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 هرمیون

 

 :گفتم  و کردم جمع رو بام *ل و  کردم اخم

 نبندیش؟ نمیشه حاال -

 :گفت و بینیم نوک رو زد  و خندید اخمالوم  یقیافه به

 .الزمه  هااین کوچولو  هرمیون -

 داره؟ الزمیتی چه  دوماً نیستم،  کوچولو  من اوالً-

 .میشه الزم  نجات ی جلیقه این   بشه چیزی نکرده خدایی  وقتی یه  اگه  -

 !ستهگند چه  ببین خوام، نمی-

 :گفت و کرد  بغلم

 .فسقله  خوشگله هم  خیلی -

 :گفتم حرص  با

 !خودتی -

 :گفت داداشم  به رو و طرفم اومد  کویینی

 !داری  نازی آبجیه چه  الکس وای -

 :گفت و  زد لبخند الکسم

 .کویینیه دوستم ایشون  هرمیون، -

 :گفتم  و کردم مخصوصم هایخنده اون از

 .دونممی ،دونممی -
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 :گفت تعجب با

 !هوم؟ -

 .گذاشتم اششونه روی  رو سرم  و کردم  حلقه اشگردن دور رو دستام  و خندیدم

  چیزی دنبال اشساک توی کالفگی با داشت هم اششناختمنمی که  دختری یه . بودم کوچیک اتاقک  یه  تو کردم باز  رو چشمام وقتی

 .گشتمی

  متعجب عقب، رفت قدم  یه  و کشید جیغ  دیدنم با  اما  سمتم برگشت دختره. مالیدم رو هایم چشم دستم  با آروم و نشستم و شدم بلند

 :گفت و زد لبخند و کرد  پوفی که  کردم  نگاه بهش

 !که رو من ترسوندی کوچولو،   خانم سالم -

 .نبود کویینی یا  الکس از  خبری ولی کردم   نگاه یه

 هستی؟  داداشت دنبال -

 :گفتم و دادم  تکون رو سرم

 .بله -

 :گفت و خندید

 .بخوابی راحت تا اینجا گذاشت بود  برده خوابت  چون هم رو تو  بیرونه، داداشت کوچولو خانم. بانمکی چه  تو! جان  ای -

 :گفتم و کشیدم  ایخمیازه

 .مرسی -

 :گفت و اورد  طرفم به رو دستش

 .هست اریکا  ام اسم -

 :گفتم و دادم  دست باهاش
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 .الکس  خواهر  ویلیام هرمیون هرمیونم، منم -

 :گفت و زد لبخندی

 هرمیون؟ سالته چند -

 :گفتم و کردم  نگاه انگشتام  به

 .سال چهار کنم  فکر  -

 .داداشت پیش بیرون بریم  تا  کنم پات رو کفشات بیا دلم، عزیز  آشناییت  از  خوشبختم-

 :گفتم و بستم رو  کفشم چسب  و شدم دوال

 .بریم -

 .بیرون رفتیم هم  با  و گرفت رو دستم و خندید

 :گفت تعجب با کویینی .  بود گوشیش توی  سرش الکس رفتیم وقتی

 میده؟  آنتن اینجا  مگه -

 :گفتم و خندیدم

 .دارن فرق   اینا خاله  -

 .کردن نگاه من  به و برگشتن جفتشون

 :گفت الکس

 .که شده بیدار وروجک -

 :گفتن  و خندیدن  دخترا که الکس غل*ب تو  رفتم و دوییدم

 .داداشی چه اوه -



 

 
 

6 

  
 برمودا  مثلث به سفری ➢

 ماهیار  ارغوان،  رومینا، ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  نگاشون فقط و نفهمیدم حرفاشون  از هیچی کل در. بده توضیح رو مسیر   دخترا  برای که  کرد  شروع بود کرده بغلم که  درحالی الکس

 .خندیدممی جدییشون هایقیافه به گاهی از  هر  و کردممی

 :گفت  کویینی

 .باشیم راه تو روزی پنج یه  گفتی  که  چیزایی حساب  با کنم  فکر   پس خب -

 :گفت و  انداخت باال  رو ابروش الکس

 .کمتر  شایدم  نه -

 :گفت کویینی که  شد بلند خمیازم

 .ببینیم رو اینجاها  هرماینی با بریم  موقع اون  تا منم کنید حساب رو احتماالت  و راه شماها پس باشه -

 :گفتم  و پایین پریدم   جام از  فوری

 !بریم -

 :گفتم حال  همون در  و کردممی نگاه بود افتاده آب تو  که خورشید  نور  به داشتم اونورتر،  رفتیم باهم و گرفت رو  دستم کویینی

 شدی؟  دوست الکس  با  کجا شما خاله  -

 :گفت  و لبه اون گذاشت رو دستاش

 .شناسیممی رو  هم اونجا  از  خونیممی درس جا  یه  توی باهم الکس  و من -

 :گفتم تعجب با

 جادوگری؟  هم شما یعنی -

 .شدم خیره  دریا آب  به و برگشتم. داد تکون تایید عالمت به رو سرش

 الکساندر

 

 :تاپ رو روی پام گذاشتم و مشغول کار کردن شدم، اریکا با تعجب گفتل*ب
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 !کنی؟ها کار میچطور اینقدر راحت با وسایل مشنگ  -

 :بدون اینکه سرم رو بلند کنم گفتم

 .الزمه که بلد باشم -

تاپ رو با کالفگی بستم و گذاشتم کنار،  دادم. لپکارهایم رو انجام میسرش رو تکون داد و دیگه حرفی نزد، من هم توی سکوت 

هام  این سفر خیلی مهمه! به کنارم نگاه کردم اما اثری از اریکا نبود. شونم رو باال انداختم و روی تخت داخل کابین دراز کشیدم. چشم

ست! وقتی اون اتفاق افتاد  م نیارم اون هنوز خیلی بچهشد هرمیون رو با خودهایم، کاش میرو بستم و ساعدم رو گذاشتم روی چشم

 .شد قلبم درد بگیره، مگه ما چیکار کرده بودیم ماهه بود! فکر کردن به خاطراتی که افتاده بود باعث میهرمیون فقط یک

 :اریکا با صدای بلند گفت

 !الکس -

 :دستم رو از روی صورتم برداشتم با اخم به سقف نگاه کردم و گفتم

 .بله -

 :آروم جلو اومد کنارم نشست و گفت

 !چیزی شده؟ -

 :نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم

 .نه، هیچی نیست -

 :دستی داخل موهاش کرد و گفت

 !به نظر کالفه میای -

 :نشستم، بهش نگاه کردم و گفتم

 .گفتم که چیزی نیست -

 لبخند زد، سرش رو کج کرد و گفت

 !جداً؟ -

 :جلو بردم و گفتم  لبخند زدم کمی صورتم رو

 !آره جداً -

 :خنده ریزی کرد. همون موقع کویینی و هرمیون وارد کابین شدن، هرمیون دوید سمتم و خودش رو توی بغلم انداخت و گفت

 . ...داداشی خاله کویینی میگه جادوگر اونم مثل تو ا  -

 :حرفش و قطع کردم و گفتم

 !آروم کوچولو کسی نباید بدونه ما جادوگریم -
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 :اش آروم گفتهرمیون با لحن بچگانه

 .باشه -

 :خندید دماغش رو کشیدم و گفتم

 .از دست تو وروجک -

 !همین وروجک نزدیک بود راز منو لو بده

 :کویینی

 

شون برده بود. چقدر خوبه یک داداش یا خواهر داشته باشی که همیشه پیشت  رو ب*غل کرده بودن و خوابالکس و هرمیون هم

 .باشه

 :ازشون چشم برداشتم و به سمت دریا رفتم. اریکا اومد، کنارم ایستاد و با لحن خاصی گفت

 .چقدر بوی دریا خوبه -

 :نیم نگاهی به او انداختم و گفتم

 .بهش عادت کن، ممکنه دریا زده بشی -

 :با کنجکاوی به سمتم برگشت و گفت

 چطور؟ -

 :پوزخندی زدم و جواب دادم

 .بودی و همش الی پر قو بزرگ شدی واسه همون گفتمنه که زیاد تو آب ن -

 :ابروهایش را باال انداختم و پرسید

 االن به من تیکه انداختی؟ -

 :با تمسخر بار دیگر جوابش رو دادم

 ام بهت تیکه بندازم؟نه، مگه من بچه -

هرمیون بیدار شده بود و نگاهش رو توجه بهش از کنارش رد شدم و به سمت کابین قدم برداشتم وقتی که رسیدم متوجه شدم بی

 :دوخته بود به داداشش برای همین نزدیکتر شدم و گفتم

 !کوچولو بیدار شدی؟ -

 :با نگاهی پر از ستاره بهم گفت

 .آره خاله بیدارم -
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 :با لبخند ازش پرسیدم

 ات هست؟ گشنه -

 :لبش رو کج کرد و جواب داد

 .اره -

 :هش گفتمتر شدم و با لحن آرومی ببه او نزدیک

 .خب بیا بریم تا برات کنسرو قارچ و لوبیا درست کنم -

 :با تعجب چند لحظه بهم خیره شد و پرسید

 خاله کنسرو چیه؟  -

 :با خنده جواب دادم

 .کنه تا خر*اب نشهاوم، خب کنسرو از غذا نگهداری می -

 :دست هایش را با حالتی بانمک به یکدیگر کوبید و گفت

 .شنمهاها. خب بریم من گ -

اول برای هرمیون کنسرو رو گرم کردم و برایش توی ظرف آبی رنگ و کوچکش ریختم و بهش دادم. به سمت الکس رفتم. وارد  

 .زدندکابین که شدم، اریکا باز هم پیش الکس نشسته بود و مثل همیشه حرف می

 :هرمیون

 

رفته بود و بهم گفت همین جا بنشینم و غذام رو بخورم بعد پیششون  لوبیا های توی قاشق رو فوت کردم و داخل دهنم گذاشتم. خاله 

 .برم

ها رو خیلی دوست داشتم، اینا رو  در حالی که روی صندلی نشسته بودم پاهام رو صاف گرفتم باال و بهشون نگاه کردم، این کفش

 .الکس اون باری که رفته بودیم پارک تو راه برام گرفت

خواست من رو با خودش بیاره. از نظر اون این سفر  دونم نگرانِ چیه و صد البته اینکه نمید ولی نمیالکس جدیداً خیلی نگران بو

 .امبرای من خطرناکه، میگه من هنوز برای همچین سفری بچه

ی کف کشتی بلند شد، چرا با همچین کشتیه  به ته قوطی نگاه کردم و بیخیال تهش شدم. از روی صندلی پریدم که صدای تخته

 .واقعاً چرا؟ الکس که چیزای پیشرفته رو دوست داشت !ای اومدیم؟ یه کشتیه چوبیقدیمی

ی در رو که واقعاً هدف سازندش از اینکه انقدر باال  ی پام وایسادم و دستیگرههای کوتاهم رفتم به سمت در و روی پنجهبا قدم

 .شتیی کدونستم رو باز کردم و رفتم رو عرشهقرارش داده بود رو نمی
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 .کسی نبود، فکر کنم توی همون اتاقه بودن

گفت. کالفه پوفی کشیدم و  رفتم طرف اتاق که زودتر الکس، کویینی و اریکا اومدن بیرون. الکس دوباره داشت براشون از مسیر می

 .رفتم اون کنار و کف کشتی نشستم

طل آبی که اون گوشه بود بلند شدم و طرفش رفتم.  ام خورد به سکردم. چشمای کاش اینجا یه چیزی داشت که باهاش بازی می

ی فضای اونجا نگاه کردم. چندتا طناب! خب دیگه  توش پر بود از آب، چه کاریه وقتی اینجا این همه آب هست؟ برگشتم و به بقیه

 چی؟

 .تونستم باهاشون کاری کنمها انقدر زمخت بودن که من نمیهرچی گشتم چیزی پیدا نکردم، طناب

گشت. بلند شدم برم  باال گرفتم و به آسمون نگاه کردم، هوا تاریک شده بود، اونور کشتی الکس داشت دنبال یه چیزی می سرم رو

پیشش که کشتی کج شد و محکم خوردم زمین، جیغ دخترا دراومد و الکس با عجله دویید طرفم و من رو محکم تو بغلش گرفت.  

داد که دارن به  گیره و داره به پشت پرت میشه. صدای جیغ دخترا داشت نشون میاحساس کردم پاهاش داره از زمین فاصله می

 .سمت مسیر پشت سر الکس کشیده میشن

 .الکس بیشتر من رو توی بغلش فشار داد و منم با دستام پیرهنش رو چنگ زدم و سرم رو توی بغلش قایم کردم

 :میون اون هیاهو داد زد

 . ...هرچی شد سفت منو بگیر  -

 .ی حرفش میون صدای موج آبی که ما رو پرت کرد تو دریا گم شددامهو ا

 !انگار که پرت شده باشیم روی جای محکمی همشون صدای آخشون بلند شد

ای کرد و سعی کرد بلند بشه. اریکا و کویینی هم سر و کمرشون رو گرفته  الکس درحالی که هنوز من رو از خودش جدا نکرده بود ناله

الکسم انگار تعجب کرده باشه   !تازه متوجه اطرافم شدم! با تعجب به اطرافم نگاه کردم. ما که تو خشکی بودیم .کردنمیبودن و ناله 

 .به اطراف نگاه کرد و بعد سرش رو باال برد و با بهت به باالی سرش نگاه کرد

د اما انگار یه چیزی بین ما و آب فاصله انداخته  منم سرم رو بلند کردم اما چیزی که دیدم خیلی برام عجیب بود! باالی سرمون آب بو

 !بود

 :اریکا با صدای گیجی گفت

 . ...هابچه -

 .و بعد زانوهاش سست شد و افتاد رو زمین

ی برخورد بدن الکس که  ی آخر متوجهمنم احساس خواب آلودگی بهم دست داد و سرم سنگین شد و چشمام رو هم رفت ولی لحظه

 .زمین شدم هنوز تو بغلش بودم با
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هام رو باز کردم و اولین چیزی که دیدم پیراهن الکس بود که تقریباً چسبیده بود  با احساس سنگینی دستی که رویم افتاده بود چشم

. خودم رو به زور از توی بغلش کشیدم بیرون و سعی  به صورتم. دستاش انقدر منو محکم گرفته بودن که کم مونده بود نفسم بند بیاد

. الکس چشماش بسته بود. سرم رو  ای که تنم بود تو تنم چرخیده بودشینم. موهام تو صورتم پخش شده بود و لباس و جلیقهکردم بن

 !نگاه کردم، اونا هم چشماشون بسته بود و مثل الکس رو زمین افتاده بودن. وای خدا جون اینجا کجاست؟ چرخوندم و به بقیه

 !کشتی شکسته بودیم! چطور ممکنه؟ چجوری سر از اینجا در آوردیم؟  به دور و برم نگاه کردم، ما توی یه

های خورد شده که روی زمین بودن تو تاریکی برق  شیشه .هاش شکسته بودیه کشتی چوبی که انگار برعکس شده بود و تمام دیواره

 .رو تونستم تشخیص بدمها بیرون اومده بود. توی اون تاریکی فقط همینا زدن، چندتا طناب از الی چوب شکستهمی

های کسی از پشت کشتی اومد! با ترس به الکس نگاه کردم و شروع کردم یه جوری آروم که اونی که داشت میومد اینجا  صدای قدم

 .ی ما نشه صداش کنمصدام رو نشنوه و متوجه

 !هات رو باز کنالکس... داداشی! توروخدا چشم -

ازوش و سعی داشتم بیدارش کنم. بقیه هم بلند شدن و با چشمای گرد شده به اطراف نگاه هام رو گذاشته بودم روی بدو تا دست

 .کردن

 !الکس! الکس بیدار شو -

 .هاش رو باز کرد و گیج به من نگاه کردهم چشمالکس

نگاه کردم، یه  یه نوری افتاد پشت سرم و فضای پشتم رو روشن کرد. بقیه با تعجب به پشتم نگاه کردن، برگشتم و به پشت سرم 

کرد. همه  مردی یه چیزی که قبالً الکس برام توضیح داده بود بهش میگن فانوس توی دستاش بود و داشت با تعجب به ما نگاه می

 :جا انقدر تاریک شده بود که فقط توی کشتی با نور فانوس اون آقاهه روشن شده بود. اریکا با تعجب گفت

 . ...اینجا چه خبره؟ ما که -

 :رو کویینی ادامه داد و گفتحرفش 

 !ما که توی دریا بودیم -

دونست اینجا چیکار  همشون به غیر از اون آقاهه به هم دیگه با تعجب نگاه کردن. نگاه اون مرده هم متعجب بود، انگار خودشم نمی

 .کنهمی

 :الکس رو به مرده گفت

 !اینجا کجاس؟ -

 :اخم کرد و ادامه داد 

 !چیجوری سر از اینجا دراوردیم؟ اصالً تو کی هستی؟ ما -
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 :مرده

 شماها واقعی هستید؟ -

 :دیگه نگاه کردیم. الکس محکم من رو کنار خودش نگه داشت و گفتمون با تعجب به همهمه

 !منظورت چیه؟ -

 :مرده با هیجان گفت 

 !بینم؟باورم نمیشه! یعنی شماها واقعی هستید؟ یعنی خواب نمی -

 :اریکا گفت

 معلومه که ما واقعی هستیم! چی داری میگی؟  -

 :اون مرده ذوق زده گفت

کنم و چجوری سر از اینجا درآوردم. کل اینجاها رو گشتم  دونم اینجا چیکار میهم نمیمن دو روزه که اینجا گیر افتادم! خودم -

 . ...اما

 :با لحن ناامیدی گفت 

 .این فانوسم از وسایله اونا برداشتم  فقط یه کشتی پیدا کردم که توش پر از اسکلت بود! -

 :ترسیده خودم رو کشیدم تو ب*غل الکس و آروم بهش گفتم

 .ترسمالکس من می -

 :نگاهش رو از روی صورتم گرفت و رو به مرده گفت

 از کجا بدونیم داری حقیقت رو میگی؟ -

 .رسیدنظر میاش خیلی خسته و داغون بهو قیافههاش یه چند جایش پاره شده بود نگاهی به سر تا پای آقاهه انداختم. لباس

 :مرده ناامید به الکس نگاه کرد و گفت

 .من دارم راستش رو میگم -

 :اریکا اخم کرد و گفت

 .تونیم به تو اعتماد کنیمولی رفتارت که این رو نشون نمیده، ما نمی  -

 :هام زل زدم تو چشمای الکس، سرش رو پایین اورد و زل زد تو چشم

 .الکس من حس بدی بهش ندارم، اون داره راست میگه -

 :الکس سرش رو باال برد و به مرده خیره شد و بعد از مدتی گفت

 .کنیمباشه بهت اعتماد می -
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 :جیغ اریکا دراومد

 کنی؟ چی؟! داری بخاطر حرف یه بچه بهش اعتماد می -

 :الکس در حالی که از روی زمین بلند میشد گفت

 .ر منه و درضمن فکر نکنم اون تو شرایطی باشه که بتونه به ما دروغ بگهاین بچه خواه  -

 :رو به مرده کرد و ادامه داد

 .هم خواهرم هرمیونهام، اینمن الکس -

 :مرده به من نگاه کرد و لبخندی زد و کویینی هم با دو دلی گفت

 .منم کویینی هستم -

 :اریکا درحالی که اخم کرده بود گفت

 .اریکا -

 :س نگاهش رو به مرده دوخت و گفتالک

 و شما؟ -

 .آلپرن... اسمم آلپرنه -

 :اومد نزدیکمون و گفت 

 !شما چطوری سر از اینجا در آوردید؟ -

 :الکس گفت

هامون رو باز کردیم دیدیم سر از اینجا در  ما اومده بودیم این اطراف برای تفریح اما طوفان شد و پرت شدیم تو دریا وقتی هم چشم -

 .دیمآور

 !سرم رو گرفتم باال و به الکس نگاه کردم، چرا راستش رو بهش نگفت؟

 :ی نگاه من شده بود دستم رو که توی دستاش بود آروم فشرد و گفتالکس که متوجه

 آلپرن تو چجوری از اینجا سر دراوردی؟  -

 :اخم کرد و گفت

ای کشوند و توی راه موجودات عجیبی به کشتیم حمله  سمت دیگهگیرم. وقتی توی دریا بودم باد مسیر کشتی رو به من یه ماهی -

ای رو پیدا نکردم، تا اینکه  کردن و من و دوستام توی آب افتادیم و وقتی چشمام رو باز کردم دیدم اینجام! هرچقدر گشتم موجود زنده

 .بعد از دو روز شماها رو پیدا کردم

 :الکس پرسید
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 گفتی دوستات؟ اونا کجان؟ -

 :آلپرن

 .شونکه توی دریا پرت شدم دیگه ندیدمام بودن اما بعد از اینگیرن و همراهها هم ماهیاون -

 :الکس

 . ...داشتی راجب یه -

ای که به طرفمون میومد دستش رو فشار دادم که حرفش رو قطع کرد، اول متعجب به من نگاه کرد و بعد  همون لحظه با دیدن سایه

 .ش مسیر نگاهم رو دنبال کرد و رسید به اون سایهام با چشمااز دیدن قیافه

شند. اون سایه تبدیل به دوتا و بعدش ها دارن بیشتر میشد. بعد از چند لحظه دیدم که تعداد سایهتر میاون سایه داشت به ما نزدیک

 .چهارتا و همینجوری بیشتر شدند 

 .نار ما اومدندالکس سفت دستم رو گرفت و چند قدم عقب رفت. دخترا دوییدن و ک

 !ها چی هستند دیگه؟ی عجیب نگاه کردم! اینبا ترس به این صحنه

 :الکساندر

 

ها نگاه کردم و هرمیون رو به خودم فشار دادم، کویینی و اریکا پشتم وایساده بودن و آلپرن از داخل جیبش یه چاقو  با تعجب به سایه

ها. به کویینی نگاه کردم که آروم داشت چوب دستیش  رو گرفت سمت سایهدر آورد، با ترسی که کامال از چهرش مشخص بود چاقو 

تر اومدن و آلپرن کنار ما وایساد و  ها نزدیکآورد، دستم رو بردم سمت چوب دستیم و منتظر یه موقعیت خوب شدم! سایهرو در می

 :آروم گفت

 !های مرگسایه -

 .سرش رو برگردوند و با اضطراب به من نگاه کردبا تعجب بهش نگاه کردم، سنگینی نگاهم رو که حس کرد  

  :کویینی

 .الکس، مواظب باش -

ها که به سمتم حجوم آورده بود. چوب دستیم رو گرفتم سمتش و وردی رو گفتم که به  سریع سرم رو برگردوندم سمت یکی از سایه

. آلپرن با بهت به ما نگاه کرد، هرمیون ها شلیک کردعقب پرتاب شد! کویینی هم جلو اومد چوب دستیش رو گرفت سمت سایه

 !محکم پام رو چسبیده بود و اریکا هم از یه طرف خودش رو بهم چسبونده بود

 :کویینی گفت

 !الکس تعدادشون خیلی زیاده چیکار کنیم؟ -
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 :توی یک حرکت هرمیون رو ب*غل کردم و گفتم

 !بدویید -

 .دادم تا مبادا اتفاقی براش بیافتههمه شروع کردیم به دویدن هرمیون رو به خودم فشار 

کردن، چوب دستی رو گرفتم سمتشون و چند گلوله آتیش پرتاب کردم.  ها نگاه کردم که با سرعت ما رو تعقیب میبرگشتم و به سایه

 :جیغ گوش خراشی کشیدن و غیب شدن! همه وایسادیم با خستگی به هرمیون نگاه کردم و گفتم

 !حالت خوبه؟ -

 :هرمیون

 .وهوم، خوبم داداشیا -

 :برگشتم سمت بقیه و گفتم

 !همه حالشون خوبه؟ -

 .سرشون رو تکون دادن، نفس عمیقی کشیدم و هرمیون رو روی زمین گذاشتم

 :هاش ما رو نشونه گرفت و با عصبانیت داد زدآلپرن با دست

 !شماها چه کوفتی هستید؟ -

 :م سمتش و یقش رو گرفتم و داد زدمهام رو مشت کردم، توی یک لحظه برگشت اخم کردم، دست

 گیری؟قدر احمقم که باور کنم ماهیخودت کی هستی؟ ها؟! فکر کردی این -

 :های کلید شدم عصبی غریدمهای خشمگینش را بهم دوخت و من از دندونچشم

 گفتم کی هستی؟ -

 :اون هم با عصبانیت قدمی به طرفمون برداشت و داد زد

 !گیریمگفتم ماهی -

 !دونند که نباید به این منطقه نزدیک بشندگیرها میستی! همه ماهینی -

 :پوزخند زد و گفت

 !دونند که نباید اینجا بیان تفریحو همه هم می -

 :هام رو روی هم فشار دادم و با حرص بهش نگاه کردم. اریکا جلو اومد شونم رو گرفت و با آرامش گفتدندون 

 .الکس آروم باش -

کردم، اریکا دستش رو گذاشت روی صورتم و صورتم رو برگردوند سمت خودش  کشیدم و فقط به آلپرن نگاه میعصبی میهای نفس 

 :و گفت
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 .الکس، لطفاً ولش کن اون ارزشش رو نداره که بخوای به خاطرش عصبانی بشی -

 :یقه آلپرن رو ول کردم برگشتم سمت کویینی و گفتم

 اینجا باشه؟ کنی چیزی از وسایلمون فکر می -

 :آلپرن

 !نه هیچی نیست -

 :با خشم بهش نگاه کردم یقه لباسش رو مرتب کرد و گفت

 !وسایل شما اینجا نیست -

 :کویینی با تمسخر گفت

 دونی؟ اونوقت جنابعالی از کجا می -

 :آلپرن چند ثانیه به کویینی نگاه کرد و با لحن آرومی گفت

 . ...تانابود شده بود! ل*ب وقتی من وسایلم رو پیدا کردم همه چیز  -

 :ساکت شد و ادامه نداد. پوزخند زدم و گفتم

 تاپ دارند؟گیرها ل*بتاپت؟! جدیدا ماهیل*ب -

 :با عصبانیت نفسش رو بیرون داد و گفت

 .دیگه اعتماد کنیمما اینجا گیر افتادیم پس باید به هم -

 :شونم گذاشت و آروم گفت با اخم بهش نگاه کردم. کویینی کنارم اومد دستش رو روی

 .تونیم حافظش رو پاک کنیمدیگه اعتماد کنیم، وقتی از اینجا خالص شدیم میالکس، اون مشنگ راست میگه مجبوریم که به هم -

 :سرم رو به نشونه تایید تکون دادم یک قدم به آلپرن نزدیک شدم، دستم رو باال آوردم و گفتم

 .خیلی خب پس باید همکاری کنیم -

 :بخند زد باهام دست داد و گفتل

 !درسته، شی*طان -

 :اخم کردم و از بین دندون های کلید شدم گفتم 

 !من شی*طان نیستم، مشنگ  -

 :کردیم که هرمیون گفتدیگه نگاه میاخم کرد و دستم رو فشار داد. متقابالً به دستش فشار آوردم، هردو با اخم و عصبانیت به هم

 !خورناالن هم رو می -

 :روش زانو زدم، گونش رو کشیدم و گفتمبخند زدم، دست آلپرن رو ول کردم برگشتم سمت هرمیون، روبهل
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 .کم مزه بریز وروجک -

 :زد روی دستم و با اخم گفت

 !خودتی -

 :خندیدم و سرش رو نوازش کردم. بلند شدم و با اخم به آلپرن گفتم

 !توی این مدت تو کجا موندی؟ -

 :رو زیر فکش زد و گفتبه حالت متفکر دستش 

 !کنندها بالفاصله پیدامون میجا موند! چون سایهتوی این دو روز متوجه شدم که نمیشه یک -

 :اریکا با نگرانی جلو اومد و گفت

 !خب پس چیکار کنیم؟ -

 :آلپرن با همون حالت گفت

 .مون رو تغییر بدیمباید مدام مکان -

 :اریکا

 !وسایلمون چی؟ -

 .مونهگردیم، حتی اگه یک چیز سالم هم پیدا کنیم به نفعدنبالشون می -

 :آلپرن

 !مونهفقط یک چیز دیگه می -

 :کویینی با اخم بهش نگاه کرد و گفت

 !چی؟ -

 :آلپرن

 !کی فرمانده باشه؟ -

 :چند ثانیه کسی حرف نزد یهو اریکا زد زیر خنده و گفت

 !خدای من، خیال داری تو فرمانده باشی؟ -

 :آلپرن با جدیت جواب داد 

 !شناسممعلومه! من بیشتر از شما اینجا رو می -

 :کویینی اخم کرد و مثل آلپرن با جدیت گفت 

 !ولی ما به الکس اعتماد داریم، تازه الکس جادوگره -
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 :آلپرن با بهت به من نگاه کرد و گفت

 !جادوگر؟ -

 :هرمیون دستش رو روی لبش گذاشت و گفت

 . ...تازه ا -

 :سریع حرفش رو قطع کردم و گفتم

 !ها برسند باید بریمهر آن ممکنه که اون سایه -

 :آلپرن مشکوک به من و هرمیون نگاه کرد بعد با لحن عادی رو به بقیه گفت

 .آره باید راه بیوفتیم -

 :کویینی

 

 :رفتیم به دری برخوردیم که خیلی بزرگ و عظیم بود. آلپرن گفتراه که می

 .خوام این در رو باز کنم اما نمیشهمی خیلی وقته -

 :کمی بهش نگاه کردم و دستم رو سمتش بردم و روی اون گذاشتم. آلپرن گفت

 کنه؟ چیکار داره می-

 :همشون حتی هرمیون گفتن

 .هیس ساکت-

م. قفلی که  گوشم رو هم نزدیکش بردم و صداهای عجیبی داخلش رو شنیدم. چوب دستیم رو در آوردم و وردی رو روی در خوند

کم باز شد. من در رو باز کردم. پشت این در دقیقا همون چیزیه که یه نفر هر شب برای به دست آوردنش بهش کلی  روی در بود کم

 :کنه. رو به بقیه برگشتم و گفتمفکر می

 .چسبهالبته که بعد از دیدن اون چیزی که پشت این در عظیم هست دهنتون به کف زمین می -

 :ه با چوب دستیم به در زدم و در کامال باز شد. یکم مردد گفتم یه بار دیگ 

 .بیاین بریم -

 :پشت سر من اومدن. همه جا تاریک بود واسه همین گفتم

 .الکس چوب دستیت رو روشن کن -

لجن سبز   الکس روشن کرد من هم روشن کردم و تا حدی اونجا روشن شده بود. آلپرن هم متعجب مونده بود. پاهامون تا زانو توی

 .های کوتاهی داشت اون رو توی بغلش گرفته بودبد بویی فرو رفته بود. الکس برای اینکه هرمیون قدم
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 :الکس گفت

 کویینی باید تا کجا بریم؟  -

 .رسیم. فقط چند قدم موندهدیگه داریم می-

 :اریکا

 .ریم دیگه این بو نیادکاشکی جایی که می -

 .چرخوندم و چیزی نگفتمچشمام رو توی حدقه 

 :باالخره رسیدیم. نگهشون داشتم و گفتم

 .خب رسیدیم -

 :آلپرن گفت

 بازم در؟  -

 !این در نیست، پازله-

 پازل؟ پازل چی؟  -

 !پازل رنگی. خب رنگاش کجاست-

 :یکم دور و اطرافم رو نگاه کردم. یکیش رو توی دهنش یک شیر دیدم و گفتم

 .اها یکیش توی دهن اون شیرست -

 :بهش اشاره کردم اریکا سمتش رفت و دستش رو برد و سنگ رو برداشت. داد زدم

 .نه! سرتون رو بیارید پایین -

 :همه سرشون رو با تعجب پایین آوردند. هرمیون با صدایی لرزون گفت

 خاله این چی بود؟  -

 :گفتم

 .نبرید. اریکا سنگ رنگی رو بده به مناینا تبرن. تبر یه چیز خیلی بزرگ و تیزه. خوبه که سر هیچ کدوممون رو  -

 :سنگ رو به من داد. سنگ اول رو گذاشتم و گفتم

هایی رو بزاریم. بعدی قرمزه. قرمز  خب این سنگ سبز سنگ بعدی رو باید پیدا کنم. وایسا ببینم. اینجا معلومه که باید چه رنگ  -

 .ها باشه. خودم میرم بیارمشاستون به تلهقرمز قرمز قرمز، اها اوناهاش زیر پای اون مجسمه راسو، ولی حو

 :سمتش رفتم و دستم رو بردم نزدیکش. قبل از اینکه برش دارم گفتم 

 .وقتی که گفتم بپرید باال -
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 :دستم رو بردم و برش داشتم و گفتم

 .حاال -

 .همه پریدن و تیغه ها از زیر پاهامون رد شدن

 :ادامه دادم

 .خب اینم بذارم -

 .گذاشتمرنگ قرمز رو هم  

 :باز هم گفتم

 .ای. دوتا رنگ دیگه مونده. بعدی زرده. خب کجاست؟ توی دل زمین زیر کمی خاکقرمز و سبز. این شد قهوه -

 :الکس گفت

 !دونی؟اینا رو از کجا می-

 !ها رو؟چی-

 !همین که رنگ زرد کجاست؟-

 .دونم کهمن نمی-

 !پس چطور گفتی؟-

 .من که چیزی نگفتم-

 !میگه جای رنگ زد رو گفتی؟من چی گفتم که الکس 

 :آلپرن گفت

 .تو همین االن گفتی که رنگ زرد توی دل زمینه. زیر کمی خاک -

 :گفتم

 .من یادم نمیاد -

 :الکس گفت

 پس کی گفته؟ -

 .الکس، فکر کنم که نیکوالی گفته-
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 :آلپرن

 کی؟ -

 :الکس

 یعنی اون تونسته وارد مغزت بشه؟ -

 خب به منم بگین. کی؟-

 .که ما رو تعلیم دادهاون کسی  -

 :رو به الکس گفتم

 .تونه. اون به ما جادوگری رو یاد دادحتما می -

 :اریکا

 حاال این سنگ دقیقا کجاست؟ زیر خاکِ کجا؟  -

 .خب باید یه عالمتی چیزی داشته باشه-

بردم و خاک روش رو کنار   یکم زمین رو گشتم. یه عالمت کوچیک که با چوب و به شکل ضربدر درست شده بود رو دیدم. دستم رو

زدم و کمی از خاکش رو بیرون کشیدم. سنگ همون جا بود. برش داشتم اما هرچی کشیدمش بیرون نیومد، انگار به چیزی وصل بود  

 :اونم خیلی محکم. گفتم

 .بچه ها این سنگه بیرون نمیاد. انگار که به یه چیزی وصل شده -

 .شدما نمیالکس اومد و تالش کرد که بیرون بیارتش ا

 .الکس: این سنگ اینجوری در نمیاد. کویین یه ورد روش بخون

 :چند بار گلوم رو صاف کردم و زیر ل*ب وردها رو زمزمه کردم

 .ببین الکس سنگ خودش داره میاد باال -

 .اره.آفرین بازم تونستی-

 :م ای نبود. داد زدسنگ رو گذاشتم توی جایگاهش، ولی هنوز متعجب بودم که چرا تله

 .همه بیاین پیش من -

 .همشون سمت من اومدن و تیغه ای بزرگ از اون سمت رد شد

 :اریکا

 .یه بار دیگه کویینی نجات دهنده ما شد -

 :گفتم
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 .اندجون بقیه واسه من مهمه. همه مردم این جهان واسم مهم -

 :ها نگاه کردم. چرا دوباره قرمز شده بود؟ همون موقع گفتم به جایگاه سنگ 

 .بینید دوباره قرمز شدب -

 .همه بهش با تعجب نگاه کردن

 :ادامه دادم

 .عجیبه. آخرین رنگ، رنگ آبیه. اون رو باید یه جایی باالی سر اون که غریبه ترین این جمعِ باشه -

 :الکس

 .کویین باز هم اونطوری شدی-

 خب بگو گفتم سنگ کجاست؟ -

 .باالی سر اون که غریبه ترین این جمعِ باشه-

 .آلپرن، تو غریبه ترینی پس باالی سر تو باید باشه-

نزدیکش رفتم. با دستم کنارش زدم و خودم رو کمی کش آوردم تا دستم به باال برسه. دستم که به سقف خورد با صدای کلیکی باز  

 .شد. و سنگ آروم قل خورد و توی دستم افتاد

 :گفتم

 .گرفتمش -

اومد. سریع پازل سنگ ها رو در خودش فشرد و  داخلش گذاشتم. رنگ بنفشش، خیلی به چشم میسریع سمت پازل رفتم و سنگ رو 

 .آروم کنار رفت

*** 

 "هرمیون"

 .با تعجب همه به هم نگاه کردیم

 :الکس با تعجب گفت

 !خدای من -

ار عجیب، یه چیزی اون وسط بود که  یه ذره از الکس فاصله گرفتم تا بهتر اونجا رو ببینم. یه اتاق بزرگ با دیوارهایی با نقش و نگ

 .ای نداشتخیلی بزرگ و چوبی بود، وسطش یه سنگ به شکل قلب به رنگ آبی بود. البته این یکی اتاق هیچ در دیگه
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الکس من رو ب*غل کرده بود تا خطری تهدیدم نکنه. در همون حال جلوتر رفتیم و به اتاق نگاه کردیم. دخترها و آلپرن داشتن  

اریکا دستی به دیوارا   .کردن، اما الکس وایساده بود جلوی اون چیز بزرگ و عجیبی که وسط اون اتاق بودیوارها نگاه میدقیق به د

 :کشید و گفت

 !این یه نوع فلزه -

 :ی وسط اتاق خیره بود خطاب به اونا گفتالکس درحالی که با اخم به اون وسیله

 .نه فلز نیست -

 :که اخم کرده و توی فکر بود ادامه داد سکوت کرد که آلپرن هم درحالی

 .این یه نوع سنگه -

 :کویینی با تعجب و چشمایی گرد شده دستی به دیوارها کشید و گفت

 !این چه نوع سنگیه دیگه؟ -

 :الکس در همون حالش گفت

 تر از اون دیوارها نیست؟ ها بنظرتون این عجیببچه -

 .ه الکس شده بوداوناهم اومدن طرف ما و خیره شدن به چیزی ک

 :گردنم رو چرخوندم سمت صورت الکس و گفتم 

 این چیه؟  -

 :و با انگشتم به همون چیزی که بهش خیره شده بودن اشاره کردم که الکس گفت

 .اسم این تابوته -

 :با حس بدی بهش نگاه کردم. اصالً حس خوبی به این تابوت نداشتم. صورتم رو کج و کوله کردم و پرسیدم

 خوره؟دردی میبه چه  -

الکس با درموندگی به من نگاه کرد، انگار مونده بود باید چی بگه. به محض اینکه اومد تا برام توضیح بده کویینی با عجله و ترس  

اومد چیزی رو بهمون بگه که یکهو ایستاد و سرش رو گرفت، پاهاش سست شد و افتاد رو زمین. آلپرن همچنان نزدیک همون در  

هوش  ه ازش وارد شده بودیم وایساده بود. الکس با عجله من رو گذاشت رو زمین و با اریکا رفتن طرف کویینی که بیپازل مانندی ک

 .رو زمین افتاده بود

 :کرد گفتاریکا لبخندی زد و سرش رو باال گرفت و رو به الکس که نگران داشت نگاهش می

 .چیزیش نشده، فقط بیهوش شده -

ی یه چیز عجیبی شدم که از  ن بلند شد و افتاد رو زمین. نگاهم کشیده شد به سمت مچ پاش که متوجههمون لحظه صدای داد آلپر 



 

 
 

24 

  
 برمودا  مثلث به سفری ➢

 ماهیار  ارغوان،  رومینا، ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

کشید. همون لحظه الکس به سرعت بلند شد و دویید به زمین در اومده بود و دور مچ پای آلپرن پیچیده شده بود و داشت اون رو می

 .د، دستش رو گرفت و سعی کرد نگهش دارهسمت آلپرن که روی زمین افتاده بود و داشت کشیده میش

 :اریکا جیغ زد 

 !الکس! چه اتفاقی افتاده؟ -

 :الکس درحالی که محکم آلپرن رو گرفته بود داد زد 

 !ی عجیب پیچیده دور پاشدونم! یه ساقهنمی -

دور پای آلپرن پیچیده  هنوز حرفش تموم نشده بود که با صدای خش خشی فوری سرم رو برگردوندم و دیدم از همون چیزایی که

 !پیچهشده بود داره دور تابوت هم می

 :الکس از اونور داد زد

 !اریکا! چه اتفاقی داره میوفته؟ -

 .الکس انقدر درگیر آلپرن بود که حتی وقت نداشت تا سرش رو برگردونه و به عقب نگاه کنه

های آبی رنگی هم  هایی به رنگ خاک که تیغکلفتی بیرون زدن ریشههای عجیب و ها هم ریشهدیوارها ترک خوردند و از الی ترک

ها دور بمونم و از یه طرف هم  روش بود، همشون به سمت اون تابوت رفتن و به دورش پیچیدن. آروم عقب عقب رفتم تا از ساقه

 .مترسیده بودم. صدای داد الکس هم در اومد. برگشتم و با وحشت به سمت الکس و آلپرن نگاه کرد 

ها تا حدی باال اومده بودن که حتی به دور  کشیدن. ریشهها دور تا دور آلپرن پیچیده بودن و داشتن اون رو به عقب میتمام ریشه

نگاهم کشیده شد به سمت  .شدگردن آلپرن هم رسیده بودن و به حدی محکم پیچیده شده بودن که صورت آلپرن داشت کبود می

 .کشیدنها حتی دور پای اونم پیچیده بودن و داشتن اون رو هم به همراه آلپرن میو تیغه  پای الکس که کنار آلپرن بود

 :الکس داد زد

 !اریکا چوب دستیم... چوب دستیم نیست -

 !اریکا نگاهش کشیده شد سمت چوب دستی الکس. با وحشت مسیر نگاهش رو دنبال کردم. خدای من! آخه چرا؟

 .غ و خار گیر کرده بودچوب دستی الکس میون یه عالمه تی

 :اریکا جیغ زد 

 .تونم اون رو بردارمالکس! من نمی -

 :الکس درمونده داد زد

 .رهیه کاری بکن اریکا! داره از تمام تنم باال می -

 :اریکا درمونده به اطرافش نگاه کرد که الکس گفت 
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 !چوب دستی کویینی رو بردار  -

 :افتاده بود و شروع کرد به گشتن لباسش اما ناامید سرش رو باال اورد و گفتهوش روی زمین اریکا رفت سمت کویینی که بی

 !تونم پیداش کنم الکس نمی -

 .رسندها دارن به باالتر از شکمش میترسیده و هول برگشتم و به الکس نگاه کردم که با وحشت دیدم االن خارها و ریشه

. نگاهی به خودم  کشیدکرد و جیغ میها نگاه میها و تیغیینی و به ریشهخاصیت نشسته بود کنار کواریکا فقط مثل یه موجود بی

انداختم، مگه من دسته کمی از اریکا دارم؟! مگه االن کاری برای انجام دادن دارم که مشغول باشم؟ من تا حاال چه کمکی تونستم  

 !ها، االن باید چیکار کنم؟م، دویدم سمت ریشهها نگاه کردانجام بدم؟! من هیچ کمکی بهشون نکرده بودم! برگشتم و به تیغه

ها که تیغ نداشت، دهنم رو باز کردم و با  تنها کاری که توی اون لحظه به ذهنم رسید رو انجام دادم. رفتم طرف اون قسمت از ریشه

لکس و آلپرن از زمین جدا  سنگینی خو*ردن و خودشون رو کشیدن باال که همراه اونا هم ا ها تکونساقه .تمام زورم گازشون گرفتم

تر شده باشن خودشون رو  شدن و همراه اونا به سمت باال رفتن، بعد شل شدن و محکم کوبیده شدن به زمین. جوری که انگار وحشی

دا  ی مقابلم نگاه کردم، خشدن. با وحشت به صحنهها به اطراف کوبیده میبه در و دیوار کوبیدن و الکس و آلپرن هم همراه اون ریشه

ای که شکالتش رو کف دستش له بکنه فشارشون  ها روی هوا نگهشون داشتن و مثل بچهجونم اینکه بدتر شد! همون لحظه ریشه

ی  ها چکید، به محض چکیده شدن اولین قطرهتر کردن که داد الکس و آلپرن به هوا رفت و خونشون از بین ساقهرو دور اونا محکم

 .ها لرزیدن و خودشون رو به عقب کشید و اونا رو هم روی زمین انداختنها، ساقهخونشون به روی ساقه

ها  ی ساقههامون محو شدن. بقیههایی که از اون طرف پازل اومده بودن انقدر به عقب کشیده شدن که از جلوی چشمها و ساقهریشه

دیوارها هم در کمال ناباوری بسته شدن. تمام ها که توی اتاق بودن لرز کوچیکی کردن و برگشتن توی ترک دیوارها، ترک و ریشه

اتاق مثل چند لحظه قبل شده بود. اریکا فوری بلند شد و به طرف آلپرن و الکس رفت که روی زمین افتاده بودن و خیلی آروم ناله  

شون از فشار  ود و بدنهاشون پاره شده بتمام لباس .شون رفتم اما باز سرجام ایستادمکردن. دو قدم کوچیک برداشتم و به طرفمی

کرد. با وحشت به این صحنه نگاه کردم.  های خون روی لباسشون بدجور خودنمایی میها خراش و زخم برداشته بود، لکهتیغهها و خار

ی من نبودن. وقتی آلپرن و الکس نشستن و به دیوار  کرد کمکشون بکنه تا بتونن بشینن سرجاشون و متوجهاریکا داشت تالش می

هاشون اشک تو  یه دادن الکس تازه نگاهش به من افتاد و با لبخند دستاش رو باز کرد که یعنی بیا پیشم. درحالی که از دیدن قیافهتک

 :ی آخر منصرف شدم و بغلش نکردم. الکس نگاهم کرد و آروم گفتهام جمع شده بود دوییدم طرفش اما لحظهچشم

 !هرمیون نمیای بغلم؟ -

 :دادم، آروم گفتمدیگم اون یکی دستم رو فشار میدرحالی که با دست 

 .دونی... اِممی -

 :نگاهی به اطرافم کردم و دنبال یه چیزی برای عوض کردن بحث بودم اما الکس منتظر بود جوابش رو بدم
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 دونم؟ چی شده؟چی رو می -

 :اخم کردم و گفتم

 .الکس ول کن االن این ها رو! بلند بشو بریم اینجا خطرناکه -

 :اریکا نگاهم کرد و فوری گفت 

 .این بچه دقیقاً حرف دل من رو زد. فعالً بلند بشید بریم اینجا اصالً امن نیست -

الکس دو دل نگاهش رو از روی من برداشت. با کمک هم دیگه بلند شدن. الکس چوب دستیش رو برداشت و خواستن برن که  

 :رفت و گفتبرگشت و به تابوت نگاه کرد، آلپرن رد نگاهش رو گ

 با این همه زحمت تا اینجا اومدیم. به این راحتی ولش کنیم؟  -

 :اریکا دستی توی موهاش کرد و کالفه گفت

 تونیم اینجا بمونیم که! اگه دوباره بیان سراغمون چی؟ نمی -

 :الکس اخم کرد 

 .داره کسی بیاد اینجاتونیم اینجا بمونیم، احتمال بازگشتشون هست اما از اون طرفم اگه بریم امکان نمی -

 :ی کفشش رو باال کشید و گفتاریکا لبه

 ایم به جز ما اینجا وجود داره؟فکر نکنم کسی به اینجا بیاد، اصالً مگه موجود زنده -

 :الکس یه دستش رو به کمرش زد و با دست دیگش سرش رو گرفت و گفت

 ها چی؟ سایه -

 :کرد تا بلندش کنه گفتمیاریکا رفت طرف کویینی و درحالی که تالش 

 .بیایید، باید بریم -

 :الکس اومد طرفم و دستاش رو باز کرد و گفت

 .بیا بغلم هرمیون، باید بریم -

 .چند قدم عقب رفتم و به کفشام نگاه کردم. الکس ناراحت روش رو از من گرفت و رفت به طرف کویینی و اریکا

 .بیارمن و آلپرن میاریمش، لطفاً تو هرمیون رو  -

ها زیاد بود اریکا من رو ب*غل کرد و پشت سر الکس و آلپرن که دست کویینی رو که هنوز گیج میزد روی  چون عمق لجن

 .کردن تا بیاد رفتیم. انقدر رفتیم تا از درها خارج شدیمشونشون انداخته بودن و کمکش می

 :الکس رو به آلپرن گفت

 حاال باید کجا بریم؟  -
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 :اشاره کرد و گفتطرف آلپرن به اون

 .ها اونجا بهترهفعالً باید بریم سمت یکی از اون کشتی شکسته -

 :همه باهم رفتیم به سمت یه جایی، وقتی رسیدیم در کمال ناباوری چندتا کشتی شکسته دیدیم. الکس با تعجب گفت

 به نظرت اونجا امنه؟ -

 :آلپرن سرش رو تکون داد و گفت

 .آره امنه بیایید بریم -

 .طرف و اون گوشه وایسادیمای رسیدیم واردش شدیم و اریکا من رو برد اونی به کشتی شکستهوقت

 :الکس کویینی رو خوابوند اون گوشه و آلپرن هم رفت دنبال چیزی و خطاب به الکس گفت

 .های کشتی برای آتیش باشیمبگرد باید دنبال تیکه چوب از شکسته -

است آتیش درست کنه که الکس چوب دستیش رو دراورد و درحالی که قیافش درهم بود چوب  ها رو جمع کردن آلپرن خو وقتی چوب

 .دستیش رو گرفت سمت چوب و وردی خوند و روشنشون کرد

 .یادت که نرفته؟ ما جادوگریم -

 :همه دور آتیش جمع شدیم که الکس متفکر گفت

 خیالمون شدن؟ها بیچی شد که اون ریشه -

 :ش به آتیش بود گفتاریکا درحالی که نگاه

 .هرمیون گازشون گرفت -

 :الکس با نگرانی به من نگاه کرد که آلپرن گفت

 !یعنی با گاز گرفتن نجات پیدا کردیم؟ -

 :دستم رو گذاشتم جلوی لبم و گفتم

 .راستش اون موقع بدتر شد -

 :آلپرن با تعجب گفت 

 جوری نجات پیدا کردیم؟پس چه -

 :در همون حالتی که بودم گفتم

 .چکید عقب کشیدن راستش وقتی اولین قطره خونتون روی ساقه -

 :اریکا با تعجب گفت

 !چطور ممکنه؟! یعنی نقطه ضعفشون خون بود؟ -
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 :گفتم

 ی ضعفشون اینه؟ چرا؟! اونا خودشون باعث میشن طرفشون زخمی بشه. اونوقت نقطه -

 :الکس متفکر گفت

تری به دست میاد، تازه اگه توجه کرده باشید اونا تا  زنه پادزهرش هم از زهر مار قوییاتفاقاً میشه. یه مار وقتی یکی رو نیش م -

 .دادن که زخمی بشیمزمانی که وحشی نشده بودن ما رو در حدی فشار نمی

*** 

 "الکساندر"

 

 :پیچید گفتآلپرن درحالی که از درد به خودش می

 !اصال برای چی باید ما رو بگیرن؟-

 .نکه ما به اون مکان وارد شدیماحتماال بخاطر ای-

 :اریکا کنارم اومد و گفت

 !حالت بهتره؟ -

 :های پانسمان شدم نگاه کردم و گفتمبه زخم

 .آره، خوبم -

هارو پانسمان کنن. به هرمیون نگاه کردم که یه گوشه نشسته بود و  تونن زخملبخند زد و رفت سمت کویینی، خوبه که جادوگرها می

تونستم اون رو به کسی  ای نداشتم نمیآوردم، ولی چارهآهی کشیدم، تقصیر منه نباید اون رو با خودم می .شده بودتوی خودش جمع 

 .بسپرم. با صدای آلپرن از افکارم بیرون اومدم و بهش نگاه کردم

 !چیزی گفتی؟ -

 :کمی توی جاش جا به جا شد و گفت

 !تونه جادوگر بشه؟انسان عادی چطور می -

 :ت دراز کشیدم و گفتمتفاوبی

 .تونهنمی -

 :به وضوح دیدم که نگاهش کشیده شد سمت زخم دستم! پوزخند زدم و گفتم

تونن قدرتای جادوگر رو به دست بیارن! ولی این کار فقط باعث مرگ  کردن با خو*ردن خون جادوگر میها فکر میقبال مشنگ  -
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 .شدعذاب آوری براشون می

 :اخم کرد و گفت

 .کردمهمچین چیزی فکر نمیمن به  -

 :با طعنه گفتم

 .آره مشخص بود -

با عصبانیت پشت به من دراز کشید. به پشت سرش نگاه کردم، آلپرن پسر قد بلندی هست و هی*کل خوبی داره! که نشون میده 

ت آفتاب سوختش  های مشکی رنگش ابهت جالبی به صورتش داده! همینطور پوسای و چشمرزمی کار کرده، موهای قهوه ورزش

های روی  هاش میشه خوند که خیلی باهوشه، زخمنشون میده که هر شغلی که داره مربوط به مناطقی با آب و هوای سخته! از چشم

کنه که از یه بمب قوی برای باز کردن در استفاده  اخم کردم، جای سوختگی روی اون در معلوم می .داره دستش نشون از درگیری

 !گی روی کتش، یه اسلحه رو برای روز مبادا نگه داشتهشده و اون برجست

 :اریکا

 !الکس بیداری؟ -

 :نشستم و به صورت سفیدش نگاه کردم و گفتم

 .آره -

 :با لبخند گفت

 !میشه قدم بزنیم؟ -

ع کردیم به قدم  کمی فکر کردم از بیکاری خیلی بهتر بود به بقیه نگاه کردم همه خواب بودن. از جام بلند شدم و همراه اریکا شرو

 .زدن

 :اریکا

 !کنیم؟کنی از اینجا نجات پیدا میفکر می -

 :با لحن اطمینان بخشی گفتم

 .آره، مطمئن باش -

 :هاش رو دور بازوم حلقه کرد و گفتلبخند زد دست

 !بهت اعتماد دارم -

های درشت و آبی و موهای بور و  هستش، چشمرو نگاه کردیم. اریکا میشه گفت که دختر زیبایی از حرکت وایسادیم و به منظره روبه 

 !لختش زیبایی خاصی بهش داده



 

 
 

30 

  
 برمودا  مثلث به سفری ➢

 ماهیار  ارغوان،  رومینا، ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 :اریکا

 .الکس -

 :برگشتم و بهش نگاه کردم با خجالت سرش رو انداخت پایین و گفت

 . ...من باید یه چیزی -

 :هرمیون

 !الکس -

 :سمت هرمیون و گفتمهای اریکا رو ول کردم رفتم آلود هرمیون نگاه کردم، دستبرگشتم به قیافه خواب

 !چی شده؟ -

 :با دستش چشمش رو مالش داد و گفت

 .خاله کویینی بیدار شد -

 :لبخند زدم و گفتم

 .چه خوب -

 :دست هرمیون رو گرفتم و وارد کشتی شدیم. کنار کویینی نشستم و گفتم

 !حالت بهتره؟ -

 :اه کرد و گفتهای عسلی رنگش بهم نگای کوتاهش کرد، با چشمدستی داخل موهای قهوه

 !چه اتفاقی افتاد؟ -

 :صورتم رو یه سمت دیگه گرفتم و گفتم

 .خودت رو درگیرش نکن -

 :هام نگاه کرد و گفتبا تعجب به زخم

 !چرا زخمی شدی؟ -

 .گفتم که چیزی نیست-

 :اخم کردم با دقت بهش نگاه کردم و گفتم

 !فعالً باید بفهمیم که اون چرا خواسته بهمون کمک کنه؟ -

 :ویینی اخم کرد و گفتک

 .خیال شوکنم که بیالکس! خواهش می -

کرد ولی تمام حواسش به من بود! جلوش  کالفه بلند شدم. نگاهم رفت سمت هرمیون که با موهای موج دار بور تیره رنگش بازی می
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 :هاش رو گرفتم و گفتمنشستم، دست

 .هرمیون به من نگاه کن -

هاش دوباره یاد اون خاطره افتادم! یاد  یش که از مامان به ارث برده بهم نگاه کرد. با دیدن چشمهای طوسسرش رو برداشت، با چشم

 :هام رو بستم پیشونیم رو روی پیشونی کوچیکش گذاشتم و گفتمها رو کشتن! چشموقتی که به خونه حمله کردن... و اون

 !اشمهر اتفاقی که افتاد هرمیون، قول میدم تا لحظه مرگم مراقبت ب -

 :خواستم بغلش کنم که خودش رو عقب کشید! با غم بهش نگاه کردم و گفتم

 !هرمیون؟ -

 :سرش رو انداخت پایین و گفت

 !خوابم میاد االن -

ترسه! دونم چیکار کردم که هرمیون ازم میچیزی نگفتم. بلند شدم و از کشتی شکسته خارج شدم روی زمین سنگی نشستم، نمی

هام رو باز کردم و به قیافه اخموی آلپرن نگاه  هام رو بستم. احساس کردم کسی کنارم نشست، چشمو چشمنفسم رو بیرون دادم 

 :کردم، با جدیت به جلو خیره شده بود و گفت

 !باید برگردیم به اونجا -

 :اخم کردم و گفتم

 .تونیم! اونجا به شدت خطرناکهنمی -

 :برگشت سمتم و با عصبانیت گفت

 !ا یه راه برای خروج از اینجا باشهممکنه که اونج -

 :بهش نگاه کردم با خشم و طعنه گفتم

 !خورهجاست که به درد جنابعالی میشایدم چیزی اون -

هاش رو روی هم فشار داد. بلند شدم و تا اولین قدم رو گذاشتم احساس کردم چیزی پشت سرم گذاشته شد! آلپرن با عصبانیت  دندون 

 :گفت

 !خوای خواهر و دوستات بالیی سرشون بیادو تو هم با من میای! البته اگه نمی ریم اونجاما می -

 :هام رو مشت کردم و گفتمدست

 . ...خیلی -

 :پرید وسط حرفم و با خونسردی گفت

 . ...این سیاست منه الکس! تا وقتی کاری به کارم نداشته باشید منم کاری به کارتون ندارم! اما -
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 :و گفت پوزخند صدا داری زد 

 !خوام رو برام انجام بدنکنم کاری که میسیاست دوم من اینه که رقبام رو مجبور می -

 :های کلید شدم گفتماز بین دندون

 دنبال چی هستی؟  -

 :خندید و گفت

 !یعنی شما نیومدین تا اون سنگ قلبی شکل آبی رو که روی تابوت بود بردارید؟ -

 :سنگ؟! با تعجب گفتم

 !خوره؟ه دردت میاون سنگ به چ -

 :اسلحه رو پشت سرم فشار داد و گفت

 .توی کار من دخالت نکن الکس! چوب دستیت رو بده و دستات رو بیار پشت -

 :تکون نخوردم کالفه گفت

حتی فکرشم نکن که بخوای به چیزی که میگم گوش نکنی! خواهر کوچولوت و اون دوتا االن دست و پا بسته داخل کشتی هستن   -

 !من بخوام کشتی به راحتی منفجر میشهو اگه 

 :هام رو بست. هولم داد و گفتهام رو بردم پشتم، با مهارت و یک دست دستنفسم رو با شدت بیرون دادم و دست

 .راه بیافت، من وقت ندارم -

 *** 

 "کویینی"

ها باز شد همراه اریکا  قدر داغ کردم تا طنابنام رو آبدن !دونستم چه خبره ولی باید سر در بیارمدست و پاهامون بسته شده بود، نمی

 :و هرمیون از کشتی بیرون رفتیم تا الکس رو پیدا کنیم اما اثری از الکس و آلپرن نبود. رو به دخترا گفتم

 دونید الکس و آلپرن کجا هستند؟شما نمی -

 :هرمیون کمی سرش رو خم کرد و گفت 

 .فکر کنم دیدم رفتن سمت همون در بزرگه -

 :ای گفتم و سمت در رفتم. برای یک دقیقه وایسادم و برگشتم سمت هرمیون و رو بهش گفتماشهب

تونی اگه بالیی سر من یا  دونم که تو میمی .دونی که خیلی برای هممون مخصوصاً من و داداشت مهم و عزیزیکوچولو، می --

 .داداشت بیاد از خودت مواظبت کنی

دونم مال چیه. به در رسیدم در نیمه باز بود. صدای آلپرن از اون  دویدم. بدنم درد خفیفی داشت که نمیبه سمت در این ها رو گفتم و 
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 :گفتال میومد که می ال به

 . ...الکس همین االن برو -

 .هوشش کردمنذاشتم حرفش رو ادامه بده و با یه ورد بی

 :به سمت الکس رفتم و دستاش رو باز کردم و بهش گفتم

 .خوبه نگران نباش هرمیون -

 :نفس راحتی کشید و با ورد دست و پای آلپرن رو با طناب بست و اون رو روی شونش گذاشت و آیی گفت که بهش گفتم

 الکس خوبی؟ -

 :بعد از کمی سکوت گفت

 .خوبم -

 .تر بستیمبه سمت دختر ها راه افتادیم و آلپرن رو دوباره به یه درخت محکم

هوشی در اومد. هوا دیگه روشن شده بود. الکس و من به سمتش رفتیم. الکس عصبیی  ره آلپرن از بیچند ساعتی گذشت تا باالخ

 :شروع به صحبت کرد 

 بگو دنبال چی هستی؟ -

 :آلپرن که هنوز هم گیج بود گفت

 .گفتماگه به شما ربطی داشت که بهتون می -

 :تر میشد با داد گفتالکس که هر لحظه عصبانی

 .کردیمبینی کویینی؟! از اولشم نباید به این پسره اعتماد میمی -

هیچی نگفتم و رفتم پیشِ هرمیون نشستم و شروع به بازی با موهاش کردم. بعد از چند دقیقه بلند شدم و سمت آلپرن رفتم. چوب  

 :دستیم رو در آوردم و وسط سرش گرفتم و بهش گفتم

 .کنم. انتخاب با خودتهی یا مغزت رو نابود میخوایا میگی اون سنگ رو برای چی می -

 :دیگه کنترل اعصابم رو از دست داده بودم. چند لحظه مکث کرد و گفت

 .برای نجات دادن خواهرم. اون به خاطر من افتاده دست یه مرد روانی -

 :های آلپرن خیره شدم تا بتونم ذهنش رو بخونم. رو به الکس گفتممتعجب به چشم

 .ه راست میگهالکس، دار -

 :الکس هم خیره به آلپرن بود و با این حرفم سرش رو به باال و پایین تکون داد و گفت

کردیم. نیاز نبود که این همه بال سرمون بیاری. الکس چون خودش خواهر داره حال  گفتی ما کمکت میآلپرن اگه از اولش می -
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 .فهمهآلپرن رو می

 :روش نشسته بود بلند شد و گفت الکس از روی زمین که چند دقیقه پیش

 .کنیمریم دنبال اون سنگ و خواهر آلپرن رو آزادش میپاشین. می -

 :اریکا با ترس گفت

 خوایم بریم اون تو؟یعنی بازم می -

 :الکس گفت

 .معلومه -

 :گفتم

 کنه؟اما خب اون سنگ چیکار می -

 :آلپرن سرش رو رو به من چرخوند و گفت

 .کنید خیلی بیشتر از اوننه، اما نه اونطوری که فکر میکقدرت رو زیاد می -

کنم ذهنش رو بخونم اما یه چیزی مانع این کار میشه. اریکا  صدایی از سمت اریکا شنیدم. برگشتم و بهش خیره شدم. سعی می

 .سرش رو پایین انداخت و از ما دور شد. خواستم دنبالش برم که یه چیزی به پام خورد

  :هرمیون

 .ه من گشنمهخال -

 :یکم فکر کردم. حاال غذا از کجا بیاریم؟ رفتم و از آلپرن پرسیدم

 آلپرن از کجا باید غذا پیدا کنیم؟  -

 .آلپرن حتما باید اینجاها رو بشناسه دیگه

 :لبخندی زد و گفت

 .تونیم ماهی بگیریممی -

 :هرمیون جیغ کشید و گفت

 .من ماهی دوست دارم. ماهی گیری هم دوست دارم -

هممون خندیدیم. الکس یکم به دور و اطرافش نگاه کرد و انگار دنبال چیزی بود، که اون چیز احتماالً اریکا بود. رفتم و دستم رو  

 :گذاشتم روی شونش و گفتم

 .همین دور و براست. بچه نیست که گم بشه -

با چوب و طناب درست کرده بودن رو دست  گیری که آلپرن و الکس الکس سرش رو تکون داد و سمت هرمیون رفت که چوب ماهی
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ای روی ل**بم اومد و سمتش رفتم و دستش رو گرفتم و عقب کشیدم و بندش کرد بندازتش توی آب. خندهگرفته بود و سعی می

 .رو کمکش توی آب پرت کردم

 :بعد از حدود دو دقیقه هرمیون صدام زد

 .خاله کویین، خاله کویین یه چیزی شد -

 .دیدم که یه ماهی گرفته. بندش رو گرفتم و ماهی رو از آب در اوردمسمتش رفتم و 

 :هرمیون خوشحال بود از اینکه یه ماهی گرفته گفت

 .خوام یکی دیگه بگیرمخاله می -

 .باز هم طنابش رو توی آب انداختم و منتظر شد

 :هرمیون

 

اش  روش. از قیافهبهاومد، کنارم نشست و خیره شد به رو با ذوق دوباره نخش رو انداختم روی آب و با شوق بهش نگاه کردم. الکس 

 .شد فهمید ذهنش درگیر هستمی

 .الکسی -

 :برگشت و نگاهم کرد که گفتم

 چی شده؟ -

 .سرش رو تکون داد که یعنی چیزی نیست و دستی به موهام کشید

ماهیِ محکم خودش رو کشید و من هم زورم نرسید خوره بهش نگاه کردم که همون موقع که قالب داره تکون میبا احساس این

که بتونه من  ی آخر قبل از اینجیغ کشیدم که الکس با نگرانی اومد طرفم ولی لحظه .نگهش دارم و باهاش کشیده شدم سمت آب

درد گرفت که   هام جوری که الکس یادم داده بود نفسم رو نگه داشتم و سعی کردم هول نکنم. لپرو بگیره پرت شدم توی آب. اون

ها و در حالی که آب از سر و روی خیسش  همون موقع دستی پشت کمرم حلقه شد و من رو کشید بیرون. الکس نشست روی سنگ 

 .کرد اومد طرفمچکه می

 !خوبی هرمیون؟! چیزیت نشده؟  -

ده بود نگاه کردم. الکس با تعجب  ای که گیر کر من که هنوز شوکه بودم سرم رو تکون دادم، به چوب که هنوز توی دستم بود و ماهی

 :گفت

 !قدر قدرت داشت؟این با این اندازش این -

 :که گیر انداخته بودم نگاه کردم و گفتم به ماهی کوچولو و ناز صورتی
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 .ولی من دوستش دارم -

 :الکس دستش رو توی موهاش کرد و کالفه گفت

 .خوایباشه هرجور خودت می -

 .یینی اومد پیشم و با کنجکاوی به مسیر رفتن الکس نگاه کردبعد بلند شد و رفت. خاله کو

 !قدر بهم ریخته هست؟چرا این -

 :برگشت، به من نگاه کرد و با تعجب گفت

 !راستی چرا خیس شدید؟ -

 :به ماهی اشاره کردم و گفتم

 .این کشیدمون تو آب -

 :کویینی با تعجب و خنده گفت 

 !این کوچولو؟ -

 :فتمسرم رو تکون دادم و گ

 .اوهوم -

 :لبش رو جمع کرد و خندید، بعدش گفت

شون مشکل  ترسن. تو با مردنها از گرفتن ماهی میترسی! اغلب بچهجالبه که تو از ماهی گرفتن نمی راستی هرمیون برام خیلی -

 نداری؟ 

 :دادم گفتمحالی که پاهام رو تکون می در

شدم حتی یه بار گریه هم کردم ولی الکس من رو با خودش برد  دن ناراحت میمیجوری جون ها چهدیدم ماهیچرا اولش وقتی می -

 .جا باهام حرف زد و برام توضیح داد که نباید بترسمگیری و اونماهی

 :خندید و گفت

 !چه داداش خوبی -

 :خندیدم که صدایی از پشت سرمون گفت

 .آره داداش خوبی داری -

 .نی با اخم و یک مقدار شک خیره شده بود به اریکابرگشتم و به اریکا نگاه کردم. کویی

 .اریکا اومد، نشست کنارمون و به ماهی نگاه کرد

 !این رو گرفتی برای غذا؟ -
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 !اوهوم، خیلی خوشگله-

 .خندید و با لبخند بهش نگاه کرد

 .شون کنههای خودش چندتا ماهی گرفت و برد تا روی آتیش درستالکس هم اومد، با روش

 .کردم، که صدای اریکا باعث شد با تعجب بهشون نگاه کنمریز سیاه بازی می هایرشون نشستم و برای خودم با سنگ رفتم کنا

 !وای خدای من این چیه؟ -

 .شون و به دست الکس و سنگ درخشان قرمزی که کف دستش بود نگاه کردمبلند شدم، رفتم طرف

 :فت شون و گکویینی هم که ازشون فاصله داشت اومد طرف

 الکس این رو از کجا اوردی؟ -

 :الکس نگاهش رو از سنگ گرفت و گفت

 !خیلی عجیبه، تو شکم این ماهیِ بود -

 .و بعد با دستش به ماهی صورتیم که گرفته بودم اشاره کرد

 :رفتم کنارش و گفتم

 شه بهش دست بزنم؟می -

 .با دو دلی بهم نگاه کرد و سرش رو به معنای باشه تکون داد

 :آروم و با احتیاط سنگ رو از توی دستش برداشتم و بهش نگاه کردم. با تعجب گفتم

 !وای خدای من! چقدر ناز و خوشگله -

 .ای بودچنان اخم کرده بود و انگار توی عالم دیگهشون گرفته بود اما الکس همکویینی و اریکا از لحنم خنده

 :کویینی زانو زد جلوی پام و گفت

 ای خودت برش داری؟دوست داری بر -

 :نمایی زدم و گفتملبخند دندون 

 !اوهوم -

 :هاش رو کرد توی هم و گفتیه کوچولو اخم

 .کارش کنیمخب بذار ببینم باید چی -

 .کرد رو گرفت جلوموناریکا اومد جلو و از توی جیبش یه بافت که وسطش جای چیزی بود که حاال خالی بودنش خودنمایی می

 .د بذارید وسط اینتونیبیاید، می -

 :کویینی متعجب گفت
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 این رو از کجا اوردی؟  -

 :شونش رو باال انداخت و گفت

 .از قبل توی جیبم بود -

 .کردم حرفش رو باور نکردهکویینی با شک بهش خیره شد، حس می

 :ی الکس و گفتآلپرن زد روی شونه

 چیه پسر چرا توی فکری؟  -

 :پوفی کرد و گفت

 .چیز خاصی نیست -

یره شدم بهشون و بعد هم به اطرافم. آسمونش آب بود، انگار که ما زیر آب باشیم با این تفاوت که این پایین آب نبود، فقط با ارتفاع  خ

 .خورهجا میشه و به اینکنن و نور خورشید از داخل آب رد میها توش شنا میزیادی باالی سرمون قرار داره. ماهی

 .شیمانگار که زیر آب اسیر شده با

 .جا زندانی شدیممونه که اینهای سیاه هست که بعضی جاها مثل دیوار بزرگی تا آسمون رفتن و مثل این میزمین از جنس سنگ 

های شکسته مثل  تابه و بیشتر فضاها تاریک و ترسناکه. کشتیجا نور خوب نمیهای پر آب و ماهی داره. اینبعضی جاها هم گودال

 .که انگار از قدیم ساختن و االن خر*اب شده باشهای مونن. خونهخونه می

 .نفس عمیقی کشیدم که یکی دستش رو گذاشت روی شونم 

 :کویینی درحالی که بافت رو توی دستش گرفته بود دستش رو باال برد و گفت

 !ببین چه خوشگل شد -

هم با لبخند اومد پشت سرم و شروع کرد به  به سنگ قرمز که وسطش توی جا آویزی قرار گرفته بود نگاه کردم و خندیدم، کویینی  

 .بستنش

 :موهام رو مرتب کرد و گفت

 !چقدر قشنگه -

 .با شوق و ذوق بهش نگاه کردم و خندیدم

 .الکس به همه یک چوب که توش ماهی بود داد

 :به من اشاره کرد و گفت

 .هرمیون بیا -

 :پاهام رو کوبیدم زمین و گفتم



 

 
 

39 

  
 برمودا  مثلث به سفری ➢

 ماهیار  ارغوان،  رومینا، ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 .خورمبده خودم می -

 :تش رو گذاشت روی سرش و گفتکالفه دس

 .هرمیون االن وقت لجبازی نیست -

 .های آویزون رفتم سمتش و کنارش نشستمبا لوچه

 .با ناراحتی به زمینی که روش نشستم نگاه کرد و پوفی کشید

 :کویینی آهی کشید و گفت

 الکس مطمئنی خوبی؟ -

 .شنیدمجا صداشون رو میفوری بلند شد و رفت پیشش. از اینالکس نفسش رو محکم فوت کرد و بلند شد رفت. کویینی هم 

 شده؟ خوبی؟ کویینی: الکس به من بگو چی

جا هست  جا بریم؟! اون بچه رو ببین، جای اون اینجوری آخه باید از اینجا رو ببین، چهچیز درست نیست. ایننه خوب نیستم! هیچ -

 شون بشه چی؟شون... اگه چیزیالً همهآخه؟ اگه براش اتفاقی بیوفته! فقط اون نه، اص

 . ...اگه اتفاقی براشون

 :ی الکس و با لبخند بهش گفتکویینی دستش رو گذاشت روی شونه

 . ...کنی و نگرانی ولیدونم تو احساس مسئولیت میمن می -

 .باهم اومدن طرف ما تر شده بود سرش رو تکون داد وی حرفش نشدم. الکس هم که انگار آرومی ادامهاین سری متوجه

ذاشت من خودم بخورم، همه بلند شدن تا اون که الکس نمیخاطر اینها و صد البته حرص خو*ردن من بهبعد از خو*ردن ماهی 

 .اطراف رو یه نگاهی بندازن

 :الکس زانو زد جلوم و رو به کویینی گفت

 !جا بذارمش کهتونم ایننمیشه! نمی -

 :ی الکس و با صدای آرومی گفتای کشید رو شونهشت الکس و دستاش رو با حرکت ماهرانهاریکا لبخندی زد و اومد پ

 .تونیم هرمیون کوچولو رو با دنبال خودمون اوردن اذیتش کنیمالکسی ما که نمی -

 !با حالت چندشی صورتم رو درهم کردم، اَیی! این اداها چیه درمیاره آخه

 :گفتالکس کالفه دستش رو کرد توی موهاش و  

 !شه آخه کهنمی -

 :کرد گفتآلپرن درحالی که داشت آتیش رو خاموش می

 !تونیم یه بچه رو دنبال خودمون بیاریم؟می -
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 :الکس پوفی کشید و گفت

 .مونمشماها برید، من پیشش می -

 :آلپرن کالفه گفت

 !شه نیای کهنمی -

 .کننها الکی بحث میوای چقدر این آدم بزرگ

 :شون و گفتمکردم پریدم وسط حرفالی که لباسم رو مرتب میبلند شدم و درح

 .جا باهاتون اومدم درضمن من خیلی هم بزرگممن تا این -

خندیدن. آلپرن درحالی که دستش رو به شون به غیر از الکس و اریکا داشتن ریز ریز میشون راه افتادم. همهبعد هم زودتر از همه

 :کمرش زده بود گفت

 .لو داری اشتباه میری راه از این طرف هستخانم کوچو -

 :کردم حرص خوردنم رو نشون ندم گفتمصاف وایسادم سر جام، بعدش برگشتم و درحالی که سعی می

 .خودتی -

 :هم باز اومد دست من رو گرفت. الکس ها بلند شدن و اومدن هم اونپشت سرم 

 !ریجا خونه نیست که واسه خودت میهرمیون این -

 !کردم و بهش خیره شدم. چرا انقدر جدیداً بد اخالق شده؟اخم 

 :پوفی کرد، موهام رو ناز کرد و با لحن مهربونی گفت

 گم. لطفاً دستم رو ول نکن باشه؟ خوام اتفاقی برات بیوفته میجا خطرناک هست، من چون نمیآبجیِ قشنگم این -

 .ببینیم تر جاها رو دقیقتر گرفتم و رفتیم تا اوندستش رو محکم

 .تر شده بودجا روشنرفتیم. هوای اینها جلوتر میکشیدم روی سنگ درحالی که پاهام رو می

دستش رو گذاشت روی صورتش و یک   .همون لحظه الکس دو قدم عقب رفت، جوری که انگار کسی مشت زده بود تو صورتش

 :. کویینی با تعجب گفتمقدار خم شد

 !شده الکس؟چی -

ها هم رفتن  ترسیده چند قدم عقب رفتم و بچه .برداشت که چشمم به خون روی صورتش افتاد که از بینیش میومدالکس دستش رو 

ای شدم که پشتم بود! برگشتم و پشتم رو نگاه کردم. یه عالمه سایه،  ی سایهرفتم متوجهطرفش. درحالی که داشتم عقب عقب می

 !ولی این دفعه خیلی بیشتر  هایی که تو اون کشتی شکسته دیدیممثل اون سایه

 .هارو دیدشون جیغ زدم که الکس سرش رو فوری برگردوند و اینبا دیدن
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که برسم توی  ها نگاه کردن. جیغ زدم و دویدم سمتشون اما قبل از اینی الکس برگشتن و به سایههم با دیدن نگاه جا خورده بقیه

 .ها و شروع کردن به زدن همطرف اونها هم رفتن ب*غل داداشم، خوردم زمین و سایه

 .تونست پیداش کنهگشت ولی انگار نمیالکس هول داشت دنبال چوب دستیش می

ی دیگه پرید سمت کویینی. نگاهم کشیده شد همون لحظه یک سایه اومد طرفش که با جیغ کویینی الکس جا خالی داد. یه سایه

و پا میزد و یه سایه اون چیزی که حکم دستش رو داشت رو کرده بود توی دهن  سمت اریکا که افتاده بود روی زمین و داشت دست 

 .اریکا

 .جیغ زدم

 !کنه توی دهن کسی؟آخه مگه سایه دستش رو می -

الکس خواست از خودش دفاع کنه ولی وقتی مشتش رو برد طرف اون موجودات سایه مانند، متوجه شد که فایده نداره و دستش از  

 .کنهبور میها عتوی بدن اون

 :شد جیغ زدکویینی درحالی که داشت با موهاش رو زمین کشیده می

 !تونیم بالیی سرشون بیاریم! آییکنن ولی ما نمیخوان با ما میها هرکاری میطور اونهست! چه خیلی مسخره -

ای روی خودم، برگشتم و به پشتم  فتادن سایهکردم. با اها نگاه میجا و داشتم به اونهای سیاه اونهم که افتاده بودم روی سنگ من 

 .نگاه کردم

ی سفیدش و شنل سیاهش که بیشتر من رو یاد اون جادوگره توی  یک پیرزن خیلی زشت با اون دماغ درازش و موهای پف کرده

 !میادنداخت باالی سرم ایساده بود. همون موقع هم به الکس گفته بودم چقدر از اون جادوگِر بدم اسفیدبرفی می

ارزشی هم این پایین افتاده باشه  که یادش افتاده باشه موجود بیکرد. بعد تازه مثل اینشون نگاه میبا لذ*ت داشت به کتک خو*ردن

 .ها نگاه کردتوجه به من سرش رو باال برد و به اونبه من نگاه کرد و دوباره بی

 :رفت گفتبرگشت و درحالی که می

 .ها روارزشبیاریدشون این بی -

 .هم غیب شد بعد 

طرف هم آلپرن   ؛ از اونکردها رو بزنه، کویینی هم داشت موهاش رو از دست اونا آزاد میالکس هنوز در تالش بود تا یه جوری اون

 .دوید و اریکا هم که فکر کنم دیگه خفه شده بود! تنها کسی که بیکار نشسته بود من بودمداشت می

 :خره من رو هم دیدن اومدن طرفم که جیغ زدمکه باالها مثل اینسایه

 .کشمدست به من بزنید جیغ می -
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هام روی هم  ی آخر، درحالی که هنوز درحال جیغ کشیدن بودم چشمهای من و بقیه رو گرفتن و لحظهتوجه به من دستولی بی

 .ی چیزی نشدمرفت و دیگه متوجه

 *** 

 "الکساندر"

هام رو بستم و روی هم  کردم. سعی کردم تکون بخورم اما با زنجیر به دیوار بسته شده بودم! چشم هام رو بازبا احساس درد، چشم

فقط هرمیون بود که یه   .هم مثل من با زنجیر بسته شدنهام رو باز کردم تازه متوجه شدم که بقیهفشار دادم، وقتی دوباره چشم

صورتش بود! با ناراحتی به صورتش نگاه کردم، تقصیر من بود، باید  زنجیر دور مچ پای چپش بسته شده بود و زخم کوچیکی روی 

کردم تکونی خورد و بلند شد، طور که با غم بهش نگاه میذاشتم این اتفاق براش بیافته. همونکردم! نباید میحواسم رو جمع می

 :بهت گفتم هاش نگاه کردم! تمام سطح چشمش مشکی شده بود! باسرش رو گرفت سمتم و با بهت به چشم

 !هرمیون -

 :ای گفتریخت! با لحن ترسیدههاش بیرون میشروع کرد به گریه کردن، اما به جای اشک مایع سیاهی از چشم

 !بینمتونم ببینمت! هیچی نمیالکس، نمی -

 :سعی کردم آرومش کنم برای همین گفتم

 !آروم باش هرمیون من اینجام نترس -

 :با هق هق گفت

 !ت؟میشه بیام بغل -

 :دونستم چی بگم، موهای ریخته روی صورتش رو کنار زد و با درد گفتنمی

 !کنهالکس، پام درد می -

 :به پاش که کبود شده بود نگاه کردم، آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 . ...چی -

 :حرفم رو قطع کرد و با گریه گفت

 !دیهمش تقصیر توئه! قرار بود مراقبم باشی! تو به مامان قول دا -

 :هام رو بستم، هرمیون با جیغ گفتبا ناراحتی به زمین خیره شدم و چشم

 ...!شنوی چی میگم؟! تو قول دادیمی -

 :یهو با صدای کلفتی ادامه داد

 !قول دادی -
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دش  سرم رو برداشتم و با تعجب بهش نگاه کردم. لبخند ترسناکی زد بلند شد و آروم بهم نزدیک شد، با همون صدایی که مال خو

 :نبود گفت

 !قول دادی در ازای زندگی خودت مامان و بابا زنده بشن -

 :خندید و گفت

 !یادت نمیاد ویلیام -

 :پوزخندی زد و گفت

 . ...رو انجام میدم! اگه نه الکساندر ویلیام! دو روز بهت وقت میدم تا خودت رو به چشمه مرگ برسونی! اگه رسیدی معامله -

 :لحن مرموزی گفتلبخندش عمق گرفت و با 

 !تونه شاد باشهدر اون صورت ویلیام... خواهر کوچولوت دیگه هرگز نمی -

 :با بهت بهش نگاه کردم. شروع کرد به خندیدن و فریاد زد 

 !حاال دیگه وقتشه بیدار شی! فراموش نکن فقط دو روز وقت داری -

ها نگاه کردم، نگاهم چرخید  کردم و به چهره زخمی و خونی بچه هام رو بازبا این حرفش انگار آب یخ ریخته باشم روم سریع چشم

 :های اشکی به من خیره شده بود. با نگرانی بهش نگاه کردم و گفتمسمت هرمیون که به دیوار تکیه داده بود و با چشم

 !هرمیون، خوبی؟ -

 :کویینی با عصبانیت گفتهاش رو پاک کرد، توی خودش جمع شد! با تعجب بهش نگاه کردم که یهو با دستش چشم

 !شعوریخیلی بی -

برگشتم سمتش و با تعجب بهش نگاه کردم، کویینی و آلپرن اخم کرده بودن ولی اریکا... انگار که لبخند کوچیکی گوشه لبش جا  

آزاد کنم  کرد! عصبی سعی کردم خودم رو خوش کرده بود! دوباره به هرمیون نگاه کردم. پاهاش رو ب*غل کرده بود و هق هق می

ها بودن که به این راحتی از بین برن! کالفه به بقیه  تر از این حرفولی زنجیرهای قطور سیاه و کثیفی که دورم پیچیده بود، محکم

 :نگاه کردم و گفتم

 !چی شده؟ -

 :آلپرن پوزخند زد و با تمسخر گفت

 !انتظار داشتی چی بشه؟! نقشه بزرگت نقشه بر آب شد -

 :تمبا تعجب و بهت گف

 !نقشه؟ -

 :یهو کویینی برگشت سمتم و همراه گریه با عصبانیت داد زد 
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از همین اول نقشه رو داشتی، همه حرفات دروغ بود! تو   !خواستی ما رو بیاری اینجا و بدی به اون عجوزه؟! ها؟آره نقشه، مگه نمی -

 !ازشون اون سنگ رو بگیریها و به جاش خواستی ما رو بدی به سایهحتی به خواهرت هم رحم نکردی! می

 :دماغش رو باال کشید، نیشخند زد و ادامه داد 

 !بینم که خودتم گرفتار شدیولی االن می -

 :با بهت بهش نگاه کردم. چرا داره چرت و پرت میگه؟! اخم کردم و گفتم

 !کی این دروغارو گفته؟ -

 :آلپرن با خشم فریاد زد 

 !دروغ؟ ثابت کن که دروغه -

 :بهش نگاه کردم و گفتمبا عصبانیت 

 !تو ثابت کن راسته -

 :ای بلند شد و کسی گفت یکدفعه صدای خنده

 !من حقیقت رو برای همه تعریف کردم -

هاش  برگشتم و با عصبانیت به پیرزنی نگاه کردم که چهره ترسناکی داشت. پیرزن به اریکا که نگاه کرد هاله بنفشی داخل چشم

 :ای رنگش نگاه کردم، سرش چرخید سمت من و با خنده گفتهوههای قچرخید! با تعجب به چشم

 !خورهمتأسفانه معامله ما به هم خورد! من سنگ رو بهت نمیدم، کسی مثل تو هم به دردم نمی -

تا خواستم واکنشی نشون بدم دستش رو به طرفم گرفت. هاله سیاهی از دستش خارج شد و بهم برخورد کرد و انگار که به جای  

 !ای فرستاده شدمدیگه

داخل حفره سیاهی کشیده شدم و محکم با سطح سنگی برخورد کردم! بخاطر برخورد سرم با زمین برای چند ثانیه با گیجی به   

 .اطراف نگاه کردم و بعد از اون بیهوش شدم

*** 

هام  کردم از تعجب خشکم زد. دست تر به اطرافم نگاههام رو باز کردم و چند بار پلک زدم تا درست بتونم ببینم، وقتی دقیقچشم

باالی سرم بسته شده شده بود و انگار روی آتشفشان آویزون شده بودم! زیر پام پر بود از گدازه و چند متر باهاش فاصله داشتم. یهو  

 :صداش به گوشم خورد با خنده گفت

 !باالخره بیدار شدی؟ -

 :های کلید شدم غریدمنچرخیدم سمتش و با عصبانیت بهش نگاه کردم، از بین دندو

 !کار تو بود -
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 :با صدای بلند خندید گفت

 !آفرین باالخره فهمیدی -

 :با داد گفتم

 !خواهر آلپرن رو هم تو دزدیدی -

 :بلندتر خندید و گفت

 .دختر زیباییه! برخالف برادرش -

 :پوزخند زدم و گفتم

 !ستدزده! خیلی مسخرهمشنگ رو میپروفسور مک نیکالی آنتونی برای به دست آوردن یه سنگ یه  -

 :خنثی بهم نگاه کرد و گفت

تونست سنگ قلبی شکل قدرت  س! تنها مشنگی که میدونی آلپرن کیه؟! معلومه که نه! آلپرن در سطح خودش یه نابغهتو اصال می -

 .رو برام گیر بیاره

 :با عصبانیت داد زدم

 !منو بقیه چه ربطی به این ماجرا داشتیم؟ -

های اریکا بود! به من نگاه کرد. شونش رو  های آبی رنگش که خیلی شبیه چشمید دستی به موها و ریش سفیدش کشید، با چشمخند

 :باال انداخت و با مسخرگی گفت

 .اوه! شماها... خب شاید فقط خواستم از شاگردای خوب قدیمیم استفاده کنم -

 :ش تغییر کرد و با بدجنسی گفتیهو حالت چهره

 !یدم خواستم کمی بازی کنمشا -

 :اخم کردم، خندید و گفت

 !ها کار سختی نبودکنترل کردن اون سایه -

 :با همون اخم گفتم

 !هاشون نگاه کنهاما برای کنترل کردنشون باید یکی مستقیم به چشم -

ن که به سفیدی میزد و  ای با موهای طالیی روشقهقهه زد و چوب دستیش رو تکون داد. همون لحظه دختر هفده، هجده ساله 

هایی درشت طوسی، درحالی که دست و پاش بسته بود کنار پای پروفسور نیکالی افتاد! سرش رو برداشت و با ناله روبه نیکالی چشم

 :جیغ کشید

 !کشتتبرادرم که پیدات کنه می -
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 :ندلی ظاهر کرد روش نشست و گفتنیکالی خندید دختره رو که فکر کنم خواهر آلپرنه به سنگی که اون نزدیکی بود بست، ص

 !چطوره تا بقیه میان ما یکم اینجا صحبت کنیم؟ -

 :با بدجنسی به من نگاه کرد و ادامه داد

 !و البته کمی درد هم چاشنی صحبتمون کنیم؟ -

*** 

 "کویینی"

زمین پر از خاک و شن بود و تمام   درد دستبندها و پابندها زیاد بود. یه غار که با یه مشعل روشن شده بود و نور توش زیاد نبود.

هایی که بهمون  هایی بود که طی این چند روز اتفاق افتاده که یاد سایهلباسامون رو خاکی کرده بود. فکرم درگیر کلی از این مسئله

 .حمله کردن افتادم

 :از آلپرن پرسیدم

 ها چی بودن؟اون سایه -

 .دونم که رئیسشون اورسالستدونم ولی اینو میها چیز خاص زیادی نمیآلپرن: در مورد اون سایه

 :حال گفتمتعجب زل زدم به آلپرن. اورسال کیه؟! خواستم ازش بپرسم که هرمیون بی

گیره؟ زیر دستم درد  وقتی که اونجوری ما رو تا اینجا اوردن من خیلی ترسیدم. اخه کی یه بچه رو اونقدر محکم توی دستاش می -

 . ...انگار نه انگار از وسطش رد میشد، آیی زدمشگرفت، هر چقدرم می

 :سریع لبخندی که برای طرز حرف زدن هرمیون بود از ل**بم پاک شد و به هرمیون چشم دوختم و گفتم 

 شد؟ هرمیون چی -

 :یه لبخند کوچولو مثل خودش زد و گفت

 .این پابنده خیلی سفته -

 :عمیقی کشیدم و گفتم الهی گفتم و سرم رو به سنگ پشت سرم تکیه دادم و نفس

 .های بزرگاینجا خیلی عجیبه. یه غار پر از خاک و سنگ  -

 .نگاهم به ته غار انداختم. انگار که اصال ته نداشت

 .تر از قسمت قبلانتها و هر قسمتش تاریکعجیب و بی

اریکا رو در حال جیغ زدن دیدم. چیزی  چشمام از درد بسته شد و یکم سعی کردم بخوابم که با صدای جیغی چشمام رو باز کردم و 

 :برای اینکه جیغش بیاره اون دور و اطراف نبود؛ برای همین ازش پرسیدم

 اریکا؛ چیزیت شده؟ -
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 :با عصبانیت، گفت

 دم؛ چی بدتر از این؟ خواستی چی بشه؟ چندین ساعته اینجا بسته شدم و به حرفای چرت شماها گوش میدیگه می -

باید چه جوابی بهش بدم؛ برای همین سکوت کردم. دستی به کبودی روی مچ پام زدم که دردش توی تمام بدنم دونستم، واقعا نمی

 .پیچید

از حرف های اریکا سردرگم شده بودم. نگاه ریزی به هرمیون که خواب بود انداختم و صدای ناله ضعیفی ازش شنیدم. ناراحت، آروم  

 :بهش گفتم

 .هیس عزیزم آروم باش -

 الکس، این بچه رو هم نابود کرده. اخه چرا؟ مگه؛ چیه اون سنگ از خانوادش ارزشمندتره؟ کارای  

داد.  فضای سرد و تاریک غار، همراه با دردهایی که از بسته بودن زیاد و سفت پابند و دستبندها بود، حال بدی رو به کل به همه می

هامون بسته بود و هم پاهامون. از اتفاقات مغزم از کار  آلپرن هم دستهرمیون فقط پاهاش بسته بود؛ اریکا فقط دستاش. اما؛ من و 

کار کنم. تا االن؛ به حرف استاد که گوش کردیم به این نتیجه رسیدیم که الکس یه خیا*نت کاره و  دونستم، باید چیافتاده بود و نمی

 .های خودش ما رو نابود کردهخاطر خواستهبه

تر واسه اتفاقاتی که برای خانوادش افتاده بود،  شه به الکس اعتماد نکرد! الکس؛ از همه بیشکه نمیشد گفت اصال؛ یه زمانی نمی 

تر از همه قابل اعتماد بود. همیشه تنها خواستش شادی خواهرش بود. الکس؛ همیشه کنار ما بود. حاال که نیست،  کرد و بیشسعی می

 .انگار هیچ چیزی کنارمون نیست

ای بفهمم. پشت  ز مغزم بیرون کردم و بلند شدم. تا جایی که زنجیرها بلند بودند، رفتم تا از این غار چیزهای دیگهتموم فکرهام رو ا

سنگی که من به اون بسته شده بودم؛ گردنبندی از جنسی عجیب بود. رفتم و برش داشتم. روی اون دوتا اسم نوشته شده بود که  

چیزی به ذهنم نرسید برای همین پیش آلپرن رفتم   " er " .اول اسمش معلوم بودیکیش پاک شده بود و یکیش هم فقط دو حرف 

 :و گردنبند رو نشونش دادم و بهش گفتم که کجا پیداش کردم و چی رو نوشته بود. آلپرن؛ کمی بهش نگاه کرد و بعد گفت

 .ممکنه، مال یکی از آدم های این دور و اطراف باشه -

 :تری که روش نوشته شده بود رو دیدم و بلند خوندمیره شدم. چشمام رو ریز کردم و متن کوتاهاز دستش گرفتم و دوباره بهش خ

 !کسی هستیدخترم؛ نشان بده که کیستی و فرزند چه -

 من و آلپرن متعجب به گردنبند نیم نگاهی کردیم و به هم خیره شدیم. این به چه معنیه؟ این دختر کیه و پدرش کیه؟

 .فهمیدم سر جام نشستم و باز هم فکر کردمیزی از این گردنبند نمیعصبانی از اینکه چ

 *** 

 )هرمیون)
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 .اریکا بلند شد و رفت طرف اونا

 قضیه چیه؟  -

 .کویینی؛ مشکوک به اریکا نگاه کرد و بعد گردنبند و نامه رو نشونش داد

 .این؛ اینجا بود -

 :اریکا کنجکاو به متن نامه و اون گردنبند نگاه کرد و گفت 

 !بدش ببینم -

 .کویینی نامه و گردنبند رو داد دستش و رفت کنار

 :آلپرن متفکر گفت 

 .هم برای اونه این گرنبند برای هر کسی هست، نامه -

 :کویینی با اخم به آلپرن نگاه کرد و با تیکه گفت

 .فهمیدیمخوب شد گفتی! وگرنه؛ خودمون نمی -

 .ریکاآلپرن هم اخم کرد و نگاهش رو انداخت به ا

 :اریکا سرش رو تکون داد و گفت

 .فهممواقعاً؛ نمی -

 :سرش رو باال اورد و گفت

 !اینا یعنی چی آخه؟ -

 :کویینی رفت؛ نشست و گفت

 !به نظرتون اونی که این نامه رو نوشته کیه؟ -

 :آلپرن با ناخونش الی دندونش رو تمیز کرد و گفت

 .دونمنمی -

 !کنهزد که فهمیده آلپرن داره یه چیزی رو از ما پنهون میخیره شد. نگاهش داد میکویینی برگشت و با اخم بهش 

کار رو با هممون کرد؟ دوباره اشک سرم رو به دیوار تکیه دادم و به سقفِ خیلی زیادِ بلندِ باالیِ سرمون، نگاه کردم. چرا داداشم این

 .توی چشمام جمع شد

گفتی که این مرواریدای کوچولو رو دوست نداری تو چشمام ببینی؟ کردی و نمینمی کردم بغلم الکس؛ مگه من هروقت گریه می

کنه؟ مگه؛ به من نگفته بودی، تو همیشه هستی و از امانت مامان و بابا  گفتی دیدن ناراحتی من، تو رو هم ناراحت میمگه؛ نمی

کنی؟ مگه نگفتی تا آخر عمر حواست به  ازم محافظت میکنی؟ مگه قول نداده بودی که همیشه و همه جا کنارم هستی و مراقبت می
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 من هست؟

 کجایی پس؟ چرا؛ خودت اشکای من رو دراوردی؟ چرا؛ با همه این کار رو کردی؟

 !خیره شدم به دست و پای زخمیم. حاال کجایی تا از من مراقبت کنی؟ الکس

 .ردم اشکام رو پاک کنمک ریخت روی صورتم و با دستای کوچیکم سعی میاشکام؛ دونه، دونه می

 :اریکا؛ آروم گفت

 .ها! چیزه، خب من... چیزه؛ باید برم دستشوییبچه -

 :کویینی با همون اخمی که روی صورتش جا خشک کرده بود؛ خیره شد به اریکا و گفت 

 .های مزخرف بگیباید به یکی از این سایه -

دندون نیش بودن و از زمین تا سقف ارتفاع داشتن و مثل در زندان   های باریک و عجیبی که شبیهاریکا بلند شد و رفت طرف سنگ 

 :کردن و صدا زدعمل می

 !شنوه؟ هیآهای! کسی صدام رو می -

 .های جلوی اریکا به کنار کشیده شدن. برگشت و به ما نگاه کرد و بعد بیرون رفتدو تا از سنگ 

 .ها، دوباره به حالت اولشون برگشتنسنگ 

 .حتی به چشمای اشکیم نگاه کرد و دوباره سرش رو تکیه داد به دیوار پشت سرشکویینی؛ با نارا

 :آلپرن؛ در حالی که نگاهش رو به سقف دوخته بود گفت

 .میریممون میهمه چی تموم شد. همه -

 :کویین، عصبی برگشت سمتش و گفت

 !تونی انقدر راحت تسلیم بشی؟چطوری می -

 :آلپرن؛ صداش رو باال برد و گفت

 !جوری قراره خودمون رو نجات بدیم؟ اینجا رو ببین! دور و برت رو نگاه کنبینی؟! چهنمی -

 .ها کنار رفتن و اون پیرزنه اومد توکویینی؛ دستاش رو برد روی هوا و خواست چیزی بگه که سنگ 

 !ی لبش بود؛ لبخندی زاییده شده از یک لذ*تلبخند خاصی گوشه

 :جیغ زدم

 !ه بالیی سر داداشم اوردی؟! باهاش چیکار کردی؟ازت بدم میاد! چ  -

 :اومد سمتم و تو چشمام غرید

 ی جیغ جیغوی لوس. هنوزم االف اون داداشتی؟بهتره دهنت رو ببندی دختره -
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 :هاش. خیره شد تو صورتم و با لحن مزحکی گفتخم شد و دستش رو گذاشت رو زانو

 !وختی دوستاش رو به من فر اون داداشت، تو و همه -

 .با نفرت و اشک به پیرزن نگاه کردم. برگشت و به آلپرن و کویینی نگاه کرد

 !ی جیغ جیغو، نظری دارید بگید. بدم نمیاد بدونم؛ در چه حد احمق هستیدشما هم اگه؛ مثل این دختره -

 :هاش گفتاهمیت به این حرفکویینی؛ با اخم و نفرت بهش خیره شد و بی

 !جوزهبا ما چیکار داری؟ ع -

 :پیرزنه پوزخند رو مخی زد و گفت

 .فهمیدهیچی؛ خودتون می -

 .و رفت بیرون

 :آلپرن؛ تک خندی زد و به مسخره گفت

 !عجوزه -

 .هاش باز شد و چهرش دوباره گرفته شدهام اخمکویینی؛ اخم کرد و روش رو برگردوند و به من نگاه کرد که با دیدن اشک

 !الکس -

 :دم زیر گریه که آلپرن؛ کالفه و عصبی رو به کویینی گفتاین دفعه بلند بلند ز

 !گیرین؟های مسخرتون کمک نمیوای، خدا؛ دیوونه شدم! خب چرا از اون جادو -

 :کویینی؛ پوفی کشید و گفت

باید؛ یه جوری، یه  کنه؛ تازه، چوب دستیم هم نیست! تونستم کاری کنم؛ تا االن اینجا بودیم؟! جادوهام عمل نمیبنظرت، اگه می -

 .راهی برای فرار پیدا کنیم

 :آلپرن اخم کرد و گفت

 !میریمبینی؟! هممون می نمی -

 .کویینی؛ جوری که انگار دنبال چیزی بود به اطراف نگاه کرد 

افتاده بود. اولین  هام نگاه کردم. نگاهم، به دست راستم کشیده شد؛ توی راه دستبندم پاره شده بود و سرم رو انداختم پایین و به دست

های رنگی و قشنگ توش داشت؛ اومد  دستبندی که توی زندگیم درست کرده بودم! اون روز الکس با یک شیشه که یک عالمه مهره

ها رو گرفته تا باهم دیگه برای من یک دستبند درست کنیم. اون روز؛ الکس، هم مثل من سمتم و نشست کنارم. بهم گفت که این

خندوند! اما؛ از روزی که استادشون بهشون گفته بود؛ باید برای  خندید و من رو هم میخندید. الکس؛ همیشه میخوشحال بود و می

کردم نگرانه. مخصوصاً؛ وقتی به من نگاه  هاش مثل قبالًها شاد نبود! همش احساس مییه تحقیق به یه جایی برن، دیگه خنده



 

 
 

51 

  
 برمودا  مثلث به سفری ➢

 ماهیار  ارغوان،  رومینا، ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 .کردرانش میکرد؛ ترس از یه چیزی رو داشت. ترسی که نگمی

 .جاهام سر خورد و افتاد کف زمین سرد و سیاه اونیکی دیگه از اشک

 .کویینی؛ با هیجان اسمم رو صدا زد

 !هرمیون! آلپرن -

 .سرم رو باال بردم و بهش نگاه کردم که لبخند بزرگی رو روی صورتش دیدم

 .شه فرار کرداز اینجا می -

 :ی ریزی که اون باال بود نگاه کرد و گفت دادن، جلو رفت و به حفرهمیآلپرن؛ تا جایی که زنجیرها بهش اجازه 

 !این؛ خیلی عجیبه! فکر کنم ما زیر جایی هستیم -

 :به کویینی نگاه کرد و ادامه داد

 !شه ازش رد شددونیم؛ اون باال، چیه. ولی؛ حتی از اون گذشته، این؛ حفره خیلی کوچیکه. نمیما نمی -

 :مئنی زد و گفتکویینی؛ لبخند مط 

 !تونهولی، اون می -

 .و به من اشاره کرد

 .تونممن: ولی؛ من نمی

 !یعنی چی؟ -

 :آلپرن؛ بهش نگاه کرد و گفت

 !کار کنه؟خواد به تنهایی چیکویینی! یه بچه می -

 :توجه به آلپرن به طرف من نگاه کرد و گفتکویینی؛ بی

 !رسیبلند شو؛ هرمیون! باید؛ بریم! تو نباید بت -

 :آلپرن؛ نگاهم کرد و گفت

 نظرت راجب زنجیِر پاش چیه؟ -

شه به راحتی قفلش رو شکست. مشکل اینِ که اون رو خیلی از ما دور بستن! آلپرن؛ تو  کویینی: اون زنجیر مشکلی نداره. ببین می

 !تریبهش نزدیک

 :آلپرن؛ خندید و گفت

 !ش برسه؟ازم توقع نداری ولو بشم روی زمین؛ تا دستم به پا -

 :کویینی؛ جدی و مطمئن گفت
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 !چرا، دقیقاً؛ همین توقع رو دارم -

ای کشید و ولو شد روی زمین و سعی کرد دستش رو به پام برسونه و متقابالً هم ازم خواست تا پام رو هرچقدر  آلپرن؛ پوف عصبی

 .تونم به سمتش دراز کنممی

 .ی درگیر و کالفش نگاه کردمبه قیافه

 !کرده بود و خون زخماش روی صورتش خشک شده بودصورتش، عرق 

 :عصبی گفت

 !تونم این رو باز کنم؛ خبکویینی؛ من نمی -

 !جاش، تالش کن؛ قفل رو بشکنیکویینی: آلپرن؛ انقدر غر نزن! به

 . ...میگم؛ نمیشه، متوجه -

هاش به طرفمون اومد! وقتی؛ موقعیت  یه گروه از سایهها کنار رفتن و پیرزنِ همراه با قبل از اینکه آلپرن جملش رو تموم کنه؛ سنگ 

 :ی پر تمسخری و گفتما رو دید، زیر خنده

 !هاعو*ضی -

 .هاش اشاره کرد که اومدن طرف ما و دست و پامون رو گرفتنبعدم به سایه

 :کبوندم؛ جیغ زدم در حالی که دست و پام رو روی زمین می

 !دست به من نزنین؛ ولم کن  -

تونستن به ما  ها بودن که میطور که گفتم، فقط سایهشون بشن. اما؛ همونکردن مانعزدن و سعی میویینی؛ دست و پا میآلپرن و ک

 !شدزدیم، دستمون ازشون رد میدست بزنن و وقتی ما بهشون دست می

 :اون دوتا رو گرفتن مقابل پیرزنه. نیشخندی زد و گفت 

جا برید بیرون آخه؟! خواستید از اینجوری میتونید از دست من فرار کنید؟! چهفکر کردید، می واقعاً؛ شما دو تا انقدر ابلهید که -

 !مسخرس

 . ...جا بیرون رفت و ما هم پشت سرش کشیده شدیمبلند، بلند زد زیر خنده و از اون

اش بودیم شبیه به  جایی که داخلاون کردیم. کس چیزی نگفت! فقط؛ متعجب به اطراف نگاه میوقتی از اونجا بیرون رفتیم دیگه هیچ

 .های عجیب، غریب و وسایل رنگارنگ و نو بودجا پر از دستگاهیک زندان قدیمی بود اما این

 :هاش از تعجب گرد شده بودت؛ کنار گوش کویینی گفت آلپرن؛ درحالی که چشم

 !بدبخت شدیم -

 :ی حرفش رو گرفت و گفتکویینی؛ ادامه
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 !عنی... یعنی؛ ما زیر آبیم؟این، زیر دریاییه! ی

 !جا نیستیم؟ ولی؛ چطوری؟امکان نداره! یعنی؛ ما دیگه اون

 :اورسال؛ برگشت و داد زد 

 !مصرفتون تکون بدید و بیاییدخفه شید و به جای حرف زدن، به اون پاهای بی -

 :کویینی؛ جیغ زد 

 !ما رو کجا اوردی؟! این؛ یک زیر دریاییه؟

 !تونید فرار کنید. برای همینهگم نمیوقتی؛ بهتون می

 :پوزخند زد و ادامه داد

 !شُش دربیارید! حاال، هم دهنتون رو ببندید و بیایدالبته؛ اگر آب -

 :جیغ زدم

 !خوامنمی -

 :هام و از ته دلم جیغ زدم اشکام، بدون اینکه بخوام، ریختن روی گونه

 .من؛ باهاتون نمیام -

 :اورسال؛ اومد جلو روم و داد زد 

 !ی لوسِ رومخغلط کردی! دختره -

و با دستش، محکم کبوند توی صورتم؛ افتادم و دستم محکم کشیده شد، روی سنگ قرمز گردنبدم. سنگ، درخشید و توی یه چشم  

ها و میز و صندلی و وسایل دور و اطراف رو شکست! همه جیغ کشیدن  به هم زدن تبدیل شد به یک اژدهای قرمز بزرگ! کل دیواره

 .ی کردن؛ ازش دور بشنو سع

هایی که شبیه جیغ و داد مرد  کشید! نالهاومد کل فضای دورش رو به آتیش میدهنش رو باز کرد و با آتیشی که از دهنش بیرون می

 !سوختن بلند شدهایی که توی آتیش میو زن بود، از طرف سایه

 !اژدها، کل زیر دریایی، نابود نشده بودزیر دریایی؛ احتماالً، خیلی بزرگ بود. چون؛ باز هم با وجود اون 

 !کردروم رو برگردوندم و چشمم افتاد به اورسال که دور از چشم دیگران، صحنه رو ترک می

 !ذاشت نفس بکشمکل اونجا آتیش گرفته بود و دودش نمی 

 .کویینی؛ دویید طرفم و من رو محکم کنار خودش نگه داشت

 :آلپرن؛ داد زد

 !میریمن آتیش، میاالن؛ هممون تو ای -



 

 
 

54 

  
 برمودا  مثلث به سفری ➢

 ماهیار  ارغوان،  رومینا، ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 :کویینی؛ نگاهش رو انداخت به اژدها و با صدای بلندی که به گوش آلپرن هم برسه گفت 

 !گه اون اژدها با ماستگم؛ شاید مسخره باشه. اما؛ حسم مییک چیزی می -

 :آلپرن؛ داد زد

 !کشهدیوونه شدی؟! االن ما رو می

 !د بهش اعتماد کنیمدونم. اما؛ اما یه حسی بهم میگه، بایخودمم نمی

 !دیوونه شدی؟! اعتماد به یک اژدها؟

 !کویینی؛ دستم رو گرفت و محکم کشید؛ سمت اژدها. وقتی طرفش رفتیم؛ بدون هیچ حرکتی، خیره شد به من

 :کویینی؛ نگاه مرددش رو بین من و اژدها چرخوند و بعد، رو به آلپرن داد زد

 !آی یا نه؟می -

 .داد و دویید طرفمونآلپرن؛ سرش رو تکون 

خواییم؟ خم شد و کویینی و آلپرن؛ درکمال تعجب سوارش شدن! کویینی؛ سفت من  شده باشه؛ ازش چی می اژدها؛ مثل اینکه متوجه

 :رو گرفت و گفت

 . ...دونم. قراره چی بشه؟ ولی؛ هرچیهرمیون؛ من واقعاً نمی -

هاش و بعد در یک حرکت، باالی  همون موقع اژدها خم شد، روی پنجهکشید. چون؛ ی حرفش جیغی شد که از ته دلش میادامه

 .بزرگش رو باز کرد و به سمت باال رفت

 .سقف زیر دریایی، خورد شد و اژدها ازش بیرون زد و با سرعت به سمت باال رفت و با تمام قدرتش خودش رو از آب بیرون کشید

*** 

 "کویینی"

 :دونیم چطوری و از کجا اومده بود. رو به آلپرن برگشتم و گفتم که نمیدر بین آسمون و دریا، با یک اژدها 

 این؛ اژدها از کجا اومده؟  -

 :انگار توی فکر بود که با حرف من به خودش اومد و گفت

 .این اژدها؛ از نژاد خیلی قدیمیِ -

 !دونم؛ از کجا، سر از دل اون ماهی در اوردهنمی

کردن کرد. یکم فضای این آسمون ابری ترسم رو گرفت. آسمونی که با بادهاش و ابرهای   این رو گفت و دوباره شروع به فکر 

برد. من هم برای پیدا کردن جوابی، برای تمام سواالت توی مغزم فکر  چندان زیاد به عمق خودش میسیاهش، ما رو با سرعتی نه

کردم، کسی حرفی  ، اما؛ وقتی به دور و اطراف توجه میرسیدکردم. بادی میون موهای کوتاهم پیچید، صداهای عجیبی به گوشم می
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هو سقوط کردیم و دوباره به آسمون برگشتیم! هرمیون؛ رو محکم توی بغلم نگه داشتم تا پایین نیوفته. ارتفاع خیلی  زد. یکنمی

؛ بیشتر به صدا توجه کردم تا  دیدیم. فضا که آروم گرفت کردیم؛ چیزی نمیزیادی تا زمین داشتیم. جوری که وقتی به زمین نگاه می

 :کننفهمیدم اسم من رو صدا می

 کویین؟ کویینی؟ -

جا مونده بود. حتماً اونِ. توجهم رو به صداها زیاد کردم؛  اما؛ صدای کی بود؟ یک لحظه، حواسم سمت اریکا پرت شد که هنوز اون

 !خیلی زیاد

 :کرده بود، من یک چیزیم شده؛ با ترس و آروم گفت این؛ صدای اریکا نیست! صدای یک مرده! آلپرن؛ که انگار حس

 کویینی؛ چی شده؟ چرا اینقدر پکری؟ -

 :سریع؛ با شنیدن صداش گفتم

 !شون. اسم منِ! ولی؛ صدایِ کیه؟فهممیه صداهایی میاد! ولی؛ نمی -

 :های آلپرن؛ متفکر توی هم رفت و گفتاخم

 !تر بهشون گوش بده، تا بفهمیدقیق -

 . ...ی صدا، باال بردم و دقتم رو رو

 !این؛ صدای الکس بود! صداش رو شناختم. اما؛ هنوز کلماتش واسم نامفهوم بود

کردم که حرکات چپ و راستِ توی هوا، روی فکرهام  های داخل آسمون فکرام رو به هم ریخت. سعی میباز هم، امواج و حرکت

 .نذاره ثیر ٔ  تا

 !زداال، داشت حرف میزد. اما؛ ح اول که شنیدم اسمم رو صدا می

 :گفتخواستم به حرفاش گوش بدم. یک چیزی شبیه به این می

 . ...کویینی؛ من هیچکاری نکردم! فقطفهمی؟ کویین؛ چرا نمی -

 :ای حرف زد باره صداش قطع شد و کس دیگهیک

هم؛ اعتمادشون رو از  متنفر بشن!همین االنکنم؛ خواهرو دوستات کامال ازت  کاری میشم؟ من یکفکر کردی؛ من دست بردار می -

 !دست دادی

این مَرد؛ استاد نیکوالی بود. انگار که شوکی بهم وارد شده بود! جیغی کشیدم که اژدها از ترس دور خودش چرخید و ما رو هم با  

 !چرخوند؛ طوری که دیگه هوا سرد شده بود و حال بدی گرفته بودیمخودش می

کم آروم گرفت. من و آلپرن؛ تعجب کرده بودیم! با تعجبی که هنوز  چیزی زیر ل**ب گفت و اژدها کم انقدر چرخید که هرمیون

 :داشتم به هرمیون گفتم 
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 هرمیون؛ حالت خوبه؟ -

 :هرمیون؛ که خودش هم از کارش تعجب کرده بود گفت

 خوبم ،خاله. اما؛ اون اژدها، چطوری با اون حرف من آروم شد؟  -

 ؛ چطوری؟سوال ماهم همین بود

 :یک جوری که نترسه و آروم باشه؛ بهش گفتم

 مگه؛ چی بهش گفتی؟ -

 :به یه جا خیره شده بود بیشتر زل زد و گفت

 !فقط؛ بهش گفتم که آروم باشه -

 .آروم، داخل بغلم جاش دادم که آروم بشه

 :آلپرن؛ سریع به من خیره شد و گفت

 اما؛ کویینی چرا جیغ کشیدی؟ -

 :و گفتمنفس عمیقی کشیدم 

 !ها؛ همش، نقشه بود. برای جدا کردن ما و الکسالکس؛ کاری نکرده! این -

 :آلپرن؛ نیش خندِ عصبانی زد و گفت

 دونی؟ ها؛ رو از کجا میاین -

 :تند، گفتم

الکس   خواد. من صدای نیکوالی رو شنیدم. همش کار اون بوده. اون برای،اون صداها، صدای الکس بود. الکس؛ از ما کمک می -

 ! پاپوش درست کرده. ما باید؛ الکس رو پیدا کنیم

دونستیم؛ کجای این آسمون سیاه هستیم که هم روی زمینش رفتیم؛ مقصد مشخصی نداشت و نمیمسیری که داشتیم سمت اون می

یابی به  برای دست کردم تا یک راه حلی، سیاهه هم ابراش! باالی سرمون هم مثل پایین، ترسناک بود! فکرهام رو باید جمع می

شد از راه دور با مغز الکس در ارتباط باشم رو پیش  کردم؛ راه ارتباطی با الکس پیدا کنم! اون راهی که میالکس پیدا کنم. سعی می

 :گرفتم و باهاش ارتباط ذهنی برقرار کردم 

ش کن! باید؛ کاری کنی که ما بتونیم جایی  دونم که تو کاری نکردی! فقط، االن؛ به حرفم گو دونم، میالکس؛ من همه چیز رو می -

 .که هستی رو پیدا کنیم

های گشاد به من خیره شده بود! هرمیون؛ هم که از اتفاقات این چندین روز خسته و ناراحت شده بود؛ پکر فقط  آلپرن؛ با چشم

 .چرخوندنگاهش رو بین من و آلپرن می
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زدم! دور اطرافش  اختیار پلک میای باز شد. بیهام، جایی دیگهند ثانیه چشمدیدم! بعد چهام سیاه شد و دیگه هیچ چیزی نمیچشم

های  دیدم، مطلق به دختری بود که از چشمهایی که من ازشون میمثل همون غاری بود که ما توش زندانی بودیم. کنار اون، چشم

دوتا مشعل روشن شده بود و یک عالمه چاله و    شد همه چیز رو دید. مخصوصاً؛ صورت الکس رو! یک غار تاریک که بایشمیش می

 :نیکوالی اومد و گفت .سنگ داشت

 !خوان پیدات کنن؟دیگه؛ وقتشه یک کاری بکنم! این دوستات باز هم از دستمون فرار کردن. حاال، توی این غار ته دره چطور می -

 !ست بودهته دره! فهمیدم؛ اون غاری که پایین اون دره

 :ن شدم و گفتمسریع رو به هرمیو

 .به اژدها بگو؛ بره ته دره کنار اون غار -

 .هرمیون؛ یکم ترسید! ولی؛ همین رو برای اژدها تکرار کرد و اژدها سمت ته دره رفت

 *** 

 (الکساندر)

و هام، باالی سرم به سقف بلند غار بسته شده شد. دستجا اکو میصدای آروم نفس کشیدنم، توی غاری که ما رو آورده اون

سوخت و همه انرژیم رو  های روی صورت و بدنم، میریخت روی زمین سنگی غار. جای زخمهای خون، از روی صورتم میقطره

هام رو بستم و روی هم فشار  هام رو باور کرده باشه! چشمتخلیه کرده بود. آب دهنم رو به زور قورت دادم. امیدوارم که کویینی حرف

کرد! تنها، جنبه ترسناکی  هم؛چندان غار رو روشن نمیشد که اونطرفین گذاشته شده بودن؛ روشن می  دادم. کل غار با دو مشعل که

های  هام رو باز کردم و بهش که از خستگی به سنگ شد. چشمها، روی صورت آالریا منعکس میداد! نور حاصل از مشعلبه غار می

شد! که چرا وقتی من شکنجه  زد و این باعث تعجبم میبه قرمزی میسخت غار تکیه داده بود نگاه کردم. صورتش از شدت گریه  

شد به کرد؟ با صدای نیکوالی و اون لحن مزخرف همیشگیش، سرم رو بلند کردم و به صورتش که پیری رو میشدم گریه میمی

 :خوبی داخلش دید نگاه کردم. پوزخندی روی صورتش بود؛ لبش رو کج کرد و با تمسخر گفت

 !جاکه، دوستات دارن میان اینینمثلِ ا -

 :تر شد. سرش رو با تأسف تکون داد و گفتهای از تعجب گرد شده بهش نگاه کردم. پوزخندش عمیق با چشم

 !خوان نجاتت بدنخیلی احمق هستن که می -

 :ادم و غریدمهام رو روی هم فشار دلرزیدن. دندونهام که با زنجیر بسته شده بود، از شدت خشم میاخم کردم؛ دست

 !چرا خواستی منو پیش خواهرم خر*اب کنی؟ -

 :دفعه؛ اریکا با خنده از پشت نیکوالی کنار اومد! دستش رو زیر چونش زد؛ کمی سرش رو کج کرد و با خنده گفتیک

 !اون نقشه من بود -
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 :با تعجب بهش نگاه کردم! لبخند موزی زد؛ به نیکوالی تکیه داد و گفت

 !به پدرم کمک نکنم؟ خیال نداشتی که -

  . .....تعجبم بیشتر شد. امکان نداشت که 

کنه که اریکا دختر  ها همه ثابت میاخم کردم؛ امکان داره! رفتار عجیب اریکا، در این مدت، شباهتی که همیشه بینشون بود، این

 :احساس، بهش نگاه کردم و تنها با لحنی جدی پرسیدمنیکوالی هست! بی

 چرا؟ -

هاش رو تنگ کرد و  اش رو از نیکوالی گرفت. آروم آروم بهم نزدیک شد و تا جایی که صورتش مقابل صورتم قرار گرفت؛ چشمتکیه

 :با لذ*ت گفت

 !برای قدرت -

 :پوزخند زدم و با کنایه گفتم

 !رفتای ازتون انتظار نمیچیز دیگه -

 :سرش رو با تأسف تکون داد؛ قدمی به عقب برداشت و گفت

 !قدر احمق بودید که بهم اعتماد داشتیدشه که اینباورم نمی -

 :توجه؛ به حرفش به نیکوالی نگاه کردم و خنثی گفتم بی

 سنگ رو شما دزدید؛ درسته؟ -

 :لبخندی زد و گفت

 !آفرین! باالخره؛ متوجه شدی -

 :یهو حالت غمگین شد و با افسوس ادامه داد

 !ونه بازش کنهتاما؛ چقدر بد که تنها یک نفر می -

 :لبخند بدجنسی زد؛ سرش رو بلند کرد و آروم گفت

 !شم، کسی رو که دوستش داره نابود کنمکویینی؛ اگه منبع قدرت سنگ رو برام آزاد نکنه؛ من مجبور می -

ای  آینده شد که ترس عجیبی از این حرفش وارد بدنم بشه! ترس ازکرد و باعث میی بلندش توی دیوارها برگشت میصدای خنده 

قدر  جا؟ چرا؛ باعث شدم بچه چهارساله چیزهایی رو که نباید ببینه، دیده باشه؟! چرا اینکه برای خواهرم رقم زدم! چرا آوردمش این

هام رو باز  هو با وحشت چشمهای سیاه کف غار، نگاه کردم. اتفاقا؛ این، همه تقصیر منِ! یکاحمقم؟ سرم رو انداختم پایین و به سنگ 

 !م! چشمه! معامله! باید؛ زودتر خودم رو به اون چشمه برسونمکرد



 

 
 

59 

  
 برمودا  مثلث به سفری ➢

 ماهیار  ارغوان،  رومینا، ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 :نیم نگاهی به نیکوالی انداختم و با صدایی آروم، گفتم  

 !جا، بمونمتونم؛ ایننمی -

 :با اخم؛ بهم نگاه کرد و گفت

 . ...منظورت -

بشه! با تعجب به ورودی غار نگاه کردم؛   که حرفش رو تموم کنه؛ صدای غرش اژدهایی از بیرون غار باعث شد تا ساکت قبل از این

اما؛ با دیدنِ اریکا،   .اژدها؟! همون لحظه آلپرن، کویینی و هرمیون؛ وارد غار شدن! کویینی؛ چوب دستیش رو گرفت سمت نیکوالی

 :هاش رو از شدت خشم مشت کرد و روبه نیکوالی با خشم غریدخشکش زد! آلپرن؛ با دیدن آالریا، دست

 ر خواهرم آوردی؟چه بالیی س -

 :نیکوالی، به سمت آلپرن برگشت؛ پوزخندی زد و گفت

 !به خودت و خواهرت، دیگه نیازی ندارم -

بالفاصله؛ چوب دستیش رو گرفت سمت آلپرن و اشعه سبز از نوک چوب دستی به آلپرن اصابت کرد! با بهت به جنازه آلپرن که با  

کردم! جنازش روی زمین افتاد؛ صدای جیغ کویینی و هرمیون بلند شد! به نیکوالی  های باز به نیکوالی خیره شده بود؛ نگاه چشم

 :نگاه کردم و با خشم داد زدم

 چه غلطی کردی؟  -

 :خندید؛ سرش رو با تأسف تکون داد و گفت 

 !خورن! آلپرن؛ االن رفت پیش خواهرشها؛ دیگه به دردم نمیاون مشنگ  -

ریخت؛ به من  تاده بود نگاه کردم! هرمیون؛ خودش رو به کویینی چسبوند. درحالی که اشک میبا این حرف به آالریا که گوشه غار اف

شد تونن ازش مراقبت کنن! کاش مینگاه کرد. دوست دارم باور کنم که بهم اعتماد داره. ولی؛... آهی کشیدم! مامان و بابا بهتر می

های آوردن! به صورتش که خراشت هرمیون رو همچین جایی نمیوقها زنده بودن؛ هیچخودم رو به چشمه برسونم! اگر؛ اون

شه؛  هام داره تار میکردم که چشمکم احساس میکه؛... کمها همش تقصیر منه! اینکوچیک روش افتاده بود نگاه کردم؛ این

 :شد و لحظه آخر، شنیدم که اون صدا کنار گوشم گفتهام کندتر مینفس 

 !کننم دادم؛ چند دقیقهِ دیگه پدر و مادرت میان و به خواهرت کمک میجا، انجامعامله رو همین -

 !هام آروم روی هم افتادنبعد از اون؛ دیگه، متوجه چیزی نشدم و پلک

 *** 

 )هرمیون)

ی آخر؛ با چشمای مغموم و درد آلودش بهم خیره شد. ولی؛ اون درد جسمی نه! یک درد روحی، یک ناراحتی عمیق، یک ترس،  لحظه
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 . ...ک دلتنگیی

 !هاش، روی هم رفت و بدنش شل شدآروم، آروم چشم

ریختن و توجهی به صداهای اطرافم نداشتم! از کویینی جدا شدم تا به سمت الکس برم. اما؛ صدای مردی من رو  وقفه میاشکام، بی

کردم آدم  ا من رو دیده بود؛ چقدر فکر میمتوقف کرد! برگشتم و بهش نگاه کردم. پرفسور نیکوالی استاد الکس آدمی که بارها و باره

 . .....خوبیه! ولی؛ حاال،

ها هم  هایی که مدتی بود از گردنبندم بیرون اومده بود و به ما تو فرار کردن کمک کرده بود؛ حاال، با متوجه شدنِ اینکه؛ ایناژده

 .ها رفتسمت اوندشمنای ما هستند و قصد آسیب رسوندن به ما رو دارن غرش وحشتناکی کرد و به 

 !ای تا توسط اون اژدها له نشمکویینی؛ دستم رو گرفت و من رو کشید سمت دیگه

هام رو  خورد چشمای از روی چشمم سر میی اشک دیگهی آلپرن و آالریا خورد و درحالی که قطرهی اخر؛ چشمم به جنازهلحظه

 .محکم روی هم فشار دادم

 !تر از این نترسمرو تو آغوشش گرفت تا بیش کویینی؛ من رو ب*غل کرد و سرم  

 ولی الکس؛ پس الکس چی؟

 :سرم رو باال گرفتم و زل زدم تو چشمای کویینی و ناله کردم 

 !کویینی -

های تیز و بلندش رو به سمت اریکایی  هاش اریکا رو کوبید روی زمین؛ دهنش رو باز کرد و دندون صدای جیغ اریکا بلند شد! با پنجه

 .کرد بردزد و گریه میدل جیغ می که از ته

کرد تا که این صحنه  نیکوالی؛ چند لحظه قبلش توسط اژدها محکم به دیوار خورده بود و حاال داشت با گیجی به اطرافش نگاه می

ب  ی لباسش و چوهای محکمش؛ به سمت اونا رفت. دستش رو کرد توی جلیقهرو دید فوری از روی زمین بلند شد. با اخم و قدم

داشت و چیزی که من درست  هاش رو به سمت اژدها برمیقدم !دستی نوک تیز سیاه رنگ عجیبی رو دراورد و گرفتش سمت اژدها

 .کردشنیدم رو زمزمه مینمی

هاش رو از روی اریکا برداره و عقب، عقب بره. سرش رو باال گرفت و غرش  کارش بعد از چند لحظه باعث شد تا اژدها پنجهاین

 !اکی کرد که باعث شد من از ترس دستام رو محکم روی گوشم بذارم و چشمام رو ببندموحشتن

طور که نفس، نفس اریکا که تا چند لحظه پیش تا پای مرگ رفته بود؛ وحشت زده به سمت دیوار رفت و بهش تکیه داد و همون

 .زد خیره شد به این صحنهمی

 !شدن اون کلمات عجیب و ترسناک، بهش نزدیک میرفت و نیکوالی با به زبون اورداژدها؛ عقب می

 !های سفید و تیزش بیرون ریخت و صداش باالتر رفتخون از بین دندون
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 !های درد آلودی شده بودداد و صداش تبدیل به نالههاش، روی زمین سنگی رو خراش میپنجه

 !تم بذارم عذاب بکشه؛ نهتونسکردم! نه، نمیجیغ زدم و خواستم برم سمتش. من ؛ باید یک کاری می

 .ذاشت، بهشون نزدیک بشمکویینی؛ محکم من رو گرفته بود و نمی

 !های پشتش آتیش سرخی زبونه کشید و کل بدنش رو در بر گرفتاز فلش

 !بدنش، میون آتیش گم شد و فریادهای سهمگینش توی فضا، پیچید

تنها جسم نحیف و کوچیک پسر هفت، هشت   !یش و اژدها نموندتر شد و در نهایت؛ دیگه هیچ ردی از آتآتیش کوچیک و کوچیک

 !هاش بسته بودای باقی موند که حاال به جای اون اژدها با بدن زخمیش روی زمین افتاده بود و چشمساله

  ی کفشش صورت پسر بچه رو باال گرفت و بهش نگاه کرد؛ برگشت سمت اریکا و درحالی کهنیکوالی؛ بهش نزدیک شد و با لبه

 :خندید گفتمی

 !کردم؛ انقدر، بچه باشهفکرشم نمی -

دوباره سرش رو برگردوند و به صورت پسره نگاه کرد و درحالی که لبخند پلیدی روی لبش جا خوش کرده بود، به طرف الکس رفت  

 :جون الکس محکم افتاد روی زمین! ادامه داد و زنجیرش رو از دستاش باز کرد؛ جسم بی

 .کردم، کسی با بچه همچین کاری بکنهاین طلسم خونده بودم. ولی؛ حتی فکرشم نمی  یبارها درباره -

که دیگه باهاش کاری داشته دو قدم به طرف ما  انقدر؛ خیالش راحت بود که دیگه قرار نیست الی چشماش باز بشه که بدون این

 :اومد و ادامه داد

 . ...و حاال شماها -

 !ه کویینی وقت کنه واکنشی از خودش نشون بده؛ خیز برد طرفش و با مشت کوبوند توی صورتشتوی یک لحظه، اریکا؛ قبل از اینک 

ی  ورتر. سرم رو باال اوردم. اما؛ همون لحظه دستای بزرگ و زمختی یقهبا افتادن کویینی روی زمین منم از کنارش پرت شدم اون

ی تیز و براق چوب دستیش رو زیر گردنم قرار داد و رو به  تیغه لباسم رو گرفت و من رو بلند کرد! من رو به خودش چسبوند و اون

 :کویینی گفت

های خودت، جون نده؛ کاری که باید انجام بدی رو انجام بده! مطمئن باش؛ انقدر جدی خوای آخرین نفرم جلوی چشماگر؛ می -

تونه چجوری جلوی  ردنش ایجاد کنه؛ میترین زخمی که این تیغه روی گهستم و توی جادو مهارت دارم تا نشونت بدم کوچیک

 !ارزشت، جونش رو ازش بگیره. کویینیچشمای بی

 :ساییدشون ادامه دادهایی که از خشم روی هم میکویینی؛ با وحشت به من نگاه کرد و بعد، خطاب به نیکوالی، با دندون 

 !باید چیکار کنم؛ تا دست از سرمون برداری مرتیکه؟ -

 :ای اضافه کردب دستیش رو بیشتر به گردنم فشار داد و با لحن هشدار دهندهی چونیکوالی؛ تیغه
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بهتره حواست رو جمع کنی و مراقب اون زبونت باشی! یادت نره؛ اینجا داستان و قصه نیست که آدم بدا ببرن و آدم خوبا زنده  -

 !بمونن و پیروز بشن

 . ...اینجا؛ واقعیته! دنیای واقعیه

 :آلپرن و آالریا کرد و ادامه داد  ای به الکس واشاره

 !دیگه؛ تا االن، باید بهت اثبات شده باشه -

 :کویینی؛ با حرص چشماش رو روی هم فشار داد و زیر ل**ب غرید

 !فقط، بگو؛ باید چیکار کنم؟ -

 :اریکا؛ با لبخند بدجنسی زل زد بهش و گفت

 !ابله دادندونم واسه چی قدرتش رو به توی کار خاصی نیست! فقط؛ نمی -

دست کرد و گردنبندش رو که سنگ آبی و قلبی شکلی وسطش داشت دراورد. زنجیرش که توی مشتاش بود رو باال گرفت و سنگ  

 :خورد رو جلوی صورت کویینی گرفت و ادامه دادگردنبند رو که مثل تاندون ساعت تکون می

ها پیش، اینجا، مدفون شده بود و آدمای زیادی بخاطرش به  سالتو؛ کسی که توانایی آزاد کردن قدرت این سنگ رو داره! سنگی  -

ارزش جلوی چشمات  ی جیغ جیغوی بیبرمودا اومدن و هرگز زنده برنگشتن! االن اینجایی و باید قدرتش رو آزاد کنی تا اون کوچولو

 !جون نده

 !اون... اون، سنگ 

 !پیدا شدهمون بود! همون؛ سنگی که توی اون اتاق عجیب روی اون تابوت 

 :کویینی رو کرد به نیکوالی و گفت

 !ولی؛ من تاحاال همچین کاری نکردم؛ بلد نیستم -

 :دوباره تیغه رو به گردنم فشار داد و گفت

 !بهتره سعیت رو بکنی -

 :کرد و آرومش کنه گفتکویینی؛ درحالی که سعی می

 !باشه؛ باشه -

عمیقی کشید و سعی کرد تا چیزی بگه. اما؛ همون لحظه دست نیکوالی کنار  سنگ رو از دست اریکا گرفت و بهش خیره شد. نفس 

 !رفت. تیغه از روی گردنم برداشته شد و نیکوالی با سرعت و قدرت عجیبی پرت شد و محکم خورد توی دیوار

 .سرم رو برگردوندم و به سمت جایی که اون نیرو بهش برخورد کرده بود؛ نگاه کردم

 !ی چشمم پایین چکیدای از گوشهی اشک دیگهام سست شد و قطرهبا دیدنشون دست و پاه
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تر بودم. اما؛ بارها و بارها الکس عکساشون رو بهم نشون داده بود تا احساس نکنم  امکان نداره! وقتی اونا مردن من خیلی کوچیک

ها در حدی شوکه شده بودم که  اون چهرهازشون دورم و این باعث شده بود که چهرشون برای ابد تو ذهنم ثبت بشه و حاال با دیدن  

شد کا واقعی  توان نشون دادنِ هیچ واکنشی رو از خودم نداشتم! مثل خواب بود. شایدم؛ رویا! رویایی؛ وسط یک کابوس تلخ. یعنی؛ می

 !شه؟یعنی می !باشه؟ یعنی اونا برگشته بودن؟ قرار نبود؛ دیگه، تنهام بذارن؟! خدای من

مت نیکوالی رفت و با چوب دستیش اون رو از زمین بلند کرد و روی هوا نگهش داشت و شروع کرد به بلند، بلند  بابا؛ با جدیت به س

 .زد تا صدایی نشنوه! اما؛ کارهاش اثری نداشتداد و داد میخوندن یک ورد. نیکوالی؛ با دستش محکم روی گوشاش رو فشار می

 !کردکه زانو زده بود کنار من و با عشق عمیقی به من نگاه میدستی روی شونم نشست. برگشتم و مامانم رو دیدم 

 !شد؟قراری درونش و نگاهاش فهمید امکان داشت یک خواب باشه؟! میشد از روی بیاین عشق مادری که به راحتی می

 !مت اریکا رفتهای خشمگینش به سخواست فرار کنه و با قدمخواست؛ چیزی بگه. اما؛ نگاهش فوری چرخید سمت اریکا که می

کرد. نگاهش افتاد به من و  کرد و متحیر به مامانم نگاه میهای دور لبش رو پاک میبه کویینی نگاه کردم که داشت با دستش خون

توی چشمای هم خیره شدیم بعد جفتمون باهم دیگه برگشتیم به سمت بابا و نیکوالی. اما؛ دیگه نیکوالیی نبود. تنها بابا بود و  

 !کردر مردنی و ضعیف مردی که توی خودش جمع شده بود و ناله میی الغجسه

 :شد؛ گفتکویینی؛ آروم با صدایی که به زور شنیده می 

 !چه اتفاقی براش افتاده؟ -

 :بابا؛ نگاهی بهش انداخت و گفت

هش آموخته شده بود؛ تا با  هایی که بگناه انجام داده بود. طلسمهای بیهای زیادی روی آدمها طلسمنیکوالی؛ توی این سال -

گناه حفاظت کنه. اما؛ اون فقط برای منافع خودش اونا رو به کار برد و امروز باالخره نتیجش رو های بیاستفاده ازش، از خودش و آدم

 !کنه؛ جوری که هر روز آرزوی مرگ بکنه و این طلسم ابدیهدید! طلسمی که اون رو نابود می

 :کشوند و میاورد پیش ما؛ گفتکه تبدیل به سنگ شده بود رو می مامان؛ درحالی که اریکا رو

 .این یکی رو هم گرفتم -

 :بره روی هم زد و گفتدستاش رو جوری که انگار داره گرد و خاکش رو از بین می

 !خب؟ -

 :سر برگردوند و به من نگاه کرد و ادامه داد

 .دیگه؛ وقتشه -

 .از کردزانو زد رو زمین و دستاش رو، روبه من ب

 !بار بخاطر خوشحالی بودهام دوباره جمع شد. اما؛ اینبابا با لبخند کنار مامان قرار گرفت. اشک توی چشم
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 !خوشحالی، از بودن دوبارشون 

 .دوییدم و پریدم تو ب*غل مامانم و سفت خودم رو بهش فشار دادم

 !بابا؛ هم کنار ما زانو زد و من و مامان رو توی آغوشش گرفت

خواست از هم جدا بشیم. اما؛ با یاد آوردن چیزی  جوری توی ب*غل هم موندیم و هیچ کدوممون دلمون نمیادی رو همینمدت زی

ی تاریک جایی که توش بودیم، نگاه کردم. با بغض و  که نبودش من رو به خودم اورد ازشون فاصله گرفتم و به پشت سرم، گوشه

 !جونی که روی زمین افتاده بودم زخمی و بیی لرزونم بهش نگاه کردم؛ به همون جسچونه

لرزید؛ از ترس، از  می لرزید؛ تمام وجودمبغضم شکست و از اعماق وجودم اسمش رو بلند صدا کردم و دوییدم طرفش. دستام می

 !بغض، از وحشت، از دست دادنش، از سرمای وحشتناکی که من رو گرفته بود

کردم و با  ریخت و با دستای کوچیکم صورت مردونه و درد کشیدش رو ناز میمیش میاشکام روی دستا و بدن زخ گوله  گوله،

کردم؛ تا چشماش رو باز کنه، تا دوباره بهم نگاه کنه، تا بگه  زدم و ازش التماس میلرزید هی اسمش رو صدا میهایی که میل**ب

 !ذارههمیشه کنارم هست و هیچ وقت تنهام نمی

 :زدمش گفتمو درحالی که با مشتای بچگونم می  سرم رو روی سینش گذاشتم

 !تو قول دادی الکس -

 :زدمکردم و جیغ میگریه می

 !ذاری؛ الکس! قول دادیتو قول دادی؛ هیچ وقت، تنهام نمی -

ذاره باشم و نمیشد، تا بغلم کنه و بهم بگه؛ تا ابد پیشمه و قرار نیست تنها کرد، بلند نمیهاش رو باز نمیخورد، چشمولی؛ تکون نمی

 !تا بترسم

 .صورت خیس از اشکم رو بلند کردم و ملتمس به مامان و بابا نگاه کردم

 :مامان رفت طرف کویینی و با مهربونی دستاش رو گرفت و بهش نگاه کرد و گفت

 .تونی؛ قدرت این سنگ رو آزاد بکنیتو می -

 :ه داد چشماش رو روی هم گذاشت و بعد با آرامش بازشون کرد و ادام

 .فقط؛ کافیه تا با احساست باهاش ارتباط برقرار بکنی و ازش استفاده بکنی -

تونی بکنی. ولی؛ یک چیزی هست که این سنگ قدرت انجامش رو داره و این  هایی داره که تو حتی فکرشم نمیاین؛ سنگ قدرت

تونه به هرفردی که  قدرت هدیه دادن زندگی دوباره رو میکنه. اون هم، اینکه؛ این سنگ، ی چیزای جادویی متمایز میاون رو از بقیه

 !تو بخوای بده

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد 
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باید؛ از تمام نیروش استفاده بشه و این نیرو فقط   !اما؛ فقط یک نفر. این سنگ قدرت زیادی داره اما برای زنده کردن یک آدم -

 .برگردونهتونه به یک نفر شانس زندگی دوباره رو می

 !اونی که باید اون آدم رو انتخاب بکنه؛ تو هستی کویینی

 :کویینی؛ گیج شده سرش رو تکون داد و گفت

 . ...تونم. آخهولی؛ من نمی -

 :مامان؛ دستای کویینی رو توی دستاش فشرد و گفت

 !ارهده کیه که ارزش زندگی دوباره رو دفقط به ندای قلبت گوش بده! اونه که بهت نشون می -

کویینی؛ سنگ آبی قلب شکل رو توی دستاش گرفت و چشماش رو بست. سنگ رو روی قلبش گذاشت. سنگ درخشید و بعد از چند  

لحظه، کویینی؛ چشماش رو باز کرد و به آلپرن و آالریا و در آخر به صورت اشکی من که کنار بدن زخمی الکس نشسته بودم نگاه  

 .کرد

 :زده گفتموحشت

 . ...کنی؟ توری چیکار میکویینی؛ دا -

 :مامان؛ بهم نگاه کرد و با اون لحن پر از آرامش و لبخند مهربونش، گفت

مونه  هرمیون؛ این زندگی دوباره باید به کسی برسه که واقعاً حقشه! الکس؛ همیشه کنار تو و در قلب و روح تو زندست و کنارت می -

 !وقت دیگه چشماش رو باز نکنهحتی اگه هیچ

 .نی؛ چشماش رو بست و سعی کرد به حرف دلش گوش بده و بذاره راهنماییش کنهکویی

 .شد. باالخره؛ وایساد. آروم، چشماش رو باز کردتر میزده داشت نفسام تندتر و وحشتبا هرقدمی که برمی

 !اما؛ جلوی من نبود

 !اون، جلوی آلپرن ایستاده بود

 :با دستام سرم رو گرفتم و داد زدم 

 !خوام؛ نهخوام؛ الکس تو قلبم، کنارم باشه. من خودش رو میخوام؛ نه! من نمیه؛ نه! من نمین -

 :بابا اومد طرفم؛ خم شد و دست کشید به موهای من و آروم، گفت 

 !ها دخالت بکنیجوری که قراره بشه. نباید؛ تو تقدیر آدمچیز اونهرمیون؛ تو باید بذاری همه -

 :تر به الکس نزدیک شدم و تند تند سرم تکون دادم و گفتمازش فاصله گرفتم و بیش

کنید؟! چرا  کردم شماها ما رو دوست دارید! مگه؛ الکس پسرتون نیست؟! چرا ناراحت نیستید؟! چرا براش گریه نمینه؛ من فکر می -

 !گید تا شانس زندگی دوباره رو به الکس بده؟ به کویینی نمی
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جوری که فکر  کردم ازش فاصله بگیرم. هیچی اونومد و سعی کرد بغلم بکنه. اما؛ من همش سعی میتوجه به حرفام جلو ابابا؛ بی

 . ...ها باشن، همیشه هوای من و الکس رو دارن. ولی؛ االنکردم اگه اونکردم نبود. نه؛ من فکر میمی

 :دیدم، گفتچشمش می بابا؛ دستای کوچیکم رو سفت توی دستاش نگه داشت و درحالی که درخشش اشکی رو توی

! پس؛ مطمئن باش، ما اون رو خیلی زیاد دوستش داریم و خواهیم  ی ما هستی؛ الکس هم پسرمونهطور که تو بچههرمیون! همون -

ها دخالت کرد! درضمن؛ اگه اون سنگ به آدم اشتباهی داده بشه و کویینی از ته قلبش راضی نباشه؛  داشت! ولی؛ نباید، تو تقدیر آدم

 !گردهسی به زندگی برنمیک

 .نبضش و چشمام رو بستمسرم رو برگردوندم به سمت الکس نفس عمیقی کشیدم و دستم رو گذاشتم روی دستای سرد و بی

هات رو هرگز باز نکنی؛ من دیگه حرفی ندارم. ولی؛ تو همیشه توی ذهن و قلبم هستی. الکس؛ تو  که، تو چشم ِ الکس! اگه؛ تقدیر این

دم؛ حتی اگه قرار باشه هرگز چشمات رو باز نکنی؛ من بازم هرگز عشق برادرانت رو  اش و رفیق دنیایی! من؛ بهت قول میبهترین داد

کنم و یادم نمیره که همیشه جای خالی مامان و بابا رو برام پر کردی و نذاشتی حس کنم تنهام. تو، مثل قولی که بهم  فراموش نمی

 !دادی همیشه کنارم هستی الکس

 .مام رو باز کردم و به مامان، بابا و کویینی نگاه کردمچش

 .ی چشمم سر خورده بود رو پاک کرد و بعدش همه منتظر به کویینی نگاه کردیمی اشکی که از گوشهبابا دست برد و قطره

بکنه، دچار شک و  خواست دونست کار درست چیه و توی انجام کاری که میکویینی دودل و مضطرب به ما نگاه کرد. انگار؛ نمی

 !تردید شده بود

هاش رو برداشت و به سمت آلپرن رفت. زانو زد جلوش و سنگ قلبی رو به  به آلپرن نگاه کرد. چشماش رو دوباره بست و به زور قدم

 .اومدداد و نفسش باال نمیسمت آلپرن برد! چشماش رو محکم روی هم فشار می

به آلپرن دستش تو هوای خشک شد و بعد از یه مکث کوتاه، فوری دستش رو عقب  متری رسیدن دستشی آخر؛ تو چند میلیلحظه

 :کشید و گفت

 !تونمنمی -

 .و بعد نفسش رو فوت کرد و با دستش سرش رو گرفت

 :مامان رفت طرف کویینی؛ مقابلش ایستاد و دستش رو گذاشت روی جایی که قلب کویینی قرار داشت و گفت

 .. خوب بهش گوش بده، تا تورو راهنماییت کنهفقط؛ به حرف این گوش بده -

 .هم منتقل شده بودهاش رو بست و چندتا نفس عمیق کشید. انگار؛ آرامش مامان به اونچشم

 .ی چشمش سر خوردی اشکی از گوشهدر آخر؛ چشماش رو باز کرد. قطره

 :برگشت و به ماها نگاه کرد و گفت
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 !کنم باید شانس دوباره برای زندگی کردن رو بهش بدم الکسهمیاون الکسه؛ اونی که احساس  -

لبخند ناباوری زدم و به بابا نگاه کردم؛ کم، کم لبخندم به قهقهه تبدیل شد و با ذوق پریدم تو ب*غل بابا و دستم رو دور گردنش  

 !حلقه کردم و در همون حالم شروع کردم؛ به باال پایین پریدن

 :رد و با مهربونی همیشگیش گفتمامان به کویینی نگاه ک 

 !کویینی؛ از تصمیمت مطمئنی؟ از ته قلبتِ؟ -

 :کویینی؛ سرش رو تکون داد و گفت

که خودش زندس ی اینآره مطمئنم. آلپرن و آالریا؛ تو این دنیا، فقط هم دیگه رو دارن و من اگه یکیشون رو برگردونم؛ تا ابد غصه -

 !زارمی دلشون میو اون یکی زیر خروارها خاکه رو رو

 :نگاهش رو انداخت سمت الکس و ادامه داد 

 .ها رو داره که منتظرن، چشماش رو باز کنهاون حق داره که دوباره به زندگی برگرده. اینجا، خیلی -

 :اومد طرف من و جلوم زانو زد تا قدش بهم برسه؛ سنگ رو گذاشت کف دستم و با لحن مهربونش گفت

 .د، با توجا به بعبیا از این -

 :پریدم و بغلش کردم که خندید و گفت

 !بیا زودتر، تا دیر نشده -

 .س کوچولو کردم و دوییدم طرف الکس. زانو زدم روی زمین و خیره شدم به صورتشوروی گونش رو یه ب

 . ...ینشی سدرخشید رو گذاشتم روی قفسهی الکس. مشت رو باز کردم و سنگی که میی سی*نهدستم رو گذاشتم رو قفسه

 .تر درخشید و مثل یه مایع جذب بدنش شدسنگ این بار بیش

کردیم و منتظر بودیم تا چشماش  با استرس به بابا نگاه کردم. دستم رو گرفت و فشار آرومی بهش داد. همه منتظر به الکس نگاه می

 .رو باز کنه

کردم تو ب*غل بابا؛ بابا با دستش آروم کشید رو موهام و  کرد! سرم رو فرو  دیگه داشت گریم درمیومد. الکس؛ چشماش رو باز نمی

کرد و با دست دیگش بغلم کرده  نازم کرد با احساس فشرده شدن دستم با تعجب به بابا نگاه کردم که با یه دستش داشت نازم می

 . ...بود! پس

 !خوردد! داشت تکون میبا هیجان به دستم نگاه کردم. دستی که تو تمام این مدت گرفته بودمش. دست خودش بو 

 :با هیجان، گفتم

 !ده! بیایدبابا، مامان، کویینی؛ داره انگشتش رو تکون می -

زد. ولی؛ بعدش با  مامان و کویینی هم اومدن کنار ما و زل زدن بهش. یکم که گذشت آروم آروم چشماش رو باز کرد. اول گیج می
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شوکه و وحشت زده نگامون کرد! وقتی همه چی رو براش توضیح دادم هنوزم   دیدن ماها باال سرش و مخصوصاً دیدن مامان و بابا،

شوکه بود و به قول خودش، یک چیزایی قبول کردنش نیاز به زمان نیاز داشت. البته؛ الکس خیلی خوشحال بود. فقط؛ یکم باور کردنِ  

 .خود من هم سخته  که واقعاً مامان و بابا برگشتن پیشمون، براش سخت بود. البته؛ هنوز واسهاین

 :ابا؛ نگاهی به هممون انداخت؛ لبخند قشنگی زد و گفت 

 !دیگه وقتشه برگردیم خونه -

 !همه خندیدیم و به هم دیگه نگاه کردیم. باالخره؛ قرار بود برگردیم خونه

*** 

 !الکس! الکس! الکس -

 :خندید گفتزدم نگاه کرد و درحالی که میرفتم و صداش میالکس؛ از اتاقش اومد بیرون و به من که توی خونه راه می

 !کارم داری که خونه رو گذاشتی رو سرت؟چیه فسقله؟ چی -

 :اخم کردم و گفتم

 !فسقله خودتی -

 :بعد، دوباره نیشم رو باز کردم و کش موهام رو گرفتم جلوش و گفتم

 .بیا؛ موهام رو خرگوشی ببند برام -

 :کرد؛ گفتدرحالی که موهام رو از هم جدا مینشوندم رو صندلی و خودشم پشتم نشست و 

 !تو که بدت میومد موهات رو ببندی -

 :های مخصوصم رو کردم و گفتاز اون خنده

 !این یک مورد، فرق داره -

 :خندید و گفت

 !چه فرقی؟-

 !دیگه؛ دیگه -

 :جای کش رو روی موهام درست کرد و من رو برگردوند طرف خودش و گفت

 !زنیامیداری مشکوک  -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 !خواد بره بیرون باید خوشگل کنهدیگه؛ آدم می -

 :درحالی که یک کم نگران شده بود گفت
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 !کجا؟ -

 :از روی صندلی پریدم پایین و گفتم

 .پارک -

 :مشکوک، نگاهم کرد و گفت

 با کی اونوقت؟  -

 :شدم گفتمدور می داشتم و ازششیطون خندیدم و درحالی که به عقب قدم برمی

 .مایک -

 :چشماش گرد شد و گفت

 !عمراً؛ بذارم -

زدم زیر خنده! مایک همون پسری بود که توی برمودا به شکل اژدها طلسم شده بود و ما رو نجات داده بود و در آخرم نیکوالی با  

ای رفتن رو فقط  جایی به جای دیگهقصد کشتن ضعیفش کرده بود و ناخواسته اون رو به شکل اولش برگردونده بود. قدرتِ از  

ها پیش باهم دیگه رفیق  سری جادوگرهای ماهر و خاص داشتن؛ برای همین بود که نیکوالی اونجا بود! بابا و نیکوالی؛ سالیک

،  شه! بابا؛ هم مثل نیکوالی شه و در آخر راهشون از هم جدا میشون خر*اب میشه و دوستیکه نیکوالی عوض میبودند تا این

ی ما رو  هاشون به مشکل بخورن! بابا؛ همهشه برای استفاده از ویژگیاستعدادهای درخشانی توی جادوگری داشته و همینم باعث می

ای نداشت و کالً هفت سالش بود فرستاده شد که خانوادهبه خونه برگردوند. مایک که البته؛ بعداً اسمش رو فهمیدیم بخاطر این

بردن تا ببینمش باهم دوست شدیم! نیکوالی و اریکا؛ توی دادگاه  ها من رو میکه مامان و بابا بعضی وقتاینپرورشگاه. ولی؛ بخاطر  

 !کس نفهمید اون کجاس و کسی نتونست پیداش بکنهجادوگران محکوم شدن و فرستاده شدن به زندانِ مخصوص و اورسال؛... هیچ

 :تهدید باال برده بود گفتی درحالی که اخم کرده بود و انگشتش رو به نشونه

 !فکرش هم نکن -

 :با ناز زدم زیر خنده و گفتم

 .ولی؛ تو بکن -

 :دادش دراومد و با حرص گفت

گه؛ انگار چند سالشون هست که بخوان پرو، پرو واسه من برن بیرون! اصالً؛ جوری میری! یکجا نمینخیر؛ بشین ببینم تو هیچ -

 .دممن اجازه نمی

 :شیطون گفتم

 .اوالً، تنها قرار نیست بریم! دوست مامان که اونجاست داره باهامون میاد -
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 :ابروم رو براش باال انداختم و گفتم

 .تازه مامان و باباهم اجازه دادن -

تن با  ی باال وایساده بودن و داشهای طبقهای که برای مایک خریده بودم رو برداشتم و رو به مامان و بابا که دم نردهاسباب بازی

رفتم دم در دستم رو به معنای بای، بای براش تکون دادم و  س فرستادم و در آخرم درحالی که میوکردن بلبخند، بهمون نگاه می

 :گفتم

 !گذرهبای، بای داداشی؛ بهت خوش بگذره! من هم که بهم داره خوش می -

 !ی تو فقط چهارسالته!( تنهاش گذاشتمزد: )یعنی چشدش درحالی که داشت داد می ی شوکهو الکس رو با قیافه

 .خواست زنگ رو بزنهوقتی؛ در خونه رو باز کردم کویینی رو دیدم که دم در وایساده بود و می

دویدم طرف ماشینی که توش دوست مامان و مایک منتظرم بودن  با دیدنش زدم زیر خنده و براش چشمک زدم و درحالی که می

 :برگشتم سمتش و گفتم

 .گذره؛ بهتونخوش ب -

 :کویینی چشماش رو چپ کرد و گفت

 !هان؟-

 !گمتو و الکس رو می-

 »پایان«
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می
 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:
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