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 " ناهمتا" 
 رو داخل قفل کردم.  م کلید  رو دم گوشم ثابت نگه داشتم و با دست دیگه  با یه دستم گوشی

کردم به سمت   رو روی میز پرت می  رو با پام بستم، همینطور که کیف و کلیدم  وارد خونه شدم و در

 آشپزخونه راه افتادم.

 صدای پر از حرص آوات لبخند کمرنگی روی لبم آورد.

خه من میگم نره مامان میگه نه تو بدوش! چجوری باید به این خانواده بفهمونم که بابا من از پسر آ-

 ملوک خانم خوشم نمیاد؟

 رو برداشتم.  رو باز کردم و پارچ آب  در یخچال

ی عقد بنشونن   تونن تورو سر سفره  کنی آوات؟ اونا که بزور نمی  چرا انقدر خودت رو اذیت می-

 رو حفظ کن و سعی کن مثل خودشون خونسرد رفتار کنی اوکی؟  تدختر؛ آرامش

 هاش گوش می کردم.  ریختم با کالفگی به جیغ جیغ  همونطور که برای خودم آب می

 رو بزار جای من، اصال نظر من براشون مهم نیست.  تونم خونسرد باشم؟ تو خودت  چجوری می-

 ناخواسته لبخند تلخی زدم!

دونست چون خودم   گفتم. هیچکس درد منو نمی  رو به آوات می  و حقیقتکاش جرئتش رو داشتم 

هام، اون همه   ترین دوست من تو این پنج سال. همدم تنهایی  نخواستم که بفهمن حتی آوات! صمیمی

دونست. سعی کردم با حرف هام آرومش کنم این   ی من نمی  چیز رو درباره  کس من بود ولی همه

 ررش بود.رفتارش مطمئنا به ض

ی من   زنن پاشو جمع کن بیا خونه  رو می  تو همچنان مخالفت کن اگه دیدی بازم حرف خودشون-

 بمون.

 انگار حرفم تاثیر داشت چون با لحن آروم تری گفت:

 شم خونه تو. تونم بکنم اگه خالص نشدم تلپ می  باشه ببینم چیکار می-

 خندیدم و گفتم:

 اون که کار همیشگیته.-

 بینمت خداحافظ.  بخواد رفیق به این باحالی وقتش رو با تو پر کنه، میدلتم -

 ناخوداگاه سری تکون دادم و خداحافظی کردم.

کردم یه روز آوات هم مثل من  افته! هیچ وقت فکر نمی  های شبیه به هم تو این دنیا می  چقد اتفاق

 ش درگیر بشه.  ش با خانواده  برای نجات آینده



 

گرفتن؛ اما االن   ی آوات خیلی منطقی بودن و اکثر اوقات عقالنی تصمیم می  خانوادهاز اون گذشته 

 ی آوات بستن.  نمی دونم چرا چشمشون رو روی آینده

ش و   در این مورد حق رو به آوات میدم چون واقعا علی پسر مناسبی براش نیست، همینطور خانواده

 علی الخصوص مادر فوالد زره ملوک خانم! 

 نم بعد از این وصلت بین آوات و ملوک خانم جنگ جهانی سوم راه بیفته.فکر ک

 م خندم گرفته بود، انگار تمرین امروز تو باشگاه حسابی خستم کرده.  از فکرهای مسخره

میل چندانی به شام نداشتم پس تصمیم گرفتم که یه دوش درست حسابی بگیرم و بعد برم تو تخت 

 خواب گرم و نرمم.

اش درگیر کرده بود به سمت اتاق خواب   رو آوات و بحث با خانواده  غول که بیشترشبا فکری مش

 رفتم.

 

 

 رو باز کردم.  صبح با صدای مکرر زنگ خونه چشمام

 تونه باشه کله سحری بجز آوات؟  کی می

 یه نگاه به ساعت گوشیم انداختم، اوه!

های پی در پی به ناچار از رو   ا زنگرو نشون میداد. ب  همچین کله سحری هم نیست ساعت ده و نیم

 هم حسابی پره.  تختم بلند شدم و به سمت در رفتم. آوات بود و معلوم بود که توپش

 رو برداشتم و گفتم:  آیفون

 رو سر این بدبخت خالی نکن.  چته دختر سوزوندی زنگ رو بیا باال دق و دلیت-

 و همون اول کیفش رو محکم به کتفم کوبید!درو زدم و طولی نکشید که با نفس نفس وارد خونه شد 

 آخ آرومی گفتم.

رو از پشت   هیچ معلومه کجایی؟ بیست بار این زنگ رو زدم؛ دختر تو دیگه دست خرس قطبی-

 خوابی؟  بستی، چه خبرته انقدر می

 درو بستم و با خنده هولش دادم تو خونه

 حاال بیا برو تو کم غر بزن خانم سحرخیز.-

 کرد گفت:  های لباسش رو باز می  رو پرت کرد رو مبل همونطور که دکمه  خودش رفت تو حال و

 هوا چقدر گرم شده.-

 



 ی بلندی به سمت سرویس رفتم و گفتم:  با خمیازه

 پاشو یه چایی بزار بیام حرف بزنیم.-

حوصله رو شستم و رفتم تو آشپزخونه؛ آوات زیاد حال و   بعد از ربع ساعت کارهام تموم شد دستام

 ش کامال مشخص بود.  نداشت این از چهره

 صندلی رو عقب کشیدم و روش نشستم.

 شیری یا روباه؟-

 پوف بلندی کشید و با سینی چای کنارم رو صندلی نشست.

 دلت خوشه توام! چیز خرم نیستم چه برسه به اینا که گفتی-

 کنی.  خورما ناشتا اشتهای آدم رو کور می  عه دارم چایی می-

 فکر خرابت رو از چیز خر بکش بیرون چاییت رو بخور؛ حورا؟ من باید چیکار کنم؟تو -

با این سوالش رفتم به گذشته، به پنج سال پیش به این که هیچ کس نبود تا من ازش بپرسم که االن باید 

 چیکار کنم؟

 حورا؟ با توام چرا می ری تو هپروت؟-

 گرنه تا ته قضیه رو نفهمه دیگه دست بردار نیست.رو کنجکاو نکنم و  رو تکون دادم تا آوات  سرم

 یعنی با وجود مخالفت های تو بازم اصرار به این وصلت دارن؟-

 رو برداره با ناله گفت:  با کف دست زد رو پیشونیش و بدون این که دستش

 شاید باورت نشه ولی حتی آرزو هم موافقه.-

عنی اسمشون که یکیه هم به اون حس خالص شد، هم به م  همیشه به این دوتا خواهر حسودیم می

ای که بینشون بود؛ ولی با حرفی که آوات زد فهمیدم آرزو این بار پا پس کشیده و با پدر و   خواهرانه

 مادرش موافقه.

 گفت کی به این یه القبا زن میده؟ اون دیگه چرا؟ مگه اون نبود که هی علی رو سوژه میکرد می-

بینن فقط   را؛ حرص و طمع چشم خانوادم رو گرفته اونا اصال منو نمیپای یه ارث کلون وسطه حو-

 دونم این ملوک چی گفته اینا اینجوری خامش شدن.  پول به چشمشون میاد. نمی

 بازم پول، بازم طمع، بازم یه خرید و فروش دیگه!

شه با پول رو تموم کنن؟ کی قراره بفهمن همه چی رو نمی   تا کی قراره این داد و ستد مسخرشون

 خرید؟

 دستم رو گذاشتم رو شونش و با فشار کمی گفتم:

 همه چی رو بسپر به خدا؛ فعال تا آب ها از آسیاب بیفته همینجا بمون تا یه فکر اساسی بکنیم.-

 با ناراحتی سر تکون داد و چیزی نگفت.



 ی مختصر تصمیم گرفتیم یه فیلم ببینیم.  بعد از خوردن یه صبحانه

 کردم قراره به چیزی که سال ها گمش کرده بودم برسم!  داشتم احساس مییه حس خاصی 

حس عجیبی بود آخه من چیزی رو از دست نداده بودم که بخوام اینجوری براش چشم انتظار بمونم. 

یه ظرف تخمه برداشتم و رفتم سمت مبل اما تا خواستم بشینم با صدای بلند شکستن شیشه پنجره و 

 از دستم افتاد و هزار تیکه شد!جیغ بلند آوات ظرف 

 ضربان قلبم به شدت زیاد شده بود چی باعث شد که شیشه به این بزرگی اینطوری شکسته بشه؟ 

 گیج و منگ بودم که با صدای آوات برگشتم.

 حورا؟ اون چیه پشت مبل؟-

چیزی که دیدم تر ببینم و با   کرد. رفتم جلو تا واضح رو دوختم به قسمتی که آوات اشاره می  نگام

 همونجا خشکم زد و دهنم باز موند. این دیگه چی بود؟

 چه برقی می زنه حورا مثل الماس می مونه!-

 

××× 

 سیاوش

 

های این دختر بدجوری رو اعصابم بود. انگار قصد نداشت تمومش کنه و مدام به این رفت    راه رفتن

 داد.  های کوتاهش تو سالن ادامه می  و برگشت

 دونستم با این وضعیت هیچ تمرکزی ندارم.  کردم اما می  می داشتم فکر

 با صدای خشداری گفتم:

 جانان بشین سرجات داری می ری رو اعصابم-

با نیم نگاهی به نیم رخ عصبیم متوجه حالتم شد پس مثل یه دختر حرف گوش کن رفت کنار دایان 

 نشست.

 اما انگار نتونست طاقت بیاره با صدای ضعیفی گفت:

  ها رو از بین بردن، اصال چطور می  س خیلی بدی دارم؛ حاال چی می شه؟ اونا نصف اصیلح-

دونیم دقیقا باید چی  هاشون نداریم حتی نمی  تونن انقد سریع تر از ما باشن؟ ما هیچ اطالعاتی از نقشه

 کار کنیم!

 

 دید گفت:  دایان که َجو رو برای اظهارنظر مناسب می

می دونیم باید جلوی چی رو بگیریم؛ باورم نمی شه از پس چند تا خوناشام تازه حق با جانانه اصال ن-

 نفس هم بر نمیایم.



کشید. ما باید حتما   با اخم به این خواهر و برادر دوقلو خیره شدم اما فکرم به هزار جا سرک می

 دست به کار می شدیم.

همیشه خونسرد سرش تو گوشی بود و به مسیح نگاه کردم، منتظر بودم اونم یه حرفی بزنه اما مثل 

 اون آدامس کوفتی هم تو دهنش می چرخید.

 لبمو تر کردم و یه تای ابرومو باال انداختم:

 ساکتی!-

 رو آورد باال و پوف بلندی کشید.  دونست مخاطب حرفم خودشه، سرش  خوب می

  ها استفاده می  ردن اصیلسیا ما هیچ راهی نداریم جز اینکه بفهمیم دارن از چه روشی برای از بین ب-

 رسه همینه داداش.  دونی تنها چیزی که به مخ من می  کنن؛ اینو خودت هم بهتر می

 

ی اونا کار راحتی نبود؛   ی نامعلوم خیره شدم. فهمیدن نقشه  نفس عمیقی کشیدم و با اخم به یه نقطه

 . به شدت تو منگنه بودیم. ازبس نفوذ کرده بودن و ما هم هیچ اطالعاتی از روش کارشون نداشتیم

 دونستم یه راهی هست اما مطمئن نبودم که جواب می ده یا نه.  برگشتم به گذشته، می

 ها درمیون میذاشتم.  بهتر بود با بچه

رو تو هم قفل کردم با ِگره ی بین ابرو هام شروع کردم   رو، روی مبل جلو کشیدم و دست هام  خودم

 به حرف زدن:

 ای نداریم.  خوام بگم چندان مطمئن نیستم اما چاره میاز چیزی که -

 دادن.  حاال بچه ها با دقت بیشتری به حرف هام گوش می

 تونه به ما نشون بده دور و برمون چخبره.  گوی جهان نما؛ فقط اون می-

 مسیح با بی قیدی گفت:

نج سال پیش یکی سعی اون گوی چند ساله که تو غار کبود دست نخورده مونده؛ اخرین بار سی و پ-

 کرد صاحبش رو پیدا کنه اما نتونست.

 زمان زیادی گذشته شاید صاحبش متولد شده باشه.-

 ای سال اون فرد متولد شده و ما باید اون رو پیدا کنیم.  حق با جانان بود؛ شاید تو این سی و خورده

ی اصیل ها به امید ما   مهدونیم که یه کاری کردیم. ه  سیا بنظرم امتحانش ضرر نداره حداقل می-

 دست روی دست گذاشتن و عکس العملی نشون ندادن.

 نگاه خیره ام به دایان بود که این حرف رو زده بود.

 این دوتا امروز مغز متفکر اکیپ شده بودن.

 از جام بلند شدم که اون سه تا هم به تبعیت از من بلند شدن.

 .ریم غار کبود؛ یه چیزایی باید روشن شه  می-



 

 سیا ..-

 رو پشت گردنش کشید و همون جا نگه داشت.  برگشتم و با اخم پررنگی به مسیح نگاه کردم. دستش

 تو مطمئنی؟-

 کردم.  حرفی نزدم تا قاطعیت رو از چشم هام بخونه؛ من حتما باید یه کاری می

 افتاد.بعد از چند ثانیه که به چشم هام خیره شده بود سوتی زد و جلوتر از هممون راه 

 میرم واسه ماجراجوئی.  اوکی بریم من که می-

 سری از رو تاسف تکون دادم و با نگاه کوتاهی به جانان و دایان به سمت در رفتم.

 لبمو به دندون گرفتم و زیرلب با خودم گفتم:

 دارید با دم شیر بازی می کنید؛ یا حوصلتون سر رفته و سرگرمی جدید پیدا نکردین افتادین به جون-

 رو نشناختین! اصیل ها یا هنوز سیاوش 

 

طولی نکشید که همگی جلوی غار کبود ایستاده بودیم. همونطور که دست هام توی جیب شلوارم بود 

 ی غار حرکت کردم اما صدای جانان باعث شد ِبایستم.  به سمت دهنه

 تونیم وارد بشیم؟  سیا مطمئنی ما می-

 از نظر گذروندم و به راهم ادامه دادم.های غار رو   ی قسمت  با چشم هام همه

 این غار برای ورود اصیل ها هیچ مانعی نداره.-

 

برای آدم های عادی ورود به غار کبود ممنوع بود. خوناشام های اصیل و عادی می تونستن وارد 

 بشن.

  های مختلفی که گوشه کنار غار بودن بهم دهن کنجی می  بیش از حد تصورم تاریک بود. اسکلت

 کردن.

ها   های دوره؛ خیلی  امیدوارم دست خالی برنگردم. حس خاصی بهشون نداشتم مسلما مربوط به سال

 ها نصفشون اصال خون آشام نبودن!  به طمع این گوی وارد غار کبود شدن و از اون خیلی

ها آثار بی عقلی همون آدم هاست. صدای آدامس جویدن مسیح به شدت رو   حاال هم این اسکلت

 صابم بود نمی دونم چرا این پسر هیچوقت از آدامس خوردن سیرمونی نداشت.اع

 بدون اینکه بهش نگاه کنم با صدای آرومی غریدم:

 مسیح اون آدامس رو از دهنت بنداز بیرون تا دندونات رو تو همون حلقت نریختم.-

 



 بعد از چند ثانیه آدامس رو تف کرد.

د قدم جلوتر یه چشمه اس که درون اون یه سنگ بلند قرار به راهمون ادامه دادیم، می دونستم چن

 داره؛ روی اون سنگ گوی جهان نما بود.

 قبال بارها اینجا اومده بودم اما هر دفعه دست خالی برگشتم.

 سکوت سنگین غار با صدای جانان شکست.

 ما نمی تونیم به اون گوی دست بزنیم درسته؟-

 نشونه ی تایید تکون دادم.لب هام رو به هم فشردم و سرم رو به 

 آره ما نمی تونستیم دست بزنیم چون مثل یه آتیش داغ و سوزان دستمون رو می سوزوند.

فقط یه نفر می تونست بهش دست بزنه فقط اون بود که می تونست گوی رو لمس کنه بدون هیچ 

 خطری؛ ناهمتا! امیدوارم متولد شده باشی.

 ن نما رو مقابلمون دیدیم.رسیدیم به چشمه و به راحتی گوی جها

من جلوتر از بچه ها ایستاده بودم، اونقدر این گوی درخشان و پرنور بود که چشم هر کسی با دیدنش 

 برق می زد.

معلوم نیست چند نفر گرفتار طمع شدن و تا متوجه شدن ناهمتایی متولد نشده برای به دست آوردن 

هارو تو خودش بلعید و به قعر این چشمه یا گوی، وارد چشمه شدن و آب مثل گرگی گرسنه اون 

 بهتره بگم مرداب کشوند!

 کی می خونه؟-

نیم نگاهی به دایان که این سوال رو پرسیده بود انداختم؛ خوب می دونست باید نوشته ای که پشت 

گوی روی دیوار غار حک شده با صدای بلند خونده بشه، اگه ناهمتایی وجود داشته باشه گوی ناپدید 

شه و ما می تونیم امیدوار بشیم؛ اما اگه گوی برای چند ثانیه کدر بشه و رنگ سیاهی به خودش می 

 بگیره باید دست از پا دراز تر برگردیم!

 

 مسیح؟ تو بخون.-

به تایید حرفم جلو اومد و با صدای بلند شروع کرد به خوندن نوشته ی حکاکی شده. فقط به گوی 

ی زدم. خیلی آروم دور خودش می چرخید؛ دلم نمی خواست دوباره خیره شده بودم و حتی پلک هم نم

کدر شدنش رو ببینم؛ ما ناهمتارو برای موفقیت می خواستیم و باید بهش دست پیدا می کردیم. سکوت 

 مسیح نشونه ی این بود که خوندن اون نوشته ها تموم شده و حاال باید منتظر یه عکس العمل باشیم.

 اه باال رفت، انگار بینایی ام چند برابر شده بود.یه تای ابروم ناخوداگ

با خودم کلنجار می رفتم که با تابش شدید نوری که از گوی تابیده شد دستم رو جلوی چشمم نگه 

داشتم، هیچ جوره نمی تونستم ببینم چه اتفاقی داره می افته اما همین که گوی کدر نشد یعنی ناهمتا 

 متولد شده!



وشنایی حاال جاش رو به تاریکی محض داده بود اما برای ما بینایی تو شب طولی نکشید که اون ر

 هیچ مشکلی نداشت، حتی از روز هم بهتر می دیدیم.

 جانان با بهت گفت:

 گوی ناپدید شده!-

 دایان هم دست کمی از خواهرش نداشت؛ با حیرت لب زد:

 باورم نمی شه یعنی ناهمتا متولد شده؟ گوی االن پیش اونه؟-

 لبخند کمرنگی رو لبم شکل گرفته بود.

 باید منتظر بمونیم سیا درسته؟-

 در جواب مسیح سرم رو باال گرفتم، همونطور که دست هام تو جیبم بود گفتم:

 آره، تا ناهمتا بهش دست نزنه نمی تونیم موقعیتش رو پیدا کنیم. باید لمسش کنه.-

 

××× 

 حورا 

 

راق و درخشان شده بود. از دور ظاهر زیبایی داشت اما این آوات هم مثل من غرق زیبایی اون شی ب

 که چطوری و از کجا اومده بود باعث می شد استرس بگیرم و دلم به هم بپیچه.

 حورا این دیگه از کجا اومده؟-

 با بهت برگشت و با دست به پنجره اشاره کرد.

 چجوری اون شیشه رو شکونده؟-

 دوید طرفم و دستم رو گرفت.بعد انگار که یه چیز مهمی کشف کرده 

 چیکار می کنی دختر؟ آوات با توام داری چیکار می کنی دستم درد گرفت.-

 سرشو تند تند تکون می داد.

بزن تو صورتم! بزن می خوام بفهمم که واقعی نیست؛ آخه چطور ممکنه یه گوی  به اندازه ی یه -

 تیله، شیشه ی به این بزرگی رو بشکونه؟

 ه شده بودم، با صدای تقریبا بلندی گفتم:از حرف هاش کالف

آوات! می شه بس کنی؟ باید ببینیم اصال اون شی چی هست و به چه دردی می خوره شاید یکی -

 اشتباهی شلیک کرده به اینجا االن ممکنه بیاد دنبالش.

 از حرفی که زده بودم دهن خودم هم باز مونده بود چه برسه به آوات!

 دت مسخره بود.شلیک؟ خنده دار و به ش



 باید بررسی اش می کردم نمی شد که از دور در موردش بهش نظر بدیم.

 می خوام ببینم جنسش از چیه.-

 داشتم می رفتم سمت جایی که اون گوی افتاده بود اما آوات اومد جلوم.

 نه وایسا من می خوام اول نگاه کنم.-

کاراگاه بازی بود و انگار االن سرگرمی پوف بلندی کشیدم و با غیض بهش نگاه کردم. همیشه عاشق 

 خوبی پیدا کرده بود.

 خیلی خب زود باش.-

 روبه روی گوی نشست و اول یکم با دقت نگاهش کرد.

 خیلی براق و پر نوره! تا حاال به عمرم همچین چیزی ندیده بودم.-

شد که تا نوک داشتم با فضولی نگاهش می کردم، دستش رو برد جلو تا لمسش کنه اما نمی دونم چی 

 انگشتش گوی رو لمس کرد جیغ بلندی کشید و از جاش پرید!

 سریع رفتم سمتش که همچنان داشت جیغ می زد.

 چیه آوات واسه چی جیغ می زنی مگه گازت گرفته؟-

 با خنده این حرف رو زدم اما تا برق اشک رو تو چشم های سبز و خوشرنگش دیدم خندم رو خوردم.

 کنی؟ آوات؟ داری گریه می-

نوک انگشتی که گوی رو باهاش لمس کرده بود رو داخل دهنش کرد و با بغض به من خیره شد. عین 

 یه بچه گربه کوچولو شده بود که زیر بارون مونده و حسابی خیس شده!

 با چشم های گرد شده رو بهش گفتم:

 چرا انگشتت رو می خوری؟ -

 همونجور که انگشتش داخل دهنش بود لب زد:

 وختم!چون س-

 سوختی؟ چجوری؟-

 دستش رو در آورد و با حرص زل زد به گوی

آره سوختم، تا بهش دست زدم احساس کردم دارم به آتیش دست می زنم به همون اندازه باعث شد -

 حس کنم که دارم می سوزم! بیا این هم نشونه اش

 ی براق خیره شدم.به انگشتی که نوکش کمی قرمز شده بود نگاه کردم و بعد با تعجب به اون گو

 چطور ممکنه؟

 



باورم نمی شد، هرکی جای من بود باور نمی کرد. آخه چرا باید دست آوات با لمس کردن یه همچین 

 چیز ساده ای بسوزه؟

البته خیلی هم ساده نبود. به شدت براق و نورانی بود و این بیشتر کنجکاوم می کرد که درباره اش 

 بدونم.

 دم هنوز داره انگشتش رو می خوره؛ ُنچی کردم و گفتم:به آوات نگاه کردم که دی

پاشو برو خمیردندون بزن بهش خوب میشه به جای این که مثل پستونک بزاری تو دهنت. کی می -

خوای مخت رو به کار بندازی تو، من نمی دونم ملوک چه چیز مهمی رو تو خلقت تو کشف کرده که 

 .یه لنگه پا وایساده تورو بگیره برای علی

 با حرص از جاش بلند شد و وقتی داشت می رفت سمت سرویس با پاش یه لگد پروند به پهلوم.

 چشم بصیرت می خواد دیدن کماالت من-

 دستم رو روی پهلوم گذاشتم و زیر لب غر زدم.

 آدم نمی شی تو-

 نگاهم به گوی بود، دلم می خواست من هم لمسش کنم.

 انگشت سبابه ام رو بهش نزدیک کردم.دستم رو بردم جلو و به آرومی نوک 

یه چشمم بسته شد؛ فکر می کردم اینطوری درد اون سوزشی که قراره تا چند لحظه دیگه حس کنم 

 کمتر میشه!

 یه همچین مغز متفکری دارم من

 تا نوک انگشتم یه کوچولو گوی رو لمس کرد سریع دستم رو عقب کشیدم.

 گرمایی حس نکردم؟یخورده فکر کردم؛ پس چرا هیچ سوزش یا 

دوباره با تردید دستم رو بردم جلو و اینبار جرئت بیشتری به خرج دادم و سطح بیشتری رو لمس 

 کردم اما باز هم هیچ گرمایی حس نشد!

عجیب بود؛ پس آوات چی می گفت؟ پس واسه چی اون کولی بازی رو در آورده بود هی سوختم 

 سوختم؟

 دست نزن می سوزی.-

 ات نگاه کردم که داشت خمیردندون رو به انگشتش می مالید.برگشتم و به آو

 ولی هیچ گرمایی حس نمی کنم.-

 

سرش رو آورد باال و تا دید دستم روی گوی مونده دهنش رو باز کرد که داد و بیداد راه بندازه اما 

 انگار پشیمون شد چون با تعجب گفت:

 االن تو بهش دست زدی؟-



 سرم رو باال پایین کردم.

 دستت نسوخت؟و -

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم.

 پس چرا من سوختم؟-

 شونه هام رو باال انداختم که کوسن مبل رو برداشت و پرت کرد سمتم.

 از بس مهارت داشت تو تیراندازی که کوسن بدون این که به من برخورد کنه خورد تو دیوار

 عه وحشی شدی باز-

 رفت رو تکون می دی خب زبونت رو بچرخون دیگه.زبون به دهن گرفتی اون کله ی بی مص-

ولی عجیب نیست یخورده؟ چرا تو سوختی ولی من دارم لمسش می کنم؟ ببین خیلی راحت -

 میگیرمش تو دستم!

 جلوی چشم های مبهوت آوات گوی رو تو دستم جابه جا کردم.

ر و کله ش از کجا پیدا حاال رو به روی چشم هام یه تیله ی بزرگ و درخشانی بود که نمی دونستم س

 شده؛ از وقتی اون رو تو دستم گرفتم یه حس خاصی نسبت بهش داشتم.

 حسی شبیه به مالکیت

 به شدت خنده داره بود، کدوم آدم عاقلی به یه تیله ی براق حس مالکیت داره؟

 تو که هنوز خشکت زده اونجا-

 باال پایین می شد گفت:اومد رو به روم نشست و همونطور که چشمش بین من و اون گوی 

 بنظرت دوباره دست بزنم؟-

عقلت رو از دست دادی آوات؟ دوباره دست بزنی که چی بشه وقتی یه بار سوختی بازم می سوزی -

 دیگه!

 لب هاش رو جمع کرد و با تخسی گفت:

 پس چرا تو دست می زنی هیچیت نمیشه؟-

 شه احساس مالکیت دارم به این تیله. نمی دونم منم مثل تو گیج شدم؛ از اون گذشته باورت نمی-

حاال همچین تیله ام نیست اندازه اش خیلی بزرگ تره؛ بعدش هم نمردیم و معنی مالکیت رو هم -

 فهمیدیم.

 چشم غره ای بهش رفتم که از رو نرفت و بدتر بهم چشمک زد.

 از جام بلند شدم که متقابال آوات هم بلند شد.

 کجا می خوای بری؟-

 



 نجره و گفتم:رفتم سمت پ

 می خوام از همونجایی که وارد شده بندازمش بیرون-

ته دلم دوست نداشتم این کار رو بکنم نمی دونم چرا دوست داشتم بیشتر و بیشتر تو دستم بمونه. بهم 

 حس امنیت خاطر می داد.

 مطمئنی می خوای بندازیش دور؟ شاید به کارمون بیاد بتونیم بفروشیمش.-

تو با دست زدن بهش بسوزن اون وقت هیشکی حاضر نیست که پول مفت بده واسه  اگه بقیه هم مثل-

 یه همچین چیزی.

 جلوی پنجره ایستادم و به گوی تو دستم خیره شدم.

 نمی دونم از کجا و چطور وارد خونه شده بود اما خودم رو متقاعد کردم که هیچ منفعتی برام نداره.

 ش که با صدای زنگ نگاهم با نگاه آوات گره خورد.با این فکر مصمم تر شدم برای انداختن

 حس می کردم هرکی که هست یه ربطی به این گوی داره.

 باز نکن.-

 مثل خودم تکرار کرد

 باز نکن! یعنی چی دیوونه شدی حورا؟ نکنه می ترسی دختر؟-

 نه ولی ..-

 شاید به قول تو اشتباهی شلیک کردن اینجا اومدن دنبال اسباب بازیشون.-

 با خنده به سمت آیفون رفت و گفت:

 چهار نفرن.-

آیفون رو برداشت و بدون این که حرفی بزنه رو به من چشم های سبز وحشیش گرد شد و لب و 

 دهنش رو کج و کوله کرد.

 خل شدی؟ واسه چی همچین می کنی؟ کی پشت دره؟-

 بدون توجه به من با صدای حرصی گفت:

دهن من در بیاد اون وقت واسه خودت داستان می بافی؟ شما  آقای محترم، شما نمیزاری حرف از-

 کی باشی؟ اشتباه اومدی همتا کدوم خریه؟ ما این جا همتا نداریم.

 آیفون رو محکم گذاشت سرجاش، دست به کمر برگشت سمت من و با چند تا نفس عمیق گفت:

تاثیر مستقیمی رو عکس مردم عقل تو َکلشون نیست به جاش گوزه گوز! که اونم یه باده و هیچ -

 العملشون نداره.

 ناخوداگاه گوی رو تو دستم مشت کردم و گفتم:

 کی بود؟ چرا اینطوری حرف زدی؟ همتا کیه؟-



 اومد جلو و خودش رو پرت کرد رو مبل؛ دستی تو هوا تکون داد و گفت:

ا زور نیومدیم تو؛ یه اسکل بود بابا تا آیفون رو برداشتم گفت ما اومدیم دنبال همتا در رو بزن تا ب-

 چیزی زده بود فکر کنم.

 استرس گرفته بودم، همتا دیگه کیه؟ 

 نکنه صالح آدم فرستاده دنبالم؟ ولی من که همتا نیستم!

 

 تو افکارم غرق بودم که با برخورد یه چیز سفت و محکم به شدت پرت شدم رو زمین

چسبیده به دیوار و گلوش تو دست های  شونه ام درد گرفته بود؛ سرم رو آوردم باال که دیدم آوات

 همونی که خورده بود به من اسیر شده.

 وقتی با زبون خوش میگم در رو باز کن حالیت نمی شه نه؟ حاال من واست داستان می بافم بچه؟-

زبونم بند اومده بود، به معنای واقعی شوکه شده بودم! چطوری اومد تو خونه؟ چرا انقد سریع و تند و 

 ی آوات رو گرفت؟ این جا چه خبر بود؟تیز گلو

 با صدای خفه ای گفتم:

 ولش کن؛ تو دیگه کی هستی؟ از کجا اومدی؟-

اما انگار اصال صدای من رو نمی شنید، هیکل بزرگ و چهارشونه اش اجازه نمی داد صورت آوات 

 رو ببینم.

 بکش کنار نره غول می گم کی هستی از کدوم قبرستونی اومدی؟-

ت سریع به سمتش دویدم که نمی دونم تو یه لحظه چی شد که حاال من تو دست های یکی با جیغ آوا

 دیگه اسیر شده بودم!

 داشت گریه م می گرفت؛ خدایا این جا چه خبره؟ صالح چطوری من رو پیدا کرده؟

 از پشت من رو گرفته بود و نمی تونستم قیافش رو ببینم.

هرکول بالیی سرش نیاره؛ با صدای نازکی سرم رو  همه ی هوش و حواسم سمت آوات بود که اون

 برگردونم.

 ولش کن دایان، نیومدیم که آدم بکشیم.-

 اگه صداش رو نمی شنیدم صددرصد فکر می کردم طرف پسره!

 موهای کوتاه و مشکی اش آدم رو به اشتباه می انداخت اما اون یه دختر بود.

 پسر و یه دختر تازه داشتم دقت می کردم، چهار نفر بودن سه تا

دوتاشون من و آوات رو گرفته بودن و اون دختره کنار مبل ایستاده بود و یه هرکول دیگه رو مبل 

 نشسته بود، پاهاش بی تعارف رو میز دراز شده بود.



نتونستم صبر کنم و همونطور که دست هام از پشت تو دست های اون مردک قفل شده بود با تقال 

 گفتم:

کدوم نره خری هستی؟ میگم ولم کن؛ شماها کی هستین از کجا اومدین تو خونه ی ولم کن تو دیگه -

من؟ نکنه از آدم های صالح این؟ برو به اون مرتیکه بی همه چیز بگو حورا دیگه اون دختر بچه ی 

 احمق نیست که بتونی گولش بزنی.

ه با این نگاهش کنکاش پسره با دقت داشت نگاهم می کرد، چرا احساس می کردم تا ته وجودم رو دار

 می کنه؟

 چه قدر نافذ بود!

 

 اخمی کردم و صدام رو انداختم تو گلوم:

با توام مرتیکه بی شرف؛ از کدوم جهنم دره ای بلند شدی اومدی اینجا؟ به آدم هات بگو ولمون کنن -

 وگرنه ازتون شکایت می کنم.

زیر چونش گذاشته بود و با دقت تو تمام مدتی که حرف می زدم بدون هیچ عکس العملی دستش رو 

 نگاهم می کرد.

 منتظر نگاهش کردم که تو همون حالت سرش رو کمی کج کرد و گفت:

 کله شقی ولی رامت می کنم.-

 با این حرفش از درون آتیش گرفتم دیگه نفهمیدم دارم چی می گم.

معلوم نیست از تو گوه می خوری بخوای همچین غلطی بکنی؛ سرتون رو عین بز انداختین پایین -

 کدوم قبری اومدین اینجا حاال واسه من زر مفت می زنی؟ اصال چطوری اومدین تو؟ ها؟

 بعد با مسخرگی حالتی به خودم گرفتم و ادامه دادم:

 نکنه جادوگری چیزی هستین؛ اَجی مَجی کردین یهو ظاهر شدین تو خونه؟-

 یه تای ابروش باال رفت و نیشخندی زد.

 اون یارو که از پشت من رو گرفته بود ولم کرد.با اشاره ی دستش 

 نزدیک بود پرت شم رو زمین که تعادل خودم رو حفظ کردم.

 دایان ولش کن.-

انگار رئیسی چیزیشون بود که اون یارو دایان، دست های کثیفش رو از گلوی آوات برداشت و دختر 

 بیچاره تونست نفس بکشه.

 همیدم این ها همونایی ان که پشت در بودن.خواستم برم سمتش اما با حرفی که زد ف

 تقصیره خودتونه که در رو باز نکردین.-

 آوات که هنوز به سختی نفس می کشید رو زانوهاش خم شد و گفت:



 من .. که گفتم .. همتا .. نمی شناسیم.-

 اون دختره ی ایکبیرِی کله کالغی دست به سینه و با یه پوزخند جلو اومد و گفت:

 متا نه؛ ما اومدیم پِی ناهمتادخترجون ه-

 

 اخم کوچیکی کردم، ناهمتا؟

 به عمرم همچین اسمی رو نشنیده بودم.

ببین خانم ما نه همتا می شناسیم نه ناهمتا؛ فکر می کنم اشتباه اومدین، گرچه اصال نمی دونم -

 چجوری وارد خونه شدین ولی راه خروج از این طرفه بفرمایین.

نگاه می کرد؛ اون دختر یه تای ابروش رو باال انداخت و برگشت سمت همون آوات با نگرانی به من 

 پسره که حاال مطمئن شدم رئیسشونه.

 پسره نیشخندی زد و گفت:

 ولی ما درست اومدیم؛ ناهمتا هم تویی!-

 با تعجب بهش نگاه می کردم که با حرف آوات پقی زدم زیر خنده

 رم براتداداش صنعتی سنتی رو باهم زدی؟ الهی بمی-

 اون پسره دایان خواست دوباره گلوی آوات رو بگیره که رئیسشون از جاش بلند شد و مخالفت کرد.

 دست هاش تو جیبش بود و خیلی ریلکس بود؛ انگار حرف آوات هیچ تاثیری روش نداشت.

 به جا ِشر گفتن بیاین بشینید باید یه چیزایی رو بهتون توضیح بدم.-

ش رو بغل کرده بود اومد کنارم و انگار جرئت بیشتری پیدا کرده بود چون آوات همونجور که بازوها

 گفت:

ما شمارو نمی شناسیم، بدون اجازه ی صاحب خونه به قصد ُکشت اومدین تو اسم های عجیب غریب -

 هم  به کار می برید اون وقت دستور هم می دید؟ بابا المصب ها شما دیگه خیلی رو دارید.

 نید؛ بتمرگید اونجا تا بفهمید قضیه چیه؛ چه قدر آدم ها خسته کننده شدن.فقط بلدید َفک بز-

با ابروهای باال رفته به اون پسر کچله که خیلی هم خوشتیپ بود و هیکل توپری داشت نگاه کردم. 

 اومد روبه رو مون؛ رو مبل نشست و آدامسی از جیبش درآورد و دوتا انداخت تو دهنش

 چقدر بی اعصاب!

 

 کنار هم رو مبل نشستیم و به اون چهارنفر خیره شدیم تا بلکه بفهمیم داستان از چه قراره.دوتایی 

 دایان لبش رو تر کرد و گفت:

 سیا تو شروع کن.-



 سیا؟ چقدر امروز اسم های عجیب می شنوم؛ شاید هم اسمش سیامک باشه

 

هر چه زودتر از این حاال هر چهار نفرشون رو به روی من و آوات نشسته بودن؛ دلم می خواست 

 داستان سر دربیارم.

 خب؟ چی می خواین بدونین؟ من شروع کنم یا شما با سواالتون شروع می کنین؟-

 با حرف سیا، من و آوات نگاهی به هم کردیم و همزمان شونه هامون رو باال انداختیم.

 اولش یخورده متفکر به ما نگاه کرد؛ بعد از چند لحظه گفت:

 ی نیستیم، دنبال شخص خاصی اومدیم اینجاما آدم های عاد-

 آوات نیشخندی زد و گفت:

 البد مثل داستان ها اومدن دنبال سیندر ..-

 با دادی که سیا زد آوات به معنای واقعی کلمه حرفش رو خورد و با اخم بهش خیره شد.

رو  حوصله ی وراجی و خوشمزه بازی هاتو ندارم بچه؛ خوب گوش هات رو وا می کنی و دهنت-

 ِچفت، حالیته؟

 با سکوت آوات این بار دایان بود که مداخله کرد:

 مگه کری؟ با توعه؛ دوزایت افتاد یا نه؟-

 اخمی به دایان کردم و روم رو برگردونم؛ حاال همه واسه ما آدم شدن.

 رو به سیا گفتم:

 منظورت چیه که میگی آدم های عادی نیستین؟ پس اینایی که جلو ما نشستن چی ان؟-

 خون آشام!-

 مات به اون کله کالغی زل زدم؛ خون آشام؟ بی شک بهترین جوک سال بود.

 با قیافه ی پوکر یه نگاه به آوات انداختم که دست کمی از من نداشت.

سری تکون داد و لب و دهنش رو کج کرد؛ خوب می دونستم منظور این حرکتش چیه، داشت می 

 یه تخته که سهله چندین تختشون کمه! گفت زنگ بزنم به تیمارستانی جایی اینا

 مارو چی فرض کردین؟ نکنه شاخی دمی چیزی داریم و خودمون نمی دونیم؟-

 مخاطبم سیا بود اما دایان جوابم رو داد.

می خوای نشونتون بدم تا باور کنین ما با دوتا دختر بچه شوخی موخی نداریم؟ هوم؟ دوست داری -

 تصویری ببینی؟

 نه واقعا دارن راست میگن؟شکه شده بودم؛ نک

 لعنتی! تو مغزم هیجوره نمی گنجید.



 آره نشون بده ببینم چی بارته تو که انقدر خودت رو دست باال گرفتی یارو-

با نگرانی به آوات که این حرف رو زده بود نگاه کردم؛ دختره ی کله شق االن هم دست از لجبازی 

 برنمی داره.

ا چشمک کوچیکی تو کسری از ثانیه آوات رو مثل پر کاه بلند کرد همون پسره لبخند شیطونی زد و ب

 و دهنش به شاهرگ گلوش نزدیک شد.

 چیزی که دیدم عین خواب و رویا بود؛ اون پسر، دوتا دندون نیش داشت!

 

 تو .. تو .. دندون نیش داری؟-

چیکار کنم با لبخند یه وری زد؛ هر لحظه داشت به شاهرگش نزدیک تر می شد، نمی دونستم باید 

 چشم های ملتمس به سیا نگاه کردم.

 اخمی کرد و با صدای بمی گفت:

 ولش کن دایان؛ فکر می کنم به اندازه ی کافی فهمیدن که نیومدیم پِی خاله بازی-

با چشم های اشکی داشتم به آوات نگاه می کردم، دندون های دایان تو کسری از ثانیه محو شدن و 

 ه بود مثل آدم های عادیحاال قیافه اش عادی شد

 ولی این چیزی از واقعیت ماجرا رو عوض نمی کرد؛ اون یه خون آشام بود!

 آوات همون جا رو زمین نشست و با ترس به زمین خیره شد.

 انگار قضیه رو زیادی شوخی گرفته بودیم، با صدایی که سعی می کردم لرزشش رو پنهان کنم گفتم:

 ناهمتا که میگی چیه؟از ما چی می خواین؟ اون -

 سیا با آرامشی که نمی دونم از کجا می آورد اومد رو به روم و گفت:

 یه گوی تو دستته-

 با تعجب بهش نگاه کردم؛ اون از کجا می دونست؟

 تو چطوری فهمیدی؟-

 می دونی اون گوی چیه؟ می دونی چه قدر با ارزشه؟-

گوی تو دستم نگاه می کرد، نمی دونم چی باعث با این حرفش گوی رو از جیبم در آوردم؛ با لذت به 

 شده بود انقدر از دیدنش اونم تو دست های من خوشحال بشه.

 من .. من می خواستم بندازمش بیرون ولی انگار صاحبش شمایین-

 سرش رو آورد باال و با چشم های براقش زل زد تو چشم هام

 اتفاقا صاحبش فقط تویی!-



، با گیجی نگاهم بین سیا و گوی می چرخید که با حرف هاش سر در نمی آوردم از حرف هاش

 احساس کردم دنیا داره دور سرم می چرخه!

اسمش گوی جهان نماست، فقط یه ناهمتا می تونه بدون هیچ خطر و تهدیدی مثل آب خوردن گوی -

ش رو تو دستش بگیره و یه جورایی واسه خودش پادشاهی کنه! هیشکی به غیر از تو نمی تونه به

دست بزنه اگه شک داری می تونیم امتحان کنیم ولی بعدش تضمینی نمی دم که دست رفیقت جزغاله 

 نشه

تازه داشتم می فهمیدم چرا دست آوات سوخته بود، چون فقط من می تونستم لمسش کنم نه هیچ کس 

 دیگه

 

چیزهایی مبهم  انگار تازه داشتم برای تک تک سوال های تو ذهنم به جواب می رسیدم، اما بازم یه

بود مثال این که چجوری وارد خونه شده؟ یا اصال چرا من باید ناهمتا باشم؟ چرا تو دنیای به این 

 بزرگی من فقط می تونم بهش دست بزنم؟

 احساس می کردم سرم داره گیج می ره از حجم این همه اتفاقات یهویی

 از من چی میخواین؟-

 شده بود. مخاطبم سیا بود اما نمی دونم چرا ساکت

 به اون کله کالغیه نگاه کردم و گفتم:

 مگه نیومدین دنبال من؟-

 یه نگاه به دایان انداخت و گفت:

 ما به کمکت نیاز داریم؛ تو باید با استفاده از اون گوی به ما بگی دور و برمون چه خبره-

 سر در نمی آوردم؛ من چجوری با یه تیله به اونا بگم که اطرافشون چی میگذره!

ولی آخه چطوری؟ من هیچ اطالعاتی ندارم من هیچی نمی دونم شدم مثل کسی که روزنامه دستشه -

اما خوندن بلد نیست؛ مثل کسی که گنگ به اون نوشته ها نگاه می کنه بدون این که ازشون سر در 

 بیاره!

 همه سکوت کرده بودن، هیشکی انگار حرفی برای گفتن نداشت.

شون هم بدجوری تو منگنه بودن و االن توضیح دادن به من یه مشکل احساس می کردم اون ها خود

 جدید و بزرگی براشون محسوب می شد.

تو همین بین صدای ترکوندن آدامس اون پسر خوشتیپه باعث شد همه از فکر های مختلفی که تو 

 ذهنمون بود خارج بشیم و شوت بشیم تو دنیای واقعی با کلی عالمت سوال

 اون پسره نگاه کرد و چیزی نگفت.سیا چپ چپ به 

 چه قدر این ها همشون بی اعصابن؛ فکر کنم حتی حوصله نداره آدامس جوییدِن اون بدبخت رو ببینه

 این دیگه سر دسته ی همه شونه



 اما انگار دیگه نتونست طاقت بیاره؛ با لحن دستوری گفت:

 ی صاحابم بنداز بیرون از دهنتمسیح، تو همه چی رو بهشون توضیح می دی روشنه؟ اون آدامس ب-

 مسیح!

 چه قدر اسمش بهش می اومد با وجود اون کله ی کچلش، بی نهایت جذاب بود.

 البته همچین خیلی هم کچل نبود یه چیزی تو مایه های ته ریش بود انگار

 قطعا من می تونم یه دنیارو خراب کنم با این مثال ها و شبیه سازی هام!

نست ذهنم رو بخونه االن کلی بارم می کرد که دختر تو این موقعیت هم دست مطمئنم اگه آوات می تو

 از هیزبازی و چشم چرونی بر نمی داری.

 

 مسیح چشمکی به سیا زد و بعد از چند ثانیه با لبخند ملیح، با یه نگاه کوتاه همه رو از نظر گذروند.

 م نمایی می کرد.فکر کنم آدامسش رو قورت داده بود که اینجوری مثال داشت مظلو

 پاشو کم خیارشور بازی دربیار؛ معطل تو نیستیم که-

با ابروهای باال رفته به اون دختره نگاه کردم؛ عجب دل و جرئتی داشت این که با این بی اعصاب 

 خان اینطوری حرف می زد.

 همین هم مونده توی دوزاری به من دستور بدی-

 دایان نچی کرد:

 وقتش نیست به هم بپریدفکر کنم بدونید که االن -

 برادر من، من فقط بهش یادآوری کردم این یهو پاچم رو گرفت.-

 تو کی باشی که بخوای به من یاد ..-

 بسه!-

با دادی که سیا زد هرسه تاشون سکوت کردن؛ دایان و مسیح با اخم به گل قالی خیره شدن و اون 

 دختره هم با غیض به این دوتا نگاه می کرد.

 ین ها خودشون قاطی ان کهای بابا؛ ا

 با زمزمه ی ریز آوات زیر گوشم، سرم رو به سمتش متمایل کردم.

 این ها چرا اینجوری ان؟ با خودشون هم درگیرن؛ خدا به دادمون برسه فقط-

 

دایان انگار حرف آوات رو شنید چون بالفاصله برگشت و انگشتش رو تهدید وار به سمت آوات 

 گرفت.



نیم وجبی؛ حاال باید این هم بدونی که قدرت شنوایِی باالیی داریم و کوچیک حواست رو جمع کن -

ترین صداهارو می شنویم. پس جلو دهنت رو بگیر که به ضررت باز نشه اون وقت مجبور می شم 

 کاری بکنم که هیچکدوممون دوست نداریم.

 آوات اخم پررنگی کرد و با قیافه ی سرخ شده از عصبانیت به من زل زد.

تای ابروم رو باال رفت و به دنبالش شونه هام رو باال انداختم، اگه این دختر از لج دایان سره من  یه

 خراب نشه خدا بهم رحم کرده

با مسیح برید تو اتاق تا همه چی رو مو به مو توضیح بده براتون بعد برگردید تا همه چی رو اوکی -

 کنیم؛ جانان پاشو یه لیوان آب به من بده

 

گار حق نداشت رو حرف سیا حرف بزنه، اون دختره جانان پررو پررو بلند شد رفت تو کسی ان

آشپزخونه تا آب برداره، ماهم مثل جوجه اردک زشت پشت سر مسیح رفتیم تو اتاق تا چهارتا چیز 

 درست حسابی بفهمیم از این حالت منگی در بیایم.

 

و قیافه ی متفکری هم به خودش گرفته  رومون رو تخت یه نفره ی کوچیکم نشسته بود مسیح روبه

 بود.

 با آوات نگاه کوتاهی به هم انداختیم، لبم رو تر کردم و گفتم:

 چرا همون رئیستون همه چی رو توضیح نداد؟-

 نفس عمیقی کشید.

چون خوشش نمی آد یه اتفاق رو چند بار بررسی کنه چه برسه بخواد توضیح اضافی هم درباره اش -

از تلف کردن وقت و این چیز ها خوشش نمیاد واسه همون ترجیح داد من سریع  بده، سیا همینه؛

 روشنتون کنم.

 

 سرم رو به نشانه ی تایید تکون دادم و منتظر نگاهش کردم.

 نمی دونم به این رفیقت چه قدر مطمئنی اما تا همینجاش هم زیادی فهمیده-

 حرفش رو قطع کردم.

 درثانی اون این جا بود وقتی گوی وارد خونه شد.نه آوات از همه به من نزدیک تره؛ -

سکوت آوات برام جای تعجبی نداشت؛ مطمئنا می خواست من خیال همشون رو راحت کنم، چون 

 هیچکس دوست نداره راجع به خودش اونم تو این موقعیت که باید باشه یا نه حرف بزنه

 

اسی داریم باهاتون پس مسلما اتفاقات خب؛ شما فهمیدین که ما آدم های عادی نیستیم و یه فرق اس-

 زندگِی ماهم نمی تونه عادی باشه!



اما علت این که چرا سر از اینجا درآوردیم برمی گرده به دوران اجدادمون، ما و گروهمون تو 

خطریم چون اصیل هستیم. نمی خوام دوباره برید تو هپروت چون واقعیت داره و االن منی ک 

 می کنم یه خون آشام اصیل ام، اوکیه تا اینجا؟جلوتون نشستم دارم نطق 

دهنم باز مونده بود البته آوات هم دست کمی از من نداشت شاید مثال چند سانت بیشتر از من دهنش 

 باز شده!

 با بشکنی که مسیح جلو چشم هامون زد دوباره برگشتیم به تنظیمات کارخانه

 

عادی میخوان نابودمون کنن تا در آینده هیچ  غیر اصیل ها یا همون خون آشام های تازه وارد و-

خطری تهدیدشون نکنه، البته خیلی با دقت و اصول دارن پیش میرن و تا االن میشه گفت نصف 

 اصیل ها از بین رفتن.

 خب چرا اومدین سراغ حورا؟-

سوال آوات سوال خوب و به جایی بود؛ با دقت به جواب مسیح گوش می کردم چون از اینجا به 

 ش به من مربوط می شد.بعد

 

 مسیح نیم نگاهی به من انداخت و دست هاش رو، توهم قفل کرد.

چون تنها کسی که می تونه کمکمون کنه تا ما از نقششون و برنامه ریزشون سر دربیاریم حوراست! -

گفتم اجدادمون چون منظورم اون میراث یا همون گوی بود که االن تو دست های حوراست و کسی به 

 اون نمی تونه بهش دست بزنه.جز 

 اون گوی خیلی با ارزشه تو می تونی باهاش دنیارو ببینی.

 با تعجب و شگفتی پرسیدم:

 دنیارو ببینم؟ با این تیله؟-

آره فقط تمرکز باال می خواد، باید با تموم وجودت با اون گوی ارتباط برقرار کنی؛ تو صاحبشی -

بت شده اس چون توام مثل اون ها که بودن و االن نیستن یه مطمئنا نتیجه میده این تو اجداد ما ثا

 ناهمتایی!

تو می تونی با استفاده از اون گوی اتفاقاتی که تو گذشته رخ داده رو ببینی، می تونی تو ذهنت 

ثبتشون کنی و مثل یه فیلم تو ذهنت به خاطر بیاری، میتونی هر وقت که بخوای تو دستت محوش 

ی دیگه که ممکنه وجود داشته باشن اطالعات پیدا کنی؛ میشه باهاش تو زمان کنی یا حتی از گوی ها

 سفر کرد و از همه مهم تر این که میتونی آینده رو پیش بینی کنی!

 

 باور کردنی نبود، هیچ کدوم از حرف های مسیح باورکردنی نبود.



داشته باشم تا خودم رو  من، حورا، دختری که با هزارتا بدبختی به اینجا رسیدم تا امنیت و آرامش

نجات بدم از آدم هایی که می خواستن از دختر بودنم سواستفاده کنن حاال یه ناهمتا بودم تو یه دنیای 

 دیگه؟ دنیایی که هیچیش عادی و معمولی نیست.

 این حرف ها برام زیادی سنگین بود احساس می کردم معلقم تو هوا، گیج و گنگ بودم.

 باید ناهمتا باشم؟ سر درنمی آوردم چرا من

 مگه من چه فرقی با بقیه داشتم؟

 آوات با بهت و حیرت به من نگاه می کرد، جوری که احساس کردم انگار اولین باره منو می بینه

 سوالی که تو ذهنم بود رو از مسیح پرسیدم:

 چرا من ناهمتا شدم؟ مگه فرقی هست بین من با بقیه؟-

سی انتخاب می شه، اما من از اجدادمون شنیده بودم که فقط خود هیشکی نمی دونه ناهمتا بر چه اسا-

 ناهمتا می تونه اون علت رو کشف کنه اما خیلی سخت و تقریبا می شه گفت غیرقابل دسترسیه

 

مطمئنم هرکی به جای من بود و تو یه روز این همه اطالعات باورنکردنی به مغزش وارد می شد 

 قطعا سه روز هنگ می کرد. 

 هرچی بیشتر می فهمیدم، تو ذهنم سوال های بیشتری به وجود می اومد.انگار 

 گوی چطوری وارد خونه شده؟ اون پنجره ی شکسته رو دیدین؟ از اونجا اومده تو-

 آوات با نگرانی منتظر به مسیح نگاه می کرد تا جوابش رو بده.

ود ناهمتا به دست آورده و خب بخاطره نوشته اِی که تو غار خونده شده، گوی اون نیرو رو از وج-

 . تونسته از شیشه به اون بزرگی عبور کنه و وارد خونه بشه

 با کنجکاوی بیش از حد پرسیدم:

 کدوم غار؟ چه نوشته ای؟-

 مسیح پوف بلندی کشید و عاجزانه به ما خیره شد.

ا برامون طفلکی فکر کنم حسابی کالفه اش کردیم ولی خب نمی شد که تظاهر کنیم دونستن این چیزه

 مهم نیست.

ببین حورا؛ تو تا همین جا هم فهمیدی کی هستی و وظیفت تو دنیای ما چیه، می دونم خیلی سوال ها -

تو ذهنته که می خوای به جواب تک تکشون برسی ولی االن اصال موقعیت و زمان مناسبی نیست 

 برای فهمیدن این چیزها

ت توضیح بدم و تو هرلحظه از قدرت اون گوی من این اطالعات رو حفظم، می تونم ساعت ها برا

متعجب تر بشی ولی نظرت چیه خودت کتابش رو بخونی و به نتیجه ای که می خوای برسی؟ انقدر 

 هم از من سوال های درپیت نپرسی؟

 یعنی کتابی هست که بتونم اطالعات بگیرم ازش؟-



 خوندش سیر نمیشی. اره اولین ناهمتا این کتاب رو نوشته، کتاب جالبیه مطمئنم از-

 حاال احساس بهتری داشتم، از این که قراره کمتر گیج بازی دربیارم یخورده وجدانم راحت شده بود.

فکر کنم آوات باز قصد داشت از مسیح سوال بپرسه که در اتاق چهار طاق باز شد و ما قامت بلند سیا 

 رو تو چارچوب در دیدیم.

بابزرگ هایی که تو جیبشون شکالت و کشمش دارن؛ این هم باز هم دستش تو جیبش بود مثل این با

 انگار هرلحظه با این ژستس می خواست یه شکالت دربیاره بده بهت خرت کنه

 نامحسوس سرم رو تکون دادم تا این فکرهای مسخره بپره بیرون

 بود. پاک قاطی کرده بودم انگار؛ باید یجوری انرژیم تخلیه می شد اونم فقط با رقص امکان پذیر

 وای! رقص!

 من امروز کالس داشتم و پاک فراموش کرده بودم.

 همه چی رو توضیح دادی؟-

 به مسیح که حاال کنار سیا ایستاده بود نگاه کردم.

 نه کامل ولی در حدی که بدونن اینجا چخبره و داستان چیه آره-

 خوبه-

 نیم نگاهی به آوات انداخت و رو به من گفت:

 

 دقیقه دیگه حاضر باشید چون باید با ما بیاید، این هم بدونید که تازه اول ماجراست.می خوام تا پنج -

 

 یه تای ابروم ناخودآگاه پرید باال و دست به کمر خودم رو نامحسوس به عقب متمایل کردم.

 کار همیشگیم بود وقتی عصبی می شدم این حالت بهم دست می داد.

 ل یه جور تیک عصبی!تازه ممکن بود یه پلکم هم هی بپره؛ مث

هم جنبه ی شوخی و طنز داشت چون آوات خیلی دلقک می شد اینجور وقت ها و تا یه کتک درست 

حسابی نوش جان نمی کرد ول کن نبود، هم یخورده ترحم برانگیز بود چون اثرات بالها و اتفاقاتی 

 بود که اون صالح بی پدر برام تدارک می دید!

 الن انقدر عصبیش می کنین مثل چوب شور می شکنه.باز این موتورش روشن شد ا-

تیز به آوات نگاه کردم تا اون زبونش رو تو دهنش نگه داره که بیشتر از این آمپرم نزنه باال بعد رو 

 نگاه خیره اش بهم زل زده بود گفتم: به سیا که دست به جیب با 

م نمی تونم باهاتون بیام می دونی که کجا شال و کاله کردی شازده؟ پیاده شو باهم بریم؛ من کار دار-

 بزور نمی تونی کاری بکنی.



 

خودم می دونستم دارم چرت میگم، فقط کافیه بخواد تا یکی از اون هرکول ها تو یه ثانیه منو مثل 

 گونی بندازه رو کولش و ببره هرجا که می خوان

اد و برگشت از اتاق بیرون سرش رو کج کرد و لبخند یه وری زد؛ بعد از چند ثانیه سرش رو تکون د

 رفت.

 برام عجیب بود چرا چیزی نگفت؟

 با تعجب برگشتم و با حالت سوالی به مسیح نگا کردم.

 باید اینم بدونی سیا هرکاری بخواد می تونه به راحتی آب خوردن انجام بده.-

 

 یعنی بخاطر این اعتماد به نفسش بود که حتی یه کلمه هم حرف نزد؟

 رفت بیرون و من هم با غرغر دنبالش رفتم.مسیح از اتاق 

حالیتون نیست؟ میگم من نمی تونم باهاتون بیام من کار دارم باید برم باشگاه؛ من مسابقه دارم نمی -

 تونم کارهام رو بزارم کنار و با شما هلک و هلک راه بیفتم ناکجا آباد

 گشتم تمام مدتی که حرف می زدم یه مسیر مشخصی رو هی می رفتم و برمی

 کال یه جاییم می خارید نمی تونستم مثل آدم یه جا بشینم و حرف بزنم.

 باید یه کاری کنی که بندازیش عقب تو باید ببینی تو اون گوی چخبره-

جانان از همشون انگار عصبی تر بود، تنها فردی که ریلکسه همون سیا بود که اون هم فقط آدامس 

 خوردن مسیح تِر می زد تو اعصابش.

بین خانوِم جانان؛ بخاطره یه کار پیزوری نباید توقع داشته باشی زحمت چند سالش رو بزاره کنار ب-

 اوکی؟

اوه جونم غیرت، انگار به آوات بر خورده بود حسابی؛ خب باالخره می دونست چه قدر واسه کارم 

 زحمت کشیدم و نمی خوام به این راحتی از دستش بدم.

 

 کردم. بی حرف به حرکاتشون نگاه می

 عجب آدم هایی هستن، وجدان هم خوب چیزیه

 ما اینجا میمونیم تا برگردی.-

 چشم هام قلپی زد بیرون! اینجا میمونن؟

همین هم مونده به گوش فیروزه خانوم برسه به جز آوات کسی رو آوردم تو خونه اون وقت پوستم رو 

 خام خام می َکنه!



س بود منم مشکلی با این قانون هاش نداشتم، در واقع نمی دونم چرا ولی به شدت رو این چیزها حسا

به جز آوات کسی رو نداشتم که بخوام بخاطرش هر لحظه نگران باشم که صاحب خونه خودم و اثاث 

 هام رو بزاره بیرون.

ولی االن با حرف سیا برای باز هزارم بهم ثابت شد که تو زندگی همه چی اونجوری که تصور می 

 ن خیالبافی می کنیم پیش نمیرهکنیم و برای خودمو

زندگی هیچ وقت اونی نمی شه که بهش فکر می کنیم اونی نمی شه که تو ذهنمون برای خودمون می 

 سازیم.

 پر از ناممکن ها و غیرممکن هاست!

 

 نمیشه!-

 یعنی چی نمیشه؟ تو میری باشگاه بر می گردی اون وقت باهم می ریم تا به اون گوی برسیم.-

اه کردم که بی حوصله این حرف رو زده بود، نمی دونم چرا ولی احساس می کردم خیلی به دایان نگ

 آدم رو مخ و تو اعصابیه!

 وقتی میگم نمیشه حتما یه دلیل قانع کننده ای دارم براش آقای دایان خان-

 چی گفتم! 

 گاهی وقت ها وقتی حرصم می گیره اصال متوجه جمله بندی هام نیستم

جلو خنده ای که می خواست بشینه رو لب های آوات گرفته شه، فقط بلده بخنده  اخم ریزی کردم تا

 این دختر

 میشه اون دلیل قانع کننده ات رو برامون بگی؟-

 نه انگار این ها خواهر برادری فقط بلد بودن برن رو اعصاب آدم

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

اصال گفتنش به شماهایی که فقط چند ساعته می ببینید نمی دونم چه قدر در جریان هستید، نمی دونم -

شناسمتون درسته یا نه، ولی من یه دختر تنهام؛ یه آدم مستقل، کسی که تا االن تو این خونه تنها بوده 

و حاال با اومدن شما و قصه هاتون داستان های منم شروع شده اگه به گوش صاحب خونه ام برسه که 

رد خونه شده و از اون بدتر قصد موندن تو این خونه رو به جز آوات دوست صمیمی ام کسی وا

داشته اون وقته که سیم هاش قاطی پاتی می شه و سرنوشت منم تهش می شه مثل کارتون خواب ها! 

 مسلما شما که این رو نمی خواید دیگه نه؟

 

 مسیح پوف بلندی کشید و به دنبالش گفت:

با من؛ خودم حلش می کنم جوری از حافظه ش  چه داستان های مزخرفی دارن این ها، اصال اون-

 پاک می کنم که نفهمه از کجا خورده بهونه ی بعدیت چیه؟



 منظورش رو نفهمیدم، یعنی چی پاک می کنه؟

چی رو اصال می خواد پاک کنه؟ نکنه واقعا جدی جدی می تونن حافظه ی آدم هارو کنترل کنن؟ 

 مگه می شه؟

 دم اون از من بدتره! بدبخت هنگ کرده بود.با تعجب به آوات نگاه کردم که دی

تنهایی به این نتیجه رسیدی؟ نمی دونی نباید قانون رو زیر پا بزاریم؟ ما نباید از اون روش استفاده -

 کنیم به جز مواقع ضروری

 نمی دونم چرا این دختر کله کالغی کال دلش می خواست مخالف همه چی باشه.

 حرصی به جانان انداخت.مسیح چیزی نگفت اما نگاه پر از 

 سیا هم که ریلکس تر از همه، گوشه ای ترین نقطه ی مبل نشسته بود و دستش زیرچونش بود.

لعنتی به چی فکر می کنی؟ انگار عادتشه زمان فکر کردن و تمرکز کردن دست هاش ته ریشاش رو 

 به بازی می گیرن.

 هام تو چشم های نافذش گره خورد.تو افکار چرت و پرتم غوطه ور بودم که یهو برگشت و چشم 

 هول شدم اما سعی کردم به روی خودم نیارم، فکر کنم موفق هم بودم.

 انگشت شصت و سبابه ش رو به نشونه ی عدد دو باال آورد و گفت:

گوش کن؛ فقط دو ساعت بهت وقت می دم نه کمتر نه بیشتر، دختر جون تو باید با ما بیای برای یه -

ی، پس می ری جایگزین برای خودت انتخاب می کنی؛ با صاحب خونت حرف می زمان نسبتا طوالن

زنی اون نیم ساعت باقی مونده رو هم برمی گردی همین جا تا لوازم مورد نیازت رو جمع کنی؛ 

 حله؟

 ولی ..-

ولی و اما و اگر نشنوم! ببین بچه؛ بردن تو واسه من عین آب خوردنه حتی راحت تر از اون، ولی -

ا میل و رغبت خودت بیای باید با تمرکز باال با اون گوی ارتباط برقرار کنی سال هاست کسی باید ب

بهش دست نزده و االن باید محیط مناسبی براش درست کنیم؛ نمی خوام با بی برنامگی و لجوج بازی 

 های تو خرابش کنم پس حواست رو جمع کن تا کل زندگیت رو از حافظت پاک نکردم.

 رش متوجه ی نگاه پر از تعجب مسیح شدم.با جمله ی آخ

 نه بابا؛ پس خشن شدن هم بلده؟

 بچه می ترسونه! ولی ممکن هم هست کاری که می گه رو عملی کنه

 تصورشم وحشتناکه که آدم به جایی برسه که حتی اسمش هم فراموش کنه!

 

 با تردید نگاهی به آوات انداختم، سرش رو نامحسوس تکون داد.

بودیم به هرچی که میگن گوش کنیم؛ چون هیچ اطالعات دقیقی از ماهیت و وجودشون فعال مجبور 

 نداشتیم و هر تصمیمی که می گرفتیم ممکن بود به ضرر خودمون تموم شه.



 هرچی که از دنیای خون آشام ها تو ذهنمه از همون فیلم و کتاباییه که دیدم و خوندم.

 فتم:با نگاه کلی به همشون لبم رو تر کردم و گ

 باشه؛ میرم باشگاه تا کارهارو درست کنم، زود برمی گردم.-

 خوبه؛ تا برگشتن تو این رفیقت اینجا میمونه.-

 با غیض به سیا نگاه کردم؛ پسره ی رو اعصاِب خود درگیر

 انگار می خوام فرار کنم آوات بدبخت رو گروگان نگه داشته.

دم دستم اومد پوشیدم، نباید جایگزین بزارم باید با حرص روم رو برگردوندم و رفتم تو اتاق؛ هرچی 

برای چند روز مرخصی بگیرم و تایم کالس هارو تو خونه تمرین کنم. نمی خوام زحمت این چند 

 سالم بخاطره چهارتا زبون نفهم از بین بره.

 کیفم رو برداشتم و گوشیم رو گذاشتم توش؛ برگشتم تو حال همه منتظر نگاهم می کردن.

 ات گفتم:رو به آو

 نگران نباش زود برمی گردم اوکی؟-

 با پوف بلند جانان نگاه پر از حرصی بهش انداختم.

دختره ی فالن شده؛ یه جوری نگاه می کنه انگار ارث باباش رو می خواد ازم، حاال خوبه کار اون 

 ها گیره اون ها لَنگ من موندن و انقدر قیافه می گیرن!

 تو حسحاال من چه َجو گیر شدم رفتم 

هنوز نمی دونم چی درسته چی غلط نمی دونم دقیقا کجا ایستادم و وظیفه ام چیه اون وقت به این کله 

 کالغی می پیچم.

 با خداحافظی کوتاهی رو به آوات روم رو برگردوندم و از خونه رفتم بیرون.

 جلوی در نفس عمیقی کشیدم و با سالم صلوات رفتم سمت باشگاه

 یم موافقت کنه.خداکنه ساره با مرخص

 هیچ جوره نمی تونستم از این کار بگذرم به هیچ عنوان هیچ جایگزینی رو برای خودم نمی خواستم.

 

دم ایستگاه پیاده شدم و به سمت خونه راه افتادم، فکرم خیلی مشغول بود، من فقط تونستم سه هفته 

 مرخصی بگیرم و فقط یه ماه به مسابقه مونده بود.

 که درگیر خون آشام ها بشم؟یعنی امکان داشت 

اصال من چه نقشی تو زندگیشون داشتم؟ یعنی انقدر مهمه که باید قید زندگی آروم و بی دردسر خودم 

 رو بزنم؟ ارزشش رو دارن؟

سرم از حجم این همه افکار داشت می ترکید هرچی جلوتر می رفتم سوال های بیشتری به وجود می 

 اومد و این به تردیدم دامن میزد.



 رسیدم جلو در و کلید رو داخل قفل کردم، در با تیکی باز شد.

خدا خدا می کردم به گوش فیروزه خانوم نرسه امروز این جا چه خبر بوده وگرنه خودم و اثاث هام 

 باید پرت بشیم بیرون

رفتم داخل که دیدم وضعیت همونجوریه و هیچ تغییر خاصی نکرده، هرکی یه جا تلپ شده بود و 

 جدی جدی قصد رفتن نداشتن!انگار 

 به قیافه ی پر از ناله ی آوات نگاه کوتاهی انداختم و چشم هام رو برای چند ثانیه بستم و باز کردم.

 

فقط سه هفته برای خودم مرخصی گرفتم، امیدوارم تو این مدت کاراتون اوکی شه تا من برگردم سر -

 آلیس در سرزمین عجایب نباشه! زندگی بی دردسر خودم؛ همچنین امیدوارم سرنوشتم مثل

 

 جانان با شنیدن جمله ی آخرم نیشخندی زد و سری تکون داد.

سیا از جاش بلند شد و آروم آروم اومد سمتم؛ تو همون حالت دست هاش رفت تو جیبش، با خودم می 

 گفتم االنه که یه شکالتی پاستیلی چیزی دربیاره بگه حاال دختر خوبی شدی عمویی اینم جایزت!

 باید بریم رامسر، ما اونجا زندگی می کنیم.-

 ولی من چطوری می تونم بهتون اعتماد کنم؟-

تو دو قدمیم ایستاد؛ همونجور که با نگاهش تمام اجزای صورتم رو زیر و رو می کرد زیرلب با 

 صدای آرومی گفت:

 هیجوره!-

 بعد پوزخندی زد و خیلی ریلکس از کنارم رد شد.

 منظورش چی بود؟!

 

د از سیا که از در رفت بیرون بقیه اشون یکی یکی پشت سرش راه افتادن، یعنی چی االن؟ این ها بع

 چقدر ریلکسن؟ من هنوز وسایل هام رو جمع نکردم این ها استارت رفتنشون رو زدن!

 هی! کجا با این همه عجله؟ پیاده شین باهم بریم؛ من باید لوازم مورد نیازم رو جمع کنم.-

و با قیافه ی حق به جانبش بهم نگاه کرد، ها؟ چیه؟ انگار ارث باباش رو طلب داره  دایان برگشت

 ازم.

چیه نیگا می کنی؟ لوازم مورد نیاز که دیگه می دونی یعنی چی؟ نکنه این یه مورد تو دنیای شما -

 هنوز تعریف نشده؟ یا شاید هم به وجود نیومده!

 ی کردم؛ با جدیت گفتم:نیشخندی زدم و تو کسری از ثانیه اخم پر رنگ

 ربع ساعت وایسین تا حاضر شم.-



خواستم برگردم که دیدم جانان دهنش رو وا کرده چیزی بگه؛ قبل از این که اون کالغ بی محل حرف 

 بزنه سریع گفتم:

 لطفا!-

 دهنش رو بست و من هم با خیال راحت رفتم تو اتاقم.

 

سواک و شارژر و لوازمی از این قبیل هم تو چند دست مانتو و شلوار و لباس خونگی برداشتم، م

 ساک کوچیکی که برداشته بودم گذاشتم.

حوله ام دستم بود و داشتم به زور تو چمدون می چپدونمش که دیدم آوات دست به سینه رو به روم 

 ایستاده

 

اونم چیه؟ باز مگه از لباس های تو اینجا جا مونده عین میرغضب نگاه می کنی؟ یه سوتین دادی که -

 برگشتم از سفر برات پسش میارم خسیس

 چشم های سبزش قلپی زد بیرون، با حرص گفت:

اگه به توعه میای شورت من هم از پام در میاری می پوشی؛ اصال بیخیال این بحث ها شو، تنها می -

 خوای بری؟ اون هم ناکجا آباد؟

 ناکجا آباد نیست که همین رامسر خودمونه-

 باشه؛ تو که دیدی پسره چی گفت، با وجود اون حرفش باز هم می خوای بری؟اصال بغل گوشت هم -

اتفاقا نره خر فکر کرده من از این ترسو سوسول هام تا یه چیز بهشون میگن سریع جیش کنن تو -

 خودشون، واسه این که حالش رو هم بگیرم حاضرم تا اون ناکجا آبادی که میگی هم برم.

 من هم باهات میام. ولی من نمیزارم تنها بری،-

 

شالی که تو دستم بود رو انداختم رو تخت، دست به کمر برگشتم سمتش، این دختر پاک عقلش رو از 

 دست داده انگار

کجا می خوای بیای؟ من اگه دارم می رم چون مجبورم که برم ولی برای تو هیچ اجباری نیست، -

ی؟ اون ملوک که یه لنگه پا وایساده که اصال این ها به کنار؛ جواب خانوادت رو چی می خوای بد

سریع تر عروسش بشی رو می خوای کجای دلت بزاری؟ تو که وضعت داغون تر از منه حاال می 

 خوای هلک و هلک دنبال من راه بیفتی که چی؟

 

 بعد از تموم شدن حرف هام نفس عمیقی کشیدم، منتظر بهش نگاه می کردم.

تو اون خانواده با نظر من موافق نیست همه یجورایی شدن حورا من علی رو نمی خوام، هیچکس -

 بر علیه من، پس بهترین فرصت که باهات بیام تا یه تلنگری باشه براشون.



 یعنی بخاطر یه خواستگار پیزوری می خوای فرار کنی از خونه؟ خل شدی دختر؟-

 بهشون می گم می خوام برم مسافرت-

 اگه مخالف باشن چی؟-

 ا همه چیز مخالفن، بیخیال من نمی تونم برم تو اون خونهاون ها همیشه ب-

 آوات؟ تو مطمئنی؟ من نمی دونم دارم کجا می رم و چه اتفاقایی انتظارم رو می کشن.-

 نچ بلندی گفت و اومد شال رو از دستم گرفت.

 حاال توام جناییش می کنی دختره ی جو گیر-

 

 وردم و به ظاهر براق و نورانیش خیره شدم.فکرم باز مشغول شده بود، گوی رو از جیبم در آ

 یعنی من واقعا می تونستم با این گوی ارتباط برقرار کنم؟

 با انگشت شصتم به آرومی روش دست کشیدم، احساس می کردم یه تیکه از وجودم تو دست هامه.

 بردار.چیه عین منگل ها با لبخند ملیح زل زدی به اون بیا کمکم کن چهارتا لباس هم واسه من -

 با غیض به آوات که با ُنطقش رشته ی افکارم رو پاره کرده بود نگاه کردم.

 

 بترکی!-

چیزی نگفت؛ دوتا شونه دستش بود داشت با دقت بررسیش می کرد که مویی چیزی توش نباشه؛ آدم 

 انقدر وسواس آخه

 موعه دیگه عن که نیست اونجوری ذره بینی خیره شده بهش.

 دادم که گفت:با تاسف سری تکون 

 راستی یه چمدون دیگه برا خودم برمی دارم که قاطی نشن این قرمزه برا تو اون بنفشه واسه من-

 تو دیگه خیلی رو داری-

 با خنده چشمکی زد و رفت سراغ بقیه وسایل ها

 امیدوارم سفر خوبی باشه، یا اگه قراره بد بگذره، بدترش پیش نیاد!

 

لوی در ایستاده بودیم، هیچ چیز مسخره تر از این نمی تونه باشه که عین آواره ها با دوتا چمدون ج

 بخوای بری سفر ولی هیچ وسیله نقلیه نداشته باشی که بخوای باهاش جابه جا بشی!

 با غیض به سیا نگاه می کردم؛ پسره یه تخته که سهله چندین تختش کمه



ن رو از دست دادیم نه به این ریلکس نه به اون همه اصرارش واسه اومدن که دیره و فالنه و وقتمو

 بودن االنش

 میشه بگی االن دقیقا داری به چی فکر می کنی؟-

 

 با ابروهای باال رفته به من نگاه کرد؛ می دونست مخاطبم خودشه

 به چطور رفتنمون-

یه  نمی تونستی زودتر به این قضیه فکر کنی که االن یه لنگه پا این جا نباشیم؟ اون هم جلو در؟ اگه-

 وقت صاحب خونه ام ..

 مسیح پوف بلندی کشید و وسط حرفم پرید

 تو مارو با این صاحب خونت حامله کردی، بکش بیرون دیگه بابا-

از حرفش حسابی داغ کردم و ناخودآگاه همون ژست داغونم رو گرفتم و خودم رو کمی به عقب 

 متمایل کردم

 خواد جلومو بگیره خجا .. پاش برسه حاملت هم می کنم می خوام ببینم کی می-

با وز وزای آوات زیر گوشم تازه فهمیدم کجا ایستادم و از همه مهم تر دارم با یه پسر هیز و پررو که 

 چشم هاش از زبون دراز من قلپی زده بیرون و یه تای ابروش هم رفته باال حرف می زنم!

 ابرومون رو بردی حورا مغزت به جایی خورده؟ چی داری َدری َوری میگی برا خودت؟-

 دایان با خنده گفت:

 جلل الخالق، نمی دونستم یه ناهمتا از این قابلیت ها هم داره!-

 سیا انگشت شصتش رو نامحسوس رو لبش گذاشت تا خنده اش رو کنترل کنه

 اخم پررنگی به دایان کردم و چیزی نگفتم.

 بدجوری خراب کرده بودم و هیچ جوره نمی شد جمعش کرد.

 ی حورا حامله کردن مسیح چی بود این وسط که پروندی!خیر نبین

 جانان انگار خیلی کالفه شده بود چون با جدیت رو به سیا گفت:

باید عادی رفتار کنیم نمی شه که ما از روش خودمون بریم و این هارو با ماشین بفرستیم. ناهمتا باید -

 پیش خودمون باشه اینجوری خیالمون راحت تره

جانانه؛ می ریم ترمینال از اون جا هم حرکت می کنیم به سمت رامسر نبینم کسی غیر از این حق با -

 کار دیگه ای بکنه

 ولی سیا ..-

 همین که گفتم مسیح؛ دیگه کافیه!-



 

حدودا چهار پنج ساعتی تو راه بودیم، تو تمام این مدت مسیح یه آدامس انداخته بود دهنش عین 

ی تمام قرمز هم تو گوشش بود و از همه جا بی خبر هی ترق ترق الستیک می جویدش؛ یه هنذفر

 صدا می داد؛ این کارش به شدت رو مخ بود.

 دایان هم سرش کال تو گوشی بود و هر از چند گاهی با جانان می پریدن به هم.

 این ها دو قلو بودن اونم از نوع ناهمسانش

 یل!چون دایان کامال بور بود اما جانان یه کله کالغی اص

 

سیا با آرامش چشم هاش رو بسته بود و تنها چیزی که این ریلکس بودنش رو به هم می زد اون 

 آدامس به قول خودش کوفتِی مسیح بود.

با هربار صدا از طرف مسیح، سیا چشم هاش رو باز می کرد و یه نگاه پدر مادر دار بهش می 

 انداخت.

 هرچند که مسیح نمی دید!

 

 م هایی بود که ریلکسن ولی خطری عصبانی میشن.انگار از این مدل آد

 خیلی خوب بلد بود خودش رو کنترل کنه

 آوات مدام تماس های خانوادش رو رد می کرد و حتی یکی رو هم جواب نداد

 فقط یه پیام کوتاه برای آرزو فرستاد که می خواد یه مدت دور باشه از همشون

 ک و هلک دنبال من راه افتادهمن تو کار این بشر موندم که با چه جرئتی هل

 انگار این قضیه ناهمتا بدجوری اون حس فوضولیش رو تحریک کرده بود

 

 از همه جالب تر صداهایی بود که از اون گوی می شنیدم.

نمی دونستم باید به سیا بگم یا نگم اما وقتی گوی تو جیبم بود حس می کردم صدام می کنه یا انگار 

 برقرار کنهمی خواد باهام ارتباط 

 نجوایی شبیه به وقتی که لب ساحل یه صدف رو کنار گوشم می ذاشتم تا صداش رو بشنوم.

 . اما هربار نشنیده می گرفتم و توجهی بهش نمی کردم

 باید هرچه سریع تر اون کتابی که اولین ناهمتا نوشته رو می خوندم تا بفهمم کجای داستان قرار دارم

 با سیا درمیون بزارم.شاید هم درستش این بود که 

 به خودم اومدم و دیدم که جلوی یه در خیلی بزرگ ایسادیم.



 یه در بلند به رنگ سفید که بیشتر به در قلعه ها شبیه بود.

 یعنی این جا زندگی می کنن؟ وسط این جنگل؟

مسیح باالخره اون هنذفریش رو از گوشش درآورد، نفس عمیقی کشید دست هاش رو باز کرد و 

 رو گرفت باالسرش 

 آخیش! آزادی-

انگار مخش تاب داره طفلی، یه جوری میگه آزادی هرکی ندونه فکر می کنه چندسالی آب خنک 

 خورده حاال در اومده.

 چه مسخره! مگه تا حاال زندانیت کرده بودن که االن رسیدی به آزادی؟-

ی زد و آدامسش رو باد کرد مسیح یه نگاه شیطون به آوات که این حرف رو زده بود انداخت، نیشخند

 و همون لحظه ترکوند.

تا بیام به این اسکل بازی هاش بخندم یهو از جلو چشمم غیب شد و تو کسری از ثانیه باالی دیوار 

 بود!

 باور کردنی نبود، چطوری با این همه سرعت حرکت کرد؟

 حاال منظور جانان رو از روش خودمون فهمیدم.

 رنکردی جابه جا بشن!اون ها می تونن با سرعت باو

 نه انگار جدی جدی هیچ خواب و خیالی نیست و من وارد یه دنیای دیگه شدم.

 دنیایی که نمی دونم من باید توش چه کارهایی بکنم و چه قدر قراره خودم رو متعجب کنم!

 به آوات نگاه کردم دیدم دهنش طبق معمول بازه و اون چشم های جنگلیش قلپی زده بیرون

 ات پشه ای مگسی چیزی میره توش!ببند آو-

 

با نگاه توبیخی سیا و حرف جانان مجبور شدیم خوش نمک بازی رو بزاریم کنار و به کار اصلیمون 

 برسیم.

 خیارشور بازی بسه، از این طرف-

 سیا جلو و جانان پشت سرش حرکت کرد ماهم دنبالشون راه افتادیم.

ین جایی نیومده بودم اونم تو این منطقه با این ولی عجب جای نابی بود، تا حاال تو عمرم همچ

 امکانات!

 

سعی می کردم زیاد تابلو نگاه نکنم تا پسرها برام دست نگیرن، خداییش کنترل کردن خودت تو 

 اینجور موقعیت ها خیلی سخته

 آوات محو زیبایی باغ شده بود.



اطرافش از باغچه ها و گل از در که وارد می شدیم تا در اصلی ویال کامال سنگ فرش شده بود؛ 

های مختلف پر شده بود، هر سمتی رو که نگاه می کردم یا گل بود یا درخت یا چیزهایی که نمی 

 دونستم اسمشون چی هست اصال!

 

معلوم بود پشت ویال یه باغ خیلی بزرگ هم هست چون درخت هاش از همین فاصله مشخص بود، 

 خدا می دونه شب هاش چجوریه

 خر نسبتا بزرگی بود که روبه روش یه تاب سفید خیلی خوشگلی هم قرار داشت.سمت چپ یه است

 وقتی فضای بیرونش انقدر معرکه اس داخلش دیگه چخبره

 رسیدیم جلو در اصلی که یه در نسبتا بزرگ و قهوه ای سوخته بود.

منتظر بودم کلیدی چیزی دربیارن اما سیا انگشت سبابه ی دست راستش رو، روی صفحه ی 

 کوچیکی که کنار در بود قرار داد

چطور من اون رو ندیدم؟ اصال چطوری من ناهمتا شدم وقتی نمی تونم تشخیص بدم که صددرصد 

همچین دری و همچین مکانی با همچین آدم هایی با یه کلید پیزوری باز نمیشه مطمئنا اثر انگشت می 

 خواد!

 خدا به دادشون برسه با عقل نسبتا ناقص من

 

 شد و یکی یکی وارد شدیم.در باز 

 دیگه کنترل کردن خودم به شدت سخت بود از دیدن اون همه زیبایی

همه چی انقدر واضح و قشنگ بود انگار از دور برق می زد و چشم آدم رو به خودش خیره می 

 کرد.

 حورا همچین جایی رو حتی تو عکس و خواب و خیال هم ندیدم.-

ی شنواییشون چقدر قویه االن دارن می شنون حرفامون رو؛ آوات سعی کن ببندی، تو که می دون-

 مخصوصا اون مسیح فوضول

 شنیدم ها-

 درکل احتیاط شرط عقله؛ چون می دونستم می شنوی گفتم.-

 دایان چشمکی زد و گفت:

 محض احتیاطت منم شنیدم.-

 با قیافه ی زارم به آوات نگاه کردم.

 پچ پچ وار زیر گوشم گفت:

 بودی چیزی ازمون در بره حیثیت نمی مونه واسمون، به اینجاش فکر کردی؟یعنی اگه بادی -



 اون رو دیگه سعی می کنیم نشنیده بگیریم.-

 با حرص به دایان نگاه کردم که همه تمرکزش رو ما بود تا حرفامون رو بشنوه

 سیا برگشت و نگاه کلی به ما انداخت.

 آوات از نگاهش حس کردم دارم آب میشم از خجالت؛ بترکی

 نگران نباشین اگه تمرکز نداشته باشیم نمی تونیم صداتون رو بشنویم.-

 پس درست حدس زده بودم، این پت و مت همه هوش و حواسشون رو گذاشته بودن رو ما

 ای آدم های مرموز؛ یه آشی براتون بپزم کیلو کیلو روغن روش باشه!

 

شم بیرون و ببینم سیا چی می خواد نطق سعی کردم فکرم رو از رو ویژگی های خارق العادشون بک

 کنه عین ناظم ها ایستاده جلو همه

اتاق هاتون باالست، فقط دوساعت فرصت استراحت دارین؛ بعد برمیگردین همین جا تا کارمون رو -

 شروع کنیم.

 باید سریع با گوی ارتباط برقرار کنی

ن از این بازی هاشون سر در نمی نمی دونستم گفتنش درسته یا نه ولی نمی شد پنهانش کنم چون م

 آوردم، نمی خواستم همین اول کاری خراب کنم و تِر بزنم تو همه چی

من احساس می کنم اون گوی صدام می زنه، مدام یه صدای ملیحی می شنوم اما دقیق نمی تونم بگم -

 که صدای چیه فقط اسمم رو واضح می شنوم.

 

 االن هم چیزی حس می کنی؟-

 سعی کردم تمرکز کنم تا ببینم همون صدا رو می شنوم یا نهبا حرف سیا 

 هرچی زور زدم هیچ نجوایی نشنیدم، پس چرا چیزی نمیگه؟

 اون که مدام داشت صدام می زد.

 یعنی چس کرده مثال می خواد بگه سین کردی جواب ندادی حاال باش تا سین کنم جوابت رو بدم؟

 یه لحظه به خودم اومدم!

 ردی دختر، این چرت و پرت ها چیه میگی؟ مگه آدمه که بخواد اینطوری فکر کنهحورا پاک قاطی ک

خدایا خودت به جوونیم رحم کن دارم از دست این قوم مغول دیوونه می شم؛ همش دارم با خودم 

 کلنجار می رم و حرف می زنم؛ اون هم چه چرت و پرت هایی!

 

 نه چیزی نمی شنوم.-



 سیا یعنی ممکنه؟-

به جانان نگاه کرد؛ اما معلوم بود حواسش جای دیگه اس، یعنی چی ممکنه؟ چی ممکن سیا با دقت 

 بود اصال؟

 آره احتماال تو خطر بودیم، شاید هم فهمیدن ناهمتا رو پیدا کردیم.-

 دایان این حرف رو زده بود و منتظر عکس العمل بقیه شد.

 نه بابا! دیگه تا این حدش رو نمی تونستم پیش بینی کنم

ی یه گوی به اون کوچیکی داشت بهم هشدار می داد که تو خطریم؟ می خواست ببینم که دور و یعن

 برم چی می گذره؟

چرا تا االن بهمون نگفتی؟ فکر کردی اومدی خاله بازی؟ فکر کردی به قول خودت آلیس در -

می گفتی شاید  سرزمین عجایب شدی و با کله افتادی تو دنیای فانتزی بازی ها؟ تو باید زودتر به ما

 می تونستیم شناساییشون کنیم.

با اخم به سیا نگاه می کردم، چطور جرئت کرده بود اینطوری با من حرف بزنه؟ مگه من کف دستم 

 رو بو کرده بودم که انقدر این ها درگیرن؟

 دختره ی ..-

خالت نکن هووووو چته؟ تو آدامست رو بزار دهنت بادکنکت رو باد کن تو کار بزرگ تر ها هم د-

 عمویی

 تو ُکالت دختر، همین هم مونده یه نیم وجبی به من بگه چیکار کنم چیکار نکنم.-

 

 دیگه همینمون کم بود تو این وضعیت آوات و مسیح بیفتن به جون هم

 بی توجه به اون ها رو به سیا گفتم:

ی؟ من مگه علم ببین آقای سیامک یا اصال هرچی که هستی، فکر نمی کنی داری زیاده روی می کن-

غیب داشتم این هایی که میگی رو بدونم؟ تا همین جا هم زیادی تحمل کردم و خودم رو نگه داشتم تا 

.. 

 کافیه! الزم نیست توضیح بدی؛ دفعه بعدی هشدار رو جدی بگیر-

 یکی نیست به این بگه پا برهنه نباید وسط حرف کسی بپره؟ کله کالغِی مزخرف

 تو کسری از ثانیه غیب شد! کجا رفت االن؟سیا پوف بلندی کشید و 

 درضمن-

 برگشتم به دایان نگاه کردم و منتظر شدم که ادامه ی حرفش رو بزنه

 داداشمون سیامک نیست و سیاوِش، این هم واسه اطالعات عمومِی اولیه ات!-

 نیشخندی زد و اون هم تو یه لحظه از جلو چشمم ناپدید شد.



 و همون جا رو زمین نشستم. دوتا دستم رو گذاشتم رو سرم

 انگار این داستان سر دراز دارد.

 

 زانوی غم بغل گرفتن مشکلی رو حل نمی کنه، بیاید باال تا اتاقاتون رو نشونتون بدم.-

 از جام بلند شدم و با نیم نگاهی به آوات؛ باهم دنبال جانان راه افتادیم.

 ویالش دوبلکس بود، لعنتی عجب جای محشری بود.

ه های مارپیچش رفتیم باال، وارد یه سالن نسبتا بزرگ شدیم که روبه روش آشپزخونه ی از پل

 کوچیکی قرار داشت.

جلل الجالب مردم تو خونه اشون دوتا آشپزخونه دارن، کنار آشپزخونه یه راهروِی کوچیکی بود که 

 منتهی می شد به اتاق ها

اق می شد، یه در هم انتهای همه شون بود سه تا در روبه روی هم قرار داشت که مجموعا شش تا ات

 که رنگش با بقیه در ها فرق می کرد.

 از همین االن کنجکاوم بدونم تو اون اتاق چه خبره که رنگ درش با بقیه فرق می کنه.

 این دوتا اتاق که روبه روی هم هستند برای شما دوتا؛ هر اتاق هم سرویس جدا داره-

 لبم رو تر کردم و پرسیدم:

 هم اتاقاتون باالست؟ شما-

 اره ولی سیا هم باال هم پایین اتاق داره-

 اوهومی گفتم و با خودم فکر کردم بله دیگه طرف رئیسه باید هم دوتا اتاق داشته باشه

 جانان رفت سمت همون راهرویی که ازش اومده بودیم و همونطور که می رفت گفت:

 تفاده کنین.فقط دوساعت فرصت استراحت دارین، پس خوب ازش اس-

 با رفتن جانان با تردید به آوات نگاه کردم.

 چیه؟ خوشگل ندیدی؟-

 چرا اون رو که هر روز تو آینه می بینم؛ ندید بدید، ندیدم-

 حاال به کسی نمیگم دهن خودت چند سانت از مال من باز تر بود.-

 

 آوات تو سخت ترین شرایط هم تیز و حواس جمع بود.

 بعدا برام دست نگیرهخواستم انکار کنم که 

 نه کی گفته؟ شاید داشتم خمیازه می کشیدم تو دیدی اون لحظه!-



 هنوزم نتونستم کشف کنم تو اینطور مواقع این چرت و پرت هارو از کجام در میارم؟

 اعتماد به نفس تورو اگه گوز داشت االن سلطان بادها شده بود.-

 دوتایی باهم پقی زدیم زیرخنده چند ثانیه هیچی نگفتم، اما یهو نمی دونم چی شد

 الکی خوش به ما میگن؛ وسط راهرو ایستادیم؛ فارغ از همه جا داریم هرهر می خندیم

 حسابی که خندیدیم گفتم:

 خب حاال کدوم اتاق رو من بگیرم؟-

 اونی که روبه روی توعه واسه من این اتاق که روبه روی منه واسه تو-

 باشه پس-

 

 اینش هرچی بگم حق مطلب ادا نمی شه!وارد اتاق شدم، از دیز

 بنفش و یاسی، من رو این همه خوشبختی محاله

 از همون جا داد زدم:

 آوات تم اتاقت چه رنگیه؟-

 طوسی صورتی-

آوات هم چیز خوبی گیرش اومده بود، دوست داشتم بدونم تم بقیه اتاق ها چه رنگیه اما چیزش رو 

 نداشتم برم فوضولی

ی چیزی نداشته باشه، این ها در حالت عادی صدای پچ پچ آدم رو هم می شنون، از کجا معلوم دوربین

 وای به حال این که برم تو اتاقشون

 خواستم برم رو تخت بنفشم دراز بکشم اما با جیغی که آوات کشید سریع رفتم تو اتاقش ولی نبود.

 آوات؟ کجایی؟ واسه چی جیغ زدی؟-

 اینجام-

یه راهروی کوچیکی اون جا بود که به سرویس منتهی می شد، دختره صداش از کنار کمد می اومد، 

 ی خل واسه چی رفته اونجا قایم شده

 

 واسه چی رفتی اون تو؟-

 با ترس گفت:

 یه سوسک چندش دیدم.-

 با چیزی که گفت چشم هام قپلی زد بیرون؛ چی دیده؟ سوسک دیده؟!



 جایی که آوات قایم شده بود.جیغ بلند تری کشیدم و خودم رو به زور چپوندم همون 

 چرا زودتر نمیگی؟ مگه همچین جایی هم سوسک داره؟-

 ببخشید یادش رفت قبلش بهت خبر بده، تو این وضعیت این سواله تو می پرسی؟-

حاال چیکار کنیم؟ چرا صدامون رو نشنیدن؟ در حالت عادی مثل چی دارن گوش میکنن حاال معلوم -

 نیست کجا غیب شدن

 

 شتین دوساعت آرامش داشته باشیم، چیه نیومده خونه رو گذاشتین رو سرتون؟اگه گذا-

 پر حرص به دایان نگاه کردم که دست به جیب اومده بود تو اتاق

 حاال چرا رفتین تو سوراخ موش؟-

 حتما یه چیزی دیدیم که اومدیم این جا-

 چی مثال؟ اژدهای دوسر؟-

 فکر کردی خیلی خوشمزه ای؟-

 امتحان کن؛ حاال آبنبات دوست داری؟نمی دونم بیا -

 

 عین منگل ها به آوات و دایان که عین شیر زخمی به هم حمله می کردن رو نگاه می کردم.

 پاک قضیه ی اصلی فراموششون شد.

 خیلی نچسبی-

 عه مگه نگفتی خوشمز ..-

 بسه دیگه؛ دایان اون سوسک لعنتی رو بکش تا همون دمپاییت رو نکردم تو چشمت!-

ش با تعجب یه نگاه به ما و یه نگاه به دور و برش انداخت، بعد نمی دونم چی شد یهو از خنده اول

 پخش شد رو تخت

 وای! خدایا َمصبت رو شکر؛ واسه خاطر یه سوسک پیزوری رفتین اون تو چپیدین به هم؟-

 و دوباره و دوباره صدای خندش بلند شد.

 شیطونه میگه دست بندازم دهنش رو جر بدم من

 با جیغ گفتم:

 یاال بکُشش دیگه خفه شدیم این تو-

 رو آب بخندی نچسب-



با خنده ازجاش بلند شد و دمپاییش رو درآورد؛ سوسک مادر مرده رو کشت و جنازش هم پرت کرد 

 بیرون

 نفس عمیقی کشیدم و از اون قفس دراومدم

 خب حاال می تونی بری.-

 سمت در می رفت زیرلب گفت:هنوزم آثار خنده رو لب هاش بود همونطور که 

 مارو باش با کی اومدیم سیزده به در-

 

بعد از کلی ادا بازی درآوردن آوات که می گفت فعال تو اون اتاق نمی خوابه و خوابش نمی بره اومد 

 تلپ شد تو اتاق من

 کال خوشش می اومد یه جا چتر بشه

 ی خوابمون برد.دوتایی باهم قشنگ رو اون تخت دونفره جا شدیم و نفهمیدیم ک

 

با شنیدن صدای پلنگ صورتی یه چشمم رو باز کردم؛ اولین چیزی که تو نظرم اومد دهن گشاد آوات 

 بود که تو خواب باز مونده بود.

 اون یکی چشمم رو باز کردم که دیدم صدای پلنگ صورتی از گوشی آوات میاد.

 با پام یه لگدی بهش زدم و با صدای خروسی شده ام گفتم:

 ، بلند شو یارو کشت خودش رو انقدر بهت زنگ زد، با اون آهنگ زنگ ضایعتهی-

 هوم!-

 یه لگد دیگه بهش زدم و گفتم:

هوم هوم نکن بلند شو جواب بده، همین مونده دیگه دایان صدای پلنگ صورتی از این اتاق بشنوه؛ -

 اون وقت من تورو جرت می دم. ِد بلند شو

 

 ، موهاش جنگل آمازونی بود برای خودشپوف بلندی کشید و تو جاش نشست

چته حورا عین اسب لگد می پرونی؛ هرکی هست می فهمه نمی خوام جوابش رو بدم قطع می کنه -

 دیگه

حداقل رو سایلنت میذاشتی اون صدای داغون آهنگ زنگت رو نشنوم، پلنگ صورتی؟ نه جدا پلنگ -

 صورتی؟ حداقل یه پت و متی میذاشتی آدم فیض ببره.

 چپ نگاهم کرد و چیزی نگفت.چپ 

 گوشیش رو برداشت تا جواب بده؛ با دیدن اسم طرف کالفه سری تکون داد



 می دونستم آرزوعه؛ دست بردار نیست انگار-

 خب جوابش رو بده، تا کی می خوای فرار کنی؟-

 لبش رو به دندون گرفت و به دیوار روبه روش خیره شد، بعد از چند لحظه دکمه ی تماس رو لمس

 کرد و جواب داد:

آخه خواهره من، وقتی انقدر زنگ می زنی و جواب نمیدم البد نمی خوام که جواب بدم؛ یعنی -

 فهمیدنش انقدر سخته؟

 نمی دونم آرزو پشت تلفن چی داشت می گفت که صورت آوات تو کسری از ثانیه قرمز شد.

تو هرچی حس و حال خواهرانه باورم نمیشه تو داری این حرف رو به من می زنی! گند زدی آرزو -

بود جفت پاهات رو وا کردی و ریدی توش، من دیگه به اون خونه بر نمی گردم، حداقلش نه تا وقتی 

 که خانواده ام همچین تصوری ازم دارن.

 گوشی رو قطع کرد و بعدش هم سریع خاموش کرد.

موقعیت مناسبی برای خیلی عصبانی شده بود؛ دوست داشتم بدونم آرزو چی بهش گفته اما االن 

 پرسیدن نبود.

فکر کنم دیگه وقتش بود بریم پایین؛ کش و قوسی به بدنم دادم و خواستم برم سمت سرویس که حس 

 کردم یه صدایی شنیدم.

 

نجوای خیلی آرومی بود اما کم کم صداش بلند تر شد؛ خیلی واضح می شنیدم که اسمم رو صدا می 

 زد.

 خشکت زده؟چیه حورا؟ چرا عین مترسک -

 داره صدام می زنه!-

 کی داره صدات می زنه؟ پس چرا من چیزی نمی شنوم؟-

 

 بی توجه به آوات از جام بلند شدم، گوی رو تو یکی از کیف هام گذاشته بودم.

 حورا چی کار می کنی؟ میگم چی شده؟ حو ..-

 ترس بهم خیره شد.با سکوتش سرم رو آوردم باال و بهش نگاه کردم اولش با تعجب ولی بعدش با 

 حورا .. چشم .. هات چرا سفید شده؟ حورا حالت خوبه؟-

شونه هام رو گرفت و به شدت تکونم داد، نمی دونم تو یه لحظه چی شد که دستم رو زدم به قفسه 

 سینش و محکم هولش دادم؛ با جیغ گفتم:

 بسه دیگه انقدر صدام نزن!-

 دونست باید چی کار بکنه آوات با ترس و لرز نگاهم می کرد؛ انگار نمی



 من خودمم نمی دونستم چرا اینجوری شدم؟ چرا اون همه پرخاش؟

 این جا چه خبره؟-

 سیا، نگاه کن چشم هاش سفید شده!-

 دورم شلوغ شد احساس می کردم تو خال قرار دارم، هیچ کدوم از حرکاتم به اراده ی من نبود.

 چشم هام قرار دادم ناخوداگاه گوی رو از جیبم درآوردم و روبه روی

 چه اتفاقی داره می افته؟-

 ساکت باش آوات، مگه نمی بینی داره باهاش ارتباط می گیره-

 ولی چشم هاش ..-

 نگران نباش به حالت اولش برمی گرده-

 صدای حرف زدن آوات و جانان رو می شنیدم اما نمی تونستم از گوی چشم بردارم.

 مت خودش جذب می کرد.یه نیرویی بود که من رو به شدت به س

 

××× 

 سیاوش

 

دیدن این جور صحنه ها برای من و بچه ها خیلی عادی بود، ولی برای آوات یکم غیرقابل تصور 

 بود.

می دونستم چرا چشم های حورا سفید شده؛ منتظر بودم هرچه سریع تر به حالت اولش برگرده چون 

 باید کارش رو شروع می کرد.

 که خیلی واضح نبود. زیرلب یه چیز هایی می گفت

دیوونه شده نه؟ دیوونه اش کردین؟ داره با خودش حرف می زنه، چرا چیزی نمی فهمم از حرف -

 هاش؟ ها؟

 آوات دیگه بدجوری داشت می رفت رو مخم و نمیذاشت تمرکز کنم.

 

م با اخم به دایان نگاه کردم، خوب می دونست باید َجو رو آروم کنه؛ اصال دوست ندارم از کنترل

 خارج بشه!

اون هم رو هوا گرفت و روبه روی آوات ایستاد؛ دست هاش رو گذاشت رو شونه هاش یه کم خم شد 

 تا هم قدش بشه و تو چشم هاش خیره شد.

 زیرلب با خودش چیزی گفت که به راحتی شنیدم و یه تای ابروم رفت باال



 لعنتی چشم هاش جنگلیه برا خودش!-

 شروع کرد.باز این پسر هیزبازی هاش رو 

 دایان! کارت رو بکن.-

 حله داداش، حواسم پرت شد یه لحظه-

چاره ای نداشتیم؛ دختره کولی بازی در می آورد و آروم نمی شد پس مجبور بودیم که از روش 

 خودمون استفاده کنیم.

 دایان خیره خیره آوات رو نگاه می کرد، تو همون حالت با صدای آرومی گفت:

 عکس العملی نشون نمیدی و هیچی نمیگی، فقط نگاه میکنی باشه؟هرچی که دیدی هیچ -

 سرش رو آروم تکون داد.

 برق اشک رو تو چشم های آوات می دیدم، حاال آروم شده بود و بی حرکت به حورا نگاه می کرد.

 این هارو باید همینجوری رام کنیم.-

 مسیح!-

 چشمکی زد و هیچی نگفت.

نگاه می کرد. انگشت شصتش رو آروم روی گونه ی خیس آوات  دایان ولی همچنان داشت به آوات

 کشید و چند لحظه همون جا نگه داشت بعد با نفس عمیقی سرش رو بلند کرد و صاف ایستاد.

 

 چرا فقط زمزمه هاش رو می شنویم؟ چرا واضح نمی فهمیم چی میگه؟-

 به جانان نگاه کردم که نگاهش به حورا بود.

 چی میگن به هم.چون نباید بدونیم که -

 سفیدی چشم هاش رو به کاهش بود انگار داشت به حالت عادی برمی گشت.

 این اولین باری نبود که ارتباط یه ناهمتا با گوی جهان نمارو می دیدم؛ دفعه ی سومم بود.

 

 می دونستم االن تحت تاثیر این تماس چشمی اصال تو این اتاق نیست!

 عمیق و از ته دلش منتظر بهش نگاه کردم؛ حاال برگشته بود.تو همین فکر ها بودم که با نفس 

 به شدت نفس نفس می زد، همه رو یه دور از نظر گذروند و چشم هاش تو چشم هام قفل شد.

 خیلی عجیب بود!-

××× 

 حورا



 

 واقعا عجیب بود، انگار یکی دست هام رو گرفته بود و من رو با خودش می کشوند.

مثل یه پرده ی سینما از جلوی چشمم رد می شدن و من فقط تماشا می  همه ی اتفاقات مهم تاریخ

 کردم.

 یه جایی بودم شبیه به تونل ولی تاریک نبود.

 اطرافش پر از قسمت هایی بود که هر کدوم واقعه ی مهمی رو نشون می دادن.

 جنگ، زلزله، دوران بیماری، اسارت و خیلی چیز های دیگه

 هم هیچ وقت ندیده بودمشون. شاید چیزهایی که تو فیلم ها

دوست داشتم بپرسم، دلم می خواست از اونی که منو وارد این تونل کرده علت این کارش رو بدونم 

ولی فقط زمزمه می شنیدم اما نمی تونستم جواب بدم، انگار اونی که حرف می زد یکی دیگه بود من 

 نبودم.

 ون پرسیدن هیچ سوالی!من فقط یه تماشاچی بودم که باید تماشا می کردم بد

 

 همه چی رو دیدی؟ -

 به سیاوش نگاه کردم، پس اون می دونست.

 آره؛ خیلی عجیب بود این ها از کجا اومدن؟ همش تو همین یه تیله ی کوچیک جا شده؟-

 فکر کردی چرا بهش میگن جهان نما؟ تو باهاش می تونی همه ی اتفاقات رو ببینی-

 حتی آینده؟-

قاطعیت نمیشه گفت اون هایی که دیدی حتما اتفاق می افته، چون آینده دائما در حال می بینی؛ ولی با -

 تغییره؛ اما گذشته حقیقی تره

اون حس مالکیتی که تا قبل از دیدن اون صحنه ها به گوی داشتم حاال چند برابر شده بود. دلم نمی 

 خواست لحظه ای ازش جدا بشم.

 اگه یه روز ُگمش کنم چی؟-

 ؛ هر وقت اراده کنی تو دستته هر وقت هم بخوای می تونی محوش کنی! به همین راحتیگم نمیشه-

 به گوی تو دستم خیره شدم که براق و صیقلی بود.

تو دستم مشت کردم و تمرکز کردم تا پنهان بشه، یکی تو ذهنم مدام بهم می گفت عقلم رو از دست 

 دادم و االن بهم ثابت می شه این دیوونگی

 مشتم رو باز کردم به جز کف دست خالیم هیچی ندیدم!ولی وقتی 

 



 آوات! توام دیدی؟ نگاه تو دستم هیچی نیست-

 عین منگل ها داشت نگاهم می کرد.

 عجیبه این دختر چرا حرف نمی زنه؟

 دستم رو جلوی چشمش تکون دادم

 هوی! آوات با توام ها هنگ کردی؟-

 نه قفل کرده-

 دایان؛ باز چیکارش کردی حرف نمی زنه؟خوشمزه بازی رو بزار کنار -

 هیچی به خدا فقط یه کم نفوذ ذهنی-

 چی چِی ذهنی؟ این دیگه چی بود؟

 شونه های آوات رو گرفتم و به سمت خودم برگردوندمش.

 چرا همچین شدی دختر؟ حرف بزن دیگه-

 چشم هاش دو دو می زد اما دریغ از یه جمله، یه کلمه!

 

اییم رو از پام درآوردم، همون لحظه پرتش کردم سمت دایان که با تعجب با عصبانیت خم شدم و دمپ

 داشت نگاهم می کرد.

 قبل از این که دمپایی بهش برخورد کنه جا خالی داد و اومد پشت سرم.

 حیف که عین بیب بیب جاخالی میدی وگرنه حالیت می کردم. زود باش برش گردون-

 با حرص برگشتم سمت سیاوش

 دادی ذهنش رو کنترل کنه؟ چرا این کار رو کردی؟چجوری اجازه -

 اخمی کرده بود بیا و ببین، حاال انگار یه چیزی هم من بدهکار شدم

 زدن دوست ناقص العقلم رو ناقص تر کردن حاال این آقا واسه من میره تو قیافه

تخم چشم با همون اخمش اومد رو به روم، تو چشم هام خیره شد منم پررو تر از اون زل زدم تو 

 هاش

 چیه؟ نیگا می کنی-

 حاال دیگه به توی نیم وجبی باید توضیح بدم که چرا این کارو کردم؟-

 آره، توضیح که می دی هیچی یه تعهد هم می دی که دیگه از این کارها نکنی-

 

 یا جد هر چی امامزاده اس؛ چرا چشم هاش انقدر قرمز شد؟



 صورتماونقدر عصبیش کردم که نفس هاش می خورد تو 

 همه بیرون!-

 از گوشه ی چشمم یه نگاه به بچه ها انداختم که با شرارت نگاهم می کردن.

 آدم فروش ها؛ یه آوات هوام رو داشت که اون هم منگلش کردین.

 تا نگفتم نمیاین تو اتاق؛ مفهومه؟-

شون همه به جز آوات رفتن بیرون، لحظه ی آخر دایان برگشت؛ دست آوات رو گرفت و با خودش ک

 کشون برد.

 در اتاق بسته شد و من منتظر به چشم های سرخ سیاوش نگاه کردم.

 

 چیه؟ می خوای سالخی کنی همه رو فرستادی بیرون؟-

 لبخند پر حرصی زد که دوتا دندون نیشش افتاد بیرون، دیگه کم کم داشتم ازش می ترسیدم.

 گوشم پچ پچ وار گفت:گردنم رو تو دست هاش گرفت؛ سرم رو به خودش نزدیک کرد زیر 

 رفتارت اصال قشنگ نبود کوچولو!-

 

 حاال دیگه من هم مثل اون نفس نفس می زدم؛ ولی من از روی ترس و اون، از عصبانیت!

 گردنم تو دست های مردونش داشت له می شد، احساس می کردم به سختی می تونم نفس بکشم

 تت رو .. بکشچیکار .. می کنی .. داری .. اذیتم .. می کنی .. دس-

 لبش رو به گردنم نزدیک کرده بود؛ دقیقا روی شاهرگم!

 دست و پا زدم تا بتونم خالص شم؛ لعنتی گوریلی بود برا خودش

 تا دید می خوام از زیر دستش فرار کنم مثل پر کاه بلندم کرد و محکم به دیوار پشت سرم کوبوند.

 یوار بود و مقابلم؛ یه چیزی بدتر از دیوار!حاال دیگه نه راه پس داشتم نه راه پیش؛ پشت سرم د

 دست هام رو مشت کردم و محکم به سینش کوبیدم

 مگه نمی گم ولم کن؛ عین چتر آوار شدی رو سرم بکش کنار هیکلت رو؛ خفم کردی-

 انگار گوش شنوا نداشت، چون بدتر بهم نزدیک شد.

 ای من چسبیده بود. سینه ی مردونش که از خشم باال پایین می شد حاال به سینه ه

 می گم بکش کنار له شدم این زیر-

 دهنم رو باز کردم تا جیغ بزنم که فهمید و با دستش دهنم رو گرفت.

 دندون نیشش هر لحظه به شاهرگم نزدیک تر می شد؛ گریه ام گرفته بود.



 زیر گوشم پچ پچ وار گفت:

 عصبانیم کردی حورا-

 اما انگار سیاوش اون سیاوش همیشگی نبود!اشک چشم هام کف دستش رو خیس کرده بود 

 رحم نداشت این مرد

سوزشی رو تو گردنم حس کردم، دردش شبیه به وقتی بود که یه تیغ یا چیزی می رفت تو دستم؛ 

احساس کردم یکی دو قطره از خونم رو خورد اما نمی دونم چی شد که یهو با نعره ی بلندی به شدت 

 ازم فاصله گرفت.

 چسبیده بودم و با ترس و لرز به چشم های قرمز و به خون نشسته اش نگاه می کردم. گوشه ی دیوار

 هنوز هم دندون نیشش از همین فاصله مشخص بود.

 با خشم نگاهم کرد و دوباره بلند شد بیاد سمتم اما تو دو قدمیم ایستاد.

 

االن تا قطره ی آخر  نمی دونستم هنوز هم این طلسم لعنتی کار می کنه؛ شانس آوردی دختر وگرنه-

 خونت رو خورده بودم و زیر دست هام جون داده بودی!

 از حرف هاش چیزی سر در نیاوردم؛ طلسم؟ چه طلسمی؟

 شصتش رو، روی لبش کشید و با ابروهای گره شده اش گفت:

 دفعه ی آخرت باشه که به پر و پام می پیچی و از همه مهم تر به من دستور می دی بچه؛ حالیته؟-

 زی نگفتم که این بار بلند تر داد زد:چی

 گفتم حالیته؟ خرفهم شدی؟ چی شد؛ زبونت که تا همین چند لحظه پیش کار می کرد، الل شدی حاال؟-

 دستم رو گذاشتم رو صورتم و با جیغ گفتم:

فقط برو بیرون؛ نمی خوام ببینمت برو بیرون، از آدم های دو رویی مثل تو متنفرم می فهمی؟ -

 بابا عجب بازیگر حرفه ای هستی تو!متنفرم، 

 تو یه چشم به هم زدن روبه روم ایستاده بود؛ لعنتی با اون قدرتش تِر می زد تو همه ی باورهام

 چرا میای تو حلق من؟ گفتم برو بیرون زبون آدمی زاد حالیت نمی شه؟-

 بودم. انگار دیگه عصبانی نبود و آروم شده بود؛ این رو از ریتم نفس کشیدنش فهمیده

 خوشم نمیاد کسی سرم داد بزنه، مقصر خودتی که رفتی رو روانم-

 من هم خوشم نمیاد یکی انقدر بهم بچسبه؛ برو کنار نمی خوام ریختت رو ببینم.-

 تو انگار آدم بشو نیستی نه؟-

 تو چشم های نافذش خیره شدم و گفتم:

 فعال که شما تو اولویتی!-



 ت باز شد و پشت بندش قیافه ی پر از حرص آوات رو دیدم.خواست چیزی بگه که در اتاق با شد

 می شه بگی این جا دقیقا چه خبره سیا؟-

 

حتی برنگشت که ببینه به جز آوات کی وارد اتاق شده؛ حرفی نزد؛ همچنان تو چشم های من خیره 

 شده بود و با یه نیشخند بهم نگاه می کرد.

 چیه؟ نکنه سرگرمی جدید پیدا کردی؟ احیانا اختالل دوشخصیتی داری؟ -

 یه تای ابروش رفت باال

 چطور؟-

مرتیکه من رو مسخره کرده، دستم رو آوردم باال که بخوابونم تو گوشش اما فهمید و سریع تو هوا 

، اما لعنتی دستم رو گرفت؛ خواستم زرنگی کنم بزنم وسط پاهاش که دیگه هوِس بازی به سرش نزنه

 ازبس تیز بود پاهام رو بین پاهاش نگه داشت.

 

 حاال دیگه کامال بهم چسبیده بود، جوری که مردونگیش رو وسط پام حس می کردم.

 فهمید و با لبخند یه وری بهم نگاه کرد.

 به چی می خندی؟ بکش کنار مرتیکه نفهم؛ حالم رو داری بهم می زنی.-

 نکرده با حرص داشت می اومد جلو که دایان جلوش رو گرفت. آوات دید سیاوش چیزش هم حسابش

 وایسا سرجات-

 برو کنار وگرنه می زنم یه جات رو ناقص می کنم.-

 دلت می خواد دوباره برم تو کار نفوذ ذهنی و اون بازی ها؟-

 چشم از اون دوتا گرفتم و به سیاوشی که هنوز خیره خیره نگاهم می کرد چشم دوختم.

شر مشکلی چیزی داره؟ عین اسکل ها من رو این جا نگه داشته الم تا کام هم حرف نمی خدایا این ب

 زنه.

فقط دوست داشت با این ریلکس بودنش لج طرف مقابلش رو دربیاره؛ که خوب هم بلد بود این کارو 

 بکنه.

 

 این هم یه جور سیاسته!

 گفت: سرش رو آورد جلو و به جایی که گاز گرفته بود نگاه کرد و زیرلب

 خوشمزه بودی ولی؛ حیف!-

 چشم هاش تو چشم هام قفل شد.



 اما تجربه ی خوبی بود، مگه نه؟ آخه فکر نکنم تاحاال کسی خوِنت رو خورده باشه-

 

دیگه خیلی داشت دور بر می داشت، آروم آروم هم خودش رو بهم فشار می داد، می دونستم از عمد 

 وری و مسخره اش مشخص بود.این کار رو می کنه این از اون لبخند یه 

سعی کردم به سوال چرتش جواب ندم و یه جوری از زیر دستش دربیام اما مرتیکه زور خر رو 

 داشت.

 آوات هم که با دایان درگیر بود و یکی باید می رفت اون رو از زیر دست دایان می کشید بیرون.

یا اصال کاش آدم ها می تونستن چشم هام رو بستم، کاش می شد یه جوری از این جا درمی اومدم 

 وقتی تو یه موقعیت سختی مثل االن گرفتار شدن؛ خودشون رو از دید همه پنهان کنن.

 احساس کردم دست های سیاوش شل شد؛ صدای عصبیش باعث شد چشم هام رو باز کنم.

 اصال شوخی قشنگی نیست.-

شوخی می تونم بکنم اون هم با حاال دیگه مطمئن شدم مخش تاب داره، آخه من تو این وضعیت چه 

 تویی که به خونت تشنه ام.

 حرفی نزدم و با غیض نگاهش کردم اما اون همه جای دیوار رو می دید بجز صورتم.

 گفتم اصال شوخی جالبی نیست مگه نشنیدی؟ نکنه کری؟ ها؟-

 دستم رو جلو چشمش تکون دادم و گفتم:

 ذغال فروشیم هی! عمویی؛ برو خودت رو سیاه کن ما یه عمرِ -

 

 مشتش رو گره کرد و با عصبانیت به دیوار پشت سرم کوبوند.

 از تعجب دهنم باز مونده بود؛ فقط یکی دو سانت فاصله بین صورت من و مشتش بود.

 مگه کوری یارو؟ داشتی دکوراسیون صورتم رو می آوردی پایین؛ چته افسار پاره کردی؟-

 داش شده بود برام خیلی عجیب بود.این شجاعتی که نمی دونم یهو از کجا پی

 نعره ی بلندی کشید که از ترس جیغ فرابنفشی زدم.

 

 لعنتی! کدوم گوری هستین؟ کدومتون از این قدرتش براش گفتین ها؟-

 از زیر دست هاش دراومدم و رفتم سمت آوات؛ با خنده ای که نمی دونم از کجا پیداش شده بود گفتم:

 

 یم هاش قاطی کرده فکر کنم.آوات می بینیش توروخدا؟ س-

 اصال نگاهمم نکرد.



 چه بالیی سرش آوردی؟ کجا رفت؟ اون که تا همین چند لحظه پیش اسیر دست های تو بود.-

 پوکر فیس به آوات نگاه کردم، نه انگار این هم مخش تاب برداشته.

 سر در نمی آوردم این جا چه خبر شده؟

 

 و اول به آوات بعد هم به دایان خیره شد.سیاوش با چشم های به خون نشسته برگشت 

 داداش به جون خودم من چیزی بهش نگفتم.-

 جانان از پنجره اومد تو، از اون طرف هم مسیح نمی دونم کی اومد که جلوی در اتاق بود.

 چی شده؟ حورا کجاست؟ -

 با تعجب به جانان نگاه کردم و در جوابش گفتم:

 ندگی رو نمی بینی؟ نکنه عینک الزمییعنی چی حورا کجاست، من به این گ-

 سیاوش با عصبانیت در حالی که به کف زمین خیره شده بود و لبش رو می جوید گفت:

 پنهون شده!-

 

 چطوری؟ مگه بلد بود؟ اصال کی بهش گفته که میتونه پنهون بشه؟-

 رفتم روبه روی مسیح و با صدای بلند داد زدم:

 گندگی رو نمی بینی که جلوت ایستاده؟ پنهون شده یعنی چی؟چی میگی تو؟ کوری؟ آدم به این -

 برگشتم سمت سیاوش و گفتم:

 این چرت و پرت ها چیه که میگی؟ چرا جوری رفتار می کنی انگار من رو نمی بینی؟-

 مطمئنا صدامون رو می شنوه، حاال احتماال نمی تونه خودش رو برگردونه.-

 :آوات با غیض به دایان نگاه کرد و گفت

این مزخرفات چیه که سرهم می کنی! مگه میشه یهو غیب شه؟ همین االن تو بغل سیا بود االن غیب -

 شده؟ 

 

 مسیح با ابروهای باال رفته و یه نیشخند کنج لبش به سیاوش نگاه می کرد.

 عجب داستانی شده؛ حاال این هم می خواد دست بگیره برای من

 

 باید برگرده، کمکش کن. انقدر گیج بازی در نیارین؛ سیا االن-

 جانان باز معلم بازی هاش رو شروع کرده بود.



 دیگه داشتن می رفتن رو روانم؛ با صدای بلند رو به همشون داد زدم:

 میگم من اینجام جلوی چشمتون؛ یعنی چی که باید برگرده؟ یعنی چی که من رو نمی بینین؟-

ن داری خودت رو جر میدی که ثابت کنی حورا اگه صدام رو می شنوی به آیینه نگاه کن، اال-

 اینجایی ولی متاسفانه ما نمی بینیمت؛ برو جلو آیینه تا قانع شی.

 از حرف های مسیح سر درنیاوردم.

 روبه روی تخت یه آیینه ی بزرگی قرار داشت، رفتم اون سمت 

 اولین بار بود از این که می خواستم خودم رو تو آیینه ببینم وحشت داشتم.

 هیوالیی چیزی در بیاد؟نکنه 

 از ترس قدم های کوتاه برمی داشتم.

 چشم هام رو بستم و رفتم جلو آیینه؛ بعدش به آرومی چشم هام رو باز کردم اما؛ چیزی ندیدم!

 

 چند بار عقب جلو کردم اما فایده ای نداشت؛ هیچ تصویری از من تو آیینه ی مقابلم نیفتاده بود.

 بچه ها نگاه می کردم.هنگ کرده بودم و با بهت به 

یعنی اون ها هم من رو نمی دیدن؟ چطور ممکنه؟ من فقط یه آرزوی خیلی کوچیک و غیرممکن تو 

 ذهنم داشتم.

 مگه میشه تو این فاصله ممکن بودنش بهم ثابت بشه؟

 من .. من .. چیزی نمی بینم!-

 آه از نهادم بلند شد؛ اون ها حتی صدام رو نمی شنیدن.

 یع فهمید همچین قدرتی داره؟چطور انقدر سر-

 سیاوش با بی میلی جواب جانان رو داد.

 

فکر می کنم غیر ارادی بوده؛ احتماال تحت تاثیر ارتباطی که با گوی داشته قدرتش زیاد شده بود، -

 اون حتی نمی دونست میتونه گوی رو محو کنه چه برسه که پنهون کردن خودش!

 

سیاوش، از دست هر کسی که باعث شده بود پام به این قضیه عصبانی بودم؛ از دست خودم، از دست 

 باز بشه

 هر کی که باعث شده بود زندگی بی دردسرم به این شدت زیر و رو بشه!

نفهمیدم چی شد رفتم سمت میز عسلی کنار تخت؛ آباژور کوچیکی که اون جا قرار داشت رو برداشتم 

 و محکم پرتش کردم سمت آیینه



 م هزار تیکه شده بود ولی بازم اثری از تصویر من تو اون هزار تیکه نبود!حاال آیینه ی مقابل

 با شکستن آیینه همه بجز سیاوش رفتن تو بهت

 اوه فکر کنم وحشی شد.-

 حیف که تو دستم نیستی مسیح وگرنه وحشی گری رو بهت نشون می دادم.

 

 ال روش برگشتنش رو بلد باشم.بالتکلیف ایستاده بودم؛ من تا حاال تو عمرم غیب نشده بودم که حا

آوات هنوز هم تو بهت بود، باورش نمی شد که رفیق جینگش از این خفن بازی ها دربیاره از 

خودش، همیشه تو این فیلم های روح بازی دلم می خواست یه بار هم که شده بتونم غیب بشم و کلی 

 وضعیت بترسم! کار باحال انجام بدم اما االن؛ احساس می کنم خیلی باید از این

خوب گوش کن حورا؛ من نمی دونم یه ناهمتا چطوری باید از حالت محو شده اش دربیاد، چون تا -

 حاال ندیدم و تو متاسفانه اولیشی و از همه بدتر غیرارادی محو شدی!

 با غیض به سیاوش نگاه کردم؛ یه جوری میگه متاسفانه انگار اون غیب شده نمی تونه برگرده.

ری که می کنی اینه که تمرکز کنی؛ سعی کن مثل اون موقعیتی که داشتی و تونستی محو اولین کا-

شی حاال هم بتونی برگردی؛ یعنی چشم هات رو ببند و آرزوی برگشتن داشته باش اگه جواب نداد که 

فکر نمی کنم بده، باید بری سراغ کتاب سفید؛ اگه باز هم هیچی دستگیرمون نشد باید از گوی کمک 

 ای.بخو

 

با دقت به حرف های سیاوش گوش می دادم. برای خودم هم عجیب بود که چرا اسمش رو مختصر 

 مفید همون سیا نمیگم و مدام سیاوش تو ذهنم باال پایین میشه.

من رو باش تو این وضعیت عجیب غریب به اسم این یارو دارم فکر می کنم. سعی کردم اون 

 ین هم فکر می کردم که کتاب سفید دیگه چه جور کتابیه؟چیزهایی که گفت و انجام بدم؛ و به ا

 

سرم رو تکون کوچیکی دادم و چشم هام رو بستم؛ آرزو می کردم که بتونم برگردم و کار به جاهای 

 باریک نکشه.

وقتی چشم هام رو باز کردم با ذوق به آوات نگاه کردم اما اون هم چنان بغ کرده بود و به جای قبلِی 

 کرد.من نگاه می 

از اون جایی که هیچ واکنش و عکس العملی ندیدم پس این روش جواب نداده بود. خواستم یه جوری 

 بهشون بفهمونم که جواب نداده و االن سراغ چه کتابی برم.

 

دمپاییم رو از پام درآوردم و با دقت سمت مسیح نشونه گرفتم که بیخیال داشت آدامس می جوید و 

 سرش تو گوشیش بود.



خورد محکم دمپایی به دیوار پشت سرش شوک زده با دهن نیمه باز سرش رو آورد باال و به با بر

 جایی که احتمال می داد من باشم نگاه کرد.

 دمپایی پرت می کنی سمتم؟ برو دعا کن برنگردی که حالت رو بد می گیرم دختره ی سرتق-

 عجیب بود که دمپایی معلوم می شد اما من به این گندگی نه!

 ف بلند سیاوش همه ی نگاه هارو به سمت خودش جلب کرد.پو

 همون طور که حدس زده بودم؛ کارساز نبوده-

 منتظر ادامه ی حرفش بودم

 

 باید بری سراغ کتاب سفید؛ یعنی همون کتابی که اولین ناهمتا نوشته.-

 با ابروهای باال رفته بهش نگاه می کردم، عجب آدم کون گشادِی این

 میره؟ یه کتاب آوردن که دیگه این حرف هارو نداره.واسه چی خودش ن

 

ما نمی تونیم بریم سراغ اون کتاب چون کتابیه که فقط خوِد تو می تونی نوشته های داخلش رو -

 ببینی؛ کتاب برای ناهمتا یه کتاب عادیه اما برای ما سفیده!

 

 یه لحظه از ذهنم گذشت؛ نکنه صدای درون من رو می شنوه؟

این همه افکار بی پایه و اساس داشت می ترکید، آخه چطور می تونه من رو نبینه ولی سرم از حجم 

 صدای درونم رو بشنوه؟

ولی عجب آدم خفنی بودم من و خودم خبر نداشتم. فکر کن یه کتاب تو دست بقیه کال همه ورق هاش 

 سفید باشه اما تو دست من نوشته هاش مشخص بشه!

 انگیز و پشم ریزون باشهمسلما خیلی می تونه هیجان 

 

 سیاوش از اتاق بیرون رفت و بقیه مثل جوجه اردک زشت دنبالش راه افتادن.

 پس من چی؟ 

لبام از شدت این همه دیده نشدن آویزون شده بود؛ باید دنبالشون می رفتم وگرنه هیچی دستم رو نمی 

 گرفت.

 از بود.همون اتاقی که رنگ درش با بقیه اتاق ها فرق می کردن نیمه ب

 یعنی اون جا بودن و قراِر برم اون تو؟ 

 کاش کال امروز از خدا یه چیزهای دیگه می خواستم.



 رفتم و تو فاصله کمی ازشون ایستادم.

 عجب داستانیه ها؛ حاال نمی دونیم اومده تو یا هنوز بیرون مونده.-

 

دستم رو آوردم باال و محکم حرصی به دایان نگاه کردم و برای این که بهتر اعالم حضور کرده باشم 

 خوابوندم پس کله اش

 صدای خنده ی بلند آوات همزمان شد با حیرت دایان از این سرعت عمل

حاال فهمیده بود که تو اتاقم نمایشی دستم هام رو به هم زدم و بعد هم با یه نگاه پیروزمندانه بهش زل 

 زدم.

 ش می گیرم!چه قدر هم من رو می بینه و دارم از این ژست ها واس

 دستش پس کله اش بود و با بهت اطرافش رو نگاه می کرد.

 بدبخت اصال نفهمید از کجا خورده

 آوات شصتش رو آورد باال و دور اتاق چرخید؛ با خنده گفت:

 ایول الیک داری حورا-

 حاال اون حرکت هم نمی زد می فهمیدم الیک دارم الزم نبود شصتش رو بکنه تو چشم همه

 خم گفت:جانان با ا

 خوشمزه بازی بسه؛ بگردین کتاب سفید رو پیدا کنین.-

حاال داشتم به اتاقی که توش بودم دقت می کردم، این جا یه کتابخونه ی معرکه و بی نهایت بزرگ 

 بود!

 

خیلی هیجان انگیز بود؛ این مدل کتابخونه هارو فقط تو فیلم ها و عکس ها دیده بودم؛ بی نهایت زیبا 

 یی مثل من که کتاب خوراکشونه!بود برای کسا

 حورا خودش نمی تونه اون کتاب رو پیدا کنه؟-

 

 سیاوش که با اخم همه ی کتاب هارو یه دور از نظر می گذروند جواب مسیح رو داد.

 نه! چون پنهون شده نمیشه؛ اگه حالت عادی داشت حسش بهش می گفت که کتاب کجا قرار داره.-

 بابا عجبیه تای ابروم رفت باال؛ عجب 

خسته شدم؛ دلم می خواست یه جا بشینم. یه نگاه کلی به دور و برم انداختم؛ خیلی شلوغ پلوغ نبود؛ 

 برعکس دیزاین خیلی ساده و شیکی داشت و این بیشتر توجه بقیه رو به خودش جلب می کرد.

 د.یه میز بزرگ که مدلش هاللی بود وسط سالن قرار داشت و فقط دوتا صندلی پشت میز بو



 خواستم رو یکی از صندلی ها بشینم که با تردید سرجام ایستادم.

نکنه االن برم بعد تا بخوام بشینم صندلی از روم رد شه؟ عین تو فیلم ها که ارواح نمی تونن بشینن یا 

به چیزی دست بزنن. با فکر این که همین چند لحظه پیش زدم پس کله ی دایان خیالم راحت شد که از 

 ها نیست و با خیال راحت تر رو یکی از صندلی ها لم دادم. این داستان

 

جانان و سیاوش سخت مشغول گشتن بودن، جانان هر ثانیه عین بیب بیب جاش رو عوض می کرد و 

 هی تغییر جهت می داد تا بلکه راحت تر کتاب رو پیدا کنه.

 

 گشت.سیاوش با گره ی همیشگِی بین ابروش دونه به دونه ی قفسه هارو می 

به آوات و دایان نگاه کردم که بیشتر درحال پت و مت بازی و بحث بودن فکر کنم کال اصل قضیه 

 فراموششون شده بود. اما مسیح، ای تو روحت بشر

ریلکس تر از هر زمان دیگه ای با اون آدامس تو دهنش، دست به جیب یه جورایی دور خودش می 

 چرخید.

دجوری رو مخ بود. من که چشمم آب نمی خوره این کتاب اون صدای مسخره ی آدامسش هم که ب

 سیاهش هم پیدا کنه چه برسه به سفید

 

ولی خیلی جای خفنی بود؛ از االن داشتم نقشه می کشیدم که همه ی ساعت بیکاری هام رو اختصاص 

 بدم به این جا و کتاب هاش!

چی کار می کنن که انقدر راحت البته اول باید ببینم خون آشام های عادی در چه حالن و دارن رو 

 اصیل هارو از بین می برن.

 فقط امیدوارم اون کتاب رو زودتر پیدا کنن تا بتونم به حالت عادی برگردم.

 حس خیلی بدیه اما مطمئنا گاهی وقت ها به کارم میاد و برای محافظت خودم، پنهون شدن ضروریه.

 با صدای آوات توجهم به سمتش جلب شد.

 

 خالیه! هیچ چیزی توش نوشته نشده؛ بنظرم پیداش کردم.این کتاب -

 خوبه الاقل یه جا بدرد خوردی-

 آره اون هم جایی که وظیفه ی تو بود نه من.-

به مخ معیوبت فشار بیاری فکر کنم متوجه بشی که ناهمتا از سی و خوردی سال پیش تو دنیای ما -

 ما فراموش کنیم جای کتاب سفید رو نبوده و االن چند ساله که متولد شده؛ پس طبیعیه که

 االن توقع داری قانع بش ..-



 سیاوش با خشم وسط بحث دایان و آوات پرید:

 سعی کنین از فکتون کمتر استفاده کنین؛ اینجوری جون خودتون رو تضمین می کنین!-

 بعد دستش رو دراز کرد سمت آوات و گفت:

 یاال اون کتاب رو بده به من-

برداشت و کتاب رو داد به سیاوش؛ گره ی باز شده بین ابروش نشون از این می  آوات با اخم قدمی

داد کتاب درسته و آوات صاف زده بود وسط هدف حاال همه جمع شده بودن دور سیاوش دلم می 

 خواست یه خورده سر به سرشون بزارم.

 می دونستم به محض این که ظاهر بشم تیکه بزرگم گوشمه!

 حورا؟ بیا این جا-

روم رفتم سمتشون؛ پشت آوات ایستادم و نیشکون ریزی از باسنش گرفتم که صدای جیغش باعث شد آ

 چشم های همه قلپی بزنه بیرون

 دستش رو گذاشته بود رو همون جا و هی تو جاش باال پایین می شد.

بری که برنگردی حورا! زدی ناقصم کردی دختره ی چشم سفید روحت هم عین خودت دیوث و -

 آدم نیستی تو وای سوختم، سوختم! خبیثه؛

 

با صدای بلند به این غرغر هاش می خندیدم و خداروشکر که هیشکی نمی شنید. دایان با نیشخند بهش 

 نگاه می کرد. کالفگی رو تو نگاه سیاوش می دیدم؛ اگه االن من رو می دید بی شک ِجرم می داد.

رفتم کنار سیاوش که دیدم کتاب بازه و نوشته  سعی کردم آدم باشم تا بیشتر از این وقت تلف نکنم.

 هاش هم به خوبی مشخصه.

 حاال چجوری به سیاوش بفهمونم فهرستش رو بیاره؟

 اصال از کجا صفحش رو پیدا کنه؟

 با قیافه ی زارم به جانانی نگاه کردم که عمیقا تو فکر بود و مطمئنا به همین قضیه فکر می کرد.

 سیا!-

 نگاه کرد. سیاوش منتظر به جانان

 حاال چجوری بهمون بگه کدوم صفحه رو باید بیاریم؟-

 سیاوش برای ثانیه ای چشم هاش رو بست و وقتی باز کرد از دریای خون چشم هاش وحشت کردم.

 . به حد مرگ عصبی بود

 

نفس های تندش نشون از عصبی شدنش می داد. یه خورده فکر کردم، باالخره باید یه جوری از این 

 الص می شدم.وضعیت خ



 هم خودم احساس بدی داشتم هم بقیه آمپرشون زده بود باال؛ از جمله سیاوش

از اونجایی که می تونستم بدون هیچ مشکلی به اجسام دست بزنم پس بهترین راه این بود که کتاب رو 

 از دست سیاوش بگیرم و خودم دنبال فهرستش و چیزی که می خوام بگردم.

 ست.سخت هست اما غیرممکن نی

 به سیاوش نزدیک شدم و با احتیاط کتاب رو از رو دستش گرفتم.

 یه تای ابروش رفت باال؛ فقط به کتاب تو دستم نگاه می کرد.

حقم داشت، من رو که نمی تونستن ببینن پس باید مسیر کتاب رو دنبال می کردن تا می فهمیدن کجا 

 ایستادم.

 

ه که به فکرش رسید خودش می تونه کتاب رو دیگه کم کم داشتم به عقلش شک می کردم؛ خوب-

 برداره.

 آوات بی تفاوت در جواب مسیح گفت:

 اونی که باید به عقلش شک می کردی رفیق ناقص العقل تر از خودته!-

 و بعد با دست به دایان اشاره کرد.

 تو مثل این که بدجوری تنت میخاره؛ آره؟-

 و داد.آوات با پررویی تمام دست به کمر جواب دایان ر

 آره؛ خب که چی؟ کیسه کشی؟-

نه ولی اگه بخوای، جوری با دندون هام خارش های بدنت رو می گیرم که دیگه هوس خوشمزه -

 بازی و خارش و این داستان ها به سرت نزنه؛ دختره ی نچسِب رومخ

 پوف بلندی کشیدم و بی توجه به بحث تکراری بین آوات و دایان کتاب رو باز کردم.

 بود که به زبان فارسی نوشته شده بود.مطمئن نبودم؛ شاید بعد ها ترجمه شدهعجیب 

 

 فرصت وقت تلف کردن نبود؛ صفحه ی اولش رو ورق زدم تا فهرستی چیزی پیدا کنم.

شبیه یه جور کتاب تعبیر خواب بود که جواب همه ی سوال هایی که می خواستی رو می تونستی پیدا 

 کنی.

 ه درباره ی محو شدن ناهمتا بود.رفتم صفحه ی موردنظر ک

 خیلی گشتم تا رسیدم به قسمت غیرارادی بودن این اتفاق

پس سیاوش درست حدس زده بود، بخاطر اولین ارتباطم با گوی قدرتی که نمی دونم از کجا یهو 

پیداش شد زیاد شده بود و باعث شد کنترل ذهنم از دستم خارج بشه و اون چیزی که تصور کرده 

 فاق بیافته!بودم ات



 تو کتاب نوشته بود برای برگشتن فقط باید یه کار مفید انجام بدم.

 انجام یه کار مفید تو گذشته

 ولی چرا گذشته؟ چطور اصن برگردم به عقب؟

 

 بیشتر مطالبش رو خوندم تا یه چیزایی دستگیرم بشه.

برخالف اون بشه و به  چون کارم غیرارادی بود باید یه کار طبق اراده ی خودم انجام می دادم تا

حالت عادی برگردم. با استفاده از گوی باید می رفتم به گذشته؛ نمی دونم دقیقا چند سال قبل ولی باید 

 حتما می رفتم تا بتونم برگردم!

 امیدوار بودم حداقل تو گذشته گیر نکنم؛ اونجا فقط خودم بود نه سیاوشی بود نه آواتی

 و می رفتم. گوی رو تو دستم محو کرده بودم.این دفعه باید تنهایی این راه ر

 کف دستم رو آوردم باال و تمرکز کردم؛ طولی نکشید که گوی تو دستم ظاهر شد.

با چشم هام به ظاهر براق و درخشانش خیره شدم و زیرلب جمله ای که تو کتاب نوشته بود رو 

 خوندم.

ازش کلمه های بی معنی و بی ربط  دقیق نمی دونم معنیش چی می شد؛ چنتا حروف قاطی و درهم که

 ساخته شده بود.

 اون جمله رو حفظ کردم تا وقتی خواستم برگردم بتونم تکرارش کنم و امیدوار بودم جواب بده!

 احساس می کردم در اثر ارتباطم با گوی چشم هام سفید شده؛ دقیقا همون حالتی که آوات ترسیده بود.

 ه اطرافش یه قسمت از زندگی رو نشونم می داد.طولی نکشید که وارد همون تونل شدم ک

 نمی دونم مال چه سالی یا چه زمانی بودن؛ ولی دوران خوشی و غم بود.

 سفیدی چشم هام داشت کمتر می شد و این رو خوب حس می کردم.

با عادی شدن اطرافم، چشم از گوی برداشتم و یه نگاه به دور و برم انداختم. همه در حال فرار بودن 

 صدای گلوله همه جارو پر کرده بود. چندسال برگشتم عقب؟ این جا دیگه کجا بود؟و 

 

 سیاوش

 

کتاب سفید رو از دستم گرفت و حرکت کرد به سمت میز وسط سالن، از مسیر حرکت کتاب می 

 تونستیم بفهمیم کجاست.

که میخوایم کتاب رو انگار روی میز گذشت، از ورق خوردنش فهمیده بودم داره دنبال اون چیزی 

 میگرده.



به شدت کالفه و عصبی بودم؛ نیاز شدیدی به خون داشتم اما تا ناهمتا به حالت عادی برنگرده نمی 

 تونم با لذت از خون بخورم.

 به چند لحظه قبل فکر کردم که چطور تو دست هام اسیر شده بود.

محال بود به اون اندازه  اگه می دونست به جز این محو شدنش چه قدرت های بی نظیر دیگه ای داره

 ترس تو چشم هاش بشینه.

 

فکر نمی کردم طلسم خون هنوز هم رو ناهمتا باشه؛ شنیده بودم خونش برای ما سمه و خوردن بیش 

 از سه چهار قطره از اون باعث می شه بدن یه خون آشام خشک بشه و از درون بسوزه.

این همه سال بنویسم یا اون بوی معرکه ای که خیلی سال گذشته و من حماقتم رو نمی دونم باید پای 

 از خونش استشمام می کردم.

عادت نداشتم کنترلم رو از دست بدم؛ سیا کسی که خونسردی بیش از حدش زبونزده خاص و عامه؛ 

حاال من مقابل یه دختری که ناهمتاس و خونش از همه خوش بو تر و مست کننده تر و حتی کشنده 

 تره شل شده بودم!

 هام ناخوداگاه تو هم رفت و گره ی بین ابروهام به هم نزدیک تر شد. اخم

 من هیچوقت نباید کار امروزم رو تکرار کنم هیچوقت

 

دیر یا زود خودش هم می فهمید که خونش برای ما به جز مرگ هیچ سود دیگه ای نداره، فقط باید 

از دایان دارم این اصال به نفع آوات  مراقب آوات باشم دایان زیاد به پروپاش می پیچه؛ با شناختی که

 نیست!

 . چند دقیقه ای بود که کتاب ورق نخورده بود و هم چنان رو یه صفحه مونده بود

 اولین باری بود که می دیدم یه ناهمتا غیرارادی محو شده و هیچ اطالعاتی از برگشتنش نداشتم.

بده بقیه چیزی دستگیرشون نمی شه چون اطالعات ماهیت ناهمتا رو فقط خود ناهمتا می تونه انتقال 

 کتاب سفیده

 

 با حرف جانان نیم نگاهی بهش انداختم:

 شما هم احساس می کنید که حورا تو اتاق نیست؟ -

 مسیح نیشخندی زد و گفت:

 بوی خونش رو حس نمی کنم.-

م این پسر همیشه تیز بود؛ من هم چند لحظه ای هست که بوی خونش رو حس نمی کردم و به نظر

 اومد که ممکنه تو اتاق نباشه.

 حتما طبق اطالعاتی که خونده عمل کرده؛ امیدوارم همه رو درست انجام داده باشه.-



 انگار حرفم زیادی برای آوات سنگین بود.

 همونجوری که من کتاب سفید رو پیدا کردم حورا هم راه برگشتن رو پیدا می کنه.-

 .یه تای ابروم رفت باال؛ زبون تیزی داشت

 نفس عمیقی کشیدم و سیگاری از جیبم درآوردم، باید منتظر می موندیم.

 

××× 

 حورا

 

صدای گلوله همه ی فضارو اشغال کرده بود؛ از همه طرف مردم در حال فرار و داد و فریاد بودن؛ 

اصال نمی دونستم کجا هستم از لباس هاشون فهمیده بودم که خیلی برگشتم به عقب، جایی که بودم 

 نبود؛ یه کشور دیگه بود. ایران

 دنبال یه جایی بودم که برم قایم شم تا از این گلوله ها در امان بمونم.

 از تنه هایی که بهم می زدن می شد فهمید که می تونن من رو ببینن.

 جای مورد نظرم نشستم و همه رو یه دور از نظر گذروندم.

 حاال باید چه کار مفیدی می کردم؟

 از سمت چپم می اومد باعث شد سرم رو برگردونم؛ یعنی کسی اون جاست؟صدای گریه ای که 

 

مردم اطرافم به زبون فارسی حرف نمی زدن. بیشتر از این که بخوام بدونم اون صدای گریه برای 

کیه؛ دوست داشتم بفهمم که من االن تو چه کشوری و تو چه سالی قرار دارم. داشتم از فضولی می 

 ترکیدم.

 ی قشنگی که تو گذشته داشتم؛ از زبون های مختلف چیز زیادی نمی دونستم.به لطف زندگ

 ولی تو این پنج سال از فیلم هایی که تو تنهایی هام می دیدم؛ دست و پا شکسته یه چیزهایی حالیم بود.

حدس زده بودم که تو کشور آلمان هستم و این صدای گلوله ها احتماال مربوط به جنگ جهانی دوم 

 بود!

 

خواستم از جام بلند شم تا ببینم موقعیت چجوریه؛ تا سرم رو آوردم باال با تنه ی محکمی که یکی  می

از همون آدم ها بهم زد پرت شدم همون جایی که نشسته بودم. مرتیکه خر زور بود؛ حیف که از 

 فحش هام چیزی نفهمید.



ردن نداشتم. جیغ و صدای گلوله ها هر لحظه نزدیک تر می شد و من اصال فرصت وقت تلف ک

شد نتونم تمرکز کنم، سعی کردم ریلکس باشم و االن به این فکر کنم که   های مردم باعث می فریاد

 بچه ها به من نیاز داردن!

تنها کسی که می تونه کمکشون کنه منم؛ اگه برنمی گشتم اون ها هیچ وقت پیدام نمی کردن؛ کتاب 

 ی من قابل فهم و خوندن بود.سفید بود و رمز و راز اون کتاب فقط برا

 

 پس سعی کردم افکارم رو و جمع کنم و با ذهن باز تصمیم بگیرم.

 تو ذهنم نوشته های کتاب رو یه بار دیگه به خاطر آوردم.

کردم تا بتونم برگردم، این کار مفید به اراده ی خودم بود و کار غیر ارادی  من باید یه کار مفید می

 ون موقع همه چی مثل قبل می شد.من رو از بین می برد و ا

از صدای گریه اون آدم این طور فهمیده بودم که ممکنه یه بچه باشه، بیشتر به دور و اطرافم نگاه 

کردم؛ عجیب بود که این جا روز نبود؛ هوا تاریک بود و انگار این وضعیت نشون از یه شبیخون 

 شبانه داشت!

شدن مرد و زن ها هر کدوم با جیغ و  ه سرعت دور میمادر ها دست بچه هاشون رو گرفته بودن و ب

داد از کنارم می گذشتن، اما من تمرکزم رو صدای همون گریه بود که انگار خیلی هم بهم نزدیک 

 بود.

 

 با موشکافی به سمت راستم نگاه کردم درست حدس زده بودم.

تونستم طالیی بودنشون رو  صدای گریه ی یه بچه بود؛ یه پسر بچه با موهای بور که از همین جا می

 تشخیص بدم. رو زانو نشسته بود و دست هاش رو سرش بود، به شدت گریه می کرد.

 

صدای گلوله ها من و هم از خود بیخود کرده بود و باعث شده بود که فکرم بهم بریزه و حسابی 

 بترسم؛ چه برسه به این پسر بچه ی کوچیک!

 

کردم؛ سعی کردم از زیر این همه بارون گلوله و خمپاره و  از جام بلند شدم و به همون سمت حرکت

 هر چیزی که اسمش رو نمی دونستم بگذرم.

 شاید این همون کار مفیدی بود که من باید به عنوان یه ناهمتا انجام می دادم!

شدم. شانسی و خدایی بود که تونستم   هرچی دعا و آیه بلد بودم تو دلم می خوندم و به بچه نزدیک می

 از زیر این همه توپ و تفنگ رد بشم.

بدنم از سرما یخ زده بود این جا هوا خیلی سرد بود و من االن تو بدترین زمان و بدترین مکان قرار 

 داشتم.



 حاال دیگه کنار اون پسر بچه بودم؛ بهش نزدیک شدم و آروم دستم رو؛ روی سرش گذاشتم.

 با چشم هایی که دو دو می زد بهم خیره شد.تا دستم بهش برخورد کرد با ترس از جاش پرید و 

 چونش از بغض می لرزید و چشم هاش از گریه به شدت قرمز بود.

 دلم به حالش سوخت؛ یعنی هیچ کس نیست که از زیر این همه گلوله نجاتش بده؟

چون هیچی از زبونشون بلد نبودم سعی کردم همه ی مهر و محبتم رو تو چشم هام بریزم و با نگاهم 

 ش بفهمونم.به

 دست هام رو باز کردم؛ می خواستم بیاد بغلم.

 انگار منظورم رو خوب فهمیده بود که آروم به سمتم حرکت کرد، چشم از چشم هام برنمی داشت.

 با برخورد سرش به سینم دست هام رو دورش حلقه کردم و محکم بغلش کردم.

 بدنش از سرما یخ زده بود و تو بغلم می لرزید.

 شک ناخوداگاه از گوشه ی چشمم رو گونه هام افتاد.یه قطره ا

 خوبه که این روز ها گذشته؛ خوبه که این چیزهارو تا به این سن ندیده بودم.

 بوسه ی آرومی رو شقیقه ش نشوندم و از جام بلند شدم.

 باید دنبال یه سرپناهی چیزی می گشتم.

دس می زدم جایی که همه دارن می رن مردم همه در حال فرار بودن و همه به یه سمت می رفتن، ح

 می تونه برای این بچه امن باشه؛ پس با سرعت به همون سمت دویدم!

 

 هرچی نزدیک تر می شدم، انگار دیدم واضح تر می شد.

 جایی که پناه می گرفتن یه کلیسای قدیمی بود، محلی بود برای در امون موندن از این همه گلوله

بود؛ به همون سمت حرکت کردم و طولی نکشید که خودم رو به اون به نظرم جای خوب و مناسبی 

 جا رسوندم.

 یخورده جلوی درش ایستادم؛ عجب بابا عجب!

 کلیسا ندیده بودیم که اون هم به لطف ناهمتا شدن دیدیم.

 با تنه ی محکمی که یکی از مرد ها بهم زد به خودم اومدم و با بچه ی تو بغلم وارد کلیسا شدم.

 زیبا و دلنشین بود، به نظرم جای خیلی قشنگی اومد.چه قدر 

کاش گوشیم همراهم بود یه چند تا عکس می انداختم به آوات نشون می دادم. واقعا حیف که چیزی تو 

دست و بالم نیست. نمی دونستم که می تونم از گذشته چیزی به آینده ببرم یا نه؛ ولی خب امتحانش که 

 ضرری نداشت!

 



کردم که عین جنین تو بغلم جمع شده بود؛ دیگه گریه نمی کرد و با ریتم آرومی نفس می به بچه نگاه 

 کشید.

 لبخند کوتاهی رو لبم شکل گرفت، چه قدر حس نابیه کمک به دیگران

 اون هم یه بچه ی کوچیک که االن آغوش من براش امن ترین جای دنیاست.

هم نشسته بودن، انگار اون ها هم مثل این پسربچه گوشه ای از سالن چند تا بچه ی قد و نیم قد کنار 

 مادر و پدری برای مراقبت نداشتن یا شاید هم تو این درگیری از دست دادن!

 به همون سمت پا تند کردم؛ رو زانوهام نشستم و به چهره ی معصوم و غرق در خوابش خیره شدم.

که یه جای امنی براش وجود داره چه قدر زود خوابش برده بود؛ انگار فقط می خواست مطمئن بشه 

 و بعدش با خیال راحت پلک رو هم بزاره.

 

 ناخودآگاه خم شدم و پیشونیش رو عمیق بوسیدم.

بعد کنار یکی از بچه ها خوابوندمش؛ مسلما یکی برای کمک به این جا می اومد و حواسش به این 

 بچه ها بود.

 من بود. حداقل زیر بارون گلوله و خمپاره نبود.من کارم رو انجام داده بودم و حاال اون بچه جاش ا

 از جام بلند شدم و یه نگاه کلی به دور و برم انداختم.

جمعیت کم کم داشت زیاد می شد؛ از ته دل سالمتی و امنیت رو براشون آرزو کردم و به سمت در 

 خروجی راه افتادم.

 م.اما یه لحظه از فکرم گذشت که یه چیزی با خودم به آینده ببر

دوست داشتم این شب و این اتفاق رو همیشه به خاطرم می سپردم و چی بهتر از یادگاری برای 

 مرور خاطرات؟

 

 جام کوچیک و خوش رنگی توجهم رو به خودش جلب کرد.

رنگش مسی بود و حاشیه های طالیی داشت، خیلی شیک و ساده بود حملش هم راحت بود و تو جیبم 

 جا می شد.

 جام قرار داشت رفتم و اون رو برداشتم. به همون جایی که

 از نزدیک خیلی خیره کننده تر بود.

 از کلیسا اومدم بیرون و به سمت درخت های پشت کلیسا پا تند کردم.

 باید بر می گشتم، احساس می کردم کارم تموم شده و االن همه چی برای برگشتن محیاست.

نامفهومی که به سختی حفظ کرده بودم رو به  گوی رو تو دستم ظاهر کردم و زیر لب همون جمالت

 زبون آوردم.



 چند لحظه گذشت اما خبری نشد

 چشم هام رو باز کردم؛ هنوز هم جای قبلی بودم هیچ خبری از تونل و ارتباط و این چیزها نبود!

 

و تموم وجودم رو ترس فرا گرفته بود؛ یعنی نمی تونم برگردم؟ باورم نمیشه که بخوام یه لحظه هم ت

 گذشته و تو این اوضاع قمر در عقرب جنگ بمونم.

سعی کردم تمرکز کنم، فکر کن حورا فکر کن. االن وقت جا زدن و ترسیدن نیست؛ االن وقت پا پس 

 کشیدن نیست تو باید بتونی؛ تو اومدی این جا که بتونی به واقعیِت خودت برگردی!

 

 شدم.با فکری که به سرم زد ناخودآگاه به نقطه ای خیره 

 آره درسته! باید اون جمله ها رو برعکس بگم.

 دارم به آینده برمی گردم پس باید جمله هام برعکس باشه

با خوشحالی و ذوق از چیزی که کشف کرده بودم چشم هام رو بستم و تمرکز کردم، جمله هارو از 

 آخر به اول گفتم و طولی نکشید که وارد تونل شدم.

 از همه ی قسمت ها گذشتم. چشم هام حاال سفید شده بود

 با ثابت شدنم و برگشتن به حالت عادی نگاهی به دور و اطرافم انداختم.

 تو اتاق خودم بودم؛ پس صددرصد بچه ها تو کتابخونه هستن.

 آینه ی شکسته شده ی اتاق بهم دهن کجی می کرد!

ر با یه تای ابروی رفتم سمت کتابخونه و جلوی درش ایستادم؛ همشون همین جا بودن، دست به کم

 باال رفته گفتم:

 خوش می گذره؟-

همه ی نگاه ها به سمتم برگشت؛ با جیغ بلند آوات از ته دلم خنده ای کردم و تو کسری از ثانیه تو 

 بغلش در حال له شدن بودم.

 باورم نمی شه حورا؛ تو برگشتی!-

 

 به زور خودم رو از بغلش کشیدم بیرون و با خنده گفتم:

ر خفه ام کردی انقدر چلوندی من رو، آره برگشتم ولی اگه بدونی کجا رفتم پشم هات می بابا دخت-

 ریزه از شدت ناباوری

آوات ابرویی باال انداخت و به پشت سرش اشاره کرد، یه لحظه فراموش کردم کجاییم؛ جلو سه تا 

 پسر هیز دارم راجع به پشم و پیله حرف می زنم!



شم هاش می خوندم داره از فضولی می ترکه؛ ازبس مغرور و کله سیاوش سوالی نپرسید اما تو چ

 شقه هیچی بروز نمیده

 دایان با سوالش انگار حرف دل سیاوش رو زد.

 کجا رفتی؟ از یه جایی به بعد حضورت تو اتاق حس نمی شد؛ کتاب سفید راهنماییت کرد؟-

 ، نشستم.وارد کتابخونه شدم و رو همون صندلی که چند ساعت پیش نشسته بودم

 آره؛ باید یه کار مفید می کردم.-

 مختصر و کوتاه همه چیز رو بهشون توضیح دادم. قیافه ها دیدنی بود.

 از همه مضحک تر قیاقه ی داغوِن آوات بود؛ باورش نمی شد حق هم داشت.

اگه یکی بهم می گفت که یه روز برای انجام کاری مجبورم برم به دوران جنگ جهانی دوم جر می 

 رم از شدت خنده. حاال دارم خودم از تجربه ام تو اون دوران برای بقیه تعریف می کنم.خو

 

 بعد از تموم شدن حرف هام سیاوش از جاش بلند و از کتابخونه رفت بیرون.

 جانان هم دنبالش راه افتاد ولی لحظه آخر برگشت و گفت:

دیگه نایی نمونده برای تمرکز رو خون از اون جایی که امروز خیلی درگیری داشتیم ترجیحا االن -

آشام های عادی، از فردا خیلی جدی رو این کار تمرکز می کنیم؛ از خوشمزه بازی و ادا اطوارهای 

 بچگونه هم خبری نیست.

 حرفش رو زد و اون هم رفت.

 کونم می سوخت وقتی به جا سیاوش؛ جانان حرفاش رو می زد.

ت سیاوش بود؛ در صورتی که سیاوش به هیچ کس احتیاج یه جوری رفتار می کرد انگار دست راس

 نداشت و تو می تونستی خیلی راحت، همه ی حرفاش رو از چشم هاش بخونی!

 

 مسیح هم با یه چشمک و بدون هیچ حرفی بیرون رفت.

 دایان هم یه کتاب برداشت؛ عین این خرخون ها رفت از اتاق بیرون.

لی دوست داشتم بیشتر با آوات وقت بگذرونم؛ واسه خوابیدن ماهم باید می رفتیم تو اتاق خودمون و

 هنوز وقت داشتیم.

از اون گذشته از وقتی اومدیم هیچی نخوردیم؛ مطمئنا باید شکممون رو پر می کردیم و بعدش یه 

 خواب ناب می چسبید.

 چند ساعتی تو اتاق بودیم؛ انقدر مشغول حرف شدیم که نفهمیدیم کی زمان گذشت.

 بین اون جامی رو که از کلیسا برداشته بودم به آوات نشون دادم.تو همین 

 باورش نمی شد تونسته بودم یه همچین چیزی از اون دوران بیارم.



 با صدای شکمم سرم رو آوردم باال

 چشمکی به آوات زدم و گفتم:

 نظرت چیه بریم پایین؛ یه صفایی به شکمامون بدیم؟-

 

 کرد، به عادت همیشگیمون من هم مشتم رو بهش زدم. مشتش رو آورد باال و منتظر نگاهم

 رفتیم پایین؛ برق ها خاموش بود و همه جای خونه سکوت مطلق بود.

رفتیم تو آشپزخونه؛ سریع به اجاق گاز نگاه کردم اما هیچ غذایی رو گاز نبود و این یعنی هیچی 

 ه آوات نگاه کردم.برای خوردن درست نشده بود. پوف بلندی کشیدم و با قیافه ی زارم ب

 یعنی هیچی نمیخورن حورا؟ این جوری که از گشنگی تلف میشیم تو این خونه-

 شونه هام رو باال انداختم و همون جور که می رفتم سمت یخچال گفتم:

 ما سعی می کنیم خودمون رو گشنه نگه نداریم؛ این ها که مهمون نوازی حالیشون نیست.-

 ن پیدا می شد.خداروشکر مواد غذایی تو خونشو

پس همچین هم بی اشتها نیستن؛ منتها بخاطر خونی که می خورن نصف انرژیشون تامین می شه و 

 کم تر سراغ غذا میان.

هوس ساالد ماکارونی کرده بودم؛ با کمک آوات و مسخره بازی هاش یه ساالد ماکارونی توپ درست 

 کردیم و با اشتها زدیم تو رگ

 

 ؛ هیچی ازش باقی نمونده بود.ته ظرف رو درآورده بودیم

 تازه غذایی که خورده بودم داشت هضم می شد که آوات با یه خمیازه ی طوالنی از جاش بلند شد.

 قربون دستت این دوتا بشقاب رو بشور بعد بگیر بکپ که فردا حسابی ازت کار میکشن.-

می دونم تو از ظرف شستن تا بیام جوابش رو بدم سریع از زیر کار در رفت. ای آدم مرموز؛ من که 

 فراری هستی.

بشقاب ها رو برداشتم و از جام بلند شدم اما با جیغ کوتاهی که حدس می زدم برای آوات باشه سیخ 

سرجام ایستادم. دو دل بودم که توهم زدم یا نه اما با صدایی که شنیدم فهمیدم توهمی درکار نیست و 

 باز یکی داره یه چیزی رو انگولگ می کنه!

 ولم کن پسره ی لندهور؛ بوی گوهه مشروب می دی؛ گمشو اون ور تو مستی!-

 

 معطل نکردم؛ ظرف های تو دستم رو گذاشتم رو میز و سریع از آشپزخونه زدم بیرون

دور و اطراف سالن رو نگاه کردم اما خبری نبود؛ نور کم دوتا آباژوری که تو سالن قرار داشت، 

 ا نه در اون حد واضحاطراف رو یه کم روشن می کرد ام



 آوات تو بودی یا من توهمی چیزی زدم؟-

 حور ..-

تا اومد حرف بزنه انگار یکی جلو دهنش رو گرفت چون ِمن ِمن می کرد؛ حاال تونستم از همون یه 

 کلمه ی ناقصی که به زبون آورد بفهمم کجا گیر افتاده،

 پشت کاناپه بود!

 هام عین وزغ زد بیرون. سریع رفتم همون جا؛ با چیزی که دیدم چشم

دایان و آوات روهم افتاده بودن و دایان سرش رو گذاشته بود رو سینه ی آوات و با یه دستش دهنش 

 رو گرفته بود و اون یکی دستش!

 مرتیکه چیزخور یه دست دیگش رو گذاشته بود رو باسن آوات و به شدت تو مشتش فشارش می داد.

هیکِل یه چیزی اون ور تر از گودزیالی دایان باعث می شد  آوات همش زیر دستش وول می خورد و

 که آوات متوجه ی حضور من نباشه.

تو دلم خاک بر سری بهش گفتم؛ با این کاراش بدتر می زد پسره رو تحریک می کرد یه چیزش هم 

 بیدار می کرد. اون وقت مثل سگ از کارش پشیمون می شد!

 این موضوعات ببر باال دختره ی ناقص الخلقه! صد دفعه بهش میگم درصد گیراییت رو؛ تو

دیگه کنترل کردن خودم جایز نبود چون اگه دیر می جنبیدم آوات همین جا جلو چشم هام دوتا می شد 

 و االن مسلما برای خاله شدن خیلی زود بود.

 

 چرت و پرت های مغزم رو شوت کردم یه جا و با جیغ بلندی خودم رو پرت کردم رو دایان

 نفس کش! پاشو ببینم گورخر؛ له کردی دختره روآی -

 این کارم باعث شد دست دایان از روی دهن آوات شل بشه و بدتر بیاد رو سینه اش!

من نمی دونم چرا تا یه َتپو چاله پیدا می کنه زرتی عین خمیر می گیره تو مشتش پسره ی هیِز بی 

 حیا

نکشید که کل اهالی خونه بیدار شدن و ریختن تو با داد و فریاد های من و جیغ زدن های آوات طولی 

 سالن

مسیح که همون اول کاری رو پله های سالن تا وضعیت ما سه تارو دید همون جا جر خورد از خنده 

 پهن زمین شد.

 ولی جانان با بهت به این وضعیت مضحک ما نگاه می کرد.

 سکسه ام گرفت! خواستم عکس العمل سیاوش رو ببینم که با نعره ی بلندش از ترس

 یکی به من بگه این جا دقیقا چه خبره؟-

 



چشم هاش کاسه ی خون شده بود؛ بعید نبود همین االن از خشم زیاد دندون های نیشش بزنه باال و به 

 سمتم حمله کنه.

 این دفعه رحم نمی کنه بهم و تا قطره ی آخر خونم رو می خوره!

ول کردم؛ از روش بلند شدم و دست به کمر باز هم موهای دایان رو که داشتم از ریشه می کندم 

ناخودآگاه ژست داغونم رو گرفتم، و بی فکر تر از همیشه مزخرفاتی که به ذهنم می اومد رو به 

 زبون آوردم.

صدات رو واسه من نبر باال یارو! این مرتیکه مست و پاتیل اومد خودش رو انداخت رو آوات، تا -

اصال هم قصد نداشت بکشه بیرون ازش؛ حاال تو اومدی صدات رو زور داشت می خواست بکنه تو 

 به رخ من می کشی؟

 چرا آدم نمی شدم؟

 چرا هرچی می گفت جوابش رو می دادم و ککمم نمی گزید؟

 

 سیاوش لبش رو از درون می جوید و دست به جیب؛ چشم هاش فقط من رو نشونه گرفته بود.

 رو بجوعه! مطمئنا دلش می خواست همین االن ِخرِخرم

 همون جور که مستقیم تو چشم های من نگاه می کرد خونسرد تر از همیشه گفت:

 دایان داشتی چه غلطی می کردی؟-

 از بس موهای سرش رو کشیدم و کتفش رو گاز گرفتم بدبخت از منم هوشیارتر شده بود.

 با یه نگاه حرصی به من جواب داد:

سکندری خوردم و افتادم روش؛ حاال این دختره ی وحشی زیادی خوردم؛ حواسم نبود این تو سالنه -

 عین کنه افتاده بود به جونم داشت پوست تنم رو می َکند!

 همتون گمشین برین باال؛ نمی خوام ریخت هیچ کدومتون رو ببینم؛ بجز توی زبون نفهم-

 هنوز هم داشت به من نگاه می کرد پس منظورش هم با من بود.

 

 تو چشم هام و بدتر از خودش بهش زل زدم.همه ی خشمم رو ریختم 

نیشخند کمرنگی که گوشه ی لبش ظاهر شد به همون سرعت از بین رفت و جاش رو به اخم غلیظی 

 روی پیشونیش داد.

آوات دکمه های لباسش رو که باز شده بود تو همون حالت بست و از کنارم رد شد رفت باال، لحظه 

 انگشتش ضربه ی آرومی به دستم زد.ای که داشت از کنارم رد می شد با 

 این مثال اوج همدردیش بود!

 بقیه هم رفتن باال؛ حاال مثل امروز فقط من و این میرغضب خان تو اتاق بودیم.



 دست به جیب با قدم های کوتاه به سمتم اومد و زیرلب آروم گفت:

 فکر می کردم آدم شدی؛ ولی هنوز هم خوی وحشی گریت رو داری!-

 یم ایستاد و با یه تای ابروی باال رفته گفت:تو دو قدم

 حورا؟-

 کمی سرش رو به سمت چپ متمایل کرد و ادامه داد:

 آدمت کنم؟-

 

 دروغ چرا؛ بیشتر از هرچیزی از این خونسردیه ذاتیش می ترسیدم.

 می دونستم آرامش قبل از یه طوفان بزرگه

 کم کم اخالق هاش داشت دستم می اومد!

 می کرد ِاال به چشم هامبه همه جام نگاه 

 داشتم کم کم ازش می ترسیدم؛ سرش رو آورد جلو و پچ پچ وار زیر گوشم گفت:

 نترس؛ من کارم رو بلدم دختر-

 احساس کردم یه صدایی شنیدم.

 یه صدایی مثل نجوای گوی!

 لبم رو تر کردم و مثل خودش آروم گفتم:

 صدا میاد!-

 پشت گوشم و دستش رو همون جا نگه داشت. نیشخندی زد؛ یه دسته از موهام رو گذاشت

 ترسیدی حورا؟-

زمزمه هاش من رو بیشتر از هرچیزی می ترسوند اما االن؛ من واقعا داشتم صدای گوی رو می 

 شنیدم.

 تقال کردم تا از بغلش بیام بیرون

 ولم کن، ولم کن سیاوش میگم داره صدام می کنه من حسش می کنم!-

ضربه های پی در پی سعی داشتم خودم رو از بغلش بکشم بیرون؛  دست هام رو مشت کردم و با

 لعنتِی خر زور

 

 هیچ جوره ول کن نبود؛ چاره ای نداشتم، باید محو می شدم.



چشم هام رو بستم و تمرکز کردم؛ وقتی چشم هام رو باز کردم گره ی دست های سیاوش حاال شل 

 شده بود و این یعنی همون چیزی که می خواستم.

 ه عقب رفت و دستی تو موهاش کشیدکالف

 

 زیر لب پچ پچ می کرد.

 المصب! تا آخر عمرت که نامرئی نمی مونی؛ چیزی که برای من زیاده فرصت های طالییه-

 نیشخندی زدم و همون جوری تو جام یه قر مشتی دادم برا خودم

 چه خوبه که هر لحظه بخوام می تونم محو بشم.

 شنیدم تمرکز کردم و تو جام ظاهر شدم. با صدایی که برای چندمین بار

 چون کار هام ارادی بود مشکلی پیش نیومد

 تا من رو پشت سرش دید تو یه چشم به هم زدن اومد جلوم

جوری که به خاطره قد نسبتا کوتاه من مجبور شد یه کم گردنش رو به سمتم خم کنه؛ خیلی بهم 

 نزدیک بود ولی هیچ تماسی باهم نداشتیم.

تندش به شدت به صورتم برخورد می کرد، با لب های نیمه باز بهش نگاه کردم که آروم نفس های 

 گفت:

نگفته بودم دوست ندارم کسی بره رو اعصابم؟ با من بازی نکن حورا من اون قدرها هم که فکر می -

 کنی آروم نیستم دختر! 

 خواستم حرفی بزنم که سرش رو بیشتر خم کرد، ناخودآگاه دهنم بسته شد.

میریم سر قضیه ی اصلی؛ دوست داری چطوری آدمت کنم تا دیگه از این بچه بازی ها ازت نبینم؟ -

 خودت میگی یا من انتخاب کنم؟

 سعی کردم به نفس های پی در پی اش که به صورتم برخورد می کرد توجهی نکنم؛ با تردید گفتم:

ارتباط بگیره شاید چیز مهمی رو به خدا صدا می شنوم، گوی داره صدام می کنه می خواد باهام -

 قراره نشونم بده؛ میشه این بحث رو همین جا تمومش کنی؟

 می دونستی نمی تونم فکرهات رو بخونم؟-

 با ابروهای باال رفته بهش نگاه کردم؛ مگه این کار هم می تونست بکنه؟

 حورا چه قدر تو خنگی دختر!

 ار بقیه براشون مثل آب خوردنهوقتی می تونن نفوذ ذهنی کنن پس مسلما خوندن افک

 اما نمی دونستم چطوری این کار رو می کنن؛ چه خوبه که من از همه ی این قدرت ها در امانم

 



 برو سراغ گوی؛ بعدا هم می تونم گوشمالیت بدم.-

 تو دلم به این حرفش دهن کجی کردم و یه به همین خیال باشی هم گفتم.

 مش جلوی چشمم احساس کردم مردمک هام سفید شد.گوی رو تو دستم ظاهر کردم؛ تا گرفت

 وارد تونل شدم اما این دفعه اون تصاویر قبلی رو ندیدم.

 بلکه یه جای آشنا بودم؛ آره!

 دقیقا محوطه ی پشِت این ویال بود.

 

 دو نفر بودن؛ می خواستن وارد ویال بشن.

 ا خون آشام هستن!به سرعت جا به جا می شدن و از همین سرعتشون متوجه شدم که اون ه

 همونایی که جانان ازشون حرف می زد؛ یعنی اومدن جاسوسی؟

 باید سریع به سیاوش بگم بیرون از این جا چه خبره.

به حالت عادی برگشتم و گوی رو محو کردم با چشم های ترسیده برگشتم سمت سیاوش که با اخم به 

 من نگاه می کرد.

 دو نفرو دیدم.-

 کجا؟-

 خوان بیان توپشت ویال؛ می -

 پوزخندی زد و با نگاهش دور تا دور سالن رو از نظر گذروند.

 احمق تر از این ها به عمر چند صد ساله ام ندیدم.-

 لعنتِی کهن سال!

 معلوم نیست دقیقا چند سالشه

 از کنارم به سرعت رد شد و رفت جلوی در

 کجا میری؟-

 با یه تای ابروی باال رفته گفت:

 دراردم تا بفهمن دور و بر منطقه ی سیا پرسه زدن چه عواقب تلخی داره!می رم قلبشون رو -

 انقدر این جمله رو با خونسردی و درعین حال نفرت گفت که موهای تنم سیخ شد.

 مرتیکه چه جذبه ای هم داره

 من بخوابم؟-

 بدون این که بهم نگاه کنه گفت:



شبت حالت رو اساسی می گیرم دختره ی برو؛ ولی یادت نره بعدا گیرت میارم و به خاطر کار ام-

 سرتق

بدون این که منتظر جواب من باشه از سالن رفت بیرون؛ انقدر سریع که یه لحظه هنگ کردم از این 

 سرعت عمل!

 شونه هام رو بی تفاوت باال انداختم و رفتم سمت اتاق ها

واقعا سیاوش می خواد تا وارد شدم خودم رو پرت کردم رو تخت؛ داشتم از فوضولی می ترکیدم که 

 قلب اون آدم هارو در بیاره یا نه، اما انقدر گیج خواب بودم تا چشم رو هم گذاشتم خوابم برد

اما تا لحظه ی آخر یادم بود که باید حتما برای مسابقه تمرین می کردم و فردا حتما یه دور باید 

 برقصم تا حرکات رو فراموش نکنم.

 دست بدم! نمی خواستم آخرین فرصتم رو از

 

 صبح با غرغرهای آوات از خواب بیدار شدم.

 هنوز تو خواب و بیداری بودم اما صداش رو به خوبی می شنیدم.

دختره ی چشم سفید؛ انگار پادگانه این جا! من خونه بابامم ساعت هشت صبح بیدار نمی شدم که این -

 جا بیدار شم.

ساعت خوابش حساس بود و انگار جانان اوه! پس وضعیت بدجوری قرمز بود؛ آوات به شدت رو 

 اول رفته سراغ اون و بیدارش کرده

 یه چشمم رو باز کردم و نامحسوس بهش نگاه کردم.

داشت موهاش رو شونه می کرد و جلوی آینه ی خورد شده ای که هیچی ازش باقی نمونده بود عین 

 شاسکول ها با خودش حرف می زد.

 و این جا از دست نده ولی؛ بعید می دونم که بتونه!امیدوار بودم این یکی دیگه عقلش ر

 

خمیازه ی بلندی کشیدم که یه دور دهنم اندازه غار باز شد؛ تو جام نشستم و نگاه کوتاهی به دور و 

 برم انداختم.

 چه عجب! خرس قطبی از خواب زمستونشون بیدار شدن.-

آوردی واسه من؟ به جوونیم رحم کن آوات اون دختره ی کله کالغی رفته رو مخت ِور ِورهات رو -

 نمی خوام اول صبحی از ِشرای تو فیض ببرم.

برگشت و خیلی یهویی شونه رو سمتم پرتاب کرد؛ قبل از این که شونه بهم برخورد کنه نمی دونم تو 

 یه لحظه چی شد که از جلو چشم هاش محو شدم!

 ز من رد شد.شونه به دیوار پشت سرم خورد و خیلی راحت بدون هیچ دردی ا



کدوم گوری رفتی حورا؟ امروز هم اگه بریم رو اعصابشون و دردسر درست کنیم سیا دوتامون رو -

 قورت می ده، یاال برگرد.

 تمرکز کردم رو ظاهر شدنم؛ با نفس عمیق آوات فهمیدم که می تونه من رو ببینه

 خودت غیب شدی؟ یا باز هم غیرارادی بود؟-

 که محو شدم.نه؛ اصال نفهمیدم چی شد -

ریدی آبم قطعه انگار! دیروز که سر همین غیرارادی بودنش دهن مارو صاف کردی حاال چی شد -

 تونستی راحت برگردی؟

 یه خورده فکر کردم و با احتمالی که به ذهنم اومده بود چشم هام برق زد.

ئی شدن باز من دیشب تو بغل سیاوش؛ ارادی محو شدم و همون باعث شد یه جورایی قفل این نامر

 بشه.

یعنی هروقت که احساس خطر کنم می تونم غیرارادی محو شم و با تمرکز برگردم چون یه بار با 

 اراده این کار رو کردم و از این به بعدش به همین راحتیه!

چشم هات رو چرا چپ می کنی حورا؟ نکنه دیروز ایسگامون رو گرفتی و گذشته و جنگ جهانی و -

 مغز مریضت بوده؟ پسر بچه همش توهمات

 با قیافه ی درهم به آواتی نگاه می کردم که یه ریز داشت حرف می زد.

 

 اگه اجازه بدی من هم حرف بزنم میگم.-

 خالصه که زیپ دهنش رو بست و من هم کل قضیه ی دیشب رو تعریف کردم.

 بعد از تعریف ماجراها قیافه ی آوات دیدنی بود.

 د با همون میزان اسکل بودنالبته بیشتر شبیه خر شرک شده بو

 چیه؟ چرا خشکت زده؟-

 سیا باز بغلت کرد؟ یعنی چی که گفت آدمت می کنه؟-

 وسط حرفش یهو چشم هاش قلپی زد بیرون و خیلی سریع ادامه داد:

باور کن این اقا رئیسه روت نظر داره دختر؛ یعنی چی زرت زرت تا تنها گیرت میاره بغلت می -

 مت هم بکنه! اصال نکنه منظورش یه کردن دیگه بوده باشه ها؟کنه؟ تازه می خواد آد

 عین برق گرفته ها داشتم به این دختر نگاه می کردم که منتظر جواب من بود.

 اره صددرصد مخ نداشت و مغزش معیوب بود!

 اخه چرا پسری که همش دو روزه من رو دیده بخواد روم نظر داشته باشه؟

 های زن و شوهری و ..تازه اون هم در حد اون چیز 



سرم رو تکون کوچیکی دادم و زیرلب عمه ی جانان رو به خاطره این که اول رفته بود سراغ آوات، 

 یه دور حسابی بستم به فحش

 نظرت چیه بریم پایین؟ اون جوری تو کمتر به این خزعبالتت ادامه میدی.-

محکم کوبیدم تو کلش؛ بعد خیلی بدون این که منتظر جوابش باشم از جام بلند شدم و بالشتم رو 

 ریکلس از اتاق اومدم بیرون

 امیدوار بودم کسی صدامون رو نشنیده باشه

 

با چیزهایی که تو یخچال پیدا کردم یه املت مشتی زدم تو رگ و بعد از این که کارم تموم شد رفتم تو 

 سالن

 عجیب بود که تو این موقع روز؛ سالن انقد خلوت بود

 اون وقت به من میگن وقت تلف می کنی من که یه لنگه پا منتظر این هام معلوم نیس کجان،

 خواستم برم تو سالن که حس کردم صدای بم سیاوش رو شنیدم

 جدیدا چه قدر گوش هام تیز شده! 

 مجبور بودم بکشمشون-

باید خودت رو کنترل می کردی سیا می تونستیم گروگان بگیریمشون، شاید می شد فهمید که -

 دارن اصیل هارو از بین میبرن. چجوری

اون ها اعتراف نمی کنن، نکنه فراموش کردی مسیح؟ این آخری رو که گرفته بودیم جزوه هفتمین -

 گروگان محسوب می شد؛ ولی حتی نفهمیدیم چطوری خودش رو از بین برد!

به گوشم حاال به جایی که صدا می اومد نزدیک تر شده بودم و بحث بین مسیح و سیاوش واضح تر 

 می رسید.

 پشت در اتاقی فال گوش ایستاده بودم که قطع به یقین می دونستم اتاق سیاوشه

 دیگه وقتشه؛ باید به حورا بگی بره ببینه چه خبره اون جا-

 برم ببینم؟ کجا برم؟ یا مکه ی مکرمه

 باز کجا می خوان بفرستنم؟ جنگ جهانی دوم بس نبود خدایی؟

 حله؛ نگرا ..-

 ویِی سیاوش شصتم خبردار شد که فهمیده پشت در ایستادم.با سکوت یه

 از همون تو داد زد:

 بیا تو دم در بده-

 باز این من رو دست انداخت؛ یه روز مطمئنا دست می اندازم دهنش رو جر میدم.



 

 واسه این که ضایع نشم در رو باز کردم و وارد اتاق شدم.

 اوف! جونم چه پسر خوش سلیقه ای

 ی مشکی بود؛ بی نهایت شیک و سادهتم اتاقش طوس

تخت و میز توالت و کمداش همه ترکیبی از رنگ مشکی و طوسی بود؛ دیوارای اتاقش کامال مشکی 

 بود

 رو میز کارش هرچی که چشمت می خورد طوسی یا نقره ای دیده می شد.

 نه بابا، چه با سلیقه اس آقای رئیس

 خب؟-

 بهم نگاه می کرد.با حواس پرتی بهش نگاه کردم که منتظر 

 چی خب؟-

با ژست دختر کشش به میز تکیه داده بود؛ دو تا دست هاشم از پشت به میز چسبونده بود که یه 

 جورایی تکیه گاهش می شد، یه تای ابرو باال انداخت و صاف تو چشم هام نگاه کرد.

 اون بیرون داشتی چه غلطی می کردی؟-

 

 فالگوش ایستاده بود دخترمون داداش-

 م غره ای به خیارشور بازِی مسیح رفتم و گفتم:چش

 داشتم رد می شدم، اتفاقی شنیدم.-

 از این به بعد کر و کوری؛ عمدی و غیر عمدی هم تو َکَتم نمی ره؛ باشه دختر خوب؟-

دست هاش رو از رو میز برداشت و یه قدم اومد جلو؛ دست به جیب به من نگاه می کرد اما عمیقا تو 

 فکر بود.

م بهش دهن کجی کردم؛ پسره ی خودشیفته انگار فقط اینه که عضله ساخته، لعنتِی جذاِب کهن تو دل

 سال!

 اندازه ی جد پدریم سن داره ولی جذبه رو ببین توروخدا؛ آدم دلش می خواد درسته قورتش بده

 یه لحظه ندای درونم خفه شد و من با بهت به مسیح نگاه کردم.

 ن؟ چی زر زدم؟ کی رو قورت بدم م

 نگاهم بین سیاوش و مسیح در گردش بود، گیج بودم از جمله ای که ناخوداگاه تو دلم گفتم!

 این خزعبالت چیه حورا؟ جمع کن خودت رو دختره ی احمق

 



 میخوام کارت رو شروع کنی-

 خواستم بپرسم چه کاری که با نگاهش مجبور به سکوتم کرد و ادامه داد:

تونه تو زمان سفر کنه، آینده رو تخمین بزنه، محو بشه، گوی های تو یه ناهمتایی؛ کسی که می -

دیگه ای که ممکنه وجود داشته باشن رو پیدا کنه و خیلی چیز های دیگه؛ ولی، من االن کارم با 

اولیشه؛ می خوام بری به چند ماه قبل و ببینی خون آشام های عادی چه نقشه ای برامون کشیدن که 

 ارو از دست میدیم.این جوری داریم اصیل ه

 باز هم گذشته؟

ولی اگه اون ها من رو ببینن چی؟ اگه بالیی سرم بیارن چطوری نجات پیدا کنم؟ کاش می شد یه 

 نفرو با خودم ببرم.

 انگار سکوتم خیلی طوالنی شد چون مسیح گفت:

 می ترسی؟-

 کردم.ترس؟ من اگه قرار بود تو زندگیم بترسم که پنج سال پیش اون کار رو نمی 

ترسو بودن بدترین حرفی بود که یه نفر می تونست بهم بزنه؛ احساس حقارت کل وجودم رو می 

 گرفت.

 یه جورایی با خودم فکر می کردم وقتی یکی بهم میگه ترسو؛ یعنی داره بهم فحش ناموسی میده

 تو تمام مدت زندگیم سعی کردم از چیزی نترسم و برای موفقیت فقط بجنگم!

جایی که می خواستم هم رسیدم اما نمی دونم کجای کار اشتباه بود که من باید یه موجود جنگیدم؛ به 

 ماورالطبیعی باشم، یه ناهمتا

پس چرا خانوم جان هیچی بهم نگفت؟ چرا وقت هایی که می رفتم کنارش تا برام از قصه ها و افسانه 

 جع به یه ناهمتا نداد؟هایی که تو روستا زبون زده مردم بود؛ تعریف کنه هیچ توضیحی را

 اصال اون ها می دونستن من همچین آدمی با همچین قدرتی هستم؟

 کاش می شد فهمید یه ناهمتا چطوری ناهمتا شده

داداش فکر کنم رید تو خودش از ترس نمی دونم چرا این مسیح فکر می کرد خیلی با نمکه، چرا -

 دست از این خیارشور بازی هاش برنمی داشت این بشر؟

 شر نگو، هیچ هم نترسیدم فقط رفتم تو فکر-

 یه تای ابروش رفت باال؛ مسلما از کلمه ی بی تربیتِی اولی که بهش گفتم بود.

 خب باالخره جلو دوتا پسر زیاد جالب نیست گفتنش، ولی اگه نمی گفتم مطمئنم مسیح ساکت نمی شد.

 د جلو دهنش رو بگیره.پس باید با هرکس عین خودش رفتار کنی تا بفهمه یه جاهایی بای

 با مسیح باید مثل خودش پررو و بی حیا حرف زد.

 رو به سیا گفتم:



من وقتی رفتم به گذشته اون ها می تونستن من رو ببینن، اگه برم چند ماه قبل و بازم من رو ببینن -

قشه اشون چی؟ حتی ممکنه با این کار آینده رو هم خراب کنم، اگه من رو ببینن خیلی بد می شه شاید ن

رو عوض کنن و اون وقت تو یه دردسر بدتر بیفتین؛ یه دردسری که دیگه ناهمتایی برای کمک 

 وجود نداره و صددرصد نابود می شین همتون!

 بعد از تموم شدن حرفم؛ نفس عمیقی کشیدم و به چشم های پر تمسخر سیاوش نگاه کردم.

 گم که فکر نکنه با یه هالو طرفهمی دونستم خودش این هارو می دونه اما خواستم بهش ب

 خب؛ تو که انقدر فسفر سوزوندی باید به این قسمتش هم فکر می کردی که راه حلش خیلی ساده اس!-

 سرم رو کج کردم و متفکر بهش خیره شدم.

 می تونی محو شی همون جا تا کسی نبینتت.-

 بعدش هم نیشخندی زد و رفت پشت میزش

ازش، ولی از اون جایی که با یه پسر عنق و تخس طرفم صبر کردم  دلم می خواست سوالم رو بپرسم

تا اول برم کتاب سفید رو مطالعه کنم؛ بعد اگه چیزی دستگیرم نشد اون وقت ناچارا از خودش می 

 پرسیدم که می تونم کسی رو همراه خودم ببرم و حتی محوش کنم؟

 

دم، عجیب بود که سروکله ی آوات پیدا با ذهنی مشغول از اتاق اومدم بیرون و رفتم سمت اتاق خو

 نشده بود.

 یعنی هنوز هم اون باال بود؟

 البد بچه ی منو سیاوش هم تو ذهن مریضیش درست کرده اسمش هم انتخاب کرده تازه

 با فکر های عجیب غریب و به شدت مضحکم وارد اتاقم شدم اما خبری از آوات نبود.

 بتونم یه خورده هم که شده کتاب سفید رو مطالعه کنم. به زور از سیاوش یه ساعت مهلت گرفتم تا

 کاش می شد که یکی رو با خودم ببرم.

 امیدوارم گند نزنم اون جا

 رفتم تو کتابخونه؛ با ورودم لبخندی ناخوداگاه رو لبم شکل گرفت.

 فضای این جارو دوست داشتم؛ به شدت بهم آرامش خاطر می داد.

 های سمت راست، از باال طبقه ی چهارم باید باشه.حسم می گفت کتاب سفید تو قفسه 

غیرارادی به همون سمت پا تند کردم و کتابی که از نظرم از بقیه ی کتاب ها روشن تر بود رو 

 برداشتم.

 آره خودش بود.

 همون کتاب که با کمک نوشته هاش تونستم برگردم.

 یادم رفت از سیاوش بپرسم چرا کتاب به زبان فارسی نوشته شده؟



 یعنی اولین ناهمتا مثل این فیلم ها خارجکی نبوده؟

 طرف از خودمون بوده؟

 

 رو یکی از صندلی ها نشستم و فهرست کتاب رو باز کردم.

 با خوندن هر موضوع چشم هام گشاد تر می شد.

 مگه میشه؟

 انقدر قابلیت تو وجود یه ناهمتا؟

یکی رو هم با خودم ببرم؛ عین خودم عالوه بر این که می تونستم تو زمان سفر کنم، می شد که 

 محوش کنم.

و وقتی محو شد هرکاری که من انجام بدم رو اون هم تاثیر داره و اون هم همون کار رو انجام میده؛ 

 و تا وقتی که من نخوام نمی تونه از حالت محو دربیاد.

 چه قدر عجیب؛ فکر کن یکی عینا کارهایی که تو می کنی رو انجام بده

حتما اون طرف خودش بخواد که محو بشه، سر خود و الکی نمی تونم هرکی که از راه  ولی باید

 رسید رو محو کنم.

حیف شدها؛ چی میشد مثال مسیح یا دایان رو محو می کردم اون وقت انواع کارهای خاک بر سری و 

 مستهجن رو؛ روشون پیاده می کردم تا بفهمن لجبازی با من چه عواقب تلخی داره.

 شد؟ چرا لحن حرف زدنم شبیه سیاوش شده؟ بال به دورچطور 

 بازم سرم رو کردم تو کتاب تا ببینم چه کارهای دیگه ای میشه انجام داد.

نوشته بود تو حالت محو و پنهان شده می تونم به اجسام دست بزنم؛ می تونم چیزی رو از گذشته به 

 آینده بیارم اما نمی تونم چیزی از آینده به عقب ببرم.

 و ممکنه چیز هایی که از گذشته میارم گاهی به سود و گاهی به زیانم باشه

 یعنی چی؟ مثال چه سود و زیانی می تونن داشته باشن؟

برای برگشتن به گذشته باید یه جمله رو زیرلب زمزمه می کردم و بعد به دوماه یا هر زمان که 

 خواستم برم فکر کنم.

 جمله ی قبلی که حفظ کرده بودم؛ تفاوت داشت. و جالب تر این که این جمله با اون

 و باید یه پیش زمینه ای داشته باشم از جایی که دارم میرم.

 ولی من که تا حاال اون جا نرفتم؛ چه پیش زمنیه ای الزمه؟

 

 یادم باشه از سیاوش بپرسم.



 کتاب خیلی خیلی مطالب پشم ریزونی داشت اما من زمان کافی برای مطالعه نداشتم.

 اید می رفتم تا بفهمم ریشه ی این قتل عام و نابودی اصیل ها از کجا سرچشمه میگیرهب

 ولی یکی از خون آشام ها حتما باید باهام بیاد، چون شاید کسی یا چیزی نظرش رو جلب کنه.

 با تقه ی کوتاهی سرم رو آوردم باال که جانان رو تو چهارچوب در دیدم.

 بیا پایین، همه منتظرن-

تکون دادم و از جام بلند شدم؛ کتاب رو جای قبلی اش گذاشتم، از کتابخونه رفتم بیرون و به  سرم رو

 سمت سالن پا تند کردم.

 دروغه اگه بگم دلهره نداشتم؛ آدم استرسی و رو مخی نبودم ولی االن موضوع فرق می کرد.

 من دارم میرم به دوماه قبل؛ نمی خواستم گند بزنم.

 همه تو دید راس نگاهم بودن. وارد سالن شدم؛ حاال

 سیاوش پشت به من رو به پنجره ی بلندی ایستاده بود؛ می تونستم دود سیگار رو تشخیص بدم.

مسیح رو کاناپه ی داستان شده ی دیشب لم داده بود و سرش تو گوشیش بود؛ آدامس همیشگیش هم تو 

 دهنش می چرخید.

ز این که هر کدوم به نقطه ای نامعلوم خیره شده دایان و آوات و جانان کار خاصی نمی کردن به ج

 بودن.

 آماده ای؟-

حرف سیاوش باعث شد نگاهم رو بهش بدوزم، نیم رخ برگشته بود سمت ما و صاف تو چشم های 

 من نگاه می کرد.

 آره؛ اما قبلش ..-

 کامل برگشت و موشکافانه تر بهم نگاه کرد.

 ادامه دادم:

 یکی از شما باید با من بیاد.-

 نیشخندی زد و با لحن آرومی گفت:

 باید؟-

آروم آروم اومد جلو؛ سیگارش رو، تو جاسیگاری کوچیکی که رو میز عسلی قرار داشت خاموش 

 کرد و دست به جیب ایستاد.

 چرا؟ -

شاید چیزی نظرتون رو جلب کنه که من ازش بی خبر باشم، من این رو حس می کنم می دونم دست -

 یکی همراهم باشه؛ احساس می کنم چیزی اون جا منتظرمونه. خالی برنمی گردیم اگه



با دقت داشت بهم نگاه می کرد؛ می دونست خالی نمی بندم و حرفی که می زنم پشتش یه احساس یا 

 یه الهامی خوابیده

 حرفی نیست؛ من باهات میام-

 سیاوش؟ از تصور محو کردنش هم خندم می گرفت.

داره انجام بده باعث می شد تو باسن مبارکم یه عروسی مشتی راه این که نتونه هرکاری رو دوست 

 بیفته.

 فکر کنم نگاهم زیادی خبیث شده بود که با یه تای ابروی باال رفته بهم نگاه کرد.

 زیادی خوشحال شدی؟ خبریه؟-

 تک سرفه ای کردم و گفتم:

 نه؛ فکر کردی خیلی همسفر خوبی هستی که بخوام بال در بیارم از شوق؟-

 فکرهای کثیفت رو بنداز بیرون -

 اومد نزدیکم؛ دقیقا کنار گوشم زمزمه کرد:

 و این رو بدون، هیچ وقت نمی تونی یه اصیل رو کنترل کنی!-

 

 از حدسی که زده بود چشم هام قلپی زد بیرون؛ اون از کجا می دونست؟

 با موشکافی بهش خیره شدم که یه پوزخند مسخره زد و برگشت سمت بچه ها

 رت می گفت؛ وقتی کتاب سفید میگه می تونم کنترل کنم پس حتما می تونم.چ

 اما؛ سیاوش یه اصیله

 شاید به همین راحتی نتونم حرکاتش رو کنترل کنم.

 چرا کتاب چیزی در مورد استثناها نگفت؟

 یعنی حرف کدومشون درسته؟ 

 سیاوش یا کتاب سفید؟

 

حرف سیاوش درست باشه و باالخره ممکنه یه  صورتم آویزون شده بود، احتمالش زیاد بود که

 چیزایی از گذشته اش دیده یا تجربه کرده باشه.

 شاید هم منظور کتاب آدم ها و خون آشام های عادی بود نه یه اصیل!

 و من فراموش کردم با چهارتا اصیل طرفم که نمی دونم هر کدومشون چند سالشونه

 دور می زنه و دونه به دونه شونو نابود می کنه. عجب مخی داشته اون کسی که داره این هارو



 

 شاید کینه ای چیزی پشتش باشه که طرف رو انقد بی رحم کرده

 چیزه دیگه ای هست که بگی؟-

 جانان این سوال رو پرسید و منتظر بهم خیره شد.

 تو کتاب نوشته بود یه پیش زمینه الزمه به جایی که می خوام برم.-

 

 یه آزمایشگاه یا چیزی شبیه اون رو تصور کن. مشکلی نیست، تو ذهنت-

 به تایید حرف مسیح سرم رو تکون دادم و چیزی نگفتم.

 آوات با دلهره و نگرانی که کامال تو چهره اش مشهود بود اومد جلو؛ دست هام رو گرفت و گفت:

 

 تو مطمئنی می خوای بری به گذشته؟-

 م تا شده حلوای تو یکی رو بخورم.من قبال هم این کارو کردم نترس رفیق برمی گرد-

 بیشکون ریزی از کف دستم گرفت و با حرص گفت:

 دختره ی شاسگول؛ گمشو برو نبینمت فقط-

 خندم گرفته بود از این تغییر رفتار ناگهانیش، کال تعادل نداره این بشر

 دایان اومد نزدیک سیاوش و کنارش ایستاد؛ بهش گفت:

 اوکی نیستی من میرم باهاش مطمئنی می خوای خودت بری؟ اگه-

 چه واسه هم الو می ترکونن؛ اونی که باید بترسه منم حاال این ها نگران این مردک شدن.

 امیدوارم تا برگردیم موهام از دستش سفید نشده باشه.

سیاوش اخمی کرد و تو چشم های دایان نگاه کرد؛ نمی دونم چی شد و اصال چی بینشون رد و بدل 

 ش رو انداخت پایین و چند بار به تایید باال پایین کرد.شد که دایان سر

 سیاوش با همون اخم برگشت سمت من؛ یا پنج تن!

 به خدا من هنوز جوونم آرزو دارم می خوام مامان شم اون هم دوقلو!

 سر جدت به پر و پای من نپیچ

 

 ناخودآگاه دهنم باز شد:

 چیه هنوز نرفته اوقات تلخی ات شروع شد؟-

 ابروش مثل همیشه پرید باالیه تای 



اون جا باید همه ی تمرکز و حواست رو کاری که انجام میدی باشه؛ ِور ِور زیاد نشنوم ازت، -

 خواستم یه هشدار کوچیک بهت بدم.

 

 مهلت حرف زدن به من نداد سریع برگشت و گفت:

اشیم ولی ممکنه یکی دو میدونید که زمان آینده و گذشته فرق داره، نمی دونم قراره چندساعت اونجا ب-

روز از زمان این جا بگذره ولی اون ور فقط در حد دو سه ساعت باشه، پس حواستون رو جمع کنین 

و چشم و گوش هاتون بیشتر از هر لحظه ای باز باشه؛ یه انسان داریم این جا نمی خوام کسی از 

 وجودش بویی ببره.

پلک زدن هم نداشت چه برسه به نفس  همشون با دقت به حرف هاش گوش می دادن؛ کسی جرئت

 کشیدن!

 حله داداش؛ بسپرش به من-

 مسیح بود که این حرف رو زد، اگه بسپره به تو که دیگه باید فاتحه ی این اکیپ رو پیش پیش بخونه

پسره ی اعتماد به سقف؛ مطمئنا به قول آوات اگ اعتماد به نفس این رو گوز داشت االن سلطان باد 

 ها شده بود.

 حساس کردم لبخند خیلی کوتاه و ملیحی رو لب های سیاوش نشستا

 جلل الجالب؛ این مگه لبخند زدن هم بلده؟

 برگشت و با نیشخند به من نگاه کرد و سرش رو به نشونه ی تاسف تکون داد.

 چرا همچین می کنه؟ مخش تاب برداشته یعنی؟

 آروم طوری که بقیه نشنون گفتم:

 د بگو ماهم بشنویم.چیز خنده داری هست؟ بلن-

 اون هم مثل من آروم زمزمه کرد:

 فکر نکنم دلت بخواد بقیه بشنون که تو ذهن رفیقت چی می گذره!-

 شت! لعنتی حواسش به آوات بود، یعنی اون هم مثل من فکر کرده بود؟

 ایول به این تلپاتی و خاک بر سرش با اون فکرهای بی تربیتی اش!

 ذهن من رو کنترل کنه وگرنه آبرو واسم نمی موند.چه خوبه که سیاوش نمی تونه 

 دیگه وقت رفتن بود، به آوات نگاه کردم که با نگرانی و استرس نگاهم می کرد.

 چشم هام رو یه بار بستم و باز کردم تا آرامش خاطر بدم بهش که سالم برمی گردم.

 

اسه همین خیلی احساساتی اون سه تا براشون عادی بود، انگار از این چیزها زیاد دیده بودن و

 برخورد نکردن کامال ریلکس بودن.



 وقت تلف کردن بسه؛ بریم.-

 هنوز نرفته داره شروع می کنه رو مخ رفتناش رو

 اومد روبه روم ایستاد؛ فاصله مون نه خیلی کم بود نه خیلی زیاد

م هم گفتم و چشم هام رو بستم و زیرلب همون جمله ی کتاب رو گفتم؛ زمانی که می خواستیم بری

 همین طور یه آزمایشگاه خیلی خفن هم تو ذهنم تصور کردم.

 چشم هام رو که باز کردم مردمک هام سفید شده بود؛ وارد همون تونل شده بودیم.

 به سیاوش نگاه کردم که چشم هاش بسته و شبیه یه آدم بی هوش بود.

 چشم هاش رو باز کرد. با عادی شدن اطرافم چشم هام به حالت طبیعی برگشت و سیاوش هم

 کجا اومدیم؟

 چرا همه چی نقره ای بود؟

 جایی که اومده بودیم خیلی خلوت بود و باید تا قبل از این که کسی مارو می دید محو می شدیم.

 با شنیدن صدای غریبه ای با شوک به سیاوش نگاه کردم.

 هی رفیق؛ توام مثل من یه بوی خاصی حس نمی کنی؟ بوی یه خون ناب!-

 

 ناباور به سیاوش خیره شدم.

 چرا حواسم نبود؟

من اومدم بین یه گله خون آشام، طبق چیزی هم که از سیاوش دیده بودم خونم نسبت به بقیه ی آدم ها 

 خیلی متفاوت تره، خوشمزه تر و حتی مست کننده تر

 دقیقا همون چیزی که اون یارو گفت؛ یه خون ناب!

 دراِر سیاوش تا مرز جنون می رفتم. گاهی وقت ها از این خونسردیه حرص

آدم چه قدر می تونه مغرور و تخس باشه که تو همچین شرایطی با فراموش کردن همچین موضوع 

 مهمی َککِش هم نگزه!

 با آروم ترین صدایی که از خودم سراغ داشتم رو بهش گفتم:

 میشه بگی االن دقیقا باید چه غلطی بکنیم؟-

 ب پایینش رو به دندون گرفت و گفت:یه تای ابروش پرید باال؛ ل

 اوم، فکر کنم تو االن باید تو این لحظه یه غلطی می کردی جوجه؛ باید محو بشیم.-

 چشم هام قلپی زد بیرون، به من گفت جوجه؟ یه نگاه به خودم و خودش انداختم.

 نیستم!در این که اون یه گودزیالی هرکوله ُمِسنه که شکی نیست ولی من دیگه در حد جوجه 



 امروز زیادی رفته بود رو مخم و باید حتما یه جواب دندون شکن بهش می دادم.

 انگشت اشارم رو آوردم باال و کامال حرصی گفتم:

 ببین پسرجون دیگه دار ..-

 با دستش انگشتم رو آورد پایین و خیره تو چشم هام لب زد:

 با من که حرف میزنی دستت رو بنداز پایین-

 با نیشخند ادامه داد:یه مکثی کرد و 

 جوجه رنگی!-

 احساس می کردم از گوش هام دود می زنه بیرون

از درون کوره ی آتیش بودم، دقیقا مثل وقتی که ناخواسته یه فلفل می خوری و آتیش می گیری از 

 تندی اش؛ من هم همون جوری بودم حاال با شدت بیشتر

به من میگی جوجه؟ جوجه هفت جد و آبادته دیگه داری زیادتر از ُکپنت حرف می زنی، مرتیکه -

اصال جوجه رنگی پدر پدرسگته؛ پیری تو به چه حقی از این اسم های تخماتیک رو من میزاری یابو 

 ورت داشته، فکر کردی کی ..

 با حس خفگی به خودم اومدم، سیاوش کف دستش رو گذاشته بود رو دهنم و به شدت فشار می داد.

 

 فلزی پشت سرم کوبوند و نزدیک ترین جای ممکن زیر گوشم پچ زد:من رو محکم به سطح 

نگفته بودم زر زیادی نزنی؟ ِگل بگیرم دهنت رو تا آدم شی دختره ی احمق؟ حواست هست کدوم -

گوری اومدی که واسه من تیریپ چاله میدونی می گیری؟ حالت رو می گیرم حورا؛ به وقتش فیتیله 

 یه و چه کارها می کنهپیچت می کنم تا بفهمی سیاوش ک

 ترسیدم! خیلی هم زیاد

 حس می کردم هر لحظه از شدت خشم و عصبانیت قورتم میده.

 نفس کم آورده بودم، سرم رو تکون دادم تا اون دسِت اندازه ی کفگیرش رو از روی دهنم برداره

 فقط وظیفت رو انجام بده؛ زود باش محومون کن تا کسی ندیده-

 

 زه تونستم نفس بکشم.دستش رو برداشت و تا

 با اخم گفتم:

 بوی خونم چی؟-

 چشم هاش قرمز شده بود و رگ های پیشونیش بدجوری باد کرده بود.

 کاری که بهت گفتم رو بکن-



 

با حرص چشم هام رو بستم و تمرکز کردم، عالوه بر خودم رو سیاوش هم تمرکز کرده بودم که با 

 من پنهان بشه.

تو همون موقعیت بودیم و چیزی تغییر نکرده بود جز این که هر کی از وقتی چشم هام رو باز کردم 

 این جا رد می شد نمی دید دو تا آدم تو حلق هم ایستادن و به خون هم تشنه ان!

 آقای دانشمند حاال با بوی خونم می خوای چیکار کنی؟ هر لحظه ممکنه بفهمن-

 بدنم رو بغل کرد.پوزخندی زد و تو یه لحظه با اون هیکل گوریلش کل حجم 

 چی شد االن؟ سیاوش بغلم کرد؟

××× 

 سیاوش

 

 خیلی حرف می زد؛ خیلی هم رو مخم بود ولی مطمئنم یه روز از این کارهاش به شدت پشیمون میشه

 حق داره خب هنوز سیاوش رو نشناخته!

چی  واسه این که بوی خونش رو حس نکنن باید بغلش می کردم تا عطر تنش با من یکی بشه و همه

 عادی به نظر برسه.

واقعا یه جوجه رنگی به تمام معنا بود از بس ریزه میزه و بغلی بود یه جورایی انگار تو آغوشم گم 

 شده بود.

 حیف که وحشیه؛ رام نمیشه به این راحتی

ولم کن، بابا عجب رویی داری تو، خجالت نمی کشی؟ اون همه حرف بارت کردم آدم نشدی؟ میگم -

 دارم بغلم کنیولم کن دوست ن

 با حرص خنده ی کوتاهی کردم.

 چرا فکر می کرد من کشته مرده اشم؟

 

ببند دهنت رو حورا فکر کردی من خیلی خوشم میاد توی خاله ریزه رو بغل کنم؟ مجبورم؛ این -

جوری بوی خونت رو حس نمی کنن چون بوی من رو می گیری و همه چی طبیعی جلوه می کنه، 

 بزار تمرکز کنم.انقدر هم وول نخور 

 انگار حرف هام تاثیرش رو گذاشت چون تو بغلم آروم گرفت.

 باید از دری که روبه رومون بود وارد می شدیم.

 این جا برام یخورده آشنا بود اما یادم نمی اومد که چه سالی و برای چه هدفی اومدم این جا

 ا اون صدای مردونه فرق می کرد.با حورا وارد همون اتاق شدیم ولی صدایی که این دفعه شنیدیم ب



 ظرافت و نازکی اش من رو عجیب یاد یکی می انداخت.

می خوام با اجرای این فرمول همه ی اون اصیل های بی مصرف نابود بشن؛ اون ها لیاقت یه -

 زندگیه با اصالت رو ندارن

 شکه شدم، باورش خیلی سخت و دور از انتظار بود.

 ها این زن بود؟یعنی پشت همه ی این داستان 

 جواهر!

 مطمئنم خودشه؛ محاله کسی چشم های آبیش رو به راحتی فراموش کنه.

 

 هیچ وقت دلیل این همه کینه و خشم این زن رو نفهمیدم.

 همیشه همه جا بود و انگار هیج جا نبود.

 خیلی با سیاست و خودخواه برخورد می کرد و بلد بود چجوری طرف رو رام خودش بکنه

اراش هیچ وقت رو من اثر نداشت؛ نمی دونم اون دقیقا دنبال چی بود یه خون آشام اصیل اما راهک

 مثل ما حتی قدیمی تر از ما!

جواهر یه بار از بین رفته بود، می گفتن کشته شده، واسه همین دیدنش تو همچین جایی انقدر شوکه 

 کننده بود.

 بقیه از وجودش خبر دارن؟ یعنی میدونن هنوز زنده اس؟

 هوی، چرا ماتت برده؟-

 هنوز ذهنم درگیر این ماجرا بود که حورا جفت پا پرید وسط افکارم

 میتونی دو دقیقه حرف نزنی؟-

 ژست فکر کردن به خودش گرفت و بعدش هم با نیش باز گفت:

 نه فکر می کنم خیلی سخت باشه.-

 ترچپ چپ نگاهش کردم و چیزی نگفتم، یه آدم سالم رو روانی می کرد این دخ

 می شناسیش؟-

 اسمش جواهره-

 جواهر؟ از قیافه اش معلوم بود به عتیقه متیقه ای چیزی می خوره-

 از حرفش خنده ام گرفت اما نذاشتم متوجه بشه؛ واقعا چه چیزها می گذره تو مغزش

حاال که فهمیده بودم کی پشت این داستانه ُبکش ُبکشه اصیل هاست باید می فهمیدم چجوری دارن 

 می کنن.اجراش 

 مسلما فرمولی چیزی دارن



 حاال باید چی کار کنیم؟ تو زمان درستی اومدیم یا عقب جلو داره؟-

 با اخم به جمعیت کم روبه روم نگاه می کردم.

 حدودا پنج شش نفر بودن.

 نمی دونم اگه دیدی دارن چیزی می سازن و نمونه برداری می کنن مطمئن باش درست اومدیم.-

 و با دقت بهشون خیره شد.لباش رو جمع کرد 

 

برام جای سوال بود که چطور اون چیزی که برای ما سمه برای جواهر نیست؟ باالخره اون هم یه 

 اصیل بود.

 یه جای کار می لنگه

 با شنیدن صداش با اخم بهش خیره شدم:

می خوام حواستون باشه؛ من فقط می خوام این ماده روی یه اصیل اثر کنه نه چهارتا مثل شما، فقط -

 نسل اون هارو ازبین ببرم همین

 چقدر با تنفر!

 

 چرا انقدر کینه داشت این بشر؟

 ریشه ی این تخم بدبینی و کینه شتری اش از کجا می اومد؟

 شنیدی؛ گفت ماده فکر کنم دارن یه چیز می سازن یا ..-

 ادامه ی جملش رو کامل کردم.

 یا ساختن و می خوان آزمایش کنن.-

 

 رو تکون داد و با دقت بیشتری نگاه کرد. تند تند سرش

 خب بریم جلو دیگه-

 تو همین جا بمون من میرم نزدیک تر-

 با تخسی گفت:

 این جا هم دست از رئیس بازی برنمی داری؟ چرا من نیام تو بری؟-

حالیت نیست نه؟ جواهر یه خون آشام اصیله، از اون احمق ها تیز تره و اگه نزدیک بشی ممکنه -

 بوی خونت رو دختره ی کله شق حس کنه

 



 عصبی از کنارش رد شدم و به اون جمع نزدیک شدم.

 وقتی رفتم جلو دیدم واضح تر شد.

 فقط یه گیاه رو میز بود؛ شاه پسند!

 ولی یه خون آشام با شاه پسند نمیمیره؛ فقط آسیب می بینه

 گیاهاگه اون خون آشام اصیل هم باشه مقاومتش خیلی بیشتره در برابر این 

 یکی از اون آدم ها از جیبش شیشه ی کوچیکی درآورد.

 محتویات شیشه تقریبا خاکستری بود و این یعنی ممکنه خاکستره یه چیزی باشه

عرق شاه پسند رو گرفتن و با اون خاکستر قاطی کردن، محلول آماده شده حاال تو دست های جواهر 

 بود.

 مه اشنگاهش جالب نبود، مثل نگاه یه شکارچی به طع

 کارتون تموم شده دیگه می تونید برید تا نگفتم کسی وارد اتاق نشه-

 اون چند نفر رفتن بیرون و حاال فقط جواهر تو اتاق بود.

 

 می خواد با اون محلول چیکار کنه؟-

 نمی دونم حورا؛ بیشتر از مغزت استفاده کن تا دهنت اگه نمی تونی الاقل بزار من این کار رو بکنم.-

که زیر لب گفت و شنیدم و چه قدر این دختر ساده و خنگ بود که هنوز نفهمیده گوش های  جمله ای

 ما چقدر می تونه تیز باشه!

 مرتیکه بی اعصاب؛ سوالم نمیشه ازش پرسید.-

 فعال وقت حساب رسی نبود بعدا هم می تونستم حالش رو بگیرم.

 کنه.االن باید می فهمیدم جواهر می خواد با این محلول چیکار 

 

 ظرف رو جلوی صورتش گرفت؛ زیرلب شروع کرد به زمزمه کردن

 هنوز صداش اونقدر واضح و بلند نشده بود که جیغ دلخراشه حورا باعث شد شوکه برگردم سمتش

 دوتا دست هاش رو گذاشته بود رو سرش چشم هاش رو بسته بود و فقط جیغ می کشید.

 ی حورا دلخراش تر به گوشم می رسید.هرچی زمزمه های جواهر بلند تر می شد جیغ ها

 رفتم سمتش و سعی کردم دست هاش رو بیارم پایین

 چته حورا چرا جیغ می زنی؟ چت شده دختر-

 غیر قابل کنترل شده بود؛ نقطه ضعف یه ناهمتا فقط یه چیزه



 جادو!

 با بهت برگشتم سمت جواهر؛ یعنی داره رو اون محلول افسون اجرا می کنه؟

 چطور یه اصیل می تونه جادو انجام بده؟غیر ممکنه؛ 

 یه لحظه از ذهنم گذشت که جواهر یه بار مرده و حاال ..

 پس با جادو برگشته بود؛ واسه همین میتونه این کار رو بکنه

 بعد از چند لحظه صدای جواهر قطع شد و به دنبالش جیغ های حورا هم تموم شد.

 صدا از هیچ کدومشون در نمی اومد.

 به؟حالت خو-

 چشم هاش رو باز کرد؛ از دریای چشم هاش دلم به رحم اومد.

 می تونستم حدس بزنم چه دردی کشیده با شنیدن اون کلمات

نفهمیدم چی شد؛ فقط حس کردم چند نفر با سوزن و چاقو افتادن به جونم و دارن همه جای بدنم رو -

 سوراخ سوراخ میکنن؛ خیلی دردناک بود.

 اب گرفتم و تو چشم هاش خیره شدم.صورتش رو با دست هام ق

 باید بریم؛ بعدا برات توضیح میدم.-

 ولی ما که نفهمیدیم چی ش ..-

 من فهمیدم! زودباش باید برگردیم.-

 برگشتم و به جواهری خیره شدم که با کینه به اون محلول نگاه می کرد.

 حاال فهمیدم چه خبره و این داستان از کجا شروع شده-

 

××× 

 حورا

 

 اقی که برام افتاد رو به عمرم تجربه نکردم بودم.اتف

این که صحیح و سالم حس کنی یکی با چاقو افتاده به جونت اما تو با هر ضربه قوی تر می شی و 

هیچ زخمی برنمی داری؛ دردی که با همه ی وجودت تحمل می کنی حتی تا جایی که بخوای خودت 

 پیش اومده باشه.رو فدا کنی بخاطرش چیزی نبود که قبال برام 

 چرا هیچیم نمی شد؟ چرا فقط از دردش جیغ می زدم و حتی یه خراش کوچیک هم برنداشتم؟

خیلی واضح بود؛ خیلی واقعی بود باورم نمی شه همه ی اون ها توهماتم بوده؛ سیاوش می دونه، اون 

 باید به من توضیح بده



 برگشتم و با چشم های درشتم تو چشم های نافذش خیره شدم.

 فقط بهم بگو دقیقا چه اتفاقی برام افتاده؟-

هنوز هیچی؛ اما اگه اگه به حرفم گوش ندی اوضاع بدتر می شه، اون خیلی قویه اگه بمونیم حس -

 می کنه وجودمون رو

 ولی من در ..-

بهت گفتم می دونم که چه حسی داشتی و کامال درکت می کنم؛ اما االن باید برگردیم حورا، پیش بچه -

 همه چی رو توضیح میدم.ها 

 مردد تو چشم هاش نگاه کردم؛ یه تای ابروش رو انداخت باال و گفت:

 باشه جوجه؟ -

 با غیض نگاهش کردم؛ حیف که االن حوصله کل کل ندارم.

 فقط می خواستم زودتر از اصل ماجرا باخبر بشم.

 و این رو حس می کردم که چیز خوبی در انتظارم نیست.

 چشم هام رو بستم. دستاش رو گرفتم و

 تمرکز کردم و اون جمله ای که دیگه حفظ شده بودم رو زمزمه کردم.

 وارد همون تونل شدیم؛ دیگه داشت این رفت و آمدها برام عادی می شد.

 یه لحظه از ذهنم گذشت، یعنی می تونستم برگردم به روستا؟ 

 ورهطوری که من رو نبینن؟ کاش می تونستم بفهمم خانوم جان حالش چط

 دلم لک زده براش

طولی نکشید که از اون تونل دراومدیم و حاال همون جایی ایستاده بودیم که چندساعت پیش رفته 

 بودیم.

 البته نمی دونم اینجا هم همون چندساعته یا یکی دو روز گذشته

 یه نگاه به بچه ها انداختم، همشون بودن

 ه نشدن ما تو سالُنیمهنوز از حالت محو در نیومده بودیم واسه همین متوج

 

 آوات خیلی بیقرار بود انگار، چون مدام تو جاش تکون می خورد آخرهم طاقت نیاورد.

 از جاش بلند شد و روبه بچه ها گفت:

 از دیروز تا حاال کجا غیب شدن؟ اگه بالیی سرشون اومده باشه چی؟ چرا هیچ کاری نمی کنین؟-

 دایان خونسرد جوابش رو داد.



داده بود که ممکنه چند روز طول بکشه، زمان تو آینده و گذشته تفاوت داره سعی کن  سیاوش هشدار-

 درکش کنی این موضوع رو اون وقت می فهمی چرا یه روزه برنگشتن.

آوات حرصی از حاضر جوابیه دایان اَداش رو درآورد، دختر چرا خودت رو شبیه میمون می کنی 

 آخه؟

 برو واسمون نذاشتیمن که بهت گفتم سالم برمی گردم، آ

خواستم تمرکز کنم تا سریع تر از حالت محو دربیایم اما با حرفی که مسیح زد با دهن باز خشک 

 شدم!

بابا چه دله خوشی دارین شماها؛ سیا االن دست حورا رو گرفته برده اونور دنیا عشق و حال و ماچ -

 و بوس و این حرف ها

 مسش جملش رو ادامه داد:بعد هم یه چشمک ریز زد و با ترکوندن آدا

 آره رفقا؛ اینجوریاس-

به جای این که عین برق گرفته ها سرجات خشک شی زود باش از حالت محو درمون بیار تا به -

 مسیح بفهمونم قضیه چجوریاس!

 یا پیغمبر!

 آمپرش زد باال االن میره جر میده مسیح رو

 میگم می خوا ..-

 با فک قفل شده اش بهم نگاه کرد و گفت:

 کاری که بهت گفتم و بکن یا این که یه کاری می کنم دروغ مسیح راست در بیاد!-

 

 با اخم ازش رو گرفتم و تمرکز کردم؛ طولی نکشید که با صدای جانان فهمیدم ظاهر شدیم.

 سیا؛ چه زود برگشتی.-

 دختره ی کور؛ من به این گندگی رو ندید فقط سیارو دید؟

 ا بود؟خب، می گفتی مسیح قضیه چجوری-

 مسیح شوکه به سیاوش نگاه می کرد.

 کدوم قضیه؟-

تو یه چشم به هم زدن سیاوش گردن مسیح رو گرفت تو دستش و اون رو مثل پر کاه از جاش بلند 

 کرد.

 عشق و حال و اون داستان ها!-

 



 قطع به یقین سیاوش یه خر زور واقعی بود.

 یه دستی، مسیِح گوریل رو بلند کرد؟پشمام از این همه قدرت بدنی پودر شده بود. چطوری 

 مگه داریم؟ باور کردنی نیست.

 داداش .. خفه .. ام .. کردی .. بابا .. بیارم پایین .. توضیح میدم.-

 خونسرد تر از همیشه جواب مسیح رو داد.

 همون باال توضیح بده بعد اگه توضیحت قانعم کرد میارمت پایین!-

 مسیح با داد گفت:

 .. چیزی ازم .. باقی نمی مونه تا .. اون موقع بابا .. المصب-

می خواستی پشت سر من زر مفت نزنی؛ یه جوری بزنمت زمین عین اون آدامس تو دهنت بچسبی -

 کف زمین؟

 جانان مداخله کرد:

 بیارش پایین سیا؛ آدم نمی شه این-

 مسیح اون باالهم دست از لجبازی برنداشت و جواب جانان رو داد

کره ی .. خاکی آدم بشه .. تو یکی محاله آدم بشی .. رو من عیب نزار دختره ی  هرکی رو این-

 الغر مردنی

 از توی هرکول خیلی خیلی بهترم-

 آوات اومد کنارم و زیرگوشم گفت:

 کی به کیه؟ خر تو خره ها-

 ببند آوات می خوای دایان بشنوه دست بگیره برامون؟-

 اتفاقا شنیدم-

 تاده با یه نیشخند مسخره کنج لبشبرگشتم دیدم پشت سرم ایس

 از رو نرفتم.

 خب که چی؟ جایزه بدم بهت عمویی؟-

 

 نه ولی درکل حواستون باشه چون من همیشه حواسم بهتون هست-

 آوات پقی زد زیر خنده و همونجوری ادای دایان رو درآورد.

 حواستون حواستون، نه بابا تو انقدر خفن بودی و ما نمی دونستیم؟-

 م یهو چی شد که دندون های نیش دایان تو معرض دیدمون قرار گرفت.نمی دون



 یه دور با زبونش رو دندونش کشید و با یه چشمک رفت سمت سیاوش

 بزور مسیح رو از دستش درآورد و زیرلب غر زد:

 ولش کن بابا برادر من، یه گوهی خورد چرا بیخیال نمی شی-

 دیم.ولی من و آوات هنوز محو اون حرکت زبونش بو

 مطمئنا خیلی معنی های مختلفی داشت.

 مسیح یه دونه زد پس کله ی دایان و گفت:

 تو زر نزن وگرنه از لجم تورو به گوه خوردن میندازم.-

 

 سیاوش با خشم رو به هممون گفت:

 خیلی خب؛ بسه دیگه ادامه ندید باید یه چیز مهم رو بهتون بگم-

 :یه نگاه کوتاه به من انداخت و ادامه داد

 رفتیم تو آزمایشگاهی که این داروی کشنده ی لعنتی رو درست می کردن، اون جا ..-

 مکث کوتاهی کرد.

 جواهرو دیدیم!-

 قیافه های همه دیدنی بود، یعنی انقدر براشون عجیب و غیرباوره این قضیه؟

 یه آدمه دیگ جن که نیست.

 جانان با بهت گفت:

 جواهر؟ مگه نمرده بود؟-

 منم دست کمی از اون ها نداشت.حاال قیافه ی 

 جواهر مرده بود و حاال ..

 زنده شده؟

 

 آوات زودتر به خودش اومد پقی زد زیر خنده

 چجوری یکی میتونه بعد مرگش زنده بشه؟ -

 سیاوش روی یکی از مبل ها نشست و ماهم به دنبال اون هرجایی که ایستاده بودیم نشستیم.

 شده اش شروع کرد به توضیح دادن لبش رو تر کرد و با انگشت های گره

جواهر یکی از قدیمی ترین هاست، وقتی من تبدیل شدم شاید یه قرن یا بیشتر از یه قرن قبل اون -

 تبدیل شده بود.



 

اوایل خیلی باهم صمیمی بودیم، آدم بدرد بخوری بود و زیاد تو مخ نمی رفت؛ اما نمیدونم چی شد و 

 انجام بدهچی بهش گذشت که تصمیم گرفت جادو 

 اما یه اصیل هیچ وقت حق این کارو نداره چون خون و جادو دوتا بحث کامال جدا از همن

چندسال پیش متوجه شدم جواهر به دست پدرش کشته شده، می گفتن مرده و خبری از جنازش نیست 

 اما با چوب درخت صنوبر قلبش سوراخ شده بود.

 همه ی ما یه خونواده ایم

ه کاری کنه که یه اصیل کسی که از خون خودشه و از خانواده اش محسوب میشه فقط یه خیانت میتون

 رو بکشه و اینجوری زنجیر اون ارتباط رو پاره کنه!

 

 ولی من امروز تو اون آزمایشگاه جواهر رو دیدم، کینه و نفرتی که تو چشم هاش بود هم دیدم ..

 نگاه گوتاهی به من انداخت و آروم زمزمه کرد:

 که انجام داد هم دیدم!جادویی -

 دایان با حیرت گفت:

 جواهر زنده اس و بدتر از اون، جادوگر شده؟-

 جانان ادامه داد:

 و بدتر از همه این که می خواد از ما انتقام بگیره!-

 مسیح با نیشخند گفت:

 یه چیز بدتر از اون هم هست.-

 همه منتظر بهش خیره شدیم با مکث کوتاهی ادامه داد:

 جادو هیچ وقت نتونستن کنار هم دووم بیارن. ناهمتا و-

 آره؛ من این رو به چشم دیدم.-

 سیاوش چی رو به چشم دیده بود؟ سوالی بهش نگاه کردم که گفت:

 

وقتی جواهر داشت زیرلب افسونش رو اجرا می کرد توام اون جا بودی و شنیدی، جادو یه قاتل -

ی کردی کسی داره با چاقو بدنت رو تیکه تیکه بزرگه واسه تو بخاطره همون جیغ می زدی و حس م

 می کنه!

 

 با چشم های اندازه ی توپ بهش نگاه کردم.



 یعنی با خوندن چهارتا دری وری و جادو و نمی دونم چی چی من احساس درد می کردم؟

تصورش هم نمی کردم که با این همه قدرت و نفوذ باال بخوام یه همچین نقطه ضعف کوچیکی داشته 

 باشم.

 

 ریدی تو خودت؟-

 مسیح دلقک این حرف رو زد و با شیطنت بهم خیره شد.

 نخیر، از کجا به همچین نتیجه ی چرتی رسیدی پروفسور؟-

 جانان زیرلب گفت:

 از اون جا که همه باید از جادو بترسن و دست کم نگیرنش-

 حق رو به اون ها می دادم.

 ه ای سال از من بیشتر عمر کرده بودن!خب باالخره تجربه شون بیشتر بود و یه صد و خورد

 

 دایان رو یه سیاوش گفت:

 حاال می خوای چیکار کنی؟ معجونی که درست می کنه با جادوعه نمی تونی خنثی اش کنی.-

باید فکر کنم؛ جواهر حساب شده اومد جلو و ریز به ریز نقشه اش رو از حفظه ما نباید مسیرو -

 اشتباه بریم، باید غافلگیر شه.

 

 حرفش رو زد و رفت سمت اتاقش.

 احساس می کردم خیلی گشنمه؛ یه چشمک به آوات زدم که عین گیج ها نگاهم کرد.

 دستم رو گذاشتم رو شکمم و به حالت دورانی چرخوندم که یعنی بنده ی خدا گشنمه!

 دیدم سرش رو کج کرد و متفکر به دستی که رو شکمم بود نگاه کرد.

 سیخ سرجاش ایستاد و با بهت به من خیره شد.یهو نمی دونم چی شد که 

 با این کارش مسیح و دایان و جانان که مشغول حرف زدن بودن بهش نگاه کردن.

 دایان گفت:

 چیه؟ کسی چیزی فرو کرده توت که عین اسفند رو آتیش شدی؟-

 دایان هم عجب دیوثی بود!

 سریع می خواست از فرصت به وجود اومده استفاده کنه

 



 نیشخند و جانان با تاسف نگاه می کردن. مسیح با

 آوات به خودش اومد و گفت:

نه مطمئن باش اگه چیزی قرار بود فرو بره تو من اولش مقاومت می کردم و فرو می کردم تو -

 ماتحت خودت مرتیکه هیز

 این رو گفت و اومد سمت من؛ با تعجب داشتم نگاهش می کردم.

 چرا یهو انقدر عصبانی شده بود؟

 کون ریزی از رونم گرفت و دم گوشم گفت:نیش

 تو یکی بیا تو آشپزخونه که کارت دارم.-

 

 یعنی چی شده بود؟

 نکنه باز مغز معیوبش یه چیزی رو برعکس فهمیده؟

 دنبالش راه افتادم و رفتم تو آشپزخونه

 چته دختر؟ مخت به جایی خورده وقتی من نبودم؟-

 قیافش شبیه گوجه شده بود.

 گار تو یه چیزایی رو گذروندی وقتی من نبودم.نخیر ولی ان-

 یه خورده فکر کردم؛ نه چیز خاصی نبود که نیاز به توضیح داشته باشه.

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

 نه همه چی اوکیه-

 

 دوتا انگشتش رو به حالت شاخ گذاشت رو سرش و گفت:

 فکر می کنی من خرم؟ ها؟ شاخ دارم؟-

 متفکر بهش خیره شدم.

 دختره ی ناقص العقل اینجور مواقع که نباید دستت رو اونجوری بزاری 

 خب االن من بگم شاخ داری میای جرم میدی از سه جهت!

 نه تو رفیق شاسگول خودمی؛ کی گفته خری برم حالش رو بگیرم مرتیکه کره خر رو؟-

 احساس می کردم هرلحظه مثل یه شیر زخمی بهم حمله می کنه.

 آوات تو خوبی؟-

 اره من عالیم، تو چی؟ بعد دو روز که با این نره خر رفتی بیرون اومدی به من میگی حامله ای؟-



 

 احساس می کردم چشم هام از شدت گشادی می خواد بزنه بیرون

 یا خود خدا

 من کی گفتم حامله ام؟ 

 از کجا به همچین چیز داغونی رسیدی؟-

 صدام رو کمی آوردم پایین و ادامه دادم:

 شکی هم نه؛ من و این عتیقه؟ بهتر از سیاوش درنظر نداشتی تو اون مخ آکبندت؟بعد هی-

 لباش رو جمع کرد و گفت:

 پس واسه چی دستت رو گذاشتی رو شکمت؟ حتما یه چیزی توشه دیگه-

احمق جون، دستم رو گذاشتم روش چون چیزی توش نیست چون گشنمه و االنم میام لهت می کنم -

 ادامه بدی اگه بازم به شر گفتنت

 

 یعنی حامله نیستی؟ فقط گشنته؟-

 دور و برم رو نگاه کردم و چشمم به ماهیتابه خورد.

 . نه این باید یه فصل کتک مفصل نوش جان می کرد

 عه عه آخه آدم چجوری تو دو روز میتونه حامله بشه که من دومیش باشم.

 تازه دو روزم نه؛ یه روز و نصفی!

 یدم سمتشماهیتابه رو برداشتم و دو

 اونم تا دید رفتم سمت ماهیتابه مثل بیب بیب از جاش در رفت.

 صبر کن آوات؛ اگه چیزش رو داری صبر کن-

 

 اون سه کله پوک پوکر فیس به ما نگاه می کردن.

 منی که با ماهیتابه افتاده بودم دنبال آوات؛ و آواتی که دور خونه می چرخید تا دستم بهش نرسه

 هام رو از شدت حرص بستم.با صدای مسیح چشم 

 بازیه؟ منم بیام بازی؟-

 تو حرف نزن تا همین ماهیتابه رو به جای آوات رو کله ی تو پرتاب نکردم.-

 پشت کاناپه ایستاده بود و من روبه روش بودم.

 وایسا همون جا آوات؛ تا نخوری ولت نمی کنم.-



 دایان با خنده گفت:

 چی رو نخوره؟-

 برگشتم سمتش و گفتم:

 شما فقط ببند اون طویله رو-

 جانان حرصی جوابم رو داد:

 فعال که تو داری از اون طویله ات زیادی استفاده می کنی؛ جمع کنین این بچه بازی هارو-

 دایان گفت:

 االن خودم درستش می کنم.-

 تو یه لحظه از جلو چشم هام رفت پشت آوات ایستاد و محکم بغلش کرد.

 ه بودفرصت تکون خوردن بهش نداد

 مرسی سرعت عمل

 حاال بیا بزن!-

 

 آوات سعی می کرد خودش رو از زیر دست های دایان بکشه بیرون ولی موفق نبود.

 زور اون کجا و زور دایان کجا!

 ولم کن؛ چرا نخود آش میشی کسی با تو کاری نداره که خودت رو میندازی وسط-

 

 چسبوند. دایان فشار دست هاش رو بیشتر کرد و آوات رو به خودش

 سرش رو کمی به سمت خودش مایل کرد و جایی نزدیک گوشش گفت:

 خوشم میاد حالت رو بگیرم.-

 خیلی آروم گفته بود اما من شنیدم.

برگشتم دیدم جانان و مسیح بیخیال مشغول حرف زدن هستن و مطمئن بودم نشنیدن که دایان چی 

 گفت.

 چرا انقد شنواییم قوی شده بود؟

 

 حالم گرفته شد.

 دوست نداشتم اینجوری تغییر کنم.

 ماهیتابه رو پرت کردم رو کاناپه و بغ کرده همون جا نشستم



 مسیح با خنده گفت:

 چی شد پس؟ موش و گربه بازیتون تموم شد؟-

 با غیض نگاهش کردم و چیزی نگفتم.

 آوات و دایان همچنان تو هم قفل بودن و نمی دونم چرا دایان بیخیال نمی شد؟

 تو هر لحظه یه کرمی چیزی میریخت وگرنه آروم نمی گرفت.کال باید 

 با خودم فکر کردم.

 چرا یهو انقدر تغییر تو زندگیم به وجود اومد؟

 اصال از کجا به کجا رسیدم؟ چطوری یه ناهمتا شدم؟

 انگار جانان کالفگیم رو حس کرد؛ اومد سمتم و یه جایی نزدیک به من نشست.

 حالت خوبه؟-

 ردم. بی حرف نگاهش ک

 احساس می کردم میتونه از چشم هام بخونه که تو چه منگنه ای هستم.

 برخالف ظاهر خشن و پسرونه اش شاید می تونست همدم خوبی باشه.

 

 اگه آوات می فهمید که من تو ذهنمم همچین فکری کردم مرده و زنده ام رو می آورد جلو چشمم

 باهام حرف بزن، خودخوری خوب نیست.-

 باید ناهمتا باشم؟چرا من -

 لبخند کوتاهی زد.

 هیچ وقت نفهمیدم یه ناهمتا چجوری ناهمتا شده-

 

 خیلی دنیای عجیب و ترسناکیه-

 نگران نباش؛ روزای خوشش هم میبینی-

 بعد به یه جا دیگه خیره شد و گفت:

 امیدوارم تا اون روز شر جواهر از رو زندگیه هممون کنده شه-

 ناخود آگاه گفتم:

 های آبی اش هر چشمی رو خیره می کرد.چشم -

 چشم هاش یکی از مهم ترین چیزهایی بود که باهاش شناخته میشد؛ یه آبِی خاص!-



 مسیح که از سر و صدای دایان و آوات کفری شده بود یهو برگشت سمتشون

میشه یه جا بتمرگید و دست از این مالیدناتون بکشید؟ اصال معلوم هست چه گوهی دارین می -

 رین؟خو

 کال این بشر لفظ کالمش همین بود؛ شخصیت نداشت که

 می خوام ببینم چقدر میتونه تو بغلم مقاومت کنه این بچه-

 آوات گاز محکمی از بازوی دایان گرفت، همین که دست هاش شل شد سریع از زیر دستش در رفت.

 بچه باباته؛ فکر کردی خیلی خر زوری؟ -

 شون گفتم:پوف بلندی کشیدم و رو به هردوتا

 بس کنید! مثال قرار بود من با ماهیتابه دخل یکیتون رو بیارم حاال دوتایی افتادین به جون هم؟-

 به این بگو که هنوز بزرگ نشده و کودک درونش دوسال و نیمشه!-

 چخبرتونه؟-

 با صدای بم سیاوش همه سرامون برگشت سمتش

 کرد. رو پله ها دست به جیب ایستاده بود و به ما نگاه می

 یکی بگه این جا چه خبره؟-

 

دایان به محض شنیدن صدای سیاوش دست هاش رو باز کرد و آوات تازه تونست یه نفس راحت 

 بکشه.

 با لبخند مصنوعی جواب سیاوش رو داد.

 هیچی؛ فقط داشتیم یه کم شوخی می کردیم.-

 سیاوش بی حرف بهش خیره شد.

 شت.همون سکوتش هزاران معنی رو برای دایان دا

 از پله ها اومد پایین و روبه رومون ایستاد.

میدونین که جواهر از ِسحر و جادو برای اون دارویی که ساخته استفاده کرده، اما این رو هرکسی -

 نمی دونه

 با سکوت ما ادامه داد:

 حاال وظیفه ی ما این وسط اینه که تا جایی که می تونیم جادوی این دارو، رو خنثی کنیم!-

 زش پرسید:جانان ا

چجوری؟ ما هیچ کدوممون جادو بلد نیستیم. بخوایم هم نمی تونیم برای ما ممنوعه اینو خودت بهتر -

 از من میدونی



 یه تای ابروش باال رفت و گفت:

 منظورم به خودمون نبود؛ باید یکی باشه که این کارو بکنه-

 مسیح زیرلب چیزی رو زمزمه کرد که فقط صدای سین شنیدم.

 واضح نبود.خیلی 

 

 بلند تر بگو مسیح؛ بزار همه بفهمن کیو میگم.-

 مسیح با بهت زمزمه کرد:

 ِادریس؟-

 مثل همیشه سیاوش هیچ عکس العملی نشون نداد و برعکس، منتظر بود عکس العمل بقیه رو ببینه

 دایان گفت:

 چرا اون؟ این همه جادوگر چرا باید یکی که ..-

نه ِسحر و آیین قدیمی رو باطل کنه؛ یادته که اون چقدر مهارت چون ادریس تنها کسیه که می تو-

 داره؟

 

 جانان ریلکس نشست سرجاش و با نیشخند گفت:

 عمرا اگه قبول کنه؛ اون با وجود تو هیچ جوره تن به این کار نمیده-

 

 مسیح ادامه داد:

 با وجود یه ناهمتا چجوری میخوای اونو بیاری اینجا؟ جادو و ناهمتا؟-

 خیره تو چشم های من گفت: سیاوش

 ادریس هیچوقت نباید بفهمه حورا یه ناهمتاس-

ولی چجوری میخوای بهش بگی اون دارو تو خودش یه جادوی قوی داره؟ تو که میدونی ادریس -

 خیلی باهوشه نمیشه به راحتی دست به سرش کرد.

 جانان گفت:

رو بین چهارتا خون آشام توجیه  نمیشه؛ ادریس میفهمه اصال چجوری میخوای وجود دوتا انسان-

 کنی؟

 

قراره شما هم این وسط یه فکرایی بکنین؛ بجز ادریس هیچ راه حلی نداریم پس جواب سواالتتونو -

 خودتون پیدا کنین.



 مکث کوتاهی کرد و ادامه داد:

 فقط دو روز مهلت دارین! به جز ادریس نمیخوام به هیچ چیز دیگه ای فکر کنین، مشکل من با اون-

 بین خودمونه ولی برای این دوتا باید یه فکر اساسی کرد.

 بعد از حرفش با قدم های محکم از سالن رفت بیرون

 به محض خروجش من و آوات رفتیم سمت جانان، آوات پرسید:

 این که میگه کی هست؟ جادوگره واقعا؟-

 جانان جواب داد:

 هاست؛ خیلی ماهره و از همه مهم تر ..ادریس یکی از قدیمی ترین ساحره تو کل دنیای خون آشام -

 منتظر بهش خیره شدیم که گفت:

 ادریس برادر ناتنِی سیاوشه!-

 

 مطمئنا قیافمون دیدنی بود.

 یعنی این غول بی شاخ و دم یه برادر هم داشت؟ اون هم ناتنی؟

 دیگه از سیاوش داغون تر هم میشه یعنی؟ 

 م نگاه کرد.یه نگاه کوتاه به آوات انداختم که اون هم به

 کم کم لبخند کوچیکی رو لبمون شکل گرفت که به خنده ی بلندی تبدیل شد.

فقط خودمون می دونستیم که داریم به چی فکر می کنیم و از چه چیز مسخره ای انقدر خندمون 

 گرفته!

 

 امیدوارم ادریس مثل سیاوش گند دماغ نباشه.

 اصال مهم تر از همه اینه که؛ اون دشمن منه!

 احره اس و ِسحر و جادو برای من یه نقطه ضعفهیه س

 خندم قطع شد و با قیافه ی زارم به زمین خیره شدم.

 کاش هیچوقت نفهمه من واقعا کی ام.

××× 

 

 دو روزی از اون قضیه گذشته بود و حاال همه تو سالن بودن

 فکر کنم امروز یا نهایتا امشب ادریس این جا باشه.



 ش رو شنیدم.رفتم تو سالن که صدای سیاو

می دونم ادریس منتظره یه نقطه ضعفه از من؛ و بدتر از همه دوست داره با من بازی کنه، ولی هیچ -

 راه چاره ی دیگه ای نیست.

 اگه بخوام جلوی قتل عام بقیه رو بگیرم باید تن به این کار بدم و باید با ادریس روبه رو بشم.

 بودم. حاال دیگه رسیده بودم تو سالن و تو دیدشون

 یه جایی پیدا کردم و نشستم؛ با دقت به حرف هاش گوش دادم.

 از پیچوندن و دور زدن خوشش نمیاد پس همون اول ماجرارو بهش میگیم.-

باید بدونه اون دارو که یجورایی سالح جواهره با جادو مخلوط شده و اثر جادویی داره پس باید خنثی 

 اش کنه.

 نگاهش رو من قفل شد.به من و آوات نگاهی انداخت و 

 با جدیت گفت:

 به هیچ عنوان؛ دارم تاکید می کنم به هیچ عنوان نباید بفهمه که تو یه ناهمتایی!-

چرا انقدر رو این موضوع پافشاری می کنه؟ نهایتش اینه که میفهمه و من سعی می کنم تا جایی که 

 می تونم محو باشم جلوش

 

 ون سریع گفت:انگار فهمید دارم به چی فکر می کنم چ

از اون مغزت در همین حد استفاده می کنی یعنی؟ تو اگه محوم باشی جادو روت اثر منفی داره نکنه -

 آزمایشگاه و جواهرو یادت رفته؟

 

 آه از نهادم بلند شد.

 آره من اونجا نامرئی بودم ولی هنوزم اون حس درد و رنج رو می تونم به خاطر بیارم.

 لبمو تر کردم و گفتم:

 اگه بفهمه چی؟-

 درسته خیلی تیزه، ولی تا یه سوتی نبینه زیاد پیگیرش نمی شه.-

 آوات ازش پرسید:

 قصد دارید بگین ما کی هستیم که اومدیم بین چهارتا خون آشام؟-

 سیاوش نگاه معنا داری به دایان انداخت.

 دایان گفت:



ای منو تور کنی ولی زهی خیال خب داستان اینجوریه که تو منو تو یه مهمونی می بینی و می خو-

 باطل! 

 با پای خودت میای اینجا و می افتی تو تله ی من؛ حورا هم خواهرته که اومده دنبالت.

 حاال شما این جا گیر افتادین و راه خروجی نیست!

 چشم های آوات قلپی زد بیرون

ی به ذهنت نرسید؟ حتما اگه یه روز هم به عمرم مونده باشه توی عتیقه رو تور نمی کنم. چیزه بهتر-

 باید نقش گروگان رو بازی کنیم؟

 مسیح گفت:

 مجبوریم؛ حاال قراره چند روز بازی کنین دیگه واقعی که نیست.-

 به محض خنثی شدن جادو؛ ادریس از این جا میره اونوقت همه چی تموم میشه.

 سوالی که ذهنم رو مشغول کرده بود رو به زبون اوردم

 شما خون آشامید؟یعنی ما می دونیم -

 جانان جوابم رو داد:

 آره؛ و شما این جا گروگانید-

 چرا گروگان؟ -

 مسیح با لودگی گفت:

 چون مثال دایان می خواد حال کنه با آوات داره زجرش می ده!-

 آوات دمپایی اش رو درآورد و محکم پرت کرد سمت مسیح

 بره با ننه بزرگش حال کنه پسره ی چندش-

 جاش بلند شد بره سمت آوات که با حرف سیاوش سرجاش میخکوب شد. دایان با اخم از

 بشین سرجات دایان؛ االن وقتش نیست.-

 

 دایان زیرلب پچ پچ وار گفت:

 ولی من حال تو یکی رو می گیرم.-

 آوات نشنید وگرنه اون یکی دمپایی اشم پرت می کرد سمت دایان!

 بدم تا بیاد. حاال که همه چی اوکی شده من باید به ادریس خبر-

 جانان پرید وسط حرفش

 سیا می خوای من بهش زنگ بزنم؟ -



 نه؛ اون منتظره که من بهش بگم با حرف شماها نمیاد.-

 رفت سمت اتاقش و ما همه منتظر به در اتاقش خیره شدیم.

 یه استرسی داشتم، احساس می کردم قراره با آدم عجیبی روبه رو بشم!

 

 از سیاوش خبری نشد. نیمساعتی گذشته بود و هنوز

 ای بابا؛ عین این تازه عروس ها زیرلفظی می خواد.

 چرا انقد لفتش میده؟

 پوف بلندی کشیدم و به جانان نگاه کردم.

 عمیقا تو فکر بود.

 رفتم جایی نزدیک بهش نشستم و آروم گفتم:

 خوبی؟ چرا انقدر میری تو فکر؟-

 زد.بی حرف بهم خیره شد، چیزی نگفت و لبخند ملیحی 

 همین؟ االن مثال خواستی بگی جواب نمیدم؟ خب نده اصن به من چه

 حوصلم سر رفته بود و دلم یه کار جدید می خواست.

 با حرف آوات متعجب بهش نگاه کردم؛ چرا به ذهن خودم نرسید؟

 حواست هست اصال تمرین نکردی؟ میدونی زمان مسابقه نزدیکه؟-

 اصال حواسم نبود! چه خوب که گفتی-

 جام پاشدم و رفتم تو اتاقم از

 من نباید فراموش می کردم که برای چه هدفی اومدم تهران

 

 نباید یادم می رفت که چه زحمت هایی کشیدم تا تونستم رو پای خودم وایسم.

 اسپیکرم رو از بین وسایالم پیدا کردم و روی میزی که آینه اش خورد شده بود گذاشتم.

 جی کردم.به آینه ی چند تیکه شده دهن ک

 سیاوش تنبیه ام کرده بود تا یه مدت نتونم از آینه استفاده کنم.

 از بس گنده دماغه این بشر

 بیخیالی گفتم و یه آهنگ مشتی گذاشتم و شروع کردم به رقصیدن.

 سبکم هیپ هاپ بود و به خوبی توش مهارت داشتم.



 انجام حرکات نمایشی احساس کردم تیشرتی که پوشیده بودم زیادی جلوم رو می گرفت برای

تیشرتم رو درآوردم و حاال با یه سوتین مشکی روبه روی آینه ای که هیچی کامل توش معلوم نبود 

 . مشغول تمرین شدم

 

 از بس رقصیده بودم دیگه برام عادی شده بود.

 بودن یا نبودن یه آینه قدی مسئله ی زیاد مهمی هم نبود برام

بخاطره وجود موهام خیس شده بود و به شدت نفس نفس می حسابی عرق کرده بودم؛ پشت گردنم 

 زدم.

 یکی از حرکت هام اونی نمی شد که می خواستم برای همین مدام همه ی تمرکزم رو اون بود.

 انقدر محو رقصیدن بودم که زمان و مکان از دستم در رفت.

 

 م سمت دربا صدای محکم کوبیده شدن در و پشت بندش صدای همیشه بیخیال مسیح برگشت

بیا، گفتم این سالمه چیزیش نمی شه کشته مرده ی کسی ام نیست که بخواد خودکشی کنه به نظرم -

 برعکس یه نفر باید از دست این خودش رو به کشتن بده و زندگ ..

 خفه شو مسیح؛ اراجیف به هم نباف برو پایین االن میام.-

 بود.سیاوش باز قاطی کرده بود و این کامال از لحنش مشخص 

مسیح از پشت سیاوش شکلکی برام درآورد و آدامسش رو تا جایی که می تونست باد کرد و یهو 

 ترکوند تا سیاوش سرش رو برگردونه تو یه لحظه از جاش غیب شد.

 به گمونم رفته بود پایین

 ما اون پایین داریم خودمون رو جر میدیم که مادمازل تشریف بیارن اونوقت تو اینجا واسه خودت-

 دیسکو راه انداختی؟ یاال کم کن صداش رو کر شدم!

 با غیض اسپیکرو خاموش کردم و دست به سینه بی توجه به وضعیت داغونم گفتم:

 سه ساعت تمام اون پایین منتظر جنابعالی بودیم، یه تلفن زدن این همه زمان می بره؟-

 

 یه تای ابروش پرید باال

 سه ساعت؟ ریاضیت هم که ضعیفه-

 اگ می گفتم نیم ساعت مطمئنن حسابی ضایع می شدم پس سکوت کردم و هیچی نگفتم. خب االن

 یهو با اون سرعت فوق العادش اومد روبه روم طوری که سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم.

 پچ پچ وار گفت:



 می دونستی وقتی خنگ می شی خواستنی به نظر میرسی جوجه؟-

 من گفت جوجه؟ابروهام توهم گره خورد، باز این به 

 تا خواستم دهنم رو باز کنم شصتش رو گذاشت رو لبم و وادار به سکوتم کرد.

 همین طور وقتی عصبی میشی و آماده ی پاچه گرفتنی!-

 سرش رو کج کرد و ادامه داد:

و این اصال جلوه ی خوبی پیش ادریس نداره؛ زودتر ریخت و قیافت رو درست کن بیا پایین تا چند -

 میرسه.دقیقه دیگه 

 

 داشت می رفت سمت در که یهو تو جاش ایستاد.

 بدون این که برگرده گفت:

 مشکی هم قشنگت می کنه جوجه رنگی!-

 

 یه نگاه از سر تا پا به خودم انداختم.

 دهنم رو باز کردم اما فقط اصوات نا مفهوم ازش خارج می شد.

 داشت.سیاوش از اتاق بیرون رفته بود و من رو بهت زده همونجا نگه 

 ریدم!

 بدم ریدم، اگه آوات بفهمه تا فیها خالدون من رو جر میده.

 چرا باید سیاوش من رو با سوتین ببینه آخه چرا؟ 

 خدایا چرا من انقدر خنگ و شل مغزم؟ 

 یاده حرفش افتادم که می گفت خواستنی تر میشم.

 

 رفتم حموم و یه دوش سرسری گرفتم.

 بوی گوه عرق میدادم.

 بودم؛ یعنی مسیح هم دید؟هنوزم منگ 

 یدونه زدم تو سرم و همونجور که لباس می پوشیدم؛ زیرلب غر زدم:

 معلومه که دید؛ کور که نیست پسره ی هیز، پس بگو اون شکلک هارو واسه چی درمی آورد-

 تو جام وایسادم و تو همون حالتی که یه لنگه پام شلوار بود و اون یکی لخت بود اداش رو درآوردم.

 



 ا دادی که از پایین زد سریع اون یه لنگه دیگه رو هم پوشیدم.ب

 سرم رفت حورا میشه انقدر غر نزنی و تشریفت رو بیاری پایین؟ -

 مسیح بود؛ تو گوه می خوری که اصن رو من تمرکز می کنی

 

 آدم از دست این ها امنیت نداره فقط می تونه تو دلش حرف بزنه اصال نمیشه به زبون آورد!

 م یخورده نم داشت پس یه بافت شل زدم و رفتم پایینموها

 امیدوارم سیاوش دیگه به روم نیاره چه صحنه ی داغونی دیده.

 کنار آوات نشستم.

 چرا انقدر لفتش دادی؟-

 بعدا برات می گم، داره میاد؟-

 آره االن می ر ..-

 حرف آوات تموم نشده بود که صدای زنگ بلند شد.

 ش بلند شد و گفت:جانان اول از همه از جا

 فکر کنم اومد!-

 

 سیاوش نگاه معناداری به جانان انداخت اما چیزی نگفت.

 مسیح درو باز کرد و منتظر جلوی در ایستاد.

چهارچشمی نگاهم به همونجا بود ببینم کیه این شازده که جاناِن همیشه خونسرد و متفکر با دست های 

 بهم گره خورده منتظر ورودشه

 قامت بلند یه پسر رو جلو در دیدم و بعد از اون کامال تو دیدم قرار گرفت. طولی نکشید که

 ادریس این بود؟ این که بزور سنش به بیست و سه چهار سال می رسه.

 اینه همون پسری که میگن خیلی با تجربه اس و خیلی تیزه؟

 

 قیافم وا رفت.

 به آوات نگاه کردم که با چشم های ریز شده بهش نگاه می کرد.

 االن مثال چی رو می خواد کشف کنه اونجوری نگاه می کنه؟

 

 این تازه سن بلوغشه اونوقت می خواد جادو خنثی کنه؟



 یه تک کت مشکی با شلوار مشکی پوشیده بود و زیرشم تیشرت مشکی!

 کفش هاشم نگم دیگه چون اونا هم مشکی بودن.

 

 چرا سیاه پوشیده اومده؟ 

 مگه مجلس عزاس؟

موهایی داشت، لخت و شالقی ریخته بود رو یه طرف پیشونیش و از همه مهم تر ولی عجب مدل 

 چشم هاش بود.

 تا حاال چشم این رنگی ندیده بودم.

 یه چیز تو مایه های سفید و فیروزه ای

 انگار لنز گذاشته بود، خیلی برق می زد.

 با صدای دایان بهش نگاه کرد.

 خوش اومدی-

 نگفت.سرش رو تکون داد ولی چیزی 

 تا وارد سالن شد نگاهش اول رو جانان و بعد رو من نشست.

 خیره خیره نگاهم می کرد.

 از نگاهش ترسیدم.

 چرا انقد بی پروا و حریص؟

 شاید رنگ چشم هاش باعث می شد اینطوری برداشت کنم.

 اخم ریزی کردم و به سیاوش نگاه کردم دیدم اونم داره بمن نگاه می کنه!

 نمیاد از اینجور زل زدن هاای بابا خوشم 

 

 مسیح از پشت زد رو شونه ی ادریس و به داخل راهنماییش کرد.

 خوش اومدی رفیق، حیف دیگ گاوی گوسفندی چیزی نداشتیم سر ببریم برات!-

 

 چرا این پسر باید تو هر شرایطی خیارشور بازی درمی آورد؟

 روبه روی جانان نشست و یه دور همرو از نظر گذروند.

 م عرض شد؛ داداش بزرگه!سال-

 سریع به سیاوش نگاه کردم تا عکس العملش رو ببینم.



 اینا خانوادگی یه تختشون کمه

 جواب سالم رو با اون کله ی بی مصرفشون میدن.

 ولی عجب صدایی داشت این بشر؛ اصال به سن و هیکلش نمی خورد صداش انقد کلفت باشه!

 

 که نگاهش بین من و آوات می چرخید گفت: دوباره به هممون نگاه کرد و همونجوری

 عضو جدید آوردین؟-

 مسیح با لودگی همیشگی گفت:

نه بابا اون چشم رنگیه عاشق و دلخسته ی دایان شده بود؛ نمی دونست داداشمون آدم نیست وحشی -

 بشه می زنه دهن مهنشو سرویس می کنه اینه که راه افتاد دنبا ..

 کافیه مسیح!-

 ین حرف رو زد.سیاوش بود که ا

 اگه چیزی نمی گفت معلوم نبود این پسر تا کجا می خواست ادامه بده.

 مطمئنم االن آوات تا ماتحتش داشت می سوخت از زر زرهای مسیح!

 

 ادریس زوم شد رو من و گفت:

 آها؛ آدمیزادن پس!-

 حرفی نزدیم که ادامه داد:

 جواهر برگشته؟-

 داد: مخاطبش سیاوش بود؛ پس سیاوش جوابش رو

 آره با یه جادوی قوی که داره ریشه ی همه ی اصیل هارو می خشکونه.-

 همونجور که به سیاوش خیره شد بود گفت:

 خنثی اش می کنم.-

 با یه مکث کوتاه ادامه داد:

 ولی در عوض یه چیز کوچیک می خوام.-

 جانان گفت:

 چی؟-

 با نیشخند بهش نگاه کرد.

 موی کوتاهم بهت میاد!-



 حوصله گفت:جانان بی 

 گفتم چی می خوای؟-

 دست هاش رو توهم گره زد و با انگشتاش بازی کرد.

 جادوی جواهرو خنثی می کنم ولی یه چیزی در ازاش می خوام اون هم ..-

 صاف تو چشم هام نگاه کرد و با لحن مرموزی گفت:

 این دختره اس!-

 

××× 

 سیاوش

 

 نشون ندادم.از خواسته ی ادریس تعجب کردم اما هیچ واکنشی 

 داشت بلوف می زد؛ می دونستم تیزه و حواسش به همه جا هست.

 خیره تو چشم های بهت زده ی حورا بود اما من اون رو بهتر از هرکسی می شناختم.

 

دنبال آتو بود و می خواست واقعا مطمئن بشه این دوتا فقط گروگان های ساده ان یا بیشتر از اینا می 

 ارزن؟

 م حرف نمی زد؛ همه انگار منتظر حرفی از طرف من بودن.هیچکس الم تا کا

 اما من یه فکر بهتری داشتم.

 خیره شدم به دایان؛ اونقدر که متوجه ی سنگینی نگاهم شد و سرش رو نامحسوس تکون داد

 

 خوب می دنوست االن باید چی بگه و چجوری این قضیه رو به نفع ما جمعش کنه.

 ادریس گفت:تک سرفه ی نمایشی کرد و به 

داداش اصن این ها دوتاش قابلت رو نداره اما اون دختره که ِپی من اومده یه خورده چموش بازی -

 درمیاره که دارم رامش می کنم.

 اما اونی که تو می خوای خواهرشه و از قبل قولش رو به سیاوش دادم!

 پس فکر کردی واسه چی دوتاشون رو نگه داشتیم؟

 

 ه با اشاره ی نامحسوس مسیح دهنش رو بست.آوات خواست چیزی بگه ک



 ادریس نگاه معنا داری به من انداخت و گفت:

تا جایی که یادم میاد دختر و دختر بازی جزو خط قرمز های داداش بزرگه بود، چی شده؟ مزه اش -

 رفته زیر دندونت که حاال واست دختر ذخیره می کنن؟

 

 گوهه سابقه!این آدم هیجوره عوض نشده بود، هنوزم همون 

 مثل قدیم ها زبون ُبرنده ای داره و به همون اندازه هیز و بی پرواس.

 با نگاه کوتاهی به حورا که با عصبانیت به من نگاه می کرد گفتم:

 نه، ولی انگار باید یه بار مزه اش رو بچشم تا بیخیال قاعده و قانون بشم!-

 

 رفته بود.حاال نگاه متعجب و پر از خشم حورا من رو نشونه گ

تصورش هم باعث می شد دمای بدنم بره باال و میل شدیدی به پاره کردن لباس های این دختر تو تنش 

 داشته باشم.

 

 اما اون طلسم خون لعنتی جلوم رو می گرفت!

 حورا با خشم گفت:

 فکر کنم دارین راجع به من حرف می زنین نه یه کاالی دسته دوم!-

 ت:ادریس با نیشخند رو به من گف

 نظرت چیه باهم شریک باشیم تو همچین لُعبتی؟-

 جانان با لحن عصبی جواب ادریس رو داد.

 چرا اون دهن بی مصرفت رو نمی بندی؟-

 

 حرص نزن؛ تو هنوز سوگلِی خودمی!-

 خیره تو چشم های سردش گفتم:

 داداش بزرگه رو همه می شناسن؛ عادت نداره چیزی رو با کسی شریک بشه.-

 چشم هام جفت چشم های حورا رو نشونه گرفت.ناخودآگاه 

 با لحن آرومی ادامه دادم:

 

 دیگی که واسه من نجوشه می خوام سر سگ توش بجوشه؛ یا مال من می شه یا میمیره!-



 ادریس نیشخندی زد.

 نخواستیم بابا خالص؛ تو خودت خوب می دونی من چی رو می خوام و واسه چی اومدم این جا-

 به سمت پله ها رفت اما وسط راه جلوی جانان ایستاد. از جاش بلند شد و

 مرموزانه بهش نگاه کرد و با لبخند یه وری زیرگوشش گفت:

 همیشه الک قرمز بزن به پاهات؛ می دونی که چقدر تحریکم می کنه درست مثل االن!-

رنگ دست جانان رفت باال که بخوابه رو صورت این پسره ی نفهم که زمزمه ی ادریس و تغییر 

 چشمش به عسلی روشن باعث شد دست جانان همون باال خشک بشه.

 مثل همیشه از جادو برای محافظت خودش استفاده کرده بود.

 جانان مثل یه انبار باروت شده بود.

تخمشو داری این جادوی مسخره ات رو خنثی کن تا ببینی چطوری یه طرف صورتت رو آسفالت -

 می کنم پسره ی دریده!

 

 از جیبم روشن کردم و به بحث تکراری بین اون ها گوش ندادم.سیگاری 

رفتم سمت پنجره؛ ادریس فقط به یه شرط قبول کرده بود جادو رو خنثی کنه؛ اون شرط مسخره اش 

 هم پس گرفتن جانان بود!

 

××× 

 حورا

 

 عجب آدم نچسب و رومخی بود این ادریس

 یه ُچسه بچه چه قدر ادا اطوار داره.

 شم هام نمی دیدم که قدرت انجام جادو داره باورم نمی شد بتونه از عهده اش بر بیاد.من اگه با چ

 جانان و همینطور منو حسابی کفری کرده بود.

 

 هم خدارو می خواد هم خرمارو

 جوری برخورد می کرد انگار داشت راجع به فیلم مورد عالقه اش حرف می زد نه یه آدم بالغ!

 

 اخم عمیقی به میز روبه روم خیره شدم.حرصی سرجام نشستم و با 



 

مسیح که از رفتن ادریس به طبقه ی باال مطمئن شده بود دستی پشت گردنش کشید و آروم به سیاوش 

 گفت:

 داداش این کافور الزمه؛ قفلی زده رو دخترها!-

 پوزخندی که رو لب های جانان نشست رو دیدم و به دنبالش با حرفی که زد شاخکام فعال شد.

 

 دختربازی که کار همیشگی اش بوده نکنه یادتون رفته افتخاراتش رو؟-

 آوات اومد کنارم نشست و با زانوش آروم به زانوم زد.

 

 می دونستم منظور از این حرکتش اینه که رادارات رو روشن کن که داستان هیجانی شده.

 دایان مرموزانه گفت:

 ی ساله که تموم شده!چه فرقی داره واسه تو؟ داستان تو و ادریس خیل-

 

جانان کفری از حرف داداشش تو کسری از ثانیه مقابلش ظاهر شد و دندون های نیشش با عصبانیت 

 زد بیرون

 گردن دایان رو گرفت و اون رو محکم به دیوار پشت سرش کوبوند.

 مرسی جذبه و قدرت!

 

 آوات هینی کشید ولی سریع جلو دهنش رو گرفت.

 . دی بودعکس العمل بقیه هم ک عا

 

 صدای جانان رو به خوبی می شنیدم.

 بیشتر از هزار بار گفته بودم دوست ندارم راجع به گذشته چیزی بشنوم؛ چرا حالیت نمی شه؟-

 

 باشه خواهر من .. دستت رو بردار خفم کردی بی اعصاب روانی!-

 مسیح با لودگی گفت:

 می زنی حاجی؟وقتی میدونی با یه بی اعصاب روانی طرفی پس چرا زر مفت -

 



بعد هم بیخیال تر از همیشه رو به روی من نشست آدامسش رو از دهنش درآورد و گوشه ی پیش 

 دستی گذاشت و بعد هم یه سیب برداشت.

 با یه گاز نصف سیب رو بلعید!

 

 مزخرفاتتونو تموم کنین.-

 سیاوش بود که مثل همیشه به دعوا خاتمه داد.

 بعد گفت:

 یکی از اتاق های باالرو برمیدارهادریس رفته باال؛ پس -

 

 دایان دستی به گردنش کشید و گفت:

 همون اتاق همیشگی؟ اتاق طوسیه؟-

 سریع برگشتم به آوات نگاه کردم.

 منظورش اتاق روبه روی من یعنی اتاق آوات بود.

 آوات با حرص گفت:

 

 ولی اون اتاق فعال مال منه-

 دایان نیشخندی زد.

 خودم بخواب؛ یه چند شب رو بد بگذرون. عیب نداره شما بیا بغل-

 

 زر مفت نزن پلیز-

نمی دونم چرا دایان از این حرف آوات خندش گرفت و لبخند یه وری زد که ردیف دندون هاش 

 مشخص شد.

 بعد خیلی ریلکس گفت:

 

نرفته؟ چه خوشت بیاد چه نیاد، تا وقتی ادریس تو این خونه اس تو، تو اتاق من می خوابی؛ یادت که -

 شما االن فقط دوتا گروگانید!

 

 با خشم جواب دایان رو دادم:



 مگه اسیر گرفتی؟ هیچ میفهمی چی داری میگی؟ آوات بیاد تو اتاق تو برای این که اون ..-

 صدام رو آوردم پایین تر:

 ادریس مسخره ی از خود راضی نفهمه که ما کی هستیم؟-

 مسیح چشمکی زد و گفت:

 همین دلیل!آفرین؛ دقیقا به -

 

 آوات با بهت گفت:

 ولی این خیلی مسخره اس، من عمرا با این غول بی شاخ و دم تو یه اتاق نمی خوابم.-

 مسیح که جو رو برای خیارشور بازی مناسب میدید جوابش رو داد.

بیخیال بابا؛ از این آبی گرم نمی شه نترس کاریت نداره که فقط قراره چند شب اتاقاتون مشترک -

 همین باشه

 

 صدای بم و کلفت سیاوش باعث شد با اخم بهش نگاه کنم.

 دیگه زیادی دارین گنده اش می کنین.-

 خیره تو چشم های آوات آروم و شمرده شمرده گفت:

 ادریس اگه بفهمه حورا کیه و چه کارایی می تونه بکنه از یه تار موهاش هم نمی گذره!-

ازی بچگانه بیفته تو دست های ادریس؟ قرار نیست تو که نمی خوای جون رفیقت به خاطر یه لجب

 شب زفافت رو تو اون اتاق کوفتی بگذرونی فقط باید یه نمایش کامال بی عیب و نقص اجرا کنی.

 برای امنیت حورا هم که شده تو مجبوری نقش یه آدم عاشق پیشه و دلخسته رو بازی کنی!

 

 قسمت آخر حرفش رو با لحن عصبانی تری گفت.

پ کرده بود، انتظار همچین برخورد جدی رو نداشت چون فکر کرده بود بازم دایان داره سر آوات ک

 به سرش میزاره و اتاق مشترک همش باد هواس!

 از خودم حرصم گرفت که طعمه شدم برای رسیدن بقیه به خواسته هاشون

 

 ده بود.با شرمندگی به آواتی نگاه کردم که درمونده تر از من به فرش زیر پاش خیره ش

اون مثال اومده بود پیشم تا از شر علی و یه ازدواج زوری خالص بشه اما گیر یکی بدتر از علی 

 افتاد. دایان! راحتش نمیذاره این پسر

 



××× 

 

 شب شده بود؛ هرکی خودش رو سرگرم یه کاری کرده بود تا اتفاقات امروزو از سرش بیرون کنه.

حرفای سیاوش و تصمیم قطعی آوات که گفته بود چند شب روز پر ماجرایی بود؛ دو سه ساعت بعد 

این پسره ی نچسب رو تحمل می کنه، جانان و ادریس به جون هم افتادن و یه دعوای حسابی راه 

 انداختن.

 

 اون هم سره چه چیز مزخرفی!

س جانان از ادریس خواسته بود تا وقتی تو این خونه اس از جادو جمبل هاش استفاده نکنه ولی ادری

 از لج اون همه ی کارهاش رو با افسون انجام می داد.

 حتی به خودش زحمت باز کردن در هم نمیداد و اون هم با کمک جادو باز می کرد.

کودک درونش هنوز پنج سالشه و اصال به این تیپ و قیافه و مخصوصا صدای کلفتش نمی خورد که 

 انقد لجباز باشه

 

 نمی دونستیم جانان رو بگیریم یا ادریس روما هم که عین لشکر شکست خورده ها 

 سیاوش هم از عصری رفته بود تو اتاقش و خبری ازش نبود.

 انگار به این جر و بحث ها عادت کرده بود.

 االن هم که نزدیک شامه و مسیح رفته برای هممون شام بگیره.

 دو روز دیگه این جا بمونم از قحطی سکته می کنم!

 یه املت بزنه حداقل از گشنگی نمیریم. هیشکی همت نمی کنه پاشه

 همه از دم کون گشادن علی الخصوص دایان!

 

 رفتم کنار آوات نشستم.

 هی!-

 برگشت و نگام کرد.

 چیه تو فکری؟ داری به بغل دایان رو تخت و امشب و این داستان ها فکر میکنی؟-

 ق رو مخ آخه؟گوه نخور حورا؛ ریدم تو این شانسم یعنی، این همه پسر چرا این عن-

 یهو با قیافه ی زاری گفت:

 حورا من چجوری این احمق رو تحمل کنم؟-



 ژست متفکرانه گرفتم.

 ببین آوات فقط کافیه آدم حسابش نکنی، جوری رفتار کنی که انگار اصال وجود نداره همین!-

 گرفت این رو؟اخالق عنشو نمی شناسی؟ تا فیها خالدون آدم رو انگشت می کنه مگه می شه نادیده -

 نه که نمی شه! این روشا دیگه رو من جواب نمیده الکی زور نزن-

 دایان بود که این حرف رو زد؛ باالسر آوات ایستاده بود.

 سرش رو به سمتش خم کرد و زمزمه وار گفت:

 تو امشب تو بغل خودم می خوابی چشم قشنگ!-

 

 ن.بعد از یه بگو مگوی حسابی باالخره دست از سرهم برداشت

آوات بغ کرده تو گوشه ای ترین قسمت مبل نشسته بود و دایان هم سیگاری آتیش زد و رفت جلو 

 پنجره

 زیرلب چیزی گفت که خودم پشمام فر خورد از این شنوایی باالیی که جدیدا کشفش کردم.

 شاید بخاطر ناهمتا بودنمه که انقدر خوب می شنوم.

 یه جوری ناز میاد انگار مریم مقدسه.-

 دونستم جانان هم شنیده ولی به روی خودش نمیاره می

 

 کی خوشش میاد این دوتا عین تام و جری بیفتن به هم؟ 

 جانان هم که امروز با ادریس بحثش شده حوصله نداره اصال!

 با سروصدایی که از بیرون میومد فهمیدیم مسیح برگشته

 دایان سیگارش رو خاموش کرد و برگشت سمت در

 سر اومد مردیم از گشنگیباالخره این پ-

 چپ چپ نگاهش کردم که البته متوجه نشد؛ حاال ما چی بگیم که سوهاضمه گرفتیم این چند روز!

 

 در باز شد و قامت بلند مسیح تو چهارچوب در نمایان شد.

دوتا دستش پر بود از کیسه های خرید و حدس می زدم کباب گرفته باشه چون بوش حسابی پیچیده 

 ت مالش می رفت.بود؛ دلم داش

 جانان با اخم بهش گفت:

 رفتی کباب بخری یا کباب درست کنی؟ چرا انقد لفتش دادی؟-



 یه نگاه به قیافه های داغونمون انداخت و گفت:

می خواین اصن ناراحتین برگردم؟ ها؟ خودم تنهایی می خورما روتونو زیاد نکنین نشستین این جا -

 د شیکماتونم که من باید برسم.عین سگ و گربه می پرین به هم به دا

 دیگه حین حرف زدنش اومده بود وسط سالن

 دید هیچی نمیگیم که ادامه داد:

پس برادران دالتون کجان؟ همش که واسه شما نیست اون ها که فتوسنتز نمی کنن احساس نمی کنین -

 باید برین صداشون کنین؟

 آوات برو بابایی گفت و به سمت سرویس راه افتاد.

ن هم خودش رو زد به کوچه علی چپ، دایان هم در حالت عادی چس بازی درمیاورد االنم که جانا

 کال به سقف داشت نگاه می کرد.

 چیه؟ نکنه من باید برم اون دوتا پت و مت رو صدا کنم؟-

 مسیح لبخند دندون نمایی به این حرفم زد و سرش رو چند بار تکون داد.

 زیر بار همچین خفتی می رفتم.حیف که گشنه ام بود وگرنه عمرا 

 

با یاد اتفاق ظهر که با سوتین وسط اتاق جلو چشم های خمار سیاوش بودم و االن باید دوباره باهاش 

 چشم تو چشم می شدم دستم مشت شد.

 ناچارا بلند شدم، سیاوش اتاق پایینش بود و ادریس باال بود.

 وقتی داشتم می رفتم گفتم:

 نهایتا بتونم تا این پایین برم و سیاوش رو بیارم؛ ادریس با خودتونمن اونقدر گشنمه که -

 

 رفتم سمت اتاقش، جلوی دری که چند روز پیش فالگوش بودم ایستادم و دستم رو آوردم باال

 ای بابا بزنم نزنم، عجب داستانیه ها

 باالخره که چی، اصال دیده که دیده نمی تونم که تا ابد پنهان کنم خودم رو

 تقه به در زدم و با شنیدن صدای بمش در رو باز کردم. دو تا

 پشت به من رو تخت نشسته بود و سرش رو بین دست هاش گرفته بود.

 مسیح شام گرفته؛ بیا -

 تو همون حالت جوابم رو داد.

 اشتها ندارم بخورین خودتون-

 



 بهش دهن کجی کردم هرچند نمی دید!

 از اتاقش بیام بیرون که گفت:حوصله ناز و نازکشی نداشتم پس خواستم 

 تم اتاقم رو دوست داری؟ آخه مشکیه، دقیقا متناسب با همون ستی که تو پوشیدی!-

 تو روح جد و آبادت بشر؛ آدم نیستی اصال لیاقت نداری بیام صدات کنم.

 با حرص گفتم:

 گه زیادی ..االن که چی؟ آره اصال مشکی پوشیدم خوشمم میاد از مشکی، قرمز و بنفشش هم دارم ا-

 چی داشتم بلغور می کردم؟ 

 چرا دارم از رنگ سوتین شورتم واسه این میگم من؟

 خدایا شکرت یعنی انقدر گشنگی رو احواالت بنده هات تاثیر میزاره؟

 

 نیمرخ برگشته بود و با یه تای ابروی باال رفته بهم نگاه کرد.

 اون مدلیخب ادامه بده، توری هم داری؟ آخه من خیلی دوست دارم -

دمپاییم رو درآوردم و پرت کردم سمتش اما تا بهش برخورد کنه جابه جا شد و پشت سرم قرار 

 گرفت. پچ پچ وار گفت:

 فکر کردی به همین آسونی هاس؟-

 یکی از دست هام رو از پشت گرفته بود.

 ولم کن گشنمه می خوام برم غذا بخورم؛ حوصله سروکله زدن باتوی بی مغز رو ندارم!-

 

از همون جایی که ایستاده بود با پاش در رو بست و دستم رو از پشت کشید که چسبیدم به سینه اش و 

 یه جورایی قفل آغوشش شدم.

تقالهام بی نتیجه بود چون سیاوش همونیه که با یه دست مسیح رو بلند کرده و این یعنی اون یه خر 

 زور واقعیه

 انقدر وول نخور جوجه رنگی!-

 

میگم گشنمه؟ اصن گشنگی تو فرهنگ لغت تو تعریف شده؟ یا فقط بلدی خون بخوری حالیت نیست -

 و لب به غذای آدمیزاد نمی زنی؟

 از همین جاهم می تونستم تشخیص بدم که از اون پوزخندهای همیشگیش اومده رو لبش

 سرش رو آورد نزدیک تر و آروم گفت:



رو بلغور می کنی؟ انگار حواست نیست  گشنگی به مغزت فشار آورده که هرچی از دهنت درمیاد-

 داری با سیاوش حرف می زنی؟ چوب خط هات دیگه پر شده دختر!

 خواستم جوابش رو بدم که صدای داد مسیح از پایین اومد.

حورا اون باال چه غلطی می کنی؟ بابا ُمردیم از گشنگی به اون سیا بگو کم ناز بریزه یه ملت این -

 رده، ِد بیا پایین دیگه حاجی!پایین بوی کباب مستشون ک

 

 تا دست های سیاوش شل شد به آنی از بغلش دراومدم.

 برگشتم تو چشم های نافذش خیره شدم که گفت:

 چرا مثل قحطی زده ها رفتار می کنین؟-

 با این حرفش داغ دلم تازه شد؛ باز هم همون ژست داغونم رو گرفتم و دست به کمر گفتم:

 ن جا؛ تنها فرقش اینه که آب پیدا می شه همین!کم از بیابون نداره ای-

 یه تای ابروش پرید.

 اون زبون درازت رو از ته می ُبرم اگه یه بار دیگه تو روی من دربیای نیم وجبی-

 انگشت اشاره اش رو سمتم گرفت و ادامه داد:

 اون هم دست به کمر!-

 

 اخمی کردم و هیچی نگفتم، در واقع چیزی نداشتم که بگم.

نارش رد شدم و لحظه آخر یه تنه ی نسبتا محکمی بهش زدم که خودم بیشتر دردم گرفت و از از ک

 خنده ی آروم اون مشخص بود ککش هم نگزیده!

 

 از اتاق اومدم بیرون و خواستم برم سمت سالن که برگشتم دیدم پشت سرم داره میاد.

 ؟چیه؟ تو که گشنه ات نبود، حاال چرا خرامان خرامان داری میای-

 دست به جیب صاف ایستاد و گفت:

 به منم سرایت کرد، دیدم اگه زودتر َنُجنبم نونش هم بهم نمی رسه با این وضعیت-

 

 قیافم رو کج و کوله کردم و بدون توجه به نگاه متعجش رفتم سمت سالن

خودت قحطی زده ای پسره ی نره خره گوساله سگ برینه به این شانس من دریا برم آبش خشک می 

 آخه آدم انقد نچسب و سوسول؟ شه

 سرم پایین بود، حواسم نبود یهو محکم خوردم به آوات



 با عصبانیت بهش نگاه کردم.

 شونه هام رو گرفت و گفت:

 چیه؟ داری برای اموات تازه گذشته و غیره فاتحه می فرستی؟ چرا زیرلب پیس پیس می کنی؟-

 

 با تاسف بهش نگاه کردم و چیزی نگفتم.

 باید من تو این ساعت برای اموات فاتحه بفرستم؟آخه چرا 

 چرا این دختر انقدر ناقص العقله؛ مگه میشه آدم از بدو تولد عقلش پاره سنگ برداشته باشه؟

 باز مزخرف گفتی آوات؟ بیا برو اون ور گشنمه تو و سیاوش رو باهم درسته قورت میدم.-

 یدونه زد در کونم و گفت:

 فقط بیا منو بخور جون انده باسنی تو، شما-

 برگشتم که چهارتا دری وری بارش کنم که با قیافه ی پوکر سیاوش روبه رو شدم.

 

 خدا از رو زمین برت داره آوات

 یعنی اون حرکت ضایع رو سیاوش دید؟

 همینطور اون جمله ی فوق تخمیه آوات رو شنید؟

 مبهوت بهش زل زده بودم که از کنارم رد شد و آروم گفت:

 ش فکر نکن غذات یخ می کنه!زیاد به-

با چشم هام برای آواتی که با چشم های شیطونش بهم نگاه می کرد خط و نشون کشیدم و رفتم سمت 

 آشپزخونه

 فعال به داد شکم برسم، بعد حال آوات رو می گیرم.

 

 همه دور هم نشسته بودیم و هرکی بی صدا مشغول خوردن بود.

 تر غذام رو تموم کنم و برم تو جامخیلی خسته بودم دلم می خواست سریع 

 امشب اولین شبی بود که ادریس اومده بود و یخورده استرس داشتم.

 باید یادم باشه در رو حتما از پشت قفل کنم؛ البته باز کردن این قفل ها براش مثل آب خوردنه

 با سوالی که پرسید زیرچشمی به سیاوش نگاه کردم.

 قضیه اس؟ مگه نمرده بود؟چطوری فهمیدین جواهر پشت این -

 



 سیاوش نگاه کوتاهی به هممون انداخت و گفت:

 جاسوس داشتیم.-

 قضیه ی جادویی بودن دارو، رو هم اون جاسوستون بهتون گفت؟-

 سیاوش فقط سرش رو به معنی تایید تکون داد.

 متوجه نگاه زیرچشمی آوات به خودم بودم.

 ریزی از رونش گرفتم، که آخ کوتاهی گفت. نباید تابلو می کردیم پس از زیرمیز نیشکون

 دایان که کنارش نشسته بود برگشت و بهش نگاه کرد.

 دم گوشش چیزی گفت که به راحتی شنیدم و یه چپ چپ نگاهش کردم پسره ی هیز

 هنوز که کاریت نکردم آِخت دراومده!-

 آوات با پاش لگدی نامحسوس بهش زد و روش رو برگردوند.

 

 ه صحبت های سیاوش و ادریسحواسم رو دادم ب

حاال این جاسوست کجاست؟ خیلی دلم می خواد ببینم کی بوده همچین جنمی داشته رفته تا نزدیک -

 جواهر و رازش رو فهمیده و از همه مهم تر ..

 مکثی کرد و ادامه داد:

 زنده برگشته!-

 س رو داد.همونطور که برای خودش لقمه ی کوچیکی درست می کرد خیلی ریلکس جواب ادری

 کی گفته زنده برگشته؟ ُمرده طرف-

 ناخودآگاه غذام پرید تو گلوم که متوجه ی نگاه شیطون سیاوش شدم.

 مرتیکه یه دور از جونی بال به دوری هیچی تو دهنش نیست.

 دوباره با سوال بعدیش هممون پوکر به هم زل زدیم.

 قشنگ می خواد مچ آدم رو بگیره ته و توی قضیه رو دربیاره

 از آوات پرسید:

 چرا رو دستت جای دندون و کبودی نیست؟ مگه کشته مرده ی این پسره نیستی؟-

 منظورش به دایان بود.

 آوات با لپ هایی که باد کرده بود بی حرف به دایان خیره شد.

 قیافه اش خیلی خنده دار شده بود قشنگ آدم دلش می خواست یه گاز مشتی بگیره از اون لپ هاش

 خواست قضیه رو جمع کنه که بدتر رید.دایان 



جاهای دیگه اش رو گاز گرفتم که از رو لباس مشخص نیست. آخه اون جاها نرم تره حالش هم -

 بیشتره

 ادریس یه نگاه به سرتاپای آوات انداخت و به دایان چشمکی زد.

 

 متوجه ی چنگال آوات بودم که از زیرمیز می خواست بره تو شلوار دایان

 

ره االن آمپرش می زنه باال هیچی تو اون شورت دایان باقی نمیذاره قشنگ می زنه عقیمش این دخت

 می کنه

 دایان از زیر میز دستش رو گرفت و محکم تو مشتش نگه داشت.

 

 ادریس دوغش رو خورد و از جاش بلند شد و رفت سمت اتاقش

 جانان زیرلب غر زد.

 تشکر خشک و خالی هم بلد نیست پسره ی لندهور-

 نمی دونم اصال شنید جانان چی گفت یا نه

 همه تقریبا تموم کرده بودیم ولی مسیح همچنان داشت می خورد.

 جانان بشقابش رو از جلوش کشید که صدای اعتراضش بلند شد.

 چرا همچین می کنی؟ ببین هیکل رو؟ با یه بشقاب که کارم راه نمی افته-

 ادامه داد. دوباره بشقاب رو کشید سمت خودش و به خوردن

 

 قاشقم رو گرفتم سمت سیاوش و با حرص ولی آروم گفتم:

 یه دور از جون هم بگی بد نیست ها، این هم بلد نیستی؟-

 صاف تو چشم هام خیره شد؛ تخس ابروهاش رو انداخت باال و گفت:

 نوچ!-

 همین؟ دارم برات آقای رئیس

 نگاه کردم دیدم هنوز دست آوات تو مشت دایان اسیره

 مون قاشقم زدم رو دستش و گفتم:با ه

بسه دیگه پت و مت بازی، امشب آدم باش دایان کاریش نداری ها صبح ببینم سگ شده داره پاچه ات -

 رو می گیره پادرمیونی نمی کنم میزارم قشنگ جرت بده



 دایان با خنده گفت:

 از این بهترهاش هم نتونستن رو من تاثیر بزارن-

 خیره شد و گفت:بعد تو چشم های سبز آوات 

 ولی جنگل چشم هاش آتیشم رو تند می کنه!-

 

 سری از رو تاسف تکون دادم و از جام بلند شدم.

 پس جانان کی رفت؟ 

 اصال متوجه ی رفتنش نشده بودم.

 چشم غره ای به سیاوش رفتم و راه اتاقم رو پیش گرفتم.

 چراغ ها خاموش بود، حس کردم صدایی شنیدم.

 تر که صدای واضح ادریس به گوشم خورد.یخورده رفتم نزدیک 

 حاال دیگه من شدم پسره ی لندهور؟!-

 

 سریع پشت یکی از گلدون های تو راهرو پنهان شدم.

 ادریس چرا داره این کار رو می کنه؟

متوجه ی تالش های جانان برای رهایی از دست هاش بودم اما ادریس هم قدرت های مخصوص 

 همه اصالت از مقابله باهاش عاجز بود! خودش رو داشت و جانان با اون

 بکش کنار هیکلت رو، حالم رو بهم میزنی-

 ادریس با این حرف جانان، خودش رو بهش نزدیک تر کرد و قشنگ رفت تو حلقش

 چه خوبه که از این فاصله می تونم صداهاشون رو بشنوم.

 تو بودی که واسم میمردی، یادته؟ چی شده االن تهوع آور شدم برات-

 

 نفرت تو وجود جانان کامال مشخص بود.

تو ارزش هیچی رو نداری؛ بی مصرف ترین آدمی هستی که تو زندگیم دیدم حاال هم بکش کنار تا -

 یه کاری نکردم همه بریزن سرت

 ادریس نیشخندی زد و گفت:

 من آدم عقب وایسادن نیستم، اگر هم اومدم این جا فقط یه دلیل داشته که به وقتش می فهمی-

 اون یذره فاصله ای که بینشون بود هم پر کرد و زیرگلوی جانان رو عمیق بوسید.



 بعد هم همون جا ولش کرد و رفت سمت اتاق آوات

تا مطمئن شدم رفته سریع خودم رو به جانان رسوندم که با نفرت به زمین زیرپاش خیره شده بود و 

 دست مشت شده اش روی همون قسمت از گردنش بود.

 

 گذاشتم رو شونه اش که بی حرف بهم خیره شد. دستم رو

 حالت خوبه؟-

 فقط سرش رو تکون داد و چیزی نگفت.

 خوای حرف بزنیم؟   می-

 دستم رو از رو شونه اش کنار زد و راه اتاقش رو درپیش گرفت.

 اما وسط راه ایستاد برگشت سمتم و گفت:

 شاید یه روزی بهت گفتم!-

 بعد هم رفت.

 د، با ذهنی درگیر وارد اتاق روبه رویِی ادریس شدم.فکرم مشغول شده بو

 یعنی قبال رابطه ای بین جانان و ادریس وجود داشته؟

 یه رابطه ی عشقی؟ پس چرا االن جانان داره اون رو پس میزنه؟

 

 دیگه خل شده بودم تو این خونه

به جانانی که بغض تو نمی دونستم به آوات و دایانی فکر کنم که امشب قراره تو یه اتاق بخوابن یا 

 صداش رو نمی تونم نادیده بگیرم.

 یا دارویی که هنوز اون بیرون وجود داره و خنثی نشده

 یا ادریسی که معلوم نیست تا کی قراره این جا بمونه!

 

××× 

 سیاوش

 

 امشب باید می رفتم اتاق باال می خوابیدم.

 ال عاقبت خوبی ندارهباید حواسم به دایان باشه، بودن یه انسان عادی کنارش اص

 امیدوارم تا صبح خون آوات تو بدنش خشک نشه!



 اتاق من و مسیح روبه روی هم بود و جزوه اتاق های آخر راهرو محسوب می شد.

 دایان و جانان هم مثل ما بودن و حاال اتاق آوات، دست ادریس بود.

 رفتم سمت اتاق دایان تا یه چیزایی رو بهش گوشزد کنم.

 نگاهم رفت سمت اتاقی که صاحبش اون دختره ی سرتق بود.ناخودآگاه 

 قیافه اش سر شام خیلی جالب شده بود مخصوصا اون سالح سردش! همون قاشق روغنی اش

 . سری تکون دادم و جلوی در ایستادم

 صدای بگو مگوهاشون رو قشنگ می شنیدم.

شه؟ یعنی چی که میگی تخت گفتم من رو تخت می خوابم تو پایین بخواب، محرم نامحرم سرت نمی-

 مال منه؟ مگه من از خدام بود بیام تو اتاق تو؟ پسره ی بی شخصیت عین بچه ها میگه تخت مال منه!

 

تو چرا حالیت نیست دختر، من رو تختم نباشم خوابم نمیبره توام میای بغل من می خوابی حرف رو -

 نم!حرفم نیار وگرنه از یه روش دیگه واسه رامت استفاده می ک

 

 به این پسر اعتمادی نیست!

 برگشتم تو اتاق و از تو کشوی میزنم چیزی که می خواستم رو برداشتم.

 باید مواظب آوات باشیم دایان اگه وحشی بشه هیچی از اون دختر باقی نمیمونه!

 دو تقه به در زدم که صداشون قطع شد.

 دایان با قیافه ی عصبی اش در رو باز کرد.

 چی شده؟-

 خشکی گفتم: با لحن

 به اون دختره بگو بیاد این جا خودت هم همون داخل باش-

 مشکوک سری تکون داد و آوات رو صدا زد.

 بیا برو سیا کارت داره، مغز برام نذاشتی از بس حرف زدی-

 

 اومد جلوی در اتاق، می دونستم دایان صدامون رو به راحتی می شنوه

 دستم رفت.مشتم رو جلوش باز کردم که نگاهش به سمت 

 یه دستبند؟ برای چی؟-



خیلی باید دختر شجاع و نترسی باشی که بین این همه آدم های عجیب غریب بمونی اما نخوای از -

خودت محافظت کنی؛ این دستبند افسون شده، ازت در برابر نفوذ ذهنی و نزدیکِی دایان محافظت می 

 کنه؛ هم دایان هم ما

 این دستبند همیشه تو دستت باشه! پس بهتره تا وقتی تو این خونه ای

 

××× 

 حورا

 

با احساس زمین لرزه ای به بزرگی نمی دونم چند ریشتر از خواب بیدار شدم که دیدم آوات آوار شده 

 رو سرم

 جوری با غیض بهم نگاه می کرد که نتونستم پلک بزنم با گیجی بهش گفتم:

 ها؟-

یالغوز تو یه اتاق سر کردم اون وقت تو این جا خجالت نمی کشی؟ من کل دیشب با اون پسره ی -

 گرفتی تخت کپیدی؟

 تا به خودم بیام بالشت رو از زیر سرم کشید و حین ضربه های پی در پی اش گفت:

چطوری تونستی بخوابی؟ ها؟ چرا نیومدی من رو از اون اتاق کوفتی نکشیدی بیرون که کار به این -

 جا نکشه

 و گفتم:با بهت بالشت رو نگه داشتم 

 کار به کجا نکشه؟ مگه چی شده؟ نکنه دادی رفت؟-

 محکم تر بالشت رو به سرم کوبید و با حرص گفت:

خاک بر سرت کنن، فقط منتظری من از این حرکت ها بزنم؛ نخیر واسه این که همچین اتفاق -

 مبارکی نیفته دیشب سیا بهم یه دستبند داد.

 

 بود شدم. تازه متوجه ی دستبندی که تو دست راستش

 یه دستبند نقره ایه ساده که روش سه تا نگین نسبتا ریز داشت.

 مچ دستش رو چرخوندم که اون ورش هم ببینم.

 قفلش هم خیلی ساده بود.

 لب برچیدم و با سر به دستبندش اشاره کردم:

 چرا از این ها به من نداد؟-



 یل و بقیه جرات نمی کنن نزدیکم بشن.چون آدم عادی بینتون فقط منم، با این دستبند اون دایان گور-

 

 حق با اون بود.

 من یه طلسمی داشتم که نمی ذاشت اون ها از خونم بخورن پس نزدیکم نمی شدن

 اما آوات آدم معمولی بود و مطمئنا این جا براش خیلی خطرناک بود.

 آفرین به سیاوش باالخره یه حرکتی زد فهمیدیم این چیزا هم سرش میشه

 ام نشستم که آوات هم کنارم نشست.پاشدم تو ج

 زیرچشمی بهش نگاه کردم و پرسیدم:

 دیشب چطوری گذشت؟-

 با غیض بهم نگاه کرد و روش رو برگردوند.

 ای بابا، بیا دوباره چس کنش رو زد به برق

 

 صورتش رو برگردوندم سمت خودم

 حاال ناز نکن سگ میشم ها، بگو ببینم چجوری خوابیدین؟-

 دستبندش ور می رفت گفت:همونطور که با 

وقتی سیا بهم این رو داد و رفت، دایان تا دید این تو دستمه یه اخم وحشتناک کرد و بی حرف رفت -

 تو جاش خوابید.

 نمی دونم چرا ولی تا این تو دستمه کاری نمی تونه بکنه باهام

م خوابم نمی بره؛ می بعد هم من رفتم رو مبلی که تو اتاقش بود دراز کشیدم اما بعده یه ساعت دید

 دونستم رو تخت بخوابم کاری هم نمی تونه باهام بکنه پس ..

 منتظر بهش نگاه کردم.

 پس چی؟-

 رفتم کنارش رو تخت خوابیدم!-

 

خب برای من یکم جالب بود این که آوات بخواد تو اتاق یه پسر کنارش رو تخت بخوابه، ولی خب 

 شت.اون هم انگار مثل من به سیاوش اعتماد دا

 

 می دونست که دستبند ازش محافظت می کنه.



 نمی دونستم چطوری اما می دونستم که نمیزاره آوات تو خطر باشه

دلم می خواست ازش درباره ی آرزو بپرسم می خواستم بدونم تو اون تماس تلفنی چی گذشت بهش 

 بده.ولی باز هم جلوی خودم رو گرفتم و ترجیح دادم سکوت کنم تا خودش برام توضیح 

 

 با دو تقه که به در خورد سرم رو برگردوندم که دیدم جانان وارد اتاق شد.

 یه نگاه به ما دوتا انداخت و آروم گفت:

 بیاید پایین میخوایم شروع کنیم.-

 

 بعد از این که رفت پاشدم یه لباس مناسب پوشیدم و موهام رو باال سرم جمع کردم.

 اشپزخونه ی باال یه لیوان شیر و کیک خوردیم تا ضعف نکنیم.قبل از اینکه با آوات بریم پایین تو 

رفتیم سمت سالن، همه جمع بودن و فقط ما دوتا نبودیم؛ انگار بین بحثشون رسیده بودیم چون ادریس 

 پرسید:

 

 یعنی هیچ نمونه ای نداری تا ببینم جادوش چطوری باید خنثی شه؟-

 سیاوش گفت:

 ن دارو جادویه، چیز دیگه ای گیرش نیومد.جاسوس ما فقط تونست بفهمه که ای-

ما باید از این دارو نمونه پیدا کنیم طوری که هیچ آسیبی به خودمون نرسه باید با هم این کار رو 

 بکنیم و باهم بریم دنبالش!

 

 با آوات گوشه ای نشستیم و به حرف هاشون گوش دادیم.

 به دستبندی که تو دست آوات بود شدم.تا نشستیم متوجه ی نگاه خیره و پر از طعنه ی دایان 

 توجهی نکردم و نگاهم رو معطوف جمع مقابلم کردم.

 مطمئنا دارن راجع به اون دارویی که جواهر ساخته حرف می زنن

 ولی مگه میشه هیچ نمونه ای نداشته باشن؟

 آوات پرسید:

 کجا باید بریم دنبالش؟-

 نگاهم نکرد چه برسه که بخواد جواب سوالش هم بدهدایان با اخم غلیظی که کرده بود اصال به آوات 

یه جوری رفتار می کنه انگار آوات دوست دختری چیزیه که تمکین نکرده ازش حاال هم داره قیافه 

 می گیره براش



 متقابال من هم اخم کردم و با دقت به جواب سیاوش گوش دادم.

 

د و از دور یه درخشش خاصی داشت، من یه نمونه ازش دیدم قبال، رنگش تو مایه های طالیی بو-

 اگه اون رو بخورن یا به جایی آغشته کنن با وجود افسونی که داره همون نتیجه ی مرگ رو میده

 یخورده فکر کردم.

 حاال فهمیدم نمونه اش رو کجا دیده

 تو همون آزمایشگاه تو دست های جواهر

 ولی قبلش خاکستری بود و بعد رنگش طالیی شد.

 بدی که اون لحظه داشتم اما خوب به خاطر دارم که اون دارو تغییر رنگ داد.با وجود حال 

 

 نمی شه جلوی ادریس این موضوع رو مطرح کنم باید حتما سر فرصت بهش بگم.

 دو حالت بیشتر نداره، یا اون دارو از اول طالیی بوده یا بعد اجرای افسون طالیی شده!-

 ش ایمان می آوردم که می گفت ادریس خیلی تیزهایول به هوشش؛ تازه داشتم به حرف سیاو

 با این حرفش بهم ثابت شد که از کوچک ترین چیز هم نمی گذره حواسش به تک تک اتفاقات هست.

 

 مسیح یه آدامس نعنایی از جیبش درآورد و همونطور که کاغذ روش رو برمی داشت گفت:

 نی پادزهرش رو پیدا کنی؟االن یعنی باید بریم سراغ اون زهرمار لعنتی تا تو بتو-

 ادریس با نیشخند جوابش رو داد:

فرشته ی نجات تو دنیای سیندرال نیستم که از راه دور با چوبم یه اجی مجی کنم و قضیه رو فیصله -

 بدم، باید نمونه دستم باشه تا براش پادزهر بسازم.

 

 خب مسلما حرف ادریس منطقی بود.

 تونست کاری از پیش ببرهاون بدبخت هم که بدون هیچی نمی 

 با سوال سیاوش، با ابروهای باال رفته بهش نگاه کردم.

 ژن خوب که میگن همین بود، این ها جفتی مخشون خوب کار می کنه

اگه یه جسدی که با اون دارو مرده رو داشته باشی بازم می تونی براش پادزهر بسازی و خنثی اش -

 کنی؟

 سد باقی مونده باشه، باید چک کنم جسد رو!احتمالش زیاده که اثر جادو تو ج-



 احساس کردم تنم لرزید.

 جسد چک کنن؟ سعی کردم نگاه ترسیده ام زیاد تابلو نباشه

 دایان خودش و جلو کشید و از سیاوش پرسید:

 جسد کی رو می خوای آزمایش کنی؟-

حتماال اون ها هم آدم های زیادی رو از دست دادیم، از رئیس اکیپی که تو یزد هستن می پرسم ا-

 قربانی زیاد دادن.

 

 مبهوت به سیاوش خیره شدم اما فکرم جای دیگه پرسه می زد.

 جایی که پنج سال پیش ازش فرار کردم و حاال باید دوباره به همون جا برگردم.

 ولی کی گفته من باید باهاشون برم؟

 من که نمی خوام جسد کسی رو بررسی کنم اصال حضور من لزومی نداره

 جانان زیرلب گفت:

 پس باید بریم یزد؟-

 تا قبل از این که سیاوش جوابش رو بده به آنی از جام پریدم و با صدای نسبتا بلندی گفتم:

 ولی من نمیام!-

 

 قشنگ متوجه ی نگاه متعجب زده ی جمع بودم.

 سیاوش با یه تای ابروی باال رفته بهم نگاه می کرد.

 آوات از همه بیشتر ُکپ کرده بود.

 گوشه ی پیراهنم رو گرفت و آروم گفت:

 بگیر بشین سرجات دختر، کی گفته توام باید بری؟ مگه تو می خوای جسد بررسی کنی؟-

 با حرف سیاوش چشم های بهت زدم رو بهش دوختم.

 همه باهم میریم، دلیلی نداره شما این جا بمونید.-

 ادریس با نیشخند به آوات گفت:

نیستی؟ چطوری دلت میاد بزاری تک و تنها بره یزد؟ پس تو چیکاره هی تو؛ مگه دوست دخترش -

 ای

 

 پوزخند دایان و نگاه پرتمسخرش آوات رو نشونه گرفته بود.



 آوات بی حرف اخمی کرد و چیزی نگفت.

 بدبخت نمی تونست الم تا کام حرف بزنه وقتی باید نقش یه گروگان رو بازی کنه

ویت منه، وگرنه آواتی که من می شناسم شش متر زبون داره به می دونم همه اش بخاطره لو نرفتن ه

 چه درازی!

 قیافم خیلی تو هم بود.

بغ کرده سرجام نشستم و با بغض به دمپایی های الانگشتیم خیره شدم اما تو یه دنیای دیگه سیر می 

 کردم.

 من چطوری برگردم به اون شهر؟

 اگه کسی من رو بشناسه چی؟

 همن من همون َحوای معروفم چی؟اگه آدم های صالح بف

 همون دخترک پونزده ساله ای که تو اوج جوونی با خودخواهی یه آدم بی وجود پرپر شد.

 همونی که بی مادری و بی پدری رو به جون خرید و از جایی که متعلق به خودش بود فرار کرد!

 

 نگاه ترسیده ام رو به آوات دوختم.

چه گذشته ای داشتم باز هم من رو به چشم یه دوستی که از خواهر اگه می فهمید من چه آدمی بودم و 

 براش نزدیک تره می دید؟

 اون ها حرف می زدن اما من هوش و حواسم سرجاش نبود.

 جایی بود میون دست های پر مهر خانوم جان

 میون لبخندهای مامان صبورا

 میون بازوهای امن داداش حامی!

 

 چه قدر دلتنگ اون روزای قشنگمم

 چه قدر دلم می خواد برگردم به همون بچگی

 ولی سایه ی نحس صالح هیچ وقت قرار نیست از زندگی من پاک بشه

 

 با نیشکون های ریزی که از رونم گرفته شد برگشتم دیدم آواته

 چیه؟-

 چرا رفتی تو هپروت؟ یه ساعته دارم صدات می زنم کجایی؟-



 تو چشم هاش خیره شدم و با خودم فکر کردم.

 یعنی باید براش تعریف کنم؟ 

 اگه بفهمه و همه ی این دوستی پنج ساله خراب بشه چی؟

 کاش یکی من رو می فهمید، کاش حداقل یه نفر تو این جمع من رو درک می کرد.

 من نباید پام رو بزارم تو یزد

 از دست این اعجوبه ها راه گریزی هم ندارم.

 کاش می دونستم چه کاری درسته!

××× 

 

 سیاوش

 

 باید به کامیار زنگ بزنم تا ببینم وضعیت اون جا چطوره

 پیدا کردن دارو اصال کار راحتی نبود و بدتر از همه پای جون کل اکیپ وسط بود.

نمی تونستم ریسک کنم؛ اگه جادو تو بدن اون قربانی ها باشه پس ادریس می تونه ساختارش رو 

 بفهمه و پادزهری براش درست کنه

 شده بودم.از حورا غافل ن

 از وقتی اسم یزد اومده همش تو فکره و مشخصه تو این سالن نیست.

 تو خاطره هاش گم شده

 

 کاش می تونستم ذهنش رو بخونم.

 شصتم رو زیردندونم گرفتم و نامحسوس بهش خیره شدم.

 داری به چی فکر می کنی دختر؟ 

 چی انقدر بی قرارت کرده که متوجه ی سنگینی نگاهم نمیشی!

م گنده ای خودش رو، روی مبل کناریم پرت کرد مطمئن بودم اون کسی نمی تونست باشه جز یه حج

 مسیح

 برگشتم دیدم دستش رو، روی سرش گذاشته و همونطور که سرش رو دست میکشه به من خیره شده

 چته؟-

 داداش بزنگ دیگه من آماده ام که بریم-



 این از بلندی موهاش کامال مشخص بود. نگاهم به سرش بود، یه مدتی می شد که اصالح نکرده و

 همین رو می خواستی بگی؟-

 آدامسش رو جلو چشمم ترکوند و گفت:

 آره تا جایی که یادم میاد-

 فحشی زیرلب دادم؛ فکش که درحال جویدن آدامس بود متوقف شد.

 تک خنده ای کرد و از جاش بلند شد.

 حین رفتنش گفت:

 رفقا؛ سیا بی تربیت شده-

 ت و سریع از سالن رفت بیروناین رو گف

 پسره ی کصخل؛ مگه این که دستم بهت نرسه

 می رینه تو جذبه ی رئیس اکیپ با چهارتا کلمه ی پیزوری

 برگشتم دیدم همه یه جوری نگاه می کنن.

 از جام پاشدم و گفتم:

 به کارتون برسین-

 .متوجه ی ادریس بودم که همراه با من از جاش پاشد و دنبالم راه افتاد

 باید می رفتم اتاق باال چون دیشب اون جا خوابیدم و االن گوشیم اون باال بود.

 

 تو راهرو ادریس مقابلم ایستاد.

 باز چی می خوای؟-

 وخت. دستی تو موهای لختش کشید و چشم های روشنش رو بهم د

 یادت که نرفته من برای چی اینجام؟-

ش نگاه کردم تا خودش بفهمه با یه آدم دوزاری لب پایینیم رو به دندون گرفتم و دست به کمر به

 طرف نیست.

 اومد نزدیکم، از نظر قدی یکسان بودیم اما هیکلش ریزه میزه تر بود.

 زیرلب گفت:

 من فقط در ِازاش جانان رو می خوام!-

 

 ا اخم بهش خیره شدم.



 این پسر هیچ وقت قصد نداشت بزرگ بشه و عاقالنه فکر کنه

 ی آرومی به راهم ادامه دادم. چیزی نگفتم و با تنه

 اما شنیدم که زیرلب گفت:

 اگه بهم ندیش خودم بزور ازت میگیرمش!-

 وارد اتاقم شدم، گوشیم رو البالی وسایل های روی میز پیدا کردم.

 کامیار رئیس اکیپی بود که تو یزد ساکن بودن

می شناختم مثل همین تو شهرهای مختلف اکیپ های زیادی داشتیم که اکثرا سرگروه هاشون رو 

 کامیار

 من هم که تو رامسر سرگروه اکیپ خودمون بودم.

 باالخره یه قانون و نظم و ترتیبی باید ایجاد می شد.

××× 

 حورا

 

 نیم ساعتی از رفتن سیاوش می گذشت اما من هنوز درگیر بودم با خودم

 کاش می شد یه جوری از این جا فرار می کردم.

 پاک عقلم رو از دست دادم. یه لحظه به خودم اومدم؛

 تف تو روحت صالح که آرامش برام نذاشتی

 چرا باید تو زندگیم َنحسیت همیشه سایه بندازه

 

 آوات خیاری از رو میز برداشت و با صدا شروع به خوردن کرد.

 می دونستم وقتی عصبی می شه دوست داره یه کاری بکنه که واسه من هم اعصاب نمونه!

 زیرلب گفتم:

 ت بخور آوات رو مخمیدرس-

چی کار داری به من؟ مگه من چیزی پرسیدم وقتی یه ساعته رفتی تو الک خودت و الم تا کام حرف -

 نمی زنی؟

 برگشتم و با تردید بهش نگاه کردم.

 اخم کرده بود، با همون اخم خیارش رو می خورد.

 خیلی دوست داری بدونی؟-



 بهم نگاه کرد و گفت:

 آره-

 

 کشیدم.نفس عمیقی 

 مرگ یه بار شیون هم یه بار!

 باشه، بیا بریم بیرون تو باغ بهت میگم.-

 خیار نصفه اش رو رها کرد و باهم پاشدیم.

 مسیح سریع گفت:

 کجا؟ -

 حوصله ی جواب دادن نداشتم، پس آوات جوابش رو داد.

 پوکیدیم تو این خونه، می خوایم بریم یه کم هوا بخوریم.-

 کرده بود و با گوشیش ور می رفت بدون نگاه کردن به آوات گفت: دایان همونجور که اخم

 سریع برگردین تا ادریس نیومده-

 آوات نامحسوس ادای دایان رو درآورد که جانان پقی زد زیر خنده

 از وقتی اومدیم این جا اولین بار بود که خنده ی جانان رو می دیدم.

 

 چه قدر ناز می خنده!

 دست آوات رو کشیدم و باهم رفتیم بیرونقبل از این که دعوا بشه 

 پشت ویال تا جایی که چشم کار می کرد سبز بود و سبز!

 . چشم هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم

 تو فضای آزاد و میون این همه سرسبزی حال بهتری داشتم.

 رفتیم یه جا پشت ویال، من دراز کشیدم رو سبزه ها اما آوات نشست.

 ه گفت:چند دقیقه ای گذشت ک

 خب؛ تعریف کن چیزی رو که خیلی ساله ازم پنهون کردی-

 

 به آبِی خوشرنگ باال سرم نگاه می کردم، متوجه ی دلخوری آوات شده بودم.

 چیزی که می خوام برات تعریف کنم داستان زندگی یه دختر پونزده ساله اس-



 رم هست برام دردناکهچیز زیادی از بچگی یادم نمیاد، ولی همون چیزهای کوچیکی که تو خاط

 

 چند لحظه سکوت کردم تا قابل هضم باشه چیزهایی که می خواستم برای آوات تعریف کنم.

 هم برای خودم هم برای اون!

 

 دوقلو بودیم، من و حامی البته بگم که حامی یه دقیقه ازم بزرگ تر بود.-

 تک خنده ای کردم و ادامه دادم:

 سرکار بود و وقت سرخاروندن نداشت.از وقتی یادم میاد داداشم همیشه -

خیلی زبر و زرنگ بود واسه همون صاحب کارش سن کمش رو درنظر نمی گرفت و حسابی باهاش 

 حال می کرد.

 کارش بنایی بود، هر دفعه زیردست یه نفر کار می کرد.

 ماه به ماه حقوق ناچیزی که می گرفت رو دو دستی تقدیم مامانم می کرد.

 نینم!مامان صبورای ناز

 سعی کردم بغض نکنم، هنوز خیلی چیزها برای تعریف کردن مونده بود.

 اما خرج دوتا بچه و یه پیرزن و هزارتا چیز دیگه برامون خیلی سنگین بود.-

 من و خانوم جان نمی تونستیم کار کنیم یعنی از عهده اش برنمی اومدیم.

رسه رو زد و رفت تا خرج ما رو حامی به خاطره غیرتش بود که با اون سن کم قید درس و مد

 دربیاره.

مامانم تو خونه با ترشی و سبزی خورشت هایی که درست می کرد امورات می گذروند اما باز هم 

 بعضی جاها کم میاورد.

 درسته کم بود اما غم نبود!

 درد نبود، حس حقارتی وجود نداشت.

 یفتهاما تا قبل از اون روزی که سایه ی نحس صالح رو زندگیمون ب

 صالح پسرعموی مامانمه؛ از قبل مامانم رو می خواست اما نشد که وصلت سر بگیره

 واسه همون تا زمانی که مامانم رضایت بده مجرد مونده بود.

 بابام رو یادم نمیاد، تو زمان بچگی از دست داده بودم.

 خانوم جان می گفت یه شب خوابید و دیگه بیدار نشد.

 ش حامی مثل اونه، یا نهمی گفت رنگ چشم های دادا



 برگشتم تو چشم های آوات خیره شدم و گفتم:

 رنگ چشم هاش دقیقا مثل تو یه جنگل خوشرنگه!-

 خواست چیزی بگه که اشاره کردم سکوت کنه.

 اگه حرفی می زد سست می شدم و دل نمی دادم به حرف زدن

 که ذات کثیفش رو نشون داد. اول هاش خوب بود، مثل یه پدر مثل یه تکیه گاه؛ اما طولی نکشید-

 خانوم جان رو فرستاد خونه ی سالمندان تا هر روز مجبور به دیدنش نباشه.

 آخه خانم جان مادر پدرم بود!

تازه اون جا بود که فهمیدم یه آدم چه قدر می تونه کینه ای باشه که بعده بیست و خورده ای سال 

 پیرزن هم رحم نکنه.هنوز هم داغ یه چیزی رو دلش مونده باشه که به 

 :ناهمتا

 .شد ینم اما کنم فکر ها روز اون به خواست ینم دلم

 .شه ینم پاک خاطرم از وقت چیه رونیب رفت یم خونه از داشت که یوقت جان، خانوم لبخند

 دهیفهم رو نیا صالح دنش،ید یبرا سالمندان ی خانه رفتم یم دوبار یا هفته بایتقر من اون، از بعد-

 .داد یم بهم یخفگ حس روز هر نشیسنگ نگاه و بود

 از که ارهیم سرم به ییبال سالمندان خونه برم گهید بار هی اگه گفت چون اوردین طاقت گهید انگار

 .بشم مونیپش کارم

 .دید رو من برگشتن موقع اما رفتم چشمش از دور یواشکی روز هی پس نرم؛ تونستم ینم من یول

 

 لحظه اون کرد کاریچ باهام صالح بدونه بود کنجکاو یلیخ سمتم، بود برگشته حاال آوات

 ره،یبگ رو جلوش نتونست هم یحام یحت که گرفت پاش و دست ریز رو من و زد کتکم قدر اون-

 شیلعنت کمربند اون با و زد یم کیرک یها حرف بود؛ شده مهار رقابلیغ و درنده وونیح هی مثل

 .بود کرده کبود و اهیس رو تنم یجا همه

 .دمیترس یم هاش چشم از من یول شد، آروم زد کتکم یحساب که نیا از بعد

 شه یم خراب سرم رو داره ایدن ی همه کردم یم احساس شد یم رهیخ بهم هاش چشم اون با یوقت

 .ساخت برام یا گهید ترسناک داستان هی بلکه نشد المیخیب تنها نه

 نشه عوض بهم آوات نگاه وقت چیه دنشیشن بعد دوارمیام کردم، مکث

 

 پولدار به راجع زدن، حرف به کرد شروع و انداخت رمیگ جا هی مامان و یحام چشم از دور شب هی-

 .گفت یم اش یافتین دست یاهایرو و ساله پونزده دختر هی یآرزوها به راجع گفت، یم شدن



 .کنم کمکش کارش تو خواست ازم نیهم واسه کرد؛ خامم تا گفت و گفت اونقدر

 

 مگه؟ بود یچ کارش-

 

 ییایب برو خودش واسه اما نبود هاش گنده کله اون از بود، مخدر مواد یقاچاقچ ردستیز صالح-

 شک ساله پونزده دختر هی به یکس چون کنم، جا جابه مواد و بشم یساق محل تو خواست ازم داشت،

 کنه ینم

 

 .کنم نگاه آوات یها چشم تو تونستم ینم

 براش تا دهیم بهم که یزیچ اون دونستم ینم اصال من شدم، صالح یها حرف خام یبچگ اوج تو من

 !هست یچ ببرم

 :دادم ادامه و نییپا انداختم رو سرم

 یم هارو زیچ نیا بهشون که ییها آدم از یبعض شدم متوجه کم کم کردم، یم رو کار نیا ماه هی-

 رفته عمرشون نصف ای رنیمیم دارن ای دادم

 !دمیترس یم نداشتم، زدن حرف جرئت اما

 .شدم یریدرگ ی متوجه خونه در یجلو گشم،یبرم مدرسه از داشتم که روز هی

 رو سال پنجاه بود معلوم و بود خشن اش افهیق هم یلیخ که نفر هی و بودنش گرفته دونفر که بود صالح

 .زد یم حرف باهاش داشت داره

 .دمیشن یدزد و جنس به راجع ییزهایچ هی که تر کینزد رفتم

 رو قرضش که نداره پول گفت اروی اون به عیسر دید رو من تا صالح جلو، رفتم ینم وقت چیه کاش

 !بفروشه بهش رو من تونهیم اما بده

 

 .سمتم برگشت بهت با آوات

 بزنه؟ رو حرف نیا تونست یم چطور ؟یبود ینیزم بیس یگون مگه بفروشه؟-

 :گفتم و کردم یدردناک ی خنده تک

 کرد یم نگاه بهم هوس با یلیخ که رمردهیپ اون از یبچگ عالم همون تو یول بودم، بچه درسته-

 داشتم لباس دست هی و پول تومن هزار چند با که اومدم خودم به یوقت فقط شد یچ دمینفهم دم؛یترس

 .ستین موندن یجا گهید جا اون دونستم یم اما کجا دونم ینم دم؛یدویم

 

 .شدم دور ازشون تونستم یم و داشتم نفس که ییجا تا کردم فرار دستشون از



 پس کرد یم دامیپ صالح چون برم تونستم ینم سالمندان ی خونه کشد،یم پر صبورا مامان یبرا دلم

 !برم هاش آدم و شهر اون از که بود نیا کار نیبهتر

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 یجا دونستم یم ستین امن دونستم یم نداشتم؛ یبرگشت راه یول نبودم بلد جارو چیه تهران، اومدم-

 .بود تر ترسناک برام ها نداشتن نیا ی همه از صالح اما ندارم غذا و پول دونستم یم ندارم خواب

 

 هم اش هیبق و برد خوابم هیآس باشگاه سقف ریز یبارون شب اون که بود یشانس ای ییخدا دونم ینم

 یدون یم خودت

 !بود بزرگ دروغ هی بودنت یپرورشگاه یعنی پس-

 من وجود با دیترس یم بود، خواسته ازم هیآس تمیهو خودم، به راجع بگم دروغ همه به بودم مجبورم-

 فتهیب دردسر تو

 .شد رهیخ بهم و برگشت

 حوراست؟ که اسمت-

 .دمیکش یقیعم نفس

 نه-

  ه؟یچ اسمت پس نه؟-

 کرد میمعرف حورا هم هیبق به و کنه صدام حورا گفتم هیآس به یول َحّواست، اسمم-

 

 قشنگتره حورا ما،یخودمون یول-

 ؟یادم نیهمچ با یدوست از یستین مونیپش-

 نیا و یدیترس خب مخت رو رفته اروی ،ینداشت یسن یبود بچه تو خنگ، ی دختره نه که معلومه-

 !دادم یم جرت ییایجغراف جهت چهار از که بود االنت عقل به اگه ؛یکرد رو کار

 .داشتم دوست رو لبم یرو اومد که یلبخند

 .کردم یم یراحت و یسبک احساس حاال

 :گفت و رونیب اومد حیمس چون نداشت دوام ادیز حس نیا اما

 .زدی میبر میکن جمع دیبا گهیم اومده ایس تو دیایب دوساعته؟ نیکن یم کاریچ-

 

 ؟یچ بشناسه ای نهیبب رو من اگه شدم، رهیخ حیمس یخال یجا به ترس با

  زده؟ خشکت چرا حورا؟ چته-



 .. کردم فرار ازش من که ییجا-

 :گفتم اضطراب با سمتش، برگشتم

 !زدهی-

 

 .نداشت دهیفا یول کنه آرومم کرد یسع

 .دمیترس یم ساله پنجاه خرفت ریپ اون از من دم،یترس یم هاش آدم و صالح از من

 تو میبر پاشو کنن یم شک بهمون میکن رید اگه نکن فکر بهش حورا گهید بسه-

 .میشد سالن وارد و گرفتم رو آوات دست استرس با

 واسه میبافت یم هم به دروغ یکل دیبا وگرنه میاومد سیادر از قبل که خوبه نبود، سیادر اما بودن همه

 رفتن رونیب هی

 

 داشت و بود گذاشته شیشونیپ یرو رو؛ شصتش و سبابه انگشت اوشیس م،ینشست مبل یرو آوات با

 .کرد یم فکر

 :دیپرس جانان

 هنوز؟ داشته نگه رو جسدشون چرا داده، یقربان هم اریکام پس-

 .داد رو جانان جواب برداشت، شیشونیپ از رو دستش

 .میدار رو جسدش هنوز گفت همون واسه مرده؛ و شده طلسم شبید شیآخر-

 بشه پودر ستین قرار یجسد مرگشون از بعد که نیا بود جالب برام

 .موند ینم یباق ازشون یاثر چیه مرگ بعد ها آشام خون دمید یم که ییها لمیف اکثر تو آخه

 

 .بدونم رو لشیدل خواست یم دلم دارم نگه رو خودم تونستم ینم

 :دمیپرس بود نشسته تر کینزد من به که حیمس از

 ن؟یشینم پودر مرگ بعد مگه شما-

 .زد یینما دندون لبخند و کرد نگاه بهم تعجب با

 جسد هی هیبق یول بخوره؛ ضربه قلبشون به خاص درخت هی چوب از که شنیم پودر ییها اون فقط-

 مونهیم یباق ازشون

 اشونیدن بود جالب چه ،یدرخت چه درخت؟ هی

 :گفت بود نشسته اوشیس کنار که انیدا



 نظرت اد،یب سرمون به یچ قراره میدون ینم که ما ست؟ین بزرگ اشتباه هی میبر هم با یهمگ که نیا-

 بمونن؟ جا نیهم دوتا نیا هیچ

 

 .بود نیهم بود زده یحساب درست حرف هی عمرش طول کل تو انیدا اگه یعنی

 خودشه حرف حرف گهید تخسه. دیخواب بادم اوشیس جواب با اما

 .دارم ییفکرها هی تمونیامن واسه نه؛-

 

 .نشستم سرجام کرده بغ

 .شد اضافه جمعمون به و اومد هم اون که دینکش یطول بودن؛ سیادر منتظر انگار

 :گفت عیسر نشست تا

 .میبر میپاش دارن جسد اگه حله؟ خب-

 .بود اوشیس مخاطبش

 یبکن یکار هی دیبا تو رفتن از قبل یول مرده؛ یکی شبید گهیم زدم زنگ آره-

 

 .بود شده رهیخ اوشیس به تعجب با

 کنه؟ کار یچ دیبا سیادر االن که اومد شیپ سوال برامون ماهم

 .بود اوشیس حرف ی ادامه منتظر اما دینپرس یسوال

 :گفت بهش هم اون

 یچندان ریتاث یعاد یها آدم رو کنم یم فکر شده؛ درست جادو با که هست ییدارو رونیب اون-

 که یکن اجرا هممون رو یافسون هی خوام یم هاست؛ آشام خون عام قتل فقط هدفش یول باشه نداشته

 .میبرس زدی به سالم میبتون تا میبش محافظت

 

 .بود یمنطق و درست حرفش

 باشه ریناپذ جبران گهید که میبش یزیچ ریدرگ راه وسط بود ممکن

 بشن متوجه و کنن درد احساس هیبق بشه شیزیچ نفر هی اگه که زارمیم یطلسم هی بزرگه؛ داداش حله-

 ن؟یموافق

 

 .بود اون حسابش طرف انگار. شد رهیخ جانان به میمستق و زد رو حرف نیا

 :گفت پر دهن با زد یم گاز که همونطور و برداشت یبیس حیمس



 کنن؟ یم حس همه بشه میطور ای بشه یزخم جام هی من اگه یعنی-

 :گفت سیادر

 دارو چون کنه یم حفاظت جونت از زارمیم که یطلسم ؛یافتاد دردسر یتو که شنیم متوجه فقط-

 یبمون زنده و یرینم که یحد در کنه مهارش تونه یم جادو هی هم فقط هییجادو

 :گفت و شد بلند جاش از اوشیس

 .میندار وقت ادیز بکن رو کار نیا تر عیسر خب،-

 

 .دارم ازین هرکدومتون از خون قطره هی به کنم وصلتون هم به که نیا واسه-

 ریز که کنه نیتضم قراره یک وقت اون برسه ها یوحش نیا مشام به آوات و من خون یبو اگه خون؟

 م؟یمون یم زنده و میریمینم ششونین یها دندون

 

 . بود راحت بابتش از المیخ یول دمید یم آوات یها چشم تو یخوب به رو ترس

 دستشه دستبند ستین حواسش منگل ی دختره

 .خوندم دیسف کتاب تو خودم شده طلسم براشون خونم ناهمتام هی هم من یثان در

 بخوره رو خونم نتونست اوشیس روز اون همون واسه

 بخورن رو خونمون از قطره هی تونن ینم هم بخوان ها اون ه؟یچ مشکل گهید پس

 نگران انگار اون یول کردم اشاره دستبندش به چشمم با و زدم آوات به یگشاد لبخند راحت الیخ با

 .بود من

 بشه میزیچ ستین قرار من که بدم خاطر نامیاطم بهش کردم یسع

 .آورد بود زیت و نازک یلیخ نوکش که کیکوچ سوزن هی همراه به رو یرنگ یا نقره جام سیادر

 هی اون تا کرد کج رو دستش بالفاصله و زد انگشتش به و برداشت رو سوزن همه از اول اوشیس

 جام تو زهیبر خون کهیچ

 و کرد رو کار نیا آوات من از قبل. میبود ها دختر ما آخر نفرات و اومد یم جلو داشت بیترت به

 .بود دهیرس من نوبت حاال

 

 :گفت یمرموز با سیادر که دستم به بزنم تا برداشتم رو سوزن

 ؟یستین آدم تو مگه ندادن؟ تو به آوات دستبند اون از چرا-

 یم زر داره یچ بفهمه کهیمرت که کنم بارش درشت چهارتا خواست یم دلم کردم نگاه بهش ضیغ با

 زنه



 :گفت عیسر اوشیس کنم باز رو دهنم امیب تا واکنشش، از دمیترس یم یول

 ایب شیآزما بعد احمق؛ ی دختره یبردار شجاعت فاز نکرده الزم ،ینکن یلجباز گفتم بهت هم شبید-

 .بدم بهت رو یزد پسش که یدستبند تا اتاقم تو

 

 .کردم یم نگاه بهش داشتم تعجب با

 .زدم دستم به رو سوزن و کردم یاخم دادم؟ پسش من که داد دستبند من به یک اصال کرد؟ بلغور یچ

 .بود کیکوچ سوزش هی حد در فقط نداشت یادیز درد

 :داد جواب یلودگ با ما کنجکاو یها نگاه به و گرفت خون خودش از هم نفر نیآخر

 خودم به یول بزارم طلسم من که شه ینم گهید کنم محافظت خودم از یجور هی دیبا هم من باالخره-

 نرسه یچیه

 :گفت هیکنا با جانان

 !یمردیم شیپ چندسال همون یریبم بود قرار اگه شه؛ ینم تیزیچ تو نباش نگران-

 

 .شد رهیخ بهش حرف یب سیادر

 .بود مشخص کامال جانان به سیادر نگاه از نیا هست وسط نیا یزیچ هی صددرصد

 .دمینفهم هم اش کلمه هی یحت که گفت ییزهایچ رلبیز و گذاشت روش روبه رو جام

 بود؟ یزبون چه به اصال

 

 .اومدم خودم به آن هی

 .بود سم برام که بودم ییفضا هی وسط االن قایدق من

 خوام ینم زدم یم غیج یچجور من بود دهید اون دونست یم اون کردم، نگاه اوشیس به ترس با

 رو ضعفم نقطه بفهمه سیادر

 رهیبگ رو العملم عکس یجلو تا باشه یراه هی دیبا بکنم، براش یکار هی دیبا

 جونم به افتادن سوزن با نفر چند دوباره کردم احساس اما دیرس ینم گوشم به واضح سیادر یصدا

  درد؟ همه نیا چرا پس نبود یچیه از یاثر کردم نگاه هام دست به

 .ادیدرن صدام تا گرفتم گاز رو لبم

 ماجرا نیا یبرا کنم دایپ یراه هی دیبا حتما من

 .بود ساده یجادو هی انگار و نبود یطوالن ادیز خداروشکر



 .شدم اوشیس ی رهیخ نگاه ی متوجه که دمیکش یآسودگ سر از ینفس و شد قطع بدنم لرزش

 ام یحال چه بود دهید پس

 افته یم یاتفاق چه نمیبب دمیکش رو ام کله غاز نیع و ندادم یتیاهم

 .داد رنگ رییتغ فقط یول وارید و در به بپاشه و بجوشه خون االن داشتم توقع

 !شده یآب رنگش حاال بود شده یمشک به لیما قرمز ما ی همه خون از که یجام

 

 :دیپرس رتیح با آوات

 شده؟ یآب خون رنگ چرا-

 مخ نیا با یکن مخ رو انیدا یاومد یحساب چه رو اونم ینم من نابغه؛ روش گذاشتم طلسم چون-

 آکبندت

 یزیچ اگه نبود یخوب تیموقع اصال االن. داشتم نگهش زور به که بهش بتوپه خواست یحرص آوات

 .میکرد یباز االن تا یهرچ به زد یم گند گفت یم

 

 و شد بلند جاش از جام همون با سیادر. داد یم دشیشد تیعصبان از نشون اش شده مشت یها دست

 :گفت

 نیبخور دیبا ازتون گرفتم خون که اندازه همون به فقط نشه شتریب نیبخور ازش قطره هی ینفر حاال-

 .بود قبل مثل یچ همه فتادین یخاص اتفاق م،یداد انجام رو کار نیا هممون

 یخاص اتفاق که بود بیعج یول خوردنش از ارمیب باال خون شده ییجادو اون که حاال داشتم توقع

 .فتادین

 !دادمیم نشون واکنش افسون یصدا به فقط دیشا

 .بفهمم دیبا داره؛ یلیدل هی حتما

 .رفت یم یکیتار به رو داشت هوا

 .نداشتم حوصله و حال ادیز من اما بود یکار هی سرگرم یهرک

 .کردم یم فکر هم زدی به نیهمچن بود؛ مسابقه مشغول فکرم

 نمشونیبب دور از بار هی شد یم کاش. میبرگرد و میبر سروصدا یب دوارمیام

 :کردم نگاه بهش زد؛ یم حرف من با داشت انگار که اوشیس یصدا با

 بهت بدم رو دستبند باال ایب االی که، ینشست هنوز-

 .کرد سیادر به یزیر ی اشاره هی بعدم

 .کنم یباز رو مظلوم و ساده دختر هی نقش قهیعت نیا جلو دیبا هم باز بابا یا



 

 راه سرش پشت ناچارا هم من باال اتاق سمت رفت یم داشت. پاشدم جام از و رفتم یا غره چشم

 :گفتم نرسه سیادر گوش به که یطور آروم. افتادم

 ؟یبد دستبند بهم یخوا یم یجد یجد-

 .نگفت یزیچ و داد تکون رو سرش فقط

 

 .میشد اتاقش وارد

 .دیکش رونیب رو اون یکشو و کارش زیم سمت رفت

 روم روبه اومد و درآورد جا اون از بود داده آوات به که یهمون به هیشب قایدق یدستبند

 :گفتم دیترد با

 شهینم میزیچ که من الزمه؟ واقعا-

 عقب رفتم قدم هی ناخودآگاه من که جلو اومد قدم هی

 .شدم محو بار نیاول یبرا تا کرد کارارو نیهم که افتادم اتاق تو روز اون ادی

 :گفت عیسر که لبم رو نشست یلبخند

 بازه؟ شتین که یکن یم فکر یچ به-

 .کردم یاخم

 !یچیه-

 در به دمیچسب چون نبود یراه گهید اما عقب رفتم هم من که جلو اومد قدم هی دوباره

 .برم خوام یم بده رو دستبند باش زود-

 .دیرس یم انگشت چهارتا به زور به باهام اش فاصله گهید حاال

 

 ارمیب رو سرم ها منگل نیع شدم مجبور بود تر کوتاه یلیخ ربرقیت نیا به نسبت قدم که ییجا اون از

 .کنم نگاه بهش و باال

 .کرد یم نگاه بهم زد یم برق که ییها چشم با و بود زده یور هی لبخند

 خاک و قرمز حد چه تا اوضاع نمیبب تا کردم نگاه شلوارش یجلو به محسوس نا شده؟ یجور نیا چرا

 هیبرسر

 .نمینب تا جلو دیکش رو خودش و کنم یم نگاه کجا به دارم زد هوا رو

 .دیچسب هم به نمونییپا به کمر کامال کارش نیا با



 یفهم یم بهتر که یکن حسش خب ؟یکن یم نگاه چرا-

 :دمیپرس ها خنگ نیع

  فهمم؟ یم بهتر رو یچ-

 کینزد پسر هی به حد نیا تا که بود یبار نیاول عمرم سال ستیب نیا کل تو بود، شده قفل مغزم انگار

 .بودم شده

 

 .بود دهیچسب هم به بدنامون کامال گردنم، تو برد رو سرش و برداشت هم رو فاصله انگشت چهار اون

 یم داره پوستم کردم یم احساس که دیکش یم نفس حرارت با اونقدر بود؟ داغ هاش نفس انقدر چرا

 سوزه

 بدم هلش تا بازوش رو گذاشتم رو دستم و شد مور مور بدنم ناخودآگاه

 .نشد جا جابه هم سانت هی اما

 !ستین خوب حالت تو نییپا برم خوام یم کن بس-

 .کرد جا پام نیب رو خودش و کرد باز پاهاش با رو پاهام

 رونیب زد یقلپ هام چشم پام وسط سفت زیچ هی حس با

 :گفت وار پچ پچ رگوشمیز

 گم؟یم رو یچ یدیفهم حاال-

 .گرفت رو کمرم عیسر که فتمیب بود کینزد و رفت ضعف دلم که داد یکیکوچ فشار هی

 .بود انداخته ریگ در و خودش نیب رو من

 داد ینم یفرمون کجام چیه به مغزم انگار که شده چم دونم ینم

 نیهم کنه تتیاذ خواد یم فقط ا،یب خودت به حورا چته

 یبش مسلط خودت به و یباش آروم کن یسع

 .زدم یم زر خودم با ینجوریهم داشتم و کردم یم حس پام نیب رو شیمردونگ یسفت

 خورد یم پوستم به هاش لب اومد یم رونیب دهنش از که یا کلمه هر با و کرد یم پچ پچ رگوشمیز

 .شد یم مورم مور بدتر و

 تو یزاریم تو رو یتقلب نیا نیهم واسه آواته دست شیاصل! کهیف بدم بهت خوام یم که یدستبند نیا-

 حله؟ نکنه؛ شک بهت سیادر تا دستت

 

 !کرد فوت جا همون رو نفسش و زد گردنم به یقیعم ی بوسه حرفش بعد

 :گفتم بود مشهود کامال که یلرزش با. نداشتم رو هاش حرف لیتحل قدرت



 !برم خوام یم کن..  ولم..  حاال..  باشه-

 

 خوبه یلیخ که جات ؟یبر کجا-

 پررو ی پسره بدم بهش دار مادر پدر فوش چهارتا خواست یم دلم

 :گفتم آروم پس بغلش تو افتادم یم پس داشتم

 !یکن یم خراب رو حالم یدار بسه-

 .کنم تمرکز یحساب درست نتونم شد یم باعث گردنم ریز زشیر یها خنده

 

 اژدر از بود کیکوچ فشار هی فقط شده، خراب حالت نکردم تیکار که هنو-

 ه؟یخر کدوم گهید اژدر اژدر؟

 :گفتم فکر یب

 هست؟ اتاق نیا تو هم یا گهید کس مگه-

 !بود شده سوال عالمت هیشب اش افهیق

 :دمیپرس جانب به حق دم،یبرچ لب

 ه؟یک اژدر-

 شروع و کرد خم رو سرش که شد یچ دونم ینم هوی زنه، ینم پلکم لحظه چند یبرا کردم احساس

 دنیخند به کرد

 ؟یکرد ینم رو و یبود بلد هم دلبر یها خنده نیا از بابا؛ نه

 بهت و باال زنم یم هوی یکینزد از حجم نیا و لپت رو کیکوچ چاله اون با کارها، نیا از نکن یلعنت

 کنمیم تجاوز

 .شد اضافه هاش خنده شدت به بدتر که زدم پهنش یها شونه به یمشت

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 داره؟ خنده کجاش-

 .گرفت سر از رو خندش دوباره و دوباره هام؛ چشم تو شد رهیخ و گرفت گاز رو لبش

 برهیو رو رفت یم بدنش کل دیخند یم یوقت

 دختر یا دهیپد هی تو-

 .دراومد دهنم از یزیر ی ناله ناخودآگاه که داد فشار بهم رو خودش شتریب شد تموم که هاش خنده

 حورا کنن ات جنبه یب سر بر خاک



 !ارهیدرم رو هات ناله که نهیهم اژدر-

 .شدم رهیخ اش قهی به هاش چشم یجا به پس نداشتم رو بهش کردن نگاه یرو

 

 بزنم؟ پسش قدرتم تموم با تونم ینم چرا کردم، فکر خودم با

 کنم؟ یم حس رپوستمیز دارم رو ینیریش خواستن حس هی انزجار حس یجا به چرا

 

 شمیم یحول به یحال شیسفت از که رو یاژدر خودش قول به همون بزنم خواستم باال آوردم رو زانوم

 .کرد چفت رو پاهام پاهاش، با عیسر بود زیت ازبس یول

 :گفتم بغض با. گرفت یم میگر داشت گهید

 ؟یکن کارم یچ یخوا یم-

 .داد یم اش یرکیرزیز یها خنده از نشون هاش شونه لرزش

 بود؟ شده خنده خوش انقدر یکِ  از نیا

 زل هام لب به که یجور همون. بود مشخص اش چهره تو هم هنوز خنده آثار باال، آورد رو سرش

 :گفت آروم بود زده

 جوجه؟ یدار دوست یچ خودت-

 

 شتریب کارم نیا با که نبود حواسم اصال. کردم نگاه بهش دیترد با و دمیکش لبم یرو رو، زبونم

 .کنم یم کشیتحر

 هام لب رو شد زوم و شد خمار یآن به هاش چشم

 آره؟ خواد یم نایا از دلت پس-

 !آوات جد ای

 .زدم زبون کردم غلط من اصال نبود حواسم اصال یگرفت اشتباه داداش نه خواد؟ یم یچ دلم

 :گفتم زده هول

 !نه نه-

 :زد پچ آروم و تر کینزد آورد رو سرش و نگفت یزیچ

 .خواد یم من دل یول-

 حس لبم یرو رو، لبش یسیخ و ینرم و شد بسته ناخودآگاه هام چشم لحظه هی تو که شد یچ دمینفهم

 !کردم

 



 قفل دستم بودم، شده خواستنش خمار. نداشت یا عجله چیه انگار و بود گرفته یباز به آروم رو لبم

 .دادم بازوهاش به یمحکم یفشار ادیز لذت از و شد مردونش یبازوها

 هام لب قیعم دنیمک به کرد شروع چون کردم کشیتحر شتریب کارم نیا با

 .داد ینم بهم دنیکش نفس فرصت و گرفت یم کام ازم خشم و حرص با

 یکی باهام در نیهم پشت جا نیهم االن نیهم خواست یم انگار داد یم فشار بهم محکم رو خودش

 بشه

 خارج هام لب یالبال از یزیر یها ناله شد یم باعث و کردم یم حس رو شیسفت راحت یلیخ گهید

 !کنه خودیب خود از رو اوشیس که بشه

 لب شدن کبود نگران دیبا مرد نیا آغوش تو و االن چرا دونم ینم د،یمکیم و دیبوس یم محکم یلیخ

 .باشم هام

 کنترلش داشت گهید اما گرفت یم لبم از یزیر یها گاز انداخت، چنگ موهام به و شد شتریب خشمش

 .داد یم دست از رو

 .شدم رهیخ بازش مهین یها چشم تو و دمیکش عقب رو سرم زور به بودم، آورده کم نفس

 میخمار ی همه ترس از شد باعث ششین دندون برق و یزیت که بشه هام لب کینزد دوباره خواست

 !بپره

 کار از راحت انقدر رو عقلم چرا دادم؟ رو یکار نیهمچ ی اجازه بهش چطور بود، آشام خون هی اون

 بود؟ انداخته

 

 ششین یها دندون اون که بود نمونده یزیچ تر، کینزد آورد سرش و نکرد ام دهیترس نگاه به یتوجه

 .گفتم یبلند آخ ناخودآگاه گردنم پشت یدیشد درد حس با که کنه فرو هام لب تو رو،

 پس دستش هم اون دمید که کردم نگاه بهش درد با. شد بلند باهم همزمان اوشیس و من ی ناله یصدا

 گردنشه

 !بهتون لعنت-

 

 بشه کم دردش از کمی تا دادم ماساژ رو گردنم پس دستم با

 هست؟ هم من واسه که رهیبگ درد شییجا همون قایدق دیبا هم اوشیس چرا بود بیعج برام

 افتاد میدوزار تازه اومد یم نییپا از که یدیببخش یصدا با که دخترونه یاهایرو تو رفتم یم داشتم

 !میوصل هم به یثانو اطالع تا متاسفانه ما که

 پرش تو بود خورده بد انگار. بود یچ بهتون لعنت از اوشیس منظور دمیفهم تازه

 یا سرفه تک با و کردم مشت دستم تو رو بود داده بهم که یدستبند نداشتم، رو بهش کردن نگاه یرو

 :گفتم



 .کنم جمع رو هام لیوسا تا رمیم گهید من اهم،-

 

 بود حرف از پر نگاهش اما نگفت یچیه. شد رهیخ هام چشم تو و کرد لبم به یکوتاه نگاه

 هم نیهم اوشیس مثل یکس یبرا اما نبود دار تب یلیخ نگاهش ؛یقرار یب و خواستن حس از پر

 .بود یلیخ

 .یبر یتونیم-

 .بود یاحساس یب آدم کال کردم، نگاهش چپ چپ

 .. ضمن در-

 :گفت که بودم حرفش ی ادامه منتظر

 مفهومه؟ ،یکن ینم صحبت یناس و عهد چیه با اتاق نیا یها اتفاق به راجع-

 .نگم دوستم نیتر یمیصم به که شد ینم خب آواته، منظورش دونستم یم

 .گفتم یآروم ی باشه و دادم تکون یسر حال نیا با

 :گفت من به پشت و زد شیآت یگاریس

 برس کارهات به برو-

 

 رو لبم یرو هاش لب حرکت هم هنوز. کردم یم حس رو قبلم تپش هم هنوز رون،یب اومدم اتاقش از

 .کردم یم احساس

 پسر نیا بود خوشمزه و یخواستن قدر چه

 هم؟ حلق تو میرفت ینجوریا که شد یچ اصال

 .داد یم دست از رو کنترلش که بود خونم بخاطره دیشا دادم یم احتمال ششین دندون آوردن ادی به با

 و یطوالن سفر هی یبو. برداشتم رو دیسف کتاب و کتابخونه تو رفتم اتاقم تو برم که نیا از قبل

 .باشم نداشته همراهم رو سالحم نیتر مهم شهینم و رسه یم مشامم به ترسناک

 داد یم ماساژ رو گردنش پس که یدرحال درهم یها اخم با آوات دمید که اتاقم سمت رفتم یم داشتم

 ها اتاق سمت اومد

 :زد یم غر خودش با داشت هم رلبیز

 سرش باال نهیب ینم کوره پسره افتادم، مغول قوم نیا ریگ که کردم درگاهت به یگناه چه ایخدا-

 !سرم آخ کرد ناقصم زد نتهیکاب

 .شد رهیخ من به ضیغ با و باال آورد رو سرش زمیر یها خنده دنیشن با

 داشتن؟ فیتشر یگور کدوم حضرت ایاول-



 

 .کردم یا سرفه تک شیپ لحظه چند اتفاق ادی با

 .برداشتم رو دیسف کتاب رفتم جا، چیه-

 ؟یاریب خودت با هم اون یخوا یم مگه-

 .مونمیم لنگ نباشه نیا اگه آره-

 دستشه تو که یدستبند از بود راحت المیخ ان،یدا با خودش مشترک اتاق سمت رفت و داد تکون یسر

 .دمیکش رونیب تخت ریز از رو بود توش هام لباس نصف هنوز که یچمدون و اتاق تو رفتم

 زدی سمت میفتیب راه دیبا صبح فردا بستم، رو پشیز و توش گذاشتم زیچ تا چند

 بشه گرم هام چشم تا بخونم دیسف کتاب یها نوشته از خوردهی دادم حیترج برد ینم خوابم

 رو اثراتش و جادو انواع ها طلسم انواع ها یگو انواع ب،یغر بیعج یها عنوان از بود پر فهرستش

 ناهمتا

 نه ای داره وجود یا گهید یها زیچ هم باز دستمه تو که ینیا جز به نمیبب تا ها یگو قسمت تو رفتم

 حیتوض یکل رشیز و دهیکش ینقاش اصلش مطابق هم رو همه نشسته طرف، داشته یا حوصله چه

 داده

 گهید مدل چند اتفاقات؛ دنید و زمان تو سفر بود، کرده فیتعر برام حیمس که بود یهمون نما جهان

 .کرد جلب خودش به رو توجهم ییطال یگو همه از شتریب که بود هم

 رنگش با بود یهماهنگ اسم چه

 .بود یستالیکر انگار و بود رنگ ییطال قایدق

 .رونیب زد یقلپ هام چشم رشیز اطالعات خوندن با

 محافظ یگو کی ییطال یگو کند، یم محافظت اشرار یجادو مقابل در ناهمتا از یگو نیا

 !است

 .شدم رهیخ مقابلم ی کهیت چند ی نهیآ به

 کنم؟ داشیپ دیبا یچطور محافظ؟ یگو

 

××× 

 

 نخوردم یسرد شب گمیم یه. دمیکش دهنم یرو رو، دستم و کردم باز رو چشمم هی لبم یسیخ حس با

 اش جهینت هم نیا ایب ها، بالشت یِ سیخ شهیم عاقبتش



 .بود افتاده تخت رو کنارم دیسف کتاب. دمیکش سرم به یدست و شدم بلند جام از یکوفتگ با

 دمینفهم که بودم توش یها نوشته و کتاب خوندن محو اونقدر برد؛ خوابم یک دمینفهم اصال شبید

 .رفت روهم یک هام چشم

 یامروز یها انسان به انسان مهین حالت از کمی تا سیسرو تو رفتم ن،ییپا دمیکش رو شلوارم ی پاچه

 .بدم افهیق رییتغ

 .بود شده کبود و مرده خون خوردهی. افتاد هام لب به نگاهم صورتم شستن نیح

 پلک پشت اوشیس خمار یها چشم و شد بسته هام چشم درد از که گرفتم لبم از یزیر گاز ناخودآگاه

 .بست نقش هام

 

  کنم؟ فراموش رو روزید اتفاق یچطور بشم؟ رو در رو باهاش یچطور حاال

 اش؟ منتظره ریغ ی بوسه اون داشت یلیدل چه اصال

 بود؟ کردنم تیاذ قصدش ای داشت خون به لیم خواستن؟ ای بود هوس رو از یعنی

 .نداشتن یتموم وقت چیه انگار مغزم، برهم درهم یها سوال نیا از دمیکش یبلند پوف

 

 .بود  خوندمم شبید که ییزهایچ ریدرگ ذهنم کردم یم خشک رو صورتم که همونطور

 .بود هم گهید یگو سه بلکه داشت وجود نما جهان یگو و محافظ یگو فقط تنها نه

 !شجاعت عشق، قدرت،

 ستمیبا ییجادو و طلسم هر یجلو بتونم باهاش و ارمیب دست به یادیز یلیخ قدرت شد یم باعث یاول

 ارهیب درم پا از راحت قدرت یگو وجود با تونست ینم یگرم و سرد سالح هر کنم، مقاومت و

 از رو ها یلیخ تونستم یم. بود محبت و مهر نشیتر مهم از که کرد یم کارها یلیخ عشق یگو

 نشون بهشون رو شونیزندگ درست راه و بدم نجات داشت وجود درونشون در که یسردرگم و نفرت

 .بدم

 .بود ترسناک یلیخ شجاعت یگو اما

 .بود ها مرده یایدن و ارواح با ارتباط ادمهی شیژگیو از که یزیچ تنها

 .دیلرز ارتباط نیا تصور از تنم و شدم رهیخ دیسف کتاب به

 ناهمتا دیبا من چرا نمیبب تا بزنم حرف گهید یکسا و پدرم با تونم یم باشه دستم یگو اون اگه یعنی

 باشم؟

 



 یحت نبود یراحت کار اصال آوردنشون دست به رون،یب امیب زهایچ نیا فکر از تا دادم تکون رو سرم

 اشاره مکانشون به کتاب تو دیبا مطمئنا. کنم داشونیپ دیبا یچطور اصال و هستن کجا دونستم ینم

 کنه مییراهنما که نبود یزیچ ها یگو قسمت تو اما باشه کرده

 .کردم یم دایپ رو محافظ یگو حداقل کاش

 اون و فهمه یم ادیدرب صدام اگه بمونم، دور سیادر یجادوها از سفر نیا تو تونم یم که ییجا تا دیبا

 !شه ینم المیخیب وقت

 

 .برداشتم رو ام شونه و نهیآ جلو رفتم

 مسابقه روز به دیکش پر فکرم موهام کردن شونه نیح

 .ندارم یادیز فرصت میینجایا که اس هفته هی بایتقر االن بودم؛ گرفته یمرخص هفته سه فقط

 در. بدم دست از یراحت نیا به و دمیکش یسخت شیبرگزار یبرا همه اون که یا مسابقه خواد ینم دلم

 !بود رفتن نیهم شرکت یبرا من انتخاب لیدال نیتر مهم از یکی و نبود رانیا تو مسابقه یثان

 .گرفتم یسخت میتصم نیهمچ نیهم واسه جا نیا از رفتم یم دیبا من

 .نبودم جا نیا به متعلق گهید من کردم، یم رو کار نیا دیبا سال پنج از بعد

 .باشم اهامیرو دادن دست از شاهد خواست ینم دلم حاال

 آوات فقط تو؛ اومد نییپا انداخت رو سرش اسب جون از دور نیع یکی که شدم موهام بافت مشغول

 !داشت رو فرد منحصربه یژگیو نیا

 یشد زیسحرخ-

 

 اصن بودم لخت دیشا ؟یبزن در یریم جا هی یریگ یم ادی یک تو دختر-

 کرد پرت تخت یرو رو خودش حرفم به توجه یب بود، خوردن مشغول اشتها با که بود دستش یبیس

 .دراومد صدام عیسر که

 

 پاشو دختر پاشو ادیم بدم یدون یم رو همش یزیریم یخور ینم غذا آدم نیع که تو آوات، نکن-

 .گمیم بهت

 .نشست تخت کنار کیکوچ ی کاناپه یرو رفت و کرد ینچ

 یم ادی زدن در هم من یبرداشت ات مسخره یها وسواس نیا از دست دیسف چشم یتو وقت هر-

 .رمیگ

 :گفت و کرد اشاره بشیس به که کردم یکج دهن بهش

 ؟یخور یم-



 !آخه خوردم یدهن یکِ  من نه-

 العمل عکس ی همه که همونطور رفته باال یابروها با. شدم رهیخ بهش نهیآ از که گفت یکشدار هوم

 :گفت بود گرفته رنظریز رو هام

 وسواس؟ خانوم کنه کبود رو دهنت و لب یداد اجازه یک به پس-

 

 .موند موهام رو حرکت یب هام دست

 بود؟ زیت انقدر بودن العقل ناقص نیع در دختر نیا انقد چرا

 .کرد اشاره دستبندم به که کردم نگاه بهش تیمظلوم با

 اوشه؟یس کار هات لب شاهکار نیا پس مبارکه،-

 هام انگشت با یباز به کردم شروع و نشستم تخت رو روش روبه

 .شد یچ دمینفهم اصال-

 هم هفته هی هنوز بزرگترن؟ ما از صدسال چند یدون یم اصال م،یشناس ینم هارو نیا اصال ما حورا-

 ؟یداد یا اجازه نیهمچ چرا میشد آشنا باهاشون که نشده

 و شهر از کندم دل خاطر نیهم به بشه؛ سواستفاده ازم نداشتم دوست وقت چیه. کردم یاخم ناخودآگاه

 فتهیب اتفاق نیا نزارم تا ام خونواده

 یسع هم من نزن، حرف پس یدیند و ینبود که تو. کرد کمیتحر اون شد یچ هوی دمینفهم که، گفتم-

 فتهیب اتفاق نیا نزارم گهید کنم یم

 

 دست بهم هاش حرف گفتن از بعد یحس چه بود دهیفهم خودش. نگفت یزیچ و شد رهیخ بهم حرف یب

 !احساس نیا از متنفرم من و داده

 متنفرم بشم فرض احمق و باشم یکس دست عروسک قراره کنم فکر که نیا از

 باشه چشمم جلو کمتر تا کنم پرت رو حواسم کردم یسع

 :دمیپرس آوات از کردم یم عوض رونمیب یها لباس با رو لباسم که همونطور پس

 نزد؟ زنگ گهید روز اون از بعد خبر؟ چه آرزو از-

 

 :گفت و انداخت باال رو هاش شونه تفاوت یب

 خونه اون به برگردم قراره دونم ینم. شکوندم رو مکارتمیس که بود دردناک برام هاش حرف اونقدر-

 .کنم فکر بهشون خوام ینم میهست ماجراها نیا ریدرگ تا دونم یم فقط نه ای

 



 تخت رو گذاشتم رو بودم کرده آماده قبل از که یچمدون و نزدم یحرف

 کجاس؟ دیسف کتاب-

 .بودم کرده محوش چون نهیبب تونست ینم آوات یول بود تخت رو

 هام چشم رنگ رییتغ ی متوجه و آوردم زبون به رو کردم حفظش یخوب به ها روز نیا که یا جمله

 .شدم

 !چشمم جلو بود تخت رو شد، ظاهر عه-

 نداره یخطر گهید سیادر کنم حس که یزمان تا کنم پنهانش یجور نیهم مجبورم آره-

 بود؟ توش یبخور بدره زهیچ-

 !عاجزم درکشون از کنم یم حس یگاه ها، زیچ یلیخ-

 اوشیس جز به هستن همه دمید که نییپا میرفت آوات با بعد قهیدق چند

 .میبود رفتن ی آماده چمدون هی با همه

 باشه؟ داشته تونه یم یمعن چه شبشید کار واقعا بود، آوات یها حرف ریدرگ ذهنم مدام

 

 .دمیپرس حیمس از هوام و حال شدن عوض واسه

 ؟یکرد ناقص رو امون کله پس نتیکاب به یخورد یچلفت پا و دست یتو شبید-

 :گفت انیدا به یکیکوچ ی اشاره با و کرد نگاه بهم ضیغ با

 .بود پسر شازده نیا ر،ینخ-

 :گفتم انیدا به رو

 انیدا دهیبع تو از-

 .ندارم یحرف گهید که من ره،یم سگ یبگا مغزش کنه سر تو ی قهیعت خواهر نیا با روز دو یهرک-

 .گرفت ام خنده حرفش از شتریب. بود کرده استفاده خواهر لفظ از داشت حضور هم سیادر چون

 یحساب دوشب نیا تو انیدا مطمئنم و شد یم دنده هی و عنق یلیخ یگاه آوات داشت، حق بدبخت

 .بود برده ضیف

 !یحساب کرد یم خروپف هم ،ییسرما و بود خواب بد هم چون

 .داد یظیغل اخم به رو جاش و شد محو یآن به اوشیس یها قدم یصدا با لبم رو لبخند

 نیا یها آدم کل تا کنم کمرنگ رو شبشید بیتخر آثار رژلب کمی و پودر کرم با بودم کرده یسع

 افتاده یاتفاق چه نفهمن الیو

 .گرفت قرار همه راس دید تو



 .بود شده ریگ نفس اش یمشک سرتاپا پیت اون با گرفت، شدت ناخودآگاه قلبم ضربان دنشید با

 .کردم شالم یها شهیر سرگرم رو خودم نکنم توجه جلب ادیز کردم یسع

 .کردم رزرو شبید هارو طیبل. میریم مایهواپ با-

 .دیپرس آوات و شد بدل و رد ینگاه آوات و من نیب

 

 .. ِگروگا که ما ؟یچطور-

 .دارم رو خودم یها روش هم من-

 .کرده استفاده یذهن نفوذ از که شدم مطمئن اوشیس جواب نیا با

 انداختن راه رو کارش راحت و داشته آدم هم اونجا احتماال

 مشغول نهیآ یجلو که کردم یم نگاه یجانان به داشتم اما کردم یم احساس یخوب به رو نشیسنگ نگاه

 .بود موهاش با رفتن ور

 گوشم تو دیچیپ آرومش و بم یصدا و کردم حس کنارم رو حضورش

 !کنم کبودش خواست ینم دلم-

 

 بزنم حرف باهاش خواست ینم دلم. دمیکش کنار رو خودم و کردم یاخم

 داره رنظریز رو هام العمل عکس ی همه و کنه یم نگاهم داره آوات کردم یم احساس

 شده رهیخ روش به رو به اخم با دمید که انداختم اوشیس به ینگاه مین

 یمحل یب نیا انگار برخورده آقا پیریت به بود، کرده هم یاخم چه

 :گفت گوشم ریز که آوات کنار رفتم

 !یداد یم رو جوابش حداقل-

 

 شده زترمیت االن و زهیت یلیخ هاش گوش دونستم یم چون نگفتم یزیچ

 .میکرد حرکت فرودگاه سمت به میبود آماده و حاضر یهمگ که ساعت ربع از بعد

 !بود تر ترسناک هم صالح از یحت مایهواپ لرزه، یم بدنم هم تصورش از

××× 

 اوشیس

 

 .شد یم متوجه اش چهره به کوتاه نگاه هی با یهرکس رو نیا. بود نگران و دستپاچه



 .بمونم ساکت نتونستم هم باز اما بود نداده رو جوابم صبح که نیا با

 ؟یترس یم مایهواپ از هیچ-

 .داد جواب زور به و کرد نگاه بهم ضیغ با

 بترسم؟ دیبا چرا-

 !جوجه یدینترس که مشخصه برهیو رو رفته کامال که بدنت از-

 

 .دیکوب نیزم به ساله پنج ی بچه نیع رو پاهاش و ستادیا سرجاش

 .ترسم ینم گمیم ستین تیحال چرا-

 .کردم نگاه بهش خنده یم داره دونستم یم که ییها چشم با بیج به دست

 مونده هاش یبچگ تو هنوز دختر نیا کنه؟ یم ینجوریا چرا

 .دادم ادامه راهم به و برگشتم

 ستادهیا اونجا یهمونجور هم هنوز دونستم یم

 .بود انیدا بند آوات و رفتن همه از جلوتر حیمس و جانان

 داستان هی و ستین نشونیب یزیچ گرفت یم هوا رو سیادر شد یم نیا ریغ اگه ومدیم انیدا با هم دیبا

 .میکرد سرهم یالک

 .نمیبب رو العملش عکس خواد یم دلم االن نیهم از. بود افتاده هم کنار هامون یصندل که بود جالب

 .بود ستادهیا باالسرم اون اما نشستم سرجام هم من نشستن که ها بچه

 ؟یخوا یم یزیچ-

 .نمیبش پنجره کنار خوام یم من پاشو-

  کنه؟ یم هم یفرق مگه. کردم نگاه بهش فقط

 داره؟ یفرق چه-

 :گفت آروم حرص با و کرد نگاه اطرافش به یرچشمیز

 شه؟ینم تیحال دارم دوست اونجارو من کنن، یم نگاهم دارن همه پاشو گمیم-

 .بود بچه واقعا نشه، لبخندم ی متوجه تا دمیکش لبم به یدست

 رفت حورا و شدم بلند جام از خودمون پیاک نیهمچن کردن یم نگاهمون داشتن که یتیجمع نیا یجلو

 .نشست سرجام

 .نشستم دستش کنار هم من

 



 و بود خورده گره هم به استرس با که افتاد هاش دست به چشمم میبست رو کمربندهامون که نیا از بعد

 کردن یم وارد هم به یفشار هیثان هر

 .انداخت چنگ بازوم به محکم و زد یآروم غیج شد بلند مایهواپ تا

 .آورد یم فشار بازوم به که بود یبلند یناخونا از نشون داشتم که یسوزش حس اما ومدین دردم

 .کردم نگاه بهش و کردم یکیکوچ اخم

 .بود گرفته رو چشمش یجلو اش گهید دست با داد یم فشار شدت به و بود گرفته بازومو دست هی با

 .یترس ینم یگفت که تو-

 بازوم به که یتر محکم فشار با رو جوابم چون برداره چشمش جلو از رو دستش خواست ینم انگار

 .داد آورد،

 

 .دستم تو گرفتم رو هاش دست دوتا و نییپا دمیکش دستم از زور به رو دستش

 .دید ینم رو من اصال انگار بود؟ شده ینجوریا امروز چرا

 کن نگاه من به-

 هنوز اون اما بود شده بلند که بود وقت یلیخ گهید مایهواپ. داد یم فشار هم به شدت به رو هاش چشم

 .بود توهمش تو

 :گفتم و دادم بهش یآروم تکون

 کن نگاه من به گمیم بهت-

 رو یقیعم یناراحت احساس هی نگاهش ته. شد رهیخ من منتظر یها چشم تو و کرد باز رو هاش چشم

 بود؟ ناراحت انقدر یچ از. دمید یم

 ؟یزن ینم حرف باهام چرا-

 

××× 

 حورا

 

 چرا واقعا. شدم نگاهش مات و رفت نیب از یآن به پرواز از مینگران و ترس هاش چشم دنید با

 زدم؟ ینم حرف باهاش

 :گفت که شدم رهیخ روم روبه به حرف یب

 !ستین نایا و تیبشر به زده گند تیحشر داستان اون و هوس رو از یبدون دیبا شبه،ید واسه اگه-

 گفته که یزیچ نیا از بودم خوشحال دلم ته هم بود گرفته خندم هم



 .شد متوجه عیسر که گرفت شکل لبم رو یمحو لبخند

 هی نزدنت؛ حرف با مخم رو یریم یدار کن باز زبون حاال ؟یبشنو یخواست یم رو نیهم فقط-

 ارمتیب حرف به خودم نکن یکار

 بود؟ شده مهم انقدر من زدن حرف یک از اصال. رفت یم یلیو یلیق داشت دلم

 پسر نیا حاال کرد یم بارم یناموس یب فحش هام یپرحرف بخاطر شهیهم آوات ادمهی که ییجا تا واال

 .ارمیم حرفت به وگرنه بزن حرف گهیم

 

 الجالب جلل

 !گشنمه-

 بود؟ دار خنده حرفم یکجا. کردم نگاه بهش ضیغ با اش خنده از پر نگاه دنید با

 داره؟ خنده کجاش گهید گشنمه ه؟یچ-

 !دمینخند هم من-

 شد؟ یم کم ازش یزیچ دنشیخند به کرد یم اعتراف مثال حاال

 .میشد زدی فرودگاه وارد کم کم و نشست مایهواپ ساعت چهار سه حدود از بعد

 و کردم حس کنارم رو آوات حضور. کردم بغل رو خودم عیسر که کردم حس رو یکیکوچ لرز

 .داد یم خاطر آرامش بهم که آرومش یصدا

 به گهید االن صالح یشد عوض یلیخ تو گذشته سال پنج اتفاق اون از ،یبترس ستین الزم حورا-

 بفهمن؟ همه که یخوا ینم باش آروم کنه، تییشناسا تونه ینم یراحت

 .بود یگوش تو سرش اخم با اوشیس یول بود خودش کار سرگرم یهرک کردم، نگاه هیبق به

 

 دمیترس یم اگه بترسم، دینبا بود اون با حق. نگفتم یزیچ و دادم تکون حرفش دییتا ی نشونه به یسر

 .دادم یم لو رو خودم بدم صالح به یزحمت که نیا بدون

 

 بودم نرفته مسافرت حاال تا. بود یناب یجا یلیخ ستاره، پنج ها باکالس قول به و کیش هتل هی میرفت

 ها هتل نیا تو برم بخوام که

 کردنمون یباز لمیف سخت قسمت به میبود دهیرس تازه

 .موندن یم اتاق هی تو دیبا انیدا و آوات پس میبود گذاشته یعاشق و عشق برنامه که ییاونجا از

 اون و من دیبا داره نظر من رو هم اوشیس میبود گفته دروغ به و بود کرده شرط رو من سیادر چون

 !میموند یم اتاق هی تو هم



 که یالک یالک گهید داره قانون مملکت باالخره افته، ینم یاتفاق نیهمچ و محاله الیخ که دونستم یم

 اتاق هی تو برن نامحرم دوتا زارنینم

 اش افهیق دنید داره یفیک چه آخ. بودم شدنش عیضا منتظر شخندین با و نهیس به دست

 

 .شد رهیخ اوشیس به حرف یب چون نداد یا جهینت انگار اما زد حرف اروی با یا قهیدق چند حیمس

 حیمس شیپ رفت و کرد یاخم هم اون

 کننیم کاریچ دارن نمیبب تونستم ینم بودن گرفته رو جلوم هرکول دوتا

 اروی یها چشم تو صاف و جلوش زیم رو گذاشته رو هاش دست اوشیس دمید که کنار رفت حیمس

 .شده رهیخ

 کنه؟ یم نیهمچ چرا

 اوشیس به داد رو دیکل تا چهار ربات هی نیع ییخوشرو با مرده اون قهیدق چند از بعد

 .بود شده رهیخ هاش چشم به مدت تمام تو

 بود؟ واجب واقعا بود؟ کرده یذهن نفوذ یعنی رفتم، وا سرجام

 اتاق سمت به و زد یچشمک کنمیم نگاهش دارم دید تا نشست، من رو نگاهش همه از اول و برگشت

 .افتاد راه ها

 :زد لب دور راه از که کردم نگاه آوات به

 !یشد بدبخت-

 

 .بود هم کینزد بایتقر اتاقامون

 !کنم سر اتاق هی تو هرکول نیا با رو شب یچجور کردم یم فکر خودم با همش

 

. نداشتم خبر من و داشته وجود هم صالح از تر ترسناک انگار دم،یرس یم یدیجد اتیکشف به داشتم

 .. شبید اتفاق وجود با اما نداره باهام یکار که بدم یدلدار خودم به کردم یسع

 ایخدا رفت شدم کصخل رفت، غنج دلم ته تصورش از

 اتاق تو آوردن رو کمونیکوچ یها چمدون از دوتا و میشد اتاق وارد

 معلوم زد ینم حرف باهام که بود بیعج زدم، اتاق تو یگشت هی من و سیسرو تو رفت عیسر شازده

 مغزشه اون تو ییفکرها چه ستین

 .نشستم تخت رو و کردم عوض ساده یخونگ لباس دست هی با رو لباسم

 .کنم دایپ هارو یگو تونم یم یچجور نمیبب خواستم یم و بود دستم دیسف کتاب



 

 .خواستم یم رو محافظ یگو

 نبود؟ کردنشون دایپ به راجع یزیچ ها یگو قسمت تو چرا

 .بود خون طلسم خورد چشمم به که یزیچ نیاول ها، طلسم قسمت تو رفتم گشتن از خسته

 یبرا بود شده طلسم داشت یابد عمر و نبود یفان که یمیقد جادوگر هی توسط تولد بدو از ناهمتا خون

 آشام خون مقابل در محافظت

 .بود ضعفش نقطه جادو اما

 .کردم نگاه روم روبه وارید به مات نوشته نیا خوندن با

  جادو؟ مقابل در خون اس؟ معامله جور هی یعنی

 !کنم مقاومت بتونم و نباشه ضعفم نقطه جادو گهید بردارم بتونم رو خون طلسم اگه هم دیشا

 ها آشام خون درمقابل اما بدم نشون واکنش جادو به دیبا چرا. هست یربط هی دوتا نیا نیب مطمئنم

 رسه؟ ینم بهم یبیآس چیه

 بود؟ یچ یابد جادوگر اون هدف

 

 یمشک کیکوچ ی حوله هی با اوشیس. روم روبه به خورد چشمم هوی که بود هیقض نیا ریدرگ فکرم

 رونیب اومد سیسرو از بود بسته رو دورکمرش فقط که

 .بود من به پشتش حاال و نهیآ یجلو رفت کلسیر یلیخ

 .کردم یم نگاه دیچک یم ازش آب که برنزش بدن به داشتم رهیخ رهیخ

 !بودم دهیند جذاب انقدر آشام خون

 چندصدسال نیا تو ساخته یکلیه چه

 پسرشون شازده نیا با نکنه درد بابات ننه دست

 !ییدوتا ساختن یپسر چه جونم

 

 که بافتم یم هم به پرت و چرت مغزم تو نطوریهم داشتم کنه، یم نگاهم نهیآ از داره که نبود حواسم

 .شد رهیخ هام چشم تو صاف و برگشت

 ؟یخوا یم یزیچ-

 .کردم یا سرفه تک

 بخوام؟ یزیچ دیبا چرا نه،-

 ..  روت روبه گذاشتن رو ات عالقه مورد یغذا انگار یکن یم نگاه یجور هی یدار-



 :گفت طنتیش با و کرد یکوتاه مکث

 !گشنه یحساب که توام و-

 :گفتم حرص با. نخورد بهش اما سمتش کردم پرت و برداشتم تخت رو از رو بالشت

 ؟یدیرس جهینت نیا به ییتنها-

 

 :گفت رفت یم ور موهاش با داشت که همونجور. کرد نگاه نهیآ به توجه یب و زد یشخندین

 ؟یکن نگاه یسیوا یخوا یم-

 :گفتم تعجب با

 کنم؟ نگاه رو یچ-

 . دمید یم نهیآ تو از رو اش خنده از پر نگاه

  ؟یخنگ به یزن یم رو خودت کال ای یخنگ تو-

 :گفتم ضیغ با

 گفتم؟ یچ من مگه آبادت، و جد و یخودت خنگ-

 :زد داد و سمتم برگشت تیعصبان با هوی ومد،ین خوشش ادیز حرفم از انگار

 ؟یکن نگاه یواست همونجا یخوا یم لختم؟ ینیب ینم یکور مگه ،یزن یم مفت زر یدار که باز-

 .ندارم یمشکل که من حله یاوک

 

 رو گذاشتم رو دستم و دمیکش یغیج زده هول کرد، باز رو کمرش دور ی حوله شد تموم حرفش تا

 .برگشتم عیسر و چشمم

 ؟یروان یکن یم یدار یغلط چه-

 .بود نداده رو جوابم. دمیشن و چمدونش پیز یصدا

 !کمه اش تخته نیچند سهله که تخته هی پسره کال

 ؟یخور یم بعد سرت دور یچونیپ یم رو لقمه چرا کنم عوض لباس خوام یم بگو آدم نیع خب

 نه ای دهیپوش رو هاش لباس دونستم ینم

 بپوشه رو لباسش شازده تا کردم سرگرم یتخت رو و هام لباس با رو خودم یا قهیدق چند هی

 !تخمشه به کال زنه، ینم حرف کامم تا الم ادیم خوشم

 



 یاخم هی با هیگوش تو هم سرش داده، لم کاناپه رو و دهیپوش یمشک سرتاپا دمید که برگشتم اطیاحت با

 !خوردتش شد ینم هم عسل من هی با که

 دماغ گند ی پسره

 .رمیبگ یدوش هی برم که شدم بلند جام از

 کجا؟-

 .بود یگوش تو سرش من به توجه یب کردم، نگاه بهش ضیغ با

 بدم؟ پس جواب تو به رفتن حموم هی واسه دیبا گهید حاال-

 !یچ دونم ینم اما بود حرف از پر نگاهش تو. کرد نگاه بهم یرچشمیز

 

 .بزنه رو حرفش بودم منتظر کمر به دست

 اریکام شیپ میبر دیبا رونیب ایب زود-

 حموم سمت رفتم و دمیکش یپوف کرده بغ ی افهیق با. برم باهاشون دیبا منم ادیم بوش که نجوریا

 .نداشتم رو هاش یباز اعصاب یب حوصله ندم، طولش ادیز کردم یسع

 که هم روز هی کنه یم کبود رو آدم ی لوچه و لب باال زنهیم شب هی اصال، چشه ستین معلوم

 ینجوریا

 که بود معلوم پاهام مچ خوردهی فقط نبود باز ادیز. دمیپوش رو بود رختکن تو که یپوش تن ی حوله

 .ندادم تیاهم

 .ستین کاناپه رو دمید که اتاق تو رفتم و کردم باز رو در آروم

 !دیخواب که نیا عه تخت، رو افتاد نگاهم

 

 .بود برده خوابش تازه کنم فکر دیکش یم نفس آروم بود، بسته هاش چشم و بود افتاده تخت یرو دمر

 .نبود بداخالق و اعصاب یب پسر اون از یخبر اصال! خواب تو شد یم یخواستن و معصوم چقدر

 .بود دهیخواب تخت رو ساله پنج چهار اوشیس هی انگار

 .نشستم زانوهام رو صورتش سمت و کردم حرکت سمتش به که شد یچ دونم ینم

 ؟یدماغ گند و اخمو انقدر چرا بشر؟ یکن یم اخم هم خواب تو چرا

 تار به تار نیب آروم و موهاش سمت کردن حرکت هام انگشت. گرفت شکل لبم رو ناخواسته یلبخند

 .دنیخز موهاش

 !پسر نیا کردن نوازش هیخوب حس چه

 !خورد گره یمشک ی لهیت دوتا تو هام چشم هوی که کردم یم نگاه دنشیکش نفس تمیر به لبخند با داشتم



 شد؟ داریب صدا یب انقدر چرا آوات، جد ای

 

 آروم یا سرفه تک با و زدم پلک سرهم پشت چندبار. کنم کاریچ دیبا دونستم ینم. بود زده خشکم

 رونیب دمیکش موهاش یالبال از رو دستم

 .خورد ینم تکون و بود شده هام چشم قفل هاش چشم مردمک هم هنوز

 کنه؟ یم نگاه ینجوریا چرا بکشه؟ رو من خواد یم پسر نیا ایخدا

 :گفتم جانب به حق

 موهاته تو یزیچ هی کردم فکر ه؟یچ-

 .شد رهیخ هام چشم تو دوباره بعد و کرد نگاه خوردهی. شد هام لب زوم نگاهش اومد در صدام تا

 شده تر کمرنگ شیکبود-

 

 گلوم تو دیپر دهنم آب و شدم هول حرفش از که شد یچ هوی دونم ینم

 !ندم یسوت غرور بت نیا یجلو دار نگه رو من شده هم قهیدق چند یبرا فقط ایخدا

 پسر نیا داره غرور که بس. نشد جادیا اش چهره تو یرییتغ اما دیخند یم هاش چشم

 .شدم رهیخ بهش حرف یب. گرفت رو دستم مچ که شم بلند جام از خواستم اومد بند که ام سرفه

 کجا؟-

 :گفتم حرص با و دمیکش یفیخف غیج

  ؟یکن یم کجا کجا انقد امروز چرا-

 .درآوردم رو اداش و کردم یمکث

 .بپوشم لباس برم خوام یم لختم؟ ینیب ینم مگه خودت قول به-

 

 دارم یچ واسه زیه ی پسره نیا جلو شم؟ ینم الل من چرا. گرفت طنتیش رنگ یآن به هاش چشم

 لختم؟ که کنم یم یادآوری

 .بود گرفته اش خنده کردنم نگاه مدل از. کردم نگاهش رهیخ رهیخ و زدم پلک هم سره پشت چنبار

 تضاد بودنش برنز با پوستم یدیسف. بود گرفته محکم اش مردونه دست با که کردم نگاه دستم مچ به

 .اومد خوشم یحساب که بود کرده جادیا رو یجالب

 

 انقدر چرا دونم ینم. دیکش خودش سمت به رو من یکیکوچ فشار با هوی که بودم هامون دست محو

 .شدم پرت نشیس به محکم یفشار نیهمچ با که داشت بازو و زور



 ؟یچ یعنی کارهاش نیا یمعن. کردم یم نگاهش داشتم تعجب با و بود مونده باز مهین دهنم

 .شد بلند نهادم از آه که انداختم میبود توش که یتیموقع به نگاه هی

 

 .افتاد اتفاق داشت که یخر زور لطف به هم اون که روش فتمیب هام ممه با بود مونده نیهم گهید

 

 ینامرد هم اون. بود نگاهش راس دید تو کامال دمیسف یها نهیس و بود شده باز هم از ام حوله ی قهی

 .گذروندیم خوش داشت یحساب و کرد ینم

 ام حوله ی قهی بدتر بلکه نداد یا جهینت چیه تنها نه اما رونیب امیب بغلش از تا زدم پا و دست خوردهی

 !شد باز

 .داد ینم بهم رو یحرکت چیه ی اجازه بود، کرده قفل کمرم رو پشت از رو هاش دست

 :گفتم رلبیز

 ؟یکن یم بغلم یچ واسه کن ولم-

 !بغلم تو یافتاد خودت نکردم، بغلت-

 

 :گفت من از پرروتر که دادم رلبیز یفحش و کردم چپ براش رو هام چشم

 !عمته-

 شازده؟ درآورده دم تاحاال یک از

 کردم تقال دوباره پس کنه یم یارتیز هی هم نمییپا به کمر گهید بدم لم بغلش تو ینجوریهم بخوام دمید

 رونیب امیب بغلش از تا

 !یکرد ام خفه اوش،یس کن ولم-

 تو یا. بخورم تکون تونستم ینم هم یمتر یلیم که داد یم فشار خودش به رو من محکم اونقدر یلعنت

 روحت

 .کن رفتار خودش نیع یهرک با گفتن میقد از اصال

 .کردم یم نگاهش منتظر و زدم زل هاش چشم تو اون از پرروتر هم من

 و شد خم سرم که داد یکیکوچ فشار. گرفت قرار گردنم پشت و شد باز کمرم از هاش دست از یکی

 .بود انگشت چندتا ی اندازه به فقط صورتش با ام فاصله حاال

 

  تهیعصبان و خشم با همراه کارهاش ی همه ستین بلد هم لطافت ذرهی

 بده جرت عیسر که یکن یمخالفت تا منتظره انگار



 .کرد یم پچ پچ رلبیز

 .خواد یم دلم-

 آروم ناخوداگاه که شد یچ دونم ینم. بزنم پلک یحت تونستم ینم که یجور بودم، شده نگاهش مسخ

 :گفتم رلبیز و گرفتم

 خواد؟ یم یچ-

 :گفت تر آروم و انداخت هام لب به کوتاه نگاه هی

 !کنم کبودشون دوباره که-

 که چسبوند هام لب به رو هاش لب یجور کنم، یحالج ذهنم تو رو حرفش که نداد فرصت بهم یحت

 .نداشتم رو حرفش به کردن فکر فرصت گهید

 به کردم شروع روش دادم لم و شدم خواستنش مست هم من که دیمکیم و دیبوس یم پرحرارت اونقدر

 هاش لب دنیمک

 

 یچیه و خوام یم رو اوشیس یها لب لحظه نیا تو و االن که دونستم یم فقط بود، شده چم دونم ینم

 !رهیبگ رو جلوم تونه ینم

 

 روش بودم دهیخواب حوله هی با فقط. نشدم تمیوضع ی متوجه اصال که میبود هم دنیبوس مشغول اونقدر

 دمشیبوس یم قیعم داشتم و

 شدم؟ خود یب خود از شبید مثل چرا ست؟ین خودم دست دلم افسار چرا شده؟ چم من

 .کردم یم حس رفت یم ام حوله تو داشت و بود کمرم رو که رو دستش حرکت

 باز هم از پاهام بچسبونم، بهش رو خودم یشتریب اقیاشت با شد باعث دستش یگرم تو، برد رو دستش

 .شد حلقه کمرش دور و شد

 !بود اوشیس تره نازک یها لباس و نازک ی حوله هی نمونیب ی فاصله

 

 لبم از یکیکوچ گاز دیشن رو صدام تا. کردم یزیر ی ناله ناخودآگاه که زد چنگ رونم به دستش با

 گردنش تو بردم رو سرم و دمیکش کنار رو صورتم که گرفت

 .نداشتم اون از یکم دست هم من دم،یشن یم رو تندش یها نفس یصدا

 .شد یم نییپا و باال جانیه شدت از جفتمون ی نهیس ی قفسه

 

 رو یکیکوچ بوس کنم، مقاومت نتونستم. کنم بوسش که خواست دلم چسبوندم، گردنش به رو دماغم

 گردنش یگود تو کردم فرو رو سرم دوباره و نشوندم گردنش



 .بود بو خوش چقدر

 :دمیشن یخوب به گوشم کنار رو آرومش پچ پچ بود، شده تر آروم هاش نفس تمیر

 یبغلم تو یوقت شمیم یحال هی ازت، ادیم خوشم-

 بفهمه رو نیا خواستم ینم اما بودم هوا رو میمرگ ذوق شدت از

 بشم؟ زده ذوق انقدر دیبا االن چرا دمینفهم خودمم

 باز کامل ام حوله خوردم یم تکون گهید ذره هی اگه و بود کمرش دور پاهام ،یحساب بودم شده ایح یب

 .شدیم

 باشه تونه یم یچ لحظه اون اوشیس العمل عکس بدونم داشتم دوست

 !خواد یم زهایچ چه دلم کنن، سرم بر خاک

 

 .بود هام لب رو اون نگاه اما شدم رهیخ هاش چشم تو و باال آوردم رو سرم

 :دمیپرس آروم و کردم تر رو لبم

 ؟یکن بغلم یدار دوست چرا-

 .خورد ینم یتکون هاش لب اما دیخند یم هاش چشم

 ازت ادیم خوشم چون-

 چرا؟-

 چرا؟ یچ-

 .اوردیدرم رو لجم داشت کردم، نگاه بهش ضیغ با

 اد؟یم خوشت ازم چرا-

 باشه؟ داشته یلیدل دیبا مگه-

 جلو بره ارامش با یچ همه و ارمیدرن یباز هیسلط تا دمیکش یقیعم نفس

 به تا باشه خودش حال تو گذاشتم پس ارهیب زبون به رو یزیچ نداشت قصد هنوز پسر نیا انگار

 وقتش

 !هیُکل خودش داره بهم یحس مچهین هی دونم یم که نیهم

 .. چرا پس برم دیبا تاینها که من باشه؟ مهم برام دیبا چرا فهمم ینم هنوزم

 .دیرس گوشم به واضح حیمس یصدا که میکرد نگاه هم به دوتامون در یصدا با

 نیشد غرق نقشتون تو شما که یانقدر آوات و انیدا ها، مییشما منتظر بابا دوساعته؟ نیکنیم کار یچ-

 !نیبجنب دِ  نرفتن، فرو نقششون تو



 

 با دمید که کردم نگاه بهش یرچشمیز کرده، اخم دایشد اوشیس که بزنم حدس تونستم یم دهیند

 شده رهیخ اتاق ی بسته در به خورده گره هم تو یابروها

 !االن تا کرده پاره کهیت ذهنش تو رو بدبخت حیمس

 

 .شد قفل ام خنده از پر یها چشم تو عیسر نگاهش که دمیخند یرکیرزیز

 .ختیر هام پشم یکن یم نگاه ینجوریا چرا خوردم، رو لبخندم

 !شده سگ ینجوریا پرش تو خورده بوده اتیعمل وسط انگار حاال

 بشم بلند روش از خواستم کردم، یاخم هم من متقابال

 

 دست هی تا ساکم سمت رفتم. برداشتم دورش از رو پاهام و کردم مرتب رو ام نهیس یرو ی حوله

 .بردارم لباس

 :دمیپرس ازش

 م؟یریم کجا-

 بده موهاش به یسروسامون تا نهیآ جلو رفت

 .میکن اش یبررس تا میریم جاست اون جسد اونجان، اریکام پیاک که ییروستا هی-

 :دمیپرس آروم و کردم تر رو لبم. شد خشک مانتوم یها دکمه رو دستم روستا ی کلمه دنیشن با

 روستا؟ کدوم-

  ؟یبشناس روستاهارو ی همه قراره تو مگه-

 شه؟یم کم ازت یزیچ یبگ تو حاال-

 :گفت بود هام لب رو نگاهش و کرد یم مرتب رو سرم یرو شال که همونطور و جلوم اومد

 ... یروستا-

 و بود ساعت هی من هیاجداد یروستا با اش فاصله خداروشکر. فرستادم رونیب رو ام شده حبس نفس

 .شد یم محسوب متیغن جور هی هم نیهم

 

 ینم یشیآرا چیه دمیپوش یم یمشک دست هی یها لباس یوقت. بود یمشک سرتاپا اوشیس مثل پمیت

 رو خودش قشنگتر یلیخ دمیسف پوست رنگ. اومد یم چشم به شتریب شیآرا بدون صورتم چون کردم

 .داد یم نشون

 .زد ینم حرف کام تا الم یول بگه رو کارش نیا لیدل حداقل بزنه، یحرف اوشیس خواست یم دلم



 !ندم بهش رو اجازه نیا نکشم حرف ازش تا بشه کینزد بهم بخواد بعد ی دفعه اگه دادم قول خودم به

 

 جسد و مرده از یبچگ از کال بود، آشوب دلم تو. میرفت هتل یالب سمت به و شدم خارج اتاق از باهم

 !ریش دهن تو رمیم دارم کله با حاال و دمیترس یم سگ مثل زهایچ نجوریا و جنازه و

 :دمیپرس اوشیس از رلبیز

 م؟یگرد یبرم شب تا-

 .داد رو جوابم بود خورده گره هم به که ییابروها با کنه نگاه بهم که نیا بدون

 !آره-

 

 سر تو زنن یم دارن انیدا و آوات که بدم صیتشخ تونستم یم جاهم نیهم از. دمید هارو بچه دور از

 دونه یم خدا بردارن کارهاشون نیا از دست خوان یم یک ها نیا گه،یهمد ی کله و

 بشو بچه نیا الیخیب یتر بزرگ صدسال چند که تو بگه انیدا به ستین یکی

 .دمیشن رگوشمیز رو اوشیس بم یصدا م،یبرس ها بچه به که بود نمونده یزیچ

 ؟ینکرد شیآرا چرا کنم، کبودشون دوباره خوام یم گفتم بهت-

 تا پسر نیا یدینفهم که یبود کجا پرت دختر نبود؟ حواسم چرا. گذاشتم لبم یرو رو، دستم زده هول

 !رهیم یکبود به رو رنگش مسلما حاال و خورده رو لبات داشته نفس

 

 :گفتم بهش ضیغ با میبود دهیرس ها بچه به بایتقر گهید

 !یَکند جا از رو ام لوچه و لب بدبخت ی گشنه ه،یوحش یتو رهیتقص-

 داره یقاط کال پسره. نشم اش خنده ی متوجه تا دیکش لبش یرو رو، شصتش

 نییپا باال یعیرطبیغ نشیس ی قفسه و کشه یم نفس داره حرص با دمید که ستادمیا آوات کنار رفتم

 رهیم

 باز؟ شده یچ-

 .شد منفجر تینامید نیع و سمتم برگشت

 گوهه مغز یجا به سرش تو بزارم؟ یا دره جهنم کدوم به سر تخس ی پسره نیا دست از من باز؟-

 کهیمرت ستین بارش عن! گوه

 کرده؟ کار یچ ؛یکن یم یکی فاضالب چاه با چرا رو بدبخت حاال، خب-

 از یآب رنگ صیتشخ واقعا یعنی! دهینم صیتشخ رو من و خودش ساک نیب فرق یرابیس ی پسره-

  رممکنه؟یغ و سخت انقدر یا سورمه



 بود؟ کرده یقاط رو هاشون ساک انیدا ییخدا. کردم نگاه بهش پوکر

 گهید یگرفت من از که یهمون نبود؟ بنفش ساکت مگه نمیبب تو؟ ساک سر رفته-

 .بردارم رو بود الیو تو که یساک هی شدم ناچار بود بزرگ یلیخ اون-

 

 هم از رنگ دوتا نیا صیتشخ دونستم ینم گهید شییخدا. شدم رهیخ انیدا به قایعم و دمیکش یپوف

 باشه سخت تونه یم پسر هی واسه انقدر

 کرده؟ یقاط هارو رنگ که گرفته؟ حرصت نیهم از حاال-

 رونیب زنه یم داره دود دماغش از کردم یم احساس

 آدم که نهیا حرفم من داره یرنگ کور که چه من به اون؟ نیع اسکلم من مگه ؟یزنیم زر یچ حورا-

 اون یبرا ساکم قطعا خب ستین خودش مال ها لباس یوقت نفهمه که باشه احمق تونه یم قدر چه

 !دهید رو میبهداشت نوار هام لباس یال البه گشته رفته ست،ین

 

 برات؟ کنم شیبند آب ؟یکرد َنشت خبر چه گهیم ادیم راست رهیم چپ پسره حورا، که یدون ینم-

 سالن نیهم کف فتمیب خنده شدت از مبادا تا چسبوندم هم به رو هام لب

 مزخرفت اتیادب نیا با ان،یدا نکشتت خدا

 بود یکاف فقط. کرد یم نگاه رهیخ رهیخ من به و رونیب بود زده سیتن توپ ی اندازه آوات یها چشم

 !بده جرم ییایجغراف جهت دو از بندازه دست جا همون که نهیبب هام لب رو لبخند رد هی

 

 :گفتم و کردم یا سرفه تک

 بگه خواد یم یهرچ بزار نکن، توجه بهش تو حاال خب-

 !رمیگ یم بد رمیبگ رو حالش بخوام یدون یم که تو بخدا مخم رو رهیم داره حورا؟ یچ یعنی-

 مال بال دیشا هیچجور میدون ینم که ما نکن، خوش دل داده بهت اوشیس که یدستبند نیا به ادیز-

 العقل ناقص ی دختره ارهیب سرت

 

 . کرد نگاه بهم دیترد با

 یآشام خون چیه زارهینم که میدونست یم فقط کنه یم کار یچ و هست یچ دستبنده میدونست ینم که ما

 بشه کینزد انسان به

 

 یچجور حیمس و اوشیس دونم ینم. میافتاد راه روستا سمت به همه بود نفر نیآخر که جانان اومدن با

 !جا نیهم دنیخر اصال هم دیشا بودن آورده نیماش



 .میرفت ها اون نیماش با چون

 دوم نیماش تو هم حیمس و سیادر و جانان و میبود اوشیس نیماش تو آوات و انیدا و من

 فرا قایعم رو نیماش اتاقک که بود یمطلق سکوت و زدن ینم حرف باهم اصال که آوات و انیدا

 .بود گرفته

 م؟یبرس کشه یم طول چقد-

 .داد رو جوابم و شد هام چشم ی رهیخ نهیآ تو از هم اون بودم، دهیپرس اوشیس از

 گهید دوساعت از کمتر-

 و چسبوندم نیماش ی شهیش به رو سرم. بخوابم کمی رو دوساعت نیا دادم حیترج بودم، خسته یلیخ

 خودمون یروستا به دیکش پر فکرم

 .برم چمیبپ دیبا گرمه سرشون همه که روز هی. زدم یم سالمندان ی خانه به سر هی شد یم کاش

 !نمینب رو جان خانوم و امیب جا نیا تا نداره امکان

 

 .شد کوفتم هم خواب قهیدق پنج اون گرفت یم پام رون از آوات که یزیر یها شکونین با

 :گفتم ام شده یخروس یصدا با و کردم باز رو هام چشم

 رو؟ من یکن یم سوراخ چرا آوات؟ چته-

 گاهیب و گاه یها نگاه و شده زیت یها گوش به منظورش. کرد اشاره جلو به و گرفت گاز رو لبش

 .بود اوشیس و انیدا

 :گفت وار پچ پچ

 !شدم کنم یم احساس-

 !اخه نیماش تو چرا بود؟ کم جا رون،یب زد یقلپ هام چشم

 :زدم لب

 ؟یمطمئن-

 .داد تکون ینگران با رو سرش

 ابون؟یب نیا تو میکن کاریچ حاال اصال؟ مییکجا. انداختم برم و دور به ینگاه

 

 .رفت باد به آوات هیَنشت با هم اون االن که ها، نیا شیپ میداشت آبرو چسه هی

 ؟یش ودیپر دیبا دهید رو بالدارهات نوار انیدا که یروز همون قایدق دختر؟ شدنه ودیپر وقت االن آخه

 .رفت یم یزرد به داشت و بود دهیپر روش و رنگ که کردم نگاه یآوات به زارم ی افهیق با



 .بود وارید گچ مثل روش و رنگ شد یم ودیپر یوقت شهیهم داشت یخون کم که ییجا اون از

 .بودم نشسته اوشیس یصندل پشت من

 :دمیپرس آروم. کردم کینزد شیصندل به و شهیش سمت بردم رو سرم

 م؟یرس یم یک-

 :گفت کرد یم یرانندگ اخم با که همونطور و کرد کج سمتم به رو سرش

 گهید قهیدق چند-

 

 بود قحط جا. شدم رهیخ دیچیپ یم خودش به و بود دلش رو دستش که آوات به رو ناچارا و دادم هیتک

 آخه؟

 ییخدا بود یپرت یجا عجب. میدیرس گفت یم اوشیس که ییروستا به ساعت ربع از بعد

 کجا جا نیا اما باشه خودمون یروستا مثل کردم یم فکر بودم، دهیشن رو اسمش بودم زدی تو که قبال

 !کجا کردم یم تصور من که یاون و

 :گفتم وار پچ پچ آوات گوش ریز

 کهینزد ختیتار دهیفهم مطمئنا دونه، یم رو یچ همه انیدا که االن مخصوصا دختر، نباش تابلو انقد-

 یآورد نوار خودت با که

 

 تر یسگ اعصابش بود شده ودیپر که هم االن نداشت که یحساب درست اعصاب یعاد حالت در کال

 !بود شهیهم از

 !یآ یآ ره،یم داره یهمونجور دنیبر گاو سر انگار مخم، رو نرو حورا-

 نگاهم راس دید تو ینقل و کیکوچ یها کلبه که میشد روستا وارد بودن، جلومون اوشیس و انیدا

 .گرفت قرار

 .دنیرس هم ها اون پس. شد یم دهیشن سرم پشت از که زدن یم حرف باهم که حیمس و جانان یصدا

 !میکن جا جابه نوار یقاچاق میبتون یجور هی فقط کنه رحم خدا

 چون نبود ها زیچ نیا خط تو اصال اون یول. بگم رو هیقض جانان به که بود نیا اش عاقالنه بنظرم

 !نهیبب جسد بره تا اوشیس سمت رفت میمستق

 

 !ترسم یم سگ مثل دونستم یم چون برم جلوتر نیا از خواست ینم دلم. میستادیا سرجامون

 آوات؟ یدار نوار حاال-

 :گفت درد همون با داره، درد یحساب کنم فکر. بود شده مظلوم اش افهیق قدر چه



 همرامه دونهی آره-

 اطراف نیا یکن یم دایپ یزیچ ییدستشو نیبب بگرد خب-

 :زدم داد اوشیس یپ در یپ یها زدن صدا با که گشتم یم یزیچ نیهمچ دنبال چشم با داشتم خودمم

 ه؟یچ-

 نمیبب جا نیا ایب مگه؟ یکر-

 !یزیخونر و خون نیا تو رآوردهیگ وقت االن هم نیا بابا یا

 :گفتم بهش و نشوندم جا هی رو آوات

 امیب تا نخور تکون باشه؟ امیم زود رمیم االن زنه، یم صدام داره که ینیب یم-

 !باشه کرده اسکلم اگه برسه دادش به خدا. رفتم اوشیس سمت به حرص با

 

××× 

 آوات

 

 کردم احساس. اومد یدرم داشت اشکم که یجور بود، دلم رو دستم دوتا. دمیترک یم درد دل از داشتم

 هیک نمیبب تا باال ارمیب رو سرم نداشتم نا سمتم ادیم داره یکس

 !دهییزا قلو نیچند سهله، که دوقلو گاوم دمیفهم انیدا یصدا دنیشن با

 ها؟ معتاد نیع ینشست جا نیا چرا-

 

. بدم رو شیمتر هشت زبون اون جواب تونم ینم کنه فکر خواست ینم دلم اما داشتم درد که نیا با

 !دیخند ام نداشته شیر به هرهر و انداخت دستم چقد شبید نرفته ادمی هنوز

 نشستم؟ جا نیا کردم تنگ تورو یجا مگه آبادته، و جد هفت معتاد-

 .زد حرف زیآم مسالمت باهات شهینم کلمه دو آوات، یستین آدم نیبب-

 !لحظه نیا تو و جا نیا نه حداقل. نداشتم دنیشن حتینص ی حوصله اصال

 یخور یم جر جهت همه از وگرنه نباش چشمم جلو برو فقط-

 

 .نشست سکو رو دستم کنار اومد تازه ،یچیه که نرفت رو از. کرد یم نگاه بهم داشت تعجب با

 ؟یریگ یم پاچه ینجوریا ساکت سر رفتم یاشتباه که نیا خاطره به االن-



 یدیآفر رو موجود نیا نکنه ایخدا. دمیشن یم رو هام نفس یصدا که یجور دمیکش یم نفس شدت به

 ؟یبسنج رو من صبر زانیم

 .کردم یفیخف ی ناله و شد جمع صورتم کردم حس دلم تو که یدیشد درد با اما بدم رو جوابش خواستم

 کنن کنکاش رو یلعنت جسد نیا زودتر کاش بود دهیبر رو اَمونم درد دل شد، یم حس یب داشت پاهام

 .ندارم طاقت گهید

 منگل ی دختره رفته گذاشته کجا حورا ستین معلوم

 

 دهیفا مگه یول رمیبگ رو دردش یجلو داشتم یسع دادم یم که ییفشارها با و بود دلم رو هام دست

 داشت؟ هم یا

 !نداشت یا جهینت چیه انیدا شیپ شدنم رسوا بجز

  بگو پس-

 :گفت بهم اخم با و نکرد ینامرد هم اون بزنه رو حرفش بودم منتطر. کردم نگاه بهش ضیغ با

 یگرفت دهن به زبون چته پرسم یم ازت دارم دوساعته یچ واسه ؟یگرفت یمون الل و یشد ودیپر-

  ها؟ یزن ینم حرف کام تا الم

 تیوضع نیا تو نداشتم رو یادیفر و داد چیه طاقت نبود، خودم دست

 !بزنه بهم کیکوچ ناخونک هی دینبا چکسیه و منم ایدن آدم نیتر مظلوم کردم یم احساس

 بشه دار خش صدام شد باعث شد داشیپ کجا از هوی دونم ینم که یبغض

 !نزن داد من سر-

 عوض رنگ یآن به انیدا یها چشم کردم احساس تم،یوضع دنید ای بود صدام دنیشن از دونم ینم

 .گرفتن خودشون به یدلسوز رنگ و کردن

 پاشو-

 .کرد نگاه بهم منتظر و ستادیا باالسرم خودش

 کجا؟-

 بود؟ شده آروم زدنم حرف لحن انقد چرا

 هتل میگردیبرم-

 .. اویس یول-

 !دمیم خبر بهش-

 .. ویپر آوات یبگ یخوا یم یعنی-

 !شد خفه گلو تو صدام زد که یداد با



 نیا ی همه یجلو ینش بلند جات از اعصابم، رو یریم یدار پاشو نکن جواب سوال انقد گهید بسه-

 !االی دِ  ن،یماش تو برمتیم کنم یم بغلت ها آدم

 باهاش زنان قدم شم بلند جام از تونم ینم االن که دیفهم ینم شد، ینم شیحال. شدم رهیخ بهش اخم با

 ؟یچ باشم زده رونیب اگه. امیب نیماش دم تا

 ابونیب و بر نیا تو واسم نمونه تیثیح وقت اون

 ؟یکن یم لج یدار هم نجایا هتل، میگرد یبرم پاشو گمیم بهت نشو رهیخ من به یاونجور آوات-

 

 !رینخ-

 !ها وونمید من آوات دمیم انجام رو گفتم که یکار مخم، رو نرو پاشو پس-

 .. از تونم ینم گمیم یفهم ینم چرا بابا یا-

 رو من و کرد بغلم ینیزم بیس یگون نیع. موند نصفه کرد وونهید ی پسره نیا که یکار با جملم

 .کرد حرکت نیماش سمت به و کولش رو انداخت

 کردن غیج غیج به کردم شروع دراومدم کارش شوک از که خوردهی

 وقت اون ،یدید خودت چشم از یدید یهرچ وگرنه نییپا بزار رو من گمیم بهت انیدا ن،ییپا بزارم-

 .. نییپا بزار رو من! خودته یپا خونت

 

 که ییها کلبه به اخم با و رچونمیز زدم رو دستم الیخیب آخرم. نداشت یا دهیفا کردم داد و غیج یهرچ

 هیشب لحظه نیا چقدر گذشت ذهنم از لحظه هی. شدم رهیخ میشد یم دورتر ازشون انیدا هرقدم با

 شده شرک کارتون

 قلعه اون از رونیب زد و کولش رو انداخت ونارویف شرک، که ییجا همون

 . بود انداخته کولش رو رو من وار یگون همونطور انیدا قایدق

 

 ؟یگیم یچ اوشیس به-

 رو قتیحق-

 شده رهیخ بهش بهت با من حاال و نییپا گذاشت رو من باالخره. میبود دهیرس نیماش به گهید حاال

 .بودم

 !شدم ودیپر آباد ناکجا نیا تو بدبخت منه بفهمه یرازیش حافظ خواجه بود مونده هم نیهم گهید

 

 بدونه؟ یهرکس دینبا هیشخص زیچ هی یکن ینم احساس ؟یچ یعنی-

 .گرفتن خودشون به خنده رنگ طونشیش یها چشم



 ه؟یچ-

 دونم؟ یم من چرا پس هیشخص اگه-

 :گفتم اخم با و نهیس به دست

  یفوضول ازبس-

 یکن یم اوخ و آخ ساله پنج یها دختربچه نیع ازبس ر،ینخ-

 بلوغ سن به تازه یپسرها نیع یکرد عمر قرن چند ستین معلوم ،یبالغ و عاقل یلیخ خودت که نه-

 یا دهیرس

 ؟یکن یم میکفر ادیم خوشت ها، دهنت تو زنم ینم کنم یم رو حالت مراعات دارم آوات نیبب-

 سمیساد یمادرزاد خودت ضمن در خواست؟ مراعات تو از یکس مگه یکن مراعات نکرده الزم-

 !دارم کار یچ تو با اصال من وگرنه یاریدرم رو همه لج یدار

 

 :گفت و انداخت برش و دور به ینگاه. کرد یپوف یکالفگ شدت از و دیکش موهاش تو رو دستش

 نیماش تو نیبش ،یزن یم حرف یدار یادیز گهید بسه-

 ؟یگیم یچ اوشیس به-

 !خورم یم یگوه هی نیبش تو ها، یداد چیپ سه ریگ-

 یم رو خودش تیعصبان شدت از یوقت مخصوصا باحاله؛ دادنش حرص قدر چه. بود گرفته خندم

 فحش به بنده

 

 رو شیگوش و نشست راننده سمت رفت هم اون. بود انیدا دست چشیسوئ اوش،یس نیماش تو مینشست

 .درآورد

 .دمیشن رو صداش قهیدق چند از بعد

 هم به رو اونجاش وقت اون اوش؛یس جلو نزاره واسم ابرو اگه بود، زده زنگ اوشیس به کنم فکر

 !زنم یم گره

 

 شد؟ یچ داداش، الو-

 .دمیشن یم رو اون با انیدا ی مکالمه فقط. گفت یم یچ اوشیس دونم ینم

 هتل گردم یبرم آوات با دارم من ؛یاوک آها-

 .شدم رهیخ روم روبه به و گرفتم گاز رو لبم

 داداش فعال گهیم بهت بپرس حورا از حاال ست،ین یمهم زیچ نه-



 .دراومد گردنم یها مهره یصدا که سمتش برگشتم یجور

  بپرسه؟ حورا از یگفت یچ واسه-

 ازش غیج با دوباره پس بود نداده رو جوابم. زد دور میبود اومده که یریمس سمت به و زد استارت

 :دمیپرس

 بپرسه؟ حورا از یگفت چرا گمیم باتوام،-

 هوی که شد یچ دمینفهم گرفت لجم. داد ینم رو جوابم اصال. بود شده رهیخ روش روبه به اخم با

 .گرفتم یحساب درست گاز هی و بازوش رو گذاشتم رو هام دندون و سمتش بردم هجوم

 

 عقب ببره رو سرم داشت یسع دست هی با هم اون دادم، یم فشار داشتم جون تا

 عقب برو رو من نکن سگ آوات کنار بکش! یشد هار چته-

 !انگار نداشتم ینینش عقب قصد چرا دونم ینم که هم من. شد یم خارج دستش از داشت نیماش کنترل

 

 .کرد پارک گوشه هی و کرد کنترل رو نیماش دست هی با زور به

 عقب دیکش و گرفت رو سرم دستش تا دو با

 !بود شده یعصبان یحساب اوه اوه. شدم رهیخ قرمزش یها چشم تو

 

 ومده؟ین بهت هم یخوب ؟یریگ یم رو من پاچه چرا چته؟-

 .دادم رو جوابش ادیفر و داد با

 یم خشک مجسمه نیع پرسم یم سوال ازت دارم یوقت یچ واسه بپرسه، حورا از یگفت یکرد غلط-

 باش زود گهید بده جواب ها؟ ها؟ یش

 

 داره غرور ازبس حاال دهیر بود دهیفهم خودش. داد ادامه رشیمس به و زد استارت توجه یب هم باز

 بده جواب آدم نیع خواد ینم

 .شدم رهیخ روم روبه ی جاده به و نشستم جام تو کرده بغ

 بگه؟ اوشیس به تونست یم یچ گهید بپرس حورا از بگه که نیا جز به داشت، هم حق البته

 به رو نیا و بود شده سیخ یحساب پام وسط. کردم آروم یکم رو خودم زهایچ نیهم به کردن فکر با

 حموم هی دیبا میدیرس هتل به که نیا محض به بودم، متنفر حالت نیا از شهیهم. کردم یم حس یخوب

 برم یحساب درست

 



 شدم ادهیپ نیماش از عیسر. میدیرس هتل به که دینکش طول ادیز چون بود شده کوتاه ریمس انگار

 .زد یم رونیب ازم یزیچ یا لکه اگه نبودم تابلو ادیز و بود یمشک مانتوم خداروشکر

 .اومد یم سرم پشت ِملو و لکسیر یلیخ هم انیدا. کردم تند پا اتاق سمت به و گرفتم رو دیکل

 عیسر و درآوردم هم دستبندم و ساعت تخت، رو کردم پرت رو شالم شدم اتاق وارد که نیا محض به

 سیسرو تو رفتم

 .بود ینشدن وصف داشتم که یحس گرم، آب دوش ریز رفتم لباس همون با

 .بودم آورده دست به زدن کله سرو و یدوندگ یکل از بعد که یمطلق آرامش هی

 

 قفل رو حموم در چرا گذشت، ذهنم از لحظه هی که مانتوم یها دکمه کردن باز به کردم شروع

 نکردم؟

 !بود یخال که کردم نگاه دستم به

 تو؟ ادیب انیدا دفعه هی نکنه. شدم رهیخ حموم ی بسته در به ترس با درآوردم؟ چرا رو دستبندم

 رو انیدا بلند قامت و شد باز حموم در چون دمیجنب رید اما کنم قفلش تا در سمت رفتم و اومد خودم به

 !دمید در چهارچوب تو

 .کردم یم نگاه بهش شده گشاد یها چشم با ترس از

 .شد رهیخ بهم حرف یب دوباره. شد دستبندم از یخال دست قفل نگاهش و کرد صورتم به نگاه هی

 

 !کرد قفلش و بست رو حموم در برداره روم از رو نگاهش که نیا بدون

 جلو اومد و کرد جبران رو من قدم هی اون لکسیر یلیخ اون اما عقب رفتم قدم هی

 رونیب برو! انیدا-

 یریبگ دوش کنم کمکت خوام یم چرا؟-

 دم؟ید ینم هاش چشم تو رو هوس برق چرا بود؟ خونسرد انقدر چرا

 رونیب برو یکن کمکم خوام ینم..  ینم-

 .میبود گرفته قرار ردوشیز ییدوتا که جلو بود اومده اونقدر گهید حاال

 !لباس با هم من و لباس با اون

 نییپا آورد آروم و دستم رو گذاشت رو دستش بود، شده خشک مانتوم ی دکمه رو دستم

 !کنم کمکت خوام یم فقط-

 



 هاش چشم. کرد کینزد خودش به رو من و گرفت رو هام شونه دوتا یعصب که زدم پس رو دستش

 .شد یم قرمز داشت

 !کن رحم بهم خودت ایخدا

 !دختر دمیم دستت یکار هی شمیم یوحش آوات، رینگ فاصله من از-

 آوات یبر ایدن از الل. بودم آورده کجا از رو زدنم حرف شجاعت تیوضع نیا تو دونم ینم

 یریگ یم رو آدم ی پاچه..  همش! یهست یوحش کال تو..  تو-

 

 .کوبوند سرم پشت وارید به محکم رو من حرص با و زد یپوزخند

 یچ یعنی انیدا شدن یوحش دمیم نشون بهت-

 !داد جرش نییپا تا باال از حرکت هی با و مانتوم ی قهی تو انداخت دست نداد، بهم زدن حرف ی اجازه

 سیخ با که بودم دهیپوش مانتوم ریز دیسف تاپ هی فقط بودن، شده پخش حموم کف مانتوم یها دکمه

 .گرفت قرار نگاهش راس دید تو هام نهیس یگرد شدنم

 .گذروند نظر از رو سرتاپام زد یم برق که ییها چشم و یور هی لبخند با

 !قشنگ چشم یرس یم نظر به خوشمزه-

 

 !حموم تو نه افتادم یم ریگ گهید یجا هی کاش. بودم کرده یته قالب ترس از

 شیپ راه نه داشتم پس راه نه

 رونیب برو اریدرن یباز مسخره انیدا-

 .آورد درش و کرد باز یکی یکی رو راهنشیپ یها دکمه

 ی دکمه هوی که بود عضالتش رو نگاهم. اومد یم بهش بیعج بود دهیپوش که یمشک جذب یرکاب

 !کرد باز هم شلوارش

 .گذشت یم خوش بهش داشت یحساب انگار.  کردم یم نگاه هاش چشم به ترس با

 

 .درآورد تنش از رو شیرکاب طور خفن حرکت هی با و کرد باز هم رو شلوارش پیز

 .بود ستادهیا مقابلم بود شده باز پشیز که یشلوار با فقط و لخت انیدا حاال

 یم لرزم داشت کم کم و بود شده سرد آب. چسبوندم حموم وارید به تونستم یم که ییجا تا رو خودم

 .ستمیبا سرجام بودم تونسته یسخت به و نداشت جون پاهام. گرفت

 

 .دیکش رونیب تنم از و بود داده جر تنم تو که ییمانتو آروم و تر کینزد اومد



 ؟یلرز یم چرا آوات، آروم-

 ارمین خودم یرو به کردم یسع اما بود مشهود یخوب به لرزشم که نیا با

 !لرزم ینم..  ینم-

 .انداخت خودش یها لباس کنار حموم کف مانتومو

 یبش آروم خوامیم فقط دختر، ینبود ترسو انقدر که تو-

 بشه گرم تا کرد میتنظ رو آب بغلش، تو شدم پرت که دیکش رو دستم هوا یب

 .گرفتم آروم همونجا و شد کم لرزشم از خوردهی بدنم رو آب قطرات شدن گرم با

 .بود چسبونده سرم به رو سرش هم اون و بودم بغلش تو چسبون شلوار و تاپ هی با

 تا کنم فکر کرد؟ باز رو شلوارش پیز چرا که کردم یم فکر حرکتش نیا به داشتم مخمصه نیا تو

 !شد مونیپش بکنه خواست یم که یکار از لرزم یم دارم دید

 

 .شد بازوهاش قفل نگاهم اومد جا حالم که یحساب. بودم بغلش تو یور هی

 یلعنت تو یساخت یچ

 .کردم هنگ بازوش یرو هام دندون یجا دنید با که آوردم یدرم یزبازیه داشتم

 بودم؟ گرفته گاز محکم انقدر یعنی

 

. بود مونده جاش اما بود نشده کبود. کردم نوازش آروم و گذاشتم قسمت اون یرو رو، دستم ناخودآگاه

 لحظه اون نزد حرف کامم تا الم بدبخت

 !دهنم تو نزد خودش قول به آوردم شانس

 

 :دمیپرس ییهوی یول کجا از و چرا دونم ینم

 سوزه؟یم یلیخ-

 . شد رهیخ هام چشم تو دوباره. انداخت بود بازوش رو که یدست و من به نگاه هی و کرد کج رو سرش

 گهید شهیم نیهم یریگ یم گاز ها یوحش نیع یوقت کم،ی آره-

 

 :گفتم و زدم دستش به یا ضربه ضیغ با

 سوزه؟ ینم یبگ یُمرد یم حاال ،یینازنازو و لوس ازبس-

 



 

 

 .کرد یم نگاه بهم رهیخ همچنان و شد جمع ابروهاش

 نه؟ یدار دوست یباز یوحش کال-

 رینخ-

 .چسبوند خودش به تر محکم رو من و نذاشت که بشم جدا بغلش از خواستم

 کجا؟-

 اصال یستین آدم کن ولم-

 تو االن که مخصوصا دختر، روت کشم یم پنجول بد ارمیدرب یباز یوحش بخوام هم من اتفاقا نه-

 .. و بازه که پممیز باهام؛ یندار هم یآنچنان ی فاصله و یبغلم

 !ایح یب ی پسره دهنش، رو گذاشتم رو دستم هوا یب که داد یم ادامه داشت

 

 شده باز هم از یقشنگ لبخند به لبش دمید که برداشتم رو دستم لحظه چند از بعد. دیخند یم هاش چشم

 .. همو واسه یزد یم قشنگ قشنگ یها حرف یلیخ که نه بازه؟ شتین چرا-

 

 !شد یچ دمینفهم اصال

 ولع با و بود چسبونده من به رو خودش و حموم وارید به رو من انیدا که اومدم خودم به یوقت فقط

 !بود هام لب دنیمک مشغول

 .بود شده گزگز لبم ی همه که دیبوس یم خشن و یوحش اونقدر

 بده قورتم خواد یم دلش لحظه هر کردم یم احساس نداشت، یا دهیفا اما کنم آرومش کردم یم یسع

 مقابلش عمرش یغذا نیتر خوشمزه انگار دیبوس یم قیعم و دیکش یم هام لب یرو رو، زبونش

 .بود

 که یقسمت همون از رو یسفت زیچ هی کار نیا با و دیچسب بهم شتریب که کنم دورش خودم از خواستم

 !کردم حس پاهام نیب بود شده باز شلوارش پیز

 و عقل یک دادم؟ بهش یا اجازه نیهمچ یک از بود؟ شده کینزد بهم انقدر چرا. بودم شده خشک

 !ستین جلودارش یچیه و داغه یبدجور پسر نیا دمینفهم که دیپر هوشم

 

 گردنم رو! یلعنت. زد یقیعم مک و گرفت هاش لب نیب رو گردنم پوست و گردنم تو برد رو سرش

 .بودم حساس یلیخ



 !انیدا-

 .دیشن ینم رو صدام انگار

 توام با انیدا-

 .شد هام چشم قفل خمارش یها چشم و کرد کج رو سرش

 ان؟یدا جون-

 زرتو بگو، ه،یچ ها، یجا به تاحاال یک از جانم؟. بود شده سیتن توپ ی اندازه هام چشم شک یب

 ده؟یم رو جوابم گفتنش انیدا جون با بزن،

 .دادم هلش عقب به یکم و اش شونه رو گذاشتم رو دستم

 .ستین خوب حالت اصال مشخصه-

 لب یوقت بهم، یزن یم زل ها خنگ نیع خوشرنگت سبز یها چشم اون با و یبغلم تو یوقت! یلعنت-

 تا باال از تونم یم و یمشتم تو یوقت ه،یخواستن یخاص طور هی اش مزه و تره نیریش عسل از هات

 نباشه؟ خراب حالم یدار توقع ه؛یکوفت شلوار هی فقط اش فاصله و بدم جرت نییپا

 

 دیگنج ینم مغزم تو وقت چیه کنم یم دیتاک وقت چیه. آوردم یدرم شاخ داشتم هاش حرف دنیشن از

 !باشه طور خشن و کیرمانت همه نیا بخواد بود تخس و دنده هی و شق کله اونقدر که یانیدا

 

 دیبا رو گفتنش خنگ قسمت اون البته هو؟ی درآورد کجا از رو خوشگلش یها حرف نیا المصب

 !رمیبگ فاکتور

 :گفتم داشتم سراغ خودم از که یلحن نیتر آروم با

 !ستین وقتش االن-

 هم چشمش زدم کنم درست رو ابروش اومدم وقتشه؟ یک یعنی پس ستین وقتش االن زدم؟ یزر چه

 .کردم کور

 

 !خوامت یم االن من یول-

 ؟یکن یباز باهاش یبخوا االن که تمیباز اسباب من مگه ،یکرد غلط تو

 .زارمیم کاله سرش دارم نفهمه تا گذره یم یچ فکرم تو که ندم نشون کردم یسع

 منگنه نیا از امیدرب بتونم و رهیبگ اروم تا بدم رو جوابش متیمال با لحظه نیا تو دیبا بنظرم

 یلعنت دستبند اون اگه کنم یم داغ رو دستم پشت گهید بعد به نیا از که بستم عهد خودم با جا همون

 !ارمیدرب دستم از رو

 .داد بهم رو دستنبد اون که دونست یم بشر نیا از زیچ هی ایس



 .دارم درد چقدر نیبب ان،یدا ستمین خوب االن-

 .کرد یم نگاهم داشت تعجب با. گرفتم خودم به یزار ی افهیق و گذاشتم دلم یرو رو، دستم

 .امیب رو لفظش دیبا حتما گمیم یچ دارم فهمه ینم که، نداره مغز

 !انیدا ودمیپر-

 !یستین خودت حال تو یخمار شدت از ای بشر؟ یکف تو انقدر یعنی. گفت یآهان هیثان چند از بعد

 

 .کرد نگاه بهم گرفتن ازشون رو شونیباز اسباب که ییپسرها نیع و گرفت فاصله ازم کمی لیم یب

 شدنش مظلوم نیا به نه هاش گرفتن گاز و شدن یوحش اون به نه شه؟یم ینجوریا هوی چرا

 .میندار باهم یصنم چیه خوبه! دخترشم دوست انگار کنه یم رفتار یجور

 تو دستبند بدون و حموم تو االن افتاد ادمی هوی که بهش نمیبر تا کنم باز رو دهنم اومدم گرفت، حرصم

 آبرو و نییپا کشه یم رو یکوفت اون کنم مخالفت باهاش هم کلمه هی اگه. افتادم ریگ انیدا یها دست

 !ذارهینم واسم

 

 رونیب اومدم بغلش از آروم و گذاشتم سفتش یبازوها یرو رو، دستم

 کجا؟-

 بشر نیا به نزنم دار مادر پدر ینیپیلیف هی کردم یم یسع یلیخ! حرص شدت از شد چپ هام چشم

  چه؟ تو به بشر آخه. ستین که رو

 خمار هم هات چشم یزد غرم صدتا یکند جا از رو من ی لوچه و لب حموم، تو یپت و لخت یاومد

 ه؟یباق هم متین و قورت دو حاال یکرد

 رم؟یبگ دوش من تا یبر تو شهیم یول رم،ینم ییجا-

 .زدم زل روشنش خمار یها چشم تو صاف و بدم نشون مظلوم یلیخ یلیخ رو افمیق کردم یسع

 !روشنه هاش چشم که بودم نکرده دقت نیا به حاال تا باحال، چه عه

 

 :گفت یمرموز لحن با و زد یشخندین

 هی من نرفته؟ که ادتی. گذره یم یچ کوچولوت مغز اون تو ستین میحال من نکن فکر دختره، نیبب-

 برو! خورم ینم یچیه درد به که بخونم نتونم رو یوجب مین یتو ذهن ،یعاد آدم هی نه آشامم خون

 یخوا ینم خودت چون ندارم باهات یکار االن اگه کن ایس رو خودت

 داشت فاصله هامون لب نیب انگشت چهار فقط که ییجا صورتم مقابل قایدق جلو، اومد و کرد یمکث

 :کرد زمزمه



 !انیدا ریز یخور یم جر یچجور نیبب شم؛یپ ایب فقط تو بخواه، فقط تو-

 رفت حموم از و عقب برد رو سرش لبم به کیکوچ نگاه هی با و زد یشخندین. شدم حرفش مات

 رونیب

 .دوختم حموم یها یکاش به رو ماتم نگاه

 انیدا حرف دوباره و دوختم حموم در به رو نگاهم زم؟یبر هم به شد باعث آخرش ی جمله انقدر چرا

 .شد پخش سرم تو شده ضبط نوار هی مثل

 ..! بخواه فقط تو-

 

××× 

 

 حورا

 

 از تر جالب یلیخ کلبه داخل یفضا. گذشت یم میبود شده کلبه نیا وارد که یوقت از یساعت هی

 یهرکار مخصوص و مجزا اتاق چهار کلبه هر یتو که یدیفهم ینم یشد ینم وارد تا. بود رونشیب

 داره وجود

 !بود سردخونه ها اتاق نیا از یکی

 تو برم نداشتم رو زشیچ من اما بودن اتاق تو حیمس و جانان همراه به سیادر و اوشیس

 

 بشر نیا نداره دخترونه احساسات و لطافت ذره هی جانان، نیا کف تو موندم

 .شد اتاق وارد نفر نیاول همه از تر لکسیر ؟یمخوف یجا نیهمچ هی یریم یچ واسه تو آخه

 سیادر احتماال داشته وجود جانان و سیادر نیب هم یا رابطه اگه که نیا سمت رفت فکرم لحظه هی

 شده جانان بودن نترس نیهم خام

 سراغ رفتم نداشت باهام هم یمهم اونجور کار و زد صدام اوشیس که نیا از بعد یا قهیدق چند هی

 یانیدا نه بود یآوات نه که بود بیعج اما آوات

  زد؟ بشونیغ کجا هوی

 نفر نیاول اوشیس دنبالش به و شد باز اتاق در که کردم یم دایپ یجواب معما نیا یبرا ذهنم تو داشتم

 رونیب اومد

 

 رونیب اومدن یکی یکی ها بچه. شد رهیخ اتاق به دوباره و انداخت من به یکوتاه نگاه

 .بود شده هیتخل ازش یادیز یانرژ کنم فکر. رفت یم یزرد به یکم سیادر یرو و رنگ



 .افتادم راه دنبالشون به و شدم بلند جام از اوشیس ی اشاره با

 :دمیپرس آروم و جانان کنار رفتم

 د؟یفهم یزیچ شد؟ یچ-

 بار هی جواهر اهه،یس درواقع و یقو یلیخ یجادو هی کنه یم استفاده داره جواهر که ییجادو آره،-

 داره یقو یجادو نیهمچ که نهیهم واسه افسون؛ و طلسم ی لهیوس به شده زنده و مرده

 

 کرد؟ اش یخنث شهیم-

 همون از جادو نیا. ادیب کمکشون به یابد جادوگر هی که برگردن یزندگ به توننیم ییکسا فقط-

 رو به رنگ هم االنش نیهم نه؛ ای کنه اش یخنث تونهیم سیادر دونم ینم گرفته، سرچشمه جادوگر

 !نداره

 ازش دیسف کتاب تو که ستین یجادوگر همون نیا. موندم سرجام مات یابد جادوگر اسم گفتن با

 بودن؟ نوشته

 قرار من شکست و ضعف نقطه رو جادو و بود کرده طلسم آشام خون مقابل در رو من که یهمون

 بود؟ داده

 !دهیم انجام کارهارو نیا ی همه داره که اونه یعنی پس گذاشت ناهمتا یرو اون رو خون طلسم

 

 .کنم باخبر ماجرا نیا از رو اون زودتر تا اوشیس شیپ رفتم عیسر

 اوشیس-

 .شد رهیخ بهم اخم با و برگشت

 .بگم بهت یزیچ هی خوامیم-

 . نشستم جلو یصندل رو کنارش متقابال هم من و شد نیماش سوار

  بردتش؟ انیدا که بود شده چش آوات نمیبب بگو یزیهرچ از قبل-

 دختررو؟ برد کجا انیدا ها؟

 ؟یچ یعنی-

 

 .نترسم ادشیز سرعت نیا از ادیز شد یم باعث و کرد یم یرانندگ مسلط کامال یول سرعت با

 .شد رهیخ روش روبه به اخم با فقط و بود نداده رو سوالم جواب

 برده؟ کجا رو اون انیدا-

 هتل-



 چرا؟-

 .شد رهیخ جلوش به دوباره کوتاه نگاه هی با و برگشت

 یبگ بهم دیبا تو رو اونش-

 

 کنه یم ام مهیق مهیق آوات بگم اگه من آوات، جد ای

 .نبود یخاص زیچ-

 ینر و شده یچ یبگ االن نیهم خودت بهتره حورا نیبب هتل؟ رفتن روستا از نبود یخاص زیچ چون-

 .بخونم رو آوات ذهن تونم یم راحت اونجا برسه پام وگرنه مخم رو

 

 یهست یک گهید تو بابا. بود گرفته هم ام سکسکه و بودم شده رهیخ بهش بهت با

 مسائل نیا رو حساسه یلیخ اون ،یدونینم که کن وانمود آوات جلو یول باشه-

 شده؟ ودیپر-

 .شد رگ به رگ گردنم که سمتش برگشتم یجور

 :گفت و زد یشخندین

 .نداشت مصاب اعصاب بود مشخص-

 ایح یب-

 ؟یزد یادیز زر باز-

 

 ؟یکرد ییایح یب تو باز-

 :دیغر رلبیز داد یم فشار مشتش تو رو اون خشم با و بود دنده رو دستش که همونطور

 !یدیند رو کردنم ییایح یب-

 

 .زد حرف باهاش عفت و ایح به راجع شهینم ستین آدم کال. شدم رهیخ مقابلم ریمس به و زدم پلک

 گهید زیچ هی-

 نه؟ یبزن حرف ادیز یدار عادت کال-

 :گفتم بهش اخم با

 مهمه چون-

 .شنوم یم خب،-



 داده جادو بهش و کرده زنده جواهرو یک دونمیم من-

 .دادم ادامه که نگفت یچیه

 !داده قرار شکستم و ضعف نقطه رو جادو و گذاشته من یرو رو، خون طلسم که هیکس همون-

 ؟یدونیم کجا از هارو نیا تو-

 ؟یشناس یم رو جادوگر اون تو. خوندم دیسف کتاب تو-

 !باشه دوتا نیا نیب یربط هی دیبا زدم یم حدس. نزد یحرف و دیچیپ هم به شتریب ابروهاش ی گره

 

 ؟یکن کاریچ یخوا یم ؟یدار یا نقشه چه-

 .کنمیم داشیپ-

 .. چجو آخه یول-

 کردنش دایپ و هیمیقد یلیخ یلیخ کنه؛یم یزندگ کجا که بفهمه تونه یم جادوش نوع از سیادر-

 !باشه یسخت کار تونهینم

 روبه و باال آوردم رو اشارم انگشت میبش ادهیپ که نیا از قبل. میدیرس هتل به حیمس نیماش از زودتر

 .داشتم نگه اوشیس صورت یرو

 یزنینم یدونیم که یزیچ از یحرف آوات یجلو-

 نییپا آورد آروم و دیچیپ انگشتم دور رو انگشتش

 !جوجه یزنیم حرف ینجوریا من با باشه آخرت ی دفعه-

 

 اتاقامون سمت میرفت دیکل گرفتن از بعد و میشد هتل وارد

 اتاق تو برم که نیا از قبل. بزنه حرف ها بچه با شب بودم گفته بهش که یزیچ به راجع بود قرار

 حاله چه در آوات نمیبب بودم کنجکاو

 نایا انیدا اتاق سمت رفتم منم و اتاق تو رفت اوشیس

 

 ییچا ای قهوه داشت و بود دستش فنجون. کرد باز رو در انیدا لحظه چند از بعد که زدم در به تقه دو

 .خورد یم یزیچ نیهمچ هی ای

 نیاومد عه-

 :گفتم رفته باال یابرو یتا هی با

 !نیبرگشت ما از زودتر یلیخ انگار شما یول آره-

 



 .نگفت یزیچ و زد یشخندین

 بهش ها منگل نیع و دستشه تو هم دستبندش و نشسته تخت گوشه کرده بغ آوات دمید که اتاق تو رفتم

 زده زل

 .بود کردن فکر مشغول قایعم یعنی کرد یم نگاه یزیچ به دقت با ینجوریا یوقت آوات

 !شتیپ-

 .کردم نییپا باال بار چند چشمش یجلو رو دستم روش، روبه رفتم. دینشن صدامم اصال

 دختر؟ ییکجا-

 .شد باز ششین من دنید با و برداشت دستبند از چشم

 .نیاومد عه-

 گفتن؟ جمله هی هردوتا چرا. بود یگوش تو سرش که انداختم یانیدا و آوات به نگاه هی

 .موندم کیتراف تو راهم تو هنوز، نه-

 

 بالشت داشت یافتضاح فوق هیریگ نشونه ک ییاونجا از یول سمتم کرد پرت محکم و برداشت بالشت

 !انیدا صورت تو خورد میمستق

 

 یصدا با و کرد پرت یا گوشه رو بالشت تیعصبان با بالشت برخورد با بود یگوش تو سرش چون

 :گفت بلند

 مگه؟ یکور! هوش-

 ! وا. کرد یم نگاه بهش بغض با فقط و حرف یب آوات

 کنه؟ یم بغض فقط یریگ پاچه و اخم یجا به دختر نیا حاال تا یک از

 رفت اتاق از شد بلند و دیکش یقیعم نفس بود شده جمع آوات یها چشم تو که یاشک دنید با انیدا

 رونیب

 رن؟یگ ینم رو هم ی پاچه گهید چرا خبره؟ چه قایدق نجایا

 خوبه؟ حالتون شما-

 

 داره چرا. کردم نگاه بود شده رهیخ که ییجا به. گذاشت روش سرشو حرف یب و کرد بغل رو بالشت

 کنه؟ یم نگاه سیسرو به

 :دمیپرس ازش دادم اش شونه به که یآروم تکون با

 ؟یکن یم نگاه یاونجور یدار شاش دختر؟ چته آوات،-



 

 کنه؟ یم نیهمچ چرا. فشرد خودش به شتریب رو بالشت و نزد یحرف

 افتاده؟ یاتفاق ات خانواده واسه نه؟ ای مرگته چه یگیم مخم، رو یریم یدار نیبب آوات-

 گوشه کردم یم احساس. چرخوندم دور هی صورتش کل رو نگاهمو. شد رهیخ بهم یاشک یها چشم با

 !کرده باد یکم لبش ی

 .دیکش عقب و کرد یاخم کرد برخورد لبش به دستم تا اما جلو بردم رو دستم

 اومد؟ دردت ه؟یچ-

 بودم دهیند حاال تا ه؟یچ ها العمل عکس نیا. بود شده رهیخ دستبند به حرف یب و بود لبش رو دستش

 بشه یشکل نیا

 

 لحن با و شدم رهیخ هاش چشم تو اخم با برگردوندمش، خودم به رو و گرفتم رو هاش شونه دوطرف

 :گفتم یجد

 اون زنم یم حرف بد بشم یعصبان که یدونیم شده، مرگت چه کن فیتعر آدم نیع کن باز دهنتو-

 .. پس ندارم رو تیناراحت طاقت که یدونیم خوب هم نیا شکنه، یم دلت وقت

 :دادم ادامه و کردم پاک دستم با رو دیچک چشمش ی گوشه از که یاشک

 آوات خودت تو زینر خوشگلم، بزن حرف-

 هیگر به کرد شروع بلند یصدا با و بغلم تو شد ولو د،یترک بغضش که شد یچ دونم ینم دفعه هی

 دمیشن یم رو صداش بلندش یها هق هق نیب کردن،

..  درست..  ای غلط به..  دارم شک..  حاال..  که..  کردم یغلط..  غلط هی..  من..  من..  حورا-

 !بودنش درست

 

 گه؟یم پرت و چرت داره چرا. شدم رهیخ سقف به ها خنگ نیع

 پاک شالم با رو بود کرده سیخ رو صورتش کل که ییها اشک گرفتم، قاب دستم با رو صورتش

 :گفتم آروم و کردم

 تا ستادمیا سرت پشت قدم هی من یباش کرده یهرکار باشه یهرچ پس ؟یمن کسه تنها که یدونیم-

 یکرد کاریچ بگو آوات، هیچ دردت بگو پس. کنم کمکت

 .. حموم تو..  تو..  انیدا..  و من-

 !نکنه باال، دیپر ابروم یتا هی

 حرفش ی ادامه منتظر و کردم یم نگاه بهش داشتم استرس با! باشه کرده بهش یزیچ یتجاوز نکنه

 .بودم



 نبود حواسم خدا به یول..  یول درآوردم رو دستبندم حموم، تو اومد هم اون اما رمیبگ دوش تا رفتم-

 .. که شد یچ دمینفهم اصال حموم؛ برم باهاش اگه شهیم خراب کردم فکر

 .شد رهیخ بهم دیترد با و کرد یمکث

 :گفتم و دادم یتکون رو سرم

 که؟-

 !کرد بوسم که-

 

 ممکنه؟ چطور. کنم هضم رو بود زده که یحرف داشتم یسع و کردم یم نگاه بهش داشتم تعجب با

 ؟یباز بوس و ماچ حموم تو رفتن اونوقت زنن یم ریت با رو هم ی هیسا آوات و انیدا

 .کردم اشاره لبش به

 شده؟ کبود شازده شاهکار نیهم واسه لبت-

 .داد تکون دییتا ی نشونه به رو سرش و دهنش تو دیکش رو لبش

 امروز کار از اون. بودم شده سردرگم بدتر رفتارش از نداشتم یبرداشت چیه دم،یکش یبلند پوف

 !انیدا از هم نیا اوشیس

 !اس برنده کنه کبود رو طرف ی لوچه و لب زودتر یهرک گذاشتن مسابقه باهم انگار ییدوتا

 

 :گفتم و دمیکش سرش به یدست

 دختر ینبود شدن فیضع آدم تو گرفتن، آبغوره بسه گهید خب یلیخ-

 باال دیکش دماغشو و کرد ینیف نیف

 غلط یچ درسته یچ دونم ینم اصال اعصابم تو دهیر انیدا ستین خودم دست-

 

 کنه؟ بوست یگذاشت چرا ینبود مطمئن احساست از که تو خب-

 :داد رو جوابم دراومده حدقه از یها چشم با

 شد یچ دمینفهم اصال درآورد یباز یوحش چقدر یدون ینم که تو! حورا-

 

 یباز یوحش ادیز. کرد بوسم بار نیاول یبرا اوشیس که یشب اون سمت رفت فکرم لحظه هی

 !دادم وا نداشتم رو اش جنبه خودم من. بود رفته شیپ آروم یلیخ برعکس اوردیدرن

 



 ارین درش گهید ؟یدرآورد رو دستبندت یچ واسه االن-

 یم نگاهش یلیخ انیدا یول گهید حس هی دستمه تو هم یوقت دارم، یحس هی ارمیم درش دونم، ینم-

 کنه

 فحش به بنده یم رو ساخت رو دستبند که یاون آباده و جد کنم فکر آره-

 

 .نمیبب ناراحت دخترو نیا نداشتم عادت. شد گرم دلم ته و زد کیکوچ لبخند هی باالخره

 شد؟ یچ جسد-

 

 نداشتم باور هنوز که ییها پرت و چرت نیا و طلسم جادوگرو یماجرا کل و دمیکش یقیعم نفس

 :گفت و کرد فکر خوردهی. کردم فیتعر براش

 جلو دیبا چرا وگرنه داشته ها نیا با یزیچ یخصومت هی یگیم که یمیقد جادوگر اون نظرم به حورا-

 !برگردونده یریپ نیهم نکن شک جواهرم ؟یباش فیضع جادو دربرابر و یکن مقاومت خون

 .دادم تکون یسر

 

 جادوگرو، اون مکان کنه دایپ طلسم اون قیطر از سیادر قراره حاال. کردم یم فکر نیهم به خودمم-

 چت انگار رونیب اومد سردخونه از سیادر یوقت که بود رگذاریتاث طلسمش اونقدر هیقو یلیخ گنیم

 !نبود خودش حال تو اصال بود شده

 

 نیهمچ وارد مقدمه یب بهیعج یلیخ واقعا. گفت ینم یزیچ و کرد یم گوش هام حرف به تعجب با

 !شدن ییایدن

 خوراکم و خورد جا نیا میاومد یوقت از غذا یبرا بود رفته ضعف دلم. رفت یم یکیتار به رو هوا

 رسنینم هم خوردن غذا به یحت دارن کار ازبس. بود کرده افت یحساب

 

 :گفتم و زدم آوات یپا رون به یا ضربه

 دختر یخورد یعشق شکست مگه پاشو ؛یگشنگ از رمیمیم دارم رینگ بغل غم یزانو پاشو،-

 حورا؟ ارمیدرب رو دستبندم-

 :بهش شدم براق عیسر

 ها یشیم کنترل رقابلیغ یدار آوات نه، که معلومه-

 



 حاال هیوحش انیدا هم شینجوریهم! ارمیدرب رو دستبندم مگه کصخلم ،یریگ یم پاچه چرا بابا خب-

 !تهران فرسته یم کنهیم دوتا رو من سین دستم دستبند نهیبب گهید

 

 انیدا بودن یوحش از اومده خوشش هم چقد. گفتم ییایح یب رلبیز و کردم یا خنده

. کردم یم فکر انیدا و اوشیس متفاوت یرفتارها به داشتم نیح نیهم تو رون،یب میرفت اتاق از باهم

 .نداشت یا عجله چیه اصال انگار رابطه، تو بود آروم یلیخ اوشیس

 

 !داد یم جرت زدیم هوی انیدا اما

 :گفت لبم یرو لبخند دنید با آوات بود، گرفته خندم تصوراتم از

 ؟یکن یم فیتعر جوک خودت واسه چته؟-

 

 نشسته هم کنار انیدا و اوشیس هتل یالب تو میدیرس یوقت. دادم تکون یچیه ی نشونه به رو سرم

 بودن

 کجان؟ شونیبق پس

 رهیخ من یها چشم تو هم اوشیس و آوات یها چشم تو صاف انیدا میشد کینزد بهشون خوردهی تا

 !شد

 .میکرد کج هتل رستوران سمت رو راهمون نگاهاشون به توجه بدون ،یهماهنگ نیا از یمرس

 

 نیهمچ بود دهید رو انیدا تا. دمیخند یم آوات حرکات به زیر زیر. میبود نگاهشون ینیسنگ ی متوجه

 !نیبب و ایب که برق که بود زده رو کنش چس و افهیق تو بود رفته

 .داشتم رو دستبندم درآوردن قصد شیپ قهیدق پنج که بودم من انگار

 

 از دیبا باالخره چون میبخور گرون یغذاها مینداشت قصد ادیز. میداد سفارش یسبز قورمه پرس هی

 !ییجا نیهمچ هم اون میایبرب هاش نهیهز پس

 .شد خشک دستم اوشیس بم یصدا دمیشن با که زدم یم ناخونک ها تونیز به داشتم

 ن؟یکن یم یغلط چه نجایا-

 

 چه. بود شیگوش تو سرش اخم با که کردم نگاه آوات به شده گشاد یها چشم با برگردم که نیا بدون

 نیا گرفته هم یا افهیق

 .نشست روش اوشیس دنبالش به و شد دهیکش کنار دستم بغل یصندل



 .نشست انیدا هم آوات بغل یصندل رو

 .بود دوتا اون رو نگاهم باشه اوشیس به حواسم که نیا از شتریب

 هم به اصال نکردن نگاه بابا یا. بود یگوش تو سرش متقابال هم انیدا

 اوشیس سمت برگشتم خورد یم رگوشمیز به که یگرم یها نفس با

 !خب-

 :گفتم تعجب با

 خب؟ یچ-

 اداها نیا از ادینم خوشم ها؟ افهیق تو یریم من واسه یچ واسه-

 

 شده؟ ها بچه نیع چرا بود، اوشیس به حواسم من اما شد بلند آوات یگوش اسمس یصدا

 ؟یچ یعنی-

 اتاق تو یومدین چرا ؟یکن یم فرار من از یچ واسه کوفت، و یچ یعنی-

 :گفتم و باال آوردم رو اشارم انگشت

 .نکن برخورد شوهرها و زن مثل من با ها؛ یدار یبرم دور یدار باز نیبب-

 

 یا سرفه تک. بود گردش در بود اومده باال صورتش یرو روبه که یانگشت و هام چشم نیب نگاهش

 نییپا آوردم رو دستم و کردم

 .زدم آوات به یسر هی رفتم نکردم، فرار ازت-

 یکرد خودیب-

 :بهش دمیغر اخم با

 .نزن حرف ینجوریا من با-

 یگوش تو سرشون جفتشون نبودن؛ جا نیا اصال انگار. کردم نگاه من و پت دوتا اون به یرچشمیز

 .شد یم بلند یگوش دوتا از اسمس یصدا هم یهرزگاه. بود

 باال یایم عیسر یخور یم غذاتو-

 امیب خوام ینم-

 .گمیم من چون باال یایم نه، ای یخوا یم نمیبب که نخواستم نظر ازت-

 شده؟ بلند گهید دنده هی از دوباره چرا امروز؟ چشه نیا

 ن؟یکن یخنث رو جادو نینتونست که چه من به نکن، یخال من سر رو تتیعصبان نیبب-



 

 :گفت رلبیز و دیکش لبش به رو شصتش کرد، یکوتاه ی خنده حرص با

 !زنه یم مفت زر داره باز-

 !شد خفه گلو تو صدام زد انیدا که یبلند داد با اما یناموس فحش به ببندمش که کردم باز رو دهنم

 آوات نرو راه من اعصاب رو چشم بگو گمیم بهت زیچ هی یوقت-

 حرص با که آوات به نگاهم هی بود، شده رهیخ انیدا به اخم با که انداختم اوشیس به نگاه هی خنگا نیع

 .دیجو یم رو لبش

 

 .کرد یم ولز و جلز یه بود افتاده داغ روغن تو انگار که هم انیدا

 زدن؟ حرف باهم یک اصال ها نیا بود؟ یچ منظورش قایدق االن

 ندارم؟ خودمم یها لیوسا اریاخت من آخه؟ چه تو به چشم، گمینم-

 .افتاد نیزم به یبد یصدا با یصندل که شد بلند جاش از تیعصبان با انیدا

 .بود شده قفل ما رو نگاهش انیدا کار نیا با بود رستوران تو که یهرکس

 :گفت خشم با و آوات سر رو شد آوار کرکس نیع انیدا

 ته؟یحال دور، یندازیم یکَنیم رو کنه دور ازت منو که یزیهرچ-

 

 :گفت شیشگیهم لحن همون با صداش تو یرییتغ چیه بدون اوشیس

 سرجات نیبش-

 .. هی برم خوامیم دادا ین گشنم-

 .موند نصفه اوشیس بلند نسبتا یصدا با حرفش

 !انیدا سرجات بتمرگ-

 .بود شده رهیخ دستبندش به اخم با که کردم نگاه آوات به یرچشمیز

 . نشست سرجاش کرد، درست رو یصندل و دیکش یپوف انیدا

 .کرد یم نگاه آوات به یرچشمیز و موهاش تو دیکش یم دست یه یکالفگ از

 چتونه؟-

 !بپرسه خودش از رو سوال نیا ادیب دیبا یکی. کردم نگاه اوشیس به تعجب با

 

 .شد رهیخ دوتا اون به منتظر و زد یشخندین که کنم یم فکر یچ به دارم شد متوجه نگاهم از کنم فکر



 بعد خونه میبرس تا دیاریب طاقت دیتون ینم روز دو سرتون؟ رو نیگذاشت رستورانو چخبرتونه خب؟-

  هم؟ جون به نیفتیب گربه و موش نیع

 رفتن حموم تو ها نیا و شده یمیقد یباز گربه و موش کارتون اون گهید که دونست ینم اوشیس پس

 !هم حلق تو

 مثل هام وقت یبعض و شد یم خنگ یلیخ ها وقت یگاه. شد رهیخ بهم انیدا که کردم یا سرفه تک

 گذشته یچ نشونیب دونم یم که دیفهم کنم فکر. بود زیت یلیخ االن

 :گفت و کرد نگاه آوات به چپ چپ

 نیانداخت راه یفارس یس یب یب پا هی خودتون واسه-

 

 .داد لم شیصندل به من به رو و دیکش لبش یرو رو شصتش اوشیس

 !نخوندم رو آوات ذهن تا بزن حرف پس هیچ یدون یم تو هست که یهرچ-

 من؟ به کردن حمله ییهوی چرا. بود گرفته ام سکسکه

 !بود تخمش به کال که هم انیدا باال انداخت رو هاش شونه الیخیب کردم، نگاه آوات به دیترد با

 .. زهیچ خب-

 زه؟یچ-

 آدم دهن از ادیب در حرف زارهینم

 ؟یکن یم ییبازجو من از ینشست ها بازپرس نیع چرا شده یچ گمیم بهت میبر ایب پاشو-

 

 ها اتاق سمت رفت و شد بلند جاش از حرف یب اوشیس

 :گفتم دوتا اون به قبلش یول جام از پاشدم دنبالش به هم من

 جانان و حیمس مونده نیهم گهید دیاریدرن یباز تابلو انقد شمام نگم، بهش تونم ینم که دیدون یم-

 نیبخور رو غذاتون آدم نیع نیباش آدم شده که هم دوساعت یبرا هم؛ دهن تو نیرفت بفهمن

 یچ ها اخم نیا پشت دونم یم که من کلتون ارواح. شدن رهیخ هم به اخم با فقط ندادن رو جوابم اصال

 !دهیخواب

 خودشون با چندچندن ننیبب کنن خلوت کمی تا گذاشتم تنها دوتارو اون و افتادم راه اوشیس سر پشت

 ؟!هیا مرحله چه تو و هیچجور قایدق اوشیس با داستانم بده حیتوض من به ادیب دیبا یکی هرچند

 اون با یلعنت. دیکش یم گاریس داشت هم یخفن ژست هی با کاناپه، رو داده لم دمید که اتاق تو رفتم

 .بود شده جذاب دایشد بود دستش رو که یرینظ یب یخالکوب

 خبره؟ چه دوتا اون نیب یگیم ای یکن نگاهم ینجوریهم قراره-



 ییجورا هی و رفت یم یکیتار به رو داشت هوا. گفتم یشیآخ رلبیز و تخت رو کردم پرت رو خودم

 خوردن یم نییپا اون رو شامشون داشتن انیدا و آوات

 حورا؟-

  بود؟ شده قشنگ اسمم انقد یک از تو، یزن یم صدام قشنگ چه جون

 ها؟-

 بزن حرف-

 رابطشون؟ تو یکن یم یفوضول انقدر چرا تو-

 شون؟یچ تو-

 .بود شده رهیخ بهم متفکر هیچ داستان بود دهیفهم که هم اوشیس. گرفت ام سکسکه و شدم هول باز

 :گفت تیجد با قهیدق چند از بعد

 اونوقت خوابه یم انیدا باد روز سه دو بعده باشه حواسش بگو آوات به ست،ین کارا نیا آدم انیدا-

 !شکسته دل هی و مونهیم آوات

 

 یم یچ قایدق خودش بدونم داشتم دوست یلیخ. بود شده رهیخ بهم اخم با که کردم نگاه بهش یرچشمیز

 رابطه تو خواد

 نه ای هست اون و من نیب یا رابطه اصال ای

 .یکن نگاهم یاونجور ستین الزم حورا، بزن رو حرفت-

 اصن؟ یکرد بوسم چرا ؟یچ خودت یول! نخوره بر بهت-

 :گفت و زد یشخندین

 کردم؟ بوست چرا که نهیا سر ما ی مسئله االن-

 .دمیپرس رو سوالم هم من بزن، حرفتو یگفت خودت-

 دارم فرق انیدا با من یبدون خوامیم-

 :گفتم و کردم یا خنده تک

 آشنا ما با که نشده ماه دو هنوز هم جفتتون ن،یا صدساله چند آشام خون که جفتتون ؟یفرق چه قایدق-

 .. وقت اون نیشد

 .رفت ادمی حرفم و شدم هول شییهوی شدن بلند با

 

 بودم داده لم تخت رو که یمن به قدم به قدم و نشیج شلوار بیج تو گذاشت رو هاش دست دوتا

 .شد یم تر کینزد



 .بزنم حرف خوام یم عقب برو-

 :گفت آروم و کرد کج رو سرش

 ره؟یگ یم رو زدنت حرف جلو من شدن کینزد چطور؟-

 .ندارم تمرکز خب بابا یا نه، یعنی..  آر-

 .دمیشن یم یخوب به رو آرومش یصدا. کرد لیمتما سمتم به یکم رو خودش و باالسرم اومد

 تا من اما رهیم و ادیم شیزندگ تو دختر بار هی یماه حداقل اون که نهیا انیدا و من فرق جوجه، نیبب-

 !بودم نزده دست یدختر چیه به که شد یم یچندسال تو از قبل

 گه؟ید زهیچ ای اعتراف هی حساب رو بزارم رو نیا. شدم رهیخ نافذش یها چشم تو بهت با

 :داد ادامه تیجد با

 االن چون نپرس سوال هم ادیز کرده، رتیدرگ رو من که باشه وسط نیا یزیچ هی دیبا قاعدتا پس-

 .ستین وقتش

 مچهین هی هم باز غرور همه نیا وجود با. بود برده ماتم. کردم یم نگاه بهش داشتم رتیح با هم هنوز

 .کرد داشت که یحس به یا اشاره

 :اومدم خودم به اوشیس یصدا با که بودم غرق خودم ی دخترونه یایدن تو

 !گشنمه ارن،یب زیچ هی نییپا از بزن زنگ-

 !اس عاشقانه حال و حس یهرچ تو دیر ایب

 آخه؟ بود شکمت به یرس حساب وقت االن

 . انیب کنار اتاق هی تو باهم امشب دوارمیام بود، انیدا و آوات ریدرگ ذهنم

 پر به کمتر خداکنه حموم داستان و امروز اتفاقات با اما گرفتن یم رو هم ی پاچه خوب که رامسر تو

 !چنیبپ هم یپا و

 

 کنه عوض دختر رنگ به رنگ که مدلشه ای داره یا گذشته انیدا دیشا نبود، گفتن دروغ آدم اوشیس

 !نبنده دل یاشتباه آدم به دوارمیام بنده یم دل زود دختر نیا. بزنم حرف آوات با اش درباره حتما دیبا

××× 

 

 و هیچ تمیموقع که کنم درک بخوام تا. کردم باز رو چشمم و زدم یپلک لبم رو یزیچ ینرم حس با

 کنار دیکش روم از رو خودش اوشیس که کردم یزیر ی ناله شد گرفته لبم از که یگاز با کجام اصال

 .کردم یم نگاه میبود توش که یاتاق و اوشیس به تعجب با بود، ومدهین باال ندوزمیو هنوز

 ن؟یا بغل تو اومدم یک من خبره؟ چه قایدق جا نیا



 !میبود هم حلق تو االن اما میدیخواب هم به پشت شبید ادیم ادمی که ییجا تا

 !رونیب زد یقلپ هام چشم دمیفهم که یزیچ با

 خواب؟ تو هم اون د؟یبوس یم رو من داشت االن اوشیس

 خنده یم داره هاش چشم کردم احساس. شدم رهیخ بهش زده رتیح نگاه همون با

 ؟یکرد بوسم باز تو-

 :گفت و دیکش لبش به یدست

 .دیرس یم نظر به خوشمزه..  اوم-

 .شد بلند اش خنده یصدا که زدم نشیس به یمحکم مشت

 شم؟ داریب ینکرد صبر یچ واسه شعوریب-

 !بشم دادم که یداغون یسوت ی متوجه تا زدم پلک بار چند باال، دیپر ابروش یتا هی

  ؟یچ که یباش داریب دختر آخه زدنم حرف نیا با دمیر هم باز

 آغوشش تو رو من کامل و روم دیکش رو خودش که شم بلند جام از خواستم و کردم یا سرفه تک

 .گرفت

 .ادیم خوابم هنوز من-

 اد؟یم خوابت تو وقت اون یکرد داریب خواب از رو من تو-

 !یشد داریب خودت-

 باشه؟ تخس تونهیم قدر چه آدم هی. کردم نگاهش تعجب با

 یگرفت گازم تو یول دایببخش-

 :گفت وار زمزمه و دوخت لبم به رو طونشیش نگاه

 بازم؟ خواد یم دلت! دیچسب هم یلیخ اتفاقا آره-

 

 کار اصال داشت خرو زور. امیدرب هاش دست ریز از که کردم یسع و کردم نگاه بهش چپ چپ

 سختش و سفت یبازوها اون از ییرها نبود یراحت

 .زدم یم نفس نفس خوردهی شم بلند جام از تونستم که نیا از بعد

 .شدم ینجوریا بودم کرده تقال که بس از

 .کرد یم نگاه بهم داشت دیخند یم که ییها چشم با اوشیس

 ! یا جوجه یدید-

 دنیخند به کرد شروع بلند یصدا با دفعه هی که کردم نگاه بهش ضیغ با



 یباش ناهمتا تو دیبا چرا موندم من رون،یب یایب بغلم از فقط دیکش طول قهیدق چند-

 .اومدم خودم به لحظه هی اما کونش در بزنم که باال آوردم رو دستم

 ؟یبزن درشو که آواته نیا مگه! خنگ یحورا

 :گفتم یا سرفه تک با و کردم مشت رو دستم

 .هست که ینیهم..  اهم-

××× 

 

 تا میشد جمع پیاک کل صبحونه خوردن از بعد. میبود حیمس منتظر هتل یالب تو که شد یم یمساعتین

 دارو اون یجادو هیساز یخنث یبرا میبکن دیبا کاریچ مینیبب

 .خورد یم صبحونه داشت و بود شده داریب رید که حیمس جز به میبود همه حاال

 

 :کردم نگاه بهش جانان یصدا با

 خودتون. میایبرنم کردنش یخنث پس از مشیشناس یم که باشه یابد جادوگر همون از جادو منشا اگه-

 قدرتمنده قدر چه که دیدون یم

 :گفت جوابش در سیادر

 از شتریب ه،ییجادو یدارو هی دارو اون کنم؟ یخنث جادو که نیاوردین رو من مگه ؟یچ که تینها در-

 داره ریتاث جادو اون زهر یزیهرچ

 .بود مشخص یخوب به جانان شخندین

 اون درمقابل تو ؟یکن یخنث رو جادوش یبخوا که یدون یم جادوگر اون حد در رو خودت تو یعنی-

 یکار تازه هی

 

 یم رو هم ی پاچه دارن عمدا کردم یم احساس. نگفت یزیچ و کرد نگاهش رهیخ رهیخ سیادر

 رو جانان نیهم و کرد نگاهش فقط اما داد یم یجواب دیبا سیادر مطمئنا. بشن کالم هم تا رنیگ

 .بود کرده تر یعصب

 :گفتم جو کردن عوض یبرا

 نمونده ناهار تا هم یزیچ گهید یصبح اول خوره یم چقدر حیمس بابا، یا-

 سمتش برگشتم خنده با سرم پشت از صداش دنیشن با

 !باشه کوفت باشه مفت خورم؟ یم تو مال از مگه-

 !ناقصت یبند جمله نیا با سرت بر خاک خنده، ریز زد یپق آوات اولش ی جمله دنیشن با



 

 .بود شده رهیخ حیمس به اخم با که کردم نگاه اوشیس مرخین به

 !باشه شده یرتیغ بخواد که رهینم کتم تو جوره چیه کنه؛ جمع رو نیا ادیب یکی! اوه اوه

 

 .میبود تو منتظر االن تا نیبش گه،ید بسه-

 نیا راجبه دیبا بود جمع جمعمون که حاال خب. نشست اوشیس یرو به رو و زد من به یچشمک حیمس

 .میزد یم حرف یلعنت یدارو

 :گفت سیادر به رو اوشیس

 ؟یندار ینظر تو-

 .میبش مطمئن تا میبر دیبا یول هیقو یلیخ درسته جادو، منشا دنبال میبر دیبا من نظره به-

 .کرد مداخله انیدا

 کجاست؟ اون منشا یدون یم تو خب-

 باشه شمال یها جنگل اطراف دیبا کنم یم فکر زدم؛ ییحدسا هی جادوش از-

 :گفت حیمس

 گوشمونه؟ خیب اروی یعنی خودمون؟ رامسر همون-

 :گفت جواب در سیادر

 باشه داشته فرق شهر به شهر ممکنه رانه،یا شمال دونم یم اما باشه، رامسر تو ستمین مطمئن ادیز-

 فکر تو میرفت لحظه چند هممون جانان حرف با

  ؟یچ وقت اون م،یکرد دایپ جادوش با جادوگرو که میریگ-

 :شدم رهیخ بهش بهت با و دمیشن گوشم کنار رو اوشیس بم یصدا بزنن یحرف هیبق که نیا از قبل

 !مشیکش یم سادس؛ یلیخ-

 :گفتم و کردم یا خنده تک رتمیح همون با

 ش؟یبکش یخوا یم یچجور تو هیابد اروی دانشمند، یآقا-

 

 از پر اون نگاه اما کردم یم نگاهش لبخند با. شد رهیخ بهم و برگردوند رو سرش حرف یب اوشیس

 .بود تیعصبان

 لبشون رو لبخند رد هی که ندارن تخمشو اما خندهیم همه یها چشم دمید که انداختم پیاک به نگاه هی

 !فتهیب



 !کنه یم نگاهم ینجوریا که کردم عشیضا جمع جلو بگو، پس آها

 :دمیشن رو صداش که انداختم باال رو هام شونه تفاوت یب

 دارهیبرنم سنگ پاره عقلم تو مثل هم من کشت، رو اون راحت شهینم و هیابد جادوگر هی اون درسته-

 نیا تو نداره یلزوم هست حرفام نیا پشت یمیتصم هی مطمئنا گمیم دارم یچ نفهمم ها وقت یگاه که

 !یبنداز تیپاراز وسط

 

 برات دارم باشه. بود گرفته حرصم یحساب اش مسخره رفتار نیا از. کردم یم نگاه بهش ضیغ با

 خان اوشیس یاقا

 :داد ادامه حرفش به جمع سکوت با

 دیبا یضعف نقطه هی یآدم هر مطمئنا اونجا، میریم و میکن یم ییشناسنا رو ساکنه توش که یمحل-

 هاش ضعف نقطه دنبال میگرد یم قبلش پس باشه داشته

 :کرد مداخله سیادر

 نیب از تونه یم ناهمتا خون که ها یمیقد از بودم دهیشن ادمهی یول دونم ینم ازش یادیز زیچ-

 !ببردش

 .شد جا جابه گردنم یها مهره کردم حس که برگردوندم رو سرم یجور

 .کردم یم حس خودم رو رو، انیدا و حیمس نیسنگ یها نگاه

 :داد ادامه سیادر

 جادو یثان در مونه، یم یابد آخر تا هیابد که یکس و اس مسخره خرافات هی که گفتن ها یبعض البته-

 .. همه از تر مهم تازه کرد، استفاده ازش که بشه کنم ینم فکر و ناهمتاس هی ضعف نقطه

 :داد ادامه من به رو یکوتاه نگاه با و کرد یمکث

 !میندار ناهمتا ما-

 

 به زد ضربه چندبار سمتم، اومد عیسر آوات کردن، سرفه به کردم شروع و گلوم تو دیپر دهنم آب

 .شد تموم ام سرفه تا پشتم

 !دختر یاریدرم یباز تابلو انقدر چرا حورا باش آروم

 وسط نیا هستم یا کاره هی من دهیفهم مطمئنا زه،یت یلیخ سیادر

 .بود زیچ همه یایگو اش زده خی و سرد نگاه اون

 :گفت جانان

 ؟یچ ناهمتا جز به-

 :داد جواب و زد یشخندین سیادر



 !یچیه بایتقر-

 

 م؟یکن کاریچ دیبا حاال. شدم رهیخ اوشیس خونسرد یها چشم به ترس با

 گرده؟ یم گهید حل راه هی دنبال ای دهیم لو سیادر به رو تمیهو

 :گفتم یا سرفه تک با و شم بلند جام از

 .بخورم آب رمیم-

 .برگشتم صدا صاحب سمت به رتیح با آشنا یمیقد اسم هی دنیشن با که رفتم یم داشتم

 .. حّوا-

 

 .فتمین تا گرفت رو من عیسر آوات که افتادم یم پس داشتم نبود یکردن باور شد، ینم باورم

 !یخودت پس-

 .نداختیم نفر هی ادی بیعج رو من اش زده غم نگاه هاش، چشم تو اشک برق سبزش، یها چشم

 !یحام هی بامرام دوست هی یمیقد همراه هی بانیپشت هی

 بود؟ من یحام اون بود، من داداش اون

 

 .نداشتم ستادنیا جون. رفت نیب از دفعه هی توانم ی همه کردم یم احساس

 !برادرمه ستادهیا روم روبه ناباورش نگاه و یاشک یها چشم با که یکس شد ینم باورم

 .داد یم رو بودنش بزرگ نیا پز شهیهم و بود تر بزرگ ازم قهیدق هی که یداداش

 .بود بانمیپشت ها سال اون ی همه تو که یکس

 حالل نون لقمه هی یبرا زد یم در اون و در نیا به شب نصفه تا بود، جان خانوم و مامان مراقب

 !ستادهیا روم روبه و شده مرد حاال

 .بود یحام ماه مثل صورت کردم یم نگاه که یزیچ تنها به و بودم رفته حال از بایتقر آوات بغل تو

 .رفت یم فرو قلبم تو غیت هی مثل شد یم یجار هاش چشم از که ییها اشک

 

 !معرفتت یب یحّوا یبرا ؟یزیر یم اشک یک یبرا داداشم، نکن هیگر

 .کرد آروم رو آرومم نا دل اش مردونه یصدا و شکست سکوت نیا قفل باالخره

 خورد؟ دل خون چقدر مامان یدونیم دم؟یکش یچ من یدونیم حّوا؟ یبود کجا! سال همه نیا-



 زمزمه داشتم سراغ ازش که یلحن نیتر ناراحت با و کرد پاک خشم با رو صورتش رو یها اشک

 :کرد

 دختر؟ یبود کجا-

 

 .کرد یدست شیپ آوات نداشتم، زدن حرف ینا

 .ستین خوب حالش ینیبیم ،یکن بس لطفا شهیم-

 .ستادیا یحام یرو روبه جلو، رفت و شد بلند جاش از اوشیس

 ؟یآبج عشق یشد بزرگ انقدر یک بودن، قد هم که گفت شهیم بایتقر

 ازم سال پنج چهار انگار. اومد یم بنظر بود که یزیچ از شتریب سنش دم؟یند من که یشد مرد یک

 .بود تر بزرگ

 .کردم ینم یبیغر و ییتنها احساس گهید که بود خوب چه اومد، لبم رو فکر نیا از یمحو لبخند

 :آورد خودم به رو من اوشیس بم یصدا

 !میندار حّوا نجایا ما ن،یگرفت اشتباه کنم یم فکر-

 آوات بغل از و کردم جور و جمع یکم رو خودم. انداختم آوات به ینگاه مین و گرفتم گاز رو لبم

 رونیب اومدم

 !منه با ست،ین اشتباه-

 

 .برگشت سمتم به مرخین اوشیس

 بازم باشه داشته هم یمشکل اگه من یها گوش یول نه، ای دارن مشکل تو یها گوش که دونم ینم-

 !تو نه حّواس مدنظرش دختر آقا نیا که دهیشن درست

 !کنم بغل رو داداشم خوام یم کنار بکش حاال منم، حّوا-

 .برگشت سمتم به رخ تمام و کرد یمکث اوشیس. بودم پیاک یها بچه همه رتیح و بهت ی متوجه

 شد ینم باورش انگار. کرد یم نگاه من به رتیح با و بود اشک از پر یحام یها چشم هنوزم

 .آورد خودم به رو من خشمش از پر نگاه و اوشیس ی خورده گره یابروها

 حورا نگو مزخرف-

 ؟یمزخرف چه منه، داداشه یحام-

 سال پنج که یبرادر بغل تو رو خودم کرد یم نگاهم رهیخ رهیخ که اوشیس به توجه یب و جلو رفتم

 .انداختم بودم دور ازش



 منتظر چقدر من و کرد یم قیتزر هام رگ به و نبودن تنها حس داد، یم آرامش یبو امنش آغوش

 .بودم احساس نیا

 

 مزاقم به یبدجور هاش، گفتن وروجک. گرفت اغوش در سخت رو من و کرد حلقه دورم رو دستش

 .اومد یم خوش

 .کرد یم القا بهم رو ساله پونزده دختر همون حس

 .کرد نگاه صورتم یاجزا تک تک به و گرفت قاب هاش دست نیب رو صورتم

 .کردم یم نگاه بهش لبخند با کردم، پاک رو هاش اشک

 !بودم دلتنگش چقدر. بود کامل مرد هی بود، شده بزرگ داداشم

 همه نیا تو وقت اون گه؟ید یشهرا تو گشتم دنبالت چقدر یدونیم وروجک؟ یکن یم کاریچ نجایا-

 دم؟یچرخ یم خودم دور من و یبود زدی تو مدت

 :گفتم و کردم پاک رو هام اشک

 .. من..  زهیچ نبودم، نجایا نه-

 سمتش برگردم زده شوک شد باعث اوشیس حرف کنم کامل رو ام جمله که نیا از قبل

 .میاومد باهم ما-

 شما؟-

 !نامزدشم من-

 

 ندارم؟ خبر من که میشد هم نامزد ما یک. بود گرفته خندم شدن شوک شدت از

 .دراومدم آب از نامزد ییهوی شده یچ بودم دخترش دوست که روزید تا

 طرف هی حیمس خصوص به پیاک یها بچه ی زده بهت ی افهیق طرف، هی من دار خنده ی افهیق

 !گهید

 شده داره دختر دوست هم معروفه یعنق و یبداخالق به که یسیرئ اوش،یس هفته هی تو داشتن، هم حق

 !کرده یمعرف برادرم به نامزدش عنوان به رو من االن و شده مرغا یقاط که نیا هم بود

 

 . کردم معطوف خودم سمت به رو یحام نگاه یا سرفه تک با کردم پاک رو هام اشک

 در شما که شهینم باالخره بزنه حرف مامان با که اومده راستش نه که یرسم یعنی نامزدمه،..  آره-

 !نینباش انیجر

 .بود نیهم کنه قانع رو یحام تونست یم که یزیچ تنها. کردم سکوت به وادار رو اوشیس نگاهم با



 .داشتم بودن تفاوت یب حس هم دمیترس یم هم بودم گفته که یزیچ از

 هی که دیفهم یم هم نیا اگه یول برنداره سرم از دست بود ممکن برگشتم من که دیفهم یم اگه صالح

 بشه اش ساله چند ی نهیک نیا الیخیب بود ممکن نامزدمه اوشیس مثل یآدم

 به کرد شروع و چسبوند نشیس به رو سرم ها میقد اون مثل که زدم یحام به یلبخند حرف یب

 میشونیپ دنیبوس

 مثل که دارم داداش هی که نیا. باشم تنها ستین قرار گهید دونستم یم که نیا بود یخوب حس قدر چه

 پشتمه کوه

 :گفت لبخند با کرد، دراز رو دستش و جلو اومد آوات

 آواتم وروجک، نیا دوست نیتر یمیصم خوشبختم،-

 

 رهیخ خودش به رو یکس هر ها چشم اون برق که خودش یها چشم همرنگ ییها چشم دنید با یحام

 .کرد یخوشحال ابراز و گذاشت آوات دست تو رو دستش کرد یم

 نطوریهم هم من-

 جان خانوم از مامان از بزنه حرف خواست یم دلم. نشست کنارمون و کرد یسالم هی همه با کم کم

 شغلش و یزندگ از قشنگمون ی خونه از

 :دادم یم گوش هاش حرف به دقت با

 که بعد و کردم بتیتعق نجایهم تا همون واسه نه ای یخودت نبودم مطمئن دمت،ید روستا تو روزید-

 .رمیبگ رو خودم یجلو نتونستم یخودت شدم مطمئن

 داره فاصله خودمون یروستا با یلیخ که جا اون ؟یکرد یم کار یچ روستا اون تو-

 

 .. راستش آره-

 :گفت و زد یلبخند. برگشت سمتش به ها نگاه ی همه آوات ییهوی شدن بلند با

 .شدم بلند حرفت وسط دایببخش آب، به دست برم خوام یم اجازتون با-

 .نگفت یزیچ و زد یلبخند متقابال یحام

 بزنه رو حرفش ی ادامه تا کردم نگاه یحام به دوباره س،یسرو سمت رفت آوات

 .. روزید من راستش گفتم، یم داشتم آره-

 .موند نصفه یحام حرف و میکرد نگاه بهش همه انیدا شدن بلند با دوباره

 !خب دارم رفتن آب به دست حق هم من د؟یکن یم نگاه ینجوریا چرا-

 چه آوات سراغ بره خواد یم ستین معلوم. شناسم یم خوب رو تخس یتو من عمت، ارواح آره

 رو چارهیب دختره کنه انگولک زهیبر یکرم



 .کردم نگاه یحام به منتظر هم باز اون رفتن با

 .دمید یاتفاق تورو همون واسه روستا، اون رمیم کار یبرا من-

 ؟یکار چه-

 آوات شیپ گشید نصف و بود جمع نیا شیپ حواسم نصفه اما شد دادن حیتوض مشغول یحام

 !نشه درست یدیجد داستان دوباره دوارمیام

 

××× 

 

 آوات

 

 بشم مطمئن تا سیسرو تو برم که پاشدم عیسر. کردم حس پاهام نیب رو سیخ زیچ هی کردم احساس

 !نباشه یَبر آبرو بزرگ یزیچ

 بامبول شده ما واسه ییماجراجو نیا تو هم یودیپر نیا

 .داشت نگه باز درو پاش با یکی ببندم درو خواستم یم تا اما شدم سیسرو وارد

 .شد سیسرو وارد اون و دادم دست از رو تعادلم که زدم یفیخف غیج

 بود؟ قرمز انقدر هاش چشم چرا. ختیر یهر دلم دنشید با

 انیدا رونیب برو..  برو-

 !کنم یم آدمت یکرد دراز دست کهیمرت اون به یکرد غلط آوات، یکرد سگم-

 

 :گفتم دهیبر دهیبر. بود گرفته ام سکسه ترس از

 بدم؟ حیتوض..  بهت کنم یم که..  یکار هر یبرا دیبا..  دیبا من مگه..  چه..  تو به-

 .بود مشخص یخوب به گردنش متورم یها رگ. بود شده خون ی کاسه هاش چشم

 نداشتم شیکار که من هو؟ی شد چش

 :گفت تیعصبان با و ستادیا روم روبه اومد بلند قدم دو با

 شم؟یم التیخیب یبردار شجاعت فاز و یبزن حرف ینجوریا یکرد فکر نده، رو جوابم نکن پته تته-

 

 .ستادمیا روش روبه قایدق رفتم و اوردمین کم منم

 تو؟ یخوا یم جونم از یچ من؟ به یچیپیم انقدر چرا ان؟یدا چته-



 .دیچرخ یم صورتم کل رو قرمزش یها چشم

 یبد رو جوابم آدم نیع دارم توقع دم،یپرس ازت سوال هی فقط-

 ؟یآدم آخه تو-

 مخم رو رهیم بس از. زدم یحرف نیهمچ که شد یچ دمینفهم اصال. گرفتم رو دهنم جلو دستم با عیسر

 ارهیدرم رو لجم ک

 .کوبوند سرم پشت وارید به رو من ضربه هی با و شد یعصبان بدتر چون نداشت یا دهیفا یمونیپش

 بهش یستین آدم یگیم بهش وقت اون. دادم ماساژ رو راستم یبازو دستم با و گفتم درد از یآخ

 !خورهیبرم

 

 !خورده و زد با کارهاش ی همه. ستین بشر نیا وجود تو لطافت ذرهی

 !اش نمونه هی هم نیا ایب-

. ستمین بردار دست من شده باروت انبار پسره. زنمیم حرف فکر یب انقدر امروز من چرا ایخدا

 یم لج انیدا یوقت یول بودم گرفته خون خفه االن تا بود جا نیا انیدا جز به یا گهید هرکس مطمئنم

 !تیموقع تو زنمیم تِر یقول به و دارمیبرم شجاعت فاز ناخودآگاه باهام کنه

 نه بدنامون یول کرد یم برخورد هم به هامون لباس که شد کینزد بهم اونقدر جلو، اومد

 .کرد خم سمتم به رو سرش و گذاشت باالسرم رو هاش دست از یکی

 نهیبب ماهمو صورته تا کنه ادهیپ روم یشنیپوز نیهمچ دیبا القهید ازبس

 .نداشتم افکارم رو یکنترل اصال و گمیم پرت و چرت ذهنم تو دارم دونستم یم خودم

 

 :دمیشن گوشم کنار رو آرومش پچ پچ

 .. وگرنه دستته تو یلعنت دستبند اون که فیح-

 :گفتم آروم خودش مثل و شدم رهیخ رنگش خوش یها چشم تو. بودم حرفش ی ادامه منتظر

 ؟یچ وگرنه-

 اون دور یانداخت رو یلعنت دستبند اون وقت هر پس ،یبخوا خودت تا کنم یم صبر بودم گفته بهت-

 !فتهیب یاتفاقات چه قراره وگرنه نیا پشت ینیب یم نایع وقت

 دستبندو نیا تا کنه یم کمیتحر داره دونستم یم. شد شتریب میفوضول هم دم،یترس لحنش از یکمی هم

 خان انیدا یخوند کور یول دستم از ارمیدرب

 !گربه دست بدم رو گوشت عمرا

 



 خواستم یم. نداشت دنیکش عقب قصد یکس انگار و میکرد یم نگاه رهیخ رهیخ هم یها چشم تو

  برنداره دور تا کنم کم رو روش

 اومد نفس نفس با حورا بندش پشت و شد باز شدت به سیسرو در که بود گذشته قهیدق چند دونم ینم

 تو

  آوات..  آوا-

 :گفتم تعجب با و برگردوندم خودم سمت رو صورتش سمتش دمیدو دادم، هل یکنار به رو انیدا

 ؟یزن یم نفس نفس چرا..  حورا چته-

 ..  صالح-

 ؟یچ صالح-

 !ُمرده-

 نجا؟یا اومد یکِ . کردم نگاه بود شده باز حورا توسط که یدر چهارچوب به اوشیس یصدا با

 ه؟یک صالح-

 

××× 

 حورا

 

 .بده ادامه هاش حرف به تونست یحام باالخره ان،یدا و آوات رفتن با

 .بود دنیترک حال در تعجب از هام چشم اومد یم رونیب یحام دهن از که هرجمله دنیشن با

 

 !خبرم یب ازش من و افتاده سال پنج نیا تو مختلف اتفاقات چقدر

 

 !نشد داریب گهید و دیخواب شب هی بود، گذشته رفتنم از که دوسال از بعد صالح

 .بود یادیز آدم نیا یبرا مردن راحت انقدر. بود کرده سکته

 

 قبل یها سال مثل دارن االن و برگردوند سالمندان ی خانه از سال همون رو جان خانوم مامان،

 کنن یم یزندگ

 !بود دهیخواب خاک خروارها ریز صالح دمیترس یم خودمم ی هیسا از من که یمدت نیا تمام یعنی

 



 .دمیدو سیسرو سمت به و شدم بلند جام از عیسر. دیچیپ بهم ام روده و دل هوی که شد یچ دونم ینم

 

 و نداره وجود گهید میزندگ آدم نیتر ترسناک ام، شبونه کابوس ست،ین گهید صالح که شد ینم باورم

 .نمیبب رو نمینازن یصبورا مامان تونم یم راحت الیخ با االن

 ی جثه که بود مقابلش آوات مطمئنا. بود انیدا تنومند کلیه دمید که یزیچ نیاول شدم؛ سیسرو وارد

 یکنار به رو انیدا آوات و برگشتن در سمت به دوتاشون در شدن باز با. نبود معلوم ادیز کشیکوچ

 من شیپ اومد عیسر و داد هول

 

 دست از باالخره نکهیا از ای مادرمه ی دوباره دنید جانیه از هام نفس نفس نیا دونستم ینم خودمم

 .شدم خالص اومدنش کابوس و صالح

 

 .دمید یم یخوب به رو تعجب و رتیح آوات نگاه تو

 ؟یزن یم نفس نفس چرا..  حورا چته-

 .بود شده خشک دهنم

 ..  صالح-

 ؟یچ صالح-

 .دادم بهش رو میزندگ خبر نیتر راحت هم دیشا ای نیبهتر و شدم رهیخ نگرانش سبز یها چشم تو

 !ُمرده-

 

 یم احساس. کرد یم نگاه رو صورتم جز به جز. دیکاو یم رو صورتم یجا همه آوات یها چشم

 .نمیبب هاش چشم تو تونم یم رو یخوشحال برق کردم

 .گرفتم گاز رو لبم آروم اوشیس بم یصدا دنیشن با

 !ستین کن ول کرد کاریچ و بود یک صالح نفهمه تا مطمئنا حاال

 ه؟یک صالح-

 .ستین وقتش االن که فهموندم آوات به ابرو چشم با و کردم یا سرفه تک

 . بود شده رهیخ من یها چشم تو صاف که سمتش برگشتم

 .دمیم حیتوض برات بعدا-

 نداده چیپ سه ریگ دوباره تا رونیب اومدم سیسرو از عیسر

 



 .نشستم کنارش و رفتم یحام سمت به لبخند با

 دختر هنوز یدینکش قد االن تا شیپ سال پنج از چطوره؟ من وروجک-

 

 قدم بودن کوتاه نیهم هم وروجک گفت یم بهم که نیا لیدل اصال گفت، یم راست. بود گرفته خندم

 .بود

 .خورد یم ساله پونزده چهارده یها بچه دختر به قدم اما شد یم سالم کی و ستیب کینزد که نیا با

 جوجه گفت یم بهم اوشیس که نهیهم واسه دیشا اصال موچولو، کوچولو همونقدر

 :زد هوا رو یحام که گرفت خندم تصورش از

  وروجک؟ یخند یم یچ به-

 .ستین یمهم زیچ یچیه-

 !کردم داتیپ که نگفتم بهش مامان؟ شیپ میبر یک-

 یادیز یلیخ شوق بودم دور ازش سال پنج که یمادر دنید یبرا. گرفت رو سرتاپام جانیه دوباره

 .داشتم

 .. یراست-

 .کردم نگاه بهش یحام یصدا دنیشن با

 !زدی یبرگشت نیهم واسه باالخره بشه، آشنا باهاش مامان که ادیب دیبا شوهرتم-

 

 کجا گهید شوهر اوشیس کنه کارتیچ بگم خدا بزنم، که نداشتم یحرف چیه. کردم یم نگاه بهش ساکت

 !بشو بل نیا تو بود

 

 یم نشات جادو از زهرش که ییدارو کردن یخنث و جسد طرف هی از بودم منگنه تو یبدجور

 از دور سال پنج یسمت از و گرفت یم شکل داشت انیدا و آوات نیب که یحس طرف هی از گرفت،

 !یقالب شوهر هی با هم اون بهشون دنیرس حاال و خانوادم

 گرفتار بخوام دردسرم، یب و آروم یزندگ تو کردم ینم رو فکرش وقت چیه بگذرونه، ریخ به خدا

 .بشم ییها چالش نیهمچ

 

 گفتم؟ یچ یدیشن وروجک؟ ییکجا-

 .کشم یم خجالت خورده هی من فقط حتما،..  آره..  آر-

  خجالت؟ و تو-



 .. آخه-

 .موند نصفه حرفم اوشیس یصدا دنیشن با

 .میایم باهم حتما-

 .شدم رهیخ بهش بود دنیترک درحال تعجب از که ییها چشم با و برگشتم

  رو؟ نیا بندازم راه خودم دنبال هلک و هلک کجا خودش؟ واسه گفت یم داشت یچ

 اومدم؟ و کردم شوهر سال پنج بعد جون مامان سالم ،یچ بگم برم

 کردم؟ یم کاریچ رو جان خانوم یثان در. نداشتم رو بهش کردن نگاه یرو

 

 یجور اعتماد، حس به هیشب دمید یم یزیچ هی هاش چشم تو. کرد یم نگاه بهم متقابال داشت اوشیس

 .ستین یمشکل و راهه روبه یچ همه که بفهمونه بهم خواست یم انگار کرد یم نگاه بهم

 .برگشتم یحام سمت به لبخند با و شد گرم دلم ته یول چرا دونم ینم

 .میریم باهم داداش، چشم-

 

 .بود مونده باز نصفه که کردم یم نگاه یسیسرو در به داشتم من اما ننیبش تا رفتن اوشیس و یحام

 خواد یم باز اوشیس که بودم نیا فکر تو همش اما نشستم سرجام رفتم هم من انیدا و آوات اومدن با

 کنه سرهم یداستان چه

 یم سکوتش از برده ییبوها هی هم اون مطمئنا چونه،یبپ رو سیادر خواد یم یچجور گهید دفعه نیا

 راهه در بزرگ طوفان هی از قبل آرامش که دیفهم شد

 ینم هنوز چون بود من شنهادیپ به نیا البته. میکن استراحت یکم که میگرفت میتصم ناهار از بعد

 داره یا نقشه چه اوشیس که دمیفهم یم دیبا اول یثان در بشم رو روبه مامان با تونستم

 مامان با تا رفت گرده، یبرم گهید دوساعت یکی گفت یحام اتاق، تو میاومد استراحت ی بهونه به

 کنه اش آماده ییجورا هی و کنه صحبت

 ده؟یم نشون یواکنش چه دنمید با یعنی. بود افتاده یدیشد تپش به جانیه از قلبم

 حیتفر و یگذرون خوش نه بود عفتم حفظ یبرا رفتم و گذاشتم رو یچ همه اگه من! نزنه پسم دوارمیام

 !یچ همه تو دیر کلمه دوتا با اوشیس بزنم یحرف من که نیا از قبل میشد اتاق وارد تا

 ه؟یک صالح-

 یداد لیتحو یحام به که یمزخرفات اون بابت بخوام حیتوض ازت دیبا من اول کنم فکر-

 .بود مخم رو یبدجور شخندشین

 ؟یباز جسد و جسد یپ میاومد بگم یداشت توقع-



 نکنه نم،یبب ه؟یرو ادهیز کمی یزن یم جا شوهرم یجا رو خودت که نیا یکن ینم فکر یول ر،ینخ-

 خواد؟ یم دلت

 

 .نشم اش خنده ی متوجه تا دیکش لبش به یدست باال، دیپر ابروهاش جفت

 خواد؟ یم یچ دلم-

 .کردم پرتاب سمتش به رو بود کاناپه رو که یکیکوچ کوسن

 .نبود کنه یم فکر بهش تو منحرف مغز که یزیچ اون منظورم باش مطمئن-

 .یکرد برداشت خواست دلت که یاونجور خودت تو کنم؟ یم فکر یچ به گفتم من مگه-

 باشه درار حرص تونه یم چقدر آدم هی زدم، یم نفس نفس حرص از

 رو هیقض یبگ داداشم به ینجوریا نداشتم دوست هست، که یکوفت هر-

 ه؟یقض کدوم-

 :گفتم و دمیکش یفیحف غیج

 !من کردن شوهر و شتریب ییآشنا و ازدواج هیقض-

 

 دروغه؟ مگه-

 

  پسر؟ نیا گفت یم داشت یچ. کردم یم نگاه بهش بهت با

 اوشیس ستمین تو یها یباز شب مهیخ عروسک من ؟یگیم یدار یچ یفهم یم-

 .خورد یم صورتم به هاش نفس ستاد،یا میقدم دو تو

 !ستمین یباز کلک و دوز آدم هم من-

 .. واقعا که نگو-

 ؟یدار یمشکل آره،-

 .نکردم مبالغه بود شده باز غار ی اندازه دهنم بگم اگه

 بود؟ مدلش چه گهید نیا! خودش روش به یول کنه یم یخواستگار داره رسما

 

 کنن؟یم یخواستگار دختر هی از ینجوریا ایدن یکجا-

 .نکردم یخواستگار-

 :گفتم حرص با



 باشه؟ تونهیم یچ تو نظر از شتریب ییآشنا و ینامزد و ازدواج یمعن وقت اون-

 رفتار جانب به حق نجوریا و بود نداده رو جوابم که نیا از. دیکش دراز تخت رو رفت و نزد یحرف

 .بودم دنیترک درحال کرد یم

 کنه یم عوض رنگ داره روز هر غلط، یچ درسته یچ دونم ینم اصال

 داره باور بودنش یواقع به که، نیا تر جالب و دهیکش شیپ رو ازدواج داستان که هم االن

 

 :گفتم تیجد با و ستادمیا باالسرش رفتم

 که ستمین یکس دست عروسک من ک؛ی گم،یم بهت دارم یچ نیبب کن وا رو هات گوش خوب-

 به رو من و بده نسبت بهم رو خواد یم دلش که یالوگید هر کنه یباز باهام بخواد دلش هرجور

 باشه وجودت تو احساس ذره هی و شهیم تیمرد یادعا یلیخ اگه دو؛ کنه، لیتحم خوام ینم که یزیچ

 .یبکن ازدواج درخواست و یخواستگار دختر هی از آدم هی مثل که یباش بلد هم نیا دیبا

 افتاد ادمی یزیچ که برم خواستم

 یآقا یکن عالقه ابراز اومده خوشت ازش که یدختر به ریبگ ادی ها، نیا ی همه از قبل..  درضمن-

 !سال کهن

 

 .کرد یم نگاه حرکاتم و من به اخم با و بود سرش ریز هاش دست

 رو کردنشون فیتعر ی حوصله که هست یادیز یها داستان مامانم، شیپ برم دیبا برگشت که یحام-

 توام نمش،یبب خوام یم حاال و موندم دور مامانم از سال پنج ها داستان همون بخاطره بدون یول ندارم

 بده ادامه درست رو نقشت نیهم پس یکرد یمعرف نامزدم عنوان به رو خودت که

 :دادم تکون هوا تو یدست

 !میجداشد و مینداشت تفاهم باهم که گمیم بعدا حاال-

 

 !بخوابم خوام یم شد؟ تموم حرفات-

  بود؟ یدمدم انقدر چرا کردم، یم نگاهش داشتم ضیغ با

  ؟یکن یم لج من با اوش،یس یآقا برات دارم

 بخوابه؟ خواست یم واقعا. بست رو هاش چشم که ندادم رو جوابش

 

. بزنم سروکله بشر نیا با بتونم بده صبر بهم خدا حموم، رفتم عیسر و کردم استفاده فرصت از هم من

 نداره شنوا گوش انگار خودشه، حرف فقط حرف

 



 !ییخدا بود مدلش چه گهید اون. شد قرمز حرص از صورتم یخواستگار یادآوری با دوباره

 

 .بشم ستین بلد هم کردن یخواستگار که یخودراض از آدم هی زن مونده هم نیهم

 هی گرفتم میتصم. بود یحام برگشتن یها کینزد گهید دم،یپوش رو رونمیب یها لباس حمومم از بعد

 . ادیب باهام هم اون که خواستم یم کنه، یم کاریچ داره نمیبب تا بزنم آوات به یزنگ

 

 با ینجوریا جلو، برم که داد ینم اجازه غرورم اما کردم یم داریب رو اوشیس دیبا هم طرف هی از

 .شد یم داریب صدام دنیشن

 

 :دمیشن رو آوات یصدا و خورد بوق دوتا

 حورا جانم-

 دختر یشد مودب چه-

 !دهیم جواب جانم با هیچ و ها یجا به حاال تا یک از بود، گرفته خندم

 .بود گرفته خندش هم اون

 نه؟ زد حرف باهات شهینم آدم مثل دختر-

 .ادیم یحام گهید االنا ؟یا آماده-

 .شمیم آماده هم من ادیب اون تا با،یتقر آره-

 

 !نخورده هم تکون دمید که کردم نگاه اوشیس به. کردم قطع رو تماس و گفتم یا باشه

 .هاست حرف نیا از زتریت هاش گوش اون باشه، خواب نداره امکان

 

××× 

 آوات

 

 .شدم انیدا یرچشمیز یها نگاه ی متوجه کردم قطع رو تلفن که نیا از بعد

 دهیشن هم رو حورا یصدا مطمئنم. بود من شیپ حواسش ی همه اما بود یگوش تو سرش

 ؟یاینم-

 آخه کنه یم لج ها دختربچه نیع چرا نداد، رو جوابم



 حوراست همسن یحام بابا ؟یقهر االن-

 مهمه؟ برام یکنیم فکر چرا-

 یکرد ترکم زهره سیسرو تو یاومد یحام همون بخاطره چون-

 

 که یا ساله پنج ی بچه نیع آخرم یبکن شونیهرکار رو مردا نیا ایخدا. نگفت یزیچ و کرد یاخم

 !دنینم رو جوابت و کنن یم قهر یگرفت رو شونیباز اسباب

 .رمیم من-

 کجا؟ تو-

 تونم ینم باشم کنارش خواسته من از حوراست؛ هیزندگ اتفاق نیتر مهم نیا ست،ین تیحال چرا انیدا-

 .بزارم تنها رو دوستم تو یلجباز بخاطره

 

 .برداشت رو کتش و شد بلند جاش از

 .امیم هم من ،یاوک-

 کمه اش تخته نیچند سهله که تخته هی پسره نیا. شدم رهیخ بهش سیف پوکر

 :گفتم انیدا به رو بشم آسانسور سوار که نیا از قبل رونیب میاومد اتاق از باهم

 نه ای اتاقشه تو هنوز حورا نمیبب برم بزار-

 .میرفت اتاقشون سمت به باهم و داد تکون یسر

 :دمیشن رو حورا غیج یصدا که زدم در به تقه دو

 !نفهم ی پسره ادیم بدم ازت-

 .بود شده رهیخ در به اخم با که انداختم انیدا به ینگاه

 :زدم صداش زدم یم که ییها تقه با دفعه نیا

 ؟یا آماده حورا؟-

 خشم از شده سرخ ی افهیق و شد باز شدت با در دفعه هی بعد. ومدین ییصدا که گذشت یا قهیدق چند

 .گرفت قرار مقابلم حورا

 

 زه؟یبر بهم انقدر بود شده باعث یچ. بودم کرده تعجب

 حورا؟ چته-

 بپرس یریکبیا ی پسره نیا از ایب چمه؟ ها؟ چمه؟-



 

 تو رفتم خودمم و اتاق تو دادم هلش

 .بست درو و اومد سرم پشت هم انیدا

 جا اون زدم یم حدس ومدیم سیسرو از آب یصدا. نبود اوشیس اما کردم نگاه اتاق دور تا دور به

 باشه

 

 .نشوندمش کاناپه رو آروم و آوردم حورا یبرا آب وانیل هی

 .کن فیتعر حاال خب-

 داشته عطش چقد ستین معلوم. خورد رو آب ی همه نفس هی

 داریب تا کرد شهیش تو رو خونم چقدر که بماند کنم، دارشیب تا رفتم زدم حرف باهات که نیا از بعد-

 یدون یم که تو نه؛ییآ جلو رفت دومادا شاه نیا نیع اومد رونیب هم یوقت حموم رفت که بعدش. شد

 متنفرم بودن منتظر از چقدر من

 !خب-

 .. گهید منم داد یم لفتش یه داد یم لفتش یه ارهیدرب رو من لج خواست یم-

 ؟یکرد کار یچ-

 !کرد یم درستش نهیآ جلو داشت ساعت هی که ییمو مدل اون تو دمیر فقط یچیه-

 حورا؟ یچ یعنی-

 معطل رو من رهیبگ ادی تا سرش رو کردم یخال رو داشت مو ژل و یاسپر و تافت یهرچ یعنی-

 !نکنه خودش

 

 باال بود زده آمپرش بد امروز گهید نیا. کردم یم نگاه بهش داشتم بهت با

 .بدونم رو اوشیس واکنش خواستم یم که بود نیا تر جالب همه از

 االن کنه یم کاریچ سیسرو تو کرد؟ کار یچ اوشیس-

 :گفت حورا به رو و کرد یا خنده تک انیدا

 عکس زاره؛یم وقت یحساب و حساسه موهاش رو ایس ،یمتنفر موندن منتظر از تو که همونقدر-

 اومد رونیب تا صدات ؟یزد غیج که بود یچ العملش

 

 :گفت و حرص از شد سرخ دوباره حورا

 !توالت تو کرد یخال رو میشیآرا لیوسا ی همه-



 :گفتم یبلند نسبتا یصدا با

 کرد؟ کاریچ-

 رو دختر نیا یها لیوسا ی همه که شد ینم باورم. بود اعصابم رو یحساب انیدا ی خنده یصدا

 !فاضالب چاه تو ختهیر

 

 بشوره رو ساختم براش که یا کله ییدستشو تو رفته هم االن-

 سیسرو تو رفت حرف نیا دنیشن با انیدا

 .کردم یم نگاه حورا به تعجب با داشتم هنوزم

 !یزن یم کله سرو کتریکوچ یحت ای ساله پنج ی پسربچه هی با یدار توام که شه ینم باورم-

××× 

 

 حورا

 

 با من به ترسناک نگاه هی با و کرد خشک سشوار با رو موهاش رون،یب اومد شازده قهیدق چند از بعد

 رونیب رفتن انیدا

 گرون و بودن مارک همشونم که رو نمینازن یها شیآرا لوازم بزنم، حرف باهاش خواست ینم دلم

 فاضالب تو بود ختهیر رو

 !رژلب هی از غیدر بود یخال هیخال. کردم نگاه لوازمم فیک به بغض با

 

 بخره برات یکن یم مجبورش بعدا بابا کن ولش حورا؟ یکصخل-

 بزاره بخره دوباره رهینم رو توش دهیر خودش که ییها لوازم بکنه، یکار نیهمچ اگه عمرا-

 سرجاش

 یالب تو میرفت ییدوتا زد یحام که یزنگ با و نگفت یزیچ گهید آوات

 .زدن یم حرف داشتن حیمس و انیدا و ایس

 اد؟یم هم حیمس مگه-

 .میبرگرد تا کنه یمال ماست رو هیقض که گنیم بهش دارن کنم فکر نه-

 یاوک-

 .نشوند میشونیپ به یا بوسه و کرد بغلم. دمیدو سمتش به و زدم یلبخند یحام دنید با

 وروجک؟ یا آماده-



 .کردم نگاه بهش اضطراب با

 ؟یگفت مامان به-

 !راهته به چشم یبدجور که میبر بزن آورد، یدرم بال یخوشحال از داشت آره،-

 

 .نگفتم یزیچ و زدم یجون کم لبخند

 نمشیبب داشتم دوست یلیخ

 :دمیپرس یحام از ذوق با دیرس ذهنم به که یزیچ با

 ؟یگفت هم جان خانوم به-

 ..  راستش-

 :گفتم ینگران با

 شده؟ یچ-

 رهیم ادشی بعد ساعت هی بگم بهش هم اگر گرفته؛ یفراموش کم هی جان خانوم یول نشده، یزیچ-

 

  اد؟ینم ادشی رو من مهربونم بزرگ مامان. کردم نگاه بهش بعض با

 ست؟ین ادشی هم من گهید یعنی-

 :گفت و گذاشت گونم رو یا بوسه کرد، بغلم یور هی یهمونجور بود ستادهیا کنارم که آوات

 یخواهر نباش نگران اره،یب خاطر به نتتیبب دیشا-

 کنه فراموشم خواست ینم دلم واقعا. نگفتم یزیچ و دادم هیتک سرش به رو سرم

 سالمندان شگاهیآسا تو رو یسخت یروزا چه دونهیخدام. بود ایدن جان خانوم نیمهربونتر و نیبهتر

 .گذروند

 !بخشم ینم آورد خانوادم سر که ییبال نیا و یدور سال پنج نیا بابت رو صالح چوقتیه

 

 ما شد قرار نبود، دلم تو دل. میبود رفتن ی آماده گهید حاال حیمس رفتن و انیدا و اوشیس اومدن با

 کنه حرکت جلوتر یحام و میبر اوشیس نیماش با چهارتا

 کننیم یزندگ باالتر روستا هی االن و شده عوض که وقته یلیخ مونیقبل خونه گفت یم

 و آب یب و خشک جا همه. بودن مستقر نایا اریکام پیاک که بود یریمس همون هیشب بایتقر رشیمس

 .داشتم دوست هم رو اش یخشک نیهم من یول بود علف

 .گرفت یم نشات جا نیا از من ی شهیر و اصالت بود، من زادگاه جا نیا



 !شدم یم انتخاب دیبا من چرا و افتاد اتفاق چطور بودنم ناهمتا نیا دونستم یم کاش

 

 !ستین رید که یروز هی. رسم یم هام سوال ی همه جواب به روز هی مطمئنم

 جلو مت و پت اون و مینشست عقب آوات و من بود، رفته سر حوصلم

 اش نهیآ. کردم یم حس خودم یرو رو نگاهش ینیسنگ یگهگاه یول کردم ینم نگاه اوشیس به اصال

 کنه نگاهم یراحت به تونست یم که بود شده میتنظ یجور

 .بود کردن یباز بردز یانگر حال در معمول طبق آوات و بود گوشش تو یهنذفر هم انیدا

 .بودم هاش پرنده یصدا عاشق شیباز برخالف

 

 حل نمینازن یصبورا مامان مهر پر آغوش تو رو خودم خواستم یم. میبرس زودتر تا کردم یم دل دل

 .کنم

 ادمهی. بود یقبل یروستا از بهتر یلیخ یآباد نظر از. میدیرس دیجد یروستا به مساعتین از بعد

 .داشت وجود جا نیا اما مینداشت روستا تو یا مدرسه ای درمانگاه

 :سمتم اومد لبخند با. شد ادهیپ و کرد پارک یا گوشه هم یحام. شدم ادهیپ نیماش از

 باش آروم ،یشد زردچوبه شکل چرا وروجک عه-

 .افتادم راه دنبالش و دادم تکون یسر

 یصدا دنیشن با. دمیشن یم خوردم آب یراحت به رو قلبم کوبش یصدا. میستادیا یرنگ سبز در مقابل

 .فتمین زانوهام رو تا زدم هیتک وارید به رو دستم ییآشنا

 .ندادم اجازه که کنه بغلم خواست دنمید با یحام

 ه؟یک-

 !آوردم رو ات گمشده که ایب کن، باز مادر-

 

 به فقط من و ختیر یم هام اشک. گرفت قرار چشمم جلو مادرم ماه صورت در شدن باز یصدا با

 .بود شده شکسته سال ده ی اندازه به که کردم یم نگاه یا چهره

 :کردم زمزمه رلبیز یناباور با من و کرد باز برام رو آغوشش

 !صبورا مامان-

 کردن هیگر و زدن هق من با کرد شروع و دیکش آغوش به محکم رو من

 !مادر زیعز نم،ینازن یحّوا صبورا، مامان جان-

 



 که دادم یم فشار خودم به رو الغرش و فینح تن یجور. شدم گم مهرش از پر و امن آغوش تو

 .کنم حلش خودم تو خواستم یم انگار

 .بود کسم همه بود، مادرم داشتم، حق

 خاطر به رو موندیم بدنش و تن رو صالح یها کتک درد از یناش که ییها ناله و ها هیگر هم هنوز

 .دارم

 .دارم خاطر به رو بود خودم همسن که یداداش و من از هاش یپرستار و یداریب شب هم هنوز

 .بود تنم ی وصله بود، مادرم

 و بزنم رو آغوش نیا و تیامن نیا دیق خواستم یم چطور من ارم؟یب دووم سال پنج تونستم چطور من

 برم؟ کشور نیا از شهیهم یبرا

 

 .ختمیر یم اشک یخجالت چیه بدون. کردم یم هق هق بلند یصدا با

 رو اش گمشده اون و بودم کرده دایپ رو مادرم من

 .بود نمونده برام یینا گهید که زدم زار بغلش تو اونقدر

 شیشونیپ رو یزیر اخم با که کردم نگاه اوشیس به بغض با کرد، جدا ازش رو من یکس کردم حس

 :گفت رلبیز و رونیب دیکش مامانم بغل از آروم رو من

 رامسر گردونم یم برت کنم یم سوارت جا نیهم زمیر یم بهم نکن هیگر انقدر دختر؛ بسه-

 

 تو دمیر که دلخوره هم هنوز بگه خواست یم. زد یم هارو حرف نیا کنه نگاه بهم که نیا بدون

 موهاش

 .نبود مهم برام صبورا مامان جز به یچیه االن بود؟ مهم مگه یول

 :گفتم آروم و دمیکش رونیب دستش از رو بازوم

 !چینپ من یپا و پر به-

 رنگ خوش یها چشم تو رو تیعصبان برق یآن به. شد رهیخ هام چشم تو و کرد کج رو سرش

 بکنه تونست ینم یکار فعال اما دمید شیمشک

 !بود امن جام جا نیا

 !ها دمید رو داداشم و مامان درآوردم دم چه هم من

 نمینازن بشم هات اشک یفدا کردم، نگاه مامان به لبخند با

 .نشوندم شیشونیپ رو یمحکم بوس و کردم پاک رو صورتش رو یها اشک دستم با

 دلم عشق بود شده تنگ برات دلم-



 .بشم خونه وارد تونستم تازه و گرفت رو دستم

 هم بغل تو میشد یم له میداشت در جلو االن تا

 مادر ی خنده خوش ،یحام وروجک قشنگم، دختر بود شده تنگ برات هم من دل-

 و وسط که یتخت اون و کیکوچ حوض اون مخصوصا بود یقشنگ ی خونه. شدم خونه وارد لبخند با

 .داشت قرار اطیح ی گوشه

 شد باعث آوات یصدا که بودم خونه وارید و در محو. کرد یم قیتزر وجودم به رو یدلچسب آرامش

 :برگردم سمتش به خنده با

 تو یبود سیخس هم اولش از ها، ینکن معارف تعارف وقت هی دختر-

 

 :گفت و کرد نگاه آوات به لبخند با مامان

 یاومد خوش دخترم، تو بفرما-

 بودن ستادهیا یا گوشه مت و پت نیع که انداخت انیدا و اوشیس به ینگاه بعد

 دیستادیا رونیب چرا پسرم، تو دییبفرما-

 نگران واقع در. داشتم واهمه ازش من که یزیچ. بود یمعرف وقت حاال و اطیح تو اومدن هم ها اون

 .بودم مامان العمل عکس

 کنه اجرا خوب رو نقشش اوشیس بودم دواریام

 :گفت من به رو مامان

 یکرد ازدواج بود گفته داداشت-

 بشه آشنا شما با اوشیس تا میاومد راستش هنوز، نه..  ام-

 : گفت و انداخت اوشیس به یا دارانهیخر نگاه مامان

 !پسرم یاومد خوش درسته؛ بله-

 

 رو اش جذبه که شیشونیپ رو اخم باهمون. بود کرده اخم دمید که کردم نگاه اوشیس به یچشم ریز

 خونه تو اومد کرد یم چندبرابر

 :گفتم یدار خنده لحن با و مامان کنار رفتم

 جور یکس با سخت چقدر من یدون یم که خودت زهیعز برام خواهر مثل آواتمونه، نیا جانم مامان-

 .امیم کنار باهاش راحت همون واسه بچم لهیتعط نداره مغز کال آوات شم؛یم

 .کرد یم نگاه من به داشت باز دهن با آوات

 یکرد یمعرف مامانت به رو من قشنگ انقدر که یمرس-



 :گفت هاش خنده نیب و کرد بغل رو مامان ک،ینزد اومد خنده با

 تونییآشنا از خوشحالم یلیخ خودشن، مثه همه کنه یم فکر کمه اش تخته هی خودش نیا خاله-

 

 :گفت بشنوه آوات فقط که یطور آروم و دیبوس بود بغلش تو که رو آوات مامان

 دخترم یبود مواظبش که یمرس-

 .دید ینم اون هرچند. زدم مهربونم مامان به یتلخ لبخند و دمیشن یراحت به بودم کشونینزد که من

 .بود دهینشن داداشم فقط انگار وسط نیا. نداشتم شک که هم انیدا و اوشیس یها گوش یزیت به

 .بود انیدا نوبت حاال آوات، با مامان بش و خوش از بعد

 مایافتاد یریگ عجب ه؟یک نیا میبگ حاال

 .کرد نگاه انیدا به لبخند با مامان

 پسرم یاومد خوش-

 :گفت رلبیز انیدا

 مادر ممنون-

 .میدید هم خان انیدا گذاشتن احترام و مینمرد

 حرفم وسط دیپر پا جفت آوات که بدم پوشش رو انیدا و آوات نیب رابطه یجور هی خواستم

 من ی پسرخاله هستن انیدا شونیا جان، خاله-

 ذهنت تو یدروغ نیهمچ یکرد وقت یک دختر. بود مونده باز آوات حرف نیا از من دهن حاال

 آخه؟ یبساز

 هیک ضد یک هیک با یک گهید دونستمینم اصال بود، دهیگوز مخم یحساب

 که جاهم نیا میکرد یم یباز گروگان عنوان به که سیادر جلو میکن یباز ینقش هی دیبا هرجا

 !ینطوریا

 

 !ام ناهمتا هی من که دونهیم ای نهیبیم گروگان عنوان به واقعا رو من سیادر که دارم شک البته

 دنبالش به ماهم و شد خونه وارد کنان تعارف مامان

 دینکن یبیغر احساس خودتونه ی خونه ها، بچه تو دیایب-

 گرفت رو من دست و برگشت راه وسط دفعه هی بعد

 راهته به چشم جان خانوم که ایب مادر زیعز ایب دخترم ایب نمونده، برام حواس هم من-

 



 .بودم کرده فراموش رو جان خانوم پاک

 .سپردم یحام به هارو بچه و افتادم راه مامان دنبال به

 !سالشونه پنج چهار هرکدوم انگار ها بچه گمیم یجور هی

 .میشد ها اتاق از یکی وارد مامان با. داشتن اتاق تا چند و بودن بزرگ همشون روستا یها خونه

 با که یرزنیپ و بود اتاق ی گوشه متوسط تخت هی کرد جلب خودش به رو نظرم که یزیچ نیاول

 .بود گفتن ذکر مشغول بود سرش که یدیسف یروسر و یآب حیتسب

 .نبود اتاق نیا تو یول بود جا همه انگار و کرد یم نگاه بود پنجره که روش روبه به

 .داد یم فشار شدت به و بود گرفته رو گلوم بغض

 .دیچکیم صورتم از قطره قطره و دیجوشیم هام چشم تو اشک

  بود؟ افتاده روز و حال نیا به یک من، جان خانوم

 سمتش به ام شده سست یپاها با بود؟ آورده ادگاری به یفراموش خودش با سالمندان ی خانه از یک

 .کردم حرکت

 .داشتم فاصله باهاش یقدم چند هنوز اما رفت جلو ناخوداگاه دستم

 :گفتم لب ریز داد ینم بهم زدن حرف ی اجازه بغص

 !جانم خانوم..  خانوم-

 

 دونه و برگردوند سمتم به آروم رو سرش موند، دستش تو حرکت یب گفت یم ذکر باهاش که یحیتسب

 .بزنم هق بغلش تو و بدم دست از رو کنترلم شد باعث دیچک یم هاش چشم از که یاشک یها

 که کردم هیگر و موندم بغلش تو اونقدر. کرد یم نوازش رو موهام دستش با فقط و زد ینم یحرف

 شدن اتاق وارد یک ها بچه نشدم متوجه

 بودن کرده تماشا کی درجه یهند لمیف هی قشنگ امروز

 

 طرف هی از ام کرده باد یها چشم کنار، به دماغم نیف نیف

 کردن قبول خواسته خدا از هم ها اون خب و بمونن ناهار یبرا تا کرد تعارف ها بچه به مامان

 .کردم دل دردو باهاش و جان خانوم شیپ موندم اتاق تو یکم

 .کرد یم نگاه بهم یمهربون لبخند با فقط گفت ینم یزیچ

 دخترم یمن یحّوا تو-

 :دیپرس یم چون رفت یم ادشی بعد قهیدق پنج یول زد یم رو حرف نیا

 قشنگم؟ دختر هیچ اسمت-



 .ادینم ادشی رو یزیچ جان خانوم داد یم نشون که کلمه چند نیهم با گرفت یم بغضم چقدر من و

 رونیب رفتم اتاق از و کردم مرتب ینازک یپتو با رو روش بود برده خوابش که ساعت هی از بعد

 

 به یجور. دیچرخ یم آوات دستبند رو مدام انیدا یها نگاه و بودن زدن حرف مشغول انیدا و آوات

 !گرفته رو ناموسش که کنه یم نگاه یزیچ یقاتل هی به داره انگار کرد یم نگاه دستبند اون

 تیوضع نیا تو هم اون کردنش مدارا همه نیا بود بیعج. بود شیگوش تو سرش حرف یب اوشیس

 رونیب بود رفته انگار یحام و خوند یم نماز داشت مامان

 .نشستم کنارش و اوشیس شیپ رفتم و کردم استفاده فرصت از عیسر

 

 ؟یقهر تو ستم،ین قهر که من-

 برگردوند رو سرش و نگفت یزیچ. کرد نگاه بهم اخم با

 :گفتم و کتفش به زدم ام شونه با

 اخمو توام با-

 نه-

 ؟یریگ یم افهیق یدار چرا پس-

 .زد زل هام چشم تو و برگشت

 ؟یکرد کاریچ تو-

 حرف؟ نیا یچ یعنی کردم، نگاه بهش تعجب با

 !فهمم ینم رو منظورت-

 یآورد ها نیا روز به یچ ؟ینبود سال پنج چرا-

 کرد؟ یم قضاوتم ینجوریا که من سرنوشت از دونست یم چه اون گرفت، بغضم ناخودآگاه

 نیا ادی به یبود خودت حال تو رقص یها سالن تو که یوقت اون یول یریگ یم آبغوره یدار االن-

 ؟یاریدرم یباز بمیغر من ننه یدار االن که بود کجا وجدانت ؟یافتاد ینم ها

 

 صورتم یرو تا کردم پاکشون عیسر دستم با اما کردم یم حس رو دیجوش یم هام چشم تو که یاشک

 .نشم فیخف و خار غرور بت نیا یجلو و انین

 وقت اون کندم ام خانواده از دل یچ یبرا دونست ینم کردم رو کار نیا چرا من دونست ینم که اون

 !کرد یم قضاوتم ینجوریا داشت

  زدم؟ رو ام خانواده دیق مسابقه تا چند و رقص سالن هی خاطر به کرد یم فکر واقعا



 .گرفت رو دستم که شم بلند جام از خواستم و دادم تکون تاسف رو از یسر

 توام با زنم،ینم حرف که وارید با-

 کن ولم ،یفهم یم وقتش به-

 :گفتم رلبیز و رونیب دمیکش دستش از رو دستم

 !امروزت قضاوت از یشیم مونیپش که ییتو وقت اون-

 .کنه یم درست کوفته ناهار یبرا داره مامان دمید که آشپزخونه تو رفتم حرف یب

 

 .نشوندم یمحکم بوس لپش رو و کردم بغلش بودم، نخورده کوفته که بود وقت یلیخ

 خانوم مامان نیا کرده چه به به-

 زیچ همه دیبا وقتش به شوهرت، مخصوصا ادیب خوششون مهمونات که شاالیا دخترم، جونت نوش-

 یکن فیتعر برام رو

 :گفتم مامان به یساختگ لبخند با و رفت هم تو ام چهره اوشیس یها حرف یادآوری با

 !حتما جونم، مامان چشم-

 

 با داداشم جونم یا دستشه، یبربر نون تا چند دمید که رونیب اومدم آشپزخونه از یحام یسروصدا با

  بخره؟ نون بود رفته کلیه نیا

 گهید خودمه قل باالخره خب. بود ریپذ تیمسئول هم اش یبچگ همون از

 اوشیس نیزبیت یها چشم از که نشوندم لپش رو یمحکم بوس. گرفتم ازش هارو نون و سمتش رفتم

 .نموند دور

 کهیکوچ یآبج یبر بزارم عمرا کنارمه؛ وروجکم دوباره سال پنج بعد دهیم یفیک چه ش،یآخ-

 

 زدم بازوش به یمشت

 ها یتر بزرگ قهیدق هی همش خوبه-

 .گردم یبرم یزود کنم عوض رو لباسم برم من دم؛یم پز یوجب مین یتو به ام قهیدق هی همون با-

 آشپزخونه تو گذاشتم هارو نون و دادم تکون یسر

 امروز زنن یم حرف قدر چه بابا یا بودن، زدن حرف مشغول هم هنوز انیدا و آوات

 اخم انقدر شهینم خسته بشر نیا. کرد یم نگاه شیگوش به اخم با که کردم نگاه اوشیس به یرچشمیز

 کنه؟ یم



 و کمه شیزیچ هی نخورن گره هم به ابروهاش انگار شده، صورتش یاجزا جزو گهید کنم فکر

 !ناقصه صورتش

 

  خان؟ یراض خود از نیا صورت رو زدم یقفل چرا چه؟ من به اصال

 .شد پهن ناهار بساط کم کم یحام اومدن از بعد

 .بود داده رو ناهارش بندازه سفره که نیا از قبل و بود کرده درست سوپ جان خانوم یبرا مامان

 

 .بود رفته خواب به خورد یم که ییها قرص با ناچارا اومد یبرنم دستش از یکار که هم اون

 .بود یا حرفه که گفت شد یم و کرد یم یآشپز یبچگ از چون نداشت، حرف مامان پخت دست

 اوشیس و انیدا که ییاشتها اون با کردم یم فکر که شد خوشمزه اونقدر کرد درست که یا کوفته

 !نخوردن کوفته عمرشون به حال به تا داشتن

 !بهتره که خون از باشه یهرچ

 .رفت توهم ام چهره بودنشون خونخوار تصور با

 

 بار هی وقت چند دارن عادت دهمیشا خورن یم یواشکی دیشا بخورن، خون که بودم دهیند اصال جالبه

 بخورن

 

 .برم ینم ادی از رو بخوره خونمو داشت یسع اوشیس که یروز اون یول

  بکنه؟ قدرتمند خون مقابل و فیضع جادو مقابل رو من دیبا چرا یلعنت طلسم نیا دمینفهم هم هنوز

  اس؟ جادوگره همون سر ریز یچ همه یعنی

 

 جا نیا یروز چهار سه کنم فکر داشتم االن که یوضع با اما سراغش میرفت یم زودتر کاش

 !میریدرگ

 شمونیپ اومد نبات و نقل یکل و یچا ینیس با مامان که میبود نشسته دورهم

 چسبه یم ناهار از بعد دمه تازه د،ییبفرما-

 :گفت آوات و کردن یتشکر اوشیس و انیدا

 !مینخورد یحساب درست ییچا هی وقته چند یدونیم خاله، نکنه درد دستت-

 نده یسوت که کردم اشاره ابرو و چشم با

 :گفت مامان



 دخترم؟ چرا-

 ..  آخه-

 :گفت و انداخت من به ینگاه

 !میبود حورا و اوشیس یکارها ریدرگ آخه-

 کار؟ کدوم. کردم نگاه بهش شده گرد یها چشم با

 

 ه؟یک حورا-

 من به یلودگ و خنده با هم اون. شد رهیخ آوات به منتظر یکنجکاو با و دیپرس رو سوال نیا یحام

 :گفت و کرد اشاره

 گهید کوتوله ی دختره نیهم حورا-

 

 ستین معلوم دختر، ببره رو کردنت یمعرف اون شور مرده. کردم یم نگاه آوات به داشتم سیف پوکر

 من دونست ینم ننم حاال بود؟ یچ گفتنت کوتوله مت و پت دوتا نیا جلو دهیم تفت داره یکصشر چه

 !من یآبرو زهیر هی تو ینیبر ینجوریا دیبا تو آخه دهییزا کوتوله رو

 !سانت یخورد و پنجاه و صد حدود یزیچ بود، کوتاه نمه هی قدم فقط نبودم، ام کوتوله نیهمچ حاال

 

 :گفتم رفتم آوات به که یا غره چشم و یساختگ لبخند با

 جونم مامان منه با-

 !ییَحّوا که تو دخترم-

 نگفتم یزیچ و نییپا انداختم رو سرم

 کتره،ینزد بهت خواهر از هم اون شوهرته نیا ستنین بهیغر که ها نیا برام؟ یکن فیتعر یخوا ینم-

 اومده جا نیا تا که هیمیصم شما با یلیخ احتماال محترمم یآقا اون

 نشون دوتا ریت هی با گفتم یم جمع تو و االن اگه اما کنم فیتعر براش مییتنها یوقت خواست یم دلم

 .زدم یم

 !اوشیس هم دنیفهم یم یحام و مامان هم

 .بود کرده تصور ذهنش تو یا عقده هیفرار دختر هی رو من شیپ ساعت چند تا که یکس

 :گفتم اوشیس یها چشم به رهیخ

 و بدونه رو تیواقع تا آوردم نیهم یبرا رو اوشیس اصل در! کنم یم فیتعر جا نیهم مامان، چشم-

 کنه انتخاب رو من بعد



 با خواست یم یکی چطور کردن، یم شک مسلما گفتم ینم ینجوریا اگه چون زدم زر رو نجاشیا

 دونست؟ ینم ام گذشته از یزیچ یول کنه ازدواج من

 .بود هیقض دادن جلوه ینجوریهم کار نیبهتر پس

 از شهیهم که ییماجرا کردن، فیتعر به کردم شروع یقال یها گل به رهیخ و دمیکش یقیعم نفس

 .. االن یول داشتم واهمه باهاش شدن رو روبه

 .برم زمان اون به و کنم فیتعر یتر راحت الیباخ تونم یم ستین شیبان و باعث که االن

 .بگم خواستم یم شتریب اتیجزئ با االن خب یول بودم کرده فیتعر آوات یبرا کباری

 

 من صالح مامان؛ برگشت ورق شد سالمندان ی خانه وارد جان خانوم که یزمان قایدق ش،یپ سال پنج-

 یها کتک علت از خبر یب شما و گفتم ینم براتون رو شترشیب که کرد یم ییکارها به مجبور رو

 !یکرد یم هیگر صبح خود تا من هرشب

 

 مردم یجوونا به روستا یها محله تو که یساق هی بودم شده بود، کرده خودش ردستیز رو من صالح

 .بدم بهشون کرد یم مجبورم صالح که یمواد رسوندم، یم مواد

 از دم،یترس یم هرشبش یها کتک از فقط هستن یچ ها اون دونستم ینم اصال من مامان خدا به یول

 دمیترس یم یحام رتیغ از ی کرده باد رگ از دمیترس یم شما یها اشک

 .دیرس یلعنت روز اون تا دادم ادامه ناچارا رو کار نیا اونقدر کرد یم مجبور رو من اون! مامان 

 

 .کردم نگاه مامان اشک در غرق صورت به یاشک یها چشم با

 یم! بفروشه بهشون رو من بود دهیدزد سشیرئ از که ییها جنس یجا به خواست یم اون مامان-

 !بفروشه ناموس یب باز هوس رمردیپ هی به رو دخترت دونه هی خواست

 

 نه یپول نه! نداشتم یچیه تهران رفتم برم، روستا اون از شهیهم یبرا گرفتم میتصم که بود روز اون-

 !یچیه یمدرک نه یلباس

 باشگاه هی یرو روبه دمینفهم که بودم کرده یزار هیگر اونقد بودم خسته اونقدر تهران دمیرس که یشب

 برده خوابم هاش پله رو زنونه

 

 .شد جمع هام چشم تو اشک بود شده صبح یسخت به که ترسناک شب اون یآور ادی با

 .بود شده اشک از پر قشنگم داداش یحام یها چشم و بود شده رهیخ یقال گل به اخم با آوات

 .بود اشک از سیخ صورتش که بود مامان تنها و



 نیا دیپرس ازم کمینزد اومدن شد من ی متوجه تا. دمید رو باشگاه همون صاحب شد روشن که هوا-

 بده؛ رو راپورتم صالح به یجور هی دمیترس یم چون بگم رو راستش تونستم ینم کنم، یم کاریچ جا

 !داشت آدم جا همه اون باالخره

 

 گفتم و کردم یمعرف حورا رو خودم. نبود وقتش موقع اون حداقل کنم، اعتماد تونستم ینم کس چیه به

 کمکم بود یخوب زن. ندارم خودم همراه یمل کارت ای شناسنامه چیه و کردم فرار پرورشگاه از که

 ! دیجد یلیفام و اسم هی با گرفت برام دیجد شناسنامه هی ماه سه دو یط داشت که ییآشناها از کرد،

 .بود کنکورم یها کینزد گهید موندم جا اون یسال سه کنم، کار سالنش تو تونم یم گفت بهم

 آوات برقضا دست که بودم کرده نام ثبت مدرسه هی تو گم؛یم رو باشگاه صاحب همون ساره کمک با

 .خوند یم درس جا اون هم

 بچه هی من کرد یم فکر هم اون شیپ چندوقت نیهم تا یول میشد یمیصم باهم موقع اون از

 میپرورشگاه

 

 .کردم پاک رو هام اشک دستم با و نییپا انداختم رو سرم نداشتم، رو آوات به کردن نگاه یرو

 

 یم گوشه هی هم من کردن یم نیتمر و دنیرقص یم که ییها موقع. دمیخواب یم باشگاه همون تو-

 درس الیخ گهید که کردم نیتمر اونقدر. کردم یم نیتمر خودم ها شب و کردم یم نگاه و نشستم

 یکل که یکس بشم یا حرفه رقص یمرب هی خواست یم دلم. بود دهیپر سرم از کنکور و خوندن

 رنیبگ ادی رو دنیرقص ردستشیز دخترپسر و شاگرد

 

 یم نهییآ جلو داشتم اد؛یب ساره که نیا از قبل روز هی. بودم کرده عادت دمیجد یزندگ محل و تیهو به

 دهید رو حرکاتم تمام دنیرقص به کردم شروع که اول از گفت یم. شدم اومدنش ی متوجه که دمیرقص

 .بود دهیپسند هم یحساب و

 

 :دادم ادامه و زدم یشخندین

. بشم یا حرفه تا برقصم هم من رقص، میتا تو شاگردها هیبق با تونم یم گفت داد، کار شنهادیپ بهم-

 .دارم رو استعدادش گفت یم

 اوشیس هوی و کردم یم نیتمر اتاق تو داشتم رامسر تو که افتادم یروز اون ادی ناخودآگاه حرفم نیا با

 تو اومد

 لبش رو یکیکوچ لبخند کردم احساس کنه، یم نگاهم رهیخ رهیخ داره هم اون دمید که کردم نگاه بهش

 .گرفت شکل

  کنه؟ یم فکر روز همون به داره هم اون یعنی



 .دمیکش یقیعم نفس

 اجاره خونه هی ساره کمک با تونستم و شدم یا حرفه یمرب هی دوسال بعد جونم، مامان که خالصه-

 مسابقه هی نیهم واسه میآورد یخوب ی رتبه و میکرد شرکت هم مسابقات نیمهمتر از تا چند کنم؛

 .شد شنهادیپ بهم کشور از خارج

 

 .زدم یتلخ لبخند نمونده زمانش به هفته هی از شتریب یزیچ که نیا و مسابقه اون یادآوری با

 ! داشت یا دهیفا چه گهید

 خانوادم شیپ برگشتم من و مرده اون االن یول صالح ترس از بشم خارج کشور از خواستم یم من

 زدم؟ یم رو رقص اون دیق دیبا یعنی پس

 همه یبان و باعث خبر یب خدا از صالح اون شرمندتم بخدا ،یدیکش یسخت انقدر که برات یاله رمیبم-

 توعه یها ییتنها و درد ی

 ارویدن حس نیبهتر و شتمیپ که االن االنه، مهم مامانم سرت یفدا. شدم رهیخ مامان به یاشک نگاه با

 .دارم

 وگرنه یبرگرد تو شد باعث که بده رشیخ خدا ؟یشد آشنا ما شوهرخواهر نیا با یچطور وروجک-

 !کرد داتیپ رانیا تو شد ینم وقت چیه گهید

 .بودم نکرده رو جاش نیا فکر شدم، رهیخ اوشیس به بهت با

 گفتم؟ یم یچ دیبا حاال

 

 از بعد که یا خانواده به نداشتم دوست اصال. شد رهیخ من به ینگران با و کرد یا سرفه تک آوات

 نیا و ستمین یعاد آدم ها نیا نظر از من که بگم تونستم ینم یول بگم دروغ برگشتم بهشون سال پنج

 !زادیآدم نه خونخوارن هستن خونتون تو ک یدونفر

 

 یم که فهموندمیم بهشون دیبا چطور کنم؟ سفر گذشته تو تونمیم من که گفتم یم بهشون دیبا یچطور

  بشم؟ پنهان دشونید از تونم

 وقت گرفته شکل یچطور و کجا از من وجود و تیماه دمینفهم قایدق که یزمان تا نه نبود، وقتش االن

 !نبود گفتنش

 یمیصم دوست هم اوشیس و آواته ی پسرخاله انیدا م،یهست یمیصم یها دوست آوات و من خب-

 ! انیدا

 :دادم ادامه و انداختم مامان به ینگاه مین

 .میگرفت ازدواج به میتصم که شد ینجوریا و میشد آشنا باهم میداشت که یبرخورد تا چند تو گهید-

 .خورد یم رو لبش پوست و بود شده رهیخ من به اخم با که کردم نگاه اوشیس به



 .دیرس ینم نظر به یعصبان هم ادیز یول داره یحس چه دونم ینم قایدق

 بشه یمعرف آشام خون هی نداشت دوست هم اون باالخره

 

 :گفت یحام به رو اخم همون با که کردم نگاه بهش چپ چپ

 .کردم یخواستگار ازش و دمید آوات و انیدا همراه یبار چند رو حورا آره،-

 رفتم بهش یا غره چشم هتل تو هاش حرف یادآوری با

 داره یرسوم آداب چه و هست یچ یخواستگار یستین بلد اصال که تو عمت، ارواح اره

 

 .کرد یم هیگر داشت هم هنوز مامان

 .چسبوندم نمیس به رو سرش و کردم بغلش

 هیچ یبرا کردنت هیگر شتمیپ که االن نیبب جونم، مامان-

 ببخش دخترم ببخش رو من یدیکش بزرگ شهر اون تو ییتنها که یسخت همه اون یبرا-

 :گفتم و زدم شیشونیپ به یا بوسه بغض با

 هام یسخت ی همه گهید اس کهیمرت اون اومدن از قبل مثل بایتقر یچ همه نمیب یم و برگشتم که االن-

 .گشتم یبرم زودتر شده سقط دونستم یم اگه من. رفت ادمی

 :گفت و کرد پاک شیروسر ی گوشه با رو هاش اشک مامان

 !پوسونده کفن تا هفت االن تا اون جان، مامان نگو بد مرده سر پشت-

 

 اصال کرد سکته که شد چطور که کردم یم فکر نیا به داشتم

 :دمیپرس یحام از عیسر فاصله نیا تو بزنه صورتش به یآب هی تا پاشد مامان

 اصال شد یچ کرد؟ سکته کجا-

 قبرستونه تو هم قبرش مرده و کرده سکته میدون یم فقط دونه، ینم یکس-

  دونه؟ینم یکس یچ یعنی-

 گفتن و آوردن رو مرگش خبر بعد ماه شش پنج برنگشت، گهید و رونیب رفت خونه از شب هی-

 کردن خاکش

 

  مردنش دردسر یب و راحت نیا به داشتم شک. شدم رهیخ بهش ینگران با

 .نکنم نگران رو یحام تا دادم تکون یسر



 !افتاده یاتفاق چه گذشته تو قایدق نمیبب تا قبل سال سه به برگردم دیبا من

  بزنه یچرت هی ها اتاق از یکی تو گرفت میتصم و ادیم خوابش گفت آوات ییچا از بعد

 بودن زدن حرف سرگرم و بودن شده مچ باهم انگار یحام و انیدا

 .کنم فکر خواست یم دلم بزنم، اطیح تو یدور هی برم گرفتم میتصم

 .کردم یم فکر صالح مرگ به نیح نیهم تو و دادم اب یکی یکی رو مامان خوشگل یها گلدون

 نه ای هست صالح واقعا دهیخواب قبرستون اون تو یحام قول به که یاون بدونم داشتم دوست یلیخ

 خوام یم فقط و ندارم ازش یترس قبال مثل االن یول. کنم قبول تونستم ینم یراحت نیا به رو مرگش

 افتاده گذشته تو یاتفاق چه بدونم

 شده یچ قایدق نمیبب و برگردم فرصت سر دیبا

 سمتش برگشتم ترس با گوشم کنار اوشیس آروم یصدا با که بودم زهایچ نیهم به کردن فکر مشغول

 .گرفت یم ام سکسکه ناخوداگاه شدم یم یجور نیا وقت هر

 ؟یگفت یچ! دمیترس-

 یکنیم کاریچ نجایا گمیم-

 :گفتم و کردم نگاه بهش چپ چپ

 دمیم آب ها گل به دارم واقعا؟ ستین معلوم-

 :گفت دوباره که شدم کارم مشغول و برگردوندم رو سرم

 خودم یها دست با خودم باشه هم زنده اگه آدم اون کن، رونیب سرت از رو گذشته به رفتن فکر-

 !کنم یم اش کهیت کهیت

 

 سمتش برگشتم انهیموز ینگاه با

 .دیکش لبش ی گوشه رو شصتش و زد یشخندین

 ؟یکن یم نگاه یاونجور چرا ه؟یچ-

 

 باشه زنده ممکنه نه؟ هیعیرطبیغ کمی مرگش که یکن یم فکر توام پس-

 .داد تکون یسر اخم با

 .رمیگ یم ازش رو یآوارگ سال پنج نیا تقاص خودم اس، زنده که بهتر-

 شیپ سال سه به یبرگرد یندار حق تو-

 :بهش دمیتوپ تیعصبان با



 یریبگ رو جلوم یتون ینم توام کنم یم بخواد دلم یهرکار من-

 

 میستین یکس رنظریز شد مطمئن تا. انداخت برش و دور به یسرسر نگاه و گرفت دندون به رو لبش

 .دیکش خودش دنبال به رو من تنبون کش نیع و گرفت رو دستم مچ

 سمت به رو من اوشیس داشتن؛ یمخوف یها نیرزمیز استثنا بدون همشون روستا یها خونه

 .برد بود اطیح ی گوشه که ینیرزمیز

 

 !کن ولم گمیم ستین جاش نجایا اوشیس م،یستین نهیبیم رونیب ادیم یکی االن ؟یبر یم کجا کن، ولم-

 .دمیلرز خودم به کشیتار از که میشد نیرزمیز وارد تیدرنها نداشت، دهیفا اصرارهام

  تو؟ نیا بود ترسناک انقدر چرا

 .دمید ینم رو ییجا من یول نهیبب تونه یم یخوب به و نداره یمشکل اوشیس دونستم یم

 :گفتم حرص با رلبیز و بهش چسبوندم رو خودم ناچارا

 !نشدم محو جا نیهم تا کن روشنش باش زود باشه، یزیچ یالمپ یبرق یچراغ دیبا جا نیا-

 

 :دمیشن گوشم ریز رو صداش

  جوجه؟ یکن یم دیتهد رو من-

 تیهو یخوا ینم که تو! شمیم محو واقعا یاریدرب یباز پررو اگه آره کن، روشن رو برق گمیم-

 بشه؟ معلوم یزود نیا به تیاصل

 .داد دست بهم یخفگ حس کار نیا با که دیچیپ گردنم دور رو دستش

  ؟یکن یم یغلط چه یدار هست معلوم-

 اون که دمیفهم صورتم، مقابل قایدق اوشیس صورت دنید و اطرافم شدن روشن با هیثان چند از بعد

 !کنه روشن رو برق تا زد رو حرکت

 .بود سرم پشت دشیکل چون

 

 :گفتم یقیعم نفس با و رونیب اومدم بغلش از عیسر

 اطیح تو انیم االن رونیب میبر االی تو؟ نیا یآورد رو من یچ واسه نرفته، زادیآدم به تیکار چیه-

  دنبالمون

 .ستادیا روم روبه بزرگش کلیه و القید قد اون با که برم خواستم

  کجا؟-



 رونیب برم خوام یم گمیم ، یباش کر یتونینم وقت چیه هات گوش اون با که هللا الحمد-

 باهات نشده تموم کارم من که یوقت تا نه-

 

 .زد کیکوچ لبخند هی کردم احساس که شدم رهیخ بهش اخم با

 ؟یخند یم یچ به-

 !تو ی افهیق به-

  چشه؟ من ی افهیق مگه-

 ع؟یسر یکرد اخم که کنم کارتیچ خوامیم یکرد فکر-

 

 .گرفت حرصم بودم خورده یدست هی و بود خونده رو منحرفم مغز که نیا از

  ؟یکنیم فکر بهش تو که هیکار اون یهرکار مگه حورا سرت تو خاک

 نیا تو من االن یول م،یدیم انجام وقت اسرع در رو یدار دوست که یکار اون نداره بیع حاال-

 .کنم یم حس ییزهایچ هی نیرزمیز

 خاک یمیقد صندوق تا سه دو جز به که جا نیا ؟ییزهایچ چه. کردم نگاه برم و دور به تعجب با

 !ستین یا گهید زیچ پرت و خرت یسری و کیکوچ یقال تا چند و خورده

 ؟یکن یم حس یچ-

 

 :گفت یموز لبخند هی با و باال دیپر ابروش یتا هی طنتیش با

 .کنم یم حس یخون یبو هی-

 :گفتم و زدم یشخندین

 زود پس شیبخور یتون ینم! طلسمه یکی تو واسه یول نابه که نیا با بگم که منه خون منظورت اگه-

 .کردم خلوت نیرزمیز یتو تو، با کنن فکر نایا مامان مونده هم نیهم رونیب میبر باش

 خودش یرو روبه دیکش رو من و گرفت رو بازوم که رونیب رفتم یم داشتم

 

 !اخه نیا شده چش. بود هاش لب رو مرموزش لبخند اون هم هنوز

 .. اوشیس-

 :گفت شخندین با و صورتم یرو روبه آورد رو صورتش بزنم، حرف نذاشت

  بود؟ تو خون به منظورم من مگه-



 دستش از رو بازوم کردم یسع بودم شده زده جانیه کشینزد همه نیا از که یحال در و تعجب با

 :گفتم نیح همون در و رونیب بکشم

 ؟یدار یم بر فاز که نجاسیا یکس تو و من جز به مگه بود؟ یچ به منظورت پس کن، ولم-

 صداش تو. کرد بغلم قشنگ و دورم دیچیپ هم دستش یکی اون بدتر یچیه که نشدم خالص دستش از

 .کردم یم حس رو خنده

 .هست آره..  اممم-

 

 .کردم نگاه بهش تعجب از پر ییها چشم با و عقب بردم رو سرم

 .بود گرفته اش خنده شتریب حرکتم نیا از

 یخوب ی جلوه چون کشوندم باخودم توام کنم مقاومت نشد کردم، حس خون یبو چون جا نیا اومدم-

 !نتونیرزمیز تو امیب ییتنها من باالخره نداشت

 

 .ستین جا نیا یزیچ ن؟یا شده کصخل. کردم نگاه اطرافم به دوباره

 باال میبر دیبا اوشیس کن ولم اعصابم، رو یبر یخوا یم باز گرفته تیباز تو من نظره به-

 !حورا-

 .دادم رو جوابش بود دراومده یحساب حرصمم که یبلند نسبتا یصدا با

 ها؟-

 !سراغش برم من منتظره و شده میقا یزرشک ی صندوقچه اون پشت خوشگل موش هی-

 

  موش؟. بودم کرده کپ

  ا؟یدن نیا تو من نظر از موجود نیتر ختیر یب و نیتر چندش

 !بود گرفته ام سکسه بودم زده زل اوشیس به که حالت همون تو

 .کردم یم رد رو سکته تا پنج چهار صددرصد باشم من و باشه موش که ییجا نداره، امکان

 

 .دنیپر نییپا باال و زدن غیج به کردم شروع جام تو ناخوداگاه

 !دمیترس ینم صالح از دمیترس یم موش از که یاونقدر نداشتم، رفتارم رو یکنترل جوره چیه

 اوشیس! ها بغلت تو شم یم هوشیب االن کن ولم گمیم رون،یب برم خوام یم اوشیس کن ولم کن، ولم-

 رمیبگ گازت نذار کن ولم

 



 داره نگه رو من کنه یسع ای بده ادامه دنشیخند به دونست ینم اوشیس

 .دیخند یم بلند یصدا با و بود نگرفته رو دنشیخند یجلو گهید

 کوچولو موش هی گفتم که دوسر یاژدها نگفتم جوجه، ریبگ آروم-

 زدن غیج به هم باز گرفت قرار دهنم یجلو که دستش با دم؛یکش بلند غیج کلمه اون دنیشن با دوباره

 .دادم ادامه هام

 نیا به و بردم یم نیازب رو ترسم حس یجور هی دیبا من اما شد ینم دهیشن ییصدا چیه هرچند

 !متنفرم موش از من که فهموندم یم لیگور

 

 با انقد اوشیس که یموجود نیا از واقعا. ادیدرم میگر که بودم مطمئن کرد یم مقاومت گهید ذرهی اگه

 داشتم وحشت گفت یم خونش از لذت

 

 :گفت یجد لحن هی با و جلوم گرفت رو اش سبابه انگشت که ومدیم بند داشت نفسم

 کنه یم فکر ندونه یهرک حورا، یبد ادامه زدنت غیج به اگه حالت به یوا یول دارمیبرم رو دستم-

 !تو نیا باهات کنم یم ییکارها هی دارم

 :گفت و کرد یمصلحت اخم هام چشم شدن گرد با

 یم ساکتت یجور هی وقت اون ،یبزن غیج حالت به یوا یول دارمیبرم رو دستم گفتم؟ یچ یدیشن-

 یدیند عمرتم به که کنم

 کهینزد بهم یلیخ ای بدنمه تو کردم یم احساس نبود خودم دست

 هوی که شد یچ دونم ینم دستش برداشتن با. برداشت اروم رو دستش که دادم تکون تندتند رو سرم

 بزنم غیج ناخوداگاه شد باعث و چشمم جلو اومد ختیر یب موش اون زشت دم ریتصو

 !بودم نکرده تجربه رو شینجوریا حاال تا واقعا که کرد ام خفه یجور هم اون

 

 !گذاشت لبم رو لبشو و گرفت خودش سمت به رو گردنم عیسر

 یمعن به من و بود مونده من باز دهن تو هاش لب که بود کرده رو کار نیا ییهوی و عیسر اونقدر

 !بودم شده الل کلمه یواقع

 

 نیهم زمان خواست یم دلم که بود رفته رپوستمیز ینیریش حس اونقدر بشه، جدا ازم خواست ینم دلم

 !بشه متوقف االن

 .کرد درست برامون رو یداستان نیهمچ که یریکبیا موش همون با و نیرزمیز نیهم تو جا نیهم



 دیبا دونستم ینم و کردم یم حس رو اوشیس سیخ یها لب چون لحظه اون کردم گم رو صدام انگار

 .کنم کاریچ

 فشارش و شد تر سفت بود گردنم دور که یدست بودم، هپروت تو هم هنوز من که هیثان چند از بعد

 شتریب

 هام لب زدن کیم به کرد شروع و چسبوند خودش به محکم رو من

 

 اولش. بود گرفته رو نیرزمیز یفضا ی همه اش یپ در یپ یها دنیبوس با دناشیکش نفس یصدا

 .سپردم دستش به رو خودم و شدم سست بغلش تو کم کم اما کردم مقاومت

 !بکشم عقب نداشتم قصد انگار و دمیبوس یم ادیز عطش با خودش مثل هم من

 اوشیس یها لب و یداغ از حجم نیا فقط االن ره؛یبگ دست برام چقدر قراره بعدا نبود مهم برام اصال

 .بود مهم

 باز یکی یکی رو مانتوم یها دکمه و نییپا آورد رو دستش بود، شده بلند هردومون یها نفس یصدا

 .کرد

 .بودم دهیپوش یمشک ی ساده تاپ هی رشیز

 

 شروع آروم و گردنم تو برد رو سرش. کرد نگاه تاپم همون به خمار و کرد جدا ازم رو هاش لب

 !دنیمک به کرد

 .بودم خواستنش خمار بکشم، نفس تونم یم یسخت به کردم یم احساس

 . کرد نوازش رو شکمم آروم و تاپم ریز رفت دستش

 زده کیم رو گردنم پوست ی همه کردم یم احساس دستش حرکت با همراه و باالتر رفت کم کم

 فشار و گرفت مشتش تو محکم باشن دهیرس آب به که یا تشنه یها آدم نیع دیرس نمیس به که دستش

 .شد خارج دهنم یالبال از یزیر ی ناله ناخوداگاه که داد یکیکوچ

 خوش مزاقم به کارش نیا چقدر که بفهمه خواست ینم دلم. بستم رو هام چشم و گرفتم گاز رو لبم

 اومده

 .دمیپر جام تو عیسر اسمم مداوم تکرار و آوات یصدا با که نمیسوت ریز رفت یم داشت دستش

 !دختر یرفت یگور کدوم حورا؟-

 

. نداشت یفیتعر چندان هم من روز و حال هرچند. داشت خرابش حال از نشون قشیعم یها نفس

 امیب بغل و بوس یفضا اون و هپروت از داشتم یسع یپ در یپ یها نفس با و گرفتم گلوم به رو دستم

 !رونیب

 م؟یکرد یغلط چه نیرزمیز نیا تو االن ما. شد پاره دلم بند شیپ لحظه چند اتفاقات یادآوری با دوباره



. زنهیم حرف خودش با داره رلبیز و گردنشه پشت دستش دمید که کردم نگاه اوشیس به یرکیرزیز

 !کرد نوازش رو دوتامون گوش آوات نیدلنش یصدا دوباره که بگم یزیچ تا کردم باز رو دهنم

 

 اط؟یح تو رفته که گفت یم یچ یحام پس هو؟ی زد بتیغ کجا وا دختر؟ ستمین تو با مگه حورا؟-

 !یحام کردن صدا به کرد شروع حرفش نیا از بعد

 العقل ناقص ی دختره نیا کو پس ؟یحام-

 . بود شده رهیخ بهم هم اون و بودم زده زل اوشیس به

 !کلمیه کل به نهیریم داره دهید دور رو من چشم باز دختره نیا العقل؟ ناقص

 

 .داشت نگه رو بازوم اوشیس که رونیب رفتمیم داشتم

 کجا؟-

 :گفتم حرص با

 !العقله ناقص من یکجا نمیبب برم-

 افه؟یق نیا با-

 چشه؟ افمیق مگه-

 :گفت آروم و دیکش لبم یرو محکم رو شصتش اخم با

 !یبر بزارم وضع نیا با که ینداشت توقع بود، شده پخش لبت دور لبت رژ همه-

 .نبود جرم ارتکاب از یاثر خداروشکر که کردم نگاه خودش ی لوچه و لب به حرف نیا با

 یم خجالت ازش یحساب دیبا که میشد مرتکب یجرم هی کردمیم احساس واقعا تمونیوضع نیا با

 !میدیکش

 اون ومد،یم کنار ها موضوع نیا با راحت یلیخ معموال اوشیس و بود من احساس نیا هرچند

 .بود من یبرا حرکتشم

 .بشه ظاهر بد خانوادم جلو یکار اول نیهم خواستینم

 

 چشم چنان. دمید رو آوات اول نگاه تو که رونیب میاومد نیرزمیز از بود یکندن جون هر به خالصه

 !شدن چپ قطعا هام چشم شدت نیا با کردم یم فکر که رفتم بهش یا غره

 یبلند نسبتا یصدا با گمینم یزیچ دید تا. کرد یم اشاره نیرزمیز به ابرو و چشم با و بود باز ششین

 :گفت

 کردم؟ یم صدات همه نیا من و یبود نییپا اون االن تا تو حورا؛ عه-



 !دمیم جر خودم یها دست با خودم من رو دختر نیا رون؛یب بود زده یقلپ هام چشم

 اطیح تو اومد یحام نیح نیهم تو که کنه جمعش کرد یسع عیسر شدم یشیآت دید تا

 !پس یبزن تیمیقد خاطرات به سر هی تو اون یرفت آها زه،یچ-

 

 :گفت آوات به رو یحام

 !که یکرد ریگ خودتم یکن دایپ حورارو یاومد مثال تو-

 بخوره رو اش خنده که شد باعث و خورد گره من گنیخشم نگاه با آوات یساختگ ی خنده

 :گفتم یحام به رو. نبود زیجا نیا از شیب سکوت گهید

 ؟یداشت یکار من با داداش جانم-

 .گرفت یم رو سراغت مامان وروجک نه-

 :گفتم لبخند با

 .امیم االن-

 آخ که گرفتم باسنش از یدار مادر پدر شگونین و آوات سمت رفتم عیسر تو؛ رفت و داد تکون یسر

 .گفت هم یآروم

 ؟یکرد یم یغلط چه نیرزمیز تو! یوحش-

 

 .گرفتم بازوش از گهید شگونین هی و کردم اشاره اوشیس به ابرو چشم با

 !اطهیح تو هم اوشیس که افتاد شیدوزار تازه

 !یبنداز من جون به رو شیدیآفر خنگ انقدر که یا بنده نیا دیبا چرا خداجونم

 

 هاش لب رو رفت نگاهم ناخوداگاه اول نظر تو که کردم نگاه بهش اوشیس یصدا با

 کجاست؟ انیدا-

 .بود آوات مخاطبش

 جادوگره اون از ییردا هی تونسته سیادر انگار بهش؛ زده زنگ حیمس که بگم بهتون گفت اتاقه، تو-

 کنه دایپ یچ یچ دونم ینم

 بود؟ داده تله به دم یزود نیهم به یعنی. بود یا گهید یجا فکرم اما کردم نگاه اوشیس به تعجب با

 کنه؟ داشیپ بود تونسته چطور سیادر اصال

 :گفت ما به رو و انیدا سراغ رفت یم داشت قیعم یاخم با اوشیس



 هتل میبر دیبا نیکن جمع زودتر-

 :گفتم تعجب با

 ؟یالترج یمج یاج دنبال امیب تو با و کنم ول رو داداشم و مامانم االن من که یندار توقع-

 

 یول چرا دونم ینم. شد رهیخ بهم رفته باال یابرو یتا هی  با و برگشت بودم زده که یحرف دنیشن با

 !افتادم میداد انجام نیرزمیز تو شیپ قهیدق چند که یکار ادی و دمیکش خجالت نگاهش از

 

 دارم؟ ازت یتوقع چه که بگم بهت حتما دیبا-

 تو االن من! یکن درک رو من دیبا یباش داشته من از یتوقع یبخوا که نیا از قبل تو اوشیس نیبب-

 مامانم جواب یکرد فکر چیه جرم، آثار دنبال هلک و هلک فتمیب راه باهات پاشم که ستمین یطیشرا

 توقع تو وقت اون بخوابم هتل تو هستم زدی تو من یوقت تا زارهینم گهید اصال اون بدم؟ یچ دیبا رو

 !نو از یروز نو از روز البد وقت اون برگردم؟ تو با و کنم یدلتنگ رفع چندساعت از بعد یدار

 .کردم نگاه اش کالفه و یعصب ی افهیق به منتظر و دمیکش یقیعم نفس هام حرف شدن تموم از بعد

 نیبمون جا نیا نیتون یم نیبخوا که هروقت تا شماهم گردم یبرم انیدا با من ،یاوک-

 

 هرلحظه که شدم یباروت انبار کردم احساس شیبعد ی جمله با که کردم یم یحالج رو حرفش داشتم

 !بترکه یمهر یب و یعاطفگ یب شدت از ممکنه

 الیخ با یتونیم حاال و یداد انجام رو فتیوظ تو نداره؛ یکار باهات گهید ماهم پیاک اصل در-

 !یبرس تیزندگ به راحت

 .شد خونه وارد آوات ی زده بهت نگاه و من یاشک یها چشم به توجه یب و زد رو حرفش ن؟یهم

 چشم تو حاال و بود کرده کبود رو من ی لوچه و لب نیرزمیز تو شیپ قهیدق چند تا که بود آدم نیهم

 !فتهین بهم چشمش وقت چیه که یا گوشه هی کرد پرتم یکاغذ دستمال هی مثل و زد زل من

 نیهمچ شد باعث نبودن اون کنار و بمونم خانوادم شیپ شتریب روز چند فقط خواستم یم چون چرا؟

 بده نشون یواکنش

 

 آوات به و گرفتم انگشتم نوک با رو بود چشمم ی گوشه که یاشک قطره. بود یخودخواه آدم که واقعا

 :گفتم

 تو میبر ایب! درک به-

 ؟یبد یچ رو صبورات مامان جواب االن یخوا یم-

 تو میبر ایب کنم؛ یم یغلط هی-



 :گفت رلبیز آوات که دمیشن و میشد خونه وارد آوات با

 !میدید هم اون اوشیس لطف به که میبود دهیند لجباز و حسود آشام خون-

 

 دور رو دستم و مامان سمت رفتم بودن، زدن حرف مشغول که انیدا و اوشیس به کردن نگاه بدون

 .کردم حلقه گردنش

 :گفتم و زدم گونش به یا بوسه

 چطوره؟ من گل مامان-

 .کرد یم پاک رو هام یناراحت ی همه مهربونش نگاه

 برگرده خوادیم انگار شوهرت یراست جان؛ مامان شمینم نیا از بهتر-

 مامان جواب در و کردم نگاه بهش نکنه جلوه بد ادیز تا گرفتم رو خودم یجلو زور به که ینگاه با

 :گفتم

 شلوغه سرش یادیز کمی اون آره-

 آروم لبم رو خنده شد باعث اوشیس یصدا که میشد بخند بگو مشغول مامان با و کنارم اومد آوات

 .بده مصمم و یجد نگاه هی به رو جاش و بشه محو آروم

 خوشمزتون ناهار از ممنون م،یکن زحمت رفع دیبا گهید ما خانوم؛ صبورا خب-

 شده کنجکاو بود مشخص یحام و کرد یم نگاه من به ینگران با آوات

 :گفت شیذات یمهربون با مامان

 کنه درست براتون حورا هم خوشمزه شام هی قرار تازه ؟یزود نیا به کجا-

 دو که پزم یم شازده یبرا یآش هی حتما آره. نموند دور اوشیس نیزبیت نگاه از که زدم یپوزخند

 باشه داشته روغن روش وجب

 

 رامسر برگردم حتما دیبا که اومده شیپ مهم یلیخ کار هی راستش-

 :گفتم یلیم یب با ناچارا که کرد نگاه من به تعجب با مامان

 جانم مامان هستن یرامسر اصالتا-

 :گفت و داد تکون دییتا ی نشونه به یسر مامان

 .میبش آشنا شتریب خانوادت با تا یبرگرد زودتر شمیم خوشحال پسرم؛ باشه-

 پخته خودم یبرا خودم که بود یآش نیا. اومد ینم بر دستم از یکار کردن نگاه وارید و در به جز

 !بودم



 که کردم یم فکر نیا به داشتم رفتنشون موقع. کرد نگاه انیدا به یکالفگ با فقط و نزد یحرف اوشیس

 دغل آدم! کنه هیتوج رو مسخرمون ییجدا تا کنم سرهم یحام و مامان یبرا رو یداستان چه دیبا بعدا

. بگم شدنم ییماورا و بودن ناهمتا به راجع یزیچ تونستم ینم االن واقعا یول نبودم ییدروغگو و باز

 دارم؟ العاده خارق یها استعداد من که کنه یم باور یادم کدوم نبود؛ یکردن باور چون

 یدوم آره! گفتم ینم اصال هم دیشا گفتم یم روز هی دیشا قت،یحق گفتن یبرا بود زود یلیخ االن نه

 تره یقو احتمالش

 !رفتن گذاشتن یتوجه چیه یب هم دوتا اون و نگفتم یزیچ رفتنشون موقع

 یم یچ رو سیادر جواب حاال زده؛ یحرکت نیهمچ بامن یلجباز سر اوشیس که شد ینم باورم

 بده؟ خواست

 حرف خام دوباره نداره امکان دمید من که یسیادر. کرد یم فیتعر براش رو تیواقع دیبا مطمئنا

 !بشه اوشیس یها

 

××× 

 آوات

 

 .گذشت یم رفتنشون از یساعت چند. بود شده کیتار گهید هوا

 نمش؟یبب نبود قرار گهید یعنی. گرفت دلم انیدا رفتن از ییهوی چرا دونم ینم

 آوات و من اتاق موقتا جا نیا. بودم کرده استراحت توش شیپ چندساعت که بودم یاتاق تو کرده بغ

 م؟یبمون جا نیا قراره یک تا ه؟یچ فمونیتکل حاال. بود

 :گفتم خودم با و زدم یشخندین

 شوهرم زور به خواستن یم که یا خانواده شیپ تهران برگردم دیبا دوباره! روشنه من فیتکل حداقل-

 .بنشونن عقد سفره یپا رو من مجبورا خواستن یم پول بخاطر فقط! بدن

 .بست پاش با رو در و تو اومد وانیل و آب پارچ هی با حورا که بودم غرق افکارم تو

 .بودم گذاشته روش رو ام چونه و بودم گرفته بغل به رو زانوهام که انداخت من به ینگاه مین

 ؟یکرد بغل غم یزانو ینجوریا شدن غرق هات یکشت دختر؟ چته-

 !یگرفت ات نداشته تخم به رو یچ همه و ستین مهم برات اصال خودت که نه-

 :گفت و گرفت شکل لبش رو یلبخند

 .کردم رو کار نیهم قایدق-

 هی نیرزمیز تو امروز که بودم هم مطمئن بنده؛ یم یخال داره دونستم یم. شدم رهیخ بهش مرموزانه

 .افتاده ییاتفاقا



 !نگو دروغ گهید که من به حورا؛-

 .کرد نگاه بهم ضیغ با. نشست روش و کرد پهن من کنار رو خوابش رخت

 گم؟یم دروغ دارم یکن یم فکر چرا-

 ن؟یکرد یم کاریچ نیرزمیز تو تونییدوتا امروز اصال! مطمئنم کنم، ینم فکر-

 .زدم چشمش جلو یبشکن. نزد یحرف و شد رهیخ جا هی به لحظه چند آوردم رو نیرزمیز اسم تا

 !کنهیم ریس هپروت تو خانم که نمیب یم-

 

 :گفت حرص با و کرد پرت سمتم به رو بالشتش

 .نمیبب رو ختشیر خوام ینم گهید ؟یچ که-

 خطور ذهنم به ثیخب فوق فکر هی یول کجا از و چرا دونم ینم. بودم گرفته رو ام خنده یجلو زور به

 !کرد

 حالن؟ چه در مینیبب میبر یا هیپا حورا-

 !بگذره ساعت چند بزار حداقل م؟یاومد دنبالتون ها زونیاو نیع ما ؟یچ میبگ میبر آوات؟ یکصخل-

 !ننینب مارو که میبر یجور بود نیا منظورم دختر گه؛ید یندا مغز گمیم نهیهم-

 .بود برده یپ ماجرا عمق به تازه

 !یجاسوس میبر میش محو و کنم سواستفاده بودنم ناهمتا از یگیم یعنی-

 :میگفت همزمان و میزد هم به رو دستامون کف ییدوتا که زدم یچشمک

 !میبر بزن پس-

 

 یجا با بهمون بزنه سر اومد یشب نصف خاله یوقت هی اگه تا میگذاشت پتوهامون ریز بالشت چندتا

 !نشه مواجه مونیخال

 .ستادمیا حورا یرو روبه جانیه با

 هیجالب حس یلیخ-

  م؟یکن سفر زمان تو میخوا یم که نیا-

 خدا خنگ هیچ منظورم یکرد فکر پس گه؛ید آره-

 :گفت و کرد یا خنده که شد یچ دونم ینم دفعه هی

 ه؟یچ ترش جالب یدونیم-

 



 .شدم رهیخ بهش منتظر

 دمیم انجام من که یهرکار یعنی. کنم یم کنترل من رو حرکاتت ی همه یشیم محو من با یوقت-

 یدیم انجامشون توام و داره ریتاث توام یرو

 .شدم مبهوت و مات

 نبود؟ جالب شد؟ یچ-

 :گفتم حرص با که دنیخند به کرد شروع

 ؟یکرد رو کار نیهم هم اوشیس با تو یعنی ؟یچ یعنی حورا، نزن زر-

 

 :گفت و کرد یاخم

 طبق و یهست یعاد آدم هی تو یول. زد روش ها حرکت نیا از شد ینم بود لیاص هی چون ر؛ینخ-

 تو یا نندهیب هی فقط عمال من، دست ادیم کنترلت یبش محو من با یوقت خوندم دیسف کتاب تو که یزیچ

 !زمان

 .انداخت باال همزمان رو هاش شونه و ابروها که کردم نگاه حورا به مستاصل. بودم شده دل دو

 و سر هی میخواست یم فقط میبکن یکار میخواست ینم که ما یثان در نداشت؛ یضرر که امتحانش

 نیهم حالن چه در مینیبب میبد آب یگوش

 

 .گرفتم رو هاش دست و ستادمیا حورا یجلو دوباره شدم مطمئن ممیتصم از یوقت

 منگنه تو بمونم من ینکن یکار که باشه ادتی فقط م،یبر یاوک-

 :گفتم بهش نکته هی یاداوری با

 بکنم؟ تونم ینم یکار چیه من یعنی ؟یباش داشته کنترل من رو یتونیم تو فقط که یمطمئن تو یراست-

 :گفت تیقاطع با

 .باش مطمئن آره-

 .موندم منتظر و دادم تکون دییتا ی نشونه به یسر

 

  ؟یاوک میبش محو ها اتاق به ورود از قبل دیبا چون هتله، یالب کنم یم تصور دارم که ییجا-

 .بستم رو هام چشم حورا حرکت با و دادم تکون رو سرم

 !بود موندن خال تو و بودن معلق به هیشب اما. بود یحس چه که کنم فشیتوص قایدق دونم ینم

 یشد رها زیچ همه از و یندار یخاص حس چیه که یهست ییجا یکرد یم احساس

 .کردم باز رو هام چشم آروم و برگشتم یعاد حالت به عیسر چون دینکش طول ادیز یول



 !میبود هتل تو االن ما شد، ینم باورم

 

 چشم که نیا از بعد. بست رو هاش چشم دوباره و گرفت رو دستم که کردم نگاه حورا به رتیح با

 مارو اصال شد یم رد کنارمون از یهرک که نیا جز به نکردم حس یزیچ چیه من کرد باز رو هاش

 !دید ینم

 

  م؟یکن کاریچ حاال-

  ؟یاوک یکن یم توام بکنم من که یهرکار آوات باشه حواست ها، اتاق تو میبر-

 حله باشه-

 .افتادم راه سرش پشت ربات هی نیع

 باشه داشته فرق بود ممکن مکان و ریمس یول کردم یم ناخوداگاه هم من کرد یم اون که یهرکار

 خودشون اتاق بره خواست یم هم حورا خودم،  و انیدا اتاق تو برم داشتم قصد من یعنی

 .شد یم هم هیشب حرکاتمون فقط نبود یمشکل نظر نیا از

 .شد یم من هیشب حورا حرکات اصل در

 

 یلیخ نبود زدن در به یازین اصال. میشد وارد ییدوتا حورا چشمک با و میستادیا ها اتاق در یجلو

 !بود یخفن زیچ یلیخ من یبرا نیا و میشد رد بود مقابلمون که یدر از راحت

 .نشدم حورا ی متوجه گهید اتاق به ورودم با

 !شلوارک هی با فقط لخت بود، دهیکش دراز تختمون رو انیدا

 .کرد ینم ها کار نیا از بودم من که یوقت تا واال گذره؛ یم خوش بهش داره یادیز انگار

 .بود برده خوابش تازه انگار دیکش یم نفس آروم. شدم رهیخ بهش ضیغ با

 

 .بود شده تنگ جا نیا واسه دلم چندساعت نیهم تو چقدر. انداختم اتاق بر و دور به ینگاه

 هی یبرا بخوام که کردم ینم رو فکرش امروز. کرد جلب خودش به رو توجهم تخت ی گوشه ساکم

 .بود مونده جا ساکم نیهم واسه بمونم نایا حورا ی خونه یمدت

 

 به نوازش شکل هام انگشت و باال اومد دستم دفعه هی که زدم یم دید رو انیدا نگاهم با داشتم

 .گرفتن خودشون

 اوشه؟یس کرد ناز وقت االن آخه حورا، کنه کارتیچ بگم خدا



 !هم برا بودن درآورده یباز یجر و تام امروز خوبه حاال

 یم نگاه کرد، یم نوازش رو نداشت وجود که یزیچ من ی اراده بدون که یدست به داشتم ضیغ با

 .کردم

 .شد رهیخ نیزم به اخم با و شد بلند جاش از انیدا دفعه هی نیح نیهم تو

 .تونم ینم دمید که عقب برم قدم هی خواستم و دمیکش ینیه بود ییهوی کارش چون

 که هم انیدا یثان در. بکنم یکار تونم ینم و هستم حورا کنترل تحت االن من که اومد ادمی دفعه هی

 .نبود یمشکل پس دیشن ینم رو صدام

 

 . بود بیعج انیدا شدن داریب ییهوی

 .کرد باز رو پشیز و برداشت رو ساک دوخت، ساکم به رو نگاهش اخم با

 !چپشه به کال که هم یخصوص میحر کنم؛ لهش بزنم تونم ینم که فیح

 رو ساک دفعه هی و کرد بو قیعم گرفت، شینیب یجلو خشونت با و درآورد رو هام لباس از یکی

 رونیب افتاد ساکم از بود آورده گذشته از حورا که یجام که اتاق ی گوشه کرد پرت

 که کرده فراموش حورا و بشه الزممون جا نیا ممکنه کردم یم فکر و بودم آورده حورا اطالع بدون

 ارتشیب

 .بزنم زل بهش بهت با شد باعث انیدا یصدا که بودم مقابلم جام تو خودم ریتصو محو

 !کردم یم حس رو بوت ؛یاومد پس-

 

 چرا؟ نه؟یبب رو من بود تونسته چطور. بودم شده خشک کلمه یواقع یمعنا به

 ما ی متوجه یکس هتل یالب تو چون شدم محو که بودم مطمئن زهیبر بهم رو فمیک که نیا از قبل تا

 .. پس کنم عبور در از یراحت به تونستم من یحت نبود،

 .بود ختهیر نیزم رو لمیوسا یال البه و فمیک تو از که بود یجام به رهیخ نگاهم

 

 االن که شده من انعکاس باعث جام اون یعنی نیا و نمیبب توش تونستم یم یراحت به رو خودم ریتصو

 !نهیبب رو من تونه یم انیدا

 یتوهم کنه فکر انیدا بلکه نباشم جام دید تو که رفتم یسمت به و دادم ریمس رییتغ بودم که ییجا از

 !باطل الیخ یزه اما زده یزیچ

 یهرکس و انیدا به رو رمیتصو انعکاس و کرد یم حرکت من با انگار جام رفتم یم که طرف هر به

 !داد یم نشون باشه داشته حضور جا نیا بود ممکن که

 



 .ستادیا روم روبه اومد یک انیدا دمینفهم اصال که بود شده ریدرگ ذهنم اونقدر

  ؟یاومد چرا گمیم توام با ؟یزن ینم حرف چرا-

  دم؟ینشن که بود دهیپرس رو سوال نیا یک

 !ستین نفعم به اصال نیا و دمیم دست از رو عقلم دارم کم کم کنم فکر

 

 .. زهیچ من..  من-

 دم؟ینفهم من که تو یاومد یچجور-

 .. من-

 .کردم یم حس رو بوت دنتید از قبل-

 :گفت عیسر کرده کشف یزیچ که انگار و شد ساکت هوی بعد

 ؟یبود شده محو تو-

 .بود گرفته حرصم دیپر یم حرفم نیب یه که نیا از

 بزنم؟ حرف هم من یبد اجازه شهیم-

 

 .شد رهیخ من به منتظر هیچ شیمعن دونستم یم خوب که یپوزخند هی با نهیس به دست

 و بود شده ختهیر که یساک دنید با که رهینگ دست برام تا بدم رو شازده نیا جواب یچ که بودم مونده

 :گفتم عیسر بود آورده من سر به رو بال نیا

 .ببرم رو ساکم بودم اومده-

 

 اصال نکنم فکر که بازوش به زدم محکم و کردم استفاده فرصت از عیسر که انداخت ساکم به ینگاه

 !باشه کرده حس یزیچ

 :گفتم یا طلبکارانه لحن با

 ؟یزنیم دست من یشخص لیوسا به یکشینم خجالت تو-

 

 و دیکش خودش سمت به رو من و داشت نگه رو دستم دستش، با بکشم عقب رو دستم که نیا از قبل

 :گفت گوشم ریز اروم

 !لخت هم اون ؟یزنیم دید خواب تو رو پیخوشت پسر هی که یکشینم خجالت توام-

 



 .فتمین پته تته به و نشم هول مشیمستق و رهیخ نگاه ریز کردم یسع

 .بردارم رو ساکم خواستم یم فقط کردم ینم نگاه تو به اصال من..  من-

 .کرد یم نگاهم رهیخ رهیخ همچنان و زد یور هی لبخند

  ه؟یچ-

 کن اعتراف-

 ؟یچ به-

 یاومد و بود شده تنگ واسم دلت که نیا به-

 

 هام چشم تو از رو حرفام تونست یم راحت انقدر که اومد ینم خوشم چیه. گرفتم گر حرفش نیا با

 بخونه

 .نداشت یا دهیفا اما بشم جدا ازش کردم یسع

 

 .برم خوام یم کن ولم نکن؛ خوش توهماتت نیا به رو دلت ستین خبرها نیا از اصال-

 به اومدن موقع رو دستبندم بود رفته ادمی خنگ من که یدست مچ. شد رهیخ دستم مچ به مرموزانه

 !بود مونده جا صبورا خاله ی خونه تو خوابم رخت ی گوشه و کنم دستم نجایا

 :گفت وار پچ پچ و کرد تر کینزد بهم رو خودش

 کو؟ دستبندت-

 نفس ی اجازه و دیمالیم صورتم به رو صورتش همش چون دادم یم رو جوابش یچطور دمیفهم ینم

 !جذاب کهیمرت دادینم دنیکش

 .گذاشتم جا-

 کجا؟-

  پسر؟ نیا بود شده چش. نبود هیشب شناختم یم من که یانیدا به اصال آرومش لحن

 .بدم بهش عیسر و کوتاه یها جواب شد یم باعث قشنگش لحن نیا

 

 صبورا خاله خونه-

 .دیخند گلو تو که کردم حس چرا دونم ینم

  ن؟یا خنده یم یچ به لرزه، یم داره هاش شونه که دمید دقت یکم با

  بود؟ دار خنده حرفم یکجا-



 بخونم؟ رو ذهنت تونمیم دستبند اون حضور بدون االن که یدونیم-

  بدتر؟ نیا از یزیابرور. کردم یم نگاه بهش داشتم باز دهن با

 !آوات خرابه فکرهات یلیخ-

 ریتصو خودم واسه قهیدق چند نیهم تو که زارمیچ اون یعنی. شد ینم نیا از تر گشاد گهید هام چشم

 .بود دهیفهم هم رو بودم کرده یساز

 نشده دچار من یبال به اون دوارمیام حورا، سراغ برم دیبا نبود زیجا نجایا موندن نیا از شتریب گهید

 باشه

 .. خوا یم کن ولم-

 که بودم کرده تمرکز ییها لب حرکت رو فقط و شدم الل هام لب رو سشیخ یها لب گرفتن قرار با

 !گرفت یم ازم رو قدرتم ی همه داشت

 یم رو انیدا دلم االن فقط نبودم خودم حال تو. شد دهیچیپ گردنش دور و اومد باال هام دست ناخوداگاه

 !بس و خواست

 .بود شده تنگ واسش یلیخ دلم ساعته چند نیهم تو گفت، یم راست آره

 

××× 

 

 حورا

 

 .کرد کارم نیا به مجبور عنتر آوات که بفهمونم غرور بت نیا به تونستم یم کاش ایخدا

 .  کرد یم جوابم سوال داشت و بود ستادهیا روم روبه اخم با

 !من به زده زل نهییآ تو از اوشیس دمید که اومدم خودم به یوقت فقط شد یچ دمینفهم اصال

 !بودم کرده هنگ یحساب و بود لمیم برخالف ؟ییهوی بشم ظاهر دیبا من چرا اصال

 !باشه نشده دچار من دردسر به آوات دوارمیام

 .برم زارهینم ندونه رو اومدنم لیدل تا ستین ماجرا کن ول آقا که حاالهم

 حورا بده رو من جواب-

 .امیب باهاش شدم مجبور داشت یکار هی آوات ار،ین باال رو من سگ یرو اون اوشیس-

  کنارت؟ نمیب ینم رو آوات من چرا ؟یکنیم کاریچ من اتاق تو پس ،یاوک-

 .شد دهیچیپ گردنش دور دستم ناخودآگاه که بدم رو جوابش خواستم

 !نبود خودم از ارشیاخت که کردم یم نگاه یدست به داشتم تعجب با



 .نداشت من از یکم دست هم اوشیس

  چته؟ حورا-

 .دادم تکون دونمینم یمعنا به رو سرم و کردم نگاه بهش تعجب با

 

 !نداد بهم رو اجازه نیا اوشیس دنیبوس به لیم اما بزنم حرف کلمه هی تا کردم باز رو دهنم

 !دمشیبوس یم داشتم ولع با و داشت قرار اوشیس یها لب یرو هام لب بود؟ شده چم من ایخدا

 

 .بشم قدم شیپ پسر هی دنیبوس یبرا بخوام روز هی که کرد ینم خطور کجام چیه به

 !ام تشنه خونش به یعصر از که اوش؛یس ؟یکس چه اونم

 بوسمش؟ یم پسرو نیا ادیز خواستن و ولع با دارم انقد چرا خبره؟ چه قایدق نجایا ایخدا

 .کرد یم جذب سمتش به شدت به رو من ییروین هی. نبود یشدن انگار یول بشم جدا ازش خواستم یم

 !روش افتادم خودمم و تخت سمت به دادم هل رو اوشیس که یحد تا شد ادیز امون بوسه شدت کم کم

 .کردم نگاه بهش بهت با اوشیس حرف با! آوردم یم در شاخ کلمه یواقع یمعنا به داشتم گهید

 .. ت نیرزمیز تو که ما برام؟ شده تنگ دلت انقد چندساعت نیهم تو حورا؟ چته-

 شروع روش بودم زده مهیخ که یحالت همون تو لمیم برخالف بازم یول یچطور و چرا دونم ینم

 .دنشیبوس به کردم

 .دیبوس یم رو من من، به نسبت یشتریب عطش با و کرد ینم مقاومت اصال هم اون

 خبره؟ چه جا نیا ایخدا

 

 !خونه گردم یبرم شمیم دوتا کنم فکر میبر شیپ گهید کم هی اگه

 

××× 

 

 آوات

 

 من و بود تخت رو انیدا. میبود هم دنیبوس مشغول شدت به و میبود کرده فراموش رو مکان و زمان

 ای شدم ظاهر چرا که نبود مهم برام اصال لحظه نیتوا و االن انگار روش، بودم بوده زده مهیخ هم

 !کنه کنترل رو من تونهینم حورا گهید چرا



 .بود مهم برام بود، کرده قرارمونیب یحساب که یخواستن لیم و انیدا یها لب فقط االن

 .مینبود در شدن باز و مداوم یها زدن در متوجه اصال که میبود شده هم غرق اونقدر

 .میبمون حالت همون تو حرکت یب شد باعث حیمس ی خنده از پر یصدا

 

 .بوده کار رو باز آقا نگو اتاقت، از ادیم اوه و آه یصدا همش چرا گمیم! شت-

 بود؟ یچ بوده کار رو باز از منظورش. کردم نگاه انیدا به تعجب با

 دختر که سخته انقدر تحملش واقعا یعنی ها یموند دور آوات از چندساعت فقط ان،یدا بهت دمیشاش-

 که؟یمرت یآورد یبرداشت

 بود؟ خراب ها نیا شیپ اش سابقه انقدر انیدا یعنی شد، ینم بازتر نیا از گهید هام چشم

 و بود ختهیر صورتم طرف هی موهام و بودم دهیخواب انیدا رو من چون دادم، یم حق بهش هرچند

 !گهید دختر هی نه منم دهیخواب انیدا رو که ینیا که نشه متوجه حیمس شد یم باعث

 دو رو پسره داشتم هو؟ی شد چم من. بودم شده زده خجالت بودم ساخته خودم یبرا که یتیوضع نیا از

 .دادمیم قورت یلپ

 !من به زده زل طونیش نگاه هی و باز شین با دمید که کردم نگاه انیدا به ام شرمنده نگاه با

 هم دیبا. بودم من زد یم کیم آبنبات نیع و بود دهیچسب رو هاش لب که یاون واال؛ داره حقم

 کنه نگاه بهم ینجوریا

 

 :گفت یم که دمیشن رو حیمس یصدا. شدم بلند انیدا رو از آروم و کردم مرتب رو موهام

 گمیم یجد دارم شییخدا اس گهید یکی ی دلخسته عاشق پسر نیا بابا داره؛ کراهت من خواهره-

 .. من اصال بشر نیا نداره مغز اصال

 .کردم یم نگاهش باالرفته یابرو یتا هی با. موند نصفه هاش حرف صورتم دنید با

 ان؟یدا هم اون  دلخسته؟ عاشق

 

 .کرد یا سرفه تک که دادم تکون یگیم یچ یمعن به رو سرم

 یبود تو پس! آوات-

 .نشستم اتاق ی گوشه ی کاناپه رو و بستم کش با رو دورم ی شده ختهیر یموها

 حیمس به رو. دیکش موهاش به یدست و نشست تخت همون رو و شد بلند جاش از لکسیر یلیخ انیدا

 :گفت

 یالش عمت قبر به دمیشاش ها؛ یزنیم مارو رآبیز خوب توام آواته، که ینیب یم بله،-



 رو بالشت هوا رو خنده با حیمس که کرد پرت سمتش به رو تخت رو بالش حرفش نیا از بعد و

 .گرفت

 کردم فکر باال اومدم کردم شک هم من اومد یم صدا آواته؛ نیا که دونستم یم کجا از دیبا من خب-

 .. واسه کار رو یرفت باز یآور دختر

 :گفتم حیمس به رو یبلند بایتقر یصدا با

 نده ادامه گه؛ید بسه خب-

 

 راجع دارن اتاقه تو دختر هی ننیب یم ستنین که کور واال خوبه. شد ینم سرشون ایم ایح ها نیا واقعا

 !زننیم گپ اتیعمل و کار و صدا به

 :گفت من به و نشست انیدا کنار حیمس

 ن؟یگینم ما به شده انقالب-

 :داد ادامه که کردم یم نگاه بهش داشتم تعجب با

 نجا؟یا یاومد وضع و سر نیا با یچجور-

 !شده انقالب کنه فکر بدبخت داشت حق. انداختم خودم به نگاه هی

 

 ینم یا گهید فکر چیه کوتاه شلوارک هی و بود ختهیر دورم که ییموها و یمشک ی بنده دو تاپ هی با

 .کرد شد

 :گفتم رلبیز

 .میاومد حورا با بردارم، رو ساکم فقط بودم اومده-

 

 !شدم رهیخ مت و پت دوتا اون به بهت با ام جمله شدن تموم از بعد

 :گفتم ناخوداگاه و دمیپر جام از فشنگ نیع. بودم شده غافل حورا از پاک

 حورا! یوا-

××× 

 

  حورا

 

 !نبود خودم دست اتفاقات نیا از کدوم چیه. بودم نشسته کاناپه رو شده شوکه

 .. اوشیس با شیپ قهیدق چند که کردم نگاه یتخت به



 .بود زده زل من به متفکر و بود نشسته تخت رو اوشیس. شدم یم سرخ تصورشم از

 .. کارها نیا جا، نیا شب وقت نیا حورا؟ یخوب تو-

 :حرفش وسط دمیپر

 ؟یفهم یم نداشتم کارهام رو یکنترل چیه نبود، یعمد کدوم چیه-

 .شد اتاق وارد آوات بندش پشت و شد باز یبلند نسبتا یصدا با اتاق در بزنه حرف خواست تا

 !کنم کنترلش دینبا من مگه ده؟یم انجام رو یکار هر راحت انقدر یچجور جا؟ نیا اومد یچجور نیا

 !شده یداستان عجب بود، کرده قفل مغزم

 .زدم بهم رو تعادلت من منه؛ ریتقص همش حورا-

 آوات؟ یگیم یدار یچ-

 

  بود؟ یچ منظورش. شدم رهیخ بهش گنگ و جیگ

 بودن اومده همراهش هم حیمس و انیدا

 !رو موضوع دنیفهم یک ها نیا

 

 :گفتم و آوات به کردم رو ومده؛ین ما به یباز جاسوس

 یگیم یچ نمیبب بزن حرف درست-

 :گفت و نشست اتاق ی گوشه ی کاناپه رو

 زدی آوردم خودم همراه رو اون من ادته؟ی رو جام اون-

 بود؟ یچ گهید جام کردم؛ فکر یکم

 :گفت کنم یم نگاهش دارم ها خنگ نیع دید تا

 .. رامسر تو شدنت محو بار نیاول هیقض ؛یبود آورده گذشته از که همون گه،ید جام اون بابا-

 .گفتم یبلند آهان اتفاقات یآور ادی با که داد یم حیتوض شتریب داشت

 

 :گفتم و کردم گرد رو هام چشم هوی بعد

 نه ای هست بخور بدرد کنه یم کاریچ هیچ اون میدونست ینم اصال ما ؟یداد دست از عقلتو تو دختر-

 ؟یآورد خودت با یبرداشت وقت اون

 !آوردمش من یبردار رفته ادتی تو باشه بخور بدرد ممکنه کردم یم فکر هم من-

 :داد ادامه که کردم سکوت



 ورق دراومد فمیک تو از یوقت ،یول بود یاوک یچ همه بود فتادهین فمیک تو از اون که یزمان تا-

 .برگشت

 دید رو من هم انیدا و کنم حرکت تونستم

 

 نگاه به و دیکش لبش یرو رو شصتش. بود شده رهیخ آوات به نشخند هی با که کردم نگاه انیدا به

 .داد تکون رو هاش شونه فقط من کنجکاو

 شده خبر چه که دمیفهم یم داشتم تازه

 !زده بهم رو من تعادل جام، اون

 .. جام نیا و باشه انمیز ای سود به ممکنه ارمیم گذشته از که یزیچ بود نوشته دیسف کتاب تو ادمهی

 .بمونم پنهان ذاشت ینم چون بود، ضررم به

 .میبش ظاهر تونستم ما و گرفت دست به رو من کنترل آوات که بود نیهم واسه

 

  کردم؟ یم کار یچ جام اون با دیبا. نشستم جا همون و گذاشتم سرم یرو رو دستم

  ش؟یآورد خودت با گذشته از چرا پس ضررت، به ای نفعته به ای که یدونست یم تو-

 .کردم نگاه بهش اخم با بود، اوشیس حرف نیا

 !گذشته بد تو به که هم چقدر

 

 کجاست؟ جام االن-

 انیدا اتاق تو-

 .میگرد یبرم پاشو مش،یببر نیب از دیبا-

 :گفت و وسطمون دیپر پا جفت حیمس آوات؛ و من شدن بلند با

 ن؟یبرگرد کجا-

 

 :دادم رو حیمس جواب بودن شده رهیخ بهم اخم با که ییها چشم به کردن نگاه بدون

 !خونه-

 یزیچ زده رو ردش سیادر ارو؟ی اون سراغ میبر تا نیباش جا نیهم ستین قرار مگه خونه؟ چرا-

 میبرس بهش نمونده

 



 :گفتم هیکنا با و زدم یپوزخند

 !شده تموم جا نیا ما کار گفتن و کردن معاف مارو ها یبعض که فعال-

 .شناخت یم رو قشیرف خوب! کرد نگاه اوشیس به فورا حیمس

 دختر شدنت؛ محو نیا به مخصوصا میدار ازین بهت ما که یدونیم تو خودش؛ برا گفته یزیچ هی اون-

 ضعفته؟ نقطه جادو چرا یبفهم یندار دوست اصال ؟یبدون رو شدنت ناهمتا راز یخوا ینم اصال تو

 بدونم هارو سوال نیا ی همه جواب داشتم دوست. کرد یم کمیتحر داشت هاش حرف نیا با حیمس

 .زدم یم هارو سوال نیا ی همه دیق وگرنه بمونم تا خواست یم ازم دیبا اوشیس یول

 :گفتم آوات به اخم با حیمس به توجه یب

 .میگرد یبرم بردار، رو ساکت میبر-

 :دمیشن رو حیمس آروم یصدا

 .میدار الزمش که یدونیم گه،ید بزن یزر هی ایس-

 

 ؟یبر یخوایم وضع نیهم با! نمیبب کن صبر-

 .کردم نگاه بهش و برگشتم. بود من با مطمئنا

 چشه؟ مگه وضع؟ کدوم با-

 !افتضاحه دونستم یم خودم

 .برنگردم ینجوریا که دیرس یم عقلم خب یول رون،یب بودم اومده یخونگ خواب لباس با رسما

 !جام اون حضور بدون البته میشد یم محو دیبا بازم

 !دیبر ییجا نکرده الزم-

 سخته؟ انقدر یخواه معذرت هی یعنی. ستین بلد هم شیعاد زدن حرف. کردم نگاه بهش حرص با

 

 شهیم نگران مامانم ؟یچ یعنی-

 !دمیم خودم مامانتم جواب ته؟یحال دنبالت؛ امیم وقت اول فردا یول ،یبر االن زارمیم-

 

××× 

 

 :گفتم یآلودگ خواب یصدا با و کردم باز رو چشمم هی مامان مکرر یها زدن یصدا با

 یکن یم دارمونیب یدار زود انقدر چرا جان؟ مامان جانم-



 

 !صبحه هشت ساعت ،ینکرد ترک رو عادتت نیا هنوز تو چرا دختر-

 .زدم زل مامان به ام شده گرد یها چشم با و شد باز ناخوداگاه چشمم یکی اون حرف نیا گفتن با

 .ادیم خوابم من شم؟ داریب دیبا یچ یبرا صبح هشت! جان مامان-

 

 .دمیشن کنارم رو آوات خمار یصدا که خودم رو دمیکش رو پتو

 !کرده دارتیب اومده سحر کله مامانت که اومده اوشیس گهیم یحس هی-

 

 .نشستم جام تو پاشدم عیسر و انداختم سرم از پتورو اسمش دنیشن با

 .زدم زل مامان به یخنگ و یجیگ با

 اومده؟ اوشیس-

 هولم انقد که بشه یعصبان ای بخنده حرکاتم نیا از دونست ینم مامان

 دنبالت اومده گهیم کن درست رو وضعت و سر پاشو آره؛-

 رونیب رفت اتاق از و زد رو حرف نیا

 

  بود؟ شده یراض یراحت نیا به یچجور کردم، یم نگاه رفتنش به داشتم بهت با

 بسته هاشم چشم و بازه دهنش دمید که آوات سمت برگشتم

 :گفتم و زدم باسنش به یلگد

 باهاش برو پاشو گهیم ؟یدیشن ،یهو-

 .زدم بهش گهید لگد هی که گفت یکشدار هوم

 شد؟ برطرف شیدلتنگ روزه هی یچجور! برو اوشیس با پاشو گهیم مامان آوات؛ توام با-

 :گفت و زد زل بهم ضیغ با

 شوهر دونم،یچم من! یداد قرار خودت تیعنا مورد خواب تو رو من باسن دفعه صد ؛یشینم آدم تو-

 کرده یراض رو مامانت گفته سلمبه قلبمه کلمه چهارتا حتما ؟یشناس ینم رو قتیعت

 

 به رو نیا از مامان گفته رفته یچ ستین معلوم خوشه؛ دلت شوهر کدوم ها، یداد دست از رو عقلت-

 !شده رو اون

 :گفتم رلبیز یزیچ هی یآور ادی با



 !باشه کرده یذهن نفوذ ننم رو حالش به یوا فقط-

 

 نرم تیم نیع تا دمیکش صورتم و سر به یدست رختخوابم کردن مرتب از بعد و شدم بلند جام از

 .باشم مرتب خوردهی حداقل! ییدستشو

 .شدم بود داده آوات به اوشیس که یدستبند ی متوجه کردم یم جمع رو رختخوابم داشتم یوقت

 !ستین بدنش رو هم یزیچ یدندون یجا که بهیعج نبوده؟ دستش دستبندش شبید دختر نیا یعنی

 .شد یم داریب داشت کم کم هم آوات رون،یب رفتم اتاق از

 ختنیر یچا مشغول آشپزخونه تو مامان نبود، یکس که هال تو رفتم صورتم و دست شستن از بعد

 .کرد یم آماده رو صبحونه بساط داشت. بود

 

 کو؟ اوشیس پس-

 :گفت لبش گوشه یلبخند با و برگشت

 .ومدین تو ایب گفتم یهرچ یحام با رونهیب تو، یهول انقدر چرا دختر-

 تو ادیب بگه بهش بگو یحام به رمینم جایه گشنه شکم من ؟یچ یعنی-

 ؟یگینم چرا خودت-

 

 تو؟ یندار عقل دختر. زدم زل بهش ها خنگ نیع

 .گمیم رمیم االن ها، یگیم راست عه-

 :گفت رلبیز که دمیشن و داد تکون تاسف از یسر مامان

 شهینم بزرگ چوقتیه دختر نیا-

 

 .شدم هاشون صحبت ی متوجه که تر کینزد رفتم. دمید رو یحام قامت در جلو

  ن؟یگرد یبرم یک-

 .دیپرس رو سوال نیا که بود یحام

 .میگرد یبرم بعد میمونیم یروز چهار سه-

 :گفتم اوشیس به رو و جلوتر رفتم

 م؟یبر قراره کجا-

 .افتادم ها نیوا تخت و شبید اتفاقات ادی نگاهش با که زد زل بهم هیچندثان من دنید با



 :گفت آروم

 یآخرعمر نهیبب تورو خواد یم ضهیمر مادربزرگم، شیپ میبر دیبا گفتم؛ بهت یتلفن که شبید-

 .کردم نگاه بهش رفته باال یابروها با

 

 بود؟ کرده سرهم رو یدروغ نیهمچ یچ یبرا واقعا

 صبحونه یبرا میایب مونهیم منتظرمون گفت و تو رفت یحام

 یاومد یسحر کله چخبره-

  تو؟ یستین بلد کردن سالم-

 نشده؟ تموم باهم ما کار مگه بگم؟ دروغ خانوادم به یکن یم مجبورم یچ واسه-

 .شد رهیخ بهم یکالفگ با

 یم نه ای کنم؟ شونیذهن نفوذ یداشت توقع هیچ بهشون، بگم دروغ راه به راه ادینم خوشم چیه هم من-

 دارم؟ کاریچ تو با و هستم یک قایدق من بگم بهشون یخواست

 

 کرد یم باور رو یداستان نیهمچ یک. مینداشت یا چاره دروغ جز به فعال. شدم رهیخ بهش فقط اخم با

 آخه؛

 !هیابد و رهیبم ستین قرار چوقتیه که یآدم هی دنبال برم بخوام که

 !جادوگر هی

 

 نهیماش تو انیدا دمید که انداختم یسرسر ینگاه بود، اومده نیماش با

 :گفتم اوشیس به اخم با

 ام؟یب گشنه شکم با که یندار توقع تو، دیایب باهم بگو انیدا به برو ها، کردم یآشت باهات نکن فکر-

 

 خونه سمت رفتم برگشتم و گفتم رو نیا

 !بودم هم اوشیس ی خنده از پر نگاه ی متوجه

 

 .میبود خوردن مشغول و میبود نشسته سفره دور هممون

 .بودن نشسته مجبورا فقط و خوردنینم یادیز زیچ انیدا و اوشیس

 پسرم؟ بده یلیخ مادربزرگت حال-



 .بود دهیپرس ازش مامان کردم، نگاه اوشیس به یرچشمیز

 متاسفانه-

 .دیباش خودتون مراقب باشه-

 

 :گفت من به رو برگشت بعد

 اونجا امیم خودم من دیکش طول روز سه از شتریب اگه ازت، بکنم دل ادینم دلم که من جان مامان-

 امین اگه زشته میبش لیفام قراره ما باالخره نباش نگران

 !بدم تکون رو سرم تونستم فقط

 رامسر به مامان اومدن جلو تونستم ینم جوره چیه وگرنه میبش موفق میبتون روز سه نیا تو دوارمیام

 !رمیبگ رو

 

 .میشد رفتن ی آماده و میکرد جمع رو میداشت که یلیوسا کهیت چند همون صبحونه از بعد

 !مجبورم اما رفتم یم نجایا از یزود نیا به خواست ینم دلم کردم، یم نگاه خونمون به بغض با

 .میبد شکستش باهم دیبا هیکار اصل اون سراغ میبر دیبا

 

 دهیخواب گرفته راحت بودم نجایا که یروز دو یکی نیهم مثل دمید که جان خانوم اتاق تو رفتم

 .نشوندم شیشونیپ رو یا بوسه و کشینزد رفتم

 

 .میشد یراه میبکن دل هم از یراحت به میتونست ینم که مامان از یخدافظ از بعد

 داشت انیدا و بود نشسته انیدا دست کنار اوشیس. بود رامسر سمت به رمونیمس و میبود نیماش تو

 .کرد یم یرانندگ

 :دمیپرس رو سوالم انیدا به رو

 .نمیب ینم هارو اون ؟یچ تا سه اون پس-

 :گفتم عیسر که بده جوابمو خواست اوشیس

 !نبودم شما با-

 .کرد نگاه بهم اخم با نیماش بغل نهیآ از

 .شدم رهیخ انیدا به منتظر و نکردم یتوجه

 .میش هماهنگ تا کنار میبزن جا هی قراره افتادن، راه شیپ ساعت هی هاهم اون-



 

 .کرد یم نگاه رو رونیب نیماش شهیش از و بود زده یهنذفر. کردم نگاه آوات به و گفتم رلبیز یهوم

 .بخوابم خوردهی گرفتم میتصم نیهم یبرا بودم دهیخواب رید شبید

 درش بمیج تو از حوصله یب میگوش اسمس یصدا با که بستم رو چشمم که بود نشده هم قهیدق پنج

 .آوردم

 

 .کردم نگاه بهش بغل نهیآ همون از تعجب با بود افتاده میگوش رو که یاسم دنید با

 .داد ینم من سوال از پر نگاه به یتیاهم چیه و کرد یم نگاه جلوش به و بود کرده اخم

 باال دیپر تعجب از ابروهام امشیپ دنید با که کردم باز رو اسمسش

 !بشه یندار دوست که شهیم یهمون یکن رفتار ینجوریا من با گهید دفعه-

 

  بشه؟ یچ که ندارم دوست من بود؟ یچ منظورش

 براش کردم پیتا تند تند

 لطفا تر واضح-

 

 .بود کرده لنتیسا رو شیگوش مرموز آدم یا ومد،ین شیگوش از ییصدا

 .میبد نشون رو مونیباز گربه و موش انیدا جلو مونده هم نیهم بستم، رو میگوش یصدا عیسر منم

 .کردم باز رو امشیپ عیسر میگوش ی برهیو با

 وسط نیا من دارم یحقوق و حق هی گه؟ید میشوهر زنو-

 

 گرفته یجد یادیز رو هیقض انگار کرده، یقاط پاک پسر نیا! ارمیدرب شاخ بود کینزد

 گوشش سمت بردم رو سرم و شدم شیصندل کینزد و شدم دادن اسمس الیخیب گهید

 :گفتم وار پچ پچ

 ه؟یچ منظورت ؟یچ یعنی-

 .داد رو جوابم آروم و کرد خم سمتم به رو سرش هم اون

 جوجه ینبود خنگ انقد که تو-

 



 نشون یالعمل عکس چیه که دمیکوب کتفش به محکم رو مشتم. شدم خارج کنترل از چرا هوی دمینفهم

 !نداد

 اون کتف تا بود گرفته درد خودم دست شتریب

 !یتیترب یب تهیترب یب یلیخ-

 رو ذهنم یتو کلمات که نیا ای شدمیم شور چوب نیع ای شدمیم یعصب یلیخ یوقت نبود، خودم دست

 .کردم یم تکرار چندبار

 

 بشر نیا ارهیدرب رو من لج خوادیم خارهیم شییجا هی کال. بودم شده بود لبش رو که یلبخند متوجه

 .افتادم حرفش ادی دوباره و. دادم هیتک یصندل به حرص با

 

 .ادیم بدم من که هم چقدر! واال ستین دیبع هم نیهمچ نیا از

 بود زهایچ نیا و رستوران اطرافش که ییجا و کرد کم نیماش سرعت از انیدا ربع سه بایتقر از بعد

 .داشت نگه

 :گفت کمربندش بازکردن با همراه

 .میفتیب راه میکن یاوک میبر نجا،یا اومدن نایا حیمس-

 .بود دهیخواب یزمستون خرس نیع یهنذفر همون با راهو کل که آوات. میشد ادهیپ هم ما متقابال

 اومد ینم چشمم به خواب بودم اوشیس حرف ریدرگ اونقد که هم من

 

 .افتاد جانان به نگاه اول همون که میشد نظر مد رستوران وارد

 .بود شده رهیخ جانان به هم سیادر بود؛ یگوش تو سرشون حیمس با

 .دمینفهم هارو نیا یماجرا من آخر

 جاش از و بشیج تو کرد پرت رو یگوش دید مارو تا و باال آورد رو سرش حیمس شدنمون کینزد با

 .شد بلند

 دوساعته بابا نییکجا-

 و سیادر یرو روبه هم آوات و من. کرد حیمس با یبش و خوش انیدا و نشست یصندل رو اوشیس

 .مینشست جانان

 

 .بود شده تنگ واسشون دلم روز سه دو نیا تو چقدر

 .کرد یم ینیسنگ روم یبدجور سیادر ی رهیخ نگاه



 :گفت جمع به رو اوشیس

 .شنومیم خب-

 :گفت سیادر

 ناهمتا؟ خانوم نه مگه بزرگه؛ داداش منم دیکن فیتعر براش دیبا که یاون اتفاقا-

 

 .شدم رهیخ شیا شهیش یها چشم تو و باال آوردم رو سرم ضرب هی کلمه نیا دنیشن با

 بود؟ دهیفهم کجا از

 

 جوابش در. کنم یم شدن له حس رنگاهشیز چقدر که بفهمه نزارم اصال و باشم خونسرد کردم یسع

 :گفتم

 ؟یچ که خب-

 .بود مخم رو یبدجور زد که یشخندین

 ازش راحت انقدر و شم؟ینم متوجه یزیچ داره ضعف بهم دونمیم که یکس مقابل در من نیکرد فکر-

 گذرم؟ یم

 قتیحق نیا از پرده باالخره یک نمیبب خواستم یم منتها دخترجون، بودم دهیفهم اول روز همون از من

 !نینکرد فکرم موضوع نیا به اصال انگار که نیداریبرم

 

 :گفت بهش اخم با اوشیس

 مطلب اصل سر برو ،یدیفهم که حاال-

 نیهم بخشکه، منشاش دارو نیا و میبش رد جادوگر اون سد از تا کنه کمکمون تونهیم که یکس تنها-

 !خانومه حورا

 

 یزیچ دمیترس یم بودن زده حرف ابهتش از اونقدر راستش. کردم یم نگاه بهش مبهوت و مات فقط

 بشه تر خراب کار بدتر بگم

 س؟یادر یدار یا نقشه چه اد؟یبرم دستش از یکار چه-

 

 !بهش زد زل سیادر از بدتر نگاه هی با هم اوشیس. شد رهیخ اوشیس به مرموزانه سیادر

 .میدینفهم ها کردن بدل و رد نگاه نیا از یچیه که ما بابا یا

 



 :گفت اوشیس دفعه هی

 ستین من کار اون کردن یراض! یدار یسخت شرط که یدونیم-

 .کنن یم جدل باهم اون ی درباره دارن کردم یم احساس کردم، نگاه جانان به یول چرا دونم ینم

 !خوامش یم فقط من من، با کردنش یراض-

 

 گذشتس به مربوط مطمئنا. دادیم رو مسئله نیهم گواه سوالش از پر نگاه و جانان اخم

 .کرد نگاه بمن اخم همون با و کرد یاخم اوشیس

 بگو رو نقشت حاال قبوله، باشه-

 

 :زدن حرف به کرد شروع شمرده شمرده و آروم سیادر

 و رهیبم وقت چیه ستین قرار که یا حرفه ساحره هی جادگره، هی سراغش میریم میدار که یکس اون-

 !مشیبکش میخواینم ماهم خب

 

 یسخت به و هیقو یلیخ جادوش شده، پنهان کجا شدم متوجه بود جنازه اون بدن تو که ییجادو رو از

 شهرش کدوم دونستم ینم اما شماله تو بودم گفته که ادتونهی کنم؛ دایپ رو مکانش تونستم

 

 .میداد یم گوش هاش حرف به میداشت و میبود کرده سکوت هممون

 روستاهاش از یکی تو رامسره همون تو کردم، دایپ رو جاش حاال-

 

 بدتره ک میبر اد؟یبرنم دستمون از یکار چیه یوقت داره یا دهیفا چه ما رفتن-

 .گفت یم راست. شدم رهیخ انیدا به متفکر

 :گفت جوابش در سیادر

 !بکنه نکارویا تونهیم حورا گنیم که نهیهم-

 بهش شدم رهیخ میبود گفته بهش که یدروغ از خجالت کمی و تعجب با اسمم دنیشن با

 :گفت و دوخت هام چشم به رو شیا شهیش یها چشم

 !شهیم وا تو دست به کار نیا ی گره چون باشم، داشته تونم ینم چون ندارم یکار باهات-

 

 :دمیپرس و کردم باز زبون باالخره



 کنم؟ کاریچ قایدق دیبا-

 کتاب تو از رو اطالعاتش شده، یابد جادوگره نیا که شیپ سال هفتصد حدود عقب، یبرگرد دیبا-

 !شده یابد شیپ سال هفتصد چون معروفه بودن جون هفت به جا همه. دراوردم یمیقد یها

 

 میجادوگر یبرگرد یوقت وقت اون فته،یب اتفاق نیا ینزار ،یریبگ رو شدنش یابد یجلو تا یبر دیبا

 !شهیم یخنث جادو اثر و نداره وجود

 

 سیادر یها چشم کردم احساس چون. بود شده یشکل چه افمیق دونستم ینم که بودم کرده هنگ اونقد

 خندنیم دارن العملم عکس دنید با

  ؟یچطور ش؟یپ سال هفتصد

  اصال؟ کردم یم دیبا کاریچ

 :گفتم جمع به رو

 ! رمینم تنها من-

 .امیم من ؛یرینم تنها-

 .بود زده رو حرف نیا که کردم نگاه اوشیس به

 

 :گفتن همزمان انیدا و آوات بدم رو جوابش خواستم تا

 !امیم منم-

 :گفت و داد هیتک صندلش به نهیس به دست جانان

 پس امیم منم تنها؟ تنها جا همه عه؟-

 

 :گفت آدامسش ترکوندن با هم حیمس

 !منم-

 !کنم کاریچ دیبا دونستم ینم اصال چون ومدیم دیبا ییجورای. بود مونده سیادر حاال و

 :گفت همه منتظر نگاه دنید با

 .هستم منم! یاوک-

 

 رامسر سمت میشد یراه خوردم یچ دمینفهم اصال که صبحونه خوردن از بعد



 .میکردیم کارو نیهم خونه تو بود بهتر

 :گفتم اوشیس به رو یزیچ هی یادآوردی با که بودم نیماش تو

  ادته؟ی شگاهویازما داره، فرق ما زمان با گذشته زمان-

 .بود نشسته فرمون پشت اون یسر نیا

 

 :گفت و کرد نگاه نهیآ تو از

 خب؟-

 مامانمو جواب یچجور بشه روز سه از شتریب اگه م،یبمون اونجا میخوایم چقدر ما ستین معلوم خب-

 ؟یچ رامسر ادیب اگه بدم؟

 

 فکر تو هممون که قهیدق سه دو از بعد. شد رهیخ جلوش ریمس به و برداشت ازم رو نگاهش اخم با

 :گفت اوشیس میبود

 !یبمون چهلم تا یمجبور شده، فوت مادربزرگم بگو-

 .داد نشون یکیال شصتش با دوتا اون چشم از دور آوات

 

 مامان یبرا رو یچ همه فرصت سر نمیبش داستان نیا شه تموم کاش دروغ، پشت دورغ نطوریهم

 .بدم حیتوض

 .گفتمیم رو نیهم دیبا نداشتم یا چاره یول. بود یبد حس یلیخ واقعا

 

 ی صفحه یباال که خورد یمیتقو به چشمم چرا دونم ینم. بزنم مامان به یزنگ که برداشتم رو میگوش

 .بود میگوش

 .. من و شد یم شروع مسابقه فردا

 .بودم داده دستش از یراحت نیهم به

 بدست رو ام خانواده دوباره مسابقه؛ اون دادن دست از یجا به چون داشتم یخوب حس دلم ته یول

 .بودم آورده

 

 چیه که یمراسم یبرا ادین که کردم مجبورش تمنا و خواهش یکل با زدم مامان به که یزنگ بعد

 !نداره یخارج وجود

 .میبش رفتن ی آماده یهمگ اونجا از تا الیو میگشت یبرم دیبا



 

 !بود من ی عهده به یچ همه و بودم من یباز نیا یاصل ی مهره چون بود، یبیعج حس

 .بدم انجام تونستم یم که بود ییکارها از یکی زمان در سفر

 .دادم گوش انیدا به کنجکاو منم آوات سوال با

 ران؟یا تو شیپ سال هفتصد میبرگرد دیبا-

 .میبر کجا بگه دیبا سیادر دونم، ینم-

 

 و یبزرگ از میبود کرده هنگ چقدر نجا؛یا میاومد که افتادم یروز نیاول ادی. میدید الرویو دور از

 شییبایز

 .زدم یمحو لبخند ناخوداگاه

 .بودن دهیرس زودتر ها اون پس بود، در جلو نایا حیمس نیماش

 

 اشتها با داشت حیمس که بود یرنگ قرمز اتیمحتوا از پر وانیل دمید که یزیچ نیاول م،یشد الیو وارد

 .خوردیم

 !دیچیپ بهم ام روده و دل خوردیم داشت که یخون تصور از

 .ندن دست از رو شونیانرژ اونجا تا خوردنیم وانیل دو یکی همشون دیبا کنم فکر

 

 .کنم عوض رو هام لباس و رمیبگ یکوتاه دوش هی تا اتاق تو رفتم

 :دمیشن رو اوشیس یصدا که باال رفتم یم داشتم

 !میریم بعدش. دیبد انجام دیدار یهرکار گهید مساعتین تا همتونم؛ با-

 

 رو هام لباس گرفتم که یکوتاه دوش از بعد هم من شدن خودشون کار مشغول ربات نیع همه

 .دمیپوش

 .کردم یم نگاه هام لباس به داشتم شده خورد ی نهیآ جلو

 ه؟یچطور هواش و آب گرم؟ ای سرده میبر میخوایم که ییجا یعنی

 

 ها االن و گرفت یم دوش داشت آوات ن،ییپا رفتم یتابستون لباس همون با و شدم سرد یهوا الیخیب

 .ادیب در گهید بود

 



 مشغول و بود داده لم کاناپه رو لکسیر معمول طبق هم اون که نبود، یکس حیمس بجز سالن تو

 .بود آدامسش دنییجو

 

 که یچ یعنی. بود سیادر یها حرف ریدرگ فکرم. موندم ها اون منتظر و نشستم روش روبه هم من

 خوامش؟ یم

  کرد؟ یم نگاه بهش مشکوک اونقدر جانان چرا خواست؟ یم رو یچ

 ساخته سیادر از که یتصور برخالف کنم یم احساس بود؛ بیعج یلیخ یچ همه دم،یفهم یم کاش

 !هینازک دل و رحم دل آدم شده؛

 

 !کرده تجربه رو ییزهایچ چه گذشته تو دونستم ینم فقط

 سالن تو اومدن باهم پیاک کل هوی که بود زهایچ نیهم ریدرگ فکرم

 !یهماهنگ یمرس اوه

 

 

 .میبود زده حلقه دورهم یهمگ

 .بود داده رو الزم حاتیتوض گذشته تو میبر که نیا از قبل سیادر

 دیبا ما شده جابجا مختلف یکشورا تو بعد و شده یابد هند تو جادوگره اون که ییاونجا از بود گفته

 هند میبر

 .کردم یم تصور رو هند کشور ذهنم یتو دیبا من یعنی ش،یپ سال هفتصد هم اون

 

 

 یم فقط شده، یابد کجا که نیا از نه دونستم یم یزیچ ظاهرش از نه م،یدونست یم حد نیهم در فقط

 .کرد یم دایپ جادوش راه از دیبا سیادر رو بعدش به جا اون از و هنده تو میدونست

 

 .کردم تکرار رو بودم حفظ که یمعروف ی جمله اون و بستم رو هام چشم م،یزد حلقه دورهم یهمگ

 !قبل سال هفتصد هم زمانش بود هند کشور تصورم

 

 



 اون تو گهید شدم متوجه اطرافم ی همهمه با که دینکش یطول و میشد زمان تونل وارد کردم حس

 !میستین رامسر یالیو

 رهیخ خودمون پیاک به ترس با برم و دور بیغر بیعج یها آدم دنید با که کردم باز رو هام چشم

 .شدم

 !بود ییجا چه گهید جا نیا

 

 نه گهید یول تهیجمع پر کشور یلیخ میبود دهیشن. بودم زده بهت شدت به اطرافم تیجمع یویایه از

 !حد نیا در

 به ینگاه. اومدم خودم به دمیفهم ینم زبونشون از هم یزیچ که ها آدم اون از یکی محکم ی تنه با

 .دیکش یم یکنار گوشه به یسرک داشت یهرک که انداختم ها بچه

 

 یم نگاه حرکاتش به داشتم بود، شیشونیپ رو هم یزیر اخم و بود بسته رو هاش چشم اما سیادر

 .رفتم فرو یگرم آغوش تو و شد دهیکش شدت به راستم یبازو هوی شده؛ متمرکز چطور که کردم

 

 یجا به اخم با داره و اوشهیس دهیکش تنبون کش مثل رو من که یکس اون دمید که باال آوردم رو سرم

 کنه یم نگاه من یقبل

 

 و برسن یمهم یجا به قراره انگار که زدن یم تنه بهم یجور ها آدم شده، اتوبان نیع دمید برگشتم

 !برندس برسه زودتر یهرک

 دفعه نیا وگرنه رونیب بکشه ها نیا یپا و دست ریز از رو من داشت حق اوشیس بود؛ مسابقه هیشب

 !زدنیم تنه بهم نفر چهار سه نفر هی یجا به

 

 :گفتم رلبیز

 یمرس-

 از رو دستش یول داد تکون یسر شد، رهیخ بهم اخم همون با و برداشت میقبل یجا از رو نگاهش

 .نکرد باز دورم

 

 کن ولم گه،ید یمرس گفتم-

 چرا؟-

 ؟یکن بغل دیبا جا نیا قحطه؟ جا-



 :گفت آروم که بودم شیمشک یها چشم تو رهیخ

 .کنم یم بغلت بخواد دلم هرجا من-

 

 .گرفت ام سکسه هوی که کردم یم نگاهش ها خنگ نیع داشتم

 دختر یندار جنبه کال که؛ یستین آدم! حورا روحت تو

 

 .کردم نگاه سیادر به دوباره برگشتم بود شدنم فیک خر از حاصل که زیر لبخند هی با

 .بود بسته رو هاش چشم هم هنوز

 :دمیپرس جمع به رو

 کنه؟ ینم باز رو هاش چشم چرا-

 :داد رو جوابم جانان

 کنه یم دایپ رو جادوگره اون یجا داره-

 .گفتم بهش یمشت یکالیبار هی ذهنم تو

 رو یخوا یم که یزیچ یتونست یم تمرکز قهیدق چند با مثال بود، ینجوریهم هم تیواقع تو کاش

 یکن دایپ راحت یلیخ

 

 تونست یم راحت یلیخ و بود خودش ی فهیطا از چون بکنه تونست یم سیادر فقط رو کار نیا البته

 .کنه دایپ یدسترس بود جادو که جا هر به

 

 هم سر تو شهیهم مثل و داشتن یبرنم هم سر از دست هم هند تو که بودم یانیدا و آوات ی رهیخ

 زدنیم

  دستت؟ نذار رو یلعنت دستبند نیا نگفتم مگه-

 .باشم داده گوش حرفت به یدار توقع االن که چشم نگفتم منم-

 

 !کنم یم له رپامیز رو دستبندت اون من رون،یب میبر قبرستون نیا از فقط-

 .شدم رهیخ بهش منتظر هاش چشم بازکردن و سیادر قیعم نفس با که زدم بحثشون به یشخندین

 !شهیم لیتبد امشب معروفه، کوه هی تو-

 :گفت اوشیس



  ؟یکوه چه-

 :گفت و دیکش سرش به یدست حیمس

 کوه؟ دنبال میبگرد دیبا یعنی االن-

 .داد رو جوابشون سیادر

 .میریبگ رو لیتبد یجلو میتون ینم وگرنه شب تا میکن داشیپ دیبا معروفه، کوه هی-

 

 .میکرد دایپ رو بود نظرمون مد که یکوه باالخره سیادر دنبال گذار و گشت یکل از بعد

 یول دیرس یم نظر به یعاد کامال میداشت قرار توش االن ما که یزمان نیا تو یعنی بود، یمیقد یلیخ

 .گذشت یم کوه نیا از سال هفتصد حدود یزیچ ما زمان تو

 

 !باشه داشته وجود حال زمان در کردم ینم فکر و بود یمیقد یلیخ پس

 پوست شدن مور مور به هیشب یحس داشتم، یحس هی

 :گفتم گوشش دم و دمیچسب رو اوشیس یبازو ناخودآگاه

 جا نیا به ندارم یخوب حس-

 :گفت و شد رهیخ دمیترد از پر یها چشم تو

 یندار یخوب حس تو همون واسه دنیم انجام رو بزرگ یجادو هی دارن ه،یعیطب-

 

 یریبگ رو جلوش دیبا گهید قهیدق چند تا یول جادوعه، ضعفت نقطه االن نرفته که ادتی

 

  کنم؟ تمومش کارو نیا تونستم یم من واقعا. شدم رهیخ روم روبه کوه به ترس با

 تر واضح صداها م؛یشد یم تر کینزد کوه ی دهنه به یهرچ م،یرفت باال کوه از ها بچه ی همه همراه

 .شد یم

 .شد ظاهر جلوم سیادر هوی که دمیلرزیم خودم به داشتم

 نکن؛ نیتلق خودت به ه،یقو زمان نیا تو جادو به نسبت بدنت هنوز تو ست،ین دنیلرز وقت االن-

 !حورا کنهیم غلبه بهت داره ترست که باشه حواست

 

 االن کرده باهام رو کار نیا که یکس چون ستمین جادو ریتاث تحت زمان نیا تو من بود، اون با حق

 !شهیم لیتبد داره

 .دادم تکون دییتا ی نشونه به رو سرم و زدم روش به یلبخند



 

 یم رو لیتبد یجلو و تو رفتم یم دیبا من میبود دهیکش که یا نقشه طبق بود، بامن بعدش به جا نیا از

 !بشه یابد ذاشتمیم دینبا من گرفتم،

 !رفت یم لو یچ همه و دنیدیم رو من ینطوریا چون شدم یم محو دیبا یول

 

 و دیترد با یها نگاه و اوشیس مطمئن نگاه آوات، مضطرب یها چشم به یکل نگاه هی با و برگشتم

 .شدم محو و بستم رو هام چشم هیبق دیترد بدون

 .شدم غار ی دهنه وارد شمینم دهید که شدم مطمئن یوقت کنم، تمومش دیبا من

 کاسه هی با بود دهیپوش یمشک سرتاپا که مرد هی و بود نشسته زانوهاش رو یکی بودن، غار تو دونفر

 !اوردمیدرنم سر ازش یچیه که گفت یم ییزایچ و بود ستادهیا باالسرش آب

 تعفنش یبو و بود قرمز سرتاسر نم،یبب رو کاسه اون اتیمحتو که رفتم جلوتر بود؟ یزبون چه به

 !بود شده خون از پر ظرف اون که دادیم نیا از نشون

 

 !جادو مقابل در خون بودم، زده حدس درست

 کالهش و داشت کاله شنلش چون شد ینم دهید اصال بود نشسته زانوهاش رو که یزن اون ی چهره

 .بود سرش رو

 .نمیبب رو صورتش تونستم ینم رخینم از کهیطور

 

 رو ییها جمله وار زمزمه و بود شده رهیخ کاسه درون خون به اخم با که کردم نگاه مرد اون به

 .آوردم ینم سردر اصال که کرد یم تکرار

 .شدم یم کار به دست دیبا من و بده زن نیا خورد به رو کاسه اون اتیمحتو بخواد زدم یم حدس

 بو که یسگ مثل و شد قطع مرد اون یها زمزمه کردم حس لحظه هی که داشتم یبرم قدم آروم آروم

 .گشت یم نشونه و رد هی دنبال داشت هم اون اطرافش به کشهیم

 

 زمزمه مشغول الیخیب دوباره که عقب رفتم قدم هی. نجاستیا یکس که بود کرده حس کنم یم فک

 .شد هاش

 !کرد دنیجوش به شروع بود کاسه تو که یخون هوی که برداشتم قدم کاسه اون و جلو سمت به دوباره

 .بود دنید قابل جا نیا از هم بخارش یحت شکل، همون به قایدق جوشهیم گاز رو که یریش مثل

 

 بود؟ افتاده خروش و جوش به نجوریا خون اون که بود گفته یچ



 حضورم ی متوجه بود مرد اون دست کاسه که یزمان تا کردم یم حرکت یوقت جلو، برم تونستم ینم

 زن همون دست به رو کاسه تا موندم منتظر نیهم یبرا داره وجود یمانع هی که دیفهم یم شد، یم

 بده

 

 جلو برم تونستم من و داد زنه اون به رو کاسه قهیدق چهار سه از بعد چون نشد یطوالن ادیز انتظارم

 .بود نکرده حس یزیچ انگار و بود یعاد کردم، نگاه مرد اون ی افهیق به نیح نیهم تو

 به محکم بود زنه اون دست تو که همونطور و رفتم کاسه اون سمت به سرعت با و اومدم خودم به

 .زدم ضربه صورتش سمت به کاسه کف

 

 و دور به خشم با که کردم نگاه مرده اون به ترس با. بودم محو هم هنوز عقب، رفتم نفس نفس با

 .کرد یم نگاه برش

 کل زدنش نعره یصدا و دیجوش یم دیاس مثل صورتش رو خون که شدم رهیخ زن اون به دوباره

 .بود کرده اشغال رو غار یفضا

 کردم؟ تمومش رو کابوس نیا واقعا من دن،یلرز یم ترس از که شدم رهیخ هام دست به

 

 دهیبر رو یکی سر انگار کردم یم نگاه هام دست به یجور شد، یم نیپاب باال شدت به نمیس ی قفسه

 !بودم

 رو ختیر که یخون. بود نمونده صورتش از یزیچ گهید یول کردم نگاه زنه اون ی افهیق به

 .بود سوزونده رو صورتش یجا همه دیاس مثل صورتش

 

 !بکنم یوحشتناک کار نیهمچ تونستم چطور من کردم، یم نگاه روم روبه ی صحنه به داشتم رتیح با

 رونیب غار از یآن به داشت رو کار نیا انجام قصد که یمرد همون زن، اون بلند ی نعره یصدا از

 !رفت در و کولش رو گذاشت رو دمش ییجورای رفت

 

 بودن، شده روشون روبه ی صحنه مات من مثل هم ها اون و شدن غار وارد ها بچه که شدم متوجه

 .نبود دایپ زن اون صورت از یزیچ گهید

 اوشیس به زدم زل و هام چشم تو ختمیر رو میناراحت و بغض ی همه اما چرا دونم ینم

 بودم؛ شده واقع مظلوم واقعا االن من اما بشه مظلوم کجا دونستیم که یشرک ی گربه همون تیحکا

 .نبود یاطوار و ادا چیه

 



 شده جمع هام چشم تو که یاشک دنید با برگردوند، سمتم به رو سرش و شد نگاهم ینیسنگ ی متوجه

 .دیکش خودش سمت به رو من و گرفت و دستم کنه سیخ رو صورتم کل داشت امکان هرلحظه و بود

 

 .دادم دنیبار ی اجازه هام چشم به و بستم رو هام چشم رفتم، فرو یگرم یجا تو

 بودم؟ کرده کاریچ من

 :گفت وار پچ پچ گوشم دم و گذاشت سرم یرو رو، اش چونه اوشیس

 جوجه؟ یکنیم هیگر یدار-

 

 بغلش تو رو خودم هیبق حضور به توجه بدون و کردم درد احساس شتریب چرا دونم ینم حرفش نیا با

 .کردم مچاله

 من به نمالون رو دماغت خواهشا یول کن، هیگر باشه-

 خندونش یها چشم به زدم زل و باال آوردم رو سرم و کردم ینیف نیف

 اون نه بودم من بود کرده رو وحشتناک کار نیا که یاون باشه کوک فشیک هم دیبا بخنده، هم دیبا

 :گفتم خودم با رلبیز. چسبوندم نشیس به رو سرم دوباره خندش به توجه بدون و کردم یاخم

 .نموند یباق ازش یچیه! سوخت صورتش شدم، رحم یب یلیخ من-

 

 .بشه متوقف لحظه چند یبرا نمیف نیف که شد باعث سیادر یصدا

 از بدتر یزیهرچ و روح و قلب خورد یم که یزیچ اون وقت اون ،یکرد ینم رو کار نیا اگه-

 !سوزوند یم رو صورت

 االن که ییجا یعنی گذشته تو چون بود؟ وجدان یب و رحم یب چرا بود؟ شده سنگ از چرا یکنیم فکر

 .کرد خودش با رو کار نیا میهست ما

 

 من اگه گفت، یم راست. کردم فکر سیادر یها حرف به و کردم حلقه اوشیس کمر دور رو دستم

 سوزوند یم رو صورتش از بدتر یزایچ و خورد یم وقت اون ختمیر ینم رو ظرف اون اتیمحتو

 .نبود کدوممون چیه نفع به نیا و

 

 بغل از و کنار بزارم رو زدن نق دادم حیترج گهید. بودم شده اروم یکم سیادر یها حرف از بعد

 رونیب امیب اوشیس

 .کنه یم نگاه زنه همون به اخم با دمید که کردم بلند رو سرم خجالت با

 :گفت خودش با وار پچ پچ



 یبرا رو مرده هی تا کنه یم یهرکار مطمئنا بکنه، خودش با یفیکث کار نیهمچ تونست یم که یکس-

 !کنه زنده خودش انتقام

 

 برگشتنه بخت آوات فقط کنم فکر داشتن، یزیت یها گوش هیبق یول بود زده حرف آروم درسته

 .دینشن رو صداش

 

 :گفت حیمس

  جواهره؟ منظورت-

 :داد جواب اوشیس یجا به انیدا

 !برگردونده کهیزن نیا هم رو جواهر احتماال آره،-

 

 :گفت رلبیز بود زنه اون جون یب جسم به نگاهش که همونطور جانان

 بشه اومدنت ی متوجه دینبا یکس حورا؛ تو مخصوصا م،یبرگرد بهتره-

 محوم حالت از اومدن ها بچه یوقت شد چطور که کردم یم فکر نیا به داشتم کوه از رفتن رونیب نیح

  دراومدم؟

 رفت؟ در دستم از ذهنم کنترل که بودم شده شوکه اونقدر یعنی

 .بدم دست از رو کنترلم ها یراحت نیا به دینبا فته،ین یاتفاق نیهمچ یا گهید یجا دوارمیام

 

 یم فکر افتاد یم ندهیآ تو االن از که یاتفاقات به داشتم. میبود شده دور کوه از که گفت شد یم بایتقر

 .کردم

 .باشه یخاص شخص مخاطبم که نیا بدون آوردم زبون به رو فکرم

  نه؟ کنه یم رییتغ ندهیآ االن-

 :گفت شخندین با سیادر

 ؟یکن یم فکر یچ خودت! قبل سال هفتصد هم اون یگرفت رو یابد جادوگر هی لیتبد یجلو تو دختر-

 

 نداره؟ وجود ییزهایچ نیهمچ و دارو و جواهر گهید یعنی-

 .دادم ادامه راهم به زدن یم برق ذوق از که ییها چشم با اوشیس قاطع نه با

 !یکرد ناکارش یزد که بود زنه نیهم ها نیا ی همه یبان و باعث نه؛-

 



 رو هام چشم و میزد حلقه دورهم م،یبرگشت میشد زمان نیا وارد شیپ ساعت چند که ییجا همون به

 . کنم تکرار رلبیز رو جمله تا بستم

 .دمیشن خودم یگو نیع ییصدا ای نجوا به هیشب یزیچ کردم احساس که شد یچ هوی دونم ینم اما

 

 :گفتم آروم بستن، رو هاشون چشم همشون دمید که کردم باز رو هام چشم

 !تونمینم-

 .بود اوشیس کرد باز رو چشمش که ینفر نیاول

 تونم؟ینم که یچ یعنی-

 :گفت و وسط دیپر پا جفت آوات بزنم حرف کنم باز رو دهنم امیب تا

 هند تو هم اون شیپ سال هفتصد تو ندارم دوست اصال نکن، من با رو زشت یشوخ نیا حورا-

 !کنم یزندگ

 

 اخه گهیم پرت و چرت انقدر چرا دختر نیا کردم، نگاه بهش تاسف با

  زارهینم یزیچ هی چون تونم ینم-

 :دیپرس سیادر

  ؟یچ-

 یگو ینجوا همون هیشب ییصدا هی-

 :گفت یآروم یصدا با و شد رهیخ بهم متعجب سیادر حرف نیا با

 گه؟ید یگو هی یعنی-

 

 یزیچ هی دمیشن یم ییصدا هی من. کردم تمرکز شتریب و دادم تکون بار چند دییتا ی نشونه به رو سرم

 .دیکش یم خودش سمت به شدت به رو من که

 

 یسع فقط و بستم رو هام چشم. کردم تمرکز شتریب و رونیب اومدم میبود بسته دورهم که یا حلقه از

 .بشنوم شهیهم از بهتر که کردم

 !قرمز همش بود، یرنگ هی بر و دور مدام ذهنم اما چرا دونمینم

 .. پس قرمز رنگ ،یگو ینجوا کردم، فکر خودم با

 .کردن یم نگاه بهم داشتن سیف پوکر همشون که ها بچه سمت برگشتم و گفتم یبلند آهان

 



 :گفت آوات

 دانشمند؟ یکرد دایپ یزیچ-

 .نجاستیا قرمز یگو-

 . دیپر یآن به اوشیس و سیادر یابروها

 :گفت رلبیز اوشیس

 !عشق یگو-

 

 :گفت سیادر که دادم تکون رو سرم. دونست یم اون پس

 !نشون دو ریت هی با عشق؟ یگو هم اون نجاستیا ها یگو از یکی یعنی-

 و بودم کردنش دایپ فکر به من بود، گرفته خندم. کرد معطوف جانان به رو نگاهش و گفت رو نیا

 !یچ فکر به اون

 اطراف نیهم خونه هی اد،یم خونه هی تو از صداش کنم یم احساس-

 

 شده رهیخ روش روبه به میدید که میکرد نگاه بهش انیدا یصدا با

 !عمارت هی هم دیشا-

 .داشت قرار ما یرو روبه قایدق بزرگ یلیخ عمارت هی گفت، یم راست

 جا اون از شنوم یم یبلندتر یصدا کردم احساس کردم تمرکز خونه اون رو که شتریب

 .کنم یم حس ییزهایچ هی من آره،-

 

 نیزم بخورم مخ با بود کینزد دیکش رو دستم آوات که عمارت سمت رفتم یم داشتم

 :گفتم آوات به رو و زدم یحیمل لبخند منتظر چشم جفت چند دنید با که بهش بکشم رو فحش برگشتم

 

 ! من زدلیعز-

 بدتره یناموس فحش صدتا از گفتن زدلیعز نیا دونست یم خودش باال، دیپر ابروهاش

 منو؟ یکشیم تنبون کش مثل چرا-

 دور نییپا یانداخت رو سرت که خبره چه عمارت اون تو یدون یم اصال تو العقل، ناقص ی دختره-

 تو؟ اون یریم یدار گاو جون از

 



 :گفت بود شده رهیخ من به اخم با که همونطور و جلو اومد اوشیس

 ؟یبر یخوایم تنها یچ واسه-

 .دارم برش برم دیبا زنهیم صدام داره چون-

 !میریم باهم خب؛ یلیخ-

 .. یول-

 دردسر از ادیم خوششون انگار چه من به کنم، سکوت دادم حیترج کرد که یوحشتناک اخم با

 

 .افتادم راه دنبالشون و نگفتم یزیچ

 !واال خوبه کردم، یم نگاه بهشون داشتم ضیغ با

 رو خودشون کردن نثار جان ها نیا وقت اون شنوم یم من رو یگو یصدا منم، یگو صاحب

 افتادن راه جلوجلو

 

 قدم عمارت اون سمت به همه از نفر نیاول که ییجا تا برداشتم یتر عیسر یها قدم حرص با

 .برداشتم

 !شهینم ادا مطلب حق بگم یهرچ شیقشنگ و یبزرگ و ییبایز از درش، یجلو میدیرس یوقت

 :گفتم خودم به و سرم تو زدم خودم ذهن تو دونه هی ؟ییجا نیهمچ اصال میدار مگه

 چهارتا کوچه سر یسوپر یبر یپاش که ستین حال زمان! شیپ سال هفتصد یاومد خنگ، ی دختره-

 !ینیبب ها عمارت نیا از

 

 :گفت و دیشن رو صدام یراحت به بود ستادهیا دستم کنار چون آوات

 یم سالم تورو ما واال ؛یبزن حرف خودت با مونده هم نیهم ،یحساب ها شده لیتعط مخت دختر-

 رونیب میبر جهنم نیا از تا میخوا

 

 :گفت و گرفت خودش به یزار ی افهیق بعد

 .کنم یزندگ پرستن گاو که یآدم مشت هی نیب ندارم دوست بخدا حورا،-

 داغونش ی افهیق به ای بخندم لحنش نیا به دونستم ینم

 .میایم و میدار یبرم رو یگو اون تو میریم قهیدق هی م؟یبمون نجایا قراره گفته یک چته؟ دختر-

 م؟یش الشیخیب شهینم-

 



 :گفت سیادر

 عمرش آخر تا گهید کرده صداش یوقت یثان در ازش؟ بگذره یچطور عشقه؛ یگو قرمز یگو نه،-

 !برداره رو یگو اون تا مونهیم همراش نجوا نیا

 

 :گفت جانان که نگفتم یزیچ

 نیخوا یم یچجور باشه، یزیچ یمهم یحساب آدم هی واسه دیبا معلومه دستگاش دم و عمارت از-

 تو؟ نیبر

 :گفت حیمس

 مارو زبون ها نیا نه میفهم یم هارو نیا زبون ما نه وگرنه! یذهن نفوذ با-

 :گفت حیمس حرف دییتا به انیدا

 !ریغ وال میش وارد یذهن نفوذ با میتون یم فقط نه،یا با حق-

 

 :گفت آوات که خنده ریز زدم یپق آخرش ی کلمه با

 .میشد ضیمستف سخنانتون از یکاف ی اندازه به نییپا نیایب منبر از کنم یم خواهش آقا حاج-

 .دارم نگه رو ام خنده جلو تونستم بزور گهید آوات یها حرف با

 .بود گرفته خندش هم انیدا خود دم،یخند یم داشتم بلند یصدا با

 .گرفت ام سکسکه درجا که زد یبلند داد اوشیس دفعه هی دنمونیخند وسط

 مگه؟ دنهیخند یجا جا نیا م،ینرفت فاک به تا دهنتاتونو نیببند گه،ید بسه-

 .کرد یم نگاه من چشم تخم تو میمستق زد رو هاش حرف یوقت چرا دونم ینم

 !بشر نیا شهینم عاقل هندم تو بده شفاش خدا

 

 نگهبان از یکی تا و جلو رفتن انیدا و اوشیس. میبش عمارت وارد یذهن نفوذ با که شد نیا بر میتصم

 .ستادیا جلوشون عایسر دید رو ها اون ها

 

 رنگ کردم حس و کرد نگاه مرد اون یها چشم تخم تو صاف اوشیس که شد یچ لحظه هی تو دونمینم

 .شد عوض دوتاشون یها چشم

 !داد ینم نشون یالعمل عکس چیه و کرد یم نگاه اوشیس به رهیخ رهیخ فقط مرده اون از بعد

 !داد شو و شست رو مخش راحت چقدر. کردم یم نگاه روم روبه ی صحنه به داشتم بهت با

 بودن ها اون منتظر که کردم نگاه هیبق به



 

 .انیم خودشون ها نیا تو؟ برم شم محو دینبا من چرا که دیرس ذهنم به

 یم سوت داشت گهید بود دهیشن صدارو نیا ازبس سرم و شد یم تر بلند هرلحظه یگو ینجوا یصدا

 .دیکش

 :گفتم سیادر به

 .میکن یم دایپ رو گهیهمد یجور هی باالخره باال دیایب شماهم تو، رمیم شمیم محو من-

 

 دیناپد دشونید از و بستم رو هام چشم هام حرف شدن تموم از بعد بزنه، حرف کلمه هی سیادر نذاشتم

 .شدم

 !باشم داشته شدن دهید از یترس که نیا بدون شدم یم رد ها نگهبان بغل از راحت یلیخ

 

 پله ی رهیخ هام چشم همه از اول و شدم وارد بود، باز چهارطاق قبل از که دمیرس عمارت در یجلو

 !شد شییطال یها

 

 !داد جا توش رو خانواده تا صدیس ستیدو شد یم قشنگ داشت، یبزرک و عظمت چه

 

 که داشت یکرم و زرد و ییطال انقد یچ همه شنوم، یم باال از رو یگو یصدا کردم یم احساس

 .کردم یم پاره میتا تسمه داشتم

 رهیگ یم جهیگ گوه آدم! بودن کرده عادت مکان نیا به یچجور

 !ییطال شده همش

 هی یها لباس با همه ها خدمه. شدم مواجه نییپا سالن مثل قایدق ییفضا هی با که باال رفتم ها پله از

 .بودن دنیچرخ حال در مدام بود شونیشونیپ وسط که یخال و ست دست

 

 تو قایدق یگو دونستم ینم که بود ادیز ها اتاق انقد باشه، یمهم آدم دیبا جا نیا صاحب زدم یم حدس

 اتاقه کدوم

 .کنم تمرکز درست ذاشت ینم داشت وجود سالن تو یا همهمه

 به بهت با دمیشن ها اتاق از یکی از که یبلند داد با که بودم یگو یصدا دنیشن و کردن تمرکز ریدرگ

 .شدم رهیخ در همون

 

 !خبره چه که ارمیدرب سر خواستم یم نگاهم با دمیفهمینم رو زبونشون که ییاونجا از



 رونیب اومد شلخته و آشفته یظاهر با ها خدمه از یکی و شد باز اتاق اون در دفعه هی

 !بود دختر نیا یبرا ادیفر اون مسلما که داد یم نیا از نشون شیاشک یها چشم

 شروع و تر مسن یها خدمه از یکی بغل دیپر عیسر رونیب اومد در از تا بود، سال و سن کم چقدر

 .کردن هیگر به کرد

 

 !اتاق همون از بار نیا یول دمیشن رو یگو یصدا دوباره بود، افتاده یاتفاق چه قایدق دونم ینم

 لش که دمید رو یمرد اول نگاه تو که شدم اتاق اون وارد شدن دهید از ترس و یزیچ از ترس بدون

 .بود نوش و شیع مشغول و کاناپه رو بود کرده

 

 دهیم شو و شست رو یاهال نیا ی همه مخ داره نییپا اون که یمرد یپا به یول داشت یجذاب ظاهر

 !دیرسینم

 !دید ینم رو یکس اوشیس جز چشمم واقع در

 باز هوس کهیمرت! بود یچ یبرا دختر اون ی ختهیر بهم ظاهر دمیفهمیم داشتم تازه و زدم یشخندین

 کرده یم کارشیچ داشته ستین معلوم

 

 یپا یجلو قایدق انگار ومدیم نیزم ریز از کردم، گوش یگو یصدا به و برگردوندم رو ازش تنفر با

 .بود مرده همون

 

 باشه فرش ریز دهمیشا بکنم؟ نیزم یچجور من حاال

 نور لحظه هی تو که دمیکش نیزم کف به رو دستم دم،یند یزیچ که زدم کنار رو پاش جلو فرش

 .کرد جلب رو نگاهم یقرمز

 ظاهر زنگ قرمز یگو هی ،یقبل یگو همون ی اندازه به که ییجا تا شد یم ادیز شدتش داشت کم کم

 !شد

 .دنشید از داشتم یخوب حس چقدر بود، شفاف و خوشگل چقدر

 اون سمت برگشتم بهت با باسنم رو ینیسنگ دست حس با دفعه هی که کردم یم نگاه بهش ذوق با داشتم

 مرده

 

 از رو خودم. کرد یم نوازشش دستش با داشت و بود دوخته باسنم به رو شهوتش از پر یها چشم

  نه؟یبب رو من بود تونسته یک نیا. دمیکش عقب ترس

 !بودم شده ظاهر و بودم داده دست از رو خودم کنترل باز جانیه شدت از که شدینم باورم



 

 کرد یم نگاه یجور و دیچرخ یم بدنم کل رو شهوتش از پر یها چشم. شدم بلند جام از ترس با

 !مقابلش در لختم کردم یم احساس

 :گفتم نلرزه کردم یم یسع که ییصدا با و گرفتم سمتش به رو انگشتم

 !خودت یپا عواقبش وگرنه ا،ین من سمت-

 

 تر بلند یکم ناخوداگاه صدام کنه، گوش حرفم به بخواد که نیا به برسه چه گمیم یچ دیفهم ینم اصال

 :گفتم و شد

 نشو کینزد من به کثافت؛ توام با-

 

 .شد کینزد بهم خوران تلوتلو و شد بلند جاش از د،یشن ینم رو صدام انگار

 سمتم به بعدش و شد لیتبد کهیهزارت به که کرد پرت یا گوشه هی و بود دستش تو که یکیکوچ جام

 .برداشت قدم

 بود؟ کرده قفل رو در یکِ ! قفله در دمید که رونیب برم در از تا برگشتم کنم، کاریچ دونستج ینم

 کنهیم نگاه من به داره شخندین با و دستشه موتیر هی دمید که سمتش برگشتم دوباره

 

 .دمینفهم هم حرفش هی یحت که گفت سرهم پشت جمله چندتا

 !نشو کمینزد عقب گمشو که،یمرت یگیم یچ-

 یول بشم محو کردم یسع و بستم رو هام چشم. گمیم دارم یچ دیفهم ینم واقع در! نداشت شنوا گوش

 !شم پنهان بودم نتونسته یعنی نیا و کرد یم نگاه بهم داشت هم هنوز چون نداشت یا دهیفا

 

 !کردینم کار کنه کار دیبا که االن چرا کرد؟ینم کار چرا

 .گلوم ریز برد رو سرش و شد کمینزد گرفت، یم میگر داشت گهید

 !شدم یم یکی در با داشتم که در به بودم دهیچسب انقدر خورد یم هم به داشت حالم دهنش بد یبو از

 از ناخوداگاه اشک قطره هی. بود شهیهم از تر یخال اما شهیم دایپ یچ نمیبب تا بمیج تو کردم دست

 .دیچک صورتم رو چشمم ی گوشه

 شما؟ نییکجا پس

 

 .اومدم خودم به آن هی زدن، کیم به کرد شروع و گردنم ریز برد رو سرش



 !شه تجاوز بهم شیپ سال هفتصد تو مونده هم نیهم کنم؟ینم یغلط چیه چرا من

 !پاش وسطش زدم محکم بود شیمست غرق و نبود حواسش تا و باال آوردم رو زانوم

 

 !عقب رفت و گرفت خشتکش به رو هاش دست و دیکش یبلند ی نعره

 !گشتمیم در موتیر دنبال داشتم اتاق ی گوشه گوشه من و کرد یم ناله و آه درد از

 

 مثل هیثان از یکسر تو و شد رهیخ بهم ختنیر خون گالن گالن توشون انگار که ییها چشم و نفرت با

 !کرد حمله بهم ها یوحش

 .دیچسب بهم خودشم و کوبوند اتاق ی گوشه کمد به رو من محکم

 .شدم رهیخ اتاق ی بسته در به یدیناام با فقط و دمینفهم یچیه که کرد بلغور لب ریز ییها زیچ هی

 یم تقال یهرچ.  دیکش شکمم یرو وار نوازش و تو برد رو دستش و کرد باز رو لباسم یها دکمه

 ! شدیم تر یجر و نداشت یا دهیفا کنم فرار ردستشیز از که کردم

 با نجاتم ی فرشته بلند داد یصدا و وارید به در شدن دهیکوب با که رفت یم نمیسوت ریز داشت دستش

 .شدم رهیخ اش نشسته خون به یها چشم به اشک

 !یخوریم یدار یگوه چه ناموس، یب کهیمرت-

 

 بغلش محکم اونقد برم لحظه نیا تو و االن خواست یم دلم. کردم یم نگاه بهش یاشک یها چشم با

 ! نباشه نمونیب یا فاصله چیه که ییجا تا کنم

 .بودم ممنونش چقدر! من یروزها نیا یناج

 

. بود مشخص جا نیهم از هاش چشم قرمز یها رگ تیعصبان از که بود یاوشیس به قدردانم نگاه

 ی کرده باد رگ اون ی صدقه قربون یکل دلم تو و دمیشن یم رو شیعصب و تند یها نفس یصدا

 .رفتم یم گردنش

 و کرد جدا ازم بود دهیچسب بهم چسب مثل که رو دم و شاخ یب غول نیا و جلو اومد هیثان چند تو

 اتاق ی گوشه کرد پرتش

 اون رو افتادن عیسر دنید رو صحنه نیا تا شدن اتاق وارد بهت با ها بچه ی هیبق و حیمس و انیدا

 !زدنش به کردن شروع خورد یم تا و اروی

 

 ینم لذت هم خوردنش کتک دنید از یحت بود نگرفته آروم انگار یول کرد یم نگاه داشت اوشیس

 اروی سمت رفت اش کننده رهیخ سرعت همون با چون برد



 .گرفت رو کهیمرت اون گردن خودش و داد هل یکنار به رو انیدا و سیادر و حیمس

 

 !رهیبم که نبود مهم براش اصال و داد یم فشار داشت کشت قصد به

 :زدم داد حیمس به رو بکشه، آدم من بخاطره خواست ینم دلم

 !کشتشیم االن توروخدا کن جداش برو-

 

 آب دلم تو قند یمرگ ذوق شدت از هم شد یم باعث اش یپ در یپ یها فحش و بلند ی نعره یصدا

 !شده حساس روم انقد که یآدم نیا از بترسم هم شه

 یالش کهیمرت پات جلو ندازمیم کنم یم خورد رو دستت اون من! خورده من زن به دستت ناموس یب-

 زیچ همه یب

 

 یکبود به رو داشت صورتش یخفگ شدت از هیهند اروی اون ره،یبگ رو جلوش تونست ینم حیمس

 .رفت یم

 و کلفت یبازو بهش دمیرس تا و کردم تند پا سمتش به خودم پس ستین جلودارش یشکیه دمید

 .گرفتم دستم دوتا با رو مردونش

 .شد رهیخ میاشک یها چشم تو برگشت و دیفهم فمیظر یها دست از که دمشیکش خودم سمت به

 .کرد یم نگاه بهم خشم از شده سرخ صورت با و زد یم نفس نفس شدت به

 .هام چشم تو ختمیر رو خواهشم ی همه و کردم یم نگاه بهش داشتم بغض با

 

 بود شده کبود که کردم نگاه اون صورت به سمتم، برگشت کامل و شد شل مرده اون گردن رو دستش

 .کرد یم سرفه مدام و

 شد رهیخ میاشک یها چشم به و گرفت قاب رو صورتم هاش دست دوتا با

 مرده؟ اوشیس مگه جوجه؟ یکرد بغض-

 

 رو چشمم ی گوشه از اشک قطره هی. شد ریسراز دلم تو عالم یها غم همه انگار حرفش نیا با

 !بود گرفته اش خنده چرا دونم ینم اشکم دنید با اوشیس که دیچک صورتم

 :گفتم یداغون یصدا با و دمیکش باال رو دماغم

  ؟یخندیم یچ به-

 ؟یکنیم هیگر چرا! تو ی افهیق به-



 

 :گفت تنفر با و انداخت اروی اون الش و آش بدن به ینگاه و برگشت

 !زیچ همه یب کهیمرت کردم یم خورد رو گردنش وگرنه ینذاشت-

 رو اش مردونه صورت هام دست با ناخودآگاه بود، رفته در دستمون از مکان و زمان چرا دونم ینم

 برگردوندمش خودم سمت به و گرفتم قاب

 رونیب میبر جهنم نیا از بسه گهید رفت، و شد تموم-

 :گفت و حرفم وسط دیپر پا جفت آوات

 داره یبستگ تو به ما رفتن هم بعدش! مجرد چهارتا جلو کن تیرعا رو یاسالم فاصله فعال شما-

 رو؟ یگو اون یگرفت دختر،

 :گفت سیادر بدم جواب خواستم تا بهش، بتوپم ای بخندم زدنش حرف مدل از دونستم ینم

 !میبر گهیم که گرفته حتما-

 .کردم باز جلوشون رو دستم کف و زدم یچشمک که بودن شده رهیخ من به منتظر همشون

 

 باعث آوات بهت از پر یصدا که دینکش یطول. کردم تصور رو شدنش ظاهر و بستم رو هام چشم

 .بشم رهیخ دیدرخش یم دستم کف که یقرمز نینگ به و کنم باز رو هام چشم شد

 شفافه چقدر رنگه خوش چقدر! هیزیچ عجب-

 

 :گفت آوات به رو سیادر

 باشه شفاف هم دیبا عشقه یگو آره،-

 !شده رهیخ جانان به میمستق دمید که کردم یم نگاه بهش داشتم

 گذشته یچ دوتا نیا نیب که بفهمم تا دمیکش یم حرف اوشیس زبون ریز از دیبا بابا، یا

 .گرفت فاصله ازم یبلند ی نعره با که برداره دستم کف از رو یگو تا جلو اومد حیمس

 :گفت انیدا که کردن یم نگاه شیکار نیریش به داشتن شخندین با انیدا و اوشیس

 خودتو یایم یچ واسه میبزن دست ها نیا به میتون ینم ما یدون یم که تو ؟یداد اجاره باالرو یحاج-

 ؟یسوزونیم

 

 .داد رو انیدا جواب شد ینم بند جاش تو و کرد یم فوت رو دستش کف که همونطور حیمس

 ! باشه داشته فرق هیبق با نیا دیشا گفتم-

 .شد رهیخ حیمس به تاسف با و دیکش یبلند پوف اوشیس



 !فکر یب و تخس بود، ساله پنج چهار ی بچه پسر هی نیع قایدق

 جا نیا از میبر ایکن جمع گهید بسه-

 :گفتم و اوشیس به دمیچسب کواال نیع دوباره

 سشونویرئ یکرد ناکار یزد رون؟یب میبر میتون یم یمطمئن-

 :گفت و زد یور هی لبخند

 ن؟ییپا اون میکرد یم کاریچ االن تا پس-

 :گفتم همشون به رو تعجب با دیرس ذهنم به که یزیچ با

 ن؟یکرد یذهن نفوذ رو همه یعنی-

 :گفت و کرد یا سرفه تک آوات

 !ها کردم نظارت هم من البته-

 یزیچ کم هم نظارت باالخره زد یم یحرف هی دیبا داشت حق خنده، ریز میزد یهمگ حرفش نیا با

 !ستین

 

 .میبود اومده ازش که ییهمونجا میرفت و رونیب میاومد عمارت از یسادگ به

 .میشد زمان تونل وارد من آروم ی زمزمه با و هم دور میشد گرد دوباره

 

 .میبود رامسر تو خودمون یالیو تو کردم باز چشم یوقت د،ینکش طول ادیز شهیهم مثل

 !بود مامان. کشوند سمتش به رو من لمیموبا یصدا که گفتم یدل ته از شیآخ

 !گذشته رفتنمون از روز چند دونهیم خدا

  جان؟ مامان جانم-

 تو؟ ییکجا هفتس هی معلومه چیه ،یکرد لبم به جون دختر-

 

 ممکنه چطور میبود شده خراب اون تو روز نصف همش ما یول هفته؟ هی! رونیب زد یقلپ هام چشم

 باشه؟ گذشته هفته هی

 .داد یم قرار خودش تیعنا مورد رو من تلفن پشت از داشت زیر هی مامان

 بزن من به یزنگ هی شد اگه روز سه از شتریب مادرجان گفتم بهت همه نیا پرت حواس ی دختره-

 جون دختر کردم تلفن تو به همه نیا من! انگار نه انگار که توام گذشته هفته هی واال، لیفام تو زشته

 آدرس که ییهمونجا میایم میدار میرامسر راه تو یحام با االن که ینداد جواب انقدر ؛یکرد لبم به

 !یبود داده



 

 به یداد الرویو آدرس شب اون که دختر یش الل مبل، رو نشستم بهت با و سرم تو زدم یدست هی

 !ریبگ لیتحو حاال ایب مامان،

 نجا؟یا نیایم نیدار جان مامان-

 برا که ییها عالمت با و من به شدن رهیخ تعجب با همه دمید که کردم نگاه پیاک به حرفم نیا با

 !ادین بگو بهش که فهموننیم بهم دارن میبریم کار به ناشنواها

 !دیکن صرف یانرژ همه نیا نبود الزم دونستم یم خودمم که رو نیا

 شده؟ بهتر چطوره؟ جان اوشیس مادربزرگ. میرس یم گهید دوساعت یکی مادر آره-

 

 !رو مامان یصدا شنوهیم داره بودم مطمئن درصد یا خورده و صد که کردم نگاه جان اوشیس به

 :گفتم و کردم خونسردش ظاهر به یاخم

 !میمنتظرتون نجایا ما دیباش خودتون مواظب شما تهران، بردنش بود بد یلیخ حالش مامان عه-

 

 مبل رو شدم ولو و دمیکش یقیعم نفس کردم قطع رو تلفن که نیا از بعد

 :گفتم رلبیز

 !سرمون تو میزیبر یخاک چه حاال-

 :گفت آوات

 گهید رنیم هم بعد موننیم روز دو یکی اد،یب بزار یچیه-

  بدم؟ ادامه مسخرم دروغ به هنوزهم یعنی-

 .بست نقش شیشونیپ رو اخم حرفم نیا با که کردم نگاه اوشیس به یرچشمیز

 دستم اومد باالش سرعت با شد یچ دمینفهم اصال که لحظه هی تو و شد رهیخ هام چشم تو تیعصبان با

 !باال میرفت طبقات از عیسر و گرفت رو

 

 .کردم نگاه بهش بهت با که میشد اتاقش وارد

 کردم سکته ؟یکنیم نیهمچ چرا-

 :گفت یشخندین با و گرفت دندون به رو شیریز لب

 !یسالم که فعال-

 رهیم رژه اتاق دور داره کمر به دست دمید که نزدم یحرف



 !میباش هماهنگ ها بچه با دیبا و ادیم گهید ساعت هی مامانم باال؟ میاومد یچ برا یبگ شهیم-

 :گفتم و کردم یکوتاه مکث حرفم از بعد

 !متاسفانه البته-

 ! نمیبب رو اوشیس واکنش خواستم یم چون گمیم چرت دارم دونستمیم خودم

 ینیه ترس از که یجور کم،ینزد اومد عیسر و شد منفجر باروت نیع گفتم که یا کلمه دنیشن از بعد

 در به دمیچسب و دمیکش

 .گرفتم یم باال رو سرم دیبا صورتش دنید یبرا که شد کینزد من به اونقدر جلو، اومد

 

 !یکرد خفم عقب برو تو؟ یشد یجن-

 ه؟یقض نیا برا یمتاسف یلیخ شوهرتم؟ من یبگ که سختته یلیخ-

 .کردم یم یباز نقش مادرم جلو دیبا که نیا از بودم متاسف آره. کردم یم نگاه بهش اخم با

 ! حورا نکن نگا من به اخم با-

 موردته یب سوال نیهم کردنم اخم لیدل-

 

 ه؟یچ مشکلت-

 :گفتم بلندم یصدا اون با همراه و زدم یبلند داد نبود؟ متوجه چرا د؟یفهم ینم چرا

 !ییتو هم مسخره شینما نیا ی همه مقصر بگم، دروغ مامانم به خوامینم من-

 :گفت من یصدا از بلندتر ییصدا با و اوردین کم هم اون زدم، یم نفس نفس حرص از

 !یمن مال یمن زن تو ،یکن یباز نقش گهید خوامینم هم من-

 

 !نبود یالک کردم کپ زد که یحرف از بگم اگه

 هی شد یم یعصبان یوقت که یکس بود، دهیلرز بدنم چهارستون دنشید با اول روز که یآدم! اوشیس

 ! نبود قرمزش یها چشم اون فیحر لشکر

 زنه؟یم یچ از حرف ستادهیا جلوم صاف حاال

 زن؟ ازدواج؟

 :گفتم بهش یکیستریه ی خنده با و زدم یشخندین بهت با

 شازده نکنه تیسرد اقارو،! باطل الیخ یزه-

 : دادم ادامه و بزنه حرف نذاشتم



  ؟یطرف خر با یکرد فکر نمیبب ه؟یمخمل هام گوش من یکرد فکر تو-

 .بود شده لیتبد شیشگیهم یخونسرد به حاال شیعصبان ظاهر

 

 :داد رو جوابم و زد یشخندین متقابال هم اون

 یجلو خوام یم حاال ؟یگیم که یدروغ یبرا یمتاسف ینگفت مگه حرفم؟ از ومدین خوشت ه؟یچ-

  اد؟ینم خوشت هم نیا از نکنه. رمیبگ رو شدنت دروغگو

 :گفت لب ریز که نزدم یحرف

 !یمن مال فقط تو اد،ین خوشت چه ادیب خوشت چه-

 

 خودش واسه که یکس زبون از دنیشن مخصوصا اد،یم خوششون تیمالک میم از بنظرم ها آدم ی همه

 !غروره بت هی برش و دور یها آدم و

 دود اش معرکه ژست با که همونطور و زد شیآت یگاریس زش،یم سمت رفت و گرفت فاصله ازم

 :گفت دادیم رونیب رو گاریس

 !ادیم خوشم ازت اس، ساده جوجه؛ نیبب-

 خودشه مثل هم کردنش اعتراف که واقعا. کردم یم نگاه بهش داشتم تمسخر با نهیس به دست

 !خشک و سرد

 کنم؟ ضعف و غش برات وسط نیا یا عاشقانه ی جمله نیهمچ دنیشن با یدار توقع االن-

 

 .کرد نگاه بهم برگشت ضیغ با

 !ینگ مزخرف انقدر و یباش آدم دارم توقع یول نه-

  مزخرفه؟ بگم؛ دروغ بهش مامانم به دنیرس سال پنج از بعد خوام ینم گفتم که نیا ؟یمزخرف چه-

 :گفتم تر بلند که نزد یحرف

 مزخرفه؟! توام با-

 :زد داد من از تر بلند هم اون متقابال

 !مزخرفه یمن مال که یکن قبول یخوا ینم که نیا یول نه-

 

 ینم غرورش از دست چرا اومد؟ ینم کوتاه خوردهی چرا. بگم بهش دیبا یچ دونستم ینم واقعا گهید

  د؟یکش

 !ارمین حرفت به اگه ستمین حورا



 .نبود من به حواسش اصال و بود گارشیس مشغول. شدم کینزد بهش آروم

 .دادم خراش رو دستم کف باهاش و برداشتم یزیت خودکار زشیم رو

 !دیارز یم مقابلم مرد نیا اعتراف به د،یارز یم یول داشت درد

 .شد فعال اوشیس یها شاخک و رونیب زد خون خواستم یم که یمقدار

 خورد دستم کف به صاف نگاهش اول همون. بودم ستادهیا شیقدم دو تو سمتم، برگشت و کرد یاخم

 !پسرو نیا کرد یم وونهید داشت شیقرمز که یخون و

 

 نکنه برخورد لباسش به خون که یطور گذاشتم اش شونه یرو رو، دستم ووکف شدم کینزد بهش

 .بود دهیچسب بدنش به بایتقر بدنم

 :گفتم رگوششیز

 !شمیم رامت یچطور من نیبب وقت اون بزن، دلتو حرف-

 کنه تمرکز نتونه شد یم باعث اش یپ در یپ و قیعم یها نفس

 

 .نبود خوب براش اصال نیا و رونیب زد یم داشت هاش چشم قرمز یها رگه

 :گفت یدار خش یصدا با

 یلیخ تونم یم و نداره وجود یطلسم گهید االن که یدون یم حورا، یکن یم یباز ریش دم با یدار-

 بخورم؟ رو خونت آخر ی قطره تا راحت

 

 بهش شدنم کینزد و داره یخاص حس بهم دمید یم که نیا از حرفش، نیا از رفتیم غنج دلم ته

 .بردم یم لذت شهیم کشیتحر باعث

 !درخته خود از کرم گنیم. شدم رهیخ هاش چشم تو خمار و زدم یدلبر لبخند

 .شدم کینزد بهت انقدر که دونمیم حتما-

 

 صورتم به اش یپ در یپ یها نفس. چسبوند خودش به رو من و شد حلقه کمرم دور محکم دستش

 .بود کرده پر رو اتاق کل هاش نفس یصدا. کرد یم برخورد

 

 حورا نکن-

 .کردم نگاه بهش خمارم یها چشم با

 !دختر ستین نفعت به-



 :گفتم لب ریز و چسبوندم بهش شتریب رو خودم

 .. قرا مگه چرا؟-

 

 .گذاشت لبام رو رو، سشیخ یلبا و کرد کینزد بهم رو سرش که بود نشده کامل جملمم

 رو من و زد چنگ رو کمرم دستش. کردم یهمراه باهاش هم من و نکردم مقاومت پس خواستمش،یم

 .فشرد محکم خودش به

 !بکنه جا از رو لبام خواد یم کردم یم احساس که دیبوسیم ولع با و قیعم اونقدر

 

 زد یم که یقیعم یها کیم با و دیکش چونم یرو رو، لباش بود، کرده مستش یحساب خونم یبو

 .رفت یم نییپا آروم آروم

 ییصدا نیا از گرفتم گاز رو لبم بالفاصله گفتم، رلبیز یآه ناخوداگاه که زد یمحکم مک رو گردنم

 !هام لب جون به افتاد دوباره ها یوحش نیع دید رو حرکتم نیا تا هم اون دراومد ازم که

 

 کف و کرد ول رو لبام چون. کرد کشیتحر شدت به خونم یبو که کردم حلقه گردنش دور رو دستم

 که یخون هیقرمز شد، رهیخ بهش باز مهین یها لب و اقیاشت با صورتشو جلو گرفت خشم با رو دستم

 .کردیم وونشید داشت رونیب زد یم

 

 

  رهیبگ اجازه خواست یم انگار شد، رهیخ هام چشم به هیثان چند از بعد

 دستم کف به ولع و حرص با که ییها چشم یقرمز و رونیب بود زده که یشین یدندونا به دیترد با

 .کردم نگاه بودن شده رهیخ

 بخوره؟ خونم از دادم یم اجازه دیبا یعنی

 !رهیبگ پسش تونهینم اون و گرفتن رو شیباز اسباب نیقشنگتر که بود شده ییها پسربچه مثل افشیق

 بچه هی با کردم احساس واکنشش دنید با که گذاشتم اش مردونه صورت یرو رو، دستم یکی اون

 !دهید ایدن آدم هی نه طرفم

 .شد رهیخ بهم کردن یم التماس که ییها چشم با و دیمال دستم کف به رو صورتش

 .بستم دییتا ی نشونه به رو هام چشم و زدم یلبخند ارم،یب دووم نگاهش ریز نتونستم

 

 .کردم حس دستم کف تو رو هاش دندون یزیت بعد هیثان چند چون نشد، یطوالن ادیز انتظارم

 !تر قیعم منتها بود گل شاخه هی خار رفتن فرو مثل



 خونم دنیمک به کرد شروع و رفت فرو دستم تو کامل ششین یدندونا

 کردم یم احساس گذشت یم که هرچقدر نداشت، یریس اصال و بود دهیچسب رو دستم کف یدست دو

 .برم حال از ممکنه هرلحظه و رمیم ضعف دارم

 !بسه اوشیس بسه،-

 آورد رو سرش که عقب به دادم هولش و گذاشتم صورتش یرو رو دستم گم،یم یچ دیشن ینم اصال

 .کرد نگاه بهم خمار و باال

 . بود گرفته رنگ من خون از لبش دور

 رو دستم یسخت به و کردم پاک رو دهنش دور خون لباسش نیاست با حالم، یب و زرد صورت دنید با

 .کرد ول

 

 .. یول کردم، یرو ادهیز-

 :گفت عطش با و کرد یمکث

 !یلعنت یبود خوشمزه یلیخ-

 هام چشم و رهیم جیگ داره سرم کردم حس که زدم یزیر لبخند رفت، غنج دلم ته حرفش نیا از

 .نهیبیم یاهیس

 :گفت تندتند و شد اتاق وارد که کردم نگاه آوات به در یصدا با

 حورا دنیرس نایا مامانت ن،ییپا نیایب نیبجنب-

 

 یعنی نیا و بودن دهیرس نایا مامان. بست سرش پشت درم و رونیب رفت یا اضافه حرف چیه بدون

 !ماجرا آعاز

 .کنه یم نگاه هام لب به داره لذت با دمید که شدم رهیخ اوشیس به خجالت و دیترد با

 :گفتم و کردم پاک رو خونش انگشتم نوک با بود، شده یخون لبش دور

 اومده مامانم-

 

 :گفت و شد رهیخ هام چشم تو

 یبگ یدروغ چیه ستین قرار-

 ؟یچ یعنی-

 :گفت و کرد یاخم

 !هیواقع کامال فته،یب اتفاق نییپا اون یهرچ-



 

 .. یعنی-

 .نبود یکردن باور که زد یحرف و حرفم وسط دیپر

 !یش زنم خوامیم یعنی آره،-

 که یتیمالک و زد یم حرف شصت و پنجاه دهه یمردها هیشب بود؛ گرفته خندم زدنش حرف مدل از

 . اومد یم خوش مزاقم به بیعج بود زدنش حرف تو

 

 رو یحام و مامان یصدا پله راه تو. نییپا رفتم بود لبم رو که یلبخند با و دمیکش لبم یرو رو دستم

 بشنوم رو صداشون تونم یم یراحت نیا به که نیا از اومدنشون؛ از بودم خوشحال چقدر و دمیشن یم

 !ستین نمونیب یمانع چیه گهید که نیا از

 بغلش تو دمیپر هستن ماماناشون اومدن منتظر که ییها بچه نیع شدم سالن وارد تا

 :گفتم ذوق با و دمیبوس رو تپلش صورت مامانم، داد یم بهارنارنج عطر یبو

 جانم مامان یاومد خوش_

 :گفت و دیبوس رو میشونیپ

 من یحوا بودم دلتنگت چقدر-

 

 :گفت نییپا بود اومده ها پله از تازه که اوشیس به رو و کرد سالم ها بچه به

 .میشد ناخونده مهمون پسرم، شرمنده-

 پچ پچ داشت گوشش ریز. نشوند رو اون سالن تو یمبل یرو و گرفت رو دستش جلو اومد اوشیس

 !گهیم داره یچ دمیشن ینم دفعه نیا بود بیعج کرد؛ یم

 بود گفته یچ دونهیم خدا. شد رهیخ باالش و قد به یمهربون با مامان و من سمت اومد حرفش از بعد

 .بود شده زده ذوق ینجوریا که مامانم به

 :گفت آوات

 ن؟یدیرس خوب بود؟ چطور جان خاله-

 

 :گفت خونه دور تا دور به ینگاه با و دیکش یقیعم نفس مامان

 .ارمیب طاقت خونه تو نتونستم یحساب بود کرده نگرونم دل دختر نیا زم،یعز آره-

 .بگم بهش رو تیواقع تونستم یم کاش. کردم یم نگاه بهش یشرمندگ با

 



 .کردم نگاه در به تعجب با در یصدا دنیشن با که ارمیدرب دلش از یجوری تا کردم باز رو دهنم

 .مینبود یکس منتظر که ما روز؟ وقت نیا بود یک

 

 :گفت عیسر مامان

 میشد مزاحمتون دیداشت مهمون بابا، یا-

 مامان جواب در و کرد اشاره حیمس به اوشیس که داد تکون یسر مامان حرف دییتا به هم یحام

 :گفت

 خانوم حاج دیا خونه صاحب شما-

 

 زدن حرف مدل نیا اصال آخه کنه تعجب ینجوریا داشت حق. گرفت خندم که زد بهم یچشمک اوات

 !اومد ینم اوشیس به

 .کنم یدلتنگ رفع کمی تا نشستم مامان کنار هم من و کنه باز رو در رفت حیمس

 رو یحام حضور کل به که بود شده تنگ براش دلم اونقدر بودم، ماهش صورت دلتنگ چقدر

 .بودم کرده فراموش

 .کرد شروع رو گفتناش وروجک و دیچسب بهم سفت من مثل هم اون کردم بغلش محکم و ششیپ رفتم

 .برگشت سمت اون به ها نگاه همه در یصدا با که میبود بش و خوش غرق

 

  داشت؟ کاریچ نجایا نیا بود، برده ماتم دمید یم مقابلم که یزیچ از

 !پسرعمو سالم-

 بودن؟ شده لیفام باهم ها نیا یک! بودم گفتنش پسرعمو اون قفل هنوز من و بود اوشیس مخاطبش

 روم روبه ی صحنه به داشتم باز دهن با اوش،یس بغل تو انداخت هیگر با رو خودش و گفت رو نیا

 .کردم یم نگاه

 !کردم یآب چشم ی دختره نیا به یا اشاره یجیگ با و حیمس سمت برگشتم ها خنگ نیع

 کرد؟ یم یغلط چه جا نیا قهیعت نیا

 

 :گفت وار پچ پچ گوشم ریز چسبوند، بهم رو خودش و سمتم اومد نامحسوس یلیخ آوات

  ه؟یک گهید نیا-

 ی صحنه به دیپر یم یعصب طور به پلکم هی و دمیلرز یم خودم به داشتم حرص از که یحال در

 .کردم یم نگاه مقابلم



 !من عذاب ی فرشته-

 :گفتم لب ریز که کرد نگاه بهم یجیگ با اوات

 !جواهره-

 

 گذشته از شیپ قهیدق چند نیهم ما چون بودن؛ شوک تو همه. بود کرده هنگ من مثل هم اون حاال

 !باشه داشته وجود نوریا یجواهر دینبا محاسباتمون طبق و میبود اومده

 !دونهیم خدا درآورده کجا از سر اما

 :گفت آوات

  پسرعموشه؟ واقعا نکنه ارهیدرم خودش از هیچ ها یباز بمیغر من ننه نیا حاال-

 .میکرد یم نگاه مسخره شینما نیا به میداشت ییتا سه حاال و شد کینزد ما به هم جانان

 :گفت جانان

 !اومدنش ستین لیدل یب د،یکن جمع رو حواستون خوردم، رو ششین من خطرناکه، یلیخ جواهر-

 

 !لذت با یحام و کرد یم نگاه یکنجکاو با مامان. شد دور ازمون و گفت رو نیا

 رو داداشم مثل ساده جوون هی دل تونست یم یراحت به و بود خوشگل هم یلیخ بود، خوشگل جواهر

 !ببره

 فتهیب یاتفاق نیهمچ بزارم نداره امکان اما

 :گفت یساختگ یها اشک با و برداشت ناله و هیگر از دست باالخره

 .بود من عاشق یب یب نیدون یم که شما ن،ینکرد خبرم زودتر چرا-

 دونست؟ یم کجا از گهید اون ؟یب یب

 :گفت و تر کینزد اومد سیادر کرد، یم نگاه بهش اخم با اوشیس

 !یبرگشت زود-

 رو آدم یلیخ شیآب یها چشم بود، مشخص هم فاصله نیا از که زد یبرق هاش چشم سیادر دنید با

 !ترسوند یم

 

 !کرد یم نگاه ینجوریا چرا. گرفتم صورتش از رو نگاهم و کردم یاخم

 چرا نرفت؟ شیپ معادالتمون طبق یچ همه چرا اخه جواهر، حضور از داشتم یبد یلیخ یحس

 مونده؟ یباق زمان نیا تو هنوز جواهر

 



 .بود شده زونیآو اوشیس از مونیم نیع که نیا ای کنم فکر نحسش وجود به دونستم ینم

 خودم به یتکون پس شهینم دوا یدرد بخورم حرص و ستمیوا وسط نیا شور چوب نیع یهرچ دمید

 اوشیس سمت رفتم و دادم

 :گفتم رفتنم راه نیح

 !یکرد زمونیرایسو یحساب م،ینداشت رو اومدنت توقع اصال جان جواهر-

 

 دورش جواهر از خوردهی و گرفتم دستم تو رو بازوش و اوشیس کنار رفتم بودم، شخندشین ی متوجه

 نگاهش منتطر که یتیجمع به رو برگشت و داد لمیتحو یا مسخره ی خنده دید رو حرکتم نیا تا. کردم

 :گفت کردن یم

 !بشم شما الیخیب یراحت نیا به که ستمین یمعرفت یب آدم من یول کردم، زیسوپرا رو همتون دونم یم-

 و نرفته نیب از مونده؛ جواهر بود، مشخص کامال زدنش حرف مدل از نیا و زد یم حرف پهلو دو

 .میبفهم زودتر دیبا که یزیچ هی. ستین درست وسط نیا یزیچ هی یعنی نیا

 

 :گفت یحام و مامان به رو و جلو اومد نهیسنگ جو دید انیدا

 .دیراه ی خسته دیکن استراحت مهمان اتاق باال دیبر شما خانوم، حاج دییبفرما-

 

 به بعدش. کردم یهمراه مهمان اتاق تا یحام همراه به رو مامان و کردم دییتا رو انیدا حرف منم

 !میکن روشن قهیعت نیا با رو فمونیتکل تا نییپا اومدم سرعت

 .دمیشن رو صداش سالن تو دمیرس تا

 !پیاک ی فرانسه آچار آوردن، فیتشر مادمازل-

 

 نگاه من به داره پوزخند با و داده هیتک ستون به شیمشک سرتاپا پیت اون با دمید که کردم نگاه بهش

 .کنه یم

 :گفتم و کردم یاخم

 ؟یکن یم یغلط چه نجایا قایدق تو-

 

 :گفت و زد قدم مبل دور برداشت، ستون از رو اش هیتک و کرد یکوتاه ی خنده

 خودتون؟ با نیکرد فکر یچ! نیطرف هالو با نینکن فکر تا نجامیا من-

 



 :داد ادامه و شد تر بلند اش خنده یصدا

 با فقط رفتم یول بود اون با اومدنم برگردوند، ایدن نیا به زن اون رو من درسته! الیخ خوش یآدما-

 !خودمه

 .شد قفل من رو نگاهش. کرد یم نگاه تکمون تک به تیعصبان با د،یخند ینم گهید حاال

 به و هستم هنوز من بگم اومدم ؛ییتو ها اتفاق نیا ی همه یبان و باعث ؛ییناهمتا تو! یوجب مین یتو-

 دسته هات یگو نیقدرتمندتر از یکی چون یدفاع یب من برابر در توام ام،یدرنم پا از ها یراحت نیا

 !منه

 

 .بود جواهر دست پس! شجاعت به دمیرس تا کردم مرور هارو یگو اسم ذهنم تو

 !یبزن بهم رو عتیطب تعادل یتونست نیهم یبرا دستته، تو شجاعت یگو-

 

 :گفت و زد یشخندین

 !یزرنگ یلیخ که نمیب یم کال،یبار-

 

 :گفت اروم تر، کینزد اومد و زد یکف یمسخرگ با

! دیببر نیب از رو من دیتون یم یراحت نیا به نیکرد فکر هام احمق شما دستمه، تو شجاعت یگو آره-

 !ندازمیم هیسا تونیزندگ رو بختک هی مثل نرسم خوامیم که یزیچ به یوقت تا من

 

 :گفت یاروم لحن با اوشیس

  ؟یریبگ لیتحو نجایا یتون یم رو یبخوا که یزیچ یکرد فکر چرا-

 :گفت حرص با و اوشیس حرف وسط اومد جانان

 باش دفنت و کفن فکر به برو بهت؟ میبد باج یگیم یاومد ،یایم حساب به عجوزه رزنیپ هی االن تو-

 !خرفت ریپ

 

 ها وونهید نیع که دیخند یم بلند یجور م،یدیشن رو جواهر بلند ی قهقه یصدا جانان حرف از بعد

 .کرد یم جلوه

 

 چند نیا ی همه مثل و شد ساکت هوی که کردم یم نگاه دنشیخند نیا به میداشت تعجب با آوات و من

 :گفت جانان به شخندین با داشت حضور جا نیا که یا قهیدق

 دخترجون یبزن جوش انقد هم دیبا! گرفتم ازت رو مجنونت آخه ،یباش یکفر انقدر یدار حق-



 و دیرس سیادر کنه بلندش گردنش از خواست تا و شد حاضر جواهر یجلو هیثان از یکسر تو جانان

 !کرد بغل رو جانان پشت از

 .میداشت کم رو نیهم وسط نیا

 

 توقع نیا عنوان چیه به سیادر از داشتم توقع یهرک از. نبود یگفتن سیادر حرکت نیا دنید با تعجبم

 !نداشتم رو

 

 سیادر اما رهیبگ رو جواهر ی خرخره و رونیب ادیب سیادر بغل از تا زد یم پا و دست جانان

 رونیب برد عمارت از رو اون بود که یهرطور

 

 یم نگاه بود کرده درست که یشینما نیا به یمسخرگ با که یجواهر یرو روبه و شد بلند اوشیس

 .شد رهیخ کرد

  چرا؟-

 :داد جواب جواهر

  چرا؟ یچ-

 م؟یبد بهت دیبا رو یخوایم که یزیهرچ چرا-

 

 :گفت شیشگیهم شخندین با جواهر

 پرونده؟ کلت از عقل ای برده؟ سرت از هوش بچه فسقل نیا! سیرئ ینبود خنگ انقدر که تو-

 

 :گفت و کرد یاخم اوشیس

 م؟ینکن عمل ات خواسته طبق اگه یکنیم یغلط چه بده، رو سوالم جواب فقط نزن یادیز زر-

 

 .ترسوند یم رو من یبدجور بود جواهر یها چشم تو که یتنفر

 .. همه از اول رو دونتون به دونه! کشمیم-

 :گفت و زد یپوزخند

 !دهیخواب باال اون که یخانوم حاج اون-

 



 من جون مامان به راجبع دختر؟ نیا گفت یم داشت یچ. اومد جوش به خونم ی همه زد که یحرف از

  زد؟یم حرف داشت

 :گفتم رفتم یم سمتش به سرعت با که یحال در بلند یصدا با. گرفت رو چشمم جلو خون

 !یبزن مفت زر ام خانواده به راجع گهید بار هی اگه دمیم جر رو یکی تو دهن من-

 

 .کرد بلند جام از رو من کاه پر هی مثل و شد حلقه کمرم دور یدست که بودم دهیرس شیقدم دو به

 جواهر سر داشتم هوا در لنگ هی معلق حالت همون تو و زدم یم پا و دست یه و بود هوا تو پاهام

 .کردم یم دادیب داد

 

 خانواده با رو من که یهست یک یکرد فکر یریکبیا ی دختره ؟یطرف هالو با یکرد فکر قهیعت یتو-

 ..  تو ؟یکن یم دیتهد ام

 خارج عمارت از من و رفت کنار راسم دید جلو از جواهر کم کم که زدم یم حرف ینجوریهم داشتم

 .شدم

 

 ینم اوشیس خشم از پر و یعصبان ی افهیق دنید با که بهش بتوپم که برگشتم نییپا گذاشت رو من تا

 .گرفتم یمون الل چرا دونم

 .دیچرخ خودش دور دور، هی کالفه و دیکش موهاش تو یدست

 دوباره ترس از که یجور بهم، دیتوپ صورتم تو و جلو اومد هوی که کردم یم نگاه حرکاتش به داشتم

 .افتادم سکسکه به

 ؟یکرد یم یداشت یغلط چه-

 

 برجسته گردنش ی گوشه که یرگ از و قرمزش یها چشم از بلندش، یصدا از یول چرا دونم ینم

 !دیچک صورتم یرو ناخوداگاه اشک قطره هی بود شده

 :گفتم داشتم پنهانش در یسع که یبغض با

 !کرد..  یم..  دیتهد مامانمو..  داشت..  مامانم به..  داشت اون..  اون-

 باشم ناتوان و فیضع که نیا از. بود شده تر آروم خوردهی انگار زدنم حرف لحن و اشکم دنید با

 به. کردم یم ییتنها احساس ثشیخب تین و جواهر وجود با االن، یول بودم متنفر شدت به یکس یجلو

 .نداشتم اعتماد یشکیه به اوشیس جز

 و هیچ دونستم ینم اصال که یمیقد ی نهیک هی سر خواستم ینم و بودم دور ام خانواده از یادیز مدت

 .بدم دست از رو هام نیبهتر من هیک شیاصل مقصر

 



 :گفتم بهش یتر محکم یصدا با و دادم قورت رو بغضم جواهر یها حرف یآور ادی با دوباره

 ام خانواده من چشم جلو تو عمارت تو اومده راحت الیخ با که یهمون قهیعت اون نه؟ ستین تیحال-

 !کنهیم دیتهد رو

 !بکنه تونه ینم یغلط چیه جواهر-

 

 :گفتم یکیستریه ی خنده با

 بدم گوش تو یها هیفرض به تونم ینم من ال،یخ خوش و خونسرد یبود نیهم شهیهم! یالیخ خوش-

 !دمیم بهش رو خواد یم که یهرچ ببندم، رو چشمم و

 

 زونهیآو قهیعت اون بجز همه ی افهیق دمید که شدم عمارت وارد و دادم هل یکنار به رو اوشیس

 :گفتم ییرسا یصدا با و ستادمیا سرجام صاف

 ؟یخوا یم یچ قایدق-

 اومد آروم آروم. برداشت رو اش هیتک و زد شخندین هی بود، داده هیتک عمارت ستون به نهیس به دست

 :گفت نیح همون تو و کمینزد

 !رو زتیچ همه-

 

 ه؟یچ منظورت-

 !من به بده رو ینبات یگو-

 گفت؟ یم نمارو جهان یگو ؟ینبات یگو کردم، یم نگاه بهش داشتم تعجب با

 .. یول-

 !یبخون فاتحه خانوم حاج قبر سر یبر دیبا گهید دوشب تا یند من به رو یگو اون اگه-

 

 بود آورده جوش به که یخون به توجه یب حرفش از بعد دم،یکش یم قیعم و بلند یها نفس حرص از

 !بود داده مهلت روز دو یعنی نیا و رونیب رفت عمارت از

 

 !باشه نشده داریب صداها و سر نیا از مامان دوارمیام انداختم، باال ی طبقه به یسرسر نگاه

 دور رو دستش و نشست کنارم اومد آوات بود، غرق خودش افکار تو یهرک کردم؛ نگاه ها بچه به

 .بستم رو هام چشم و شونش رو گذاشتم رو سرم ها قبال مثل کرد، حلقه شونم

 



 :دمیشن یم رو آرومش ی زمزمه

 یایدن ؟ییایدن نیهمچ تو میافتاد ؛یعل پسرش و خانوم ملوک داستان از روزه،یف آپارتمان از که شدیچ-

 ! جادو و خون

 :داد ادامه رلبیز. دمیشن رو صدادارش پوزخند

 کاریچ یخوایم ،یکرد داشیپ که وقته چند و ینداشت حاال تا که خواد یم ازت رو یزیچ جواهر-

 ؟یکن

 

 نشسته روم روبه یک از. نشست اوشیس یها چشم تخم تو صاف نگاهم که کردم باز رو هام چشم

  بود؟

 :گفت هممون به رو محکمش شهیهم یصدا با و کرد یاخم

 .خواستیم اونم وگرنه میدار هم عشق یگو که دونه ینم باخبره؛ یگو هی وجود از فقط جواهر-

 

 :گفت جانان

  ه؟یچ منظورت-

 :داد ادامه اوشیس

 !میدیم بهش و خوادیم که یزیچ یعنی-

 .بود یدنید من مثل هم هیبق افهیق برداشتم، آوات ی شونه رو از رو سرم تعجب با

 

 :گفت حیمس

 خراب رو یچ همه اگه گذشته به برگرده اگه نه؛یهم دستمونه که یسالح تنها من، داداش یگیم یچ-

 ؟یچ کنه

 

 :گفت سیادر

 ره؛یبگ ازش تونهیم و دستشه تو یگو همون حورا زیچ همه کنه یم فکر جواهر بکنه، تونهینم یکار-

 سوزش اثر بتونه جادو با دیشا! کنهیم کار ناهمتا خود دست فقط نما جهان همون ای ینبات یگو یول

 هم رو گذشته و ندهیآ عمال و بشه محو تونهینم! کنه سفر تونهینم باهاش یول کنه یخنث رو یگو

 نهیبب تونهینم

 

 :گفت انیدا

 خواد؟یم رو یگو اون یچ واسه پس-



 :داد رو انیدا جواب اوشیس

 رو خوادیم اونه؛ یجادو به جهان ی همه قدرت کنهیم فکر بوده، صیحر شهیهم! صهیحر چون-

 بزاره اثر روش تا کنه کار یگو

 

 :گفتم رو شکستم رو سکوت قفل بالخره

 ه؟یچ ات نقشه-

 !یریگیم پسش و یکنیم دایپ رو قدرت یگو درعوض ،یدیم بهش رو ینبات یگو-

 

 اوج کم کم اما بود آروم ام خنده یصدا اولش دن،یخند به کردم شروع بود شده وارد بهم که یشوک از

 !زدم یم قهقه رسما حاال و گرفت

  ؟یچجور کنم؟ دایپ رو قدرت یگو

 !حوا رو صدات ببر-

 حساب ازش ناخواه خواه شد یم باعث هم اروم لحن نیهم یول بود، گفته رو نیا یآروم لحن با

 !ابهتش نیا و بود اوشیس! یببر

 

 .شد رهیخ بهم متقابال هم اون. کردم نگاه بهش ضیغ با و شد بسته شتمین

 :گفتم و شکستم رو سکوت قفل من اول باالخره

  جا؟ نیا شه سبز قدرت یگو کنم یمج یاج ؟یگیم یدار یچ یفهمیم چیه-

 یکن دایپ یتون یم هم قدرت که نهیا شیمعن یکرد دایپ رو عشق یوقت-

 

 اوشیس حرف با که داد یم نیا از نشون هاشون صورت. کردم نگاه هیبق ی افهیق به و برگشتم

 !آوات یحت موافقن،

 کنم؟ داشیپ کجا از آخه گرفته؟ تونیشوخ-

 

 :گفت سیادر

 شده که یهرجور م،یکن داشیپ دیبا-

 :گفتم و سمتش برگشتم کمر به دست

 !آخه بگه من به یکی بابا ؟یجور چه قایدق-

 :گفت و درآورد بشیج از یآدامس حیمس



 قدرت به راجع نوشته یچ نیبب بگرد د؛یسف کتاب از-

 

 !بود یگو نیآخر نیا. کردم یم داشیپ یجور هی دیبا حداقل گفت، ینم بدم

 

 !کنم دایپ یرد هی دیبا گشتم، یم دنبالش دیبا حتما شب

 

××× 

 

 آوات

 

 شد صرف جواهر یبرا که یانرژ یول نکردم یخاص کار چیه نکهیا با بودم، شده خسته یلیخ امروز

 !بود کرده خستم یلیخ

 !نشد بسته چرا دونم ینم اما بستم درو و شدم اتاقم وارد

 یم یک کار دونستم یم خوب. ببندم درو که دهینم اجازه و در یال گذاشته پاشو یکی دمید که برگشتم

 باشه تونه

 .شدم رهیخ انیدا طنتیش از پر ی افهیق به نهیس به دست و کردم باز رو در شدت به

 خب؟-

 

 :داد جواب عیسر

 ؟یچ که خب-

 کنه؟یم کاریچ در یال پات یشب نصف! یچ کوفت-

 :گفت حیمل لبخند هی با هم بعد بست، سرش پشت رو در و تو اومد تعارف یب

 یسادگ نیهم به! ستین در یال پام گهید خب-

 

 :گفتم یحرص. آوردم یدرم شاخ شییپررو همه نیا از داشتم

 !انیدا-

  ان؟یدا جون-



 ام سکسکه بود مونده کم! بود شده حورا مثل افمیق لحظه هی کنم فکر دادنش جواب مدل اون دنیشن با

 :گفتم صادقانه و دراومدم یجیگ حالت از عیسر که رهیبگ

 .رفت ادمی! یچیه-

 

 نشوند منم و نشست خودش تخت سمت کشوند منو گرفت؛ رو دستم جلوم، اومد و زد یور هی لبخند

 !پاهاش رو

 یشد رامش ینجوریا گفتن جون هی با. دادم یم انجام داشتم رو خواست یم که یهرکار ربات نیع

  آوات؟

 .کردم دنبال رو نگاهش منم که کرد نگاه دستم مچ به

 

 گفته حاال تا. زد زل هام چشم تو صاف و باال آورد دستبندم از رو اش رهیخ نگاه! بود دستم دستبندم

 ؟یِ خواستن و ناز یلیخ بشر نیا یها چشم بودم

 ؟یاریدرنم چرا-

 :گفتم تعجب با

 رو؟ یچ-

 !بود گرفته اش خنده چرا دونم ینم

 :گفتم حرص با

 یخوایم ؟یاریدرنم چرا یگیم حاال تخت رو یدیکش خودت دنبال رو من تنبون کش نیع کوفت،-

 برات؟ بپوشم ینیکیب

 

 چخبره اتاق نیا تو نفهمن خونه یاهال که نیا ترس از. بود شده بلندتر اش خنده یصدا گهید حاال

 :گفتم گذاشتم دماغم رو ها پرستار نیع که یدست هی با و گذاشتم دهنش یرو رو دستم عیسر

 ؟یکن داریب رو همه یخوایم! باش ساکت-

 

 :گفت رگوشمیز و نییپا آورد رو دستم دیباریم ازش طنتیش که ییها چشم با شد، قطع اش خنده

 منظورم من یول! کنه یم مستم یلیخ قرمزم رنگ اتفاقا ندارم، دنتیپوش ینیکیب با یمشکل که من-

 !خنگول بود دستبندت

 

 :گفتم و کردم یا سرفه تک جانب به حق ی افهیق با

 .دمیخند روت تو نشو پررو حاال، خب-



 :گفت و کرد یجد اخم

 یندار جنبه نیبب-

 خفنم یها حرکت نیا با بودم شده مونیم هیشب شتریب البته درآوردم، رو اداش

 بگه یچ بود مونده بدبخت. کرد یم نگاه بهم تعجب با

 خورده؟ ییجا به مخت آوات؟ یکن یم نیهمچ چرا-

 

 .آوردم یدرم رو اَدات داشتم ؛یخنگ چقدر اه-

 :گفت و داد تکون یسر. شدم رهیخ تاسفش از پر ی افهیق به

 !بدر زدهیس میاومد یک با باش مارو-

 

 :گفتم و انداختم باال ابرو

 ؟یدار کاریچ من اتاق تو شب وقت نیا تو اصال-

 :گفت و زد یطنتیش از پر شخندین

 !نمیبب رو دنتیپوش ینیکیب اومدم-

 

 شتریب خودم دست که زدم اش نهیس به یمحکم نسبتا مشت هاش لب کنج لبخند اون و حرفش نیا با

 اس عضله همش یلعنت! بود سفت بدنش بس از گرفت درد

 خنده یم داره دمید که کردم نگاه بهش حرص با

 

 بشر نیا دیخند یم زیر هی کردم یم یهرکار بود، دراومده لجم یحساب

 که زدم یم زور یهرچ. نداد بهم شدن بلند ی اجازه و گرفت رو دستم مچ که شم بلند جام از خواستم

 د؛یکش رو دستم زورانه خر فوق حرکت هی با اون و نتونستم هم آخرش نداشت دهیفا امیب در دستش از

 !روش افتادم بودم تعادل یب کال که هم من

 

 :گفتم رلبیز پس گمیم دارم یچ که نبود حواسم

 شدن صوف و صاف یحساب کنم فکر! شد ناقص هام یبند جلو آخ، آخ-

 .گرفتم رو دهنم جلو دستم با گمیم پرت و چرت دارم یک شیپ و کردم یغلط چه دمیفهم تا

 



 .بود شیشونیپ رو یکمرنگ اخم اما دیخند یم هاش چشم انیدا

 شد؟ صوف و صاف یچ یعنی-

 خودم آبرو نیا از شتریب تا نگه یزیچ گهید کردم اشاره سرم با و گرفتم رو اون دهن جلو دستم هی با

 !نبردم رو

 زیچ نیهمچ که من سره بود خورده یچ ننم! کردم یم حفظ خودم دست از داشتم رو خودم تیثیح

 بودم؟ اومده در یداغون

 

 :گفت چشمک هی با و زد پس رو دستم

 .ندارم دوست صوف و صاف من صورت هر در-

 روم اومد اون ریز افتادم من و شد یور هی تخت یرو که گرفتم بازوش از یگاز لجم از

 !کردم ناقص هم ابروش زدم کنم درست رو چشمش اومدم

 !گذشت یم خوش بهش داشت هم یلیخ انگار و دیکش دراز روم کامل

 :گفتم رلبیز و دادم یتکون خودم به

 من؟ رو یافتاد که ییلویک جند یکرد فکر چیه اصال شدم له ان،یدا پاشو-

 

 :گفت صورتم مماس و جلو آورد سرش

 !ینجوریا گذرهیم خوش توام به دونمیم اخه-

 

 نیا تو انیدا با یوقت کردم یم حال هم یلیخ ومدیم خوشم آره بگم، دروغ تونستم ینم که خودم به

 .میبود حالت

 :گفت اروم و گردنم ریز برد رو سرش

 ؟یندار اعتماد بهم چرا ؟یاریدرب رو تیلعنت دستبند یخوا یم یک-

 .دادم رو جوابش و دمیکش یقیعم نفس

 .ستمین مطمئن زیچ هی از چون-

 

 کرد، یم نگاه بهم داشت ینجوریهم یا قهیدق چند. شد رهیخ هام چشم تو اخم با و باال آورد رو سرش

 .چسبوند لبم به رو لبش و جلو آورد رو سرش هوی

 !کرد یخال لبم یرو رو تشیعصبان و خشم ی همه دفعه کی یول دیمکیم آروم اولش

 .زد یم کیم شدت به رو لبم و گرفت یم محکم یگازها



 

 

 :گفت حال همون در زنه، یم نفس نفس هم خودش که دمید و دیکش عقب که بودم آورده کم نفس

 !دارم دوستت که معلومه خنگ، ی دختره سرت تو خاک-

 

 ام؟ کلمه دوتا نیهم دنیشن لنگ که دیفهم کجا از بود، مونده باز دقتش همه نیا از دهنم

 .دمیکش خودم سمت به رو سرش و گردنش پشت بردنم رو دستم و زدم یلبخند

 :زدم لب سشیخ یها لب با مماس

 !وونهید دارم دوستت منم-

××× 

 

 حورا

 

 دیسف کتاب خوندن به کردم شروع و کتابخونه تو رفتم. شدم داریب خواب از همه از زودتر صبح

 !دمیفهم یم کمتر خوندم یم یهرچ

 !یزمرد سبز هی بود سبز رنگش بودم، قدرت یگو دنبال

 بشنوم، رو صداش و برسم قدرت به تونستم یم گرفتنش کار به و عشق اوردن دست به با بود نوشته

 .کردم یم داشیپ صورت اون در

 کنم؟ استفاده عشق یگو از دیبا یچطور! هیچ منظورش که دمیفهم ینم یول

 

 

 هی ها نیا مطمئنم. بست نقش هم کنار سیادر و جانان ریتصو ناخوداگاه ذهنم تو یول چرا دونمینم

 !جانانه طرف از نگاه مین هی منتظر سیادر و رهیگ یم جبهه انقدر جانان که دارن باهم یا گذشته

 .آوردم یم در سر گذشته نیا از دیبا حتما

 

 شد یم باعث ومدیم آشپزخونه از که ییصداها و سر ن،ییپا رفتم و رونیب اومدم کتابخونه از عجله با

 .برم سمت اون به که

 صبحونه ی سفره دنیچ مشغول بود، آشپزخونه تو مامان



 برسه بهش جواهر دست بزارم نداشت امکان. کردم خداروشکر دلم تو و زدم یلبخند دنشید با

 

 

 :گفت و زد یلبخند بودم ستادهیا آشپزخونه یجلو که من دنید با

 بخره نون رفته یحام شهیم حاضر داره صبحونه بساط کم کم که دیایب مادر، زیعز ریبخ صبح-

 .ادیب که االناست

 .کردم یپوف یخال سالن دنید با رونیب رفتم و گفتم یچشم

 رو جواهر یجلو میتونینم وگرنه میدار مهلت روز دو فقط دوننیم خوبه خوابن؟یم انقد امروز چرا

 .میریبگ

 

 هیبق تا بپرسم خودش از بهتره کردم، یمکث جانان اتاق یجلو باال، رفتم

 .داد یم جواب مطمئنا دمیپرس یم اگه نبود؛ چوندنیپ آدم جانان

 .داشت یتفاوت یب نگاه شهیهم مثل. کرد باز رو در جانان دینکش یطول که زدم در به تقه دو

 

 :گفتم من پس گهینم یزیچ و کرده سکوت دمید

  تو؟ امیب تونمیم-

 :گفت جانان

  شده؟ یطور-

 شهینم در یجلو رم،یگ ینم رو وقتت ادیز-

 یم قشنگ و بود باز کمدش در بود، ختهیر تخت رو هاش لباس. شدم اتاقش وارد من و رفت کنار

 تو اون شده دهیچپ نامرتب لوازمش چقدر که نمیبب تونستم

 :گفت و انداخت باال رو هاش شونه

 !ام شلخته کمی-

 

 یکاست و کم چیه بدون زد یم رک و واضح رو حرفش شهیهم. گرفت ام خنده حرکتش دنید با

 نهیس به دست اتاقش کیکوچ مبل یرو مقابلم هم اون. نشستم تخت یرو و زدم کنار رو هاش لباس

 .نشست

 منتظرم من! خب-

 :گفتم و کردم یا سرفه تک



 نداره؟ یمشکل ات، گذشته به شهیم مربوط بگم خوامیم که یزیچ-

 :گفت تفاوت یب

 .باش راحت نه،-

 

 :گفتم مقدمه بدون

 بوده؟ یزیچ سیادر و تو نیب-

 بودنش تفاوت یب و بود جانان باالخره بود، نکرده تعجب

 ؟یبدون یخوایم یچ-

 !شما برگردوندن یبرا کنم دایپ یراه هی توش از بتونم که یزیهرچ ،یهرچ-

 :گفت و پاش اون رو انداخت رو پاش هی زد، یپوزخند

 !فتهیب یاتفاق نیهمچ باشم مرده من نکهیا مگه-

 سیادر نگاه از نیا هست؛ وسط نیا یحس هی هم هنوز دونم یم من جانان، کن فیتعر واسم فقط-

 مشخصه کامال

 

 :کردن فیتعر به کرد شروع آروم یصدا با کم کم. بود شده رهیخ نیزم به

 هم اون میرفت یم که هرجا. شد یم محسوب راستش دست بود، اوشیس یناتن برادر سیادر-

 .بود همراهمون

 

 جدا هم از میکرد یم که یهرکار میرفت یم که هرجا بود، ینفر پنج پیاک هی ما پیاک واقع در یعنی

 جواهر اومدن از قبل تا یول. میشد ینم

 :گفتم تعجب با اسمش دنیشن با

 اس؟ هیقض نیا یکجا اون جواهر؟-

 

 :داد ادامه و زد یشخندین

 از شده؛ ما از یجزو هم جواهر که میدید میاومد خودمون به یوقت یول شد؛ یچ دمینفهم هم خودمون-

 .میداد یم انجام هارو تیمامور نفره شش بعد به نیا

 .بده حیتوض راحت الیخ با تا بودم کرده سکوت

 دیبا که یاونجور ها تیمامور ی همه خواست یم دلم داشتم جنگنده ی هیروح نبودم، یآروم دختر-

 .بدم خرج به لطافت تونستم ینم. بودم نیهم من یول یِ رحم یب اسمش دیشا. بشه انجام باشه



 

 اختالف هم با ها تیمامور اکثر تو و گرفت یم آسون یلیخ اوقات یگاه سیادر من، رفتار برعکس

 بحث و جر حال در شهیهم یعنی. شد تر یجد سیادر با من ی رابطه که بود جا اون از م؛یداشت نظر

 !زیچ هی شده باهاش هام مخالفت ی همه ی جهینت دمید که اومدم خودم به یزمان میبود

 

 :گفتم رلبیز

 !یشد عاشقش-

 

 :داد ادامه. دیرس یم نظر به تلخ یلیخ جانان پوزخند

 یکار با اما میبود هم عاشق ما. بود نطوریهم هم اون نداشتم، رو شیدور لحظه هی تحمل که یجور-

 .کرد خراب رو یچ همه کرد که

 

 :گفتم یکنجکاو با

 ن؟یبود هم عاشق ینگفت مگه ؟یکار چه-

 هم سیادر خب کرد، یم یخنث رو ییزهایچ هی دیبا ها تیمامور اکثر تو یعنی بود، افسونگر جواهر-

 !بزنه رو مخش تونست که شد نیا و بود نیهم کارش

 

 . بود گفته تمسخر با رو حرفش آخر ی کهیت

 :گفتم بهش رو

 باهات؟ کرد کاریچ خب؟-

 که شد یچ دونم ینم بود، گهید یجادو هی و گهید تیمامور هی یبررس مشغول جواهر با که شب هی-

 !آورد در جواهر خواب تخت از سر

 

 داشت لکسیر چقدر و بود آورده ادی به تفاوت یب و راحت چقدر. بودم شده رهیخ جانان به زده بهت

 . کرد یم فیتعر

 :گفتم دیترد با

 ؟یدید هارو اون تو-

 !هام چشم دوتا نیهم با آره،-

 



 بوده؟ سیادر ی خواسته اون یمطمئن-

 کرد؟ یم کاریچ تختخوابش تو نبود، اش خواسته اگه-

 باال ارمیب رو سرم شد باعث سیادر آروم یصدا که بودم شده رهیخ پام ریز به زده زده بهت

 .کرد یم نگاه جانان به بود کرده بغض ها بچه پسر مثل که یصورت با و بود ستادهیا در طاق تو

 

 .بدم حیتوض برات ینذاشت وقت چیه! کرد مجبورم جواهر نبودم، من یدید تو که یسیادر اون-

 

 .بشه شتریب میکنجکاو شدیم باعث سیادر به تمسخرش از پر نگاه و جانان شخندین

 :گفتم جانان به رو

  بده؟ حیتوض برات ینداد اجازه وقت چیه تو یعنی-

 :گفت لکسیر و خونسرد

 بشنوم؟ اضافه حیتوض الزمه کنم یم دایپ خواب تخت تو رو دوتاشون یوقت نظرت به-

 

 .کنه یم نگاه جانان به داره بغض با دمید که شدم رهیخ سیادر به دیترد با

 !اومد ینم اصال یا گربه بغض نیا یا لهیت یها چشم اون به

 :گفت یبم یصدا با سیادر

 .بدم حیتوض بهت بار هی بزار فقط-

 .بدم گوش اتتیچرند به و باشم تنها باهات هم لحظه هی خوامینم-

 :گفتم و کردم یونیپادرم عیسر

 !ینباش تنها که هستم من خب-

 .دادم لشیتحو مسخره ینما دندون لبخند هی و باال انداختم رو هام شونه مردد که کرد نگاه بهم جانان

 کم هممون یزندگ از رو جواهر شر و برسم قدرت به عشق کمک به تونستم یم یوقت بود؟ یچ چاره

 .باشم دونفر نیا نیب و طیشرا نیا تو مجبورم کنم

 

 زانوهاش رو گذاشت رو دستش و نشست در یجلو همونجا. بست رو اتاق در و تو اومد سیادر

 ماجرا کردن فیتعر به کرد شروع آروم و گرفت هاش دست نیب رو سرش



 بهونه هی دنبال شهیهم بهت، دارم رو حس نیهم هم هنوز ا؛یدن تو یچ همه از شتریب داشتم، دوستت-

 همه و برگردم تا بود فرصت نیبهتر بود خواسته ازم اوشیس که حاال. برگشتن یبرا بودم یراه هی و

 .بدم حیتوض بهت رو یچ

 

 نه شتریب یزیچ نه بود جانان یتراش بهونه یبرا فقط جا نیا من حضور بودم، کرده سکوت کامال

 کمتر

 :داد ادامه کرده سکوت و نشسته بهش پشت هم هنوز جانان دید که سیادر

 دستش از که ییها افسون با کرد یم که ییکارها با. من از تر یا حرفه یحت بود، یا حرفه جواهر-

 حل راه هی جواهر اما بکنم کارهارو اون تونستم یم هم من ام؛یب وجد به شد یم باعث اومد یم بر

 .ذاشت ینم ارمیاخت در یراحت به که خاص فرمول هی. داشت خودش یبرا تر آسون

 تونستم ینم. بود کم وقت و داشتم الزمش ها اتیعمل از یکی یبرا خواستم، یم رو فرمول اون من

 .گرفتم یم رو یلعنت فرمول اون جواهر از شده که یهرجور دیبا بدم انجامش خودم روش از

 حیتوض برات رو یچ همه تا اتاقت تو بودم اومده من قبلش ؛ییکذا اتاق اون تو یاومد تو که یشب

 !ینبود تو یول برات بگم ام نقشه از تا. بدم

 

 !یکن سیر و راست رو هاش یخرابکار تا انیدا دنبال یبود رفته حیمس با شهیهم مثل

 جواهر سراغ رفتم یم زودتر هرچه دیبا بمونم منتظرت تونستم ینم نداشتم، یفرصت

 دونستم یم. برسم خوام یم که یزیچ به تونم ینم یراحت به که دونستم یم شدم اتاقش وارد یوقت

 !یبود تو اونم مونه؛ یم گرو وسط نیا یزیچ هی دونستم یم شهیم دردسر برام

 

 خوب شیلعنت فرمول اون با بود دهیفهم شش،یپ رفتم یچ یبرا دونست یم اول همون از جواهر

 .کردم یم سر باهاش دیبا یساعت چند هی اما دهیم بهم رو فرمول گفت داده؛ تکون رو شاخکام

 

 :گفت خشم با و سیادر سمت برگشت هوی جانان

 نه؟ بغلش تو یفتیب که بود خدات از یبود کرده دایپ یلیچ و چرب ی لقمه که توام-

 اومدم خودم به یوقت یول شد یچ دمینفهم اصال. کرد قیتزر بهم یزیچ هی اما کردم مخالفت من نه؛-

 .. شاهد و یبود ستادهیا در جلو تو

 !بشنوم یزیچ خوام ینم گهید بسه،-

 

 :گفتم جانان به و شدم بلند جام از



 یدید تخت اون یرو تو که یاون کرده قیتزر بهش زیچ هی گهیم داره ؟یکنیم مقاومت انقدر چرا-

 نبوده سیادر

 .بود شده اشک در غرق هاش چشم حاال بود تر تفاوت یب و تر لکسیر شهیهم از که یجانان

 کامال یول. نباشه اش چهره تو یناراحت از یاثر چیه داشت یسع و کرد یم نگاه من به بغض با

 .بود مشهود

 

 :گفت سیادر

 یفرمول چیه دمیفهم هم آخرش و کرد وادار رو من جواهر کنم، انتیخ بهت خواستم ینم وقت چیه-

 من توجه جلب قصدش فقط و کنه حل معماهارو تونست یم یباز دقل با شهیهم مثل ست؛ین کار در

 !بود

 رابطه نیا شدن درست به بودم دواریام رون،یب امیب اتاق از که الزمه گهید کردم احساس

 با دمید که گذاشتم سیادر یها دست نیب ییجا رو عشق یگو شدم یم خارج اتاق از داشتم یوقت

 .کنه یم نگاه بهم یقددران

 رونیب اومدم اتاق از و بستم دییتا ی نشونه به رو هام چشم

 .داشت یناب شروع عجب امروزمون. دمیکش یقیعم نفس

 نشسته زیم دور مامان و اوشیس همراه به و بود دهیرس هم یحام گهید حاال آشپزخونه، تو نییپا رفتم

 .بودن

 ن؟یخور یم صبحونه تنها تنها-

 

 زده؟ زل من به ینجوریا چرا امروز نیا وا. کرد یم نگاهم رهیخ رهیخ اوشیس و زد یلبخند مامان

 .شد خوردن مشغول تفاوت یب که زدم بهش یلبخند مچهین نشستم، و دمیکش عقب رو کنارش یصندل

 اش خنده هم اون و دیند یحام جز به یشکیه که کردم یکج دهن رخش مین و لکسیر ی افهیق به

 .بود گرفته

 .اومدن هم حیمس بعدش قهیدق چند و انیدا و آوات که میبود خوردن مشغول

 .کنن حل آدم دوتا نیع رو مشکالتشون بتونن دوارمیام. بود یخال دونفر یجا حاال

 

 :گفت اوشیس

 داره یقشنگ یجاها رامسر خانم؟ صبورا میبر کجا امروز نیدار دوست خب-

 نیا که بود اون واقعا. میکرد یم نگاه اوشیس به میداشت باز دهن با آوات و من باال، دیپر ابروم یتا هی

 جواهر؟ ی روزه دو شنهادیپ از بعد هم اون بود؟ زده رو حرف



 

 :گفتم و کردم یا سرفه تک

 ها؟ بچه نه باشه، یخوب روز کیکنیپ یبرا امروز نکنم فکر جان اوشیس-

 تو قاشق با هم آوات زد یم عسل و کره داشت یدولپ هم انیدا نگفت، یزیچ و زد یچشمک که حیمس

 !داشت یسخت جدل شییچا

  شدن؟ ساکت همشون چرا

 :گفت و کرد نگاه بهم اوشیس

 .میزن یم یدور هی میریم خوبه؛ هوا-

 

 یم نیا وقت اون بود وسط یحام و مامان جون یپا. کردم یم نگاه غرور بت نیا به داشتم بهت با

  ؟یگذرون خوش بره خواست

 سالن تو رفتم و دمیکش کنار اشتها یب. نداشتم صبحونه به یلیم گهید

 .کردم بغل رو خودم ییجورای و ستادمیا داشت قرار یاصل سالن تو که یبزرگ ی پنجره یرو روبه

 لحن اون از جواهر یها چشم از من باشم، الیخیب تونم ینم من ستین مهم براشون ها اون اگه

 !دمیترس یم قاطعش

 

 !مورده یب تینگران-

 نرسه یحام و مامان گوش به داشتم یسع که یآروم یصدا با. سمتش برگشتم اخم با صداش دنیشن با

 :گفتم

 نباشم؟ نگران براش که ارزشه یب انقدر یحام و مامانم جون مورد؟ یب-

 !یکرد درست رو جانان و سیادر ی رابطه عشق یگو با یوقت ستین ینگران به یلزوم-

 

 :گفتم و کردم کوله و کج رو افمیق

 شده؟ درست رابطشون که یمطمئن انقدر کجا از-

 .بود مخم رو شخندشین

 !باشه نداشته یسود چیه براش که مونهینم ییجا جانان دادن؟ طولش یادیز یکن ینم فکر-

 .دمیکش خجالت بود، کرده اشاره سیادر و جانان ی رابطه به حیصر و واضح انقدر که نیا از 

 ارهیم زبون به یراحت به و ادیب مغزش به یهرچ که؛ ستین آدم

 



 :گفت تیجد با و کرد کج یکم رو سرش

  مورده؟ یب تینگران گفتم یدید-

 .. دیبا شده درست رابطشون که االن ؟یچ که خب-

 :دادم ادامه و آوردم تر نییپا یکم رو صدام

 پس جانان از رو نبات یگو تونم ینم وگرنه باشه دستم قدرت دیبا ،یگو نیآخر دنبال میبگرد دیبا-

 .رمیبگ

 

 دستش تو عشق یگو. برگردونم سمتش به رو سرم شد باعث اوشیس سر پشت از قایدق سیادر یصدا

 رونیب زد یم درشت و زیر یها قلب نجوریهم هم هاش چشم از و بود

 !میانداخت قلم از رو یگو هی کنم فکر رفقا؛ استوپ-

 

 :گفت که کردم یم نگاه بهش داشتم تعجب با

 محافظ-

 :گفت و دراومد سیادر سر پشت از جانان که کردم نگاهش ها خنگ نیع بازم

 جواهره دست شمیکی البته ؛یندار رو یگو دوتا-

  بود؟ دهینرس خودم فکر به چرا! گفتن یم راست

 .بود شده پرت محافظ یگو از کل به حواسم

 

 بودن نوشته رو یگو تا پنج اسم کتاب تو. کردم فکر دیسف کتاب یها نوشته به و نشستم مبل یرو

 !بود نامعلوم تاش سه و بود دستم دوتاش من یول

 :گفت که کردم نگاه سیادر به بهت با

 ییطال یگو از کل به که میبود شده قدرت یگو و جواهر ریدرگ انقدر نکن، ها خنگ مثل رو افتیق-

 . میموند جا محافظ همون ای

 :گفت اوشیس

 شهینم دایپ محافظ نباشه قدرت تا-

 

 :گفت و کرد دییتا رو حرفش سیادر

 ییجا به ممکنه وگرنه! رو محافظت قدرت با و یکن دایپ رو قدرت دیبا عشق با بزرگه، داداش قایدق-

 !یکن حفظ یاریم بدست که یقدرت از ینتون هم رو خودت که یبرس



 بودم مجبور. بشنوم و نمیبش که بودم مجبور یول نداشتم رو دنشیشن تحمل. بود ترسناک هاشون حرف

 .باشم دارم دوسشون که ییها آدم مواظب تا کنم دایپ رو تا سه اون

 :گفتم و کردم نگاه جانان و سیادر به

 ما؟ به نیدیم یک رو شینیریش-

 .دیکش لبش ی گوشه به رو شصتش و کرد یا خنده تک اوشیس

 :داد جواب لکسیر جانان

 !خودم شیپ محفوظه شمام ینیریش-

 

 شازده نیا مگه الخالق جلل. اومد یزیر چشمک دمید که کردم نگاه اوشیس به و کردم یا خنده

  بلده؟ هم زدن چشمک

 .گرفت دستش تو هام چشم یرو روبه رو عشق یگو و جلوم اومد سیادر

 ؟یدیم پسش یدار چرا-

 قدرت یجا یبتون تا باشه تو دست دیبا یگو نیا نداره من به رو قبل نفرت حس جانان تمومه، ما کار-

 .یکن دایپ رو

 

 :گفت که کردم نگاه بهش یقدردان با

 !توام وجود ونیمد رو جانان وجود نکن، نگاه بهم یاونجور-

 که نیا. کردم یم فکر سیادر حرف به داشتم لذت با و بود دستم تو عشق یگو. رفت و زد یچشمک

 پوستم ریز رو نیا بود بار نیاول من و هیقشنگ زیچ یلیخ باشه موثر و دیمف بتونه حضورش آدم هی

 .کردم یم حس

 

 .شد رهیخ بهم بیج به دست و روم روبه اومد اوشیس

 نه؟ یفیک خر یلیخ االن-

 :گفتم و رونیب اومدم هپروت از

 رو؟ نیا یکن ثابت جا همه یخوایم یه چرا ؟یندار تیشخص اصال یدونیم-

 .. بنظرم ها؟ داستان نیا و هپروت فاز تو یرفت حاال چرا ؟یندار رو اش جنبه اصال یدونیم توام-

 .نشستم نیزم یرو هوا یب ،یدیشد سردرد احساس با که زد یم حرف سرهم پشت نطوریهم داشت

 



 یم کیتار و اهیس جارو همه چون دادم دست از رو میینایب سردرد نیا شدت از کردم یم احساس

 .گشتم یم اوشیس دنبال گمید دست هی با و بود سرم رو دستم هی. دمید

 !ایس نمیب ینم جارو چیه! نمیب ینم-

 

 :گفت گوشم ریز آروم و نشست کنارم کردم احساس

 تو بودن خوبه آدم عشقه؛ یگو اثرات ها نیا رون،یب یکش یم آشپزخونه از رو همه االن باش آروم-

 !گهید داره روهم دردسرها نیا داستان

 

 رو امونم داشت که یسردرد نیا و دنیند و یکیتار از! خرو ی پسره کنم لهش بزنم خواست یم دلم

 .کنه یم فیتعر داستان واسم داره نیا وقت اون رهیبگ ام هیگر بود کینزد دیُبر یم

 

 

 اما بزنم رو اوشیس خواستم یم. دمیکوب یم داشتم هوا تو هدف یب و کردم مشت رو دستم حرص از

 ! بکارم چشمش ریز بادمجون هی تونم یم خفنم حرکت نیا با که بودم کرده یفکر چه دونم ینم

 :گفتم حرص از پر. بود گرفته اش خنده اوشیس

 ؟یخند یم یدار تو وقت اون نمیبب تونم ینم گمیم کنم یم لهت زنم یم بخدا نخند-

 

 :گفت دیلرز یم خنده از که ییصدا با

  ما؟ صورت تو یایب مشت با یبخوا ینیب ینم یوقت یمجبور مگه-

 .کرد بلند جام از رو من کاه پر مثل هوی و نداد رو من به دادن جواب ی اجازه حرفش نیا از بعد

 . بود تار روم روبه هم هنوز یول نبود اهیس اول مثل نم،یبب خوب تونستم ینم هم هنوز

 رونیب رفت یم سالن از داشت و بود کرده بغلم اوشیس

 رو؟ من یبریم یدار کجا-

 !جوجه ینبر رو آبرومون که جا هی-

 

 تو همچنان. نمیبب تونستم یم تر واضح و بهتر حاال و رفت یم نیب از داشت کم کم هام چشم یاهیس

 یم یط رو الیو پشت ریمس داشت خونسرد کامال و یا عجله چیه بدون اون و بودم اوشیس بغل

 .کرد

 :گفتم آروم



 منتظرن نایا مامان م؟یریم میدار کجا-

 :گفت شیشگیهم اخم همون با کنه نگاه بهم که نیا بدون

 .هات غیج غیج اون با یبرد یم رو آبرومون یداشت تو-

 :گفتم مخم تو کردم یم حس چنان هم که یدرد با و گذاشتم سرم یرو رو، دستم

 .. دا یتوقع چه بود شده تار و رهیت چشمم یجلو جا همه شد؛ یچ دمینفهم لحظه هی-

 

 متوجه که دمیکش یبلند نسبتا غیج یقبل دتریشد سردرد حس با دوباره که زدم یم غر داشتم همونطور

 .شد شتریب اوشیس یها قدم سرعت شدم

 .گرفتم قرار ینرم یجا هی یرو بعد لحظه چند و میشد یکیکوچ ی کلبه وارد دقیقه چند از بعد

 

 ینم اجازه بهش اما برداره، سرم یرو از رو دستم داشت یسع و نشست مقابلم زانوهاش رو اوشیس

 .ادیم سراغم مزخرف سردرد اون دوباره دستم برداشتن با کردم یم احساس. دادم

 یحساب که صورتش به هام انگشت یال از فقط برنداشتم رو دستم هم باز اوشیس طور یعصب لحن با

 .کردم یم نگاه بود شده کالفه

 

  افتویق نمیبب بردار رو دستت دختر-

 .بود شهیهم از درازتر متر شش زبونم هم باز درد اون وجود با

 ترکهیم داره سرم ؟یدار افمیق به کاریچ خوام، ینم-

 

 .دمیشن یم یخوب به رو لذتش با ی خنده یصدا

 شده چت نمیبب بردار خب-

 سراغم اومده سردرده نیا گرفتم سیادر از رو عشق یگو یوقت از دونم؛ ینم-

 شده تو بینص سردرده نیا اومده وجود به دوباره نشونیب عشق چون خب؛ آره-

 :گفتم تعجب با و برداشتم سرم یرو از رو دستم ناخودآگاه

  ؟یچ یعنی-

 .بود شده رهیخ کلبه از نقطه هی به بیج به دست و بود شده بلند اوشیس حاال

 !قدرت به یشد کینزد یعنی هشدار؛ هی یعنی-

 



 شدم یم رهیخ کلبه کف به هیثان چند یه. بود برده ماتم ذوق و یخوشحال شدت از حرف نیا دنیشن با

 .اوشیس صورت به هیثان چند یه و

 کردم؟ داشیپ یزود نیهم به یعنی

 دنبالش؟ برم کجا کجاست؟ حاال خب-

 !دونم ینم-

 هیهشدار جور چه گهید نیا پس ؟یدونینم-

 !نیهم یندار قدرت یگو با یادیز ی فاصله بفهمونه بهت که نیا یبرا فقط سبزه چراغ هی-

  نداشتم؟ رو سردرد نیا حاال تا چرا پس ندارم یادیز ی فاصله اگه-

 بهش یقدرت هی بلکه کنه ینم فیضع رو آدم که نیا برخالف عشق عشقه؛ ریتاث همش ها نیا چون-

 !کنه درکش نتونه وقت چیه دیشا که دهیم

 

 یبرا کنم یم حس رو قدرت من که نیا. بودم نشده قانع ینجوریا عمرم تو حاال تا! بگم دروغ چرا

  عشق؟ یبرا نیا از تر قشنگ یفیتعر چه! ارمیب وجود به رو عشق تونستم که نهیا

 اوشیس به زدم زل بود محبت و مهر از پر که ینگاه با

 !شمیم ریجوگ هوی هم من

  داره؟ رو حس نیا هم اون واقعا یعنی

 من؟ به یزد زل ینجوریا چرا ه؟یچ-

 :گفتم و رونیب اومدم هپروت از

 ؟یچجور-

 

 :گفت و کرد یا خنده تک

 !راسو مثل-

 جلو اومد یمرموز نگاه با که کردم پرتاب سمتش به رو بود تخت رو که یکیکوچ بالشت

 .دمیکش تر عقب رو خودم که جلوم اومد اوشیس اوردم،ین خودم یرو به اما شدم هول

  ؟یکن یم ینجوریا چرا-

 :گفت مرموزش لبخند همون با

 جوجه؟ شد بهتر سردردت-

 



 .داشتم ازش رو یا گهید ی جمله هی توقع! ضدحال اه

 گه؟ید نشونه هی یبرا کنم صبر دیبا چقدر بهتره؛-

 :گفت و شد بیج به دست دوباره

 نایا مامانت به. میبزن یدور هی میبر رو خودت کن جمع پاشو هم حاال نمونده، یزیچ یول دونم ینم-

 .دادم رو قولش

 ت؟یموقع نیا تو-

 .کرد بلند جام از رو من و گرفت رو دستم

 !یدیند ارویدر هنوز ت؛یموقع نیا تو قایدق آره-

 

 یلیخ زمان به گرده یبرم بودم رفته که یبار نیآخر. پروند یم قلب هام چشم ایدر اسم دنیشن با

 .دور

 ایدن یبچگ عالم اون تو من نظر از هنوز یوقت. بودم نکنده دل خانواده و خونه از هنوز یوقت

 .داشت رو اشیقشنگ

 :گفت اوشیس

 خواد؟ینم ایدر دلت نکنه جوجه، توام با-

 

 :گفتم زده هول

 .میبر االن نیهم اصال ام،یم نه نه-

 برگشتم که رونیب رفتم یم داشتم کلبه، در سمت رفتم و دمیپر جام از هیثان از یکسر تو حرفم از بعد

 . انداختم کلبه به یسرسر نگاه و

 !پنجره پشت از یحت بودمش دهیند حاال تا جا، نیا هیخفن یجا عجب یراست-

 

 :گفت و کنارم اومد اوشیس

 !زده شانست تو بشه؛ کلبه نیا وارد نداره اجازه یهرکس خب، اره-

 نگاه کرد یم یط که یریمس به داشتم. شد رد جلوم از یبلند ی خنده با که کردم نگاه بهش ضیغ با

 بود؟ شده خنده خوش انقدر پسر نیا حاال تا یکِ  از که بود سرم تو فکر نیا و کردم یم

 

. افتاد حیمس دمغ ی افهیق به چشمم اول نگاه تو. نشستن هم دور همه میدید که میشد سالن وارد ییدوتا

 !کرده ماده کفتر هوس دلش عاشق یکفترها دنید با کنم فکر



 دست هم جانان و سیادر. بودن دهیچسب هم به دوقلو چسب نیع و بودن نشسته هم کنار آوات و انیدا

 !نداشتن دوتا اون از یکم

 

 :گفتم و مامان به کردم رو

 ؟یچ ای میکن عشق ایدر میبر یموافق خانم صبورا-

 :گفت و دستش تو گرفت رو دستم مامان. نشوندم لپش رو خوشگل بوس هی و نشستم کنارش

 .جووناس شما با میتصم دخترم، جمعم تابع من-

 

 .سمتش برگشت ها نگاه همه نییپا ومدیم ها پله از که یحام یصدا دنیشن با

 .دیبر شماها مونم یم ام، خسته کمی من-

 .کردم نگاه اوشیس به هم بعد یحام به اول تعجب با

 .دمیفهم ینم رو کدومش چیه اما بود حرف یکل اوشیس نگاه تو

 :گفت مامان

 .کن استراحت بمون یا حوصله یب یلیخ اگه زمیعز باشه-

 

 بهش مامان رو آخر حرف چون بود شده گرفته من از زدن حرف ی اجازه گهید مامان حرف نیا با

 .گفت

 .بکشونمش خودم دنبال ها بچه مثل تونستم ینم یول بمونه تنها خواستینم دلم که نیا با

 .ندم بها بود افتاده جونم به که یا دلشوره به ادیز و نمیبب رو وانیل پر مهین گرفتم میتصم پس

 

 .میبش حاضر تا اتاق تو میرفت جانان و آوات با

 ست؟ین بیعج کمی رفتن ایدر االن-

 .کردم نگاه بهش و برگشتم آوات از حرف نیا دنیشن با

 :گفت جانان

 .بود اوشیس نظر-

 :گفت من به رو اوات

 جواهر یدون ینم مگه ؟یکرد قبول راحت انقدر چرا. شناسم یم تورو من دختر، یلکسیر یلیخ-

 ات؟ خانواده برا کرده زیت دندون



 .رونیب ختمیر رو موهام از کهیت هی و انداختم سرم یرو رو، ام یمشک شال

 نیهم. کنم حس رو قدرت وجود تونم یم رمیبگ ارتباط عشق یگو با تونستم یوقت از یول دونم،یم-

 .شنوم یم یمبهم یصداها هی. هاست یکینزد

 

 :گفت جانان

 ؟ییصدا چجور-

 از صدا ،یشنو یم یمبهم و آروم یصدا هی و گوشت کنار یزاریم رو صدف هی که یوقت مثل-

 !کنم یم حسش من اسیدر

 

 یلیخ. دادم گوش بود گوشم تو که ییصدا اون به شتریب من و گرفت خودش به یمتفکر ی افهیق آوات

 . کرد یم نوازش رو گوشم و بود آروم

 !کنم حس رو خورد یم صورتم به که یمینس یحت و بشنونم یخوب به تونستم یم ارویدر موج یصدا

 .بمونه بود قرار که یحام بجز بودن آماده همه بایتقر رون،یب میاومد اتاق از آوات با

 

 نیا تو بمونه و بکنه قشنگش یایدر و شمال از دل کهیکوچ داداش که بود شده باعث یچ دونم ینم

 خونه

 .میکن حرکت نیماش تا دو با میشد ناچار بود ادیز تعدادمون که ییاونجا از

 

 یم ازش هم که بود یبزرگ و کرانیب یآب هی شهیهم مثل ایدر. میدیرس ساحل به که دینکش طول ادیز

 .داد یم آرامش بهم هم و دمیترس

 جانان و آوات. میبرس ایدر به تا میزد یم قدم ساحل یها شن رو و میبود دراورده رو هامون کفش

 !باهم دوتا نیا شدن مچ برام بود بیعج. بودن بش و خوش مشغول

 با که بودم فکر نیهم تو. گرفت خندم هاش خنده از هم من که کردم یم نگاه آوات یها خنده به داشتم

 .نشستم جام تو عیسر و گذاشتم گوشم یرو رو هام دست دوتا یبلند غیج یصدا دنیشن

 

 .دمیکش یم یپ در یپ یها غیج هم من طبع به زد، یم غیج گوشم تو یصدا

 کنن جدا سرم از رو دستم که داشتن یسع و نشستن کنارم بودن برم و دور که ییکسا کردم یم حس

 .رنیبگ رو دادم و غیج یجلو یحت ای

 .نداشتم خودم یصدا یرو یکنترل چیه من که بود بلند اونقدر غیج یصدا نداشت، یا دهیفا چیه اما

 



 سیادر یها فحش و اوشیس یعصب لحن شاهد. دمیشن یم رو آوات ی هیگر و مامان نگران یصدا

 .اومد ینم بر دستم از یکار اما. بودم هم

 

 !رهیم دست از داره بکن، یکار هی اوشیس-

 رم؟یبگ رو خودم یجلو تونستم ینم چرا من و بود نگران چقدر! آواتم

 قدمم هر با که کردم یط رو یریمس یپ در یپ یها غیج همون با بسته یها چشم با و شدم بلند جام از

 بشه بلندتر غیج یصدا شد یم باعث

 .دادم یم ادامه راهم به هم باز اما شهیم شتریب صدا دونستم یم که نیا با

 .دمیشن رو اوشیس یصدا

 سیادر. گردونم یم برش سالم من نیبد بهش یزیچ یآب ییجا هی نیببر رو خانوم صبورا شما آوات-

 .دیایب من با هم شما جانان و

 

 با و ستادمیا سرجام هوی. بود شده تر بلند یلیخ غیج یصدا. دنبالم به هم ها اون و رفتم یم جلو من

 .برداشتم سرم رو از رو دستم هیگر

 .شدم رو روبه جانان بهت و سیادر و اوشیس نگران ی افهیق با که برگشتم عقب به

 :گفت داد با و گرفت رو هام دست مچ شدم؛ کینزد بهش جلو، اومد اوشیس

 ه؟یچ غیج و هیگر همه نیا لیدل! یلعنت بزن حرف حورا، بزن حرف-

 :گفتم ام نشسته خون به یها چشم با بود، دهیبر رو امونم که یهق هق با

 !شدم کر! شدم کر اوشیس زنهیم عیج داره کنه، یم صدام داره-

 اون اما بزنم ضربه اوشیس ستبر ی نهیس به دستم با داشتم یسع و کردم یم تکرار رو حرف نیا مدام

 .بود گرفته رو دستم مچ محکم

 صورتم طرف هی امیب خودم به تا و کرد ول رو هام دست کنم یم تقال دارم چنان هم دید یوقت

 !سوخت

 

 که یدست و اوشیس خشم از پر صورت به باز مهین یها لب و بهت با بود، شده قطع گوشم تو یصدا

 .کردم یم نگاه بود شده بلند روم

 بود؟ زده رو من واقعا اوشیس و ختیر یم صورتم یرو هام اشک

 

 :گفت و جلو اومد سیادر

 .. دادا یکرد کاریچ-



 :گفت من به رو داد با و گرفت رو جلوش اوشیس

 غیج دینبا ،یباش فیضع جلوش انقدر دینبا یشد کینزد قدرت به رو، خودت یکن کنترل یبتون دیبا-

 دایپ رو قدرت یخواستینم مگه ؟یخواست ینم رو نیهم مگه حورا؟ هیچ هات هیگر لیدل یکن داد و

  ؟یسیوا جواهر یجلو باهاش و یکن

 :زد داد و روم روبه اومد

 ؟یخواست ینم رو نیهم مگه! توام با-

 قدم هی ادشیفر یصدا با دوباره که دادم تکون دییتا ی نشونه به رو سرم. افتادم سکسکه به ترس از

 عقب رفتم

 ؟یآورد کم جلوش خودت چرا پس-

 

 :گفت اوشیس به یبلند نسبتا یصدا با و جلو اومد جانان

 لرزه؟ یم داره ینیب ینم ا؟یس یزنیم داد چرا-

 :زد داد و دیکش موهاش به یدست کالفه اوشیس

 !کنه حفظ رو قدرتش تونه ینم بترسه اگه کنار بکشه اگه اره؟یم کم داره ینیب ینم مگه-

 

 یها موج به یاشک یها چشم با حاال و نبود قبل قهیدق چند یبلند به سرم تو یها غیج یصدا گهید

 گشتم؟ یم یچ دنبال دیبا من. کردم نگاه ایدر

 چند شد یم باعث خورد یم صورتم به که یخنک مینس و کردم یم نگاه رو ها صخره و ایدر اطراف

 .ارمیب بخاطر رو قبل قهیدق

 

 خاطراتم از یبعض دوباره اوشیس امروز، یول نداشتم ادی به رو بودم خورده کتک که یبار نیآخر

 .بود کره زنده برام رو

 .کرد حس شدیم رو یکالفگ توش که یبم یصدا و کردم حس سرم پشت رو حضورش

 !یکرد میعصبان-

 

 !شیخواه معذرت از هم نیا. کردم فکر خودم با و زدم یشخندین

 .بود حقم یلیس اون البد و شدم یم خارج کنترل از داشتم یادیز. بود خودم صالح به اش همه هرچند

 اون کنار هم جانان و ستادیا کنارم اومد سیادر

 حاال و بود داده جا خودش تو رو یگو نیتر مهم که میکرد یم نگاه ییایدر به میداشت ییچهارتا حاال

 کردم؟ یم داشیپ دیبا یچجور



 

 :گفت سیادر

 ؟یشنو ینم ییصدا-

 :گفتم یدار خش یصدا با

 .شنوم یم مختلف یصداها کنم یم نگاه طرف هر به-

 !نکنه تتیاذ که هیاون صدا نیتر درست-

 ها وسط اون هم صالح یصدا یحت دمیشن یم مختلف یصداها یلیخ. کردم دقت شتریب حرف نیا با

 .خورد یم گوشم به

 یبدبخت و درد بود، صالح یها کتک بود، مامانم یها غیج صداها اکثر نکنه؟ تمیاذ که ییصدا

 .کرد یم یتداع برام رو رفتم شهرم از که ییروزها

 

 :گفتم

 بدم؟ صیتشخ صدارو هی یچجور سخته، یلیخ-

 :گفت سیادر

 .کنه راحت یچ همه بابت از رو التیخ که ییصدا کن؛ گوش صدا نیتر میمال به ببند، رو هات چشم-

 

 بار هی انگار. کردم یم حس صورتم یرو یخوب به رو یسبک قهیدق چند از بعد کردم، رو کار نیهم

 .بود شده برداشته دوشم از یبزرگ

 :گفتم رلبیز

 !کنه یم خوب رو حالم ه،ییصدا چه-

 سرم پشت هام اون که دونستم ینم. کردم یم حرکت صدا سمت به حاال و شد سلب ازم پاهام اریاخت

 .داشتمیم بر قدم آرامشم منبع سمت به حضورشون به توجه یب که بودم صدا محو اونقدر نه ای انیم

 

 کنارش یول بود ایدر همچنان روم به رو. کردم باز رو هام چشم و ستادمیا ناخوداگاه قهیدق چند از بعد

 . اومدن همراهم تا سه اون دمید که برگشتم. داشت قرار یا صخره

 بود؟ یوضع چه گهید نیا. بود گرفته خندم

 

 کرم خواست یم دلم اما نکرده رو کار اون ازعمد دونستم یم. کرد یم نگاه بهم اخم با اوشیس

 :گفتم سیادر به و برگردوندم رو سرم نگاهش به توجه یب پس. زمیبر



 !نجاستیا-

 :گفت تعجب با سیادر

 ؟یکرد داشیپ-

 .معلومه هم جا نیا از سبزش رنگ نیبب اس؛ صخره اون ریز آره،-

 من سمت برگشتن ها العقل ناقص نیع دوباره اما کردن نگاه گفتم که ییجا همون به دقت با تا سه هر

 :گفت جانان و

 نم؟یب ینم چرا سبز؟ رنگ-

 

 .کردم نگاه صخره به خودم و برگشتم

 !معلومه هم جا نیا از سبزش رنگ ؟ینیب ینم یچطور-

 .بودم شنونده فقط و کنم نگاه بهش که نشد باعث اوشیس یعصب و بم یصدا

 آب رو از رو یگو رنگ تونه ینم یعاد آدم چیه نجاست،یا یگو هی که یبفهم یتون یم تو فقط-

 !نهیبب

 

 دمید یم رو سبزش نور. شدم رهیخ صخره ریز همون به تفاوت یب و نکردم نگاه بهش هم باز

 .بردارمش و برم که بود وقتش حاال و دمیشن یم رو ومدیم ازش که ییصدا

 داره هیبق با یتفاوت چه شیانرژ بدونم داشتم دوست بود، کرده تمیاذ یگو نیا یادیز

 

 جا اون بزنم هم به چشم تا و صخره کینزد رفت خودش مختص سرعت با جانان که رفتم یم داشتم

 .ستادیا من منتظر

 :گفت که کنارش رفتم هم من

 !شیبردار دیبا خودت بزنم دست بهش نتونم من دیشا ؟یبلد شنا-

 اب تو برم که شدم اماده و دادم تکون دییتا ی نشونه به رو سرم

 .شدم یم سیخ کمرم تا تاینها نداشت یچندان عمق

 

 نیا وقت حاال. بود اومده باال کمرم تا آب صخره به برسم تا زدم حدس که همونطور و آب تو رفتم

 آب ریز برم که بود

 که یطرف هر به و آب ریز بردم سرمو هیثان از یکسر تو. کردم حبس رو نفسم و بستم رو هام چشم

 چشم شدم کینزد یبلندتر یصدا به کردم احساس یوقت. چرخوندم یم رو سرم بود تر واضح صدا

 !هدف به بودم زده درست و کردم باز رو هام



 هر و آبم ریز بودم کرده فراموش اصال که بود کرده رهیخ خودش به رو چشمم یجور سبزش نور

 .ارمیب کم نفس ممکنه لحظه

 

 رونیب اومدم آب از یآن به و برداشتم ها سنگ یالبال از رو یگو و کردم دراز رو دستم

 :گفت جانان و شمیپ اومدن اوشیس همراه به سیادر و جانان. زدم یم نفس نفس

  ش؟یریبگ یتونست-

 .کردم باز هاشون چشم مقابل رو دستم کف و دمیکش یقیعم نفس

 

 سبزش نور از تونستم ینم. نکردن یادیز توجه اصال ها اون بودم شده رهیخ بهش خودم که یجور

 .دارم رو یهرکار انجام ییتوانا االن کردم یم احساس بردارم چشم

 

 :گفت اوشیس

 !یکن جابجا رو کوه هی یتونیم یکنیم فکر االن البد حاال، ینش ریگ جو-

 ها نیا مامان شیپ میبرگشت ها بچه با. برگردوند رو روش و زد یچشمک که کردم نگاه بهش ضیغ با

 :گفت گوشم در و شمیپ اومد پاچه دست و نگران آوات

 دختر یکرد جون نصف رو همه هو؟ی شد مرگت چه معلومه چیه-

 

 صبورا مامان شیپ رفتم عیسر و ستین یزیچ که دادم خاطر نانیاطم بهش هام چشم با

 بغل تو ها بچه نیع دوساعت یکی تا. داد یم یدلگرم بهم بود کرده باز برام که یآغوش قدر چه

 .میبرگرد که میگرفت میتصم رفت یکیتار به رو کم کم هوا یوقت و بودم مامان

 

 قصد حاالها حاال و برق به بودم زده آوات قول به ییجورا هی و بودم اقهیق تو اوشیس برا مدت تمام

 !نداشتم دنیکش رونیب

 بخوابه تا اتاقش تو رفت ریبخ شب هی با که بود خسته انقدر مامان خونه میدیرس یوقت

 !نبود خونه تو یحام که بود بیعج

 :گفت جانان

 رفت؟ کجا قُلت نیا پس-

 :گفتم و انداختم باال رو ام شونه

 !نشد نبودنش ریگیپ ادیز مامان که خوبه بزنه، یزیچ یدور هی رفته البد دونم ینم-



 

 بود قرار یچ بعد به امروز از. کردم نگاه خودم به و ستادمیا نهیآ جلو خوردهی لباس ضیتعو از بعد

  بشه؟ عوض

 !جواهر سراغ برم که بود نیا وقت حاال و بودم کرده دایپ هارو یگو از گهید یکی

 ؟یچ بعدش و رمیبگ پس ازش رو هست من به متعلق که یزیچ دیبا

 توش که یدردسر یب یزندگ به برگردم و بزارم امن یجا هی هارو یگو نیا ی همه بتونم کاش

 .نباشه بیغر بیعج یایدن نیا نیاز یخبر

 

 کرد یسع چقدر و بودم دلتنگش چقدر! بدم دست از رو اوشیس یمتیق چیه به خواست ینم دلم هرچند

 .ندادم محلش اما بشه کینزد بهم

 بازه بناگوشش تا ششین دمید که آوات سمت برگشتم و گفتم یآخ خورد باسنم به که یا ضربه با

 ها داره صاحاب یزن یم یچ واس دختر؟ چته-

 

 :گفت و زد یکشدار سوت

 رو نازش یبر تو تا نییپا اون نشسته که هیا برگشته بخت همون البد صاحابشم مادمازل، دیببخش-

 ؟یبکش

 

 :گفت و زد باسنم ب گهید ضربه هی دوباره که شد یم باز داشت شمین

 شتوین ببند اد،یم هم خوشش چه-

 هی هیاوک صورتم شدم مطمئن که نیا از بعد. کردم نگاه خودم به نهیآ تو دوباره و زدم بهش یچشمک

 !اوشیس به برسه چه شدم مست خودمم بوش از که زدم یصورت رژلب

 !من گوش ریز ینزن یباش تو تا جناب، بپزم برات یآش هی

 :گفت آوات ن،ییپا برم که برگشتم و دمیمال هم به رو هام لب

 تماشا نهیآ نشستم نجایا دوساعته ؟یریم یدار یگرفت رو گازش ها، یبود حرف کلمه هی منتظر توام-

 نم؟یبب تورو کردن

 :گفتم و فرستادم بوس براش دور از

 بوس فعال رو امروز هیقض کنم یم فیتعر واست حاال-

 

 .رونیب اومدم اتاق از عیسر که سمتم کنه پرت که درآورد رو ش ییدمپا



 شهیگوش تو سرش و داده لم مبل رو شازده دمید که نییپا رفتم ها پله از

 .کرد دنبالم نگاهش با بده تکون رو سرش که نیا بدون و دیشن رو پام یصدا نبود، سالن تو کس چیه

 تر رو لبم هاش، چشم تخم تو زدم زل خودش از تر پررو که هم من و من به بود زده زل یهمونجور

 :گفتم و کردم

 ؟یدیند آدم-

 

 .زد زل بهم چنان هم و نرفت رو از. شد نهیس به دست و کنارش مبل رو کرد پرت رو شیگوش

 هیتک یعسل زیم به و رفتم. داشت قرار تر بزرگ یعسل زیم روش روبه بودم، شده کینزد بهش حاال

 :گفتم و شدم نهیس به دست هم من. دادم

 !یشیم میقا خودت اتاق تو یریم تو یوقت از-؟یخواب یم مبل رو تاحاال یک از-

 . شدم معذب کمی بود زده رو حرفش واضح انقد که نیا از

 .داشتم کار-

 ! خودش سمت دیکش رو من و کمرم دور انداخت رو دستش لحظه هی تو و زد یشخندین

 :گفتم ضیغ با و بغلش تو شدم پرت

 .. کیکوچ یخواه معذرت هی نه؟ یستین آدم تو-

 به کرد شروع و دهنش تو دیکش رو هام لب هستم یتیموقع چه تو بفهمم تا و کنم کامل رو جملم نذاشت

 !دنمیبوس

 

 یها دست رو خودم و بستم رو هام چشم فقط. کنم کار یچ دیبا دونستم ینم که بودم کرده قفل اونقد

 !سپردم شد یم نییپا باال بدنم رو که یقدرت پر

 

 خواستنش مست راحت چه حاال و بودم افهیق تو براش روز کل. بود رفته در دستم از مکان و زمان

 . شدم

 که یداغ حجم نیا تونستم ینم چرا بودم؟ شده پروا یب انقد یک از من و بود هام لب دنیمک مشغول

 هم من گوشم ریز خوابوند امروز که یا دهیکش اون یتالف به و بزنم پس رو بودم دهیکش دراز روش

 کنم؟ نثارش دونه هی

 

 

 اش یپ در یپ یها نفس. کردم نگاه بهش به باز مهین یها چشم با و کردم جدا ازش رو خودم زور به

 .خورد یم صورتم به



 :گفتم و اوردمین کم یول نداشتم خودش از یکم دست هم من

 ه؟یمدل نیا تیخواه معذرت-

 :گفت و زد یلبخند بسته یها چشم همون با

 !جوجه ادیم بدت مدل نیا از تو که هم چقدر-

 

 چطور رو بودنم اعصاب سگ قلق بود دهیفهم هم خودش. رمیبگ جبهه مقابلش در تونستم ینم گهید

 نشیس رو گذاشتم رو سرم و زدم یکوتاه لبخند هم من. رهیبگ دست به دیبا

 یعصبان دستش از هم هنوز تونستم یم چطور من و رفت فرو موهام یالبال وار نوازش دستش

 باشم؟

 :گفتم لب ریز

 .دمتیبخش حاال، باشه-

 

 !ها بودم ییپررو عجب هم من. داد یم اش خنده از نشون بدنش لرزش

 :گفت اوشیس که میموند حالت همون تو خوردهی

 .برنگشته هنوز یحام-

 

 :گفتم و شدم بلند روش از عیسر

 کرده؟ شیکار جواهر نکنه. بود شده فراموشم پاک-

 .نداد رو جوابم اصال و کرد سکوت

 .پروند رو قبل قهیدق چند ینیریش کال که انداخت جونم به یاسترس سکوتش همون با

 اون یدرست به تازه کرد یم بغلم یوقت. کرد بغل رو بودم ستادهیا جلوش که یمن و شد بلند مبل رو از

 !بردم یم یپ بود بسته شمیر خیب به که یا جوجه

 :گفت و دیبوس رو میشونیپ

 .دمیم قول بهت رو نیا شت،یپ گرده یبرم سالم یحام-

 

 . کردم نگاه هاش چشم تو بغض با

 کجاست؟ یدونیم تو-

 قدرت یعنی! یداد دست از رو یحام یول یکرد دایپ رو قدرت تو حورا، داره یتاوان هی یزیچ هر-

 !گرده یبرنم یحام یباش نداشته رو محافظ تا یداد دست از رو کردنش دایپ



 

 .آوردم یدرم شاخ داشتم هاش حرف دنیشن از

 ؟یدونست یم رو نیا تو-

 داره یتاوان هی که دونستم یم فقط-

  داره؟ تاوان. کردم یم نگاه صورتش یجا همه به داشتم ها وونهید نیع

 :گفتم یبلند نسبتا یصدا با

 ه؟یحام دادن دست از تاوانش-

 یم جهینت به کمتر کردم یم فکر هرچقدر و دمیچرخ یم خودم دور نداشتم رفتارم یرو یکنترل

 من؟ چرا اصال داشتن؟ یمعن چه ها یگو نیا ی همه اصال. دمیرس

 انقدر واستا جا هی پس گردونم یم بر سالم رو یحام دادم قول بهت یول کنم یم درک رو تیکالفگ-

 !مخم رو نرو

 

 کجاست؟ یدون ینم یحت یوقت یگردون یبرم یچجور رو داداشم ؟یچجور-

 کنه یم محافظت ازش میکن داشیپ تا. دهیم نشون بهمون اون یکن دایپ رو محافظ یگو-

 :گفتم یکیستریه ی خنده با

 کنم؟ داشیپ کجا از حاال-

 

 .شدن داریب بود، نیسنگ یلیخ خوابش اصوال که مامان جز به همه میداشت که ییصداها سرو با

 یرو رو، خودش خوران تلو تلو هم انیدا بود؛ نشده باز کامل هاش چشم که حیمس! بود یدنید ها اقهیق

 .کرد پهن سالن گوشه کاناپه

 

 :گفت سیادر

 سرتون؟ رو نیگذاشت الرویو خبره چه قایدق-

 :گفت سیادر حرف دییتا به جانان

 م؟یدار یچ دیجد داستان باز-

 

 یحام یبرا ینگران و استرس اونقدر. میبود ستادهیا که میبود ییکسا تنها من و اوشیس و نشستن همه

 سالم هست که هرجا رو یحام تا کنم کاریچ دیبا قایدق دونستم ینم. نبود رفتارم رو یتمرکز که داشتم

 .برگردونم



 رو هاش قُلش از یکی هنوز! نفهمه جوره چیه مامان کاش گفتم خودم با و کردم نگاه باال ی طبقه به

 !دهیم دست از داره رو یکی اون اوردهین بدست

 

 :گفت ها بچه به رو و دیکش یپوف آلودم بغض نگاه دنید با اوشیس

 !ومدهین یحام-

 

 :گفت حیمس

 بابا منه برابر دو گنده مرد براش؟ نیگذاشت جلسه که مشهین و دوسال مگه یحام داداش-

 !سرش باال سقف به زد زل متقابال هم اون که کرد نگاه حیمس به چپ چپ اوشیس

 هی تونه یم یحام نبود بود؛ ها یگو نیتر مهم از قدرت م،یکرد دایپ هم رو گهید یگو هی امروز ما-

 آورده دست به که یقدرت با بتونه ناهمتا که نیا یبرا شیآزما جور هی! قدرت گرفتن یبرا باشه تاوان

 .کنه دایپ رو یحام

 

 :گفت و جلو اومد آوات

  رفته؟ کجا میبدون کجا از اصال م؟یکن داشیپ یچجور-

 .نشستم سالن ییابتدا یها پله رو و گرفتم سرم به رو دستم

  بدم؟ یچ رو مامان جواب من بشه شیزیچ یحام اگه

 :دمیشن یم رو سیادر یصدا

 برگردونه رو یحام تونه یم ینجوریا کنه، دایپ رو محافظ دیبا-

 !یاصل سوال حاال قا؛یدق-

 .داد رو اوشیس جواب یداریب و خواب تو انیدا

 کجاست؟ محافظ که نهیا-

 

 :گفت جانان کردن، نگاه من به برگشتن همه

 .یکن استفاده قدرت از دیبا که نجاستیا-

 

 :گفتم حوصله یب

 !اول خونه سر میبرگشت دوباره-



 :گفت و نشست زانوهاش رو روم، به رو اومد سیادر

 چرا؟ یدون یم یکن دایپ یتونست ینم رو محافظ قدرت، کردن دایپ از قبل تا-

 .کنم داشیپ تونم یم قدرت گرفتن با یگفت چون نبود، فعال چون-

 .کجاست محافظ گهیم بهت اون یریبگ ارتباط قدرت با دیبا سادس یلیخ فرمول! خوب دختر خب-

 

 .کردن یم نگاه بهم منتظر که یتیجمع رو رفت نگاهم بعد زدم، زل سیادر به خوردهی اولش

 :گفت ینگران با آوات

 حورا یکن حلش رو هیقض صبورا خاله شدن داریب از قبل دیبا-

 

 رو نانیاطم نیا بهم هاش چشم کردن بسته و باز با شده، رهیخ بهم قایعم دمید که کردم نگاه اوشیس به

 !تونم یم من که داد

 دست یتو رنگ خوش سبز ی لهیت هی قدرت، یگو تصور با و کردم باز سیادر یجلو رو دستم کف

 .شد ظاهر هام

 باهاش که بده من به یقدرت قراره یکیکوچ زیچ نیهمچ هی واقعا و بودم شده رهیخ لهیت اون به فقط

 سم؟یوا جواهر مقابل

 

 یم حرف باهاش هم دلم تو بودم شده رهیخ بهش که همونجور. رمیبگ ارتباط باهاش دیبا گفت سیادر

 ! زدم

 ؟یشنو یم رو صدام! کن کمکم لطفا-

 :گفتم دلم تو دوباره نکرد، یرییتغ چیه

 ؟یشنو یم رو صدام کنم، دایپ رو یحام دیبا من-

 

. نموند دور ها بچه یها چشم از نیا و داد رنگ رییتغ خوردهی بود، دستم تو قدرت نام به که یا لهیت

 !بزنم حرف باهاش تونستم یم یعنی نیا و شد یم رنگ کم و پررنگ مدام سبزش رنگ

 .شدم مواجه باهاش اومدم یوقت از که بود یبیعج اتفاق نیهزارم از گهید یکی هم نیا

 ؟یکن یم کمکم-

 .بود دستم کف لهیت همچنان و شدم بلند جام از عیسر بود، شده شتریب رنگش رییتغ شدت حاال

 !شد خاموش هوی که شد کم و ادیز نورش اونقدر

 



 .کردم نگاه سیادر به تعجب با

 شد؟ خاموش چرا پس-

 بود رهیدا شکل به که یبزرگ رنگ سبز ی چهیدر هی بده رو سوالم جواب کنه فرصت بخواد سیادر تا

 .اومد وجود به مقابلم

 

 :گفتم ها بچه به بهت با

 شد؟ ینطوریا یچجور-

 :گفت آوات

 دستت تو شده روشن دوباره لهیت حورا؟ یگیم یچ-

 یرنگ سبز ی چهیدر اون، بر عالوه و بود برگشته سبزش رنگ اون دوباره. کردم نگاه دستم کف به

 .داشت قرار روم روبه هم

 !برم دیبا من-

 

 :گفت اوشیس

 چته؟ هست معلوم کجا؟-

 دن؟ید ینم رو چهیدر نیا واقعا ها اون یعنی. کردم نگاه ها بچه به بهت با

 :گفت حیمس که کردم اشاره مقابلم ی چهیدر به دستم با

 !داده دست از مشاعرشم خدا بنده-

 

 :گفت جانان

 نداره؟ اعصاب ینیبینم مگه نگو، مزخرف انقدر حیمس-

 .کردیم نگاه من به داشت یعصب و کالفه که بود اوشیس به منظورش! هیک مخاطبش دونستم یم

 دختر؟ تو چته-

 د؟ینیب ینم رو چهیدر نیا-

 :گفت آوات

 اصال؟ هست یچ! نه-

 هم اون خواستم کمک یگو از من داره، قرار شکل یا رهیدا رنگ سبز ی چهیدر هی من یرو روبه-

 !چهیدر نیا تو برم دیبا من داد، نشون من به رو در نیا



 

 :آوات نگران یصدا همچنان و

 خبره چه تو اون یدون ینم که تو دختر؟ یداد دست از رو عقلت-

 عیسر و گفتم رو آخرم ی جمله پس بشه بسته دمیترس یم شد، یم تر رنگ کم داشت سبزش رنگ

 مقابلم شکل یا رهیدا در تو دمیپر

 !دینیب ینم رو من وقت چیه ای گردم، یبرم یحام با ای-

 

! بودم ستادهیا ابونیب هی وسط که اومدم خودم به یوقت و شدم رد سبزرنگ تونل هی از که دینکش یطول

 کجاست؟ گهید جا نیا

 ! خاک و بود خاک کردم یم نگاه که هرجا به

 زنده موجود هی از غیدر یحت ،یسبز یجا نه ،یآب نه

 وسط میمستق و بود آسمون وسط دیخورش بود، روز جا نیا یول بودم اومده شب من که بود بیعج

 .بود گرفته نشونه رو سرم

 

 .افتادم یا مخمصه عجب ریگ حاال و بودم متنفر حد از شیب یگرما از

 .نداشتم دادم یم انجام دیبا که یکار ای بودم اومده که ییجا به یاطالعات چیه نبود، یبرگشت راه چیه

 !میافتاد ریگ هم ییجا عجب خدا، گردم دمت و کردم یم نگاه ها دست دور به هدف یب

 !نجایا میبنداز راه رو یحساب درست کین کیپ هی خانواده با شهیم قشنگ

 

 !خنگ ی دختره سرم، تو کوبوندم دونهی و نشستم بودم ستادهیا که ییجا همون حرص با

 یم مزه خودت با تو وقت اون افتاده ریگ یا مخمصه کدوم تو تو، بخاطر ستین معلوم چارهیب یحام

  ؟یپرون

 در رو یمیمستق ریمس و شدم بلند جام از داره ازین کمکم به االن که نیا و یحام یادآوردی با دوباره

 .گرفتم شیپ

 یجا حتما بخوام کمک قدرت از اگه گفت یم سیادر. آوردم خاطر به رو ها بچه یحرفا دوباره

 کردم؟ یم کار یچ دیبا گهید خواستم کمک ازش که حاال ده،یم نشون رو محافظ

 

 از بودم شده خل مطمئنا. کنه یم بمیتعق داره پشت از یکس کردم احساس که بودم فکر نیهم تو

 یتشنگ

 باشه؟ ابونیب نیا تو تونه یم من جز به یک آخه



 .دمیشن هم رو هاش قدم یصدا داشتم که یاحساس بر عالوه بار نیا اما دادم ادامه راهم به دوباره

 

 زده هم یمشک ماسک هی و بود دهیپوش یمشک لباس تماما که یآدم با مقابلم برگردوندم؛ رو سرم عیسر

 .شدم رو روبه بود

 ه؟یک گهید نیا حاال! عجب

 .رفتم عقب یقدم چند و آوردم باال میتسل ی نشونه به رو هام دست

 

 ؟یهست یک تو-

 دنیپرس سوال و زدن حرف جز به یول نه، ای شهیم زنم یم که یحرف ی متوجه دونستم ینم اصال

 .اومد یبرنم دستم از یکار

 ؟یخوا یم یچ من از-

 

 .کنن یم ات شقه دو ضربه هی با که ها نیا از. بود دستش تو بدقواره و بزرگ ریشمش هی

 ! بود بدقواره واقعا بود، رشیشمش به نگاهم خت؟یر یم رو خونم گهید لحظه چند تا یعنی

 .. دسته اون یرو و داشت کیکوچ ی دسته هی که مسخره هالل هی

 .بود شده حک روش انگار که یزیچ هی دم،ید ییطال و براق زیچ هی کردم احساس

 یبدجور کنجکاوم نگاه با انگار و کنم یم نگاه کجا به دارم شد متوجه انگار که کردم دقت شتریب یکم

 .شد ور حمله سمتم به شکلش هالل شریشم همون با چون کردم شیعصب

 نم؟یبب آموزش که بودم کرده وقت یک اصال رفتم یم در هاش دست ریز از چطور دونم ینم

 .بود قدرت یگو ریتاث تحت ها نیا همه و! وقت چیه مسلما

 

. نداشتم رو رشیشمش ی دسته به کردن نگاه فرصت که کرد یم حمله بهم برنامه با و عیسر اونقدر

 .کردم یم مقاومت داشتم من یول بکشتم خواد یم چرا دونستم ینم

 

 خودم ی اراده تحت آوردم یدرم خودم از که هم یخفن یها حرکت نیا و مقاومت نیا که بود جالب

 ! ارمین کم که کرد یم وادار رو من یزیچ هی انگار. نبود

 نگاه ریشمش ی دسته به مناسب فرصت هی تو ریشمش غهیت یزیت از رفتن در و تالش یکل از بعد

 .کردم

 .بود ینبات یگو. بودم دهید دیسف کتاب تو رو عکسش تو که یهمون! بود خودش



 

 ام سبابه انگشت عیسر کنه ام شقه دو تا باال برد رو رشیشمش طرف که جا هی بزنم، دست بهش دیبا

 !شد برعکس یچ همه کرد لمس رو یگو دستم تا و گذاشتم محافظ یگو یرو رو،

 ی نهیس وسط به شریشم بجنبم خودم به تا و بود شده گرفته ناشناس اون سمت به حاال ریشمش یزیت

 .بود کرده اصابت مرد

 

 نور یول. بود افتاده کنارش هم رشیشمش حاال و نیزم رو افتاد اروی اون.  زدم یم نفس نفس شدت به

 .بود کرده رهیخ خودش به رو هام چشم محافظ یگو ییطال

 کرد؟ یم محافظت ازم تا کردم یم لمسش دیبا فقط یعنی

 

 و خوشگل تو چقد. کردم نگاه اش دسته به و گرفتم دستم تو رو ریشمش. برداشتم قدم سمتش به آروم

 !یپرنور

 درش انگشتر تو از که ینینگ هی مثل و انداختم دست. بود شتریب هم نما جهان یگو از یحت نورش

 .آوردم در جاش از رو یگو ،یاریم

 و صاف سطح رو از تونم یم رو هام چشم یتو یخوشحال برق بودم مطمئن و گرفتم صورتم مقابل

 !نمیبب یگو یقلیص

 .کردم داتیپ باالخره

 

 کمک برگشت یبرا. کردم ازش یمشت تشکر هی ذوق با و کردم ظاهر دستم کف رو قدرت یگو

 . شد جادیا مقابلم یا رهیدا سبز در همون دوباره و خواستم

 .بودم سالن تو که دینکش یطول و شدم تونل وارد محافظ یگو با همراه

 !برگشتم من-

 

××× 

 

 اوشیس

 

 :گفت آوات. شد بیغ هوی سرتق ی دختره بجنبم خودم به تا. شد یچ میدینفهم اصال

 رفته؟ کجا اصال دنبالش؟ میبگرد کجا حاال-

 .داد رو جوابش انیدا



 !نباشه نما جهان یگو مثل شیزمان اختالف رفته، که هرجا دوارمیام-

 !گوِشته بزرگت کهیت حورا، برسه بهت دستم فقط. برداشتم قدم سالن دور تیعصبان با

 

 بهم که بود یهرکس نفع به االن یول. باشم لکسیر تا بده یدلگرم خواست یم مثال و کنارم اومد حیمس

 !نشه کینزد

 .. نگر ایس-

 زیچ همه یایگو ام نشسته خون به یها چشم. گرفتم هام دست تو رو حیمس ی قهی و برگشتم دفعه هی

 .بود

 :گفتم یآروم یلیخ لحن با

 سالن نیهم وسط تکتونو تک حورا یجا به که ام یکفر اونقدر االن چون نپلک، من بر و دور-

 !کنم یم یسالخ

 

 و انفجارم مزر تو اال دونستن یم خوب. زد ینم حرف کام تا الم یکس. بودن شده ساکت همشون

 !جرقه نیکتریکوچ منتظر

 

 رو سالن ی گوشه گلدون تیعصبان با. بود نشده داشیپ دختر نیا هنوز اما بود گذشته یدوساعت

 .شد پیاک ی همهمه باعث که دمیکوب وارید به محکم و برداشتم

 :گفت سیادر

 نکن صدا سرو هم انقدر! گرده یبرم محافظ با نباش نگران ؟یترکون یم هارو قهیعت یزنیم چرا-

 بشه داریب خانم صبورا مونده نیهم

 

 :گفت آوات

 کن بار یباقال و اریب خر اونوقت-

 ی دختره اون نگران چقدر من که دونستن یم چه ها اون. کردم یم نگاه آوات به داشتم تیعصبان با

 دم؟یسف چشم

 االن نیهم دیبا که دمیشن رو ینازک یصدا لحظه همون لبم رو گذاشتم تا و درآوردم بمیج از یگاریس

 !خوند یم رو فاتحش

 

 !برگشتم من-

 



××× 

 

 حورا

 

 خرخرم داشت امکان هرلحظه خشم شدت از که کردمیم نگاه یتیجمع به داشتم یینما دندون لبخند با

 !بجوَئن رو

 اگه کنم یم نذر ایخدا. بود مشخص هاش چشم یقرمز فاصله نیهم از که بود اوشیس اشونم سردسته

 !بخونم رو نمازام همه باشه نداشته میکار

 که نداشت توقع کرد؟ یم نگاه ینجوریا چرا دار، نگه امون در پسر نیا دست از امشب رو من فقط

 باشم؟ الیخیب و بزارم دست رو دست

 

 ادیز قدرت یگو زمان که نیا مثل خب بود، صبح مین و سه. کردم نگاه ساعت به نامحسوس یلیخ

 .نداشت حال زمان با یتفاوت

 : گفتم نما دندون لبخند همون با دوباره

  شد؟ یچ که دیپرس ینم-

 

 و شد کینزد بهم تصورش قابل ریغ سرعت با اوشیس کنه باز رو دهنش که نیا از قبل آوات

 ها بچه به بود، شده رهیخ هام چشم به خشم با و داد یم فشار هاش دست تو رو بازوم که همونطور

 :گفت

 

 !میگرد یبرم گهید مساعتین تا نم،ینب تونمیَ سا یحت-

 یشیم موتور ترک که یزمان مثل قایدق  و کرد بغل رو من شد یچ بفهمم که نیا بدون و گفت رو نیا

 جلو از لمیف هی مثل یچ همه و یستین اطرافت اتفاقات ی متوجه اما کنهیم حرکت سرعت با اون و

 !بودم شده پرت تخت رو که اومدم خودم به یوقت و گذشت شکل همون به گذره، یم هات چشم

 

 :گفتم نفس نفس با و انداختم یکوتاه نگاه برم و دور به

  م؟یاومد یچطور م؟یباغ ته کلبه تو ما-

 هاش نفس شدت از که یا نهیس و خشم با. نشد سوالم ی متوجه اصال انگار که بود یعصبان اونقدر

 .شد کینزد بهم شد یم نییپا باال

 



 دکمه سمتم ومدیم قدم به قدم که همونطور اوشیس یول دمیکش یم عقب رو خودم و بودم تخت رو

 .کردیم باز رو راهنشیپ یها

 !چخه چخه گهید بدم حیتوض بزار..  بزار خب-

  رم؟یبگ رو زبونم جلو تونم ینم چرا

 رو اومد بود شده باز هاش دکمه که یراهنیپ با بجنبم خودم به تا و شد دهیکش هم تو شتریب ابروهاش

 !روم افتاد بختک نیع و تخت

 

 .بخورم تونستم ینم یتکون چیه اصال و بود رشیز پاهام و دست

 :گفت وار پچ پچ و گوشم ریز برد رو سرش

 ؟یبود یگور کدوم-

 

 :دادم جواب شهیهم از تر سرتق. شدم رهیخ هاش چشم به و گرفتم آروم جام تو تقال از خسته

 ! قبرستون-

 به داشتم دلم تو و دمیشن یم رو قشیعم یها نفس یصدا. گذاشت نمیس یرو رو، سرش یکالفگ با

 .دمیخند یم بودم کرده درست براش خودم که یروز و حال نیا

 !ملسه انقد خوردنش حرص که خودشه ریتقص آخه بودم؟ شده ثیخب انقدر حاال تا یک از

 

 سقف به ها یا سکته نیع کرد که یکار با که دمیخند یم هار هار العمالش عکس نیا به داشتم دلم تو

 .زدم زل

 

 داشت ولع با. بود رفته فرو شاهرگم تو صاف ششین یها دندون و بود کرده خم رو سرش اوشیس

 بودم؟ کرده شیعصب حد نیا در یعنی و خورد یم رو خونم

 

 شاهرگم از بخواد یکس که اومده شیپ چندبار مگه آخه. بودم داده دست از رو تلکمم قدرت انگار

 بخوره؟ خون

 مگه یول کنه تمومش که سرش رو گذاشتم رو دستم زور به دیچرخ ینم دهنم تو زبونم چون

 داشت؟ یرمونیس

 پسر؟ نیا بخوره رو جونم ی رهیش آخر تا قراره نکنه رفتم یم حال از داشتم

 که ییها لب و من از خمارتر یها چشم با و باال آورد رو سرش که شد یم بسته داشت هام چشم

 .کرد نگاه بهم بود شده قرمز من خون از دورش



 .کرد پاک رو دهنش دور دست با و برگشت اولش حالت به دندونش

 

 :  گفت یخمار با

 .خورم یم رو خونت آخر قطره تا گهید دفعه وگرنه یریم ییجا من بدون باشه آخرت دفعه-

 .گرفت شکل شیخودخواه همه نیا از یلبخند لبم رو و بستم رو هام چشم

 تر آروم االن که تفاوت نیا با گذاشت نمیس رو قبل قهیدق چند مثل رو سرش دید رو حالتم نیا یوقت

 .بود

 

 م؟یداشت شیآسا مغول قوم نیا دست از یکِ  ما اما گذشت یا قهیدق چند

 در یجلو هم خودش و دمیشن رو آوات یصدا بندش پشت و شد دهیکوب وارید به یبد یصدا با کلبه در

 .شد انینما

 .کردم داشونیپ نیایب-

 

 :گفت دید تیوضع اون با مارو تا حیمس کلبه، تو اومدن همه یوقت

 ندادن؟ ادی زدن در تو به دختر بابا، کارن رو که ها نیا-

 اه؟یس روت گفت یم گید به گید. بود مونده باز ییپررو همه نیا از دهنم من و بود آوات مخاطبش

 

 :گفت جانان

 م؟یبگرد ینام یحام هی دنبال دیبا نیکرد فراموش کل به که نیا مثل عجب،-

 :گفت انیدا که رونیب زد یقلپ دوباره هام چشم یحام آوردن ادی به با

 !دهیخواب جاش تو گرفته و باالس سالم و حیصح یحام میبگ بهتون میاومد حاال، ینکن سکته-

 

 :گفت رلبیز اوشیس

  د؟یدینفهم رو نمینب تونمیسا ی جمله یکجا بدونم خوامیم-

 :گفتم اوشیس به رو

 !دهیخواب باال یحام گنیم ؟یدیشن-

 

 :گفت و شد بلند روم  از یبلند پوف با اوشیس



 ده؟ید یک-

 :گفت سیادر

 تو رفت ن؛ییپا اومد ها پله از یحام هوی که بود ریدرگ فکرمون ماهم ن،یرفت شما که نیا از بعد-

 !دیخواب تختش رو و باال رفت دوباره و خورد آب وانیل هی آشپزخونه

 

 . کردم نگاه سیادر به بود شده باز کجا تا بگم قیدق تونمینم که یدهن و تعجب با

 رو و ریز رو اتاقش ما برگشته؟ دوباره و خورده آب اومده بوده باال یچ یعنی گه؟ید یکنیم یشوخ-

 افتاده؟ آسمون از ییهوی االن میکرد

 

 :گفت حسرت با حیمس نشستن، گوشه هی و شدن کلبه وارد همشون

 یم ینگهبان جلوش آدمخوارها مثل اوشیس که خبره چه تو نیا نمیبب روز هی خواست یم دلم همش-

 .داد

 رو از یسر و شد رهیخ بهش حرص پر اوشیس. اوردمین خودم یرو به اما گرفت خندم حرفش از

 :گفت که کردم نگاه سیادر به منتظر. داد تکون تاسف

 یگو دیبا تو چون اما بود، دهیخواب اتاقش تو اون میبود یحام دنبال ما که یمدت تمام کنم یم فکر-

 !مشینیبب میتونست ینم یکرد یم دایپ رو محافظ

 

 :گفت جانان

 .یبرگشت محافظ یگو با تو االن یعنی نیا و-

 :گفت آوات که زدم یلبخند بود؟ شده حل یراحت نیهم به معامله یعنی. شد ینم باورم

 کل در ن،یگرفت جاتون هی به مارو که هم تهش میموند شما منتظر سحر کله تا اومده؛ هم خوشش چه-

 .نیهست که یمرس

 

 منه رو نگاهش هم اون دمید که کردم نگاه اوشیس به

 

 :گفت آوات به حیمس

  ؟یشیم یاوک کنه کبود هم تورو گردن انیدا بگم نه؟یهم دردت همه یعنی-

 کرده وقت یک پسر نیا خنده؛ ریز زدم و کنم کنترل رو خودم حیمس مزخرفات درمقابل نتونستم گهید

 نه؟یبب رو اوشیس گاز یجا بود

 



××× 

 

 که بود نیا دیرس ذهنم به که یزیچ نیاول شدم داریب که هم یوقت. بخوابم نتونستم شتریب یساعت سه دو

 .بکنم تمومش رو جواهر داستان دیبا و آخره روز امروز

 رو هیقض خواست یم دلم که یاونجور خودم دیبا بود، من با ها یگو تعداد نظر از یبرتر که حاال

 .بدم صلهیف

 

 به شتریب یلیخ نیا و کردم دایپ هارو یگو از گهید تا سه من که بود نیا از خبر یب جواهر هرچند

 .اومد یم کارم

 

 اومد جواهر یوقت که ییجا رون،یب میزد یم الیو از دیبا. کردم مرور ذهنم تو رو نقشه گهید بار هی

 .نشن مشکوک یحام و مامان

 

 یول نبودم بلد اصال خودم که یا مبارزه چه اما کنم مبارزه باهاش قدرت یگو از استفاده با بود قرار

 !ستمیوا جلوش تونستم یم ناخوداگاهم تو داشتم رو قدرت یگو چون

 برش شجاعت یگو همون با دیبا کردم، راحت شرش از رو ملت هی و ساختم رو کارش که نیا از بعد

 !طمع دنبال به برگشته اونجا از و داره تعلق بهش که ییجا به گردونم

 

 هیقض بودن یرعادیغ از ییبو چیه یحام و مامان که بود نیا موضوع نیتر یاصل و ترین مهم

 .انداختم آوات به ینگاه و دمیکش یا ازهیخم. نبرن

 

 اومد د؛یترک یم یفوضول از داشت خودش قول به چون و اوشیس شیپ برم نداد اجازه اصال شبید

 من شیپ ادیب خواست یم آوات یوقت بود یدنید انیدا ی افهیق. دیخواب من شیپ

 رو اوشیس هیهد اون دوباره من، شیپ ادیب که نزاره اگه گفت و انداخت راه غیج غیج آوات هرچند

 !ستین نفعش به اصال آوات دستبند دونست یم خوب هم انیدا و دستش زارهیم

 

 آلودش خواب ی افهیق به یلبخند. شد تلپ خودم شیپ اومد یقطب شهیهم خرس نیا که شد ینجوریا و

 !شدنش بزرگ یبرا زوده یلیخ هنوز دونستم یم و دیخواب یم ها بچه نیع زدم،

 .کردم نگاه آوات کنار زیم به یگوش برهیو یصدا دنیشن با که بشم بلند جام از خواستم

 



 یم یک تا. کرد یم ییخودنما یگوش ی صفحه یرو آرزو اسم برداشتم، رو یگوش و شدم خم

 نده؟ رو جوابش خواست

 ییدستشو سمت رفتم و سرجاش گذاشتم رو یگوش بود زود من دخالت یبرا هنوز که نیا فکر با

 

 همه از تر زیسحرخ روز هر مثل مامان ن،ییپا میرفت باهم بود شده داریب هم آوات که ساعت مین از بعد

 .بود صبحونه کردن آماده مشغول و بود شده داریب

 

 گوشم دم اون و بودم اوشیس کنار. میبود نشسته زیم دور یهمگ حاال و شدن داریب هم هیبق ما از بعد

 :کرد یم پچ پچ

 .دمینخواب راحت اصال شبید-

 :گفتم آروم خودش مثل و برگشتم

 نبودم؟ بغلت تو من چون چرا؟-

 

 

 :گفت اوشیس به رو بلند حیمس که بگه یزیچ دوباره خواست  دیخند گلو تو و زد یشخندین

 ؟یدیم رو شکر اون دستت قربون داداش-

 حیمس بزنه حرف خواست تا رگوشمیز آورد رو سرش دوباره و داد بهش رو شکر اخم با اوشیس

 :گفت

 .نخوردم مربا وقته یلیخ نور؟یا یدیم هم رو مربا اون داداش ایس-

 

 :گفت حیمس. بود گرفته خندم حیمس یها ختنیر کرم از هم من و کرد یحرص پر ی خنده اوشیس

  دادا؟ یشد بداخالق یبخواب ینتونست تو باز اصال؛ نده خب؟ هیچ-

 .میگفت یم یچ هم به میداشت دهیشن که گفت حرفش نیا با رسما. گرفتم یم رو خودم یجلو داشتم بزور

 

 دایجد. گرفت خندشون سیادر و انیدا که کرد پرت حیمس سمت به رو شیخور یچا قاشق اوشیس

 .ستین یخطر قبل مثل گهید پسر نیا دونست یم یانگار و اوشیس مخ رو رفتیم ادیز حیمس

 :گفت مامان که رفتم یم داشتم. بودم نفر نیآخر من و سالن تو رفتن هیبق صبحونه خوردن از بعد

 جان؟ حورا-

 :گفتم لبخند با و برگشتم



 جونم؟ صبورا جانم-

 .بزنم حرف باهات خوام یم-

 ...  ریب میبر میخوا یم جون مامان یول-

 

 یبدون که وقتشه االن کنم یم حس یول دونمیم-

 :گفتم و نشستم یصندل رو دوباره شدم، کنجکاو

 

 بدونم؟ دیبا رو یچ-

 :گفت و شد رهیخ هام چشم تو

 !یستین یعاد آدم هی تو که نیا-

 

 : گفتم آروم و کردم کج رو سرم. گفت یچ مامان دمینشن درست کردم احساس

 ؟یچ-

 .شدم یم دهیکش دنبالش شده خشک. دیکش سالن سمت به رو من و گرفت رو دستم جلو، اومد مامان

 دونست؟ یم رو نیا مامان نبودم؟ یعاد من گفت؟ یچ االن مامان

 

 به یکنجکاو و اخم با اوشیس برگشت، ما سمت به ها نگاه همه ما ورود با بودن، نشسته سالن تو همه

 .کرد یم نگاه هامون دست

 :گفت مامان

 

 نه ای نیکن یم باور اصال ای ن،یدار خبر ازش کدومتون دونم ینم که کنم فیتعر رو یزیچ خوامیم-

 :گفت دوباره و انداخت من مات نگاه به ینگاه مین

 !ستین شما و من مثل یعاد آدم هی ستاده،یا من کنار که یدختر-

 زبون شیخونسرد که یاوشیس یحت. دید همشون نگاه تو شد یم رو بود من نگاه تو که یتعجب حاال

 .بود زد

 :گفت خنده با یحام

 شده؟یچ مامان-

 



 خودم یها گوش با تا که ییزهایچ. کردن فیتعر به کرد شروع و نشست ها مبل از یکی رو مامان

 .کردم یم باور عمرا دمیشن ینم

 خونمون در پاشنه خواستگارها بودم َنوار نو و جوون دختر هی یوقت ش،یپ سال یخورد و یس حدود-

 بده؟ یکس به دختر شد یم یراض ها یراحت نیهم به مگه بود، ده هی خان بابام. بودن کنده جا از رو

 !یلیفام ازدواج بود کالم هی من پدر حرف ساده؛ تیرع هی تا ریبگ ها زاده بزرگ اون از

 

 اصرار حتما پدرم و داشت ییایب برو خودش واس. بود ده ی گنده کله زمان هی صالح، پسرعموم

 یب و لواط آدم هی اون. نبود صالح با ازدواج به رضا دلم یبچگ و یخام اوج تو. بشم زنش که داشت

 .کرد هیتک بهش شهینم دونستم یم خوب من و شد ینم سرش خانواده تیمسئول. بود بار و بند

 

 !من مظلوم مامان کردم، یم فکر هاش حرف به داشتم غم با

 خودش ی فهیطا و ریت با خان دختر گفتن یم همه که دیچیپ ده تو صالح و من ازدواج حرف اونقدر-

 . شدم آشنا آقا نیحس با که شد نیا. خواستم ینم من اما کنه، یم وصلت

 .شکفت یم گلش از گل گفت یم اقا نیحس که یوقت. کردم نگاه بهش لبخند با بابام اسم دنیشن با

 

 یدلدادگ شروع تازه و دادم دلش به دل که شد یچ دمینفهم. بود آزار یب یلیخ بود، یریز به سر پسر-

 خان حرف رو شد یم مگه اما بودم شده خاطرخواهش یبدجور که اومدم خودم به یوقت. بود ما

 !ابهتش و بود ِده هی خان زد؟ حرف

 یکی که مشکالتمون اما کنه، دامیپ نتونست پدرم و گذشت یسال سه دو. میکرد فرار آقا نیحس با ناچارا

 !شدم ینم دار بچه و بود کور اجاقم من نبود؛ دوتا

 

 هم اون که شد یحام معطوف نگاهم هم بعد. کردم نگاه بهش تعجب با دیرس که حرفش ینجایا به

 .بود کرده تعجب

 در یجلو گفت یم! پسر و دختر یدوقلو هی بود، همراش بچه دوتا برگشت، آقا نیحس که شب هی-

 همراه هم گردنبند هی با کیکوچ ادداشتی هی. بود آورده خودش با رو ها بچه هم اون و گذاشتنشون

 ییطال و دیسف و سبز ها رنگ. داشت قرار یرنگ الماس تا پنج روش که یگردنبند هی. بود دختربچه

 .بود یآب و قرمز و

 از نشان که یگردنبند هی با بودم یسرراه ی بچه هی من گفت؟ یم داشت یچ. کردم نگاه بهش بهت با

 داشت؟ ها یگو

 

 یعاد دختر هی که نیا. بود نوشته حوا به راجع خوندن، به کردم شروع و کردم باز رو ادداشتی-

 بود نوشته ها الماس رنگ درمورد ادداشتی اون تو العاده، خارق یها قدرت با هیدختر هی ستین



 یم دایپ دست تاش پنج هر به دیبا ندهیا در دختر نیا و هستن نشان هی ها نیا ی همه که نیا درمورد

 .کرد

 !ییناهمتا هی تو که بود شده نوشته ادداشتی اون تو-

 

 !باز دهن با هیبق و تعجب با من. بود گرفته رو سالن کل یحام ی خنده یصدا

 :گفتم مامان به

 سر ی بچه هی که یکرد یم پنهون ازم یداشت مدت نیا تمام م؟یچ من یدونست یم مدت نیا تمام-

  ام؟ یراه

 رهیخ مامان به بغض با. دیخند ینم هم یحام گهید حاال. دمیچرخ خودم دور یکیستریه ی خنده با

 !بود شده

 

 از شتریب شمارو شدم یم دار بچه اگه مطمئنم هستم، و بودم عاشقتون یول شدم ینم اوالد صاحب-

 !داشتم یم دوست خودم ی بچه

 

××× 

 

 شده رهیخ جا هی به و بودم نشسته گوشه هی همچنان گذشت، یم میبود دهیشن که یتیواقع از یچندساعت

 هستن؟ یک میواقع مادر و پدر اومدم؟ کجا از اصال من که نیا نبود هضم قابل اصال برام. بودم

 .بود خبریب جا همه از هم اون یول شدم ناهمتا هی یچطور بدونم که بود مامان به دمیام

 !بشه اروم کمی تا ایدر لب رهیم بود گفته هم یحام و نبود سالن تو مامان

 .مونیشگیهم پیاک و میبود ما

 .ستین ما کن ول هم طیشرا نیبدتر تو حیمس خوردن آدامس یصدا

 

 :گفت آروم. برنداشتم بودم شده رهیخ که ییجا از رو نگاهم. نشست کنارم اومد اوشیس

 .ایب کنار خودت با-

 !خشم با اخم با. شد رهیخ هام چشم تو متقابال هم اون. کردم نگاه بهش بغض با

  ؟یچطور-

 ؟یهست یقو دختر چقدر که کنم یادآوری خودت به الزمه-

 .بودم شده رهیخ بهش همچنان



 که تو آخره مهلت امروز! الیخ و فکر یهرچ بسه شو، بلند جات از و زانوهات رو بزار رو دستت-

 وونه؟ید نیا یها دست تو فتهیب صبورات مامان یندار دوست

 

 .برسه راه از جواهر بود ممکن هرلحظه. گفت یم راست اوشیس اومدم، خودم به لحظه هی

 .شد جلب من سمت به ها نگاه همه که شدم بلند جام از

 :گفت حیمس

 سلطان؟ یچطور-

 :گفتم همشون به رو و زدم حرفش نیا به یجون یب لبخند

 تمومش خونه نیهم تو میبرس حسابش به جا نیا از رونیب که نیا یجا به فقط نکرده، رییتغ یزیچ-

 .میکن یم

 هم رو شیگوش و داد تماس رد دمید که کردم نگاهش. خورد زنگ آوات یگوش هام حرف وسط

 .کرد خاموش

 .کردم یم حلش رو هیقض نیا دیبا مناسب فرصت هی تو حتما بود، آرزو باز مطمئنا

 

 کردم نگاه همونجا به. میدیشن رو یورود در بلند یصدا هوی که دادن تکون سر دییتا ی نشونه به همه

 :گفت سیادر. نبود یکس اما

 !نجاستیهم-

 که یچشم دوتا. خورد گره یآب چشم تا دو به نگاهم یکن کر گوش و مزخرف ی خنده یصدا با

 !کنه یته قالب بود ممکن دنشونید با یهرکس

 وسط یها ستون از یکی به بود زده هیتک بود، ستادهیا یادیز چندان نه فاصله به من یرو روبه قایدق

 .کرد یم نگاه من به یهیکر لبخند با و سالن

 

 :گفت سیادر به رو

 تو اومدم که یدیفهم خوب! هنوز ینشد ریپ خوبه،-

 .نکرد نگاهم بهش یحت سیادر

 :گفتم بهش و جلوش رفتم

 ؟یخوا یم رو جهان یگو-

 :گفت و برداشت ستون از رو اش هیتک انداخت، باال رو ابروش یتا هی

 !که نیا مثل یدار کندن دل قصد ه؟یچ-



 .کنم تمرکز تا بستم رو هام چشم و زدم یشخندین

 !همراهشه شجاعت یگو که شدم یم مطمئن دیبا

 

 طوفان هی که یوقت. داشت باد هیشب ییصدا. داد یم نشون واکنش یچجور گهید یگو نیا دونستم ینم

 حاال و کردم یم حس یزیچ نیهمچ هی. یشنو یم یخوب به رو صداش و ینیبیم کینزد از رو

 .همراهشه که بودم شده مطمئن

 

 ؟یچ یعنی. ومدیم راستش دست مچ از شتریب صدا. کردم نگاه سرتاپاش به و کردم باز رو هام چشم

 کرده؟ فرو دستش مچ تو رو یگو یعنی

 و کرده بغض که رونیب اون تیداداش کردن نفله وگرنه ادیب کن رد االی دختر؟ یزد زل یچ به-

 !نداره یکار من واسه گرفته بغل به غم یزانو

 

 : گفت اوشیس. کردم نگاه بهش حرص با

 !یدییچا-

 .دمیم بهت یخوایم که رو یزیچ باشه-

 

 یم رو طمع و حرص برق. کرد نگاه بهم بود شده شهیهم از تر روشن که ییها چشم با جواهر

 .نمیبب هاش چشم تو تونستم

 دم؟یم بهش رو یمهم نیا به زیچ دردسر یب که بود کرده قبول یراحت نیا به یعنی

 

 ظاهر رو جهان یگو خوام یم کرد یم تصور کردم، باز طمعش از پر یها چشم مقابل رو دستم کف

 .داشتم یبهتر یها فکر من اما کنم

 .بود یدنید جواهر ترس از پر نگاه حاال و کردم ظاهر رو قدرت یگو

 

 من و شد ظاهر رنگ سبز ی چهیدر اون. خواستم کمک ننگ لکه نیا برداشتن یبرا قدرت یگو از

 .شدم وارد خودمم و چهیدر تو انداختم رو جواهر  حرکت هی با

 من واسه جا نیا یول. کرد یم نگاه برش و دور به ترس با جواهر. میبود ابونیب همون تو دوباره

 !بود ییآشنا یجا

 از رو جواهر دیبا هم حاال. بودم دهیجنگ باری قبال چون هیعال یلیخ نجایا میرزم مهارت دونستم یم

 !داشتم یبرم راه سر



 

 دست مچ به دیبا. داده قرار رو شجاعت یگو که بزنم ضربه ییجا همون به دیبا که دونستم یم

 هام چشم یوقت. کردم تجسم رو بزرگ نسبتا یچاقو هی و بستم رو هام چشم. کردم یم حمله راستش

 .بود هام دست تو حاال تصوراتم یتو یچاقو همون قایدق کردم باز رو

 :گفتم بهش رو. کرد یم ینیسنگ روم جواهر ی نهیک و خشم از پر نگاه

 تو! جا نیا نه االن نه اس گذشته زمان تو تو، یزندگ ،یدار تعلق بهش که ییجا به یبرگرد وقتشه-

 .گردونم یبرم تورو زور با منم و یاومد زور با تو! یستین یتوش االن که یمکان نیا به متعلق

 

. شدم ور حمله سمتش به آوردم دست به رنگ سبز ی چرخه اون ریتاث تحت دونستم یم که یقدرت با

 نیا بودم دهیفهم که یزیچ نیمهمتر. نداشت خودش از محافظت یبرا یزیچ و داد یم یجاخال مدام

 .شهیم سالح خلع علنا شهیم چرخه نیا وارد یوقت باشه که یهرکس من مقابل طرف که بود

 با داشت یوقت باالخره اما دیکش طول یا قهیدق چند. کرد ینم کار و نداشت یاثر جواهر یجادو

 !دادم خراش رو راستش دست مچ محکم چاقو با شد یم رد کنارم از یرکیز

 جسم کنار نیزم رو و رونیب اومد بدنش تو از آروم شجاعت یگو. افتاد نیزم رو و دیکش یبلند غیج

 .بود افتاده جواهر جون یب

 

 !رنگ خوش یآب هی

 چیه اما بود بدنش تو که نیا با. برداشتم رو یگو و کترینزد رفتم. بودم شده زده ذوق دنشید با چقدر

 نیا با دونستم ینم. بود افتاده جون یب یچطور که کردم نگاه جواهر به. نداشت یفیکث و لک از یاثر

 .خواستم کمک ازش و بستم رو هام چشم پس کنم کار یچطور دیبا یگو

  بودم؟ کجا من. کردم باز رو هام چشم سرما احساس با

 یم سخت یلیخ که ییجا هی! قبرستون هیشب بودم ییجا هی. نبود گرماش و ابونیب اون از یخبر گهید

 .بود آلود مه چون نمیبب رو دوردستم تونستم

 ینم کلنجار مرگ با دفعه نیا اما بود جا نیا هم جواهر. کردم نگاه بود افتاده جواهر که ییهمونجا به

 !نبود زنده اصال چون رفت

 یگو از دوباره خواستم لبخند با. داشت تعلق بهش که ییجا به برگردوندمش که نیا از بودم خوشحال

 .ستادمیا حرکت یب یزمخت یصدا دنیشن با اما ها بچه شیپ برگردم تا بخوام کمک

 !ناهمتا نیآخر ،یاومد باالخره-

 

 بشناسه؟ رو من دیبا یبزرگ نیا به قبرستون تو یک. کردم نگاه برم و دور به تعجب با

 .کردم نگاه سرم پشت به و برگردوندم رو سرم



 !بود بلند یلیخ و بودن شکمش یرو تا هاش شیر د؛یسف یها شیر و موها با بلند قد رمردیپ هی

 .نداشت یتوجه جالب و خاص زیچ گهید ها نیا بجز بود، دهیپوش هم دیسف لباس هی

 

 :گفتم ِمن و ِمن با دم،یترس خوردهی چرا دروغ

 د؟یشناس یم کجا از رو من شما-

 :گفت و تر کینزد اومد قدم هی. زد یآروم لبخند

 کنجکاو شتریب حرفش نیا با ناهمتا نیآخر هم اون نشناسم؟ رو خودم از بعد ناهمتا هی تونم یم چطور-

 .ادیم وجود به ناهمتا هی که دونهیم چطور قایدق اون بدونم که شدم

 ؟یخوایم یچ من از ؟یهست یک تو-

 

 !بود بلند قد چقدر تر، کینزد اومد

 :گفت زمختش یصدا همون با

 .هستم تو از قبل یناهمتا من-

 باشم؟ ناهمتا دیبا من چرا یدونیم شما-

 .داشت یمهربون یلیخ ی چهره صداش خالف بر زد، یآروم لبخند

 

 یگردنبند شد متولد که یوقت شه،یم دهیبرگز ناهمتا عنوان به یکس که یزمان دختر، یشد دهیبرگز تو-

 !یگو نشان یها الماس با گردنبند هی داره، همراه به رو هست ناهمتا راثیم که

 

 نداره؟ یقدرت چیه اون باشم؟ ناهمتا دیبا من چرا دارم، دوقلو برادر هی من یول-

 .نداره همراه به تورو یروهاین از کدوم چیه یحام دختر، بوده تو گردن به گردنبند-

 

 

 اتفاق لمایف تو مثل تو که یزیچ هی بودم العاده خارق زیچ هی منتظر نکردم، تعجب اصال حرفاش از

 .. ای باشن داشته بیغر بیعج یروهاین که یمادر و پدر هی مثال. فتادیم

 :گفتم و زدم ذهنم تو یحرفا به یشخندین

  م؟یشیم متولد یچطور میفهم ینم وقت چیه ما پس-

 !دیفهم شهینم وقت چیه جان، دختر نه-



 

 هستم؟ کجا االن من-

 متفاوته یلیخ ینیزم یایدن با که ییایدن-

 ارواح؟ یایدن-

 .داد تکون دییتا ی نشونه به رو سرش

 .بشم مطلع جا نیا نفر هی بودن از خوامیم-

 !زندس صالح-

 

 رم؟یبگ خبر صالح از خوام یم دونست یم کجا از اون

 !نمونده عمرش ی مونهیپ به یزیچ یول-

 آب کهیچ هی که داره رو یکس یعنی داره؟ یحال چه اما اس زنده پس. شدم رهیخ دستم تو یگو به

 بده؟ دستش

 !نبود رمردیپ اون از یبر گهید اما بپرسم رو جاش تا باال اوردم رو سرم

 .برگشتم سالن به شجاعت یگو کمک با کرده بغ

 :گفت اوشیس جلو، اومدن دنمید با همه ها بچه

 خب؟-

 :گفتم و زدم همشون به یلبخند

 !مرد جواهر شد، تموم-

 

 :دیپرس نفر نیاول سیادر شدن، جمع دورم همه

 ؟یمطمئن-

 آره-

 وسط یآب یگو هی دنید با همشون یها چشم حاال و کردم باز جلوش رو دستم کف حرفم نیا از بعد

 !پروند یم قلب من دست

 !شجاعته-

 .شد رهیخ من به لبخند با و گفت رو نیا جانان

 :گفت اوشیس

  دستته؟ تو یگو تا پنج هر-



 .دیکش یقیعم نفس و زد یور هی لبخند که کردم نییپا باال رو سرم

 .نداشتم براش یجواب چیه هنوز که بود یسوال هی اما. بود شده راحت جواهر بابت همه الیخ حاال

 :گفتم ها بچه به

 .هستم ناهمتا نیآخر من گفت بهم بود، رمردیپ هی! دمید رو خودم از قبل یناهمتا-

 

 :گفت انیدا

 دونست؟ یم کجا از اون ؟یچطور-

 معلوم؟ کجا از اصال باشم؟ یآخر دیبا من چرا شده، سوال من یبرا نیهم-

 

 .میکرد  نگاه بهش همه سیادر یصدا با

 درسته؟ باشه مامانت دست دیبا روشه، ها یگو الماس نشان که یگردنبند-

 سالن سمت به ها سر ی همه مامان یصدا دنیشن با که انداختم باال ندونستن ی نشونه به رو هام شونه

 .برگشت باال

 

 .منه دست گردنبند-

 کرد باز جلوم رو دستش. ستادیا من مقابل و اومد. کردم یم نگاه هاش دست به ن،ییپا اومد ها پله از

 .بوده من همراه تولدم زمان از که دمید رو یگردنبند من و

 

 !یمشک ریزنج با بود، شده میتقس قسمت پنج به یخوب به که شکل یلوز گردنبند هی

 :گفتم سیادر به و گرفتم دستش از رو گردنبند

 خب؟-

 یچطور اول روز ها الماس نیا خانوم صبورا ندارن، درخشش گهید گردنبند یها الماس که ینیبیم-

 بودن؟

 ندارن ینور گهید االن یول! درخشان و براق-

 :گفتم بهت با

 .. یعنی پس-

 :گفت اوشیس

 !کنن ینم کار گهید ها یگو ییناهمتا نیآخر تو کنه یم ثابت که هیسند نیا-



 

××× 

 آوات

 

 صبورا خاله. بود برگشته قبل روال به یچ همه حاال. بود گذشته جواهر یماجرا از یا هفته دو یکی

 .نبود الیو نیا تو یکس خودمون یشگیهم پیاک جز به بودن، رفته روستا به دوباره یحام همراه به

 

 گهید که یجور. داشت جایب و خودیب یها درخواست همش و دیچیپ یم پام و پر به یلیخ دایجد انیدا

 .کردم یم ساکتش دستبند زور به ای و بمونم ششیپ ها شب دمیترس یم

 .برگشت سمت اون به نگاهم در شدن باز یصدا با

 ؟یگرفت بغل به غم یزانو هیچ-

 من صبور سنگ شهیهم مثل و بود حورا

 .زد زل رو روبه وارید به من مثل و نشست تخت رو کنارم اومد

 آوات؟ شده یچ-

 م؟یکن کاریچ دیبا حاال-

 

 .شد رهیخ من رخ مین به و برداشت وارید از رو نگاهش

  م؟یکن کاریچ رو یچ-

 :گفتم و کردم نگاه بهش متقابال هم من

 م؟یبرگرد دیبا و شده تموم کارمون یکن ینم فکر-

 ؟یاریب دووم یتونیم انیدا بدون تو کرده؟ رییتغ وسط نیا ییزایچ هی یکن ینم فکر-

 

 به زاره،یم هست که یزیچ اون از فراتر رو پاش داره انیدا! ادینم خوشم هم یفیبالتکل از یول نه-

 .یبش خودم مال تماما خوامیم گهیم من

 :گفت اش دهیورقلمب یها چشم با حورا

 وقت اون خودت نام به یزد دونگ شیش شناسناممو و یگرفت یاومد وقت هر بگو ها، غلط چه-

 .میزن یم حرف رابطمون بودن کمال و تمام به راجع

 

 !یخواستگار ادیم گفت هم اون گفتم، بهش آره-



 .بود شده باز صدر یعل غار اندازه هم دهنش هاش، چشم بر عالوه حاال

  تو؟ یگرفت ماتم چرا که خوبه یلیخ نیا خب. دهیبع انیدا از ها کار نیا! الجالب جلل-

 

 !ام خانواده نجاست،یهم قایدق مشکل-

 

 :گفت یتر آروم لحن با و کرد نگاه بهم یکم حورا

 ؟یزن ینم حرف باهاش چرا خب خرابه؟ کلت تو دختر ،یدینم رو آرزو یها تلفن جواب دمید-

 :گفتم پوزخند با

 به بدن رو من که بود بسته همت به کمر و شد هیبق یها حرف خام کرد، یم درکم دیبا که موقع اون-

 کنه؟ یم یمونیپش ابراز شده یچ حاال ؛یعل

 .کن صاف باهاش رو دلت کمی دختر، داشته رو هوات شهیهم آرزو-

 

 

 :گفت و زد ام شونه به یمشت

 ارم؟یب سرحالت یخوایم-

 :گفت که نگفتم یزیچ

 شه؟یم یچ ینیبب یدار دوست نده؟یآ به میبر یخوا یم-

 .سمتش برگشتم بهت با

 نشدن؟ خاموش یها یگو مگه-

 .داشت نور خوردهی کردم، دقت گردنبند تو الماسش به روزید! روشنه هنوز جهان یگو یول آره-

 کنه؟یم کار یعنی-

 !هیمجان امتحاتش-

 

××× 

 

 حورا

 

 .نمیبب خودمم یها چشم تو تونستم یم رو بود آوات یها چشم تو که یبرق



 نده؟یآ به بره که نیا از ادیم بدش یک

 .بود نشده خاموش کامل طور به هنوز کردم، ظاهر دستم تو رو نما جهان یگو

 ده من. شد یم رد کنارمون از لمیف هی مثل یچ همه. میشد زمان تونل وارد و گرفتم رو آوات دست

 .میبود باغ ته ی کلبه تو که دینکش یطول و بودم خواسته رو ندهیآ سال

 جا؟ نیا میاومد یچ واسه-

 !دونم ینم-

  جلو؟ میاومد چقدر-

 .باشه کرده کار درست اگه البته! سال ده-

 

 .میدیکش یفیخف غیج ییدوتا کلبه ی وارهید به در محکم برخورد با که میبود زدن حرف مشغول

 .اومد چشمم به اول همون سبزش یها چشم که بود یکیکوچ ی بچه پسر

 :گفت بلند یصدا با

 !نکن هم یجرزن ،یبشمار ده تا دیبا سحر-

 .کردم نگاه آوات به بهت با

 د؟یند مارو یعنی-

 بشه؟ میقا کلبه تو بود اومده. شدم رهیخ پسرک حرکات به دقت با من و انداخت باال یا شونه آوات

 

 یخرگوش که ییموها با کوچولو دختر هی بار نیا و شد باز شدت به کلبه در دوباره هیثان چند از بعد

 و غیج با عیسر دید رو بچه پسر اون تا و نشد ما حضور ی متوجه هم اون. شد کلبه وارد بود بسته

 .رونیب رفت داد

 آراز رونیب ایب! دمتید دمت،ید-

 

 رونیب میرفت دنبالشون به هم آوات و من و رونیب رفت کلبه از بچه پسر

 !بود شده عوض چقدر. کردم نگاه الیو یرونیب ینما به تعجب با میشد باغ وارد یوقت

 :گفت آوات

 سال؟ ده یتو هم اون! رییتغ همه نیا-

 .کردم نگاه مقابلمون تیجمع به ها بچه یصدا و سر با دوباره

 



 

 !مییما نیا حورا،-

! ها عجب. بودم نشسته اوشیس کنار که دمید رو خودم. چرخوندم یم ها آدم ی همه نیب رو ماتم نگاه

 !بود تر جوون من از ظاهرش بشه؟ ریپ هم گهید سال ده نداره قصد پسر نیا یعنی

 رو یبوس اوشیس و من بغل تو رفت بدو بدو بود زده صداش سحر آراز، که یکوچول دختر اون

 .نشوند شیشونیپ

 !اوشیس و من دختر! بود من دختر سحر

 

 نشسته کرده بغ گوشه اون نگاه منه پسر آراز انگار! نیبب رو جا اون حورا-

 بغلش تا بود رفته آوات حرف از تیتبع به انیدا و بود نشسته گوشه هی قهر با آراز گفت؛ یم راست

 .کنه

 

 !زده حلقه هام چشم تو اشک که کردم حس جانان و سیادر دنید با

 :گفتم آوات به بود خنده به ختهیآم که یبغض با

 !دهیم آخرش یها ماه از نشون جانان شکم نگاه؛ جارو اون-

 :گفت خنده با آوات

 براش حتما باشه ادتی! اش برآمده شکم نیا به برسه چه داره خنده هم جانان شدن مادر تصور یوا-

 !خوره یم هارو لواشک اون داره ولع با چطور که کنم فیتعر

 

 

 . بودم حیمس دنبال

 نمش؟یب ینم کجاست؟ حیمس-

 .. وگرنه گهید مونهیم بدبخت گور به نگلیس هم گید سال ده البد-

 :گفتم عیسر که زد یم حرف داشت آوات

 !اوناهاش-

 

 .موند باز جفتمون دهن بود کنارش که یدختر اون و حیمس ی شده گره یها دست دنید با

 :گفت آوات

 !شهینم باورم-



 :گفتم خنده با

 .حیمس آقا نیا بشه ندتونیآ دوماد قراره انگار ،ینخوا چه یبخوا چه-

 !بود آرزو کرد، یم نگاهش عاشقانه و بود ستادهیا حیمس کنار که یاون

 

 !میبش لیفام قراره که نگو-

 :گفتم کنم کنترلش تونستم ینم که یا خنده با

 !ادیدرب یچ قراره بچشون یعنی برسه، دادمون به خدا-

 

 یجا همون تخت رو میایب خودمون به تا و شد تار یچ همه هوی که میبود اونجا خوش یهوا و حال تو

 .میبود نشسته یقبل

 .کردم نگاه آوات به نفس نفس با

 .بود یزیچ عجب-

 

 

 آرزو؟ و حیمس جدا شه،ینم باورم حورا یوا-

 .موند طرف اسم یرو نگاهم آوات یگوش زنگ یصدا با که انداختم باال رو هام شونه

 . هست هم زاده حالل چه-

 . بود آرزو خط پشت

 بدم؟ رو جوابش یگیم یعنی-

 خبره چه ندهیآ تو یدید االن که تو معلومه،-

 :گفت و زد رو تماس ی دکمه

 بله؟-

 :داد جواب آوات زد یم حرف آروز که هیچندثان از بعد

 !فرستمیم برات جارو نیا آدرس باشه،-

 

 .کردم نگاه بهش یور هی لبخند و تعجب با کرد قطع رو تلفنش که نیا از بعد

 .بزنم حرف باهات خوامیم گفت ه؟یچ-



 ختم گهید هم اش خونواده و آوات داستان نیا دوارمیام کردم، خداروشکر دلم تو و دمیکش یقیعم نفس

 .بشه ریخ به

 :گفت و شد بلند جاش از آوات. شد یم کیتار داشت هوا بود، شب یها کینزد

 حتما خوره یم جا یحساب! رو داستان کنم فیتعر جانان یبرا برم-

 یم فکر بود بغلم تو اوشیس و من دختر دخترمون، که یا لحظه به داشتم رون،یب اتاق از رفت بدو

 .کردم

 افته؟ یم یاتفاق نیهمچ واقعا یعنی

 

 تو کرد رو اش کله اوشیس بندش پشت و شد باز اروم اتاق در که بودم خودم یهوا و حال تو

 هست؟ اجازه-

 .شد اتاق وارد اون و دادم تکون رو سرم لبخند با

 بشه؟ ریپ نبود قرار واقعا و داشت رو افهیق و پیت نیهم هم گهید سال ده قایدق

 !دهیم قورت درسته رو آدم نگاهش با داره یکی باز ه؟یخبر-

 و برداشتم تخت رو از یکیکوچ بالشت! یندار رو کردنم توجه شعور دونستم یم هم اول از شعوریب

 صورتش تو کوبوندم

 یندار اقتیل-

 .دیکش خودش سمت به رو من و گرفت رو هامو دست

 شم؟ بابا قراره نکنه ؟یکن یم نگاه بهم شوق و ذوق با باز هیچ نم،یبب نجایا ایب-

 

 .گرفتم گاز رو لبم و سرش تو زدم آروم دونهی

 !که نداره ایح کمی پسره

 نگو پرت و چرت-

 ؟یکن فیتعر یخوا ینم-

 :گفتم و کردم نگاه بهش یچشم ریز 

 جا هی میرفت آوات با-

 

 باال دیپر ابروش یتا هی

 کجا؟ اونوقت-



 !ندهیآ سال ده-

 خودش به یمتفکر افهیق کمی. بودم العملش عکس منتظر ذوق با و بودم کرده مشت رو هام دست

 :گفت و گرفت

  نبود؟ خاموش یگو مگه-

 مرگم از بعد مونهیم نور کم ینطوریهم مرگم زمان تا کنم فکر نشده، خاموش کامل طور به هنوز-

 !شهیم خاموش

 

 :گفتم که شد رهیخ بهم اخم همون با. نشست شیشونیپ رو یوحشتناک اخم

 نمردم که هنوز خب-

 ؟یریبگ رو زبونت جلو که کنم کبود هام دندون با رو گردنت دیبا حتما-

 

 !اومد ینم بهش یجور نیا شدن یرتیغ که هم چقدر. دمیخند گلو تو و انداختم گردنش دور رو دستم

 :گفتم گوشش ریز کردم خرش که کمی

 دم؟ید یچ که یبدون یخواینم-

 :گفت خنده با

 !بودم شده بابا قطعا گهید جا اون-

 داشت؟ شدن بابا به یاصرار چه. بود گرفته ام خنده هم من

 ! دختر هی هم اون آره،-

 دهیند وقت چیه که هاشه چشم تو یبرق کردم یم احساس. نمیبب رو واکنشش تا شدم رهیخ هاش چشم تو

 !بودم

 .شد رهیخ بهم یخوشحال از زد یم برق که ییها چشم همون با هم هنوز و تخت رو داد هلم آروم

 دختر؟-

 :گفت آروم دوباره. کردم نییپا باال رو سرم

 تو؟ و من دختر-

 .میبود هم حلق تو که گفت شد یم حاال و دیکش دراز روم هم خودش کم کم نیح نیهم تو

 :گفت و گردنم ریز برد رو سرش

 بود؟ یخوردن و خوشمزه خودت مثل-

 .ادیب قلقلکم شد یم باعث نیا و خورد یم گردنم به هاش نفس



 . کردم دور خودم از رو سرش

 .بود برو دل تو باباش مثل اره-

 .شد رهیخ بهم شیمشک نگاه همون با هم باز و باال آورد رو سرش. کرد مکث زدم رو حرف نیا تا

 .اومد خوشم بود زده که یور هی لبخند از

 

 :گفتم و صورتش تو زدم آروم دونهی

 هیعروس جاتی تو که نیا مثل ه؟یچ-

 :گفت گوشم ریز همون و دیبوس رو چونم

 بود؟ کدوممون هیشب دخترم نباشه؟ چرا-

 

  بود؟ یک هیشب پرسه یم آقا داره به نه باره به نه. کردم نگاه بهش حرص با

 دخترمون افهیق و شکل سراغ برو بعد نه، ای دمیم بله بهت من مینیبب اول بزار-

 

 گوشم ریز برد رو سرش

 !گرفتم ازت رو بله هم االنش نیهم من-

 پسر تو یدار رو چقدر آخه. شدم رهیخ بهش ضیغ با

 .ادینم ادمی یزیچ که من-

 :گفت داشتم سراغ ازش که یلحن نیتر آروم با و کرد ییگلو تو ی خنده

 دارم؟ دوستت چقدر یدون ینم مگه-

 

 

 شده رهیخ سقف به ها خنگ مثل من و گفت یم بهم رو جمله نیا که بود یبار نیاول. بودم شده شکه

 .بودم

 کرد؟ عالقه ابراز بمن االن اوشیس. بود گرفته ام سکسکه

 

 .دمیشن یم وضوح به رو اش خنده یصدا. بود شده بلندتر حاال بود گلو تو که یا خنده

 ؟یعنی بمیغر بیعج انقدر زده؟ خشکت چرا-

 .کردم ینم هم رو فکرش اصال که یجور! یبیعج آره. کردم نگاه بهش



 .کنم یم نگاه بهش ها خنگ مثل دارم هم باز دید

 !لبم به چسبوند رو لباش امیدرب یمنگ حالت از و بجنبم خودم به تا و زد یچشمک

 

 .کردم یم احساس پوستم ریز رو یریناپذ وصف ینیریش احساس یخنگ اوج همون تو

 !کردم ینم هم رو تصورش وقت چیه که یزیچ! داره دوستم بود گفته بهم اوشیس

 !داشت رو ارزشش دمیکش زحمت براش همه اون که یا مسابقه کردن فدا که بود یزیچ همون نیا

 

××× 

 

 آوات

 

 یرکیرزیز یها خنده و جانان یها چشم شدن قلمبه و گهید سال ده یماجرا کردن فیتعر از بعد

 .رونیب اومدم سالن از سیادر

 نگاه شکمش به یبیغر بیعج طور به که جانان مخصوصا جفتشون ی افهیق آوردن ادی به با دوباره

 .اومد بند ام خنده ها یا سکته نیع انیدا یصدا دنیشن با هوی که خنده ریز زدم کرد یم

 

 :گفتم و دمیکش ینیه

 !دمیترس چته؟-

 :گفت و جلو اومد یمرموز نگاه با

 بازه؟ شتین سالن سر اون از که تو ای من؟-

 .شد قدرتش پر یها دست ریاس بازوم که بشم رد بغلش از خواستم و زدم یچشمک

 یحساب که شد راحت الشیخ که نیا از بعد و کشوند راهرو ی نقطه نیتر یا گوشه به رو من

 !دیچسب من به هم خودش وارید به چسبوندتم

 

 وونهید یکرد خفم چته؟ هست معلوم انیدا-

 .دیکاو یم رو صورتم یجا همه مرموزش نگاه

 بخونم؟ رو ذهنت ای یگیم خودت-

 .کرد یم میج نیس داشت ها بچه نیع.  بود گرفته ام خنده



 !دمید رو گمونید سال ده-

 

 .چسبوند بهم شتریب رو خودش باال، رفت ابروش یتا هی

 خب؟-

 !تو و من ی بچه م،یداشت بچه شه؟یم باورت-

 .بود شده دار خنده یحساب انیدا ی افهیق خنده، ریز زدم یپق حرفم نیا از بعد

 من؟ بچه-

 :گفتم و اش کله پس زدم دونهی

 !تو و من بچه-

 !شوق و ذوق سر از یا خنده. دیخند یم من با همراه که بود اون حاال

 .بخندم دیبا گهید چقدر دونستم ینم یخوشحال شدت از و کردم بغلش

 !رمتیبگ تیخواستگار امیب شد واجب پس-

 !دنشیبوس به کردم شروع و کنم کنترل رو خودم نتونستم گهید حرف نیا با

 .بودم شده عاشقش شهیهم از شتریب روزا نیا که یپسر

 

××× 

 

 بهش یچشمک خمارم یها چشم با و کندم دل انیدا از باالخره اومد یم سالن از که ییسروصدا با

 .زدم

 .زدیم صدام که بود حورا

  دختر؟ ییکجا آوات؟-

 .میشد سالن وارد انیدا با

 .. بود باال شده؟ یچ-

 

 .خوردم رو حرفم بود ستادهیا در یجلو بغض با که آروز دنید با

 !بود یجوری. کنم فیتوص رو حالم تونستم ینم

 !خنده و هیگر نیب یدلتنگ و ترس نیب! غم و یخوشحال نیب بود یزیچ هی

 .. یزود نیا به دونستم ینم..  یعنی..  کردم ینم فکر..  تو آروز-



 .بغلم تو انداخت رو خودش هیگر با افتاد دستش از ساکش

 .فشردم بهش رو خودم و بستم رو هام چشم

 !قشنگم یآروز! بود خواهرم

 

 :گفت هق هق با

 تحمل..  یچطور..  یچطور..  بود سخت..  م؟یشد..  نگرانت چقدر..  یدونیم دم؟یکش یچ یدونیم-

  ؟یکرد

 کاریچ واقعا من و بود شده سیخ هام گونه. دارم نگه یمخف رو اشکم نتونستم هم بسته یها چشم با

 بودم؟ کرده

 

××× 

 

 حورا

 

 .بود شده ریسراز ناخوداگاه هم من یها اشک صحنه نیا دنید با

 بکنه؟ دل آرزو از مدت همه نیا بود تونسته چطور وونه،ید ی دختره

 .کردن یم نگاه دوتا نیا به ناراحت نیهمچن و تعجب با ها بچه

 هاشون چشم رنگ مخصوصا بود، آوات هیشب درست آروز

 .بزنن حرف باهم برن تا دادن تیرضا باالخره کردن یمال تف گرویهمد یحساب که نیا از بعد

 .کنه فیتعر براش ماجرارو قتیحق ی همه آوات دوارمیام

 

 .بودن اتاق تو آروز و آوات که بود یچندساعت و میبود نشسته هم دور

 .زدن یم حرف هم با داشتن

 :گفتم بود نشسته کنارم که جانان به

 کرده؟ فیتعر برات آوات-

 :گفت و کرد چپ رو هاش چشم

 !رونیب ادیب شکمم از قراره یزیچ هی کنم یم احساس همش گفته یوقت از آره-

 :گفتم جمع به رو. بود گرفته ام خنده یحساب



 بود؟ تر بیعج همه از یچ نیدونیم-

 :گفت حیمس

 !خداروشکر شمینم گور به نگلیس من که نیا-

 باال رفت ابروم یتا هی

 ؟یخبردار مگه-

 .بودم دختره هی با گفت آوات آره،-

 :گفتم یلبخند مچهین با

 بود؟ یک دختره نگفت-

 

 .بود شده فعال شاخکاش

 آشناعه؟ نه،-

 !حاال-

 دید تا هم حیمس و کرد دایپ خاتمه بحث اوشیس داد با باالخره من، انکار و حیمس اصرار یکل از بعد

 .گرفت آروم جاش تو و کرد نگاهم چپ چپ شهینم باز حاالها حاال دهنم قفل که

 :گفت سیادر

 .بود بیعج یچ ینگفت! خب-

 :گفتم و شدم رهیخ اوشیس به

 هی من که بود مشخص قشنگ یول نداشت شدن ریپ قصد انگار بود، نخورده تکون پسره نیا که نیا-

 .شدم کامل و پخته زن

 

 :گفت انیدا

 .اس ساده لیخ فرمولش-

 :گفتم تعجب با

 ؟یچ فرمول-

 :گفت جوابم در اوشیس

 !یجاودانگ فرمول-

 

 :گفت جانان که شدم رهیخ بهشون ها خنگ مثل خوردهی



 و تو. شهیم جاودانه آشام خون هی و کنار زارهیم شهیهم یبرا رو جادو گرفته، رو مشیتصم سیادر-

 .نیریبگ میتصم مورد نیا در نیتونیم هم آوات

 

 .کردم نگاه اوشیس به. نبود کردن فکر به یازین

 بودنش دماغ گنده و یبدخلق ی همه با خواستم، یم رو پسر نیا من

 .باشم کنارش ابد تا خواستم یم

 .باشه من با نظر هم کنم یم فکر هم آوات م،یاوک من-

 :گفت انیدا

 !گفت آرزو به رو یچ همه آوات-

 :گفت که کردم نگاه بهش تعجب با

 !دمیشن مدت تمام رو صداشون چون-

 

××× 

 (بعد سال ده)

 

 حورا

 

 :گفتم اوشیس به بلند یصدا با

 .شکنه یم پاش و دست فتهیم! نکنه ورجه ورجه انقد بگو سحر به ایس-

 شد؟ ینم بند جا هی چرا دختر، نیا دست از خودم سر تو زدم دونهی

 :گفتم دیکش ینم جانان ی برآمده شکم از رو دستش که سیادر به رو

 یحساب ادمهی که ییجا تا من واال رفته خودش به انگار هم دخترش بوده؟ طونیش انقدر اوشیس یعنی-

 !بودم مظلوم

 

 .نداد رو جوابم و دیخند سیادر

 .بودن گرفتن عکس مشغول انیدا با الیخیب آوات

 :گفت و نشست کنارم اوشیس

 .کنن یم یباز آراز با دارن نباش نگران-



 باغ ته ی کلبه تو رفت گرفته رو هاش چشم سحر دید تا که بود آراز به چشمم

 رونیب اومد که دینکش هیثان به و تو اون رفت دنبالش هم سحر قهیدق چند از بعد

 

 آراز رونیب ایب! دمتید دمت،ید-

 .شدم کندن پوست وهیم مشغول و دادم تکون یسر

 !لجباز و شق کله خودته، نیع هم دخترت-

 .کردم نگاه بهش آوات یصدا با 

 برگشته بخت کدوم دخترت حورا. شد دعواش سحر با باز کنم فکر شده، چش آراز نیبب برو انیدا-

 .دونه یم خدا کنه بدبخت خواد یم رو یا

 !آورده ریگ مظلوم رو من پسر نیبب

 

 :گفتم خنده با

 لمشهیف دونم یم که من گهید خودته نیع! مظلومه تو پسر که هم چقدر-

 .نشست بغلمون و شمونیپ اومد سحر

 

 که کردم ینم باور وقت چیه. افتاد آرزو و حیمس ی شده گره یها دست به نگاهم سروصدا اون تو

 .کنم یزندگ بودم دهید شیپ سال ده که ییایرو تو بخوام

 

 دوست یلیخ رو بود خودمون یبرا فقط که یابد و یفانتز یایدن نیا تو یزندگ بود، خوب حالمون ما

 .میداشت

××× 

 

 انیپا


