
 

 

 کابوس   کی تحول: داستان نام

 

 د یسع حاج نایمب: سندهینو

 

 ی فانتز ،یلیتخ عاشقانه،: ژانر

 



 : خالصه

 

  !یقانون ریغ و مخوف یسازمان در کردن کار به مجبور  شد؛ مجبور اما  نخواست که یدختر

 

 ! کابوس ان  یکا نامش، یاندازه به بود؛ بیعج که یسازمان. دارد همراه به خطرناک و نامعقول یها تیمامور که یسازمان

 

 ... بود نامعلوم آن، آخر که یتیمامور شد؛ ها تیمامور از یکی به رفتن به مجبور که یدختر

 

 :مقدمه

 

 !عشق هم دیشا ای مجدد؟ یشروع و ینابود از ترس؟ از! رد؟یگیم چشمه کجا از رییتغ

 

  !ستیگرید کس قصه بد آدم چند هر کند؛یم متحول را تو که یعشق

 

 ... و سوزدیم و سوزدیم  شود،یم مانیپش که آدم

 

  !یواقع عشق فقط... هم دیشا کند؛ینم رها را تو که  است عشق نیا اما

 

  !بود کابوس کرد، نابود اجبار به که یکسان یبرا اما نبود کابوس که یکابوس  تحول اوست؛ تحول نوبت بار، نیا و

 

 ! کابوس کی تحول اوست؛   تحول نوبت... پس

  

*** 

 

 از که  یخراش گوش یها غیج  یصدا. دمیکش نییپا سمت به رو اون استرس با. گذاشتم رو و رنگی ب و سرد یرهی دستگ یرو رو دستم

  !بود ترسناک واقعا اومد،یم راهرو یانتها

 

  !تمومه کارم بدم، نجات رو  گهی د نفر هی اومدم بفهمه اگه... بفهمه انیکا اگه

 

  ی شهیش  هی  و   چپش  دست  تو  شالق   هی  با  رو  کامران   تونستمیم.  بود  کرده   دایپ  اکو   ها  غ یج  ی صدا.  شدم  کیتار  و  سرد  نیزم  ریز  وارد

  !نشسته شده برعکس زیم هی یرو معمول طبق که کنم تصور عمر



 

 هی  که  کنن یم  هک   مغزت  تو  اونقدر!  یبخوا  دیبا  یول  یخواینم .  ستین  تو   دست  ها  وقت   یلیخ  اما   باشه   بد  نخواست.  نخواست  هم  اون

  .است زنده روحت فقط موقع اون تو! یباش یواقع انسان هی ای آدم یبخوا که یکنی نم یزندگ گهید تو اصال... اصال ! یشیم ینیماش آدم

 

  !ستین وقتش االن. دادم تکون رو سرم

 

  ر ییتغ  گاهش  شکنجه  به  کمی  گرفته  میتصم  کامران  انگار.  زدیم  برق  یکیتار  نیا  تو  و  بود  رنگ  پر  یآب.  رفتم  راهرو  ی انتها  در  سمت

  !بده

 

  هام   چشم و  کردم تصور  اتاق  یتو  رو   خودم.  گرفتم  ،یکنون  سقف  بگم،  بهتر  ای  آسمون   سمت  رو  سرم  و   بستم  رو  هام   چشم  کج،   یلبخند  با

  .شد باز تصورم یتو

 

  و  بود  وصل  بهش  میس  تا  چند.  کردیم  نگاه  روش  به  رو  جونی ب  دختر  به  یروحی ب  با  و  بود  نشسته  زدمی م  حدس  که  یهمونجور  قایدق

. کردنی م کم رو عمر  ها اون. دیرسیم بود،  هاش ر یزنج و قفل یباال درست سرش،  یباال که یآب یا رهیدا  زیچ ه ی  به م،یس اون یانتها

  !یجیتدر مرگ بود گذاشته رو اسمش انیکا

 

  !گرفتیم رو ییماورا هی... هی جون  داشت یلعنت اون. برگشتم بودم که ییجا به و دادم تکون رو سرم بهت با

 

  ب، یعج  یها  انسان  ،یزندگ  یها  هیپا  ها،  عنصر  کنه؛یم  نابود  رو  زیچ  همه  داره   انیکا.  داشت  آب  عنصر  مثل  یقدرت  هی  اون...  اون

 ! دونمیم رو ها نیا یهمه من دونهینم که داره خنده یلیخ و ها راینام

 

  هاش   کشتن  ی جلو  گرفتن  و   ها  شدن   ظاهر  نجوریا  به.  برگشت  سمتم  کامران.  شد  منفجر  در  حرکت،   هی  با   و  گرفتم  در  سمت   رو  هام   دست

  !نکشه رو ی کس تا برسم موقع سر داشت دوست هم ییجورا هی بود؛ کرده عادت

 

  ؟یفهمیم یچطور تو دختر! وقت سر هم باز -

 

  .کردی م نگاهم باز مهین یها چشم با و بودن بسته پاهاش و هاش دست. کردم نگاه دختره صورت به

 

  ! تاستیب اسمش... اسمش. کردم کج رو سرم. رفتم دختر اون  سمت بود، زده زل بهم خونسرد که کامران به توجهیب

 

  :گفتم آروم و نشستم جلوش

 



  خوب  حالت که کن نیا به تظاهر باز که نهیا منظورم نده؛ نشون یواکنش ،یشد سالم اول روز مثل و خوب یوقت اما کنم خوبت قراره -

                           !؟یاوک. ستین

 

  !باشه دهیفهم که کنه  خدا. داد تکون سر یحال یب و تعجب با

 

  :گفتم  حال همون در و دمیکش سرش یرو رو دستم

 

  !آب عنصر نگهبان! نه نه،! آب عنصر ؟یچ  هم اون ؛یکشتی م هم رو گهید نفر هی یداشت! کامران یاحمق واقعا -

 

  !زدم گند. شدم  ساکت بهت با

 

  :انداخت رعشه بدنم به آرومش یصدا و کرد نگاهم تیجد با  گردوند، برم آروم. دمیشن  رو محکمش یها قدم یصدا

 

  ؟یدونیم کجا از تو -

 

 هی من  بفهمه که نهیا وفته،یب تونست یم که یاتفاق نیبدتر. شدن  وارد تایب مغز به هام دست  از دهنده شفا  امواج. دادم قورت  رو دهنم آب

  !هستم هم دهنده شفا

 

  !؟یدونیم کجا از تو گفتم! یمانل -

 

  و  میمال  لحن  با  و  کالفه  و  کرد  فوت  رو  نفسش  د،یکش  دست  موهاش  یتو.  برم  تر  عقب  یکم  و  بلرزم  خودم  به  شد  باعث  دادش،  یصدا

  :گفت ینگران

 

!  ستین  تو   و  من   دست   ن یا  اما...  اما  عناصر  یها  نگهبان   مثل  ییکسا مخصوصا  بشه؛  کشته  ی کس  یندار  دوست   دونمیم!  یمانل  زم،یعز  -

  ...هم و یهست ان یکا یاصل مهره هم چون یخطر در شتریب یلیخ تو و هیحتم هم ما مرگ میند انجام رو ها کار  نیا تو و من اگه

 

  :گفتم یکنجکاو با

 

 ؟یچ هم -

 

  خودش  ،یایب بر انیکا یها تیمامور پس  از تو. نکن  ریدرگ رو خودت. یمانل نکن دخالت  ها کار نیا تو گه ید! یچیه  زم،ی عز یچیه -

  !هیلیخ



 

  :گفتم و دمیکش سرم به یدست. ستادمیا و دمیکش یپوف

 

  ؟یگیم  چرا پس دم؛ینم گوش من یدونیم که تو -

 

  :گفتم بگه، یزیچ اومد تا

 

!  ؟ینگهبان نه  و  مونهیم  یعنصر  نه  بره،  شیپ  نجوریهم  اگه  یدونیم.  یکنی م  یزندگ  اجبار  و  ترس  تو  یدار  همش !  کامران  کن  بس  -

  ره؟یمیم هم احمق  انیکا خود یحت  تو، و من خود یدونیم

 

  : گفت گرد یها چشم با و گذاشت دهنم یرو رو دستش

 

  !؟یدیفهم. ستین ها خبر نیا از بعد دفعه یول دمیم یفرار رو دختر نیا من! کنم فکر بهش خوامینم اصال... بشنوه اگه! دختر شیه -

 

  .ها ستمین بده گوش من دونهیم خوبه. دادم تکون رو سرم

 

  .یکرد چارمیب که برو پاشو دختر، پاشو. نداره ریتاث تو یرو من یها حرف اصال چند، هر -

 

  فوت و کنهیم تصادف بود ماهش دو یوقت مامانش! بود داداشم واقعا نه بود؛ داداشم مثل کامران. فرستادم بوس براش دستم با و دمیخند

  .دادیم ریش بهش  من  مامان بعد به اون از و کنهیم

 

 نگاهم  قرمز  چشم   تا   چند  کردمیم  حس.  داشتم  واهمه  کیتار  و   تنگ  یراهرو  نیا  از  شهیهم.  زدم  رونیب  اتاق   از  هم،  در  ی ها  اخم  با

  !کننی م نمینفر و خوابم به انیم  شب هر که ییها چشم  همون کنن؛یم

 

  ده یفا  بدم،  نجاتشون  کامران   دست   از  که  هم  چقدر  هر!  نکشتم  آدم  کم  اوردم،ین  سازمان   نیا  به  آدم   کم!  شمیم  یجهنم  هی  رم،یبم  یوقت  مطمئنم

  .نداره

 

 مهمه چقدر مگه  سازمان هی که بود سوال برام شهیهم بودم، بچه که هاش  اول اون. کردم گذر یسلطنت و بزرگ سالن  از و دمیکش یپوف

 یلیخ جون سازمان نیا ه،ی قانون ریغ سازمان نیا ست؛ین مهم سازمان  نیا دمیفهم ها بعد اما کنن؟یم کار بزرگ عمارت هی  یتو همه که

  !مادرمه و پدر مرگ عامل سازمان نیا... نیا گرفته، رو ها

 



  هم   بابا  و  مامان.  شدن  کشته  ها  ییماورا  از  یکی  دست  به  یول  رفتن  تیمامور  به  بود،  سالم  هشت  یوقت.  زد  حلقه  هام  چشم  یتو اشک

  !میکنیم نابودش میدار ما نن؛یزم یبرا خدا یها نعمت و بیعجا ها نیا گفتنیم. بدن انجام ییها کار نیهمچ نبودن یراض

 ،یترسی م  که  کنی نزد  بهت  اونقدر  ها  ستاره  هاش  شب  نداره،  نور   هاش  صبح  که  یجنگل  داشت؛  قرار   بیعج  جنگل  هی  دل  تو  عمارت

  !دنیترس که انگار کنن،یم ناله خدا شهیهم هاش گرگ

!  بودم  شده  گم  جنگل  یتو  روز  شبانه  پنج.  زدم  رونیب  عمارت  از  یحال  چه  با  مردن،  مادرم  و  پدر  دمیفهم  ی وقت  که   رو  ی شب  رهینم  ادمی

  .کرد دامیپ ابی اطالعات یها روین از یکی سرنا، آخرش

  رون ی ب.  گرفتم  کمک  روم ین   از  دوباره  و  بستم   رو  هام  چشم.  بستم  رو  در  و  دمیپر   اتاق   یتو  شد،یم  ک ینزد  که  یکفش  تق   - تق  یصدا  با

  !بود ان یکا تعجب، کمال در و زدم دید تجمسمم یها چشم با رو اتاق

  ن یا  خب  و  نداشت   هم  رو  من  یها  روین  یحت  بود؛  ساده  و  رایم  آدم  هی  انیکا  داشتن،  یقدرت  هی  کدوم  هر  که  عمارت  یها  آدم  برخالف

  ی نیبش یپ  رو  ندهیآ  ای  یی ماورا  یها  آدم  اکثرا  چون.  نبره  ییبو  هو ی  که  بود   تر  راحت بودم،  ها  آدم  نجات  حال  در   لحظه  هر  که  یمن  یبرا

 توننیم  خودش  قول  به  چون  مهمن  انیکا  یبرا  یلیخ  و  کمترن  ها  کن  ینیبشیپ  تعداد  که  کنهیم  کمکشون   شون یقو  ششم  حس  ای  کننیم

  !ایدن  نجات  جز مهمه، یزیچ هر براش اون دونمیم من  اما بدن نجات رو ایدن

  بهم  که  دمیشن رو پارکت  یرو هاش قدم  یصدا. شد باز آورم در . رفتم پتو ریز و کردم  پرت تخت  یرو رو خودم. خورد در به تقه دو

  هام   نفس  ارم،یم  در  رو  دنیخواب یادا  دارم  ی وقت  که  بود  ستممیس   انگار.  بود  شده  تند  هام  نفس.  گرفت  مینیب  ریز  رو  دستش .  شدیم  کینزد

  .بشن نامنظم

 بسته  محض   به.  زد  رونیب  و   شد  دور  تخت  از  فرسا،   طاقت  یقهیدق  چند  از   بعد!  بود  عیضا  واقعا   گهید  که  نپرن  هام   پلک  بودم  دواریام

  .دمیکش  بودن، شده سیخ عرق از که موهام یتو رو دستم و نشستم خیس تخت یرو در، شدن

  رو  روش  و  داشتم  برش  تعجب  با.  بود  روش  کاغذ  هی  که  افتاد  بالشم  کنار  به  نگاهم  آخر  یلحظه  اما   اومدم  نییپا  تخت  از  و  دمیکش  یپوف

 :خوندم

 «ی سر تی»مامور

 

  .کردم خوندن به شروع و کردم بازش تعجب با

 : ... یخانوادگ نام و »نام

 : ... التیتحص

 : ... شده  دهید یها مکان

 .« نهیبیم آموزش یقیموس ستاره  آموزشگاه یتو و پسره که نهیا میدونیم ازش که یزیچ تنها: شرح

 : کردم زمزمه درشت یها چشم با

 !؟یبزرگ اون به آموزشگاه اون تو کنم داشیپ یجور  چه من  ،یلعنت د! ؟یگفتیم که یا یسر  تیمامور بود نیا! بهت لعنت -

 . برگردوندم رو کاغذ

  تمام   منشا  اصال   ی عنی  هاست؛  سال   ن یا  ی تو  تیمامور  نیتر  مهم  شده   سپرده  بهت  که  ی کار  ن یا!  توئه  یعهده  به  تیمامور  ن یا  ،ی»مانل

 !مرگ ،یمانل مرگه عاقبتت ،یچونیبپ یبخوا یا گهید وقت هر مثل  ای یبد انجامش درست ینتون اگه. نهیا ها، تیمامور

.  دیریبگ  رو  هاش  قدرت  و  دیکن  دایپ  رو  اون  دیبا.  شهیم  همراه  تو  با  هم  دیمهش  تو،  جز  به.  دهیم  حیتوض  بهت   کامران  تیمامور  راجب

  !« روشین فقط باشه؛ حواست. روشین فقط ست؛ین مهم خودش

  از  گهید. ندارم رو گهید وجدان  عذاب  هی تحمل  گهید من  اما  ندم یفرار رو  پسره که مراقبم  گذاشته رو د یمهش  ییجورا هی. دمیکش یپوف

 !شدم خسته کننیم نگاهم شب هر که  یسرخ یها چشم



  !عنوان چیه به رو گهید نفر هی یزندگ ینابود اما کنمیم قبول رو مرگ

*** 

  :گفتم آموزشگاه به یا اشاره با و زدم باالتر رو نکمیع

 جاست؟  نیا -

 : گفت و داد تکون یسر

 . دهیم نشون رو نجا یا شنیلوک. آره -

 : کردم زمزمه  یلب ریز

 ! بزرگه حد نیا تا دونستمینم -

 : گفت و کرد اشاره یورود در به دیمهش

 .احتماال رسهیم گهید قهیدق ده تا پسره. داخل میبر عیسر دیبا کن، عجله -

 : گفتم شده  لوچ یها چشم با

 اسمش  دیدونینم  اما  شهیم  شروع  کالسش  هم  گهید  قه یدق  ده  تا  نه،یبی م  یقیموس  آموزش  جا  نیا  یتو  پسره،  دیدونی م  که  هی جور  چه  -

 ! ه؟یچ

 : گفت کرد،یم تند پا در سمت که یحال در و گرفت رو دستم

.  هست  ید  کالس  یتو  زننیم  حرف  راجبش  همه  و  بهیغر  بی عج  که  ی کس  تنها   دنیفهم  و  کردن  چک   رو  ها  کالس  همه  نکهیا  یبرا  -

  !نشو رشی درگ ادیز

  :گفت شخندین با و انداخت بهم ینگاه مین

  !دمینفهم وقتچیه هم خودم -

  .میرفت ید کالس  سمت   راست کی چون میبود شده نام ثبت مثال قبل از نکهیا مثل. شدم دهیکش دنبالش و انداختم باال ییابرو

 !بود تاریگ یول باشه انویپ آموزش کردمی م فکر. کردم باز رو در

  . نشست کنارم هم دیمهش و نشستم ها یصندل از یکی یرو

  در   رو  میمخف  کیکوچ  نیدورب  بمیج  یتو  از.  چسبوندم  زمیم  یجلو  و  آوردم  در  دهنم  از  رو  آدامسم  اطیاحت  با  و  گردوندم  رو  هام  چشم

  .چسبوندم آدامسه به و آوردم

  نگاهش  یسوال  ،یچشم  ریز  و  انداختم  باال   یا  شونه  که  انداخت  بهم  ی مشکوک  نگاه  دیمهش.  زدم  زل رو  به  رو  به  و  کردم  یا  سرفه  تک

 رو  من   یجلو  یتونینم  هم  جاسوس   با  تو!  انیکا  یبشناس  رو  من   مونده.  کردم  یا  خنده  تک  که  گرفت  ازم  نگاه  ، یا  غره  چشم  با.  کردم

  !یریبگ

  صاف. بود زونیآو شونش یرو از تارشیگ فیک و بود ختهیر  صورتش یرو موهاش . شد وارد پسر هی و شد باز در قهیدق چند از بعد

  .نشست پشتمون و اومد ما  سمت کرد، صاف رو لباسش ستاد،یا

  ن یا.  دهیم  نشون   باشه،  داشته  یا  گهید  زیچ  هر  ای  یعیطب  ریغ  ،ییماورا  یروین  اگه.  کرده  ثبت   رو  پسره  عبور  یلحظه  نیدورب  احتماال

  .داده یفرار ان یکا دست از و  داده  نجات رو ها یلیخ نیدورب نیا با گفتی م. بود بابام اختراع نیدورب

 که  ییها  کار  یتو  ازش   وقتچیه  بده   قول .  شده   ساخته  خوب   ی ها  کار  یبرا  نیدورب  ن یا.  یمانل  باشه  ادتی: » دیچیپ  گوشم   ی تو  صداش

  !« ؟یدیم  قول. مامانته و تو من، نیب راز هی نیا. ینکن استفاده خوادیم ازت انیکا

  !« بدم نجات  رو همه شما مثل دمیم  قول. بابا بله: » داد رو پاسخش که بود من یبچگونه و شاد یصدا



 یگرم  لبخند با. شد وارد بلند قد و پیتخوش سالانیم مرد هی و شد باز در. شدم رهیخ در به یبغض از پر لبخند با و دمیکش یقیعم نفس

  .میکرد سالم و میشد بلند احترامش به هممون. کرد سالم

 بهت  با.  کردم  حس  نمیس  قفسه  یرو  رو  یا  ینیسنگ   که  بود  گذشته  یا  قهیدق  ستیب  بای تقر.  کرد  شروع  رو  آموزش  م،ینشست  نکهیا  از  بعد

  !من یخدا. نجاستیا یقو موجود  هی یعنی حالت نیا. شدم رهی خ سقف به و کردم خم باال به رو سرم

  دم، یدیم  رو  یقو  موجود  هی  یوقت.  نبودم  عمارت  یها  آدم  مثل  من  اما  چرا  دونمینم.  بشن  تنگ  هام  نفس  شدیم  باعث  داشت  که  یقدرت

  ییباال  ی جسم قدرت.  نمیبب  و  کنم   تجسم  رو  لومتریک  ک ی  تا  تونستمیم.  دیدرخشیم و  شد یم  رنگ  سبز هام  چشم   شد، یم  نیسنگ  نمیس  قفسه

  به   و  شدمیم  حساب  یاصل  مهره   کابوس   ان  یکا  یبرا  که  بود  نیهم  خاطر  به  دیشا.  بود  نهیگرگ  هی  قدرت  با  برابر  قدرتم  بایتقر  و  داشتم

  !داشت اون که بود یقدرت مهم.  نبودن ها نیا مهم  اما شدمی نم کشته هام ینافرمان خاطر

  قدرت   ممکنه.  نبود  اون  مطمئنا  اما  کردیم  تشعشع  رو  انیکا  ار یدست  روان،یس  مثل  یا  یطانیش  ی روین  نبود؛  یخوب  قدرت  قدرت،  نیا

  !دنبالشه؟ سازمان که باشه یپسر

  .شدم خارج کالس از یکس به توجه بدون و سرعت به و بستم رو هام چشم

  ی قو  موجود  اون   دوباره  اگه   که بود  نیا  قدرتم  ن یا  یخوب.  کردم فوت   رو  نفسم  و   کردم  باز  رو   هام  چشم .  گرفتم  نفس  و  دادم  هیتک  وارید  به

  . دادنینم دست بهم ها حالت نیا گهید  نم،یبب رو

  :گفتم و انداختم استادمون ،یانیک به ینگاه. شدم وارد و کردم باز رو در

  .شد بد حالم لحظه کی د،یببخش -

  :گفت و داد تکون سر لبخند با

  !یبر یتونیم  ستین خوب حالت اگه. نداره رادیا -

  .خوبم! نه نه، -

  .بودم کرده حس که بود یقدرت شیپ حواسم  تمام من اما کرد ها نُت دادن ادی به شروع  دوباره سرش، دادن تکون با و نشستم جام سر

  .وفتهین داخل نور تا دمیکش دستم با رو پرده. نشستم میصندل یرو و کردم جدا آدامس از رو نیدورب

  .کردم یپل رو لمیف. شدم وصل تاپملب به بلوتوثش، با و کردم روشنش  برداشتم، رو  بود نیدورب یبرا که یکیکوچ کنترل

  با  دورش  که  یسبز  یهااشعه  به  باز  دهن  و  بهت   با.  شد  وارد  پسره   همون  و  شد  باز  در  کدفعهی  اما   اومدیم  همهمه  و  صحبت   یصدا

  !ستین نیا  شرور، قدرت اون شد  راحت المیخ  حداقل. کردم نگاه دنیچیپیم سرعت

  !بود ندهیآ یشگویپ هی یبرا  سبز یاشعه اما بود ننوشته رو هاش قدرت. دادم قورت رو دهنم اب

  ی کس  است؛ ندهیآ یشگویپ هی انسان  ن یا. بود یسر ت یمامور نیهم خاطر  به پس! یلعنت ان یکا! یلعنت انیکا.  گذاشتم دهنم یرو رو دستم

  !دنبالشه وقته یلیخ انیکا که

 !ه؟یمهم موجود چه دونهیم خودش یعنی

 ... بدم نجاتش نتونم اگه... نتونم اگه. کردم بغض

 !وجدانت خاطر به! یکرد نابودشون اجبار به که ییها آدم تمام خاطر به مامانت، خاطر به بابات، خاطر به! یمانل یتونی م تو! نه نه،

 . کردم خاموش رو تاپلب و زدم پس رو هام اشک

 رونیب  تیامن  باز.  جاسوسه  از  پر  آموزشگاه  داخل  چون  بزارم  قرار   هی  و  بزنم  حرف  باهاش  بتونم  تا  رمیم  زودتر  فردا.  دومه  یجلسه  فردا

 ! ادیب زود رو  فردا کنه خدا فقط. شترهیب

*** 



  گشتم  رو  اطشیح یحت  گشتم،   رو  نییپا  طبقه  گشتم،  رو  باال  طبقه.  کردم  نگاه   رو  راهرو  کل   و   کردم  جا   به  جا   شونم   یرو  رو  تارمیگ  فیک

  .دمشیند اما

  !داخل بره دینبا نه،. اومدیم محوطه سمت   سرعت با. دمشید که دمیکشیم نقشه و بودم داده هیتک وارید به

  !بشه له ممکنه که بود  رفته ادمی آخ،. وفتهیب بود کینزد که دمیکوب شونش به و دمیدو سمتش

  :دینال و گرفت شونش به رو دستش که کردم  ولش. کشوندمش آموزشگاه پشت سمت  و گرفتم رو لباسش یگوشه وفته،یب  نکهیا از قبل

  ؟یهست یک تو! چته؟ -

  :گفت و کرد اطراف به ینگاه

  !بزن حرف! نجا؟یا یاورد رو من چرا -

  :گفتم اخم با

  !پسر یزاریم مگه -

  !آخه بگم یجور چه. دادم  قورت رو دهنم اب. کرد نگاهم منتظر اخم، با و داد تکون رو سرش

  :گفتم آروم

 ؟ یدار خبر قدرتت از تو... تو -

  :گفت و افتاد پته تته به هوی اما شد گرد هاش چشم

  !ستین خوش حالت ... حال کنم فکر! ؟یگیم ی... چ قدرت؟... ک -

  :گفتم و انداختم چنگ رهنشی پ نییپا به استرس با دم،یکش یپوف

 اگه  ن،یبب.  دادمیم  حیتوض  برات  وگرنه  ستین  امن  نجایا!  هیطوالن  اش قصه.  دنبالتن  که  هستن   ها  یسر هی  اما  دارم  خبر یچ  همه  از  من  -

 .آدرس نیا به ایب ،یکن دایپ نجات یخوایم

 : گفتم شدم،یم رد کنارش از که یحال در . زدش هوا رو که کردم پرت سمتش و دمیکش رونیب  بمیج از رو برگه

 ! دمیم نجاتت! کن اعتماد بهم -

  بود  ی کس  تنها   دیمهش.  کردمیم نگاهش  استرس  با   و بود  دیمهش به  حواسم  تمام  من   اما   کردمیم  حس   رو  پسره   یرهیخ نگاه  کالس  کل یتو

  د یمهش  اما  بود  روانیس  و  انیکا یها  دست  تو  خانوادشون  یزندگ  ای  بودن  اونجا  اجبار  به  سازمان  افراد  تمام.  دونستمینم  راجبش  یزیچ  که

 بهم  شهیهم سرنا. کردنی م یدور ازش ها یشتریب و نداشت یدوست سازمان یتو نیهم خاطر به بود؛ اومده خودش یپا با که بود یکس

 ! موند ینخواه زنده بفهمه، یکنیم که ییها کار راجب رو یزیچ اگه و انهیکا راست دست روان،یس از بعد دیمهش گفتیم

  چه   به  یلعنت  یزندگ  ن یا  پس   ؛یزندگ  دیام  ی حت  نه  ،یمادر  و  پدر  نه  ، یا  خونواده  نه!  نبود  مهم   برام  اصال   نبود؛  بدهکار  گوشم   من   اما 

 ! المصب؟ خورهیم یدرد

  :گفت و دیکش رو دستم  که شدم رد دیمهش کنار از تند و شدم بلند جام  از کالس، انیپا از بعد

  م؟یبرگرد دیبا هم با که نرفته ادتی! کجا؟ کجا -

  :گفت و برداشت رو نگاهش که زدم  زل هاش چشم به یگستاخ با هم من  زد، زل هام چشم یتو شرارت با و

  !نکن نگاه یجوراون اوف، -

  .گردمیبرم. بابام مامان،  خاک سر برم خوامیم -

  :گفت و کرد نگاهم شک با



  ...یبگ دروغ اگه -

  :گفتم و دمیکش یپوف

  !یکن یآور ادی خوادینم. بََرم از رو نیقوان! دختر آره اوه، -

  :شد رد کنارم از یا زمزمه با و داد تکون رو سرش

  !سازمان ساز دردسر دختر هست بهت حواسم -

 نکیع  و  ستادمیا  نمیماش  کنار  رفتم،  رونیب  محوطه  از.  زدم  رونیب  کالس  از  کرد،یم  نگاهم  هنوز  که  پسره  به  یعالمت  با  شد،  رد  یوقت

  .گذاشتم هام چشم یرو رو میدود

  . اومدیم سمت  نیا که شد دایپ اش کله و سر بعد قهیدق چند

  .نشست و رسوند ن یماش به رو خودش عیسر. داد تکون سر که دادم تکون یدست نامحسوس

  .کردم خطر  یلیخ االن تا چند، هر کنن؛ شک کمتر تا زهرا بهشت سمت برم گرفتم میتصم. کردم روشن رو نیماش و نشستم هم من

  ه؟یچ  اسمت -

  :گفت و انداخت بهم ینگاه مین

 تو؟  و حایمس -

  :گفتم کردمیم نگاه کردیم بمونیتعق که ینیماش به  نه،یآ از و کردمی م ادیز رو سرعتم که یحال در زدم، باالتر رو نکمیع

  .یمانل -

  ؟یهست یک تو -

 

  :گفتم و دمیکش ییال دقت با

 

  .رهی بگ رو قدرتت خواد یم که یسازمان  کابوس؛ ان  یکا  سازمان عضو -

 

  :گفت  و برگشت سمتم بهت با

 

  ...تو... تو -

 

 :گفتم شخندین با

 

  !ییتو جهان موجود نیتر یقو اما یندون دیشا. زدم نارو سازمان به! پسر نترس -

 

  !نه -



 

  :گفتم  و رفت ستیب و صد یرو شمار لومتریک

 

  .بگو خودت راجب -

 

  :گفت تیجد با

 

  !یبزن  حرف تو بود قرار -

 

 .بکنم یکار برات تونمینم هستن، یچ هات قدرت ،یهست یک ندونم یوقت تا یول آره -

 

  :گفت تیعصبان و یسردرگم با

 

  !ست؟ین یکاف ام یقو که نیهم خب ! جهانم؟ موجود نیتری قو یگینم مگه -

 

  :گفتم یزیآم طنتیش لبخند با

 

  .ستنین بردار یشوخ  سازمان یها آدم! کنم خطر باهات تونمیم حد چه تا نمی بب دیبا -

 

  :گفت  و انداخت ینامحسوس نگاه عقب به نهیآ از

 

  !معلومه هوم، -

 

  !بود یعال نه، که خوب بود؛ خوب میرانندگ. شدیم شتریب هم سرم پشت  نیماش سرعت و رفتیم تر باال شمار لومتریک

 

  ی کار برام. بود داده ادمون ی رو جنگل  یتو کردن  روشن شیآت  مثل  ییها یآمادگ باال، سرعت  با یرانندگ ،یرزم ی ها ورزش سازمان

  .بود خطر سراسر من  یها کار چون نه ای ارهیم دووم کنمیم  من که ییها کار  با حایمس دمیدیم دیبا اما کردنشون سر به دست نداشت

 

  !ادیز یلیخ بودم، نترس

 رو سازمان اون که یکس نسل یول بوده... و یعیطب  ریغ یها  آدم طرفدار قبال البته هست؛ وقته یلیخ که داره وجود سازمان هی  ن،یبب -

...  یول افتادم خطر یتو هم یلیخ و دادم نجات رو ها یلیخ یبدون دیبا اما گمینم خودم راجب. کرد عوض رو  زیچ همه آورد، وجود به



. کردم  دایپ  نیدورب  هی  با   رو  تو  من.  دنبالته  سازمانه  سیرئ  که  یکس  ان،یکا  و  شترهیب  ها   اون  یهمه  از  قدرتت!  پسر  یکنیم  فرق  تو

 !باشن دهینفهم هنوز ها اون دوارمیام

 

 : گفت اطراف به ینگاه مین با

 

 !امیم بر خودم پس از  من ؟یبد نجات هم رو من یخوای م ه؟یچ نقشه االن -

 

 :گفتم و شدم تر کینزد

 

 ! رمیبگ رو نفرشون چهل یجلو بتونم من تهش ته ادن؛یز یلیخ دنبالتن که ییاونا! یفهمینم تو -

 

 : گفت  و داد فاصله هم از حرص با رو هاش لب

 

 م؟ یکن کاریچ دیبا پس -

 

 .یبد انجامش مو به مو دیبا که دارم نقشه هی -

 

 : گفت یکالفگ با و دیکش یپوف

 

 !خب؟ -

 

 :زدم لب اطیاحت با

 

  یحساب رو ذهنشون یوقت. باش شهیهم مثل. ایب رید قهیدق ده قه،یدق ده اول.  کننیم  شک  هم من به ینجوریا چون  ؛یاین ییهوی شهینم -

!  نجایا از شو  دور کال  نه، نه،. شمال برو. برمیم گهید یجا هی  رو ذهنشون و  کنمیم گرم رو  سرشون من . این کال گهید ،یکرد ریدرگ

 . خارج برو و کن  آماده رو سفرت یها کار

 

 : گفت بهت با

 

  نابود   نفر  هی  من  خاطر  به  که  ببخشم  رو  خودم  یجور  چه...  من!  ؟یچ  ارنیب  تو  سر  ییبال  اگه  کنار؛  به  نیا  اصال  اسونه؟  یکرد  فکر  -

 شده؟



 

 :گفت ناباور و داد تکون رو سرش

 

 . یبنداز خطر به رو خودت جون  بیغر ب،یعج یها آدم خاطر به کنمی نم باور -

 

 :کردم زمزمه بغض با

 

 . گرفتم اجبار به هم رو ها یلیخ  جون چون -

 

 !بایز... یلیخ بودن؛ بایز. دادنیم دیام نور انگار هاش  چشم. شدم رهیخ بهش هم من زد، زل هام چشم به

 

 : گفت هام چشم به رهیخ و آروم

 

 ! هات یفداکار با... با هات، یمهربون  تموم با هات، دنیرس وقت سر تموم با ؛یکرد جبران تو یول -

 

 : گفت یجونیب لبخند با که کردم نگاهش بهت با

 

  بگم  دیبا طرف،یب ادم هی عنوان به. بخونم هات چشم یتو از یا هی ثان چند لمیف هی مثل رو ات گذشته تونمیم نده،یآ ینیبشیپ بر عالوه -

 .یبنداز خطر به رو خودت  من خاطر به ستی ن هم الزم. ستین تو ریتقص! یبود مجبور تو. یکرد رو تالشت  تمون تو

 

  !مهمه نشه یقربان یکس که نیا فقط ست؛ین مهم. کردم خطر هم االنش تا من یول -

 

 : گفتم شدم،ی م بلند که یحال در و انداختم اطراف به ینگاه

 

  .شهیم یچ نمیبب  تا بکن رو گفتم که ییها کار -

 

 .میافتاد راه  نیماش  سمت هم با و شد بلند داد، تکون رو سرش

 

*** 

 



 تخت  یرو هام  لباس  با  رو  خودم.  کردم  باز رو  اتاق  در  و  رفتم باال  ها  پله  از.  کردم  باز   رو  عمارت  یورود  در  و   کردم  یا  سرفه  تک

  .کرد شدیم که بود یکار نیبهتر یول نبود یا شده حساب ینقشه . دوختم چشم سقف به و کردم پرت

 

  تورش ی مان  صفحه  به  و  بود  نشسته  شیصندل  یرو.  کردم  تصور  بود  انیکا  اتاق  که  ییجا  آخر،  طبقه یتو  رو  خودم  و  بستم  رو  هام  چشم

  .ستادمیا سرش پشت و رفتم جلوتر. کردیم نگاه

 

 . میبود نشسته نایا مامانم قبر کنار که یوقت قایدق بود؛  حایمس و من عکس! ستادیا قلبم عکس دنید با. کردیم نگاه رو عکس هی

 

  !یلعنت ندارم رو شمارش. زدم چرخ اتاق یتو و دمیپر جام  از زنون نفس -نفس. برگشتم خودم جسم به و گذاشتم سرم یرو رو دستم

 

 و  بودم نیماش یتو اومدم، که خودم به و کردم یکی تا چند رو  ها پله. زدم رونیب  اتاقم از جت مثل و انداختم دوشم یرو رو کولم عیسر

 .روندمیم ییحی یخونه سمت به

 

  برات   ی خواستیم که  رو  ی ک  هر  آمار  سوت،   سه   یتو  و   بود  بلد  رو  زیچ همه.  شدیم  خالصه   وتریکامپ و  ی گوش کردن،  هک   یتو  کارش

  ان یکا و بودم رفته ششیپ انیکا ستمیس کردن هک یبرا یقبل یدفعه که نیا خاطر به هم اون بودمش؛ دهیند بود وقت یلیخ. آوردیم در

 !دارمی م بر  هام کار از دست من کرد فکر که بود یاحمق آدم واقعا  داد، لو رو من که یکس هر اما دونمی نم رو شیجور چه. بود دهیفهم

 

  هام  کار شتریب و  برم ششیپ نداشتم یازین که  بود ن یا لشیدال از  یکی اما نشه دردسر برام که نرفتم سراغش  ادیز هم ماجرا اون  از بعد

 .دادمیم انجام یسخت به خودم رو

 

 .کنه دا یپ رو حایمس یشماره که رمیبگ کمک ازش دیبا! داره فرق یکی نیا اما

 

 ...برگردونده رو من از هم خدا هرچند! باشن اوردهین سرش ییبال االن تا کنه خدا

                    

 

*** 

 

 :گفتم و انداختم ستمیس به ینگاه اخم با

 

 !؟یچ یعنی -

 

 : گفت یکالفگ با



 

 روشنش   و  اورده  در  یباز  زرنگ  خودش   ای  اس  نقشه  که  نیا.  بوده   کرده روشن  رو  شیگوش اس  یپ  یج  یانگار.  کردم  دایپ  رو  زشینو  -

 . کشوره محروم مناطق یتو مدار، یرو االن یول دونمینم رو کرده

 

 :گفتم یلرزون یصدا با و دمیکش موهام به یدست

 

 !خدا تورو اونجا؟ یرسونیم رو من -

 

 : گفت و انداخت بهم ینگاه

 

 !زاره؟یم زاره،ینم تنها رو خواهرش وقتچ یه برادر هی -

 

 :زدم لب  لبخند و بغض با

 

 !پسر گرم دمت -

 

*** 

 

 :گفتم و انداختم روم یجلو موتور به ینگاه

 

 ! رفتمیم رانیا از موتور نیهم با و شدمیم زیچ همه الیخیب نداشت، ازین بهم حا یمس االن اگه! هیخفن زیچ عجب! شت  اوه -

 

 :گفت و دیخند

 

 !نزن حرف شو، سوار -

 

  طرف،  هی  سرعتش  اصال.  آورد  در  حرکت  به  رو  موتور  سرعت  با.  نشستم  فاصله  با  پشتش  و  کردم  سرم  رو  کاسکت  کاله  خند،  تک  با

 !طرف هی داشت که ییصدا

 

 ...ستنین دل ته از که ییها خنده به لعنت! دمیخند تیعصبان با دم،یخند حرص با دم،یخند بغض با دم؛یخند

 



  ی ها کوچه کنم، عرض چه که ابونیخ. بودن مهین و نصفه هاش خونه که میشد  ییجا وارد کم -کم و میشد خارج یشلوغ و ییروشنا از

 .بودن خلوت   خلوت   داغونش و درب

 

 : گفتم آروم

 

 ! جاست؟ نیهم -

 

 ! خطرناکه یلیخ از شتریب یلیخ...  یلیخ نجایا! حداقل؟ یایب  یکی با نبود الزم. جلوتره کمی آره، -

 

 : گفت و داد نشون رو خونه هی کرد، متوقف رو  موتور. نگفتم یزیچ و دمیکش یپوف

 

 . نجاستیا ده،یم نشون یگوش یرو که یطور -

 

  رو   هام  چشم .  گذاشتم  جلو   ی قدم  و  دادم   ییحی  دست  به.  اوردم  در  سرم از  رو  کالهم  و  دمیپر  نییپا  موتور  از  دادم،  رونیب  لرزون  رو  نفسم

  .کردم تصور داخلش رو خودم و بستم

 

  کار   هی  داره  و  دارهیب  بود  معلوم  کردم،یم  حس  که  یا  یانرژ  از  یول  بود  بسته  هاش  چشم .  بودن  بسته  یصندل  به  رو  حایمس  یها  دست

 .نگفت بهم رو هاش قدرت هم آخرش! کنهیم ییها

 

 ترسناک   نشیهم  و  نبود  یکس.  گشتم  بود،  نییپا  از   تر  مخروبه  که  هم  رو  باال  یها  طبقه.  کردم  تمرکز  دوباره  و  دمیکش  موهام  یتو  رو  دستم

 !بود

 

 : گفتم و برگشتم ییحی سمت کردم، باز رو هام چشم

 

 ! برو گهید تو -

 

 : گفت و داد خودش به یتکون کرد، یاخم

 

 .نشدم احمق هنوز -

 

 :گفتم لبخند با



 

 ! برو. یریم تو -

 

 : گفت  و دیکش موهاش یتو یدست

 

 برو؟  یگیم یرحمی ب با ینجوریا که دارم رو یا گهید کس تو جز مگه کنم؟ یغلط چه من ادیب سرت ییبال اگه ؟یچ باشه تله اگه -

 

 :گفتم مطمئن و رفتم سمتش

 

  فقط  ؛یکنیم یزندگ که یستین تو گهید ،ینکن خطر ها اگه« »  نیا با اگه. یرسینم جا چیه به وقتچیه ،یکن یزندگ ها اگه« »  با اگه -

  ! است دهیفایب که جسمته

 

 : گفتم و زدم شونش به یدست

 

 ! نرفته؟ که ادتی ام؛یقو من! برو -

 

 .گرفت فاصله ازم و کرد روشن رو موتور بغض از لرزون فک با

 

 ! یمانل بخشمت ینم اد،یب سرت ییبال اگه -

 

 ! شد دور و ... و داد حرکت رو موتور

 

 ! ونه؟یم در یک یپا. نبود اندازه ن یا به قدرتش هم روانیس! یقو یانرژ و بو همون کردم؛یم حس رو بو

 

 ی صدا  از  هوا؟  یصدا  از  د؟یبترس  سکوت  از  شده.  کردم  ینگاه  اطراف  به.  شد  بلند پام  ری ز ها  زهیرسنگ  یصدا  که  گذاشتم  جلو  یقدم

  !منه االن حال چ؟یه

 

  «یکاف»   اندازه به... بگم که باشه بهتر دیشا!  یهست یقو تو. رینگ کم  دست  رو هات  قدرت! یمانل یتونیم تو. کردم تر تند رو هام قدم

 !هستم؟ یقو

 



  ع یسر. شد بلند  یژی ق یصدا خونه، کف پام یپاشنه  گرفتن قرار محض به . شد باز هول هی  با راحت یلیخ نیهم  خاطر به  بود؛ یچوب در

  به   خودم  کردم؛  تکرار  هزارم  بار  یبرا.  گرفتیم  لرزم  هم  خونه  لیوسا  یها  هیسا  از  یحت.  کردم  نگاه  رو  دورم  و  گرفتم  باال  رو  سرم

 ست؟ین یکاف بودنش انسان! آدمه که یآدم! رهیمیم ندهیآ ره،یبم قدرتش اگه که یآدم ونه؛یم در آدم هی جون! جهنم

 

  رو  هام چشم.  بود قفل اما دادم هول رو در نیهم یبرا باشه؛ باز  داشتم توقع. دمیرس یآهن در هی به و رفتم نییپا در کنار یپله تا دو از

  !شد منفجر یآهن بزرگ در حرکت، هی با و گرفتم در سمت  رو هام دست اومدن، در رقص به هوا یرو و گرفتن موج موهام بستم،

 

 . کرد نگاه بهم و  اومد باال حای مس یافتاده  نییپا سر در، انفجار یصدا با

 

 سبزش   اما  بود   سبز  قدرتم  یاشعه   درسته!  بودم  نشده  یطور  نیا  حاال  تا.  دادی م  نور  کیتار  اتاقک  به   و   بود  گرفته  رو  اطراف   سبز  یاشعه

 .مانند یلجن و رنگ  پر ییجورا هی بود؛ متفاوت ندهیآ یها شگویپ قدرت با

 

 قرمز  به  لیتبد  سبز  ی ها  اشعه. دیچیپیم  گوشم  یتو  ییها  قهقهه  یصدا.  بودن  گرفته فاصله  نیزم  از  پاهام   و  دنیرقصیم  هوا   یتو  موهام

  !شدمیم شرور داشتم... من . شدنیم

 

  تونستم ینم  و بودم معلق هوا یرو من شدن،ی م کینزد  بهم رنگ  قرمز یها اشعه. کردم نگاه حایمس بهت و ینگران  از پر یها چشم به

 . کنم فرار

 

  .دمیکش یقیعم نفس

 

 خب؟«. میبفهم ما تا بزن غیج کنه، تتیاذ خواست یکس وقت هر! زمیعز نره ادتی» 

 

 ... بابا و مامان  یواشکی یصدا

 

 !« بکشه هم رو آدم تونهیم هاش غیج.  ماست از تر یقو یلیخ »اون

 

 .« کنه کنترل رو هاش قدرت تونهیم !بکشه آدم بخواد که ستین شرور  اون یول »اره

 

 رو؟ خودتون حداقل  ای بده؟ نجات رو ندهی آ بتونه بلند غیج هی که دیکرد فکر حاال تا! غیج

 

  ی معمول  بچه  هی  غیج  مثل  من  یها  غیج...  اما  نداره  ادی  به  غیج  جز  یکار  و  ترسهیم  که  یا  بچه  دختر  مثل.  بود  غیج  ام  چاره   راه  تنها  خب،

 !نه صد در صد...  خب! بود؟



 

  .دمیشنینم رو صداش اما زدیم   داد و خوردیم تکون حایمس یها لب. نداشتن من با یا فاصله ها اشعه

 

  بود،   شده  بسته  روش  حایمس  که  یا  یصندل  بعدش  و  نیزم  شکوند،  رو  ها  نه یآ  و  ها شهیش  آورد،  در  لرزه  به  رو  اتاقک  هام  غیج  یصدا

 !یلیخ دارن، درد شرارت یها اشعه. داشتمینم بر زدن غیج از  دست من اما افتادن لرزه به

 دست.  دیچیپی م  مغزم  یتو  ناله  یصدا  و  شدنیم  شتریب  گوشم  یتو  ها  قهقهه  یصدا.  زدم  غیج  باز   و  دنی چک  هام  گونه  یرو  هام اشک

  نم یس  قفسه  یرو  که   یفشار  همه اون  با.  کنم  باز  رو  هاش  دست قدرتم  با  کردم  یسع.  گرفتم  حایمس  سمت  و  دادم  تکون  یسخت  به  رو  هام

 .بود آور  عذاب یلیخ واقعا بود،

 

 !شد پودر یصندل  کال  و شدن باز هاش دست

 

  :زدم  داد وقفه یب

 

  !کن فرار -

 

 :زد داد اشک با

 

 !زارمینم تنهات نه نه، -

 

 :دیچیپ مغزم یتو یداد یصدا و ختنیر فرو خونه یها وارید. زدم رو داشتم سراغ که یغیج نیتر بلند و دمیچیپ خودم به درد با

 

 ! کنم ریتسخ رو قلبش تونمینم! هی قو یلیخ قدرتش -

 

 : دیچیپ یزن داد یصدا

 

 !بشه اریع تمام طانیش هی امشب نیهم دیبا! پسر کن عجله! نداره رو تو یها قدرت نصف یحت اون! ؟یچ یعنی -

 

 :زدم داد. فشردیم مشتش یتو رو قلبم یکس انگار. ختنیریم وقفهیب هام اشک

 

 ! نباش من فکر... به! شو دور... نجایا از! برو حا،یمس برو -

 



  .شد رهیخ من به و زد زانو شدن، ریسراز هاش چشم  از هاش اشک

 

 !نداشت ریتاث غیج! دیکن کمکم بابا، مامان، -

 

 ! مردن... بابام و  مامان... که یروز  همون بودن؛ دور نچندان یها گذشته مال  که دیچیپ گوشم یتو ییها صدا

 

  امثال   و  یقو  روانیس  از  یحت!  نترس  فقط!  کنه  مبارزه  هم  خرس  هی  با  یحت  تونهیم  داره،   تو  مثل  ییها  قدرت  که  ی کس  بدون،  شهی»هم

 !«بلعنیم رو ترس ها اون. اون

 

 هی  یحت  سگ،   پارس  گرگ،  یزوزه  شب،  سکوت،  ،یکیتار!  خوبه  یلیخ  یزندگ.  هیعال  ایدن!  ام  یقو  من !  ترسمینم...  من!  یتونیم  تو

 ! ترسمینم ازشون من ... طانیش

 

 :شد تر واضح  حایمس یها داد یصدا

 

 ! اس شده نینفر سازمان اون  عضو یک هر و روانیس به لعنت! انیکا به لعنت ! آخه؟ شد  چت! یمانل -

 

 !افتادم نیزم یرو هم خودم افتادن، هم یرو آروم هام چشم. رفتن نیب از قرمز یها اشعه. شد سر بدنم

 

  نقدر یا چرا  پس   شناسمت؛یم  ست ین  شتریب  وقت  چند  که من  یلعنت.  زدم  زل  هاش   چشم  به.  گذاشت  پاش   یرو  رو  سرم و  دیدو  سمتم   حا یمس

 داره؟  یزندگ رنگ چرا  است؟ دهنده دیام و بخش آرامش  هات چشم

 

 ! ؟یخوب! بزن حرف ،یمانل! من به لعنت! ؟یمانل! ؟یمانل -

 

 : گفتم حالیب هاش، چشم به رهیخ و دادم فاصله شتریب رو هام چشم

 

 !ینرفت... ن  تو... ت ... یموند... مو -

 

 : زد لب بغض با

 

  !زارمینم  تنها رو تو فقط من نه،! زارمینم تنها رو تو مثل یآدم هم رمیبم من -

 



 ؟یچ اون کردم؛ اش تجربه شد،  کالس وارد شلخته و عجله با که یروز همون کنم فکر من! گه؟ید هیواقع نگاه کی در عشق

 

 شیآت هی یرو انگار.  کرد کم دردم سر  از یکم شدن،  مغزم وارد که  یخنک امواج. بست  رو هاش  چشم  و گذاشت  سرم یرو رو دستش

 ! یباش کرده  یخال خی آب بزرگ،

 

 : گفت  و دوخت بهم رو سرخش یها چشم

 

 کنه؟ ینم کار دهندم شفا یروین چرا... چرا! ؟یشینم خوب چرا -

 

 :گفتم و دمیکش هاش شیر  ته به و آوردم باال رو دستم. زدم یجونیب لبخند

 

 ! ستین... ین یچ... یه... طانیش...  یش یروین... رین... یجلو... جل... روتین... ین... چون -

 

 ! جهانم موجود نیتر یقو من یگفت تو یول -

 

 . شهینم... حساب جود...  مو  طانیش... یول آره -

 

 .ستادیا ییصدا با که کرد بلندم و  گذاشت گردنم و پام ریز رو هاش دست زد، مینس وزش هی عمر یکوتاه به یلبخند

 

 !شگویپ یآقا که زوده! ؟یبر یخوایم کجا -

 

 !د؟یمهش... و روانیس...  ی س. کردم مشت قلبم یرو رو دستم بهت  با. کردم نگاه جلومون به

 

 : شد بلند حالمیب یزمزمه 

 

 !نداره امکان -

 

 :گفت و زد یطانیش یا قهقهه

 

 . بشه مشخص قراره ها زیچ یلیخ امشب! ساز دردسر دختر داره -



 

  با .  کرد  خفه  رو  اش  نعره   که  شد  دهیکوب  شده  ختهیر  فرو  وارید  به  حا یمس و  افتادم  نیزم  یرو  من  بالفاصله.  برد  باال  رو  هاش  دست

 .دمیکش یخراش گوش غیج که دیکش ریت  قلبم وار،ید  به برخوردش

 

 !شو خفه! ؟یروان چته -

 

  بزرگ   سرم  یتو  درد.  بزنه  زانو  که  کرد  وادارش  و  گذاشت  حایمس  شونه  یرو  دست  روانیس.  نداشت  یدرد  اما  شدم  دهیکوب  پشتم  وارید  به

  .بمونن باز که نداشتن توان هام پلک. شدیم تر بزرگ و

 

 . موند زونی آو پاهام فقط و شد زده قفل وارید به روان،یس  دست حرکت  با هام دست

 

  و  دیخند! شرارت رنگ بود، یمشک و سرخ قرمز که تفاوت نی ا با شد؛یم دهیکش نیزم یرو ها ملکه  لباس مثل  و بود بلند دیمهش لباس

 : گفت شد،یم کینزد بهم که یحال در

 

 رو  تو   سمتت،  به  هام  روین  شیافزا  با  و   دمیخندیم  شتیر  به  من   ،یکردیم  حس   رو  من   یروین  کالس   سر  که  یمدت  تمام  نه؟  به،یعج  -

 ...تو و دادمیم آزار

 

 :داد ادامه یا قهقهه با

 

 .ینبود تنها هم اتییتنها تو ی حت تو! دم؟یشنینم رو پسره نیا با مکالمت یکرد فکر! یدیفهمینم تو -

 

 :گفت روانیس به رو

 

 نه؟  ها، باحاله -

 

 : گفت  و برگشت من سمت دوباره باشه، ازش یجواب منتظر که نیا بدون

 

  ن یا.  بودم  خبر با  ی چ  همه  از   من باشه،  داشته  خبر  انیکا  نکهیا از  قبل!  دختر  که  یدینفهم  هم   باز...  یول  کردم  ب یتعق  قبرستون  تا  رو  تو  -

 ! تولدش قیدق خیتار یحت  هستن، یک  هاش دوست هست، ی ک حایمس که

 

 . بشه قطع تنفسم راه شد باعث یمنف یانرژ موج که  گذاشت شونم یرو رو دستش

 



  است؟ کاره  چیه اصال انیکا بودم گفته یراست! انیکا گفتم آخ، -

 

 :گفت روانیس به رو

 

  !بوده خوبه آدم مدت نیا تمام انیکا که مینگفت بهشون هنوز کنم فکر هوم، -

 

 :داد ادامه شخندین با من، به رو دوباره

 

  !داشت؟ شهیم یتوقع چه فیضع انسان هی از  خب! نداشته دفاع توان و  بوده شده طلسم که یا خوبه آدم -

 

 :زد داد و برد باال رو هاش دست

 

  !یباش دهیند خوابت یتو یحت که سازهیم رو یزیچ  پسره، نیا و تو یقو قدرت حاال، و -

 

 : گفت من به رهیخ یزیر اخم با

 

 !رمیگیم ازت رو هات قدرت ،ینشد ما از یکی که حاال -

 

 زرنگ  تره،  ساکت  یکس  هر  کردمیم  فکر.  بود  ساکت  شهیهم!  بود  کردن  نگاه  فقط  اش  فهیوظ  کنم  فکر  و  بود  ستادهیوا  ماست  مثل  روانیس

 ! کردمیم اشتباه انگار اما تره

 

 .زد زل هام چشم یتو نفرت با  و اومد تر جلو که کردم نگاه بهش باز مهین یها چشم با

 

  ر ییتغ رو ندهیآ تونهیم که یهست یکس تو یول نهیبب رو ندهیآ تونهیم فقط اون! ست ین پسره نیا جهان  موجود نیتری قو! ه؟یچ یدونیم -

  !بده

 

 : گفتم سرگردون، و بهت با

 

 ! نداره کان...  امک ... نیا یول... و -

 

 :گفت دوزانهنهیک یاخنده با



 

  زیناچ  انسان   هی...  خب  یول  رمیبگ  ازت   رو  انتقامم  نذاشت   وقتچیه  و  عاشقته دخترش  مثل. داره  دوستت   ی لیخ  ان یکا!  داره  امکان   چرا،  -

 !رهی بگ رو طلسم هی یجلو بتونه که هی اون از تر

 

 : گفت  و رفت حایمس  سمت که کردم نگاهش حرص با

 

  !بکشه رو ساز ندهیا هی نده،یا یشگویپ هی که شهیم جالب چقدر و -

 

 به و گرفت  رو چونش. بدم نشون  یواکنش تونستمینم یحت که  بود خراب  حالم اونقدر. کرد نگاه من به نگران و زنون نفس نفس حایمس

 :گفتم توانم نیآخر با. شد  رهیخ هاش چشم

 

 ! حایمس نکن... ن نگاهش... نگاه -

 

  و  زدیم سرخ برق هاش  چشم. شد رهیخ  بهش و برگردوند خودش  سمت رو  صورتش خشونت با  دیمهش اما  گرفت  ازش رو هاش  چشم

  !نطوریهم هم حایمس یها چشم

 

 !نکن... نگاهش حا... یمس! نه نه، -

 

  چشم   یه یقرن  یرو  سرخ  برق.  نبود  یخبر  گرم  یها  چشم   اون  از  اما   برگشت   سمتم   هوی!  نکنه  نگاهش  که  زدمیم  داد  بغض   و   اشک  با

 : گفت  و برگشت سمتم یبلند یخنده با دیمهش. کردیم نگاهم مجسمه مثل و یسرد با و بود نشسته هاش

 

  !بزنه رو سرت اشاره هی با یحت تونهیم حاال -

 

 :زدم داد اشک با. کرد حرکت سمتم و شد بلند که زد ی ا اشاره حایمس به

 

 ! جلو این... ین! ی شد... طلسم تو! حایمس... نه -

 

 از  داشت روحم انگار. بستم رو هام چشم و رفتم فرو خلسه یتو . بست رو هاش چشم و گرفت سمتم رو هاش دست کرد، خم رو سرش

 کالبدم  از  یجور  چه  که  کردمیم  تماشا   رو  خودم  روح  من   و  دیچیپیم  گوشم  یتو  ی ا  کننده   ناراحت   یسمفون  ی صدا.  شدیم  خارج  بدنم

 !شهیم خارج

 



  قدرت   و  کردیم  تر  مخشوش  رو   ذهنم  و  گرفتیم  جون  ییها زمزمه یصدا.  میداشت  قرار  مه  از  یا  هاله  یتو انگار  و  بود  تار  جا  همه

 .دادنینم تمرکز

 

 ! ؟یدیم ادی یسوار دوچرخه بهم ییبابا -

 

  !دختر هیلباس چه نیا -

 

 ن؟ ینر زود نقدریا شهینم -

 

 ! میکنیم شرکت توش ما که هیتیمامور نیآخر تیمامور نیا -

 

 ! یمانل شدن  فوت... اونا -

 

 ! یشیم کشته وگرنه یبد انجام رو ها تیمامور نیا دیبا تو -

 

 !کنمینم رو کار نیا هم رمیبم من -

 

  .یبر نجایا از عیسر دیبا! دختر بجنب -

 

 !؟یدیفهم. ستین ها خبر نیا از بعد دفعه یول دمیم یفرار رو دختر نیا من -

 

 . یبنداز خطر به رو خودت جون  بیغر ب،یعج یها آدم خاطر به کنمی نم باور -

 

 ! زارمینم تنها رو تو فقط من -

 

  من  اگه!  شم  م یتسل  ها  ی زود  نیا  به  دینبا  من .  سخته  یلیخ ها  خاطره  از  کندن   دل .  دمیدیم  رو  خاطراتم  تموم   من   و   گرفتنیم  جون  ها  صدا

 !بودم قشیال حتما شده، واگذار  من به قدرت نیا اگه! دمیم رشییتغ پس ده،یم رییتغ رو ندهیا که هم یکس

 

 ! هرگز شم؛ینم میتسل که مطمئنم فقط

  با. بود دیسف  تنشون لباس  و صورتشون اما کردنیم نگاهم گرم لبخند هی با و بودن روم به رو بابا  و مامان. خورد روم به رو به نگاهم

 . دنیکش عقب  ها اون اما کشوندم سمتشون رو هام قدم کردنشون، بغل یبرا و کردم نگاهشون هیگر



 

 : گفت  مامان

 

 ! دخترم یتونیم تو -

 

 : گفتم اشک با

 

 . خوامیم رو آغوشتون -

 

 :گفت و زد یمهربون لبخند بابا

 

 ! رهیبم راه اول ساز، ندهیآ هی که  ستین خوب نیا و  یایم با هم تو م،یکن بغل رو هم اگه یول هم ما -

 

 : گفت و انداخت بابا به ینگاه مامان

 

 ... همه یندهیآ اما و هیکاف شیواقع خود برگردوندن یبرا نیهم و یدار دوستش تو -

 

 :داد ادامه بابا

 

 .یکن داشیپ خودت دیبا -

 

 ! هست  من  جسم  و حایمس که ییجا همون قیدق  گه،ید یزندگ هی و هاله هی. بهیعج یلیخ نجایا. کنم کاریچ دیبا دونمینم من یول -

 

 :گفت و کرد دراز سمتم رو دستش بابا

 

 یاقوتی  یها  جاده  راز !نباش  نگران .گذرهینم  تیواقع  یتو  زمان  نکهی ا  هم  اون  ؛یبدون  دیبا  که  هست  یزیچ  هی  اما  یبفهم  خودت  دیبا  -

 ! نکن فراموش هم رو

 

 : کردم زمزمه سردرگم

 



 !؟یاقوتی یها جاده -

 

 ! برگردم؟ خودم نامعقول چند هر یزندگ همون به دوباره تا شدی م فاش دیبا راز  چقدر! بود؟ یا یکوفت چه گهید نیا

 

 : گفت  شیشگیهم دلچسب لبخند همون با مامان

 

 نخواهد   نابود  دیمهش!  هیخوب  یلیخ  آدم  اون.  بوده  طلسم  مدت  نیا  تمام  انیکا  بسپار؛  ادی  به  هم  رو  نیا.  خبره  با  ازش  انیکا  که  یراه  همون  -

 . شهیم دیتبع شده مفقود یره ی جز به نجایا از شهیهم یبرا ،یکن دایپ رو راهش اگه اما شد

 

 : گفتن همزمان و دادن تکون رو دستشون

 

 !قلبت یتو م،ییتو با شهیهم ما -

 

 . روانیس و د یمهش حا،یمس از تار ی ا هاله و موندم من باز و شدن  محو کم -کم ها اون

 

 خونه، یم  براش  رو  ندهیآ  که  یکس  اش،  ندهیآ   یشگویپ  که  یوقت  ره،ی بم  ساز  ندهیآ  هی  ستین  مهم.  دمیم  نجات  رو  حایمس  رم،یبم  اگه  یحت

 !عنوان چیه به نه،! مهمه؟! ستین ششیپ

 

 گهید  یجا  هی  ذهنم  ی تو  خواستمیم  یوقت.  گرفتم باال  سمت   به  رو  سرم و  دمیکش  قیعم  نفس.  کنم  شنیتیمد  کردم  ی سع و  نشستم  نیزم  یرو

 یایدن   یتو  روح  کی  صورت  به  و  ذهنم  یتو  فقط  باشه  ممکن هم  اگر!  ممکنه؟  نیا  هم  االن  یول  کردمی م  رو کار  نیا  اکثرا  بشم،  ظاهر

 !شمیم ظاهر یواقع

 

  ی چ  گهید.  شن یم  فاش   ها  زمزمه  نیهم  با   ها  راز  از  یلیخ.  گرفتنیم  جون   یلب  ریز  یها  زمزمه.  کردم  تمرکز  دوباره  و  دمیکش  یپوف

 !بشه؟ دهیکوب مغزم یتو پتک مثل قراره

 

 که یا یاقوتی یها جاده راز کنم،یم خوب رو  زیچ همه گردم،یم بر خودم جسم به! برم دیبا رم،یم من. گذاشتم رفتنم  یرو رو تمرکزم

 ! فهممیم هم رو هست یچ دونمینم

 

 !ان؟یکا یبتکون رو صندوقچه اون یرو یها خاک یخوا ینم. شده مدفون وقته یلیخ که یقتیحق شد؛ رو به رو قتیحق با دیبا -

 

 . رنیگیم چشمه نجایا از بیعج یها زیچ یهمه معتقدن ها یبعض! هیبیعج زیچ. یاقوتی یها جاده گنیم جا نیا به -

 



 ! بود خودم اتاق باشم، ها جاده مراقب تونستمیم که ییجا نیبهتر -

 

 متمرکز   جسمم  یرو  هم  باز!  کردن؟  هی تشب  اقوتی  به  رو  جاده  چرا  اصال!  کرده؟  ینگهدار  اتاق  ی تو  رو  جاده.  کردم  هم در  رو  هام  اخم

  نفهمم،   رو  گن یم  من   به  ها  زمزمه  که   ییها  زیچ  یوقت  تا  انگار اصال .  شدیم  سخت   تمرکز  و   کردنیم  دایپ  اکو   مغزم  یتو  ها   صدا   اما   شدم

 .باشم داشته تمرکز هم ها صدا یرو کردم یسع پس برم؛ تونمینم

 

 !دارم باحال یها زیچ و جادو عالمه هی ام کتابخونه یتو من -

 

 ! جادوگره گنیم مدرسه یها بچه از یبعض. نینر طرفش! بهیغر  ب،یعج یلیخ پسره نیا -

 

 !یریبگ عهده به رو اون  استیر و یکن مراقبت  سازمان از من، از بعد و یبش من نیجانش دیبا پسرم، -

 

 !فیشر  انیکا... یآقا جناب یدیم انجام بگم من که یکار هر امروز از -

 

 !بودم برگشته جسمم به. کردمیم نگاه جلوم به زده وحشت  و بود شده گرد  هام چشم. کردم باز رو هام چشم سرعت  و بهت با

 

  و   دیمهش  از  یخبر.  کردمیم  نگاه   بهش   زنون  نفس  و   شده  گرد  یها  چشم   همون  با  من   اما   زدیم  عوق  و   بود  افتاده   نیزم  یرو  حا یمس

 . هستن کجا دونستمینم و نبود روانیس

 

 . بودم کرده  وحشت هم باز اما نشست قلبم یتو ارامش خوبه،  حالش دمیفهم یوقت. اومد باال اروم حایمس سر

 

  ی ها  جاده  تیمسئول !کردم  دوره  رو  خودم  یگذشته   کردم،  مرور  الوگید  تا  چند  یتو  رو  انیکا  یگذشته!  بودم  دهید  رو  بابام  و  مامان

  !بود افتاده دوشم یرو یاقوتی

 

 : گفت یفیضع یصدا با. داد تکونم و شد بلند ینگران با

 

  شده   تو  شکل  صورتش...  هاش  چشم!  رمی بگ  ازش  رو  نگاهم  نتونستم   خدا  به!  بود  یقو  قدرتش  خدا  به...  ب!  کردم  غلط  ؟یمانل...  ما  -

 !کردم غلط ،یمانل کردم غلط! شدم هاش چشم غرق! بود

 

 : گفتم و دادم فاصله هم از رو هام لب یسخت به بهت، با

 

  ...دمید رو بابام... و مامان -



 

 : کردم زمزمه نگرانش و رنگخوش یها چشم به توجهیب

 

 ...یول سازمیم رو ندهیا  من... گفتن. باشم یاقوتی یها جاده راز دنبال... گفتن بهم -

 

 :گفتم هاش  چشم یتو شده  غرق و شد کج سرم

 

 بعدمون  ها  سال  و  ها  روز  یجور  چه  گهید بسازم،  رو  ندهیآ  من  اگه!  شن؟ی م  یچ قسمت تالش، شانس، پس  بسازم،  من  رو  ندهیآ  اگه  یول  -

  !بره؟ ابهام یتو

 

 : گفت کالفه

 

 ... که نهیا منظورم ؛یبد  رییتغ رو بد یها ندهیآ قراره. یسیبنو رو ندهیآ ستین قرار تو. نه نه، -

 

 . شده داده  نسبت  من به ساز ندهیآ لقب چرا  دونستینم هم اون! کردمیم درکش

 

 !بفهمم دیبا خودم... کنم فکر -

 

 :گفتم و برگردوندم شدت به رو سرم

 

 ! هستن؟ کجا روانیس و دیمهش -

 

  عقب  به رو من زده، وحشت و کرد بلند رو سرش هوی! شد؟ چش. کردمیم نگاهش درشت یهاچشم با. شد لیمتما نییپا سمت به سرش

  ک ی  قی دق  و  افتاد  کنارم  هم  حایمس  بعد  هی ثان کی.  افتادم  نیزم  ی رو  و  شکست  بهش،  کمرم  خورد  بر  با سرم،  پشت  یچوب  وارید.  داد  هل

  .گرفت شیآت نخور، درد به و یمیقد یخونه اون کل بعدش، هیثان

 

 :گفتم و کردم نگاه حایمس به! بود کرده ینیبش یپ. زدم یخندتک

 

  !ُمردن؟... هااون -

 

 : گفت و داد تکون رو سرش



 

 . بودن هااون یسوز آتش عامل یول نه -

 

 به   نجایا  از  شهیهم  یبرا  ،یکن  دایپ  رو  راهش  اگه  اما  شد  نخواهد  نابود دیمهش. » خورد  چرخ  ذهنم  یتو  گفتن،  بابا  و  مامان  که  یاجمله

 .«شهیم دیتبع شده مفقود یره یجز

 

 ...و کردم فکر کردم، فکر کردم، فکر. بستم رو هامچشم و دمیکش دراز سرد یهاچمن یرو! خدا؟ هیچ راهش  ه؟یچ راهش! راهش؟

 

  شرور،  ی هاموجود  ا ی  هاآدم  ضعف  نقطه  رفتم،  کش   ان یکا  یخونهکتاب  از   که  یی جادو  اسرار  کتاب   طبق.  داره  یضعف  نقطه  یکس  هر

 ! مونهیم دیمهش فقط... پس شده؛ طلسم روانیس مطمئنم! شه نابود دیبا و شده کیتار که یقلب بود؛ قلبشون

 

  ی کارها به و بود نشسته که حایمس به کردم رو. نکردم دایپ یز ی ت زیچ ای چاقو چیه یول کردم چک رو بمیج شش و دمیکش یلرزون نفس

  .کردیم نگاه من  بیغر بیعج

 

 : گفتم و کردم باز لب فکر بدون

 

 !هیکاف باشه زیت کمی اگه ؟یکن درست چاقو مثل یزیچ ای زهین  هی یتونیم... نمیبب -

 

 :گفت کالفه. کرد نگاهم زیر یهاچشم با

 

 ... یمردیم اگه! کشتمتیم داشتم... من بود؟ یکس چه  اون بگو بهم! نکردم یزندگ ییماورا  بیعج موجودات   ونیم من یمانل -

 

 :گفت تیعصبان از لرزون فک با و دیگز رو لبش

 

 !یلعنت آوردمینم طاقت -

 

 : گفتم قیعم نفس با

 

 به  دیبا.  سالمه  و   نمرده  دیمهش  هنوز...  تر  مهم  همه  از  و!  مونده  یاقوتی  یهاجاده  تیمامور  هنوز!  نشده  تموم  هنوز  ما   داستان   حا،یمس  -

 تا  یتونیم...  اصال!  ؟یکن  فراهمش  برام  یتونیم!  دارم  ازین  زیت  زیچ  هی  به  کار،  نیا  یبرا  و  میکن  دشیتبع  شده  مفقود  رهیجز

 ؟ یبمون من با کابوس ان  یکا  سازمان تیمامور نیآخر

 



 موهات  که  ی وقت  تا.  بشه  ختم  تیمامور  تا  دو  و   یکی  به   که  نبود  یسازمان  کابوس  ان  یکا  دونستیم  خوب  خودش.  گرفت  رو  منظورم

 . نداره یتموم و ختهیر سازمان سر کار بشه، هاتدندون  رنگهم

 

 ! نبود؟!« بمون باهام ابد تا»  نیهم حرفم یمعن! گرفت رو منظورم پس

 

 .ستادیا روم به رو و شد بلند بعد اما کرد نگاهم یکم

 

 ! سازمان تیمامور نیآخر تا کنم؛یم کمکت! وفتنیب جدا هم از ساز ندهیآ و نیب ندهیآ هی نبود هم قرار -

 

 :گفتم و دادم تکون یسر! مونهیم ابد تا. دیجوش هامچشم یتو اشک که زد یلبخند

 

 ! میتونیم هم با -

 

  از  حایمس!  خدا میشد دهیکش کجا به نیبب. بود گهی د سنگ هی با سنگ،  هی  دنیتراش حال در حایمس و میبود نشسته  که بود یساعت مین بای تقر

  بود خدام  از خودم! نه که یمجبور البته گفتم؛یم هم رو سازمان یهازیچ نیتر یسر  یمجبور منم  و دیپرسیم سوال سازمان زیچ همه

 !بزنم حرف کنم،یم کاریچ  من که ن یا ای کننیم کاریچ جااون کهنیا راجب یکی با

 

 . بود حا یمس یهادست تو یسنگ کیکوچ خنجر هی  قه،یدق چند از بعد

 

 . یخواستیم که یخنجر از هم ن یا! نگیرید ید ید -

 

  خنجر  الزمه ستنین  شرور که یموجودات یبرا  فقط م؛یکن دار زهر  رو خنجر نبود الزم شرور موجودات یبرا. گرفتم دستش از لبخند با

  قول  به... البته کنه؛ینم  رهام هنوزه که هم هنوز وجدان عذاب! کشتم رو  شرور ریغ موجودات بار سه حاال تا من که کرد دار زهر رو

 !بودم مجبور من نبود، من ریتقص حایمس

 

 . گرفتم رو ییح ی شماره عیسر. داشت آنتن خداروشکر. دمیکش رونیب بمیج از رو میگوش

 

 : زد لب شک با

 

 الو؟ -

 

 !نترس ام؛زنده ! داداش که ینبود ترسو -



 

 .کرد یناباور یخنده

 

  !من یخدا یوا! ؟یازنده... زنده -

 

 .بودم زده حرف  باهات راجبش که یکس و من  البته منتظرتم؛ یکرد ادمیپ که ییجا همون. ستین زهایچ نیا وقت االن -

 

 حا؟ یمس آهان؛ -

 

 :گفتم و دادم تکون سر

 

 ! باش زود. همون آره؛ آره، -

 

 . اونجام یاقه یدق ده! اومدم -

 

 : گفتم رفته باال یابرو با. بودن خورده گره هم یتو شدت به هاشاخم که  برگشتم حایمس  سمت و کردم قطع خنده با

 

 هوم؟  -

 

 : گفت و داد تکون یسر

 

 بود؟ یک. یچیه -

 

 . باشم من دیبا. ستین نیتضم کامل طور  به هنوز  تتیامن چون اون یخونه  میریم  فعال امشب. یمیقد یهادوست از یکی -

 

 !انگار شده  خل امشب! اوف. کرد نگاه بهم فقط و نگفت یزیچ

 

 .شد یجار مینیب از  خون و دیکش ریت سرم کردم، حرکت  کهنیا محض به اما دیرس ییحی قهیدق چند از بعد

 



  ن یا.  بود  شده  تنگ  هامنفس .  بودن  قرمز  به  شدن  لیتبد  حال  در سبز  یهااشعه  دوباره.  بودم  شده  حالی ب .  دمیکش  مینیب   به  رو  دستم  بهت  با

 ! بود شتریب یلیخ شدتش بار

 

 ! جاستنیا دیمهش! وقتشه االن . کردنیم نگاهم داشتن بهت با ییحی و حایمس

 

 ! خطرناکه نجایا! دیبر جا نیا از دیباش زود -

 

 : گفت و داد تکون رو سرش یناباور با حایمس

 

  !نه نه، -

 

 . نشست عیسر هم خودش کرد، پرتش نیماش یتو و دیکش  رو حایمس  دست بغض با ییحی

 

 .کرد حرکت  سرعت با و زد رو قفل ییحی یول بشه ادهیپ خواست یم حایمس

 

 !شرارت  و من نیب یجنگ بود؛ جنگ نوبت ... حاال و

 

         

 

 حا«ی»مس

 

 !دمیم جون دارم کردمیم حس! کنم یغلط چه قایدق که دادینم فرمان مغزم. زدمیم مشت شهیش و در به وار وانهید

 

 : زدم داد

 

 ! المصب کن باز رو در -

 

 . بود مشخص هنوز بود، یمانل اون منشاء که ییهااشعه. شد خارج ابونیخ از  سرعت با من، به توجه بدون و گرفت عقب دنده

 

 ! دمید رو ندهیآ من! بودم نگران



 

 : زدم داد

 

 ! بغل بزن! یلعنت رهیمیم اون -

 

  گردش   در  ییحی  و   من  یهادست  نیب  فرمون.  گرفتم  رو  فرمون  و  دمیکش  جلو   رو  خودم  زدم،  ضربه  شهیش  به  مشت   با  که  نگفت  یزیچ

  .بود

 

 !ادیبرم خودش پس  از یمانل یول! من هم ،یریمیم تو هم میبر اگه! ؟یکنی م یدار کاریچ -

 

 :زدم داد بغض با

 

 ! شده فیضع که االن مخصوصا  رسه؛ینم دیمهش قدرت یپا به قدرتش! رهیمیم  ره،یمیم اون! دمید رو ندهیآ من یلعنت -

 

  بود   یآدم  از  یخبر  نه  که  بود متروکه  انگار   منطقه  اون  اصال نبود؛  اطراف  اون  یادیز  نیماش.  برگشت  سمتم  بهت  با و  زد  ترمز   یرو

 ! موجود هی اتیح عالئم نه و

 

  !؟یدید رو ندهیآ تو... تو -

 

 .شد  گرفته  یی حی  توسط  بازوم  که  برم  ابون یخ  همون   سمت   به  خواستم.  شدم  ادهیپ  ن یماش از  و  زدم  رو   یمرکز  قفل  عیسر  و   دادم  تکون  سر

 

 !نیبش. میریم هم با -

 

  !شو خفه فقط! حا یمس شو خفه...  یبم اگه... بشه شیزیچ اگه. روند یلعنت  ابونیخ همون سمت  به و افتاد راه سرعت با. مینشست عیسر

 

 به   بهت  با!  روانیس  و  دیمهش  نه  و  سبزش  یهااشعه  از  نه  بود،  یمانل  از  ی اثر  نه  نبود؛  اونجا  یکس.  شدم  ادهیپ  عیسر  دنیرس  محض  به

  !کجان؟! خدا؟ کجان. کردمیم نگاه اطرافم

 

 سر  شرور  یهاقهقهه  و   بود  ستاده یا  خونه  هی  سقف  یرو  دیمهش.  بره  باال  سمت   به  نگاهم  شد   باعث   اومد، یم  باال   از  که  یاقهقهه  یصدا

 :زدم داد ! هست یکس نیهمچ که شه ینم باورم برگردم، یقیموس کالس یتو روز اون به دوباره اگه. دادیم

 



 ! ؟یعوض کجاست یمانل -

 

 : گفت و داد تکون هوا یتو رو دستش خنده با

 

 !نباش نگران شه؛یم داشیپ هااالن یول دونمینم کن باور -

 

 :گفتم و زدم گره هم در رو هاممشت یعصب

 

  !زارمی نم زندت ادیب سرش ییبال -

 

 : گفت یزیآم تمسخر یخنده با

 

 !یکنیم فکر که یهست یزیچ از ترفیضع تو! یکن محفظت یمانل از یتونینم یحت تو! تو؟ -

 

 هی  من  باالخره!  باشم  خطرناک  تونمیم  حد  چه  تا  دونستمیم.  شناختمیم  رو  هامقدرت  من.  شدن  منقبض  هامعضله  تمام  کردمیم  حس

 : گفتم پوزخند با! کنم محافظت خودم از بتونم دیبا و امندهیآ یشگویپ

 

 !یفهمیم یمرد یوقت -

 

 . برگشت و کرد درشت چشم دی مهش.  شد ان ینما دیمهش سر  پشت از سبز، و سرخ یهااشعه لحظه همون

 

 !بودم منتظرت ؟یبود کجا! زمیعز اوه، -

 

  بود مبهوت که ییحی دست! اومدیم دهنم تو داشت قلبم. کردیم   حرکت سمتش به یمرموز لبخند  با یمانل و اومدیم عقب -عقب دیمهش

  بودن   ساختمون  هی بوم  پشت  یرو  هااون  که   یصورت  در   م؛یستادیا  کنارشون  ،یبغل  ساختمون  یاضطرار  یهاپله   قیطر  از  و  دمیکش  رو

  .گهید ساختمون هی بوم پشت یرو هم ما و

 

  !زمیعز دیمهش یکن یخداحافظ تیزندگ با بهتره... اوم -

 

 اون  بابام،  و  مامان  مثل  دمیترسیم.  شدیم  فعال  داشت  قدرتم   و  رفتی م  باال  شدت  به  مینگران   و  ترس  حس.  بود  ما  سمت  به  دیمهش  پشت

 !شهیم تموم یزندگ گهید کنم فکر خب... بدم دستش از اگه! بدم دست از هم رو



 

  هم   دیمهش.  برداشت  قدم  سرعت   با   دیمهش  سمت  و  د یکش  رونیب  بش یج  از  رو   بودم  ساخته براش  سنگ با  که یخنجر  حرکت  هی  یتو  یمانل

...  و  بود  ادتریز  دیمهش  زور  اما   رفت  دیمهش  قلب   سمت   به  خنجر.  زدنیم  هم  فن   هی  یگاه  و   دادنیم  هل  رو  گهید  هم .  رفت  سمتش  به

 رهی خ روم به رو  صحنه به ن،یسنگ یهانفس  و کرده قفل مغز شده،  درشت یهاچشم با. رفتیم خودش قلب سمت به داشت یمانل دست

  .بودم

 

  !المصب بکن یغلط هی -

 

  قابل   ر یغ  حرکت  با  رو   بوم  پشت  دو   نیب  یفاصله .  دمییدو  سمتشون  به  سرعت  با!  منه  نوبت.  اومدندر   رقص  به  اطرافم  سبز  یهااشعه

  .کنم منتقل بهش رو دارم که ییروین تمام کردم یسع. گذاشتم دیمهش سر یرو رو هامدست و دادم هل رو یمانل. دمیپر ،یباور

 

  من   سازه،   ندهیآ  یمانل!  کنه  یخنث  رو  روشین  و   بکشه  رو  یکس  تونهیم  یگاه  من  قدرت  بده،   شفا  رو   یکس  تونهیم  قدرتش  ی گاه  یمانل

  !ندهیآ یشگویپ

 

  د یکش  یبلند  غیج.  شد  پرت  بوم  پشت  از  که  دادم  هلش  عقب  به.  ختیریم  خون هامچشم  و  مینیب  از.  افتادن  هاشدست  و  دیکش  یبلند  غیج

 : گفت خسته یلبخند با و زد زانو یمانل. دیبلع رو دیمهش و  گرفت رو جا همه خاک و گرد لحظه همون! وفتادین نیزم یرو... یول

 

 ! شد دیتبع... باالخره -

 «ی»مانل

 

 : گفتم یمحو لبخند با و انداختم پا یرو پا

 

 !که داد عذابم  چقدر نیدونینم اوف،! شدم خالص مرموز دیمهش شر از باالخره -

 

 : گفت  خنده با کامران

 

 ! یذاشتیم جوابی ب تو هم چقدر -

 

 : گفت ییحی که دادم روانیس و حایمس ،ییحی به رو نگاهم. نگفتم یزیچ و دمیخند

 

  ان؟یکا بدون نیکن کاریچ  نیخوایم حاال -

 



 ! کرده طلسم هم رو بدبخت روانیس یحت دیمهش میدیفهم اتفاق، اون بعد

 

  .شده باز تنفسم راه کردمیم حس. شدم رهیخ رونیب به پنجره از لبخند با و گرفتم باال رو سرم

 

 . نرفته شهیهم واسه که  انیکا خب -

 

 : دادم ادامه و انداختم متعجبشون یهاچهره  به ینگاه

 

  ت یمامور هی واسمون یول... یول داره کردن فکر به ازین اما نرفته  شهیهم واسه که بود نوشته توش. کردم دایپ اتاقم در یجلو نامه هی -

 .گذاشته دیجد

 

 :گفتم دیترد با

 

 !امیب ایدن به که نیا از قبل یحت من، یزندگ به گرده؛ یبرم من به تیمامور نیا اصل چون دیکن میهمراه قراره اگه البته -

 

 : گفت  و دیکش جلوتر رو خودش  حایمس

 

 !بده حیتوض شتریب -

 

  کرده   دایپ  نامه  همراه  که  رو  یعکس  تا  چند.  رفتم  اتاقم  یکشو  سمت  و  دمیپر  نییپا  زیم  یرو  از.  کردنیم  نگاهم  یکنجکاو  با  همشون

  ه ی   عکس  یبعد.  بود  گرفته  اهیس  دود رو  اطرافش  که  بود  بزرگ  یدروازه  هی   ریتصو  یاول.  چسبوندم  وارید  به  چسب  با  و  برداشتم  بودم

 هیشب  همشون   که  بود  شهر   ی فضا  از  هم  ی بعد  یهاعکس.  بود  اه یس  دود   از  پر  ، یاول  عکس  مثل   هم   اون   که  بود   خم  و  چ یپ  پر  یجاده

 . بودن شده  شده، نینفر  یهامنطقه 

 

 : دادم حیتوض ها،عکس به اشاره همراه

 

 هی خب،! گهید یهارها یس یرو  نه هست، نیزم یکره یرو نه  که کشور هی  شده؛ گرفته سرخ اقوتی یشهرها از یکی  از هاعکس  نیا -

 یکی آخر، در و  بودن شده  بیعج کشورشون  پادشاه و ملکه اواخر نیا اما هست یمواز ی هاجهان از نیسرزم هی گفت شهیم ییهاجور

  که  شده  طلسم شرور  یروین  هی  توسط  شهر  نیا  گفت،  انیکا  که  یاونجور  اما  نامشخصه  هنوز  لشیدل.  شد  نینفر  کشور  نیا  یهاشهر  از

  .ستین پادشاهشون و ملکه طرف از

 

  تا   ستادمیا  و  دادم   هیتک   وارید  به.  بود  گرفته  امخنده!  دیرس  کجا  به   ساده  هکر  هی   از  بدبخت!  داشت  هم  حق  خب.  بود  مونده  باز  ییحی  دهن

 . کردنیم نگاه رو هاعکس  داشتن یکنجکاو و  بهت با. انیب خودشون به



 

 : گفت و گرفت هاعکس از رو نگاهش کامران

 

 م؟ یکن کاریچ قراره -

 

 ! کجا؟ تا آخه معرفت. شدم  حالخوش یلیخ بست،  جمع که نیا از

 

 :گفتم و کردم صاف رو صدام

 

 !میبفهم رو تره مرموز  هاقسمت نیا یهمه از که اقوتی یجاده راز -

 

 یهمه که  باشم  ییکسا  کنار  که  نیا  از  بهتر  یزیچ  چه.  کنمیم  پرواز  دارم  کردمیم  حس.  بود  تشون یرضا  از  نشون  که  زدن  یلبخند

 زدن؟  رقم رو وجودم یهمه خونوادم،

 

 ... داره ادامه هنوز هاییماجراجو نیا و

 

 اول« جلد انی»پا

 

 ۲:۱۷ شنبه،  ٠٠/۲/۱۸

 

*** 

 

 یراض  داستان  نیا  از  وارمد یام.  دیکن  دنبال  اقوت« ی  یجاده  راز»   اسم  با  رو  اشادامه   دیتونیم  اما  شد  تموم  کابوس  کی  تحول  داستان

 !دیباش

 

 !داره یشروع هی  ،یانیپا هر

 

 ! دیباش موفق د؛یسع حاج نایمب

 

 

 


