  داخل  از  لباس خشک  چند دست  ندادم.  محلش 

 رو به طرف من گرفت.   شی کیبرداشت و 

  می ریوقت مناو  کنمیلباس عوض م  رون یب  رم ی. من هم می بپوش لرز نکن  ا یب  -

 .گهید

ب   ن ی ا  خواست ینم  دلم در  تنم  از  رو  قشنگ  مارمیلباس  حس    ی لیخ  کردمی. 

!  ادیلباس رو به روزبه نشون بدم و اون هم خوشش ب  خواستم یخوشگل شدم. م

م م  دونم یهرچند  بهم  من  از  حالش  دوست    دونمینم  یول  خوره؛ یروزبه  چرا 

 !امی داشتم به چشمش ب

 ور کردم و قطرات آب داخل لباس بخار شدند. درون خودم رو شعله از
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. تو فقط زود  شهی دوتا بال بزنم خودش خشک م  ست یبه عوض کردن ن   ی از ین  -

 من پشت ساختمون منتظرتم.  ن، ییپا  ای آماده شو ب

 رو کج و کوله کرد و گفت:   دهنش

 تو؟  ی ستیگشنه ن یباشه پس برو. راست -

تکون دادم و رفتم سمت    یزد. سرم رو به نشونه منف  یآبک  یرو گفت و لبخند  ن یا

 خارج شد.  ل ی تراس. ترانه هم از اتاق به همراه وسا

  یدرخت نشسته بودم و مواظب بودم کس  ه یعمارت بودم. سر    یپشت  ابونیخ  یتو

 شاد ترانه اومد:  یو سپس صدا  ن یبوق ماش   ی. صدانهیمنو نب

 ؟یکنیدرخت چه م یخانوم باال طون یش   یآ -

قرمز و براق نشسته بود و    ن یماش   هی  ی. ترانه تو دمی ها سرک کششاخه  یباال  از 

 .کرد یبا خنده نگاهم م

 تعجب گفتم:  با

 م؟ یبر ن یبا ماش  -

 از خنده زد و گفت:  یپوزخند

 م؟ی تو روز روشن پرواز کن یپس توقع دار  -

 ! ارم ی در م ی امروز من چقدر خنگ باز  گفت،یترانه درست م اوه

رسوندم. خودش رو کش داد و در عقب رو   نش یو خودم رو به ماش   نیی پا دمیپر

 باز کرد.

 بپر باال.  -
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تو  هام بال رو  نم  ن یماش   ی رو جمع کردم و خودم  ترانه    ن یماش  دونمیجا دادم. 

 .کردیهام به سقف برخورد مبزرگ بودم که شاخ ی لیمن خ ای کوچک بود  یلیخ

 :دی پرس  ترانه

 حرکت کنم؟  ؟ یچحله همه -

 نشه.  تی هام اذگفتم و جا به جا شدم تا شاخ یهوم

 :دم یکه ترانه حرکت کرد ازش پرس  نیهم

 نه؟یمن رو نب یک یوقت  ه ی هاگمیم -

 رو باال آورد و گفت:  دستش

 . هیدود هاشهی راحت ش  الت ی نه خ -

 برسه نفسم بند اومد.   انی راه به پا  نیراحت نبود، تا ا   المیخ

  ن ی ماش   کرد؛ یم  یبد رانندگ  ی لی. ترانه خمید یرس یزودتر م  می کردیپرواز م  اگه

 . مید یرس  یبدبخت هیخاموش شد. به   ر یمس  یهزار بار ط

به سرعت پرواز کردم و رفتم سمت    م، یشد  اده یکه ترانه نگه داشت و پ  ن یهم

 ! ها شدمیداشتم خفه م  ش یروزبه. آخ ی تراس خونه

و روزبه    مان یا   دمیرفتم داخل و د  تراس؛ در مثل اکثر اوقات باز بود.  ی تو  دم یپر

 . دندیخواب کاناپه یرو

اندازه  مانیا روزبه هم جور   یدهنش  بود،  باز  م   یغار  ب  دیکشیخرناس  و    ای که 

 .نیبب
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که در خونه به صدا در    کردم یبودم و نگاهشون م  ستاده ی با تعجب ا  طورهمون

 ترانه.   دادیاومد. بعدش هم داد و ب

پروحشت  هردو  خواب  از  ادندیزده  گارد    ن ی هم  مان ی.  افتاد  به من  که چشمش 

 خارج شد و گفت:  ی از حالت دفاع دیگرفت. اخمم رو که د 

 ! ؟یوقت صبح کجا بود ن ی . تا امیتا صبح منتظرت بود شب ی مگانور؟ د  ییاِ تو -

 شد. رفتم در رو باز کنم تا نشکسته.   شتری حرف ب ترانه مانع  یصدا

 با شکوه گفت:  دی اون دوتا رو د ی اومد تو و وقت  ترانه

 د؟ یندار  یشماها! مگه کار و زندگ   دی خوابیچقدر م -

 همزمان به ترانه گفتند: هردو 

 !؟یکنیم کاریچ نجا یتو ا -

 جو متشنج رو بخوابونم پس گفتم:  خواستم

شما رو هم    میافتاده که ما اومد  یاتفاق  هی.  دی بکش  قیو نفس عم  د یآروم باش   -

 . میقرار بد ان ی در جر

 و گفت:  ستادی بلند شد ا  مانیسر تکون داد و ا  ترانه

 قراره حمله کنند؟  نی اطی نکنه ش  هیچ -

 : گفت یذوق آشکار   هی. ترانه با  مانیزل زدم به ا   رتی ح با

 !؟ی دیتو خال عشقم! از کجا فهم ی زد  یوا -

 روزبه مثل پتک خورد تو سرم:   یصدا

 ن؟ ی اطی ش  ؟یچ -
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 دادن:  حیهاش شروع کرد به توضبا تکون مداوم دست ترانه

  ی دنبال مگانور. آقا حزار که عاشق و دلباخته  ان یم  ن، یبه زم  ان یم  ن ی اطی آره ش   -

 خودشون.  ی ای دنبالش تا برش گردونه دن اد یمگانور، م

 باال رفته گفت:  ی با ابروها مان یا

 ؟ یچ یآقا چ -

 هاش رو تکون تکون داد و جواب داد:باز دست ترانه

 حزار.  -

 متعجب روزبه بلند شد: یصدا

 عاشقِ مگانور؟  -

از همه    الشی انگار خ  زد،یو بهش نگاه کردم. قلبش چقدر آروم و منظم م  برگشتم 

 حت بود. را   زیچ

 و گفت: د یهاش رو بهم کوبکف دست مان یا

تموم    ی و خوش   ریبه خ  یچو همه  گردیپس مگا خانوم داره برم  یخب به سالمت  -

 شد. 

 گفت: ی شاک  ترانه

کجا بود؟ حزار و دار و دستش اگه حمله کنند به    ی و خوش   ری خ   وونهی د  گهینه د  -

 .کشندیما رو م یهمه ن یزم

 شگفت زده گفت:  مانیگاهمون کردند. اگرد شده ن ی با چشما هردو 

 ؟ یسر کارمون گذاشت  ی ما رو ترانه؟ کله سحر ی گرفت -
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 کرد. جیو و  ج یدادنش همه رو گ حیتوض ن یترانه هم با ا  پوف،

 دست به کار شدم: خودم

هرچ بچه  دینیبب  - واقع  نی ا  یها  م  هیگفت  حزار  هم    اد یو  من  ببره.  رو  من  که 

شما! من با شماها    یبرا  طور نی من بدتر، هم  یبرم!، حزار از دشمن برا  خوامینم

به    ن ی اطی اگه ش   نمیهم  ی شما مونده. برا  ی رو  م یرفت و آمد کردم و حاال هم انرژ

 .اوفتهیحمله کنند جون شما به خطر م نجا یا

 :دیو پرس ستادی اومد جلوم ا  مانیمات و مبهوت نگاهم کرد. ا روزبه

 تا ما رو بکشند؟  انی م نی اطی که ش  نه یرت ااالن منظو نمیبب -

برجسته شده بود و ضربان قلبش    شیشون یپ  یرو  ی هابه روزبه بود که رگ  نگاهم 

 . رفتیباال و باالتر م

از دهنش    مان یقورت دادم و سر تکون دادم. هنوز آه ا  یدهنم رو به سخت   آب 

 ور شد. خارج نشده بود که روزبه به سمتم حمله

روزبه به    یشاک  ی کشمکش صدا  نی ا  ن ی داد زد؛ اما از ب  مانیا  د،یکش   غی ج  ترانه

 بود.  تر کیگوشم نزد 

 ! ؟یریبگ  یخوایحاال جونمون رو هم م یرو ازمون گرفت یآرامش زندگ  یلعنت -

 .کردمینگاهشون م فقط  حالتیو من هم ب کرد یداد و هوار م  طور نیهم

پ  ییدعوا  نی همچ  دونستم یم برامی دار   شی در  به هر حال  از  انسان  ی.  ها جون 

 تره.با ارزش ز یچهمه

منه که جونشون در    ر یاز جونشون محافظت کنم! درسته، تقص  خواستم یهم م  من

 .رمیگیرو به عهده م  ز یچهمه  تیهم من مسئول نی هم ی خطر افتاده برا
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در خزر شهر    ی ساختمون ساز   ت ی امروز سر کار نرفت. ترانه هم که مأمور   کسچیه

 ترانه مهندس.   داستیکه پ طور نیرو رسماً شروع کرد! ا 

 مقابله!  یبرا می دی و نقشه کش م یو بحث کرد م یهمه آروم شدند، نشست  یوقت

  دی خونه روزبه بمونند، بعدش هم من با  یاز همه هم قرار شد همه فعال تو  اول 

 .شهی م رمی دستگ  یچ نم یسر آسمون تا بب  ه ی م رفتیم

تو  ی تو  همه سرش  ترانه  بودند.  خودشون  ا  لشیموبا  یحال    ه ی  یتو  مانیبود، 

اتاقش    ی روزبه هم تو  گشت،یکه اسمش لپ تاپ هست دنبال اطالعات م  یزیچ

 . کردیدود م گاری بود و مثل دودکش س  ستاده ی پنجره ا یپا

من رفتم، در نبود من چطور از خودشون    ی وقت  که نیا  ر یبود. درگ  ر یهمه درگ  ذهن 

 محافظت کنند.

بهم سخت گذشت.    شتر یهم ب  روز ی بودند. امروز از د  ن یهام سنگبودم؛ بال  خسته 

 آماده بود، جز خود مگانور!   زی رفتن همه چ ی برا

  ؟ینشه چ  رمیدستگ  ی زیاگه چ  ؟یچ  وفتمیب  ریرفتن هراس داشتم. اگه برم و گ  از 

 است؟  ده یفایکارها ب نی همه ا کنمیچرا حس م

  ه ی رو بال بزنم. اگه    یمسافت  نی ها، حس رفتن نبود! جون نداشتم چنقول آدم  به

بود    ی فقط کاف  رسوندم،یقدرت کامل داشتم، با تله پورت خودم رو به مقصد م

جهنم    ی بعد، تو  یا و داغ جهنم رو تصور کنم و لحظه  یسنگ  یها تصور کنم. مثالً کوه

 بودم.

  یهام رو بستم و روقدرت هم بشه. چشم مچهین   نی با هم  دی امتحان کنم شا   بذار

  ی هنوز تو  دمیهام رو باز کردم و دتمرکز کردم. چشم  یطبقه اول آسمون هست

 ام. خونه
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 رن؟ی اوقات کجا م  یبود مگانور؟ عقل و شعورت گاه دهیفا یب یدید

نگاهم رو حس کردند و    ینیردو سنگو ترانه نگاه کردم. ه  مانیو به ا  برگشتم 

 سرشون رو باال آوردند.

و جذاب    یبه چشم گذاشته بود که جد  فیظر   یطب  نکیع  ه یزل زدم.    مانیا  به

 صاف به سمت باال بود.  شه یروشنش مثل هم ی اقهوه ی. موها دادینشونش م

  که وقت رفتنه. اون هم لبخند   خوندیزدم. انگار داشت از نگاهم م   ی کمرنگ  لبخند

 زد و سر تکون داد.

  یگونگندم یو استخوان دهیکردم. صورت کش یقیو به ترانه هم نگاه عم برگشتم 

  داست ی که پ  نطور ی بود. ا  خته یدورش ر  شه ی مواجش هم مثل هم  ی داشت. موها

 .پوشونهیموهاش رو م  ابون ی کوچه خ یو فقط تو ست ی ن د یمق ادیز 

 تکون داد. ه؟یچ یهاش رو جمع کرد و سرش رو به معنا *بل

 گفتم: وارزمزمه

 . وقتشه که حرکت کنم.کهیغروب نزد -

 روزبه از سمت راستم بلند شد:   یصدا

 ام؟ یمن هم همراهت ب  یخوایم -

حس و    یها گشتمگا از بس با آدم  ید ی! اصالً حس نکردم. د نجا؟یاومد ا  یک  ن یا

 .رهیم  نی قدرتت داره از ب

هم گذاشتم و سرم رو تکون دادم تا افکارم از سرم فرار کنند،    یرو رو  هامچشم

 لنگ ابروم رو باال دادم و گفتم: ه یبعدش به روزبه نگاه کردم و 

 سر جات بابا!   نی بش ؟یتور گردشگر م یبر  م یخوایمگه م -
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هم  درست  م   شهی مثل  که  اخم  کرد.  مشک  ی ابروها  کردیاخم  و    ی رو  نش یپهن 

 . انداختیم هیهاش سا چشم

چشم بود. از بس که خوش تراش بود! متناسب، سر    یدماغش صاف تو  یغهیت

 باال! 

 قاب گرفته بود.  یی با یدراومده بود و صورتش رو به ز   شش ی چند روز ته ر   نی ا  یط

که    یزی چ  را،یگ  یو صدا   ن یدلنش  یپرتره بود. چهره  ی نقاش   ی تابلو  هیمثل    روزبه،

  نه یبش  شهی و تماشاش کنم. اون مثل هم  نمیدلم بخواد تا ابد بش  شدیباعث م

 روزها.   ی حت ای ها کنه و منم فقط نگاهش کنم. ساعت ی طراح

. چقدر  نمیاسم روزبه رو بب  تونستمیم   اهش،ی س   یته ته قلبم، از اون ژرفا  من،

 بود. یدوست داشتن  یلیبهتر. به نظرم خ ی روز   ی! روزبه، به معنانیدلنش

  دن یتا ابد از د  ؟یمگانور، اونوقت چ   یبرگرد   ینتون  گهیو د  یفکر کن بر  هیثان  هی

 که!  یشی منظره محروم م ن یا

زم  دلم به  من  همه  ن یگرفت،  به  زود  من  کردم،  م  ز ی چعادت  به  کردمیعادت   .

 دم. روزبه، به کنارش بودن هم عادت کر

 زدم:»انگار قراره بره سفر قندهار!«  ب یسخته! به خودم نه  رفتن

 .یگردیو برم یریباش مگانور، م  دوار یام

 گوشم شد:  یکوتاه ترانه سمفون یخنده یصدا

بگذره مشکل   شتریب یتو هم، هرچ  گهی . مگا زود برو و برگرد د دیحاال دعوا نکن  -

 . شهی تر مبزرگ

 رو تو کاسه چرخوندم و گفتم:   هامچشم
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 خودم نده.  ل یخودم رو تحو ی هاحرف -

 روزبه باالخره دراومد:  یصدا

 .یما رو عالف خودت کرد  گهیخب پس برو د -

با ا  باز   ه یحرف بزنم شب  خوامیروزبه م  نی ابروم رو باال انداختم. اصالً هروقت 

 . شمی طلبکارها م

 ؟ یای ب یخواینم یمطمئن یاوم باشه؛ ول -

و ترانه شد. برگشتم طرف اون دوتا و    مانیا  یاشد و باعث خنده  ترظیغل  خمشا

 با شکوه گفتم: 

 دور تا دور جهنم فقط در ده روز!  کند،یم م یمگانور تقد یتور گردشگر -

 . خوردیروزبه هم که فقط حرص م  دند،یباز خند  مان یو ا ترانه

 گفت:  کردیاش رو سرکوب مکه خنده یدرحال ترانه

 وقت تور بزار. اون یگرد یزنده برم ن ی فعال خودت برو ببحاال -

 اومده باشه با شوک گفت:  ادش ی ی زی انگار تازه چ مان یا

 باالخره؟ می کن کار یبره ما چ ن یها االن ابچه ی راست -

 گفت: ال یخیگرمکنش فرو برد و ب بی ج یهاش رو تودست روزبه

 ؟ یکاراته بلد -

 با تعجب جواب داد:  مان یا

 نه!  -
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 تکواندو چطور؟ -

 نه!  -

رو    شی روزبه نشست و دهن باز کرد تا سوال چرت بعد  یهال*ب  یرو  یپوزخند

 روزبه گفتم:  ی آسوده به جا ال ی *نه و با خیبپرسه. دست به س 

 .رهیگیرو نم  نی اطیش  یجلو زهای چ نی ا -

 نگاهم کردند. ادامه دادم:  ی سه با حالت پرسشگر  هر

 . دیدار  اجیحفاظت از خودتون به طلسم احت  یبرا -

 سه باهم بلند گفتند:  هر

 طلسم؟!  -

 رو به زبون آوردم.  زد یخاطراتم پرسه م ی که تو یزی چ قاًیتکون دادم. دق سر 

جاها  - به  مادرم  با  بودم،  که  م  یبچه  سر  برا میزدیمختلف  جاها  ی.  به    یورود 

سر و کار    یادی هم با جادوگران ز   نیهم  ی . برامیطلسم داشت  هیبه    ازیممنوعه ن

از  میداشت  قبالً  وسا  یدرباره  شونیکی.  برادمیشن  لی طلسم  از    ی.  حفاظت 

 طلسم وجود داره.  ه ی ،یزی هرچ

 . کردندیرو از نظر گذروندم. با دقت بهم زل زده بودند و گوش م هاشون چهره

 زدم و گفتم:  یتصنع لبخند

 .ادیبه کارمون م نجا یکه ا  ادمهی طلسم  ه یخوشبختانه  -

 :دی پرس  عی داد. روزبه سر رون یاش رو هوف مانند ب نفس حبس شده ترانه

 ؟یخونه رو طلسم کن یخوایخب االن م -
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 ابروم رو باال دادم و گفتم:  شه ی هم مثل

 ! م یرس یصبر کن؛ به اون مرحله هم م -

 رو به جمع گفتم:   بعد

 .دی دار  ازی دفاع از خودتون ن  یبرا ٔ  یش   هی -

 انداخت:  ت ی پاراز  مان یا  یصدا

 مثل چماق؟ ی زیچ  هی -

 گفتم:  مانیکردم و رو به ا اخم

اون هم با چماق اصالً    نیاط یبا ش   دنیداشته باش! جنگ  تیخالق  کمی!  ه؟ یچماق چ  -

 نداره. تی جذاب

 از پشت سرم گفت:  روزبه

 ؟ یپس چ -

 رو از هم فاصله دادم و گفتم: هام دست

و    ز یت  ٔ  یش   ه یمورد، ما به    ن یا  یخودش رو داره. تو  ط یو شرا  نی قوان  ی زیهرچ   -

 مثل چاقو!  یزیچ  هی.  میدار   از یبرنده ن 

 شگفت زده گفت:  ترانه

 ! هالمیف  نی چه جالب مثل ا یبزرگ آشپزخونه مثالً؟ وا یچاقو -

 با لبخند به ذوق ترانه نگاه کرد. مان یا

 تکون دادم و رو به روزبه گفتم: سر 
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 تو خونه؟  یبزرگ دار  یچاقو -

و سر تکون داد. راه افتاد به سمت آشپزخونه    دی به طرف آشپزخونه چرخ  نگاهش

 و ما هم به دنبالش. 

 : دادیو اطالعات م زد یبا ذوق و شوق فراوان حرف م ترانه

م  یلیخ  - گ  شه، یخفن  جن  م  ی ریحس  دست  تودهیبهم  که    دم ید  لمیف   هی   ی. 

. بعد چاقو  کنهیآشپزخونه حمله م  یشون با چاقوخونه  ی تو  یوال یپسربچه به اون ه

 ! اهه ی خونش س  نهیب یو م ارهی رو از تن اون موجود در م

 :دمیپرس یشگفت  با

 شد؟ اون موجود مرد؟  ی بعدش چ -

 شونه باال انداخت و گفت:  ترانه

 خم شد و پسره رو خورد.  ی و کامال عاد  وفتادیبراش ن  یاتفاق  چ ینه، اون جونور ه  -

صدا  رت یح  با  کردم.  نگاه  ترانه  همه  ی به  خودش    ی روزبه  طرف  به  رو  سرها 

 برگردوند.

 .نهیب یم ادی چرت و پرت ز  لمیترانه ف م یریگیم جه یخب پس نت -

نگاهش    یذهنش معن  ی. تومانیبا حرص به روزبه نگاه کرد و بعد هم به ا  ترانه

 نجوا شد: 

 ؟ یبگ ن یبه ا  یخواینم یچی تو ه مانیا -

 از نگاه ترانه حرفش رو خوند و رو به روزبه گفت:  مان یا

 ها. با زن من درست صحبت کن -
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 به زن تو دارم؟  کار یمن چ -

 : دیکانتر گذاشت و از من پرس  ی دستش رو رو یبزرگ تو ی چاقو

 ؟ یچ گهیخوبه؟ د  -

 دستم.  یتو یچاقو یرو برداشتم و حواس همه رفت پ  چاقو 

  از ی ن  قا یکه دق  یزی . براق و برنده! چدمی چاقو کش   ز ی ت  یلبه  یرو آهسته رو   دستم 

 بود.

  ی چاقو کاف  ن ی وسط هست، ا  نی ا  یمشکل  ه ی  ی گفتم و سر تکون دادم. ول  یهوم

 هست.  ازی ن یشتری ! به سالح بست ین

 به روزبه گفتم: ی حالت زار  با

 ؟یدوتا دار   نی خوبه. از ا نی ا -

 : دیباال رفتند و پرس  ابروهاش

 ؟ یچ یبرا گه ید -

 کمه خب.  یکی -

  تونمیم  یطلسم  نمیبب  کردمیداد. داشتم فکر م  رون ینفسش رو کالفه ب   روزبه

ترانه آرامش بخش روحم    یکرد که صدا  اشادهیچماق بشه پ  یکنم که رو  دایپ

 شد: 

 ! م یدار نی مثل هم ی کیما باال  -

 حرفش گفت:  دیی هم تند تند سر تکون داد و به تا مان یا

 . ارمشی م رمی هست. االن م ن یبه هم هیدرست شب یکیآره  -
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  ی فکر کردم. طلسمه چ  یبعد  ی. من هم به مرحلهارهیرفت باال تا چاقو رو ب  مان یا

 دارم.  ی خوب یر؟ آره من حافظههست مگانو  ادتی بود؟ اصالً 

با    هویمتفکرانه به چاقو بود.    نگاهم  متوجه شدم که روزبه خم شده به سمتم. 

 گفت: ع یگشاد نگاهش کردم و اون هم سر  یهاچشم

 ؟ یریم یک -

 تو هم رفت: هاماخم

 ! رمیشماها رو مسلح کنم بعد م  سا ی وا -

 . دمیهاش کشسرشونه  ی کردم و نوکش رو رو کیچاقو رو بهش نزد  بعد

شب  ی سع واقعیش   ه ی  ه یکردم  ب  ی *طان  نظر  لبخندهاامیبه  اون  از  مخصوص    ی . 

 خودم هم زدم.

 !؟یکنیم  می زودتر راه  یحاال دار   یای همراهم ب  یخواستیشد تو که م  یچ  ی راست  -

آن، فقط    ک ی. دلم  ختیر   ش یشونیپ  یگرفت و موهاش رو  نیی سرش رو پا  روزبه

 آن تکون خورد.  کی

 :دی چیگوشم پ یبم و محکمش تو یصدا

برنگرد  یبر  خوامیم  - ا  هی  زی چانگار همه  یطور نی . ایو  بوده،    ی طور نیکابوس 

 شد.   یدوباره عاد م یزندگ  دیشا 

 وارد شد.  تی پاراز  ه یباز مثل   مانیبزنم که ا یموند. خواستم حرف باز مهین دهنم

 هم از چاقو. ن ی بفرما ا -

 من بود. یهاچاقو رو به دستم داد. حاال دوباره نگاه همه به دست مان یا
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  یهم که قفل بود اصال؛ اما صدا  مانیبخونم، ذهن ا   تونستمیروزبه رو که نم   ذهن

 :گفتیداشت با خودش م تی موقع نی ا ی اعصاب بود. تو یافکار ترانه واقعا رو 

ماجرا برم ناخون   ن ی باشه بعد از ا ادمیور،  مگان نی داره ا یقشنگ  یهاچه ناخون -

 بکارم.   یطونیش 

  هام نیهام و سر آست. روزبه حواسش کامالً به دستدمییهمه رو پا   یچشم  ر یز 

قلب    ی به جا  تونستم یصحنه به چشمش قشنگ اومد. کاش م  ن یبود. حس کردم ا

 ذهنش رو بخونم. شیلعنت

کانتر. بعد به همه    یهم گذاشتم و آروم هول دادم رو  یرو  یرو ضربدر   چاقوها

 گفتم برن عقب. 

 ! یتونیم  ،یتونیمگانور تو م نی رو از اعماق وجودم صدا زدم. آفر  قدرتم 

چشم  ر ییتغ آترنگ  هرم  هم  بعد  و  کردم  حس  رو  بهم    یشی هام  اطراف  از  که 

هم    هیبود. مطمئنم بق  ینبود، حس کردن  یدنیقدرتم بود. د  یداغ  ن ی. ا خوردیم

 .دندیکشیم یو سخت  قیعم ی هاحس کردند چون نفس

باال  هامدست کلمه  یرو  چهار  گرفتم. طلسم  ز   یاچاقوها  اومد.    یلب  ری به ذهنم 

 خوندمش. 

ا  دواریام و  ب  ه یرو صرف    ی انرژ  همه نی بودم واقعا جواب بده  نکرده    هودهیکار 

 باشم.

منصفانه    م ی. اگر بخواکردمیتا آسمون پرواز م  د یبا  یانرژ  ه یتخل  ن یبعد از ا   تازه 

 . کنهیم  ی نیسنگ شتر یب هیدوش من از بق  یرو  تی بار مسئول م، یفکر کن
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درجه ممکن باز شد    نی هام تا آخرهام رو حس کردم. چشمدست  یهارگ  لرزش

ام در هم رفت.  . چهرهدیکش   ر یهام سوخت و تهام زل زدم. سر انگشتو به دست

 چاقوها.  ی م خون چکه کرد روهااز سر انگشت

 به جلو اومد.  یو روزبه قدم دیکش  یبلند ن ی ه ترانه

 شوک بودم. یو من خودم هم تو  ختیر یچاقوها م ی رو امرهیقطره خون ت  قطره

 به درد خورد؟ نبار یقدرتم ا  ده؟یواقعا داره جواب م یعنی

! انگار از بند رها شده  یاراد  ر یحرکت غ  ه یشد.    ده یهام به عقب کشدست  ناگهان 

 بودند. 

 هم به حالت اول برگشت.  زی چتموم شد و همه  یزی ر خون

تخل  بعد شب  ن، یسنگ  ی انرژ  ه یاز  درست  آدم  هی به    هیمن  !  شدمیم  زاد یدختر 

 .ری پذ ب یو خسته و آس  دفاعیقدر بهمون

 :دندی هر سه به نوبت بلند شد که پرس  یصدا

 شد؟   یچ -

. خب حاال وقت  دیچاقوها خز   یم شدم و نگاهم روو به جلو خ  دمیکش  یقیعم  نفس

 امتحان کردنه! 

  یطانیچرا تو اون لحظه لبخند ش  دونمی*نه حبس شده بود. نمی همه تو س   نفس

  داریوجودم ب  یمنف  یهاحس  ،یانرژ  یبخاطر رهاساز  د یکنج لبم نشسته بود. شا

 شده بودند. 

باال و    دم یاز چاقوها رو کش  یکیدست بردم و    هو یتاشون به من بود.  هر سه  نگاه

 گرفتم.  مان یبرگشتم پشت سرم و چاقو رو مماس با گردن ا
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  یا  رهیاز چاقو نور قرمز ت   هویبشه که    کی و روزبه خواست نزد  دیکش  غی ج  ترانه

 کرد.  رهیبلند شد و نگاه همه رو خ 

  یرو  ی تمندیک شد و به جاش لبخند رضاپا   امیطانیپس درست شد، لبخند ش   خب

 صورتم نشست.

  ر ی تقص  ساد،ی قلبش وا  ینگاه کردم. طفلک  مان یآوردم و به ا   ن یی رو آهسته پا  چاقو 

 چاقو رو امتحان کنم.   خوامیهشدار داده بودم که م  ه یمنه کاش حداقل 

 . میقبلش مانور هم برگذار کرد د یشا ی گذشت دفعه بعد گه یکه د حاال 

 گفتم: ی ندیرو باال آوردم و مقابل صورتم گرفتم. با لحن خوشا  چاقو 

 .کنهیخوبه، کار م -

ل*ب بهم فحش داد. ترانه؛ اما باز    ر یو روزبه ز   نی زم  ی از پشت ولو شد رو  مان یا

 گفت: یو شاک  د یکش غی هم ج

 !؟یکرد  ی جور نیچرا ا  -

 جوابش رو دادم: خونسرد

 امتحان کنم.   خواستمیط مفق -

 و گفت:   دیغر  ی ماده ببر وحش هیمثل   ترانه

 ! ؟یامتحانش کن  ی خواستیمن م ینوای با حمله به شوهر ب -

 روزبه حاکم بر فضا شد.  یکاسه چرخوندم و صدا یرو تو  هامچشم

 .یکنیشلوغش م فتادهین ی حاال که اتفاق -

 به خودش مسلط باشه نفس زنان گفت:  کردیم یکه سع  یدرحال مان یا
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 نه؟ ای شد؟... مؤثر بود   ی خب حاال... حاال چ -

 زدم و گفتم:  ییمکش مرگ ما لبخند

 بله درست کار کرد. -

 ادامه دادم:   تم یاز سر موفق یگرفتم و با خوشحال نفس

 نبودم. ی اندازه از قدرتم راض ن یتا به حال به ا -

 و گفت: د یهو کش روزبه

 شاخ غول شکسته.  کنهیم ال ی خاوه حاال  -

 نشسته بود گفت: مان یکردم و ترانه که حاال کنار ا اخم

تو    اومد یبودم قلبم داشت م  سادهیهم نکرد. من که کنارش فقط وا  یکم کار   -

 دهنم.

 کرد و گفت: د ییتا مان یا

 ترسناک بود.  یلیآره خ -

 تأسف تکون داد.   ی به معنا یسر  روزبه

 ف کردم:صا ییو گلو ستادمی ا محکم

  ی چ  دینیبب  دی. خوب گوش کندیحاال همه خودتون رو جمع و جور کن  گه یخب د  -

و    کنهیآفتاب داره غروب م  گه یچون د  رمی م  ادی که نفسم جا ب  نی من هم  گم،یم

حمله کرد،    نجا یکه به ا  یزی افتاد هر چ  ی . در نبود من، هر اتفاقمیندار   یادیوقت ز 

شد درست مثل من که به    لهچاقوها باشه. اگر بهتون حم  ن ی فقط دستتون به ا

 . دیکار رو بکن نی شما هم هم دم،یچاقو کش   مانیسمت ا
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 معترضانه گفت:  ترانه

 . میکاش سه تا چاقو داشت -

 باال رفته گفتم: ی ابروها  با

که عرضه    مان یهم روزبه. ا  یکیرو تو بردار    یکیخب    ؟یخور یرو م  یچ  ی غصه  -

 کارها رو نداره. ن یا

 اعتراض کرد:  مان یا  بار نیا

 بله بله مگه من چمه؟ -

 دادم و گفتم:  یگردنم قوس  به

 .کردیمن بود االن داشت غش و ضعف م  یعمه -

 دفاع کنه که خودم به بحث خاتمه دادم و محکم گفتم:  مانیخواست از ا ترانه

 . دیباش  گهیدر نبود من مواظب همد  د،یحواستون رو جمع کن گه یخب د -

 مامان باباها شده بودم.  ه یشب  چقدر 

 گفتم: یابه روزبه با لحن زننده رو

 . گردمیکه برم د یدر ضمن مطمئن باش  -

دوبار تو روش    نی سر تکون دادند و روزبه فقط پوزخند زد. اَه بب  مانیو ا  ترانه

 نبود. یطور نی پر رو شده اولش که ا دمیخند

 عزم رفتن رو جزم کنم که روزبه گفت: خواستم

 سوال خانوم معلم.  ه ی د یببخش -
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 منتظر نگاهش کردم که گفت:  ی زیاخم ر  با

 ! م؟یرفتن دار یی شودست یدر نبود شما اجازه -

 . میخنده زدند؛ اما من و ترانه اخم کرد   ریز  یپق مانیو ا خودش 

 مقابلش گرفتم و گفتم:  د یرو به نشانه تهد  انگشتم

 بجز تو. یی شوشد همه حق دارن برن دست  طور نی حاال که ا شعور،یب -

 خنده داشت گفت:  یهاهیکه صداش هنوز ته ما  یدرحال روزبه

 نه؟ ای  یی شورفتم دست  یبفهم یخوایاز کجا م ،یستی تو که ن -

 من جواب داد:  یبه جا ترانه

 باخبر بشه.  تونهیم زی مگانور از همه چ ؟یفکر کرد  یچ -

 کرد:  دییباز حرف زنش رو تأ مان یا

 بخونه.   تونهیذهن ما رو م یآره براش مثل آب خوردنه، حت -

و ضربان قلبش نامنظم شد. آب دهنش رو به وضوح قورت    د یرنگش پر  روزبه

 : دیازم پرس  داد و

 ! ؟یبخون یتون یذهن من هم م -

  یی زها ی که چ دهی حالت نگرانش نشون م نی شده نگاهش کردم. ا  زی ر   یهاچشم با

 بدونم.  دی از ذهنش گذر کرده که من نبا

 مثل خوره افتاد به جونم.  یکنجکاو گذره؟یم ی روزبه چ  دیذهن پل  یتو  یعنی اوه
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نم  من رو  تونستمیکه  اول  دفعه  چون  بخونم  رو  کرده    ی ذهنش  تمرکز  قلبش 

نم بفهمه  اگه  اما  فکرها  تونمیبودم؛  باز هم  م  دیپل  ی حتماً  ناجور  براکنهیو    ی . 

 . تونمیگفتم که م یهم سر تکون دادم و با لحن محکم  نیهم

نشده باشه فقط نچ    یچیزد و انگار ه  یآبک   یلبخند  یول  وار؛یگچ د   نیشد ع  رنگش

 کرد.  ینچ

خفه    ی وگرنه از کنجکاو  کردم یم  دا یخوندن ذهن روزبه پ  یهم برا   ی راه  ه ی  د یبا

 .شدمیم

به خودم    دیوقت رفتنه، استرس داشتم؛ اما با  گهیسمت تراس رفتم. خب د  به

وضع    نیخسته بودم. با ا   یانرژ  ی. بدن درد داشتم و از رها ساز شدمیمسلط م

 و آسمون سقوط نکنم خوبه. نی وسط زم

. حاال انگار  ستادندی بهم گفتند مراقب خودم باشم و رفتند عقب ا  مان یو ا  ترانه

 پرواز کنه. خوادیم کوپتریهل

 تراس رفتم. روزبه هم پشت سرم اومد.  ی هادر خارج شدم و به کنار نرده از

اما انگار    زنه؛ ینگاهش با آدم حرف م  یبه پشت سر و نگاهش کردم. لعنت  برگشتم 

 .شمیم جیچون انقدر برام نامفهومه که گ  ستگهیکشور د  هیزبون نگاهش مال  

 گفت:  یشگیبم و گرم هم  یصدا با

 ؟یگردیبرم یک -

 باشم: پروا یکردم همون مگانور ب یخوب نبود؛ اما سع حالم

  ی ک  ی گیباالخره برم، م  خوامیم  ی وقت  ،یری م  یک  ی گیم  یبرم، ه  خوام ینم  ی وقت  -

 ! وات دِ فاز؟! ؟یگردیبرم
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تو که چپ و راست    هیابروهاش انداخت. واال حرف حق زدم. فازت چ  نی ب  یاگره

 ؟ یدیم ریگ

 که روزبه باالخره زبونش باز شد:  می کردیزل زل نگاه م گه ی به همد طورهمون

 . یگردبرن گهیبروبرو د  شه،ی م رتی د گه یبه من زل نزن. برو د یجور نی ا -

 گفتم:  کردمیپرواز م  ی هام رو آمادهکه بال یرو تو هوا تاب دادم و درحال  دمم

صبح    تاًی نها  ا یبگم که تا آخر شب    یرینم  یاز نگران  کهنیفقط محض ا   یباشه، ول  -

 . گردمیبرم

 شد و گفت:  تر ظیغل اخمش 

 گفته من نگران تو... . یک -

 زدم:  ی دست  ه ی یالک ی جور نیوسط حرفش و هم دمیپر

 ذهن همه رو بخونم.  تونمیکه نرفته من م ادتی -

  ی او نگاهش رو به نقطه  د یکش   ی چارگیاز سر ب  ی بهش زدم. پوف  ی هم چشمک  بعد

 نامعلوم دوخت. 

زدم    یدست  هی سرشه. بفرما    یتو  ییفکرها  هیروزبه    نی من که گفتم ا  ؛یآ  یآ  یآ

 نگران منه؟روزبه واقعاً  ی عنیجانم  یو درست از آب در اومد. ا

 صورتم نقش بست. با نگاهم سر تا پاش رو وجب کردم. یرو لبخند

که بازوهاش رو    یکوتاه مشک  یهانیبا آست  دیسف  شرتیت  ،یگرمکن مشک  شلوار 

 تو چشم انداخته بود. 
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خورش   ی نارنج  نور چهره  د ی رنگ  غروب،  نشون  درحال  غمناک  و  خسته  رو  اش 

 .دادیم

 غروب، وقت رفتنه. آه

 ل*ب به گفتم:  ری و ز  دمیاز ته دل کش  یآه

 مگانور.  م یبزن بر -

موهاش فرو کرد و اون جنگل    ی نگاهش رو به طرفم چرخوند. دستش رو تو  روزبه

 کرد. ت یرو به عقب هدا  اهی سوخته و س 

 و زمزمه وار گفت: آروم 

 تر برو و... برگرد.زود  -

برگرد گفتن    نیکلمه، هم  هی   نیکه برگردم، هم  خوادیراستش رو گفت. م  باالخره

  ی لیمنتظرت هست، خ  ی کس  یی جا  یبدون  که نیراحت کرد. ا   یرو حساب   الم یروزبه خ

 .ندهیخوشا

! فقط حس  یلبخند معمول  ه یبهش زدم. اون هم لبخند زد؛ اما نه    یپت و پهن  لبخند

 هاش باال رفت. ل*ب  یگوشه کم یکردم 

 رو نگاه کردم. ن ییکردم و پا لی رو به جلو متما خودم

 . تیموفق دی ام به

 دو، سه!  ک،ی

 هوا شناور شدم.  ی تموم قدرت بال زدم و تو  با
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  گفتند یم یقیشد که به هر طر  دهیترانه و روزبه از پشت سرم شن  مان،یا  یصدا

 . دیرسیاما چون باهم هماهنگ نبودند صداشون درست به گوش نم  ؛ یموفق باش 

پرواز نداره؛ اما    ی گنجشک که نا  ه ی  ا یکبوتر خسته،    هی   نیزدم و بال زدم، ع  بال 

و اونور زده و دم غروب    نوریا  ی مگس بودم که از صبح کل  ه ی   ه یشب  شتر ی نه، ب

 و منگ شده.  ج یگ گهید

  ی دار توبال  اه یموجود س   ه یبود و    شی م  به باال پرواز کردم. هوا گرگ و   میمستق

پرواز    ع یسخت بود؛ اما سر  که نی هم با ا  ن ی هم  ی تو چشم بود. برا  ی ادی آسمون ز 

 .کردمیم

 .کنمیتالش م یاد ی که ازش متنفرم دارم ز  ییبه جا دنیرس  ی! انگار که براهه

  ی چون اونجا کس  دم،یم  ح یخودم ترج  یرو به خونه  ن یبخوام صادق باشم، زم  اگه

 ترانه هست که من رو دوست داشته باشه.   نجا یهم، خب ا   نجا ی. ا خوادیمن رو نم

که همه ازت تنفر دارند،    ی هست  یتو موجود  قت یآره خودت رو قانع کن. در حق  آره 

 نکن.  خود یب  یخفه شو مگانور! فکرها

فس فس  از ابرها هم گذشتم. واقعاً به    گه ید  شه؟ی چرا تموم نم  ی لعنت  ر یمس  ن یا

 افتاده بودم.

 شده بودند.   یابر مخف  یهاتوده  نی ها بشد، ستاره  دی کم ناپدکم د یخورش 

 .تونمینم گه یام،د خسته 

 باالتر برم. گذاشتیآهنربا نم  ن یع جاذبه 

 بکشم.   تونمینفس نم  نه،یهوا سنگ  چقدر 

 مگانور!  ستی االن وقت خاموش شدن موتورهات ن ،یلعنت یپشت افتادم! لعنت از



 
 

www.cafewriters.xyz Page 139 

بودم که    ی اپرنده  ن ینداشت. ع  یادهی کردم و خودم رو تکون دادم؛ اما فا  بالبال

 که موتورهاش از کار افتادند.  ییمایهواپ ا ی خورده  ر یبه بالش ت

رفته بسته شد. منتظر  هام رفتهشد. فقط حس سقوط داشتم. چشم یچ دمینفهم

 پاره بشم.  کهیو ت وفتم یسخت ب  ن یزم  یبودم رو

 شد.   یچ دمیشدم و نفهم هوش یب

 .رفتیگوشم فرو م یتو یز ی و مثل سوت ت اومدیباد م ی زوزه  یصدا

کردم و با    ی فی. اخم ظرکردمیحس نم  ی زی هوا چ  یبسته بود و جز خنکا  هامچشم

 بسته نشستم.  یهاهمون چشم

 هام هجوم آورد. هام رو باز کردم و نور به چشمپلک یآروم ال آروم 

 همه جا رو گشت. ق یو دق ع یشد. نگاهم سر   یعاد زیگذشت تا همه چ  کمی

سفت. پوف فکر کردم مُردم و االنم    یول   یابر  نیزم  نی ا  د،یسف  یفضا  ن یا  نجا،یا

 بهشتم!  یتو

 سمون اول. آ ،ی به عبارت ا ی سماواته  ی طبقه نی اول نجا ی. ادمیکش یاآسوده  نفس

چ  البته اول  آدم  ه یزی آسمون  دکه  و  رو  گریها    ی آب  نند؛ یبیم  نی زم  ی موجودات 

 .یو ابر کران یب

از   ی که موجودات فان م ینیبیرو م  یزیوهمه. در واقع ما چ  هی ما  یآسمون برا ن یا

 عاجز هستند. دنش ید

  نی که االن توش هستم. ا  یی ایو رو   ال ی وهم و خ  نی هم  شه ی م  عت، یاز طب  فراتر 

 .گهید یجنبه ه یاما از   ه؛یهمون آسمون آب

 . رندیکنار نم  یول خورند؛یابرها آروم تکون م  یری داره. راه که م یسفت  ن یزم
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 .دهی سوت م یکه صدا  اد ی هم م یمی نس  ه یو خنک،   نمناک

 برم باالتر؟ ن یاز ا ؟ ی. خب حاال چستادم ی و ا دمی کش آه

 کرد.  زی هام رو تگوش ن،ی به زم  ی زیبرخورد چ  یصدا

 .نجاستیا  یک ن یطرف صدا و... اوه بب برگشتم 

 .یمو  دیو سف  شوی ر   رمردی ! روح بزرگ ساکن در طبقه اول، پعدنان 

 شگفت زده و خوشحال بودم.  دنش ی از د  چقدر 

 .کنهیهم بهم م  یمهربون چه نگاه ر یبراش تنگ شده بود. روح پ دلم

  کردی. نه قضاوت مکردیبا همه خوب رفتار م  کالم، دوستش داشتم. اون  کی   در 

 .گهید ز یو نه چ

 و... . ن یاطی فقط مسئول بود! مسئول رفت و آمد ارواح، مالئک، ش   اون

آسمون اول    شدیبه گردنش نگذاشته بود. به هر حال نم  ی تیمسئول  یکس  البته

 بود. نجایهم عدنان ا نی هم ی باشه که! برا  کریدر و پ یب

چندتا    دیدیکه م  ی. از هرکشدیم  ییتوسط عدنان بازجو  رفتیو م  اومدیم  یهرک

و در واقع همه رو سر کار    د یپرس یچرت و پرت م  ی ها. سوالدیپرس یسوال م

 . گذاشتیم

 انسانه.  ک یروح    نهیا  لشیدل د یچون با محبته. شا  ادی خوشم م ازش

بود. فکر کنم    رتر ی از بابابزرگ دراگون هم پ  یاز هزار سال سن داشت. حت  شتریب

 . کردیم یشاه زندگ  یفتحعل  یتو دوره
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رو    دشیبلند و سف  یهاشی اون ر   رفتیراه م  ی زنان به سمتم اومد. وقت  عصا 

 . زدیابرها رو کنار م  ومدیجلو م ی وقت دشی. لباس سفشدیهوا شناور م

 و خندان نگاهش کردم.  بازمهیدهن ن با

روح بود. کالً    ک ی   ی ستهی د؛ اما شا. صداش کلفت و زمخت بودی کرد و خند  صدام

 با ابهتش کرده. ی لیخ لی شما  نی صدا و ا ن یا

  ک ی  چ یه  نی ب  کهنی ! اهیروح باحال  یلیو صداش کردم. خ  دمی هم با شوق خند  من

 . شی قابل ستا  گذارهیاز موجودات فرق نم

و سر تکون داد.    دی و به احترامش خم شدم. اون هم خند  د یپام رس   ی جلو  به

 اندازش گفت:  نی خاص و طن یبعدش هم با همون صدا

 .یزنیبه من سر م ر ی به د ری تو دختر؟! د  یکجا بود -

 تر کردم و گفتم:رو کوچک لبخندم

 . نی سرم شلوغه! رفته بودم به زم -

 تکون داد و گفت: سر 

 خره کار خودش رو کرد و طردت کرد! بودم. پس دراگون باال دهی آره شن -

 گفتم و نگاهم رو انداختم به ناکجا آباد.  یهوم

 ذره مکث ادامه داد:  ه ی بعد

ا  - مثل  پ  کهنی البته  و  ننشسته  ساکت  هم  دستت    ری گیحزار  به  خبرها  شده. 

 د؟ی رس 
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بص  زیچاز همه  شهی هم  مثل م  رتیباخبره. چشم  حاال  خوبه    تونم یداره المصب! 

 برام داشته باشه.   یحلکل راه  یدانا  نی ا د یزش بپرسم. شارو ا  ز یچهمه

 ؟یپاتال رو تو فرستاده بود ری آره خبر دارم. پ -

 گفت و راه افتاد و من هم به دنبالش قدم برداشتم. هوم

 داره.  یاچه نقشه نبار یحزار ا ست یقمر در عقرب شده. معلوم ن  یلیاوضاع خ -

 اقدام کرده. طورنیتاج و تخت دراگون ا   یمن مطمئنم فقط به هوا -

 کرد. اون نگاهش به رو به رو بود و من نگاهم به اون.  دییرو با سر تا   حرفم

 در سر داره. یتر بزرگ ی هانقشه زنمیاما من حدس م -

 بشه! هوم؟!  ح یوارث تاج و تخت ترم خواد یم د یشا -

 اد و گفت: سر تکون د یمنف ی نشانه به

اقدام به گرفتنش    اره ی به دست ب  تونهیرو که هرگز نم  یز ی حزار باهوش. چ  -

 . کنهینم

 زدم و گفتم:  یپوزخند

 *نه چاکمه! یپس البد واقعا عاشق س  -

 چشم نگاهم کرد و گفت: ی گوشه از

  ی کهیمرت  نی. اکنهیم  خواد یدلش م  یهر غلط   یشده. هرک  کریدر و پ  یب  ایدن  -

 ... . ستیدنبال تو. البته دنبال تو که ن  ن یزم  اد یخر هم لشکر جمع کرده ب

 حرفش رو خورد. نگران نگاهش کردم. ی ادامه

 ! ن؟ی داره؟ مثالً فتح زم یاگهیهدف د  ی بگ ی خوایم یعنی -
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 فقط به رو به رو نگاه کرد.  یالعملعکس چیه  بدون

 ! ؟یباش  یعو*ض یتونیدرست حدس زدم. حزار، چقدر م پس

 . دیهام پر صداش در اومد و شونه هوی

 آسمون.  یدنبال پادشاه  ای  ن،یدنبال فتح زم  ا ی!  ست ی از دو مورد خارج ن -

بود که حزار فقط دنبال من و تاج    نی به ا  دمی. تنها امدمیکش  یقیحرص نفس عم  با

 شد. د یهم ناام د یام ن ی ا گهیو تخت پدر و پدربزرگم باشه؛ اما حاال د

 .گذاشتیپام م یجلو  یراه هی . عدنان حتماً  کردمیم  یفکر اساس  ه ی د یبا

 . میدیعدنان رس یو به کلبه  میهم حرکت کرد  یبه شونه شونه 

جلوتر    یبود. کم  اه یبود. دور تا دورش هم سبزه و گل و گ  یمی بزرگ و قد  یکلبه  هی

  ی رو  یی ایرو   یکلبه  هی .  کردیهاش شره مبزرگ بود و آب از پله  ی آب  اب یآس   هیهم  

 ابرها. 

عم  ناخواسته  هوادمیکش  یقینفس  تازگ  نجایا   ی.  از  برخالف    یپر  درست  بود. 

 داشتند. ینیسنگ  یکه هوا گهید ی هاقسمت

  ی و چهار صندل زی م ه ی. ستادمیبالکن ا   یجا رورفت داخل کلبه و من همون  عدنان

 نشستم. هایاز صندل یکی یاونجا قرار داشت. رو 

ته کش  فیضع  یلیخ نم  دهیشده بودم. قدرتم  ا  دونم یبود.  م  نی با    تونم یوضع 

 نه.  ای  ن یزودتر برگردم زم

ب  عدنان  کلبه اومد  تو  ییزها ی چ  ه ی.  رونیاز  نگاهش    یهم  بود. کنجکاو  دستش 

 کردم که اومد و رو به روم نشست.
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. آروم درش رو باز کرد و مشغول  زیم  ی شکل گذاشت رو  لیصندوقچه مستط  هی

 شد. توش  ل یوسا 

کوتاه درآورد و کنار دستش گذاشت. بادقت به حرکاتش    ی افنجون استوانه  هی

 زل زده بودم. 

 گفت:  یلب ر یز 

 .یشد  فی ضع یلیخ ن،یزم  ی رو یبخاطر زندگ -

 و در جوابش گفتم:  دمی کش آه

 نداشته باشه. ن یبه زم یهم ربط د یشا -

  آورد یکدر رنگ از صندوقچه در م  یقوط  ه یکه    یتکون داد. درحال  ن یبه طرف  ی سر

 گفت:

  ط یشرا  نی زم  یکنه. اونجا رو  دایپرورش پ  دیقدرت تو، درسته که کمه؛ اما با   -

 رشد قدرتت وجود نداره.  ی برا

کوچک افتاد تو فنجون!    ی شعله  ه یفنجون گرفتش.    ی رو باز کرد و باال  ی قوط  در

 رنگ و درخشان. ی از آتش بود. نارنج ی اشعله

فنجون نگاه کردم. عدنان آروم فنجون رو برداشت و به طرفم گرفت    تعجب به  با

 و گفت:

 .هیکاف  یانرژ د یتجد ی برا ا،یب -

 دستش مونده بودم. آروم دستم رو جلو بردم و گرفتمش. یبه فنجون تو رهیخ

 . دادیبهم م  یکه حس خوب ییداشت. گرما  یمطبوع یگرما هی
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 زمزمه کرد:  عدنان 

 بخورش!  -

 و عدنان سر تکون داد.  دم یرو پرس   ن یباال رفتند. بخورم؟ بلند هم  ابروهام

نداره،    یمن که ضرر   یطلسم شده است. برا  یشعله هی داستیکه پ  طور نی ا  خب

 من وجودم از آتش. 

وجودم   یآن حس داغ ک ی رو به طرف دهنم بردم و شعله افتاد توش. در   فنجون

  ن ی گذر کرد. ه  عی حالت سر  نی. ا دیدجا رو سرخ  هام همهرو فرا گرفت و چشم

 و نفس زنان و با شوک به عدنان نگاه کردم. دم یکش یبلند

  ی صدا  ه یکه شب  یی . با صدا یزد به صندل  ه یهم قفل کرد و تک  ی رو تو  هاش دست

 خودم نبود و گرفته بود گفتم:

 ! رفت ی! جونم داشت از تنم در میوا -

 گفت و حق به جانب گفت:  ینچ

 مبالغه نکن. قدرنی آ -

 گرفت و ادامه داد:  یگریصورتش رو به طرف د سپس 

 . یدار  اجی احت  روی و مقابله با حزار به ن نیبرگشت به زم یبرا -

زدم و زمزمه    ی. لبخندفهمهیرو م  زیچهمه  شهی خوشحالم که عدنان خودش هم  آه

 وار گفتم:

 ممنون!  -

 :دیکنه پرس  بهم نگاه نکهیا  بدون
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 ؟یها هم در ارتباطبا آدم  نی زم ی رو -

 ! برگشت و به صورتم نگاه کرد. د یهاش پرگفتم که شونه یبلند یبله

 ها بخاطر تو در خطر؟که جون اون ی دونیم چیه -

 دادم. هیتک یو به صندل دمیکش  یپوف

که به دردم    یبگ  یزی چ  ه ی  شهی. مدونمیرو م  زهای چ  نی ا  یعدنان، من همه  نیبب  -

 بخوره؟

 گفت: ینسبتاً طوالن  یضرب گرفت و به فکر فرو رفت. بعد مکث زی م یرو

 ؟یها محافظت کناز اون  یخوایم -

 هست؟ یالبته! راه -

 داره. یبه خودت بستگ ن یا یمعلومه که هست ول -

 داره؟!  یتعجب نگاهش کردم. به خودم بستگ  با

 :دمی هام رو با زبونم تر کردم و پرس *بل

 بکنم؟ د یبا کار یخب چ -

 . دمیدیاش رو نمپشت به من بود و چهره ستاد؛ ی شد ا بلند

  ا ی طلسم    هی با    د یبا  رن؛ی میم  نی اطی ضربه از طرف ش   ه یبا    یاون موجودات فان   -

 . یدعا ازشون محافظت کن

وارد    تونن ینم  نی اطیو ش   کنمیروزبه رو طلسم م  ی آسونه! مثالً خونه  کهنی ا  خب

بهشون حمله    گهی وقت دو اون  کنمیها نصب م بدن بچه  یطلسم رو   ه ی  ا ی بشن؛  

 . شهینم
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 متفکرش نگاه کردم، گفتم: مرخ یو به ن ستادمی شدم و رفتم کنار عدنان ا بلند

 ن؟ یکار رو بکنم. هم نی ا  تونمیم  س یدعانو ه ینداره! به کمک  ی کار  کهنی ا -

 نگاهم کرد و گفت:چشم   ی گوشه از

آدم    ه یسراغ    ی بر  د ی با  شه؛ ی م  دا یپ  س ی جادوگر و دعانو  ن یزم   ی ! رون یآره هم  -

 مطمئن.

 .شهیتموم م  زیچ خوبه که انقدر ساده همه کنم؛یم دایآدم مطمئن پ  هیباشه   -

 نگاهم کرد و گفت:  هیاندر سف  عاقل

حزار رو چطور    ی. جلوستی هم ن  ها یسادگ  ن ی ! به ایکنیجلو جلو فکر م  ی باز دار   -

 ؟ یری بگ یخوایم

 نگاهش کردم و گفتم:  ظلومانه 

 ! یتا تو بهم بگ جانی خب اومدم ا -

 و گفت:  د یاز ته دل کش یقیعم آه

 .یمقابله کن یتونیهم نم یی تنها ده؛یقدرتت که کفاف نم  -

و با شوق    دی به سر خودم رس   یفکر  هی   هو ینگاهش کردم. چرا ادامه نداد؟    منتظر

 گفتم:

چ  ی وا  - آدم  ی قدرت  ه یکه    هیعدنان! نظرت  به اون  کنار هم    می ها بدهم  و در 

 م؟یمبارزه کن

 گفت: ینگاهم کرد و با لحن تند هیعاقل اندر سف باز

 ممکنه!  ر یغ یدونیمگانور؟ خودت هم م یگیمگه قصه م -
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 گفتم: ی حالت زار  با

 کنم؟! کار یخب پس چ -

 .یکن ت یقدرت خودت رو تقو  دی تو با -

 ! ؟ یآخه چطور  -

 رو باال انداخت و گفت:  دشیسف  یلنگه از ابروها هی

 ! یبفهم دیخودت با  گه یرو د  نی ا -

!  گهیکوچولو بکن د   ییراهنما   ه ی! خب  هی رو پوف مانند خارج کردم. عجب آدم  نفسم 

 ؟ی فکر کرد یچ دم،یکم از دست مکه دارم رو هم کم ینیمن هم

  د یبودم تا شا  ستادهی ا  ف یبالتکل  م؛یکردیدر سکوت به اطراف نگاه م  طورهمون

 مهم نبود. گهیبزنه، اما اون انگار براش د یعدنان حرف

مثل روز روشنه، اما    جانی از شب گذشته؛ هرچند ا  یلیخ  گهیبودم که د  مطمئن

  شه، ی و تار نم رهی ت وقت چیه دی سف یفضا  نی . اکنهیفرق م ن یزم  یرو  طیخب شرا

 ! اد ی بارون ب که نیمگر ا

 شدم طرف عدنان و گفتم:   خم

 برم!  د یبا گه ید خب یلیخ -

 بهم کرد و گفت:  یحالتیب نگاه

بذار.   انی پاتال در جر  ری پ  قیها باش. من رو هم از طرمواظب خودت و اون آدم  -

 .یبا حزار مقابله کن یبتون دوارمیام

 نگاهش کردم و جواب دادم:  ی شاک
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 .کنهیم چارهی مون رو بو همه  ادی ! حزار میبهم نکرد یو که کمکت -

 دستش رو پشت سرم گذاشت و گفت: عدنان 

  ز یدختر جان! حاال برو و اول از هر چ  یکنیم  دا یپ  ی راه  هی مطمئنم تو خودت    -

 دوستانت طلسم جور کن.  ی برا

زم  دای! حاال جادوگر از کجا پاوه ن  نیکنم؟    ی که همه هرچ  ستیکه مثل آسمون 

 جست و جو کنم.   ی لیخ د یباشه؛ با دایهستن از ظاهرشون پ 

 رو به عدنان دوختم و گفتم: نم یغمگ نگاه

 بشه.  ر یختم به خ زی چدعا کن همه -

 کرد و گفت: ی کوتاه یخنده

 ! خود شر! خواد یرو ازم م ن یا  یک ن یبب -

 داره.  یطانی روح ش  ه یم گفت که حس کردم اون ه دهی شر رو کش  یجور  هی

نم  ریخ کنار  باهم  معن  ان،ی و شر، هرگز  کنار هم  و شر    ر ی. خدنیم  یاما فقط در 

از    ه یپا   هیدرسته که من    ه،یقض نیا   یدر مبارزه باهم هستن. حاال هم تو   شهیهم

حرف    نیا   دیرو تموم کنم. شا   زیچهمه  یو خوش   ریبه خ  خوامیشر هستم، اما م

 .رهیبه کار م تی وضع نی ا  کردنمعنا   یکه برا ه یزی باشه، اما تنها چ  ضی ضد و نق

تر  من راحت  یجا برگشت برااز اون  م؛یمتراکم راه افتاد   یعدنان به سمت ابرها  با

 بود.

 و با افسوس گفتم: آروم 

 ! ن یتله پورت بشم به زم یدردسر  چیه  یب تونستم یکاش من هم م -
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 گفت: یندیلحن خوشا با

 ! ی بتون د یشا ی کن یاگه سع -

 جواب نداده. وقت چیامتحان کردم و ه اد ی ز  -

 ل*ب زد:   د ییپایکه نگاهش اطراف رو م یگفت و درحال دهیکش «ی»هوم

هم خودش به   روی ن نی مگانور! صبر داشته باش، به وقتش ا یابچه یلیهنوز خ -

 . ادیسراغت م

 تأسف سر تکون دادم و گفتم:   با

 حس کنم.   یبه خوب تونم یخودم م ش،ی م تر فیبگذره ضع شتر ی ب ی هرچ -

 اش انداختم و ادامه دادم:به چهره یی گذرا نگاه

  شم ی م  ی به چ  ل یوقت تبد. اونرهی که قدرتم کامل از دست م  رسه یم  یروز  ه ی  -

 انسان؟  ه یعدنان؟ به 

راحت    طور نی ا  کهنی نداشتم؛ ا  یجمله حس خوب  نی باال رفتند. از گفتن ا  ابروهاش

 دردناکه!  یلیاز دست بره خ ز یچهمه

 و عدنان گفت:  میدیمتراکم رس یابرها به

 . یفهمیرو م  زیچفقط صبور باش، خودت آخرش جواب همه -

بخونم! مطمئنم عدنان    تونستم ینگاهش کردم؛ کاش ذهن ارواح رو هم م  مشکوک

 خبر داره.  زهایچ  یلیز خا

 ! ی من خبر دار  یندهیتو از آ بندمیشرط م -

 کرد و گفت: یاخنده  تک
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 نم؟ یمگه من طالع ب -

بلند و    ی شدم. عدنان با اون عصا  رهی پام خ  ر ی ز   ی باال انداختم و به ابرها  شونه 

 ابرها رو کنار زد و گفت:  یچوب

 ! یبه من هم خبر بد د یشد با   ی نره هرچ  ادتی -

 گفتم: ی نسردخو  با

 !ست ی ن  ی به خبر رسان  ی از ین  گه ید  ،ینیب یجا رو مهمه  ن یتو که با اون جام جهان ب  -

 گفت: یو با شگفت دیخند

 کجا بود بچه؟  نمی بابا! جام جهان ب یا -

که   یعنی  نی هام رو باز کردم. ااش زدم و بالبامزه یافهی به اون ق  یکمرنگ لبخند

 وقت رفتنه!  گهید

 حس جمع شد. نی صورتم از ا ز یسوزن ت  ه ی ن یگوشم فرو رفت؛ ع یباد تو سوت 

 و گفت:  د یکش یقینفس عم عدنان 

 . رهیگیضعف رو م یخون بخور، جلو ن یزم  ی دی. رس یندار   ی اوضاعِ رو به راه -

م  ن ییپا   ن یتکون دادم. جو سنگ  سر  به درد    ن ی ا  شه ی هم  آورد،یابرها سرم رو 

 قسمته!   ن یقسمت، سخت تر

 کرد: هیباز توص عدنان 

 .یمحکم پرواز کن و تعادلت رو حفظ کن تا سقوط نکن اد،ی باد م ی لیباال خ نی ا -

 حواسم هست.  -

 به عقب رفت. یتکون داد و قدم سر 
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 تمرکز کرده بودم. ی بود و حساب  نیی زدم و باال رفتم؛ نگاهم به پا بال 

 گفتم: بلند

 عدنان!  دارید  دیبه ام -

بود    اد یهام انقدر زگوش  یخارج شدم؛ فشار هوا رو  ی ابر  یها با سرعت از توده  و

 . دمیشنینم  یچیکه ه

اومدن از باال رفتن    نیی پا  رفتم.  نیی سنگ ابرها رو سوراخ کردم و پاشهاب  نیع

 تره! آسون

باد متوقف شده    دم؛ی شب رو د  یاهینور ماه و س   دم،یابرها رس   نیی که به پا  نیهم

 نکردم!  ر ید  ادی ز   کهنی بود و هوا صاف بود. خب مثل ا

. البته چرا،  زدیوقت شب پرنده هم پر نم   نیبه سمت خونه پرواز کردم؛ا   میمال

فرق داشت! رنگ    یام کمخفاش بودم، فقط اندازه  هیها بودن! من هم مثل  خفاش

 .کردیخوب استتار م یکیتار   یهام توبال یرهیت

 پروازه!  یوقت برا ن ی تربه  شب،

بب  نی ا  یتو   یممکنه کس  یعنی رو  فکر    نهیبب  یاگه کس   یحت  نه؟یساعت من  هم 

 تا خفاش!  یاژدها هست هی شب شتر یخفاشم. اوه مگانور تو ب هی کنهیم

 گذشت!  ریبه خ  گهی بال زدم و خودم رو به خونه رسوندم؛ خوبه، د تر عیسر 

 باشه!  ومدهیها نسر بچه  ییبال دوارم یام  دم؛یکش قیعم نفس

عادت زشت رو کنار بذاره.    نیوقتشه روزبه ا   گهی باز بود؛ د  شهی تراس مثل هم  در 

 تو خب!   انی ب ن یاط یدر چهارطاق بازه ممکنه ش  ن یا

 شد!   دهیکه وارد خونه شدم، چاقو به طرفم کش نیهم
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 داد. هم داد زد و چاقو رو مقابل صورتم تاب    مان یو ا   دیکش  یفرا بنفش  غی ج  ترانه

 زدم:  اد ی و فر دمیخودم رو عقب کش ع یسر 

 ! ن؟ یکنیم یچه غلط -

 از اون طرف داد زد:  روزبه

 مگانوره!  -

 شدند. گفتم: رهی آورد؛ هر سه به من خ  نیی متعجب چاقو رو پا مان یا

 اومده؟!  یک ن ینیبب نیکنینگاه نم  هیآخه چرا   -

ز   ترانه هاهیگر   ری زد  اکردیم  هیگر  یها  ی.  کردم.  نگاهش  شده  شوکه    مانی! 

 کنارش نشست و زمزمه وار بهش گفت:

 که نشده!  یطور   زم،یآروم باش عز  -

 گفت:  دهیدرهم کش یهااومد به سمتم و با اخم  روزبه

 شه؟ ی آدم زهره ترک م  یگیتو نم ی ایم ن ییپا ی نداز یجن سرت رو م   نیع -

 گفتم:  یرو باال گرفتم و جد  دستم 

!  ن یهم باش   ی زیچ  ن ی منتظر همچ  د یبا   ن ی ذار یل گاراژ باز مدر تراس رو مث  ی وقت  -

از خودتون حفاظت    ن ی خواستیم  ی جور نی بود، ا  گهی *طان دیش  ه یمن    ی اگه االن جا

 ن؟یکن

 و ترانه اشاره کردم. روزبه هم مثل من بهشون چشم دوخت.  مان یا  به

  یکه داشت برا  شکستیم  مانیکم ساکت شد، سکوت رو فقط اهق ترانه کم  هق

 . زدیترانه آب قند هم م
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 : دیعجول و فضول باالخره صداش در اومد و پرس  یروزبه

 ؟یگرفت ی اجهیشد؟ از رفتن نت  یخب چ -

 هر سه رو از نظر گذروندم.  یو چهره  دمیکش یآه

گفته    ی که عدنان چ  دادم یم  ح یشب، نشسته بودم و براشون توض  مهیدو ن   ساعت

 ! هیچ ف یو تکل

 حرفم هم گفتم:  آخر 

 م؟ یکن دایحاال جادوگر از کجا پ -

 هوا زد و گفت: یرو یاومده بود، بشکن ف یسر ک گه یکه حاال د ترانه

 ! نستا یا -

 برگشت طرفش و گفت:  مان یا

 نه بابا!  -

 تکون داد و ادامه داد: ی سر  ترانه

پ  - وقت  چند  من  اتفاقاً  برا  دا یپ  ج یپ  ه ی  ش ی چرا،  و    یسی دعانو  ن یهم   ی کردم 

 بود.  ی ریگجن

به روزبه نگاه کردم و اون هم به من نگاه    گفتن؛ یم  ی چ  ها نی ا   دم یفهمیکه نم  من

 .رمیبگ اد ی هاش رو برم زبون چشم  دیها حرف دارن! با چشم ن یکرد. ا 

 طب قرار داد: من رو مخا ترانه

  می اش تو جنت آباده. فردا برهست به اسم مارال! خونه  یزن   هیمال    جیپ  ن یا  -

 سه؟ یسراغش تا طلسم بنو 
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 زدم و متفکر نگاهش کردم.   هیکاناپه تک به

 سه؟ ی طلسم بنو تونه یواقعاً م -

 ! نی فالوور داره، بب ی آره بابا، کارش حرف نداره! کل -

 هست اصالً؟ یفالوور چ -

 اون پاسخ داد:  یو روزبه به جا د یکش یاپوف کالفه ترانه

مارال خانوم رو    ن یآدم ا   یکه کل  نه یدنبال کننده؛ منظور ترانه ا  یعنیفالوور    -

 . کننیدنبال م

 :دیشد. روزبه از ترانه پرس  ی من باز هم نگرفتم چ ؟یکه چ خب

 هست؟!  یحاال آدم مطمئن -

 جواب داد:  مان یو اشونه باال انداخت   ترانه

 . میندار   یاگهیانتخاب د -

 سراغ مارال خانوم.  م یو بر ره یشد که فردا ترانه نوبت بگ ن ی ا م یتصم

گوشه ولو شد    هی  ی و آخر سر هر کس  می باهم حرف زد  دی به طلوع خورش   ک ینزد   تا

کاناپه    نی کاناپه محبوبم بودم. آخ که چقدر ا  یخوابش برد؛ من هم رو  یو از خستگ

 نرم و راحته. یول فه،یرو دوست دارم! کث

 . دیکشیخرناس م یاسب آب ن یباز بود و ع  مهیهوا بود؛ دهنش ن  مانیا  خروپف

مکم  گه ید ظهر  داشت  ا  شد، یکم  نم  ها نی اما  دلم  بودن؛  خواب    اومد یهنوز 

 . مینداشت یادی کنم اما وقت ز  دارشونیب

 اومد. رونی که خواستم از جام بلند بشم، در اتاق باز شد و روزبه ب نیهم
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  ختهی بهم ر   قدرنی شده بود، هم  داریافتادم. صبح که ب  دمشی که د   ی روز   ن یاول  اد ی

 بود.  شون ی و پر

 ! شه ی بامزه م  یلیخ ش ی شونیرو پ زهی ر یموهاش م یوقت

 ه؟« ی: »چیگفت به معن ی و هوم  دیکش  ی اازهیخمارش نگاه کردم. خم یهاچشم به

 !« یچی: »هیتکون دادم به معن سر 

 ام گرفت. هاش متعجب شد و من خندهنگاه کرد. چشم مانیاومد و به ا جلو

انداخت.    مانیکنار کانتر برداشت و تو دهن ا   لیظرف آج   یاز تو   یبادوم هند  هی

 ! شه ی االن خفه م یوا

 شروع کرد به سرفه کردن! بادوم تو گلوش افتاد و    دی هول زده از خواب پر  مان یا

خم شد طرفش و   د،یخندیکه م  یبرم کمکش! روزبه درحال  ا یبخندم    دونستم ینم

 با کف دست به پشتش ضربه زد. 

 و وحشت زده گفت: دیهم از خواب پر  ترانه

 شده؟!   یچ -

 ترانه. ی پا یراست رفت جلو  هیو   رون ی افتاد ب  مانیاز دهن ا  بادوم

 گفت: ی کرد و بعد شاک  مان ینگاه به ا  ه ینگاه به بادوم و  هی  ترانه

 آخه؟  یخودت رو خفه کن ی خواستیم ی کله سحر مانیا -

 خواست جواب بده که به جاش گفتم: مان یا

 ! س ی سراغ دعانو  م یو بر می بخور  یزیچ  ه ی ن ی کله سحر کجا بود لنگه ظهره! پاش  -

 روزبه بلند شد: ی نگاهم کرد. صدا حوصله یب ترانه
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 ! گهید  می بر نی خودتون رو جمع و جور کن ن ی پاش  گه یراست م -

. بعدش هم ترانه به مارال  میصبحونه آماده کرد و کنار هم خورد  ه ی  ع یسر   روزبه

 ساعت سه بعد از ظهر.  ی زنگ زد و قرار گذاشت برا

نداشتم. ممکن    ی . حس خوبکردمیمارال رو امتحان م  ن یا  دی با  ز یاز هر چ  قبل 

تا اون    می دیبا ترانه نقشه کش  نیهم  یو کاله بردار باشه، برا   اد یش   هیزن    نی بود ا

 . میرو بسنج

  شهیم  دا یروزبه پ  یکه تو خونه  یزیناهار املت درست کرد! تنها چ  ی برا  روزبه

 . میتا سر قرار حداقل ضعف نکن میست! با انزجار خورد مرغ و گوجهتخم  نیهم

 . میشد یم به سمت جنت آباد راهسه همه باه   ساعت

بود که از اون خونه    ب یآپارتمان سه، چهار طبقه نگه داشت. عج  ه ی  یجلو  ترانه

مارال خانوم    ن یمطمئن شده بودم ا  گهی ! دکردمیمن وجود سحر و جادو رو حس نم

 .لنگهیکارش م یجا هی

 رو پارک کرد و به طرف ما سه تا برگشت. ن ی ماش  ترانه

ب  - رو    د یای خب    نی باال، شما دوتا تو ماش   رم یمن م  م؛ی مرور کن  گهید  بارینقشه 

خبرت کردم از اون پنجره    یوقت  ،یایم   یپشت  اط ی . مگانور تو از سمت حدیمونیم

 داخل.  ی اینداره م  دید  ابونیکه به خ 

تکون    یشده بود، اشاره کرد. سر متعدد استتار یهاکه پشت گلدون یاپنجره به

 دادم و روزبه گفت: 

 ؟ یدیبه مگانور خبر م یجور چه -

 ترانه خودم گفتم: ی جا به
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  ی ترانه تو  ه یها رو بخونم، فقط کافذهن آدم  تونم یم  یمن از فاصله چند متر  -

 ذهنش من رو صدا بزنه. 

 گفت:  ترانه

 .گذرهیتو سرش م ی چ میبفهم د یذهن مارال رو بخون. با  یکه اومد ن یهم -

 نداشتم. با حرص گفتم:  یو حس خوب شد یم دهیکش نی به سقف ماش   هامبال

 ! گهید  نیی رو تکرار نکن! برو پا  زیچکنم، انقدر همه کار یچ د یبا دونمیخودم م -

 که جلو نشسته بود دستش رو گرفت و گفت:  مان یبشه که ا   ادهیخواست پ ترانه

 خطرناک نباشه!  -

 متعجب نگاهش کرد و گفت:  ترانه

 نه بابا حواسمون هست!  -

 گفت: یجد  یبا لحن روزبه

 ! ؟یترس یم یجن باهاته از چ ه یبابا  گهیوسط نگران شده! برو د ن یا  مان یحاال ا -

 بازوش زدم و گفتم:   یتو محکم

 و پنجاه بار!  صد یس هزار و  ن ی! ا ستمی من جن ن -

 متعجب برگشت عقب و نگاهمون کرد. مان یا

 گفت: مانیرو به ا  روزبه

 داداش.  ست ی ن ن یدر کم یخطر  چی! ه ه یپا بروسل ه یخودش   ن یا  گا ین -

 شد.  اده ی و بدون توجه به ما پ  د ی. ترانه »پوف« کشمی نگاه کرد  گه یاخم به همد  با 
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  اده ی محتاطانه پ  دم،یکشیروزبه خط و نشون م  ی هام براکه با چشم  یهم درحال  من

 شدم. 

 مجتمع شدم.  اطی رسوندم و وارد ح  ابونیخودم رو به اون سمت خ ع یسر 

 شدم و نگاهم رو به طبقه آخر که ترانه رفته بود دوختم.   یمخف وارید  کنار 

 :گفتیذهن ترانه رو گوش دادم که م یصدا

  ه ی! چقدر شبیکلی تو رو خدا چه ه  گایرو ن   رزنی! پیاوهوع چه دم و دستگاه  -

  ی زیچ   ه یبز نگاهش نکن    ن ی . عی! خاک تو سرت ترانه به زنه سالم نکردست دهیها

 !م؟ی اومد  یچ ی رو نکرده بودم! ما اصالً برا  جاشنیفکر ا  ی بگو! وا

  ی زیتا آبرور  ارهیدر م   یاصالً ترانه رو نفرستاده بودم؛ االن انقدر اسکل باز   کاش

 بشه. 

عنکبوت باال    نیجا عجهش بلند خودم رو به تراس طبقه اول رسوندم؛ از اون  ه ی  با 

 .دمی رفتم و به پنجره رس

 . اومدیخوش و بش ترانه و مارال م یباز بود و صدا  پنجره

 . رنی قرار بگ دمیدر دامنه د جلو بردم تا هردو   یرو کم سرم 

ا   هی ترانه  مقابل  گنده  و  چاق  نم  ستاده یزن  درست  رو    تونستم یبود؛ صورتش 

 بود.  را ی داشت و گ یقشنگ ی . صدادی رس یاما صداش خوب م نمیبب

 :گفتیذهنش م ی و ترانه تو دادیم  حیترانه از روش کارش توض یبرا  داشت

 صداش هم مثل اونه. ی! حت زنه ی! مو نمستدهیاصالً خود ها   نی ا -

 ماراله؟ هیکه انقدر شب هیک ده یمارال نگاه کردم. ها به
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 به سمت ترانه خم شد.  ی کوتاهش رو پشت گوش فرستاد و کم ی موها مارال 

 عشوه و ناز گفت: با

 داره!  ی اما هر کدوم نرخ  سم،ی نویم یبخوا یمن هر طلسم -

 به گردنش داد و ادامه داد:  یو تاب چیپ بعد

 واستون.  شه یگرون تموم م ی لیخ یخوایکه شما م  یزی چ نی ا -

 ذهنش گفت:  ی خودش رو متفکر نشون داد و تو ترانه

 ! ؟ییکنه! مگانور کجا سهی سر ک  خوادیقشنگ معلومه م  نی ا -

و... . من هم    متیاز من کرد! شروع کرد به حرف زدن راجع به ق  ی ادیعجب    چه

 روح مارال تمرکز کردم.  یشمردم و رو  مت یفرصت رو غن

ب  گفته روح حرف  که  آدم  ی برا  یشتری بودم  ذات  روح  داره؛  نشون  گفتن  رو  ها 

 بود!  گر لهیهم بدذات و ح که یزن  نی . روح ادهیم

  ه یاز وجود سحر و جادو حس نکردم. پس معلوم شد    یزیعمق روحش هم چ  یتو

 . یچیبه ه یچی آخرش هم ه  میاومد  می دیراه کوب  همهنی ا ی کاله برداره! لعنت

کش  خودم داخل  زور  به  چشم  دم یرو  با  ترانه  توقع    ی هاو  کرد.  نگاهم  درشت 

 چاقاله بادوم رو کف دستش بذارم!  نی حق ا د ینداشت داخل بشم، اما من با

 :گفت یداشت م مارال 

عز  یلیخ  ن یاطیش   - باش  دینبا  یول  زم،ی خطرناک هستن  حالت    ینگران  در  چون 

 . ینی ها رو بباون ی که بتون شنیجسم ظاهر نم

 دورگه گفتم:  ی و با صدا ستادمیپشت سرش ا  درست 
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 ؟یکالبد خال ه ی م؟یپس من چ  -

تمام عمرش حت  دهیترس  بود    دهی به من ند  هیشب  یبرگشت طرفم؛ فکر کنم در 

 . زی پشت م دی و پر د یکش غی چون ج

 گفت: ی*نه نگاهش کردم. ترانه شاک یبه س  دست 

 ن؟ی ا  کنهیسکته م یگینم ؟یشی ظاهر م  هوی یجورنیمگانور چرا ا  -

 زدم و گفتم:  یمارال اشاره کرد. پوزخند به

 پس؟ هیسر و کار نداره؟ ترسش واسه چ  زها ی چ جورنیمگه خودش با ا نی ا -

آروم سرش رو باال آورد. انگار از موضع    م؛ی طلبکار به مارال چشم دوخت  هردو 

 بود چون گفت:   ومدهین ن یی خودش پا

 داره. ی طانی! امواج ش ر یموجود فاصله بگ نی خانوم از ا -

 درشت نگاهش کردم و گفتم: ی هاچشم با

 ! ؟یطانیامواج ش -

 زدم و بلند گفتم:  قهقهه

 ! طانم یمن خود ش  -

 قدم عقب رفت.  ه یو   دیمن ترانه هم ترس یصدا یبلند از

 .ختیر   ن یزم  یروش رو  ل ی که افتاد و وسا  دمیرو محکم عقب کش   ز ی شدم و م  خم

 . امان ندادم و گفتم:دیکش  یفیخف غ یج مارال 

و مردم رو    یسینویکاغذ م  ی رو  ی چهارتا خط عرب  ی ایم  ؟یفکر کرد  ی با خودت چ  -

! من  یچطور تلف کرد  ن یآره؟ وقت ما رو بب  ی زرنگ  یلیخ  یفکر کرد   ،یزنیگول م
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رو به رو    ی با چ  یطلسم مزخرف ول  ه یدنبال    ور نی اومدم ا  دمی از اون سر شهر کوب

 که... . یعو*ض ه ی شعور،یب  هیباز،  حقه ه یشدم؟ 

 وسط حرفم و گفت:  د یپر  ترانه

 ! یکنیبکش االن تو هم سکته م قیآروم باش مگانور! نفس عم -

 هم فشردم و بهش گفتم: ی رو رو  هامچشم

 ده؟! ما رو مچل خودش کر یچطور   که یزن  ینیبیآروم باشم آخه؟ نم ی چطور  -

به خون نشسته به مارال نگاه کردم. زبونش بند اومده    یها و با چشم  برگشتم 

 بود! 

  ن یها شدم؟ تو ادست آدم  یمگانور... نه حقش بود! مگه من مسخره  ی رفت  تند

  وقت چیه  کسچیه دوارمیفکر منافع هستند و من به فکر جونشون؟ ام  نایتنگنا ا

 ! وقت چیها نشه هآدم جورنیکارش لنگ ا 

 و گفت:  دی کش غی مارال زدم. ترانه سرم ج یبه پا یجلو و لگد محکم  رفتم

  ن ی ا  ؛یتا شر درست نکرد  می بر  ا ی! بمی اومد  می کرد  یبسه مگانور بسه! چه غلط  -

 رو ول کن. 

ام رو از مارال نگرفتم؛ ترانه اومد بازوم رو گرفت و از مارال دورم  خصمانه نگاه

 کرد.

 ... .شدینم یطور نی ا  گرفتم،یزهرچشم ازش م ه ی د یبا

 هجوم بردم سمتش و نعره زدم: هوی

مارال    اد یسرت م   یی چه بال  ن ی وقت ببها بکن. اونغلط  ن ی بازم از ا  یجرئت دار   -

 فرزند کمال!  یصباغ
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 :گفتیذهنش داشت م  ینگاهم کرد. تو رهی خ ترانه

 رو از کجا درآورد؟!   نیا  یمگانور شجرنامه -

به    یدارم که رو نکردم. وا  زهایچ  یلیمن رو دست کم گرفت. من هنوز خ   دینبا

  ی رو جلو  شی قبل  ی زندگ  ی چیداشته باشم؛ شجرنامه که ه  نهیک  ی کیکه از    ی روز 

 . دی!هنوز مگانور رو نشناختارمیچشمش م

عم  ی هاچشم  به نگاه کردم.  مو وحشت  ق یترانه  نگاهم  با سر کردیزده  اشاره    . 

 متحول شد!  ی. فکر کنم مارال به اندازه کافمیکردم که بر 

  ی زی چ  گهیبودم که د  یراه افتادم. انقدر عصبان  ن یبه اطراف، سمت ماش   توجهیب

 برده بود.  لیشده بودم. خشمم قدرتم رو تحل  ف یهم ضع  یلیبرام مهم نبود. خ

  ح یترج  ام،افهی ق  دنیبا د  مان ی. روزبه و ادمیشدم و در رو محکم به هم کوب  سوار 

 نپرسند. یزی دادند چ

آدم به درد نخور انقدر حرص خوردم. آخ حرف   ه یچرا سر    دونمیبد بود؛ نم  حالم 

... حتماً چون  میشد  یافتاد. خون! خون نخوردم که! عجب گرفتار   ادمیعدنان تازه  

 شده.  ف یشدم اعصابم هم ضع  فیضع

و روزبه    مان یا  گفت،یکه م  یشد و شروع کرد غرغر کردن. هرچ  نی سوار ماش   ترانه

االن فقط دلم خون مشدندیتر ممتعجب اما من  اتفاقات پخواستی.    ش ی. اصالً 

ذهنت    ی زی چ  ه ی  یی اومده رو فراموش کرده بودم. چه خوبه که بعد از هر ماجرا

 دور بشه. یکنه و باعث بشه که فکرت از موضوع اصل ری رو درگ

خوناشام دنبال    ه یمثل    خواست؛ یخون م  داشتم! دلم فقط  ار یحامله و   یهازن  نیع

 .دمی خون بو کش
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  هی چ  یمن عقب نشسته بود با تعجب نگاهم کرد. سرش رو به معن  ش یکه پ  روزبه

 : دیهم به عقب برگشت و پرس  مان یتکون داد. ا 

 شده؟ لولوخورخوره چرا ساکته؟   یچ -

و خواهان چند قطره خون بود. چه بد موقع    رفتیشده بودم؛ دلم ضعف م  حال یب

خب روزبه کنارته... نه    ابون؟یوسط خ   ارمیحرف عدنان افتادم! خون از کجا ب  اد ی

گناه داره طفلک؛ ترانه هم   مان یا ؟یچ  مان یخونش تلخه! خب ا ه یگار ینه روزبه س 

 . ندارمو دادش رو  غ یج یکه اصالً حرفشم نزن حوصله

 روزبه من رو به خودم آورد:   یصدا

 چته مگانور؟ -

!  ی دیجو م  یمگا الک  نی نگاهش کردم؛ آب دهنم رو به زور قورت دادم. بب  مظلوم

 حالت خوب بود که!  شی پ قهیدق هی

بوق برداشت    یترانه دستش رو از رو   د؛ یهام پربوق اومد و شونه  بی مه  یصدا

 و بهم نگاه کرد. 

 زم؟ یعز یکنیفکر مبه اشتباهاتت   یدار   ؟یچرا ساکت -

 تر از قبل گفت: متعجب روزبه

 شده!   شی طور   هی  نی ها من واقعاً نگرانش شدم، ابچه -

 ترانه و گفت:  ی زد به بازو مان یا

 . مارستانیب می بر -

 گفتم: ومدیکه از ته چاه در م یی چقدر خل و چل هستند! با صدا یوا
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 نه!  -

 بازوم رو گرفت و گفت: روزبه

 شده؟ حرف بزن!   یچ -

 رو با زبونم تر کردم و گفتم:  لبم

 .خوامیخون م -

 :دندی با هم پرس  همزمان 

 ! ؟یچ -

 موهام چنگ زدم و با ناله گفتم: یتو  یدست دو

 خون!  -

سرش    غی . با جمی بود تصادف کن  ک یچرخوند که نزد  یرو جور   ن یفرمون ماش  ترانه

 رو عقب آورد و گفت:

 ! ؟یگیم یچ -

 اخم بهش نگاه کردم.  با

 واضح گفتم ترانه!  کنمیفکر م -

 : دیپرس  هیبا همون شوک اول روزبه

 چرا؟!  -

 تا جواب پس بدم! سه ن ی به ا دی با  ی. هدمی کش آه

 خون بخورم تا حالم بهتر بشه.  د یشدم؛ با  فیضع  ست،ی حالم خوب ن -
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 به روزبه گفت:  هیشب  یبا حالت مان یا

 !؟یآخه مگه تو خوناشام -

 گفتم و دوباره به موهام چنگ زدم. ینچ

 ! اتهیح ع ی داره؟ خون ما یچه ربط -

 که آبه... . ات ی ح ع ینه ما -

 گفتم: مان ی*نه شدم و رو به ایبه س  دست 

 ؟یدار   از ین  یزنده بودن به چ  ی تو برا -

 هوا؟  -

 رد و گفت: نگاهش کردم. ترانه انگشت اشاره اش رو باال آو س یف  پوکر

 آب و غذا؟  -

جواب معقول    هیبرگشتم به روزبه نگاه کردم؛ انتظار داشتم حداقل اون    د یناام

 بهم بده. 

 باال انداخت و گفت: شونه 

 . گنی درست م باً یخب هردو تقر -

 مگا!   ی افتاد  یاحمق  یهاچه آدم  ری گ  نیهم فشردم. بب  ی رو با حرص رو  هامدندون

 هوا تکون دادم و گفتم:  ی رو تو هام دست

 آب؟ هوا؟ غذا؟  ه؟یجار  یشما چ  ی هارگ  یتو -

 و متفکرانه گفت:  د یکش نی فرمون ماش  ی رو ی دست ترانه
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 هست!  یو مواد مغذ  ژنی خون هم اکس یرگ، خون هست! اما خب تو  یتو -

 و آروم بهش گفت:  د یکش ی ترانه دست ی به بازو مان یا

 نکن لطفاً! یبحث رو علم -

 م: ناله گفت با

  کنمیاحساس ضعف م  ی . من االن به حددی ادامه ند  یطور نی ا   کنمیخواهش م  -

از    ی کیشده! اگه بهم خون نرسه ممکنه بپرم خون    حس یکه انگار تموم بدنم ب 

 شماها رو بخورم! 

  یصاف کرد و درحال  ییهم گلو  مانیبه در. ا  دیو چسب  دی خودش رو عقب کش  روزبه

 صداش نلرزه گفت: کردیم  ینشسته بود و سع  یصندل ی که ثابت رو

 ! ی شد  یخوناشام وحش ه ی ه یشب -

 که نگاهش رو به جلو دوخته بود زمزمه کرد:  ترانه

 . دمید  لمیف  ه ی ی رو قبالً تو  نی ا -

خلسه    ی . همه تومی حکم فرما بود. کنار جاده پارک کرده بود  نی ماش   ی تو  سکوت 

 و حالم خوش نبود.  رفت یته دلم مالش م ی فرو رفته بودند، من هم ه

 ناله وار گفتم: باز

 خون!  -

 .دیفرمون کوب  یشد و محکم رو  یعصبان هو ی ترانه

 ابون؟یوسط خ   م یاری خون از کجا ب -
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  نم یبش  خواستیترانه رو گرفت و به آرامش دعوتش کرد؛ دلم م  ی باز بازو  مانیا

 و زار بزنم. 

  خواست یراه افتاد. دلم نم  هدفیرو روشن کرد و ب  ن یکه گذشت. ترانه ماش   کمی

 . زدیم رون ی هام بحرف بزنم. جونم داشت از چشم گه یکلمه د کی  یحت

 . دیچیفضا پ  یالشه و کالبد مُرده تو ی مغازه نگه داشت؛ بو ه ی ی جلو ترانه

 :دی متعجب پرس  مان یرو آهسته بلند کردم. ا سرم 

 چرا؟!  ی قصاب -

 و جواب داد:  دیرو کش  یترمز دست ترانه

 ! گه یخون د -

 گوشت دارن نه خون.  نجا یا -

 گفت:  حوصله یب ترانه

دو    نی ا  یمن دو ساله با تو نامزدم، تو  مان؟یا  یکنیچرا از عقلت استفاده نم  -

 !یکه عاقالنه حرف بزن  دمیبار هم ند  هیسال  

 ت: حال گف ن ی با ا  یکامال مشخص بود ول اشافهی ناراحت شد. از ق مان یا

چ  - بر  یبگم؟ قصاب  ی خب  باشه،  که داشته  به فرض  حاال  نداره!    م یبگ  م یخون 

 خون لطفاً؟ تر یآقا دو ل د یببخش

 نگاه کرد و گفت: مانیدرشت برگشت به ا ی هابا چشم ترانه

 م؟ یرینکتار با طعم خون بگ هی سوپرمارکت   می بر یتوقع دار ؟ یپس چ -

 باالخره صداش در اومد: روزبه
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 . ریمن هم با طعم هلو بگ یبرا -

 گوشه چشم نگاهش کردم و با لبخند گفتم: از

 ؟یهلو دوست دار  -

 اوهوم.  -

 . مونهیم ادم ی -

 فرمون ضرب گرفت و در اون حال گفت:  ی با دست رو ترانه

  ی برا  گفتیم  شهی منبع خون و آهنه؛ مادربزرگم هم  گر ی! جگریج  مان،یا  گر یج  -

 بخور. گر یج یخونکم

 : دیبهم نگاه کرد و پرس نه ییآ  یتو از

 مگا؟  وفته یکارت راه م گریبا ج -

 گفت:  مانیبه ا ی باال انداختم. ترانه با لحن دستور  شونه 

 تازه باشه!   کنمیم دی . تاکار یبزرگ و تازه بخر بردار ب  گریج ه یبرو  -

 باشه.  -

 : دیطور سر جاش نشست. ترانه با حرص غرباشه گفت و همون مان یا

 ! گه یخب پاشو برو د -

 پولم رو جا گذاشتم. فی ک آخه

 مان؟یا  یهست  ی تو چطور مرد  یوا -

 . مانیداشبورد برداشت و داد به ا یرو از رو  فشیک
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 برو جلو چشمم نباش. -

  ها چارهیب   ن یا  شد؛ متأسف بودم چون بخاطر من   اده یو پ  د یکش  ق یعم  ینفس  مان یا

 .افتندیهمش تو دردسر م

ا  طلسم  از هم    شون یدلشون خوش باشه؟ زندگ  ی به چ  ها نی هم که جور نشد. 

 . یهمه زحمت دار   ی. خاک تو سرت مگانور! برادهیپاش 

 تو دستش برگشت. سه یک ه یبا   مانیکه ا  خوردمیافسوس م طورنیهم  داشتم

 .دی دماغم دو یخون تو  ی نشست، بو  نی ماش  ی که تو نیهم

  ، یالحظه  ی و با لذ*ت! برا  ق یعم  دم؛یرو انداخت عقب و گرفتمش. بو کش  سه یک

 از ذهنم پاک شد و وجودم از حس خوب پر شد.   زی همه چ

آوردم. آب دهنم    رون ی جگر سرخ و خون افتاده رو ب  یهارو باز کردم و تکه  سه یک

 راه افتاد! 

 دهنم گذاشتم.  یبرداشتم و تو که یت هی

  یرو روشن کرد و راه افتاد. همه سکوت کرده بودند و فقط صدا  نی ش ما  ترانه

 . دیچیپیم ن یماش  یملچ مولوچ من تو

م  روزبه نگاهم  چندش  ل*ب  کرد؛یبا  اون  و    ف یکث  ی هابا  زدم  لبخند  براش 

 هاش گرد شد. چشم

 باالخره بلند شد:  مان یا  یصدا

 خوشمزه هست مگانور؟  -

 چندشش شده گفت: ی که معلوم بود حساب یگفتم. روزبه با لحن یاوهوم
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 ؟ یرو خام بخور   ز یهمه چ ی تو عادت دار  -

 خوشمزه تره!  یجور نی ا -

 داره.  یاما باکتر -

 حق به جانب بهم زل زد. طورنینگاهش کردم؛ اون هم هم متعجب

بهداشت  یتو  روزبه  م  یامور  خرج  به  خ  تیفیک  ده،یوسواس  براش    ی لیغذا هم 

 متوجه شدم.  ی که باهاش داشتم به خوب ی کم یمدت زندگ ی رو ط  ن یمهمه؛ ا

ب  اگه مدت  م  نجا یا  ی شتری بخوام  خل  دستش  از  قطعاً  باشمیبمونم،    ن یا  د ی! 

رو    ی زیاگه چ  نجای ا  کنه،یها فرق ممن با آدم  ی رفتارش از سرش بپره. نوع زندگ

 چندش آوره. مخصوصاً روزبه!  گرانید  یخام بخورم برا

 بره.   نیوسواس از ب ن یکه باعث بشه ا  یروزبه رو طلسم کنم! طلسم د یبا

حاال به فکر طلسم رفع    ،ینکرد  دا یمحافظت ازشون پ  یبرا  یتو هنوز طلسم  مگانور

 ؟ یوسواس 

آخر جگر رو قورت دادم    کهیفکر ت   ن یکنم! با ا   دایجادوگر پ  هیهرچه زودتر    د یبا

 .دمیکش ی و نفس راحت

 ترانه اومد. یصدا ام،یبه خودم ب نکهیاز ا قبل 

 مگانور خانوم!  گه ید ی شد  ریخب الحمدهلل که س -

قور قور    ی صورتم پهن شد و خواستم حرف بزنم که صدا  یسفره رو   نیع  لبخند،

 ! دیچیپ  ن یماش  یقورباغه تو

  ی جد  یول  مانیخنده. ا  ری روزبه و ترانه زدن ز   هویبهشون نگاه کردم که    متعجب

 و ناراحت گفت:
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 شکم صداش دراومد.  ن یکوفت! خب گشنمه ا -

 خنده گفت: ونیم روزبه

 المصب!   ناتورهیصداش مثل ترم -

 گفتم:  متعجب

 بود؟!  مانی شکم ا  یصدا نی ا -

وزغ    ه ی  مان یآن حس کردم تو شکم ا  هی داشت!    یی مثبت دادند. عجب صدا  جواب 

 ! دهیخواب ریپ

 دلش گذاشت و گفت:   یخنده داشت دست رو ی هاهیکه ته ما یی با صدا ترانه

 ها؟ بچه م یبخور  ی. شام چادیهم داره در م ن یا  یکم صداکم -

 بدم. در همون حال هم گفتم:  هیرو جا به جا کردم تا راحت بتونم تک   هامبال

 . رمیمن که س  -

 برگشت عقب و گفت:  ضی با غ مان یا

 ام نبود! خورده بودم االن گشنه گر یآره اگه من هم اون همه ج  -

 کردم و خواستم جوابش رو بدم که روزبه به بحث خاتمه داد و گفت:  اخم

 . میخونه شام درست کنم بخور  م یبرگرد -

 به روزبه نگاه کرد.  نه ییباز شد و از تو آ ششی ن ترانه

 ؟ید ی بهمون م ی کدبانو! حاال چ ی روزبه  ولیا -
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  ی لب  ری شد. ز   رهیخ  رونی به ب  ی کمرنگ و جد*نه شد و با اخم  یدست به س   روزبه

 محکم گفت: یول

 مرغ. تخم -

  د ی فرمون کوب  یاوق زدن درآوردند. ترانه مشتش رو رو  یو ترانه هردو ادا  مان یا

 و گفت:

که حس    ی مرغ به خوردمون دادچند وقت انقدر تخم  نی آخه؟ ا  ه یمرغ چتخم  -

 شه؟ی نم دا یتو پ ی تو خونه گه ید یچی مرغ شدم! ه کنمیم

 با تأسف گفت:  مان یا

 .گهید  هیمجرد  ی زندگ -

 با صالبت جواب داد:  روزبه

 که هست!  نهیهم -

 با حرص گفت: ترانه

ز  ر،ی نخ  - نم  ر یمن  تو  حرف  برمیبار  م  رونی .  خونه  یبرا  م، یخوریغذا    یاون 

 .میکنیم دی تو هم خر صاحابیب

 رو هوا زد و گفت:  یبشکن مان یا

 م؟ی بخور  تزا یپ -

هم    الشی خ  نیبا ذوق گفت. به روزبه نگاه کردم. ناراحت نبود. اصالً ع  ی هوم  ترانه

 .کردینگاه م  رونی نبود! خونسرد و آروم هنوز به ب

 :دمی زدم و آروم پرس  صداش 
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 ه؟ی چ تزایروزبه پ -

 . ینیبیخودت م م یگرفت ی وقت -

*نه شدم و به  یجواب رو داد؛ مثل خودش دست به س نیفقط هم  شعوری! ب نیهم

 شدم. رهی خ رون یب

مهم  تزا؟ یپ ا   ی برا  یتر مسائل  مثالً  دارم.  کردن  جادوگر    که نیفکر  دنبال  چطور 

  م ی و خورد  می نام رو گرفت  تزا یپ  یکهیت  کهیگرد و ت  یکه اون غذا  یابگردم. تا لحظه

 من تو فکر بودم.

  گهیآوره! فردا رو دنبردم. واقعا شرم  ش ی پ  از  ی کار   چیاز دست رفت و ه   امروز

 از دست بدم. د ینبا

  داریشدند اما من ب  هوش یهمه انقدر خسته بودند که ب  م،یبه خونه برگشت   یوقت

  دمیکه در دامنه د   یی هاتک خونهتک  یشهر تمرکز کردم؛ رو   ی ها روموندم و مدت

 قرار داشتند. 

ا  ی انشونه  هی   دنبال  که    دم یرس   جهینت   نی از سحر و جادو بودم؛ در آخر هم به 

 . کنمیم دایکمتر پ گردمیم شتر یب  یهرچ

و جادوگر گشت.    س ی و دنبال دعانو  نستاگرامیروز بعد، ترانه باز رفت سراغ ا  صبح

اما    گرفت؛یو اطالعات م  زدیو اون زنگ م  ن یما به ا   ی هم پا به پا  مان یا روزبه 

پا بود  متالپ  ینشسته  کار  و  وضعکردیپ  چه  تو  االن  که  انگار  نه  انگار    یتی. 

 ! م یهست

هاش  هوا بخورم. ترانه چشم  ی همه جستجو، رفتم کنار تراس تا کم ن یاز ا   خسته 

 رو با دست فشار داد و گفت:

 ! شمی م وونهیدارم د  گه ید  یوا -
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 بهمون نگاه کرد. د یرو برداشت و ناام  نکشیهم ع مان یا

 گفت: رفت یکه به سمت آشپزخونه م یدرحال روزبه

 بود. یاز اول هم فکر اشتباه -

 رو از هم فاصله دادم و گفتم: هام دست

 پامون گذاشت.  ش یبود که عدنان پ یراه  نی ا -

 گرفت و گفت:  گوریزد و ابروش رو باال داد، ف  یپوزخند

 از کجا معلوم عدنان درست گفته باشه؟  -

رو  اخم رو  پام  و  عدمی کوب  نی زم  ی کردم  چ  یهابچه  نی.  از  که  مورد    زی لجباز 

 :کنندیشون دفاع معالقه

هم  - م  شهی عدنان  قبول  گهی درست  رو  حرفش  آسمون  هفت  موجودات  کل   .

 دارند! 

 : دیبحث ما پر   ونیکالفه م مان یا

 . دیکن ی فکر اساس  ه ی د ینیجر و بحث بش ی ! به جاهی کاف -

نم  یراه  چیه  دم؛ یکش  قیعم  ی آه ذهنم  لعنتدی رس یبه  م  ی .    ی همه  شه ی مگه 

باشه که واقعاً طلسم و جادو    یکی  د یکالهبردار باشند؟ باالخره با  نجایا یجادوگرها

 بلد باشه! 

 گفتم: دی هر سه رو از نظر گذروندم و ناام چهره
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  نجا یکنم! ا   دا یپ  یجادوگر درست حساب   ه یخودم و    ی ایبهتر باشه برم دن  د یشا  -

بگرد جا  م، یهرچقدر هم  که ممیرس ینم  ییبه  رو سراغ دارم  نفر  چند    تونند ی. 

 مشکل هست که... یاونا کل ش یرفتن پ  یکمک کنند اما برا

 و گفت:  دی وسط حرفم پر ترانه

 مگانور؟  ی گیم یچ -

 نگاهش کردم و گفتم:  تی عصبان با

 تا حرفم رو بزنم؟  ی ساکت باش   قه یدو دق شه یم -

 از اون طرف گفت:  روزبه

 ! ادیصدات نم ؟یگیم یچ -

 هم گفت:  مان یا

 ! اد یصداش در نم یول  خورهیهاش تکون مشد؟ ل*ب  یچ -

 . دیکش ر یقلبم ت  هویبزنم که   ینگاهش کردم و خواستم حرف متعجب

من    اد؟ یداره سرم م  ییبدنم شروع به لرزش کرد. چه بال  یدرد خم شدم. همه  از

 ! شدمیم  فیضع  د یماً نباکرده بودم، مسل  ی انرژ  د یکه تازه خون خورده بودم و تجد

 گوشم گفت:  ی تو یی و صدا دی چیتو کل بدنم پ درد 

 ! ی ایکه ب دمی بهت دستور م جا،نی ا ا یب -

من داره عمل    لیگوشم تکرار شد؛ حس کردم بدنم برخالف م   یحرف تو  ن یا   مدام

 ترانه اومد:  ی زدهوحشت ی. صداکنهیم

 ! ی شیمحو م ی! مگانور دار وفته؟یداره م یچه اتفاق -
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. انگار که  شدی! صدا مدام تکرار مشدمیم  د یخودم نگاه کردم. داشتم ناپد   به

م  یکی احضارم  ترس کردیداشت  دست  دهی.  نامرئبه  انگار  که  کردم  نگاه    ی هام 

 شدند! روزبه جلو اومد و با داد صدام زد.

اطراف خفه شد و فقط اون    ی صداها  ی همه  دم؛ ینشن  گهیصداشون رو د   کمکم

 .دی چیگوشم پ یتو  یا با لحن دستور صد

.  ای در   ی خاموش شد و احساس کردم از صخره افتادم تو  ز ی چلحظه همه  کی   در

وجود    یی که انگار اطراف هوا  یحس شناور بودن داشتم. نفسم قطع شده بود طور 

 نداشت. 

حد    نی هام تا آخرشدم؛ نفسم باال اومد. چشم  دهیکش  رونیانگار از عمق به ب   هوی

 کردم. دن یشد و شروع به نفس کشممکن باز  

خراش   غیج  یصدا خونه  یگوش  شدم.  اطرافم  متوجه  تازه  شد؛  روزبه    یبلند 

 کجاست؟!  گهید نجا ینبودم! ا

و داد    غ ی پسر رو به روم بودند؛ دو تا از اون دخترها شروع به ج  ه یتا دختر و   سه 

 .کردیکردند و پسره هم هاج و واج نگاهم م

 زده گفت:و وحشت ه یاز همون دخترها با گر یکی

 ! م یبر دیا ی! تو رو خدا ب می بر -

 و بلند بلند شروع کرد به قرآن خوندن. ه یگر ری هم زد ز  یکی  اون

 ! ست ی ن ندیخوشا  اد ی ز   نی اطی ش  یاز انزجار جمع شد. مسلماً قرآن برا  صورتم 

ن   یدختر ا  کی زدکه  من  خاصبود دست  ستادهی به  حالت  با  رو  آورد؛    یهاش  باال 

کردم ذهنش رو بخونم اما ذهنش رو    ی . سعدهیاز من نترس   اد ی معلوم بود که ز 

 وارد بشم.  شدیمهر و موم کرده بود که نم ی جور ی بسته بود! 
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 به اون دخترها گفت: رو

 ممکنه بره. د ی! اگه ادامه بدد یساکت باش  -

 :دیکش  اد یفر   پسره

  د ی ایب   شم یکردم همراه شماها اومدم! دارم زهره ترک م  یبره به جهنم! چه غلط  -

 ! میبرگرد 

 زد:  اد یعقب رفت. دختره فر   عی رو گفت و سر  ن یا

 محسن!   م یای ما هم ب سا ی وا -

 که ذهنش بسته بود گفت:  یهمون

 ! شه؟ ی م یاحضار چ ینهینه، کجا؟ پس هز  -

  ستادهیرفتند و من متعجب اون وسط ا   رون ی شون ببه حرف دختره، همه  توجهیب

 بودم.

 . با حرص برگشت طرف من و گفت:دیاش رو گرفت و کشبافته شده  یموها  دختره

 مثل تو؟ ی زیچرا؟ چرا چ -

 و گفتم:  دمی . بهش توپیمتعجب بودم و هم عصبان هم

 نجا؟یا ی من رو چطور آورد ؟یهست ی تو ک -

 و درشتش رو تو کاسه چرخوند و گفت:  یعسل  ی هاچشم دختره

  ا ی*طان  یش   ؟یهست  ی هم جواب پس بدم! اول تو بگو جونور؛ چ  ن یبه ا   د یبا  ا یب  -

 *طان؟ یروح در کالبد ش   هی

 چه خبره.  نجایا  شدیزودتر مشخص م  دیبه ک*مر شدم؛ با  دست 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 179 

 دراگون.  ا ی ! مگانور اگارس طانمیش  -

 له؟ یاز کدوم قب -

 . حیترم -

 :دی و پرس  تکون داد سر 

 ؟یکنیم کاریچ نجا یا -

 ؟ یپرس ی. از من میتو من رو احضار کرد -

 دورگه گفتم: یشدم و با صدا  یهاش رو تو کاسه چرخوند. کفرچشم باز

 ؟ یخوایم یو از من چ یهست یک -

 کرد:  یقدم جلو اومد و خودش رو معرف  هی

ا   ه یمن صفورا هستم.    - و  کار احضار  که  باال  رتبه  انجام    زهایچ   جور نیجادوگر 

 .نندیجن بب هی  خواستند یها احضار کردم که ماحمق  نی . تو رو هم بابت ادمیم

 شد و گفتم:  ترظیغل اخمم

 . ستمی خب به من چه؟ من که جن ن -

 هوا تکون داد و گفت:  یرو تو  دستش

. حاال بگو  یاومد تو بود  رمی که گ  یموجود  نینبود؛ دم دست تر   ی اطراف جن  ن یا  -

 ؟یکنیم کاریچ  نی زم  یرو نم،یبب

 به سراغم اومد. جواب دادم:  یراحت شد و خونسرد  یکم المیخ

 ! ی زندگ -
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 زد و گفت:   یپوزخند

ا  یابامزه  یشوخ  - بگو    ری تسخ  یها؟ نکنه برا  ؟یخوایم  یچ  نجا یبود! حاال واقعاً 

 ؟یاومد ن یزم

.  انداختیم  یبشر  یو بلند که لرزه به تن هر بن  یطانیش   یهااز اون خنده  دم؛یخند

 ساکت شدم. هو یکه به ذهنم خطور کرد،  ی اما با فکر

خودش سراغت اومد!    یجادوگر؟ خودش با پا  هی  ؟یبود  یکن مگانور! دنبال چ  صبر

 ! یعال ه،یعال نی ! ا شهی باورم نم یوا

صفورا نگاه کردم که رنگ تعجب    یهاشست و به چشملبم ن   یگوشه  یکج  لبخند

دست به کار شدم. شروع کردم به    دم،یهاش دچشم  یداشت. دلهره رو که تو

 بود.   بی و غر  ب یعج  یای و نمور که پر از اش   کی تار  یاون دخمه ی قدم زدن تو

 دادم: حیهمون حال براش توض  در 

 نجات بدم!   ری رو از تسخ  نی زم  خوامیمن م ست؛ی ن  ری هدف من تسخ -

 : دیپرس  شد یم ده یطرف کشو اون طرفنی که نگاهش همراه من به ا طورهمون

 وقت؟کنه اون ری رو تسخ  ن یقراره زم یک -

 درست مقابلش قرار گرفتم و گفتم: ستادم،یا

تر از دهنش برداره! جون من و دوستانم  بزرگ یلقمه خواد یم ن یاط یاز ش   یکی -

 دارم!  اجی رو هم بگم که به کمک احت  نی در خطره. البته ا

نامعلوم دوخته    ی اکه نگاهش به نقطه  یتکون داد و به فکر فرو رفت. درحال  ی سر

 شده بود گفت: 

 . پس درست گفته! دهی رخ م  یاتفاقات ه یاز اجنه بهم گفته بود که داره  یکی -
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 صورتم نگاه کرد و ادامه داد:  یتو  می و مستق برگشت

 هات داره؟ به تو و دوست یحاال چه ربط -

 پشت کردم بهش و درحال راه رفتن گفتم:  دوباره

ها در ارتباط بودم و  با آدم  جانیدنبال منه! من ا   اد،ی*طان بخاطر من میاون ش   -

ون  جونش   یندارن و تشنه  یها را*بطه خوببا آدم  ن یاط یکه ش   ی بدون  د یمسلماً با 

 هستن! 

 پس چرا تو... .  -

 زد و گفت:   یشد. پلک محکم ره یرو خورد و بادقت بهم خ  حرفش

! چرا از اول متوجه  ی دار   ینییپا  یلیخ  ی! سطح انرژ یامهین  هی من! تو    یاوه خدا  -

 نشدم؟ 

 که گفتم: کردیبا خودش غرغر م  داشت

 . ستی از نس ها برام مشکلهم ارتباطم با آدم  نی هم یهستم، برا مه یآره ن -

 شدم و ادامه دادم:  ک ی نزد بهش

آدم  - با   ییها جون اون  ارتباط دارم در خطره!  باهاشون  ازشون    دیکه  با طلسم 

 محافظت کنم. 

 خب به من چه؟ -

 و گفتم:   دمیکش یآه

 . ادیم  ر یمثل تو کم گ جا نی ! ای جادوگر واقع ه ی! ی جادوگر  هیخب تو   -

 ادامه دادم:  دی . با تردگمیم یچ نهیرو باال داد و منتظر نگاهم کرد تا بب  ابروش 
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 .می در امان باش   نی اطی که باهاش از شر ش  یزی طلسم جور کن. چ ه یبرام  -

 ام رو رد کنه گفتم:بخواد خواسته  کهنی زد اما قبل از ا  یپوزخند

. کارت رو انجام  دارم  از ی طلسم ن  ن ی. من به ا یایکار بر م  ن یکه از پس ا  دونم یم  -

 .دمیبهت م  یخواست  یبده و در قبالش هم هرچ

 : دیشده. پرس   کی لبش بود اما معلوم بود که تحر ی پوزخند رو هنوز 

 بهت اعتماد کنم؟ د یچرا با -

 به ک*مر شدم و گفتم: دست 

دراگون هستم! کل کهکشان حرفش رو قبول دارن. حرف من هم مثل    یمن نوه  -

 پدربزرگم سنده! 

 اش گرفت و گفت:دستش رو به چونه متفکرانه

 مگانور؟   ی دیبهم م ی! در قبال طلسم چهیما شدن یمعامله ادی به نظر م -

 .ی که بخوا یزی هر چ -

ب   باز و  رفت  فرو  فکر  قوط  نمونیبه  طرف  رفت  زنان  قدم  شد.    ی هایسکوت 

 ها و در همون حال گفت:جا کردن اونپر و شروع کرد به جابه مه یو ن ی اشهیش 

فرسا  - طاقت  و  سخت  کار  م  یی خب  هر چیخوایازم  ازت  من  قبالش  در    یزی . 

 ! هایچون و چرا قبول کن ی ب دی با رمیبگ

از دست بدم. در    تونستم یخوب رو نم  تی موقع  نی . اکردمیبود که قبول م   معلوم

. به کار بلد بودنش شک  ادی به نظر م  یآدم درست صفورا    نی ا   کردمیحس م  ،یثان

  ی ذهنش رو بسته بود هم نشونه  کهنی نداشتم چون تونسته بود احضارم کنه. ا

 قدرتش بود. 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 183 

 مطمئن و خوشحال سر تکون دادم و گفتم: پس

 .یتقاضا کن  ه یفقط کاف ،ی که تو بخوا ی هرچ -

 کرد:  یدستش شروع به سر شمار  یهابود. با انگشت  ستاده ی پشت به من ا  هنوز 

جنازه، بذر    ی رهیمقدار ش   ه ی  ا«،یاز بال »کامبول  کهیت  ه ی  اه،یشاخ تک شاخ س  ه ی  -

 که جا ننداختم؟  یزی ... آم... چیگل مغرب

 دست من رو از پشت بسته! با طعنه گفتم:  یی پررو ی تو ن یا

 تعارف نکن صفورا جون!  یخواست  یاگهید ز یچ -

 کرد و گفت: یاخنده  تک

 ؟ یچند نفر طلسم الزم دار   ی داره برا ی بستگ -

 خونه و سه نفر ساکن اون خونه.  هی -

 تکون داد و گفت: سر 

به سطح    یاون سه نفر که نوع طلسم هر کدوم بستگ  مونهیخب خونه که حله. م   -

 داره. شون یانرژ

گرد وسط اتاق پهن    ز یم  ی مختلف درآورد و رو  ی هاکاغذ با نقش  ه یکشو    ی تو  از

 از کاغذ گذاشت.   یمشخص یهاقسمت ی آورد و رو ی اشهیکرد. سه تا استکان ش 

 شون؟و اسم تی جنس -

 روزبه!   مان،یزن و دو مرد؛ ترانه، ا   هی -

داد   یکاغذ. همون لحظه از ذهنم خطور کرد که ا  ی رو  ی زیکرد به نوشتن چ  شروع 

  ی! برادهیو باهات ارتباط داشته مگانور! سپ  دهی هم تو رو د  گه ینفر د  هی داد!    یب
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داره آخه؟ به هر حال    ی تیاون واقعاً اهم  رم؟ یهم طلسم بگ  طه یسل  یاون دختره

 ممکنه جونش در خطر باشه! 

  خوره، یمن حالم از اون دختره به هم م  شه؟ی م  ی پس چ  امیطانیش   رحم یب  یخو

 نمونه.  ی همون بهتر که سر به تنش باق

ازش    ی خوایکه م  اد یازش خوشت م  یلیبه درک! خ   ست؟یازش ن  ی چرا خبر  ی استر 

 ؟ یباخبر هم باش 

 برگه باال آورد و گفت:  ی سرش رو از رو  هوی  صفورا

 هوم؟  گه؟ یسه نفر بودن د ن یهم -

ب   دی ترد ارزش   دهیمگانور، جون اون سپ  الیخیداشتم.  تو که    یچه  بار    هیداره؟ 

 روش به جا مونده باشه. ی ادیز ی انرژ دی نبا ی دی اون رو ند  شتریب

خودم هستن    یهاقی! اصل رف دهیسپ  ی سر تکون دادم. گور بابا  ی منف  ی نشونه  به

 در امان باشن. دیکه با 

تو  صفورا گذاشت  و  کرد  تا  رو  کاغذ  و  کرد  تموم  رو  بزرگ    یهابیج  یکارش 

  ه یها رو داخلش گذاشت.  شکل برداشت و استکان  ی گون  فی ک  هی لباسش. رفت  

 بغلش زد. ر ی اتاق برداشت و ز  ی نمک هم از گوشه ی حاو سهیک

م  از ش   دونم یکجا  چون  م  ن یاطینمکه؟  بدشون  نمک  حس    اد ی از  رو  وجودش  و 

 .کننیم

 به طرفم و گفت: اومد

 .یکه توش ساکن هست یاخونه م یبر دیاتمام طلسم با  یبرا -

 ؟یای تو چطور م یآره ول -
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 و گفت: د یخند  متعجب

 ! گهی د با پاهام -

 تکون دادم و گفتم:  نی به طرف ی سر

 .یرس یپرواز کنم، بهم نم دی من با -

 کاسه چرخوند و گفت:  یرو طبق عادت تو  هاشچشم

 ! گهی د  میر ی. باهم میپرواز کن ست ی تو الزم ن -

 گفتم:  رتی ح با

 سر و وضع در ملع عام حاضر بشم!   ن یبا ا  تونمیمن نم شه،ینم -

  اه یکه توش پودر س   ی اشهی ش   یقوط  ه یچشم چرخوند و به طرف کمد رفت.    باز

 بود رو برداشت و به سمتم اومد.   یرنگ

طور  . همونختیاز اون پودر رو کف دستش ر   یمقدار   هیرو باز کرد و    یقوط  در 

هو    ی صدا  ه ی  پودر رو به سمتم فوت کرد و   هو یکه    کردمیمتعجب بهش نگاه م

 .د ی چیفضا پ  یمانند تو

 نداشتم. با همون تعجب اول گفتم: یخاص حس

 شد؟   ی خب االن چ -

 گفت:  یتمندیلبخند رضا  با

فقط   ،ینکرد  یریی نه؟ البته در ظاهر تغ  ی! خودت حس نکردی االن تو عوض شد  -

 .یایبه چشم مردم نم گهید

 و گفت:  دیقاه خنداز قبل نگاهش کردم. قاه  ترمتعجب
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  ی که وقت  کنهیم  ی ! کار هیرو   ر یی پودر تغ  گن یبه من نگاه نکن. بهش م  ی جور نی ا  -

ها  . انگار که اصالً با آدمشهی نم  لتیمتوجه شکل و شما  وفتهی نگاهش بهت م  یکس

 . یندار   یتفاوت

رو  چه حاال  لبخند  ی هال*ب  یباحال!  بود.    ت یاز سر رضا   یمن هم  گرفته  شکل 

بود! رو دست نداشت    ی جادوگر واقع  ه یآوردم، اون    مان یبه کار صفورا ا   گهید

 انصافاً! 

 لبخند به ل*ب رفت به سمت در و من هم پشت سرش رفتم.  صفورا

 جادوگرهاست!  ه یواقعاً شب دمیتوجه کردم، د شتر ی ب  یظاهرش که کم به

به قرمزش رو از    ل ی ما  یاقهوه  ی بود. موها  هم قد من   باً یداشت و تقر  ی کوتاه  قد 

  ی انداخته بود. تنها نقطه جذاب  رون یاش بشال کهنه  ر ی دو طرف بافته بود و از ز 

 و روشن بودند. یعسل یهااش وجود داشت همون چشمچهره  یکه تو

جا نخورده    دنم یاصالً از د ا یدن  ن یبود که تو ا  ی . اون تنها کساومدیخوشم م  ازش 

 آشنا بود.   یمن حساب یای بود و با دن

شد   ابون ی خ  وارد  ق  م،ی که  و  لبخند  با همون  نگاه    ی افهی اون  مردم  به  مغرورش 

. انگار نه انگار که من هم وجود داشتم!  شدیو آروم از کنارشون رد م  کردیم

 ! دنی دیمردم هم انگار واقعاً من رو نم رفت،یراهش رو م   توجهیب

ا   یبیحال عج  هی نباش   که نیبود؛  ها  آدم  ی خوبه! گاه  ی لیخ  یمرکز توجه و تعجب 

  ی بنده  زاد ی دردناکه که آدم  ن ی. ارنیتا مورد توجه و ترحم قرار بگ  کنن یم  یهرکار 

د د  گران یتوجه  هر  با  همه  مذهب  نی باشه.  با   یو  هستن    ی خدا  ی بنده  دیکه 

 . رنیقرار بگ  ون خودشون باشن و دلشون بخواد که فقط مورد توجه ا
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  یآدم داشت! برا  یزی از هر چ  ش یب  ا ی شهر قدم نزده بودم. دن  ی به عمرم تو  تا

  کاریروح چ   همهنی با ا  نی پس از مرگ شدم. واقعاً بعد از ا  ی اینگران دن  یالحظه

قل جون هزار نفر  حدا   یکباب شد، روز   ر ی دلم به حال مأمور مرگ و م  کردن؟یم

نم  یکه تموم  یاز کار   ی عنی!  گرفتیرو م   ی هابا آدم  یچطور   شد؟ینداره خسته 

که دوست    ها نیخودنما رو بگو! هم  ی هاآدم  شد؟ یو پرخاشگر رو به رو م  اعصاب یب

  رن ی الموت هم دوست دارن قرار بگمورد توجه ملک  رن،یدارن مورد توجه قرار بگ

 ! ا؟ یآ

 هاش رو چپ کرد و گفت: به بازوم زد به خودم اومدم. چشم  که صفورا   ی اضربه  با 

 ؟یدیجواب نم زنم یصدات م  یچرا هرچ -

 متوجه نشدم. د یببخش -

 رو فوت کرد و گفت: نفسش 

 حاال آدرس رو بگو. ،یاصل ابون ی خ می دیرس  -

کنم که! پرواز کردن واقعاً    دایروزبه رو پ  یخونه  تونستمینم   ن یزم  یاز رو  من

بزرگ مهینعمت  حاال  آدم  فهمم ی!  بتونن  چرا  تا  دادن  جر  رو  خودشون  انقدر  ها 

 درست کنن. ما یهواپ

پ  یکل رو  راه  باالخره  تا  رفتم  کلنجار  خودم  خونه    دا ی با  به  رو  خودمون  و  کردم 

 . میرسوند

اصالً    ها چارهیا! بها هم همانصفورا به بچه  یجا همانا و معرفبه اون  دنی رس   مکافات

 کُپ کرده بودن.

داره، بعدش هم شروع    کار یو چ  هیبهشون فهموند که ک  حی توض  یبعد کل  صفورا

 تا کارش رو انجام بده. من یکف اتاق نش لشیوسا دنی کرد به چ
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گرفت    یشگونی. ترانه از بازوم نمیکردیو بهش نگاه م  میبود  ستادهی چهار نفر ا  هر

 و گفت:

صلوات  ی ا  - رفی پدر  داشت   ق ی!  فرستاد  یجادوگر  طاووس  دنبال  رو  ما    ی و 

 هندستون؟! 

 جواب دادم:  یگفت ول یچ دمیاصالً نفهم  کهنی ا  با

 .شناختمشیخودش احضارم کرد، وگرنه من که نم -

 :دی پرس  یکه کنار من بود با اخم کمرنگ مان یا

 هست؟  یحاال آدم مطمئن -

 شکوه گفتم:   با

 ! دینباش آره بابا نگران  -

تا بتونه چهره  یکم  روزبه ا  یخم شد به جلو  و ترانه بودم    مانی من رو که وسط 

 .نهیبب

 قبلش.  ی دادیم یخبر  هیکه!  ستادی قلبمون ا ی شد  بی غ هوی -

 و گفتم:  دم یدر هم کش چهره

 ! وفتهیب  یاتفاق  نیقبلش بهم الهام نشده بود که قراره چن  -

جر و بحث ما سر بلند کرد و نگاهمون کرد. متوجه نگاهش    ی با سر و صدا  صفورا

 . میبا خجالت همه ساکت شد م یکه شد

 و رو به ما گفت:  دیدست از کار کش  د،یرو که باالخره چ  ها استکان
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که رفت و آمد    کنمیخونه درست م  یطلسم برا   ه ی. اول  نی هم از ا  ن یخب ا   -

بعد هم    کنه،یخونه ممنوع م  نی ااز مگانور به    ری رو به غ  ینی هرنوع موجود فرازم

 حله؟!  کنم،یرو آماده م  یشخص  یهاطلسم

 :دی پرس  مانیو ا م یتکون داد سر 

 شه؟ی طبقه باال هم طلسم م جا نی به همراه ا -

 به خودش داد و در همون حالت گفت:   ی کش و قوس  صفورا

 مشکله. ی لینه، طلسم کردن هردو طبقه خ -

 گفت: ی با ناراحت ترانه

 باال!  میبر  م یتونیکه ما نم یجور نی ا -

 جوابش رو دادم: خودم

اطراف رفت و آمد    نی و ا  ن ییباال، پا   ن ی تونیکه مال خودتونه م  ییها با طلسم  -

 چون خطرناکه. نی از خونه دور بش اد یز د یاما نبا نیکن

 ناراحت گفت:  یهم با لحن مان یا

 تو خونه!  م یش یم یکه زندان  یجور نی ا -

 که از هفت دولت آزاد بود گفت:  روزبه

 نه؟  ا ی م یبر می تونیسر کار هم م -

خم*ار    یهادرشت شده و اون با چشم  یهابه طرفش برگشتم. من با چشم  متعجب

م نگاهم  خونسرد  تالقکردیو  از  با چشم  ی .  سردش  همهنگاه    خ یوجودم    یهام 
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در استرس ما    شهی جمعِ هم  یروزبه برا  ییاعتنا یو ب  ی خونسرد  ن ی ا  ی بست. گاه

 .شدیعذاب آور م یلیخ

 زدم و به روزبه گفتم: ه یترانه تک به

 ؟ی وقت به فکر کار تو خطره، اون  تی زندگ -

 باال انداخت و جواب داد: شونه 

 رخ نداده!   یاتفاق چ یتا االن که ه -

 بهمون کرد و گفت: یزی شده از دست ما نگاه تند و ت  یعاص صفورا

تو    ن ی اطی که لشکر ش   دهی! خبرش رسنی نگرفت  ی و جدر  ه یاصالً قض  کهنی مثل ا  -

 ن؟ یکنیوقت شماها جر و بحث مهستن اون نی راه زم

 رفتم و به صفورا گفتم:  هیقدم جلوتر از بق  ه یخسته شده بودم.    گه یهم د   خودم

 . تو لطفاً به کارت ادامه بده. ستنیباغ ن ی تو اد یمن ز ی هادوست ن یا  د یببخش -

نمک رو برداشت و دور تا    ی سهیک  چرخوند،یکاسه م  ی که چشم تو  یدرحال  صفورا

ب  خورد،یدور خونه رو در حصار نمک قرار داد. حالم داشت بهم م   زاریاز نمک 

 از اون خونه فرار کنم. خواست یبودم. دلم م

  د یتموم بشه، نفسم تنگ شده بود. باالخره صفورا به دادم رس   یکار نمک پاش   تا

رو پشت    ی اسمم رو نوشت و جمالت عرب  وارهایسه کنج د   یو با زغال مخصوص رو 

 سر هم بلند خوند و تو گوشم فرو کرد.

بعد هم نفسم    یا . لحظهدیلحظه داغ شدم و حس کردم از سرم شعله زبانه کش  هی

 باال اومد و راحت شدم.

 بجز من حق ورود به خونه رو نداشت.  یطانیش  چی تموم شد و ه طلسم 
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 . شدیبلند نم  کسچیخلسه فرو رفته بودن. صدا از ه  یهمه تو  انگار 

 کرد.  ی کاغذها نشست و شروع به خوندن ورد عرب یپا صفورا

نشونه    یکه نشسته بود، حساب  ییاستکان تو دستش گرفت و باال آورد. از جا   هی

 کرد.  میف دستش رو مقابل صورت ترانه تنظکرد و استکان ک یریگ

 کرد به ورد خوندن: شروع 

 ! نُی اطیاِسمُتِ ترانه! المُحافِظَةِ مِن کُنتُم شَ  -

 کار رو انجام داد.  ن یهم هم  ه یبق  ی کاغذ گذاشت و در ادامه، برا  ی رو رو  استکان 

 و به صورت من نگاه کرد. ل*ب زدم: برگشت

 تموم شد؟  -

  ی . در لحظه هر سه استکان رو روستادی ها رو برداشت و اتکون داد و استکان  سر 

  ی کف خونه باعث شد با صدا  ی چوب  یها ها با پارکتانداخت و برخورد اون  ن یزم

 بشکنن!  یبیمه

  یروزبه هم با داد و هوار خودش رو رو  د،ی پر  مان یو تو ب*غل ا  د یکش  غ یج  ترانه 

سه نفر    نی ا  ی باز   وونه یبه د  ره یفقط خ  زدهرتی انداخت! من و صفورا ح  مان یکول ا

 ! م یبود

 اش افتادن. سر و کله  ی تلو تلو خورد و از پشت افتاد و ترانه و روزبه هم رو  مان یا

  هی   یجلو  کننیم  ی زیچطور آبرور  نیپشتم. بب  یرهی ت  ی شرم نشسته بود رو  عرق

 ! بهیغر

 و گفت: دی »هو« کش  صفورا
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ترسو هست  یوا  - با ش   ن یا   ی! چطور ن ی که شماها چقدر  نفر    تونن یم  نی اطی سه 

 مقابله کنن مگانور؟ 

 بگم!   یچ دونستمی. نمادی به لبخند در ب ه یرو کج و کوله کردم تا شب  دهنم

فحش    یلب  ریکه به هم ز  یبلند شدن، اون هم درحال  نیبا آه و ناله از زم  هابچه

بود و ماساژش مبود.    دهی! روزبه کمرش ضرب ددادنیم و در    دادیخم شده 

 همون حال گفت:

 بچه؟ نی زم  یرو انداخت ها نیا  هو یچرا  -

و ته    نی زم  ی ها، خم شد روبچه  تی به گله و شکا  توجهیچشم چرخوند و ب  صفورا

 مونده رو جمع کرد. ی باق ی هااستکان

بود.    نیها شدم. پس اصل طلسم ا دقت متوجه سوراخ وسط ته استکان  یکم  با

 استکان!  ته

 گردنبند شدن. ه یها شبها رد کرد و ته استکانرو از سوراخ  یمیزخ  یهانخ

  دهیند   ی مدل  ن یها داد. تاحاال طلسم اطلسم رو به دست بچه  ی حاو  ی گردنبندها

 بودم! 

باالخره    مانی. اکردنیدستشون نگاه م  یتو  یسه مات و مبهوت به گردنبندها  هر

 به حرف اومد: 

 کنم من؟  کاریچ  نی حاال با ا -

 رو به هر سه گفت:  صفورا

 به گردنتون!  ن یرو بنداز   ها نی ا -

 بلند وا گفت و روزبه هم پوزخند زد و گفت:  ترانه
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 م؟ یکن هایکول هیخودمون رو شب یعنی -

 گفت:  ی هم شاک ترانه

 زشته!   ی لیخ ن یباشن؟ ا  گهی شکل د ه ی شد ینم -

 کاناپه نشست، گفت:   یانداخت، بعد هم رفت و رو  زیم  یگردنبندش رو رو  روزبه

 .اندازمیرو گردنم نم  یااحمقانه  زی چ ن یمن همچ -

 به پاش زدم و با داد گفتم: ی حرص رفتم طرفش و لگد با

دنبال طلسم و جادوگر بودم؛ حاال که    دم یکش  یسخت  همه نی ! ا یکنیم  خود یتو ب  -

 بدبخت من به فکر جون تو هستم!  ؟یکنیشده، ناز م ف یرد  ز یچهمه

م  یآروم  نگاه اما  انداخت،  تو  شدیبهم  رو  پنهانش  با  دیهاش دچشم  یحرص   .

 محکم گفت: یآروم ول  ییصدا

  ر یتقص  ز یچ! همهی. چون تو، تو لعنتستمی بابت ناراحت ن  ن یذره هم از ا   ه یمن    -

 .وفتهیخونمون گردن تو م ادیسر ما ب یی توئه! اگه بال

 :دمی*نه شدم و با خشم غر یبه س  دست 

! بزار روشنت کنم روزبه، من از بهشت  یکنیقانع م  ی طور نیپس خودت رو ا   -

ا  تغ   یگناه  یعن ی  نیرانده شدم!  زندگ  یرییهم مرتکب بشم،  روند    جاد یا   می تو 

  ؟ یدینداره فهم  ی تو برام فرق  یته جهنمه! مرده و زنده  شهی چون جام هم  شه،ینم

 کن.  ی لجباز  یخوایم یحاال هرچ

نرمال  یعصبان  یلیخ آدم  روزبه  ا  یبودم.  فکر  به  که  بودم  ساده  چقدر    ن ی نبود. 

که انقدر براشون دنبال طلسم گشتم، حاال    سوختیبودم! من دلم به حالشون م
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  اد ی ! اصالً همون بهتر که حزار بریجهنم، بم  ! بهکنهیروزبه خان واسه من ناز م  ن یا

 نمک نشناس!   ی. پسرهستی ن مهمبرام   گهی . دارهیقلبت رو درب ی آهن  خیبا س 

 صفورا بلند شد:  یعصبان  یبزنه که صدا  ی خواست حرف روزبه

بحث    نقدر یگردنبند ساده انداختن که ا   هی  ؟یتو چرا مغز ندار   شعور ی ب  یپسره  -

  ی برا  ست،ی که ن  یقشنگ  ی! برای جون خودت هم که شده الزمه بنداز   ی نداره. برا

 حفاظته! 

 !« فهیبگه: »تو خفه شو ضع   خوادینگاهش کرد که انگار م ی جور  روزبه

ا   ترانه کردند.    مانیو  از صفورا هم تشکر  و  انداختند  گردن  به  رو  گردنبندها 

 زد: بعدش هم ترانه اومد طرف ما و به روزبه تشر  

  گه ی! ده یچه پسر خوب  ر، یبگ  ادی   مان یتو! از ا  ی دار   ی او افاده  سی واه واه! چه ف  -

 ! یتو االن در خطر یول کنن،ینم تشیهم اذ ن یاطیش 

 حرف آخرش رو زد: روزبه

 ندارم.  ازیبه گردنبند هم ن  گهینرم، د  رون یخونه ب  نی اگه قرار باشه از ا -

ا   ر ی خ  - برا  ن یفرزندم!  ا   ن یاطی توئه. اگه ش   ی دفاع شخص  یگردنبند    جا نیوارد 

 ! ی شی م رتریپذ ب یآس   هیبشن و بهت حمله کنن تو از بق

 رو صفورا گفت و روزبه هم فقط نگاهش کرد.   ن یا

گردنبند رو بندازه. روزبه    دیکه با  میو منطق آورد  لیکه در توان ما بود، دل  یحد  تا

 ل نکرد که نکرد.لج افتاده بود، قبو یهم که رو دنده

شده بودم، رفتم    ی از دستش عاص  گهی سر هم رفت تو اتاقش. من هم که د  آخر 

 و داد زدم: دمیلگد جانانه به در اتاق کوب  هی
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اون  - کرد،  هالکت  اومد  که  حزار  ننداز!  جهنم  مبه  کردن  غلط  به  !  یوفتیوقت 

 لجباز!  یروزبه

بم انقدر داغون بود که  و رفتم سر جام نشستم. اعصا  دمیهم کوب   گه یلگد د   هی

 بهم بزنه. ی جرئت نداشت حرف یکس

ا  ی خونه  ی راه  صفورا  بدون  شد،  بگه    یزی چ  یحت  ا ی  رهی بگ  ی زیچ  کهنی خودش 

که    ی لیخودم زدم، حتماً وسا  ی ایسر به دن   هی   ی رفت. با خودم قرار گذاشتم وقت

 نباشم.   ونیوقت بهش مد  هی تا  ارم یرو براش ب  خواستیم

  طونیو چندوقت که بگذره از خر ش   نهی داد که روزبه مدلش ا   یبهم دلدار   مان یا

 . خوردی. من که چشمم آب نمادیم ن ییپا

روزبه دل    یبرا  گه یگرفتم؛ با خودم قرار گذاشتم د  ییبجا  م یتصم  تی عصبان  یتو

  یوجدانم تا حد  اد،یسرشون ن  ییدوتا بال  نی و ترانه رو عشقه! ا  مانینسوزونم. ا 

 راحته. 

من و روزبه    نی در امن و امان بود. ب  زیچ نبود و همه  ی خبر  چیگذشت. ه   ی روز   چند

 بس شده بود و خونه غرق در آرامش بود.هم آتش

 م؟یدر کار نباشه و سر کار باش یاکه نکنه حمله افتادم یداشتم به شک م کمکم

 .شدیم ی واقعاً داشت تکرار  یزندگ

 شدم و دور تا دور خونه رو با نگاهم وجب کردم.  دار یچند روز ب  نی ا ن ی روت  مثل

 ها مشغول آماده کردن طرح. برگه یپا مانیتاپ مشغول کار، الپ ی پا ترانه

 گنده دماغ کجاست؟  یروزبه
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قابل فهم    گارشی فضا فقط با استشمام عطر تلخ س  نی وجود روزبه تو ا  دم،ی کش  بو

ممکن بود روزبه امروز صبح   ر یبرخورد نکرد. غبه دماغم  نی کوتین ی ابود، اما ذره

 باشه!  دهی نکش گاریس 

 نشستم و نگاهم رو دوختم به ترانه.  خیجام س  سر 

 روزبه کجاست؟  -

 خفته!  یبای ز ر یصبح تو هم بخ -

 . روزبه کجاست؟ ری هوم صبح بخ -

 و با چشم اشاره کرد که داخل اتاقه!   دیل*ب گز   ترانه

خونه    یتو  گارشی س  یتکون دادم و از جا بلند شدم. حتماً خوابه که هنوز بو  یسر

 ! افتادهیراه ن 

جلو  رفتم نشستم  بعد  و  خوردم  صبحونه  آشپزخونه،  مشغول    ونیزی تلو  یبه  و 

 انجام بدم!  جا نینداشتم ا ی شدم. کار   لم یف  یتماشا

بود جزء    دن،ید  لمیف زندگ  یمهمشده  درگ  یاز خواص  یکی.  می از    ری که داشت، 

کشف کرده بودم که اسمش    ها لمیف  ن ی تازه هم ب  ز یچ  ه یکردن ذهن آدم بود.  

 کرا*ش بود! 

بهشون    ی عنی.  زننیکرا*ش م  ها لمیف  ی کاراکترها  ی اکثر مردم رو  گفت یم  ترانه

 ! کنن یم دایحس پ

کامالً درک کردم    دمیرو د  ان«ی »انتقام جو  لمیبعد که ف  یمتوجه نبودم ول  اولش

جذاب    یلیخ  یکرا*ش زده بودم. لعنت  یکاراکتر مرد آهن  ی! رو ی چ  یعنیکرا*ش  

 بود! 
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 محبوبم اضافه شد.  ستیبه ل  ی شتری ب ی کم کاراکترهااز اون هم کم بعد

مورد    ی هایتیهم بخرم. بعدش هم برم سلبر  ل ی موبا  ه یفکر افتادم که    ن یا  به

رو ام  تصم  یمجاز   یفضا  یتو  عالقه  کنم!  اول  میدنبال  در  به    نیگرفتم  فرصت 

 روزبه بگم که برام بخره.

  شه یبرداشتم. مثل هم  بی س   هیکه تموم شد، دوباره رفتم به آشپزخونه و    لممیف

 به طرف اتاق روزبه رفتم.   ن یح  نی و در هم دمیرو جو   بی خرچ خرچ س 

ا  ساعت و  بود  شا   نیاز دوازده ظهر هم گذشته  بود!  مرده    دیبشر هنوز خواب 

 بهش بزنم!  یسر  هی  دیباشه، با 

  ت ی ممکنه که روزبه قابل  ریممکنه! غ  ری . نه غدمیرو باز کردم و داخل اتاق پر  در 

 شدن داشته باشه!   ینامرئ

زدم  کشف نکردم. با داد صداش    یاروزبه  یدور تا دور اتاق رو گشتم ول  رتیح   با

 نگرفتم. ی اما جواب

 و ترانه خودشون رو به اتاق رسوندن. مان یا

 زدم:  ادی تخت. با حرص فر  ری از دستم افتاد و قل خورد رفت ز  ب یس 

 روزبه کجاست؟!  نی ا -

خال  ریمتح   هردو اتاق  م  یبه  باالخره فانتزکردنینگاه    دار ی ب  مانیا  یذهن  یهای. 

 شد و گفت: 

 بردنش؟!   نی اطی نکنه ش  -

 به صورت خودش زد و گفت: یلیس   هی  ترانه

 خاک به سرم روزبه رو کشتند!   یوا -
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  شرت ی به ت  ی. لگدستادیدست به ک*مر شد و اومد وسط اتاق، کنار من ا   مان یا

 پام افتاده بود زد و گفت: ن یی روزبه که پا

طلسم المصب رو بنداز به گردنت. قالده سگ که    نی ا  میاالغ! چقدر گفت  یپسره  -

 حفظ جون خودت بود احمق!  ینبود، برا

که از شدت حرص و    یی رو مقابل صورتش گرفتم تا ساکت بشه و با صدا  دستم 

 گفتم: د یلرز یم تی عصبان

.  می بود  دهیباشه. اگه اومده بودند ما فهم  ن یاطی که کار ش   ست یهنوز معلوم ن  -

 براش افتاده.   یاگهیاتفاق د ه ی! حتماً میه طلسم نکرد ک ی قشنگ  یخونه رو برا

بزنه آخه چه    بشیغ  هویروزبه    کهنی . استین   نی اطی هم مطمئن نبودم کار ش   خودم

 داشته باشه؟  تونه یم نی جز ا یلیدل

 سکوت رو شکست:   ترانه

 کجاست!  مینیبب د یزنگ بهش بزن  هیخب  -

 . مانی! زنگ بزن اهیآره فکر خوب -

بلندگو گذاشت. بعد از    ی شماره گرفت و رو  لش یاطاعت امر کرد و با موبا   مان یا

 : دیچیفضا پ یبم و گرم روزبه تو  یچند بوق کوتاه، صدا 

 مان؟ یشده ا  یچ -

 ! ؟یهست  یتو کدوم گور   یمرد حساب -

 من؟ من سر کارم!  -

به ما بگه؟ اون هم    ی زیچ   کهنی بست. رفته سر کار؟! بدون ا  خیتو رگ هام    خون

 اد؟ ی قراره سرمون ب  یچ  ستیکه معلوم ن تی وضع ن یتو ا 
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 کرد:  یدست ش یپ مان یسرش داد بزنم که ا  خواستم

 ست؟ هینس یکشیکه م ی هست که هر نفس ت یتو اصالً حال  شعوریب  ؟یسر کار  -

 . اومدیهمهمه م ی. از پشت تلفن فقط صدازدینم یحرف روزبه

 طاقتم طاق شده بود. نعره زدم:  گهید

 ... یکهیمرت یها؟ الل شد  ؟یدیچرا جواب نم -

روزبه    ینشه. صدا  دهیدهنم رو گرفت تا فضا به فح*شا کش  یبا دست جلو  مانیا

 ور خط بلند شد: باالخره از اون

نکرده کس   - مگانور! الزم  باش  نم  یتو ساکت  باشه.  و    تونستم ینگران من  کار 

 ... .شهینم ی زیکه! درضمن طلسم هم همراهمه چ رو ول کنم  م یزندگ

  ی که مثالً همراه روزبه بود رو برداشت. تو یو طلسم ز یسمت م د یپر عیسر   ترانه

 هوا تابش داد و گفت:

 که!  جاست نیدروغگو، دروغ نگو! طلسم ا -

 ام بلند شد.دود از کله  گه یطلسم د  دن ید  با

 : دمیغر رفتم یکه به طرف در م یقاپ زدم و درحال  مانی رو از دست ا   یگوش 

احمق! تو    ال، یخیب   فکر،ی. بارمیروزبه! دمار از روزگارت در م  ی وفتین  رمی مگه گ  -

مسئول  هیچرا   هم  بب  ست؟ی ن  تی حال  تیذره  کن  هالکت    نمتیصبر  خودم  فقط، 

 !کنمیم

 کاناپه پرت کردم. ی رو قطع کردم و رو  یگوش 

 زد و با هول گفت:  رونی از اتاق ب  مهیسراس   ترانه
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 که!  یکنیآرامش خودت رو حفظ کن مگا جان! االن سکته م -

 و گفت: ستادی هم اومد پشت سرش ا مان یا

چ  قدرنی ا  - بابا!  نخور  خور شهینم  ش یزی حرص  حرص  ارزش  روزبه  اصالً  دن  . 

 نداره که! ولش کن. 

 . شدیاشم اما نمکردم به اعصاب خودم مسلط ب  یموهام زدم و سع یتو یچنگ

 ن؟ی کنیمقصر منم! اصالً درک م ادیسرش ب یی باشم. اگه بال ال ی خیب تونم ینم -

نگاه  در  به قدم زدن و غرغر    یهامقابل  با استرس شروع کردم  متعجب هردو، 

 کردن. 

 خسته شده بودم.  زادی آدم ن یشورش رو درآورده بود! از دست ا  گه ید  روزبه

ش   تا از  ول  یخبر  ن یاطیاالن  م  هوی اگه    ینبود،  سر    کاریچ  د یبا  دنی رس یامروز 

  آورد، یدر معرض خطر بود! دلم طاقت نم  رون،یاون ب  دفاع یروزبه، ب  م؟یکردیم

 .کردمیم یکار  ه ی د یبا

 ها! دنبالش بچه م یبر دی با -

 تکون داد و گفت:  ن یبه طرف ی سر  مان یا

 برگرده.  کنهی. قبول نمیشناس یلجباز رو که م ی روزبه -

 گرفت و گفت: اش قهیشده دست به شق ی عاص ترانه

د  - بچه  گهیمن  شدم  گردون  د یبکن  ی فکر  ه یها!  کالفه  که    ی جور نیا  می برش 

 . شهینم
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ق  زل  به  اون  یافهیزدم  از  بدتر  که هم عصباناسفناک هردو.  بودم    ی ها خودم 

 ! چارهیبودم، هم ب

داره با    ی چه فرق  جانیمگه ا  ؟ینکیچرا تو خونه کار نم  شعور،ی ب  یبگو پسره  آخه

 ! گه یتو هم مثل اون د کنه،یچطور تو خونه کار م  مانیاونجا؟ ا

کمک گرفتن از صفورا بود. به    د،یرس یکه به ذهنم م  یاون لحظه تنها راه  یتو

  ک ی روزبه رو از شرکت گراف ،یممکنه با خوندن ورد کردمیفکر م   یاطرز احمقانه

 تله پورت کنه به خونه! 

  د یناام  دم،یام  یندارم، همه  یزیچ  یاز صفورا شماره تلفن  کهنی آوردن ا  ادی به    با

 شد. 

 کردم و گفتم: مانیبه ترانه و ا ی عجز نگاه با

 . میصفورا رو خبر کن ی جور ی دی با -

 ! اد؟ی از دست اون بر م ی چه کار  -

 و گفتم: اشدهیورقلمب یهاچشم  ی . زل زدم تودی رو پرس  ن ی بود که ا ترانه

 کنه!  یکار  هی  تونهیاون م کنمیحس م  یول دونم،ینم -

 و گفت:  دی کش رونیب  بشیرو از ج  لشیبا ذوق موبا ترانه

 .زنم ی! االن بهش زنگ مه یفکر خوب  ولیا -

 نگاهش کردم و گفتم: س یف  پوکر

 ! ؟یاش رو دار مگه تو شماره -

 و گفت:  دیخند
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ن  - صورت  در  گفت  داد.  بهم  رفتن  از  قبل  بگ  از،یخودش  تماس  .  رمی باهاش 

شماره ب  یدرضمن  و  کنه  هماهنگ  خواست  هروقت  تا  گرفت  هم  رو    ادی من 

 . رهیدستمزدش رو بگ

همه  ی موجود  صفورا، جد  ز ی چکه  ه   رهیگیم   ی رو  فراموشش    ی زیچ  وقت چیو 

 ! رهیگیستمزد م برگردوندن روزبه چقدر د   یبرا دونمی. منتها نمشهینم

هم    ی. کلرسونهیم   عی با صفورا تماس گرفت و اون گفت که خودش رو سر  ترانه

 کرد.  ض یاز پشت تلفن روزبه رو با فحش و ناسزا مستف

 همکار هم در قتل روزبه به همراه دارم!  ه یراحت شد که حاال   المیخ

برسه    جانیبه ا   یشد و معلوم بود که وقت   ی عصبان  شتریاز من هم ب  ی حت  صفورا

 .کنهیخون به پا م

و   وفتهیب   یاتفاق  هی که قراره   کرد یبهم ثابت م  یحد از نگران ن ی ا زد،یشور م دلم

 نداشتم. یمن اصالً آمادگ

. آخ که اگه دستم  دمیکشیقتل روزبه رو م  یو نقشه  دمیچرخیدور خونه م  مدام

!  یکاغذ بکش  یخط راست رو  هی  ینتون  گهی که د  کنم یم  یبهت برسه روزبه خان، کار 

 کار!   ی شرکت، کار ب ی شرکت ب  گه یوقت داون

 به در، مانع از شاخ و دم گرفتن افکارم شد.  یدر پ  یبرخورد ضربات پ یصدا

صفورا    م یداد یکه همه احتمال م  یخودش رو به در رسوند. درحال  مه یسراس   مان یا

 ! م یدیپشت در باشه، در کمال تعجب، روزبه رو د 

تک تک ما    یو اون هم خونسرد چهره  م یکرد یمات و مبهوت به روزبه نگاه م  همه

 . گذروندیرو از نظر م
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نشون    یالعملعکس  ای بگه    ی زیچ   کهنی سالنه به طرف اتاقش رفت. بدون ا  سالنه

 خونسرد و آروم!  شه یبده، مثل هم

بره که    ن ی ممکنه از ب  ی اتنها لحظه  ی حجم از خونسرد  ن یکه ا   دم یس ر  جه ینت  ن ی ا  به

بباره   آسمون  از  قرمز  ا  دهیسپ  ای برف  به  سرزده  غادیب   جانیخانوم  در    ن یا   ری ! 

 . دید  میخواه  یشکل   نی صورت روزبه رو در تمام مدت هم

و برامون لبخند ژوکوند بزنه و باهم    اد یبود. توقع داشتم روزبه ب  دهیخواب  بادم 

نشون    تفاوتیخودش رو ب  که نیداشت تا ا   یشتری لذ*ت ب  یجورنی . امیری وا بگدع

 بده.

  ن یا   یبود: »بفرما حاال باز هم برا  یمعن  نی به من انداخت که به ا  یقینگاه عم  مان یا

 کن!«  ی پررو ابراز نگران یپسره

و خودش    دیها باال دو از امتداد پله  یپلنگ چشم عسل  هیدر رو ببنده که   خواست

 رو به ضرب داخل خونه انداخت! 

  ی ! صفورا سر تا پا لباس خال پلنگ شدیکه بود گشاد تر نم   ینیهام از ا چشم  گهید

 :کردیغرش م ی پلنگ واقع ه ی نی بود و ع دهیپوش 

 خونه خارج شده؟!  ن یاز ا یالدنگ؟! به چه حق  یپسره ن ی کجاست ا -

 وا رفت و گفت:  هو ی*نه حبس شده بود، یلحظه نفسش در س که تا اون  ترانه

 صفورا!  یوا -

 .می دست از اون نگاه مبهوت برداشت م یهمه به خودمون اومد تازه 

که نگاهش به پشت    یشالق دور سرش چرخوند و درحال  نی رو ع  فشیک  صفورا

 سر من بود نعره زد: 
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 منش! روزبه به کشمت یم -

 .کردیپشت برگشتم و با روزبه مواجه شدم که با اخم به صفورا نگاه م به

سمتش    نیهم به  خواست  صفورا  ا  ورشیکه  هم  مان یببره،    ت یپاراز  شهیمثل 

 انداخت: 

 ؟یدونیروزبه رو از کجا م ی لیتو فام -

 هم فشرد و گفت: یهاش رو روچشم ترانه

 االن واقعاً مهمه؟  ن یا  زمی عز -

 بحث، چنگ و دندون به روزبه نشون داد و گفت: ن یفارغ از ا  صفورا

  یآقا  هیها!  بچه  دی نیبب  د یشرکت آره؟ نبود  یبدقواره رفت  ی بخاطر اون دختره  -

 ! رونیب  زدیمنش از بغلش مبه یده تا آقا گفت،یمنش مبه

ب  کی نزد  گهید  هامچشم کاسه  از  دربارهوفتهیب  رونی بود  صفورا  حرف    یک  ی! 

 ! زد؟یم

 .دی به ماهم بگ ه یچ هی کدوم دختره؟ قض -

آقا روزبه کار  گه ید   ربرنجیخانوم ش   دهی همون سپ  - با  ! رفتم دم شرکت، گفتم 

سر و    نی منشه؟ تو با ابه  یاومد و گفت منظورت آقا  یادارم، دختره قر و غمزه

 ؟ یمنش داشته باش به یبا آقا یتونیم کار یچ ع یوضع ضا 

متعجب و ناراحت    یبا لحن  مان یزد. ا   یل یصورت خودش س و به    د یکش  ینیه  ترانه

 گفت:

 از حد گذرونده.  گهید  نی کرد؟ ا ینیتوه ن یخاک به سرش! واقعاً بهت همچ -
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 ! می وسط کم داشت نی رو ا  دهی. فقط سپ دیخشم از درونم زبانه کش یهاشعله

 روزبه هم دهن باز کرد:  باالخره

 ؟ یکرد دایتو از کجا شرکت ما رو پ -

آدرس شرکت    ی بپرس   ی از هرک  ابون ی! تو خیکیشرکت گراف  ه یست و  محله  ه ی  -

نممسخره بلده.  رو  ب  هی  خواستمیتون  خودم    د یگفتم شا  یجا، ولاون  امی راست 

 بدم.  صله یرو ف ه یبهتر بتونم قض

 رو دوباره دور سرش چرخوند و ادامه داد:   فشیک

منش، جواب ما رو بده. بخاطر اون دختر از جون خودت  نرو روزبه به  حاال طفره  -

 ؟ی واقعاً کار داشت  ای شرکت  ی و رفت یگذشت

 گفت: غ یبا ج  ترانه

  دهی همکاره؟ حاال بخاطر سپ  ه یبرام فقط    دهی سپ  یگفتیکه م  یروزبه مگه تو نبود   -

 ...یرفت

 و همه رو رسماً خفه کرد: د یکش ی داد روزبه

 د؟ی کنیمغلطه م یحرفا کدومه؟ چرا الک نی ا -

قلبم    داد ینشون م  اطالع یکه خودش رو ب  یجور نی ! اکردیحداقل انکار نم  کاش 

 .اومدیبه درد م شتریب

 بهم تشر زد که: صفورا

 ! یمگانور چرا ماتت برده؟ االن وقتشه که خشم اژدها رو نشونش بد -
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تلنگر بودم. دستم رو باال آوردم و گوش روزبه رو گرفتم و    هیظر  فقط منت  انگار 

  ی کرد خودش رو نجات بده ول ی به هوا رفت و سع ادش ی . داد و فردمیمحکم کش 

 .تونستینم

ا   - در و اون در زدم تا جون شماها تو خطر    نیلعنت بهت روزبه! من انقدر به 

تو بخاطر سپنباشه اون ب  ی رفت  یبلند شد   دهی وقت  درست در مرکز    رون، ی اون 

 خطر؟

 . دمیرو چسب  اشقهیمن بدتر از قبل  یدستم رو از گوشش جدا کرد ول باالخره

 من انداخت.  یقهیبه  یزد و متقابالً چنگ  یپوزخند

 نه!   ای   ادی م  شیپ  یست یکه خودت هم مطمئن ن   ی زیچ  ؟یزنیاز کدوم خطر حرف م  -

 اد؟ ی م شی بهت ثابت کنم که پ ی چطور  دیبا  گه ید -

من    ی باز هم برا  وفته،یاتفاق م  ن ی اگه کل کائنات هم شهادت بدن که ا  یحت  -

  ه یپس نخواه که    ره،یم  شیهاست با منطق من پمن مدت  ینداره. زندگ  تیاهم

 احمقانه وفق بدم.   طیشرا  ن یرو عوض کنم و خودم رو با ا ز یچشبه همه

  جه ینت  ن یول کرد و عقب رفت. تو اون لحظه به ا   من رو  یقهی کردم. اون هم    ولش

 تره! به روزبه به مراتب راحت  ی کردن حرف  یکه شکستن شاخ غول از حال  دمی رس 

 تر از قبل گفت:اش رو به سمتم گرفت و محکماشاره  انگشت

مزخرفاتت رو باور    نی کلمه از ا  هی ! من  یهم الزم نکرده به فکر من باش   گه ید  -

 ندارم. 

 من دراومد: یصفورا به جا ی خفه شده بودم. صدا یواقع ی معنا به

 منش؟ حرف آخرته روزبه به نی ا -
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و محکم با    ی جد  خواست یگرفت وگرنه چطور م  اد ی منش رو صفورا  به  نی ا  خوبه

 روزبه حرف بزنه؟ 

 بزنه خودم زبون باز کردم:  ی روزبه حرف  کهنی از ا قبل 

برات انجام دادم، چون    اومدهیاز دستم برم  ی! من هرکار ی نشناس کنم  یلیخ  -

که مقصرش من    ادیسرت ب  ییبال   خوامی! جونت برام ارزش داره! نمیبرام مهم

 باشم.

مگانور؟    ی شد  چارهی و ب  فی انقدر ضع  ی! کِ کردمیداشتم بهش ابراز عالقه م  رسماً

 اشتباه محض!  ؛یکنیم ی با دلت باز  ی دار 

که پر از حرف    ییهااز اون چشم  گه یاز هر حس! د  یخال  یکرد. نگاهنگاهم    روزبه 

 بودن.  تریهم خال  ییفضا ی هاچالهاهی هاش از سنبود، مردمک چشم یبودن خبر

 گرم نبود گفت: گه ید یکه بم بود ول یصدا با

باز    جانی پات به ا  وقت چیمگانور! اگه ه  یبود که خودت برامون پخت  یآش   ن یا  -

 .می رو نداشت  تیوضع ن یاالن ا  شد،ینم

راه گلوم رو سد    ن،ی به هم  ه یشب  ی زی چ  ای دار و بزرگ  حشره بال  ه ی  دیشا   ،یزی چ  هی

د  به  بود.  م  یهاوارهیکرده  چنگ  م  انداخت یگلوم  دلم    خواست یو  بشه.  خارج 

 . گذاشتیاون حشره نم  یدهنم رو باز کنم و جواب روزبه رو بدم ول  خواستیم

  ی . برایبذار   ه یهات مااز چشم  د یخارج کردنش با   ی که برا  یز ی بغض! چ  گن یم  بهش 

دادن بغض از    یاز غرور داشتم، شکستن سد نگاهم و فرار  ی که حجم بزرگ  یمن

 کار ممکن بود.  نی ترگلوم، سخت

  کاریچ دونستم یجنگ قلب و مغزم بودم و نم  ون ی. مسوختیبه حال خودم م دلم

 بکنم. د یبا
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را  گفت یم  مغزم فر دنهیه درست، عقب کش که  بلند  برو!    زد یم  اد ی!  که ول کن 

 لطف تو رو نداره. همه نی روزبه ارزش ا

 .کردمیم  یتابیب همه نی ا  یبرا یفکر ه ی د ی. بازدیاما ساز ناکوک م   قلبم

جبران کنم.    دیو با   ونمینداره! من به روزبه مد  یی جا  ی نشناس مرام من، نمک  تو

اش پناهم نداده  ! اون به گردنم حق داره، اگه تو خونهخوامیبگه نم  ی حاال اون ه

 تا االن سرم اومده بود.   ییبال ه یبود، حتماً 

اومده. اگه همه جون    ش یما در خطره، فرصت جبران پ  یهم که جون همه  حاال 

 . ستمی ن ونی مد  یزادیبه آدم گهیکه د  شه ی راحت م  المی خ م،یسالم به در ببر 

ن  گهی د  پس مهم  چ  ست یبرام  چ  خوادیم  ی روزبه  تو    کنه،یم  کاریو  جونش 

 رو نخواد.  نی اگه ا ی منه! من هم حواسم بهش هست حت ی هادست

ها و تپش  ذهن  یهمهمه  ی متنفرم! چون در سکوت، صدا  نمونیسکوت ب  نی ا  از 

 . رسهیها، بهتر به گوشم مقلب

ا  یبرا  مانیا پ  نیشکستن  جا  شیسکوت  شد.  بودم،    ی قدم  شده  خفه  که  من 

 کل با روزبه: شروع کرد به کل

  م ی ایباهاش کنار ب   ی جور   هی  دیعوض کرد، با   شه یرو نم  یزی که شده. چ  هیکار  -

 . نییپا  ای ب طون یاز خر ش  گهیبرادر من! تو هم د 

وقت روزبه سوار خر من بشه.  مثالً من خر داشته باشم؟ چه بامزه! اون  طون؟ یش   خر

 !یکیرمانت  یهعجب صحن

 هم به کمک شوهرش شتافت: ترانه

! تو هم طلسم رو بنداز به گردنت و به جمع ما  م یرفتیمسئله رو پذ  نی ما که ا  -

 . وندیبپ
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 به تأسف تکون داد و گفت:  یسر  روزبه

. ومدهیبه من ن  هایمسخره باز   ن ی بابا ا  ن؟ یکنیفکر م  یی ایچرا شماها انقدر رو  -

  گه ی! د ن یبکن  نی هرکار دوست دار   دونم،یمو چه  نی بجنگ  نیاط ی با ش   ن ی خودتون بر

 .نی نکن یهم من رو قاط

 پشت دستش و گفت: د یکوب مان یا

 ! ها هیعجب آدم -

 : دیغر  یلب ری ز   ترانه

 قرار گرفته!  ر یتحت تأث  ده،یرو د  ده یسپ  نی دوباره ا -

 جلو و رفت طرف روزبه: د یپر صفورا

  ی طلسم رو بنداز، کس  ن یکار نکن فقط ا  چیاصالً تو ه  ؟یکنیفرزندم چرا لج م  -

 . خوادیازت نم یاگهید  زیچ

 ! د؟یفهمیچرا نم ستم،ی ن ی من مثل شماها خرافات -

به حرف  یحوصله  ی حت  گه یجر و بحث شدند. د  مشغول  رو  گوش دادن  هاشون 

 نداشتم. 

م  زیچهمه راه  به  رو  ا   شد،یداشت  از  روزبه هم  لعنت  نیاگه  استفاده    یطلسم 

د   یمشکل  چ یه  گه ید  کردیم که  از حصار خونه هم  خارج شدن  با  گل    گه ینبود. 

 ! زه یها رو به هم برکاسه کوزه دی با شه یچرا هم دونم یکاشت! نم

 آزاد باعث بشه بهتر فکر کنم.   یهوا دی تراس رفتم تا شا به

بتونم از روزبه محافظت کنم؛ بدون    گهی د جور    ه یتا    کردمیم   دا یپ  ی راه  ه ی  د یبا

 که اون باهاشون مخالفه!  یی زهایطلسم و چ 
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ا   به ترانه، آخرش از دست  م  ن یقول  از  کنم یروزبه سکته  م  ه ی!  من    گه یطرف 

 .کنهیو بدون فکر عمل م ی هم احساس   گهیهستم، از طرف د  یمنطق

  کنمیفکر م  شتر ی ب   ی وجود نداره. هرچ  ی راه  چ یبکنم؟ ه  دی با  یچه غلط  گه ید  من 

 .رسمیم جه یکمتر به نت

برسم اما فقط دور    ییتا به جا   دوئمیگردونه و مدام م   هی  یکه افتادم تو  انگار 

 .چرخمیخودم م

و با دود کردن    شدمیدودکش م  ه ی به    ل ی روزبه تبد  ن ی داشتم، االن ع  گاریس   اگه

 ! دنه یکش گار یس   یبرا ت یعموق ن ی. واقعاً االن بهتر شدمیآروم م گاریس 

باعث بشه بتونم بهتر فکر کنم.   رون یب  ن یسرد ا   م یآزاد و نس  ی داشتم هوا توقع

م اشتباه  انگار  عمکردمیاما  نفس  مدمیکش  یقی.  دلم  جا  خواستی.  تفکر،    یبه 

 کنم!  هیبه حال خودم گر   یهایها  نمیبش

 .شدیگم م هانی بوق ماش  ی صدا ون یها، مبچه  یهاحرف یصدا

داشت.    یمختلف  ی رنگ  ی شهر، نورها  نی شدم. هر گوشه از ا  ره یها خدوردست  به

 متفاوت.  یهارو پر بودند از پنجره با طرحروبه  یمحله ی هاخونه

بعض  یرو بعض  یتراس  بود.  گلدون  رخت  تراس  یواحدها،  بند  سرتاسر  ها هم 

 بود. زونیازشون آو 

مملکته)!(؛    نی ا  ستیسرش گراف  ریروزبه خ  م؟یندار  یچیتراس ه  نیا   یما رو  چرا

 آخه؟  ه یچه وضع خونه زندگ ن ینداره! ا ت ی ذره هم خالق هی

  یرو  یزی چ  هی  هوی که    کردم،یفکر م  مونیداشتم به تراس خشک و خال  طور نیهم

 ام رو جلب کرد. تر توجهطرفبوم چندتا ساختمون اونپشت
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کردم    زی هام رو ر حال چشم  ن یا. با  شدینم  دهی بود و درست د  اد یز  ی لیخ  فاصله 

 به خرج بدم.  ی شتری کردم دقت ب یو سع

 ! گه؟ید  زی چ ه ی ای آدمه   هی! اون  نم؟یبیدارم درست م یعنی! یوا

طب  مطمئناً اندازه  بزرگ  هی  یعی از  اآدم  از  تشخ   نی تره!  قابل  واقعاً    ص یفاصله 

  که شنل هم داره. ی لباس  ده؛ یپوش  اهیآدم قد بلنده که لباس س  ه ی د ی. شا ستین

 ! یبوم ساختمون کنار پشت یجهش خودش رو انداخت رو هی با  هوی

 ! ست ی ن زادیکه هست؛ قطعاً آدم ی زیاون موجود، هرچ  یعنی  ز،ی اون چ اون،

 ، یپوست پولک  اه،یس  ی ها. دبالنمشیبب   تونستم یبهتر م  کردیکه م  یهر حرکت  با

 درخت!  یهاشاخه یبلند، اندازه  یهاشاخ

ن  یباد  تونستم یم البته حضور  و  بود رو حس کنم    ی روهایکه حاال شدت گرفته 

 بودند.  هایکینزد  نی که هم ییمأورا

 ! یلیخ  ادهی ز  یل یخ ش یدرجه اوله! انرژ  نی اطی از ش  یکیمنه،  یروبهکه رو یزیچ

که در اطراف پخشه، در    ی حجم از انرژ  نی مگانور؟ ا  یتا االن متوجه نشد  چطور 

 ! دهینرس نجای ا  به ه یعرض چند ثان

  ن یکجا هستند؟ چرا فقط هم  شون هیحس نکرده بودم؟ بق  یز ی! چرا چیلعنت  ،یلعنت

 چشمه؟  یجلو یکی

پدر و    یوقت  یاندازه احساس خطر نکرده بودم. حت  ن ی تمام عمرم، هرگز به ا  در 

سرگردون بودم،    گه ید  ل ی خوار قبالشکر خون  ون یمادرم کشته شدند و من تنها، م

 بودم. دهیحد نترس  نی تا ا

نفس    تونستم ی*طان درجه اول، سرش رو به سمت من چرخوند. اگه می ش   اون 

 ! دادمیبلند سر م غ یج  هیبکشم، قطعاً  
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  زی چچیچون ه دم،ی ترس یم دی شد. انگار االن واقعاً با  ریبه وجودم سراز  هوی ترس

 قبلش نبود.  یسر جا

رو به سرنوشت پدرش   ا یند تا مگانور، فرزند اگارس ! اومدنی اطیش ه یعل ن،یاطیش 

 دچار کنند.

هم    ن یهم  ی ! برادمی*طان د یسرخ اون ش   یها! مرگ خودم رو تو چشمدمید   من

 ترس به جونم افتاد. 

کث  ،ی*طان عو*ضیش  و بعد صدا  ی فیلبخند  رو سوراخ    غ یج   یزد  بلندش گوشم 

تراس پرت بشم    ی بود از باال  ک یرفت. نزد  ل یتحل  غشیبا ج  م یانرژ  ی کرد! همه

. انگار  کردیم  دیداشت با نگاهش تهد   کهنی! نگاهش هنوز به من بود. مثل ا ن ییپا

 سراغت مگانور!«  م یآ یم یبود که: »به زود نی منظورش ا

 شد.   هامهیاز هوا داخل ر   یمیو ناگهان، موج عظ دمیخودم لرز به

 . دیکوبینفس نفس افتاده بودم و قلبم به شدت م به

 بره. نجا یکه کاش زودتر از ا کردمیچشم ازش بردارم. فقط آرزو م تونستمینم

اما انقدر    رفت ی. به سمت شمال شهر م دیرو باز کرد و پر  اهش ی س   ی هابال  هوی

 جهت داد.  رییبه کجا تغ  نمیکه نتونستم بب د یچیپ ع یسر 

هام رو  . پلکستمی با  تونستمیضعف داشتم که نم  ی تراس ولو شدم. به حد  کف

 کردم آب دهنم رو قورت بدم. یهم گذاشتم و سع یرو

 درجه ممکن باز شد. نی هام تا آخرداخل خونه، چشم یزی شکستن چ  یصدا با

 رفته باشند تو خونه؟!   نی اطی ش  نکنه

 ! کردمیم  یکار  ه ی د یداخل، با رفتم یم د یبلند شدم. با ن یاز زم  یسخت  به
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 فرود اومدم.  ن یزم  ی ونه اما با مخ روتو خ  دمیتراس رو باز کردم و پر   در 

رو از نظر    نی تموم سطح زم  رتی خورده! با ح  شهی دست و پاهام، پر بود از ش   ر یز 

تک وس گذروندم.  زم  یشکستن  یهالهیتک  رو  بودند  تکه    نی افتاده  هزار  به  و 

 شده بودند.   ل یتبد

  یسع  رون ی چون موفق نشدند داخل بشند، از ب  نی اطی زدنش سخت نبود. ش   حدس 

 ما!  یهشدار بود برا ه یهم  د یوارد کنند. شا  نجایبه ا  یبیآس  ه یکردند 

  دهیبه هم چسب  ی اترانه تازه به خودم اومدم. هر چهار نفر گوشه  یهیگر   یصدا  با

 . کردندیها نگاه مخورده شه یبودند و با وحشت به من و ش

مون  ی رو  نگاهم  ثابت  از چشمصفورا  بود چد.  معلوم  تو ذهنش هست.    یهاش 

شد    ی دیی تأ  ن یباشه. سرم رو با تأسف تکون دادم و ا   ن یاطیکار ش  زد یحدس م

 افکارش.  ی برا

 داد و به سمتم اومد تا کمک کنه بلند بشم.   رونی رو آه مانند ب نفسش 

که از    یی به سمت ما برداشت و با صدا  ی روزبه قدم م،یستاد ی که کنار هم ا  نیهم

 گفت: د یلرز یترس م

 افتاده؟! حرف بزن مگانور!   یچه اتفاق -

ا  صفورا داد.  فشار  محکم  رو  حرص  نی بازوم  روزبه    یبخاطر  دست  از  که  بود 

 . خوردیم

 کردم باز آب دهنم رو قورت بدم. ی دردآلود به روزبه انداختم و سع ی نگاه

 ؟یکنیالخره باور مبا  نه،یاط یاگه بگم کار ش  -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 214 

که هر آن ممکن بود    دیکوب یم  یموند. قلبش طور   رهیبهم خ   بازمهیبا دهن ن  روزبه

 اش رو بشکنه و خارج بشه. *نهی قفسه س 

 به حرف اومد:  ون یو ش  ه یبا گر ترانه

! من هنوز آرزو  رمی بم  خوام ی! نه نه من نمم یری میمون م! همهم یشد   چاره یب   ی وا  -

 ! مان یدارم لباس عروس بپوشم ا

 گفت: ی با ناراحت مان یا

مگه    کنهیرو درست م  زی چمگانور همه  شه،ینم  یزی آروم! چ  زم،ی آروم باش عز  -

 نه؟

 هم به من چشم دوختند. هیور در اشک نگاهم کرد. بقغوطه ی هاچشم با

چطور    ستمی با  تونستمیخودمم نم  یپا  یرو  یکه االن حت  یداشتند؟ من  یتوقع  چه

 رو درست کنم؟  ز ی چهمه تونستم یم

 ! ستی *طان تک و تنها، اصالً عادالنه نیش   مهین ه یدر مقابل  ن،ی اطی از ش  یلشکر

چ  همه تا  بودند  چ  یزیمنتظر  وقت  تونستمیم  یبگم.    ی برا  ییجا  چیه  یبگم 

 ست؟ین  یدوار یام

 نکردم. دایمحافظت ازش پ یبرا ی راه چیکنم؟ ه کار یرو چ  روزبه

  ف ی حد ضع  ن یتا ا  کردمیمحافظت کنم. فکر نم  تونمیکدوم نم  چیچطور؟ از ه  هیبق

 باشم!   چارهیو ب

 رسه؟ یفاجعه به اتمام م  نی بشم. اگه با حزار ازدواج کنم ا  می بهتر باشه تسل  دیشا 

  ی ایدن  وفته؟یبه دست حزار ب  زیچبذارم که همه  شه؟یم  یچ  ا یدن  نی ا  ف یتکل  پس

 حزار بشه فرمانروا؟  ؟یخودم چ
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 شدم:  دهیکش رونی داد روزبه از اعماق افکارم ب با

 بکن!  یکار ه یبزن،  ی حرف هی  ؟یگینم یچی چرا ه -

 ل*ب گفتم: ر ی انداختم و ز  ن ییرو پا  سرم 

 متأسفم. -

 ؟یمتأسف ی گیحاال م ی دیما رو به گند کش ی زندگ یلعنت ؟یمتأسف ن؟یهم -

و   شی کوره آت هیبرم تو  خواست یجواب دادن بهش رو نداشتم. فقط دلم م  توان

  ن ی به ا  نم یوقت بشها بخوابم. انقدر بخوابم تا دوباره قدرتم برگرده. اونساعت

 کرد.  دی با کار یفکر کنم که چ

 صفورا رو پس زدم و کشون کشون خودم رو به کاناپه رسوندم.  دست 

 . دیچیپیفقط داد و هوار اون دوتا تو خونه مبا روزبه دعوا گرفته بود و   صفورا

حال توان جواب دادن بهش رو    نی روزبه من بودم. با ا  یهانیتموم توه  مخاطب 

 نداشتم. 

شده بودم که    فی ضع  ی شدم. به حد  هوش یب  دم،یکاناپه دراز کش  یکه رو  نیهم

  قیخواب عم  یهم جلو  هیبق  ی سروصدا  ی هم رفت و حت  یهام خود به خود روچشم

 من رو نگرفت. 

 گشتم.  هیکه باز کردم، طبق عادت دور تا دورم رو نگاه کردم و دنبال بق چشم 

 جا مرتب بود. از کف خونه جمع شده بودند و همه ها شهیش 

هم به گوش    دنینفس کش   یصدا  یفضا رو در بر گرفته بود. حت ینیسنگ سکوت

 .دی رس ینم
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بلند شدم و رفتم    ی. به سختکردمیداشتم و هنوز هم احساس ضعف م  جه یگ  سر 

 بزنم. ی به آشپزخونه سر

 . هیافکار بق  یو نه صدا  ومد یضربان قلب روزبه م  ی تو خونه نبود! نه صدا  کس چیه

م  د ینبا خارج  خونه  ششدندیاز  که  حاال  خ  ن یزم  ی رو  ن ی اطی.  وضع    یلیهستند 

 تر از قبله! خطرناک

 . مانیا  یباال، خونه یرفته باشند طبقه  دیشا 

 توان بال زدن تا اون باال رو.  نی ها رو نداشتم. همچنباال رفتن از پله توان 

آزاد به    یاز آشپزخونه به تراس رفتم. در تراس رو که باز کردم، موج هوا  بعد

 صورتم خورد. 

  ی از پنجره  ی. ممکن بود کسستادمیها او رفتم کنار نرده  دم یکش  یقیعم  نفس

بب  ییروروبه  ی هاخونه رو  فقط    گهی د  یول  نه یمن  نبود.  مهم  خوب    هیبرام  حال 

که واقعاً به درد بخور    کردم یم  دا یپ  یراه   ه ی  دیبا   کردم،یفکر م  د ی. باخواستمیم

 باشه.

  زه یی فصل پا  کهنی داخل خونه بود. با ا  یتر از هواگرم  رونیب   یهوا  یبیطرز عج  به

 سرد نشده.  اد یهوا ز  یول ادی باد و بارون م ی و گاه

تن آدم مورمور    شد یبود. ناخودآگاه باعث م  ب یعج  یلیداخل خونه خ  یسرما  ن یا

 بشه. 

هام رو ب*غل کرده بودم و تو خودم جمع شده بودم، به اطراف  که دست  طورهمون

 فرو رفته!   یبیسکوت عج  یشهر هم تو ینگاه کردم. امروز حت 
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وحشت    دنش یشدم. چقدر از د  رهیخ  دم ی*طان رو دیاون ش   شب ی که د  یی جا  به

*طان درجه اول  یهستم چرا انقدر از اون ش  ن یاطیکه خودم از ش   یکرده بودم! من

 بودم؟ دهیترس 

:»درجه اول،  می*طان داریهستند. سه نوع ش   تر یقو  هیها از بقدرجه اول  البته

 دوم و سوم.« 

 ! شم یحساب نم  ن یاطیکه جزء ش  فمیضع ی خودم به حد من

هستند که از حد درجه هم   ی قو  ی به قدر  یعنیندارند.   یهم درجه بند  هایبعض

 .گذرهیم

اگه درجه   ی من حت ی. ولستی با خودش آورده معلوم ن ینیاطی حزار چه نوع ش  حاال 

 باهاشون مقابله کنم. تونستم یاول هم بودم نم

. اصالً وضع  امینظر م   ترسو و بزدل به   شم یم  فی ضع  ی. وقتدمیبه خودم لرز   باز

 .خوادیعدنان رو م ی هااز اون شعله یک ی. دلم ستی ن یخوب

 ! ره یگیضعف رو م ی اومد. خون جلو  ادمی عدنان  ی هاحرف

 . ستین یهم کار سخت  ادیز   ن یکه ا ارم ی ب ر یخون گ دیدلم مالش رفت. با  ته

نگاه کردم.    ییها یقمر  به بودند  پرواز  اطراف در  و  دور  و    یک یکه  اون چاق  از 

 ها نشست. نرده ی ها اومد و روچله

 اومده بودند دنبال غذا.  یاول صبح ها چارهیب

ز   یبرداشتم و قمر   زیخ نم  ادیرو گرفتم. آروم بود و  . فقط سرش رو  کردیتقال 

 . بردیطرف مو اون طرف نی مدام به ا

 بهش گفتم: نوازشش کردم و  آروم 
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پرنده  - اومدی خوب  یچه  حتماً  برا  ی !  هات. شوهرت کجاست؟  بچه  یدنبال دونه 

دنبال غذا تا شکم    ی ! اومدی بدبخت  یل یکه خ  ی آقا؟ اگه خانوم  ا ی  یاصالً تو خانوم

بهت    د یبا  یی. اگه آقا هیکدوم گور   ست ی و شوهرت معلوم ن  یکن  ری هات رو س بچه

 ! یری پذ تیبگم چون مسئول نی آفر

 و ادامه دادم:  دمیسرش کش ی رو ی دست

دارم.    اجی بده و به کمکت احت  یلی. حالم خیدرکم کن  دوارم یام  یبرات متأسفم ول  -

هات برسه و بهشون  خانومت به داد بچه  ایکه شوهرت    کنمینگران نباش! دعا م

 غذا بده. 

  کنم،یطلب آرامش م  ی روح قمر ی موعظه رو تموم کنم. برا  ن ی وقتشه ا  گه ید خب

 هاش ببخشه. کردن بچه م یتیخاطر  من رو به دوارمیما

.  ختیدستم ر  یرو کندم! خونش رو   یتمام که جزء اصالت منه، سر قمر   یرحمیب  با

بد    یلیو هنوز جون تو تنش بود. اما حال من خ  زد یدستم بال بال م  ن یب  چارهیب

 خون سرخ و گرمش بدتر هم شده بودم.  دنی بود و با د

خوشحالم. اگه    یل یخوناشام نشدم خ  نکهی. از ایخون قمر  کردم به خو*ردن  شروع 

 متنفرم. زمی رو بر  گناهیب زاد یآدم  هی  ای  وونیح ه یبخوام دم به ساعت خون 

مراسم    ه ی شد کاش    ف یسقوط کرد. ح  ابون ی. کف خنیی رو انداختم پا  ی قمر  جسد 

 . گرفتمیبراش م ی درست حساب م یترح

 رفت. دوباره قدرت به بدنم برگشت.  ن یاحساس ضعف درونم از ب کمکم

 مؤثر بود. یکم بود ول کهنی! با ا شی خون! آب رو آت ن یا  ه یزی چ عجب

  نی هم  ی ها برم براها. حوصله نداشتم از پلهبود که برم سراغ بچه  دهیرس   وقتش 

 تم. رف  مانیا یو به سمت تراس خونه دمی باال کش واریخودم رو مثل گربه از د
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 گرومب بلند شد.  یوسط تراس و صدا دمیپر

  ت ی رو رعا ی منیتراس بسته بود. از داخل قفل شده بود. خوبه حداقل نکات ا در

 کردند! 

 زدم. ی در پ یپ ی هاسرِ انگشت به در ضربه  با

که چشمش به من خورد    ن ی. همدمیرو د  مانیدر کنار زده شد و ا  یجلو  یپرده

 داد زد و عقب عقب رفت.  ع یسر 

هم    هیبق  ی. صداد یبه گوشم رس   فیضع  یلیدادش خ  یبودم صدا  رونیب  چون

 اومدند.   مانیبلند شد که به طرف ا 

 و عقب رفت. دی داد کش  عیبه تراس نگاه انداخت و اون هم سر  روزبه

ها رفته بودم و مثل آدم در زده بودم انقدر  که اگه از پله  دم یرس   جه ینت  ن ی ا  به

 . شدیشوک وارد نم  هاچارهیب ن یبه ا 

 کنم که منم!  شون یکردم حال یتند به در ضربه زدم و سع تند

 د؟ یار یدر م یباز  یچرا کول  د، یدر رو باز کن ن ی منم بابا منم! ا -

 باالخره اومد و در رو باز کرد.  ترانه

 ! ؟یشد  یشکل  ن یتو چرا ا  می ترک شدمگانور زهره یوا -

 شدم؟ یوا! چه شکل -

 ! هیدور دهنت خون -

و    دم یبه دهنم کش  یرو روزبه گفت. برگشتم و متعجب بهش زل زدم. دست  ن یا

 صورتمه.   یهنوز رو چارهیب یکه بله، خون قمر دمید
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 ب*غل روزبه انداخت و گفت:   ی خودش رو تو مان یا

 راستش رو بگو!   ؟یرو خورد  یکس -

 شون نگاه کردم و گفتم: احمقانه ی به رفتارها متعجب

 ذره خون خوردم. اون هم خون پرنده! هیشده بودم بابا!    فیضع -

 پوزخند زد و گفت: روزبه

 ؟ یشد  یحاال قو -

 گفتم: یجد

 ! د یکه نتواند دمسخره نکن. آره االن حالم خوبه، تا کور شود هر آن -

 به سمت آشپزخونه گفت:  رفتیکه م  یرو از خودش جدا کرد و درحال مان یا

 به حال ما. یبکن ی فکر  هیخوبه پس حاال وقتشه   -

 *نه و با اخم بهش نگاه کردم و گفتم:یبه س  دست 

 باال؟  د یچرا اومد  دیبه من بگ  شهیاش! فقط شماها االن م اون که به موقه -

 .میکن  تت یاذ  میخواست ینم  یآخه تو خواب بود -

 باال انداخت و ادامه داد:  یینگاه کردم. ابرو حرف رو زده بود  نی ترانه که ا به

  کهنی رو هم طلسم کرد. با ا  نجایبره ا که نی راحت! صفورا قبل از ا الت ی البته خ -

 تونست. یسخت بود ول

فنجون قهوه    هیآتش زده بود و    یگار ی تکون دادم و برگشتم طرف روزبه. س   سر 

 هم تو دستش بود.



 
 

www.cafewriters.xyz Page 221 

 و به سمت من اومد. دی کش رونیکانتر ب ی رو یاز جعبه ی دستمال کاغذ هی

 مون به هم خورد! دهنت رو پاک کن حال ری بگ ا یب -

  ی کردم و رو  ز ی نازک کردم و دستمال رو ازش گرفتم. صورتم رو تم  ی چشم  پشت 

 چمباتمه زدم. ن یزم

و    حاال  رو برداشت  ترانه کوسن مبل  بودند.  از اون جو متشنج خارج شده  همه 

 . بعدش هم روش نشست.نی انداخت رو زم

 کار رو کرد.  نی هم هم مان یا

 که نشستند ترانه به حرف اومد: نیهم

 م؟ یبکن دیبا  یخب حاال چه غلط -

 زد. یی رو گفت و لبخند دندون نما  ن یا

که از   یوجود نداره. تنها کار  یاصالً راه د یرس ینداشتم. در واقع به نظر م ی فکر

. به هر  دادیبهم م  یحلراه  ه یاون    د یعدنان بود. شا   ش یرفتن پ  اومد، یدستم برم

 دونه!  ز یچ حال اون همه

 عدنان.  شیسر برم پ  هیبهتره   کنمیفکر م   ینه، ول ا یداره    ی ادهیفا دونم ینم -

 ! خورهیاش مهاش به درد عمهحرف رک ی رپیاون پ -

 گرد شده به ترانه نگاه کردم.  ی هاچشم با

 درست حرف بزن!  ادب یب  ی چ یعنی  رکیرپیپ -

 به دفاع از زنش برخاست:  مان یا
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  زی م  زی و به خودمون چ  میگفت خونه رو طلسم کن  اروی! اون  گه ید  گهیراست م  -

عدنان    ن ی اومد؟ به نظرم اسرمون    یی چه بال  ی دیمگه ند  شب ی حله. د  م یکن  زون ی آو

 هاش چرت و پرته.حرف یهمه

ز   یدرباره  - زر  هم  یادی عدنان  د  نی نزن!  االن  نبود  اگه  جا  شبیطلسم    یبه 

 شما شکسته بود.   ی هااستخون ها لهیشکستن وس 

 تو سرم.  دیو کوب رون ی ب دی کش رش ی کوسن رو از ز  ترانه

وس   - م  ها لهیشکستن  سکته  داشتم  نکبت!  بود  بدتر  ش کردمیکه  اگه    ن یاطی. 

 ! ی جور نیتا ا  دمیترسیانقدر نم کردند یبهم حمله م میمستق

داشتم جلوش    یتو سرم. با دست سع   د ی کوبیکوسن رو م  ی و ه  زد یحرف م  یه

 گفت: مان یکه ا رم یرو بگ

  ی دونیو دکور نبود که خورد و نابود شد؟ م  لهیاون همه وس   فی ح  یلیخداوک  -

 از خون من هم گرون تره!  ؟یچقدره لعنت هانی ا مت یق

نود    هیسرش رو با زاو  کرد،یدود م  گار یبود و س   ستادهیکه طرف تراس ا  روزبه

 درجه چرخوند و باالخره تو بحث ما مداخله کرد:

 مادربزرگم بود.  ادگاریرو هم شکستند!   می تازه شکالت خور  -

پرت کردم. بعدش هم    یو به طرف  دمیکش   رون ی کوسن رو از دست ترانه ب  باالخره

 گفتم: ی و عصبان ی شاک

 ! ؟یهست ی گوشمون گذشت، تو به فکر شکالت خور  خ یخطر از ب -

 توئه!  ر ی آخه تقص -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 223 

برات بخرم    گهید  یشکالت خور   هیخدا تمومش کن!    یروزبه محض رضا  یوا  -

 حله؟

 . دیپاشنه پا به سمتم چرخ یپرت کرد و رو  رونیرو به ب  گارشیس   لتر یف

 .یخونه رو بهم بدهکار   یهالهینه! تو کل وس  ی شکالت خور   هی -

 :کردیم نیی وسط نرخ تع ن یهم ا ترانه

 بود!   یادگار ی  یتازه اون شکالت خور  -

 موهام چنگ زدم و از سر جام بلند شدم. به

چن  - سر  چرا  م  یزی چ  نیاالن  ب  یترمهم  یزهایچ  د؟یکنیبحث  هست!    د یای هم 

 . ومدهیبه سرمون ن ییتا دوباره بال میکن  دایپ یراه  هیزودتر  

 بهم کرد.  ی *نه شد و نگاه تندیدست به س  روزبه

 ست؟ ی مادربزرگ من مهم ن یشکالت خور   یبگ یخوایم -

 .ارهیبکشم. خوب بلد بود حرصم رو در ب  غی از دستش ج خواست یم دلم

 به دو کردن با روزبه خالص کرد. یک ین رو از شر رو هوا زد و م  یبشکن مان یا

 کردم!  یفکر ه یها من بچه یه -

 خنده داشت گفت: یهاهیکه ته ما  یینشست و با صدا مانیاومد کنار ا   روزبه

 جناب دانشمند؟!  ی کرد یچه فکر -

 نه؟  ای تا بچه حرفش رو بزنه  ی شیخفه م قه یروزبه دو دق -

مبل برداشت و پرت کرد    یاز رو  گهی کوسن د  ه یرو ترانه گفت و بعد هم    ن یا

 . مانیا  ی داد و کوسن خورد به شونه  یطرف روزبه. اون هم جاخال
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د   داشتم  دستشون  مشدمیم  وونه یاز  ولشون  اگه  صبح    یکردی!  خود  تا 

 هم بزنند.  یتو سر و کله خواستند یم

 ؟یدکر یچه فکر نمیبنال بب مان ی! اد یخفه بش -

 فقط زل زل نگاهم کرد. ابروهام رو باال دادم و گفتم: مان یا

 ! گه یخب بگو د -

 . دیخفه بش یاالن گفت  نی آخه هم -

که از حرص دورگه    یی پاره کنم! با صدا  کهیمونده بود خودم رو اون وسط ت  کم

 شده بود گفتم: 

 د؟ی چرا امروز همه خل و چل شد -

 گفت:  روزبه

 تهرانه!  یآلوده ی د در هواحتماً بخاطر سرب موجو -

 . دیحرفش غش غش خند   نی به ا خودش 

حل بود  به فکر راه  مانیا  د،یخندیعنق م  یشده بودند؛ روزبه  ی جور   هیهمه    امروز 

 ! زدیو اون رو کتک م ن یا  یشده بود و ه ی و ترانه هم که وحش

 دست موهام رو پشت گوشم فرستادم و با تعجب گفتم: با

 بده!  یبهتون وارد شد باعث شده مغزتون اتصال شبیکه د یفکر کنم شوک -

 . دیهام پرداد و شونه یبلند ی که صدا دیپاش کوب  ی رو ی دست ترانه

تا    میبکن  یفکر  هی زودتر    دیشدم. با   یحال   ه ی  کنمیمن هم حس م  یگیراست م  -

 . دهیعقل از سرمون نپر 
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 کردن از خودش درآورد.  ه یگر یادا مان یا

 من فکرم رو بگم!  د یبابا بذار  یا -

 . میو منتظر نگاهش کرد میدی پوف کش باًیتقر  همه

 صاف کرد و گفت: ییگلو

 مگانور.   یری از دوستانت کمک بگ د یبه نظر من با -

 قاً؟یدق  هیمنظورت از دوستانم ک -

 ! گهید  نی اطی ش  -

 تأسف نگاهش کردم و گفتم:   با

متأسفانه    یول  یفکر رو بکن  ن یتا ا   یبه مغزت فشار آورد  یل یخ  دونم یم  مان یا  -

چون همه اکثراً طرف حزار هستند    کنندیبه من کمک نم  ن یاطیبهت بگم که ش   د یبا

من  یرحم یب  یکه اسطوره نه  ب  فی*طان ضعیش   مهین  هیکه    ی و شرارته.    چارهیو 

 هستم. 

ه   یعنی  - پ  ؟یبکن  یتونینم  یکار   چیواقعاً  اون  نم  رکیرپی از  کمک    یتونیهم 

 بجنگه!  نی اطی و با ش  نجا یا  اد یمثالً ب  ؟یریبگ

 هاش رو به هم زد: نگاه کرد و کف دست مان یبا ذوق به ا ترانه

 ! یعجب فکر خفن مانیا  ولیا -

 تأسف سر تکون دادم و گفتم:   با

 . مانیرو دوست داشتم ا تت ی خالق  یول ست،دهیفایب -

 دادم.   لشیتحو یا هم براش دست زدم و لبخند مسخره من
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 هر سه پکر شد.   یافهیق

باز اعصابش خورد شده بود. بلند شد و درحال  روزبه آتش    یگار ی که س   ی انگار 

 بهم گفت:  زدیم

  ی ری نگهبان بگ  یمگانور، چطوره برامون فرشته  یبکن  یتونینم  یغلط  چیحاال که ه  -

 تا ازمون محافظت کنه! 

پوستم    ر یز  یحرفش باعث شد فکر  نی زد و رفت به تراس. ا  یظیتلخ و غل  پوزخند

 ست! نابغه  هینگهبان، خودشه مگانور! روزبه   یبدوه. فرشته

کمک  ن یاطی ش   دیشا  ول  یبهم  اونفرشته  ینکنند  آدمها،  حفاظت  مسئول  ها  ها 

اه فرشته  ا ی دن  ن ی ستند.  حفاظت  حملهتحت  خطر  که  بشند  باخبر  اگه    ی هاست. 

 !کنندیحتماً با کله بهمون کمک م کنهیم دی رو تهد  یزادیآدم ن یاطیش 

  ناً یکه ع  ی زیازشون بخوام چون چ   یکمک  ن یهمچ تونم یکه من نم  نجاست یا   مشکل 

 وجود نداره. نجا یبشه ازش محافظت کرد ا

مشکل  جنگند ینم  هافرشته اون  یبخاطر  کردم.  درست  من  حفاظت  که  فقط  ها 

 . کنندیم

 واقعاً در خطره!   نجایآدم ا هی فکر خوب دارم. جون   هیاما حفاظت! من   و

 .کنهیکه از طلسم حفاظت استفاده نم یمنش، پسر لوس و لجباز به روزبه

و    ی قو  ی فرشته  هی سر تا دروازه بهشت و    ه ی  یری مشخص شد مگا، م  ف یتکل  خب 

 .یکشونیم نجا یحفاظت از روزبه اون رو به ا  ی و برا ی کنیم دایرتمند پقد

 شانسم رو امتحان کنم. ست یبد ن ینباشه ول ز یآمتیموفق دیشا 
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  دا یمناسب پ  یحلچقدر به درد بخوره! باعث شد راه  یروزبه گاه  ز یتند و ت  زبون

 کنم.

 شدم و با ذوق به طرف روزبه شتافتم. بلند

 روزبه عاشقتم!  -

. هنگ  دنیرو کولش و شروع کردم با ذوق خند   دمی که به طرفم برگشت پر  ن یهم

 . رونیهاش از حدقه زده بود بکرده بود و چشم

 .کردندیباز به ما نگاه م  یبا تعجب و دهن مان یو ا ترانه

 انداخت و گفت:   نیی به زور من رو پا روزبه

 !؟یرم کرد   هویشد    یچ -

 زدم و گفتم:  یاقهقهه

 ! افتم ی ! افتم ی -

 نگاهم کرد و گفت: دهیورقلمب ی هابا چشم ترانه

 ؟یکنیم یجور نیباشه حاال چرا ا  -

که نگاهش    یزد. درحال  ه یتراس تک  یها اومد جلو و به نرده  بیدست به ج  مانیا

 و گفت:  دیکش یقیرو به افق دوخته بود نفس عم

 فکر کنم واقعاً بخاطر سرب هواست!  -

 ها و رو به هر سه گفتم:نرده یرفتم باال  ع ی. سر میوگو وقت نداشتگفت ی برا
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اگر هم باز    د،یبرم. از خونه خارج نش  عی سر  د یکردم. فقط با   دا یراه نجات پ  هی  -

که قبالً درست کرده بودم از خودتون حفاظت    ییها بهتون حمله شد با اون چاقو

 .گردمیزود برم  دی. نگران نباشدیکن

 بال زدم و رفتم باال. شونریمتح یهارو گفتم و از مقابل چشم  ن یا

 دل آسمون رو شکافتم و با سرعت رفتم تو آغو*ش ابرها.   میمستق

حس    بره و  نی که داشتم باعث شده بود ضعفم تمام و کمال از ب  یو شوق  ذوق

 داشتم.  ی خوب یلیخ

ها  فرشته  دهی بهشت نرس   یهم نگران بودم. فکر کنم پام به دروازه  یکم  البته

 .کردمیخودم رو م  ی سع د یبهم حمله کنند و نابودم کنند! به هر حال با

ها پر  بود که چرا ماها مثل فرشته  ن یها بودم. حرفم اکه بودم عاشق فرشته  بچه

درخشان   یپرها  م؟ یندار و  هرکس  براق  حت  یکه  خودش    ن یاطیش   ی رو  محو  رو 

  ی به حلقه  ی خودم رو دوست نداشتم. حت  یو پر از رگ و پ  یخفاش  ی هابال  کرد،یم

  ی هاشاخ، از اون حلقه  ی به جا  خواست ی. دلم م شدیم  می ها حسودسر فرشته  ی باال

 داشتم. ینوران

کدوم    یهافرشته هر  خاص  هیجذاب!  رنگ  یرنگ  همراه    ی داشتند.  به  متفاوت 

 متفاوت!  یی روین

فرشته  شهیهم با  داشتم  ا دوست  از  اما  بگردم،  م  نیها  منع  چون    شدمیکار 

 .شدندیخطر محسوب م نی اطیش   یها برافرشته

 ها! خاطر نجات جون آدمتو دل دشمن اون هم به رمی. مکنم یدارم خطر م حاال 
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داشت من رو طرد کنه.    دراگون حق   نمیبیم  کنمیخودم که فکر م  یرفتارها  به

شب  کی   چیه رفتارهام  گاهستی ن  ن ی اطیش  ه یاز  فقط  تند  شم یم  یعصب  ی.    یو 

 بود. یکشتن اون قمر م یرحمی. اوج بکنمیم

  یهم فشار هوا  د ی*طان شدم! شا یش   ی فرشته باشم و اشتباه  هی قرار بوده    دیشا 

 بگم، هوم؟  ادی باال باعث شده چرت و پرت ز  ن یا

ز   یطبقه  تا راه  آسمون  د کردمیم  یط  دی با  یادی هفتم  به  کم  گه ی.  داشتم  کم 

 .افتادمیفس مفس

جون   ی. لعنتیخودت رو تله پورت کن  یکه نتون   نهیبودن، ا  مهی ن  یبدبخت  نی تربزرگ

 راه پرواز کنه!   همهنیا  رسهیآدم به لبش م

رو گم کرده بودم. فضا    ر ی اون همه ابر مس  ن ی شده بودم. ب  ج یگ  گهیراه د  اواخر

 سرد و نمناک بود.

باالتر    تونستم یکرده بودم و نم  ری لحظه حس کردم تو هوا معلق موندم. انگار گ  هی

 برم.

 شروع شد!   ی جانیشروع شد مگا، بخش ه  خب

!  رند؟ی آن ترس برم داشت. نکنه جونم رو بگ  ه یشد.   دهیاز دو طرف کش  بازوهام 

که گرفته بودنم نجات    یکردم خودم رو از دست کسان  یشروع به تقال کردم و سع

 بدم.

 .شدندیم انیو اون موجودات نما رفتند یهر حرکتم ابرها کنار م با

 ! نگهبانان دروازه بودند.ییبلند و طال ی هابزرگ، با بال یفرشته دوتا 

ام  به من و فقط محکم نگهزل زده بودند    بایز   یهاافهی با اون ق  ،یحرف  چیه  بدون

 داشته بودند. 
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 و داد:  غ یشروع کردم به ج  ست، دهیفا یتقال ب  دمید  یوقت

چرا    جا،نی اومدم ا  ر یکار خ  ینامردها؟ من که برا  د یآورد  ریگ  ف ی! ضعدیولم کن  -

شما حرف    سیبا رئ  خوامیبرم! اصالً من م  د یبزار   د یولم کن  د؟ یکنیم  ی جور نیا

 دستم کبود شد!  گهی ول کن د یوا د؟یبزنم. چرا جلوم رو گرفت

  نی به ا  گهیچندتا فرشته د  دم ید   هو یکه    زدم یداشتم حرف م  سرهکی   طورنیهم

 . انیسمت م

 رو به نگهبانان گفت:  یکه جلوتر از همه بود با لحن محکم و دستور  یاون

 ! د یولش کن -

 ند.ازم فاصله گرفت یقدم  کی کردند و  رهام 

بهشته!    نجایا  یواقع  یرو به روم دوخته شد. به معنا  یهابه اون فرشته  نگاهم

 ! ی تیعجب جذاب

که دستور داد    نی نگهبانان بود چون هم  س یبودم که انگار رئ  ی آب  ی فرشته  محو

 اطاعت کردند. 

!  د یتابی. نور ازش مدیو سف  ی از رنگ آب  یی با حاله ها  ده،یمرد بلند قامت و ورز  هی

ازش    ی آب  ی هاچشم انگار  که  زالل  مثل  زدیم  رون ی ب  خ یو  بود،  سرد  نفسش   .

 نگاهش! 

بود.    دهیمن دهنم به هم چسب  ی. منتظر بود حرف بزنم ولکردیجذبه نگاهم م  با

 خوش نقشش.  ینی ب  یغهیفکش بودم و ت ه یفقط مات اون زاو

 . رهیهستند! آدم دلش ضعف م  بایها زفرشته  چقدر 

 بود رو به من گفت: ستاده ی ا  سیار رئکه کن یافرشته
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 *طان؟ی ش  یاومد  جانی ا ی چ یبرا -

گرفتم و به    ی آب  یاز اون فرشته  یدهنم رو قورت دادم. نگاهم رو به سخت  آب 

 نگاه کردم.  یکیاون  

. منتها ورژن زن  زدیم  رون یب   ی داشت و از اون هم نور آب  ی بلند و صاف  ی موها

 بود! 

 .کردینگاه م  مانی با حرص به ا  ی ترانه افتادم وقت  اد ی که ناگاه    کرد ینگاهم م  ی طور 

 کردم خودم رو جمع و جور کنم و گفتم: یسع

 . ستمی دنبال دردسر ن  دیاومدم. باور کن  ر ی خ یمن... من برا -

 کرد:  ی دست شی پ سی که اون زنه خواست حرف بزنه رئ نیهم

 *طان؟یش   یداشته باش  یتون یم یری تو چه خ -

.  حیترم  یلهیهستم از قب  ا یمن مگانور اگارس   د؟ی حرف نزن  ینقدر رسما  شه یم  -

قب  یهیسا   دونمیم ت  ی لهیافراد  با  رو  چاره  دی زنیم  ر یمن  با  یااما    دی نداشتم 

 .اومدمیم

 نگاه کرد.  سیهاش رو گرد کرد و برگشت به رئ چشم زن

 ساشا؟! گه یم ی چ نی ا -

 بره. دیفکر کنم خل و چله. ردش کن -

 که ساشا خطاب شده بود دور زد و پشت به من کرد تا بره. ی آب ی فرشته

 . رفتیتند راه م یلی خ یلعنت یسمتش ول  دمیکردم و دو هول 

 .دیبعد بر   دی! اول حرفم رو بشنود یصبر کن کنمینه نه خواهش م -
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فعال    می طانیش   یها استی و س   مغزم بشکن زد   ی تو  ی درنگ کرد. کس  ی الحظه  ساشا

 شد. 

 . دیبهش کمک کن دی در خطره! با نی زم یرو  زاد ی آدم  هیجون   -

 بود گفت:  ستادهیبه من ا  ک یکه نزد یی هااز فرشته یکی

 مهم شده؟ ن ی اطیش ی ها براتاحاال جون آدم  یاز ک -

 جواب اون فضول رو بدم ادامه دادم:  نکهیا  بدون

ش   هی  - از  زم  نیاط ی لشکر  چ  ن یبه  االن  تا  حتماً  کردند.  اش  درباره  یزیحمله 

 ! د یدیشن

 ! گمیم  ی. مردک اصالً براش مهم نبود من چرفتیباز داشت م ساشا

هاست. چرا  و انسان  ن ی زم  ی حزاره! هدفشون نابود  ی اون لشکر تحت فرمانده  -

 !د؟ی دیبه حرفم گوش نم

 و متوقفم کرد: دی خانوم بازوم رو کش فرشته 

 ؟ یدونیرو از کجا م  هی قض  نی تو ا -

 دنبال من هستند.   نی اطی اون ش  -

 ! ؟یهست  یمگه تو ک -

 ! یوحش ی. فرشتهدیگفت و باز بازوم رو کش غ یرو با ج  ن یا

 گفتم که من مگانورم. -

 ؟ یدراگون یتو نوه -

 حرف رو زده بود نگاه کردم. ن یها که ااز فرشته یکیو با تعجب به  برگشتم 
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 ؟ی دونیآره از کجا م -

 ؟یمگه طرد نشد  یکنیم  کاریچ  نجا ینداره. ا  شتری که ب  مهین  ینوه  ه یآخه دراگون    -

 ؟ یدونیتو از کجا م -

 نگاهم کرد و گفت: کالفه 

 . تو به من جواب بده. گهید دم یفهم یی جا هیحاال از   ؟یجیچرا انقدر گ -

کوتاه و    ی لیدادم. البته خ  ح یرو براشون از نو توض  ز یچتکون دادم و همه  ی سر

 مختصر! 

 کالمم رو پاره کرد و گفت:  ی ساشا رشته  هویبود که   مهیهنوز نصفه ن  هامحرف

ش   یمشکالت  - م  نیاط یکه  ن  کنندیدرست  مربوط  ما  مگا  ستی به  خوش  روز   .

 ! ای اگارس 

رو از دست رفته    زی چواقعاً همه  گهیخودش و راه افتاد. د  ریبرگشت به مس   دوباره

 .دمیدیم

 چطور خودم رو بهش رسوندم و دستش رو گرفتم. دمینفهم

 عجز شروع به حرف زدن کردم: با

با ش   دونم یم  دونمیم  - ن  فی وظا  یتو   نیاط یکه جنگ  حفاظت که    یول  ست ی شما 

  نیی اون پا  زادم ی دارم. دوست آدم  از ی فرشته ن  ه ی! من به کمک  دیبکن  دینتویم

  دفاع یآدم رو ب  هی   دهیکه وجدانت اجازه نم  دونم یمونده. م  دفاع یب  ن یاطی ش   ونیم

.  اومدمینم  نجایکنم اصالً ا  ظتازش محاف  تونستمی. باور کن اگه خودم میول کن

قدرت بق  ی برا  یمن  به  برسه  چه  ندارم  خودم هم  از  کمکت  هیدفاع  به  روزبه   .

 ! کنمیداره، جونش در خطره. خواهش م اج یاحت
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شدن دستم شدم.    حس یکه متوجه ب  زدم یداشتم پشت سر هم زر م  طورنیهم

  نم یاز اندازه، وجود آتش   شی ب  یاون فرشته بود. از سرما  ی بازو  یکه رو  یدست

 ! بست یم خیداشت  

به    طور نی چرا ا  نی بزرگ! ا  س یابل  ایگرفتم و به صورتش دوختم.    از دستم  نگاه

. متعجب بودم  شدیهام جدا نمهم از چشم  متر یلیم  ه ی  یمن زل زده؟! نگاهش حت

 بند اومده بود.   ی الحظه یو زبونم برا

 فرشته خانوم بلند شد:  غیج

 ! فی*طان کث یدستت رو بکش ش  ؟یچرا بهش دست زد  -

سر   رت یح کردم.  نگاهش  که    ع یزده  کنم  جدا  رو  مچ    هو یخواستم دستم  ساشا 

 هاش نگاه کنم. دستم رو گرفت و وادارم کرد به چشم

  یاز درون خال  طور نیا   هوی. باز احساس ضعف داشتم. چرا  دی پوستم دو   ر یز  سرما

 شدم؟

من    افتاد؟یداشت م  ی. مسخ شده بود. چه اتفاقشدینگاهش ازم جدا نم  ساشا

 ! کردمیدرک نم  اصالً

 دراگونم با شکوه گفت: یمن نوه دونست یفرشته که اول از همه م  اون

نم  - عقب  اتفاقفرشته  یدونینم  ؟یکش یچرا  چه  لم*س  هر  با  براشون    یها 

 وفته؟ یم

 خانوم هم گفت: فرشته 

 ملعون؟!  یچرا لمسش کرد -

 زور چشم از نگاه سرد ساشا برداشتم و سرم رو به طرفشون گرفتم.  به
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 شده مگه؟!   یچ ،یچ -

  هو یکردند من رو عقب بکشند اما ساشا خودش    ی به سمت ما اومدند و سع  هردو 

 من رو ول کرد و هولم داد.

هام بود  . مرگم جلو چشمزدیزده بودم و قلبم با منت م  خ یهنوز بهم بود.    نگاهش 

 حرف ساشا وجودم گرم شد: با  هویاما  

  تونمی. اما به تو هم نمنمیساکت بش  تونم یآدم در خطره، من نم  ه یاگه جون    -

 .یحرفت رو ثابت کن  دی*طان! اول با یاعتماد کنم ش 

 بهم زل زده بود. یو مفهوم قیکرده بود اما هنوز هم عم ر یینگاهش تغ رنگ 

و    جیشدم. گ لیتبد   یشگی مسرما که از درونم دور شد، به همون مگانور ه  کمکم

 منگ! 

 بهت ثابت کنم آخه؟ یچطور  گم؟ یمن دروغ م یکنیفکر م ی عنیوا!  -

 کالفه شده بود. به فرشته خانوم اشاره کرد و گفت: ساشا

 نه.  ای  گه یمشخص کنه راست م چه یدر  د یداخل فرسا. با ارش یب -

 سمت ساشا. دمی خانوم که از قضا اسمش فرسا بود رو کنار زدم و باز دو فرشته 

دروغ؟ چه    ا ی  گمی راست م  ی مشخص کن  قه یدق  ه ی  ی تونیخودت نم  ی عنیبابا    ی ا  -

 آخه؟  ی هست  یاجور فرشته

  نی که اصالً همچ  نم یبب  یفان  ی ایرو به دن  چه یاز در   د ی! با ستم ی ام خدا که نفرشته  -

 نه.  ا یوجود داره   یگیکه م یکس

 ! ادیسرشون م  یی بال هیبشه،  ری آخه ممکنه د -
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 ! طونه یراست گفتند که عجله کار ش  -

 بهش بدم که فرسا گفت: یکردم و خواستم جواب دندون شکن اخم

 نفره!  ه ی یتو که گفت اد؟ی سرشون ب  یی بال -

 شدم:  یجواب دندون شکن مشغول ماست مال ی جا به

طلسم    شون یکی  کنند،یدر واقع سه نفر هستند. دوتاشون از طلسم استفاده م  -

 ! گه یجونش در خطره د  نی هم ینداره. برا

نگاه  ساشا رد و بدل کردند. انگار اصالً به من اعتماد نداشتند. خب    ی و فرسا 

 کنه؟ی*طان رو باور میحرف ش  ی ! کیطانیمعلومه بهت اعتماد ندارند احمق، تو ش

  ی لهیبا کمک گرفتن از فرشتگان دارم به قب  کردم یدان داشتم. حس موج  عذاب 

 . کنمی*نت مای خودم خ

حزار،    پر از  ترس  فرشتگان،  از  ترس  وجدان،  عذاب  مختلف؛  احساس  از  بودم 

به   نجایاومدم، از ا  نجاینداشتم. تا ا   یا حال چاره  نی ها! با ادر برابر آدم  تیمسئول

 ادامه بدم. د یبعد هم با

که    م یدیرس  یاشون رفتم. به دروازهرف راه افتادند و من هم به دنبالح  بدون 

و    ن یزم  ون یدر م  ه یاطرافش نبود.    یا   گه ید  ز ی چ  ا ی  وار ید  چ یفقط دروازه بود! ه

 هوا گذاشته بودند. 

باز کرد و داخل شد. ما هم    هی لحظه فکر کردم اسکلم کردند! اما ساشا در رو 

 .می پشت سرش رفت

 .یهمون فضا، همون ابرها و همون خنکا و نمناک  یعنینداشت؛    یفرق  چیه  رونی ب  با
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هم بهشت فقط    دی. شا میرس یبه بهشت م  می ! جلوتر برهیشکل  نی ا  یورود  دیشا 

 ! دمیمن که تاحاال ند نه،یهم

 نکرد.  ریی تغ ز یچ چیه شد،یاما به جز هوا که سردتر م می جلو رفت یلیخ یلیخ

 .می و ما پشت سرش قرار گرفت ستاد یکپه ابر ا ه ی ی جلو ساشا

بال  باالخره به  کردم  رگه  دشیسف  یهافرصت  کنم.  پر    نی ب  یآب  یها نگاه  هر 

 مشخص بود. 

  ف یتوص  رقابل یو غ   ب یرنگ عج   ه ی  ؛یبود و نه الجورد   ی اروزهی خاص، نه ف  ی آب  هی

 داشت. 

رنگ    یی طال  یی جورا  ه یو به موهاش چشم دوختم. بور بود،    دمی رو باالتر کش  نگاهم 

رنگش مثل    یول  ست ی ن  ی قشنگ  فیتوص  دونم ی. مییتر از طال کمرنگ  ی لیخ  یول

 و زرد شده. ده یها پوس خاک سال ری که ز  ی بود! استخون  دهیاستخون پوس 

 ها بودم! حلقه نی عاشق ا  وار وانهیسرش بود. د ی و محو هم باال کی بار  یحلقه هی

رو باز    گفتیکه م  ی اچهیاون در   خواستیمشغول تمرکز بود و فکر کنم م  ساشا

 ساشا بود.  شی بود و تمام حواسش پ ستاده یکنه. فرسا هم کنار من ا

 .دادمیبه مغزم م یجواب دی . باکردیم ری درگ یلی ذهنم رو خ یزی چ هی

ا  یرو پا  نزد  ستادمی پنجه  رو  برسه. سرم  به فرسا  و    کی تا قدم  بردم  گوشش 

 گفتم:

 ؟ یدیبپرسم جواب م یسوال  هی -

 تکون داد و بهم گوش سپرد.   یسر آروم 

 کردم؟ یساشا رو لم*س م  دی نبا ی چ یبرا -
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  د ی. ترد ستادمیو صاف ا  دم یهام. سرم رو عقب کششد تو چشم  رهی و خ  برگشت

 مِن مِن گفت: ی . با کمزدیهاش موج متو چشم

دست    یبه کس  می تونی. ما مکسانهیها  فرشته  یهمه  یمسئله برا  نی ا  ن،یخب بب  -

ارتباط    هیبه ما دست بزنه ممکنه که    ی . اما اگه کسوفتهیم  یاتفاق  چیو ه  م یبزن

 و باعث بشه که...  رهی صورت بگ

اتفاق    ن ی ا  د ی سر بزنگاه با  یمن رو صدا کرد و حرف فرسا نصفه موند. لعنت  ساشا

 جواب بودم!  دن یمن مشتاق شن افتاد؟یم

چشم نگاهم کرد و با    ی . از گوشهستادمی به طرف ساشا رفتم و کنارش ا  ناراحت 

 کپه ابر گفت:  ونی م یااشاره به حفره

که مد نظرت هست    ی . تمام مشخصات اون آدمگمی م  یچ  ن یخوب گوش کن بب  -

و بفهمم که واقعاً    نم یاون آدم رو بب  تونمیم  جا نی . من از ایدی م  حیمو توضرو موبه

 نه. خب حاال شروع کن.  ای در خطره 

ق  سر  و  دادم  موها  یافهی تکون  همه  از  اول  کردم.  مجسم  رو    ی مشک  یروزبه 

خوش    ینی. بقشی و نگاه عمنافذش    یها ذهنم اومد. بعد هم چشم  یدلبرش تو

خاک تو سرت مگانور! انقدر با    یبرجسته و... وا  ی هاتراش و سر باالش و ل*ب

 ! ی بهش عالقه دار   دند یکه همه فهم یدی م حیتوض  یشوق دار 

به من زل زده    سی بسته شد و خجالت زده به ساشا نگاه کردم که پوکر ف  دهنم

 بود.

 و دستش رو به کمرش زد و گفت:  دیکش  یپوف

 ؟ی دیم حیظاهرش رو توض  یدار  ی چ یبرا -

 .یخب خودت گفت -
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 من گفتم مشخصاتش!  -

 کنه؟ یم یچه فرق -

نگاهش رو    کردیم   یکه سع  یبه اَه از دهنش خارج شد و بعد درحال  هیشب  یزیچ

 بندازه گفت: ی اگهید  یجا

.  خوامیمن مشخصاتش رو م  ست؟ مهیمغزت هم مثل قدرتت ن   ؟یجیچرا انقدر گ  -

 . شی مثل اسم کاملش و محل زندگ

 باال دادم و گفتم: ابرو 

 ! یخوایم ی دارم که بدونم تو چ ب ی من مگه علم غ ،یگفتیخب زودتر م -

کش  حواس یب و  گرفتم  رو  در    ن ییپا  دمش ی بازوش  بعد  بشه،  قد  هم  باهام  تا 

 گوشش گفتم:

منش.  به  شیلیروزبه هست و فام  اسمش  کهنی فقط ا  دونمینم   یادیز   زی چ  نیبب  -

 ! نی هم گهی... اوم... دیزی چ نی همچ هی  ست ی مراف ستیساکن تهران، شغل گراف

. باز مدل نگاهش خاص شده بود. به خودم اومدم  کردیزل نگاهم مفقط زل  ساشا

و آخر هم    زدمیبهش دست م  دیدستم هست! نبا   یکه هنوز بازوش تو  دم یو د

 چرا؟ دمینفهم

  یجور   هی بلند بود    ی لی. قدش خستادیو ساشا صاف ا  دمیدستم رو عقب کش  ع یسر 

 .بردمیدرجه باال م ن یسرم رو تا آخر  د ینگاه کردن بهش با یکه برا

. نگاهش، نفسش،  دمینفسش به خودم لرز  ی . از سرمادیکش  ق ینفس عم  چندتا 

 . داشتیمن رو به ترس وا م نی سرد بود و ا  زش ی چ همه
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ر  هاشچشم در کر  ز یرو  به  و  تبع  چه ید  به  من هم  به    تیچشم دوخت.  اون  از 

 جا نگاه کردم. همون

به هر حال    چه،ی از در   ای من بود    یهامشکل از چشم  دونمینبود! نم  دا یپ  یچیه

 . دیاما انگار ساشا د  دم یند یزی من چ

 بعد برگشت طرفم و گفت:   هیثان چند

 ه؟ یآقا با طلسم چ  نی مشکل ا  نم یخب حاال بگو بب -

  گهیرو بگم حتماً ساشا هم م  ن یهست که لجبازه جناب! اما خب اگه ا  نیا   مشکلش

 ! ست ی من ن ی کار  طهیدر ح  گهید  نی به من چه؟ ا

 گفتم:  نی بنابرا

 اعتقاد نداره.   زهای چ جور نی اون به ا -

 متفکر گفت: گوریاش گرفت و با فبه چونه دست 

 اعتقاد داره؟ نگهبان  ی وقت به فرشتهعجب! اون -

 . با حرص جواب دادم: کنهیام مکردم داره مسخره حس

 محافظت!  یبرا یرو بفرست   یکیو  یکنه اگه شما لطف کن دای بله ممکنه اعتقاد پ -

خم شد تا    ی رفت. کم  ن ی هاش شکل گرفت اما زود از بل*ب  ی رو  ی کمرنگ  لبخند

 بشه و در همون حالت گفت:  ترکی صورتش بهم نزد

 .رمیدر نم رشی ست و من از ز فرشته  کی  یفهیوظ  ن ی قبوله مگانور! ا -

از حالت خم  ی شخندین به    ی دگیزدم و سر تکون دادم.  نگاهش رو  خارج شد و 

 دوردست دوخت. 
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 ! می بزن بر گه یخب د -

 :دیذهن من شکل گرفته بود رو فرسا پرس  یکه تو  ینگاهش کردم و سوال  متعجب

 همراهش بره؟  یساشا، ک -

 خب خودم!  -

 ن؟ی زم یو بر  یرو ول کن جا نیا  یخوایم یعنی ؟یچ -

برم تا کارها رو راست و    د یبدجور اوضاع قمر در عقربه. خودم با  ن یی اون پا  -

 کنم. ست ی ر 

 : دیکوب ن ی و پا به زم د یکش غی ج فرسا 

 ! ست یتو ن یفهیوظ  نی ا یول -

 کرد.  یقالب ته چاره یب ی بهش نگاه کرد که فرسا یبرگشت و طور ساشا

 فراموش نکن!   وقتچیهاست فرسا. همن حفاظت از جون آدم یفهیوظ -

از    فرسا  واقعاً  شد.  خفه  ب  هیرسماً  انقدر  نداشتم  انتظار  باشه!    ادبیفرشته 

 . غرغرو، خودخواه، مغرور! انداختیم دهیسپ  اد ی اخالقش من رو به 

... رهی ت  یآب  هیشده بود.    رهی . نگاهش از خشم تدیرخساشا به سمت من چ   سر 

 ! زیشب، خاص و اسرارآم   یتو  ای رنگ در   هیشب

 .می تلف کردن ندار   یمگانور. وقت برا وفت یراه ب -

پشت    یجور   ن؟یزم  می با ساشا بر  دیبا  ه؟یچ  فیو مبهوت مونده بودم! االن تکل  مات

اتفاقات عج م  بی سر هم  ر   لم یف  هی  کنمیافتاد که حس  تماشا    تم یبا  دارم  تند 

 . کنمیم
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رو    جا نیا   د یو نبا   سه ی اون رئ  کردمی. فکر مکردیمنتظر نگاهم م  طورنیهم  ساشا

  هیراحت بق  نیهم  یفقط سردسته گروهه! برا  داستیکه پ  طور نی ترک کنه اما ا

خودش    ن یمنجمد برم به زم  ی بخوام با ساشا  که نی. ا ادیتا همراهم ب   کنه یرو ول م

  شی که قراره پ  یبه اتفاقات   ردن فکر ک   گه یوحشتناک هست، د  یکاف  یهبه انداز 

 ! خواد یم ر یدل ش  اد یب

که در نبودش انجام بدن. من هم فقط نگاهش    داد یم  یدستورات  ه یبه بق  ساشا

 . دیکشیو فکرم به هزار جا پر م کردمیم

 . میکه تموم شد، با هم به سمت دروازه راه افتاد کارش

که    یها درحال جر و بحث هستند. هر از گاهکه فرشته  دمی شنیپشت سر م  از

بود. با اخم    توجهیساشا ب   یول  انداختمیبه عقب م  ی نگاه  رفتیصداشون باال م

 داره. ی فکر  یری. کامالً معلوم بود که درگکردیبه رو به رو نگاه م

  ن ی ! با ام یبش  تریم یبهتره با هم صم  م،ی رو باهم بگذرون  یکه قراره مدتحاال    خب

 :دمیپرس  دی رس یکه به ذهنم م  یسوال  نی ترفکر، سر صحبت رو باز کردم و چرت

 بهشته؟ میکه االن هست  جانی ساشا! ا ی راست -

 چشم نگاهم کرد و جواب داد:  ی گوشه از

 ؟ یکنیفکر م ی خودت چ -

 ! ست ی ن کنمیمن فکر م -

 .ی کنیدرست فکر م -

ن  ی هاچشم  با رو    یل یخ  تونستینگاه کردم. م  رخش میگرد شده به  بهتر جوابم 

 ! تونست؟یبده! نم
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ول  ی شتری ب  حیتوض   خواستیم  دلم درگ  یبده  از  مهم  ش یفکر  ی هایری انگار  تر 

 سواالت من بود.

باد    یصدا  یآوره، مخصوصاً وقتحراف هستم. سکوت برام عذاب  یلیاصوالً خ  من

 .رهی گوش آدم فرو م یسوزن تو  نیمتنفرم! ع چهیپیباال م  نی که ا ی. از بادادیم

 :دمی ها پرس مثل احمق باز

 اد؟یباد م قدر نیباال ا  نی ساشا چرا ا   گمیم -

 نگاهم کنه گفت: کهنی ا  بدون

 اد؟ی چطور؟ مگه تو جهنم شما باد نم -

 از سر تعجب باال رفت و گفتم:  ابروهام

 نداره!  انی . اصالً جرنی جا هوا گرمه و سنگخب اون -

 متفاوته.  جانی خب ا -

 بده.  مهیجوابم رو نصفه ن یکس  که نیادامه نداد. متنفرم از ا   گهی ! دنیهم

 از خودم در اوردم:  یمانند غ یج ی حرص صدا با

 ؟ یکوتاه جواب ند قدرنی ا شه یم -

 به دروازه. می دی! رس س یه -

به شما نص  ن یا  با از من  .  دی ها دمخور نشبا فرشته  حت،یحرف دهنم رو بست! 

 هستن!  ادب یو ب یعو*ض
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  ی وسط! وقت نی رو گذاشتن ا نی چرا ا دمی. من که آخر نفهممی دروازه خارج شد  از 

وسط باشه؟ صد رحمت به جهنم! حداقل دور    نی در ا  هی  دیاز دو طرف بازه چرا با 

 .دندی کش واریتا دورش د

 و گفت: ستاد ی . ساشا مقابل من امی برگشت یقبل  یجا سر 

 با حرکت من، همزمان خودت رو تله پورت کن. -

 گفتم:  عی هاش رو بست. سررو گفت و چشم  ن یا

 ! سا ی ! وا ساینه نه نه وا  -

 ب چشم باز کرد و گفت: تعج  با

 ! ه؟یچ -

 تله پورت بشم.  تونم یمن نم -

تله پورت،    یبه جا  یمجبور باش   کهنیرو گفتم. ا   نی ا  یبا چه خجالت  دونهیم  خدا

  ی ننگه، ننگ! مخصوصاً برا  یرو بر  یریمس   ه یتا    ی مثل کرکس هلک هلک بال بزن

 مثل من. ی*طان مغرور یش 

 ! د یهام پرشونه  یحرکت ناگهان نی شد تو صورتم و از ا  خم

 !؟یتون یکه نم ی چ یعنی -

 ؟یدار  ی. چه توقعاممهین  هیمن   -

. دوباره که  زدیتو رفتارش موج م  ی و چند قدم فاصله گرفت. کالفگ  د یکش  یپوف

 نگاهش سرشار از ترحم بود.  ستاد،ی برگشت و جلوم ا
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که سرش    یحرکتش جا خوردم! درحال  نی هر دو دست بازوهام رو گرفت. از ا  با

 بود گفت: ر یبه ز ل یمتما

 .میکنیم گهی کار د هیباشه پس   -

 بده.  یشتریب  حینگاهش کردم تا توض صبورانه 

 گفت: رهیکه انگار داره با خودش کلنجار م یطور 

دارم.    ی به همکار   ازی فقط ن  ،یکنم تا تو هم با من تله پورت بش  یکار   تونمیم  -

 باشه؟

 ! دیبازوهاش کش ن ی من رو ب هو یبگم  یزی چ که نیتکون دادم و قبل از ا  سر 

 محکم بچسب مگا!  -

  می هام رو بستم. حس کردم دار ترسم خودم رو چسبوندم به ساشا و چشم  از

 بگذرون!   ریبزرگ خودت به خ سیابل ا ی! ی. اون هم در چه حالتمیکنیسقوط م

 که ساشا ولم کرد و از اون تن منجمدش جدا شدم.  می دیرس   دمیفهم  یوقت

 بود! خوشمان آمد!  یتله پورت باحال  عجب

 لحظه قلبم از کار افتاد. هی باز کردم و  چشم 

از آدم! ج  م،یبود  ی آزاد  دان یم  وسط  بود  و پشت سر    دمیکش   غی اطراف هم پر 

اومده باشه، وجب به وجب   یحیشدم. ساشا هم انگار که به سفر تفر یساشا مخف

 . کردیشهر رو نظاره م

 شوکه گفتم:  ی و صدا غ ی همون ج با

 !نندیب یشهر ما رو م ی! همه؟ یاومد نجا یچرا ا  -
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 .ی آدرس نداده بود -

 و گفتم: دشیسف  ی زدم به پرها  چنگ

 تو رو خدا!  م یبر ا یب ؟یاومدیهران فرود موسط ت دیندادم که ندادم! با  -

 امان ندادم.   یبزنه ول  ی هاش از دستم آزاد شد. رو کرد بهم تا حرفرفت و بال  جلو

 ! م یبر  ا یسرمون؟ ب  زنیمردم بر یخوای! مدهیوسط مانور هم م ن ینگاه داره ا  -

 گفت:  یبه ک*مر نگاهم کرد و شاک دست 

 . وفتمیتو بگو من راه م  م؟ی! کجا برم یبر م یبر یه -

 شهره. طرف جنوب.  ن یی روزبه پا  یخونه -

 و گفت: ن ی شد رو زم  خم

 باشه پس سوار شو. -

 پام!  یجلو وفته یبود ب  کی از فرط تعجب نزد  هامچشم

 سوار تو بشم؟!  -

 .یآدرس بد ی راه بتون  نی تا ب میکنی! پرواز مگه یآره د -

! فکر کرده من چالقم؟ خودم بال  کنهیداره نطق م   سادهیحاال وسط شهر وا  نیبب

تو    م یسوار تو بشم بر  یپرواز کنم حضرت آقا! بعدش هم من چطور   تونمیدارم م

 که مردم هم چشم دارند.  ستین  انی آسمون؟ انگار در جر

 .می ش یم دهی جناب! د می پرواز کن م یتونینم -

 از جا بلند شد و گفت: کالفه 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 247 

 ؟کنم کاریکنم؟ چ کاریچ -

 . خب به جهنم! هیعصبان  یلیبود از دستم خ  معلوم

 روزبه.  یبه خونه م یتله پورت بش -

 بابا...  یبده ا ق یکنم؟ آدرس دق دا یروزبه رو از کجا پ  یخونه -

دق  در  آدرس  هم  خودم  هم  قیواقع  من  نبودم.  اون  شهی بلد  ماز  به    رفتمیجا 

همون از  مستقآسمون،  هم  م  م یجا  بر  خونه  مسگشتمیبه  البته  رو    ی نیزم  ر ی . 

  ن یچون تا ا   شناختم یاطراف رو نم  ن ینه! اصالً ا  اد ی بلد بودم اما از رو هوا ز   باً یتقر

 بودم. ومدهین ش یحد هرگز پ

و    گرفتمیتماس با ترانه م  ه ی!  خورد یداشتم چقدر به دردم م   لی موبا  هی اگه    االن 

  ریو ما خودمون مس  فرستاد یها، نقشه محرف  ن ی تر از ا. نه نه! راحتدادیس مآدر

 ! شن؟یلوک گن؟ یم ی . بهش چمیکردیم دایرو پ

م  طورنی هم  ساشا نگاهم  اکردیمنتظر  از  سنگ  ن ی.  خجالت    نی نگاه  سردش  و 

 گفتم: یلب ر ی. زدمیکشیم

 ندارم.  یقیمن آدرس دق -

رعد و برق نعره زد و تموم مردم    ن یتو صورتم! ع  کوبه یکردم االن با مشت م  حس

 حاضر در صحنه متوجه حضور ما شدند. 

  ی ور شدند و سوژهبه طرف ما حمله  لی موبا  یهانی دراومد! دورب  هیگند قض  یلعنت

 .می مردم شد

 : زدیو هوار م دادیبازوهام رو گرفته بود و تکونم م ساشا

 ؟یتو شدم؟ ها؟ چرا تو انقدر احمق  یمن مگه مسخره -
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 زدم:  ادی عقب هولش دادم و مثل خودش فر به

  ، یکرد  داش یو پ  ی دیروزبه رو د   یافهیق  چه یاحمق! تو که از در   ی احمق خودت  -

 ! یداشتیاش رو هم برمآدرس خونه

 سر خودش و گفت:   یدست زد تو با

 *طان گوش کردم. یش   هیخاک تو سر من که به حرف   -

 تر داد زد: پسر از چند متر عقب هی

 ! ی ابونی تئاتر خ د یای ها ببچه  یآ -

فانتز  عاشق  ا   ن یا   ی ذهن  با  حداقل  خوبه  شدم!  د  ن یپسره  ما  لو    گه یحرفش 

 . میبر دی تر بشه با شلوغ نکهی اما قبل از ا   م،یرینم

 : دمیچپ ساشا رو گرفتم و کش بال 

 .می کنیم اد یخونه رو پ یجور یحاال   م یبر  ا یب -

ا  با بدون  و  کرد  نگاهم  پر کش   یحرف  کهنی خشم  مقابل چشم  د یبزنه    ی هاو در 

وسط    که نیمردم، باال رفت. من هم ناچار، پشت سرش رفتم به آسمون. با ا   ریمتح

 نبود.  ی ااما چاره  میشد یم دهی راحت د ی لیروز خ

  ی حس درون  دیدونیکنم. م  دا یروزبه رو پ  ی باال خونه  ن ی داشتم که بتونم از ا  دیام

 ! گه یوقت بهم دروغ نم چ یمن ه

.  شدمیم  دی کم داشتم ناامکم  گهی ! دمی . کل شهر رو از باال فتح کردمیو رفت   می رفت

م پرس  ن یزم  یرو  می رفتیم  شد یکاش  مردم  از  مو  امیکردیوجو  از  باال    ن ی . 

 سخته!  ی لیها خو خونه ها ابونیخ  صی تشخ
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  ه یدر جنوب شهر. با    یمیقد   یمحله  هی به    م یدیغروب کرده بود که رس  دیخورش 

 که مقصد ما بود!   د یساخت رو د  یمیقد  یساختمون سه طبقه  شدیم ینگاه اجمال

  یبا خوشحال  رفتمیم  نیی که به سمت پا  یو درحال  دمینفس راحت کش  هی  باالخره

 گفتم:

 کردم.  داش یساشا! پ  نجایا ا یب -

  ت یعصبان  تونستم یتو آسمون باهام حرف نزده بود. م  م یاومده بود  یاز وقت  ساشا

من که نبود! خودش    ری . به هر حال تقصنمیو درخشانش بب  یآب  یهارو از چشم

 تله پورت کرده بود.   یاشتباه

 .کردیسرم پرواز م  یباال طورنی. ساشا همدمی تراس پر  یرو

تار   داخل  م  کی خونه  بود.  ظلمات  بچه  شدیو  که  زد  طبقهحدس  هنوز  باال    یها 

 هستن.

 . ادی رفتم. به ساشا هم اشاره کردم که ب مان یا  یزدم و رو تراس خونه بال 

. پرده رو انداخته بودند و  میبود  ستادهی ا  یاشهیدر ش   یدو با هم رو به رو  هر

 .دی تابیم رونی به ب  یجونیاما نور ب شد ینم دهیداخل خونه د 

و روزبه چاقو به دست    مان یدر ضربه زدم و صداشون کردم. پرده کنار رفت و ا  به

 شدند.   انینما

باال رفت و اشاره کردم که در رو باز کنن اما حواسشون به من نبود بلکه   ابروهام

شده. دوباره به    ره یساشا هم به اون دوتا خ   دمیبه پشت سرم بود! برگشتم و د 

 دادم. مانیروزبه و ا  ل یتحو یدرو به رو نگاه کردم و لبخن
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و تازه متوجه حضور    میآروم در رو باز کرد و عقب رفت. با ساشا داخل شد مان یا

  یو دست رو  دیکش  غی ج  د،یکه ساشا رو د   نی . هممیشد  مانیترانه پشت سر ا 

 از نو!  ی قلبش گذاشت. آه باز هم روز از نو روز 

 بزنند خودم شروع کردم: ی حرف کهنی از ا قبل 

نداره.    یست و خطرفرشته  هیکه همراه منه،    ینی! ادیهول نکن  د،یآروم باش   -

با  همون و  اومدم. قراره کمکمون کنه الزم    ه یطور که گفته بودم رفتم  فرشته 

 . دیازش بترس  ست ین

  تی و جذاب  ییبا یمونده بود. حق هم داشتند، از ز   یساشا باق  ی مات رو  نگاهشون 

 ! ادیبه شگفت م ی رکسساشا ه 

  شد یکه نورش باعث م  ی . جور دیدرخش یو روشن فضا، ساشا م  ک یاون تار   یتو

 من هم محوش بشم.  یحت

 کردم و گفتم: ی مصلحت ی ا. سرفهمیکردیخودمون رو جمع و جور م د یبا

 د؟یبه من توجه کن شه یم -

 کردم:  هیقض حی زدم و شروع به توض  ی به طرف من برگشت. لبخند کمرنگ سرها 

اومده    جا نی فرشته به ا  هی االن که    دی رو روشن کنم. فکر نکن  زی چ  هی  دیبذار   -

 ... .جاستنیمحافظت ا  ی تموم بشه! ساشا برا ی و خوش  ر ی به خ ز یچقراره همه

 وسط حرفم:  دیپر  ساشا

 محافظت از روزبه!  یبرا -

بدم که سوءتفاهم نشه.    حیتوض  گه ید  جور  ه ی  خواستمی! میگفت یم  دینبا   یوا  یوا

 اون محافظ اوردم. یکه فقط برا  خوامیخاطر روزبه رو م   قدرنی ا  کنندیحاال فکر م
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کردم    یبه من نگاه کرد. سع  یبا کنجکاو  د،یکه اسمش رو از زبون ساشا شن  روزبه

 رو جمع کنم:   ه یقض

نم  - استفاده  طلسم  از  روزبه  چون  خب،  م  کنهیآره  رسماً  ازش    خواد یساشا 

 . ستی ن جا نی ا  نی ا یمحافظت کنه. گفته بودم که! البته فقط برا 

پاچه بازوش رو  نگاهم کرد. دست  یلنگه ابروش رو باال انداخت و سوال  هی  ساشا

 و دم گوشش گفتم: دمشیکش نیی گرفتم و پا

 متوجه بشند. ها نی اکه   گمیم یجور  ه یدارم  -

جا  سر  در  صاف  دوباره  و  داد  نگاه  ی تکون  گرفت.  قرار  به    ی سرسر  ی خودش 

 .ستادی روزبه ا  یصورت همه انداخت و رفت رو به رو

به    کهنیا   یاش دو سه تا سر و گردن از روزبه بلندتر بود! همه براو قواره  قد

 . بردندیسرشون رو باال م   دیصورتش نگاه کنند با 

گوشم    ی! صداش کرکننده بود. توزدیم  رونیاش ب*نهیروزبه داشت از س   قلب

 طبل ضرب گرفته بود.  نیع

هاش رو  روزبه. دست  یهاشد تو چشم  رهیگفت و با دقت خ  ی ادهیهوم کش  ساشا

روزبه گذاشت. روزبه خواست که کنار بره اما ساشا    ی هاشونه  ی باال اورد و رو

 محکم گرفته بودش. 

ساعد ساشا    یجلو و دست رو  دمی! پرکرد یروزبه سکته م  کردم، یدخالت نم  اگه

 گذاشتم.

 ؟یکنیم یدار  کاریساشا چ  یه -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 252 

دست و درخشان شده    ک ی  یهاش دوباره آب. چشمدیآروم به طرف من چرخ  سرش 

ا  مثل  م  هروقت   که نیبود.  استفاده  قدرتش  چشم  کنهیاز  تغرنگ    ر ییهاش 

 .شندیم یمن مشک ی هاهستم! منتها چشم طورنی . من هم همکنهیم

براچشم  مردمک  نبود  مشخص  م  نیهم  یهاش  نگاه    کردم یحس  باال  به  داره 

 . در همون حالت گفت: کنهیم

 روش تسلط کامل داشته باشم. دی بتونم ازش حفاظت کنم، با  که نیا  یبرا -

 به طرف روزبه برگشت و ادامه داد:  سرش 

 برم داخل کالبد روزبه!  دی با -

بازو  دیکش  ینیه  ترانه به  روزبه هم ددی چسب  مان یا  یو  بود پس    کی نزد  گهی . 

 ! وفته یب

 گفتم:  یکردم اوضاع رو سامان بدم. با آرامش تصنع یسع

ساده    یلی. فقط قراره ساشا، خستین  دی کنیکه فکر م  یجور ها اونبچه  دینترس  -

  ی برا  ی مشکل  شه یاتفاق باعث نم  ن یاونجا بمونه. ا  ی بره داخل بدن روزبه و مدت

 . ادیب  شی روزبه پ

 روزبه رو تکون داد و بهش گفت:  ی هاکرد و شونه د ییبا سر حرفم رو تا ساشا

 هول نکن پسر! درد نداره.  قدرنی ا -

 سرش رو باال اورد و به ترانه نگاه کرد.  د یخندیم ز ی ر  ز ی که ر  طورهمون

ن  - واقع  ست ی قرار  جسم  من  خانوم!  کنم  سفره  رو  شکمش  و    یکه  ندارم 

 تو بدنش.  رمیصاف م یجور نیهم

 با شکوه گفت:  ترانه
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 ؟ی بخون یتونیمن! تو ذهن من رو م ی خدا -

 ساشا جواب بده خودم با غرور گفتم:   کهنی از ا قبل 

 فراموش نکن. ه،ییموجودات مأورا یهااز آپشن یکی  نی البته! ا -

 به سرش گرفت و گفت: ی دست

 فکر نکنم!  یز ی به چ تونم یجا که متا اون د یاوه پس با -

 ترانه گذاشت و آروم بهش گفت: ی دستش رو سر شونه مان یا

 ! ی خاک بر سر یمخصوصاً فکرها -

 رو پس زد.  مان یرفت و دست ا ی اچشم غره ترانه

 روزبه که انگار مغزش فلج شده بود نگاه کرد و گفت:  لبخند به ل*ب به ساشا

ما تمرکز کن و    ی فعل  ت ی وضع  ینباش و فکرت رو آزاد بذار. رو  یچینگران ه  -

  جه یوارد شدم، ممکنه احساس سرگ  یباشه. وقت   جانیحواست ا   یکن همه  یسع

  ،یهرکار که بکن  ،ی. بعد از اون هرجا بر شه ی اما زود خوب م  یو سردرد داشته باش

به من داشته    اجی هم احت  یاز وجودت. وقت  یجزئ  شم ی! مکنمیو حس م  نمیبیمن م

م  ، یباش  خارج  کالبدت  تبد  شم یاز  ا  شم یم   ل ی و  متوجه    ن یبه  االن هستم.  که 

 ؟ یشد

غرچ    یو صدا  دییسایهم م  یدر سکوت به ساشا زل زده بود. دندون رو  روزبه

ساشا رو پس زد و خودش رو عقب    یها دست  هویبود.    دهی چیو فضا پغرچش ت

 ! دیکش

 ؟یکه وارد بدنم بش دمیگفته من اجازه م یک -

 زدم: غ یاز فرط تعجب گرد شد و ج   هامچشم
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 روزبه!  -

 ؟ یقراره ادامه بد ینه؟ تا ک ست ی تو تموم بشو ن یِ مسخره باز  ه؟یهان؟ چ -

 من به فکر جون توام!  یعو*ض هیچ ی مسخره باز  -

 .یتمومش کن خوامی. فقط میالزم نکرده به فکر من باش  -

که خواستم حق به جانب حرف بزنم، ساشا    ن ی ! همیلجباز   ی افتاده رو دنده  باز

 زد و تو صورت روزبه گفت:   یانعره

  ی کنیبار هم که شده به ما اعتماد نم  ه ی! چرا  یتمومش کن  د یکه با  یی اون تو  -

 پسر؟ 

 داشت ساشا رو پس بزنه گفت: یکه سع  یدرحال بهروز

 ؟یدونیم ی برو بابا! تو چ -

کتف    ن یب  یی! جاشدیهاش رعد و برق رد مبال  یشده بود و از رو  یعصبان  ساشا

 و گردن روزبه رو گرفت و فشرد.

  شتر یاز هفت قرن سن دارم! از تو ب  شتری من ب  زاد؟یآدم  یعقل کل   ی فکر کرد  -

 ؟ید یفهم ی انجام بد دیبا  گم یرو بهت م ی کار   ه ی ی. وقتشهیسرم م

من    بارنی کنه. ا  یداشت لجباز  ی پته سعکرد اما هنوز هم با تته  ی قالب ته  روزبه

مونده بود به سرم هجوم اورد   یقدرت تو وجودم باق  یشدم و هر چ  یهم عصبان

 ور شدم.و شعله

 که دورگه شده بود داد زدم:  ییصدا با

 .رمی نکن جونت رو خودم بگ ی تمومش کن روزبه! کار  -
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 گردن روزبه رو فشرد.  شتر ی باز نعره زد و ب ساشا

طرف آتش من    هیبود. از    یور در رنگ سرخ و آبروشن، حاال غوطه  مه ین  یفضا  اون

 . زدیهم ساشا رعد و برق م ی و از طرف د یکشیشعله م

 . کردیمبهوت به ما نگاه م مان یافتاده بود و ا  هیبه گر  ترانه

با   ی اهچار   روزبه لجباز   دینداشت؛  از  خشک    ایوگرنه    دیکشیم  یدست  برق  با 

 ! سوختیبا آتش م ا ی  شدیم

 : دیتوان دست ساشا رو گرفت و از ته گلو داد کش ن یزنان با آخر  نفس

 ! دیباشه... باشه ولم کن -

فکر کنم قابل قبوله! ساشا دستش رو برداشت و عقب اومد.    ه؟ یجواب خوب  ن یا

هامون  سر، قدرت یو با اشاره  م یدرست در کنار من قرار گرفت. به هم نگاه کرد

 . میکه قبالً بود  ییهمون مگانور و ساشا  م ی فروکش کرد و شد

کم    ی هاالمپ  دمی سرم نگاه کردم و د  یشده بود. به باال  یک یغرق در تار   جاهمه

  ک یخشم    یجهیبود نت   نی افتاده بود. و ا  ن یزم  یاند. آباژور هم روشکستهمصرف  

 *طان! یفرشته و ش 

 اومد و بعد هم آخ گفتن روزبه!   یشترق  یصدا  هو ی یکیاون تار  یتو

 ! ؟یزنیچرا م -

 روزبه خان!  م ینیرو بب ییهاصحنه نی همچ م یچون بخاطر تو مجبور  -

 روزبه رو زده؟ دمش گرم!   مان یگفت. اوه ا مان یرو ا  ن یا

 گفت: د یلرز یکه از بغض م یی با صدا ترانه
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 .نهیبی. چشم، چشم رو نم دی روشن کن ی زیچ  هی -

  یدیو سف  ی نوران  یساشا، گو  دمیروشن شد. نگاه کردم و د  یسمت چپم نور   از 

 همه مشخص شد.  یهاشد و چهره  ادیکم ز رو در دستش گرفته. نور کم

اون    یرو رو  یپشت سرش و گو  زیتشکر به ساشا نگاه کردم. رفت به سمت م  با

*نه شد و  ی گذاشت. بعد جلو رفت و دوباره مقابل روزبه قرار گرفت. دست به س 

 گفت:  ت یبا قاطع

به    می شدند پا بذار   یسر بحث خودمون. حضرت آقا باالخره راض  میخب برگرد   -

 فشون؟ یکالبد شر

براش باال انداختم و    یی آب دهنش رو قورت داد و به من نگاه کرد. ابرو  روزبه

 منتظر نگاهش کردم.

 سر تکون داد و خودش رو به دست ساشا سپرد.  یسخت  به

  دهی هاش دوو اشک به چشم  زد یم  یشده بود. رنگ پوستش به زرد  هاچارهیب  نیع

 بود.

بود که باعث شده    قلبم   یدرست تو  گاهشی. انگار جا سوختیقلبم براش م  ته

 .رهی بود درد بگ

قدر دلم  چه  دمیشد. به خودم اومدم و د   ن ی هام داغ و سرم سنگلحظه گوش  هی

کنم؟ از    دش یطور تونستم سرش داد بزنم و به مرگ تهدبراش تنگ شده! چه

از وجودم    یو بد ذات  یرحمیب  نیا  شدیخودم متنفر شدم. کاش م  رحم یب  یخو

 پاک بشه. 

 شده.  می باالخره با تموم وجود تسل کهنی . مثل ازدیم آروم   یلیخ  قلبش

 هاش درخشان شد. هاش گذاشت و چشمشونه یاز نو دست رو   ساشا
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وارد کالبد روزبه شد، مقابلش    که نیتا بعد از ا   ستادم ی پشت سر ساشا ا  رفتم

 .رمی قرار بگ

فضا    یفلوت مانند تو ی نوا هی.  دیچیموهام عبور کرد و سرتاسر خونه پ ن ی از ب  باد

 :دیفلوت به گوشم رس ینوا  ن یب  وار یروزبه ملود  یپخش شد. صدا

 کابوس بوده!  ه یفقط   زی چهمه نم یبشم و بب دار ی روز از خواب ب  ه یکاش  -

ا   قلبم لرز   ن یاز  صداش  روزبهدیحزن  زندگچاره یب  ی.  اون  از  و    ی معمول  ی! 

که    یدیتنها ام  م،ی قعر فاجعه هست  ی... االن که همه تویدی به کجا رس   دردسر یب

 فقط خواب باشه. البته خواب که نه، کابوس!  ز یچکه همه نه یداشت ا شهیم

ا  ینیبیم کرد  ی کابوس   نی مگانور؟  درست  تو  که  ایهست  اگه  اول  از  پا    جا نی . 

 . ختیر یبهم نم طورنی ا زاد ی تا آدمسه  یزندگ ی گذاشتینم

از هوا به صورتم خورد و من رو از اعماق افکارم    ی هاش رو باز کرد. موجبال  ساشا

 .دی کش رون یب

ساشا!    ضربان  هم  و  روزبه  نگران  هم  بودم،  نگران  گرفت.  شدت  روزبه  قلب 

 .استیدن  نیمخصوص ا  یهااز عذاب  یکی اد،ی ب ش یقراره پ ی چ یندون که نیا

 .داشتمیبرم یتر مطمئن یهاقدم  یطور نیبهم بگه، ا  ندهیبود که از آ  یکی کاش 

 : دیچیحالت ممکن در فضا پ ن یساشا، با بلندتر  یصدا

 حواست به من باشه نه به مگا!  -

ا  یالحظه از حرکت  بود؟  ستادیقلبم  به من  روزبه  اون    یعنی. حواس  تو  داشت 

 کرد؟یبه من فکر م  ت یموقع
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  کرد یم  یاگهی! اما اگه فکر دگفتهیبهت م  راهیداشته بد و ب  د ینشو شا  ر یجوگ  ادیز 

 ! رمیمیم جانیاالن از ه  یوا ؟یچ

ا  ی نوران  امواج  مات  گرفت. همه  بر  در  رو  روزبه  و  دور ساشا  تا  صحنه    نی دور 

بودم    دهی. قبالً شندمیدیم  یزی چ  نیبارم بود که چن  نیمن هم اول  ی. حتمیبود

  دن ی: »شنگهیدارند که م  یالمثلضرب  هی ها  ازش نداشتم. آدم  یدرک درست  یول

 ! تهیوضع ن یمصداق ا قاًی!« دقدن یبود مانند د یک

تبد  ساشا ذره  نوران  شدیم  لی ذره  امواج  سف  ی آب  ی به  وسط    د یو  به  درست  و 

 .رفتیروزبه م ی *نهیس 

هوت  هم درد گرد شده بود. من هم مات و مب  د یروزبه از فرط تعجب و شا  یهاچشم

 بود!  ی . عجب وضعکردمیفقط نگاه م

رو  ساشا به  رو  من  و  شد  محو  مقابلم  منت    یاز  با  قلبم  گرفتم.  قرار  روزبه 

  ادمونی   دنی نفس کش  می بود. از بس شوکه بود  نی. انگار وضع همه همدیکوبیم

 رفته بود. 

و تند و پشت    کردیزده به من نگاه م  رون ی از حدقه ب  ی هابا همون چشم  روزبه 

 . شدیم نیی باال پا  یاش به طرز وحشتناک*نهی. قفسه س دی کشینفس م سر هم 

  ی زمرد  یرنگش حاال آب  یمشک  له ی. اون دوتا تزدیم  رونیب  ی هاش نور آبچشم  از

 ساشا... .  یهاچشم ن یبودند. درست ع

ه  کار ی چ  دی با  دونستم ینم شده  یچیه  دونستم،ینم  یچیکنم.  پاک  مغزم  انگار   !

روزبه. از اون کاغذها که انگشت بهش    ی هایطراح  یبرا  دیکاغذ سف  ه ی  ه یبود؛ شب

 .مونهیم  یاثرش باق  یزنیم
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رفتهچشم  یآب ناپدهاش  روپلک  هویشد.    د یرفته  از پشت    یهاش  و  هم رفت 

 افتاد! 

سمتش و در جا کنارش    دمیقلب من هم از جا کنده شد. دو   ن، ی برخوردش به زم  با

 هام گرفتم و با وحشت صداش کردم.دست ن یخوردم. سرش رو ب  ن یزم

 هم دوباره مغزشون به کار افتاد و باال سر ما اومدند. مان یو ا ترانه

.  دیکش  ی هاش تا ته باز شد و نفس بلندچشم  هو ی  زدم یکه صداش م  طورنیهم

ت اون  ز  یآب  هالهیدوباره  بزنم  بود  مونده  کم  بودند.  اون  ه یگر  ر یشده  من   !

 متالطم!  ی ایدر ن ینه ا خوامیبه رنگ شب رو م یهاچشم

دستم افتاد. بهوش    یرو  حال یروزبه فروکش کرد و روزبه ب  یهاچشم  یآب  موج

 نمونده بود. ی بود اما انگار جون به تنش باق

  ر یداشت، انگار که ز  یحال زار   اما داغون!  شناختمیبود همون روزبه که م  شده

 مشت و لگد گرفته بودنش. 

 دار گفتم:خش یکرده بود. با صدا ر یبغض تو گلوم گ  یهااز اون حشره باز

 ؟ یدرد دار  ه؟یروزبه؟ روزبه جان؟ چ -

 تکون داد. یهاش رو به سختدهنش رو قورت داد و پلک آب 

.  دیکش ینفس م  یهم بازوش رو گرفت. طفلک به سخت  مان ی. انهیکردم بش  کمکش

 روزبه به درد اومد. یچارگیب همه نی قلبم از ا

  ه ی  ه ی!« شبییمگانور... مقصر تو  یی:»مقصر توکردیگوشم نجوا م  یمدام تو  یکی

که صفورا احضارم    یمثل زمان  قاًی. دقشدیشده، پشت سر هم تکرار مضبط  یصدا

.  رمی بگ  ده یکردم نشن  ی! سعزی رآمیاما محکم و تحقهمون نجواها    ه یکرده بود. شب

 تره. مهم زیچاالن حال روزبه از همه
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راست روزبه نشسته بودم و مواظب بودم دوباره واژگون نشه. سرش آروم    طرف 

و سرم    دمیبزنه. خودم رو جلو کش  یحرف   خواستیبه سمت من کج شد. انگار م

 بردم و گفتم: ک یرو نزد 

 بگو!  ی خوایم ی هرچ ارم؟ی برات ب ی زیچ  یآب ؟یخوا یم ی زیجان؟ چ -

 گوشم ل*ب زد: در 

 .خوامیم گار یس  -

  ت ی وضع  نی ا  یگفتم! تو  ی ک  نی حاال بب  کنم،یسکته م  ن ی... من آخرش از دست ا من

 ...! کهی! مرتخواد یم گاریس   می حال وخ نی با ا

  قدر نیا   دی وقت تو گوشش نزنم. آخه چرا با  هیخودم رو کنترل کردم تا    یسخت  به

 روزبه؟ ی رو اعصاب باش 

ا  حاال  نم  ت یوضع  نی تو  با   یز یچ  تونستم یهم  ناچار  بگم.  سازش    دیبهش  با هر 

 . دمیرقصیم

 کاسه چرخوندم و گفتم: یصفورا، چشم تو هیشب

 کجاست؟  گارت ی پاکت س  -

  نی کرد از زم  ی هاش رو دو طرفش جَک زد و سعجوابم رو بده، دست  که نی ا  بدون 

 بلند بشه.

 : رمیشدم و خواستم جلوش رو بگ هول 

 ! رهی م جیاالن سرت گ ن یروزبه بش   یوا -

 رو به نشانه سکوت باال اورد و گفت:  دستش
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 خوبم، خوبم!  -

 : گفت کردیکه بهش کمک م یهم در حال مان یو ا  دی زحمت خودش رو باال کش به

 ! گهیبتمرک سر جات د ؟یبر  ی خوایحالت کجا م نی آخه برادر من با ا -

 که انگار از هفت دولت آزاد بود گفت: ترانه

 جا شد؟ ی طور رفت تو؟ با اون قد بلندش چه ی طور وا... ساشا چه -

 بهش انداختم و گفتم: ی تند نگاه

 ترانه؟  ی اعقب افتاده قدر نیتو چرا ا  -

 رو درشت کرد و با حرص زل زد بهم. ادامه دادم:  هاشچشم

نداره و فالنه و بهمانه،    یکه جسم واقع  داد یم  ح یساعت داشت توض  ه یساشا    -

 جا شد؟  ی طور که چه ینیا ر یوقت تو هنوز گاون

 به جانب جواب داد: حق

 بابا. گه یداره م یچ دمیفهم یمن اون موقع شوکه بودم. اصالً نم -

 روزبه داد زد:   هوی

 ! شهی! سرم داره منفجر مگهید د یاَه بس کن -

 ل*ب گفتم: ر یز اریاختیب

 برات!  رمی بم یاله -

  ی براش انجام بدم ول  ی کار   ه ی  خواست ی. دلم مدیبار یاز سر و روش م  ی کالفگ

 مغزم جوابگو نبود. 
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کار کرد؟ حفظ    یچ  د یمگانور! خب اول با  ی هست خودت رو جمع و جور کن  وقتش 

 مش! آرا

کردم آروم باشم، بعد به روزبه نگاه کردم که    ی و سع  دمیکش   ق ینفس عم  چندتا 

دنبال   چشم  با  چشمگشتیم  ی زیچ  ه یداشت  مردمک  خ.  و    عی سر  یلیهاش 

م  یعیرطبیغ همه  کردیحرکت  مو  رو  پ دیکاویجا  رفتارش  از  خ  دای.  که    ی لیبود 

 .هیعصب

 ! هیقض   یبررس  ه؟ی چ یبعد قدم

 طور؟که حالش خرابه، ساشا چه روزبه

هاش روم ثابت  هاش زل زدم. مردمک چشمشدم و به چشم  تر کی روزبه نزد  به

 شد. 

شده بود، با ساشا ارتباط برقرار    جادینگاهمون ا  ن یکه ب  یکابل  ق یکردم از طر  ی سع

 کنم.

 ! یموفق شد  مینشونه بده تا بفهم   هی  ؟ یشنویمن رو م  یصدا  ؟ییجاساشا؟ اون  -

چشم  روزبه  م   ی هابا  باال  داشت  جونم  کرد.  نگاهم  شده  ا اومدیگرد  چرا    ن ی! 

 ! رنیگیهاش مثل سگ پاچه مترسناک شده؟ چشم

عقب  دستش رو به سرش گرفت و عقب  هویو روزبه    دیچیفلوت در فضا پ  ی نوا  باز

 رفت. باز هول کردم و خواستم به طرفش برم که متوقف شد. 

درخشان شد    یآب  هیهاش در صدم ثان و سرش رو باال گرفت. چشم  ستادیا   صاف

 اش خارج شد. *نهی از س  ی و نفس سرد

 ساشا!  یعنیست،  دوم روزبه یاالن رو   نی ! اخودشه 
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خفه شو    ی به معنا  ن ید. دستم رو باال اوردم و ا با دلهره روزبه رو صدا کر  مان یا

د االن  ولستین  جانی ا  یاروزبه  گهیبود.  هست،  جسمش  گرو    ی...  در  روحش 

 ساشاست. 

به طرفم چرخ  ساشا اون چشمدیرو صدا زدم. سر روزبه  برا.  روزبه اصالً    ی ها 

  که دوست داشتم نبود. روزبه   یا. روزبهاومدیبهش نم  یمناسب نبودند! رنگ آب

شده! من از زمستون،    سمس ی درخت کر  ه یدودکشه، االن شب  ه یکه اکثر اوقات شب

 برف و سرما متنفرم.

 انداز شد:  نیساشا در فضا طن  یاون، صدا ی صدا یروزبه باز شد اما به جا دهن 

 مرتبه مگانور!  ز یچهمه -

بابت    ی کم  المیدادم. حاال که خ  رون یمانند ب که حبس کرده بودم رو پوف  ینفس

 حال روزبه متمرکز بشم!  ی فقط رو  تونستمیساشا راحت شده بود، م

 باال انداختم و گفتم: ابرو 

 . ستیمرتب ن یچی ه جا نی خوبه، اما ا -

 کج گفت: یسر تا پام رو رصد کرد و با لبخند  قیعم ی نگاه با

  د یتحت کنترل ماست. فقط با   ز یچهمه  ؟یخوایم  یچ  نی از ا  شتری ب  گهید  ه؟یچ  -

 . ادی م شیپ  ی چ م ینیبب میکنصبر 

 من نگرانِ... . -

 وسط حرفم:   دیپر

ساعت بخوابه رو به راه    ه ی شه، ینترس بابا حالش خوب م ؟ینگران روزبه هست  -

 .شهیم
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حال روزبه    ن یا   یطور من چه  ؟یفهمیم   ی تکون دادم. ساشا تو چ  ن یبه طرف  ی سر

بکش!    رون ی از روزبه ب  یسرش داد بزنم و بگم لعنت  شدیرو تحمل کنم؟ کاش م

 .خورهیهات به هم محالم از چشم

 ... . یراست -

عقب به طرف  که عقب  یدرحال  تفاوت،یو ب   یخنث  یو نگاهش کردم. با حالت  برگشتم 

 گفت:  رفتیاتاق م

 .شهینکشه. از بوش حالم بد م  گار یس   د یبهش بگ -

هم فشار    یهام رو رورفت. با حرص ل*بتو هوا تکون داد و داخل اتاق    یدست

 : یو ترانه انداختم به معنا  مانیبه ا یادادم و نگاه کالفه

 م؟ یافتاد  ی ریچه گ دینیبیم -

 به من گفت:   ه یشب  یدست به ک*مر شد و با حرص ترانه

 آقا!  کنندیهم صادر م یچه دستورات -

 هم که هنوز نگاهش به در اتاق بود گفت: مان یا

 . ستیقابل اعتماد ن ارو ی  نی به نظر من ا -

 : دمیرو باال گرفتم و کالفه دور خودم چرخ هام دست

 داد!  یباز نظر کارشناس  مانیا  یوا  یوا -

 گفت: مان یچشم درشت کرد و رو به ا ترانه

 ؟ یعنی یندار نگهبانه، به فرشته جماعت اعتماد  یفرشته  ارو ی  مان یوا! ا  -

 گفتم: ی رو کج کردم و با دهن کج سرم 
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 . نهیبیدماغش رو م ی فقط جلو  نیا  ؟یترانه جون هنوز شوهرت رو نشناخت -

 جواب داد:  یشاک  مان یا

 داره؟  یچه ربط -

  ی کنیاعتماد نم  یشک یکه به ه  ینیبیتو فقط خودت رو م  گم؟یخب مگه دروغ م  -

 مشت دزد و قاتل و... .  هی  هی. انگار فقط خودش و زنش خوب هستند بقگهید

 آخه؟   یکنیم نیمگا خانوم! چرا توه  می شو باهم بر  ادهیپ -

 درجه گشاد کردم و گفتم: ن ی رو تا آخر  هامچشم

 . کردم بابا؟ من فقط گفتم که...  ن یتوه  ی من ک -

 گفت: ی مانند غ ی ج یبا صدا  یول واشی  ترانه

کن  - هرچد یتمومش  ه  ی!  ع  گم ینم  یچی من  هم.  بچه  ن یباز  جون  به  افتادند  ها 

بهیز ی خجالت هم خوب چ کن  ن یی پا  میبر   د یا ی!  بدبخت    نی ا  د،یسر و صدا  روزبه 

 . گهید د یذره مراعات کن ه یحالش بده  ده،یگرفته خواب

 اش گذاشت و سرش رو خم کرد:*نهیس   ی با احترام دست رو مان یا

 چشم، اطاعت امر بانو!  -

 گفتم:  مانیبه طرف در رفت. خم شدم در گوش ا ترانه

 نبات!  یکن چا نی ر یکم خودت رو ش  -

 .می رفت ن ییو پشت سر ترانه به طبقه پا م یداد ل یبه هم تحو  یاخم

هم که    ی همه رو هوا بود و تنها راه  ی. زندگ میخودمون رو داشت  ی هاینگران  همه

 . ادی م شی پ ی چ مینیبب  مینیبود که بش نی ا  میداشت 
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 .اومدیکدوم از ما نم  چ یبود که خواب به چشم ه ر ی فکرمون درگ انقدر

گوشه نشسته    هی . ترانه هم  خوندیتاپ بود و داشت مقاله ملپ  ی سرش تو  مان یا

بار به پدر   هیفکرش هم پر بود از چرت و پرت!    یزل زده بود. تو وار یبود و به د

 :گفتیبلند م  یو با خودش ول کرد یمادرش فکر م

 ؟یاگه بفهمند تهرانم چ -

 :گفتیو م  کردیفکر م  مانیبا ا  یمثل ازدواج رسم گهی د ز یچ ه یبه  دوباره

قدر جنم داره، اصالً  چه  نمیرو بهتر بشناسم! بب  مان یاومده تا ا  ش ی ماجرا پ  ن ی ا  -

 نه؟ ا یهست    یمرد زندگ

  مان یخدا به ا  سوزه؟یمغزش نم  ی مشغله فکر  همه نیطور از ا موندم ترانه چه  من 

  گه یهمد   یفقط خودش رو به ترانه ثابت کنه. البته لنگه  دی عمر با  هی صبر بده،  

 . کنهیاعتماد نم یهم راحت به کس مان یهستند! ا

  نی دوتا با ا  ن ی هست که چرا ا ن یوسط هنوز برام نامعلومه ا ن ی که ا  ی امسئله  تنها 

طبقات فرهنگ  یاختالف  گرفته  یو  قرار  کنار هم  خانواده  در  پولداره،  ترانه  اند؟ 

 ! آه نداره با ناله سودا کنه. ابونهی سر خ  ی گدا ه یشب مانیداره، باکالسه... ا 

بسپرند؟    مان یشدند دخترشون رو دست ا   ی طور راضپدر و مادر ترانه چه  اصالً

 .رمیمیم یوگرنه از فضول  ارم یدر ب ه یبا ترانه صحبت کنم و سر از قض د یبا

وقت  ! اونگه ید  اد یشدم و به اتاق روزبه رفتم. من برم ترانه هم دنبالم م  بلند

 . فهممیرو م  ه یو قض  کشمیبه حرفش م

  ینامرتب نصفش رو  ی. روتختمونهیرو نگاه! مثل جنگل بارون خورده م   اتاقش 

بالشت هم    یبود. رو  ز یو تم  فی افتاده بود. دور تا دور تخت پر از لباس کث  ن یزم

 لنگه جوراب افتاده بود. هی
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 آباژور با کالهک کج بود. ه یطرف هم و اون لتر یپر از ف ی گار یجاس ه یتختش   کنار 

گوشه  ر یتحر   زی م  هی بود، شب  ی کوچک هم  م  ه یاتاق  تو  یزی همون    من ینش  ی که 

  ن ی که ا  ی طراح  یها لهیپر بود از وس   زی م  ی متفاوت. رو  یدر اندازه  ی گذاشته ول

خوب باهاشون آشنا شده بودم. زغال، پاستل، قلمو، پودر صدف،    یلیچند وقت خ 

 کنته و... . ،یری پاکن خم

جعبه    هیگوشه هم    هیبود.    ختهیکاغذ و طرح ر  یها هم کللباس  یاتاق، قاط  کف

هم   ی گند ی کپک زده! چه بو ی تزایتوش بود. پ  س یدوتا اسالافتاده بود که   تزا یپ

 جا رها شدند. اون ی طور نی. انگار صد ساله همدادیم

قدر ادکلن داره  چه  ن یمخلوط شده بود. فقط بب  زی م  یرو  ی هاادکلن  یکپک با بو  یبو

 ! دهیو قهوه م گار ی س  ی بو شهیوقت هماون

فقط از دست    یحجم از کثا*فت کار   نی ست. اروزبه  ن یزم  ی آدم رو  نی ترشلخته

 . ادیاون بر م

تحمل کنم،    تونم ینم  ی جور نی اتاق! من که ا  ن یا   ی کردم پا گذاشتم تو  ی غلط  چه

 رو مرتب کنم.  جانی ا د یبا

  لتر یازش کاغذ و ف  داشتم یکه برم  یها. هر لباس کردم به جمع کردن لباس  شروع 

چهافتادیم  نیی پا  گاریس  تو  روزبه  انبار    ه یشب  جانیا  ؟یکردیم  یزندگ  یطور! 

 ! ه یشهردار   یهازباله

 از پشت سرم گفت:  ییصدا

 زده به سرت مگانور؟   ینصف شب -

 اد؟ یگفتم خودش م یدی . دکنهیبه در زده و نگاهم م هیترانه تک دمید  برگشتم 

 باال انداختم و گفتم: شونه 
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 مگه؟ هیخب چ -

 ؟ یستی مگه خسته ن ؟یکنیو رو م ر یرو ز   جانی ا ی چرا دار  -

م  ی از خستگ  خسته؟ در  داره  جونم  اادی هم گذشته،  منتها  آشفته    ت یوضع  ن ی . 

 زدم و گفتم:  ی زی رو فراموش کنم. لبخند ر   یخستگ شه یباعث م

جمع   هی. حداقل  نهیبیوضع رو م نی ا شه ی! حال آدم گرفته من یرو بب  نجایآخه ا  -

 کنم.  یو جور 

 زد و گفت:  ی اخسته لبخند

 . کنمیخب پس منم کمکت م -

 برو بخواب!  ی انه بابا تو خسته -

 و گفت: د یهر خند  هر

 ه؟ یها چحرف نی ! ول کن بابا ایگرفت  ادی تعارف  یها گشتمگا جون با آدم -

داخل و مثل من مشغول جمع و جور کردن شد. صورتش جمع شده بود و با   اومد

 . داشتیها رو بر مو طرح زد یها رو کنار مچندش لباس

بامزه رو کرد    یافهی به دماغش انداخته بود. با اون ق  ن ی اخم کرده بود و هم چ  هم

 بهم و گفت:

  ی زندگ  نی شلخته؟ ا  نقدر ی! آخه آدم اکنهیم  یروزبه هم که تو لجن زندگ  ن یا  -

 . کنهیرو مرتب م  لشینظم داره، وسا مانیشد؟ خدا رو شکر ا

 از خنده زدم و گفتم:  ی حرفه! پوزخندباز کردن سر  وقتِ 

 نظمه.  ن یکه داره هم یتنها نکته مثبت -
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 و ترانه با حرص دست به ک*مر زد و گفت: دمی ادامه خند  در 

 نگم. یچی کن من هم ه  نی فقط توه ی ! هه یزی خجالت هم خوب چ -

 ! یگینم  یچیبرات که تو اصالً هم ه  رمی آخ بم -

 گفت:  کردیاش رو کنترل مکه خنده یو ترانه هم درحال دمی خند باز

 نگم. ی زیکه چ تونم ینم یکنیم نیخب به شوهرم توه  -

شوهرش    کنهیندونه فکر م  ی کس  گهیم   ی جور   ه یشوهرت.    ن ی بابا تو هم با ا  باشه 

 تحفه!   مانیهست. ا ی زیچ  یاشاهزاده

 برداشت و پرت کرد طرفم:  نی زم  ی لباس از رو هی

 بابا مامانم حرف نزن!  ن ی عمگانور  -

 سر حرف باز شد. با خنده گفتم:  نگ،ید  نگید

 گن؟ یم ی مگه چ -

 .کنندیاش ممثل تو فقط مسخره -

 تخت نشستم و گفتم:   یرو  دمیپر

 چرا؟  -

 غم نگاهم کرد. به کنارم اشاره کردم و گفتم: با

 .نمیکن بب ف یتعر   نی بش -

با موهاش کرد. نگاهش رو به    ی نشست و مثل اکثر اوقات شروع به باز   کنارم 

  زدیذهنش فلش بک م  یکه تو  یتخت دوخته بود و درحال  ینامعلوم رو  یانقطه

 به گذشته گفت: 
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  مان یپدر و مادرم از اول هم با ازدواج ما مخالف بودند. آخه من و ا  یدونیم  -

ام آشنا شد.  با خانواده  مان یتر اهو از اون مسخر  می مسخره باهم آشنا شد  یلیخ

 اش کنه! پاره کهی ت خواست یم د یرو د  مانیکه ا نی بابام هم

! مشتاق به دهن ترانه چشم دوختم.  شهی باال رفت. داستان داره جالب م  ابروهام 

 آوردن اون روزها ادامه داد:   اد یبعد از به  

به پستم بخوره. تصورم از مرد    مان یمثل ا   یتوقع نداشتم کس  وقت چیمن ه  -

بار    نی . اولستیبود! اما عشق که دست خود آدم ن  ی جرج کلون هیشب یکی  اهام ی رو

.  میسفارش بنر بد   م یخواستیشرکت خودمون م  ی . برادمیرو تو شرکت د   مان یا

  ییا یض  ینمونه که آقا  گفتهبه اونجا. نا  م یشرکت رفته بود  ریمد   ،ییا یض  یمن با آقا

جا دنبال خودش  هم من رو همه  نیهم  یازدواج داده بود و برا  شنهادیبه من پ

بود. با اون دماغ درازش و    شی ری س   که یازش! مرت  ومدی. انقدر بدم مدیکشیم

 ! یبز شی ر 

 و گفتم: دمیکش  یپوف

 رو بگو!   مان یترانه، ا  -

م  - بود  ی! واگهید   گم یباشه دارم  م  یمگانور کاش  اون موقع    مانیا  ، یدیدیو 

لنگه  یلیخ هم  روزبه  بود!  عمانیا  یاسکل  هردو  ر   شی درو  نی .    ش ی بودند. 

جو هنرمند زانو!  تا سر  اصالً    یداشتند  بودند  مرتاض    هی...  یوضع  هیبرداشته 

نقاش   یهند درحال  کن  تصور  ساختمو  ی کارگرها  هی شب  ،یرو  داد    نسر  هم 

به من! هو  ی :»هوزدندیم بده  رو  رو  اون طر  یاون قلم  نزنبه  هنوز    ی ح دست 

 خشک نشده!« 

هام روانه شد.  که اشک از چشم دمیانقدر خند   گفت،یکه ترانه م ی زی تصور چ با 

 که به ل*ب داشت گفت:  ی ضیترانه هم وضعش بدتر از من بود. با لبخند عر
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  شی پ  می رفت  ییای هم داشتند پسرها! با ض  ای حجب و ح  عیضا  ی افهی تازه با اون ق  -

  ن ییپا  یکجاست؟« سرش رو طور   تی ریمد   دی:»آقا ببخشدمیو من ازش پرس  مانیا

صدا که  شن  ی هامهره  ی انداخت  رو  افکنده  دمیگردنش  سر  حالت  همون  با   !

رو    یکیدارم    شهم   ی شناس یگفت:»طبقه باال دست راست خواهرم.« من رو که م

از شما    ی شد سوژه! لبخند ژوکوند زدم و گفتم:»مرس   مانیا  نیا   اندازم،یدست م

سقلمه بهم زد و برگشتم با    ه ی  ییایض  د؟«ی گردیم  یدنبال چ  نی برادر! حاال رو زم

با مرد جماعت    یبود مگانور. از نظرش شوخ   ی تعصب  ارو ی  ن ی اخم نگاهش کردم. ا

خدا    ی ما. وا  ش ی روزبه هم اومد پ  هویبگه که    هم ب  ی زی چ  ه ی*نت! خواست  ای خ  یعنی

 ! رهی گیام مخنده کنمیاصالً بهش فکر م

هم متوجه    مان یبلند بود که ا  یمون به قدر خنده  یصدا  بار نی خنده. ا  ری ز   م یزد  باز

 زد و با لبخند گفت:  هی شد. بلند شد و اومد سمت اتاق. به در تک

 شماها؟  د یخندیم ی به چ -

 گفت: هیبا گال  مان یخنده. ا  ر یز   م یزد  یو پُق میبهش کرد ینگاه هردو 

 ! گهی د دیاَه خب به من هم بگ -

 دور گردن من انداخت و گفت: ی دست ترانه

 . زمیبراش عز کنمیم ف یخودم و خودت رو تعر ییآشنا ی دارم خاطره -

 که بانو!  یآبرومون رو برد  یوا -

  ن یشده بود. انگار من هم ع  یمی. چقدر جو صموستیخنده و به جمع ما پ  ری ز   زد

 شده بودم براشون.   ی دوست واقع هی

حال و هوامون رو عوض کنه. چه تلخ    تونهینبش قبر خاطرات م  ی بگم که گاه  د یبا

از زمان حال پرت    که نی. ا کنهیهمه خاطرات ما رو تو خودش غرق م  ن،ی ری و چه ش 
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ها به  ساعت  ینیبیو م  یای به خودت م  هوی  مونه،یتله پورت م  نی به گذشته ع  یبش

فراموش    یگذشته فکر کرد رو  ول  د ی. شایکردو همه مشکالتت  باشه،    ی گذرا 

مشکالت رو    ،یببر  ادی هم که شده زمان حال رو از    یمدت  یبرا   شه ی خوبه! باعث م

ها! درسته که از دست رفته، درسته  گذشته  یتو  ،یکن  یو... زندگ  یکنار بگذار 

  تونهیبده. م  ر ییحالت رو تغ  تونه یآوردن خاطرات، م اد یاما به   ه، یکه تکرار نشدن

بهت بشه  ا  ای  ،ی بش  ر باعث  با  کنه!  منقلب  رو  گاه  نی حالت  که  دفتر    ی حال الزمه 

ب  دیشا  ،ی خاطرات رو ورق بزن بهتر  یریبگ  میو تصم  یا ی به خودت  رو    یخاطرات 

 مغز انسان!«  ی:»جادوگنی . بهش میقم بزنر 

و ترانه    مانی. امی کردیم  ف یتعر  م یرو داشت  یسکانس زندگ  نی تریجانیکه ه  انگار 

. آخر  دندیخندیو م   دادندیرو شرح م  اومدیشون مبه ذهن  یبا ذوق فراوان هرچ

 !« ر یبخ  ادشی:»گفتندیهم م  هیهر قض

 : دیپرس  یی با خوشرو مان یا

 ؟یگفت ش یحاال تا کجا پ -

 .رهی ازت برگه بگ  ادیتا اونجا که روزبه م  -

 ترانه ادامه داد:  ی و به جا  د یقاه قاه خند مان یا

داشت تا سر زانو، موهاش هم بلند بودند و از    شیبود! روزبه ر  یعجب دوران  -

.  کردیهم سر م  هایکاله مخمل  نی گرفته بود، از ا  یهنرمند  پ ی . تربستیپشت م

 شده!   کاسو یانگار پ گرفت یقلمو به دست م  یجور  هی

 : دمیو پرس   دمیخند  یشگفت  با

 ه؟ یک کاسو یپ -

 جواب داد:  مانیا  یجا ترانه
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 . ستین  اس یبهتره، اصالً قابل ق ی لینقاش. البته کارش از روزبه خ هی -

 داشت حاال؟ کاریچ -

من    ،یدونیدعواش شد! آخه م  ییایبا ض  ره،ی بگ  یکاغذ پوست  هی  مانیاومد از ا   -

خدا   ای که چشمم بهش افتاد گفتم:» نی باز هم نتونستم زبونم رو کنترل کنم. هم

گفت:»نخند آقا!    ییای و روزبه اخم کرد. برگشت به ض  دیخند  یی ایچقدر پشم!« ض

  ی قهیتر از آش و  کاسه داغ  د ش   ع یهم سر   یی ای ض  ؟« یانداز یخانوم چرا متلک م

 روزبه رو گرفت. 

 :د یل*ب غر  ر یز ان میا

انقدر    دمیدیم  ی. باور کن ترانه وقت خورهیبهم م  ییایض  کهیحالم از اون مرت  -

 ! اومدیخونم به جوش م کنه،یبهت توجه م

 جان حاال که گذشت.  ز یبابا عز یا -

 . ادی هنوز جلو چشمم م یی ایض یافهی ق  یگذشت ول -

 کج کردم و گفتم:  یرو کم سرم 

 ناخودآگاهت حک شده!  ری ضم یتو -

 کرد و گفت:  دییبا دست تا ترانه

 بودند.  یعشق بی آره خب به هر حال رق -

 غرش کرد:  ر یمثل ش  هو ی مان یا

نزن که تا آخر عمر مجبور   ی حرف ه یمن بود؟ ترانه  ی عشق بی اون دماغ دراز رق -

 !یچوبش رو بخور یبش
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 گفتم؟ یوا! مگه من چ -

 هوا تکون دادم و گفتم: یدستم رو تواز اون جر و بحث مسخره،  خسته 

 .دیدعوا نکن -

هاش درهم  اخم  یکه حساب   مان یلجباز به هم پشت کردند. ا  ی هابچه  ن ی ع  هردو 

تعصب کنم  فکر  تو  یبود.  مدام  چون  بود  ض  ی شده  قتل  نقشه  رو    یی ای ذهنش 

تشر هم به ترانه بزنه. ترانه هم هنوز غرق در گذشته    هی  خواستیو م  دیکشیم

 چقدر عوض شده! مان یکه ا کردیبود و فکر م

 و گفتم:  دمیبه تشک تخت کوب ی حرص مشت با

 . کالفه شدم! دیدست از فکر کردن بردار  -

 زدم و گفتم:   یاترانه ضربه یبرگشتند و بهم نگاه کردند. به بازو  متعجب

 بابا!   کنهیهارت و پورت م  یهم ول کن، الک  مان یا   ن ی، ا کن  فی اش رو تعرادامه  -

 دل و دماغش رو ندارم.  گهینه د  -

 زدم و گفتم:  مان یبه ا ی لگد بار نیا

  ت یپاراز نیع شهی . همنمیبب رونی. پاشو برو بیاوقاتش رو تلخ کرد یالک  نیبب -

 وسط!  یایم

 جواب داد:  یشاک  مان یا

با فکر کردن به اون    ی . من حتستی دست خود آدم ن  رت ینکردم که! غ  ی من کار   -

 .کنهیباد م رتم ی رگ غ  کهیمرت
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من هم مثل ترانه هستم    ی کرد  ال یخ  ده،یمن جواب نم  یها روحرف  ن یبرو بابا، ا   -

 ؟ یکه خر بشم تو هم سوارم بش

 از شوهر دلبندش برخاست: ت یبه حما  ترانه

 ؟یکنیم ن ی مگانور چرا همش به ما توه -

 !؟ی اسکل شد ن یا  یموندم تو عاشق چ من -

 سرم داد زد:  مان یا

 خفه شو مگانور!  -

  دی ! کل بدم رس تی . نه از خجالت بخاطر حرفم، بلکه از عصباندیبه صورتم دو   خون

نقطه رگ  یبه  تو  خون  قلجوش.  مهام  توهکردیقل  ش   نی .  قابل  یبه  *طان؟ 

 .ستی بخشش ن

 : دمیصورتش نعره کش یو تو مانیا ی زدم رو  رجهیش 

  د یکه با  یی تکرار کن! من خفه بشم؟ تو  گه ید  باری  ی ها؟ جرأت دار   ؟یگفت  یچ  -

 ! زادیآدم ی خفه بش

معنا  مانیا ته  یواقع   یبه  اون  یقالب  ترانه  بود.  جکرده  با    دیکشیم  غی طرف  و 

 که ولش کنم.  گفتیالتماس م

مزاج    یخب من دمدماما    م،ی چند ساله بود  ی رفقا  نی باهم ع  ش یچند لحظه پ  نیهم

 منه!  ی طانیش ی هایژگیاز و  یکی  نی هستم. ا

اومد. سر    رون یاز ب  یی صدا  ه یکه    دادمیرو گرفته بودم و فشار م  مان یا  گردن 

د  و  کردم  ق  دمیبلند  با  روزبه  ا  یتو  یاخسته  افهیکه  در  متعجب  ستادهیقاب   .

 صداش کردم که گفت:
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 مگانور؟  یشد ی باز وحش -

 کردم و گفتم: یاحرص دندون قروچه با

 ! دیرو دادم پررو شد   یادی به شماها ز   کهنی مثل ا -

  م، یکه داشت  یبه وضع  توجهیرفت. ب  رونیتمام راهش رو کج کرد و ب   یخونسرد  با

 . میو به دنبالش رفت  میهمه بلند شد 

 .کردیو رو م  ری ظرف پر از دارو رو برداشته بود و ز   هیآشپزخونه،  یتو

 کانتر و گفتم: یرو  دمیپر

 ؟ی گردیم ی دنبال چ -

 رو آروم کنه.  یسردرد لعنت  ن یکه ا ی زیچ  هی -

 از پشت سرم گفت:  ترانه

 بخور. ازپام ید -

 نگاهمون کنه گفت:   کهنی بدون ا روزبه

 . گهیکوفت د چینه ه ازپام،یهست، نه د   نی نه کدئ یلعنت -

شونه روزبه گذاشت    ی رو  ی از کنارمون گذشت و وارد آشپزخونه شد. دست  مان یا

 و بهش گفت: 

 برم بخرم؟  یخوایم -

دلم ساشا رو لعنت کردم که باعث شده    یانداخت. تو  مانیبه ا  یانگاه کالفه  روزبه

 نداره. حتماً از درد خوابش نبرده!  ستادنی ا  ینا چارهیروزبه انقدر درد بکشه. ب

 ام به پسرها نگاه کرد:شونه  یو از رو  دیخودش رو جلو کش ترانه
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 وقت شب کدوم داروخونه بازه؟  نی ! امان یا  ی زنیها مچه حرف -

 به ترانه انداخت و گفت: ه یعاقل اندر سف ینگاه مان یا

 ! یروز داروخونه شبانه -

 ام در گلو خفه بشه:روزبه باعث شد خنده  یبخندم که صدا  خواستم

 کردم!  دایپ -

 بسته قرص قرمز و شفاف رو باال گرفت. هی

 طرف کانتر و گفت: اون د یپر  ترانه

 آره ژلوفن هم خوبه. -

  وان یل  ه یآب و    ریبکنه رفت طرف ش  ینگاه   یحت  ا ی بگه    یزیچ   که نی بدون ا  روزبه

 پر کرد و قرصش رو خورد. 

 ومد وسط آشپزخونه: دست به ک*مر ا مان یا

 کنه؟ینم ت یروزبه؟ ساشا اونجا اذ -

نگاه کرد. بعد آروم آب    مان یرفت و با تعجب به ا  نی روزبه از ب  ی خونسرد  باالخره

 دهنش رو قورت داد و نگاهش سمت من برگشت. 

 و گفتم:   دمیکش یآه

 ؟یی بهت نداره؟ چرا انقدر ترسو ی کنم که کار  ی ادآور ی  د یبا یه -

 سر تکون داد و گفت: تند تند    روزبه

 ! دمیمن که نترس  -
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 هزاره؟ ی ضربان قلبت رو نی هم یبرا -

 ؟یفهمیتو ضربان قلب من رو چطور م -

 رو باال بردم و با خشم گفتم:  دستم 

 بخواب.  ر یتو سرت! چرت و پرت نگو، برو بگ زنم یم ی زیچ ه یروزبه  -

  دهی رو نکش  یرفت. هنوز نفس بعد  رونی درهم شد و از آشپزخونه ب  هاش اخم

 بودم که صداش از پشت سرم اومد: 

 مگا... گمیم -

 درشت نگاهش کردم. ادامه داد:  ی هابا چشم برگشتم 

 نکنه؟  تمیوقت تو خواب اذ هی -

 دورگه شده بود گفتم:  ،یکه بخاطر حرص و کالفگ  یی به موهام زدم و با صدا  یچنگ

 *طان! ی ست نه ش فرشته ه یکه اونجاست  یاون  یشیچرا متوجه نم روزبه  -

 گفت:  هو ی ترانه

 بود.  یخشن  یفرشته یول -

 : دمیکش غی زدم به پاش و ج ی کیدمم  با

 تو حرف نزن!  -

 و عقب رفت. برگشتم طرف روزبه و گفتم:  د یکش یکوتاه  غ ی هم ج ترانه

 . یکنیخواب عمرت رو تجربه م نی تربخواب. مطمئن باش راحت ری برو بگ -
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و دردآلود بهم    قی عم  ی گفت که متوجه نشدم. بعد هم نگاه  ی زیل*ب چ   ری ز   روزبه

وضع خسته شده. قلبم به درد    ن یاز نگاهش خوند که چقدر از ا  شد یانداخت. م

 شدم.  رهی رفتنش خ  ر یقلبم گذاشتم و به مس  یاومد، دستم رو رو

و ترانه رو    مان یپر بود از مسائل جورواجور! خاطرات ا  شد،یاشت منفجر م د   مغزم

رو بفهمم. ما    زیچاش و خودم همهبرم به حافظه  دی شب با  هی .  دمیهم کامل نفهم

 ! شهی آخرش به دعوا ختم م م یزنیهروقت باهم حرف م 

باق  تا دو سه ساعت  بهتر  یصبح  اتفاقات  فردا  کاش حداقل  بود.  رقم    یمونده 

 ه.بخور 

ها ولو شدند و باالخره به خواب  کاناپه  یکه رفت به اتاقش، اون دوتا هم رو  روزبه

 فرو رفتند. 

  ی بیعج  ی روین   هیبخوابم. اصالً انگار    رمی بگ  تونستم ینم  یخسته بودم، ول  هرچند 

 . داشتیهام رو باز نگه مپلک

تلخ    ع یما   ن ی ها چطور اآدم  دونم یفنجون قهوه آماده کردم و خوردم. نم  ه ی  رفتم 

بهش اضافه کردم    ر یشکر و ش   ی! کلدهیتنه درخت سوخته م  ی مزه  خورند،یرو م

 .کنهیم دا یپ یبهتر  یمزه ی جور نیدن بشه، اتا قابل خور 

د، به  مادربزرگ روزبه بو  ادگاریهم    نی و ساده که انگار ا  دی با فنجون سف  همراه

 تراس رفتم. 

  م یبود و نس  شی. هوا گرگ و م دیکشیآروم آروم داشت خودش رو باال م  دیخورش 

 ! فهیو کث یدود شهی هوا هم نی نداشت. ا یخوب ی. بودیوز یم

سر به ناخودآگاه    هیام سر رفته بود،  رو آه مانند خارج کردم. چون حوصله  نفسم

 ترانه زدم.



 
 

www.cafewriters.xyz Page 280 

 فصل اول!  مان،یبا ا ییآشنا  خاطرات 

دهنش رو    ی اسب آب  ه یشده بودند. روزبه شب  ری درگ  یمرد  ه یبا    مان یو ا  روزبه

  دا یپ  دش یسف  یهادندون  ل،ی و سب  شی اون ر  ن ی. از ب زدیباز کرده بود و نعره م

 مقدار کدر شده.  ه یهاش نبوده. االن دندون ی گار یقبالً س  که نیبود. مثل ا 

طرف    گردهیبرم  فی با برخورد ک  مانیفلک! اط  ی. آخمانیتو سر ا  زدیم  فی با ک  ترانه

 . گنیم نی ! عشق در نگاه اول به انگید  نگیترانه و... د

بوده    ییایهم که فکر کنم ض  ارویاون    کشه،یترانه عقب م  یبخاطر گل رو  مانیا

 .ره یم رون ی فحش و ناسزا از شرکت ب ی با کل

برم  چند ترانه دوباره  بعد  ا   گردهیروز  و    گه، ید   یآقا  هیهمراه    بارنیبه شرکت 

 .کنهیکارشون رو قبول م مانیو ا دنیم  یغاتیسفارش بنر تبل

  تونه ینم  یول  ومدهیچون کالً از اون شرکت خوشش ن  ه یشاک  هیقض  نی از ا  ییایض

چون    ی کار  ر  ر یمد  ه یبکنه  و  هست    میتصم  ز یچهمه  ی برا  یاصل  س ییساده 

 .رهیگیم

به ترانه    دهیم  ل ی تحو  اد یشخصاً م  مان یا  شه،ی ها حاضر مبعد که سفارش  چندوقت 

 .چرخهیکه دور ترانه مثل پروانه م نهیب یرو اونجا م  یی ایو ض

 . شهیو باز دعوا م  کنهیم ییای مشت حواله ض هی!  ی رتی هم که غ مان یا

ا  کنندیم  رون یاز شرکت ب  یزی رو با آبرور   مان یا وسط دلش به حال    نی و ترانه 

 . سوزهیم مان یا

 .مانی به شرکت ا  برهیو م  رهیگیجعبه شکالت م  هی  رهی م ییدلجو ی برا

 ! مانی ا ی برم به کله  دیبه بعد رو با   نجایاز ا   خب
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م  یوقت  مانیا  آقا رو  خر  نهیبیترانه  ت  یمثل  بهش  ذوق    تاپیکه  باشند  داده 

چه شکالت    ن یپولداره، بب  ی لیدختره خ  ن ی . اون لحظه با خودش گفته:»پسر اکنهیم

! من  مان یخاک بر سرت ا   یعنی. هرجور شده مخش رو بزن!«  دهی خر  یمتیگرون ق

 .کنمیرو بگو نشستم دارم الو ترکوندن شما دوتا رو نگاه م

م  طورنیا نشون  شواهد  م  مان یا  ده،یکه  مخصوص    ی هایدلبر   ی ط  شه یموفق 

بزنه. در قسمت  خودش  رو  ترانه  ر   ی هامخ  از  نه  ا   ش ی بعد،    یخبر  مان یو پشم 

 رو گربه خورده.  ای پسر! ح ن یا  ی ریهست و نه از سر به ز 

ازی انگجانیبه قسمت ه  می رس یم زد و ه  مانی!  رو که  ترانه  حاال چطور    ،یچیمخ 

 مخ مادر و پدرش رو بزنه؟  خوادیم

  گه یام رو کنترل کنم. حاال د نتونستم خنده  دم،یبخش از خاطرات که رس  ن یا   به

 روزبه هم اضافه شده بود.

  مان ی! روزبه قرار بود نقش برادر ا ی که برن خاستگار   دند یبا هم نقشه کش  پسرها

باز  نفهم  یرو  ا  دمیکنه.  مادر  و  پدر  ه  یتو  مانی چرا  نداشتند.    چ یماجرا حضور 

  ی باشه وقت  ادم ی فوت شدند؟    ی عنیفحه ذهنش نبود.  ص  ی رو  نش یاز والد  یاخاطره

باشند روحشون اون باال    مردهاز عدنان بکنم. اگه    یی وجوپرس  هیرفتم آسمون،  

 هست و عدنان خبر داره.

  ه یشب  شون یکیاتفاق افتاد. دوتا پسر جوان که    ی زمان خاستگار   ی واقع  ی زی آبرور 

کرده بود، دست در    ریی تغ  یچند وقته کل  نی هم ا  یکیداشت و    ش ی ر   ی بز کوه

دخترخاله،   دوتا  مثل  هم  شب  ه یدست  گل  و    ه یدست  درخت  نون    ه یتنه  جعبه 

 !یدر دست گرفتند و رفتند خاستگار ی اخامه
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قرار گرفته بودند. پدر ترانه که از حرص    ری تحت تأث  یو مادر ترانه حساب  پدر 

سرخ شده    تی هم از عصبان . مادرش رهی به دست بگ  یخور  وهیچاقو م تونستینم

 .خوردیوسط به حال خودش تأسف م نی لبو. ترانه ا  نی بود ع

  یبود که وقت  نجای ا  یبه فرزندشون، فاجعه اصل  نی والد  یخصمانه  یهانگاه  بماند

به    یپس گردن  هی روزبه    اوردند،ین  فی که چرا با بزرگترها تشر  دیپدر ترانه پرس

شما آقا؟    یکار   یدل غافل... کجا   یگفت:»ا  مانیا   ندهیزد و رو به پدر زن آ  مانیا

و    دی خروش   ا یموج در  نی پدر ترانه ع  هلحظ   نی پسر منم!« در ا  ن یهمه کس و کار ا

شد که    ن ینچنیو کارها!« و ا  کس یب  رونی ب  د ینعره زد:»از خونه من بر  ت یبا عصبان

 دوتا اسکل گورشون رو گم کردند. 

باالخره    تی حساس   همهنی شد که پدر ترانه با ا  یرفتم. چ  سهیده ر از خن  صدایب

پسر انقدر کنه شده    ن ی حتماً ا  مان؟ یدخترش رو بده به ا  دونهی  یکیشد    یراض

 سمج!   یپسره شناسم،یم گهیرو که د مان ی. اهاچارهیکه مجبور شدند ب

!  مونهیپر پول م  سهیک  هی   نی. عکردمیبودم ترانه رو ول نم   مان یا  یمن هم جا  خب

کم  کم  یاولش بخاطر پول ترانه رو خواسته، ول  د یست. شاعاشق ترانه  مانیالبته ا

 عاشقش شده.

  یهاآب بخورم. عضله  وان یل  ه یرو جمع و جور کردم و به آشپزخونه رفتم تا    خودم

  د یدرد گرفته بودند. با  شد یلبم پاک نم  یکه از رو  ی ضیصورتم بخاطر لبخند عر

 استراحت بدم.  یبه خودم کم

ساعت! امروز کار    ه ی...  باًیاستراحت تقر  ی کامالً باال اومده بود. وقت برا  د یخورش 

 بشم.  دار یزود ب  د ی. بامیدار ادیز 

رو  ه یقصد    به کوتاه،  کش  زمیعز   یکاناپه  یچرت  وقت  دمیدراز  شدم    دار یب  یو 

 شده!  ازدهیساعت    دمید
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 به سرم زدم و گفتم:  ی اضربه

 چرت کوتاه باشه!  هیمگا قرار بود فقط  یوا -

ها از آشپزخونه  بچه  ی و به حالت نشسته در اومدم. صدا  دم یرو باال کش  خودم

 دادم و بلند شدم و به آشپزخونه رفتم.  رون ی . نفسم رو پوف مانند باومدیم

 یصندل  یبه هم رو. روز کردندیاجاق گاز داشتند غذا درست م  یپا  مانیو ا   ترانه

 .کردیاون دوتا نگاه م  یهاینشسته بود و به مسخره باز  نت یکنار کاب

 متوجه حضورم شدند.  ه یکانتر نشستم و بق یجهش، رو هی  با

 بهم انداخت و با خنده گفت:  ینگاه م ین مان یا

 ساعت خواب مگا خانوم!  -

سمت    نتیو به طرف کاب  د ی. ترانه چرخدمیکش  یاازهیکج کردم خم  یرو کم  سرم 

و رو    ر یرو ز  نتیکاب   ی رو  ی هایقوط  ،یز یچ  هیراست آشپزخونه رفت. به دنبال  

 کرد. در همون حال هم گفت: 

 . کنمیدرست م  یدارم چه کشک بادمجون ن ی بب ای ! بیشد   دار ی چه عجب ب -

 کش اومد و گفتم: نییهام به پال*ب  گوشه

 ه؟یکشک بادمجون چ -

 بلند گفت:  روزبه

 ؟یآشنا نشد ی رانی ا ل یاص  یوقت هنوز با غذاها  همه نی ! تو بعد ابَه -

 : دمیپرس   یحیو با لبخند مل دمی به طرفش چرخ  کامالً

 سردرد تو خوب شد؟ -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 284 

  ی تکون دادم. اون هم به معنا هیچ  یباز نگاهم کرد. سرم رو به معنا  مهیدهن ن  با

 . بعد هم آروم جواب داد: دیسر تکون داد و نگاهش رو ازم دزد   یچیه

 آره بهتر شدم.  -

 راحت شد.  الم یخوبه خ -

  ی و با لحن  د یسرش به طرفم چرخ  هویمتفکرانه به رو به رو نگاه کرد و بعد    یکم

 گفت: ز یآمطنتیش 

 ؟ یتو چرا انقدر تو نخ من -

 وسط:  دی و خواستم جوابش رو بدم که ترانه پر دمیخند

 عاشقت شده! آره مگانور؟  د یشا -

ا   یچشمک از  باز جواب بدم که    ن یبهم زد.  ترانه جا خوردم و خواستم  صراحت 

 روزبه گفت: 

 رحم کن.   میخدا! مگانور به جوون  ا یعاشق من؟  -

و  عشق من ر   اقت یل  نی که ا  د ی. خودتون شاهد باش دیبند حرفش هم خند  پشت 

 نداره! 

  ی روزبه که از صندل  یبه پاها  یلگد  ع یداخل آشپزخونه و سر  دمیکانتر، پر   ی رو  از

 بود زدم:   زونی آو

 کرده؟  ی ساشا اونجا مغزت رو دستکار  ؟یچرا امروز انقدر نمک شد ه؟یچ -

ا  یصدا د  مانیخنده  و  برگشتم  اومد.  سرم  پشت  کفگ  دمی از  پ  ریبا    بند شی و 

 بازه:  ششی و ن  ستادهیا
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 .شهیمگانور حرص نخور پوستت چروک م -

 ام گذاشت و گفت:شونه  ی رو ی هم دست ترانه

 .ینداره که بخاطرش حرص بخور   اقتیل ن ی آره بابا ا -

 روزبه اشاره کرد. روزبه هم با خشم خفته از جا بلند شد و گفت: به

  خوان یم  نیطا یبال سرم اومده، ش   یفرشته تو بدنمه، کل  هیها من االن  بچه  دینیبب  -

 رو ندارم!   ییموجود مأورا  هیعشق  ت یظرف  گهیکنند، د  ستم ی سر به ن

 گفتم و دستم رو باال گرفتم:  دهی اوه کش هی

  س یمطمئن باش اگه خود ابل  ؟یشیم  یگفت من عاشق تو هستم که عصب  یحاال ک  -

 .کنمیهم بهم دستور بده که عاشقت بشم قبول نم

 گفت: ینگذاشت روزبه حرف بزنه و با شگفت  ترانه

لنگه هم هستند. هردو    مان؟یا  ینیبیخدا خوب در و تخته رو باهم جور کرده! م  -

 لجباز و خشن! 

 روزبه:  یزد به شونه  ریو با کفگ  د یخند مان یا

 مگانور جفت خودته از دستش نده. ن یداداش ا  -

و روزبه    کنندیو مسخره ممن ر   یدوتا ه  نی. ا دیخون به صورتم دو  تی عصبان  از 

ناد  که  بابا  رهیگیم  ام دهیهم  ام  ی حرف  ه ی.  اذ  دواری بزن  انقدر  چرا    تی بشم، 

 ؟ یکنیم

هوا تکون    یتو  ینگاهش کردم. دست  رتی آشپزخونه اکو شد. با ح  یترانه تو  قهقهه

 داد و گفت: 
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 ! هاومدهیبدت ن کهنی خجالت؟ مگا مثل ا ای  م یکشک بادمجون بخور  -

 خندان ترانه.  افهی به روزبه نگاه کردم. با دهن باز زل زده بود به ق  گوشه چشم   از

 داره؟ نه واال!  یاشکال طانم یکه خود ش یمن  یبرا  طنتیذره ش  هی

هام رو  متفکر به روزبه نگاه کردم. چشم  گوریام گرفتم و با فرو به چونه  دستم 

 تنگ کردم و گفتم:

 ! نشست یبه دل م شتر ی داشت ب شی اگه هنوز ر ست، یبد هم ن ن یحاال همچ  -

 از فرط تعجب بود.  ن یروزبه به طرف من برگشت. ضربان قلبش باال رفت و ا  نگاه

 مِن مِن گفت:  با

 ؟یدونیتو... تو از کجا م -

 زدم و گفتم: یچشمک

 ؟یباز من رو دست کم گرفت -

باال رفته نگاهشون    یاز خنده غش کرده بودند. برگشتم و با ابرو  مانیو ا  ترانه

 لبخند کج زدم و گفتم:  ه یکردم. 

 تا زنت بشه. یتو بخند، خوب ترانه رو خر کرد  مان یآره ا -

 گفت:  یانههاش رو باال گرفت و با لحن ملتمسا. دستدیبه وضوح پر مان یا  رنگ 

 کشش نده. کنمیمال قبل بود. خواهش م ه یمگانور اون قض -

 هام رو باال بردم و گفتم:خودش دست مثل

 . یخواستیپول م ی که ترانه رو فقط برا گمیباشه، نم -
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 : مانیو برگشت طرف ا  دی کش ی نیه ترانه

 !مان؟یا ن ی ا گه یم یچ -

 معترضانه گفت: مان یا

 ما شکرآب بشه؟ نیب  یخوایمگانور؟ م یزنیچرا حرف مفت م -

 باال انداختم و گفتم: شونه 

 رو گفتم.   دمیکه د  ی زیمن چ -

 و گفت: مان یمن و ا ن یب د یپر  ترانه

 مان؟ یتو کله ا   ینکنه رفت -

 زدم و جواب دادم:  ییمکش مرگ ما لبخند

 تو کله تو هم رفتم. -

 برگشت و نگاهم کرد:   یشاک  مان یا

 ؟ یکنیم یما فضول ی تو افکار شخص  یری م یبه چه حق -

  ی بزنم تو دهنش که صدا  یکیشد که بره رو اعصاب من! خواستم    مان ینوبت ا  حاال 

 متعجب روزبه بلند شد:

 ! ؟یدید  نی ا یمنم از تو کله شی ر  -

با رفتن    شمیام گرفت. نخنده  ت یاون وضع  یتو اما  بازتر شد  باز و  رفته رفته 

 رفت.  نی ترانه کالً از ب

 گفت:  مانیبارش کنم، ا ی حرف نکهیکن خرس گنده مثالً قهر کرده! قبل از ا نگاه



 
 

www.cafewriters.xyz Page 288 

حاال    ی مگانور؟ خودت خرابش کرد  میکن  کار ی! از دست تو چطونیلعنت خدا بر ش   -

 هم خودت درستش کن.

 تکون دادم و بلند گفتم: سر 

االن واقعاً    مانیشماست. ا   ییآشنا  لی مال اوا  ه یقض  ن یترانه حاال قهر نکن، ا  -

 عاشقته! 

 نگاهم کنه گفت:  نکهیبدون ا ترانه

 کن.  هیآره، تو فقط توج -

حق به جانب نگاهم نکنه. بلندتر   طور نی تا ا مانیزدم تو سر ا  یکیو  دمی کش پوف

 گفتم: شتر ی از قبل و با حرص ب

توج  - رو  تو  شوهر  کار  که  دارم  مرض  مگه  خوشگله    ه یمن  رقصش    ا یکنم؟ 

 .گمیرو م  قتیقشنگه؟ من دارم حق 

 ادامه دادم:  اد ی به نظر ب رگذار ی تأث کردمیم  یکه سع ییصدا با

 .شهی مدت عاشقت م ه یبعد  ی که هرکس یدل تو انقدر جذاب زی عز -

 ذهنش گفت: ی تو مان یا

 ! یطانیالحق که ش  -

 پخش صورتم بشه، خودم رو جمع و جور کردم. شتر یلبخندم ب کهنی از ا بل ق

ا  دنی ناز کش  یبعد از کل  باالخره   یمیکرد و ناهار در جو صم  یآشت  مانی ترانه با 

بهتر    شی اعصابم رفت تا بفهمه واقعاً با ر   یخورده شد. بماند که چقدر روزبه رو

 نه!  ای بوده 
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قه باال رفتند و روزبه هم رفت به سراغ کاغذ و  و ترانه به طب  مان یاز ناهار، ا   بعد

 قلم. 

ها دوباره برام  همون صحنه  قاًی... دقنجایکه اومده بودم ا   یاول  یهمون روزها  مثل

 شد.   یتداع

 به دل کاغذ و من محو حرکات دستش بودم. دی کشیخط م روزبه

م  یکنجکاو رو  من  ناامکُشه یآخر  بود.    ی دی!  زده  چنگ  رو  بهم    یحس  ه یمغزم 

 ... . هیچ هایخطخط نی بفهمم راز ا ست ی هرگز قرار ن گفتیم

ذرات حوصله    کردم،یبه اطرافم نگاه م  ی سر رفته بود که وقت  یبه حد  امحوصله

 !دمید یم نی زم ی رو رو

پشت    ینیبش  دهی حال م  یلی. خمیکردیم  بتیبود و باهم غ  نجا یترانه االن ا  کاش

بود که    ن یا   حاتم ی از تفر یکی! قبالً که هنوز طرد نشده بودم، یصحبت کن  ی کیسر  

 کردن.  بتیها و وادارشون کنم به غبرم تو جلد آدم

که    ف ی. حمیکردیرو م   مان یترانه و ا  بتیباهم غ  اومد یم  ینقاش  ی روزبه جا  کاش 

 .شدیجور م بتی و بساط غ زدمیوگرنه االن گولش م ست،یاهل حرف زدن ن  ادیز 

ها؟ موجود  حرف  نی نه بابا فرشته و ا   م؟یکن  بتیتا باهم غ  رونی رو بکشم ب  ساشا

 .کنهیکه خودش رو با گناه آلوده نم یو خوب ی به اون پاک

 ! شدمیکه خودم داشتم غرق م ختیر یاز سر و روم حوصله م یجور  گه ید  واقعاً

 روزبه:  ز یجا بلند شدم و رفتم سر م از

 تموم نشد؟  -

 برو حواسم رو پرت نکن. نه،
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 کار؟ یچ یخوایحواس م یکشیم  ی وا! چهارتا خط دار  -

 کنارم زد.  زیم  ی کش بلندش رو برداشت و از جلونگاهم کنه، خط کهنی ا  بدون

 ... . زنمیبزنم تو سرش؟ آره م یک ی! شعور ی ب شعور،یب

 ؟یزنیآخ چرا م -

 گفتم: یبه ک*مر و شاک دست 

 !یکنیم یمحل یچون تو بهم ب -

 و گفت: ز یم ی رو محکم انداخت رو  مدادش 

  وونه ید  ن ی رو به من بده! من از دست ا  وب یذره از صبر حضرت ع  ه یخدا    ی ا  -

 . شمیم

  یهاش رو درشت کرد و سوالطور مثل بز زل زدم بهش. چشموا گفتم و همون  هی

 برداشتم و کش دادم:  زی م یرو از رو  یریسر تکون داد. پاکن خم

 حوصلم سر رفته!  -

 برات برقصم؟  یخوا یکنم؟ م کاریچ -

 کردم و گفتم: یطانیش  ی هاتا بناگوش باز شد. از اون خنده شم ین

 . ستین ی فکر بد -

 گفت:  رهی پاکن رو از دستم بگ کردیم  ی که سع یبلند شد و درحال زی پشت م از

 ! کشهیخجالت هم نم ؟یچ گه ید -

 و گفتم: دمی کوب نی به زم ها پا بچه مثل
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 ؟یقر بد  هی  شهی م یخب چ -

 اومد:   زیم  طرفنیبه موهاش زد و به ا یچنگ کالفه 

 . ینیبرات دانلود کنم بب لمیف ه ی می بر ا یدست بردار! ب -

 هم مثل خودشون رفتار کرد!   د یلجباز با یهادنده لج. با آدم  یرو  افتادم

 .یبرقص د ی! باخوامینم -

  نی بدنم به ا  کهنی ذکر ال اله اال اهلل خوند. مور مورم شد. از ا  یلب  ر ی گفت و ز   ینچ

 متنفرم. دهیذکور واکنش نشون م 

 داشت منصرفم کنه:  ی هم سع  چارهیب ی . روزبهکردمیمتوقع نگاهش م همچنان

 وسط قر بدم که!  نی ا  امی ب تونمیفرشته تو بدنمه. نم هی مگا من االن   ن یبب -

 کردم و گفتم: یطانیش  ی اخنده باز

 رقصه!  ی هیاتفاقاً ساشا خودش پا -

لج میش   ه ی  یوقت ه  گهید  کنه،ی*طان  البته استین   م یمستق  یصراط  چی به    ن ی . 

بار    ر یندارند. روزبه هم مثل من لج کرده و ز  ن ی اطیلجباز هم کم از ش  ی هاآدم

 .رهینم

ا   از  وسط  اون  انکار!  اون  از  اصرار،  تو  می بود  ستادهیمن  کله  ی و  و  هم    یسر 

 اومد. شه یشکستن ش  یصدا  هویکه   م یزدیم

قورت داد و ضربان    یبه هم. روزبه آب دهنش رو به سخت  م یسکوت زل زد  در 

 قلبش باال رفت. من هم تپش قلب گرفته بودم.

 . میرف تراس رو نگاه کنو ط  میبرگرد می کدوم جرئت نداشت  چیبود؟ ه یچ یصدا
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گوش    غ یج   یعزمم رو جزم کردم و خواستم سرم رو بچرخونم که صدا  باالخره

 از طبقه باال اومد.  یخراش 

 صورت روزبه داد زدم:  یدر لحظه گرفت. تو  نفسم

 ترانه بود!   یصدا -

ن   دونمینم بود    هویحرکت    یو قوه  رو یاون  اما هرجور که  پاهام  تو  کجا اومد  از 

 . دیدویخودم رو به در رسوندم. روزبه هم پشت سرم م

 خورد اما وقت نداشتم تا بهش کمک کنم. نی ها زمپاگرد پله یتو

 بار دوم بلند شد. ی ترانه برا غی ج یصدا دم،یکه رس   مانیدر واحد ا یجلو

  اش رهی و دستگ  دمی ه در کوبحد استرس نداشتم. با تموم قوا ب  نی تا ا  وقت چیه

 شکست و باز شد.

 که داخل شدم، هنگ کردم!  نیهم

ا   ن ی ... مگه امگه ا  نی اطی ش   ن یخونه طلسم نداشت؟ پس    کاریچ  نجا یدرجه اول 

 !کنند؟یم

داخل شده بود. هر سه    یکیبودند و    ستاده یدرگاه تراس ا   یتو  نی اطی از ش   دوتا

 هم درجه اول! 

 . دیکشیم غی*طان، ج یو با هر حرکت اون ش  شده بود   می قا  مانیپشت ا ترانه

 .گرفتمیرو م  نی اطیش ی جلو د ی... بادی. باکردمیم یکار  ه ی د یبا

 ! دونستمیهم قرار بود و من نم  دیحمله کنند. شا  یزود   نی نبود به ا قرار

 گفت:  غ یمتوجه حضورم شد و با ج ترانه
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 مگانور کمک!  -

 به هوا رفت.  ادشیچنگ زد و فر  مانیا  ی*طان به بازویاون ش  ام،ی به خودم ب  تا

 ساشا ست!  دم ی. برگشتم و ددی تاب  یاز پشت سرم، نور آب هوی

گرم و    ی. اون فضاشدیبلند م  خیو از همه طرفش گرد    دی درخشیم  هاشچشم

 شد.   خچال یبه  ل ی تبد هیاز ثان  یدر کسر یجهنم

 برد. ورش ی ن ی اطیرو باز کرد و به طرف ش  دشیسف ی هابال ساشا

 رو عقب بکشم.  مانیکردم و جلو رفتم تا ا یحرکت هی  باالخره

فقط لرزش و رعشه   ه،یروان بود. حاال از اون شوک اول  لی ترانه مثل س   یهااشک

 مونده بود.  ی در بدنش باق

. بخاطر دست داغ  کردیم  یی خودنما  یوحشتناک   ی سوختگ  یجا   مان، یا  ی بازو  ی رو

 به جا مونده بود. ی اثر  نی *طان همچیاون ش 

چشم  ینا  مانیا  چارهیب با  فقط  نداشت.  زدن  سعحرف  ترانه    کردیم  یهاش  به 

 آرامش بده.

بود. اگر بخوام    نی اطی ش   ی به صدا  هیکه شب  یغیاومد. ج  نیی از طبقه پا  یغیج  یصدا

  قاً ی. دقادیدر ب  غش ی و ج  د یموش رو فشار بد  ه ی که    مونهیم  ن ی بگم، مثل ا  ق یدق

 باال!  یلیبا ولوم خ یصدا ول نیهم

 ! ستیاون وضع اسفناک، تازه متوجه شدم روزبه ن  یتو

 سرش اومد؟   یی خورد چه بال ن یزم  یوقت ؟یپس روزبه چ نجاست،یکه ا ساشا

بود اما نگاهش به    زی گالو  نی اطی از ش   ی کیبه طرف ساشا برگشت. هنوز با    نگاهم

 من بود.
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  ی خوب  ینشونه  ن یساشا درخشان شد. ا   ی هااومد و چشم  نی اطی ش   غ ی ج  ی صدا  باز

 ! ست ی... اصالً خوب ن ستین

ا   دمینفهم پا   مان یچطور  به  و  با دمیدو  نییرو ول کردم  االن  تو    دی. جون روزبه 

 ! رهیقرار بگ ت یالو

  ی جا بود. رو. روزبه هنوز همونستادیا  یواقع  یقلبم به معنا  دم،یها که رس پله  به

 . اومدیاز سرش خون مافتاده بود و  ن یزم

 بشه!   شی زی چ دی ام مچاله شد. نه... نه! روزبه نبا*نهیتو س  قلبم

 نکن مگانور، هول نکن! به ضربان قلبش گوش بده. هول 

  یقلب روزبه متمرکز بشم که باز صدا  یکردم آرامشم رو حفظ کنم و رو  یسع

 . دیمغزم خط کش ی رو  غیج

 بودند و نگاهشون به من بود.  ستاده ی طرف روزبه ا درست اون نی اطی از ش  دوتا 

 ! کشم یرو م یعو*ض نی اطی ش   نی بدنم داغ کرد. من ا یشد. همه اهی س   هامچشم

  شتر ی رو باز کردم و در هوا معلق شدم. مطمئناً قدرت اون دوتا از من ب  هام بال

 کنه.  باهاش مقابله تونهینم کسچیه شه یم ی مگانور عصبان ی بود اما وقت

پا  نی اطی از ش   یکیحمله بودم که    یآماده   ی روزبه رو گرفت. بو  ی خم شد و مچ 

 برات روزبه!  رم ی. صورتم درهم رفت. بمدیچ یدر فضا پ ی سوختگ

هاش از روزبه جدا شد و عقب افتاد و  *طان حمله کردم. دستیطرف اون ش   به

 . میها فرود اومد پله یباهم رو

جلودارم نبود. اون هم فقط کتک    ز یچچی هو    دم یکوبیسر و صورتش مشت م  به

 مقابله کنه. تونستیو نم  خوردیم
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  غ ی . شروع کردم به جدیهام رو گرفت و عقبم کش*طان از پشت پهلویش   یکی  اون 

  ی طانیش   یا. خندهستاد یکه ازم کتک خورده بود بلند شد و رو به روم ا  یو داد. اون

  می شدیمتوجه م  گه ید   ن یاطیکه فقط من و ش   یدورگه و نامفهوم  ی کرد و با صدا

 گفت:

 ! می بود داریدراگون، مشتاق د  ینوه -

و در حالت    شدیدورگه م   تی فرق داشتم... صدام فقط موقع عصبان  ه یبا بق  من

  یبرا  ی اعالقه  چیه   گه یتفاوت خوشحال شدم. د  ن ی ها بودم. از اآدم  نی ع  یعاد

 رو به روم باشم نداشتم.  یموجود عو*ض هیشب  که نیا

که بخاطر روزبه    ی از استرس   ای از خشم بود    دونم ینم  د؛یلرز یبه شدت م  صدام

 :دی رس یزده به نظر مصدام وحشت یحیداشتم اما به طرز فج 

 . دی! دست از سر من بردار دیکه ازش اومد  یبه همون جهنم د یبرگرد -

 زد و خم شد تو صورتم و گفت:   یاقهقهه

نه از ما    یها بترس از آدم  دی . بامیما همنوع خودت هست  ؟ید یچرا انقدر ترس   -

 مگانور! 

 *طان پشت سرم خارج بشم گفتم: یتا از چنگ ش  کردمیکه تقال م یدرحال

 االغ بگو ولم کنه!   نی حرف مفت نزن. ترس کجا بود؟ ولم کن بذار برم. به ا -

نما   یهانو دندو  د یخند  باز گذاشت. تف به روت    ش یبلند و زرد رنگش رو به 

 رو بکنم.  تت یتا شکا س یابل ش یپ رمی ... شخصاً میهست ی! من فقط بفهمم ک اد یب

ب  یچپم رو گرفت. سع  دست  باز    رونی کردم دستم رو از دستش  بکشم و اون 

 تر گرفت: محکم
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 ارباب حزار.  ش یپ م یبر  د ینکن مگانور. با تی اذ -

 دستم رو از دستش خارج کردم و گفتم: باالخره

 ! امینم یاون لعنت  شی من پ -

تکون بخورم.    تونستمیهام و کتفم رو گرفتند. نمدست به کار شدند و بال  هردو 

 از تقال خسته شده بودم.

 :دی از پشت سر به گوش رس   یفیضع یصدا

 مگانور!  -

 خودش بود!  ی روزبه بود؟! آره صدا  روزبه؟

هام رو از چنگ اون دوتا  دوباره گرفتم و با ضرب بال  یروی اش، نصد   دنیشن  با

 خالص کردم. 

.  کنهیگرد به ما نگاه م  ی هاکه نشسته و با چشم  دمی پشت سر نگاه کردم و د  به

 بود.  خته یچشمش خون ر  ی تا رو  اشقهیشق  ک یاز نزد

 . لعنت به من که حواسم بهش نبود. کردمیهام حس مچشم  یاشک رو تو  جوشش

 برداشتم طرفش و گفتم:  زیخ

 ؟یروزبه؟ سالم -

 دستور داد:  یکیبه اون  شونیکیهام رو گرفتند. دوباره بال ن یاطیش 

 .می پسره رو بردار بر -

  ی که باق  ی سمانیر  ن یو داد شروع کردم به نه گفتن و هوار زدن. به آخر   غی ج  با

 مونده بود چنگ زدم... ساشا! 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 297 

 کمک!  ا یساشا... ساشا ب -

 .دمیها د پله یرو باال دم یباالخره ام یدار شد ول زدم که صدام خش  ادی فر انقدر

قسمت  ی پرها و  بود  نامرتب  نفس    یی هابالش  هر  با  بود.  سوخته  لباسش  از 

 . دیچیپیباد در فضا م  نش،یخشمگ

وزبه رو گرفت. داد روزبه هم به هوا  دست به کار شد و ر  عی سر   نی اطی از ش  یکی

 . میکردیو تقال م  میزد یم ادیرفت. حاال هردو فر

جون روزبه رو    دی با ینداشت ول  ی به ساشا بود. جون خودم که ارزش  دمیام  چشم 

 . دادیحداقل نجات م

که من رو گرفته بود رو در    یطانیزد به طرف ما. گردن ش   رجه ی ها ش پله  یباال  از

 زد:   ادی دست گرفت و فر

 روزبه رو نجات بده مگانور!  -

هاش رو از  طرف روزبه و دست  دمی*طان آزاد شدم، پر یکه از دست ش  ن یهم

 .دم یآرنج گرفتم و کش

! باالخره  شدی*طان. روزبه داشت از وسط نصف میو هم اون ش   دمیکشیمن م  هم

 مد سراغ ما.رو خفه کرد و او یکیساشا اون  

*طان قرار گرفت، ازش بخار بلند شد و در لحظه  یدست ش   یساشا که رو  دست 

 زد.  خ یهردو دستش 

هام داغون شد!  ها. کمرم و بالپله  یرو   م یو باهم افتاد  دمیرو عقب کش  روزبه 

 بلند بشه. تونستیمن و نم یروزبه هم افتاده بود رو
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کنار    یسخت  به رو  روزبه  و  دادم  تکون  رو  بازوهاش  خودم  روزبه  طفلک  زدم. 

و داشت جون    اومدیباال م  ی سوخته بود و درد داشت. نفسش به سخت  ی حساب

 .دادیم

 داد ساشا اومد. یکردم تا بلند بشه و در همون لحظه صدا کمکش

  ز یگالو  گه ی*طان دیکه ساشا با چندتا ش   م یدیو د   م یبه طرف صدا برگشت  هردو 

 . شدیباز هم به تعدادشون اضافه م کشت یکه م یشده. هرچ

! اصالً  دندیها رو ند*طان وارد خونه شدند و مردم اونی ش   همهنی چطور ا  دونمینم

  ی االن همه  نیچون از هم  کنمیفکر نم  اد؟ی برم  نی اطیتعداد از ش   نی ساشا از پس ا

 ! خته یو پرش رکرک 

 اد گفت:. رو به من با ددیزد که چهارستون خونه لرز  ی ادی باز فر ساشا

 ! دند ی باال... عجله کن تا بهتون نرس  د یبر و بر من رو نگاه نکن مگا! بر طور نی ا -

حرفش بودم که روزبه    ل یو تحل  ه یو من هنوز درحال تجز  کردیداد و هوار م  ساشا

 : دیدستم رو گرفت و کش

 ! گه ید م یبر  ا یب -

نرفته    ده یحرکت کرد و من به دنبالش کش  ع یسر  باال  شدم. هنوز دوتا پله هم 

و با وحشت به داخل    اندستادهیدر واحد ا   یجلو  مانیترانه و ا  دمیکه د  میبود

 .کنندینگاه م

 داد زد:  د یرو نگاه کرد. ما رو که د ن ییبرگشت و پا  ترانه

 تو خونه!  ان یمگانور! دارن... دارن م -
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  د یو پر  دی کش  غ یواحد چنگ زد. ترانه ج  ی به در چوب  ن یاطیاز ش   یکیلحظه    همون

 .مانیپشت ا

 زدم:  ادیرو فر  دی که به ذهنم رس  یفکر  تنها

 بوم! باال! طرف پشت دی بر -

 پشت سرشون باال رفتند. یهادست ترانه رو گرفت و از پله ع ی سر  مان یا

 . می. هم از پشت سر و هم از رو به رو مورد حمله قرار گرفته بودمینداشت  وقت 

باال. فضا    دم یکنه، لباسش رو گرفتم و پر  دنی روزبه شروع به دو  کهنی از ا  قبل 

پرواز کنم    ی به راحت  تونستم یوجود نم ن ی! با ا ن یسنگ یلیتنگ بود و روزبه هم خ

 بوم.اما باالخره خودم رو رسوندم به پشت

تا بلکه    می زدیبه در مشت م  یبوم قفل داشت. چهار نفرزده پشتو زنگ  ی آهن  در

 نداشت.   دهیبشه اما فا ی فرج

  کهنی وجود نداشت بجز ا  ی راه  چ ی. هدی چی پله پراه  ی تو  ن یاطی مانند ش   غ یج   یصدا

 به آغو*ش مرگ!  م یبر

. از  شدندیم  تر کی و نزد   ک یو صداها نزد   افتاد یم  وارها ید  ی و قرمز رو  ی آب  نور

 .شدیام دود بلند مبس به فکر راه چاره بودم از کله

ا   ا یبکنم؟ بودن    یغلط  چه ما به درک    یاکنون همهاست! هم  نینبودن؟ مسئله 

 شد!   میواصل خواه

 پشت بندش داد زد:  مانیانداز شد. ا ن یترانه باز در فضا طن  غی ج یصدا

 بکن مگانور!  یغلط هی -

 ش داد زدم:خود نی طرفش و تو صورتش ع برگشتم 
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 ؟ یها؟ چه غلط ؟یچه غلط -

 به در زد و گفت:  ی لگد روزبه

  ی در لعنت  نی ! خب از قدرت استفاده کن و ای هست  ییموجود مأورا  هیسرت    ریخ  -

 رو بشکن. 

 خودم زدم و گفتم: یسه تا مشت به سر و کله  دو

 ! قدرتم کجا بود؟اممهین  هیمن   -

 :دیغر  یاشدهبا لحن کنترل روزبه

 .هامهیبه نلعنت  -

  ه یبرد به طرف در!    ورش یزد و    یکه خواستم جوابش رو بدم، ترانه داد  ن یهم

  ی پ  ی هابه قفل در ضربه  له یاز کجا آورده بود. با م  دونمیدستش بود و نم  لهیم

 .کردیو داد م غ ی ج هاوونهیو مثل د  زد یم ی در پ

 کرد مهارش کنه:  یسع  مان یا

 ! بده به من. ستیراهش ن  نی ا  زمی عز زم،ی عز -

و روزبه هم شروع   مانیداد. ا مان یرو به دست ا  له یو م دیکش  ینفس بلند ترانه

 به ضربه زدن کردند.

که آدم شگفت زده    دهی انجام م  ییکارها  هی  هوی.  کردمیکرده به ترانه نگاه م  کپ

 ! شهیم
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که    پسرها بودند  در  با  زدن  کله  و    ی رو  دی پر  نی اطیاز ش  یکیهنوز درحال سر 

 به ما.  کی نزد یهاپله

 و همون لحظه در باز شد.  م یزد  ی ابه قهوه ل یبنفش متما غ یترانه ج   با

 . میو در رو دوباره بست  م یدی دو رون یسرعت هرچه تمام ب  با

ب  لهیم  مانیا باز نشه.  تا  بود  با اول  دهیفایرو پشت در نگه داشته    ن یبود چون 

 به عقب پرتاب شد.  مانیدر چهارطاق باز شد و ا ن،ی اطیضربه از طرف ش

 همون لحظه روزبه بهم تشر زد:   در 

 ؟ یما شاخ و شونه بکش  ی برا  ی ! فقط بلدکشند یمون رو مبکن االن همه  ی کار   ه ی  -

راه رفتن نداشتم.    ی شده بودم که نا  ف یضع  ی بکنم؟ به قدر   تونستم یم  کاریچ

 دست رفت. قدرت تو وجودم بود سر نجات روزبه از    یهرچ

رفت   هر نفرمون  پا میستادیا  وار ید  یلبه  میچهار  به  خ  ن یی.  به    ابونینگاه کردم. 

 .دندیخلوت بود که انگار خاک مرده پاش  ی قدر 

شون داخل  همه  م ی ریگیم  جه ی. پس نت شد ینم  دهی اطراف ساختمون د  ی طانیش   چیه

 ساختمون هستند. 

شش    ا یبه ما بودند و پنج   ک ی باال نزد ن یحدود هفت تا ا ،یحساب سرانگشت  ه ی با 

 ساشا.   شی پ نیی تا هم پا

 معلومه که نه!  ؟یای *طان درجه اول برمیمگانور... از پس هفت ش  خب

شدن هست؟ معلومه که هست! برو باهاشون بجنگ. آخرش    میجز تسل   ی اچاره

 .یوفتیم ر یگ ا ی یش ی کشته م ای  ؟یکه چ

 بود رو گرفتم و رفتم جلو. مان یکه هنوز در دست ا  یالهیم
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 از پشت سر داد زد:  روزبه

 !؟یکنیم کاریچ ی خر! دار  -

.  شهیخل م  رسه یآدم لحظه مرگش که م   گنیام گرفت. مخنده  ت یاون وضع  یتو

 ! گنی راست م  کهنی مثل ا

 سر دادم و گفتم:   یبلند قهقهه

 در رکاب من بجنگ!   ایروزبه... تو هم ب ا یب -

 : کردیترانه اومد که داشت باهاشون بحث م یداص

نم  - خجالت  گنده  دوتا خرس  ب  د یمنتظر نشست  د؟یکشیشما  رو    انیتا  جونمون 

 خب!  م یباهاشون بجنگ  دیا یب رند؟ یبگ

 داد زد:  مان یا

آدم  - بتون  زادیمگه  که  بجنگ  م یهستند  ا  زیچ  چیه  م؟یباهاشون    ن ی جلودار 

 ترانه!  ست ی ن یهایلعنت

 فارغ از بحث اون دوتا اومد کنارم و بهم گفت:  روزبه

 مگانور. مگه نه؟  یشی موفق م -

 باال انداختم و گفتم: شونه 

 تر هستند.ها از ما موفقدر حال حاضر که اون -

 و گفت: د یکوب اش یخون ی شونیمشت به پ با

 مگا، تو!  ییاتفاقات تو  نی لعنت بهت! مقصر تموم ا -

 : ختی ر   نیاطی ش   یهاپشم یزدم که حت  یاد. د دی خشم درونم زبانه کش آتش 
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 هاست؟حرف  نیاالن وقت ا  ؟یمنه! حاال که چ ر یآره تقص  -

  ی نشون بده، نور آب  یالعملعکس  یکس  که نینگاهم کرد. قبل از ا   ر یمتح  روزبه 

 چشم همه رو کور کرد.

 ! ی جذاب بهشت  ی. ساشا! فرشتهدی دوباره به دادمون رس  دمیام

 و گفتم:  دمیکش یاز خوشحال یغیج

 شون رو از وسط نصف کن! ساشا بزن همه -

 زد:   ادیفر  یخسته و داغون نگاهم کرد. با لحن شاک ساشا

 ؟ی طرف  جیمگه با هو -

 تکون دادم.   نی به طرف ی از خنده زدم و سر  یپوزخند

  نی فرود اومد. دستش رو آورد پشت سرش و از ب  ن یاطیدرست مقابل ش   ساشا

 . دیتاب یدینور شد  هویهاش  بال

  داریپد  زد، یم  رونی که ازش صاعقه ب  دیدرخشان و سف  ری شمش  ه ینور    نی ب  از

 ! ی! عجب شکوهیشد. دهنم مثل غار باز موند. عجب ابهت

 زد:   ادی گرفت و فر نی اطی رو مقابل ش   رشی شمش  ساشا

 . سایرو بده به روزبه و خودت عقب وا   لهیمگا اون م -

به ساشا و سپس به روزبه نگاه کردم. روزبه هم زل زده بود به من. آب    متعجب 

 تکون داد.   یدهنش رو قورت داد و سر

 خشم گفتم: یچاشن یحرص، تعجب و کم  با
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رو    له یوقت من مروزبه عرضه نداره دماغش رو بکشه باال اون  ن ی ا  ؟ یگیم  یچ  -

 ن؟ ی بدم به ا

 انگار به غرورش برخورد چون گفت:  روزبه

 . نمیرو بب لهی*طان! بده من میش  مهی ن ی خودت عرضهیب -

م  یهاباز هم شعله  و مگانور...  که  *نهیوسط س   دمی کوب  یرو طور   لهیخشم  اش 

 نفسش رفت. 

 و گفتم:  ستادم یجلو و کنار ساشا ا رفتم

وادارش    که نی نه ا  یقرار بود از روزبه محافظت کن  ؟یینجایرفته چرا ا  ادت ی  -

 به جنگ!  یکن

 

 کرد:  تمی بدون نگاه کردن بهم دستم رو گرفت و به عقب هدا ساشا

تفک  - وقت  ن   ای قضا  ک یاالن  هم  نم  ست یاز  من  آس  خوامیمگا.  . ینیبب  یبیتو 

 برو عقب.  کنمیخواهش م

 بود که نگران منه!  ی و مبهوت نگاهش کردم. ساشا جزء معدود کسان مات 

 ست.روزبه دم ی. برگشتم ددیدمم رو گرفت و عقبم کش   یکی هوی

ترش کرده  سرش هم ترسناک  ی شده بود. اون خون رو  نی خشمگ   ی اژدها  مثل

 بود.

 صورتم داد زد:  تو

 .مانی ترانه و ا ش یبرو پ -
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 :دمیکش نعره

 بجنگم.  خوامی. من هم م خوامینم -

ش  روزبه با  و  رفت  جلو  حرفم،  به  دادن  بها  ا  ریدرگ   نی اطیبدون  حس    نی شد. 

. حاضرم شرط  ستی کارها ن  جورنی شد؟ روزبه آدم ا  داش یاز کجا پ  هو یشجاعت  

 ! نهیبیداره خواب م کنهیم الیببندم که االن هم خ

. دو سه تا  رفتندیو به هوا م شدند یدود م   نی اطیساشا، ش  ر یهر برخورد شمش با

.  دادیرو در هوا تکون م  لهیم  ینمونده بودند. روزبه هم که فقط الک  ی باق  شتر یب

 . کشتیمهمه رو ساشا داشت  

مونده به طرفم    ی*طان باق یاز سه ش   یک ی  هو یبودم که    ستاده ی ا   فی وسط بالتکل  اون

قدم مونده بهم متوقف شد.    ک ی *طان  ی گارد گرفتم اما اون ش   ع یور شد. سر حمله

 : دیچیگوشم پ یناهنجارش تو  یدهنش رو باز کرد و صدا

 ! ا یمگانور اگارس  یگور خودت رو کند  -

 .دیو سوراخ سوراخش رو باز کرد و پر  اهی س  یها رو گفت و بال  ن یا

 .دمیبه طرفم پر زد و من خودم رو با سرعت عقب کش  میمستق

ناقوس مرگ    نیمانندش کل شهر رو لرزوند. ع   غ یج   یسرم رد شد و خنده  ی باال  از

 آور! بود، کوبنده و وحشت

  نم یببسرم عبور کردند. سرم رو چرخوندم تا    یهم بالفاصله از باال  نی اطی ش   یمابق

 شد.   یپام خال ر ی ز   هویکجا رفتند که 

تا به خودم اومدم د   ی چ  دمینفهم  اصالً   ابون یکف آسفالت خ   دمیبه سرم اومد. 

 پخش شدم! 
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آخ بگم رو نداشتم. رو به روم آسمون    ه ی  که نیحس ا   ی اما حت  دی چیبدم پ  ی تو  درد 

لبه  یو آجر   ی میسرخ غروب بود و ساختمون قد از  له  تا کساختمون سه  یرنگ. 

سرشون پرواز    یهم باال   یآب  ز یچ  هی.  کردندیرو نگاه م  نیی بود که داشتند پا  دایپ

 . دیرس یمحو به نظر م زی چو همه دیدی. چشمم تار م کردیم

 ! چه سخت و دردآلود! ه یطور نی . پس مرگ ایریمیم ی دار   ا،ی ... مگانور اگارس آه

فقط با امواج    ،یر ی به کدوم سمت م  یدون یآزاده. نم  ی هاآب  ی شنا کردن تو  مثل

فرو رفتن    نی. عیشیغرق م  یدار   ینی بیو م  یای به خودت م  هویو    یشیهمراه م

 ! ستیدر اون حد باشکوه ن  یهرکس ی... البته برا ای در اعماق در  کی تانیتا یکشت

نم  خب ها خاموش  چراغ  یاالن همه  کردمیفکر م  رم؟ی میوقت رفتنه. پس چرا 

  د ی. با ستین  هیمرگت هم مثل بق  یمگا؟ حت  ینیبی. مرمیو به خواب فرو م  شهیم

 .یها جون بد مثل احمق

اصالً    د ی*طان؟ شایش  ه ی  شواز یپ  اد یالموت ب ملک  یتوقع دار   ومد؟ین  لی عزرائ  چرا 

  ی جور نی و زنده بمونه؟ ا  وفته یآدم از اون ارتفاع ب  شه؟ ی! مگه مرمی بم  ست ی قرار ن

 ! یاکشن هند ی هالمیف ه یشب  شهیم

  د یمسلماً نبا  طانم،یش  ه ی! آره من  یستی آدم مگا. تو که آدم ن  ی گیم  ی هم دار   خودت 

 . رمیبم ی طور نیا

از ارتفاع    یوقت  دونندیجوجه کبوترها هم م  یخاک بر سرت! حت  ؟یپرواز نکرد  چرا

 ؟یکبوتر هم عقل ندار   ه ی یاندازه یعنیپرواز کنند.  د یافتادند با 

 مسخره تموم بشه.  یزندگ  نی . وقتشه اریخودت بردار و بم از سرزنش  دست 
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  یمنظره  نی مگا؟ کاخ عمو ولهان چطوره؟ بهتر  یکن  یزندگ  یخوایاز مرگ کجا م  بعد

  ی که تو  یسرخ و گناهکاران  ی هاصخره  ن،یآتش   ی هارو به گدازه  و یجهنم رو داره. و

 . زندی ر یم یی دهنشون آب داغ دستشو

  ن یهام سنگ. پلککنم یم  یخب دارم سع  یلی! خری خدا بم  یمگانور محض رضا   اوه

و راحت...    قیخواب عم  هی  یبه سو  شی. پرهیگیشدند. آروم آروم داره خوابم م

. 

 *** 

 

 

 

روزبه رو به    یصدا  شدیها ماون  نی. از ب دیرس یبه گوشم م  ینامفهوم  اصوات 

 داد.  صی تشخ ی راحت

 تموم بشه. ستی قرار ن  یهعذاب ال نی ا  کهنی مثل ا خب

که تاحاال از خودم    یفیضع  ی بازشون کردم. با صدا  یهام دادم و کمبه پلک  یتکون

 بودم گفتم:  دهینشن

 ؟ یینجایمنش! ا به یاوه آقا -

 شد:  دهی تر از قبل شنروزبه واضح  یصدا

 ! دهیمغزت ضربه د  که نیمنش؟ مثل ابه  یآقا -

 از سمت راستم بلند شد:   یابهیغر  یصدا
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 . جهیگ کمیکه تازه بهوش اومده. االن  نه یبخاطر ا -

 تا آخر باز شد و برگشتم سمت راستم رو نگاه کردم. هامچشم

  شوننی هم ب  دیروشن که چند تار سف   یاقهوه  یساله، با موها  یس   باً یمرد تقر  هی

 ود بهم.متعجب، زل زده ب یخم*ار و پف کرده ول یهاقرار داشت، با چشم

 و نفسم رفت.  د یکش ری پشتم ت هویسر جام نشستم که  خی س  دنش یشوک د از

 ! زم یبالم، بال عز ی بال چپم متوقف شد. وا ی چرخ زد و چرخ زد تا تو درد 

 شد طرفم و گفت:   زی خمی آروم ن  اروی  اون

 .دهی د ب یآروم حرکت کن! بال چپت آس  -

 که از سر درد تو گلوم نشسته بود گفتم: ی بغض با

 شکسته؟ -

 . یتکون نخور  اد یهم افتضاح شکسته! بهتره ز یلیآره، خ -

 :دمی. ازش پرسزدیهاش ترحم موج مچشم ی به روزبه نگاه کردم. تو برگشتم 

 ه؟ یک اروی  نی ا -

 باهم رد و بدل کردند و روزبه جواب داد:  ی نگاه

 از دوستان.  -

 ه؟ یدوستان ک -

 گرد نگاهم کرد و بعد گفت: ی هاچشم با



 
 

www.cafewriters.xyz Page 309 

تو    -   فر،کین  لی بنده خدا دوستم هستند. سه  نی ! اها شهیم  تی ز یچ  هیمگانور 

 ! یمتخصص ارتوپد

 زدم و گفتم:  یپوزخند

 . یدوست دکتر داشته باش  اد یبهت نم -

  دمی نگفت. برگشتم طرف دکتر و د  یچی کرد و ه  ی ابا حرص دندون قروچه  روزبه

 .کنهیترس و متفکرانه نگاهم م  یبا کم

 خطاب به روزبه گفتم:  کردمیکه مرموز نگاهش م طورهمون

 هستم؟  یمن چ دونهیدوستت م نی ا -

 خودش:   یاومد و سپس صدا  نی زم  یروزبه رو  یضرب گرفتن پا یصدا

 دادم.  یحات یتوض ه ی باًیتقر -

 :دمیزدم و از دکتر خوشگله پرس  یکمرنگ لبخند

 شه؟ ی خب دکتر جون، بالم خوب م -

 گفت:  د یبه روزبه کرد و بعد رو به من با ترد ی اول نگاه  دکتر

  ستم یانجام دادم. به هر حال من دامپزشک ن  اومد یاز دستم برم  ی من هرکار   -

 .ارمیمسائل سر در ب  جور نی از ا اد ی که ز 

 گفتم: یجد یلیکردم و خ یاخم

 ! ستم ی من هم دام نخب  -

 شد.   ل یبه عقب متما  یاز حرفم جا خورد و کم  لی سه  دکتر

 طرف روزبه و گفتم: برگشتم 
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 هستم؟  افته یخفاش جهش  ه یکه من  یگفت نی نکنه به ا -

  هیشب  ی زی چ  قاً یدق  ی عنیمثل قورباغه    گمی م  ی مثل قورباغه نگاهم کرد. وقت  روزبه 

 و گرد. ی باباغور  یهابه قورباغه! با همون چشم

 گفت: ی لحن حق به جانب با

 دادم. حیتوض  قت یحق ن یرو ع  زیچنه! باور کن من همه -

 لنگه ابروم رو باال دادم و گفتم: هی

 . یداد یحاتیتوض  هی باً یتقر یتو گفت یول -

  ن ییپا به سمت   اشقهیشق ی داد. قطرات عرق از رو رون ی رو پوف مانند ب نفسش 

 سر خوردند. 

که رخ داده بود به ذهنم    ی همه اتفاقات  هویسرش شدم.    یمتوجه بانداژ رو   تازه 

 بود.  ز ی بازار واقعاً تأسف برانگآشفته ن یا  ی! شکستن بال من تویبرگشت. لعنت

با ش  گهیشدم! د   لیعل ز   نی اطیچطور    ی هم نداشت  یا دهی فا  ادی مبارزه کنم؟ حاال 

 کارها رو ساشا کرد.  یمگانور، همه

 حاکم در فضا، با باز شدن در به هم خورد.  ن ی سنگ سکوت 

 ست! ترانه کنه،یباز م  لهیدرها رو مثل در طو  یکه همه یکس تنها

قصر    یهامهیبه ند  هیشب  مانیتو اتاق و پشت سرش هم ا  دیبانو ترانه پر   اول

 و آروم وارد شد.  ری سر به ز  ،یسلطنت

 ؟ کو؟ ساشا کجاست دمی ام پس

 با شر و شور مخصوص خودش جلو اومد و گفت:  ترانه
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 جون دل؟  ی چطور  -

  خته یهم بهم ر   زی چ همه  یبیبودم. به طرز عج   ی ام گرفته بود و هم عصبخنده  هم

کجاست،    ست یکنار من نشسته، ساشا معلوم ن  نجایا  د یآدم جد  ه یبود و هم مرتب!  

  جاد یا  ریی انگار تغ  کنندیرفتار م  یهمه جور   یول  ستیخودش ن   ی سر جا  ز یچ  چیه

 متنفرم. یخبر یب  نی نشده. از ا

 به اطراف انداختم و گفتم:  ی اجمال ی نگاه

  ی بده چ حیبرام توض یکی شه ی . مدیرس یمن که خوبم اما شماها خوب به نظر نم -

 به سرمون اومد؟

رو  ترانه کنارم  و  تو  یاومد  که  شدم  متوجه  تازه  نشست.  روزبه    یتخت  اتاق 

 و بوگندو بود.  ف ینامرتب و کث شهی . مثل همهستم

شال    ر ی مواج و سرکشش رو ز   ی موها  خورد،یطور که سر جاش وول مهمون  ترانه 

دکتر    ی جلو  که نیکرده. مثل ا   یموهاش رو مخف  دم یدیبود که م  بار نیفرستاد. اول

 بهم گفت: یامعذب بود. با لبخند مسخره ل یسه

  ی چند ساعت چ  نی ا  یتو  ی. توقع دار یبود   هوشیشب تا صبح ب  ه یدختر تو فقط    -

 اد؟ ی به سرمون ب

 . بهش نگاه کردم که گفت:ستادی ا ل ی دکتر سه یاومد و کنار صندل مان یا

 مگانور؟  یزنیم جیچرا گ -

 گفت: یزی از پشت سرم با لحن تمسخرآم  روزبه

 مگانوره. یشگیبودن ورژن هم جیگ -

 :دمیحرص به طرفش برگشتم و غر  با
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درد دارم. حالم خوب    ی لیشدم و هم خ  ف یضع  ی لیتو خفه شو! من االن هم خ  -

کل  ست،ین نذار.  سرم  به  تو   یسر  م  یابهامات  اومده.  وجود  به    ن یا   شهیمغزم 

 د؟ یابهامات رو برام برطرف کن

ندارم. فکرها  ی زیچ  هینداد. مطمئنم    یجواب  کسچیه   ی شده که من ازش خبر 

 .خورهیشوم مثل خوره داره مغزم رو م

 و گفتم:  دم یکش ی فیضع غیج

 ساشا کجاست؟   دیبگ شه ی اول از همه م -

انداخت    ر ی روزبه نگاه کردم که با استرس آب دهنش رو قورت داد. سر به ز   به

 گفت: یساختگ   یو با خونسرد

 بدن من.  یساشا دوباره رفته تو -

مثل بز زل زده به من و روزبه.    لی دکتر سه  دم یراحت شد. برگشتم د  الم یخ  باً یتقر

 :دمی باال رفته پرس  ی با ابروها

که    د یباال سر من؟ مگه خبر نداشت  دیدکتر رو چرا آورد  ن ی ا  نم یبب  دی خب حاال بگ  -

 نه؟یمن رو بب دینبا  ی به جز شماها آدم

 :حیشروع کرد به توض  ترانه

.  میکن  کاریچ  د یبا  م یدونستینم  می بد بود. ما هم هول شد  ی لیخب مگا حالت خ  -

 ساشا هم که رفت... 

 : دیکش ری باال که بالم ت  دمیشوک پر  با

 ساشا... آخ ساشا کجا رفت؟  -

 مداخله کرد:  روزبه
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 ! گهیانقدر تکون نخور. ساشا رفت تو بدن من د  -

 و با غصه گفتم:  دمیبه بالم کش ی دست

 تونست من رو ول کنه؟  تیوضع  نی ا  یوچطور ت -

 به ترانه کرد و گفت:   ی با خشم نگاه روزبه

باال    میار ی ترانه بد منظورش رو رسوند. ساشا خودش گفت که دکتر ب  نینه بب  -

 سرت و بعد رفت. 

 :یمالشروع کرد به ماست  ترانه

 . هنیمتخصص بالت رو بب ه ی د یبا اد یاز دست ما برنم ی آره، آره! ساشا گفت کار  -

 : دمیکش غیج

  یسالمت  یبه هر موجود  تونه یکه داره م  ی فرشته خودش با قدرت  ه ینگو!    ی الک  -

 به دکتر نبود.  یاز ین  نی بده. بنابرا

 جلو اومد و گفت: مان یا

ا  - مسئله  واقعاً  آورد  نهیاالن  دکتر  چرا  چ  م یکه  ا   ی برات؟ خب  مگه؟    ن یشده 

 .گهی بخوره د ی نون ه ی دی بدبخت هم با ل یسه

 داد زدم: سرش 

. ساشا من رو ول  دیکنیرو پنهان م  یز ی چ  ه ی  د ی که شماها دار   نه ینه مسئله ا  -

 بره. کنهینم

 از جا بلند شد و گفت:  روزبه

 ساشا که ول نکرده بره! فقط رفته تو بدن من بابا.  -
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 *نه شدم و گفتم: یبه س  دست 

 . نمیبب رون یب  ادی االن بهش بگو ب  نیهم ی گیاگه راست م -

 روزبه باال رفت. با تته پته گفت: ی هاابرو

 کار رو بکنم.  نی ا  تونمیمن که نم -

 و گفتم:  ستادم یتخت ا یشدم رو بلند

 کار رو بکنم.  نی من نگاه کن تا خودم ا یهاباشه پس به چشم -

تخت واژگون    یرو  افته،یکه از درخت م  یبگه، مثل برگ  یزیروزبه چ   کهنی از ا  قبل

 شدم. 

نمشد  فی ضع  چقدر  با  یرو  تونمیم!  واستمی پاهام  بهم    ی.  و  شدم  فلج  نکنه 

 نگفتند؟

 خم شد طرفم: یبا ترس و نگران  روزبه

 شد مگانور؟ حالت خوبه؟  یچ -

 سرم:   ی هم اومد باال  لی سه  دکتر

 ضعف کرده. داستیکه پ طور نی ا -

خودش زد و    یبه گونه  ی لیس   هیهم به طرفم هجوم آوردند. ترانه    مان یو ا  ترانه

 :گفت

 دکتر؟  ارمیآب قند ب ه یبرات! برم  رمی بم یاله -

 دکتر حرف بزنه خودم گفتم:  کهنی از ا قبل 

 .خوامیخون... خون م -
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  چارهیب  نی ا  کمی. کاش  رونی ب  وفته یبود از کاسه ب  ک ینزد   لی دکتر سه  یهاچشم

 کرده بودند. ه یرو توج

 خودش زد و گفت:  یشون ی به پ یکی مان یا

 خون بخوره.  دیبا  شه ی م فی ضع یوقت نی ا  ،یگیآخ راست م -

 آورد و گفت:  ترنیی شده بود. سرش رو پا ز ی روزبه باز ترحم برانگ  نگاه

 ؟ یریو و  ر یگ ن ی تو ا ارم ی خون از کجا ب -

 هم دست از لجاجت برنداشتم و گفتم:   تی اون وضع یتو

 . کنهیبرام م ی فکر ه ی اون خودش   رون،یب   ار یاول ساشا رو ب -

 هام و گفت:شد تو چشم ره یاخم خ  با

نداره وگرنه    یفرشته ارزش   ه ی  ی*طان برایش   هیانقدر ساشا ساشا نکن. جون    -

 بره. کرد یولت نم

! اصالً حالم  زنهینشست تو گلوم. چقدر روزبه رک و پوست کنده حرف م  بغض 

 گرفته شد.

 کرد به دکتر و گفت: رو

 ؟ یار ی بسته خون براش ب ه یو  مارستان یب ی بر یتونیم لی سه -

به روزبه ختم شد. دستم رو باال بردم و    ل ی نگاه متعجب دکتر سه  ر ی مس  بارنیا

 گفتم:

مر  هیخون    - ن  ضی آدم  آهن  وقت هی  یار یرو  کمبود  طرف  باشه  هم  حواست   !

 باشه.  B حاً یهم ترج ش ینداشته باشه. گروه خون
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 با شکوه گفت:  ل یسه

 بکنم!  ی کار  نیهمچ  تونمیمن که نم -

 من سرش داد بزنم، روزبه دست به کار شد:  کهنی از ا قبل 

.  ار یبسته بردار ب   ه ی برو    یحالش بده؟ اگه جونت رو دوست دار   ینیبینم  لیسه  -

 ! نهیکه من درافتادم و وضعم االن ا  ینیبی. موفتی با کائنات در ن

 تعجب گفتم:  با

 ه؟ یچ ه یجون من بگو روزبه، قض ؟ی با کائنات درافتاد -

 کرد و گفت: یاون قروچهبا حرص دند  روزبه

 ؟ یدار یبرنم یحال هم دست از فضول نی ا  یتو -

 . ارمی در ب  هیقض  نی سر از ا  خوامیهاست که منه، مدت -

 رو برگردوند و به طرف در رفت:  ازم

 .میکنیبعداً صحبت م -

با  ن یا رو حرص بده.    ی طیدر هر شرا  د یپسر  غلط  ی عنیمن  با    یچه  نکنه  کرده؟ 

در    یاگهید  زی چ  هانی ها دوست شده؟ نکنه با ارواح ارتباط برقرار کرده؟ بجز اجن

 . رسهیرا*بطه با کائنات به ذهنم نم

رو جمع    لشیلشکر شکست خورده داره وسا   نی نگاه کردم که ع  لی دکتر سه  به

 .ارهیتا بره خون ب کنهیم

موفق نشدم.    یول  گذرهیم  یچ  توش   نمیمغزش متمرکز بشم تا بب  ی کردم رو  یسع

 رو بخونم.  یذهن کس تونمینم ی شدم که حت  ف یانقدر ضع یلعنت
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که    لی دو طرف تختم نشستند و ترانه دستم رو گرفت. به دکتر سه  مانیو ا  ترانه

 گفتم: شد یداشت از در خارج م

روشن بشه. تو االن من    فیتا تکل  جانی هم  یایراست م  هی!  ی برنگرد  گه ید  ینر  -

 برگرد.  ی سراغت. زود  انی ب ن یاطیروت اثر گذاشته. ممکنه ش  م یانرژ ی دیرو د

 آه سر تکون داد و از در خارج شد.   با

 باشه؟!  تونهیم یک یعنیدر اومد.  یچند لحظه نگذشته بود که صدا هنوز 

 : دیچیخونه پ یصفورا تو ینگران و عصب ی باز شدن در و بعدش هم صدا یصدا

 سرت آوردن؟ یی چه بال ؟ییمگانور؟ کجا -

 و با تعجب به ترانه نگاه کردم:  برگشتم 

 از کجا باخبر شده؟  نی ا -

 گفت: تفاوتیحالت ب هی  با

 من بهش گفتم. -

 ؟یبهش گفت ی چطور  -

 . امکیبا پ -

 شدم و گفتم:   زی خمی تو جام ن یکم

 ؟یدی م امیبهش پ یاز ک -

 باال انداخت و گفت: شونه 

 . دمشیکه د  یاز همون شب -
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 و گفت: دی نگاه کردم. خند مان یبه ا  برگشتم 

 دوست شدند باهم!  یحساب -

 . صفورا در رو با ضرب باز کرد و داخل شد. دمیکش ی چارگیاز سر ب  یآه

 و گفت:  ستاد یتخت ا  ن یی به سمتم و پا دی دو ع یسر 

 ؟یمگانور سالم -

 م: هوا پروندم و گفت  یتو یلگد

 ! میکشیات هنوز نفس مالعادهفوق  یهاآره به لطف تو با اون طلسم -

 گفت: ی حالت حق به جانب ه یحرفم رو گرفت و با  یهیکنا

 باشند که طلسم رو بشکنند.  یانقدر قو کردم یمن فکر نم -

 برو بابا تکون دادم و گفتم: یبه معنا ی دست

 کنم.  رو مشخص  فتیچشم نباش تا بعدش تکل ی فعالً جلو -

 و کنجکاو نگاهم کرد و بعد به ترانه چشم دوخت: ی طوالن

 هست!  شی زی چ هی  نی ترانه ا -

 سر تکون داد و گفت:  ترانه

 شده.   فیضع ست،ی حالش خوب ن -

بره. مثل    رون یگفت و متأسف نگاهم کرد. با دست اشاره کردم که ب  ی نچ  صفورا

طور که مثل گاو داخل اتاق شده بود، مثل گاو هم  چشم چرخوند و همون  شه یهم

 خارج شد.
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 گفت: مان یرد و بدل کردند و بعد ا  یو ترانه نگاه مان یا

 . یتا تو راحت استراحت کن رونی ب می ریما هم م اد یب  لی تا سه گه یخب د -

چ  بدون رو  دمیچرخ  ی زی گفتن  خواب   ی و  ا دمیشکم  درد    ی طور نی.  کمتر  بالم 

 . گرفتیم

حداقل    یجور نی دکتر صداش کنم. ا  اد ی اومد. خوشم م  ل ی بعد دکتر سه  ی ساعت

 دور و برم هست. ی آدم حساب ه ی کنم یحس م

کرد    یظرف خال  هی   یبسته خون سرخ و خوش رنگ آورده بود. روزبه خون رو تو  هی

 و با قاشق داد به دستم.

  هی  ی . هرکسخوردمیکانتر نشسته بودم و با آرامش قاشق به قاشق خون م  پشت 

م نگاهم  اکردیجور  م  مانی.  مشکوک  ترانه  توزدندیو  به    ی.  مدام  ذهنشون 

گرفتند ذهنشون رو    ادی  گه یدوتا هم د  نی . بفرما اکردندیچرت فکر م   یزهایچ

 قفل کنند.

  ای موهاش بود و    ن ی ب  ا ی . دستش  کردیم  ی کالفه طول و عرض خونه رو ط  روزبه 

 . شدیپشت سرش قالب م

 شده، مطمئنم! ی زیچ  هی. کردندیمرموز نگاهم م  لی و دکتر سه صفورا

باکالس، دهنم رو    یهاخانوم  نیقطره خون داخل بشقاب رو خوردم و ع  نی آخر  تا

 با دستمال پاک کردم.

دادم در آرامش باهاشون حرف بزنم. صد البته که آرامش قبل از طوفان   ح یترج

 بود! 

 رو به هم قالب کردم و رو به صفورا گفتم: هام دست
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 .شنومیم -

 تکون دادم و دوباره گفتم:  یخورده نگاهم کرد. سر جا

 افتاده.  ی! بگو چه اتفاقستم ی. خر که ن یبگ ی زیچ هی   یخوایم دونمیم -

 و گفت:  ستادی کانتر ا یمن، درست جلو یو اومد رو به روبلند شد  ترانه

 مگانور. یشینم یقول بده عصبان -

 ! دمی قول نم -

 باال رفته گفت: ی ابروها  با

 .میگینم  ی زیپس ما هم چ  -

بالم    هیتک   یصندل  ی پشت  به به    ه یدادم.  دست  نبود.  مهم  اما  گرفت  درد  ذره 

 *نه نگاهش کردم و گفتم: یس 

 .د یکنیشماها غلط م -

 کانتر:  یمحکم زدم رو یکی برداشتم و  زی خ هوی

 به سرمون شده! ی چه خاک نم یبب د یحرف بزن -

 از جا برخاست و گفت:  ل ی شد. دکتر سه  می و پشت صفورا قا دی عقب پر ترانه

 فکر کنم بهتره رفع زحمت کنم.  -

 کانتر و بشقاب از روش افتاد:  یزدم رو گه ید یکی

 سر جات!   نی بش -

 سر جاش خشک شد. روزبه اومد به سمت آشپزخونه و گفت:  چارهیب
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 بشقاب خورد شد!  ؟یکنیم ی نجور یچرا ا  -

 مادربزرگت بود؟  ادگار ی هم  ن یا  ه؟یچ -

بود رو برداشتم و پرت کردم    ز یم  ی که هنوز رو  ی خنده. قاشق  ر ی زد ز   ی پق  مان یا

 اش! طرفش. صاف خورد تو کله

 هجوم برد و هوار زد:   مان یبه طرف ا  ترانه

 نامرد؟ ده یرس  مان یزورت به ا  ؟یزنیمن رو م یچارهیچرا شوهر ب  -

 زدم:   داد

 به شوهرت بگو هرهر نخنده تا کتک نخوره. -

 به سرش گرفت و گفت:  ی دست روزبه

 و دادش شروع شد.   غی قدرت گرفت ج  نی باز ا -

ب  توجهیب آشپزخونه  از  و  شدم  بلند  صفورا    رونیبهش  مقابل  درست  رفتم. 

 و گفتم:  ستادم یا

افتاده که برات    یاتفاق   ه ی.  یستی ن  نجای خدا ا  ی شده. تو که محض رضا  ی بگو چ  -

 نون داره صفورا خانوم.

 زد و گفت:  یپوزخند صفورا

قبل  - حقوق  نداد  م یهنوز  برا  یلو  یرو    ه ی.  ستمی ن  نجایا   یزی چ  ن یهمچ  ی من 

 . گفتمیبه شماها م د یکه با دهیبه دستم رس  ییخبرها 

خون دور مغزم جمع شده.    ی شده. انگار کل  ن ی انداختم. چقدر سنگ  ن ییرو پا  سرم 

 و نگاهش کنم گفتم: ارم ی سرم رو باال ب  کهنی بدون ا
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 ادامه بده.  -

 قدم عقب رفت و چرخ زد. شروع کرد به قدم زدن در اطرافم:  هی

  کردمیخونه حمله کردند. فکر نم هیبه  ن یاطی از اجنه برام خبر آورد که ش  یکی -

ترانه آخر شب بهم خبر داد    یباشه چون از طلسم خودم مطمئن بودم اما وقت  نجا یا

شب با اجنه جلسه    شدم. اون  د ی. در واقع از خودم ناامختمی بهم ر  ی لیشده، خ  یچ

بکنند. ترس   یحمله  هیقراره    نی اطی گفت که ش   شونیکیداشتم.   که    دمیبزرگ 

ب  ییبال توادی سرتون  ته  رفتم  فهم   ه یقض  ی .  و  درآوردم  خ  دمیرو    ی لیحزار 

فرشته بهتون    هی که    دهیمگانور! فهم  ه یشده! از دستت بدجور عصبان  ن یخشمگ

 فرشته رو نابود کنه. اون  ز یکه قبل از هر چ دهی کمک کرده. نقشه چ

ساشا رو نابود کنند!    خوانیبزرگ! ساشا... م  س ی ابل  ا یرو به سرم گرفتم.    دستم 

 . ستهی قلبم هر آن ممکنه با 

  ی ربط  ه یاون که به قض  ی رو بلند کردم و چشم دوختم به دهن صفورا. حت  سرم 

 بود: دهی نداشت هم ترس 

ست پس  نگهبان ساده  ه یمگانور جون اون فرشته در خطره! ترانه گفت که فقط    -

 ! اد یبر نم نی اطی معلومه از پس ش 

ور در اشک به من  غوطه  ی ها. برگشتم نگاهش کردم. با چشمدیکش  ی نیه  ترانه 

م ا کردینگاه  چشم  مانی.  ساشا  هم  همه!  بود،  بد  همه  حال  بود.  سرخ  هاش 

زندگ  نی ترباارزش نمم  یفرد  کمکم  اگه  بود.  با  کرد ین  بودم.  مرده    ه ی  د یاالن 

 . میکردیم یفکر

 :دی پرس  صفورا

 االن اون فرشته کجاست؟  -
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 گفتم: دی لرز یکه م ییطرف روزبه. با صدا برگشتم 

 کن، بذار احضارش کنم!  زی... چیعنی ار،یبدن روزبه! روزبه درش ب یتو -

 به عقب رفت و گفت:   یقدم  روزبه

 نه!  -

لرز  چنان با گردتر  یچ  یعنی.  دینه گفت که پشتم  هام  حالت ممکن چشم  نی نه؟ 

 نگاهش کردم و گفتم:

 نه؟ چرا نه؟ -

و تأسف    ی تکون داد و با کالفگ  ن ی به طرف  ی انداخت. سر  ینگاه  هیبه بق  پاچه دست

 گفت:

 .ستی ن نجایساشا ا -

مدونستمیم مخف  ی زی چ  ه ی  دونستم ی...  ازم  هم  کنندیم  ی رو  از  هم    ن یو 

 .دمیترسیم

 رو گفتم:  اش قهیطرف روزبه و   دمی پاهام. دو یخر*اب شد. لرز افتاد تو حالم

 ؟یزنیحرف م  هیچرا نس ست؟ی که ن ی چ یعنی -

 انداخت:  نیی رو گرفت و سرش رو پا هام دست

 مگا.  ن یاطیساشا رفت دنبال ش  -

رو به    کردیکه مغزم با ناله و فغان تکرار م  یزی قطع شد. صفورا همون چ  نفسم

 زبون آورد: 

 مرگ!  شوازی خودش رفته به پ یبا پا -
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 خودم:  ی زده روزبه رو ول کردم و زدم تو سر و کله هول 

  د یبا  د،ی! با زندیر یخونش رو م   کنند،ی... نابودش م چارهیب  ی ساشا! ساشا  یوا  -

 م دنبالش. بر  د ی. بامیبکن ی کار ی

  دهیقدم موند بود که به عقب کش   هیطرف تراس. هنوز  دمی حرفم دو یدنباله به

 زد:  اد یصورتم فر  ی شدم. روزبه بود که گرفتم. تو

 احمق؟  یبر یخوایبا بال شکسته کجا م -

افتادم    نی زم  یسرم خر*اب شد. رو  یرو   ای پرواز کنم. دن  تونمیافتاد نم  ادم ی  تازه

منه...    ریتقص  هانی ا  یو همه  کشندیو زار زدم. زار که نه، عر زدم! ساشا رو م 

 من! 

 : گفتمیم  ه یگر ی ها  یخودم و با ها یتو سر و کله زدمیدست محکم م با

 ! کشندیبخاطر من ساشا رو م کشند،یلعنت به من، ساشا رو م -

 هام رو مهار کنه: کرد دست ینشست کنارم و سع روزبه

 وونه؟ ید  یکنیم یآروم باش، چرا خودزن -

 دار شده بود گفتم: دورگه و خش  هیکه حاال بخاطر گر  ییصدا با

 . مینجاتش بد  د یدنبالش، با م یبر دی با -

 از اون سمت داد زد:   صفورا

 م؟ یبر د یکجا با ی دونیتو مگه م -

با  در کجا  کردم.  نگاهش  ش   م؟ی بر  دی سکوت  نم  ن؟ ی اطیمقر  که  من    دونم یخب 

 کجاست. 
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 :دمینال

 .دونمینم دونم،ینه نم -

به طرف  سرم اشک  نی رو  و  روتکون دادم  به  عگونه  یهام  خوردند،    ن یهام سر 

فرشته    هیروز انقدر جون    هی  کردمی. فکر نمختندیریم  نییهام پا از چشم  لی س 

 برام مهم بشه. 

 با ترحم گفت: مانیا  .کردندیبلند شده بودند و به طرف ما نگاه م همه

 .میکنیم  داشی پ میگرد یم میر ینداره که! م ی زار  هی خب حاال انقدر گر  -

 گفت:  مانیبا حرص رو به ا صفورا

 م؟ی کل تهران رو بگرد یخوایممکنه باشند. م یی هرجا -

 مداخله کرد:  ترانه

  ی دست رو دست گذاشت تا فرشته  شهی . نمگهی د  میبکن  یفکر   هی  دی باالخره با  -

 پر پر بشه.  چارهیب

قلبم جمع   یهام رو روشدت گرفت. دست امهیساشا پر پر بشه گر  کهنی فکر ا با

 کردم و گفتم:

 ... کشهی! عذاب وجدان من رو مبخشم یمن خودم رو نم  اد یسر ساشا ب  یی اگه بال  -

عاص  یدنباله  به نگاهم کر  یحرفم هق هق کردم. روزبه  ا شده    ن ید. ترانه هم 

 : داشتیبر نم ییوسط دست از اکتشافات مأورا 

 هم وجدان دارند؟  ن یاطیمگه ش  -

 جوابش رو داد: صفورا
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 انگار مگانور داره.  یکه نه ول نی اطی ش  -

 حرص گفتم: با

نبودم، اگه نداشتم انقدر نگران جون    نجا یمعلومه که دارم! اگه نداشتم االن ا -

 شماها نبودم.

 : دیشد و غر  نی خشمگ نبار یا  روزبه

 بکن.  ی فکر ه ی ن ی ها بشحرف ن یا  ی! به جاگهیبسه د  خب یلیخ -

کنم؟ اگه بالم سالم بود    کاریرو با حرص ازش گرفتم و به تراس دوختم. چ  نگاهم 

 دنبال ساشا.  رفتمیو م   زدمینبود. راحت پر م نی که وضعمون ا

رو  نگاهم  به  رو  ساختمون  ساختمون  یی به  همون  اول  یافتاد.  شب  اون    ن یکه 

*طان موقع  یبه مغزم خطور کرد. اون ش   ی زیچ  ه ی  هو ی.  دمی*طان درجه اول رو دیش 

  رفتندیبه طرف شمال م  ن ی اطیهم ش  روز ی . درفتیبرگشت به طرف شمال شهر م

 به اون سمت برگشتم افتادم. ی که وقت

 گفتم:  عی خورده نگاهم کردند. سر کهیو همه   دمی جا پر از

 طرف شمال! صد در صد مقرشون اون سمته.  می بر  دیبا  د،ی با -

 :دی پرس  صفورا

 ؟یزنیحرف رو م ن یرو چه حساب ا  -

  یاما صفورا شاک  د ی دو  ه یبه چهره بق  یکردم. خوشحال   ف یرو براش تعر  استداللم 

 و حق به جانب گفت: 
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اگه    ؟یاگه اصالً تهران نبودند چ  ؟یبگرد  ی خوایکل باال شهر رو م  ؟ یخب که چ  -

ن  باشند  رفته  باشند و    گه،یجا د   هیاصالً    ای   یچالوس   ،یاورانیاز شهر خارج شده 

 ؟ یار یب  رشونیگ یخوا یوقت چطور ماون

 : دیبهش توپ ترانه

 نداره که. ی ضرر  میگردیم  م یری تو؟ م یدیم یمنف ی چرا همش انرژ -

 و گفتم: ستادم ی صفورا ا ی جلو رفتم

اون قسمت رو    یهوا   شند یجا جمع م  ه ی  ی وقت  ن یاطیش   یدون یخودت خوب م  -

  زهیی مخصوصاً حاال که پا  شه،ی آور م. هرجا باشند هواش داغ و خفقانکنندیم  یسم

 داد.  صی گرم رو تشخ ی هوا شه ی بهتر م

.  کردیبه مسئله فکر م  قیشده نگاهم کرد. انگار داشت دق   زی ر  یهابا چشم  صفورا

 گفت:  ید از چندبع

  ن ی اطیدنبال ساشا و ش  یجور نی ا  یکه بخوا  ستین  یمنطق  ن یا   یحرفت درست ول  -

 . یبگرد

 هم گذاشتم و با غصه گفتم:  یرو محکم رو   هامچشم

ن  - ا   ست ی مهم  صفورا،  بکشه  طول  کار   نیچقدر  م  هیتنها  پس    شهی که    ا یکرد 

 کنار بکش. ا یکن   می همراه

 ام گذاشت و گفت: شونه  یرو  دست 

  ی ول  گه،ید   میجستجو کن  دی نداره فقط با  یاالغ! کار   کنمیم  تی معلومه که همراه  -

 ؟ یخب بعدش چ

 و گفتم: دمی کش آه
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 . رمیگیم می بعدش... بعداً تصم یبرا -

 بود. لی دکتر سه زد یم ج یوسط گ نی که ا ی. تنها کسمیبه هم نگاه کرد ساکت

 گفت:  صفورا

 .می دتر برخب پس بهتره زو -

 هول زده جلو اومد و گفت:  ترانه

  کار یطلسم نداره، چ  گهیخونه د   نی که ا  نهیمنظورم ا  یعنی  شه؟ی م  یما چ  فیتکل  -

 م؟یکن

 برگشت نگاهم کرد و گفت: صفورا

 بخونم؟ گهیطلسم د هی -

 گفتم:  یدهن کج با

 ! ست ین ی تو اعتبار   یهابه طلسم -

 ازم رو برگردوند. به ترانه نگاه کردم و گفتم:   دلخور 

  ن ی اطی. شک دارم که شدیکه درست کرده بودم استفاده کن  یی از همون چاقوها  -

 . دیکن اطی بهتره احت یدوباره حمله کنند ول

 : دمیبه همه انداختم و پرس  ی اجمال ی نگاه

 حله؟ -

 روزبه گفت:  هو یسر تکون دادند و  همه

 !امی من هم باهاتون م -
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 نگاه به قد و قامتش کردم و گفتم: هی

 الزم نکرده. -

 گفت:  یدرهم شد. با دلخور  صورتش 

 همراه شما باشه؟ د یمرد نبا  هیدوتا دختر تنها؟   -

تا نشکنه    کردمیکه کنترلش م   یادامه نده. با بغض  شتر ی رو باال گرفتم تا ب  دستم 

 گفتم:

هم به خطر    یکیجون تو   خوامیکردم، نم  یدر برابر ساشا کوتاه  یبه اندازه کاف  -

 . وفتهیب

 با تحکم جلوش رو گرفتم:  یمخالفت کنه ول خواست 

 که گفتم روزبه!  ن یهم -

گوشم.    ر یز  خوابوند یم  یکیهم فشرد. اگه دست خودش بود   ی هاش رو رو*بل

تا بروز    داد یفکر ساشا امان نم  ینگرانم شده خوشحال بودم ول  که نی ته دلم از ا

 بدم.

 استرس برگشتم طرف صفورا و گفتم:  با

 ام؟ی بال شکسته چطور ب نی حاال من با ا -

 و گفت: دی اش رو گرفت کشبافته شده  یهردو دست موها با

 .ارمیرو همراهم ب  هی رو  ریی رفت اون پودر تغ  ادمی ! یوا یا -

هام  بال  در نگاه مردم  دمیپاش یخودم م  ی به رو  ی که وقت  گفتیرو م  یپودر   همون

 . شدینم دهید
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 م؟یکن کاریشانس، حاال چ  ن یو چنگ زدم به موهام. لعنت به ا  دمیکش  یپوف

 کوتاه گفت: ی. با دقت براندازم کرد و بعد از فکر دمیرو از صفورا پرس   نیهم

تا بال  یپالتو  هی.  ستین  یاچاره  کهنی مثل ا  -   ه یبشند،    یهات مخفبلند بپوش 

 هات. شاخ  یهم سر کن برا ی روسر

 :دی و پرس  هیکرد طرف بق رو

 د؟ یبلند دار   یبارون ای پالتو  هی -

 گفت: رفت یطور که به طرف در مسر تکون داد و همون  ع یسر   ترانه

 .ارمیهم االن از باال م  یداره، روسر  پوشندیها مپالتوها که کارآگاه  ن ی از ا  مان یا  -

 ش کرد:صدا  مان یبه در برسه ا  کهنی از ا قبل 

داغون    نی اطی سالم نمونده همه رو ش   ی زیو داغونه. چ   ختهیجان باال بهم ر  ز یعز  -

 کردند. 

 هاش رو درشت کرد و گفت: چشم ترانه

 ها سالمه.که داخل اتاق نرفتند. لباس ن یاطیداره؟ ش  یوا! چه ربط -

 به ترانه کرد. از ذهنش گذشت:  شون ی پر ینگاه مان یا

 قشنگم از دست رفت.  یپالتو -

 به دماغم انداختم و با انزجار گفتم: ینیچ

 دوباره.  ارمیکه پس م خورمیانقدر گدا نباش. پالتو رو نم  مانیا -

 در سرش رو داخل آورد و گفت: ن یرفته بود، از ب  رونیکه حاال ب ترانه
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 ؟یار یدرم ی باز  س یخس  یباز دار  مان؟یا -

 هول زده جواب داد:  مان یا

 دوست دارم.  ی لیمن؟ نه من فقط... خب آخه من اون پالتو رو خ ؟یک -

 نگاه کردم و گفتم:  مان یرفت و در رو بست. با خنده به ا  ی اچشم غره ترانه

 اره؟یدرب  یوقت گدا باززن خرپول داشته باشه اون هی آدم  ست ی زشت ن -

  ی رو که دم دستش بود برداشت و پرت کرد طرفم. جاخال  ونیزی کنترل تلو  مان یا

 :دیتوپ مانیدادم و روزبه با خشم به ا

 ؟یبچه شد مان ی! اگهید د یاَه بس کن -

  ز ی ر   زیشد بهم. با صفورا ر رهی ل*ب گفت و با حرص خ  ری ز  دی ببخش چارهیب پسرک

حتمیدیخند ا  ی .  ا  ت یوضع  نی تو  شاد  مان یهم  و  خنده  فراهم    یموجبات  رو  ما 

 ! کردیم

با    ترانه راه  راه  ی روسر  هی بلند و فوق گشاد به رنگ کرم و    یپالتو  ه یبرگشت؛ 

رو    ن یکنم! آخه ا   ه یگر  ا ی بخندم    دونستم یمنظره نم  ن یا   دنی . با ددیو سف  اه یس 

پالتو رو انقدر دوست داره؟    ن یچطور ا   مان یا  د؟یمن آورد  یکه برا   پوشه یسگ م

 .شندیده نفر آدم داخلش جا م

  ی افهی بودم و به ق  ستاده یا   نه ییآ  ی. جلودمیها رو پوش زور و حکم صفورا لباس  با 

م  نگاه  خودم  توکردمیاحمقانه  از  رو  دمی د  نهییآ   ی .  همه    ی که  لبخند    ه یل*ب 

همه    هو ی.  زار نگاهشون کردم  افه ی مضحک شکل گرفته. برگشتم طرفشون و با ق

 و گفتم:  دمی کش غ یخنده. با حرص ج ر یزدند ز یپق

 ! د؟یمن درست کرد  یبرا ه یچه وضع  ن ی آخه ا -
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اش رو  خنده  کردیم  ی که سع  یکردن درآوردم. صفورا درحال  ه یگر  یصدا  یالک

 کنترل کنه گفت: 

 . یگوژپشت شد رزن یپ ه ی ه یشب  ست،ی هم بد ن  ادی حاال ز  -

چطور    ن ی. آخه من با اپوشندینم  یزی چ  نی هم همچ  ها رزنیشرط ببندم که پ  حاضرم

 دلقک شدم!   هیراه برم؟ شب

. چون لباس از پشت به طرف  دی رس یهام، پشتم قوز دار به نظر محجم بال بخاطر 

ام هم که  . قد و قوارهدندیرس یتر به نظر مکوتاه  هانی آست  شد،یم  دهیباال کش

 . شدیم  دهیکش  ن یزم  یرو باًی و تقر  دی رس یمچ پام م کوتاه بود و پالتو تا 

سرم به شکل مثلث دراومده بود.   یباال یاعی نگم براتون... به طرز ضا  ی روسر از 

بزنند. بخاطر جنس پارچه    رونیهام پارچه رو سوراخ کنند و بکم مونده بود شاخ

 .دی رس یو بدشکل به نظر م  دهیکش یلیسرم خ  یکه از ساتن بود رو

.  خندهیروزبه رو نگاه چه خوشگل م  شد؟یتموم م  شعورها یب  ن ی ا  ی امگه خنده  حاال 

 ! کنهیکجاش خوشگله مگانور؟ مثل خر داره عر عر م

 طرف ترانه و گفتم: برگشتم 

 ه؟ی چ نی آخه ا  ؟یار ی که ب ی نداشت یا گهید ی روسر  چیه -

 ت: به گردنش داد و گف یاقر و غمزه  ترانه

  ا یبود. وگرنه من دن   نی داشتم هم  مانیا  ی که خونه  ی زی تنها چ  گه،یشرمنده د   -

 بابامه. ی و شال دارم، منتها خونه یروسر ا یدن

 گفتم:  یتکون دادم و با بدجنس ی هاش سرخنده ی تالف به

 باباته.   یاز خونه  یدار   یهرچ  ره،یگیتو نم  یبرا  ی زیگدا چ  مانیا  دونم یبله بله م  -
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هام  ام گرفته بود و هرهر از چشمخنده  د یگرد نگاهم کرد. شد  یهابا چشم  ترانه

 هاش رو مثل ترانه کرد و رو به من گفت:هم چشم مان ی. ازدیم رونیداشت ب

 من.  یبه زندگ ی گند نزد نی از ا  شتریبرو مگانور، برو سر جدت! برو تا ب  -

کل  بعد سوژه  ی از  و  بحث  و  باالخره    یجر  شدن،  کردخنده  رفتن  باز  می قصد   .

  که یت  یهم ه  مانی وسط ا   ن یهجوم آورده بود به سرم. حاال ا  یاسترس و نگران

 :انداختیم

  یکنیجلو توجه م  شتر ی ب  ی جور نی آخه ا  ؟یاصالً پالتو رو نپوش   یخوایمگا، م  گمیم  -

 تا با بال! 

بزنم شل و    که نی خنده. با حرص نگاهش کردم و قبل از ا  ر ی همه زدند ز   دوباره

 زبون باز کرد: ل ی پلش کنم دکتر سه

 بگم؟  یز ی چ ه یمن  د یببخش -

 کردم بهش و گفتم: رو

 . ریخ -

 مکث کوتاه گفت: هیخورده نگاهم کرد و بعد   کهی

 .ینر رون یکه بالت داره بهتره ب  یوضع ن ی. با اگمیم یباشه ول -

سرش نعره    س ی مثل عمه الق  د یهاست که با از اون وقت  نگاهش کردم.  خونسرد

  کنهینم  ی حال بالم همراه  ن یبزنم و بپرم رو سر و کولش و داغونش کنم. با ا 

! جون ساشا از جون  گهی م یچ ن یحاال بب  می بحث کرد همهنی. اشدیم ن ی وگرنه هم

 کاذب گفتم:  ی خونسرد  همون. با  کشمیتره، من بخاطر بالم عقب نم خودم برام مهم

 سر جات و حرف نزن.  نی بش -
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ف  دکتر  ا   س یپوکر  که  بزنه  حرف  خواست  دوباره  کرد.  روزبه    بارنینگاهم  به 

 :دمیتوپ

 چرا؟ یکنیرو خفه نم  قتیرف   نی ا -

 :دیخروش  لی به سمت دکتر سه هو یهم که در کل کالفه بود  روزبه

 اَه!  گهیخفه شو د  لی سه -

 به روزبه نگاه کردم. برگشت طرفم و گفت:  متعجب

 .گهی د د یبر ه؟یهان؟ چ -

 . میری حرف نزن مردک! االن م یجور نی با من ا -

بانداژ    ی بودند و رو  دهیاز عرق به هم چسب  یسی موهاش که بخاطر خ  یتو  یچنگ

 بودند زد و گفت:   ختهی سرش ر 

 . امیمن هم ب یداد یکاش اجازه م -

پنج ساله که گوش به فرمان    ی هاپسربچه  ن ی مامان کم داشت. ع  ه یحرفش    ته

  می بر  ا یمادرشون هستند شده بود. کم مونده بود دلم به حالش بسوزه و بگم ب

 به مغزم حمله کرد و جلوم رو گرفت.  ع ی سر   اد ی که ممکن بود سرش ب  یی فکر بال  یول

اومد    شی پ  ی. قرار شد اگه مشکلمیراه افتاد  م،یبا همه وداع کرد   که نی از ا  بعد

داشتم و ساشا    ی! اگه گوشه یمهم  زیتماس چقدر چ  نی . ارهیبگ   تماس عیترانه سر 

که کردم    داش یکجاست. پ  دمیفهمیو م  زدمیداشت، االن بهش زنگ م  یهم گوش 

قسم    خرم، یواقعاً م  گه ید  بارنی. اخرمیخودم و خودش م  ی برا  ی گوش   ه یحتماً  

 نره!   ادمی  خورمیم
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همه  بدتر  نم  ن ی ا  زی چاز  که  بر  می دونستیبود  مستقمی کجا  رو  جاده  گرفته    می. 

 . میزدیقدم م  ابونیو وسط خ م یبود

به    هارزنیواقعاً مثل پ  گهی. نفسم گرفته بود و د دی کشیم  ری ت  هیهر قدم، بالم   با

 هن و هون افتاده بودم.

فضا  مردم موجود  گاه  دهید   یی انگار  گاه   یبودند،  و  انزجار  تعجب    یبا  با  هم 

 .کردندینگاهمون م

نزنه که شرفمون بر باد    رون ی پالتو ب  ری تا دمم از ز   کردمیاسم رو جمع محو  د یبا

 بره.

  ی ها. برجکردیم  رییها تغ ها و خونهساختمون یرنگ و رو م،ی رفتیم شتری ب یهرچ

آپارتمان  ی هابلند، مغازه . حت  ک یش   ی هاچند دهنه،  و...  نوساز  لباس    یو  و  سر 

پامردم هم جذاب با  باالشهر  بود. واقعاً  زم  نیی تر شده  تا آسمون فرق    ن یشهر 

 داره. 

 راه صفورا باالخره زبون باز کرد:   نیب

 ؟یمگا تو خسته نشد  -

 . دهیامان نم  ینگران یخسته که هستم ول  -

  ؟یبعدش چ  م،یکرد  دا یبه فرض که ساشا رو پ  ؟یبکن  یخوایم  کاریچ  ی راست  -

 ؟ینجاتش بد یخوایم یچطور 

فکر نکرده بودم. در واقع انقدر نگران ساشا بودم که برام مهم    هیقض   نی ا  به

 باال انداختم و گفتم: یا. شونهادی م شی پ ینبود چ

 .گه ی د زمی ر یبه سرم م ی خاک ه ی دونم ینم -
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 گفت:  یکاسه چرخوند و با دهن کج یهاش رو توچشم صفورا

  گه ی تو فکرته بگو تا د ی زیچ ن ی! اگه همچیکن می خودت رو تسل یمگانور خر نش -

 .مینر  ش یپ ن ی از ا  شتریب

نبود، حداقل جون    ی به راهم ادامه دادم. فکر بد  ر ینه گفتم و سر به ز   یلب  ر یز 

اگر هم بود عقل من    یعنینبود    ی اگهیبا رفتن من در امان بود. راه د  هیساشا و بق

 . دادیقد نم

  یکه انقدر خلوت بود. جز صدا  م یبود  ده یچیکوچه پتو کدوم کوچه پس  دونم ینم

 . شدینم دهیشن  یاگهید ی نوا چی پاهامون ه ر یها ز خورد شدن برگ فیضع

و برگشتم طرفش.    ستادمی. ا کردیآروم و شل حرکت م  یلی پشت سرم خ  صفورا

 گفت: داد یلباسش رو گرفته بود و تکون م ی که جلو یو درحال ستادی اون هم ا

 هوا چقدر گرم شده، نه؟  یوا -

  ی رو  اد یهوا... خب متوجه نشدم. من ز  ی باال رفته نگاهش کردم. گرم  ی ابروها  با

 . صفورا شوکه گفت:ستمی گرما حساس ن

 نجاست؟یا  یعنی  یوا -

 : دیبه اطرافم انداختم. دوباره پرس  ی نگاه

 نه؟   ایاطراف هست   نی ا یطانیش  یروین   نیتمرکز کن بب  ؟یکنیحس نم یزیتو چ  -

پال*ب  گوشه سمت  به  درحال  نیی هام  اومد.  نگاه    یکش  اطراف  به  کنجکاو  که 

 گفتم: کردمیم

 تمرکز کنم. یاگهید  زیچ  ی رو  تونمیکه نم کنهیانقدر بالم درد م -

 به جلو رفت.  یو چند قدم  دیکش  یپوف
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اون  هی نمطرفکارخونه متروکه چند متر  بود.  از    ق یدق  شد یتر  گفت منشأ گرما 

 .دی رس یبه نظر م یاطرافش سم ی هوا  یاونجاست ول

.  می کرد. باهم به سمت کارخونه راه افتاد  د ییصفورا گفتم و اون هم حرفم رو تا   به

 . شدیخفه و گرفته م شتر ی هوا ب  میشدیم تر کینزد   یهرچ

هستند و   نجا یا  ای  ن یاط یش   موند،ینم یباق  یشک  یجا  گهیگرما؟ د ن ی و ا زیی پا وسط

 بودند.  نجا یقبالً ا   ای

و دود گرفته بودند.    ی خاکستر  وارها ی. بزرگ و با ابهت بود. دمیدی کارخونه رس   به

 با در بسته.  ل یساختمون طو  ه یبزرگ بود، کنارش هم  ی لیانبار خ ه یجلومون 

 رو کرد بهم و گفت:  صفورا

  ی مشکوک  ز ی چ  نیبزن بب  ی دور   هی بندازم، تو هم    ی نگاه  هی اطراف    نی ا  رم یمن م  -

 نه.  ا ی ینیبیم

طرف انبار رفت. من هم دست به ک*مر اطراف رو جستجوگر نگاه کردم. قدم    به

 .ومدی به چشمم ن ی خاص ز یچ  یکردم ول ی زنان فضا رو برس 

 : اومدیسمت م  نی که داشت به ا دمی صفورا رو شن یصدا

دستگاه هم تو    هی   ی بوده جارو زدند بردند. حت  ینکردم. انگار هرچ  دایپ  ی چیه  -

رو    ستیتوش ن   یچیکه ه  یابگه چرا در کارخونه  ست ین  یکیکارخونه نبود.    نیا

زده رو بچرخونم. معلوم  دستم داغون شد تا اون قفل زنگ  د؟یبندیقفل و کلون م

گرما بخاطر    نی . پس استی ن  توش   یچی! انبار هم که ه هیچ  یاصالً کارخونه  ست ین

 رفتند؟ هان مگانور؟  ن یزم  ری ز ن یاط ینکنه ش  ه؟یچ

که    خواستم بدم  رو  کرد.  توجه  یزی چ  ه ی  هو یجوابش  رو جلب    ی رو  یزی چ  هیام 

 ! شدیمواجه شدم که باورم نم ی زی . رفتم طرفش و با چزدیبرق م ن یزم
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 باشه جز ساشا؟  تونه یم ی اپر، مال چه پرنده ن ی... ا نیا

.  دیچ یتو فضا پ  یمحزون   ینشست تو گلوم. پر رو برداشتم و تکون دادم و نوا  بغض

ب بو  کش ینزد  ام ینیبه  کردم.  استشمام  رو  بوش  و  رو    ی هابال  یکردم  ساشا 

 .دادیم

 : دیقطره اشکم چک  نی. اولکردیرف صفورا که با بهت نگاهم مط  برگشتم 

 ! چارهیب  یصفورا پر پرش کردند، ساشا یپر... پر ساشاست! وا -

و پر رو از دستم گرفت. خوب نگاهش کرد    د ی. صفورا به طرفم دوهیگر  ر یز  زدم

 و بعد با پرخاش گفت:

پرنده    ه یمال    دی از کجا معلوم پر ساشا باشه؟ ها؟ شا   ؟یکنیم  ه یکوفت چرا گر  -

 باشه.

 . ستی انقدر بزرگ ن  یاپرنده چیپر ه  -

 باشه.  د یهم پر طاووس سف  دیچرا هست، مثالً شترمرغ! شا  -

ا  کهی نگاهش کردم.  با  ن ی خورده  رو نشناسم  اون  پر  برم    دی پر ساشاست. من 

 .رمیبم

که    کردمیکردم. مدام هم تکرار م  هیر گ  ی ها  ی زانو زدم و ها ن یزم یرو  جا همون

 پر مال ساشا ست. 

کارت به    نی. ببکردیدستش رو به کمرش زده بود و با ترحم نگاهم م  ه ی  صفورا

رس ا  دهیکجا  که    دی با  زادیآدم  ن یمگانور،  تو  سرت،  بر  خاک  کنه.  ترحم  بهت 

 ! ی نبود ی طور نیا



 
 

www.cafewriters.xyz Page 339 

تلفن بلند شد. سرم رو باال گرفتم و صفورا    ف یزنگ ضع  هام،هیگر  ی صدا  ن ی ب  از

 درآورد. بشیرو از ج  لشیموبا

 :دمیهاش گرد شدند. تماس رو وصل کرد و پرس چشم  هو یبهش انداخت و    ی نگاه

 ه؟یک -

 الوو ترانه... -

 افتاده؟   یاتفاق  یعنیترانه بود!   اوه

داد نزن اَه...  من!... الو انقدر    ی خدا  ی... وا ؟یدختر؟ آروم باش... چ  ی گیم  یچ  -

 ترانه آروم باش!  می ا یم م یشو... ما دار   می گوشه قا ه یبرو  نیبب

 جا برخاستم و گفتم: از

 شده؟!   یچ -

 زده گفت:وحشت ی رو با عجله قطع کرد و با صدا  تماس 

 رفتند اونجا!  ن ی اطیش م،ی مگانور بدبخت شد یوا -

 دو دست زدم تو سر خودم و گفتم: با

 روزبه؟!   یخونه -

 : دنیکرد و شروع کرد به دو دیی تا  صفورا

 . ومدهیسرشون ن  ییتا بال   می بدو بر -

پالتو رو محکم از    ده؛ید  بینبود بالم آس   ادمیهول کرده بودم که اصالً    یحد  به

اما هنوز    دمیهام رو باز کردم و پرو پاره شد، با سرعت بال  دمیکش  رون ی تنم ب

 کالغ پر شکسته سقوط کردم.  ن یفاصله نگرفته بودم که ع  نی دو متر هم از زم
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خاک برداشتم    یصفورا برگشت طرفم. سرم رو از رو   ن، یبرخوردم به زم  ی صدا  با 

 سمت من:  د یاش و دودست زد به گونه ه ینگاهش کردم. با  ی و به سخت

 خدا! مگانور؟  ا ی -

 شانس!   ن یهم نداشتم. لعنت به ا  دن یتوان نفس کش ی درد حت از

  دم یکش   رونیتنم ب  ر یو چمباتمه زد کنارم. دستم رو از ز  دیبه باال سرم رس   وراصف

 و تو هوا تکون دادم:

 توو برو صفورا، برو کمکشون کن.  -

 ؟ی افتاد  نجایتو ا ی برم وقت ی آخه من چطور  -

 دار:خشک شده بود و صدام خش گلوم

م  - م  شم یبرو من، من خوب  پا  به دادشون    ام،ی م  شمی خودم  برو  فقط  فقط،  تو 

 برس. 

دار  بغض  یفقط صدا  ارم،یباال ب  ی لیسرم رو خ  تونستم یشکم افتاده بودم و نم  یرو

 نبود:  دمید یدر دامنه اد ی و خودش ز   دم یشنیصفورا رو م

 ! امی برنم  نی اطی آخه من از پس اون ش  -

 .ر یاز ارواح کمک بگ دونمیمچه ر،ی ها کمک بگبرو، برو از اجنه -

 گفت: اد ی شد و با استرس ز  بلند

  ی دنبالت. پا نش  گردمیتو فقط از جات تکون نخور باشه؟ برم  خب،یلیخ  خبیلیخ  -

 ! هایایب

 و رفت. خدا کنه به موقع برسه. دی درنگ، دوباره دو ی اذره بدون
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ب  دونم ینم درد  صداها   ا یشدم    هوش یاز  با  برد،  تازه    ییخوابم  بود  اطرافم  که 

 . زدندیدورتر از من باهم حرف م  یشدم. انگار دو نفر داشتند کم  اری هوش 

 *طان سقوط کرده؟ی ش  ه ی ه؟ی چ نی ا -

 دراگونه. ینوه هه یشب -

 کنه؟یم کار یچ  نی زم یرو  نجا یدراگون ا ی! نوهیچرتت نگو زاخار  -

 که دراگون اون رو طرد کرده؟ یدیمگه نشن -

 کرده باشه؟ ی کار  نیآخه چطور ممکنه همچ ؟یگی م ینهه بابا! جد -

  تونه یفقط م  طنتی نازک و پر از ش  یصدا  نی . اکردندیمگس وزوز م  ن یع  داشتند 

 موجود باشه:»جکامدو!«  ه یمال 

افسانه  ه ی  کامدوها  موجود  بشه    د یپل  ی انوع  که  حد  اون  در  نه  البته  هستند. 

 باز و بدجنس هستند.گفت اما حقه دیهشون پلب

کم  سرم د  یرو  و  حدس   دم یچرخوندم  انبار    یطبق  در  کنار  کامدو  دوتا  زدم  که 

 . کنندیو نگاهم م ستادندیا

پوستشون هم انگار    ک، ی کوچک و بار   ی هاالغر، کله  اریبس  ده،یدراز و کش  ی پاها

رنگ، بعد   یو تا ک*مر طوس  یزانو پوست مشک ری . تا ز زدیکه از چرم باشه برق م

  ی سرشون هم کاکل  ی. باالیطوس   اش هی و بق  یشکم مشک  یاز اون دوباره تا باال 

 رنگ بود.  یمشک

  کنم، یدارم نگاهشون م  دند یکه د  نی. همزدیزرد و درشتشون برق م  یهاچشم

 شدند.  یانبار مخف  و پشت در  دند یدو

 ! شه ی م یو برم خونه عال رم یبه سرم زد؛ اگه بتونم از کامدوها کمک بگ یفکر  هی
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کم داشتند  جواب ندادند. کم  یبه خودم دادم و صداشون زدم ول  یتکون  یسخت  به

 .آوردندیحرصم رو در م

 جلو وگرنه... دیا ی االن ب  نی هم دم یبا شماها هستم! بهتون دستور م ها یاَه لعنت -

ا  ن یا  یخوب خ   نهیموجودات  دو   یلیکه  ملخ  مثل  هستند.  اومدند    دند یترسو  و 

 .دمید  ی دامنه ی دوباره تو

کنجکاو  نگاهشون  از  اگه    یسرشار  جا  هی بود.  االن  سکته    یآدم  قطعاً  بود،  من 

چشم  کردیم خ  یها چون  ول  یلیزردشون  بود  چشم  یترسناک  هاشون،  برخالف 

 بودند. خطر یب ترسو و ی لیخودشون خ

 ام و نگاهشون کردم: چونه  ری رو جک زدم ز  هام دست

 شماها؟ دیکنیم یچه غلط نجا یا -

 جواب داد:   شونیکی

 مون.خونه  م یرفتیم م یداشت -

 تر بشه: واضح  دمیزدم تا د یپلک

 نه؟ یاطیمقر ش نجا یا -

 جواب داد:  یکی  اون

 حمله کرده بود.  نجا یفرشته به ا  ه ی. گهیجا د ه یصبح رفتند  نی بود! هم -

 بوده... .  نجای پر متعلق به ساشا بود. پس ا دونستم،یم

 اومد؟ ییسر اون فرشته چه بال  -

 به جلو برداشت: یقدم  شون یکیرد و بدل کردند و    ینگاه باهم 
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 بوده. یسخت ی ریدرگ م یدیشن  یول م یدیما که ند  -

  ی ممکنه سر ساشا اومده باشه؟ درحال  ییسخت؟ چه بال  یریتکون دادم. درگ  ی سر

 بلند بشم گفتم:  کردم یم ی که سع

  د ی برم به سمت جنوب. با  ی فور   د ی. من با گمی م  یچ  د ینیبب  دی خب حاال گوش کن  -

 .خوامیکه م ییتا برم به اونجا  دیبهم کمک کن

 درشتشون گشادتر شد و باهم گفتند: یهاچشم

 ؟ یکنیچرا خودت پرواز نم  -

 جواب دادم: ی کردم و با لحن بد ی ظیغل اخم

راه    ی افتاده؟ حت  ی بالم به چه روز   دینی بیکه چرا! نم  دیفهمیم  دیاگه دقت کن  -

بر  د یریمن رو بگ   د یای ب  اال،ی.  کشه یم  ر یت  رمیکه م سرتون    ییوگرنه بال   می باهم 

 . سندی هفت آسمون بنو خیتار ی که تو ارم یم

 گفت: ی گریبود به د  ستادهی تر اکه عقب یاون

 ؟ی زاخار  م یکن کاریچ -

 برگشت طرف دوستش و جواب داد:  ه،یاسمش زاخار   دم یکه حاال فهم یاون

 دنبالمون کنه. تونهیبالش شکسته و نم  که نی. ا می بهتره بر -

 . با خشم گفتم: دیپشت هردو لرز  ی هاکه کرک دمی کش یغیج

وقت  اون  شم،ی. من که باالخره خوب مد یو بر  د یول کن  نجا یمن رو ا  د یجرأت دار   -

 ! شکنهیکه بال و پرتون درهم م دیی شما  ن یا
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  م یکردم. اون دوتا هم باالخره تصم  دشونی تهد  ی و مجلس  کی ش   یلیصورت خ  به

بود    یکیتر از اون  که به نظر باهوش  یرو گرفتند و اومدند به سمتم. زاخار  یینها

 گفت: کرد یکه بلندم م یبازوم رو گرفت و درحال

 رسه؟یبه ما م  یچ میحاال اگه کمکت کن -

 به فکر منافع خودشون هستند. شه ی موجودات هم ن یزدم. ا  یپوزخند

 ! هی خودش کاف رمی که جونتون رو نگ ن یهم -

سر  یراب  یزاخار  و    یدوستش  گرفتند  رو  بازوهام  هردو  داد.  تکون  تأسف  به 

 دوباره گفت: ی زاخار 

اون باال و ولت    م یرفت  یاگه وقت  م،یکنیبهت لطف م  م ینباش. ما دار   انصافیب  -

تا بال  یزی چ  ه ی! پس  یپوکیو م  ن ی زم  ی وفتیکه م   ی دونیم  م یکرد   ییبهمون بده 

 . میار یسرت ن

 رو به سمت آسمون گرفتم و گفتم:  سرم 

  م ی! بر کنندیم  فیو تکل  نیی که دوتا کامدو برام تع  دهیکارم به کجا رس   ن ی آه بب  -

به    رم ی. من گور ندارم که کفن داشته باشم. االن هم دارم مدی بابا، انقدر زر نزن

 خواهشاً.  دینکن ت ی جنگ! اذ

ا  یراض  باالخره بدون  که  راحتکمکم    رندی بگ  یزی چ  کهنی شدند  نفس    ی کنند. 

 . میو با هم به آسمون رفت دمیکش

و مشک   ی هابال ول  ینازک  داشتند  راحت   ی قو  یرنگ  به  زم  یبودند.  کنده    ن ی از 

باال رفت  می شد ا  ی لی. اون دوتا از من خمیو  بودند.    ام،دهیکه شن  طور نی بلندتر 

 . رسهیقدشون به حدود دو سه متر هم م
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  دمی وسط فهم  نی. ا میآسمون شهر جلو توجه نکن  یتا تو  میکردیباال پرواز م  یباال

 هست.  « یهم »دانل  یکیکه اسم اون 

به سر    یمن رو رسوندند به خونه اما... چ  یو دانل  یکه بود، زاخار   یهر سخت  به

 . گرفتینفسم م شتر ی ب م یشدیم تر کی نزد ی اومده؟ هرچ نجا یا

نابود شده بود.    ستی ن  وار یبه اسم تراس وجود نداشت و کل د  یزی چ  گهید و 

جمع    ابونیتو خ  هاهیشده بودند. همسا  ختهی ساختمون ر   نیی آجر هم پا   یهاتکه

 . دیرس یشده بودند و سر و صداشون تا آسمون هم م

هم    یممکنه کس  ای حجم از فاجعه، آ  ن یبشم. با ا  هوشیمونده بود از وحشت ب  کم

 زنده مونده باشه؟! 

بازوهام رو از دست کامدوها آزاد کردم    م،ید یساختمون رس   یکیکه به نزد  ن یهم

پر وقتدمیو  هم  دوتا  اون  کنم  فکر  د  ی .  رو  فاجعه  به    دندی عمق  برگشتند 

 شون.خونه

بشم    دهیکه به چشم مردم د  ستیرفتم. برام مهم ن  شیپ  یزی توجه به چ  بدون

 راحت بشه. بابت حال دوستانم  المیخ  خوام یفقط م  وفته،ی بالم ب یبرا  یاتفاق  ای

  ی چ  نیرو تار کرد، بب  دمیدرهم شکسته شده بود. اشک د  ی واقع  یبه معنا  خونه

 اومده!   نجایبه سر ا

 افتاده بودند.  ی شکسته هر طرف  لی از خون بود و وسا  سی خ نی زم  یرو

  ه؟ یشد. اون ک  ده یها کشاز بچه  یکی  جون یبه طرف جسم ب  نی زم  ی از رو  نگاهم 

کز کرده بود. تا چشمش به من    وارید  ی غرق در خون گوشه  چاره یپسرک ب  مان؟ یا

  تر فیضع  ییکرد. با صدا  زش ی لبش خون ر   یافتاد دهنش رو باز کرد و از گوشه

 صدام زد.  ف یضع یاز کلمه
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و کنارش با زانو    دمی. به طرفش دو دمشی اون وضع د  یتو  ی خون شد وقت  دلم

 خوردم و صداش کردم: ن یزم

 به سرت اومده؟  یچ  مان یا  ی وا مان؟یا -

خورده بود. خون از سر موهاش    ی پس کتک حساب  هیانگار    اومد،یباال نم  نفسش 

فوران کرده که جاش مشخص    طور نیمقدار خون از کدوم زخم ا  نی . اکردیچکه م

 .شه ینم  دهیهم د  مانیدر بدن ا   یآلوده و زخمجا خونهمه ست؟ ین

سخت  مانیا به  و  آورد  باال  رو  به    ی دستش  اما    یطرف   هیخواست  کنه  اشاره 

 .گهیکدوم سمت رو م دمیفهمینم

  مانیاز ا  ر ی افتاد به غ  ادم ی نگاه کردم. تازه    مانیشدت گرفت و با غصه به ا  اشکم 

کجا    هیبپرسم بق  مانیکه دهن باز کردم تا از ا   ن ی هم هستند. هم  ی اگهی افراد د

 صدام کرد. یکیهستند 

بود نگاهم    ستاده ی ها اطرف صدا و با صفورا مواجه شدم که پشت کاناپه  برگشتم 

 .کردیم

 دهنش گرفته بود تا هق نزنه.  یاز اشک بود و دستش رو جلو  سی خ صورتش 

ا  از دو  مانیکنار  و  شدم  بازوها  دم یبلند  سمت،  اون  دست    ی به  به  رو  صفورا 

 گفتم:  دی لرز یکه م یی گرفتم و با صدا

 ده؟! ش ی... چیچ -

پاهاش شد. اون دختر    نیی از صفورا بشنوم، نگاهم جلب پا  ی حرف  نکهیاز ا  قبل

ا  یزخم که  گرفته  دود  صورت  وحشت  لرزهیم  طورنی با  مو  نگاهم    کنه یزده 

 ترانه باشه!  تونهینم

 ترانه زانو زدم و خم شدم طرفش:  یشد. جلو   لی به ضجه تبد ام هیگر دنشید  با
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 به سرت اومده؟ ی چ رم،یبم یاله  ؟یترانه؟ سالم -

باز کرد تا حرف بزنه. فکش به طور فج  ترانه با صدادی لرز یم  ی عیدهن  که    یی . 

 بود گفت: ل یموبا  بره یبه و   هیشب  شتریب

 . ری ... دیاومد ر ید  ؟یمگانور اومد -

 . کردمیزده به حرکاتش نگاه م. بهتزد و خودش رو انداخت تو بغلم  هیگر  ریز  هوی

خراش هم    هیطاقتم طاق شد، سرم رو باال گرفتم و به صفورا نگاه کردم که    گهید

 شده بود.  فی لباسش و پاچه شلوارش از خون کث یبرنداشته بود و فقط جلو

 : شدیاز ته چاه بلند م صدام

 اومده؟  نجایبه سر ا یچ یتو حداقل بگ  شه یم -

 هاش رو باال گرفت و آروم گفت:دست صفورا

 .دمیرس  ری باور کن د  یمگانور، من واقعاً متأسفم ول -

اومدند کشتند، بردند، تموم شد؟ روزبه کجاست؟    نی اطی ش   ی عنی  ؟یچ  یعنی آخه    -

 ل؟ی دکتر سه

نزد  یخشک  ی هاسرفه  یصدا ورود  یکیاز  د  یدر  و  کردم  نگاه  دکتر    دمیاومد. 

 .رهی افتاده و از کنار گردنش داره خون م بازمهیآش و الش کنار در ن  ل یسه

 زدم تو سر خودم. دکتر مملکت از دست رفت!  ی کیلحظه  همون

لباسم رو    یآغوشم وول خورد و باعث شد برگردم سمتش. با چنگ جلو  ی تو  ترانه

ام دوخت و با  به چونه  کی نزد  ییو سرش رو باال آورد. نگاهش رو به جا   دیچسب

 مانند گفت: برهیو ی همون صدا
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  ی هازهیرو با اون ن  مان یاش کردند و بردند، او پاره پاره  یروزبه رو بردند، زخم  -

  ها یچطور اون وحش  ینیبب  یفرو کردند تو شکمش، نبود  زهی کردند، ن  یبلند زخم

بکنم.    ی کار   تونستم یپشت بودم مگانور! نم  ن یهمه رو به قصد کشت زدند. من ا

 بودم. دهش   دهیبود، االن منم در  دهیاگه صفورا نرس 

اون حرف اولش بودم، روزبه رو    ریمن فقط گ  یرو داد ول  حات یتوض  نی ا  یهمه

نبا گلو  هی  د یبردند! چرا  از  پا  یآب خوش  به دنبال    نییمن  بره؟ هان؟ من االن 

 بکنم االن؟  دی با یچه غلط ؟یطفلک ی روزبه ا یساشا باشم  

گرستد   ترانه قبل  از  بدتر  و  کرد  قالب  گردنم  دور  رو  داد.    هیهاش  سر 

 نشون بدم، واقعاً هنگ کرده بودم. یالعملچه عکس دونستم ینم

 خم شد طرف ما و گفت:   یکم صفورا

رو جمعش کنم. کم مونده فقط    هی قض  یجوریبرم    دیمردم تجمع کردند. با  نییپا  -

 . انیخبرنگارها ب 

 گفتم: یرو به طرفش چرخوندم و با پوزخند تلخ سرم 

 هاشون. و برگردند به خونه رندی بگ ی بهشون بپاش تا فراموش  یگرد هی -

  ی و کل  ن ییتکون داد. رفت پا   نی به طرف  یداد و سر  لمیتحو  یهم لبخند تلخ   صفورا

سکوت حکم    یسوار کرد که بعد چند  ی ترفندچه    دونمیکرد و نم  دادیداد و ب

 فرما شد. 

و    مانیا  یو آه ناله  کردیم  هیطور در آغوشم گرکه برگرده ترانه همون  یالحظه  تا

 .دیچیپیدر فضا م   لی دکتر سه
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شد  صفورا بلند  هم  ترانه  و  من  باال،  اومد  اومد  م یکه  خونه    می و  وسط  کنارش 

.  می کردیو هنگ کرده به اطراف نگاه م  م ی. همه فقط مبهوت مونده بودمی ستادیا

 کنه.  کار یچ د یبا دونست یچه م یکس

رو  یدرحال که  آباژور  کالهک  پام  با  م  ن یزم  یکه  تکون  رو  بود    دادم یافتاده 

 : دمیپرس 

 روشن بکنم؟ یفیتکل ه یکه  دیبد  حیحداقل از اول توض شه یم -

 جواب داد: ع یسر  صفورا

پ  ن یاطیش   دم ین رس م   ی وقت  - بودند و داشتند    دایترانه رو پشت کاناپه  کرده 

  س یی که انگار ر   شونیکی  دند یکه وارد شدم و من رو د   نیسراغش. هم  رفتند یم

گفت    یچ  دونمیو رفتند. نم   دندیپر کش  هویگفت و همه    ه یبه بق  یزی چ  هیبود  

 بود و واضح نبود.  یغ یج غی چون صداش ج

که ماجرا رو از اول برامون شرح بده.    یمعن  ن ی به ترانه نگاه کردم. به ا  برگشتم 

ا با  ول  یلیخ  نکهیبه هر حال  بهتر بود و شاهد    ه یوضعش از بق  یلرزش داشت 

 ماجرا اون بود. یاصل

 ماجرا:  حیو شروع کرد به توض  دینگاهم رو فهم  یهم انگار معن ترانه

. انگار که  دی همه جا لرز   هو یاول که  من انقدر شوکه شدم که مغزم ارور داده!    -

  م یحال  یچیشکستن در تراس اومد. اون لحظه ه  یصدا  هویزلزله اومده باشه.  

ج فقط  و  اومددمیکشیم  غ ی نبود  خودمون  به  تا  از    م یدید   م ی.  شده  پر  جا  همه 

 .اهی سرخ و س   ن یاطیش 

 گفتم: یلب ر یز 

 درجه اول و دوم!  -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 350 

 :دی پرس  ترانه

 ؟یچ -

 صاف کردم و گفتم: ییگلو

 تو ادامه بده.  یچیه -

از    یبیها ترکها سرخ و درجه سومهستند، درجه دوم  اه یدرجه اول س   ن یاطیش 

گروه   نیا پس  اول  یدو.  درجه  از  متشکل  آورده  خودش  با  حزار  و  که  ها 

 هاست. دوم

 بود: یو آخ و او ی حرف ترانه توجه کردم. نصفش فقط وا یادامه به

با ش   مان یکرده بودم. ا  ی از ترس قالب ته  - شده بودند،    ریدرگ   ن یاط یو روزبه 

خلسه فرو رفته بود و   یگوشه تو ه یهم  ل ی . سهخوردندیو صدتا م زدندیم یکی

  نی ا  دیکه به ذهنم رس  یتو آشپزخونه و تنها راه  دمی . از ترسم دوزدینم  کیج

کاناپه و سنگر گرفتم.    پشت   دم یبود که به شماها زنگ بزنم. بعد از اون هم دو

.  رندیاون رو بگ  خواستند یانگار هدفشون فقط روزبه بود. م  ی چرا ول  دونمینم

  ی لیخ  چاره یب  ی مگانور روزبه  ی رو هم کتک بارون کردند. وا  لی و سه  مان یا  ن ی ب  ن یا

 ش. بردن ن یو مال ن یآخرش خون یمقاومت کرد ول

ا  هامقهیرو به شق  دستم  رو    ی کرد شبستر  ن ی حس  ی ترانه کل قصه  نی گرفتم. 

نگران  یگفت ول با  رو نگفت.  رو ط  یآخر قصه  کردم و در    ی طول و عرض خونه 

 همون حال گفتم:

ه  یچ  یعنی  - بردنش؟  کجا  نگذاشتند؟    ی نشون  ، یرد  چیآخه؟  جا  خودشون  از 

 ب*غل و بردند؟ ر یروزبه رو زدند ز  ینطور یهم
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  ی رد و بدل کردند و بعد رو به من سر  ی نگاه  خبر،یدو جاهل ب  نی و ترانه، ا  صفورا

 تکون دادند.  نی به طرف

 اومد:   مانیا  یحرص خواستم غرش کنم که صدا با

 مگا... مگانور... -

 : مانیزد تو سر خودش و رفت سمت ا  یطرفش. ترانه دو دست می برگشت

 به سرش آوردند.   یچ ن یخدا لعنتشون کنه بب! مانی برات ا رمی بم یاله -

م  مان یا ول  یزی چ  ه ی  خواستیانگار  نم  یبگه  در  درست  رفتم  اومدیصداش   .

د  ترکی نزد کردم.  نگاهش  م  دمی و  اشاره  داره  دست  سرم.    کنهیبا  پشت  به 

اشاره    ی ه  ن یکه ا   ه یچ  نم یرو نگاه کردم تا بب  ن ی زم  ی و رو  ن ییبرگشتم و باال، پا 

 . کنهیم

من    ی پا  ی درست جلو  ن، یداره به زم  دمیاِ گفت. نگاهش کردم و د   ه یصفورا    هوی

افتاده بود. از اون    نی زم  یغرق در خون رو  یپوست مشک  کهیت   هی.  کنهیاشاره م

  ه یبرامون    داست،ی که پ  طورنی. اکنندیروش مکاتبه م  نیاطیها که اکثر شپوست

 نامه گذاشتند.

صورتم    ی بعد جلو  زه،ی ون دادم تا خونش بربرداشتم و تک  نی زم  یرو از رو  پوست 

 داخلش رو بخونم.   ات یگرفتمش تا محتو

 .میو صفورا هم کنارم قرار گرفتند و همه سر در برگه فرو برد ترانه

خودمون نوشته شده بود، شروع کردم به بلند    یای که نامه به زبان دن  یی اونجا  از

 نوشته:  یهم بفهمند چ  هیخوندن تا بق

 ! ریکب  یای مگانور اگارس  س،ی ه ابلسالم بر نواد -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 352 

 در گوشم داد زد:  هوی  صفورا

 نداره!  یکه معن ها یخط خط نی ا -

 اخم برگشتم طرفش و گفتم:  با

موجود بدخط نوشته    ه ینامه رو    ن ینکن. ا   ن یما توه   ی به خط باستان  زاد ی آدم  یه  -

 . ستی زبان ما که ن  ر یتقص

طبق عادت چشم چرخوند و اشاره کرد که ادامه بدم. برگه رو صاف گرفتم    صفورا 

 و با چشم زوم کردم روش: 

زنده بمانند،    زاد یآن فرشته و آدم  دیخواهیاست، اگر م  ن ینوشته که... حرف ما ا  -

 .الدیبه برج م د ییایبامداد فردا ب  انیتا پا

 به ترانه و صفورا کردم و گفتم:  ی نگاه

 ه؟ یچه کوفت هگ ید الد ی برج م -

 با غضب چشم درشت کرد و گفت:  ترانه

 برج بلند تو شمال غرب تهرانه. هینباش!   ادبیب -

 :دی ابرو باال داد و متفکرانه پرس   صفورا

 چرا اونجا قرار گذاشتند؟  -

 دستم رو تو موهام فرو بردم و شروع کردم به قدم زدن: کالفه 

 . امیبرج ب یتا باال تونم یبابا بال من شکسته نم ؟ییجا ن یآخه چرا همچ -

 گفت:  یلب ری ز   ترانه

 هستن!   یخر نی اطی عجب ش  -
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نکنه    میاگه نر  م؟ی نر  م،ینگاهش کردم. بر   یاز سردرگم  یاخم حاک  هیو با    برگشتم 

روزبه،    یبتونه پرواز کنه ول  دی! حاال ساشا شا ن یی روزبه رو از اون باال پرت کنند پا

ا  زی عز  یروزبه نبردند؟  رو  ترانه  بردند؟ چرا  رو  هم    مانیمن... آخه چرا روزبه 

ممکنه از حس من نسبت به روزبه باخبر شده باشند؟    یعنی بود.    یخوب  ینهیگز

 ! شهیمغزم داره منفجر م گهی د ال ی از فکر و خ یوا

  ها چارهیب  ن یا   دیبه خودم اومدم. اول از همه با   لی دکتر سه  یهاسرفه  یصدا  با

 .می ابی رو در 

بازساز   مهین   تا بود  مانیا  ی ایبقا  یشب مشغول  دکتر  دعا  می و  براشون  . صفورا 

تا دردشون کم بشه. ترانه هم    کردیدود م  اکیو تر*   کردیو کتاب باز م   خوندیم

! به هر حال  کردمیم  ی وسط من داشتم آشپز  ن ی. ا کردیهاشون رو پانسمان مزخم

 .م ی ه بودو گشن می نخورده بود ی چیاز صبح ه

بود. هرچ  ه یپختم که فقط شب  ی زی چ  هی ر   یاُملت  بود رو    خته یدم دستم اومده 

وقت توش.  م  یصدا  می خوردیم   یبودم  کرچ  پوسته    داد؛یکرچ  بخاطر  کنم  فکر 

لقمه    هینتونست    ی. آخر سر هم کسدمینکش   رون ی بود که از توش ب  یی هامرغتخم

 آوردند.  تزا یپ میازش بخوره و زنگ زد

 نبود. یقابل زندگ  گهید  ن یی چون اون پا  مانیبه واحد ا  م یبود  رفته 

که    یی. تنها صدا می مونده بود  ره یخ  یا نقطه  ه یو به    می داشت  یفکر  ی ریدرگ  همه

 .کردینم  یبهش توجه کسچی بود که ه ون یزی تلو ی صدا شد،یم دهیشن

شش    ا یساعت پنج    . صبحدی رس یبه ذهنم نم  یچیاما ه   دم یکشیم  ی انقشه  ه ی  د یبا

تنها چ   م یرفتیم  د یبا م  ی زیسر قرار.  نبا  ن یا   دونستمیکه    ن ی ا  گه ید  دیبود که 

. حاال چطور برم اون باال؟ خب حتماً  الدیبرج م  میری ها رو تنها بذارم. همه باهم مبچه
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باال، منم از    رنیدوپا و بدون بال م   یها مطور که آدهمون  گه،یهست د  یراه  هی

 .رمی همون راه م

باال رفت. بعدش هم صفورا با    ونیزیتلو   یصدا  هویافکار بودم که    نی در ا  غرق

 هول صدام کرد که به طرفشون برم. 

 قرار داشت.  ون یزی که تلو من یاز اتاق نش  یجا بلند شدم و رفتم به قسمت از

ا  ن ی زم  ی رو  ل یسه   دکتر  با  و  بود  افتاده  دراز  به  با    نکهیدراز  اما  نداشت  حال 

تلو  یهاچشم به  بود  زده  زل  بقونیزی گرد  بودند،    هی.  گرفته  گارد  انگار    ه یهم 

باند    یرو نگاه با اون دست و پا  مان یبرداشته بودند به سمت جلو. ا  زی خ  ییجورا 

باعث    نطور یا  یچ  نمیتا بب  ونیز ینشسته! با لبخند برگشتم طرف تلو   ی چطور   یچیپ

  ه ی  گه ید  نی... ان ی. ا دیلبم ماس   یدم. لبخندم روشده که شوکه ش   هیبق  رت یح

 ! ه یواقع ی فاجعه

ح  - خبر  اما  س   ستی ب  زیانگرتیو  چ  یو  امروز فضا  یزی امشب!  را    یمجاز   یکه 

از ساکنان جنوب شهر تهران گرفته    یک یتوسط    دیکنیکه مشاهده م  یلمیترکاند. ف

  ده یپد  ن یاند. به گفته شاهدان ا که در سطح شهر پراکنده  بی عج  ی شده. موجودات

وحش ورود  داده.  رخ  امروز  به    کی به    خته ناشنا  ی موجودات  انه یعصر  آپارتمان. 

 . دیگزارش همکار من توجه کن

 ماست!  یکه محله نجای. امی کردینگاه م ونیزیکرده به صفحه تلو کپ

به سطح شهر    می. اومد یو س   ستی اخبار ب  نندگانیب  یعرض سالم خدمت همه  -

بب که عصر امروز، ترس و    ی منطقه اومده! موجودات  ن ی واقعاً چه بر سر ا  مینیتا 

 اکنون کجا هستند؟ مردم کردند، هم یهاوحشت را مهمان خانه

 : دی. گزارشگر پرس لویمرد سب هیبرگشت طرف   نی دورب



 
 

www.cafewriters.xyz Page 355 

 د؟ی منطقه هست نیهموطن؟ شما ساکن هم-

 ام.محله نی ا  فروشوهیبله من اصغرم. م-

 .دی مردم شرح بد ی رو برا د یکه مشاهده کرد یزیچ-

  م یلرزه شد. نگاه کرد  ن ی زم  هو یخونه که    م یگشتیاز مغازه برم  م یواال ما داشت-

  م ی. ما هم نگاه کردکنندیو به باال نگاه م  کنندیو داد م  غیمردم دارند ج   م یدید

دارند    مید ی! دی... حاال هرچ زهایاز اون چ  گن؟یهش مب  زی...چزیمشت چ  هی  م یدید

 تو اون خونه.   رنیم

 ه؟یمالک اون منزل ک-

 . خونه رو دادند اجاره.ستندی . خودشون تهران نینیخانوم ام-

رو    هیهمسا   نیکه هم  نی . اگهید  یکیرفت سراغ    ن یتشکر کرد و دورب  گزارشگر

همراهش    شه یکه پسر کوچکش هم  دهی الغر و رنگ پر  یماست! خانوم  یی به رو

 هست. 

 بپرسه شروع کرد به حرف زدن:   یزی گزارشگر چ کهنی ا  بدون

اجاره نده، به    یشناسیکه نم  ی خانوم خونه رو به کس  هیچقدر گفتم مرض  ی وا  -

  هی   دونستم یاز آب دراومد. من از اول هم م  ر یگطرف جن  ا ی خرجش نرفت که! ب

اش رفت  ! اجنه تو خونهری بگ  ل ی هست. بفرما تحو  اروی   ن ی ا  یکاسهمین  ر ی ز   یاکاسه

 .کنندیماهم حمله م یهانهبه خو گه یچند وقت د  ست یو آمد دارند. معلوم ن 

 :دی پرس  یبا لحن کنجکاو  گزارشگر

 بودند؟ ی اون موجودات چ  د یدونیمگه شما م -
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سرش رو جلو آورد و    هویو    ن یزل زد به لنز دورب  ی طوالن  یبا مکث  ه یهمسا  خانوم 

 زد: اد ی فر

 جن!  -

کش  نیدورب  لمبردار یف عقب  همسادی رو  از  چندتا  با  اون  از  بعد  مصاحبه    هاهی. 

. در آخر هم گزارشگر مقابل آپارتمان ما  دادیم  ل یتحو   ی حرف  ه ی  ی کردند و هرکس

 گفت:  نی و رو به دورب ستاد یا

است؟ چه بر سر مستأجران    ییمأورا   ی دهیپد   کی   ن ی ا  ا ی از چه قراره؟ آ  ه یقض  -

کنه. حسن   ی جرأت نداره بره اون باال و اونجا رو بررس  کسچیخونه اومده؟ ه ن یا

 باشگاه خبرنگاران جوان، تهران!  نژاد، یمحمد

ق  ی ویاستود  دوباره و  اومد  اخبار  مجر   ی افهی ضبط  شد.    داریپد  یمتشخص 

 گفت: ییدستش رو جا به جا کرد و با لبخند مکش مرگ ما ی تو ی هابرگه

  دئو ی و  نی بعد از پخش ا  قهیبود. چند دق  گانگانیاز هجوم ب  ی اتنها چشمه  نی ا  -

 .دیبه دستمان رس  یگرید  دئوی ما، و بونیاز تر 

م  ی تیفیکیب  لم یف تو   ،یآزاد   دان یپخش شد.  کله  یدوتا موجود که  هم    ی سر و 

 ! می اون دوتا موجود من و ساشا هست نکهیو خبر بد ا دزننیم

 پخش شد:  لم یهمراه با ف یمجر یصدا

که تازه به    لم یف   ن ی در سطح شهر. ا  ییاز حضور موجودات مأورا   یگریمورد د  -

است. الزم به    الخلقهبیدو موجود عج  ی ریدرگ  ینشان دهنده  دهی دست ما رس 

ا در  ما،  همکاران  گفته  طبق  که  است  صورت    یفتوشاپ  گونه چیه  لم یف  ن یذکر 

 نگرفته است. 

 : ویدوباره برگشت به استود  ری تصو
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اند مردم نگران نباشند، در اسرع  که مسئوالن گفته  دی اکنون به اطالع ما رس هم  -

با بان  یدگی موضوع رس   ن ی وقت به ا ورد خواهد  اتفاق برخ   نی ا  انی خواهد شد و 

 شد. 

رو  اخبار  ورزش   ی رفت  تلو  یموج  به  کنترل  با  صفورا  و    کی شل  ون یزی و  کرد 

 خاموشش کرد. 

 . ترانه باالخره از شوک خارج شد و گفت:میموند  رهی خ گهی به همد ی لحظات همه

 شه؟یبدتر هم م  نی از ا یعنی -

 فرود اومدم و وارفته گفتم:  نی زم  یزانو رو  با

 کارمون دراومد!  -

 و از جا برخاست: زی م یکنترل رو پرت کرد رو صفورا

مون رو  تو خونه و همه  زندی فرداست که مأمورها بر نی خاک بر سرمون شد! هم -

 . رندیبگ

پا  یهاگوشه به  نبا  نییلبم  چرا  اومد.  گرفتار   هی  دیکش  بکشم؟  راحت    ی نفس 

ن  ،یار ی پشت بدب  یار ی بدب  ،یپشت گرفتار  حزار    م یبرم خودم رو تسل  ستی بهتر 

 نشدم؟ ع یدر ملع عام ضا   نی از ا شتر ی کنم تا ب

 و رو به جمع گفتم:   دمیکش یقیعم نفس

ز   - نباش   اد ی حاال  نگران  مدیهم  که  فردا  هم    ن،یاط یش   ش یپ  م یری.  اون  از  بعد 

 نه.  ا ی  میزنده بمون  ستیمعلوم ن

 تکون دادم و ترانه گفت:  هیچ یبه معن یگرد نگاهم کردند. سر ی هابا چشم همه

 برم زندان. دمیم ح یمن ترج م،یر یمگانور اگه قرار باشه فردا بم -
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 زد و با حرص گفت:  خونک ی ترانه س  یبه بازو صفورا

 اعدامت کنند. د یاز کجا معلوم ببرنت زندان؟ شا -

بلند    مان یا  یگرفته  یدهنش گرفت. صدا  یو دستش رو جلو  د یکش  ینیه  ترانه

 شد: 

که بخاطر احضار جن و    یدونیصفورا، م  یاکاره  نی گفته؟ تو خودت ا  ینه بابا ک  -

 .کنندیرو اعدام نم  ی کس زها ی چ جورنیا

 انداخت و گفت: ینگاه  مانی*نه به ایدست به س  صفورا

 حکم عوض شده.  ی جان، به تازگ مان یا ر یخ -

هام رو باال  اوضاع آشفته، بلند شدم و دست  ن ی. خسته از ادیکش   ن ی باز ه  ترانه 

 بردم تا بحث رو خاتمه بدم: 

 . الدی برج م  م یری . فردا همه باهم مدی ریمیپس در هر صورت م خب یلیخ -

 :نهیگردنش رو کج کرد تا از پشت ترانه من رو بب مان یا

 اونجا؟   می ایب  می چطور پاش  تی وضع ن یآخه ما با ا  -

ام رو به سمتشون نشونه  و انگشت اشاره ستادم یا  ونیزیتلو  یدرست جلو رفتم

 گفتم: ی رفتم. با لحن محکم و شاک

گذاشتم    - تنها  رو  شماها  ا  ییبال  هیهروقت  اومد.  هر    گهید  بارنی سرتون  به 

  ستی ن  نجا یا  یراحت باشه کس  المونیتا حداقل خ  م یر یکه شده همه باهم م  یقیطر

 بهش حمله کنند.  نی اطی که ش 

  یباهم رد و بدل کردند. ناچار قبول کردند که فردا همراه هم همگ  ی نگاه  همه

 سر قرار.   م یبر
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 و گفت:  دی رو گرفت کش  هاش سی صفورا دراومد. گ  یصدا یاز چند بعد

خبرنگار جمع    ی! حتماً کلالد یبرج م  ی*طان تویمشت ش   ه یفردا رو بگو...    ی وا  -

 .شندیم

 گفت:و  د یکش یآه  ترانه

 ! می شد  ی اعجب سوژه -

 تکون داد و گفت:   د ییبه تأ یسر  صفورا

 رو پر کردند از عکس ساشا و مگانور. ی مجاز   ی حتماً تا االن فضا -

 جواب داد:  یب یشوق عج  هیبا   ترانه

چه خفن بود! ساشا و مگانور داشتند مثل سگ و گربه    لمهیف  نی ا  یاوه راست  -

 . زدندیهم م  ی سر و کله  یتو

 زد و گفت: ی شخندین  صفورا

 نه.  ا ی  م یکن دایرو پ  لم یاون ف  نستاگرامیا  یتو م یتونیم مینیبب ا یب -

رو  یبا خوشحال  ترانه با صفورا  چمباتمه زدند. هردو    نیزم  یدست زد و همراه 

 مشغول جستجو شدند.  یفرو بردند و با شگفت  لی موبا یسرشون رو تو

به تأسف    یسر  مانینگاه کردم. ا   مانی و ا  ل یبرگشتم و به دکتر سه  س یف   پوکر

 . رهیام بگتکون داد که باعث شد خنده

ا  یپا  نیی پا  رفتم نگاهش کردم.  ترحم  با  و  هم بهش چشم    مانیدکتر نشستم 

 دوخت و آهسته گفت:

 اومد ثواب کنه کباب شد.  ن،ی بدبخت رو بب نی ا -
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 تکون دادم و ادامه داد:  سر 

 . میدار ازین  لچریو م؟ی جنازه رو ببر ن یا  ی فردا چطور  -

 هست؟  یچ -

 :دمیو دوباره پرس دم یتعجب برگشت نگاهم کرد. خند  با

 ! ه یچ دونم یخب نم -

  حیسرم. شروع کرد به توض  یاش رو باال آورد و زد تودست بانداژ شده  یشوخ  به

 . لچریو یدادن درباره

  د،یونده به طلوع خورشساعت م  هی.  می ختیبرنامه ر   یو کل  می خود صبح حرف زد  تا

 رفتن به برج.   یبرا  میو آماده شد  میکرد ف یرو رد ز یچهمه

  ی. گهگدار کردیما نگاه م  یمبل افتاده بود و فقط به تکاپو  یگوشه  لی سه  دکتر

 .کردینم  یبهش توجه  کسچیام! منتها هبه خونه  دیکه من رو برگردون  گفتیهم م

نم  مان یا کنار  هم  باز  داغونش  وضع  اون  با  پا  د یکشیهم  به  پا  نقشه    ی و  ما 

باز  خت یر یم بانمک  و    ه ی.  آوردیدرم  یو  بود  گرفته  ضبط صوت کوچک دستش 

 :کردیمهم ثبت م ات ی عمل هی ن ی لحظه به لحظه رو ع

اند.  صبح، گروه هنوز به محل مورد نظر حرکت نکرده  قهیدق  ستی ساعت چهار و ب  -

 . میمنتظر دستور از مقامات باال هست

 زد:  غ ی شد و سرش ج  یباالخره از دستش عاص ترانه

 ارم؟یدمار از روزگارت درب  ییبا دمپا ام یب ا ی یکنیتمومش م مانیا -
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باعث شد که    د یتهد  ن یا ترانه،  شکل    ی حساب  یزن و شوهر  ی دعوا  هی از طرف 

پنج دقرهیبگ و    قهی.  تموم شد  من  با دخالت  بحث  باالخره  پنج،  به ساعت  مونده 

 . میشد  ی راه

صفورا هم    م، یو دکتر عقب نشست  مان یترانه. من و ا  ن یماش   ی تو  م یدیچپ  همه

تنگ بود. بال    یلیمن خ   ی مبدل جا برا  یها جلو در کنار ترانه نشست. با اون لباس

  یهم کل  لی لمبو شدم. دکتر سهانار آب  نی ع  می رس . تا بشدیداشت له م   امچارهیب

 . کردندیم تش یتنش اذ  ی هایودتنگ بود و کب ی لیآه و ناله کرد. بدبخت جاش خ

البته به پا   م یدیرس   یوقت باز موند.  که ما    ییهابرج  یبه برج، دهنم از عظمتش 

 داره.  یادیخب ارتفاع ز  یول رسهینم م یجهنم دار  یتو

وقت صبح ما رو به داخل راه بدند.    نیا   میبود که ما مطمئن نبود   نجایا  هیقض  اصل

 . شدینم دهیاطراف برج د  یسحر جز چندتا نگهبان کس یکله

سحر شروع    یبرج از کله  یواقعاً ساعت کار   که نی ا  ای از شانس ما بود    دونم ینم

 . میوارد بش م یبه هر حال درها باز بودند و ما تونست ی ول شهیم

طبقات    ی تا دختر راهموندند و ما سه  ن یی و دکتر همون پا  مانیمن، ا  م یبه تصم  بنا

داد ادامه    ح یترج  ی که ما رو تنها بذاره ول  شد ینم  یاولش راض  مانی. امی باال شد

 بکشم.   ش ی جا رو به آتخشمم فوران کنه و همه  هو ینده چون ممکن بود اون وسط  

  دنشید   یبرا  یاون باال باالها منتظر ماست. استرس   یی که حزار قطعاً جا  دونستم یم

 ساشا و روزبه بدجور به جونم افتاده بود.  یبرا ی نداشتم اما نگران

تار  بارنی اول  ی برا به دعا برداشته بود و جون  ی ش   ه ی  ت ی بشر  خیدر  *طان دست 

 *طان من بودم! یو اون ش  کردیرو طلب م  زانش یعز
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قتل حزار    یبودند و من داشتم نقشه  همه سکوت کرده  میآسانسور که بود   یتو

  زادها ی آدم  ن یب  امی . مردک من رو مضحکه کرده! صبح زود پاشم بدمیکشیرو م

  ؟یذار یقرار م  ییجا  ن ی همچ  ی بگه تو مگه مرض دار   ست ین   یکیبگم چند منه؟  

 ا؟ یهمون کارخونه متروکه بهتر نبود آ 

  بود یمتفاوت م  هیبا بق   د یکارهاش با  یبود. همه  یجور نیهم  یحزار از بچگ  ن یا

ن  ادی بدم م  هاشییخودنما  نی . از همکردیوگرنه غوغا م باهاش    ستمی که حاضر 

 ازدواج کنم. 

که    ن ی هم  یتو بودم  دماغ  ی صدا  ه یفکرها  طبقه  یتو  به  کرد  برج    یاعالم  آخر 

 . میدی رس 

نشسته   زش یبرج که پشت م ی به سمت راهنما م یو رفت میآسانسور خارج شد   از 

 . زدیمبود و چرت 

  ی که رو  یمختلف  ی هاپرچم  ن ی بلوند بود که ب  یزن الغر اندام با موها  هی  راهنما 

مانندش    ق یو قا  ی کاله فانتز  ر ی بود گم شده بود. موهاش کج و معوج از ز   زش یم

 . دادندیم شی رو نما  یزشت  ری زده بودند و تصو رون یب

  یرو که رو یرفت و زنگ شیداشت، پ ی شتری ما قدرت کالم ب  یکه از همه  صفورا

 بود تکون داد.  زیم

نوار ضبط شده شروع به حرف زدن    هی ن ی و ع  د یاز خواب پر هو ی  ی قیکاله قا  خانوم 

 کرد:

 (Hello, welcome to Milad Towerتوِر! ) الد ی هِلو، ولکام تو م -

ترانه و اون    ی. زدم به بازودمیفهمیکه من درست نم   کرد یبلغور م  یی زهایچ   هی

 جواب داد: کالفه 
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 . گهیآمد مخوش ی سی تو؟ داره انگل ی شد ج یهان؟ باز گ -

  ی کش اومدند و به خانومه چشم دوختم. صفورا دو ضربه رو  ن یی هام به پا*بل

 زد و گفت:   زیم

 . میهست ی رانی خانوم ما ا -

 زد و گفت: ض ی عر یخدا اول شوکه نگاهمون کرد و بعد لبخند بنده

ا  - که  عزطور نی اوه  هموطنان  خب  برا  زمی !  اومد  یحتماً  صبحانه  به    دیصرف 

 رستوران گردون! 

 به من کرد و گفت:  ی نگاه بعد

 د؟یا ی باال ب ن یمادرجان شما سختتون نبود تا ا  -

بابا من فقط    دم؟ی از سن و سالم نشون م  شتری ب  ی زیچ  ا ی هستم    ر یمن واقعاً پ  ا یآ

 سالمه!   ی اصد و خورده

 من جواب داد:  ی و جا  دیبه دادم رس ترانه

  ی براشون عاد  گهی هاست که مشکل ک*مر دارند و االن داوه نه! ننه بزرگم سال  -

 شده.

درآورد  ننه کجات  از  رو  خ  ه ی  ؟ یبزرگ  تو  آخه  باش  باکالس  بچه    ری ذره  سرت 

داره اخالق ترانه   مان یا  ن ی ا  گفت یپدر ترانه راست م  که نی! مثل ا ی باالشهر هست

 . دهیم ادیبهش   زیچهمه کنه،یم رو عوض 

 کرد اوضاع رو جمع و جور کنه:  یچشم درشت کرد و سع صفورا

هم باالتر    ن یاز ا  شهی اگه م  میخوایم  د؟یکن  ییما رو راهنما  شهیخانوم م  دیببخش  -

 . میبر
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 کرد و گفت:  ی راهنما فکر  خانوم

 ست؟ی مادرجان سخت ن یباال نوک برج؟ برا د یبر یعنی -

 کاسه چرخوند و با حرص گفت: ی چشم تو صفورا

 اون باال؟  م یبر  شه ی چطور م دیبگ شه یخانوم. م ر یخ -

 به گردنش داد و گفت: یاقر و غمزه  راهنما 

استفاده    د یتونیم   رون ی ب  ی فضا  ن ی ! فقط از همدیبر   د یتونیاون باال که نم  زم ی عز  -

 ها.نرده نی تا کنار هم د،یکن

 کرد و ادامه داد:  یاشاره ا رون ی ب به

 ! دی خوش اومد  ی لیخ دیی شماست. بفرما  ی پا ری ! کل تهران ز هی رینظیب یمنظره -

  هی  یبرگشتن  دیدبدبه و کبکبه با  نی دست راه رو نشونمون داد. فکر کنم با ا  با

 باالتر!  می بر  یقیطر هی از  د یبا ها،نیاز ا   ی. جدامیپول قلمبه هم بد 

ب  پامون که  ترکترا  م،یگذاشت   رون ی رو  خنده  از  رودینه  رو  دستش  دلش    ی. 

 گذاشت و به زحمت گفت:

 خدا!  ی... وایمادرجان... وا -

 به بازوش زدم: یترانه و مشت  کیهم با خنده بهم نگاه کرد. رفتم نزد   صفورا

م  - من  ناف  به  بزرگ  ننه  بزرگ،  ننه  بخنده!  خر  هر  هر  از  اون  بندهیهر  وقت 

 داشت؟   شهیم  ی چه انتظار  ها بهیغر

 هاش جواب داد: خنده نی از ب  ترانه
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  فهمه یدرست نم  یکس  یری گیم  نیی! سرت رو هم پایهست  هارزنیپ  نی به خدا ع  -

 .یچقدر سن و سال دار

  تونستم یادامه داد و سرش رو باال برد. تا ته حلقش رو م  دن یقاه به خند  قاه 

ا خوب در و تخته رو  بود که چهارتا متلک بارم کنه. خد   یهم خال  مانیا  ی. جانمیبب

 هم!  یباهم جور کرده، زن و شوهر لنگه

ترانه هم    یخنده  یصدا  هویانداختم تا خشمم رو کنترل کنم که    ن یی رو پا  سرم 

 زل زده به آسمون.  ی بیترس عج  هیبا  دمیقطع شد. نگاهش کردم و د 

اون هم رد نگاه ترانه رو دنبال کرد و به باال چشم    دمیطرف صفورا و د  برگشتم 

 دوخت. 

 به هردو انداختم و گفتم: ینگاه  مشکوک

 هو؟یشد    یچ -

 سرم، باعث شد من هم نگاهم رو بدوزم به آسمون:  ی از باال  ییهاخنده یصدا

 ! زی عز یای ! مگانور اگارس نجاست یا  یک ن یبب -

  ی که حزاره! حزار، همون  ت سی ن  ی . کسست ی مگانور، االن وقت ترس و لرز ن  خب

. حزار که ترس نداره، یتا سوارش بش  شدیخر دوال م  هیشب  ی بچه بود  یکه وقت

ه و  قد  اون  نداره!  خبر  بالیخودش  اون  و  بزرگش  که    ی ها*کل  برافراشته 

جذابه!    ی لیخهم اتفاقاً    اهشیس  یو مو  شی سرخ و ر   یها. چشمستندی ترسناک ن

لشکر    ه یکه    ی ن دختر گالنور هستم، همون زنمحکم باش، االن وقت نبرده. آره م 

 ضعف نشون بدم. دی. نبا کردیم یرو رهبر

 . رحمیو ب پروا ی! مثل خودش باش مگا، بخنده یچطور م نیبب

 گفتم: شخند ی چشمم دادم و با ن  یبه گوشه ینیچ
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 ... داریحزار! مشتاق د  -

 متر از من بلندتره!  هیقدش  یو رو به روم قرار گرفت. لعنت  نیی پا دیپر

دست    دانیو م  ی. حاال فقط گو ستادندی و صفورا به هم پناه بردند و کنار ا  ترانه

 من و حزاره.

رو  فشیکث  لبخند رو  ل*ب  یهمچنان  دستم  و  آورد  جلو  رو  دستش  بود.  هاش 

 فشرد.  یگرفت و به گرم

 و گفت:  دیگلو خند  یتو

  ی برات ارزش داشته باشه که حاضر بش  یجون اون دوتا به قدر   کردمیفکر نم  -

 . یایب  رونی خودت ب  گاهیاز مخف

 بهش انداختم و گفتم:  ینگاه تفاوت یب

 چه خبر حزار؟  -

نسبتاً    یخونسرد رفتار کردم! بعد از مکث  یادیخورده نگاهم کرد. فکر کنم ز   جا

 جوابم رو داد:  ی طوالن

 ندارم برات.  ی خوب یخبرها -

 هوا تکون دادم و گفتم:   یتو ی دست

 .طورهنی هم شه یهم -

 باال انداخت و گفت: ییابرو 

 ؟ یها بپرس درباره گروگان  یخواینم -
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هم که باشه، عاشق منه و من خوب    ینگاهش کردم. حزار هرچ  یطونیلبخند ش  با

 ام کردم و گفتم:چهره مهیضم  یکنم. چشمک ی چطور زبون باز  ی بلدم گاه

 حزار. یبد  لشونیتو که به هر حال قراره تحو کنه؟یم یچه فرق -

 . دیبرج لرز  یهاشهی زد که ش   یاقهقهه

 ! یهست مداراستیزن س  هیمگانور تو   -

که حزار نفهمه از    چونمیپیبحث رو م  یجور   هی.  خورهیم  دی ... حاال نقشه کلخوبه

 کجا خورده. 

زن  - هنوز  خبر؟  چه  دراگون  از  هستم!  که  نفسدهمعلومه  و  و    یسم  ی هاست 

 کنه؟ یو رو م  ریبوگندوش جهنم رو ز

 رو به دو طرف باز کرد و با تعجب گفت:   هاشدست

 ست. موجود جاودانه ه یاون   ره؟یبم د یچرا با -

 حواسم به دخترها بود گفتم:  یچشم  ری طور که ز تکون دادم و همون ی سر

 ! ه یعیاز خونه دور بودم، طب  یادی نبود. به هر حال مدت ز  ادم ی -

 شد و بازوم رو گرفت:   کی نزد بهم

 خونه. ی درسته، حاال هم وقتشه که برگرد -

 :دمیو غر  ستادمیو رخ به رخش ا  دمی رو عقب کش بازوم 

 رفته؟  ادت ی من توسط دراگون طرد شدم، نکنه  -

 تکون داد و دوباره بازوم رو گرفت:  نی به طرف ی سر

 دراگون خودش من رو فرستاد دنبالت.  ست؛ی ن طور نی ا -
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 زدم:   غیج

 تو رو بفرسته؟   دی! چرا دراگون با یگ یمثل سگ دروغ م -

 داد زد:  هویهم    اون

کردم چون دوستت    ی برگشت تو من هرکار   یقدم شدم! برا  ش یمن خودم پ  -

 دارم. 

  ی سع  یول  شهیسانت هم جا به جا نم  هی  دونستمیم  کهنیعقب هولش دادم. با ا  به

 خودم رو کردم.

 دار گفتم:خش  ی درونم فعال شد و با صدا  یوحش مگانور

بشم هم    نی دوست داشتن تو سرت بخوره حزار! من اگه تا ابد محکوم به زم  -

 به جهنم. گردم یبرنم گهید

بلندش رو    ی ها. بالشدیاش بلند مشد. مثل من دود از کله  ن یهم خشمگ  حزار

ابهت حزار در    ن یبخاطر ا   خواست یباز کرد و باد با شتاب به صورتم خورد. دلم م

 کنم.  هیو زار زار گر  نمیمقابل خودم، بش

زن و داد    ه ی  غیو بزرگ باز شد و ج   یا شهیدر ش   هویبکنه،    ی حرکت  کهنیاز ا   قبل

 .دیچی چندتا مرد در فضا پ

  دمی . تازه به خودم اومدم و دکردندیاد م و د   غی ها بودند که جو نگهبان  راهنما 

قرار گرفته. لعنت    د یلباس مبدلم جر خورده و بال و دمم مثل حزار در معرض د

 ! ت یبه وقت عصبان

صورتم    ی و به سمتم حمله کرد. جفت بازوهام رو گرفت و تو  دیحزار نعره کش  هوی

 داد زد: 
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 ! ی ایبا من ب  دی تو با -

 داد زدم: یولوم باالتر با

 برو گمشو!  -

ها  گرومب از پشت سر اومد. خانوم رهنما بود که غش کرده بود. نگهبان  یصدا

 بلندش کردند و پا به فرار گذاشتند.

واقعاً سوژه    گه ید  بارنی ! االد یبه برج م  یی اخبار فردا، حمله موجودات مأورا  تر یت

 .می شد

زدم و نگاهم به    ی غی. جدیموهام نشست و سرم رو به عقب کش  ی حزار تو  دست 

 زدم و حزار هم نعره زد:   غی باال افتاد. دوباره از ته دل ج

اشاره هستند تا اون قفس رو ول کنند    هیاون لشکر منه! همه منتظر    ؟ینیبیم  -

 .نیی پا وفتهیو ب

قفس رو با    ی. چند نفرنی اطی قفس درست نوک برج که اطرافش پر بود از ش   هی

نگه داشته بودند. بدتر از همه    ید و به سختمتصل بهش گرفته بودن  ی رهای زنج

اگر روز مرگ من    ا یاون قفس ساشا و روزبه قرار داشتند. اوه خدا  ی تو  که نیا

 لطفاً زودتر تمومش کن!  ده،یفرا رس 

 صورتم داد زد:  یباز تو حزار 

 مگانور!  نییپا وفتهیاون قفس م  یبرگرد ی اگه نخوا -

  ه یکه  کنه یم ی کار  ه ی هو یحزار اعصاب نداره  ن ی . ایکن سک ی ر د یمگا االن نبا  یه

 ... .ای ب نیی . از موضع خودت پاادیبه بار م  یمونیعمر پش
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هر دو دستم ساعد حزار و گرفتم و اون هم موهام رو ول کرد. آروم و با بغض   با

 گفتم:

 ؟ یکنیو اگه برگردم آزادشون م یکشیها رو ماگه برنگردم، اون یعنی -

  یاز عرقش رو  سی و خ  یبلند مشک  یباعث شد موها   ن ی رو تکون داد و ا  سرش 

 .زهی بر  اشیشونیپ

 آره!  ،یآره مگانور، آره لعنت -

 صورتش گرفتم و گفتم: یام رو جلواشاره  انگشت

بالها   - بخاطر  حزار!  سرت  بر  ا  ییخاک  آورد  نی که  سرمون  هرگز    ی مدت 

  ؟ یتا من رو برگردون  یرو گروگان گرفت  گناهیآدم ب  هیفرشته و    هی. تو  بخشمتینم

 کارت وقاحت تمامه!  ن یا

 . با تأسف گفت:یناراحت ی هاهیتو ما  یزی چ هیشد.   شونیپر نگاهش

 ها به عنوان اهرم فشار استفاده کنم.نظر دراگون بود که از اون نی ا -

حس کنم که تا چند لحظه    تونستمی. مدیچیشهر پ  یتو  سیپل   نی ماش   ری آژ  یصدا

اگه    یعنی .  رمیبگ  می . وقتش بود تصمم یش یم  چارهی و ب  شهی برج محاصره م  گهید

  چیه   نی اومدن به زم  ی حزار برا  یعنی  شه؟ یتموم م  زی قبول کنم که برگردم همه چ

اصالً به    شهیمن؟ م  دنبال نداشته و فقط به دستور دراگون اومده    یاگهینقشه د

. اگه قبول کردم  ستی راست تو شکمش ن  یروده  ه یحزار اعتماد کرد؟ المصب    ن یا

 ؟یحرفش چ ری و زد ز 

  دیاز ترد   ی به حزار اعتماد کنم؟ با موج خروشان  تونم یبه سراغم اومد. من م  دی ترد

 : دمیپرس 

 ؟یکنیساشا و روزبه رو آزاد م ام،یاگه همراهت ب یعنی -
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 تکون داد و جواب داد:  نی به طرف ی سر

 هردو رو نه، فقط اون فرشته!  -

نگه    خواد ی. چرا؟ چرا فقط ساشا؟ چرا روزبه رو مدندیپر   رونی از کاسه ب  هامچشم

 من به روزبه حس دارم؟  دهیداره؟ نکنه فهم

 : دمیپرس  بلند

 چرا؟!  -

 باال انداخت و گفت: شونه 

پسره    نی خود دراگون و ا  نی ب  ی زیچ  هینداره،    یبه من ربط  نی دستور دراگونه. بب  -

 بهش داره.  یحس ه ی گفتیهست. دراگون م

 ل*ب انگار که با خودم حرف بزنم گفتم:  ر یز 

 بهش حس داره؟  -

 و با تعجب به سمت حزار داد زدم: بلند

 روزبه کرا*ش داره؟ خاک بر سرم!  یرو   یعنیحس داره؟  -

 بهم انداخت و آهسته گفت: یبا درموندگ ی نگاه حزار 

 ! ؟یگیم یچ -

بدم باز هم از فهم    حیهم توض  یگفتم؟ هرچ  ی کنم چ  یحال  ن یمن چطور به ا   حاال 

 اون خارجه. 

که حس داره چرا درست    یچ  یعنیبگم؟    ی که... آخه چطور   نه یمنظورم ا  نیبب  -

 ؟ یدینم حیتوض



 
 

www.cafewriters.xyz Page 372 

  ن یی رو به پا  ی بازوم گذاشت. با سر  یداغش رو رو  ی هااومد و دوباره دست  جلو

 حرص درونش آشکار نشه گفت: کردیم ی که سع یی و صدا

 دراگون و اون پسره. نی هست ب  یزی چ هی  نی خبر ندارم. ا ی چیمن از ه -

رو تا    ز یهمه چ  شدیها. از اون ارتفاع مو رفتم سمت نرده دمی رو کنار کش  خودم

  ت یازدحام جمع  نی برج انداختم و دهنم از ا  ن ییبه پا   ی. نگاهدی ها دورتر دمسافت

. دور تا دور برج  کردندیجمع شده بودند و همهمه م  ن ییاون پا   آدم   ی باز موند. کل

زودتر ماجرا رو حل و فصل    دیو... . با  یننشاو آتش  سیپل  یهانیپر بود از ماش

 .کردمیم

بهش انداختم تا بلکه بتونم ذهنش رو بخونم.    قیعم  یطرف حزار و نگاه  برگشتم 

 هام.زل زد تو چشم  پروا یاون هم ب

 طاقتش طاق شد و گفت:  باالخره

شهر رو بفرستم    ن ینکن مجبور بشم کل ا   ی . کار می بر  ای ب  کنمیمگانور خواهش م  -

 رو هوا. 

 برداشت. دست به ک*مر شدم و با حرص گفتم:  یباز سر ناسازگار  کهیمرت ن یا

که هردو گروگان رو آزاد   نهیشرط اومدن من فقط ا   اًیثان ،یکنیاوالً که تو غلط م -

 . یکن

 هاش گرفت و گفت:دست ون یسرش رو م کالفه 

 . میرو براش ببر زاد ی آدم  نی ! دراگون دستور داد اشهی مگانور، نم شه ینم -

 از خودش داد زدم: تر کالفه

 کار؟یچ خواد یخه دراگون روزبه رو مآ-
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 ! دونم؟یمن چه م-

به اطراف انداختم   ی. نگاهم رو با سردرگمدیگوشم لرز  یزد که پرده یداد چنان

 . دمید  یزیچ  ه یداخل برج   هویکه 

 کرده بودند و منتظر فرصت بودند.  نی با اسلحه کم  پوش اهی آدم س   چندتا

  ی جنگ حساب هیها بهمون حمله کنند، آدم ن ی! اگه ادییزا یواقع  یبه معنا گاومون

 .رهیکه دودش هم فقط تو چشم مردم م ده یرخ م

د  ی غلط  هی بب  گه یبکن  راه  ن یمگانور! فکر کن  گز  ی باق  ی چه  واقعاً    ی نهیمونده. 

 هم بجز همراه شدن با حزار هست؟ ی اگهید

م  اگه آزاد  ساشا  چ  یول  شه یبرم،  پا  ؟ی روزبه  به  بدبخت  من  حم   یپسرک  اقت 

هست. آخه    یزی چ  هی من و روزبه    نیدراگون بو برده که ب   ن یقیبسوزه؟ حتم به  

 داره. ن یهم جام جهان ب  رمرد ی اون پ

درونم    ی احس قهرمانانه  ه یبسوزه نه کباب. ناگهان    خ یبکنم که نه س   ی کار   ه ی   د یبا

  نی زم  یرو  جا نیفعال شد و زد به سرم که خودم ساشا و روزبه رو نجات بدم و هم

 بمونم و عشق و حال کنم.

*طان بعالوه  یلشکر ش   ه ی با    یکه بتون  ی ستی ن  ی چطور؟ احمق جان تو در حد  خب 

 .یها رو نجات بدو اون یحزار بجنگ

به سمت جلو. حزار    شدم   دهیکش   هو یبود که    هاپوشاهیهمچنان قفل اون س   نگاهم 

 . محکم تکونم داد و گفت: کردیرو گرفته بود و با حرص دندون قروچه م  امقهی

 .می وقت ندار  اد ی ! ز ر یخودت رو بگ می تصم یلعنت -

 گفتم:  یعصب یستبرش گذاشتم و با لحن  ی*نهیس  یرو رو هام دست
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مشخصه!    م یتصم  - م  ای من  آزاد  باهم  رو  رو    گهی د  ای   یکنیهردو  من  هرگز 

 .ینیبینم

*طان بدبخت چرا عاشق  یو غمناک نگاهم کرد. دلم به حالش سوخت. ش   زده بهت

 که دوستت نداره؟ یشد  یکس

م  یحلقه رو  ببچشم  یتو  تونستم یاشک  و    ه یرو  رییتغ  عی اما سر  نمیهاش  داد 

  د یلرزیکه به وضوح م  یبم ی. بعد با صدازهیهاش رو جمع کرد تا اشکش نر چشم

 گفت:

 ؟ یکنیم تم یمگا؟ من عاشقت هستم، چرا اذ  یکنیم ی نجور یچرا ا  -

. با  کردیمگا گفتنش رو دوست ندارم. اکثر اوقات روزبه من رو مگا صدا م  نیا

 گفتم: ی و دلسرد  یناراحت

 من رو مگا صدا نکن. گهید-

 . ادی بهت م شتری ب ی لیخ ن یچرا؟ ا-

 که حق داره من رو مگا صدا کنه اونه!  ی تنها کس-

گرفتم. مستق  ن یا باال  سمت  به  رو  و دستم  گفتم  داد  با  به    م یرو  کردم  اشاره 

 به باال انداخت و دوباره باهام چشم تو چشم شد:  ی روزبه. حزار نگاه

نه؟    اد ی! ازش خوشت میزنی*نه میآدم رو به س   نی پس بگو چرا انقدر سنگ ا  -

 بدبخت؟ یشد   زاد ی آدم ه یعاشق 

تمام قدرتم به سمتش حمله کردم و شروع کردم به مشت زدن. با هر مشت    با 

  ی*نهیداشتند س   ام یاپیپ  ی هاکه مشت  ی خفه شو، خفه شو! تنها مقصد  گفتمیم

دردش    نکهیچه برسه به ا  شدیجا به جا هم نم  یحت  یمحکم و ستبر حزار بود. لعنت

 . ادیب
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 نداشتم عقب بکشم.  م یو من تصم رهی هام رو بگدست یجلو کردیم یسع

و    نی چشم نگاهم به قفس آهن  ی. از گوشهزدمیبه سمت باال بود و داد م  سرم

 .خوردیآسمون تلو تلو م  یبزرگ افتاد که تو

 . کردیبه ساشا و روزبه نگاه نم یحواسشون جلب ما بود و کس ن ی اطیش یهمه

روزبه و فکر کنم    ی شده بود رو  ز یخمی . نکنهیم  یی کارها  هی که ساشا داره    دمید

 . کردیروزبه رو باز م  ی داشت دست و پا

  شم ی درخشان ساشا به سمتم برگشت. ن  یها. چشمدیپوستم دو   ری و شوق ز   شور 

تکون داد و    یباز شد و همچنان به داد و مشت و لگد ادامه دادم. ساشا هم سر

 .دمی اش رو خوب فهماشاره  یکرد و فکر کنم که معن ی ااشاره

ادامه بدم و سر   نطوری*طان! اگه همیفرشته و ش یبا فرمانده  ، ییهوی  ی نقشه  هی

 که خودشون رو نجات بده.  کنهیم دای گرم بشه، ساشا فرصت پ ن یاطیحزار و ش 

قفس کت و کلفت رو از کجا    نیدر قفس رو باز کنه؟ اَه حزار ا   خوادیچطور م  حاال

 تو؟  یکرد دایپ

قدرتمنده که از پس    یفرشته  ه یمگانور تو به کار خودت ادامه بده. ساشا    الیخیب

چادی برم  ز یچهمه باشه  شده  تموم  قدرتش  اگه  و    ؟ی.  داغون  که  بالش  و  پر 

 باشه!  دهی قدرتش هم ته کش   د یآلود شده، شاخون

 داره. ی انقشه ه ی. حتماً زنهیبه آب نم گداریساشا هرگز ب نه،

خب مگانور    ؟یام رو گرفت و تازه به خودم اومدم. حاال چباالخره دست و پ  حزار

 . یگیم ادی بگو، تو که چرت و پرت ز   یزی چ هیزبونت که سر جاش هست!  

 صورت حزار تف کردم و گفتم: یتو
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 ! ی نامرد ی لیحزار. تو خ اد ی ازت بدم م -

 تکون داد و گفت: سر 

 .هی دوستت دارم. عشق من به تو واقع یلیمن خ ،یکنیاشتباه م-

که بال    ی دی. تو اصالً فهمیکردینم  تم یاذ   نطوریا   ی . اگه عاشقم بودیگیدروغ م-

 ؟یکنیکه به معشوقت توجه نم یهست یمن شکسته؟ چطور عاشق

 . با هول گفت: دی عقب کش عی درشت شد و سر هاشچشم

 ؟ یشد  ینطور یحواسم نبود. چرا ا یعنی دونستم،یمگانور! نم دیببخش یوا-

 به حال من داره؟  یچه فرق زهایچ  نی ا  دنی پرس  گهید-

 .دمیعشقم. ببخش که نفهم خوام یمن معذرت م-

 گفتم: یرو باز کردم و با بغض الک هام دست

 .بخشمیمن تو رو م ،یهست یباشه حزار، تو مرد خوب -

 هاش شکل گرفت و گفت:ل*ب  یرو یلبخند

 . زمیبه خونه عز  می باهم برگرد ایب  ،یدیسپاس گذارم. حاال که من رو بخش -

مات و مبهوت    نی اطی ش   دمیبه باال انداختم و د   ی! نگاهیموجود فرصت طلب  عجب

 کن.  شتر ی احساسش رو ب کم یشدند. خوبه مگا، حاال   رهیما خ  کی به تئاتر رمانت

 که مردمش ازم متنفر هستند حزار؟  یی برگردم به جا تونمیآخه من چطور م -

 داد:  کرد و جواب ی فکر  حزار 

.  میکنیم  یزندگ  ل ی دور از فام  یی جا  می ر یمن! باهم م  ی بایکه غصه نداره ز   ن ی ا  -

 من و تو.  یفقط برا ع،ی وس   ی اخونه در منطقه هی
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. برگشتم به جلد جسور و  خوردیاحساسات بهم م ان یغل ن یحالم داشت از ا   گهید

 خودم و دست به ک*مر گفتم:  یپروایب

 ات! آره جون عمه -

 حزار درهم شد و گفت:  یهااخم

 عمه طرطبه رو وسط نکش!  یپا-

م- رو  طرطبه  فقط  الق  ؟یگیچرا  ن  ی عمه  س یمگه  ب  شعور؟ی ب  ست ی تو    ن ی چرا 

 ؟یذاریهات فرق معمه

 زد و جواب داد:   نیزم  یرو  ی دمش شالق با

 ه.به زور دخترش رو به من بند کن خواد یمشکل دارم. م سی من با الق -

. با دست کتف روزبه رو گرفته  ستادیرو دادم به باال. ساشا بلند شد و ا   حواسم

 وقتشه تمومش کنم.  گهی بود. خب د

 راه رفتن گفتم: ن یها و در حطرف نرده رفتم

 ! سهی عمه الق یتو همون دختر گامبالو  اقتیحزار؟ ل ه یچ یدونیم -

  رون یاش از کاسه ب هچشم  نکهیزدم. قبل از ا  یرو چرخوندم و بهش چشمک  سرم 

  ی جا غرق در نور آباز باال اومد و همه  ی بیمه  یبزنه، صدا  یو بخواد حرف   وفته یب

 شد. 

برافراشته    یهامنه، ساشا! با بال  دیهمه به طرف آسمون برگشت. بله، اون ام  نگاه

 برج معلق بود.  ی و غرق در نور درست باال

سقوط    نییاز کنار برج به پا  یزی چ  هینکرده بودم که    زی کامل ساشا رو آنال  هنوز 

 کرد.
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  دم ی پر  ع یدل غافل، روزبه بود! بدون فکر سر   ی ا  دمی به خودم اومدم و د  تازه 

 کردم. یچه غلط دمیفهم  د یکش ر ی بالم ت ی و وقت ن ییپا

باز کرده   یاسب آب  ن ی من هم به دنبال روزبه درحال سقوط بودم. دهنم رو ع  حاال 

 . زدمیبودم و نعره م

حق من    نی ا  ای آ  ؟یدردناک  نی بشه؟ مرگ به ا  ن یته قصه ا  کرد یفکرش رو م  یک

اش  به همراه مع*شوقه  نگونه یو جذاب ا  با ی*طان ز یانصاف است که ش   ا ی است؟ آ

 برود؟ ی باق اری به د

زمان    کی مکان و    ک ی. مرگ من و روزبه درست در  شهیم  یحال مرگ جذاب   ن یا   با

مرز و بوم هم جور شد؛ سقوط    ن یا   یندهیحالت. موضوع اخبار چند روز آ   ک ی و  

ش  و  میانسان  برج  از  آالد ی *طان  آ  ی ها قصد خودکشآن  ا ی !    کی   ن ی ا  ا ی داشتند؟ 

به فنا    نگونهیا   نیسرزم  نی باز هم قرار است جوانان ا  ای است؟ آ  ی ستیتوطئه ترور

 کا؟یآمر ست؟ ی سر ک  ریاتفاقات ز  نی بروند؟ ا

پخش    ی چ  ون یزیهم حمله کردند وگرنه تلو   نی اطی و ش   نیومدم به زممن ا  خوبه

مگانور تو هم    یدی د  شدند؟ یجمع م  الدی برج م  نیی پا  یسر چ  کار یمردم ب  کرد؟یم

 ! ی دار  یدی فوا  هی

بود و    یاز بس داد زده بودم. المصب برج بلند  شد یداشت سوراخ م  امحنجره

م منیی پا  می برس   د ی کشیطول  شرط  آدم  بندمی.  شدند    یی هاکل  جمع  اونجا  که 

 . رندیگ یم لمیدارند از ما ف

کما بود و    ی از ارواح که کالبدش تو  یکی بهشت و جهنم به    ن ی ب  ی ای دربان دن  ادمه ی

 :گفتیبرگرده م یقرار بود دوباره به زندگ

به    یکه هو*س خودکش  ی . دفعه بعدیمردن انتخاب نکرد   یرو برا   یروش خوب  -

 بمونه.  ی باق ادهای که مرگت در  ر یبم یسرت زد حداقل جور
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از    ی . جدامونهیم   ی باق  ادهای که در    رم یمیم  ی کنم من هم االن دارم جور   فکر 

 ثبت کنند.   خیممکنه مرگ من و روزبه رو در تار  ی اون، حت

 ماندگار شدن... یبه سو شیپ

آغو*ش سرد، قطعاً مال    نی شدم. ا  دهیدور کمرم حلقه شد و به باال کش   ی دست  هوی

 ! ی مهربون باز هم من رو نجات داد یساشا ست. آه فرشته

ن  دستم  تا دوباره  . فکر کنم حاال حاالها قرار  وفتمیرو گذاشتم پشت سر ساشا 

 بدم!  لی جون به عزرائ ست ین

هم    یرفت و روزبه رو هم گرفت. هردو درست رو در رو نیی با شتاب به پا  ساشا

زده، نفس زنان مات مونده    رون ی از حدقه ب  ی هازبه با چشم. رومیقرار گرفته بود

 .زدمینفس نفس م  یبود و من با خوشحال

 دادم و داد زدم: ه یرو به تن سرد ساشا تک سرم 

 متشکرم ساشا!  -

حلقه  یجواب اما  تنگ  ینداد  رو  ادستش  منظورش  کنم  فکر  و  کرد    ن ی تر 

 .«کنمیبود:»خواهش م

پاهامون به اندازه    ر یز   یهمه کنار رفتند. فضا  هویفرود اومد و    تی جمع  لی س   نیب

 مردم ترسو!  ن یشد. امان از ا  یفوتبال خال ن یزم  هی

  رفت یطور که داشت باال مبه سمت ساشا. همون  د ی چرخ  تی جمع  ی از رو  نگاهم 

 زد: اد ی فر

 .دی از جاتون جم نخور  -
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ترانه و صفورا بود    شی گذاشت. فکرم پ  یبهت باق  ی شتاب بال زد و من رو تو  با

حزار اون دوتا رو دوباره گروگان    دوارم یتنها موندن. ام  نیاط ی حزار و ش   ش یکه پ

 ! رهینگ

.  زدیزده بود و نفس نفس م  مه یخ  نیزم  یرو چرخوندم به طرف روزبه که رو  سرم

 هستند؟ ی ! ترانه و صفورا کدوم خراب ی اوه مگانور روزبه رو در 

وحشت  ع یسر  و  برگشت  کردم.  صداش  و  روزبه  کنار  کرد.  رفتم  نگاهم  زده 

 کردم بهش آرامش بدم:  یهام رو باال گرفته بودم و سعدست

 تموم شد پسر، تمو...  -

برداشت و محکم در آغوشم گرفت.    زی حرفم کامل بشه به سمتم خ نکه یاز ا قبل 

کوچولو که مادرش    پسر  ه یپسر بچه شده بود،    ه یلحظه هنگ کردم! دوباره مثل    هی

 کرده.  داشیها دوباره پبازار گم کرده بوده و حاال بعد از ساعت یرو تو

 گوشم گفت: ر یچنگ زد و ز  راهنمیترس به پشت پ  با

گذشت؟    ی بهم چ  ی دونیم  ؟ یاومد  ر یچرا انقدر د  ؟یمگانور! مگانور کجا بود  ی وا  -

 ولم نکن. گه یولم نکن... د

ها   د یترک  بغضش ا کرد  هی گر  ی ها  یو  روزبه  نی .  چواقعاً  نکنه    زخورش ی ست؟! 

 بکنم؟ مغزم به طور کامل سوخت!  دیبا  کار یکردند؟! االن چ

  ه یو گر   د یلرز یم  ی. طفلکدمیپشتش کش  یهام رو باال آوردم و رودست  ی سخت  به

 .کردیم

 . یکه روزبه متوجه بشه دوستش دار  یبکن یکار  ه ی د یوقتشه مگانور! با االن 

بدم و آرومش    یدواریاگه بهش ام  ده،ی بکنم؟ االن اون ترس   تونمیم  کار یچ  خب

 که دوستش دارم؟  فهمهیم شه؟ی کنم حالش خوب م
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کن  یمنطق  اگه با   م،یفکر  عالقه  ی لیخ  دیآدم  متوجه  که  باشه  به    هی  ی احمق  نفر 

 ناست! احمق به تمام مع  هیروزبه    قاً یخودش نشه و دق

 ... .کنمیرو م نکاریکه چقدر برام ارزش داره! آره، ا  کنمیاحمق ثابت م ن یا  به

  ی زیچ   هی صدام بلند بشه،    نکهیبدم اما قبل از ا  یباز کردم که بهش دلدار   دهن 

 خورد.  نی کنارمون به زم بی مه یبا صدا

 .زی و برگشت به طرف اون چ دیعقب کش  ع یسر  روزبه

عر   هی عمقش حدود    ض یگودال  تو  هیکه  بود،  زم  یمتر  بود.    جادیا  ن یدل  شده 

 سقوط کرده، ساشا!  ی اونجاست؛ فرشته یچ  نکهیا دن ی فهم ست ی سخت ن

 . گرد و خاکش رو تکوند و به ما نگاه کرد.ستادیا   یشد و به سخت بلند

مبارزه کنه    ن یاطی ش   یبهش چشم دوختم. توقع نداشتم بتونه با همه  یدی ناام  با

 شده باشه که سقوط کنه.  ف یضع ی ر هم نداشتم جور اما انتظا 

م  یلیخ  شی انرژ  سطح نظر  به  خ  دیرسیکم  انگار  نش  الی اما  نداشت.    ینیعقب 

 . دیهاش رو باز کرد و پر دوباره بال

حرکت  با ج  یهر  ما،  سمت  م  غی از  به هوا  ارفتیمردم هم  از  قبل    ی کس  که نی. 

تر و با  طرفاون  یکم   بار نی نشون بده باز ساشا سقوط کرد. ا  یشتری العمل بعکس

 شدت کمتر.

  یاگهیکار د  شدی. واقعاً مکردمینفس حبس شده به اتفاقات اطرافم نگاه م  با

و در    هیچ  یقدم بعد  دونستمیبود که نم  ختهیبه هم ر   زیچهمه  یهم کرد؟ جور 

 کنم. کاریچ دی حال حاضر با

دستور مغزم باالخره صادر شد،    نیشد و اول  ل ی ن تشکسرمو  ی باال  م یعظ  ی اهیسا 

 فرار! 
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  اد ی داد، هوار... فر  غ،ی اومده بودند و افتاده بودند به جون مردم. ج  نیی پا  ن یاطیش 

 بود.  دهی همه سر به فلک کش

در    ک ی و نزد  م ی. رفتدمشیروزبه رو گرفتم و با سرعت به سمت برج کش  دست 

  ی هاهستند. چشم  نجا یدوستانم هم ا   ه یمتوجه شدم که بق  می دیکه رس   ی ورود

  ی نوران  ر ی مون گرد شده بود و نگاه همه معطوف به ساشا بود که با اون شمشهمه

 .زدیم  نی اطی چطور به دل ش 

  دم یاسمم رو با داد گفت. با چشم دنبال شخص مورد نظر گشتم و د   یکیوسط    اون

و اطراف    ستادهی ثابت ا  ت یجمع  ی باالو سرخ رنگش    ن یکه حزاره! با اون گرز آهن

 . کنهیرو نگاه م

خواستم به طرفش برم و چهارتا    ؟ یدار یچرا تو دست از سر من بر نم  یلعنت  اَه

 شدم:   خکوبیساشا سر جام م  یداد سرش بکشم که با صدا

 ! گه ید د یبکن یکار  هی د؟ یچرا معطل موند  -

 طرفش و با داد گفتم:  برگشتم 

 معجزه بشه!  هی  کهنی مگر ا م،ی ای از پسشون بر نم -

ها هم دود شدند و  زد و اون  ن ی اطی به چندتا از ش   ی ازمان ضربههم  رش یشمش  با 

 طرفم و گفت:   دیحرکت چرخ  هیرفتند به هوا. بعد با  

دارند    یی چه بال  ین یبیتا معجزه بشه؟ نم  م یو دست رو دست بذار  م ینیپس بش  -

 مگانور؟  ی مگه تو وجدان ندار  ارند؟یم  گناهیمردم ب ن یسر ا 

 داشت دادم:  قتیکه حق  ی زیبر خالف چ یجواب

 .طانمی ش   ه ینه ندارم! من -
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 ! اال ی و با ما بجنگ،  نی اطی ش   یپس برو قاط یطانیاگه ش -

*طان  یبه هزارتا ش   بی تو؟ قر  یدار   ینگاهش کردم. آخه االن چه توقع  ی مونیپش  با

 م؟یشون مقابله کنچطور با همه نجاست، یا

  گه ید   یکی  ن ی . از دست ادیهم من رو د   نی طرف داد حزار بلند شد. بفرما ااون  از

 ندارم.  یخالص

.  ادی سراغم م  یبی غرور و اعتماد به نفس عج  هی  رسم،یچرا تا به حزار م  دونمینم

ام  نگاهش کردم و اون با سرعت به سمتم پرواز کرد. درست مقابل پ   یبا کالفگ

 : دیترمز زد و داد کش

 مگا؟!  یر ی از دست من در م -

 هوا تکون دادم: یو دستم رو تو دم یهو بلند کش هی

  تونم یکه م  یدونیحزار؟ نم  یکشیهست حاال! واسه من شاخ و شونه م  یانگار ک  -

 ارم؟ یدمار از روزگارت در ب 

 زد که صداش از نعره هم بلندتر بود:  یپوزخند

 . زمیعز دونمیم  د یبع ات؟ مهیبال و قدرت نصفه ن  نی با ا -

پوف  دست  و  کردم  نگاهش  ک*مر  به  دمیکش  ی به  کمک  مردم،  جون  نجات   .

در    د یکدوم با   ؟یک یسر و کله زدن با حزار... کدوم    ن، یاطیهام، مبارزه با ش دوست

 . میبه آخر برسه و همه راحت بش  ای االن دن  نی کاش هم ره؟یقرار بگ ت یاولو

که از حرص    ییهازد و گرزش رو دور سرش چرخوند. با چشم  ی ره داددوبا   حزار 

 : دمیکش غ یدرشت شده بودند نگاهش کردم و ج

 ! وانه ید رم یمیم ی حزار اون رو به من بزن -
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 به شدت دورگه گفت:  یی و صدا یچارگی ب با

به    گه یدختر. د  یکرد   شهیاز دستت. خون من رو تو ش   م یبلکه راحت ش   یریبم  -

 ...دهیرس   نجامیا

هام رو مشت کردم  و دست دمیکوب  نی گلوش اشاره کرد. با حرص پا به زم  ری ز   به

 و تکون دادم: 

 ! ست ی نبرد عادالنه ن نی ا -

  ی تبر به سمتم پرتاب شد. تبر رو رو  هی   هویصدام زد. برگشتم طرفش و    ساشا

  ن یاطیکه دوباره داشت به دل ش   یبه ساشا نگاه کردم. درحال  رتیهوا گرفتم و با ح 

 گفت:  زدیم

 .یکنیچه م نمیبب -

دستم. معلوم   یزدم و برگشتم طرف حزار. چشم دوخت به تبر تو ی ژکوند لبخند

دست من داغ بودنش حس    ی داغ و گداخته! البته تو  نه،یاطی از ش   یکیبود که مال  

 . طانمیش  ه ینباشه من   یهرچ شد،ینم

از کجا اومد    رو یهمه ن  نی نعره زدم و حمله کردم به حزار. ا  ی مثل ببر وحش  هوی

 کردم.  یحس رو عمل نی بکنم و ا یکار  ه یباالخره  د یفقط حس کردم با دونم،ینم

. با هر برخورد،  گرفتیتبرم رو م  یو اون هم با گرزش جلو  زدم یحزار ضربه م  به

ب  یاجرقه آتش  مسالح  نی از  شکل  ا   گرفت یهامون  حساب  ن یو  رو  جا    یحالم 

 . آوردیم

  ی جور ی  دیچشمم رو گرفته بود و با   یمهم نبود. خون جلو  گهی درد بالم هم د  یحت

 .کردمیم یحرصم رو خال

 انداخت و گفت:  ی. بهم نگاهدی بهش نرس  گهیبه پرواز دراومد و دستم د  حزار 
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 . ارمی سرت ب  ییبال خوامیبس کن! نم -

 : دمیکش غیج

 آشغالِ کثا*فت!   رمیکه جونت رو بگ  وامخیم خوام،یاما من م -

*طان  یکه دوتا ش   دمیطرف و د از سمت برج اومد. برگشتم به اون  ی غیج  یصدا

*طان  یش   ه ی.  دهی ترانه رو چسب  ی بازو  شونیکیبه ترانه و صفورا حمله کردند و  

 برسونه.  ب یو روزبه و دکتر رو هدف گرفته بود تا با سالحش بهشون آس   مان یهم ا 

  دمی بلند، تبرم رو کوب  ینعره  هی و اول با    دمیتعلل، به سمتشون دو  یاذره  بدون

.  دیآورش بلند شد و عقب کشچندش  غ یکه ترانه رو گرفته بود. ج   یبه پشت کس

  دم ی تم با اون دوتا جنگ. با تمام قدر می شد  ری درگ  یزدم و حساب  یاگهی د  یضربه

 دود کردم به هوا. یگری رو پس از د  یکیو 

  ی شد. حت  ی حساب  ی ریدرگ  ه یپشت سر هم به سمتمون هجوم آوردند و    ن یاطیش 

 هم نداشتم. دن یفرصت نفس کش

ننشستند و دارند    کار یها هم ب. انگار آدمدیچیپیها در فضا مگلوله  ک یشل  یصدا

 !کنندیاز خودشون دفاع م

  زاد ی . آخه آدممیاز پشت بلندگو دستور داد که تمومش کن   یانکره  ی با صدا  یکی

 .کنمیها رو درک نمآدم  نی واقعاً فاز ا شه؟ی م شونیمگه حرف تو رو حال ن یاطیش 

  فکر   نیها. به ا طرف هم آدم  هی و از    نی اطی طرف ش   هیبود. از    یبد  تی موقع  یلیخ

 هم هم دست از کشتار بردارند.  ها نیا  دی شا  می افتادم که اگه ما بر 

ا  نجا یا   مسئله چطور؟!  که  حت  قدر نیبود  که  شده  تنگاتنگ  جلو  ینبرد  پا    یپا 

 . میبذار   میتونینم
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بود    ن ی ا  د یکه به ذهنم رس   ی نبود. تنها راه  یاچاره  م،یکردیفرار م  یجور ی  د یبا

 امن.  ی جا هی به   میطرف خودمون رو برسون پشت برج و از اون میکه بر 

  ان ی در جر  عیسر   هیو با بق  دمیآخر کش  یهاهیثان  یتو  یدرست و حساب  ینقشه  هی

 گذاشتم.

رو از سمت مخالفش. خودم هم    هیسمت فرستادم و بق  هیو صفورا رو از    ترانه 

 رو گرم کردم تا اون ها دور بشند. ن یاط یسر ش 

  یاما انگار توده  کردیفرار م یقیو هرکس به طر  شدندیکم پراکنده مکم  تیجمع

شلوغ  ن یاطیش  قدرتمدام  پر  و  متر  شا شدیتر  د   دی.  من  شده    ف یضع  گهیهم 

 بودم.

که پسرها رو    یتا از همون سمت   دم یو پر  دمیخودم رو عقب کش   ،یآن  می تصم  ه ی  با

 :دیچ یدر فضا پ حزار یکرده بودم خودم هم فرار کنم که نعره ی راه

 ! د یری رو بگ  ای مگانور اگارس  ها،عرضهیب -

شد و تا به خودم    ی. دور ساشا کامالً خالد یبه سمت من چرخ  یطان یتمام ملت ش   نگاه

 .ادیداره به سمتم م طانه یش   ی هرچ دمیاومدم د 

مرگ    ه یهام رو بستم. منتظر  و تبرم رو مقابل صورتم گرفتم و چشم  دمیکش  غیج

 هم بلند شد.  نی اطی ش   غیج   هویبودم که  یقیحق

بو  باد  و  ا  یآمد  نه  اوه  آورد!  نگذر   یهابال  یبو   نی عنبر  حق  از    م یساشاست. 

 مهربون!  ی. فرشتهدهی حساس به دادم رس  یهاتی موقع یتو شه یهم

 هام رو باز کردم. ون شکل گرفت چشمکه در آسم  ی رعد و برق  یصدا با

رو عقب فرستاده بود. حاال چشم در    نی اطی بود و ساشا ش  ستادهی ما ا ک ینزد   حزار 

 . دیکش ینفس م  نی خشمگ  یبود و مثل اژدها  یحرکت بعد یچشم حزار، آماده
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باز    ی و وقت  یبندیلحظه چشم م  ه یچشم به هم زدنه.    ه یمثل    یزندگ  د؟ینیبیم

 امروز!  یاز پند اخالق   نمیرو به اون رو شده. ا  نی از ا ا یدن ینیبیم یکنیم

از اثرات    ن ی ا  ا یشده    ن ی خدا هم خشمگ  دونم یآسمون رعد و برق زد. نم  دوباره

ول ساشاست  ش   یهرچ  یخشم  باعث شده  سوخته    نی اطی که هست  پا  مثل سگ 

 عقب بکشند و بترسند.

 فرشته! ساشا چنان نعره زد که برج هم به رعشه افتاد:   ک ی  یقدرت واقع  نک یا   و

 ؟یو بر یکشی! چرا راهت رو نمیحزار عو*ض -

 طور که در هوا معلق بود به جلو اومد:همون  حزار 

 . گردمیدراگون نبرم، برنم ش یمن تا مگانور و اون پسره رو پ -

 طرف حساب من حزار شد و زبونم به کار افتاد:  باز

 ! ؟یخوایم از جون ما  یچ -

 ساشا هم عالوه بر حزار گرد شد.  ی هارو گفتم که چشم ن ی ا غ یبا ج چنان

 العمل نشون داد و با اخم گفت: عکس ی بعد از چند حزار 

 . یاز دراگون بپرس   دی رو با  نی ا -

داد. با حرص    یدستم بود رو به طرفش پرتاب کردم و جاخال  یکه هنوز تو  یتبر

 به جلو برداشتم و گفتم:  یقدم

 . تو هم برو گورت رو گم کن! نمیداگون رو بب  خوام یهم نم  ای تا آخر دن  گهیمن د  -

سرش    ک یهاش رو با حرص نزد. دستدیکش  ی هوا زد و پوف  ی تو  یچرخ  کالفه 

 تکون داد و گفت: 
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 چرا؟  ؟ی کنیم یچرا لجباز  -

 :بلندگو برخاست ینکره یجوابش رو بدم، صدا نکهیاز ا قبل 

فضا  - دست  ،ییموجود  رولطفاً  و  سرت  پشت  بذار  رو  به  نیبش  نیزم  یهات   .

 خواهد افتاد.  ی ندیافرادت هم بگو عقب بکشند وگرنه اتفاق ناخوشا

بود و به حزار    ستادهیا   نی ماش   ینگاه کردم که باال  یسیبرگشتم و به پل  سی ف  پوکر

 بود بلند گفت:  ستاده ی که ب*غل دستش ا  ی . سرباز کردینگاه م

 قربان از کجا معلوم اصالً زبون ما رو بلد باشند؟  -

 پروند و گفت:  یبلندگو به دست از اون باال لگد سیپل

 .یحرف اضافه زد ت یمأمور  ی تو نکهیدوماه اضافه خدمت بخاطر ا یگیولدب -

 گفت:  ی شاک  سرباز 

 قربان... یول -

 پروند و پشت بلندگو داد زد:  یدوباره لگد سهیپل

 ! یگیحرف نزن ولدب -

 رو به ما گفت:   بعد

 ...کنمی. تکرار مدی بکن  ینیلطفاً عقب نش   یی . موجودات فضاکنمیدوباره تکرار م  -

 . بزنم دهنش پر خون بشه؟کردیپشت سر هم تکرار م طور نیهم

 ساشا بلند شد:  یعصبان یصدا

هم طول    امت ینبرد تا ق  ن یاگر ا  ی که حت  ی دونیم  ؟ یتمومش کن  ی خوایحزار، نم  -

 بکنم. ی نیعقب نش ستمی بکشه من حاضر ن
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 زد:   اد یفر   حزار 

 ! گردمیمن برنم ادی تا مگانور ن -

 ها به هوا رفت. گلوله ک یشل  یحرف، آسمون صاعقه زد و صدا  نی با ا زمانهم

هم از پشت سرم    نیترمز ماش  غیج  یکه صدا   کردمیبه اطراف نگاه م  جیگ  هنوز 

 اومد.

پوستم    ر یز  ی. خوشحالمیترانه مواجه شد  ن یبه عقب و با ماش   میساشا برگشت  با

 رفتم.  نی و به سمت ماش   دیدو

 شد:   ختهیکه در آسمون شکل گرفت آم ی رعد ی ساشا با صدا  یصدا

 . کنمیمگانور، من تمومش م د یشما بر -

که درست    ییبود! با صدا  یتنهاش بذارم، واقعاً نامرد  شدیطرفش. نم  برگشتم 

 گفتم: ومدیاز سمت وجدانم م

 ! ذارم ینه ساشا من تنهات نم -

 شد.   یکی رفتندیم ن یاطیکه به سمت ش  یی هاگلوله یمن هم با صدا  یصدا

بعد   ی و لحظه شد یپر از دود م یا! آسمون لحظهنی و بب ا ی شده بود که ب  یاهمهمه

 . زدیصاعقه م

رو  ون یم  ن یا مات  نم  ی نگاه ساشا  پلک هم  و  بود  مونده  ا  زد یمن  حزار    نکه یتا 

 کنه:  رییباالخره باعث شد جو تغ

 ...دیبرگرد د، یپراکنده بش د،ی ! بر یلعنت یهاآدم -
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.  زدندیبال م  یسمت  ه یهم هر کدوم به    نی اطی و ش   کردیدستور صادر م  طور نیهم

 که ساشا صدام کرد: کردمینگاه م اهو یه  نی باز به ا مه یبا دهن ن

 . امیکه اوضاع رو رو به راه کردم م نیمگانور برو. من هم هم-

 آخه ساشا...-

  یمن چه درد  یبود؟ خدا  ی چ  گه ید  ن ی به پشتم، نفسم بند اومد. ا  ی زی برخورد چ  با

. سرم رو چرخوندم و دستم رو بردم به  د یکش  ر ی به کتفم ت  کی نزد  یی هم داره! جا

تا کتفم  هم  یچ  نمیبب  طرف  که  کرده  اصابت  صدام  بهش  ساشا  و  روزبه  زمان 

 کردند. 

  د،یکه دستم به کتفم رس  ن ی با وحشت اسمم رو گفتند که هول کردم و هم چنان 

 . دمیکش رونی که بهش خورده بود رو محکم ب ی زیاون چ 

  ه؟ یچ  ن ی صورتم. ا  یو منگ شده بودم. دستم رو آوردم جلو  ج یگ  ،ینه اوخ  یآخ  نه

و از باال هم پشم قرمز    زهی که سرش مثل سوزن ت  یپنج، شش سانت  یلوله  هی

 داره! 

 شد آخه؟! داش یاز کجا پ  نی ست؟ اگلوله یعنی

تو  نی سنگ  هامگوش زبونم  بود و  نم  یشده  به سختدی چرخیدهنم  رو کردم    ی. 

  زد یخارج نشد. ساشا هم حرف م  ییهام رو تکون دادم اما صداطرف ساشا و ل*ب

 .دمیشن یرو نم  اما صداش

  یدار فان  د ینوراالنور شد. مگانور باالخره وقتش رس   گهیرو کم داشتم! د  نیهم

 . یرو وداع بگ

که   ن یبه عقب. هم  یبه جلو رفتم و کم یچقدر خوابم گرفته! تلو تلو خوران کم آه

 شدم.  ن یگرومب! پخش زم هو یبرداشت  ز یساشا به سمتم خ



 
 

www.cafewriters.xyz Page 391 

کم  . کمدمیشنینم   ییاما من صدا  زدندیمسرم. حرف    یباال  دند ی و روزبه دو  ساشا

 هم رفت و...  یهام روو پلک دم یهم ند  یزیچ

 مطلق!  یکیتار

 

کجاست؟ باالخره حزار آوردم به جهنم؟    نجا ی. ا سوزوندیتا مغز استخوانم رو م  گرما

 ! د یدرخشیآتش م  یاز سرخ  شهی جهنم ما هم که؟یچرا پس انقدر تار 

  ی کیتار   یدوزخ منه! چه جا  نجای. اگه مرده باشم، ا دونمیسرم اومده، م  ییبال   هی

 . ستی ن نجا یا  یاجنبنده چ یه زنه،یهم هست. ملخ پر نم 

ست. چرا انقدر  ات هم مثل خودت مسخرهمگا؟ دوزخ  ینیبی! م یادوزخ مسخره  چه

 خوش آب و هوا برم. یجا ه یهوا گرمه؟ توقع داشتم 

 گفتم: ها یکیرو به تار ی بلند یصدا با

  د یکنه؟ از کدوم طرف با ییمن رو راهنما ادی ب یکی شه یهست؟ م ی ... کسیآها -

.  شهی نم  دا یدر هم پ  ه ی  نجا یتقاص پس دادنه؟ پوف ا   ی برم جهنم؟ کدوم طرف برا

گرما گوشت رو به تن    ن یا   یول  طانمی! درسته که ش دیحداقل درجه هوا رو کم کن

 .کنهیآدم آب م

هم    نی کنم. ا  دای پ  ی راه افتادم تا بلکه راه  ی بهم نداد. با ناراحت  ی جواب  کسچیه

  یلیواقعاً خ  نی . ای بش  وانهید تا    یمونیجا م   هیجور تقاص پس دادنه! تک و تنها    هی

  د یباشم، با  ییمثل من هست. من عادت ندارم تنها جا  یکس  ی برا  یسخت  یشکنجه

 باشه.  شم ی ر  خی ب یصحبتهم هی حتماً 
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نم  یکیتار   نی ا  یتو رو  صاحبش  سگ  که  ا شناسه یهم  واقعاً  مگا    ن ی!  حق 

ا  ی طانیش   است؟ی اگارس  رو    همه نی که  با   ییهویآدم  داد    ی عذاب  ن یهمچ  د ینجات 

 بکشه؟ تازه مرگم هم اصالً جالب نبود.

 گفت:  یبا لحن بد یکی از عمق تار  ی صدا هی

 ! ی ااحمق تو زنده -

ترانه   هیشب بیزنونه که عج  ی صدا  هیو گوش سپردم.   ستادمی تعجب سر جام ا  با

 بود هم گفت: 

 .گهی م ونیداره هذ  -

 دار گفت:خش یسرفه کرد. بعد با صدا  یکیتار   یهم تو یکی

 . گنی م ونیاکثراً موقع بهوش اومدن همه هذ ه،یعیطب -

 اونجا نبود!   کسچی که ه  یکنار گوشم اومد، درحال  یی بم روزبه درست از جا  یصدا

 شه؟یپس چرا بلند نم -

 اما هنوز خودم بودم و خودم!  د یپام رو گرفت و کش یکیکردم   حس

 . مگانور؟ مگانور؟ارهیدرم ی داره باز  د یشا -

 کنارم هستند؟ نجا یها ا واقعاً اون ای توهم زدم  یعنیبود.  مان یا  ی صدا ن یا

هام نشست. وحشت کردم و خواستم برگردم  شونه ی از پشت رو  یکی ی هادست

  گفتند یها که اسمم رو مبچه  یو صدا  داد یبه عقب اما نتونستم. مدام تکونم م

 . دیچیپیگوشم م یتو

 .دمی کش  یبلند  غی ج  دادمیهم فشار م  یکه رو  ییهاتحمل کنم و با چشم  نتونستم
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 هام رو از هم فاصله دادم نور چشمم رو زد.که پلک  ن ی متوقف شد و هم  ها تکون

  یهام رو تا ته باز کردم. همون لحظه صدابعد به نور عادت کردم و چشم  یکم

 که گفت: دم یترانه رو شن

 خدا رو شکر!  -

و  به اومدم  تو  دمید   خودم  تختم    هی  یکه  دور  همه  و  هستم  ناشناخته  اتاق 

هم ساشا    گه ی. طرف دکردیسرم بود و نگران نگاهم م  ی. روزبه باالاندستادهیا

رو    واریبه د  ل یدورتر. دکتر سه  یهم کنارش و ترانه هم کم مان یبود و ا   ستادهیا

  ی ساشا سعاز پشت سر    فورا . صکردینگاهم م   یداده بود و جور خاص  هیبه رو تک

 . نهیگردن بکشه و من رو بب کردیم

  ها یزود  ن یبه ا  ستیاصالً قرار ن  دیام! شا . هنوز هم زندهدم ینفس بلند کش  هی

احمق    ه ی. مگانور تو  ستیکه مرگ ن  یهوشیهر ب  زنم؟یچرا انقدر توهم م  رم،یبم

 ! یبه تمام معنا هست

 . دستم رو به سرم گرفتم و با ناله گفتم: چرخهیکردم اتاق دور سرم م حس

 به سرم اومده؟ یچ -

 با خنده گفت:  مان یا

 ! یخورد ر یت -

 رو کج کردم و جوابش رو دادم:   دهنم

 ام؟که چرا هنوز زنده نهیا  دونمیکه نم یز ی . چدونمیخودم م -

 و نفس سردش به صورتم خورد:   دیکش یپوف ساشا

 ؟ یریبم  ی توقع دار   اد ی که سرت م  یی ! چرا هر بالی اموجود جاودانه  ه یسرت    ر ی خ  -
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پس    شه یاگه نم  شه؟یم  شه،ی *طان که جاودانه نمیش   مهین  ه یواقعاً؟    ام؟جاودانه

  یی بال  هیها هم ممکنه  حال جاودانه  ن یسن دارم؟ با ا  یاچطور االن من صد و خورده

 .رندی و بم  ادی سرشون ب

  ادمیاش تازه  خسته  ی افهی ق  دنیفکرم رو به ساشا هم بگم که با د  نی هم  خواستم

 رخ داده!   ی افتاد که چه اتفاقات

 :دمی پرس  رتی برداشتم طرف ساشا و با ح  زیخ

نه؟ اوه چرا    ا ی رفتند    ن ی اطی کجاست؟ ش   نجا یا  م؟ یکنیم  کاریچ  نجا یمن! ما ا   ی خدا  -

 شم؟ ی م هوشیحساس ب ی هاتیموقع  یتو شه ی من هم

 زدم.  هیسرم رو گرفتم و به تاج تخت تک  دو دست با

 ساشا جوابم رو داد:  نکهیمن ثابت مونده بود تا ا  یرو رهی همه متعجب و خ نگاه

رو    ی. صبر کن همه چلهیسه  یخونه  نجا یا  ؟یشیم  زدهجانی آروم باش، چرا ه  -

 .می دیم حیبرات توض

جلو اومد و با    لی. دکتر سه کردمیام. باز احساس ضعف مشونه  ی کج شد رو  سرم 

 : دیکه فقط مخصوص دکترهاست پرس  یاینگران

 حالت تهوع؟   ؟یدار   جه یشد؟ سر گ  یچ -

 : شدیداشتم فقط زبونم کوتاه نم یجور درد و مرض  همه

  یچه خاک  نم یدکتر جون؟ بذار بب  یقدر آماده به خدمت هست  ن یهم  شهی تو هم  -

 خودمون؟ یخونه می چرا نرفت نم،یبب د یاَه! بگ گه یشده د به سرمون  

 جواب داد: ترانه
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...  یشده که خبر ندار   یخر تو خر  هینظره.    ری ! خونه هم ز می هست  بی تحت تعق  -

. 

 گفت:  یداد و با آرامش تصنع ه یهاش رو به تخت تکدست ساشا

 تموم شده. زی همه چ گه یاالن د ست،ی ن ی الزم به نگران -

نگران    شتری بخاطر حرف ترانه ب  ایکنم    یخوشحال  د یحرفش با  ن یبا ا   دونستم ینم

معن خر  ی بشم.  تو  خر  نم  یاون  رو  بود  گفته  ترد  تونستمیکه  با  کنم.    د یدرک 

 : دمیپرس 

 رفتند؟  نی اطی ش  یعنی-

 آره...-

 بکشم ادامه داد:  غی ج یکه خواستم از خوشحال نیهم

 البته فعال!  -

 رفته بود گفتم: ل ی که تحل یی. با صدا دیخواب بادم

 باز هم قراره حمله کنند؟  ؟یچ یعنی -

 به رو به رو انداخت و گفت: ی نگاه

 .دارندیبه هدفشون نرسند دست بر نم  یتا وقت -

  هی. باز هم  دی. ابروهام باال پردمی نگاهش رو دنبال کردم و به روزبه رس   ر یمس

 افتاده که من ازش خبر ندارم!  یاتفاق

 رو کردم به ساشا و گفتم: ی جیگ با

 هدفشون مگه برگشتن من نبود؟  -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 396 

 تکون داد و گفت: نی به طرف ی سر

 ست! هدفشون روزبه -

  ه یافتاد که دراگون با روزبه    ادمی.  دیدور چرخ   هیام  جمجمه  یکردم مغزم تو  حس

 روزبه بود؟  ن یها به زماومدن اون یاصل  لیدل  یعنیداشت.  ی کار 

 :دمی پرس  ی لحن متفکر با

 دارند؟  کاریآخه با روزبه چ -

ترد  ی نگاه  ساشا از  بق  د یپر  به  بعد  و  انداخت  تو  هیبهم  کرد.  صورت    ینگاه 

کنند. با    یرو از من مخف  یزی چ  ه یداشتند    ی . باز سعزدیموج م  د یشون تردهمه

 *نه و منتظر نگاهشون کردم.یبه مالفه زدم و دست به س یلگد ی کالفگ

 گفت: یو با لحن مشکوک د یخودش رو جلو کش صفورا

 دفعه بعد. یبرا  می . بذار ومدهی مگانور حالت هنوز جا ن -

 رو باال انداختم و گفتم: سرم 

شماها    ام یچرا هروقت من بهوش م  دونمیهم خوبه! فقط نم  ی لینه، حال من خ  -

بده تا منم بفهمم    حیتوض  یدرست حساب  یکی!  د؟ی ش یصد و هشتاد درجه عوض م

 چه خبره!  نجا یا

 هاش رو باال گرفت و گفت: پشت بند حرف من دست ترانه

 چه خبره. می دیباور کن ما خودمون هم تازه فهم -

خودم به    د ی. به نظرم بازدندیکدوم الم تا کام حرف نم  چینگاهش کردم. ه  گنگ

 ببرم. یپ قیحقا
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 :دمیبه روزبه انداختم و با حرص بهش توپ  یزی ت نگاه

 ! ارمیتا نزدم دخلت رو ب ی کرد یهان؟ خودت لو بده چه غلط ؟یکرد کاریچ -

هم    ن یکه حاال ا   دهیکارم به کجا رس   نیکرد و روش رو برگردوند. بب   ی کمرنگ  اخم 

که   ستین  یبه بار آورده وگرنه روزبه آدم ی افتضاح ه ی. حتماً ادیم افه ی من ق یبرا

 من پاسخ نده. یهانیتوه به 

 محکم ساشا بلند شد: یو داد کنم که صدا  غی باز سرش ج  خواستم

تا من    رون ی ب  د ی. همه بردمیم  ح یمگانور انقدر حرص نخور، خودم توض  خبیلیخ  -

 بهش بگم. 

از    نکهیقبل از ا  ل ی رفتند. دکتر سه  رونیرد و بدل کردند و ب   یبا هم نگاه  همه

 : دیدر خارج بشه اومد سمتم و پرس 

 ؟یخوایخون نم ده،یرنگت پر  ؟یخوب یمطمئن -

 گفتم: ی رو تنگ کردم و با لبخند کج  هامچشم

دهن تو بزنم و پر از خونش کنم و بعد    ی مشت تو  ه ی  اد ی بدم نم  ی االن که نه ول  -

 خونت رو بخورم.

داره با    دمید   برگشتم طرفش  یبازوم قرار گرفت و وقت  یسرد ساشا رو   دست 

 ! ی ها کرا*ش دار آدم  ی نبود که رو ادمینگهبان   ی. آه فرشتهکنهیاخم نگاهم م

من    یهم روش تو رو  ن ی. بفرما ارونی کرد و رفت ب  ی با تأسف نچ نچ  ل ی سه  دکتر 

 باز شد! 

  دی کش  یآه  نکهیکردم. اون هم بعد از ا   یاتاق بود نگاه  یروزبه که هنوز تو   به

 بهم انداخت و گفت:  یقیخارج بشه نگاه عم نکهیاز اقبل   یبه طرف در رفت ول
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 مگانور!  یکن تمی نشه که اذ  یاماجرا بهونه نی ا دوارم یام -

که در بسته شد ساشا شروع   ن یرفت. هم رون ی نگاهش کردم که از در ب یجیگ با

 کرد به غرغر: 

سر و    ،یدی رو که به گند کش  ها چارهیب   ن ی ا  ی زندگ  ؟یهست  ی تو چه جور موجود  -

شده بخاطر    یبدنشون کبود و زخم  یوضعشون رو نگاه! داغون شدند و همه جا 

دکتر    ه ی  ی شهر همهمه شده بخاطر تو، پا  یافتاده دنبالشون بخاطر تو، تو  س یتو، پل

 به ماجرا باز شده بخاطر تو... یهم الک

 وسط حرفش و با حرص گفتم:  دمیپر

اجاقش کوره    ه یمملکت افتاده بخاطر تو، زن همسا  نی ا  یوت  یاتفاق ناگوار  ی هرچ  -

اوزون سوراخ شده بخاطر تو!    ه یبخاطر تو، حسن آقا قصاب کچل شده بخاطر تو، ال

 ! من مقصر تمام اتفاقات هستم.گه یرو هم بگو د زها ی چ ن یآره آره ا 

 نگاهم کرد و گفت:   یمونیپش با

. گفتم تا حداقل  یکرد  کاریچ  ینیآوردم تا بب  ادت ی به    ،ینگفتم که حرص بخور -

 ! یی هاحرف نی از ا دتر یتو چشم سف نکه یمثل ا یول  یخجالت بکش کمی

 ؟ یچ ی خجالت برا-

  ها چارهی ب  ن یبال سر ا   همه نی حاال که ا  ؟یکنیم  کاریچ  ی حواست هست دار   چیه-

باهاشون    یکردنشون بردار. چرا انقدر تند و عصب  تی حداقل دست از اذ  یآورد

 ؟یکنیرفتار م

!  کنهیم  حتیمن رو نص  نجا یاز دست ساشا هم حرصم گرفته بود. نشسته ا  گهید

  ش یکردم خوب کردم، دلم خواست اصالً به تو چه؟ انگار حال  یخوب کردم، هرکار 

 .طانمیمن ش  ست ین
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 نگاهش کردم و گفتم: دهیدرهم کش  ی ابروها  با

انقدر    یروزبه رو بگو. الک  ی هیقض  یبد   ی به من پند اخالق  نکهیا   ی ساشا به جا  -

 طفره نرو! 

 متفکرانه نگاهم کرد باالخره به حرف اومد: یکل نکهیو بعد از ا  د یکش یآه

 . دمیکه تا به حال د ی هست یموجود نی مگانور تو پررو تر -

 باال رفتند و با خنده گفتم:   ابروهام

ن هم که  . اال خورهیبهم بر نم یهم ادامه بد ی. باور کن هرچگنیرو همه م  نیا -

 .چونیو حوصله ندارم پس بحث رو نپ  ستی خوش ن اد ی حالم ز  ینیبیم

  یلبه  یهاش رو به هم قالب کرد و روشد. دست  رهیمدت بهم خ  یطوالن  دوباره

 تخت گذاشت و گفت: 

که واقعاً    م یستیفقط حدس و گمانه. ما مطمئن ن  ی بشنو  یخوایکه م  یزی مگانور چ  -

 نه.  ا ی  خوادیروزبه رو م  یزیچ  نی دراگون بخاطر چن

هاش از  هم که حرف  یشدم. هرچ  رهی ام زدم و به دهنش خچونه  ری رو ز   دستم 

  یچون حتم دارم ساشا الک  گمیرو م  ن یحدس و گمان باشه باز هم با ارزشه. ا  یرو

  نی . بنابرادهی رس  جه یفکر کرده که به نت یمسئله کل  نی ا  یو رو  زنه ینم  یحدس   هی

 هاش. خوب گوش سپردم به حرف

 هام زل زد و شروع کرد: به چشم میمستق

  ه ی ی. من و روزبه رو تومی بود نیاطیمقر ش   یکه تو  دمیرو فهم هیقض  ی من وقت  -

.  زدیو بهمون سر م  ومدیم  یکی  بار کی  قه یکرده بودند و هر چند دق  یدخمه زندون

. انگار  گفتندیروزبه م  ی درباره  یی زهایچ  ه ی   ومدن یم  ی وقت  ن یاطیهر کدوم از ش 

مشکوک    ه ی. به قضکردندیم  ی رس بودند و داشتند باهم بر  ده یشن  ی اعهیشا   هی
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و اون هم    هیچ  هی که قض  دمیازش پرس   دمی روزبه رو د  یشون ی پر  یشدم و وقت

 حرف از گذشته زد.

  روزبه باشه. قبالً هم گفته  یگذشته  یتو   یزیچ  هیکه    کردمیفکر م  شهی هم  من

در    شهی افکار ر   یشون یو پر  یبد حال  نی ا  لیدل  یعنیبود که با کائنات در افتاده.  

 گذشته داشت؟ 

وجودم پخش    یهمراه با ذوق تو  یبه ساشا نگاه کردم تا ادامه بده. کنجکاو  مشتاق 

 . ارمی دوست داشتم سر از کار روزبه در ب  شهی شده بود. هم

که قراره بگه    یز ی چ  یرو  قیعم  یلیکرد، انگار داشت خ  ز یهاش رو ر چشم  ساشا

 . با همون حالت گفت: کردیفکر م

مال همون    هیآره قض  ش،ی مربوط به... حدوداً چهارده سال پ  هیقض  نکهیمثل ا  -

  ه ی  ی آشنا نشده بوده و تو  مانیها بوده. روزبه اون موقع هنوز با ترانه و ادوره

 ! خوندهیم یپزشک گه یدانشگاه د 

روپوش   ه یکه دکتر باشه؟ اگه  ادی منش! بهش مدکتر، دکتر روزبه به ی روزبه اوه

 .شهیم ی اتنش کنه واقعاً دکتر برازنده  دیسف

 بدون توجه به دهن باز من ادامه داد: ساشا

  گهی د  ی هادوست  ن یبه همون دوران؛ عالوه بر ا   گردهیهم برم  ل ی رفاقتش با سه  -

جمع    نی تو ا  ،یمیصم   یلیخ  ی هاگروه شش نفره بودند از دوست  ه یهم داشته.  

 ! ی بوده، عسل اشرف  ه یاز بق  تریمیاز دخترها صم یکیروزبه با  

دختر تو    هی. عسل؟ واقعاً  دیام پربرق سه فاز از کله  د،یحرف که رس   ینجایا   به

  گذشته چقدر   نی ... ایمن! حاال هرچ  ی روزبه  یمن بوده؟ باز گفت  یروزبه  یزندگ

 تلخ رو بفهمم. قی حقا  ن یا  خوامیمن ترسناکه! من نم ی برا
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 صورتش گرفتم: یرو باال بردم و رو به رو  دستم 

صم  ی چ  ی عنیدختر؟!    - باهاش  ساشا؟    ی میآخه  بوده  دخترش  دوست  بوده؟ 

 بگو، من طاقتش رو دارم.   کنمیخواهش م

 گفت:  یکرده نگاهم کرد و بعد از مکث کپ

 هست؟  ی زیتو و روزبه چ ن یمگانور ب -

 لحن ممکن گفتم:  ن یتر یشد. با عاد  داشیاز کجا پ  هو یاون همه صداقت    دونمینم

 آره من بهش حس دارم.  -

بهم    ی قیهم صورتش گرفته شد. نگاه عم  ی ساشا گرد شد و انگار کم  ی هاچشم

 :دی انداخت و آروم پرس 

 ؟یگیراست م-

 ن رو بخوره! مَگمَرِنا م  یآره، اصالً اگه دروغ بگم اله-

بخواد قسم بخوره اسم    یما هرک  یایدن  یهست که تو  ییموجود مأورا  هی  مگمرنا

! آخه  یلیتر   گنیمثلش وجود داره که بهش م  یکیهم    نجا ی. فکر کنم ا گهیاون رو م

رو ثابت   تش یحسن ن  نکهیا   ی برا  خورد یداشت قسم م یوقت  ی کیکه    دمیقبالً شن

 .یل یتر  ر ی برم ز   یکنه گفت اگه دروغ بگم اله

 تر از قبل بهم نگاه کرد و گفت:شوکه  د یقسمم رو شن  یوقت ساشا

 ! ؟یمرتکب شد ی اشتباه  نیهمچ ی چ یمگانور برا -

 باال دادم و گفتم: شونه 

 ! شه ی نم شی عشق که حرف حال -
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 ضرب گرفت: نی زم  یکرد و با پاهاش رو ی ظیغل اخم

عقل  نیا  - نم  با  در  آدمیش   هی.  ادیجور  عاشق  مگه  نظرت    شه؟یم  زادی *طان  به 

 ممکنه مگا؟

حرفش بودم تا بفهمم که    ی عشق من نسبت به روزبه بود و من هنوز پ  ری درگ  اون

 نه. ای عسل خانوم دو*ست د*ختر روزبه بوده 

عاشق    هه، قبالً  روزبه  اگه  غ  هی عسل!  بوده پس  عاشق    ر ی عسل  زهر    هیممکنه 

تا آخر عمر    دی که من با  گفتیم  شهیهم  یقیحس عم  ه یهالهل مثل من بشه. آه  

 بسوزم.  اریدر فراق 

 که ساشا بهم داد از فکر خارج شدم و نگاهش کردم:  یتکون  با

 مگا؟ ی دیچرا جواب نم -

با    یموجودات آسمون  ونیبگم به تو چه ساشا؟ تو مفتش عشق م  خواست یم  دلم

 ؟یهست ی فان ی هاآدم

 حرص بهش گفتم: اب

روزبه    یکوفت  یگذشته  ؟یار یمن رو درب  یزندگ  یکه ته تو  یآورد   ریحاال وقت گ  -

 رو بگو بابا! دختره عشق اول روزبه بود مگه نه؟

.  دی کش  ی با خشم و بعدش هم آروم شد و آه  ی نگاهم کرد، بعد کم  سی ف  پوکر

 ماجرا رو گفت: ی نگاهش رو به سقف داد و ادامه

که من    طورنی از عشق نزد. ا  ی بودند، حرف  یمیت که باهم صمروزبه فقط گف  -

رو از    یلیدختر خ  هی عسل    نی ا  دمیفهم با اصل و نسب بوده، پدرش  و  پولدار 

  کنه یم  ف یروزبه تعر  ی روز برا هیبوده.    دهی ارث بهش رس   یدست داده بوده و کل 

خبر ندارم، مثل    دهی د  ی که چ  ن یشده. از ا   شون ی پر  یلیو خ  دهید   ی خواب بد  ه یکه  
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بوده درباره پدرش بوده و چند شب هم تکرار شده و روز به روز    یهرچ  نکهیا

 اعصابش رو داغون تر کرده.

روح    یعنیپس    دهیانداختم. اگه خواب پدرش رو د  ری نگاهم رو به ز   متفکرانه

 پدرش به خوابش رفته.

  ادی اغمون بکه روحش به سر  ی وقت  م،ین یبیآدم مرده رو م  هی دو صورت خواب   در 

ناخودآگاه    ی تو  رشی و تصو  میدوست داشته باش   یلیکه اون فرد رو خ  یوقت  ایو  

 ما ثبت شده باشه. 

که    کنه یهم نم  یاند. فرق خاطرات هستند که تکرار شده  شتریصورت دوم، ب  در

 . مینیبیبد، فقط خواب اون خاطرات رو م ا یخوب باشه  

گرفته    می شده، قطعاً عسل تصم  ی شونی که باعث پر  ی که تکرار شده، خواب  ی خواب

 ها رو بفهمه.خواب ن ی ا ل یکه دل

 رو گفت:   ن یفکر از سرم، ساشا هم هم ن ی با گذر ا زمانهم

و    ل یگرفتند که دل  م یحال عسل بهتر بشه، تصم  نکه یروزبه گفت که بخاطر ا  -

ا  پخواب  نیمنشأ  رو  ا  دایها  ر   نی کنند.  بقموضوع  با  درم  هاقی رف  هیو    ون یهم 

  ه ی  د یتا شا  س یدعانو  ه ی  ش ی پ  د یداد که بر  شنهاد یپ  ی کیوسط    ن ی گذاشتند و ا

 .نهیخواب رو نب ن یعسل ا  گهیبده که د  یزی چ یطلسم

 و گفتم: دندیباال پر  ابروهام

 ! س؟ی نودعا شی رفتند پ -

رو قبول کنم چون روزبه آدم    نی ا  تونستمیتکون داد. نم  دیی به تأ  یسر  ساشا

 و سحر و جادو رو قبول نداشت.  س ی کارها نبود. اون اصالً بحث دعانو ن یا
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  ی منطق  ی لیقبالً خ  یکم باورش شده باشه ولکم  ر ی بخاطر اتفاقات اخ  د یاالن شا   خب 

 . دونستیرو مسخره م زها یچ ن ی بود و ا

 تکون دادم:  نی به طرف ی سر

 اعتقاد نداشت.  زها ی چ نجوریه ا ساشا! روزبه قبالً ب  رممکنهیغ -

 هوا زد و گفت:  یرو یبشکن ساشا

م  نی خودش هم هم  - م  زهایچ  ن ی ! اون اگفتیرو  و    دونستهیرو چرت و پرت 

کار    نی ا  رهیگیم  می بخاطر اصرار عسل و حال بدش تصم  یبهش اعتقاد نداشته ول

 رو بکنه. 

 وار گفتم:و زمزمه دمیاز ته دل کش  یآه

 گذاشته.   دش ی عقا ی دوستش داشته که بخاطرش پا رو  یلیپس البد خ -

نگاه  ساشا اون  آدم    ییهااز  مغز  تا  که  رو  بندهیم  خیکرد  دلم  آتش  نگاهش   .

رو به وجودم    یبی حس عج  ه ی .  دمی ترس یطرز نگاه م  ن یخاکستر کرد. بدجور از ا 

 . کردیم ر یسراز

 محو شد: نگاهش  یتکون داد و سرد  سر 

 عوض کرد.  شهیگذشته رو که نم گه،یکار رو کرده د ن یحاال ا -

 و همراه با شونه باال انداختن گفتم:  دمی کش یهوم

و کاله    ادیاکثراً ش   ن یزم  ی رو  ی هاسیدعانو   ن ی . اکنهیهم نم  ی به هر حال فرق-

 بردار هستند.

 بوده!  یواقع س یدعانو  هی ی کی نی نه، ا-
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 گفتم: ع یگرد شد و سر  هامچشم

 جداً؟!  -

به    یتکون  رفتیکه به سمت پنجره م   یکرد و از جا برخاست. درحال  د ییسر تا   با

 .دی چیدر فضا پ یخنک م ی هاش داد و نسبال

دادم. بعد نگاهم رو دوختم به    هیرو پشت سرم صاف کردم و بهش تک  بالشت 

 شکسته شده بود! بگم؟   یفرق داشت. چجور   یروز اول کل  یکه با ساشا یساشاا

 گفت: کرد،ینگاه م رون ی که از پنجره به ب طورهمون

که    وفته یم  ی هستند اتفاق  س ی دعانو  ش ی پ  یمگا، وقت  جاست نیاصل مطلب هم  -

 .یبکن یتونیفکرش رو هم نم  یحت

ناگهان  تنم طور  نمدی لرز   یبه  انگار    دونمی!  شد،  وجودم    یزیچ  هیچم  اعماق  از 

  ی بکنم در کسر  تونستم یکه فکرش رو نم  یی زهایکرد. تمام چ  ان ی خودش رو نما

 مغزم شکل گرفت.  یتو  هیاز ثان

انگشتانش    نیب  گاری س   ه یبه ساشا نگاه کردم که پشتش به من بود. آه فقط    منتظر

مرد بکن،  رو  فکرش  بال  ی کم داشت.  س   یهابا  درحال  و    دن یکش   گاریفرشته، 

 ناگوار.  ی ایا گفتن قض

 ! یخفن گور یف  عجب

کردن ساشا برداشتم که شروع کرده بود به گفتن ادامه    ز یدست از آنال  یوقت

 ماجرا:

 ه؟یچ کنندیم هاسی که دعانو یکار ن یمواقع اول نطور یا ی که تو یدونیم -

 گفتم: ع یسر 
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 احضار روح!  -

 کرد و گفت: ن ییسرش رو باال و پا آروم 

جلسه احضار شرکت    ی تو  تونندیم  یکه فقط کسان  یدونیرو هم م  نی درسته، ا  -

اعتقاد داشته باشند و واقعاً دوست داشته باشند که روح    ه ی قض  نی کنند که به ا

 .نند یاون شخص رو بب

 . دیتکون دادم که البته چون پشتش به من بود حرکت سرم رو ند سر 

جلسه شرکت نکرده.    ی واعتقاد نداشته پس البد ت  ی زیچ  نیروزبه که به همچ   خب

 حرف ساشا برعکس افکار من بود:  قاً یدق

 جلسه شرکت کرد.   ینداشت بخاطر اصرار عسل تو  یاعتقاد  نکه یروزبه هم با ا  -

سوز   آه برا  دمیکش  یجان  باز  خدمیلرز  ی الحظه  ی و  روزبه  رو    یل ی.  خاطر عسل 

 جلسه هم شرکت کرده.   یکه تو خواسته یم

بوده، مادرم    میلشکر عظ  هی  ی. پدر من فرماندهسوختیخودم م  ی دلم برا  چقدر 

ب  هیاز   هم  ترم   ری ز   شتری لشکر  پسر  پدربزرگم  داشت،  از    حیدست  هم  من  و 

با   امی به حساب م  حینوادگان ترم بشم که عاشق    یزاد یآدم  ه یعاشق    دیاونوقت 

 بوده!  گه ید یکی

ک  از  قط  گفته من عاشق روزبه هستم؟ من ف  ی دست خودم حرصم گرفت. اصالً 

روش    اد،ی ازش خوشم م  ؟ یبهش، آره من عاشقش هستم حاال که چ  یعنیازش،  

 کرا*ش دارم، بهش عالقه دارم! 

! روزبه  یگی *طان بزرگ تو درست میحق نداشت عاشق بشه. بله، بله ش  روزبه 

روزبه    یفعل  یزندگ  یتو  یعسل نام  گهی د  ست،ی کرده. االن هم که مهم ن  یادی غلط ز 

 وجود نداره.
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 !کنهیآدم عشق اولش رو که فراموش نم  ؟یهنوز بهش فکر کنه چ اگه

 مگانور!  -

 افکارم غرق شدم که متوجه نشدم؟ ی برگشت طرف من؟! چطور تو یساشا ک  اوه

 نگاهم کرد و گفت: ی شاک

 . گمیم یمن چ ی شنویاصالً م -

 سر جاش:  ادی رو تند تکون دادم تا عقلم دوباره ب سرم 

 ؟ یگفتیم  یلحظه پرت شد، چ  هی حواسم  د یببخش -

 و دوباره برگشت طرف پنجره:   دیکش  یپوف

 اد؟ یم ش یپ ی از اعضا معتقد نباشه چ ی کیاحضار   یجلسه یتو یمگانور وقت-

 . شهی ارتباط درست برقرار نم-

 گفت و ادامه داد:  یاوهوم

 احضار بشه. گهی د ز یچ ه ی ی اشتباه  ایوسط ممکنه روح درست احضار نشه   نی ا -

فکرش    یتو  یچ  دونستم یکرد. م  یبرگشت طرف من و نگاهمون باهم طالق  آروم

 تصورش هم ترسناک بود. زمزمه کردم: یکه حت ی زی. چ دیچرخیم

 ... . گهید ز یچ  هی -

که از ته چاه بلند    یی . با صدادمیرو ب*غل کردم و دماغم رو باال کش  هام دست

 :دمیپرس شدیم

 والتازا؟!  -
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شد. فکرم رفت طرف    رهی بهم خ  قیکرد و دق  ن ییآهسته سرش رو باال پا  یلیخ

 پدرم، والتازا!  زی عز یپسرعمو

موجود    ا ی که در شکل انسان    نه یولهان. کارش ا  یلهی*طان قدرتمند از قبیش   هی

  ی هاسرگردون آدم  ی هاظاهر بشه و مردم رو گول بزنه. خوراکش هم روح  یاگهید

 ! دفاع یب

داشته    ه یقض  ن یبه ا  تونست یکه والتازا م  یو پاهام سر شده بود. تنها ربط  دست 

 روح پدر عسل، اون ظاهر بشه!   یبود که به جا ن یباشه ا

 گرد به ساشا نگاه کردم و با پته پته گفتم:  ی هاچشم با

 مگه نه؟ شهی ظاهر م ارو ی والتازا در قالب روح اون  -

که    یافکارم. اخم کرد و درحال  ی بود بر رو  ی دییتأ  ن ی سکوت نگاهم کرد که ا  با

 گفت:  کردیسرش رو چپ و راست م

 .کنهیدردسرها رو اون درست م  نی شتریب  شهی ازش متنفرم! هم-

 کثا*فت به تمام معناست!  هی-

تکون    ن ی که هنوز سرش رو به طرف  یبرداشت و به سمت تخت اومد. درحال  یقدم

 ت: گف دادیم

 . شهی ختم نم جا نیمتأسفانه ماجرا به هم -

رو بگه. استرس مثل خوره به جونم    ش ی بعد  یدوختم به دهنش تا جمله  چشم

انگار  از بال  نیا   ی فتاده بود و  هام شروع به خو*ردن کرده بود چون  خوره اول 

 . دندیکشیم ری و ت  کردندیهردو گزگز م

 گفت:  یمشهود یبه موهاش زد و با کالفگ ی چنگ ساشا
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 مگا.  کنهیجلسه حلول م ی از اعضا یکی  ی تو ،یاون عو*ض -

که    یزی. چکردمیهام حس م . هجوم خون رو به چشمشدیقطع و وصل م   نفسم

 به زبون آوردنش هم سخت بود رو گفتم: یحت

 بدن روزبه حلول کرده؟ یکه والتازا تو  ی بگ یخوایساشا، تو که نم -

 زد:   یهام. دستش رو باال آورد و بشکنچشم  یزل زد تو  می و مستق برگشت

 مگا؟ یبخون  یتونیبگم! تو ذهن من رو هم م  خواستمیرو م  نی هم قاًیدق -

ام اومده بود رو خفه کردم و با بهت بدون توجه به ذوق  حنجره  یکیکه تا نزد   یغیج

 ساشا بخاطر حدس زدن حرفش دوباره تکرار کردم:

 زا، تو بدن روزبه! والتا  -

 :دمیکش  ینیو ه  دم یها از جا پرمثل برق گرفته هوی

 جاست؟! نکنه هنوز هم اون -

 گفت:  دهیورقلمب یهارو آروم باال آورد و با چشم  هاشدست

 نه، البته که نه!  -

کم  ،یکم  الم یخ نرمال  یفقط  آدم  هم  االن  روزبه  چون  آخه  شد.    ست ین   یراحت 

 بدنش باشه.  یوقت هنوز والتازا تو هینگران شدم که نکنه  

 برداشتم به سمت ساشا و گفتم: زیتخت خ  یجام فرود اومدم و آهسته رو سر 

 ماجرا رو بگو. ی ادامه -

 تکون داد و گفت: ی سر
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. به محض حلول  ی رو راحت درک کن  طی اون شرا   یتونیخودت هم م  ن،یخب بب  -

  ی کار   تی اون وضع  ی هاش هم که تو. دوستشهی ها مجن زده  ن یوالتازا، روزبه ع

  سه ی . دعانوشوندیم  س یاز دستشون ساخته نبوده، دست به دامن همون دعانو

 .زنهیم م یج ع یحد خرابه سر  نی اوضاع تا ا نه یبیم یهم وقت

 شمرده شمرده گفتم:رو باال گرفتم تا سکوت کنه. بعد    دستم 

 مگه نه؟ کشه،یم  مارستان یبعدش هم روزبه کارش به ب -

 باال رفته نگاهم کرد و باز سر تکون داد:  ی ابروها  با

  هایوحش  ن یآدم که ع  ه ی.  یاون وضع رو تصور کن  ی تونیآره... مطمئنم خوب م  -

. در آخر  شهیو از شدت سردرد سر جاش بند نم  زنهیم  وار ی خودش رو به در و د

که، از دماغ    یاون هم در حال  ن،یزم  یرو  وفتهی و دراز به دراز م  شهی م  هوشیهم ب

 .زنهیم  رون ی و دهنش خون ب

اون صحنه  یحت باعث متصور  روزبه  ری چشمه اشکم سراز   شدیها  من،    ی بشه. 

.  یابدنت هنوز هم زنده  یوکه با حلول والتازا ت  یدار   ییباال  تی واقعاً تو چه ظرف

توسط خود والتازا کشته    یقیطر  ه یبه    ای   کنندیم  ی خودکش  ا ی والتازا    یهایقربان

نمشوندیم با  دونمی.  مو  یبرا  دی االن  گذار   ندنزنده  شکر    ایکنم    یروزبه 

 زنده موندنش جور کنم!  ی و مدرک برا لی و دل نمیزده بشبهت  طور نیهم

کنار هم   حانهیکه وق یپازل ی هاکهیساشا گوش سپردم. ت یها حرف ی ته مونده به

 .زدندیرو رقم نم  یخوب یاصالً صحنه  گرفتندیقرار م

بوده    مارستان یب ی کرد، تا چند روز تو  ف یبود و برام تعر  ادش ی  باً یکه تقر  نطوریا-

شده. بعد از    ینجور یا  ی داده بودند که بخاطر فشار عصب  صی و دکترها هم تشخ

تهران بوده،   یهی خودش که در حاش   یخونه  ی تو  اد ی م  مارستان،یب  مرخص شدن از
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خودش    ی! حتکسچیه  نه یخواسته ببیرو نم  کس چی. هرهیگیتنها! از همه فاصله م 

 .دونستهیکارش رو نم نی ا  لی هم دل

 ! ب یچه عج-

قاتل    ه یبه    ل یبعد از حلول تبد  د یاون با  به،یمن هم عج  یوسط حرفم نپر! برا -

 . شهیم یو منزو  کنهیم ی ریاما در کمال تعجب فقط گوشه گ شدهیم ی روان

 مسئله شد. زمزمه مانند گفتم: نیسخت مشغول ا   فکرم

 ! لنگهیکار م یجا هی -

لبه  اومد دست  ی کنارم،  و  نشست  توتخت  رو  لحن    ی هاش  با  کرد.  قالب  هم 

 گفت: ی تفاوتیب

 . شهی روزبه شروع م ی روان  ی بعد از چند هفته فشارها لنگه،یهم نم اد ی ز  -

 به دماغم انداختم و گفتم: ینینگاهش کردم. چ گنگ

حرف زدن    ه ینس  ن ی. ا شهی م  ی نجور یساشا خب از اول بگو که بعد چند وقت ا  -

 فکر من مشغول بشه!  شه یباعث م

 کرد: فی ماجرا رو تعر ی به حرفم بده، ادامه  ییبها نکهیا  بدون

  کردند یم  ی نگران روزبه بودند. هرروز سع  ی لیش، مخصوصاً عسل خها دوست  -

 از روزها... یبود. روز دهیفا یب یبشوند ول ک ی بهش نزد

 وسط حرفش:  دم یحرص پر با

روزها در جنگل هزار    ی روز   ؟یکنیم  فیتعر   یشب دار   ی ساشا مگه قصه  - از 

زرگش شد و  بننه  ی خونه  ی راه  ی پر از خوراک  ی با سبد  یدرخت دختر شنل قرمز

  ات یجزئ  ری درگ  یاونوقت تو ه   کنمیدق م  ی من دارم از نگران  زها،یچ  ل یقب نی از ا
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هیشیم که  درک  به  بوده  روزبه  نگران  عسل  که  جهنم  به  در    رفتندیم  مش! 

 اش.خونه

 گفت:  ع یهاش رو باال گرفت. بعدش هم تند و سرگفت و دست ی بلند خبیلیخ

  ی به سرش و روان  زنهی! روزبه مکنمیبرات خالصه م  یخوایخب اگه خالصه م  -

 .کنندیم شی تا سه ماه بستر مارستانیت ی . توشهیم

  یتو عاشق ک  ا یپام! مگانور اگارس   یو قل خورد جلو  رون ی از حدقه افتاد ب  هام چشم

تو  یروان  هی   ؟یشد ت  شی بستر  مارستانیت  ی که  اصالً    ی چ  مارستانیکردند؟ 

 راحت شد.  الم ی! اوه خگهید  مارستانیبه همون ب ه یشب  یزی هست؟! چ

بب  ساشا توض  نی رو  تند  تند  منتظر  ده یم  حیچه  بود. خب حداقل    هی! فقط  تلنگر 

االن    ی . هخوادی. گشنه هم شدم، دلم خون م ارمی زودتر ته ماجرا رو درم  ی نجور یا

  ی از ی ن  ی خودت که بود  ی ایدن  یتو تو  ه؟ی چ  ی ماجرا تمرکز کن! گشنگ  ن یا   ی فقط رو

 مگانور. ی! عوض شدیبه غذا نداشت

موجودات    ه ی. شبکنمیم  ر ییتغ  شتریدارم ب  گذره یم  شتر یب   یشدم؟ هرچ  عوض

م  ی فان م  خوابم، یم  خورم،یشدم؛  م  شم،ی گشنه  دارم،    شم،ی تشنه  احساسات 

 اد؟ ی داره سرت م ییمگانور چه بال یوا رم،ی گیعذاب وجدان م

زندگ  د یشا  ا است یدن   ن یا   یتو  ی بخاطر  اگه  با  طوره نی!  کرده    ر ییتغ  د یساشا هم 

شکسته شده    یل یکرده؟ خب خ  ی رییباشه. سر تا پاش رو با چشم رصد کردم. تغ

ست و  فرشته  هیحال هنوز هم    نیا ا . بختهی. کرک و پرش رادیو خسته به نظر م

 .ستی ها نبه آدم هیشب

.  رمی دل آشوبه بگ  شهیو تحول، باعث م  ریی تغ  ن یست. ا موضوع نگران کننده  ن یا

 . شدمینم ی نجور ی! قبالً ا رهیی تغ ه یدل آشوبه هم  ن یا
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با شکوه و صالبت داستان  توجه  تازه که دوباره داشت  به صداش جلب شد  ام 

 :کردیم فی تعر

 روزبه...  دنی به د اد یم ی مرموز  رمرد ی پ هیروز    هی -

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 شد؟ ی صبر کن! قبلش چ -

 تعجب جواب داد:   با

 گفتم که! -

 لحظه حواسم پرت شد. ه یمن دوباره -

 زانوهاش گذاشت:  ی هاش رو روو دست د یکش ینگاهم کرد. پوف ی کالفگ با

 حواس تو.   نی امان از دست ا -

 به اعصابش مسلط باشه دوباره حرفش رو از سر گرفت:  کردیم یکه سع یدرحال

. دارو  مارستانیت  ی تو  شه یم  ی به سرش و سه ماه بستر  زنهیگفتم که روزبه م  -

با ه  کردهیمصرف م نم  ه یهم    کسچیو  تنها کار زدهیکلمه حرف    کردهیکه م  ی . 

خط  ی رو  ی نقاش  و  بوده  ایمعنیب  یهایخطکاغذ  روانشناسش    نطوری.  دکتر  که 

برسه اما آخرش فقط   ی زیچ ه یبه  ها ینقاش  ی از تو خواستهیداده اون م  صی تشخ

 .دهی کشیدرهم م یهاخط

کدوم    چ ی! هکشهیدرهم م  ی های. روزبه هنوز هم نقاش هاینقاش  یرفت پ  فکرم

 نهفته شده؟ یچه راض هایخطخط  نی ا ی. توکنندینم یرو تداع  یزی هم چ

 و ادامه داد: د یکش یقینفس عم ساشا
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  رمرد ی پ  هیمالقات.    ادی م  رمردیپ  هیبوده،    مارستان یت  یکه روزبه تو  یماه سوم  -

  دونه یفقط م  ست ی ن  ادش ی  ی ادیز  ز یچ  رمرد ی پ  ی افهی از ق  گفتیو مرموز، م  به یغر

ها صحبت  و با روزبه ساعت  اد ی اون روز م  رمرد یداشته. پ  ی دراز   یلیکه دماغ خ 

کرده    کار یچ  رمردهی پ  ستین  وم! معلستی ن  ادشی رو هم    یو ک   ی. راجب چکنهیم

آدم نرمال که    هی به    شهی م  لی . تبدشهیکه بعد از اون روز، روزبه کامالً عوض م

 و...  شهی دکتر مرخص م  صی . به تشخشهیعقل و منطق سرش م 

 وسط حرفش و گفتم:  دمی مثل قاشق نشسته پر باز

 ! انیپا -

 کرد و گفت: یاخنده  تک

 که!  میوالتازا رو روشن نکرد  ف یهنوز تکل  ر،ینخ -

 و گفتم:   دمیکش یآه

 خب ادامه بده. -

 و ادامه داد:  ستاد یشد و رو به روم ا بلند

برم  - اما هنوز هم تو  یبه زندگ  گردهیبعد از اون روزبه    ه یوجودش    یقبلش 

که مدام ازش    یمرد  ه یخواب    ده،یدیم  ب یعج  ی هاداشته. شب خواب  یبیحس عج

 ! ی تا رها بش یریجون خودت رو بگ  د یکه با گفتهیخودش رو بکشه. م خواسته یم

 گرد شده گفتم:  ی هادهنم گذاشتم. با چشم  یو دستم رو رو دم یکش ینیه

 روزبه خودش رو کشت؟  -

 حالت ممکن نگاهم کرد و گفت:  نی ترحق به جانب با

 چپ؟  ی به کوچه عل ی زنیخودت رو م ا ی یمگانور تو کالً شوت -
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  ی مونده بود که جلو  گهی د  نی کردند. هم  دایسوق پ  نیی لبم به سمت پا  یهاگوشه

 بدم.  ی ساشا هم سوت

 گفت:  زدیانند نچ نچ کرد و همونطور که در طول و عرض اتاق قدم مم تم یر 

کار درست رو انجام    کنهیم  یبا فکر و منطق سع  شهی ! همهیمنطق  ی لیروزبه خ  -

به دنبال منشأ    وفتهیو وحشتناک، م  یعذاب فکر  ن یخودش از ا   ییرها  یبده. به جا

  ب یآس   یبه کس  واستهخیچون نم  رهیگیفاصله م  ی رفتارش. از همه به طور کل  ن یا

حال    نی . با اکنهیم  یزندگ  یتو به سخ  کنهیخونه حبس م  یبرسونه. خودش رو تو

  نی . اکنهیاش رو با عسل قطع مکنه تا راحت بشه. را*بطه  ی حاضر نبوده خودکش

 از روزها، ی . روز نهیبب یدی شد یروحش لطمه  شه یباعث م

 تخت افتاده بود رو برداشتم و پرت کردم به طرفش:   یکه گوشه یبالشت

 . یشدیبرنامه کودک م ی مجر د یمسخره! تو با یساشا -

 زد و گفت: ی شخندین

از روزها خوشم اومده، دوست    ی لفظ روز   نی از ا  ؟یار ی چرا جوش م  خب یلیخ  -

 تکرار کنم.   یدارم ه

تنش اونوقت باز  طفره رف  ن یاز ا   اد ی چقدر بدم م  دونه یکردم. م  ی اقروچه دندون 

 . سرم رو گرفتم طرف سقف و با ناله گفتم:کنهیهم کار خودش رو م

فرشته- نمچرا  ا  رندیمیها  چرا  رو  نی خدا؟!  از  رو  نکبت  بر    نی زم  ی موجود 

 تا من رو انقدر عذاب نده؟  ی دار ینم

 ! ی از عذاب دهندگان یکیتو خودت  -

 خفه شو! -
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در    رهی متوجه شدم که دستگ  هوی.  دیرو به عقب گرفت و غش غش خند   سرش

 شد:   دا یباز هو مه یدر ن  ی. چند لحظه بعد هم سر ترانه از الخورهیتکون م

 منش تموم نشد؟ روزبه به  ینامهیزندگ -

صاف    یی اش رو خورد و گلورو گفت و متعجب به ساشا نگاه کرد. ساشا خنده  ن یا

 و رو به ترانه گفت:به طرف در   د یکرد. چرخ

 که والتازا قراره از بدن روزبه خارج بشه. یبه اون قسمت  دمیرس  -

 : دمیو غر دمی کوب ن ی زم ی لوس رو ی هابچه ن یرو ع  پاهام

 ! گهیدِ جون بکن د  -

 زد و رو به من گفت:  ی باز چرخ ش ی ن با

 خراشه! دل یهاصحنه یآخه حاو  ؟یکه بشنو ی اآماده یمطمئن -

 گفتم: ی همون حالت حرص با

. طفره نرو و  دمیو شن   دم یدلخراش د  ز یچ  یکل  دم یسن که رس   ن یمن تا به ا  -

 حرفت رو بزن.

در رو    یو وقت  رونیو رفت ب   د یکش  یخاص سر تکون داد. ترانه پوف   تم یر   ه ی  با

 بست، ساشا شروع به حرف زدن کرد:

  ی کی  هویته بوده  از روزها که روزبه تو خونه نشس   یروز   گفتم،یخب داشتم م  -

مواجه    رمرد یپ  هی و    ی مرد کت و شلوار   هیو با    کنهیدر رو باز م  رهی. مزنهیدر م

همونه که اومده بوده    ن ی که ا  فهمهیم   نه یبیرو که م  رمردی. دماغ دراز پشهیم

 مالقات. 

 : دمیلنگه ابروم رو باال دادم و پرس  هی



 
 

www.cafewriters.xyz Page 417 

 بوده؟  یک ی کت و شلوار  ارو یاون  -

رفت. ساشا دق  یالحظه  ی برا فرو  به چهره  قیاتاق در سکوت  بود  زده  و  زل  ام 

 کرده بود. زمزمه مانند گفت: زی هاش رو ر چشم

  دن یدر ظاهر انسان خودشون رو نشون م  ی *طان وقتیاز فرزندان ش   ک یکدوم    -

 پوشند؟یکت و شلوار م

 باال انداختم و گفتم: شونه 

 ظاهر بشه و... کی و پ کی وست داره ش د  شهی ! پدربزرگ من! همگهی معلومه د -

! اون  نهیا  هی قض  نی افتاد. پس ربط دراگون به ا  م یبزرگ! تازه دو هزار   سی ابل  ای

که، چرا اون؟    نهیا  مونه یم  یکه باق  یو به سراغ روزبه رفته. سوال  نی اومده رو زم

 ؟یروزبه که چ  شی راه هلک و هلک بلند شده اومده پ  همه نیدراگون ا 

که متوجه شدم اون    دیبه ساشا نگاه کردم. از نگاهم فهم  امزدهرتیح  یهاچشم  با

 بهم زد و گفت:  ی. لبخند تلخهی ک یآدم کت و شلوار 

 بوده!   زتیدرسته مگا، اون شخص دراگون، پدربزرگ عز -

 :دمیپرس  یبلند یجا بلند شدم و با صدا از

 رفته بوده سراغ روزبه؟!  ی چ یبرا -

  یهاشک داشتم. حرف  دم یشنیکه م  ی زیصدام از فرط تعجب بود. به چ  یبلند

 بود: ز ی برانگتعجب شتر ی ب ی کیاز  ی کیساشا 

پسرش  - دنبال  به  بوده  فرستاده  رو  دراگون  م  یعنیولهان،  که    یدونیوالتازا. 

. دراگون  طور نیهاشون هم همهستند، پسره  ی میو ولهان چقدر باهم صم  ح یترم

 رو از بدن روزبه خارج کنه.  زشیعز  یاومده بوده تا والتازا، عموزاده
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 چه کاره بوده؟ رمردهیپ-

تا اوضاع رو آروم کنه و    مارستانیبوده. رفته بوده به ت  نیاطی از ش   یکیاون هم  -

 تر بوده.والتازا راحت  دن یکش  رون ی ب  ی نجور یجا مرخص بشه. ا روزبه بتونه از اون

 تا والتازا رو خارج کنند.  آوردندیم ری تنها گ ییجا  ه یروزبه رو  د یبا درسته،

 دوختم به دهن ساشا و اون ادامه داد: چشم 

ت  - بازرس  رو  م  .کنهیم  ی معرف  مارستانیدراگون خودش  روزبه  اومده    گه یبه 

  ییرایو روزبه ازشون پذ   شندیکنه. داخل خونه م  یاون رو بررس   یاوضاع زندگ

  ی که حاضر  پرسه یاز روزبه م  هو یتا سوال متفرقه، دراگون  . بعد از دو سهکنهیم

بدنش شروع به    هویکنه. بعد  یروزبه اول تعجب م  ؟یکه والتازا رو به ما پس بد

والتازا بوده که از روزبه    ی. صداچهیپیسرش م  یتو  ییصدا  ه یو    کنهیلرزش م

 کنه.  میخودش رو تسل خواسته یم

 هوا درآورد:  یرو رو  یزی گرفتن چ یهاش رو جلو آورد و ادادست ساشا

به سمت   کشهیروزبه و اون رو م  ی به بازوها  زنه یچنگ م  رمردهیهمون لحظه پ  -

  ی *نهیوسط س   ذارهیو م  ارهی م  رونیاز پشت سرش ب  ییجلو. دراگون هم چاقو

 روزبه.

حدس زد که اون چاقو    شدینکشم. م  ن یدهنم رو گرفتم تا ه  یدو دست جلو  با

روزبه    یبرا  یلیوالتازا با اون چاقو حتماً خ  دنیکش  رون یبوده. ب  ی ریگمخصوص روح

 دردناک بوده. 

رو    ی زی . انگار که داره چدیدو دستش رو عقب کش  نباری. ا باز ادا درآورد  ساشا 

 : کشهیم رون یب
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! در همون حال هم  رونیب کشهیم  ینطور یو ا  رهیگیچاقو رو م  ینطور یدراگون ا  -

 . ادیب   رونی که ب کنهیو از والتازا درخواست م خونه یورد م رمردهیپ

  ه یانگار خودش هم اونجا بوده! واقعاً اگر ساشا آدم بود،    کنهیم  فی تعر  یجور   هی

 ! شد یخوب م  ی لیخ گریباز   ای  یمجر

  ن ی تریجزئ  ی رو  ط،یشرا   ن ی بدتر  ی که مغز من تو  دم یرس   جهینت   ن ی لحظه به ا  همون

 .کنهیم د یممکن کل زیچ

 گفتم:  یلب ریرو کج و معوج کردم و به ادا و اطوار ساشا چشم دوختم. ز  دهنم

بزرگش    ی ادیفقط ساشا ز  فتاده،یاتفاق ن زهای چ  نی کدوم از ا چ یه  بندمیشرط م  -

 کرده.

 و گفت: ستاد یچون صاف سر جاش ا  د یشن  یانگار 

 بشه.  تریجان یداستان ه یخب من فقط خواستم کم -

 کاسه چرخوندم و گفتم:  یصفورا تو ه یرو شب  هامچشم

 نه؟  ا ی  رونی ب دند ی ا رو کشباالخره والتاز نمینکن! بگو بب ه یتوج خب یلیخ -

 گفت و ادامه داد:  یاوهوم

ا   - البته  کردند.  کم  رو  شرشون  هم  بعدش  و  درآوردند  رو  فکر    ن یوالتازا 

که  روزبه کرده  حس  آخر  لحظه  هم    یزیچ   ه یست!  بعد  و  شده  کنده  بدنش  از 

 شده. هوش یب

 : دمیتعجب پرس   با

م  ی عنی  - ب   دیکنیفقط فکر  رو  ممکنه که هنوز    دند؟ ی کش  رون ی که والتازا  واقعاً 

 جا باشه؟اون
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 تکون داد و در جوابم گفت: نی به طرف ی سر

بدن روزبه بودم    ی که تو  ی . من چند وقتستیجا ننه، مطمئنم که والتازا اون  -

کرد فکر  تازه  نکردم.  رو حس  تو  ی حضورش  هنوز  اون  بود،    یاگه  روزبه  بدن 

کرده    ی ادامه بده؟ قطعاً تا االن خودکش  یانقدر راحت به زندگ  تونست یروزبه م

 بود! 

 راحت سر تکون دادم:  الی خ با

  لی تموم شده اما، من هنوز دل  یو خوش   ر یبه خ  ز ی چهمه  داست یکه پ  نطور یخب ا  -

دراگون    گه یست رو درک نکردم! حاال که والتازا رفته ددراگون دنبال روزبه  نکهیا

 ه؟ با روزبه دار یچه کار 

مرموز    یاش رو مقابل صورتم گرفت. با لحنرو هوا زد و بعد انگشت اشاره  یبشکن

 گفت:

 .دمیفهم  ی زیچ هی بدن روزبه بودم  یتو   یراستش من وقت  جاست،نی نکته هم -

  یکنجکاو  قیکرد و باز نگاه سرد و مرموزش رو بهم دوخت. داره من رو از طر  مکث

 ! کنهیزنده به گور م

 باالخره دهن باز کرد:  یاز چند بعد

 روح روزبه، ناقصه مگانور! -

 !؟یچ-

کنار پنجره نشسته بودند    یهاگلدون  ی که رو  یی هاپرنده  یکه حت   ی گفتم چ  چنان

 . دندیهم پر 

 تو اتاق و متعجب به ما نگاه کردند.  ختندیهمه ر  هیاز ثان ی کسر در 
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 گفت:  ی هاش رو باال گرفت و به آرومدست ساشا

  ست،یداره! روح روزبه کامل ن  قتیاما حق  رسه یباور به نظر مدور از    دونمیم-

 . ستیکالبدش ن  یاز روحش تو یمین  باًیتقر یعنی

 ! رهی میبدنش نباشه م یکه روح تو  یچطور ممکنه ساشا؟ کس ن یا-

 کرد.  یزندگ  شهیبا نصف روح هم م ست،یاز روحش ن   یمیگفتم که فقط ن-

 برگشت: صفورا بلند شد و نگاه همه به طرفش  یصدا

ها  ضعف  یسر  هی ! چون روحش نصفه هست  نه یهم هم  شیمشکالت روح   لیدل  -

 وجود اومده.بدنش به یتو

 گفت:  ل یبند حرف صفورا، دکتر سه  پشت

 !رممکنهی غ یاز نظر علم  نی ا -

 گفتم:  یرو باال گرفتم و عصب  دستم 

هنوز هم   یی مأورا بی و غر ب ی اتفاقات عج  همهنی خفه شو! بعد از ا  یکیلطفاً تو  -

 ؟یزنیاز علم حرف م

  ی نزد. برگشتم طرف روزبه و با کنجکاو  یدهنش رو با صدا قورت داد و حرف  آب 

شب کردم.  نگاه  پاش  تا  سر  دل  روحه؟ یب  ی هاآدم  ه یبه  هست،  خب    ن یا  ل یآره 

. نصف  نهیهم  کشه یکه هنوز هم م  یدرهم و برهم  ی هایافکار و نقاش   یشونیپر

 ! کجاست؟! ستی روحش ن

 دم به ساشا و گفتم:کر رو

 روحش کجا رفته؟  ی نصفه  نی حاال ا-
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 همراه والتازا از بدنش خارج شده. زنم یحدس م-

 ل*ب با خودم گفتم:   ر یو ز دمی کش یهوم

 و عمو ولهان!  ح یهم ترم د یدراگون و والتازا باشه، شا ش یپ د یپس االن با -

 ادامه دادم:  بلندتر

روحش رو    ی رخواهیاز سر خ  خوادیم  ؟یحاال دراگون افتاده دنبال روزبه که چ  -

 بهش برگردونه؟ 

 شونه باال انداخت و گفت:  ساشا

  ن ی که هست مربوط به هم  یهرچ  یکار داره ول  نی از ا  یچه هدف  ستیمعلوم ن  -

 .ستهیقض

نصف    ینصفه! چطور   یانداختم و به فکر فرو رفتم. روزبه با روح  نییرو پا   سرم

جدا کردند؟ چرا تا االن متوجه نشده بودم که روزبه روحش    اش هیروح رو از بق

 زودتر به من نگفته!  دهیفهم  نکهیهم با ا  شعور یب  یناقصه؟ ساشا

ا  ی راست از  قبل  روزبه  ب   نکه یچرا  اتاق  ام  رون یاز  گفت    ه یقض  ن ی ا  دواره ی بره 

با خودش کرده بود؟ من چطور    ی کردنش نشه؟ مگه چه فکر  ت یاذ  ی برا  ی ابهونه

 کنم؟ تش یاذ  تونم یم ه یقض  نی با دونستن ا

کنم؟ هنوز هم    تش ی من از طرف دراگون اومدم تا اذ  کنهینکنه فکر م   ای خدا  اوه

 ! ی شعور یروزبه تو، تو چقدر ب ن؟یزم  یعذابش اومدم رو  یمن برا کنه یفکر م

 اد زدم:شتاب سرم رو باال آوردم و د  با

 روزبه؟!  -
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باال پر  هاش شونه با چشم  د یاز تحکم صدام  گرد زل زد بهم. به طرفش    ی هاو 

 : ستادمیبردم و درست مقابلش ا  ورشی

من اگه    ؟یکه من از طرف دراگون اومدم سراغ تو؟ چرا انقدر خنگ  ی فکر کرد  -

 .کردمینجاتت تالش نم ی برا وقتچیداشتم که ه یهدف  نیهمچ

 اش باالخره بلند شد: گرفته یرفتند و صدا هم  ی تو هاش اخم

 نکردم!  ی فکر  نی من همچ-

 ؟بود ینکنم چ تتی اذ  یدوار ی ام نکهیمنظورت از ا ؟یپس چ-

 گفت: ی گرفت و با حرص آشکار  ر یبه ز  ل یرو متما  سرش 

 . یتا من رو آزار بد یدنبال بهونه هست  شهی تو، مگانور تو هم -

 زدم و گفتم:   یاام ضربه*نهیمعلومه! با مشت به س  نکه یا آه

 . گرانهی د ت ی*طان! کارم آزار و اذیش   طانم،یمن ش  ؟یدار  ی چه توقع -

ترانه کل اتاق رو لرزوند. همه    غینشون بده، ج  یالعملروزبه عکس  نکهیاز ا  قبل 

 .می رو شدمعترضش روبه ی افهیبه طرفش و با ق م یشوکه برگشت

کل و جر و  به جون هم، همش کل  دیمشت خل و چل افتاد  ه ی!  گه ید  د یبس کن  -

 بحث! 

 تعجب گفتم:  با

 ؟ یشیم ی حاال چرا انقدر عصبان خب یلیخ -

 ترانه، صفورا جواب داد: ی جا به
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از    ن یا  - تو  گهید  یجا  هی اعصابش  مادر و پدرش  رو    یاخبار همه  یخورده.  ما 

 هم زنگ زده بودند به ترانه.   شیپ  قهیو چند دق دند ید

 !د یگاو، بغض ترانه هم ترک  مان ی! همزمان با زادیی بار زا  ن یهزارم  ی گاومون برا  اوه

رو  با ها  نی زم  یزانو  و  ا   هی گر  یها  یافتاد  و    مانیکرد.  نشست  کنارش  هم 

 هاش رو در بر گرفت.شونه

چه    ختهیشهر آشوب و بهم ر   نی . با ام یفکر فرو رفته بود   یتو  ییجورا  هی  همه

هم    شهی م  یکار  ترانه  مادر  و  پدر  کل  هیکرد؟  هستند.  ماجرا    ی ریدرگ  یطرف 

 روزبه هم که شده قوز باال قوز!   یروحیب ی هیقض  ن یوجود اومده و ا به

ترانه    ی . رو به رودادیم  یدار که داشت به ترانه دل  دمیصفورا رو شن   یصدا

 چمباتمه زدم و آروم گفتم:

 واقعاً کم آوردم!  گهی کرد، آه د یفکر اساس  ه ی دی با -

کار رو هم   نی دور، متأسفانه ا یجا هیهمون لحظه بال بزنم و برم  خواستیم دلم

 بکنم چون بالم شکسته!  تونستمینم

مثل من   کسچیکه ه نی زم  یوجود داره؟ رو ا یدن  نی ا ی تر از من هم توبدبخت ا یآ

تر از  بدبخت  یاگه تموم هفت آسمون رو بگرد  یآسمون هم، نه! حت  یو تو  ست ین

 . یکنینم  دایپ ای مگا اگارس 

که داره آروم    دمی کج کردم و ساشا رو د  ی . سرم رو کمدیچیاتاق پ   یتو  ی سرد  باد 

 . زنهیمتفکر قدم م یگور یو با ف 

 گفت: یآروم  یدوخت و با صدا  وارید  یرو  ینامعلوم  یرو به نقطه  نگاهش

 کرد. شهیم ی کار  هی -
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 ! یحالل مشکالت ما هست شهیفرشته تو هم  نی به دهنش نگاه کردم. آفر مشتاق 

روزبه افتاده    یو خونه  الدی برج م  یکه تو  ی ذهن مردم رو از هر اتفاق  تونمیمن م  -

 پاک کنم اما...

پر  دم یکش  یاز خوشحال  یغیج جا  از  بالم تدمیو  رو  د ی کش  ر ی .  دوباره    ن یزم  ی و 

 ! شه ی م نیچاپل  یچارل یکمد لمیبه ف  ل یکم تبد داره کم یزندگ ن یافتادم. ا 

 ادامه داد:  شتر ی ب د یو با تاک  دیکش یپوف ساشا

که پخش شده    ییها و عکس  ها لمیشون رو پاک کنم، فذهن  تونم یاما! من فقط م  -

 ببرم. نی از ب  تونمیرو که نم

 رفت و دوباره مغموم و افسرده شدم. ن ی چند لحظه قبلم از ب یخوشحال

 . زدیو هق هق ترانه به هم م ن یزم  ی ساشا رو  یاتاق رو فقط ضرب پا سکوت 

 و بعد هم صفورا به حرف اومد:  دیچی در فضا پ  یفیبشکن ضع یبعد صدا یکم

 بتونم بکنم. یکار  هیها فکر کنم منم بچه -

 زد و گفت:   ضی عر ی. لبخنددیما به طرفش چرخ ی همه نگاه

 رو پاک کنه!   وها ی آرش  تونه یدارم. م  مایصدا و س  یآشنا تو  هی -

 گرفته گفت:  یو با صدا  دیدماغش رو باال کش ترانه

 بکنه؟ یکار ن یهمچ  کنهیاون آشنا قبول م یعنی -

 :دیپرس ع ی هم سر مان یا

 هست؟ ی آشنا ک  نی ا -
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داره.   دیگفتن حرفش ترد  یتو  به چهره تک تک ما نگاه کرد. معلوم بود  صفورا

 دار گفت: و کش  دیکش یقینفس عم

 جنه!  هی کار رو بکنه چون،  نی ا  کنهیاون قبول م -

 بلند گفتند: ی با صدا همه

 ! ؟یچ -

که واقعاً باورش برام سخت بود    یزیرو نگاه کردم و چبهرو  من در سکوت به  اما

 رو به زبون آوردم: 

! قبالً فقط  یشرفتی هم رفت و آمد دارند؟ عجب پ  ما یصدا و س   یها توجن  یعنی  -

 کرد.  داشونیپ  شد یها مخرابه یتو

ق  حس با  م  یاافهیکردم همه دارند  نگاهم  با  کنندیپوکر  و  . برگشتم طرفشون 

 : دمیتعجب پرس 

 ! ه؟یچ -

از دهنش    ی گفت و صفورا آه  ی شیکرد، ترانه ا   ی نچ نچ  مانی ا  د، یکش  یپوف  روزبه

  ف یپ همهنیا شد،یگفته م دیبود که با  یقتیحق هیگفتم،  یخارج شد. حاال انگار چ 

 و پوف نداره! 

  ر یی متعجب بود و اصالً تغ  شهی رو دوست داشتم. هم  ل یوسط نگاه دکتر سه  نیا

 بود. یا. در کل آدم اسکل و بامزهکردینم

به    د یپاک کردن ذهن مردم با  ی ساشا عزم رفتن رو جزم کرد. برا  ی از چند  بعد

م ا  کردم ی. هرچند حس مرفتیسطح شهر  پاک کردن ذهن مردم  شهر    نی تنها 

در    دیمرز و بوم، االن ما با   نی اخبار در ا  ع یبا توجه به گسترش سر   ست؛ین  یکاف

 ! م یمعروف شده باش  ی سطح کشور 
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ب   کردمیرو فراموش م  ای وقا  یذهن من هم قابل پاک شدن بود. همه  کاش  ا  و 

 .خوردمیو نون و خون م نشستمیراحت م  ال یخ

حرف    ز یو با اون جن عز   مایشد که بره به صدا و س   سه یهم دنبال ساشا ر  صفورا

 ها رو پاک کنه.و عکس هالمیبزنه تا ف 

خودمون رو پاک   یها به ساشا سفارش کردم که مبادا ذهن دوست یآخر کل لحظه

 که فاجعه بود!  کردند یش مرو فرامو   زی چهمه هی کنه! اگه روزبه و بق

کرد و    مرو یمرغ نتخم  هی ام شد. ترانه برام  از رفتن اون دوتا، من باز گشنه  بعد

 .ارهیخون ب  سهی ک ه یتا   مارستانیهم رفت به ب  لی دکتر سه

 حق به جانب گفت:  یاافهیرفت، روزبه با ق  ل ی که دکتر سه نیهم

 چقدر محتاج به چند قطره خونه؟ ران یبانک خون ا ی دونستیم چیه -

 باال انداختم و جواب دادم:  ییابرو 

 هاش رو من خوردم؟خون یهمه یکنینکنه فکر م ه؟یچ -

نگاهم کرد که حس معذب بودن بهم دست داد.    یکرد و طور   زیرو ر  هاشچشم

 گفت: حیشمرده و صر  یلیخ

 .شهی مملکت دچار بحران خون م ی ادامه بد  طور نی اگه هم  ینه ول -

 ترانه از آشپزخونه اومد:  یصدا

 تموم بشه؟   یآسون  نی چطور ممکنه به ا  دن،یمردم خون م همهنیها! ا چه حرف -

 گفت: یبا همون حالت قبل روزبه

 . شهی تموم م یآسون  نی مگانور همه رو بخوره به هم ی وقت -
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 که از اول فقط شاهد جر و بحث ما بود باالخره به حرف اومد: مان یا

که    سهی! دو تا کخورهیانگار مگانور گالون گالون خون م  یگیم   یجور   هیاوه حاال    -

 ها رو نداره. حرف ن یا

 چه قشنگ! زمزمه وار تکرارش کردم و بعد بلند گفتم: گالون؟

 گالون!  رمذایام رو مگالون! چه بامزه! گالون... اسم بچه -

که تا آرنج    ییها گرد نگاهم کردند. ترانه هم با دست  ی هابا چشم  مان یو ا  روزبه 

اومد    رونیانگشتانش بود از آشپزخونه ب  ن ی بشقاب و اسکاچ هم ب  ه یکف بود    یتو

 و متعجب زل زد بهم.

وقت  ب ی عج  انقدر همه  خب  م  ی اسم  ه یاز    ی بود؟    ی رو  ذارند یم  اد ی خوششون 

خوشش اومده بود. پدرم مخالفت کرد    ت یرم هم از اسم مگابا ماد   ادمه ی شون.  بچه

 بچه!  یرو م یاسم بهتر بذار   هی د یو گفت که با 

کردند و شد مگانور. به    ب یرو با اسم مادرم که گالنور بود ترک  تی که مگابا  خالصه 

پر    اد یبهتره! آخه مگانور ز  ی لیاز مگانور خ  ت یآسمون قسم که مگابا   یتو  یابرها

 . ستی جذاب هم ن  ست،ی معنا ن

د  ه ی  دم یکش  ی آه چهره  گهیدور  بار  متعجب  یهابه  ترانه چند  نگاه کردم.  شون 

 دهنش باز و بسته شد و آخر سر هم گفت:

 مگانور تو... تو... -

 حرفش رو گفت:   یادامه مان یا

 ! یخل و چل به تمام معنا هست هیتو   -
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دهنم به بد و    کهنی کردند! قبل از ا  نی . باز به من توهدمیرو درهم کش   هاماخم

 باز بشه ترانه گفت:  راهیب

بچه هم    ی باشه که به اسم خودت و بابا  ی زی چ  هی   دی آخه گالون؟ اسم قحطه؟ با  -

 ! ترا یا  م یمون رو بذار اسم بچه  می دار  م یتصم  مان ی. مثال من و اادیب

ام گرفته بود. ترانه  بخند! من هم خنده  یخنده، حاال نخند ک  ر یزد ز  یروزبه پق  هوی

 به روزبه نگاه کرد و گفت: ظیاخم غل  هیبا  

 کجاش خنده داره؟ -

طور که  رو تکرار کرد و بعد همون  ترای ا   یبا خودش چند بار واژه  یلب  ریز  روزبه

 اش رو کنترل کنه گفت:داشت خنده یسع

دو حرف آخر اسم    د،یبکن  دیتونیهم م  گهیکار د  هیو خودت؟    مانیاول اسم ا  -

 ...شهیم  شه،ی و دو حرف اول اسم خودت! م مان یا

شون گرفته  خنده. اون دوتا هم خنده  ر ی خودش رو کنترل کنه و باز زد ز   نتونست

 بود. ترانه هم با اخم و هم با لبخند سر روزبه داد زد:

 زهرمار!  -

که با    یاسم  یتو  یدار ته خندهفکر کردم نک  یبه هر سه نگاه کردم. هرچ  متعجب

 ! زادها ی خود آدم نی ب ه یزی چ ه ی دینکردم. شا  دا ی پ شدیم  لی اون حروف تشک

قدر سرخوش باشند؟ انگار  آن  تونندیسه تا چطور م   ن یبه کنار، ا   هی قض  ن یا   حاال 

  ست ی کرده بودند. تازه بعدش هم که معلوم ن داینه انگار که تازه از مرگ نجات پ

 . ادی ب شی پ یقراره چ

پا انداختم. بعد از کم  دمیکش  یآه جر و بحث درباره اسم بچه، خونه    یو پا رو 

 دوباره در سکوت فرو رفت. 
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م  مان یا روزبه چرت  موبا   زدند،یو  با  و  بود  من نشسته  کنار  ور    لش یترانه هم 

 .رفتیم

بود.  یحساب  حوصلم ن  ل ی دکتر سه  سر رفته  ب  ومد؟یچرا  خون    ای   ارهیرفته خون 

 بسازه؟

 :دمی ام، از ترانه پرس از هدر رفتن حوصله ی ریجلوگ ی برا

 ؟یکنیم کاریچ یدار  -

 جواب داد:  ارهیسرش رو باال ب  نکهیا  بدون

 .خونمیرمان م -

ب   هاملپ رو  بادش  آروم  و  کردم  باد  همون  رون یرو  بعد  سعدادم.  که    یطور 

 کنم گفتم: یترانه رو بررس   لیموبا  یصفحه کردمیم

 دارم.  اجیاحت  ها نیاز ا یکیفکر کنم منم به   -

 گفت:  دید  لشیام رو به موبااشاره ی نگاهم کرد و وقت یپرسش

 .می برات بخر یکی  دیبا  ه، یخوب یلهیآره وس  -

 و گفتم: دمی کش یهوم

 . رهیام سر نمحوصله گه ید ی ور ج! اونشه ی خوب م یلیخ -

داد و دوباره مشغول رمان خوندن شد. من هم فقط    لمیتحو  یلبخند  مچه ین  ترانه

 و رو کردم.  ری دادم و با نگاهم خونه رو ز   هیبه مبل تک

دکتر    د ی. باشدیحس م   نجا یدار ازن خانه  ه یداشت. کامالً نبود    یادکور ساده  یلیخ

 ! ه؟یچه وضع خونه زندگ ن ی! آخه ا می رو زن بد  ل یسه
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بمونم که دو روزه    جا نیهم نداشت! اگه بخوام ا  ون ی زیتلو  نجایکمال تعجب ا  در

  کردم یداشته باشه؟ فکر م  ون یزی تلو  د ی دکتر مملکت نبا  یخونه  ی چ  ی! برارمیمیم

 ها باشه. حرف ن یپولدارتر از ا 

  چینوز هبوقلمون بود! ه  ی بود؛ مثل صدا  ی بیزنگ عج  ه یزنگ در اومد.    یصدا

 که در خودش باز شد.  م یباز کردن در اقدام نکرده بود ی کدوم از ما برا

تو  لی سه  دکتر صفورا  ا  یو  مثل  شدند.  ظاهر  در  کل  نکهیقاب  خودش    د یدکتر 

 به عقلش شک کردم. زد؟یداشت. پس چرا در م 

  ی نوران ی هاساشاست که با چشم  دمیاز طرف پنجره اومد. نگاه کردم و د یی صدا

 . کنهیو داره به داخل نگاه م ستاده یمعلق در هوا ا

 . چه هماهنگ! دندیبا هم رس همه

که    ی رنگ  یمشک  لون یخرسند بودم. اون نا  ل یاز همه از اومدن دکتر سه  شتریب

 خون توش بود.  سهیک  هیدر دست داشت،  

بر گرفت. ساشا گفت که  جا رو در  همه  ینسب  یاز ورود اون سه تا، آرامش  بعد

  المونی انجام داده و صفورا هم گفت که خ  یها رو به خوبپاک کردن ذهن  تی مأمور 

 ها راحت باشه.و عکس ها لمیاز بابت ف

 روزبه، جنگ با دراگون و حزار!   ی روحی: بنهیا  مونهیکه م  یاتنها دغدغه  ن ی از ا  بعد

پ  یکارها  یبرا   یلیدل  دی با  کردم،یباز جستجو م  دیبا   د،یبا  کردم،یم  دای دراگون 

بال    ی شکستگ  ن ی ا  ی . لعنتکنهیام و بالم هم درد مذره بخوابم! خسته  ه ی   د یاول با

 بدتره!   هامیبدبخت یاز همه

 *** 
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در ارتفاع    تونستمی. بالم بهتر شده بود و مگذشتیاز اون ماجراها م  ی اهفته  دو

 حال بودم. خوش  یلیبابت خ ن یپرواز کنم و از ا ن ییپا

  ی نبود و ما هم هرچ ن ی اطیاز ش  ی . خبرفتادین ی اتفاق خاص چی دو هفته ه ن یا  یتو

کرد  یروحیب  ی مسئله  ی رو کار  دراگون  به  ربطش  و  نت  م یروزبه    یاجهیبه 

 . میدینرس

 . کردیاز همه نگرانم م شتر یب  نیآروم بود و ا  ز یچهمه

بود خونه  ترانه زندگ  یرفته  به  و    یباباش! صفورا هم سرش  بود  گرم  خودش 

 .زدیسر به ما م  ه ی یگاهگه

  ی سر و گوش   هیروزبه    ی خونه  م یبر  میکرد یو جرئت نم  میدکتر بود  یخونه  هنوز 

بد ممی آب  بذار   ن یهم  دمیترس ی.  اونجا  به  پا  سر    ی رو  زندی بر  ن ی اطیش   م یکه 

 ببرند. رند ی مون و روزبه رو هم بگکله

کننده شده  کسل  ی لیخ  ی. زندگگذرونمیآخر عمرم رو م  یروزها   کردمیم  حس

  شتر ی»حوصلم سر رفته« هم ب   یام از جمله. حوصلهاومدندیکش م  ها هی بود و ثان

 سر رفته بود! 

ا  بدتر  همه  چ  ون یزی تلو  نجا یا   نکه یاز  با  رو  خودم  بودم  مجبور    ی زهاینداشت. 

 مسخره سرگرم کنم. 

  مان ی. ادیکشیم  ی گوشه نشسته بود و نقاش  هیمدام   رفت،یکه سر کار نم روزبه

 خودش سرگرم بود.   ی تاپ برالپ ی هم تو

  ن ی. با امیکردیو باهم درد و دل م  نشستیم  یبه ساشا خوش بود که گاه  دلم

 . رفتیحال هنوز هم حوصلم سر م
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با    دم،ی کشیم  یقر و قاط  یهایروزبه و نقاش   ش یر  خ یروز که نشسته بودم ب  هی

 حرص گفتم: 

  یفکر  ه ی! چرا  عاریو ب  کاریخسته شدم از بس نشستم کنج خونه ب  گه یبابا! د  ی ا  -

 د؟یکنیبه حال من نم

کرده    ز یهاش رو رچشم  ی بود و جور   ی طور که سخت مشغول نقاش همون  روزبه

 گفت:  شکافه،یبود که انگار داره اتم م

 حرف نزن!  -

مثل    یتو که شعور دار   شعوره یام بلند شد. آروم باش مگا، روزبه باز کله  دود

ش  من  آدم؟  کن.  برخورد  ش طانمیآدم  مثل  پس  خب  کن،  ی!  برخورد    ه ی *طان 

 *طان باشعور! یش 

و من    اشقهیشق  یذغال برداشتم و پرت کردم طرفش. صاف خورد تو  کهیت  هی

 منه!  یاوج باشعور  ن یذوق کردم. ا یکل

و نگاهم به    دمیخند   ی طرف. نخودفت و کاغذ و قلم رو پرت کرد اونگ  ی آخ  روزبه 

 . کردیبه ما نگاه م  نکش یع یجلب شد که داشت از باال مان یا

بلند    مان یا  یرو برداشت تا بزنه تو سرم و همون لحظه صدا  یتخته شاس   روزبه

 شد: 

 . دیجنگ اشتباه گرفت دون یرو با م  نجا یها... ابچه -

انداخت    نی زم یرو   یرو ناراض ی پسر پنج ساله! تخته شاس  ه یباز شده بود  روزبه

 گفت:  یو شاک

 اول مگا شروع کرد!  -
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 و با تعجب گفت:  د یابروهاش باال پر مان یا

 سالته پسر!   یبه س  کی نزد ؟یکشیروزبه خجالت نم -

 تکون دادم و گفتم:  نی به طرف ی سر

 تر هستم! اگه به سن و سال باشه که من از روزبه هم بزرگ -

 : دیبا بهت پرس  مان ی. اکردندیهردو با تعجب نگاهم م حاال 

 مگه چند سالته؟ -

 .گمیبه بعد هم نم ن یبهشون نگفته بودم؟ خب پس از ا تاحاال 

 ! مانیا یازشون بپرس  دیها رو هرگز نبا سن خانوم -

 گفت:  دادیهاش رو ماساژ مکه چشم  یدرحال رو برداشت.  نکش یو ع د یکش یآه

 داده، آره؟ ادی رو ترانه بهت   نی ا -

.  دمی داده و در آخر هم به ترانه رس   ادیبهم    ی ک  نمیافکارم گشتم تا بب  یتو  یکم

 تکون دادم و گفتم: ی سر

 ! یبود. جاش خال یآره، معلم خوب -

راه رفتن هم    نیما. در ح  شیگذاشت و بلند شد اومد پ  یتاپ رو کنارلپ  مان یا

 گفت:

 انگار زبونم الل، مُرده!   یزنیازش حرف م ی جور  هی -

فکر    هیتکون دادم و متوجه نگاه روزبه شدم. به نظرم اومد داره    یخنده سر  با

نم  کنهیم  دیپل ا   تونستمیاما  به  لعنت  بخونم.  رو  هزار    ن یذهنش  و  شانس 

 قلبش تمرکز کردم!   یمغزش، رو ی به جا افسوس که بار اول
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پخش و پال انداخت. زوم کرده    ی هابه ورقه یچمباتمه زد و نگاه  نی زم  ی رو  مان یا

 و ته روزبه.  سر یب  ی هاینقاش  یبود رو

 و گفتم: دمیکوب  نی زم یرو مثل شالق رو   دمم

 ! گهی من بنداز د ی هایهم به نقاش  ی نگاه هی -

که    ییهاو اشاره برگه  ما یو شوکه سرش رو باال آورد. با ا  د یپر  مان یا  یهاشونه

دادم.   نشون  رو  بود  جلو  ی کیجلوم  گرفت  و  برداشت  ذره    ه یصورتش.    ی رو 

 هاش گرد شد. چشم هو ینگاهش کرد و 

 رو گرفت طرف ما و گفت:  برگه

 ! ه؟ی چ نی ا -

 *نه شدم و با غرور گفتم: یبه س  دست 

 اون قرمزه هم منم. ست،  ! اون سبزه روزبهگهی معلومه د -

به هوا رفت. با دهن    مانیا  یحرفم نگذشته بود که قهقهه  نیاز ا   هیثان   هی  هنوز 

 :دمی نگاهش کردم و پرس  باز مهین

 کجاش خنده داره؟ -

  ی که سع  یبهش انداختم. اون هم درحال  یپرسش  یطرف روزبه رو کردم و نگاه  به

 گرفت و گفت:  مانیاش رو کنترل کنه، برگه رو از اخنده کردیم

 ! کشه یم ی بچه سه ساله از تو بهتر نقاش  هی  ه؟یچ ن ی آخه ا -

 کردم و اون ادامه داد:  یاخم

 پا داره!  ه یکه فقط  ن ی االن منم؟! ا  نی ا -
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  ی سبز نقاش   یپا  یانداختم. دستم رو رو  یو به برگه نگاه  دمی رو جلو کش  خودم

 گذاشتم و گفتم:

ا  - داره،    نی نه  پا  د  یکیجلو،    نیا  یکیدوتا  منتها  اون پشت؛  چشم    دنش ی هم 

 ! خواد یم رت یبص

 گفت: دهی بر دهی بر  زدی رو گاز م ن ی داشت از فرط خنده زم گه یکه د مان یا

 ه؟یچ  رهیاون دا  -

 .گهیاون؟ اون بال منه د -

 گفت: کردیطور که به برگه نگاه مهم همون روزبه

 پس؟  یبال دار   یکیچرا  -

 شکسته.  یکیآخه اون  -

  ی خوب  ن یبه ا   یروزبه هم اوج گرفت. بزنم از وسط نصفشون کنم؟! نقاش   یخنده

 داره؟!  کجاش خنده

کار  میقد   ادیگرفت.    بغضم  هر  که  م  مسخره  نی اطیش  یهمه  کردم یم  یافتادم 

بودنم، باعث شده بود مضحکه خاص و عام    بی عج  نی بودنم، ا  همین  ن ی. ا کردندیم

 بشم. 

  هی   شه یهم  ادیم  ادم ی که    ییبودم؟ تا جا  ی جور نی شروع شد؟ از بدو تولد ا  یک  از

بود.    گه ید  یفهیطا   هی! مادر من از  ؟یل یبود؟ ازدواج فام  یچ   لشیبودم. دل  مهین

 شدم؟یناقص م   دیچرا من با 

دادن    حیبهم دست داد که قابل توض  یحال  هی تو وجودم تکون خورد.    ی زیچ  هی

 شد. ی معنیگنگ و ب  هویام  گذشته یچرا همه دونم ی. نمستین
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آهسته بلند شدم و به طرف پنجره رفتم.    د،یلرز یام مکه از بغض چونه  یدرحال

ا از  م  یزندگ  نی حالم  نمخوردیبهم  دلم  راست  خواستی.  بشم.  چرا    یمسخره 

ور  افکار به سرعت برق و باد به مغزم حمله  نی ا  یشد؟ همه  یجور نیوشتم ا سرن 

 شدند. 

 :اومدیمتعجب روزبه از پشت م یصدا

 کجا رفت؟  هوی نی ا -

 روزبه دوباره اومد که گفت:   یمگانور تو چته؟ صدا یزدم. وا  یهق ناخواسته 

 ؟ یکنیم  هیگر  یمگانور دار  -

 بدم.  صی تشخ  تونستمیمتعجب؟ نم  ای نگران بود  صداش 

. ضربان قلب روزبه  امیب  جانیکه باعث شد به ه  یزیحس کردم، چ  بی عج  زیچ  هی

 .اومدیم یحوال نی. صداش از هم گرفتیبود که داشت اوج م

د   به و  اومدم  ا   دمیخودم  نمستادهیکنارم  بباشک  خواستم ی.  رو  چرا  نهیهام   .

 آدم برام مهم بود؟ چرا؟   نی ا  قدر نیا

 کم آورد!   دیکه نبا  یهرکس ی. جلوگشتمیخودم برم ی شگیبه جلد هم د یاب

کش  ی دست  عیسر  صورتم  اشک  دمیبه  شتاب  تا  با  و  کنن  گم  رو  گورشون  هام 

 برگشتم به طرف اون دوتا. 

ندار   - تو سرتون! شعور  ا   ینقاش  د؟ یخاک  وقت شما  اون  دمیکش   ییبا یز   ن یبه 

 د؟ی خندیبهش م

 تکون داد و گفت: نی به طرف ی هنوز طرح لبخند بود. سر  مان یا  ی هال*ب  یرو

 ! خورهی. چه بهش هم برمی هست کاسو یمگانور، تو اصالً پ خب یلیخ -
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. نگاهش... مهربون  دیخند ینم  گه یرو که گفت به روزبه نگاه کرد. روزبه د  ن یا

  نی ! خودم رو تا آخر عمر به خاطر ایلعنت ده؟ی هام رو داشک  ی عنیو... نگران بود! 

 .بخشم یکردن نم هیگر

 روزبه هم شکل گرفت. آروم گفت:  ی هال*ب  یرو  یلبخند محزون کمکم

 داره.  شرفت یپ ی جا ست،یهم بد ن  ادی نباش. کارت ز  ی حاال عصبان -

دمدم   ن یا هم  یروزبه هم  که  انگار  نه  انگار  داشت    شیپ  قهی دق  هی  نی مزاجه! 

 .دی خندیهرهر بهم م

! خاک تو  مان ی. خدا مرگت بده ادیکرد و باز خند دیی حرف روزبه رو با سر تأ  مانیا

 ها فقط بلده آدم رو مسخره کنه.سر ترانه که زن تو شده! مثل احمق

بردارم    ی زیچ   هیاولمون. فقط منتظر فرصت بودم تا    ی سر جا  م یروزبه دوباره رفت  با 

که خودم باشم    طونهیش   ؟شهی بسته م  ششی ن  ن ی بکوبم. حاال مگه ا  مان یسر ا   ی و تو

 ها رو بردارم تو حلقش فرو کنم! ذغال نی هم گهیم

زنگ در    ی دستم گرفتمش، صدا  ی که تو  ن ی برداشتم طرف جعبه ذغال و هم  ز یخ

 اومد.

م قرار  که گارد گرفته بود تا مورد حمله  مان یو ا  م یرد و بدل کرد   ی سه نگاه  هر 

 گفت:  رهینگ

 باشه؟   تونهیم یک یعنی -

 با اخم گفت:  روزبه

 ؟یاستفاده نکن  یاشهیکل الوگ ید  نی از ا گه ید شه یم -

 جواب روزبه رو بده بلند شدم و طرف در رفتم.   مان یا  کهنی از ا قبل 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 439 

 . زنهیداره باز هم زنگ م د یکل که نی با ا شه یهم  له،یدکتر سه د یشا -

 حرفم رو گرفت: یو دنباله د یکش یآه مان یا

پسر داره    ن یو خونه هست که در رو باز کنه. آه، ا ت  یکیدلش خوشه    چاره یب  -

 . میباال بزن ن یبراش آست د یبا شه،ی م فیح

 : دیبهش توپ روزبه

 نرفته؟   ادت یترانه رو که    ی بس بود. خواستگار   م یباال زد  نیبار آست   ه یما همون    -

  یادآور ی ها رو  گذشته  تی بلند شد. روزبه هنوز داشت با شکا  مانیا  یخنده  یصدا

 اون دوتا برگشتم.  شی رو زدم و پ  فون یآ یدکمه  عی . سرکردیم

که سکته   خته یبه هم ر  قدرنی اش اکه خونه نهیباال و بب ادیب   لیاوه، دکتر سه  اوه

 ور شدم و با هول گفتم:! به سمت کاغذها حملهکنهیم

کاغذها رو    ن ی باهم ا  د یکمک کن  د ی هم بزن  ی سر و کله  یتو  کهنی ا  ی بسه. به جا  -

 . میجمع کن

. با  شدمیمنفجر م  تی کم داشتم از عصبانکم  گهی نثارم کردند. د  ییبروبابا   هردو

 هام بود رو به طرفشون پرت کردم و گفتم: دست یکه تو ییحرص کاغذها

 . دیبخواب ابون ی شب تو خ د یباشه. اصالً به من چه؟ خودتون با -

که پشت سرم بود از    ی زی چ  دن یبا د   یگرد کردم و به اتاق خواستم برم ول   عقب

 ترس زهره ترک شدم.

 مبارک!  نی هالوو -

و پشتش سنگر گرفتم.    دم یطرف روزبه پر  ع ی هر سه نفرمون بلند شد. سر  داد

 !ه؟ی موجود  چه  گهید ن یا  ف یوزارس یحضرت  ای
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موها  هی و  سبز  پوست  با  خ  یعجوزه  هم  دماغش  صدا  یلیزرد،  بود!    ی دراز 

  قدرنی ها... چرا اخنده  نی رو به لرزه درآورد. ا  وارهایآورش دچندش  یهاخنده

 آشناست؟ 

  ه ی  ی دستش رو باال آورد و به سرش گرفت. تو  د،یخندیطور که مهمون  عجوزه

 و اون پوست سبز از صورتش جدا شد.  د یزردش رو کش  ی حرکت موها

لحظه قلبم از کار   ه یآور بود، که پشت اون ماسک سبز و چندش ی اچهره دن ید  با

 . میشد ره یمقابلمون خ شعور ی افتاد. همه با دهن باز به فرد ب

 هاش چند دفعه تکرار کرد: خنده  نیب

 مبارک...  نی مبارک... هالوو نی هالوو -

 :دمی کش غی دادم و ج رونیرو با حرص ب   نفسم

 خدا لعنتت کنه صفورا!  -

  ن ی عقل ندارند. آخه ا  نی زم  یرو  یهااز آدم  ک ی  چیکه ه  دمیرس   نیقیبه    گهید

.  دمیهرچند من اصالً نترس   م؟یبا خودش فکر نکرده ممکنه سکته کن  ه؟یچه کار 

پناه برده بود؟!    روحیب  یبود که از ترس به روزبه  یآره جون خودت! پس اون ک

 ! سی البد عمه الق

.  رفتیکه رو به روم رژه م  یاز سرزنش خودم برداشتم و زل زدم به دلقک  دست 

ک تو  یسهیدوتا  ه  یبزرگ  و  بود  گرفته  ا  یدستش  اون  نی به  و  طرف    طرف 

 .دیکشیم

 از من روزبه بهش تشر زد:  قبل 

 آخه؟  ه یچه کار  نی ا -
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 هم گفت:  مان یا

 بشه؟ وهی ترانه ب  خوادی! دلت مرم یبود از ترس بم ک ینزد  -

 دور تذکر رفته بود.  یاون وسط رو  روزبه

 بشه.   وهیب ست یپس با مُردن تو ترانه قرار ن  د،ینکرد یشماها هنوز عقد رسم -

بگه،    ی زیکه دهن باز کرد تا چ  ن یگرد به روزبه نگاه کرد. هم  یهابا چشم  مان یا

 و گفت: د یت از خنده کشصفورا دس

نکن  - شلوغش  نم  دی حاال  مگه  روز   دی دون یبابا!  باش نی هالوو   ه؟ یچه  شاد    د، ی ! 

 ! د یو بترس  دیبخند

  د یکش  ی دلش گذاشت و دوباره خنده رو از سر گرفت. روزبه پوف  ی رو رو  دستش 

 گفت: ال ی خیو ب

 . هاستیمال خارج  هایمسخره باز  نی ا -

 پکر نگاهش کرد و گفت:  صفورا

 ... گهی اَه، ضدحال نزن د -

 ما انداخت و ادامه داد: ی پا یرو جلو  هاسهیک

 براتون آوردم. ی چ د ینیبب دی ایب -

پر از لباس و پارچه    سه ی . هر کمیو بازشون کرد  میرفت   هاسهی سر ک  یکنجکاو  با

 : دیرو پرس   زدی مون چرخ مذهن همه یکه تو یسوال مان یبود. ا

 ه؟یچ  ی ها برالباس نی ا -

 و گفت:  دیهاش رو به هم کوببا ذوق کف دست صفورا
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خبر خوب براتون دارم. امشب دوستم ما رو به جشن دعوت کرده، اون هم    هی  -

 ! یچه جشن

 :دی به من، روزبه و سپس خودش کرد و پرس  ی ااشاره مان یا

 ما رو؟  -

 کاسه چرخوند و گفت:  ی چشم تو صفورا

 . برمیمن شما رو همراه خودم م یول د،یرسماً دعوت نشد  ! خب البتهگه یآره د -

 :دی بالفاصله پرس  مان یا

 هست حاال؟ یچه جشن -

 گرد شد. با شکوه گفت: ه یاز ثان ی صفورا در کسر یهاچشم

 ! گه ید  نی هالوو -

حالت داد    رییتغ  هو یبه صفورا چشم دوخته بود،    یکه تا اون لحظه با کنجکاو  روزبه

 گفت: یتفاوتیو با لحن ب

 .ومدهین  ها یمسخره باز  ن یبه ما ا هاست،یمال خارج نی گفتم که هالوو -

 : دیکوب ن یزم  یپا رو یشاک  صفورا

  یخوایو لباس براتون جفت و جور کردم، نم  دمیزحمت کش  همه نی اِوا! من ا  -

 ؟یایب

.  گهیم  ی الک  ا یواقعاً قصد رفتن به اون جشن رو نداره    نمیروزبه نگاه کردم تا بب  به

به صفورا زل زده بود و باالخره    یمشخص نبود. با خونسرد  یچ یاش که هچهره  یتو

 »نُچ« گفت.  هی   یطوالن یبعد از مکث
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 گفت و روش رو برگردوند:  یش ی شده بود ا  یعصب ی هم که حساب  صفورا

 ها؟ مگه نه بچه ن،ا یو مگانور جون م مانی! اا یبه جهنم، تو ن -

طور برگذار  چه  گهیکه صفورا م  ن یجشن هالوو  ن ی ا  دونمیبگم؟ من اصالً نم   یچ

جشن خفن    ه یها  کدو تنبل  دن ی! البته خبر داشتم که هر سال بعد از رس شهیم

 .خورندیم ی خوراک ی و کل پوشند یلباس ترسناک م رند،یگیم

  یی کارها   ن یهم همچ  یمذهب  یکشورها  یبودم تو  دهی ... قبالً نشنادینظر باحال م  به

 جالب باشه!  د یبکنند؛ پس با

 کرد:  یدستشی پ مانیموافقتم رو اعالم کنم که ا خواستم

 ! ادیب د ی... ترانه هم بایندارم ول ی من که حرف -

 زد و گفت:  ت یاز سر رضا  یلبخند صفورا

  ه یتازه گفت    اد،ی با ترانه هماهنگ کردم، خودش م  جا نی ا  ام ی ب  کهنی قبل از ا  -

 . پوشهیامشب م ی هم داره که برا  ینیلباس خفن هالوو

 گل از گلش شکفت. صفورا هم با همون لبخند سمت من برگشت و گفت:  مان یا

 مگانور؟  گه ید ی ای. تو هم ممیبری! ساشا و دکتر رو هم مشهیم یعال -

 . دیبار موافقتم رو اعالم کنم که روزبه وسط پر نی ا  خواستم

 ! ادیجا نم چیمگانور ه -

 بزنم، ادامه داد:  ی من حرف  کهنی بهت به طرفش برگشتم. قبل از ا با
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تویش   یکل  - م  ن ی ا  ی *طان  ول  ب   گردند،یشهر  اون  رو  ما  شر    نندیبب  رون یاگه 

ا شهیم با  مگانور  تازه  نم  ن ی.  شاخ  و  دم  و  رو    ی هالباس  ن ی ا  تونه یبال  مسخره 

 بپوشه. 

و    گفتیحرصم گرفت. هرچند درست م  کرد یم  ف یو تکل  نیی داشت تع  که نی ا  از

  رون ی ب  ی وار یچهار د  نی هاست پا از ا... ما مدتیول  می بود  ی وضع خطرناک  ی ما تو

 ! دمیخونه پوس  نی برم جشن، تو ا خوادی. دلم ممینذاشت

دور گردنش انداختم و رو   ی. دستستادمی محکم رفتم و کنار صفورا ا یهاقدم با

 :دمی به روزبه توپ

ا  ه ی!  یدیم  یالک  ر ی گ  ی تو دار   - و اصول نداره. من    قدرنی جشن ساده که  ادا 

 برم. خوامیحوصلم سر رفته و م 

حرکت رو    نیا  یهاش رو باال گرفت. معنبا شوق سمتم برگشت و دست  صفورا

هامون به هم، صفورا  زدم قدش! بعد از کوبش محکم دست  ن،ی ابنابر   دونستم یم

 کرد و گفت:  یروزبه زبون دراز  ی برا

مبل و در و    نیهم  ی رو  نی . تو بشادیروزبه خان؟ مگانور هم م   ی سوسک شد  -

 رو نگاه کن.   وار ید

 اش رو به سمتم نشونه رفت. با خشم از جا بلند شد و انگشت اشاره روزبه

شبه همه رو    هیحاال  م،یکرد اطیاحت  قدر نیچند وقت ا نیمگه؟ ا یتو عقل ندار  -

 م؟ی به باد فنا بد

روزبه رو    یو مداخله کرد، که اگه نکرده بود، االن دل و روده  د یما پر  نی ب  مان یا

 ! کردمیپخش م ن ی کف زم

 توش آرامش باشه گفت:  کردیم  یکه سع ییصدا با
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 ! شهیشب که هزار شب نم   ه یداداش   الیخیب -

 نشونه رفت.  مان یبار انگشت روزبه سمت ا ن یا

هدر    یگذرونبا خوشو شصت و پنج روز سال رو    صد ی جمله هر س   ه ی  ن ی تو با هم  -

 ! یدیم

 .دی اش کشنداشته شی به ر  یزد و دست  یخندشی ن مان یا

د  یحاال جون من ضدحال  - از مدتگه ینزن  بعد  که خوش    ی فرصت  ه یها  !  شده 

 . میباش

 ما انداخت.  یبه همه ی از سر ناچار  ی نگاه روزبه

 گفتم:  رهی بگ یمیبخواد تصم کهنی از ا قبل 

بهمون    ی بشر  یبن  چ یه  م، یبریمحافظت م  ی ساشا رو هم برا  گه،ید  شه ی نم  ی زیچ  -

 . شهی نم کی نزد

 کرد:  د ییهم حرفم رو تأ  صفورا

 لوس نشو روزبه!  گه، یآره د -

 ل*ب گفت:  ر یکلنجار رفتن با خودش، ز یو بعد از کل د یکش یپوف روزبه

 .می ری باهم م خب یلیخ -

 جون!  یجونم -

مبل رفتم.    یداد و تو  یتا بغلش کنم اما جاخال  دمیرو گفتم و طرف روزبه پر   ن یا

بلند شدم.    یلعنت به جد و آبادت روزبه! به سخت  یحس کردم شاخم شکست. ا

 به روزبه انداختم. ینیگبرگشتم و نگاه خشم م یقبل یکنان سر جا  ی و او یآ
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  ها سهیکرد و ک  یگاهمسخره کردن من بود به همه ن  ی که برا یخندشی با ن  صفورا

 برداشت.  ن یرو از زم

 براتون آورده... ی خاله صفورا چ دینیبب د یای ها، ببچه گه یخب د -

که کنار اوپن بود گذاشت، ماهم به همون سمت    ی زیم  ی رو برداشت و رو  هاسهیک

 . میستادی ا ز ی و دور م می رفت

 که حق به جانب گفت:  دم یآروم روزبه رو شن یصدا

 . میبر  دیباورم که نبا  ن ی من هنوز هم به ا یول -

 شدم و کنار گوشش مثل خودش زمزمه کردم:   خم

 ! ی شیبا خشم مگانور رو به رو م ی ار یکار ب  یحواست باشه که اگه دوباره نه تو -

زدم و به صفورا چشم   ینداد، من هم لبخند یجواب گهیکرد و د یاقروچه  دندون

 دوختم. 

تماشا  طورمونه مشغول  بودلباس  یکه  توض  م یها  به  گوش    حاتیو  صفورا 

. امروز استثنا قائل شد و بدون زنگ زدن در  دیهم رس   لی دکتر سه   م،یکردیم

 که در چهارچوب در قرار گرفت صفورا با شوق طرفش برگشت.  نی رو باز کرد. هم

 دکتر هم اومد!  ی بَه! آقا -

 . کردیبود و نگاهمون م ستاده ی واج اطور هاج و همون چارهیب  لی سه  دکتر

.  ادی شد که ب  یما، اون هم راض  حات ی. با توضمیداد   لش یو تحو  م یفلسفه بافت  یکل

  ی بامرام و معرفته؛ هرچ لی دکتر سه ادینداشت. خوشم م یالبته از اول هم حرف 

 . میهم قدرت نه گفتن نداره و ما خبر ندار  دی! شا آرهینه نم یبهش بگ
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تار   یزیچ ب  کی به    یی تنها   معرفت یشدن هوا نمونده بود که ساشا هم برگشت. 

 گشت و گذار رفته بود. به محض ورودش با طعنه گفتم:

 چه عجب آقا ساشا! دور دور خوش گذشت؟!  -

جواب  د یسا  یبا  د یسا  زریفر   خچال ی از    سردتر  و  کرد  ا  ی نگاهم  بشر    ن ی نداد. 

ممکنه    رونی ب  رهی م  یکه وقت  ست ی رو به کمال رسونده! اصالً نگران ن  یخونسرد

آقا    ن یچشم! هم  شندیشهر م  یهمه  رسه،ی. حاال نوبت ما که منهیاون رو بب  یکس

 چون خطرناکه!  دینر  رون ینه ب گه یو م ادیم

م   یحرص  خاطربه س چشم  خوردم،یکه  داشت  و  شدیم  اهی هام  هلک  ساشا هم   .

 .دیچسب زی هلک از مقابلم گذر کرد و اومد به م

 د؟ی باز چه خبر شده که دور هم جمع شد -

  ی فکر کرد و بعد همون حرف  یرو براش شرح داد. اول کم  یمهمون   یهیقض   صفورا

بکوبم. بعد از    واری د یام رو توکله  خواست یرو زد که روزبه هم گفته بود. دلم م

باالخره  مدت پ  هیها  ب  شیفرصت  تا  ه  م،یبر  رونیاومده  ناسازگار   ی حاال    یساز 

 ! زنندیم

 مبل نشستم. یجمله رو بلند گفتم و با قهر رفتم رو  نی هم نیع

  ن ی. آروم سرم رو باال آوردم و غمگکردمینگاه روزبه و ساشا رو حس م  ینیسنگ

پوف روزبه  کردم.  ج  د یکش  ینگاهشون  به  دست  پاکت    بی و  برد.  شلوارش 

  ی . با نگاهم دنبالش کردم تا وقتدیکش  رونینخ ازش ب  هیرو برداشت و    گارشیس 

 .دی باز رس  مه یکه به پنجره ن

 فندک روزبه همراه شد. یصفورا با صدا  یصدا

 ! دیلوس هست  یلیتون خ واقعاً که همه -
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 :دیبهش توپ  ع یسر   ساشا

 ! ن یتو تنبون ا یو جشن رو انداخت  یکک مهمون  یسر توئه! اومد  ری ز   زی چ همه -

ب  یدادم جوابش رو ندم. فقط تو  حیمن اشاره کرد. ترج  به   راهیدلم بهش بد و 

 گفتم.

م  صفورا بحث  و  جر  ساشا  تماشاچ  کردیبا  فقط  من  ا  یو  تا  جناب    که نیبودم. 

 . جلو اومد و با تحکم گفت: وستیرو تموم کرد و به جمع پ   گارش ی دودکش س 

. قرار  میگردیود هم برمو ز   م ی ریم  شه،ی شب هزار شب نم  ه ی  مان یبه قول ا   -

 ! وفتهیب  یدو ساعت اتفاقات ی تو ست ین

ساشا باالخره    یبه من نگاه کرد. در کمال ناباور   ی حرف با لبخند کمرنگ  نی از ا  بعد

 شد و گفت:  یراض

  یبرم تو  دم یم  حی ترج  پوشم، یمسخره نم  یهالباس  ن یمن از ا   ی خب ول  یلیخ  -

 بدن روزبه. 

 نه!  -

هاش رو  . دستمی گفته بود نگاه کرد  ینه قاطع   ن یکه چن  یابا تعجب به روزبه  همه

 گفت: یباال گرفت و شاک

  ستم یحاضر ن   گهی ! همون دفعه اول بس بود! دی وارد بدن من بش  ی حق ندار   -

 ! می ناک رو تجربه کنم. اصالً الزم نکرده براون حس بد و سردرد وحشت

و    دمی کش  ی غی. جخورد یبه هم م ضیو نقضد    ی رفتارها  ن یحالم داشت از ا   گه ید

 گفتم:

 رو اعصاب من راه نرو!  قدرنی روزبه! ا یکنیتو غلط م -
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و    می کرد  م یموضوع. روزبه رو به زور تسل  ن ی بر سر ا  یبسمن شد آتش  غی ج  و

 . میجشن شد  یساشا داخل بدنش حلول کرد. بعد هم راه 

بود رفت  ه یآژانس به محل مورد نظر که    با . راننده آژانس  م یباغ خارج از شهر 

طب چون  نکرد  شک  همچ  یعیبهمون  در  لباس  یروز   نیبود  ترسناک    ی هامردم 

فقط   بنده خدا  ترس   هیبپوشند،  و ه  دهی ذره  من  گشتیبرم  ی بود  که عقب    یبه 

 .کردینشسته بودم نگاه م

  یترسناک بودم، ول  یم به اندازه کافبودم چون خود  دهینپوش   یلباس خاص  من

 سنگ تموم گذاشته بودند.  هیبق

  ه ینبود اما    یبد  ز ی تموم وجودم رو پر کرد، چ  ی حس  هی  میدی که به باغ رس   نیهم

  ه یفکر کنم که قراره    ن یبه ا   خواست ی. دلم نمکردمیم  یاحساس ناامن  ییجورا 

 حال باز هم نگران بودم.  ن ی رخ بده اما با ا  گهی اتفاق مزخرف د

به صورتم هجوم آورد. اوه، چه سر و    ی منف  یموج انرژ  م یشد  اده ی که پ  ن ی ماش   از

 بگذره!  ری امشب بخ دوارمی! امییصدا

استرس  ینگران  حاال  تو  یو  بق  ی که  غ  ه،ی وجود  رو هم حس    ر یبه  بود  از صفورا 

تر از ما  هاشون نگاه کردم. روزبه عقبو به چهره  دمیکش  یقی. نفس عمکردمیم

  شی ن  ی هاضرب گرفته بود. با اون دندون  نی زم  یبا پا رو  ی بود و عصب  ستاده یا

  گه ید  ،یآشامخون  م یگر و جذاب شده بود! با اون لباس  یلیخ  یبلند و شنل مشک

  میدلقک گر   هی  هی هم شب  مان یمنش بود! ا منش نبود؛ کنت دراکوال بهروزبه به

چشم سرخ رنگ بود،    ه یکه از ناح  دیو پوست سف  ی آب  یفرفر  یشده بود. با موها

 ناک! دلقک ترس هی شده بود 
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بود و صورتش هم پر    دهیراه راه پوش  ک ی کت و شلوار ش   ه ی.  لیاما دکتر سه   و

بخ از  مه یبود  و  میگر  نیا  فتگی! صفورا    ت ی شخص  هی  نیفرانکنشتا   کتور یدکتر 

 ناک و خفنه.ترس

ول   میگر داشتم  دوست  رو  دکتر  و  شده    مانیا  یروزبه  واقعاً مضحک  صفورا  و 

عجوزه همون  صفورا  باق  ی بودند.  بهش    یسبزرنگ  نگاهم  هروقت  بود.  مونده 

 . ارمی باال ب خواستیدلم م افتادیم

. همه راه  می . صفورا اشاره کرد که داخل بررفتیهر لحظه باالتر م  ک ی موز   یصدا

 صدامون زد.  یکی م،ید یرس  ی در ورود یکه جلو ن یو هم م یافتاد

!  می َشبح مواجه شد  ه یو با    م ید یصد و هشتاد درجه به سمت اون صدا چرخ  همه

سرش انداخته بود.    یرو  د یسف  یاآدم بود که پارچه  هیالبته اگه اغراق نکنم،  

که    دمی نافذ و کنجکاو فهم  یها. از همون چشمشدیم  دهیهاش دفقط دوتا چشم

 ست! ترانه

باال    اول  رو  پارچه  بلند صداش زدم. اون هم  از همه من بودم که شناختمش. 

العمل نشون داد و با تعجب  عکس  ع یباز سالم کرد. صفورا سر  شی گرفت و با ن

 گفت:

 بود؟!  نی ا  یزدیکه ازش حرف م یترانه؟! لباس محشر -

 گفت: شتر یداد. صفورا با حرص ب لش یتحو ی ضیلبخند عر ترانه

 ! یمالفه روت انداخت ه یکجاش محشره؟ تو فقط  نی ا -

 هاش رو غنچه کرد و گفت: ل*ب  ترانه

د  یا  - نزن  غر  اگهیبابا  به  لباس  ا  کسچیه  ،یخوب  نی ...  رو    ی طور نی من 

 شد.  ری د ی داخل که حساب م ی. برشناسهینم
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رو گرفت. دلقک و شبح که به سمت    مانیا   ی حرف جلو اومد و بازو  ن یبا ا  زمان هم

 . میشد  ی رفتند، ما هم راه ی ورود

مشکوک    یلیصفورا خ  نی دکتر! ا  ی در کنار روزبه جانم و صفورا شونه به شونه  من

  ی انقشه  هیجادوگر ناقال    نی . من که حتم دارم اپلکهیمدام اطراف دکتر م  زنه،یم

 .دهیلوح ما کشکتر سادهد ی برا

ها خارج شدم و حواسم رو به روزبه و ساشا دادم. االن روزبه دو نفر  فکر اون  از

در    یافرشته هم در باطنش داشت. آه چه شاعرانه... فرشته  هی.  شدیحساب م

ا  ک یباطن   از  بازو  ر یبابت غنج رفت. جوگ  ن ی مرد! دلم    ی شدم و دستم رو دور 

 ! کنهیاالن سکته م  کردمنگاهم کرد که فکر  زدهرتیح یروزبه انداختم. جور

 گفت: هو یدستم رو پس بکشم که   خواستم

 ! ؟یکنیم کاریچ -

  یفرشته  که نیشدم. مثل ا  ر یمن بودم که متح  نی محکم دستم رو گرفت. حاال ا  و

 گذاشته!  ری روش تأث  یادی درونش ز 

 خودش گفتم: مثل

 !؟یکنیم کاریخودت چ -

 باال انداخت و جواب داد:  ابرو 

 ازت محافظت کنم.  تونمیراحت م   یبهتره، کنارم که باش  یجور نی ا -

 :دمی ناخودآگاه پرس  کنه؟یم یجور نی چرا ا  نی شدم. ا جیگ

 ساشا؟  ای  ی اتو روزبه -

 گفت:  یتفاوتیهاش طرح لبخند گرفت اما با لحن ب*بل
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 ام. روزبه -

حس محبتش گل کرده؟ با    هویاز من محافظت کنه؟    خوادیست چرا مروزبه  اگه

 :دمیپرس  یجیگ

 ؟یمهربون شد قدر نیپس چرا ا  -

سوال  ن یا م  ه؟یچه  با خودش  حاال  دادم!  از دست  پاک  رو  دختره    نی ا  گهیعقلم 

 احواالت منه.   ری گیقدر پچه

حال همچنان    ن ی. با ا کنهیام م. حس کردم داره مسخرهدیروزبه کامل خند  بارنیا

 .دی رس یبه نظر م تفاوت یلحنش ب

 .ستیها ن سوال  ن یا  ی حاال که جا ؟یخوش بگذرون یخواستی... مگه نمالیخیب -

  ی! چرا الکنیرو بب  جانی حرفش تازه حواسم معطوف به اطراف شد. اوه ا  نیا   با

 جاست؟نیا  ب یموجودات عج همهنیا  ی وقت یکنیروزبه م  ری فکرت رو درگ

در    ییها من بود. پر از آدم  یبرا  یحرف نداشت! بهشت  یواقع  ی مکان به معنا  ن یا

فراطب موجودات  خونه  ه ی!  یعیقالب  برگشتم.  خونه  به  کردم  حس  که    یالحظه 

 هاست ازش رونده شدم... . مدت

ها  عد از مدت. بکرد یبهم القا م  یخوب  یلیآسمون و جهنم نبود اما حس خ  هیشب

  هیکه هر کدوم نقش    یخودم هستم. مردم  یهاجنسهم  نی ب  ییحس کردم که جا 

که    یکیموز  آورد،یکه من رو به وجد م  یموجود خاص رو داشتند، دکور ترسناک

کس هر  وجود  به  رو  ترس  همکردیم  ریسراز  یحس  و  همه  و    ه...  جذاب 

 . دندی رس یبه نظر م  زی انگجانیه

ها  مهمون  ی جا و همهزودتر از همه  د یتحمل کنم. با  تونستم ینم   ن ی از ا  شتر ی ب  گه ید

 .کردمیم دنید
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صدام    گذاشتیباالتر رفته بود نم   یلیرو صدا زدم اما ولوم آهنگ که حاال خ   روزبه

 به گوشش برسه. 

 :دمیگوشش خم شدم و داد کش در 

 م؟ی بر هایسمت خوراک  شه یم -

اشاره کردم. روزبه سر تکون داد و به اون    طرف باغ بود که اون  یبزرگ  ز یم  به

 . میسمت رفت

بودند.    یشکل  هیبه ضعف افتاده بود. هر کدوم    یهمه خوراکاون  دنی از د  دلم

که فکر کنم از   ییها اومده، جمجمه انسان و دل و روده رونی از حدقه ب یهاچشم

 ژله درست شده بود.

. تعادلم رو از دست دادم و  دیمثل جن جلومون پر   یزی چ  هی   هو ی  ده ینرس   زی م  به

  ی کیش   یکه لباس پشمالو ول  یشدم. هردو جا خورده به اون آدم  زون ی به روزبه آو

کرد  ده یپوش  نگاه  شامیبود  کردم  فکر  بهمون    ن ی ا  زبانی م  دی .  اومده  و  جشنه 

  ی دختره... اسمش چ  ن ی ... انی آشناست. اوه ا  ی لیکه خ  اشافهیآمد بگه، قخوش

 ؟بود

 با بهت رو به اون خانوم پشمالو گفت: روزبه

 ! دهی سپ -

ق  گم ی! مستدهیاسمش سپ  آره بب  یآشناست... ه   اش افهیچقدر  !  نمیصبر کن 

 ! کنه؟یم کاریچ جانی مرغ اتخم یدهیسف  ن یا

هامون نگاه کرد و  گرد شده به روزبه، من و سپس به دست  یهابا چشم  دهیسپ

 گفت:  هوی

 ... نی... ا نیاون هم با ا ؟یکنیم کار یچ جا نیروزبه! ا -
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 بدم و بگم: لش یلبخند کج تحو ه ی خواست یم دلم

 *طان هستم خانوم!یش  -

انتخاب    ن ی. بنابرا داد یرخ م  ی ندیاتفاقات ناخوشا  گفتم یرو م  ن یمسلماً اگه ا   خب 

 کنه. ی معرف یمن رو چ رهیبگ  میو به روزبه سپردم تا خودش تصمر 

 کرد!  ییخانوم خودش من رو شناسا  ده یبزنه سپ ی روزبه حرف  کهنی از ا قبل 

 ات بود! هست که تو خونه ی همون جن نی ا -

هنگ    یی جورا  هیجواب بده. من هم   یچ   دونست یپاچه شده بود و نمدست  روزبه 

نفر    ه ی  ن یممکنه ا  ی عنیمردم شهر رو پاک نکرد؟    ی کرده بودم. مگه ساشا حافظه

 ! طورهنیاز دستش در رفته باشه؟ خب اگه به شانس من باشه که قطعاً هم

  ع ی . سردیمتر از جا پر   هیبگه.    یزیچ  ه یروزبه زدم تا زودتر    یبه پهلو  یخونکیس 

هام  بگه چشم  یور  ی ه و در که خواست دهنش رو باز کن  نی طرفم برگشت و هم

اشاره کردم. تازه حساب کار دستش    ده یرو براش درشت کردم و با ابرو به سپ

دهنش رو قورت داد و    آب   ده،یاومد. ضربان قلبش باال رفته بود. با نگاه به سپ

 گفت:

 ده؟یسپ  ی شد یاالت یمن؟ خ یجن؟ اون هم تو خونه یگفت -

. دستش رو به سمتم نشونه رفت و  شتدا ینگاه از من بر نم  دهیورپر  یدختره

 گفت:

 ؟یستادیجن ا  ه یکنار  ینیبیشده! نم  تی زی چ هی نشدم، انگار تو   یاالتیخ -

بگو جن و    ی . حاال هطانمیبهش گفتم ش   م یدی رو د  گهی همون بار اول که همد  خوبه

 احمق!   یاعصاب من راه برو دختره  یرو
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 و با اخم گفتم:  دم یروزبه جوابش رو بده، خودم رو جلو کش  کهنی از ا قبل 

  ه یبه    هیشب  شتر ی ها ُسم دارند و پشم. خودت بمحض اطالع سرکار خانوم، جن  -

 تا من!  ی جن هست

سپ  رنگ  مانند  ل*ب  دهی گچ  شد.  سرخ  رفته  رورفته  رو  و    یهاش  فشرد  هم 

 هاش رو مشت کرد.دست

 کنه.  یریوقوع هر نوع حادثه جلوگمن و اون قرار گرفت تا از  ن یب  روزبه

به همه شک    شه ی نم  ل ی دارند، دل  یبیعج   ل ی شکل و شما  هیهمه    جا نی ا  ده یسپ  -

جن    یکن واقعاً  نکنه  واقعاً    یاگهید  ز یچ  ا ی که  االن  من  من،  خود  مثالً    ه یباشه. 

 آشام هستم؟ خون

 فوراً جواب داد:  دهیسپ

 شک ندارم.   نمیبیکه م یزی مغلطه نکن روزبه! من به چ -

 و گفتم: دمی خورده دخالت بود. از سمت راست روزبه خودم رو جلو کش ه ی وقت 

  ، ی! حق دار یلباس من باعث شده تا دچار توهم بش  ت یحتماً جذاب  زم ی اوه عز  -

 .دارهیکه همه رو به شک وا م هیع یو طب مت یگرون ق قدرنی لباسم ا

  زنم یها رو محرف  نی واقعاً من هستم که دارم ا  نی ا  نهیقب برگشت که ببع  روزبه

 نه!   ای

 فکر باالخره گفت:   یبعد از کل  دهیسپ

ا  -   شهی که بهتون مشکوک شدم. حاال م  خوام ی...! پس من معذرت مطور نی که 

 د؟یکن ی خودتون رو معرف

 گذشت.  ر ی! خوبه بخ ن یا  شه یزود خر م چه
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هام گذاشت و  بال  ن ی زد و کنار رفت و دستش رو پشت سرم، ب  یلبخند  روزبه

 گفت:

 از دوستان من هستند. اسمشون هم م... شون ی ا -

از پشت    ییکه صدا  رمیخواستم جلوش رو بگ   ع ی! سر م یریمگانور و لو م  گهیم  االن 

 سرم گفت:

 مُلوک!  -

داشت زل  . ترانه بود که اون مالفه رو باال زده بود و میبه طرف صدا برگشت همه

 .کردیزل بهمون نگاه م

 :میو روزبه شوک زده گفت من

 ملوک؟!  -

 گفت: یاعی ضا یلیجلو اومد و با لبخند خ ترانه

 جون!  دهی! از دوستان هستند سپیی ای ملوک! ملوکِ... ملوک اگارس  -

 ! یکردیبلوک و کار رو راحت م یگفتیم هو یملوک؟  آخه

کم از بهت  متعجبش کم  ی ها. اون چشمنمیرو بب  دهی العمل سپتا عکس  برگشتم 

 گفت:  گرفت یچشمش رو م  یکه اشک گوشه یقهقهه زد. درحال هو یخارج شد و 

 داره؟!  یاسم  نیهمچ گه ید  یروزها ک  نی اوه ملوک خانوم! ا  -

. دست به  کردیم  ن یکه من باشم توه  یتحمل کنم، داشت به ملوک  تونستمینم

 م:به سر تا پاش کردم و گفت ی*نه نگاهیس 

 ! وفتهیمرغ م تخم اد ی ! آدم ده یسپ ؟یداره. تو چ  یی بایز یحداقل اسم من معنا -
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 :دمیگوشم شن یصفورا که تازه به ما ملحق شده بود رو از حوال یصدا

 دعوا راه ننداز!  -

زل زدم. حاال دوباره سرخ شده بود و داشت حرص    دهیزدم و به سپ  یکج  لبخند

 از ته حلقش گفت:  یی . با صداخوردیم

 صبحه. یدهی ! اسم من استعاره از سپست ی ن طورنیا-

 ! ست دهیمرغ گند تخم هی  ه یهم شب  اتافهیق-

 . دیام رو گرفت و به عقب کششونه  ع یسر   ترانه

 نکن.   یملوک جان باهاش شوخ -

 لنگه ابروم رو باال دادم و گفتم: هی

نه؟یچ  یشوخ  - ن  ازی! اصالً  است، چه حاجت به    انیکه ع  یزی... چستی به گفتن 

 است؟  ان یب

 :دی مثل بمب ترک دهیسپ

! خوبه من به تو بگم  هیز یخجالت هم خوب چ  ؟یزنیم  ی حرف  ن یهمچ   یبه چه حق  -

 بلوک؟

 رو گرد کردم و گفتم:   هامچشم

 ... یات بلوکه دخترهعمه -

تا از دستش خالص بشم    کردمیدهنم رو گرفت. داشتم تقال م  ی جلو  دیپر   ترانه

 که روزبه گفت: 

 ! زشته، قباحت داره. دیدعوا نکن کنمیها خواهش مخانوم -
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نجات دادم و رو به  بابابزرگ  نی بود ع  شده ترانه  باالخره خودم رو از دست  ها! 

 بابابزرگ گفتم:

 شروع کردند.   شونیاول ا -

 خنده. ر یزد ز  یپق صفورا

 ! زنهیچه لفظ قلم هم حرف م -

بهش انداختم. روزبه من رو به سمتشون هل داد و در    یچپو نگاه چپ  برگشتم 

 همون حال گفت:

بزن.    ها ی*دنینو*ش   ز یسر به م  ه یها برو  ... ملوک جان لطفاً با بچهزی مگا... نه چ  -

 بخور اعصابت آروم بشه. یزی چ هی

  ی دور گردنشون انداختم. نگاه کنجکاو  یترانه و صفورا قرار گرفتم و دست  نیب

 و روزبه کردم و گفتم:  دهیبه سپ

 ؟ یوقت تو چاون-

 شما.   شی پ امیو م  کنم یم یجان عذرخواه دهی من از سپ-

  دنیکنه. انگار با د ی من رو کفر تونهیم  ی به راحت یتیهر موقع  یروزبه تو  نی ا آه

 جان!   دهی! سپکنهیهم م  یهندستون کرده! چه جان جان اد ی  لشیدوباره ف  دهیسپ

 صدام از خشم دورگه شده بود:  گهید

  چ یکنم که به ه   یعذرخواه   د یمن با  ،یکن   یعذرخواه  یکه بخوا  ی نکرد  ی تو کار   -

 بکنم.  ی کار  نیهمچ  ستمیوجه حاضر ن

 و به ترانه گفت:  د یکش یاپوف کالفه روزبه
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 .کنمیترانه جان، ملوک جان رو ببر خواهش م -

م  قدر چه جان  وقتکنهیجان  تا  بودم    ی!  درن  هیمگانور  از دهنش  جان  .  ومدیبار 

 خشکم زد.  دهیخواستم باز بهش تشر بزنم که با حرکت سپ

 روزبه جان.   م ینیبش کم ی می بر -

شدند. مات و مبهوت مونده    یراه  زی م  نی روزبه رو گرفت و به سمت دورتر  دست 

 . برندیم زنندیدل غافل! تو روز روشن عشق آدم رو تور م  یبودم. ا

 من با حرص گفت: ی. ترانه جاومدیاشکم داشت درم  گهید

 . مییجا نی داره! انگار نه انگار ما ا ییاِوا! دختره چه رو  -

 : دیغر صفورا

 به سنگ بشه. ل ی طلسم بخونم تبد ه ی گه یم طونه یش  -

 گفت: یا با لحن مسخره ترانه

 نه تو رو خدا، دختر مردم گناه داره!  -

 ماسکش رو از صورتش کند و با حرص و تعجب گفت:  صفورا

 جن بفرستم سراغت که هرشب موهات رو بکشه؟  هی ؟یزنیبه من طعنه م -

من    کنندی. اصالً درک نمخوردیجر و بحثشون به هم م  ن یحالم داشت از ا  گهید

که باعث شد چند نفر    دمی کش  ی غیسرم! ج  ر یخ   خورمیم  یاالن دارم شکست عشق

 برگردند و نگاهمون کنند.

 تون رو جزغاله کنم! خشمم همه  ش ی وسط با آت  ن ی هم  د ینکن  ی کار   ه ی!  گه یبسه د  -

 هاش رو باال گرفت و گفت: دست م یبه حالت تسل ترانه
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 ! زم یعز ستی خشونت ن همه نیبه ا  ی از ین خب یلیخ -

  ن یراه افتادم. بهتر  های*دنینو*ش   زینگاه کردن بهش با حرص به سمت م  بدون

کنم. رفتم سراغ    لکس یخنک بخورم و ر   ز ی چ  ه یبود که    ن یا  ت یموقع  ن یا   ی کار تو

به کس  ی که گوشه  ز ی م  نی ترخلوت بود. بدون توجه  رو  وانیل  ه ی  ی باغ    زی م  ی از 

محتو بردم.  به سمت دهنم  و  جا    ن ی ری و ش   سرد   اتیبرداشتم  رو  حالم  داخلش 

 آورد.

  گه یکردم. حاال کنار دو نفر د   دهیهمون فاصله نگاهم رو معطوف به روزبه و سپ  از 

دندون قروچه کردم که فکم درد گرفت.    ی. جور زدندیبودند و حرف م  ستاده یا

  ی رو  یکه گاه  دهی دست سپ  یشده فقط متمرکز شده بودم رو  زیر  یهابا چشم

فاصله    ن ی از هم  یحت   تونستم یهام کامل بود، م. اگه قدرتنشستیروزبه م  ی بازو

  ن ی که ساشا هم از ب  یطور نی جزغاله کنم. اوه نه ا  نینگاه آتش   هیجفتشون رو با  

 ندارم.  ی ! پس همون بهتر که قدرترفتیم

 . دمیدهنم کش یبود رو با زبونم تو  وانیل یکه تو ی خی کهیت

باغ چرخوندم.   یمن هم نگاهم رو آروم تو  شد،یم که آروم آروم ذوب طورهمون

هم بهم    ی جور نیحواسم رو پرت کنه. ا   تونستیمردم م  یدرباره  ی ذره کنجکاو  هی

 .خوردمیخاطر روزبه حرص نمبه یو هم الک گذشتیخوش م

گوشه ول کردند و خودشون    ن ی ا  ب ی! من رو غرن یرو بب  شعوریب  ی و ترانه  صفورا 

 تنهاست!  شهیعقاب هم هی... ستی . به هر حال مهم نکنندیعشق و حال م

دوتا    ن یکه ا   کنندیم  یخودشون چه غلط  ست ی کجا رفتند؟ معلوم ن  مان یو ا   دکتر

 رو ول کردند.

و صفورا!    ل ی دکتر سه  مان،یمغزم نفوذ کرد. ترانه و ا  ی تو  بی کرم س   نی ع  ی فکر  هی

! فقط سر من و  کی قدر رمانت. چهشندیباهم زوج م  پ یاک  نی ا  یعضاا  ی همه  هیعال
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خوشه. آه در هر صورت از اول هم    دهی . روزبه هم که با سپ مونهیم  کالهیساشا ب

 . میستی ن گه یدمعلوم بود من و روزبه قسمت هم

باشه و وجود    دتر ی ذاتت پل  ی گرفت؛ هرچ  ی پند اخالق  ه ی  شهی قسمت م  نی از ا  خب

باش   یفیکث کمتر  یتو  ،یداشته  شانس  ا   یخواه  یعشق  البته    ه ی  که نیداشت. 

  ن ی *طان بدشانس هستم که همیش   هی مثالً من    ست، ی ن  ر ی تاثیهم ب  ی *طان باش یش 

*طان  یش   هیاز    یک   دم،یعشق شکست خوردم. به روزبه حق م  یتو  شی چند لحظه پ

ول  یکه اون دوم  ادیخوشش م بده هم    حیرو به من ترج  دهیسپ  کهنی ا  یباشه؟ 

مورد پسند    تونهیطور مچه  اش افهی با اون ق  یری کبیا  ی. دخترهستیاصالً درست ن

 روزبه باشه آخه؟ 

  ن ی هم  ی بود؛ برا  ی *دنینو*ش   ن یا  یالبد تو  ی زی چ  ه یکردم سرم داغ شده.    حس 

 چرت و پرت به مغزم هجوم آورده. همهنیهم ا 

هام و به  چشم یرو گرفتم جلو   وان یبودند. ل خته یر   ن یا  یزا توتوهم ی ماده د یشا 

لحظه سرم گته مونده نگاه کردم. همون  نکنه  خوردم  یرفت و سکندر   جیاش   .

 ! رسه یبه نظر نم ی عیاتفاق طب  نی توش بود؟ ا ی زیچ ،یسم

 نفر از پشت صدام زد:   هیبعد  هی چند ثان درست 

 دراگون!  ا یمگانور اگارس -

مگانور! شا  ن یا نه  ملوک هستم،  من  بود؟  توهم  بعد    د یهم  و  بودم  مگانور  هم 

 گرمه؟! قدرنی از اول ملوک بودم. پوف چرا هوا ا  دیملوک شدم. شا 

توهم نبود. به طرف صدا    گه ید  نی از پشت صدام زد. مطمئنم ا  ارویاون    دوباره

مشک  هیبرگشتم.   شلوار  کت  با  بال  یمرد  خودم،    یطانیش   ی هاو  مثل  درست 

م  ستاده یا نگاهم  و  اکردیبود  واقع  ی هرچ  ت؟ یواقع  ا ی لباسه    ن ی .  به    ت یهست 

 .کهینزد یلیخ
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  ی اسم  ه ی  یطور نی هم  د ی . شاادیبشناسه با عقل جور درنم  جا نیمن رو ا   ی کی  که نیا

 در هزاره!  کی گفته باشه   یطور نی هم که نی احتمال ا یخودش گفته ول ی برا

زد و به سمتم اومد.    ی ضیسر تا پاش رو رصد کردم. اون هم لبخند عر   ی کنجکاو  با

 گفت: اومد یطور که جلو ممال خودم بود. همون ه یشب  وانی ل هی دستش هم  یتو

سعادت  - د   ب ینص  ی چه  تو  دن یمن شد!  هم  اون  دراگون،  ارشد    ی مهمون  ی نوه 

 ! نی هالوو

 شناسم؟ یمن شما رو م دیببخش-

د   هو یچرا    صدام شد؟  ندارم    هگیعوض  ا  ه یشک  بودند!    ختهیر   یزیچ   ن ی تو 

 ! هایکردن لعنت  زخورمیچ

دهن باز کنم    خواست ی. دلم ماومدیبا اون لبخند دخترکش جلو م  طورنیهم  مرد

هاش سرخ  بزنم چشم  ی حرف  که نی داداش! اما قبل از ا  یپیت قدر خوشو بگم چه

تعجبم رو    ع یسر   ی لحظه هنگ کردم ول  ه ی.  دی درخش  ش ی دوتا گوله آت  ن ی شد و ع

 کردم. یمخف

  یافاجعه  ی. خونسرد باش مگا و البته... آماده شو براستیهست آدم ن  یهرچ  خب

 رخ بده! جا نیکه قراره ا 

کرد.   ن ییصورتم باال پا  ی گذاشت و نگاهش رو تو ز ی م یدستش رو رو  یتو  وانیل

 کرد و گفت: یبعد نچ نچ

 . اسمم آگوستوس دراوله.یشناس یمسلماً تو من رو نم  -

 باال انداختم و گفتم: یاشونه

 ؟ یخب که چ -
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م  طورهمون نگاهم  پا   کردیکه  رو  چشم  نییسرش  زاو گرفت.  اون  از    ه یهاش 

 . با خنده گفت:دی رس یتر به نظر مترسناک

 ! یتعجب نکرد اد ی ز   دنمیانگار از د -

 تعجب کنم؟! د یچرا با -

  ن ی حواسش به ا  ی کس  نمیاطراف رو نگاه کردم تا بب  عیهاش داد. سر به بال  یتکون

آگوستوس    ی حال خودشون بودند. طرف آقا  ی نه. خداروشکر همه تو  ای حرکت بود  

 تکون دادم که گفت: ی . سرکردیگرد شده نگاهم م  یهابرگشتم. با چشم

 ؟ی! متوجه نشدطانمیش   هیمن   -

 چپ بزنم. یعل ی کردم خودم رو به کوچه یسع

تو خوشگلطانمیش   ه یاوه، منم    - از  لباس من  ز .  تو  نه؟!    ی رسم  ی ادی تره، مگه 

 ! یهست

 تکون داد.  نی به طرف  یخنده سر با

  ی لومتریتو از هزار ک ی طانیش   یمگانور! انرژ ستمی بود! احمق که ن یجالب ی شوخ -

 ! شهی هم احساس م

  ی چپ خارج شدم و تو  یعل  یمورد رو فراموش کرده بودم! فورا از کوچه  نی ا  خب

 .خودم فرو رفتم ی جلد جد

کارت رو    عی . تو هم سرطانمیش  ه یکه    کنمیمثالً باهوش، حاشا نم  یآقا  خبیلیخ  -

 بگو و شر رو کم کن. 

 پر از حسرت گفت:   یو با لحن د یکش یآه

 با تو داشته باشه؟ تونهیم ی *طان درجه دوم چه کار ی ش  ه یآخه  -
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درم  گهید رو  حرصم  اندازهآوردیداشت  به  حالم  ا   یکاف  ی.  و  بود    یه  نیبد 

ول کن نبود و باز    یجوابش رو ندم. لعنت  گهیدادم د   حی. ترجکردیترش مخر*اب

 : دیپرس 

 ؟یکنیم کاریچ جانیا-

 .کنمیدارم بادبادک هوا م -

هرکس  یاقهقهه که  نزد  یزد  لطانهیش   هی  دی فهمیم  دیشن یم  ک ی از  رو    وانش ی. 

 من زد.  وان یبرداشت و به ل

 مگانور!  ی ابامزه یلیتو خ  -

  کرد یطور که به اطراف نگاه م. هموندی رو به طرف دهنش برد و سر کش  وانیل  بعد

 گفت:

ن  - که  پنج  ک،ی .  یومدی تنها  اوه،  ا دو...  هم  دوستانت  از  اون    جانیتا  هستند. 

درباره کجاست؟  ز فرشته  ارت   ه ی  گن یم  دم، یشن  اد یاش  پا  تنه  از  رو  حزار  ش 

 درآورده! 

که    ی کسان  یمن رو  یلعنت  یانرژ  نی نبود ا  ادم یچند نفر هستند؟ آه    د یکجا فهم  از

 .مونهیباهاشون ارتباط دارم م

کردم.    ی گوشه  از نگاه  روزبه  به  تو  یعنیچشم  ساشا  که  نشد  بدن    یمتوجه 

ما    ی برا  تونهیدر هر صورت م  ینداره! ول  ی قدرت  نی همچ  گهی ست؟ مسلماً دروزبه

 خطرناک باشه. 

 و رخ به رخش گفتم:  برگشتم 

 نداشته باش!  ی باهاشون کار  -
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 رو باال گرفت و گفت:   هاشدست

 . ستمی من مثل تو دنبال دردسر ن -

 *نه شدم و با حرص نگاهش کردم.یبه س  دست 

 مگه من دنبال دردسر هستم؟  -

 جواب داد:  فوراً

تو اوضاع آسمون    ی هایبا لجباز   اومد،یفاجعه به بار نم   همهنی که ا  یاگه نبود  -

 . ختهیبدجور به هم ر

کم جالب  بحث داره کم  نی باال رفته نگاهش کردم. ا  ی زدم و با ابروها  ه یتک  زی م  به

 ! شهیم

  یتیکفا یخاطر بهست به یهرچ  ستم،ین دهی جا رخ مکه اون  یمن مسئول اتفاقات   -

 هر بخشه!  یهاسرپرست

  ل ی و تبد  شدیکم داشت از اون حالت جذاب خارج م. کمدیکوب  ز ی م  یرو رو  دستش

 . شدیم والیه ه یبه 

توبه  ز ی چ  نه، همه  - توئه!  حت  ی خاطر  افتادند،  و خروش  به جوش    یجهنم همه 

  یلعنت  یهم در به در دنبال تو هستند، همه مأمور شدند که تو  سیفرزندان ابل 

 !؟یکنیم یگذرونراحت خوش ال یبا خ  یدار  جا نیوقت تو ا کنند! اون دایرو پ

 گرد نگاهش کردم. ی هاچشم با

با  - چرا  شدم!  طرد  د  د یمن  باشند؟  من  ا  گهیدنبال  درآوردند!  رو    نی شورش 

 ! ه؟ یچ ها یمسخره باز 

 گفت:  داد یطور که سرش رو تکون مطرف باز کرد و همون  رو به دو  هاشدست
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 جهنم.  یبرگرد د ی. باشهیهست که فقط به دست تو حل م یمشکل هیحتماً  -

 کردم و گفتم: یاخم

جا برسم دراگون  که به اون  نی . همذارمیشده نم  اون خر*اب  یپا تو  گه یمن د  -

م به جون دوست  کنهیمجبورم  بعدش هم  کنم،  ازدواج    زادم یآدم  ی هابا حزار 

 . اوفتهیم

  ی بزنه نگاهم کرد. بعد از چند لحظه سرش رو جلو آورد، طور   ی حرف  که نی ا  بدون 

 بگه.  خوادیم ی مهم زی که انگار چ

 . زادهاستیاز آدم ی کیهست مربوط به   ینداره. هرچ ی به تو کار  یکس -

 ف انداخت و ادامه داد: به اطرا ینگاه  یچشم ری ز   بعد

اون دخترها    ؟یکی توئه. حاال تو بگو کدوم    یهادوست  ن یاز ا  یکیدراگون دنبال    -

اون پسره که داره به اون زن    ای هم بلندتره    کی موز   نی شون از اخنده  یکه صدا

 ده؟ یشماره م

شماره    یبه ک  یک  نم یبرگشتم تا بب  تیطرف جمع   ع ی ! سردیام پرسه فاز از کله  برق

 .دهیم

 به سمت چپ باغ کرد.  ی ااشاره آگوستوس 

 .یعنکبوت کی جا، کنار کاون -

خودمونه! چشمم    ل ی که دکتر سه  نی اون نقطه متمرکز کردم. اوه ا  ی رو رو  نگاهم 

بود که از همون    عی ضا  قدرنی ! اکنهیداره رد و بدل م   یاروشن چه دل و قلوه

چ داره  بود  ا کنهیم  کار یفاصله مشخص  نم   نی.  آب  شناگر    یول  نهیبیدکتر هم 

 .رهکرا*ش دا  کهیمرت  ن یا  ی صفورا که رو چاره ی! بهیخوب
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ه  خب با  دراگون  ا   کدومچیقطعاً  چل  نیاز  و  کار خل  آقا  ی ها  جز  روزبه    ینداره 

 طرف آگوستوس برگشتم که هنوز با لبخند به دکتر زل زده بود.  عی منش! سربه

 ه؟دار   کار یچ زاد یدراگون با اون آدم -

 طرف من برگشت و گفت:  نگاهش

  ن یکه ا   دونم یرو م  ن ی . فقط اادی به حساب م  یالهیاسرار قب  هانی ا  دونم، یمن نم  -

 . یبه جهنم و تمومش کن یتو بر  کهنیمگر ا رسهینم ان ی ماجراها به پا

برگردم.    تونمینم  گه یکه اگه به جهنم برم د دونستم یشد. م  ری سخت درگ  فکرم

 .کردمیم دایمشکل پ ن یا  یبرا  یحل راه ه ی د یبا

بطر شدیم  یجور  ه یداشت    حالم بود.  شده  گرم  هوا  انگار  رو    ی*دنینو*ش   ی. 

 گفت:  ع یرو پر کردم. آگوستوس سر وانم یبرداشتم و باز ل

 گفتم؟ ی اصالً حواست بود من چ ؟یکنیم کاریچ -

 رو باال آوردم و گفتم:  وانمیل

 که من به جهنم برم. یزنیم یکلک هی یبه حرف تو ندارم. معلومه دار ی من کار  -

 گفت: ع یسر 

که خود    ه یحرف  ن ی ا  ، یخبردار بش  ز ی چ  تا از همه  ی بر  د ی ! تو باستین   طورنینه ا   -

 دراگون زده.

 ل*ب گفتم:   ری . ز خوردیبه هم م  یپدربزرگ عو*ض نیحالم داشت از ا  گهید

 بره به درک!  -

 . آگوستوس با تأسف گفت: دمی رو سر کش وان یل و
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 .یکنیم یروادهی ز  ینخور، دار قدرنی ا -

رو نداشتم    نی. قدرت ا گهیم  ی نبود داره چ  میداغ شده بود و اصالً حال  هامگوش

نه. اون    ای خودم برم به جهنم    یکه با پا  رمی بگ  م یهاش فکر کنم و تصمکه به حرف

خوشگل که روش قطرات    ی از اون بطر  گه ید   وانیل  ه ی  خواست یلحظه فقط دلم م

که آگوستوس    یطرف بطر   هشده بود بخورم. دست بردم ب  ل یسرد بخار آب تشک

 .دی کرد و ازم قاپ ی دست شیپ

 هست؟!   یچ ن یا  ی دونیبچه؟ اصالً م یری بم یخوایمگه م گهیبسه د -

 شد گفتم:   داش ی پ هو یاز کجا   دونمیکه نم ی ادهیلحن کش با

 هست؟  ینه... چ -

 نگاهم کرد و گفت:  س یف  کرپو

 الکل!  -

ازش استفاده    مارستان یب  ی فقط تو  کردمینگاهش کردم. الکل؟! فکر م  متعجب 

 هم هست!  ی خوردن دونستم ی. نمشهیم

مقابل چشم  آگوستوس  همون  ی هااز  و  رفت  کنار  من  بطرگرد  با  که  دور    یطور 

 گفت:  شدیم

  ی به خونت تشنه بشند! هرچ  ن یاطینکن ش   یهام فکر کن مگانور. کار به حرف  -

 .زادهیبه نفع خودت و اون آدم یزودتر برگرد

در چه    نم ی... به طرف روزبه برگشتم تا ببزادیتو سرم اکو شد؛ اون آدم  حرفش

بود که نظرم رو جلب کرد. اوه اون    یزیچ   ن یو درخشانش اول  یآب  یها. چشمهیحال

 . کردیهم به من نگاه م م یساشاست! مستق ست، ی االن روزبه ن
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  ی هاش ساشا رو حساب. معلوم بود با حرفزدیجا بود و حرف مهنوز اون  ده یسپ

 کالفه کرده. 

به سمتشون   خوردمیکه تلو تلو م یاشاره کرد که به اون سمت برم. درحال ساشا

اون دوتا    ش یپ  یطورچه  دمیو داغ شده بود. اصالً نفهم  رفت یم  جیرفتم. سرم گ

اون    دن یرو کنار زد و به طرفم اومد. د  ده یبهتره بگم ساشا، سپ  ا ی . روزبه  دمی رس 

  ی بود رو  کی .دنزدداد یبهم م  یحس خوب  ی لیاز پشت سر خ  ده ینگاه کنجکاو سپ

 هاش.هاش سرد بود، درست مثل چشمام داشت. دستکه نگه وفتم یب ن یزم

 بهش چشم دوختم که گفت: یلبخند پت و پهن با

 حالت خوبه تو؟  -

 دار بود! با خنده گفتم:به نظرم خنده قدرنی ا ی چ دونمیگرفت. نم امخنده

 ! یعال -

 هم رفت و گفت: ی. صورتش تودمیباز هم خند و

 ؟ یردخو یزی ! چدهی م ییدهنت چه بو -

 تموم شد و جاش رو به خشم داد:  عی سر امخنده

 بود؟ ستادهی که کنارم ا یدیرو د   یحرص خوردم. اون عو*ض یآره، کل -

 تکون داد و ادامه دادم:  سر 

ش   یکی  - با  نیاطیاز  نم  دیبود. گفت  آه ساشا من  برم جهنم!    خوامیبرم جهنم. 

 بکن.  یفکر  هی  کنمیخواهش م

  ی کردم تا بفهمم چ  ترکی. سرم رو بهش نزد دمیگفت که نشن  ی زیچ  ه یل*ب    ر یز 

 . دندیعجل معلق از راه رس  ن یکه صفورا و ترانه ع گهیم
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 گفت:  دیکاو یکه نگاهش اطراف رو م یدرحال صفورا

 د؟ ید یها شما دکتر رو ندبچه -

شعورم  اون  دونمینم و  وجدان  ناپد   هویهمه  ع  دیکجا  زنک  ن ی شد.  به  خاله  ها 

 بودند اشاره کردم و گفتم:   ستادهیدکتر و اون زن ا که ی اگوشه

  م یافتاد  ی عروس  هی! فکر کنم رهیگیقلوه م دهیو دل م  ساده ی وا ن،یجا رو بباون  -

 رفقا. 

خ  صفورا نقطه  اون  به  باز  دهن  م  رهی با  حالش  به  دلم  هم    سوخت یشد. هم  و 

هاش رو باال  . دستشهیکم حس کردم رنگش داره کبود مام گرفته بود. کمخنده

 و گفت: د یکش غی آورد و با خشم مشت کرد، ج

 ! ارم یشارالتان! دمار از روزگارش درم  یکهیمرت -

 زدم و دستم رو دور گردن صفورا انداختم.   قهقهه

 ده؟شما دوتا بو  نی ب ی زیمگه چ ؟یشیم  یحاال چرا تو عصبان -

. ترانه جلو  کردندیرفتم. همه کپ کرده نگاهم م  سهی حرفم از خنده ر   یدنباله  به

 : دیاومد و من رو از صفورا جدا کرد. بعد هم متعجب پرس

 ؟ی زد  یزی تو چ نمیبب -

 سر تکون داد و گفت:  ع یسر   ساشا

 اش داغ کرده.خورده و کله ی زیچ  هی -

 ترانه باال رفت. ی ابروها

 کنه؟ یم هایطونیش   نی ا  اوه مگانور هم از -
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  ی صفورا بلند شد. رو  ه یگر  یبه سوالش داده بشه، صدا  ی جواب  کهنی از ا  قبل 

 .ختیر یاشک م ی عیزانو زده بود و به صورت فج ن یزم

 و گفتم:  دمی به بازوش کش ی صفورا نشستم. دست شیرو کنار زدم و پ  ترانه

 هم نبود بابا.   یمال ن یهمچ  لیغصه نخور، دکتر سه -

 باز شد و ادامه دادم: شم ی آلودش نگاهم کرد. ناشک ی هاچشم با

با  - بد  دی البته  خ  ،یبهش حق  از اون دختره هستزشت  یلیتو  هات  . چشمیتر 

! از  هاست رزنیو مثل پ  یکنیم  س یگ  شه ی و لوچه، موهات هم که هم  ده یورقلمب

 ! ی باز جادوگر حقه هی  کهنی همه بدتر ا

 سرش رو تکون داد.  ه یش رو گرفت و با گرهاگوش صفورا

 ادامه نده، ادامه نده! -

 . دیرو گرفت و باال کش  امقهیاز پشت   ع یسر   ترانه

 .یکنیناراحتش م ی خودت رو جمع و جور کن مگا! دار  -

 بهش انداخت. ی درآورد و نگاه  بشیروزبه رو از ج   لی موبا ساشا

 .می فکر کنم بهتره بر -

ز   دیمالفه سف  ع یسر   ترانه و  و    ری رو درآورد  تکون داد  تند تند سر  زد.  بغلش 

 گفت:

 .شهی م ی زیداره آبرور  گه یآره د -

 رو به من کرد و ادامه داد:   بعد

 رفته!   یکدوم گور  مان یبگو ا  ،یخب واحد خبرگذار -
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 شونه باال انداختم.   ال ی خیبه اطراف کردم و ب ی نگاه

 ست.اون جک و جونورها   ن ی حتماً اون وسط ب -

.  دندیلولیهم م  یبودند و تو   ستاده یها اعده از مهمون  ه یبود که    ییبه جا   ام اشاره

 ! دند ی رقصیدر واقع م

 به اون سمت پرواز کرد.  باً یبه صورتش زد و تقر ی چنگ ترانه

 رفتنش نگاه کرد و بعد با تأسف گفت:  ر یبه مس  ساشا

 جشن!  م یاومد  م یبلند شد  جنبه یب یسر ه یبا  -

 رو دور بازوش حلقه کردم.  دستم 

 . میبمون گهی د کم ی... بهتره گذرهیداره خوش م یول -

از راه    دهی که خواست دستم رو پس بزنه، سپ  ن یجا خورده نگاهم کرد و هم  ساشا

 ! یکنیبرام فراهم م شهی رو هم  ی که فرصت تالف یمرس ا ی. اوه خدادی رس 

محکم  دست  رو  چسبساشا  ادمیتر  که  درسته  و  نی .  که    دهیسپ  یلساشاست 

 .دونهینم

که    کنمیرو ناک اوت م  ده یسپ یهام شکل گرفت. االن جور ل*ب ی رو  یکج  لبخند

 ! مونهیم ادش یتا عمر داره 

بلند شد و از ما    ع ی ! صفورا سرمی ما شوکه شد  یزد، هردو  دهی که سپ  یانعره  با 

 :دهیو خشم سپ  میفاصله گرفت. ما موند

 !؟یکنیم کاریچ  جانیا  ی روزبه دار -
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  طور نیروزبه نشد. بله، ا  یهارنگ چشم  ر ییشدم که حداقل متوجه تغ  خوشحال 

 !کنهیکه مشخصه حسادت چشم آدم رو کور م

از گردنش فاصله داد تا هوا    یشنل روزبه رو کم  قه یو    دیکش   یکالفه پوف  ساشا

 گفت: ده یبخوره. بعد با اخم و تخم رو به سپ

 ؟یدار یخانوم شما چرا دست از سر من برنم-

 هنگ کرد! با تته پته گفت: یواقع  یبه معنا  دهیسپ

 ؟ یدیمود م ریی تغ هوی روزبه تو... تو چرا -

 هاش رو بست و با حرص گفت: چشم ساشا

 خونه. میگرد یبرم  میوقت جواب دادن به سواالت شما رو ندارم. ما دار-

از پشت سر    دهی سپ  ی حرف، من رو به جلو هل داد و راه افتاد. صدا  ن ی گفتن ا  با

 اومد:

 زود؟  قدر نی چرا ا ؟یچ-

 تم:رو به ساشا گف ی و شاک ستادمی مسئله افتادم. سر جام ا نی ا  ادی تازه 

 .می ریزود م  یلیخ  میساشا! دار  گهیراست م-

 :دی متعجب پرس  دهیسپ

 ساشا؟ -

  ها یسوت  ن ی بدتر  طیشرا   ن ی بدتر  ی تو  شه ی دادم! مگانور هم  یعجب گاف بزرگ  اوه

 . خاک تو سرت! یدی رو م
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  رون ی سر خودم. ساشا باز نفسش رو پوف مانند ب  ی رو باال بردم و زدم تو  دستم 

 . میشد  ی راه  ی تم رو گرفت و به طرف خروجداد و به طرفم اومد. محکم دس

.  میری م  می و دار   م یتنها گذاشت  دهیچیافکار مبهم و پ  یرو با کل  دهیکردم سپ  حس

ناراحت و    دهیبود، سپ  نجایا  یواقع  یبابت ناراحت شدم. اگه االن روزبه  نی از ا

وقت  و اون  کرد یرو جمع م  ه یقض  ی جور   ه ی. حتماً روزبه  موندینم  ی دل شکسته باق

 . میگشتیراحت به خونه برم  الی با خ

  ی اون که گناه  م؟ی کرد یرو ناراحت م  دهیسپ  د یشد. چرا؟ چرا با   دار ی ب  هو ی  وجدانم 

  که نی. اادی ! من هم از روزبه خوشم من یهم  اد،ینداره، فقط از روزبه خوشش م

 . ستی ن ی بیعج زیچ

 برگشت طرفم و گفت:  ریزدم. ساشا متح  هیگر  ر یز 

 مگا؟ یکنیم هیگر یچرا دار -

 زانو زدم. کنترل حرکات و احساساتم دست خودم نبود.  نی زم  یرو

شده و بعد    یچ  دی . اول از همه ترانه بود که پرس دندیاز راه رس   هیموقع بق  همون

 بود که گفت:  لی هم دکتر سه

 ؟ یشد  یزخم ؟یدرد دار  ؟یخورد نیمگانور؟ زم ی شد یچ-

با لحن    ل ی لبالب از اشک نگاهش کردم. صفورا از پشت سر دکتر سه  ی هاچشم  با 

 گفت:  ی زیآمطعنه

مگانور هم مثل اون خانومه    ا ی  ؟یبه فکر همه هست  قدر نی ا   شه یاوه دکتر هم-

 برات مهمه؟ 

  ن یا  ن یب  یاتفاقات م، یبود دهیسپ ر یکوتاه که ما درگ ی فاصله  نی در هم کهنی ا  مثل

 دوتا افتاده! 
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 موهاش زد و کالفه گفت:  ی تو ی چنگ دکتر

  چ یبوده و ه  هام ضی از مر  یکیبدم که اون خانومه فقط    حیتوض  د یمن چند بار با-

 برام نداره؟  یتیاهم

 گفت: هیبا همون لحن اول صفورا

 گه؟ ید ی بهش شماره داد ن یهم  یبرا-

  ه یرو توج  هیکرد قض  یو سع  د یکش  یحرف هم پوزخند زد. دکتر آه   نی از ا  بعد

 کنه:

جور   نیبب- م  یاون  فکر  تو  شمارهستین   یکنیکه  چون  .  گرفت  خودش  رو  ام 

 . شمی پ ادیدرد پاش ب ی برا خواستیم

 چشم چرخوند و گفت:  شه یمثل هم صفورا

رو    ن یشماره دادن ا  ی . به جارهیگیاگه کفش پاشنه بلند نپوشه، پاهاش درد نم-

 دکتر جون!  یگفتیبهش م

اون دوتا نگاه    ز یانگ جانی تموم شده بود و مات و مبهوت به بحث ه  امهیگر  گه ید

آدمکردمیم که  کردم  کشف  امشب  همه.  رگهها  حسود  ییها شون    یتو  یاز 

 وجودشون دارند. 

نه که    ا ی  کنهینگاه م  ش ی نما  ن ی ساشا هم مثل من داره به ا  نمیم تا بببلند کرد  سر 

ق دندون  نشیخشمگ  ی افهی با  داشت  شدم.  رو  به  رورو  رو  فشار    ی هاش  هم 

ادامه    طورنیفکش کامالً برجسته شده بود. اوه اگه هم  هیکه زاو   ی. جور دادیم

 ! شه ی بده دندون و فک روزبه خورد م

اون    یپاچه به  هنوز  روزبه  که  بشه  مطلع  و  بگم  بهش  تا  گرفتم  رو  شلوارش 

  ی هااون چشم  دنی آورد و به من نگاه کرد. د  ن ییداره. سرش رو پا   ازی ها ندندون
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اش  مشت شده  یها *نه حبس بشه. دستیس   ی باعث شد نفسم تو  نش یخشمگ

 :د یآورد و غر   نیی رو پا

 اشتباه بود.   جانی از اول هم اومدنم به ا-

  ی که جسم روزبه رو دم یسرم اکو شد و بعد د ی فعل بود تو  ن یبود، بود... ا  بود،

 سمت جلب شد.   نی به ا هیکنارم فرود اومد. با افتادنش توجه بق ن یزم

رو    ی نیس   ع یسر   شد، یشربت داشت از کنارمون رد م  ی نیکه با س   خدمت شی پ  هی

 روزبه:   شی نشست پ کنار گذاشت و

 تون خوبه؟آقا؟ حال-

سر و گردنش پر از    ینگران کنار روزبه نشست. رو  خدمت،شیهم مثل پ  مانیا

  یادهیپاک شده بود. با لحن کش  باً یدلقکش تقر  م یدرشت عرق بود و گر   ی هادونه

 که مثل لحن من بود گفت:

 ؟ یزد  یزی روزبه؟ داداش؟ تو هم چ-

 ترانه کل باغ رو لرزوند:  غی همون لحظه ج و

 شعور؟ یب یخورد  قدر نیخدا لعنتت کنه! چرا ا  مان یا-

نگاهشون کردم. جمع  جیگ ما جمع شده    تیو سردرگم  حاضر در جشن هم دور 

 . کردندیطور نگاهمون مبودند و همون

و    یحساب  اوضاع نبود  جاش  سر  حالم  که  هم  من  بود.  شده  برهم  و  درهم 

 .کردیمغزم درست کار نم  ت یاون موقع   یبکنم. تو ی کار  تونستمینم
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  ی آور جمع  ن ی زم  ی و من رو از رو  مان یکه بود روزبه، ا  ی به هر سخت  ها خدمتشیپ

هرچه زودتر از    دی شدند. با  ی هم پشت سر ما راه  ه یبردند. بق  رون ی کردند و ب

 . میرفتیم یاون جشن لعنت

از باغ هم باز همه به جون هم    رونی. بشدینم  ری ختم به خ  ی راحت  نی به ا  دعواها 

رو! ساشا کامل رفته   مانیو ترانه هم ا  کردیافتادند. صفورا، دکتر رو سرزنش م

چمباتمه زده   نیزم   ینداشت. روزبه هم رو ییجلد روزبه و قصد خودنما یبود تو

و س  بدی کشیم  گاریبود  گرفته  حتماً سردرد  طب  یو حال خوش   ود .    ه یعینداشت. 

  ستمشی ل ساشا کنترل بدنش رو به دست گرفته بود و حاال س قب   قهیچون چند دق

 بود.  خته یبه هم ر 

روزبه نشستم. همون  کالفه کنار  به دعواو خسته  که  م  هیبق   یطور    کردمینگاه 

 گفتم:

 .اومدمینم  نجایو ا کردمیکاش به حرفت گوش م-

 . رهید  یلیخ گهید ی مونیپش یبرا-

 گفتم: یلحنش گرفت. خودم رو انداختم روش و با حالت زار نی از ا دلم

 حال تو رو ندارم.  نی ! من طاقت ایروزبه؟ از من ناراحت نباش لعنت-

هام بود  نگاهش ل*ب  یگرد نگاهم کرد. مرکز اصل  یهاعقب هلم داد و با چشم  به

پا به  نم  ن یی که  بودند.  اومده  کجام    هو یرو    ی لعنت  ی هاحرف  ن یا   دونم یکش  از 

 گفتم: اری درآوردم. حالم که دست خودم نبود! با حزن بس

د  یعاشق  یپرنده  چیه- بال    یغصه  دن یطاقت  االن جفت  تو  نداره.  رو  جفتش 

روزبه ناراحت نباش! بال من هم    یبال تو رو هم من شکستم! وا  ،یمن  ی شکسته

 .شهیشکسته بود و خوب شد، بال تو هم خوب م
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 با تعجب گفت:  روزبه

 !؟یگی م ی معلوم هست چ-

 گفتم: زدمیطور که عر مشکست و همون بغضم 

  ی که حت  ادی ز   قدر نی ا  ،یقدر از من ناراحتچه  دونم یآره... آره عشق من! من م-

 روزبه من... . یول ،ینیمن رو بب ختیر   یخواینم

 وسط حرفم و گفت:  دیپر

 . جان مادرت دست از سر من بردار! نمیرو بب  ختتیر   خوامیآره نم-

  گه یطرف د  ه یبلند کرد و به    نی از زم  یحرف، خودش رو به سخت   ن یاز گفتن ا   بعد

 رفت.

ا  ی تو  هنوز بودم.  چ  ن ی شوک  خ  ی االن  من  ازش    ی لیگفت؟  داشتم  عاشقانه 

ا  کردم،یم  یعذرخواه وا  ی نجور یچرا  بخاطر سپ  ی خدا  یکرد؟  آره  استدهیمن   !

د  ده یسپ زندگ   یی او هو  ده یرو  آه  رو  یلعنت  یشده.  نشون    ی چرا  من  به  خوش 

 ... .یضدحال ،یهمش ضدحال  ؟یدینم

دکتر    ی اتاق خونه  ی شدم خودم رو تو  داریب  ی فقط وقت  میچطور برگشت  دمینفهم

 .دمید

بر گرفته بود. انگار حتمحض همه  سکوت  هم    ها یها و قمرگنجشک  ی جا رو در 

امروز سرطان حنجره گرفته بودند و دکتر آواز خوندن رو براشون قدغن کرده  

  هاش کی الست  یو صدا   شد یهم رد نم  ی نیماش   چ ی. هدیوز یباد هم نم  ی بود. حت

زداومدینم باز  مگانور  توض  ی .  دنده  توص  حات یرو  هضافها  فات یو    ییصدا   چ ی! 

 .نی هم اومد،ینم
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اما    ستی خونه ن  کس چیفتم. اول فکر کردم هر  رونیجا بلند شدم و از اتاق ب  از

مبل نشسته    یکه رو  دمیها رد شدم، ساشا رو داتاق  نیراهرو ب  یکه از تو  نیهم

م روزنامه  داره  فانتز  یکی.  خونهیو  ا  ن یا   هامیاز  در  رو  ساشا  که  حال    نی بود 

  ،یخوندن روزنامه همشهر  رحالفرشته د   هی!  د یرس ی. چقدر خفن به نظر منمیبب

 فنجون قهوه هم کنار دستش بود.

 جلو و سالم کردم. سرش رو باال آورد و گفت:  رفتم

 خفته!  ی بایز   یکرد  ان یچه عجب رخ نما -

و دوباره بهش    دمیهام رو با دست مالکه کرد تعجب کردم. چشم  یفیتوص  نی ا  از 

هم سرحال    یلیبود. خ  خودش   نکه ینه! مثل ا  ا یواقعاً خودشه    نم ینگاه کردم تا بب

 . دیرس یبه نظر م

 زدم و گفتم:  یکمرنگ لبخند

روزبه    نم ی! انگار امروز آفتاب از جهت مخالف دراومده. بگو ببیزنیها مچه حرف-

 ل؟ ی ... دکتر سهطور نی کجاست و هم

باز و بسته شدن در اومد.    یکه ساشا دهن باز کرد تا جوابم رو بده، صدا  نیهم

کرد و بدون    ی. سالمستادهیدستش ا   یبا نون تازه تو   لی دکتر سه  دمیبرگشتم و د 

 زاده بود! حالل ی لیمنتظر جواب باشه به آشپزخونه رفت. واقعاً خ نکهیا

خارج شد و    یی در اومد اما از طرف راهرو. روزبه بود که از دستشو  یهم صدا  باز

 . کردیهاش رو با پشت شلوارش خشک مداشت دست

 : دیکرد و پرس  سالم 

 ؟ یشد  داریب-
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به    دیپرکش  لبخندم کردم.  اخم  د  ییها حرف  ادی و  که  بودم  با    شبی افتاده  زد. 

 بهش گفتم: ی کجدهن

 ! ینیبیمن رو م ی مجاز  ر یتصو   ینه پس هنوز خوابم و دار -

 گفت:  رفتیطور که به سمت آشپزخونه م خنده زد و همون یاز رو  یپوزخند

 بابا.  م یحونه بخور صب  ا یب ؟ یهست  یقدر عصباناوه حاال چرا ان-

د  خواستیم  دلم تو  با  من  نم  گه یبگم  هم  سپخورم یکوفت  با  برو  جون    دهی ! 

دهنم    ی جلو  دی . باشدیباز جر و بحثمون م  زدمیحرف رو م  نی صبحونه بخور. اگه ا

 . گرفتمیرو م

  ن ی هم  یام شده و براشکمم دراومد. فکر کنم گشنه  یصدا  یرو بستم ول  دهنم

 .امیعصبان قدر نیا  یهم اول صبح

که    ،یآن  م یتصم  ک ی  در  بودم  آشپزخونه  راه  تو  کردم.  حرکت  روزبه  سر  پشت 

 کرد:  خکوبم یساشا م  یصدا

 . میتا باهم حرف بزن  ای بعد از صبحونه ب-

از    ی و احساسات  ی کنجکاو  ،یبه سراغم اومدند. تعجب، نگران  یمختلف  احساسات

 ... .لی قب ن یا

م  فقط ادامه دادم. نشستم پشت  راهم  به  و دوباره  بدم  تکون    ز یتونستم سر 

 مقابلم نگاه کردم.  یهایصبحانه و با لبخند به خوراک

 : دمیپرس  گرفتم یخودم لقمه م یکه برا یحال  در 

 گرده؟یبرم ی ک مانیجا سوت و کوره! اقدر همهچه-
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بود    ی اش. چون ترانه از دستش عصبانترانه و خانواده  یرفت خونه  شب ید   مان یا

 ! بودیدم دست م  د یبا مانیغرغر کنه، ا  ی حساب خواست یو م

 جوابم رو داد:  روزبه

 احتماالً بعد از ظهر. -

 تکون دادم و مشغول خو*ردن شدم. ی سر

اه مرموز  رو باال آوردم تا بخورم متوجه نگ   یکه فنجون چا  یاز چند لقمه، وقت   بعد

 خودم شدم. ی روزبه رو

من    یهاش نقش بسته بود و به من زل زده بود. نگاه پرسشل*ب  یپوزخند رو  هی

 گفت:  دی رو که د

 بال شکسته و... .  یدر مورد پرنده ،یگفتیم ییزهایچ  ه ی شب ی تو د گمیم-

  ه یقض  ن یمونده! حاال من چطور ا  ادشی  یتو گلوم و به سرفه افتادم. لعنت  دیپر   یچا

 کنم؟ ه یرو توج

.  ادی اش گرفته بود، چند ضربه به پشتم زد تا نفسم باال بکه خنده یدر حال روزبه

  نی باره بدم. آخه االن به ا  نی در ا  یحی نخوام توض  یخفه بشم ول  دادم یم  ح یترج

 ز؟ یچهمه ری بگم؟ بزنم ز  یچ

اال  . دستم رو بزدیطور داشت مرتب به پشتم ضربه مروزبه نگاه کردم. همون  به

 گرفتم و گفتم: 

 خوبم، خوبم! -

مقابل صورتم قرار گرفت. نگاه کردم    یآب  وانیداد. ل  رونیرو آه مانند ب   نفسش

 : دینگاهم کرد و پرس  یآب آورده. با ناراحت  لی دکتر سه دم یو د
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 شد؟  ی چ هویتو؟   یخوب-

 من جواب داد:  یجا روزبه

 ها هول کرده! خانوم خانوم-

  ی هابه طرفش برگشتم که مهره  یگفت؟ جور   یچاالن    نی رگ به رگ شد! ا  مغزم

 . متعجب داد زدم:دیکش ر ی هام تگردنم جا به جا شد و تا نوک شاخ

 ها؟ یچیچ یچیچ-

 بودم بزنه. با خنده جواب داد:  دهیزد که تا به امروز ند  ی اقهقهه  روزبه

 ها.خانوم خانوم-

 ؟ یچ یعنیوقت  اون-

 باال انداخت و گفت: یاشونه

 نداره.  یخاص یمعن-

 طرف گفت: از اون  لی سه  دکتر

 تره.ها خانومخانوم یکه از همه یخانوم  شهیم شیمعن-

 نگاهشون کردم و گفتم:  س یف  پوکر

 شدم.   جیهان؟ گ-

خند   روزبه مدیباز  بهم  انقدر  که  دلقک هستم  انگار  نگاهش  خنده ی.  با حرص   !

تا لقمه   داشتیکه دوباره نون برم  یکردم که خودش رو جمع و جور کرد و در حال

 کنه، گفت:
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  نم یها بگو ببحرف  ن ی ا  ی . به جایکن  ریذهنت رو درگ  اد ی ز   ستی ... الزم نالیخیب-

 بود؟  یچ یگفتیم شب ی پرنده بال شکسته که د ه یقض ن یا

  کردم یسرهم م  دی با  ی االن چ  دونستم یها بودم. نم اون خانوم خانوم  ج یهنوز گ  من

 .گفتمیو م

 رو بگو و خالص.  نی هم قاًیدق ،یحالت خوش نبود زر زد شبی کن مگانور! د  کتمان

 تکون دادم و رو کردم به روزبه:  یخودم سر ی برا

 حالم خوب نبود. داشتم زر... شب ی من د-

 ور؟ مگان  ی ات رو تموم کردصبحونه-

به موقع به داد    شه ی که حرفم رو قطع کرد. اوه ساشا هم  ییطرف صدا  برگشتم 

م با رسهیآدم  فرشته  هی   د ی!  مثل:»ساشا،  کنم؛  آماده  براش  مهربون،    یشعار 

 سر وقت!«  شه یهم

 ! افته یاداره پست م ی شعارها اد ی آخه مگانور؟ آدم  ه یچ ن یا

 که ساشا دوباره گفت: رفتمیداشتم با خودم کلنجار م  طور نیهم

 ؟یکنیم ر یمگانور اصالً معلوم هست کجا س -

 هول گفتم: با

 ! جا نی هم ؟یمن؟ چ-

تهران بخاطر    گهی! تا چندوقت د دن یپوف کش  ی. افتاده رو دندهدی کش  ی پوف  ساشا

 .شهیمثل قطب شمال منجمد م ن ی ا ی هاپوف

 گفت:  ت،رفیکه به سمت اتاق م یدرحال
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 . میاتاق تا حرف بزن  یتو ا ی ب یستی گرسنه ن گه یاگه د-

 گفت: کنهیانگار که با خودش صحبت م بعد

 ستم؟ ین ی جور نیچرا من ا  شند؟یگرسنه م ییاصالً مگه موجودات ماورا-

  یکش اومد. برگشتم طرف اون دوتا و با عذرخواه  نیی لبم به سمت پا  یهاگوشه

  ن ی ا  ه،یعیبلند شدم. هردو متعجب نگاهم کردند. خب طب  ز ی از پشت م  ی کوتاه

 ! دهیگونه از من بع مقدار از منش و رفتار انسان

وارد شدم در رو بستم و نگاهم رو   نکهیراست به سمت اتاق رفتم؛ بعد از ا   ک ی

 معطوف به ساشا کردم.

  ه یدر به سمت من برگشت و به در تک  ی صدا دنیبود. با شن ستادهیپنجره ا  طرف 

 : دمیدم و پرس دا

 ؟یبگ ی خواستیم ی خب چ-

 هام دوخت. به چشم م یو نگاه سردش رو مستق دی کش آه

 مگانور.  میبر  د یبا-

از رفتن چ  جیگ به کجا و چرا؟ ل*ب  ی نگاهش کردم. منظورش  با  بود؟  رو  هاش 

 زبونش تر کرد و ادامه داد: 

 .میرو تمومش کن  ی باز  نی جهنم و ا  میبر  د یبا-

خودم رو به    همهنی. ا کردیم  خیگشت به جهنم مو به تنم سنه! فکر باز   یلعنت  آه

حاال من    یها من رو نخواستند ولدرسته که اول اون  ؟یزدم که چ  ش یآب و آت

ا   گهید برگردم.  ندارم  پا  یزیچ   نجایدوست  که  ول  بندمیهست  اونجا    یکنه  از 

 .زارمیب
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  ه یغرور ندارم!    نکهیا  کنه؟یرو اثبات م  ی ام چشدم... حاال برگشت دوباره  طرد 

که شکسته بشم.    خواد ینم  گه یبه غرورشه. دلم د  یمتک  شه ی زاده هم*طانیش 

ک*مر خم کنم. دوست    ن یاطی بار نگاه ش   ر ی ز   خواد یبشم. نم  ری که تحق  خوادینم

  یقدرت  چ یکه ه  نورهمگاهمون    نی ا  ؟یندارم پوزخندشون دلم رو بسوزونه که چ 

 و پست!  ر ینداره. چقدر حق

 تکون دادم و گفتم:  نی رو با شدت به طرف سرم 

 ساشا!  گردمینه، نه من برنم-

 زمان با تکون دادنشون گفت: رو باال گرفت و هم  هاشدست

  ی خودمون با پا  د ی. باشهینم ر یماجرا ختم به خ  ن ی ا م یتنها راهه مگا. تا ما نر  ن یا-

 .میرو بفهم  زیچو همه م یخودمون بر

 باز مخالفت کنم که ادامه داد:  خواستم

بود.    یمهمون  ی*طان تویموضوع فکر کردم. حق با اون ش   نی به ا  یکل  شبی من د-

 .کنهیرو درست م  ز یچفقط رفتن ما همه

ها  شکست خورده  ن یُسر خوردم. ع  نیزم  ی داده بودم، رو  هیکه به در تک   طورهمون

 م و گفتم:نگاهش کرد

که با حزار ازدواج    کنهیجا بذارم دراگون مجبورم مپا به اون  ؟ یکه چ  م یآخه بر-

  شه ی هم  ینداره برا  ی قدرت  چ یموجود بدبخت که ه  هی کنم. بعدش هم به عنوان  

 ارباب حزار!  ز یهم به عنوان کن د ی. شاشمیتو جهنم موندگار م

رو    یلیمسئله خ  نی انداختم. واقعاً ا  نیی زدم و سرم رو پا  ی حرف پوزخند  ن یا  با

 مخ بود. 

 کرد و گفت: ینچ نچ ساشا
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و با دراگون دو کالم حرف حساب    میری. ما فقط موفتهیاتفاق ب  نی ا  ذارمیمن نم-

ها از جون تو و روزبه  از چه قراره و اون  هیاصل قض میفهمیوقت م. اونمیزنیم

 . خوانیم یچ

ا  بعد عکسح  نی از  منتظر  سکوت  در  مرف،  موند.  من  ... دمیترس یالعمل 

کنه. از برگشت    یپلک بزنم و اون رو به عنوان جواب مثبت تلق   یحت  دمیترسیم

  ه یمثل    ن یزم  یمن نبود. حاضر بودم تا ابد رو   گاهیواهمه داشتم. جهنم واقعاً جا

 برنگردم. یکنم ول ی جن زندگ

  نی نتونم به زم  گهی نداره. اگه د  یسفر برگشت  نی ا  گفتیته قلبم بهم م  ی حس  هی

چ   ف یتکل  ام،یب چ  هیعشق    شه؟یم  یروزبه  دردناکم  و    تونمینم  شه؟یم   ی طرفه 

 رو ول کنم و برم. جا نیا

  ی وصف نشدن  یبرام لذت  ن ی زم  ری متغ  ی. هوا مونهیدوم م  یخونه  نی برام ع  ن یزم

پا سرد،  زمستون  گرم،  تابستون  جا  زیی داره.  معتدل!  بهار  نو  جهنم    ست؟ ی لب 

و خشکه. ه  شهیهم تازه غذا هم    یزیانگجانیه  زیچ  چیگرم  نداره.  وجود  اونجا 

  ی به همه  دن،ید  لم یف  هکاناپه لم دادن، ب   ی . من به خو*ردن غذا، به رومیندار

 !رمیگیحاد م ینتونم برگردم افسردگ گه یعادت کردم. اگه د ها نیا

چه    نجایا  یمگا... زندگ  ا ی! به خودت بهی ر یگ  م یصاف کرد. وقت تصم  یی گلو  ساشا

هر لحظه جون خودت و روزبه و تموم دوستانت در خطره؟ حق با    ی داره وقت  یلطف

 بسه!  ی موش و گربه باز  گهیساشاست. د 

 رو باال آوردم و گفتم: سرم 

 قبوله.  خبیلیخ-

جهنم؟ بس    یبر  یخوای م! واقعاًدهیکار دستم م  یناگهان  یری گمیتصم  نی ا  شهیهم

 .کنهینم دمیتهد  یخطر  گه یاون باشه د  ی. وقتادی کن ساشا هم م
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 زد و گفت:   یاکننده   دواریلبخند ام ساشا

 . یرو گرفت م یتصم  نی مطمئن باش بهتر-

طور نشسته  . همونزدینداشتم؟ دلم بدجور شور م  یپس چرا حس خوب  واقعاً؟

 برداشتم طرفش و گفتم:  زیخ

... اگه  میوفتیب  ریاگه گ  ؟یچ  میبرگرد   م ینتون  گهی! اگه د ترسم یساشا من م  یول-

 ! م یبش یزندان

 ها گفت:فرشته ی زانو زد و با آرامش ذات جلوم

 . امیبهشت یفرشته ه یمگانور؟ من  یمن رو دست کم گرفت-

 هستند!  ی ها بهشتفرشته  ی همه ؟یخب که چ-

 م کرد و گفت: نگاه س یف  پوکر

 . کنهیم ی من به جهنم برتر  ی رویکه از بهشت اومدم. ن نه یمنظورم ا-

 زدم و گفتم:  یخندشین

 بود!   ختهیکرک و پرت ر   ی چطور   ی افتاده بود  ن یاط یش   ر یاون موقع که گ  دم یآره د-

 کرد و گفت: ی ظیغل اخم

به شرا - نرو! اون موقع من هنوز  راه  عادت نداشتم،    ن ی زم  یجو  طیرو اعصابم 

 هم قدرتم کم شده بود.  ن یهم ی برا

 گفتم:  یاتکون دادم و با لحن مسخره سر 

 ... . یگیآره باشه تو راست م-
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. برگشت به جهنم،  میبکن  یافتاد قراره چه غلط  ادمی جا بلند شدم. انگار دوباره    از 

 خدا!  ی وا از روزبه...  یدور 

 گفتم:  ی با لحن نگران ع یسر 

از روزبه    ی من چطور دور  د یساشا! اگه سفرمون به جهنم چند روز طول کش  یوا-

 ! شهیرو تحمل کنم؟ دلم براش تنگ م

 : دینگاهم کرد و پرس  قیاول متعجب و بعد با دقت و عم  ساشا

 خورده باورش برام سخته!  هی  ؟یمگانور تو واقعاً عاشق اون شد نمیبب-

بهش بدم. واقعاً خودمم    یرو براش چپ کردم. همچنان منتظر بود جواب هامچشم

 بگم.  دیبا  ی چ دونستم ینم

قلبم    یکه تو  یچکیپ  اه یگ  شه یشاعرانه بکنم م  ه یروزبه... اگه بخوام تشب  عشق

 انداخته و دور تا دورش رو در بر گرفته.   شهی ر 

  یبرا دیجد  ز یچ هی عادت،   هی حس،  هی شه ی بدم م حیبخوام مثل بچه آدم توض اگه

 درباره عشق ندارم.  ی ادی که تجربه ز  یمن

 کردم به سمت پنجره و آروم گفتم:  رو

به خودم اومدم    ی وقت  ی عنیشد.   ی چ  هوی دمیساشا، من خودم هم نفهم یدونیم-

! فکر  خوامیرو م  شعور ی بداخالق و ب  یروزبه  نی دل غافل... چقدر من ا  یا  دمید

کردم. به بودنش، به رفتارهاش، به    ی بود که باهاش زندگ  یمدتنیا   ری کنم تأث

ازش    ی تونینم  گهی د   ،یکنعادت    ی زی چ  ه یبه    ی عادت کردم. وقت  بش یعج  ی کارها

. روزبه به من  یداشته باش   ن ی احساس دِ  ز ی . مخصوصاً اگه به اون چیدست بکش

.  می متفاوت بود  ی ایکه از دو دن  ی اون هم درحال  م،ی کرد  یپناه داد؛ ما باهم زندگ

 با ظاهر و افکار متفاوت! 
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 و ادامه دادم:   دمیکش یقیعم نفس

برا- اون  کرد.  خودش  به  وابسته  رو  من  ع  ی روزبه    ی خونگ  وون یح  ه ی  ن یمن 

بامونهیم تقر  دی .  باشم.  داشته  دوستش  و  کنم  مواظبت  گفت    شه ی م  باًیازش 

 ! ن یر یخوب و ش  ی دوست داشتن از سر عادت ول هی بهش دارم.  ی حس  نیهمچ

از جا بلند    هوی.  کنهیداره با تعجب نگاهم م  دم یلبخند برگشتم طرف ساشا که د  با

 شد و گفت: 

 روزبه؟   ینبود برا ی بهتر ف یتوص چی ! ه؟یخونگ وونیح-

تعجب نداشت. شونه باال انداختم و    یتعجب کرده بود؟ به نظر خودم که جا   ن یا   از

 گفتم:

ناز نباشه اما    یگربه  ا یهمستر    ه ی  د ی. شا هیخونگ  وون یح  ه ی  ن ی روزبه واقعاً عخب  -

 هست!  ی وحش ر ی سگ پاچه گ  هیقطعاً 

 باز کرد و گفت:  رت ی دهنش رو با ح ساشا

 ! ؟یحرف بزن ینطور یا  ی که عاشقش یدرباره کس ی تونیچطور م-

  ی سگ هاسک  هیبود؟ البته من اون رو    یسگ وحش  هیاز    ر یغ  یزی روزبه چ  مگه

 ! کجاش بد بود؟اومدیهم بهش م یلیخوشگل تصور کردم. خ

 گفت:  رفتیطور که به سمت در مبا تأسف تکون داد و همون ی سر  ساشا

! همون بهتر عاشق روزبه  یکرد  مونمیپاک پش   یبهت بگم ول  ی زیچ   هی   خواستم یم-

 ! د یخور یبه درد هم م ی لی. شما دوتا خیباش 

شد؟ آه    مونیبگه که پش  خواستیم  یشده! چ   بیو غر   بیپسر عج   نی کالً ا  امروز 

 ا؟ یخانوم اگارس  یکنیمسائل م نی ا  ری چرا خودت رو درگ ست؛ی مهم ن
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از رفتن ساشا من هم خواستم از در خارج بشم که روزبه وارد شد. به محض    بعد

 ورود گفت:

 بمون باهات کار دارم.-

*نه نگاهش کردم تا کارش رو بگه.  یدارند! دست به س   یکار   ه یهمه با من    امروز

اون    ه،ی عیبود. خب طب  ن ییو نگاهم کرد. نگاهش از باال به پا   ستاد ی اومد مقابلم ا

 .دادینگاهش آزارم م   نی ا یز منه ولقد بلندتر ا 

بودند. با اون    ختهیصورتش ر   ی صورتش بود. موهاش هم رو  ی رو  ی کمرنگ  اخم 

سگ هستم! سگ جذاب    ن ی خدا من عاشق ا  ی به سگ بود. وا  ه یشب شتر یها باخم

 ! ی و دوست داشتن

 هاش رو از هم فاصله داد:ل*ب آروم 

 مگا.  میصحبت کن  شبی در مورد د ایب-

. فکر  ستی ن  یمالزدم قابل ماست  شب ی که د  یبشه؟ گند  الی خیب  خواد ینم  یلعنت

 بحث رو عوض کن. یجور  ه یکن مگانور، 

  کرد ینگاهم م  یهاش رو پشت سرش برد و سرش رو باال گرفت. جور دست  روزبه

  د یکه زده بود هم نبا  ی . البته از اون لبخند کمرنگکنهیم  ییکه انگار داره بازجو

 ! م یغافل بش

 هاش به خودم اومدم:تکون دوباره ل*ب  با

 ؟یبد  حیتوض شتری ب یکه زد یی هادرباره حرف شهی. مشنومیخب م-

مونده    ی که برام باق  ی سمانی ر  ن یدهنم رو باز کردم. چنگ انداختم به آخر   باالخره 

گفتن    یبرا  ت یموقع  ن یاالن بهتر  یخودم هم دردناکه ول  یبود. هرچند گفتنش برا

 .برمیجون سالم به در م  ییحداقل از بازجو یجور نیست. امسئله ن یا
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 جهنم روزبه!  م یگردیآم... ما فردا برم-

زود عوض شد و رنگ از رخ روزبه    یلیگفتم که شوکه شد. بحث خ   مقدمهیب  چنان 

 گفت: ی. با بهت و ناباوردیپر

 !؟ییهو یقدر  چرا ان ؟یچ-

ب   هاملپ رو  باد کردم و آهسته نفسم  گفته    گه یجور د  ه یدادم. کاش    رون یرو 

 گفتم: گذشتم یکه از کنارش م یام رو نکنده! درحال بودم. بهتره برم تا کله

 . میر یم ییهوی  م،یا یم یی هوی! گهید  م یهست ی نجور یما ا-

 به در برسم، بازوم رو گرفت و پرتم کرد عقب:  نکهیاز ا قبل 

 نور؟مگا هی االن وقت شوخ-

چرا    با  بود.  رفته  باال  به شدت  نگاهش کردم. ضربان قلبش  قدر  ان  هو یتعجب 

 شد؟   یعصبان

 مرتعش گفت:  یهاش با صدا نفس نی . ب دیکشینفس م نیآتش  ی اژدها ک ی  مثل

 ر؟یتو دهن ش ی با کله بر  یخوایم ستند؟ی دنبال تو ن  نی اطی مگه ش -

 گفتم: ی رو باال آوردم و با آرامش تصنع هام دست

 .می رو بفهم  ز یچهمه  لیتا دل  م یبر د یتنها راهه. با ن ی ا گه یساشا م-

 داد زد:  بار نی ا  روزبه

 ؟یکن ش ی همراه ی خوایچرا م گهیساشا اگه عرضه داره خودش تنها بره! تو د-

به    ل یتبد   رو داشت که نی ا  ل ی. روزبه واقعاً پتانس دیهام لرزکه زد شونه  یداد  با

 قانعش کنم:  یجور  هی کردم  یبشه! سع  رحمی*طان بیش   کی
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وارد جهنم    تونه یست و تنها نمافرشته  ه یساشا    ؟یزنیآروم باش! چرا داد م-

 اون ها دنبال من هستند نه ساشا. ،یبشه. در ثان

 لحظه گفت:بهم نگاه کرد و بعد از چند یبیحالت عج  هی  با

  ارن یسرت ب   یی دنبال توئه! اگه بال  یتو خطرناکه. اون حزار عو*ض  ی جا برااما اون-

 ؟یچ

  اد ی منش؟  روزبه به یقدر نگران من شدتا حاال ان  ی زدم. از ک یپوزخند  ار یاختیب

افکار گند زد به اعصابم و باعث شد که با    نی . ازدیافتادم که قبالً م  ییهاحرف

 حرص بهش بگم: 

ا  یگفتیم  ست ی ن  ادت ی داره؟    ی تیچه اهم- از    گه یبرم و د   جا نی که کاش زودتر 

 برنگردم؟

 رو بست و کالفه گفت:   هاشچشم

 که االن بهت دارم رو نداشتم.  یها من حس اون موقع-

گله پروانه شروع به حرکت کردند. روزبه    هیدلم    یشد و تو  ی سرم چراغون  یتو

 تا بناگوش باز شد و گفتم:   شمی به من حس داره؟ ن 

 ؟یزنیحرف م   یاز چه حس-

 حالت داد و با پوزخند گفت:  ر ییتغ ع یهام افکارم رو خوند. سرچشم ی از تو  انگار 

دوست    ه یبد برداشت نکن. قبالً ازت متنفر بودم اما االن حسم بهت فقط در حد  -

 ست. اساده
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بود. اصالً رفتارش االن    یجور خاص  هی. نگاهش  کردیندارم داشت کتمان م  شک 

  ه ی از    شتر یب  ی حس  ه یبهم داره.    ی حس  ه ی. مطمئنم  دی رس یبه نظر م   ی عیطب  ر یغ

 ساده... . ی دوست

کش  خودم باال  هم  دمیرو  بشتا  رومیقد  رو  دستم  س   ی .  چپ  اش  *نهیسمت 

 شد. سرم رو جلو بردم و گفتم:  رهیبلندم خ  ی هاگذاشتم. متعجب به دستم و ناخن

 . دهیرو لو م ز یچ دروغ نگو روزبه... ضربان قلبت همه-

چشم  نگاهش  به  و  گرفت  دستم  از  دوخت.  رو    ی تو  یبیعج  یسردرگم  هی هام 

 . زدیموج م شی مشک یهاهیعنب

جد   هیوقت    حاال چدهیکار  ول  یزی.  نکردم،  امتحان  حال  به  تا  که    دونمیم  یکه 

 انجامش بدم.  تونمیم

هام  رو بستم و با تموم وجودم به ضربان قلب روزبه گوش سپردم. بال  هام چشم

اتاق    یاحساسم رو در فضا  یرو از هم فاصله دادم و با قدرت به هم زدم. همه

 ! قلب روزبه   یبعد، اتاق پر شد از صدا  هی رها کردم. چند ثان

 گرومب، گرومب... . گرومب،

رو باز کردم و به روزبه نگاه کردم. اون هم مات و مبهوت به من چشم    هامچشم

تر  . فقط قلب روزبه بود که هر لحظه محکممیزدینم  ی کدوم حرف  چ یدوخته بود. ه

انگار دلش مدیکوبیم رو    ی*نهیخودش هم مثل صداش، س  خواست ی.  روزبه 

 بپره!  رون ی بشکافه و ب

م   وزبهر  نگاهم  اکردیفقط  نگاه...  نگاه،  نگاه،  ب  ن ی.  قطع  چشم  ن ی اتصال  هامون 

ا  شد؛ینم روزبه  ب  جا نی اما  پلک  ی شعور یهم  و  داد  نشون  رو  رو  خودش  هاش 

 بست. بعد هم از دستم فاصله گرفت. 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 494 

اتاق    ه یجا رو پر کرد. روزبه هم رفت... . من موندم و  قطع شد. سکوت همه  صدا

 ساکت! 

شب    ینگران بودم که نکنه حت  رون،یاز روزبه نشد. رفته بود ب  یبعدازظهر خبر  تا

بود و ساشا داشت    مارهاشیاز ب  یکیهم برنگرده! دکتر مشغول مطالعه پرونده  

 .رفتیور م ل یوسا  ی سر  هیبا  

 :دمی پرس  کنارش و  رفتم

 ؟ی کنیم کار یچ ی دار -

 .کنمیفردا لباس آماده م  یبرا-

! کنارش  شدیدار خوب مزن خونه هیبود، قطعاً    زادی گرفت. ساشا اگه آدم  امخنده

 چمباتمه زدم و گفتم:  نی زم  یرو

 .گه ید م یگردیو زود برم میر یسر و لباس م  ن یبا هم ه؟یچه کار -

 و گفت:  دی چیدستش رو چند دور پ ی تو ی چرم بند

 ! می ابهت داشته باش  د ی. بامیها پا به جهنم بذار قراره بعد از مدت-

  گذاشت یکل کنم. دل نگران روزبه بودم. فکرش نمباهاش کل اد یز تونستمینم

 نفس راحت بکشم. هی

رو    دنش ی رو از کجا آورده! حال پرس   یچرم   ی هابند و لباس  ن ی نبود ساشا ا  معلوم

 و به سقف چشم دوختم.  دمی دراز کش ن ی زم ی جا روهم نداشتم. همون

 بلند گفتم: یزدم به طرف در و با صدا  رجهیش   ع یزنگ در بلند شد. سر  یصدا

 ست! ست، روزبهروزبه-
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خواب   هردو بادم  کردم،  باز  که  رو  در  کردند.  نگاهم  تعجب  ادی با  ترانه    مان ی.  و 

 :امی باعث شد به خودم ب  مان یا ی صدا ومد؟یند. پس روزبه چرا نبود

 تو؟  میی دم در بده، بفرما-

 :دیدر کنار رفتم. ترانه به محض ورود پرس یو از جلو   دمیکش یآه

 ! ی ایشده؟ دپرس به نظر م  یزیچ-

 کردن: یها شروع کردم به چوغولبچه مثل

نم  می گردیفردا برم- ببره!    خوادیبرم، ساشا به زور م  خوامیجهنم. من  رو  من 

 روزبه هم قهر کرده رفته. 

  ی اباالخره دهنش رو باز کرد و با لحن بامزه  مان یدر سکوت بهم نگاه کردند. ا  هردو 

 گفت:

 شدند!  خته یشون افسار گسچطور همه  ن ی روز نبودم بب هی-

 هاش رو گرد کرد و گفت: چشم ترانه

ا- امان یخفه شو  م  گردندیبرم  فردا  گهیم  ن ی !  چ  شه یجهنم!  که    ی بپرسم  شده 

 د؟یگرفت  ی میتصم  نیهمچ

 من ساشا جواب داد:  ی جا به

 از مشکالت... یاپاره یبرا-

 وسط حرفش و گفت:  دی پر مان یا

 ! یگی م یچ م یلفظ قلم حرف نزن تا ما هم بفهم-
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در بلند شد.    یحرفش رو بگه، صدا  یبا اخم نگاهش کرد و تا خواست ادامه  ساشا

 سمت در و گفتم:  دمیپر

 ست! روزبه  گه ید ن یا-

 .دمی رو باز کردم و با شدت به عقب کش  در 

 حضرت عباس!  ا یماه رو...  نی دکتر پول شارژ ا ی آقا-

در رو بستم. همه با تعجب برگشتند و   ع ی پشت در نگاه کردم و سر  به یمرد غر  به

 و گفتم:  لی نگاهم کردند. رو کردم به دکتر سه

 ات! کتر... فکر کنم... صاحبخونهد-

ساشا و    ش ی . من هم رفتم پدیبه سمت در دو   ع ی زد تو سر خودش و سر  یکی

 گفتم:

 دوباره افتضاح به بار اومد.  یدم آخر-

 گفت:  رفتیطور که به سمت در مکرد و همون ینچ نچ ساشا

 .کنمیاش رو پاک م حافظه-

موز از    هی  مان یمبل نشستند. ا  یو ترانه جلو اومدند و رو  مان یکه رفت، ا  ساشا

 گفت:  کردیطور که پوستش رو باز مبرداشت و همون زی م یظرف رو

 حاال روزبه چرا قهر کرده؟-

 زدم و گفتم:  یتلخ  پوزخند

 چون احساسات درونش رو افشا کردم. -

 :د یبا تعجب پرس  ترانه
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 ! ؟یکرد کار یچ-

 و گفت:  یدستشی پ یبا حرص موز رو پرت کرد تو مان یا

 د؟یزن یبابا چرا امروز همه لفظ قلم حرف م یا-

بعد    ی کردم. کم  ف یاتفاقات رو تعر   ازی تا پ  ر یو بعد نشستم از س   دمیکش   یپوف

. خدا رو شکر ساشا حافظه صاحبخونه  وستندیساشا و دکتر هم دوباره به جمع پ

 ! رهی رفت اومده بوده که پول شارژ بگ ادش ی ی رو کامل پاک کرد. بنده خدا حت

کرد. ترانه برام    ی زیرفردا برنامه  ی برا  ی. ساشا کلمی حرف زد  ی شب از هر در   تا 

و دکتر هم تو آشپزخونه    مان یدانلود کرد که فردا حداقل با دل خوش برم. ا   لمیف

پ داشتند  بودند.  م  تزایمشغول  همهکردند یدرست    ی مهمون  هی  هیشب  زی چ! 

.  داشتیاز سرم برنم  دست بود. من اصالً سرحال نبودم، فکر روزبه    ی خداحافظ

برنگردم عذاب    گهیاگه د   شد؟یم  یچ  یموندیم  شمی شب آخر پ  معرفتیخب ب

 ! شه یعذاب وجدان سرش نم شعور ی اون ب  ؟یامگانور ساده ؟یریگیوجدان نم

ن  شب  با خانواده  مه یاز  ترانه  رو اهم گذشت.    جا نی اش صحبت کرد که امشب 

لحاف تشک   یی رای پذ یبمونه. به صفورا هم زنگ زد و اون هم بلند شد اومد. تو

 .م ی جا بخوابو همه قرار شد اون م یپهن کرد

همه نگران شده بودند. سابقه    گهیبه روزبه زنگ زد، جواب نداد. د یهرچ مان یا

بلند شده بودند برن دنبالش که    مانی برنگرده! دکتر و ا   ینجورینداشت بره و ا

 فرما شد.  فی خودش باالخره تشر 

هاش  شد. روزبه داغون بود. چشم  شتری تموم بشه، ب  نکهی ا  یبه جا  هامینگران

ع بود،  ر   ن یقرمز  بهم  هم  موهاش  خون!  کاسه  محض    ختهیدوتا  به  شلخته!  و 

 رفت جلوش رو گرفت و گفت:  مانیورودش ا
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 ! یاز نگران م یتو؟ ما مرد ی کجا رفته بود-

من متوقف شد. بدون    یو رو  دیجواب دادن، نگاهش دور تا دور خونه چرخ  یجا  به

 ! م یبگه به اتاق رفت و در رو بست. همه مبهوت مونده بود یزی چ که نیا

 لحن خواهرانه گفت:  هیبا   ترانه

 بشر؟ نی ا  به سرش اومده  ی! چرمیبم یاله-

 انداخت:  کهیت  صفورا

 مصرف کرده!  ز یم ز یچ د یکن، شا اش نهیدکتر جون برو معا گمیم-

سه  معلوم دکتر  با  هنوز  صفورا  را*بطه    لی شد  به  فکر  وقت  االن  داره.  مشکل 

 ! اب یمگا... روزبه رو در ستی دوتا ن  نی مخروبه ا

  دهی ادقلبش رو هم ن   ی صدا  یحت  ز،یچهمه  ر ی کنم؟ خودش رفت، زد ز   کارش یچ

  یخودش بستگ  می به بعد به تصم  نجایدست من بود، از ا   ییجا  هیتا    گهیگرفت. د

 نه!  ای داره که دوستم داشته باشه 

!  رمیگیم  اش دهی من هم ناد  ره،یگیم  ده یهم لج کردم. حاال که اون من رو ناد  من

 .دمی سرم کش  یتشک و پتو رو رو  یرو  دمیپر

 ! ری شب بخ-

هم معلوم بود    یلومتر ینگفتند. از هزار ک  ی چیه  ه یبق  ی وا گفت ول  ه یبلند    ترانه

! اَه مگانور  کنندیچطور اوقات آدم رو تلخ م   یشب آخر  نیما شکرآب شده. بب  ونیم

 چرا برات مهمه؟ ولش کن، گور باباش! 
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باباش ول  مثالً  ناراحت بودم؛ من    ی گفتم گور  تا خود صبح بهش فکر کردم. آخه 

م اروزب  یول  رمیدارم  هرککنه یم  یجور نی ه  خب  بهش    گه ید  ی !  باشه  هم 

 احساسات دارم.  یول طانم یدرسته ش  ستم،ی ! من که از سنگ نخوره یبرم

هم که    مانیخرس خواب بودند. ا  نیو همه ع   کرد یکم داشت طلوع مکم  آفتاب 

  ی دهنش گذاشتم. اله  یبالش رو  هی! از جا بلند شدم و رفتم  دیکشیخرناس م

 ! مانیا ی ریحناق بگ 

تازه به داخل هجوم آورد.    ی رفتم و درش رو باز کردم. هوا  ی طرف پنجره قد  به

 ب*غل گوشم گفت:  یکی هویکه  دمی کشیداشتم نفس م

 ؟ یشد  داریب-

د  دمیکش  یاخفه  غیج برگشتم  س   دمیو  به  ایساشا دست  نگاهم    ستادهی*نه  و 

 آروم گفتم:   ی! با حرص ولکنهیم

زهر    ی گینم  ؟یایم   یی هوی! چرا  یکنیبا روحم صحبت م  ی نه پس هنوز خوابم دار -

 شم؟ ی ترک م

 نگاهم کرد و گفت: سرد

 . یدیبودم، تو من رو ند نجا یمن از اول ا-

 ل*ب گفتم:   ریو برگشتم طرف شهر مسکوت. ز دمی کش آه

 البد تو هم خوابت نبرد.-

 مگا.  م یبه خواب ندار  ازی ما ن-

 تم:و گف دمیکش  یپوف

 خوابم؟یپس چرا من م-
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 و گفت:  د یخودش رو جلو کش یکم

 .یرو از دراگون بپرس  ن یامروز ا  یتونیم-

با  ادم ی   دوباره امروز  ترانه حساب می برگرد  د یافتاد که  به قول  دپرس شدم.    ی. 

 گفتم: ی . با ناراحتمی هم زل زد ی هاچشم  یبرگشتم طرف ساشا و تو

 م؟یکنیحرکت م یک-

 شدند.   داریب ها نیا  یوقت-

 ! خوابندیتا ظهر م  هانیا-

 .کنمیم دارشون یخودم ب گهی ساعت د هی-

 گفتم:  غی گرفت و با ج حرصم

 کردم!  دارشون ی ب ی شدند، بگو وقت  دار ی ب یپس نگو وقت-

 بشند!  داریلحظه خودشون بآخه ممکنه تا اون-

راحت    و  رمیبا مشت بکوبم تو سر ساشا... نه، تو سر خودم تا بم  خواستیم  دلم

تا بش رفتم  کنارش زدم و  پا    مانیا  دمی مبل که د  یرو  نم یبشم!  و  داره دست 

 مردم!  یخفه شد بچه ی وا ی . ازنهیم

تا کمکش کنم. بالش رو که برداشتم شروع کرد به سرفه کردن.    دم یطرفش دو  به

 شدند.   داری همه ب ب یترت ن یبه ا 

  م ی و خنده، رفتند صبحونه بخورند. من و ساشا هم رفت  یبازمسخره  ی از کل  بعد

 ! می رخت سفر بر تن کن
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  ه ی بود.    ای خودم تو اون دن  یهالباس  هی که ساشا برام آماده کرده بود، شب  یلباس 

  که یت  هی کوتاه که روش    ی زانو، لباس   ر یبلند تا ز  ی هاساق پا، چکمه  ی شلوار تا رو

مدت زمان    ن یبودند. چطور تو ا  سته ویکه به هم پ  ی بند چرم  ی و کل  خورد یچرم م

 فرشته موندم!   نی کار ا ی من که تو اره؟یب  ری ها رو گلباس ن یکوتاه تونسته ا 

پوش   ها لباس د  دمی رو  رو  ساشا  شدم.  خارج  اتاق  از  رو  دمیو  به  رو  در    یکه 

هم بسته بود. انگار    ی کمربند بزرگ چرم  ه یبود،    ده یپوش   دیزره سف  ه ی.  ستادهیا

 ! م یرفتیبه جنگ م  میداشت 

  تونستم ی. کاش مکردیکردند. روزبه فقط نگاهمون م  دیو تمج  فی تعر  یکل  هابچه

 ... .گذرهیاش مکله یتو یبفهمم چ

 بود که ساشا گفت: دهی ساعت هنوز به هشت هم نرس ی هاعقربه

 ! م یوقتشه بر-

 :دی متفکرانه پرس  مان یا

 د؟ی رس یظهر متا  د،ی کله سحر بر-

 گفت:  دادیهاش جا م بال ن ی غالف ب ی رو تو  رشیکه شمش طور نی هم ساشا

  ی او لحظه  م یهست  نجای. االن اکشهیلحظه طول م  هی تله پورت فقط    کنه،ینم  یفرق-

 بعد مقابل دروازه جهنم.

 به من نگاه کرد و گفت: ترانه

 د؟ی کنیموقع صبح حرکت م نی خب پس چرا ا-

 هم گفت:   صفورا

 آره بابا، شب و روز نداره که! -
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 سرد جواب داد:  ی لیخ ساشا

 .شترهی ب تیصبح امن-

 گفتم:  ضهی نبودن عر یخال  یپس برا ست عی ضا یلینگم خ یزی اگه چ دمید

 ها کمتر هستند. وارد جهنم شد چون نگهبان  شهیتر م آره، صبح راحت-

 : دیچیساشا در فضا پپر از تحکم  یچندلحظه سکوت برقرار شد و بعد صدا ی برا

 رو پشت بوم.   میبر  د یپاش  گه،ی خب د-

 گفتم:  نی هم  ی متوجه نشده بودند برا  نکهیهمه به طرف ساشا برگشت. مثل ا  نگاه

 ها! تره بچهآزاد تله پورت شدن راحت ی فضا یتو-

از    ک ی  چ یباال. اون موقع صبح ه  م یسر تکون دادند و باهم رفت  باً یتقر  شون همه

 خوب بود.  یلیما خ ی برا نی راهرو نبودند و ا  ی تو ها هیهمسا 

  اد؟ یب  خواد یبدرقه هم نم  ی حت  ی عنی!  ستی متوجه شدم روزبه ن  م ید یباال که رس   به

 دوسته!  ه یدر حق  ی انصافیاوج ب ن یا

 . ترانه اول از همه جلو اومد و بغلم کرد: میستادی پشت بوم ا یو ساشا لبه من

 رو خدا برگرد! ! تو  شه یتنگ م یلی مگانور دلم برات خ-

 و گفتم:  دمیبه پشتش کش  ی دست

 . ستی من تو جهنم ن ی. جاگردمیشک نکن برم-

بود که    مان یا   ی. نفر بعدکنهیمدت حواسم بود که ساشا داره بهم نگاه م  نی ا  تمام

 جلو اومد: 
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  ادمی  ی رو که آب دهنت رو بهم نشون داد  یروز اون  وقت چی ه  ا، یمگانور اگارس -

 ! رهینم

 و ادامه داد:  دمیخند

 جهنم دنبالت!  امیخودم م ی اگه برنگرد-

 :دمیبه بازوش کوب ی و مشت دمی خند باز

 ؟ یحرف بزن یبار جد هیشد  -

جنتلمنانه دست داد و    ی لیتکون داد و بعد به سراغ ساشا رفت. خ  یخنده سر  با 

 کنم!  ه یگر ا یبخندم  دونستم یکرد. نم  یدوار ی مدوباره، اعالم ا دارید ی برا

 نوبت صفورا بود:  حاال 

 ! یار یب  اهیبرام شاخ تک شاخ س  یگشتیبرم یداشت ینره وقت ادت ی-

 :دمیو محکم در آغوشش کش  دمیخند

 .کنمیرو صاف م   یمیقد یبده نی ا  گهی د بارنیا-

 :دی رس   ل یاز صفورا، نوبت به دکتر سه بعد

 ! ار یفشار ن  ادی ات هم ز مواظب خودت باش. به بال-

 . کنمیم یسع-

 کرد به ساشا و گفت: رو

 ساشا جان حواست به مگانور باشه. -

 انداخت:  کهیت  صفورا
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 خان!  ل ی بودند سه مارانیدکترها مثل شما نگران ب یکاش همه-

 کردم و گفتم:  ی. اخم کمرنگدادیرو کش م  هیقض یاد ی داشت ز  دختر نیا

 د؟ی دیفهم  دیکرده باش ی آشت د یبرگشتم با  ی شما دوتا! وقت یه-

 زد.   یلبخند محو ه ی ل ی نگفتند، فقط دکتر سه  یچیو اون دوتا ه دندیخند ها بچه

  ی . چقدر جادمیکش  ی کردم و آه  زادمی به جمع دوستان آدم  یبار آخر نگاه  یبرا

 ها برگشتم و گفتم:. آروم به طرف مخالف بچهشدیروزبه حس م یخال

 ... .دیکن یاز طرف من با روزبه خداحافظ-

 . دینگفت، فقط حس کردم ترانه آه کش یزی چ ی کس باز

  یقیهاش گرفت؛ وقت تله پورت شدن بود. نفس عمدست  نی دستم رو ب  ساشا

تر  عقبمتر  روزبه از چند  یصدا  هو یفکر نکنم که    ی زیکردم به چ   یو سع  دمیکش

 اومد:

 صبر کن مگانور! -

  ی بود سکندر   ک یقدر هول کردم که نزد ! اانشهیباورم نم  یباالخره اومد! وا   اومد

پس زدم و جلو رفتم. روزبه درست    عی . دست ساشا رو سر ن ییپا   وفتم یبخورم و ب

 گفت: زدیکه نفس نفس م یدرحال  ستاد،یمقابلم ا 

 اوه خدا رو شکر... خدا رو شکر... .-

باز    شی . با ندیکشیزانوهاش گذاشته بود و تند تند نفس م  یدستش رو رو  دو

 و بهم لبخند زد. ستاد یصداش کردم که صاف ا

 بازوهام گذاشت. آب دهنش رو قورت داد و آروم گفت:  یرو رو  هاشدست
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 جام؟نی ا  لحظهنی چقدر با خودم کلنجار رفتم که االن در ا یدونیم-

که شوق کامالً درونش مشهود    یی. با صدادمی خندیبغض کرده بودم و هم م  هم

 بود گفتم: 

 رفته بودم!   ،یبود دهیرس  رتر ید  لحظههیاگه -

بازوم برداشت    ی. دست چپش رو از رو دیکش  یقیتر شد و نفس عمپهن  لبخندش

 برد. بشیو به سمت ج

دست    ی وجودم چشم شده بود و متمرکز رو  یهمه  دم،یدیرو نم  هیبق  العمل عکس

 با خنده دستش رو باال آورد و گفت:روزبه. 

 گرفتم. یزی چ ه یبرات -

بود؟    دهیخر  ی! برام گوش یگوش   هیحضم کنم.    تونستمیرو نم  دمید یکه م  یزیچ

 : دمیرو از دستش قاپ  یو گوش  دمیاز سر ذوق کش  یغیج

 واقعاً مال منه؟! ن ی! ا شهیروزبه باورم نم  یوا-

 . دیبه ذهنم نرس یبهتر ز یچ  دی. ببخشرمی زد به سرم که برات بگ  هو ی شب ید-

ام چسبوندم و با  *نهیقشنگ بود رو به س   ی لیناز و جمع و جور که خ  ی لمس  یگوش 

 گفتم: یحالخوش

 !یبهم بد  یتونستیبود که م یاهیهد نی بهتر  ن ی حرف مفت نزن ا-

البته مخنده  یتو  یغم  ه ی  یول  د؛ی و قشنگ خند  بلند درک    تونمیاش بود. خب 

  ینبودت احساس ناراحت  یبرا  یکی  نکهی و اون مسلماً ناراحته! ا   رمیکنم، من دارم م

  ی رو نشون نده ول  ن یا   کرد یم  ی ! روزبه سعهی حس قشنگ  یکنه هرچند تلخه، ول 

 .کردمیمن خوب حسش م
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گوش   ی قاب صورت  به افتضاح   یرنگ  رنگ  دوختم. عجب  ندیچشم  اشکال  اره،  ! 

ن با اشارهکوست یهرچه از دوست رسد  که روزبه به دستم کرد، نگاهم از    یا! 

 برداشته شد و به اون دوخته شد:  یگوش 

 .یبهم زنگ بزن یتونیجهنم م ید یرس  ی هم هست، وقت کارتمیروش س -

 سرم خورد:  یساشا مثل پتک تو  یبکشم که صدا غی ج یحالباز از خوش  خواستم

 ! دهیجا تلفن آنتن نم اون-

به ما را    یخی  یهابود و با اون چشم  ستادهی *نه ایطرفش برگشتم. دست به س   به

و دوباره به روزبه نگاه کردم.    دمیذوقم خورد! آهسته چرخ  ی زده بود. بدجور تو

 و گفتم:  دم یکش یبود. آه  رهی به ساشا خ یاز سر گنگ  یبا اخم

 . دارمینگه م شه یهم  یادگار یرو به عنوان    نی نداره... من ا یاشکال-

 هاش بلند شد:مهره یکه صدا دیبه طرفم چرخ ی روزبه جور   گردن

 ؟یبرنگرد گهی مگه قراره د-

 دوباره ضدحال زد:  ساشا

 نه.  ا ی  میبرگرد  میباز بتون ستیمعلوم ن-

که خودم هم مطمئن نبودم    یزیدستم بود. فشارش دادم و چ  یهنوز تو  میگوش 

 نه رو به زبون آوردم:  ای درست باشه 

برمه؟یحرف  چه نیا- ما  ا  یول  م یگردی!  من  موقع  اون  نگه    یجا  هیرو    نی تا  امن 

 هستم!   ادتیبه    شهیهم  ی جور نی. اکنمیو بهش نگاه م  دارمیم

راحت شد. با لبخند جلوتر اومد و سرش رو خم کرد کنار    یروزبه کم   ال یخ  انگار

 گوشم: 
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 مگا... .  مونم یمنتظرت م یبرگرد ی من هم تا وقت-

هامون  مون کم بود که چشمزل زدم. انقدر فاصله  شیخم*ار و مشک  ی هاچشم  به

. روزبه سرش رو جلوتر آورد، حاال هم  دمی دیخورده هم تار م  هیلوچ شده بود!  

روند ادامه داشت که ساشا داد    ن یا  طورنی! همدم یدیهم دوتا م  دم،یدیتار م

 زد: 

 اَه!   گهی د م یبر ایب-

ما بلند شد. با    یصورت روزبه و آخِ هردو   ی که صورتم خورد تو  دم یاز جا پر  چنان

 گفتم: دادم،یطور که دماغم رو ماساژ محرص برگشتم طرف ساشا و همون

 ؟یزنیزهرمار! چرا داد م-

 گفت:  تی عصبان با

 !یکنیم ی خداحافظ یستادیظهر شد و تو هنوز ا -

 بابا!  ی ا گه ید  امیاالن م-

 طرف روزبه و گفتم: برگشتم 

 ارم؟ی از جهنم برات ب  یخوایم یسوغات  ؟یندار  ی وقت رفتنه. کار  گهی خب د-

 بده، صفورا گفت: یروزبه جواب  نکهیاز ا قبل 

 . ار یب یبراش بذر گل مغرب -

 کرد. گفتم:  دای سوق پ ن یی هام به سمت پال*ب  یگوشه

 . دهیقبرستون م ی اون گل بو-

 کاسه چرخوند و گفت:  ی چشم تو صفورا
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 رنگش قشنگه!  یول-

  ی اکننده  دوار یروزبه رو گرفتم. لبخند ام  یهانگفتم و برگشتم دست  یزی چ  گهید

 ! م یوداع کرد  ب یترت ن ی زدم و به ا

چشم  نی آخر  تا به  نگاهم  بچه  یهالحظه  دستنگران  بود.  که    یهاها  رو  ساشا 

 ... .می متراکم بود ی ابرها  نی بعد ب  هی. چند ثاندمینفهم ی زیچ گه یگرفتم، د

جهنم نبود!   یاز دروازه یرو آروم باز کردم و به اطراف نگاه کردم. خبر هامچشم

 متعجب به ساشا نگاه کردم و گفتم:

 ! م؟یی کجا -

 و گفت:  دیکش یبه اطرافش انداخت و بعد پوف ی زه نگاههم تا   اون

 طبقه ششم.  -

 به ابرها زدم و گفتم: یلگد

 م؟یدوباره تله پورت بش  م، یکن کار ی! حواست کجا بود؟ حاال چیلعنت -

 گفت:  کردیهاش رو باز م که بال  یبه اطراف نگاه کرد و درحال یناراض ساشا

 .می کنی. پرواز مستین ی تا طبقه هفتم راه -

ور  ابرها غوطه  نی حرکت، باهم ب  ه یهام رو باز کردم. تو  تکون دادم و بال  ی سر

  ه یهر لحظه ممکنه    کردمیچون حس م  دم،یی پایجا رو م. با استرس همهمی شد

 و بهمون حمله کنه!  رونیابرها بپره ب  نی *طان از بیش 

 صدام کرد و گفت: ساشا

 . یکنیاعصابم رو خورد م  یمگانور بس کن دار -
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 استرس دارم!  ست،ی دست خودم ن -

 هاش گرفت. شوکه برگشتم و نگاهش کردم که گفت:دست ن ی دستم رو ب هوی

 راحت باشه.   زی چبابت همه التی تا من هستم خ ست،ین  ینگران  یجا -

. چقدر  دی پوستم دو  ر یزد و نگاهش رو به جلو دوخت. آرامش به ز  ی لبخند کج  بعد

طرف   ن یاطیچطور با ش  ییتنها  کردم؟یم  کاریساشا هست! اگه نبود من چخوبه که  

ماجرا    نی ا  ی انجام دادم، آوردن ساشا تو  میزندگ  ی که تو  ی تنها کار درست  شدم؟یم

 بود.

از ما    شه یچقدر ساشا رو دوست دارم! اون هم  نمیبیم  کنمیکه بهش فکر م  حاال

و خوب  کنه،یم  ت یحما م  ی موجود  ن یتر مواظب همه هست  که  .  شناسمیهست 

به    یافرشته میش   ه یکه  کمک  م  کنه،ی*طان  درسته    شهی مگه  باشه؟    کمیبد 

 و با محبته!  رت ی پاک س  یبداخالقه ول

رس  به هفتم  رفت  م یدیآسمون  چپ  سمت  به  قرار  میو  بهشت  راست  سمت   .

تر  هوا هم گرم  م،ی شد یم  تر کیداشت، درست مخالف هم! هرچقدر به جهنم نزد 

سخت نبود چون وجودم    ادی من ز   ی. برامیکه هردو عرق کرده بود  ی جور   شدیم

 .شد یم تی ساشا داشت اذ  یاز آتش بود ول

 ام گذاشت:شونه  ی و ساشا دستش رو رو میستاد یدروازه ا  مقابل 

  می گردیروزبه برم  شی کارمون تموم بشه پ  یفکر کن که وقت  ن یمحکم باش! به ا  -

. 

  ز ی چچیهاش نگاه کردم. من محکم هستم! هرو باال گرفتم و با غرور تو چشم  سرم 

 .ارهیرو از پا درب  ا یمگانور اگارس  تونهینم

 از طرف دروازه بلند شد:   ییلحظه صدا همون
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 د؟ی خوایم ی چ نجا یا -

دروازه  یصدا ن نگهبان  محکم  من  کردم!  غلط  هم  ستم یست.  دارم    ن یاز  االن 

پشت سر ساشا و اون برگشت و با تعجب نگاهم کرد.    دمی ! پرشمیترک مزهره

 *طان نگهبان دوباره بلند شد:یاون ش  یصدا

 با شماهام!  یه -

. حاال  دیکش  رونی کرد، دستم رو گرفت و من رو از پشت سر خودش ب  یاخم  ساشا

  د یکردم آروم باشم، با   ی. سعستادی. اومد و رخ به رخ ما ا دمی دینگهبان رو بهتر م

 نلرزه گفتم: کردم یم یکه سع یی. با صدا کردمیجمع و جور مخودم رو 

 ! حیترم یلهیدراگون از قب یهستم. نوه  ا یمن مگانور اگارس -

پر  ی ابروها باال  موقع  دینگهبان  و همون  کرد  بلند  رو  راستش  تخته    ه ی . دست 

ا   یتو  ی شاس  اوه مثل  به    یجهنم هم مدرن شده! نگاه  نکهیدستش ظاهر شد. 

 دستش کرد و بعد گفت:  یتو  ستیل

 طرد شده!  ا یمگانور فرزند اگارس  -

مگانور،    نی نگهبان رو گرفتم. آفر  یقهیو    دمیکلمه نفرت داشتم. پر   نیاز ا   بدجور

 !یوفت یراه م ی کم دار کم

  ی که برگردم تو  ومدم یطرد شدم. ن  دونمیسوخته، من خودم م  اهی جونور س   ن یبب  -

 !؟یدیبا پدربزرگم حرف بزنم فهم خوام یخر*اب شده! م ی جهنم دره ن یا

کلچشم  کردمیم  حس حتماً  شده.  خون  پر  کم  یهام  نگهبان  شدم!    یترسناک 

 از موضع خودش خارج نشد و گفت:   یبود ول دهیترس 

 هماهنگ کنم.  دی با -
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 عقب هلش دادم و گفتم: به

 بفرما برو هماهنگ کن!  -

  نکه یا  دنی از دروازه خارج شدند. سخت نبود فهم  یگردان چند نفر  هی لحظه    همون

هاشون عالمت مخصوص حزار بود. ما رو که  بازو  یافراد حزار هستند. رو  ها نیا

 بلند گفت: شونی کیبا تعجب به سمتمون اومدند.  دند ید

 ؟یکنیم کاریچ نجای! اا یمگانور اگارس -

 رو کرد طرف نگهبان و گفت:   بعد

برم بهش    دیدختره؟ با  نی حزار در به در دنبال ا  یدونیم  ؟یشون داشت چرا نگه  -

 خبر بدم. 

 ساشا باالخره بلند شد:   یصدا

 .م یی نجایا ی اگهیکار د  ی الزم نکرده! ما برا -

 من هم دست به کار شدم و نگهبان رو دوباره هل دادم: بالفاصله

 تو!  می بذار بر -

 پته گفت: فرو رفت. با تته ره یت یابرها  ن یاز دستش افتاد و ب  یآهن  یزهین

 فرشته حق عبور نداره. ن یا  یول د یشما وارد بش خب یلیخ -

 که ساشا مانع شد: رمی رو بگ  اشقهیدوباره    خواستم

 .می گردیبرم ا ی م یش یهردو وارد م ا ی ؟یدی فهم  می همما همراه -

بلند شد؛ هر کدوم    یصدا نگهبان    شونی کی.  گفتندیم  یزیچ  ه یافراد حزار  به 

 گفت:
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 ؟یبندیخودش اومده چرا راهش رو م  ی حاال که طعمه با پا -

ا  بعد  همه  ن ی از  خند هم  قروچهدندیشون  دندون  رو    ی ا.  ساشا  دست  و  کردم 

  هایعو*ض  ن یا   ن یب  گاهم هیبه ساشا بود، تک  دم یوسط تمام ام  ن ی . ادمیمحکم چسب

 فقط اون بود، فقط... .

. دوشادوش  میباالخره گذاشت داخل بش   ی بشه ول  ینگهبان راض  کردمینم  فکر

. حواسم مدام به اطراف بود تا اگه بهمون حمله شد آماده  کردم یساشا حرکت م

 دفاع باشم.

کنار   از  گوشه  م  نیاطیش   یهر  م  اومدندیجلو  نگاه  ما  به  وضوح  کردندیو  به   .

  ه یو منتظر    دادندیدستشون فشار م  یتو  شتری هاشون رو بکه اسلحه  دمیدیم

 خطا بودند تا بهمون حمله کنند.

داشتم مثل اون باشم. به خودم   یمن هم سع رفت،یمحکم و با غرور راه م ساشا

ا  بینه تو  ا  یی نجایزدم، مگانور چته؟  از  رو  !  ی ریبگ  هایعو*ض  ن ی که حق خودت 

 . یباش  ی محکم و قو دی کنارت بودند با شهی که هم و ترانه مان یبخاطر روزبه، ا 

و استوار    ری دادن به خودم هستم! حاال بهتر شد، سرت رو باال بگ  زهی استاد انگ  من

 ... امروز روز توئه! ای بمون مگانور اگارس  ی باق

پوش   کف زم  دهیجهنم  بود؛  مه  نم  ر ی ز   نی از  رو  کار می دید یپامون  تنها  که    ی . 

بود. مس  میبکن  می تونستیم برا  ریجلو رفتن  بود    ی قلعه دراگون صاف و هموار 

 . شدیهم راه رفتن سخت نم  نیهم

پهن   ی به رنگ شب! آجرها  ،یشد. مشک  داریدراگون پد  یقلعه  ی هاوارهید  کمکم

حرارتشون رو حس کرد. سه تا قلعه وجود داشت؛    شد یم  ک ی و بزرگ که از نزد

تر به نظر  تر و با ابهتبزرگ  هیبود از بق  که دراگون اونجا مستقر  یی جا  ،یقلعه اصل

شکل بود    ی ها مخروطقلعه  ی تر بودند. باالکوچک  ی کم  گهید  ی . اون دوتادی رس یم
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باال ممخروط  ی و  پرواز  نگهبان  چندتا  هم  راه  کردندیها  هم  به  قلعه  سه  هر   .

  لی تشک  یآهن  یهالهیبزرگ داشت که از م یلیدروازه خ  هی ی داشتند و قلعه اصل

 دروازه هم نگهبانان صف بسته بودند.  ی شده بود. جلو

  ه ی نکرده بود؛ البته ناگفته نماند که    ی رییتغ  اد یبودم ز  نجا یکه ا   ی بار   ن ی آخر  از

  شرفت ی پ  هانیکنار دروازه اضافه شده بود! من نبودم چقدر ا  فونیآ   هیشب یزیچ

 ! ستکردند! خداکنه تفنگ و تانک نداشته باشند وگرنه کارمون ساخته

 ساشا زدم و گفتم:  یبه بازو آروم 

 ؟یدار  ی انقشه یه -

 گفت:  یلب ری گوشه چشم نگاهم کرد و ز  از

 تو نگران نباش.  -

 حرص گفتم: با

 ! گهیبگو د  یکن  کاریچ  یخوایبگو م -

 هم با حرص گفت:  اون

 ساکت شو مگانور!  -

کنه که    کار یچ  خوادیم  ستینگفتم. معلوم ن   ی چیه  گه یکردم و د  یاقروچه  دندون 

 .کنهیبدترش م یه  نی استرس دارم، حاال ا  ی! خودم به اندازه کافزنهیحرف نم

رس   دمیکش   یپوف قلعه  به  باالخره  دادم.  ادامه  راهم  به  همونمی د یو  که  .  طور 

دار بود. انگشت  درجه  ی ها*طانیقلعه پر از سرباز و ش   یجلو کردمیفکرش رو م

در    عی ز درد خم شد کنارم و من هم سرپهلو ساشا، ا   ی ام رو فرو کردم تواشاره

 گوشش گفتم:
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 ! م یهست یآخر خطه. فرشته جان اشهد بخون که رفتن  گهیفکر کنم د  -

ا   با از  قبل  و  کرد  نگاهم  صدا  یز ی چ  نکهیاخم  قلعه    ییآشنا  یبگه،  طرف  از 

 برخاست:

 ! نجاست یا ی ک نی به به بب -

 نگاهش کردم. میرو باال گرفتم و مستق سرم 

 اوه سالم پدربزرگ!  -

همراه با حزار    کرد،یتکون داد. رو به رومون داشت پرواز م  یزد و سر  یشخندین

که طرف راستش قرار داشت و والتازا که طرف چپش بود. حزار متعجب بهم نگاه  

مرموز به ما چشم دوخته   ی لیخ کش یو بار  ده یکش ی هاوالتازا هم با چشم کرد،یم

 ب داشت. به ل*  یبیبود و لبخند عج

 رو تا بناگوش باز کردم و گفتم:  شم ین

 ! یپدربزرگ، در نبود من چقدر چاق شد-

عوض شده بود؛    ی لیکردنش. خ  ز ی. شروع کردم به آنالدیدراگون باال پر  ی ابروها

بلند،    یلیخ   یهاشاخ  ،یجوگندم  یشکم داشت. موها  کم یقبالً چهارشونه بود و االن  

  نی کوتاه و مرتب، دماغش هم از آخر  ی اهشیبود، ر   رهی که سرخ و ت  یی هاچشم

.  دیرس یمقدار درازتر شده بود! خوب و قبراق به نظر م  هیبودمش    دهیکه د  یبار 

 بهش ساخته!  ی نبود من حساب کهنی مثل ا

  ی لیتبر خ  هی. دیرس یاز قبل به نظر م  تررهیاما الغر شده بود. پوستش هم ت  حزار 

 . دیکش یدستش بود که ازش آتش زبانه م  یبزرگ هم تو یلیخ

بودمش و هنوز همون    دهی د  ش یسال پ  ی لینکرده بود. خ  یر یی ... اصالً تغوالتازا

پاره    هی که انگار فقط    ی جور   یالغر و استخوان  ده،یبود؛ اندام دراز و کش  ی جور 
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ز   ی همه  یشنل مشک  ه یاستخوانه!   از  بود.  رو دربرگرفته  کاله شنل،    ر ی بدنش 

دراز چونه  دماغ  ب  یو  چشم  رون یبلندش  و  بود  کش   دی سف  ی هازده    اش دهیو 

 .دیدرخش یم

 دراگون به حرف اومد و گفت:  باالخره

 !یمگانور هنوز هم زبون دراز و پررو هست  -

 زدم:   یپوزخند

 عوض بشم؟  یپس توقع داشت -

فرود اومد. به دنبالش حزار و والتازا    ن ی زم  ی تکون داد و آروم رو  ن ی به طرف  ی سر

 گفت: اومدیطور که جلو مهم فرود اومدند. همون

  یبش  ی *طان واقعی ش   ه یو    یکن  دا یبودم که اونجا خودت رو پ  دواریمن فقط ام  -

 ! ی اما انگار دست از پا درازتر برگشت

 کردم: ی کجدهن  براش

حرف  - دوباره  تا  رد چرت  ی هابرنگشتم  برام  هم    ی برا  ،یکن  ف یوپرت  التماس 

  ی بار برا  ه یتا    نجامی. ا ستی برام اصالً مهم ن  نجایدوباره در ا  یچون زندگ  ومدمین

 پدربزرگ!   هیچ  هایباز دنبال  نیا   لی بفهمم دل شه یهم

 : دیبه طرف راست گرفت و پرس  یبدون توجه به حرفم سرش رو کم دراگون 

 کنه؟یم کاریچ  نجا یاون فرشته ا -

 با پوزخند گفت:  حزار 

 محافظ مگانوره!  -
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 به حزار نگاه کرد: دراگون 

 داخل؟!   اد ی ب دی چرا گذاشت -

 ساشا از پشت سرم بلند شد:   یصدا

 ها؟صفتشما گرگ  نیمگانور رو تنها ول کنم ب یتوقع که نداشت -

هاش شکل گرفته بود و  ل*ب  یرو  یو نگاهش کردم. لبخند کج و مغرور  برگشتم 

 . کردیتا نگاه مبه اون سه میمستق

 ! کردیم قی دست زدن اومد؛ دراگون داشت با خنده ساشا رو تشو یصدا

خ  ی فرشته  نی آفر  - جرأت!  و  دل  داد   یلیبا  خرج  به  جهنم    یشجاعت  به  پا  که 

 . یگذاشت

 ل*ب زمزمه کرد:   ری ز   حزار 

 .ارهیتمام ع عرضه یب ه یاون  -

به طرفش برداشتم    یکنه! شتابان قدم  نی شدم، حق نداشت به ساشا توه  یعصب

 و گفتم:

 ؟یکنیچطور جرأت م -

 . شروع کردم به تقال کردن:دی بازوم رو گرفت و به عقب کش ساشا

 حرف مفت نزنه!  گه یمشت بخوابونم تو دهنش که د ه یولم کن بذار  -

 و گفتم: دم یاز سر حرص کش  ی. داددیخندیفقط م ی دیقیبا ب دراگون 

 توش!  رهی اون دهن بوگندو رو ببند مگس م -
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گناهکاران هم تو گلو خفه    یهاناله  یسکوت تموم جهنم رو دربرگرفت؛ حت   هوی

 شد. دراگون با خشم و تعجب نگاهم کرد و ل*ب زد: 

 ! ؟یکن نی به من توه یتو... تو چطور جرأت کرد -

 از طرف والتازا بلند شد:  یمانند غی ج یصدا

 افسار پاره کرده.  ،یچندوقت ولش کرد  -

 هاش رو مشت کرد و باال آورد:دست دراگون 

 سر!  رهی خ یدختره کنم یخودم ادبت م -

وخ  تیوضع داشت  لحظه  گلوشدیم  تر میهر  ساشا  اومد،    یی.  جلو  و  کرد  صاف 

 درست کنار من قرار گرفت: 

برا  ت یترب  - بذار  رو  با  گه،یوقت د   هی   یبچه    ی تردر مورد موضوع مهم  دی االن 

 . میکنصحبت 

 تا آروم بشه، گفت: داد یدراگون رو ماساژ م یهاکه داشت شونه حزار 

 نجا؟یبه ا د یاومد  یچ ی برا دی اول بگ -

 به دماغم انداختم و گفتم: ینیچ

 ! می فوضول بشمار   می اومد -

حزار گرد شد و ساشا با اخطار اسمم رو صدا زد. خب فکر کنم بهتره    یهاچشم

 تا انداخت و گفت:به اون سه قیعم یخفه بشم. نگاه یاچند لحظه
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و    بی اتفاق افتاد، تعق  نی زم  یکه رو  ی. جنگمی بد  ان یماجرا پا   نیبه ا   میاومد  -

و مشکل رو    میکارهاتون رو بدون  نی ا  ل ی تا دل  م یینجای... ما ام یکه داشت  یی زهایگر

 . میحل کن

 با پوزخند گفت:  حزار 

 چه صلح طلب!  -

بدتر،    زی چبه جلو برداشت. از همه  یحزار رو کنار زد و قدم  یها دست  هو ی  دراگون 

هاش رو به دو طرف  . دستشدیهاش پاک نمل*ب  یاون لبخندش بود که از رو

  د یچیپیکه صداش تو کل جهنم م  یباز کرد و بلند شروع به حرف زدن کرد، جور 

 :شدیو اکو م

نداره،    ی! خب اشکالد یباش   دهیاتفاقات رو فهم  نی ا  لیتا االن دل  کردمیفکر م  -

 . میهست ی که ما دنبال چ گمی . االن بهتون مدیستی باهوش ن اد ی شماها ز 

 گفتم:  عی انداختم و سر به والتازا  ی نگاه

 مگه نه؟  دیدنبال اون روح هست -

والتازا شکل گرفت. بهش توجه نکردم و به دراگون    ی هال*ب  ی رو  یقیعم  لبخند

 گفتم:

بود  د؟ یخوایروح روزبه رو م  -   یدیمگه نه؟ حاال د  د یاز اول هم دنبال همون 

 رمرد؟ی باهوش هستم پ

 داد و گفت: تکون   ی زدم و منتظر نگاهش کردم. سر  پوزخند

رو برام    زاد یچرا اون آدم  ،یدونیرو م  هیقض  نی ! حاال که ازم ی عز  ینوه  نی آفر  -

 فرزندم؟   یاوردین
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رخ  همه و  رفتم  جلو  بود.  شده  دوخته  من  دهن  به  دراگون  بهنگاهشون  رخ 

 : ستادمیا

اول    کنم؟یم  متی تقد  ی دو دست  ارم یو م  دارمیرو برم  زم یدوست عز  ی فکر کرد  -

 !یخوا یم ی چ یبفهمم تو اون روح رو برا د یبا

 شد:  دهیها به سمت اون کش والتازا، همه نگاه  یبلند شدن صدا با

 ! م یما همه دنبال اون هست  خواد، یکه اون رو م ست ی فقط دراگون ن -

 تموم وجودم داد زدم:  با

 چرا؟!  -

کرد    ی ا. والتازا خندهدیپر  نی اطی ش   یها انقدر بلند بود که به وضوح شونه  صدام

نور آتش جهنم برق   ر ی ز   دش یتاس و سف ی و کاله شنلش رو از سر برداشت. کله

 .زدیم

 : ستادیاومد و کنار دراگون ا  جلو

  رممکنهیغ  دم،یکش  رون ینصف اون روح متعلق به منه. خودم از تن اون آدم ب   -

  چ یافتاده، بدون ه ن یاطی روح پاک به دست ش  ه یبار    ن ی اول  یمن تونستم! برا   یول

کامل! ما نصف اون    یزحمت و جنگ و جدال. پدران ما خواهان اون روح هستند ول

 . میخوایرو م  اش هیحاال بق   م،یروح رو دار 

 ه ک*مر شدم و گفتم:ب دست 

 چه غلطا!  -

 باز با اخطار صدام زد، بعد جلو اومد و به والتازا گفت:  ساشا
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  نی نقض قوان  ن یو ا   شهی م  ی روح به صورت کامل باعث مرگ شخص فان  ه یگرفتن    -

 .استیدو دن  نیب

 شونه باال انداخت و گفت: ی دیقیبا ب دراگون 

 ده؟ی م تی اهم یک -

روح    خواستند ی. مخوردیخنده زدند. خون خونم رو م  ر یحرفش، همه ز   ن ی از ا  بعد

اجازه بدم    تونستم ی! نممردیصورت اون م  ن یو در ا   رند یرو بگ   چاره یب  ی روزبه

 .کردمیم یکار  ه ی دی با وفته،یاتفاق ب ن یا

 افکارم خط انداخت: ی والتازا رو یصدا

.  میش یکه اشرف مخلوقات م  کنهیم  یقو   یما رو به قدر   زاد ی آدم  هیگرفتن روح    -

  ی فرزندان اصل  گاهیما هم در جا  شند،یم   سی ابل  نی گزیو ولهان جا  ح یپدران ما، ترم

 .میر یگی*طان قرار میش 

 حرف والتازا رو گرفت:  یادامه دراگون 

 دست ماست!   یو اون موقع تمام جهنم تو -

اون هم   دمیکردند. برگشتم به ساشا نگاه کردم که د  یطانی ش  یاهردو خنده  بعد

 از ما ساخته بود؟ ی اصالً کار  م؟یکرد یم د یبا  کاریسردرگم به من زل زده. چ

 : دیناگهان به پرواز در اومد و خودش رو به سمت من کش حزار 

 ! رسه یوسط هم مگانور به من م نی ا -

 هاش برق زد:به من کرد و چشم  ینگاه دراگون 

 ن؟ یر از ا بهت  یچ -
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 واقعاً که!  کنه،یخودش رو داره معامله م  ی! نوهگن ی م نیبه ا  ی عو*ض پدربزرگ

چشم  د یناام کردم؛  نگاه  ساشا  نورانبه  حاال  که    یهاش  بود  معلوم  و  بود  شده 

 حزار قرار گرفت:  ی شده. بال زد و درست رو به رو  ن یخشمگ

  دتون یکدومتون به اهداف پل  چیه  ذارمیمن نم  ه؟یسادگ  نی به هم  یفکر کرد  -

 ! دیبرس

من. سرش رو باال    ی رو به رو  یعنی  ستاد،ی اون دوتا ا  ی پا  ن ییاومد و پا   دراگون 

 به ساشا گفت:  یاگرفت و با لحن مسخره

 ؟یبکن یخوایم یمثالً چه غلط -

 : دمیاش کوب*نهیس   یتو یو مشت دمیساشا جواب بده، پر   نکهیاز ا قبل 

  ی کف گرگ  هیدراگون! اول از همه    میبکن  یچه غلط  میخوایم  گمیاالن بهت م  -

  زنه، یتو گوش حزار، بعد که ساشا داره تا سر حد مرگ اون رو کتک م  خوابونم یم

و    کشم یو بعد راهم رو م  رم یگیم  یکله المپ  ی من نصف روح روزبه رو از والتازا

  نی اطی و چندتا از ش   کنمیو خاک م  ردگ  نجا یا  کمی! البته قبلش  نی به زم  گردمیبرم

 . کنمیرو لت و پار م

 شده نگاهم کرد و بعد قهقهه زد:  زی ر   یهااول با چشم دراگون 

کارها ازت    ن ی کدوم از ا  چیه  ،یهست  مهین  ه ی! تو  ی دختر کوچولو چقدر قلدر شد  -

 .ستی ساخته ن

برام مهم نبود.    دادمیرو از دست ماگه جونم    ی شده بودم که حت  یعصبان  انقدر

 گفتم: دمیکشیها رو باال مکه اون یرو باز کردم و درحال  هامنی بند آست

 ست! ازم ساخته  ییچه کارها  کنمیم ت یاالن حال -
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م  مم یتصم رو  روزبه  روح  بودم.  گرفته  برم  گرفتم یرو  با ساشا  بعد    م،ی گشتیو 

بق و  نم  هیدراگون  هدفشون  به  همدندی رس یهم  به  واقعاً  مگا...  کن  صبر    ن ی . 

 ! ارزهیبه امتحانش م یول دونم یآه نم  شه؟یتموم م ز یچ همه یآسون

 والتازا بلند شد: ادیفر رم ی دراگون رو بگ یقهیکه خواستم   نیهم

 ! ستی من ن شیاون نصف روح پ -

از دراگون    ؟یبمال  ره ی سر من رو ش   یتون یم  ی فکر کرد  فی کث  ی گودروغ  والتازا،

 گرفتم و به طرف والتازا برگشتم، گفتم:فاصله 

 االن کجاست؟  ست،ی تو ن  شی جون پس اگه پ ی ! والنطور یاوه که ا -

 صورتش رو باال انداخت و گفت:  یهاچهیماه ن یابرو نداشت بنابرا   والتازا

 بردار!   ای لباسم گذاشتمش ب ب یآره اصالً تو ج گم؟یدارم دروغ م یکنیفکر م -

ما رو مسخره کرده! دمم    کهیمرت  ست؟یکه ن   یچ  یعنی.  شدمیم   یداشتم کفر  گهید

 :دمی کوب  نی زم  یرو مثل شالق بلند کردم و رو

 کجاست!  یبگو اون روح لعنت -

ساشا    دم یاز غالف اومد. به باال نگاه کردم و د   ر ی شدن شمش  دهیکش  رون ی ب  یصدا

ش   اشزدهخی  ینوران  ری شمش به  خشم  با  و  گرفته  باال  م  نی اطیرو  با  کنهینگاه   .

 قلعه به لرزش دراومد!  واریدر و د د یکه کش ی ادی فر

 اون روح کجاست!  د یبگ -

 به من کرد و گفت: ینگاه یالیخ یبا ب دراگون 

 .کی نزد یلیخ که،ینزد  -
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فرود اومد و کنار    ن یزم یلنگه ابروم رو باال انداختم و نگاهش کردم. حزار رو  هی

سه نفره   م یهمون لحظه اول ت  نی والتازا هم جلو اومد؛ درست ع  ستاد،یدراگون ا 

 داده بودند. دراگون آروم جلو اومد و گفت:  ل یتشک

 ! نجاستیهم که،ینزد یلیخ -

 :دمیپر از حرص پرس ییل*ب با صدا  ری . ز دیپر یپلک چپم م ت یشدت عصبان از

 کجا؟  -

باز هم جلوتر اومد. اون جلو م   یطانی ش   یاقهقهه  دراگون  من عقب    اومد،یزد و 

 . ستادی تر ا! ساشا هم فرود اومد و پشت سرم، چند متر عقبرفتم یم

 با دست به اطراف اشاره کرد و گفت: دراگون 

  ی تونیفکرش رو هم نم  ی امن، حت  ی جا  ه ی کجا باشه؟ گذاشتمش    یکنیفکر م  -

 کجاست.  یبکن

مکم  داشتم مثل  دمیترس یکم  م  ه ی.  نگاه  بهم  و    هی   کرد،یکفتار  گرسنه  کفتار 

حرکت کنم. چشمم به چشم دراگون بود و    تونستمی! مسخ شده بودم و نمیوحش

و دستش    دمیکش  یغیدست انداخت دور گردنم! ج  هویزبونم بند اومده بود که  

 .اومدینم لو چرا ج دونم ی. ساشا اسمم رو صدا کرد، نمدمیرو محکم چسب

  گه یحس کردم دست دراگون از گردنم رد شد! حاال د  هویاما    شدم یخفه م  داشتم 

  ی هاگردنم فرو رفته. با چشم یکه تو  دونستم یفقط م  کردمیدستش رو حس نم

که درد کل وجودم رو فرا گرفت. با تموم    کردم یزده نگاهش م  رون ی از حدقه ب

 ! د یکش رون ی رو از بدنم ب  ی زیچ ه یزدم و دراگون  اد ی وجودم فر
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گردنم گذاشتم و شروع کردم    یافتادم. دستم رو رو  نیزم  ی با زانو رو  حس یب

  ی درون بدنم کامالً خال  کردمیحس افتضاح داشتم، حس م  ه ی.  دنیبه نفس کش

 سرم رو باال آوردم و به دست دراگون نگاه کردم.  یشده. به سخت

  لی دور دستش تشک  یی از نور کهربا  ییها هاله  ه یرو مشت کرده بود و    دستش 

بود که از بدنم    ی تکون بخورم! اون چ ی حت  تونستم یشده بود. از شدت تعجب نم

 اد؟ یسرم م   یی داره چه بال  یلعنت د؟ی کش رون یب

 برداشتم:  یی دراگون چشم از اون نور کهربا  یصدا با

 زم؟ی عز ی نوه یگذاشته بودمش! قبول دار  یامن ی لیخ  یجا ؟ینیبیم -

بدن من بود و خبر نداشتم؟    ی مدت تو  همهنی زبه بود؟! ااون نصف روح رو  اون،

 ! یلعنت د؟یرو نفهم  نیچطور ساشا ا  دم؟یچطور ممکنه؟ چطور نفهم

رو  با سخت  می شونیپ  یمشت  به  و  معنا  یزدم  به  شدم.  بلند  جا  کم    یواقع  یاز 

د م  د یبا  کار یچ  دونستمینم  گه یآوردم؛  داد  نم  زد یبکنم. ساشا  جلو    تونست یو 

 دستش داشت.   یکه تو یمن هم چشم دوخته بودم به دراگون و روح اد،یب

 :دمی رفته پرس   لی تحل ییبا صدا  ناباور

 چطور ممکنه؟! -

خاص تکون    هی زاو  هی روح رو به دست والتازا داد و جلو اومد. سرش رو با    دراگون 

 داد و گفت: 

  ه یشب  یو گاه  یندار  یقدرت  نکهیا  ؟یموضوع شک نکرد   نیبه ا   وقتچیه  یعنی  -

 !یکن یها رفتار مانسان

 هم ناباور ل*ب زدم: باز
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نداشتم، روح روزبه فقط    یقدرت  چیاومدم ه  ا یبه دن   یامکان نداره! من از وقت  -

 چند ساله که از جسمش خارج شده.

 گفت:  یباال انداخت و با لبخند کج ابرو 

 ؟ینداشت  یگفته تو قدرت یک -

نبودم؟    مهین  هیمادرزاد    یعنیداشتم؟    یقدرت  یعنیحرفش شوکه شدم!    نیا   با

سوال حجم  از  داشت  ممغزم  منفجر  شقشدیها  دست  با  و    هامقهی.  گرفتم  رو 

 گفتم:

 ! یتر صحبت کن لعنتواضح -

 رو با درد بستم و فقط به صداش گوش کردم:   هامچشم

فرزند باد    ه،یعی. خب طبیالعاده داشتقدرت خارق  ه ی  ،یاومد  ا ی به دن  ی تو وقت  -

بود    اد یز  ی لیبدنت خ  ی ! حجم انرژشهی موجود خاص با قدرت خاص م  ه یتش  و آ 

 ازش رو برداشتم!  ی ادی بخش ز   هیهم... من همون روز تولدت   ن یهم ی برا

سر   سرم  متح  ع یرو  و  آوردم  رو    ری باال  من  قدرت  اون  کردم.  نگاه  دراگون  به 

 ! شهی برداشته؟ اون خودش... خودش قدرت من رو ازم گرفته؟ باورم نم

 گفتم: د یلرز یکه تموم بدنم از شدت خشم م یدرحال

  یچقدر سخت  یدونیم  ؟یبا من بکن  یکار   نی همچ  یچطور تونست  ؟یچطور تونست  -

شدم!    ت یتو انقدر اذ  یخواهادهیشدم؟ من بخاطر ز  ری چقدر تحق  یدونیم  دم؟یکش

 دراگون!  یتو من رو بدبخت کرد ؟یخندیو م  یستادیحاال ا 

 هق گفتم:م چنگ زدم و با هقهردو دست به موها با
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گرفت  - رو  کرد  ،یتو خودت قدرتم  ایبعدش هم خودت طردم  چرا  رو    نی !  کار 

  ی قدرتیکه خودت مقصر ب  یاون هم وقت  ی دراگون؟ چرا طردم کرد  یباهام کرد

 ؟ یمن شد

انگار همه    زد،ینم   یحرف  کسچیتکون داد. ه  ن یو سرش رو به طرف  د یکش  یپوف

 ! بردندیلذ*ت م یباز  ن ی داشتند از ا

 از چند لحظه باالخره زبون باز کرد:  بعد

اون روح رو به دست    ی هیبق  د یخودش رو داشت. ما با  ل یطرد کردنت هم دل   -

راه وجود    ه ی . فقط  میکن  دا یپ  ن ی زم  ی اون آدم رو رو  م یتونستینم  یول  م،یآورد یم

طور که  همون  یدونیبود. م  نی ح به زمداشت و اون هم فرستادن اون نصف رو 

م  گنیم رو  م  کشه،یخون، خون  رو  روح  اکشه یروح هم  نم  لبته!  که    تونه یروح 

بدن تو    یهم ما اون رو تو  نی هم  یجسمش برا  ش ی بلند بشه بره پ  یجور نیهم

  ماً یرفت، تو مستق  ش یخوب پ  یلی. نقشه خنی به زم  م یو تو رو فرستاد  می گذاشت

برقضا با اون آدم  و دست ی خوب عمل نکرد اد یسراغ صاحب روح! اما خب ز  یرفت

 ! یکنیم فظتازش محا  ی و حاال هم دار  ی دوست شد

  ی زی ر روزبه هم برنامه ی رفتن من به خونه ی. حتکردمیشده فقط نگاهش م مسخ

اونجا فرود اومدم. رودست    یاتفاق  کردمیشده بود! منِ ساده رو بگو که فکر م

 !یگانور... بدجور هم رودست خورد م ی خورد

  ن ی کرده؟ هم  یبدن من جاساز   یمسئله روشن نشده بود؛ روح رو چطور تو  هی  هنوز 

 که گفت: دمی هق ازش پرس رو با داد و هق

که پدرت کشته شد. تو حالت بد بود و خودت    یبه روز   گردهیموضوع برم  نی ا  -

که والتازا داد، ما روح    یطبق نظر  ادته؟ی  ،یکرده بود  یکوره آتش زندان  یرو تو
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  ی بدن خال  هی و روح خودش اومد به سراغت. چون    م یاون کوره ول کرد   ی رو تو

 ! ی از هر قدرت  یخال ، یداشت

اومد.    ادمی سخت دوباره به    یحرف آخرش باز هم لبخند کج زد. اون روزها نیا   با

بد   ی لی. من حالم خزدیم ی حرف ه یبود و هرکس درباره پدرم   خته یبهم ر  ز یچهمه

بود و من اون رو از دست داده بودم. اون    ام گاههیتنها تک  نی اطیش   ن یبود، پدرم ب 

مردم. رفته    ی هاها و طعنهحرف  یهمه  زباشم دور ا   یی جا  هی  خواست یموقع دلم م

پدرم بود، من فقط با اون    یروی که ته جهنم قرار داشت؛ آتش ن  یاکوره  یبودم تو

اون  زدمیها سجده کرده بودم و زجه مکوره مدت  ی. توشدمیآروم م . مسلماً 

 وارد بدنم شده باشه من متوجه نشدم!  ی موقع اگه روح

  ن یی تع  ش ی از پ  یا که طبق نقشه  یافتاد. مرگ مشکوک پدرم، روح  ادم ی   دوباره

اون هم    مرد؟یم دیبودنم... چرا پدرم با   قدرت یشده واردم شده، طرد شدنم، ب

 نقشه بود؟!  هی

که دورگه شده    یی! با صدازدمیهق گذشته بود، داشتم زار مکارم از هق  گهید

 بود گفتم: 

  دهیچون فهم  ؟یاون رو کشت  ن یهم  یباخبر شده بود، مگه نه؟ برا  ه یپدرم از قض  -

 دراگون؟  ی کار رو کرد ن ی بود قدرت من دست توئه ا

 عد از چند لحظه گفت:و نگاهش رو به ناکجاآباد دوخت. ب د یکش یآه دراگون 

 رو من نکشتم، در واقع اون کار حزار بود!  ا یاگارس -

  چینقشه دست داشته باشه. ه  ن ی ا  یهم تو   یکه حزار عو*ض  کردم یرو م  فکرش

رضا  یاگربه نم  یمحض  وعده  ره،یگیخدا موش  چه  با  رو  حزار  به طرف    یاپس 

 خودشون کشونده بودند؟
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 د کرد:گر برداشتم و اون عقب ز ی حزار خ طرف 

  ی کار   ن یهمچ  یحاضر شد   ی به چ  دنی رس   یکثا*فت؟ برا  یپدر من رو تو کشت   -

 ؟ یبکن

 پاچه شده بود. اول با بهت و بعد با تأسف نگاهم کرد و گفت: دست  حزار 

 به تو!  دن یرس   یبرا ،یبرا -

مثل صاعقه از کنارم رد    یزی چ  هیاز خودم نشون بدم    یالعملعکس  کهنی از ا قبل

حزار رو    یقهیکه    دمینور ساشا رو د  ی هااشعه  نی شد و به حزار برخورد کرد. ب

تار   ه ی  ن ی. عدهیچسب نور  انقدر همه  د،یدرخش یم  کی ستاره وسط جهنم  جا غرق 

 . کردیشده بود که چشم کار نم

رخ  هبرو نداشتم. رخ زی انگتحمل اون وضع رقت گهیهم دست به کار شدم، د  من

ا سخت  ستادم، یدراگون  ته  یبه  حس  درونم  در  هنوز  چون  بودم  شده    ی بلند 

هاش  نگاه به چشم  ی هم برا  ن یهم  ی برا  د یرس یگردنش م  یک یداشتم. سرم تا نزد

 : دمیکش ادی. فرگرفتمیسرم رو باال م  د یبا هی از اون زاو

 من دراگون!  یبه زندگ ی تو گند زد -

 : دیکش ادیهم فر  اون

  دای اون آدم رو دوباره پ  می قبول کن که ارزشش رو داشت. ما با کمک تو تونست  -

و تو اون    میدیمگانور؛ ما قدرتت رو بهت پس م  شهی . حاال معامله برد برد ممیکن

 .یدیم  لی آدم رو به ما تحو

 پوزخند گفتم:  با

  هایشما عو*ض  یبرا  یکار   نیهمچ   ستمی هم حاضر ن  رمیباطل! من بم  ال ی خ  یزه  -

 کنم.ب
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 دراگون دهن باز کنه، والتازا جلو اومد:  نکهیاز ا قبل 

 . یهست رو بکن ن یاطی که به نفع ش  ی کار  دیدختر! با  یطانیتو هم ش  -

 قاطع گفتم: یگره خورده نگاهش کردم و با لحن ی ابروها  با

 . استی که به نفع هردو دن کنمیرو م  ی من فقط کار  -

و    یادی فر  یصدا با حزار  تازه متوجه شدم که ساشا  بلند شد.  از سمت راستم 

 زد: ادیفر   دی خودش د یکه نگاه من رو رو نیشده. هم ر یدرگ ن یاطیش 

 ! م یبر نجای تا از ا  رش ی مگانور، بگ ری روح رو پس بگ -

روح    نه؛ی. خب نقشه ا کنمیم  کاریچ  نهیطرف دراگون برگشتم. منتظر بود تا بب  به

م لت  نی اطیش  م،یر یگیرو پس  مرو  برم  میکنیوپار  رونیزم  می گردیو  البته    ی! 

 . ستمی مطمئن ن ادیقسمت اول و دومش ز 

حمله کنم طرفش...    هویروح دست والتازاست. اگه    م؟یریروح رو پس بگ   چطور 

ا  حمله  قدرت  االن  من  ه  ی نیچننینه!  ندارم.  ناچ  ه یجز    ی چیرو    ی تو  ز یقدرت 

.  رهیگیمن اگه به والتازا حمله کنم دراگون جلوم رو م  ،ی. در ثان ستی وجودم ن

  ؟ یای پسش برم  ن،از رو برسم؟ خب مگا جا  نی اطی چطوره اول حساب دراگون و ش 

 سالح داشته باشم!  هی... نکهیمعلومه که نه! مگر ا

بهش وصل بود. فکر    ک یبار   ری شمش  هی کمربند دراگون سر خورد که    یرو  نگاهم 

ا سالح  نی کنم  از    شدهنی نفر  یها از  قدرتش  معمول  هیباشه.    ی لیخ  یاسلحه 

 .شترهیب

 دراگون. آروم ل*ب زد:  یهاچشم یرو دوباره باال گرفتم و زل زدم تو سرم 
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  یمن همه ش،ی ار ی. اگه برام بزادیاون آدم  ی انتخاب کن مگانور، قدرتت در ازا -

از    یکی. اونوقت تو باز هم دمیوجودم نهفته شده بهت پس م ی قدرتت رو که تو

 .یست ی موجود طرد شده ن ه ی گه یو د یشی ما م

فر  ن یب  صداش  و  ش   ادیداد  و  رس  ن ی اطی ساشا  گوشم  به  باالخره    یول  د،یسخت 

 هام رو تنگ کردم و گفتم:! چشمدی رس 

 ! کنمیوقت معامله نم چیمن با قاتل پدرم ه  -

سر  و لحظه  همون  ب  رشی شمش  ع یدر  غالف  از  ز   دمیکش  رونی رو  گردنش    ر یو 

 گرفتم. 

 زدم و گفتم:   یگرد نگاهم کرد. لبخند کج یهاشوکه شده و با چشم  دراگون 

 به والتازا بگو روح رو به من بده.   ،یاگه جونت رو دوست دار  -

 با تعجب گفت: دراگون 

 من جاودانه هستم؟!  ی دونیتو مگه نم -

 کردم و گفتم: ی امن رو خر کنه! خنده تونهیکرده م فکر

نوه  - ا  یمن  ها عادت دارم. درسته جاودانه  کلک  ن ی خودت هستم دراگون، به 

  یری و م  ی شیضربه درجا دود م  هی . با  ست شدهنی نفر  ر یشمش  ه ی  نی ا  یول  یهست

 هوا! 

هاش رو  هست از حالت متعجب خارج شد و دست  ز یچحواسم به همه  د ید  یوقت

 به تأسف تکون داد و گفت:  ی آورد. سر  نیی بود، آروم پاکه باال گرفته 

 .یرو انتخاب کرد  یفرزندم، بد راه -
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پهلوم فرو رفت. از    ی مثل مَته تو  ی زیچ  ه ینکرده بودم که    ل ی حرفش رو تحل  هنوز

 و به طرف راست پرت شدم.   دمیکش یادی درد فر

درجه اول  *طان  ی ش   هیپهلوم گذاشتم و سرم رو بلند کردم که با    یرو رو  دستم

و بلند که برق    اهیس  یبه چنگک بود؛ چنگک  هیشب  یزی دستش چ  یرو شدم. توبهرو

 ست! کارم ساخته ی. لعنتزدیم

 از جا بلند شدم و همون لحظه دراگون دستور داد:   یسخت  به

 کشته نشه. یول اد ی که از پا در ب دی باهاش بجنگ ی جور  -

پهلوم بود و داشتم از درد    ی ام کردند. دستم هنوز روبه سرعت دوره  ن یاطیش 

 رو باال گرفتم و گفتم:  ر یکنم. شمش  ینیحاضر نبودم عقب نش یول مردمیم

 قبوله؟  ک،یبه   ک ی م؟یعادالنه مبارزه کن -

فکر    یرد و بدل کردند و بعد بلند قهقهه زدند. مگانور با خودت چ  ینگاه  ن یاطیش 

 ! شهی عدالت سرشون نم ن ی اطیش ن یا  ؟یکرد

فقط با    کنمیم  کاریدارم چ   دونستم یور شدند. نم همه باهم به سمتم حمله  هوی

م  ری شمش ضربه  تند  و  م  زدمیتند  ضربه  دخوردمیو  ا  گه ی.    ستادن ی طاقت 

از در و د با آخر ختیر یسرم م  ی*طان روی ش   وارینداشتم.  از    نی .  توانم چندتا 

 . دمیکش اد یها رو کنار زدم و بعد اسم ساشا رو فر اون

سرم    ی هم که از خدا خواسته رو  ن یاطی افتادم، ش   ن ی زم  یسست شد و رو  پاهام 

جا پر از دود شد. سرم رو باال  ساشا بلند شد و بعد همه  ادیفر  هویآوار شدند.  

که نفس نفس    دم ی رو دساشا    ن،یاطی مونده از ش   ی گرد و غبار باق  نی آوردم و ب

 .کنهیرو باال گرفته و نگاهم م  رشی زنان شمش
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هام  بلند شدم و دست  نی طرفم اومد و دستم رو گرفت و بعد با کمک اون از زم  به

 قورت دادم و گفتم:  ی هاش گذاشتم. آب دهنم رو به سختشونه ی رو رو

 دمت گرم!  -

به دست    ری رفت؛ من هم دوباره شمش  نیاطیزد و بعد به سراغ ش   یمحو  لبخند

البته    کردم،یم  داشیپ  د یگرفتم و به دنبال والتازا گشتم. روح دست اون بود، با

 وگور نشده باشه! اگه تا االن گم

.  دی رس یبه نظر م  ختهیبدجور بهم ر   زیچ رو باز کردم و باال رفتم. از باال همه  هامبال

  نکهینور شده بود. مثل اساشا هم کمساشا رو دوره کرده بودند،    یادیز   ن یاطیش 

ور  غوطه  ی. خواستم به کمکش برم که چشمم به شنل مشکادیداره از پا درم  گهید

 ! ی کرد  داش یمگانور پ  ولی. اشدیم  دهید   ییربا در هوا افتاد. دور اون شنل نور که 

بال زدم به سمت والتازا    عی . سرادیبرم  نی اطی ساشا شدم، اون از پس ش   الیخیب

رو    ر یرو سد کردم. کاله شنل رو از سرش برداشت و نگاهم کرد. شمشو راهش  

 باال آوردم و گفتم: 

 روح رو به من بده. یوال-

 شد: داریبلند و سوزن مانندش پد  یهازد و دندون یلبخند

 دختر جون!  ی دل و جرأت دار  یلیخ -

بود و باد هم    ادی ز   ی لی. ارتفاع خرفتیم  جیو سرم داشت گ  دیلرزیم  هام دست

. والتازا هم متوجه  دادمیهم داشتم تعادلم رو از دست م  ن یهم  ی برا  دیوز یم

 :دمیچسب  یرو دو دست  ری لرزش دستم شده بود. خودم رو نباختم و شمش

که به ناحق جونش رو    یهستم! همون  ای جرأت دارم چون دختر اگارس   ،یآره وال  -

 ! گذرمی. از اون روح بگذرم، از خون پدرم نمدیگرفت
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  ی*نهیرو باال بردم و با تموم قدرت فرو کردم تو س   ر یفکر نکردم؛ شمش  گهید

  ی کار   نی همچ  شدیاش رفته بود. باورم نم*نهیس   ی تا دسته تو  ری والتازا. شمش

دراگون رو از همون    ادی زده بود. فر  رونی والتازا هم از حدقه ب  یهاکردم! چشم

 : دمیشن  یکینزد

 عمو زاده!  -

والتازا باز شد و روح در هوا معلق شد. والتازا رو ول کردم و   یگره خورده مشت 

تعلل نکردم و به دنبال روح رفتم.    گهی. درهیتا اون رو بگ  د یپر   ع یدراگون سر 

  رمش ی قدم مونده بود بگ  ه ی.  رفتیبه باال م  م یانقدر سبک بود که داشت مستق

 ! ستی تش نرفت. نه، نه االن وق   جیکه سرم گ

. جهنم داشت  ستهی و فشارش دادم تا بلکه ثابت با  دم یدو دست سرم رو چسب  با 

 . کنمیو حس کردم دارم سقوط م د یچرخیدور سرم م

ع  نی ا  تو داشت  که  افتاد  ساشا  به  چشمم  عقرب  در  قمر    ناتوریترم  ن یاوضاع 

با اون تبر بزرگ به  کشتی*طان میش  . همون لحظه متوجه شدم که حزار داره 

!  کشهینه االن ساشا رو م  ی. ساشا حواسش به پشت سرش نبود. وارهیمتش مس 

... فقط با تموم  زی چشدم، روح و والتازا و دراگون و همه  ال یخ یرو ب  ز یچهمه  گهید

 زدم:  اد ی وجودم فر

 ساشا!  -

  ییپشتش فرو رفت. درست جا   یکه خواست به طرفم برگرده، تبر حزار تو  نیهم

 هاش! بال  نیب

با آخراز پشت ساشا فوران کرد و بعد همه  خون توانم    ن ی جا غرق در نور شد. 

 :دمی کش اد ی فر
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 نه!  -

قرار    یتی چه موقع  ی تو  دونستم یشده بود و نم  حسیبدنم ب  یسقوط کردم! همه  و

بلند شد و بعد درد کل وجودم رو گرفت.    یبیمه  ی صدا  نیدارم. با برخوردم به زم

باز کردم. دچشم  ی ستم صبر کنم و به سختحال نتون   ن ی با ا رو  از نور    گه یهام 

 .شدینم ده ید ز یچ  چیگرفته بود و ه ی ظینبود؛ دور ساشا رو مه غل یخبر

به سرش اومده. جون نداشتم که بلند بشم و به سمتش برم.    ی چ  دونستم ینم

از سر راهم کنار رفتند و   یحرف  چ یبدون ه  ن یاطیش  دم،یکش  نی زم یخودم رو رو

 به ساشا.  دمیباالخره رس 

  ی قیشکم افتاده بود و زخم عم  ی... خون کف جهنم رو گرفته بود! ساشا روخون

  ن ی هاش با خون سرخ گلگون شده بود و از ب. بالکردیم  ییپشتش خودنما  ی رو

 . دیتابیم یشکاف هر پر، نور کمرنگ

صداش کردم   یقفل کرده بود. هرچ هول شده بودم، مغزم  کردم؟یم دی با  کار یچ

  کنن؟ ی. چرا تمومش نمدیکشیاعصابم خط م  ی رو  انیجهنم  یهاجواب نداد. ناله

 ساشا رو بشنوم؟   ی هانفس یتا من صدا شن یچرا خفه نم

 شروع کردم به صدا کردنش:  هاوونهید  نیع

ا  تو رو خد  گه،یبگو د  ی زیچ  ه ی  یساشا؟ ساشا پاشو! جون من پاشو ساشا! لعنت  -

 ساشا؟  یشنویبگو! صدام رو م یزی چ هی

 دراگون بلند شد:  ی . صداکردمیهق هق افتاده بودم و مدام التماسش م  به

 ! ز یفرشته! چه تأسف برانگ   نی داشت ا ی ریاوه عجب تقد  -

بغلش بود و    یجون تو  مهیرو باال گرفتم و به دراگون نگاه کردم. والتازا ن  سرم 

اومد و سد نگاهم شد. حزار بود که با    ی کیهردو زل زده بودند به من و ساشا.  
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خوشحال    کردمیانداخته بود. فکر م  نیی بود و سرش رو پا  ستادهی ترحم مقابلم ا

 ! مونهیپشفرشته ضربت زده، اما انگار  ه یباشه چون به 

همه درد و رنج بهم    نی بهشون نگاه کنم. حالم داشت از ا  خواستیدلم نم  گهید

هاش  بدنش رو چرخوندم. چشم  ی برگشتم طرف ساشا و به سخت  ع ی . سرخوردیم

 . خم شدم و دو طرف صورتش رو گرفتم:باز مهی بسته بود و دهنش ن

چشم  - آخه  ساشا  کن!  باز  رو  قو  ه یهات  همچ  یفرشته  با  تو    ی اضربه  نیمثل 

  ها یعو*ض  نی باز با ا  د یبا  ،یمقاومت کن  دینکن، پاشو! پاشو با   یبا من شوخ  ره؟یمیم

 گم؟یم  ی چ یشنوی! میبجنگ

  نی ! اوه نه امیرفتیفرو م  م ی . داشتشهی پام داره سست م  ر ی ز   ن یکردم زم  حس 

 ! م یقراره سقوط کن یعنی... یعنی

 : دیبه گوشم رس  یکیدراگون از نزد  یصدا

نفر  - تبر  م چارهی ب  یبود. آه فرشته  شدهنی اون  از  نهکی... داره سقوط  ! مگانور 

 . نیرو زم ی وفتیبا مخ ب یخوایکنارش بلند شو اگه نم

فرشتهسقوط وقت...  م  رندیمیم  یها  وقت  کنندیسقوط  بعد  زم  یرو  ی و    نی خاک 

شرح داد که اول    نطوریا  شهی به آسمون. م  گردندیو برم  شندیم  ی افتادند، متالش 

 تلخ... .  یلیروند خ  ه یو بعد عروج!  کنندیهبوط م

سقوط    میپس چرا ما دار   کشه،ی! اون هنوز داره نفس مستی ن  یکه طور   ساشا

  گه ی کم آوردم! د  گهیبشه؟ من کم آوردم، واقعاً د  ی نجور یا   دی آخه چرا با  م؟یکنیم

 خدا!  کشمینم

 شد. دراگون داد زد:   یپام ناگهان خال ر یز 

 بلند شو مگا!  -
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.  کردمیابرها فرو رفت. من هم به دنبالش داشتم سقوط م  ن یبه سرعت ب   ساشا

 رو نداشتم.   یکار  چ یتوان انجام ه گه یهام رو حرکت بدم، دبال تونستمینم

طبقه  یطبقه کرد   یششم،  رد  شتاب  با  رو  و...  چهارم  شهر    می پنجم،  آسمون  و 

  یول  رم ی سقوط خودم رو بگ  ی هام رو تکون بدم و جلوکردم بال  ی شد. سع  داریپد

 نبود. ز یآمتیموفق ادیز 

پ  یتو  یدی درد شد  م؛ی افتاد  نی زم  یرو و    ی . درک درستدیچیزانوهام  زمان  از 

افتاده بود و داشت جون    ابونیمکان نداشتم، چشمم فقط به ساشا بود که کف خ

 .دادیم

آغوشم    یپا به سمتش رفتم و سرش رو توودردآلود چهاردست  یهمون زانوها  با

صورت    ی هام رورو تار کرده بود، چندبار پلک زدم و اشک  دمیگرفتم. اشک د 

 زدم:   یلی. با دست آروم به صورتش س ختندیساشا ر 

  شمی م  وونه یدارم د  گم؟یدارم م  ی چ  ای نفس بکش! اوه خدا   ی اساشا؟ اگه زنده  -

 پاشو ساشا! 

ساشا از هم فاصله گرفت و بعد شروع کرد    ی هازدم. پلک  ادیآخرم رو فر  یجمله

ب دهنش  از  خون  کردن.  سرفه  طرف    ختیر   رون ی به  دو  شد.  پاره  دلم  بند  و 

شد. دهنش رو چندبار    رهیبهم خ  بازمهی ن  یهاصورتش رو گرفتم و اون هم با پلک

 گفتم:  هیباز و بسته کرد. با گر 

 ؟یبگ  یخوایم یجان؟ جانم ساشا چ  -

صدام زد. چشم دوخته بودم به دهنش و منتظر    اومدیکه از ته چاه درم  ییصدا  با

 هام ببلعم! که زد رو با گوش یبودم تا هر حرف

 گفت: دهی بر  دهیو بر یسخت  به
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 که، داستان من هم، تموم بشه.   دهیوقتش رس  گهیمگانور، آروم باش، د -

 : دمیسرش نعره کش  هاوونهید  نیع

 ؟ یلعنت یدیفهم  یریبم  د یتو نباخفه شو، حرف از مردن نزن!   -

هاش  سرفه  ن یهاش طرح لبخند گرفت. مثل قبل مابسرفه کرد و بعد ل*ب  دوباره

 گفت:

 . یخودت رو بباز  نطوریا  د،ینبا  ،یهست  یایتو دختر قو -

  ا ی هوا معلق شدند. خدا  ی هام توتکون دادم و اشک  ن ی شدت سرم رو به طرف  به

درد نبودش   تونمیخودت من رو هم ببر! من نم شی پ  یببر  ی خوایاگه ساشا رو م

 رو تحمل کنم.

عم  ساشا نفس  مدیکش  قیچندبار  ول  خواستی.  بزنه  نم  یحرف  .  تونستیانگار 

 دهنش بردم تا صداش رو بشنوم.   کی سرم رو نزد

 تموم بشه.  یو خوش   ر یبه خ  زی چکن که، که همه  یکار   ،یایبرم  ز یچتو از پس همه  -

 ادامه داد: یبخند تلخگرفت و بعد با ل ینفس

با    ،یتو واقعاً خوب  یتناقض داره، نه؟ ول  یلیآه خ  ،ی*طان خوبیش   هیمگانور تو،    -

 .کنمیرو حس م  نی من ا ،یکنیفرق م هیبق

رو  دستم  توگونه  یرو  با غم  و  م  رهی هاش خ چشم  یهاش گذاشتم    شد یشدم. 

 لبخند بزنه.  تونستیهنوز هم م یول داد یدردش رو حس کرد، داشت جون م

دستم گذاشت. دوباره نفس    ی باال آورد و زو  د یلرز یکه م  یدستش رو درحال  آروم

 وار گفت:گرفت و زمزمه
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دلم، دلم    یلحظه، هروقت بهم دست زد  ن ی تا هم  بارنیهات، از اوللم*س دست  -

 برات. د یلرز 

 چطور ممکنه؟ ده؟یمن لرز  ی من! دلت برا یچارهیب  یساشا، ساشا  آه

 تر از قبل ل*ب زد: و سخت دیصورتم لغز یرو  نگاهش

چرا؟    یدونیشدند، م  یها شاکفرشته  ، یدستم رو گرفت  بار،نیاول  اد یم  ادت ی  -

هرکس   چون  م  هیچون،  عاشقش  فرشته  اون  کنه،  لم*س  رو    شه،یفرشته 

 مگه نه؟ ی دونستینم

 گفتم:  یکرد. با ناباور  یتلخ یخنده

 ! ؟یساشا تو عاشق من شد -

از احساست،    دمیدیکه م  یدردناکه مگا، مخصوصاً وقت  یلی عشق ممنوع، خ  هی  -

 .یزدیراجع به روزبه، حرف م

تلخش رو نداشتم.    یهاحرف  دنیطاقت شن  گهیزدم. د   هیگر   ری ز   یعیطرز فج  به

چند وقت! چطور تونسته تحمل کنه؟ سرش رو   نی ا  دهیکش ی مهربونم چ یفرشته

 ام فشردم و زمزمه کردم:*نهیمحکم به س 

 من رو ببخش ساشا. ببخش که حواسم بهت نبود.  -

لبش بود. اون هم    ی تکون خورد و ازم فاصله گرفت. هنوز هم لبخند رو  آروم 

 مثل من زمزمه کرد:

 نداره، مواظب خودت باش.  یاشکال -

چرخ  ن یا نگاهش  و  گفت  شمش  د ی رو  سمت  ت  رش ی به  اونورتر  متر  چند    ی وکه 

کم نور  از نور دربر گرفت و کم  یافرو رفته بود. دورش رو هاله  ابون ی آسفالت خ
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مخصوص    ی هام رو محکم بستم تا نور کورم نکنه. همون نوا. چشمافتیشدت  

 هاش مشامم رو پر کرد.خاص بال یو بو دیچ یگوشم پ ی ساشا تو

  ی در کار نبود. فقط چندتا پر باق  یی هام رو باز کردم، ساشالحظه بعد که چشم  چند

 .زدیکه هنوز هم برق م  یر یمونده بود و شمش

  ی خوای. االن مکردمیرو به روم نگاه م  یشوک مونده بودم و فقط به پرها  یتو

  نرفت. واقعاً ساشا رو از  ش ی پ  خواستمیکه م  یجور   ز یچچیمگانور؟ ه   یکن  کاریچ

 . نهیبب بیآس کس چیه  خواستمیدست دادم؟ من نم

آماده  سرم  ابرها  دوختم.  چشم  آسمون  به  و  گرفتم  باال  بودند،    دن یبار   یرو 

  ره ی . با بغض به ابرها خشدیرد م  نشون یبود و رعد و برق از ب   ی رنگشون خاکستر

 شدم و گفتم: 

  ؟یکنینم  یپس چرا کار   یکینزد  قدر نی اگه ا   ؟ییجاواقعاً اون  ؟ییجااون  ا یخدا  -

آدم    ک ی . روح  ینکرد  ی کار   چیاالن از دست رفت و تو ه  نیهات هماز فرشته  یکی

از   ییتنهام خدا! تنها  یلی. من خیکنینم یکار  چیو تو باز هم ه رن یبگ خوانیرو م

 ادامه بدم.  تونمینم گه ی. خسته شدم، دامی مشکل بر نم همه نیپس ا 

.  شدندیو با قطرات بارون همراه م  اومدندیم  نی یپا  یگریپس از د  یکی  هاماشک

 زدم:  ادی زمان فرهم دم،یکوب  ابونیهام رو مشت کردم و کف خدست

 کن خدا!  ی کار  هی -

  ره؟یگیم  دهیمن رو ناد   قدر نی . چرا ادهیجواب نم  وقت چیهم جواب نداد، ه  باز

سرم    یساشا مدام تو  ی طور ادامه بدم؟ صداچه  ییساشا رو هم ازم گرفت. تنها 

 : شدیاکو م

 باش مگانور، محکم باش!  ی قو -
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  دم،ی! من االن ناامی بود  دم یام  ی به تو بود، تو همه  دم یام  یساشا؟ من همه  طورچه

 بکنم!  د یبا کاریچ دونمینم

شمش  ی گوشه  از  برق  د  ری چشمم  رو  چ دمیساشا  که  باالخره  با  ی.    دیمگانور؟ 

شون بجنگ،  تنه با همه هی .  ادیب  ه یسر روزبه و بق یی بال  ی بذار  دی . نبایکن  تمومش 

 در اقتداره!  تی رمز موفق

  ی که خوب به خودم دلدار   نه یا  شیانداختم. خوب  نیی زدم و سرم رو پا  یپوزخند

 وگرنه االن من هم زنده نبودم. دمیم

مشتم   یساشا رو جمع کردم. پرها رو تو  یجام بلند شدم و دونه به دونه پرها از 

شمش  سراغ  و  ب  ر یگرفتم  مانند  آه  رو  نفسم  دسته  رون ی رفتم.  و  رو  دادم  اش 

کش و  سختدمیگرفتم  به  ب  ری شمش  ی .  تو   رون ی رو  و  گرفتم.    یآوردم  دستم 

 من؟  ی ساشا؟ برا  یجا گذاشت یک  یرو برا  رت ی شمش

پرواز    تونمیگرفتم و دوباره به آسمون چشم دوختم. م  ر یشمش  رو از برق   نگاهم 

آره! به دور و اطرافم نگاه کردم و تازه متوجه شدم   ،یبلند  ه ی  ی کنم؟ اگه برم رو

روزبه! آه انگار هر    یفضولش و... خونه  ی هاهیبا همسا  ابون،یکجا هستم. همون خ

 ! ی . عجب فرودگاهرسمیم جانیاول به ا   امی م نی وقت به زم

رو    ر ی نکردند. شمش  رش ی هنوز تعم  داستی که پ  طورنی خرابه بود. ا  ک یمثل    خونه

و داخل شدم. چه سوت و کور! انگار واقعاً متروکه    دم یکش  ن ی زم  ی دنبال خودم رو

گاه شده!  شکنجه  ه یشکسته، شب  ل یو وسا   ی خون  ی وارهایمخروبه با د  ی شده. خونه

رو نگاه، انگار روش سر    روزبه  ز یروش خاک نشسته. م  ن،ی رو بب  زم ی عز  ی کاناپه

 از حد داغونه.  شی ب  زی چ! همهدندیبر
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  شه ینم  گهیخونه استشمام کردم و بعد به تراس رفتم. د  یبار از هوا   ن ی آخر  ی برا

  ز ی چاومد؟ چقدر راحت همه  ی اشهیبه سر اون در ش   یی بهش گفت تراس، چه بال

 نابود شد.

  ست، ی شدم. اگه باز هم سقوط کنم مهم ن  دنی پر  یادهرو باز کردم و آم   هامبال

م پرواز  اکنمیدوباره  م  قدرنی .  بگ  کنمیتکرارش  اوج  باالخره  درمیتا  به    گهی . 

من    یشده ول  ران ی پشتم و  ری رو به جلو! مس  م،ی. مستقکنمیپشت سر هم نگاه نم 

 ! کنمیدرستش م ییتنها  کنم،یدرستش م

  قدرنی . ادمیچسب  ی رو دو دست  ر یلباسم فرو کردم و شمش  ی قهی  ی رو تو  پرها 

 جز بردنش نبود.  ی اچاره یباهاش پرواز کرد ول شدیبود که نم ن یسنگ

که    یبه هر سخت  ی. اولش تعادل نداشتم ولدمیرو حبس کردم و بعد پر  نفسم

باال کش  !  ا یو به سمت آسمون پر زدم. زنده باد مگانور اگارس   دمیبود خودم رو 

 پرواز کرد!  شه یسخت هم م طیشرا   یتو ی حت ؟یدید

  خواستم یکه م  ییپشت سر گذاشتم و درست جا   ی گریپس از د  یکیرو    طبقات 

بالدمی رس  پا .  کتفم  از  داشت  برا  همهنی ا  افتاد،یم  ن ییهام  بال    یپرواز  منِ 

 شکسته طاقت فرسا بود.

که همراه ساشا بود. خب    یافِرِسا افتادم! همون فرشته  ادی طاقت فرسا،    گفتم

 . میکن میرو تقس ها تیمسئول کم ی ا یهدف مشخص شد مگا، ب

ساشا، وارد شدن بهش مثل آب خو*ردن    ر یسمت بهشت رفتم. با وجود شمش   به

نوشته    یسر درش با خط ابر  یو بهش نگاه کردم. رو  ستادم ی بود. مقابل دروازه ا

 . زنندیابرها پرسه م  ن ی ها نبود، البد دارند بهم از نگهبان  یشده بود بهشت! خبر 

اطرافم مستق  دروازه به  توجه  بدون  باز شد.  به خود  وارد    میخود  و  رفتم  جلو 

درحال رفت و آمد بودند.    ی مرمر  یهاکاخ  ن یجذاب ب   یهامحوطه شدم. فرشته
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نوا همه از  با وجود اونخاص بال فرشته  یجا پر بود  همه  ها. اوه آدم ناخودآگاه 

 ! کنهیشکوه هنگ م

 کنم.  دا یفرسا رو پ  د یتنگه، با وقت 

 *طان؟! یش  یکنیم کاریچ جا نی ا -

  دن یخودش به سراغم اومد اما انگار با د  ز ی عز  ی ! فرسایشانسخوش  گن یم  ن یا   به

 حال نشده.خوش ادی داغونم ز   افهیق

 دستم سر خورد و متعجب گفت:  یتو  ر یشمش  یرو  نگاهش

 ! کنه؟یم کار یاون دست تو چ -

االن به    ال،یخیهمه فاجعه رو داشت؟ باون  دنیشن  تی ظرف  دادم؟یم  ح یتوض  د یبا

و بهتره خودم رو با حرف    رم ی ه رو پس بگروح روزب  کهیدارم تا برم و ت  ازین  م ی انرژ

 زدن خسته نکنم. 

رو به دستش دادم و    ری گارد گرفت. شمش  عی و اون سر  دمی به سمتش پر  هوی

 گفتم:

 دارم. ازیساشا کشته شد و من االن به کمکت ن  یول گمیرو م ن ی متأسفم که ا -

 نگاهم کرد. ادامه دادم:   ری دهنش رو قورت داد و متح آب 

کار ساشا    کرد،یکه ساشا ازشون محافظت م  ییزادها یاون آدم  شی پ  ن یبرو زم  -

 ؟یکنیکار رو برام م نیرو ادامه بده و منتظر باش تا من برگردم. ا 

 گفت:  هیو مبهوت بعد از چند ثان مات 

 تر...واضح شه ی! میزنیحرف م  یراجع به چ فهممیصبر کن، من نم -
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 گفتم:   گرفتم یم  شی که راه برگشت رو پ  یهاش زدم و درحالشونه  ی ربه روض  دو

 تموم دارم.  مهیکار ن  هیو مراقبشون باش. من    نی ! پس برو به زمیاوک  یعنی  ن یا  -

  ی مساو  شتر یصدام زد صبر نکردم و زود از بهشت خارج شدم. موندن ب  یهرچ

 ! شتریب  حاتیبود با توض

ا   خب دراگون    رمیم  نه؛ینقشه  با  احتماالً  جهنم،  م  هیبه  مشاجره    کنم،یمقدار 

و برش    کنمیم دا یو روح رو پ کنمیرو لت و پار م  رندیگیکه جلوم رو م ینیاطیش 

... اوه نه، قبلش تقاص خون ساشا و پدرم رو هم از  نی زم  گردم یو برم  دارمیم

 ! رمی گیحزار م

  ی هایکه وسط فانتز  ی کوفت  منطق  ن یطور؟ لعنت به ا چه  نه؛یا  ی موضوع اصل  خب

طور منطق جان؟ خب  چه  یپرس ی! مزیچبه همه  زنه یو گند م  شه ی ظاهر م  هوی یفکر

از دست دادن ندارم.    یبرا  یزی چ  گهیبره! من د  شی پ  خوادیمعلومه، هر طور که م 

  ی هازحمت  ذارم ی! نمکنمیرو م  رکا   ن یجونم هم تموم بشه، من ا   مت یاگه به ق  یحت

 بشه!  مالیخونش پا  ذارمیساشا به هدر بره و البته... نم

و دروازه رو چهارطاق باز کردم. البته گاو    دمی به سمت جهنم دو  ی گاو وحش  نیع

 کتک خورده!  یکه انگار چند روزه غذا نخورده و به جاش کل ی ایوحش

  ی مثل پتک تو  یز یچ  ه ی چشمم به جمال آتش جهنم روشن نشده بود که    هنوز

گصورتم   داشت  سرم  م   رفتیم  جیخورد!  سرم  دور  جهنم  چدیچرخیو  بود    ی. 

 ... .یلیدرد داشت... آه، خ ی لیبود، خ یبود؟ هرچ  یچ ا،ی خدا

 *** 
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 سال بعد«   »چهار 

 

 

س  دراگون  به  ا یدست  م  ستادهی*نه  نگاهم  و  همکردیبود  پ  نی .  پاش    شیکه 

 اعصابم کرد.   ینطقش باز شد و شروع به راه رفتن رو دمی رس 

 . یپام گل خرزهره سبز شد از بس لفتش داد ر یچه عجب! ز -

 گفتم: کردمیهام رو سفت مکه بند لباس یدرحال

 . دیآماده شدنم طول کش -

 زد.   یپوزخند

دستمون به اون روح    امت ی طول بکشه که تا ق  قدرنیاگه رفت و برگشتت هم ا  -

!  ست ی ن  ها یریاز اون تو بم  یریتو بم  ن ی! حواست رو جمع کن مگانور، ارسه ینم

 .یکارت رو درست انجام بد  دیبا  گه یدفعه د ن یا

سرم جمع کردم و گره زدم. به سمت پرتگاه راه افتادم و در همون    ی رو باال  موهام 

 حال گفتم:

 تذکر نده.  قدرنی ا  خب،یلیخ -

 گفت: جان یافتاد و با ه  راه  دنبالم

 . یگند بزن ترسم یاسترس دارم! همش م یلیخ ست،ی دست خودم ن -

 جواب دادم: یسرد  با

 راحت باشه.   الت ی نکردم که االن بخوام گند بزنم. از همه جهت خ  ن ی تمر  همه نیا   -
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 گفت:  زنهیکه انگار داره با خودش حرف م یجور 

کنم؟ آهان، خنجرت    یادآور یهست که بخوام    ی زیمونده؟ چ   ی چ  گه ید  خب، یلیخ  -

  ادت ی !  ها یپاره کن  که یرو ت  یکس  یجا نزننرفته، اون  ادمی تا    یراست  ؟یرو برداشت

رو    زاد ی . اگه هم نشد، آدمیایو ب   یبکش  رونیباشه در صلح و آرامش روح رو ب

 . دمیرو م  بشی خودم ترت  اریبردار ب

 ! گهی باشه دراگون سرسام گرفتم خفه شو د -

 هاش رو گرد کرد. و چشم د یکش ینیه

 زبون تو رو من هنوز نتونستم درست کنم.  ن ی واقعاً که! ا -

خوب    زیچ  کردم. همه  طیمح  یمتالطم انداختم و شروع به بررس   یبه ابرها  ینگاه

 بود. ا یپرواز هم مه طیشرا  د، یرس یبه نظر م

وح منتظر  ر   هی  نی زم  ی جا، روچشم دوختم. اون  ن یی و به پا  دم یکش  یقیعم  نفس

  ک ی هستم در قالب   لی عزرائ کردمیکنه! حس م م یمن بود تا خودش رو بهم تسل

کلیش  ب  ن ی تمر  ی*طان.  و  خوب  رو  کارم  بتونم  تا  بودم  بدم.    نقصیکرده  انجام 

آدم  یچهره جلو  زادها یاون  نم  یاز  پاک  پ  امهگذشت  شد،یچشمم    وند یبهشون 

طور، چرا و چگونه! خاطراتم  چه  اومدینم   ادمی   کردمیفکر م  ی خورده بود اما هرچ

ع م  یتو  لم یف  ه ی  ن ی مدام  گذر  درک    کردند یسرم  هم  به  رو  ربطشون  من  و 

رفت بودم.    نیبه زم  ط یفضا و شرا  لیتحل  یمدت برا  هی  گفتی. دراگون مکردمینم

و من بتونم با اون    اد ین  شی پ یمشکل نی زم ی روقدرتم رو مصادره کرده بودند تا 

آدم بود! من مأمور    ه یتصاحب روح    یجزو نقشه  هانی ا  ی. همهرمی ها خو بگآدم

و    ره یدراگون کنم تا روحش رو بگ  میبودم تا نقشه رو اجرا کنم، اون آدم رو تسل

 . شدیمند مخاندان قدرت ه یبه   ل یبعد خاندان ما تبد
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  تی مأمور   ن یا  یطور براکه چرا من؟ من چه  پرسم یسوال رو از خودم م  نی ا  مدام

چند سال افکارم به    ن یا   یط  ست؟ین  ادم یازش    یزیخودم چ  یانتخاب شدم وقت

از گذشته ندارم و فقط خاطرات    ی و مبهم شدند. درک درست  خته یشدت درهم ر

بار قدرتم رو از    ه یکه    نهیخاطر ابه  گهیهام هستند. دراگون مچشم  یجلو  یمحو

درک    یشدند. ول یقاط  دست دادم و دوباره وارد وجودم شده، حاال خاطراتم قر و

به افکارم    تونمیکنم نم   یهم سع  یچون هرچ  ستیبرام مهم ن  گهی موضوع د  ن یا

تمرکز کنم؛ چون من    تمیمأمور  یرو  دی دراگون، فقط با   ینظم بدم. طبق خواسته

  د ی و من با  رهیگیدستش قرار م   ر یز   نیاط یتمام ش  حهام! فرمانده، سرلوفرمانده  هی

 ا همه بهم افتخار کنند.کارم رو خوب انجام بدم ت

قبالً    ن ی ا  قبالً  مردن   ه ینبودم،  الغر  وضع  یدختر  با  دراگون  زی انگرقت  ی بودم   !

عوض شده؛    زیچ  شده بودم. حاال همه  یجوراون  نیزم  یرو  یخاطر زندگ به  گفتیم

دوباره    ی کرده. از وقت  ر ییتغ  زیپچهمه  کنند،یکه حالم رو بد م  یبه جز خاطرات لعنت

گوناگون،    یهاسخت، مبارزه  ناتی. تمرمو رو شد  ر یقدرتم به وجودم برگشته ز 

مادرم    هیشب  گهی بشم. دراگون م  یواقع  یفرمانده  هیهمه و همه باعث شدند تا  

  نی ا  ل یخاطرات پدرم رو! فقط دل  طور نی دارم، هم  ادیشدم. خاطراتش رو خوب به  

ن االن  ا  ستندیکه  به  لعنت  مبهمه.  بهتی مأمور   ن ی برام  اگه  ا!  من    نی خاطر  نبود 

داشتم    اد یبه    یرو درست و حساب  ز یچوقت همهاون  شد، یگرفته نم   زم قدرتم ا 

 . مهینه نصفه ن

 دراگون رشته افکارم پاره شد:  یصدا با

قبالً با    ی که هرچ ی دونینشو! م ر یها جوگاون آدم دن یآخر، با د ه یدرضمن توص -

 .ینش  رشون یبوده. پس حواست رو جمع کن تا دوباره درگ  یساختگ   یها داشتاون
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انداختم.    ی گنگ  نگاه واقعاً    ی ساختگ  یزی چ   اد ینم  ادمیبهش  انگار  باشه.  بوده 

فقط    د،یرس یبه نظر نم  یاز خاطراتم ساختگ  کدومچی! هکردمیم  یکنارشون زندگ

 . آوردیو درمناقص بودنشون کفرم ر نی کامل نبودند. ا

کرده باشم و هم افکار مزاحم رو    د ییتکون دادم تا هم حرف دراگون رو تأ   ی سر

ا  از  بعد  دراگون  بزنم.  آماده  کهنیکنار  من  و  رفت  عقب  داد،  قلب  قوت    ی بهم 

از پشت سر    یکی نگرفته بودند که    یا هام از هم فاصلهشدم. هنوز بال  دنیپر

  هی. سر و وضعشون شبشدمرو به رو    ن یاطی صدام زد. برگشتم و با دو نفر از ش 

درجه  هیبق انگار  نبودند.  نبود.  خورش   ی نقش  شون یکیدار    ی شونیپ  ی رو  د یاز 

اون و  لباس  یکی  داشت  رنگ  شونیکی  ی هاماه.  اون  ی هابه  و  بود    ی کی  گرم 

گاهشون کردم تا باالخره اون دختر  سرد، هردو هم دختر بودند. منتظر ن  ی هارنگ

 جلو اومد و گفت:  یدیخورش 

 .میکن ی سالم فرمانده! به ما دستور دادند تا شما رو همراه -

نگران! البد بهطور نی ا  که پدربزرگ    نیقبالً همچ  اد ی نم  ادمیدراگونه.    یهایخاطر 

 بوده باشه!  یخوب

 کش اومد و گفتم: ن ییلبم به سمت پا  یهاگوشه

 رده! الزم نک -

 قرار گرفت: ی دیهم جلو اومد و کنار خورش   یشونی ماه پ دختر 

همراهتون    د یفرمانده. لطفاً اجازه بد  م یکن  ی چیاز دستورات سرپ  می تونیما نم  -

 . میایب
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  دم یترس یبرم واهمه داشتم. م  ن یکه تنها بخوام به زم  نیخودم هم از ا   قتیحق  در 

رو درست از    یکار   تونمیمن هم که عقلم ناقصه! نم  وفته،یب  ی جا اتفاق بداون

 ببرم. خب معطل نکن مگانور، بهشون اجازه بده تا باهات همراه بشند.  شیپ

 برافراشته گفتم: یو با سر   دمیکش یآه

بگم که سرتون تو کار خودتون باشه،    دی با   ز ی . قبل از هرچدی ای ب  د یتونیباشه م  -

  یجا هم شلوغ کار . اوندیتوش دخالت کن  د یمال منه پس حق ندار   ت یمأمور  ن یا

 فهم شد؟   ری . ش دیچیو به دست و پام نپ دینکن

 همزمان گفتند: هردو 

 بله فرمانده!  -

 : دمیل*ب گفتم و بعد پرس   ری ز   «ی»هوم

 ه؟یاسمتون چ  -

 کرد:  یخودش رو معرف یشونیکرد و بعد هم ماه پ ی دست شی پ یدی خورش  دختر 

 من سان هستم. -

 و من مان هستم فرمانده.  -

اسم  اوه شا  ییها بله،  معنا  سته ی کامالً  سر   د یخورش   ی به  ماه!  و    یو  دادم  تکون 

 گفتم: داشتم یبرم ز ی خ دنیپر  یطور که براهمون

 که وقت تنگه!  دیخب، عجله کن  اری بس -

.  نمیبب  تونستمیرو بهتر م   هاشونافهی و حاال ق   ستادندیکنارم ا  اق یبا اشت  هردو

رنگ داشت و    ییطال  ییسان هم موها   ،یهاش آببود و چشم  دیمان سف  یموها
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  شد یشون کامالً مثل هم بود. مچهره  ک یمی. مزدندیکه برق م  یعسل  یی هاچشم

 حدس زد که دوقلو هستند.

دراگون رو    ی. صدامیزد  رجه ی ابرها ش   ی از رد و بدل نگاه و لبخند، باهم تو  بعد

 که گفت: دمیاز دور شن

 نکن مگانور!  دمی ناام -

دراگون خودش    ی برا  شه ی خب هم  ی مواظب خودت باش ول  گفتیم  د یاالن با  مسلماً 

کارم با دراگون تموم    ت یبعد از انجام مأمور   ال،یخ ی. بزهاستی چ  یتر از باقمهم

به قدرت خودم! فقط اون روح رو که    یمستقل و متک  یفرمانده  ه ی  شم ی و م  شهیم

 و تمام... . رم یگیخودش کرده م ر یدرگ رو می مدت زندگ همهنیا

  کردندی. سان و مان پشت سرم پرواز ممید یرس   ن ی زودتر از انتظارم به زم یلیخ

به سمتش پر    دیو من جلو افتاده بودم. مقصد کامالً مشخص بود پس بدون ترد

طبقه سه  ساختمون  روم،  به  رو  درست  خاطرات    یازدم.  توش  که  داشت  قرار 

  ی اکه اومدم و لحظه  یادارم جز لحظه  ادی رو به    زشیچ  رو ساخته بودم. همه  یادیز 

 تر بشن و واضح! باعث شده بود که خاطراتم پررنگ دنش یحال د  نی که رفتم. با ا

چراغ برق با    ریرنگ ت ی. نور نارنجزدیپر نمخلوت؛ پرنده  ابونی غروب بود و خ دم

تراس اون خونه    یاشهی داشت. در ش   ی خونفرو رفته در مغرب هم  د یرنگ خورش 

 مانند شده بود.  تی الی ها  د،یتابیکه بهش م ی هم با نور 

. نفسم تنگ شده بود، هم استرس داشتم  دمیتراس پر   یرو  صدا یآروم و ب  یلیخ

تا آروم شدم.    دمی کش  ق ی. چندبار پشت سر هم نفس عمدمی ترس یم  کم یو هم  

 رو کردم به سان و مان، گفتم:

مبچه  - من  هم  رم یها،  شما  و  بمون  جانیداخل  خودم  دیمنتظر  شد  الزم  اگه   .

 .کنمیصداتون م
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در تراس گذاشتم و آروم    ینکردند و فقط سر تکون دادند. دستم رو رو  یمخالفت

  ی اپرده قهوه  ه ینداره!    ت یخونه هنوز امن  نی .. ا.هامی بازش کردم. درست مثل قد

  یبیعج  ز ی چ  ن یپرده داشته باشه! البته ا   جا نی قبالً ا  اد ینم  ادمیسوخته مقابلم بود،  

 .ادینم ادم ی  زهای چ یلیمن خ ست، ین

پر  ،یآن  میتصم  هی  با و داخل  کنار زدم  رو  بودم،  . چشمدمی پرده  رو بسته  هام 

که   یغیج  یاما با صدا  نم؛یرو بب ط یم و بعد محاول به خودم مسلط بش  خواستمیم

 هام رو باز کردم و به طرف صدا برگشتم. چشم ع یبلند شد سر 

رو    کردند،یزده نگاهم م  رون یاز حدقه ب   یهامرد که هردو با چشم  هیزن و    هی  با

شدند و اون دوتا رو شناختم.    فی ذهنم رد  ی تو  ی ریبه رو شدم. همون لحظه تصاو 

الغرتر.    مانیتر شده و انکردند! فقط ترانه چاق  یریی تغ  چ یو ترانه! اوه خدا ه  مان یا

از تعجب شاخ درآوردم؛ شاخ    دمیکه د  یزی چشکم ترانه سر خورد و با    ی نگاهم رو

من هم مثل اون دوتا    ی هاهام بلندتر شدند! حاال چشمکه داشتم، فکر کنم شاخ

 زده بودند.  رون ی ب از حدقه

 زده شد و ترانه با تته پته به حرف اومد: نگاهش ماتم مان یا

 تو... تو... -

 کرده باشه گفت: یانگار کشف بزرگ هو یرو تنگ کرد و بعد   هاشچشم

 مگانور!  -

ا  اون  نتونستم عکس  قدرنی لحظه  که  بودم  ترانه  از خودم    یالعملتو کف شکم 

بدم.   راست  ی عنینشون  کردند؟!  ازدواج  بود؟!   کنند؟یم  کاریچ  جا نیا   ،یحامله 

 روزبه نبود؟  یمگه خونه جا نیا
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به جلو برداشت. نگاهم رو از شکمش گرفتم و به صورتش دوختم.    ی قدم  ترانه

 اش رو به سمتم نشونه رفت و گفت: انگشت اشاره

 ؟یمگانور، خودت -

پا  آب باال  رو  دادم و سرم  رو قورت  رو    ن ییدهنم  تونست من  کردم. چه خوب 

کرده بودم. قدم بلندتر از قبل شده بود    ر یی تغ  ی ها، من کلبشناسه! برعکس اون

بلندتر شده بودند. شاخ  و خورده    چیپ  ه ی بودند    ده یهام هم قد کشموهام هم 

زغال گداخته شده، سرخ و سوزان شده    ن یهام هم که... عبودند رو به باال. بال

زم ول  ن یبودند!  داشتم  قبل فرق  با  آسمون  به  یتا  ترانه  حتماً  خاطر هوش  خب 

 که داره من رو شناخته!  ی سرشار 

  یآغوشم بکشه که جاخال  ی ور شد و خواست توه سمتم حملهها بزدهجن  ن ی ع  هوی

 دوباره به سمتم اومد و در همون حال گفت:  حواس یدادم و گارد گرفتم. ب 

  زم، یعز  جانیا   ایب  م؟ی چقدر منتظرت بود  یدونی! م؟یتو کجا بود  زمی مگانوِر عز  -

 بغلم!  ایب

 جلو اومد و بازوش رو گرفت.  مان یا

 ! ست ی بچه خوب ن  ی برانشو  زده جانیترانه ه -

 برگشت و گفت: مان یزده به طرف اهول ترانه

ا  - م  ن یا   مانیاما  چه  ینیبیمگانوره!  االن  من  خودشه!  واقعاً  طور  برگشته؟ 

 نشم؟  زدهجانیه

که حاال هول کرده    مان یهاش به شماره افتاد. او نفس  دیرنگ صورتش پر   هوی

 کرد. تش یبغلش رو گرفت و آروم به سمت کاناپه هدا  ر یبود، ز

 بکش. دم، بازدم، دم، بازدم... قیآروم باش، نفس عم  زمی عز -
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بود،    دن یکه اون مشغول نفس کش  طور نیشروع کرد به دم و بازدم. هم  ترانه

 به من نگاه کرد و گفت:  مان یا

 ؟ یواقعاً مگانور  -

 شد و باعث شد بگم:   دایش پا از کجا سر و کله هویطنز درونم   دونمینم

 ! انورم ینه پس س  -

 :دی کنه دوباره پرس  ه یگر ا یبخنده  دی با دونستیکه انگار نم یبا حالت مان یا

 ؟ یهست یواقع -

روشن  خاطراتم  و  روشن  لحظه  مهر  توشدندیتر  رو  ناخودآگاه دستم  دهنم    ی. 

 آوردنش گفتم:   رونی زمان با بکردم و هم

 آب دهن دارم!   نی ! ببامیواقع -

  د ی . ترانه که حاال نفسش باال اومده بود، خودش رو جلو کشدی با بغض خند  مان یا

 و دو دستش رو به سمتم گرفت. 

 اومده!  یک ن ی بب ایب  ؟ ییروزبه کجا  یو برگشته! آ ه یآره واقع -

  ی افهی شروع به صدا زدن روزبه کردند. روزبه، صداش، برق نگاهش، ق  هردو 

 واقعاً دلتنگ اون هستم؟  ا یمنش! توهم زدم ه بهحق به جانبش... روزب 

بال  طورهمون به  ا که  م  مان یبال زدن  نگاه  ترانه  از پشت سر    ییصدا   کردم یو 

 گفت:

 اد؟ یم ا ی بچه داره به دن  ه؟یچ ه،یچ -
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ست؟!  ... واقعاً روزبهنی شد. ا  خیمن م  یطرفش برگشتم و اون هم نگاهش رو  به

به کار ببرم؟ شکسته شده، نه! داغون شده! قبالً    د یحالش با  انی ب  یبرا  یاچه واژه

! قد بلندتر بود،  دیسف  ی بود اما حاال پر شده از تارها  یدست مشک  ه یموهاش  

 انگار کمرش خم شده! 

 به گذشته:  د یذهنم پر کش دنشید  با

اشتباه قضاوت    دونم یم  ، یرو نابود کرد  م یتوئه، زندگ  ر یتقص  ها نیا  ی همه  »مگا،

پرنده    ه یقض  ن یا  نمیها، بگو ببولم نکن، خانوم خانوم  گه ینرو، د  شم ی کردم، نه از پ

مگا...   مونم یمنتظرت م  ی برگرد  ی بود؟ ، تا وقت  یچ  یگفتیم  شبی بال شکسته که د

». 

که... که دوستش    ی خونه بودم، همونکه باهاش هم  ی ست! همونهمون روزبه  ن یا

و    قت یحق  صی از نقشه بود؟ چقدر تشخ یهم جزئ  ن یا ای داشتم! دوستش داشتم  

 سخته!   تی واقع

بغض   ر یها صداش بم و گرم بود اما االن درگصدام کرد، مثل همون موقع روزبه

م و  بود  مد ی لرز یشده  جلو  آروم  م  اومد،ی.  برسه    نی هم  د یترس یانگار  بهم  که 

 بشم. دوباره ل*ب باز کرد و صدام زد:  د یناپد

 ! ؟ یزنده، سالم، سرحال! واقعاً برگشت ؟یمگا واقعاً خودت -

 ل*ب زدم:   یسخت  به

 برگشتم.  -

  ی بغلم کنه که مثل دفعه قبل جاخال  خواستیرو به دو طرف باز کرد. م  هاشدست

ا  زنان نگاهش کردم.  نم  قدر نیدادم و نفس    د یبا  دونستم یبهت زده بودم که 

 نشون بدم.   یالعملاالن چه عکس
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 از قبل.   ترنی و تار شد و بغضش سنگ  رهیروزبه ت  نگاه

 ؟ یقدر منتظرت بودم لعنتچه یدونیم -

 ترانه از پشت سر بلند شد:  یصدا

گذاشت  - قال  رو  ما  تموم  سال  م ی چهار  کن  یتونی!  مساو  یدرک  سال  با    یچهار 

 ه؟یقدر انتظار و نگران چه

 گفت:  شتری ب جانیو با هصداش عوض شد  حالت

. تو  مید یانتظار جواب داد و باز تو رو د  همه نی ! باالخره ایخب باالخره اومد  یول  -

 عوض شده. زها یچ  ی لیچهار سال خ ن یا

 .دمیاز روزبه گرفتم و کامل به سمت ترانه چرخ  نگاه

 ! د یقدر شماها عوض شدعوض شده، چه زی چ قدر همهچه  نم یبیآره، دارم م -

 :دمیپرس  مقدمهیب

 د؟ یازدواج کرد یک -

 فرو رفت.  مان یب*غل ا  یتو  شتری ترانه گلگون شد و ب صورت 

رفت  - که  مدت  یتو  تا  پو  د   داتیها  ماهم  نامزد  گهینشد،    ی ادی ز   مونیدوران 

ا  هیشده بود.    یطوالن   ی اال. االن هم طبقه بمیعقد کرد  یرفت  کهنی سال بعد از 

 .میکن یم یزندگ  جا نیهم

 نامعلوم دوخت و ادامه داد:  ی ارو به نقطه  نگاهش

 تو فرسا برگشت...  ی به جا ی وقت -

 فرسا؟!  -
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. نگاه  ادی نم  ادمی  ی زی ماتش چ  یجز چهره  ی فرشته بود، آره! ول  ه یکنم فرسا    فکر

 مانند گفت: دیترانه به سمتم برگشت و تأک

نگرانت    ی لیسر ساشا اومده ما خ  ییبرگشت و گفت که چه بال  ی آره فرسا. وقت  -

 ! میقدر غصه خورد چه یدونی. نمادیهمون بال هم سر تو ب   م یدی ترس ی. ممی شد

طور  مغزم پر شد از ساشا. چه  یو فضا د یسرم ترک یبمب تو  ن ی اسم ع  ن ی! ا ساشا

 : دیچیگوشم پ یطور؟ صداش توفراموشش کرده بودم، چه

خوبیش   هیتو    »مگانور  لم*س دستی *طان  زد!  بهم دست  دلم    یهات؛ هروقت 

  ی تو قو  شه، یفرشته رو لم*س کنه اون فرشته عاشقش م  هی برات، هرکس    د یلرز 

 مواظب خودت باش.«  ،یاریکم ب  د ینبا ،یهست

  ی خم شدم. صدا  ن یزم  ی و رو  دمیسرم رو چسب  ی ساشا، ساشا... دو دست  ساشا،

 نگران روزبه بلند شد:

 شد مگانور؟   یچ -

بوده،    ییزها ی چ  هی جواب بدم. حالم بدجور خر*اب بود. معلوم شد که    تونستمینم

از خاطراتم که تا االن نبود،    ی اش بهم نگفته. قسمتکه دراگون درباره  یی زهایچ

 ! اومدیم ادمیکم دوباره داشت به کم

 : دیترانه هم به گوشم رس  یصدا

 حالت خوبه؟  -

 رو بلند کردم، االن وقت غش و ضعف نبود. آروم گفتم:  سرم 

 رفت.  جی خوبم فقط سرم گ -

 به زور لبخند زدم و ادامه دادم:  بعد
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 !دیکنیم  یو طبقه باال زندگ دی پس ازدواج کرد ،یگفت یم یخب داشت -

 تکون داد و گفت: سر 

 .می. االن مالک خودمون هستمیدی خر  یکیرو دو ساله که شر  جا نی ا -

. لفظ فرودگاه باعث  مانهیفرودگاه مال روزبه و ا  نی خوب! حاال تمام و کمال ا  چه

 : دمیتکون دادم و پرس  ی لبم جا خوش کنه. سر یرو  شتر یشد لبخند ب

 د؟ یستی خودتون ن یچرا تو خونه د؟یکنیم  کار یچ جا نیحاال ا -

 ره به حرف اومد: باالخ  مان یا

 ! یار ی ها رو درمخونهصاحب یادا ها می هنوز هم مثل قد -

 و بعد به سوال من جواب داد:   دیخند  ینخود ترانه

  ل یروزبه هم داغون شد. سه  یشد  دی ناپد  یجور نی تو ا  یاز وقت  ،یدونیآخه م  -

نشه دورش رو    ترمینشه و وضعش وخ  شتری ب  ش یافسردگ  کهنیخاطر اگفت به

 . میو تنهاش نذار   میپر کن

سه  ل؟ یسه خوشش  ل؟ی دکتر  ازش  صفورا  که  اسکل  دکتر  همون  آره،  اوه   !

 دردنخورش!  به یهاجادوگر با اون طلسم ی ! صفورا؟! صفورااومدیم

 آوردم رو به ترانه کردم و گفتم: ادی ها رو هم به اون کهنی از ا یحالخوش با

 کجاست؟  ل ی دکتر سه ی راست -

که سرش رو تکون    یزد و درحال  یاول جا خورده نگاهم کرد و بعد لبخند  ترانه

 گفت:  داد یتکون م
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پارسال    ن ی هم  لی بهت بدم؛ سه  ی خوش خبر  ه یمدت    همهنی خب بذار بعد از ا  -

 .کنندیم یجا زندگ خونه بزرگ هم اجاره کرده و با زنش اون ه یازدواج کرد! 

 : دمیچند برابر شد و پرس  میحالخوش

 ازدواج کرد؟  یبا ک -

 زد و گفت:  یمحزون لبخند

 با نگار!  -

 : دمیرفته پرس  ل ی تحل ییصفورا! با صدا  گهی. فکر کردم االن مدیخواب بادم

 ؟یپس صفورا چ -

د  ی نیسنگ  سکوت  و  بود  افتاده  جونم  به  استرس  کرد.  پر  رو  طاقت    گه یفضا 

به سر صفورا اومده. ترانه باالخره به سکوتش خاتمه داد    ینداشتم که بفهمم چ 

 و گفت:

خوب نبود،    اد یز  نی شکل گرفت اما ا   لی اون و سه  ن یب  یبعد از رفتن تو، روابط  -

روز    هی. خالصه که  کردندیبه هم شک م  یباهم اختالف نظر داشتند و ه  یلیخ

صفورا هم  ازدواج کرد،    لیسه  ی. وقتد یخسته شد و از صفورا دست کش  ل یسه

آورد. نامه از طرف   رامون ب  کاینامه از آمر هی  یچگم و گور شد! چند ماه بعد پست

  ی گروهک جادوگر  ه یبا    ا ی لوانیترانس  یتو   م،یصفورا بود! نوشته بود نگرانش نباش 

 جا بگذرونه. رو همون ش یزندگ یداره ادامه م یشده و تصم ت یمشغول به فعال

داد. چرا داستان    ه یکاناپه تک  یو به پشت  د یکش  ی قیاز اتمام حرفش، نفس عم  بعد

 . اوردیشانس ن  یزندگ  یتو یچیاز ه  چارهی ب یشد؟ آه صفورا ی دوتا تراژد ن یا

 وار گفتم: انداختم و زمزمه ن ییرو پا  سرم 
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 رو باهاش صاف نکردم. یآخرش هم اون بده -

  ی سازمانده  یسکوت فرو رفت. خوبه، برا  یو بعدش دوباره خونه تو  دمیکش  یپوف

طول بکشه    ادیبه سکوت داشتم! اما روزبه نگذاشت ز   اجیمغزم احت  یاطالعات تو

 و گفت:

 افتاد؟   یچهار سال چه اتفاقات ن ی تو ا ؟یمدت کجا بود ن یخب حاال تو بگو! تو ا -

عمق نگاهش پر    یور بود ولخرو آروم بلند کردم. نگاهش حق به جانب و دل  سرم

 واضح بشنوم! تونستم یبود. هنوز هم ضربان قلبش رو م یاز دلتنگ

ها  به خودم و بعد به اون  یهام رو به دو طرف باز کردم. نگاهو دست  دمیکش   یآه

 انداختم و گفتم: 

 خب من... فرمانده شدم!  -

 و گفت: دیبا شوق از جا پر  ترانه

 ! ؟یهات رو به دست آوردقدرت -

 لبخند سر تکون دادم و گفتم:  با

ارج و    ی و کل  کنندیم  یرویازم پ  میلشکر عظ  ه ی*طان کامل هستم.  یش   ه یاالن    -

 قرب دارم! 

 که روزبه زد باعث شد به سمتش برگردم و نگاهش کنم. یپوزخند

 ؟یشد که برگشت   یچ -

هاش  م و نگاهم رو از چشم*نه شدی. دست به س دادیطعنه م  ی حرفش بو  ن یا

 گفتم: یجد  ی. با لحندمی دزد
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 هستم.  جا نی ا  تی مأمور  ه ی یبرا -

 بلند شد:   مانیا ی بزنه صدا یبخواد حرف که نی و قبل از ا دی از رخ روزبه پر رنگ 

 ؟یکه بمون یومدین یعنی -

 توسط ترانه مطرح شد:  یبدم که سوال بعد  یچه جواب  دونستم ینم

 ؟ یاومد یی تنها -

 . هول کردم و گفتم:دیپرس  یلحن مشکوک هی  با

 هستند. رون ی ب ن یراستش نه! همراهانم هم -

 ل*ب زد:   ریبه تراس انداخت و متح  ی با ترس نگاه مان یا

 ! جا؟نی به ا ی کرد ی لشکرکش -

 شدم و گفتم:   ری خودش متح مثل

 نه بابا، مگه جنگه!  -

ها نشسته بودند  ردهن  یبه سمت تراس، در رو باز کردم و به اون دوتا که رو  رفتم

 گفتم:

 داخل!  دی ایها، ببچه یه -

  م یبود  ستادهی ا  من یوسط اتاق نش  یی تابعد سه  ی ا. لحظهدندی از جا پر ع یسر  هردو 

  یباشه، دستش رو رو  دهی. ترانه انگار آل دکردندیبا تعجب نگاهمون م  هیو بق

  س ی هم پوکر ف  مانیپناه گرفته بود. روزبه و ا  مان یشکمش گذاشته بود و پشت ا

اون دوتا انداختم    یهادور شونه  رف . دستم رو از دو طکردندیبه اون دوتا نگاه م

 و گفتم:
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 سان و مان!   کنم،یم ی معرف -

 باز شد.   ییو باب آشنا د یکه سان و مان زدند، جو متشنج خواب یلبخند با

نگاه روزبه    ینیکردن سان و مان بودند، سنگ  زیو ترانه مشغول آنال  مانیا   یوقت

  یکردم. لبخند تلخ  رش ی برگشتم و با نگاهم غافلگ  هویخودم حس کردم.    یرو رو

دستم رو    اط ی. با احتستادی هاش شکوفا شد و بعد اومد و رخ به رخم ال*ب  ی رو

 گرفت و گفت:

 بهت نشون بدم. ی زیچ ه ی ا یب -

 اوه باشه!  -

زد    ب ی بهم نه  یکیانگار    هوی  ن یشدم. در همون ح   ده یدنبالش سمت اتاق کش  به

  د؟ یو بازد   دید   ای   تی مأمور   ی برا  جانیا   یاومد  ؟یکنیم  یچه غلط  یکه مگانور دار 

  بردن روزبه اومدم! حاال که همه  یهستم؛ برا  جانی ا  یچه کار   یاومد برا  ادمی تازه  

  ی دراگون کنم؟ چ  میروزبه رو تسل  دی اتر از قبل شده، باز هم ب برام شفاف  زیچ

  ه یخودم؟    یخاطرات پراکنده  ا یپدربزرگم درسته    یهاغلط؟ حرف  ی درسته و چ

  ن ی ا  یها واقعاً دوست بودم، ولآدم  نی که من با ا  نهیو اون ا  دونمیرو خوب م  زیچ

عوض شده، حاال من    ز یچ مهکنم. ه  یچی که بخوام از دستورات سرپ  شه ی نم  لیدل

دادن روزبه ندارم،    لی جز تحو  یاو اصول هستم. چاره  نیتابع قوان  یفرمانده  هی

 ... یول

! اصالً توقع  نیرو بب  جانی روزبه پا به اتاق گذاشت و بعد من وارد شدم. اوه، ا  اول

  ی اون کاغذها  یپر شده بود از نقش من! طرح رو   وارها یرو نداشتم! د  ی زیچ  نیچن

ها  ... طرحشیچهار سال پ  ی! چهرهیمیمن بودم. البته منِ قد   وار،یبه د   دهیچسب

 ها مشاهده کرد. اون ن یرو ب  بتمیو ه هچهر یبه خوب شد ینامنظم بودند اما م

 چشم دوختم و ل*ب زدم: کردیبه روزبه که لبخندزنان به من نگاه م   ریمتح
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 !؟ید یرو تو کش  ها نی ا -

 گفت:  کردینگاه م هایکه به نقاش  یلبش کج شد و درحال یمنحن

خط  - همون  هایخطهمون  مگا،  وقتهستند  که  م  ی ها  سرم  .  دمیکشیم  زدیبه 

 مگا!  دند یحاال به سرانجام رس  د،ی رس یبه سرانجام نم وقت چیها که ههمون

رنگش فرو کرد و    یکن مشکگرم  ب یج  ی نگاهش کردم. دستش رو تو  ی ناباور   با 

 ادامه داد: 

 کردم؛ تو!   دا یرو پ  هایخطخط نی من باالخره راز ا ،یهمون روز که تو رفت -

برگه رو جدا کرد. برگه رو مقابلم گرفت    ه یرفت و    وار ی حرف به سمت د  نی از ا  بعد

 و گفت:

 از توش دراومد؟  یزی چ  ه یباالخره    یدی . د دمی کش  ی که رفت  ی رو همون روز   ن ی ا  -

 کرد و نگاهش رو دور تا دور اتاق چرخوند.  یتلخ یخنده

فقط   دم،ی کشیها، همدم من قلم و کاغذ بودند مگا. فقط تو رو مسال ن ی تموم ا -

 ! یمنتظرم گذاشت یلیخ ی... آه لعنتکردمیبه تو فکر م

م  حس االن  چهیگر   ری ز   زنهیکردم  برا  هیاز    کردم؟یم  دیبا  کار ی!  قلبم    ی طرف 

 : زدیم اد ی هم عقلم فر ی و از طرف کردیم یکوبیروزبه پا

 !« ؟یچ ت یمأمور »پس

ا  ی اچاره نبا   ستی ن  نی جز  بش  ریدرگ   دیمگانور،  میاحساسات  خب  اما    هی  شهی . 

جور  رو  نب  یمقدارش  لطمه  هم  احساساتت  که  کرد  با...   نند،یحل  مثالً  هوم؟ 

 ! یعذرخواه
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هام  کار رو تموم کنم! دست  نی نشده ا  ری تا د  دیخودم رو گرفتم. با  میتصم  باالخره

 گفتم: رفتم یکه به سمتش م یرو به سمت روزبه دراز کردم و درحال

 روزبه من... متأسفم!  -

صدام خودم هم متعجب شدم. روزبه    یآلود شده بود! از بمقدر بغضچه  صدام

با چشم باال آورد  رو  رو برداشتم و    ینگاهم کرد. قدم بعد   سش یخ  یهاسرش 

 گفتم:

 واقعاً، واقعاً متأسفم!  -

 کج و معوج گفت: یو بغضش رو قورت داد. با لبخند  دی رو باال کش دماغش 

 اشکال نداره.  -

 تکون دادم و گفتم:  نی رو تند تند به طرف سرم 

که کردم جبران    یی کردم، کارها  تت یاذ  ی لیکردم، خ  ی در حقت بد  ی لین خنه! م  -

 متأسفم!  زیچبدون که واقعاً بابت همه یروزبه. ول شن ینم

 گفت:  یمحو شد و با ناراحت لبخندش

 مگا. ستیگفتم که، مهم ن -

 متأسفم، باور کن!  یلینه نه، من خ -

 .یندار  یری تو تقص  ،یمتأسف باش  ستین  از ین -

 متأسفم!  د،یروزبه، ببخش خوامیمنه، من عذر م ری تقص زی چچرا، همه -
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فقط    هاشدست حاال  و  کرد  دراز  سمتم  به  داشت  ه یرو  فاصله  باهم  .  میقدم 

نفر تو اتاق    هی  ینبود. صدا   ی خورده بود و جدا شدن  ینگاهمون به هم گره کور 

 :دیچیپ

 ! سایسر جات وا  ا یمگانور اگارس -

  ل ی ساشا رو پر کرده! وقت تحل  ی نگهبان انگار خوب جا  یفرسا بود! فرشته  اون

که روزبه طرفش برگشت دوباره صداش کردم. حاال    نیاوضاع رو نداشتم، هم

و دست بود  که  دوباره طرف من  فاصله داشت  باهام  فقط چند سانت    هو یهاش 

 ساشا بود!  ر ی. اون شمشدیکش ری فرسا شمش

 و گفت: د یسمتمون دو  به

 ...ای مگانور اگارس  دمیبهت اخطار م -

و تار    رهی ت  ز یچروزبه رو گرفتم و بعد همه  ی هابه ما برسه، دست  که نیاز ا  قبل 

 شد. 

د  چشم و  کردم  با    می هست  یی جاهمون  قاًیدق  دمی باز  ترانه  داشتم.  انتظار  که 

 :دی چنگ زد و پرس  مانی ا  راهنیوحشت به پ

 م؟ ییکجا  م؟یی کجا -

 جوابش رو داد:  فرسا 

 جهنم!  م؟ی باش  میتون یبه نظرت کجا م -

 زده شد و داد زد: هم وحشت مان یا

 حضرت عباس!  ا ی -

 با اخم به طرفم برگشت و گفت:  فرسا 
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 مگانور؟ یکرد یکار  ن ی چرا همچ -

مأمور   تونستم یم  یچ چون  اوه  بگ  ت یبگم؟  رو  روزبه  روح  رو    رمی داشتم  همه 

 کنه؟ یم تی رو بگم کفا ن ی ا همزمان تله پورت کردم به جهنم؟ 

از پشت سر به گوشم خورد. برگشتم    ی طانیش   یاو بعد خنده  ی کس  ی هاقدم  یصدا

  ی قشنگ  یهامهربونه، قصه  ایدن   هیکه... بله! پدربزرگ خوبم، همون که    دمیو د

 پشت سرم بود.  قاً ی! آره، همون پدربزرگ خوب و مهربون دقخونه یمن م ی برا

 و گفت:  د یهاش رو به هم کوبفراوان کف دست اق یاشت  با

 ! ی کار رو درست انجام داد هی چه عجب  -

رفت و تعادلم    جیگرفتم. سرم گ  یبیترانه بلند شد و بعد سردرد عج  غ یج  یصدا

  دمینخوردم خدا رو شکر! به طرف ترانه برگشتم و د   نیرو از دست دادم اما زم

 :دمی رو به دراگون کردم و غر ع یشون کردند. سر محاصره  ن ی اطیکه چندتا از ش

 ؟یکنیم کاریچ یدار  -

خاص خودش نگاهم    ژی رو پشت سرش برد و به هم قالب کرد. با پرست  هاش دست

 کرد و گفت: 

باز   - آدم  گهید   یخب  تحو  زادیتمومه!  بهت    ،یداد  ل یرو  رو  قدرتت  هم  من 

 . بخشمیم

خودخواه  یتو  خاطراتم  شدند.  جا  به  جا  به  یهایمغزم  اومد،    ادمی  دراگون 

حجم از   ن ی خاطر اکه در حقم کرده بود! مغزم داشت به یی هایو بد هاش یرحمیب

 .دادیارور م  یی هویاطالعات 

اما فقط دردم    رهی تا بلکه درونش سر و سامون بگ  دمیسرم کوب  یتو  یدست  دو

 برداشتم و داد زدم:  ز یشدم! به طرف دراگون خ  وونهیشد. پاک د  شتریب
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 فهمم؟ ینم یچ یچرا من ه ؟یلعنت یسرم آورد  یی چه بال -

 شونه باال انداخت و گفت: ی دیقیب با

که االن حل    میداشت  یمیحساب قد  هیتسو   یسر  هیباهات نکردم، فقط    یمن کار   -

 شد. 

سرم نشسته    ینفر انگار تو  ه ی.  دیچیکل بدنم پ  ی خوردم و درد تو  نی زانو زم  با

ول  دیچیدام پازل خاطراتم رو کنار هم مبود و م بود    ی نشدن  یتا سرهم بشند 

 گم شده بودند!  ها کهیت  یچون بعض

شد. دراگون رو    دای نفر پ  ه ی  یدوباره از دراگون سوال کنم که سر و کله  خواستم

 به اون کرد و گفت: 

 رو تموم کرد.  تش ی مگانور باالخره مأمور  ن،ی رو بب جا نی ! ای اوه حزار اومد -

ذهنم    ی ساشا و پدرم تو  ر ی از خاطراتم رنگ گرفتند. تصو  ی دوباره قسمت  حزار؟

ا   انینما آره  کث  ن یشد.  قاتل  صدافه یهمون  عقب  ی !  متر  چند  از  رو  تر  فرسا 

 :دمیشن

 مگانور؟  یکرد یابا دراگون معامله  ت؟یمأمور -

 ف دراگون مانع از حرکتم شد. به سمت فرسا برگردم که حر  خواستم

ا   - از    ک ی کوچ  ت ی مأمور   هی فقط    ن یمعامله؟  بود که به مگانور سپرده شده بود. 

 زم؟ یعز یمگه نه نوه م،یفرستاد  ن ی هدف اون رو به زم ن یاولش هم با هم

 موهام چنگ زدم و گفتم: نیب

 وسط کمه! ن ی ا ی چ فهممیمن نم  ست،ی درست ن ی زیچ  هینه، نه، نه!  -

 و به حزار نگاه کرد.  دی کش ی پوف دراگون 
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بود حزار؟ اگه    یکدوم احمق  یدهینبود، نه؟ پاک کردن خاطراتش ا  ی فکر خوب  -

 نبود. حیتوض  همهنیاالن الزم به ا م یپاک نکرده بود

 به من انداخت و گفت:   یقینگاه عم حزار 

 ! ردآو یرو برامون نم زاد یآدم  نی که ا می اگه پاک نکرده بود -

 و مبهوت به اون دوتا نگاه کردم و گفتم: مات 

 ! د؟ی کرد کاریشماها با من چ -

 دادن کرد: حیو آروم شروع به توض دی باز پوف کش دراگون 

  ی که برا  ی فکر من نبود! روز  ن ی. البته باور کن ا زمی عز  م یخاطراتت رو پاک کرد  -

  زها ی چ  یسر  ه یو با سحر و جادو    م یانداخت  رتیما گ  ی انتقام خون اون فرشته اومد

که    ی زیبه نفع همه بود! حاال همه به اون چ  نی . باور کن امی رو از مغزت برداشت 

پرفتوح  می دیرس   می خواستیم روح  به  من  رس   نی ا.  تو    دمی جوانک  هم...  تو  و 

 اگه اشتباه نکنم.  یبه قدرت برس   یخواستیم شه یهم

شده طرد شدم    ن ییتع  شی برنامه از پ  هی آوردم. من طبق    ادی رو به    ز یچ همه  کمکم

اون روح    ی خاطر انرژاومدم، بعد به نی وجودم به زم  ی نصفه روح تو هی و همراه با  

  ی گرفتن روح حمله کردند، ما برا  ی برا  ن ی اطی شدم، ش   دهیبه سمت صاحبش کش

ماجرا بود،    نی ا  یهم قربان   مساشا رو حزار کشت، پدر   م،یآتش بس به جهنم رفت

و هم انتقام خون ساشا و پدرم رو    رمی م نصفه روح رو پس بگمن برگشتم تا ه 

همون موقع که قدرتم رو گرفتند و من    ن ی... من رو گرفتار کردند دوباره! عیول

  یچهیشدم، باز   چهیروح رو شکار کنم! دوباره باز  هی کردند تا براشون    چهی رو باز 

  ن یگندتر  ن یبگم که واقعاً ا   د یبا  ،یشنویاگه صدام رو م  ا یخدا  ه طمع پدربزرگم! آ

 ! ی زاده رقم بزن*طانیش   هی  یبرا ی تونستیبود که م ی سرنوشت
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پر از اشک شده بودند    یکه از زور فشار مغز  ییهارو باال گرفتم و با چشم  سرم

 به دراگون نگاه کردم، گفتم:

  ی برا  یالهیخودت دراگون؟ باز هم من شدم وس   یترق  یبرا  یمن رو پله کرد  -

به اون    دن یرس   یفقط برا   یه اهدافت؟ ساشا و پدرم رو ناعادالنه کشتب  دن ی رس 

 زاد؟ یآدم  زی روح ناچ

 تکون داد و گفت:   نیبه طرف  ی سر  دراگون 

  ، یو تو هم والتازا رو کشت  می! ما اون فرشته و پدرت رو کشت ست ی ناعادالنه ن  -

  ،یشده. اوه، و اون مسئله که راجب روح گفت  تی باشه! عدالت رعا  ادتی البته اگه  

  است یمه  طیشرا  یروح بودم و وقت   هیدنبال    شه ی. من همستی ن  زی هم ناچ  ادیخب ز

 چرا ازش دست بکشم؟

 ناباور روزبه بلند شد: ی سر دراگون نعره بزنم صدا  کهنی از ا قبل 

 خاطر روح منه؟! به ها نیا  یهمه -

  ی رو  شتر ی دراگون بود که هر لحظه ب  ثی بهش نداد. فقط لبخند خب  یجواب  کسچیه

 .شدیصورتش پخش م

  شه ی دراگون به هدفش برسه! هم  ذارمینم  گهیاومده، د  ادمیبه    زی چکه همه  حاال 

ا  خواستمیم هم  باز  االن  و  کنم  حفاظت  روزبه  م  نی از  ادامه  رو  چون    دم،یکار 

رو به جهنم کشوندم و جونشون رو به    ه یعاشقشم! درسته که به اشتباه اون و بق

 ! دوارم یام تهجبران کرد، الب شه یخطر انداختم اما... االن م

جا بلند شدم و رو به روزبه کردم. سر و صورتش عرق کرده بود و داشت نفس    از

کار باهم    یهنوز کل  ره،یبم  جا نیجهنم! عمراً بذارم ا   یآدم زنده، تو  ه ی.  زدی نفس م

  ی ول  اومدم،یاز پس دراگون بر نم  دی بودم شا  یمی! اگه همون مگانور قدمیدار
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هست که بهم کمک کنه و    جانیفرشته هم ا   ه یاالن من قدرتم رو کامل دارم.  

حساب کرد، اون    شه ی روزبه هم م  یدو تن از افرادم، سان و مان! رو  طورنیهم

اراده قدرت  و  دار   یانسان  یهم  ا   ه یه  وجود  با  که  استوار  و  محکم    که نیروح 

 ست هنوز هم اون رو سرپا نگه داشته.نصفه

. لبخند  دمیکش  رونیرو پشت سرم بردم و دوتا خنجرم رو از غالف ب  هام دست

 زدم و به روزبه گفتم: یکج

که مگانور    یدونی! مکنم یجبران م  یطور که قبالً هم گفتم، متأسفم! ولهمون  -

 . کنهیبه قولش عمل م شه یهم

 اش عوض بشه گفت:حالت چهره کهنی ا  بدون

نمک    چهار سال من رو تو آب  یزود برگرده ول  ی لیآره مگانور قول داد که خ  -

 خوش قوله!   ی لیگذاشت! واقعاً خ

وقت طعنه زدن بود؟ نه شما به من بگو،    ش،ی دل آت  یدرست وسط جهنم تو  االن،

 ! یبه عقلشون شک کن  شهی که باعث م  کنندیم ییها کار  هیها آدم ن یواقعاً بود؟ ا 

 کردم و با حرص گفتم: یاخم

بهم اعتماد    د یبا   ی خوای! اگه روحت رو مست ی االن وقت شخم زدن گذشته ن  -

 . یکن

 زد و گفت:  ی کرده بود چون پوزخند دا یدل و جرأت پ  یلیانگار خ  روزبه

 ! ییتو   خوامیکه م ی زیچ خوام،یروحم رو نم -

دراگون مانع از حرکت    ی بلغور کرد؟ صدا  ی االن چ  ن ی گاهش کردم. اخورده ن   جا 

 . دیاعصابم خط کش ی شد و رو  میذهن یهایفانتز
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 آدمک!   یار یدوام نم ادی که بدون روح ز  فی! حک یاوه چقدر رمانت -

 کردم و گفتم:  زیهام رو رروزبه شدم و به طرف دراگون برگشتم. چشم  ال یخیب

فقط و    دهی که امروز روحش رو از دست م  ی مطمئن نباش پدربزرگ. کس  اد یز  -

 ! یی فقط خود تو

 گفت:  یمرتعش یسر داد و با صدا  یاقهقهه دراگون 

 ! امهی آره؟ باشه من هم پا ،یکن  یباز  یخوایپس م -

  ی خوب  نه یاون هم به سمت من حرکت کرد. اتفاقاً حزار گزحزار اشاره کرد و    به

اون    یداشتم که حاضر بودم جونم هم بدم ول  نهیازش ک  قدر نینبرد بود. ا ی برا

 رو بکشم! 

  دیکه مقابلم قرار گرفت، دراگون به سمت روزبه رفت. اوه نه، روزبه نبا  حزار

 بودم داد زدم:   رهی طور که به حزار خ! هموند ید یم بی آس 

 فرسا حواست به روزبه باشه!  -

 بعد سرم رو به طرف چپ گرفتم: و

 ! د یو ترانه رو نجات بد  مانیسان، مان! ا -

  ن یاطی اطاعت کردند و به ش   ع ی بودند چون سر  ی وفادار   ی و مان واقعاً سربازها  سان 

 حمله کردند.

 : دیبه گوشم رس  هاری برخورد شمش نهیزم فرسا با پس  یصدا

 توئه.  ری تقص هانیا  ی ! همهمیافتاد   ریگ ی تو چه بدبخت ن یبب -

 رو مقابل حزار گرفتم و در همون حال داد زدم: خنجرهام 
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 دنبال مقصر گشت.   شهی مبارزه تمرکز کن، بعداً هم م ی رو -

 حزار باال انداختم.  یزدم و ابروهام رو برا  یپوزخند

 مگه نه حزار؟ -

بشه! تبر بزرگش رو باال گرفت و به سمتم    یمحرک بود تا وحش  ه یفقط منتظر    انگار 

دادم    یجاخال  ع ی! سر شمیکردم! االن از وسط دو شقه م  یلحظه قالب ته  ه ی.  دیدو

 فرو رفت.  و حزار با تبر کف جهنم

شروع به    یتعلل  چ یبار من بهش حمله کردم. بدون ه  نی از جا برخاست و ا  دوباره

 ضربه زدن کردم و با هر ضربه سرزنشش کردم.

م  - ب  ،یعاشقم  یگفتیقبالً  چقدر  رو    ی بود  شعور یآره؟  پدر عشقش  آدم  حزار! 

 ! کنهینم یبد  قدرنی در حق عشقش ا کس چیه کشه؟یم

 .دادیهم با تبرش جواب تمام ضرباتم رو م   حزار 

!  ی شد  زاد یآدم  ه ی  یتهبسکه دل  یعشق تو برام پوچ شد مگانور! درست وقت  -

درست از همون موقع من هم ازت    ،ی شد  ق یها رفاز همون موقع که با فرشته

 متنفر شدم! 

هام رو گرفت، اون حق  چشم  ینقطه حساسم دست گذاشته بود! خون جلو  یرو

 ! فی قاتل کث زمی ر یروزبه بزنه. خودم خونت رو م  ای از ساشا   ینداشت حرف

قد   یچ  دمینفهم  گهید اون  و  سرشار  شد  پ   هویرت  کجا  فقط    داش یاز  شد؛ 

دست چپم رو بلند    یحق حزار رو کف دستش بذارم. خنجر تو  د یکه با   دونستم یم

حزار فرو کردم. شوکه شد، تبرش از دستش    ی*نهی س   یتو  یناگهان  یلیکردم و خ

 صورتش داد زدم:   ی من ثابت موند. تو  ی افتاد و نگاهش رو

 خاطر پدرم بود...به ن یقاتل کثا*فت! ا  -
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اش فرو  *نهی س   ی تو  ی شتری دست راستم رو هم باال بردم و با شدت ب  یتو  خنجر

 کردم.

 خاطر ساشا! به ن یو ا  -

  ن ی زم  ی رو  جونشیجهنم رو به لرزه درآورد و بعد جسم ب  وار یحزار در و د   اد ی فر

  الم ی خ  جهنم معلق شد. آه باالخره انتقام گرفتم و  یافتاد. ذره ذره دود شد و تو

 راحت شد! 

شد. برگشته بود به    ده یکه دراگون زد تازه نگاهم به اون سمت کش  یادیفر   با

بود، فرسا هم کم با  طرفاون  یطرف من و روزبه پشت سرش  نبرد  تر مشغول 

 : دیبه خون نشسته نگاهم کرد و غر ی هابود. دراگون با چشم ن یاطیش 

 مگانور؟!  ی کرد یچه غلط-

 وندم و براش پوزخند زدم: دست چرخ ی رو تو خنجرهام 

 انتقام گرفتم پدربزرگ. -

بب  یاقروچه  دندون تونستم  هم  فاصله  اون  از  رو  کرد  مشتنم یکه  گره    یها. 

 زد:   ادی اش رو باال برد و فرخورده

ما اقدام    ه یبر عل  د ی! نبا یطانیتو ش   ا،ی! به خودت ب یکنیبر ضد ما کار م  شه یهم-

 نفهم!  یبچه یکن

 :دمی کش اد ی خودش با خشم فر مثل

ش- من  ه   یتو   یی جا  وقت چیه  یول   طانم یآره  ندارم،  تو    ی کار   وقت چیجهنم  که 

 چون...  کنم یرو نم  یخوایم

 اومد و همون رو به دراگون گفتم:  ادمی کردم. حرف ساشا  بغض
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 *طان خوبم! یش   ه یچون من -

به سمت روزبه.    دی سر داد. دوباره چرخ  ی ادر سکوت نگاهم کرد و بعد قهقهه  اول 

و وحشت روزبه و ضربان قلبش که    نمی بب  تونستم یبرق نگاه سرخ رنگش رو م

  زدیکه درونش قدرت موج م  ییحس کنم. با صدا  تونستمیهزار بود رو م  یرو

 گفت:

  رون یرو ب  زتی و تماشا کن چطور روح دوست عز  نی*طان خوب! بش یش   خبیلیخ-

 .کشمیم

بتونم، من    د ی! نه با یری جلوش رو بگ  ی تونینم  گه یتمومه، د  گه یمگانور د   تمومه

بود    ادی ز   یلی. خنجرهام رو به طرفش پرت کردم اما فاصله خارمی کم نم  وقت چیه

 زدم:  ادیو همزمان فر دنی. شروع کردم به دودندیو بهش نرس

اون هم فقط بخاطر روح    ی فاجعه به وجود آورد  همه نیدراگون دست نگه دار! ا -

  ن ی روح؟ ا  هیآخه فقط   یول  یزی چ  هی  یرو تصرف کن نی زم  یخواستی؟ اگه مآدم  هی

 برات افت نداره پدربزرگ؟

فر  حقه باق  ب یو  سالح  م  ی تنها  بود.  وجود    خواستمیمونده  در  خفته  غرور  اون 

 هام نقشه برآب شد: که زد نقشه ی کنم اما با حرف دار ی دراگون رو ب

 باور کن ارزشش رو داره.-

 مونده چنگ زدم:  ی باق سمان ی ر   نی و به آخر  دمیند یاچاره گهید

 ! ری فرسا جلوش رو بگ-

نم  اون بودند. دمحاصره  نی اطیبکنه، ش   یکمک  تونستیهم  واقعاً    گه یاش کرده 

باد رفت. چقدر از روزبه محافظت کردم، آخرش هم  تمومه! اون همه زحمت به 

االن    دادینم  بمیدادم به دراگون. مسلماً اگه دراگون فر   لشیتحو   یخودم دو دست
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زودتر    یلیخ   دیاحمق با  منِخودم بود.   ری هم تقص  ی تا قسمت یول  شدینم  ی نجور یا

  د یکه پدرم مرد، با  ی . مثالً از همون روز بردمیم  یدراگون پ  ی به نقشه  ها نیاز ا 

  نی حمله کردند به زم  ن یاط یکه ش   ی ... اون روز ای  شد یبرام روشن م  زها ی چ  یلیخ

  د ی. شاافتادیاتفاقات نم  نی قدر احمق نبودم االن او روزبه رو بردند. من اگه اون

از دستم ساخته    ی کار   گه یمنه و حاال د  ر یتقص  ز یچهم زنده بود! آره همه  شااالن سا 

 باختم!   یواقع ی. باختم... به معناستین

دلم روشن شد. ساشا،  ته    یدیام  یکه دست فرسا بود کور سو  یزی چ  دنی د  با

! با تمام وجودم داد  یهوام رو دار   شهیکه هم   دونمیم  یول  یست ی درسته ن  دم،یام

 زدم:

 ! ر یفرسا! شمش-

و ازش صاعقه ساطع    د ی درخشیکه م  ی ری افتاد، شمش  ر ینگاهش به شمش  فرسا 

  ر ی شمش  ی حرکت ناگهان  ک یخودش و روزبه نگاه کرد. در    نی ب  ی. به فاصلهشدیم

رو پرواز کرد تا    ر یاون مس  ر ی و شمش  رون ی پرت کرد ب  ن یاطیش   ن ی رو از روزنه ب

  ت یموقع   ن یا   یتو  که  ی به دست روزبه افتاد! درسته... تنها کس  می مستق  که نیا

 روزبه رو نجات بده، فقط خودشه نه من، خودش!   تونهیم

بود.  مشخص  اشیمسمم و جد ی افهیاز ق   نی کنه، ا کاریچ دی با  دونستیم روزبه

  ر ی برداشت شمش  ز یرو باال گرفت و همون لحظه که دراگون به سمتش خ   ری شمش

  ی میو بعد موج عظ  ختیروزبه و دراگون باهم درآم  ادی شکمش! فر  یرو فرو کرد تو

 جهنم رو پر کرد.  یهمه  یاز انرژ

جا متوقف شد؛  افتادم. زمان انگار همون  ن ی زم  ی شدت به عقب پرت شدم و رو  با

 ... .دمیند ی زیچ گه ید  یدیجهنم غرق در نور و سکوت شد و من جز سف



 
 

www.cafewriters.xyz Page 574 

رفته رفته    ر یبه اطراف انداختم. تصاو   ی رو از هم فاصله دادم و نگاه  هام پلک

باالخره درکواضح و  پ  طیاز مح  یتر شدند  تو  دایاطرافم    یکلبه چوب  هی  یکردم. 

رفت.    جی. از حالت درازکش بلند شدم و سرم گدادیو خاک منم    یبودم که بو

 سرم گذاشتم و با درد زمزمه کردم:   یدستم رو رو

 من کجام؟ -

 شد: داریباز شدن در کلبه اومد و بعد قامت عدنان پد یصدا

 ! یاوه بهوش اومد-

 دارم رو بهش دوختم و ل*ب زدم:تب نگاه

 کنم؟یم کار یچ نجا یمن ا -

 ؟ یکنیفکر م  یخودت چ-

  کدوم چیه  یرو به خاطر آوردم ول  ییزهای چ  ه یافکارم دوباره مرتب شدند و    کمکم

بود و با لبخند نگاهم    ستادهی نبود. عدنان ا  کنمیم  کاریچ  جا نیمن ا   کهنی جواب ا

 . با تأسف سر تکون دادم و گفتم: کردیم

 . ادی نم ادمیبودنم  جانی ا ل یدل دونم،ینم-

 اد؟ یم ادت ی ی خب چ-

کرد. مثل هم  فشیکث  یباز   باز  مان  شهی رو شروع  جواب  و  که    کنهیقدر سوال 

و همزمان    اد یم  ادمی   ی چ  نمی. به مغزم رجوع کردم تا ببیببر  ی پ  زی چخودت به همه

 شروع به گفتن کردم: 

من حزار رو کشتم، دراگون به سمت روزبه رفت،    م،یدیجنگیم  می خب ما داشت-

 ساشا به دراگون ضربه زد و بعد... بعد...  رِ یروزبه با شمش
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 کمک کرد تا حرفم کامل بشه:  عدنان 

 جهنم متوقف شد.  یو بعد زمان تو-

چند لحظه    یجهنم استفاده بشه، زمان برا  ی تو  یاله  ءی ش   هی از    ی درسته وقت  اوه

 ن دادم و گفتم:. سر تکوشهیکند و متوقف م

 اومد؟  هیبه سر بق یچ ؟یبعدش چ ی... ولنطور یکه ا-

مختلف رو به دنبال    یهایکه قوط  یافتاد به سمت دم و دستگاهش و درحال  راه 

 گفت: کردیو رو م ری ز   یزیچ

رو    الت یشون! بذار خها هستند؟ خب اون ها برگشتند خونهمنظورت اون آدم-

 . دندیو سالم رس  ح یراحت کنم، صح

 : دمیو بعد از چند لحظه پرس   دمی کش ی راحت  فسن

 اومد؟  ییسر دراگون چه بال-

 انداخت و گفت: ی چشم بهم نگاه ی گوشه از

 خبر زنده بودنش رو؟  ا یخبر مرگش رو  ؟یبشنو یچ ی دوست دار -

م  به مغلطه  داشت  حکردیوضوح  هم  ف ی!  من  خاص    یهاتیموقع  یتو  شه ی که 

نبود انقدر منت عدنان رو بکشم    از ی وگرنه ن  مونم یعقب م  ا یو از دن   شم ی م  هوش یب

 تا دو کالم حرف بزنه. 

 موهام فرو کردم و گفتم:  یتو  یدست کالفه 

 رو بگو!   قتیعدنان، حق  دونمینم-

 طرفم برگشت و لبخند ژوکوند زد: به
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آدم- توسط  بب  زاد ی دراگون  بگو  حاال  شد!  بود    ن یا  نمیکشته  خوب  بد؟    ای خبر 

 ؟یخوشحال شد

نمش  خوشحال  واقعاً  عج  هی  دونم،یدم؟  االن    دایپ  یبیحس  بودم.    یعنیکرده 

درسته    نه؟یبیاتاق مخصوص خودش در جهنم عذاب م  ی پدربزرگم مُرده و داره تو

از مرگش خوشحال    د یدر هر حال پدربزرگم بود. با  یکرد ول  یدر حقم بد  یلیخ

 ناراحت؟  ا یباشم  

 هستم. یشدم عدنان؛ نه خوشحالم و نه ناراحت. کالً خنث  یجور  هی-

 رو برداشت:   ی قوط ه یتکون داد و باالخره   یسر عدنان 

 .کنمیدرک م-

 از چند لحظه سکوت دوباره بهش گفتم:  بعد

 ! کنم یم کار ی چ  نجایحاال بگو من ا-

داد و دست به    هی تک  ز یگذاشت. خودش هم به م  ز یم  ی رو رو ی و قوط دی کش  ی آه

 گفت: *نه یس 

 متأسفانه طردت کردند.-

 سرم رو چرخوندم که گردنم رگ به رگ شد. طردم کردند؟ دوباره؟ چرا؟!   یجور 

 و اون در کمال آرامش جواب داد:  دم یرو از عدنان پرس   هانیهم

قتل دراگون هم    یتو  ،یسرجوخه حزار رو کشت  ی بچه جان؟ زد  ی دار   یچه توقع-

 ؟یونده که نکرده باش م ی. کاریدست داشت می که هرجور حساب کن

 گفتم:  یحالت حق به جانب با
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. دراگون هم  رمی حزار پدرم رو کشته بود عدنان! من حق داشتم جونش رو بگ-

.  لیجز عزرائ  رهیها رو بگحق نداره روح آدم  کسچیه  کرد،یم   یشکنداشت قانون

 من عدالت رو اجرا کردم!  م،یبه قول خودت هرجور حساب کن

 رو به نشونه سکوت باال آورد و گفت:  هاشدست

کرد.    شی کار   شهی بوده، نم  لی سران قبا  می تصم  ن یا  ی. ولدونمیدختر، م  دونمیم-

اول آسمون.    یبه طبقه  ی شد  دیو به عنوان مجازات تبع  یتو طرد شد   نی بنابرا

 قدرتت و خنجرهات رو هم مصادره کردند. 

 با طعنه گفتم: زدم و   یپوزخند

سعادت- بیعجب  چندروز  من  مگه  برا  هوش ی!  که  بر  یبودم  و    دند یخودشون 

 و بعد حکم صادر کنند؟  امیدوختند؟ چرا صبر نکردند حداقل بهوش ب 

 جواب داد:  یالبخند بامزه با

تو دو روز ب- م اون  ،یبود  هوش یخب    ی رو  دونستند یها هم صبر نکردند چون 

م اعتراض  ز ی زنیحکم  حاال  ا  ادی .  نشو،  ناراحت  م  یکل  نجا یهم  .  یبکن  یتونیکار 

هست که پرکار    یمدت   لی که عزرائ  یدونیم  کنند،یعبور م  نجایروح از ا  یهرروز کل

سر    نجا یبه ا  یو منکر هم گاه  ری نک  ی. راسترهیات سر نموجود حوصله  نی شده! با ا

 ز شد! ازت خوشش اومد و بختت با   شونیکی د یشا ،یدی. خدا رو چه د زنندیم

  دم یکش  یبه عدنان نگاه کردم و اون هم با لبخند جوابم رو داد. پوف  سی ف  پوکر

 دادم:  هیتخت تک  یو به باال

 . خواستمینبود که من م یزی چ ن یا یول-

 : دیهام زل زد و پرس اومد و کنارم نشست. به چشم عدنان 

 جهنم؟ یتو  یزندگ ؟یخواستیم یپس تو چ-
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 جا ساخته نشدم. اون  ینه من برا-

 ؟یپس چ-

 گفتم:  یفیضع یانداختم. با صدا  نیی و سرم رو پا  دمیکش یآه

 ! نی به زم شدم یم د یکاش تبع-

 بلند اوه گفت و از جا برخاست. با خنده به سمت در کلبه رفت و گفت:  عدنان 

 ! ی پس دل تنگ شد-

همه  رون ی ب  و تو  عدنان،  کردم.  نگاه  بسته  دِر  به  شوک  با  کجا    ز یچرفت!  از  رو 

 ؟یلعنت یدونیم

  یی هابود و نخ ستادهی باغچه ا ی شدم و آهسته از کلبه خارج شدم. عدنان تو  بلند

عدنان سر در   نی از کار ا  کسچیه بنده؟ینخ م  یچ ی. برابستیم له یدو م  نی رو ب

 واال!  اره ینم

دوباره به    ی . با کالفگدمی ند  ی زیمتراکم چ   ی به اطراف انداختم و جز ابرها  ی نگاه

 بلند گفتم: یعدنان نگاه کردم و با صدا

 ! ی خبر دار  ز یچ آره دل تنگ شدم. تو که از همه-

 ها شد و در همون حال گفت:خنده شروع به چک کردن نخ با

 ! نیبه زم  ی بر  دیپس با -

 برم؟ تونمیم-

 برگشت به سمتم و با لبخند گفت: آروم 

 ! گه یآره، البته چهارصد سال د-
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انقدر    دمیدوران تبع  یعنیپرتقال شد. چهارصد سال؟    یاز تعجب اندازه  هامچشم

 رفته گفتم: ل ی تحل یبا صدا  د؟یکشیطول م

 که بتونم زودتر برم؟  ستین  یراه چیه-

 لبخند زد و در کمال آرامش گفت:  باز

 . یبخوا ی تو چ که نیداره به ا  ی بستگ  نی ا ی هست، ول یراه  هی  شهیهم-

کلبه نشستم. سرم رو    ی پله چوب  ی و رو  دمی کش  ی . پوفکردیداشت مغلطه م  باز

 وار افکارم رو به زبون آوردم:باال گرفتم و به آسمون دوم نگاه کردم و زمزمه

نه به بهشت تعلق    یعنیندارم.    ییجا   ای دن  نی که تو ا  کردمیحس م   شهیمن هم-

ا  ن ی به زم  یدارم و نه جهنم! وقت  شد. من رو    تیواقع   به  لی حس تبد  ن یرفتم 

 اونجا بود.  خواستمیکه م یزی بودم، هرچ م یخود واقع ن یزم

 به عدنان نگاه کردم و ادامه دادم:   مجدداً

نکن- تجربه  نم  ی بفهم  یتونینم  ی تا  خور   یبفهم  یتونیعدنان!  لذتغذا  چه    یدن 

کردن صفحات    نییو باال پا  یور رفتن با گوش   ده،یم  فی چقدر ک  دن ید   لمیداره، ف

نقاش   ،یز مجا مجله،  و  کتاب  همه  ی خوندن  و...  همهزی چکردن  جا  اون  ز ی چ! 

 عدنان!  زهی انگجانیه

 گفت: طنتیبا ش عدنان 

 اضافه کن.  هانی ا یعشق رو هم به همه-

. من کتمان  شهیم  دا یپ  ن یزم  ی هست که رو  یی زهایچ  نی از بهتر  یکیعشق هم    آره 

حرف عدنان رو   نی . بنابرادمی رک هستم و احساساتم رو بروز م  شهیهم کنم،ینم

 کردم: د ییتا
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بودم    ی ازش فرار   شه یمن رو گرفتار کنه. هم  ی نیروز عشق زم  ه ی  کردم یفکر نم-

خب... دست خودمون که    یول  کردیم  یی عالمت ممنوع بزرگ روش خودنما  هیچون  

 . دیازش دست کش شه ی که نم نه یری قدر ش عدنان! ان ست ین

 گفت: مقدمهینزدم و سکوت برقرار شد. چندلحظه بعد عدنان ب  یحرف گهید

زم  یبرگرد   ی خوایپس م- زندگ  ن ی به  اون پسره  با  باز هم  ا  یکن  ی و    ن ی هوم؟ 

 ؟یخوایکه م ه یزیچ

بود! عدنان    ن یهم  قاً یمن دق  یقیو حق  یقلب   یتونستم سر تکون بدم. خواسته  فقط

 :دمی پرس  یدیاش با لحن ناامبه خنده توجهیب من  یکرد ول یاخنده

 عدنان؟ ن ی هست که بشه رفت به زم ی راه-

پله    ی من هم از رو  ستاد،ی شد. اومد جلو و مقابلم ا  یبه لبخند  ل ی تبد  اش خنده

  یافهی*نه سپر کرد. قیهاش رو پشت سرش برد و س . دستستادمیبلند شدم و ا 

 به خودش گرفت و گفت:   یاخردمندانه

  هی دی راه با  نیرو بدم. فقط تو ا بشیترت  تونمیم یباز  ی تراه هست که با پار  هی-

 مگانور.  یرو از دست بد  ییزهایچ

وجب    ه ی از دست دادن نداشتم. آب که از سر گذشت، چه    ی برا  ی زی چ  گه ید  من

 چه صد وجب! 

پشت سرش درآورد و    از  یزی چ  هی  هویکردم و عدنان    نییرو آروم باال و پا   سرم

 شکل.   یاکدر رنگ و استوانه یقوط  ه یمقابلم گرفت. 

عدنان در گردش دراومد    یهو چهر  یقوط  ن ی عالمت سوال ب  ی به همراه کل  نگاهم 

ساطع    رون یبه ب   یاز قوط   ی رنگ  یی رو باز کرد. نور کهربا  یعدنان در قوط  که نیتا ا 

 ل*ب زدم: ر یداد. متح لی تشک یاشد و دور دست عدنان هاله
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 ...نی... ا نیا-

 کرد و گفت:  ن یی سرش رو باال و پا عدنان 

  دهیهمون نصفه روح کوچولو و سرگردانه که از جهنم خارج شده و حاال رس   ن یا-

 به دست من. 

 کلمه بگم:  هیاز   شتر ی نتونستم ب  یرو باز و بسته کردم ول  دهنم

 خب؟-

 و گفت: دیعدنان باال پر  ی بروهاا

 . نهیرفتن به زم  ی تو برا  دیکل ن یخب به جمالت بچه جان! ا -

 گفتم:  کردمیکه به روح نگاه م یرو کج کردم و درحال سرم 

 کنم؟ کاریچ  ن یبا ا  د یخب من با-

دستش رو جمع کرد و به سمت شکمم گرفت. چندبار باال    یها نوک انگشت  عدنان 

»هوپ« از خودش درآورد! متعجب سر تکون دادم که    مثل  ییکرد و صدا   ن ییپا

 گفت:

 تو!   یبره تو  دیبا  ن یا-

 : دمیکردم و با اشاره به خودم پرس  ز ی رو ر   هامچشم

 من؟  ی بره تو-

 کرد و گفت:  نیی سرش رو باال پا  تند

 .یشی م  زادیبه اسم آدم  ی موجود فان  هیبه    ل ی داخل بدنت و بعد تو تبد  ره یم  ن یا-

 :دمی در سکوت نگاهش کردم و در آخر پرس  یبا ناباور  چندلحظه
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 ؟ یسادگ  ن یبه هم-

  ی قدم فاصله گرفت. بعد روح رو دوباره تو  ه یو ازم    د یخودش رو عقب کش  هوی

 جا داد و گفت:  یقوط

و درضمن ته مونده    یچندتا تعهدنامه امضاء کن  دی. با ستیهم ن  یسادگ  نیبه هم-

جاودانگ بعالوه  بالشاخ  ت،یقدرتت  مصادره  هات،  هم  جذابت  دم  اون  و  هات 

 .شهیم

 :دمی رو از هم فاصله دادم و جا خورده پرس  هام دست

 شم؟ی و بعدش آدم م-

  وفته یسرم جا ب  ی مسئله تو  نی کرد. صبر کردم تا ا  نیی تند سرش رو باال و پا  تند

 :دم یو بعد دوباره پرس 

 ؟یکنیبه آدم م ل یتو من رو تبد -

 تکون داد و گفت:   ن یبه طرف  یسر  بار نی دفعه قبل، ا  برعکس

 من نه! در واقع... اون! -

 : دمیپرس  ج یبا چشم و ابرو به باال اشاره کرد. به باال نگاه کردم و گ بعد

 ؟یاون؟ ک-

 همون اون.-

 کدوم اون؟ -

 ! اون گه،یهمون اون د -

 آهان اون! -
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د   مسلماً  بود  اون  همون  خداگهیاون،  منظورم  تعال  ی!  و  سرستیتبارک  به    ی . 

 نگفتم. یزی چ گه یتکون دادم و د م ینشونه تفه

قوط  عدنان بعد  و  گرفت  آسمون  از  رو  لبخند  ال  یبا  و  برد  سرش  پشت    ی رو 

 گفت: رفتیها مکه دوباره به سمت نخ یکمربندش گذاشت. درحال

صبر کن و بعد    گهیچهارصد سال د  ا ی آدم شو و    ا یبا توئه.    می ال تصمحا  گه یخب د-

  ی که چ  یریگیفوت کردند. م  زادها یبرو. البته تا اون موقع قطعاً اون آدم  ن یبه زم

 گم؟یم

 گفتم و ادامه داد: یچرخوند و نگاهم کرد. اوهوم هیرو با زاو  سرش 

 که...  دمیهفته بهت وقت م هی خب پس برو فکرهات رو بکن. -

 قبوله! -

و کامل به سمتم برگشت. متعجب    دیگفتم که عدنان از جا پر   مقدمه یب  قدرنیا

 گفت:

 .ری نگ م یسازه! عجوالنه تصممهم و سرنوشت یمسئله ه ی ن یمگانور ا -

کنار روزبه    یگفرصت زند  ی کنم. به قدر کاف  د یترد   گه ید  خوامیمن نم  عجوالنه؟ 

به خودم و اون رنج و عذاب رو    تونم ینم  ن یاز ا   شتر یب   گهی رو از دست دادم، د

 کنم. ل یتحم

 :ستادمی ها اتعلل به سمت عدنان رفتم و کنار نخ ی اذره بدون

  ی و با روزبه زندگ نی برم به زم  خوامیعدنان. از ته دل م  شهی عوض نم  ممیتصم-

 بپردازم. یی بها چهنیا  دیکار با  نی ا  یکه در ازا ست یکنم. برام مهم ن

 و گفت: د یبلندش کش شی به ر یدست عدنان 
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کنه؟ هوم؟ تو اون رو    یاز کجا معلوم اون روزبه جونت باز بخواد باهات زندگ-

 ؟ یبه دل گرفته باشه چ نه ی. اگه ازت کیدراگون داد  ل یجهنم و تحو   یبرد

و با    دم یرس   جه یزود به نت  ی لیخ  ی ولعدنان باعث شد به فکر فرو برم    ی هاحرف

 گفتم:  یالیخیب

آدم    هیسراغ  رمی ها نداره. اگر هم من رو پس زد، خب ماخالق  نی نه روزبه از ا-

 عدنان. په یخوشگل و خوشت  یهاپره از آدم ن یزم  ی! روگهید

 و عدنان با تأسف گفت: دمیحرفم خند  ی دنباله به

 تو!  ی هست یا شهی عجب عاشق پ-

و دوباره    دی کش  ی عدنان پوف  ی شد. بعد از چند  ی به لبخند ژکوند  ل ی تبد  امخنده

 آورد:   رون یکمربندش ب  ن یرو از ب   یقوط

 .مونهینم یباق ی حرف گهید ،یخب اگه مطمئن-

 تو عمرم انقدر مطمئن نبودم که االن بودم!  وقتچیبودم، ه مطمئن

 *** 

 

بود. همه با    ختهیدرهم آم   ها نی بوق و چرخ ماش   ی مردم با صدا  یهمهمه  یصدا

  جی. گزدیم  یابهم طعنه  شدیعجله در رفت و آمد بودند و هرکس از کنارم رد م

م نگاه  اطرافم  به  منگ  نم  کردمیو  ا  کاریچ   دیبا   دونستم یو    یتو  بار نیکنم. 

  یبودم ول  ها نیروزبه ا  ی محله  ی بودم، تو  ومده یفرودگاه مخصوص خودم فرود ن

 فاصله داشتم.  یلیبا خونه خ 
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نم  گه،یبزن د  یحرکت   هی مگانور    خب با    ه ی!  یبمون  جا نی هم  یتونیتا شب که  زن 

که خواست بهم طعنه بزنه ساعد دستش   ن ی تنومند از کنارم رد شد و هم یکلیه

  ی بود برا  شتر ی . قدش حدود ده سانت از من بدمیرو گرفتم و به سمت خودم کش

 گفتم: باال گرفتم و بعد  یهم سرم رو کم   نیهم

 م؟ یهست یخانوم، ما تو چه سال  دیببخش-

 : دیبه سر تا پام کرد و بعد مشکوک پرس  ی با تعجب نگاه  زن

 ؟ یبه گذشته سفر کرد ندهیزمان از آ   نی تو با ماش  نمیبب-

 شدم و گفتم:   متعجب

 نه! -

 کج کرد و گفت: ی اهاش رو به طرز مسخره*بل

 م؟ یهست  یتو چه سال یدونیکه نم یفرار کرد  مارستانیپس از کدوم ت-

 گفتم و سر تکون دادم: ی و جمعش کن. نچ  ار یب  لی ! حاال بی مگانور گند زد بفرما

 ه؟ یاالن چه فصل  نمیرو ولش کن، بگو بب  ن یا  خبیلیخ-

 کرد و بعد گفت:  یسر تا پام رو نگاه   باز

گرما پالتو    نیا  یکه تو   یهست  وونهیواقعاً د  کهنیمعلومه! االن تابستونه. مثل ا -

 ! یدیش پو

 ... . یپشت بدشانس یهوا گرمه پس تابستونه! بدشانس قدرنی چرا ا گم یم اوه

 زن رو ول کردم و گفتم:   دست 

 ممنون خانوم!  یاوک-
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! چرا آدرس خونه رو  وونهیمگانور د  یگفت و راهش رو گرفت و رفت. ا  ی شی ا  زن 

نپرس  ندار   ؟یدیازش  با وجود    یعقل  مال    هی مگه؟ خب  که  بدنم  تو  روح  نصف 

 ! ستمی قبل ن ی خنگوله، قطعاً به باهوش  یبهروز

کنم.    دایبشه و خود به خود خونه رو پ  یافتادم به سمت ناکجاآباد تا بلکه فرج  راه

اومدم مدام دارم به در و    ی و از وقت  گذره یم  ی چند ساعت  ن یاز بازگشتم به زم

بود و قدرش رو ندونستم! اگه مثل    یخوب  زی . چه بال داشتن چخورمیم  وار ید

 . کردمیم دا یپ راحت و از باال خونه رو   کردمیقبل بود، پرواز م

ن  گهید   زیچچیه قبل  ق  ستی مثل  و    زی چ! همهامافهیجز  جا گذاشتم  باال  اون  رو 

  ه یخودش برداشت! من هم  ی برا یادگار ی هام رو از شاخ یک یاومدم. تازه عدنان 

 ساشا رو هنوز دارم!   یاز پرها یکی وز همراهم هست؛ هن ا یاز اون دن  یادگار ی

داشتم!    یبیپر فراز و نش  یبه آسمون انداختم. چه زندگ  یو نگاه   دمیکش   یآه

عقل  یاالعادهخارق  ی چه گذشته کودک  سر  از  کاله  قول شاعر:»با تصورش  به   !

 !« افتد یم

تهران قدم بزنم،    یهاابونیخ  یآدم تو  هیروز در قالب    هی  کرد یفکرش رو م  یک

تو  یمشک  ی پالتو  ه یکه    یاون هم وقت تابستون    ی گرما  ی و کهنه به تن کردم و 

! سرنوشت  ست یآدم شدنم هم مثل آدم ن   یخدا، حت  ی! هزمی ر یشرشر عرق م

 نوشتند که جوهرش خشک شده. ی من رو با خودکار 

پر   ه یداد    یصدا  با جا  از  صدا.    دمینفر  سمت  برگشتم  سب  ه یو    ی تو  لویمرد 

 :زدیبود و داد م  ستادهی ا  یفروش وهیم

 هندونه، ارزون بخر ببر خونه!  ی هندونه، آ یآ-
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م  ن ی ا  اوه آقا  همونفروشه وهی اصغر  تو  ی !  درباره  ون یز یتلو  یکه    ی حمله  یبود، 

  ی درست حساب  نی اکبر آقا؟ همچ  ا ی! اصغر آقا بود  گفت یروزبه م  ی به خونه  ن یاطیش 

 . ادینم  ادمی هم 

. نگاهم  هاستیکینزد   ن یپس خونه هم هم  نجاست یا  ی فروش وهیم  ن ی اگه ا  خب 

! با لبخند  دمیرو د یمیقد  یانداختم و بله... ساختمون سه طبقه ابونیرو به ته خ 

خ ته  جان،    ابونی به  روزبه  آه  آ  وسفی نگاه کردم.  باز  کنعان، غم    دی گمگشته  به 

 مخور! 

که    یخوشحال  با کنم  پرواز  خونه  به طرف  پوف  اومد   ادم ی خواستم  ندارم.    ی بال 

و درشت    دهی رس   ی رو به اطراف انداختم. چشمم به هلوها  نمیو نگاه غمگ  دم یکش

 رنگ و نرم... .   ی دار، صورتبزرگ و آب یافتاد. هلوها یفروشوهیمغازه م یتو

خودش گفت که هلو دوست داره    ن ی. اون روز تو ماش ادیاز هلو خوشش م  روزبه 

 موند!  ادمی و واقعاً هم  مونهیم ادم ی و من هم گفتم 

م  خب دارم  که  خالخونه  رمیحاال  دست  زشته  ا   یاش،  با  به    نیبرم.  فکر 

  ا ی قرار گرفتم. با لبخند به اصغر آقا    زی م  یرو  یرفتم و مقابل هلوها  یفروش وهیم

 م:نگاه کردم و گفت  یحاال هرچ ا یهمون اکبر آقا  

 .خواستم یم ها نیچندتا دونه از ا  دیببخش-

همون  کهنیا   بدون کنه  مشترنگاهم  مشغول  که  بود،  هندونه  یطور    هی هاش 

 بهم داد و گفت: لون ینا

 بردار.  یخوایم  ی هرچ ،یبردار آبج-

  لون یرو باز کردم و با وسواس چندتا هلو سوا کردم و انداختم توش. بعد نا  لون ینا

 اکبر آقا بلند شد:  ای اصغر  ی شدم که صدا  ی ب*غل و راه ر ی رو زدم ز 
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 که!  یکجا؟ پولش رو نداد یهو-

  نی در زم  ی زیگرفتن چ  ی نبود برا  ادم یبه جهنم! پول نداشتم که! اصالً هم    لعنت

 .یبهاش رو بپرداز د یبا

  ی ان خفته در درونم به سراغم اومد و گفت که مگانور درسته پول ندار *ط یش 

 مگه نه؟  یرو بلد  یطانیش  یها هنوز هم حقه یول

 رو مظلوم کردم:  امافهیق   فروشوهیم ی زدم و برا  یدلم لبخند یتو

ته    نی ام همخونه  کنم،یحساب م  امیرو خونه جا گذاشتم آقا. حاال بعدش م  فمیک-

 . ابونهیخ

 کرد و متعجب گفت:  ابونیته خ   به ی نگاه

 ؟ یآبج یکنیم یاونجا زندگ-

 کردم و گفتم: نیی رو باال و پا سرم 

 ام!آره، من زنِ روزبه-

از بهت    که نیکه زدم جا خوردم چه برسه به اون بنده خدا! بعد از ا   ی از حرف  خودم

 خارج شد گفت:  یزدگ

. بعدش بگو  یبرو به سالمت آبج ست،یازدواج کرد؟ حاال مهم ن   یواقعاً؟ روزبه ک-

 حساب کنه. اد یروزبه ب 

جلو  تشکر  به سمت خونه.  افتادم  راه  و  رس   ی کردم  که  خواستم    دم ی ساختمون 

 دل غافل! بال ندارم!  ی افتاد ا ادمیتراس که    یهام رو باز کنم و بپرم روبال

  ی ها رفتم. طبقهپلهدم و به سراغ راهبود وارد ش   باز مهیاز در ساختمون که ن  ناچار 

! با  رند ی ندارند مستأجر بگ  م یتصم  مان یبود، انگار روزبه و ا  ی اول هنوز هم خال
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و هون بس طبقه  ار یهِن  به  رو  صدا  یخودم  باال  از  رسوندم.  بحث    یدوم  و  جر 

 :گفتی. ترانه بود که ماومدیم

 کردم!  یفرنگس توتمن هو مان یا-

 قاعدش کنه:داشت مت  یسع  مان یا

 ؟ یس کردکه تو هو کنهیم ی زی س چهو یماه نهم باردار  یتو   یمن آخه ک ز یعز-

توت  قدر نیا- من  نزن  نمخوامیم  ی فرنگحرف  م  ؟یبخر  یری !  اگه    ی خوایباشه 

 خب نرو بخر. ادیب ا یات کور و کچل به دنبچه

در    مانیا مقابل  و  رفتم  خنده  با  من  و  شد  ترانه  کردن  متقاعد  مشغول  دوباره 

و زنگ در رو زدم. بخاطر استرس    دمی کش  یقی. نفس عمستادمی روزبه ا  یخونه

 . دیلرزیشده بود و دلم از درون م  خیهام  نوک انگشت

  ی اپیزنگ گذاشتم و پ  یانگشتم رو رو  نی منتظر شدم در باز نشد بنابرا  یهرچ

 :گفتیروزبه اومد که م  یم. باالخره صدافشار داد

 اون المصب سوخت! اومدم، اومدم.  خبیلیخ-

شد و در باز    ن ییدر باال و پا   رهی قرن گذشت. باالخره دستگ  ه ی  ی به اندازه  ادیب  تا 

 زود هم صداش بلند شد:   یلیشد و خ  انی شد. قامت روزبه نما

 د؟ییبله؟ بفرما-

که نگاهش به من افتاد خشکش زد. شناخت؟ نشناخت؟ فکر کنم شناخت!    نیهم

م   یجور   هیآخه   شا  کنهینگاه  خورده.  جا  ق  دی انگار  نه  ز   امافهینشناخته!    اد ی که 

 عوض نشده پس شناخته! 
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عر   با ا  ی ضیلبخند  مثل  بهش.  زدم  حرکت  م یتصم  که نیزل  بکنه.    ی نداشت 

 ل*ب زد:   صدایبهاش رو چندبار باز و بسته کرد و بعد  پلک

 مگانور. -

 رو باز کردم و سر تکون دادم: شم ین

  گم؟یم  یچ  یفهمی. مستمیهم خودم ن  ییجورا   هی خب    یسالم! خودم هستم ول-

 ! یخودم هستم در قالب فان

موضوع حرف    ن ی راجع به ا  شتر ی . صالح نبود بکردیو سردرگم نگاهم م  ج یهم گ  باز

 هلوها رو باال گرفتم و گفتم:  یحاو   لونیبزنم پس نا 

چون    یبد  د ی. البته پولش رو خودت بادمیتو خر   یتوئه، برا  یبرا  هانیآم... ا-

 که من پول ندارم.  یدونیم

رو تکون دادم. روزبه همچنان مبهوت بود. لبخندم    لونیو نا  دم یغش خندغش  بعد

 صدا ل*ب زد: با بار نی ا ینگاهش کردم که دوباره ول یرو جمع و جور کردم و جد

 مگانور! -

 رو کج کردم و گفتم: سرم 

با عقل جور در    یاسم  نی همچ  ن ی زم  یآخه رو   ی رو نگ  ن یا   گهیفکر کنم بهتره د-

 مثالً... مثالً ملوک!  ؛ یبگ دیبا  گه ید  زی چ هی . ادینم

ا  ی اخاطره  ی ادآور ی  با  با  ز   ن ی که  هام  خنده زدم و هم اشک  ر ی اسم داشتم، هم 

هاش  شد به شوق و از چشم  ل یرفت، تبد  ن یبه هم از بشدند. غم نگاه روز یجار 

 .دمیاش رو دها دوباره خنده. بعد از مدتدی. اون هم خنددیچک ن ییپا
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عشق    ن یتر قشنگ  گن یتلخ، همراه با اشک! م  ی هاخنده  دم،ی خندیو م  دیخندیم

نم  گه یهمد  وقت چیها هاون  ست؛هیخنده و گر   ی برا   کنند، یرو همزمان مالقات 

 شماست!   یلحظه زندگ نی اگه مالقات کردند، اون لحظه بهتر یول

  یلیخ  ی هم ترش. ول  دی شا  ن، یر یحس تلخ و ش   ه یماست!    ن ی که ب  ه ی زیاالن چ  ن یا

 هرگز تموم بشه.   خواد یخوبه که دلم نم قدرنی ! ای لیخوبه خ

  الم یخ  ست،ی هم مهم ن  رم یبم  ی موجود فان  هی مقابل روزبه به عنوان    جا نی هم  اگه

 که بهش تعلق دارم. رمی میم ییجا ی راحته تو

 : دیاز ته دل زد و پرس  یلبخند بهم

 ؟ یبرگشت-

 رو باز و بسته کردم و گفتم:   هامپلک

 برگشتم! -

 نرو!  گهید-

 و گفتم: دمی ته دل خند از

 اومدم که بمونم! -

خ  د یکش  یقیعم  نفس با  خند   ال ی و  مدیراحت  قشنگ  چقدر  کخندهی.  آدم    فی ! 

  ن یاز ا  گهیمگانور؟ البته که هستم! د   ی. تو آدمنهیبیاش رو مخنده یوقت  کنهیم

لحظه لذ*ت ببر    نی لفظ عادت کنم. بس کن انقدر زر نزن، از ا  نی به ا  دی به بعد با

 خوب و... و... آرامش!  حس  یسکوت! سکوت بعالوه خب،یل ی. خکنمیخواهش م

 

 ۳:۰۸          ۱۴۰۰ ور یشهر  ۳۰          ان«ی»پا
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 صوتی  و متنی کتاب  دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه

 

به    ،اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ برسانید

 مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید 

 

 رایگان راهنمایی  و نظارت و  نقد✅

  اثر یک  نگارش ابتدای  از و دهد می یاری شما  به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

  می شما و  شود می نقد رایگان طور به ما انجمن  در شما اثر. بود خواهد شما همراه  آن انتهای تا

  سطح  صورت این  به و کنید اصالح هارا ایراد  و کنید ویرایش را اثرتان خود،  نقد از کمک با توانید

 . باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و  ببرید باال را  اثرتان

 

 رایگان  ویراستاری✅

  نکات و نگارشی عالئم رعایت و شود می  ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 . شود  می محسوب مثبت امتیاز  یک  شما برای ویراستاری

  کافه نویسندگی انجمن   در رایگان صورت به آنالین آموزشی های کارگاه  و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان 

  کنید شرکت  متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه  در رایگان کامال صورت به توانید می شما

  نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع 0 از  حتی توانید می شما است،  آزاد عموم برای شرکت و

 . برسانید چاپ به  را اثرتان  و ببینید آموزش

 رایگان  های مشاوره ✅
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  خواهیم مشاوره  شما به رایگان صورت به آن  تولید  و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 . بگیرید خود اثر از  را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره  با ما. داد

 

 ! شد  نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

  دیجیتال  صورت  به  اصلی   سایت  در  رسمی  صورت  به  شما  کتاب  نشود،   تایید  چاپ  جهت  شما  اثر   اگر

  را   خودتان  توافقی  قیمت  با  فروشی  ی  نسخه  توانید  می  که  است  این  خوب  خبر.  شد خواهد  منتشر

 . کنید کنترل را خود  اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه  در هم

 

 . ندارید کاغذ باالی ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار  کنار در ما اما  است گزینه  بهترین  الکترونیک انتشار  چاپ،  و کاغذ  باالی ی  هزینه به توجه  با

 . داشت خواهیم عزیزان  شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک، 

  به   که  انتشاراتی  که  چرا   کنید،   بیرون   سرتان   از  را  کنید  خرج  کتاب  چاپ  برای  خودتان  که  آن  فکر

  در   ها  کتاب  آوری  جمع  و  آثار  نرسیدن  فروش  به  منجر  کنند  می  چاپ  را   اثری  نویسنده   ی   هزینه

 تمام   شما  نفع  به  چیز  همه  کنیم  می  سعی  راهنمایی  و  مشاوره   با  ما  شود،   می  زیان  و  ضرر  و  انباری

 . کرد نخواهید ریسکی نویسندگان  کافه در و شود

 

 اطمینان  و  اعتماد✅

 انجمن   است،   امانت  ما  دست  سپارید  می  ما  به  را  اثری  اگر  و  باشد  می  محفوظ  ما  انجمن  در  شما  اثر

  داشته   توجه.  کند  می  رعایت  را  آنان   و  گذارد  می   احترام  نویسنده   حقوق تمامی  به  نویسندگان  کافه

  خوشبختانه  اما  نیستند  کم   نیز  ادبی  سارقان  که  نکنند  استفاده   سو  شما  آثار  از  سودجویان  که  باشید

 چاپ خودتان  اسم   با  تا   بسپارید   ما  دست   به  راحت  خیال   با  را   اثرتان   توانید  می   نویسندگان  کافه  در

 . شود منتشر یا
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 اسالمی  ارشاد وزارت فرهنگ  از رسمی مجوز✅

  اسالمی   ارشاد  وزارت  نظر  زیر  و  قانونی  صورت  به  نویسندگان  کافه  مجموعه  های  فعالیت  تمامی

 . گیرد می صورت

 

 ! بگیرید استعالم توانید می✅

 ها،   نماد  روی  بر  کلیک  با  توانید  می  صفحه  پایین  قسمت  فروشگاه،   و  سایت   اصلی  ی  صفحه  در

 . کنید مشاهده  هارا مجوز  بودن معتبر استعالم

 

 ناشران بهترین با داد قرار✅

 ما.  ایم  بسته   داد  قرار  شما  آثار  رایگان  چاپ  جهت   کشور  های  ترین   معتبر  و  ناشران  بهترین  با  ما

  ثمر  به  و  نتیجه  بهترین  راستای  در  و  کنیم  می  ارسال  ها  انتشاراتی  برای  چاپ  جهت  را  آثارتان

 . بود خواهیم شما همراه  هایتان تالش رساندن

 

  که   کنیم  می  انتخاب  چاپ  جهت   را  انتشاراتی  شناخت طبق  محتوا،   و   ژانر و  اثر   نوع   به  توجه با  ما✅

 های  رمان  بیشتر  انتشارات  یک  مثال  برای  باشید،   داشته  بیشتری  شانس  شده   ذکر  موارد  به  توجه  با

 . کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان  بود اجتماعی شما اثر اگر کند،  می چاپ اجتماعی

 

 

 ها زمینه تمام  در چاپ و نویسندگی✅
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  ادبی،   علمی  های  کتاب  بلکه  نیست  شعر  و  دلنوشته  رمان  به  محدود  ما  نویسندگی   انجمن  فعالیت

...  و  کودکان  های  داستان  زندگینامه،   نویسی،   خاطره   سفرنامه،   خودیار،   داستانی،   روانشناسی،   دینی، 

 . دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی

 

 " هایتان تالش رساندن ثمر به برای گزینه بهترین نویسندگان کافه"

 

 . دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 ما با صوتی،  یا  متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر گونه هر  انتشار به تمایل صورت در

 . باشید ارتباط در

 شود  منتشر الزم های  بررسی از پس کنیدتا  ارسال  پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 

 / https://forum.cafewriters.xyzانجمن:    

 / https://www.cafewriters.xyzوبسایت:        

 cafewriters.xyz@ اینستاگرام:    

 support@cafewriters.xyz  یمیل پشتیبانی:ا  

ID: @cafewriters_xyz    

  09928895560 
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