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 ميهللا الرحمن الرح بسم

  

   شده آماده رمان سرزمين سايت وب در رمان اين

  

   فرماييد مراجعه زير سايت به رمان دانلود برای لطفا

http://www.sarzaminroman.com  

  

   تلگرام در سايت چنل

  /2https://t.me/sarzaminroman 

   

 دارد قانونی پيگرد نويسنده قلم از استفاده سو و رمان اين از برداری کپی گونه هر

   ميشود ارسال فتا پليس به مستقيم گزارش و

  www.sarzaminroman.com 
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  کتاب: نام

  مخوف جلد چهارم(وارثان جهنم)  یراز خانه 

  

  :سندهينو

  يیده باال یباقر هيمرض

  

  :گريد آثار

  :(اتاق مرموز)١مخوف جلد ی_راز خانه1

  ترس) یهي:( سا٢مخوف جلد ی_راز خانه 2

  )دي:(شب پل٣مخوف جلد ی_راز خانه 3

  انتها.  یب يی_تنها4

  . یداريب یها_ شب5

  _ اَُمر.6

  در تلگرام: سندهينو یشخص کانال

@nevisandejan 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 :مقدمه

  :  کندیم هيتوج ني) را چنالّسالمهيسجده نکردن خود بر آدم (عل سيابل

 دهيفرو مال یبازمانده از لجن یکه او را با خاک یبشر یکه برا ستمين یمن کس« 

  ».سجده کنم! ،یاساخته

  .»یادهياز او بهترم، مرا از آتش و او را از خاک آفر من«

) الّسالمهي(عل یامام عل ريبود و او با آن همه عبادت که به تعب یآزمون بزرگ نيا

 اياست  يیايدن یهالبه شمار سا ستيهزار سال، عبادت کرد که معلوم ن شش«

  (که هر روز آن خود هزار است).  »یاخرو

  خطاب آمد:  یچنان پست و مطرود شد که به و شيآزما نيبا ا 

  ».!یاتو رانده شده رون،يبرو ب« 

  ».بر تو لعنت باد! ز،يتا رستاخ« 

به  داشته؛یکه م يیاست و از آن مقام واال یمسئله جد افتيدر سيکه ابل یهنگام

نسبت به آدم،  یشگرف یسجده نکردن به حضرت آدم؛ فرو افتاده است؛ دشمن خاطر

  کرد و گفت:  دايپ

فرمان خواهم  ريفرزندان او (آدم) را ز ؛یواگذار زي) اگر مرا تا رستاخايخدا«( 

  ».را (که نتوانم) یآورد مگر کم

  ».را گمراه خواهم کرد یو سوگند به قدرت تو که همگ« 
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  _اولفصل

  ١۴٠۴سال

  .آمدیفرود م ني. باران بر تن باغ و زمديباریبود و باران م شب

تا باران جمع شده در  ديکشیطول م یاز آب شده بود. مدت زمان سيدرختان خ تن

  فرو برود. نيزم یکف باغ، تو یهاچاله

قطرات را به تن عمارت  شيهوهو یو با صدا ديوزیبا بارش باران، باد م زمانهم

  .زدیم ديسف

رعد و برق، باعث روشن شدن باغ  یاز کوبش باران در امان نبودند. گاه هارهپنج

  .شدیم

 یبعد هم به آرام هيباز شد، چند ثان ريرجيداد و با ج یتق یباغ، صدا یِ دِر ورود قفلِ 

  بسته شد. 

به مقصد عجله  دنيرس یدر راه سنگفرش به حرکت در آمد. برا یجسم نامرئ کي

  نداشت. 

  .کردیانگار اصالً باران را حس نم داد،یران آزارش نمشدن و با سيخ

 یعمارت را ط یجلو یهاباغ گذشت و استخر را پشت سر گذاشت و پله انيم از 

. ستيو دِر سمت چپش را نگر ستاديکرد. از در رد شد و چند لحظه در سالن انتظار ا

وارد سالن  دِر سمِت راست رفت و از آن عبور کرد و یسرش را چرخاند و به سو

  شد. 
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 یرو زِ يصورت او قطرات درشت عرق نشسته بود و اخم ر یخواب بودند. رو همه

تخت  یو رو ديرعد و برق از خواب پر ینشان از حال بدش بود. با صدا اشیشانيپ

  همسرش خواب بود.  ست،ينشست. کنارش را نگر

از  یزيجره چپن یرا به پنجره کرد. به خاطر قطرات رو شيو رو ديکش یقيعم نفس

  . ديدیباغ را نم

به پنجره نگاه  ق،يعم یِ کيفرش گذاشت و در تار یرا رو شيرا کنار زد و پاها پتو

  . شدیاتاق روشن م یبا رعد فضا یکرد. هرازگاه

 رهيتخت بلند شد و حرکت کرد. کورمال کورمال خود را به در رساند. دستگ یرو از

 گريرفت و خود را به اتاق د رونياتاق بکرد و آن را گرفت و فشرد. از  دايرا پ

  رساند. 

ها را روشن برق، چراغ ديکرد با فشردن کل یرا آهسته باز کرد و وارد شد. سع در

کند اما نشد. برق قطع بود. جلو رفت و خود را به تخت فرزندش رساند و پتو را 

ازش را نو شيسر زد. او هم خواب بود. موها گرشيمرتب کرد. به فرزند د شيرو

 روني. حواسش جمع بديرس گوششاز سالن به  یاضربه ی. صداديکرد و نرم بوس

در حال رخ  یمطمئن شد که اتفاق یبا شکسته شدن ظرف بارنيشد. راست شد که ا

  دادن است. 

جسم قد بلند که  کيرو به رو شد.  یبزرگ و ترسناک کليرفت و با ه رونياتاق ب از

  بود.  ستادهيالن ابر تن داشت و وسط س یاهيلباس س

  بارش باران و وزش باد آهسته جلو رفت و گفت: یصدا در
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   ؟یهست یتو ک -

بزرگ و  کليسالن روشن شود و ه ینگرفت. رعد و برق باعث شد فضا یجواب

  . نديبب شتريبا وضوحِ ب گريرا بار د اهيس

  . ستاديجلو رفت و پشت او ا آهسته

او  یجرأت داد و دستش را جلو برد و ردا . به خودديترسیو م زدیبه شدت م قلبش

  . ديداغ بود، انگار دست به آتش گرفته بود. دستش را پس کش اريبس شيرا گرفت. ردا

 یها. چشمنديو او توانست صورت وحشتناک و زشتش را بب ديجسم آهسته چرخ آن

که  یترسناک یکه سمت صورتش آمد و صدا یکه به او زل زده بودند. دست یسرخ

  نش نشست.بر جا

  من برگشتم! -

  ذوب کرد.  ديصورتش نشست و پوستش را چون اس یرو اهيدست داغ آن جسم س و

 قيعم یهاتخت نشست و نفس ی. روديو از خواب پر دياز درد کش یبلند اديفر او

  . ديکش

  گرفت و گفت: زدینفس ماو را که نفس یشد و شانه داريب همسرش

   ؟یديکابوس د زم؟يشده عز یچ -

صورتش، پوستش را  یقطرات عرِق رو کردیصورتش درد داشت. حس م هنوز

  . سوزانندیم

  . ديباریباران به شدت م ست،ينگر یکيپنجره را در تار قاب
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  حالت خوبه؟ -

  لب گفت: ريز

  آره. -

 انيرا م اشنهي. سکردیم اشنهيد در سضربان قلبش به شدت باال بود. احساس در اما

 وانشيطاقچه برداشت و ل یرفت. ظرف را از رو نييدستش فشرد و بعد از تخت پا

  و به سمت در رفت.  ذاشتطاقچه گ یرا رو وانيو بعد ل ديسر کش ارا پرکرد. آب ر

   ؟یريکجا م -

  ها سر بزنم، تو بخواب. به بچه -

  .زميباشه عز -

آمد خواب از سرش  رونيب یها را چک کرد. وقتنش سر زد و اتاق آنبه فرزندا او

  بود.  دهيپر

به  یحالیمبل انداخت و با ب ی. خود را روديدینم يیهاخواب نيبود چن هامدت

  مطلق زل زد. یکيتار

  :ديخود پرس از

  بود؟! یاون ک -

ساس صورتش اح گريبهتر بود و د ی. حاال کمديصورتش کش یرا محکم رو دستش

. متوجه کردیاز اندامش درد را حس م گريد یاما هنوز هم در جا کرد،یسوزش نم
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. اندازديب یدستش را نگاه توانستیبود که نم کيشد. آنقدر تار شيهادرد در انگشت

  هم گذاشت. یرورا  شيهازد و پلک هيدوباره تک یحوصلگیبا ب

بود.  رهيت یاز جنس ابرها يیها. دل آسمان پر از گرهدياز راه رس ريصبح دلگ کمکم

 نينور خود را به زم توانستینم ديو خورش ديباریهنوز باران داشت به شدت م

  بتاباند.

  .خوردندیصبحانه نشسته بودند و داشتند با هم صبحانه م زيخانواده دور م یاعضا

 گذاشته بود و زيم یرا رو شيهنوز هم در فکر کابوس شب قبل بود. ساعدها اليدان

  زل زده بود. شيبه چا

  ال؟يدان -

  به مادرش کرد و گفت: یآهسته سر بلند کرد و نگاه اليدان

  جانم؟ -

  .یستيخوب ن کنمیشده؟ احساس م یچ -

  .ستين یزيچ -

  .ديرا تلخ نوش شيبعد استکانش را برداشت و چا و

  با مهناز خانم رد و بدل کرد و سرش را تکان داد. ینگاه سارا

  را از نظر گذراند و گفت: اليرت سرد و مات دانخانم صو مهناز

  خونه بمون. ست،ياگر حالت خوب ن -
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  خوبم مادر. -

بلند شد و قصد ترک  شياز جا اليدهان باز کرد تا حرف بزند که دان یميصم یآقا

  سالن را کرد و گفت:

  گفتم که خوبم. -

  ؟یازت بپرسم از دانا خبر دار خواستمیم -

  کرد، بعد هم رو به عقب کرد و گفت: یثو مک ستاديا اليدان

  حالش خوبه. شهيمثل هم -

  بهمون سر بزنه؟ اديم یک -

  .ايزود نيبه هم ديشا دونم،ینم -

  بهمون سر بزنه. اديبهش بگو دلمون براش تنگ شده و زودتر ب -

  چشم... سارا لطفاً زودتر. -

  :ديپرس قراریبعد سالن را ترک کرد. مهناز خانم ب و

  شده؟ یزيچ سارا -

  .ستيو از اون موقع خوب ن ديکابوس د شبيحالش خوب بود، د شبيد نيتا هم -

  باز هم کابوس؟ -

  بود. دهيوقت بود کابوس ند یليخ -

  بلند شد و گفت: شياز جا سارا
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  من برم. -

و  الياو و دان یعمارت که مکان زندگ گريکرد و به سمت د یبعد خداحافظ و

هم در قسمت بزرگتر عمارت که به  یمي. آقا و خانم صمشده بود رفت شانيهابچه

  .کردندیم یدوم راه داشت زندگ یطبقه

کرده بودند.  جاديا یراتييکرده بودند و در آن قسمت تغ یعمارت را بازساز هاآن

ها را آن نيهم یو برا ديترسیباال م یمهناز خانم از وجود آن همه اتاق در طبقه

 کيرا به  یکه حفظ کرده بودند باق یکتابخانه و چند اتاق کرده بودند و جز بيتخر

  . دکرده بودن ليتبد کيسالن بزرگ و ش

  گفت: شيپالتو دنيو در حال پوش وستيکه سارا به او پ شدیداشت حاضر م اليدان

  خونه بمون. ستياگر حالت خوب ن زم،يعز -

  حالم خوبم. -

اق فرزندانش رفت و به پرستار جوان را گفت و اتاق را ترک کرد. به ات نيا اليدان

  گفت و جواب گرفت. ريآن دو صبح بخ

از جا  اليدان دنيو با د کردندیم یشده بودند و داشتند باز داريدو فرزندش زود ب هر

را باز کرد و آن دو را به  شيهازانو زد و دست الي. داندنديبلند شدند و به سمتش دو

  و گفت: ديفشرد و بوس نهيو به س ديآغوش کش

  بابا، قربونتون برم. یقندعسال -

  لب گفت: ريشد. ز رهيدخترش را نگاه کرد و در صورت او خ یچهره
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  .زميعاشقتم عز -

  و گفت: ديبعد پسرش را بوس و

  کنم. یزندگ تونمیبدون تو نم -

 ها را به خندهبا قلقلک دادنشان آن اليبود و دان دهيچيها در اتاق پبابا گفتن بچه یصدا

  واداشت.

شد. پرستار هم با لبخند به آن  یو مشغول باز وستيبه اتاق آمد و به جمعشان پ سارا

  .کردیخوشبخت نگاه م یخانواده

  برخاست و خطاب به پرستار گفت: شيبعد از جا یقيدقا اليدان

  ازشون چشم برندار.  -

  چشم.  -

  شد.  ريد ميسارا بر -

در  یچترش را از داخل کمد جلو اليافتادند. دانکردند و راه  یبعد هر دو خداحافظ و

  برداشت و زمان خروج از عمارت آن را گشود. 

  کردند.  یباغ را ط ريرا گرفت و هر دو مس اليدان یبازو سارا

ها بود به آن گرفتار نشده داشت که مدت یو حس ديکاویبا نگاهش اطراف را م اليدان

  بود. 

  نظر گرفته بود.  ريو او را ز آنجا حضور داشت یکه انگار کس یحس
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  شد. ليصورتش تشک یجلو یقيرا فوت کرد. مه رق نفسش

چتر را عقب گذاشت و  الياز باغ خارج شدند و به درون خودرو رفتند، دان یوقت

  حرکت کرد. 

خش باران کن و خشف پاکبر یساکت بود و تنها صدا یليخ اليدان ريطول مس در

. آرنجش را کنار پنجره زد و با شکستیسکوت اتاقک خودرو را م شهيش یرو

  .فشردیرا م شيهادست لب

  :دينگران رو به او پرس سارا

   ؟یزنیشده؟ چرا حرف نم یچ ال،يدان -

 یاقهوه یهاراست شد و دست راستش را مقابل سارا باز کرد و سارا به خط اليدان

  شد.  رهياو خ یهانگشتا یرو

  :ديپرس دهيترس

   ه؟يچ نيا -

  اونا برگشتن.  -

   خوان؟یم یچ -

  حتماً دنبال ارث پدرشونن.  -

  :ديو سارا پرس ديدستش را پس کش اليدان

  روز افتاده؟  نيدستت به ا یچطور -
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  . دميبا اون کابوس که د -

  و گفت: ديکش یقينفس عم سارا

  .ترسمیمن م -

  و گفت: ديسارا را گرفت و بوس دست اليدان

  نگران نباش. -

ها بعد از شدند و با عجله به درون ساختمان رفتند. آن ادهيپ دنديبه مقصد رس یوقت

آموزشگاه به کار آموزش  نيساخته بودند. در ا یآموزشگاه هنر کيازدواجشان 

  .پرداختندیم یقيبا چوب و آموزش موس یسازمجسمه ن،يتمام سن یبرا ینقاش

 یبزرگ برا یگالر کيفروشگاه بزرگ اجاره کرده بودند و  کيکنار ساختمان  در

ارزشمند  یدست یاز آن هنرها ريداده بودند و غ ليها تشکو مجسمه هایفروش نقاش

  .کردندیو فروش م ديرا خر

 فش،يکردن پالتو و ک زانيرفتند و سارا بعد از آو تيريبه اتاق مد راستکي هاآن

  ا به دست گرفت و گفت:ر اشیگوش

  سر کالسم. رميمن م -

  برو به سالمت. -

کوچک  یهاآن گذاشت. به قاب عکس یرا رو شيهانشست و دست زيپشت م اليدان

  .شي. خود، سارا و فرزندان دو قلوستياش را نگرنگاه کرد. عکس خانواده زيم یرو
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ربوط به پدر و مادرش قرار داشت و قاب آخر م ريتصو ،یقاب عکس بعد در

  اش بود.برادرش دانا و خانواده

دانا درون  یشگيهم ی. خندهستيبرد و قاب عکس را برداشت و با دقّت نگر دست

لبخند زد و  تي. با رضاآوردیموقع او را سر وجد م نيعکس هر روز صبح هم

  لب زمزمه کرد: ريو ز ديعکس کش یدستش را رو

وقت  چي. هیکردیم یکاش با ما زندگ شم،یهر روز چقدر دلتنگت م دونهیخدا م -

  . یفتيو از ما دور ب یبر شيحد پ نيتا ا کردمیفکر نم

بلند شد و به پشت پنجره رفت  شيگذاشت و از جا زيم یقاب عکس را رو محزون

  باران زده نگاه کرد.  ابانيو به خ

دور  زيانگچتر به دست او را از افکار حزن نيو عابر هانيو مرور ماش عبور

  . کردیم

بود و  ستادهيا یافتاد، درست مقابل ساختمان شخص ابانيخ گريبه سمت د نگاهش

بزرگتر  یآدم معمول کياز  کلشيقد و ه ديکرد و د زيرا ر شيها. چشمکردینگاهش م

  است.

  .ستاديعبور کرد و مقابل ساختمان ا ابانياز خ هياز ثان یراه افتاد و در کسر او

او راهش  نکهيماندند تا ا رهيجن اَست. چند لحظه به هم خ کين مطمئن شد که آ اليدان

  را کج کرد و رفت.
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و به صراحت  ليدلیها بآن گاهچيها بود اما هجن یايدر ارتباط با دن اليدان نکهيا با

 نيها را به اآن یزيافتاده اَست و چ ی. مطمئن بود اتفاقدادندیخود را به او نشان نم

  ت.حرکات واداشته اَس

رساند و پس از سالم  یسازبرگشت و از اتاق خارج شد، خود را به گروه مجسمه او

  نگاه کرد.  شانيبه کارها ريو صبح بخ

کار نشست و مشغول تراش  زيُکنده چوب و ابزار خواست و پشت م کياستاد  از

کار خود را  نيداد با ا حيو مشّوش بود که ترج ريدادن چوب شد. آنقدر ذهنش درگ

  ول کند.مشغ

. آنقدر با ظرافت و دادیو آن را تراش م ديبخشیچوب شکل م یظرافت به کنده با

  او شده بودند. یهاکه شاگردان محو حرکت دست دادیکارش را انجام م قيدق

قدر غرق ساختن آن مجسمه . آندادیو تاب م چيافشان مجسمه را با دقّت پ یموها

  فراموش کرد. آمده را شياتفاقات پ یبود که همه

کارشان را رها کردند و دور او حلقه زدند و به کار او نگاه کردند. استاد  شاگردها

که  دادیو حق م کردینگاه م اليبود و به کار دان ستادهيا نهيدست به س یهم کنار

  شوند.  قيها بخواهند در کار او دقبچه

کارش انگار  انيپا پس از شهيکه هم دادیم تياهم یکار زهيآنقدر به ر اليدان

  جان داشتند. شيهامجسمه

 اليخطاب به دان شيپالتو دنيآموزشگاه، سارا در حال پوش یليبعد از تعط عصر

  گفت:
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  .رميها لباس بگبچه یبرا ميبر ديبا -

  ؟یلياسماع یآقا یمغازه -

  آره. -

  .ميریباشه م -

 نهيدر آ ید، نگاهکمربندش را بست و و استارت ز اليشدند دان نيسوار ماش یوقت

 یسرش را چرخاند اما کس عي. سرديد نشيرا در عقب ماش یپوش اهيانداخت که س

  نبود.

  :ديعقب نگاه کرد. سارا متعجب پرس یلحظه به صندل چند

  ال؟يشده دان یچ -

  تکان داد و گفت: رانيبرگشت و سرش را ح اليدان

  .زميعز یچيه -

 یپوشاک فروش یرفت که مغازه یبانايرا به حرکت در آورد و به خ نشيماش او

  مورد نظرشان آنجا بود.

  .شدیکم داشت شب مبند آمده بود و کم باران

  مغازه بازه؟ یمطمئن -

  .ميزنیسر م هيدادم و گفتم آخر وقت  اميآره، بهشون پ -

  خوبه. -
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سارا عکس  یها براشد. پرستار از خود و بچه اشیمشغول چک کردن گوش سارا

  فرستاده بود. سارا لبخند زد و گفت:

  قربونتون برم. یاله -

  ه؟يچ -

  ها عکس فرستاده.نهال از خودش و بچه -

  .نميبب -

به عکس انداخت. نهال از خود  ینگاهمين اليگرفت. دان اليرا سمت دان شيگوش سارا

  زل زده بودند. نيبه دورب دنديخندیم کهیدر حال هاگرفته بود. بچه یها سلفو بچه

انداخت  فشيرا داخل ک یگرفت و به جلو داد. سارا گوش ینگاهش را از گوش اليدان

  و گفت:

  ا؟يپور یعروس ميریم -

  نه؟ اي اديمون جور در مبرنامه مينياول بب ديبا ايپور یرفتن به عروس یبرا -

  اگه جور شد؟ -

  .زميعز ميریحتماً م -

  را دور زد و گفت: یدگيراهنما زد و بر اليدان

  ست؟يبا دوتا بچه سختت ن -

  مهناز جون و بابا. شيپ ميذاریها رو مبچه -
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  سرش را تکان داد و گفت: اليدان

  .ميو اون بنداز نيها رو گردن ابچه تيبه خاطر خودمون مسئول دينبا -

  کشه؟یمگه رفت و برگشتمون چقدر طول م -

  .ميبمون شتريب ميواستخ ديشا -

  صبح تا شب بمونه. ميگیدر هر صورت نهال هم هست. م -

  کنن. تشونيها با مادرم بمونن ممکنه اذنه! شب بچه -

  دوست داره. یليها رو خو مهناز جون بچه ستين نطوريا یدونیتو که م -

  ها رو جا بذارم. بچه خوامیدر هر صورت نم -

  سخته. یليبردن دوقلوها با هم خ -

با پدر مادرت برو و  یخوای. اگه ماميها نباشن من نم! بچهیدونیخودت م گهيد -

  . مونمیها مبچه شيبرگرد. من پ

  خان!  نيزحمت نباشه فرد -

  و گفت: دياش را باال کششانه اليدان

  . ستين یزحمت -

  از من شتريها رو بتو بچه ال،يدان خورهیواقعاً داره بهم برم -

  .یارد دوست

  و گفت:  ديخند اليدان



20 | P a g e 
 

  نکن! یحسود -

  نکن! یحسود یگیو نم یخندینم ینطوريبدم ا حيها رو به تو ترجاگه من هم بچه -

  اش را ادامه داد و سکوت کرد.آرام خنده اليدان

 یبزرگ لباس فروش یشدند و به درون مغازه ادهيهر دو پ دنديبه مقصد رس یوقت

  رفتند. 

  کرد.  دايپ زيدر آن همه چ شدیع لباس بچگانه داشت و مکه انوا یامغازه

  رو به رو شدند.  یلياسماع یبا استقبال گرم آقا اليو دان سارا

  کرد و گفت: يیمغازه راهنما گريآن دو را به قسمت د او

  . ميلباس خوشگل دار یدوقلوهاتون کل یو برا نجاستيا دمونيجد یجنسا یهمه -

  ممنون از شما.  -

  . نيانتخاب کن نييخوایکه م یهر چ ذارم،یتون متنها -

  ممنونم.  -

لباس  یکل شانيهابچه یها نگاه کردند و با حوصله برابا دقت به لباس اليو دان سارا

  ها را با هم ست کردند.انتخاب کردند و آن ديجد

پسرش کراوات و  یبرا اليدخترش هدبند و گل سر انتخاب کرد و دان یبرا سارا

  گرفت.  نويپاپ
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را صدا زدند  یلياسماع یآقا یآن دو را با هم انتخاب کردند و بعد از ساعت یهاکفش

  تا اجناس را در کاور بگذارد تا ببرند. 

  شدند و به منزل بازگشتند.  نياز فروشگاه خارج شدند و سوار ماش دياز خر بعد

مان خودشان ساختمان برد. هر دو خسته به درون ساخت یرا تا جلو نيماش اليدان

لباس قصد رفتن به ساختمان  ضيها گذاشتند و بعد از تعورا در اتاق بچه ليرفتند. وسا

  را کردند. یميصم یآقا

و خواست  ديسرش بسته بود کش یکه باال شيبه موها یدر اتاق دست یجلو سارا

  دستش را دور کمر او انداخت و برش گرداند.  اليخارج شود که دان

  فشرد و گفت: شيبازوها انياو را م الي. دانديد اليوش دانخود را در آغ سارا

و من کنارت هستم. خودم ازشون  ميرینباش. همه با هم م ايپور ینگران عروس -

  . یراحت به مراسم پسرعموت برس اليکه تو با خ کنمیمراقبت م

  محکم کرد و گفت: اليرا دور گردن دان شيهادست سارا

  نداشتم.  ازت انتظار نياز ا ريغ - 

و صورتش را برانداز کرد. بعد از گذشت چند سال از  دياو را عاشقانه بوس اليدان

اگر  کردیو حس م ديدیاز روز قبل م شتريازدواجشان هر روز عشقش را به سارا ب

  نفس بکشد.  یحت تواندیاو نباشد نم

  لب گفت: ريو ز ديسارا کش یگونه یرا رو دستش

  ! یقلب من یتو خدا -
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  لبخند زد و گفت: سارا

  من هم دوستت دارم. -

 یاحساسات یعادت کرده بود. او را مرد اليدان يیکهوي یهاابراز عالقه نيبه ا سارا

صد بار خدا را  یروز اليداشتن دان یبرا ن،يهم یبود. برا دهيو خانواده دوست فهم

  . کردیشکر م

عد از سالم و گرفتن جواب از از هم جدا شدند به ساختمان رو به رو رفتند و ب یوقت

و داد  غيج یحالکه از خوش شانيهابچه یآغوششان را به رو ،یميصم یخانم و آقا

 نشان،يوالد یها برابچه یو رفع دلتنگ دنشانيراه انداخته بودند، گشودند. بعد از بوس

  د و در سالن گرداند. يها را در آغوش کشآن اليدان

به سالن آمد  کرد،یکار م یميصم یخانواده یبرا بود داشت یخانم چند سال نيپرو

  شد. یناهارخور زيم دنيو مشغول چ

  گفت: اليخطاب به دان یميصم یآقا

کارا موندن و تو چند روزه سر  یليسر به شرکت بزن. خ هيجان، بابا فردا  اليدان -

  .ینزد

  .اميباشه بابا، فردا م -

و به او  کردیدر شرکت پدرش هم کار م اشیها بود در کنار کار شخصمدت اليدان

  .کردیکمک م

  نشاند. شيپاها یها را رومبل نشست و بچه یرو او
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و  ستاديران او ا یسراند و به آغوش سارا رفت. پسرش رو نييخود را پا دخترش

  ورجه وورجه کنان گفت:

  .یسوار ،یسوار -

 یبه صورتش کرد. چهره یقيبغل او انداخت و نگاه عم ريرا ز شيهاستد اليدان

ها به مدت خواستیقلب دوست داشت و دلش م ميو خندان او را از صم نيدلنش

 یحت ند،يبیاو نگاه کند. دانا بارها به او گفته بود که در سرنوشتش پسر نم یچهره

  دختر باردار اَست. کيکه سارا باردار شده بود به او گفته بود،  یزمان

خبر به  نيگفته بودند فرزندانشان دو قلو هستند. دانا از ا یبعدها در سونوگراف اما

 اياما سارا فقط دختر به دن«بود و گفته بود:  امدهيکوتاه نشدت تعّجب کرده بود. 

  .»آرهیم

 کيو دختر  کي شانيهاها گفته بودند بچهبه آن یباز هم در سونوگراف یبعد از مدت و

گل با دسته ی. وقتبردیها، از خاطر نمدانا را زمان تولد بچه یچهره اليپسرند. دان

  »از کجا اومد! گهيد نيا« بود، گفته بود:  دهيها را دوارد اتاق شده بود و بچه

خودش را که  یهاو نه خنده بردیحرکت دانا را از خاطر م نينه ا چوقتيه اليدان

  غلطش دست انداخته بود. يیگوشياو را به خاطر پ یکلّ 

 یهاگردنش سوار کرد. دست یپسرش به خود آمد و او را رو یبا تقالها اليدان

  که پسرش از او خواست راه برود. ديکوچک او را بوس

آن دو از  دنيبلند شد و در سالن مشغول قدم زدن شد. دخترش با د شياز جا اليدان

  و گفت: ديچسب اليدان یو به پا ديو دو ديپر نييآغوش سارا پا
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  .خوامیمنم م خوام،یمنم م -

  باشه، باشه. -

را دور گردن  شيهاکه او با سماجت دست اورديب نييخواست پسرش را پا اليدان

  انداخت و گفت: اليدان

  نه! -

  خواهرت هم سوار شه. زم،يعز نييپا ايب -

  با لجاجت گفت: پسرش

  نه! -

 د،يمقاومت برادرش را د ی. دخترش وقتديسبرا چ اليتر سر و گردن دانمحکم و

  را گرفت تا حرکت نکند. اليدان یتر پااصرار کرد و محکم شتريب

  و گفت: ديخم شد و دخترش را در آغوش کش اليدان

  افتادم از دست شما دوتا! یريچه گ -

  .ديچسبیم اليتر به دانو او محکم رديبرادرش را بگ یجا کردیتقال م دخترش

پدرش را  یهاکه اشک دخترش در آمد و سوار شدن بر شانه دنديخندیند مداشت همه

  گفت: یبا صبور اليخواست. دان

  . شهيکم تحمل کن نوبت تو هم م هي زم،يعز -

  با اصرار گفت: پسرش
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  نوبت خودمه.  رم،ينخ -

  پسرش را گرفت و گفت: یبازو اليدان

   .دميم یدارا جان، برو بغل مامان دوباره بهت سوار -

  نه!  -

  رو به سارا گفت: اليدان

  دارا رو ببر.  ايب -

او را  یرا بلند کرد و به سخت شيهارساند. دست اليبرخاست و خود را به دان سارا

  . کرد باز با فشار دست او را از دور گردنش اليو دان ديسمت خود کش

زدن  افتاد و شروع به دست و پا هيبه گر عيسر گاهشيبه خاطر غصب شدن جا دارا

  کرد.

  حرکت خطاب به پسرش گفت: نياو نشاند و ح یدخترش را جا اليدان

  . کنمینکن، االن دوباره سوارت م هيگر -

دستش را  شيتقالها انيکرد نتوانست دارا را آرام کند. دارا در م یهر کار سارا

رها کرد و  نيزم ی. سارا از درد آخ گفت و او را روديصورت سارا کوب یرو

  گرفت.  شيهادست انيمصورتش را 

  کرد. مهناز خانم گفت: هيمبل انداخت و گر یو خود را رو ديدو دارا

  شد سارا؟  یچ -
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. اشک از چشم چپ سارا ديکش نييبه کنار سارا رفت و دست او را گرفت و پا اليدان

  شده بود. گفت: یجار

  . انگشتش خورد تو چشمم. ستين یزيچ -

  رو به دارا گفت: اليدان

  . نيبکن یبه بعد با هم لجباز نيحاال از ا ه؟يچه کار نيا ؟یبا مامان چکار کرد نيبب -

  گذاشت و گفت: نيزم یگردنش بلند کرد و رو یدخترش را از رو اليدان

  داداشت  یبرو پهلو -

  و گفت: ديچشم سارا کش ريبعد راست شد و دستش را ز و

  . یشيبرو چشمت رو بشور بهتر م -

  . ديخود ساالد در ظرف کش ینشست و برا زيپشت م یخستگ با اليرفت و دان سارا

هم  یميصم یبدهد بلکه آرام شوند. آقا یدلدار شيهاکرد به نوه یخانم سع مهناز

  خانه کم شود.  یرا خاموش کرد تا حجم سر و صدا ونيزيتلو

دوقلو  یاز سر گذرانده بود. داشتن پسرها شيها پروزگار را سال نيهم هم خودش

چقدر او  هایلجباز نيخسته اَست ا اليحاال که دان ديفهمیو م گرفتیرا م شایانرژ

  .کندیرا کالفه م

را هم دنبال  اليدان کرد،یم یبود و هر کار اليتر از دانشلوغ شهيدانا افتاد که هم ادي

  . لبخند زد و صدا زد:کشاندیخود م

  . زميپدربزرگ عز شيپ ايدارا، ب -
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  . دادیکرده بود و جواب نم یگاه صندل هيرا به تک شيده بود روکه بد جور لج کر دارا

  او را نوازش کرد و گفت: یخانم موها مهناز

دوباره رو دوشش سوارت  گمیغذا بخور بعد هم من به بابا م ميبر ايدارا جان، ب -

  کنه.

 یدر آمد و خطاب به مهناز خانم که در حال دلدار يیجواب نداد. سارا از دستشو او

  دن به دارا بود گفت:دا

  بده.  یهاکارا، رفتار بچه نيمهناز جون ولش کن. بذار تنها بمونه. ا -

  بروند.  زيبعد به او اشاره کرد که به سر م و

گذاشت تا  زيبلند را پشت م هيپا یهایها صندلبچه یخانم طبق معمول برا نيپرو

  برسد.  زيهنگام نشستن قدشان به م

 ديدیبه دارا بود و م اليو مشغول صرف شام شدند. نگاه دانجمع شدند  زيدور م همه

  . زندیمبل م یو رو دهدیرا تکان م شيپا حوصلهیکه او ب

بلند شد. به کنار مبل  شيو از جا ديرا پس کش اشینفسش را فوت کرد و صندل اليدان

  را به کمرش زد و گفت: شيهارفت و دست

  دارا!  -

  مچاله کرد.  درون مبل شتريخود را ب دارا

  دارا، با تواَم بابا.  -

  گفت: اليجواب نداد. دان دارا
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   ؟یخواینم یپس شهرباز -

  راست شد و گفت: عيسر دارا

   م؟يبر -

  . یغذاتو بخور زيسر م یايکه ب یبه شرط زم،يفردا حتماً عز -

نشست و  زي. رفت و سر مدياو را به آغوش کش اليرا بلند کرد و دان شيهادست دارا

حواسش را از  شدیباعث نم ني. ادادیبود به او غذا م شيپاها یدارا رو کهیر حالد

و در دهان او  زدیکوچک شده را به سر چنگال م یهالقمه یدخترش ببرد و گاه

  .گذاشتیم

گفتند و  ريشب بخ یميصم یبه خانم و آقا ال،يسارا و دان شبمهيساعت قبل از ن دو

  تخت گذاشتند. یها را به اتاقشان بردند و رو. بچهبه ساختمان خودشان برگشتند

و بعد هم برگشت و  پتو  ديدخترش را بوس اليو کنار آمد. دان ديها را بوسبچه سارا

به صورت  اليو دان ديکش یقي. دارا نفس عمدياو را بوس یقهيو شق ديدارا کش یرا رو

  چون ماه او لبخند زد. 

  درسته؟  ،یداراز ِدنا دوست  شتريتو دارا رو ب -

  سر بلند کرد و گفت: اليدان

  . ستين نطورينه، ا -

 یرپوستيرگ محبت ز هي کنمیحس م شهيهم یول کشه،یِدنا خودش رو برات م -

   ؟یهواشو دار شتري. چون پسره بیاضافه به دارا دار
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  و گفت: ديبلند شد و سارا را در آغوش کش شياز جا اليدان

  دارا نبود.  اومدن ايمنتظر به دن یچکيه -

. اون ميپسر داشته باش هي ميهم شک داشت یاومد با وجود سونوگراف ايکه به دن یوقت تا

  دانا.  يیگوشيهم به خاطر پ

  حتماً سر به سرمون گذاشته.  ؟یشناسیتو دانا رو نم -

  بگم؟  یچ -

  و گفت: ديخند سارا

  . یدوست دار شتريخاطر هم که شده تو دارا رو ب نيبه هم ؟یديد -

  دوست دارم. اون دختر لوِس منه.  یلياما ِدنا رو هم خ -

از من  شتريها رو ب. هر چند بچهیهم همسر خوب ،یهست یتو هم پدر خوب دونم،یم -

  .یدوست دار

  سارا را به خود فشرد و گفت: اليدان

کار  یبرم شرکت بابا، کل ديچون من فردا با ميبخواب مينکن، بر یبلبل زبون -

   منتظرمه.

  باشه.  یول یاز جواب دادن طفره رفت شهيمثل هم -

آباژور را روشن کرد و هر دو از اتاق خارج شدند. او هنگام بستن در نگاه  اليدان

  انداخت و به اتاقشان رفتند.  شيهابه بچه یگريد
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  و گفت: ديتخت دراز کش یآمد و رو رونيب يیاز روشو اليدان

  م مونده؟تر نيا یهاچند جلسه از کالس بچه -

  شد و گفت: شيمشغول باز کردن موها سارا

دو  یکياز  شتريهم ب یقيموس یهادو جلسه، کالس یسه جلسه، نقاش یسازمجسمه -

  جلسه نمونده.

  خوبه. -

  کمر او انداخت. یآمد و دستش را رو اليرا باز کرد و به کنار دان شيموها سارا

پشت هم گذر کردند. باد آهسته  ها ازکرد و ساعت یرا ط یکيآهسته آهسته تار شب

 زييخوش آهنگ پا یآرامش همراه با بارش باران سمفون یزوزه یو صدا ديوزیم

  بود.

آمد و  رونياز تخت ب الي. دانديبارینم مباران هنوز داشت نم د،يکه از راه رس صبح

  صدا زد: شيهالباس دنيرفت دوش گرفت. بعد از دوش گرفتن و پوش

  سارا! ...زميسارا، عز -

  بله! -

  شد.  ريد زميپاشو عز -

  . کنهیسرم درد م -

  . زمينکن عز یپاشو تنبل شه،یحالت بهتر م یريدوش بگ یپاش -
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  .کنمیم یسع -

  انداخت و بعد رو به سارا گفت: رونيسمت ب ینگاه اليبه صدا در آمد. دان افاف

  .یديتو هنوز خواب ديپاشو نهال هم رس -

  اف دگمه را زد.رفت و هنگام گذر از کنار اف رونياز اتاق ب اليدان

و خواست اتاق را  ديکه هنوز خواب هستند. هر دو را بوس ديها رفت و داتاق بچه به

  ترک کند.

  بابا. -

شده اَست.  یاالتيها نگاه کرد. هر دو خواب بودند. تصّور کرد خو به بچه ديچرخ

  تکان داد و اتاق را ترک کرد. یسر

  را پر از آب کرد و آن را روشن کرد. سازیت و چاآشپزخانه رف به

 ريظرف  پن خچالياز داخل  اليضربه به در سالن خورد و نهال به درون آمد. دان چند

گذاشت. به کنار اُپن  زيم یبرداشت و رو نتي. نان را از داخل کابديکش رونيرا ب

  نهال گفت: دنيرفت و با د

  .ريصبح بخ -

  .یميصم یآقا ريصبح بخ -

  . دييصبحانه حاضره... بفرما -

  ممنونم. -
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  به سمت اُپن رفت و گفت: نهال

  باهاتون صحبت کنم. خوامیم یميصم یآقا -

  در خدمتم. -

  گرفت و گفت: نييسرش را پا نهال

  .نجايا اميب گهياومده و ممکنه نتونم د شيبرام پ یمشکل هيراستش،  -

  فت:تکان خورد و گ یبه صورت نامحسوس اليدان یابروها

  .نجايا نياريب فيتشر -

نشست و  ديپس کش شيبرا اليکه دان یایصندل یبه درون آشپزخانه رفت و رو نهال

  تشکر کرد. 

  . ختيها رها را درون ماگ انداخت و آب جوش را برداشت و درون ماگنپتون اليدان

  را جلو دست خود گذاشت و نشست.  یگريدست نهال گذاشت و د یماگ جلو کي

  . ارميکه ب نيدار ليهست. اگر م خچالي یهم تو گهيد یزهايچ -

  .هيکاف نينه ممنون. صبحانه خوردم، هم -

  درست کرد و گفت: ريلقمه نان و پن کي اليدان 

   ن؟ييايب گهيد نييخوایشده که نم یخوب، چ -

  نه که نخوام، فقط مجبورم.  -

  لقمه را سمت او گرفت و گفت: اليدان
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   کنه؟یمجبورتون م یچ -

  نداد.  یلقمه را گرفت و تشکر کرد. سکوت کرد و جواب نهال

کار  نيبه ا دانستینهال با خبر بود و م تي. از وضعدينوش یجرعه چا کي اليدان

با سارا صحبت کند، را  یآگه یکه با مادرش آمده بود تا برا یدارد. روز اجياحت

 ديآیها بر مت از بچهکرده بود که او از پس مراقب ني. مادرش تضمکردیفراموش نم

 ديشغل هستند و سارا با نيا ازمندين یمال حاظ. گفته بود از لکندیحالشان مو خوش

  کمک خرج خانواده باشد.

  ست؟ين یکاف یريگیکه م یحقوق -

  سر بلند کرد و گفت: نهال

  هم خوبه. یلينه اصالً، خ -

  کنه؟یم تتياذ ريمس -

  نه! -

  شده؟ یپس چ -

  نرو. گهیمامانم م -

  کرد و گفت: کيرا به هم نزد شيابروها اليدان

  ...اياومده  شيبرات پ یمشکل نجايچرا؟ مگه ا -

  .یو بهتره کار رو ول کن نميبیخواب بد م گهیبهم م هينه اصالً. فقط چند روز -
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  .شهیخواب بد با صدقه دادن رفع م -

نرو  گهيبهم گفت د شبيو هراسونه. د دهيچرا ترس دونمیاما نم گم،یمن هم بهش م -

  سر کار.

  شده! یچ نميبب کنم،یمن با مادر صحبت م -

  باشه.  -

  ! اليدان -

او  دنيسارا که وارد آشپزخانه شده بود چرخاند و با د یسرش را به سو اليدان

 شيو از جا ديکش یبلند نياو ه دنيگشاد شد. نهال رو به سارا کرد و با د شيهاچشم

  بلند شد و گفت:

  خانم!  سارا -

  گرفت و گفت: شيهادست انيخود را به سارا رساند و صورت او را م اليدان

  شده؟  یچ -

 يیچه بال دميد نهيآ یو دم صبح سر درد گرفتم، االن تو سوختیچشمم م شبيد -

  سرم اومده. 

  به چشمت خورده؟  یمگه چ -

  دست دارا خورد تو چشمم.  شبيد -

  باشه.  اون ضربه یجا تونهیورم نم نيا -
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  سارا را به سمت اتاق برد و گفت: اليدان

  لباس بپوش ببرمت دکتر.  -

  شرکت.  یقرار بود با پدر بر -

  پامو بذارم تو شرکت.  ذارهینم نهيتره. بابا صورتت رو ببمهم نياالن ا -

کمک کرد تا سارا لباس بپوشد و بعد دوباره صورت او را نگاه کرد. چشمش  اليدان

کوچک شده بود. رنگ دور چشمش  یخط افق کيبه  هيه بود که شبآنقدر ورم کرد

  خط بنفش دور تا دور چشمش را فرا گرفته بود.  کيشده بود و  یصورت

  شده بود.  دهياش کشچانه ريابرو تا ز یچشمش از باال ورم

  سرش انداخت و گره زد. یسارا را برداشت و رو یروسر اليدان

دِر منزل پدرش را زد و  اليکردند. دان یخداحافظرا برداشت و از نهال  فشيک سارا

  بعد مهناز خانم در را گشود و گفت: یکم

  تو.  نييايسالم ب -

  دکتر.  برم،یشرکت. دارم سارا رو م رميم رتريسالم مادر، به باال بگو من د -

  شده؟ یخدا بد نده، چ -

  مهناز جون.  دونمینم -

  شده. یچ نمي. ببر بباليببرش دان -
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 کردیداشت با دوستش هماهنگ م اليبعد هر دو در راه مطب پزشک بودند. دان یکم

ً يدق دانستیاز درون آشفته بود و نم الي. دانرديبگ تيزيوقت و کيسارا  یتا برا  قا

  چکار کند! ديبا

  زنگ خورد. شيبعد گوش یکم

  جانم؟ -

  برو دکتر منتظرتونه. -

  دستت درد نکنه قربونت برم. -

  .زميعز کنمیخواهش م -

  مطب بودند. یبعد جلو یقهيکه دوستش گفته بود رفتند و چند دق یبه آدرس اليدان

  .اميشو االن منم م ادهيپ زم،يعز -

  باشه. -

پارک  یجا کيدنبال  اليشد و در را بست. به درون مطب رفت و دان ادهيپ سارا

مطب  را پارک کند. با عجله برگشت و به درون نشيبعد توانست ماش یگشت. کم

 ديکه دقت کرد د یرو به رو شد. کم یاديز یوارد شد با سر و صدا یرفت. وقت

  اند.دورش جمع شده نيمراجع زافتاده است و دکتر و چند نفر ا یاگوشه حالیسارا ب

  گفت: یرا به او رساند و با نگران خود

  !زميسارا، عز -

  .نشاند یصندل یسر او انداخت و بلندش کرد و رو ريرا ز دستش
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  :ديپرس دکتر

  افتاده؟ یچه اتفاق -

 نيبه ا ميشد داريصبح ب یمون زد تو چشمش، خوب بود ولبچه شبيد دونم،ینم -

  روز افتاده بود.

  تو اتاق. نشياريب -

  بدن سارا انداخت و او را به درون اتاق دکتر برد. ريرا ز شيهادست اليدان

  تخت لطفاً. یرو نشيبذار -

 یهاکرد. نور را درون چشم نهيگذاشت و دکتر او را معاتخت  یاو را رو اليدان

  سارا انداخت و بعد سرش را به چپ و راست تکان داد.

کمک  اليآب به خورد سارا دادند تا حالش بهتر شود. دان یکم یبه کمک منش دکتر

  کرد و گفت: نهياو را معا یهاها نشاند و دکتر چشمکرد و او را پشت دستگاه

  .نيکن شيبستر نيراالن بب نيهم -

  ه؟يدکتر موضوع چ یآقا -

  رو از دست بده. اشيینايچشمش به شدت ملتهب شده، ممکنه ب -

  ه؟يچ لشيدل -

 ديبوده که چشم بهش واکنش نشون داده. با یزيچ اياون دست انگل  یاحتماالً رو -

خودتون  ايآمبوالنس  ميبشه. زنگ بزن یدگيبهش رس مارستانيب ديزودتر ببر

  نش؟يبریم
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  .برمشیخودم م -

  را نوشت و گفت: یبستر یاو برگه یبرا دکتر

  کنن. اشیبستر یکه به صورت اورژانس کنمیهماهنگ م مارستانيمنم با ب -

  ممنونم دکتر. -

  برد. مارستانينشاند و او را به ب نشيسارا را در ماش عيسر اليدان

  نگران از کور شدنش.سارا بود و سارا  تينگران وضع اليتمام طول مدت دان در

وصل  وکتيآنژ شيکردند پرستار به سراغش آمد و برا یاو را در اتاق بستر یوقت

  کرد.

  گرفته بود. شيهادست انيدست سارا را م اليدان

  !اليدان -

  جانم! -

  ها باش.بمونم مراقب بچه نجاياگر مجبور شدم امشب ا -

  .زميحتماً عز -

  !اليدان -

  جانم! -

  ؟یکنیم دايپ یتو چه احساساگر کور بشم،  -

  ؟یزنیکه م هيچه حرف نيا -
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  .نميبیرو با چشمم نم جاچيه -

  .یشیمطمئن باش خوب م -

  اگر نشدم؟ -

  .یشیخوب م -

افتاد  هيبا غصه و درد سرش را به کنار چرخاند و پلک بست. ناخواسته به گر سارا

  شد. ريسراز شيهاچشم یو اشک از گوشه

  و گفت: ديسارا را بوس یهاانگشت یو نگران یبا ناراحت اليدان

  .فتادهين ینکن، االن که اتفاق هيگر کنمیدلم خواهش م زيعز  -

  اگر کور شدم چکار کنم؟ ن؟يبدتر از ا گهيد -

. ميکنیاون موقع بهش فکر م یدوم اگر هم شد ،یکور بش ستيقرار ن نکهياول ا -

ً ينها   .که سالمه یکيچشمت کور بشه، اون  هي تا

را نگاه کردند.  اليپلک سالمش را باز کرد و پرستار سر بلند کرد و هر دو دان سارا

  گفت: اليدان

. منم شمیدارم کور م یول یگیم ،یشیخوب م گمیبگم؟ م یچ یانتظار دار ه؟يچ -

. نگران نباش، مييآیاگر هم افتاد باهاش کنار م زميعز افتهینم یاتفاق چيه گمیدارم م

  زن دو چشم! هيدنبال  فتميبرم ب دمیطالقت نم

  و گفت: ديدستش را پس کش یبا ناراحت سارا

  ه؟ياالن وقت مسخره باز -
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من  فتهيکه ب یهستم. هر اتفاق یهم جد یليخ کنم؟یمن دارم مسخره م گهیم یک -

  .کنمیهم رهات نم قهيدق کيکنارت هستم و 

  را از سر گرفت. اشهيگذاشت و گر اليدوباره با غصه دست در دست دان سارا

اتفاق را  نيبروز ا ليچشم سارا شدند. دل ینهيدکتر به اتاق آمدند و مشغول معا چند

  نوشتند. یاو دستور درمان یبرا یو بعد از ساعت دنديپرس

  دنبال دکترها راه افتاد و گفت: اليدان

  ه؟يهمسرم انگل یچشم یماريبه نظرتون ب -

  ها جواب داد:از آن یکي

  .زمينه عز -

  ؟یضربه، چ کروب،يم ،یباکتر روس،يو -

 هاشيصبر کن جواب آزما یکم م،يديند چکدومياز ه یعالمت چيه م،يدونیما هم نم -

  .انيب

  .مهيچشم همسرم وخ تيّ وضع یول -

از دستمون  یچيه هيجز درمان اول اديب شيتا جواب آزما م،يدونیرو م نيما هم ا -

  .اديبر نم

  ممنون. یليواقعاً خ -

  برگشت و در راهرو قدم زد. یعصب اليدان
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  به صدا در آمد و جواب داد. اشیگوش

  بله مادر! -

  شد؟ حال سارا چطوره؟ یسالم مادر، چ -

ممکنه  گفتی. چشمش اونقدر ورم کرده که دکتر مستيحال سارا اصالً خوب ن -

  رو از دست بده. اشيینايب

  شده؟ یخدا مرگم بده، مگه چ -

 گنیخوب بود. دست دارا خورد تو چشمش، م شبيد ني. همفهممیم نممن نيباور کن -

  ممکنه از اون باشه.

  از دست دارا بهش منتقل شده که بخواد کورش کنه؟ یچ شه؟یمگه م -

  مامان. دونمینم -

  نه! ايبهش بگم  دونمینم نجاست،يخانم ستوده ا -

  .شهیم یچ مينيبب نينه بهش نگ -

  اونجا. اميه بره من هم مخوب، خانم ستود یليخ -

  .نيها بمونبچه شينه مادر، فقط پ -

  .زميباشه عز -

را گرفت. سرش را به چپ و راست  شي. دکتر جواب آزماديرس روزميبه ن ساعت

  تکان داد و گفت:
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  خوبن.  هاشيآزما ی. همهستين روسياز عفونت و انگل و و یعالمت چيه -

  ه؟يپس چ -

  سارا شد و دستور درمان را نوشت. ینوشتن دارو برانداد و مشغول  یجواب دکتر

  ها بود.گر کار آنتنها نظاره یبا نگران اليمشغول انجام کار شدند و دان پرستارها

  بخش او را خواباندند.مسکن و آرام قيدرد داشت و با تزر سارا

نکرده بود. نه بهتر شده بود و نه  یرييتغ چي. سارا هديسر رفت و به شب رس روز

  بدتر.

جواب را گرفتند باز هم  یاز جمجمه و صورتش را دادند. وقت یعکس بردار دستور

  پزشکان نشد. ريدستگ یخاص زيچ

سارا داشت کور  یخاص ليدل چي. بدون هآمدیبه ستوه م طيشرا نيداشت از ا اليدان

شب سارا به هوش آمد و از  مهيانجام بدهد. ن یکار توانستینم چکسيو ه شدیم

  زدن کرد. اديچشم و سرش شروع به فر یاز اندازه شيدرد ب

 یدکتر آمد به تلخ ی. وقتزدیو نگران در اتاق قدم م ديکشیخود را م یموها اليدان

  زد: اديفر

که درمانش  نييايبر نم طيدرد و شرا نيا ليدل دنيشماها چتون شده؟ از پس فهم -

  .رهيمی. کور شدنش به کنار، از شدت درد داره منيکن

  .رونيبندازه ب نويا یکي -

  سمت دکتر هجوم برد و گفت: اليدان
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نتونسته بکنه  یغلط چيه چکسيو ه نجاستيزنم از صبح ا رون؟يمن رو بندازن ب -

  .شهیو لحظه به لحظه حالش داره بدتر م

  انداخت و گفت: اليدکتر و دان نيخود را ب پرستار

  .شهیهتر نمکارا حال خانمتون ب نيلطفاً، با ا نيآروم باش -

  در صورت او داد زد: اليدان

بکنه که حداقل درد نکشه. نصف  یکار هي یکي یول شه،یخوب نم دونمیمنم م -

  به دادش برسه. ستين یکيصورتش شده قد هندونه 

  زد. رونيدر هم دو سه جمله به پرستار گفت و از اتاق ب یبا ابروها دکتر

سرم را از  تيرا، برگشت و با عصبانسا یادهايحرکت دکتر و فر دنيبا د اليدان

  دست سارا جدا کرد.

  آقا؟ با شمام؟ ن،يکنیچکار م -

پرت زد. پرستار به کنار  یرا جدا کرد و به کنار وکتيتوجه به پرستار آنژ یب اليدان

  زد: اديدر رفت و فر

  دکتر، دکتر. -

  به اتاق بازگشتند. مهيو دو پرستار سراس دکتر

  آقا؟  یکنیچکار م -

  به دکتر زد و خطاب به پرستار گفت: یاتنه الياند
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  .گردمیتا برم ريدستش رو بگ یزيخونر یجلو یتونیاگه م -

  رفت و گفت: رشيپذ یبه جلو او

  .نيخانم سارا ستوده رو بد صيترخ یبرگه -

  صبح. نيبذار ديبا م،يکنینم صيما االن ترخ -

  .نيبد صيترخ یبرگه هيبه من  شهیتلف م نجايتا صبح زن من ا -

  آخه! -

  گفت: اديزد و با فر شخانيپ یدستش را رو اليدان

  به من.  نيرو بد صيترخ یبرگه -

  دست او گذاشت که دکتر آمد و گفت: یبرگه جلو کي پرستار

  آقا وضع چشم همسرتون حاده.  -

  لب گفت:  ريز اليدان

  . یدونیرو م نيخوبه ا -

  رو از دست بده و...  شيينايممکنه ب ،یتکونش بد ديپس نبا -

  رو به او با خشم گفت: اليدان

! اونوقت هيمشکل همسر من چ نينداد صيتشخ یاما حت ميينجاياز صبح زود ا -

  . نيدیم يیمن رو با پررو یجواب ناراحت

  گفت: پرستار
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  . نشيبریخودتون م تيبا رضا نيامضا کن -

  زد و نوشت: یپوزخند اليدان

و درمان همسرم  صيتشخ يیتوانا یچون کس برمیمل مکا تيرو با رضا مارميب -

  هم خارج از تحمله.  فتيرو نداره، رفتار پزشک ش

مربوطه، به بخش برگشت و سارا را که  یبعد امضا کرد و پس از انجام کارها و

  برد.  رونيچشم پرستارها ب یبغل زد و از جلو د،يکشیم غيهنوز داشت از درد ج

  لب گفت: ريز

  خونه.  ميتحمل کن تا برس کنم،ینت مخودم درما -

سوار کرد و در را بست. خودش هم سوار شد و با عجله  نشيماش یسارا را جلو او

  به منزل برگشت. 

 یرا به در و پنجره شيهاو مشت ديکشیم غيج یقراریدور بود و سارا با ب یکم راه

  یساعت بعد به جلو کي. ديکوبیم نيماش

شد  ادهيبرد. پ شيساختمان پ یرا وارد باغ کرد و تا جلو نياشم الي. داندنديرس منزل

  را دور زد و در را باز کرد و گفت: نيو ماش

  .ميديرس زم،يعز ايب -

  .رسهیبه داد من نم ی. چرا کسشمی. دارم کور ماليدرد دارم دان -

  .زميعز ايب -
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ت که مهناز خانم ها باال رفدر را بست. از پله شيو با پا ديسارا را به آغوش کش او

  :ديو سارا هراسان پرس اليدان دنيآمد و با د رونيب

  خونه؟  نيچرا اومد ال،يدان -

  مادر.  رسهیبه دادش نم یچکيه -

  تخت گذاشت.  یسارا را به اتاقشان برد و رو اليبه درون ساختمان رفتند. دان هاآن

 تيوضع دنيآمد و با د هم یميصم ی. آقازدیم اديو فر ديچيپیاز درد در خود م سارا

  گفت:

  نکردن؟ شيخونه؟ مگه بستر نيچرا اومد -

  رو به پدر و مادرش گفت: اليدان

براش نکردن. آوردم  یو کار هيمشکلش از چ دونستینم چکسيه یکردن، ول -

  کنم.  یخونه که خودم کار

   ؟یمگه تو دکتر -

  ... ینه پدر! ول -

  . ستيسکوت کرد و سارا را نگر اليدان

   ؟یچ یلو -

  ها کجان؟ خودمه... بچه شيدرمونش پ ديشا -

  . دنيما، خواب یخونه -



47 | P a g e 
 

  ها را به هم زد. رفت و آن لشيسر فرود آورد و به سراغ وسا اليدان

. بذار اديسرش ب يی. ممکنه بالستيبردار ن ی. چشم شوخاليدان یکرد یکار اشتباه -

  . مارستانيب مشيببر

  رو به مادرش گفت: اليدان

  . کردنیکنن تا حاال م یگر قرار بود کارا -

 شهيش کيکردن  دايرنگش شد. با پ یاوجو درون کمد قهوهنشست و مشغول جست او

برداشت و  زيم یکوچک از رو شهيآن را نگاه کرد و بعد برخاست و چند ش یرو

  ظرف شد.  کيها در آن اتيمحتو ختنيمشغول ر

 مارستانيداشتند سارا را به ب ميو تصم دکردنیپچ مبا هم پچ یميصم یو آقا خانم

  برگردانند. 

  ! اليدان -

  بله!  -

  . مارستانيب مياورژانس که سارا رو ببر ميزنیحال سارا بده. ما زنگ م -

  رو به مادرش کرد و گفت: اليدان

  . کردنیم نايکنن زودتر از ا ی. قرار بود کارامياالن از اونجا م نيهم -

  . یبزن بيممکنه به سارا آس -

  . اديبال سرش م نياونجام بمونه هم نيباشه. مطمئن باش -
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  بعد به کنار سارا آمد و گفت: یقهيبعد مشغول کارش شد. ده دق و

  . یشیزود خوب م یو درد داره. ول سوزنهیچشمت رو م یکم -

  تخت را چنگ زد و گفت: یرو یمالفه  یقراریسارا با ب -

   ن؟ياز ا شتريدرد ب -

  تحمل کن. آره.  -

  رو به مادرش گفت:  اليدان

   م؟يدار زيباند تم ايپارچه  -

  آره.  -

  رول باند و چند گاز برگشت.  کيخانم به ساختمان خودشان رفت و با  مهناز

  چشم سارا شد.  یمرهم رو دنيتشکر کرد و مشغول مال اليدان

چنگ زد. را گرفت و  اليدان یزدن کرد و بازو غياز شدت سوزش شروع به ج سارا

  پدرش گفت:

  . اديسرش ن يیبال اليدان -

  . شهینم نيبدتر از ا -

چشم او گذاشت. بعد هم  یرو ليسارا را کنار زد و چند گازاستر یهادست اليدان

  باند را دور چشم سارا بست و گفت:

  . شهیاالن سوزشش تموم م -
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  .زدیتخت م یو کمر خود را رو زدیم غيج قراریسارا ب اما

  . رميمیدارم م اليندا -

  نکند.  یقراریو او را محکم به خود فشرد تا ب ديسارا را به آغوش کش اليدان

کم درد در وجود سارا کم شد. احساس پر از درد به سارا گذشت. کم یقهيدق ستيب

  . ديزود خواب یليکرد و خ یآلودگخواب

اَست. او  دهيکه خواب دينگرفت و فهم یزد. جواب شيصدا اليسارا آرام شد، دان یوقت

  تخت برگرداند.  یسارا را رو

   ال؟يشد دان یچ -

  . ديخواب -

   رسه؟یبهش نم یبيآس یتو مطمئن -

  نه.  -

   ؟یکار رو کرد نيپس چرا ا -

  چون حالش بد بود مامان. چون...  -

   ؟یچون چ -

  تکان داد و گفت: یسکوت کرد. مهناز خانم سر اليدان

  . ريخبرمون کن. شب بخ یداشت یکار م،يریخوب. ما م یليخ -

  . ريشبتون بخ -
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 سيبه درون سرو یبا خستگ اليرفتند و درها را بستند. دان یميصم یخانم و آقا مهناز

دست و صورتش را شست و مسواک زد بعد هم  اشیشگيرفت و طبق عادت هم

  آمد.  رونيب

و  ديپوش یاحتدست لباس ر کيو کنار گذاشت.  ديکش رونيرا از تن ب شيهالباس

  . ديدراز کش

 یا. به لحظهديشيبه هم قفل کرد و به شب قبل اند شيهاچشم یدو دستش را رو هر

بود  یرمنطقيغ طيشرا نيچشم مادرش زده بود. از نظرش ا یکه دارا ناخواسته تو

  .شدیم یالتهاب نيترموجب کوچک ديو آن ضربه نبا

که گذرانده بود  یآن روز افتضاح یگکم از خستور بود که کمافکار غوطه نيهم در

  خوابش برد.

  را گشود.  شيهاپلک یها به کنار الشدن پرده دهيکش یبعد از صدا یساعات

  . ديدیم یکي. به خاطر تابش نور او را جسم تارديپرده د یرا پا نهال

  شن؟ینم داريسالم، ب -

  گفت: یبا خستگ اليدان

  ساعت چنده؟  -

  سه صبح.  -

  ا روشنه؟ آفتاب زده. پس چرا هو -

  سر کارت.  یبر ديپاشو با -
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  نهال گفت: یاز لحن خودمان متعجب

  شده؟  داريسارا ب -

  دست راستش را کنارش زد و دنبال سارا گشت. اما او نبود.  و

  ست؟ين ادتيو سارا مرده،  ميوقته با هم ازدواج کرد یليمن و تو خ -

را نگاه  واريد یشست و ساعت روتخت ن یحرف هراسان رو نيا دنيبا شن اليدان

که درست ساعت سه صبح است. رو به پنجره کرد  ديکرد. در نور کم جان آباژور د

او خواب  ديها را پوشانده بودند. رو به سارا کرد و دکه کامالً پنجره ديها را دو پرده

  اَست. 

کرد تا تخت برداشت و آن را باز  نييو دست برد و پتو را از پا ديکش یراحت نفس

سرش افتاد و گردنش  یهمراه با پتو رو یاهيس یهيکه سا اندازديخود و سارا ب یرو

بود و به  ینيکرد آن را از خود جدا کند. جسم سنگ یرا فشار داد. با مشت و لگد سع

  بودند.  ريشدت با هم درگ

کمر آن جسم انداخت و او را به کنار پرت کرد. آن موجود  انيدستش را م اليدان

و دست  ديجه نيياز تخت پا اليداد. دان یبلند یافتاد و صدا نيزم یراه با پتو روهم

  نبود. ینبود. اطراف اتاق را از نظر گذراند. خبر زيچ چيبرد و پتو را برداشت. ه

دستش را  ديکه کش یقيو با نفس عم ديتخت برگشت و پشت سارا دراز کش یرو به

  نظر گرفت.  ريز کمر سارا گذاشت و با دقت اطرافش را یرو

   ال؟يشده دان یچ -
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  کردم قشنگم؟ دارتيب -

   ؟یاشکال نداره، تو خوب -

  چشمت بهتره؟  زم،يآره عز -

  خوبم.  یليخ -

اُفتاده و  رونيکه چشم راست سارا از کاسه ب ديد اليو دان ديچرخ اليرو به دان سارا

  شده اَست.  زانيچشم چپش آو یرو

  . ديپرو از جا  ديبه شدت لرز اليدان

خورد. ساعت  یواريتخت نشست و اطرافش را نگاه کرد. چشمش به ساعت د یرو

. هراسان رو به سارا کرد. او در آرامش خواب بود. پتو هم دادیسه صبح را نشان م

  تخت قرار داشت.  نييچهارتا و مرتب پا

خواب اَست و کابوس  ديفهمیرا فوت کرد و صورتش را فشرد. اصالً نم نفسش

ها را به بود که آن یآنقدر واقع شيهااَست. خواب یواقع نديبیهر چه م اي نديبیم

  . ديشنیکه م يیاجسام و هر صدا ینيسنگ اش،ی. ترسش، خفگکردیاحساس م یخوب

رفت و پتو را باز  نيي. از تخت پاداريب ايشک داشت که آن لحظه خواب اَست  یحت

رفت و به درون آشپزخانه  رونيق بسر و صدا از اتا ی. بديسارا کش یکرد و رو

  رفت. 

رنگ نشست و  ديسف زيخود قهوه حاضر کرد. پشت م یرا روشن کرد و برا چراغ

  فنجان کوچک قهوه را آهسته چرخاند. 
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ها . خوابنديبیدر خواب، خواب م کردیمتنفر بود. احساس م دشيجد یهاکابوس از

  تو در تو.  یهاو کابوس

 یبود، آن اتفاق شوم برا دهيها دکابوسش را بعد از سال نيکه اول یاز شب درست

  سارا افتاده بود. 

است  یاز اتفاقات یديموج جد نيا دانستیرا در آرامش گذرانده بود و م یسال چند

  اند. که در راه

 ديدراز کش یمبل یقهوه فنجان را شست و به درون سالن رفت و رو دنياز نوش بعد

  خوابش برد. یاز خستگ کهنيشد، تا ا رهيو به سقف خ

  

  _دوم.فصل

  هايشان گوشش را پر کرده بود.و بابا گفتن ديشنیها را مبچه یخنده یصدا اليدان

و  کردندیم یباز کرد و نگاهش به دارا و دنا افتاد که داشتند با نهال باز چشم

  .دنديخندیم

  چسباند و گفت: ديکشیم یدنا نقاش یو خود را به پشت نهال که داشت برا ديدو دارا

  .یباز نيماش ايب -

گذاشت که دارا با  نيزم یرا رو شيمبل نشست و پتو را کنار زد و پاها یرو اليدان

  و گفت: دياو سمتش دو دنيد

  سالم بابا. -
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  فشرد و گفت: نهيبغلش کرد و او را به س اليدان

  جوِن بابا! -

داد.  یجا اليرا در آغوش دانها شادمان از جا بلند شد و رفت خود آن دنيهم با د دنا

 نيزم یها را روجوابش را داد و بچه اليبلند شد و سالم کرد. دان شينهال از جا

  گذاشت.

شان رفت و در را بست. سارا هنوز خواب بود. به کنار بلند شد و به اتاق شيجا از

  را نوازش کرد. شياو رفت و موها

  شد و چشم چپش را باز کرد. داريب سارا

  سالم. -

  زم؟يسالم، حالت چطوره عز -

  خوبم. -

  چشمت چطوره؟ -

  خوبه. درد ندارم. -

  که بازش کنم؟ یپاش یتونیم -

  آره. -

باند را باز کرد و پس از  یتخت نشست. به آرام یکمک کرد و سارا رو اليدان

کردن  زيپنبه و آب گرم آورد و مشغول تم یرفت و کم لياستر یبرداشتن گازها

  چشم سارا شد.
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اَست و سارا به  دهيتورم آن خواب شتريب ديچشم او پاک کرد د یمرهم را از رو یتوق

  پلک باز کرد. یآرام

  نه؟يبیچشمت م -

  آره. -

  ؟یدرد دار -

  بهترم. یليخ اد،ينه ز -

  ؟یريدوش بگ یخوایخدا رو شکر... م -

  آره حتماً. -

مجبور شد  اليانرا محکم گرفت و د اليدست سارا را گرفت. سارا دست دان اليدان

  گفت: ی. سارا به آرامنديکه بنش

   ؟یکردیدرمان جن استفاده م یبرا ،یکه برام زد یمرهم -

  نه.  -

   ؟یپس چ -

دست  نيزخمش رو با ا یجا شد،یجن زده م ی. اگر کسیزدگدرمان جن یبرا -

  . ميکنیمرهما خوب م

زش کرد. سر بلند را نوا اليدست دان گرشيچند لحظه سکوت کرد. با دست د سارا

  کرد و گفت:
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  جن.  هيچشم من زد نه  یدارا تو -

  . دونمیم -

بود. چرا درمان  اثریو چرا داروهاشون ب هيمشکل من چ دنيپس چرا دکترا نفهم -

   کرد؟یکار رو م نيبا من ا ديدارا با یتو اثر کرد و چرا ضربه

  به سرش داد و گفت: یتکان اليدان

  . دونمینم -

ها از آن خط یداد و بعد کف دست او را باز کرد. اثر اليبه دست دان ینتکا سارا

  نبود. سر بلند کرد و گفت: اليدست دان یرو

. افتهیم بيو غر بيعج یهاداره بازم اتفاق ،یديها رو داز اون شب که اون خواب -

  . ستيپشتشون ن یمنطق چيکه ه يیهااتفاق

  هستم.  نگران نباش من کنار شماها یآره. ول -

 ارياتفاقا از اخت یبعض یول يیوجودت مراقب ما یبا همه شهيکه تو هم دونمیم -

  آدم خارجه. 

  . ديبشه که نبا یطور ذارمینگران نباش سارا، نم -

  بهت اعتماد دارم.  -

  . یريپاشو ببرمت حموم دوش بگ -

  شرکت.  یبرو به کارات برس. قرار بود بر تونم،یخودم م -
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  باشه. -

  کرد و گفت: تيسارا را به درون حمام هدا اليندا

  چشمت بزن، بعد هم خوب استراحت کن. یاز اون مرهم دوباره رو -

  باشه حتماً. -

سر فرود آورد و حاضر شد تا به سر کار برود. از اتاق خارج شد که نهال  اليدان

  بلند شد و گفت:

  باهاتون صحبت دارم. روزيدر مورد موضوع د ،یميصم یآقا -

  و بعد رو به نهال گفت: ديرا بوس شيهاخم شد و بچه اليدان

ها و سارا باش، خودم با زودتر برم. مراقب بچه ديکار دارم، با یمن امروز کل -

  .رميگیمادرتون تماس م

  چشم. -

شد و به شرکت پدرش  نشيسر فرود آورد و از منزل خارج شد. سوار ماش اليدان

  ا انجام بدهد.اش رعقب افتاده یرفت تا کارها

خواست و بعد  اشیاز منش ستيبه شرکت وارد اتاقش شد و چند ل دنيمحض رس به

  را روشن کرد و مشغول انجام کارش شد. ستمشيس

داشت کارش را زود تمام  یسع اليتا ساعت سه بعد از ظهر باز بود و دان شرکت

  از کارش ماند. یکند اما مقدار

  گفت:آمد و  اليبه سراغ دان یميصم یآقا
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  .ميشده، پاشو بر ليجان، شرکت تعط اليدان -

  .اميمن هم م نيخورده از کارم مونده. شما بر هي -

  فردا؟ یبذار یخواینم -

  نه، تمومش کنم بهتره. ممکنه فردا برم آموزشگاه. -

  باشه، پس من رفتم. -

 اشیشانيکرد. دستش را به پ یدگيرس شيکارها یبه باق اليرفت و دان یميصم یآقا

 کيقرار داشت. با دست راست مشغول نوشتن  زيم یزده بود و آرنجش رو هيتک

  پرونده بود. یگزارش کار برا

  خونه؟ نيریشما نم یميصم یآقا -

  .نينه فعالً کار دارم، شما بر -

  اتاقش نگاه کرد. یبه در بسته ینوشت و بعد سر بلند کرد و سؤال گريخط د کي او

  گزارشش شد. یتکان داد و مشغول نوشتن باق یسرشده است.  یاالتيکرد خ فکر

  .دياتاق شن رونيرا از ب یمنش یخنده یآن خط را کامل نکرده بود که صدا هنوز

  خلوت کردم... یدر خدمتم... االن که با دن نجايا یاي... باشه، بزميعاشقتم عز - 

  .دياو را شن یخنده یصدا دوباره و

و از پشت  اندازديب زيم یاعث شد خودکار را روب یاز زبان منش یدن یکلمه دنيشن

  .ديايب رونيب زيم
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صحبت  یپشت به او نشسته بود و داشت تلفن یسمت در رفت و آن را گشود. منش به

  .دادیرا به چپ و راست تکان م یو صندل کردیم

  خانم! -

  نداشت. اليبه دان یو توجه ديخندیو م زدیحرفش را م او

 یدگمه یکرد و جلو رفت دستش را رو کيرا به هم نزد شيمتعجب ابروها اليدان

  بود زد. زيم یقطع تماس تلفن که رو

شد و در صورت  زيخميو ترسناک ن بيعج اريموجود بس کيو  ديچرخ یصندل

  نعره زد. اليدان

  شد. خيم شيصورت با نگاه مات سرجا نيا دنينعره و د نيا دنياز شن اليدان

  شد. بيغ واريبه د دنيو با رس ديکنار او دوزد و از  اليبه دان یاتنه

حالت شوک زده شده بود، چند لحظه به همان شکل ماند و بعد نفس  نيکه از ا اليدان

  افتاده بود برداشت و سر جا گذاشت. یتلفن را که کنار یو گوش ديکش یقيعم

  بلند گفت: ینکرد. با صدا دايپ یزيها را گشت اما چاتاق کل

واگرنه به  نيبش کيبه من نزد دي. بهتون هم ثابت شده. نباترسمیمن از شماها نم -

  ضرر خودتونه.

 افتني انيگزارش شد. با پا یبه اتاقش برگشت و با فکر مشوش مشغول نوشتن باق او

را برداشت و از شرکت خارج شد. در را قفل کرد  لشيکارش از جا بلند شد و وسا

  و به منزل برگشت.
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اند و دست به بود که چرا دوباره به سراغش آمده نيکر ابه ف ريتمام طول مس در

  .زنندیم تشيآزار و اذ

را وارد باغ کرد  نشيبه منزل بازگشت. او ماش اليو سرد شده بود که دان کيتار هوا

  ساختمان نگه داشت. یو جلو

  .ديشيآمده اند شينشست و به مسائل پ نيدرون ماش قهيدق چند

رفتن. تلفن همراهش را در دست گرفت و به  یتش برانهال افتاد و درخواس ادي به

  ها را گرفت.منزل آن یرفت و شماره نشيدرون مخاطب

  از چند بوق آزاد مادر نهال جواب داد: بعد

  الو. -

  ن؟يالو سالم، خوب هست -

  سالم ممنونم، شما؟ -

  هستم. یميصم -

  حال شما چطوره؟ ،یميصم یسالم آقا -

  ؟نيممنونم، شکر، شما خوب -

  در خدمتم. نيي. بفرماميتشکر، به مرحمت شما خوب -

 نکهيو مثل ا انيسر کار ب خوانینم گهيد گفتنیدر مورد نهال خانم زنگ زدم. م -

  .نييخوایم نطوريشما ا
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  .یميصم یراستش بله آقا -

  .نيستين یرفت و آمد دخترتون راض طياز شرا اياومده؟ حقوق کمه  شيپ یمشکل -

از شما و خانمتون  یليمن خ نيدونی. خودتون هم مستيحرفا ن نيانه نه، اصالً  -

  بده... رتونيهستم. خدا خ یراض

  .نيلطف دار کنم،یخواهش م -

  .هيموضوع شخص هي. ستيحرفا ن نيخدا شاهده ا یول -

  امکانش هست من هم بدونم. -

  .نيبهم بخند ترسمیم -

  شده؟ یچ -

نهال رو بفرستم  دينبا گهیبهم م یزيچ هي نم،يبیمن چند وقته هر شب خواب بد م -

  .افتهیم یشما واگرنه اتفاق بد یخونه

  :ديمتعجب پرس اليدان

  گه؟یرو بهتون م نيا یچ -

نهال اونجا نره. دور از  گهیبه خوابم و م اديقد بلند هر شب م اهيموجود س هي -

به حرفم گوش نهال  نميبی. خواب مترسمیبس که ازش م لهيجونتون انگار عزرائ

و  افتهیبراش م یاتفاق هيشما  یخونه یشما اما بعدش تو یخونه اديو م دهينم

  بهت گفتم نفرستش اونجا. گهيمباال سرم و  اديهم م اروي نيا ره،يمیم

  و گفت: ديبه زور خند اليدان
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   ه؟يچه حرف نيدور از جون، خدا نکنه ا -

 ديخونه، شا یتو نهيو بش اديشما ن یخونه ی. گفتم چند وقتترسمیم نيهم یبرا -

  . دميرو ند بيغر بيعج یخوابا نيا گهيبهتر شد و من د طيشرا

به اتفاقات  شيهاو حتماً خواب ديگویهم نم راهیمادر نهال ب دانستیم یبه خوب اليدان

به  ینهال چه ربط امدنيآمدن و ن ديفهمیدو سه روزه مربوط هستند. اما نم نيا

  موضوع دارد. 

  ها قرار گرفته اَست. نهال در مرکز توجه آن چرا

  . یميصم یالو، آقا -

دوستش  یليمن به نهال خانم عادت کردن. خ یهابله، بله، من هنوز هستم... بچه -

 یبمونه هم مشکل خوادیاگر نم یاصرار دارم که باز هم بمونه. ول نيهم یدارن. برا

. اگر کنمیم زيمدت حقوقش هم وار نيا یسر کار. من تو اديدوماه ن ،یکي. ستين

 یهابچه شياگر هم نه، دوباره برگرده پ کار،کردن خوب به سالمت، بره سر دايکار پ

  من. 

  کمتون نکنه.  يیدستتون درد نکنه، خدا از آقا -

  . کنمیخواهش م -

نگاه کرد.  ديصحبت با او قطع کرد و به عمارت بزرگ سف یبعد از کم اليدان

  کامالً روشن بودند.  نييپا یطبقه یهاچراغ
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 ضيرا تعو شيهانبود. لباس یبه درون منزل رفت و وارد ساختمان شد اما کس او

  کرد و به ساختمان پدرش رفت. در زد و وارد شد. 

  :ديکرد و بعد پرس یپرسپدر و مادرش سالم و احوال با

  ها کجان؟ بچه -

  خودش.  شيخانم اومد بردشون پ ايلع یعصر -

  ر سارا خبر نداد؟چطو -

  :ديتکان داد و پرس یهم مانند او سر اليتکان داد و سکوت کرد. دان یخانم سر مهناز

  شده؟  یزيچ -

  ستوده؟  یخونه یرينه. تو نم -

  ام حوصله ندارم.نه، خسته -

  دعوتت کنن طبق معمول.  یمنتظر - 

  بابا! یچه دعوت -

  . یريتو که بدون دعوت اونجا نم -

  ها تنها باشن. ه دوست داشته باشن با سارا و بچهنکن گمیم -

   ؟یابهيوا، خوب مگه تو غر -

  نزد.  یو حرف دياش را باال کششانه اليدان

  بود با همان حال گفت: رهيخ ونيزيتلو یخانم به صفحه مهناز
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  . خورهیشام م جانيهم الي. داندينيرو بچ زيخانم زودتر م نيپرو -

  چشم خانم. -

  اب به مادرش گفت:خط اليدان

  شده، مشخصه. یزيچ هي -

  روزنامه را تا کرد و گفت: پدرش

  بهتره ميزنونه است، ما دخالت نکن ینشده، بحثا یچيه -

  و گفت: ستاديبلند شد و مقابل مادرش ا شياز جا اليدان

  بوده؟ یبحث زنونه چ نيا -

  و گفت: ديخند یميصم یآقا

  ؟یمگه تو زن -

  هم مادرزنم. یکيمادرم، اون  ونشيکيزنمه  شونيکينه،  -

  و حرص گفت: یخانم با ناراحت مهناز

چرا چشمت  ديپرس دي. صورت سارا رو دنهيها رو ببخانم اومده بود بچه ايعصر لع -

« خانم هم گفت:  ايداد که دست دارا خورده تو چشمم. لع حيکبود شده. سارا هم توض

بار دومش  نيمن رو زده که ا یک اليدان« و گفت:  ديسارا خند »ال؟يدان ايدارا 

: گهیبعد برگشته به من م» داره. یبار اول هي یزيهر چ« خانمم گفت:  ايلع» باشه؟

سارا رو  دهيکنه، پشت گوشش رو د یبه حال پسرت اگر با دخترم بد رفتار یوا« 

» مامان، من که گفتم دست دارا خورده به چشمم.«: گفتیسارا هم م» .نهيبیهم م
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: تناراحت شد و گف شتريخانم ب ايکرد که لع فيرو تعر مارستانيموضوع ب بعد هم

با سارا  الياگر دان«من هم بهش گفتم: » .یگیبوده و به من نم يیخبرا هينه، پس «

ها رو گرفت باور نکرد و دست بچه یول» .رسمیکنه، خودم حسابش رو م یبد رفتار

  و برد. 

  سر فرود آورد و گفت: اليدان

  رو ناراحت نکن.  خودت -

  ه؟يچه رفتار نيا یتر از گل به دخترشون نگفتنازک یناراحتم وقت نياز ا -

  .ميکردیباور نم مياگر ما هم بود دي. شادياشکال نداره مادر، شما ببخش -

چند روز  نيا رينشست و مشغول خوردن ساالد شد. تمام ذهنش درگ زيپشت م اليدان

  بود.

هم دلش  اليبه سر کارش برود. دان توانستینم یا به راحتسار آمدیکه نهال نم حاال

ها حبس کند. دوست داشت او به سر کار برود سارا را در منزل با بچه خواستینم

بزرگ  یبرا ميو دو سال و ن یشادش را حفظ کند. چون نُه ماه باردار یهيّ و روح

  شده بود. یو پوچ یدچار افسردگ واخربود و آن ا دهيها زحمت کشکردن بچه

 خواستینم اليدان یگذاشته بود ول شيهابچه یبود و تمام وقتش را برا یمادر خوب او

 کي خواستیمخصوصاً حاال که م نديو خسته بب انيگر ايو  یباز هم او را عصب

  بزرگ هم برگزار کند.  یمسابقه

  ! اليدان -
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  جانم!  -

   ؟یخواهش کنم غذات رو بخور تونمیم -

  چشم.  -

  شغول شد که پدرش گفت:م او

  . هيکاف یستيتو مقصر ن دونهیکه سارا م نيخودت رو ناراحت نکن، هم -

 فتادهين یما اتفاق نيب دونهیکه سارا م ني. به قول شما همستمينه من اصالً نگران ن -

  . هيکاف

  نشه. ليتبد نيقياما نذار امشب اونجا بمونن تا شک غلط مادر زنت به  -

  انداخت. نيياال و پاسرش را ب اليدان

نشست و برنامه را نگاه کرد. پس از  شيمقابل صفحه نما الياز صرف شام دان بعد

  ساعتش را نگاه کرد. یچا دنينوش

و با سارا تماس گرفت. بعد از چند بوق  ديکش رونيگرمکنش ب بيرا از ج اشیگوش

  آزاد تماس وصل شد. 

  الو سارا جان.  -

  گفت: طرف خط سکوت بود. دوباره آن

  الو، سارا جان.  -
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در هر  شيهاقدر ساکت بود که تعجب کرد. چون وجود بچه. آندينشن یجواب چيه

  بود. یکاف طيشلوغ کردن آن مح یبرا يیجا

  گفت: اليرا قطع کرد و دوباره تماس گرفت. تماس وصل شد و دان ارتباط

  الو. -

  .دينشن یباز هم جواب اما

  م زنگ بزن.به یشنویسارا اگه صدام رو م -

 اشیدوباره گوش اليساعت بعد سارا زنگ نزد. دان ميتا ن یول ارتباط را قطع کرد او

  ارسال کرد. یامکياو پ یرا برداشت و برا

  .یديدلم، چرا جواب نم زيسالم عز -

  که جواب گرفت. دينکش یطول

  من تو باغم. -

  ن؟ياومد -

  وقته. یليآره، خ -

  .نجايا نييايبابامم، ب یمن خونه -

بلند شد و  شيمتعجب از جا الينشد. دان یبعد خبر قهيبعد منتظر شد اما تا ده دق و

  سمت در رفت.

  کجا مادر؟ -
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  ها کجا موندن.بچه نميبرم بب -

. دينشن یاز در خارج شد و به ساختمان خودشان رفت. سارا را صدا کرد اما جواب او

را  یکس یاز ساختمان خارج شد ولو راه افتاد.  ديبه اتاقشان رفت و کاپشنش را پوش

  . به سارا زنگ زد.ديند یدر آن حوال

ها کرد. از پله کيرا به هم نزد شي. ابروهاديد نشيرا در ماش یشدن نور روشن

از آن نور نبود. دوباره با سارا  یخبر گريرساند. د نيرفت و خود را به ماش نييپا

  چند لحظه مات آن شد. نشيسارا در عقب ماش یتماس گرفت و با روشن شدن گوش

آمد شب قبل سارا را  ادشي. ديد فشيک یسارا را رو یرا باز کرد و گوش نيماش درِ 

درون  یگذاشت. اما گوش نشياو را در عقب ماش فيبرده بود، ک مارستانيکه به ب

  سارا بود. فيک

سارا را درون  ی. گوشديرا ند یرا برداشت و به اطراف باغ نگاه کرد. کس یگوش

 یرا به ساختمان خودشان برد و رو فيرا قفل کرد. ک نيانداخت و دِر ماش شفيک

  مبل انداخت و برگشت تا به دنبال سارا برود.

در باغ نبود و بهادر فراموش کرده  ینور چيعبور کرد. ه کيباغ بزرگ و تار از

 شيستوده را در پ یباغ آقا ريشان خارج شد و مسها را روشن کند. از باغبود چراغ

  گرفت.

 یاها افاقهجان چراغسر و صدا بود. نور کم یساکت و ب ل،يبزرگ و طو یکوچه

  .کردیبه حال ظلمت کوچه نم

  .شکستیآلود کوچه را مسکوت وهم اليدان یپا یصدا
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زود در  یليستوده بود. زنگ را فشرد که خ یمنزل آقا یبعد جلو یقهيچند دق اليدان

  .ديپاشنه چرخ یرو

تشکر کرد  اليآمد گفت. دانخوش الي. به دانديکرد که محمد را مقابلش د باغ عبور از

  رفت. اشیو محمد به سمت اتاقک نگهبان

  ستوده و سارا جوابش را دادند. یوارد سالن شد و سالم کرد. خانم و آقا او

  نکردند. اليبه دان یستوده بودند و توجه یگرفتن با آقا یو کشت یدر حال باز هابچه

  به کنارش رفت و نشست. اليبلند شد و دان شيز جاا سارا

  .یخسته نباش -

  . چشمت بهتره؟زميممنون عز -

  داشت. یبعد صورت او را برانداز کرد. هنوز کبود بود و ورم مختصر و

  .زميبهترم عز یليآره، خ -

  خدا رو شکر. -

  خانم گفت: ايلع

  بال رو سر سارا آورده؟ نيباور کنم دارا ا -

  خانم گفت: ايه لعرو ب اليدان

  ! من سارا رو زدم.نينه، باور نکن -

  ستوده هشدار دهنده گفت: یرا گرفت و فشرد. آقا اليدست دان سارا
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  خانم! -

  بچه باشه. هيکه ضرب دست  اديبه نظر نم طشيچشم و شرا نيآخه ا -

  !نيگفتیم یداشت چ یطيسارا چه شرا نيديدیم روزي. اگر دطورهنيبه نظر منم هم -

  .یکرد یمادرتون نگفتن که سارا رو بستر یها سر زدم ولاومدم به بچه روزيمن د -

  و گفت: ديها پرحرف آن انيبه م سارا

  کار رو نکردن. ني. از قصد که انيمادر، نخواستن شما ناراحت بش -

  سارا. یباشم. تو دختر من انيمن هم در جر افتهیکه م یبهتره هر اتفاق یول -

دارم. خدا روشکر همسرم حواسش  یمستقل یبزرگ شدم، زندگ گهيمامان! من د -

  .کنمیبهم هست. هر جا الزم باشه حتماً خبرتون م

و بهم ثابت شده ساکت  هيواقعاً برات شوهر خوب اليدان دونمی. چون مزميباشه عز -

  برات افتاد حتماً خبرم کن. یبه بعد اتفاق نيلطفاً از ا یول شمیم

  چشم مادر. -

  و شاد بودند. زدندیستوده قهقهه م یآقا یهانگاه کرد که با قلقلک شيهابه بچه لايدان

  نشاند. شيپا یو رو ديو در آغوش کش ديها را بوسآن یستوده هر دو یآقا

آن را تا  یبلند نگاه کند. صدا یرا با صدا ونيزيعادت داشت تلو شيها پاز سال او

  .کردیو اخبار نگاه م زدیصد باال م
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ها و با آن زدیرا م زيهمه چ ديمنزلشان بودند ق شيهانوه یها بود، وقتحاال مدت اام

  .بردیو لذت م کردیم یباز

  جان؟ اليدان یشام خورد -

  مامان خوردم. شيپ زميآره عز -

  شب شام رو با ما بخوره. هي دونهیقابل نم اليآقا دان -

  گفت: یبه آرام الي. دانستيرا نگر اليدان یچهره سارا

  .ميا. نمک پروردههيچه حرف نينه، ا -

چون هنوز همان عادت گذشته را داشت و  داد،یستوده حق م یبه خانواده اليدان

 زدیعادت دامن م نيبه ا عهي. ارتباطش با ماوراءالطبکردیمعاشرت نم یبا کس یليخ

  .کردیمحدود م شتريو ارتباطش را ب

 دهيهم هر دو خواب شيهاعزم رفتن کرد. بچه اليشب ماندند و بعد دان مهيتا ن هاآن

  بودند. خانم ستوده گفت:

  بمونن. نجايها رو امشب بذار ابچه ال،يدان -

  ببرمشون. ديبا ن،يلطف دار -

  کردم، مراقبشون هستم. یداربچه یروز هينگران نباش، من هم  -

  موندن عادت نکنن بهتره. يیها به شب جابچه یول ه؟يچه حرف نيا -

  خودشونه. یخونه ست،ين يیجا نجايا -
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  .یمرس -

  و سارا دنا را بلند کرد. ديدارا را به آغوش کش اليدان

  دنا رو هم بده. -

  .آرمشیخودم م -

  بده به من. -

درست کرد  اليدان یهاشانه یرا دور دنا انداخت. سارا سرشان را رو شيبعد بازو و

  کردند و به منزل خود برگشتند. یو خداحافظ

  پر الي. دانرفتندیو سرما به سمت منزل م یکيآن تار انيکوچه و در م در

  :ديس

  کجاست سارا؟ تيگوش -

  جا گذاشته باشم. نتيداخل ماش فميک یتو کنمیفکر م دونم،ینم -

  .یبهت زنگ زدم جواب نداد یليخ -

  .یاريرو برام ب ميآره فراموش کردم بهت بگم گوش -

  گذاشتم تو اتاقمون. -

  ؟یپرسیچرا از من مپس  -

  نه؟ سارا. ايکجاست  تيهست گوش ادتي نميبب خواستمیم -

  جانم. -



73 | P a g e 
 

  .ادينهال از فردا نم -

  گفت: یبا ناراحت سارا

  نه، چرا؟ یوا -

و از فرستادن نهال به  نميبیخواب بد م هيبا مادرش حرف زدم. گفت چند وقت -

  خونتون معذورم.

  ه؟يچه حرف گهيد نيا -

 یخونه بمون یخودت تو ديواگرنه با ميباش گهيپرستار د هيدنبال  ديما بابه هر حال  -

  . یو ازشون مراقبت کن

   شن؟یم یهنرجوهام چ م؟يمسابقه هست کينزد طيشرا نيا یاالن که تو -

  . ميکن ليو فعالً کالست رو تعط ميعقب بنداز ميمجبور -

   ؟یچ مامانم شيروز پ هيمامانت،  شيپ مشونيروز بذار هياگر  -

  نه!  -

  چرا؟  -

  . شنیها بد عادت مچون اول از همه براشون زحمته، دوم بچه -

  مدت.  هيفقط  -

  دو وارد باغ شدند و سارا در را بست.  آن
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 رونياول که بهت گفتم برو سر کار و از خونه ب یباشه، همون روزا ادتياگر  -

 نيخاطر نبودن تو، ب وقت به هيها بچه نهيشرط هم دارم. شرطم ا هيبزن، گفتم 

خودمون باشن و از  یخونه یتو ديها بانشن. گفتم بچه یمن و تو پاسکار یخانواده

  پدر و مادرم با ما دو قدم فاصله دارن.  کهوجود  نيبا ا یخونمون دور نشن، حت طيمح

  . ادمهيبله،  -

  .ميکنیم دايپرستار قابل اعتماد پ هي کهيپس تو خونه بمون تا وقت -

  اشه.ب -

  پرستار بده. هيزنگ بزن و در خواست  یابيکار یخودت به همون مؤسسه -

  باشن. یکيهر روز با  خورن،یضربه م ینجوريهام ابچه یباشه، ول -

  ؟یدار یاگهيفکر د -

  نه. -

  کن. دايپرستار پ هيپس  -

  باشه. -

تختش  یها رفت و سارا، دنا را روبه اتاق بچه اليوارد ساختمان شدند دان یوقت

  .ديکش شيگذاشت و پتو را رو شيدارا را سر جا ال،يخواباند و دان

و پس از روشن کردن آباژور از اتاق خارج  دنديرا بوس شانيهابچه اليو دان سارا

  شدند.
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با  یقيتوالت در حال پخش موس زيم یرو اشیکه گوش ديوارد اتاقشان شد و د سارا

  است. ميمال یصدا

آن را قطع کرد. شارژرش را برداشت و به  یداشت و صدارا بر یرفت و گوش جلو

  کرد. سارا گفت: زانيوارد اتاق شد و کاپشنش را آو اليبرق زد. دان

  . شدیداشت خاموش م ؟یرو روشن گذاشت یچرا گوش -

  روشن گذاشتم؟  یچ یعني -

  و فقط پنج درصد از شارژش مونده بود.  کردیداشت آهنگ پخش م -

  .اومدینم يیکه صداتو  مياومد یول -

  آهنگ کم بود.  یچون در اتاق بسته بود و صدا -

  مبل تو سالن.  یهم گذاشتم رو فتيک فت،يرو انداختم تو ک تيآخه من گوش -

  آنجا نبود. فيو به سالن برگشت اما ک ديلبش را گز اليشدند. دان رهيدو به هم خ هر

دِر کمد را بست و خطاب به . ديرا د فيدرون کمد ک شيدر حال گذاشتن مانتو سارا

  گفت: اليدان

  .زميعز ستين ادتيتو  یکمده. حتماً خودت آورد یتو فميک -

 گاههيتک یو رو ديکش رونيبه اتاق برگشت و بلوزش را به سرعت از تن ب اليدان

  رفت. يیانداخت و به درون روشو یصندل

  بود.حوادث  نيا یرهيمشغول مسواک زدن شد و به فکر زنج نهيآ مقابل
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  .ديترسیحوادث نم نيبا ا يیروروبه ليمثل گذشته و اوا گريد

 یبيبه همسر و فرزندانش آس ديترسیم نيبود. او از ا گريد زياش از چدلهره حاال

  برسد.

  صورتش را شست به اتاق برگشت و خطاب به سارا گفت: یوقت

  صورتت رو بشور و دوباره از اون مرهم بذار.  -

  .زميچشم عز -

  مت روشن.چش -

هم گذاشت. سارا به درون  یرا رو شيتخت انداخت و پاها یخود را رو اليدان 

انداخت تا  شيهاچشم یرا رو شيبازو الي. دانديرفت تا صورتش را بشو سيسرو

  بخوابد.

باز و بسته شدن  یصدا یداريخواب و ب نيبه خواب رفت. ب شيهازود چشم یليخ

و دستش را  ديخت حس کرد. بعد هم دراز کشت یو نشستن سارا را رو ديدر را شن

  انداخت. اليدان ینهيس یرو

دست او گذاشت و آهسته لمسش کرد. داشت خوابش  یرا رو گرشيدست د اليدان

 یپلک گشود و دستش را از رو سيکه با باز و بسته شدن دِر سرو شدیم قيعم

 عيت رفت. سرتوال زيم یکه سارا به پا ديچشمش برداشت و سرش را بلند کرد، د

  نبود. یاما کس ست،يبغل دستش را نگر

  شد. رهيبالش زد و به سقف خ یو سرش را رو ديکش یقيعم نفس
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. کردیدر سکوت به سقف نگاه م اليمرهم به چشمش شد و دان دنيمشغول مال سارا

  .شدیداشت به عادت هر روزش بدل م یخوابیب نيبود و ا دهيخواب از سرش پر

سر او رد کرد و سارا را  ريدستش را از ز الي. دانديد و دراز کشبه کنارش آم سارا

  .ديو تنگ در آغوشش کش ديکرد. به سمت او چرخ کيبه خود نزد

آباژور چند لحظه به  صورت او نگاه کرد. لبخند زد و  فينور قرمز و ضع در

  و گفت: دياو را سمت خود کش یسارا فرو برد. موها یرا در موها شيهاانگشت

  را.سا -

  جونم. -

  .نجايا انيب یچند وقت توننیبه دانا بگم اگر م خوامیم -

  .ارهياش هم بکاش زن و بچه یخوبه. ا یليخ -

. ستيرا چرخاند و پنجره را نگر شيرو الي. دانديو برق زد و آسمان در هم غر رعد

  .شدیروشن م یپشت قاب پنجره آسمان گهگاه

  :دوباره رو به سارا کرد و گفت اليدان

. کنمیهست و دارم حسش م یزيچ هي. کنهیکه نگرانم م افتهیم يیسارا، داره اتفاقا -

نگرانم.  یليخ نيها هستحاال که تو و بچه یکمتر بود، ول امیاگر فقط خودم بودم نگران

  . پس اگر تنها نباشم بهتره.فتهيبراتون ب یاتفاق ترسمیم

  .شهینم یطور -

  و گفت: ديارا کشصورت س یدستش را رو اليدان
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  ؟یترسیتو نم -

  .یکه تو هست ینه تا وقت -

 اليگردن او انداخت. دان یچسباند و و دستش را رو اليدان ینهيسرش را به س سارا

  شد. یکيدر تار رهيرا به سر سارا چسباند و نگاهش خ شيهالب

  است. دهياو خواب ديآرام سارا فهم یهاکه از نفس دينکش یطول

  بالش گذاشت.  یسارا را از خود جدا کرد و سرش را رو یرامبعد به آ یکم

 ی. به قاب پنجره که از پشت پرده گاهديو رو به پنجره چرخ ديکش شيرا رو پتو

  ماند. رهيخ شدیروشن م

  .نديرا پشت آن بب یبزرگ بتيتوانست ه اليآسمان پنجره را روشن کرد و دان برق

شد و به پنجره  زيخميتخت ن یرو الي. دانبلند یهابزرگ و شاخ کليقد بلند و ه با

به سمت  ستاديرفت و ا نيياز تخت پا اليشد. دان ترکيو نزد کينگاه کرد. جسم نزد

اما با هربار  شدیم دايپرده پنهان و پ یرو ريپنجره رفت، همراه با رعد و برق تصو

به  الين. داشدیتر از قبل مو بزرگ ترکينزد و کينزد هيو روشن شدن سا کيتار

. پرده را کنار زد و با تابش ديکش قي. دستش را به آن گرفت. چند نفس عمديپرده رس

  .دينفهم یزيچ گريپلک بست و د شيهانور در چشم ديشد

اطرافش را با  قهيمبل پلک گشود. چند دق یشد رو داريها ببچه یکه از صدا صبح

خود را  تيوانست موقعنشست تا ت ی. سپس پتو را نگاه کرد و به سختستيدقت نگر

  درک کند.
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  :ديچيسارا در گوشش پ یصدا

  ؟یشد داريب زم،يسالم عز -

  دار گفت:خش یبا صدا اليدان

  سالم. -

  .یشیم داريب ريدو روزه د یکي -

  پتو را کنار زد و گفت: اليدان

  چشمت خوبه؟ -

 داريو ب یدياونجا. گفتم خواب یکامال خوبم. از آموزشگاه زنگ زدن و گفتن زود بر -

  .فرستمتیم یشد

  شده؟ یچ -

مشکلش  یفروغ یآقا نيبخور و برو بهشون سر سربزن. بب یزيچ هي اي... بدونمینم -

  ه؟يچ

  باشه. -

آمد.  رونيرفت. دست و صورتش را شست و ب سيبلند شد و به سرو شيبعد از جا و

  حاضر کرد. یاستکان چا کي شينشست و سارا برا زيپشت م

  .کردندیم یو باز دنديدوینشست. دارا و دنا دنبال هم مهم مقابلش  بعد

  .رديدنا را برداشت و او دنبالش کرد تا خرسش را پس بگ یعروسک خرس دارا



80 | P a g e 
 

  ها گرفت و استکانش را برداشت.نگاهش را از آن اليدان

  .ديجرعه نوش کيکرد و  کيرا به لبش نزد استکان

  .یرو مبل بخواب یايب یپتو بغل کن یخوب عادتت شده نصف شب -

 دنيبه سالن آمده اَست. بعد از د یک آمدینم ادشيبه صورت سارا نگاه کرد.  اليدان

  از هوش رفته بود.  شيهابه چشم بيآن موجود پشت پنجره با خوردن آن نور عج

  در خواب؟ اياَست  دهيد یداريها را در بمطمئن نبود آن یحت

  ! زميعز -

  به خود آمد.  اليدان

  ه؟شد یچ -

  .یچيه -

  شد. شيهالباس ضيشان رفت و مشغول تعوبلند شد و به اتاق شياز جا اليدان

  که سارا وارد اتاق شد و گفت: ديکشیرا شانه م شيموها داشت

  ؟یاز حرفم ناراحت شد -

  ناراحت بشم؟ ديچرا با -

  .ینخورد یزيچ -

  ندارم. ليم -

  گفتم. منظوریمن ب -
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. ستاديرا برداشت و مقابل سارا ا فشيت گذاشت و کتوال زيم یشانه را رو اليدان

  و گفت: دياو را بوس یشانيپ

  .دونمیم -

 نشيرا بغل کرد و بعد از ساختمان خارج شد. سوار ماش شيهابعد راه افتاد. بچه و

  شد و به آموزشگاه رفت.

 چيحضور ه یبود ول ريگ. او جنديشياند بشيراه به شب قبل و اتفاقات عج نيب در

  .کردیرا در دور خود حس نم یجن

  .شدیداشت سردرگم م طيشرا نيا از

ساختمان را  یپارک شده جلو ِس يپل یهانيآموزشگاه توقف کرد، ماش یجلو یوقت

 یکه همه ديشد و با سرعت به درون آموزشگاه رفت. د ادهي. با استرس پديد

از استرس با هم  يیهاکارآموزها دور هم جمع شده بودند و داشتند با تعجب و حالت

  .کردندیصحبت م

  ها داشت.در متفرق کردن آن یهم سع یفروغ یآقا

  و گفت: ديجلو دو اليدان دنيد با

  !یميصم یآقا -

  شده؟ یسالم چ -

  آمده گفت: شيپ طينگران از شرا یفروغ یآقا
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نوشته شده، اونم  بيغر بيترسناک با کلمات عج لميسالم آقا. کل آموزشگاه مثل ف -

  .اديب سي. منم زنگ زدم پلبا خون

  ن؟ينذاشت انيخانمم رو در جر نيچرا همون موقع که با خونه تماس گرفت -

  ترسناک شده. یلياون تو خ یوقت هول برتون نداره. ول هيگفتم  -

  .نيزنگ بزن سيالزم نبود به پل -

  .ديزدیزنگ م سيبه پل ديشده. خودتون هم بود یچ دينيباال بب ديآقا از راهروها بر -

  شده؟ یهم طور یکس -

  نه قربان. -

  رو چک کردن؟ نايدورب لميف سايپل -

  نه آقا.  -

  را کنار زد و راه افتاد.  یفروغ یو آقا ديکش یقينفس عم اليدان

  :دنديکارآموزها پشت سر او راه افتادند و پرس یهمه

   رو جن گرفته؟ استاد! نجايافتاده؟ استاد ا یشده؟ استاد اتفاق یاستاد چ -

  ها کرد و گفت:اول رو به آن یپله یرو اليدان

مسخره بوده. تا مشخص شدن موضوع  یشوخ هي. حتماً خبرمیمنم مثل شما ب -

  . کنمیهاتون، خودم خبرتون مخونه ديپس بر لهيآموزشگاه تعط

  ترم نمونده.  انيبه پا شترياستاد چند جلسه ب یول -
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  کالسا؟ نيا یتو نييايب طيشرا نيا یتو نيخوایشما که نم -

  ... ینه، ول -

   ؟یچ یول -

  ! یچيه -

  . دييپس بفرما -

که  ديرا د وارهايد یدر خم راهرو رو دنيرا گفت و از پله ها باال رفت. با پبچ نيا

  ها نوشته شده بود. آن یرو يیزهايچ به،يغر یبا خون و خط

  ود. کرده ب فيجا را کثشره کرده بود و همه واريد یکه رو یخون رد

بخواند و  توانستیرا نم یکي نيها آگاه بود، اما ااز جن یبه هر خط و زبان نکهيا با

  بفهمد. 

. اصالً سر ستيشده بود را نگر دهيکش وارهايد یکه رو یبيو غر بيعج یهافلش

  . آوردیدر نم

ها اول شد تمام اتاق یوارد طبقه ی. وقتشدیم زتريخون ت یبو رفتیچه باالتر م هر

  ها بودند. شکل نير از همپ

. ديرا درون اتاقش د سيو پل ديباال رس یبود که به طبقه ايقضا نيا ريدرگ ذهنش

  ها باز کرده است.آن یدر اتاقش را برا یفروغ یآقا ديفهم

کرد  یو به اتاقش رفت. سالم کرد و جواب گرفت. خود را معرف ديدر هم کش ابرو

  گفت: سيکه پل
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  بوده؟  یکار ک نيرتون ابه نظ ،یميجناب صم -

  . دونمینم -

   د؟يندار یدشمن یبا کس -

  نه.  -

  . شهیم دهيد هالميف یها و عالئم فقط تونشونه نيا -

  . دونمیمن نم -

  گفت: کرد،یرا چک م هانيدورب لميکه داشت ف یکس

خود  انيدورب نجاي. افتادهين یاتفاق چيه قهيدق ستي. تا ساعت سه و بنينيرو بب نجايا -

  به خود خاموش شدن.

  نگاه کردند. لميهمه به ساعت ف 

جا پر از نوشته همه یروشن شدن ول نايخود به خود دورب ميساعت سه و ن د،ينيبب -

  و خون شده. 

  حال گفت: ني. با استيکار انسان ن نيا دانستیم اليبه هم نگاه کردند. دان همه

  بترسونه؟  ما رو خواستهیم یک یعنيمسخره است.  یليخ -

  ! یگفت چ ديهم با ديشا -

  سکوت کرد. سرباز وارد اتاق شد و گفت: اليدان
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کشته شده و  یعيکردم که به شکل فج دايگربه پ کي ايياز دستشو یکي یتو قربان

  .وارايد یانگار خون اونه رو

  :ديپرس اليرو به دان مأمور

  ن؟يندار یمشکل یبا کس ديمطمئن -

  بله. -

  نجا؟ينشده از ا یدزد -

  .دمیاگر شده باشه بهتون خبر م کنم،ینه فکر نم -

  . نيبود یاتفاق نيمنتظر همچ نکهيمثل ا -

  چطور مگه؟  -

  . نيکنینم یو احساس نگران نيجا نخورد یليخ -

   د؟يشما از کجا مطمئن -

  از سر درون.  دهدیرنگ رخساره خبر م -

  . ستميفقط ترسو نبودم و ن ديشا -

  به شدت نگران کنه.  ديرو با یهر آدم عاد طيشرا نيا یول -

  که نگران نشدم. ستمين یپس احتماالً حق با شماست. من عاد -

به ذهنتون  یزيچ اي نيداشت تيشکا یاگر از کس م،يکنیرو گزارش م نايخوب، ما ا -

  . نيگزارش کن یکالنتر دييايب ديتونیم ديرس



86 | P a g e 
 

  راحت باشه.  التونيچشم حتماً. خ -

  آمد و گفت: اليبه دفتر دان یفروغ یند و آقارفت هاآن

  شد آقا؟  رشونيدستگ یزيچ -

  نه. -

  رو جن نگرفته باشه. نجايکرده؟ خدا کنه ا یکار نيهمچ یک یعني -

  نشست و گفت: زشيپشت م اليدان

  .لهيتعط نجايا ی. تا اطالع ثانویفروغ یخونه آقا ديبر -

  آخه... یول -

  کنن. زيرو تم وارايبگم د ديکرد. با کار شهينجاست که نم نيا یتو -

  .نيتنها نمون نجايخونه ا دي. شما هم بررمیخوب، من م یليخ -

  کرد و رفت. یخداحافظ یفروغ یسر فرود آورد و آقا اليدان

را برداشت و  یدفترش کرد. گوش یوارهايبه د یو نگاه ديکش یقينفس عم اليدان

  جواب داد: یکس شد. بعد از چند بوق آزاد یريگمشغول شماره

  .اليسالم دان -

  سالم. حالت چطوره؟ -

  ؟یخوبم، تو چطور -

  . وقتت آزاده؟ستميبدن -
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  آره، چطور؟ -

  آموزشگاه. ايپاشو ب -

  ؟یچ یبرا -

  کارت دارم زود خودت رو برسون. -

  شده؟ یچ -

  .ینيبب ديهست با یزيچ دم،يم حيبرات توض نجايا -

  .افتمیباشه، االن راه م -

  خوب. یليخ -

کرد  یداد و سع هيرا به دستش تک اشیشانيدستگاه گذاشت. پ یرا رو یگوش اليدان

  کند. دايپ شانيبرا یجواب ديشا نديتمام اتفاقات را چون پازل کنار هم بچ

  .ديرا شن یاکردن گربه ويوميم یحال بود که صدا نيا در

. از ديتر شنگفتن گربه را واضح ويم یشد. صدا قيبلند کرد و در صداها دق سر

  بلند شد و از اتاق خارج شد. شيجا

  کرده بود. دايپ یبهداشت سيرا در سرو یاسرباز را به خاطر آورد، گربه حرف

  .ديگربه را دوباره شن یراهرو رفت و منتظر شد. صدا یانتها به

را باز کرد و وارد شد. سه در بسته را نگاه کرد. آهسته جلو رفت. از  سيسرو در

  گرفت. انيجر سيسرو یشد و درون راهرو یر خون جاردِر آخ ريز
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  جاست؟نيا یک -

  نگرفت. یجواب

که با تن و  یشخص دنيرفت و چفت در را باز کرد. آهسته آن را هل داد و با د جلو

و عقب  ديتوالت افتاده بود، از جا پر یگوشه دهيبر دهيو گوشت بر نيخون یسر و رو

  رفت.

نان آن شخص را نگاه کرد. با وحشت دستش را خورد و نفس ز يیبه روشو پشتش

نکرد.  داي. اما آن را پرديتماس بگ سيکند و با پل دايرا پ اشیبرد تا گوش بشيسمت ج

 یو با صدا دينگاهش به آن جسد خشک شده بود. ناگهان جسد سر بلند کرد و خند

  گفت: یناهنجار

  .یکن یها سرورکه به جن ینيتو ترسوتر از ا ال،يدان -

  وحشت زده گفت: اليندا

  ؟یهست یتو ک -

 یهاو آن استخوان کردیم یزيداشت و خونر قيعم یهاکه زخم یشخص با بدن آن

بلند  شيگذاشت و از جا وارهايرا دو طرف د شيهااش، دستو شکسته یعيرطبيغ

  شد و در همان حال گفت:

  من قاتل تواَم. -

  .ديو زشت خند وبلند

  .کردمیحس م من یاگر بود ،یستيتو جن ن -
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  و چند رگه و ترسناک. بيعج يی. صدادياز پشت سرش شن يیصدا اليدان

  !اليدان -

 شيهاکه چشم ديرا د یرنگ اهيموجود س نه،يو در آ ديرو به عقب چرخ عيسر اليدان

برخورد  اليدان ینهيو به س ديپر رونيب نهيبودند. او به سرعت، با سرش از آ ديسف

  کرد.

 هوشیب اشنهيها خورد و از درد ستوالت نيب واريکمرش به دعقب رفت و  اليدان

  افتاد. نيزم یشد و رو

  حالت خوبه؟! ؟یشنویصدام رو م الي... داناليدان ال،يدان -

  .ديو پلک گشود. راست شد و خودش را درون دفتر کارش د دياز جا پر اليدان

  . مسعود مقابلش بود.ستيرا چرخاند و دور و برش را نگر سرش

  ال؟يحالت خوبه دان -

  نجا؟يا یتو من رو آورد -

  بود. نيسنگ یلي. خوابت خیبود جانينه من اومدم هم -

  نبودم مسعود. نجايمن ا ی... ولیول -

  ؟یپس کجا بود -

 یزيو چ یبهداشت سيسرو ی. رفتم تودميشن يیبهت زنگ زدم، صدا نکهيبعد از ا -

  .نجاميم. االنم که به هوش اومدم اشد هوشیو ب واريبهم حمله کرد. خوردم به د
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  درد داره؟ تييجا -

  نه. -

  کجات رو زد؟ -

  .امنهيزد تو قفسه س -

  هات رو باز کن.دگمه -

. مسعود به بدن او نگاه کرد. ديرا باال کش اشیرا باز کرد و رکاب شيهادگمه اليدان

  را کج کرد و سر تکان داد. شيهالب

  .ستين یزيچ -

را  شيهانبود. نفسش را فوت کرد و لباس زيچ چي. هستيد را نگرخو ینهيس اليدان

  مرتب کرد.

  . یشد یاالتيخ -

  ؟یديرو د واريدر و د -

  ؟یديفهم یزي. تو چهيبيآره. زبان غر -

  نه. -

  رفت و گفت: واريد کيبه نزد مسعود

  .اليدان ستين یجن چيه یزبان و دست نوشته نيا -

  کردن؟به نظرت چرا دوباره منو دوره  -
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  !اي... هام بميفهمیم -

او سر فرود  یکرد و برا ميتعظ اليبعد هام با قد بلندش وارد اتاق شد. رو به دان یکم

  آورد و گفت:

  .اليسالم به سرورم دان -

  سالم هام. پدرت مذهب خوبه؟ -

  خوب هستن و زنده، به لطف پروردگار. -

  افتاد. گفت: رونيب شيبايت زو صور ديرا عقب کش شيسر فرود آورد. هام ردا اليدان

 ريغ یجن چي. هميشکل ندار نيبه ا یها زبان و نوشتارجن یايسرورم در تمام دن -

ساختمون نشده.  نيقبل از من هم جن وارد ا ی. حتستيساختمون ن نيا یاز من تو

شدن به شما رو  کينزد يیتوانا یجن چينشده و در عالم واقع ه کيبه شما نزد یزيچ

 نيکه در ا ی. تصوراتديکنیو حسش م ديشیبشن شما متوجه م کيهم نزد نداره. اگر

  همه درسته. نيمورد داشت

  ه؟ياتفاقات از چ نيپس ا -

آزار شما  یو نقشه برا سهيبر دس یمبن یخودم خبر یايداره. من در دن گهيد ليدل -

  ماست!  یايکه هست خارج از دن یهر چ دي. شادمينشن

  مثالً؟ یچ -

  من و شما ناشناخته است. یفراتر از جن که قدرتشون برا یموجودات -
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 گهيهام بود دکه پرستار بچه یدختر یبود. حت یعيرطبيسارا افتاد غ یکه برا یاتفاق -

 افتهیم يیها. اتفاقدهيد یبيعج یکنه چون مادرش خوابا یداراز اونا نگه خوادینم

و انگار  پرمیما بعد از خواب مهستن، ا یکامالً واقع کنمی. حس مارميکه سر در نم

. کنمیرو فراموش م يیزهايهم چ ی. گاهستيکابوس ن یباشم. ول دهيکه فقط کابوس د

چه  نايآخه ا ارم،يصبح از هال سر در م خوابم،ی. شب تو اتاق مشمیم وونهيدارم د

  .ارميها سر ازش در نمجن بيو طب ريگجن و انسان، جن نيداره که منه رابط ب یمعن

  تکان داد و گفت: یسر مسعود

و خنجر  زهين یجنه و خارج از علم ماست. تو حت یايحتماً موضوع فراتر از دن -

  دنبال اونا اومده باشه. یکس کنمیپس فکر نم ،یرو از خودت دور کرد

 یدر چشمان بهت زده رهيشد. مسعود هم خ رهيسر بلند کرد و به مسعود خ اليدان

  شد و گفت: اليدان

  ؟یدفن نکرد طانيتونل ش یو تو ی. نکنه تو هنوز اونا رو دارتو.. -

زد  ی. مسعود پوزخندکردیبه مسعود نگاه م ديجویرا م شيهاکه لب یدر حال اليدان

افزود.  یم تشيبه جذاب اشقهيشق ديسف یفرو برد. موها شيرا در موها شيهاو دست

  .نشستیبه دل م شتريب شد،یم شتريمرد هر چه سنش ب نيا

  گفت: یاز ناباور یبا حالت مسعود

  سر جاشون. یرو برگردون ايکه تو اون کوفت کردنیاون روز داشتن لهمون م -

  .کننیشر رو جذب نم یروهاين گهياونا د -
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  شده؟ یپس باز چ -

شر رو  یرويمن و داناست. ن یمو زهين یرو جدا کردم. تو زهين یمن هسته مرکز -

  .کنهیجذب نم

  چه خبره؟ نجايس امزخرف نگو پ -

  .دونمینم -

  .نيبهتره سرورم دانا رو خبر کن -

  شد. بيو مسعود رو به هام کردند. او سر فرود آورد و غ اليدان

  

  _سومفصل

رعد و برق و  ی. صداديباریبود و باران به شدت م یروز هوا گرفته و ابر آن

  د. کرده بو جاديا یاکسل کننده یحال و هوا شهيبرخورد باران به ش

اما  کردیرقصان آتش نگاه م یهانشسته بود و داشت به شعله نهيمقابل شوم اليدان

  بود. رياتفاقات چند وقت اخ ريذهنش درگ

 ی. سارا پشت سرش روشدیو نم اورديدر ب بيراز عج نيسر از ا خواستیم دلش

  .ننديتا ساکت بنش ديکشیم ینقاش شيهانشسته بود و داشت همراه با بچه نيزم

 شيهازرد و قرمز خسته شده بود. پلک یهااز نگاه کردن به شعله اليدان یهاچشم

 یهم نشستند و لحظه یخسته رو شيهاهم رفتند و برگشتند. دوباره پلک یآهسته رو

  .ديمقابل خود د بايو ز دهيکش یآخر حس کرد دو پا
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نگذشت که  هيها افتاد و چند ثانرا باز کرد و دوباره نگاهش به شعله شيهاپلک

  بسته شدند. شيهاچشم

  اومده به من سر بزنه! یک نيرو بب نجايا -

بزرگ  نهيشوم کيمقابل  یچوب یصندل کي یچشم باز کرد و خود را رو اليدان

 یجياش در آورد و راست شد و با گچانه رياش نبود. دستش را از ز. آنجا خانهديد

  .ندينگاه گرداند و توانست دانا را بب

  دانا! -

  !اليدان -

هم برخاست و  اليرا از هم گشود. دان شيهابلند شد و دست شيو از جا ديخند دانا

  از هم جدا شدند دانا گفت: یدانا را بغل کرد. وقت

  افتاده؟ یاتفاق ؟یکنیچکار م نجايتو ا -

که فکر نکردم تو  یزيمتصل شدم. به تنها چ نجايبه ا یچجور دميخودم هم نفهم -

  !یبود

  حال شدم از ابراز محبتت. خوش یليخ -

  و گفت: ديکش یآه اليدان

  !شمیم وونهيمن دارم د کنمی. فکر مستيحرفا ن نيدانا! االن وقت ا -

  چرا؟  -

  کنم.  دايبراش پ تونمینم یليدل چيدانا، ه افتهیم یبيعج یروزا داره اتفاقا نيا -
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   ؟یچ یعني -

  که بهت بگم.  نيبش -

  ش. راحت با نيبش -

هم  الي. دانختير یدر جام اليدان یرفت و از شربت افرا برا زيبعد به سمت م و

  حرف زد. شيتو در تو یهاو خواب رياخ یهامشغول صحبت شد و در مورد اتفاق

  . ديدو جرعه نوش یکيحرف زدن  نيجام را از دست دانا گرفت و ح اليدان

او حرف زد که  یراآموزشگاه ب واريدر و د یرو یهانوشته یآخر درباره در

  ها را بخواند و بفهمد. آن توانستینم

  . کردیم دييو گفتار او را تأ دادیسر تکان م دانا

 یاون مو از تو دنيکش روني. من مطمئنم با باديداره سرمون م یحاال موندم که چ -

بشه. هام و مسعود  کيبهش نزد یشر یروين چيه دينبا گهيو گرفتن قدرتش د زهين

  نشده.  کيبه من نزد یجن چيکردن ه دييهم تأ

  پس...  -

  تکان داد و گفت: یشدند. دانا سر رهيدو به هم خ هر

  بهت رو دارن.  یغاميبودن و قصد رسوندن پ يیآدم فضا ديشا -

  مسخره نکن دانا.  -

  وجود نداره! يینکنه از نظرت آدم فضا -
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مختلف  یهاها و مکانزمان یکه خداوند تو ميدونیم یمن و تو بهتر از هر کس -

دست  نياز ا کنهیم تيکه داره من رو اذ یزيچ یرو خلق کرده ول یاديموجودات ز

  . ستيموجودات ن

  سرش را چند بار تکان داد و گفت: دانا

 ديسه موجود با نياول از حضور نداشتن ا ی. در مرحلهنياطيجن، جادوگر، ش -

و ممکنه  ادهيموجودات ز نياتنوع  یدونی. خودت بهتر از هر کس میمطمئن بش

بود.  نيمنظورم هم يیاز اونا براتون ناشناخته بوده باشه. اول که گفتم آدم فضا یجنس

  . یشناسیتو نم که شنيم کياز جن بهت نزد یالهياز قب ديشا

  . دهيرو ند یخط نيجن چن یايدن یهام گفت تو یول -

ماست، جن  یايتر از دنشلوغ یلياونا خ یايپس دن شتره،يعدد جن از عدد انسان ب -

از  یاگوشه کيبزرگه. ممکنه  اشونيدن ميگفت یاالرض داره، درست، ول یقدرت ط

  مثل هام هم ناشناس باشه.  یکس یاونا برا یايدن

   خواد؟یم یاز من چ یموجود نيچن کيخوب  -

 یبگرد ديرو جذب نکرده پس با یزياگر چ زهيبرات دارن. ن یخطر ايکمک  اي -

 ديخنجر رو الزم دارن. شا ديهست که براشون جالبه! شا یچ تيزندگ یکجا ینيبب

  .ميبه اونجا سر بزن دي. باميدفن نکرد طانيداالن ش یما اونا رو تو دوننیم

  خوب. یليخ -

  که دانا گفت: ديرا جو شيهالب یکم اليدان
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  ؟یچرا انقدر هراسون -

  نگرانم.ام زن و بچه یخودم برا ینگرانم دانا، نه برا -

  بلند شد و مشغول قدم زدن شد. شياز جا دانا

و اونجا  اميب دي. باميبر اومد نايتر از اخودت رو نگران نکن. ما از پس سخت یليخ -

  .نميرو بب

  .ستين شهيمثل هم بارنيدارم دانا، ا یاحساس بد -

  گفت: اليرو به دان دانا

  .دميند دهيترس نقدريتو رو ا چوقتيه -

  نداشتم. یحس نيهمچ چوقتيچون ه -

  سارا؟ شيپ ارميآنا رو ب یخوایم -

  .فتنيتو خطر ب خوامینم -

  از خودش مراقبت کنه. تونهیاون م -

  ن؟يندار یانتقال مشکل یبرا -

  من. یايبه دن انيمدت ب هيوقتشه  کنمیفکر م -

  به کنار در رفت و آن را باز کرد. خطاب به نگهبان گفت: دانا

  .نيا بزنبانو آنا رو صد -

  بله سرورم. -
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  کرد و گفت: اليبا سرعت رفت. دانا رو به دان او

  رو داره، نگران نباش. اشيهنوز قشنگ ايدن -

و بعد از فوت  ديکش شيهاهيو هوا را به درون ر ديکش شيموها یدستش را رو اليدان

  کردن آن گفت:

  .یدنينوش نيآره، مثل طعم خوب ا -

  لبخند زد و گفت: دانا

و حالش خوب  خورهیکه مضطربه م يیمخصوص مارنه. وقتا یدنينوش نياآره،  -

  .شهيم

  را باال انداخت و جام را باال آورد و گفت: شيابروها اليدان

  .هيعال یليخ -

  نوش جونت. -

  رو بگردم. نکاونيو پا اميروز ب هي ديمن با -

  حتماً. -

جام را از دست او گرفت  کرد. جلو رفت و زيرا ر شيها. دانا چشمديآرام خند اليدان

  و گفت:

  .یبهتره کمتر بخور سازه،یبه تو نم -

  باشه. -
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  افتاد. واريد یرو یبه قاب نقاش اليگذاشت. نگاه دان زيم یرفت و جام را رو دانا

  قبل از ازدواجمون. د،يکه سارا از من کش هيهمون تابلو نقاش نيا -

  منم! نيا کننیهمه فکر م یآره، خودشه، ول -

  و گفت: ديعد خندب و

  برداشتمش. ميهمون موقع هم چون فکر کردم من و تو ندار -

  بود. دهيمن کش یبرا یول -

 م،يدار اديجادوگر نقاش ز نجاي... ادميمن بهت پس م یبگ نويحاال فکر نکن هر بار ا -

  خودم دوست ندارم. یمن رو بکشن ول هيدوثان یبگم تو تونمیم

  !گهيد یضيمر -

بلند شد و  شياز جا اليد که در باز شد و آنا به درون اتاق آمد. دانحال بو نيا در

  او سر فرود آورد. یبرا

  چند لحظه نگاهش کرد و بعد سر فرود آورد و گفت: اليدان دنيبا د آنا

  .نيخوش اومد -

او چه گفته  ديفهم الي. دانا دستش را در هوا تکان داد. دانديحرف او را نفهم اليدان

  :است. جواب داد

  ممنونم.  -
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آنا انداخت و  یدستش را دور شانه الي. دانديرا به آغوش کش اليجلو رفت و دان آنا

  تکان داد. آنا عقب آمد و گفت: ی. دانا لبخند زد و سرستيدانا را نگر

  . نيزود به زود به ما سر بزن کنمیدلتنگ شماست. خواهش م یليدانا خ -

  سر فرود آورد و گفت: اليدان

  ما؟  شيپ نييايمدت ب هيچطوره  -

  و گفت: ستيرا نگر اليرو به دانا کرد و بعد دان آنا

. شهيکنه، م ليمدت تعط کيکار رو بکنم، اگر دانا کارهاش رو  نيا خواستیدلم م -

  .شهيحال مخوش شيپدر یخانواده دنيهم از د ليدن

  او را گرفت و گفت: ی. بازوهاستاديجلو رفت و پشت آنا ا دانا

-  ً   داشت. ميمن خواه یايبه دن ی سفرحتما

حس کرد  اليروشن او لبخند زد. دان یهاو به چشم ستيرا نگر اليبعد صورت دان و

  شد و کش آمد. دهيتنش به عقب کش

  .ديصورتش خورد. چشم باز کرد و دنا را مقابل خود د یتو یزيچ

  .آمدیباران م یو صدا ديرقصیم نهيشوم انيهنوز در م آتش

  زد و نظر او را به خود جلب کرد: اليدان یرا به پادفترش  دنا

  من خوبه؟ ینتاش -

  گرفته گفت: یدنا را نگاه کرد. لبخند زد و با صدا اليدان
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  ه؟يچ نايقشنگه، ا -

  گفت: اشیبا اشاره به نقاش دنا

  بابا، مامان، دنا. -

  پس داداشت کو؟ -

  مرده! -

  دنا؟ هيچه حرف نيخدا نکنه، ا -

  خطاب به سارا گفت: اليکنار مادرش رفت و نشست. دانو به  ديدو دنا

  بکشه استاد!  اشینقاش یبه دنا بگو داداشش رو هم تو -

  تموم نشده هنوز. شونيباشه، نقاش -

  نشان داد. اليو آن را به دان ديدو اليدفترش را برداشت و به کنار دان دارا

  دنا بود. ینگاه کرد. مثل نقاش یبه نقاش اليدان

  پسر. کيوسط آسمان، پدر، مادر،  ديدرخت، گل، خورش ،یباز ليبا وسا پارک کي

  :ديپرس اليدان

  ه؟يچ نايا -

  پارک. یمامان، بابا، دارا تو -

  پس خواهرت کو؟ -

  مرده! -
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و دست او را چنگ زد. از  ديناخواسته بر آشفت. دفتر را از دست دارا کش اليدان

سارا و دنا نشست. دارا را کنار خود  . کنارديبلند شد و او را سمت سارا کش شيجا

  انداخت و گفت: نيزم ینشاند و دفتر را رو

دوتاتون ناقصه،  یهای. مامان، بابا، پسر و دختر. نقاشمي... ما چهار نفرنينگاه کن -

  .نيدرستش کن نينيبش

  سر بلند کرد و متعجب گفت: سارا

  بکشن. خوانیکه نم یزيچ یکنیچرا مجبورشون م -

  اخواسته داد زد:ن اليدان

  پس اصالً نکشن. -

  ان! بچه نايا یکنیم ینطوريچرا ا -

  ؟یچ یعنيمردن  دونهیبچه چه م -

  و دنا با هم گفتند: دارا

  .کشهیجون نداره و نفس نم گهيد یعني -

  شدند. رهيو سارا بهت زده به هم خ اليدان

  مداد را برداشت و به دست دنا داد و گفت: اليدان

  بکش. تينقاش یتو برادرت رو -

  مداد به دارا داد و گفت: کيبعد  و
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رو بدون  هاتونی. اصالً نقاشميبا هم م،يما دور هم یخواهرت رو بکش. همه -

  خواهر و برادرتون دوست ندارم.

  شده بود. رهيخ الي. دارا به دانديانداخت و لب برچ نيمداد را زم دنا

  .زميبکش عز -

  . سارا گفت:ديخواهرش را کششد و  دنيکش یمشغول نقاش دارا

  .یمجبورش کن دينبا اليدان -

  را باال برد و گفت: شيصدا اليدان

  ساکت. -

خواهرش  دنيخورده بود سکوت کرد. دارا بعد از کش کهي اليکه از لحن دان سارا

  :ديپرس اليزن بلند قد شد. دان کي دنيمشغول کش

  ه؟يک نيا -

  اس. فرشته نيا -

   ؟اههيپس چرا لباسش س -

  اومده... اومده... -

  ؟یاومده چ -

  .برهیخودش. اگر دنا باشه، اون من رو م شيمن رو ببره پ -

  لب گفت: ريبا فک شل شده ز اليدان
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  اون غلط کرده. -

  معترض گفت: سارا

  نکن. خوانیکه نم یزيچ دنيها رو مجبور به کشگفتم بچه ال؟يدان یشد وونهيد -

  :ديکش اديدر صورت سارا فر اليدان

  ممنوع. -

  ؟یچ -

  خونه ممنوعه. نيتو ا دنيکش ینقاش یتا اطالع ثانو -

  راست شد و گفت: سارا

  .یشد وونهيبه خدا که تو د -

  انداخت. اليبلند شد و دستش را دور گردن دان شيافتاد و از جا هيبه گر دارا

  هم به آغوش سارا رفت و کز کرد. دنا

بلند شد و با لگد به دفتر و مدادها زد و  شيو از جا ديدارا را به آغوش کش اليدان

  گفت:

  جمعشون کن. -

بعد به کنار پنجره رفت و مشغول تکان دادن خود شد تا دارا ساکت شود. سارا  و

را  ليهم گذاشت و وسا یرا جمع کرد و بعد دفترها را رو هاکيو ماژ یمداد رنگ
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 دنيو مشغول شانه کش مبل نشست یو رو ديها برد. دنا را به آغوش کشبه اتاق بچه

  او شد. یموها

  دنا را بافت. یکم آرام شد و سارا موهاکم دارا

  موهات رو شونه بزنم. ايدارا ب -

  گفت: یبه آرام اليفرو برد. دان اليصورتش را در گردن دان دارا

  . ميکن یباز هایبازبا اسباب دنيکش ینقاش یبه جا ميتونیم -

  بخوابم.  خوامینه م -

  . زميعز بخواب -

را سمت سارا کرد، دنا هم  شيرو ی. وقتديآنقدر او را تکان داد تا که خواب اليدان

  بود.  دهيسارا خواب یپا یرو

  را به تختش برد. بعد هم آمد و خم شد و دنا را بغل کرد تا به تختش ببرد. دارا

لخور او هم متوجه نگاه د اليرا برانداز کرد. دان اليصورت دان یريبا نگاه دلگ سارا

و به سالن  ديتختش گذاشت. هر دو فرزندش را بوس یشد. دنا را به اتاق برد و رو

  رفت. 

انداخت و  یگريد یرا رو شيرا روشن کرد و مقابل آن نشست. پا شينما صفحه

  شد. دنيد لميمشغول ف

  مبل نشست. یحاضر کرد و کنارش در گوشه ليو آج یچا شيبعد سارا برا یکم

  .دينفهم یزينگاه کرد اما چ لميبه ف هقيچند دق اليدان
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  .ديکرد و بوس کيرا بلند کرد و دور کمر سارا انداخت. او را به خود نزد دستش

  .اليدان هيکاف -

  .ارميناراحتت کردم دارم از دلت در م -

  .ميشد که تازه با هم آشنا شده بود یوقت ه،يلحظه اخالقت شب کي -

  خوب؟ ايبده  -

  ازش متنفرم. -

  دارم. جذبه -

  .یشیو تندخو م یفقط خودخواه و خودرأ -

  و گفت: ديدوباره سارا را بوس اليدان

  فراموش کن. -

  کن. یخواهمعذرت -

  !ديببخش -

  ن؟يهم -

  ؟یخوایهم م گهيد یزايچ -

  او را نوازش کرد و گفت: یموها اليسکوت کرد. دان سارا

  ام.شرمنده -

  دشمنت شرمنده باشه. -
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  شدم. وونهيهاشون دحرف نديلحظه از شن کي -

  ان.اونا بچه -

  سارا. ستنين یعاد یهااونا بچه -

  ؟یچ یعني -

  هستن. یهات همون طوربچه ،یشناسیکه من رو م یاونجور یعني -

  . یهستن، فقط تو حساس شد یهم عاد یليهامون خبچه ديشا -

  باشن؟  یها عادبچه یتو دوست دار -

   ؟یتو دوست ندار -

 دونم،یاومدن و از دنا مطمئنم که اون مثل منه. دارا رو نم ايبه دن یقدرت ذاتاونا با  -

  به دانا رفته.  یليخ ديشا

  حرفش هم نزن.  -

  چرا؟  -

  هستن. انقدر خودت رو حساس نکن.  یاونا معمول -

  داره.  راديانگار قدرت داشتن ا یزنیحرف م یجور هي -

  هامونه. حاال نوبت بچه ن؟يشد بيغر بيعج یزايچ رينداره؟ تو و برادرت کم درگ -

  ماست.  یزندگ نيا -
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ها هم که بچه رمي. نه خودم کم درگخوامیهام نمبچه یرو برا یزندگ نيواقعا من ا -

  چرت و پرتا بشن.  نيا ريدرگ

  چرت و پرت؟  یگیتو به قدرت ما م -

  .اديسرت ن يینگرانت باشم که بال شهيهم ديبا نه؟ياز ا ريغ -

  نداره. ینگران -

نبود؟  یکاف ینينش لچريچند سال و ست؟يبس ن ینداره؟ چند سال فراموش ینگران -

  نبود؟ یسقوط از ساختمون کاف

  ؟یستين یراض طيشرا نيتو از ا -

باشم؟  شيکه من دوم هيراض اشیاز رفت و آمد جن به زندگ یمعلومه که نه! ک -

 شمیخوشحال م یليودته واگرنه خبه خاطر خ زنمینم یو حرف اميمن اگر کوتاه م

  .یارتباط نداشته باش زايچ نيبا ا چوقتيه

  .یندار یتا من هستم نگران یتو که گفت -

که اونقدر  ینه وقت ،یاياز پسش بر م دونمیو م یکه تو منطق دار یآره، تا وقت -

  !یکن یها خالرو سر من و بچه تتيعصبان یکه بخوا یبش تياذ

  .دياو را بوس یچسباند و موها اشنهيفشرد. سر سارا را به س یورا ر شيهالب اليدان

. دست کردیم تيها را اذروزها داشت آن نيکه سارا حق دارد. ا ديشيخود اند با

بلند سارا را در دست گرفت و  یبود. موها یاز نگران تشيخودش هم نبود. عصبان

  نوازش کرد.
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 نيينگاهش را پا اليکرد. دان را خاموش شيکنترل را برداشت و صفحه نما سارا

  و لبخند زد. ستينگر اليدان یهاگرفت که سارا راست شد و به چشم

  کرد و کمرش را فشرد و گفت: کياو را به خود نزد اليدان

  عاشقتم. -

  انداخت و گفت: اليرا دور گردن دان شيهادست سارا

  دوستت دارم. شتريکه من ب یدونیم -

  آره. -

بود  ستادهياتاقش ا یپشت پنجره الي. دانديباریو باران هنوز م دياز راه فرا رس شب

باران  ز،يي. آن سال پاآمدیخوشش نم طيشرا ني. از اکردیو بارش باران را نگاه م

  را اصالً دوست نداشت. نيا اليو دان ديباریم اديز

از باغ  الي. دانخواندیصورتش ماسک گذاشته بود و داشت روزنامه م یرو سارا

  ل کند و به سمت کمدش رفت.د

  . سارا سر بلند کرد و گفت:ديرا از کمد در آورد و پوش اشیباران

  دلم؟ زيکجا عز -

  کلبه. یتو رميم -

  گفت: اليبه پنجره انداخت و بعد رو به دان ینگاه سارا

  سرما و بارون؟ نيا یتو -
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  آره. -

  وقت شب؟ نيا -

  داره؟ یچه اشکال -

  .کهيخوب هوا تار -

  .کنمیغا رو روشن مچرا -

که داشت  ستاديا اليرفت و مقابل دان نييو بعد از تخت پا ديلبش را به دندان گز سارا

  و گفت: ديکشیسرش م یکالهش را رو

  ؟یدار یکلبه چه کار مهم یبخواب، االن تو ريبگ ايب زم،يعز -

  که الزم دارم.  ارميب لهيچندتا وس رميم -

   ؟یندار لهيوس نجايمگه تو ا -

  هم الزم دارم. زيدرفش ت هي یدارم، ول -

او پاشاند و دستش را  یبه رو یلبخند اليرو به قاب پنجره کرد. دان یبا نگران سارا

  کاشت و گفت: ینرم یاو بوسه یهالب یپشت گردن سارا گذاشت و رو

  . ميخونه ندار نيا یتر از تو تودر حال حاضر ترسناک -

  زد و گفت: لايدان ینهيس یمشتش را رو سارا

  لوس.  -
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 یشينوع از جنا م هي هيرو چشمات، کامالً شب یبذار ارياگه دو تا حلقه خ یدونیم -

  . شنیبد م یکه باعث خوابا

  گرفته بود گفت: یکه جدّ  سارا

  ن؟يچجور یعني -

  گرد سبز دارن.  یو چشا ديسف یليصورت خ یعني -

  چه ترسناک!  -

  . افتنیپس م نني. اونا تو رو ببیآره ترسناک شد -

  مسخره.  -

  و گفت: ديخند اليدان

  .گهيرو د نايمثل دلقکا، برو بشور ا یشيم یام؟ لپاتو رنگ قرمز بزنمن مسخره-

  زد و گفت: اليدان یبه بازو یمشت سارا

  .ايبرو زود ب -

را تکان  شياش رفت و پاهاتخت انداخت و به سراغ روزنامه یبعد خود را رو و

  داد.

  بود. دهيکه د يیروز افتاد و پاها یابتدا ادياو نگاه کرد. به  یدهيکش یهااقبه س اليدان

  را به عقب کرد و گفت: شيرو سارا

  !یکه شد ینبود زيه -
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  و گفت: ديبه خود آمد و خند اليدان

  گمشو! -

  بعد راه افتاد. و

  ؟یکنینگاه م یپس به چ -

  ه؟يچه شکل نميبب کردمیداشتم از پشت نگاش م -

  رو؟ یچ -

   و؟يرو نه، ک یچ -

   ؟یخوب ک -

  خودم رو. یدلقک کوچولو -

رفت و در را بست. بعد هم به  رونيخندان از اتاق ب اليتخت نشست و دان یرو سارا

و از اتاق  ديرا بوس شانيرا درست کرد و موها شانيسر زد. پتوها شيهااتاق بچه

  آمد و از عمارت خارج شد. رونيب

  د و حرکت کرد. باغ را ز یهاچراغ وزيف

  .داشتیچسبناک باغ قدم بر م یوالگل انيباران و در م ريز در

. ديبعد به کلبه رس ی. کمکردیدرختان عبور م یو از ال رفتیسمت کلبه م یآرام به

  کلبه ساخته بودند انداخت. یکه برا یبيبه ش یکلبه باال رفت و نگاه یجلو یهااز پله
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. کردیکرد. آن روزها را فراموش نم ادي لچريآن و یو از روزگار بدش رو ديکش یآه

  چون عذاب گذشته بود. شيبرا

. کردیاو را شکر م شيروزها نيسالمت ا یدل مشغول مناجات با خدا شد و برا در

  فرود آمد. شيهاگذشته بود و باران بر شانه قهيبه خود آمد چند دق یوقت

موکت  یرا رو شيهاورود کفشباز کرد و قبل از  یبلند ريرجيج یرا با صدا در

 زيبرق را زد و به سمت م ديو به درون رفت. کل ديکش رونيب شيدر از پا یجلو

  کارش رفت.

نکرد درون کشوها را گشت و توانست  دايپ یآن مشغول جست و جو شد. وقت یرو

  کند. دايدرفشش را پ

 راتييتغاطرافش باال رفت. احساس گرما کرد و متوجه  یحس کرد دما بارهکي به

  .فتادين یمنتظر ماند. اتفاق یآمده شد. کم شيپ

  لب گفت: ريز

  .کنمیحست م ،يینجايتو ا -

  لب گفت: ريکلبه راه افتاد و ز انيم

  خودت رو بهم نشون بده. -

 کيشدن به  ليآن کلبه در حال تبد کردیاز حد شد. احساس م شياطرافش ب یگرما

  جهنم کوچک است.
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به اطراف  ی. وقتديرا ند شيهازد اما کفش رونيز کلبه با عيخطر کرد و سر احساس

  .ديد یتر درون گل و الطرفمتر آن نيرا چند شيهاباغ نگاه کرد، کفش

. با تعجب به آن آتش نگاه کرد ديکلبه د انيبه درون کلبه کرد و آتش افروخته را م رو

  .دياز گذشته را درون آن د یريبعد تصاو یو کم

 غيو ج ديکه آمد و چنگ بر بدن او کش تيعفر ش،يبايز یلبخندهاو  ديدیرا م دايآ

و پس از  ديکش یبلند اديآتش فر یهاشعله اني. ادموند که به خاطر سوختن مدايبلند آ

و در  ديبه چشم د یکي یکيبرده بود را  نيکه تا به حال از ب يیهاو جن نياطيآن ش

 اديو فر سوختندیکه م نديها ببعلهش انيرا م شيهاچهتوانست دانا و سارا و ب تينها

  .دنديکشیم

  ها را نجات بدهد.ها انداخت تا آنشعله انيخود را م هراسان

  .ديفروکش کردند و او خود را زانو زده وسط کلبه د هاشعله

  که گفت: ديچيدر سرش پ یاخنده یصدا

  .یايدر برابر قدرت من به زانو در م یباش یتو هرچقدر هم قو -

  زنان اطرافش را نگاه کرد و گفت:نفس اليدان

  ؟یهست یکدوم جهنم نميخودت رو به من نشون بده بب -

رعد  یبه حالت اول برگشت و تازه توانست صدا زيو همه چ دينشن يیصدا چيه یول

  و باران را بشنود.
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بلند شد و رفت چراغ را خاموش کرد و از  نيدستش را فشرد و آهسته از زم درفش

  و در را بست. زد رونيکلبه ب

به حرکت در آمد و به سمت ساختمان رفت. هنوز ده قدم دور  یگل و ال انيم در

  همه جا را فرا گرفت. یکيها خاموش شدند و تارنشده بود که چراغ

ها را نگاه کرد و دوباره راه افتاد. چاله یباران تو زشيلحظه مکث کرد و ر کي

  رفت و آه از نهادش بر آمد. یزيشئ ت یرو شيهنوز چند قدم نرفته بود که پا

درخت بود.  یتکه از شاخه کي. ستيرا نگر نيزم یرا بلند کرد و رو شيپا عيسر

  لب گفت: ريز

  .یلعنت -

سخت  طيساختمان رفت. ساختمان را دور زد و با همان شرا یبعد لنگان به سو و

انتظار شد. زده وارد سالن  خيآلود و گل یعمارت رساند. با پاها یخود را به جلو

به ساختمان  یگرفت و به آرام واريرفت. در را بست و دستش را به د جيسرش گ

  خودشان رفت.

 کردیآن نشست. حس م یرا باز کرد و تلوتلو خوران خود را به مبل رساند و رو در

 یجلو زيدرون سرش نشسته است و در حال تکان دادن مغزش است. همه چ یکس

  .دخوریم ديشد یهاچشمش تکان

  آلود شده بود نگاه کرد.که تا ساق گل شيپاها به

شده بود. سر بلند کرد  یقاط شيپا ريز یهابود و با گل یچپش جار یپا رياز ز خون

  صدا زد: یرمقیو رو به اتاق با ب
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  سارا! -

  افتاد. نيزم یشد و رو هوشیلحظه ب نيبه درفش دستش کرد و هم یگريد نگاه

افتاد.  اليدان ینهيس یو دستش رو ديتخت چرخ یروسارا  ديکه از راه رس صبح

تعجب کرد. پتو را برگرداند  اليبدن لخت دان دنيچشم باز کرد و پتو را کنار زد و با د

  و چند لحظه صورت او را نگاه کرد.

پلک باز  یبه آرام اليگذاشت و او را صدا زد. دان اليصورت دان یرا رو دستش

  و پشت به او کرد و گفت: ديکش یقيسارا نفس عم دنيکرد و با د

  ؟یکرد دارميچرا ب لهيآموزشگاه که تعط -

  .نميپاشو بب اليدان -

  حوصله ندارم. ام،يبه بابام بگو نم -

  ال؟يدان یگیم یچ -

  سرش را از بالش جدا کرد و گفت: اليدان

  اله؟ياسمم دان یمطمئن ش یخوای! ماليدان ال،يدان ال،ياَه سارا چه خبرته؟ دان -

  کرد بخوابد. یو سع ديو دوباره دراز کش ديکش شيرا به موها شيهابعد پنجه و

  لب گفت: ريمتعجب ز سارا

  هللا!بسم -



117 | P a g e 
 

گرد  شيهالحظه قلبش گرفت. چشم کي یوارد شد و برا اليبه قلب دان یديشد درد

تخت نشست. سارا هم نشست  یرو یشد و نفسش بند آمد. قلبش را چنگ زد و به سخت

  او را گرفت و گفت: یو شانه

  حالت خوبه؟ ال؟يشد دان یچ -

  دستش را باال آورد و گفت: او

  خوبم. -

  بهتر شد. قيبعد از چند نفس عم و

  کردم. تتياذ نکهيمثل ا زم،يعز ديببخش -

  خوبم. -

  سرش گذاشت و به سارا نگاه کرد. ريرا ز شيهاو دست ديبعد دوباره دراز کش و

  .کردیرا نگاه م لايداشت دان دهيهنوز ترس سارا

  دکتر؟ یريساله قلبت درد داره. چرا نم یليخ -

  .ستين یمهم زيچ -

 یايبدون لباس ب یتو که عادت نداشت ؟یديفقط خواستم بهت بگم چرا لخت خواب -

  .یمنم قدغن کرده بود یبرا یکار رو حت نيتخت و ا یتو

  است. دهيخواب یطيبا چه شرا ديبه خود انداخت و تازه فهم ینگاه اليدان
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بدون  طشيها بود به خاطر شراخواب آمده است. سالبه تخت یک امدين ادشي اصالً 

  رختخواب بدون لباس نباشد. یتو کردیم ديبه سارا تأک شهيو هم ديخوابیلباس نم

شد را به خاطر  هوشیکه ب یاتا لحظه ینشست و به شب قبل فکر کرد. حت دوباره

  آورد اما بعد از آن را نه. 

  به تختش آمده است.  یرا در آورده است و ک شيهاو کجا لباس یک آمدینم ادشي

  نگران از حاالت او گفت: سارا

   ال؟يدان یکار رو کرد نيا یکه ک ادينم ادتي -

  و نگران سارا گفت: دهيبا نگاه به صورت ترس اليدان

  نگران نباش.  زم،يعز ادمهي -

   ؟یديپس چرا بدون لباس خواب -

در  امیکه خستگ دميکم دراز کش کيخسته بودم،  یليفتم دوش گرفتم، خر شبيد -

  خوابم برد.  یبره ول

  که باور نداشت آهسته گفت:  سارا

  . ارميبرات لباس م زم،يباشه عز -

  آورد تا بپوشد.  یدست لباس راحت کياو  یبعد رفت و برا و

  برم سر کار.  خوامیم ار،يب رونيلباس ب -

   ؟یريبابا نم شيو پ لهيآموزشگاه تعط یمگه االن نگفت -
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  برم به پدرم کمک کنم.  ديکار دارم با -

 قهيرا به پا کرد و بلوز  نشيج یو بعد شلوار مشک ديرا پوش شيهارپوشيز اليدان

کم حاضر شد و در تمام طول آن مدت به رنگش را به تن کرد و کم یتونيز یاسک

  .آمدینم ادشيبود که  يیزهايفکر چ

و  ديشياندیم اليدان یهایهم در حال شستن دست و صورتش بود و به فراموش سارا

کرده است و  دايبود که مبادا، او باز هم مشکل حافظه پ نياز ا شتريب اشینگران

  حادتر از گذشته شود.  تشيبار وضع نيو ا ديايبه سراغش ب یدوباره فراموش

  د. داشت و او نبو اجيآن لحظه به وجود دانا احت چقدر

 فتديب شيبرا یمحتاج بود تا مراقب برادرش باشد و نگذارد اتفاق یليحضور او خ به

  .ديدیخود را تنها م طيشرا نيدر ا یول

 کهيو خون وسط سالن  یآن همه گل و ال دنياز اتاق خارج شد با د اليدان یوقت

. ديدرخشیمبل م یهمه وسط سالن بود و درفش هم رو شيهاو لباس یخورد. باران

 یکه سالم بود مات شد.حت دنشيرا بلند کرد و با د شيکف پا عيافتاد، سر شيپا ادي

  درد هم نداشت. گريد

و آن همه  یبود اتفاقات شب قبل تصور و کابوس نبود. وجود درفش و باران مطمئن

 دانستیاو شب قبل به باغ و کلبه رفته است اما از آن به بعد را نم دادیگل نشان م

  آمده است.چه بر سرش 

  ه؟يچ ی... خون برانيرو بب نجايا یوا -

  رو به سارا گفت: اليدان
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  !یچيه زم،يعز ستين یزيچ -

  سرت اومده؟ يیچه بال شبيتوئه؟ د یپا یجا نايا ؟یچيه -

  که من خوبم. ینيبیسارا م یچيه -

  .یايبه نظر خوب نم -

اخت و آن را روشن اند يیلباسشو نيرا جمع کرد و برد درون ماش شيهالباس اليدان

گوشه نشسته است و به خون و  کي یسارا با نگران ديبه سالن برگشت د یکرد. وقت

  .کندیگل نگاه م

متوجه ماجرا شود همه  یگريکس د کهنيآورد و قبل از ا یرفت سطل و ط اليدان

  خودشان و هم سالن انتظار عمارت را. یکرد. هم سالن خانه زيجا را تم

  فت جوراب برداشت و گفت:برگشت و ر اليدان

امروز نوبت  م،يصبحانه بخور نايبابا ا شيپ ميسارا جان، لباست رو عوض کن بر -

  اونجاست.

  ندارم. ليم -

  .شهیمامان ناراحت م یدونیم -

  صورت سارا گذاشت و گفت: یبعد جلو رفت و دستش را رو و

  نگران نباش. -
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وقتام همه  ی. بعضشناسمتیمکه ن یطور یشیم یعصب یمن نگران تواَم. گاه -

 هيخون مال چ نيبرگرده. ا اتینگرانم که دوباره فراموش نياز ا ره،یم ادتي یچ

  !ست؟ين ادتيکه 

  تکه چوب. هيباغ رفت رو  یتو شبيپام باشه، د یبرا دياصوالً با -

  پاهات که سالمن. یول -

  آره. -

  .ستيپس مشکل از پات ن -

  ه؟ياز چ -

  .رنينوار مغز ازت بگ هياعصاب دکتر مغز و  ميبر -

  .یمن رو متهم به توهم کن یتونیپس نم ،ینيبیخونه خون م یتو تو -

 یکشت وونيح هي ديآموزشگاه بود. شا یباشه، مثل همون که تو وونيح هيخون  ديشا -

  .ستين اديو 

  کرد و خم شد و گفت: کيرا به هم نزد شيابروها اليدان

  ؟یچ یعني -

 ادتياومده کار خودت باشه و  شيآموزشگاه پ یکه تو ینه هرچممک نکهيا یعني -

  شده و...  یکه پات زخم ی. مثالً تصور کردیکنیرو تصور م يیزايچ هيفقط  ستين

  .هيکاف -
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  گوشه نگاه کرد.  کيبغض کرده به  سارا

  نشست و گفت: شيپا یاو رو یپا یجلو اليدان

  . ین کشتم باشکه م وونيخونه دنبال اون ح یچطوره امروز تو -

  نگاه کرد و گفت: اليبه دان سارا

  نکن.  تمياذ -

  بودن من بگرد.  یدنبال مدرک روان گم،یم یدارم جد -

شد. سارا  شيهاجوراب دنيمبل نشست و مشغول پوش یبلند شد و رو شياز جا اليدان

  او را بغل کرد و گفت:

و کار  یه مشکالت قبلبا توجه ب گمی. فقط میهست یتو روان گمیمن نم اليدان -

  ... ديشا اتیمخف

  . شمیم وونهيدارم د ديشا -

  !یدار اجيبه کمک احت ديشا -

  رو به سارا داد زد: اليدان

  .ستمين یمن روان -

  بلند شد و به اتاقش رفت. شياز جا دفعهکيساکت شد.  اليدان ادياز فر سارا

  .ديشياند طيمبل نشست و به آن شرا یرو قهيچند دق اليدان
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چند بار حلقه را دور انگشت خود چرخاند و به آن نگاه کرد. نشان تعهدش به  اليدان

بلند شد و به  شياالن موظف است که او را آرام کند. از جا دانستیسارا بود و م

  اتاقشان رفت و گفت:

  عشقم! -

  سکوت کرد. ختيریرا در ساک م شيهالباس تيسارا که داشت با عصبان دنيبا د و

  جلو رفت و گفت: امديعد که سارا کوتاه نب یکم

  دلم. زيعز -

  او را به خود کرد. یساکش خم شده بود گرفت و رو یدست سارا را که رو و

  ! با شمام.زميعز -

  گفت: کردیم هيصدا گر یکه ب سارا

  برم. خوامیم ال،يولم کن دان -

  دلم؟ زيکجا عز -

  .دنيشبار هم سرم داد نک کيکه  يیبابام، جا یخونه -

  و گفت: ديسارا را به آغوش کش اليدان

  .خوامیعشقم، معذرت م ديببخش -

  .یسرم داد بکش یکيکوچ زيهر چ یعادتت بشه و برا تيوضع نيا خوامینم -

  .کنمیتکرار نم گهيد -
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  .یرو گفت نيهم روزيد نيهم -

سارا تکانش داد.  یبه خود فشرد و بعد از جا بلندش کرد و کم شترياو را ب اليدان

 یاو را رو الي. دانديبخشیبه او آرامش م نيو ا کردیرا حس م اليعطر دان یبو

  گذاشت و گفت: نيزم

  ؟یبر ذارمیم یراحت نيبه هم یقربونت برم، فکر کرد -

 یرو ندارم. جن و پر طيشرا نيکابوس و ا نيکارات رو ندارم، تحمل ا نيتحمل ا -

تعهد ندادم  یازدواج کردم ول ريگمن با جن و بره. اديب امیبه خونه زندگ خوامینم

  باشن. امیزندگ یرو تحمل کنم و قرار هم نبود تو محدوده زايچ نيا

  .زميباشه عز -

  شد. شيهالباس یجدا شد و مشغول جمع کردن باق الياز دان سارا

  بس کن سارا. -

  گفت: اليرو به دان سارا

ً  ديو با شهیم یعيرطبيرفتارات داره غ - اگر  ،یدکتر مغز و اعصاب بر هيحتما

  .گردمیبر م یخوب بود

  ؟یکنیاگر خوب نبودم ولم م یعني -

  گفت: اليرو به دان سارا

بازم  ی. تو داریاز حال و روز خودت مطمئن بش خوامیمعلومه که نه. فقط م -

. هيمقطع یها. فراموش کردن گذشته بهتر از فراموش کردنیريگیم یفراموش
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جن و  یرو تو یهمه چ دي. نبانهيبیم بيحافظه کوتاه مدتت داره آس کنمیاحساس م

  باشه. یمشکل تو جسم دي. شایروح خالصه کن

  .شهیداره بد م گهي. دميبحث رو تموم کن نيبهتره ا زم،يمن حالم خوبه عز -

  نمونه. یبحث گهيکه د رميباشه من م -

  گفت:انداخت و  یواريساک او را برداشت و درون کمد د اليدان

  .رميهات، من مبمون کنار بچه جانيتوئه، هم یخونه نجاي. ایکنیم خودیب یليخ -

  کجا؟ -

 شي. تو هم پمونمیباال م یپدرم طبقه یخونه رميم ستم؟يمگه مشکل مِن جن زده ن -

  .نمشونيها بمون که منم بتونم بببچه

  .شونينيبب یايب یتونیپدرم هم م یخونه -

  .موننیم جانيها همبچه ،یفتپدرت ر یخونه -

  ؟یريگیتو اونا رو از من م -

 نجايو من ا یها رو ببرتو بچه ستينکن سارا! قرار ن یرو با هم قاط زيهمه چ -

از  ی... اگر دوررمیبمون، من م جاني. گفتم که همدنشونيد اميبمونم و روم نشه ب

  .کنهیحالت ممن خوش

  .یبه فکر سالمتت باش خوامیم کنه،یحالم نماز تو خوش یدور -

  چون... یريم یلحظه ولت نکردم، اما تو دار کيسالمت تو در خطر بود  یوقت -
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و رو به سارا  ديکش رونيرا ب اشیرفت و در کمد را باز کرد و کت مشک اليدان

  گفت:

  .موننیم جانيها همبچه ،یکه گرفت یميبکن فقط هر تصم یخوایم یهر کار -

و بعد به منزل  ديها را بوسرفت و آن شيهارا برداشت و به اتاق بچه فشيک اليدان

  پدرش رفت.

و بعد از سالم و  وستيپ هيبعد به جمع بق یکرد و کم ضيرا تعو شيهاهم لباس سارا

  نشست. اليمقابل دان ريصبح بخ

نان بود و به نشستن سارا توجه  یعسل رو دنيدرهم مشغول مال یبا چهره اليدان

  نکرد.

  و گفت: ختير یچا شانيهاآن دو در فنجان یرا برداشت و برا یخانم قور مهناز

  .شهیاصال باورم نم نيدعوا نکرد نياالن اگه بگ -

  .ميدعوا نکرد -

  و تلخ. دهيدر هم کش یبود با همان چهره اليدان یصدا نيا

  ن؟يهست یعصب نقدريپس چرا ا -

  م؟يبد حيبه شما توض ديبا -

  با مادرش گفت: الينفس بنده آمده از رفتار دانبا تعجب و  سارا

  !اليدان -
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  متعجب گفت: د،يدیرا م اليدان یخانم که بعد از چند سال داشت بداخالق مهناز

  .زمينه عز -

  پسرش را برانداز کرد و بعد رو به همسرش گفت: یميصم یآقا

  چکار کنن خانم. دوننیدعوا هم کرده باشن، خودشون بهتر م -

  نگرانشون شدم. من فقط -

  بزرگ شدن. یخانم، به اندازه کاف ستيالزم ن -

آن گذاشت و به  یرو گرينان د کينان چند ورق نازک کره انداخت و  یرو اليدان

  زد. یاش گاز بزرگصبحانه چيساندو

  .کردیرا نگاه م اليدان یحرکات عجوالنه سارا

  و برخاست و گفت: ديوشن یرا درون بشقاب انداخت و دوجرعه چا چشيساندو اليدان

  فعالً! رم،يمن م -

  گفت: اليکه دان زديخواست برخ سارا

  .نيبش -

در را بست  یرا نگاه کرد. وقت اليشده بود دوباره نشست و رفتن دان زيخميکه ن سارا

  :ديمهناز خانم رو به سارا پرس

  اون چشه؟ -

  .دونمینم -
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 یرا برا شانیزندگ ريوقت اخ چند طيشرا انيطور گرافتاد و همان هيبعد به گر و

  داد. حيها توضآن

را به حرکت در آورد و  نيرساند و سوار شد. بعد هم ماش نشيخود را به ماش اليدان

 یرا از رو یزيدر نگاهش به بهادر افتاد که داشت چ یبه سمت در باغ رفت. جلو

  .کردیجمع م نيزم

بورش  یسط او با آن موهامتو کليبه قد بلند و ه یو نگاه ديکش نييرا پا شهيش

  انداخت و گفت:

  .ريصبح بخ -

  کرد و گفت: اليرو به دان بهادر

  .ريسالم آقا، صبح شمام بخ -

  ؟یکنیچکار م یدار -

  .اديگندش در ن یوقت بو هي کنمیشده، دارم جمعش م کهيت کهيکالغه آقا، ت هي -

او درست  ديکرد شا . با خود فکرديشيسارا اند یهاسر فرود آورد و به حرف اليدان

  .گفتیم

  کالغ کشته شده در خانه. کيکشته شده در آموزشگاه،  یگربه کي

را به خاطر  شيها. کفشديشيزخم شد اند شيکه پا یاو به لحظه ديرا گز شيهالب

  اش را.برهنه یآورد و پاها

  شده و خطاب به بهادر گفت: ادهيپ نيماش از
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  .اميکنارش بذار تا که م و کيپالست یاون کالغ رو بنداز تو -

  ؟یچ یبرا یچشم آقا ول -

  باغ برگشت و از کنار ساختمان عبور کرد. یگذاشت و به ابتدا پاسخیبهادر را ب او

بعد توانست هر دو  یوجو پرداخت. کمباغ به جست انيپشت عمارت رفت و در م به

  کند. دايپ یوالگل انيجفت کفشش را در م

 کيتوانست  نکهيگشت تا ا یقينگاه کرد. دقا نيت به زمرا برداشت و با دق هاکفش

کند. شاخه را برداشت و نگاه کرد. رنگ قرمز آن  دايپ بيکوچک و عج یشاخه

 یبزرگ هم داشت که لکه زيت غيت کيها نداشت. درختان باغ آن یهابه شاخه یشباهت

  بود. ندهچوب جا ما یارهايش یآن بود و ال یخون رو

  ه کرد اما به خاطر بارش باران رد خون کامالً پاک شده بود.باغ را نگا یباق

خانه را دستمال  ليشان شد. سارا داشت وسادرون عمارت رفت و وارد ساختمان به

  شان رفت.توجه به او سمت اتاق ی. بديکشیم

  ؟یبریاون کفشا رو کجا م -

  حموم. یتو -

  کجا بودن؟  -

  کردم. داشونيپام بودن، تو باغ پ نايا شبيد -

  . ديها را درون حمام پرت کرد تا بعد بشووارد اتاق شد و کفش او

  رفت و نشست و به چوب نگاه کرد.  زشيپشت م به
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  چند عکس از آن گرفت که سارا به درون اتاق رفت و گفت: اشیگوش با

   ه؟يچ نيا -

  به صورت او انداخت و گفت: ینگاه مين اليدان

  شدم.  یو زخم نيا یپام رفت رو شبيد -

  .کنهیهر کس فلجش م یبره تو پا غيت نيچرا پس االن پات خوبه؟ ا -

ً يروزا دق نيکه بفهمم ا نميمن هم دنبال ا دونم،ینم -   !افتهیم یداره چه اتفاق قا

  چوب را درون کشو گذاشت و گفت: او

  .یطيشرا چيبهش دست نزن، تحت ه -

  .زميباشه عز -

  و رو به سارا کرد و گفت: ستاديا کدفعهيسمت در رفت،  اليدان

   ؟یشد مونياز رفتن پش -

   تونم؟یهام مبدون بچه یکنیفکر م -

   ؟یبدون شوهرت چ -

  را در دستش مچاله کرد و گفت:  یريجلو رفت و دستمال گردگ سارا

  . شمیم تيوقتا اذ یبعض ینه! ول -

  و گفت: ديسارا دست کش یموها یرو اليدان

  .یصبح هم واقعاً قصد رفتن نداشت یرا، حتسا یتونیتو بدون من نم -
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   ؟یدونیاز کجا م -

  و گفت: ديرا به صورت سارا کش شيهالبخند زد و پشت انگشت اليدان

. از اونجا که یپدرت نموند یشب هم خونه کياز اونجا که بعد از ازدواجمون  -

راه من  یوقت خواست،یو دلت م یبمون ديکه با کردیمادرت هم اصرار م یوقت

سر  رهيفردا م اليمامان دان ديببخش یگفتیو م یديدوئیخونه، دنبالم م اميب افتادمیم

بهونه بود و هست و تو بدون من خوابت  اشهمه نايجا بذاره. اما ا یزيکار ممکنه چ

  . برهینم

  نبود.  نايبحث ا -

   ؟یپس چ -

 یبدون من بر روز کي دميترسیعاشقت بشه و از دستت بدم. م یکس دميترسیم -

پات و عشقم رو  ريز نهيخوشگل بش یدونه از اون دخترا هيوقت  هيآموززشگاه و 

  بدزده. 

و  ديسارا برد و او را جلو کش یچانه ريرا ز شيهازد و انگشت یلبخند پهن اليدان

  و گفت: ديرا نرم بوس شيهالب

  رو دارم؟  یتر از تو کخوشگل -

  . ترسهیم ديو سف اهيس سمانياز ر دهيمارگز -

 ی. االنم چند ساله که داره از زندگینامزدش گهينه تو د زم،ينه من مثل پرو -

  . گذرهیمشترکمون م
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  اهوم.  -

  بابا.  -

. جلو رفت و او را بغل کرد ديآلود وسط سالن درو به سالن کرد و دنا را خواب اليدان

  و گفت:

  جونم!  -

  و گفت:انداخت  اليرا دور گردن دان شيهادست دنا

  ؟یکجا رفت یبا داداش شبيد -

  ؟یچ -

  ن؟يکجا رفت -

  .زميعز جاچيه -

  بخواب. یبه منم گفت ؟یو رفت یپس چرا بغلش کرد -

  .کردندیرو به سارا کرد. هر دو با بهت به هم نگاه م اليدان

  ؟یبعد تو چکار کرد -

  .دميمن خواب -

  اش برداشت و گفت:شانه یسر دنا را از رو اليدان

  .زميعز یديماً خواب دحت -

  نه. -
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 رونيو او را در آغوش سارا گذاشت که دارا از اتاق ب ديدنا را بوس یموها اليدان

  چسباند. اليدان یو آمد و خود را به پا ديدو

  .ديو بوس ديخم شد و او را بلند کرد و به آغوش کش اليدان

  دارا، پسر بابا. -

  بله. -

  م؟يکجا رفت شبيما د -

  .جاچيه -

  م؟ينرفت يیمن و تو جا یعني -

  نه. -

  دارا را هم در آغوش سارا گذاشت و گفت: اليدان

  من برم. ده،يخواب د -

  برو به سالمت. -

تکه شد. تن تکه نشيکرد و از عمارت خارج شد و رفت سوار ماش یخداحافظ اليدان

م از بود بعد ه زانيآو یدرخت ینگاه کرد که به شاخه کيکالغ را درون پالست یشده

  باغ خارج شد و به شرکت پدرش رفت.

  آمده بود. شياتفاقات پ ريکار شد و اما ذهنش تمام آن روز درگ مشغول
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ها شد و پرونده را بست و آن برگه نيکارش تمام شد مشغول امضا زدن آخر یوقت

  را کنار گذاشت و گفت:

  .یميصم یبه آقا نيبد -

  پوشه را برداشت و گفت: یمنش

  چشم. -

را به دست گرفت و با مسعود تماس گرفت. چند لحظه بعد  یگوش یرفتن منشاز  بعد

  . گفت:نديخندان او را بب شهيهم یتوانست چهره اليمسعود جواب داد و دان

  .یسالم دن -

  ؟یسالم مسعود جان، خوب -

   ؟یهستم، تو خوب یعال -

  .ادينه ز -

  شده؟ یچ -

  .مينيرو بب گريداره زودتر همد بشم. اگر امکان وونهيکم مونده د کنمیفکر م -

  ام؟يچرا که نه! کجا ب -

  .یکه تو بگ يیهر جا -

  ما.  یخونه ايب -

  هات هستن و... خانم بچه -
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خونه  رميعادت زشتت رو ترک کن. خانم من مثل خواهر خودته، من دارم م نيا -

  . مونمیاونجا منتظرت م ايتو هم ب

  . افتمیاالن راه م ،یباشه مرس -

  را جمع کرد و به اتاق پدرش رفت و گفت: لشيعد از قطع ارتباط وساب و

  بابا؟  نيندار یکار رم،يمن دارم م -

  . ميریبمون با هم م -

  مسعود.  یخونه رميدارم م -

  سر بلند کرد و گفت: یميصم یآقا

  جان، نذار سارا غصه بخوره.  اليدان -

  .کنهیزن رو افسرده م غصه

. شهیکه نگران م اديم شيپ يیزايچ هي یرا غصه بخوره، ولسا خوادیمن دلم نم -

صبر داشته باشه واگرنه  یکم دي. اون فقط باشهیم ینطوري. اما استيدست خودم هم ن

  من دوست داره؟  یسارا رو اندازه یک

  بشه.  تونييماوراء باعث جدا خوادیو دلم نم هيبابا. زنت دختر خوب دونمیآره م -

  حواسم هست. بابا،  شهینم -

  . دوارميام -

  ... خداحافظ. گهيخوب من برم د -
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  خدانگهدار.  -

 کيبا  یرفت. منش یو به سمت در خروج ديدر اتاق پدرش را بست و چرخ اليدان

  گفت: اليدان دنيآمد و با د رونيفنجان قهوه از آبدارخانه ب

   ن؟يبریم فيتشر -

  شما.  یبا اجازه -

  ت.ما هم دست شماس یاجازه -

  پراند. اليبه دان یلبخند زد و چشمک نيبعد از ا و

 شهياست. چون هم ديحرکات از او بع نيا ديشيکه از او رد شده بود با خود اند اليدان

  بود. دهيد یو موقر نياو را خانم مت

به منزل  ینيريگل و ش یهيشد و پس از ته نشياز شرکت خارج شد سوار ماش یوقت

  تماس گرفت و از بودنش در منزل مطمئن شد.مسعود رفت. ابتدا با او 

 یگذاشت و به جلو ینيريپاکت ش یشد و دسته گل را رو ادهيپ نش،ياز پارک ماش بعد

  در رفت و زنگ زد.

بزرگ و پر  اطي. او در را هل داد و وارد شد. حديپاشنه چرخ یرو یتق یبا صدا در

  .دادیو مرا به ا یباران خورده بود حس خوب یدرخت که شب قبل حساب

  را از هم باز کرد و گفت: شيهاآمد و دست رونيمسعود ب ديساختمان که رس یجلو به

  دوست خوبم. یصفا آورد -

  سالم. -
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  .دنديرا کوتاه در آغوش کش گريبعد همد و

  .دييسالم، بفرما -

  را سمت مسعود گرفت. ینيريگل و ش اليدان

  ممنون. ،یشرمنده کرد -

  ناقابله. کنم،یخواهش م -

  را گرفت و با هم وارد شدند. ینيريگل و ش مسعود

  ؟یخواستگار یاومد -

  نه من زن و بچه دارم. -

  .دادمیهم بهت زن نم ینداشت -

  بدم؟ نقدريا -

  .ستياصالً خوب ن نيو ا یهست ینه چون خجالت -

ً يرنگ عبور کردند و به سالن تقر یاقهوه ضيعر یدو از راهرو هر بزرگ رفتند.  با

 ینيريگل و ش یگفت و بعد برا یآمد و به او خوش آمد گرم الياستقبال دانبه  ليسو

  تشکر کرد. الياز دان

  را به اتاق کارش دعوت کرد. اليدان مسعود،

  قفسه کتاب هم در سه طرف آن بود. نيدو وارد اتاق کار مسعود شدند که چند هر
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مسعود رفت و قرار داشت نشست.  زيم یکه جلو یمبل یبه دعوت مسعود رو اليدان

دستش را  ليدر را بست و وسا شيبرگشت. با پا ینيريو ظرف ش یبا دو استکان چا

  گذاشت و نشست و گفت: زيم یرو

  خوب! -

  ...یمن رفتم تو شبيد یکنیباور م -

  .کنمیآره باور م -

  !یدونیپس م -

  .کردمیآره قبل از اومدنت داشتم با هام صحبت م -

  ه؟ينظرتون چ -

  نم؟يعکس اون چوب رو بب تونمیم -

بلند  شيدر آورد و عکس را نشانش داد. مسعود از جا بشيرا از ج اشیگوش اليدان

کارش برداشت و به چشمش زد. عکس را بزرگ کرد  زيم یرا از رو نکشيشد و ع

ً سرخ با خارها کيبار ی. شاخهستيو با دقت آن را نگر بزرگش را  یو تقريبا

  .ستينگر

  .ديرا مال شيهابا کف دست لبفکر فرو رفت و  به

  شده؟ یچ -

  ؟یشناسیدرخت رو نم نيتو واقعاً ا -

  نه! -
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  رنگ خاص.  نيبزرگ و مثل سوزن و ا یدرخت قتاده. با خارها یشاخه نيا -

  . دميقتاد؟ تا حاال نشن -

   ؟ینديهم نش یلکيل -

  نه؟  -

   ه؟يمخصوص چه جائ -

. شترهيو مازندران ب النيگ یو تو رانهيشمال ا یهاجنگل یبوم اهانياز گ یلکيل -

کننده درخت خزان هي. کنهیاز ارتفاع پانصد متر رشد م ترنييپست و پا یهادر جنگل

 متريسانت ستيوقتا طولشون به ب یداره که بعض یليالعاده و طوخارق یاست و خارها

  . رسهیهم م

باغمون  یا که درختام کنه؟یباغ ما چکار م یتو یدرخت نيهمچ یخوب حاال شاخه -

  و بلوط و چناره.  وهيهمه درخت م

که  یشاخه بذار نيا یتو پات رو رو خواستنیکفشات رو پرت زدن، پس م یوقت -

  . یگذاشت

هم بود  نطوريهم کنمیفکر م رفت،یخون از پام م یکل ديدرست، بعد از اون هم با -

  شدم. هوشیگرفت و از درد ب یديشد یزيو پام خونر

  . ستين ليدل یب -

 یاستکان چا کي اليگذاشت. دان زيم یرا رو یبلند شد و گوش شياز جا مسعود

 کي. مسعود به کنار کتابخانه رفت و مشغول گشتن شد. او ديبرداشت و تلخ نوش
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 شيو برگشت و سر جا ديکش رونيب شيهاکتاب یکتاب قطور با جلد قرمز را از ال

  نشست. 

 نيکه ا دانستیم اليخوردن با سرعت کرد و دانخود به خود شروع به ورق  کتاب

  . ستاديمورد نظر مسعود ا یقدرت هام است. درست در جا

رشد  یمبحث در مورد درخت قتاد و نواح یشروع به خواندن کرد که ابتدا مسعود

  بود. بعد ادامه داد: اشوهيآن و شکل م

 یدن به خارهامشکل و طاقت فرسا را به دست ز یعرب تحمل کارها اتيدر ادب -

  .کنندیم هيدرخت تشب نيا

است که شاخه درخت قتاد را به دست  نيمانند ا ،یفالن یتحمل فالن کار برا مثالً 

است  یهيگرداند، بد راستهيشاخه را از خار پ نييفشار از باال به پا کيگرفته و با 

  .کندیکار دست را پاره م نيکه ا

خود چنگ بزند  نياو بخواهد به د بتياست که هرکس در غ یبتياالمر را غ صاحب

  است که بخواهد با دست شاخه درخت خاردار قتاد را از خار صاف گرداند! نيمثل ا

  السالم). هيخدا چنگ بزنند(امام صادق عل نيبندگان پناه به خدا ببرند وبه د ديبا

  انداخت. یقينگاه عم اليسر بلند کرد و به دان مسعود

  شده؟ یچ -

  ؟یافتاد نيزم یخار رو یروپات رفت  یوقت -

  نه! -
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  کرد و گفت: هيگذاشت و تک زيم یاستکان را رو اليدان

مبل سارا رو صدا  یکه نشستم رو نيخونه. هم یبا همون درد راه افتادم و رفتم تو -

  شدم. هوشيب جهيکردم و بعدش از شدت سر درد و سر گ

  ؟یپرسیم یچ یتختم هستم. برا یتو دميصبح د اما

  سنجن؟یرو م مانتيدارن ا کنمیم چرا حس -

  از تعجب گفت: یبا حالت اليدان

  بکنه؟ یکار نيهمچ ديبا یاصالً ک مانم؟يچرا ا ؟یچ -

و بلند که صورتش را پوشانده بود.  یمشک یردا کياتاق ظاهر شد، با  یگوشه هام

  سر فرود آورد و گفت: اليرو به سمت دان

  .رنيرو بگ مانتونيدارن ا یهم سع ديشا -

  ؟یچ یبرا -

 شهيهم یبرا نياز دست بد یهست یرو به سازنده مانتونيو ا نيبش فياگر شما ضع -

رو شفا  یجن چيه نيتونینم گهيد ن،يشیجن و انس کنار گذاشته م نياز رابط بودن ب

. از دهيبراتون انجام م یو نه کار شهیم کينه به شما نزد گهيد یجن چيو ه نيبد

ها به جن توننیم نياطيو باز ش نيها باشجن یحام نيتونینم یتر شما حتهمه مهم

که دخترتون بزرگ نشه ما  یو تا زمان شهیشروع م هانيا نيبشن و جنگ ب کينزد

  داشت. مياز انسان نخواه یخودمون رابط و درمانگر نيها بجن

  خطاب به هام گفت: مسعود
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نه جن.  نه،ياطيش یاز دسته شهیم کينزد اليکه به دان یزياوصاف چ نيپس با ا -

حضور اونا رو اطراف خودش  تونهیبا توجه به قدرتش باز هم نم اليدان نيهم یبرا

  دارن. اليفراتر از قدرت دان یحس کنه و بفهمه. اونا قدرت

  بکشونن. خوانیکه م یسرورم رو به سمت کننیم یو سع -

گوشه  کيند لحظه به گرفت و به فکر فرو رفت. هام چ رينگاهش را به ز اليدان

  رفت. مسعود گفت: عينگاه کرد و بعد سر

. اول از همه ميريرو بگ اشیرو شيپ یجلو ديکه هست با یدر هر حال هر چ -

  .ميدیبردنش انجام م نياز ب ايدور شدن  یبرا یو کجاست و بعد کار هيچ ميبفهم

  ها عبور کرد.قفسه یبه حرکت در آمد و از ال نيرزميدرون ز هام

  .کردینم دايو پ گشتیم یزيها دنبال چقفسه انيفرزند مسعود داشت م لماآ

قول داده بود.  الي. چون به داندادیخود را به آلما نشان نم گريبود که هام د یسال چند

شده بود اما  دهيرا که دوست داشت دوباره در جان آلما دم یروح دختر نکهيبا ا

  .شدیو به او ظاهر نم کردیم یخوددار

که  دي. در ذهن آلما دگرددیتا بفهمد دنبال چه م کردیها او را نگاه مقفسه یال از

 یبرا لياست و قبالً سو ديو مروار نيکه پر از نگ گرددیم یميجعبه قد کيدنبال 

  بود. دهيخر اشیباز

  کند. دايها پقفسه یرو لهينگاهش را چرخاند و توانست جعبه را پشت چند وس هام
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و حواسش نبود  کردیم یظاهر شد و به آلما که داشت جعبه را بررس قفسه یجلو

  انداخت. ینگاه

با  یاقفسه قرار داد و ضربه نيترنييقفسه در پا یجلو صدایرا برداشت و ب جعبه

  نوک انگشتش به قفسه زد. 

  دوباره مشغول شد.  ديند یزيچ یشد باعث شد آلما برگردد. وقت جاديکه ا يیصدا

  لب گفت: ريو به سمت صدا آمد. ز ديها زد. آلما چرخبه قفسه یگريد یضربه هام

  . يینجايا دونمیم -

بود،  یده سالگ یشد. او را که در آستانه قيآلما دق یبايز یلبخند زد و در چهره هام

  . ديدیم بايشجاع و ز یدختر

 خيساعدش س یاطرافش موها یبود. از شدت سرما ستادهيدرست مقابل هام ا آلما

  و گفت: ديساعدش کش یشد. دستش را رو

دستت رو  یحت دمت،يکوچولو بودم د دونمی. مشهیسردم م یکميهر وقت نزد -

  . ترسمیگرفتم. خودت رو بهم نشون بده، من نم

که  یچون ترس دختر شدیم اشیدوباره لبخند زد. شجاعت آلما باعث خوشحال هام

  دوست داشت موجب مرگش شده بود. 

قفسه افتاد. آلما رو به جعبه کرد و  یجلو آمد و از رو ینگاه کرد. جعبه کم جعبه به

  لبخند زد و گفت: دهايمروار دنينشست و آن را باز کرد. با د عيسر

  کنم. داشيپ یکه کمکم کرد یمرس دم،يجعبه مروار یوا -
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  گفت:لبخند زد و  طنتي. با شنديهام را بب توانستیبعد به اطرافش نگاه کرد اما نم و

  ؟یکن دايرو هم برام پ ینخ نامرئ شهیم -

او  یرا برا یرفت و نخ نامرئ عيآلما لذت برد. سر طنتيزد و از ش یلبخند شاد هام

گذاشت و آن را سمت آلما قل  نيزم یو قرقره را رو ستاديکرد. پشت سرش ا دايپ

  داد. 

  رو به عقب کرد و با برداشتن قرقره گفت: آلما

  ممنون. یليخ -

و به درون ساختمان  ديباال دو نيرزميز یهارا برداشت و از پله ليعد شادمان وساب و

  رفت. 

  ها حرکت کرد. قفسه انيدر م نيگذشته افتاد و اندوهگ اديبه  هام

  . رفتیکه داشت م ديرا کنار پدرش د اليوارد سالن شد دان یوقت آلما

  سالم عمو جون.  -

  . نمتيبیکه نم يیسالم عمو، کجا -

  نشست و او را بغل کرد.  شيپا یرو اليجلو رفت و دان آلما

  . ارميرو ب نايرفته بودم ا -

  نشان داد.  اليبعد جعبه و نخ را به دان و

  چکار؟ یخوایرو م نايا -



145 | P a g e 
 

  . کنمیدنا هم درست م یخودم دست بند و گردنبند ببافم. برا یبرا -

  و گفت: دياو را بوس اليدان

  قربون شکل ماهت برم. -

  کرد. دايبرام پ یکيرو  نايعمو ا -

  و بعد گفت: ستينگاهش را باال برد و مسعود را نگر اليدان

  ؟یک -

 شمهيپ دونمیوقتا م یاما بعض دهيخودش رو بهم نشون نم ه،يک دونمینفر که نم هي -

  .کنهیم دايکه گم کنم برام پ یزيو چ

  :و گفت ديآلما کش یدستش را به موها اليدان

  !هيت خوبپس دوس -

  .یليآره، خ -

  آمد و گفت: رونياز آشپزخانه ب ليسو

  آخه؟ نيچرا شال و کاله کرد -

  بلند شد و گفت: شياز جا اليدان

  وقته. ريرفع زحمت کنم، د ديبا -

 زينمونده که م یزيو چ کنمیو من دارم شام رو حاضر م ستيوقت ن رياصالً هم د -

  .نميرو بچ
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  .نجاميا دوننیها نمرفع زحمت کنم چون بچه ديو با ستميبه زحمت ن یممنون، راض -

  رو به مسعود گفت: ليسو

  بره؟ اليآقا دان یبذار یخوایواقعاً م ؟یساديوا طورنيچرا هم -

  بره. خوادیو م شهیمن دوست دارم بمونه، خودش روش نم -

  ه؟يچه حرف نيا -

  گفت: اليبعد رو به دان و

شام رو  زيمن م نيا دست و صورتتون رو بشورتا شم ن،يامکان نداره بذارم بر -

  .نميچیم

  ...یممنون ول -

  برادرتونه. یخونه نجايا ن؟يکنیتعارف م نقدريچرا ا ال،يآقا دان ميندار یول -

  ممنون. -

  کرد و گفت: تيهدا سيرا سمت سرو اليبه آشپزخانه رفت و مسعود دان ليسو

  .یبمون ديبا -

  و گفت: ديپر نييباال و پا یبا خوشحال آلما

  .مونهیآخ جون عمو م -
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شام را در منزل مسعود ماند و حدود ساعت ده بود که منزلشان را  اليشب دان آن

تماس نگرفته بود که بفهمد کجا  ینگاه کرد. سارا با او حت اشیترک کرد. به گوش

  کتش برگرداند.  بيرا به ج یگوش یمانده است. با ناراحت

شن کرد و دستش را کنار سرش زد و آرنجش را به برد و پخش صوت را رو دست

 یاعجله چيبرگشتن به منزل ه یکرد و برا یرانندگ یزد و به آرام هيتک شهيکنار ش

  نکرد.

 یکيکه نظرش را جلب کرد پالست یزيچ نيو وارد باغ شد اول ديبه منزل رس یوقت

  شده بود. ختهيکالغ در آن ر یهابود که تکه

را  کي. پالستديبدش سرش را عقب کش یرا باز کرد. از بو کيشد و در پالست ادهيپ

بدنش که انگار با دندان از هم  یهاتکه دنيگرفت و با د نشينور چراغ ماش یجلو

  جدا شده بود تعجب کرد.

  انداخت. رونيرا از منزل ب کيشد و رفت پالست راست

 یاه اول کمکرده است. در نگ هيتک نشيکه به پشت ماش ديرا د یکليبرگشت ه یوقت

جلوتر رفت با شناختن دانا  یانسان است و وقت کياو هم  ديبعدش فهم یجا خورد ول

  خنده به لبش آمد و گفت:

  اومده! یک نيرو بب نجايا -

  را بغل کرد. اليجدا شد و دان نياز ماش دانا

  بود. یجات خال یليشام خ زيتو، سر م يیکجا -
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  .امينخورده بنذاشت شام  ليمسعود، سو شيرفته بودم پ -

  .یشدیتنها م یليهست وگرنه تو خ یريراحته که اون مسعود پ الميخ -

  از دانا جدا شد و گفت: اليدان

  دارم. یخوب ی. من دوستاستين نطوراميا -

  .یشینم یميرابطه صم یکه با کس یاونا خوبن، تو بد -

 یجلو را به نيماش اليگرفت. دان یپشت فرمان نشست و دانا کنارش جا اليدان

  عمارت برد و پارک کرد.

  شوند دانا گفت: ادهيپ نکهياز ا قبل

  !اليدان -

  جانم. -

 ارنيب شيبرامون پ یوقتا ممکنه مشکالت یدرست، بعض ميدار يیهامن و تو قدرت -

خانواده مون احساس  زيقبل از هر چ ميکن یسع ديبا یطيهر شرا یتو یدرست، ول

  نکنن. ینگران

  و رو به دانا با طعنه گفت:تکان داد  یسر اليدان

  .یگرفت اديرو  زايچ نيکه ا یحالم اونقدر بزرگ شدخوش -

  و گفت: ديکش یقينفس عم دانا
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 خوادیمنم دلم م ،یتالش کرد یليبزرگ شدن من خ یآره بزرگ شدم، تو هم برا -

  .یمن رو تکرار نکن یهاکردن یو بچگ یتو بزرگ بمون

  .کنمینم -

  که زنت نگرانت نشه؟ یومدين پس چرا سر وقت خونه -

  کجا موندم؟ نهياگه نگران بود چرا به خودم زنگ نزد بب -

  در دسترس نبود. اتیزنگ زد، گوش -

  زنگ نخورد اصالً. ميواقعاً؟ گوش -

  .يیکجا یبود بهش خبر بد اتفهيوظ -

  گذشت. گهيد -

  شد و گفت: ادهيشد. دانا هم پ ادهيبعد پ و

  .شهیگذشتا شروع م گهيد نياز ا یمشکالت زندگ -

  .آرمیاز دلش در م -

و  یبلوز طرح مردانه آب کيسالم کرد و به آنا که  اليوارد عمارت شدند دان یوقت

را که داشت دنبال دارا  ليآمد گفت. بعد هم دنبود، سالم و خوش دهيپوش یشلوار مشک

  به زور گرفت و بغل کرد و به خود فشرد. ديدویو دنا م

و از دست او  ديکش نييزد و خود را پا اليسر دان یدستش رو یچوب ريبا شمش ليدن

  ادامه داد. شيفرار کرد و به باز
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  آمد و گفت: رونياز آشپزخانه ب سارا

  !یاومد ريچقدر د -

  سالم. -

  .زميسالم عز -

 شيهالباس ضيکرد و به ساختمان خودشان رفت و بعد از تعو یخواهمعذرت اليدان

  .ديتخت دراز کش یرو

  نکرد. یحرکت چيه اليتخت نشست. دان یلبه یبعد سارا به اتاق آمد و رو قهيدق چند

  و گفت: دياو کش یموها یدستش را رو سارا

  ؟یداريب زم،يعز -

  ناله بود. هيشب شترياش برآورد که باز ته حنجره يیصدا اليدان

  .یزنگ زدم در دسترس نبود یهر چ زم،ينگرانت شدم عز یليخ -

  و ساعدش را برداشت و گفت: ديکش یقيس عمنف اليدان

  .امينذاشت ب ليمسعود بودم، سو شيپ -

  دستانش فشرد و گفت: انيدست او را گرفت و م سارا

دوستت  شيو پ یرو به خودت اختصاص داد اتیشب از زندگ هيخوبه که  یليخ -

  .یموند

  اومده مشورت کنم. شيپ طيرفته بودم که باهاش در مورد شرا -
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  ؟یديهم رس یاجهيتبه ن -

  آره. -

  شد؟ یخوب چ -

صورتش گذاشت. دست  ريو دست چپش را ز ديچپش چرخ یپهلو یرو اليدان

  سارا زد و گفت: یپا یراستش را رو

  .آرمیکه هست پدرشون رو در م یهر چ -

  سارا گفت: یبايز یهابا نگاه به چشم الي. داندنديهر دو خند 

ً يتو نگران نباش، نها - خوب  یدر عوض همه چ یول شه،يم تيکم اذ هي شوهرت تا

  .شهیم

  بشه. تيذره اذ هي یدوست ندارم شوهرم حت -

  سارا را در دست گرفت و گفت: یدستش را بلند کرد و موها اليدان

  !یخوشگل من -

  .ديچيبلند دانا در ساختمان پ یصدا

  !اليدان ،یدن -

  و گفت: ديو خند ديرو به سقف چرخ اليدان

  ندارم. شيبه بعد من از دست دانا آسا نيز اخدا ا یوا -

  تخت بلند شد و سمت در رفت. یاز رو سارا
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  .یداريب یدن -

  در را باز کرد و رو به دانا گفت: سارا

  .دارهيبله ب -

  چارچوب در آمد و گفت: انيبه م دانا

  درسته؟ نه، درسته؟ نيواقعاً ا ؟یفتيدراز به دراز ب ديحاال که من اومدم، تو با -

  کرد و گفت: هيآرنج راستش تک یرو الياند

  .کردیسرم درد م یکم ار،يدر ن یباز یکول -

  از کنار سارا رد شد و گفت: دانا

  .یبوچش کنم خوب ش ايب -

  را بغل کرد و گفت: اليو سر و گردن دان ديتخت پر یبعد رو و

  بوچ، بوچ. -

را  اليسر دان یروداشت دانا را از خود دور کند. دانا  یو سع ديخندیم اليدان

  .ختيریاو را به هم م یو موها بوسيدیم

  به زور دانا را کنار انداخت. یبعد از کم اليدان

سرش  یهم دستش را رو الي. دانکردیسقف را نگاه م ديخندیکه م یدر حال دانا

  :گفتیو م ديکشیم

  .یآ ،یآ ،یآ -
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  ؟یشد یچ -

  درد گرفت. شتريب -

  گذاشت و گفت: اليشکم دان یرا رو شيپا دانا

  .شااليا یشیخوب م -

  .دوارميام -

  کنه؟یزر زر م یچ تيگوش -

  آهنگ. -

 کالمیب یقيعوض شده. موس قميسال گهيجهان د هي یتو یهمه سال زندگ نيا یط -

  .ميتمرکز کن ميتونیم قشيخاطر که ما از طر نيبه ا ديتره. شابرام جالب

  .یشیآدم م یبمون نجايمدت ا هي -

  گفت: اليو رو به دان ديخند ادان

  آدم شدن من! ديبه ام -

  را بلند کردند و گفتند: شانيهادو با هم دست هر

  !نيآم -

  .دنديدوباره خند و

  گرفت که خاموش شد. اليدان یدستش را سمت گوش دانا

  .یکنیرو پر م یخوب تنبل -
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  که حال ندارم پا شم. يیفقط وقتا شه،ينه هم -

   ؟یحالیاالن ب -

  آره! -

  .گهيبه حال اوقات د یوا -

  بهتر از االنم. گهياوقات د -

  از مارن چه خبر؟ -

  خوبه، اونم برگشته سر کارش. -

  ؟یآنا رو دوست دار -

  .اديز یليخ -

  ؟یباهاش رو چ یزندگ -

  کنم. نشيگزيرو جا یبتونم کس چوقتيه کنمیفکر نم ،یليخ -

  بود؟! انکايب ؟یچ یاون دختره که قبل از آنا دوست داشت -

عشقم فقط  کنمیخودم رو دارم. فکر م یو منم زندگ کنهیرو م اشیاون داره زندگ -

قرمز و  یبودم. مو دهيبه اون شکل ند یاش بود چون تا حاال دختربه خاطر چهره

  و... یچشم رنگ

  و گفت: ديکش یقينفس عم دانا
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دوست دارم. آنا  از همه شتريخودم رو ب یمو مشک نهيبود گذشت، مهم ا یهر چ -

زن  کيکه  هيتيبهتر خصوص نيا ديحواسش بهم هست. شا یليپشتمه و خ شهيهم

  داشته باشه. تونهیم

 یرا برداشت و وارد برنامه اشیدست برد و گوش اليشد و دان رهيبه سقف خ دانا

 یآموزشگاه را باز کرد که همه سؤال کرده بودند ک یهاتلگرام شد و گروه بچه

 طيتعجب در مورد شرا ايبا ترس و  هایليبه آموزشگاه برگردند و خ توانندیدوباره م

کرده  یليترسناک تخ یهالميبه ف هيرا تشب آنآموزشگاه حرف زده بودند و  یعاد ريغ

  بودند.

 کيرا  زيها خواست آرام باشند و همه چشد و از بچه یاميمشغول نوشتن پ اليدان

  ش ربط داد.داد و آن را به دوستان حيتوض یشوخ

او  ینگاهش را رو اليضربه زد. دان اليبه شکم دان شيکرد و با پا اليرو به دان دانا

  گفت. یانداخت و نچ

  بهشون دروغ نگو. -

  ؟یخونیمن رو م اميپ یدار یاالن چجور -

  .یبهشون دروغ بگ ستيچشمات. گوش کن، الزم ن قياز طر -

  صره کرده؟ساختمان رو محا طانيبگم؟ بگم جن و ش یپس چ -

  نه. -

  ؟یپس چ -
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سر  نيگردیو شما هم بر م شهیدرست م یکه هست به زود یبگو موضوع هر چ -

شما  یبگو من هم به اندازه ه،يشده و به نظرت کار ک یچ دنيکارتون. اگر هم پرس

تو شهر که جن  چهيپینه اسم آموزشگاه م شهينگران م ینه کس ینطوري. ادونمیم

  زده شده. 

خود را پاک کرد و دوباره نوشت و آن را ارسال کرد و خطاب به دانا  اميپ اليدان

  گفت:

  .ینياونجا رو بب ميبر ديفردا با -

  باشه.  -

و  بيعج یهااميشروع به سؤال کردن و نوشتن پ اليدان اميبعد از خواندن پ هابچه

  کردند. بيغر

  شده؟ رياستاد نکنه تسخ -

  خودش کرده؟ یو برااونجا ر طانيش ديآره استاد، شا -

  و رو به سقف گفت: ديخند دانا

  کرده؟ یحاال چجور -

  .ديخند شتريبه او داد و دانا ب یتکان اليدان

  از ما رو بکشن! یآموزشگاه و کس ميوقت برنگرد هياستاد  -

  بود؟ یاستاد اون همه خون مال چ -

  چال کنن. نيمرزيگم بشه و ببرن تو ز مونيکيهر روز  لمايف نيا نيآره استاد، ع -
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  با حرص نوشت:  اليدان

  .نيشیباعث ترس هم م یخودیها. چرا ببچه ميندار نيرزميما ز -

  را ضبط کرد و گفت: شيکرد و صدا یپوف اليدان

 خواستهیم ی. حتماً کسبينه عج نيلطفاً نه موضوع رو بزرگ کن ز،يدوستان عز -

 ميکنیخبرتون م وارايدن دش زي. بعد از تمدهيکنه و به هدفش هم رس تيما رو اذ

  .نيبرگرد

  فرستاد و گفت: اميپ یکس اشیصوت امياز ارسال پ بعد

  ن؟يارتباط دار عهيو با ماوراءالطب نيهست ريگاستاد راسته شما جن -

و نشست  ديکش رونيدانا ب یپاها ريخود را از ز اليبه هم نگاه کردند. دان اليو دان دانا

  و گفت:

  ما گفته؟به ش یزيچ نيهمچ یک -

  آمد که گفت: شيبرا یاميپ

-  ً گفت بهتره  شونيکيمن در مورد اتفاقات آموزشگاه با دوستام حرف زدم، اتفاقا

نفر رو  هيگفت من  اره؟ياز کجا ب ريگ. گفتم حاال جنريگجن هي شيصاحبش بره پ

 هياونم گفت  ه؟يهم کرده. گفتم ک یريگدرسته. برامون جن یليکه کارش خ شناسمیم

آموزشگاه هستن. گفتن پس حتماً  سيرئ شوني. گفتم ایميصم اليبه اسم دان یسرپ

  اتفاق افتاده. نيداشتن که ا یزيچ یريگخودشون مراسم جن

  را ضبط کرد: شيگرفت و صدا اليرا از دان ینشست و گوش دانا
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 شهیوقتا نم ی. بعضیميصم اليدان یآقا یهستم برادر دوقلو یميسالم، من دانا صم -

و اونجا رو جن گرفته متأسفانه.  رهيگرو کتمان کرد. آره برادر من جن زايچ یسر هي

تا درست بشه. اگر هم  مونهی. فعالً هم اونجا بسته مستيخودمون ن یريگاما از جن

  سر کالس. نيياين نيتونیبعدش هم م نيکنیو ترس م یاحساس ناراحت

  کرد و گفت: هيتک اليبعد آن را ارسال کرد و گروه را قفل کرد. دان و

  !یگفتیکاش بهشون نم -

  بشه؟ خودت رو راحت کن و تموم. یکه چ -

  او را فشرد و گفت: یجواب نداد. دانا بازو اليدان

  .شهینگران نباش درست م -

  .دنديطرف دوو آن طرفنيا اد،يز یو با سر و صدا دنديو دارا به اتاق دو ليدن

  گفت: اليکه دان دنديکش غيج آنقدر

  پسرت به خودت رفته. -

  گفت: طنتيبا ش دانا

  پسرتم به خودم رفته. -

ها با سرعت اتاق آمد که بچه ی. آنا به جلوديدانا زد و خند یمشتش را به شانه اليدان

  .دنديدو رونيب

  .ستاديآمد و ا نييبه احترامش از تخت پا اليبه درون آمد که دان او
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  لبخند زد و گفت: آنا

  ندارم. یسمت چيهستم و ه یآدم معمول کيمثل  نجايا دونمیم . مننيراحت باش -

شما رو منکر  گاهيجا ميتونینم چوقتيکه ما ه نهيمهم ا یباشه، ول نطوريا ديشا -

  .ميبش

  .زمياز شما ممنونم برادر شوهر عز -

 نيي. دانا از تخت پادينفهم اليگفت که دان یزيبعد آنا رو به دانا به زبان خودشان چ و

  گفت: اليو خطاب به دانرفت 

  .نمتيبیفردا صبح زود م م،يریم گهيخوب ما د -

  .ريشبتون بخ -

  .ريشب بخ -

  دانا انداخت و آنجا را ترک کرد. یدستش را دور بازو آنا

ها از . ساعتدنديرفتند و خواب شانيهاها همه به تختشب بعد از خواباندن بچه آن

همه جا را  ینيو باغ مسلط بود. سکوت سنگمطلق بر خانه  یکيپشت هم گذشتند. تار

  فرا گرفته بود. 

 یباز شد. رو شيهاو چشم دياز خواب پر يیرويبر اثر احساس ن بارهکيبه  دانا

را کنار  اياو خواب بود. سرش را چرخاند و حور ست،يتخت نشست و آنا را نگر

فت و به سمت ر نييبا سرش به پنجره اشاره کرد. دانا از تخت پا اي. حورديتخت د
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. با دقت نگاه رفتیباغ راه م درداشت  ی. کسستيرا نگر رونيپنجره حرکت کرد. ب

  .رفتیبود. او داشت آهسته به سمت کلبه م اليکرد، دان

  .ديها را پوشرا برداشت و آن شيهاو از کنار تخت لباس ديچرخ عيسر دانا

  دانا گفت: دنيو با د ديچرخ آنا

   ؟یريکجا م زم،يعز -

  باغ.  یتو -

  وقت شب؟ نيا -

  .ششيپ رميم زنه،یداره قدم م اليآره. دان -

  زنه؟یساعت قدم م نيا اليدان -

  .زميآره عز -

  چرا؟ -

  بدونم چرا! خوامیمن هم م -

  تخت نشست و گفت: یرو آنا

  ام؟يمن هم ب یخوایم -

  بخواب. زم،ينه عز -
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به اتاق بغل دستشان که پسرش در رفت.  رونيو صدا از اتاق ب سریراه افتاد و ب دانا

بود. در را بست و با  دهيخواب واريآن خواب بود سر زد. او آرام و راحت رو به د

  رساند. نييپا یعجله خود را به طبقه

رفت و ساختمان را دور زد و با عجله به سمت کلبه رفت.  رونيدر عمارت ب از

که چراغ را  نيلبه شد. بدون اکه در آغوش داشت وارد ک یزياو با چ د،يرا د اليدان

  در رفت.  یو آهسته به جلو ديکلبه رس یروشن کند. دانا به جلو

  . ديفهمیزبان او را م یشروع به حرف زدن کرد. دانا معن یبيبا زبان غر اليدان

  رو آوردم.  تونيامانت -

  ! یکنیممنونم که به من کمک م ال،يدان یهست یتو مرد خوب -

  لق به شماست. متع یامانت نيا -

  عاشق تو شدم.  اتیداربه خاطر امانت -

 هياز ثان یبرق را زد. چراغ روشن شد و در کسر ديبه درون رفت و کل عيسر دانا

  چه بود.  ديدانا نفهم یرفت که حت رونيکلبه ب یاز تنها پنجره یزيچ

 یگذاشت و رو به دانا کرد. وقت شيهاچشم یبه خاطر نور دستش را رو اليدان

و گنگ  جيو اطراف را نگاه کرد. گ ديکش نييچشمش به نور عادت کرد، دستش را پا

  کلبه نگاه کرد. گفت: یوارهايبه دانا و د

   دار؟يب ايخوابم  -

  . یداريمعلومه، ب -
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  دارم؟يب -

   ؟یکنیم یچه غلط نجايآره، ا -

و  را به هم گره زد و ناله کرد شيسرش گذاشت و ابروها یدستش را رو اليدان

  گفت:

   م؟ياومد یچ یبرا نجا؟يا مياومد یک دونم،ینم -

  شده؟  یزيچ -

  . ترکهیسرم داره م -

   نجا؟يا یچرا اومد ستين ادتيتو  -

  م؟يومديمگه با هم ن -

  را باال برد و گفت: شيصدا دانا 

  نه!  -

ار . انگکنمیکارا رو م نيا یک فهممینم شم،یم ینجوريچند شبه ا ؟یزنیچرا داد م -

  . رميخواب راه م یتو

  جلو رفت و گفت: دانا

  هوا سرده؟  نجايا یخواب راه رفتنت به جهنم، بچه رو چرا آورد یتو -

وسط کلبه، زبانش  زيم یدارا رو دنيو با د ديو رو به عقب چرخ دياز جا پر اليدان

  بود.  رهيبه دارا خ یبند آمد. با ناباور
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 شرتيدارا را به آغوش گرفت. سو د،يکش ونريرا از تن ب شرتشيجلو رفت و سو دانا

  بدن او انداخت و گفت: یرا رو

   ست؟ين ادتي ،یزدینفر حرف م کيبا  یتو داشت -

  سرش را به چپ و راست تکان داد. یبه سخت اليدان

  راه افتاد و گفت: دانا

  .ميبر فتيراه ب -

 یهامشغول و با گامپشت سرش راه افتاد. دانا با فکر  اليبرق را زد و دان ديبعد کل و

  گر او بود.هم نظاره اليبلند به ساختمان برگشت و دارا را به تختش برد. دان

  دنا آمد و گفت: یو به صورت او نگاه کرد. صدا ديدارا کش یپتو را رو دانا

  عمو. -

  رو به تخت او کرد. دانا

  جانم. -

  بعد رفت و کنار او نشست. و

  .برهیبابا، دارا رو هر شب م -

  انداخت و بعد گفت: اليبه دان ینگاه نادا

  بخواب. ريتوئه، بگ شيدارا االن پ زم،ينگران نباش عز -
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بلند  شيدانا از جا یرا بست و با نوازش دست دانا به خواب رفت. وقت شيهاچشم دنا

کرد که داشت  دايرفت و او را در آشپزخانه پ رونيدر نبود. از اتاق ب یجلو اليشد دان

  .کردیقهوه حاضر م

دو  یاش پرداخت. وقتدر سکوت به درست کردن قهوه الينشست و دان زيپشت م دانا

فنجان مقابل دانا گذاشت  کيگذاشت،  زيم یرا برداشت و رو ینيفنجان آماده کرد س

  شده بودند. رهيقهوه خ یهاو هر دو در سکوت به فنجان

نگاهش در  یهم سبز الين. داديچه بگو ديبا دانستیو نم ديجویپوست لبش را م دانا

  .شدیقهوه غرق م یاهيس

  زدم؟یحرف م یمن داشتم با ک یديتو د -

  نه. -

  مرد؟ ايزن بود  -

  مرد. -

  به نظرت چرا رفتم اونجا؟ -

  کدوم امانت؟ ؟یزدیاز امانت حرف م یداشت -

  بپرسم کدوم امانت؟ ديمن با -

  رو آوردم. تونيامانت یتو بهش گفت دونم،یچه م -

  همراهم نبود. یزيکه چ من -

  دارا. -
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  .شنودیچه م شدیشد. باورش نم رهيدانا خ یهابه چشم اليدان

  امکان نداره مربوط به دارا باشه. -

  بچه بغلت بود، حواست هست؟ -

  ...یآره ول -

  ؟یچ یول -

  به سارا نگو. -

  ت:لب گف ريو ز دينفسش را فوت کرد و فنجان قهوه را برداشت. دو جرعه نوش دانا

  سرت اومده! يیچه بال -

 اريداد. بس یباز شيموها انيگذاشت و دستش را در م زيم یآرنجش را رو اليدان

  .خواندیاش مرا از چهره نيکالفه بود و دانا ا

  بار اولم نبوده. نيدنا بهم گفت من شب اومدم دارا رو بردم، پس ا -

  .یبریدارا رو هر شب م گفتیدنا م -

. ديکش شيصورت و موها یرا محکم رو شيهادست اليشد. دان رهيخ اليبه دان دانا

فنجانش خم شد و دو جرعه از آن را  یدور و برش را نگاه کرد و بعد رو یبا کالفگ

  .دينوش

  اد؟ينم ادتي یچيه ،یکنیکه م يیتو واقعاً از کارا -
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 دماي یکه خواب بودن. من حت نميبیوقتا هم فقط م یبعض ،یچيوقتا نه، ه یبعض -

  .زدمیحرف م یبا ک ستين

  ؟یچجور یول ادين ادتياحتماالً طلسمت کردن که  -

  و فکر کرد. دياش کشچانه یانگشتش را رو دانا

  حواسم به دارا باشه. شتريب دياز امشب به بعد با -

  چرا؟ -

  .اديسرش ن يیکه بال -

  ارم؟يسرش م يیمن بال یکه بگ یخواینم -

سر  يیتو بال لهيبه وس یکه کس یخاطرت ندار یزيچتو؟! چرا تو؟ تو که اصالً  -

  .ارهيدارا ب

  کارا رو بکنم؟!  نيقدرتم کم بشه که ا نقدريا ديمونده! چرا با نيهم -

دار امانت  یعني. رهينم رونيسوال از ذهنم ب نيامانت رو آوردم؟ ا یچرا گفت -

چه  اياشه؟ که امانت اونا ب شهیتو و ساراست. چطور م یاون بچه یاوناست؟ ول

  ؟یامانت بد یداره که تو پسرت رو به کس یليدل

  دانا؟ -

  بله. -

  ر؟يخ یروين ايشره  یروين یحس نکرد -
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  کنه؟یعمل م ینطوريا ريخ یرويبه نظرت ن -

  !دونمینم یچيه گهي... ددونمینم -

دهانش فشرد و سرش را به چپ و راست تکان داد و بعد  یرا رو شيهادست اليدان

  را در آغوشش جمع کرد و گفت: شيهادست

االن خودم دارم بهشون  ینرسه ول بيام آستالشم رو کردم تا به خانواده یمن همه -

  .ندازمشونیخطر م یو تو زنمیضربه م

  .خوانیرو م نياونا هم ديشا ال،يفکر نکن دان ینطوريا -

  ؟یچ -

  .یبزن بيبه خانوادت آس یخوایم یفکر کن نکهيا -

  و سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: ديکش یآه یناراحتبا  اليدان

  .کنهیاصالً مغزم کار نم -

  دم آموزشگاه. اديبفرست به مسعود بگو فردا صبح ب اميپ هي -

  باشه. -

  االن. نيهم -

  پنج صبحه. کياالن نزد -

  نماز بخونه؟ شهیمگه پا نم -

  آره، حتماً. -
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  .نهيبب شد داريبده که صبح ب اميپس بهش پ -

  باشه. -

لحظه پلک گشود و  کيبرداشت. سارا  زيم یرا از رو اشیرفت و گوش اليدان

  آلود گفت:خواب

  ؟یخوابی! چرا نماليدان -

  .ميکنیصحبت م ميآشپزخونه دار یمن و دانا تو زم،يبخواب عز -

  وقت شب؟  نيا -

  .ميشد خوابیب -

رفت و در را بست. به کنار  رونياز اتاق ب اليو دان ديسرش کش یپتو را رو سارا

  اُپن رفت و گفت:

  .نجايا ايب -

مشغول  اليبغلش زد. دان ريرا ز شيهامبل نشست و دست یبه هال رفت و رو دانا

  .ديايشد و از او خواست صبح با همسر و فرزندش به منزلشان ب دادن به مسعود اميپ

 ديمبل سف یرا رو شيپاها اليرا کنار انداخت. دان یارسال شد، گوش امشيکه پ نيهم

 شيهاکوسن گذاشت و دست یکرد. سرش را رو هيآن تک یرنگ گذاشت و به گوشه

  به هم قفل کرد و گفت: نهيس یرا رو

  گرفتم. جهيسر گ -

  چرا؟ -
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  .شمیم نطوريچند باره ا -

. دست برد و آن را برداشت. مسعود نوشته ديچيدر خانه پ اشیگوش نگيد یصدا

  بود:

  ؟یاالن خوب نميهم نگرانت بود، بب یکه دانا اومده. کم گهی. هام ممييآ یباشه مسالم،  -

مغزش  یشد. حس کرد کس ديشد اشجهيسر گ دفعهکيخواست جواب بدهد که  اليدان

افتاد. دانا داشت  شيپاها یاز دستش رو یگرد شد و گوش شيها. چشمدهدیرا تکان م

  :ديپرس دي. با تردکردیاو را نگاه م

  ؟یخوب اليدان -

  .ترکهیسرم داره م -

از حال رفت و به کنار خم شد و از مبل سقوط کرد و دانا دستش  ديبعد از درد شد و

 یدر هوا معلق شد و او با اشاره اليخواند. دان یرا سمت او گرفت و ورد کوتاه

  مبل گذاشت. یرا رو اليدست، دان

. دانا امديبه هوش ن الياو زد اما دانصورت  یرفت و چند بار رو اليبه کنار دان دانا

بلند شد و در  هيمبل گذاشت و بعد از چند ثان یلبه یسرش را رو یبا اعصاب خورد

را به کمرش زد و به باغ نگاه  شيهاو دست ستاديسالن قدم زد و بعد مقابل پنجره ا

  کرد.

از  یکار چيشد. ه رهيخ اليانداخت و به دان گريمبل د یبعد او هم خود را رو یکم

  .ماندیمنتظر م ديو با آمدیدستش بر نم



170 | P a g e 
 

برداشت  شيهاچشم یباز و بسته شدن در دستش را از رو یکه شد دانا با صدا صبح

که داشت نان داغ را به آشپزخانه  ديخانم را د نيو سرش را به عقب کرد و پرو

  .بردیم

. دانا از ديچيپخانه  یدر فضا ینان بربر یبعد بو یرو به سقف کرد و کم دوباره

 رونيخانم از آشپزخانه ب ني. پروديمال یبلند شد و سر و صورتش را با کالفگ شيجا

  آمد و گفت:

  سالم آقا. -

   دارن؟يب نايسالم، مامانم ا -

  بله.  -

  شدن؟  داريخانمم ب -

  . نياريب في... شما هم تشردارنيهم ب شونيبله، ا -

  . اميباشه، منم االن م -

  فرود آورد و رفت. خانم سر  نيپرو

  رفت. او را چند بار صدا زد.  اليبلند شد و به کنار دان شياز جا دانا

  . یدن ال،يدان -

  خورد.  یتکان اليدان سر

  خان با تواَم.  اليدان -
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  گفت: حالیدانا، ب دنيچشم باز کرد و با د اليدان

  تو؟  یخوابیچرا نم -

  . ميبر ديپاشو با ست،ين دنياالن وقت خواب -

  گفت: یبا فک شل و حالت بد اليدان

  کدوم گورستون؟  -

  آموزشگاه.  -

   ؟یاونجا چکار دار -

  بودن؟!  یها چاون نوشته ميبفهم ميرفتار نکن، بر ینطوريا اليدان -

  ولش کن. -

  . ميبر ديبا اد،ياالن مسعود م -

  کنه؟یم یچه غلط نجايوقت صبح ا نيمسعود ا -

  .یداد مايخودت بهش پ شبيد اليدان -

  من غلط بکنم. -

  .اديب ادتيتو سرت  زنمیکه م ستين ادمينگو  ،یکرد شبيد نيغلط رو هم -

  .ستين ادمي -

باغ، دارا،  یدرباره م،يبا هم حرف زد یکل شبيچطور امکان داره؟ من و تو د -

  که افتاد. یاتفاق
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  دارا؟ کدوم اتفاق؟ -

  بلند شد و گفت: شيبا حرص از جا دانا

  تو مغزت تکون خورده! گفت،یست مسارا را -

  رو به تو گفته؟ نيمن ا یسارا درباره -

  .یکنیاحمقا رفتار م نيحق هم داره، ع -

  مبل نشست و گفت: یرو اليدان

  حواست به حرف زدنت باشه. یه -

به  یشباهت چيو ه یکنیاحمقا رفتار م هيشب یحرف زدن من درسته، تو واقعاً دار -

  .یرندا رهيگکه جن یکس

  کنم؟یرو فراموش م یو همه چ ستيچرا چون دست خودم ن -

شروع  یاز ک نيکه بهت غالب شدن، خودت فکر کن بب یبود اليخیتو اونقدر ب -

  رفتن. شياندازه پ نيکردن که تا ا

  .ادينم ادمي یچيه -

  .یکنیاعصاب من رو خورد م یدار -

  شد. دانا سمت در رفت و گفت: رهيبه دانا خ اليدان

  آموزشگاه.  ميبخور که بر یزيچ هي ايمن رو نگاه نکن. پاشو ب ینطوريا -
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را انجام  شيرفت. کارها یبهداشت سيبه سرو اليرفت و دان رونياز ساختمان ب او

 یو کم ديرا شانه کش شيلباس شد. موها دنيداد و به اتاقش برگشت و مشغول پوش

آمد. به  رونيو از اتاق ب ديبوساو را  یعطر زد. بعد هم به کنار سارا رفت و گونه

و به منزل پدرش رفت. بعد از سالم  ديبوسها را آن یاتاق فرزندانش رفت و هر دو

  نشست و مشغول خوردن صبحانه شد. زيپشت م ريو صبح بخ

  :ديپرس آنا

  نشده؟ داريسارا ب -

  .دهينه اون خواب -

  .ميکه با هم باش اومدیها مکاش همراه با بچه یا -

  و به آنا با لبخند گفت:ر دانا

  حاضر بشن؟ زيمواقع سر م نيا ديخودمونه که همه طبق قانون با یمگه خونه -

  ن؟يندار یقانون نيمگه شما چن -

  .ستيقصر ن نجايا زم،ينه عز -

که کمتر اتفاق  يیباي. پسر پر جنب و جوش و زستياش را نگربرادرزاده اليدان

  .نديگوشه بنش کيآرام  افتادیم

  شرکت؟  یايجان، م اليندا -

  . ميانجام بد ديکه با ميدار یکيآموزشگاه. کار کوچ ميرینه بابا، با دانا م -

  با هم.  نيخدا خودش رحم کنه، باز هم شما دو تا افتاد -
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  پدرش انداخت و گفت: یو دستش را دور شانه ديخند دانا

  . ستين یکه زندگ جانيبدون ه یمگه بده؟ زندگ -

راحت هضم  شهیرو نم جانشيهست، ه بيعج یکاف یدوتا به اندازهشما  یزندگ -

  کرد. 

  هم خوبه.  یليخ یزندگ نيا -

  . هيکاف نيباش یخودتون راض -

  گفت: دهيپدرش زد و کش یچند ضربه کوتاه به شانه دانا

  . امیراض -

  و خندان گفت: ستيرا نگر اليو دان ديبعد دستش را پس کش و

تر از همه خوب، مهم یايخوب، دن یرويد؟ شغل خوب، ننبو یراض شهیمگه م -

  زن خوب. 

  و گفت: ختيدر فنجان ر گريد یچا کيخود  یرا برداشت و برا یقور اليدان

  .هياگه خوب بمونه عال یخوبه، ول یخوبه که همه چ -

  اش را جمع کرد و گفت:خنده دانا

  ؟یچ یعني -

  ذره.بهت خوش بگ یکل زندگ ستيکه قرار ن نيا یعني -

  .ستيتو ن یحرفا نيا -
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  ه؟يک یپس حرفا -

  .شناسمیکه من م یالياز دان ريغ یهر کس -

  اف به صدا در آمد.زد که اف یپوزخند اليدان

  مسعود اومد. -

  و گفت: دياف رسخانم به اف نيکه پرو زديخواست برخ دانا

  خانمن. هي -

  و گفت: ديآرام خند اليدان

  مسعوده خانمه. -

. مهناز ديآیاز او بر نم هایشوخ نيا دانستیرا برانداز کرد. م اليش دانبا نگاه دانا

  خانم گفت:

   اد؟يقراره مسعود ب -

  رو به مادرش سر تکان داد و گفت: دانا

  شما بمونه.  شيآموزشگاه، خانمش هم پ ميریبله، با خانمش و دخترش. ما با هم م -

  باشه.  -

به استقبالش رفته بود وارد ساختمان شد و خانم که  نيبعد آن زن همراه پرو یکم

  سالم کرد.

  . ريسالم، صبح بخ -
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 ريهم آهسته برخاستند و ز یميصم یدو برادر آهسته جوابش را دادند. خانم و آقا هر

  لب جوابش را دادند. 

  آرام گفت: او

  از دوقلوها اومدم. یپرستار یبرا یابيهستم. از طرف شرکت کار بايمن ساحره فر -

جواب ندادند،  چکداميه یانداخت. وقت یميبه حال دگرگون خانواده صم یگاهن آنا

  زد و گفت: یدختر لبخند نرم

  ...اياشتباه اومدم  نکهيمثل ا ديببخش -

  به خود آمد و گفت: یميصم خانم

  .نيبش ايب یدرست اومد زم،ينه عز -

  و نشست. ديپس کش یصندل کيجلو رفت و تشکر کرد و  دختر

. دادیاو هم جواب م دياش پرساز سن و سال و خانواده یميتند. خانم صمهم نشس هاآن

  بودند. آنا معترض به زبان خودشان خطاب به دانا گفت: رهيبه او خ اليدانا و دان

  .نيدختر قراره پرستار دارا و دنا بشه، نه شما دوتا که بهش زل زد ني! ایه -

  زبان جادوگرها گفت: نگاهش را از دختر گرفت و خطاب به آنا به دانا

  .ميجا خورد یکم نيهم یبرا هيبه کس هيشب -

  ه؟يبه ک هيشب -

  .یميقد یاز آشناها یکي -
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و با هم صحبت کردند و در آخر قبول کرد که بماند و  ديچند سؤال از او پرس اليدان

 يیها راهنماخانم خواست او را به اتاق بچه نيکند. بعد هم از پرو یها نگه داراز بچه

  کند.

  :دياو رفت همه به هم نگاه کردند. آنا پرس یوقت

  شده؟ یچ -

  سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: دانا

  .زميعز یچيه -

  گفت: اليدوباره به صدا در آمد دانا خطاب به دان افاف

  .ميمسعود اومد، پاشو بر -

به  اليند. دانو آلما صحبت کرد ليراه  با سو انيرفتند و در م رونيدو از منزل ب هر

  در رفتند. یبه جلو یها خوش آمد گفت و بعد از خداحافظآن

  نشسته بود. دانا گفت: نشيدر ماش مسعود

  کنم. تشيکم اذ هيجلو  نميشیعقب، من م نيتو بش -

را در کاسه چرخاند و در عقب سوار شد و  شيهانفسش را فوت کرد و چشم اليدان

  دانا همزمان در جلو سوار شد.

  جواب سالمشان را داد و گفت: مسعود

  سالم، سالم. -
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  بعد رو به عقب گفت: و

  ؟یدانا، خوش اومد یخوب -

  .یممنونم، لطف دار -

  است گفت: اليدان کردیو رو به دانا که فکر م ديخند مسعود

  جادوگرا آدمش کرده. شيپ یزندگ -

  زود لبخند زد و گفت: یليرا به هم گره زد و بعد خ شيابروها دانا

  آروم شده. یليآره، خ -

  شد و گفت: رهيبعد به جلو خ و

  .ميبر -

  را به حرکت در آورد و گفت: نيماش مسعود

  .یداد امينگرانت شدم اون ساعت پ یليخ شبيد -

  .یحالم رو بپرس یزنگ زد عينه که سر -

  .یکنیخبرم م یمطمئن بودم کمک بخوا -

  افتاده؟ یچه اتفاق شبيهام نگفت که د -

  .ارنيسر دارا ب يینکنه بال یمراقب باش یليخ ديبا ال،يداد. دان حيوضت یتا حد -

  که عقب نشسته بود گفت: اليدان

  .کنهیغلط م یکس -
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  انداخت و گفت: نهيدر آ ینگاه مسعود

  .یمهربون یچه عمو -

  داد و حرف نزد. مسعود رو به دانا گفت: یسرش را تکان اليدان

  داداشت چقدر عنق شده. -

  د.عنق که بو -

  .هيامزهيچه لوس ب ميدونیواگرنه همه م رسه،یکه به من م يیفقط وقتا -

  مسعود زد و گفت: یلبخند زد و دانا مشتش را به بازو اليدان

  .رمردينداشته باش پ یبا داداشم کار -

  به او کرد و گفت: یقينگاه عم مسعود

  .شعوریب يیتو دانا -

  و گفت: ديابرو در هم کش دانا

  باشعور. مردريآره، پ -

  و گفت: ديچيپ یاصل ابانيرو به جلو کرد و در خ مسعود

  .شعوریب دهيزود لوت م یليخ شهيزبونت هم -

  .هيسف -

  نادان. -

  ه؟يناودان چ -
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   رمرد؟يپ یگیاونوقت به من م ،یکر هم شد یبه سالمت -

  بذار من کر باشم.  یتو کور -

 يیبايز یسمعک رو برا یتونینم تو یول ذارمیم یخوشگل یرو برا نکيع نيمن ا -

  . یاستفاده کن

  جزو خوشگال.  یرفت نکيتو با ع گهيآهان، حاال د -

  .دميم یخوشگل نکينه، من به ع -

  گل من! یفتگيهمه خودش نياز ا یوقت اوردوز نکن هي -

  واقعاً جذابم! یچرا اوردوز وقت -

  گفت:عق زدن در آورد که مسعود  یرا کج کرد و ادا شيهالب دانا

  مرض. -

را  گريبا هم لج کردند و همد دنديکه به آموزشگاه رس ی. آن دو تا زمانديبعد خند و

 یشدند و به سو ادهيرا پارک کرد، هر سه پ نيمسعود ماش یمسخره کردند. وقت

را در قفل انداخت و پس از باز کردن در، هر سه  دشيکل اليآموزشگاه رفتند. دان

  وارد شدند و در را بستند.

ها روشن زد که چراغ ی. دانا بشکنديرسیبه مشام م یبد یبود و بو کيجا تار همه

  و گفت: ديکش یدماقش گذاشت. مسعود آه یشدند. ساعدش را رو

  انگار سگ مرده. ،یبد یچه بو -

  هم به دنبالش بودند. هيها باال رفت. بقهواکش را زد و از پله ديکل اليدان
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  .لرزاندیها دلش را م. رد خون و آن نوشتهشدیرد مها نوشته یآهسته از جلو دانا

  دانا؟ یفهمیم یزيچ -

  مسعود او را به خود آورد و آهسته گفت: یصدا

  آره! -

  نوشته؟ یچ -

  آهسته گفت: دانا

  .اليکردن. انتقام از دان وانهيو د یوانگيد تينوشته انتقام، انتقام، انتقام. انتقام با نها -

  را خواند. وارهايد یباال شدند، دانا رو یهطبق یوارد راهرو یوقت

که  یدادند. انتقام سخت از آن کس رييرا تغ نياطيمنتخب ش ريانتقام از آنان که مس -

که شرارت را در  یسوزاند. انتقام از جادوگر يیرا در آتش جادو طانيش یمو

 طانيان شکه فرزند و نوادگ ینکرد. انتقام از کسان ميرا تقد زهيوجودش خفه کرد و ن

جهان ماورا دخل و تصرف کردند. منتظر  دربزرگ را کشتند. انتقام از آنان که 

و  ميفرزندانتان را کشت م،يدي. آن روز که خودتان را به سلطه کشديانتقام سخت باش

 ليرا ذا متانيروز انتقام بزرگ است. آن روز که عقل سل مينسلتان را نابود ساخت

را  تانآن روز که فرزندان د،يهم آتش افروخت یبه رو ستمگر وانگانيو چون د ميکرد

  روز انتقام سخت است. د،يرا بزرگ داشت نياطيکرد و فرزندان ش ديخواه یقربان

روز  ديديبرگز نياطياز ش یو همسران ديروز که همسران خود را دشمن پنداشت آن

  انتقام ما از شما دشمنان است. 
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  ت و  شروع به خواندن کرد:رف گريد واريو به مقابل د ديچرخ دانا

  ... ديفهم ديکه خواه یماست روز یو برتر یروز شاد -

. فکش شل ديدویکلمات م یرو شيهاشده بود و چشم رهيخ واريدر سکوت به د دانا

  بود.  دهيشده بود. رنگش پر رهيخ واريشده بود و با دهان باز به د

  دانا نهاد و گفت: یدست بر شانه مسعود

   ؟یچ ميفهمکه ب یروز -

ً يو تقر خواندیها را مآب دهانش را قورت داد و حرکت کرد. نوشته دانا . ديلرزیم با

  . خواندیرا مشت کرده بود و خطوط را م شيهادست

  :ديپرس اليدان

  نوشته دانا؟  یچ -

  همون جمالت رو تکرار کرده.  ،یچيه -

  و گفت: ستاديجلوتر ا یکم او

را در بر  تانيبه سمت شما هجوم آوردند و زندگ یمنياهر یروهاياز آن پس ن -

  .ديانجام ده يیکارها ديبرداشتن طلسم با یطلسم شده و برا اليگرفتند. دان

  همان دره و... یدر حوال اليکردن طلسم دان دايرغز. پ یدر تنگه  زهيخنجر و ن دفن

  هم فشرد. یرا رو شيهاسکوت کرد، لب دانا

  دانا؟ یو چ -
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  بود. بعد از چند لحظه نگاهش را گرفت و گفت: رهيخ واريبه د دانا

  .فهممیرو نم شييجاها هي -

  خطوط را خواند. یهم حرکت کرد و باق بعد

 یبرا یها با وارثان جهنم است. آنجا بهشتدوست دار جن ال،يکلبه محل مالقات دان -

  قرار مالقات ما است.

  ها شد.مشغول خواندن نوشته گرفت و بعد دوباره اليرا سمت دان نشينگاه خشمگ دانا

  .کردیمشوش داشت آن جمالت را گوش م یهم با فکر اليدان

 یهااز خون و آن نوشته وارهايمشغول پاک کردن د اشيیآخر دانا با قدرت جادو در

اما  شستیو همه جا را م کردیحرکت م وارهايد یشد. با قدرت او آب رو یطانيش

 یبهداشت سيشد آب را به سمت سرو زيتم همه جا ی. وقتختيرینم نيزم یرو

  کرد.  رها سيسرو واريدر و د یکرد و بعد آن را رو تيهدا

  برگشت مسعود گفت: هيبه کنار بق یوقت

  ! یخوریم یجون! به درد خونه تکون -

   اس؟يشوخ نيمرض، االن وقت ا -

  وقتشه استاد؟  یپس ک -

  . کردینگاه م نيه زمدر سالن نشسته بود و داشت ب یصندل کي یرو اليدان

   ال؟يشده دان یچ -
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  راست شد و گفت: اليدان

   ؟یخط رو بخون نيا یتونیچرا تو م -

 یاخط، مختص عده نيشره هر چند کنترلش کنم. ا یرويچون من وجودم آغشته به ن -

رو  یخط مسلطن. و هر کس از افراد نيها به ااز اون یکه فقط تعداد کم نهياطياز ش

  . کننیخط مسلط م نيا که بخوان به

  رو به من ندادن؟  روين نيچرا تو رو مسلط کردن؟ چرا ا -

  . یشر ندار یرويچون تو در درونت ن -

را برعکس کرد و  ی. صندلديها کشبه مقابل آن یصندل کينشست و مسعود هم  دانا

  زد و گفت: هينشست و به آن تک

رو  چارهيانجام دادن... ب اليندا یکه رو هيکردن طلسم دايبحث پ نيتراالن مهم -

  کردن. وونهيد

  چاره؟یب یگیم نيتو به ا چاره؟یکدوم ب -

  رو به دانا کرد و گفت: اليدان

  من هم بفهمم؟ یزنیچرا درست حرف نم -

. یکردیکار م شتريهات بقدرت یرو یکردیم یسع ديبا ريگجن کيتو به عنوان  -

 نياطيش یايکه بتونن از دن یکن تيترب یانخودت خدمتگزار یبرا یکردیم یسع ديبا

  .ارنيسرت ب يیبال خوانیم یحس کن یحداقل بتون اي ارنيبرات خبر ب

  .ميببر نيو خنجر رو از ب زهين نيو ا ميکن دايطلسم رو پ ميکنیم یسع -
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  و خنجره. زهياونا ن یموضوع برا نيتراالن کوچک -

  ؟یپس چ -

  سکوت کرد. مسعود گفت: ديجوشیبا حرص که در درونش م دانا

ً ينها - و از  ميکنیم دايطلسم رو پ اي. ميذاریکنن که نم وونهيرو د اليدان خوانیم تا

  .ميکنیم دايباطل کردنش پ یبرا یراه ايو  ميبریم نيب

  کرد و با زل زدن به مقابلش گفت: هيبغلش زد و تک ريرا ز شيهادست دانا

  نوش دارو بعد از مرگ سهراب. -

  با هم گفتند: اليو دان دمسعو

  چرا؟ -

  :ديجواب نداد. مسعود پرس دانا

  م؟يدونیکه ما نم یدونیم یزيتو چ -

  نه! -

  .ديکشیزار چشمانش شعله مخشم در سبزه یول

  .ميهست به ما هم بگو که بدون یزياگه چ -

  .دونمیاز شما نم شتريمسعود، من هم حاال ب ستين یزيچ -

  و گفت: ديکش شيهالب یزبانش را رو اليدان

  بشه. رياگر هست بگو، نذار د -
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  :ديلب غر ريبلند شد و ز شيبا حرص از جا دانا

  خفه شو. یکيتو  -

  برخاست و به سمت پنجره رفت.  شيبعد از جا و

  گفت: یجيبا گ الياو شده بودند. دان یرهيو مسعود خ اليدان

  ! یحرف نزد نطوريتا حاال با من ا -

  باش.  ینتظر همه چبه بعد م نياز ا -

  و سمت او رفت و گفت: ديجه یصندل یاز رو یعصب اليدان

نوشته بود که به ما  وارياون د یرو ی! چیلعنت یگیو به من نم یدونیم یزيچ هي -

  ؟یگینم

  رو به عقب کرد و با خشم داد زد: دانا

  ! ايحور -

تر نازک رينگار از حربلند که ا ديظاهر شد. با همان لباس سف الياو و دان نيب ايحور

 شيکه سرجا الي. رو به دانديرقصیکه در هوا م اشیبلند و مشک یبود و موها

  کرد و بعد رو به دانا سر فرود آورد و گفت: یکوتاه ميشده بود، تعظ خکوبيم

  سرورم!  -

  هام خودت رو نشون بده.  -
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نده بود ظاهر بلندش که کالهش صورتش را پوشا یسالن با همان ردا یدر گوشه هام

  همه سر فرود آورد و گفت: یشد و برا

  سرورم!  -

  گفت: ايرو به حور دانا

  . نيکن دايپنهان شدن طلسم رو پ ايو محل دفن  نيرغز بر یبه همراه هام به تنگه -

   م؟ياريطلسم رو ب -

  . ديکن دايکه در اون قرار داره رو برام پ یفقط محل ن،ينش کيبهش نزد -

  بله سرورم.  -

  رو همراهتون بفرسته.  ثميع اليدان د،يدونیاگر الزم م -

  خواست حرف بزند که هام گفت: ايحور

  سرورم.  ستيالزم ن -

  . نيخوب، پس در اسرع وقت برگرد یليخ -

  بله، سرورم. -

  شدند. دانا گفت: بيلحظه بعد هر دو غ چند

  دارم. یخونه. کار مهم ميبر -

بلند شدند و همراه با دانا در سکوت آنجا را ترک  شانيهر دو از جا اليو دان مسعود

  کردند.
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و دانا که در عقب نشسته بود، دستش را  زدندینم یحرف چکداميه ريطول مس در

  .کردیرا نگاه م هاابانياش زده بود و داشت خچانه ريز

برخورد  یکن را روشن کرد. صداکرد و مسعود برف پاک دنيشروع به بار باران

  .شکستیرا م نيکن سکوت اتاقک ماشو حرکت برف پاک شهيباران به ش

باعث شد  نينرم ماش یهابغلش زد و تکان ريرا ز شيهاکرد و دست هيتک اليدان

 نيهم افتاد و برگشت تا ا یآهسته رو شيها. چند بار پلکديايب شيهاخواب به چشم

انداخت و  اليانبه د ینگاهمي. مسعود ندياو مغلوب شد و خواب یريدرگ نيکه در ا

  گفت:

  . دهينخواب شبيانگار د -

  واقعاً. دهينخواب -

  .اورديبه روت ن گهيد یناراحت شد ول یليخ اليدان ؟یختيتو چرا به هم ر -

  .دونمیم -

  ؟یکه بهمون نگفت یديها داون خط یتو یشده؟ چ یدانا چ -

  فشرد. شيهالب یو دستش را رو ديکش نهيبا غصه و حرص نفسش را درون س دانا

  و گفت: ستينگر نهياو را در آ مسعود

  افتاده؟ یاتفاق بد -

  آره. -
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به پنجره  یشتريرفت. باران با شدت ب یشتريرو به جلو کرد و با سرعت ب مسعود

  لب گفت: ريخورد. مسعود ز

 یکمک مياز دستمون براومد و تونست یکار ديشده شا یسکوت نکن، بهمون بگو چ -

  .ميبکن

  بفهمه. اليدان ینذار ديفقط با گم،یونه بهت مخ ميبذار برس -

  راحت باشه. التيباشه، خ -

و  دنديزود به تنگه رس یليبه حرکت در آمدند و خ یاديو هام با سرعت ز ايحور

به درون  ايحور یتنگه را گشتند. حت یمشغول جستجو شدند. گوشه به گوشه

  نکرد. دايپ یزياما چ آب را گشت ريبود رفت و ز یکه از آنجا جار یارودخانه

به  ايها بود که حورصخره یو در حال گشتن ال کردیو رو م ريها را زصخره هام

  کنارش آمد و گفت:

  ؟یکرد داشيپ -

  ها رو بگرد.هنوز نه، تو سمت چپ صخره -

ها سنگ یها و الها شد. درون سوراخرفت و مشغول گشتن سمت چپ صخره ايحور

  .شدینم دايپ زيچ چياما ه گشتندیرا م

باال آمد توانست  یزد و کف آن را گشت، وقت رجهيها شاز حوضچه یکيبه درون  هام

آب نرفته است  ريهنوز ز شيهاکناره دي. به درون غار رفت که دنديبب یغار کوچک
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شده بود  دهيرا که کش یبيغار هم اشکال عج واريد یکرد. رو دايو آنجا طلسم را پ

  لب صدا زد: ري. زديد

  کردم. داشيپ ا،يحور -

را از  شيقدم عقب رفت. هام کاله ردا کيطلسم  دنيکنارش ظاهر شد و با د ايحور

  گفت: ايو رو به حور ديکش رونيسر ب

  نترس. -

هام شد. بعد از چند  یبايمحو صورت ز ايشدند. حور رهيهم خ یدو به چهره هر

  لحظه هام نگاهش را از او گرفت و گفت:

  وش جادو.از ر یطانيطلسم ش -

هم نگاهش را سمت طلسم برد و عروسک ساخته شده از کنف را که با  ايحور

سوزن کوچک در قلب آن و چند  کي. ديپوشانده شده بود، د الياز لباس دان يیهاتکه

  سوزن در سرش فرو رفته بود.

کنارش بود. االن دوباره  نياطيسرورم قبالً قلب درد داشت اما به خاطر حضور ش -

سوزنه که  نيطلسم و هم نيباز هم به خاطر هم کنمیشده، فکر م اديهاش زقلب درد

  قلب عروسک  فرو کردن. یتو

  شد و گفت: کيهم به هام نزد ايقدم جلو رفت. حور کي هام

  ».ميبهش دست نزن«خطرناکه. سرورم دانا گفت:  یليخ ني. اديلطفاً دست نزن -

  دستش را سمت طلسم برد و گفت: هام
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  و حداقل قلب درد سرورم کمتر بشه. ميبکش رونياون سوزن رو ب ميبتون ديشا -

  ها را با قدرت به عقب راند.آن يیرويشد، ن کيکه دسِت هام به طلسم نزد نيهم

  برخورد. ايحور ینهيهام به س یغار برخورد کرد و شانه گريد واريبه د ايحور

 ديرفت و دنبال خود کشرا گ اي. هام دست حوردنديشن یبيمه ینعره یاز آن صدا پس

  و گفت:

  .مياومدن، بر نياطيش -

کردند و پشت سر گذاشتند.  یو آن منطقه را ط دنديدو رونيبا سرعت از غار ب و

  .ديدویهم دنبالشان م یکس

بود و  نيکه خشمگ یرنگ اهيموجود س دنيلحظه به عقب نگاه کرد و با د کي هام

  گشاد شد. شيهاچشم کرد،یدنبالشان م

  زود از آنجا دور شدند. یليتر گرفت و به سرعتش افزود و خرا محکم ايورح دست

. کردیبود و داشت آهسته با دانا صحبت م یميمنزل صم کيطرف مسعود نزدآن از

 ديکه به درون کش یقيبا نفس عم اليشد، دان کيکه هام به طلسم نزد یدرست زمان

فشرد. مسعود رو به او کرد  یمشتش گرفت و به سخت انيو قلبش را م دياز خواب پر

  و گفت:

  با توأم. اليدان ال،يشده دان یچ -

  او را گرفت و گفت: یهارو به جلو خم شد و شانه دانا

  حالت خوبه؟ ال،يدان -
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  برگشت و حالش بهتر شد. اشنهيگذشت تا نفس به س قهيدق چند

  کرد و گفت: هيتک اليدان

  خوبم. -

  دکتر؟ یريچرا نم کنهیتو که قلبت درد م -

  کرد و گفت: هيتک دانا

  که دکتر بتونه خوبش کنه. ستين یزيچ -

  .ديشيبود اند دهيبعد به آنچه د و

شدند به درون باغ رفتند  ادهيپارک کرد و هر سه پ واريرا کنار د نيمسعود ماش یوقت

  گرفتند. شيسنگ فرش را در پ ريو مس

قدم  کيرا به دست داشت  ايها ظاهر شدند. هام که دست حورآن یجلو ايو حور هام

  جلو آمد و گفت:

با عروسک وودو انجام شده و  یطانيش یجادو کي. ميکرد دايسرورم، طلسم رو پ -

و اشکال  اتيرو طلسم کردن. دور عروسک پر شده از کلمات و آ اليسرورم دان

ما رو  يیرويکه دستم رو سمتش بردم ن ني. من نتونستم بهش دست بزنم. هميیجادو

ما رو دنبال  یکينزد ني. تا همهاز جنس جهنم نگهبان اون یطانيپرت کرد. ش به عقب

  سوزن در قلب و چند سوزن در سر عروسک فرو رفته بود. کيکرد. 

  سر فرود آورد و گفت: دانا

  ازت ممنونم هام. -
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را به دست دارد. او را رها کرد و  ايآمد دست حور ادشيکرد و تازه  ميتعظ هام

  شد. بيغ یارهيدا جاديآورد و با امقابلش سر فرود 

  گفت: یبا نگران ايحور

  .شهیکشته م اليکرد واگرنه سرورم دان یزودتر کار ديبا -

را از مسعود گرفت و  نشينگاه آرام و غمگ الي. دانستيرا نگر اليکالفه دان مسعود

  .ديشيکه کرده بود اند یبه اشتباه

دست او را گرفت و به  ايکرد. حور دراز ايسر تکان داد و دستش را سمت حور دانا

اش شانه یحرکت رو کيشد و دانا او را که در هوا معلق بود با  ليتبد ديگربه سف کي

  به سمت ساختمان رفت. هينشاند و با بق

تنها باشند پس به  خواهندیوارد ساختمان شدند به همه سالم کردند و گفتند که م یوقت

  رفتند.  اليساختمان دان

  گفت: سارا

حرف  اديخانما ز گنياونوقت م شن،یاز هم خسته نم رسنیسه نفر به هم که م نيا -

  .زننیم

  گفت: یخانم با نگران مهناز

  .کننیکار خطرناک م کيدارن  یعني شنیجا جمع م هي یسه تا وقت نيا -

  متعجب گفت: آنا

  ؟یچه کار خطرناک -
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  .ديمنتظر شد و د ديبا -

  .خواندیشت درس مرو به آلما کرد که دا ليسو

  ترساند. آهسته گفت: یاتفاقات گذشته او را کم ادي

  اتفاقات بد نشن. ريدرگ دوارميام -

همه سال دارم  نيسخته. ا یليدارن خ يیماورا یرويکه ن يیهاکردن با بچه یزندگ -

  .خورمیرو م اديکه سرشون م يیغصه بالها

 یسال آرزو ازدهيهم از دانا که  گرفت و فلج شد، اون یکه تا فراموش الياز دان اون

  .نمشيبیبه زور م بارکي یبرام حسرت شده بود. االنم سال دنشيد

 یمهناز خانم برا یکرد. از دلتنگ یباز شيهاگرفت و با انگشت ريسر به ز آنا

  .آمدیهم از دستش بر نم یفرزندش ناراحت شد اما کار

  و گفت: ديکش یآه ليسو

ً  یليآره، خ -   در خطر باشن. انتياطراف ی وقتسخته، مخصوصا

  کرد و گفت: يیرايخانم از مردها پذ نيپرو

  ناهار حاضره. گهيد یقهيتا چند دق -

  خانم. نيممنون پرو -

  . کنمیخواهش م -
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مبل دراز  ريو ز ديپر نيياو پا یشانه یبرسد. گربه از رو شيرفت تا به کارها او

 یبه آرام اليدستانش فشرد. دان انيو مپرتقال برداشت  کي. دانا از داخل ظرف ديکش

  گفت:

  و بهتره من چکار کنم؟ هينظرت چ یبگ شهیدانا، م -

 یحتماً تبعات یول ستين یشکستن اون طلسم کار سخت م،يدفعه بدجور گرفتار شد نيا -

. طلسم ميبردن طلسم نکن نيو خودمون رو دلخوش به از ب ميصبر کن یمدت ديداره. با

بحث انتقام اونا فراتر از کشتن توئه!  یول بره،یم نيتو رو از ب یفقط مشکالت جسم

 خوانیکشتن ما ندارن، فقط م یبرا یاداد نقشهیکه اونا گفتن نشون م يیزايچ

  زجرکشمون کنن.

و  یکرد بهتره به ما هم بگ ديچکار با یدونیخوب به هر حال اگر تو بهتر از ما م -

  .ميما هم گوش به فرمانت هست

 یچ نميچه خبره! بب نميبب ميبه کلبه بزن یسر هيو  ميه. بهتره بعد از ظهر برباش -

  باعث شده اونا بتونن وارد باغ بشن.

  زده بود گفت: هياش تکاش را به دستان گره خوردهکه چانه یدر حال اليدان

 يیدفعه کسا ني. افيضع نياطيبا ش یحت اي م،يکافر سر و کار ندار یهاما با جن -

ً مبه سمت  نياطيش گهيفرزندان د ايکنن.  ممونيق مهيق توننیمون اومدن که مطمئنا

حضورشون رو حس  ميتونینم یکه حت يیبزرگشون... کسا یهاسرکرده ايهستن 

  .ميکن
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به باال پر از آب  نيياز پا زيم یرو وانيدو دستش فشرد که ل انيپرتقال را م دانا

  پرتقال شد.

  ت و رو به دانا گفت:گرف وانينگاهش را از ل مسعود

  ه؟يکار نيرياالن وقت ش -

  رسه؟یبه ذهنت م یاگهيفکر د -

و  ديرا برداشت و دو جرعه نوش وانيگذاشت و ل یدستشيپ یبعد پرتقال را رو و

  گفت:

  خواد؟یآب پرتقال م یکس -

  نه. -

ت جمع مردها به سم دنيآمد و با د رونيب ليحال بود که در اتاق باز شد و دن نيا در

  گرفت و به زبان خودشان گفت: یپدرش رفت و در آغوش او جا

  ؟یکجا رفته بود -

  .اليآموزشگاه عمو دان ميرفته بود -

  نکاون؟يپا ميبرگرد شهیم اد،يخوشم نم نجايمن از ا -

ام رو وقته خانواده یليمن خ ؟یتحمل کن یکم ديبا یکنیبله، چرا که نه؟ اما فکر نم -

  .دميند

  مارن تنگ شده. يیپدربزرگ، شاه و دا یرامن هم دلم ب -
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  .یهم پدربزرگ، مادربزرگ و عمو دار نجايا -

  جادو کردن. یحت ستنيبلد ن یکار چيه ستن،يمثل اونا ن یبله ول -

تموم شد  یوقت دميکم کار دارم، قول م هي. من زميهستن عز یبله چون انسان معمول -

  خونه. ميگردیبر م

  باشه. -

  رفت.  گريو به ساختمان د ديپر نيياز آغوش دانا پا عيو او سر دياو را بوس دانا

  :ديبه در اتاق انداخت و پرس ینگاه دانا

  هاست؟اتاق بچه یدختره تو نيبه نظرتون ا -

  پرستارشون؟  -

  بله.  -

  حد ساکتن حتماً. نيتا ا یوقت -

  آهسته گفت: یبلند شد که دانا خطاب به مسعود با صدا شياز جا اليدان 

   ادته؟ي دايآ -

  آره.  -

  . داسيآ یکپ دشونيپرستار جد -

  نه بابا!  -

  . شينيبیباور کن، حاال صبر کن حتماً م -
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ها کنارش به در بود و بچه شي. دختر روديکش نييرا پا رهيدر زد و بعد دستگ اليدان

  . دنديچینشسته بودند و داشتند قطعات پازل را م

  بلند شد و گفت: شياز جا ساحره

  سالم.  -

  ؟ کننینم تيها اذسالم خانم. بچه -

  هستن. یدوست داشتن یلينه اصالً، خ -

  ها ناهار بخورن.اون طرف که بچه نيبر نيتونیم -

  بله حتماً. -

  گفت: شيهاخطاب به بچه اليدان

  مامان. شيپ نيبر نيدارا، دنا پاش -

او را بلند کردند. و  دنديبلند شدند و دست پرستارشان را کش شانيدو از جا هر

  زد و گفت: یپرستارشان لبخند با محبت

  .ميبر نييايها، بخوب بچه یليخ -

آمدند. دختر به مسعود و دانا سالم کرد. هر دو جوابشان را  رونيبعد از اتاق ب و

  دادند. دانا محو او شده بود.

  رفت.مسعود رو به دانا گفت: رونياز ساختمان ب او

  .رممکنهيهت غهمه شبا نيجلل خالق ا -
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  و نگاهش را به ديکش یقينفس عم دانا

  زد و گفت: یدوخت. مسعود پوزخند زيم

  ؟یشد مونينکنه از زن گرفتن پش -

  سر بلند کرد و گفت: دانا

  احمق نشو. -

  پر حسرته. یلينگاهت خ نيهمچ -

  چرت نگو بابا. -

  کنار دانا نشست و گفت: اليدان

  . ميبکن طيشرا نيا یبرا یفکر هي ديبا ن،يرو ول کن یکي نياالن ا -

که ما از اصل مطلب  دهيداره دست به دست هم م یهمه چ کنمیدرسته، من فکر م -

اشتباه نکنم، البته  گهيحواسم رو جمع کنم که د کنمیرو م ميسع ی. من همهميدور بش

  . دوارميام

  دانا زد و گفت: یبعد دستش را به شانه و

  سراغ کلبه.  ميبر ناهار و بعد هم ميبهتره بر -

خانم طبق معمول سنگ تمام گذاشته بود و همه در  نيرفتند پرو زيبه سر م یوقت

  . خوردندیرا م شانيسکوت داشتند غذا
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به دنا کمک  یگاه خورد،یکه نگاهش به بشقابش بود و آهسته غذا م یدر حال ساحره

  تر غذا بخورد. تا راحت کردیم

  و او گفت که خوب است و نگرانش نباشد.  ديپرس حالش را اليآهسته از دان سارا

 یو حس بد آمدی. از اسم او خوشش نمستينگاهش را باال برد و ساحره را نگر دانا

  خودشان ساحر و جادوگر بودند.  نکهيبا ا گرفتیم

  گفت: یکرد. دانا بدون دستپاچگ ريگسرش را باال کرد و نگاه دانا را غافل ساحره

  ؟ شما چند سالتونه -

  و هفت.  ستيب -

   ن؟يشناسیآراد نم اي دايبه نام آ یشما کس -

  نه اصالً.  -

   ن؟ينکرد یمنطقه زندگ نيا یقبالً تو -

  نه.  -

  به دانا زد و گفت: یلبخند کج و

  هم هستن.  هيشب هایليخ ايدن ی. تونياشتباه گرفت یاحتماالً من رو با کس -

  خوردن ناهارش شد. سر فرود آورد و با ذهن مشوش مشغول دانا

 یبيعج زياز صرف ناهار هر سه مرد به باغ رفتند و دور کلبه را گشتند اما چ بعد

  نکردند. دايپ
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 یزيچ افتني یو آنجا را برا ستيکلبه را نگر یوارهايوارد کلبه شدند مسعود د یوقت

  وجب به وجب گشت. بيعج

متعلق  یئيش اينبال طلسم و رو کردند و به د ريداخل کلبه را ز ليوسا اليو دان دانا

  نکردند. دايپ یزيگشتند اما چ نياطيبه ش

  نگاه کرد. ختهيبه هم ر ینشست و به کلبه یصندل یرو دانا

  گفت: ديبا ترد اليدان

  گو هستن.دروغ شهيهم نياطيوجود داشته باشه، ش یزيچ کنمیفکر نم -

  زد و گفت: هيکلبه تک واريبه د مسعود

  وجود نداره. اوارهيد یرو یزيچ چيه -

. ستيآن را نگر یرو زي. مديجوئیشد. لبش را م رهيخ یارهيبه فرش کوچک دا دانا

  آن گذاشته بود. یدارا را رو ال،يکه شب گذشته دان یزيم

 زيم ريز یطلسم چيو رو کرد. ه ريز شيرو ليرا با تمام وسا زيو م ديجه شيجا از

  نشده بود. یحکاک

  . کردندیانا نگاه مد یوانگيو مسعود به د اليدان

  را به هم قفل کرد و فرش را چنگ زد و به کنار پرت کرد. شيهادندان او

  شده بود. دهيوسط کلبه کش بيعج یبزرگ با کلمات یستاره کي

وسط کلبه باشد.  یطلسم نيچن شدیو مسعود به آن ستاره زل زدند. باورشان نم اليدان

  گفت: اليبه دان و کلمات را خواند. رو ديدانا دور آن چرخ
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  .ادين ادتي یزيو بعدش چ یخواب راه بر یتو شبا تو شدیکه باعث م هيطلسم نيا -

  اشاره کرد و گفت: یزيبه چ او

  .یاريدارا رو به مالقاتشون ب خوانیکه خواسته هر وقت م يیاسم توئه و جادو نيا -

   خوان؟یم یاونا از دارا چ -

  :را برانداز کرد و گفت اليدان دانا،

  . خوانشیقدرتش م یبرا ديشا -

  . کننیغلط م -

  . رونيب ديبره، بر نياز ب نجايا ديبا

  رفتند.  رونيسر فرود آورد و همه ب اليدان

   ؟یخوایاز اون تو نم یزيچ -

  . یچينه ه -

اما دانا دستش را سمت کلبه گرفت و مشغول ورد  ديباریهنوز باران م نکهيا با

  او را گرفت و گفت:دست  اليخواندن شد. دان

  صبر کن دانا. -

  شده؟ یچ -

  .یببر نيکلبه رو از ب خوامینم -

  چرا؟ -
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که  يیها وقت گذرانده بود. جاکه در آن مدت يیبه جا د،يشيبه گذشته اند اليدان

  و گفت: ديلبش کش یها با سارا وقت گذرانده بود. دستش را روساعت

  ام ارزشمنده.بر یليبمونه. خ یکلبه برام باق خوامیم -

  طلسم کرده. طانيرو ش نجاياما ا -

  بره.  نيطلسم بخون که طلسم اونا از ب هي -

  آخه... یول -

  ارزشمنده. یليبرام خ نجايبره. ا نيکلبه از ب نيلطفاً دانا. نذار ا -

  و درش بسته بمونه. یاين نجايا یکه مدت یباشه، پس به شرط -

  باشه حتماً. -

 یشت و دستش را سمت طلسم گرفت و مشغول خواندن وردبه درون کلبه برگ دانا

  از آن بلند شد. یظيبعد کف کلبه شروع به سوختن کرد و دود غل یشد. کم

به دقت دانا هنگام کارش نگاه کردند. کلمه به کلمه و شکل به شکل  اليو دان مسعود

  طلسم سوخت.

شد  گريخواندن ورد د دانا مشغول یبرود و بعد از کم رونيرا باز کردند تا دود ب در

سوخته جان گرفتند و به حالت قبل  یهاکرد. چوب یو کف کلبه را دوباره بازساز

کف کلبه نسوخته بود  چوقتيبه خود گرفتند. انگار ه يیبايکم حالت زبرگشتند و کم

  ساخته شده است.  یکف کلبه به تازگ کردیفکر م ديدیو هر کس اگر م

  آهسته گفت: اليدان
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  کن. یتمام کلبه رو بازساز یتونیمتو که  -

 یو با خواندن ورد ستيرا نگر یمينمور و قد یهاچوب ،یمخالفت چيبدون ه دانا

به خود  یاو حالت تازه نديايالوارها به شکل روز اول در ب یباعث شد دانه به دانه

  . ديچيچوب تازه هم در کلبه پ یبو ی. حترنديبگ

مشام و ذهن همه را  یخوب چوب جنگل یبود. بوبد ن یاز آن دود و بو یخبر گريد

  گفت: اليرا سر جا برگرداند و رو به دان ليپر کرده بود. دانا با جادو تمام وسا

  . در هر حال فقط مراقب باش.انين نجايدوباره به ا دوارميام -

  باشه، حتماً. -

  کرد و گفت:به دِر کلبه زد و بعد آن را جادو  یآمدند دانا قفل رونياز آنجا ب یوقت

  نتونن بازش کنن. دوارميام -

  . دوارميام -

به اتاق خود رفت  اليبارش باران به درون ساختمان رفتند، دان ريهر سه در ز یوقت

 یاز آن شد. دانا و مسعود هم به طبقه یرا باز کرد و مشغول خواندن صفحات یو کتاب

  منزل مهناز خانم رفتند و با هم مشغول صحبت شدند. یباال

  :ديها پرسدر حال نگاه کردن فهرست کتاب مسعود

  نوشته بود؟ یچ -

  ؟یچ -

  آموزشگاه. واريد یرو -
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گرفت و با قدرتش آن  زيم یرو یهااز کتاب یکي یو دستش را باال ديکش یآه دانا

  را ورق زد و گفت:

  .الينوشته بود که دارا فرزند اوناست، نه دان -

  گردنش صدا داد. را به دانا کرد که شيرو یطور مسعود

  دارا رو دوست داره. یليخ اليبگم. دان اليبه دان یرو چطور نيا دونمیمن نم -

 یتو لياومدن. اون روز من و سو ايدانا مزخرف نگو، دارا و دنا که با هم به دن -

  .ميبود مارستانيب

  اتفاق افتاده باشه. نيممکنه ا یول دونم،یم -

  رفت و گفت: زيبه سمت م مسعود

  .ستياونا ن یحساب دنا هم بچه نياتفاق افتاده باشه؟ با ا ديطور باچ -

  اما دارا رو نه. دميسرنوشتشون د یخودشونه، من تو یدنا بچه -

. اون هم به فتنياتفاق ن هايیگوشيکه سرنوشتا ممکنه عوض بشه و پ یدونیم -

  بزرگ. یخاطر قدرت خدا

 ديداشته باشه، ما با قتيموضوع حق نيدرصد ا کيفکر کن اگر  ی. ولدونمیآره، م -

  م؟يچکار کن

  .دونمینم -

کنارش حضور داشته، پس  اليکه دنا شکل گرفته سارا تنها نبوده، دان یمطمئناً شب -

   فته؟ياتفاق ب نيا تونهیچطور م
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  . ميسارا رو بخون یحافظه ديبا دونمینم -

اشته باشه. بزرگ کردنش هم د یطانيش یخو ديباشه، با نياطيش یاگر دارا بچه -

  از شرش خالص شد. دينداره. با یزيجز دردسر چ

  دارا برادرزادته!  ؟یحرف رو بزن نيا یتونیچطور م -

از خودمون دورش  اديتا دلمون ن م؛يفکر رو بکن نيما هم خوانیبرادرزاده؟ اونام م -

  .ميبکن

  .ديرو سنجاول اون  ديدر موردش نظر داد، با شهیهم نم یطورنيهم یول -

  کامالً درسته. -

  ؟یچکار کن ديبا یدونیخودت که م -

  آره. -

  .ميبکن ميتونیچکار م مينيباش، بب اليمدت مراقب دان کي -

  باشه. -

ها را به ورجه وورجه وا و آن کردیم یها بازبه جمع برگشتند مسعود با بچه یوقت

  .کردیها نگاه مبه آنچانه زده بود و داشت  ريداشته بود. دانا هم دستش را ز

اش رفتند، سارا هم با فرزندانش به ساختمان خودشان رفت. مسعود و خانواده یوقت

  او در آشپزخانه مشغول حاضر کردن شام شد و ساحره با فرزندان او به اتاق رفت.

  آورد تا بخواند.  یها کتاب داستانآن ینشست و برا نيزم یرو ساحره
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  بالش گذاشت تا دراز بکشد.  کيدنا  یبرا نشاند و شيپا یرا رو دارا

. دارا اما به ديکم خسته شد و خوابهم مشغول خواندن کلمات کتاب شد. دنا کم بعد

کتاب زل زده بود. ساحره پس از تمام کردن داستان دارا را رو به خود نشاند و به 

  شد. لبخند زد و گفت: رهياو خ

   م؟يبا هم دو تا دوست خوب باش یخوایم -

  آره.  -

   ؟یمن رو دوست دار -

  . دونمینم -

  هم مراقبت باشم.  ديدوستت دارم، با یليمن خ یول -

  چرا؟  -

  . زميعز یفهمیزود م یليچراش رو خ -

آرام  یهافشرد. دارا در سکوت با تکان اشنهيو به س ديدارا را به آغوش کش او

  ساحره به خواب رفت. 

را برداشت  فشي. کديکش شيگذاشت و پتو را روتخت  یاو را رو ديدارا خواب یوقت

تا سرخ  گذاشتیها را درون روغن داغ مآمد. سارا داشت مرغ رونيو از اتاق ب

ساحره  دنيو با د ديو چرخ ديکش یکوتاه غي. جديروغن به دستش پاش دفعهکيشوند. 

  .ديکش یبلندتر غيدرست پشت سرش ج

  قلبش گذاشت و گفت: یرا رو دستش
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  .يیتو -

  .رمیمن هم دارم م دن،يها خواببله، بچه -

  گه؟يد یمونیم نجايخوب پس تو ا یليخ -

  آره. -

  ؟یندار یساعت رفت و آمدت مشکل ايبا حقوق  -

  نه. -

  .یو بر یايکه راحت ب دمیم ديپس بهت کل -

خانه را به او داد. ساحره سر فرود آورد و چند لحظه به سارا نگاه  یدهايبعد کل و

  ت:کرد و گف

  باشه.  نيحد غمگ نيهمسرتون تا ا نينذار -

  همسرم؟ -

  آره. -

  بود؟ نياز نظر تو غمگ -

  ... فعالً. ديمراقبش باش شتريب دي. بایليخ -

  » فضول!«را کج کرد و در دل گفت:  شيهارا گفت و رفت. سارا لب نيا ساحره

  در حال خواندن کتابش است.  اليکه دان ديبه اتاقشان رفت و د او

  نشست و گفت: زيم یرفت و رو راسا
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  آموزشگاه؟  نيرفت -

  آره.  -

  شد؟  یچ -

  که دست ماست.  یازهيبه خنجر و ن گردهیموضوع بر م ،یچيه -

   ن؟يچکار کن ديحاال با -

 ميهم مجبور بش ديبه صاحباشون، شا ميبرشون گردون ميمجبور بش ديشا دونم،ینم -

  خوب نشن.  یهاو باعث آزار جن فتنين نياطيکه دست ش مشونيببر نياز ب

  کدوم کار بهتره؟  یکنیفکر م -

  . ميکن دايراه بهتر پ کيکه  نيبرگردوندنشون. مگر ا ديشا دونمینم -

  . اديسرت ب يیبال خوادیدلم نم -

  دست سارا را گرفت و گفت: اليدان

  هام. باشه من عاشق تو و بچه ادتيهم که سرم اومد،  یمن هر چ زم،يعز -

  . اديسرت ب يیخدا نکنه بال -

ها حال خودمم تو و بچه یتو یو بدون من وقت اريب ادتياگر هم اومد فقط امشب رو  -

  .دونمیرو عشق خودم م

  .مييما هم عاشق تو -

  برود. نييپا زيروغن داغ در اطراف باعث شد سارا از م یهاپرش یصدا
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  برم غذام نسوزه. -

  از آن را خواند. یکرد و پاراگراف کتابش را باز اليرفت و دان سارا

بر انسان ندارند  ارىيراختيتصرف و سلطه قهرى و غ چگونهيه انيو جن نياطيش« 

 اريهمراه با اخت رديگیها در مورد انسان صورت مآن هيو هرگونه انحرافى از ناح

است شكى  نياطيش هيدر زندگى انسان از ناح هایكه بعضى سخت نيآدمى است، اما ا

انحراف  انيرو تفاوت است م نيو امتحان ماست. از ا شيكه همه براى آزما ستين

  »ها باشد.اما چه بسا سختى براى آن ست،ين نيو سختى. انحراف براى مؤمن

ها جن یاياز ارتباط ما با دن ريکه پس غ« :ديشيبه فکر فرو رفت. با خود اند اليدان

 مونيباعث شده اونا به زندگ ینحرافبشن. چه ا کيکه اونا به ما نزد ميخودمون خواست

باعث شده که از  یچ اي ارنيبخوان ما رو تحت سلطه در ب یرفت و آمد کنن و حت

 یحت ايما رو بسنجن،  مانيکه بخوان ا مييايب نظرنظر اونا ما انقدر سست عنصر به 

بکشن.  ما رو به بند توننیو اونا م ميحد اشتباه کن نيتا ا ميتونینشون بدن که ما هم م

  »رن؟يمون رو ازمون بگخانواده ايکنن  مونوونهيد

  آن را خواند: یبه کتاب برگشت و ادامه یبعد از کم او

 ديشوی؛ متوجه م»و ما هم بضارين به من احد « بقره:  یسوره ١٠٢ یدقت در آيه با

  مگر اينکه خدا بخواهد.» اال باذن هللا « ضرر بزنند  توانندیکه آنها هرگز نم

  لب گفت: ريز او

  بزنن.  یبيکه خدا بخواد اونا به ما آس ميحد بد شده باش نيمگر ما تا ا -

  که چند ضربه به در خورد.  دياش را مالچانه او
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  تو.  ايب -

  وارد اتاق شد و در را بست.  دانا

 خوامیازت رفت. گفت نم یمسعود بدون خداحافظ ؟یخونیکتاب م یهنوز دار -

  مزاحمش بشم. 

  تنها باشم.  ديفکرم مشغوله با یوقت دونهیسعود مم -

   ؟یکنیفکر م یبه چ یچرا تنها؟ االن دار -

  گفت: اليمبل نشست و دان یرو دانا

بفهمم کجا وا دادم که  خوامی. مکنمیشدن اونا به خودم فکر م کينزد ليدارم به دل -

  من رو بسنجن. مانيبخوان ا نياطي. چطور رفتار کردم که شامیزندگ یاومدن تو

  زد و گفت: یپوزخند او

 یستاره یمن طلسم وودو انجام دادن، خار قتاد وسط باغ انداختن، طلسم رو یبرا -

 اتيآموزشگاه من آ واريدر و د یرو دن،يکه بهش عالقه دارم کش یاکلبه یداوود تو

  نوشتن. یطانيو خط ش

  فشرد و گفت: شيهادست انيبا حرص صورتش را م او

 یکردم که اونا تو یغلط کيخودم  شمیتر ممطمئن کنم،یم قيتحق شتريب یهر چ -

. اونا از خنجر کردیو خنجر از اول جذبشون م زهينفوذ کردن. داشتن اون ن امیزندگ

اونا رو جذب کنه. انتقام  ديو اصوالً نبا ميرو هم که قدرتش رو گرفت زهين ترسن،یم
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کردم که راه  یکار هي يیجا هي. رفتنیم شيپحد  نياتا  دينبا رنيبگ خواستنیهم م

  کجا؟ یبراشون باز شده دانا، ول

  .کنهیرو به انسان مسلط م نياطيصفات و اخالق بد ش -

  کنه؟ یروشيپ نجايبتونه تا ا طانيکدوم صفت بد من باعث شده ش -

 بتاتيو از غ شهیمهمان مجلست م طانيسِر بار سوم ش یکن بتيغ یبار که از کس دو

 یکار رو انجام بد نيکه ا شهیمشوقت م طانيش ،یدو بار که تهمت بزن بره،یذت مل

 یآلوده کرد يیرو به کارها اتیزندگ نهيبه خاطر ا ینيبیکه بعدش م يیو ضررها

که روح انسان رو  يیکرده. کارها دايدوست داره و در کنارت حضور پ طانيکه ش

 طانيکه ش یصفات شه،یر و روح مبر جسم و فک طانيباعث تسلط ش کنهیم فيضع

  .پسندهیم

نگاه  رونيکه از ب يیتو شمیدارم دانا؟ من که خودم متوجه نم یمن چه صفت زشت -

  به من بگو. یکنیم

نگاه عاقل اندر  کي. یفهمیو فقط خودت م یعقل کل یکنیفکر م ،یتو مغرور -

 یدار يیهاکه فقط تو قدرت. انگار ینيبیرو م انتي. از باال اطرافیبه همه دار هيسف

. تو ستين نطوريا یحق با توئه ول شهيهم یکنی. فکر میکه با ماوراء در ارتباط

  .یهست یعوض یليعاشقتم. تو خ یتا بهش گفت یسارا رو زجرکش کرد یحت

  ؟یچ گهيممنونم! د -

رحم اشاره شده اما تو به خاطر همون غرور  یجا به صلهکه همه نيا گهيد -

که من چون با ماوراء ارتباط دارم  نهيات ا. بعد بهونهیارتباط ندار یا کسمزخرفت ب
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 نيعمه خاله عمو از ا یبا آدما رفت و آمد داشته باشم. در گذر زمان پا خوادیدلم نم

. رهيکه دوست داره ارتباط بگ يیبا کسا دارهزنت اجازه ن یشد. حت دهيخونه بر

  .رهيش مکه مهمون نداشته باشه نور از یاخونه

  .کنهیم یحرفم حقه. ماورا آدما رو منزو یدونیتو که م -

قبل از من و تو با  یليمثل تو رو آره و اگرنه مسعود هم خ يیهاوونهيد -

سال مخت  ازدهياستاد خود تو مسعود بود.  نيدر ارتباط بود. اصالً اول عهيماوراءالطب

ادامه داد اما مثل تو رفتار  مسعود به کارش یرو فراموش کرد یهمه چ دياز هم پاش

  نکرد.

  .کننیرو به انسان مسلط م نياطيو انزوا ش يیتنها غرور،

شدن اونا به ما  کينزد یبرا یکاف ليدال نايتو درست، اما ا یهاکه حرف ميريگ -

  .ستنين

  ؟یطمع چ -

و  ديکش ادداشتشي یکاغذها یبرداشت و آن را رو زيم یاز رو یخودکار اليدان

  گفت:

  طمع کارم.  یط مونده بود بگفق -

   ؟یستين -

  هستم؟  یگیمعلومه که نه. چرا م -

  گذاشت و گفت: اليدان یشانه یبلند شد و دستش را رو شياز جا دانا
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ما رو توش  یمو ی. اومدینبرد ،یبردیم نيرو از ب طانيش زهين ديکه با یروز -

 نياطيش ريقدرت تو تسخ. خدا به تو قدرت داده. یکه اون قدرت رو حفظ کن یگذاشت

ها. تو انسان یايحل مشکالتشون با دن یخوبه. کمک به اونا برا یهاجن یو مداوا

و دفن خنجر  زهيبردن ن نيتو از ب یفهي. از اول وظیدخل و تصرف نداشت یاجازه

 یخودت که فقط برا لي. با دالیبود، اما تو اونا رو نگه داشت شهيهم یبرا يیجا

به  یکيجرأت نزد یطانيش چيه گهيد رفتنیم نيبود. اگر از ب یخودت درست و کاف

  .یورود اونا رو باز کرد یهاتو رو نداشت. اما تو با غرور و طمع روزنه

  گفت: الي. دانديدستش را پس کش دانا

که  یبود به دست کس نيا ینداره. من اگر اونا رو نگه داشتم برا قتيحق نينه، ا -

  .فتنين دينبا

و خنجر هستن. به خاطر  زهيدنبال ن نياطيش کنم،یم یکه من زندگ یجهان یتو یول -

 هانيکردن. اگر ا یزندگ یکيها با رنج و عذاب تارسال ديسف یجادوگرها زهين نيا

به وارثان  ی. االن هم دارشدینم تياذ چکسيه یبردیم نيرو همون روزها از ب

  .یدیتاوان پس م طانيش دارانراثيجهنم و م

  ؟یببرمشون چ نير حاال بخوام از باگ -

  بود نگاه کرد و بعد گفت: دهيکش اليکه دان یبه خطوط نامفهوم یبا ناراحت دانا

  نشده باشه. ريد دوارميام دونم،ینم -

گرفت و حس کرد مغزش به شدت شروع به تکان خوردن  جهيدفعه سرگ کي اليدان

  شد و گفت:بلند  شيگشاد شده و حال زار از جا یهاکرد. با چشم
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  .دنیآخ، دارن سرم رو فشار م -

افتاد و دانا خود را به او  شيزانوها یکه رو ديايب رونيب زيکرد از پشت م یسع و

بهتر شد و  اليکم حال دانخواند. کم یو ورد ديرساند و سرش را به آغوش کش

  کم و کمتر شد. اشجهيسرگ

  

  

  _چهارمفصل

 گذشتیم یبه صورت معمول زيهمه چدر سکوت و آرامش گذشته بود.  یروز چند

و در شهِر شلوغ  رفتیهر روز به گردش م یميو آنا همراه با سارا و خانم صم

مختلف، کافه و  یهاپر سروصدا و فروشگاه یهانيو ماش ی. شلوغگشتیم

  نداشت. نکاونيبه شهر پا یشباهت چيها او را به تعجب وا داشته بود چون هرستوران

 یها از گشت و گذار برگشتند. سارا مادرش را جلوکه آنغروب بود  کينزد

را  نيکرد. بعد هم به منزل خودشان رفت. ماش یکرد و با او خداحافظ ادهيمنزلشان پ

  وارد باغ کرد و به سمت ساختمان رفت.

ها از پشت ساختمان که ساحره همراه با بچه ديساختمان توقف کرد د یجلو یوقت

  .ديآیم

 دنيها با دآوردند. بچه نييرا با خود پا شانيدهايشدند و خر ادهيسه زن پ هر

  :ديها فرو رفتند. سارا پرسو در آغوش آن دنديدو شانيمادرها
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  ها؟بچه نيکجا بود -

  ها بود گفت:که بزرگتر از آن ليدن

  .ميباغ بگرد یتو ميبا ساحره رفته بود -

  :ديخانم پرس مهناز

  بهتون خوش گذشت؟ -

  .ميديرو د اليکلبه عمو دانما  اديز یليخ -

ها رفت و ها را گرفتند و با هم وارد ساختمان شدند. ساحره هم با آنبعد دست بچه و

  شان شد.ها و همسرانبچه یها براخانم ديخر دنيمشغول د

  برگشتند. رونياز ب اليکه دانا و دان کردندیها امتحان مها را به تن بچهو آنا لباس سارا

 ینيخانم با س نيبا خانواده کردند و نشستند که پرو یگرم یپرساحوالدو سالم و  هر

  آمد و خانواده دور هم جمع شدند. یميصم یبه سالن آمد. بعد از آن آقا یچا

که دارا آمد و به آغوشش رفت و  کردینشسته بود و داشت با دانا صحبت م اليدان

  گفت:

  .خوامیاسب م -

  بابا. کنمیدارم حاضرش م -

  و گفت: ديجرعه نوش کيرا برداشت و  ید استکان چابع و

  .یکه عاشقش بش کنمیاسب خوشگل درست م هيحاال عجله نکن، برات  -
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  باشه. -

  !اليدان -

  جانم سارا. -

  .ميو االن کامالً حاضر ميرو کرد دامونيما خر -

  ؟یچ یبرا -

  .ميبرس ايپور یکه به عروس ميرفته؟ بر ادتي -

  .ميکنیعد در موردش صحبت مآهان! باشه حاال ب -

  . ميکه حتماً بر رهيگی. پرند مدام تماس مشهيعروس گهيدو سه روز د ؟یچه صحبت -

  ام.خسته زم،يعز ستيمورد ن نيگفتم باشه. االن وقت صحبت در ا -

  و گفت: ديلب برچ سارا

  باشه. -

  را برداشت و به ساختمان خودشان رفت. شيدهايبعد پاکت خر و

چشمش را چرخاند که نگاه  اليمشغول کرد. دان ليرفت و خود را با دن نييپا دارا

نگاهش را بدزدد لبخند  نکهيا یکرد. اما ساحره به جا ريگساحره را غافل یرهيخ

  زد. یآرام
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نگاهش به ساحره  ديخندیو م زدیحرف م دشيکه داشت با مهناز خانم از لذت خر آنا

. آنا ابرو در هم کردیرده بود و با او صحبت مرا به دانا ک شياما رو اليافتاد. دان

  و گفت: ديکش

  ساحره! -

  به خود آمد و گفت: ساحره

  بله. -

  .دهيشلوارشون ِگل پاش یها رو ببر به اتاقشون لباساشون رو عوض کن. روبچه -

  .کننیم یاونا دارن باز -

  که گفتم انجام بده. یکار -

  بعد صدا زد: و

  . ليدن -

  بله.  -

  باال لباسات رو عوض کنم.  ميبر -

  چشم مادر.  -

ها را گرفت و برخاست و با مادرش همراه شد. ساحره هم دست بچه شياز جا او

 کرد،یگوش م اليدان یهاو به حرف ستينگریرا م شيپا شيرفت. دانا که داشت پ

  . شدیم الياو به دان قيعم یهاساحره رفت. متوجه نگاه یحواسش پ
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 دايآشنا بود. همان وقت که آ شيبرا شيهاحالت نگاه شناخت،یرا م او یهانگاه جنس

  . شدیغرق م اليدان یشکل در چهره نيبود به هم اليعاشق دان

  دانا.  -

  اش به خود آمد. شانه یرو الينشستن دست دان با

  جانم.  -

  . زنمیدارم با تو حرف م -

  لحظه ذهنم مشغول شد.  کي ديببخش -

   ؟یمشغول چ -

  ش؟يشناسی. میراحت استخدام کرد یليدختره رو خ نيا -

کردن. خود شرکت  یبهمون معرف دنیکه خدمات م یرو از طرف شرکت نينه، ا -

  ها.به خونه فرستهیبعد م کنهیم لترياول اونا رو ف

  لب گفت: ريسر فرود آورد و ز دانا

  باشه. -

  بلند شد و گفت: شياز جا اليدان

  پسرعموش صحبت کنم. یعروس یرابرم خونه با سارا ب -

  باشه برو. -

  گفت و سمت در رفت که دانا صدا زد: ريشب بخ اليدان
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  !اليدان -

  جانم. -

  سارا رو مجبور نکن به خاطر ما بمونه. -

مسافرت کردن ندارم، حاال برم صحبت  طيمن خودم االن شرا ه؟يچه حرف نينه ا -

  . شهیم یچ جهينت مينيبب ميکن

  مت.برو به سال -

  خود رفت. منزل پدرش را ترک کرد و به ساختمان اليدان

  و گفت: ديوارد سالن شد سارا را در آشپزخانه د یوقت

  ها کجان؟بچه -

  ساحره. شياتاق پ یتو -

  بره؟ خوادیشب شده، نم -

   شه؟يباز م ی... آموزشگاه کرهیها مموقع نيهم شهيهم دونم،یچه م -

  وشن شد.ر طيشرا نيا فيهر وقت تکل -

  تو که حالت بهتره. -

  هنوز درست نشده. طيشرا یول ديحالم شا -

  .ارميمن که سر از کار شماها در نم دونم،یچه م -

  .ستينگر شستیرا م شيهازد و سارا را که داشت ظرف هياُپن تک یرو اليدان
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  ؟یناراحت یزياز چ -

  نه. -

  م؟يدار یشام چ -

  درست کردم. مهيقبل از رفتن ق -

  ستت درد نکنه.د -

  .کنمیخواهش م -

  ...یبرسونمت، ول ايپور یبهت قول دادم به عروس دونمیسارا، م -

  گفت: یعصب شيکم و ب یبا حالت سارا

 ،یو جن هست یريگجن رياالن خانواده برادرت مهمونمون هستن، االن تو درگ یول -

 یچ ستيم نکه تهش معلو یدار نياطيش یايبا دن بيغر بيمشکالت عج یسر هيتو 

با تمام  شهيو من موّظفم مثل هم یدار یاختهيتر از همه تو ذهن به هم ربشه، مهم

  .کنمیم درکو  امي. چشم کنار ماميمشکالت تو کنار ب

  برات مهمه، تو هم با مامان بابات برو. یليخ یعروس نيخوب اگر ا -

 یلبه یورا ر شيهاآب زد. آب بسته شد و دست رياهرم ش یدستش را رو سارا

 اليرا قورت بدهد. بعد هم رو به دان ادشيتا فر ديکش یقيفشرد. نفس عم يیشوظرف

  کرد و گفت:

  .یفرستیام مها رو با خانواده. چطور من و بچهیکنیم یتيمسئولیب یدار -
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 یمجرد ی. سه چهار روزکننیم تتيها اذها نه، فقط خودت برو و برگرد. بچهبچه -

 شيها هم پ. بچهیرسیم یهم به عروس یکنیهم استراحت م ،یريبا پدر و مادرت م

  پرستارشون هستن.

  لب گفت: ريو بعد ز ستيرا نگر اليچند لحظه دان سارا

 م،يبمون يیشب بدون تو جا کيها بچه ايمن  ی. تو حاضر نبودشناسمتینم گهيد -

رض هم که . به فگهيشهر د کيسه چهار روز برو  يیتنها یگيبه من م یاالن دار

  ؟یومديبگم که چرا تو ن یچ هيمن برم، بعد به بق

  اش بود.کارها و خانواده ريدرگ اليراستش رو بگو. بگو دان -

  نکن. تيّ خودت رو اذ نقدريتو هم ا رم،ینم -

  اُپن زد و گفت: یراست شد و دستش را رو اليدان

  .دمیدارم آزارات م کنمیحس م -

  کم هم نه. -

  گفت: شيپالتو دنيپوش نياز شد و ساحره حها باتاق بچه در

  !یميصم یآقا ديببخش -

  رو به او گفت: اليدان

  بله. -

  من برم خونه! نيريبا آژانس تماس بگ شهیم -
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  بله. -

شد.  یريگو مشغول شماره ديکش رونيرا ب اشیکرد و گوش بشيدست در ج اليدان

  اما با خوردن بوق ممتد گفت:

  .رميگین دوباره تماس ماال نياِشغاله! صبر کن -

  دوباره تماس گرفت و بوق اشغال خورد گفت: یوقت

  ندارن. نيانگار خودشون اشغالش کردن، احتماالً ماش -

  .رمیاشکال نداره، پس خودم م -

  آمده بود گفت: رونيکه از آشپزخانه ب سارا

  .نيونبم نجايساعت ا نيتا ا ستيخونه، الزم ن نيکم زودتر بر کيبه بعد  نياز ا -

تا يه  ني. صبر کنادينم ريگ نيدوره، در ضمن راحت ماش یاصل ابونيبه خ نجايا -

  خبر کنم. یتاکس

  چشم. -

  جواب نداد. یآژانس چيکرد ه یهر چه سع اليدان

  .رسونمتونیانگار خطا خرابن، خودم م -

  .شمینه، مزاحم نم -

  در خدمتم. نيي! بفرمایچه مزاحمت -

  رو به سارا گفت: اليدان
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  . زميعز ميکنیصحبت م گردمیو برم رسونمیرو م شونيمن ا -

  باشه.  -

  خانم.  ميبر -

راه افتاد و ساحره به دنبالش رفت. سارا به سالن آمد و به کنار پنجره رفت و  اليدان

 نيرساند. در ماش نشيوارد باغ شد و خود را به ماش اليپرده را کنار زد. دان یگوشه

 اليبعد از او ساحره رفت و دِر جلو را باز کرد و سوار شد. دانرا باز کرد و نشست. 

آمد و بعد دور زد و  رونيپدرش و سارا ب نيماش یاز ال وعقب برد  یرا کم نيماش

  رفت. سارا نفسش را فوت کرد و پرده را انداخت. 

 نيچپر از ته سيد کيضربه به در خورد. سارا رفت و در را باز کرد. دانا با  چند

  بود.  ستادهيدر اپشت 

  . نيدوست دار گفتنیخانم م نيشماست. پرو یبرا ني، اسالم  -

  را گرفت و گفت: سيدستش را بلند کرد و د سارا

  تو. نييسالم، ممنونم، بفرما -

  . ننيچیرو م زيبرم دارن م ديتشکر با -

 بستی. سارا داشت در را مستاديو دو قدم که دور شد ا ديبعد سر فرود آورد و چرخ و

  . ديشنیذهن مشوش او را که پر از همهمه بود م یدانا صدا یول

  به در کرد و قبل از بسته شدن در گفت: رو

  سارا.  -
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  در را باز کرد و گفت: سارا

  بله.  -

  :ديخود را کنار در رساند و پرس او

  شده؟  یچ -

  چطور مگه؟  ،یچيه -

   ؟یاختهيبه هم ر نقدريچرا ا -

  کرد و گفت:نفسش را فوت  سارا

  . زهيریآدم رو به هم م یزندگ نيا طيشرا -

  کجاست؟  اليدان -

  دختره، ساحره رو برسونه.  نيرفت ا -

  مگه آژانس نبود که بره؟  -

  فکر کنم خرابن. زنن،ینه خطا اشغال م -

   مونه؟یوقت م ريچرا تا د -

  . رهیزود بره خونه، خودش نِم ميچند بار بهش گفت دونم،ینم -

  و گفت: ديابرو در هم کش نادا

  خوب، فعالً برو تو تا... یليخ -

  دانا! -
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  جانم. -

  ه؟يک هيساحره شب -

  ؟یپرسیسؤال رو م نيچرا ا -

  ه؟يک داي. آداستيآ هيشب نيکه گفت دميشن ن،يزنیکه در موردش حرف م دميازتون شن -

  .ستين یکس گهياالن د دايآ -

  چرا؟ -

 یشما زندگ یخونه یافشار. تو یود. دختر خانوادهب مونياون مرده، دختر همسا -

  .کردنیم

  لب گفت: ريگرفت و به فکر فرو رفت. دانا ز رينگاهش را به ز سارا

  نه. -

  به خود آمد و گفت: سارا

  نه؟ یچ -

  به اون دختر نداشت. یاعالقه اليدان -

  پس... -

  .دهینم تياهم اليمن دوستش داشتم، نگران نباش دان -

  ؟یدیمگه تو م ده،ینم تياهم اليدان یچ یعني -

  !ههيشب دايحد به آ نيسؤاله که چرا تا ا یفقط برام جا دم،ینم تياهم گهيمنم د -
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 نيحد به ا نيالزم باشه تا ا کنمیبه هم شباهت دارن. پس فکر نم ايليخ ايدن یتو -

  .نيموضوع توجه کن

  گفت: هم گذاشت و سر تکان داد و یپلکش را کوتاه رو دانا

  .رمیهات باش. منم فعالً محق با توئه... برو تو، برو مراقب بچه -

را  سيسر فرود آورد و دانا رفت. سارا در را بست و به آشپزخانه رفت و د سارا

  .کردندیم یها رفت که داشتند بازاُپن گذاشت و به سراغ بچه یرو

را در آغوش  شيزانوهامبل نشست و  یها گرفت و به سالن آمد، رورا از آن نگاهش

  شد. اليو منتظر بازگشت دان ديکش

  گفت: اليبود. دان رهيخ ابانيبود. ساحره هم به خ یريدر حال راندن در مس اليدان

  . دوره یليراهتون خ -

  ن؟يخسته شد -

 یخونه برام جا نيریم ريد یليو غروبا خ نييآ یزود م یليخ یهاصبح نکهينه، ا -

  تعجب داره.

  زمان حرکت. نيو آخر ني. اولکنمیو رفت و آمد مبا متر -

  خونه. نيبر ريد اي نييايزود ب نقدريا ستيبه بعد الزم ن نياز ا -

  پس چکار کنم؟ -
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. پرستار نيو دو ساعت هم زودتر بر نييايب یشگياز ساعت هم رتريدو ساعت د -

ها بچه . چون صبحرفتیو زمستونا ساعت چهار م اومدیهم ساعت نُه صبح م یقبل

  .گهيد ميعصر هم خودمون هست خوابن،یوقت م ريتا د

  باشه. -

که او  یدر حال خوردن شام بود که ذهنش سمت ساحره پرواز کرد. چند روز دانا

  او بشنود. یذهن اتياز مشغول یزيبود، اصالً نتوانسته بود چ دهيد اليرا در منزل دان

اش را گذاشت و آرام لقمه شيهالب یدر دستش بود و پشت دستش را رو چنگال

  .ديجو

  :دياو به زبان خود پرس یچهره دنيبا د آنا

  اومده؟ شيپ یامسئله زميعز یدانا یبرا -

  اش را قورت داد و گفت:و لقمه ديکش نيينگاهش را باال برد و بعد دستش را پا دانا

  ها ذهنم رو مشغول کرده.پرستار بچه -

  ن؟يباهاش آشنا بودکه در گذشته  هيکس هيچرا؟ چون شب -

  نه! -

  ؟یپس چ -

 یجمع صدا یتو یذهنش کامالً خاموشه. گاه کنه،یاون انگار که اصالً فکر نم -

  جز اون. شنومیهمهمه ذهن همه رو م

  خوب! -



229 | P a g e 
 

بخونم، پدربزرگت، پدرت،  تونمی. من ذهن چند نفر رو اصالً نمستين یعيطب نيا -

  .اليجهان هم دان نيا یخودت، مارن. تو

اما قدرتش رو از اول به  اليدان ن،يديخاموش کردن ذهن آموزش د یشما برا وبخ

  ؟یدختر چ نيداشته. ا یصورت ذات

  و گفت: دياش را باال کشتکان داد و شانه یسر آنا

  آرومه. یليهم خ ديذهنش خاموشه! شا یاون هم به صورت ذات ديشا -

  .رسونهیرو نم نايا بشيو اسم عج اندازهیسکوت ب -

به  یممکنه باشه ول یآدم خطرناک یکنیفکر م نيکنیشک م زياز بس به همه چ -

  !کنهیبرخورد م یعاد یلينظرم اون خ

  !یعاد یليخ -

  اهوم! -

  :ديبه آن دو انداخت و پرس یخانم سر بلند کرد و نگاه مهناز

  شده دانا؟ یزيچ -

  نه مادر! -

  ؟یکنیبحث م گهيو به زبون د یفکر یتو نقدريپس چرا ا -

  .ستين یخاص زيچ -

  الزم داره بهم بگو. یزياگر خانومت چ -



230 | P a g e 
 

  نه مادر. -

  دست مهناز خانم گذاشت و گفت: یلبخند زد و دستش را رو آنا

  .نيباش یمهربون و دوست داشتن نقدريشما ا کردمیفکر نم چوقتيه -

  .زميعز یلطف دار -

  پدر رو هم دوست دارم.  یحت -

  د و گفت:به او لبخند ز یميصم یآقا

  خدا رو شکر که دوتا عروس خوب دارم و پسرام باهاشون خوشبختن.  -

 خورد،یرا با چنگال م شيبود و غذا فتادهياز سرش ن اشیميکه هنوز عادت قد دانا

 آمدیاز اسم آن دختر هم خوشش نم یفکر کرد. حت یگذاشت و کم زيم یآن را رو

  اعصابش بود. یرو یجور کيو 

  ت دانا برگشت و به زبان خودشان گفت:آنا به صور نگاه

  !زميعز -

  بله. -

 نهيشیجمع م یکه هر وقت برادرت تو نهيا دميدختر د نيا یکه تو یبيعج زيتنها چ -

  و اون هم هست، تمام حواسش به برادرته.

. به کردی. حرف او فکرش را به گذشته پرت مستيچند لحظه آنا را نگر دانا

اش بود. آنا بعد از قورت دادن لقمه اليبه دان داياس آکه تمام هوش و حو يیروزها

  :ديپرس
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  نه؟ اياون انسان هست  نيبد صيتشخ نيتونینم -

  اون انسانه. -

  ؟ینگران یپس از چ -

  .کنمیجذب م ی. ازش بار منفدونمینم -

  بلند شد و گفت: شيرا گفت و از جا نيا دانا

  استراحت کنم. یاتاقم کم یتو رمیم -

  خانم گفت: نيگام رد شدن از کنار آشپزخانه خطاب به پروهن دانا

  بود. یعال شهيخانم، مثل هم نيممنون پرو -

  نوش جونت آقا. -

  :دياز آنا پرس یميصم یها باال رفت که آقااز پله او

  شده؟ شيزيدانا چ -

  .الهينگران دان ینه، فقط کم -

  شده؟ یچ اليچرا؟ مگه دان -

  برادرشه.نگران  شهيدانا هم ،یچيه -

  گفت: رلبيخانم ز مهناز

  .ندازهیدردسر م یخودش رو تو شهيهم اليحق داره، دان -
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نداشت.  یشد که رهگذر یکيتار ابانيبود. وارد خ دهيتازه به مقصد رس اليدان

  .خوردندیدر باد آهسته تکان م ابانيدو طرف خ یهادرخت

  ممنون.  جاست،نيهم -

  توقف کرد. اليدان

  .نيديزحمت کش -

  .کنمیخواهش م -

  شد و گفت: ادهيپ ساحره

  .نمتونيبیفردا م -

  به سالمت.  -

از آن روشن  یچراغ چيرفت که ه کيرا بست و به سمت ساختمان کامالً تار در

  .ستاديساختمان ا یکه ساحره جلو ديرا به حرکت در آورد و د نيماش الينبود. دان

 دفعهکيعبور نکرده بود که  ابانيبه سمت منزل بازگشت و هنوز دو خ اليدان

از  نيداد و کنترل ماش یبلند یپاره شد و صدا یليدل چيبدون ه نشيماش کيالست

 چانديکرد. او فرمان را پ ابانيخ انيدر م دنيشروع به چرخ نيدستش خارج شد. ماش

توقف کرد  ابانيکنار خ یکنترل کرد. وقت یرا به سخت نيماش اليو ترمز گرفت. دان

  نگاه انداخت. نشيماش یهابه چرخ شد و ادهيپ

بلند شد و بعد از  شيچپ نکرد. از جا نشيو خدا را شکر کرد که ماش ديرا گز لبش

  کند. دايکش را پ دکي کي یتوانست شماره یطوالن یقيدقا
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. با منزل خود و پدرش هم ديشنیسارا تماس گرفت اما در گوشش بوق اشغال م با

  زل هم همان بود.من یهاتلفن تيتماس گرفت. وضع

برد، بعد هم منتظر شد تا آن  رگاهيتعم کي یرا به جلو نشيکش آمد ماش دکي یوقت

  را درست کنند.

نشسته  زيها را خوابانده بود. خودش هم پشت مغذا داده بود و آن شيهابه بچه سارا

بود و  اليدان ديجد یهارفتار و اخالق ري. ذهنش به شدت درگديايب اليبود تا دان

  ها را چگونه برداشت کند.آن دانستیمن

برگشت.  رونياز ب اليشب بود که دان مهيساعت مانده به ن کيرا نگاه کرد،  ساعتش

  مبل انداخت و به آشپزخانه آمد و گفت: یکتش را رو

  . زميسالم عز -

  .یاومد ريسالم، د -

  دور بود.  یليدختره اون سره شهره. خ نيخونه ا -

  شد.  نکيدرون س شيهاو مشغول شستن دست ديباال کش را شيهانيبعد آست و

  بلند شد و اجاق را روشن کرد و گفت: شياز جا سارا

   ؟یشوریم نجايچرا دستات رو ا -

   ؟ی... شام نخوردسيسرو یحوصله نداشتم برم تو -

  نه، منتظرت شدم.  -
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و بعد  ديفشار داد و سمت سارا رفت و صورت او را بوس نيياهرم را به پا اليدان

  . ديها داز غم در آن یاکه هاله ستيرا نگر شيهاچشم

  شده؟  یزيچ -

از او دور شد و چند دستمال از رول  اليسرش را به چپ و راست تکان داد. دان سارا

ها را درون سطل انداخت و را خشک کرد. دستمال شيهادستمال جدا کرد و دست

  گفت:

   دن؟يها خواببچه -

  آره.  -

و نشست. دستش را سمت سارا گرفت. سارا به کنارش  ديرا پس کش یدلصن اليدان

  را دورش انداخت و گفت: شيهانشاند و دست شيپاها یاو را رو اليرفت. دان

  شده؟  یچ نميبگو بب -

   گفت؟یم یدختره چ نيا -

دوره بهش گفتم صبحا  یليراهش خ دمينگفت. فقط د یچيکل راه ه یکنیباور م -

به مشکل بر نخوره. خودش با مترو  ینطوريعصرا زودتر بره که او  اديب رتريد

  . کنهیرفت و آمد م

  . یبرگشت ريد یلياون سر شهرم که باشن خ -

  . ديترک نميماش کيالست یبرگشتن -

  چرا؟  -
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کش اومد و  دکيتا  گهيرو چپ نکردم. د نيشانس آوردم ماش ديترک هوي دونم،ینم -

  . ديل کشرو عوض کردم طو کيرفتم الست

  مگه زاپاس همراهت نبود؟  -

  نه!  -

  بابا. یا -

  لبخند زد و سارا را به خود فشرد و گفت: اليدان 

   ؟یچکار کن ايپور یعروس یکه برا یگرفت ميتصم -

  . یريبگ ديرو تو با ميتصم -

. سارا ختير اليدور صورت دان شيخم شد که موها اليصورت دان یبعد رو و

  او گذاشت و گفت: یانشيپ یرا رو اشیشانيپ

  . زميعز رمیمن هم نم یاياگه تو ن -

  و گفت: ديکمر سارا کش یرا رو شيهادست اليدان

  قول داده بودم که ببرمت.  ،یستيفکر نکن برام مهم ن -

  . ميریها ممن، تو، دانا و آنا همراه با بچه م،يریهمه با هم م سا،يپس سر قولت وا -

  . ميهمه با هم رفت ديکنم. شا بذار فردا با دانا صحبت -

  . زميباشه عز -
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. ديخز واريپشت د یاهيسارا را جمع کرد که حس کرد سا یبا دستش موها اليدان

 یاالتيو فکر کرد خ ديند یزيآشپزخانه نگاه کرد. اما چ یچند لحظه به کنار خروج

  شده است. 

 نييپا اليآغوش دانبوسه زد که او به خود آمد. سارا از  اليدان یهالب یرو سارا

  شد. زيم یها روظرف دنيرفت و مشغول چ

بود. پس از نوشتن آن مشغول  يیدر حال نوشتن دعا اليشب دان مهيبعد از ن یساعت

  شد. يیدرست کردن دارو

  کرد. یبا آن قاط یاهيگ یو پودر ساقه ديدانه را کوب اهيس یهادانه

ظرف  کيکرد بعد هم دارو را در مختلف را به دارو اضافه  یهاقطره از روغن چند

بلند شد و  شيها را برداشت. از جا. دعا را هم تا کرد و آنختير یاشهيکوچک ش

ها رفت. در را باز کرد اتاق بچه یکرد و به جلو یرفت. سالن را ط رونياز اتاق ب

ده بودند. در را بست و سالن را ترک کرد يو نگاهشان کرد. هر دو در آرامش خواب

ها . پلهنديبه تنش بنش یفياختمان خارج شد. هوا سرد بود و باعث شد لرز خفو از س

  که سه جن مقابلش ظاهر شدند. ستاديپله ا نيآخر یرفت و رو نييرا پا

 اهيبلند و س یبه تن داشتند. موها یو بلند اهيقدشان بود. لباس س ميمتر و ن کي حدود

  . انداختیخوف به دل م هشانايبزرگ س یهااطرافشان را احاطه کرده بود. چشم

دعا را به سمت آن که جلوتر بود  اليسر فرود آوردند. دان اليسه در مقابل دان هر

  گرفت و گفت:
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 یباق نياز آب رو به خوردش بد ی. مقدارديکاسه آب بنداز کي یدعا رو تو نيا -

  . ديزيآب روان بر یآب رو تو

  را به او داد و گفت: شهيش اليدعا را گرفت و سر فرود آورد. دان او

  . شهيزود خوب م یليخ ديصورتش بمال یروغن رو رو نيا -

  آهسته باز شد. نگاه هر سه جن سمت ساختمان رفت.  ساختمان در

  برادرم داناست.  دينترس -

دانا سر  یها براهم پشت سرش بود. آن اي. حورستاديها اپله یآمد و باال رونيب دانا

  تاه سر فرود آورد. فرود آوردند. دانا هم کو

  گرفت و گفت: الياز دست دان اهشيبلند و س یهارا با انگشت شهيش او

  . ميکنیمحبت شما رو فراموش نم نيما ا -

  زودتر خوب بشه.  دوارميام -

ها و از پله ديچرخ اليشدند. دان بيغ عيکردند و سر یکوتاه ميتعظ اليدان یبرا هاآن

  باال رفت. 

  . یخوریسرما م ؟یاومد رونيم بچرا بدون لباس گر -

  تو.  ميبر -

  گفت: اليوارد ساختمان شدند و دان هاآن

   ؟یبا قهوه موافق -
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  بده.  تو هم قهوه بره،یمن که خوابم نم -

  . ايپس ب -

و به شکل گربه در آمد و لم داد.  ديپر نتيکاب یرو ايسه به آشپزخانه رفتند. حور هر

  هوه شد. هم مشغول درست کردن ق اليدان

   خواستن؟یم یچ نايا -

 یمحله گاه یها. بچهکننیم یخرابه زندگ کي یاومده بودن گفتن که تو شبيپر -

 نايها با هم مسابقه سنگ پرت کردن گذاشتن. دختر ا. بچهکننیم یو اونجا باز انيم

 کننیبهش سنگ پرت م نايکه ا یواريد یو جلو اديدور م یهم همون زمان از مکان

 ضشيو مر یو به شدت زخم خورهیصورتش م یها تواز سنگ یکي. شهیم ظاهر

  . کنهیم

  کافر بودن؟ یهاحواست بود که اونا جن ال،يدان -

  آره.  -

پس چرا اومدن  ؟یبزن بيبهشون آس یتونیم دوننیم یتو وقت شيپس چرا اومدن پ -

شون انتخاب کردن؟ ارتباط با خود یمسلمان تو رو برا یهاجن دوننیم یتو وقت شيپ

   ؟یکنیچکار م یمعلومه دار

 یرا رو ینيو بعد س ختيدر سکوت قهوه را حاضر کرد. در دو فنجان قهوه ر اليدان

  گذاشت و نشست.  زيم
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 یکردیبهش کمک م خواستیکه کافر بود ازت کمک م یکس یاگه تو پزشک بود -

  نه؟  اي

  . اليفرق داره دان نيا -

  . یانجام بد اديکه از دستت بر م یکار کردیحکم م تيانسان فهيوظ -

  دشمن تو هستن.  نايا یول -

  . ستادنيهنوز مقابلم نا -

  امکانش هست.  یبه زود -

  . کشمشونیپس م -

  اگر اونا تو رو نکشن.  -

  .ميکه کار درست رو انجام بد نهيمهم ا یکه قسمت باشه. ول یهر چ-

  و گفت: ديجرعه قهوه نوش کي دانا

  ر تو کار درست کمک به دشمناته؟از نظ -

  به حرص خوردن دانا لبخند زد و گفت: اليدان

  آره، اشکال نداره. يیوقتا کي -

  به کنار در آشپزخانه آمد و گفت: شانيپر یخواب آلود با موها سارا

  ن؟يداريب -

  او لبخند زد و گفت: یبه رو دانا
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  . مينه، نشسته خواب -

  سرش را چرخاند و گفت: اليدان

  زم؟يکردم عز دارتيب -

  نگران شدم.  یستين دميشدم د داريلحظه ب کينه،  -

  من خوبم.  -

 یانداخت و با همان صدا اليرا دور گردن دان شيهاوارد آشپزخانه شد و دست سارا

  آلود گفت:دار و صورت خوابخش

  .یخوب باش شهيهم خوادیدلم م -

 نيبا ا ديدانا خجالت کش یجلو حرکت سارا نياز ا الي. دانديرا بوس اليدان صورت

  سارا گذاشت و گفت: یبازو یحال دستش را رو

  برو بخواب.  زم،يممنونم عز -

  شاد و پر ستاره بود گفت: شيهاجدا شد و رو به دانا که چشم الياز دان سارا

  . ريشب بخ -

  .ريشبت بخ -

و  شناختیمرفتن از آشپزخانه نگاهش به گربه افتاد. سارا او را  رونيهنگام ب او

 یخطر دانستیحال م ني. با اديترسیاز او م یو کم ستيواقعاً گربه ن دانستیم

است. به سمتش رفت و چند لحظه نگاهش کرد. بعد هم آهسته دستش  آزاریندارد و ب
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را بست و خرخر کرد. سارا  شيهاچشم ربهرا بلند کرد و سر او را نوازش کرد. گ

  لب گفت: ريز

  . نمتيبیه شکل گربه محالم که بخوش -

  و گفت: ستيلبخند دانا را نگر اليبعد از آشپزخانه خارج شد و دان و

  مهربونه. یلياون خ -

  بهش افتخار کرد. ديبا کنهیکه تو رو تحمل م نيهم ستيفقط مهربون ن -

  گفت: یدياز حالت قبل افتاد و با ناام اليدان صورت

 ايبازم  قيدست بزن دارم، رف ايتادم انگار من مع یزنیحرف م یجور هي یلعنت -

  خائن؟

  که لبخندش را حفظ کرده بود گفت: یدر حال دانا

  .یبد عنق و گوشت تلخ یليتو خ چکدوم،يه -

  دستت درد نکنه. -

  .کنمیخواهش م -

  قهوه شدند. دنيدو در سکوت مشغول نوش هر

  نه! ايبهت بگم  ديبا دونمیهست که نم یقتيحق کي -

  گذاشت و گفت: زيم یرا رو اشید کرد و فنجان خالسر بلن اليدان

  .شنومیم ؟یبگ ديچرا نبا -
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  آموزشگاهه. یهامربوط به نوشته -

  خوب! -

گذاشت و  ینيس یو کالفه سرش را تکان داد و فنجان را رو ديکش یقينفس عم دانا

  و گفت: ستيرا نگر اليدان یهاچشم

بهت بگم  دونمینم ینه؟ حت ايرست بود د دونمینه! نم اي گفتنیراست م دونمینم -

  ...ینه؟ ول اي یرو دار دنشينه؟ تحمل شن اي

  ؟یدونیم یشده و چ یچ یگیدانا؟ چرا نم یزنیچرا حرفت رو نم -

  نگاه کرد و بعد سر بلند کرد و گفت: زيچند لحظه به م دانا

  من درست از آب در اومد. يیگوشيپ کنمیفکر م -

  ؟یچ یعني -

  .ستيسر تو ندارا پ -

  گفت: یشد و با ناباور رهيبه صورت دانا خ اليدان

  ؟یچ یعني -

. خواستن که همزاد دنا ارهيب ايدانا پسر اوناست و فقط خواستن سارا اون رو به دن -

توئه،  هيکنه. دنا درست شب هيکه دنا داره و از قدرت خون سارا تغذ یباشه و از قدرت

خدمت بده و  نياطيهم به ش تونهیم ندهيباشه، در آها رو داشته قدرت نيدارا ا یوقت

بهش فکر کردم و  یليچند روز خ نيا یکنه. البته تو عملخوب  یهاجن هيهم بر عل

  باشه. تونهیم نيکارشون هم نيا لياز دال یکي کنمیحس م
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  و... یو سونوگراف شياومدن، پس آزما اياونا با هم به دن یول -

  ...یدرسته ول -

از بازگو  ديرا خراش شيهارا به هم فشرد و با ناخن پوست انگشت شيهادست دانا

  .ديترسیم شيهاکردن حرف

  شده بود گفت: شهياز هم تریکه جد یابا چهره اليدان

  ؟یچ یول -

  نوشته بودن... نوشته بودن که به... واريد یرو -

  ؟یچ -

  گفت: یگاه کند. به سختن اليدان یهابه چشم توانستیگرفت. نم نيينگاهش را پا دانا

  شدن و دارا رو... کيبه سارا نزد -

 کيو  ديپر شيهاصورتش خورد ساکت شد. برق از چشم یکه تو یمحکم یليس با

. ستاديا شيچهاردست و پا یو رو ديرفت. گربه از جا پر یاهيچشمش س یلحظه جلو

که  ديد یالدانا برگشت، او را در ح یبرا اليدان ختهيخشن و به هم ر ريتصو یوقت

  از حال بدش داشت. شانن اشدهيبر دهيبر یهااست و نفس ستادهيسر پا ا

تواَم با خشم و نفرت و  ینگه دارد با حالت نييرا پا شيصدا کردیم یکه سع او

  گفت: دادیاضطراب انگشتش را در هوا تکان م

 کسچيه نکهيا. هم دارا پسر خودمه، هم فتادهين چوقتياتفاق ه نيدروغه، بفهم. ا نيا -

  نشده. باشه؟ کيبه سارا نزد
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که  یواريچون د اليانداخت. دان نييسرش را باال و پا ديفهمیکه حال او را م دانا

فرود آمد و چند لحظه صورت سرخ دانا را نگاه کرد. سرش  یصندل یرو زديفرو بر

به  نياطيش کردی. باور نمديشيبه جمله دانا اند گريبار د کيانداخت و  نييرا پا

 ینيخودش نباشد. احساس کرد جسم سنگ دکرده باشند و دارا فرزن یهمسرش تعرض

 یبود حت یدرد بزرگ شيبرا نيافتاد. ا هيو به گر ديلرز شيهابر تنش آوار شد. شانه

  داشت. قتيدر صد حق کياگر 

. نه از درد ديچشمش چک یهم فشرد و اشک از گوشه یرا رو شيهالب دانا

را باور کند اما  قتيحق خواستیبود که نم الياز حال بد دان اشهيصورتش، گر

  .ديدیخودش را در برابر سرنوشت ناتوان م

بلند شد  شيرا نداشت. از جا دنشيهرگز انتظار شن اليبود که دان یزيچ نيبدتر نيا

  عمارت نشست.  یجلو یهاپله یو ساختمان را ترک کرد و رفت رو

انداخت  شيهاشانه یبرد. آن را رو شيبرداشت و برامبل بود  یکت او را که رو دانا

  و گفت:

 چوقتيمن ه ،یهر جور که الزم داشته باش یمن کنارت هستم، هر وقت که بخوا -

  .یتو برادر من ال،يدان کنمیرهات نم

  تنها باشم.  خوامیاالن فقط م -

  باشه.  -

درد  نيا یقلبش برا مياز صم الياو را تنها گذاشت و به درون ساختمان رفت. دان دانا

  فکر کند. شودیکه چه م نينتوانست به ا یکرد و حت هيبزرگ گر
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 نيکه اگر ا ني. به اديشياند ندهيجا نشست و به آتا طلوع آفتاب، همان اليشب دان آن

  چکار کند. ديها درست باشد باحرف

هوا را هم حس  یسرما یکه حت یمسائلش شده بود؛ طور ريبه شدت درگ ذهنش

  رده بود.نک

  گفت: اليدان دنيآمد، با د رونيبه باغ از منزل ب یدگيرس یبهادر برا یوقت

  آقا! ريصبح بخ -

  .ريصبح بخ -

بلند شد و به درون  شياز جا اليکرد. دان یها را طاز کنار او گذشت و پله بهادر

مبل انداخت. به اتاق  یو رو ديکش نييپا شيهاشانه یساختمان رفت. کت را از رو

او را که به خودش رفته بود  یبايز یها رفت و کنار تخت دارا نشست. چهرههبچ

 ديصورت او کش ی. دستش را رونباشدکه دارا فرزندش  شدی. باورش نمستينگر

  لب گفت: ريو ز

  برسه. یبيبهت آس ذارمیهم نم ینباش -

  .ديچک شيهابعد ناخواسته اشک از چشم و

چک پسرش را در دست گرفت و نوازش تخت گذاشت و دست کو یرا لبه سرش

به  ینگاهميچقدر گذشت که در اتاق باز شد. سر بلند کرد و ن دانستیکرد. درست نم

  ساحره رو به دارا کرد. دنيعقب انداخت و با د

  .ريصبح بخ -
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  بغضش را فرو خورد و گفت: اليدان

  .ريصبح بخ -

  ت:لباسش زدود و آرام گف نيرا با آست شيهابعد اشک چشم و

  باز هم. نيزود اومد -

  ؟یميصم یافتاده آقا یزود اومدم، اتفاق نيهم ینداشتم برا یکار -

  نه.  -

  . حال دارا خوبه؟ گهیم گهيد زيچ کيحال و روزتون  یول ديببخش -

  .نيخوبه، نگران نباش -

اجازه  نکهيگرفت و بدون ا نييبلند شد و سرش را تا حد امکان پا شياز جا اليدان

از اتاق خارج شد. ساحره خود را به دارا رساند و او  نديحره صورتش را بببدهد سا

  تعجب کرد. الي. دارا خواب بود و او از حال و روز دانستيرا نگر

 یلبه یانداخت و بعد رو یپاتخت یو آن را رو ديکش رونيلباسش را از تنش ب اليدان

  نامعلوم زل زد.  یابه نقطه یطوالن یقيتخت نشست و دقا

که حاال از دانا  يیبود. سارا زشيعز یبود همان سارا دهيکه پشت سرش خواب یزن

  اند. اند و او را باردار کردهسرش آورده يیبال نياطيبود که ش دهيشن

  لب گفت: ريهم گذاشت و ز یرا رو شيهارا مشت کرد و پلک شيهادست

  . کنمیکار رو کرده باشه نابود م نيا یهر ک -
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. دستش ستيبلند او را نگر یهاو رو به سارا کرد. مژه ديت دراز کشتخ یرو اليدان

و  ديصورت او کش یصورتش گذاشت. انگشت شصتش را رو یرا بلند کرد و رو

  :دينال

  کنه.  تتيو اذ اديب شيکه قراره پ یهر چ یبرا خوام،یازت معذرت م -

  به آغوشش رفت. اليدان دنيآهسته چشم گشود و با د سارا

 یسر سارا گذاشت و اشک از ال یاش را روو را به خود فشرد و چانها اليدان

  .ديجوش شيهاپلک

 دانستیبود. م دهيند چارهیحد خود را مستأصل و ب نيتا ا اشیزمان از زندگ چيه در

او را نخواهد  یو هرگز طاقت دور شودیم وانهيدارا نباشد سارا هم د یاگر روز

  داشت.

  به خواب رفت. یحالیو ب یت خستگهم از شد اليبعد دان یکم

را  شيهابود. سارا هم داشت ژورنال لباس ليبا دارا و دنا و دن یدر حال باز ساحره

  .دادیبه آنا نشان م

  بلند شد و گفت: شيضربه به در خورد، سارا از جا چند

  .نيترن، اونا رو هم ببقشنگ یبعد یمدال -

  ود. و آن را باز کرد. دانا ب ديبه در رس سارا

   داره؟يب اليسالم، دان -

  تو.  اي. بدهيسالم، خواب -
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  . نمشيبب دارهيگفتم اگه ب -

   ؟یساديتو، چرا دم در وا ايخوب حاال ب -

بود را به مشام  دهيچيکه در منزل پ يیوارد سالن شد و سارا در را بست. دانا بو دانا

  و گفت: ديکش

   ؟یپخت یچ -

  فسنجون خوشمزه.  هي -

  سارا گفت:رو به  دانا

  جون.  -

  پشت دانا گذاشت و گفت: یدستش را رو سارا

  ناهار مهمون من.  ن،يبش ايب -

  . ميشیمزاحم نم -

  شده و من خبر ندارم.  یتعارف نقدريتا حاال برادرشوهر من ا یاز ک -

  و خود را کنار او انداخت و گفت: ديبه کنار آنا رس دانا

  گل دختر شدم.  نيکه شوهر ا یاز وقت -

  . شهیبوده شوهرش، انتظاراتش ازت کم م یطونيگل دختر بدونه چه شر ش نيا -

  در حال ورق زدن ژورنال گفت: آنا

  بودم.  اشيباز وونهيشاهد د -
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  ؟یستيهم ن خبریپس ب -

  سر بلند کرد و گفت: آنا

جرأت  کسچيو ه هيبه نام مارنه. اون مرد بزرگ یسپاه جادوگران سردار سينه. رئ -

ده ساله  یچشماش نگاه کنه، اما همسر من انگار سر به سر بچه یتو ميمستقنداره 

  . ذاشتیم

  . کردیآنا را نگاه م یو دانا هم خندان چهره ديخند سارا

  :گفتیساحره که م یدر آمد و بعد صدا ليدن اديحال بود که فر نيا در

  تمومش کن.  گمیبسه، بس کن. بهت م -

و خود را به  دياز کنار او دو ليرفت که در باز شد و دنها به سمت اتاق بچه سارا

  افتاد.  هيگرفت و به گر یپدرش رساند و در آغوش او جا

  :دي. سارا پرسانددهيرا در آغوش کش گريهمد ديکه دارا و دنا را د ديبه اتاق رس سارا

  شده؟  یچ -

  بود گفت: دهيکه ابرو در هم کش ساحره

شد و خواست ازش  ی. دارا عصباندادیو بهش نمعروسک دنا رو برداشت  ليدن -

  عروسک رو نداد و دارا باهاش دعوا کرد.  ليدن ره،يبگ

  به درون اتاق رفت و گفت: سارا

  . یکردیکار رو م نيا دينبا زميدارا، عز -
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  گفت: نيخشمگ یبا چهره دارا

  خوب کردم.  -

که سابقه  نديپسرش بب یرا در چهره یاديشد توانست خشم ز قيدر او دق یوقت سارا

  نداشت. 

  و گفت: ديرفت و کنارش نشست. هر دو کودکش را به آغوش کش جلو

  بود.  یکرده و کارش شوخ یدوست شماست اون با شما فقط باز ليدن -

  دارا به زبان کودکانه گفت: -

  دنا ناراحت شد.  -

  . بخشهیرو م ليدنا حتماً دن -

  زد: اديفر دارا

  نه!  -

که  یرا زمان الي. خشم دانستيپسرش را نگر نيخشمگ یهاه چشمچند لحظ سارا

  سر او بوسه زد و گفت: یحال رو ني. با اديدیدر نگاه او م کردیفوران م

  دارا.  یباش یعصبان ینطوريا دينبا -

  و گفت: ديبه سارا چسب شتريب دنا

  زد.  یداداش -

  .کنهیم یخواهمعذرت لياز دن یداداش -
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  و گفت: ديکش اديو بر سر او فر ستاديا شد و سر پا ااز سارا جد دارا

  نه. -

. نگران بود ترساندیو خشم او سارا را م ی. ناراحتکردیلجاجت دارا را نگاه م سارا

بزرگسال  کيکه چون خشم  یمهار خشمش را نداشته باشد. خشم يیکه فرزندش توانا

  بود.

فکر کرد که  ني. به استاديل دارا ابلند شد و مقاب شيدنا را به ساحره سپرد. از جا او

 ريرا ز شيها. آهسته خم شد و دستکندیمواقع آرام م نيچگونه او را در ا اليدان

و تکانش داد. دارا سر در آغوش سارا فرو  ديبغل دارا انداخت و او را به آغوش کش

  برد.

اقبت ازش مر خوادیدلت م دونمیو اون خواهرته. م یدنا رو دوست دار دونمیم -

عروسک  دي. بایبزن بيآس هيکه به بق یرفتار نکن یطور یمراقب باش ديبا یول ،یکن

چون اون خواهرت رو کتک  یزدیرو م ليدن دياما نبا یگرفتیخواهرت رو پس م

  نزده بود.

  کرد. هيدنا گر -

  به خود فشرد و گفت: شترياو را ب سارا

  .شهیراحت منا یکرد یبا پسرش بد رفتار نکهيعمو حتماً از ا -

زد  یاو یبه رو یبود داخل آمد و به کنار سارا رفت. لبخند ستادهيکه کنار در ا دانا

  که نگران نباشد.
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  .کنهیکارا رو م نيحساسه و ا نقدريچرا دارا ا دونمینم د،يببخش -

  ... دارا جان.زميسرت عز یفدا -

 ستياو را نگر یهره. دانا سرش را کج کرد و چستيچشم دانا را نگر یاز گوشه دارا

  لبخند زد. شيو به رو

  دارا؟ یخوب -

  آره. -

  بغل عمو. ايب -

 ديرا سمت دانا باز کرد. دانا او را بغل کرد و بوس شيهااز سارا جدا شد و دست دارا

  و گفت:

  ارم؟يپدرت رو در ب ؟یزنیپسر من رو م -

لقلک زدنش شد و تختش انداخت و مشغول ق یدارا در هم شد. دانا او را رو یچهره

  .دياو از ته دل خند

رفت و دانا خود را با دارا مشغول کرد. ساحره در حال بافتن  رونياز اتاق ب سارا

  .کردیبلند دنا نگاهش به دانا بود و او را برانداز م یموها

  کرد و گفت: ريگبعد دانا نگاه او را غافل قهيدق چند

  براتون آشنام؟ -

  بله؟ -
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  .بهيعج یلينگاهتون خ -

که ساحره بشنود  یلب طور ريبلند شد و هنگام خارج شدن از اتاق ز شياز جا دانا

  گفت:

  درست مثل خودتون. -

  دنا را با کش بست و گفت: یزد و ته موها یلبخند کج ساحره

  مادرت. شيبرو پ -

رفت، ساحره در را بست و رفت کنار دارا نشست که داشت  رونيدنا از اتاق ب یوقت

  او را نوازش کرد و گفت: ی. موهاکردیم یباز شيمايبا هواپ

 ايبه خودت  یاجازه نده کس چوقتي. هیاز خواهرت دفاع کرد یکرد یکار خوب -

  خواهرت زور بگه.

  و گفت: ستياو را نگر دارا

  باشه. -

 هيمادرش چسباند و گر ینهيتحمل درد را نداشت صورتش را به س گريکه د ليدن

  :ديو پرس ستيکرد. دانا او را نگر

  زم؟يشده عز یچ -

  .کنهیپشتم درد م -

و  یارهيدا یکبود دنيشد. آنا متعجب لباس او را باال زد و با د ريبعد اشکش سراز و

  لب گفت: ريز ليوسط کمر دن بيعج
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  !یوا -

کمر او  دنيگشاد شدند. سارا با د شيهادانا تکان خورد و چشم یچهره ی عضله

  .ستياو را نگر دهيو ترس. رو به دانا کرد ديرنگش پر

  او در آمد. غيو ج ديدست کش ليکمر دن یرو دانا

  دکتر. مشيببر ديبا -

  لب گفت: ريمات و ز سارا

  است. دهيفایدکتر ب -

هنوز خواب بود. سارا به کنار تخت  اليبلند شد و به اتاقشان رفت. دان شيبعد از جا و

  زد. شياو را تکان داد و صدا یرفت و شانه

  .اليدان ال،يدان -

  گرفته گفت: یش را باز کرد و با صدااورم کرده یهاپلک اليدان

  بله. -

  . ینيرو بب یزيچ هي ديپاشو لطفاً با -

  :ديکرد و پرسشگر پرس یاخم اليدان

  رو؟  یچ -

 یکه زد تو یبا اون چکار کرده. درست مثل وقت ینيبب ديرو کتک زده، با ليدارا دن -

  روز افتاد. چشم من و چشمم به اون 
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و بعد پتو را گرفت  ديشيسرش را از بالش جدا کرد و چند لحظه در سکوت اند اليدان

رفت و از همان فاصله داخل سالن را نگاه کرد. دانا  نييو کنار انداخت و از تخت پا

  . دهدیرا در آغوش دارد و نگران او را تکان م ليکه دن ديرا د

 یهاش را شست و مسواک زد و دسترفت و دست و صورت سيبه درون سرو او

  . ديکش شيرا به درون موها سشيخ

 کيو  ديرا شانه کش شيآمد دست و صورتش را خشک کرد و موها رونيب یوقت

  . ديپوش اشیرکاب یو رو ديکش رونياز کمدش ب راهنيپ

  سالن رفت و سالم کرد و همه جوابش را دادند. او به مقابل دانا رفت و گفت: به

  . نميبب -

تعجب زده  شدیم اهيکه داشت س یآن کبود دنيبا د اليلباس او را باال زد و دان دانا

  . ستينگاهش را باال برد و دانا را نگر

  گفت: ی. آنا با ناراحتشناختندیحالت را م نيدو ا هر

  لطفاً.  ديبکن یکار هي د،يکنیچرا به هم نگاه م -

  گفت: اليدان

  اتاقم دانا.  یتو ايب -

در را  اليبه اتاق رفتند. دان اليرش را در آغوش آنا گذاشت و همراه با دانپس دانا

  کارش نشست و مشغول جدا کردن چند نوع پودر و روغن شد. زيبست و پشت م

  گذاشت.  شيزانوها یرا رو شيهاتوالت نشست و خم شد و آرنج زيم یصندل یرو دانا
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  و با همان حال گفت: را بلند کرد و چند لحظه نگاهش کرد یاشهيش اليدان

نداد چشه.  صيتشخ یدکتر چيبال سرش اومد. ه نيچشم سارا هم یزد تو یدارا وقت -

  خودم درمانش کردم.

  سر بلند کرد و گفت: دانا

  ه؟يعيطب نيبه نظرت ا -

  کرد. شهیهم نم شيکار یول ستين -

 یاکدوم بچه ج زنه،یضربه م ینجوريچرا دارا ا یبفهم ديبشه. اول با ديشا -

  شه؟یکبود م ايدرد داره  ینطورياش اضربه

  از پودر گفت: یو برداشتن کم یدر حال باز کردن پاکت اليدان

دروغ گفته باشن و دارا  نياطيش دينه؟ شا ايقدرت داراست  نيا ميبفهم دياول با -

  شکل از ضربه زدن قدرتشه. نيخودمه فقط ا یبچه

  :پودر را به مواد اضافه کرد و گفت اليدان

  .شهیدرست و غلط هست و انتخاب راه درست سخت م نيب یکيمرز بار یگاه -

بعد دارو را حاضر کرد  یکم اليانداخت و سکوت کرد. دان نييسرش را باال و پا دانا

  و گفت:

  ؟یکن زميپنوتيسارا رو ه یتونیم -

  راست شد و گفت: دانا
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  ؟یخوایم یچ یبرا -

 شهیم یمنتف ینه؟ اگر دروغ باشه همه چ اي راست بوده نياطيبفهمم حرف ش ديبا -

  اول. یسر خونه ميبرگرد ديو با

  اول؟ یخونه -

  .زهين -

  و گفت: ديشياند یکم اليدان

  بکنم. یکار هيرو  زهين ديخنجر، با ینه حت -

  ُهل داد و گفت: زيم گريظرف را به سمت د او

  آماده است. ايب -

  و گفت:بلند شد و ظرف را برداشت  شياز جا دانا

  !اليدان -

  جانم. -

  با حرفام ناراحتت کردم پس... شبيد -

  سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: اليدان

  که تو رو زدم. خوامیمن معذرت م ست،يمهم ن -

  کتک بخورم. ترمکياز برادر کوچ ديقبول کنم که من با ديبا -

  زد و گفت: یلبخند نرم اليدان
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  ترا زور بگن.به بزرگ تراکيکه کوچ افتهیمخانواده ما داره جا  یتو -

  کنه. دايادامه پ ميدیاجازه نم -

  و گفت: ديخند اليدان

  .نيتونینم -

کمر  یدارو رو دنيرفتند و دانا مشغول مال رونيبرخاست و هر دو ب شيبعد از جا و

از دردش کاسته شود و عصر همان روز بود  یکم ديشد و او را بغل کرد تا شا ليدن

کرد که حتماً درمان را ادامه  ديتأک اليرفت و حالش بهتر شد و دان نيدردش از ب که

  برود. نيهم از ب یبدهند تا کبود

ها را چک کرد. ها رفت و آنبه اتاق بچه اليدان دنديها خواببچه یآن روز وقت عصر

 خطاب به اليبودند. دان دهيکنار هم خواب ليتختش خواب بود و دارا و دن یدنا رو

  ساحره گفت:

  خونه.  نيبر نيتونیشما م -

  بلند شد و گفت: شيکه کنار تخت دنا نشسته بود از جا ساحره

  . رمیداشته باشن، سر ساعِت خودم م یبشن و کار داريها بممکنه بچه یول -

  خونه.  نيبر نيتونیشما م شنینم داريب یزود نيها به ابچه -

  باشه.  -

. کردندیو کنار دانا نشست. سارا و آنا داشتند با هم صحبت م آمد رونياز اتاق ب اليدان

  آمد و گفت: رونيبعد ساحره ب یکم
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  فعالً.  رم،یمن دارم م -

  جواب داد: سارا

  برو به سالمت. -

  گفت: اليدان

  خدانگهدار. -

  سر تکان داد و از سالن خارج شد.  اليکرد و بعد رو به دان یمکث ساحره

  شد.  رونيلباس ب دنيشد و به اتاقش رفت و مشغول پوشبلند  شياز جا اليدان

  دست لباس تن زد و راه افتاد.  کي عيسر

   ال؟يکجا دان - 

  . دانا به مسعود زنگ بزن. ميکنیامشب حرکت م ن،يرو جمع کن لتونيتون وساهمه -

   م؟يریکجا م -

  .ايپور یعروس -

 شيو نگاه کرد. دانا از جاا یخال یمنزل را ترک کرد و سارا متعجب به جا اليدان

سمت  نشيبدون ماش اليکه دان ديبلند شد و پرده را کنار زد و باغ را نگاه کرد و د

  . ديشيباغ رفت. او پرده را در دستش فشرد و اند یخروج

  گفت: سارا

  م؟يحاضر بش ديواقعاً با -
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  رو به او کرد و گفت: دانا

  آره، آنا حاضر شو.  -

  حس کرده بود، گفت: يیزهايو از رفتار دانا چبود  یکه دختر باهوش آنا

  حاضره.  زيهمه چ گهيساعت د کي -

  منزل را برداشت و خطاب به سارا گفت: یگوش دانا

  مسعود چنده؟  یشماره -

شد. بعد از چند بوق آزاد مسعود  یريگاعداد را خواند و دانا مشغول شماره سارا

  جواب داد:

  . اليجانم دان -

  سالم مسعود.  -

  سالم.  -

  . یباش ديتو هم با ا،يپور یعروس ميریم ميدانام، لطفاً حاضر شو، ما دار -

  :ديسکوت پرس یبعد از کم مسعود

   ن؟يافتیراه م یک -

  امشب.  -

  خونه حاضر شم. رمیم -

  خداحافظ. -
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  خدانگهدار. -

و  دياو را پوش یهادست از لباس کيرفت و  اليرا گذاشت و به اتاق دان یگوش دانا

آمد و خطاب به  رونياز اتاق ب دنشيزمان با پوشپالتو برداشت و هم کيدر آخر 

  سارا گفت:

  .نيهام باش. مراقب بچهنيبه من؟ حاضر ش نيپس چرا زل زد -

  کرد. یبعد از منزل خارج شد و به سرعت باغ را ط و

را  لايو توانست دان ديمنزل پدرش تا سر کوچه را دو یمنزل خارج شد و فاصله از

و توانست خود را به او برساند.  دي. دورفتیرا م یريکه داشت با عجله مس نديبب

  دانا گفت: دنيبا د الياو گذاشت و دان یشانه یدستش را رو

  .نيگفتم حاضر بش -

  ؟یریکجا م دن،یدخترا کار رو انجام م -

  دختره. نيدنبال ا -

  .ديجلوتر د یساحره را کم دانا

  ؟یریچرا دنبالش م -

  .مهيحال يیزايچ کيشده باشم اما مطمئناً هنوز  وونهيد ديمن شا -

  شده؟ یچ -
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رفت و مشغول رد کردن  نيدر آورد و به درون مخاطب بشيرا از ج اشیگوش اليدان

 یبعد پس از چند بوق آزاد کس یکرد و چند لحظه کياسم کل کي یشد. رو یاسام

  جواب داد:

  .ديبله بفرمائ -

  هستن؟ يیضاسالم، خانم ر -

  .یبله چند لحظه گوش -

  بعد او جواب داد. قهيدق کي

  بله. -

  هستم. یميصم ،يیسالم خانم رضا -

  حالتون چطوره؟  ،یميصم یسالم آقا -

  . نيممنونم، لطف دار -

  نشد؟  دايمن پرستار پ یدوقلوها یبرا -

شون خانم جواب دادن و گفتن خود کيکردم، زنگ زدم منزلتون  دايمن پرستار پ -

  . ميرو بفرست یما کس ستيالزم ن گهيها هستن و دپرستار بچه

  ! نطوريکه ا -

  افتاده؟  یچطور مگه، اتفاق -

   ن؟يخانم رو نفرستاد نيپس شما ا -
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  کدوم خانم؟  -

  ! کنهیهام مراقبت مکه االن داره از بچه یپرستار -

  شون؟يهستن ا ینکردم. ک یرو معرف یمن کس ،یمينه جناب صم -

  !دونمیمن هم درست نم -

  ست؟ين ینکرده؟ آدم خطرناک یازتون دزد ؟یميصم یآقا رميتماس بگ سيبا پل -

  .کنمیخودم حلش م نياجازه بد دونم،یفعالً که نم -

  .نيبذار انيباشه. حتماً من رو در جر -

  چشم، خداحافظ. -

  داد و گفت: یانداخت. دانا سرش را تکان بشيرا در ج یگوش اليدان

  ؟یریدنبالش م یال چرا دارحا -

  .یشیمتوجه م -

خطاب به دانا  الياو به درون مترو رفت. دان نکهيآهسته او را دنبال کردند تا ا و

  گفت:

  .رميکارت بگ اي طيبمون برم بل -

  را گرفت و گفت: اليمچ دست دان دانا

  کارت بده. هي کنه،یاالن حرکت م -

  در آورد و آن را به دانا داد. بيج کرد و کارتش را از بشيدست در ج اليدان
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زمان کرد و هم کيرفت و هنگام عبور کارت را به دستگاه نزد تيبه سمت گ دانا

رنگ شد. با عالمت زدن دستگاه هر دو از آن  يیلحظه طال کي یبرا شيهاچشم

نشست و به خاطر کمبود  یصندل کي یعبور کردند و رفتند سوار شدند. ساحره رو

  که پشتش به ساحره بود گفت: اليان. دستادنديهم سر پا ا یرو به رو اليجا دانا و دان

  تو مراقبش باش. -

  باشه. -

 یبرا نيشوند و ا رهيدر صورتشان خ هيبق شدیآن دو به هم باعث م تينهایب شباهت

و  کردندیآهسته با هم صحبت م یحال با صدا نيها آزار دهنده بود. با اآن یهر دو

  باشند. توجهیب هينگاه بقداشتند به  یسع

  شد. دانا گفت: ادهيبعد او پ ستگاهيا دو

  .شهیم ادهيداره پ -

  کردند. بشيشدند و با فاصله تعق ادهيدو بعد از ساحره پ هر

  شد؟ ادهيپ نجايحرفا بود. چرا ا نيشون دورتر از اخونه -

  داره. یکار ديشا -

بعد  یبه سرعتش افزود. کم اليدان .ديچيپ یابانيو به خ داشتیآهسته قدم بر م ساحره

درون کوچه با ساحره رو به رو شد. با  اليدان دنيچيکوچه شد و با پ کياو وارد 

  دانا هم به کمر او خورد. ال،يدان ستادنيا

  زد و گفت: یلبخند کج ساحره
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  !کننیم بيدارن من رو تعق یميصم یليخ ،یميبرادران صم -

  گفت: یبه آرام اليدان

  ؟یهست یازت بپرسم تو ک وامخیآره، م -

  ن؟يدونیرو هم نم نيهاتون، اپرستار بچه -

  ؟یمن شد ینکرده پس چطور وارد خونه یتو رو شرکت معرف -

  همان لبخند کجش را حفظ کرد و گفت: ساحره

  با پاهام. -

  ؟یهست یتو ک ميکه بفهم ميزنگ بزن سيچطوره به پل -

  ن؟يو چرا شما دنبالم کرد -

  ؟یتو چ یول م،يکارمون دار یبرا یليدلما حتماً  -

  شدنم به شما دارم. کينزد یبرا یخوب ليمن هم دل -

  و اون؟ -

  که از داشتنش محرومم. یسهم -

 ستاديا اليقدم جلو رفت و درست مقابل دان کيبه هم نگاه کردند. ساحره  اليو دان دانا

  کت او را چنگ زد و گفت: یقهيو 

  .رميبگ یسهمم رو از زندگ ديمن با -
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گرفت  جهيسر گ اليدان دفعهکيرا به عقب هل داد و از کنار او رد شد.  اليبعد دان و

که  نيو قبل از ا ديو نتوانست خود را کنترل کند و تعادلش را از دست داد و چرخ

  افتاد. نيزم یخورد و بعد رو واريصورتش درون د رديدانا بتواند او را بگ

را صدا  اليصورتش زد. چند بار دان یبغل کرد و تونشست و او را  نيزم یرو دانا

  .امديبه هوش ن یزد ول

صفحه که  دنياو کرد و با د بيبه صدا در آمد. دانا دست در ج اليهمراه دان یگوش

  جواب داد: »یفروغ«آن نوشته شده بود  یرو

  بله. -

  آموزشگاه. نييايزود ب ميسالم آقا، بدبخت شد -

  شده؟! یچ -

  آقا. ميبدبخت شد سوزه،یم شيآت یه توآموزشگاه دار -

انداخت و دست  بشيرا در ج یآورد و ارتباط را قطع  کرد. گوش نييرا پا یگوش دانا

به اطرافش  یدوشش انداخت. نگاه یو او را رو ديرا گرفت و سمت خود کش اليدان

خواند و هر  یوجود نداشت. ورد ینيدورب ست،يها را نگرنبود. ساختمان یکرد کس

  ظاهر شدند.  اليمحو شدند و چند لحظه بعد در اتاق دان دو

  زد. رونيتخت انداخت و از آنجا ب یرا رو اليدان دانا،

  :ديدانا که از اتاق خارج شد متعجب پرس دنيبا د سارا

  ؟یمگه تو نرفت -
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  .نيباش اليمراقب دان -

  :ديهراسان پرس سارا

  شده؟ یچ -

  کجاست؟ چيراحت کنه... سوئنگران نباش فقط بذار است ست،ين یزيچ -

  را به دست دانا داد و گفت: اليدان نيماش چيدستپاچه سوئ سارا

  شده؟ یچ یگیچرا نم -

  شده! یچ نميبرم بب ديگرفته با شيآموزشگاه آت -

  منتظر صحبت سارا بشود راه افتاد. نکهيبدون ا و

  .اميدانا صبر کن، صبر کن منم ب -

  .اليدان شيبمون پ -

  .یشناسیرو نم یتو که کس -

  .اليدان شيگفتم بمون پ -

  شد و رفت. اليدان نيبعد از ساختمان خارج شد و سوار ماش و

توانست  یرساند. به سخت یسوزو خود را به محل آتش کردیم یبا سرعت رانندگ دانا

 ینگاه ديبه مقصد رس یرفت. وقت ادهيرا پ یريکند و مس دايپارک پ یرا برا يیجا

. مردم جمع شده بودند در حال خاموش کردن آن بود ینشانکه آتش به ساختمان کرد

  . گرفتندیم لميف یاو عده
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  خود را به دانا رساند و گفت: یفروغ یآقا

  .ميشد چارهيسرمون اومد، ب يیآقا چه بال ینيبیم -

برادرش در آن  ليبه فروشگاه کرد که وسا یحرکت کرد و جلوتر رفت و نگاه دانا

  بود. دهيبود. آتش به تمام طبقات رس در حال سوختن

خاموش کردن آتش  ینشانان برافرو برد و به تالش آتش بشيرا در ج شيهادست دانا

شد و مدت زمان  جاديا یرنگ ینور فسفر شيهاخواند و در چشم ینگاه کرد. ورد

  که آتش فرو نشست و خاموش شد. ديطول نکش یاديز

  و گفت: ستاديکنار دانا ا یبا ناراحت یفروغ یآقا

  بود سرمون اومد. يیچه بال نيآقا؟ ا ميخدا رو شکر خاموش شد. حاال چکار کن -

در آموزشگاه است. دستش  اليکه معاون دان ديکرد و فهم زيو آنال ستياو را نگر دانا

  او فشرد و گفت: یشانه یرا رو

  . شهیدرست م نينگران نباش -

نون  نجايما ا ؟ی! چطور؟یک«فکر کرد: گرفت و با خود نييسرش را پا یفروغ یآقا

  ».ميافتیاز نون خوردن م طيشرا نيبا ا م،يخوردیم

کجا برم که محبت سارا « و فکر کرد: به ساختمان انداخت یزيانگبعد نگاه غم و

  »خودت رو. یخانوم رو داشته باشه و مردونگ

  انداخت و گفت: یفروغ یآقا یکه دانا دستش را دور شانه ديکش یآه
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کمتر از دو ماه دوباره آموزشگاه روبه  دمیبهت قول م ،یفروغ یغصه نخور آقا -

تا  نيبا حقوق دار یچند وقت هم مرخص ني. امونهینم کاریب چکسيو ه شهیراه م

که نگران  ميکنیم حسابهيدوباره ساختمون درست بشه. با همه کارآموزها هم تسو

  رو خورد. نايغصه ا دي. نباميکنیم نباشن و از اول شروع شونيپرداخت هيشهر

  دانا نگاه کرد و گفت: یهابه چشم یفروغ یآقا

و زحماتتون به  هيسر فروشگاه اومد. سرما يیچه بال نيدو ماهه آقا، بب شهیمگه م -

  باد رفت.

  و گفت: ديپشت او کش یدستش را رو دانا

  اب سارا.شماره حساب بفرست به شماره حس هي... شهیسرت، درست م یفدا -

  .خوامیاز شما پول نم طيشرا نيآقا؟ من که تو ا یچ یبرا -

دست  گهيشه، د زيکارمندا وار یهم حقوق تو هم باق ديبا یول ،یمرد یليخ دونمیم -

 یبندازه برا ینگاه هيساختمون رو  اديکن ب داينفر هم پ کي. بوسهیخودت رو م

 ميخورده کار دار هير کار. ما س نيزودتر درست بشه و همه برگرد دي. بایبازساز

  .ميسر بزن مييايب ميو ممکنه نرس

  چشم آقا. -

  چه خبر شده. مينيتو بب ميبر ايب -
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 لينشانان صحبت کردند و دلبعد هر دو با هم وارد ساختمان شدند و با آتش و

 یدادند. در حال صيبرق تشخ یهاميس یها علت را اتصالو آن دنديرا پرس یآتشسوز

  است. یگريد زيعلت چ دانستیمکه دانا 

منزل کرد و خودش  یرا راه یفروغ یاز انجام کارها و چک کردن ساختمان آقا بعد

 یبرگشت و پشت فرمان نشست و به ضرر بزرگ نيهم در ساختمان را بست و به ماش

  .ديشيبود اند دهيد اليکه دان

زد اما جواب  شيرفت و صورت او را نگاه کرد. چند بار صدا اليبه کنار دان سارا

  منزل رفت و جواب داد: ینداد. با زنگ خوردن گوش

  الو، الو. -

  ؟یسالم سارا خوب -

  .اديسالم مسعود، نه ز -

  شده؟ یچ -

بود. االنم دانا  هوشیب اليبرگشتن دان یرفتن، وقت رونيو دانا از خونه ب اليدان -

  گرفته. شيرفته آموزشگاه، گفت زنگ زدن و گفتن که آت

  ؟یفروشگاهتون چ ،یاو یا -

  شده. یچ نهيدانا رفت بب خبرم،یازش ب دونمینم -

  .رمیاالن من هم م -

  ؟یزنگ زد یچه کار یبرا یممنون ول -
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  .زنمیکار داشتم، پس امشب بهش سر م اليبا دان -

  باشه. -

 رونيگذاشت. دنا از اتاق ب اشیشانيپ یارتباط را قطع کرد و دستش را رو سارا

  و گفت: دياو چسب یرا به سارا رساند و به پا و خود ديدو

  مامان. -

  جانم. -

  .کنهیدارا داره پرواز م -

  ؟یچ -

  پرواز. -

 یهاشد. بغض کرده بود و نفس قيچند لحظه به دنا نگاه کرد. در صورت او دق سارا

  دنا را گرفت و گفت: یبه قلبش چنگ انداخت. شانه ی. حس بدديکشیم قيعم

  .بمون جانيهم -

  افتاد و گفت: هيبه گر دنا

  .ترسمیم -

  شد و گفت: قيخم شد و در صورت او دق سارا

  بمون، باشه؟ جانيهم -
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ها مبل نشاند و آهسته به سمت اتاق بچه یسر فرود آورد و سارا او را گوشه دنا

. دهان سارا رودیکه دارا آهسته رو به سقف م ديد د،يدر رس یبه آستانه یرفت. وقت

او  یها و سر عقب افتادهشل و دست ی. پاهاکردینده بود و مات نگاهش مباز ما

  است. هوشیکه ب دادینشان م

  لب صدا زد: ريز سارا

  دارا! -

  . بلندتر با همان ترس و اضطراب صدا زد:دياو نشن اما

  پسرم، دارا! -

 نييبه سرعت سر خورد و پا شيهااشک از چشم رودیطور باال مهمان ديد یوقت

  .ديچک

که  یآمد و بعد صورت بزرگ رونيو بزرگ از سقف ب اهيکه دو دست س ديد دفعهکي

  و دود گرفته بود. اهيکامالً س

آمد که با حالت  رونياز آن چهره ب يیآمدند و صدا نييبه سمت دارا پا هادست

  گفت: یمرموز

  فرزند من! -

و رو به باال  ديبل پرم یو به رو ديبه درون اتاق دو یفکر چيبدون ه دفعهکي سارا

  زد: اديرا دور دارا انداخت و فر شيهاو دست ديجه

  دارا!  -
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  داشت. او را نگه یزياول انگار به دارا سنجاق شد و چ یلحظه

  :ديکش اديفر سارا

  کمک.  ال،يدان -

  زد: اديوجود فر یدارا بود. با همه زانيطور آوهمان او

  دارا!  -

 نيزم یو کشش دارا را رها کرد و هر دو با هم رو رويانگار آن ن هيثان کياز  بعد

  خورد. نيزم یسقوط کردند. سارا با کمر محکم رو

 نييباز شد. به سرعت از سقف پا اندازهیبلند از آن چهره بر آمد و دهانش ب یانعره

  فشرد. اشنهيرا برگرداند و دارا را به س شيرا بست و رو شيهاآمد. سارا چشم

پلکش را گشود. سرش را چرخاند  ی. آهسته الفتادين یاما اتفاق ديشنیمنعره را  یصدا

صورتش خم شده بود و دست راستش به سمت  یکه رو ديرا مقابل خود د یاو چهره

و عقب  شدیپشت آن مرد، آهسته کوچک م اهيس یسقف به عقب رفته بود. آن چهره

  کم در سقف محو شد.و کم رفتیم

 یشده بود.  ناج رهيلبش بود خ یگوشه یکه لبخند کم جان یمردآرام  یبه چهره سارا

ها باعث شده بود سارا رنگ نيداشت و ا يیکهربا یهابلند و چشم یانقره یاو موها

  بماند. رهيبه او خ

  شد. تریعيکرد و طب ريياو آهسته تغ یهاچشم رنگ
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زنان سارا ناباور، نفس شد. ديرنگ و بعد ناپدکم همانند مه کمبعد او هم کم هيثان چند

  بود. رهيبه سقف خ

 یو بعد مهناز خانم و پس از آن آقا ديو اول آنا را کنار خود د دينفر به اتاق دو چند

  .یميصم

 یکرده بودند که چه اتفاق چشيسؤال پ نديبنش نکهيا یکمک کردن به او برا نيح همه

  افتاده است.

بعد به هوش  یصورتش زد که کم یهراسان دارا را رو به خود چرخاند و تو سارا

  آمد.

 دفعهکيهمه را از نظر گذراند و  یکي یکيچند لحظه به اطرافش نگاه کرد و  دارا

کرد. سارا هم او را به خود فشرد و با  هيمادرش را بغل کرد و از ته دلش گر

  .ستيگر یقراریب

  ؟یکنیم هيشده سارا، چرا گر یچ -

 یميصم یسرش را به چپ و راست تکان داد. آقامهناز خانم را نگاه کرد و  سارا

  :ديپرس

 نجايا یزيچ ميلحظه حس کرد کي د؟يبود؟ چرا خونه لرز یچ یصدا نيدخترم ا -

  منفجر شده!

  پدر جان. ستين یزيچ -

  او گفت: دنيوارد اتاق شد. مهناز خانم با د زانيافتان و خ اليدان
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  ال؟يشده دان یخدا مرگم بده، چ -

که اجازه نداد و کنار سارا نشست و آن دو  رديست دست او را بگخوا یميصم یآقا

  را با هم بغل کرد.

  :گفتیلب م ريز اليو دان کردندیم هيو دارا گر سارا

و انگار  ديچيپیسرم م یشرمنده شما دوتا شدم. صدات تو دم،يرس ريکه د ديببخش -

  شده! یو چ کجام دونستمی. نمدميشنیصداها رو م نيا یداريخواب و ب یتو

آرام شدند همه به سالن رفتند و نشستند.  یهر سه کم ی. وقتديچيدرد در سرش پ و

گذاشته  ليدن ینهي. دنا هم سر بر سفشردیدنا را بغل کرده بود و او را به خود م ليدن

  .ديمکیبود و آرام انگشت شصتش را م

. دارا در آغوش دکریمبل کز کرده بود و همسر و پسرش را نگاه م یگوشه اليدان

  .ختيریاشک م صدایو ب کردیپسرش را نوازش م یسارا بود و او موها

  گفت: اليخانم خطاب به دان مهناز

رنگ به رو  ؟یدي. زنت رو دنيکه باز شما سه تا دور هم جمع شد ستين ليدلیب -

  نداره.

  :دينزد. آنا پرس یحرف اليدان

  ؟یصحبت کن یخوایسارا جان نم -

که نوک  یو قطرات دياو د یهاگونه یاشک را رو یسيخ اليلند کرد و دانسر ب سارا

  سرخش جمع شده بود. ینيب
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  و گفت: ديرا باال کش اشینيب سارا

  .بردنشیداشتن م یعنياومده بودن دارا رو ببرن  -

  خانم متعجب گفت: مهناز

  ا؟يک -

  سرش را عاجزانه تکان داد و گفت: او

  .یطانيموجود ش کيهم  ديبود. شا نطايخود ش ديشا دونم،ینم -

  بود؟ یچه شکل -

  !شيهاش، همه چاش، دستبود. چهره اهينداشت. فقط س یشکل خاص -

دارا  یرا درون موها شيهابا غصه و عجز به سارا زل زده بود. سارا انگشت اليدان

  داد و گفت: یباز

 کردمیم یبازکه بسکتبال  یفاصله گرفته، درست مثل زمان نياز زم دميد یوقت -

 ی. وقتکردیمحکم گرفته بودش و رهاش نم یزيهوا گرفتمش. انگار چ یو تو دميپر

افتادم. دارا هم تو بغلم بود. انگار ولش کردن.  نيزم یبا کمر رو کهويکمک خواستم 

تمومه. فکر  زيهمه چ کردمی. فکر مردبه سمتم حمله ک دميکه د یزياما اون چ

  .یکه تو نبود یامرد به کمکم اومد، درست لحظه کي یول رميقراره بم کردمیم

  :ديکرد و پرس کيرا به هم نزد شيابروها اليدان

  بود؟ یمرد؟ ک کي -

  ها بود.فرشته هيشب کنمی! اما حس مدونمینم -
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  شد و گفت: ترقيعم اشهيبه خود فشرد و گر شتريدارا را ب او

 یطانيمن و اون موجود ش نيحالم که اون بهم کمک کرد. اون خودش رو بخوش -

 دونمیشد، فقط م یچکار کرد و چ دونمیبشه. نم کيانداخت و اجازه نداد بهم نزد

از بابت زنده موندن  الميآرومش شدم که خ یهامحو چشم یطور دمشيکه د یوقت

  راحت شد.

  :ديپرس یميصم یآقا

  دانا کجاست؟ -

  زده گفت:با همان حال غم سارا

  چه خبره. نهيته، رفته ببگرف شيآموزشگاه آت -

و به  کردیدر سکوت به سارا نگاه م اليشوک زده سارا را نگاه کردند اما دان همه

 نکهيو از ا کردیم یکه او را نجات داده بود حسود ی. به مردديشياندیجمالت او م

  .کردیو ضعف م ینتوانسته بود به همسرش کمک کند احساس سرخوردگ

را  تيکه دست دانا بود تماس گرفت و وضع اليدان یوشهراسان با گ یميصم یآقا

  . دانا هم جواب داد:دياز او پرس

  خاکستر شده. یچهمه -

  ؟یگیکه نم یجد -

  چرا! -

  ؟یفروشگاه چ -
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  اون. یحت -

  گفت: یصحبت و خداحافظ یبعد از کم یميصم یآقا

از  نيبکش. امسخره  یايدن نيهزار بار گفتم دست از ا ال،ينابود شده دان یهمه چ -

  ات، اونم کار و شغلت که نابود شده.زن و بچه طيهم از شرا نيا ات،یخونه زندگ

ارزش  شيآموزشگاه و فروشگاه هم برا یحت گفت،ینم چيسکوت کرده بود و ه اليدان

همسر و فرزندانش بودند که آن هم امروز نتوانسته  اشیمهم زندگ زينداشت. تنها چ

 یچه کس دانستینم یداشتند که حت گريشان را از مرد دبود کمکشان کند و آرامش

  بوده است.

 یبلند شد و به آشپزخانه رفت و مشغول درست کردن چا شيهمان سکوت از جا در

  گفت: یبود گذاشت و به آرام دهيچيدست سارا که دور دانا پ یشد. آنا دستش را رو

  ناراحته. یليهمسرت خ ،یبهتره آروم باش -

  و گفت: ديوشسارا ج یهاچشم

  داشتم اون نبود. اجيکه بهش احت یاهم ناراحت باشه، چون درست لحظه ديبا -

  :ديخانم با غصه پرس مهناز

  کجا بود؟ اليدان -

  اتاق افتاده بود. یتو هوشیب -

  هوش؟یمن، چرا ب یخدا -

  .دونمینم -
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گران که ن دادی. به او حق مخوردیو حرص م ديشنیسارا را م یهاحرف اليدان

  که ناخواسته افتاده بود سرزنش شود. یاتفاق یبرا ديدیباشد و بترسد اما انصاف نم

که  یبيو غر بينقطه زل زد و به اتفاقات عج کيدر آشپزخانه نشست و به  همانجا

  آن روز پشت هم قطار شده بود فکر کرد.

با هم دارند  یگذاشتند تا اگر حرف شانيها را ترک کردند و تنهابعد همه منزل آن یکم

  بزنند.

پالتو  کيآماده را کنار زد. از داخل کمد  یهاچمدان شيبه اتاقش رفت و با پا سارا

داشت  اليسرش انداخت و به سالن رفت. دان ی. شالش را روديو پوش ديکش رونيب

اتاق  نيها رفت، هنوز از ا. سارا به اتاق بچهختيریم یها چادرون استکان

 یکي یکيبه اتاق آمدند،  یکرد. وقت شانيباس برداشت و صدال شاني. براديترسیم

  شان کرد و گفت:لباس تن

  .ميبر -

ها که شال و کاله آن دنيآمد و با د رونياز آشپزخانه ب اليوارد سالن شد، دان یوقت

  کرده بودند آرام گفت:

  ...مينيبش ايب زم،يعز ختمير يیبرات چا -

  ها را گرفت و گفت:دست بچه سارا

  .خورمینم -

  گرفت و پشت به او کرد و راه افتاد. اليرا از دان شيرو و
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  ؟یریکجا م -

  بابام. یخونه -

  چرا؟ -

  چرا داره؟ -

  او گرفت و سمت خود چرخاند. یدنبالش رفت و دستش را به بازو اليدان

  .ميهمه حاضر شدن که بر ا؟يپور یعروس ميمگه قرار نبود بر -

 یتو قصدت واقعاً عروس کردمیباور م دي. چرا بااديز یليخ ال،يام دانساده یليمن خ -

حرفاست تو  نياز ا شتريقصد تو ب ؟یاريبا خودت م یمسعود رو هم دار یرفتنه وقت

  .یخودت نه عروس یدنبال کارا م،يبر گهيد یجا یخواستیم

  .ميکنیبا هم صحبت م -

  زد: اديفر اليصورت دان یتو سارا

  .خوامینم -

  تر گفت:بعد آرام و

  بشنوم. یزيچ خوامینم گهيد -

  گفت: تيرا بغل کردند. سارا با جد گريافتادند و همد هيدوباره به گر هابچه

اخالقت هم  ،یریمدام از هوش م ،یشد وونهي. تو درهیداره از دست م زميهمه چ -

 یدار ینشست اليخیب یليگرفته و خاکستر شده، اما تو خ شيعوض شده. آموزشگاه آت
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. حاال یکه کمک کن یو تو نبود گرفتنیام رو داشتن ازم م. بچهیخوریم يیاچ

 ريگجن کيکه  یچکار کن یخوایم ؟یکدوم عروس ؟یعروس یمن رو ببر یخوایم

 یگیچرا نم ؟یگیچرا به من راستش رو نم ؟یاريبا خودت م یجادوگر دار کيو 

  سرمون اومده؟ یو چ هيچ قتيحق

  گوش کن سارا... -

پدرم که ازت دور باشم تو هم حسابت رو با جن و  یخونه رمیه، تو گوش کن. من -

  تو رو پس بدن. یهام تاوان کارهابچه خوامیصاف کن. نم قتيرف نياطيش

. نگاهش را به سارا کردندیم هيها نگاه کرد که هر دو در آغوش هم گربه بچه اليدان

  برگرداند و گفت:

  و.ها رو بذار و خودت بربچه -

  زد: اديفر اليقدم جلو رفت و در صورت دان کي واروانهيد سارا

و حواسم بهشون  موننیخودم م شيپس پ ؟یازشون مراقبت کن یتونیمگه تو م -

  هست.

  شد و آهسته گفت: رهياو خ یهاسارا را گرفت و فشرد و در چشم یهادست اليدان

  .یمن داد بکش یکه تو رو یدينرس یبه حد -

قدم عقب رفت  کي اليرا به عقب هل داد. دان اليو دان ديرا پس کش شياهدست سارا

  و سارا بغض کرده و با صورت سرخ گفت:
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ً يدق دم،يچرا! به اون حد رس - خطر افتادن اون هم به  یهام توحاال که بچه نيهم قا

  . یريجلومو بگ یخاطر تو پس اجازه ندار

  هق کنان رفتند. ا گرفت و هر سه هقها رگرفت و دست بچه اليرا از دان شيبعد رو و

را به هم فشرد  شيهاگرفت. دست نييمبل نشست و سرش را پا یرفت و رو اليدان

  شد. یو با حرص مشغول خودخور

  عمارت را ترک کردند و در امتداد کوچه به راه افتادند. شيهابا بچه سارا

 رونيشدند مهناز خانم بوارد سالن انتظار  یساعت بعد دانا و مسعود برگشتند. وقت دو

  آمد و گفت:

  شد؟ یسالم پسرا، چ -

  دو جواب مهناز خانم را دادند. دانا گفت: هر

 یول کردیداشت اونجا رو خاموش م ینشانآتش دميرفته. من رس نياز ب یهمه چ -

  ازش نمونده. یزيچ

  بود؟ یچ یسوز. نگفتن علت آتشاليدان چارهیب یا -

  برق. یمايس یاتصال -

  :ديپرس دمسعو

  هست؟  مهيساختمون ب -

  بله.  -
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  نداره.  یخوب پس نگران -

  :دياز مادرش پرس دانا

  کجاست؟ اليدان -

  خودش. یخونه -

  اونجا. ميریما م -

  ما. یخونه اديکن ب اشیراض یدانا، تونست ستيباشه، سارا حالش خوب ن -

  باشه. -

در را  یکس یو منتظر شد ولرفت و در زد  اليساختمان دان یو مسعود به جلو دانا

را چرخاند  رهيبه مسعود انداخت و دستگ ینگاهمين بارنيباز نکرد. دوباره در زد. ا

  در را باز کرد و گفت: یو ال

   ؟یصاحب خونه هست -

  که گفت: ديرا شن اليدان فيضع یصدا

  تو. ايب -

وارد شد.  انيوگ اهللايدر را تا آخر باز کرد و وارد شد. مسعود هم بعد از او  دانا

  مسعود در را پشت سرش بست.

 اشیشانيپ یبود. ساعدش را هم رو دهيکه دراز کش دنديمبل د یرا رو اليدو دان آن

  گذاشته بود.
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  :ديدستش را برداشت و رو به دانا پرس اليو مسعود نشستند. دان دانا

  خاکستر شد؟ -

  آره. -

  داد و گفت: حيدانا توض یآن روز را هم برا طينشست و شرا اليدان

  پدرش.  یها رفت خونه. سارا هم قهر کرد با بچهگذروننیدارن از حد م -

  ! یگینم یجد -

  و حق داره.  دهيترس یليخ -

   ؟یچکار کن یخوایاالن م -

حال خودم  ديبا زيببرم. قبل از هر چ نيطلسم رو از ب ديمحل طلسم. من با ميبر ديبا -

  . اديازم بر نم یچيه طيشرا نيبهتر بشه چون با ا

  برداشت و گفت: یگريد یرا از رو شيراست شد و پا مسعود

  بود؟  یمرد به کمکم اومده. اون ک کيسارا گفته  یبه کنار، گفت نايا -

  و دانا با هم گفتند: اليدان

  هام.  -

  هام؟! اون که تمام مدت با من بود.  -

  . ستندينگر یند و او را سؤالشدند و بعد رو به مسعود کرد رهيبه هم خ اليو دان دانا

  بلند شد و گفت: شياز جا دانا
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  . نييايبا من ب -

به  الي. مسعود و دانستاديا واريد یرو یکار نهيها رفت و مقابل آبه اتاق بچه او

 ريبعد تصو یدر آمد و کم يیاو به رنگ طال یهادانا نگاه کردند. چشم ريتصو

  .ددنيد نهياتفاقات را درون آ یمنعکس شده

دارا سرش را رو به سقف بلند کرد و از حال  کدفعهي کردند،یم یداشتند باز هابچه

 نيو ا ديدو رونيبدنش آهسته به سمت سقف رفت. دنا از اتاق ب يیرويرفت و تحت ن

و  ديباال جه یصندل یرو دنيکه سارا به اتاق آمد و با پر نيحالت ادامه داشت تا ا

افتاد.  نيزم یزدن با کمر رو اديفر یبعد از کم و ديدارا را در ارتفاع به آغوش کش

  لب گفت: ريمسعود ز

  دختر. نيآفر -

 یو به سمت سارا هجوم آورد که در کسر ديجه نيياز سقف پا یمنيموجود اهر آن

 یشد. مرد راتريآن مرد گ ريسارا و آن موجود حائل شد و تصو نيب ینور هياز ثان

بود. دانا  ستادهيسارا و آن موجود ا نيآسمان ب و نيزم نيمعلق در ب ،یبه صورت افق

  زد و گفت: یپوزخند

  من! یخدا -

  با هم گفتند: اليو دان مسعود

  ه؟يک نيا -

  ! کنه؟یچکار م نجايا یمارن، ول -
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دفع کننده از  یبعد به دست او که پشت سرش رو به سقف بود نگاه کردند که نور و

شده بود که کمتر از  یسارا مات مردآن ساطع شد. آن موجود در سقف محو شد و 

  آرام شد. زيبعد مارن هم محو شد و همه چ یمتر با هم فاصله داشتند. کم مين

  دانا رو به آن دو کرد و گفت: 

 اي م،يهست یما در چه حال نهيخواسته بب اشنهيآ یمارن بود، احتماالً اون لحظه تو -

  ه موقع بود.کمکش ب یبعداً ازش بپرسم ول دي. بانيمثل ا یزيچ

  :ديپرس جيگ اليدان

  شه؟یچطور م -

که جسم همون  یسفر روح در مکان و زمانه در حال ،یجادوگر یاز کارها یکي -

  کاره. ني. اون استاد امونهیم یخودش باق یجا

  با خود گفت: ريبعد سر به ز و

  چرا؟ یمارن حواسش بهمون هست ول -

  کرد و گفت: یفکر اليدان

  ساحره کجا رفت؟ ینيبب هنيآ یتو یتونیم -

  نه! -

  چرا؟ -

  ساده داره. نيچندتا قوان نهيآ یچون جادو -
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  ؟ینيچه قوان -

رو  یزيکه توش منعکس شده باشه. دوم چ دهيرو نشون م یزيچ نهيآ نکهياول ا -

  اون مکان حضور داشته. یتو ايباشه  دهيکه جادوگر قبالً اون رو د دهينشون م

  .یاون مکان جاسوس داشته باش یکه تو دهيه تو نشون مرو ب یزيچ یزمان نهيآ سوم

  جاسوس؟ -

باشه. جادوگر قبلش ورد  يیهر جا ايشهر، کوه، جنگل  تونهیآره، جاسوس م -

 تونهیبعدش م کنه،یم ليو اون مکان رو به جاسوس خودش تبد خونهیجاسوس رو م

. پس دهيخونه رو د نياومده و ا نجاياون مکان رو به ما بده. مارن قبالً ا یخبرا

  ! نهيبب خوادیرو که م یزيچ تونهیم

  چهار انگشتش را بغل سر دانا زد و گفت: اليدان

  ؟یشهر رو جاسوس خودت کن نيا یديتوئه، الزم ند یمحل زندگ نجايآخه ا -

  .یديم مزدیبرات کار کنن، بهشون خدمات ب ینکرد تي! دو تا جن تربیتو خوب -

و کارهاش  شهیبه انسان ظاهر م اديو ز دهيسان انجام مان یبرا یکار یجن وقت -

 نيهم ی. برارسهیو بهش ضرر م شهیعمر خودش کم م بره،یم شيرو پ

  کنم. تشونياذ خواستمینم

 دياش را باال کش. مسعود شانهستيرو به مسعود کرد و با حالت تعجب او را نگر دانا

  و گفت:

  .دونستمیرو نم نايمن ا -
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مبل نشست و مشغول ماساژ دادن صورتش شد. دانا  یالن رفت و روبه س اليدان

  رفت و مشغول درست کردن قهوه شد و گفت:

   ؟یعروس ميکه سارا قهر کرده چطور بر طيشرا نيحاال با ا -

 مشونيپدر مادرش قرار بود برن، حاال سارا اونجاست ممکنه تصم دونم،ینم -

  برم برش گردونم خونه. ديعوض بشه . با

  ؟یعروس یبر یخوایحاال واقعاً تو م -

  برم تنگه رغز. خوامیبهونه بود م ینه بابا، عروس -

  سمت رغز؟ شيو ببر یبه سارا دروغ بگ یخوایم -

  هست! اشیزندگ یتو یکم بفهمه چکم ديسارا با -

گردنت  یکن زشيکار سورپرا نيبار هم با ا نيولت کرده. ا نيهم یبرا دهياون فهم -

  .زنهیرو م

  .ميکار رو بکن نيا ديخانوادمون با یبرا -

  .یبذار بعد از عروس -

 یعروس ميمون در خطرکه همه طيشرا نيا ی. توميرو دور بزن رانيا ديبا ینطوريا -

  باشه. تونهیانتخاب م نيآخر

  و گفت: ديکش نييصورتش پا یرا گرفت و از رو اليدست دان مسعود

به نفع ماست  یچ مينيو بب ميکن یاز اول بررس اتفاقا رو یهمه ديدر هر صورت با -

  به ضررمون. یو چ
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  ...یرفتن به عروس یما برا ميچرا درست قبل از تصم ميبفهم دياز همه با ترمهم

  اشاره کرد و ادامه داد: اليدستش را تکان داد و به دان یعروس یبا گفتن کلمه و

گرفتن آموزشگاه و  شيارا و آتاتفاقا با هم افتاد. از جمله حمله به د نيا یهمه -

  .اليدان یهوشیب

  از همانجا گفت: دانا

  اومدن ما از عمارت نگرانن! رونياونا از ب نهيا لشيدرسته، احتماالًا دل -

  سر بلند کرد و گفت: اليدان

  چرا؟ -

سمت طلسم  ميبر نکهياز ا دي. شاميعمارت بمون یبه نفعشونه ما تو ديشا دونم،ینم -

  هم... دين. شانگران اليدان

  .ترسنیو خنجر از عمارت م زهيهم از خارج کردن ن ديشا -

  قهوه را به سالن آورد و گفت: یهافنجان دانا

 نجاياز ا ديپس با ده،يعمارت به اونا حال م یدر هر صورت مشخصه موندن ما تو -

  .فتهيکه ب یحاال هر اتفاق م،يخارج بش

نقطه  کيبه  اليشد. دان دنيو مشغول نوش فنجان قهوه برداشت کيها کدام از آن هر

  .کردینامعلوم زل زده بود و داشت فکر م

  به خود آمد و گفت: اليدوبار بشکن زد. دان شيکه گذشت دانا جلو یکم
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  چته؟ -

  تو؟ يیکجا -

  !یجهنم دره به اسم زندگ هي دونم،یچه م -

لم و دفتر آورد و ق کيبلند شد و رفت  شيگذاشت و از جا زيم یفنجان را رو اليدان

  کردن شد. ادداشتينشست و مشغول  زيم یپا

که  یکرد. از اتفاق ادداشتيشروع کرد و نکته به نکته را  ديکه د یخواب نياول از

اتفاقات  یسارا افتاد و از خوردن دست دارا در چشمش نوشت. نقطه به نقطه یبرا

  و گفت:گذاشت  زيدفتر را وسط م تيکاغذ برد و بعد در نها یرا رو

 ميمدت کرد نيا یکه تو یچند وقته است، ما تنها کار نيتمام اتفاقات ا نايا نينيبب -

 م،يبرد نيطلسم کلبه رو از ب م،يديآموزشگاه رو فهم یجمالت تو یبود که معن نيا

  . نميبیتو در تو نم یهامن درمان شده و خواب یايگردخواب

 ی. خانوادهخوانیهمه دارا رو ازمون م تر ازمن رو طلسم وودو کردن و مهم ميديفهم

 مانيبا صدمه زدن بهشون صبر و ا خوانیمن رو تحت فشار گذاشتن و احتماالً م

  قدرت رو داده بسنجن. نيکه بهم ا يیمن رو در برابر خدا

به عشق  هيو درست شب بهيزن عج کي ميديو فهم ميما ساحره رو دار نا،يکنار ا در

و  هيک ميدونینم یمرتبطه ول اناتيجر نيبه ا يیجورا کيجناب داناست که  یميقد

 یحقش رو از زندگ خوادیم«و چرا گفت:  خوادیم یچکاره است و ازمون چ

ً يو دق »رهيبگ   ؟یچه حق قا
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روشن  فشونيتکل شهيهم یبرا ديو خنجر که با زهيبزرگ ن یمسئله مونهیم درضمن

رو بهتره  هيکدوم قض فيتکل م؟يوع کنشر یاول از چ ديبدونم ما با خوامیبشه. حاال م

  م؟ياول روشن کن

  گذاشت و گفت: زيم یفنجان را رو مسعود

 یحتماً اطالعات خوب خواد؟یم یو چ هيدختره ک نيا ميبفهم ديبه نظر من اول با -

  داشته باشه. ديبا

  سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: دانا

سالمت  ميتونیم ینطوريچون ا اليم دانسراغ طلس ميبر دينه، به نظر من اول با -

به  یکيمنظورش از نزد ميکه بفهم ميریبعد به سراغ ساحره م م،يرو برگردون اليدان

  .ميکنیدارا رو مشخص م فيبود و بعد تکل یما چ

  و گفت: ديبه دهان دانا زل زد. مسعود خند اليدان

  .ميکن دايساحره رو پ دينه، اول با -

  .رغز ميبر دياول با -

  گفت: اليخندان خطاب به دان مسعود

  علما اختالف افتاده. نيب نجايا م،يخودت بگو چکار کن اليدان -

 رهيمسعود انداخت. او متوجه نگاه خ یو دستش را دور شانه ديبلند خند یبا صدا دانا

  به خود شد. اليدان ی

  شده؟ یچ -
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  ه؟يچ ميدارا رو روشن کن فيتکل نکهيمنظورت از ا -

  در موردش. ميبرس یاجهيبه چه نت ديدارا از کجا اومده و با ميبفهم نکهيا -

  ؟یبرس یاجهيدر مورد پسر من به چه نت یخوایتو م -

  گفت: تيو با جد ديدستش را از پشت مسعود کش دانا

حرف  یبفهم ديتو با ته،يواقع کي نياما ا ینداره که چقدر ناراحت بش یتيّ برام اهم -

 نيمار تو آست یعنيباشه بزرگ کردنش  نياطير دارا پسر شنه! اگ اياونا درسته 

  پرورش دادن.

  گفت: اديو با فر دياز جا جه اليدان

  بسه! -

  .ديغلت رونيب شيهااشک از چشم یمکث و فشار چيبدون ه و

  گرفت. نييهم فشرد و نگاهش را پا یرا رو شيهالب مسعود

  گفت: ديدیخود نم یبرا یروزها غرور نيکه ا اليدان

 ،ی. تو بزرگش نکردستيتو آسونه. اون که پسر تو ن یحرف زدن در موردش برا -

  .ینکرد یچند سال باهاش زندگ

  .یدياش نخندو با خنده یتبش تب نکرد با

  بلند شد و گفت: شياز جا دانا

  بدون منطق. دياحساسات شد خوان،یرو م نيداغون کردن تو هم یاونا برا -
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  :ديشک اديدر صورت او فر اليدان

واگرنه  شيبکش ديبا ست،يتو ن یبچه لي! اگر من به تو بگم دن؟یکدوم منطق لعنت -

 یتونیحرفم درسته؟ م یدر صد فکر کن کي یتونیم شه،یباعث مرگت م ندهيدر آ

  ؟یاز خودت دورش کن یتونیم ؟یولش کن یتونیم ش؟يبکش

را گرفت و محکم تکانش او  یبه مقابلش رفت و بازوها اليگرفت. دان ريسر به ز دانا

  داد و گفت:

  ؟یاريسرش ب يیبال یتونیم -

  زد: اديفر اليجواب نداد. دان دانا

  آره؟ ؟یتونیم -

  و گفت: ديرا به آغوش کش اليسر بلند کرد و دان دانا

  که تحت فشار گذاشتمت. دي. ببخشتونمینه، نم -

  د و گفت:سرش را به چپ و راست تکان دا انياز او جدا شد و گر اليدان

اشکال نداره،  رياگه بهم بگن بم یاشکال نداره. حت خوادیازم م یهر چ یهر ک -

  دارا نه. یول رميمیم

  و گفت: ديکش شيپاها یرا رو شيهادست یبا ناراحت مسعود

. به نظرم بهتره هر چه مينشده، ما بهتره اول به فکر خودت باش یزيحاال که چ -

  .شهیدرست نم یچين و حرف زدن هبا نشست م،يبکن یکار هيزودتر 

  م؟يکن کاريچ -



294 | P a g e 
 

 ميرو بذار اي. آنا، سارا و حورميبریرغز. هام رو هم م ميبه نظرم من، تو و دانا بر -

  ها مراقبت کنن.از بچه

  و بعد گفت: ديکش شيهالب یدستش را رو دانا

آنجل  یجا . االناديو از پسش بر ن فتهيب یاتفاق ترسمیم ست،يآنا جادوگر جنگجو ن -

  . هيخال یليخ

  .وننيمد اليبه دان یلي. اونا خميريو مذهب کمک بگ ثمياز ع ميتونیخوب م -

  ؟یچ انيو از پسش بر ن فتهيب یاگر اتفاق -

. شهیم یچ مينيکه بب ميدست بذار یدست رو ميتونی. ما نمانيحتماً از پسش بر م -

  بد! اي شه،یخوب م اي م،يبخور یتکون کي ديبا

  سر فرود آورد و گفت: دانا

  درسته. -

  گفت: اليدان

  سمت رغز. ميافتیفردا صبح راه م نيپس هم -

خونه که اگر پدر و مادرش نرفتن،  ميسارا رو هم برگردون ميآره، به نظرم بهتره بر -

  زودتر حرکت کنن.

  و گفت: ديکش شيهاچشم یرا رو شيهادست اليدان

  .ستين هایسادگ نيرو شدن با خانواده ستوده به اروبه -
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  :ديپرس دانا

  مامان بابا برن دنبالش؟ ميبگ -

  .ميرینشه. خودمون م ینه اصالً، بذار مسئله جد -

  ست؟ين بيغر ب،يخورده عج کيزن؟  هيدنبال  ميسه تا مرد بر -

  که برگرده. زنمیمن باهاش حرف م ست،ين یاچاره -

  رو ندارم. یکي نيا یو اصالً حوصله دهیم ريخانم بهم گ ايلع -

  .یتحمل کن ديمادرزنه با -

  و گفت: ستيدار او را نگرخنده یافهيق اليزد. دان یلبخند گشاد دانا

  ؟یخندیچرا م -

  خوشبختم که مادر زن ندارم. یليمن خ -

  گفت: یبا ناراحت مسعود

  مگه مادر آنا مرده؟ -

  کشته شد، به دست مارن. -

  چرا؟ -

  به کشورش. انتيبه خاطر خ -

 یزندگ شيانگلستان هزار و پونصد سال پ یتو ی! تو هم انگار دارطورنيکه ا -

  .یکنیم
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  .ینيو بب یايب ديبا ه،يوضع هياصالً  -

شد. بعد از چند بوق آزاد  یريگرا در دست گرفت و مشغول شماره اليدان یگوش دانا

  گفت: و ديکش نييرا پا یسارا جواب نداد. دوباره زنگ زد و او جواب نداد. گوش

  .دهیجواب نم اله،يدان کنهیفکر م -

  بده. اميبهش پ -

  به او شد و نوشت: یامکيمشغول نوشتن پ دانا

  بردار، دانام. -

  بعد آن را ارسال کرد. مسعود متعجب گفت: و

  که زود تموم شد؟ ینوشت یچ -

  زد و گفت: یصفحه را نشانش داد. مسعود لبخند کج دانا

اون شانس هم از دست  اميپ نيبرگرده خونه، با ا در صد امکان داشت کياگر  -

  .ميداد

  دوباره با سارا تماس گرفت. او جواب داد و گفت: دانا

  بله. -

  ؟یسالم، خوب -

  ؟يیسالم، ممنونم. کجا -

  بابام. یخونه -
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  خوبن خانوادت؟ پدرت، مادرت؟ -

  بله، خوبن، سالم دارن خدمتتون. -

دنبالت، لباس بپوش و حاضر باش که معّطلش  اديم اليدان گهيخورده د کيسارا،  -

  .ینکن

  جن زده. یاون خونه یبرگردم تو خوامینم گهينه دانا، د - 

 یخودت رو قبل از ازدواج، خونه یبابات رو جن نزده؟ زندگ یخونه یکنیفکر م -

  ؟یبابات فراموش کرد

  .یبه خاطر برادرت من رو بترسون دينبا -

 نجايبهت نگفتم. اگر ا تيّ از واقع ريغ یزيهر توئه، دوم چبرادر من شو نکهياول ا -

 کتينزد چکسياونجا ه یهستن که ازت مراقبت کنن ول يیبه نفع خودته. کسا یباش

  .ستين

کمک خواستم  یهر چ یاتاقمون بود ول یامروز تو اليمنه دانا؟ دان کينزد یک -

  .ومدين

  کرد و گفت:سارا نفسش را فوت  یبغض کرده یصدا دنياز شن دانا

  .یريبگ راديازش ا ديهم گرفتار شده و دستش بسته است، نبا اليدان -

  اون سرمون اومد. یبالها به خاطر کارا نيا -

  ره؟يگجن اليدان یدونستیمگه تو نم -

  .دونستمیچرا م -
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  پس چرا االن... -

 یول مکنیگفت ازتون مراقبت م اد،يهام بسر خودم و بچه یاونوقتا نگفت قراره چ -

  خطر بود. یچشمم تو یام جلوامروز بچه

 ؟یريگیم ميبراش تصم يیکه تنها سوزهیتوئه و تو دلت براش م یمگه فقط بچه -

  .یشیم مونيحرکاتت پش نيخودت از ا یول شهیروزا هم تموم م نيا

  .شمیهم نم مونيپش گردم،یدانا، بر نم -

  ؟یندار یکار ،یدونیخودت م -

  نه. -

  ظ.خداحاف -

  خدانگهدارت. -

و بعد  ديشيچند لحظه اند اليرا در دستش فشرد. دان یارتباط را قطع کرد و گوش دانا

  خطاب به مسعود گفت:

  دنبالش؟ ميبر یايم -

  .ميچرا که نه، بر -

لباس  دنيبلند شد و رفت دست و صورتش را شست و مشغول پوش شياز جا اليدان

  شد.

  :آمد، دانا گفت رونياز اتاق ب یوقت
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  نرو دنبالش، ولش کن بذار امشب اونجا باشه. -

  تنها بمونن. ديکه نبا یدونیبرم، م ديها هم که شده بابه خاطر بچه -

  خطاب به دانا گفت: مسعود

  .اديکش ب اديموضوع ز نيا دينبا م،يپاشو بر -

  .اميمن نم د،يشما بر -

  باشه. -

و  زدیحرف م اليود با دانمسع ريمس یراه افتاد. ط اليمسعود برخاست و با دان 

 یمادر برا کيزن و  کي یحق را به سارا بدهد و از ترس و واهمه کردیم یسع

  در طول بحث آرام باشد و بتواند سارا را به منزل برگرداند. الياو صحبت کند، تا دان

. ديآیدانا دوان دوان از دور م دنديزنگ در را فشردند که د دنديدر رس یبه جلو یوقت

  و گفت: ديود خندمسع

  .اديداره م منتیب -

به مسعود  یافتاده بود را برداشت و وقت نيزم یکه رو یشاخه کوچک دنيدو نيح دانا

  شد گفت: کينزد

  آره؟ منت،یب -

قدم عقب رفت. دانا چوب را به  کيحالت پرتاب را به خود گرفت که مسعود  و

دسته گل  کي شيجلوکرد. مسعود نگران برخورد بود که  کيصورت مسعود نزد

  و گفت: ديقرار گرفت. مسعود از جا پر
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  .دميخل و چل، ترس یوونهيد -

  و گفت: ديخند دانا

  !یبر یخوایکه نم یدست خال ن،يبزرگ ما رو بب -

  بعد دسته گل را در آغوش او انداخت. مسعود دسته گل را گرفت و گفت: و

  چقدر قشنگه! -

 اديباغ  دنيغ شدند. دانا در را بست و با دو هر سه وارد با ديپاشنه چرخ یرو در

 شيخاطرات گذشته برا گذاشتیباغ قدم م نيخاطرات گذشته افتاد. هر وقت در ا

افشار  یخانواده یکه روزگار رديبگ دهيرا ناد نيهرگز ا توانستیو نم شدیزنده م

د عشق همانن یعشق چيبود و هرگز ه دايآ شانو او عاشق دختر کردندیم یزندگ نجايا

  .ستياول ن

دلش  کرد،یفکر م یواقع یدايبه آ یرفت و بعد هم ساحره. وقت دايبه سمت آ ذهنش

به ساحره  یوقت یول خوردیافسوس م بشيو به خاطر مرگ عج شدیاو تنگ م یبرا

  .شدیرا داشت، ناخواسته از او متنفر م دايآ یچهره نکهيبا ا کردیفکر م

. محمد در را باز دنديساختمان رس یا به مقابل در ورودها باال رفتند تسه از پله هر

  بروند. یکرد تا به سالن اصل يیها خوش آمد گفت و راهنماکرد و به آن

کردند و مسعود دسته گل  یپرسستوده سالم و احوال یوارد شدند با خانم و آقا یوقت

درون  اليل را به دست او داد. او هم تشکر کرد و دسته گل را به آشپزخانه برد تا

  گلدان بگذارد.
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  و دانا گفت: اليستوده خطاب به دان یستوده نشستند. آقا یسه مرد به تعارف آقا هر

  ن؟يحاال کدومتون داماد من -

  بلند کرد و گفت: اليدستش را به سمت دان دانا

  .شونيا -

  سر فرود آورد و گفت: او

   ؟یزنیم سر یايم ريبه د ريچرا انقدر د ؟یخوب ؟یخوب، خودت چطور -

  سرمون رو شلوغ کرده.  یو زندگ یگرفتار -

  باشه. ريخ دوارميام -

  ممنون. -

  رو به مسعود گفت: او

  . خانم و دخترت کجان؟نيحالمون کردخوش ن،يخوش اومد یليخ -

  خدمت شما. مياومد الياونا منزل هستن ما با دان ن،يلطف دار -

  .نيخوش اومد یليخ -

  گفت: اليو خطاب به دانستوده برگشت و نشست  خانم

   ؟یايتو نم م،يبرس ايپور یشهر خودمون که به عروس ميریما فردا صبح م -

برام  یکار مهم یول ميریو به سارا قول داده بودم که حتماً م اميب خواستیدلم م -

  . گهيد یجا کيبرم  دياومده که با شيپ
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  کجا به سالمت؟  -

  . رازيش رمیم -

  .یبهش قول داد یوقت یدل زنت رو بشکن طيشرا نيا یاالن تو دينبا -

  پسر عموشه. یاز رفتن به عروس تریتر و جدمسائل من بزرگ دونهیزنم م -

  پسرعموش باشه. یعروس یما مهمه که سارا تو یبرا -

  .ارهيب فيهمراه شما تشر تونهی. ماديو بهش نگفتم که ن رميگیمن جلوش رو نم -

  .یداشته باش حضور ديو با یتو شوهرش -

نگاه  ی. مسعود معنستيسکوت کرد و مسعود را نگر یمنطقیب نيبه خاطر ا اليدان

  خانم گفت: ايو رو به لع دياو را فهم

شرکت کنه، اما االن  یعروس یتو اديب اليشما مهمه که دان یخانم ستوده بله، برا -

بره سراغ  ديبا کنه یبند تيمهمه. اگر اولو شيزندگ یاومده که برا شيبراش پ یکار

  اون کار.

  ه؟يچه کار -

  سخته. یکم حشيتوض -

  ستوده گفت: یآقا

  ه؟يآموزشگاه چ یسوزآتش انيجر -
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. اما شهیبه هر حال اون حتماً درست م یاتفاق بد که متأسفانه امروز افتاد ول کي -

  به مراسمه؟ اليدان ومدنيامروز سارا به خاطر ن یبدونم به نظر شما ناراحت خوامیم

  نه؟ياز ا ريمگه به غ -

اش نگفته است و سارا راستش را به خانواده ديو فهم ديکش یقينفس عم مسعود

  را بهانه کرده است. یعروس

  گفت: پس

  ...یعروس اديم اليدان -

 یو دانا رو به مسعود کردند. دانا خواست حرف بزند که مسعود دستش را رو اليدان

  دست او گذاشت و گفت:

 دونمیهمراهتون. تا اونجا که من م اديم اليدان شهیحل م یجورنياگر مشکل ا -

با  اليدان شهيتر بهش نگفته. همبا سارا از گل نازک یچند سال زندگ نيا یط اليدان

داره سارا درکش کنه  ازين اليدان بارکي نيسارا بوده، حاال ا بانيوجودش پشت یهمه

  دنبال کارش. رهیاز برگشتن م بعد اليست. دانين یباشه حرف خواد،یو اون نم

. همسرش را ديحرف خجالت کش نيا دنيو از شن ستيستوده همسرش را نگر یآقا

  و گفت: ستينگر

  .انيها با ما مبره به کاراش برسه، سارا و بچه اليشما دوتا. دان نيدار یچه اصرار -

آمد و از همه  یچا ینيبا س اليآمد و بعد از سالم کردن نشست. ل نييها پااز پله سارا

  کرد. يیرايپذ
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  رو به مسعود گفت: سارا

 خوامیکه من چرا نم نيدونیشما م یام ناراحت بشن، ولمن نخواستم خانواده -

  .مردیام داشت مچشمم بچه یبرگردم. امروز جلو

  :ديستوده نگران پرس خانم

  شده؟ یچ -

. جون گردمیبر نم کار رو ول نکنه نيا اليکه دان یرو گرفتم، تا وقت ميمن تصم -

  هام در خطره.خودم و بچه

  شده؟  یچ دميپرس -

  رو به مادرش گفت: سارا

  . الهيدان یريگمشکل من با جن -

  ستوده گفت: یآقا

  . کنهیچکار م اليدان یدونستیمگه تو از اول نم -

  ها. االن جون هممون در خطره. خودش، من، بچه یول دونستم،یم -

  . یکه خودت انتخابش کرد یزيچ ريز یاالن بزن یحق ندار یباشه ول -

  بشه.  ديتهد مونيبابا قرار نبود زندگ -

  گفت: یشد و به آرام رهيدر چشم سارا خ دانا
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آدما  نيبا ا یزندگ یدونستیو چرا؟ م یرو انتخاب کرد یک یدونستیتو م یول -

  سخته.

  سختشه.  یهم همون روزها امروز

 یکرد و پا رو شيکه به خاطر تنفر از ماوراء رها یسستاره افتاد. ک اديبه  مسعود

  .ديدیسارا م یعشقش گذاشت. حاال ستاره را در چهره

  ستوده گفت: خانم

  شده؟ یچ نيبد حيتوض قيدق شهیم -

 یو ترسناک آن چند وقت را به صورت خالصه برا بياز اتفاقات عج یسارا کم و

  :گفت اليداد. بعد هم خطاب به دان حيها توضآن

ازت دورشون  نيهم یبرسه، برا بيبه اونا آس ديهان. نبامهم بچه ستم،يخودم مهم ن -

  .کنمیم

 ی. خطراتنهيمن هم یزندگ ؟یريبگ ميمن تصم یبرا یحق دار یکنیچرا فکر م -

 ،یکنیاونا رو از خطر حفظ م يینجايبا صبر حل بشن. فکر نکن االن ا ديداره و با

خودت  نياز ا شتريو ب یريبگ ميبهتره عاقالنه تصم ممکنه بدتر هم بشه. پس یحت

  .ینکن کيرو کوچ

  بلند گفت: یو صدا یبا ناراحت سارا

  کنم؟یم کيمن دارم خودم رو کوچ -

  خشم گرفت و گفت: یکم شيناخواسته صدا اليدان
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تنها راه  هایسخت یشوهرش باشه و تو یخوش یروزا کيکه فقط شر یآره، زن -

  . کهيو کوچ ريحق یليفراره، پس خ سهریکه به فکرش م یحل

  و گفت: ديرا کش اليدان ی. مسعود بازوستيرا نگر اليبهت زده دان سارا

  . اليدان -

  بلند شد و با تحکم گفت: شياز جا اليدان

  .اريها رو ببرو بچه -

در قلبش همراه با غرورش شکسته  یزيها حس کرد چحرف نيا دنيکه با شن سارا

  است، گفت:

  . یام رد بشجنازه یز رومگه ا -

دو تا کم و کاست ولم  یکيبه خاطر  ،یمن رد شد یجنازه یحاال از رو نيتو هم -

  به تو بها بدم؟  ديمن چرا با ،یکرد

ها باال رفت. سارا دنبالش رفت. خانم ستوده هم ها رفت و از آنبعد به سمت پله و

  ستوده مچ دست او را گرفت و گفت: یبرخاست که آقا

  . نيشب -

  رفتار کنه.  نطوريحق نداره با سارا ا اليدان -

  . یدخالت کن یتو حق ندار یحق داره ول اليدان -

بلند شد و سرش  شيمبل نشست. مسعود از جا یکه به اجبار رو ديدوباره او را کش و

  را به چپ و راست تکان داد و گفت:
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 اليبه دان ديسارا با درست شده، زيهمه چ یول ميبدتر هم داشت نياز ا طيما شرا -

چقدر دوستش  اليازش دست بکشه. اگر بدونه دان طيشرا نيا یتو دياعتماد کنه. نبا

  .کنهیکار رو نم نيداره ا

گذاشت و به  شيپاها یرا رو شيهاگذاشت و آرنج شيهالب یرا رو شيهادست دانا

  شد.  رهيپوش خکف

خواب بودند. در تخت یها روبچهسارا رفت و در را باز کرد.  یميبه اتاق قد اليدان

  و گفت: ديحال سارا به او رس نيهم

  ! یبهشون دست بزن یحق ندار -

  :رفتیسمت تخت م اليدان

   ؟یکنیم نييحق رو تو تع نيا -

  :ديغر یعصب سارا

  . کنهیم نشييات تعمراقبت از خانوده یتو تو یعرضگینه، ب -

 یصورت سارا زد طور یتو یمحکم یو ضربه ديجمله چرخ نيا دنيبا شن اليدان

  افتاد.  نيزم یکه او تعادلش را از دست داد و رو

. انتظار کردیرا نگاه م الي. سارا ناباور دانفشردیهم م یرا رو شيهادندان اليدان

  العمل را از او نداشت. عکس نيا

  گفت: یبا همان حال پرحرص و عصب اليدان
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زن خوب  کيکه مثل  نيا ی. جایرو ندارکه تحمل دو تا مشکل  يیتو عرضهیب -

 یگیزن؟ م یگی. تو به خودت میازش فرار کرد یولش کرد ،یسيپشت شوهرت وا

  عاشق؟

هم  یبا خشم سارا را نگاه کرد و همانطور فک سختش را رو هيچند ثان اليدان

بار بود که  نيرا اول یفشار عصب نيو ا شدیم اهيس زيچشمش همه چ شي. پفشردیم

و  کردیرا در سکوت خود حل م تشيعصبان شهيکه هم ی. مردديدیدر او مسارا 

اما حاال هر چه که در وجودش بود  زدیم یاگزنده یهاآرام، حرف یبا صدا یگاه

شوک از ته  کيبر اثر  کهويکه  ی. درست مثل استفراغختيریم رونيرا داشت ب

. سارا با همان شودیم ريسراز یسنت متيقفرش گران یو رو ديآیات باال ممعده

 الي. دانديجز انزجار و نفرت در نگاه او ند یزيغرق شد و چ اليدان یهاحال در چشم

  :فتگ دفعهکي

دختر لوس،  کيتو شدم؟  هيعاشق چ فهممیاشتباه کردم که با تو ازدواج کردم. نم -

  نقو. خودخواه و نق

  مانده بود. مات  شيهاها باز و چشمحرف نيا دنيسارا از شن دهان

  خالص را به او زد و گفت: ريت اليدان

 یتو به درد زندگ دميفهم ريحق داشت که ولت کنه، اشتباه از من بود که د زيپرو -

  .یخورینم
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ها را از جا کند  ها انداخت و آنرا دور بچه شيهابعد به سمت تخت رفت و دست و

و  شدیاز جا بلند م نشيسنگچسباند و رو به سارا کرد که داشت با بغض  نهيو به س

  .ديلرزیم شيهاچانه و لب

  خطاب به او گفت: اليدان

باطل کردن طلسم. ُمردم که ُمردم  یبرا رمیخونه. خودمم فردا م برمیها رو مبچه -

  .کنمیرو روشن م فتيو تکل اميو به جهنم، اگر زنده موندم م

  رساند و صدا زد: نييپا یبقهرفت. خود را به ط رونيبعد راه افتاد و از اتاق ب و

  دانا. -

اش درست کرد و شانه یدارا را رو اليجلو رفت و دنا را در آغوش گرفت. دان دانا

  ستوده گفت: یخطاب به آقا

  با اجازه.  -

  ستوده برخاست و گفت: خانم

   ؟یبریها رو کجا مبچه -

  خودشون.  یخونه -

  ستوده گفت: یآقا

 نيهم دونمی. مگردهیحالش بهتر بشه برم یسارا کم جان، نگران نباش، اليدان -

  خونه.  گردهیفردا صبح برم
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که مزاحم  دي. ببخشستيمنتظرش ن یاون خونه کس یدلش هم تنگ شد برنگرده، تو -

  .ميشد

کند.  یخواهستوده معذرت یبعد راه افتاد و مسعود مجبور شد بماند و از خانم و آقا و

  گفت: ديبه دو برادر رس یتبعد هم آنجا را ترک کرد. وق

انگار از  ؟یهمه عجله کرد نيچرا ا ؟یآورده بودمت که زنت رو برگردون اليدان -

  ؟یرو خراب کرد زيسارا اصالً بر نگرده خونه. چرا همه چ یخواستیخدا م

  .نيحرفش رو نزن گهيد -

  :دي. پرسکردیاو را نگران م اليسرد و منجمد دان ی. چهرهستياو را نگر دانا

  ؟یباهاش دعوا کرد -

  نه.  -

  نه؟! -

  .دمیبهش گفتم طالقش م -

  چرت نگو. -

 دنديبه منزل رس ینگفت. وقت یزيدانا انداخت و چ یرا رو نشينگاه سنگ اليدان

  گذاشتند. شانيهاتخت یها را به اتاقشان بردند و روبچه

 شيهاد و آرنجرا جمع کر شيکرد. پاها هينشست و به تخت دارا تک نيزم یرو اليدان

  را به هم زد. شيزد و با دست موها هيتک شيرا به زانوها

  مبل نشست و گفت: یرو مسعود
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باهاش  ديهاشه. بابچه ی. تنها گناه سارا ترسش براشهیکه نم ینجوريقربونت برم ا -

  .یکردیبهتر برخورد م

  تموم شد مسعود. یهمه چ گهيد -

  تموم شد؟ مگه شهر هرته؟ یالک یالک زيهمه چ یبعد از چهار پنج سال زندگ -

  بسه. نجايتا ا گهيد یول ستين -

  تخت دنا نشسته بود گفت:  یلبه یکه رو دانا

  . شهیمدت بگذره حالت بهتر م کي -

  . شهیبهتر نم یچيه -

  شده حاال؟  یتو چته؟ مگه چ -

  . ميدر موردش حرف نزن گهيد ،یچيه -

  سرش را تکان داد و گفت: مسعود

   م؟يفردا چکار کن یبرا -

 الميآنا هم هست خ مونه،یها مبچه شيپ نجايا اي. حورميریمن، تو، دانا و هام م -

  راحته. 

  .ميداشته باش اجياحت ايممکنه به حور یول -

  ها مراقبت کنه. رو بذارم که از بچه یمجبورم کس -

  باشه بهتره. شتريتعدادمون ب یهر چ ميریاونجا که م -
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  هم هست. تریقو اياز خونه مراقبت کنه، اون از حور ميرو بذار ثميپس چطوره ع -

  نه؟ اي خوادیم مينيبب ديبا -

  و کمک کار باشه. اديب ديبا مينه ندار اي خوادیم -

و قد بلندش  کلياز ه اليبود. دان دهيکنار در اتاق ظاهر شد. صورتش کامال پوش یکس

  او را شناخت.

  :آهسته سر فرود آورد و گفت او

  حاضرم. یدر خدمتگزار -

  نگاهش را از او گرفت و گفت: اليدان

 ،یام باشمراقب خانواده نجايا ديبا کشهیچقدر طول م دونمی. نمستمين یچند روز -

  بهشون نرسه. یبيآس چيکه ه یبا تمام توانت. طور

  راحت باشه. التونيخ -

  

  _پنجمفصل

شد و  داريود، دانا از خواب بکه هنوز آفتاب طلوع نکرده ب یزود زمان یليخ صبح

که هنوز خواب بود. از  ستيبدنش را کش داد و آنا را نگر یتخت نشست. کم یرو

 رونيرساند. دست و صورتش را شست و ب سيرفت و خود را به سرو نييتخت پا

. ستيتخت نشست و چند لحظه آنا را نگر یلباس شد. بعد هم رو دنيآمد و مشغول پوش
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 داريتا که ب ديبود. خم شد و او را چند بار بوس شيبايم و زعاشق او و صورت آرا

  شد.

  آلود گفت:خواب آنا

  !زميعز -

را دور گردن دانا انداخت. دانا راست شد و او را با خود نشاند و  شيهابعد دست و

  گفت:

  ؟یندار یو برم. کار فتميراه ب ديمن با -

  دانا گذاشت و گفت: یشانه یسرش را رو آنا

  .شهیات تنگ مدلم بر -

  .نطوريحتماً من هم هم -

  او را نوازش کرد و گفت: یموها دانا

  ها باش.مراقب خودت و بچه -

  .زميحتماً عز -

  که دوستت دارم. یدونیم -

  آره. -

او را کنار  یو بعد موها ديکاج را به مشام کش یآنا فرو برد و بو یسر در موها دانا

  ز او جدا شد و گفت:. آنا ا دياو را بوس یگلو ريزد و ز
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  زود برگرد. -

او تنگ  یبرا یليزد و حس کرد دلش خ یآنا چرخ یهاچشم یدانا تو یهاچشم

  .شودیم

  کارمون تموم بشه.  نکهيبه محض ا -

  باشه.  -

  مراقب سارا هم باش، نذار تنها باشه.  -

  . زميراحت باشه عز التيخ -

او را به  فيو تن ظر ديرا نرم بوس شيهاکرد و لب کيدوباره آنا را به خود نزد دانا

در او حل شود.  خواستیکه دلش م یخود فشرد. آنا، دانا را محکم بغل کرد، طور

تخت برخاست  یگوش آنا، از رو یکنار الله یادانا اندام او را نوازش کرد و با بوسه

  و گفت:

  . زميبخواب عز -

ا از کنار کمد برداشت و و رفت ساکش ر دياو کش فيبعد دستش را به صورت لط و

 یبرا ديکرد و دستش را به نشان خداحافظ باال آورد و به کنار در که رس یخداحافظ

  با احترام سر فرود آورد. آنا لبخند زد و در جواب او سر فرود آورد. رنيسا ینوه

  .کندیاحترام به او را فراموش نم یحالت چيکه همسرش در ه ديدیم

 شهيشده بود و بلد بود چکار کند که دل همسرش هم تيبخوب توسط مارن تر دانا

  سنجاق به او باشد.
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بار فرزندش را  نيرفت و چند لياز اتاق خارج شد و در را بست و به اتاق دن دانا

  .ديبوس

رفت و او را در اتاق  اليبلند شد و اتاق را ترک کرد. به سراغ دان شيهم از جا بعد

  ود.کرد. او هنوز خواب ب دايها پبچه

  شد و گفت: داريب اليداد که دان تکانش

  خواب موندم. -

  ؟یديخوب خواب -

  آره. -

  .ميپس پاشو که بر -

 یشوری. تا تو دست و صورتت رو مزديبعد دست او را گرفت و کمک کرد تا برخ و

  .کنمیحاضر م یزيچ هيمن هم 

  باشه. -

 عيو سر ستادندياپن ا یاحرکت شد. پ یهم آماده اليدانا صبحانه را حاضر کرد دان تا

  لب گفت: ريو ز ديفرزندانش را بوس اليخوردند. دان یصبحانه مختصر

  به خدا بعد تو. سپارمشونیاول م ثميع -

رفت و در اتاق را بست. ساکش را  رونيبلند شد و ب شيجمله از جا نياز گفتن ا بعد

  دوش انداخت.بود به  اشزهين یبلند را که حاو یليمستط یبرداشت و بعد جعبه
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دانا به سالن انتظار رفت که آنا با لباس خواب ساتن بلندش، از منزل پدرشان  همراه

گرفت و جوابش را  نيينگاهش را پا اليگفت. دان ريصبح بخ اليآمد و به دان رونيب

  داد.

  و گفت: ديدانا را به آغوش کش قراریآنا ب 

  .یگردیبهم قول بده سالمت بر م -

  ن؟ييپا ی. چرا اومدزميشه عزراحت با التيخ -

  .زميمضطربم عز یليخ -

  به چهره او زد و گفت: یلبخند دانا

  دلم. زينگران نباش عز -

کرد و سالن را  یخداحافظ د،يکشیدر حضور آن دو خجالت م ستادنيکه از ا اليدان

 یبه آسمان ابر یشد. آن را روشن کرد و نگاه نشيترک کرد و رفت سوار ماش

  در راه بود. یدين شدانداخت. بارا

در  زهين نيکه ا ی. از روزستيدر آن بود نگر زهيکه ن یاو جعبه نيعقب ماش به

  .افتيینم انيبا او پا نياطيش یدستشان ماند دشمن

در  یها است و آنا در آستانهآمدن از پله نييدانا در حال پا ديرا برگرداند که د شيرو

  .کندیاست و نگاهشان م ستادهيا

 اليآنا تکان داد. دان یدنده عقب گرفت و دانا دستش را برا اليآمد و سوار شد. دان دانا

  زد.  یدر حال دور زدن به حرکات دانا لبخند کمرنگ
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در قلبش  یموجب شاد نيو لجبازش واقعاً همسرش را دوست داشت و ا کدندهي برادر

  رفت.  رونيکرد و از آن خارج شد و از کوچه ب یدور زد باغ را ط ی. وقتشدیم

کن برف پاک اليکرد. دان سيرا خ نيماش یشهيکرد و ش دنيباران شروع به بار کمکم

  :ديرا زد که دانا پرس

  ؟یکن یبا سارا خداحافظ یخواینم -

  نه. -

  چرا؟ -

  به او انداخت و گفت: ینگاهمين اليدان

  چرا داره؟ -

  قورباغه چندتا پا داره؟ -

  ت:داد و گف یسرش را تکان اليدان

که از  دميبه ام یزنیگند م یجور هي ،یبزرگ شد شمیم دواريهر لحظه که ام -

  .شمیم مونيافکار مثبتم پش

  . ومديبا سارا خوشم ن شبتيمن از رفتار د -

  .اديکه تو خوشت ب ستيقرار ن -

  اون زن توئه، عشقته. -
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اجازه  ايم، بهش کرده باش یاحترامیب نيکمتر یچند سال و اند نيتو ا ستين ادمي -

 نيتا ا یتحمل کن ديرو با یداشته باشه، بهش هم گفتم مدت یداده باشم حس کمبود

بر  چ،يها رو هم برده هدرست بشه. پا شده رفته خونه باباش به جهنم، بچه طيشرا

  .عرضهیب گهیبه من م گردهیم

  سارا؟ -

  آره. -

  امکان نداره. -

  .یاز ما محافظت کن یتونیتو نم گهیم -

  .ديرو انجام بده که با یآدم نتونه کار یگاه اديم شيخوب پ -

  که بفهمه. یگفتیبه سارا م ديرو با نيا -

  .یبود نينش لچريکه تو رو انتخاب کرد، تو و یسارا روز یول -

  سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: اليدان

کنه.  یفبودم و دوستم داشت اما انتخابش رو جرأت نداشت معر نيلچرنشيو -

. ديترسیاش م. از مخالفت خانوادهخوادیاش بگه من رو مبه خانواده تونستینم

  .دنيرو فهم انياش جرکه من سرپا شدم خانواده یزمان

 کردن،یقبولم م لچريمن شانس آوردم که فلج نموندم. واگرنه به فرض هم با و پس

 مونياز ازدواجمون پش شد، سارا خانم یعاد یدو ماه بعد از ازدواجمون که همه چ

  .شدیم
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 کي. رهيبهش سخت نگ یداره من هر لحظه و هر کجا باشم و هرگز زندگ انتظار

  .ذارهیسرنوشت نم یهر چقدر هم که بخوا شه،ینم يیوقتا

و داد و سر و  غيبودم. از ج هوشیدرک کنه من اون لحظه ب خوادیچرا نم دونمینم

نه درست  دم،يدیو منگ بودم، نه درست م جير گصداها به خودم اومدم. اون هم اونقد

  .دميشنیم

 یکرد. کار ینيبشيها رو پزن شهياوقات نم یخوب گاه یول یگیم یچ دونمیم -

  شونه.و خواسته ليکه کامالً بر خالف م کننیرو م

  سارا الزم داره ادب بشه که چشماش رو باز کنه. یآره، ول -

  دم؟یطالقت م یبهش گفت نکهيبا ا -

  حرفش. یاگر الزم باشه با طالق، نه حت یحت -

  حد... نيتا ا کردمیفکر نم -

  باشم؟ وونهيد ؟یچ -

  و گنده دماق. ینه، خل باش -

  به او انداخت. ینگاهمين اليدان

. خودت خوب اريبزرگتر هم در ن یبرادرا یمن رو نگاه نکن. ادا ینطوريا -

  ترم.من از تو بزرگ یدونیم

  را بست. شيهابغلش زد و چشم ريرا ز شيهاکرد و دست هيبعد تک و

  به سمت مقصد راند. الياو را سوار کردند و دان دنديمنزل مسعود رس یبه جلو یوقت
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  . آن را کنار گذاشت و گفت:کردینگاه م زهيداشت به ن مسعود

  ؟یباهاش چکار کن یخوایم -

  .دونمیفعالً نم -

  چرا؟ -

  .ميکنیم زهين یبرا یفکر کي. بعد ميرو حل کن مشکالتمون مياول بتون ديبا

  رودخونه تنگه رغز؟ یتو نشيمگه نگفتن بنداز -

   م؟يانجام بد ديما با گنیاونا م یمگه هر کار -

  برسه، بيممکنه بهت آس ینطوريا یول 

  ات. خودت، خانواده 

 بشم. اليخیبه خاطر حفاظت از خودم هزاران جن رو ب تونمینم یدرسته، ول -

با قتل  یمساو نياطيبه ش زهيمنه. برگردوندن ن یحفاظت از اونا به عهده تيمسئول

  اوناس.  یو عام همه

  م؟يچکار کن ديپس با -

  کرد!  شهیچه م نميبب ديبا -

  خوب. یليخ -

                       * * * * *  
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سعود هم و هوا روشن شد. دانا از همان لحظه اول خوابش برده بود و م ديدم آفتاب

بدون توقف  سرهکي انددهيآن دو خواب ديد یوقت اليوقت بود که خواب بود. دان یليخ

  حرکت کرد. رازيبه سمت ش

 یبرا اشيیبه قم رفت و پس از گذر از قم به سمت کاشان رفت. به خاطر تنها ابتدا

  آن را کم کرد. یپخش را روشن کرد و صدا رديخوابش نگ نکهيا

  م؟ييبه اطرافش انداخت. کجا یشد و نگاه دارياب ببعد دانا از خو یکم

  .مياومد رونيتازه از کاشان ب -

  همه خواب بودم؟ نيمن ا -

  .یبود هوشیب -

  دار گفت:خش یاست. با صدا دهيمسعود هم خواب ديرو به عقب کرد و د دانا

  که خوابه. نميا -

  .ديکش اشهختيرا به سر و صورت به هم ر شيهابعد رو به جلو کرد و دست و

  تختم خواب بودم. یانگار تو یکرد یرانندگ یجور -

  .یخوبه که راحت بود -

  م؟يبخور یزيچ يیچا یدارنگه يیجا کي شهیم -

  آره حتماً. -
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کرد و بعد با  شيرا پس و پ شيموها یسرش گذاشت و کم یدستش را رو اليدان

  را پارک کرد. نيکنار جاده نگه داشت و ماش یراه نيرستوران ب نياول دنيد

  را باز کرد و صدا زد: کمربندش

  مسعود، مسعود! -

و اطرافش را نگاه کرد.  ديشد و در را محکم به هم زد که مسعود از جا پر ادهيپ دانا

  لبخند زد و گفت: اليدان

  ها. یديخوب خواب -

  را از چشمش در آورد و گفت: نکشيع او

  .دميتا صبح نخواب شبيمن که د د،يببخش -

  چرا؟ -

  هات بودم.تو و سارا بودم، نگران بچه تينگران وضع -

  و گفت: ديکش یقينفس عم اليدان

  رهام نکرد. هایسخت یتو چوقتيکه ه یدوست خوب ،یخوبه که تو هست -

  که من باهات موندم. یحتماً خودت خوب بود -

و آن  ديکش رونيب نيرا از داخل ماش زهيشد و ن ادهيهم پ اليشد. دان ادهيبعد پ مسعود

  اش انداخت.شانه یرا رو

  چشمش برگرداند و گفت: یرا رو نکيدوباره ع ديدیکه تار م مسعود
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  دانا کجاست؟ -

  رستوران. یفکر کنم رفت تو دونم،ینم -

آمد و  رونيب یبهداشت سيبعد هر دو به درون ساختمان رفتند. دانا از داخل سرو و

  گفت:

  خوبه. یليخ نجايا -

  نشست و با برداشتن دستمال گفت: یصندل کي یرو . آمد وديبعد خند و

  .هيالديقرن چهارم م یاييدستشو هيشب -

  و گفت: ديکش یافتاده آه یبا چهره مسعود

  .اديم رتيهم گ نيبرو خدات رو شکر کن هم -

نشسته بودند و داشتند با  زيبعد هر سه دور م یرفت و کباب سفارش داد و کم اليدان

  .کردندیهم صحبت م

 کردیدرست م رهيدا ميو طرح ن دادیدستش تکان م انيچنگال را م کهيدر حال ادان

  گفت:

 تتي. نگه داشتنش داره اذیبکن زهين یبرا یفکر اساس کي ديدر هر صورت تو با -

چون باز هم  ،یماجراها دوباره نگهش دار نيبعد از تموم شدن ا یتونیو نم کنهیم

رو  زهين نيا یجور کي دياز نو. با ینو روزسراغت و روز از  انيم گهيبه شکل د

  .ميببر نياز ب
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. خوردیرستوران نشسته بود و داشت غذا م یرفت که گوشه یسمت مرد اليدان نگاه

و  ديچيپیدر اطراف م خورد،یقاشقش که به ته بشقاب م یهاضربه یصدا یگاه

  . کردیرا از بحثشان پرت م اليحواس دان

  اش گفت:لقمه بعد از قورت دادن مسعود

 زهين نيدر هر صورت وارث ا ،یرو بهشون بد زهين نيبه نظرم بهتره ا اليدان -

 ميکم دارن به حرنداره. اونا کم یجز نحس یزيچ زهين نيهستن. داشتن ا نياطيش

که  نهيا تيات رو نداره. واقعارزش خانواده زيچ چي. هشنیم کيات نزدخانواده

برگردون تا  هاتيرو هم به عفر نجرتالش بکنن. خ دينجات خودشون با یها براجن

  براشون انجام بده.  ادياز دستت بر م یتو هم هر کمک ستنيبا نياطيدر برابر ش

  تکه کباب فرو برد و گفت: کيچنگال را در  دانا

 م،يها بسپاربه جن یکياز لحاظ ن یتریبهتر و قو فهيخنجر رو به طا شدیکاش م -

اون  تونهینم یکس هاتيخنجر جز عفر یدسته یطر طلسم رومتأسفانه به خا یول

  . رهيرو به دست بگ

  و گفت: ديجرعه دوغ نوش کي اليدان

به  ميرو بد زهياولمون. ن یسر خونه ميکه دوباره برگرد ميديهمه سال نجنگ نيما ا -

 نيهاشون شروع بشه. کشت و کشتار بو جنگ هاتيو خنجر برسه به عفر نياطيش

 نيبکنن. نه ا انيبه عالم جن یگرسلطه یبخوان ادعا نياطيش ايشروع بشه. ها جن

  .ستياصالً عاقالنه ن

  جواب داد: دانا
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از  ميکن دايپ یبرامون گرون تموم بشه. حداقل راه زهين نيته نگه داشتن ا ترسمیم -

  .مشيببر نيب

  اگه بشه و... -

 يیهاگشاد و دندان یو دهانشل شده  یو با فک دينشسته بود چرخ زيکه پشت م یمرد

  زد: اديفر اليو نامرتب رو به دان زيت

  نه! -

 شيهالب یکه از گوشه یآن موجود و حالت چهره و خون اديفر یناگهان یصدا از

 یبلند یکه به او وارد شد سکسکه یگرد شد و از شوک اليدان یهابود چشم یجار

به مسعود و دانا انداخت  يیگذراگذاشت و نگاه  شيهالب یدستش را رو اليکرد. دان

  .خوردیرا م شيبود و داشت غذا گشتهو بعد رو به مرد کرد. او به حالت اول بر

  به مرد کرد و خطاب به دانا گفت: یاکه به سکسکه افتاده بود، اشاره اليدان

  ه؟ياون چ -

  کدوم؟ -

  اون مرده. -

  گفت: الي. دانا رو به دانستنديو مسعود او را نگر دانا

  !یآدم معمول کي -

  گفت: شيهاسکسکه نيب اليدان

  بود. نياطياز ش یکي هيشب -
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  او گذاشت و گفت: یشانه یدستش را رو دانا

  آدمه. کياون  یول -

آمد و از کنارشان گذشت.  رونيب زي. او از پشت مستيچند لحظه مرد را نگر اليدان

  بود. یاش عادکامالً چهره

زد و  هيهم فشرد و سرش را به دستش تک یا رور شيهاپلک یبا ناراحت اليدان

 یزيلب چ ريو ز ديپشت او کش یزد و دستش را رو یسکسکه کرد. دانا لبخند آرام

  .افتي انيپا اليدان یگفت که سکسکه

  و گفت: ستيدانا را نگر زيسر بلند کرد و تشکر آم اليدان

  ممنون. -

  تکان داد و گفت: یسر دانا

  ه؟يکار چ نيخوب، پس به نظرت بهتر -

که بخوان دوباره  رسهیم یروز کي. ميببر نيهر دو رو از ب نهيکار ا نيبهتر ديشا -

  .کشنیکشتن هم بسازن، اما حداقل فعالً دست از هم م یبرا یسالح

  آره، درسته. -

  کرد و گفت: هيتک مسعود

  .رنيبگ ديبردنشون نخوان انتقام جد نيبه خاطر از ب دوارميفقط ام -

  بهتره. ینطوريورت ادر هر ص -



327 | P a g e 
 

  .یستيتو اصالً به فکر خودت ن -

  چکار کنم! -

  گذاشت و گفت: زيم یرا رو شيرو به جلو خم شد و ساعدها مسعود

 ميتونینم یکار چيه مينبر نيو طلسم خودت رو از ب ميکه به رغز نرس یتا وقت -

  صبر کرد. یکم دينه. با ايبهتر هست  یچه کار ميفهمی. نمميانجام بد

  به رغز. دنيرس ديباشه، پس به ام -

آمدند و مسعود پشت فرمان نشست. دانا کنارش  رونيها از رستوران ببعد آن یکم

 ديعقب دراز کش یصندل یرو ،یصندل ريز زهيبا قرار دادن ن اليگرفت و دان یجا

  را بست. شيهاو پلک

                      * * * * *  

نشسته بود  ونيزيتلو یسفر کرده بود جلو یا راهکه با اصرار پدر و مادرش ر سارا

و فرزندانش  اليبود اما تمام فکرش نزد دان ري. نگاهش به تصاوديدیو داشت برنامه م

  بود.

از  شيجدائ نينچنيا اليدان شدیرنجانده بود. باورش نم ارياو را بس اليدان یهاحرف

  بود. دهيد يیااو را مقصر آن جد یرا در صورتش کوبانده است. حت زيپرو

  کرد و نگاهش را به سقف دوخت. هيتک

او  نکهياز ا دادیهم حق م اليکه نگران فرزندانش باشد. به دان دادیخودش حق م به

  شدت. نيمنزلش را ترک کرده است دلخور باشد اما نه به ا
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به پدر و  ايرا روشن خواهم کرد و  فتيتکل ديکه برگردد و به او بگو نطوريا نه

  .ستيدر منزل منتظر او ن یکس گريکه د ديگومادرش ب

 شيهاچشم یشدند بغض کرد و اشک از گوشه یادآوريافکار در ذهنش  نيا یوقت

  شد. یجار

غمش همراه  یاست و در روزها اشیشاد یروزها کيبه سارا گفته بود شر او

ده کر یتيخوانده بود و از رفتار سارا بدجور احساس نارضا ري. او را حقستين یخوب

  بود.

اش را حفظ کند و او تا خانواده کندیرا تحمل م یاديفشار ز اليدان دانستیم سارا

  شود. ديفشار تشد نيباعث شده بود ا

جا نزد نه؟ بهتر بود همان اياشتباه کرده است  ديرا بست و از خود پرس شيهاپلک

اش محافظت کند باشد و کنار او از خانواده اليدان کيبماند و در مشکالت شر اليدان

  دور شده بود بهتر بود! نکهيا اي

حرفش به  دنيدر مقابل شن اليکه دان یا. ضربهديرسیافکار به جنون م نياز ا داشت

  او زده بود را به خاطر آورد.

 نيهرگز با او چن اليرا حس کرد. دان یشد و قلبش رنجش بزرگ دتريشد اشهيگر

  بود. ختهيبه هم ر بيروزها عج نينکرده بود و حاال ا یرفتار

در برابر ُخرد کردن غرور همسرش را حق خود دانست اما باور  یليآن س خوردن

  بوده است. رانهيگو سخت ديحد واکنشش نسبت به حرفش شد نيتا ا اليدان کردینم
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او رو  یرا دوباره برا گرشيد یبخواهد رو اليدان یروز کردیفکر نم چوقتيه

نبود  لشيباب م یزيچ یخشک و سردش که وقت ،یمنطق ،یجدّ  یکند. همان رو

  طرف مقابلش را ُخرد و کوچک و متنبه سازد. یحساب توانستیم

  و دور شدن از فرزندانش. اليدان امدنياز کوتاه ن ديترسیم

 یکرده است که فرهنگ مردمش رو یزندگ يیسال در جا ازدهي اليدان دانستیم

از  يیجا کي یوقت کيته است. اگر گذاش ريتأث یحساب یبه زندگ دشيافکار و د

پشت پا  تواندیم دهد،یآزارش م یزيکند و حس کند چ یاحساس ناخشنود یزندگ

که موجب عذابش  یایدگو خود را از عشق و زن ستيبزند به هر آنچه که هست و ن

  است، رها و آزاد سازد.

 یکرد. برا هيرگ ندهيها گذاشت و از ترس آرا باال آورد و سر بر آن شيزانوها سارا

که به  یقلب ی. براختيکه خود موجب شکستنش شده بود به شدت اشک ر یغرور

خودش که تنها مانده بود زار زد و درست  یترک خورده بود و برا شيهاخاطر حرف

  که چکار کند. دانستینم

غرور شکسته  ديترسیپسش بزند. م زيزنگ بزند و او چون پرو اليبه دان ديترسیم

از آن  شتريبود و ب شيهابه باد برود. دلتنگ بچه اليتوسط دان گريار داش بشده

  کار درست کدام است. دانستینگرانشان بود و نم

زنگ  اليها به دانبچه یگرفت به بهانه ميو تصم ديبه ذهنش رس یبعد فکر یکم

  بزند.
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 را یشد. گوش یريرا برداشت و مشغول شماره گ اشیبلند شد و گوش شياز جا پس

  به گوشش چسباند و منتظر ماند. 

او جواب نداد با نا  نکهياما بعد از ا کردیهر بوق آزاد حال او را دگرگون م یصدا

 شدیکرد. هرگز نم هيگر شترياش بغرور بر باد رفته یمبل نشست و برا یرو یديام

 خود را گرفته ميتصم اليدان ديفهمیبگذارد و حاال م جوابیتماس او را ب اليدان

  است.

را از  شيهابه ناچار دوباره با او تماس گرفت. اشک شيهاحال بچه دنيپرس یبرا

  :ديچيدانا در گوشش پ یصورتش زدود که صدا

  بله. -

  ؟یسالم دانا، خوب -

  انداخت و گفت: شيبه ابروها ینيسارا چ یگرفته یصدا دنيبا شن دانا

  شده؟ ی. چستيتو حالت خوب ن نکهيسالم، خوبم. مثل ا -

  ها چطوره؟حال بچه دونمیجواب نداد؟ نم اليها هستم. چرا  داننگران بچه ،یچيه -

  نفسش را فوت کرد و رو به عقب کرد و گفت: دانا

  جواب نداد.  نيهم یخوابه برا اليدان -

  و گفت: ديچرخ دوباره

  هات سر بزن، اونا خوبن.برو خونه به بچه -

  :ديمتعجب پرس سارا
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  ن؟ييمگه شما کجا -

  اصفهان. کينزد -

  رغز؟ نيریم نيدار -

  هات سر بزن.بله. حتماً برو به بچه -

  باشه حتماً. -

  بهت زنگ بزنه. گمیشد م داريهم ب اليدان -

  .ستيممنونم، الزم ن گهينه د -

  خوب. یليخ -

  کرد و گفت: اليکردند، دانا رو به دان یاز هم خداحافظ یوقت

  ؟یداريب -

  بود گفت: شيهاچشم یش روهمانطور که ساعد اليدان

  آره. -

   ؟یدیجوابش رو نم زنهیپس چرا سارا بهت زنگ م -

  دلم خواست.  -

  .اديدر ب یو من مجبورم جواب بدم از نگران شهینگران م یدیتو جواب نم -

  بهش بگو زنگ نزنه. یحاال که ناراحت -

  ؟یکنیباهاش رفتار م ینطوريکه ا یتو بچه شد -
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  دخالت نکن. -

  هاشه.اون نگران بچه -

  به درک. -

ساعد دانا گذاشت. دانا  یبزند که مسعود دستش را بلند کرد و رو یخواست حرف دانا

  به دست مسعود کرد و در سکوت برگشت. ینگاه

  گفت: مسعود

ها باباشون نباشه، ها سر بزنه خوبه. بچهبره خونه و به بچه یکه بهش گفت نيهم -

  .شنیو افسرده م قراریمادرشون هم نباشه ب

  فشرد. دانا گفت: شيهاچشم یدستش را رو شتريو ب ديکش یقينفس عم اليدان

  .یشیفقط کسل م ینجوريا ن،يبش برهیخوابت نم -

  داد و گفت: یسرش را تکان یکرد. مسعود با ناراحت هينشست و تک اليدان

  .نيکنیم تيخودتون رو اذ نيفقط دار -

  و داد و بعد از چند لحظه گفت:نگاهش را به رو به ر اليدان

  هاست.حرف نيتر از امزخرف یزندگ -

  .ميکنیکه مزخرفش م ميي. ما آدماستيمزخرف ن یزندگ -

  آمد و گفت: اليرا برداشت و شالش را سرش انداخت که ل شيپالتو سارا

  غذا از دهن افتاد.  ؟یناهار بخور یايخانم چرا نم -
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  راه افتاد و گفت: سارا

  عصر برگردم.  ديخونه شا رمیرم، من مندا ليم -

  باشه خانم جان، به سالمت.  -

 اشیدر اتاقک نگهبان شهيکرد. محمد مثل هم یاز ساختمان خارج شد و باغ را ط او

هر  نيب یاو تکان داد و از باغ خارج شد. به سرعت فاصله یبرا ینشسته بود. سر

. زنگ در را فشرد و چند لحظه ديرس یميبعد به باغ صم یدو باغ را عبور کرد. کم

خواست وارد شود  یساختمان رساند. وقت هبعد با باز شدن در وارد شد و خود را ب

  چقدر با عجله آمده است.  ديو تازه فهم زدینفس نفس م

  سالن انتظار شد که با مهناز خانم رو در رو شد.  وارد

  سالم.  -

   ؟یسالم، کجا بود کيعل -

  بابام.  یخونه -

  هات؟ بابات؟ بدون بچه یونهخ -

  اومد اونارو گرفت.  اليدان -

  . یگرفته بود اليچون تو اونا رو از دان -

  ها بودم. نگران بچه یليآخه من خ -

تو  یتر از شوهرت. وقتها مهم هستن نه مهمهاش بود. بچههم نگران بچه اليدان -

  کار رو با تو نکنه؟  نيا اليدان یانتظار دار یدیم حيها رو به شوهرت ترجبچه
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که خطر  يیهام رو از جا. من فقط بچهدمینم حيترج اليها رو به دانمن بچه -

  دور کردم.  کردیم دشونيتهد

  .کنهیکمک م شتريهات بخطرناک به حفظ بچه یجا نيهم -

 امیهام در خطرن، زندگ. شوهرم حالش بده، بچهنيشما هم من رو درک کن کاشيا -

 ی. چرا کسترسمیمن هم م کنه؟یرو تحمل م زايچ نيا یسوخته. ک شيآت یهمه تو

  فهمه؟یمن رو نم

  خانم جلو رفت و گفت: مهناز

همسر  کيبه عنوان  یول دم،یو بهت حق م کنمیمادر درکت م کيمن به عنوان  -

  نه.

  کمر سارا گذاشت و گفت: یگرفت. مهناز خانم دستش را رو نييسرش را پا سارا

 یدونیاز آنا وقت گذروندم. خودت هم م شتريب یلي. من با تو خیخوب من تو عروس -

با همسرت رفتار  یآنا طور یجلو خوادیهات رو دوست دارم. دلم نمچقدر تو و بچه

  که اون در موردت غلط فکر کنه. یکن

از موضوع داره، اما من به  یشتريدرک ب نيهم یآنا مثل شوهرش جادوگر، برا -

  مثل اون باشم. تونمیموجودات دارم، نم نيا یکه جلو یعفخاطر ترسم و ض

  .یستيمثل آنا کنار شوهرت محکم با یتونینگران نباش سارا، تو هم م -

  .دوارميام -

  تو. ايب -
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  ...اليدان یول -

. مهناز خانم شدیحالش بد م آوردیرا به خاطر م اليرفتار دان یبغض کرد. وقت سارا

  گفت:دستش را به کمر او زد و 

  بازم بغض نکن. فت،يراه ب -

  رفتند. یميصم یبعد با هم حرکت کردند و به درون ساختمان آقا و

آمد گفت. سارا جوابش را برخاست و به او خوش شيسارا شادمان از جا دنيبا د آنا

  .ديرا بغل کرد و بوس شيهاو دلتنگ، بچه نيغمگ اريداد و رفت بس

. سارا ناخواسته کردندیودند و آغوش او را ترک نممادرشان شاد شده ب دنياز د هابچه

  .فشردیها را به خود مو آن ختيریاشک م

  گفت: ی. به آرامکردیآرام و لبخند کمرنگش او را نگاه م یبا چهره آنا

و  یهمسر قو کي. یاز االن باش تریقو یکم ديسارا. فقط با یهست یتو مادر خوب -

 نکهيتا ا نيتریقو ني. شما کنار هم باشکنهیمشوهرش رو رها ن چوقتيمحکم که ه

  .نياز هم دور باش نييبخوا

  مبل نشست و خطاب به آنا گفت: یکنند. رو یها را فرستاد تا بازبچه سارا

 اد،ياز پس خودش برم اليکه دان دونمی. من مشهیرو متوجه نم زهايچ نيترس ا -

 یروهايو ن اليبه خاطر دان ميمشکل دار یها رو دور کنم. هر چبچه دميپس بهتر د

سر  يیکنم بال ی. مجبورم کارندازهیخطر م یها رو تو. داره بچهبشهيغر بيعج

  .اديهام نبچه
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  گذاشت و گفت: یعسل یخانم فنجان دستش را رو مهناز

. اگر از سمت یريبگ ميبراشون تصم يیبه تنها یکه بخوا ستنيها فقط مال تو نبچه -

از تو انتظار صبر  الي. دانکنهیها باشه خودش هم حلش مهمتوجه بچ یخطر اليدان

  .ستين یاديز یخواسته نيهمسر ا کي یداره و برا یو همکار

  چقدر نگرانم. نيکه بفهم نيستيمن ن یجا -

. دميرس ینسب شيمشکالت بودم تا به آسا نيا ريها درگاما سال ستم،يتو ن یمن جا -

 اليدان خواستیدور هم نگه دارم. واقعا دلم نم ام روبود خانواده نيتمام تالشمم ا

 امیزندگ یکنه، دوست داشتم روزها یدانا جادوگر خواستیکنه، دلم نم یريگجن

حال به خواست  نياما با ا ميداشته باش یلمعمو یزندگ کيبگذرن و  دغدغهیب

  کردم کنارشون باشم. یام احترام گذاشتم و سعخانواده

 ايرو به دن اليوارث قدرت دان نکهيا یبرا ،یاتو انتخاب شده خود یفراموش کن دينبا

جن و  یايدن نيرابط ب ندهيدر آ تونهیقدرت پدرشه و م دارراثيکه م ی. کسیاريب

  انسان باشه.

  خانم رو به دنا کرد و گفت: مهناز

ازدواج  یآدم عاد کيقدرت اونه. تو با  دارراثيم ندهيکه دنا در آ گهیم اليدان -

و حتماً انتخاب  یداشت ی. خودت هم خون قدرتمندستنين یهات هم عاد. بچهیدنکر

 یانسان معمول کيخود تو هم  یعنينبوده و  ليدلیها ببچه نيتو به عنوان مادر ا

  . یستين
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از  یاگهيد ینبود. وگرنه تو از نقطه ليدلیسر راه هم ب اليگرفتن تو و دان قرار

ها که به هم خونه نيا یتو مياومدیاز جهان، نم یاگهيد یاز نقطه اليو دان رانيا

  .ديبرس

هات هم محافظت از جنس ماورا دارن حتماً تو و بچه یهام محافظانکه بچه طورهمون

  .نيشیم

  رو به سارا کرد و گفت: او

هم که نه، تا خدا نخواد  یزيچ افته،یم فتهياتفاق ب ديکه با یپس نگران نباش. هر چ -

  .افتهیاتفاق نم

ً از او  ی. به کسديشيآمده اند شيداد و به اتفاقات پ یسرش را تکان سارا که واقعا

  محافظت کرده بود.

او را به خاطر آورد. صورت مردانه و نگاه پر ابهتش  یرا بست و چهره شيهاپلک

 ديبا نگاهش به سارا ام زدیکه م یدر ذهنش نقش بست. او در پس لبخند کم جان

  .ديبخشیم

حال سارا،  دنيشدند. آنا با د یناخواسته جار شيهاآن مرد اشک یادآوريهم با  زبا

  کرد. سارا پلک گشود و رو به آنا گفت: شياو گذاشت و صدا یدست بر شانه

  که من رو نجات داد... یاون مرد -

  بعد سکوت کرد. آنا گفت: و

  ؟یاون مرد چ -
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انسان فرض کنم. اون  تونمین رو نم. اودمينبود که تا حاال د یآدم چيه هياون شب -

در باطن و درونش  کنمیانسان بود اما حس م کيها بود. اون ظاهرش مثل مثل فرشته

  فرشته وجود داشت. کيواقعاً 

  و بعد گفت: ديشيلبخند زد و به مارن اند آنا

  تعجب داره که... یفقط جا نطوره،يهم -

  ؟یکه چ -

  . یبهش دار یحس نيتو همچ -

  :ديلحظه در سکوت مات شد و بعد پرس چند سارا

  چطور مگه؟  -

 شهیمجذوب، قدرت و ابهت نگاهش م نهيبیاون رو م یچون در نگاه اول، هر کس -

 کياون در باطن  ،یگیممکنه در نگاه اول ازش بترسن اما تو هم درست م یحت

  . هيواقع یفرشته

تعجب  یجا یديها دفرشتهتو بار اول و در نگاه اول اون رو مهربون و مثل  نکهيا

  داره. 

 ارميچرا هر وقت اون چهره رو به خاطر م دونمیاست. نممن ناخواسته یهاهيگر -

  کنم. هيها گرساعت خوادیدلم م

  تو بوده. یسخت ناج طيشرا کي یچون تو ديشا -

  .ستيخاطر ن نينه، به ا -
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  ؟یپس چ -

  .دونمینم -

  ه متعجب سر بلند کرد و گفت:گرفت. بعد از چند لحظ ريسر به ز سارا

  ش؟يشناسیتو م -

  بله. -

  ه؟ياون ک -

 تيما که ترب نيجادوگران سرزم نياز قدرتمندتر یکيسپاه جادوگران،  سيمارن رئ -

  و آموزش دانا رو به عهده داشت.

ساعت کنارش دووم آورد  کي یحت شهیکه نم یو ظاهراً بدخلق یمغرور و جد مرد

  .نکاونهيپا یهاهچشم یاما قلبش به زالل

را آهسته زدود. دستمال را مچاله  شيهاکرد و اشک هيبرداشت و تک یدستمال سارا

  لب گفت: ريکرد و ز

  بود. یبياحساس عج -

 دانستیبه سرش داد. مهناز خانم نم ینگاهش را به مهناز خانم داد و تکان آنا

  . پس گفت:رديگیسارا از کجا نشأت م یهااحساسات و حرف

  . ميو کار رو به پسرا واگذار کن مينباش یزينگران چ گهي، بهتره ما دخوب -

  گفت: یبا شادمان آنا
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  . مينگرانشون باش ستيو الزم ن اديمشکالت بر م یمن از پس همه یدرسته، دانا -

و در دل به آنا، اعتماد و لبخندش حسادت کرد و از خودش  ستياو را نگر سارا

اعتماد کند. آن هم  اليبه دان یکاف یبه اندازه توانستیروزها نم نيشد که ا ديناام

  نگذاشته بود. یرا حل نشده باق یکه هرگز مشکل یاليدان

بزرگ سه تخته اجاره  تيسوئ کيهتل رفت و  کيدانا به  دنديبه مقصد رس یوقت

را به اتاق ببرد که دانا  لشانيوسا شانيخواست برا شخدمتيکرد و سفارش غذا داد. پ

  اد و گفت:اجازه ند

  . ميبریخودمون م -

  اتاق رو بهتون نشون بدم آقا.  -

  .کنمیم داشيپ -

  کردند. داياتاق را پ یمورد نظر رفتند و پس از کم یهر سه به طبقه و

و مسعود  الي. دانستاديا شيبه اطراف کرد و سرجا یوارد اتاق شدند دانا نگاه یوقت

به کنار تخت  اليکردند. دان تيسر سوئبه سر تا  یآمدند و نگاه رونياز پشت او ب

 یرا گوشه زهين یرها کرد و جعبه نيزم یو ساکش را رو ديبزرگ دو نفره رس

فرو برد.  شيبازوها انيتخت پرت کرد و سرش را م یتخت انداخت و خود را رو

انداخت و خطاب به دانا  یصندل گاههيتک یو رو ديکش رونيمسعود کتش را از تن ب

  گفت:

  ؟یسادياونجا واچرا  -
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  به سرش داد و گفت: یخود آمد و تکان دانابه

  .یچيه -

  ؟یحس کرد یزيچ -

  بوده که... نجايا یآره، قبل از ما کس -

  !؟یکه چ -

هنوز هم  اشیمنف ی. انرژکردهیرو حمل م یاديکه با خودش ترس و وحشت ز -

  داره. انياتاق جر یتو

  باشه؟ تونهیم یعلت ترسش چ -

  .افتهیم ريگ شيمقصد بعد یتو گهيرو کشته و فرار کرده. دو روز د یقتل، کس -

  .یبش یکارآگاه خوب یتونیتو م نطور،يکه ا -

مبل نشست. مسعود بلوزش را  یانداخت و رو یحرکت کرد و ساکش را کنار دانا

  و گفت: ديکش رونياز تن ب

بخورم. به نظرت اول غذا  دمیم حيترج یدارم ول اجيمن گرسنمه و به حموم هم احت -

  ارن؟يزود غذا رو م

  فعالً استراحت بکن. اده،يحموم ز یحتماً، وقت برا -

  گفت: اليبعد خطاب به دان و

  .ارياون کفشا و کاپشنت رو در ب ،یدن -
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کرد که روشن  ونيزيبه تلو یاجواب نداد. دانا نفسش را فوت کرد و اشاره اليدان

خشک  نيآمد و در ح رونيوضو گرفتن برفت و بعد از  سيشد. مسعود به درون سرو

  کردن دست و صورتش گفت:

  شمال. ميافتادم که با هم رفت شيچندسال پ ادي -

  دنبال گنج؟! -

  و گفت: ديخند مسعود

و  رازيفصل اومدن به ش ني. اميستيمکان مناسب ن یزمان مناسب تو چوقتيآره. ه -

 نيتابستون بود. تازه ما ا زمان، بهار و ني. بهترهيخطرناک یليرفتن به رغز کار خ

  .ميستيمنطقه رو اصالً بلد ن

  و هام بلدن. ايحور -

  هنگام باز کردن ساکش گفت: مسعود

خطرناکش  ی. جاهااديبر نم اياز هام و حور یداره و کار یو کوهنورد یرو ادهيپ -

شدت آب رودخونه  ،یفصِل بارندگ نيا یتو ميدونی. ما نمميبه راهنما دار ازيرو ن

  نه! اي مياز اونجا رد بش ميتونیره و اصالً مچطو

قبالً اونجا بودن و راه  اي. هام و حورميکنیعبور م ینگران نباش، ما حتماً به راحت -

  سخت بگذره. ذارمیبد باشه من هستم و نم طشيهم که شرا يیرو بلدن، هر جا

  خوب. یليخ -
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 کهيبست. دانا در حالپهن کرد و قامت  یاآورد و گوشه رونيسجاده را ب مسعود

  شد.  دهيبود فکرش سمت مسعود کش شينگاهش به صفحه نما

هر گاه مارن را  نکاونيکه زمان حضورش در پا یبه او داشت. مرد یخاص حس

بود.  ی. مسعود هم مثل مارن دوست خوبشدیمسعود در ذهنش زنده م ادي د،يدیم

مسعود  اليشحال بود که دانبه مسائل نگاه کند. خو یمنطق کردیم یصبور بود و سع

  را کنار خود دارد.

غذا را به  یترول شخدمتيبعد در زدند، دانا رفت و در را باز کرد. پ یقهيدق چند

 شخدمت،يو رفت. بعد از رفتن پ ديچ زيم یرا رو هایدنيدرون آورد و ظروف و نوش

  بود. یقيرا صدا زد اما او در خواب عم اليدانا، دان

  کند، مسعود با جمع کردن سجاده گفت: ارشديکرد ب یسع دانا

  اس.بذار بخوابه، خسته -

  ظهر هم درست غذا نخورد. -

  .خورهیم یزيچ کيبشه  دارياشکال نداره، ب -

و بعد رفت و دست  ديکش رونيب شياو را از پا یهاو بعد جوراب هابوتمين دانا

  ل صرف شام شدند.نشستند و مشغو زيمسعود را گرفت و او را بلند کرد و پشت م

  گفت: دانا

هتل  یتو اليدان ادتهي. رونيب ميشمال، من و تو با هم رفت ميقبل با هم رفت یدفعه -

  افتاده بود؟ ريگ



344 | P a g e 
 

نه من هام رو داشتم.  یاُخت بود ايها نه تو هنوز با حوراون وقت یدرسته، ول -

  . دميبار د نيلاو یدست تنها بود. هام رو همون شب برا اليصالح هم که نبود و دان

  درسته. -

  بود و هست.  یخال یلي. جاش خميبا هم دوست بود یليصالح بود، من و اون خ فيح -

خود به خود خاموش شد. دانا و مسعود به هم نگاه کردند. دانا لبخند زد  شينما صفحه

  و مسعود گفت:

  نکن هام. یحسود -

  :دي. دانا پرسدنديشروع به تکان خوردن کردند و به چپ و راست رقص هاپرده

  کنه؟یهم م یمگه حسود -

  تا دلت بخواد. -

  داشته باشه. يیاخالقا نيهمچ اومدیبهش نم -

  مورد حساسه. کي نيا یرو -

جوجه را به سر چنگال زد و آهسته خورد. مسعود  یهاتکان داد و تکه یسر دانا

  :ديپرس

  ؟یهنوز هم همون عادت گذشته رو دار -

  آره. -

  وزنت خوبه. تو که االن -
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 شهيبا قاشق غذا نخورم. هم دمیم حيحالم بهتره و ترج ینطوريانگار ا یبله، ول -

  سبکم و راحت.

  حرف نداره. رايماست موس نيا یول -

  به دانا کرد. یزيقاشق خورد و نگاه وسوسه برانگ کيبعد  و

 مسعود فرو برد. ريتکه جوجه سر چنگال زد و آن را در ظرف ماست موس کي دانا

  اش گفت:جوجه را در دهان گذاشت و بعد از قورت دادن لقمه

  خوبه. -

  و گفت: ديخند مسعود

  !هيکاش بدونم جنس خرابت از چ -

  لبخند زد و گفت: دانا

  .یام کنوسوسه یکه تو نتون یاز يه چيز -

  بروند و قدم بزنند. رونيگرفتند با هم ب ميرا خوردند تصم شانيغذا نکهياز ا بعد

  بودند. الينگران دان یل کمحا نيا با

  اتاق را ترک کردند چراغ اتاق خود به خود خاموش شد. یوقت

 بارهکيشدند و به  دهيسمت کمد کش یکي یکيها بعد دِر کمدها باز شد و ساک یکم

  بسته شدند. شيبه درون کمد پرت شدند و درها
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 زيو بعد م یندلص یراه افتاد و به رو یکيدر تار یاهيس یحال بود که گربه نيا در

  نخورد. یزياما چ ديو غذاها را بو کش ديپر

 ديسف یحال بود که گربه نينشست. در ا واريد کيگوشه نزد کيو  ديپر نييپا دوباره

  انداخت. اهيس یسمت گربه ینگاه یکيآمد و در تار رونيتخت ب رياز ز

و  ديپر نييپا بعد یو کم ديرفت و غذاها را بو کش زيم یمقابل او گذشت و به رو از

لگدمال و مرتب کرد  یرا کم شي. جاديآن پر یبه سمت تخت تک نفره رفت و رو

  .ستيبود نگر رهيکه به او خ اهيس یبعد هم نشست و به گربه

  گفت: یبيغر یبه حرف آمد و به زبان و آوا اهيس یگربه

  ؟یکنیخانواده خدمت م نيچطور شد که به ا -

ها قبل را باز کرد و موضوع اتفاقات سال یاز کمرا بست و بعد  شيهاپلک گربه

به  اليداد. کمک کردن دان حيرا توض اليبا دانا و دان دارشانيد نيکرد. اول فيتعر

پدرش  نکهي. عالقه نشان دادن دانا به او و اشانلهيها و خوب شدن فرزند کوچک قبآن

  .ردک الياو را خدمتگزار دانا و دان

اما  ،یشدیم اليخدمتگزار دان ديات کمک کرده باخانواده به الياون روز اگر دان -

  .يیهمراه دانا شهيتو هم

تنها در مواقع  الي. سرورم داناليبه من عالقه داره تا سروم دان شتريسرورم دانا ب -

  همراهش باشم. شهياما دانا دوست داره من هم ره،يگیاز من کمک م یضرور

  و گفت: ديلم ديسف یبه گربه کيو نزد ديتخت پر یراه افتاد و رو اهيس یگربه
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 یهاگربه د،يسف یهااما نه گربه دن،يها عالقه نشون مجادوگرا ناخواسته به گربه -

  .اهيس

که در واقع همان هام بود نگاه کرد.  اهيس یگربه یخاکستر یهابه چشم ديسف یگربه

  داد و گفت: یدمش را تکان

نشون  اهيس یهابه گربه یانتخاب کرده و عالقهرو ا ديسف یحاال که جادوگر گربه -

  نداده.

  ؟یو کمکش کن یبراش انجام بد اديهم از دستت بر م یتو کار -

هستن در خدمتشون هستم،  نکاونيبه امور پا یدگيکه در حال رس یمن تمام مدت -

 شهيهم یکمک کنن، و حاال هم و برا اليبه سرورم دان خواستمیکه م یزمان یحت

  !مونمیم کنارشون

  داشته باشه! یتریجن قو دياون با -

  تو؟ ،یمثالً ک -

  معلومه که من! پسر مذهب. -

  من هم دختر مازر هستم. -

باره  نيمن، اول ی. اما اسم پدر تو رو حتشناسنیپدر من رو م فيطوا یهمه یول -

  .شنومیکه م

  .یهست یو کم اطالع توجهیکه تو جن ب دهینشون م نيا -

  . یندار یسرشناس فهيکه تو طا دهیشون منه، ن -
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 ريبر آشفت و به هام حمله کرد و گوش او را گاز گرفت. هام خود را از ز ايحور

 یکوتاه غيج ايو پشت گردن او را گاز گرفت. حور ديکش رونيب ايچنگ و دندان حور

  . ديو دوباره به او پر ديکش رونيو گردنش را آزاد کرد و خود را از چنگ هام ب ديکش

 ايشد. حور رهيتخت انداخت و به صورتش خ یحمله کرد و او را رو ايبه حور هام

بود و  ايحور ینهيس یرو شيهاداشت. دست يیبايز یچهره شدیگربه هم که م

را  بايدختر ز نيا خواستیشده بود. هام اما فقط دلش م رهيبه او خ تيبا جد ايحور

  کند و وقتش را بگذراند.  تياذ

تقال کرد هام را  ايحمله برد و گازش گرفت و حور ايگردن حور ريبه ز بارهکي به

  از خود جدا کند. 

جدا شد. تقال کرد و دست و  ايشد و از حور دهيحال بود که هام رو به باال کش نيا در

. هام در هوا معلق بود. چراغ ستيتخت نشست و او را نگر یرو ايپا زد. حور

درست پوست  اليآلودخود گرفت. دانقابل صورت خوابهام را م اليروشن شد و دان

  هوا نگه داشته بود.  درپشت گردن هام را گرفته بود و او را معلق 

 یها. هام هم با چشمکردیآشفته داشت هام را نگاه م یخسته و موها یبا چهره اليدان

  . کردینگاه م اليگر به دانزده و التماسگرد شده، خجالت

به هام که  یثيو با لبخند خب ديکامالً لم ايبرد و راه افتاد. حور نييپا دستش را اليدان

نگاه کرد.  شدیم دهيطرف کشو آن طرفنيا اليدر دست دان یابا وضع مسخره

 یتخت دو نفره گذاشت و با صدا یاو را رو اليهام حاال پکر بود. دان یافهيق

  گفت: یدارخش
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  .اديا اصالً خوشش نمکه دان یدونیم ،ینکن تشيبهتره اذ -

شد و سر فرود آورد و  اشیبه شکل واقع ليو تبد ديشد. هام قد کش رهيبه او خ اليدان

  گفت:

  .ميکرد دارتونيسرورم، ب ديببخش -

  .ستيمهم ن -

  و گفت: ديکش رونيو کاپشنش را از تن ب ديچرخ اليدان

  مسعود و دانا کجان؟ -

  رفتن قدم بزنن. -

 ديتخت خز ريداخت که هام دوباره به حالت قبل برگشت و زمبل ان یکاپشن را رو او

  .زدیهام لبخند م ینگاه کرد. او داشت به حال گرفته ايو به حور

  رفت و مشغول شستن دست و صورتش شد. سيبه درون سرو اليدان

 نيکه ا يیايبا حور خواستی. فقط دلش مديکشیکه کرده بود خجالت م یاز کار هام

  همکار است دوست شود. سفر و روزها هم

طور که مسعود همان کرد،یم یحال مسعود را خوب کند با او شوخ نکهيا یبرا یگاه

کرده بود تا با هم  ادهيپ ايحور یروش را رو نياز صالح خاطره داشت. حاال هم

  شوند، اما برعکس جواب داده بود. کيدوست و نزد

دو قاشق غذا از  یو به سختنشست  زيبازگشت و پشت م تيبعد به سوئ یکم اليدان

  سرد شده را خورد. یغذا
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 گاهشهيآن نشست و به تک یتخت به شارژ زد و رو یرا باال اشیهم رفت گوش بعد

  کرد. هيتک

انداخت و مشغول  یگريد یراستش را رو یرا روشن کرد و پا شينما صفحه

 قهيد دقنگه داشت و چن کردیکه فوتبال پخش م یاشبکه یها شد. روشبکه ضيتعو

  آن را تماشا کرد.

سرش را چرخاند و به صفحه نگاه کرد. مادرش در حال  اشیزنگ خوردن گوش با

  را برداشت و جواب داد: یبود. گوش یريدرخواست تماس تصو

  جانم. -

  .زميسالم عز -

  را کم کرد و گفت: شيصفحه نما یصدا اليدان

  سالم مامان، حالت چطوره؟ -

  ؟یوبخودت خ زم،يمن خوبم عز -

  خوبم، بابا خوبه؟ -

  . ديپدرش را شن یصدا

  سالم برسون. -

  بابا. نيزنده باش -

  :ديخانم پرس مهناز
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  دانا کجاست؟ -

  قدم بزنن. رونيبا مسعود رفتن ب -

  ؟یچرا تو نرفت -

  رفتن. یک دونمیمن خواب بودم، اصالً نم -

  ؟یکنیخوب به سالمت، چکارا م -

  هام چطورن؟. بچهردمکیداشتم فوتبال نگاه م یچيه -

  .دنياتاقشون خواب یاونام خوبن، تو -

  .نيلطفاً، تنهاشون نذار نيمراقبشون باش -

  راحت باشه. التيخ -

  .نمشونيبب شهیم -

  حتماً. -

  ها رفت.بلند شد و سمت اتاق بچه شيخانم از جا مهناز

  خوبن؟ ليآنا و دن -

  .دهيدارا خواب شيامشب رو پ ليآره. دن -

  خوبه. -

. لبخند نديتختش بب یتوانست دنا را تو اليرا برگرداند، دان نيدورب یخانم وقت مهناز

  زد و گفت:
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  از حاال دلم براشون تنگ شده. -

  و دلتنگت بودن. گرفتنیات رو مهم امروز بهونه نايا -

  زود برگردم. کنمیم یسع -

با او  اليمبل نشسته بود. دان یآنا گرفت که رو یرا رو نيخانم دورب مهناز

با حال  اليرا به او نشان داد. دان ليکرد و بعد هم مهناز خانم دارا و دن یپرساحوال

  اش نگاه کرد و گفت:به پسر و برادرزاده یبهتر

  هم باشن. یبرا یخوب یبزرگ شدن دوستا دوارميام -

  .دوارميام -

  بکنن. یهام احساس دلتنگمادر نذار بچه -

  .ادياز من بر نم یگ بشه کارپدرشون تن یاگه دلشون برا -

  داشت گرفت و گفت: هيسارا که به تخت دنا تک یرا رو نيدورب او

  .نجاستيمادرشون ا یول -

  لبخند زد و گفت: یبه آرام سارا

  .یحالت خوبه؟ خسته نباش ال،يسالم دان -

  سارا را نگاه کرد و بعد گفت: ريچند لحظه تصو اليدان

  .نيريتماس بگ سيبا پل نيديدمادر اگه ساحره رو اون اطراف  -

  راحت باشه. التيباشه پسرم خ -
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  .ديکش شيپا یگرفت و دستش را رو ريسر به ز یبا حال بد سارا

  آمد و گفت: رونيخانم از اتاق ب مهناز

  نگرانته. یليآنا. سارا خ یاون هم جلو ،یبا سارا حرف نزد ینکرد یکار خوب -

  شکل غرورم رو خورد کرد.حرف بزنم که به اون  یبا کس تونمینم -

  زنته. ست،ين یسارا کس -

 یاعرضهیبگه ب سهيشوهرش وا یکه تو رو یبدتر. زن گهيزنمه، عشقمه، پس د -

 تونمیهم بتونم باهاش هم کالم شم کارش رو نم ی. روزستين ايسادگ نيبه ا دنشيبخش

  .شهیحالم بد م زنمیببخشم. در موردش حرف هم که م

خود  یجدا کرد و رفت برا اشیشارژ را از گوش ميخاست و سبر شيبعد از جا و

  آب حاضر کرد. وانيل کي

انتظارت از  دونمیم ،یدار اجيمسئله به زمان احت نيهضم ا یبرا دونمیباشه، م -

 نهيبیهاش رو محال بد بچه یمادر وقت کي. یدرکش کن ديتو هم با ینبود ول نيسارا ا

. پس ديکه نبا رهيبگ یميممکنه به اشتباه تصم یو حت ها رو تحمل کنهلحظه تونهینم

ها هر چقدر کمتر تنش نيها. اببخش به خاطر بچه بودنشتو اشتباه سارا رو به مادر 

  به نفع دوتاتونه. انيکش ب

  .ديآب را برداشت و آن را سر کش وانيل اليدان

  نوش جونت مادر. -

  گذاشت و گفت: زيم یرا رو وانيل او
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  بزنم. یرابطه حرف نيدر ا تونمیمادر. االن اصالً نم شهیم یچ نميبب -

اتاق باز شد و مسعود و دانا وارد شدند. سالم کردند و جواب گرفتند. دانا خندان  در

  گفت:

  .یسالم -

  مگه قرار بود نباشم؟ -

  .یقبل کتک نخور یگفتم مثل دفعه -

  هاتون خوبم.به لطف گربه -

تخت تک نفره انداخت و  یو رفت خود را رو ديشک اليرا از دست دان یگوش دانا

  اش شد و با مهناز خانم خوش و بش کرد.مشغول نوازش گربه

  به تخت کرد و گفت: یااشاره اليدان

  کز کرده؟ رياون ز یکياون  -

  چرا؟ -

  زد و سرش را تکان داد. مسعود سمت تخت رفت و گفت: یلبخند نرم اليدان

  !یکه نکرد تشياذ -

  گفت: یود را برانداز کرد و با حالت جدمسع اليدان

  کنم بنده خدا. تشياذ دي! چرا با؟یبچه شد -

  .یروزا خار دار نيچون ا -
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و بغلش کرد و او را  ديکش رونيتخت ب ريگربه را از ز یبعد خم شد و به سخت و

  نوازش کرد.

  مبل نشست و گفت: یرو اليدان

  هوا چطوره؟ رونيب -

  سرده. یليخ -

  در اومده.پس کارمون  -

  خطرناکه. یليفصل بدون راهنما خ نيا یاونجا تو گنیبله، م -

  م؟يچکار کن ديخوب االن با -

  .ميو نگران نباش ميبهش اعتماد کن گهیدانا م -

  .ميکنیباشه بهش اعتماد م -

  چشه، چرا کز کرده؟ نيا -

  و بعد گفت: ستيرا نگر اهيس یگربه اليدان

  .دهینشون م ايحور از خودش بپرس، زورش رو به -

  او را بلند کرد و مقابل خود گرفت و گفت: مسعود

  آره هام؟ -

بعد دانا ارتباط را قطع  ی. کمديتخت خز ريرفت و دوباره ز نييتقال کرد و پا هام

  کرد و گفت:
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  !نيگفت یچ دميشن -

  وار انگشتش را تکان داد و گفت: ديبعد تهد و

  واگرنه... نيزنینم ايدست به حور -

  با هم گفتند: اليو دان سعودم

  ؟یواگرنه چ -

  .زنمیبهتون دست م -

را عوض  شيهارفت تا لباس سيبلند شد و به درون سرو شيو از جا ديخند مسعود

  کند.

  لبخندزنان گفت: اليدان

  .نيهمه با هم مچ نيا دونهیآنا م -

  .دونهیبله که م -

  :ديچند لحظه سکوت کرد و بعد پرس اليدان

  ه؟يور شخصمارن چط -

  :ديمتعجب رو به او پرس دانا

  ؟یپرسیم یچ یبرا -

  بدونم. خوامیم یطور نيهم -

  !یهمينطور -
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  در موردش بدونم. شتريدارا بود و دوست دارم ب یاون ناج -

  و سارا. -

  ؟یسارا چ -

  دارا و سارا با هم بود. یناج -

تخت انداخت  یهآمد و خود را گوش رونيب سيسکوت کرد که مسعود از سرو اليدان

  .ديو دراز کش

  ادامه داد: اليرو به دان دانا

بودن. مردان و خانواده  نکاونيکه جد اندر جد خادم پا یمرد قدرتمند و سخت کوش -

 شهيکه هم یبودن. جادوگران قدرتمند فيگر یو مورد اعتماد پادشاهان و قلعه لياص

سپاه جادوگران رو به  استيبودن. مارن و پدرش ر فيجادوگران گر نيجزو برتر

که  ی. سردارانانيبه شمار م نکاونيپا یدوتا جزو سرداران جنگ نيعهده داشتن و ا

 یکار چياز ه نکاونينجات پا یبرا شهيبرخوردارن و هم يیاز نبوغ و هوش باال

  نکردن. یفروگذار

به تن داره  شهيکه هم یرزم یهاتنومند و لباس کليه با،يسرد و آروم اما ز یچهره

  القا کنه.  انياز خودش به اطراف یابهت خاص شهيباعث م

 رحمیو ب نيخشمگ تونهیداره، به همون اندازه که م یوجودش روح و قلب پاک یتو

  بخشنده و رئوف هم باشه. تونهیباشه، م
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 یته ريشش را رو یاش را با انگشت ماساژ داد و زبرسر فرود آورد و چانه اليدان

 یذهن اتيو اما نتوانست از مشغول ستياو را به دقت نگر انگشتانش حس کرد. دانا

  کند. افتيدر یزيبرادرش چ

بود. مسعود هم  دهيتخت لم یگوشه ايبود و حور دهيتختش خواب یشب دانا رو مهين

 اليبود. دان دهيسرش کش یخواب بود و پتو را رو ال،يتخت مشترکش با دان یگوشه

بود.  اشیتمام فکرش نزد خانواده و زندگ گذاشته بود و شيهاچشم یساعدش را رو

 شيهاچشم یشد. دستش را از رو وشنآن ر یو صفحه ديلرز اشیهمان لحظه گوش

  کرد و آن را در دست گرفت. یپاتخت یبرداشت و رو به سو

  و خواند که نوشته بود: ديسارا را د یبلند باال اميرا باز کرد و پ صفحه

که االن  يینه سارا یعاشقش بود شهيکه هم يیسارامنم سارا. همون  زم،يسالم عز -

رو تحمل  تيدور قهيحاضر نبود چند دق چوقتيکه ه يی. همون سارایازش متنفر

  که تنهات گذاشت. يیکنه، نه سارا

که طعم  يینه سارا شدیتو عاشقانه نوازش م یدستا یتو شهيکه هم يیسارا همون

   .ديصورتش چش یتو رو رو یليس یتلخ و سوزنده

و گوشش عادت  ديشنیم ديو تمج فياز تو تعر شهيداده که هم اميبهت پ يیسارا اون

اش رو به روش و شکست گذشته یکه بدبخت يیتو نداشت. نه سارا یهاطعنه دنيبه شن

  .یآورد

ها رو ازت دور کنم. از بچه ديچرا فکر کردم با فهممیو نم اليدان رانميخودم ح از

از پس مشکالتت  يیو تو به تنها ميبر ديچرا حس کردم با فهممیو نم رانميخودم ح
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گرفتم  ميکه تصم دميحد ترس نيتعجب داره که چرا تا ا یخودم هم جا ی. برایايبر ب

  ها رو ببرم. برم و بچه

بود و از تو انتظار داشتم  نيهم طياون شرا یاحساس من تو یاشتباه کردم، ول ديشا

  .یشدت برخورد کن نيبا من به ا نکهينه ا ،یدرک کن

ها رو از باشم و بخوام بچه دهيکه ترس یديچرا تو به من حق نم پرسمیخودم م از

 طيکه ما رو در شرا یديکرده دور کنم، اما چرا به خودت حق م دشونيکه تهد یخطر

  .یدارخطر نگه

که  یحق دار یکنیو فکر م یبشنو یحرف تند ديکه نبا یديبه خودت حق م چطور

  ؟یتلخ من رو برنجون یهابا حرف

و حق ندارم  یديتو باشن اما اجازه نم یخونه یها کنار تو و توبچه یديحق م چطور

  ببرم؟  یامن یمن اونا رو نگه دارم و جا

حق با تو  یحت دونمیدرک کردنشون برام سخته. نم فهمم،یرو نم هانيا ليدل من

  نه!  اينه؟ حق با منه  ايهست 

 کيباشم.  طشونيهام و شرامادرم و حق دارم نگران بچه کيه ک دونمیاونقدر م فقط

  فرار کنم.  ترسونهیکه من رو م یزيانسانم و حق دارم از چ

فقط  ستم،يکار رو اصالً بلد ن نيکه ا یدونیکنم، م هيخودم رو توج خواستینم دلم

  براشون ندارم.  یو جواب چرخنیسرم مدام م یهستن که تو يیهاسؤال نايا

دو شب دور بمونم  یکيبه من فرصت نداد  اليرفتم چرا دان یوقت پرسمیخودم م از

  ببرم.  یموضوع پ نياگر کارم اشتباه بود خودم به ا رم؟يبگ ميتا بهتر تصم
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که  یها رو ببربچه یها و کالم تلخ و تند خواستو با صحبت یزود اومد یليخ چرا

  ها از دهنم در اومد! شدم و اون حرف کيمن تحر

 نايمهربان، دست و دل باز، صبور، تالشگر، من هم ا ؛یبود یهمسر خوب شهيهم تو

  . کنمیفراموش نم چوقتيرو فراموش نکردم و ه

استفاده کردم که  یکردم. از کلمات و لحن نيکردم و بهت توه یروادهيکه ز دونمیم

  بود.  نيسنگ یليغلطم اون س یهاو جواب حرف یمتنفر

ها حرف ني. استيمنتظر من ن یکس گهيکه د یم خونه و گفتبرگرد ینخواست ازم

  هم به زبون آوردنشون.  دشونيدردناکه، هم شن یليخ

 زيپرو یمن خوشت اومده. گفت هياز چ یدونیو نم یکردیبا من ازدواج م دينبا یگفت

حد  نيحد بدم؟ تا ا نيمن تا ا یعنيحق داره که ولم کرده چون من رو درست شناخته. 

  ام؟یاشتباه از جانب من نشون داد آدم به درد نخور کيم که بدبخت

آنا، همسر برادرت،  ینبود که جلو یکاف هاتيها و تنبها و تنشحرف نيا یهمه یعني

   ؟یغرورم رو بشکون یمحلیو با ب یجواب سالم من رو ند

آنا احساس حقارت  یاون لحظه چقدر از خودم متنفر شدم و چقدر جلو یدونینم

  م. کرد

منتظر خودم  یکه کس یاخونه یتو مونم،یمنتظرت م نجايا هانيا یمن با همه اليدان

  . یکه به سالمت و با حال مساعد برگرد مونمی. منتظر مستينبود و ن

منتظر  نجاياما من ا فم،يبه روشن کردن تکل یکرد دميتهد نکهيبا ا یبدون خوادیم دلم

  ها. من و بچه شيپ یاد برگردکه تو با حال بهتر و دل ش مونمیم
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. دلت خواست نگهم دار، دوست ميکنیم تيگله و شکا م،يزنیمفصل حرف م اونوقت

  .ذارمیاحترام م متيبگو برو. به تصم یداشت

  ؟یبدونم که خوب خوامیهم فقط م االن

 یتالش نکهي. بدون اديد نيصفحه کرد و سارا را منتظر و آنال یبه باال ینگاه اليدان

 نييسارا فکر کند صفحه را پا یهااز آن به حرف شتريب ايجواب دادن بکند  یبرا

  و نت همراهش را خاموش کرد. ديکش

را کنار تخت  یآمد و با فشردن دگمه صفحه خاموش شد. گوش رونيصفحه ب از

  تا بخوابد. ديگذاشت و دراز کش

خوره مغزش  به ذهنش هجوم آورد و چون یشتريو مشوش ب دهيچيافکار در هم پ اما

  .خوردیرا م

. آنقدر دل آزرده شده بود که خودش هم شدیبه سارا فکر کند و نم خواستینم دلش

خوب کردن حالش بدتر اعصابش را  یسارا به جا یهاباور نداشت و خواندن حرف

  بود. ختهيبه هم ر

  

  _ششمفصل

را خشک  شيآمده بود و داشت موها رونياز حمام ب کهيروز بعد مسعود در حال صبح

دانا هم در حال خوردن صبحانه داشت با آنا  کرد،یبا همسرش صحبت م کردیم

بروند که خط تلفن از  يیممکن است جا دادیم حيتوض شيو برا کردیصحبت م

  دسترس خارج شود.
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مانند  تواندیکه نم کردیفکر م نيو به ا ديپوشیرا م شيهاهم داشت جوراب اليدان

  خود برد. یرش صحبت کند و فشار را از رومسعود و دانا با همس

و رفع  یهمراه یو به جا ستين ليکه سارا مانند آنا و سو ديشيبا خود اند کدفعهي

به او  شتريب اش،یشگيهم یقوت قلب، با استرس و نگران دنيو بخش شيهاینگراندل

  بدهد. یبه او دلدار ديخودش با اليو برعکس، دان کندیم ليتحم یفشار روان

را بست و مطمئن بود  شيهاپلک د،يرا شانه کش شيو موها ستاديا نهيمقابل آ یقتو

ً نگران است و سکوت طوالن تحت فشار و  شياز پ شيمدتش او را ب یسارا حتما

  قرار داده است. ینگران

که  کردیم ريرا به قلبش سراز یرنجش پنداشت،یرا که شکسته شده م یغرور یول

  صحبت کند. یمبا سارا کال توانستینم

اش مسعود پشت سرش خواست کنار برود که او دست بر شانه دنيگشود و با د پلک

  گذاشت و آهسته گفت:

که حال  ی. اونقدر عاشقششهیحالت خوب م یبهش زنگ بزن، صداش رو بشنو -

  اونه. یخرابت از دور

  .تونمینم -

  .انهطيدر برابر اهل منزل از صفات ش جایمغرور نباش که غرور ب -

افتاده و  امنهيازش تو س یبغض کيهاش و رفتارش حالم بده که انقدر از حرف -

  ازش بگذرم.  یبه راحت تونمینم
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  جنگم. یخودم با احساسات متناقضم تو یتو

زخم کهنه. زخم  نيع شهیبشه، م یکه طوالن نهيبشه، بغض و ک ینذار طوالن -

  .اديمن رونيازش ب یزيکه جز چرک و کثافت چ یاکهنه

  رو از هم بپاشه. اتیکه زندگ طانهيخواست ش نيا ديشا ال،يباش دان مراقب

  .نطورهيحتماً هم -

  اش گفت:و مسعود رو به دانا کردند. او در حال برداشتن لقمه اليدان

هم حاال از سر حرص  یزيچ هي. یکنیکار رو م نيتعجب داره تو با سارا ا یجا -

. از سر ترس و یکن یداراز خانوادت نگه یتونینمو  یاعرضهیبهت گفته. گفته ب

  ...یتو گوشش که گردنش رو جا به جا کرد یزد نيگفته، تو هم همچ یزيشوک چ

  ؟یدونیاز کجا م نويتو ا -

  گفت: اليخطاب به دان یو با ناباور ديها پرحرف آن انيم مسعود

  !؟یتو سارا رو زد -

  گفت: اليرو به دان دهيدر هم کش یبا ابروها به مسعود انداخت. دانا ینگاه مين اليدان

 یذهنت رو بخونم که توش چ تونمیم زه،يریفکرت به هم م یاز اونجا که وقت -

. رونيب کردمیتو روش، به جاش بودم پرتت م یرو کوبوند زيپرو ی! وقتگذرهیم

 یگذشته ؟یحق به جانب رفتار کن یتونیم یکنیفکر م گمیبه تو نم یچيه یمن ه

  زنت طعنه داره؟

  .ديرا باال کش شيصدا تيبا عصبان اليدان
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  دانا! -

و مراقب  یباشه من ناج ادتي! یکن تشياذ ذارمیمرگ! فکر نکن سکوت کردم م -

 یبا رفتارا ذارمی. نممييداره مراقب سارا باشه ما جادوگرا تيکه مأمور یسارام. اون

  .یکن تشيات اذبچگونه

  اون... -

  اب داد:جو یبه تلخ دانا

ً نظرش ا ،یها باشمراقب بچه یگفت عرضه ندار ؟یاون چ - و  نهيخوب حتما

 نکهيبدونه ا یغالب کرده، حت تونيرو به زندگ طانيتو ش یايمحترمه، چون ندونم کار

  ! یو چه زمان یاز ک یبدون

رو به رو  طانيبلده، نه با ش یريگنکن. اون نه جن تشياذ نقدريبهش حق بده و ا پس

  هاش داره. دفاع از خودش و بچه یبرا ینه قدرت شده و

. یکن یازشون عذرخواه طيشرا نيبه خاطر ا ديو با یخطر انداخت یاونا رو تو تو

  سارا اشتباه بوده باشه.  مياگر تصم یحت

 یليخ یثابت کن یتونی! میرو بهش اثبات کن دشيخالف عقا یتونیکه نگفته، م کفر

  !یتونی. البته اگر میاهم باعرضه

  صبرکن، صبرکن. -

  نشست. زيشد. مسعود هم پشت م رهيخ اليلقمه را در دهان گذاشت و به دان دانا
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که قرار بود به دست  يیروزا یسارا تو یدرسته! ناج نيا ،یسارا بود گارديتو باد -

ازدواج،  یکشته بشه. سرنوشت من به سرنوشت سارا گره زده شده بود؛ برا نياطيش

دنا به  یتا روز م،يريکنار هم قرار بگ مييايب ايدن ینقطه کيا از که هر کدوم از م

شد،  اديبا اون طلسِم تو توجه من به سارا ز یزمان کيها. جن یو بشه ناج اديب ايدن

  بعد هم عاشقش شدم و...

  و گفت: دينوش یجرعه چا کيفکر کرد. دانا  یکم اليدان

  خوب. -

  ؟یسرنوشت اون رو سمت من کج کن ايو  یمراقب سارا باش خواستیاز تو م یک -

  ه؟يچه سؤال نيا یهمه سال زندگ نيبعد از ا -

  بلند گفت: یبا صدا اليدان

  طلسم بوده. کيعشق ما فقط  ديشا -

  بلندتر جواب داد: یبا صدا دانا

ها جن یکه ناج ی. تو انتخاب شدیگیمزخرف م یکه دار یدونیخودت هم م -

. عشقتون با طلسم ارهيب ايها رو به دنجن یندهيط آهمسرت انتخاب شده راب ،یباش

  ؟یکرد پس مزخرف نگو. چرا دنبال بهونه ا دايشروع شد اما بعد با قلبتون ادامه پ

  ...یول تم،يدنبال واقع ستم،يدنبال بهونه ن -

. اون زن از سرت یدونیو خودت هم خوب م یادنبال بهونه م،يندار بهيغر نجايا -

 یآدم عنق منزو کي کنه؟یز اون اخالق مزخرف تو رو تحمل مبج ی. کادهيهم ز
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بهش احترام بذارن چون  ديبا شهيافتاده. همه هم هم ليدنده که انگار از کون ف کي

  .رهيگو جن الهيفقط اسمش دان

  درست حرف بزن.  -

  

  به مسعود اشاره کرد و گفت: دانا

به تو  اضتير یاره، با کماز تو ند یهاش دست کمقدرت ره،يگهم مثل تو جن نيا -

کمک بهشون. چرا  یبرا یکه انتخاب شد دنيد یتو چ یتو دونمیفقط نم رسه،یم

 کنهیچرا انگار نم ست،يچرا مثل تو اخماش تو هم ن کنه؟یمسعود مثل تو رفتار نم

ات رفتارات با خانواده یپس تو ،یهست یآدم عاد هيپادشاه هفت جهانه؟ خدا نخواد تو 

  .انسان باش

  گفت: یجلو رفت و عصب اليدان

  .یتو جواب من رو نداد -

دوشش انداخت،  یتخت برداشت و رو یبرخاست و رفت ساکش را از رو دانا

 ینهيدوشش سوار کرد و رفت در تخت س یاش را با همان دست برداشت و روگربه

  زد و گفت: اليدان

به سرنوشتت  ديبا پس ،یکه رابط باش ی. انتخاب شدیدونیتو جواب خودت رو م -

بدون  ،یسرنوشتت بود. تو خودت عاشق سارا بود یازدواج با سارا تو ،یدادیتن م

 کيبه سارا نزد یمن بخوام بهت کمک کنم و باعث بشم به راحت نکهيطلسم. قبل از ا
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چون  یابراز کن یاما عرضه نداشت یعاشق سارا بود یدونی. خودت هم خوب میبش

  .یدونستیسارا رو سرتر از خودت م و یديترسیاز کمبودات م

  تشکرته؟  یجا ؟یمشترک دنبال پرتقال فروش یبعد از پنج شش سال زندگ حاال

 ميي. ما مراقب ساراستنين یخوب یهاجدا شدن از سارا بهونه یها براحرف نيا اما

به تو که بخواد  ترکياز من نزد ی. چون من برادر توام و کميچون قابل اعتماد

  اون باشه؟ حواسش به

  بعد سمت در رفت. و

  شد و چرا به سارا کمک کرد؟ داشيپس اون دوست جادوگرت از کجا پ -

  زد. آهسته برگشت و گفت: یو پوزخند ستاديا دانا

و احساس  یعذاب وجدان دار یبه همسرت کمک کن یو نتونست یبود هوشیچون ب -

  .دونمیرو خوب م زيوتا چاما د دونمیاومدن مارن رو من هم نم لي. دلیکنیم یپوچ

  ؟یچ -

  بر کنترل آن داشت گفت: یاز خشم و تمسخر که سع یبا حالت دانا

داره که به شدت عاشق هم  هایاز پر يیبايز اريکه مارن همسر بس دونمیاول م -

. دوم ارهيخودش رو تو چشم سارا ب ستي. پس قرار نهياهستن و عشقشون اسطوره

  .یکنیتو به مارن حسادت م نکهيا

  شفت و گفت:برآ اليدان

  ؟یگیچرا مزخرف م -
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. چون سارا از یدونیخودت هم خوب م گمیدارم راستش رو م ست،يمزخرف ن -

  . اومدیازت بر نم یتو کار یول کردیم ادياون با احساس 

نجاتش داده و سارا از اون به  گهيکه کس د اديزورت م يیسارا ليعاشق و ذل چون

آزارش  یو بخوا یريبر علت شد تا سخت بگ ديسارا هم مز یحرفا .کنهیم ادي یکين

واگرنه عقلت به کل  ميزودتر طلسم رو از روت بردار ديو با یضي. تو واقعاً مریبد

  .رهیم نياز ب

دانا بلند کرد. دانا با نگاه  یدستش را به رو تيجلو رفت و از شدت عصبان اليدان

  داشت و گفت: دست او را در هوا معلق نگه اشيیجادو

  .شکونمیدستت رو م ستم،يمن سارا ن ،یرفتار کن نطورينکن با من ا یسع -

  را در هوا گرفت و گفت: اليدان یبه وسط دو برادر آمد و دست خشک شده مسعود

  تمومش کن دانا. -

  زد و در را به هم کوفت. رونيرا پرت کرد و از اتاق ب اليبا نگاهش دست دان دانا

شد. مسعود  رهينشست و به آن خ زيو حال خراب برگشت و سر م با حرص اليدان

  هم نشست و در حال پر کردن فنجان او گفت:

  .شهیوقتا خل م یدلخور نشو، بعض وونهياز اون د -

  آشفته گفت: یو حال نيسنگ يیلب، با صدا ريز اليدان

 ی. به کسنمکیحسادت م شناسمیو نم دميکه ند یمتأسفانه حق با اون خله، من به کس -

  دارم. یهمسرم بوده حس بد یکه ناج
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او را  ختهيبه هم ر ینگاه کرد. چهره اليسر بلند کرد و ناباورانه به دان مسعود

  و گفت: ستينگر

  نفس بکشه. تونهیسارا بدون تو نم ،ینکن لعنت ینطوريبا خودت ا -

 هيبه گر انشيپر اريگرفت و بس شيهادست انيرو به جلو خم شد و سرش را م اليدان

شد.  رهيخ اليگذاشت و چند لحظه به دان زيم یرا رو یقور یديافتاد. مسعود با ناام

ً يحاال دق اليدان دانستیم  نياست. هم یبه شکست عشق هيشب یدر حال گذراندن حالت قا

  .کردینکرده بود حس شکست م شيکه سارا او را ستا

  او گذاشت و گفت: یدست بر شانه مسعود

-  ً محال  ده؟یم حيسارا اون جادوگر رو به تو ترج یکنی. فکر میاوونهي دتو واقعا

 یکس دنيآدما با د ی. گاهشهیرو بشنوه ازت دلخور م ناي. مطمئنم سارا االيممکنه دان

اون  ستيقرار ن یباشه. ول بهيغر یلي. اون شخص ممکنه خکننیم دايپ یحس خوب

  . هدیداره تو رو آزار م نطوريا کهبه عشق بشه  ليحس خوب حتماً تبد

سارا  ستيبار نشد که بشه، قرار ن نيو بر حسب اتفاق ا یکنار سارا بود شهيهم تو

. من از ستيمنطقت ن نيتو سارا رو. تو رو خدا بگو ا ايتو رو ول کنه  ليدل نيبه ا

  است. بهيغر یليمن خ یبرا اليدان نيا ترسم،یفکرت م نيا

  گذاشت و گفت: شيساعدها یاش را رود آمد. چانهفرو زيم یسر بلند و رو اليدان

  چه مرگمه، اما انگار دانا بلده حرف از زبون آدم بکشه. دونستمیخودم هم نم -

  .یسارا هست یتو تمام زندگ ،یکنیاشتباه م یکه دار دمیبهت قول م -
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  جواب نداد و مسعود گفت: اليدان

  .ستين نحق او ني. اشهیم ديازت ناام یليسارا بشنوه خ -

  .یمورد باهاش حرف نزن نيدر ا -

  .مونهیخودمون م نيب -

 اليکه دان یاو ناراحت شد. از حال طي. از شراستيدانا را نگر سيخ یهاپلک مسعود

  گذاشت و نوازشش کرد. الي. دستش را پشت گردن دانکردیداشت احساس اندوه م

 شيها. پلک زد و اشکديرا سمت مسعود کش اشيیاياندوهناک و در یهاچشم اليدان

  راه گرفت و گفت:

که حرف زنم مثل عقده تو دلم باد کنه و  ،یبود دهيد چارهیب نقدريتا حاال من رو ا -

  کنم؟ ینتونم کار

  کرد و گفت: کيخود را به او نزد مسعود

مشکالت و احساساتت  ی. اون جادوگر رو قاطیخوددار باش یکن کم یسع ال،يدان -

و  یايکم کوتاه ب کي هيوجود نداره. تو فقط کاف یچيو ه ستين یچينکن. باور کن ه

  .یسارا رو ببخش

  گفت: زيانگغم اليدان

  .ستيسارا ن دنيمشکل من بخش -

  ه؟يپس چ -
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ام خودم رو ببخشم که نتونستم کنار خانواده تونمیخودمه، من نم دنيمشکل من بخش -

  .دمیاز دست م یباشم و دارم اونا رو با ندونم کار

پلک بست  اليخواند. دان یگذاشت و آهسته ذکر اليسر دان یرا رو اشیشانيپ مسعود

کم دلش آرام گرفت. مسعود که کم دينکش یو همراه با او مشغول خواندن شد و طول

  زد. یرنگو لبخند کم ستياو را نگر اليسر بلند کرد و دان

  . ميبر ديبا ال،يبخور دان یزيچ کيپاشو  -

لقمه برداشت  کي. با اصرار مسعود دينوش یست شد و از فنجانش چاآهسته را اليدان

  و در دهان گذاشت. 

با  یدر محوطه و باز دنيکه دانا در حال چرخ دنديرفتند د نييپا یبه طبقه یوقت

  . کردندیم یو باز دنديپریم نييو هام است. هر دو گربه با او باال و پا ايحور

 نييرا در آن انداختند و بعد دِر صندوق را پا شانليصندوق عقب را زد و وسا اليدان

 یصندل یرا رو زهيبعد رفت و پشت فرمان نشست و ن یو آن را بست. کم ديکش

  شد. مسعود گفت: ادهيرا روشن کرد و پ نيعقب گذاشت. ماش

  . نميشیمن م -

  شه. با -

 نيود ماشبعد دانا آمد و سوار شد که مسع یبعد در عقب را باز کرد و نشست. کم و

  حرکت کرد. نابيرا به حرکت در آورد و به سمت م
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فرو رفته بود. مسعود دست برد و پخش صوت را روشن  ینيدر سکوت سنگ نيماش

  از آنها نگه داشت. یکي یرو نکهيعوض کرد تا ا یکيیکيها را کرد. آهنگ

 یرا در دست گرفت و خواست به سارا زنگ بزند. چند لحظه گوش اشیگوش اليدان

از صفحاتش  یکي. وارد ديآن کش یرا در دستش نگه داشت و انگشت شصتش را رو

  هم فشرد. یرا رو شيهاسارا پلک یدوباره اميشد و با خواندن پ

 یهاحرف گرفت،یم دهياگر حسش به مارن را ناد یبه او زنگ بزند. حت توانستینم

او گفته بود. باورش را به  یگران تمام شده بود. خودش هم جمالت بد شيسارا برا

  سخت شده باشد. شيحد برا نيارتباط برقرار کردن با سارا تا ا شدینم

را انتخاب کند. نفسش را فوت کرد و  حيکار صح توانستیو نم دادیارور م مغزش

  دستش فشرد. انيرا م یدوخت و گوش رونيزد و نگاهش را به ب هيتک

نقطه  کيچند لحظه در سکوت به شد و  دارياز خواب ب هيبق یبا سر و صدا سارا

 چيمورد نظرش را گشود. ه یرا برداشت و صفحه اشیبعد گوش یماند. کم رهيخ

و نگرفتن جواب  امينکرده بود. شب قبل بعد از فرستادن پ افتيدر الياز دان یجواب

  شده بود. نيرا خوانده و بعد آفال امشيپ اليحالش به شدت بد شده بود. دان الياز دان

کرده بود. حاال  هيها گرخاطر ساعت دهيرنج اليدان شبِ يدوم د یمحلیز با بعد

 هيبق یجلو ديبا زدیم اديکه اندوهش را فر یاو با چهره کردیدرد م شيهاپلک

  .شدیحاضر م

  بود.  شيپ یقهيچند دق نيرا نگاه کرد. هم اليدان ديبازد نيآخر
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دوباره  اليکه دان اندازديکنار ب را یتخت نشست و پتو را کنار زد. خواست گوش یرو

  شد.  نيآنال

که  ديشد. از خود پرس رهيآن خ یتر در دست گرفت و به صفحهرا محکم یگوش

  موضوع نداشت. نيا یهم برا یصحبت کند؟ اما جواب یممکن است او با چه کس

تخت  یرا رو یگرفت و گوش ريسر به ز یديشد با نا ام نياو دوباره آفال یوقت

  رفت.  سيبه درون سرو گذاشت و

ها بلندش را شانه زد و آن یاز شستن دست و صورتش به اتاق برگشت و موها بعد

حال  نيشد. با ا تيکه از درد، پوست سرش اذ یسرش محکم بست طور یرا باال

 یشلوار جذب مشک کيپوستش کرد  یکه رو یميمال شينکرد و بعد از آرا یتوجه

و  ديتا آرنجش بود را پوش شيهانيکه قد آست یفاشخ ديبلوز سف کيآن  یو رو ديپوش

  نشست.  زيرفت و سر م یسالم جمع کيرفت و با  رونياز اتاق ب

 ديها فهمکالم آن انيو از م کردندیخانم و آنا داشتند در مورد دانا صحبت م مهناز

  حرکت کنند. نابيکه قرار است به سمت م

گرفت  ريکوچک نان و پن یلقمه کي یليمیو با ب ختيدر فنجان ر یخود چا یبرا

 ی. کمديرا تلخ نوش یجرعه چا کيو بعد  ديو در دهان گذاشت. آهسته لقمه را جو

بلند شد و به  شيکرد و رفت، پس از رفتن او آنا از جا یخداحافظ یميصم یبعد آقا

  ها رفت.اتاق بچه

  خانم رو به سارا گفت: مهناز

  .یکم سر حال تر باش کيکن  یسع -
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  ؟یورچط -

  .نهيبب ینطوريآنا تو رو ا خوامینباشه. نم یاگر واقع یلبخند حت هيبا  -

  جدا کرد. یکوچک نان ینداد و تکه یجواب سارا

 زه،يریلحظه به هم م کي. مرد مثل طوفانه، یکن به حال خودت مسلط باش یسع -

ونه باشه، تا بت یقو یطوفان طيشرا یتو ديزنه که با شه،یم یبعدش هواش آفتاب

  .نهيرو هم بب یآفتاب یروزا

  جوابم رو نداد. یدادم، خوند ول اميبهش پ شبيد -

  .شهینگران نباش، درست م -

را به مهناز خانم دوخت. اندوه نگاهش در قلب او نشست. به  شيبايز یهاچشم سارا

  گفت: یآرام

  رو دارم؟ اشیمن تحمل دور کنهیفکر م اليچرا دان ؟یک -

. بهش زمان بده، حالش بهتر طورنيخودش هم هم ،یتو تحمل ندار دونهیم اليدان -

  .شهیم

اون خوب بشه، حال من  کنمیفاصله که صبر م نيا یتو یول دمیبهش زمان م -

  .شهیداره خراب م

بلند شد و از عمارت خارج شد. هوا سرد بود  شيبعد تکه نان را رها کرد و از جا و

رفت و کنار استخر  نييها پاحال از پله ني. با اسرما را نداشت نيو پوستش تحمل ا
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. به ديشياند اليآب شناور بودند. به نبود دان یرو یزييخشک پا یها. برگستاديا

  او بوده اَست. یخوش یروزها کيواقعاً تنها شر ايآ نکهياو. به ا یهاحرف

  .ديخود را با کف دست مال یو بازوها ديخود را در آغوش کش آهسته

حق داد  اليبود. به دان زارياز خود ب کردیدر موردش م یفکر نيچن اليدان نکهيا از

  فکر کند. نطوريکه ا

  بود. اوردهيسخت را کنارش دوام ن یروزها

. نگاهش را به استخر ستينگر آمدیرا که باد م ی. سر بلند کرد و جهتديوز یتند باد

  ده بود لبخند زد.کر دايآب که حالت مواج پ یها روبرگرداند و به حرکت برگ

ها آهسته تکان خوردند و رقص کنان از هم جدا شدند. حس کرد کرد برگ احساس

. کف استخر ستي. آهسته خم شد و کف استخر را نگرکندیحرکت م یزيآب چ ريز

  .دادینم صيتشخ یزيشده بود و چ رهيت یکم

  د.کف استخر قرار دار یزيو بفهمد چه چ ندينشست تا درست بب شيپاها یرو

استخر برد و با  کيکنار زد و سرش را نزد شتريها را برا جلو برد و برگ دستش

  دقت نگاه کرد.

بسته بود.  شيهاسمت باال بود و چشم شيکه رو ديرا در آب د یزن یچهره کدفعهي

ً يداشت و رنگ پوستش تقر یمجعد و بلند یمشک یموها و  ديبود. از جا پر یآب با

  لب گفت: ريصورتش فشرد و ز یا رور شيهاعقب رفت. دست یکم

  .زنمیخدا لعنتت کنه، دارم توهم م -
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. چشم باز کرد و سمت عمارت نگاه کرد. آنا ديرا شن یکس یاز چند لحظه صدا بعد

  دست تکان داد. شيبرا

زد و دست راستش را بلند کرد. دوباره رو به سمت استخر کرد و آهسته سرش  لبخند

 یزن دنيبار با د نيرا از هم جدا کرد و ا وستهيبه هم پ یهاآب برد و برگ کيرا نزد

  .ديکش غيج کردیباز نگاهش م یهاکه داشت با لبخند ترسناک و چشم

دست زن باال آمد و مچ دستش را گرفت و به درون استخر  دنش،ياز عقب کش قبل

  .ديکش

. سرش ديند یزيبعد با باز کردن چشمش، چ هيبا سر داخل استخر افتاد و چند ثان سارا

. شدندیلبش خارج م یهوا از گوشه یها. حبابستيرا چرخاند و اطرافش را نگر

  .ديند زيچ چيه د،يشناور بود و دور خود چرخ

تازه کند. رقص  یاستخر برساند و نفس یرو به باال شنا کرد تا خود را به لبه آهسته

را نوازش  که داشت سطح آب یو نور کم جان صبحگاه ديآب د یها را روبرگ

  .کردیم

دور  یشد. دست یزيچ ريراستش اس یبه سطح آب فاصله داشت که پا دنيتا رس یکم

 یآن زن با موها دنيرا نگاه کرد و با د نيي. هراسان پاديکش نييو او را پا ديچيپ شيپا

 هيشب یزيچ شياما صدا ديکش غيج خوردندیمجعد و آشفته که اطرافش تکان م

  آب بود. یغرغره
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و مقابل صورت او قرار گرفت و دهان باز  دين خود را از تن سارا باال کشز آن

 هيو زبانش را که شب بيعج یهاباز شد و سارا توانست دندان اندازهیکرد. دهانش ب

  .نديبه زبان مار بود بب

. نفس کم آورد و احساس پرشدن توانستیخود را عقب بکشد و نم کردیتقال م سارا

شد و در لحظات آخر  جاديدر استخر ا یموج دفعهکيداشت.  را از آب شيهاهير

که از سمت  یاکرد و با ضربه شيکه آن موجود رها ديد شيهاقبل از بسته شدن پلک

  شد. بيبه او وارد شد دور شد و غ گريد

لحظه  نيو درست آخر ديچيدور پ یشد. دست حسیو تنش ب کندیداشت جان م سارا

  شده بود. اشیهم ناج گريبار د کيکه  نديرا بب یکس یتوانست دوباره چهره

  .بيعج يیروشن و کهربا یهاهمان لبخند آرام و چشم باز

سارا انداخت و در آغوشش گرفت  فيرا دور تن نح شيهاکه با آرامش دست یمرد

. خوردندیتکان م ارادهیب شيهاو رو به باال شنا کرد. سارا نفس کم آورد بود. دست

  . ديانداخت و آن را کشچنگ  یزيبه چ

بلند کرد و جسمش را  شيهادست یاستخر تن او را رو یبه لبه دنيبا رس اشیناج

  آب کنار استخر گذاشت. رونيب

از آب  رونيها را بآن دست یالحظه یو توانست برا ديبه کنار سارا رس مهيسراس آنا

و  ختيریاستخر م انگشتر مارن او را شناخت. امواج آب به کنار دنيو با د نديبب

  .زدیکرد. آنا نشست و دست راست سارا را گرفت. نبضش کند م سيهمه جا را خ

  آب بود.  انيسارا هنوز مشت شده در م گريد دست



378 | P a g e 
 

سارا فشار آمد و  ینهيخواند. به س یسارا گذاشت و ورد ینهيس یدستش را رو آنا

 یلش بهتر شد. به راحتحا یطوالن یو بعد از چند سرفه ديجه رونيآب از دهانش ب

را به خاطر آورد. آنا  زيو پلک گشود و نگاهش به استخر افتاد و همه چ دينفس کش

  صورت او را سمت خود گرداند و گفت:

  حالت خوبه؟ -

او را بلند کرد  ی. آنا به سختديهوا به خود لرز یسرش را تکان داد و از سرما سارا

  برد. را گرفت و به درون ساختمان شيبازو ريو ز

بود  دهيرا که د یزيو آنا چ دياو هراسان ماجرا را پرس تيوضع دنيخانم با د مهناز

لباس حاضر کرد.  شياو را باز کرد و برا یهاکرد. مهناز خانم کمد لباس فيتعر

  گفت: خوردیکه از سرما به هم م یاسارا با چانه

  .پوشمیخودم لباس م ن،يلطفاً تنهام بذار -

  .ستيحالت خوب ن -

  لطفاً. -

خانم سر فرود آورد و همراه با آنا آنجا را ترک کرد. سارا با بسته شدن در  مهناز

دستش  انيرا در م یااش را باال آورد و توانست مدال گرد و نقرهدست مشت شده

آن را نداشت  صيداشت که توان تشخ یبه خط يیهاو نوشته بيعج یهاکه نقش نديبب

  است. ینيخط چه سرزم ديفهمیو نم
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 ضيرا تعو شيهالباس شيبرا ماندهيرمق باق نيگذاشت و با آخر یپاتخت یرا رو آن

 شيسرش انداخت و آن را دور موها یرو یارا از کش باز کرد و حوله شيکرد. موها

  . ديکش شيخوابش رفت و پتو را روبست و مدال را برداشت و به درون رخت

زنده  یکه برا اورديآن لحظه را به خاطر بفشرد و توانست  شيهادست انيرا م مدال

پاره  ري. زنجديکش رونيماندن تقال کرد و چنگ انداخت و مدال را از گردن آن مرد ب

  موضوع بود. نيشده گواه هم

 ريرا ز شيهاضربه به در خورد. آنا و مهناز خانم به اتاق بازگشتند. سارا دست چند

  :ديپتو پنهان کرد. مهناز خانم پرس

  خوبه؟ حالت -

  بله، فقط سردمه. -

  رختخوابت بمون. یتو -

تخت نشست و به صورت سارا  یلبه یکرد. آنا رو شتريرا ب نهيشوم یبعد شعله و

  و گفت: ديدست کش

  د؟يتو رو داخل استخر کش یزيچ -

  زن بود. هيآره،  -

  ش؟ينشناخت -

  به انسان نداشت. یبود. شباهت بيزشت و عج یلينه، اون خ -

  .ديشکر که مارن به موقع رس خدا رو -
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  بار.  نيدوم یبرا -

. اون ارهيروحش رو در زمان و مکان به پرواز در ب تونهیجادوگره، م هياون  -

 کنهیم یاما چرا سع نه،يبیما رو م هانهيآ قي. از طرکنهیرو حس م نجايخطرات ا

  .دونمیمراقبمون باشه رو نم

خانم او را ترک کردند تا استراحت کند.  بعد آنا و مهناز یسکوت کرد و کم سارا

و  طرفنيآب ا انيبلند که در م یانقره یآورد. موها ادياو را به  یسارا چهره

به حرکت عروس  شباهتیها را بو سارا حرکت آن کردندیطرف حرکت مآن

  . ديدر آب ند يیايدر

. شدیطع ماز آن سا یو مهر خاص تيکه با وجود ابهتش مظلوم يیکهربا یهاچشم

 ني. تمام انيسخت اما دلنش یابود. چهره یبيعج یکه در پس آن قّوت قلب یلبخند آرام

  ناشناخته بود. شيکه حالتش برا انداختیم جانيبه ه یتناقضات قلب او را به شکل

که اصالً دست خودش  بيعج یاهيافتاد. گر هيو ناخواسته به گر ديکش یقيعم نفس

  را از حصار چشمانش آزاد کند. شيهااشک ليس خواستینبود و فقط م

تماس گرفت. بعد از چند بوق آزاد  اليخانم به ساختمان خودشان رفت و با دان مهناز

  جواب داد: اليدان

  سالم مادر، جانم! -

  مادر؟ نييکجا ؟یخوب زم،يسالم عز -

رو با راه  یو باق نگيتو پارک ميرو بذار نيماش ميبر دي. باميهست نابيم کيما نزد -

  همرامون باشه. ديتنگه با کيراهنما تا نزد کي. ميبر گهيد نيماش
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  .نيخوب، مراقب خودتون باش یليخ -

  ها چطورن؟چشم مادر، حتماً. بچه -

  .ستياونا خوبن، سارا خوب ن -

  است. آهسته جواب داد: یچند لحظه سکوت کرد، فکر کرد باز همان بحث قبل اليدان

  تا برگردم. -

  استخر خفه بشه. یبود زنت تو کيامروز نزد ،یگردرو بر یچ -

  بلند گفت: یهراسان و با صدا اليدان

  شده؟ یچ -

خوب نبود و نگران بود که جوابش رو  یليحالش خ م،يبا هم در مورد تو حرف زد -

 رهیکه م نيتنهاش نذارم. هم ششياستخر. آنا گفت برم پ ی. پا شد رفت پاینداد

 یبود. بعد هم کس دهياون تو د یزياستخر. انگار چ یده روسارا خم ش نهيبیم رونيب

 کي یشنا کنه ول تونهیفکر کردم م گهیآب. آنا م ريز کشهیم رهيگیدستش رو م

  آب نگه داشته. ريموجود سارا رو ز

  گفت: یبه سخت اليدان

  من، آنا نجاتش داد؟ یخدا -

که من رو  دميوباره دآب و اون مرد رو د ريز دهيزن من رو کش کي گهیخودش م -

بکشه. خدا بهش رحم  روني. آنا هم تونسته آب رو از بدنش بدهيکش رونياز استخر ب
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چون باهاش  ،یخودت رو ببخش یتونستیهرگز نم اومدیسرش م يیکرد. اگر بال

  .یزنیحرف نم

دستش نگاه کرد. نفسش را فوت  یارتباط را قطع کرد و مهناز خانم به گوش اليدان

  پسرش چکار کند! یبا لجباز ديبا دانستیکرد و نم

و  دنديپرسیشده بود. مسعود و دانا از او موضوع را م رهيدستش خ یبه گوش اليدان

از خشم با صورت سرخ شده  یسر بلند کرد و با حالت دفعهکي. زدینم یاو حرف

  گفت:

  ها باشه.سپردم مراقب بچه ثميمن به ع -

  گفت: یصبانداخت و ع نهيدر آ ینگاه مسعود

  ها اومده؟سر بچه يیشده؟ زبونم الل بال یچ گه،يجون بکن د -

  بعد با حالت مضطرب گفت: و

  ها.هام برو سراغ بچه -

  نفسش را فوت کرد و گفت: اليدان

نشده و به سارا که تا مرز غرق شدن  شونيهاست. اونا طورفقط مراقب بچه ثميع -

! اگه زنم؟یم شيبه آب و آت ايک یو برانکرده. آخه من دارم خودم ر یرفته کمک شيپ

  .کردمیرو جهنم م اشونيخودم دن اومدیسر سارا م يیبال

  بود گفت: دهيکه به عقب چرخ دانا

  .شنونیها رو نزن محرف نيا -
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 یاهمراه دستش را فشرد. مسعود اشاره یگرفت و گوشه ريبا حرص سر به ز اليدان

  گفت: اليبه مسعود کرد و رو به دان یگاهنميبه دانا داد و لبخند زد. دانا ن

 دونمیو چه م یطالق بد یخواستیها هستن که خوبن، سارا رو که ممهم بچه -

به حالت  یاش چه فرقنباشه مرده و زنده اتیقراره تو زندگ یوقت ،یچکارش کن

  داره؟

  سر بلند کرد و با حرص گفت: اليدان

  ؟یزنیم هيچه حرف نيآخه ا یالل ش -

  .دادیدستش را فشار م یگوش یکالفه و حرص اليو دان ديو مسعود به او خند دانا

  خوردند. کهياو  دنيظاهر شد و دانا و مسعود از د اليکنار دان بارهکيبه  ثميع

  :ديکش اديرو به او فر اليدان

  ؟یکنیهام مراقبت ماز بچه ینطوريا -

  بود گفت: یارهيدر لباس ت دهيکه پوش ثميع

  منه. یفهياز فرزندان شما وظمراقبت  -

  اون خونه است مراقبت کن. یکه تو یاز هر کس -

  بله. -

  بود؟ یمشکل همسرم چ -

  قصد کشتن همسرتون رو داشتن. طانياز دختران ش -
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  :ديکش اديفر ثميدوباره بر سر ع اليدان

 شدینم داياش پ! اگر اون جادوگر سر و کله؟یو تو فقط غرق شدنش رو تماشا کرد -

  االن همسر من مرده بود.

  شد و دانا به مسعود نگاه کرد. رهيبه مقابلش خ اليسکوت کرد و دان ثميع

  .ثميع -

  بله. -

  .یتو مسئول فتهيام بخانواده یبرا یاتفاق -

  بله. -

  .یبر یتونیم -

  خطاب به مسعود گفت: اليشد. دان بيغ ثميع هياز ثان یدر کسر و

  دار.نگه -

  .ميرسیم ميدار -

ناخواسته  یتيبا عصبان الينگه داشت و دان یوارد شهر شدند مسعود کنار پارک یقتو

  رساند و نشست.  مکتين کيشد و خود را به  ادهيپ عيسر

حد لجاجت به  نيبود که تا ا یگرفت و از خود شاک شيهادست انيرا م صورتش

  . دادیخرج م
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که حالش بهتر شود اما را بشنود بل شيو صدا رديبا سارا تماس بگ خواستیم دلش

  .دادیاجازه را به او نم نيو ا شدیمانع م یزيچ

. پشت دستش ستيمقابلش را نگر یو حرص از دست خودش، لحظات یبا نگران اليدان

  لب خطاب به خود گفت: ريداد و ز اشی. نگاهش را به گوشديصورتش کش یرا رو

کن بهش زنگ  یسارا! سع! زنته، ستيدشمنت که ن رفت،یداشت از دستت م یلعنت -

  طلسم شر. ني. مقاومت کن در برابر ایبزن

اسم سارا رفت. دگمه را لمس کرد و عکس  یبعد صفحه را روشن کرد و به رو و

  صفحه افتاد. به عکس خندان سارا نگاه کرد. یاو رو

. چشم باز کرد و خواست تماس را ديکشیبست جمالت سارا در ذهنش شعله م پلک

  . تماس وصل شده بود.ديسارا را شن یاقطع کند که صد

  !اليبه سرم اومد، دان یچ یديدیو م یبود کاشيا ؟یآخر زنگ زد اليالو، دان -

  .  ديچيگفتنش در اطرافش پ اليسارا تواَم با دان یهيگر فيضع یصدا و

  را به گوشش چسباند و جواب داد: یگوش

  سالم. -

  :هق کنان جواب دادکرد و هق هيگر شتريب سارا

  .زميسالم عز -

  ؟یخوب -

  .یآره االن بهترم که تو زنگ زد -
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  ؟یکنیم هيپس چرا گر -

  وحشتناک بود. یليخ اليدان ست،يدست خودم ن ترسمیم -

  سارا. -

  بله. -

  ؟یکه قبل از ازدواجمون برات ساختم رو هنوز دار یبند چوباون دست -

  آره دارم. -

  .کنهیهنوز کار ماون رو بنداز دور دستت، طلسمش حتماً  -

  باشه حتماً. -

  ها باش.مراقب خودت و بچه شتريب گردمیبر م کهیتا وقت -

  .زميچشم عز -

  نکن. هيهم گر گهيد -

  ال؟يدان -

  بله. -

  :ديپرس الينزد، دان یحرف یمنتظر شد. وقت اليسکوت کرد و دان سارا

  شده؟ یچ -

  درسته؟ ،یستيعاشقم ن گهيد -

  ؟یگیرو م نايچرا ا -
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  .ستيو جانم ن زمياز عز یخبر گهيحرفات د یتو -

 کيکن مامان بابا رو نزد یها رو تنها نذار. سعبچه ن،يبه هم بخواب کيها نزدشب -

. هر چند اومدن و گردمیتنهاتون نذارن تا بر م کنمی. سفارش میخودت نگه دار

  !هيکيمن  ومدنين

بهت  یليخ نجايکه ا یدونیمکه من منتظرتم و  یدونیم ؟یزنیم هيچه حرف نيا -

  دارم. اجياحت

 یمراقبشونه، تو هم که جادوگر هست و مراقبته. همون فرشته يیقو یرويها نبچه -

  .یدوست داشتن

  بعد گفت: یسکوت کرد و کم سارا

 ناينکنه. ا یکه نبودن تو فرق شهینم نيبر ا ليدل ناياز ا چکدوميحضور ه زميعز -

  .اننجياگر هستن به خاطر تو ا

کنه چه  یداراش نگهاز خانواده تونهیاست و نم عرضهیکه ب یبود و نبود کس -

  داره؟ یبه حال کس یفرق

هر لحظه اون  ستيانصاف ن گهياز طرف تو گرفتم، د یليس کيمن جوابم رو با  -

مشکالت رو من  نيناراحت باشه منم. ا ديکه با یسرم. در ضمن کس یتو یرو بزن

من بودم که از تو  نيو ا ستميمشکالت من ن نيا یباعث و بان ،اليدرست نکردم دان

 ینداشتم. تو بود یعاشقم بش نکهيا یابر یزيو چ یکردیباهام ازدواج م دينبا دميشن

  درست من رو شناخته بود که ولم کرد. زيپرو یکه گفت

  نفسش را رها کرد و گفت: اليافتاد. دان هيدوباره به گر و
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خوب استراحت کن و مراقب خودت باش، اون دستبند هم بنداز نکن.  هيگر م،يبگذر -

  به دستت.

  .یرحم باش یب نقدريا کردمیفکر نم -

  رحمم؟یمن ب -

  .شناسمشیو انگار نم رحمهیب یليخ ديجد اليآره، دان -

 زيچ امیزندگ طيشرا نيبدتر ینداره، فقط انتظار من از همسرم تو یمعن یرحمیب -

  بود.  گهيد

خطر بودن درست، من نتونستم بهت کمک  یها تودرست، بچه یخطر افتاد یتو تو

رو من خوردم  یاصل یضربه اديسرتون ب يیاگر قرار باشه شما بال یکنم درست، ول

  . دمیکه از دستتون م

 شهيهم یکنیچرا فکر م ايبراتون انجام ندادم؟  یو کار تونستمیم یکنیفکر م چرا

   اد؟يز من بر نما یو کار مونهیم نطوريهم

صبر  یبعد هم به جا ،یو فرصت بد یهمسر عاشق بهم اعتماد کن کيمثل  دينبا چرا

. احساسات خودم، احساسات ستيدوتا ن یکيدرد من  ؟یبر یو کنار من موندن، بذار

. فقط دلم کنهیم رهيداره قلبم رو ت ،یکنیکه روم هست و درک نم یتو به من، فشار

 ،یريها رو ازم بگخودت و بچه نکهي، نه ایبمون شميو پ یکنبهم اعتماد  خواستیم

  !نيهم

  گوش کن احساس من... -
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 شيها پبچه یکه برا یمشکالت تو از منه، هر مشکل دونمینه! تو گوش کن. من م -

که اون لحظه، خودم حالم بد بود که  یدوست داشتم بفهم یاز منه، خوب؟! ول اديب

باشم،  خواستینداشتم. دلم م تيوضع رضا نيصالً از انتونستم به دادت برسم و من ا

  اما نتونستم.

  من فقط... -

تموم  یو خوش ريبود حاال که به لطف جادوگر، موضوع به خ نيسارا! درستش ا -

 یليکه خود من هم خ یطيشرا یو تو یدادیم گهيفرصت د کيشده بود، به من 

  . یتو ترکم کرد یول ،یموندیداغون بودم کنارم م

  ...اليدان -

که به خاطر اون با  یدوستم اومدم سراغت بهش احترام نذاشت نيهم با بهتر یوقت -

  اومد.  رونيقلمبه از دهنت ب یو اون حرفا یمن برگرد

بار از تو  نياول ی. دانا برایهمه تو رو دوست داره احترام نذاشت نيبرادرم که ا به

  . یداشت و تو رد کرد یدرخواست

که همراهم بودن  یهم دو نفر ،یکار غرور من رو شکست نيم با اپدرت ه یخونه

  . یرو خرد کرد

بگم بله حق با شماست، من  یاتاق! حاال تو انتظار داشت یهم اون حرفات تو بعدش

عمر ازدواجم نتونستم از همسر  یبار تو نياول یو پام که برا دستیو ب عرضهیب

  هام مراقبت کنم.و بچه
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مرد و  کي. شکستن غرور دمیو مثل خودت بهت جواب م شمیمبله که دلخور  پس

 یاز مرد یاديکردن ز في. تعرشهیم نيخودت عاقبتش هم یباز کردن روش به رو

اگر اشتباه  یها و لگدمال کردن من، حتبه شکل فرشته فشيکه نجاتت داده و توص

چون  شکنه؛یکنه، قلبم رو میخودم رو پودر م کنه،یکرده باشم، غرورم رو له م

  بهت بد نگذشته بود، بد گذشت؟ یکرد یکه با من زندگ یچند سال

  !؟یکنینگو تو به اون مرد حسادت م ینه، ول -

  .شهیمن م تيرفتار تو باعث حساس -

  اون... یول -

من هم خوبم. من  ني. شما خوب باشیکه خوب باش خوامیفقط م م،يگفتم که بگذر -

  ؟یندار یمن ببوس، کار یها رو به جام. بچهکار دار یليبرم، خ ديبا گهيد

  !اليدان -

  بله.  -

  صبرکن، بذار من هم حرف بزنم.  -

  . شنومیم -

  که من دوستت نداشته باشم.  شهیباعث نم یچيدوستت دارم، ه یليخ -

  خداحافظ.  ،یکنیلطف م اليدر حق دان -

  خدانگهدار. -
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و به فکر فرو رفت.  ديفت. لبش را گزگر نييارتباط را قطع کرد و سرش را پا اليدان

انداخت و رو به  مکتين گاههيتک یرا رو شيهابعد دانا کنارش نشست و دست یکم

  گفت: اليدان

  م؟يبر -

  رو به او کرد و گفت: اليدان

  کنه؟یاز جادوگر بپرس چرا به سارا کمک م -

  .رها کرد ی. لبخندش را با آه کوتاهستيرا نگر اليچند لحظه دان دانا

 ستن،ين رسانبيآس ديسف یکه جادوگراِن جادو یدونیتوئه! م یزندگ رخواهياون خ -

  پس بهش اعتماد کن.

  ؟یدونیم یزيتو چ -

  با همان لبخند اعصاب خرد کن سرش را به چپ و راست تکان داد. دانا

  پس ازش بپرس. -

  خودت ازش بپرس. -

  .پرسمیهر وقت ظهور کرد چشم، خودم هم م -

بدنش قرار داد و کف هر دو دستش را  یفرود آورد و هر دو دستش را جلوسر  دانا

را جدا کرد، دست  شيهادست یهم چرخاند. وقت یها را روبه هم چسباند و بعد آن

به وجود آمد که  يیطال چيمارپ کيگرفت. کف دستش  اليچپش را مقابل صورت دان

  .ديچرخیآهسته م
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  .یرو دنبال کن چيحرکت مارپ هيفکا ،یخودت باهاش حرف بزن یتونیم -

  .ديکف دست دانا کش چيمارپ ینگاهش را رو اليدان

باهات خوب برخورد کنه. آخه اون چند برابر خودت  دمیبهت قول نم یول -

  .اخالقهیب

  هوات رو داشته باشه. شتريو ب یکه تو با اخالق گمیبهش م -

  برادر! یکنیلطف م -

 یشد و با دنبال کردن حرکت چرخش رهيخ چيبه مارپ زد و دوباره یلبخند کج اليدان

  هم افتاد. یرو شيهاآن پلک

  پارک کرد و منتظر ماند. یو رو به محوطه ديدستش را پس کش دانا

 نيدر سرزم یبرج ی. پلک گشود  و خود را بر بلنداخوردیم اليبه صورت دان باد

  .ديد نکاونيپا

برافراشته و سرسبز با  ی. جنگلنديا بباز آنج توانستیرا م نکاونيجنگل پا تمام

  درختان بزرگ کاج و افرا.

  .ديقدم جلوتر رفت و بهتر همه جا را د کيکنگره گذاشت و  یرا رو شيهادست

  کننده است. رهيخ یانندهيهر ب یبرا نکاونيجنگل پا يیبايز -

لباس  ،یابلند نقره یتنومند و موها کليمارن با آن ه دنيرو به عقب کرد. با د اليدان

  که در غالف داشت توانست او را بشناسد. یبزرگ ريرزم و شمش
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. با ديرا سمت خود کش اليذهن دان خوردیکه براق بود و در باد تکان م اهشيس شنل

مردانه دارد و ناخواسته چشم، فکر و دِل  یمرد واقعاً ابهت و جذبه نيا ديشيخود اند

  .داردیوا م نيرا به تحس یانندهيهر ب

 اليبه لب آورد و در مقابل دان یناخواسته سر فرود آورد. مارن هم لبخند کوتاه اليدان

  فرود آورد. ميسر تعظ

  دوخت و گفت: اليراست شد و چشم در چشم دان مارن

  جواب دادن به سؤاالت شما حاضرم. یبرا -

  :ديسر تکان داد و پرس اليدان

  ن؟يخبر دار افتهیهمسر من م یکه برا یشما چطور از اتفاقات شوم -

که  یتر منه، مردارزشمنده. دانا مثل برادر کوچک یليمن خ یپسر دانا برا ليدن -

کردم با تمام وجود مراقب  هيکه بهش تک یو زمان ديطول کش یليتا بهش خو گرفتم خ

  من مردمم بود. 

  انجام بده.  تونستینم یرو از من برداشت که کس یطلسم

سنش، بزرگ شدنش رو شاهد  نيتا به ا یکه از نوزاد یختر. دنميشاه سرزم ینوه آنا

من  یبرا برنیکه در منزل شما به سر م یاستادش بودم. کسان یبودم و در موارد

  مهم هستن. 

تا کجا  ستنيکه از جنس شما ن یاشخاص یبرا دونمیچون م ذارمیشما احترام م به

  . نيرو تحمل کرد يیهایو چه سخت نيشرفتيپ
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مارن  یبرا کننیاز جنس خودشون کمک م ريغ یکه به افراد یسانبه ک خدمت

  باعث افتخاره. 

  .دونمیم زيعمارت شما رو هم عز یاهال کنم،یمراقبت م زانمياز عز من

  !ن؟يجون سارا رو نجات داد ليدل نيفقط به هم یعني -

  .نينه فقط ا -

  :ديمنتظر ماند. مارن نگاهش را سمت جنگل کش اليدان

که  نيدیرو به من م یزيچ ندهيکه شما و همسرتون در آ دميسرنوشتم د یمن تو -

  .دهیم رييرو تغ امیزندگ

  ه؟ياون چ -

 ديبگو یزيچ خواهدیکه آن مرد نم ديفهم اليماند. دان رهيدر سکوت به جنگل خ مارن

  منتظر اتفاق افتادن سرنوشت باشد. ديو با

 هيبه من فکر کنن ناخواسته گر . هر وقتزنيریمن اشک م دنيهمسر شما با د -

  بر احساسشون ندارن. یاز من باشه کنترل یاديو هر زمان که  کننیم

  چرا؟ -

و قدرتمند  ستهيخون شا نيدارن. هر فرزند از ا یهمسرتون خون قدرتمند و پاک -

از  یليبا قلب خ تپهیم اشنهيکه درون س ی. قلبهي. اون زن وفادار و پرمحبتشهیم

  تفاوته. ها مانسان
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هر  یهابا نگاه کردن به چشم تونهیرو داره که م یدر درون قلبش نور و قدرت اون

  داره و مرگ اون به چه صورت خواهد بود.  یاشخص بفهمه چه گذشته

قدرت رو داره، چون تا به حال بهش فکر نکرده. اگر  نيکه ا دونهینم همسرتون

  . فهمهیه منگا کيهر کس رو با  یذات واقع نيبهش کمک کن

 یهاداشت، مادِر رابط جن اقتيل ليدل نيو به هم شدیهمسر شما م ديبا نيهم یبرا

  انسان باشه.  یايبا دن کين

کج کردن تا باعث ازدواجش  زيسرنوشت سارا رو سمت پرو نياطيش ليدل نيهم به

 یتو زي. پرومياجازه رو نداد نيکمک به شما، ا یبا اون بشن و ما جادوگرها برا

همسر شماست.  یچه کس ميديدیم مونييگوشيرنوشت همسر شما نبود. ما در پس

تون رو به دست دوباره حافظه شما ميديدیازدواج کنه! م یبا ک ديسارا با ميديدیم

 کيکه سارا نزد ی. زمانميکردیبهتون کمک م نيهم ی. برانيشیو خوب م نيآریم

رفتن بکشنش، و ما دانا رو مأمور گ ميتصم نياطيشد، ش تونهيشما اومد و همسا

و سارا رو سالمت به شما برسونه، هر چند شما  فتهياتفاق ب نيکه اجازه نده ا ميکرد

عشق شما  نديجادو فرا یلهيبه وس ميو ما مجبور شد نيديترسیاحساستون م رازاز اب

  نشه! ريتا د ميببر شيزودتر پ یرو کم

  لب گفت: ريز یبا ناباور اليدان

   ه؟يشما چ یسارا برا یهيگر لي! حاال دلنطوريکه ا -

که  يیبايز ديو خورش نکاونيپا یدر انتها يیها نگاه کرد. به جابه دور دست مارن

  گفت: یگرفت. به آرام ی. باد موها و شنل او را به بازديتابیکشورش م یبر بلندا
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که در  يیهاروز زه،يانگغم یليهمسرتون خ یمن برا یگذشته اي دونم،یدرست نم -

که پنج سال من رو در مرگ دوستم  یغم کردم،یو خشم م یخودم احساس دلمردگ

  رو داره، که براش دردناکه.  ندهياز مرگ من در آ یحس ايو  ديبه انزوا کش

 دنيفهم ايگذشته  دنيفعال بشه با د روهاشياگر ن ايآ ینباشه، ول یدوم دوارميام -

   کنه؟یم هياندوهناک گر نطوريشکل مرگ هر کس ا

  گفت: اليزد و رو به دان یزيانگلبخند غم مارن

 یدرد وقت کي ،یزيدردناکه، ممکنه باهاش اشک بر یليفقط اولش خ یهر درد -

قلب و روحت داره  یکه برا یبا آزار یکنیم یو سع یکنیکهنه بشه بهش عادت م

  . یايو با اندوهش کنار ب

  اره؟د یقدرت نيپس سارا بهتره ندونه که چن -

  گفت:  اليسرش را به چپ و راست تکان داد و به دان مارن

گرفتن  مينه! تصم ايقدرت رو داشته باشه  نيا خوادیکه م یبهتره از خودش بپرس -

  . هيهمسرتون خودخواه یبه جا

تمام شده است.  اليدان یهاسوال دانستیانداخت. مارن م نييسرش را باال و پا اليدان

وقت  گريشد. د جاديکف دستش ا یکوچک چيگرفت و مارپ اليدستش را مقابل دان

  را بلند کرد و دست مارن را گرفت و گفت: شيهادست اليبود. دان دهيرفتن او فرا رس

  به خاطر نجات دادن همسر و پسرم ازتون ممنونم.  -

  . کردمیم ديرو کردم که با یمن کار -
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  گذاشت و گفت: اليدان یوباز یرا رو گرشيسر فرود آورد. مارن دست د اليدان

تا با  کردیقلب و ذهن رخنه نم یتو د،يجنگیبود رو در رو م یاگر قو طانيش -

 طاني. شارهيغرور، هوس و شک، انسان رو به زانو در ب د،يآلوده کردنشون به ترد

 یهاخصلت دنيبا از هم پاش کنهیم یبا انسان رو در رو بشه. سع خوادیاز نقصش نم

  بکشونه.  یکيه دل تارپاکت تو رو ب

پشت  یعنياز خدا  یدي. ناامیشیم ديخودت ناام یکار رو بکنه تو از خدا نيا اگر

  و زانو زدن در مقابل دشمنت.  یکردن به خالق جهان هست

 خوادیخاطر م نياز اونه، به هم ترنييبه آدم سجده نکرد چون قبول نداشت پا طانيش

  .ارهيمقابل خودش به سجده در ب رو در زنهیم یاهر کس به اون ضربه

  .یاش بشو بنده یتو در مقابلش زانو بزن خوادیم اون

همسرت،  دنياز جمله نبخش ،یديقدرت م طانيخصلت و عادت به ش یسر کيبا  تو

دوست  طانيکه ش یزيغرورت و هر چ مورد،یب تياعتماد نکردنت بهش، عصبان

  .ستيدرست ن یداره ول

و خودت اون رو به هدفش  نهيزانوت رو بب یتا افتادن رو کنهیتو رو خم م طانيش

  .یکنیم ترکينزد

راه  ني. ایهاش عمل کنبر خالف خواسته هيکاف یموفق بش یخوایاگر م پس

  برگردوندن قدرتته. 

  ؟یدار مانيبه خدا ا ،یجادوگر کيتو  -
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  داشته باشم؟  مانيا دياز جانب خداست، چرا نبا یاهيقدرت من هد -

  گرفت.  اليسرش را فرود آورد و دوباره دستش را مقابل دان بعد و

کرده بود اما خجالت  دايبه او پ یمرد را بغل کند. احساس خوب نيدلش خواست ا اليدان

 شي. به دست مارن نگاه کرد. مارن دستش را مشت کرد. جلو رفت و بازوديکشیم

 اليد لحظه پلک بست. دانفشرد و چن نهيانداخت و او را به س اليدان یرا دور شانه

  لب گفت: رياو گذاشت و ز یشانه یصورتش را رو

  سارا حق داشت. ،یافرشته کيتو واقعاً  -

 اليزد. هر دو از هم جدا شدند. دستش را مقابل دان اليکتف دان یدستش را رو مارن

 ،يیو آن نور طال چيبه دست مارن و دنبال کردن حرکت مارپ ستنيگرفت و او با نگر

  کرد.  دايد را کنار دانا پخو

پارک کرد. دانا  یو رو به محوطه ديلحظه به دانا نگاه کرد و بعد ناباور چرخ چند

  :ديانداخته بود پرس مکتين گاههيتک یرا رو شيهاکه باز دست

  چطور بود؟  -

  داشت.  یحس خوب -

 ظيالت غبه هم گره زده و ح یگرد شده و ابروها یهاسرش را کج کرد و با چشم دانا

  گفت: یو ناباور

  از بداخالق دو خوشش اومد؟ کيبداخالق  -
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و  ستياو را نگر اليعق زدن در آورد. دان یبا همان حالت رو به جلو کرد و ادا و

  شد و گفت: یخواست تشر بزند که دانا جد

  . رهيگیاش همه رو م. جذبهکردمیبود تعجب م نياز ا ريغ -

  باهاش آشنا نشدم.  هانيشد که زودتر از ا فيح -

   ؟یديازش پرس -

  آره.  -

   جه؟ينت -

  . اميمن هم م ؟یسوار بش یبر یتونیم -

  را فشرد و گفت: اليدان یبلند شد و شانه شياز جا دانا

  علم امروز بهم ثابت شد.  نيخوبه که ا شن،یبا هم مثبت م یو منف یمنف -

  سارا تماس گرفت.  را در دست گرفت و با اشیگوش اليبعد دور شد. دان و

  جواب داد: او

  بله.  -

  سالم.  -

  شده؟  یطور زم،يسالم عز -

   ؟یدستبند رو دستت کرد -

  بله.  -
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  خوبه. -

   ؟یزنگ زد نيهم یبرا -

   ن؟يتر از امهم یچ -

   ؟یتو نگران من یعني -

  نه!  -

  آه او گفت: دنيبا شن اليدان د،يکش یقيسکوت کرد و نفس عم سارا

   من عاشقتم. -

  ناباور و دستپاچه گفت: سارا

  هان؟  -

  .فتهيبرات ب یاتفاق خوامیگفتم که، چون عاشقتم و نم -

  واقعاً... یعني -

  واقعاً دوستت دارم. -

  افتاد و با همان حال گفت: هيبه گر سارا

  داشتم. اجيچقدر بهت احت یدونینم طيشرا نيا یتو ال،يدان یکرد تمياذ یليخ -

اومده  شيپ طيحواست به شرا خوامیم ،یمراقب خودت باش خوامیسارا فقط م -

  .گردمیبر م یمن به زود زم،ينگران نباش عز یليباشه، خ

  باشه. -



401 | P a g e 
 

 شيهادست انيصحبت کرد و بعد از قطع ارتباطشان صورتش را م یبا او کم اليدان

  .ديشياش اندکودکانه یهاگرفت و به لجاجت

و تنها  شودیر لحظه بگذرد حالش بدتر مه دانستیدست خودش نبود و م زيچ چيه

. حاال کردیدر رودخانه احساساتش برعکس شنا م ديها بدهد. باحالت نيتن به ا دينبا

  که با سارا صحبت کرده بود حالش بهتر بود.

نگاه کرد. حالش خوب  یاَبر مهيو سرش را بلند کرد و به آسمان ن ديکش یراحت نفس

 یطرف پارک آمد و داشت با گوشاز آن یمرد. کردیحالش مخوش نيبود و ا

 یبا کم اليداشت. کنار دان یا. نگران بود و حالت افسردهکردیهمراهش صحبت م

  فاصله نشست و گفت:

تهران،  مشيببر یو انجام ندادم؟ گفت اديازم بر م یکار گه؟يآخه من چکار کنم د -

  اصفهان بردمش.  ميببر یبردمش. گفت

رو فروختم اون درست بشه که نشد. مگه من  نيبراش دادم. ماشدارم و ندارم رو  من

  اون چشه. دهینم صيتشخ یچکيه یمقصرم؟ وقت

ها او را وادار به نشستن حرف نيا دنيو برود با شن زديبرخ خواستیکه م اليدان

  کرد.

 مييايکوتاه ب ديبا گهيکه د یدونیخودت هم م رسه،یجا نم چيدستم به ه گهيبه خدا د -

  راه بره. تونهینم گهيکه اون د ميقبول کنو 
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بود.  لچريو ريساِل آن را اس ازدهيافتاد که  یروزگار اديشد و  زير اليدان یهاچشم

را  اشیگذاشت و با دو دستش گوش شيپاها یرا رو شيهارو به جلو خم شد و آرنج

  فشرد. شيهالب یرو

 نيبه ا م؟يرينگ جهيشم و نتبه سرم کنم؟ خونه رو هم بفرو یمن چه خاک یخوایم -

. خوادیرفت و آمد م یبرا نيماش خواد،یبچه سقف باال سر م نيهم فکر کن هم

جا کردنش چقدر رفت و آمد و جابه یبرا م،يرو فروخت نيکه ماش یاز وقت ینيبیم

 مون،يهدر دادن زندگ یبده جا اجازهها شو و حرف نيا اليخی. پس بميمشکل دار

  .ميرو فراهم کن ششيآسا طيراه بره و شرا تونهینم گهيون ددخترم ميقبول کن

که هام مقابلش ظاهر شد. سر بلند کرد و او را  ديکش شيدستش را درون موها اليدان

بغلش زد و منتظر  ريرا ز شيهاکرد و دست هي. بعد هم راست شد و تکستينگر

  او شد. یهاحرف دنيشن

بوده. با تکون  یشون در حال بازخونه اطيح یداره که تو یمرد دختر نيسرورم، ا -

. همون شب مادر اون زنهیاز فرزندان جن م یکيبه  یادستش ضربه یدادن ترکه

راه بره.  تونهی. از اون روز بچه نمزنهیو به پاهاش دست م رهیجن به سراغ بچه م

  .ادياز پس درمانش بر نم یپزشک چيه

و  دينگاه او را فهم یماند. هام معن رهيخ سرش را آهسته فرود آورد و به او اليدان

  گفت:

مادرش رو از دست داده. دو سال بعد  یداشته. هشت سالگ یسخت یمرد گذشته نيا -

و دو سال بعد از خونه فرار  دادهیآزارش م یليخ شي. نامادرکنهیپدرش ازدواج م
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 یزندگ یرزنيو پ رمرديپ شيو حدود شش سال پ اديم نجاياون روزا به ا ی. توکنهیم

. هم مدرسه دارنیزنه و اونا نگهش میاش حرف نم. پسر از خانوادهکنهیم

  . شهیفرزند خلف م کيو  کنهیمرد بهشون کمک م نيو هم ا فرستنشیم

سراغ پدرش  گردهیو بعد دانشگاه. بعد از نُه سال برم رهيم یهم خدمت سرباز بعد

هنوز هم، اما به خاطر همون  زنهی. بهش سر مکننیم یزندگ رازيش یکه تو

 یمشکل برا نيو حاال ا کنهیازدواج م نجاي. استين اديارتباطش با پدرش ز ینامادر

  اومده. شيتنها دخترش پ

و  یقبل یبه خاطر دخترش سر کار نرفته، بدون مرخص اديز یهم از ناراحت امروز

زنگ بزنه  دي. باهيعصبان سشيفردا ممکنه از سر کارش اخراج بشه چون امروز رئ

  بتراشه. یاو بهانه

  شد. بيسر فرود آورد و هام غ اليدان

  لب گفت: ريارتباط را قطع کرد و ز مرد

  ال اله اال هللا. -

  گفت: اليزد. دان هيرا به دستش تک اشیشانيپ و

  درد دخترت دست منه. یدوا -

د هم بع ست،ياو را نگر یچرم اصل پا یمشک یهابوتمينگاهش را چرخاند و ن مرد

او انداخت. نگاهش را باالتر آورد و کاپشن  یپا یبه شلوار جذب و مشک ینگاه

داد و  اليو جذاب دان بايز یو بعد نگاهش را به چهره ستيتن او را نگر متيگران ق

  گفت:
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نکنه کارت  ،یدواش رو بد یتونیاونوقت تو م ومدهياز پسش بر ن یدکتر چيه -

  قاچاق داروئه؟

  فت:و گ ديخند اليدان

  ه؟ينه، دارو چ -

  ؟یپس چ -

  تا خوب بشه. یجبران کن ديزده، با بياز جن آس یادخترت به بچه -

  انداخت و گفت: اليدان پيبه ت یگريجوان نگاه د مرد

  .یباش یخرافات اديبهت نم -

  .ینباش یخرافات اديبه تو هم نم -

  نه.حواله ک گهيد یرو جا تيبرو عمو، برو خدا روز ،یسر کارم گذاشت -

 ستي. امروز رئیستيو سر کارت هم ن ینگرفت یکه تو امروز مرخص دونمیمن م -

  .کنهیفردا اخراجت م یريکه چرا سر کار نِم یو نگ یو اگر بهش زنگ نزن هيعصبان

  فقط حدس زده باشد گفت: اليدان کردیکه فکر م مرد

  ندارم. سيداداش. من اصالً رئ اليخیب -

  کاپشنش انداخت و گفت: بيرا درون ج یو گوشبلند شد  شياز جا اليدان
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 نکهيا اي ،یهشت سالش بوده مادرش فوت کرده شما نبود یکه وقت یباشه. پس اون -

 یمسن ی! نُه سال با خانم و آقانجايا اديو م کنهیفرار م رازياز ش شيده سالگ یتو

  پدرش که بگه هنوز زنده است. دنيد رهیو بعد تازه م کنهیم یزندگ

  . ري... روز بخنيستيشما که اون آدم ن یآدم رو شفا بدم. ول نيدختر ا تونستمیم من

  بعد راه افتاد. و

 شيدارد از جا يیحتماً قدرت ماورا اليدان ديکه دهانش باز مانده بود و تازه فهم مرد

  و گفت: ديبلند شد و دنبال او دو

  .نميبب سايداداش، داداش وا -

  د و گفت:رسان اليبعد خود را به دان و

  ؟یشده راست گفت کيجن به دخترم نزد یگفت نکهيا -

  آره. -

  ؟یريمگه تو جن گ -

  آره. -

  ؟یدار يیقدرت ماورا -

  بله. -

  ؟یدخترم رو شفا بد یتونیم یعني -

  اهوم. -
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  ما. یخونه ميبر نييايحاال ب نيخوب پس هم -

  .یزنگ بزن شغلت رو از دست ند ستياول به رئ -

  باشه. -

 طيو شرا یخانوادگ یزنگ زد و دعوا سشيرا در دست گرفت و به رئ یگوش مرد

  مسعود گفت: دنديرس نيبه کنار ماش یدخترش را بهانه کرد. وقت

  ؟یبهتر -

  بله خوبم. -

  م؟يبر -

  انجام بدم. دياومده با شيپ یکار کيآقا،  نيا یخونه ميریم -

  و گفت: ديکش رونيسرش را از داخل صندوق عقب ب انا

  ؟یکار چه -

  و دوباره رو به دانا کرد و گفت: ستيرا نگر اليدانا، دان دنيبا د مرد

  .نيهست هيجلل خالق. چقدر به هم شب -

داد و آن دو به ناچار قبول  حيرا توض طيشرا اليبعد به مسعود و دانا سالم کرد. دان و

  کردند.

است که بعد همه در راه منزل آن مرد بودند. او به همسرش زنگ زد و خو یکم

  ورود مهمان را داشته باشد. یآمادگ
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  شدند. ادهيهمه پ دنديمنزل او رس یبه جلو یوقت

  به درون منزل رفتند. انيهللا گو ايتعارف مرد  به

مبل منتظر نشسته بودند تا زن دخترش را حاضر کند و به سالن  یبعد همه رو یکم

  .اورديب

کرد. هر سه مشغول  يیرايپذ به سالن آمد و از آن سه نفر یچا ینيس کيبا  مرد

  کردند. یبهارنارنج و گل محمد یخوش عطر و طعم، با بو یچا دنينوش

  داشت. یبيرا بهتر حس کند. احساس آرامش عج یچا یپلک بست تا مزه اليدان

او برخاستند  یپا شيبعد همسرش با دخترشان به هال آمد و سالم کرد. هر سه پ یکم

  و جوابش را دادند.

صورتش  دهيگذاشت. دخترش ترس شيپا ینشست و دخترش را رو نيزم یرو زن

  مادرش چسباند. ینهيرا به س

  خطاب به زنش گفت: مرد

  بتونن دخترمون رو شفا بدن. ونيآقا نيفکر کنم ا -

  ها انداخت و بعد گفت:آن یافهيو ق پيبه صورت و ت ینگاه زن

  آخه... -

  بزند. مسعود گفت: یحرف نتوانست

  .خورهیکارا نم نيما که به ا یافهيآخه ق -
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  داد و گفت: یسرش را تکان زن

  .اديبر نم یکارا که از هر کس ني. اشهیواقعاً باورم نم یول ديببخش -

  گفت: مرد

  کارشون رو بکنن. وني. اجازه بده آقازميعز کردمیجان، من هم باور نم ميمر -

  سر دخترش بوسه زد و گفت: یرو ميمر

  نگرانم. یمن از خدامه، ول -

  ؟ینگران چ -

  ؟یکرد داشونيپ یچطور -

 حي. بعداً برات توضميکردیبا هم صحبت م مي. همون لحظه که داشتیاتفاق یليخ -

  .دمیم

  بلند شد و مقابل زن نشست. نگاهش را به دختر دوخت و گفت: شياز جا اليدان

  زم؟يعز هياسمت چ -

  جواب داد: پدرش

  . اسمني -

پسر هم دارم  هيمن هم دختر دارم. اسمش دناست.  یدونیم زم،يجان، عز اسمني -

  که اسمش داراست.
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 یباز ؟یدوباره راه بر خوادی. دلت مميها رو هم دوست دار. بچهميما بچه دار یهمه

  .زمياگه آره به من نگاه کن عز ؟یکن

 اشیگوش الينگاه کرد. دان اليچشم به دان کيآهسته سرش را چرخاند و با  اسمني

  ر دست گرفت و عکس دارا و دنا را به او نشان داد و گفت:را د

  منن. یهادوقلوها بچه نيا -

  دوخت. اليها نگاه کرد و بعد نگاهش را به دانچند لحظه به بچه اسمني

  تو بغلم. ايب یخوب بش یاگه دوست دار -

او را  اليگرفت. دان اليرا سمت دان شيهادو دل از مادرش جدا شد و دست اسمني

را گرفت و بلند  شي. آهسته پادياو کش یدم اَسب یموها یل کرد و دستش را روبغ

  :ديکرد و بعد پرس

  بود؟ یزيچ یپاش جا یراه بره رو تونهینم نيکه متوجه شد یروز نياول -

  پاهاش کبود شده بود. یبله رو -

و ممکنه دخترتون بترسه! ممکن که نه، حتماً  مياحضار انجام بد ديخوب ما با -

  .ميهاش رو ببندچشم دي. پس باترسهیم

. شما نيکنیکه وحشت م اديب شيپ يیزاياتاق چون ممکنه چ یتو ديشما خانم، بر و

 نينيبهتره پشت به ما بش نيدخترتون بمون شيپ نييخوای. اگر مطورنيآقا، شما هم هم

  .نيهاتون رو ببندو چشم

  .کنمیکار رو م نيباشه، هم -
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 زيها را به آشپزخانه بردند. مو استکان ینيشروع کردند. س اليندا یبا اشاره هاآن

ها را به اتاق خانم سپردند تا آن ميها را جمع کردند و به مررا عقب گذاشتند و گلدان

  ببرد.

  خواباند. خطاب به پدرش گفت: نيزم یرا رو اسمني اليدان

  .نينيو برعکس بش نيريدستش رو بگ -

  گفت: اسمنيو خطاب به  ديکش رونيکاپشنش را از تن ب اليدان

  چند سالته؟ -

  هفت. -

  درسته؟ ،یهست يیدختر قو یليتو خ زم،يپس عز -

  بله. -

. اما بابا دستت رو ینيرو نب يیجا قهيرو سرت که چند دق ندازمیمن کاپشنم رو م -

  ؟یکنی. تحمل میگرفته که نترس

نداخت و بعد رو به مسعود صورت او ا یکاپشنش را رو اليسرش را تکان داد. دان او

  گفت:

  ذکر بخون. -

  هم رو به مرد گفت: بعد

  اصالً چشم باز نکن. -
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  چشم. -

  که افتاد، فقط چشم باز نکن. یهر اتفاق ،یديشن یهر چ -

  باشه. -

  .کردیمبل نشسته بود و نگاهشان م یچشم بستند و دانا رو اليو دان مسعود

سر فرود  اليدان دنيشد. با د رهيخ اسمنيهال ظاهر شد و به  یگوشه یبعد زن یکم

 يیصاف و بلند. ابروها یمشک یبه تن داشت. موها یبلند ديآورد. آن زن لباس سف

  پخ. ینيو ب کيبار یهاو لب یزرد و عمود یها. چشمدادیرا نشان م یديکه اخم شد

  گفت: اليخطاب به دان او

  .گذرمیازش نم -

  با ترس گفت: اسمني پدر

  ه؟يک یصدا نيا -

  مبل بود گفت: یهمانطور که رو دانا

  .نيتو همونطور بش ش،يه -

  باشه. -

  :ديرو به زن پرس اليدان

  ات چطوره؟حال بچه -

  .کشهیشده و هر شب درد م یدستش زخم -
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  گفت: خواندی. دانا که ذهن او را مديکه درون کاور بود لغز زهيبعد نگاهش سمت ن و

  .زهيات فکر کن، نه نبه بچه -

  . زن لبخند زد و گفت:ديرا عقب کش شيرو به دانا کرد. هام ظاهر شد و کاله ردا وا

  .طراعيق یبن یلهيپسر قب نيباتريهام، پسر بزرگِ مذهب، ز -

  بعد سر فرود آورد و گفت: و

  .کشمیبچه رو م نيا رهيفرزندم رو به مرگه، اگر بم -

  گفت:  اسمني پدر

  گه؟یم یچ نيآقا ا -

  فت:دوباره گ دانا

  . شيه -

  گفت: زن

  . گذرمیدختر م نياز ا ن،يرو به من بد زهياگر ن -

  گفت: تيبا عصبان دانا

 مييخوایفقط م م،يو تو رو هم نابود کن ميبچه رو شفا بد ميتونی! مراقب باش. ما مميغ -

  .فتهياتفاق ب تيکار با رضا نيا

  . زهين -

  لب گفت: ريز دانا
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  مرض.  -

بلند و  شيشد. صدا خيس شيسمت دانا کرد که موها یشد و غرش یعصبان ميغ

  گفت: دهي. مرد ترسانداختیترسناک بود و لرزه به دل م

  چه خبره؟ -

  و مسعود با هم گفتند: اليافتاد. دان هيبه گر اسمني

  بس کن دانا.  -

  را در آورد و گفت: ميغرش غ یادا دانا

   دم؟يمثالً االن من ترس -

  و نوازشش کرد و گفت: را گرفت اسمنيدست  اليدان

  آروم باش.  -

  رو به دانا گفت: بعد

  . یکنیم شيو عصبان هيکار زشت ،یکنیم نيبهش توه یدار -

  رو بده.  زهين گهیم نيا مياش رو شفا بدبچه مييخوایما م کنه؟ینم نيبه ما توه نيا -

  دستش را بلند کرد تا دانا ساکت شود و بعد گفت: اليدان

رو به  زهي. من نیدخالت کن یکه تو بتون نهيبزرگتر از ا یليخ زهين داستان م،يغ -

  . یستين یچيتر از تو هم ندادم، تو که هبزرگ
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بخونم که  یدختر رو شفا بدم و براش طلسم نيا تونمیکار ساده م کيبا  تينها در

  رنج بکشه. خوامیتوئه که نم ی. مهم بچهیبش کيبهش نزد یهرگز نتون

تا ابد  دي. بعدش بارمیو م دمیاگر نه دختر رو شفا م شم،يمنتظر م قهيدق کيفقط  من

  .ینيات رو بببچه دنيرنج کش

  لب گفت: ريز یشد. دانا با ناباور ديناپد ميغ

  اون احمق رفت.  -

  جواب داد: مسعود

  .گردهیبرم -

  خطاب به او گفت: اليدان

به  یبا قلدر یکه بخوا ستنيها تحت فرمانت نجن نيو ا ستيتو ن نيسرزم نجايا -

  پس بذار کارم رو بکنم.  ،یوادارشون کن یکار

  گذاشت و گفت: نهيس یدستش را رو دانا

  چشم.  -

  بعد دوباره گفت: و

  ... چونميگوشش رو بپ یبذار اگه

  و مسعود با هم گفتند: اليدان

  نه!  -
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  کرد و گفت: یاتک خنده دانا

  چشم.  -

. مرد گذاردیکه او فقط سر به سرشان م دنديو فهم و مسعود به هم نگاه کردند اليدان

  گفت:

  داداش چشمام رو باز کنم؟  -

  سه با هم گفتند: هر

  نه. -

  گفت: کردیم یقراریکه ب اسمنيخطاب به  اليدان

ها و تو قهرمان قصه یتو رهیاسمت م یروز کيجان،  اسمنيصبر داشته باش  -

چقدر شجاع بود و تونست  اسمنيکه  کنمیم فيهام تعربچه ی. حتماً برایشیقصه م

  دوباره راه بره. 

 بيظاهرش شد. کودک عج کردیبا فرزندش که از درد ناله م ميآرام شد. غ اسمني

مسعود گذاشت. مسعود دست کودک را گرفت که او شروع به  یرا جلو بشيو غر

 اسمنيمسعود گذاشت و از او خواست کنار  یدست بر شانه اليزدن کرد. دان غيج

  . نديبنش

کنار  الياو شد. دان یرا گرفت و مشغول ذکر خواندن برا اسمنيرفت و دست  مسعود

. ديکشیم غيرا نگاه کرد. جن ج یپارگ یجن کودک نشست و دست او را گرفت و جا
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لب خواند که او آهسته  ريز یسر او گذاشت و ورد یرا رو گرشيدست د اليدان

  شد.  را گرفت و ساکت اليساعد دست دان

  دستش را برداشت و رو به دانا گفت: اليدان

  بده به من.  اريام هست که درپوش زرد داره، درش بجعبه یتو یقوط کي -

  چشم.  -

کوچک نگاه کرد  یهایرا باز کرد و به قوط اليدان یبرزنت مشک یجعبه پيز دانا

  و گفت:

و با درپوش زرد کدوم  یفلز شيکي ه،ياشهيش شيکي ،یدار نجايا یدوتا قوط اليدان -

  رو بدم؟ یکي

  سرش را باال گرفت و نگاهش را سمت دانا چرخاند و گفت: اليدان

  ؟یقوط یگیم هياشهيکه ش یتو به اون -

  ؟یگیم یآره، مگه تو چ -

  .یبطر -

ها جعبه انيرا از م یفلز یقوط ،يیمکث کرد و بعد با لبخند دندان نما یکم دانا

  و گفت: ديکش رونيب

  بود. یفيه ظرنکت -

  را باز کرد. یدِر قوط اليداد. دان اليرا به دست دان یبلند شد و قوط شيبعد از جا و
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 یآن سه نفر فقط کالهبردارند، برا ديشا کردیکه نگران شده بود و فکر م مرد

 بيعج یفاصله دارد و دو پا نياز زم ديرا د یزيسرش را چرخاند که چ نانياطم

  دارد.

  شد گفت: که متوجه او مسعود

  نه، روت رو برگردون. یوا یا -

افتاد که داشت نگاهش  ميمرد سرش را آهسته باال برد و نگاهش به صورت غ اما

ترسناک، دو  ليآن شما دنيو از د ديبگو یزينتوانست چ یدهانش باز شد ول کرد،یم

  افتاد. نيزم یشد و رو ديسف شيهابعد چشم هيثان

و  ديناخواسته به حالت او خند الي. دانکردندیگاهش مو مسعود داشتند ن اليدان دانا،

  سرش را تکان داد. مسعود متعجب گفت:

  سکته کرد بنده خدا. ،یخندیچرا م -

 یبدن او انداخت و کم ريرا ز شيهاسکوت کرد و دانا سمت مرد رفت و دست اليدان

  .اورديو رفت تا آب قند ب دياو را کنار کش

و چند لحظه  ختيزخم کودک ر یرا رو یقوط اتيمحتو دخوانیکه م یبا ذکر اليدان

را کنار گذاشت و او را بلند کرد و دستش را تکان  یقوط اليبعد زخم او بسته شد. دان

از جا بلند شد و کودک را در آغوش  الينداشت. دان یداد. حالش خوب بود و مشکل

  گذاشت و گفت: ميغ

  ببخش و برو. -
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  سر تکان داد و گفت: ميغ

  .دميبخش -

مسعود نشست و  یرو به رو اليشد. دان بيشد. با رفتن او هام هم غ بيبعد غ و

. لبخند زد کردیم هيگر صدایکنار زد. او داشت ب اسمنيصورت  یکاپشن را از رو

  و گفت:

  .شهیاالن تموم م -

را  شيهادست یگذاشت و با خواندن ذکر اسمني یهاران یرا رو شيهابعد دست و

  .دياو رس یهاتا به نوک انگشت د،يکش نييپا آهسته رو به

 شيهادست اليشد. دان هوشیب اسمنيبار ذکر خواند و کارش را تکرار کرد که  چند

  و گفت: ديرا پس کش

  تموم شد. -

کرد. دانا هم داشت  شيصورتش زد و صدا یو رو ديدختر را در آغوش کش مسعود

از جا بلند شد که سرش  الي. دانفشردیرا م شيهاو شانه دادیآب قند به خورد مرد م

  رفت. جيگ

  و گفت: ديو تلوتلو خوردنش را د ستيرا به سرش گرفت. مسعود او را نگر دستش

  .یاز دست داد یانرژ ال،يدان نيبش -

  لب گفت: ريبعد ز و

  حالش بد شد. عيکرده که سر فشياونقدر طلسم ضع -
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  و گفت: ستيرا نگر اليبود، دان دهيکه حرف مسعود را شن دانا

  ؟ینيشیچرا نم -

  .ارميب اسمني یآب برا یکم خوامیم -

  .ارميخودم م -

  کرد.  هيمبل انداخت و تک یخود را رو اليدان

  گفت: اليآب آورد. دان وانيل کيرفت و  دانا

  .اريآب ب یبا ظرف فلز -

و کردنش آن را پر از آب کرد  دايکاسه گشت. بعد از پ کيدوباره رفت و دنبال  دانا

از آن را به  یآب فوت کرد. کم یخواند و رو یبه دست مسعود داد. مسعود ذکر

  داد. مسعود کاسه را به دست دانا داد و گفت: اسمنيخورد 

  . اديبه هوش نم شيچلونیکه تو م یبده به خورد باباش، اون جور -

  صورتش زد و گفت: یآب داد و رو یرفت و به مرد کم دانا

  ر... پاشو. آقا... آقا... ِمست -

هم  یرو اليدان یهابعد به هوش آمد. پلک یهم کم اسمنيکم پلک گشود و کم مرد

  افتاد و به خواب رفت.

  به سرتاسر خانه انداخت و گفت: یو نگاه نديبعد توانست بنش یکم مرد

  هللا.هللا... بسم... بسمميهللا الرحمن الرحبسم -
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  سرش را چرخاند و گفت: دانا

  .هيکاف -

  را؟چ -

  ما هم رفتن. یجنا -

  گفت: دهيترس مرد

  جن شما بود؟ دميکه من د یشما؟ اون... اون یجنا -

  نه، اون همون بود که دخترت رو فلج کرده بود. -

  شما کجا رفتن؟ یجنا -

 ادينام خدا ارزش قائلن. ز یچون برا شنیدور م یگيهللا مو بسم یترسیم یوقت -

  .ینزن بيما آس یهاروم باش تا به همراه. پس آسوزنیم یهللا بگکه بسم

  باشه. -

  افتاد. چهار دست و پا جلو رفت و گفت: اسمنيبعد نگاهش به  و

  بابا. اسمن،ي -

  و گفت: ديبعد او را محکم بغل کرد و بوس و

  ؟یخوب -

  آره بابا. -
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را بسته بود. رو به  شيهاعرق کرده پلک یکه با صورت ستيرا نگر اليدان مرد

  ت:مسعود گف

  راه بره؟ تونهیم -

  حتماً. -

  گذاشت و گفت: شيپاها یدخترش را رو او

  بابا. سايرو پات وا -

  پدرش را گرفت و گفت: یو ساعدها ديکش غي. جديترس اسمني اما

  .ترسمینه، م -

  آمد و گفت: رونيمادرش هم از اتاق ب شانيسر و صدا از

  تموم شد؟ -

  بله خانم. -

 شيپاها یرو ديترسیم اسمنيکردند  یت، هر کارجلو رفت و کنارشان نشس زن

آن  یتقال دني. با دستيها را نگرپلک گشود و آن شانياز سر و صدا الي. دانستديبا

خود افتاد. دلتنگ همسر و  یخانواده اديسر پا کردن فرزندشان  یپدر و مادر برا

  گفت: اسمني. خطاب به برودزودتر  ديشد. با خود فکر کرد با شيهابچه

  !اسمني -

  کردند. او آهسته گفت: اليرو به دان همه
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  ؟یاريبرام آب ب یريم -

را  اليدان یدوست داشتن یپدرش بود، چند لحظه چهره زانيکه آو یدر حال او

و به سمت آشپزخانه  ستاديو بعد ناخواسته گردن پدرش را رها کرد و ا ستينگر

  .ستينشسته بود گذشت و او را نگربه اُپن  دهيمبِل چسب یکه رو اليرفت. از کنار دان

از جا بلند شدند و دنبال دخترشان رفتند. او را در آشپزخانه به  انيو مادرش گر پدر

  و بوسه باران کردند. دنديآغوش کش

  گفت: حالیب اليدان

  م؟يبر -

  نگران گفت: دانا

  خوب. ميبر م؟يچکار کن مينر -

 انيد. مرد به هال آمد و زن گرشدن لشانيبعد برخاستند و مشغول جمع کردن وسا و

  دخترشان را خبر داد. افتنيزنگ زد و خبر شفا  لشيبه خانواده و فام

ً يکه تقر مرد  یزانو زد و سر بر زانو اليدان یپا یهم سن وسال مسعود بود جلو با

  گفت: انياو گذاشت و گر

ببخشم  بهتون یچ دونمیتشکر کنم و نم یبه چه زبون دونمیبگم؟ نم یچ دونمینم -

ام رو اگه . خونهنيبهم بگ نييخوایم یدخترم رو داشته باشه. هر چ یکه ارزش پاها

   ن؟ييخوایم یطال براش مونده اونا رو بدم؟ چ یزنم کم ن؟ييخوایم

  . یچيه -
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  سر بلند کرد و گفت: سيبا صورت خ مرد

  ! ؟یچيه -

  ها رو به مرد گفت:در حال برداشتن جعبه دانا

  . ميکنیکار نمپول  یما برا -

  رو به او کرد و گفت: مرد

  هم بود.  اثریتازه ب ون،يليدخترم دعا گرفت چند م یزنم برا شه؟یمگه م -

 یو به آدما دهیبدون گرفتن پول. برادرم جن رو شفا م م،يکنیم ینيما کار تضم -

  . رهيگی. در برابرش پول هم نمکنهیجن زده کمک م

  مسعود اشاره کرد و گفت: به

  هم.  شونيا -

  خطاب به دانا گفت: او

  و خودت هم؟  -

  سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: دانا

  . تونمینم -

   ؟یپس چ -

  بکشم.  تونمیقدرت رو ندارم، من فقط م نيمن ا -

  گفت: اليپراند. مرد رو به دان یو چشمک ديبعد رو به مسعود خند و
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  چشم من باشه.  یدمتون روق خوادیپس چند روز مهمون من. دلم م -

  را از مبل گرفت و گفت: اشهيتک یبه سخت اليدان

  . ميما مسافر م،يتونینم -

   ن؟يریکجا م -

  رغز.  -

  . نيراهنما داشته باش ديفصل سال؟ اونجا که االن خطرناکه و با نيرغز؟ ا -

  . ميکن دايپ ميکنیم یسع -

  بودند گفت: ستادهيمسعود که سرپا اکنار آمد و چهار زانو نشست و به دانا و  مرد

  که براتون بگم.  نيداداش، بش نيبش -

را از  وانيبا دست لرزان ل اليگرفت. دان اليآب آمد و آن را سمت دان وانيبا ل اسمني

  دستش گرفت و با لبخند گفت:

  دخترم. یمرس -

 ريو ز. مرد دوباره دخترش را بغل کرد و او را به خود فشرد ديبعد آب را سر کش و

  لب خدا را شکر کرد. 

  هم او را به کنار مادرش فرستاد و گفت: بعد

فصل بهار  یبار، اون هم تو ستياز ب شتريمن خودم قبالً رغز رفتم. ب ن،يگوش کن -

  سال.  یفصال نيبهتر یعنيو تابستون. 
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کنه  انيها پر از آبن. هر آن ممکنه رودخونه طغها و حوضچهاونجا رودخونه االن

 ديبعدش با ن،يبر نيتونیخودتون م نيرو فقط با ماش يیناکه. در ضمن تا جاو خطر

  . نيدار یروادهيپ یو بعد از اون کل نيمناسب بر نيبا ماش

شب موندن، چادر  یخواب برا سهيک ن،يهم داشته باش ینوردسنگ ليوسا ديبا

  اصالً؟  نيدار یزيمناسب. چ

  گفت: مسعود

  نه.  -

   ؟یچه کار یسمت رغز؟ اصالً برا نيریور مچط نايخوب پس بدون ا -

  .ميببر نياز ب ديکه با ميطلسم دار کي -

  و بعد متفکر گفت: دياش را مالچانه یکم مرد

  . اميو م دمیانجام م یکار رمیمن م نيبمون نجاي. شما اشهینه، نم -

   ؟یچه کار -

  . ارميم لهيبراتون وس -

  . ميستيبه زحمت ن ینه اصالً راض -

تا بر  نيني! فقط بشن؟يبر ینجوريبذارم ا شهیمگه م ؟یکدوم زحمت؟ چه زحمت -

  . گردمیم

  بعد به آشپزخانه رفت و به همسرش گفت: و
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بهشون  انيهم که گفتن م يیمادرت، کسا ايمادرم  یپاشو، پاشو جمع کن برو خونه -

  اونجا.  انيزنگ بزن ب

  چرا؟ -

  . آرمیم لهيکنن تا من براشون وساستراحت  خوامیامروز مهمون دارم، م -

   خوان؟یم یحافظ! دستمزد چ -

  خانم.  خوانیدستمزد نم -

   ؟یپس چ -

با سه تا مرد تنها  شهینم رون،يبرم ب خوامیرو ببر م اسمنيپاشو زود  ،یچيه -

  . یبمون

  باشه.  -

  گفت: اليکردند و رفتند. دان یخداحافظ ميو مر اسمنيساعت بعد  مين

  . ميستيبه زحمت ن یضما را -

  . اميزود ب کنمیم یسع نينيبش ؟یچه زحمت -

   ه؟ياسمت چ -

  حافظ.  -
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 یخواست کم اليخود به هم او از منزل خارج شد. مسعود از دان یبعد از معرف و

آرام  یباز گردد. خودش و دانا هم کنار هم نشستند و با صدا اشیبخوابد تا انرژ

  صحبت کردند.

 یلبه ی. دانا هم که روکردیرا نگاه م اليزده بود و داشت دان هيکت واريبه د مسعود

 الينگاه او را دنبال کرد و به دان ريبود، مس دهيمبل نشسته بود و سمت مسعود چرخ

  .ديرس

  آهسته گفت: مسعود

  شده، نگرانشم. فيضع یليخ -

  .شهینگران نباش، درست م -

  دانا گذاشت و گفت: یزانو یمسعود دستش را رو 

  کردم. یاشتباه کيمن  کنمیفکر م -

  رو به مسعود گفت: دانا

  ؟یچ -

با  یزيچ ینکنه همون وقتا طلسم گمیقتاد ذهنم رو مشغول کرده. م یاون شاخه -

  اون شاخه وارد بدنش کرده باشن!

  زد و گفت: یلبخند آرام دانا

 اليه دانفقط داشتن ب ،ینترس، نه اصالً. من اون شاخه رو چک کردم. درست گفت -

  رو بسنجن. مانشيکه قراره ا دادنینشون م
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  چسباند و گفت: واريراحت سرش را به د اليبا خ مسعود

  خدا خودش کمک کنه.  -

شده بود و هر سه منتظر  داريب اليبرگشت. دان یسه ساعت بعد حافظ با کس درست

 یخواهتآمد مجدد گفت و بعد معذرآمدن او بودند. حافظ بعد از ورود و سالم، خوش

  کرد و گفت:

  .ميديرس رياز وقت ناهار هم گذشته و ما د ديببخش -

  .هيچه حرف نيا -

را  ايشد چون حور رهيخ یاکرد. دانا به نقطه یپرسهمراهش هم با همه احوال مرد

  . حافظ زمان پهن کردن سفره گفت:کردیاو گوش م یهاو داشت به حرف ديد

  . یمراد یما هستن، آقا یرهادا سيرئ شونيا ال،يآقا دان نيبب -

هم گفتن اگر حرفم راست باشه  شونيکردم، ا فيرفتم ماجرا رو براشون تعر امروز

  . دهیم یهفته بهم مرخص کي

گرفتم و راه  یريشما رو ببرم رغز. خالصه من با خانمم تماس تصو تونمیهم م من

  ...یبرا نجايآوردن ا في. حاال تشردنيرو د اسمنيرفتن 

  و گفت: ديط حرف او پروس دانا

  ...سيرئ یآقا -

  رو به او کرد و گفت: یمراد یآقا

  جانم.  -
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  شدن.  دهيدزد یابهياون پوال نه گم شدن نه توسط شخص غر -

ها آن آوردیم مانيداشت ا یو حافظ به دهان دانا چشم دوختند. مراد یمراد یآقا

  گفت: فيضع یهمانند که حافظ گفته است. با صدا

  ن؟ پس کجا -

در انتظارشه و  یبد طيشرا ،یفرار کنه بره اروپا، اون هم قاچاق خوادیپسرتون م -

  اگر نره بهتره. 

پوال و دالرا رو  یتون بود. همههم خونه شبيداره که د یميصم یليدوست خ کي

کرده. قراره دو  یجاساز اشانهيرا سيک یاون. اون هم همه رو تو شيگذاشته پ

  ... نيدالرا. اگر بهشون نرس ليتبد یبرن برا گهيساعت د

  لب گفت: ريو ز دياز جا جه یمراد

   ه؟يچه کار نيخدا لعنتت کنه بچه، آخه ا -

  رفتن از منزل گفت: رونيب نيح و

  . نيمن دار شيخوب پ ینيريش کيبشن  داياگه راست باشه و پ -

  بعد رو به حافظ گفت: و

  . یهفته مرخص کيشما هم  -

کرد و رفت. حافظ سرش را به چپ و راست تکان داد و  یاعجله یبعد خداحافظ و

  گفت:

  . گهيد نهيناخلف هم یآخ آخ، بچه -
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  سر سفره نشست و گفت: دانا

  . شهیم دايمرز پ یاش بعد از چند روز توو جنازه رنيگیاگر بره، پوال رو ازش م -

  گفت: فيضع یمات شد و با صدا حافظ

  خدا نکنه.  -

  گفت: سفره دنيبعد از چ و

  .نييبفرما ن،ييبفرما -

و  دينوشیآب م شتريب اليسر سفره نشستند و مشغول صرف ناهار شدند. دان هاآن

  . دانا ظرف آب را از دسترس او خارج کرد و گفت:خوردیکمتر غذا م

  خورده غذا بخور. کي. گهيبسه د -

  ندارم. ليم -

  و گفت: ديبعد از حافظ تشکر کرد و عقب کش و

  م؟يحرکت کن ديبا یک -

 ميبر ميي. چون االن بخواميصبح قبل از طلوع آفتاب حرکت کن ديبا شه،یامشب نم -

  .ميرسیهم نم جاچيبه ه م،يخوریم یکيبه تار

  تو زحمت. ميما شما رو انداخت -

جبران  فمهيزحمت. وظ یداداش، من شما رو معّطل کردم و انداختم تو یچه زحمت -

  کنم.
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  !؟یچه زحمت -

 اليبود. مسعود و دان اليدان یبا گوش یساعت هشت بود. دانا در حال باز حدود شب

بودند که مسعود با خود آورده بود و در موردش با هم بحث  یهم در حال خواندن کتاب

  . زنگ منزل حافظ به صدا در آمد. او رفت و جواب داد:کردندیم

  ه؟يک -

  هم معترض گفت: سمت آن سه نفر انداخت بعد یمکث کرد و بعد نگاه یکم

  .یکنیم تشونياذ ینطوريمهمون منن. ا نايا ه؟يچه کار نيآخه زن ا -

  دستگاه گذاشت و گفت: یرا رو یگوش او

  و... ننيجمع شدن شما رو بب الي! شرمنده، فک و فامزميعز یدوستا ديببخش -

  گرفت و بعد دوباره گفت: ريسر به ز او

  مباحث. نيگرفتن دعا و ا یمدن براو حتماً او ستين نيالبته مطمئنم فقط ا -

دارند. قرار نبود در  شيدر پ یشب سخت دانستندیبه هم نگاه کردند. م پسرها

  جواب داد: اليانجام دهند. دان یکس یبرا یکار رشانيمس

 نيبند و امحبت و عشق و زبان یدعا برا یطهيوارد ح م،يکنیم یريگما فقط جن -

  .ميدیانجام نم یلو مي. بلدميشینم ايمسخره باز

  بفهمن. نايکاش ا یکارتون درسته، ول دونمیمن م -

  :ديرا برداشت و غر یبعد دوباره زنگ زده شد. حافظ گوش و
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  لحظه اجازه بده. هي -

  گفت: اليدوباره آن را سر جا گذاشت و منتظر شد. دان و

  فعالً صبر کن. یتو ول انيبگو ب -

  کردند. ضيرا تعو شانیراحت یهابعد هر سه رفتند و لباس و

  برگشتند مسعود گفت: یوقت

بده.  ليهمراهش رو بهتون تحو یتو که گوش اديشرط بذار ب نيهر کس رو به ا -

  .رهيبگ لميازمون ف یکس مييخواینم

  باشه چشم. -

  را برداشت و گفت: یگوش حافظ

  .نيبد ليهمراهتون رو تحو یهاکه تلفن یبه شرط یول کنم،یدر رو باز م اميم -

  قبول کردند. همه

وارد  یکيیکيسبد برداشت و رفت در را باز کرد. همه را  کياز آشپزخانه  او

 کيآمده بودند و تبر ینيريها با گل و ش. آنگرفتیم ليرا تحو شانیو گوش کردیم

 ديش را بوسدختر ی. نفر آخر همراه با همسر و دخترش وارد شد. با شادمانگفتندیم

  مهمان نشسته بود. اشنهرفتند. دور تا دور خاو بعد به درون 

خود جا باز  یدو نفر برا نياپن گذاشت و بعد ب یرا رو یسبد بزرگ پر از گوش او

  کرد و نشست.
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. کردندیمعذب م شاننيسنگ یهانگاه ريها را زبه آن سه نفر زل زده بودند و آن همه

  از مردها گفت: یکيدر آغوش پدرش نشست.  اسمني

  درد نکنه. ونيخوب شده و دست آقا اسمنيکه  ميحالخوش یليجان ما خ حافظ -

  تونستن حل کنن. ونيآقا ديشا مييايب ميگفت ميداشت یما هم مشکالت راستش

مبل نشسته  نييپا هيبه مسعود اشاره کرد. او هم که چون دوستانش به احترام بق اليدان

  جا شد و گفت:جابه یداشت، کم هيبود و به آن تک

. سمينوینم چکسيه یبرا یول مي. دعا هم بلدميدیرو شفا نم یارث یماريآقا ما ب نديبب -

  .ميسينویبند و... نمعشق و چشم زخم و زبان یالبته بهتون بگم ما دعا

  ن؟يکنیپس چکار م -

. هر مسئله ميکنیم یريگ. ما فقط جنميمسائل جدا کرد نيما راهمون رو از اول از ا -

مسائل فقط  جورنينا آروم و ا یخونه ،یوانگيد ،یماريجن باشه، بکه مربوط به 

  . ميکنیدخالت م

کارا استفاده  نيا یو از قدرتمون برا ستياز نظر ما درست ن نياز ا ريغ یکارها

  .ميکنینم

  !نيندار یکه مشتر ینطوريا ن،يکنیامرار معاش م یپس چجور -

  

  گفت: اشیشگيبا حالت طلبکار هم دانا

  م؟يکنیراه امرار معاش م نيبه شما گفته که ما از ا یک -
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  جواب داد: حافظ

  که انجام دادن از من پول نگرفتن. یکار یبرا شونيجان ا يیدا -

   ره؟يبلد باشه و پول نگ یکار نيآدم همچ شهیمگه م -

  جواب داد: دانا

  .شهیحتماً م -

نگاه کرد  رهيقدر او را خثابت ماند. آن یزن یبه جمع کرد و نگاهش رو یبعد نگاه و

کم ناراحت پچ کردند. همسر مرد هم داشت کمکه حال جمع عوض شد و با هم پچ

  . شدیم

 یگرفت و با تأسف سرش را به چپ و راست تکان داد. دست نيينگاهش را پا دانا

  گفت: اليکرد. دان الينشست. سر بلند کرد و رو به دان شيزانو یرو

  گو. بهش ب یدونیاگر صالح م -

  سر فرود آورد و گفت: دانا

  شما خانم.  -

  به جمع کرد و بعد گفت: ینگاه زن

  من؟  -

   ه؟ياومدن شما چ ليدل دونمیبله... من م -

  ! د؟يدونیم -
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  . نجايا دياريب فيبله... همراه همسرتون تشر -

 شانيدر مقابلش اشاره کرد. آن دو به هم نگاه کردند و بعد از جا يیبا دست به جا و

  بلند شدند و رفتند مقابل دانا نشستند. 

  گفت: دانا

لحظه  نياز ا ن،ينگران حضور جمع نباش م،يزنیدر مورد مشکلتون با هم حرف م -

  . شنونیما رو نم یبه بعد صدا

  جواب داد: مرد

  . شنونیواقعاً نم -

ً نم - ا ام ننيبیهامون رو م. فقط تکون خوردن لبميگیبه هم م یچ شنونیواقعا

  . شنونیصدامون رو نم

  ! شهیباورم نم -

ها آن یصدا چکسيکه دانا به زن و مرد اشاره کرد ه یادر واقع از همان لحظه اما

تالش  شتريو هر چه ب دنديدیرا م شانيهاو فقط تکان خوردن لب ديشنیرا نم

  . دنديشنیکمتر م کردند،یم

  ادامه داد: دانا

سرکشه و اصالً به حرف شما  یليکه خ یدختر مشکل شما در مورد دخترتونه. -

  . دونمیکه براش افتاده خبر دارم و مشکل بزرگ االنتون رو م ی. از اتفاقدهیگوش نم

  گفت: یبا نگران زن
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  . نيبرام بکن یکار هيدستم به دامنتون  -

  اشک صورتش را شست.  ليس و

  رو به مرد گفت: دانا

غرورتون شکسته اما  نيکنیده و حس ماوم شيبراتون پ یسخت طيشرا فهممیم -

  دخترتونه.  یذهنتونه انتهاش نابود یکه تو یاون کار

  دختر من االن هم نابود شده.  -

  سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: دانا

 نييبخوا نکهياما نه ا شهیتهش درست م نياتفاق بده که اگر صبر کن کيفقط  نينه! ا -

  . نيشمنتظر برگشتن اون پسر با

سفره عقد  یپا ن،يگردونیکه اون پسر رو به زور بر م نميبیاز سرنوشت م يیجا

توسط  شيماه هفتم باردار یو تو شهیدخترتون باردار م کننیازدواج م ن،ينشونیم

  . شهیشوهرش کشته م

ها . دانا دست چپش را مقابل آنکنندیو مرد به هم نگاه کردند و بعد رو به دانا م زن

را نشان داد. دستش را باال آورد و مقابل چشم چپش  یروزيو بعد عالمت پ گرفت

  گرفت. آن دو متعجب منتظر بودند که دانا گفت:

  . نيمن درست به مردمک چشم من نگاه کن یانگشتا نياز ب -
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 یکيبزرگ تار یآن حس کردند در چاله کيدو به مردمک چشم او زل زدند و در  آن

ها را سمت خود آن یبيم از آن دو گرفته شد. قدرت مکش عجافتادند. قدرت کال ريگ

  .ديکش

و  ني. همه غمگدنديمحضر د انياطرافشان روشن شد و خود را م یبعد فضا یکم

  بودند. عاقد بار سوم را اعالم کرد و دخترشان بله گفت. یدر درون عصبان

دست و  ريکه ز ننديو توانستند دخترشان را بب ديها را به جلو کشآن یقدرت دوباره

نه حرف بزنند و نه تکان بخورند تا  توانستندیاما نم خوردیشوهرش کتک م یپا

  دخالت کنند و او را نجات بدهند. 

  .دادیم کيو فحش رک زدیم یزشت یهابه او حرف شوهرش

  مشروب شد. دنيهم به آشپزخانه رفت و مشغول نوش بعد

  مبل افتاد. کنار یهم با لب و دهان پاره و زخم دخترشان

 ديشد یاز افسردگ یکه دختر با حالت ی. وقتديکش گريها را به زمان دآن یقدرت دوباره

ها از آن چکداميرا به همراه داشت، اما ه ششيمثبت آزما یبه منزلشان آمد و برگه

  حال نبودند.خوش

و  ی. با لباس بارداردنديرفتند و دخترشان را در منزل خود د گريبه زمان د دوباره

شکم بزرگ. او رفت و در را باز کرد. با ورود همسرش به بحث و بگو مگو 

شکمش نشست و  یزد. او را هل داد و رو یليشوهرش به او س نکهيپرداختند. تا ا

  همسرش را فشار داد تا جان داد. یآنقدر گلو
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 یرو دهيو ترس ديدور خود چرخ ی. کمستيهم برخاست و ناباور جسد او را نگر بعد

  و... ديچيپتو پ انيپتو برگشت و او را م کيود زد. در آخر رفت و با سر خ

 یها آنقدر براصحنه دنيبرگشت. د یبه حالت عاد زي. همه چديدستش را پس کش دانا

  . زدندیخود م یو در سر و رو کردندیم هيبود که داشتند به شدت گر یآن دو واقع

 يیاما صدا دنديدیرا م شانهاهي. گررنديکردند دست آن دو را بگ یسع هيبق

  . دنديشنینم

  داشت. ريسر به ز ني. دانا غمگکردندیو مسعود به دانا نگاه م اليدان

  مرد را گرفت و گفت: یهاشانه مسعود

رو  متونيتصم جهينشده فقط شما نت یآروم باش آقا، آروم باش. فعالً که طور -

  کارش رو بکنه. ديني... بشنيلطفاً... اجازه بد ني... اجازه بدنيديد

دانا به سجده رفت و سرش  ی. جلورفتیاز حال م جانيداشت از شدت ترس و ه زن

  او گذاشت و گفت:  یپاها یرا رو

  چکار کنم؟ تو رو خدا نجاتم بده.  ديبا -

به جمع گفت و به آشپزخانه رفت. حافظ دنبالش  یديمعذّب از جا بلند شد و ببخش دانا

  رفت و گفت:

   ن؟يندار الزم یزيچ -

  .نيآب لطفاً، به اونا هم آب بد وانيل کي -



439 | P a g e 
 

 قهي. چند دقديآب از دست حافظ گرفت و آن را تا ته نوش وانيل کيبعد  قهيچند دق او

برگشت و کارش را دوباره شروع کرد و خطاب  شيآرام شد به جا زيبعد که همه چ

  گفت: کردیرا پاک م شيهابه زن که داشت با دستمال اشک

  . نينگاه کن نيبه ا خوامیشما بود. حاال م مياز تصم یافقط هاله نيا -

ها خواست به بعد دست راستش را به همان حالت مقابل چشمش گرفت و از آن و

  مردمک چشم راستش نگاه کنند. 

افتادند و با سرعت نور به  یديسف یبار در چاله نيدر چشم او شدند. ا رهيدو خ آن

بودند. چند سال گذشته بود  ستادهيا هيهار بود و در حافظشدند. فصل ب دهيکش یسمت

  چون دخترشان بزرگتر شده بود. 

صحبت  یخارج یهاستياز تور یجمع یبرا یسيداشت با زبان انگل دخترشان

شده بود.  بايدختر باوقار و ز کيقبل نبود.  بيغر بيآن دختر عج گري. او دکردیم

جفت  کيبود که  رهيخ شيپا ی. به جلونشست یابعد از کارش کنار رفت و گوشه

افتاد  هاستياز تور یکي. سر بلند کرد و نگاهش به ستاديمقابلش ا یکفش براق مشک

  . زدیکه به او لبخند م

 يیبايلباس عروس ز انيشدند و بعد دخترشان را م دهيکش یآنجا با قدرت به سمت از

  . دنديدر کنار همان مرد د

آن دو نگاه کرد. زن و مرد به هم  یمشت کرد. به چهره و ديکش نييدستش را پا دانا

  :دي. زن پرسستندينگر

   م؟ينيبب شتريب یچرا اجازه نداد -
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. آخر نيکردن او پسر نر دايبرگردوندن و پ یدنبال دعا برا گهي. دهياندازه کاف نيهم -

  . نييخوای. حاال هر جور که مستيداستان خوش ن نيا

  افتاد و خطاب به دانا گفت:  هيرفت. زن دوباره به گر ونرياز جا بلند شد و ب پدرش

  بده.  رتونيبده، خدا خ رتونيخدا خ -

  به حرف آمد و گفت: دانا

دخترتون.  یحت ن،يحرف نزن چکسيما بمونه. در موردش با ه نيب ديموضوع با نيا -

  سرنوشتش عوض بشه.  ري. اگر نه که ممکنه مسافتهیاتفاق م صورتنيدر ا

  راحت باشه.  التوني، حتماً. خباشه -

  در آورد و مقابل او گذاشت و گفت: یکرد و دسته چک فشيبعد دست در ک و

  . نيسيبنو نيکه دوست دار یهر چ -

  دسته چک را عقب داد و گفت: دانا

  . ميکنینم یپول کار یبرا ميما که گفت -

  نشست. شياو را دعا کرد و با همان حالت دعاگو رفت و سرجا زن

در جمع  یرزنيسرخ و غضبناک پشت سر پ یهاکه با چشم ديرا د یمرد اليدان

. سرش را سمت مسعود که سمت چپش نشسته ستيبود. چند لحظه او را نگر ستادهيا

  بود کج کرد و گفت:

  نمش؟يبیفقط من م اي ینيبیم رزنيتو اونو پشت سر اون پ -
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  .نمشيبیم -

  هم جواب داد: دانا

  .نمشيبیمنم م -

  :گفت رزنيو بعد رو به پ ستيدانا را نگر اليدان

  .نيخب مادر جان، شما بگ -

  لبخند بر لب گفت: مايخوش س رزنيپ

  .نيدونیبگم مادر؟ شما که بهتر از من م یچ -

  از زبون خودت بشنوم. خوامیبگو مادر، م -

 یدونیتا صبح زجر بکشم. م دي. من هم تنهام و باکننیم تمياذ شترياگه بگم که شب ب -

  ام بخوابن.هام جرأت ندارن شب تو خونهمادر، چند ساله بچه

  مادر. دونمیم -

  .کننیم هيدختر باشن که تا صبح فقط گر کنن،یشبونه فرار م انيب ان،يهام نمنوه -

  ها را آورد.رفت و آن عيرا خواست که حافظ سر لشيوسا اليدان

  مسعود داد. به دست یدر آورد و همراه با قلم یخطیب کاغذ

که   دهيکش یهابلند. دست ديسرخ و لباس سف یها. با چشمستيآن مرد را نگر اليدان

  بودند. شيتا کنار زانوها

  :دياز او پرس اليدان
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  ؟یشناسیمن رو م -

  زودتر جواب داد: رزنيپ

  .زمينه عز -

  او زد و گفت: یبه رو یلبخند نرم اليدان

ام رو مهمان ناخوانده یهاتا حرف نيکوت کنمادر، لطفاً همه س دمياز شما نپرس -

  بشنوم.

ثابت  رزنيپ ینگاهش را رو اليساکت شدند و با ترس به هم نگاه کردند. دان همه

  نگه داشت و گفت:

  ن؟يشناسیشما من رو م پرسم،یدوباره م -

  جن دهان باز کرد و گفت: آن

  .شناسمیم -

  ه؟يخانم چ نيکردن ا تياذ یبرا لتيدل -

  .کنمیم یام اونجا زندگا خانوادهمن ب -

  کجا؟ -

  .رزنيپ نيا یخونه -

  و بعد؟ -

  .مييخوایما فقط غذا م -
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  ؟یخوایبنده خدا غذا م نياز ا -

  آره. -

  ؟یاگر غذا نده چ -

  .یچيه -

  و گفت: ديخند رزنيپ

پامو قلقلک  ري. اگه بکشن باال زنييپا کشنیم ايباال،  کشنیپتو رو م ايتا صبح  -

تا از حال  خندمی. منم اونقدر مخندنینقطه ضعفمه. خودشونم بهم م دوننی. مزننیم

تو صورت و کت و کولم. صبح  زننیم یبا اُردنگ نييبرم. اگر هم پتو رو بکشن پا

  که پاشم کبودم.

  

  گفت: یظيرو به مرد با اخم غل اليدان

کرده و  یکيون نهمسرش بهت یزمان کي. نيزن شد نيا یشما به زور وارد خونه -

. به زور نياش رو اشغال کردساله خونه نيدو روز پناهتون داده، اما شما چند یبرا

و  یبيل یبه صحرا ديری. از امشب مستين یکه راض نيمجبورش کرد يیبه کارا

  .نيمونیاونجا م نيدزن مون نيا یخونه یکه تو يیبه تعداد روزها

  و گفت: ديکش یبلند اديموجود فر آن

  رگز.ه -

  شد. یبه مسعود داد. مسعود مشغول نوشتن دعا و طلسم یااشاره اليدان
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  گفت: تيبا جد دانا

  داره. یدستور عاقبت بد نياز ا یتمرد و سرکش -

  هرگز. -

  متوجه نشوند گفت: هيکه بق یبه زبان اليدان

 یکه خونه یکه هرگز فراموش نکنن و تا زمان نيبد هانيبه ا ی! درسايهام و حور -

  .نيها پاک نشده برنگردجن نيزن از لوث وجود ا نيا

  :دياز پشت سرش شن يیصدا اليدان

  چشم سرورم. -

و  اليبرخاستند. آن دو درست پشت سر دانا و دان شانياز جا ايبعد هام و حور و

  بلند به وسط هال رفتند. یهامبل نشسته بودند. هر دو با گام یمسعود رو

بلندش در اطرافش  یانقره یو آن را انداخت. موها ديرا عقب کش شيکاله ردا هام

  . ختير

به او اشاره کرد  ا،يب یآن موجود گشاد شد. هام دستش را باال آورد و به معن یهاچشم

  شدند. اطيوارد ح ايو بعد با حور

  شد و دنبالشان رفت. بيموجود هم غ آن

  زن به درون برگشت و نشست.  شوهر

  و گفت: ديو خند ستاديا ايمقابل هام و حور اطيدر ح جن
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خدمتگزار  ايبهتره بگم حور ديدختر مازر! شا ايهام پسر مطرود مذهب... و حور -

  ها.انسان

  زودتر از او گفت: ايخواست حرف بزند که حور هام

برگشته. اِنقدر گرفتار  یشده و به مقام شاهزادگ دهياون بخش ست،يهام مطرود ن -

خودتون  یاياخبار دن نيتراز مهم یکه حت ن،يبود رزنيپ کيو آزار  یلودگ

  .رهیانتظار نم نياز ا شتريمثل شما ب یفيسخ فهي... هر چند از طانيخبریب

و  ديقد کش کدفعهيحمله کرد. هام دستش را دراز کرد و  ايموجود به سمت حور آن

سرش برد و محکم  یگرفت و باال ايحور یقدم کيبزرگ شد. او را در  کلشيه

  .ديتلنبار بود کوب اطيح یکه گوشه یليدرون وسا

و با تن دردناک  دهيگوشه افتادند. آن موجود ترس کيو هر کدام  دندياز هم پاش ليوسا

  شدند. بيغ ايفرار کرد. هام و حور

قل  اطيوسط ح یخال یبشکه ميکه ن ديو د ستيرا نگر اطيدر را باز کرد و ح حافظ

هللا گفت و به درون رفت و در لب بسم رياند. زپخش و پال شده ليوسا یخورد و باق

  را بست.

  خطاب به او گفت: اليدان

  .ستين یخاصّ  زينگران نباش آقا حافظ، چ -

  گفت: رزنيخطاب به پ اليدان
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کاغذ  ن،يکنیم یگالب قاط وانيل کيآب و  وانيخونه. دو ل نيبریکاغذ رو م نيا -

و اتاق و آشپزخونه  اطيح یتو ديپاشیو بعد م ديزنیهم م یتوش، حساب نيندازیرو م

  و حموم و همه جا. 

  دو بار دعا کردم شب تا صبح کتکم زدن، مثل اون دفعه نشه.  یکيمادر  -

. به ستنين گهيتون اونا دخونه یتو ديبر ی. اصالً وقتنينگران نباش شه،ینه نم -

  بشن.  نيريکه تا ابد عبرت سا ارنيسرشون ب يیموکالم گفتم بال

  کردند.  سکوت همه

 یو طور گرفتندیها را مجن یکي یکيبودند.  ريدرگ رزنيدر منزل پ ايو حور هام

  مقابله نداشتند.  یارايکه  زدندیها را کتک مآن

. ديپر از درخت کش اطيح انيها را در چنگ گرفت و به ماز آن یکي یموها ايحور

  و هراسان بودند.  دنديکشیم غيها جآن

را در  شيها. او چنگدادیها را گرفته بود و فشار ماز آن یکيهم پشت گردن  هام

  . توانستیکند اما نم یتا هام را زخم دادیهوا تکان م

  گفت: اديبا فر هام

  . رونيب نييايتا نکشتمش ب -

در دست  شي. آن که موهاستادنديها ادرخت یالآمدند و البه یبا تن و بدن زخم همه

کمر او زد و فشرد. به ناچار از  یرا رو شيپا ايحوربود خواست فرار کند.  ايحور

  .ستاديتقال ا
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  ادامه داد: هام

و هر اندازه که  یبيل یبه صحرا ديبر ديگمش نجايدستور دادن از ا اليسرورم دان -

زن اجحاف  نيشما در حق اچون  ن،يکن یاونجا زندگ نيکرد یخونه زندگ نيا یتو

  . نيها آزارش دادو سال نيکرد

 نينفر از شما از ا کي دمیو اجازه نم کشمیشما رو م یهمه دياالن نر نيمه اگر

  بره.  رونيخونه زنده ب

 یبلند یپرت کرد که صدا اطيقبول کردند. هام آن موجود را وسط ح انيگر هاآن

  داد.

  . ديجهان وقت دار نيا هيسه ثان -

بود که همه  دهيرسرا رها کرد و هام مشغول شمردن شد. به سه ن یکيهم آن  ايحور

  شدند.  بيغ

در باد تکان خورد. هام  ايحور ی. موهاديچيزده پ زييپا یهادرخت یال یميمال باد

  آهسته گفت:

  ... یشد ادآوريمن رو به اون احمق  یشدن و شاهزادگ دهيممنونم که بخش -

  طور گفت:سرش برگرداند و همان یرا آهسته رو شيبعد کاله ردا و

  مازر.  یباياع و زدختر شج ا،يحور -
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تکان خورد. لبخند زد و  ايحور ینهيدر س یزيشد. چ بيبعد سر فرود آورد و غ و

ظاهر شدند. هام  اليشد و خود را به هام رساند و هر دو دوباره در کنار دان بيبعد غ

  گفت:

  انجام شد سرورم. -

  داد و گفت: رزنيکاغذ را به دست پ مسعود

تون اونا به خونه هيشب یموجود چينه تنها اونا بلکه ه هگيراحت باشه مادر، د التيخ -

  .شهینم کينزد

  مادر. ینيبب ريخ یاله -

ً يبازگشت. آن شب تقر شيلبخند زد و به سر جا مسعود  یزيدر مورد هر کدام چ با

  نروند. یانجام دادند تا دست خال شانيبرا یگفتند و کار

  پسر گفت: کيدانا خطاب به  تيدر نها اما

  .شما -

  بله. -

  . دانا گفت:ديسمت پدرش کش یدستپاچه خود را کم پسر

 خوادیچون دلمون نم ارهيهمراه ن یگوش یکس ميتو ما به آقا حافظ گفت نياومد یوقت -

عده  هيعده بهمون بگن کالهبردار،  هي. ميو بعد معروف بش نيريبگ لميازمون ف

  ن. کن دامونيپ فتنيعده دنبالمون ب هيکارمون رو رد کنن، 



449 | P a g e 
 

و فکر نکنم خواسته  نيرينگ لميبود ف نيامون ااما خواسته ميريگینم یهم ما که پول بعد

  ن؟يبه ما احترام بذار نينکرد یما. خوب چرا سع ميحفظ حر یعني نيباشه و ا یاديز

  نگرفتم. لمينه، من ف -

  به او زد و گفت: يیقفا پدرش

  .رونياحمق. پاشو برو ب یا -

  گفت: تيرفتن دانا با اخم و جد رونيب نيند شد. حبل شياز جا عيسر پسر

  خودته. یعواقبش پا ینفر ارسال کن کي یرو برا لمياون ف -

 یشد و رو اطيرفت. وارد ح رونيب عيو بعد سر ستيچند لحظه دانا را نگر پسر

زد. به درون گروه دوستانش رفت و صدا فرستاد و  هيتک وارينشست و به د شيپاها

  گفت:

! االن براتون یچطور دونمیاصالً نم یول ديفهم شونيکيگرفتم.  لميزشون فها ابچه -

  .فرستمیم

سرش افتاد و اطرافش کم نورتر  یرو یاهيرا انتخاب کرد. حس کرد سا لميبعد ف و

  .ديند یزياز چند لحظه قبل شد. سر بلند کرد اما چ

در  لمي. فستيا نگراو ر یبود. رو به جلو خم شد و صفحه گوش ستادهيمقابل او ا هام

. ختيپسر ر یگوش یحال ارسال بود. هام دهان باز کرد و بزاقش کش آمد و رو

 شينشست و پاها نيزم یخورد و کامل رو واريو محکم سرش به د ديپسر از جا پر

. دستش را بلند ديتپیبه شدت م لبشنبود. ق ی. کسستيرا دراز کرد. اطرافش را نگر
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خاموش شده  ینبود. صفحه گوش اشیگوش ینده رواز آن بزاق چسب یکرد و خبر

  بود.

  لب گفت: ريرا فوت کرد و ز نفسش

  شدم. یاالتيخ ،یلعنت -

 یروشن نشد. هر چقدر تالش کرد اتفاق یرا فشرد اما گوش یبعد دگمه بغل گوش و

  به درون رفت و گفت: یکه با حالت مات نيروشن نشد. تا ا یو گوش فتادين

  بعد سوخت. ميرو گوش ختير یزيچ هيسوخت...  ميگوش -

  لبخندزنان گفت: ليدر حال جمع کردن وسا مسعود

  خت؟ير یچ -

  لزج و چسبنده مثل آب دهن. زيچ هي دونم،ینم -

  معترض گفت: مادرش

  وا! بهروز! -

  . گمیبه خدا دروغ نم -

  . ستين اتیرو گوش یزياالن که چ -

 شيرا برداشت و از جا لي. وساهام را شناخت طنتيشد و ش ترقيلبخندش عم مسعود

  بلند شد و گفت:
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 ديبا گهي... دميرغز هست یزود راه یليما فردا صبح خ ون،يخانم ها و آقا ديببخش -

  ... با اجازه.مياستراحت کن ميبر

گفتند بعد از  کيبعد به اتاق رفت. همه از جا بلند شدند و به حافظ و همسرش تبر و

  رفتند. یکيیکيو دانا تشکر کردند و  الياز دان شان،يهایبرداشتن گوش

  و گفت: ستاديمقابل دانا ا پسر

  کار شما بود؟ امیسوختن گوش -

. کم آورد و دي. پسر از نگاه او ترسستيو نگاه سرد فقط او را نگر تيبا جد دانا

  .ديدو رونيب هيگفت و دنبال بق ديببخش

  .لباس شد ضيو بعد به اتاق رفت و مشغول تعو ديخند اليدان

  ها تشکر کرد و گفت:حافظ برگشت از آن یوقت

  خانومم با دخترم رفتن خونه پدرشون. ن،يبخواب نيهر جا دوست دار -

  .نيشد تيممنون آقا حافظ، شمام اذ -

  دوستان. دييخوشحال نبودم. پس لطفاً نفرما نقدريعمرم ا یتو چوقتيه -

ر به صدا در آمد. حافظ که زنگ د کردندیخود رختخواب پهن م یدر هال برا داشتند

  اف رفت و جواب داد:اف یمتعجب به پا

  ه؟يک -

  باز کن منم. -
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  دگمه را زد و گفت: حافظ

  هستن. یمراد یآقا  -

  به استقبال او رفت و خود را به او رساند و تعارف کرد به درون برود. حافظ

  گفت: اليوارد ساختمان شد به همه سالم کرد و رو به دان یمراد یوقت

  . نيام رو نجات دادمن و خانواده یشما زندگ -

و  ديزده جلو رفت و او را در آغوش کش جانيه یبه دانا اشاره کرد. مراد اليدان

  گفت:

خورده زودتر  هيازتون تشکر کنم. اونا  امياز سر شب منتظر بودم مهمونا برن تا ب -

ازتون  اميد. گفتم بخوابم برده بو نيماش یتو. تو اميروم نشد ب گهياز من اومدن و د

  تشکر کنم و...

  و گفت: ديکش رونيبسته دالر ب کيکرد و  بشياز دانا جدا شد و دست در ج او

  شما آوردم. یبرا نويا -

  دست او را عقب داد و گفت: دانا

  .ميريگیما اصالً پول نم -

  محبت شماست. ینيريش نيا -

  د و گفت:را نشان دا ینيريش یهابه اپن اشاره کرد و جعبه دانا

  صرف شده. -
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  . دمیم هيدارم بهتون هد امینجات زندگ یمن فقط در ازا کنه،یفرق م نيا -

. ستيمرام و مسلک ما ن یآقا، تو ميريگینم یچيما ه ه،ينه پول، نه هد ،ینيرينه ش -

  افتاده؟! یکه اتفاق خوب یحالخوش

  معلومه. -

ما  ازمندن،يکه ن يیبده به کسا پوال رو نيما هم دعا کن. ا یکن، برا راتيپس خ -

  .ميريبگ یاز کس یکارمون پول یکه در ازا ميستين ازمندين

  و گفت: ديکش یقينفس عم دانا

 رتونيخ یشما و دعا یحال. خوشميندار ازيپوال ن نيما اصالً به ا د،يببخش یليخ -

  دستمزد ماست. 

  مبل نشست و گفت: یرو کردیم یکه احساس خستگ اليدان

کار رو  نيا یواقعاً اجازه یول ميکن سهيشما رو سرک یهمه ميتونستیروز مما ام -

  . ميکه خدا به ما داده مسئول يیرويچون در برابر ن ميندار

  ها تشکر کرد و گفت:دوباره از آن یمراد یآقا

  . ميکنیدعاتون م شهيحتماً هم -

  ود.ها نشکرد و رفت تا مزاحم خواب و استراحت آن یبعد خداحافظ و

  ها را خاموش کردند تا بخوابند. در هال رختخواب انداختند و چراغ همه

سرش گذاشته بود و سقف را  ريرا ز شيهابود. دست رهياما با اندوه به سقف خ دانا

  . شدیم ليآن تشک یرو  يیهاروشن هيسا یکه گاه کردینگاه م
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به  شيهاخروپف یبود. حافظ هم صدا دهيخواب شيوقت پ یليخ یاز خستگ اليدان

  . ديرسیگوش م

 یخواند که سر حافظ رو ی. وردستيو حافظ را نگر ديچرخ نهيس یبه رو دانا

  آرام و شمرده شدند.  شيهانفس یبالشش مرتب شد و صدا

  :ديبه حالت اول برگشت که مسعود پرس دانا

   ؟یخوابیچرا نم -

  هنوز؟ یداريب -

  ادو کردنت افتاد. شدم و چشمم به ج داريب هويخواب بودم  -

  را رها کرد و گفت: قشينفس عم دانا

  . شهیباعث رنج و عذابم م یگاه يیشگويجادو کردن و پ -

  ! یتو که امشب به همه کمک کرد ؟یچ یبرا -

  :ديچند لحظه ساکت بود. مسعود پرس دانا

  افتاده؟  یاتفاق -

  سته گفت:. آهديکشیم قيعم یهانفس آورد،ینفس کم م کردیکه حس م دانا

   ادته؟ياون زن و مرد که اول باهاشون حرف زدم  -

  اهوم.  -

  داد و بعد گفت: حيها توضآن یشان را برامشکل دانا
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 داشيپ خواستنیکنن و برگردونن. م دايپسره رو هر طور شده پ خواستنیاونا م -

  . کشتیاما دخترشون رو م کردن،یهم م

  خوب، بعدش...  -

ن دادم اگر از اون پسر دست بردارن، دخترشون بدون اون آدم، اما من بهشون نشو -

  . یمرد خارج کيکنه. اون هم ازدواج با  یباز هم بهتر زندگ تونهیم

  که خوبه.  نيخوب ا -

  و گفت: ديباز هم نفس کش دانا

. بچه کننیم یها با هم خوب زندگو سال شهیعاشق اون دختر م ه،ياون مرد خوب -

  ... بايدختر ز کيسر و پ کي شن،یدار م

  و بعد...  -

  . رهيمیسال مقاومت م کيو بعد از  رهيگیاون پسر سرطان م -

افسرده و  یليو خ شهی. دختر دوباره تنها مشونيسال زندگ نيدوازدهم یتو درست

اما عشق اون مرد  اديرو داره که البته از پسش برم شيپ گهيسخت د یزندگ کي

  . کنهیهاش رو بزرگ مو بچه کنهیازدواج نم گهيد و رهيمیهرگز در خاطرش نم

  دوباره نفس گرفت و آهسته گفت: دانا

 دادن،یاجازه ازدواج رو نم ندهيو اونا در آ دادمیاش منشون خانواده نمياگر ا -

 یبزرگ یهاداره و بچه يیکه البته سن باال کردیازدواج م گهيمرد د کيدخترشون با 

  . شدنیکه باعث آزارش م
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که با انتخاب  یاخوش حوادثه. حادثهها دستدختر و تمام انسان نيا یهر حال زندگ به

  . اديم شيدرست و غلط پ

چون  گه؛يبود تا هر ازدواج و بخت د ترنيريبراش ش یحس کردم همون زندگ اما

  . کنهیم یزندگ یدوازده سال با عشق بزرگ نيا یحداقل ط

  ... ینه ول ايبود  یخودخواه دونمینم

  به دست او آورد و گفت: یدستش را بلند کرد و دست دانا را گرفت، فشار مسعود

کنه،  یسال با عشق زندگ کي. آدم یکار رو کرد نيراحت باشه، بهتر التيخ -

بهتر  یکار چي. هارهيرو رو دووم ب یسال، صدسال سخت کياون  یايبا رؤ تونهیم

  دانا.  شدینم نياز ا

  ت:و گف ديکش یآه دانا

  . یممنونم که به حرفام گوش کرد دوارم،يام -

  او ضربه زد و گفت: یبازو یرو مسعود

  .ميحرکت کن ديبا گهيبخواب، کمتر از چهار ساعت د ريبگ -

  .ديو خواب دياش کششانه یبعد پتو را رو و

  

  _هفتم.فصل

 لياوس دني. حافظ و دانا در حال چديبارینم مروز صبح هوا سرد بود و باران نم آن

  بودند که، او از نزد دوستانش آورده بود.  ینيدر ماش
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که  اليآورد بعد هم رو به دان اطيرا داخل ح اليدان نيکار، حافظ ماش انياز پا بعد

  نشسته بود گفت: یورود یمتفکر جلو

  .ميما حاضر -

  سر بلند کرد و گفت: اليدان

  .ميممنونم، باشه بر -

برخاست  اليو خنجر را به همراه آورده بود. دان زهيهم از داخل خانه آمد که ن مسعود

ها را به درون و خنجر را چک کرد و بعد آن زهيراه او کنار رفت. ن یو از جلو

  برد و همه سوار شدند و به سمت مقصد حرکت کردند. نيماش

  :ديپرس دانا

  سمت رغز؟! ميبر ديحافظ جان حاال چرا با پاژن با -

به بعد  يی. تازه از يک جاميبر نيبا ا ديبره، با تونهیمن یمعمول نيماش شييجاها هي -

  .ميگز کن ادهيو پ ميجا بذار ديهم با نيا

  ه؟يبد ريمس -

  نکردن. یکه تا حاال کوهنورد يیکسا ی. مخصوصاً براهيسخت ريمس -

و داشت در سکوت با خود و افکارش  کردیدر بحث آن سه نفر شرکت نم اليدان

اعصابش را به هم  نيدر خاطرش زنده شده بود و ا یوعموض ادي. رفتیکلنجار م

  .ختيریم

  نگاهش به او افتاد. زدیکه کنارش نشسته بود و داشت با مسعود حرف م دانا
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  خود است. یهالب دنيدر حال جو اليدان ديدیبار بود که م نياول

  گفت: مسعود

مون بهش برسه، دست هيکاره. فقط کاف نيتربه اون طلسم مهم دنيدر هر صورت رس -

  .ميحل کن ميتونیکه باشه م یبعدش هر مشکل

ً اونا اجازه نم - دستمون به طلسم برسه. حتماً  یراحت نيما به هم دنیمسلما

  برامون دارن. يیهابرنامه

  .مييآیاز پسش بر م -

  نگاه کرد و خطاب به دانا گفت: نهيدرون آ حافظ

  براتون برنامه دارن؟ ايک -

  شما ترسناکه. یتماً براکه ح يیکسا هي -

  ه؟يمنظورتون از برنامه چ -

ما  یتونیکه م يیتا جا ميکنیم هي. ما هم به تو توصنايمثل ا یزيتله، مرگ، هر چ -

  .ميریبعدش ما خودمون م ،یرو ببر

  ه؟يکارتون چ ن؟يطرف یمگه شما با چ -

  .هيريگکارمون هم جن طان،يبا جن و ش -

 ترسم،یهان! م ترسمینم گمیتا آخرش با شما هستم، نممن  ن،ياصالً نگران نباش -

  به خداست بعد هم حضور شماها. دمياول ام یول اد،يهم ز یليخ
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  لب گفت: ريز اليدان

 یبه خدا باشه، بنده دتيام دي. اول و آخر باشهیقدرت خدا شريک قائل نم یآدم برا -

  موجوده.  نيخدا بدون اذن خدا، ناتوانتر

  . ديچيپ اليرد صاعقه در گردن دانچون برخو یدرد

  خورد و برگشت.  یصندل گاههيعقب رفت که سرش به تک یو طور ديکش اديفر اليدان

. کردیاو را نگاه م نهي. حافظ در آستيرا نگر اليهراسان برگشت و دان مسعود

  :ديپرس

  شد؟  یچ -

بسته  یهامبا چش الي. دانکردیاما در سکوت صورت پردرد برادرش را نگاه م دانا

  کرد و گفت: یپردرد یخنده

  . یبکن یتونینم یکار چيخدا اگر نخواد تو هم ه -

خورده باشد،  یکه شوک بزرگ یهمانند کس الي. دانديچيپ هيدوباره درد در همان ناح و

برخورد  یصندل گاههيدوباره به جلو پرت شد و محکم و با سرعت برگشت و به تک

  کرد. 

  و را گرفت و گفت:ا یمعترض شانه دانا

  نگو. یچيه گه،يبسه د -

  زد و گفت: یلبخند کم جان اليدان

  .شهیتموم م -
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  .یکشیتو خودت رو م ینجوريا یول شهیتموم م -

  هست؟ ادتيشمال رو  ميقبل که من و تو و مسعود رفت دفعه -

  .ادمهيمعلومه که  -

  .دمياز خواب پر کهويخوابم برد و  نيماش یتو -

  چرا؟ -

حافظ  ی. حتدميروزا رو د ني. من همون موقع خواب ادميون کابوس امروز رو دچ -

  خوابم بود. یهم تو

و کوتاه، همان مدل  یمشک یرا سمت حافظ گرداند. همان موها رمقشینگاه ب او

  .قهيلباس و 

  و گفت: ديکش یآه اليدان

  .ميمراقبش باش شتريب ديبا -

  راحت باشه. التيباشه خ -

  :ديرا بست. دانا پرس شيهاپلک اليدان

  ؟یدرد دار -

  لب زد: اليدان

  .شمیخوب م -
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 نياز خجالت ا یبه زود ديسرش را تکان داد و با خود فکر کرد با یعصب مسعود

  .اورديحالشان را جا ب یو حساب ديايمهمانان ناخوانده در ب

__  

 رونشانيحوله را به تن آن دو کرد و از حمام ب شيهابعد از حمام کردن بچه سارا

شان آورد. آن دو را به اتاق برد و مشغول خشک کردن بدنشان شد. بعد هم لباس تن

شد. بعد از بافتن  شانيکرد و با سشوار مشغول خشک کردن و حالت دادن موها

  و گفت: ديدنا هر دو را بوس یموها

  .نيکن یباز نيبر نيتونیم -

 یتماس گرفت. چند لحظه اليرا برداشت و با دان اشیبه اتاقش رفت و گوش سارا

  بعد او جواب داد:

  جانم سارا. -

  حالت چطوره؟ زم،يسالم عز -

  ؟یسالم سارا جانم، خوبم، خودت خوب -

  بله، من خوبم. -

  ها چطورن؟بچه -

  ن؟يي. شما کجاکننیم یها هم خوبن، دارن بازبچه -

د تکون خورد انق نيبده. ماش یليو جاده خ ميراه یسمت رغز. تو ميریم ميدار -

  .ميگرفت جهيسرگ
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  .نيمراقب خودتون باش -

  ها باش.باشه، تو هم مراقب خودت و بچه -

  .زميحتماً عز -

  مدت؟ نيا یتو فتادهين یاتفاق -

  ! شما چطور؟یچينه، ه -

  کنم. فيو برات تعر نمتيبب ديبا -

  .نيبه سالمت برگرد دوارميام زم،يباشه عز -

  دلم. زيممنونم عز -

  .اليدان -

  جانم. -

  دلم برات تنگ شده. یليخ -

  گفت: ديسکوت او را د ینگرفت. وقت الياز دان یجواب سارا

  الو... الو... -

  آورد و به صفحه نگاه کرد. ارتباط قطع شده بود. نييرا پا اشیگوش او

کردن با  یها در حال بازکه بچه ديبلند شد. به سالن رفت و د شيو از جا ديکش یآه

  هم هستند.

  شان سالن را پر کرده بود.خنده یو صدا دنديدویها ممبل ردو
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 رشانيکه درگ یاش شد و به اتفاقروزمره یبه آشپزخانه رفت و مشغول کارها سارا

  .ديشيکرده بود اند

 یاثر گريد یتمام زحماتشان به باد رفته بود. حت یخاکستر شدن آموزشگاه و گالر با

بود و حاال با  دهيزحمت کش یتکشان کلتک دنيکش ینمانده بود. برا شيهایاز نقاش

  . آمدیجز غصه خوردن از دستش برنم یاز دست دادنشان کار

زنده  یها برابکشد و فکر کردن به آن تواندیهرگز نم گريها را دبود مثل آن مطمئن

  است. یاهودهيها تالش بکردن مجدد آن طرح

  افتاد. شيهاگونه یغلتان رو ديو چند مروار ديدو شيهابه چشم اشک

عقب افتاده  یاز زندگ یليشدنش خ تيو اذ اليدان یآمده برا شيپ طيروزها با شرا آن

  بودند.

او در  یحام نيبزرگتر اليپنهان کند. دان توانستیرا نم اليدان یبرا اشینگران

  کارش بود. شرفتيپ

شده بود سارا  باعث ینقاش دياسات نيبرپا کردن آموزشگاه و فرستادن او نزد بهتر با

کاغذ  ینسبت به قبل رو یباتريز یهادهيموفّق بشود و هر روز ا اريدر کارش بس

  .اورديب

  به خاکستر شده بود به شدت تنگ شد. ليکه تبد بايز دهيآن همه ا یبرا دلش

کرده  ديو تمج فيها تعراز آن یهنر یهاچهره نيبرتر یکه حت يیهاینقاش یبرا

  بودند.
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را که زده بود از دست داده بود. او خوب خبر داشت که  يیهاطرحهم تمام  اليدان

  تالش کرده بود. جانیب یهاتراش دادن آن تکه چوب یشب و روز برا اليدان

کند که چشم هر  جاديا یدرخت را قلم زده بود تا توانسته بود طرح یهاُکنده هاساعت

  خته بودند.سو یسوزها در آتشکند؛ حاال همان طرح رهيرا خ نندهيب

  از خودش غصه خورد. شتريب اليدان یبرا

  .کردیآن کار م یبود که با عشق رو یجنگل یتوکا کيطرح او  نيآخر

چشمش  یاو جلو یفانتز یهاطرح بوسه و طرح آغوش او افتاد. بعد هم طرح ادي به

  جان گرفتند.

  فته است.اند حس کرد قلبش سوزش گرها در آتش خاکستر شدهتمام آن ديدیم یوقت

دستش کوفت و  یجلو ینيکنار س نتيکاب یکرد. ساطور را رو دايشدت پ اشهيگر

و زحمات بر  اليدان یاز خودش دلش برا شتريکرد. ب هيآمده گر شيپ تيوضع یبرا

  اش سوخت.باد رفته

را شست و به اتاق خوابش رفت. به سراغ کشو  شيهاشد. دست جاديدر دلش ا یحس

 ی. روستيز مارن گرفته بود در دست گرفت و آن را نگررا که ا یرفت و مدال

  نشست.  یصندل

شده بود.  زانيانگشتانش آو یپاره شده آن از ال ريدستانش فشرد. زنج انيرا م مدال

  .ديشيکه داشت به آنچه که از دست رفته بود اند یرا بست و با حس بد شيهاپلک
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که  یامارن در لحظه ی. چهرهديدستش چک یشد و رو یپلکش جار یاز ال اشک

  .فشردیزده قلبش را م خيها و لبخند آمد. آن چشم ادشينجاتش داد 

شد  شتريدر اتاق حرکت کرد. سارا احساسش کرد اما توجه نکرد. شدت آن ب یمينس

را باز  شيهاسارا چشم دادیاجازه نم یزي. چديچيباد در اتاق پ یشتريو با سرعت ب

  کند.

تکان خوردن  ی. صداديچيدر گوشش پ يی. صداخوردین ماز شدت باد تکا شيموها

  .ديرا در باد شن يیهاورق

. خوردندیتخت تکان م یها و مالفه. پردهديچيپیدر اتاق گرد خود م يیمنشأ یب باد

 شيو پس و پ خوردیبود در اثر وزش باد به شدت ورق م زيم یکه رو اليکتاب دان

  .شدیم

بزرگ  یآمدند. باد فرو نشست و کاغذها ديش آن باد پدچرخ انيدر م يیکاغذها کمکم

  .ختندير نيزم یرو

کاغذ  نيو تخت چند نيزم یکه رو ديآهسته پلک گشود. سرش را چرخاند و د سارا

  افتاده است.

  ها را برداشت.از آن یکيبلند شد و به سراغ کاغذها رفت.  شيجا از

 عيضربانش باال رفته بود سر که یتعجب کرده بود. با قلب یليخودش بود. خ ینقاش

  .ستيرا نگر شيهایشان کرد و نقاشجمع یکي یکيرفت.  هيبه سراغ بق

رفته چگونه برگشته  نيآنچه که از ب شدیافتاده است و باورش نم یچه اتفاق ديفهمینم

  است.
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کامالً سالم بود.  رشيآن جلب شد. زنج رياش به زنجمدال دستش نگاه کرد. توجه به

  ت شده بود.قفلش درس

  .ديشياتفاقات اند نيا لياش گذاشت و به دلقلب ضربان گرفته یرا رو دستش

و  غيج یزمان صداو جواب بدهد که هم زديبه صدا در آمد، خواست برخ اشیگوش

  .ديچيدنا در سالن پ یهيگر

 یصحنه دنيو با د ديشد و مدال به دست به سالن دو یجواب دادن گوش اليخیب سارا

  ماند. حرکتیب شيگرد شد و در جا شيهاچشم مقابلش

خانه  ليها و وسادور مبل یاديدنا را چنگ زده بود و با سرعت ز یموها دارا

بدن دنا به  ديچرخی. هر وقت دارا مديکشیم غيج امانیو دنا ب ديچرخیو م ديدویم

  .آمدیدردش م شتريو ب خوردیم هالهيوس

  بلند گفت: یبا صدا سارا

  دارا.بسه  -

و خود را سر راه  ديو خندان به کارش ادامه داد. سارا جلو دو ستيسارا را نگر او

  دارا انداخت.

سارا زد. سارا از درد  یبه بغل پا یمحکم یو با دست چپش ضربه ديبه او رس دارا

که سارا حس کرد با  کردیدستش درد م یافتاد. آنقدر جا نيزم یو رو ديکش غيج

باور  ديدیدارا را نم یضربه خورده است. اگر دست خال شيپا به یآهن یلهيم کي

  دست او باشد. یضربه نيا کردینم
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را  شيدارا سبز شد. درد پا یبزرگ جلو بتيه کي ديدور شد، سارا د یکم دارا

  زل زد. بيفراموش کرد و با وحشت به آن موجود عج

  .کردیم هيو گر ديکشیم غيو دنا هنوز داشت ج کردیبا تعجب نگاهش م دارا

 رهيو پوست ت یبزرگ مشک یهاو چشم اهيبلند س شيبه آن موجود ترسناک با ر دارا

  نگاه کرد.

  ها خطاب به دارا گفت:از زبان انسان ريغ یزبان به

  خواهرتو ول کن. یموها -

. ترس فلجش کرده بود و دينفهم یزياما سارا از آن جمله چ ديحرف او را فهم دارا

  .ديلرزیود مخ یداشت در جا

بود. نگران بود که دارا از ترس  دهيترس اريشدن دارا و آن موجود به هم بس رهيخ از

  دارا به همان زبان جواب داد. دياما د فتديپس ب

  گفت: ثميخطاب به ع دارا

  .کنمیم یدارم باهاش باز -

  بکن. گهيد یباز کيولش کن و برو  گهيناراحت شده، د یباز نيخواهرت از ا -

 یرها کرد و رو کردیم هيو بعد دنا را که هنوز گر ستيرا نگر ثميچند لحظه ع ادار

  مبل نشست.
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در  زدهاو وحشت یچهره دني. سارا از دستيسرش را چرخاند و دارا را نگر ثميع

. دياو د یهانشسته بود. او نگاهش را سمت سارا چرخاند و ترس را در چشم شيجا

  شد. بيد غحال سر فرود آورد و بع نيبا ا

و حتماً  ستيوحشتناک دشمنشان ن اريکه آن موجود بس ديحرکت او فهم نيبا ا سارا

  را کرده بود. فشيتعر الياست که دان یهمان نگهبان

بلند شد و لنگان خود را به دنا رساند. او دنا را در آغوش  شياز جا یبه سخت سارا

  مبل نشست و به دارا نگاه کرد.  ی. روديو بوس ديکش

صحبت کرده بود که مطمئن بود  یاگانهي. دارا به زبان بديفکر در سرش چرخ ارهز

  ها نبود.از انسان یادسته چيه یبرا

  دنا را باز کرد و سر او را ماساژ داد. یموها بافت

  او داشت. ینهينبود و محکم مادرش را گرفته بود و سر بر س یاما آرام شدن دنا

او حالش بد  یاز موها یاآمدن دسته نييو با پا ديدنا کش یموها یدستش را رو سارا

  شد.

  دنا را به او نشان داد و گفت: یو موها ستيکرده سر بلند کرد و دارا را نگر اخم

  !یبا خواهرت چکار کرد نيبب -

  هم جواب داد: دارا

  کردم. یباز باهاش

  .یکشتیخواهرتو م یتو داشت ست،ين یباز نيا -
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بدن او  یهایدنا تازه متوجه کبود یهالباس دنيباال کش جواب نداد و سارا با دارا

  .کردیم ازياحساس ن اليخودش هم درد داشت و به شدت به دان یشد. پا

 یبدن دنا را ماساژ داد تا خوابش برد. بعد هم او را به اتاقش برد و رو یکم سارا

  .ديکش شيتخت گذاشت و پتو را رو

  بغل رانش نفسش بند آمد. یدکبو دنيو با د ديکش نييرا پا شلوارش

 نيا دانستیاما نم ستين یدارا اصالً عاد یهاقدرت دست و ضربه دانستیم

  بگذارد. یبودن را به چه حساب یرعاديغ

جنس ذاتش فرق  اياست  يیماورا یهاقدرت یپسرش همچون پدرش دارا دانستینم

پسرش مهدکودک  ديافکر کرد که ب یو به روز ديقدرت کنترل نشده ترس نيدارد. از ا

  موجب دردسرشان شود. یبا کتک زدن فرزند کس ديترسی. مرفتیو مدرسه م

را مرتب کرد و به سمت در اتاق رفت که دارا وارد اتاق شد و اخم کرده  شيهالباس

  .ستاديمقابلش ا

 یرا رو شيهاشدند بعد هم خم شد و دست رهيجلو رفت و چند لحظه به هم خ سارا

  گفت: تيت و با جدگذاش شيزانوها

  ؟یبش هيتنب ديکه با یدونیهم به من. م یزد بيتو هم به خواهرت آس -

  آره. -

  آره نه! بله. -

  جواب نداد. دارا
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رو  فتيبابا برگرده و تکل ميکنیبا شما چکار کنم، پس صبر م ديبا دونمیمن نم -

  روشن کنه.

  .کشنیاونا بابا رو م -

  ان گفت:و هراس دهيزد. ترس خيسارا  کمر

  ا؟يک ؟یگیم یدار یچ -

  .طانيش -

  گرفت. یديماند. قلبش ضرب شد رهيبه دارا خ سارا

  .افتهیاتفاق نم نينه! ا -

. راست شد و آن را ستيجواب نداد. سارا مدال را که هنوز در دستش بود نگر دارا

  کرد. ميلباسش قا ريبه گردن انداخت و مدال را ز

  و گفت: ديو او را بوس ديهم دارا را در آغوش کش بعد

نه که  یمراقبش باش ديبا خواهرت رفتار نکن. اون دختره و تو با ینجوريا گهيد -

  .یکن تشياذ

  باشه. -

  به مامان زنگ زده. یک مينيبب ميبر -

را برداشت  یتخت انداخت و گوش یرو یهایبه نقاش یبعد به اتاقش رفت و نگاه و

در رابطه به نرفتنشان به مراسم  ديو فهم ديکش یکه پرند زنگ زده است. آه ديو د

  تماس گرفته است. ايپور
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نشاند  نتيکاب یتوالت گذاشت و به آشپزخانه رفت. دارا را رو زيم یرا رو یگوش

تکه کردن گوشت آورد و بعد خودش ساطور را برداشت و مشغول تکه وهيم شيو برا

  شد و گفت:

  بود؟ یک ساديروت وا هال رو به یاون که تو -

  دوست بابا. -

  ؟یديازش نترس -

  نه. -

  بهت گفت؟ یچ -

  کار نداشته باشم. یگفت با آبج -

 اريبر خالف سنش و بر خالف دنا صحبت کردنش بس ديدیبه دارا نگاه کرد، م سارا

  شده است. یقو

را شست و  شيهازد. دست خيها را ستکان داد و بعد از تکه کردن گوشت آن یسر

  گفت:

  .ارميرو ب یبرم گوش نيبش جانيهم -

 دانستیتماس گرفت. اما در دسترس نبود. نم اليرا آورد و با دان یهم رفت گوش بعد

حرف بزند. نه دانا حضور داشت و نه مسعود بود که  یرابطه با چه کس نيحاال در ا

  با او صحبت کند.

  منقل را حاضر کند. ديمهناز خانم تماس گرفت و خواست که به بهادر بگو با
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  دوباره به صدا در آمد که آن را نگاه کرد. باز هم پرند بود. جواب داد: اشیشگو

  .سالم پرند جان -

  ؟یسالم سارا جونم، خوب -

  ؟یدلم تو چطور زيخوبم عز -

  منم خوبم.  -

  ا؟يپور یعروس یومديچرا ن -

  کار داشت. یليخ اليدان -

  ...ايبهونه است  -

 یول ميحاضر شد م،يديخوب نبود. لباس خر طيواقعاً شرا زم،يعز ستينه بهونه ن -

  اومد. شيپ یمشکل بد

  .نييايگرفته و نشده که ب شيالبته عمو گفت که آموزشگاه آت -

  اصالً حوصله نداشت. اليدان طيشرا نيا یدرسته، تو -

  کجاست؟ اليحق هم داره، االن دان  -

  رغز. رفتیم دياومد که با شيبراش پ یکار هي. ستيخونه ن -

  ون کجاست؟ا -

  .رازيش -

  رفته؟ یچ یبرا نطور،يکه ا -
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  کنم. فيو برات تعر نمتيبب ديدادنش سخته، با حيتوض -

  باشه. -

  خوش گذشت؟ ايمراسم پور -

  بود. یخال یتو و شوهرت حساب یبود، جا یعال یليخ -

  ما. یدوستان به جا -

  ها چطورن؟بچه -

  بزرگ شده؟ زيهر دو خوبن، دختر پرو -

  ن که خانوم شده.بله، او -

  ؟یازدواج کن یخوایهنوز هم نم -

  و گفت:  ديکش یآه پرند

  .شهیقسمت نم یازدواج کنم ول خوامیم -

  .یبخوا ديتو خودت با ؟یچ یعنيقسمت  -

  !گردهیبر نم گهيو د رهیم یابهونه کيبا  کنمیبا هر کس صحبت م -

  .شهیم يیجا کي ،یروز کيآخرش  -

 یآدم درست حساب کيدوست دارم اگر شد با عشق باشه و  ت،سيفقط شدنش مهم ن -

  سراغم. اديخوب ب یرابطه کيو با 

  .یرسیم یخوایکه م یزيحتماً به چ -
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  .خوامیم اليمثل دان یمرد خوب و واقع هيراستش من هم  دوارم،يام -

 یکه اون اخالقا یدونی. مستيهم ن هایسادگ نيبه ا اليمثل دان یبا کس یزندگ -

  خاص خودش رو داره.

. کنهیرو م فشيتعر یلي. زن عمو هم خهيخوب مرد زندگ یول دونمیآره م -

  حد. نينه تا ا یداماد دوسته ول دونستمیم

مادرش هنوز خبر نداشت که به منزل  نکهيبه قهرش فکر کرد و ا یالحظه سارا

به خاطر به هم  نيا دانستیکرده بود و م فيتعر اليحال از دان نيبرگشته است با ا

  در گذشته است. زياو و پرو یخوردن نامزد

  نکرد که رهات کرد. یکار درست زيپرو -

 کيتموم شده و ما االن هر کدوم صاحب  زيبه گذشته فکر کنم. همه چ خوامینم -

  .مياخانواده

. اون با همسرش به زهيبحث من پرو یول یدار یخوب یکه تو خانواده دونمیم -

ها رو از هم بپاشه از بود خانواده کيکه نزد بشونيو اون عشق عج مشکل برخورده

  .دنيکش شيبحث طالق رو هم پ یرفته و حت نيب

  موضوع ناراحت شده بود گفت: نيا دنيکه از شن سارا

  چرا طالق؟ -

  .ضهيندارن. زنش اصالً بهش اعتماد نداره، انگار مر یبا هم سازگار -

  ؟یچ یعني -
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 کنه،یرو چک م امیگوش یحت گفتیم زي. پروزهيردن پرواش در حال چک کهمه -

و  ندازهی. دعوا راه مالستيبرسم خونه واو ريساعت د کي کنه،یقرارهامو چک م

  .شهيم یباعث اوقات تلخ

  چکار کرده که آتو دستش داده. زيپرو -

  که داره! یااونم با سابقه زه،يمقصر پرو ميکردیما هم فکر م -

  خوب! -

. زنش هيحواسم بهش هست و واقعاً سرش تو کار و زندگ یليخ گفتیم ايرپو یول -

 یبا دخترا زيپرو قهيدو دق ايپور یعروس یتو گه،ی. راست هم مشهيم وونهيداره د

 زيشد. پرو یکرد که باعث اوقات تلخ یخوش و بش کرد بعد از مراسم کار ليفام

  هم از کوره در رفت و کتکش زد.

  !یوا یا -

 زيپرو طيشرا نيبا ا یول یباش خواستیسارا! دلم م یومديکه نخوب شد  -

  کنه! یساز داستان یو زنش کل نيبا هم حرف بزن دميترسیم

  .اديبال سر خودش هم ب نيهم ترسهیم ديگذشته افتاده شا یکه تو یبا اتفاق -

و ته ذهنش تو رو دوست  مونهيپش زينکنه پرو نکهي! کابوسش شده انطورهيهم ديشا -

  داره.

  ته ذهنش بخواد به من فکر کنه! یحت زيپرو شهي! مگه مهيچه حرف نيا -
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 کردمیاون اشتباه رو نم چوقتيبهش گفته بود که کاش ه زيدعواشون با هم پرو یتو -

  حقمه! اديسرم م ی. اآلنم هر چکردمیو سارا رو ول نم

 زيهمسر پرو یراجمله چقدر ب نيا دنيشن ديفهمیافتاد. م اليحرف دان اديبه  سارا

  است.  نيسنگ

  .کنهیرو بدتر م اشیزندگ تيحرفا وضع نيکه با ا کنهیاشتباه م یليخ زيپرو -

  بگم سارا جان!  یچ -

را کنار گذاشت و به  یصحبت کردند و بعد از قطع ارتباط سارا گوش یقيدو دقا آن

و  دادیکان مرا ت شينشسته بود نگاه کرد. او داشت پاها نتيکاب یدارا که هنوز رو

  .زدیرا گاز م بشيس

  پلک بست. ینشست و با نگران زيپشت م د،يشياند اليحرف او در مورد دان به

  را ماساژ داد. اشیشانيگذاشت و با نوک انگشت پ زيم یرا رو آرنجش

از دست  هایزود نيپرواز کرد و باور نداشت که او را به ا اليبه نزد دان ذهنش

  بدهد.

هم ناراحت شده بود. او همان  یليحال نبود بلکه خو همسرش خوش زيپرو طيشرا از

  و کارش گذشته بود. زيدل بسته بود از پرو اليزمان که به دان

دارا به  ديکه د زدي. سر بلند کرد و خواست برخديدر سالن به گوشش رس یصدا

دو  یبکشد اما دارا رو غيبود سارا ج کي. نزدديپر نييپا نتيکاب یسرعت از رو
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قد بلند کرد و در را  شي. با بلند کردن پاهاديو به در رس ديو به سالن دو ستاديا شياپ

  گشود.

  داراست. دنيکه آنا در حال بوس ديکه پشت سر او بود وارد سالن شد و د سارا

  سارا راست شد و گفت: دنيد با

  سالم. -

  .یسالم آنا، خوش اومد -

  ؟یايچرا نم ميمنتظرت بود زم،يممنون عز -

  و بعد گفت: ستياو را گرفت و دارا را نگر یها. دستديبه آنا رس راسا

  باهات صحبت کنم. یدر مورد موضوع ديبا -

  :دينگران پرس آنا

  شده؟ یچ -

 شياو را فشرد و بعد رفت در را بست و دست دارا را گرفت و برا یهادست سارا

 شانيهر دو ی. برانديآورد. او را وسط سالن نشاند و از آنا خواست بنش یاسباب باز

  آورد و کنار آنا نشست و گفت: یچا

  اتفاق از همه بدتره. نيا یول افتهیم بيغر بيعج یداره اتفاقا هيمدت -

  شده؟ یچ -
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آموزشگاه از دست داده بودم رو  یکه تو يیهایاول از همه امروز من نقاش -

  برگردوندم.

  رفت! نياز ب یسوز شيآت یامکان نداره! اونا که تو -

  با جادو هم امکان نداره؟ ايآ یدرسته ول -

  ؟یمگه تو جادو بلد یول شهیبا جادو م -

  نه! -

  ؟یپس چ -

  .ديکش رونيلباسش برد و آن را با مدال ب ريدستش را ز سارا

شد و بعد دست برد و مدال را در دست گرفت و با دقت  رهيآن به سارا خ دنيبا د آنا

  و گفت: ستيآن را نگر

  جناِب مارنه! مدالِ  نيا -

  بله درسته. -

  کنه؟یدست تو چکار م -

دست و پا  نيب شدمینجاتم اومد داشتم خفه م یاستخر افتادم و مارن برا یتو یوقت -

دست من  یرو پاره کردم. مدال هم تو رشيزدنم به گردنبند اون چنگ زدم و زنج

  موند.

  خوب! -
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  اون مرد... یادآوريو  دنيمن مونده و هر بار با د شيپ نيحاال هم ا -

  بغض کرد که آنا کالفه گفت: سارا

  نکن و به من درست جواب بده. هيلطفاً گر  -

  و گفت: ديچک نيياز چشم سارا پا اشک

  کنم! هيگر خوادیآنا، دلم م ستيدست خودم ن -

  ؟یپاره شد چطور االن به گردنت انداخت ريبه من گوش بده، اگر زنج -

  دستم گرفتم. یتو اتاق نشستم و مدال رو یتو -

  خوب بعد! -

در اومد. مدال تو دستم بود. اشکام  امهيبغض کردم و گر هامینقاش اديبه  نکهيبعد ا -

  !دنيبه مدال هم رس ديو شا ختنيدستم ر یرو

  و بعد... -

 ديبه باد شد لياتاق حس کردم، بعد هم تبد یرو تو یميمن چشمام بسته بود که نس -

نترسم و چشمام رو بسته نگه دارم.  گفتیبهم م یحس کياما هام بسته بود شد. چشم

 ی. اول فکر کردم فقط صدادميرو شن خوردیباد تکون م یکه تو يیکاغذها یصدا

 کيبزرگه و نزد یاتاق پر از کاغذها یتو دميچشم باز کردم د یاما وقت الهيدان یکتابا

  .دمياون کاغذا د یآخرم رو تو یبه ده نقاش

  ...نکهيممکنه، مگر ا ريکار غ نيا رويدون خوندن ورد و نب بيچقدر عج -

  ؟یچ نکهيمگر ا -
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  کار رو کرده باشه. نيخود مارن ا نکهيمگر ا -

  ؟یچطور -

مدال حست رو درک  نيهم قيتو با اون شده. از طر یمدال راه ارتباط نيا ديشا -

با وجود  یحت یجادو کن یتونیبرگشتن وگرنه  تو که نم هایاز نقاش یکرده و تعداد

  مدال!

  حق با تو باشه! ديشا -

  مدال را رها کرد و بعد گفت: آنا

  ره؟يگیم اتهياون مرد گر یادآوريچرا تو با  -

مرد رنج  یلياش خگرفته یليو خ یجد ی! انگار بر خالف چهرهستيدست خودم ن -

  !هيادهيکش

  آهسته سر فرود آورد و گفت: آنا

  .ارهيخودش نم یبه رو چوقتياره اما هد یبزرگ یهاغم شهيمارن هم -

کرد. آنا به دقت گوش کرد و سر فرود  فياو تعر یاز آن، موضوع دارا را برا بعد

  آورد و بعد گفت:

دارن و به  يیهستن که قدرت ماورا يیما از پدر و مادرها یهابچه یباور کن ديبا -

قدرتشون رو خونشون دارن. پس ممکنه هر آن  یقدرت رو تو نيا یکيصورت ژنت

 ميکنیم یسع ميجادو کنه و ما دار تونهیم ینشون بدن. پسر من هم به صورت ذات

  بتونه قدرتش رو کنترل کنه. ميبد اديبهش 
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  آنا پسر من... -

 نويا ديپس با ؟یچ یبرا ميدونیما که نم یهاش ترسناک هستن ولقدرت دونم،یم -

که قدرتش رو کنترل کنه  ميکش کنکم ميکن یو فقط فعالً سع ميبه شوهرامون بسپار

  بزنه. بيآس یواگرنه ممکنه به کس

شون به همون زبان صحبت کرد، به من آنا، اون با جن نگهبان بهيعج یليخ نيا -

 یريگکردنش به طور چشم یبندحرف زدن و جمله کشن،یبابا رو م نياطيگفت ش

  .ترسونهیهمه تفاوت و اتفاق منو م نيبهتر شده و ا

  گفت: یگرفت و با ناراحت ريسر به ز سارا

که مربوط به  یزيچ هي کرد،یرو از من پنهون م یزيچ اليکه دان خورمیقسم م -

  روش حساس شده بود. یليخ هایتازگ یدوست داره ول یليها بود. اون دارا رو خبچه

  ؟یچ یعني -

ترسناک  یازيچ نيهم ديبود شا دهيدر مورد دارا فهم یزيچ هي ايتازگ نکهيا یعني -

  با دارا چکار کنم؟ ديبودن، من االن با

به پام زد که هنوز درد داره. تموم بدن دنا از برخورد با  یاضربه دنيموقع دو اون

سر خودش  يی. بالديبکنه که نبا یتنهاش بذارم و کار ترسمیکبود شده. االن م ليوسا

  .ارهيدنا ب اي

  مهناز جون.  شيپ ايب گردهیبرم اليتا دان. یکن تنها نباش یبهت گفته بود سع اليدان -

  .شهیم ینطوريا  دونستمیها رو آوردم حموم کنم، نمبچه -
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را ماساژ داد. آنا به دارا نگاه کرد که داشت در سکوت  اشیشانيو پ ديکش یآه سارا

ً  ديچیهم م یرا رو شيها. او سازهکردیم یبا خود باز سازه  کيو داشت واقعا

  .ساختیبزرگ م

. هر سازه ستياو را نگر یهاکرد و دست کيرا به هم نزد شيبا تعجب ابروها آنا

  .ساختیم یمتنوع یهاو طرح کردیچفت م یگريو با سرعت در د یرا به راحت

بزرگ، با  یقلعه کيکه دارا ساخته بود نگاه کرد.  یزيبه کنار او رفت و به چ آنا

 يیتوانا يیبه تنها یبا ذهن عاد یمعمولکودک  کي دانستی. آنا مقيدق يیهاهيزاو

  ندارد. یزيچ نيساختن چن

شاهکار دارا چرخاند و بعد رو به آنا  یهم به کنار آن دو رفت. نگاهش را رو سارا

  کرد.

  موضوع نداشتند. نيا یبرا یجواب چکداميبه سارا نگاه کرد و ه یبا نگاه سؤال آنا

  سارا گذاشت و گفت:  یشانه یدستش را رو آنا

  .زميعز ميبهتره بر -

  االن. اميباشه، م -

  ها را مرتب کرد.هم گذاشت و آن یرا رو هایبعد به اتاق خودش رفت و نقاش و

  و شارژرش راه افتاد. یهم به سراغ دنا رفت، او را بغل زد و با برداشتن گوش بعد

  دست دارا را گرفت و با هم به ساختمان مقابل رفتند. آنا
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شده فرستاد تا بهادر ناهار را  خيس یهابرداشتن گوشت یا براخانم ر نيپرو سارا

  حاضر کند.

و حس و حالش را به  اورديرا به زبان ب اشینگران خواستینگران بود اما نم سارا

  منتقل کند. هيبق

  مبل کنار خود خوابانده بود. یرا رو دنا

  بود. ليبا دن یهم مشغول باز دارا

  نبود. نيرا چک کرد اما او آنال اليندا یهزار بار صفحات مجاز سارا

  اما در دسترس نبود. گرفتیاو تماس م با

  .شدی. اعصابش داشت متشنج مستيسرش را باال گرفت و سقف را نگر ینگران با

  شانه انداخت.  یو رو ديها را جلو کشبرد و آن شيموها انيرا م دستش

  شده؟ یسارا جان، طور -

  واب مهناز خانم گفت:داد و در ج یسرش را تکان سارا

  نه. -

  !یايخوب به نظر نم یول -

  .المينگران دان -

  حالش خوبه، نگران نباش. اليدان -

  ن؟يدونیاز کجا م -
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اونا حالشون  یعنينکنم،  دايپ یکه قلباً احساس بد یاز اونجا که من مادرشم و تا زمان -

  خوبه پس نگران نباش.

  آنا گره خورد. سرش را تکان داد و نگاهش به نگاه سارا

  .خواندیاو م شيپر تشو یهارا از چشم نيهم نگران شده بود و سارا ا آنا

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

به بعد جاده آسفالت  يیاز جا رفت،یسرعت ممکن به سمت رغز م نيبا آخر حافظ

ها را به چپ و و آن خوردیجاده به شدت تکان م یهادر چاله چوله نينبود و ماش

  . دانا گفت:کردیم لياست متمار

خوردن از بس  یونيهام گره پاپ! رودهیاسب سوار یبرا دهيجاده جون م نياالن ا -

  .ميتکون خورد

 نيلبخند زد و نگاه ملتهبش را به دانا دوخت که رو به جلو خم شده بود و از ب اليدان

عرق نشسته درشت  یهادانه اليصورت دان ی. رودييپایجلو جاده را م یدو صندل

  .آوردیخود نم یو به رو کردیحالش را بدتر م ديشد یهابود. آن تکان

 شناخت،یگردش در رغز بود جاده را مثل کف دستش م یراهنما یکه زمان حافظ

و  کردیمکان مسافرت م نيدر بهار و تابستان به ا شهيبود که او هم نجاياما مشکل ا

  بود. امدهين نجايها به اشدن رودخانه یالبيس ليو زمستان به دل زييتا به حال در پا

رودخانه را داشت و نگران  انيشدن جاده را داشت، ترس از طغ یترس از باران حاال

  خود و همراهانش بود.
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  گفت: دنديکه به مکان مورد نظرش رس یرفتند و زمان شيرا پ یافاصله تا

  .ميبر ادهيپ ديبا گهياز صد متر جلوتر د -

را در دست گرفت و صفحه را روشن  یآورد و تشکر کرد. او گوش سر فرود مسعود

  خط هم آنتن نداشتند. کيکرد اما 

  !دهیاصالً آنتن نم نجايتالش نکن داداش... ا -

  م؟يرو خبر کن یکس یاومد چطور شيبرامون پ یها مشکلکوه نيا یو تو مياگر رفت -

  .ميبکن یفکر هيخودمون  ديبا ست،ين یراه -

 اجيات. حتماً به بودنت احتخانواده شيخطرناکه تو برگرد پ یليخ یدونیپس اگه م -

  دارن.

  .رازيش گردمی. من بدون شما بر نمدينگران من نباش -

  او را فشرد و گفت: یشانه مسعود

  ازت ممنونم. -

شدند. مسعود  ادهيپارک کرد و همه پ یرا در محل نيحافظ ماش دنديبه مقصد رس یوقت

  و گفت: ديکش یقينفس عم

  آزاد چقدر خوبه. یهوا -

  رمق گفت:کم اليدان

  .ميدود خفه شد یشهرمون تو یآره، تو -
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 یبه سمت تنگه حرکت کردند و حافظ درها شانيهاو کوله ليبعد از برداشتن وسا و

  را قفل کرد. نيماش

رو به باال را  بيرفتند و حاال ش نييپا کياز کمرکش کوه در آن جاده بار اطياحت با

  .کردندیهسته حرکت مآ

 هيکه در آن ناح یديفرو رفت و درد شد شيدر پشت ساق پا یحس کرد خنجر اليدان

  بخورد. نيباعث شد زم ديچيپ

افتاده  شيزانوها یکه رو اليدان دنيخوردن او همه برگشتند. دانا با د نيزم یصدا از

  بلند شود.او را گرفت و کمک کرد از جا  یبازو ريبه عقب برگشت و ز عيبود سر

  درد داره. یليخ سميسر پا وا تونم،ینم -

 یو دوباره رو ديکش اديبار فر نيشد. ا دهيکش رونيدوباره حس کرد همان خنجر ب و

  افتاد. نيزم

  گفت: یو عصب ستينگران او را نگر دانا

  ن؟يکنیم تيچرا اذ ميراه یحاال که تو م؟ييايب نيگفت یچ ی! براايلعنت -

  تواَم با درد و رنج گفت: يیو با صدا ديشک یقيآه عم اليدان

جرأت  کنمیم ینره! کار ادشونيوقت  چيکه ه کنمیم یبار باهاشون کار نيا -

 اشونيدن یکه تو کنمیم یبار کار نيشدن دوباره به من رو نداشته باشن. ا کينزد

 کيکه براشون  کنمیم ینقل بشه. کار نهيبه س نهيتا ابد داستانش نسل به نسل و س

  تلخ بشه! تيحکا
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  خواند. یو نجوا کنان ورد ديکش اليدان یپاها یرا رو شيهادست دانا

برخاست و به کمک دانا چند قدم به سمت  شيبهتر شد او از جا اليبعد دان هيثان چند

  جلو حرکت کرد و بعد گفت:

  .یرهام کن یتونیحالم خوبه! م -

  رفت. يیرا خود به تنها ريمس یو باق 

و آن  نيسنگ یهارا گرفت و حرکت کرد کوله شيرو تين از آن وضعنگرا مسعود

 کيقبل از تار ديباشند. با دنيکه به فکر زودتر رس شدیو خم باعث م چيراه پر پ

 کيکه هم بتوانند شب استراحت کنند هم نزد یبه محل دند؛يرسیم يیشدن هوا به جا

بودند.  یزدن در آن حوال حال پرسه رو هام د ايحور یبه مکان طلسم باشد. از طرف

 تریشود اما آنجا خال کيبه آنها نزد نياطياز ش یآن دو مراقب بودند که مبادا فرد

  .دنديدیرا در آن اطراف نم یبود و کس یاز خال

  آن پنهان بود گفت: ريرا به تن داشت و صورتش ز شيردا شهيکه هم هام

  .ستين یکس -

  م داد و گفت:نگاهش را از منظره گرفت و به ها ايحور

  .مي. بهتره برگردستينه! ن -

  ها نگاه کرد و گفت:نشست و به دوردست یقلوه سنگ بزرگ یرو هام

 یابکنم. از شاهزاده تونمینم یکار چيو من ه هيتحت عذاب بزرگ اليسرورم دان -

  حد ناتوان باشه. نيکه تا ا دهيمثل من بع
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  .همون دستور بدنکه ب ميکنیرو م یفقط کار م،يستيما ناتوان ن -

  رفتن به اون غار رو نداره. يیتوانا اليسرورم دان -

  .تونهیدر کنار سروم دانا و مسعود حتماً م -

  و... مارهياون ب یول -

  ؟یچکار کن یخوایم -

  اون نگهبان رو بکشم. -

  فکره. نيتراحمقانه -

را به اطراف او  یمشک ینگاه کرد. باد موها ايو به حور ديکالهش را باال کش هام

  . دادیتکان م

  چرا؟ -

  . مييو ما دو نفر دست تنها ارنيبه غار هجوم م نياطيش یهيچون بق -

  اون اطراف نبود. یاون تنها بود و کس -

  نبود.  یکس ميدي. تا به محل طلسم رسمياون روز تموم تنگه رو گشت ما

  اونجا حضور داشت. یاون نگهبان جهنم فقط

. ما به اون ميعروسک وودو رو بردار مير طلسم ما نتونستکه به خاط یديد یول -

  .ستيغار کار ما ن یرو یها. باطل کردن طلسمميريمیم ميبش کيمکان نزد

  .دونمیم -
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  .مونهینم یپس حرف -

  .ندازمیم رونيو بعد وودو رو ب خونمیتو م یو طلسما رو برا شمیمن وارد غار م -

  و بعد... -

  به سرورم بده و طلسما رو براشون بخون. برگرد و عروسک رو تو

  ...یو بعد تو کشته بش -

  نداره. یتياهم -

  !یسادگ نيبه هم -

  بله. -

  . کنمینم یمردنت باهات همکار یمن برا -

  .شهیمشکل زودتر حل م ینطوريا یول -

کار درست  نيسرورم نگرانم، اما ا طيشرا ی. من هم برایصبور باش یبهتره کم -

  .ستين

نجات دانا به  یبرا یآوردن گل یکه برا یخودش افتاد زمان اديرا گفت و  نيا ايحور

  رفت. زورايتا مرداب س يیتنها

  آهسته گفت: هام

من نسبت به  یچطور انتظار دار یکمک رو به سرورم دانا کرد نيخودت ا یوقت -

  باشم؟ تفاوتیب اليسرورم دان
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بود اما سرورم  نيدر ب یزندگمرگ و  ینجات سرورم مجبور بودم. پا یمن برا -

  .ميبه اونجا برسه. پس بهتره برگرد تونهیم اليدان

و دوباره به نزد گروه  ديصورتش کش یرا دوباره رو شيشد و هام کاله ردا بيغ او

  ها همراه شدند.بازگشتند و آهسته با آن

شت هم در اثر طلسم دا اليبود. دان یو راه طوالن نيبود، بارشان سنگ یسخت ريمس

و  شدیم ترفيضع شدندیم ترکيداد هرچه به آنجا نزد یرا از دست م اشيیتوانا

 کردندیحرکت م وقفهیحال ب نينگران کننده بود اما با ا اريمسعود و دانا بس یبرا نيا

  .ندتا هر چه زودتر به آن محل برس

* * * * *  

 یبهادر برا نشسته بودند و یناهارخور زيدرون عمارت دور م یميصم خانواده

. سارا تمام خوردندیها داشتند غذا مدرست کرده بود. آن یها در باغ کباب محشرآن

تر از قبل و . دارا راحتکردینظر داشت و به حرکات او توجه م ريمدت دارا را ز

 عيو سر گذاشتیها را در دهان ملقمه ام. با لذت تمخوردیغذا م شهياز هم شتريب

  .دادیم و بعد قورت ديجویم

شانه او گذاشت و سرش  یسارا به دارا شده بود. دستش را رو یهاآنا هم متوجه نگاه 

  را جلو برد و گفت:

که  ی. هر اتفاقیهمه بهش توجه کن نيا ستي! الزم نزمينکن عز خودت رو نگران -

  .شهیافتاده باشه درست م
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او هستند  یرفع نگران یساده آنا برا یهایفقط دلدار هانيا دانستیسارا هم م خود

  رفع کرد. شدینم هایراحت نيدر مورد دارا را به ا یاما نگران

 یهازياست و هر بار چ رييتعجب داشت که پسرش هر روز در حال تغ یجا شيبرا

  . ديدیاز او م شياز روز پ تربيعج

ونه آن را چگ ديبا فتديب یاگر اتفاق دانستینگران بود و نم اريبس الياز نبود دان سارا

حد  نيتا ا زيچ چيه یازدواج کرده بود برا اليکه با دان یکنترل کند. در طول مدت

  کند! رييشکل تغ نيدارا به ا ديچرا با ديفهمینداشته بود. نم ینگران

. دنا هنوز نکرده است یخاص رييکه او هنوز تغ شدیمتوجه م کردیدنا که توجه م به

  بود.  زبانش نيريهمان کودک کوچک و ش

او با آن که از نسل جادوگران است اما  ديدیم کرد،یپسر دانا توجه م ليبه دن یوقت

ها به منزلشان آمده که آن یاست. از روز یبه کودکان معمول هيشب شيهنوز رفتارها

  بود.  دهيند لياز دن یبيحرکت عج چيبودند ه

افتاده بود هراس داشت  ريکه چند وقت اخ یدارا و اتفاقات ینگاه کردن به رفتارها با

دارد و قرار است در  يیهادارد! چه قدرت یتيکودکش چگونه شخص ديفهمیو نم

  در او مواجه شود.  يیزهايبا چه چ ندهيآ

ً ياز صرف ناهار که تقر بعد دور  ،یبود چه خورده است و چه جور دهيسارا نفهم با

  هم نشستند و او هنوز در فکر پسرش بود.

 اليافتاد که دان يیجا اديها رفت و که نگاهش سمت پله خوردیه مافکار خود غوط در

که با آن سرو کار داشت  يیايو در مورد دن داشتیرا از آنجا برم شيهاکتاب شتريب



492 | P a g e 
 

ً ي. او تقرکردیم قيتحق  آمدیها را خوانده بود و سارا از خودش بدش متمام کتاب با

را  یزينکرد چ یان نداد و هرگز سعها نشآن کتاب دنبه خوان یليوقت تما چيکه ه

  مسائل داشته باشد. نيرا با ا يیتا حداقِل آشنا اموزديبپرسد و ب الياز دان

  ها رفت. رو به مهناز خانم گفت:بلند شد و به سمت پله شيجا از

  .گردمیاالن برم ن،يها باشمهناز جون مراقب بچه -

  :ديمهناز خانم از او پرس 

  زم؟يعز یريکجا م -

  پاسخ داد: یبه آرام اسار

  دارم. ازيکنم که بهش ن دايپ ديکتاب با هي. اليکتابخونه دان رمیم -

  خانم با تعجب گفت: مهناز

  !شهینم دايتو پ یبرا یاونجا که کتاب -

  لب جواب داد: ريز سارا

  .الهيدان یکتابا یدنبال جوابش بگردم. جوابم تو ديسوال دارم که با کي -

 نيآخر آمدینم ادشيها کرد و آهسته از آنها باال رفت. ت پلهرا به سم شيرو سارا

نسبت  یبيدر دلش ترس عج شهيبوده است! هم یطبقه آمده، چه زمان نيکه به ا یبار

  داشت. نجايبه ا

بود باعث شده بودند که هرگز نخواهد  دهيکه د يیزهايکه قبالً افتاد و چ يیهااتفاق

  سر بزند. نجايبار به ا کي یحت
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  ها گذشت.پله چيپ از

شده بودند و آن را به  بيسمت راست کامالً تخر یها. اتاقديرا مقابل راهرو د خود

  کرده بودند. ليبزرگ تبد يیرايسالن پذ کي

خانه حرکت کرد. خدا را گرفت و به سمت کتاب شيسمت چپش را در پ یراهرو

ود را به آنجا خ ترعيسر تواندیو م ستيدور ن یليخانه خکه کتاب کردیشکر م

  .کردیآن را نگاه م یبرساند. از رفتن به ته راهرو هم هراس داشت و با وحشت انتها

  .ديترسیم نجايها از قدم گذاشتن به اسال نيهم بعد از ا هنوز

 انيگرد را م یرهيدستش را بلند کرد و آهسته دستگ ديخانه که رسدر کتاب یجلو به

  دستش گرفت و آرام چرخاند.

 ديکه با گفتیم اليکه قفل بود و دان شهيباز شد. برخالف هم یتابخانه به سادگک درِ 

  قفل باشد. شهيخانه همکتاب نيا

تا  کندیبلکه با ورد هم قفل م ديخانه را نه تنها با کلبود که کتاب دهيشن الياز دان یحت

  از آن استفاده کند. یمبادا موجود نااهل

 یا. از کتابخانهديزد و نور چراغ در اتاق بزرگ تابرا  ديخانه شد. کلوارد کتاب او

اما  آمد،یکتاب مسدود شده بود بدش م یهاقفسه لهيآن به وس یهاپنجره یکه حت

 نيبگردد. در ب شيهابه سوال دنيرس یبرا یامروز مجبور بود که به دنبال کتاب

. خودش هم خواندیم ها راو نام کتاب گذشتیم هاآنها به راه افتاد و از مقابل قفسه

 شيهابه جواب سوال یدر چه کتاب ديو با گرددیبه دنبال چه م دانستیدرست نم

  برسد. 
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 یايها و در مورد دنآن يیبود در مورد انواع طلسم و کارا دهيکه د يیهاکتاب شتريب

ماوراء و سفر روح در  یايو دن بهيارواح و مردگان بود. در مورد جن و علوم غر

 ديمف شيممکن است برا کردیفکر م ديرسیکه م یمان بود. به هر عنوانمکان و ز

  . گذشتیم یقبلاز  ديدیباشد اما کتاب بعد را که م

. از خودش دينرس ديو شا ديکه با یزيمنوال گشت اما به چ نيقفسه را به هم نيچند

اب بگردد و جو یدنبال چه کتاب دياالن با دانستیم خواستیبود. دلش م یعصبان

  نشود. جيحد گ نيکند و تا ا دايرا در کجا پ شيهاسوال

 اريباشد بس شيهامراقب بچه ستيگرفت. حاال که همسرش ن نييسرش را پا ديام نا

  . شودیماجرا چه م نيآخر ا دانستینگران بود و نم

 ديدیبود. م نيها را ندارد غمگاز بچه یدارنگه یگفته بود عرضه اليبه دان نکهيا از

بر حضور  هيو تا به حال با تک ديآیاز دستش بر نم یکار چيکه خودش دست تنها ه

  کرده است. یفرزندانش مادر یبرا اليدان

به ذهنش خطور کرد.  یبعد فکر یگرفت. کم نييرا بست و سرش را پا شيهاپلک

  لب گفت: ريمدال گردنش گذاشت و ز یدستش را رو

من رو  کنمینه؟ خواهش م ! مگهديک کنبه من کم ديتونیجناب مارون شما م -

  . ديکن يیراهنما

. چشم باز کرد و ديشن نيزم یرا رو یزيافتادن چ یحال بود که صدا نيهم در

 نيزم یتر روطرفکتاب از دو قفسه آن کيبرگشت و پشت سرش را نگاه کرد. 
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نوشته کتاب  یبرگشت و آن را برداشت و به جلد آن نگاه کرد. رو عيافتاده بود. سر

  !یطانيبود، حاالت ش

  » !ینياطيچرا حاالت ش«:ديگرد شد و از خود پرس شيهاچشم

گذاشت.  زيم ینشست کتاب را رو اليدان ريتحر زيرفت و پشت م عيحال سر نيا با

ها شد. چراغ مطالعه را روشن کرد و کتاب را باز کرد و مشغول خواندن سرفصل

  » !یطانيش یهابا قدرت بيعجکودکان «ها نوشته بود، از فصل یکي یرو

کرد.  شيهاورق زد و به همان صفحه رفت و شروع به خواندن نوشته عيسر او

  کرده بود.  رانيها و خطوط او را متعجب و حخواندن آن نوشته

و  افتدیهم م يیهااتفاق نيهم وجود دارد و چن يیزهايچ نيچن ايکه در دن دانستینم

  رو شود. با آنها رو به یممکن است کس

در بدن آنها حلول کرده بود و تمام  طانيخواند که ش یفصل در مورد کودکان نيا در

خود،  یهمچون کشتن خانواده يیواداشته بود. کارها بيعج يیها را به کارهاآن

 ی. کودکانهاهيبه دوستان و همسا ديرساندن شد بيآس یحت ايخواهران و برادران و 

از  انيو آشنا هاهيکه همسا ینبود. کودکان نترل قابل ککه حرکات و رفتار آنها اصالً 

  داشتند.   یديها هراس شدرو شدن با آنها و از روبهآن دنيد

مشکل دچار شده  نيرا خواند که به ا یاديکودکان ز یدر آن فصل داستان زندگ او

  بودند.
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دا در به حضور خ اريبودند که بس یمذهب یهاها از خانوادهاز آن یتعداد یحت

تعجب  یبس یها جاآن یدر زندگ یامسئله نيآمدن چن شياعتقاد داشتند و پ شانيزندگ

  بود.

 جهيو نت کردیها دقت مو در اعمال آن خواندیخط به خط کتاب را م یسارا با نگران 

  کشته شده بودند. ايو  ديناپد ايآن کودکان  ی. همهديفصل د یرا در انتها

شد به سرنوشت دارا فکر  رهينقطه نامعلوم خ کيد کرد و به سر بلن یبا نگران سارا

ها چه کند! اصالً دارا با آن نکهيا ايو  ديايقرار است چه بر سر او ب دانستیکرد. نم

  . ديشيکه دارا به دنا زد اند يیهابيو به آس

که دارا به خود سارا زد  يیها. به ضربهشدیم شياز پ شيب اشیافکار نگران نيا با

ها درمان کرده بود او را به روش درمان جن الي. دانديشيافتاد اند شيکه برا یاتفاق و

  دارد. یطانيش یروهايکه کودکش حتماً ن دادینشان م نيو ا

را  شيفرو برد. موها شيگذاشت و دو دستش را در موها زيم یرا رو شيهاآرنج

چگونه قدرت او را کنترل  چه کار کند و ديکه با کردیفکر م نيو به ا ديکشیآهسته م

  .ردياز سمت دارا را به خودشان بگ یجد بيآس یبرسد و جلو اليکند تا حداقل دان

  متوجه آمدن آنا به اتاق هم نشده بود. یآنقدر در افکار خود غرق بود که حت سارا

  آنا آرام صدا زد: 

  سارا! -

  زد و گفت: یمآنا لبخند نر دنيسر بلند کرد و با د عيبود سر دهيکه ترس سارا
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  بله! -

  :ديبه کتاب نگاه کرد و بعد آن را بست و با خواندن اسم کتاب پرس آنا

  ؟یحد نگران نيتا ا -

  و گفت: ديکش یقيسارا نفس هم عم 

  .دونمینم زيچ چيماوراء ه یايسردرگمم. من در رابطه با دن یليمن خ -

 ديو چرا با لهيبه چه دلرفتار پسرم  دونمی. نماديام مبه سر خانواده یچ دونمینم

  ست؟ين اليداشته باشه! مگر اون پسر من و دان یطانيترسناک ش یرفتارها

. من شهینم یکردن کس تيبه اذ یراض چوقتيداره و ه یروح آزاد و بزرگ اليدان

 یپسر من رفتارها دي. پس چرا باستميبلد ن یزيچ گرانيهم که اصالً از رنجوندن د

سواله.  یمن جا یهمه برا نايبزنه! ا بيآس گرانينه به دداشته باشه و بتو یطانيش

 نانيکرده بود که با اطم يیشگويرو پ يیزهايما چه چ یندهيآ یدانا تو دونمینم

 یپسر چيسرنوشتتون ه ی. تونميبیدختر م کيسرنوشت شما من فقط  یتو گفتیم

 کيس چرا من االن ماهره پس دارا از کجا اومد؟ پ یشگويپ هي. اگر واقعاً دانا  ستين

ما عوض شده!  یزندگ یافتاده؟ چرا سرنوشت تو یپسر دارم؟ چه اتفاق کيدختر و 

 یروزه همه هيچرا دارا  ه؟ي. چرا دنا معمولکنهیم وونهيچراها داره منو د نيا همه

  وحشتناک. یرفتاراش عوض شد؟ اون هم رفتارها

  نشست و به سارا نگاه کرد و گفت: یصندل یرو آنا
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 دي. تنها باکنهیرو حل نم یزيچ چيه ی. ناراحتشهیحل م یکيیکي هانيه اهم -

 یهستند و اگر فکر کرد یدارا به چه شکل یهاکه قدرت مينيو اول بب ميصبور باش

  .کنمیمن به تو کمک م یاياز پس کنترلش بر ب یتونینم

  دستش را دراز کرد و آنا دست او را گرفت. سارا گفت:  سارا

  بره. اناتيجر نيمن به سمت ا یزندگ کردمیفکر نم چوقتيه -

  .زميعز شهینباش، درست م یچينگران ه -

با من هم  دونهیکه م يیزايو از چ کردیبه من اعتماد م شتريب یکم اليکاش دان یا -

  .نيالزم رو داشته باشم. خوبه که تو و دانا کنارم هست یکه حداقل آمادگ زدیحرف م

  د و گفت:دست او را فشر آنا

  .یمن حساب کن یرو ديمعلومه که با -

  برخاست و گفت: شيبعد از جا و

  منتظرتم. ا،يزود ب ن،ييپا رمیمن م -

  باشه. -

از صفحات آن را خواند. در حال  گريد یکتاب خم شد و کم یرفت و سارا رو آنا

و هر خط را  شوندیتار م شيهانگاه کردن به خطوط کتاب بود که حس کرد چشم

  .نديبیار خط مچه

  و دوباره خواند که به همان حالت گرفتار شد.  ديرا مال شيهاچشم

  لب غر زد. ريکتاب را بست و ز یناراحت با
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شد. بدون  رهينقطه خ کيزد و به  هيکرد و سرش را به دستش تک هيتک زيم یرو

  هم افتادند و یرو شيهابفهمد پلک نکهيا

  همان حالت خوابش برد.  با

پلک گشود و  عيسارا سر نکهيکوتاه در سکوت و سکون گذشت تا ا یلحظه چند

  . دينشست و صورتش را مال

  به کتابخانه کرد.  یبلند شد و نگاه شيلحظه خوابش برد. از جا کيچرا  دينفهم

  .رديگیفاصله م نيغبار سبک شده است و دارد از زم یذره کي یکرد به اندازه حس

  .اددیداشت که آزارش م یبيعج حس

  بود.  دهيکه خواب ديد زيم یرا رو یگرفت و کس نييرا پا سرش

  خودش است. دي. با دقت که نگاه کرد دديکش یاخفه غيوحشت عقب رفت و ج با

  را بلند کرد و به خود نگاه کرد. شيهاترس دست با

  کند. بغض کرده صدا زد: هيگر خواستیبود. م دهيترس

  سارا، سارا! نکنه من مردم. -

 یرا صدا بزند و کمک بطلبد. جلو ید به سرعت سمت در کتابخانه رفت تا کسبع و

که روح را  ی. مستأصل به عقب نگاه کرد. با خود فکر کرد کسستاديدر کتابخانه ا

  !نديبینم

  . آهسته صدا زد:ديترسیاز آن م کنار جسم خود برگشت به
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  شو.  داريسارا ب یسارا، ه -

  در گوشش نشست: يیصدا

  !سارا -

  مارن او را شناخت. دنيو با د ديبا وحشت چرخ او

  .فتهياتفاق برات ب نينترس، من خواستم ا -

  گفت: دهيبا حالت ترس سارا

  فته؟ياتفاق ب نيا نيشما؟ من، من االن ُمردم؟ چرا شما خواست -

 یول رودیراه م نيزم یرو یاو به صورت عاد ديآهسته جلو رفت. سارا فهم مارن

  فاصله دارد. نيزمخودش از  یپاها

  به جسم سارا کرد و گفت: یو نگاه ستاديمقابل او ا مارن

  .ی... تو نُمرددهينگران نباش، جسمت خواب -

. بغض کرد و دادیته دلش را آزار م یزيبه صورت مارن نگاه کرد. چ یکم سارا

  گفت: نياندوهگ

به عشقتون  وندنتي. رسنيخودتون دل مرده بود یها تو. سالنيديرنج کش یليشما خ -

  .نيدار یتررنج نبود و شما غم بزرگ انيپا

  که تهش محبت بود آهسته گفت: ی. مارن با نگاهدياش لرزچانه و

  من حالم خوبه. ،یکن هيهر بار با فکر کردن به من گر ستيالزم ن -
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  افتاد و گفت: هيبه گر سارا

  .نيدار یبزرگ یظاهراً بله، اما شما دردا -

  که در تب و تاب بود گفت: یزد و با نگاه یزيگانلبخند غم مارن

  .شنیبزرگ نم چوقتيباشه ه نياز ا ريهم دارن. غ یبزرگ یبزرگ دردا یمردا -

  و بعد گفت: ديشيبه حرف او اند سارا

  با پوست و گوشت و استخونم... کنم،یشما رو حس م یچرا من دردا -

  قلبش گذاشت و گفت: یدستش را رو سارا

  .بهيبرام عج نيو ا کنمیوجودم حس م یشما رو تو یو روحم دردابا قلب  یحت -

 نجايا گهيموضوع د یاما امشب برا نيرسیبه وقتش به جواب تک تک سواالتون م -

  هستم.

  مارن دستش را جلو برد و گفت: 

  .یايبا من ب ديتو با -

  گفت: اشهيگر انيو بعد آهسته در م ستيدست بزرگ او را نگر سارا

  کجا؟ -

  . مينيرو بب یزيو چ ميبر ديبا يیجا -

  .رميبم ترسمیآخه، م -

  ؟یترسیاز مرگ م -
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  .ترسمیهام منه، از تنها شدن بچه -

  من کنارتم. افته،ینم یاتفاق چيه -

دو دل و آهسته دستش را در دست او گذاشت. مارن رو به باال حرکت کرد و  سارا

  .ديسارا را با خود کش

 ستيرا نگر نيياز آن عبور کردند. سارا پا یاما به راحت ديکش غيسقف سارا ج کينزد

در باغ قدم  یاهيس یهي. ساندياست و توانست باغ را بب شيپا ريکه عمارت ز ديو د

  . سارا هراسان گفت:زدیم

  تو باغ؟ هياون ک -

  و کنار خود قرارش داد و گفت: دياو را باالتر کش مارن

  !کنهیاز باغ مراقبت م دياشجن همسرتونه. نگران نب ثمياون ع -

 کردندیکه بر فراز آن پرواز م یآسوده سر فرود آورد و بعد به شهر اليبا خ سارا

نگاه  هاابانيو کوچه و خ هاني. به ماشستيها را نگرنگاه کرد. رفت و آمد انسان

  کرد.

  گفت: یحال خوب با

  .ميپرواز کن شدی. کاش مهيدوست داشتن یلي! خدهيبه انسان م یپرواز حس خوب -

  .باترهيپرواز خوبه، اما سفر در زمان ز -

  ؟یسفر در زمان؟! چطور -

  .ميدیسفر در زمان هم انجام م ميکنیکه آروم پرواز م نطوريهم -
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  .ستيبود نگر یابر مهيرا که ن یآب یانتهایآسمان ب سارا

 ليها تشکنآ یدر جلو یبه رنگ آب ینوران  یادست راستش را تکان داد. حلقه مارن

و قرمز  ی. هوا ابررهيشد و آسمان ت کيشد. هر دو از آن عبور کردند. همه جا تار

  .در راه بود یديباران شد نکهيو مثل ا زدی. رعد و برق مرنگ بود

و با گذر از اون حلقه وارد شب بعد از اون  ميما عصر روز گذشته پرواز کرد -

  اما چند ساعت گذشته.نباشه،  یزمان دور یليخ دي. شاميروز شد

  م؟يریکجا م ميدار -

  درک باشه. رقابليشما غ یبرا ديو شا بيعج يیاز شهرتون که جا یبه مکان -

  ن؟يبریپس چرا من رو به اونجا م -

  به عجول بودن او زد و گفت: یرو به سارا کرد. لبخند مارن

شب خوشتون  مناظر شهرتون در دنياز پرواز و د نم،ي... ببنيشیاالن متوجه م -

  اد؟ينم

وقت  کي! م؟ي! قراره چکار کنمياومد یچ یبرا دونمیهم دوست دارم، فقط نم یليخ -

  .رنشهيد

  .کشهیطول نم یلي. به زمان شما خانيکش م هاهينگران نباش. ثان -

  رو به مارن با اعتماد سر فرود آورد. سارا

  را نشانش داد و گفت: یريمس مارن

  .گردهیبر م اشیه ازش به محل زندگکه ساحر هيرياونجا مس -
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  ن؟يشناسیشما ساحره رو م -

  باهاش آشنا شدم. اليبگم که توسط اشتباه بزرگ شما و دان تونمیاما م شناختم،ینم -

  اشتباه من؟ -

شده استخدامش  یمعرف یابياز طرف شرکت کار نيمطمئن بش نکهيبله، بدون ا -

  بشن. کيدتون نزهابه بچه نيو اجازه داد نيکرد

  طان؟يش اياشتباه بود... اون جنه  نکهيبله، مثل ا -

  !يیهاانسانه، درست مثل تو اما با تفاوت کينه! اون  -

  !؟یچه تفاوت -

  انسان که راهش رو گم کرده! کي -

  و گفت: ديکش یقينفس عم مارن

ً يانسانه، اما دق کيداد که اون  صيدانا درست تشخ -  !اون؟یچطور انسان دينفهم قا

نتونست ذهن ساحره رو بخونه. همونجا  یوجود ساحره کنکاش کنه. حت ینتونست تو

 هيکه اون شب نينه که با فکر به ا افتهیداره م یکه چه اتفاق ديفهمیم کردیم یسع ديبا

  منحرف بشه. هنشونذ دادنیاجازه م ه،يبه چه کس

به همراه خود  حرکت کرد و سارا را یبه سمت اديرا گفت و با سرعت ز نيا مارن

  .دنديساختمان بزرگ چند طبقه رس کيبه  نکهيتا ا ديکش

  به آن اشاره کرد و گفت: مارن

  مطلق فرو رفته. یکيتار یساختمون تو نيهر شب ا -
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  .کنهینم یتوش زندگ یچون کس ديشا -

  .مياومد ندهيچون ما به آ نهيبیما رو نم یو اصالً نترس. کس ايبا من ب -

  .ستاديا شهيششم ساختمان رفت و پشت ش یبعد به طبقه و

 یمشک یدور هم نشسته بودند و رداها یاها نگاه کرد. عدههم جلو رفت و به آن سارا

  بودند. یفارس ريغ یبه زبان بيعج یبه تن داشتند. همه در حال خواندن اوراد

  کنن؟یچکار م نايا -

  .کننیم شيرو ستا طانيدارن ش -

  طان؟يش -

  بله. -

  وجود داره؟ یپرستطانيش یهاکشور ما فرقه یومگه ت -

  پوست شهر. ريز يیهافرقه -

دختران و پسران  نيدر ب يیهاهينگاه کرد. سا وارهايد یبه عالمت رو سارا

  .کردندیها اوراد را تکرار مو با آن دنديچرخیم

  هستن؟ ايچه خبره؟ اونا ک نجايا -

 کننیاونا رو دنبال م یاشخاص نکهياز ا ها شدن وآدم نيکه مهمان مجلس ا ینياطيش -

  خوشحالن.

  کار جرمه. نيا یول -
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  .کننیدر حق خودشون م یبزرگ یجرم هم که نباشه، خطا -

  . چند نفر گرد او جمع شدند. ديدراز کش نيزم یکه ساحره آمد و رو دنديبعد د یکم

مانند،  هيسا اهيموجود س کيبعد  یخواندند و او به خلسه فرو رفت. کم يیوردها

. ساحره نشست و به آن موجود ديدیها او را نماز انسان ی. کسستاديمقابل جسم او ا

  . ديدیرا م بيشد. تنها ساحره بود که آن موجود عج رهيخ

  موجود گفت: آن

  .اريفردا برو و دنا رو ب -

خواند و  یبر او ورد هيهراسان جلوتر رفت. مارن دست او را گرفت. آن سا سارا

  گفت:

. تا اونا ننيخواهد موند تا همه تو رو مثل اون بب ريجسمت اس یهنوز هم تو دايآ وحر

 یشد رياگر دستگ یو حت فتنيتو به اشتباه ب یچهره یرو داياز صورت آ یابا هاله

  ساحره.  ینگران باش ديبه تو رحم کنن. تو نبا

بود.  یخواه طانيراه ش یشد و اگرنه قربان یخواه طانيهمسر ش یموفق بش اگر

  .کنهینم دايپ یکه هر کس به اون دسترس یمقام

  .ارمشيحتماً م -

کرد و نعره  شهيرو به ش هاهياز سا یکيشد.  کينزد شهيبه ش شتريهراسان ب سارا

  آمد. شهيبه پشت ش هياز ثان یزد و در کسر
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. دستش هنوز در دست مارن ديکه عقب پر ديوحشتناک آن ترس یآنقدر از چهره سارا

  بود. 

  فقط حست کردن. ننت،يبینترس، اونا نم -

  و گفت: ديبه حرکت درآمد و سارا را دنبال خود کش مارن

  .یبراش بکن یفکر یتونیو م ینگران نباش. تو االن از موضوع خبر دار -

  ؟یچه فکر -

  .یهر فکر -

  ومه؟يمد هيبه نظرت ساحره هم  -

ً يدق -  یوميشر. مد یروهايرت طلب با نخطرناک، قد وميمد کي یمثل مسعود، ول قا

  .نهيسنگ یليو بار گناهانش خ دهيرو از هم پاش هایليخ یکه زندگ

  هاش نتونست بفهمه.پس چرا دانا با تمام قدرت -

  

  زد و گفت: یبه صورت مارن نگاه کرد. مارن لبخند آرام سارا

 یجربه. تادياحساس نفرت از کجا م نيا دونستیاما درست نم کردیدانا حسش م -

  .ستين سهيمن با قدرت دانا قابل مقا

  .نيهست نکاونيسپاه جادوگران پا سييشما ر گفتیو حتماً قدرتتون هم. آنا م -

  نهفته داره. یهاقدرت یليدانا خ یبله. ول -
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  دانا از من محافظت کنه؟ خواستنیجادوگرا م -

  بله. -

  چرا؟ -

  است. ندهيفرزند تو در آ لشيدل کي -

  عدش؟ب ليو دل -

 الي. به وقتش... فقط بدون برداشتن طلسم دانیشيکم متوجه مبعدش رو کم ليدال -

از  نيبتون دوارميکه ام نيدار شيدر پ یسخت طيو شرا کنهیبه ماجرا کمک نم یليخ

  .نييايپسش برب

  در موردش بدونم. تونمیم -

  .ینشده به جسمت برگرد ريتا د ديزوده و با یلياالن خ یول یتونیم -

حلقه درست کرد و از آن عبور کردند و وارد  کياصرار نکرد. مارن  گريد سارا

  شدند. یروز آفتاب

 زيم یجسم سارا برگشتند که سرش رو یاو را به منزل برگرداند و به باال مارن

  کتاب گفت: دنيبود. سارا با د

  کنه؟یوحشتناک رفتار م نقدري! چرا دارا ایراست -

  اال به جسمت برگرد.... حیفهمیم یبه زود -

  نگران دارا هستم. یلياما من خ -
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  نگران نباش... به جسمت برگرد. -

  اصرار کند. آرام شد و گفت: ديکه نبا ديفهم سارا

  منه. شيمدالتون پ -

  .یکن یخوب ازش نگهدار ديبمونه سارا. با شتيبذار پ -

  سر فرود آورد و گفت: سارا

  باشه. -

  سر فرود آورد و گفت: مارن

  .یحرف بزن یاز مالقات ما با کس ستي. الزم نداريد ديبه ام -

  بعد دست سارا را رها کرد. سارا سقوط کرد و در جسمش افتاد. و

زده بود. سرش را باال  خي. بدنش ستاديو سر پا ا دياز خواب پر دهيو ترس هراسان

روح  دکری. باور نمدينبود. تمام اتفاقات را به خاطر داشت. تنش لرز چکسيکرد. ه

  در زمان داشته است. یاز جسمش خارج شده است و سفر

آمد  رونيب زيداشت دنا را ببرد. از پشت م تيمأمور نکهيا اديساحره افتاد. به  ادي به

فکر کرد  نيلباسش بود در مشت گرفت. به ا ريو در کتابخانه قدم زد. مدال را که ز

  داده بود. ديکل در باغ و عمارت را دارد. خودش به او ديکه ساحره کل

  رساند. نييپا یخانه خارج شد و خود را به طبقهسرعت از کتاب به

صحبت  نکاونيبودند. آنا و مهناز خانم در مورد پا یهنوز مشغول باز هابچه

  . کردندیم
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  خطاب به مهناز خانم گفت: سارا

  مهناز جون. -

  جانم. -

  ن؟يرو دار دسازيشماره کل -

  ؟یخوایم یچ یبله، برا -

  قفل درا رو عوض کنم. خوامیم -

  ؟یچ یبرا -

  خونه رو داره.  ديبه ساحره دادم. اون کل ديدست کل هي -

  کن. دايدفترچه کنار تلفن پ ی. از توزميباشه عز -

وجو توانست شماره جست یتشکر کرد و رفت مشغول گشتن شد. او پس از کم سارا

خانه  یو چند قفل از درها ديايست بتماس گرفت و از او خوا دسازيکند. با کل دايرا پ

  را عوض کند.

اما  کردیدر او احساس م یرييتغ کيکه سارا عوض شده است.  کردیاحساس م آنا

  .ستيکه چ دانستیدرست نم

  .ديکش یقيتماس را قطع کرد مدال را چنگ زد و نفس عم یوقت او

  به کنارش آمد و گفت: آنا

  !زميعز -
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  جانم. -

  شده؟ یطور -

  نه! -

  من کنارت هستم، نگران نباش. -

سر فرود آورد و تشکر کرد. او به سراغ پسرش رفت و کنارش نشست و به  سارا

  .کردیهم داشت دارا را نگاه م ليشد. دن رهيخ کردیکه م يیو کارها شيهادست

  ل؟يدن یکنینم یچرا باز -

  .دارهیمبر عيلوگوها رو سر ی. همهذارهیاون نم -

  .زميجادو کن عز -

  بابام گفته اجازه ندارم جادو کنم. -

  و گفت:  ديدستش را به سر او کش سارا

  .ارمياالن برات لگو م -

برگشت  ديجد یجعبه لوگو کيبعد با  یبرخاست و به ساختمان خودشان رفت. کم او

شد و سارا دنا را بغل کرد و  یذوق زده مشغول باز ليداد. دن ليها را به دنو آن

  .دياو کش یموها یو دستش را رو مبل نشست یرو

 نيکه ا دانستندی. هر دو خوب مکردیمتفکر سارا را نگاه م یو مهناز خانم چهره آنا

  .ستين یشگيهم یسارا آن سارا
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  _هشتمفصل

 یسخت ريو حافظ به سمت رغز در حرکت بودند. تمام روز مس اليمسعود، دان دانا،

  بودند. مودهيرا پ

  :دياز حافظ پرس مسعود

  م؟يکن یروادهيپ گهيچند وقت د ديحافظ جان ما با -

  اطراق هست.  یبرا يیباال، اونجا جا ميها برصخره نياز ا دي. باکشهیطول نم یليخ -

ً يتقر - . فردا وسط روز هم به ميدار شيکه در پ هيسخت ريمس نيآخر نيامروز ا با

  .ميرسیحوضچه مورد نظرتون م

  ممنون داداش. -

  .مکنیخواهش م -

ها عبور کردند و به سمت باال در حرکت صخره انيم یسخت سنگالخ رياز مس هاآن

  شوند.  ريگشدند. دانا با دقت اطرافش را نگاه کرد که مبادا غافل

نشست و نفسش را فوت  نيزم یرو اليدان دند،يبه مکان مورد نظر رس نکهياز ا پس

  زد و گفت: هيکاش را از خود جدا کرد. به کوله تکرد و خسته کوله

  .اديهوا سرده، سوز م یليخ -

  که با دانا در حال چادر زدن بود گفت: حافظ
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 سيسر تا پا خ م،يها رد بشاز تو حوضچه دي. فردا بااليآقا دان شهیتازه سردتر هم م -

  .ميشیم

آب را سمتش  یاو باز کرد. بطر یرا برا ینشست و در بطر اليکنار دان مسعود

  گرفت و گفت:

  .اديور حالت جا مبخ -

بعد دانا رو  قهي. چند دقدياز آب را نوش یرا گرفت و تشکر کرد و کم یبطر اليدان

  گفت: اليبه دان

  .نجايا ايحاضره، ب -

بود. مسعود با  یضعف خود عصب نياما نتوانست. از ا زديکرد برخ یسع اليدان

  .زدياو را چنگ زد و کمک کرد تا برخ یغصه بازو

  مت کوله برد که مسعود زودتر از او آن را برداشت و گفت:دستش را س اليدان

  .ارميمن م -

 یبه مسعود کرد و به درون چادر رفت و نشست اما نا یزينگاه تشکرآم اليدان

  خوابش برد. دينشستن هم نداشت. او تا دراز کش

وضو گرفت و مشغول نمازخواندن شد و حافظ و دانا مشغول حاضر کردن  مسعود

  شام شدند.

خود به  قيو دانا در سکوت عم خوردندیبعد هر سه دور هم داشتند غذا م قهيدق دچن

  .داشتیضعف وا م نيکه او را به ا یطي. شراکردیفکر م اليدان طيشرا
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  .ديوزیم یميفرو رفته بود. هوا سرد بود و باد مال یکيبعد آن مکان در تار یساعت

  .شکستیو سکوت آن مکان را م آمدیگرگ م یزوزه یصدا

رنگ از  ینور آب کي. زدودیرا از جان م یخستگ نينچنيتمرکز کرده بود و ا دانا

  .ديچيپیدور او م یبه آرام ،یقيو چون مه رق شدیانگشتر او ساطع م

  .کردیم ايحالت را دوست داشت و جسمش را دوباره از نو اح نيا دانا

 تيرا سمت بدن او هداگرفت و آن نور  اليپلک باز کرد دستش را سمت دان یوقت

  کرد.

نشست و آهسته شروع به حرکت کرد و  اليتن دان یمه مانند حرکت کرد و رو نور

  سراسر جسم او را در بر گرفت.

  .کردیمنتقل م اليو به بدن دان کردیمثبت کائنات را جذب م یهایانرژ دانا

. ديرنگ د ینور آب کيچشم باز کرد و خود را محصور در  اليبعد دان قهيدق چند

  . آهسته صدا زد:ندينشست و توانست دانا را بب شيآهسته سر جا

  دانا! -

  پلک گشود و گفت: دانا

  جان دانا. -

  رنگ به سرعت به درون انگشتر برگشت. یکه نور آب ديبعد دستش را پس کش و

  زم؟يعز یکنیچکار م یدار -
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  .دادمیم یبهت انرژ -

  که بهترم. کنمیاحساس م -

  ؟یبخور یزيچ یخواینمخوبه...  -

  نه. -

  رفت. رونيبلند شد و از چادر ب شياز جا اليدان

  ؟یريم يیجا -

  گفت: یسرش را به درون آورد و با لبخند آرام اليدان

  ادرار آور بود. تيدرمان یآره. انرژ -

  .ديدراز کش شيجا یرفت و دانا چهار دست و پا رفت و رو الي. دانديآهسته خند دانا

  .گشتیال قدم زدن بود و داشت به سمت چادر برمدر ح اليدان

  سرد بود. یو کم ديوزی. باد مکردیم یجا حکمرانبر همه یديشد یکيتار

  .ديکاویرا م تينهایب یکيفرو برده بود و نگاهش تار بشيرا در ج دستش

  . کردیحرکت م یکيتار انيدر م یاهي. سایديد یبيحرکات عج یکيتار انيم در

  به او.  کينزد اريگوشش نشست. بس ريز يیصدا

  .نهيسرورم، خطر در کم -

  و گفت: ستاديا اليدان

  به ما صدمه بزنه؟! خوادیم یک -
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  کردار.قدرتمند و خطرناک. درنده خو و زشت اريماست. بس کياز جهنم نزد یحس -

دور خود حرکت  دادیحالت م رييکه تغ یشد. چون جسم کيبه سرعت نزد هيسا

  نگاه کرد. ديچيپیبزرگ را که دور خود م یاهيس نيا الي. دانکردیم

 فشيلط یو موها ديقد کش ايو سپر او شدند. حور ستادنديا اليمقابل دان ايو حور هام

بلند  شيهابه حالت مجعد و زبر و زشت در آمد. اندامش بزرگ و ترسناک شد. ناخن

  گرفت.  یرنگش حالت بزرگ و زشت ديسف یهاشد و دست

  بود. دهيند نينچنيا به حال او را ات اليدان

 ديکشیکه م يیهادرشت و خرناس یهاتر از حد معمول شده بود.شانههم بزرگ هام

آن  ینبرد چي. در هاندستادهيا یبفهمد آن دو مقابل موجود وحشتناک اليباعث شد دان

  بود.  دهيوحشتناک ند نينچنيدو را ا

ناک شده بود و حاال او هم چون هام ترس ايصورت حور یبود ول دهيهام پوش صورت

  .ديکشیم یبد یهاخرناس

  که گفت: ديمعلق به گوش رس یهيو ترسناک از آن سا دهيخراش يیصدا

چهره  رييمقابله با من تغ ینوع جن، چرا برا نيتربيدلفر ان،يجن یبايهام! مرد ز -

  .یپنهان کن یمشک یردا کي ريز رو تييبايکه ز یحق دار ؟یداد

  و گفت: ديچيو جسم دور خود پ ديچيدر دشت پ یاخنده یصدا

و من دلم  دهيچيدر عالم پ تييباياما آوازه ز یبریجنس خودت دل ماز هم یتو حت -

  .یکه از خودت ساخت یوحشتناک ريتصو نينه ا نم،يرو بب باياون صورت ز خوادیم
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  شد و گفت: ليمتما ايسمت حور یحرکت کرد و کم او

رو دوست دارم. دانا چقدر خوشبخته  هايیبايو من چقدر ز يیبايهم ز دختر مازر! تو -

رو کنار خودش داره.  باتريجن ز کيشد و  بايکه تمام عمرش عاشق سه زن ز

  . کشهیو دست به تنش م کنهینوازشش م

  و ادامه داد: ديچيخنده پ یصدا

آرومش باشه،  رحم وداره، تا مثل برادر دل الشيدر کنترل ام یسع یطانيش یدانا -

  وجود اون هوسه.  قتياما حق

. هانيباتريهوس داشتن ز ها،نيبه دست آوردن بهتر یقدرت، هوس برا یبرا هوس

اما  رهيگیمشتش م یرو تو ايدن اهيس یجادوگر که با جادو کيجادوگره،  کياون 

  اش کرده.محدود کننده نيو قوان ديسف یمارن اون رو در بند جادو

. با رفتیو به چپ و راست م خوردینداشت، آهسته تکان م یصکه شکل خا هيسا

  گفت: یآرام یصدا

. شما دو برادر و افرادتون اگر به ما برهیم یپ اقتشيدانا به وقتش به ل ست،يمهم ن -

. جهان رو هایتر از کار نازبزرگ یکرد! کار شدیها که نمچه ايبا دن نيوستيپیم

  .ميآوردیتحت سلطه در م

  و گفت: ديکش یقينفس عم لايدان

  خودم ندارم.  یبه در آوردن جهان تحت سلطه یازيمن ن -

ً يکه دق یشيبعداً متوجه م -   تو سلطه بر جهانه. ازيتنها ن قا
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بعد  یانسان شد. کم کي یهيبه سا هيکم حالت گرفت و شبو کم ستاديا شيدر جا هيسا

  درآمد و تنش رنگ گرفت.  ینامرئ مهياز حالت ن

بر تنش  ینازک مشک اريلباس بلند بس کيبر تنش نشست.  يیبايشفاف و ز پوست

صاف و بلندش بر  یآن مشخص بود. موها ريکامالً از ز شيبايداشت اما اندام ز

  .ختير شيهاشانه

با  یو جذاب. زن بايز اريزن بس کيزن است.  کيکه او  ديدر کمال تعجب د اليدان

  نازک اندامش را نپوشانده بود. اريلباس بس جز آن یزيو درخشان و چ نيپوست بلور

را  شانيهاشانه تریبا حالت عصب ايگرفت که هام و حور رينگاهش را به ز اليدان

  را گرفتند. اليدان ديد یبه هم چسباندند و جلو

  و گفت: ديگوشنواز خند اريبلند بس یزن با صدا آن

  کنن؟یتو محافظت م یهاتو از چشم یها! جناليدان -

تو رو از  یهامن لباس یشد هوشیقتاد ب یو با شاخه یکه از باغ برگشت یشب ناو

  تنت در آوردم و به تخت بردمت.

 یديمن رو د یپاها نهيشوم یاون روز جلو دم؟يخوابت خوابرخت یهست تو ادتي

   ستم؟ياز همسرت سارا ن باتريو خوشت اومد. به نظرت من ز

 نيامشب در ا ؟یمن بودن رو تجربه کن و غرغرو. چطوره با فيزن ضع کي سارا

  .زميهردومون بساز عز یبرا یشگيخاطره هم کي انتهایب یکيتار

  .شمیم کيو به تو نزد خورمیها گول محرف نيمن با ا یکنیچرا فکر م -
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. پدرم به یمن چند نفر رو کشت زانياز عز یبرد یبه قدرتت پ یتو از وقت اليدان -

  نداره. یکار چيمن ه یتو برا یهابکشم. کشتن تو و جنمن دستور داد که تو رو 

  او حرکت کردند. یو هام همراه با قدم برداشتن پر عشوه ايبه حرکت در آمد، حور او

از دختران  یکياز وارثان جهنم هستم. من  یکيمن  ال؟يهستم دان یمن ک یدونیم -

 یاز هر موجود اتربيهستم. ز بايهم ز یلي. بر خالف تصور تو و همه من خطانميش

. اگر واقعاً به ايب رونيمحافظت ب یها. از پشت جناليدر جهان. به من نگاه کن دان

  فقط به من نگاه کن. یخودت مطمئن

 ايهام و حور دنيبه چرخ اليبود. دان یرياو پر عشوه و اساط یبايو ز نيآهنگ یصدا

  .ديکشیت خود مشده بودند نگاه کرد. صدا او را سم طانياو و آن ش نيکه سد ب

  گفت: یهم افتاد. زن به آرام یرو شيهاپلک

  به آغوش من. اي. باليدان ايب -

از حدقه  یهابا چشم ايلبخند زد. حور طانيآهسته به سمت صدا حرکت کرد. ش اليدان

. ديکرد و خرناس کش اليگرفته بود رو به دان یزيکه حالت ت يیهادر آمده و دندان

  او گذاشت و فشرد. یهاگوش یرا رو شيهاو دست ستاديمقابل او ا

  .فتديبه آن زن ب الينگاه دان گذاشتی. نمشدیاو م ديباز شد. هام سد د اليدان یهاچشم

. دانستیبود. کار او را م یقدرتمند طاني. او شديدیآن زن را م شيردا رياز ز هام

  کرد.  بيعج يیالال کيشروع به خواندن  طانيش

  قدم سمت او برداشت و بعد قدم دوم.  کي. افتادیهم م یروهام داشت  یهاچشم
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هام را  یو دستش را دراز کرد و ردا ديکش یبلند غيرا به هام کرد. ج شيرو ايحور

صورت او  یرو ايافتاد. حور نيزم ی. هام روديچنگ زد و او را به شدت عقب کش

  .ديکش یبلند غيخم شد و در صورتش ج

 ديدیکه م یسمت موجود الياره حالش بهتر شد اما دانهام گشاد شد و دوب یهاچشم

  روان شد. 

  . ديرا چنگ زد و او را با قدرت به عقب و دنبال خود کش اليدان یقهيرفت و  ايحور

زده  رونيصداها هراسان ب نيآمده بود و مسعود و حافظ از ا رونياز چادر ب دانا

  بودند.

رساند و در آغوش دانا پرت کرد. دانا از  به کنار چادر د،يکشیرا که م اليدان ايحور

 ايدو قدم عقب رفت و بعد تعادلش را حفظ کرد و او را نگه داشت. حور اليوزن دان

  :ديبه سرعت برگشت. دانا مضطرب پرس

  شده؟ یچ -

  بود. دانا خطاب به مسعود گفت:  رهيوق زده به دانا خ یهابا چشم اليدان

  مراقبش باش. -

 یکيگفت و دستش را سمت تار یزيبلند چ یو با صدا ديدو یکيخودش به دل تار و

در همه جا پخش شد و با روشن شدن فضا همه توانستند هام را  یگرفت که نور زرد

  .شدیم کيداشت به او نزد یکه کس دينيبب

  هام انداخت و   یو خود را رو ديپر ايحور
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  افتادند. نيزم یدو رو هر

بتواند به آن موجود حمله کند او به سرعت نور فرار  نکهيخواند و قبل از ا یورد دانا

  کرد. 

افتاده بود و  نيزم یرفته بود حاال رو شيصورت آن موجود پ یکيکه تا نزد هام

هام  یاو افتاده بود. هر دو به شکل خود برگشته بودند. ردا ینهيس یهم رو ايحور

  افتاده بود. 

 کدفعهيکه  خواستیهام بر م ینهيس یبود. داشت از رو رهيزنان به او خنفس ايحور

  هام زد و برخاست. ینهيس یو هر دو دستش را محکم رو ديکش یبلند غيج یعصب

  .کردینگاه م شدیرا که دور م ايهمانطور داشت حور هام

  :ديپرس آمدیسمتش م یاز او که عصب دانا

  افتاده؟ یبود؟ چه اتفاق یاون ک -

 کيبه  ليراه تبد انيو سمت چادر رفت و در مجواب نداد و از دانا رد شد  ايحور

  گربه شد تا حافظ نترسد.

  . ستاديسرش را سمت هام چرخاند. هام سر پا ا دانا

  چه خبره هام؟ -

  بود.  نجايا طانيدختران شاز  یکي -

  ؟یکردیچکار م یتو داشت -
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رو سمت  یهر جنس نر بايز یداره سرورم. با صدا و چهره یبياون قدرت عج -

. کنهیو باهاش ارتباط برقرار م کنهی. اون رو به خودش جذب مکشهیدش مخو

تا مرد  دهيو اونقدر فشار م ندازهیزمان ارتباط اگر بخواد پاهاش رو دور مرد م

  .رهيبم

  زد و گفت: یپوزخند دانا

  کشه؟یبا پاهاش مرد رو م -

گر بخواد اونا داره. ا یو خنجر مانند زيت یهارانش استخوان یقسمت داخل یتو -

  .رنيبدن مرد فرو م یو اون استخونا تو زننیم رونيب

  !نطوريکه ا -

  هام زد و گفت: یدستش را به بازو یبا لبخند آرام دانا

  بود. نجايا ايکه حور یجناب هام، شانس آورد یمردیم یداشت -

ه ک یحال یو از خود برا ديسرش کش یرا رو شيبعد از او دور شد. هام کاله ردا و

  آمد.  ادشي اي. حرکت حورديدچارش شده بود خجالت کش

سؤال ذهنش را مشغول  نيچه؟! و ا یشده است اما برا یاز دستش عصبان ديفهم

  کرد. 

  مشغول قدم زدن شد. یشد و در آن حوال بيرفتن به چادر را نداشت. غ یرو

. از ديستریبود م دهيکه شن يیهاغيج یبه چادر برگشته بودند. حافظ از صدا همه

  . از ترس در خود مچاله شده بود. نطوريدانا هم هم بيقدرت عج
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کنارش  اي. حوررفتیسرش زده بود و تازه داشت به خواب م ريرا ز شيهادست دانا

بود که داشت  یو از دست هام عصبان ديشياندیبود م دهيکه د یزيبود و به چ دهيلم

  از چه بود! تيعصبان نيکه ا نستدایرا نم لشيدل ی. حتکردیاو م ميخود را تسل

 کردیاش آمده بود و تعجب مکه تا خانه آوردیم اديرا به  یهم در سکوت زن اليدان

او را به خاطر آورد.  زيانگو اندام وسوسه بايز یکه چرا حسش نکرده بود. صدا

  .کردیلب ذکر استغفار خواند. مسعود داشت به او گوش م رينفسش را فوت کرد و ز

 یو با بارش باران رو ديلرزیلحظه بعد رو به حافظ کرد که از ترس واقعاً م چند

  . مسعود آهسته گفت:ديچادر از جا پر

  .ادينترس، بارون م -

  .دميشنیبار بود که م نيصداها رو اول نيا -

  .افتهینم یاتفاق چيهم تا خود صبح ه گهينشده. د یکه طور ینيبینگران نباش، م -

  !؟یاز کجا مطمئن -

  .ميبدتر هم داشت طيشرا نيچون از ا -

  واقعاً. -

  .فتادين یبله. تازه امشب اتفاق خاص -

  ن؟يترسیچطور نم -

  ترس وجود نداره! یبرا یزيچ گهي. دميما از مرز ترس عبور کرد -
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بود. او داشت  ستادهيا دسازيدر کنار کل ینم باران آغاز شده بود. سارا جلوبا نم صبح

سر او نگه  یرا رو اليو سارا در سکوت چتر بزرگ دان کردیمقفل در را عوض 

  داشته بود.

  .نيزحمت شد خانم. خسته شد -

  .نينه، اصالً، راحت باش -

  خود را به او رساند و گفت: بهادر

  تو. نييشما بفرما دم،یمن انجام م نيخانم، اجازه بد -

 یگرفت. صدا شيا در پچتر را به دست بهادر داد و راه باغ ر یحرف چيبدون ه سارا

فکرش را  چوقتيکه ه بردیم يیذهن او را به جاها اشیباران یخش باران روخش

  .کردینم

  را پشت سر گذاشت و به درون عمارت رفت. باغ

سر زد که داشتند در اتاق برنامه کودک  شيهاکرد و به بچه زانيرا آو اشیباران

ها را نگاه آن یو دارا با چهره جد ديدخنیها معروسک ی. دنا به بازکردندینگاه م

  .کردیم

زد  هيتک اشیشاني. دستش را به پديشينشست و اند زيبه آشپزخانه رفت و پشت م او

و اجازه  کردیاز فرزندانش مراقبت م یبه خوب اليتا برگشتن دان ديو فکر کرد. با

  شود.  کيها نزدبه آن یکس دادینم
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تا بزرگ شوند.  خوردیدش بودند. خون دل منداشت. آن دو فرزن یشوخ یکس با

 دادیآن دو م یجانش را برا اليتر کرده بودند. داناو و همسرش را بزرگ نيعشق ب

  .رديبگ دهيرا ناد هانيا خواستیو سارا نم

هم انداخته بود  اليخود را از چشم دان یتا آن دو را حفظ کند. حت کردیم یکار هر

از راه برسد و با بردن کودکش  یکيند. حاال انصاف نبود تا فرزندانشان را محافظت ک

که عاشقش بود. چقدر دلش او  ی. به مردديشياند الي. به دانزديرا به هم بر اشیزندگ

  بود. یدلگرم یهي. حضورش ماخواستیرا م

او به  ی. دلش براکردیرا درک م نينداشت و سارا ا یآن روزها حال مساعد اليدان

  کرد. اجيحساس احتشدت تنگ شد و ا

عمل کند. با خود  فيضع یهاو چون زن زديکند، نخواست اشک بر هيگر نخواست

  گفت:

  .افتهینم یاتفاق چيبترسم. ه ديو من نبا هي. اون مرد قدرتمندالميمن همسر دان -

  .یشگيصبور، آرام، قدرتمند با لبخند هم یدلش خواست چون آنا رفتار کند. دختر او

 ارياو پدر و مادر بس دانستیبوده است. م یافراد بزرگ ميتعل او تحت دانستیم

 یبزرگ نيدارد که بر سرزم یاو پدربزرگ دانستیداشته است. م یرومندين

درخور ملکه شدن ساخته است و  تيشخص کياز او  هانيو تمام ا کندیم یحکمران

  کند. سهيخود را با او مقا تواندینم

  متفاوت بود. اريآنا تک فرزند بود اما بزرگ شدنش بس او هم چون ديشيخود که اند به
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داده بود که مؤدب و با وقار باشد، اما هرگز نتوانست  ميتعل یاو را طور مادرش

  .اموزديقدرتمند بودن را ب

هم داشت پدر و مادرش آن را حل  یدختر نازپرورده شده بود که هرگاه مشکل کي

آن  یاز دستش رفت و نتوانست برا ینبه آسا زيبا پرو اشیزندگ ی. حتکردندیم

  کند.  یکار

کم که کم یتا وقت کردیرا م زيپرو یدلش هوا يیها باز هم پس از جداچون بدبخت او

  را نشانش بدهد. یبست و او توانست عشق واقع اليدل به دان

کند. دوست نداشت  هيدوست نداشت گر گريآنطور رفتار کند. د خواستینم گريد

  افراد وامانده در گل، رفتار کند.بترسد و چون 

چقدر گذشته است. رفت و در را گشود. بهادر و  ديضربه به در خورد. نفهم چند

  قفل در هال شد. ضيبودند. او مشغول تعو دسازيکل

  گذاشت و گفت: زيم یبرد و رو ینيريو ش یچا شانيبرا سارا

  .نيگرم بش یکم نيکن ليم يیچا دييآقا، بفرما -

  و گفت: تشکر کرد مرد

  .امياالن م -

  . با نگاه به مرد گفت:ستاديآمد و همانجا کنار چارچوب در ا رونياز اتاق ب دارا

  تو؟ اديب تونهیاون نم یکن یقفال رو عوض یفکر کرد -

  دارا کردند. مرد با لبخند گفت: یسه رو به سو هر
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داشته  ديکل اون نکهيتو. مگر ا اديب تونهینم چکسيقفال عوض بشن ه یوقت زم،يعز -

  باشه.

  رو داره. ايدن یدرا یهمه ديداره، کل دياون کل -

  :ديآهسته پرس سارا

  ؟یک -

  رو به سارا کرد و گفت: دارا

  پدرم. -

  لبخند زد و گفت: سارا

  ات رو نگاه کن.. حاال برو برنامهزميآره عز -

  نگاه کنم. برنامه بهتر هي خوامیخسته شدم. م ايمسخره باز نيمن از تماشا کردن ا -

مبل نشست و مشغول  یرفت و آن را روشن کرد و رو شيصفحه نما یبعد پا و

  ها شد.عوض کردن کانال

شد. دارا هم در حال نگاه  یچا دنيآمد و مشغول نوش یمغز ضيبعد از تعو مرد

خواست برود سارا  دسازيکل ی. وقتکردیبود. با دقت به آن نگاه م یترسناک لميکردن ف

  ا پرداخت کرد.دستمزد او ر

  رو به سارا گفت: او

  . ستيبراش خوب ن نه،يترسناک بب لميبچه ف نيخانم نذار -
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  .کندیرو به دارا کرد و تازه متوجه شد که او چه نگاه م سارا

  تشکر کرد و او رفت و بعد رو به دارا گفت: دسازيرو به کل سارا

ما  یبرا لمايف ني. استيمناسب سنت ن لميف نيکانال رو عوض کن، ا زميعز -

  ترهاست.بزرگ

  .نميبب نويهم خوامیم خوام،ینم -

  . کانال رو عوض کن.کنمیدارا من دارم با شما صحبت م -

  .خوامیگفتم نم -

برداشت و صفحه  زيم یها را دور زد. رفت و کنترل را از روجلو رفت و مبل سارا

پزخانه رفت تا ناهار مبل پرت کرد و به آش یرا خاموش کرد و کنترل را رو شينما

  کند. ايظهر را مه

و  ديچيدر منزل پ یبلند یکه صدا کردیم یبرنج را در ظرف خال یهامانهيپ داشت

را  شيکه دارا صفحه نما ديرا رها کرد و به سالن رفت و د مانهي. پديسارا از جا پر

  . کندینگاهش م یانداخته است و با حالت عصب نيزم یرو

  اور خطاب به دارا گفت:جلو رفت و ناب سارا

  ؟یکنیکارا رو م نيچرا ا -

  گفت: یادورگه شده یسر بلند کرد و با صدا دار

  کردم. یکار خوب -
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 یرا برداشت. آن را باال شيناباور سارا خم شد و صفحه نما یهاچشم یدر جلو و

 کيطرف افتاد و پرت شد.  کيزد که هر تکه از آن  نيزم یسر برد و با قدرت رو

سمت چشمش آمد. سرش را چرخاند  گرشياز آن به ساعد سارا خورد و تکه د تکه

  کرد. یو کنار گوشش خورد و آن را زخم

افتاد. سارا به سمت دارا رفت و مچ دست او را گرفت  هيثان کياتفاقات در  نيا تمام

نکرد و  شيدست خود را آزاد کند. سارا رها کردیو به سمت اتاقش برد. دارا تقال م

  تخت انداخت و گفت: یرا به اتاقش برد و رواو 

  رو روشن کنه. فتيتکل گمیو م اديتا بابات م جانيهم نيبش -

  .کنهینم یغلط چيبابا هم مثل تو ه -

در صورت دارا زد که  یسارا گشاد شد. دستش را باال برد و ضربه محکم یهاچشم

  . کردیبه او نگاه م نيسرخ شد. دارا خشمگ عياو سر

اتاق را خاموش کرد و  یتو شيو دست دنا را چنگ زد و صفحه نما ديچرخ سارا

  سرش خورد. یمحکم تو یزيبرود که چ رونيخواست از اتاق ب

  .ديسرش گذاشت و چرخ یدرد هر دو دستش را رو از

سارا پرت کرده بود که به سرش  یبود برا یرا که آهن اشیبازاسباب نيماش دارا

  . ديکشینفس م نيبود و خشمگ ادهستيخورد. دارا وسط اتاق ا

باشد  نشيريکودک ش ني. باور نداشت اکردیآمده را باور نم شياصالً اتفاقات پ سارا

  رفتار کند. نينچنيکه ا
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انو زبود. سارا برگشت و مقابل او  یرعاديانکار بود. رفتارش غ رقابليغ تشيعصبان

  بعد آهسته گفت:و  ستيو سرخ فرزندش را نگر نيزد و چند لحظه صورت خشمگ

  ؟یکنیم ینطوريچرا ا زم،يعز -

 ی. دارا سر بر شانهديو او را بوس ستاديفشرد. سرپا ا نهيبعد او را بغل کرد و به س و

  او گذاشت و گفت:

  ؟یچرا منو زد -

  .یرو شکست شي! چون صفحه نمایچون به من و پدرت حرف بد زد -

  آهسته در گوش سارا گفت: دارا

  .کشمتیواگرنه ممنو نزن،  گهيد -

به او وارد کرد.  یقو اريبس یرا دور گردن سارا محکم کرد و فشار شيهادست و

 آمدیدارا خالص کند. نفسش داشت بند م یهادست انيکرد خود را از م یسارا سع

  .کردیدرد م اريو گردنش بس

  خفه گفت: یدارا را گرفت و با صدا یهاتقال کرد و دست سارا

  . شمیم دارا دارم خفه -

  و در گوش سارا گفت: ديخند دارا

  .یريبم ديتو با ،یبدبخت هيتو  -

باز کردن قفل دستان دارا را  يی. سارا توانازدیو مادرش را صدا م کردیم هيگر دنا

  گوشش گفت: ري. نفس کم آورد. دارا دوباره زکردیحال تقال م نينداشت. با ا
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  .ريبم -

 یها را گرفت. سارا سقوط کرد و رونجرهزد و نور پشت پ یو برق بلند رعد

. رديسرش را باال بگ توانستیمقابلش ظاهر شد. نم پوشاهيس کيافتاد.  شيزانوها

. دارا، سارا را ديدارا را چنگ زد و او را سمت خود کش یو بزرگ اهيس یهادست

  شد او سارا را رها کند. عثها به بدن دارا فشار آورد و بارها نکرد. دست

با دارا  ینگاه کرد. او به زبان ناشناس ثميبه ع هوشيب مهيافتاد و ن نيزم یرو سارا

  تختش کرد.  یحرف زد و او را راه

از سمت او  یبيآس دانستیاما م ديترسیهم رو به سارا کرد. سارا از او م بعد

سارا گذاشت و  یشانيدست بر پ ثمي. دنا از ترس به سکسکه افتاده بود. عنديبینم

 یبکشد. سارا به سخت یقيگفت. گرما به بدن سارا منتقل شد و توانست نفس عم یزيچ

تخت نشسته بود  یکه رو ستيرا نگر دارا. او ستين ثمياز ع یکه خبر دينشست و د

  .کردیو داشت با اخم نگاهش م

آمد و در را بست. به آشپزخانه  رونيبرخاست و دنا را بغل زد و از اتاق ب شيجا از

  کرد. هيباندن دنا به خود گررفت و با چس

زودتر فکر چاره  ديبر سر کودکش آمده است و با یبزرگ یبال ديفهمیم یخوب به

  فکر کرد و دنا را نوازش کرد بلکه آرام شود.  یباشد. کم

پتو آورد و  کيمبل خواباند و از اتاق خود  یو سارا او را رو ديبعد دنا خواب یقيدقا

رگشت و مشغول غذا درست کردن شد. بعد هم به هال . به آشپزخانه بدياو کش یرو

  را جمع کرد و در سطل انداخت. شيصفحه نما یهارفت و تکه
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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 ني. حافظ که بهترکردندیها عبور محوضچه ريو همراهانش داشتند از مس اليدان

  گفت: دادیها نشان مرا به آن رهايمس

  .ميشیتر رد مراحت ريمس نيه. از اتو حوضچ ميبر ديبا -

  و گفت: ستيبه آسمان و بارش باران کرد. حوضچه پر آب را نگر ینگاه او

ها تند شده و حوضچه انشيجر یليباشه. آب رودخونه خ نطوريکه ا دوارميالبته ام -

  پر شدن. یليخ

  م؟يپس چکار کن -

  .رمی. اول من مميرد بش دي. باميبر -

  حوضچه شنا کرد. گريو سمت د ديم کرد و بعد به درون آب پرسر طناب را محک او

  را در صخره محکم کرد و گفت: طناب

  .نييايب -

رفت و  رونيشنا کردند. حافظ از آب ب گريو سمت د دنديدر آب پر یکيیکي همه

. الي. بعد هم دانا و دانديکش روني. دست او را گرفت و بديمنتظر شد. ابتدا مسعود رس

  . حافظ گفت:دنديبعد رس یر کردند و به حوضچهاز آنجا عبو

  به حوضچه مورد نظر شما. ميرسیم ميکه رد بش نجاياز ا -

 ی. حافظ با نگاهختيریم نييدره حرکت کردند. آب از چند طرف پا انيدر م هاآن

  به دره گفت:
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. آب باال اومده. موقع قدم ديسنگا رو د شهیخطرناکه. اصالً نم تيچقدر وضع -

  . نيو پرت بش نيبخور زيممکنه ل ن،ياشتن مراقب باشبرد

  و گفت: دياش کشدستش را به چانه او

صدمه  ینطورياز شما ا یدره وصل کنم. ممکنه کس یطناب رو ببرم به انتها ديبا

  .نهيبب

  به کنار او رفت و طناب را گرفت و گفت: دانا

  بده به من. -

  .یبر یتونیتو نم یول -

  !رمینم -

خواند و طناب را پرتاب  یاب را گرفت و مشغول چرخاندنش شد. وردسر طن او

داخل صخره فرو رفت.  ريمس یرفت و در انتها يیروين ريکرد. سر طناب تحت تأث

  را هم محکم کردند و گفت: گرشيسر د

  .ميبر ميتونیحاال م -

  :ديچندبار پلک زد و بعد پرس حافظ

  . درسته؟بيبا اون نور عج شبي! مثل دیاالن جادو کرد -

  کرد و گفت: یانزد و حافظ خنده یحرف دانا

  شم. داريب خوامیو واقعاً نم نميبیدارم خواب م دونمیمن که م -
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  کرد و لبخند زد و گفت: اليبه مسعود و دان ینگاه دانا

  سرده هوا. ن،يفتيراه ب -

 یتند انيدره جر انيسرد بود. آب م یليو هوا خ ديباریشده بودند. باران م سيخ همه

طناب را گرفتند  یکي یکيها ترسناک بود. همه برخورد آب با صخره یداشت. صدا

دو طرفش کرد.  یهابه صخره یدره را به کمک آن عبور کردند. دانا نگاه ريو مس

  . صدا زد:ديرا د یحرکت کس

  .کنهیداره حرکت م یسرمون کس یباال ا،يحور -

زمان هم ايها باال رفتند هام و حورصخره از یو هام بدون ظاهر شدن به کس ايحور

بود. توقف کردند و  ايدست حور ینقطه گذاشتند. دست هام رو کيدستشان را در 

از دست هام  شبينگاهش را گرفت و خواست برود. از د ايشدند. حور رهيبه هم خ

 تياهم شياو برا یکه هام ناراحت ددار یليچه دل گفتیبود اما با خود م یعصبان

  ته باشد.داش

  دست او را محکم گرفت و گفت: هام

مقابله با  يیمردها توانا یدونی. تو که مفتهياتفاق ب نينباش. نخواستم ا رياز من دلگ -

  .رفتمیاون زن رو ندارن. ناخواسته به سمتش م یجادو

  و گفت: ديدستش را پس کش ايحور

من فقط ناراحت سرورم  به خاطر تو ناراحت باشم؟ دينداره، من چرا با یبه من ربط -

  بودم. اليدان
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 ايحور یبايخواست برود که هام محکم دست او را گرفت و با نگاه در چشم ز ايحور

  گفت:

  ؟یو من رو زد یشد یپس چرا عصبان -

  بزنم! تونستمیسرورم رو که نم -

  !؟یکش فيضع -

 رلبي. زردکیداشت نگاهشان م نيي. دانا از پاديلبخند زد و از صخره باال کش ايحور

  گفت:

  .تيوضع نيدو تا رو کم داشتم تو ا نيا یفقط عشق و عاشق -

محکم هام را زده بود، آن هم چون داشت خود را  ايفکر کرد که حور یابه لحظه و

  .رفتیم گريد یو به آغوش زن انداختیبه خطر م

. احساس ننديببود ب ستادهيسر دره ا یرا که باال یپوش اهيدو باال رفتند و توانستند س آن

که بر  یرا عقب داد. جن شيکاله ردا ثميهم سر فرود آوردند. ع یخطر نکردند. برا

  رحم بود. شجاع و دل اريترسناکش بس افهيو ق رهيخالف پوست ت

  را انداخت و گفت: شيهم کاله ردا هام

 اليسرورم دان ان؟يب نجايرو رها کنن و به ا تشونيمأمور ثميباعث شده جناب ع یچ -

  .شنیناراحت م نجايتماً از بودن شما اح

داره.  یاز گونه انسان ريبه غ يیرفتارها اليهام! فرزند مذهب، پسر سرورم دان -

در کشتن مادرش  یامروز سع یو حت زنهیم یجد یهابياون به خواهر و مادرش آس
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. آمدن شما به نهيزودتر به عمارت برگردن. خطر در کم ديبا اليداشت. سرورم دان

 کنمیجدا کردن سرورم از همسرشون نبوده. فکر م یبرا یارغز تنها بهانه و نقشه

  . ميدار شيدر پ یخطرناک طيشرا

در  یطانيبفهمم ش تونمیداره. نم یطانيش یسارا دست تنهاست، دارا رفتارها بانو

از حد  شيکه هست خطرناکه. تعلل ب یقدرت خودشه، اما هر چ ايجسمش فرو رفته 

  .شهیاز افراد خانواده م یباعث مرگ کس نجايشما در ا

  ن؟يچرا به سرورم نگفت -

. تحت نيو برگرد نيخبر رو ندارم. زودتر طلسم رو بردار نيگفتن ا يیمن توانا -

  .نهي. خطر در کمنيتوقف نکن یطيشرا چيه

  گفت: ايبه هم نگاه کردند. حور ايرا گفت و محو شد. هام و حور نيا ثميع

طور که گفته خانواده است. همون دني. از هم پاشستيرورم نقصدشون کشتن س -

سرورم زنده بمونه و شاهد مرگ و از دست  خوانی. مرنيگیم یبودن انتقام سخت

  باشه! زانشيرفتن عز

  م؟ي! به سرورم اطالع بدميچکار کن ديحاال با -

  هرگز! نه تا برداشتن طلسم. -

  .ميما مسئول فتهيب یاگر اتفاق -

به خانواده هم  تونهیو نم افتهینم یاتفاق چيرو برنگردونه ه اشینرژسرورم ا -

  .کارش رو بکنه ميبرسونه. پس بهتره بذار یکمک
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  ؟یتو مطمئن ا،يحور -

  بله هام! -

 یاز موها یاشدند و لبخند زدند. هام دستش را جلو برد و دسته رهيدو به هم خ هر

  را گرفت و گفت: ايحور

  .یستيسان نخوشحالم که تو ان -

که به شدت آزرده خاطرش  نديرا بب یتوانست در چشم او غم و اندوه ايحور و

ها گذشته بود اما هام سال نکهي. با ابردیاز مرگ آن دختر رنج م دانستی. مکردیم

  .کردینم شيهنوز هم عذاب وجدان رها

سراسر هام مرد، خبرش در  دنيآن دختر از ترس د یبه خاطر داشت که زمان ايحور

هام را  یهابرکنار کرد و قدرت اشینيجن پخش شد و مذهب او را از جانش یايدن

ها آن یايشده بود که در دن یکرده بود. باعث مرگ انسان یبزرگ یگرفت. هام خطا

  .شدیمحسوب م یبازگشتیبزرگ و ب یخطا

پسر  یرابود. آن زمان هم ب دهيشن ارياو بس يیبايبود اما از ز دهيهام را ند ايحور

 يیخطا نيبود ناراحت بود که با چن دهيشن اديکه در مورد قدرت و منطق او ز يیبايز

اش در خود و خانواده یخود را به خطر انداخته بود و باعث سرافکندگ تيموقع

  شده بود. شانيايدن

  .ديپلک بست و ذهنش سمت آلما دختر مسعود پر کش هام
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خودشان  نيب ديآلما حلول کرده است و باگفته بود روح آن دختر در وجود  اليدان

مذهب  ايمسعود هم خبر نداشت، مبادا موجب دور کردن هام از خود شود.  یبماند. حت

  به مسعود خدمت نکند. گريبخواهد هام د

هرگز  نکهيبا ا دانستی. مشودیرشد خواهد کرد و بزرگ م یآلما به زود دانستیم

ً يمخود را به آلما نشان نداده است او ع   .کندیحضورش را کنار خود حس م قا

  پنهان کرده بود. یتفاوتینقاب ب ريز شهياحساسات که هم نيبود ا یبزرگ درد

  رها کرد و پلک گشود و گفت: ايحور یرا از موها دستش

  تو دره. ميبرگرد -

  او را برانداز کرد و هر دو به درون دره رفتند. ايحور

ً يها رفتند که تقراز حوضچه یکيه به درون پس از عبور از آن قسمت از در هاآن  با

  آب آن هم باال آمده بود. 

 روني. از سرما بخار از دهانشان برفتندیو جلو م کردندیداشتند درون آن شنا م همه

  .زدیم

  کرد خود را نگه دارد و گفت: یمسعود گرفت و سع یدستش را به شانه اليدان

  طلسم کجاست؟ قيدق یهام! جا -

. همه به آن سمت شنا دادیرا نشان م ميدر خط مستق يیشد و جا جاديِف آب اک یموج

 ليها، وسااز ورود آب به آن یريجلوگ یبود و برا نيسنگ شانيهاکردند. کوله
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و مسعود پشت  رفتیجلوتر از همه م اليشده بود. دان دهيچيپ لونيداخلشان در چند نا

  شد. دهيکش نييپا یيروين ريسرش بود. به ناگاه مسعود تحت تأث

  بلند گفت: یپشت سر او بود. شوک زده با صدا حافظ

  شد؟ یآقا مسعود چ -

 نييپا یکه مسعود توسط کس ديآب رفت و پلک گشود و د ريو دانا ز ديچرخ اليدان

آب  یو او در تقال است تا دو دست دور بدنش را باز کند. دانا به رو شودیبرده م

  رفت و گفت:

  .ديمراقب باش -

در  یآب ورد ريآب شنا کرد. در ز ريگرفت و به سرعت به ز یقيبعد نفس عم و

از دستش  یرنگ ديذهنش خواند و دستش را سمت مسعود گرفت. نور درخشان سف

  .ديچيدور بدن مسعود پ یساطع شد و رفت و چون طناب

  برود. ترنييداشت و اجازه نداد پااو را نگه دانا

 شيها رهاخواند. هام کنارش ظاهر شد. دست یپلک بست و در ذهنش ذکر مسعود

شد.  ريدرگ ی. هام با آن موجود بزرگ خاکسترديکردند و دانا او را باال کش

کم دراز شد و دستش را عقب برد و در کنار گردن آن موجود زد. او کم شيهاچنگال

گرفت و دور شد. چند لحظه  اهآب ر انيبه روغن شد و آهسته در م ليآب شد و تبد

و دستش را دور او انداخت و هر دو با هم باال  ديبعد دانا مسعود را تا کنار خود کش

  و گفت: ديکش یقيرفتند. مسعود نفس عم

  از کجا اومد! گهيد نيا -



540 | P a g e 
 

  حالت خوبه؟ -

  .امیعال -

  مسعود زد و گفت: یشانه یلبخند زد. دانا دستش را رو اليدان یبه نگران و

  .ستيبه صالح نموندن  نجايا ن،يفتيراه ب -

  .ميبر -

  . دنديکم به کنار آن شکاف رسشناکنان جلو رفتند و کم همه

  ظاهر شد و گفت: اليمقابل دان هام

  محل طلسمه. نجايسرورم! ا -

  آب رفته بود اشاره کرد و گفت: ريکه ز یابه صخره و

طلسم  توننیاما برادرتون بهتر م نينيو اون طلسم رو بب نيآب بر ريبه ز نيتونیم -

  .رو بخونن و باطل کنن

  رساند و گفت:  اليرو به جلو شنا کرد و خود را به دان دانا

  چه خبره! نميبب رميمن م -

داد  اليشده بود از دوشش در آورد و به دست دان نيسنگ یاش را که حساببعد کوله و

  آب رفت. ريو به ز

  نگاه کرد. به سرعت خود را به سرعت به شکاف رساند و به درون آن دانا
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دافعه  یروياو ن یداشتند برا ايکه هام و حور یرا داخل برد. بر خالف حس دستش

. ديدیرا مقابل خود م یکيتار مهينداشت. آهسته به درون شنا کرد. غار کوچک و ن

  .ديبه آن مکان تاب یشناخت رقابليدستش را تکان داد و نور از منبع غ

  را خواند. هانوشته

 یتا انسان را از مقام دياپراکنده شده نيآنانکه بر زم یارثان جهنم، او یپدران و ا یا

 اليتا توهم بر اعماق روح دان ديرا متحد کن تانيروهاين د،يکش ريبه ز ستين قشيکه ال

را از شر باز نشناسد، روح مردگان  ريندهد، خ صيرخه کند، شب را از روز تشخ

  بکشاند. یو تباه را به مرگ ندگانروح ز ند،يرا بر زندگان بب

اعمالش  یرا به سزا فيانسان ضع نيتا ا ديو توانا با هم متحد شو رومندين نياطيش یا

  . ميبرسان

  گردد.  نيريتا عبرت سا ديساز هيکردنش تنب وانهيرا با د او

  .ديکن یديو ناام أسيو  ینيبدب ريو روح او را درگ جسم

را از هم چون  زانشيخود عز تا به دست ديرا در مرداب شک و شبهه فرو ببر او

  بگسلد. ريزنج یهادانه

صخره افتاده بود. به سمت آن شنا  یکه رو ديسرش را چرخاند و عروسک را د دانا

  .ديها را در تن آن دکرد. سوزن

  دور عروسک شد. یاشکال دنيانگشتش مشغول کش با
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به زبان  یها حروف. در خانهشدیروشن م یچون نور قرمز رنگ ديکشیکه م یشکل

  .نوشتیم یبيغر

  .ديکشیم رونيسوزن از تن عروسک ب کيورد،  کيحوصله با خواندن هر  با

  . ديچيپ شيگفت. بعد هم درد در بازو یآخ بلند شيدر ساق پا یبا سوزش اليدان

 اشنهيدرد در س شدیکه گذشت و داشت بهتر م یرا فشرد. کم شيو بازو ديکش اديفر

  .ديکش یبلند اديرا در مشت فشرد و فر اشنهيگرفت. س و قلبش به شدت درد ديچيپ

 ايبعد هام و حور ی. کمآمدیاز دستشان بر نم چيو مسعود کنار او بودند و ه حافظ

داشت.  یبيشان حالت عجو دوستانش سبز شدند. چهره اليدر آب درست مقابل دان

 یشت روبود غش کند. مسعود به پشت او شنا کرد و دستش را از پ کيحافظ نزد

  خواند که آرام شد. در گوش او گفت: یحافظ برد و ذکر یشانيپ

  دوست ما هستن. هانينترس، ا -

را که از درد به خود  اليکرد و دان شيهراسان سر فرود آورد. مسعود رها حافظ

  .ستينگر ديچيپیم

  او را گرفت و گفت: یهاشانه

  .کنهیآروم باش، حتماً دانا داره طلسم رو باطل م -

 ديچيپیداشت در اطراف م یوحشتناک یبودند. صدا رهيها خبه پشت آن ايو حور هام

  که حافظ آهسته گفت: دينکش ی. طولشدیم ترکيو نزد

  .ميشیاالن هممون غرق م اد،يم ليآبه. داره س یصدا نيا -



543 | P a g e 
 

که داشت به سمت دره و حوضچه  دنديآلود را داز آب گل یباره حجم فراوان کيبه  و

 نييکاور را پا پيز ديلرزیکه دستش م یبا حال بدش در حال الي. دانآوردیم هجوم

  زد: ادينشانه گرفت و فر ليرا در دست گرفت و آن را به سمت س زهيو ن ديکش

  عبور کن. -

 یو وارد حوضچه شود با سرعت از رو زديها برسر آن یبه رو نکهيا یبه جا ليس

  تر فرود آمد و راهش را گرفت و رفت.طرفمتر آن نيسرشان عبور کرد و چند

سرشان  یکه از رو کردینگاه م یناخواسته شانه مسعود را گرفته بود و به آب حافظ

  .شدیکمان بسته بود و داشت رد م

 یبيعج ی. به انگشتر بزرگ دست او نگاه کرد که حکاکستيرا نگر اليدست دان زهين

گرفته است و  هياز برادرش هد انگشتر را نيگفته بود که ا ريداشت. در طول مس

با آن چوب  ب،يو غر بيعج زهيکه آن ن ديدیاست. حاال هم م يیانگشتر جادو کي

در  کردیشان مغرق ديکه اصوالً با یدارد و آب یبيهم قدرت عج دهيچيدر هم پ اهيس

دره راهش را گرفته بود و داشت دور  انيسرشان بود و در م یحال عبور از رو

  .شدیم

را رها  زهيشد و ن حالیب اليآب به حالت اول برگشت. دان انيعد بود که جرب یکم

  تن او انداخت.  ريآب رفت. مسعود دستش را ز رياش زشده نيکرد و تن سنگ

  آب به حرکت در آمد.  انيبا جر زهيکه ن ديرا باال کش اليدان

  خطاب به حافظ گفت: مسعود

  حافظ. ريرو بگ زهين -
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. ديچرخیدر اطراف م ايرا گرفت. نگاه هام و حور زهيکرد و ن به آن سمت شنا حافظ

 دهيکه قبالً در شکاف د ی. به ناگاه همان موجودآمدندینگران به نظر م یزياز چ

انداخت. سقوطش در آب موجب شد آب  نييدره خود را پا یبودند از ارتفاع و باال

  شد. جاديا یکند و موج بزرگ یديحرکت شد

که در آغوشش بود نگاه کرد. دانا  الي. به دانآمده است زهين یو براکه ا ديفهم مسعود

  آب رفته بود. ريز یهم چون ماه

  .ديلرزیدست حافظ نگاه کرد. حافظ از ترس م یزهيموجود وحشتناک به ن آن

  عقب رفت و گفت: دهيحافظ روانه شد که حافظ ترس سمت

  ه؟يچه کوفت گهيد نيسمت من. ا اديهللا! داره مبسم -

  زد: اديو فر ديباال کش یبه سخت رفتیآب م ريرا که ز اليدان مسعود

  رو رها نکن. باهاش از خودت دفاع کن. زهيحافظ ن -

  چکار کنم؟ -

  .رينشونه بگ -

  پرتاب کنم سمتش؟ -

  و بزن. رينه! نشونه بگ -

  آخه! یچجور -

  زد: اديفر مسعود



545 | P a g e 
 

  .اليمثل دان -

و  ديکه از آتش افروخته بود چسب یجود جهنمو به پشت مو ديپر رونياز آب ب هام

  دستش را باال برد و چنگالش را در کنار گردن او فرو کرد. 

چون صاعقه بود. دستش را عقب برد و هام  شيکه صدا ديکش یبلند اديموجود فر آن

  ها پرتاب کرد. صخره با برخورد هام به لرزش در آمد.را گرفت و به سمت صخره

را دور او  شيهابه سمت موجود رفت و دست اياد که حوردرون حوضچه افت هام

را گرفت و دستش را  ايو حور دي. اما او چرخديآب کش ريانداخت. موجود را به ز

 ايحور ديشروع به سوختن کرد. عمالً نبا ايصورت او گذاشت. صورت حور یرو

 غيد جاز در ايشد. حور اوچکار کرد که باعث سوزاندن  دانستندیاما نم سوختیم

  که آب از هم شکافت و دانا باال آمد.  ديکش

کف دستش  ايسر حور یبود. درد او را درک کرده بود. از رو ايپشت حور درست

از انگشترش که مارن به  یرنگ یآمدن نور آب رونيرا به سمت موجود گرفت. با ب

  گفت: گريو به زبان د ديغر رلبياو داده بود ز

  »و برو به جهنم ريبم«فرنو نياِل هياِو هيمور -

که از درد  یابا ناله ايرا رها کرد. حور ايخشک شد. حور شيموجود در جا آن

 یزييسطح آب رها شد. او چون برگ خزان زده پا یرو کردیصورت دردناکش م

درون  شيآب به حرکت در آمد و از درد صورتش، سوزناک ناله کرد و صدا یرو

  .ديچيها پصخره انيحوضچه م
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آب فرو  ريکم زو کم ديپاشیو از هم م شدیداشت ذوب م یحرکت چين هبدو موجود

و  پرواز کرد و او را رو  ديرا در آغوش کش ايآمد و حور رونيرفت. هام از آب ب

  باران. ربارشيها زصخره یدر باال يیبه باال برد. جا

  را نگاه کرد و دردناک گفت: ايسوخته حور صورت

   سرت اومد! يیچه بال ا،يحور -

پردرد  یآه یشدت سوختگ دنيصورتش کنار زد و با د یاو را از رو اهيس یموها و

  و گفت: ديکش

  . کنهیحالت رو بهتر م الينگران نباش، سرورم دان -

  و گفت: ديکش یآه بلند ايحور

  دردناکه. یليخ -

  و حافظ کرد و گفت: اليبه مسعود و دان ینگاه دانا

  .گردمیاالن بر م ن،يمراقب باش -

آب رفت و خود را به طلسم رساند. دستش را سمت عروسک گرفت  ريدوباره ز و

  . ديکش رونيسر آن ب انيورد شد و بعد سوزن را از م نيو مشغول خواندن آخر

  . ستيبه هوش آمد و اطرافش را نگر یبلند اديبا فر اليدان

نگرانش بود ! مسعود را که کندیکجاست و آنجا چکار م امدين ادشياول  یهاهيثان در

  را به خاطر آورد. زيحافظ همه چ دنيو با د ستينگر

  بردن طلسم شد. نيها و از ببا قدرتش مشغول پاک کردن نوشته دانا
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عروسک  یگرفت و آن را فشرد. نور سرخ شيهادست انيبعد عروسک را م یکم

  .ديکش یقيبه پودر کرد. او رو به باال شنا کرد و نفس عم ليرا تبد

بود  ستادهيدره ا یبا چهره وحشتناک باال یرنگ اهيم نگاه کردند. موجود سبه ه مردها

  .کردیرا نگاه م نييو داشت با پوزخند پا

 دايپ یحس بد دنشيرا سمت آن موجود چرخاند. با د شيدره بود رو طرفنيکه ا هام

به خود گرفت. درست مثل شب  یدر آمد و حالت زشت يیباياش از زکرد و چهره

  است. طانياو دختر ش دانستیقبل. م

  باز شد و به پرواز درآمد و از آنجا دور شد. طانيدختر ش یهابال

بارش باران  یصخره گرفتند و به هم دادند. صدا ینگاهشان را از باال اليو دان دانا

  .کردیها را بهتر مدرون حوضچه حال آن

  لبخند زد و گفت: اليدان

  فکر کنم تموم شد! -

  منتظرمونه! یبعدش چ دونمینم یول طلسم تو آره. -

  گفت: کردیرو به حافظ که از ترس در سکوت نگاهشان م اليدان

  رو بده. زهين -

  بلند گفت: یاز حافظ با صدا زهيبعد از گرفتن ن و

  حوضچه رغز، باشه! یتو ميدفنش کن نکهيا ن؟يخواستیرو م زهين -
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آن را در دست  یسباند. سر فلزرا سمت دانا گرفت و به کف دست او چ زهيبعد ته ن و

و منتظر شد. دانا هم پلک بست. کف  ديکش یقيخود فشرد و پلک بست. نفس عم

که صاحب  یکردن کس یزخم يیتوانا زهيفشردند. ن زهيرا به دو سر ن شانيهادست

  آن بود را نداشت. 

 زهيدر دو سر ن ینور نارنج کيلب شدند.  ريز یمشغول خواندن ورد اليو دان دانا

به خود گرفت و باد و باران  دهيکم تنه آن حالت پوس. کمديچيشد و دور تنه آن پ جاديا

  حوضچه پخش کرد. انيرا در م زهيپودر ن

  . ديچيدر دره پ کياز دور و نزد اديفر یصدا

کامالً از  زهيرفتند تا ن شيشد. هر دو برادر آنقدر پ کيبه مسعود نزد دهيترس حافظ

  در هم گره خورد. شانيهاو انگشت ديبه هم چسب انشيهارفت و کف دست نيب

را به  اشیشانيدانا انداخت و پ یدست چپش را دور شانه یبا پلک بسته بازو اليدان

  لب گفت: ريزد و ز هياو تک یشانيپ

  .زهين انيپا نميا -

  ؟یچکار کن یخوایبا خنجر م -

  بمونه. یها باقمراقبت از جن یبرا ديبا -

  .ارنيسرت ب يیو ممکنه بال کننیاحساس خطر م نياطيش نطوريا -

  نگران نباش. -
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را از هم فاصله دادند. به هم نگاه کردند.  شانیشانيپلک گشودند و پ اليو دان دانا

  :دي. پرسکندیدانا را حس م شهياز هم شتريحاال ب کردیحس م اليدان

  ؟یبرد نيطلسم رو از ب -

  بله. -

  سر فرود آورد و گفت: اليدان

و  ميکن داياطراق پ یبرا یمناسب یدره و جا یباال ميبهتره بر شه،یداره غروب م -

  ها منتظرن.به خونه. بچه ميو بعد برگرد ميامشب رو استراحت کن

  باشه، حتماً. -

  رو به حافظ گفت: اليدان

  رفت باال؟ شهیچطور م -

  گفت:از سر گذرانده بود  یبود و حاال اتفاق بد دهيترس اريکه بس حافظ

صخره  ريچادرمون رو ز ميتونیپناه گرفتن هست. م یصخره خوب برا هيدره  یباال

  .ميندار یجز صخره نورد یاباال رفتن هم چاره ی. براميبزن

و بعد  ستاديبه صخره اشاره کرد. دانا سمت همان صخره شنا کرد و مقابل آن ا و

خواند  گريداخت و ورد دآن را باال ان یطناب حافظ را گرفت و بعد از خواندن ورد

و با گرفتن طناب به سرعت از صخره باال رفت و همه با دهان باز نگاهش کردند. 

  گفت: هيرو به بق ديصخره رس یباال یوقت

  .نييايشما هم ب -
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 یاصخره نورد حرفه کياو را چون  يیرويجلو رفت و طناب را گرفت و ن مسعود

  .ديباال کش یسرعت

و حافظ اشاره  اليو به دان ستنديرا نگر نييمراه با دانا پاه ديصخره رس یباال یوقت

  دادند. 

  غرغرکنان گفت: حافظ

  رو باور کرد! زايچ نيا شهیباال رفت؟ مگه م شهیمگه م -

زده از  جانيرا ه یمتر ستيب ريبا گرفتن طناب به سرعت باال رفت و طول مس و

  .ديکش اديسرعت خود فر

  را گرفت که نگاهش را چرخاند. جلو رفت و طناب اليهم دان بعد

. نگاهش را از او گرفت و از صخره باال ديدرون حوضچه د ستادهيزن را ا همان

اند نشسته ايکه دانا و مسعود کنار هام و حور ديد ديبه کنار دوستانش رس یرفت. وقت

  .زنندیحرف م ايبد حور طيو در مورد شرا

و  کردیم ی. او ناله دلخراشستيررا نگ ايها نشست و صورت حورکنار آن اليدان

  شده بود. نيپر درد او غمگ یصدا دنياز شن اليدان

  گفت: اليو نگران رو به دان یبا ناراحت دانا

  بکن. یکار هي یدن -

  .دنديلرزیباران م ريداشتند از سرما ز همه

  که شروع کنم. نيچادر بزن يیجا هيباشه،  -
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 یارا گرفته بود و با چهره اين دست حورکه نگرا ديبا چرخاندن نگاهش هام را د و

  .کردیاو را نگاه م نيغمگ

  .زدینم یحرف چيو ه فشردیرا م ايحور یهاانگشت

  هنگام برخاستن گفت: اليدان

  .ني. نگران نباششهیخوب م -

همان صخره که همچون  ريرا حمل کردند و بردند و ز ليبعد با حافظ و مسعود وسا و

و از  ختيریچادر م یباران هم کمتر رو نينچنيدر زدند. اجلو آمده بود چا یسقف

  .شدندیشدن حفظ م سيخ

 یرا رو ايمکان استراحت حاضر شد به درون چادر رفتند. هام، حور یوقت

  بلند کرد و به درون چادر برد و نشستند. شيهادست

  ماند. رهيگرفت و همانطور به چهره او خ ايحور یرا به موها دستش

  بودند. شانيهابه مسعود و دانا انداخت. هر دو در سکوت نگران جن ینگاه اليدان

  بود. یو در حال حاضر کردن چا چرخاندینگاهش را م صدایهم ب حافظ

  گفت: شيلباس و خشک کردن موها ضيبعد از تعو اليدان

  .ميکرد یآب باز یبه اندازه کاف م،يخوریامشب هممون سرما م -

  و گفت: ديکش سشيخ یدستش را به موها مسعود

  .ميرو کم داشت نيهم -
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خشک شد. مسعود دست او را گرفت  عيسر مسعود گذاشت که سر یدستش را رو دانا

  شانه خود گذاشت و گفت: یو رو

  جون مادرت لباسامم خشک کن، حوصله ندارم پاشم عوض کنم. -

هم او خشک شد و بعد رو به حافظ ورد خواند. او  یهاخواند که لباس یورد دانا

  به خود انداخت و گفت: ینگاه

  .اتيبازدستت درد نکنه، چه با حاله شعبده -

  لبخند زد و گفت: دانا

  .هييقدرت ماورا هيجادو  ه،يمشت حقه باز هي. شعبده ستين یشعبده باز -

. خطاب به کردیدرست م ايحور یبرا يیگوشه نشسته بود و داشت دارو کي اليدان

  هام گفت:

  ؟ینشد یخودت زخم -

  گفت: اليسر تکان داد و رو به دان هام

  زودتر خوب بشه. ايحور خوامیسرورم. فقط م ستين یمهم زيچ -

  !یشد یاگر زخم یدرمان بش ديخودت هم با شه،یخوب م -

  شدم. یزخم کنمیها خورد و فکر مکمرم به صخره -

  .نمشيکه بب اريردات رو در ب -
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و  ني. پوست بلورديکش رونيتن ب را از شيرا رها کرد و ردا ايدست حور هام

  شود.  رهيدرخشان او باعث شد نگاه دانا، حافظ و مسعود به او خ

را  یو جذاب بود که هر نگاه بايبودند. آنقدر پوستش ز دهيند یزيچ نيبه حال چن تا

  .کردیبه خود جذب م

  لب گفت: ريز حافظ

- .   الحول وال قوة اال با

  شده بود گفت: یعاد شيبود و برا دهيد زيجن همه چ یايکه در ارتباط با دن اليدان

  کنم. یکه بتونم زخمت رو بررس ترکينزد نيبش ايب -

  نشست و گفت: اليبلند شد و مقابل دان شياز جا هام

  .نمينشیکه پشت به شما م ديريعذر منو بپذ -

  .نديسر تکان داد و بعد از پشت کردن هام به او توانست زخم او را بب اليدان

بار سرش را تأسف الي. دانشدیتر مو بزرگ ختيریزخمش ذره ذره فرو م یاج

. پوستش آنقدر نازک بود که شودیم ليبه او تحم یکه چه درد دانستیتکان داد و م

  .کردیم دايگسترش پ یبه راحت یبا هر زخم

ه بودند. هام معذب شده بود و چشم بست رهيمسعود و دانا هنوز هم به تن او خ حافظ،

  بود.

  کرد و در همان حال گفت: یچند جور روغن را با هم قاط اليدان

  ن؟يکنینگاهش م نطوريکه ا نيقصد ازدواج با هام رو دار -
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  زد که مسعود گفت: یلبخند کج الينگاهشان را گرفتند و به هم دادند. دان همه

  داره.  یبيواقعاً پوست عج -

  .کنهیم یردا مخف اون یخودش رو تو شهيخاطر هام هم نيبه هم -

  بودم.  دهيشکل ند نيبه ا یزيتا حاال چ -

او نگاه کرد.  یبايچهار دست و پا جلو رفت و کنار هام نشست به صورت ز مسعود

به همان رنگ او را  یو موها یهام پلک گشود. مسعود با دقت چشم خاکستر

شرد. او گذاشت و ف یپوست بازو یاش را جلو برد و رو. انگشت اشارهستينگر

پوست او  ريز یرنگ یخورد و مسعود حس کرد خون آب یاو تکان فيپوست لط

  . دياو د فيو لط نيپوست بلور ريآن را ز شدیفشار م نيدارد که با کمتر انيجر

  رو به دانا گفت: مسعود

  جنس هام فرق داره. یول فه،يلط یليبودم پوستشون خ دهي! دبهيچه عج نيبب ايب -

 یاو را فشرد و پوست درخشان او چند لحظه آب ینگشت بازوجلو رفت و با ا دانا

  خود بازگشت. نيکمرنگ شد و دوباره به حالت بلور

چند لحظه دردش  یناله کرد و سرش را چرخاند که نگاهش به هام افتاد. برا ايحور

  و هر دو به هم نگاه کردند. ديچرخ ايرا از خاطر برد. نگاه هام سمت حور

  پلک بست. حالیبعد ب یرا برانداز کرد و کم تن درخشان هام ايحور

 هاابانيخ یو همه ديباریبند م کيشد. باران  کيو هوا تار دياز راه فرا رس شب

  آمد.  رونيو از اتاق ب ديرا برداشت و پوش شيشده بودند. سارا پالتو سيدست خ کي
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  . دنديکشیم یکرد که در سکوت داشتند نقاش شيهابه بچه ینگاه

  را چنگ زد و گفت: چشيمبل برداشت و سوئ یا از رور فشيک

  ها.بچه نيمراقب هم باش -

  دو با هم گفتند: هر

  باشه.  -

وارد سالن انتظار شدند. سارا  لياز منزل خارج شد و منتظر ماند که آنا و دن سارا

  آنا را گرفت و گفت: یهاجلو رفت و دست

  لطفاً مراقبشون باش. -

  حواسم هست. -

  نکنه. تشيسرت هم باش که دارا اذمراقب پ -

  ام؟يهمراهت ب یخواینم یباشه، مطمئن -

  مطمئنم. -

  الزم بود، خبرم کن. -

  .زنمیحتماً، به خونه زنگ م -

را روشن کرد و با روشن  ني. ماششد نشياز ساختمان خارج شد و سوار ماش او

 یبرد و برا ونريرا از باغ ب نيکن قطرات باران را کنار زد. ماشکردن برف پاک

  باغ را بست بوق زد.  یبهادر که بعد از او درها
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  رساند و با سرعت حرکت کرد.  ابانيرفت و خود را به خ رونيب یکوچه طوالن از

  که مارن به او نشان داده بود.  یهم سمت مقصد آن

  حال ترس تمام وجودش را گرفته بود.  نيکرد تا از استرسش بکاهد. با ا یپل یآهنگ

او را در امواج افکارش  ابانيو روشن خ کيو تار نيماش شهيش یباران رو زشير

  . کردیغرق م

 کردیم دشانيکه تهد یها، خطربچه یندهيوحشتناک دارا، آ یرفتارها ال،يدان حال

  .کردیتر مانجام بدهد مصمم خواستیکه م یکار یاو را برا

  .شلوغ گذشت یهارا عبور کرد و از چهارراه هاابانيخ

 کي. ساعت دستش را نگاه کرد. نزدديتا به مقصد مورد نظرش رس ديطول کش یليخ

 یهاپر از درخت اباني. دو سمت خديچييپ کيتار ابانيشب بود. به درون خ ازدهي

  شکسته بودند.  ايسوخته و  ايها همه برق ريخورده بود. چراغ تبلند و سال

کرد و به اواسط  یرا ط ريت کم مسترس داشت. با سرع یکيهمه ظلمت و تار نيا از

بود،  دهيبا مارن د شيرا که دو شب پ یجلوتر ساختمان توانستی. مديرس ابانيخ

  بشناسد. 

توقف کرد.  نيدو ماش انيگوشه در م کيو مرور رفت و  عبوریب ابانيکنار خ به

هم خاموش شد.  نشيرا خاموش کرد که با خاموش شدن آن نور چراغ ماش نيماش

  اطرافش را احاطه کرد.  یکيتار
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از پشت گردنش راه گرفت و تا وسط کمرش حرکت کرد. خم شد و  یسرد عرق

کرد و با ساعدش صورتش را پوشاند و نگاهش را به ساختمان  هيفرمان تک یرو

  دوخت. 

  کند. دايپ نانيبود اطم دهيکه د یزياز چ خواستیم

 کيساختمان عبور کرد. در  رد شد و از نشياز کنار ماش نيماش کيبعد  قهيدق چند

شد و خود  ادهيپ نيموجه از ماش یمرد با ظاهر کيبعد  یپارک کرد و کم یخال یجا

  بعد در باز شد و به درون رفت. یرا به ساختمان رساند. زنگ در را فشرد و کم

  از آن روشن نبود.  یچراغ چيکرد. ه کيبه ساختمان کامالً تار ینگاه سارا

منتظر شد. از ترس  ختيریفرو م نشيکاپوت ماش یباران که رو یصدا در

. شدینم نيمتوجه حضور او در ماش یکيدر آن تار چکسيکالفه شده بود. ه خودشیب

  کم بود. یليشدنش خ دهيبود امکان د دهيفرمان لم یکه او رو یآن هم طور

بعد  یبروند. کم شيزودتر پ قيبرد و مدال دستش را فشرد و دعا کرد دقا دست

پس از  یمشک یهابا لباس یخلوت توقف کرد و زن و مرد ابانيدر خ گريد نيماش

  زدن زنگ ساختمان وارد شدند. 

  . شدیم کيو وارد ساختمان کامالً تار آمدیدو نفر م اي کي قهيچند دق هر

تعجب  یسارا جا یخاموش ساختمان برا یهاو چراغ آمدندیم یبا لباس مشک همه

 یکيبه درون تاروجود نداشت و همه  یچراغ روشن چيه یاطبقه چيداشت. در ه

  .رفتندیم
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که  دينکش یکرد. طول یريگرا در دست گرفت و شماره اشیبعد سارا گوش یکم

جواب داد و از سارا خواست صحبت کند. سارا آب دهانش را قورت داد و  یکس

  گفت:

  اجتماع مشکوک رو بدم. کيگزارش  خوامیسالم، من م -

  ؟یچه اجتماع -

به درونش  يیهاش خاموشه اما زن و مردهاساختمون چند طبقه که تموم چراغ کي -

  رفت و آمد دارن که مشکوکن.

  برق اون محله قطع شده! دينه، نه، نه! شا -

صاحب  یزن نياز ا ريغ ان،يمشکوک به نظر م یليآدما خ نيبرق قطع نشده. ا ر،يخ -

 طاني دور هم جمع شدن تا مراسم شپرسته. امشب هم احتماالً  طانيخونه است که ش

  انجام بدن.  یپرست

  ن؟يدونیشما از کجا م -

  .کنمیخواهش م ن،يکن یريگيداستانش مفصله فقط لطفاً پ -

  آدرس خونه لطفاً. -

و منزل را به او داد و بعد از قطع تماس منتظر شد.  ابانيآدرس محله و خ سارا

. سارا هر گذشتندیپشت هم م قي. دقاديمفرمان ل یدوباره به حالت اول در آمد و رو

  .کردیو دو سر کوچه را نگاه م شدیبار راست م کي قهيچند دق
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به درون  سيپل یهانيکه با وارد شدن ماش کردیم ديقطع ام سياز آمدن پل داشت

بخش آرام شيبرا سيپل نيماش یگردان قرمز و آب ی. نورهاديکش ینفس راحت ابانيخ

  بود. 

 چيبه ساختمان کردند. ه یشدند و نگاه ادهيها بود. پبه آن رهيخ نيقک ماشداخل اتا از

در را باز  یمختلف را زدند اما کس یها. چند بار زنگ واحددنديند یچراغ روشن

  نکرد. 

رفت و نشست و  نيبه سمت ماش هاسياز پل یکيزنان شاهد ماجرا بود. نفس سارا

  را برداشت و مشغول صحبت شد.  ميسيب

گفت. سرباز به سمت در رفت و با  یزياز سربازها چ یکيشد و به  ادهيبعد پ یکم

زد و آن را شکست و بعد دستش را داخل برد و در را باز  شهيش یقنداق اسلحه تو

سارا چون  یبرا هاهيو ثان فتادين یاتفاق قهيتا چند دق یکرد. وارد ساختمان شدند ول

  .گذشتیسال م کي

آمدند و به سرعت  رونيوارد کوچه شد و چند نفر ب سيلپ یون مشک کيبعد  یکم

  وارد ساختمان شدند. 

از  یکي یکيدر هم شد و همه را  اديو فر غيج یکه صدا دينکش یاز آن طول پس

  آوردند و سوار ون کردند. رونيساختمان ب

شد. او  یکي یزن غيخورد شدنش با ج یطبقه سوم صدا شهيبود که ش انيم نيا در

فرود آمد. سارا با  یبلند یبا صدا نيزم یانداخت و رو رونيپنجره بخود را از 

  دهانش گذاشت. یرا رو شيهاو دست ديکش غيج دنشيد
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  ساختمان جمع شدند.  یو جلو ختندير رونيب هاهيهمسا کمکم

منتظر شد که آمبوالنس  گريساعت د ميبود. حدود ن دهيو ترس زدیسارا به شدت م قلب

  بردند. نيبه درون ماش آمد و جسد دختر را

  .ها بودآن یپرست طانيش ليهم مشغول جمع کردن وسا سيپل

عبور کرد و آن سمت را  تيّ را به حرکت در آورد و آهسته از کنار جمع نيماش او

  .ديبند به دست د. ساحره را دستستينگر

بعد با  ی. کمزدی. در نگاهش نفرت موج مستيسر بلند کرد و او را نگر ساحره

 ابانيخ یشد. سارا هم در انتها نيار دست مأمور سرش را خم کرد و سوار ماشفش

  دور زد و برگشت. 

از ساحره راحت  الشيور بود. حاال خبه سمت منزل رفت و در افکار خود غوطه او

  شده بود. 

و حرکت  گرفتیرا م دشيد یو جلو آمدیفرود م نشيماش یشهيبه شدت بر ش باران

  .کردیم زيرا تم شهيکن شبرف پاک

 ابانيها به وسط خشمشاد انياز م یکه دختر ديد رفتیم شيکه به سرعت پ یحال در

را کنترل کند. ترمز کرد اما با او تصادف  نيو رو به او کرد. سارا نتوانست ماش ديپر

  به پشت آن پرت شد.  نيسقف ماش یبرخورد و از رو شهيکرد. دختر به ش

 یهاپست سرش توقف کردند و بوق یهانيبود. ماش رهيخبا دهان باز به جلو  سارا

شد.  ادهيپ عيلرزان سر یبه خود آمد و با دست و پا یزدند. او بعد از کم یدر پ یپ
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پشت سرش کرد که مدام بوق  نيبه ماش ینبود. نگاه یرفت اما کس نشيبه پشت ماش

  و گفت: ردآو رونيب شهيو بعد سرش را از ش زدیم

  ؟یکنیترمز م هويچرا  چه مرگت شده؟ -

  ناباور سر بلند کرد و گفت: سارا

  زده باشم؟ یمن به کس نيديشما د د،يببخش -

  باران آمد و گفت: ريشد و به ز ادهيپ نيجوان از ماش مرد

   ؟یبه ک ؟یزد یخانم؟ به چ یزد یچ ؟یتوهم زد -

ارا با آن و رو به س ستادينبود. ا یزيرا نگاه کرد. چ نيماش ريبعد جلو آمد و ز و

  گفت: دهيرنگ پر

  ...اي جوانایمار ،یبنگ ،یاشهيش ؟یزنیم یزيچ -

رفت و به آن نگاه کرد.  نشيماش یاو را بشنود، به جلو یهانماند تا حرف سارا

  کامالً سالم بود.  نشيبه آن شخص زده بود اما ماش یضربه محکم

  .ديرا به صورتش کش شيهادهانش را قورت داد و دست آب

 مينيجا بش هيبا هم  ميبر ستيواقعاً؟ اگر حالت خوب ن ستيتو ن فينم خوشگله حخا -

  .ميبخور یزيچ هي

راه  عيافتاد. چقدر دلتنگ او بود. سر اليدان اديبه آن مرد با قد بلندش نگاه کرد.  سارا

  شد و با سرعت سمت منزلش رفت. نشيافتاد و از کنار مرد جوان رد شد. سوار ماش
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منزل توقف کرد و  یشب گذشته بود. جلو مهيدو ساعت از ن ديرسبه منزل  یوقت

است  ستادهيا یکيدر تار یسمت منزل پدرش انداخت. حس کرد کس یشد. نگاه ادهيپ

  . کندیو نگاهش م

بتواند  شدینظر داشت. نور چراغ باعث م ريبود و او را ز ستادهيپشت درخت ا یکس

  .ندياو را پشت درخت بب یسر و شانه

آهسته جلو رفت. درها  نشياما سوار شد و با ماش ديترسیم نکهيو با ا ديرا گز شلب

  را قفل کرد و به راهش ادامه داد. 

 دي. به کنار درخت که رسزدیضربان قلبش تندتر م شدیم کيچه به درخت نزد هر

به  یپشت آن نبود. نفسش را فوت کرد و جلوتر رفت و نگاه ینگاه کرد کس یوقت

  . ديند یزيچ یآهن یهالهيم نيش انداخت. از بمنزل پدر

درست  ديچرخ ی. وقتديبه منزل رس نکهيرا چرخاند و دنده عقب گرفت. تا ا تنش

بود و داشت نگاهش  ستادهيکه ا ديرا د یکس نشينور چراغ ماش یوسط کوچه در انتها

 ديستر اريزن است. بس کيکه او  دانستیو آنقدر م ديدی. صورت او را نمکردیم

را در قفل  ديکل دهيبا دست لرزان و هراس و ديپر نييپا ني. از ماشديکش یاخفه غيو ج

در انداخت و آن را باز کرد. بعد از باز کردن هر دو لنگه در با ترس به کوچه سرک 

  .ستيبود، نگر دهيو آن سمت که در آن شخص مجهول را د ديکش

  

  . ديرا ند یبار کس نيا

  کرد.  تيشد و آن را به درون باغ هدا نشيوار ماشحال به سرعت س نيا با
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را در قفل انداخت و در را قفل کرد و خواست عقب  ديشد و در باغ را بست. کل ادهيپ

  و عقب رفت. ديکش یبلند غيپشت در ج یبرود که با ظاهر شدن کس

است. از  ستادهيزن مقابلش ا کيکه  ديدی. فقط مديدیبود و صورت او را نم کيتار

  . ديبلندش فهم یو موها کين باربد

  .نديبب توانستیصورتش را نم یحت

  در را گرفت.  یآهن یهالهيرا بلند کرد و م شيهاموجود دست آن

نفسش شده بود به سمت  یکه باعث تپش قلب و تنگ یعقب رفت و با ترس سارا

 یصدا انيدر م شيهانفس یو صدا آمدیفرود م شيها. باران بر شانهديعمارت دو

  .شدیگم م دنشيدو

 دنيرا باز کرد و خود را به درون انداخت که با د یو در سالن اصل ديها باال دوپله از

  متوجه شد که او آنا است.  عيو سر ديکش یبلند نيه یکس

  خم شد.  یراحتش را فوت کرد و کم نفس

  سارا! -

 ديايفسش جا براست شد و جلو رفت و آنا را بغل کرد. آنا که منتظر بود او ن سارا

  گفت:

  ؟یموفق شد -

  افتاد. یبيآره اما اتفاق عج -

  شده؟ یچ -
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  از آنا جدا شد و گفت: سارا

خورد و باهاش تصادف  نميبه ماش ابونيخ یکه تو یدختر هي. دميد بيعج زيچ هي -

  نبود.  چکسيه نييرفتم پا یوقت یکردم. ول

 دهيپشت در چسب بستمیو مبود، داشتم در ر سادهيکوچه وا یهم اومدم خونه تو بعد

  .هالهيبود به م

  .نجاستيهستم. نگهبان همسرت هم ا شتينگران نباش، من پ -

  ؟یساديوا نجايتو چرا ا -

  تو. ميبر ايب ،یايم یحس کردم دار -

  دو به درون ساختمان رفتند. آنا به آشپزخانه رفت و گفت: هر

  م.درست کرد یبرات چا نجا،يا ايلباسات رو عوض کن و ب -

  لبخند زد و گفت:  سارا

  خواهر داشته باشم.  هي خواستیدلم م شهيهم -

مبل انداخت و به آشپزخانه رفت  یو رو ديکش رونيرا از تنش ب اشیو روسر مانتو

  نشست و گفت:  زينگاه کرد و لبخند زد. پشت م ديو آنا را در آن بلوز شلوار سف

  .یخوشگل شد یليخ ان،يلباسا بهت م نيا یليخ -

  گذاشت و نشست و گفت: زيم یرا رو ینيلبخند زد و س آنا

  ترن. قصر سبک یاز لباسا -
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  برداشت و گفت: یاستکان چا کي سارا

هام سر من و بچه يیپرسته. حتماً از طرف اونا مأمور شده بال طانيش هيآنا، ساحره  -

  .سهيدست پل ی. االن که توارهيب

  !س؟يپل -

  و بعد گفت: ستياو را نگر هيصورت سؤال سارا

  .یحکومت یمأمورا -

  متوجه شد و سر فرود آورد و گفت: آنا

  کارا خالف قانونه. نيشما هم ا یايدن یپس تو -

  ماست. یو مذهب ینيد نيمسائل مربوط باشه برخالف قوان نيکه به ا یزيبله. هر چ -

 ینيريش کيو گاز زدن  یجرعه از چا کي دنيسر فرود آورد و سارا بعد از نوش آنا

  گفت:

  .زميوجود هنوز هم نگرانم عز نيبا ا -

  است. دهيفایب فتادهيکه ن یاتفاق یبرا ینگران -

  ما هم کمتر بود. یبودن نگران نجاي. اگر اگردنیبر م یو دانا ک اليدان دونمینم -

  زد و گفت: یلبخند شاد آنا

  ؟یآشنا شد اليبدونم چطور با دان خوادیدلم م -

  آنا نگاه کرد و گفت:  یهاشمو به چ ديخند سارا
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  داشت.  یزيزبون تند و ت یليازش متنفر بودم، خ -

  متعجب سرش را جلو آورد و گفت: آنا

  ؟یگیراست م -

 یجرعه چا کيانداخت و بعد  نييزد و سرش را باال و پا ینيريگاز به ش کي سارا

  و گفت: دينوش

  اما اون من رو ترک کرد.من نامزد داشتم، قرار بود با پسرعموم ازدواج کنم،  -

  و گفت: دينوش یجرعه چا کيو بعد  ستيبا تعجب چند لحظه سارا را نگر آنا

  رو ترک کرد؟ يیبايز نيچرا دختر به ا -

  سرش را تکان داد و گفت: سارا

کرد و با اون رفت. من هم قبلش  یخواهشد و بعد از من معذرت گهيعاشق کس د -

اون وقتا  الياخماش تو هم بود. دان یليش متنفر بودم. خآشنا شده بودم اما از اليبا دان

برگشته  گهيکشور د کيراه بره و تازه از  تونستیمشکل راه رفتن داشت و نم

  ولم کرد... زيپرو یقتباهاش حرف زد. و شدیبودن. اصالً نم

  !ز؟يپرو -

  پسرعموم... -

  آه! -

 یبيعج یبه خاطر اتفاقا مهناز جون و شيپ اومدمیوقتا م یگرفتم، بعض یافسردگ -

 اليو دان دميکشیم ی. من نقاشرميکمک بگ اليمجبور بودم از مسعود و دان افتادیکه م
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. ميو دوست باش ميکلبه کار کن یداد با هم تو شنهاديبهم پ هوي. کردیم یسازمجسمه

نامش کردم، چون خودم هم عاشق بسکتبال ثبت النمن بردمش کالس بسکتبال معلو

  بودم. 

بعداً  یکه بهش بگم ول دميکم عاشقش شدم اما ترسو کم ميشد یميصم یهم دوستا با

  متوجه شدم که اون هم عاشق منه. 

 یهارا جلو برد و دست شيهازد. آنا دست يیبايداد و لبخند ز زينگاهش را به م سارا

  او را گرفت. سارا نگاهش را باال برد. 

  .نيبه هم دل بست یقشنگ یوهيشو به  نيعاشق هم بود یليمعلومه که خ -

... ميبا هم بمون شهيهم یبرا مييو بخوا ميبش کيباعث شد هردومون به هم نزد يیتنها -

  شما چطور؟

ً يتقر -   من به دانا گفتم دوستش دارم و اون رد کرد. یول نطور،يما هم هم با

  !یگینم یجد -

 یلياشت. دختر خجناب مارن رو دوست د یگفتم، اون خواهرزاده یکامالً جد -

که قصر در نظر گرفته بود  یشد. کس گهياما اون جادو شد و عاشق کس د ه،ييبايز

  من باهاش ازدواج کنم اما اصالً دوستش نداشتم.

 اومدیم يیاز تنها ديکه ازش خوردم دانا هم شا یکه مادرم کرد و زخم یانتياز خ بعد

کرد و من از خدا خواسته  یگارکم عاشق من شد و ازم خواستو کم زدیو به من سر م

  قبول کردم.
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کم حال هر دو خوب و از خاطراتشان با همسرانشان حرف زدند و کم دنديدو خند هر

  آسوده بخوابند. اليتر شد و آن شب توانستند با خو خوب

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

بودند  دهيخواببود. مسعود و دانا و حافظ  ايحور یدر حال مداوا اليرغز دان یدره در

صورت و  یرو الي. دانگرفتینشسته بود و نگاه از او نم ايو هام کنار بستر حور

  او مرهم گذاشت و گفت: یهازخم یجا

  ؟یعالقه دار ايتو به حور -

  گفت: یبه آرام اليسر بلند کند. دان ديخجالت کش هام

  ول کرده. حل یجسم ک یروح اون تو یدونیو حاال م یرو دوست داشت یتو دختر -

به  ستينرم. در شأن هام ن یانسان چيسمت ه گهيمن به پدرم و شما قول دادم د -

  .فتهيعهدش وفادار نمونه هر چند از شدت عشق وجودش به تالطم ب

  ؟یبمون ايبا حور یدار ميپس تصم -

  اگر قبول کنه. -

  بهتر از تو؟ یک -

  گفت: ی. به آرامستيرا نگر اليسر بلند کرد و دان هام

  .نيبگ ايپس لطفاً شما درخواست من رو به حور -

  از خودت بشنوه که بهتره. ؟یگیچرا خودت نم -
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  .ارهيفرود م ميشما سر تعظ یبرا ايکار ندارم، درضمن حور نياز ا یخوب یخاطره -

  !یريجواب رد بگ یترسیپس م -

  و سکوت کرد.  ديکش یقينفس عم هام

  و... کنهیاون به دانا خدمت م -

گوش به فرمان شخص  ديبا تيدر نها ميما، ما به هر کس خدمت کن یايدر دن یول -

  سرورم مسعود. اينه جناب دانا  ن،ييو اون شما ميباش یباالتر

 یوقت دانستیم اليشد. دان رهينقطه خ کيهام به  ديخواست حرف بزند که د اليدان

کرد و سر  اليان. او رو به دکندیرا حس م یزيچ شودیحالت دچار م نيهام به ا

  شد. بيفرود آورد و بعد غ

به او  شهيهم اي. حورديکش ايحور یموها یو دستش را رو ديکش یقينفس عم اليدان

زودتر خوب  ايتمام تالشش را بکند تا حور خواستیو برادرش وفادار بود و دلش م

  شود.

از که مسعود و دانا و حافظ هر سه  ديانداخت و د شيرا دور زانوها شيهادست

  اند.فرو رفته یقيدر خواب عم یخستگ

انداخته  شيهاچشم یگذاشته بود و ساعدش را رو اشنهيس یرا رو نکشيع مسعود

  بود.

ببرد. با خود فکر کرد  یبه دوست خوبش لبخند زد. قرار بود او را به عروس اليدان

  آورده است.  یایدوستش را خوب جشن عروس
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 کند،یدوستش را در تنگنا رها نم   اهچگياست که ه یمسعود مرد دانستیم

  باشد. انيماورا در م یمخصوصاً اگر پا

 صدایاش برداشت و بکوله بيرا از ج اشیسارا افتاد. دلتنگ او شد. گوش ادي به

. آن را روشن کرد. اصالً آنتن ديکش رونيرا ب یآن را پاره کرد. گوش یهالونينا

  شد.  شانیخانوادگ یهاعکس دنيرفت و مشغول د ی. به درون گالردادینم

 یاو بلند کرده و تو یدستش را رو شدیشد. باورش نم رهيصورت سارا خ به

  صورتش زده است. 

 رينبرده بود و ز یسارا را به عروس یکرد. او حت یخاطر کارش احساس شرمندگ به

بابت احساس  نيرا دوست دارد و از ا ايسارا چقدر پور دانستیقولش زده بود. م

  . کردیتأسف م

را به هم زده است. ناراحت  اشیو نظم زندگ ستميبود که با طلسم شدنش س ناراحت

  کند. يیاز او دلجو ديبا کردیهمسرش شده است و حس م یبود که موجب ناراحت

اتفاق دو مسئله  نيناراحت شد. ا اريدانا در مورد دارا افتاد. بس یهاحرف ادي به

به همسرش را در خود داشت و  نياطيث تجاوز شبح یکيبزرگ در خود داشت. 

و اگر  کردندیرا داشتند بزرگ م نياطياو و همسرش نطفه و فرزند ش نکهيا یکي

 ونيباخته بودند و خود را مد بدرا  یامکان وجود داشت، پس باز نيدرصد ا کي یحت

اند دهها در افتابا آن نياطيبه خاطر قدرت اوست که ش دانستیچون م د؛يدیسارا م

  .دهندیو آزارشان م

  !اليدان -
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که نامش را به زبان آورده بود. فکر  يیبود. صدا دهيشن نيو آهنگ زيسحرآم يیصدا

  شده است. یاالتيکرد خ

  !اليدان -

برخاست و آهسته چادر را ترک کرد.  شيزد. از جا شيصدا یبار مطمئنم شد کس نيا

رعد،  یو جز صدا ديباریاران منگاه کرد. ب یکيو به دل تار ستاديچادر ا یجلو

وجود نداشت.  دنيد یبرا یزيهم چ یکي. در دل تارديشنینم یزيباران، رود و باد چ

  تا به درون چادر برود. دينگاهش را گرفت و چرخ

  .اليدان -

صدا درست در پشت سرش تعجب کرد و در جا خشک شد. راست شد  نيا دنيشن با

  . ديرا د بايز اريبس نطايرا به عقب کرد و همان ش شيو رو

نازک  اريآن لباس بس ريبال بزرگ او پشت سرش باز شده بودند و اندامش را ز دو

  گذاشته بود. شيبه نما

 یمشتش را جلو طانيش یدور شود ول طانيتا ش ديدهان باز کرد ذکر بگو اليدان

  صورت او آورد و آن را باز کرد و فوت کرد.

  . ديپاش اليدر چشم و صورت دان یگرد

دردناکش  یهابه صورت و چشم دنيگرفت و مشغول دست کش نييسرش را پا اليدان

  و گفت: ديخند طانيشد که آن ش

  رو دوست دارم.  بايمن عاشق توأم، من مردان ز زم،يعز -
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  بود گفت: شيهابا چهار انگشت هر دست در حال فشار دادن چشم کهيدر حال اليدان

  و خاندانش. طانيلعنت خدا بر ش -

 یبلند سيباز کرد و چون مار ه یرا به حالت عصب شيهابال بايفر یبايزن ز آن

  سمت آسمان کرد و به پرواز در آمد و دور شد. یحرکت پرش بلند کيگفت و با 

بعد سر بلند کرد و اطرافش را  یبود. کم ريدردناکش درگ یهابا چشم اليدان

  .ديخوابش، خواب یسهينبود. به درون چادر رفت و درون ک یکس ست،ينگر

  

  _نهمفصل

بود اما باران بند آمده بود و آفتاب از پس  یو صبح شد. هوا ابر دياز راه رس صبح

  نشسته بود. ايابرها هوا را روشن کرده بود. هام هنوز هم کنار بستر حور

است و تب دارد.  ضيو آلما رفته بود. حس کرده بود که آلما مر ليقبل به نزد سو شب

  برگشت. ايآمده بود آنجا ماند و بعد دوباره به نزد حور نييتب آلما پاکه  یتا وقت

هام هنوز کنار  ديو رو به عقب کرد و د ديغلت شيشد. در جا داريخورد و ب یتکان دانا

  نشسته است و دست او را در دستش دارد.  ايحور

  گفت: نشست که هام سر بلند کرد و رو به او سر فرود آورد. دانا لبخند زد و دانا

  !یکه عاشق دختر من شده باش نمينب -

زد و از  یرا رها کرد. دانا پوزخند ايو دست حور ديبا خجالت دستش را پس کش هام

 یو از رو ديبلند شد که هام هم برخاست. دانا کاپشنش را برداشت و پوش شيجا
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خم شد و خطاب به هام  شيهانيپوت دنيمسعود و حافظ رد شد و رفت و در حال پوش

  گفت:

  راحت باش. ن،يبش -

رفت و هام دوباره کنار  روني. دانا راست شد و از چادر بستاديهام همانطور ا اما

  شد. داريخورد و ب ینشست که او تکان ايحور

هام چند لحظه به او نگاه کرد. هام خم شد و به زبان  دنيرا گرداند و با د شيهاچشم

  :ديپرس انيجن

  حالت خوبه؟ -

  خوبم. -

  ؟ینداردرد  -

  نه. -

  و گفت: ستيرا نگر ايبعد صورت حور یکردن مرهم شد و کم زيمشغول تم هام

  مثل روز اول. ،یتو خوب شد -

  باشه؟ جهينتیب اليسرورم دان یهامرهم شهیمگه م -

  درسته. -

 یو خوردن صبحانه مختصر شانيشدند و بعد از انجام کارها داريهمه ب کمکم

  به منزل برگردند. را جمع کردند تا لشانيوسا
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دوشش  یاش را روکوله اليرا برداشتند دان شانيهاچادر را جمع کردند و کوله یوقت

  انداخت و گفت:

  .ايحور -

  بله سرورم. -

  .ايتو با من ب -

که  الينگاه کردند. دان اليسر فرود آورد. دانا و مسعود به دان ايشد و حور بيغ هام

ه دست آورده بود، حرکت کرد و به سرعت راه بعد از باطل کردن طلسم قدرتش را ب

هم  ايتا از سوز سرما در امان باشد. حور ديسرش کش یافتاد و کاله کاپشنش را رو

  در کنار او راه افتاد.

. مسعود هم راست ستيپشتش انداخت و دور شدن آن دو را نگر یاش را روکوله دانا

  :ديشد و پرس

  ه؟يخبر -

  .رهياَمر خ -

  ر؟يامر خ -

  بگه که با هام ازدواج کنه. ايبه حور خوادیم -

گردنش کج شده بود  یکه رو یشده و سر زير یهاو با چشم ستاديا شيدر جا مسعود

  به دانا نگاه کرد. 

  را باال انداخت و گفت: شيابروها حافظ
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  . انيدوتا به هم م نيا یبشه ول دايجنا موجودات خوشگل هم پ یتو کردمیفکر نم -

را از حافظ گرفت و خطاب به مسعود  اشحوصلهیا فوت کرد و نگاه بنفسش ر دانا

  گفت:

  ؟یتو چرا کج شد -

  به خود آمد و گفت: مسعود

  نشم؟ ليآدم نبود تا من با تو فام گهيد -

  .ديخندیو مسعود خندان فرار کرد. حافظ هم به آن دو م ديسمت مسعود دو دانا

دور گردن مسعود انداخت و سر او را را  شيو بازو ديبعد دانا به مسعود رس یکم

  بغل زد و گفت: ريز

  زشت. ینکيتا دلت بخواد ع -

  تره، تازه خودمم از تو بهترم.پسر من از دختر تو خوشگل خواد،یدلم نم -

  مسعود را رها کرد و گفت: دانا

  .یرينم یپندار همه خود خوشگل نياز ا -

  را مرتب کرد و گفت: شيهالباس مسعود

  ؟یتو از من بهتر یکنیکر منکنه ف -

  را به کمرش زد و گفت: شيهادست دانا

  .رمرديپ یپس نه! تو از من بهتر -
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  و بهترم. ترپيمن هشتاد سالم هم که بشه از تو خوشت -

  به آسمان کرد و گفت: ینگاه دانا

  .شدیداشت، فرشته م طونيتو رو ش یاعتماد به سقف آسمون! رو -

دانا انداخت  یکرد و جلو رفت و دستش را دور شانه یاندهبا دهان بسته تک خ مسعود

  به حافظ زد و گفت: یو او را با خود به حرکت در آورد و چشمک

. ميرو قبول کن اتيو واقع ميبعد از شونزده هفده سال با هم صلح کن گهيد ايحاال ب -

تو  کنمیم من هم قبول پميخوشت یلي. تو قبول کن من خميشیم ليفام ميدار یبه سالمت

  .يیپررو یليخ

اوضاع خطرناک است پا  دينگاه چپش را سمت مسعود انداخت و مسعود که فهم دانا

و دور شدن او را نگاه کرد. دستش را سمت  ستاديا شيبه فرار گذاشت و دانا در جا

  . کردیها را نگاه ممسعود گرفت و او در هوا معلّق شد. حافظ با تعجب داشت آن

  اعتماد نداشت. شيهاو به چشم گفتیهللا مملب فقط بس ريز

  :گفتیو م زدی. مسعود داد مديبه کنار مسعود رس دانا

  .نيمن رو بذار زم -

  و گفت: ستيودست به کمر او را نگر ستاديا دانا

  .تهيکه واقع یبه هر چ ،یاعتراف کن ديباشه اما قبلش با -

کرد و همانطور از  دنيچرخ به دستش داد و مسعود در هوا شروع به یبعد تکان و

  .ديچيپیم شيو صدا زدی. مسعود داد مرفتیدانا م یپ
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  گرفتم... دانا با توأم. جهيدانا، خدا لعنتت کنه سرگ نيمن رو بذار زم -

  .رفتیو کنار دانا راه م کردیمسعود را نگاه م حافظ

 ايحور یوقت .ديايب کينزد ايتا حور ستاديا کردیکه هنوز در سکوت حرکت م اليدان

  گفت: ديبه او رس

  با من حرکت کن. -

  بله سرورم. -

  :ديپرس اليحرکت کرد. دان اليدان یشانه به شانه ايحور

  ؟یعالقمند یبه کس -

  متعجب گفت: ايحور

  من سرورم؟ نه! -

کارا  نيا یموضوع رو بهت بگم. من اصالً تو نيفکر کردم که چطور ا یليمن خ -

با تو ازدواج کنه و منتظر  خوادیهام دلش مصل مطلب. سر ا رمیپس م ستميخوب ن

. تو هام ميذاریم انيبا پدراتون در م ی. اگر قبول کردمونهیاز سمت تو م یجواب

 یکنم، پس تا وقت اشیمن به تو معرف ستيو اصالً الزم ن یشناسیرو بهتر از من م

  .مونمیعمارت منتظر جوابت م ميگردیکه برم

  و بعد آهسته گفت: ستياو را نگر اليده بود. دانسکوت کر ايحور

  . یهست یطور که تو دختر خوبهمون ه،ياون مرد خوب -

  گفت: الينزد و دان یحرف ايحور
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  .ستيدل تو دلش ن دونمیدانا، م شيبرو پ -

 اينگفت. حور یزياما چ ستيشد و کنار دانا ظاهر شد. دانا او را نگر بيغ ايحور

به حرف زدن ندارد. او مسعود را  یازيو ن خواندیرا م دانا ذهن او دانستیم

  و رو به دانا گفت: ستينگر

  سرورم، جناب مسعود حالشون بد شده. -

 خوردیآورد. مسعود تلوتلو م نييسرش را به چپ و راست تکان داد و او را پا دانا

خورد. ن نياو را گرفت تا زم یبازو ريز ديخندی. حافظ که مکردیو دانا را لعنت م

  مسعود تمام شود و بعد دوباره حرکت کردند. جهيتوقف کنند تا سرگ یمجبور شدند کم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

. آنا نبود ستيشد و کنارش را نگر داريچند بار زنگ خورد. سارا از خواب ب افاف

دستگاه  یآنا جلو ديآلود وارد سالن شد که درفت و خواب نيياز تخت پا یجيبا گ

. سارا جلو رفت و او را که در آرامش قهوه کندیرا نگاه م رياست و تصو هستاديا

  و گفت: ستينگر دينوشیم

  ه؟يک -

  ش؟يشناسیم دونم،ینم -

بار او را در  ني. آخرختيفرو ر نهيآن قلبش در س دنيکرد و با د ريرو به تصو سارا

  گفت: رلبيبود. ز دهيد اشیعروس

  !کنه؟یچکار م نجايا زيپرو -



579 | P a g e 
 

  داد و گفت: ريرو به سارا کرد و بعد دوباره نگاهش را به تصو ناآ

  ؟یکنیدر رو باز نم شونه،يا زيپس پرو -

  را برداشت و گفت: یپاچه گوشدست سارا

  ه؟يک -

  را از چشمش در آورد و گفت: نکشيع او

  دختر عمو؟ یشناسینم گهيحاال د -

  . دييبفرما -

  . سارا با عجله برگشت و گفت:ديپاشنه چرخ یدگمه را زد که در رو او

  مناسب بپوشم. زيچ هي برم

  من خوبن؟ یلباسا -

  .یهست یتو عال -

شد. دست و صورتش را شست و لباس  سيبه اتاقش رفت و با عجله وارد سرو سارا

را  زيآنا و پرو یپرسسالم و احوال یسرش بست که صدا یرا باال شي. موهاديپوش

  . کردندیم یهم معرف. آن دو داشتند خود را به ديشن

 یاحلقه ديسف یهااش برگردد. گوشوارهکرد تا رنگ چهره یميمال شيآرا سارا

و شلوار پر زرق و برقش کرد و بعد  کيبه تون یبزرگش را به گوش کرد و نگاه

  رفت.  رونياز اتاق ب
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انداخته بود و زل زده بود به  یگريد یرا رو شينشسته بود و پا یمبل یرو زيپرو

  و سارا.  اليدان یعکس عروسقاب 

با  اشیمشک نيشلوار ج یرو اشیخاکستر یبود و پالتو دهيپوش کيش شهيهم مثل

  . نشستیبه دل م اريبس یچرم مشک یهاآن کفش

داشت خود را  یکه سع ی. آهسته جلو رفت و در حالديچشم چرخاند و آنا را ند سارا

  خونسرد نشان بدهد جلو رفت و گفت:

  .یخوش اومد یليسالم، خ -

صورت  یلبخند رو عينگاهش را از قاب گرفت و رو به سارا کرد و سر زيپرو

  برخاست و گفت: شيماتش نشست و از جا

  .زميبه! سالم عزبه -

لبخند زد و دست او را فشرد و  زيرا جلو برد و سارا با او دست داد. پرو دستش

  صورتش را برانداز کرد و گفت: 

  از گذشته. باتريز -

  منونم.م -

و سارا داشت صورت مرد مقابلش را  کردینم شيو رها فشردیدست سارا را م او

  .کردیبرانداز م
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و خبر  ديکرد و رفت. آهسته دستش را پس کش شيرها یرحمیبا ب یکه روز یمرد

از حد با هم  شيب خواستیداشت که او با همسرش به مشکل برخورده است و نم

  شوند. یميصم

  کرد و گفت:مبل اشاره  به

  خدمتتون. اميم د،ييبفرما -

  نشستن گفت: نيح زيبه سمت آشپزخانه رفت. پرو و

 یو رفت ی. ازدواج کردیزنیتو که به ما سر نم نم؛ياومدم خودت رو بب ن،يبش ايب -

  .یکه رفت

  ها گفت:قهوه در فنجان ختنير نيسارا در آشپزخانه ح -

طرف  کي. از رسمینم یچيبه ه و دوقلوهام هستم که یاونقدر مشغول زندگ -

مربوط  یاومدن دوقلوها و کارا ايطرف به دن کياز  ،ینقاش سيآموزشگاه بود و تدر

  . نهيسنگ یليهم خ اليبه اونا. شغل دان

کمک  شونيو به ا رنیبا پدرش به شرکت م ،یسازو هم مجسمه کنهیم سيتدر هم

ث شده اصالً وقت سر خاروندن باع نايا یهم فروشگاهمون... همه یاز طرف کنه،یم

  . مينداشته باش

 ميریم ايسمت شمال  کنهیرو کج م نيسر ماش اليبشه، دان بمونيهم که نص یوقت

  جنوب.  اينداره شمال باشه  یعالقه داره و فرق ايبه در یليخ اليو قشم. آخه دان شيک
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 ،یبزن یا سرشهرت و به م یکه ممکنه دلت بخواد برگرد کنهیو به تو هم توجه نم -

  .نيومدين ايپور یعروس یبرا یحت

 گريدست برداشت و با دست د کيشد و بعد آن را با  رهيدستش خ ینيبه س سارا

گذاشت.  زيم یرا برداشت و به سالن برد و رو یخور ینيريش یظرف سه طبقه

  فنجان قهوه گذاشت و نشست و گفت: کي زيپرو یبرا

 ميکردیو فکر م ميکرد ديخر یکل یمت نشد. حتقس یول مييايدلمون خواست ب یليخ -

  .مييآیم

  شد؟ یچ یپ -

هامون برنامه یگرفت و همه شيراستش آموزشگاهمون درست قبل از حرکت آت -

  شد. کسانيبا خاک 

  رو به جلو خم شد و گفت: زيپرو

  بوده؟ یگرفت؟ مشکل چ شيچرا آت -

  برق. یمايس یاتصال -

  داشت؟ مهيساختمون ب -

  وشبختانه.بله خ -

  کجاست؟ اليدان -

  رفته مسافرت. -

  ط؟يشرا نيا یمسافرت؟ تو -
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  . رفتیم ديبود، با یکار -

  .ستيپس خونه ن -

  .اديزود م یلياحتماالً خ ستن،ينه، ن -

  ؟یمگه از زمان برگشتنش خبر ندار -

  . کشهیچقدر کارش طول م ستينه، معلوم ن -

  .نطوريکه ا -

  آمد و گفت: رونياز اتاق ب ليبعد آنا همراه با دن یکم

  مادرجون. شيپ رمیسارا جان من م -

  شد و جواب او را داد.  زيخمين شيدر جا زيکرد. پرو یخداحافظ زيبعد از پرو و

آنا آمد که  یبرا يیکرد و چشم و ابرو عتيبرخاست و او را مشا شياز جا سارا

  سارا را تنها گذاشت. آنجا را ترک کرد و  ینگذارد اما آنا با لبخند نرم شيتنها

  نشست و سکوت کرد. شيسر جا سارا

گذاشت  اشیدستشيدر پ ینيريدانه ش کيو بعد  ديجرعه از قهوه را نوش کي زيپرو

  کرد و گفت: هيو تک

  خوب از خودت بگو. -

  رو گفتم، تو از خودت بگو. زيمن همه چ -

  ؟یبدون یاز چ خوادیدلت م -
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 یاز پ زيهم تکان خوردند و نگاه پرو شيهارهبه سرش داد که گوشوا یتکان سارا

  فرم سارا رفت. سارا گفت:و خوش ديها و گردن سفآن

  تره.خودت مهم یکه برا ینداره، هر چ یفرق -

  تره!خودم مهم یکه برا یهر چ -

  و گفت: ديرانش کش یدستش را رو زيپرو

و  نجايا امي خودم بو احتماالً  زنمیواسه کارم م ديشعبه جد هيشهر  نيهم یدارم تو -

وقته تنها کار  یليکار کنه، آخه من از بابا جدا شدم و خ یرو بذارم رو شعبه قبل ايپور

  .شمیغول بزرگ م هيکارم  یتو کينزد یاندهيدر آ ديکم، شاگفت کم شهیو م کنمیم

  مثل مادرش و محکم مثل خودم. بايدختر ز هي شه،یداره بزرگ م دخترم

چرخاند و با خود فکر کرد که او اصالً هم در  زيصورت پرو یونگاهش را ر سارا

  اش محکم نبود.رابطه ینگهدار

  و همسرت چطور؟  -

 ینيريگاز به ش کيبود. او  خبریحتماً ب زيبود و پرو دهيرا شن قياز پرند حقا سارا

  زد و بعد از خوردن آن گفت:

  نرفت. شيپ کردمیکه فکر م یاونطور -

  ؟یچ -

. کنهیم تميو اذ برهیم نيبذره ريشکاکه و مدام من رو ز یلياون خ ،مونيزندگ -

 یبا ک یکجا موند ،یکجا رفت ،یهست یبا ک ؟یکنیچکار م ،يیکجا پرسهیهمش م
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دور تکرارن و  یرو شهيکه هم يیهاسؤاالت خسته شدم. سوال نياز ا ؟یبود

 کنهینم یسع کنمیکه م ینداره و هر کار ناني. اون به من اطمیجواباشون تکرار

و احساس  شهیخسته کننده م یليوقتا خ ی. بعضگمیباور کنه من دارم بهش راست م

رو ثابت  یزي. تا حاال چکنهیم تميوقتا اذ ی. اون واقعاً بعضدهیداره آزارم م کنمیم

  .اديکوتاه نم ینکرده ول

مبل  یدسته یدست چپش که رو یگرفت و دست راستش را رو نييسرش را پا سارا

  به صورت متفکر سارا نگاه کرد و بعد گفت: زياش نگاه کرد. پروو به حلقه ديبود کش

  هام ناراحتت کردم.با حرف -

  نه. -

  گفت: زيسر بلند کرد و خطاب به پرو سارا

  .نيشد طيشرا نيخودتون باعث ا -

  چرا خودمون؟ -

 نيا یشما تو یهر دو یسابقه یگذشته ناراحتت کنم ول دنيکش شيبا پ خوادیدلم نم -

 نيتونیامروز نم ن،يکردیم انتيبا هم به من خ نيکه داشت ی. روزستيمورد خوب ن

  .فتهياتفاق ب نيدوباره ا ستيکه قرار ن نيو باور ندار نيبه هم اعتماد داشته باش

  و بعد متعجب گفت: ستيچند لحظه سارا را نگر زيپرو

  ؟یحالموضوع خوش نيتو از ا -

  حال باشم؟خوش ديچرا با -
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  .یدیچون ربطش به گذشته م -

 دونمیم یول ستميحال نموضوع خوش نيربط داره. من از ا ز،يپرو دمیربطش نم -

  روانشناس. شيپ نيشما بر یهر دو دي. به نظرم بالهيدل نيبه هم یاعتمادیب نيا

  ؟یکنیفرض م وونهيما رو د -

 ی. برادهيحرفا از تو بع نيا اس؟وونهيمگه هر کس با روانشناس مالقات کنه د -

رو درست  طتيروانشناس. اونا با مشاوره شرا شيو همسرت برو پ ینجات زندگ

  از هم بپاشه. اتیزندگ دنی. اجازه نمکننیم

  گذاشت و گفت: زيم یرا رو یدستشيو پ ديکش یقينفس عم زيپرو

  گذره؟یخوب م اليبا دان اتیتو زندگ -

  خدا رو شکر، خوبه. -

  بزرگ او کرد و گفت: یبه خانه ینگاه زيوپر

  حالم.خوش یليخوشبختت کرده خ نکهي. از اکردیم فيازش تعر یليعمو خزن -

  .زيممنونم پرو -

کرد.  تيآمد که چقدر او را اذ ادشيچند لحظه به صورت سارا نگاه کرد و  زيپرو

  د و گفت:به خود آم زيگرفت. پرو ريسارا از نگاه او به تنگ آمد و سر به ز

  ن؟ياون ماجرا هست ريهنوزم درگ یراست -

  کدوم ماجرا؟ -
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  همون جن و از ما بهترون. -

  و گفت: ديخند سارا

  ماست. یزندگ نفکيچرا که نه. اون جزو ال -

  .یپس عادت کرد یخوب به سالمت -

ً يبله دق -   .قا

از  متوجه شد و زيناخواسته دستش را سمت گردنبندش برد و آن را فشرد که پرو و

  و بعد گفت: ستيدور گردنبند گردن او را نگر

  .يیبايچه گردنبند ز -

برخاست و خود را کنار سارا انداخت و دست برد و گردنبند را در  شيهم از جا بعد

  آن گفت: یرو بيعج یهاطرح دنيدست گرفت و با د

  .بهيغر بيچقدر عج -

  گفت: کردیرا نگاه م زيکه متعجب پرو سارا

  آره. -

  اله؟يدانمال  -

  نه، مال خودمه. -

  .اديم یمتيو ق یميقد یليبه نظر خ ؟یدياز کجا خر -

  منه و فعالً به من تعلّق داره. شيدوسته، امانت پ هيمال  -
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  دوستت؟! دوستت خانومه؟ -

  چطور مگه؟! -

  .اديبه نظر مردونه م رشيزنج یحت اش،یآخه شکل مدال و ضمخت -

  !ديبله، شا -

  نه، مطمئنم. ديشا -

  از کجا؟! -

  و گفت: ديمدال کش یانگشت شصتش را رو زيپرو

 یعالقمندم و خوب... در موردشون گاه یميقد اءيبه اش دمياز اونجا که من فهم -

  .هييزايچ نيو همچ یروش مربوط به جادوگر یها. به نظرم نوشتهخونمیکتاب م

اطالعات  هشيمقابلش مثل هم یرومرد سبزه کرد،ینگاه م زيبه صورت پرو سارا

 کردیکسب م یو در موردش اطالعات ديکشیسرک م یزيبه هر چ شهيداشت. او هم

  .دانستیم یزيچ یانهيو در هر زم

آمدن دارا و دنا، سارا رو به آن دو کرد. سارا با گفتن  رونيباز شدن در اتاق و ب با

آن  زانو نشست و یبلند شد و به سمت دختر و پسرش رفت و رو شياز جا یديببخش

  دو را بغل کرد.

  ها جدا شد گفت:از آن یوقت

  ها.بچه ميمهمون دار -
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. هر دو کودک ستاديها را دور زد و مقابل آن دو ابلند شد و مبل شياز جا زيپرو

  .کردندینگاه م زيآلود به پروخواب یسرشان را باال گرفته بودند و با چهره

  به لب راند و گفت: یلبخند زيپرو

  ترن.عکساشون قشنگ الحق که از -

  و گفت: ديدنا کش یموها ینشست و دستش را رو شيپا یبعد رو و

  دختر ناز و خوشگل مثل تو دارم. هيمن هم  -

  آلود جواب داد:خواب دنا

  ه؟ياسمش چ -

  به سارا انداخت و گفت: ینگاه زيپرو

  سارا، اسم دختر من ساراست. -

  مادرش را با اخم نگاه کرد و گفت: دارا

  ا که اسم توئه.سار -

  لبخند زد و گفت: سارا

  هم هست. شونياسم دختر ا -

  داد که او گفت: زينگاه اخموش را به پرو دارا

دوست داشتم اسمش رو گذاشتم سارا، تا هر وقت صداش  یليچون مادرت رو خ -

  کردم. یبد یرو دوست داشتم و به ک یک یروز هيباشه  ادمي کنمیم
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 رلبيشد و بعد ز رهيخ زيپرو یهاشد. دارا در چشملب سارا پاک  یاز رو لبخند

  :ديپرس زيمتوجه نشدند. پرو زيگفت که نه سارا و نه پرو یزيچ

  ؟یگفت یجانم؟ چ -

  .یچيه -

ها را برد تا دست و گفت و دست پسر و دخترش را گرفت و آن ديببخش سارا

  .ديصورتشان را بشو

در منزلش  زيکه پرو ديبرگشت و مشغول خشک کردن صورت آن دو شد، د یوقت

 ی. سارا موهاکندیاو نگاه م یو تابلوها اليساز داندست یهاو به مجسمه زندیقدم م

  ها را پشت سرش بست.و آن ديدخترش را شانه کش

نشاند و بعد از حاضر کردن صبحانه  یصندل یرا به آشپزخانه برد و رو هابچه

  در آشپزخانه رفت و گفت: بود به کنار پلتيو چ ريمورد عالقه آن دو که ش

  !زيپرو -

  .زميجانم عز -

  ما. شيپ یايب یخوایم -

  حتماً. -

به صورت او زد.  ینگاهش را از تابلو گرفت و به کنار سارا رفت و لبخند زيپرو

. او نشست و سارا ديپس کش زيپرو یبرا یصندل کيسارا به آشپزخانه رفت و 

  مقابل او نشست و گفت: زيشت محاضر کرد. بعد هم پ یاستکان چا کي شيبرا
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  هات کجا هستن؟خانم و بچه -

  .اوردمشونين زم،يشهر خودمون عز -

  .ميگذروندیبا هم م یو چند روز نياومدیکاش با هم م یچرا؟! ا -

دانه قند از داخل قندان برداشت و درون استکان  کيداد و  یسرش را تکان زيپرو

  گفت: رديگنگاهش را از آن ب نکهيانداخت و بدون ا

  .کنهیم تمياذ یليروزا خ نيدادم تنها باشم. اون ا حيترج -

پرند در رابطه با همسر  یهاو به حرف ديکش شيدستش را به موها یبا ناراحت سارا

  و بعد گفت: ديشياو اند

  از پرند چه خبر؟  -

 تمخواسیبود من هم مثالً م دهياون هم با من اومده، خونه بابات مونده. اون خواب -

تنگ شده بود و دوست  دنتيد یدلم برا یليبرم که اومدم و مزاحمت شدم. خ يیجا

  .نمتيداشتم بب

  .یکرد یو کار خوب یخوش اومد یليخ -

برخاست  شياز جا یحالبود با خوش اليدر به صدا در آمد. سارا که منتظر دان زنگ

  لب گفت: رياست و ز دهيو فکر کرد که حتماً همسرش از راه رس

  باشه. الير کنم دانفک -

 شيهاکه در چشم یسارا و نور یحالبا نگاهش او را دنبال کرد. به خوش زيپرو

  او کرد.  یبايغبطه خورد. رو به دو فرزند ز ديدرخشیم
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را دنبال  اشیمجاز یهاجيو در پ ليپروفا یسارا رو یخانوادگ یهاعکس شهيهم

  .کردیم یخوشبخت یآرزو شانيو برا کردیم

  ام مامانم رو دوست نداره.باب -

 دهي. فکر کرد اشتباه شنکردیشد. داشت او را برانداز م رهيبه دهان دارا خ زيپرو

  است. 

  ؟یگفت یزيچ -

  خورد و گفت: گريقاشق د کي دارا

  .زنهیبابام مامانم رو م -

 ی. دارا نگاهستيدارا را نگر یو سرش را کج کرد و پرسش ديابرو در هم کش زيپرو

  انداخت که دنا گفت: به دنا

  خونه بابابزرگ. ميبعد رفت ميکرد هيکرد، ما هم گر هيمامان گر -

  ؟یعني نيقهر کرد -

  آره. -

  گفت: زينگاهش را از دنا گرفت و رو به پرو دارا

  .زنهیتازه بابا مامانم رو دعوا کرد. اون مامانم رو کتک م -

 طيشرا کردی. فکر نمختيدر درونش فرو ر یزيفشرده شد و حس کرد چ زيپرو قلب

 یهاشدت بداخالق باشد. به حرف نيحد بد باشد و همسرش به ا نيسارا تا ا

 اليحد از دان ني! چرا تا اگفتیپس او چه م ديفکر کرد. از خود پرس شيعموزن
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 یتا چه اندازه زندگ دخترشبداند  یکس خواستینم ديفکر کرد شا کرد؟یم فيتعر

  . بکشد هيش را به رخ بقداماد خوب ايدارد و  یبد

  مشت شدند.  شيهادست وستند،يبه هم پ شتريب شيابروها د،يرا جو لبش

  تازه بابا زد تو چشم مامان کبودش کرد. -

برخاست و سمت در  شيو از جا ديکوب زيم یاش را رومشت کرده یهادست زيپرو

  شد. سارا هراسان گفت: نهيبه س نهيآشپزخانه رفت که با سارا س

  مون.اومده در خونه سيپل زيروپ -

  چند لحظه قبلش را فراموش کرده بود گفت: تيحرف عصبان نيا دنيکه با شن زيپرو

  ؟یچ یبرا سيپل -

  منزل رو دارن. یحکم بازرس گهیم دونمینم -

  شده؟ یمگه طور ؟یچ یبرا ؟یحکم بازرس -

  .دونمینه، نم -

  خوب! -

  تو. انيدارن م -

  .انيب -

  گفت:  رفتیکنار زد و همانطور که سمت در م بعد سارا را و

  سرت کن. یزيچ هي -
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  .ديروپوش برداشت و پوش کيبزرگ و  یروسر یکيو  ديبه اتاقش دو سارا

بعد از  هاسيعمارت رساند که پل یرفت و خود را به جلو رونياز خانه ب زيپرو

  :دنديپرس زيپرو و بعد از سالم و گرفتن جواب از ستادنديا زيعبور از باغ مقابل پرو

   ؟یميصم اليدان یآقا -

  همسرشون. یستوده هستم، پسرعمو زيمن پرو ريخ -

  هستن؟  یميصم اليدان یآقا -

  نه!  -

  دارن؟ فيکجا تشر -

  رفتن مسافرت، خارج از شهر هستن. -

  .ميمنزل رو دار یما حکم بازرس -

  ؟یليبه چه دل -

  .زيو کفرآم یجادوگر یاهکتاب یدارو نگه یاستفاده از آالت جادوگر -

و دستش  ديکرد و خند سي. رو به پلديها دپله یرو به عقب کرد و سارا را باال زيپرو

  شلوارش فرو برد و گفت: بيرا درون ج

  .ميدر خدمت دييکارا؟ بفرما نيو ا اليدان -

 زيو پرو سيپل دنيآمد و با د رونيکرد. مهناز خانم ب يیرا راهنما هاسيبعد پل و

  .ديرا پرس سيحضور پل ليشد و دلمتعجب 
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  را گفت و مهناز خانم در سکوت فقط به مأمورها نگاه کرد. ليدل سارا

سارا به درون خانه رفتند و با دقت همه جا را  يیوارد منزل شد و به راهنما مأمور

 دنديرفتند و به همه جا سرک کش اليو از نظر گذراندند. به اتاق سارا و دان ستندينگر

روغن و  ینکردند و سارا داشت با تعجب به قفسه خال دايپ یبيو غر بيعج زياما چ

در اتاق کارش  یکجا هستند. حت لشيوسا ديفهمینم و کردینگاه م اليدان یهااهيگ

ها هم جز دفاتر و اوراق مربوط به شرکت پدرش وجود نداشت. تمام کتاب یزيچ

  بودند.  یو معمول ینيد یهاکتاب

  رفتند. سارا معترض گفت: الير دانبه منزل پد هاآن

. منزل پدرشونه و شما که حکم ورود به ستين یميصم اليمنزل دان گهيد نجايا -

  .نيمزاحمشون بش ديپس نبا ن،يرو ندار نجايا

را  نييپا یها طبقهداد. آن یدستور بازرس شيبه او کرد و به مأمورها یاخم سيپل

  ت:از مامورها خطاب به آنا گف یکيگشتند. 

  ن؟يشما خانم آنا هست -

  بله. -

  ن؟ييهمراهتون هست؟ اهل کجا يیکارت شناسا -

  زودتر از او جواب داد: سارا

  من اهل کشور فرانسه هستن. یمهمان ما هستن. جار شونيا -

  خانم. دمياز شما نپرس -
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  مشخص بود.  اشیروسر ینگاهش به گردنبند سارا افتاد که از ال زيپرو

  د:خودش جواب دا آنا

  بله من آنا هستم و از کشور فرانسه. -

  .نيرو خوب بلد یفارس -

  به لطف همسرم. -

  همسرتون کجاست؟ -

  رفتن مسافرت. -

  لطفاً. يیکارت شناسا -

 زيباال رفت. پرو یها رفت و در آرامش به طبقهسر فرود آورد و به سمت پله آنا

  سمت آشپزخانه رفت و گفت:

  .نجايا ايسارا جانم لطفاً ب -

به سمت  ینگاه زي. پروديرا جلو کش اشیروسر یبه آشپزخانه رفت و عصب سارا

مبل نشست و سرش را به دستش  یرو یکه مهناز خانم با حال بد ديهال کرد و د

  لب گفت: ريز زيزد. پرو هيتک

  مادر شوهرت. چارهیب -

  شده؟ یچ -

  به خود آمد و گفت: زيپرو
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  .یچيه -

  لباس او انداخت و گفت: ريز بعد مدال سارا را گرفت و و

  . گردنیم ناياالن دارن دنبال هم -

  گفت: یاز مامورها آمد و با بدخلق یکينفسش را فوت کرد و سر تکان داد.  سارا

  .نيسيوا نجايا نياريب فيتشر رون،يب نياريب فيتشر -

  خطاب به او گفت: یعصب زيپرو

   ؟یمگه شما قاتل گرفت ديببخش -

  .سايوا رونيب ايب یول رينخ -

 ینطوريگزارش داده شما ا یچ یچه ابله ستيمعلوم ن ؟یکرد دايپ یزيمگه شما چ -

  . یکنیرفتار م

  .رونيب نييبفرما -

  و گفت: ديکه سارا کت او را کش ديبگو یزيخواست چ زيپرو

  .کنمیخواهش م -

م زد. سارا هم رفت و کنار مهناز خان هيرفت و به اپن تک رونيساکت شد و ب زيپرو

  نشست.

  . زدیخانه را مهمه جا را گشتند و سارا دلش به شدت شور کتاب مامورها

  بود.  یها، معمولخانه شدند اما عنوان تمام کتابوارد کتاب مامورها
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خانه رفت و آن را به مأمور داد. در کتاب یبه جلو شييشناسا یهاهم با کارت آنا

  شد.  يیطال هيثان کي یآنا برا یهاشد و همان لحظه چشم یمأمور مشغول بازرس

  کرد و بعد گفت: یاو را بررس یهاکارت مأمور

  درسته، ممنونم.  -

 دهيکرد که داشت ترس ليها را گرفت و سر فرود آورد و بعد رو به دنکارت آنا

  .کردینگاهش م

  رفت و او را بغل کرد و به اتاق رفت و در را بست.  ليبه سمت دن آنا

  نکردند. دايپ یبيجع زيچ چيه مأمورها

  ها خطاب به سارا گفت:از آن یکيرفتند و  نييپا یبه طبقه هاآن

  کرده. تيشکا یجادوگر لياز شما به دل بايخانم ساحره فر -

  بلند شد و گفت: شياز جا سارا

 ني. من از ترس اميدار تيخانم شکا نيغلط کردن، ما خودمون از ا یليخ شونيا -

  عوض کردم. خونه رو یخانم تمام قفال

  ؟یچ یبرا -

و قرار بود برامون  ميکه ما درخواست داده بود یگفتن از طرف شرکت شونيا -

  . ميبود بهش شک کرد بيو غر بيپرستار بچه بفرسته اومده، کاراش عج

. شناسنیخانم رو نم نينکردن و ا یرو معرف یگفتن کس ميبا شرکت تماس گرفت یوقت

  هستن.  یطانيش یکارا ريدرگ شونيبعدش من متوجه شدم ا
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  شدن.  رياطالع دادم که دستگ سيرو من خودم به پل شبشونيد یمهمون

  خواست؟یم یشما چ یخونه ی! تونطوريکه ا -

  هامم.من نگران بچه دونم،ینم -

  به ما سر بزنه. اديب نيپس هر وقت همسرتون برگشتن بگ -

  حتماً. -

  افتاد.  هيها مهناز خانم به گرکردند و رفتند. با رفتن آن یبعد خداحافظ و

  آمد و سارا رفت و او را بغل کرد. نييپا ليبا دن آنا

  بشه. یگرفتار بدبخت اليدان ترسمی. مهينياتهام سنگ نيا -

  .افتهینم یاتفاق چينکردن و ه دايپ یچيکه ه نينيبیم -

ور کرد و از حض زيرو به پرو کردیرا پاک م شيهاخانم همانطور که اشک مهناز

  او متعجب بود. 

  حال شما خوبه؟ -

  سر فرود آورد و گفت:  زيپرو

  .ستنين شونيا نکهيمثل ا یممنونم خانم، اومدم به سارا و همسرش سر بزنم ول -

و از او خواست آرام باشد. بعد  ديخانم سر فرود آورد. سارا مهناز خانم را بوس مهناز

مبل سوار شده  یدسته یرا روکه دا ديهم با عجله به ساختمان خودشان رفت و د

  . کندیدر هم نگاهش م یاست و با چهره
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ها در جا خشک شد. قفسه دنيو با د ديشان دوبه نگاه او توجه نکرد و به اتاق سارا

سر جا بودند و سارا متعجب بر سر  اليدان ليها و وسابود. کتاب شيسرجا زيهمه چ

  ماند. شيجا

مبل نشسته بود و  گاههيتک یدارا که رو دنيد و با دهم بعد از او وارد خانه ش زيپرو

  داشت تعجب کرد.  ینگاهش حالت جد

 کردیکه متعجب نگاهش م زيو خطاب به پرو ديپر نييمبل پا گاههيتک یاز رو دارا

  گفت:

  .یباش ديکه با هييجا نجايا -

  !؟یچ -

 نشيداشت با ماش که ديد یدنبالش کرد او را در حال زيپرو یبه اتاقش رفت و وقت دارا

  .کردیم یباز

  . کردیرا نگاه م اشینقاش یبود و به حالت جد دنيکش یهم مشغول نقاش دنا

  که سارا به هال برگشت و گفت: ديبرگشت و د زيپرو

  نکردن. دايپ یچيکه اومدن ه سايسر جاشه، اما پل زيهمه چ -

  سارا؟ -

  بله. -

رو ترک  نجايهات است. بهتره با بچها عهيماوراء الطب ريتو هنوز هم درگ یخونه -

  .یکن
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  . انيکه برم باز هم م يی. هر جاتونمینم ز،يپرو -

  .فتهيبراتون ب یهرآن ممکنه اتفاق بد کنمیدارم و حس م یاحساس بد -

  اما تو نگران نباش. د،يشا -

  .گردهیبرم اليکه دان یخونه بابات تا وقت ميحداقل پاشو بر شه،یمگه م -

 مينگهبان دار نجايرو تنها بذارم. درضمن ما ا امیو جار اليپدر و مادِر دان متونینم -

  .ميو در امان

  حاال... نياما هم -

  فقط به همون نگهبانمون مربوطه. اليدان ليمحو شدن وسا کنمیفکر م -

  نگهبان شماست؟ گهياز عالم د یکس یعني -

  ها رو از خونه خارج کنم.بچه تونمیبله، من نم -

  گرفت و گفت: شيهادست انيصورت سارا را م زيروپ

  پس مراقب خودت باش. -

  حتماً مراقبم. -

  و گفت: ديرا پس کش شيهادست زيپرو

  کار دارم. یليبرم، خ ديبا -
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سارا شده  طيکه چقدر نگران شرا دانستیو راه افتاد و خودش خوب م ديبعد چرخ و

و دور از خود در حال خروج  نکرده یمتوجه نبود خداحافظ یکه حت یاست. طور

  از ساختمان است.

__  

گرفتند و توانستند در  شيحافظ دوباره راه بازگشت را در پ يیچند نفر به راهنما آن

 نيبارش باران به کنار ماش ريغروب بود که در ز کي. درست نزدرنديقرار بگ ريمس

  . دنديحافظ رس

 اليشود. دان کيبه او نزد اليانسوار شوند هام ظاهر شد و خواست که د نکهياز ا قبل

  به نزد هام رفت و گفت: نيدر ماش لشيبعد از انداختن وسا

  شده هام؟! یچ -

  سرورم! همسر شما در خطره.  -

  !؟یچ یبرا گهي! د؟یچ -

به ما ظاهر شد و گفت که فرزندتون دارا به  ثميجناب ع ميدره بود یکه تو یزمان -

انجام  یانسان معمول کيکه  يیرفتارها داره. یرعاديو غ بيعج یشدت رفتارها

  .و جون دختر و همسرتون رو به خطر انداختن دنینم

  :ديکش اديبر سر هام فر اليدان

  ! ؟یرو به من بگ نايا دياالن با -

  . نيببر نيتون رو از بطلسم اليخ شيتا با آسا ميسرورم! مجبور بود -
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  زد: اديدر صورت هام فر یزده و عصب جانيه اليدان

  اَه! -

  سر تکان داد و گفت: یبا حالت عصب و

  !شه؟یچرا تموم نم -

  :ديبعد از هام پرس و

  االن دنا و سارا خوبن؟! -

  داره که موجب وحشت همسرتون شده. يیبله، هر دو سالم هستن، اما دارا رفتارها -

  باشه. -

  !ال؟يشده دان یچ -

  .ميهر چه زودتر بر ديبا -

  شده؟! یچ -

  رل خارج شده.دارا از کنت -

  !؟یچ یعني -

  رو با دانا گفت: اليدان

 نيا دونهیکه باعث وحشت همسر و دخترم شده. خدا م یعاد ريغ یرفتارها -

  بودن؟! ايرفتارها چ

  گفت: یبه آرام هام
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  کتک زدن دنا و همسرتون سارا. -

. دانا و مسعود ستيرا به عقب کرد و هام را نگر شيجمله رو نيا دنيبا شن اليدان

  :ديکش اديبلندتر فر الينگران به هم نگاه کردند. دان

  ! کنه؟یداره چکار م ثميپس ع -

  زد و گفت: شيموها انيچنگ در م و

  نشدن؟! ضيسارا و دنا که مر -

  نه سرورم. -

که دانا اجازه  نديحافظ شود و پشت فرمان بنش نيبرگشت و خواست سوار ماش اليدان

  نداد و گفت:

  .ینيشیپشت فرمان نم تو ست،يجاده خوب ن -

  ام کمک کنم.برم به زن و بچه ديبا -

  .ميرینگران نباش، م -

را در عقب سوار کرد و خودش هم کنارش نشست. حافظ و مسعود هم  اليبعد دان و

  در جلو سوار شدند و حرکت کردند. 

  مسعود! -

  جانم دانا. -
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ما هست. لطفاً هام رو  همراه اينداره. حور ینگران یجا م،يزود برس ميتونیما م -

  افتاده. یچه اتفاق مينيبب رهيخبر درست بگ کيبفرست 

  باشه. -

را به حرکت درآورد  نيماش یشگيبا اشاره مسعود رفت و حافظ در سکوت هم هام

  کنند. یشدن هوا ط کيرا قبل از تار ريتا مس

. هام ردکیاش فکر منشسته بود و به خانواده یناراحت و عصب اليدان ريطول مس در

هر  یها رسانده بود و حاال نگراندارا به اطالع آن یاز کارها یبرگشته بود و شرح

  شده بود. شياز پ شيسه نفر ب

کرد که سمت  اليبه دان ی. دانا نگاهدنديرس یاصل یگذشت و به جاده یمدت کمکم

  است. نگران  اريکه او بس ديفهمی. مکردیشب را نگاه م یکيپنجره خم شده بود و تار

از جادو استفاده نکند و  یرضروريها در مواقع غانسان یايداده بود که در دن تعهد

ً يتا حاال تقر   خطش پر شده بود.  چوب با

کمک به او استفاده کند، هر چند  یاز جادو برا توانستیم ديبرادرش بود و شا اليدان

 یکار هم رو یکي نيا کردیبود و با خود فکر م دهيد زهايچ یلي! حافظ خنديحافظ بب

  کارها. یباق

  بزن کنار حافظ. -

  !ابون؟يب نيچرا؟ تو ا -

  .نميمن بش خوامیآره م -
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را عوض  شانيکرد. دانا و حافظ جا تيرا به کنار جاده هدا نيراهنما زد و ماش او

  کردند. 

کرد که متفکر  اليبه دان یدر جلو نشست و بعد حافظ در عقب سوار شد و نگاه دانا

  نشسته بود.  و ساکت

اش را از داخل کوله اشیگوش اليکرد و دان تيرا به درون جاده هدا نيماش دانا

و بعد آن را  ديکش رونيشده ب یکار چسب کيو آن را از داخل پالست ديکش رونيب

  روشن کرد. 

  گفت: یحالمحض روشن شدن آنتنش پر شد. با خوش به

  .دهیها آنتن مبچه -

  بعد او جواب داد و گفت: قهيرفت. چند دقبعد با سارا تماس گ و

  ! زميعز -

  سالم سارا جان، حالت خوبه؟ -

 اجيصدات احت دني. چقدر به شنیجان، خدا رو شکر که بهم زنگ زد اليسالم دان -

  داشتم.

  !زم؟يدارا و دنا چطورن عز ؟یدلم! سارا جان، خوب زيعز -

  ...افتاد که یبد یليخ یفقط اتفاقا ال،يدان ميما خوب -

  .رميمس یاصالً نگران نباش من تو زم،يخبر دارم عز زياز همه چ -

  !ن؟ييکجا -
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  داراب.  کينزد -

  دنبالته. سي! پلاليدان -

  !؟یچ یبرا سيپل س؟يپل -

  !یجادوگر کيساحره اسم تو رو به عنوان جادوگر آورده و گفته تو  -

  ساحره؟! اون از کجا؟! -

 یکردن و تو رشيکنم. فعالً دستگ فيبرات تعر یايب ديبا ال،يداستانش مفّصله دان -

  زندانه.

  خوب. یليخ -

پدال گاز  یرا رو شيپا ستيدر جاده ن ینيماش چيه ديد یحال بود که دانا وقت نيا در

  فشرد و به سرعتش افزود.

  و گفت: ستياو را نگر مسعود

  .کهيتار یليتر دانا، جاده خآروم -

سر بلند کرد و  نيماش یهااز تکان اليزود. داناف نيجواب نداد و به شتاب ماش دانا

  گفت: ديرا د نيسرعت ماش یوقت

  تر.دانا! آروم -

  :ديچيسارا در گوشش پ یصدا

  شده؟! یچ -
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 ینوران یحلقه کياش را سمت جاده باز کرد و چند متر جلوتر دست مشت شده دانا

  . شدیم تربزرگ شدندیم ترکيکه هر چه به آن نزد دنديبنفش در جاده د

از داخل آن نور رد شد و دانا  نيتونل بزرگ شد و ماش کيدهانه  یبه اندازه کمکم

  پدال گاز برداشت.  یرا از رو شيپا

سر در آوردند. دانا به  کيتار یکوچه کيپس از عبور از درون تونل از  هاآن

  کرد و جلو رفت. نفس همه حبس شده بود.  یرانندگ یآرام

  :ديپرس جيگ یقطع شده بود و مسعود با حالت الينسارا و دا ارتباط

  !م؟ييما کجا -

  جواب داد: حافظ

  شه؟یشهر ما! مگه م یتو -

منزل حافظ برد و از او تشکر کردند. مسعود  یرا به جلو نيدر سکوت ماش دانا

  از او تشکر کرد. اليکرد و دان شيشجاعت او را ستا

  ها گفت:رو به آن حافظ

  .ميتو استراحت کن ميرو انجام دادم. حاال بر امفهيمن فقط وظ -

  سر تکان داد و گفت: دانا

. متٔاسفانه ميوقت تلف کن ميتونیسر وا کردن. نم دمونيمشکالت جد م،يبر ديبا -

  دردسر افتادن. یهامون توبچه

  . ميکنیباره صحبت م نيدر ا یبا هم کل ميشد. فکر کردم برس فيح -
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  و بهمون سر بزن. ايتماً بوقت بهتر، ح کي یباشه برا -

  جا کردند. را جابه لشانيآورد و وسا رونيرا ب نشيرفت و ماش اطيبه درون ح اليدان

پر از انواع اوراد  شيکه رو ديکش رونيزرد از دستش ب نيانگشتر با نگ کي دانا

  شده بود. آن را در دست حافظ گذاشت و گفت: یحکاک

  تو. یبرا نيا -

  و بعد گفت: ستينگر انگشتر را با دقت حافظ

  داره. ی! مشخصه سنگ و رکاب ارزشمندهيمتيق یليخ نيا یول -

اما خارج  یبذار متيروش ق یتونیکه نم ی. طوراديز یليدرسته. ارزشمنده، خ -

  اونه. یارزش معنو اشیماد متياز ق

  دانا نگاه کرد. یهابه چشم حافظ

نکن. هرگز از خودت  نده، از خودت دورش یانگشتر رو به کس نيا چوقتيه -

. اونقدر که خودت کنهیبهت رو م یجداش نکن. بذار به انگشتت باشه. خوش شانس

 ی. در موردش هم با کسیکه انگشتر رو داشته باش یهم باورت نشه، اما فقط تا زمان

  صحبت نکن. چون ممکنه ازت بدزدنش!

  .نيشما من رو شرمنده کرد -

  محبتت. یدر ازا -

  کردم لطف شما رو جبران کنم. یمن فقط سع یول -

  لبخند زد و گفت: دانا
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  .یرو دار اقتشيل -

و از دانا تشکر کرد. هر سه او را  ستيانگشتر را به انگشت کرد و آن را نگر حافظ

  شدند و رفتند.  اليدان نيسوار ماش یبغل کردند و بعد از خداحافظ

برد و در  اطين حدوستش را به درو نيو ماش ستيانگشتر را در دستش نگر حافظ

  را بست.

  . ديبه گوشش رس یزنگ گوش یصدا

را که روشن  اشیو آن را باز کرد و گوش دي. کوله را جلو کشاز داخل کوله بود صدا

  .ستيشده بود نگر

  به آن کرد. مطمئن بود خاموشش کرده بود. ینگاه متعجب

  و جواب داد. ديکش رونيب کيرا از داخل پالست آن

  الو! -

  جان. یديالم سعالو س -

  !؟یحالت چطوره حافظ؟! خوب -

  چه خبرا؟! ؟یخوبم، تو چطور -

  بده آقا. یخبر خوش، مژدگون -

  .ريبگ یدر خدمتم، خبرت رو بده مژدگون -

  .یراه افتادن دخترت هم که نداد ینيريش -
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  .دمیم یسور حساب هياونم  -

  از شعبه بره. خوادیفردا م یمراد یآقا -

  !؟یچ یبرا! ؟یمراد یآقا -

  اومده. يیرضا یشعبه برا استيو حکم ر گهيشعبه د کيانتقالش دادن به  -

  معاون شعبه شد؟! یبعد ک -

  خود تو! گه،يمعلومه د -

  من؟! -

  .گهيآره د -

  شد. رهيدر سکوت به انگشتر دستش خ حافظ

. آخه همه فکر خوردمیمن هم بودم جا م ،ی! حق داریشد حافظ! کپ کرد یچ -

  معاون شعبه بشه... الو! حافظ! یصفر ميکردیم

 یرا تکرار کرد و چند لحظه بعد در کوچه شيخلوت دوباره جادو ريمس کيدر  دانا

  خطاب به دانا گفت: اليباغ رفت که دان یمنزل پدرش بودند. او به جلو

  !؟یاز جادوت استفاده نکرد ميرفت یچرا وقت -

جواب  یکل ديجهان با نيا یو کردنم توجاد یجادو کنم. برا نجايچون من حق ندارم ا -

  شد و زنگ در را فشرد. ادهيپس بدم و بعد پ

  . ديچيمهناز خانم در اطرافش پ یصدا
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  .کنهیدر رو باز م ادياالن بهادر م -

  مگه در قفله. -

  .زميآره عز -

  .کنمیخودم باز م -

  به ساعتش کرد و گفت: ینگاه مسعود

  وقته، من برم خونه. ريد -

  او زد و گفت: یشانه یدستش را رو اليدان

  .یریتو، بعد از شام م ايعجله نکن. ب -

  .زنمیها تنگ شده. به آژانس زنگ مبچه یدلم برا گه،ينه د -

هر کار کرد مسعود  اليرا برداشت که دانا در را با جادو باز کرد. دان اشیگوش

  نشد وارد شود، گفت: یراض

  من برو. نيخوب پس با ماش -

  . شهیفردا الزمت منه،  -

  سارا هست. نيماش شه،ینم -

کردند.  یرا برداشتند و مسعود را بغل کردند و با هم خداحافظ لشانيو دانا وسا او

  کوله را برداشت و گفت: اليدان

  تو. ميبر -
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فرش باغ را در سنگ ريبعد دستش را پشت دانا گذاشت و با هم وارد شدند. مس و

  ردند.عبور ک یزييپا یسرما انيم

شان ظاهر شد. چند لحظه به هم نگاه مقابل ثميدرختان بودند که ع نيراِه ب یانتها در

  سر فرود آورد و گفت: ثميکردند. ع

  !ديآمدخوش -

  گفت: عيسر اليدان

  افتاده؟! یدارا چه اتفاق یبرا -

  گفت: یو بعد به آرام ستيرا نگر اليسر بلند کرد و دان ثميع

 یخطرناک شده و ممکنه به کس اريپسرتون بس اديبه نظر ممتأسفم سرورم!  اريبس -

  برسونه. بيآس

  مثالً؟! -

  .انشيهر کدام از اطراف ايخواهرش، مادرش و  ،یهر کس -

  .ثمي. ازت ممنونم عافتهیاتفاق نم نيا -

  گفت: اليشد. هر دو راه افتادند. دانا خطاب به دان بيسر فرود آورد و غ ثميع

  . ميرا باشمراقب دا یليخ ديبا -

  چطور؟! -
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. تنها مينبرد نيما خنجر رو از ب یدونینکنن. تو که م رمونيگغافل نياطيکه ش -

  بود.  زهيطلسم و ن ميبرد نيکه از ب یزيچ

  سر فرود آورد و گفت: اليدان

  .اديدنبال خنجر هم ن چکسيه گهيکه د کنمیم ینگران نباش، کار -

بداند او چه  نکهيقدم برداشت بدون ا اليا دانسر فرود آورد و در سکوت همراه ب دانا

  .پروراندیدر سر م یفکر

 یديراه پله باد شد یقدم بر رو نيبا گذاشتن اول دنديساختمان رس یبه جلو یوقت

شد. هر دو برادر  شتريشدت باد ب رفتندیکرد. هر چه باالتر م دنيشروع به وز

تعجب کردند و خوب  یباد ناگهان نيبرگشتند و باغ را نگاه کردند. هر دو از وزش ا

  است. هيپشت قض یعلم ريغ یکه علّت دانستندیم

  و گفت: ديچرخ اليدان

  دانا... ميبر -

  ...یول -

  نداره! یتيولش کن، اهم -

  گفت: رلبيز دانا

  نداره! یتياهم -

دنا و دارا از ساختمان  یخنده یوارد عمارت شد. صدا اليو به دنبال دان ديبعد چرخ و

  .آمدیم رونيب
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کرد و به سمت ساختمان پدرش  یزي. دانا اخم رستيلبخند زد و دانا را نگر اليدان

  رفت.

  تو؟! یايچرا نم -

  بابا هستن. یو آنا خونه ليدن -

  خوب، فعالً. یليخ -

باز شد و به درون ساختمان  ديبعد در زد و منتظر شد. دانا اما تا دستش به در رس و

هم  اليبه گوش دان زدیکه پدرش را صدا م ليال دنحخوش یهاغيج یرفت و صدا

  .ديرس

پرند رو در رو  یبعد در باز شد و با چهره یلبخند زد و دوباره در زد. کم اليدان

  شد. 

  کرد و با همان حال گفت: تعجب

  به سالم!به -

  لبخند زد و گفت: پرند

  خونه خودتونه. د،ييبه سالم. بفرمابه ميبگ ديما با -

  د؟پرن هيک -

  وارد شد و گفت: اليدان

  .زميمنم عز -
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ها پشتش سوار کرده بود و داشت دور مبل یافتاد که دنا را رو زيچشمش به پرو و

  .رفتیچهار دست و پا راه م

گذاشت  زيم یدستش را رو ینيحال شده بود سخوش اريبس اليدان دنيکه از د سارا

  پا تند کرد و گفت: اليو سمت دان

  .یخوش اومد یليخ زم،يسالم عز -

را  شيهادست الياش گذاشت. داناو را بغل کرد و سر بر شانه ديرس اليتا به دان و

  .ستيرا نگر زيدور سارا انداخت و پرو

و او  ديو راست شد. دنا سمت پدرش دو ديکش نييدنا را از کمرش پا اطيبا احت زيپرو

   را صدا کرد.

و به شدت او را  ديو بوس ديه آغوش کشسارا را رها کرد و خم شد و دنا را ب اليدان

  فشرد. نهيبه س

بود گذاشت و رو به  نيزم یاش را کنار ساکش که روبلند شد کوله شياز جا یوقت

  گفت: زيپرو

  !ن؟يشما خوب -

  .نيخوش اومد یليخ -

 یپرسو با او احوال نديبنش زيجلو رفت و با او دست داد و تعارف کرد که پرو اليدان

  مبل نشست.  یکرد و بعد رو
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 گذاشتیرا م یچا یهااستکان شانيو رو به سارا که داشت برا ديدنا را بوس صورت

  گفت:

  !زم؟يدارا کجاست عز -

  .دهيخواب -

  کن. دارشيچه وقت خوابه، برو ب -

  .دهيتازه خواب -

  سکوت کرد که سارا نشست و پرند خطاب به او گفت: اليدان

  !؟یبه سالمت یکجا رفته بود -

  دارابه. کيرغز که نزد ميالبته رفت ز،رايش -

  ها؟خانم بچه یبرا یآورد یچ یسوغات -

. ديسمت سارا چرخ شيهامات شد. چند لحظه به پرند نگاه کرد و بعد چشم اليدان

  ها بوده است. لبخند زد و گفت:حرف نياز ا رتريدرگ اليدان دانستیسارا خوب م

شام رو بکشم. شام  خواستمی. مزميعز یديرس ی. وقت خوبهيسالمت اليسوغات دان -

  !یکه نخورد

  .زمينه عز -

او را  یو موها ديدوباره دنا را بوس اليبرخاست و به آشپزخانه رفت و دان سارا

  گفت: زينوازش کرد و رو به پرو
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 یاما اونقدر اتفاقا ميدلمون خواست که باش یليهم مبارک باشه. خ ايپور یعروس -

  .مييايمختلف افتاد که نشد ب

که شما  ميدوست داشت یلي. به هر حال خگهيسرت، نشده د یجان. فدا اليممنون دان -

  .نيهم باش

  دفعه بعد! شااليا -

  گفت: زيمتعجب سمت پرند نگاه کردند. پرو اليو دان زيپرو

  رو دفعه بعد؟! یچ -

  !یعروس -

  !ره؟يگیچند بار م ايمگه پور -

  !ه؟يک ايپور گم،یخودم رو م -

  آسونه. شينده، باق شونياز خواستگارات جواب مثبت بده، فرار یکيبه  تو

  .رنیخودشون م دمینم شونيواال من فرار -

  پشت مبل او ظاهر شد و آرام گفت: ايسمت پرند نگاه کرد که حور اليدان

پرند براش طلسم ترجمان گرفته که هرگز ازدواج نکنه. اون زن از خواهر  یخاله -

سه خواهر و  نيا یهاش به خوباز بچه چکدومينفره، چون ههاش متو خواهر زاده

  نکردن... شرفتيبرادر پ

 یظيبا اخم غل زينگاه کرد. پرو زيبه خود داغ شد و به پرو اليدان یرهياز نگاه خ پرند

  . کردیرا برانداز م اليدان
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ند رسا زياو را دنبال کرد. او خود را به پشت پرو اليدر هوا حرکت کرد و دان ايحور

  و گفت:

کرده که همسرش هر روز با  یمرد گرفته. کار نيا یزندگ یترجمان برا کيو  -

  . کننیرو به کام هم تلخ م یو زندگ کنهیم خودیداره. شک ب یاون سر ناسازگار

  ادامه داد: اي. حورکردیرا نگاه م زيهم با همان اخم پرو اليدان

 شونيرامش بکنه. ممکنه زندگاحساس آ یهمسر و دخترش رو ترک کرده تا مدت -

 چوقتيخانواده رو هم طلسم کرده تا ه ديختم بشه. و اما عروس جد يیبه طالق و جدا

  بچه دار نشه.

برخاست و  شيناراحت شده بود از جا اليو تلخ دان بيعج یهاکه از نگاه زيپرو

  گفت:

  ... پاشو پرند.ميکنیرفع زحمت م گهيما د -

  به سالن آمد و گفت: عيهم برخاست که سارا سر پرند

  ن؟يکجا بر دميمن شام تدارک د -

  سارا جان، شوهرت خسته است. گهيد ميبر -

بلند شد و دو قدم سمت  شياست از جا دهياز نگاه او رنج زيپرو دانستیکه م اليدان

  او رفت و دنا را در آغوشش انداخت و گفت:

  دخترت چطور؟! یزنت تنگ نشده، برا یدلت برا -
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 دياش کشتازه رشد کرده شيدستش را به ر الي. دانستنديرا نگر اليکوت داندر س همه

  و گفت:

االن بر  دينيبش ديي... بفرمایاومدیتنها م دينداره، نبا یگناه چيوسط ه نيدخترت ا -

  .گردمیم

متعجب سارا  زيشد. پرو بيهم غ ايراه افتاد و به اتاق رفت و در را بست. حور او

  و گفت: ستيرا نگر

  !؟یمن بهش گفت یاز زندگ یزيتو چ -

در مورد خودم هم باهاش حرف  تونستمیو نم دادیآنتن نم اشینه، اون اصالً گوش -

  بزنم.

  پس... -

  . نهيبیرو م تونيزندگ اليدان -

  . سارا رو به پرند گفت:ديپر شيخورد و ابروها یتکان زيصورت پرو یهاچهيماه

  . زنهیحرف نم خودیب اليدان. زيپرو نيکمکم... تو هم بش ايب -

دنا نگاه کرد و پرند هم  یو خواستن نيريمبل نشست و به صورت ش یرو زيپرو

  .اورديب زيم دنيچ یرا برا ليهمراه سارا رفت تا کمک کند و وسا

 ديرا شانه کش شيلباس مناسب موها دنيپس از شستن دست و صورتش و پوش اليدان

  اند.نشسته زيها سر مکه آن ديرفت و د رونيو از اتاق ب

  راحت شده بود گفت: الياز حضور دان الشيکه حاال خ سارا
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  .زميعز نيبش ايب -

  .امياالن م ن،يشما مشغول باش -

ها رفت و در را باز کرد. وارد اتاق شد و خود را به تخت به سمت اتاق بچه اليدان

  دارا رساند.

 نيپسرش ا شدیباورش نم. ديرنگ او را بوس یدارا نشست و صورت مهتاب کنار

  آورده باشد. شيهمه مشکل پ

را نوازش کرد. پسرش در نظرش آنقدر مظلوم و آرام بود  شيو موها ديرا بوس او

  .آمدینم یها اصالً به نظر واقعحرف نيکه ا

 اليو باعث شد دان ديکش یقيو آهسته نوازشش کرد. دارا نفس عم ديرا دوباره بوس او

  .بزند یزيانگلبخند غم

 زيبرخاست و اتاق را ترک کرد و در را بست. رفت و سر م شيبعد از جا یکم

  و گفت: ديدر بشقاب غذا کش شينشست. سارا برا

  .یغذا نخورد یچند روز درست حساب ني. مطمئنم ازميبخور عز -

  خورده سخت گذشت. هيبله،  -

ظرف ساالد شد. او دست برد و  شيزد و بعد مشغول خوردن غذا یلبخند مهربان سارا

آن  ی. سس را برداشت و روختيساالد در کاسه ر یخود مقدار یرا برداشت و برا

  زد.  ديسس سف

  شد.  رهيو با تکان خوردن مدال گردن او به آن خ ديبه صورت سارا چرخ اليدان نگاه
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  :ديو بعد پرس ستيچند لحظه آن را نگر اليدان

  سارا؟! یگردنت انداخت هيچ نيا -

  کرد و گفت:رو به او  سارا

  جانم؟! -

  به مدال نگاه کرد و گفت: و

  مداله. کي! ن؟يا -

  ؟یرو از کجا آورد ني! استيکه ن یمداله، مدال قهرمان دونمیم -

  و پرند انداخت و گفت: زيبه پرو ینگاهمين سارا

  دوسته که به من امانت داده. کي یبرا -

  ! ؟یدوست؟! ک کي -

  . ميکنیبعداً در موردش صحبت م -

  بدونم! خوامیمن االن م -

  که افتادم تو استخر به دستش آوردم.  یروز -

مدال مارن باشد. اما از خود  ديمدال با نيا ديبه آن روز فکر کرد و بعد فهم اليدان

  !کندیسؤال کرد که دست سارا چکار م

  . ستيمشغول شد. سارا صورت متفکر او را نگر شيکرد و به خوردن غذا سکوت



623 | P a g e 
 

چقدر  اليبه حرکت درآورد و با خود فکر کرد دان اليسارا و دان نيرا ب نگاهش پرند

  !کندیگوشت تلخ است و سارا چگونه او را تحمل م

بهتر است آن همه  زينشان دهد دامادش از پرو نکهيا یتنها برا شيعمو کرد زن حس

  از او کرده است. نيدروغ فيتعر

  گفت: بود زيم ینگاهش رو کهيبعد در حال یکم اليدان

 یخاص ليدل چيو بدون ه انيکه خواستگاراتون م نيپرند خانم، شما طلسم شد -

  .رنيو م شنیم مونيپش

 زيشد. پرو رهيخ الي. پرند به صورت دانستيسر بلند کرد و متعجب او را نگر سارا

  زد و گفت: یچند لحظه در سکوت فرو رفت و بعد پوزخند

  طلسم کنه. نويمرض داره ا یمگه کس -

  را که نه!چ -

  نگاهش را باال گرفت و گفت: اليدان

  خود تو رو هم طلسم کردن. یحت -

  و گفت: ديابرو در هم کش اليدان .ديکرد و بلند خند هيتک زيپرو

 زيچ کي تياما واقع هيعيمثل شما طب يیآدما یحرفا برا نيمسخره جلوه کردن ا -

  است. گهيد

  !ه؟يچ تيواقع -

  ه نفر شما رو طلسم کرده.هر س یکه شخص نهيا تيواقع -
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  هر سه نفر! -

خود  یحسادت. مشکالت زندگ ليشما، خواهرتون و همسر برادرتون اون هم به دل -

  که بهتون دارن. هيشما هم از همون حسادت

  گفت: داندیم یزيچ اليحتماً دان دانستی. سارا که مستيسارا را نگر زيپرو

  با ماوراء در ارتباطه.همسر من  یدونیکن، تو که م نانيبهش اطم -

  و بعد سر تکان داد و گفت: ستيچند لحظه در سکوت به سارا نگر زيپرو

  !ه؟يکار ک -

  از آشناهاتون. یکي -

  م؟يچرا، مگه ما با اونا چکار کرد -

 ختني. با به هم رکننیجبران م ینطورياز آدما کمبودهاشون رو ا یخوب، بعض -

  .بهترناز اونا  کننیکه فکر م یکسان یزندگ

  !شه؟یزن من درست م یرفتارها یعني. نطوريکه ا -

  به سرش داد و گفت: یتکان اليدان

  شون رو بشکنم حتماً.اگر بتونم طلسم -

حد  نيشما رو تا ا یبه کارش وارد بوده که زندگ یليکار رو کرده خ نيکه ا یکس

  گذاشته.  ريتحت تأث

  عجوالنه گفت: پرند
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  اد؟يم رميمن شوهر گ نيطلسم رو بردار نيا یعني -

. دنديرا به حرف او خند یخنده زدند و لحظات ريز اليسارا و دان ز،يناگاه پرو به

  آهسته گفت: اليدان

  اگر قسمتتون ازدواج باشه بله. -

  .ادينم رميباز هم شوهر گ نياگر شانس منه، طلسم هم بردار -

خوشبخت و  یورچط نيشما بلد باش یوقت ستيهم مهم ن یليحاال شوهر کردن خ -

  .نيحال باشخوش

  .خوامی. من فقط شوهر مستميبدبختانه اونم بلد ن -

  رو به سارا گفت: الي. داندنديدوباره خند همه

  .هيجد شونيمعن ايحال همون شوخ ني. شوخ در عههيما شب یبه دانا یلياخالقش خ -

ً يدق -   .نطورهيهم قا

  ها  گفت:و زبان انسان یاز فارس ريغ یبيبا زبان غر اليمشغول شدند که دان هاآن

  کن. قيخانواده تحق نيلطفاً در مورد نحوه طلسم شدن ا ا،يحور -

  بله سرورم. -

به  اي. حوردنديو او را هم ند دنديرا نشن ايحور ینگاه کردند. صدا اليسه به دان هر

  را خوردند. شانيغذا یها در سکوت باقرفت و آن تشيدنبال مأمور
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آمدنش حرف زد و بعد  لياز کار و دل زيکنار هم بودند و پرواز شب را  یساعات

مبل تک نفره برخاست و  یپرند و سارا در آشپزخانه مشغول هستند از رو ديد یوقت

  شد و کنارش نشست و گفت: کينزد کردیکه متعجب نگاهش م اليبه دان

  اومد. شيپ يیزايچ یتو که نبود ال،يدان -

  !؟یچ -

  اومد و دنبالت بودن. سيبه سارا سر بزنم که پل اميه بودم ببودم، اومد نجايمن ا -

  ! به چه علت؟!س؟يپل -

بابت نگران بود. لطفاً  نينکردن و رفتن. سارا هم از ا دايپ یزي. البته چیجادوگر -

 يیهات هم حرفا. بچهیشیسارا م یچون باعث نگران یفتيمراقب باش به دردسر ن

  بود. زيانگبرام تعجب یليکه خ زدنیم

  !گفتن؟یم یچ -

  . یکنیم تشيو اذ یزنیکه تو سارا رو کتک م گفتنیم -

  گفت: زيمبل خواب بود نگاه کرد و رو به پرو یمتعجب به دنا که رو اليدان

  !؟یچ گهيد -

توهم  ايحرفاشون راست بود  دونمی. نمیکنیم تيتو مادرشون رو اذ نکهيو ا -

ساراست که غم و  فياراحت کننده است. حن قتشيهست حق یبچگونه، اما هر چ

  غصه داشته باشه.
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 یسارا چه معن یاو برا یدلسوز ديفهمی. نمستيرا نگر زيچند لحظه پرو اليدان

  دارد. 

  و گفت: ديکش یقيعم نفس

 یزندگ ی. اختالف توميندار یداره. من و سارا با هم مشکل یخوب یسارا زندگ -

  که شما رو نگران کرده. ستين اما اونقدر حاد رهيناپذ زيمشترک گر

  من شد. یکه باعث نگران گمیخودتون رو م یهامن فقط دارم حرف بچه -

  من غلط کردن. یهابچه -

  رو به عقب کرد و گفت: اليگشاد شد. دان زيپرو یهاچشم

  .نميبب نجايا ايسارا ب -

آمد و  نرويکه حالت تحکم داشت تعجب زده از آشپزخانه ب اليدان یاز تن صدا سارا

  به آن دو انداخت و گفت: یو نشست و نگاه وستيبه جمع آن دو پ

  شده؟! یچ -

  گفت: یسارا نگران نشود به آرام نکهيا یبرا زيپرو

  .یچيه -

  بود.  رهياو خ یشد و دوباره نشست. سارا به حالت عصب زيخمين اليدان

 ميکل داشتبا هم مش مونيزندگ یمن و تو کجا یبگ شهیهست. م یزيهم چ یليخ -

دارا افتاد و من  یکه برا یو اتفاق ايپور یبه خاطر عروس ريچند روز اخ نيجز ا

  تو شد؟! ینبودم که باعث ناراحت
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نگران  یبه پرند کرد که کم ینگاه ميسرش را به چپ و راست تکان داد و ن سارا

  و گفت: ديرسیبه نظر م

  .چوقتيواقعاً ه -

  شده؟! شونياعث نگرانگفتن که ب شونيبه ا یها چپس بچه -

  گفت: اليکرد و متعجب از رفتار دان یگريانجيم زيپرو

شد. من که گفتم ممکنه  توني. چرا باعث ناراحتاليآقا دان ستين یخاص زيکه چ نيا -

  گفته باشن.  یزيچ یاز سر توهمات بچگ

  ز؟يگفتن پرو یمگه چ -

  به سارا رفت و گفت: یاغرهچشم اليدان

براشون به  یو حق دار یمادرشون یبگ یرو بلد نيت فقط اهاادب کردن بچه از

نکنن و حرف اضافه نزنن  یفضول یبد اديبهشون  یستيبلد ن ؟یريبگ ميتصم يیتنها

و  زنمیهات گفتن من تو رو منشن. بچه اتیزندگ یبرا گرانيد یکه باعث نگران

  . دمیآزارت م

او را مورد  نينچنيا اليدان که شدیبود. باورش نم اليدان یهابه لب رهيخ سارا

 زيپرو یجلو دادیحق نم الي. به دانگرفتیم اشهي. داشت گردهدیسرزنش قرار م

  او را خوار و کوچک کند. 

آب دهانش را قورت داد و سرش را تکان داد تا بغضش را فرو  عيحال سر نيا با

  بنشاند و بعد گفت:
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اما  زدنیحرفا رو م نيا دينبا ها. حق با توئه. بچهخوامیازت معذرت م یليخ -

  بگن. زايچ یليخ یفشار روح ريتحت تأث یمتأسفانه بچه هستن و ممکنه گاه

  !؟یکدوم فشار روح یبگ شهیم -

  لبخند زد و گفت: یبه سخت سارا

تصورات رو بهشون  نيمن در نبود تو، ا ینبود پدرشون بود و ناراحت نشيترمهم -

  القا کرده.

گرفت و صورتش را با کف هر دو  نييکرد و سرش را پا نفسش را فوت اليدان

  . ديدستش مال

  کرد.  تيهدا زيو نگاهش را سمت پرو ديکش یآه سارا

 شياو را ناراحت کرده بود غصه خورد. از جا شيهابا حرف نکهياز ا زيپرو

  برخاست و گفت: 

نونم. شبتون مم تونييرايمتأسفم. فقط نگرانتون شدم. قصدم دخالت نبود. از پذ یليخ -

  .ريبخ

  پرند گرفت و گفت: یبعد سمت در رفت و دستش را به سو و

  .زميعز ميبر -

  رو به سارا که برخاسته بود گفت: پرند

  . خداحافظ.زنمیممنون سارا جان، باز هم بهت سر م تييراياز پذ -

  پرند. یمونیتو چرا نم -



630 | P a g e 
 

  داد و گفت: اليبه دان یالبخند زد و اشاره پرند

  .مونمیو م اميحتماً م زم،يعز گهيب دش کي -

  قربونت برم، باشه. -

  . پرند در گوشش گفت:دياو را در آغوش کش سارا

  اشکال نداره. -

پشت سرش را نگاه هم  گريد زيرفت. پرو زيگفت و همراه با پرو ريبعد شب بخ و

رفتند، سارا به درون برگشت و با  رونيآن دو از در بزرگ عمارت ب ینکرد. وقت

 ريدر بود سر به ز یرو شيهاهنوز دست کهياش را بست و در حالو دست در خانهد

  گرفت. 

بلند شد و صدا  شي. از جاستياو را نگر الي. دانديلرز شيهادرآمد و شانه اشکش

  زد:

  سارا جان.  -

 یزد. به جلو رونيسر بلند کرد و در را باز کرد و با سرعت از خانه ب کدفعهي سارا

ها ش رفت و در زد. بدون توقف در را گشود و به درون رفت. آنخانه پدرشوهر

  دور هم بودند. 

سمت دانا  کردندیمتعجب نگاهش م هيو بق ختيریبا همان حال که اشک م سارا

 یشانه یحال سارا دستش را از رو دنياش نشسته بود. دانا با درفت که کنار خانواده

  آنا برداشت و راست شد. 
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 دگانيحرف بزند در مقابل د توانستیو نم کردینفس م یتنگکه احساس  سارا

  . ديمتعجب همه جلو رفت و دست دانا را گرفت و او را کش

  :ديبلند شد و پرس شياز جا دانا

  سارا جان.  -

  هق زد و گفت: سارا

  .ايبا من ب -

  بلند شد و گفت: شيخانم از جا مهناز

  سارا جان! -

  بلند گفت: ی. با صداديکشیو دانا را م رفتیسمت در م سارا

  .ادين چکسيه -

وارد  یو وقت ديشان کشبرد و آن را بست. دانا را تا خانه رونيبعد دانا را از در ب و

 ستادهيا یویاز ت یخال زيکنار م اليسالن شدند در را هل داد و آن را به هم زد. دان

  :ديبود. سارا، دانا را وسط خانه رها کرد و رو به او پرس

  !ن؟يآقا برداشت نيانا، طلسم رو از اد -

  انداخت و بعد رو به سارا گفت: اليبه دان ینگاه متعجب دانا

  .زميبله عز -

  .ستيخودم ن اليپس چرا هنوز مثل دان -
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  !؟یچ یعني -

  بلند گفت: یبا صدا اليدان

من  دهیدخالت نکنه نشون م مونیزندگ یخرت تو یاون پسرعمو خوامیم نکهيا -

  !م؟اوونهيد

  رو به دانا داد زد: سارا

  بود؟! ینطوريلحن شوهر من ا -

  جواب داد: اليدان

 یناراحت نشم؟! انتظار دار زننیما حرف م یدر مورد زندگ نايا یوقت یخوایم -

فکر نکنم چرا من دو روز  یعشق سابقت تو خونه ناراحت نشم؟! انتظار دار دنيبا د

نگران تو و  ديشده؟! فکر نکنم چرا اون با دايمرد تو خونه من پ نينبودم سر کله ا

  باشه؟!  تيزندگ

آلودش را از سارا نگاه اخم الي. دانکردندیرا برانداز م اليو دانا ناباور دان سارا

  گرفت و گفت:

  کو؟ یویت -

  :ديرو به دانا دوباره پرس سارا

  شوهر منه؟! نيا -

  گفت: دياو را برانداز کرد و بعد با ترد دانا

  . ميفکر نکنم طلسم رو ازش برداشته باش یه ولشوهرت -
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  معترض گفت: اليدان

  کو؟! یویگفتم ت ن؟يگیبا هم م یچ -

  :ديکش اديفر سارا

  دارا شکوندش. -

  !؟یچ ی! دارا برا؟یکشیمگه َکَرم داد م -

  رو به دانا گفت: سارا

  .شهیواگرنه با هم دعوامون م نيبراش بکن یفکر کي -

  رو به دانا چرخاند و گفت: اليو در را بست. دان بعد به اتاقش رفت و

  !کنه؟یم ینطوريسارا چرا ا -

  داد و گفت: یسرش را تکان دانا

  حق نداره؟! یکنیفکر م -

  رو بشکونه. یویت دي. دارا چرا باکنمینم یفکر چيمن ه -

  داشته. یدرد هيمثل تو  -

  را به تختش برد.و او  ديمبل برداشت و بوس یرفت و دنا را از رو اليدان

  و گفت: ديو به سالن برگشت. رو به دانا خند ديکش شيدارا را رو یپتو
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ناراحت باشه منم نه  ديکه با یبوده. نگران نباش. اون یدختر حساس شهيسارا هم -

ات گفته تو مادرش رو کتک به من بگه بچه دينچسبش چرا با یاون. پسر عمو

  !؟یزنیم

  دارا؟!  ايدنا گفته  -

  دو. هر -

  ها را نگاه کرد. بعد هم با تعجب نگاهش را گرفت و گفت:چند لحظه در اتاق بچه دانا

  .ستنين زيمقصرش سارا و پرو نيممکنه گفته باشن و ا -

  پس مقصرش منم؟! -

  ها!ذات بچه ديو شا کنهیها رو کنترل مکه ذهن بچه ینه کس -

  چکار کنم؟! دياالن من با -

. تا فردا صبح خدا بزرگه. اريحبت کن و از دلش در ببرو با همسرت ص ،یچيه -

  تو سرت. زنمینکن واگرنه م تشيهم اذ گهيد

ساک و کوله را برداشت  اليگفت و منزل برادرش را ترک کرد. دان ريشب بخ دانا

 شيپتو ريکه سارا خود را ز ديها به اتاق رفت و دو پس از خاموش کردن چراغ

  است.  دهيچيپ

بالشش  ريوله را کنار گذاشت و خنجر را از داخل ساک برداشت و زساک و ک اليدان

  گذاشت.

  و گفت: ديپتو خز ريرا روشن کرد و ز آباژور
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  سارا! -

پتو برد و او را  ريرا ز شيها. دستديبه سمت او چرخ الينکرد. دان یتوجه سارا

 یهاگونه ی. دستش را روستيپتو را کنار زد و صورت سارا را نگر ديباال کش

  و گفت: دياو کش سيخ

  !یکنیم هيگر نمينب -

  تو رفتارت دوگانه است. خورمی! قسم م؟یکرد دايچرا رفتار دوگانه پ -

 یوجود نداره. من حق دارم از حرفا یارفته سارا، رفتار دوگانه نيطلسم از ب -

حرفا رو  نيمن دخالت کنه و ا یزندگ یوجود داره اون تو یلي. چه دلاديبدم ب زيپرو

  نجا؟يا اديم یتو چکار داشته که سرش وا شده و ه شيزنه. اون پب

  منه. ی! اون پسر عمواليدان -

  با تو داره. یاآقا گذشته نيا یبله! ول گهيهر کس د ايبود  اياگر پور -

آرنجش  یکه رو الينگاه کرد. دان اليبه دان سشيخ یهاساکت شد و با پلک سارا

او خم شد و مشغول  یرو کردیرا برانداز مکرده بود و داشت صورت سارا  هيتک

  شد.  شيهالب دنيبوس

  و گفت: ديکنار کش اليصورت دان ريخود را از ز سارا

  باهات حرف بزنم. ديبا زم،يعز -

  ؟یچه حرف -

  چند روز. نيدر مورد ساحره، در مورد مارن، در مورد ا -
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  شده؟! یچ -

دادن مسائلش به او  حيتوضکرد و مشغول  اليتخت نشست و رو به دان یرو سارا

که با  یشد. از افتادنش به استخر شروع کرد و در مورد ساحره حرف زد. از کار

هم در سکوت به  اليداد. دان حيرا توض هاسيساحره کرد گفت و موضوع آمدن پل

ر سرش گذاشت و با دست يدستش را ز الي.در آخر دانکردیاو گوش م یهاحرف

  ت گرفت. مدال مارن را به دس گرشيد

  و گفت: ديآن کش یشصتش را رو انگشت

  .بدش به من -

  !؟یچ یبرا -

  گردن تو باشه. زونيمدال آو نيا ی. مگه تو جادوگراريدرش ب -

  مدال دست من امانته. نيا -

  .دمیمن پسش م -

  .دمیخودم به وقتش پس م -

  !کنه؟یکارا رو م نيکه ساحره ا یديتو از کجا فهم -

. دينگو یبه کس یزيچ دارشانيرد. مارن به او گفته بود از دسکوت ک یکم سارا

  گفت: رلبيز

  حس کردم. -
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. سر ديمدال برد. آن را گرفت و کش ريبعد دستش را ز یماند. کم رهيبه او خ اليدان

 یهاصورت خود آورد و به چشم کياو را تا نزد اليآمد. دان نييسارا با آن فشار پا

  شد و گفت: رهيسارا خ

  به تو گفته؟! یچمارن  -

  بود آهسته گفت: دهيترس اليکه از رفتار دان سارا

  .یچيه -

  همه رو بهم بگو. -

  که بخوام بگم. ستين یزيچ گهيد -

  ؟یمطمئن -

  .يیحرف بزنه تو ديکه با یآره... اون -

  من؟ -

اش شده. چرا داشت من رو ها اومده. دارا چهسر بچه يیچه بال یبهم بگ ديبله. با -

  کشت؟یم

. سارا ديکش رونيرا از گردن سارا ب ريدر سکوت دست انداخت و زنج اليدان

  معترض گفت:

  !؟یکنیچکار م اليدان -

  تا به صاحبش پس بدم. مونهیمن م شيپ -
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  !؟یکنیم ینطوريتو چرا ا -

  .یکنیم ینطوريبپرسم تو چرا ا ديمن با -

بود. پشتش را به او کرد شده  جيگ اليحوصله بحث نداشت و از رفتار دان گريد سارا

  و استرس نداشته باشد. یشب نگران کي. دلش خواست بخوابد و ديو دراز کش

کاپشن  کيکشو انداخت و برگشت و  کيرفت و مدال را درون  نيياز تخت پا اليدان

  . ديپوش

تخت انداخت  یگذاشت. خود را رو بشيبالش در آورد و آن را در ج ريرا از ز خنجر

او انداخت و بدن سارا را  نهيس یغرق بوسه کرد و دستش را رو و صورت سارا را

  در گوش او زمزمه کرد: ینوازش کرد و به آرام

  . نميبش يیتنها یولت کنم برم تو یکنیم یکار -

  گفت: نياندوهگ سارا

  !کنم؟یم یمن کار -

  آره. -

. ديبوس او را یسرش را جلو برد و گلو اليزد و پلک بست. دان یلبخند دردناک سارا

  از سارا جدا شد و گفت: 

  عاشقتم. -

زد و ساختمان را ترک کرد و سارا  رونيرفت و از اتاق ب نييبعد از تخت پا و

  کرد.  هيگر یختگيهمه به هم ر نيدردناک از ا
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کلبه رفت. دانا با جادو آن را طلسم  یباغ راه افتاد و به جلو یکيتار انيدر م اليدان

  ود.وارد نش یکرده بود تا کس

برداشت و  بشيخواند و بعد خنجر را از ج یقفل را در دست گرفت و ورد اليدان

  در سکوت باغ باز شد. یتق ینوک آن را در قفل فرو برد که با صدا

  را جدا کرد و وارد کلبه شد و چراغ را روشن کرد. قفل

انداخت و  بشيو بست. خنجر را در ج ديبه اطراف کلبه انداخت و در را کش ینگاه

  چوب که در گوشه کلبه داشت انداخت. یهابه کنده یرفت و نگاه

را  لشيگذاشت و وسا زيم یگردو را انتخاب کرد و آن را برداشت و رو چوب

  آن شد. دنيبرداشت و مشغول تراش

 یچوب را با فرز مخصوص برداشت و آنقدر آن را تراش داد تا به اندازه پوست

که چوب کامالً  يیو آن را سمباده زد تا جا. سمباده را برداشت ديمورد نظرش رس

  دست شد. کيصاف و 

سر آن  کيدر  یکوچک اريرا در دست گرفت و آن را چک کرد. سوراخ بس چوب

  کرد.  جاديا

مشغول  یفرز انگشت کيخود قهوه درست کرد و همراه با مزه کردن آن با  یبرا

  چوب شد.  یبا قدرت فراوان رو یبيعج یهاها و طلسمکردن طرح یحکاک

برخاست و آن را در دستش امتحان کرد و چرخاند.  شياز جا یحکاک انياز پا پس

  آن بسازد. یبرا یسر مناسب خواستیداشت و خوش دست بود. حاال م یوزن مناسب
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 زيم یدر آورد و آن را رو یجعبه پنجاه سانت کيکمد رفت و مشغول گشتن شد.  یپا

  گذاشت. 

فوالد سرد  ی. لبخند زد و دستش را روستير را نگرجعبه را باز کرد و رنسو در

  . ديکش ديدرخشیرنگ که م یانقره

با سارا به  یکه زمان بايز اريبس زهيسرن کيرا از درون جعبه در آورد.  رنسور

به کارش  یداشت روز مانيبود. ا دهيخر یحراج کيآلمان سفر کرده بود آن را از 

  .ديآیم

بلندتر  یليتفاوت که شاخه وسط آن خ نياخه بود. با اسه ش زهين کيبه  هيشب رنسور

 یرنگ قرار داشت. قالب یآب یاشهيش نينگ کيآن  یبود. رو گرشياز دوشاخه د

را که به انگشت  یرا جدا کرد و انگشتر نيانداخت. نگ نينگ ريبرداشت و آن را ز

 یجا . درست هم اندازه باستيشده آن را نگر یزرد و حکاک ني. نگستيداشت نگر

رنسور جا  یانگشترش برداشت و با چسب رو یرا از رو نينگ اليبود. دان نينگ

انداخت و آن را فشرد تا درست شد. بعد از  یچوب دست یزد. بعد هم رنسور را رو

  و گفت: ستيرا نگر زهيجا افتادنش ن

  نه؟! اياندازه هست  نيقدرتش ا نميبساز بب گهيد زهين کيحاال برو  -

بعد  هيصبح و طلوع آفتاب بود. پلک بست و چند ثان کيش کرد. نزدبه ساعت ینگاه

آن  الي. هر دو سر فرود آوردند. دانديرا مقابل خود د ايچشم باز کرد و هام و حور

  . ستيدو را نگر

  بودند.  وقتیاحضار ب نيدو متعجب از ا هر
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  . اريتار مو بکن و ب کيهام، برو از مسعود  -

  رفت.  عيسر فرود آورد و سر هام

  .اريهم از دارا بکن و ب یکياز دنا و  یکيتار مو از دانا،  کيتو هم برو  ا،يحور -

داد. هام و  یخود را کند و درون سوراخ جا یتار مو کي اليهم رفت. دان ايحور

به آن  یموها را جا انداخت. نگاه اليمو را به او دادند. دان یبرگشتند و تارها ايحور

  انداخت.  زهيتار مو کند و درون سوراخ ن کيهر کدامشان  دو کرد. جلو رفت و از

خالل دندان برداشت و آن را به چسب آغشته کرد و  یچوب به اندازه کيهم  بعد

  داد تا موها خارج نشوند.  یدرون سوراخ جا

براق  یزهين کيبعد  یشد. کم زهين یروغن را برداشت و مشغول جال دادن بدنه او

 بايانواع اشکال ز شيداشت. رو اريسوخته بود در اخت یاقهوهکه به رنگ  یبا چوب

  قرار داشت.  یقو یهاو طلسم

  نه! ايدارد  یقدرت نديکه بب کردیآن را امتحان م ديبا حاال

رو به در کرد و دانا با  اليشدند. دان بيغ ايکلبه به شدت باز شد. هام و حور در

بود و  دهيآورد. شب قبل برف بار خشن وارد شد. سرما به درون کلبه هجوم یحالت

  متوجه بارش برف نشده بود. اليدان

  نداشت.  یقبل یزهيبه ن ی. شباهتستيرا نگر اليدست دان یزهين دانا

  ؟یکنیم یچه غلط یتو دار -

  ساختم. ديسالح جد هيغلط؟!  -
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حالت حمله گرفت و دستش را عقب برد و به سرعت سمت دانا پرتاب کرد.  عيسر و

  گرفت. اليدستش را مقابل دان عيو دانا سر ديپر رونيب زهياز ن ینور

 رونيکرد. نور به سپر خورد و دانا را از کلبه به ب جاديا ینامرئ یسپر دفاع کي

  ها پرتاب کرد. برف یرو

را  زهيته ن الي. دانستيرفت و دانا را نگر رونيب اليبدنش درد گرفته بود. دان تمام

  نشست و گفت: یاه کرد. دانا به سختگذاشت و به دانا نگ نيزم

  !؟یشد وونهيد -

  به سرش داد و گفت: یو تکان ديخند اليدان

  که تا حاال ساختم.  هيزيچ نيبهتر -

 اليدان یدر چهره یبيعج ی. غرور و خودپسندستيبلند شد و او را نگر شياز جا دانا

  .ديد

  گفت: رلبيآهسته ز دانا

  نداشتم؟! تو چه مرگت شده؟ مگه طلسم رو بر -

جان آفتاب کم یرا جلو زهيجلو آمد و ن یبود کم دهيکه حرف دانا را نشن اليدان

  گرفت.  یصبحگاه

 اليدان یها. درون چشمستي. دانا صورت او را نگرديدرخشیآفتاب م ريز زهين

  . نطوريهم هم شيها. پوست دور چشمديدرخشیم
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 نيچن شدیداز کرد. باورش نمکرد و او را بران کيرا به هم نزد شيابروها متعجب

  .نديبیم یزيچ

گرفت و سر او را رو به  شيهادست انيرا م اليجلوتر رفت و صورت دان آهسته

  شد.  شتريآفتاب چرخاند. شدت درخشش ب

  ؟یکنیچکار م یدار -

گرد  کيکه  ديچشم چپ او را از هم گشود و د نييبا دو انگشت پلک باال و پا دانا

 یبلکه جلو ست،يمعلوم ن یکه در حالت عاد کندیاو حرکت م یهادر چشم يیطال

  . ديدرخشیآفتاب م

  را رها کرد و گفت: اليدان

  تو حالت خوبه؟! -

  آره، چطور مگه؟ -

هوش  چرا انقدر کم الي. دانارنيبالها رو سرت ب نيا یذاری. چرا میستيتو خوب ن -

  . به خدا که نگرانت هستم.یو حواس شد

  مگه من چمه؟ -

تو  ختنير يیسرت آوردن؟ گرد طال يیچه بال یدونیم ؟یدوباره طلسم شد یک -

  چشمت.

تو چشمم. شما اون  ديگرد رو پاش طانياون دختر ش ميکه رغز بود یشب نيآخر -

  .نيموقع خواب بود
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  گفت: اندازهیب أسيبا  دانا

  !؟یبگ دياالن با -

  نگرانت کنم. دميند یلزوم -

  گم شو. -

 اليگرفت و رفت. دان شيت و راه عمارت را در سکوت و غصه در پرا گف نيا دانا

  به درون کلبه رفت و گفت:

  .نميبب نييايب ن،يينجايا دونمیم -

  :ديپرس اياز حور اليظاهر شدند. دان ايو حور هام

  شد؟! یچ متيتصم -

  چرخاند و آهسته گفت: اليبه هام کرد و بعد رو به دان ینگاه ايحور

  .کنمیقبول م -

  سر فرود آورد و گفت: اليگرفت. دان ريلبخند زد و سر به ز ايرو به حور امه

  .نيبر نيتونی. مدمیبه پدرتون اطالع م -

آمد و در را بست.  رونيرا برداشت و از کلبه ب زهين اليشدند. دان بيغ ايو حور هام

  قفل را به آن زد و به عمارت برگشت.

 یرا در کاور قبل زهيد. به اتاق رفت و نجا ساکت بود و همه هنوز خواب بودن همه

تخت رفت  یتخت هل داد و به رو ريو بست. کاور را ز ديآن را کش پيداد و ز یجا
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او فرو برد و  یرا در موها اشیني. جلو رفت و بستي. سارا را نگرديو دراز کش

  . دينفسش را به درون کش

و عطرش را  دياو کشگردن  یرا رو اشینيشد و ب ترکياو شد. آهسته نزد جذب

  . دييبو

  گوش او. ريز يیگردن سارا گذاشت. درست در جا یرو یابوسه

را  شيهادندان اليشد. دان داريکه سارا پلک گشود و ب ديگردن او کش یرا رو زبانش

  . دياو کش ديو سف فيپوست ظر یرو

  که قلقلکش آمده بود لبخند زد و گفت: سارا

  !؟یکنیاول صبح چکار م -

را دور گردن  شيهاو دست ديگردن او گذاشت که سارا خند یرو یابوسه اليدان

  انداخت و گفت: اليدان

  !؟یکجا بود شبيد -

  کلبه. یتو -

  ؟یکردیچکار م -

  لباس سارا را باز کرد. یهاجواب او را نداد و دست برد و دگمه اليدان

 اليدان شيبازو یبعد هر دو در آغوش هم آرام گرفته بودند. سارا سرش رو یقيدقا

  . کردیسارا را نوازش م یداشت با نوک انگشت موها اليبود و دان
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آلود به درون که دنا خواب ديسر بلند کرد و د اليشد. دان دهيکش نييدر اتاق پا رهيدستگ

  اتاق آمد. 

  لبخند زد و گفت: اليدان

  بابا. ايب -

رد شد و خود را در  سارا یآن رفت. از رو یخود را به تخت رساند و به رو دنا

  اش رفت. و قربان صدقه دياو را بغل کرد، بوس اليانداخت. دان اليآغوش دان

در  یجدا شد و پشت به او کرد. چشمش به دارا افتاد که داشت از ال الياز دان سارا

  . کردیها را نگاه مآن

  زد:  صدا

  .زميتو عز ايدارا جان، ب -

نشست و خواست به دنبال دارا برود که  شيجا از در دور شد و رفت. سارا در دارا

  گفت: اليدان

  .رمیتو بمون، من م -

. از اتاق خارج شد و به اتاق ديرفت و بلوزش را برداشت و پوش نيياز تخت پا او

  ها رفت.بچه

انداخت  اليبه دان ی. نگاهکردیم یباز نشيفرش نشسته بود و داشت با ماش یرو دارا

  و دوباره مشغول شد.
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او را بغل کرد و  دهدینشان نم یتوجه چيدارا ه ديد یکنار او نشست و وقت اليندا

  . ديمحکم بوس

  :ديپرس اليرفت. دان رونيب اليو از آغوش دان ديخود را پس کش دارا

  دلم برات تنگ شده. یلي! بعد از چند روز برگشتم و خ؟یتو بابا رو دوست ندار -

  دوستت ندارم. -

  چرا؟! -

  . اون من رو کتک زد.یبا مامان تنها گذاشتچون من رو  -

  چرا؟ -

چون اون مرده اومد خونمون، مامان من رو به زور فرستاد تو اتاق. من گفتم  -

  که مامان من رو بزنه؟ یمامان من رو زد. تو رفت رمینم

  به اطرافش انداخت و گفت: یمتفکر نگاه اليدان

  مامان به خاطر اون مرد تو رو زد؟! -

  .اديزشون بدم مآره. ا -

پسرش  يیبعد با حالت دلجو یقي. دقاستياتاق را نگر واريدر و د ظيغل یبا اخم اليدان

  و گفت: ديرا بوس

  . زميعز رونيب ميبر -
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 یاو را به آشپزخانه برد و با هم کتر اليرفتند. دان رونيدست او را گرفت و با هم ب و

اجاق را روشن کرد که سارا  الياجاق گاز گذاشتند. دان یرا پر از آب کردند و رو

  . ديآمد و دارا را صدا کرد تا دست و صورتش را بشو

  را از سارا گرفت. شيو رو ديچسب اليدان یبه پا دارا

  .گهيد ايب -

  خم شد و دارا را بغل کرد و گفت: اليدان

  .برمشیبرو خودم م -

آورد و  رونيصبحانه را ب ليرفت و وسا خچالي یپا اليکرد و رفت. دان یپوف سارا

  . ديچ زيم یرو

کرد. سارا به حمام رفته بود و همراه  یاپن گذاشت و با او باز یهم دارا را رو بعد

  با دنا دوش گرفته بود. 

آمد با دارا به حمام رفتند و دوش  رونيسارا ب یرا حاضر کرد و وقت یچا اليدان

  ستند تا صبحانه بخورند.آمدند با هم به آشپزخانه رفتند و نش رونيکه ب یگرفتند. زمان

  نشستند که سارا لقمه دستش را سمت دارا گرفت و گفت: زيم پشت

  .زميعز ريبگ -

به سارا داد و خودش  یااشاره اليداد. دان اليرا از سارا گرفت و به دان شيرو دارا

  او لقمه گرفت.  یبرا

  :ديسارا پرسفرستاد و رو به  رونيها را بآن اليها صبحانه خوردند دانبچه یوقت
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  .یکتکش زد زيتو به خاطر پرو گهیچرا دارا م -

گرفت  ريو سر به ز ديکش یو بعد آه ستيرا نگر اليچند لحظه در سکوت دان سارا

  و لقمه کوچکش را در دهان گذاشت.

  دلم؟ زيعز یچ یبا تو هستم سارا. واقعاً برا -

  کرد و گفت: اليرو دان سارا

نبود. زدمش چون  نجايا زيزدم. اصالً اون روز پرودارا رو ن زيمن به خاطر پرو -

  کرد، به تو.  نيبه پدرش توه

  و گفت: ديکش یقينفس عم سارا

بهشون  یگفت چ زيپرو یديکه د شبيباعث خجالته. د نيو ا گهیدروغ م یليدارا خ -

 یگذریموضوع م نيو تو از ا شکنهیخونه رو م یویکه بچه ت بهيعج یليگفته. خ

  .یپردازیاون م یو به دروغا

  ! اون هم بچه خودت.؟یکنیتو به بچه حسادت م -

 یبر ی. از تو و رفتارت متعجبم. حاال هم بهتره پاشکنمیمن به بچه حسادت نم -

  .گنیم یچ نيبزن بب سيسر هم به پل هيسرکارت. 

  باشه. -

ها آمد دانا به منزل آن ال،يرفت. پس از رفتن دان رونيحاضر شد و از منزل ب اليدان

  :ديو از سارا پرس

  رو که ساخته کجا گذاشت؟! یازهين اليدان -
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  زه؟يکدوم ن دونم،ینم -

  برم تو اتاقت؟ شهی... منمشيبب خوامیساخته بود م شبيد زهين هي -

  بله. -

را بست.  شيهاو چشم ستاديبه اتاق رفت و همه جا را نگاه کرد. وسط اتاق ا دانا

 رونيکجاست. به طرف تخت رفت و آن را ب زهين نآ دانستیو م کردیحسش م

  .ديکش

ها . طلسمستيآن را نگر یهایکارو کنده ديکش رونيرا ب زهيکاور را باز کرد و ن در

  ها تعجب کرد. را خواند و از خواندن آن

  بود.  یو خطرناک یقو یهاطلسم

  . ديشيو اند ديکش اشیشانيپ یانگشت شصتش را رو پشت

  .کندیدارد چکار م ديفهمیو نم شدیم جيگ اليدست دانداشت از  گريد

  را صدا کرد. سارا کنار دانا نشست و گفت: سارا

  قشنگه. یليخ نيمن! ا یخدا -

  و خطرناک... سارا جان. بايز -

  .زميجانم عز -

  .یاانید شيآزما ميدارا رو ببر ديما با -

  ؟یچ یبرا -
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  .ميمطمئن بش زايچ یلياز خ ديبا -

  !؟یاز چ مثالً  -

  نداشته باشه. یکيدارا مشکل ژنت نکهياز ا -

  ! ؟یچ یعني -

متفاوته.  یانسان معمول کيبا  یکياز لحاظ ژنت شيآزما ميرو ببر لياالن اگر دن نيبب -

 نطوريدارا هم هم دوارمي. البته امهيکامالً انسان کمونيتو ژنت یهابچه ال،ياما من، دان

  باشه.

  دانا! نطورهيحتماً هم -

شد. دستش را پشت  نيحال او غمگ ینگران سارا نگاه کرد و برا یهابه چشم اناد

  خود چسباند و گفت: یشانيسارا را به پ یشاني. پديسر سارا گذاشت و او را جلو کش

  .نطورهيحتماً هم -

  بعد سارا را رها کرد و گفت: یکم

خودت رو  ديود باخودمونه. بعد از اون اگر الزم ب نانياطم ینگران نباش، فقط برا -

  خودت رفته باشه. اديکه ممکنه از  رميازت بگ یاطالعات ديکنم. با زميپنوتيه

  گرفت و گفت: نيينگاهش را پا او

  برن. ادتيکردن که از  یهم کار ديشا -

  گفت: شيتر از چند لحظه پنگران سارا
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  !ا؟يک -

  !نياطيش -

  .ديسارا در دو چشم دانا چرخ نگاه

هم که پشتت نباشه، من هستم.  اليهستم نگران نباش. دان شتيکه من پ یتا روز -

. فقط فتهيها بتو و بچه یبرا یاتفاق ميذاریمسعود هست، آنا هست، مارن هست. نم

  کنارمون بمون.

  .مونمیحتماً کنارتون م -

  خوبه! -

__  

 یوارد شد و سراغ کس یرفت. وقت سيرفتن به سر کارش به مرکز پل یبه جا اليدان

  فت که خواسته بود او به آنجا برود.را گر

  کرد. یکردنش به اتاق رفت و با او دست داد و نشست و خود را معرف داياز پ بعد

رو گزارش کردن که البته درست  یپرست طانيگروه ش هيهمسرتون  ،یميجناب صم -

. ما منزل شما نيها گفتن شما هم مثل اونا هستاز اون یکيشدن و  ريبود. همه دستگ

 ديمراقب باش یلي. خواستم به شما بگم خمينکرد دايپ یزيو البته چ ميکرد یبازرسرو 

  .نيافتیم یدردسر بزرگ یتو ميکن دايپ طهراب نيدر ا یزيچ نيو چنانچه کوچکتر

خانواده  ی. اون خانم دروغ گفتن. اون برانيکنینم دايرو پ یزيچ نيهرگز همچ -

  بزرگه. ديتهد کيمن 
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  چرا؟! -

  وارد خونه من شد و خودش رو پرستار بچه جا زد.  یچ یدونم براکاش ب یا -

  .افتهینم ی. اتفاقديخوب، نگران نباش یليخ -

  صحبت در آن رابطه به سر کارش رفت. یسر فرود آورد و بعد از کم اليدان

دستش  یپوشه جلو کيبه اتاقش آمد و  یمنش دادیداشت کارش را انجام م یوقت

 نيزودتر ا ديعقب مانده است و با اريداد که کارشان بس حيتوض شيگذاشت و برا

  جبران شود. یعقب ماندگ

  داد.  حياو توض یرا برا يیزهايچ اليدان ستميکرد و در س هيتک زيم یرو یمنش

 زيم یبدن او نشست. آرنجش را رو یبرجستگ یو رو ديناخواسته چرخ اليدان نگاه

  گذاشت و با دست لبخند کجش را پنهان کرد. 

ناخواسته دست برد و  یشد. منش اليصحبت متوجه نگاه و لبخند دان نيدر ح ینشم

  دختر بارها به او نخ داد است.  نيقبالً هم کردیحس م اليشالش را مرتب کرد. دان

 چيو ه ستيو سر بلند کرد و صورت دختر را نگر ديکش ششير یرا رو دستش

  او نکرد. حاتيبه توض یتوجه

پارچ   اليسردرگم شده بود، به تته پته افتاد. دان اليتعارف دانکه از رفتار نام دختر

 وانيرا سمت دختر گرفت. دختر ل واني. لختيآب ر وانيل کياو  یرا برداشت و برا

  .ديجرعه از آب را نوش کيرا گرفت و تشکر کرد و 

  او انداخت و براندازش کرد و گفت: یبه سر تا پا ینگاه اليدان
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  !ن؟ينگران یزياز چ -

  نوع هشدار است. کيحرف و حالت، خود  نيدانست که ا دختر

  گذاشت و گفت: زيم یرا رو وانيل

  برگردم سر کارم. گهي. من دیميصم ینه آقا -

  کرد. عتيتا دم در او را با همان لبخند کج مشا اليبعد تشکر کرد و رفت. دان و

 شيهاکه چشم نيح ني. در همديکش شيهاچشم یرا رو شيهاو دست ديکش یقيعم نفس

آمد در همان حال کپ کرد. چند لحظه به کارش  ادشي یرا بست و رفتارش با منش

  هجوم آورد. شيهااز خجالت به گونه یفکر کرد و حرارت

  گفت: یبلند شد و با عجله سمت در رفت. در اتاقش را باز کرد. رو به منش شيجا از

  .یخانم فاضل -

  بله. -

بخواهد نگاهش سمت  نکهيباره مات شد و بدون ادو اليرو به او کرد. دان یمنش

نگاهش را گرفت و  عيسر اليسرخ شد که دان یاو رفت. خانم فاضل نهيس یبرجستگ

را سمت اتاق کرد و پلک بست. همان حرارت از شرم به صورتش برگشت.  شيرو

  با همان حال گفت:

  خونه. رمیمن م نيبه پدرم اطالع بد د،يببخش -
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را برداشت  فشيرا جمع کرد و ک لشيرفت وسا عينکرد. سر دايپ نيبهانه بهتر از ا و

صورتش کرد تا نگاهش  ليرفتن دستش را حا رونيب نيرفت. ح رونيو از اتاق ب

  نرود.  چارهيسمت دختر ب

شلوار کوتاه و جذب و  کي. آمدیاز سمت چپش م یرو دختر ادهيورود به پ هنگام

  مشخص بود.  شيبود. ساق پا دهيپوش بوتميجفت ن کي

  زد و گفت: یلبخند گشاد اليباز بود. دان شيبود که جلو دهيپوش یکوتاه کاپشن

  جان! برسونمت. -

  .خانوادهیب شعور،یب -

  و گفت: ديخند اليدان

  .ميخانواده ش هيبا هم  ايب -

  ات کنم؟خفه اي یشیخفه م -

  جون بابا، خفه شدن با تو رو عشقه. -

  .ستيدست خودت ن ،یضيمر -

شد و سمت خانه راند. تلفن  نشيو سوار ماش ديخند اليرا گفت و رفت. دان نيا خترد

  همراهش به صدا در آمد. جواب داد و گفت:

  جونم مسعود. -

  .ارميرو م نتيدارم ماش يی. کجابالیجونت ب -
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 رسمیصبر کن تا من م یرو گذاشت نيسمت خونه. ماش اميمنم االن راه افتادم دارم م -

  .رونيب ميبا هم بر

  !م؟يکجا بر -

  !ميخورده به خودمون برس هي! الزمه یزيچ ،یدر و داف -

  مثالً؟! ی! به چم؟يدر و داف؟! به خودمون برس -

  به چشامون، به لبامون، به حال و حولمون. -

  !يیتو یعوض یدانا -

  .اليبابا؟! منم دان هيدانا ک -

کجا چرت و  الي! دانم؟دینم صيتشخ یعوض یرو از تو اليمن دان یفکر کرد -

  شرف؟یب گهیپرت م

  من االن چرت و پرت گفتم! یعني -

  کجاست؟ اليکم هم نه! دان -

  .الميمن دان -

زرت و پرت  یباشه به آنا بگم چ ادمي. ارميرو دارم م نشيخفه شو. بهش بگو ماش -

  .یکرد

  مونده؟ به آنا چه عقب -

  !رهيجلوت رو بگ -
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  را نگاه کرد و گفت: اشیمتعجب گوش اليدانبعد ارتباط را قطع کرد.  و

  ابله! نيچه مرگشه ا -

پخش را  یپدال گاز فشرد و صدا یرا رو شيانداخت و پا بشيرا در ج یبعد گوش و

و با کوبش آهنگ  ديخندیو م ديکشیم ادي. فرديکش يیال هانيماش نيتا آخر باال زد. ب

  .دادیخود را تکان م

بودند و داشتند صحبت  ستادهيمسعود و دانا ا ديدر عمارت رس یبه جلو یوقت

  بلند گفت: یو با صدا ديپر ني. او توقف کرد و از ماشکردندیم

  نه؟! اي نيچطور -

  و رو به دانا کرد و گفت: ديپر یراست مسعود به حالت عصب پلک

  !اله؟يدان نيا -

  انداخت.  نيياز او سرش را باال و پا تریعصب دانا

  چه مرگش شده؟! -

  جادوش کرده. طانيرغز دختر ش ی! تويیطال یجادو -

  !ه؟ياون چه کوفت -

به دروغ باور  کنه،یشک م قتيبه حق زنيچشم هر کس بر یرو تو يیپودر طال -

  !شهیم اليمثل دان شه،یرفتاراش برعکس م شه،یچشماش هرز م کنه،یم

  !کنهیدق م نهيبب نويسارا اگه ا -



658 | P a g e 
 

  !نهيبینم نويسارا ا -

هم فشرد و دستش را سمت او گرفت  یرا رو شيهادندان ال،يشدن دان کينزد با و

 نيزم یافتاد و بعد به پشت رو شيزانوها یوارد شد و رو اليبه دان یديکه شوک شد

  افتاد. 

  بود گفت: دهيکه از جا پر مسعود

  !؟ی! چکار کردیلعنت -

 ديدست کش شيهاچشم نشست. او را برانداز کرد و دور اليجلو رفت و کنار دان دانا

  و گفت:

طلسم شدنش حرص  نيبا ا اليرو نداره! دان يیبردن طلسم طال نيروش از ب یکس -

  !ارهيمن رو در م

  االن! ميچکار کن ديبا -

  من.  یکمک کن بذارش رو شونه -

دانا انداخت. دانا جسم او را  یشانه یرا بلند کرد و رو اليکمک کرد و دان مسعود

  :بلند کرد و گفت

  .ايبا من ب -

بعد هر دو به سرعت وارد باغ شدند و از آن عبور کردند. وارد ساختمان شدند.  و

  خواند و گفت: یدانا ورد

  .ايب -
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رفتند و مسعود به جمع خانواده سالم کرد اما  یميصم یدو به درون ساختمان آقا آن

  . دکردنیبه او نم یو توجه کردندیهمه دور هم بودند و داشتند صحبت م

  .ننتيبیولشون کن، نم -

  ها گفت:باال رفتن از پله نيها کرد و حها و بعد بچهبه جمع خانم ینگاه مسعود

  !یحافظ خال یجا به،يچقدر عج -

که قبالً  يیراهرو برد. جا یرا به اتاق انتها اليدوم شدند، دانا، دان یوارد طبقه یوقت

خت انداخت و در را بست و خطاب به ت یرا رو اليبودند. دان رياس نياطيفرزندان ش

  مسعود گفت:

  !نجاستيا فهمنیو همه م کنهیدست و پا و دهنش رو ببندم وگرنه سر و صدا م ديبا -

  بمونه؟! یزندون نجايا یخوایم یتا ک -

  تا هر وقت که َکرمم بود! -

و را به هم فشرد و بعد از هم باز کرد  شيهاتخت انداخت و دست یرا رو اليدان او

شد و بعد دستش را  اليدان یطناب در دستش ظاهر شد. مشغول بستن دست و پا کي

  دهان او ظاهر شد.  یجلو شميبه ابر هيپارچه شب کيدهان او گذاشت  یرو

  . سرش را با تأسف تکان داد و گفت:ستيآمد و او را نگر عقب

 رنيشاه سا و با نکاونيپا نيبرم به سرزم ديباهاش چکار کنم. با ديبا دونمینم -

  صحبت کنم.

  !؟یبر یک -
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  امشب. نيهم -

  !؟یبگ یبه سارا چ یخوایم -

  .یچيفعالً ه -

  !شه؟یمگه م -

  رسه؟یبه نظرت م یتو فکر -

  نه! -

  . مي. برميبش الشيخیپس بهتره ب -

  برگشتند.  نييپا یسر و صدا دوباره به طبقه یدو با هم از اتاق خارج شدند و ب آن

  ن خارج شدند دانا خطاب به مسعود گفت:از ساختما یوقت

  توئه.  شيدو روز پ یکي اليدان گمیبه سارا م -

  بگم؟! یاگر زنگ زد چ -

  زنگ نزنه. کنمیم یکار -

  باشم. اليبهم زنگ بزن. نذار نگران دان یداشت یباشه. من رفتم، کار -

  باشه. -

را به داخل باغ  نياشپس از رفتن او هر دو م یقيراه افتاد و رفت. دانا دقا مسعود

  به باغ برف گرفته نگاه کرد.  یقيآورد. بعد هم دقا
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از  یابه داخل ساختمان برگشت. گوشه یو بعد از کم ديکش شيرا در موها دستش

  سالن نشست و صدا زد:

  سارا. -

  بله. -

  .نجايا ايب -

  به مقابل او رفت و گفت: سارا

  جانم. -

  د آهسته گفت:و بع ستيچند لحظه اطراف را نگر دانا

  .ميبرو دارا رو حاضر کن بر -

  کجا؟! -

  .سهيبنو یان ا ید شيدکتر براش آزما کيکه  مشيببر -

  و دارا را نگاه کرد. رو به دانا کرد و گفت: ديسارا چرخ نگاه

  هم باشه. اليدان ديبا -

  برو حاضر شو. عي. فقط سرستيالزم ن -

  چشم. -

 رونيده کرد. دانا هم آماده شد و از اتاق برفت و حاضر شد و دارا را هم آما سارا

  سارا و دارا آمدند دانا رو به آنا گفت: یرفت. وقت
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  . ميگردیها باش تا ما بر ممراقب بچه زم،يعز -

  !ن؟يریکجا م -

  .دمیم حيبعداً برات توض -

  :ديخانم متعجب پرس مهناز

  !م؟يشما خبر داشته باش یاز کارا ديما نبا -

  فعالً نه. -

سارا گذاشت. سارا راه افتاد و  یشانه یو دستش را رو ديرا گفت و چرخ نيا نادا

خود و  نياز ساختمان خارج شدند، سارا متعجب به ماش یدست دارا را گرفت. وقت

  نگاه کرد و گفت: اليدان

  و مسعود اومدن؟! اليدان -

  اومدن و با هم رفتن. -

  کجا؟! -

 اديو بعد م مونهیمسعود م شيداره. پ نيدو روز تمر یکيگفت بهت بگم  اليدان -

  خونه.

  !؟یچ نيتمر -

  .شنيلکسير -

  به من بگه؟! ومديپس چرا ن -
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  .فتيشو سارا، راه ب اليخیب -

  پشت فرمان نشست و دانا کنارش جا گرفت و دارا را در آغوشش نشاند.  سارا

تا  رفت یرا از منزل خارج کرد و به سرعت سمت مکان نيحرکت کرد و ماش او

  کنند.  دايدکتر پ کيبتواند 

. خود را به نديدر آغوش دانا بنش خواستی. نمکردیم یقراریدارا ب ريطول مس در

  .کردیاو توجه نم یهاهيگر ینق و حتو به نق گرداندی. دانا او را بر مدادیسر م نييپا

شده بود.  نتهاایبلند و ب یهاغيبه ج ليدارا تبد یهاهيگر دنديمطب رس یبه جلو یوقت

  کم دارا آرام شد. او گذاشت و کم یشانيپ یدارا دستش را رو

وقت گرفت و همراه با سارا در صف انتظار  کيوارد ساختمان شدند دانا  یوقت

وارد شدند  ی. وقتديها رسبه درون رفتند تا نوبت به آن یکي یکي نينشستند. مراجع

سارا و دانا رد  نيدکتر نگاهش را بداد.  کيژنت شيآزما کينشستند دانا درخواست 

  و بدل کرد و گفت:

  ... اي نيکن نيياَبُّوت رو تع نييخوایم یعنياومده؟!  شيپ یمشکل -

رو بعداً متوجه  لشيپسرم چک بشه. دل یاانیو د کيژنت خوامینه دکتر. فقط م -

  نه؟! ايوجود داره  یمشکوک زيبدونم مشکل و چ خوامی. منيشیم

  ..اما آخه. -

  لطفاً... -
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شد  شيمشغول نوشتن نوع آزما يیروين ريو دکتر تحت تأث ديدرخش شيهابعد چشم و

  و برگه را با دو دست سمت دانا گرفت. دانا برگه را برداشت و تشکر کرد. 

  رفتند. شگاهيهم از ساختمان خارج شدند و به آزما بعد

 شگاهيندند و مسئول آزمانشا یصندل ینسخه دارا را رو لياز گرفتن نوبت و تحو بعد

ها از بزاق دهان او نمونه برداشتند. دانا به مشغول گرفتن نمونه از دارا شد. آن

دارا  شيها بخواهند جواب آزماکرد تا آن یکار شياو نگاه کرد و با جادو یهاچشم

  بدهند. هابه آن گريرا زودتر از هر زمان د

  خارج شدند سارا خطاب به دانا گفت: اهشگياز آزما یو وقت ديدارا را به آغوش کش او

  !ن؟يدونیم یاز دارا چ اليتو و دان -

  و گفت: ديکمر دارا کش یبه سرش داد و دستش را رو یتکان دانا

  دارا بچه تو نباشه. ديسارا، شا دونمینم -

  شد و متعجب گفت: رهيبه دانا خ سارا

  !؟یچ یعني -

  .کنهیمشخص م شيآزما نيجواب ا - 

  .که نمونه نگرفتن اليدان ايمن  از یول -

  .کنهیرو مشخص م زيهمه چ شيآزما نيسارا. جواب ا ستيالزم ن -

  !شه؟ی! مگه م؟یزنیم یحرف نيآخه چرا همچ -
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  ممکنه. زم،يآره عز -

و شروع به  ديکرد و خود را در آغوش کش یديشد یاحساس سرما کدفعهي سارا

  و گفت: ديکرد. دانا او را دنبال خود کش دنيلرز

  نترس. -

  کرد سارا سوار شود و بعد دارا را در آغوش او گذاشت. کمک

 نهيرا به حرکت در آورد. سارا، دارا را به س نيپشت فرمان نشست و ماش خودش

  . کردیم هيچسبانده بود و گر

اما  ،یدونیخودت هم م دم،يپسر ند اليگوش کن سارا، من تو سرنوشت تو و دان -

 واريدر و د یاتفاق موندم. رو ني. اصالً من تو انيآورد ايبه دندوقلو  کدفعهيشما 

کنن  یکار خواستنیفرزند در شکم تو م کيآموزشگاه نوشته بود که با کاشتن 

  از هم بپاشه.  اليتو و دان یزندگ

اتفاق افتاده باشه. با  نيامکانش هست ا یشده ول یچکار کردن و چطور دونمینم

رو قبول کنه اما  نيا تونهینم الي. دانستين ديدارا بعوحشتناک  یتوجه به کارها

  .زميامکانش هست عز

شکم تو  یباشه و فقط تو نياطيهست دارا فرزند تو نباشه و از تخم ترکه ش امکانش

  بزرگ شده باشه و رشد کرده باشه. 

  .زميکه نطفه دنا رو نخورده عز یباشه، شانس آورد نطوريا اگر

  گفت: ختيریاشک م که به شدت یدر حال سارا
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  دانا! -

  جانم. -

  !شه؟یم ی! چرنش؟يگی! ازم مشه؟یم یاگر دارا بچه ما نباشه، اونوقت چ -

. کردیسارا را درک م زيانگسخت بود. حالت غم یليدانا خ یسوال برا نيبه ا جواب

 تينبود که واقع اليدان گريد نيآورده و بزرگ کرده بود. ا ايکودک را به دن نياو ا

  ا در صورتش بکوبد.ر

  .شهیدرست م زم،ينکن عز هيگر -

کرد و سرش را به آغوش  کيدستش را دور سارا انداخت. سارا را به خود نزد او

  سر او بوسه زد.  یو رو ديکش

  .کردیم اشنهياو به تالطم در آمده بود که احساس درد در س یدلش برا آنقدر

  فشرد و گفت: نهيبه س راست شد و دارا را شيهاهيگر انيدر م سارا

مثل سابق  چوقتيه اليدان فتهياتفاق ب نيکن دارا از دستم نره. اگر ا یکار کي -

  .شهینم

  شد. آب دهانش را قورت داد.  رهينشست به مقابلش خ شيکه به گلو یبا بغض دانا

  دانا! -

  جانم.  -

  !؟یکنیکمک م -
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  .زميعز دمیحتماً انجام م ادياز دستم بر ب یهر کار -

  دست سارا را گرفت و فشرد. و

. دانا، دارا را از کردیحس نم یدر خود توان گريسارا د دنديکه به منزل رس یزمان

 .امديرا بست. هر چقدر منتظر شد سارا ن نيشد و در ماش ادهياو گرفت و بغل کرد. پ

  او گشود و گفت: یرا دور زد و در را برا نيبعد ماش یکم

  . یکنیکارا رو م نيکه با خودت ا فتادهين یاتفاق چيسارا، هنوز ه نيبب -

! من رو تنها ول کنهیداره چکار م دونمی. نمستيکه اصالً ن اليچکار کنم دانا؟ دان -

داره چکار  دونمیهامم، نگران شوهرمم که نمکرده. من نگران خودمم. نگران بچه

  چکار کنم دانا! دي. باکنهیم

از  یطور کياومده  شيپ ینباش. تا حاال هر چ زايچ ني. نگران ازميعز نييپا ايب -

  .زميعز گذرهیهم م نيا مشيسر گذروند

اش به خانه یشود. با هم به درون منزل رفتند. سارا نگاه ادهيکمک کرد تا سارا پ دانا

  کرد و گفت:

  کم دراز بکشم.  هي رمیم -

  . زميبرو عز -

  پس زد و گفت: دارا بلند کرد. دانا دست او را یرا برا دستش

  تو برو استراحت کن، من مواظبشم.  -
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پر از اشک سرش را تکان داد و رفت بخوابد. دانا هم دارا را با  یهابا چشم سارا

شدنش توسط مهناز خانم رفت  چيخود به منزل پدرش برد. بعد از ورودش و سوال پ

  مبل نشست به صورت دارا نگاه کرد.  یخلوت رو یگوشه کيو در 

انسان باشد. دارا  کياز  رياو غ ديگنجیاو آنقدر معصوم بود که در باورش نم چهره

  و گفت: ديصورت او کش یشده بود. دانا دستش را رو رهيبه دانا خ

  بهتون کمک کنم. تونستمیکاش م -

  به خودت کمک کنه.  ديبا یکس -

  کرد و گفت: کيرا به هم نزد شيحرف از او ابروها نيا دنيبا شن دانا

  ؟یگفت یچ -

  صورت دانا برد و گفت: کيسرش را نزد دارا

حاال از شر من راحت  نيبود. پس بهتره هم ميدشمن هم خواه ندهيمن و تو در آ -

  .یبش

  شد و گفت: رهيدارا خ یها. به چشمديچانه او را در دست گرفت و سمت خود کش دانا

  ؟یهست یتو ک -

  .الميمن دارا پسر دان -

  .یستين اليتو پسر دان -

و دنا  ليرفت و خود را به کنار دن نييلبخند زد و تالش کرد و از آغوش دانا پا دارا

 یشد. دانا به آن سه کودک نگاه کرد و در باز یرساند و با آن دو مشغول باز
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 نيريرو و ش بايکودکان ز نياز ا چکداميشد. اصالً باور نداشت ه رهيشان خکودکانه

  داشته باشند. نياطيبه ش یربط

و فکر کرد  ديشيآمده اند شيشد و به مسائل پ رهيکرد و به سقف خ هيو تک ديکش یهآ

  نه! ايموارد هست  نياز ا چکداميه یبرا یراه حل ايکه آ

  هم گذاشت و تمرکز کرد. یرا رو شيهاپلک

 یهاآمده و حرف شياتاقش نشسته بود و به حال و اوضاع پ یدر منزل خود تو سارا

که دارا فرزند او نباشد و دلش به شدت حضور  شدیورش نم. باکردیدانا فکر م

که پشت و پناه بود نه آن که  یاليبود. دان گاههيکه تک یالي. دانخواستیرا م اليدان

بود و  یعصب اي کردیم تياذ ايداشت  وربود حضور نداشت، و اگر هم حض یمدت

  . آمدیاز دستش بر نم یکار چيه اي

به  یرفت. وقت زيبلند شد و به سمت م شيت. از جارف زشيم یسمت کشو نگاهش

  مارن نگاه کرد. يیو به مدال جادو ديکشو را پس کش ديآن رس

  مشتش فشرد. انيدستش را سمت مدال برد و آن را در دستش گرفت و م ناخودآگاه

  رفت. نهيو سمت آ ديچرخ

از کند آن را به قفلش را ب نکهيو مدال را مقابل خود گرفت. بدون ا ستاديا نهيآ مقابل

  .ديشيگشت اند یبر قلبش مستول کبارهيکه به  یبيگردن خود انداخت و به آرامش عج

 شيجا برارا دور مدال فشرد و پلک بست و به مارن فکر کرد. همه شيهادست

 یزيحس کرد چ کبارهيحضور دارد. به  ميخأل عظ کيبود. حس کرد در  کيتار
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و از آن خأل به درون  ديا سمت خود کشدستگاه مکنده روح و فکرش ر کيچون 

  پرت شد.  يیروشنا

. ديدینم یزيپلک باز کرد. چ یاطرافش را پر کرده بود. به سخت یاو زننده ديسف نور

  دستش را حائل نور کرد. 

که هرگز  افتي ی. نور کم شد و خود را در اتاقشدیدر سرش اکو م یگنگ یصداها

و قرمز و شاه  رهيت یاسوخته، قهوه یاناژ قهوهبا ت یچوب ليحضور نداشته بود. وسا

  به چشمش آمد.  یبلوط

 شناخت،یو او را نم آمدیبه سراغش م یدانا، وقت یمشامش نشست. بو ريکاج ز یبو

  مارن. یبو ل،يآنا و دن یبو

کاج از سوختن آن بود.  ی. بوديد یرا درون جا عود یرا چرخاند. عود نگاهش

او را به خود جذب کرد.  سوختندیکه م نهيرون شومد یهاترق تروق چوب یصدا

  .نديبی. حس کرد خواب مکندیکجاست و آنجا چه م دانستینم

  .نيخوش اومد نکاونيبه پا -

در  یرمرديمارن، دانا و پ دني. با دديو چرخ ديآشنا از جا پر یصدا نيا دنيشن با

  :دياتاق تعجب زده بود. پرس

  !نم؟يبی! خواب منکاون؟يپا -

  بغلش زده بود گفت: ريرا ز شيهاکه دست دارا

ً يتقر -   حضور نداره. نجاي. جسمت ابا
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  روحم؟! -

  به سرش داد. یتکان دانا

جناب  یهست. تو خواست نکاونيپا نيمردم سرزم یجنبه از جادو کي نيذهنت. ا -

  .ینيمارن رو بب

 يی، موهابزرگ در غالفش رينگاهش را سمت مارن گرداند. با لباس رزم، شمش سارا

  .یشگيها را پشت سرش بسته بود و همان ابهت هماز آن یکه مقدار

  بله. -

  چرا؟! یبه سرش داد. به معنا یتکان دانا

  چکار کنم؟! دي. نگران دارا. من بااليکه، نگرانم. نگران دان یدونیم -

  !؟یتو به من اعتماد ندار -

  ...یچرا ول -

کرد  یرا به سارا معرف رنيمارن، شاه سا دستش را بلند کرد. سارا ساکت شد. ماران

  احترام کرد و سر فرود آورد.  یها اداو سارا به رسم آن

سر  شدیاز آن ساطع م یخاص یکه مهربان اششهيبشاش هم یبا چهره رنيسا شاه

  فرود آورد و گفت:

  .افتهیم فته،ياتفاق ب ديکه با ی! سرنوشت؟ینگران یدخترم از چ -

  .ترسمیکه دردناک باشه م یافتادن سرنوشت من از اتفاق یول -
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تنها کنار اومدن و قبول اون سرنوشته که بهت کمک  کنه،یرو دوا نم یترس درد -

  .یتالش کن یاتفاق افتادن سرنوشت بهتر یبرا یبخوا  دمی. البته بهت حق مکنهیم

  پسرم رو نجات بدم؟! تونمیچکار کنم؟ چطور م ديپدربزرگ، حاال من با -

اتفاق  ديکه با ی. بعدش سرنوشتیريرو بگ یانسان شيجواب آزما یصبر کن ديبا -

  .نيانتخاب کن نيتونی. شما مرهيگیو دو راه در برابرتون قرار م افتهیم

  ه؟ياون دو راه چ -

 دانستیکرد. خودش خوب م رنيبه مارن و شاه سا یدانا بود. دانا نگاه یصدا نيا

بود  بندمين شهيهم شيهايیشگويندارد. پ يیشگويپ یابر یو خوب اديز یهنوز تجربه

  بود.  یضعف او در جادوگر نيو ا

  و بعد مارن بودند.  رنيشاه سا نکاونيپا نياعظم سرزم جادوگر

  علم کامالً مسلط شود. نيدر تالش بود تا بتواند به ا او

  .رديبگ یتا روز موعود جواب ستيکه قرار ن ديفهمینگرفت و خوب م یجواب

  و گفت:  ديکش یقينفس عم وا

  چطور؟ اليدر مورد مشکل دان -

  کدوم مشکل؟! -

. دستش را سمت او گرفت که مدال از گردن سارا باز شد و به ستيسارا را نگر دانا

  .ديدستش چسب

  محو شد. رشيبه عقب رانده شد و تصو سارا
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  به سرش داد و گفت: یو رو به مارن کرد. مارن تکان ديلبش را گز دانا

  !؟یکار رو کرد نيچرا ا -

 شهی. درسته که باعث مارهيبه وجود م یمشکالت اليسارا و دان نيمدال ب نيوجود ا -

رو بکنه اما باعث  يیبتونه کارها یشتريسارا با قدرت ب ايو  یاحضار بش عيتو سر

  .شهیم اليدان یناراحت

  سر فرود آورد و مدال را گرفت و در گردنش انداخت. مارن

  گفت: رنيبه شاه سارو  دانا

  باهاش چکار کنم؟! ديبا اله،يدان یچشما یتو يیِ من مشکلم طلسم طال -

. مگر روش رفع اون طلسم رو نداره ی. کسرهینم نيپسرم دانا، اون طلسم از ب -

  .یکن داشيخودت پ نکهيا

  ؟یخودم؟ چطور -

  هست. یراه حل یهر طلسم یطور که براهمون -

  نداره! یراه یعنيپس  -

  .یکنترلش کن یتونیچرا! تو م -

  !؟یچطور -

صورت رفتارهاش  ني. به انهيرو بب يیجا یو اجازه ند یهاش رو ببندچشم ديبا -

  هست.  تشيکه در واقع هيهمون



674 | P a g e 
 

  هاش رو ببندم؟!چشم ديبا یتا ک -

  .یکنیم دايکه باطل السحرش رو پ یتا وقت -

  !؟یاگر نشد چ -

  .یتونیهم م نويحتماً ا ،یشکست رو یکيبود که طلسم تار یتو کس -

  انداخت و گفت:  نييسرش را باال و پا دانا

  درسته. -

  شد. بيزرد رنگ غ یآن دو سرش را فرود آورد و در نور یبعد برا و

از  کدفعهي. ديد نهيو منگ خود را در مقابل آ جيهمان زمان سارا به خود آمد و گ در

  از گردنبندش نبود.  یخبر چيرد اما هو هراسان دستش را به سمت گردنش ب ديجا پر

است و خودش  دهيبود و دانا را به خاطر آورد. مطمئن بود او را در آن جمع د دهيترس

  واقعاً آنجا حضور داشته است.

 یميصم ی. از منزلشان خارج شد و به منزل آقاديدو رونيو از اتاق ب ديناگاه چرخ به

  کردند.  شيکه همه رو به سو ديورفت. بدون مکث در را باز کرد و به درون د

  حالت او گفت: دنيخانم هراسان از د مهناز

  شده سارا؟! یچ -

  .ستاديو سر پا ا دياز جا پر دانا

  و گفت: ديجلو دو سارا



675 | P a g e 
 

  دانا. -

  او انداخت و گفت: یهارا دور شانه شيهادست دانا

  .سيه -

  و هراسان گفت: یبغض سارا

  مدال... مدال مارن. -

  او گذاشت و گفت: یهالب یرا رو انگشتش دانا

  . مدال دست مارنه. بهش فکر نکن.سيه -

  ...اي اديم شيها پبچه یبرا یمشکل یمارن اون رو به من امانت داد که وقت یول -

  به او داد و گفت:  یصورت سارا گذاشت و تکان یرا رو شيهادست دانا

ها هست. رن مراقب بچه. مایبه اون مدال ندار یاجياحت چي. تو هايبه خودت ب -

و در  کنهیقبل از هر کس اون درک م یداشته باش اجيمراقب تو هست. به کمک احت

آرامش تو بود.  یبهانه برا کي. نترس! من هستم. اون مدال نجايا اديم ازيصورت ن

 هایمارن در اون مدال بود. نقاش یادورو درست نکرد. قدرت ج ريقدرت تو اون زنج

  مارن بود.  یقدرت جادو ،یرو تو برنگردوند

به من کمک  ال،يجهان حضور داره. داره به تو، به دان نياز فکر اون در ا یبخش

نه از مدال که  یتونی. مارن هم نخواد تو نمیندار یقدرت جادوگر چي. تو هکنهیم

که از  یدونیفکر کن. م الياون مدال شو. به دان اليخی. پس بیاستفاده کن یچياز ه

  .هيدستت کاف یدستبند چوب ني. همادينم خوشش ستيکه مال اون ن يیايه اشتوجهت ب
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و به کنار پرت زد و  ديکش رونيعقب رفت و دستبندش را از دست ب انيگر سارا

  گفت:

. احساس ترس کردمینداره. من با اون مدال احساس آرامش م یقدرت چيه نيا -

  .یکار رو با من بکن نيا ینداشتم. تو حق نداشت

  مگه نه؟ ،یديو قبالً هم بدون اون مدال مارن رو دت -

  بله. -

  پس لجاجت نکن. -

  مبل برداشت و به مچ دست سارا انداخت. یدستبند را از رو دانا

  !ه؟يکجاست؟ مشکلش چ الياصالً دان -

  به اطرافش انداخت و گفت: ینگاه دانا

  .شينيبب ستيفعالً الزم ن -

  حاال. نيچرا الزمه دانا. هم -

  و بعد گفت: ديشيبه اطرافش نگاه کرد و اند یکم دانا

  باشه، آروم باش. -

  بعد دست سارا را گرفت و گفت: و

  .ميبر -

  ها رفتند. مهناز خانم نگران دنبالشان رفت و گفت:دو به سمت پله آن
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  شده؟ یچ نيبگ شهیم -

  رو به او گفت: دانا

  . نيبمون نجايلطفاً شما ا -

باال رفتند. هر  یو دانا و سارا با هم به طبقه ستاديا شياخانم ناخواسته در ج مهناز

 طيو شرا اليدان دنيوارد اتاق شدند سارا با د یراهرو رفتند و وقت یدو با هم به انتها

  . ديو سمت او دو ديکش یاخفه غياو ج

  بود.  نيزم یرو گرشيد یتخت گذاشت و بعد نشست. پا یرا بلند کرد و رو شيپا

  باز بودند.  شيها. چشمستيرا نگر اليصورت دان او

است و  ريشد، که چرا به آن شکل آنجا اس یسارا نگاهش سوال دنيبا د اليدان

  را تکان داد.  شيهادست

دهان همسرش بردارد. اما پارچه  یکرد پارچه را از رو یافتاد و سع هيبه گر سارا

  رو به دانا گفت: ديتکان نخورد. نا ام

چکار  یبرش دار. تو دار کنمی. خواهش ماميسش بر نمجادوئه، من از پ نيا -

  ؟یکنیم

آبرومون رو  ميشده. اگر رهاش کن يیرغز دچار طلسم طال یتو اليگوش کن، دان -

 چيو به ه کنهی. دروغا رو باور منشونهیم اهيخودت رو به خاک س چ،يه برهیم

 بيشه و بهتون آسکه داره ممکنه خطرناک ب ی. با قدرتکنهیاعتماد نم یحرف راست

  . نيهم تو و دنا در خطر ترشيبرسونه. ب
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  !؟یبرش دار یتونیتو نم ه؟يچه طلسم نيا -

کمک خواستم اما اونا هم راه  رنياز مارن و شاه سا نيهم ینداره. برا ینه! درمان -

  براش نشناختن. یدرمان

  چکار کنه؟! ديپس همسر من با -

  .ميهاش رو ببندچشم ديبا -

  به او انداخت.  ینگاهميوع کرد به دست و پا زدن. دانا نشر اليدان

  .کنهیبه ضررشه داره مقاومت م دونهیم -

  !م؟يکار رو بکن نيا ديبه ضررشه چرا با یدونیاگر م -

  .هيطانيطلسم ش نيبه ضررشه چون در حال حاضر روحش با ا کنهیحس م اليدان -

بعد آرام شد.  هيگذاشت. او چند ثان لايدان یهاچشم یجلوتر رفت و دستش را رو دانا

  گفت: اليآمد. دان نييبند پا. دهانديبند او کشدهان یرا رو گرشيدانا دست د

انجام بده. من هم متوجه شدم با باز کردن چشمام  حهيصح یدونیم یدانا، هر کار -

  باش.  عيمورد سر ني. لطفاً در اکنهیم رييرفتارم تغ

  حتماً. -

 یپلک گشود و شروع کرد به فحاش الي. دانديبند را کشداشت و دهاندستش را بر دانا

دهانش گذاشت  یرا رو شيهابه دانا و سارا زد. سارا دست یزشت یهاکردن. حرف

  بند خواند. دهان یرو یو دانا ورد

  بند شد. چشم کيبه  ليبند تبدبعد دهان یکم
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آن را در  اليواند تا دانخ شيرو یگذاشت و ورد اليدان یهاچشم یآن را رو دانا

  .اوردين

  و گفت: ديکش یقيآرام شد و نفس عم اليبعد دان یکم درست

  .خوامیزشتم ازتون عذر م یهابه خاطر حرف -

  او زد و برخاست. ینهيبه س یاضربه سارا

  ... من رو باز کن دانا.کنمیجبران م زم،يعز ديببخش -

 یتخت نشست و سکوت کرد. کم یرو الينها باز شدند. داکرد و طناب یااشاره دانا

  بعد گفت:

اشکال  گذرونم،یم یکور یعمرم رو تو ینشستم، حاال باق لچريو یسال رو ازدهي -

  .اديشوهر کور کنار ب هيسارا بتونه با  دوارمي. فقط امکنمینداره. من زود عادت م

  جلو رفت و او را بغل کرد. سارا

  .یطلسم بساز نيع ارف یبرا يیدارو یتونیتو حتماً م -

  .دوارميام -

را گرفتند  اليدان یهاراه پله دست انيرفتند. در م نييپا یبعد هر سه با هم به طبقه و

  برود.  نييها پاو کمک کردند تا از پله

  سرش را تکان داد و گفت: نيغمگ او

  نفر دستم رو بکشه.  هي ديبه بعد با ني. از ااديبال سرم ب نيا کردمیفکر نم -
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بسته او تعجب  یهاو چشم اليدان دنيشدند، همه از د نييپا یوارد سالن طبقه یوقت

  کردند.

کرد.  فيخانواده تعر یو بعد موضوع را برا نديمبل بنش یکمک کرد او رو دانا

فرزندانش با ماوراء و مشکالتشان  یريها درگروزها بعد از سال نيمهناز خانم که ا

  .ختيزد و سوزناک اشک ر هيگر ريکم آورده بود با غصه ز گريد

  . کندیدست و پنجه نرم م طيشرا نيکه با ا نديرا بب الينداشت دان تحمل

 یناراحت دنياندوهناک از د اليکرد. دانا و دان هيگر طيشرا نيهم دلتنگ از ا سارا

  در خود فرو رفتند. هيبق

  گفت: یبه آرام اليدان

  قربونت برم.  شهیناراحت م نتدياز د ادينکن. االن بابا م هيمامان، گر -

دلم  یهر روز تو ديمن با ن؟يکار دست بکش نيقسم بدم از ا یمن شماها رو به ک -

خونه شما دو  نيا یتو ميکه پامون رو گذاشت ی. از روزاديسر شما ن يیبلرزه که بال

  . نيشد ینطوريتا ا

 موندمیم کيوچک یهمون خونه ی. کاش تونجايا اومدمیو نم شکستیقلم پام م کاش

  .شدمینم نيو عمارت نش

  گفت: رلبيز اليدان

  دور از جون مادر. -

  برخاست و رفت مادرش را بغل کرد. او را به خود فشرد و گفت: شياز جا دانا
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 حيو کامالً هم صح مينشست شتيمهناز جون؟ ما که پ یکنیم ینطوريچرا با خودت ا -

  .یهم راض ميکه هم خوب ینيبیو سالم. اصالً هم نگران ما نباش. م

هام. و نگران بچه امی. فقط گور پدر من که ناراضیهم راض نيبله، هم خوب هست -

  شماها بجوشه. یو سرکه برا ريدلم مثل س یتا ک ديبا دونهیخدا م

  و گفت: ديکمر او کش یو دستش را رو ديمادرش را بوس یموها یرو دانا

  دلم قربونت برم.  زيعز -

کرد و  ريگ زيبه م شيپا کبارهيراه افتاد. به  یبلند شد و به سمت شياز جا اليدان

برخاست و  عيافتاد که سارا سر زيم یتعادلش را از دست داد. با هر دو دست رو

  . ستديرا گرفت و کمک کرد تا او با اليدست دان

  او بوسه زد و گفت: یقهيکرد که دانا کنار شق هيگر شتريخانم ب مهناز

  مدته. کيمامان. فقط نگران نباش  -

همراه با سارا حرکت کرد و منزل  الينداشت. دان مانيحرفش ا نيخودش اصالً به ا و

آرام شود  یشد تا هم مهناز خانم کم یها مشغول بازپدرش را ترک کرد. آنا با بچه

  و سارا با هم خلوت کنند. اليو هم دان

  نشست.  مبل یبه کمک سارا به ساختمان خودشان رفت و رو اليدان

گرفت و دست او را در دستش گرفت. هر دو در سکوت در  یهم کنارش جا سارا

 یباز اليدست دان یها. سارا با انگشتگفتینم یزيچ چکداميخود فرو رفته بودند. ه

  . کردیم
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  دست سارا گذاشت و گفت: یرا برداشت و رو گرشيدست د اليبعد دان یکم

  برگشتم. یبدتر طيخوب بشم با شرا نکهيا ی. به جازميعز خوامیازت معذرت م -

  مگه نه؟! شه،یدرست م -

  .دونمینم -

  دارم. ماني. من به تو ازميعز یتونیباز هم م ،یبار تونست کيتو  -

  و او را به خود فشرد و گفت: ديسارا را به آغوش کش اليدان

  ! کردم؟یچکار م ديمن اگر تو رو نداشتم با -

  . ديد و صورتش را بوساو را چنگ ز یبعد موها و

  بهت بگم. یزيچ کي ديسارا با -

  !زم؟يعز یچ -

 صيتشخ یتونیکه با نگاه کردن به هر شخص م یدار یتو قدرت گفتیمارن م -

  نه! ايداره  یمرگ دردناک ره؟يمیاون شخص چطور م یبد

  ...یعني! ؟یگیم یجد -

. فقط یرو شروع کن تناتيتمر ديبا یکن تریخودت رو قو یخوایتو اگر م یعني -

  دردناک باشه. یليخ تونهیقدرت تو م

  چرا؟! -
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ممکنه با دونستن  چهيپیوجودت م یطور که با فکر کردن به مارن درد توهمون -

. یدرد بکش شهيمن هم ايهات و مثل پدرو مادرت، بچه زانت،يشکل مرگ عز

نه!  ايهست  ديمف یکس ینه؟! برا اي کنهیقدرت بهت کمک م نيداشتن ا ايآ دونمینم

  .یاز قبل کن شتريرو ب رتتبه تو کمک کنم و قد تونمیمن م یاما اگر بخوا

  زم؟يعز یگیم یجد -

  بله. -

  به ماوراء ندارن؟ یربط چيکه پدر و مادرم ه یدارم در حال یقدرت نيمن چطور چن -

خودت نفر از خانواده  نيوجود داره. تو اول ینفر نياول شهيهر خانواده هم یتو -

 یبرا نيهم ی. برایدار یتو خون پاک و قدرتمند يی. از نظر اشخاص ماورایهست

  تو هم دونستن شکل مرگ افراده.  یروي. نیاومدن دنا، فرزند من انتخاب شد ايبه دن

  !دونستم؟یقدرت نم نياز ا یزيچ چوقتيهمه سال ه نيا یچرا ط -

  .ینکرد یخودت کار یرويفعال کردن ن یچون هرگز برا -

  به تو بگم. یزيچ ديمن با اليدان -

  !زم؟يعز یچ -

برم و برگردم.  يی. تونستم تا جاارميمن تونستم روحم رو در زمان به حرکت در ب -

  خودم بود. یروين اياون شخص بود که باهاش رفتم و  یروين نيا دونمینم

  !؟یرفت یبا ک -

  ام بدم.بار هم خودم تونستم انج کيبار همراه مارن رفتم.  کي -
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  !؟یبا مارن کجا رفت -

و دنا رو ببره. اما من تونستم  اديب خواستی. ساحره مدميمن دو روز بعد رو د -

اون  یپرست طانيو مراسم ش ميساحره رفت یساحره رو از سر راه بردارم. به خونه

  .دميرو د

  .نميرفتم و تونستم پدربزرگ آنا رو بب فيدوم امروز بود که به گر بار

ها قدرت ني. سکوت کرده بود. از اديکشیصورت سارا م یآهسته دستش را رو اليدان

  حال گفت: نيشود. با ا ليمسا نيا ريدرگ ميسارا مستق ديترسی. مديترسیم

. فقط رميبگ ميتو تصم یبرا تونمیسارا. من نم یدونیهر طور خودت صالح م -

  .یترش بدقدرتت رو گس یتونیتو باشم. پس تو م یراهنما تونمیم

  مشکالت. نيا شهیم جاناتشيه یکه تهش با وجود همه یبدون خوامیم اما

  گفت: یو به آرام ستيرا نگر اليبه خودش اشاره کرد. سارا صورت دان و

  تو بشم.  یايمن حاضرم وارد دن -

  من؟! یايدن -

  وارد بشم که بهتر تو رو درک کنم. خوامیتوئه و من م یايبله. ماوراء دن -

  بلند شد و گفت: شيسر فرود آورد و از جا اليدان

  .ريپس دست من رو بگ -

  برخاست و دست او را گرفت. سارا
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  اتاقمون. یتو ميبر -

  و هر دو به اتاق رفتند.  ديدست او را کش سارا

  و گفت: ديها کشکتاب یاتاقش رفت. دستش را رو یسمت کتابخانه اليدان

  . ستين یقطور یليباشه. کتاب خ فيرد نيا یتو ديکتاب با جلد چرم قرمز با کي -

  ها کرد و گفت:کتاب فيبه رد ینگاه سارا

  ؟یکتاب قرمز انار نيا -

  بکش. روني. کتاب رو بزميدرسته عز -

  و گفت: ديآن کش یدستش را رو اليداد. دان اليو دست دان ديکش رونيکتاب را ب سارا

چطور  یکه بدون یتاب رو بخونک نياول ا دي. تو باهيخوب یليها! کتاب خخواب -

به سفر  کنهیخوابت شروع م یزمان و تو یو روحت تو افتهیاتفاق م یبرونفکن

  کردن. 

که  ننيبیم يیها. خوابمونهیم ادشونيکه  يیها. خوابننيبیمردم خواب م یهمه

شروع  گهيد یايدن یکه در زمان خواب، روح ما تو نهي. اما مهم ارهیم ادشوني

  ما.  یايبا دن یمواز یايدن یبه سفر. تو کنهیم

 ميکنیما با کدومشون ارتباط برقرار م نکهيوجود داره. اما ا یمختلف یمواز یاهايدن

  مهمه.

سرنوشت خودمون،  یحضور و ارتباط ما با اونا تو ايو آ مييخوایم یچ اياون دن یتو

  . لهينه هم دخ اياون موجودات موثر هست  ايو  گهيد یآدما
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که من فقط  يیما در ارتباطه. جا یاياونا با دن یمواز یايجادوگران و دن یايبا دن نادا

خود ممکنه نتونم  یرفت و آمد داشته باشم. اما به خود تونمیمثل دانا م یبا کمک کس

  وصل بشم.  اشونيبه دن

ن اونا ها در ارتباطم و جهاجن یايدانا. من اما با دن یاونا مٔوثره و اونا برا یبرا دانا

  . اميتوش به سفر در ب تونمیکه م هيجهان

وارد جهان  یبه راحت تونهیزحمت رو داره. اما دانا نم نيمن کمتر یکار برا نيا

  .افتهیاتفاق م ايدن نياونا بشه. مالقاتشون هم با دانا تنها در ا

  نظرت چرا؟! به

  !دونمینم -

 یرو با هم تو یعناصر واقع خداست. خداوند تمام یروهايمرکز تمام ن نيچون زم -

ها اشرف هستن که خداوند هم به اون یروح یها هم داراقرار داده. انسان نيزم

  مخلوقات گفته. 

 کننیم یزندگ یهر آسمان موجودات مختلف یاما چند آسمان. تو ميدار نيزم کي ما

د رفت و آم يینوع بشر ناشناخته هستن اما همون موجودات توانا یکه اصوالً برا

 یرويمثل اونا باشه اما اگر ن تونهیما دارن. درسته که نوع بشر نم یايآسون رو به دن

چون روح ما از  رهيگیصورت م یآسون هفعال داشته باشه ارتباطش ب یدرون

 نيدر زمان و مکان حرکت کنه و ا یتونیم ینوع ماده است که به راحت نيترسبک

شکل  نيترتيهستن، به کم اهم تياهم پر اريبس یماد یايدو مورد رو که در دن

  و ازشون عبور کنه. ارهيممکن در ب
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 نيبه ا تونهیتر مبار مثبت باشه، راحت یتر و داراتر، پاکچقدر روح سالم هر

مثل  هایبد نيو کدر باشه، ا نيسنگ ،یسفرها دست بزنه. هر چقدر بار روح منف

بشن و نتونن  رياس یسم مادج یتو شنیو موجب م کننیم ینيروح سنگ یوزنه رو

  .انيب رونياز اسارت تن ب

 ،یخودمون در زمان سفر کن یايبعد هم به دن ،یدانا بر یايبه دن یتو تونست یوقت

پاش داشته باشه،  ريز تونهیرو م ايدن کيکه نه تنها  یدار یپس روح شفاف و سبک

  .ستين یسفر کنه که کار هر کس تونهیرو م یمختلف یاهايبلکه دن

  کتاب را به دست سارا داد و گفت: اليسرش را تکان داد. دان سارا

  ازم بپرس. یمتوجه نشد اي یکه اطالع نداشت یزيکتاب رو بخون. از هر چ نيا -

  .زميباشه، حتماً عز -

  .نديکند و پشت آن بنش دايرا پ زشيراه افتاد و توانست م اليدان

  . اميباهاش کنار ب تونمیسخته اما م -

  .لايدان -

  جانم. -

  !ه؟ينظرت در مورد دارا چ -

  فکر کرد و بعد گفت: یگرفت و کم نييسرش را پا اليدان

 ديباشه با یافتاده. اما هر چ یوسط اتفاق نيا ايپسر ماست  دونمیسارا. نم دونمینم -

  .ميريبگ ميبعداً در موردش تصم
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  نشست و گفت: اليدان یپا یجلو رفت و رو سارا

درسته؟! تحت هر  مونه،ی. اون پسر ما مميدم. ما بزرگش کردآور اشيمن به دن -

  .یطيشرا

  . یطيتحت هر شرا -

کرد سارا به سالن  شيرها یاو را به خود فشرد و وقت اليرا بغل کرد. دان اليدان سارا

  .ديشياند ديايب شيگرفت و به آنچه که قرار بود پ نييسرش را پا اليرفت. دان

 ديفهمیاحوال م نياز ا الياتاق افت کرد. دان یدما شهيهم و مثل ديچيدر اتاق پ یمينس

  است. او خود آن را احضار کرده بود.  کشينزد شيهااز جن یکي

  و سر فرود آورد.  ستاديا اليمقابل دان ثميع

  گفت: ی. به آرامکردیحس م یاو را به خوب اليدان

  بخون برام. ثم،يع -

ز شد و مشغول خواندن کلمات کتاب شد و به کتاب اشاره کرد. خود به خود با ثميع

  به او گوش کرد. اليدان

هرگز  کردیحس م اليبود. آنقدر قطور و بزرگ بود که دان اليدان یکتابِ معالجه نيا

 یبرا يیرا ساخته بود. داروها یاديز یآن داروها ینتواند آن را تمام کند. از رو

  و... انيدرمان جن



689 | P a g e 
 

بودند و با ماوراء در ارتباط بودند آن کتاب را  وميدکه م یاز ده نفر از اشخاص شيب

به کتاب اضافه کرده  یزيچ کيها مختلف هر کرده بودند و در دوره فينگاشته و تأل

  بودند. 

  بالغ بر هزار سال داشت.  یبود و عمر یميقد اريبس کتاب

  .ديافزاين ببه آ يیزهايبود تا بتواند از آن استفاده کند و چ دهيرس اليبه دست دان حاال

  . گشتیگنج مهم دست به دست م نيو ا ديرسیبه دنا م ديهم با بعدها

به  یديجد یو هنوز دارو آموختیهمه سال، فعالً داشت از آن م نيبعد از ا اليدان

  آن اضافه نکرده بود.

به  شيرا سمت پنجره چرخانده بود. رو اشینشسته بود و صندل زيپشت م اليدان

. او داشت فصل هفتم را که توسط ديدینم یاهيجز س یزيهن خود چپنجره بود و در ذ

  . کردیدرمانگر نوشته شده بود گوش م وميمد نيهفتم

نوازش  یکه صورتش را به آرام یو او در حال خواندیم شيرسا برا یبا صدا ثميع

  .دادیگوش م کردیم

اتاق کرد و را سمت  شيساکت شد. رو ثميگذشت که دستش را بلند کرد و ع یساعت

  گفت:

  کنه! یپسرش هام خواستگار یمذهب و ازش بخواه دختر مازر رو برا شيبرو پ -

  شد و بعد گفت: رهيخ اليچند لحظه به دان ثميع

  .دهیاون دخترش رو به پسر مذهب نم کنه،یرو قبول نم یوصلت نيمازر چن -
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  کار رو انجام بده. نيبرو و ا -

  بله سرورم. -

 یخشت یقلعه کيمذهب که در  یلهيزمان خود را به قب نيترکوتاهشد و در  بيغ ثميع

آنجا ظاهر شد  یرساند. وقت کردندیم یزندگ رانيدر شرق ا ابانيب کيدر  یميقد

در قلب شب  يیبايها به زو ستاره کردیم يیفرمابر آسمان حکم یکيتار

  .دنديدرخشیم

سر فرود آورد.  ثميع یمد و براآ رونياز قلعه ب له،ياز قب یجن ثميظاهر شدن ع با

  هم جوابش را با همان حرکت داد و گفت: ثميع

  آوردم. یمهم غاميمذهب پ یبرا -

  داخل. دييبفرما -

 یبود راه افتاد و وارد قلعه شد و از جلو یمشک یدنبال آن مرد که در ردا ثميع

مذهب  اتاق یقلعه را پشت سر گذاشت و به جلو یعبور کرد. راهروها گريد یهاجن

  رفتند.

از  ثميآمد و خم شد. ع رونيبعد ب یمنتظر ماند. کم ثميوارد شد و ع گريجن د ابتدا

  مقابل او رد شد و وارد اتاق شد.

سر فرود  ثمينشسته بود. ع یبزرگ یصندل یکه رو دياتاق مذهب را د یانتها در

  آورد و گفت:

  سالم بر مذهب. -
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  فت:برخاست و سر فرود آورد و گ شياز جا مذهب

  .یمن سر زد لهيکه به قب یباش یحامل خبر مهم دي. باثميسالم بر ع -

تا  نيبر یهام به خواستگار یخواستن برا اليبله دوست من، مذهب! سرورم دان -

  ازدواج کنه.

  :ديچند لحظه ساکت ماند و بعد پرس مذهب

  سر زده؟! يیباز هم از هام خطا -

  دوست من. ريخ -

  داشتن؟! یخواستدر نيپس چطور سرورم چن -

  به من نگفتن. یزيچ -

  ...یمن هست که به زود لهيدر قب یخوب یدخترها -

  خودت نه دوست من! لهياز دختران قب -

  ادامه داد:  ثميساکت ماند. ع مذهب

  .نيدختر مازر بر یگفتن به خواستگار -

. افتاد رونيب شيانقره یرا عقب داد. موها شيبرخاست و کاله ردا شياز جا مذهب

 یزيبود. اما چ یاو بر خالف پسرش مشک یهاشد. چشم رهيخ ثميع اهيس یهابه چشم

  او کم نکرده بود.  يیباياز ز

  چرا دختر مازر؟! -
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  دستور سرورم بود. -

و بعد  ديشياند یرا در پشتش قفل کرد. کم شيهاکرد و دست ثميپشت به ع مذهب

  گفت:

که مذهب از مازر  ستين نيبدتر از ا زيچ چي. هکنهیوصلت مخالفت م نيمازر با ا -

  جواب رد بشنوه.

  مازر مخالفت نکنه. ديشاهزاده است. شا کيپسر تو  -

بدتر  زيانسان شده. چه چ کيشاهزاده که باعث مرگ  کيشاهزاده خطاکار.  کي -

 اريبا دانا بس یدر همراه ايانسان بشه. حور کيشاهزاده موجب مرگ  کي نکهياز ا

داره  یاديز یدختر جنگجو و شجاعه که خواستگارها کياالن  کرد و اون شرفتيپ

  .دهیجواب رد م همو مازر به همه جواب رد داده. پس حتماً به من 

  ببر و بگو مذهب سالم داد و گفت: غاميسرورم پ به

موجب  د،يامر رو از دوش من بردارند که جواب رد گرفتن از مازر، جن سف نيا -

درخور  یهام عروس یچند شب برا ی. بگو مذهب طشهیم ليقبا نيحقارت من در ب

  .کنهیخودش انتخاب م لهياز قب قيو ال

  . پس سر فرود آورد و گفت:کردیاو را درک م ثميع

  حتماً پاسخ شما رو خواهم رساند. -

در اتاقش قدم زد. پلک بست که همسرش به نزدش  یشد. مذهب با نگران بيبعد غ و

  ه همه از هام کوچکتر بودند.ک گرشيآمد و بعد فرزندان د
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  بعد هم هام ظاهر شد. یکم

  :ديپرس همسرش

  خته؟يحد شما رو به هم ر نيتا ا ثميافتاده؟ چرا آمدن ع یمذهب! اتفاق -

  و بعد گفت: ستيبه مقابل هام رفت. هام سر فرود آورد. مذهب پسرش را نگر مذهب

  .ميصورت بد یتو ازدواج یفرستاده برا غاميپ اليسرورم دان -

  بود هراسان گفت: یبور و بلند و چشم رنگ یبا موها یهام که زن مادر

  سر زده. يیاز پسر من باز هم خطا -

  به حرف آمد و گفت: هام

  .کنهیهام هرگز دوباره خطا نم -

  !ه؟يامر سرورم چ ليپس دل -

  و گفت: ستيسکوت کرد. مذهب او را نگر هام

  .کنهیوصلت موافقت نم نيازر با ااما م استينظر سرورم، ازدواج تو با حور -

  :ديو پرس ستيپدرش را نگر شيچند لحظه از پشت ردا هام

  چرا؟! -

  .یخطاکار معروف یچون تو به شاهزاده -

  خودمون برات... یلهياز قب یدختر پس

  پدر!  -
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  ساکت شد. هام با غصه گفت: مذهب

دختر نشدم. من فکر . من که از عمد باعث مرگ اون اتفاق گذشته نيها از اسال -

اون از  دونستمیندارم. نم یزشت یاون دختر از من بترسه چون من چهره کردمینم

  .کنهیمرد وحشت م کي یحضور ناگهان

  .کنهیاز گناه تو کم نم یزيها چحرف نيا -

. نيمن رو از من گرفت االرضیها قدرت ط. سالديقراره شما من رو ببخش یک -

 نکهيمثل ا ديسرورم گفت من رو ببخش ی. وقتنيکنار زد تونينيها من رو از جانشسال

 ینداره که مذهب از مازر دختر اقتيشدم. هنوز هام اونقدر ل دهيبخش یفقط ظاهر

  کنه. یمن خواستگار یرو برا

که پدرش جرأت نه گفتن به شما رو نداشته باشه.  یمحکومم به ازدواج با دختر من

  من درخواست ازدواج کنه. یبرا یخودمون از کس لهيپدرم خارج از قب ستيقرار ن

نگرانه هنوز هم پسرش همون پسر خطاکار شناخته بشه. شما در طول عمرتون  چون

خطا رو فقط من مرتکب شدم و قراره تا ابد تاوانش رو پس  نيا اي ن؟ينکرد يیخطا

  بدم.

  گفت: تيبا عصبان مذهب

فراتر رفتن از حدود خداوند.  یعني گناهیانسان ب کيکشتن  ،یکرد یبزرگ یتو خطا -

رو  یانسان چيو حق ازدواج با ه ميکردیخدا عمل م امبريما و پدرانمون به دستور پ

انسان  کيبود. عاشق  امبريتو شکستن دستور پ یخطا ني. اولميدیبه خودمون نم

  . یشد
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که  ميمرگشون بش ايو باعث ترس و  ميبش کيها نزدبه انسان ديخداست که نبا دستور

  و حقش تا ابد به گردن توئه. یانسان کشت کيبه گردن ماست. تو  امتيحقشون تا ق

 کيداره از  اقتيکنه؟ چطور ل یمن پادشاه ليداره به قبا اقتيچطور ل یمرد نيچن

  ره؟يبزرگ زن بگ لهيقب

  نسل در نسل وفادار بودن. امبريبا پ مانشونيکه به عهد و پ ديسف یهاجن لهيهم قب اون

  خوار بشم. گهيد ليجواب رد از پادشاهان و بزرگان قبا دنيمن نخواه با شناز  پس

  انداخت و گفت: نييسرش را باال و پا هام

  .نيبخشینم چوقتي. اما مطمئنم خدا هم ببخشه، شما هخوامیباشه نم -

  را بست. مادر هام جلو رفت و گفت: شيهاپلک یشد. مذهب با ناراحت بيبعد غ و

  !یحد هام رو آزار بد نيا ات ديمذهب! نبا -

  کرده. یبزرگ یاون خطا -

مرتکب  هایلياشتباه رو خ نيا یخطا کنه. ول یچون پسر بزرگت بود انتظار نداشت -

ها مورد خشم تو بود. کار رو نکرده. اون سال نيدارم هام از قصد ا مانيشدن و من ا

 یکه پسرت رو ببخشاز تو خواست  الي. سرورم دانیکار رو تموم کن نيبهتره که ا

 نيدونیکرد، چون م هيرو به مسعود هد سرمونپ ثمي. عیکنیلجاجت م یاما تو دار

  مرتکب نشده. یروح اون دختر تو جسم آلماست و هام اشتباه

  جسم آلماست. یروح اون دختر تو دونهیهنوز نم نکهيمثل ا -

  م کوچکتر بود گفت:از ها یآمده بود و چند صد سال ايکه بعد از هام به دن دخترشان
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رفتار باشه. بهتره قضاوت اون کار  نيتا ابد محکوم به ا ديپدر! برادر من هام نبا -

 ميبا رفتارمون باعث بش دي. ما نباميانجام بد ديرو که با یبه خدا و ما کار ميرو بسپار

  داره.  اجيما به حضور هام احت یلهيکنه. قب یهام حس طرد شدگ

 لهيافراد و بزرگان قب گريمعلومه که د ديکنیکار رو م نياخود شما با اون  یوقت

  .ذارنیو بهش احترام نم کننیبه اون اعتماد نم چوقتيه

بزرگان  دي! شاشهیم یچ لهيسرنوشت ما و قب ستيمعلوم ن ديشما نباش یروز اگر

تالشتون رو  یشما بنشونن. پس بهتره همه یرو جا گهيشورش کنن و کس د لهيقب

شده الزم  دهيبخش انيجن ئتياز طرف ه ی. وقتنيهام بکن گاهيردوندن جابرگ یبرا

صد و پنجاه سال از خطاب هام ي. سنيکن یپا فشار هاتونيريشما به سخت گ ستين

  گذشته.

قدر که هام باهوش بود او . همانستيو باهوش و ذکاوتش را نگر بايمذهب دختر ز

  و دانا بود. رکيهم ز

پسر بود  کيخترش را حق دانست. به فرزند سومش که د یهاو حرف ديشياند یکم

مانده  یليخ دانستیبود. خوب م دهينگاه کرد. او هنوز به شجاعت و ذکاوت هام نرس

مقاومت  تواندینم يیرخ دهد او به تنها یشورش دانستیتا او به قدر هام پخته شود. م

  کند.

  تختش نشست و گفت: یرفت و رو مذهب

  .نيبر نيتونی. مدهیمازر دخترش رو به برادرت نم اما یگیتو درست م -
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 نيسر فرود آورد و همراه با فرزندانش اتاق را ترک کرد. مذهب هم اندوهگ همسرش

  شد. ثمياز ع یمنتظر خبر

وقتش  یک ديفهمی. نمکردیزده به آسمان نگاه متپه نشسته بود و غم کي یبر بلندا هام

دوستانه  یو دوباره با او رفتار آمدیز دلش در ما یکه پدرش او را ببخشد. ک رسدیم

  .کردیم

ها بود . سالکردیم یداشت احساس خستگ گري. دشدیم نهيپر از غم و ک وجودش

 دهيبخش اليراحت و بدون طعنه از او سلب شده بود. مثالً به خواست دان یکه زندگ

  .دادندیشده بود اما هنوز باز هم او را آزار م

هم از سمت  ديمجدد پس فرستاده بود و شا یزندگ یند روح او را براکه خداو یدختر

  .گرفتندیچون خبر نداشتند به او سخت م هيشده بود اما بق دهيخدا بخش

که داشت در  اليمذهب را به او رساند. دان یهابرگشت و حرف اليبه نزد دان ثميع

رو به  رديبگ اديبسته اتاق را با چشم  یايتا زوا کردیم نيو تمر رفتیاتاق راه م

  کرد و گفت: ثميع

اومد من با مازر  شيپ یبرو به مذهب بگو حق تمرد از فرمان نداره. اگر مخالفت -

  .کنمیصحبت م

  بله سرورم. -

جز قبول  یاداد. مذهب چاره حيدوباره به نزد مذهب رفت و موضوع را توض ثميع

را به نزد مازر  لهين قبکردن موضوع نداشت. از همسرش خواست دو نفر از بزرگا

  .روندیبه آنجا م اياز حور یخواستگار یبفرستد و به او خبر بدهد که فردا شب برا
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رفتند. خبر را به او رساندند و حاال  رانيشب آن دو نفر به نزد مازر در شمال ا آن

 اياز افرادش خواست برود و حور یکي. از کردیموضوع فکر م نيمازر داشت به ا

  .اورديش برا به نزد

  هم با عجله خود را به نزد پدرش رساند. ايحور

 یهاکپه یآنجا تنگ شده است. به رو یظاهر شد حس کرد دلش برا یدر کاهدان یوقت

. مازر رو به پنجره کرد و به ستيو کنار پدرش نشست. پدرش او را نگر ديکاه پر

  نگاه کرد.  یو باران یآسمان ابر

افکارش را به او  ايحور یهابعد با نگاه در چشمزد و  سيسر او را ل یرو پدرش

  منتقل کرد.

از ما با  شتريپسرش هام. تو حتماً ب ی. برااديتو م یفردا شب مذهب به خواستگار -

  .یهام برخورد دار

  کرد و افکارش را انتقال داد. یخرخر ايحور

  .دمشيمدت بارها د نيا یبله، تو -

  ه؟ينظرت در موردش چ -

  .هيداره. اون مرد شجاع و وفادار یهزادگشا اقتياون ل -

  داره! یاکه چه گذشته یدونیم -

  .دونمیبله م -
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بخوام به  دميد فيح دم،يشن شيو بزرگ یاونقدر که در مورد شجاعت و وفادار -

چند سال  دميشن نکهيجواب رد بدم. مخصوصاً ا شونياشتباه به خواستگار کيخاطر 

  برگرده. یه اونو ببخشه و به مقام شاهزادگاز پدرش خواست اليسرورم دان شيپ

  .هيپدر اون مرد قابل اعتماد -

  انتخابش رو کرده و عاشق شده. ايپس حور -

  لبخند زد و سکوت کرد.  ايحور

. از یبش یعاشق ک یخوایو م یبندیدل م یبودم که تو به ک نينگران ا شهيهم -

اونا خوب ازت  نکهياما مثل ا نگران بودم. یتمام مدت همراه سرورم دانا بود نکهيا

  .کننیمراقبت م

 یاندازه خوشحال باشم. از روز نيتا ا تونستمینم چوقتياگر با سرورم دانا نبودم ه -

  . دارم یجانيخوب و پر ه یکه باهاشون همراه شدم زندگ

  .ديپدرش برد و مازر سر خود را به سر او مال کيسرش را نزد ايحور

پدرش دور شود و هرگز  یلهيرکت کرد تا از مکان قببرخاست و ح شياز جا هام

  زد. شيصدا یبرنگردد که کس

  برادر. -

  .ديرا چرخاند و برادر کوچکترش را د سرش

  !مانيه -
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رو ترک  لهي. گفت که فعالً قبیفردا حاضر باش یو برا یايپدر خواست به خونه ب -

  .ینکن

  !فته؟يب یفردا قراره اتفاق -

  .یمتأهل بش یشاهزاده کيو  نريقراره برات زن بگ -

  .کنهیرو ترک م لهيقب شهيهم یبه پدرم بگو هام برا -

  به چه علت؟! -

  .کننیچون به من اعتماد نم -

  باشه؟! اياگر اون دختر حور یحت -

  گرفت.  یآن دو را به باز یاو را برانداز کرد. باد ردا هام

 دياز جوابشون نگفتن. با یزي. اما چیدخترش بر یمازر قبول کرده به خواستگار -

  !هيشرط ازدواجتون چ ديد

  لبخند زد و ناباور گفت: هام

  فرستاد؟ کيمازر پ یلهيپدر به قب -

  بله. -

حال بود و خوش یليخبر خ نيا دني. از شنديرا به آغوش کش مانيجلو رفت و ه هام

کند و  دايپاو را  تواندیامشب نم دانستیپرواز کند اما م ايدوست داشت به نزد حور

  تا فردا صبر کند. ديبا
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  بعد از خروج از اتاق صدا زد: اليدان

  سارا جان. -

  سر بلند کرد و گفت: خواندیکه داشت کتاب را م سارا

  جانم. -

  .نجايا انيشب ب مهيزنگ بزن همراه با پرند، امشب بعد از ن زيلطفاً به پرو -

  !؟یچه کار یشب؟! برا مهين -

. خورنیبر م یبردارم. واگرنه به مشکالت بزرگ شونيدگطلسم رو از زن ديبا -

عمل کنم  یمنطق تونمیم یچشممه اما من تا زمان یبند روچشم نيا یتا ک دونمینم

دارا هم  یهابه حرف یبند حتچشم ني. ممکنه بدون ازميبند رو دارم عزچشم نيکه ا

  .ارميب مانيا

  .زميباشه عز -

ً دانا رو صدا بزن و به -  نجايا خوادیش بگو امشب کار احضار دارم. اگر ملطفا

  مادرم بمون. شيباشه. تو هم پ

  و گفت:  ديخند سارا

  احضار شرکت کنه!  یباشه و تو نجايفکر کن دانا نخواد ا -

مبل  یو آهسته جلو رفت.  سارا خود را به او رساند و کمک کرد رو ديخند اليدان

  .نديبنش
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کرد و بعد همانطور که مقابل او خم شده بود  همسرش نگاه یلحظه به چهره چند

  لبخند زد و گفت: اليزد. دان یابوسه اليسر دان یرو

  !یدلتنگ من -

  نبود!  اليدان نيدلتنگ ا شهیمگه م -

نوازشش  یسارا را گرفت. به آرام یاز موها یادستش را باال برد و دسته اليدان

  کرد و بعد گفت:

  .زميبرو عز -

زد و  هيتک اليرد و منزل را ترک کرد. با بسته شدن در دانسر فرود آو سارا

بغلش زد. به احوالشان فکر کرد و چقدر دلش خواست که به  ريرا ز شيهادست

  آرامش قبل برگردند. 

رفته  نياز ب یسوزدر آتش اشینداشتند. زندگ بتيکه افتاده بود کم از مص يیهااتفاق

! خودش هم به شدیوشتش معلوم نبود چه مکه فرزندش نبود و سرن ديبود. دارا شا

  .ديدیرا نم يیاز قبل گرفتار شده بود و جا یدرد بدتر

  . ديشن شهيرا با ش یبرخورد یرا آهسته ماساژ داد که صدا اشیشانيپ

  شد که بفهمد صدا از کدام پنجره بود.  قيبلند کرد و در سکوت منزل دق سر

حرکتش را حس کند.  توانستیو م رودیراه م وارهايپشت د یکرد کس احساس

  . ديصورتش به سمت صدا چرخ
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را سمت  شيو رو ستديبا شيپاها یبه پنجره خورد که باعث شد رو گريد یاضربه

  صدا بچرخاند. 

  باز شد. او عقب رفت و صدا زد: یبيمه یمنتظر شد که پنجره با صدا یکم

  !يیسارا، سارا کجا -

 یهارنگ با چشم اهيموجود س کيحال بود که  نيا. در ديشنیاو را نم یسارا صدا اما

  و بلند از پنجره به درون منزل آمد.  کيبار یبا اندام نيقرمز و آتش

  .کردیو شرور او را به شدت حس م یاما موج منف ديدیاو را نم اليدان

 کيعقب آمد و شروع کرد به خواندن ذکر. آن موجود هم قدم به قدم به او نزد آهسته

  . شدندینور مسالن کم یهاها و چراغالمپ بشيعج یرويدر اثر نو  شدیم

  :دي. پرسرفتیو آهسته عقب م ديکشیم ليوسا یدستش را رو اليدان

  ؟یهست ی! تو کنجاست؟يا یک -

 کردیکه درد م یبا بدن ديدیو آزار م شدیم یزخم اليموجود که در اثر اذکار دان آن

  . ستاديجلو رفت و مقابل او ا

  گفت: اليبود. خم شد و در صورت دان اليبلندتر از دان اريبس شقد

  !یبه من کمک کن ديفرزند آدم! تو با -

که در  یبد یطرف است. بو طانيش کيکه با  دادیم نانياطم الياو به دان یصدا

سرش را پر کرده بود. از آن بو تهوع  یلجن و ماندگ یبود. بو دهيچياطرافش پ

  .ستيطرف ن طانيش کيجز  یزيا چو مطمئن بود ب گرفتیم
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  ؟یهست یتو ک -

. شدیم کيآن موجود نزد کردی. حس مديچسب واريتر رفت. آنقدر که به دعقب اليدان

  .کردیم ینيبر سرش سنگ اشهي. ساانداختیسرش را به دََوران م نشيسنگ یبو

  .یمنه، به من برگردون یکه برا یزيچ ديتو با -

  مال توئه؟ یچ -

  !کشمیم من درد -

  و گفت: ديکش واريد یرا رو شيهادست اليدان

  !؟یاز چ -

آن  دنيسر چرخاند. در باز شد و دانا به درون آمد و با د یموجود سمت در ورود آن

 هيثان کيحمله شد که آن موجود در  یآماده ال،يو زشت مقابل دان رنگاهيجسم س

رش بسته شد و دانا به همان به دود شد و از پنجره فرار کرد. پنجره پشت س ليتبد

  وجود نداشت. زيچ چيپرده را کنار زد ه ی. وقتديسمت دو

. دانا رو به او کرد و خود را به کنارش کردینم یبود و حرکت دهيچسب واريبه د اليدان

  رساند و گفت:

  تو حالت خوبه؟! -

  آره خوبم. -

  رسوند؟ بيبهت آس -

  نه! -
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  !خواست؟یم یپس چ -

  بهش کمک کنم. دين گفت با. اودونمینم -

  !؟یچه کمک -

  نشد که بشنوم. گهيو د یدي! تو رسدونمینم -

  !د؟يترسیاز من م -

  .یکنیحمله م یرسیچرا نترسه؟ تو تا بهشون م -

  را گرفت و گفت: اليلبخند زد و نفسش را فوت کرد. دست دان دانا

  .ميبا هم مفصل صحبت کن ديکه با نيبش ايب -

و اتفاقات رغز صحبت کرد و  طيمشغول صحبت شدند. دانا از شرا دو نشستند و آن

  .ديکش شيرا پ اليبحث محل کار دان

احواالت  ني. بعد از ایآموزشگاه رو درست کن یکن یسع ديحاال به هر حال تو با -

  سر کارت. یبرگرد ديبا

کنه.  یکنم که اونجا رو بازساز داينفر رو پ کي ديکار رو بکنم. با نيآره مجبورم ا -

  ساختمون داغون شده بود. یهمه

. جادوشون کردم و احتماالً اون رميگیدارا رو هم فردا م شيخوب، جواب آزما -

  ما کار کنن. شيآزما یتا خود صبح رو هاچارهيب

  !یگیکه نم یجد -
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ً يچرا دق -   نه. ايکه جنس دارا از خود ماست  ميفهمیزود م یليخ نمي. اقا

  باشه تحملش سخته. نياز ا ريخودمون باشه. چون غ یبچهکه دارا  دوارميام -

  !یاحضار کن یخوایامشب م گفتیسارا م -

  و پرند بردارم.  زيرو از پرو یطلسم ديآره، با -

  .یباش انيانجام بدم الزمه که تو هم در جر یکار خوامیم اليدان -

  !؟یچ -

  ببرم. نکاونيبا خودم به پاماجراها پدر و مادر رو  نيبعد از تموم شدن ا خوامیم -

  کنن و اقامت اونجا رو بهشون بدم. یمن زندگ شيکه پ خوامیم

 یدانا نشسته است و صدا کردیکه حس م يی. جاستيمقابلش را نگر قهيچند دق اليدان

  .شنودیاو را از آن سمت م

  براشون سخته.  يیجا نيهمچ یتو یهستن و زندگ یپدر و مادر انسان عاد -

ً کنار دن سازمیم ديجد یزندگ کي. براشون کنمیم نشويراض - و آنا  ليو حتما

شده براش  یکار تکرار کيکنن. رفت و آمد پدر به شرکت  یزندگ یبا شاد توننیم

انجام  توننیکارا رو اونجا هم م نيعمارته. هم یتو دنيچرخ شيو مادر هم سرگرم

 خوامی. از پدر نمارمشونيم دنتونيبهتر. هر زمان هم خواستن به د یحت ديبدن. شا

با  نجايو ا یکنیشرکت کار هم م یعمارت و شرکت رو بفروشه. چون تو تو

  .یکنیم یات زندگخانواده

  امالک ندارن. نيبه ا یاجياحت گهيد نکاونيپا ببرمشون
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  ! ؟یگیم یدار یمعلوم هست چ -

  .انيبا تو ب یمجبورشون کن ديبا چرا

  ماند و بعد گفت: رهيخ اليچند لحظه به دان دانا

  کردن مجبور بودن؟  یتو زندگ یپدر و مادر هفده هجده سال با تو و برا -

  من؟! یبرا -

ات و فلج شدنت تو. بعد از سقوطت از ساختمون و از دست دادن حافظه یبله، برا -

کردن. بعد از برگشتنتون هم شش هفت  یسال تو رو بردن آلمان و باهات زندگ ازدهي

نوبت  گهيحاال د کنمی. فکر منيکنیم یعمارت با هم زندگ یدوباره تو نيساله دار

  اونا رو داشته باشم.  یمنه که مدت

که متعلق به منه. پدر و  یجهان یتو کنم،یم یاومدم دارم زندگ ايکه به دن يیمن جا -

  که بهش تعلق ندارن. یکن یاونا رو وارد جهان ی. تو حق ندارنطوريمادر هم هم

 شيداشته باشن و پ شيآسا خوامیمن حق دارم. خوب هم حق دارم. م ال،ينچرا دا -

  خودم باشن و ازشون مراقبت کنم. 

  ندارن.  شيمن آسا شيآهان! پس پ -

ما زجر  یهمه سال به خاطر هر دو نيکه پدر و مادر ا نهي. بحث استيبحث تو ن -

کجا بهتر از استراحت کنن و  یدارن مدت ازيمن، مشکالت تو. ن ی. دوردنيکش

  .برنیلذت م یجو. حتماً اونجا از زندگخوب و صلح  یبا مردم نکاونيپا
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 تونمی. من نمیدور نيبه ا یو عادت دار یکرد یها بدون اونا زندگدانا تو سال -

  کنم. یبدون پدر و مادر زندگ

  طور که من عادت کردم. . همونیعادت کن ديبا -

  زد و گفت: یلبخند تلخ اليدان

  عادت کنم. یبه نبودن کس تونمینم چوقتيه من -

  .یبه نبودن من عادت کرد -

 یاتو رو داشتم. در رابطه با تو حافظه دميدیم نهيآ یکه خودم رو تو نينکردم. هم -

  نداشته باشمتون. تونمیکه از دست دادم کمکم کرد. حاال که حالم خوبه نم

 تواندیدارا فرزند او نباشد، نماگر  ديدیرا برانداز کرد. م اليصورت دان دانا

را لمس کرد  اليزد. دستش را جلو برد و دست دان ینداشتنش را تحمل کند. لبخند تلخ

  و گفت:

تر از هر . اونجا امنميکنیم یزندگ نکاونيپا یات همه تو. با خانوادهايتو هم ب -

  بهتره. ميکن ی. کنار هم زندگدمیم ادياست. بهت روش رفت و آمد رو  گهيجهان د

  کن. یبا ما زندگ نجاياش دور باشه. تو برگرد و ااز خانواده تونهیسارا نم -

  ندارم.  شهيهم یرو برا نکاونيترک پا یمن اجازه -

  چرا؟ -

مردمم  ديو نبا نميبود که خودم روز اول قبولش کردم. من جادوگر اون سرزم یزيچ -

  شما.  شيومدم پا یاضطرار تيرو ترک کنم. االن هم به عنوان وضع
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خودم نگه  شيشما رو پ تونمیسفر گرفتم. اما م یاجازه یبه سخت ليآنا و دن یبرا

  دارم.

حال  نيبا ا بودند نيکه داشتند غمگ یطيدو سکوت کردند. هر دو برادر از شرا هر

درست شود و خانواده به آرامش  زيبه هم کمک کنند تا دوباره همه چ ديبا دانستندیم

  دد.برگر یقبل

بر  یبودند و گاه دهيعقهم يیدر جا کردند،یو بحث م کردندیبا هم صحبت م داشتند

با هم برخورد  یطور شدیباعث نم نيحال ا نياختالف نظر داشتند با ا یسر مسائل

  شوند.  ريکنند که از هم دلگ

و نه  بودیاحضار نه پر م یشان برامعده ديشام ساده آورد. با کي شانيبرا سارا

  .نديآیشب به نزدشان م مهيو پرند ن زي. بعد هم گفت که پرویلخا

 یکي اليکه گذشت دانا به درخواست دان یدو در کنار هم غذا خوردند و بعد از کم آن

 ديسف یهاکار حاضر کرد. شمع یرا که مخصوص احضار بود را برا يیهااز اتاق

 زيدو بودند را دور مرا که از چوب گر يیهایو صندل ديچ یچوب زيم یرنگ را رو

  قرار داد. 

هم در مراسم  گريد یتعداد، کس نياز ا شتريبود و قرار نبود ب یکاف یصندل چهار

  احضار شرکت کند.

شدند زنگ در به صدا در  کيشب نزد مهيکه به ن یساعات سر رفتند و زمان کمکم

  آمد. دانا رفت و جواب داد:

  داخل. دييبفرما -
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  در منتظر ماند.  کيدستگاه گذاشت و نزد یورا ر یرا زد و گوش دگمه

او  کردیساختمان زده شد. دانا در را باز کرد. پرند که فکر م یبعد در ورود یکم

  است گفت: اليدان

  .اليسالم آقا دان -

  سالم، دانا هستم. -

به درون آمد و با او دست داد.  زيکنار رفت که او وارد ساختمان شد. بعد هم پرو و

  پشت سر او بست.دانا در را 

انداخته  شيهاشانه یآمده بود و کاپشنش را رو یدست لباس راحت کيکه با  زيپرو

  را گرفت و گفت: اشقهي یبود با دست گوشه

  !ست؟يسارا ن -

  حضور داشته باشه. نجاياز ما ا ريغ یکس ستين ازي. نپدرمه یاون خونه -

  رو به دانا گفت: پرند

  من نباشم؟ شهی. مترسمیم یليمن خ -

  ترس نداره، حضورتون بهتره. -

  .اديسارا هم ب نيبگ شهیم -

  .ستيبه حضور سارا ن یازينه، ن -
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بند داشت که چشم اليدان دنيوارد شدند با د یکرد. وقت يیآن دو را به اتاق راهنما دانا

 یکرد تا در جا يیها را راهنماتعجب کردند. سالم کردند و جواب گرفتند. دانا آن

 زيم گريگذاشت و نشست.  دانا هم در سر د یکاپشنش را کنار زي. پروننديبنش خود

  نشست. اليمقابل دان

  متعجب گفت: زيپرو

  بند الزمه؟داشتن چشم ،یبند دارچرا چشم اليدان -

  بند داشته باشم.چشم ديمن الزمه. با یبرا -

  !دميو نشن دميتا حاال ند یزيچ نيچن -

  ار نداره.به احض یبند من ربطچشم -

  سر تکان داد و گفت: زيپرو

  .فتهين یاتفاق دوارميباشه، ام -

  .نجايا نيرو بذار تونيحواس و انرژ یندارم. لطفاً همه دنيبه د یازيمن ن -

. نيو داد نکن غي. جنينزن اديو فر دي. نترسدينيبب یزيو هر چ فتهيب یهر اتفاق ممکنه

  م رو بکنم.تا من سؤاالتم رو بپرسم و بعد کار نينيبش

  باشه حتماً. -

  جواب نداد.  دهيپرند شد. پرند اما ترس دييمنتظر تأ اليدان

  باشه؟ ،یکنیو داد نم غيج -
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  !ترسمیم -

کن اصالً  یسع یديد ی. هر چینگران باش ستيالزم ن ميينجايکه من و دانا ا یتا وقت -

  .یواکنش نشون ند

  باشه. -

ها مطلق فرو رفت. دانا برگشت و شمع یکيتارها را خاموش کرد. اتاق در چراغ دانا

  .ديتاب شانيهاها به صورتجان و زرد رنگ شمعرا روشن کرد و نور کم

  ها بلرزد.شمع یباعث شد شعله نينفسش را فوت کرد و ا یبا نگران پرند

  رو به او گفت: دانا

 ميتونیو نم رهینم شيو اگر نه خوب پ نيبه خودتون مسلط باش کنمیخواهش م -

  .ميکمکتون کن

  زد و گفت: یلبخند نرم اليدان

  .ادينم رتيشوهر گ یبترس -

  زد و گفت: اليدان یبه بازو یاو ضربه ديترسش خند انيدر م پرند

  .یانداخت کهيبه من ت گمیبه سارا م -

  .ستياو را نگر دهيدر هم کش یبا اخم و ابروها زيسکوت کرد و پرو اليدان

  طرفش باز کرد و گفت: را دو شيهادست اليدان

  .نيريرو بگ گريهمد یهادست -
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  دانا را گرفتند. یهااو را گرفتند و بعد هم دست یهادست زيو پرو پرند

  را بست و گفت: شيهاپلک دانا

ً يو ترج ديهاتون رو ببندچشم -  یزيو اگر چ دياصال چشم باز نکن ديترسیاگر م حا

  .هشیتا تموم م ديسمتش نگاه نکن نيحس کرد

  دو گفتند: هر

  چشم. -

شروع به حرف زدن  یبيشدند. به زبان غر یو دانا مشغول خواندن اذکار اليدان

 یها شروع به حرکت کردند و دماکم پردهکم نکهيکردند و آنقدر گفتند و گفتند تا ا

  گفت: اليها شروع به تکان خوردن کردند. دانشمع یافت کرد. شعله کبارهياتاق به 

  !نجاست؟ين ادانا، او -

بزرگ،  یکليبلند قد، با ه یافتاد. موجود اليچشم باز کرد و نگاهش به پشت دان دانا

کرد و  سيرا خ شيها. با زبان لبديرا د یکيتار انيآشفته، پنهان شده در م یموها

  گفت:

  .نجاستيا -

  گفت: یبه آرام اليرا فشرد. دان اليبا ترس دست دانا و دان پرند

  !؟یهست ماتيتو، ق -

  کرد. یرا خال زيکه ته دل پرند و پرو ديچيدر اطرافشان پ يیصدا

  بله سرورم! -
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  !؟یمسلمان هست یهااز جن -

  بله سرورم. -

  ؟یآورد یرو ديپل یپس چطور به انجام کارها -

به آن وصل  یگرفت و به لباسش نگاه کرد. سنجاق بزرگ نييموجود سرش را پا آن

  بود.

کرده  ماريشدم. اون فرزند من رو ب ريانسان تسخ کي شده هستم. توسط ريمن تسخ -

  براش انجام بدم. خوادیکه م یگرفتن دعا از اون مرد هر کار یبرا ديو من با

  !؟یدختر رو تو طلسم کرد نيمرد و ا نيا -

  بله.  -

  .اريهاشون رو ببرو و طلسم -

  کار رو بکنم.  نياگر ا رهيمیسرورم. فرزندم م تونمینم -

  .کنمی. من درمانش مدمیزندت رو نجات ممن فر -

  باشه. تيبکنم که فرزندم در امن تونمیم یکار رو زمان نيمن ا -

  لب گفت: ريز بتيآن ه دنيو پلک گشود و با د ديدستش را پس کش زيپرو

  کرده... رتيتسخ یات و هر کلعنت به خودت و بچه -

به پرواز در آمد و همراه با  زياش تمام نشده بود که آن موجود سمت پروجمله هنوز

افتاد و تشنج  نيزم یرو زيچپ شد و پرو یبه او زد. صندل یمحکم یغرشش ضربه
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. موجود سمت او ديچسب واريو برخاست و عقب رفت و به د ديکش غيکرد. پرند ج

  خواند.  یگرفت و ورد ماتيرفت که دانا دستش را سمت ق

شد. نفسش  رهيترسناک خ یند به آن چهرهمقابل پرند در آسمان معلق ماند. پر ماتيق

 ،یمشک یو زرد و آن خط عمود یعمود یها. آن پوست زرد رنگ، چشمآمدیباال نم

بود او را به شدت  یبرجسته نداشت و فقط دو سوراخ عمود ینيکه ب یصورت

  .ترساندیم

 روايد ی. آهسته روديلرزیم شيتر بود. پاهاو بزرگش ترسناک کيو بار یافق دهان

  نشست.  نيزم یو رو ديسر

 یاو گذاشت و ورد یشانينشست و دست بر پ زيبلند شد و کنار پرو شياز جا دانا

کم آرام شد. بعد هم به سمت آن موجود بزرگ رفت. دست بر کتف او خواند. او کم

کرد. برگشت و خطاب به پرند  تياتاق هدا یگذاشت و با قدرتش او را سمت انتها

  گفت:

  پاشو. -

دستش را بلند کرد و در دست دانا گذاشت و  ارياختید دستش را جلو برد. پرند ببع و

بلند کرد و سر  نيزم یرا از رو زينشست. دانا رفت و پرو شيبرخاست و سر جا

  جا نشاند و گفت:

  .یبد نيدارو به ا هياول  ديبا -
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ست سراند تا به د زيم یدستش را بلند کرد و رو الينشست. دان شيبعد سر جا و

 یجيکم از حالت گآرام گرفت و کم زيذکر شد. پرو کي. مشغول خواندن ديرس زيپرو

  خارج شد. دانا به آن موجود اشاره کرد.

  به اطرافش کرد.  یبه خود آمد و نگاه موجود

را به  اشیشانيها را در هم قفل کرد و پو آن ديرا پس کش شيهادست أسيبا  اليدان

  و بعد گفت: ديشياند یاست. کم یفرزند چه درد بزرگدرد  ديفهمیزد. م هيآن تک

  .ارهيتا فرزندت رو ب فرستمیرو م یکس -

  گفت: دانا

  ! ايحور -

  دستش را بلند کرد و گفت: اليخواست احضارش کند که دان و

  در خدمت تو باشه. تونهیفعالً نم اينه! حور -

  چرا؟! -

  !رهیم ثميع -

آوردن فرزند آن موجود  یخواست زودتر برا را احضار کرد و از او ثميخودش ع و

زمان ممکن انجام داد. او رفت و فرزند خردسال  نيترکارش را در کوتاه ثميبرود. ع

 بتشيچون ه شدیآن موجود را آورد و کنار پدرش گذاشت. خودش ظاهر نم

  . آورندیاو را طاقت نم دنيد زيوپرند و پر دانستیتر از آن موجود بود و مترسناک



717 | P a g e 
 

 یقراریبرخاست و همراه با دانا به سمت آن موجود رفت. او ب شياز جا اليدان

  . ديو به پدرش چسب کردیم

  مقابلش نشست و گفت: اليدان

  !؟ینيبیکودک م نيظاهر ا یتو یبيعج زيدانا! چ -

  مثالً؟! یچ اليدان دونمینم -

ناخت انواع جن و از ش یادانا سررشته دانستیهم فشرد. م یرا رو شيهالب اليدان

  ها و طلسم و وردشان ندارد.آن یماريب

  !یکاش چشمام رو باز کن یبود! ا نجايکاش مسعود ا -

  وجه! چيبه ه -

  گفت: یبه حالت عصب اليدان

  وجودش هست! یتو یبيعج زيبچه چه چ نيا نيپس چشمات رو باز کن و بب -

  و لرزان گفت: دهيترس یبا صدا پرند

 یمثل همه. رنگ پوستشون، موهاشون، حالت اسکلت بندهر دوشون ظاهرشون  -

 ی. رودهيانگار ترس قراره،یب یليهاشون. فقط بچه خچشمبدنشون، شکل آرواره 

  دارن! یسنجاق بزرگ یلباساشون حت

بود. بعد همانطور که نشسته  رهيذهنش خ یکيتار انيچند لحظه به مقابلش در م اليدان

  :ديبود رو به عقب کرد و پرس

  سنجاق؟! -
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  سرش را فرود آورد و گفت: پرند

  بزرگ بهشون وصله. زيسنجاق سا کيآره. هر کدوم  -

  :ديرا برگرداند و پرس شيرو اليدان

  !؟یديها رو ندسنجاق نيدانا تو ا -

  !دميچرا د -

  شون کرده. بازشون کن. طلسم هانيهم ؟یگیپس چرا نم -

ا برداشت. او ناباور دانا را نگاه جلو رفت و دست برد و ابتدا سنجاق پدر ر دانا

افتاد  نيزم ی. دانا خم شد و سنجاق کودک را باز کرد. تا آن را گشود بچه روکردیم

  و بدنش داغ کرد. 

خود فشردند.  یهاگوش یرا رو شانيهاو پرند دست زي. پرودينعره کش دهيترس پدرش

سر  یدستش را روو بعد  ديتن بچه کش یرا رو شيهاکورمال کورمال دست اليدان

  او گذاشت و گفت:

هاش دونه از برگ کي. برو هيگلدون هست که نارنج کياتاق من و سارا  یدانا، تو -

  خار داره. اهشي. گ. مراقب دستت باشاريرو ب

رساند. نگاهش را در اتاق چرخاند اما گلدان  اليرفت و خود را به اتاق دان عيسر دانا

  گفت:نکرد. دوباره برگشت و  دايرا پ

  !اليدان ستياتاقتون ن یتو یگلدون نيهمچ -

  رو به عقب کرد و داد زد: اليدان
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  کجاست؟ اليبرو از سارا بپرس بگو گلدون دان -

رفت و به منزل پدرش رفت. همه هراسان نگاهش کردند.  رونيو از منزل ب ديدو دانا

  . ديدانا پرس

  کجاست سارا؟ اليگلدون دان -

  !؟یکيکدوم  -

  !هيرنگش نارنجهمون که  -

  شده بود.  کيباغ گلدونش رو عوض کرده. جاش کوچ یبهادر برده تو -

  نشونم بده. ايمن، ب یخدا -

  .ديدو رونيبرخاست و جمع را ترک کرد و با دانا ب شياز جا سارا

  دانا.  مييايهست ما ب ازين -

  نه. -

  به در کرد که بسته شد. یامادرش اشاره یبه نگران توجهیبعد ب و

 یو سارا دانا را به محل دنديها دودرخت نيب یکيتار انيوارد باغ شدند در م یقتو

ها چشم چرخاند و بعد گلدان ني. در بکردیها را عوض مبرد که بهادر در آن گلدان

  ها اشاره کرد و گفت:از آن یکيبه 

  اوناهاش. -
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مان خار شکل از آن کند که هم ز یبرگ اشک کيجلو رفت و خم شد و  عيسر دانا

 یاتاق با صدا یهاشهيو بعد ش ديچيدر عمارت پ یاديفر یبه دستش فرو رفت و صدا

را  یافتاد که زن ی. سارا هم دنبالش بود. نگاه سارا به درختديشکستند. دانا دو یبلند

  با دقت نگاه کرد.  درختو به  ستادي. به ناگاه اديپشت آن د

بود همان بود  ني. مطمکندینگاهش م است و ستادهيزن پشت درخت ا کيکه  ديدیم

  بود. دهيکه آن روز زمان برگشتن از منزل ساحره د

و  یميصم یها را باال رفت و به درون سالن انتظار رفت. مهناز خانم و آقاپله دانا

  آمده بودند.  رونيآنا نگران ب

  !م؟ييايدانا ما ب -

  لطفاً. دينه پدر. همونجا بمون -

و  زيکه موجود پرو ديرفت و خود را به اتاق رساند و د الينبه درون منزل دا دانا

 شيهادست یاما کودک رو الي. دانکشدیچسبانده است و خرناس م واريپرند را به د

  .کشدیشمرده م یهانفس یافتاده بود و خودش با نگران

  :ديپرس ديآهسته و ناام دانا

  ُمرد؟ -

دستش را بلند کرد و  اليزانو زد. دان لاينزد. دانا جلو رفت و کنار دان یحرف اليدان

  گفت:

  برگ! -
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برگ را گرفت و دستش را جلو برد و  اليگذاشت. دان اليبرگ را در دست دان دانا

او فرو  یهالب یکردن دهانش برگ را آهسته ال دايو با پ ديصورت کودک کش یرو

  کرد. 

  لب گفت: ريآهسته ز اليدان

  زود باش، زودباش، زودباش! -

را در  شيهاو چنگال ديکش گريد یگذشت کودک تکان نخورد. پدرش نعره که یکم

 واريو محکم به د ديفشرد که دانا با حرکت دستش او را عقب کش زيپرند و پرو یگلو

کرد  اليافتادند و سرفه کردند. دانا رو به دان نيزم یرو زي. پرند و پروديمقابل کوب

لب  ريز یزي. چکردیرا نوازش ماو  سرکه کودک را در آغوش داشت و آهسته 

فرو کش کرد و بعد چشم  عيخورد و به سرفه افتاد و تبش سر یگفت که کودک تکان

  . ستيرا نگر اليو دان ديچرخ شيعمود یهاباز کرد و چشم

  ناباور گفت: دانا

  اون خوب شد. -

 ناباور او قاتيبه تقال افتاد و برخاست و سمت پدرش رفت. ق اليدر دست دان کودک

 یرفت. گلو ايبرخاست و به سمت پرند و پور شيشد. دانا از جا بيرا بغل کرد و غ

  درد آمده بود. قاتيو کبود شده بود و به خاطر فشار دست ق دهيآن دو به شدت خراش

  را تکان داد و گفت: زيپرو دانا

  حالت خوبه؟! -
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  سر تکان داد و گفت: یبه سخت زيپرو

  آره. -

  و گفت: دي. خودش را سمتش کشستيافتاده بود نگر نيزم یبعد پرند را که رو و

  ؟یپرند خوب -

 ینشاند. او از درد دستش را رو کردیم هيصدا گر یکمک کرد و پرند را که ب دانا

  رفت.  زيبرد و بعد به آغوش پرو شيگلو

 ديپارچه سف کيفرود آمد، بعد هم  زيم یبزرگ رو اهيقفل س کيحال بود که  نيا در

  شده بودند. یو بعد چند کاغذ تا شده که خاک ريجفت لباس ز کيد هم لوله شده، بع

  نشسته بود گفت: نيزم یکه هنوز رو اليظاهر شد و رو به دان قاتيق

به شما حاضره. من  یدر خدمتگزار قاتي. قميما از شر طلسم اون انسان آزاد شد -

  . ميکنیجان به شما خدمت م یام تا پاو خانواده

  !ومياون مد یآدرس خونه -

شدند. نام شهر  رهيظاهر شد. همه به آن خ واريد یاز نور شمع رو یشکل هيسا کلمات

کوچه و بعد  کيو نام  ابانيخ کيدر آن و اسم  یاو نام محله زيمحل سکونت پرو

خواند. بعد هم  اليدان یظاهر شد. دانا کلمات را برا واريد یشخص رو کيهم اسم 

  همه پاک شدند.

  رود آورد و برخاست.سر ف اليدان
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محو شد.  قاتي. همه دوباره دور هم نشستند. قنديبنش زيبه او کمک کرد تا پشت م دانا

رنگ  یصورت یرهايلباس ز دنيانداخت. پرند با د ليبه آن وسا ینگاه اليدان

  گشاد شد و گفت: شيهاچشم

  !کنن؟یچکار م نجايمنن که گم شدن، ا یلباسا نايا -

دست برد که  یعصب زيدهانش گذاشت. پرو یرا رو شيهابعد با خجالت دست و

کرد. دست او خشک شد  زيبه دست پرو یابردارد. دانا اشاره زيم یها را از روآن

  و برگشت. 

  زد و گفت: یلبخند کج دانا

  طلسم شدن. نايدست نزن. ا یچيبه ه -

سر فرود  اليقرار دارد. دان زيم یرو يیزهايداد که چه چ حيتوض اليدان یبعد برا و

  آورد و گفت:

  به نام پرند نوشته شده. یکيکدوم  نيکاغذها رو باز کن بب -

کردن طلسم  دايبود مشغول باز کردن کاغذها شد و بعد با پ ستادهيا زيم یکه پا دانا

  پرند گفت:

  پرند نوشته شده. یبرا نيا -

  بخونش. -

صحبت  اليدان یبرا کاغذ یها را خواند و در مورد جدول و اشکال رونوشته دانا

که به شکل کلمات در آمده  یرنگ یو نور آب ديکاغذ کش یکرد. بعد هم دستش را رو
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در ذهنش طلسم را به  اليکرد و حاال دان اليآمد. دانا آن نور را وارد سر دان ديبود پد

  .خواندیم یخوب

  .اريمنو ب ليو وسا فيبرو ک -

 شيرا جلو اليقلم مخصوص دان مخصوص او را آورد. دفتر و ليرفت و وسا دانا

روشن کند. دانا با جادو  یاز دانا خواست او درون منقل کوچکش آتش الي. دانگذاشت

  . کردندیو پرند ناباورانه حرکات آن دو را نگاه م زيکار را کرد و پرو نيا یبه سادگ

  !سيبنو -

سم را لوله کاغذ طل اليشروع به حرف زدن کرد و دانا مشغول نوشتن شد. دان اليدان

 رلبيز اليشدن کرد.  دان اهيکرد و درون آتش انداخت که شروع به سوختن و س

درون آتش انداخت که شروع  یاهيس یهاخواند و بعد دست برد و اسفند و دانه یذکر

که  يیدود را با دست سمت جا الياناز آن برخاست. د یبه ترق تروق کرد و دود

آب  وانيل کيرا که دانا نوشته بود درون  یاغذکرد و بعد ک تيپرند نشسته بود هدا

  و گالب انداخت و آن را به هم زد و گفت:

  بخورش.  -

  . ديرا برداشت و بدون چون چرا دو جرعه نوش وانيل پرند

  ها.لباس یرو زيآب رو بر یدانا، باق -

 یچون بو بيعج يیکه بو ختيها رلباس یآب را رو یرا گرفت و باق وانيل دانا

و سر فرود آورد و با  ديبو را به مشام کش اليها ساطع شد. دانناشناخته از آن یاهيگ

  گفت: تيرضا
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 یتونی... میخواستگارهات جواب بد ليبه س ديطلسم تو برطرف شد و از فردا با -

  . یها رو بردارلباس

سرخ  زيکرد و با خجالت پرو ميقا زيم ريز شيپا یها را برداشت و رولباس پرند

  .ستيرا نگر یصبع یشده

  لب گفت: ريز اليدان

 رييو رفتارم در برابرش تغ مشيديدیم یو عاد کردیچشم من به پرند کار نم -

  طلسم بود که داشت. نياش به خاطر ا. همهکردینم

  . کاش همه در برابر چشمات طلسم داشتن.نطوريکه ا -

  ادامه داد. اليند. دانبود رهيها خدو برادر به آن یمتعجب از مکالمه زيو پرو پرند

  برادرت؟ ايرو بردارم؟ تو  یحاال طلسم ک -

  برادرم.  -

  رو به دانا گفت: اليدان

  رو برام بخون. ايقفل رو بردار و طلسم مخصوص به پور -

. ستيها را نگرداد. بعد هم طلسم اليبزرگ را برداشت و به دست دان اهيقفل س دانا

  ها را برداشت و گفت:از آن یکي

  !نهيا -
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کاغذ  یبا دقت گوش فرا داد. دانا دستش را رو اليبعد مشغول خواندن آن شد. دان و

 تيها را به درون سر او هدادستش ظاهر شد و آن ريز یو باز هم کلمات نوران ديکش

  مشغول خواندن شد. کلمات در مغزش جان گرفت. اليکرد. دان

به  يیزهايشد. چ یو مشغول خواندن ذکر ديقفل کش یانگشت شصتش را رو دو

  و ...  یعرب اي یاز فارس ريغ یزبان

و بعد صورت  اليدان یهامتعجب به دست زيباز شد. پرو یتق یبعد قفل با صدا یکم

 یراحت نيو برادرش به ا اليو دان نديبیرا م زهايچ نيا شدیاو نگاه کرد. باورش نم

  . کنندیم یريگطلسم و جادو و جن

و آن را درون آتش انداخت که شروع  ختيکاغذ طلسم ر یاسفند رو یمقدار اليدان

  به سوختن و دود کردن کرد.

  !سيبنو -

گفت و او با دقت نوشت. بعد هم دانا کاغذ  يیذکرها اليمشغول نوشتن شد و دان دانا

  را از دفترچه جدا کرد و آن را تا کرد. 

  کنه. هيشمع تغذ یاز گرما یها بذار حسابشمع یرو ريحاال بگ -

  و رو کرد.  ريشمع ز یشعله یها گرفت و آن را رواز شمع یکي یکاغذ را رو اناد

و همسرش  ايبه پور نيدیآب و گالب و م یتو نيندازی. منيبریدعا رو م نيا -

  شر از وجودشون پاک بشه. یروهايتمام ن یبخورن تا انرژ

  رو بده به من.  یبعد -
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 دهيچيپ یبلند مشک یتار مو کيا دور آن لوله شده را برداشت. دور ت یپارچه دانا

طلسم را در دست گرفت و با  اليداد. دان حيتوض اليدان یشده بود. شکل آن را برا

  انگشت شصتش آن را لمس کرد. بعد هم گفت:

تار  نيدور اون. ا دهيچيبلند پ یاز جنس متقال. چند تار مو ديتکه پارچه سف کي -

  .زيخانومه توئه پرو یموها برا

سوخته  یمو یو پاره کرد و درون آتش انداخت که بو ديها را کشعد با ناخنش آنب و

  .ديچيدر اتاق پ عيسر

  پارچه را باز کرد و گفت: سپس

  توشه؟ ايچ -

  و گفت: ستيها را نگرآن دانا

  دگمه مردانه کوچولو. کي -

  هم فشرد و گفت: یرا رو شيهالب اليدان

  .زهيلباس پرو یبرا -

  نوشته شده؟ یزيپارچه چ یرو -

  پارچه را به دانا داد و گفت: اليدان

  بخون. -

  جدول طلسمه. کي -
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 تيهدا اليو کلمات و شکل جدول را به ذهن دان ديپارچه کش یبعد دستش را رو و

به  یپارچه را درون آتش انداخت. پارچه شروع به سوختن کرد و ذکر اليکرد. دان

  و گفت: ختيگالب ر شيداخت و روبعد آن را درون آب ان سديدانا گفت تا بنو

  .زيآب بخور پرو نياز ا -

کرد و  ادداشتيگفت و دانا آن دعا را  یرا مقابل او گذاشت. بعد هم ذکر وانيل دانا

  داد و گفت: زيبرگه را به پرو

  آب و گالب و بده بخوره. یخانومت بنداز تو یروش برا نيبه هم نويا -

آتش  یشد و اسفند را رو یمشغول خواندن ذکراسفند برداشت و  یمشت اليهم دان بعد

  . اسفند شروع کرد به دود کردن. ختير

  گفت: یبه آرام اليدان

سرتون اومده  یاگر همسرت باهات تماس گرفت لطفاً بهش جواب بده. تا حاال هر چ -

  ها بوده.طلسم نياز ا

  و گفت: ديسر تکان داد و دو جرعه از آب را نوش زيپرو

  ممنونم. به خاطر کمکت -

  .کنمیخواهش م -

 نيبا او دست داد و دست او را گرم فشرد. با ا زيدستش را بلند کرد که پرو اليدان

دارا  یهاحرف ديسارا با او در مغزش جوالن داد و نفهم یزندگ طيحال فکر شرا

  نه! ايراست بود 
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  هم با دانا دست داد و از او تشکر کرد. بعد

  را فشرد و گفت: اليدست دانهم دستش را بلند کرد و  پرند

  .اليازت ممنونم دان -

  نکردم.  ی. کارکنمیخواهش م -

  کمکاتون چنده؟! نيا ینهيهز -

  رو به او لبخند زد و گفت: اليدان

  کمک دوستانه بود. کيفقط  نيمگه بنگاه باز کردم پرند؟! ا -

  .زمياز کمکت واقعاً ممنونم عز -

  .کنمیخواهش م -

  !ه؟يبندت چچشم نيموضوع ا -

  هام بمونه.چشم یمدت رو کي ديبا ستين یزيچ -

ها را فوت خواند که خاموش شد. دانا شمع یبعد دستش را سمت آتش گرفت و ذکر و

  فرو رفت.  یکيکرد که همه خاموش شدند و اتاق در تار

  تولدمون مبارک! -

  لبخند زد و دانا برخاست و چراغ را روشن کرد و گفت: زيپرو

  گلوشون کبود شده. ري. زیو پرند بساز زيپرو یگلو یبرا یهممر ديبا -

  بره! رونيدود ب ني. دانا پنجره رو باز کن اکنمیباشه، االن درست م -
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  چشم.  -

  گفت: اليسمت پنجره رفت و دان دانا

  رو بذارن کف دستش. وميبدم حق اون مد ديبا -

 دونمی. مارميم ماست. خودم برگردم پدرش رو در ی! اون که همشهر؟یچجور -

  باهاش چکار کنم!

  .ذارمیمن زودتر از تو حقش رو کف دستش م -

 دهيکه خواب یداشت با ذهن ديپرده را کنار زد و پنجره را باز کرد که سارا را د دانا

 یباغ پشت یبود به انتها دهيد اليکه سر شب کنار دان یبود دنبال همان موجود

  . رفتیم

  لب صدا زد: ريز

  من! یخداسارا!  -

حرکت  نياز ا زيو وارد باغ شد. دنبال سارا رفت. پرو ديقاب پنجره پر یبعد رو و

موجود  کيسارا که دنبال  دنيبرخاست و سمت پنجره رفت و با د عيدانا سر

  لب گفت: ريسست شده ز یوحشتناک روان بود با پاها

  هللا!بسم -

  بلند شد و گفت: شياز جا اليدان

  شده؟! یچ -

  ته باغ. رهیم بيعج زيچ هياره دنبال سارا د -
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و به  ديکش یفيخف غيفرو رفت. پرند ج یکيساختمان قطع شد و همه جا در تار برق

  گفت: زي. پروديچسب زيپرو

  بمون.  جانيهم -

  . ترسمیمن م -

  بمون. جانيگفتم هم -

به و از آنجا دور شد. پرند رو  دني. شروع کرد به دوديدو رونيبعد از پنجره ب و

اما از صورتش  کشدیبندش چنگ انداخته است و آن را ماو به چشم ديکرد و د اليدان

  .شدیجدا نم

  !ال؟يدان یکنیچکار م -

  .ارميبند رو در بچشم نيا خوامیم -

  اد؟يچرا در نم -

  جادو شده. -

اما انگار به پوست  ديبند را گرفت و کشکمک کند. چشم اليجلو رفت تا به دان پرند

  بود. گفت: دهيت او چسبصور

  .اليدان اديدر نم -

  و گفت: ديبند را کشهم شد و چشم یبا ناراحت اليدان

  خدا لعنتت کنه! -
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شکسته عبور  یها شهيش یبود. پس سمت پنجره رفت و از رو جهينتیتالشش ب اما

را رو به جلو  شيهاباغ به راه افتاد و دست یکيتار اني. در مديکرد و به آن سمت پر

  . ديرفت و دوگ

  .شدیها رد مو از آن خوردیها مدرخت به

 شيصورت او گذاشت و صدا یو او را بغل کرد. دستش را رو ديبه سارا رس اليدان

 یچند بار رو اليبه دنبال آن زن برود. دان کردیبود و تالش م رهيکرد. سارا به او خ

. ديها رسبه آن زيروو منگ به خود آمد. پ جيخواند. سارا گ یصورت او زد و ورد

  :گفتدانا سارا را به آغوش او هل داد و 

  مراقبش باش. -

  رفت.  ديخزیدرختان م نيکه ب اهيس یهيدنبال آن سا و

در حال حرکت درون راهرو بود. دارا به  یموجود کوچک اليساختمان پدر دان در

تا کنار تخت رفت که دنا در آن خواب بود.  ی. به اتاقرفتیدر راهرو راه م یآرام

اش انداخت و بعد شانه یجلو رفت و دنا را بغل کرد. با قدرت او را برداشت و رو

آنا از  رفتیم نييها پاداشت از پله که یراهرو به حرکت در آمد و زمان انيدر م

  . ديآمد و او را د رونيب اياتاق دن

 یکه دنا را رو یدارا در حال ديو از باال نگاه کرد و د ديها دوتعجب سمت پله با

  رفت.  نييپا یاش دارد به طبقهشانه

  رفت.  رونيشد و به سرعت از ساختمان ب ريها سرازاز پله او

  . دنبال او رفت و صدا زد:رودیم نييها را پاکه دارا پله ديد
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  دارا، دارا صبر کن.  -

  و گفت:گرفت  شيها را در پو بعد دوباره حرکت کرد. آنا پله ستاديلحظه ا کي دارا

  صبر کن.  زم،يعز -

. ستياو را نگر تيو به صورت دنا زل زد. آنا موقع ستاديبه کنار استخر رفت و ا دارا

  بود. آهسته جلو رفت و گفت: ستادهياستخر ا یدرست لبه

  کنار. اي! بزميدارا، عز -

. آنا آهسته جلو کردیدر خواب خواهرش را برانداز م یجواب نداد. فقط چهره او

  و گفت:رفت 

  .زميکنار عز ايدارا، قشنگم! ب -

  گفت: کردیهمانطور که دنا را نگاه م دارا

  جلو. ايهمونجا بمون، ن -

که دارا به زبان او حرف  کردیدرست به زبان آنا حرف زده بود و آنا تعجب م او

  زده است. 

  .یآزارش بد یخوایدارا، دنا خواهر توئه. تو که نم -

  ختر جادوگر!گفتم سر جات بمون د -

و سر بلند کرد و بعد با هر دو  دي. دارا سر خم کرد و دنا را بوسستاديا شيسرجا آنا

  دست دنا را به درون استخر پرت کرد. 



734 | P a g e 
 

خواند. آب از هم شکافت و  یو دستش را سمت استخر گرفت و ورد ديکش غيج آنا

  جسم دنا کف استخر ماند. 

  بغل کرد.  کردیم هيشده بود و گر سيکه خ و دنا را ديجلو رفت و داخل استخر پر آنا

و او را به  ديسرش پر یکنار استخر باال آمد. دارا به او حمله کرد و رو یهاپله از

  که کنار استخر جمع شده بود هل داد.  یدرون آب

و موج  وستيرا که دنا در بغلش بود به درون آب انداخت. آب دوباره به هم پ آنا

  آمد.  رونيو از بغل استخر ببرداشت. دارا شنا کرد 

خواند که تمام آب استخر  یآب دنا را گرفت و رو به باال شنا کرد و ورد ريدر ز آنا

  کرد.  سيو باغ را خ ديپاش رونيبه سرعت ب

  . شدیداشت خفه م دنا

استخر گذاشت. خودش هم از  یلبه یرفته بود. آنا او را رو اشهيبه درون ر آب

دنا گذاشت و ورد خواند. تمام آب از  ینهيس یتش را روآمد و دس رونياستخر ب

  و شروع کرد به سرفه. ديجه رونياو ب یهير

  گفت: رلبيز آنا

  من!  یخدا -

بود سرد بود. دنا را بغل کرد که اطرافش  دهيکه بار یبه شدت به خاطر برف باغ

کنار  یم. او مشت محکدياز قبل شد. سر بلند کرد و دارا را کنار خود د ترکيتار

  صورت آنا زد.
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بود. دارا خواست به دنا ضربه بزند که آنا خود را  نيسنگ یليشد. دست او خ جيگ آنا

او  یهاشده بود در دنده زيبه فوالد ت هيدارا که درست شب یاو انداخت و پنجه یرو

  فرو رفت. 

  زمان دانا با عجله از پشت ساختمان آمد.  نيو در هم ديکش اديفر آنا

  دنا انداخته بود رو به دارا کرد و گفت: یخود را روکه  آنا

  !شعوریب ادبیب یبچه -

 ديدرخت کوب کيبه او برخورد و او را به  یدستش را سمت دارا گرفت که نور و

  شد. هوشیو ب

  و گفت: ديبه آنا رس دانا

  !؟یآنا! چکار کرد -

 یپرنده کيه داشت چون ک ديناله کرد و خود را کنار انداخت. دانا تازه دنا را د آنا

  . دانا خم شد و او را بغل کرد و گفت:ديلرزیکوچک از سرما م

  شده؟ یمن! چ یخدا -

  گذاشت و آن را فشرد و گفت: شيپهلو یدستش را رو آنا

  کرد. یدارا من رو زخم -

  آن گفت: دنيکنار او نشست و دست آنا را کنار زد. با د دانا

  !یلعنت -
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  و گفت:هم به سرعت آمد  زيپرو

  شده؟ یدانا چ -

  برخاست و دنا را در آغوش او گذاشت و گفت: دانا

  ببرش تو سرده. -

و به سرعت به  ديچيبازوانش پ انيدنا را م زيبلند کرد. پرو شيبعد آنا را از جا و

  درون ساختمان رفت. 

شده بود. خم شد و او را بغل  هوشی. بستاديسر او ا یو رو ديبه کنار دارا دو دانا

  و با هم به درون ساختمان رفتند. دياو را کش یرد و به کنار آنا برگشت و بازوک

وارد ساختمان شدند سارا دنا را در آغوش داشت و مشغول خشک کردن او  یوقت

. کردینشسته بود و سارا را نگاه م یبود. برق دوباره وصل شده بود. پرند با نگران

  بود.  ريبند درگهنوز با چشم اليدان

  مبل دراز بکشد.  یکمک کرد آنا رو ا،دان

  زخم او گفت: دنيبا د سارا

  سرت اومده؟ يیمن، آنا! چه بال یخدا -

  کرد.  یپسرت من رو زخم -

بند را گرفت و چشم ستادهيا اليمبل خواباند و جلو رفت و مقابل دان یدارا را رو دانا،

  . ديو کش

  و بعد رو به جمع کرد.  ديمالها را را بست و آن شيهابه خاطر نور چشم اليدان
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  او را نشانش داد و گفت: یدست او را گرفت و به کنار آنا برد. پهلو دانا

  دارا بهش ضربه زده، کمکش کن. -

  چنگ زد و گفت: اشیرا با دست خون اليدست دان آنا

آب. من نجاتش  یاستخر غرق کنه. اون رو انداخت تو یدنا رو تو خواستیدانا م -

پهلوم زد.  یدوباره به دنا حمله کنه که من نذاشتم و با پنجه تو خواستیم دادم. دارا

  .اليمراقب باش دان یليخ

و  ديساعد او کش یرا رو گرشيزد و دست آنا را فشرد و دست د یلبخند کج اليدان

  برد و گفت: شيبه سمت بازو

  .زميعز کنمینگران نباش، کمکت م -

 یرا رو شيهاکه آرنج زياو کرد. پرو یرو به سو اليبه خاطر لحن دان سارا

ماجراها بود، متعجب سر بلند کرد و  نيا ريزده بود و افکارش درگ هيتک شيزانوها

  .ستيرا نگر اليدان

  .کردیدست آنا نگاه م یرا رو اليهم داشت با همان حال حرکت دست دان پرند

به دانا کرد. دانا  از درد رو اليزد. دان اليدو کتف دان انيبه م یمحکم یضربه دانا

  بسته شد.  شيهاو دوباره چشم ديکه به صورتش چسب ديچشم او کوب یبند را روچشم

را  شيهادست یبه خود آمد و دست آنا را رها کرد و با شرمندگ اليبعد دان هيثان چند

  :ديلب غر ريز تيگذاشت. دانا با عصبان شيهالب یرو

  . ینکیبا ما چکار م نيبب ،یلعنت بهت عوض -
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  بلندتر گفت: یبا صدا و

  چکار کنم؟! ديبا -

  .یکه بهت بگم چکار کن اريمن رو ب یبرو داروها -

رفت و سارا بعد از پوشاندن لباس گرم به دنا او را در آغوش پرند  اليبه اتاق دان دانا

  گذاشت و خودش به سراغ دارا رفت. او را تکان داد و صدا زد. 

مجبور شدم بزنمش وگرنه  دي. ببخشاديبه هوش م گهيد ساعت مينگران نباش سارا، ن -

  .کشتیدنا رو م

آمده  شيپ تيو به وضع ديکش شيموها انيکنار مبل نشست و دستش را م اليدان

  گذاشت و گفت: نيزم یرا آورد و کنار او رو اليدان لي. دانا وساديشياند

و با من حرف  هکنی. اون فرار مخوادیم یزيچ هي نجا،يا اديکه م طانيش نيا -

  با تو حرف بزنه.  خوادیدلش م شتري. انگار بزنهینم

  اش رو بگه.پس بهش حمله نکن که خواسته -

معلوم نبود  دميرسیسمت کلبه! اگر سر نم بردیاون داشت سارا رو با خودش م -

  کجاست؟! ايحور یبگ شهی... مافتادیم یچه اتفاق

  . قراره ازدواج کنه با هام.مونهیاش مخانواده شيامشب و فردا شب پ ايحور -

  گرفت.  ريماند و بعد در سکوت سر به ز رهيخ اليبه دان دانا

ازدواج به مصلحت او  نيکه ا دانستیشد و نم شيبايجن ز اياو مشغول حور ذهن

  نه! اي انجامدیم
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 خوردی. بعد هم هر کدام به دردش مديبرداشت و بو کش یکي یکيرا  هاشهيش اليدان

  . زديبر یاز آن را در ظرف یمقدار مشخص خواستیو از او م دادیست دانا مد

. بعد هم آن را ختيریها مو درون روغن کردیم یرا با هم قاط یمختلف یپودرها

  به هم زد و گفت:

  زخمش. زخمش رو فشار نده که تا عمقش نفوذ کنه. یجا یرو زيحاال آروم بر -

  باشه. -

. آنا از درد ختيداشت دارو ر یزيرزخم او که خون یزد و رو لباس آنا را کنار دانا

 عيتر شد و سرکه زخم کوچک و کوچک دينکش یو ناله کرد اما طول ديچيدر خود پ

  آن بند آمد. یزيآن بسته شد و خونر یجا

  او نگاه کرد و گفت: یبا تعجب به دارو دانا

 دايپ یزيچ نيهمچ نکاونياپ یحد زود اثر کرد. تو نيبود که تا ا يیچه دارو نيا -

  .شهینم

  کردم. دايرو پ بشيتازه ترک -

  خوب بود. یليخ -

  !؟یازش داشته باش یخوایم -

  مارن سوغات ببرم.  یدرست کن که برا شتريخورده ب کياگر بشه چرا که نه!  -

  باشه. -
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عد را به دانا داد و او هم آن را درست کرد. ب بيدوباره دستور ساختن آن ترک اليدان

و با چوب  زديرا درون آن ها بر بيکوچک به دانا داد تا ترک یاشهيش یهم دو بطر

  پنبه درشان را محکم کرد.

  را گرفت و گفت: هاشهيش دانا

  .ستيمن جالب ن یبرا نايا یاندازه یچيه -

  را کنار گذاشت و رو به آنا گفت: هاشهيو بعد ش 

  دلم؟! زيعز یبهتر شد -

  آره خوبم.  -

 کردیاو را نوازش م یزده کنار دارا نشسته بود و موهاانا به سارا افتاد که غمد نگاه

  .ختيریفرو م شيهااشک از چشم صدایو ب

  برخاست و به کنار او رفت و نشست و گفت: دانا

  . نگران نباش.شهیدرست م زيزود همه چ یليخ -

  رو به دانا کرد و آهسته گفت: سارا

  .شهیدرست نم زايچ یليخ یدونیخودت هم خوب م -

  و گفت: ستياندوهبار دارا را نگر دانا

  !خواست؟یازتون م یاون موجود چ -

  سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: سارا
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. کمهيموجود نزد نيا کنمیکه سراغ ساحره رفتم احساس م ی. از شبستين ادمي -

استخر خفه  یرو تومن  خواستیکه م هيهمون موجود نيا کنمیچرا حس م دونمینم

  دارا. یلهيکنه و حاال اومده سراغ دنا اون رو بکشه. اون هم به وس

  .شهیدرست م زيهمه چ ینکن. به زود تيخودت رو اذ -

  .دوارميام -

  نداشت.  ی. مشکلستيلباس دارا را کنار زد و بدن او را نگر دانا

. ديبرداشت و پوش برخاست و به اتاق احضار رفت و کاپشنش را یقراریبا ب زيپرو

گذاشت. بعد  بشيها را برداشت و در جخواهرش آنجا افتاده بود. آن یرهايلباس ز

  آمد و در را بست و گفت: رونيهم ب

  . نيرو عوض کن هاشهيش ديفردا با -

  جواب داد: دانا

  ؟یدي. حاال چرا پوشستين یمشکل -

  .ميزنیم و بهتون سر ميگردی. فردا صبح بر مميمن و پرند بر گهيد -

  ام؟يهمراهتون ب یخوایباشه حتماً. م -

  .ميریخودمون م ست،ين ینه مشکل -

  برخاست و رو به او گفت: سارا

  نداره. تيامن رونيوقته و االن ب ريد ن؟يخوابینم نجايچرا ا -
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  .ترسهیخورده م هيعمو. پرند  یخونه ميممنونم، بهتره بر -

  ن؟يدعاها رو برداشت -

  بله، ممنون. -

را گرفت و فشرد و از او تشکر کرد. بعد هم دست  اليجلو رفت و دست دان زيپرو

 یپرند انداخت و با او راه یکرد و دستش را دور شانه یدانا را فشرد و خداحافظ

  شد. 

خواب همه را به  یرا آورد. بعد هم در سالن جا ليبه ساختمان پدرش رفت و دن دانا

  انداخت.  فيرد

دنا و  یرا هم کنار او خواباند. بعد هم جا ليدراز بکشد، دن شيکرد آنا سرجا کمک

  دارا را درست کرد. 

کرد  داريبودند ب دهياز همه جا خواب خبریو رفت پدر و مادرش را که ب اوردين طاقت

  آورد.  اليو به ساختمان دان

. دانا پشت آنا دراز دنديها را خاموش کرد همه در سالن کنار هم خوابچراغ یوقت

  شد.  رهيمطلق خ یکيو به سقف در تار ديکش

 شيسمت اتاق بود و داشت به اتفاقات پ شيهم پشتش را به همه کرده بود و رو اليدان

را به همان  یتحمل نداشت و ساعات طوالن نياز ا شتريب گري. دکردیآمده فکر م

  . ديشيشکل ماند و اند
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 گريد یروز باران کيو  ديدم بلند رعد و برق یبا صدا یکم صبح بارانکم نکهيا تا

  آغاز شد.

  

  _دهمفصل

بلرزند. ابرها سر در هم فرو  هاشهيش شدیرعد و برق و بارش باران باعث م یصدا

از باران شده  سي. تن باغ خکردیم تيحاکم نيبر زم یکيبرده بودند و صبح تار

  بود. 

ان را شستند شدند و رفتند دست و صورتش دارياز خواب ب یکي یکيخانواده  یاعضا

  و به سالن برگشتند. 

سرش انداخته بود و همه فکر  یرختخوابش بود. ساعدش را رو یهنوز رو اليدان

 قهيدق کي یبود و حت داريکه او تمام شب را ب یاست در صورت دهيخواب کردندیم

  بود. دهينخواب

  دست و صورتش را خشک کرد و خطاب به سارا گفت: دانا

  مصرف کرده. یانرژ یليخ شبيار د. انگدهيهنوزم خواب -

  آره.  -

  دارا حالش چطوره؟! -

  حالش خوبه. کنه،یم یتو اتاقشه داره باز -

  ندارد. یو او گفت که کامالً حالش خوب است و مشکل ديحال آنا را پرس دانا



744 | P a g e 
 

ها و به آن دي. رو به پدر و مادرش خندستيرفت و او را نگر اليبه کنار دان دانا

  ساکت باشند. اشاره داد که 

صورت  ی. دستش را رودي. او را بغل کرد و بوسديپتو خز ريرفت و ز اليکنار دان به

  .ديبدن او کش یو بعد رو ديکش اليدان

. همه منتظر دادینشان نم یواکنش اليو دان دنديخندیبه حرکات دانا م صدایب همه

  سارا بپندارد. یبودند دانا را به جا

  گفت: اليکه دان ديرا بوس اليدان یهالب یگوشه دانا

  !فه؟يو قلعه گر نکاونيپا یجزو آموزشا ناميا -

نگاه کرد و بعد خود را جلو  الي. دانا چند لحظه به داندنديصدا با هم خند کي همه

و دستش را برداشت و  ديسرش را پس کش الي. دانديرا بوس اليدان یهاو لب ديکش

  سر دانا زد و گفت: یتو

  تو. یشعوریچقدر ب -

  !یزنیم سيسارا ل یفکر کردم االن منو جا -

  .ستين پيدماغم که ک نه،يبیکاجت همه جا رو برداشته. چشام نم یبو شعوریب -

  کرد و گفت: هيآرنجش تک یو رو ديخند دانا

  .ميکار دار یامروز کل گه،يپاشو د -

  .شمیم ونهويساعت. دارم د کيچه برسه به  دميهم نخواب هيثان کيتا حاال  شبيد -

  ؟یديترسیچرا؟ م -
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  خودم و دارا بود.  طيشرا رياز تو؟! نه، فقط فکرم درگ -

  .رميرو بگ ششيجواب آزما رمیم گهيساعت د کيپاشو  -

  باشه، کمک کن پا شم. -

 یکرد. وقت تيهدا سي. او را به سروديرا گرفت و کش اليبرخاست و دست دان دانا

  ن را باز کرد و صدا زد:شد و آ مانيخواست در را ببندد پش

  دانا! -

  برگشت و گفت: دانا

  تو؟ اميبله، باهات ب -

هاش. به نظرت فکر کردم. در مورد خنجر و قدرت یليخ شبيمن د گمیخفه! م -

  من رو خوب کنه؟ یهاچشم تونهیاون م

  خنجر؟! -

  بله. -

  !؟یکرد یفکر نيفکر نکنم بشه، چطور همچ -

 تونهیم کشه،یفقط گناهکاران رو م یبزنه، وقت بيآساون نتونست به مارن  یوقت -

بتونه  ديهم داره، پس شا گهيد یهايیتوانا یليخ یجن رو از بدن انسان خارج کنه وقت

  من رو هم شفا بده.  یهاچشم

  و گفت: ديکش شيهاصورت و لب یدستش را رو دانا
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  .رهيت بگرو هم از مهينصف ن يینايب نيممکنه هم یول ال،يدان دونمینم -

  .زنهینم یبياون به من آس -

  !کنهیتو چشمت، کورت م مي! فروش کنم؟يامتحانش کن یخوب چجور -

  که خودم ساختم.  یازهين یحت ميرو امتحان کن زيهمه چ ميمجبور یدانا. ول دونمینم

! اونا مطمئن بودن م؟يو خنجر رو پس بد زهيخواست ن طانيدانا، چرا اون ش یدونیم

. اما ستين یزيما چ یبرا یطلسم ني. چنميببر نيطلسم وودو رو از ب مينتویما م

 یطور که تونکردن زمان رفتن به ما حمله کنن و ما رو بکشن. همون یچرا سع

 دني. زجر کش کردن و از هم پاشستيآموزشگاه نوشته بودن، قصد اونا کشتن ما ن

  مون قصد اوناست.خانواده

  کرده بودن.  ديهم تهدمسعود رو  ی. حتیگیدرست م -

  !ستين ششياونوقت االن هام هم پ -

  .ستين -

  اش باشه.پس برم بهش زنگ بزنم که مراقب خودش و خانواده -

  رو بفرست مراقبشون باشه. ثميع ست،يالزم ن -

  مگه؟! دهیبه حرف من گوش م ثميع -

  کرد و گفت: یپف اليدان

  .ستمشفریخوب باشه، من کارم رو انجام بدم خودم م -
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رفت و در را بست. دانا سرش را به چپ و راست تکان داد  سيبعد به درون سرو و

  ماند تا کارش تمام شود. اليفرو برد و منتظر دان شيرا در موها شيهاو دست

-------------------------------  

. کردندیم یداخل زندان در حال رفت و آمد بودند و داشتند روز خود را سپر هازن

  .کردندیدسته دسته کنار هم نشسته بودند و داشتند با هم صحبت م یاهعد

  مشغول بودند. گريد یو کارها یهم به بافتن یتعداد

. کردینقطه نگاه م کيتختش نشسته بود. داشت به  یگوشه تنها رو کيدر  ساحره

  .رفتیو مدام در خود فرو م زدیحرف نم یاو با کس

رنگ زندان جلو آمد و تکان خورد. متعجب  یتوس روايد ديحال بود که د نيا در

حواسش نبود و همه به کار خود مشغول بودند. انگار که  ی. کسستياطرافش را نگر

  نبود. یبود و در اطرافشان خبر فتادهين یاتفاق چيه

آنقدر جلو آمد که شکل  وارينگاه کرد. د یشتري. با دقت بکردیاصالً توجه نم یکس

  از آن خارج شد.  یت و بعد موجودجسم به خود گرف کي

و بلند. انگار که از اعماق  اهيس یزن با موها کيرنگ و بلند قد.  اهيموجود س کي

  آمده بود. رونيزار بلجن

 دنديدینم گرانيآمد. به آن موجود که د نييجلوتر آمد و ناباور از تخت پا ساحره

  لرزان گفت: يیشد و با صدا رهيخ

  سراغم؟! نيآخرش اومد -



748 | P a g e 
 

  بله! -

  .کندیصحبت م یشدند که با چه کس رهيبا تعجب به ساحره خ هایزندان

  گفت:  رلبيز

  چکار کنم؟! ديبا -

  . یاريما ب یقرار بود دنا رو برا -

  االن که گرفتار شدم. یول -

  .یخارج بش نجايزودتر از ا ديتو با -

  .نيکمکم کن ديشما با تونمینم يیبه تنها -

  .ميکنیما به تو کمک م -

به جمع زنان  یرا به آن سمت کرد. او نگاه شياشاره کرد. ساحره رو يیبعد به جا و

  داشتند. وهيدستشان بود و در آن م یجلو نيبشقاب مالم کيکرد که 

از  یکيبودند.  دهياو ترس یاز حالت آشفته انيدوباره رو به آن موجود کرد. زندان او

  ها گفت:آن

  !گهيد نهيهمبفرما، عاقبت جادو جمبل  -

  !یزنیبا خودت حرف م ی. تو داریشیم وونهيخودت د اول
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بود آن موجود لبخند زد و جلوتر رفت و بعد از  رهيهمانطور به آن موجود خ ساحره

 ديشد. ساحره به سرعت سرش را عقب کش بيبدن ساحره عبور کرد و غ انيم

  ه را ترساند.هم اشبارهکيو حرکت  شيهاترق تروق استخوان یکه صدا یطور

 غياو ج دنيها با دکج و معوج شد. زن شيهاو استخوان انگشت ديکش یبلند غيج او

  . ختنديبند گر یبرخواستند و از زندانشان به راهرو شانيو از جا دنديکش

شد. او از سلولشان در اطراف پخش  هاوهيجلو رفت و بشقاب را برداشت و م ساحره

مه تماشاگرش شده بودند. بشقاب را باال برد و رفت و وارد راهرو شد. ه رونيب

  که چند تکه شد.  یطور ديزندان کوب یهالهيمحکم در م

  :کردندیجرأت نداشت جلو برود و همه با هم زمزمه م چکسيه

  شد...  وونهيدعاها خوند که د نيشده... اونقدر از ا یجن -

باال برد و همراه با  بود. آن را زياش تکه گوشه ستيدستش را نگر نيتکه مالم او

بار دوم و سوم تکرار  یآورد و به خود ضربه زد. برا نييدستش را پا ديکه کش یغيج

  کرد. 

. او شروع کرد خواستندیو کمک م دنديکشیم غياو ج یهاغيهمراه با ج دهيترس زنان

  و گفت:  ديافتاد و آهسته خند نيزم ی. رویزيبه خونر

  .برنیم رونيو من رو ب انياالن خودشون م -

 تيوضع دنيها آمدند و پس از دو دادشان نگهبان غيو ج هایزندان یسر و صدا از

او را  یهاها زخمبردند و به درمانگاه زندان انتقال دادند. آن رونيساحره او را ب

  دادند. مارستانيدادند و درخواست انتقال او را به ب صيتشخ قيعم
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و سرم وصل کرده بودند. بعد از  ژنياکس او یدر حال حرکت بود. برا آمبوالنس

که همراهشان بود  یبه پرستار کرد و بعد سرباز یساحره چشم باز کرد. نگاه یمدت

  . ستيرا نگر

  آمد و گفت: رونيبه سقف کرد. آن موجود از سقف ب رو

  پاشو. -

نشست. دست چپش به تخت قفل بود.  کبارهيبعد در بدن او فرو رفت. ساحره به  و

  گفت: پرستار 

  .یدار یزيردراز بکش خون -

  شد و کنار افتاد. هوشیبا مشت دست راستش کنار گردن پرستار زد که مرد ب او

تا خود را جمع و جور کرد که تفنگش را بردار ساحره  تيوضع نيا دنيبا د سرباز

استفاده کرد و تفنگش  اشیجياو زد و از گ یشانيدر پ یابا پشت دست راستش ضربه

  بغل زد و گفت: ريو ز ديرا کش

  دستم رو باز کن. -

  گوش کن خانم... -

  .کشمتیگفتم دستم رو باز کن وگرنه م -

  را برداشت و دست او را باز کرد.  ديبه اجبار کل سرباز

  کرد و گفت: کيبا دو دست تفنگ را گرفت و آماده شل ساحره

  داره.بگو نگه -
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  خانم... -

  :ديکش اديفر ساحره

  .بگو نگه داره -

ها توقف کردند. آمبوالنس زد و گفت که نگه دارند. آن وارهيبا مشت به د سرباز

  ساحره گفت:

  شو. ادهيپ -

  شدند.  ادهيپ گريشد. راننده و نگهبان د ادهيپ یشد. او هم به سخت ادهيپ سرباز

  اسلحه را سمتشان گرفت و گفت: ساحره

  کنار. نيبر کنم،یم کيشل نيتکون بخور -

حرکت سوار شد و در را  کي. او آهسته حرکت کرد و بعد در دنديشها کنار ک آن

  بست و آمبوالنس را روشن کرد و حرکت کرد. 

  رفت. یميپدال گاز فشرد و به سرعت سمت منزل صم یرا رو شيپا

  .کردیو او با سرعت حرکت م کردندیباز م شيراه را برا هانيماش

کوچه  کيو بعد وارد  ديچيپ یفرع کي. در افتدیدنبالش م سيپل یبه زود دانستیم

  شد.

ور  لشيبا وسا نشيداشت داخل ماش یشد. مرد ادهيترمز زد و پ یرا رو شيپا

آمبوالنس سر بلند کرد که بفهمد چه خبر است که اسلحه  یصدا دني. با شنرفتیم

  نشست.  اشقهيشق یرو
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  شو. ادهيپ -

  سرش گرفت. یرا رو شيهاشد و دست ادهيپ مرد

  .چييسو -

  .نهيرو ماش -

  با اسلحه اشاره کرد: او

  برو کنار. -

کوچه  گريکنار رفت و ساحره سوار شد و با سرعت حرکت کرد و از سر د مرد

  دستش را نگاه کرد. یزخمش گذاشت و خون رو یرفت. دستش را رو رونيب

  و حالش خوب نبود.  کردیعرق م تندتند

  پشت سرش توقف کرد.درست  اليدان نيماش ديرس یميبه منزل صم یوقت

  . ختيریم شي. عرق از سر و رورفتیم جيخوب نبود. سرش گ حالش

شد و بعد  ادهيپ نياز ماش یمياز پسران صم یکيدست لرزان اسلحه را برداشت.  با

خود  ايدانا است  دادینم صيشد. دانا در را قفل کرد. ساحره تشخ ادهيهم مسعود پ

تر شد که او خود د. دوستش مسعود بود و مطمئنبو دهي. آن مرد همراهش را داليدان

  است. اليدان

  آمد. ساحره در را باز کرد و اسلحه را سمتش گرفت. نشيسمت ماش دانا

  زد.  یجان یشد. ساحره لبخند ب رهيناباور به ساحره خ دانا
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  جان. اليدان دمتيدوباره د -

  حره گفت:. بعد هم رو به ساستيزد و دو سر کوچه را نگر یپوزخند دانا

  !؟یکنیچکار م نجاي. ایريمیم یدار -

  .شيبه من بد دياومدم دنبال دنا، با -

  گفت: یرا باال انداخت و پوزخند شيابروها دانا

  !؟یاون رو ببر یخوایبا کدوم جونت م -

  . نينکن یاحرکت اضافه چيدر خونه رو باز کن و ه -

  لبخند زد و گفت:  دانا

  شو. ادهيباشه، پ -

شد و  ادهيبه مسعود داد و رفت زنگ در را فشرد. ساحره پ یاو اشاره ديچرخبعد  و

. مسعود با زبان بسته، ساحره را دياسلحه را سمت مسعود گرفت. در را به هم کوب

بعد در باز  یداشت نگاه کرد. کم یزيراو که خون یهابرانداز کرد و بعد به زخم

  دست به درون اشاره کرد.باغ را هل داد و با  یالهيشد. دانا دِر م

  .نيبکن یاحرکت اضافه نينکن یسع -

 هيثان کيدانا  یهاهم گذاشت. ساحره جلو رفت که چشم یرا کوتاه رو شيهاپلک دانا

که دانا خود  فتديب نيزم یبود رو کيرنگ شد و ساحره از هوش رفت. نزد يیطال

به اسلحه  شيکرد. با پا را دور ساحره انداخت و او را بغل شيهاو دست ديرا جلو کش

  زد و آن را به درون باغ هل داد.
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  تو. اريرو ب نيمسعود! اون ماش -

  باشه. -

به اسلحه داد.  یاکرد. دانا اشاره دنيرعد و برق زد. دوباره شروع به بار آسمان

سنگ فرش عبور کرد.  ريباغ شد و از مس ی. وارد ورودديدرست به دستش چسب

  . آوردیرا م نيمسعود هم پشت سر او ماش

. نفسش را فوت کرد و نگاهش ديدیرا در آن م دايبه صورت او کرد که آ ینگاه دانا

ها را باال رفت که سارا هراسان به را گرفت. از کنار استخر عبور کرد و پله

  او گفت: یهادست یساحره رو دنيآمد و با د شوازشيپ

  !کنه؟یچکار م نجايا طانيش نيمن! ا یخدا -

  .ستيدست دانا را نگر یها و اسلحهزخم یجا بعد و

  زد و گفت: یلبخند تلخ دانا

  تو. امياجازه بده ب -

. سارا کنار رفت و دانا وارد عمارت شد. مسعود به سارا ديها باال دواز پله مسعود

  و به هم سالم کردند. مسعود دست سارا را فشرد و گفت: ديرس

  سارا جان؟ یخوب -

  !ه؟يچرا زخم کنه؟یم یچه غلط نجايدختر ا نيخوبم. ا -

 یو اون اسلحه اومده بود. زخم نيماش ني. با امشيديتون ددر خونه ی. جلودونمینم -

  هم بود.
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  زنگ بزنم. سيتو به پل ميبر -

به سارا اشاره کرد جلوتر برود و بعد در را بست و دنبال سارا رفت. دانا  مسعود

 یتخت گذاشته بود و داشت موضوع را برا یروبرده بود و  اليساحره را به اتاق دان

  . دادیم حيتوض هيو بق اليدان

 انيصورتش را م گرشيبغلش گذاشته بود و با دست د ريدستش را ز کي اليدان

  . ديشياندیدستش گرفته بود و م

  ببرنش. انيب رهيتخت من بم یرو نکهيو تا قبل از ا ميزنگ بزن سيبهتره به پل -

  دستش بود تا زنگ بزند گفت: یه گوشرو به سارا ک دانا

  .ميدار اجي. ما بهش احتميکنیکار رو نم نينه، ا -

  !م؟يبهش دار یاجيچه احت -

 یچ یدنا رو ببره و برا خوادیو از کجا اومده؟! چرا م هيک نيبدونم ا خوامیم -

  !هياز سر چ دايهمه شباهتش به آ نيکار رو بکنه؟ اصالً ا نيا خوادیم

  !م؟يبفهم ميتونیزندان باشه نم یاگه تو -

  .ستيدر دسترسمون ن یوقت ميبفهم ميتونیم یچجور -

  .ميديرو من و مارن فهم نيو ا ومهيمد کيخوب اون  -

  !؟یدونیرو هم م نيا رسه،یبهش م یاگر دنا رو ببره چ ی. ولومهيمد کيبله،  -

  نه! -
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  .مونهیم نجايپس ا -

از  یکيبه او داده بود رفت.  اليکه دان يیهاهشيبعد به سالن رفت و به سراغ ش و

  ها را برداشت و به اتاق رفت و گفت:آن

  .کنمیتو استفاده م یاز دارو اشیزيبهبود خونر یبرا ال،يدان -

  نداره. یمشکل -

 ی. طولختيساحره از آن دارو ر یهازخم یرو شهيچوب پنبه را برداشت و با ش دانا

  بند آمد.  یزيرو خونها بسته شدند که زخم دينکش

  رو به سارا گفت: دانا

  کن. مياون اسلحه رو قا -

  اسلحه را برداشت و رفت. سارا

زد و از کنار او رد شد و سمت پنجره رفت.  اليدان یبازو یدستش را رو مسعود

  رو به مسعود گفت: یمهناز خانم با نگران

  !ست؟يدختر خطرناک ن نيآقا مسعود! به نظرت وجود ا -

  رو به مهناز خانم گفت: مسعود

  نه؟! ايزده شده  طانيش ايجن زده  مينيکه بب اديبه هوش ب ديبا -

  باشه؟! نطوريبه نظرت ممکنه ا -
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لباسا که تونسته فرار کنه، با  نيبا ا دم،يدختر د نيدر از ا یکه من جلو یزيبا چ -

ودش که از وج یبا خشم فهمه،یرو نم یزيدرد و خونر یکه پاره شده ول یشکم

بود  یاراد ريغ کردیکارها رو م نياون لحظه که ا دادیهمه نشون م شد،یساطع م

  .اديداره سرش م یزيچ کيو 

را  شيرو اليدختر بدتر شد. دان نيحساب اوضاع ما بد بود با حضور ا نيپس با ا -

  آمده باشد گفت: ادشي یزيچ نکهيمادرش کرد بعد مثل ا یسمت صدا

  دانا! -

  جانم. -

  !؟یرو گرفت شيب آزماجوا -

  گفت: اليگرفت. دانا رو به دان ريرو به مسعود کرد. مسعود سر به ز دانا

  بله، گرفتم. -

  شد؟! یخوب چ -

  و گفت: ديکش رونيکاپشنش کرد و برگه را از آن ب یداخل بيدست در ج دانا

  انسان نداره.  یاانیبه د یشباهت چيدارا ه یاانید شايطبق آزما -

. ذهنش هم ديدینم یزيچ یاهيمانده بود. چشمش جز س رهيباور سمت او خنا اليدان

  ها گفت:حرف نيا دنيشده بود. مهناز خانم متعجب از شن کيتار

  به انسان نداره! یدارا شباهت یچ یعنيپسرا؟!  نيگیم یچ -
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شد و  رهيخ اليدان یشده دهانش گذاشت و به حالت خشک یدستش را رو نيغمگ آنا

  .دياو جوش یدلش برا

  حال سارا وارد اتاق شد و گفت: نيهم در

  م؟يچکار کن ديکردم. االن با ميتفنگ رو قا -

نگه داشته بود راه  شيکه جلو يیهادر سکوت جمع را ترک کرد و با دست اليدان

  برود. رونيافتاد تا از اتاق ب

  ند.رفت رونيو از اتاق ب ديخود را به او رساند و دستش را گرفت و کش مسعود

حالت اتاق را ترک کرد.  نيبا ا اليچرا دان ديو نفهم ستيپشت سرش را نگر سارا

  :ديرو به دانا پرس

  اش شده؟!چه اليدان -

  و گفت: ستاديجلو رفت و مقابل او ا دانا

انسان نداره. مجبور  یاانیبه د یدارا شباهت یاانیرو گرفتم. د شيجواب آزما -

متعجب شده  یليرو که خ شگاهيهن دکتر و کارکنان آزماشدم از جادو استفاده کنم و ذ

  بودن پاک کنم.

از اشک شد.  يیايروشنش در یبايز یهامانده بود. چشم رهيدانا خ یهابه چشم سارا

 یرا رو شيهابه تالطم افتاد. آهسته پلک شيهاچشم یاياندوهش از قلبش برآمد و در

  د.ش یپلکش جار ريبعد، اشک از ز یهم گذاشت و کم
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چسباند و نگاه اندوهناکش را به  نهيرا دور او انداخت. سارا را به س شيهادست دانا

  مادرش دوخت.

  :ديو مهناز خانم دوباره پرس کردیهق مهق سارا

  داره؟! یها چه معنحرف نيا -

  او را گرفت و گفت: یبازو آنا

  .دمیم حيمن براتون توض ن،ييايبا من ب -

  و گفت: ديسارا کش یموها یند و دانا دستش را رورفت رونيدو از اتاق ب آن

 زم،يعز یبابت متأسفم ول نياز ا یليبدتر از توئه. خ اليحالت بده، حال دان دونمیم -

  !م؟يدارا چکار کن یبرا ديبا ميکه بفهم ميبا هم متحد باش ديما االن با

ش رو کنترل که کارها ميکن دايپ یراه مينيبره، بش مشيخودمون، بفرست شيپ مشيبذار

  ! یچ ايکنه و 

راه حل  نيکردن بهتر دايمشغول پ ديفقط با شه،یکردن درست نم هيبا گر زيچ چيه

  .ميممکن بش

شدن نداشت. مسعود دستش  سيبه باران و خ یها نشسته بود و توجهپله یرو اليدان

  .دادیم اشیاو انداخته بود و دلدار یشانه یرا رو

گفتن دروغ نبود. اونا هر  یهر چ نياطيسعود. پس شم شهیدرست نم یچيه گهيد -

 نکهيا یکنه، از خون سارا، برا هيشون. خواستن از جفت دنا تغذدنبال بچه انيبار م

 یو تو شمیپسردار نم چوقتيکرده بود که من ه ینيبشي. دانا پرهيقدرت ما رو بگ



760 | P a g e 
 

که  یجهنم منه، وارث قدرتم، وارث ارثکه و نهيبیدختر م کيسرنوشت من فقط 

  خودم ساختم.   یبرا

 نيدل سارا کاشته شده! من چطور متوجه ا ینطفه چطور تو نيا ستيمعلوم ن یحت

  اتفاق نشدم! سارا چطور خودش متوجه نشده!

به سر من اومد!  یچ نيبب اينکشته! خدا اينطفه، دنا رو نخورده و  یچطور تو دارا

دارم که چند ام نگهخانواده یورو ت طانيش کيبچه رو ول کنم؟! چطور  نيچطور ا

  بار قصد کشتن اونا رو داشته؟! 

انقدر سنگدل بود که اون رو  شهیبا نبودن دارا کنار اومد؟! چطور م شهیم چطور

  باشم؟! توجهیب اشندهياون رو ببرن و به آ نياطيبذارم ش تونمیبرد؟! چطور م نياز ب

. گفتیرا با خود م هانيا کردیم هيو گر ختيریکه بدون غرور اشک م اليدان

بر زبان  یکالم توانستیو نم دادیاو را ماساژ م یهامسعود هم بغض کرده شانه

  چه! یعني یدر مرز از دست دادن فرزند باش ديفهمی. چون ماورديب

به صبر نداشت.  یاعتقاد چيرا به برادرش گفته بود. او ه تيواقع یرحمیبا ب دانا

از آن است که  تررحمیب اينداشت. از نظر او دن ینيو مقدمه چ به شرح یاعتقاد چيه

  پنهان کنند. اي رنديبگ دهيرا ناد اتيشوند و واقع یها بخواهند احساساتآن

 ً چه بر سر  ندهيموجود خطرناک بود و معلوم نبود در آ کيدارا  نکهيا مخصوصا

  .آوردیها مآن

و  اليرا فعالً به دان تيگه دارد و واقعنتوانسته بود او را قانع کند تا دست ن مسعود

  .نديسارا نگو
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و دانا به مقابلش  کردیم هيتخت نشسته بودند. سارا گر یلبه یو سارا کنار هم رو دانا

حال بود  نيدادن به سارا در چنته نداشت. در ا یدلدار یبرا یزيچ گريبود و د رهيخ

  ا به چپ و راست تکان داد.کم به هوش آمد. آه و ناله کرد و سرش رکه ساحره کم

 شيبه او نداشت. اصالً برا ی. سارا توجهخواستیخشک شده بودند و آب م شيهالب

  که مهم بود سالمت دختر و پسرش بود.  یزي. تنها چرديمهم نبود که ساحره بم

را  شيهاو دست ديکش یقيرفتن بودند. دانا نفس عم نيکه در مرز از ب یو پسر دختر

رفت و سارا را با ساحره تنها  رونيگذاشت و برخاست و از اتاق ب شيزانوها یرو

  گذاشت.

 کردیآن را پاره م یهانگاهش به دستمال دستش بود و با نوک انگشت داشت لبه سارا

  .ختيریاز چشمش فرو م یاشک یقطره یو هر از گاه

  ور است.غوطه انيپایاز اندوه ب یمتالطم یايدر در کردیم حس

  .ني... بهم آب بدآب... آب -

او را  یافهيق گريو د رديآن دختر بم خواستیاو را نگاه نکرد. دلش م یحت سارا

متورم و قرمز  اديز یهياز گر شيهادرد گرفته بود و پلک شيها. چشمنديهرگز نب

  شده بود. 

 ازيو ن رودیم جيکرد. حس کرد سرش گ ینيآهسته پلک گشود. احساس دو ب ساحره

 کردیافتاده است. احساس م یکجاست و چه اتفاق دانستیرا ببندد. نم شيهادارد پلک

  مقابلش به شدت لرزش دارند.  ريتصاو
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که وجود نداشت را قورت داد. دهان و  یهم فشرد و آب دهان یرا رو شيهاپلک

  حلقش به شدت خشک و دردناک شده بود.

 کبارهيو به  ستيا نگراو ر شتري. با دقت بنديپلک گشود توانست سارا را بب یوقت

  را به خاطر آورد. زيتمام اتفاقات به ذهنش هجوم آوردند و همه چ

ناخواسته  يیرويآمده بود در ذهنش جوالن داد. وجودش پر شد از ن شيکه برا یکار

  . ديآیکه معلوم نبود از کجا م

  و رو به او کرد.  ديتخت نشست. سارا از جا پر یرو کبارهي به

  گفت: یشنبا حالت خ ساحره

که  یزيدنا رو ببرم تا به چ ديرو تموم کنم. با تميمأمور ديمن اومدم دنبال دنا، من با -

  بهم قول دادن برسم...

زن داشت.  نينسبت به ا یبي. احساس نفرت عجفشردیهم م یرا رو شيهادندان سارا

حد به او جسارت  نيکه تا ا ستيچ دانستی. خودش هم نمديچيدر قلبش پ يیروين

  .بخشدیم

. صورتش ديساحره را با دست گرفت و او را سمت خود کش یقهيانداخت و  دست

  شد. رهيصورت او برد و در نگاهش خ کيرا نزد

  :ديدانا وارد اتاق شد که سارا غر زمانهم
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هام به بچه یبيآس دمی. من به تو اجازه نمیمن دست بزن یهابه بچه یکنیتو غلط م -

 کهيخودم ت یهابا دست خورمیشو، قسم م کيهشون نزدب ی. جرأت داریبرسون

  !یبود ینده روز اول چه گوه صيتشخ یکه کس یکنم، طور اتکهيت

  متکا افتاد. دانا جلو رفت و گفت: یبعد او را هل داد. جسم ساحره رو و

  بکنه. تونهینم یکار چيسارا، آروم باش. اون ه -

  گفت: یارفته ليالت تحلدانا به ح دنيسرش را چرخاند و با د ساحره

  ...خوانیدنا، اونا دنا رو م -

سر  ريتخت گذاشت بعد هم نشست و دستش را ز یرا بلند کرد و آن رو شيزانو دانا

  آب خوراند. یساحره انداخت و به او مقدار

  تخت گذاشت و گفت: ی. دانا سر او را روديپر عطش آب را نوش ساحره

اما در  اديم ادشي زايچ یلينداره. خ یکار چيه یياز دست داده. توانا یاديخون ز -

  .گهیم ونيکنارش هذ

  انداخت و گفت: نييرا از آن چهره زرد شده گرفت و سرش را پا شيرو سارا

  . دمیمنه. پسرم از دست رفته، دخترم رو هم از دست نم یگرفتن بچه ونشيهذ -

او را چنگ زد و او را  یقهيساحره کرد و باز هم  یدوباره رو به سو کبارهيبه  و

  زد: اديو فر ديکش
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من نُه ماه  نهياگر مال ما نباشن. مهم ا یحت دمیهام رو از دست نماز بچه چکدوميه -

تا  دميها نخواب. من شبدمياومدنشون رو کش اي. من درد به دندمياونا رو به شکم کش

  .بزرگشون کردم

د. اما چنان با نفرت و پر رنج او ساحره بردار یقهيدست او را از  کردیم یسع دانا

  را در قلبش دارد. یحس نيچن شدیکه خودش هم باورش نم کردیرا نگاه م

  در ذهنش جان گرفت.  یريتصو ناگهان

  بودند. دهياش به شدت چروکها و چهرهکه دست یرزنيتنها. پ رزنيپ کي

از  یدور ها رنجکه سال یرزنيداشت. پ ديشد یکه دم مرگ بود. درد جسم یرزنيپ

گرفته بود.  یشيپ اشیبر درد جسمان اشیبود. درد روح دهيرا کش یکسان اي یکس

  . ختيفرو ر رزنيچشم پ یاز گوشه یاشک یقطره

که گذرانده بود،  يیهامقابلش بود، مثل تمام سال ديسف واريکه نگاهش به د همانطور

  مرد. انيپایب يیر تنهاد یابد یهم افتاد و در حسرت یرو شيهاپلک ديو ناام نيغمگ

  ساحره است. نيو پر حسرت هم دهيرنج کش رزنيکه آن پ دانستیم یبه خوب سارا

  و او را خواباند.  ديکش رونيساحره را از مشت او ب یقهيشل شد. دانا  دستش

  سارا گفت: یو رو به سو ديکش رونيسر او ب ريرا از ز دستش

  !؟یکنیر مرفتا ینطوريات شده سارا؟! چرا اتو چه -

 کردیو منگ نگاهش م جيساحره کرد که داشت گ یبلند شد. رو به سو شياز جا سارا

  و گفت:
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پر  ،يیتنها یتنها ،یپر از درد ،یپر از انتظار ،یپر از حسرت یريمیم یتو وقت -

  .سوزهیدلم برات نم ،یکه کرد یهست یزشت یاز تاوان کارا

را نگاهش را گرفت و تخت را دور زد و اتاق . ساکردیاو را نگاه م یبا ناباور دانا

  را ترک کرد و دانا با نگاه پر از سوالش او را دنبال کرد. 

خواند.  یاو گذاشت و ورد یشانيپ یساحره کرد و دستش را رو یبعد رو به سو یکم

  ساحره به خواب رفت.

  برخاست و اتاق را ترک کرد.  شياو انداخت و بعد از جا یو رو ديرا کش پتو

  بود.  دهيله شده و تک اليبه درون آمدند. دان اليو دان مسعود

را به دانا  اليدان یديحرکت ناام نيسرش را به چپ و راست تکان داد و با ا مسعود

  رساند. 

که سارا رفته بود و  يیها رفت. جاانداخت و به اتاق بچه نييسرش را باال و پا دانا

ً يداشت عم   .کردیم هيگر قا

ها را به ها آنجا نبودند. از آنا متشکر بود که مادرش و بچهاق شد، بچهوارد ات یوقت

را بلند کرد و  شيهاو دست ستاديمنزل پدرش برده است. جلو رفت و پشت سارا ا

  گفت:

  !؟یبخونم که غم و اندوهت رو فراموش کن یورد یخوایم -

  گرفت و سر بلند کرد و گفت: ینفس سارا
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 گهيد زيبه کنار، اندوه من از چ امیهام به کنار! غم زندگغم خودم و شوهرم و بچه -

  است!

  !؟یاز چ -

  او را گرفت و گفت: یکرد و دانا بازوها هيگر شتريب سارا

و دلت  ینيمگه نه؟! و تو به شدت براش غمگ ،یدياز مرگ ساحره؟! مرگش رو د -

  !یکه گفت يیزاي... بر خالف چسوزهیم

 یو در آغوش او فرو رفت و بو ديده است پس چرخدانا ذهنش را خوان ديفهم سارا

و  شيو آسا تيبود احساس امن کشيکه هر گاه در نزد يی. بوديکاج را به مشام کش

خودش، تا ابد  یکه قرار بود فارغ از همسر و خانواده یمرد ی. بوکردیآرامش م

  مراقب او باشد. 

را خوب  نيباشد و هر دو امراقب سارا  شهيکه به او محّول شده بود تا هم یافهيوظ

  .دانستندیم

  و گفت: ديسارا دست کش یموها یرو دانا

و سرنوشت هر کس حاصل  رهيگیهاش شکل مهر کس از مجموعه انتخاب یزندگ -

  هاشه.انتخاب

اصالً  نيو ا رهيگیو سرنوشتش از اشتباهاتش نشأت م کنهیبد انتخاب م یليخ ساحره

  .ستين یکس ريتقص

  دانا بود گفت: ینهيس یروکه سرش  سارا
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  حس پر از درد و حسرت ساحره رو حس کردم. بيدارم. عج یبد یليمن قدرت خ -

  سارا بوسه زد و گفت: یموها یکرد و رو یخال نهينفسش را از س دانا

پنجاه  یبه ساحره و مرگش ط خته،يخودت کم اعصابت، از مشکالتت به هم نر -

کمک به  ی. براميمون رو هنوز حل نکردفکر نکن. مشکالت خود ندهيشصت سال آ

  .ميدهه وقت دار نيساحره چند

  سرخ شده بود گفت: هيکه از شدت گر یسر بلند کرد و با صورت سارا

  حد اندوهناک نباشه؟! نيسرنوشت هست، که تا ا نيا رييامکان تغ -

  لبخند زد و سر تکان داد. سارا از او جدا شد و گفت: دانا

  !؟یچطور -

دل بکنه.  يیزايچ کينکنه و از  یپافشار يیزايچ هيداشتن  یکه برا ميکمکش کن -

  داره. یبه خودش بستگ گهينه د ايکه بخواد قبول کنه  نيا م،يگیما بهش م

  دردش لبخند زد. انيسر فرود آورد و در م سارا

  انداخت و گفت: نييبه او لبخند زد و سرش را باال و پا دانا

  تو دووم نداره.  ی. نفرت تویداشته باش یبدجنسقلب  یتونینم چوقتيتو ه -

  را در کاسه گرداند و گفت: شيهارا باال انداخت و چشم شيابروها او

داشت  اقتيکه ل یبود یتو تنها کس نيهم ی. برایشدیمادر دنا م ديبا نيهم یبرا -

  باشه.  اليهمسر دان
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  و گفت: ديلبش را به دندان کش او

اون رو نداشت و سرنوشت نخواست  اقتيل اليقش به دانبا اون همه عش دايآ یحت -

  کشته شد! تياز اون محافظت کنه و به دست اون عفر

  که انگار با خود حرف بزند گفت: یگرفت و طور نيينگاهش را پا دانا

و آدم  ستنين ینيبشيقابل پ یحت یواسه ما داره. گاه یاديز یايريگسرنوشت غافل -

ً نم بکنه که از پس  یچطور حرکت ديو با اديب شيبراش پ یقراره چ دونهیواقعا

  بچه امتحان بشه. کيکه با  کردیاصالً فکر نم الي. داناديامتحانش بر ب

و  ستياش را جمع کرد و لبخند زد. سارا را نگرو چانه دينفسش را به درون کش او

  گفت:

نطور که راه دارم. همو ماني. من بهش اکنهیم دايراهش رو پ اليمطمئنم دان یول -

کرد.  دايطور که راه خوب شدن پاهاش رو پکرد. همون دايرو پ نياطيبردن ش نياز ب

 یکنار اومدن با مسئله یراه رو برا نيکرد. بهتر دايطور که راه داشتن تو رو پهمون

  . کنهیم دايدارا پ یندهيآ یراه رو برا نيدارا و بهتر

  لب زمزمه کرد: ريز سارا

  !؟یاگر نتونست چ -

  بودنش شک کرد! اليبه قدرت دان ديبا نصورتيا ريدر غ -

  اون االن چشماش رو نداره و... -

  . نگران نباش. سازهیاگر نه راهش رو م کنه،یم دايراهش رو پ ینداره، ول -
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رفت و  اليرفت. به مقابل مسعود و دان رونيبعد سارا را ترک کرد و از اتاق ب و

  و گفت: ستاديپشت مبل ا

  !یدن -

  .ستيآمد و هر سه را نگر رونيدانا کرد. سارا از اتاق ب یصدا یرو به سو اليدان

از ما  ینکردن درد یکار چيو غصه خوردن و ه سادني. واميبکن یکار هيوقتشه  -

  ! مگه نه برادر؟!کنهیدوا نم

  دانا! -

  منتظر اوامرتم! شهيمثل هم -

  کارت رو شروع کن! -

  !قاً؟يدق یچه کار -

  حاصل کن. به روش خودت. نانياطم شيمااز آز -

  چه کار کنم؟ -

 نه،ياطيکه فرزند ش لهيدل نياگر تفاوت دارا به ا ميبفهم ديکن. ما با زميپنوتيسارا رو ه -

 یو چطور یبدونم ک خوامیاش تو شکم همسر من کاشته شده باشه. منطفه ديپس با

  اتفاق افتاده. نيا

  !اليدان -

که در  ی. او سارا را و غمداشتیکار باز م نياو را از امسعود بود که  یصدا نيا

  حس کرد سارا در جمع حضور داشته باشد.  اليبود. دان دهينگاهش بود د
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  و سرخورده بود اما گفت: نيغمگ اريبس نکهيا با

 یدارا واقعاً بچه ميکه بفهم نهيسارا افتاده، مهم ا یاتفاق برا نينداره چطور ا یتياهم -

  سارا فقط حامل بوده؟ ايساراست،  ی! بچهنيطايش ايمنه 

  برخاست و گفت: شياز جا اليدر سکوت فرو رفتند. دان همه

 یبينکردن و به همسر من آس یبه درگاه خدا دعا کنن که تو گذشته اشتباه دياونا با -

  در انتظارشونه. ینرسوندن، وگرنه تاوان سخت

که از حد  ینياطيش یو تله برا یريگجن گهي. دسازمیاز خودم م ديادموند جد کي

که به  کنهینم یبرام فرق گهي. دسازمینم رسوننیم بيخودشون گذشتن و به آدما آس

  نه! ايرسوندن  یمن ضرر

که  ارميسرشون م يیو بال ندازمیم رشونيسراغشون و هر جا باشن گ رمیم خودم

  شون حک کنن.دشمن نيتررو به عنوان بزرگ الياسم دان خشونيتار یتا ابد تو

  آهسته گفت: مسعود

  اد؟يهمه نفرت از کجا م نيا -

 یاهمسر. از بچه کيمادر، قلب  کيپدر، قلب  کيشدن. قلب  چهيکه باز يیاز قلبا -

  با من.  یدشمن یگرفته شده برا چهيکه باز

  رو به دانا کرد. دانا گفت: مسعود

  .دمیکار رو انجام م نيامشب ا نيهم -

  گفت:بعد رو به سارا  و
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  !؟یتو حاضر -

  بله. -

  خانم به درون آمد و از کنار در  گفت: نيضربه به در خورد. در باز شد و پرو چند

  خانم! ديببخش -

  خانم. نيجانم پرو -

دختر عمو و پسر عموتون اومدن به شما سر بزنن. آقا از سر کار اومدن دعوتشون  -

 فيصرف ناهار تشر یبرا خودشون. خانم گفتن همراه با آقا مسعود یکردن خونه

  .نياريب

  .زميباشه عز -

  خانم رفت. دانا گفت: نيپرو

  کم.کم ميشب حاضر بش یکه برا ميفعالً ناهار بخور ميبر -

  !؟یدختر چ نيا -

  .شهینم داريو تا من نخوام ب خوابهیروش خوندم که فعالً م یورد هي -

  او را فشرد و گفت: یعوض شدن حال و هوا سمت دانا رفت و شانه یبرا مسعود

  !اديعاشقش به هوش م ینکنه تنها با بوسه -

  را باال انداخت و رو به مسعود گفت: شيابرو کي دانا

  !؟یامتحان کن یبر خوادی! دلت مديشا -
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  او زد و گفت: یبه بازو یبه خاطر جواب دانا مشت مسعود

  !یحاضر جواب عوض -

  .ینکيع رمرديپ -

چشم خودش زد و اطراف را نگاه  یا برداشت و رواو ر نکيبعد دست برد و ع و

  کرد. 

بحث و  کيکه وسط  کردیبه دو مرد مضحک مقابلش نگاه م یديبا ناام سارا

  .یموضوع مهم شروع کرده بودند به مسخره باز

  و آن را برانداز کرد و گفت: ديکش نييرا پا نکيع ديدیرا درست نم يیکه جا دانا

  مستر. یتو که کور -

  !یندار ازين نکيو به ع ینشد ینکيبه حالت جادوگر که تو هنوز عخوش  -

ً ياهوم، دق -   .قا

  و گفت: نديبیرا تار م زيهمه چ کردیرا از دانا گرفت چون حس م نکشيع مسعود

  .دمیم هيخوشگل هد نکيقاب ع هيو خودم بهت  یشیم ريپ یروز هيخوب  -

تو هستم.  یدهيدب کردن ندو من در حال ا یستيبشم، تو ن ريکه من پ یروز -

 ميکنینم دايپ نکيبه ع ازين چوقتيما ه نکهي. دوم اکي نيا شن،یم ريپ ريجادوگرها د

  .شهینم فيچشمامون ضع چوقتيچون ه

  دارن! نکيکه جادوگرا ع گنیم یداستانا چ یپس تو -
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  زد و گفت: یپوزخند دانا

  داستانا! یتو یگیم یخودت هم دار -

  مسعود زد و دستش را دور گردن او انداخت و گفت: یازوبه ب یبعد مشت و

  طرف.اون ميبر ايب -

  و سارا را تنها گذاشتند.  اليحرف دان یب و

 دشيتا د زدیرا به چشم م نکشيبا بستن در رو به مسعود کرد که داشت ع دانا

را به چشم  نکشيبرگشت. مسعود ع یقرمز شد و به حالت عاد شيهابرگردد. چشم

  .نديبیجا را درست نم چيحس کرد هزد و 

دستمال در آورد و مشغول  کيکرد و  بشيرا از چشم در آورد و دست در ج نکشيع

  آن شد. یشهيکردن ش زيتم

. مسعود کردیرا پاک م شهيکه با دقت ش ستيزد و او را نگر هيتک واريبه د دانا

و  ديچشمش کش یرو . آن را ازديرا ند يیرا به چشم زد و باز هم جا نکشيدوباره ع

  اطراف را با آن برانداز کرد. 

  و گفت: ديخند دانا

  چه مرگت شده؟! -

  .نميبیجا رو باهاش نم چي. ههويانگار تار شد  نکميع یشهيش دونم،ینم -

  !؟ینيبیمن رو م نکياالن بدون ع -
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 به سالن ی. نگاهديدی. او را خوب مستيو دانا را نگر دينگاهش را باال کش مسعود

چشمش گذاشت و  یرا رو نکيبود. ع یعال زيانتظار و در و پنجره انداخت. همه چ

  تار شدند.  ريتصاو

. متعجب رو به دانا کرد ديد زيرا صاف و تم زيو همه چ ديکش نييرا پا نکيع دوباره

  و گفت:

  !؟یکرد یچه غلط -

  .یندار نيبه ا یازيبه بعد ن نيرو مداوا کردم. از ا تيکور -

  را از دست مسعود گرفت و آن را شکست. نکيع شد و راست

  دانا! یچکار کرد -

  .ینداشته باش نکيبه ع ازين گهيکورت رو درمان کردم که د یچشما ،یچيه -

  من بود! یظاهر تياز جذاب یجزئ نکيگمشو ع -

  را به کمرش زد و گفت: شيهادست دانا

  .یستيبه بعد جذاب ن نيمتأسفم که از ا -

  و بعد رو به دانا گفت: ستيگررا ن نکشيع مسعود

  واقعاً از شرش راحت شدم؟! -

  معلومه! -

  !؟یتا ک -
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  .شهيهم یبرا -

  !؟یگیم یجد -

  معلومه. -

  الزم ندارم؟! نکيع گهيواقعاً د یعني -

  .فتيراه ب گه،ينه د -

  رفتند. یميصم یهر دو با هم به منزل آقا و

عمارت را حس  رونيب یحال و هوابود و با ذهنش  ستادهيهنوز کنار پنجره ا اليدان

و به تفکرات دور  کردینگاه م اليکه نشسته بود و به دان شدیم یقي. سارا دقاکردیم

  . ديشياندیو دراز او م

  گفت: یآرام به

 کيکه باردار بودم! توسط  یبه نظرت به من تجاوز شده؟! اون هم در حال ال،يدان -

  !طان؟يش

  و گفت: ديکش یقينفس عم اليدان

هست. من دارم فکر  یاديز یهاراه نياطيزن،  توسط ش کيباردار شدن  یبرا -

  وجود داره! یافتاده و چه احتماالت یکه واقعاً چه اتفاق کنمیم

  !؟یمثالً چ -

   (Incubus: نيهست. (به الت نکوبوسياحتمالم ا نياول -
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 دنيکه خواب يیهاها گفته شده بغل زنها و اسطورهافسانه یکه تو یمذکر طانيش

  تا با اونا خودش رو ... کنه.  خوابهیم

. چون دادمینشون م تيمورد حساس نيها لخت نخواب و به اشب گفتمیم نيهم یبرا

رابطه برقرار  دهيکه لخت خواب یو با زن شنیوجود دارن و وارد تخت م نياطيش نيا

  . کننیم

  ها؟!فقط با زن -

که  طانهيش اي ويد کي (Succubus: ني(به الت نه، نوع مؤنثش به نام سوّکوبوس،  -

 زشيآم قيو به منظور اغوا کردنش معموالً از طر اديتو خواب مردها م یبه شکل زن

  . شهیم کيلخت نزد یهم به مردها طانيش ني. اشهیظاهر م یجنس

 يیجا کي یعني فتهيخواب ب یاتفاق تو نيخواب پرواز روحه، اگر ا ،یدونیکه م تو

  شده. نياطيش نيا ريروحت درگ

خواست  نيچون ا ميديهر بار بعد از رابطه لباس پوش م،يديلخت نخواب چوقتيما که ه -

  خودت بود.

  .دونمیبله م -

  !؟یخوب پس چ -

  و خوابمون ببره؟! ميمورد رو فراموش کن نيا ینشده از خستگ چوقتيه -

. من یديو خواب یديو لباس پوش یدوش گرفت عيتو که نه، چون هر بار بعدش سر -

  !ادينم ادميهم 
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  کار رو کرده باشن. نيا یبه هر نحو گهيد نياطينباشه ممکنه ش نيخوب! اگر ا -

  !شه؟یم یبوده باشه چ نکوبوسياگر همون ا -

 هي شهیم کتاپرستي یو سارا طانيش نکوبوسيا بيترک ،یاگر تو مادرش باش -

 تر،ابيکم یليو در موارد خ یقو طانيش کينادر هم  ی. در مواردیقو یليجادوگر خ

 کنهیم یطانيش یکارا یلي. در حال حاضر هم دارا خيیروين چيکودک بدون ه کي

  . کنهیم جيدرست من رو گ صيتشخ یبرا نيو ا

دارم که بتونم ذهنت رو بخونم. اگر تو به ما اطالعات  زميپنوتيبه ه ازين نيهم یبرا

. ميتا از دستش ند ميکه چکار کن رميرا بگدا یرو برا ميتصم نيبهتر تونمیمن م ،یبد

باشه که  یبشر افتهينوع جهش  کياز کجا معلوم که اون بچه خودمون باشه اما 

که دارا مال  کننیو حاال ادعا م دنياز ما فهم زودتر نياطيمتفاوت داره و ش یاانید

  اوناست!

  !اليدان -

  جانم! -

  بغضش را قورت داد و گفت: سارا

! باهاش یاونوقت چ ،یليبود، به هر دل نياطيش یتو نبود و از تخم ترکه یاگر بچه -

  ؟یکنیچکار م

  بشه و چکار کنم؟!  یچ یخوایم -

  !؟یبریم نيدارا رو از ب -
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. گهيموجود د چيبچه رو بزرگ کردم. من پدرش هستم نه ه ني! من ا؟یشد وونهيد -

  .ستيبشنوم که اون پسر من ن خوامینم

را از هم باز کرد.  شيهادست اليانداخت. دان نييرش را باال و پابا بغض س سارا

او را به خود فشرد و  اليگرفت. دان یجا اليسارا به کنارش رفت و در آغوش دان

که آرامشش را به سارا  ی. طورديبوس یلب سارا گذاشت و به آرام یرا رو شيهالب

  رد  و گفت:ندا یاضطراب وترس و واهمه  چيمنتقل کرد و نشان داد ه

  از دست بره. ذارمیماست، نم یدارا تمام زندگ -

  .ميياياز پسش بر ب دوارميام -

  .شهیحتماً م -

  گذاشت و گفت: اليصورت دان یرا رو شيهادست سارا

  .شمیاز قبل عاشقت م شتريحواست بهم هست ب یوقت -

  سارا چسباند و گفت: یشانيرا به پ اشیشانيو پ ديکش یآه اليدان

  دوستت دارم. یليخ ستيهم که حواست بهم ن یقتو -

خم شد و او را از جا بلند کرد  اليقفل کرد و دان اليرا دور گردن دان شيهادست سارا

  و گفت: ديو تکان داد. سارا خند ديو در آغوش کش

  ام؟!مگه من بچه -

  .ینه! تو فقط عشق من -

  گذاشت و گفت:  اليدان یشانه یسرش را رو سارا
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  حالم که دارمت.خوش -

نشاند  شيپاها یآن نشست و سارا را رو یکرد و رو دايمبل پ کيراه افتاد و  اليدان

  کرد و گفت: کيو او را به خود نزد

  بند چه بدون اون تو رو دوست دارم. چشم نيسارا جان، من چه با ا -

  چسباند و گفت: نهيسارا را نوازش کرد و سر او را به س یموها

عشق من به تو  یرو یريبرات افتاده، تأث یچه اتفاق یو چجور یک که ستيمهم ن -

رو  امیسع ی. همهادهيز یليکه من اگر طلسم نباشم، عشقم بهت خ نهينداره، مهم ا

طور که همون ،یخوشبخت باش کنمیخانواده رو کنار هم نگه دارم. تالش م کنمیم

  روز اول بهت قول دادم.

  و گفت:  ديکش اليانصورت د یرا رو شيهادست سارا

  .یکه مهربون یکه دارمت، تا وقت ی. تا وقتزميمن کنار تو خوشبختم عز -

 يیکرد و با صدا ترکيکمر سارا، کمر او را به خود نزد یبا فشار دستش رو اليدان

  آهسته گفت:

  کنارم بمون. شهيهم -

 اليدان ی. وقتبود دهيچيدر هم پ یميصم یو مسعود و آقا زيدانا و پرو یهاخنده یصدا

 یدر جمع نشست که دانا دستش را دور شانه اليدان وستنديو سارا آمدند و به جمع پ

  بشنود گفت: اليکه دان یاو انداخت و آهسته طور

  !؟یاالن بهتر -
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  رو به دانا کرد و گفت: اليدان

  .یبهتره چرت و پرت گفتنات رو شروع نکن -

  .دميبه تو گفتم؟ فقط حالت رو پرس یمگه من چ -

  حالم خوبه، نگران نباش. -

  منم بودم خوب بودم. -

شکم دانا زد. دانا خم شد و شکمش را در مشت گرفت  یآرنجش را محکم تو اليدان

و جمع ساکت شد. دانا رو به  دنديرا د اليدان یضربه ني. همه هم اديو از درد خند

  سارا گرفت:

  آروم نشده. یدرست حساب -

  گفت: دواريتهد اليو قرمز شد. دانسارا رنگ گرفت  یهاگونه

  که من پاشم برم. یدانا اگر قراره چرت و پرت بگ -

  نگفتم. یزي. من که چنينه، بش -

آمده صحبت کردند.  شيروز همه دور هم ناهار خوردند و در مورد موضوعات پ آن

او را راحت کرد که روشش  اليداد و خ حيسارا توض یرا برا زمشيپنوتيدانا روش ه

  ساده است. رايبس

شان روز هام در اطراف قلعه در حال قدم زدن بود. منتظر بود تا ساعت حرکت آن

  اعالم شود.
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ً يدق دانستیو گرفتار بود. نم ريدرگ فکرش  بيعج یقراریب کيچکار کند.  ديبا قا

  . انداختیبه قلبش چنگ م

 یکمش یرداها ري. خواهرش کنارش ظاهر شد. هر دو در زشدیم وانهيد داشت

  شده بودند. به زبان خود مشغول صحبت شدند. دهيپوش

  برخورده؟! یمن به مشکل یبرادر جنگجو -

  نداد.  ی. جوابکردیداشت دشت را نگاه م شياز پشت کاله ردا هام

گرفتن جواب؟! امکان نداره  ايسخته؟  ندهيچند ساعت آ یبرا یهام؟! تحمل دور -

  اون دختر به تو جواب رد بده.

شد. خواهرش سر  بيکه مقابلش ساخته شد غ یارهيکرد و در دا دنيبه دوشروع  هام

  .ستيهام از چ یآشفتگ ديتکان داد و نفهم

 ني. با اخواندیظاهر شد. مسعود در اتاق داشت نماز م اليدان یبعد هام در خانه یکم

  و گفت: ستاديحال متوجه حضور هام شد.  هام پشت سر او ا

 یها بودم. دختراز انسان یعاشق دختر یزمان کيه من ک نيدونیسرورم، شما م -

  خودم رو بهش نشون دادم از ترس سکته کرد و مرد.  یوقت یکيتار یشب تو کيکه 

کرد. خدمت کردن به  هيمن رو فرا خوند و به شما هد اليسرورم دان یروز کي

در اون جنگ باعث شد پدرم از گناه من بگذره و قدرت من رو  اليسرورم دان

  به من برگرده. شينيرگردونه و جانشب



782 | P a g e 
 

 یراز بزرگ اليبه خدمت شما در اومدم اما سرورم دان اليبه دستور سرورم دان من

. موندیم شونيمن و ا نيب ديکه با یکه حالم رو خوب کرد. راز یرو به من گفتن. راز

  .نيشما هم بدون خوامیحاال م

  نمازش را سالم داد و گفت:  مسعود

  .یبه من بگ ست،يالزم دونسته که من ندونم الزم ن اليه دانک یزيهام! چ -

  گفت: کردیم ینيکه به شدت در خود احساس غم و سنگ یو با قلب نياندوهگ هام

  انسان حلول کرده. کيکه من باعث مرگش شدم روحش دوباره به جسم  یدختر -

  هام... -

  اون به جسم آلما برگشته. -

  مشغول ذکر گفتن شد. شيها. با انگشتشد رهيمقابلش خ واريبه د مسعود

همون قدر که مراقب شما بودم،  شهياما هم خوام،یاگر به شما نگفتم معذرت م -

  مراقب آلما هم بودم.

باغ دنبال  نيهم ی. تواليدان یخودم رو بهش نشون ندادم جز شب عروس چوقتيه من

گفت  ،یریجا مک دميو پرس دميها. بهش رسدرخت نيراه افتاده بود. رفت ب یکس

 طانيهوا بود متوجه حضور ش یکه تو يی. از بوميکن یکه باز رفتمیم یکيدنبال 

  شدم. دستش رو گرفتم و برش گردوندم کنارتون.

 یشکل از خطر برش گردوندم. اما اصالً قصد بد نيبه ا یکه بود چند بار اتفاق بچه

  ندارم سرورم... فقط!
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  ش را جمع کرد و گفت:مقابل یسکوت کرد. مسعود سجاده هام

  !؟یفقط چ -

از روح  یزيآلما چ اينه! آ اي بخشهیاون دختر من رو م ايآ کردمیفکر م شهيهم -

برم، دلم  ايحور ینه! امشب که قراره من به خواستگار اي دونهیاون دختر م

  !نيبا دخترتون حرف بزنم... اگر اجازه بد شهيهم یبرا بارکي خواستیم

  گفت: دادیم رييه حالت نشستنش را تغهمانطور ک مسعود

 زايچ یليخ یمعن دينداره هام. اون فقط دوازده سالشه و شا یدختر من سن و سال -

  هم اصالً... ديرو درک نکنه. شا

. بارها قبل از خوابش که بهش سر کنهیخودش حس م کيدخترتون من رو نزد -

شجاعه.  یلي. اون خمتنيبب خوامیم کنم،یمن تو رو حس م گفتیلب م ريزدم ز

  .نمشيبب نياگر اجازه بد خوامیم

سپس سر  ستيسجاده را نگر یرو یدوزو چند لحظه گل ديکش یقينفس عم مسعود

  .ندينگاه کرد و توانست هام را در آن بب یقد نهيبلند کرد و به آ

  . نشيبرو بب -

  شد و گفت: رهيبه مسعود خ هام

  .نيدیاجازه نم کردمیفکر م -

مسعود اجازه نداد که بفهمم  یگیراحت م یليو تو خ دمیاجازه نم یکردیمفکر  -

  نه! اي شمیم دهيبخش
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  نه سرورم. -

  لبخند زد و گفت: مسعود

  فقط مراقبش باش که نترسه. -

  بله سرورم. -

هام  یهاگذاشت و به حرف زيم یشد. مسعود برخاست و سجاده را رو بيغ هام

و هام  اليکرد به دان یبود. پس سع دهيند يیاو خطاچند سال از  نيا ی. طديشياند

  اعتماد کند.

در منزل مسعود ظاهر شد، آن هم در اتاق آلما. او داشت همراه با معلم  هام

  . خواندیدرس م اشیخصوص

سمت او داد.  یابود که هام با انگشتش اشاره اشیاضير یحال حل کردن مسئله در

متوجهش  شهيهم یکه از کودک یغش آمد. حسسرا یبيآلما سر بلند کرد. حس عج

  . شدیم

  ؟یستي! جواب رو بلد نزم؟يشد عز یچ -

  چرا! بلدم. -

دفترش  یحل کرد و مدادش را رو عيگرفت و مسئله را سر ريبعد دوباره سر به ز و

  انداخت و برخاست و گفت:

  .اميمن االن م ن،يبخور یزيچ هيشما  -
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رساند. چراغ  نيرزميو خود را به ز ديدو رونيباز اتاق خارج شد و از ساختمان  او

  . کردیها قدم زد. اطراف را نگاه مقفسه یرا روشن کرد و ال

  . آهسته گفت:ستيشده را نگر دهيمرتب چ یهاقفسه یال

  خودت رو به من نشون بده. کنمی. ازت خواهش ميینجاي. تو اکنمیحست م -

 یکه در لباس مشک ی. به آن موجودديد قفسه ظاهر شد. آلما او را آنجا کيپشت  هام

  .ديتپیآن قلبش به شدت م دنيداشت و از د یشده بود نگاه کرد. قد بلند دهيپوش

  بانو. ديلطفاً از من نترس -

  زده سر تکان داد و گفت: جانيه آلما

  مگه نه؟! دم،يدارم. من بچه که بودم تو رو د یبي. فقط تو دلم حس عجترسمینم -

  من. یبانو یديد -

  نمت؟يبب کياز نزد شهیم -

  .یمن نترس دنياز د دوارميبله، فقط ام -

  مطمئن باش. ترسم،ینم -

  .ستاديشد و مقابل آلما ا گريد یها عبور کرد و وارد راهروقفسه انياز م هام

دهانش  یآب دهانش را قورت داد و به آن موجود قد بلند نگاه کرد. دستش را رو آلما

  گذاشت و گفت:

  !نيدار تيواقع شما -
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  من. یبله بانو -

  !نم؟يصورتت رو بب تونمیم -

صاف و  یموها ختنيرا گرفت و عقب داد. با ر شيسر فرود آورد و کاله ردا هام

را  یکس شدیو ناباورانه لبخند زد. باورش نم ديآلما درخش یهادورش چشم یانقره

  . نديبیوجود دارد و او را م کندیحس م شهيکه هم

بود  باياو آنقدر ز یخاکستر یهاباشد. چشم بايحد ز نيموجود تا ا نيا کردیمن باور

  و ناباور گفت: ديکش نييدهانش پا یکه آلما آهسته جلو رفت و دستش را از رو

  !؟یافرشته کيتو  -

  من. یبانو ريخ -

  !؟یهست یپس تو چ -

  من. یجن، بانو -

  هستن؟ بايحد ز نيها تا اجن یعني -

  ها.از اون یيهادسته -

  قدت بلنده. یليتو خ -

کوتاه کرد. آلما جلوتر رفت تا که  یآلما زانو زد و قدش را کم یلبخند زد و جلو هام

بلند هام را در دست گرفت و  یاز موها یا. دستش را جلو برد و دستهديبه او رس

  گفت: یادي. با ذوق زديسمت خود کش

  ...یدار یقشنگ یچه موها -
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که به خاطرش در درونش با خود  یاو را به شدت دوست دارد. حس کردیحس م هام

  در جنگ بود. 

  که تا به حال به آن گرفتار نشده بود.  یآمد. حالت شيهابه چشم اشک

  !ه؟ياسمت چ -

  هام! -

  !؟یدونیاسم من رو م -

  آلما. -

  و گفت:  ديخند آلما

  .ادي. حتماً از تو خوشش مهام نهيتو رو بب ديپدرم با -

. لطفاً در مورد من کنمیم یهاست که با شما زندگپدرت از من خبر داره. من سال -

  نکن. چشيبا پدرت صحبت نکن و به خاطر من سؤال پ

  باشه. -

. آلما جلوتر رفت و ختيچشمش فرو ر یرنگ هام از گوشه یانقره یهااشک

 شيهاتاو را گرفت. به انگش یهاو اشک ديصورت هام کش یرا رو شيهاانگشت

  . ستيانگشتش را نگر یرو یانقره یدهاينگاه کرد. مروار

در ذهنش زنده شد که اصالً مربوط به  یريتصاو کبارهيرا به دهان برد. به  هاآن

 شيهازنده شد. پلک ادشيها نبود. خاطرات هام با آن دختر در آن یشهر و خانه

  صدا زد: یهم افتاد. هام سرش را کج کرد و به آرام یرو
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  هما! -

را دور گردن هام انداخت. هام او را به  شيهاپلک گشود. جلو رفت و دست آلما

تندتند فرو  شيانقره یهاکرد. اشک هيگر صدایو به خود فشرد و ب ديآغوش کش

  .ختنديریم

  هام! -

که با روح او ارتباط  دانستی. هام مشدیآلما خارج م یهما بود که از حنجره یصدا

  گفت: یقراریاست. با ب برقرار کرده

  من! یهما -

بعد از مرگ  نکهي. ایبود یکه تو چه موجود دميهام! من بعد از مرگم و عروج فهم -

. کردمیعشقت رو رد نم چوقتيخنده داره. اما اگر زنده بودم ه یليشد خ یعاشق کس

 نيمنه. چون روح من دوباره به زم یلهيبه وس کنه،یکه تو رو حس م یآلما جسم

 فتهيدو نفر اتفاق ب نيبزرگ باشه، ب یشده. عشق وقت دهيرگشته و در جسم آلما دمب

  .کننیم رييخاص تغ یهادر زمان نيقوان یخداوند هم ارزشمنده. گاه یبرا

  !بخشه؟ی! خدا من رو م؟یديآه! هما! تو من رو بخش -

 یالن آزاد. تو ایشد دهيمن تو بخش یهام. درست روز تولد دوباره یشد دهيتو بخش -

تو مقدر شده. از دوست  یبرا اي. حوریداشته باش یخوب یزندگ ايبا حور یتونیو م

خدا به توئه. نگران نباش.  یهيداشتنش نترس. از ازدواج با اون نترس. اون هد

  باشه.  قيتو مناسب و ال یبرا تونستینم ايحور یبه اندازه چکسيه

  !؟یپس تو چ -
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تا دوباره بزرگ بشم. به عشق برسم و ازدواج  کشهیل مها طوانسانم. سال کيمن  -

  کنم. 

سرنوشت ما به هم  ندهيدر آ یروز دي. شاکنهیم ريگغافل شهيکه هم هيزيچ ر،يتقد

  گره خورد.

و  دييگردن آلما گذاشت و او را بو یرا رو شيهابه خود فشرد و لب شترياو را ب هام

   او گذاشت. فيپوست لط یرو یابعد بوسه یکم

  .یراحت بر اليبا خ یتونیحاال م -

زد.  یااز آلما جدا شد. آلما به حالت خود بازگشت. به صورت هام لبخند دلبرانه هام

  . دياو را بوس یشانيو پ ديخود را جلو کش

  کرد. آلما دستپاچه گفت: ميآلما تعظ یبرخاست و برا هام

  از شما داشته باشم؟! یادگاري هي شهیم -

 یکه از نخ یور گردنش برد و گردنبندش را در آورد. گردنبنددستش را د هام

  وصل بود.  یچوب یارهيدا زيآو کيبافته شده بود و به آن  یشميابر

و  ديکش یچوب زيآن با خط خودشان نام هام هک بود. هام دستش را پشت آن آو یرو

  آن حک شد. یاسم هما رو

  . بعد هم محو شد.ديگرفت و بوسرا به گردن آلما انداخت و دست آلما را  گردنبند

ها را آن نگاه کرد بعد هم راه پله زيو گردنبند را در دست گرفت و به آو ديخند آلما

  را ترک کرد و به اتاقش برگشت. نيرزميگرفت و ز
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  و گفت: ستياش برگشت. خواهرش او را نگرخانواده یبه محل زندگ هام

  شه.طول بک هانياز ا ترشيکارت ب کردمیفکر م -

  .نجاميکه من ا ینيبینه، م -

 یشیبودم. فکر کردم باز هم باعث م دي. از برگشتنت ناامیحاضر بش ديبا م،يبر ايب -

  حدود هزارسال. یزيکنه، چ هيتنب یپدر تو رو مدت

  لبخند زد و سرش را تکان داد و گفت: هام

  .افتهیاتفاق نم نيا گهيهرگز د -

 یحاضر کرده بودند. تشت آب شيشد که برا یاتاقبه درون قلعه رفت، وارد  یوقت او

 شيهاشناور بودند. همه خارج شدند. او لباس يیبايز یهاحاضر بود. درون آن گل

 یقيو وارد تشت آب شد. قدش کوتاه شد و در آب فرو رفت. دقا ديکش رونيرا از تن ب

 یخوب یوخود برگشت. حاال ب یبه قد قبل مدآ رونيب یکرد و وقت یآب سپر انيدر م

آمد. با  رونيهمه جا را پر کرده بود. حمام کرد و بعد از شستن خود ب اسياز عطر 

  تخت قرار داشت خود را خشک کرد.  یکه رو یديسف یپارچه

که در دست داشتند، لباس و ملزومات  یدو طبق یبعد دو نفر وارد اتاق شدند. رو یکم

  .ديخود کش یقرار داشت. هام پارچه را رو گريد

 دنديرا شانه کش شيهام شدند. موها یبه موها یدگيدو نفر جلو آمدند و مشغول رس آن

 شميهام چون ابر یبه آن، و ماساژ دادنش باعث شدند موها یروغن دنيو با مال

او  یاز موها یها تا کمرش بود. مقدارآن یکه بلند یرنگ یانقره یبدرخشد. موها

  .ختندير شيهاشانه ین را روآ یو باق دنديچيرا جمع کردند و در هم پ
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آورده بودند. آن را  منياز جنس اطلس براق که از  اهيس یردا کيبرداشتند.  یلباس

  لباس مرتب کردند. یرا رو شيبه تن هام پوشاندند و دوباره موها

را  یو درخشان که هر چشم بايکه رنگشان در تضاد با لباس بود. آنقدر ز يیموها

  . کردیم رهيخ

 ليشکل و شما نيپسر بزرگش در ا دنياتاق شد. او را برانداز کرد. از د وارد پدرش

  .بردیلذت م

  تکان داد و گفت: سر

رو  امینيجانش خوامیکه من م فهمنیهمه م یسرت بذار یتاج رو رو نيا یوقت -

جرأت مخالفت با تو رو نداشته باشه و  یکه امشب کس شهیباعث م نيبه تو بدم. ا

  ...دوارميام

 گرانيبه بخشش د یازين گهيو د دهيشدم پدر. اون دختر من رو بخش دهيمن بخش -

تخت شما رو هم  یبه نشستن رو یازيبه بخشش شما هم ندارم. ن یازيندارم. من ن

کنم. چطوره  یآزاد زندگ دمیم حيکردم و ترج دايخودم پ یبرا یاگهيندارم. من راه د

  به داشتنش عالقمنده. یليخ هک نياز برادرانم بد یکيتاج رو به  نيا

  !؟یگیم یچ یتو دار -

آزاد داشته باشم و هر وقت الزم باشه در رکاب سرورم  یزندگ کيمن عالقمندم  -

  باشم. اليدان

  !؟یشد دهيکه بخش یدونیاز کجا م -
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 دهيبرگشته ارتباط برقرار کردم و به من گفت که بخش نيبا روح اون دختر که به زم -

  شدم.

  انداخت.  نييزد. پدرش سرش را باال و پا یراملبخند آ او

  !یدوباره به سراغش نر دوارميحال ام نيبا ا -

  که اون به من گفت. یزيچ است،يمن حور ريتقد -

  .یرو بدون رتيقدر تقد دوارميپس ام -

  .نطورهيحتماً هم -

  را که کامالً از الماس ساخته شده بود برداشت و گفت: یاشهيتاج ش پدرش

  پادشاه ساخته شده.  نياج مختص جانشت نيا -

  را دوچندان کرد.  شييبايسر هام گذاشت که ز یبعد آن را رو و

او ذوق زده شد. سر فرود آورد و  ی. براستيآهسته عقب رفت. پسرش را نگر او

  گفت:

  .ميفتيبهتره راه ب -

  حرکت شدند. یبعد همه آماده یقيو دقا ديسرش کش یشنل لباسش را رو هام

 یوارد کاهدان یدر مقصدشان ظاهر شدند، چند نفر به استقبالشان آمدند. وقت یوقت

  کرده بود. رييتغ زيشدند همه چ

  شده بود. یبه قصر بزرگ و روشن ليتبد آنجا
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  مردان و زنان رداپوش وارد شدند. یهمه

 زيم یرا رو یشکشيبزرگ پر از پ یهابودند. طبق ستادهيتا دور سالن بزرگ ا دور

  جز هام.  دنديرا عقب کش شانيسالن گذاشتند. همه شنل رداها بزرگ وسط

  شروع به صحبت کرد و به مذهب و همراهانش خوش آمد گفت. ايحور پدر

داد و  حيآمد او را داد و قصدشان از آمدنشان را دوباره توضجواب خوش مذهب

  کرد. یهام خواستگار یرا برا ايحور

  سر فرود آورد و گفت: مازر

 کي. اون ميديهم اون رو د . در جنگميديشن اديز یليم از پسر شما خمن و مردم -

با شما وصلت  مييکه بخوا هيبزرگ یما سربلند یبرا ني. اباکهیشجاع و ب یجنگجو

  .ميکن

  خطاکار برسه.  یشاهزاده کيکه به  هاستنياز ا شتريارزشش ب اياما حور -

 یکيمذهب به آن جن نگاه کرد. او پچ درآمدند. سالن ساکت شد. بعد هم به پچ یهمه

  بود.  ايحور یاز پسرعموها

  .ميکه امشب در موردش حرف بزن ستين ینبودنش بحث ايخطاکار بودن  -

  اما... -

  ساکت! -

  .ستيما خوب ن یلهيقب یبرا نيا -

  زد: اديفر مازر
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  شده. دهيهمسر دختر من باشه. اون بخش یکه چه کس یکنیساکت. تو انتخاب نم -

  و بعد سر بلند کرد و گفت: ديشيگرفت و در سکوت خود اند ريسر به ز بمذه

  شده. دهيبله، پسر من بخش -

  .مونهیاون م یزندگ یگذشته یکار غلط تا ابد تو نيشده باشه، ا دهياگر بخش یحت -

  رو به برادرش گفت: مازر

م دختر من رو به ه ی! داره مراسم خواستگار؟یپسرت رو ساکت کن یخواینم -

  .کنهیم یادبیو به مهمانان من ب زهيریم

و  ديرا گرفت و کش شيمقاومت کرد بازو یبرود. وقت رونياز فرزندش خواست ب او

  برد. رونياز سالن ب

  رو به مذهب گفت: مازر

. انتخاب اول و آخر دست کنمیم یپسر برادرم عذرخواه یادبیاز بابت ب -

  .رهيبگ ميکه خودش تصم. اون آنقدر بزرگ و باهوش هست استيحور

ها وارد شدند. را به هم زد. در باز شد و زن شيهاسر فرود آورد. مازر دست مذهب

 ی. روآمدیم ايوارد شدند. پشت سرشان هم حور ديسف یهاعده از زنان با لباس کي

 یگاهيانداخته بودند. او ابتدا سر فرود آورد و بعد در جا ديپارچه نازک سف کيسرش 

  حاضر کرده بودند نشست. شيکه برا

  :ديپرس مازر

  ؟یشناسیتو هام پسر مذهب رو م ا،يحور -
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  بله. -

 خوامیتو اومدن و م یجمع با احترام به خواستگار نيکرده، با ا یاز تو خواستگار -

  بشنوم. شونيجوابت رو به ا

از پادشاهان  یکيبزرگ و پسر مذهب  یمن افتخاره، همسر هام، جنگجو یبرا -

  شم.ب انيجن

بود اشاره کرد که  ستادهيسر فرود آورد و به هام که ساکت پشت سر پدرش ا مازر

  جلو برود.

  .یکن هيرو به عروست هد شکشتيپ یتونیم -

 یطبق سمت او گرفت. هام طبق را در دست گرفت و راه افتاد. جلو کيهام  مادر

ارچه را از رفت و پ ايمازر سر خم کرد و جواب احترامش را گرفت. به مقابل حور

  کنار زد.  یشکشيپ یرو

  .شدیم انيجن یملکه نده،يکه در آ یزن یتاج پر از جواهرات، برا کي

  . ستادياز خدمتکاران طبق را از دست هام گرفت و کنار ا یکي

 شيها. دستستي. هام از پشت شنلش او را نگرستاديبرخاست و مقابل هام ا ايحور

  را بردارد. را بلند کرد تا پارچه

  لبخند زد و آهسته زمزمه کرد: ايحور

  !؟یمن رو دوست دار -

  گفت: ايشد. خواست زودتر پارچه را بردارد که حور قراریهام به تپش افتاد و ب قلب
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  !یمن رو دوست دار یهمه بگ یجلو ديبا خوام،ینم شکشيپ -

 شيهاها. هام دوباره دستدست دست کردن نيشروع شد. تعجب کردند از ا هاپچپچ

  گفت: ايرا جلو برد که حور

  .یهمه بگو من رو دوست دار یپارچه رو بر ندار و جلو -

  کرد و گفت: یفکر هام

  !د؟يريپذیازدواج رو م نيا ايدارم با شما ازدواج کنم. آ ليمن تما زم،يعز یايحور -

  هام لبخند زد و گفت: یبه زرنگ ايحور

  بله! -

  کنار زد. صورت او یدست برد و پارچه را از رو هام

 یاو، موها یچون چشم گربه یها. چشمکردیشده بود که باور نم بايآنقدر ز ايحور

  . بردیدل هام را م شيهاو بلند او، لب و دهان چون فرشته یمشک

  انداخت.  شيهاشانه یدستش را بلند کرد و شنل او را عقب داد و آن را رو ايحور

ها به او بود که تمام چشم يیو تماشا باياوه گفتن همه برخاست. هام آنقدر ز یصدا

 یزيمذهب بدانند. او چ یلهيپسر قب نيباتريشد و حق دانستند که همه او را ز رهيخ

  بودند. دهيها تا آن روز دبود که آن یجن نيباتريبود. هام ز هانيفراتر از ا

  .کردندیو در مورد او صحبت م کردندیبه هم نگاه م همه

را گرفت و هر دو  ايگذاشت و دست حور ايسر حور یت و روتاج را برداش هام

  رفتند و کنار هم نشستند.
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ها برخاست و همه با هم دست دادند. پس از آن بود که مازر زن دنيکل کش یصدا

و شاد بودند  دنديرقصیآن دو برقرار کرد. همه م نيب یونديرا فرا خواند و پ یمرد

  مذهب با خود آورده بودند تناول کردند.  هليکه قب یناب یهاوهيو از غذاها و م

  .فشردیدر دست هام بود و هام دست او را م ايحور دست

  .شدندینم رياو س دنيو از د کردندیجوان صورت هام را نگاه م یو دخترها هازن

  . کندیم ميقا شيردا رياش را زچهره شهيچرا هام هم دنديفهمیرا م نيا ليدل حاال

  گفت:رو به او  ايحور

  مراقب باشم تو رو از دست ندم. ديبه بعد با نياز ا -

  .افتهیاتفاق نم نيا -

نگران سرورانشان بودند  ايصبح برنامه داشتند. هام و حور کيها تا نزدشب آن آن

  به عمارت بر نگردند. ینيدستور داشتند تا زمان مع اليو از دان

اش به همراه با خانواده ايحور یمراسم و خداحافظ انيصبح بعد از پا کينزد

  هام به منزل پدر هام رفتند.  یخانواده

در اتاق را بستند هام رو  یآن دو حاضر کرده بود. وقت یهام اتاق هام را برا مادر

او را گرفت و به تخت کشاند و کنار هم  یهالبخند زد و جلو رفت. دست ايبه حور

  نشستند.

ها را از را نوازش کرد و آن ايحور یشدند. هام آهسته موها رهيصورت هم خ به

  صورتش کنار زد و گفت: یتو
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  نبودم.  نجايمعلومه که هام تو رو دوست داره. اگر دوستت نداشتم که االن ا -

  من هم تو رو دوست دارم. اما... -

  اما؟! -

  سرورم دانا. شيزودتر برگردم پ خوادیدلم م -

 یمشترکمون چ یسعود اما زندگسرورم م شيدوست دارم برم پ نطور،يمن هم هم -

  !؟یو اونجا بمون نکاونيپا یبر یخوای! نکنه مشه؟یم

  .مونمیکنار سرورم دانا م شهي. من همنطورهيبله، هم -

  شد. رهيخ ینا معلوم یو به نقطه ديرا پس کش شيهادست هام

  و آهسته گفت: ستياو را نگر ايحور

مسعود  شيپ ديبا سرورم دانا برم تو با . منميديبه توافق نرس زيچ چيما در مورد ه -

  .یبمون

از هم جدا شوند و  ديبا یبه زود ديفهمیرا دراز کرد. تازه م شيکرد و پاها هيتک هام

  .نديرا بب گريهمد ريبه د ريد

  به آغوش او رفت و گفت: ديهام را د ريفکر درگ یوقت ايحور

  .ميفعالً کنار هم هست -

  گفت: یشد و به آرام رهيچشمش خو در  دياو را به آغوش کش هام

  .ميدرسته. فعالً کنار هم -
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 ايو روشن حور في. تن ظرديکش رونيبعد او را بغل کرد و لباسش را از تنش ب و

  و کنار انداخت. ديکش رونيرا نوازش کرد و بعد لباس خود را ب

  و گفت: ديکش ايتن حور یرا رو شيهادست

  .ميهم باش یو برا ميونفقط کنار هم بم خوامیساعت رو م نيا -

سرش را  شد،یبازوان او فشرده م انيدور گردن هام بود و م شيهاکه دست ايحور

  تکان داد.

به حرکت در  ايتن حور یرا رو شيهاو دست دياو را بوس یشانيسر خم کرد و پ هام

  لذت برد. يیبايآورد و از آن همه ز

هام تنها  دانستیداشت و مکه کنار خود  یحال بود از مرد قدرتمندخوش ايحور

 یکرد پا به پا یاز ازدواج برساند. پس سع تياو را به رضا تواندیاست که م یمرد

  نگه دارد. یهام باشد و او هم هام را از انتخابش راض

* * * *  

  و دانا به اتاق احضار رفتند. اليشب سارا، مسعود، دان آن

 نييپا واريرا به کنار د زيدند. ممبل تک نفره به اتاق احضار بر کيو مسعود  دانا

. سپس دنديرا دور مبل چ هایدادند. صندل یاتاق جا یاتاق بردند و مبل را در انتها

  .نديمبل بنش یاز سارا خواستند رو

  نشستند.  هایصندل یهم رو خودشان

  کارشان را شروع کنند که در زده شد.  خواستندیم
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  رو به در کرد و گفت: مسعود

  انم آنا اومد.فکر کنم خ -

  گفت: زيپرو دنيبلند شد و در اتاق را باز کرد. با د شياز جا دانا

  در خدمتم! -

  سالم کرد و گفت: زيپرو

  اومدم با سارا حرف بزنم. -

  سمت در بود گفت: شيکه رو اليدان

  .زيتو آقا پرو ايب -

  وارد اتاق شد و گفت: زيپرو

  سالم دوباره. -

  :ديجوابش را دادند. سارا پرس همه

  !ز؟يشده پرو یچ -

نگرانت  یليخ یبود. راستش رو بخوا زميپنوتيه نياز سر ظهر حرفتون در مورد ا -

  شدم. 

را  شيمتوجه او شد. سارا موها زيگرفت. پرو ريزد و سر به ز یلبخند عصب اليدان

  مرتب کرد و گفت:

  نگران نباش. ز،يپرو ستين یمهم زيچ -
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 زميپنوتيه یخوایو م ینشست ومير و دو تا مدجادوگ کيچطور نگران نباشم؟! با  -

  !؟یرو فراموش کرد شبيکار چقدر خطرناکه؟! د نيا یدونی. میبش

  .ارميب اديرو به  يیزهايچ ميدار ازي. فقط نستيخطرناک ن ینه! ول -

  به اطراف اتاق انداخت و گفت: ینگاه یبا نگران زيپرو

  بمونم؟ شتيمن هم پ یخوایم -

نگفت. سارا  یزيو چ ستيسرش را تکان داد. دانا فقط او را نگر یکج با لبخند اليدان

  آهسته گفت:

  .هيخصوص یخاطره هيآوردن  اديموضوع به  نيا -

  زد و گفت: یپوزخند زيپرو

  از دوست شوهرتم؟! تربهيمن غر یعني -

  مسعود؟! -

 نشسته و منتظر بود. یصندل یکه رو ستيجواب نداد. سارا مسعود را نگر زيپرو

  گفت: زيرو به پرو

  و داناست.  الي. مسعود برادر بزرگتر دانستين بهيمسعود غر -

  انداخت و گفت: نييسرش را باال و پا زيپرو

که  نيکارتون تموم شد هم یبمونم و وقت رونيفقط نگرانتم. اگر امکانش باشه من ب -

  .رمیاز سالمتت راحت شد، م الميخ
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  .یکن يیرايخودت پذو از  یباش رونيب یتونیباشه، م -

  .هيکاف یکه سالمت باش نيکوفت بخورم. هم -

  دور از جون. -

  گفت: اليرو به دان زيپرو

  .نيمراقبش باش -

اتاق را ترک کرد و در را بست. سارا  زيانداخت. پرو نييسرش را باال و پا اليدان

  مبل نشست. دانا هم مقابل او نشست و گفت: یرفت و رو

. یخطر چيو بدون ه دمیانجام م یکار رو به راحت نيمن ا خوب سارا جان. یليخ -

رو دونه به دونه  پرسمیکه ازت م يیسؤاال هي. فقط کافیکه نگران باش ستيالزم ن

  .یبش داريو ب یبد انيبه خوابت پا خوامیم انيپا ی. بعد هم با کلمهیجواب بد

  حتماً. -

  رو دنبال کن. چيپس به کف دست من نگاه کن و مارپ -

شد. سارا  ليسبز رنگ تشک چيمارپ کيکف دستش را مقابل سارا گرفت که  اليدان

  هم افتاد و خوابش برد. یرو شيهاکم پلکبا نگاه به آن خوابش گرفت و کم

  و گفت: ديدستش را پس کش اليدان

  سارا؟ -

  بله. -
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شکمت قرار گرفت؟ اون شب رو به  یدارا تو یکه نطفه ميبرگرد یبه شب شهیم -

  ؟یدار ادي

  بله. -

  شد؟! یکه چ یبد حيتوض شهیم -

داشت  الي. دانميدار بش. قرار بود بچهمياتاقمون در حال رابطه بود یتو اليمن و دان -

  با من...

  برو جلوتر... بعدش رو بگو. -

. من ميزدیبا هم حرف م ميکارمون تموم شد، من دنا رو داشتم. داشت نکهيبعد از ا -

  . ميشیدانا گفته که ما پسردار نم گفتیو م ديخندیم اليدانو  خواستمیپسر م

  . ميکردیمون معاشقه هم مصحبت نيو ح ميکردیبحث م بارهنيا در

داشت  ی. وقترهيدوش بگ خوادیلباس برداشت و گفت م اليساعت بعد دان کي حدود

. گفتم رو به من کرد و گفت لباس بپوش، بدون لباس خوابت نبره شدیوارد حموم م

که  دينکش یبالش مرتب کردم و طول یباشه اون وارد حموم شد و من سرم رو رو

  خوابم برد. 

بودم  یداريخواب و ب ني. بسادهيسرم وا یباال ینگذشته بود که حس کردم کس یزيچ

  نشده بود. قيو خوابم عم
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و  بي. سه موجود عجسادنيسرم وا یباال بيسه موجود عج دميباز کردم و د چشم

 یرو دهنم نشست و صدا تو شونيکيبکشم که دست  غيترسناک. خواستم ج یليخ

  گلوم خفه شد. 

هام رو محکم اونا دست يیپا شم اما دوتا کردمی. تقال مکردمیترس داشتم سکته م از

 یتو یزي. چديکش نييپتو رو پا یکياون  دميموقع بود که د نيهم یگرفته بودن. تو

اون لوله  یتو یزيبود. چ شگاهيآزما یبه لوله هيظرف که شب کيدستش بود. مثل 

اومد.  رونيتخت و زبونش از دهنش ب یرو ددهنش. بعد هم اوم یتو ختيبود که ر

 یتو هامغي. اما جدميکشیم غيبودم و همش ج دهيترس یليزبون لزج و دراز. خ کي

  .  شدیگلوم خفه م

زد و چرخوندش. نافم  سينافم گذاشت و ل یو بعد رو ديشکمم کش یرو رو زبونش

رو  یاون زبونش رو وارد نافم کرد و هر چ یول ختير رونياز هم باز شد. خون ب

نافم بسته  ديکش رونيزبونش رو ب یو وقت ختيشکمم ر یبود تو ختهيکه تو دهنش ر

  شد.

چشمم گذاشت و  یزدن خورد و بعد دستش رو رو سيشکمم رو با ل یخون رو اون

  . ميدونستیدارا رو هم داشتم اما نمخوابم برد. از اون لحظه 

گفت  یشدم با اخم و ناراحت داريب یکرد. وقت دارمياومد، ب رونيکه از حمام ب اليدان

 یاديخواستم بلند شم درد ز ی. وقترميو بهتره پاشم برم دوش بگ دم؟يچرا لخت خواب

  . شدیکه باعث تهوعم م بيعج ی. دردکردمیشکم و نافم حس م یرو تو

  !؟یزود باردار شد یعني گفتیو م ديخندیم اليدان
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باور کرد  ختير نيزم یام رومعده اتيبه کنار خم شدم و باال آوردم و محتو یوقت و

ام پاک . حافظهآوردمیبه خاطر نم یچي. اما من هستيکه دل درد دارم و حالم خوب ن

  شده بود. 

اومدم لباس  رونيب یقتدوش گرفتم و یکمک کرد و من رفتم حموم. با بد حال اليدان

ندادن. فکر  صيبه دکتر رفتم اما تشخ ديدرد شدو صبح اون روز از دل دميپوش

  بود.  گهيد زيخودمون باشه اما مشکل من چ یاثر رابطه ميکردیم

خودم  یدل درد داشتم، اما به مرور دردم کمتر شد و شکمم بزرگتر. دنا بچه یمدت تا

شکم من کنار دنا بزرگ  یتو نياطيش یو دارا بچه شدیشکمم بزرگ م یتو اليو دان

  ...شدیو بزرگتر م

 انيهق کرد. مسعود در سکوت صورتش مکرد و هق هيافتاد. گر هيبه گر سارا

  گفت: انتهایب یبا اندوه اليبود. دان شيهادست

  کن. دارشيب ه،يکاف -

  گفت: یبه آرام دانا

  .انيپا -

. گفتینم یزيبود و چ نييسرش پا الي. دانبه جمع کرد یپلک گشود و نگاه سارا

  را پاک کرد و گفت: شيهاچشم

  ! اد؟يگفتم که اشکام م یمن چ -

  و... یباردار شدنت حرف زد یخوب تو در مورد نحوه -
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  سر بلند کرد و هشدار دهنده گفت: اليدان

  دانا! -

او را برخاست و دست  شيدستش را بلند کرد. سارا از جا اليساکت شد. دان دانا

  صورت سارا گذاشت و گفت: یرا رو گرشيدست د اليگرفت. دان

! الزم ؟یاز کجا اومده و چطور ستي. اما مهم نستيمتأسفانه دارا پسر ما ن زم،يعز -

  .ميباش ندهيبه فکر آ هي. بهم اعتماد کن. فقط کافیتو بدون ستين

و ناخودآگاه به  سر او گذاشت یرا رو شيهالب اليافتاد. دان هيدوباره به گر سارا

  و گفت: ديکش یقيحال نفس عم نيافتاد اما با ا هيگر

بده حالت خوبه و بعد  نانيبهش اطم زيپرو شيباش. برو پ یپاشو دختر، پاشو قو -

پدرم.  یها بخواب خونهبچه شيکن بره خونه بابات. خودت هم امشب برو پ شيراه

  آنا مراقبتون هست. 

  !زم؟يعز یپس تو چ -

  . مينا و مسعود کار دارمن و دا -

  باشه. -

با غصه و حرص  اليرفت و دان رونيرا پاک کرد و از اتاق ب شيهااشک سارا

  عملشان برساند. یرا به سزا نياطيصورتش را ماساژ داد و دلش خواست آن ش

  سرش را تکان داد و گفت: مسعود
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 رونيمش ببارور رو از شک طانيش ايجن  کي یبارور شده یرابط. نطفه طانيش -

  .دهیانتقال م گهيد یجا کيو به  کشهیم

  برخاست و گفت: باز هم سرزنشت کنم؟! شياز جا دانا

  !؟یچ یمن رو؟ برا -

  داد زد: اليبر سر دان دانا

بوده  نتونيب واريد کياتفاق افتاده، فقط  نيتو حواست بهش نبود. بغل گوشت ا -

  .یلعنت

 یچ دونستمیچه م ديبا دمينشن يیصدا یآخه من در حال حموم کردن بودم و وقت -

  شه؟یداره م

. دانا پشت پنجره ديها را عقب کشپر پشتش زد و آن یموها انيچنگ در م اليدان

 نيهم فشرد و غصه دار از ا یرا رو شيهاباغ نگاه کرد. لب یکيو به تار ستاديا

  بکند. یحساب یدعوا کي اليبا دان خواستیدلش م تيوضع

  و بعد گفت: ديآن دو چرخ نينگاهش ب مسعود

. با نيبکن یفکر حساب کي ديبا شه،یدرست نم یچيه نيغصه بخور نينياالن بش -

 یروين ريروز تحت تأث یبکنه، ممکنه فردا یاوصاف دارا امروز نخواد کار نيا

  باهاتون بکنه.  ديرو که نبا یکار نياطيش

دارا رو نگه  ميکه بتون هيراه . تنهاميرو درونش بکش روهاين نيا ميکن دايپ یراه ديبا

  . ميباش یمنتظر مشکالت بعد ديبا نصورتيا ري. در غميدار
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رو  اليتر بشه و کار دانبزرگ ستين ديکرده سارا و دنا رو بکشه، بع یسع فعالً 

  بهتون بزنه. گهيد یضربه کي نکهيقبل از ا ميبکن یفکر کيبسازه. پس بهتره 

  ؟یورچط م؟يچکار کن ديبا یدرسته، ول -

  .ميروش مطالعه کن ديبا -

  سر تکان داد و از پشت پنجره کنار آمد و گفت: دانا

 ی. اون هم وقتاديبه دست ب ريد یليخ جهيها طول بکشه و نتمطالعه ممکنه سال نيا -

  کرد. سکير نياز ا شتريب شهینم گهيسارا شده باشه. د ايکه دارا باعث مرگ دنا 

  فت:را باال برد و گ شيصدا اليدان

  ؟یتوئه که درک کن یچکار کنم؟! بذارم دارا رو ببرن؟! مگه دارا بچه یگیم -

  را باال برد و گفت: شيهم چون او صدا دانا

و  یتوئه! اصالً حواست هست که چکار کرد یبچه یکرد اليانگار تو خ ینه ول -

 نيواسه تو و سارا و دنا داره؟! مار تو آست یچه خطر نيو ا یرو بزرگ کرد یچ

  . یپرورش داد

 نجايا گهيبار د کي ندهيو در آ یو نگهش دار یطبق معمول حماقت کن یخوایم نکنه

. ميکن دايپ یجنابعال یايواسه گند کار یراه حل کي ميو مجبور بش ميدور هم جمع بش

 یتربزرگ یهابيآس تيتر شده و به زندگکه بزرگ یراه حل واسه کشتن پسر کي

  شده. ديرسونده و واستون تهد

  :ديکش اديو فر ديجه شياز جا اليدان
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  بس کن دانا! اون پسر منه. من بزرگش کردم. من... -

  را گرفت و تکانش داد و گفت: اليدان یهاجلو رفت و شانه دانا

در چه  یدار نيکورت رو باز کن. بب یچشا نيخدا ا یمحض رضا ال،يبس کن دان -

  . طانهيحاصل ش بچه . اونستي. اون پسر تو نیکنیم یصحبت یمورد

  زد:  اديو دانا را هل داد و فر ديرا پس کش شيبازوها اليدان

 وونيکردن ح ستيدر مورد سر به ن یراحت نيآدم به ا ؟یمگه تو بزرگش کرد -

  بچه! کيچه برسه به  زنهیهم حرف نم شيخونگ

  :ديکش ادياز قبل فر تریعصب او

من و ساراست  یکه تو شناسنامه یمبا اس یفکر کرد نياحساسات به کنار، به ا -

چرا وجود  ره،یمن کجاست؟ چرا مدرسه نم یبچه پرسهیچکار کنم؟ قانون ازم نم

  نداره؟!

  زد و گفت: یپوزخند دانا

  .رهيگیرو سخت نم ینبودن کس یلياست و  خ گهيد یزايقانون سرش گرم چ -

صه به دانا نگاه کرد. دانا ها نگاه کردند. سارا با غبه آن زيباز شد و سارا و پرو در

نه که  ،یقرار بود کمکمون کن گفتیو م کردیذهن او را خواند. سارا از دانا گله م

  .یکن تياحساساتش اذ یهمسرم رو برا

  گفت: زيرا گرفت. سارا در را بست و رو به پرو شينفسش را فوت کرد. رو دانا

  .ستين یمهم زيچ -
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  معلومه! ... سارا! -

  بله.  -

  رو من حساب کن. یداشت ازيشده! فقط لطفاً اگر کمک ن یکه چ یبهم بگ خوامینم -

صورت سارا را  زيانداخت و تشکر کرد. پرو نييغصه دار سرش را باال و پا سارا

بزرگ در چشمش موج زد.  یشد. غم رهياو خ یهاگرفت و به چشم شيهادست انيم

  آهسته گفت:

چرا باهات اون  دونمی. نمخوامیرت مکه سرت آوردم ازت معذ يیهر بال یبرا -

  کارا رو کردم.

  و گفت: ديکش نيياو را گرفت و پا یهادست سارا

  .افتادیاتفاق م ینطوريا ديسرنوشت تو نبود. با یبود. چون اسم من تو نيا ريتقد -

  من با تو بد کردم سارا. -

شق منه. هر چند و اون هم عا الميلطفاً به گذشته فکر نکن. باور کن من عاشق دان -

  .گذرهیم شهيهم نايا قتشياما حق شهیدچار طوفان م یگاه مونيزندگ

 دياو را بوس یسارا انداخت و موها یو دستش را دور شانه ديکش یقينفس عم زيپرو

  و گفت:

  .یخبرم کن هيفقط کاف یداشت اجياحت یهر جا به کس -

  .دمیانجام م ادياز دستم بر ب یکار هر
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گفت. راه افتاد و از منزل  ريو سارا را رها کرد و آهسته شب بخ را گفت نيا او

  خارج شد.  اليدان

که با سارا  یاگذشته یسکوت و متفکر راه افتاد و باغ را گذر کرد و خود را برا در

روز  کردیداشت و او را رها کرد سرزنش کرد و حس کرد اگر او درست رفتار م

  .کردیم یو راحت زندگ شدیمآن حوادث ن ريسارا درگ یامروز زندگ

هر سه  یکرد. وقت هياز دست دادن فرزندش گر یمبل نشست و برا کي یرو سارا

  گفت: الي. دانستيها را نگرمرد از اتاق خارج شدند سارا سر بلند کرد و آن

  سارا جان! زم،يعز -

  سرش را تکان داد و با غصه گفت: سارا

  . شهیبدتر م نيگیبه من م ی. هر چالينگو دان یزيچ -

  نمون.  نجايآنا. ا شيپس پاشو برو پ -

  کارتون تموم بشه. مونمیمنتظر م -

در را  ینفسش را فوت کرد. همراه با دانا و مسعود به اتاق خودشان رفت. وقت اليدان

  :ديپرس اليبستند دان

  چطوره؟! تشيوضع -

  .دهيمن خواب یجادو ريفعالً تحت تأث -

  نبضش را چک کرد. خطاب به دانا گفت:دست او را گرفت و  مسعود

  ؟یکه گفتم آماده کرد یليوسا -
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  گذاشتم. زيم یبله همه رو. اونجا رو -

  سر فرود آورد و راست شد و گفت: مسعود

  کن. دارشيحالش خوبه. ب -

عقب آمد.  یخواند و راست شد و کم یاو گذاشت و ورد یشانيپ یدستش را رو دانا

  .ديساحره لرز یهاکه پلکرا در هم قفل کرد  شيهادست

 شيهاچشم هيچند ثان یتخت نشست و برا یرو ديکه کش یبلند نيکه با ه دينکش یطول

  شد.  ديسف

  را لرزاند. هاشهيزد و ش یو برق بلند رعد

  که مشکلش از کجاست.  کردیم زشياو داشت آنال یهابا نگاه به حالت مسعود

خواست  کبارهيو به  ستيرا نگر ساحره به خود آمد هر سه مرد دور تخت یوقت

که دانا دست چپش را بلند کرد و او همان لحظه به  زديتخت بگر یو از رو زديبرخ

  و محکم خورد.  ینامرئ یش کي

 ینامرئ یامتحان کرد و باز هم به همان ش گريبار از سمت د نيدرد آمد و ا صورتش

  برخورد کرد. 

  و گفت: ديخود را کش یو موها ديکش غيشد و ج یعصبان

  برم. نيبذار ن؟ييخوایاز جونم م یچ -

گالب پاش برداشت. چشم ساحره او را دنبال کرد.  کيرفت و  زيبه سمت م مسعود

  از التماس گفت: یبا ترس و حالت
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  .کنمیکار رو نکن. خواهش م نينه! ا -

به دام انداختن  یکه برا یو شروع کرد به خواندن ذکر ستاديکنار تخت ا مسعود

  .کردندیها از آن استفاده مو جن نياطيش

  بود با او شروع کرد به خواندن. ستادهيهم که با چشم بسته مقابل تخت ا اليدان

گذاشت و  شيهاگوش یرا رو شيهاکرده بود دست ريدانا گ یکه در تله ساحره

  . دنيکش غيشروع کرد به ج

 چيهیو دانا ب دادندیاو به کارشان ادامه م یهاغيبه ج توجهیو مسعود ب اليدان

  .کردینگاه م زدهخياو را سرد و  یواکنش

 کردیو سرش را به چپ و راست تکان داد. حس م ستاديا شيزانوها یرو ساحره

 گريجسمش د کردی. حس ماندازدیو به بدنش چنگ م جوشدیدر درونش م یزيچ

  کوچک و تنگ شده است.  کردیکه حمل م یزينگه داشتن چ یبرا

  .کردیآن موجود را حس م یهاها و چنگ انداختنلگدزدن یخوب به

  . انداختیخود را چنگ م یو موها زدیم ادي. فرديچيپیخود م در

 یرفت. مسعود رو نيبه دانا اشاره کرد. دانا دستش را تکان داد و حفاظ از ب مسعود

  شده بود.  بيجالله ترک یهاکه با ذکر نام ديرا پاش یاو آب

تخت افتاد.  یتا شده به پشت رو یو رو به عقب رفت و با پاها ديشک غيج ساحره

  .رسدیکرده است و مرگش هم فرا نم ريآتشفشان گ یهاگدازه ريبدنش ز کردیحس م

  . یبيعج یزهايلب شروع کرد به گفتن چ ريز
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  تله درست کرد.  کياو  یاشاره کرد و دانا دوباره رو مسعود

تا از بدن ساحره  خواستیو از آن موجود م ندخوایبلند ذکر م یبا صدا مسعود

  .کشدیآن صورت او را م ريخارج شود در غ

ذکر را خواند و به آن  یادامه الي. دانديکشیم ادي. ساحره فردادیمقاومت نشان م اما

  فرمان خروج داد. طانيش

  بکشمت. اي یشیدختر خارج م نياز بدن ا -

  جواب داد:  ساحره

 مانيا یکه تو بهش معتقد ی. از ماست. اون به کسپرستهیرو م طانيدختر ش نيا -

  نداره.

  گفت: رلبيبرداشت و ز یفلز یکاسه کي مسعود

  .یريبم ايو  یخارج بش ديبا اينداشته باشه  مانيبه خدا هم ا -

  .یکنینم یغلط چيتو ه -

  بدن خارج کنه؟  نيجادوگر تو رو مرده از ا یدوست دار -

 ستادهيسمت چپش ا یشده نشست. سرش را سمت دانا که جد ديفس یهابا چشم ساحره

  بود  چرخاند و گفت:

. تو یبيتحت تعق یکي. هنوز هم به خاطر برداشتن طلسم تارینياطيتو دشمن ش -

. با اون خجر قتل یپدرمون رو پس نداد یزهي. نیرو نابود کرد یاديز نياطيش

  .یعاممون کرد
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تخت  یچپش رو یبرخورد کرد و با شانه واريان دکه باز هم با هم ديسمت دانا پر و

و توان  ديلرزیذکر خواندند. بدن ساحره دچار تشنج شد. م اليافتاد. مسعود و دان

  ها را نداشت. مسعود به دانا اشاره کرد. مقابله با آن

 اتيکرد و محتو ريدستش را تکان داد. مسعود دستش را جلو برد و کاسه را سراز دانا

حرکت  کيو چشم باز کرد و در  ديکش غي. ساحره جختيسر ساحره ر یآن را رو

  .ديدست مسعود را چنگ زد و او را با قدرت کش

ساحره افتاد. ساحره دهان باز کرد و  یکرد و رو ريتخت گ یمسعود به لبه یپا

  مسعود را گاز گرفت.  یهادنده یگوشت رو

خواند.  یحره را گرفت و وردسا یکه دانا چنگ انداخت و مچ پا ديکش اديفر مسعود

  :ديپرسینگران م اليو مسعود را رها کرد. دان ديکش یقيعم غيساحره ج

  چه خبره؟! -

بر بدن او  ريچون زخم شمش یدردناک یرويو ن فشردیهم م یرا رو شيهادندان دانا

  . کردیوارد م

 گاز ساحره گذاشت و یجا یراست شد و کاسه را برداشت و دستش را رو مسعود

  .گرفتیداشت رنگ خون م راهنشيبه خود نگاه کرد پ یشد. وقت سيدستش خ ديد

  حمله کرد گاز گرفت. یعوض ی. دخترهاليدان ستين یزيچ -

درآورده بود.  شيروياو را تحت تسلط ن ضيشده بود و دانا با غ هوشیب ساحره

  مسعود خطاب به او گفت:
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  بسه دانا. -

  زد: ادير سرش فر. مسعود بکردینم شيدانا رها اما

  .شيکشیم کنهیولش کن دانا، قلبش تحمل نم -

کرد. او را سمت  ريچپ دانا گ یدست راستش را در هوا تکان داد که به بازو اليدان

  که دانا دست از ساحره برداشت و به خود آمد. ديخود کش

  ات شده؟!تو چه -

  سرش را تکان داد و گفت: دانا

  بکشمش. دخوای. دلم مخوامیمعذرت م -

  .ميرو بکش یکس ستي. ما قرار نیکشیهمه فشار اول دختره رو م نيبا ا -

  .ميکشیم رونشياز بدن دختره ب فقط

  دانا را رها کرد و رو به مسعود گفت: اليدان

  .رونيآخره. بکشش ب یشده، مرحله فيضع -

  که درد داشت نفسش را فوت کرد و گفت: مسعود

  باشه. -

  !؟یدرد دار یليخ -

  و خواست حرف بزند که مسعود زودتر از او گفت: ستياو را نگر اناد

  . من حالم خوبه.ستين یزينه، چ -
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دست ساحره  ینگران نشود. مسعود قرآن را رو اليباعث شد دانا ساکت شود تا دان و

 ريگ یسنگ بزرگ ريگذاشت. او شروع کرد به تکان خوردن. اما انگار دستش ز

شد  یبيه را درست کرد و مسعود مشغول خواندن اوراد عجکرده بود. دانا دوباره تل

  ترک کند. ازودتر بدن ساحره ر خواستیم طانيکه از آن ش

. آن ديکوبیتخت م یو دوباره خود را محکم رو نشستیتخت م یتند تند رو ساحره

  نبود.  شيبرا یجسم ساحره مکان مناسب گريداشت فرار کند. د یجن سع

 یاز اندازه شيبه باال آمد و دهان ساحره را باز کرد. بحرکت در آمد و رو  به

  آمد. رونيفک او را از هم فاصله داد و بعد ب یمعمول

تخت به حرکت در آمد و  ی. رویزشت اريلزج، چرب، با حالت بس اه،يجسم س کي

و  ديتخت خر یزن بود به گوشه کيآمد. آن موجود که  رونيکامالً از بدن ساحره ب

  را مچاله کرد. از ترس خودش 

 هوشیتخت ب یشانه افتاده بود رو یکه به کنار خم شده بود و رو یهم با سر ساحره

داشت  یسع شيهاگوش یو آن موجود با گذاشتن دست رو خواندیبود. مسعود ذکر م

  مسعود را نشنود. یهاحرف

ز اش را با حرکت دست عقب داد و آن را اصورت ساحره با تعجب تله دنيبا د دانا

 یو چهره ديتخت گذاشت و خودش را باال کش یرا رو شيساحره رد کرد. زانو یرو

  . ستياو را نگر یافتهي رييتغ

  نداشت. دايبه آ یشباهت چيدر نظرش ه گريکه حاال د یدختر
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صحنه را  نيا توانستیو نم خواندیلب ذکر م ريکرد که داشت ز اليرو به دان او

  . نديبب

  :ديسپر طانياز آن ش مسعود

  !؟یدختر شد نيچرا وارد بدن ا -

  گفت: یاريبا رنج بس طانيش

رغز انتقام  یو بعد با کشتنش در دره کردیخونه خارج م نيدنا رو از ا ديچون با -

. شما نيرو کشت طاني. شما وارثان شگرفتیرو م زهيو وارثان ن زهيرفتن ن نياز ب

  ...نيوارثان رو کشت

  لب گفت: ريز اليدان

به بعد هم هر کدوم از شما از حد خودتون  نيو از ا مين جهنم؟! بله ما کشتوارثا -

  .متونيکشیم نيبگذر

  :دياز او پرس مسعود

  !د؟يقرار بود در عوض براش چکار کن -

  . ميبشه. بهش قدرت و ثروت بد طانياز فرزندان ش یکيقرار بود همسر  -

  و گفت: ديخند او

ها مجازاتش . بعد از کشتن دنا، خود انسانکنهیش ممعامله با ما تباه دونستیاما نم -

  رو نداره. نياطيش یهمسر اقتي. اون لکردنیم

  گفت: رلبيو ز ديخند و
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ثروت  ی. برافروشنیم یزيهر چ یبرا طاني. روحشون رو به شريحق یهاانسان -

اتفاق به تکرر ادامه داره.  نيآدم ا اتي. از زمان حیزيناچ زيقدرت و هر چ یبرا

 چکدوميکه ه نهيبب دگارتوني. آفرکنهیم طانيش ميانسان خودش رو تسل کير بار ه

در  ديکه با دييشما نيا نهيبب ديندارن. با ور اشیاومدن و بندگ ديپد اقتيل قشياز خال

. نيدر برابر نوع ما سر به خاک بذار دي. شما بانييايبه سجده در ب طانيبرابر جدم ش

مثل  یناسپاس یهاگرفته شد اون هم به خاطر انسان دهيادهزاران سال عبادت پدر ما ن

  شما.

و خداتون  نيخودتون رو به ما بفروش نيکه حاضر نيدار يیهاشما نقطه ضعف یهمه

  .نيريبگ دهيرو ناد

  رو به دانا کرد و گفت: او

نقطه ضعفت هم هست. تو روحت رو  نيقدرتته، اما بزرگتر نيتو! جادو بزرگتر -

  . یفروشیم یجادوگر یبرا

  دارم.  ديسف یمن جادو -

  خورد و گفت: وارهيو به د ديموجود سمت او پر آن

منع شده. پس چرا به  ینداره. نوع بشر از جادوگر اهيو س ديجادو، جادوئه. سف -

  ؟یریدنبالش م

  کرد و گفت: اليبه دان رو

 ها همسرتو! مردک مغرور خودپسند. نقطه ضعف تو فرزندته. به خاطر اون -

  . یگرفت دهيوفادارت رو ناد
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خودش  ده،يتو بخش یکه خدا یزيچ یدي. هنوز نفهمیکنیکار رو م نيباز هم ا پس

. مال رنيپس بگ توننیم دن،يبخش نياطيهم که ش یزي. چرهيازت پس بگ تونهیهم م

  . ستيتو ن

 یبه وارثان پس بد یو نخواست یکه تو کنار خودت نگه داشت طانيجدم ش یزهين مثل

  حرص و طمع تو شدن.  ريات درگها خانوادهسال و

تو رو در برابر ما به  یفان زي. طمع به هر چادي. طمع به فرزند زاديبه قدرت ز طمع

  .ارهيسجده در م

تخت  ی. چهار دست و پا سمت او رفت و سرش روديرو به مسعود کرد و خند او

  شد و گفت: دهيکش

که همه فکر  یزمان ،یدوستانت کرد یرو فداات که الزم بود خانواده یو تو! زمان -

  . یکار رو نکرد نيا ،یکنیم انتينجات همسرت به دوستانت خ یبرا کردنیم

  . یايخودت به سجده در م یخدا یروز سر وقت برا هر

اما طمع  یکرد یثروت همسرت زندگ یتو ،یاما گناه نکرد یکرد یفقر زندگ یتو

  . ینکرد

با قلبت به  ،یدیرو آزار نم یکس ،یواشون رو داره نتياز والد یوجود دور با

به همسرت  ايو  یدروغ بگ ،یکن یکه دزد یشیوسوسه نم ،یکنیکمک م گرانيد

  که از تو بهترن. یبخوا یکسان یرو برا یبد یحت ايو  یکن انتيخ
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و  یآرامش دار طيشرا نينداره، در بدتر يیزبانت قدرت بدگو تيزمان عصبان در

 یتا دست به کار غلط ميکرد ايبارها برات مه نکهي. با ایخندیقدرت مباشه با  ازين

  . یکار رو نکرد نيا یبزن

مسعود  یکه داشت از شدت فشار ذکرها یسرش را آهسته بلند کرد و با جسم او

  گفت:  رفتیم ليتحل

. کردیم ريتکث شتريها از نوع تو بآدم نيساختن ا یتو به جا یبهتر بود خدا ديشا -

  . نينادر هست یليروزگار خ نيا یکه تو يیهانيدر نوع خودت جزو بهترتو 

  .نيکه هنوز روحتون رو با ما معامله نکرد نيهست یافراد جزو

دو  نيها تو رو رابط خودشون قرار ندادن. تو که قبل از ابدونم چرا جن خوامیم اما

  .ینفر به علم ماوراء مسلط بود

رابط  ديچرا نبا کنهیم یبرابر اليتت با قدرت دانو االن هم قدر یکه کمک ندار تو

  ! ؟یشدیها مجن

  !گرفتن؟یم دهيها تو رو نادجن ديبا چرا

  و حرف او را قطع کرد و گفت: ديکش یقينفس عم مسعود

  !شه؟یچطور خوب م اليبه من بگو چشم دان -

از  یزيه چک نيرو با ا اليو دان یها نبودجن ديياول تو به من بگو چرا مورد تأ -

  دادن؟! حيبه تو ترج دونستیماوراء نم
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 اليذکر خواند و او را در خود مچاله کرد. دانا به صورت دان شتريبا قدرت ب مسعود

  .ديذهن او را شن یصدا ینگاه کرد و در آن آشفتگ

  واقعاً چرا من رو انتخاب کردن نه مسعود رو؟! -

  تله بکوبد. واريو به در و د چدياو در خود بپ شدیباعث م شيبا ذکرها مسعود

  :ديکش اديفر کدفعهي

  . زهيریم رونيبا گرم شدن از چشم ب يیطلسم گرد طال -

  !؟یچجور گرم شدن -

  که از جادو باشه. يیبا گرما -

  !یدروغ نگفته باش دوارميام -

ها و به مالفه زدیفشرد. آن موجود دست و پا م شتريذکر خواند و او را ب شتريبعد ب و

  از دست مسعود فرار کند. مسعود گفت: توانستیو نم انداختیمچنگ 

گرفتم  ادي. من ستين ینقطه ضعف من لذت بردن از تملق و چاپلوس ،یاشتباه کرد -

  .رميگیدوستام رو بزنه م رآبيرو که ز یبه دوستانم حسادت نکنم و حال کس

  .یامتحان کن زايچ نينکن من رو با ا یسع گهيد پس

. دانا دستش ديپر نييدر جا باال و پا ويوي کيواند که آن موجود چون خ یبعد ورد و

خواند  یرا برداشت. آن موجود سمت پنجره رفت. دانا ورد شيرا تکان داد و جادو

 نيو در پشتش خورد و از ب ديبه او رس یاز اتاق نور طانيو قبل از خروج آن ش

  رفت.
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  ناباور رو به دانا گفت: مسعود

  .مشيار نبود بکشقر ش،يچرا کشت -

  مسعود زد و گفت: یشانه یتخت را دور زد و دستش را رو دانا

ات از اندازه شيب یاستاد. اما نقطه ضعف تو هم دل رحم یممنون که کمک کرد -

  دشمنت.  ینسبت به همه است حت

برگرده  تریاما ممکنه دشمنت قو کنه،ینم طانيش یتو رو بنده یدل رحم نيا

  گت بشه.سراغت و موجب مر

و رو به دانا که از پشت او رد شد کرد. دانا قرآن را از دست  ديمعترض چرخ مسعود

  گذاشت. زيم یو با احترام رو ديو آن را بوس ديکش رونيساحره ب

 یدونی. تو که میکردیبهش رحم م ديجادوگر. با کنهیشفقت قلب رو روشن م -

  دعوت کرده. ترهافيضع ما رو به رحم کردن به نهيالراحم که ارحم يیخدا

نوع من  که روح هم یاز نوع خودمون نه موجودات ی. اما ضعفاترهافيبله ضع -

  .کننیم ريتسخ  شونیمنافع شخص یرو برا

  کرده. ريمن اج یکشتن برادرزاده یانسان رو برا کيکه  ینه رحم کردن به موجود 

  گوش کن جادوگر... -

  :مسعود را گرفت و گفت یبازوها دانا

  نه! تو گوش کن استاد... -

  .طانياون ش یها! به خاطر حرفیگیاستاد رو به طعنه م -
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او را  نکيمسعود به حرکت در آورد. صورت بدون ع یهانگاهش را در چشم دانا

 یرو یرا با آن قاب مشک نکيهر روز ع شيصورتش که تا چند روز پ یبه اندازه

  . داشتیخود داشت، دوست م

به دل نداشت. از سرنوشت  یزي. از مسعود چزدیوجودش موج م در یبيغر حرص

  را باال انداخت و گفت: شيحال ابروها نيخود ناراحت بود. با ا

که قبل از هر کس به ما  یبود ی. تو کسیالي. تو استاد من و دانگمیبه طعنه نم -

و  یحمدل ر نيهم هم لشيو مطمئنم دل یها نباشجن نيتو رابط ب دي. شایآموزش داد

 یبه وقتش رحم اليازشون دفاع کنه. دان خواستنیرو م ی. اونا کساندازتهیآرامش ب

مگر  یآزار برسون یخواینم طانياون ش ولبه ق شهياما تو هم ستيتو وجودش ن

  .یجنگ تن به تن باش یتو

. هيرحمیبا ب ختهيجادوگر جنگجو. ذات من هم در آم کيجادوگرم!  کي! من مسعود

ازشون  ريشر هستم هر چند اونا رو کنترل کنم و در راه خ یروهاين من هم حامل

  استفاده کنم.

  کتاب... نيهم یکه تو یزيجادوگرم چ کيمن  تينها در

  به قرآن اشاره کرد و ادامه داد: و

دست به  یکه هر انسان ميديو همه جا گفتن و شن دمیمنع شده من دارم انجامش م -

  .شهیره و رستگار نمندا یريبزنه عاقبت خ یجادوگر

. مسعود دستش را گفتینم یزيو چ کردیدر سکوت به بحث آن دو گوش م اليدان

  کرد خود را حفظ کند و گفت: یو سع کردیم یزيزخمش فشرد که داشت خونر یرو



825 | P a g e 
 

قدرت رو در  نيکه خودش ا يیو به تو نهيالراحم. خدا ارحممينيبب یبهتر ديبه د ايب -

 ی. تو موجودات ساخته اون خدا رو از سر طلسم بزرگکنهیوجودت گذاشته رحم م

خدا نخواد که تو رستگار  کنمیپس فکر نم یهست گرانيد یناج شهي. تو همینجات داد

  .یشفقت رو در قلبت جا بد شتريب یکم دوارمي. فقط امیبش

دستش خونش راه گرفته  ريکه از ز ستيبعد با درد پلک بست. دانا زخم او را نگر و

   بود.

روز برخوردمون  نياول یدامادم هام برگرده و تو خوامیدرمانت کنم، نم نيبش ايب -

  .ميبا هم به خاطر تو دعوا کن

  سربلند کرد و گفت: اليو دان ديدردناک خند مسعود

  شده؟! یچ -

  .روش زميریخودت م ی. از اون داروکنهیم یزيداره خونر یگازگرفتگ یجا -

اون » درمان زخم«بردار که روش نوشته شده  شهيش کيکمدم  ینه! قبلش از تو -

  .اريرو ب

  باشه. -

. به صورت اورديرا ب شهيو خودش رفت تا ش نديتخت بنش یکمک کرد مسعود لبه دانا

و  ديکش یقيساحره نگاه کرد. در آرامش در عرض تخت خوابش برده بود. نفس عم

  را بست و سرش را به چپ و راست تکان داد. شيهاپلک

  دانا برگشت گفت: یقتو
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  کردم. داشيپ -

  مشتش رو بده به من.  کي -

  و گفت: دييها را بوو آن ختيمشت از آن را در دستش ر کي دانا

  !ه؟يچ نايا -

  .ميخار مر اهيحنا، گزنه، گل ماهور و عصاره گ -

را در دستش ُخرد کرد و بعد لبش  اهانيگ الي. دانختير اليآن را در دست دان دانا

فوت کرد و  اهانيخواند. دعا را به گ يیها دعاآن یچسباند و رو شيهادسترا به 

  آن را به دانا برگرداند و گفت:

  .کنهیو هم عفونت نم اديبند م یزيبذار رو زخمش. هم خونر -

 یو به کنار در سمت راستش خم شد.بازو ديکش رونيرا از تنش ب شيهالباس مسعود

لب  ريبه ساحره کرد و ز ینگاه مين یارهيزخم دا دنيچپش را باال گرفت که دانا با د

  گفت:

  بوده؟! وونيکار کدوم ح نيا گهینم نهي! زنش ببیوحش -

هم  یرا رو شيهازخم فشرد که مسعود آخ گفت و پلک یجا یرا رو اهانيپودر گ 

  فشرد.

  .یشیاما زود خوب م سوزهیم یکم -

  گفت: اليپلک گشود و رو به دان مسعود

  دارم. نانيمبهت اط -
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و به  نديکند و بنش دايراه افتاد و خود را به پنجره رساند و توانست مبل را پ اليدان

  .ديگویکه بد هم نم ديو د ديشيزاده اند طانيآن ش یهاحرف

و به  ديبر کردندیکل مخود فرو رفته بود و حواسش از دانا و مسعود که کل در

  .ديشياند شانيرو شيحوادث پ

هر  ینصف شب نهيرو بب نجايا اديرو تخت سارا. ب ختير اهيمه گه نيخوب ا -

  بارون. یجلو اندازهیچهارتامون رو م

  ! اه؟يفقط گ -

  .یختيآره تو ر -

  رو تخت؟! ختميپاش بود هم من ر که تو گالب یها و اون آبروغن نيا ديببخش -

  بود. یاونا مجبور -

  گرفته! هاتو گاز! انگار سگ دندهه؟ياجبار ريغ نايا -

  و گفت: ديبا درد خند مسعود

  !رهيگیگاز هم از تو م هياالن پاشه بشنوه  -

  زخم فشرد و گفت: یرا رو اهيگ یباق دانا

  سگ بده دختره انتر! یصدا کنمیم یغلط کرده. کار -

  و با نگاه در چشم دانا گفت: ديکش نييرا پا شيکه به لب داشت بازو یبا لبخند مسعود

  .تهيتر از مهربونبا حال یليخ تيسگ اخالق -
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  .یحاال عاشقم نش -

  و گفت: ديبا ساحره دراز کش یمواز مسعود

  .مونمیهم ازت متنفر م شهي. همشمیعاشق تو نم چوقتيمن ه -

را به کمرش زد. مسعود چشم بسته بود  شيها. دستستيصورت مسعود را نگر دانا

 دهيدر هم کش ی. با همان ابروهاردکیاش نگاه مو دانا داشت لبخند او را از پس چهره

  گفت: یبه آرام

  . من هم از تو متنفرم.یحق دار -

را  شيهازد و دست يیصدای. پوزخند بستيپلکش را گشود و او را نگر یال مسعود

  در هم قفل کرد.  نهيس یرو

مبادا نصف شب با دختر خانم به حالت  گهياتاق د ینخواب. برو تو نجايپاشو ا -

  .نيياير بشصت و نه د

  باز کرد و گفت: شتريرا ب شيهاپلک مسعود

  !یهست یحيآدم وق یليتو واقعاً خ -

  !نميمن فقط واقع ب -

  !یادبیب یلينه! تو فقط خ -

  .اديخوشت م یادبیب نيو تو از ا -

  اخالق تو خوشم نخواهد اومد! نياز ا چوقتيمن ه -



829 | P a g e 
 

  آدم دروغگو! یجا هي -

  کجاش مثالً؟! -

  !دونهیمخودش بهتر  -

  !شعوریب -

  زد و گفت: یپوزخند دانا

 نهيرو تخت، ممکنه تهم یانداخت یرو لخت کرد دتيرستم دستان! باالتنه سف ینخواب -

  و تا صبح ازت دل نکنه! نهيشه تو رو بب داريب

  !یباز که چرت و پرت گفت -

 یليکرد تو خ طانيکه اون ش يیهافيچرت و پرته! با توص دونمیخودم هم م -

  .يیهاحرف نيتر از ا زهيپاستور

 یهم گذاشت چون انرژ یرو یرا با خستگ شيهاو پلک ديبا دهان بسته خند مسعود

  صرف کرده بود. یاديز

  و گفت: ستاديرفت و مقابل او ا اليهم به سمت دان دانا

  !م؟يامتحانش کن یخوایگرفت. م طانيمسعود جواب رو از اون ش -

  حتماً! -

  گفته باشه. فقط ممکنه دروغ -

  .ميامتحان کن ميمجبور -
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را مقابل صورت  شيهاو دست ديکش رونيب اليصورت دان یبند را از روچشم دانا

  گرفت و گفت: اليدان

  باز کن. -

  چشم گشود و دانا گفت: اليدان

  کالدو. ونتاآرِ يد -

  رفت.  اليدان یهاآمد و به سمت چشم رونياز انگشترش ب یبنفش مه

  به چشم او منتقل کرد.  يیشد و گرما الياند یهاچشم وارد

آن صحنه را از دست بدهد. به کنار  امديتخت برخاست و دلش ن یاز رو مسعود

  او نگاه کرد.  یهارفت و به چشم اليدان

  :ديپرس دانا

  !؟یکنیحسش م -

  از گرما ندارم. یاما حس نمشيبیم -

  لب گفت: ريز دانا

  !یفارت یپ اِِسره

. ديمبل چسب گاههيبه تک اليشد. سر دان اليدان یهاوارد چشم یشتريمه با قدرت ب آن

  مسعود نگران گفت:

  شده، چشماش آب نشن! نگرانم دروغ گفته باشه. ليتشک یچشم از چرب -
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  لب گفت: ريز اليدان

  ادامه بده. -

  ببرد. نيکرد طلسم را از ب یسع اليبه درون چشم دان شيروين تيدانا با هدا و

کتش برداشت و چراغ قوه آن را روشن کرد.  بيرا از ج اشیگوش رفت و مسعود

که درون  ديرا د يیانداخت و با دقت نگاه کرد. ذرات طال الينور را درون چشم دان

  .جوشندیچشم او م

  !جوشهیچشماش داره م یدانا، اون پودر تو -

  دوباره گفت: دانا

  .یفارت یاِِسره پ -

. اشک ديکش نييفرو رفت. مسعود پلک او را پا اليشد و در چشم دان تریقو شيروين

همچون روغن با قوام  یعيبه ما هيجمع شد و آن پودر که حاال شب اليدر چشم دان

  اش راه گرفت.گونه یو رو ديشده بود از چشم او فرو چک شتريب

  .ختياز چشمش فرو ر گريبعد از آن دو قطره د و

  . ديمش نددرون آن چش یزيکه با دقت نگاه کرد چ مسعود

  چشمش پاک شد. نيا -

قطره  نيآخر یو همان روند صورت گرفت و وقت ديکش نيياو را پا گريبعد پلک د و

و  ديرا قطع کرد و مسعود دستش را پس کش شيدانا جادو ديچک نيياز چشم او پا

  گفت:
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  !ال؟يدان یخوب شد -

  دستش گرفت و گفت: انيرا م شيهاچشم اليدان

  از تالشت دن. . ممنونمکنمیفکر م -

  لبخند زد و گفت: دانا

  رو بپرسم. نيا طانينبود که از اون ش ادمياز مسعود تشکر کن. و اگر نه من  -

  .ميتونستی. بدون تو نمیکمک حالمون بود یلياز تو هم ممنونم مسعود. امشب خ -

  .یحالم که بهتر شدخوش -

  خوردند. کهيورم و قرمز او مت یهاچشم دنيسر بلند کرد و مسعود و دانا با د اليدان

  گفت: دهيترس دانا

  .یمن! کور نش یخدا -

  با آرامش گفت: اليدان

 هي یکمده. گذاشتم تو یسارا ساختم که تو یمرهم برا کي. هيعيطب نينترس. ا -

  چشم. یو روش نوشتم برا ديسف یکيپالست یقوط

  رفت و در کمد او را باز کرد و آن را به هم زد.  دانا

  م دانا. طبقه سو -

کرد. آن را برداشت و درش را چرخاند.  دايرا پ یسوم را نگاه کرد و قوط یطبقه دانا

  را از خود دور کرد و گفت: یآن قوط عيو سر دييمرهم را بو
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  !دن؟یگربه مرده م یتو بو ی! چرا همه داروهافيپ -

  من! یمرهما یتو یکنیمگه مجبورت کردن دماغتو م -

  گفت: ديخندیکه آرام م مسعود

  !یزيچ هياز بس درازه. مجبوره بکنه تو  -

جلو رفت و انگشتش را درون مرهم زد و از آن برداشت و نگاهش کرد. رنگ  دانا

  .کردیسبزش او را متعجب م

  آهسته گفت: یصدا با

  درازه؟!  -

  برساند گفت: اليکه منتظر بود دانا مرهم را به دان مسعود

  .گهيآره! بمال د -

  شه.بمالم؟! با -

که انگار با خود حرف  یشد و طور اليدان یهاچشم یمرهم رو دنيمشغول مال دانا

  گفت: زدیم

  !؟یدرازو بکنم تو همه چ نيمجبورم ا -

  کردمش؟! یچ یتو مثالً 

  هشدار داد: اليدان

  دانا! -



834 | P a g e 
 

  مؤدب باشم؟! باشه! -

او  یهاو بعد ناخواسته به حالت ستيچند لحظه با صورت پوکر او را نگر مسعود

  .ديخند

  شد؟! دلت خواست؟! یچ -

پس گردن دانا زد. دانا  یضربه محکم ديخندیبلند م یکه با صدا یدر حال مسعود

  و گفت: ديبه حالت آن دو خند اليخودش هم به خنده افتاد و بعد دان

  .شهیم دارياالن دختره ب نيبس کن -

و با ورودش  دنديخندیکه داشتند م ستياتاق باز شد و سارا هر سه مرد را نگر در

آشفته  یساحره با موها ديقطع شد. او سرش را سمت تخت چرخاند و د شانيهاخنده

  عرض تخت خوابش برده است. یزندان رو یهاو همان لباس

گالب  ميمال یمتعفن و بو یلجن یروغن، بو یعرق، بو یمختلف، بو اهانيگ یبو

  بود. ختهيدر هم آم

ها را باز کرد تا و پنجره ديها را کنار کشت. پردهاتاق شد و سمت پنجره رف وارد

او مرهم  یهاچشم یدانا رو ديد یکرد و وقت الياتاق عوض شود. رو به دان یهوا

  گفت: گذاردیم

  افتاده؟! یاتفاق -

  .ذارمیهاش تورم داشت دارم براش مرهم م. چشمزمينه عز -

  باشه. -
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لخت مسعود از اتاق  تنهميجه به نو بدون تو یگريحرف د چيرا گفت و بدون ه نيا

چشم  یمرهم را رو یرفت. مسعود و دانا در سکوت به هم نگاه کردند. وقت رونيب

 شيهااو بست، سپس رفت دست یهاچشم یآورد و رو زيباند تم شيبرا د،يمال اليدان

  را شست و برگشت و گفت:

  .ميرو پشت سر گذاشت یها. شب سختبچه ميبخواب ميبر -

برداشت و به مسعود داد تا بپوشد. به کنار  شرتیت کي اليز داخل کمد دانبعد ا و

ساحره انداخت و او را چرخاند.  یگردن و زانوها ريرا ز شيهاتخت رفت و دست

  .ديکش شيبالش گذاشت و پتو را رو یسرش را رو

گفت که او  یزيلب چ ري. دانا زستيباز شد و دانا را نگر هيساحره چند ثان چشم

  ره به خواب فرو رفت.دوبا

  به مسعود داد و گفت: یاسه مرد اتاق را ترک کردند. دانا اشاره هر

  .ميها باشطرف مراقب بچهاون ميما بر -

  باشه. -

  آمد و گفت:  رونيگفتند که سارا از آشپزخانه ب ريدو شب بخ هر

  براتون قهوه درست کردم. -

  و گفت: ديون کشقهوه را که در هوا پراکنده بود به در یبو دانا

  دلم خواست. یليخ -

  .دييپس بفرما -
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قهوه آورد و  شاني. سارا برانديبنش اليسه به آشپزخانه رفتند. دانا کمک کرد دان هر

فنجان قهوه گذاشت. هر سه تشکر کردند.  کيدست هر کدام  یگذاشت. جلو زيم یرو

کرده  هيسارا جواب نداد. از صورت غم گرفته و متورمش مشخص بود چقدر گر

  خوب باشد. یدر مهمان نواز کردیم یحال سع ني. با استياست و حالش خوب ن

تکه بزرگ در بشقاب گذاشت تا  کيهر کدام  یرا قسمت کرد و برا کيک او

  .ابنديرا باز شانيانرژ

و نشست. هر سه پسر مشغول  ديپس کش یصندل کيو بعد  ديچ شانيرا جلو هابشقاب

  مزه کرد. را آهسته مزهتلخش  یشدند و سارا قهوه

بار  کيبار به حال خود،  کياش که بود و افکار مشوش و گسسته زيبه م نگاهش

 یدانا حواسش را به او بدهد و برا شدیباعث م ديکشیبار به دارا سر م کيو  اليدان

  حال بد او مغموم شود.

  به تنگ آمد و آهسته گفت: دانا

  سارا جان. -

  بلند کرد و گفت:نگاهش را سمت دانا  سارا

واسه  یخطر گهي. اون دختر هم دميهاش رو برداشتنباش. طلسم چشم الينگران دان -

 یبشه از هر آدم داري. برونيب دمشيجسمش بود. ما کش یتو طاني. شزميتو نداره عز

فکر رو براش  نيدارا. بهتر طيشرا مونهیخطرتره. پس نترس اصالً. فقط م یب

  .ميکنیم
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گرفت.  ريشد. دانا سر به ز یاشکش جار ارياخت یب کردیا نگاه مر زيکه م سارا

از جاها  یليکم گذاشته است. او محافظ سارا بود اما خ یليحس کرد خودش هم خ

که از او  یزده شد. مثل شبکرد و جن شيکه رها یکرده بود. درست مثل شب شيرها

دارد و دارا  یدرتمندسارا خون ق دانستیبود و دارا در شکمش کاشته شد. م خبریب

 اليدان ايدنا و  یبرا یدشمن بزرگ ندهيدر آ تواندیکرده است و م هياز همان خون تغذ

  !کردیبا او چه م ديشود. با

. ستيرا چنگ زد. مسعود او را نگر شيگرفت و موها شيهادست انيرا م سرش

  و گفت:  او گذاشت یدست بر شانه

. خواهش دمی. به همتون قول مميشیار هم موفق مب ني. اميموفق شد شهيدانا ما هم -

 اشي. تو به دنیمونیمادر دارا م شهي. سارا جان! تو همنيخودتون رو نباز کنمیم

  !اليها از تو ممنون باشه. دانسال نيا یبرا دي. اون بای. تو بزرگش کردیآورد

  گفت: نيآهسته و غمگ يیبا صدا اليدان

  بله! -

. هر سه نفر ما دست به دست هم یتونی. باز هم میختراهت رو سا شهيتو هم -

 ماني. به خودتون اميانجام بد ميکه ما نتون ستين یزي. چمييآیو از پسش بر م ميدیم

  .نيداشته باش

  نگاهش را به مسعود داد و گفت: سارا

  .خورمیم یاگر دارا بره من شکست بزرگ -

  .رهینم يینترس، دارا جا -
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  . دادیرا نشان م اشیکه کالفگ ديکش شيهالب یا رور شيهادست اليدان

رفت و  گريبه اتاق د اليرفتند. دان یميصم یشب دانا و مسعود به ساختمان آقا آن

ها . سارا بعد از شستن ظرفديشياند کردیم ديکه با یو به کار ديتخت دراز کش یرو

  آمد و گفت:

  من جا هست. یبرا -

  و گفت:  ديکش واريخود را سمت د اليدان

  جا هست. شهيواسه تو هم -

رفت و  اليرا از هم گشود. سارا چراغ را خاموش کرد و به آغوش دان شيهادست و

  او چسباند.  ینهيپشتش را به س

  و گفت: دياو را تنگ در آغوش کش اليدان

  که نتونستم درست ازت مراقبت کنم. خوامیمعذرت م -

  .منه یمراقبت نکردنت االن زندگ جهينت -

گذاشت  اليدست دان ی. سارا دستش را رودييخوش عطر سارا را بو یموها اليدان

  و گفت:

  اونا به من... -

  و گفت: دياو را به خود فشرد و بوس اليدان

  نه! نگران نباش.  ،زمينه عز -
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  .یبهم ترحم کن خوامینم -

عشق  یتو یفرق دافتای. اگر هم مفتادهياتفاق ن ني! اه؟يچه حرف ني. ازميعز کنمینم -

  من به تو نداشت.

  دارم.  مانيبهت ا -

  او را نوازش کرد و گفت: یدستش را برداشت و بازو اليدان

  کنم.  دايراه چاره براش پ کي دمیقول م زم،يبخواب عز -

  آرامش به سارا آرامش داد. یهانفس یکه خودش خوابش برد و صدا دينکش یطول و

  

  ازدهمي_فصل

ها شب قبل باران باغ را شسته بود. قطرات باران از درخت. دياز راه رس صبح

  سر داده بودند.  یها آواز شادو گنجشک ديچکیم

اتاق به خاطر باز بودن پنجره به  یبود. هوا دهيچيدر اتاق خود را در پتو پ ساحره

  شدت سرد بود.

ه بود که از کرم و حشرات خشک شد يیها دانه و غذاپرنده یداشت در باغ برا بهادر

  تلف نشوند. يیغذایتا از سرما و ب ختيریم

و منتظر آمدن صاحب خانه و مهمانانشان  ديچیصبحانه را م زيخانم داشت م نيپرو

  بود. 
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دست دنا را  لي. دنکردیم یدگيها رسکرده بود و داشت به آن داريها را ببچه آنا

  شود.  کيبه دارا نزد دادیگرفته بود و اجازه نم

کشاند و او را  سي. آنا او را به سروکردیو دنا نگاه م ليبه دن یظياخم غلبا  دارا

  گذاشت و گفت: هيچهارپا یرو

 ،یفهمیم دونمیکن. م رونيرو از سرت ب یبکن یباز هم اشتباه یبخوا نکهيفکر ا -

  .شهیروشن م فتي. پس حواست رو جمع کن تا تکلیشیمتوجه م دونمیم

  پدرم. شيپ رمیمن م -

  !ه؟يپدرت ک -

  متکون! -

  حال گفت: ني. با اآوردیمسائل سر در نم نياز ا آنا

  باشه. -

 ضيآب به صورت دارا زد. بعد از شستن دست و صورت او و تعو یبعد مشت و

  برد.  نييپا یهر سه کودک را به طبقه شانيهالباس

  دوش گرفتن نداشت.  یشده بود و حوصله داريتازه ب دانا

تخت نشست. مسعود حاضر و آماده به کنار  یبرخاست و رو یسخت حال به نيا با

  در آمد و گفت:

  من برم. یندار یدانا اگر کار -

  تو. ايکجا؟! ب -
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  وارد اتاق شد و گفت: مسعود

  برم سر کار. -

  .نميزخمتو بب ايب -

زخمش  ی. مسعود دوش گرفته بود و جاديرا باال کش شرتیجلو رفت و ت مسعود

  خوب شده بود.

  سر فرود آورد و گفت: دانا

  !اد؟يم یدخترم ک -

  شد. رهيمسعود خ یهارا گفت و به چشم نيا دانا

  زد و گفت: یلبخند کج مسعود

دستش رو گرفته و برده، پسم  ی. دختر جنابعالستي! منم پسرم ن؟یپرسیاز من م -

  .ارهينم

ر تو معلوم پس اي! دختر من اون رو برده؟ خواد؟ینکنه دلت بازم چرخ و فلک م -

هم  یچيدختر من رو برداشت و برد و ه اليدان یاز کجا اومد و با همدست ستين

  بگم! تونمینم

 یخوایم یخوابیچکار کنم؟! دست منه؟! تو شبا تو تختت با خانومت م دياالن با -

  با هم باشن. یاونا رو نذار

  زد.  یانداخت و پوزخند نييسرش را پا دانا

  .انيدو روز صبر کن تا که م یکيو  ريپاشو برو دوش بگ -
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  باشه. -

از صبح زود بعد از دوش گرفتن در حال مطالعه  اليرفت. دان رونياز اتاق ب مسعود

  .کردیبه کتاب اضافه م يیزهايبود و داشت چ

هم در حال کمک کردن به ساحره بود. از او خواست به حمام برود و دوش  سارا

  حوله به دستش داد.  کيکرد و دست لباس انتخاب  کي شي. برارديبگ

اما  کردیداشت در سکوت فقط به حرکات سارا نگاه م اديرا به  زيکه همه چ ساحره

  او نگاه کند.  یهانداشت به چشم یسارا سع

  ها شد و ساحره به حمام رفت. مشغول جمع کردن مالفه سارا

آن را روشن کرد  انداخت. يیلباسشو نيها را به آشپزخانه برد و درون ماشمالفه او

  نگاه کرد.  نيها درون ماشو در سکوت به چرخش لباس

  به سالن رفت. اليدان یلحظه به فکر فرو رفت و بعد با صدا چند

  جانم! -

  ! رون؟يوسواست زدن ب یهااول صبح اون رگ -

  . دهیگند م ی. اتاقمون بوکردمیم زيتم ديبا -

کنار گذاشت و برخاست و او را بغل کرد  در آرامش به او لبخند زد و کتاب را اليدان

  و گفت:

  عشق قشنگ من. -

  گفت: یآمد و به سرد رونياز آغوش او ب یبا ناراحت سارا
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  .رونيبرم ب زياالن با پرند و پرو خوامیم -

  چند لحظه در سکوت او را برانداز کرد و گفت: اليدان

  !؟یچ یبرا -

خونه  یبرا یویت کي خوامیخودم هم م. ميکن دايپ زيکار پرو یدفتر مناسب برا هي -

  .رميبگ ديتخت جد کي خوامیتخت رو هم رد کنم بره. ازش متنفرم. م ني. ارميبگ

  .اميخودم هم همراهت م ی. چرا که نه! اگر بخوازميباشه عز -

  . ستينه الزم ن -

  که هنوز هم سرخ بودند نگاه کرد و او را برانداز کرد.  اليدان یهابه چشم سارا

  متنفرم. نجايخونه دور باشم. از ا نيا یهوا بخورم و از حال و هوا خوامیفقط م -

  عشق ماست. یخونه نجايسارا. ا هيبزرگ ی! تنفر کلمه؟یمتنفر -

نصف روز از آدماش، اتفاقاتش، از ماوراء  هي خوامی. ماليدان نهياطيش یخونه نجايا -

  دور باشم. یو همه چ

  !؟یر باشدو یخوایاز من م یحت -

  از تو. یحت -

  انداخت و گفت: نييزد و سرش را باال و پا یلبخند سرد اليدان

  باشه.  -

  . شمیخونه خفه م نيازم ناراحت نشو. دارم تو ا -
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  حالت بهتر بشه. شمیحال م. خوشیبر یتونی. مستين یمشکل زم،يباشه عز -

د و بدون جواب دادن آن . سارا از او جدا شديسارا را بوس یخم شد و گونه اليدان

  بوسه گفت:

  . ميصبحانه بخور ميبر -

رفتار سارا دنبال او راه  یمتعجب از سرد اليبعد به سمت در حرکت کرد. دان و

وارد منزل پدرش شدند دور هم نشستند. سارا بدون نگاه کردن به  یافتاد. وقت

 .ردخویاش را مگرفته بود و در سکوت صبحانه نييفرزندانش سرش را پا

  نه! ايدارند  اجياحت یزيها به چکه آن کردیتوجه نم اصالً 

بود. فقط  دهيگذاشته بود و همه را به سکوت کش ريجمع تأث یاو رو یو هوا حال

  .کردیاو را نگاه نم یاما حت ديشنینق دنا را منق یصدا یگاه

  را.سا یحال و هوا نياز ا کردی. تعجب مکردیداشت او را برانداز م اليدان

گرفت  یلقمه کوچک شيگذاشت. برا شيپا یو او را رو ديدنا را به آغوش کش اليدان

  و در دهانش گذاشت.

  به دارا گفت: رو

  بابا؟! یخوایم یچ -

  .خوامیم ريش -

نشسته بود  اليکرد و به دستش داد. سارا که مقابل دان رياو را پر از ش وانيل اليدان

  .در دهان گذاشت یالقمه ريسر به ز
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  از او چشم بردارد. توانستیهم نم اليدان

  رد و بدل کردند. یميصم یبا خانم و آقا یو دانا به هم نگاه کردند و بعد نگاه مسعود

  گفت: نيشکستن آن سکوت سنگ یبرا آنا

  که اسم پدرش... گفتیدارا م -

  بلند گفت: یزد و با صدا زيم یسر بلند کرد و دستش را رو سارا

  خزعبالت نباشه؟! نياز ا یاسم گهيکنم د خواهش تونمیم -

  گفت: یبه دهان او چشم دوختند. آنا به آرام همه

  .خوامیمعذرت م -

  . دينوش یجرعه چا کي توجهیشد و ب کيبه هم نزد شيمتعجب ابروها مسعود

  سارا به صدا در آمد. او جواب داد: یگوش

  جانم.  -

  !؟یحاضر -

  .گهيساعت د مين -

  .نمتيبیباشه. م -

  فعالً. -

 یبرخاست و ب شيدنا بوسه زد. دنا سارا را خواست اما او از جا یموها یرو اليدان

  :ديپرس عياز ساختمان خارج شد. دانا سر یحرف چيه



846 | P a g e 
 

  !ن؟يدعوا کرد شبيد -

  نه! -

  !ه؟يپس مشکلش چ -

  . بگو مشکل کجاست؟!یخونیتو ذهنا رو م -

  نه بخوره و بره.که زودتر صبحا دميرو د نيمن تو ذهنش فقط ا -

  !ست؟ين بيعج -

  چرا! -

  و گفت: ديدستش را به صورتش کش اليدان

  گفته؟! یدارا چ یگفت زميآنا، عز -

  گفت اسم پدرم متکون هست! -

  باشه. -

لبخند  شيبه رو الي. دارا سر بلند کرد و به او نگاه کرد. دانستيدارا را نگر اليدان

  او را نوازش کرد. یزد و موها

  . دنديفهمیرا نم اليآرامش دان نيا ليانا دلو د مسعود

 شيکردن دارا و دنا از جا ريبعد از س اليکرد و رفت. دان یبعد مسعود خداحافظ یکم

  نشاند. یصندل یبلند شد و او را رو

  و گفت: ديهر دو را بوس اليدان



847 | P a g e 
 

  .گردمیتا بر م نيکن یباز ليبا دن -

در  ستاديدر اتاق ا یجلو یرفت. وقتبعد از ساختمان خارج شد و به سراغ سارا  و

بود  دهيبه خود رس اريزد. چند لحظه بعد در باز شد و سارا مقابلش قرار گرفت. بس

شد خودش همراهش  شيشده بود که حسود بايو لباس و موها آنقدر ز شيو با آن آرا

  .ستين

 یرو. او ديسارا د یهاساحره را در لباس اليمچش انداخت. دان یرا رو فشيک سارا

  تخت نشست که سارا گفت:

  کنار که من برم؟! یریم -

  !؟یايم یک -

  هر وقت که تموم بشه. -

  بگو. یحدود -

  .دونمینم -

  خوب. یليخ -

ممکنه دوباره طلسم  م؟يدار یريگباز هم جن اي ینگه دار یتونیها رو نمچرا؟! بچه -

  !ن؟يمثل ا یزيچ اي یبش

  !؟ی. پول همراهت دارزميعز چکدوميه -

  مقدار رو کارتم هست.  هي -
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را برداشت.  فشيکاپشنش ک بيوارد اتاق شد و در کمدش را باز کرد و از ج اليدان

  را آورد و به دست سارا داد و گفت: اشیکارت بانک

  کن.  ديخر نيهمراهت باشه. با ا -

  .یدارم به اندازه کاف -

  بردار. نيز اا خوادیو تخت دلت م یویاون رو واسه خودت نگه دار. ت -

  باشه... من رفتم. فعالً خداحافظ. -

  خدانگهدارت. -

 نيچرا سارا چن ديفهمی. نمکردیاز پنجره رفتن او را تماشا م اليرفت و دان سارا

  با او داشت.  یبرخورد

  !ديببخش -

  پرده را انداخت و رو به او گفت: اليدان

  بله. -

  من... من... -

  و گفت:را در هم قفل کرد  شيهادست او

. اومدم سراغ شما. هر دمينکردم که از زندان فرار کردم. اسلحه دزد یمن کار خوب -

ها. اون گروه یتو رفتمیم ديکردم که خطرناک بوده. نبا یکار نميبیم کنمیفکر م یچ

ها رو به بچه ديبود. نبا ی. خودخواهکردمیم جاديشما دردسر ا یخانواده یبرا دينبا

  کردم!  یاما انگار کار غلط ومميمد ثالً . من منداختمیخطر م
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  زد و گفت: یزيانگلبخند غم اليدان

  فکر کنن! یبه آدما داره چطور یبستگ -

راحت بشم. بارها فکر کردم کارم درست  طانيمن از شر اون ش نيشما کمک کرد -

  زندان اومد سراغم.  یتو نکهينه! تا ا ايبوده 

  کارا برنگردم. به اون چوقتيه گهيد دمیم قول

  .گهيد چکسياش به نفع خودته نه ههمه -

  فکر کرد و بعد گفت: یگرفت و کم ريسرش را به ز او

  برگردم؟ نيکنیکمکم م -

  !؟یبه چ -

  به راه درست. -

  .یبله، اگر واقعاً بخوا -

  . خوامیحتماً م -

  . شکمش گذاشت یساحره بلند شد. او با خجالت دستش را رو یشکم خال یصدا

  دستش را سمت در گرفت و گفت: اليدان

  .نينخورد یچي. چند روزه هنيکن ليپدرم صبحانه م یخونه ديبر -

  ن؟يدینم ليمن رو که تحو -
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و بعد  ستيسرش را به چپ و راست تکان داد.  ساحره چند لحظه او را نگر اليدان

  گفت:

. دوست گردهیاومده خسته است. انگار دنبال آرامش م شيپ طيخانم شما از شرا -

نه  یچيما ه یايخسته شده. دن ميکه ما توش يیاياز دن ديبکشه. شا یداره نفس راحت

  .یواسه خودمون داره، نه واسه اونا جز دردسر و سخت

 یچهره گريانداخت و ساحره از منزل خارج شد. د نييمتفکر سرش را باال و پا اليدان

ها او طلسم در جود او بوده است تا آن کيفقط  نيا ديفهمینبود و م دايبه آ هياو شب

از آن  ترفي. اما ترفندشان ضعفتنديو چشم و گوش بسته دنبالش راه ب ننديبب دايرا آ

  شود. یبود که عمل

را برداشت و به  چشيو حاضر شد. سوئ ديبه اتاق خوابشان رفت و لباس پوش اليدان

 کردیم یها بازا بچهمنزل پدرش رفت. از همانجا خطاب به دانا که داشت ب یجلو

  گفت:

  . حواست به خونه باشه.رونيب رمیمن م -

  .اميمن هم ب یخوایم -

 ارهيرو ب یکي یفروغ یسر بزنم به آموزشگاه و زنگ بزنم به آقا هي خوامینه، م -

داره به سر کار برگرده و داره  اجياونجا رو از اول درست کنه. فکر کنم سارا احت

  .شهیم تياذ

  برو به سالمت.باشه.  -
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و باغ را  ستاديعمارت ا يیباال یهاپله یدر را بست و از منزل خارج شد. رو اليدان

 یهمه سخت نيا کردیکرد که ساحره آورده بود. فکر نم ینيبه ماش ی. نگاهستينگر

 فيمانده بود. روشن کردن تکل یباق نشيتررا بتواند پشت سر بگذارد هر چند بزرگ

  .دارا

سارا  دانستیفکر کند. م یمسئله حت نيبخواهد به ا یروز کردینمفکر  چوقتيه

  بکند.  نياطيش ميتقد یکه دارا را از دست بدهد و او را دو دست آوردیطاقت نم

گرفته بود. هر دو غم داشتند و حاال سارا  شانيهم کم از او نداشت. دل هردو خودش

  . کردیداشت غمش را با فرار از مشکالت مداوا م

  بکند و خانواده را به سالمت نگه دارد. یاو کار یداشت زودتر برا تدوس

شد و آن را به حرکت درآورد. از منزل خارج  نشيرفت و سوار ماش نييها پاپله از

تماس گرفت و او هم  یفروغ یراه با آقا نيشد و به ساختمان آموزشگاه رفت. در ب

  ه بود. خود را به مقصد رساند اليقبل از دان یحالبا خوش

دست داد و هر دو به  یفروغ یشد و با آقا ادهيپ ديآموزشگاه رس یجلو اليدان یوقت

به اسکلت ساختمان  یبيدرون ساختمان رفتند و آن طبقات سوخته را نگاه کردند. آس

  شده بودند. اهيس وارهايبود و فقط هر چه در داخلش بود سوخته بود و د دهينرس

کند و ساختمان را به دست او بدهد  دايپ کارمانيپ کيخواست  یفروغ یاز آقا اليدان

  کنند.  یتا آن را نوساز

فرستادن که برم تا خسارت رو  اميو برام پ لهيبود که پرونده تکم مهيساختمون ب -

  . رميبگ
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 زيمن رو بهش بده خودم براشون وار ینگران نباش. شماره یچقدر هم خواست هر

چک  اميبار م کيسر ساختمون اما هر چند وقت  امي. ممکنه هر روز نتونم بکنمیم

  .کنمیم

 ديبگ شونيخوب به ا کننیهم نم یساسان ستوده برج ساز یمگه پدر خانومتون آقا -

  کنن. یرو معرف یتا خودشون کس

  . یفروغ یآشنا باشه آقا خوامینم -

  آقا. نييباشه هر طور شما بخوا -

  ممنونم از شما. -

  پس خبر از شما. -

  تماً.ح -

  .نيکن دايرو پ یکيتا شب  -

  چشم. -

 اشیشد به مقصد بعد نشيسوار ماش ی. وقتکرد و راه افتاد یاز او خداحافظ اليدان

 یخانه کيآنجا صحبت کرد و از او  یآژانس مسکن رفت و با متصد کيرفت. به 

  خوب درخواست کرد.  یمحله کيدر  ريمناسب و نورگ

 یهااو نگاه کرد. خانه ستميس یها را روعکس اليداد و دان اليبه دان شنهاديپ نيچند او

بعد  تينبود. در نها یشان راضاز محله اينور و کم ايکوچک بودند و  ايدار  اطيح

  آپارتمان بزرگ را گرفت و گفت: کيچشمش  یطوالن یقياز دقا
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  !م؟ينيرو بب نيا ميبر شهیم -

  ن؟يدار نيبله حتماً... ماش -

  بله. -

به او داد و خواست برود تا آپارتمان را  ديکل کيپسر جوان را صدا زد و  کي مرد

  نشان بدهد.  اليبه دان

  را به او داد.  هاابانيآدرس خ یکي یکيسوار شدند پسر  یوقت

  گفت: دنديبه محله رس یوقت

وقت  ارنيب فيتشر توننیها مشماست که خانم بچه کيبوستان بزرگ نزد نيا -

  . ستين یتا بازار... راه ابونيخ نيبگذرونن. از ا

  بلند چنار شدند.  یهاپر از درخت یفرع ابانيخ وارد

 نجايا نييکه بخوا یو درمانگاه و فروشگاه و نوشت افزار گرفته تا هر چ یسوپر -

  .نيکن هيته نييخوایکه م یزمان هر چ نيکمتر یتو نيتونیو م شهیم دايپ

پسر به مقصد  يیر فرود آورد و با راهنمادر سکوت منحصر به فرد خود س اليدان

  شدند پسر گفت: ادهيپ یمحوطه پارک کنند. وقت یرا جلو ني. او خواست ماشدنديرس

بود که بعد از فوت  یميخونه بزرگ قد هي. چهار طبقه است. ستيبلند ن یليخ دينيبب -

 ايفقط ب یبزرگ نياز نو ساختن. آپارتمان به ا دني. اونام کوبديپدره به پسراش رس

  که توش انجام شده، لذت ببر. یو از کار نيرو بب ربنايز
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چهارصد و هشتاد  یعني ني. به مساحت کل زمنگهيپارک نشيزم ريز یتو نييپا یطبقه

  داره.  نگيپارک نتونيمتر. ماش

  .ميدار نيما دوتا ماش -

  .ني. نگران نباششهیباز هم جا م -

هر طبقه  یمادر حاللشون باشه که تو ريداره. ش ربنايو ده متر ز ستيواحد دو هر

چهارخوابه  کينکردن چهار واحد اندازه لونه مرغ بسازن. هر طبقه رو دو واحد ش

  زدن.

بود که نگهبان  یورود یجلو یشخانيرا درون در انداخت. با هم وارد شدند پ ديکل او

  پسر گفت: دنينشسته بود. با د شخانيپشت پ یبا کت شلوار رسم

  !ن؟يدار کار یبا ک -

  آشنا شو. یميصم یآوردم. با آقا داريچهارم خر یطبقه یبرا -

  جوابش را داد. اليسالم کرد و سر فرود آورد. دان نگهبان

  ن؟يالزم ندار یزيچ -

  .زمينه عز -

 نيآمد و هر دو وارد کاب نييبعد پا یپسر به سمت آسانسور رفت و دگمه را زد. کم 

  . فتديب یضرب گرفته بود و نگران بود هر آن اتفاق اليشدند. هنگام باال رفتن قلب دان

  در باز شد پسر دستش را سمت راهرو گرفت و گفت: یبعد وقت یکم
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اش حتماً. طبقه هيمني. واحد خوش یهفت، عدد خوش شانس یواحد شماره د،ييبفرما -

  هم خوبه.

  آورد و گفت: نييرا پا شيصدا پسر

خونه  یپزشک هستن. مطب رو به رو یآقاخانم و  کيشما  يیرو به رو هيهمسا -

  !ن؟يبهتر از ا یاست. چ

  کرد.  کيش واريبه در و د یزد و نگاه یلبخند آرام الي. دانديخودش خند و

 واراي. دنکهيمثل ا ستين نجاياوقات ا شتريپسر هم دارن که نوازنده است. البته ب هي -

  راحت.  التونيهم ضد صدان خ

  هستن. یرشته پزشک ین که باز هم دانشجودختر خانم هم دار کي شونيا

ها روشن را زد که چراغ دهايگفت و جلوتر رفت و کل ديدر را باز کرد ببخش یوقت

  شدند.

و  منيداره. سالن نش یبزرگ یبزرگ که توش جاکفش ی. راهروديو لذت ببر دينيبب -

نه دل . آشپزخویواريدار با کمد دچهارتا اتاق خواب بزرگ و بالکن ،یناهار خور

 نکهيا یو به روز. تراس بزرگ و جا دار برا کيخانم ش کيمختص  نتيباز تمام کاب

  .نينيو گلدون بچ یصندل زيم نييبخوا

روشن.  ی. اتاقاريبزرگ و نورگ یهادو طرف خونه. پنجره یبهداشت سيسرو دوتا

  !ن؟ييخوایم یچ گهيد شييو کناف سقف آماده است. خدا یواريرنگ و کاغذ د
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را چک  زيدرها را باز کرد و با دقت همه جا و همه چ یکي یکيجواب نداد و  اليدان

  خانه لذت برد.  طيکرد و از شرا

ً به دل سارا م یتوس یهانتيکاب قبل خواسته بود  یچون مدت نشستیروشن حتما

  را عوض کند. اليو یهانتيکاب اليدان

آنجا را نداشته  ديخر او ممکن است پول کردیو پسر فکر م گفتینم یزيچ اليدان

  باشد.

  ن؟يشما چند نفر هست -

  چهار! -

  هاتون بزرگن؟!بچه -

  چهار ساله. یدوقلو -

  .نيکنیحمل م یآهان، پس دو تا بمب ساعت -

  ضد صدا نبودن؟! وارايمگه د -

  تون اعتراض کنه.در خونه ادينم یراحت باشه، کس التونيبله. از اون بابت خ -

  .هستن یآروم یهابچه -

  اگر مثل خودتون باشن حتماً. -

مهم نبود. دارا هم فرزندش  شيحال برا ني. با اديشياو اند یهاطنتيبه دارا و ش اليدان

  بود. 



857 | P a g e 
 

تر هم نشون دو و سه خوابه و ارزون یبهتون خونه تونمیبزرگه. م یليالبته اگر خ -

  بدم.

  . ستيننباشه، بزرگ  کيکوچ نجايمن دو هزار متره. ا یفعل یخونه -

  آپارتمان؟! یتو نييآیاوه! ماشاءهللا. پس چرا م -

  .ترهکيبه محل کارم نزد -

  درسته. -

  که به آن انداخت گفت: یگريپس از نگاه د اليدان

  !نم؟يصاحب خونه رو بب تونمیم یپسند شد. ک -

  .نيهر وقت شما دستور بد -

  بدم.  هيمسرم هد. قصد دارم به هخوامیرو م نجايا ديفردا شب کل یمن برا -

  خوش به حال همسرتون.  -

  ساکت است گفت: اليدان ديد ی. بعد هم وقتديبعد خند و

  . کنمیچشم. االن هماهنگ م -

ها خواست با صاحب خانه قرار بگذارند و با آژانس مسکن تماس گرفت و از آن و

  خبرش را بدهند. 

  گفت:و پسر از آنجا خارج شدند. پسر در را قفل کرد و  اليدان

  .ینيرو بب رشيشاءهللا که خمبارک باشه. ان -
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به دوش  تاريگ کيآمد. پسر  رونياز آن ب یباز شد و پسر يیواحد رو به رو در

آشنا  اليدان یبرا یبه اصطالح هنر افهيبلند و کاپشن چرمش و آن ق یداشت. موها

به هم سالم . هر سه زدندیم پيسبک ت نياز آنان که هنرمند بودند به ا یليبود. خ

  :ديکردند و سوار آسانسور شدند. پسر پرس

  !ن؟يهست يیخونه رو به رو داريخر -

  بود گفت: اليکه همراه دان یپسر

  .دنيصاحب خونه شدن تموم شد. پسند -

  مبارک باشه. -

  جواب داد: اليدان

  تشکر. -

  دستش را جلو آورد و با او دست داد و گفت: پسر

  .نيمن نترس یو سر و صدا تاريگ نيشما از ا دوارميام -

. او در آنجا ديشياند کردیم یکه در آلمان زندگ يیهازد و به سال یلبخند آرام اليدان

  گرفت. اديزدن را  تاريرفت و گ یقيبه کالس موس

  رفتم.  تاريپنج سال کالس گ کردمیم یآلمان زندگ یدوره تجردم وقت -

کار ساخت  ینقاش هستن، خودم تو آموزشگاه دارم. همسرم نجايهم هفت ساله ا االن

و... آموزش  یقيموس ،ینقاش ،یسازآموزشگاهم مجسمه یهستم. تو یمجسمه چوب

  .ميدیم



859 | P a g e 
 

 یسوخت که از فردا بازساز شيآت یتو یاتفاق یآموزشگاه ط شيچند روز پ البته

حال خوش ميشد هيو اگر همسا ميکنیدوباره کارمون رو شروع م ی. به زودشهیم

  .ميستين بهي. ما با هنر غرني. پس نگران سر و صدا نباشنمتونيجا بباون شمیم

  و گفت: ديخند پسر

حال کنه و باعث من رو خوش تونستیاندازه نم نيبه ا یچيمن! ه یخدا یوا -

  پدر و مادرم نباشم.  ینگران غرغرا گهيبهتر که من د نياز ا یمن باشه. چ یريغافلگ

  شدند پسر گفت: نييپا یوارد سالن طبقه ی. وقتلبخند زد و سر فرود آورد اليدان

  . نيفهمیرو م گريمناسب که همد یهيهم همسا ني. ایميجناب صم دييبفرما -

  گفت: رفتیم یهمانطور که با آن دو سمت خروج اليدان

  رو. نجايا خرمی. چشم، من مفيهمه تعر نيبا ا یباشه. شما مغز من رو خورد -

  انعام من محفوظه؟! -

 یهمه گمیباشه، محفوظه. بهشون هم م یشخص فروشنده بده، ول ديون رو که باا -

  .یتا خونه رو به من بنداز یتالشت رو کرد

  . دنديدو پسر خند هر

  .هيانتخاب خوب یلي. خستين یانداختن نجايواقعاً ا یول -

  باشه حرفت قبول. -

  سر تکان داد و گفت: هيهمسا پسر
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  .یشینم مونيپش .هيخوب یآروم و جا یمحله -

  .نطورهيبا حضور شما حتماً هم -

  دست داد و گفت: اليدوباره با دان او

  !ارشيک -

  !اليدان -

  .اليدان نمتيبیم -

  حتماً. -

شدند. از آژانس با پسر تماس گرفتند و  نيو پسر سوار ماش اليرفت و دان ارشيک

  ع داد. اطال الي. او هم به دانديآیگفتند که صاحب خانه ساعت چهار م

 یو کارا انجام بشه، دستمزد خوب یبد ليخونه رو تحو ديتا فردا عصر کل یاگر بتون -

  .دمیبهت م

  تخت داداش. التيخ -

به او داد و بعد به بازار  یپسر را به محل کارش برگرداند کارت اليدان نکهياز ا بعد

خواست آن و از فروشنده  ديزنانه انتخاب کرد و آن را خر یساعت مچ کيرفت و 

  قرار دهد. کيش یجعبه کيرا در 

ها را انتخاب کرد و پس رفت. با دقت دسته گل یو بعد گل فروش یفروش ینيريبه ش 

  کارش به منزل برگشت.  انياز پا
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برداشت و  ینيريجعبه ش کيدسته گل و  کيستوده توقف کرد و  یمنزل آقا یجلو

  را بست. نياشرا برداشت و در م يیشد و پاکت کوچک کادو ادهيپ

وارد  الي. دانديپاشنه چرخ یبعد در رو یو زنگ در را فشرد. کم ستاديدر ا یجلو

  حضور نداشت.  یباغ شد و در را بست. محمد در قسمت نگهبان

خانم از ساختمان خارج شد و به  ايکه لع ديها رسپله یکرد و جلو یباغ را ط او

خانم داشت از  ايو لع رفتیها باال ملهاز پ يیآهسته و به تنها الياستقبالش آمد. دان

  . آوردیتعجب شاخ در م

 اليکه دان یهفت سال یبه منزلشان آمده بود. ط يیبه تنها اليبار بود که دان نياول نيا

. با خود فکر ديايب نجايو بدون سارا ا يیبود او به تنها دهيدامادش بود تا به حال ند

  .نجاستيا افکر کرده است که سار اليدان ديکرد شا

  لبخند زد و گفت: ديخانم رس ايبه مقابل لع اليدان یوقت

  سالم. -

  .یاومدخوش زميسالم عز -

  .ممنونم -

  گفت: یبعد با لبخند جذاب و

  .ستين نجايگفته باشم سارا ا -

  هم متقابالً لبخند زد و گفت: اليدان

  .نميبب. قصدم اومدن سراغ سارا نبود. اومدم خود شما رو دونمیبله م -
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  واقعاً! -

  بله. -

  هراسان گفت: یستوده متعجب و کم خانم

  افتاده؟! یاتفاق -

  وجه. چينه، به ه -

  شده! یپس چ -

 نيخانم از حضورش مضطرب شده بود. از ا ايلع یبود که حت امدهيآنقدر ن اليدان

  که در هتل به او زد، حق داد.  يیهاو به دانا به خاطر حرف ديبابت خجالت کش

  سرخ شده گفت: یهازد و با گونه دلبخن

  دلتنگتون بودم.  -

ها را از داماد غد و حرف نيا کردیخانم حس کرد فشارش افتاد. باور نم ايلع

  .ستيو او را با محبت نگر ديکش ی. آهشنودیمغرورش م

  ناقابله. د،ييبفرما -

 الياز دان و دسته گل را ینيريو بعد پاکت ش يیخانم به خود آمد و پاکت کادو ايلع

  گرفت و تشکر کرد و تعارف کرد تا وارد شود. 

 یاومد شهيمثل هم کردمیتو. فکر م یايرفت تعارف کنم ب ادميشدم که  ريانقد غافلگ -

  . یو سارا رو ببر ینيبش قهيدو دق
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  .ديمن رو ببخش یايلطف کم -

  گذاشت و گفت: اليپشت دان یخانم دست راستش را رو ايلع

  .زميبرو تو عز -

  .دييشما بفرما -

خانم وارد شود. بعد هم خودش پشت سر او وارد ساختمان شد و  ايتا لع ستاديا اليدان

خواست  اليگذاشت و نشست و از دان زيم یدستش را رو ليخانم وسا ايدر را بست. لع

  . نديهر جا که راحت است بنش

  و گفت: دييهم دسته گل رز زرد را برداشت و بو بعد

   .قشنگه یليخ -

  شماست. قيال -

  .زميعز یکرد ی. انتخاب خوبهيو شاد یسالمت ،یدوست یرز زرد نشونه گل

  !ستن؟ي... پدر سارا نکنمیخواهش م -

! شما! ؟یما رو صدا کن ینطوريا یخوایم یتا ک نميپدر سارا سر کاره هنوز. بب -

  هم سارا. ميپدر سارا! مادر سارا! ما هم پدر و مادر توئ

  را در هم قفل کرد و گفت: شيهاگرفته بود. لبخند زد و دست ريرا به زنگاهش  اليدان

  . نيلطف دار -
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ازت ناراحت شدم. مخصوصاً  یليو سارا هم که قهر کرد خ یومدين ايپور یعروس -

  .یشیحد بداخالق م نيتا ا یبش یعصب یبخوا کردمیبعد از بحث اون شب. فکر نم

  و گفت: دينگاهش را باال کش اليدان

  بشه.  ینطوريا کردمی. واقعاً فکر نمخوامیاون شب و کل اتفاقاتش معذرت م یبرا -

 یبتونم جاها دوارميدفعه. ام کيبه هم خورد  زيهمه چ یول مييايقرار نبود که ن اصالً 

  . ميجبران کن گهيد

دوست دارم تو و سارا کنار هم  شهيهم یگفتم که بدون ،ینگفتم که معذرت بخوا -

 یايب یپدرته. دوست دارم هر زمان تونست یهم خونه نجاي. انيخت باشآروم و خوشب

  .شمیحال محالم حتماً خوشخوش یلي. مثل حاال که خیسر بزن

  چشمم. یبه رو -

  انداخت و گفت: گريد یرا رو شيکرد و پا هيتک اليدان

  .ميفردا شب دور هم جمع بش نيموافق -

  و گفت: ديبلند خند یخانم با صدا ايلع

! خبرم؟یو من ب هينکنه تولد کس ال؟ي! خود خود دان؟يیواقعاً تو ني! ا؟یگیم یجد -

  سارا دوباره باردار شده؟! اي

  .مي. فقط دوست دارم دور هم باشچکدومينه، ه -

دعوت  خوادیمن. هر کس رو که دلت م ی! پس فردا شب خونهن؟يبهتر از ا یچ -

  کن.
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  نبردم.  رونيوقته من سارا رو ب یلي. خمن شما رو دعوت کنم نينه. اجازه بد -

  !ن؟يرینم يیپس چرا دوتا -

  .انيب ميگیو پرند هم م زي. به پدر و مادرم، دانا و مسعود و پروميریهمه با هم م -

  .زميباشه عز -

  .کنمیفردا شب رستوران رزرو م یپس من برا -

  باشه. -

  و گفت: آمد و سالم کرد اليکه ل کردندیدو داشتند صحبت م آن

  ناهار؟! اي يیناهار حاضره خانم. چا -

  و گفت: ستيرا نگر اليخانم دان ايلع

  تو بگو. -

  پدر... -

  حرفش را خورد و گفت: اليخانم به او چشم غره رفت. دان ايلع

  !ان؟يپدر نم -

  . انينه. شب م -

  ناهار! -

  خانم سر تکان داد و گفت: ايلع

  .نيرو بچ زيبعد مگل رو هم ببر و دسته ینيريلطفاً ش -
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  چشم. -

  دسته گل را برداشت. اليل

  مراقب باش خراب نشه، زود بذار تو گلدون. -

  چشم خانم. -

  :ديخانم پرس اياو رفت لع یوقت

  شد؟! یآموزشگاه چ -

  زود درستش کنن. ارنيب کارمانيامروز رفتم دنبال کاراش. گفتم پ نيهم -

  ؟!بفرسته یبرات کس یخوب چرا به ساسان نگفت -

سر  مينخواستم زحمت بدم. سفارش کردم زودتر جمع و جورش کنن که برگرد -

  باشه.  رونيداره ب ازيسارا ن کنمیکارمون. حس م

  باشه.  یبه سالمت -

  ممنونم. -

  ناراحته. یکم کردمیمنم حس م -

دارم براش  ميبهش سخت گذشته که تصم یبله از اون روز که دعوامون شد کم -

  جبران کنم.

  خدا. ديه امب -
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رفت و دست و صورتش  سيبه درون سرو اليها را صدا کرد. دانآن اليبعد ل یقيدقا

خانم نشست و با هم ناهار  ايرفت. کنار لع رونيرا شست و پس از خشک کردنش ب

  صحبت کردند.  یخوردند و از هر در

و  زيووارد سالن شدند پر یو سارا و پرند برگشتند. وقت زيحال بود که پرو نيا در

  . دنديخندیبلند م یپرند داشتند با صدا

  . کردیم شانيو همراه ديخندیهم آهسته م سارا

 یناهارخور زيخانم پشت م ايو لع اليحال بود که با ورودشان نگاهشان به دان نيا در

خانم تعارف کرد بروند و ناهار بخورند که  ايافتاد. سالم کردند و جواب گرفتند. لع

  پرند گفت:

  . ميخورد رونيا بم -

  نوش جانتون. -

و به  خوردیناهارش را م توجهی. او هم بکردیرا برانداز م اليمتعجب دان سارا

مبل  یکتش را کنار انداخت و خود را رو زي. پروکردیخانم بحث م ايبا لع یآرام

نشست و به پاکت  زيکند و سارا مقابل پرو ضيرا تعو شيهاانداخت. پرند رفت لباس

  شد.  رهيخ

  گفت: اليرو به دان زيپرو

  چشمات بهتر شدن؟! -

  بله. -
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  !یندار گهيبند رو دخوبه که اون چشم -

  خانم متعجب گفت: ايلع

  بند؟!چشم -

  سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: اليدان

  .کردمیبند استفاده مدرد داشتن از چشم ی. چشمام کمستين یمهم زيچ -

... االن نيمثل ا یزيچ ايباشه  تيحساس کردمیفکر م بله متوجه شدم قرمزن. -

  ؟یخوب

  .نيهستم. نگران نباش یعال -

  کرد و گفت: هيتک سارا

  !نجا؟يا یچه عجب تنها اومد -

  کرد و گفت: زيرا تم شيهابا دستمال لب اليدان

  اومدم به مادر سر بزنم. -

  !؟یسر بزن یفقط اومد یمطمئن -

  ؟یدار گهيشما تصور د -

  تشکر کرد و برخاست و گفت: الينگفت. دان یزيسکوت کرد و چ سارا

  !؟یکرد ديخر -

  بله! -
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  مبارکت باشه. -

 ديکش رونيقرمز را ب ی. جعبه مخملستيخم شد پاکت را برداشت و آن را نگر سارا

  و به آن نگاه کرد و گفت:

  مامان؟! هيمال ک نيا -

  !دهيمن خر یبرا اليدان -

  مبل تک نفره نشست. سارا گفت: یرو اليکرد. دانرا برانداز  اليدان سارا

  واقعاً؟! -

  بله. -

 اليکرد اما حس کرد دان نيرا تحس اليدان یقهيآن سل دنيجعبه را باز کرد و با د او

  او را دنبال کرده است و مادرش تنها بهانه است.  زياز ترس پرو

عجب زده با خود فکر دسته گل ت دنيو با د دياون دسته گل رو هم آورده. سارا چرخ -

 ی. لبخند کجديآیم یخودش را به خرج انداخته است تا بداند او ک یليخ اليکرد دان

  زد. 

  و گفت: ستيرو به جلو خم شد و جعبه را گرفت و ساعت را نگر زيپرو

  خوبه. یليخ -

  و گفت:  ديکتش را برداشت و پوش اليدان

  !گهيمن برم د -
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  !یردنخو يی... تو که چااليکجا دان -

  خانم زد و گفت: ايبه لع یلبخند پر محبت اليدان

رو بار بعد  يی. از بابت ناهار هم ممنون. چانمتونيبب امي. دلم خواست بادهيکارم ز -

  .ميخوریبا هم م اميم

  !یکنیحالمون مکه خوش یاگه بهمون سربزن -

  که کجا باشه. کنمینره. خبرتون م ادتونيحتماً... قرار فردا شب  -

  حتماً. -

که برخاسته بود کرد و با او  زيرو به پرو اليرا برانداز کرد. دان اليمتعجب دان سارا

  دست داد و گفت:

حال . خوشکنمیخبرتون م کنم،یم نييصرف شام تع یرو برا يیجا کيفردا شب  -

  .نياريب فيشما و پرند خانم هم تشر شمیم

  ممنونم، به چه مناسبت؟! -

  فقط دور هم بودن. -

  چشم. یبه رو -

  چشمتون روشن. -

  خانم گفت: ايکرد که لع یبا اجازه گفت و خداحافظ اليدان

  !ه؟ياحاال چه عجله -
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تو  شنیم دهيکنم وگرنه پالس مشيببرم تقد ديمادر هم دسته گل گرفتم و با یبرا -

  .نيماش

  خوب. یليخ -

ش برود. سارا رفت. از سارا نخواسته بود همراه رونيکرد و ب یخداحافظ اليدان

  کرد و رو به مادرش گفت: یخداحافظ زيرا برداشت و از پرو فشي. ککردیتعجب م

  .گهيمن برم د -

  گفت: زيپرو

  .یمونیتا عصر م یتو که گفت -

  کردن. تيها مادر شوهرم رو اذهم نبوده، احتماالً بچه اليدان گه،يبرم د -

  .نينيبیرو م گريباز هم همد ادهيآره، برو مادر. وقت ز -

گرفت  شيها را در پمجدد کرد و به سرعت از منزل خارج شد. پله یخداحافظ سارا

 ستياو را نگر الي. خود را به او رساند. دانشودیکه آهسته دور م ديدیرا م اليو دان

  و لبخند زد.

  !یبمون یخواستیم -

  برگردم! خوادیدلت م -

از باغ  یا با خود همراه کرد. وقتسارا انداخت و او ر یدستش را دور شانه اليدان

دسته گل رز  کيرو به عقب کرد و  اليشدند. دان اليدان نيخارج شدند سوار ماش

  قرمز برداشت و آن را به سارا داد. 
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  و لبخند زد و گفت: ديدرخش شيهاآن چشم دنيبا د سارا

  .زميچقدر خوشگلن. ممنونم عز -

  رو به او گفت: اليدان

  .ستنيخوشگل نخودت که  یاندازه -

  !؟یحرفام بلد نياز ا -

  نگفتم تا حاال؟! -

  !؟یديخر یمن چ ی... براادينه ز -

  چشمات رو ببند. -

 یطوالن یااو بوسه یهالب یرو به جلو خم شد و رو اليرا بست. دان شيهاچشم سارا

  لرزان چشم گشود و گفت: یسارا با قلب ديعقب کش یگذاشت. وقت

  !ال؟يشده دان یچ -

  شده؟! یچ -

 واريخودت رو به در و د یرفتم دار رونيب زيبا پرو نکهي. از ایانقالب کرد هوي -

  !؟یزنیم

  را به حرکت در آورد و گفت: نشي! رو به جلو کرد و ماشديابرو در هم کش اليدان

  .زهيتو فکر کن ترس من از پرو -

  .شهیباورم نم گهيد زيفکر نکنم چ ینطوريا -
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  خودت رو باور کن. یباشه، پس همون فکرا -

  .یومديبابام ن یخونه يیتو تا حاال تنها -

  حاال دلم خواست برم.  -

  چرا؟!  -

  اونجا باشم.  دميالزم د -

  !؟یکنیم بي! من رو تعق؟یچ یبرا -

  گفت: یترمز کوفت و رو به سارا کرد. با همان اخم و ناراحت یرا رو شيپا اليدان

  بخوام از بودنت با اون بترسم؟! که من  هيعدد زيپرو یتو فکر کرد -

  .یزنیدرست حرف نم -

 روني! دلت خواست با اون ب؟یکنیم زيپرو زيپرو یکه ه یزنیتو درست حرف م -

  خانم سر بزنم.  اي. من هم دلم خواست به لعیو رفت یبر

ها خسته از من و خونه و بچه نهياز ا ري. مگر غیبمون یهم مهم نبود که بخوا برام

! ؟یآزاد باش یخوای! مگه نمخوره؟یز ماوراء و مشکالتمون حالت به هم م! ا؟یشد

  انجام بده. بحث هم نکن. کنهیحالت رو خوب م یمن هم بهت حق دادم. هر کار

  که... رمیم زيمن با پرو یفکر کن خوادیدلم نم -

  و گفت: ديرا باال کش شيولووم صدا اليدان
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 نديمن خوشا یبرا زي! آره حال خوش تو با پرویریبا پرند م یرینم زيتو با پرو -

  مقصر خودمم؟! یچکار کنم وقت ديبا یول ستين

  و گفت: ديها کشبرگ گل یدستش را رو سارا

  ! یديرو خر نايا زيپس فقط به خاطر ترست از پرو -

  !؟یمن رو انگشت کن رتيغ یچرا دوست دار -

  !ه؟يچه حرف نيا -

از درست  ريتو. غ یحالاز خوش ريغ خوامیم یبا من بحث نکن. من چ گهيپس د -

  تو.  دنيخند یاز تالش برا ريکه گند زدم بهش. غ یکردن اوضاع

 یبش ديمشکل جد هينکن با بهونه گرفتن  یمشکالتمون حل شده سع شتريکه ب حاال

 کنمی... خواهش مکنمیبده تا حلشون کنم. خواهش م دونياضافه بر مشکالتم. بهم م

  بشه.  ديمعضل جد هيبرام  زينکن پرو یکار

  لب گفت: ريکرد و ز تيرا به درون باغ هدا نيماش او

  .ستين یچيام هکه واسه یکس -

  مامانم. شيپ یاومد یو امروز دوره افتاد ستين یچيه -

  رو به سارا داد زد: اليدان

به خاطر تو... بفهم. به خاطر خودم  یحت ايمن به خاطر اون نرفتم خونه پدرت،  -

  .یکه راحت يیبرو هر روز هر جا یناراحت یليخ بود.
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 یجلو اليسکوت کرد. دان رسدیکم دارد به حد انفجار مکم اليدان ديدیکه م سارا

  شد.  رهيساختمان توقف کرد و به آن خ

  نشست و بعد رو به سارا گفت: شيدر جا یکم اليدان

 کنهیحالت مکه خوش یروزا هر کار نيکنترلت کنم. لطفاً ا ايکنم  تتياذ خوامینم -

ً يها نباش. مادرم هست، نهاانجام بده. نگران بچه به نهال هرطور شده  زنمیزنگ م تا

  برگرده. 

  شه؟یم یدارا چ یته ماجرا -

. من دونمینم یو چجور یکنم. چ دايپ یراه حل کي کنمیم ی. سعزميعز دونمینم -

فکر کردم.  اشندهيشبا به آروز و  یليهم دارا رو دوست دارم. بزرگش کردم و خ

  که نگهش دارم و مثل خودمون بشه. کنمیرو م امیسع یپس همه

  بغض کرد و گفت: سارا

  !یاگر نشد چ -

 یهاسارا به شدت تحت فشار است که باز هم دست به حرکات و حرف ديفهم اليدان

  گفت:و  ديدستش را دور گردن سارا انداخت و او را بوس الي. دانزندیاحمقانه م

  دلم. زيعز کنمیتالشم رو م یهمه -

دلت بشکنه. من هم  ذارمیو نم دمیانجام م ادياز دستم بر م یباش، هر کار مطمئن

  .ستيحالم اگر بدتر از تو نباشه بهتر از تو ن ديمثل توام و شا
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 ديکش یقينفس عم اليشد و به درون ساختمان رفت. دان ادهيسر فرود آورد و پ سارا

شد و در عقب را باز کرد و دسته گل و پاکت  ادهيبعد پ یگرفت. کم ريو سر به ز

  را برداشت.  ینيريش

 یليبا گرفتن دسته گل خ یميساختمان شد و به نزد مادرش رفت. خانم صم وارد

  . ديرا بوس اليبار صورت دان نيحال شد و چندخوش

  که ناظر ماجرا بود گفت: دانا

  د.شروع ش نيا یها ینيريبازم خودش -

  و گفت: ستياو را نگر اليدان

  .یدیها منسبت نيبه آدم از ا یضي. مگه مرینيريکدوم خودش -

  و دستش را دور آنا انداخت و گفت: ديخند دانا

  .رميگیدسته گل بزرگ م هيناراحت نشو قشنگم، خودم برات  -

  شد. رهيخ اليبه دان و

  گذاشت و گفت:  شيهالب یبا خجالت دستش را رو اليدان

  آنا. ديببخش -

  و گفت: ستيدانا را نگر آنا

  .الينه دان ديخریمن م یبرا ديدلم تو با زيعز -

  صورت او بوسه زد و گفت:  یرفت و خم شد و رو اليبعد برخاست و به کنار دان و
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  . شمیمن از تو ناراحت نم -

  و گفت: ديراست شد دانا خند یوقت

  .خورهیاصالً گول نم -

  گل درون گلدان گفت: یهاشاخه دنيچخانم در حال  مهناز

  .زميخانومت حق داره عز -

را  یها را سرگرم کرده بود داشت محبتها بود و آنبا بچه یکه در حال باز ساحره

شب بعد دعوت  یها را براهم آن الي. دانکردیداشت نگاه م انيخانواده جر نيکه ب

  کرد و خواست که همه دور هم باشند. 

  ار او نشست و گفت:آمد و در کن آنا

  .ميخوش بگذرون ميبر ميتونیآخر م -

  و گفت: ستيبا غصه او را نگر اليدان

  جبران کنم. دمیبهتون خوش نگذشت. قول م نجايکه ا ديببخش -

  .ادهيجبران ز ینگران نباش، وقت برا -

  گفت: یبه آرام اليها داد. دانبچه ینگاهش را به نقاش ساحره

  .نيياي. بنيشما هم دعوت -

  زد و گفت: یبا اوست لبخند تلخ اليصحبت دان یرو ديد یسر بلند کرد و وقت او

  .شمینم تونينه ممنون. مزاحم جمع خانوادگ -
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  ! شما هم دوست ما.؟یچ یعنيمزاحم  -

 خوامی... من فقط مستميپس دوستتون ن زدم،یتون لطمه ممن داشتم به شما و خانواده -

  برم.

  !ن؟يکجا بر -

  .گهيد یجا کيهم  ديخودم، شا یخونه ونم،دینم -

  مبل نشست و رو به او گفت:  یخانم رو مهناز

  زندان. یبرگرد ديکنن دوباره با داتيدنبالته پ سي. پلستيخودت امن ن یخونه -

  .رفتيپذ ديسرنوشت رو با یبله، درسته. ول -

  سر بلند کرد و خطاب به ساحره گفت: دارا

  رو تموم کن. تي. مأمورريبم طانيدر راه سرورت ش پس دنا رو براشون ببر و -

مجله سرگرم کرده بود سر بلند  کي. دانا که خود را با ستياو را نگر دهيترس ساحره

توان برخاستن  گريبلند شد. مهناز خانم د شيهم از جا الي. دانستيکرد و او را نگر

  نداشت. 

  شد. یکبا مداد مش اشیکردن نقاش یو مشغول خط خط ديخند دارا

و  ستي. با خشم به ساحره نگرگشتیو برم رفتیبار م نيچند هيدر هر ثان دستش

  و دارا گفت: ديکش غيساحره زد و او ج یران پا یبا مداد دستش محکم رو کبارهيبه 

  مرگ حق توئه. -
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. دارا ديو دارا را عقب کش ديجلو دو اليو سمت ساحره رفتند. دان دندياز جا پر همه

و دستش را به سرعت عقب برگرداند و آن را سمت  ديد دست دنا را کشخم شد و مدا

  برد. اليصورت دان

صورتش گرفت. دارا شروع به تقال  کيبا دست چپ دست راست او را نزد اليدان

  چنگ انداخت.  اليکرد و به دست و صورت دان

و ا یهابازوانش گرفت و به چشم انيو دارا را محکم م ديسرش را عقب کش اليدان

  شد.  رهيخ

داشتند مداد  یمهناز خانم کمک کرد ساحره دراز بکشد و تکان نخورد. آنا و دانا سع 

  بکشند.  رونياو ب یرا از پا

  بود گفت: رهيفرزندش خ یهاهمانطور که در چشم اليدان

  . ديبهش نداشته باش یکار -

  بعد خطاب به دارا گفت: و

  آروم باش. زم،يعز -

خود را  خواستیو م خوردیتکان م اليبازوان دان انيد تند مو تن ديکشیم غيج دارا

  .توانستیبکشد اما نم رونيب

او را از خود دور  الي. دانرديگاز بگ اليدان یکرد از بازو یبه جلو خم شد و سع رو

  کرد و مشغول ذکر خواندن شد. 

  و آمد و گفت: ديدارا، سارا به ساختمان پدر شوهرش دو یهاغيج یصدا از



880 | P a g e 
 

  شده؟! یچ اليشده؟! دارا! دان یچ -

 الي. سارا کنار دانکردیم هيفرو رفته بود و گر ليبود در آغوش دن دهيکه ترس دنا

  گفت: شيادهايفر انيکه دارا رو به او در م رديکرد سر دارا را بگ ینشست و سع

  ولده زنا. یبه من دست نزن هرزه -

  به یديا ناامنشست و ب نيزم یحس کرد بدنش کرخت شد و رو سارا

کم آرام کم نکهياو توجه نداشت تا ا یادهايو به فر خواندیذکر م الينگاه کرد. دان دارا

  افتاد. اليدان ینهيس یشد و خوابش برد و سرش رو

 ینگاه الي. دانکردندیآمده بود فکر م شيکه پ یطيساکت شده بودند و به شرا همه

برخاست و او را  شيو از جا ديا را بوسبه جمع کرد که در بهت فرو رفته بودند. دان

  .ديکش شيمبل گذاشت و کتش را از تن در آورد و رو یرو

و دست آنا  کردیم هيگر صدای.  ساحره بستياو را نگر یبه کنار ساحره رفت و پا 

  . فشردیرا م

  رو به دانا گفت: اليدان

  . اريدم رو بکه بهت دا يیبراش نموند. برو دارو یکرد جون یزيانقد که خونر -

  باشه. -

  به ساحره گفت: اليرفت و دان دانا

  .شهیتو قطع م یزيخونر رونيمن مداد رو بکشم ب -

  خوب. یليخ -
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. کردینگاه م یچارگيب نيبه ا یمنتظر شدند تا دانا برگردد. مهناز خانم با نگران یکم

  تحمل کند.  نياز ا شترينداشت ب يیتوانا گريد

  . کردیبود و سر بلند نم رهينشسته بود به فرش خ نيزم یهمانطور که رو سارا

  کرد و او را متوجه حال سارا کرد. اليبه دان یااشاره آنا

مداد  اليسارا را برانداز کرد و بعد رو به ساحره کرد. دانا که آمد و نشست دان اليدان

زخمش  یساحره به هوا رفت و خون از جا غيکه ج ديکش رونيرا گرفت و با قدرت ب

بند آمد و زخم  یزيخونر عيآن سر یرو اليدان یدارو ختنيو دانا با ر ديپاش رونيب

  بسته شد. 

  بلند شد و رفت دارا را بغل کرد. دنا را صدا زد. شياز جا اليدان

  . زميعز ايب -

  او را رها کرد و گفت: ليدن

  .مونمیکنارت م شهيمن هم -

  صدا زد: اليدان را گرفت. اليبرخاست و رفت دست دان شياز جا دنا

  .فتيسارا راه ب -

  !ال؟يدان یریکجا م -

  خونه. -

  رفت.  اليافتاده دنبال دان یهابرخاست و با شانه انشيپایبااندوهش ب سارا
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تختش گذاشت و او  یآنجا را ترک کرد و به منزل خودش رفت. دارا را رو اليدان

  :ديپرس کرد،یرا نوازش کرد. دنا که داشت پدرش را نگاه م

  شده؟! وونهيدارا د -

  گفت:  یبه آرام اليدان

  .زمينه عز -

  .کنهیم تيپس چرا همه ما رو اذ -

  ما بده. یکه کاراش برا دونهیچون نم -

  .شمیم تيمن اذ یول -

  .ميشیم تيمون اذهمه -

  !؟یشما چ ترسم،یمن ازش م -

  .استيپسر دن ني. اون هنوز هم بهترزمينه عز -

  . دادیکند اما حضور دنا اجازه نم هيدارا گر یبرا ريدل س کي خواستیم اليدان

  و گفت: ديدنا گذاشت و او را بوس یبازو یرا رو دستش

  مامان. در رو هم ببند. شيبرو پ -

  !؟یکن هشيتنب یخوایم -

  نه قربون شکل ماهت برم. -

  باشه. -
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و او  ديا کشدار یموها یدستش را رو اليو آن را بست. دان ديرفت و در را کش دنا

بهتر  یليکشتن دشمنت امروز خ« حرف دانا افتاد: اديعقب آمد به  ی. وقتديرا بوس

  »برگرده و برات شاخ و شونه بکشه. یشتريفردا با قدرت ب یبذار نهياز ا

افتاد.  هيصورتش گذاشت و از ته دل به گر یهر دو دستش را رو کبارهيبه  اليدان

  چگونه او را نجات بدهد. ديبا دانستینم و کردیم هيگر شينازن یدارا یبرا

  . طيحالت و شرا نينگه داشتنش با ا ايکشتنش و  ن،ياطيبه ش دنشيبخش با

  . کندینم یخودش را راض هانياز ا چکداميه دانستیخوب م و

سر  يیروز امروز بال توانستینم اليدان شدیدشمِن جان او م ندهياگر دارا در آ یحت

  .اوردياو ب

  و بعد گفت: ستياو را نگر سشيو با صورت خ ديکش نييرا پا شيهادست اليدان

  دارا. دمی. نجاتت مهانياز ا چکدومينه ه کنم،یفکر م گهيبه راه د -

برخاست. خود را به  شيرنگ او گذاشت و از جا یتخت آب یلبه یدستش را رو او

  . کردیزش مدنا را نوا یو موها کردیم هيکنار سارا رساند. سارا داشت گر

  سر سارا بوسه زد و گفت: یرفت و رو جلو

  از دست بره سارا! ذارمینم -

 یذات کس شدی. مگر مستين اليبه دان یحت یديام دانستیخودش هم خوب م سارا

 شدیفرشته کرد؟! نم ايبه انسان  ليرا تبد طانيفرزند ش شدیرا عوض کرد! مگر م
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 یا. ضربهخوردندیرا م يینها یضربه ديها با. آندانستندیرا خوب م نيشان او همه

  . دادندیرا م اهتاوان کمک به جن ديو با طانياز ش

 یرهيگرفته بود و داشت ش یکودک به باز کيها را توسط احساسات آن طانيش

  ديمکیجانشان را م

ال . دنبو مشغول مطالعه شد ديکش رونيرا از کتابخانه ب یبه اتاقش رفت و کتاب اليدان

به  یچندان با دقت آن را نخوانده بود. وقت یبود ول دهيکه قبالً هم د گشتیم يیزهايچ

  مشغول خواندن شد. ديصفحات مورد نظرش رس

 ینوشته بود با خنجر يیدر جا یرا نوشته بود و حت نياطيمختلف کشتن ش یهاروش

  ...توانیرگ گردن کردن کودک م دنيبا بر هاستتيکه متعلق به عفر

 شيهابعد آرنج یکتاب را بست و سرش را باال گرفت و نفسش را فوت کرد. کم اليندا

  فکر کرد.  یانداخت و کم شيموها انيگذاشت و چنگ در م زيم یرا رو

  گفت: اليحالت دان دنيسارا به درون اتاق آمد و با د 

  . مگه نه؟!ستين یراه -

  . آزردیقلب او را م نياندوهگ ی. آن ساراستيسر بلند کرد و او را نگر اليدان

  :ديرا عقب برد و گردن خود را فشرد و پرس شيهادست

  دنا کجاست؟! -

 شيندارم که بخوام بذارمش پ نانياطم گهياتاق مهمون. د یگذاشتمش تو ده،يخواب -

  دارا.
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  توالت نشست و رو به آن کرد.  زيم یصندل یرا گفت و رو نيا سارا

  !ست؟ين یراه -

  نکردم. داشيحتماً هست، من پ -

  و گفت: ديکش زيم یدستش را رو سارا

! ارهي. اون آخر تونست ما رو به زانو در بميبش ميتسل طانيدر برابر ش دي! بازميعز -

  مگه نه؟!

 نهيبرخاست و به پشت سارا رفت و صورت او را در در قاب آ شياز جا اليدان

  او گذاشت و گفت:  یهاشانه یرا رو شيهاو دست ستينگر

  براش سجده کنه.  اليکه دان ستين یکس سيلاب -

  .کشهیبهم الهام شده که دارا تو رو م اليدان -

  با تعجب گفت: اليدان

  بهت الهام شده؟! یچجور -

  و سر بلند کرد و گفت: ديچرخ اليسمت دان سارا

اگر  گمیباشم، نه! فقط م دهيمرگت رو د ايباشه  دهيبهم رس یزيچ ینه که از کس -

بچه به ما دادن تا بزرگ بشه و دشمنمون بشه، پس اون تو رو  هيکه اونا  هنيا تيواقع

  نوشته شده. نطوريسرنوشت ا یتو باشه و تو نيقراره دنا جانش نکهي. مگه نه اکشهیم

  آره. -
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کرده دنا رو بکشه اما موفق نشده. پس ممکنه سرنوشت اتفاق  یدارا چند بار سع -

  باعث بشن دارا تو رو بکشه. نياطيلش شقب یول نهيتو بش یو اون جا فتهيب

او را گرفت و فشرد و با لبخند  یهاو مقابل سارا زانو زد و دست ديکش یآه اليدان

  که زد گفت: یتلخ

من رو بکشه. دارا دنا رو هم  تونهیفکرها خودت رو عذاب نده. دارا نم نيبا ا -

  راحت باشه. التي. خکشهینم

 یگذاشت و او را نوازش کرد و بغض اليورت دانص یو رو ديدستش را پس کش سارا

  گفت: نيو اندوهگ

  از دستت بدم.  خوادیدلم نم ال،يدان یتو عشق من -

  گذاشت و گفت: اليدان یشانيپ یرا رو اشیشانيخم شد و پ و

پس  ايبه مردن  یفکر کنم و دلم راض نياز ا ريغ تونمیمنه و نم یدارا هم بچه -

  .هشینم نياطيدادنش به ش

مثل خودت. با اون  شه،یخانوم م شه،یسارا! دنا بزرگ م دميرو د ندهيمن آ -

رو به  شيدرست مثل تو و نقاش شه،یقشنگش همتا نداره. دنا نقاش م یآب یهاچشم

  .کنمیکه دارم مجسمه درست م یوقت دهیمن نشون م

  باعث مرگ ما بشه. نه من و نه دنا. نگران نباش. تونهیدارا نم پس

  بدن. اونا اومدن نذارن به اونجا برسه. رييرو تغ ندهياومدن تا همون آ نياطيش -

  سارا را در دست گرفت و آهسته نوازش کرد و گفت: یموها اليدان
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  .ذارمینم -

او بوسه زد و بعد  یشانيپ یدو طرف صورت سارا را گرفت و ابتدا رو اليدان

  و گفت:  دياو را بوس یهالب

  ...یيبرم جا ديمن با -

  مسعود؟! شيپ -

  ها باش. . لطفاً مراقب خودت و بچهاميبرم انجام بدم و ب دي. بانه! کار دارم -

  .ترسمیم يیتنها -

  .اليقلب دان یهست یتو قو -

فشرد و  نهياو را به س اليفرو رفت. دان اليزانو نشست و در آغوش دان یرو سارا

  گفت:

  .شهینم یزيچ -

را  شيهام با خود بلند کرد. به سراغ کمدش رفت و لباسبعد برخاست و سارا را ه و

  کرد.  یکرد و بعد از سارا خداحافظ ضيتعو

به جمع انداخت. دانا  یمنزل پدرش رفت و در ساختمان را باز کرد و نگاه یجلو به

  :ديحضور نداشت. پرس

  آنا جان، دانا کجاست؟! -

  دانا از آشپزخانه آمد. یجواب بدهد صدا نکهياز ا قبل
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  ها! -

  دهان او پر است. ديفهم اليدان

 ميبه رژ یبرگرد ديبا رهیفردا پس فردا وزنت باال م ؟یخوریم یچ یباز دار -

  گرفتن.

  بود. ینيريش یدون هيکوفت خوردم؟!  -

  دونه؟! هي -

  سه تا! -

  باهات کار دارم. ايب -

  !؟یچه کار -

  :ديتکان داد کوتاه پلک زد. رو به ساحره پرس یسر اليدان

  حالت خوبه؟! -

  بله، ممنون. -

  سرگرم کرد. ديچیهم م یها را روکه سازه ليبعد خود را با دن و

  .ديکم آب نوشکرد و کم یآمد و طول سالن را ط رونياز آشپزخانه ب دانا

  !یاريآب نخور شکم م -

  کرد. ريخوردم تو گلوم گ یارو عجله یچهارم -
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رفت. در باغ منتظر شد که دانا به  رونيبنفسش را فوت کرد و از ساختمان  اليدان

  و گفت: وستياو پ

  شده. یچ -

  اول از همه... -

  مؤدب باشم؟! -

  .رونيب رمیدارم م ستمي. من نهام باشمراقب بچه -

  ؟یچ یبرا -

  انجام بدم. ديدارم که با یکار -

  !؟یچه کار -

  .یفهمیفردا م -

  بود گفت: دهيکه در هم کش يیافرو برد و با ابروه بشيرا در ج شيهادست دانا

  !یبرگرد ديطلسم جد هيباز با  ینر -

  با اخم رو به او کرد و گفت:  اليدان

  بگو.  یحاال ه -

  مؤدب باش! -

  نه؟! ،یباش یجد یتونینم یرسیبه من م یتو وقت -

  نه! تره،کيکه از خودم کوچ یبا کس -
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  !یاومدیهم زودتر نم هيثان یس ستيحاال اون ب -

  !قهيدق کي -

  . ولم کن دانا. قهيتو بگو سه دق -

حال او را  تواندیبا مزه پراندن هم نم ديو فهم ستيرا نگر اليدان یحوصلگیب دانا

  خوب کند.

  !؟یچ گهيد ،یگردیهات باشه تا برمخوب! حواسم به بچه -

  برن. نجاياز ا یکن یپدر مادر رو راض خوامیم نکه،يا گهيد -

  تعجب کرده بود گفت: اليکه حرف دان دانا

  ! کجا برن؟!؟یچ -

  رو ترک کنن. نجايخونه بخره و ا هي. با پدر صحبت کن دونمینم -

  !؟یتو چ -

  .ميریما هم م -

  کجا؟! -

  .گهيد یخونه هي -

 یمن رو برا یخواستیبود که م شيچند شب پ ني! هم؟یبهش فکر کرد یاز ک -

  .یدو نصف کن ميتصم

  .ستيبراشون ن یمناسب ینه. جا تو یاينه! دن نکاونيپا -
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  چون... یخونه بر نياز ا یگرفت مي. تصمدمي! آهان! فهم؟یپس چ -

  را باال برد و گفت: شيصدا یعصب اليدان

  .طانيورود و خروج جن و ش یبرا چهيدر هيشده  نجايگرفتم برم چون ا ميآره تصم -

  زد و گفت: اليدان یبه بازو یارو به او کرد و ضربه دانا

ات در خوب بود، حاال که زن و بچه یديخوابیو م یخوردیراحت م نجايا که ات -

  !؟یبر یبذار یخوایخطره م

او جواب داد و  ینهيضربه در س کيدانا را با  یرو به دانا کرد و ضربه اليدان

  گفت:

 ی. چه تودميکشیزحمت م دنميخوردن و پوش ی! من برادم؟يخوابیو م خوردمیم -

موندم به خاطر پدر و مادر بود  نجايآموزشگاه خودم. اگر ا یچه تو شرکت بابا،

کنه؟ من از سارا خواستم به  یمستقل زندگ خوادیوگرنه کدوم دختر دلش نم

  !یخودم دونستم. چون تو نبود فهي. چون وظميخاطرشون بمون

  جواب داد: یبه همان تند دانا

  از تو شروع شد. خونه  نيا یحاال نبودن من شد بهونه؟ ماوراء تو -

  زد: اديصورت دانا فر یبلندتر تو اليدان

خونه از روز اول ورودمون  نيا ؟یگیاز ادموند شروع شده بود، چرا پرت و پال م -

  مشکل داشت.

  هم فشرد و گفت: یرا رو شيهاو دندان ديکش یقينفس عم دانا
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 هي دمیزه نم. من اجااديمن باشن زورت م شيپ ديپدر و مادر با گمیبعد بهت م -

سن و سال که الزم دارن  نيا یاون هم تو گهيد یو پدر و مادر برن جا یريخونه بگ

  باشه. کشونينزد یکس

  . ارنيکه دووم ب ستني! اونا جادوگر ننکاونيپا یب نکاونيپا -

  باال برد و گفت: اليرا چون دان شيصدا دانا

ً ي. نهانيکنیم یبا هم زندگ یريگیخونه م هي! يیجدا یب يیپس جدا -  یخونه کي تا

باشن هم مادر دلش  کتيداشته باشه. دو طبقه هم باشه، که هم نزد اطيکه ح ینيزم

  .ارهيآپارتمان دلش طاقت نم ی. اون تورهينگ

  :ديکالفه در صورت دانا غر اليدان

  ؟یگردیپس چرا خودت بر نم -

  ر گفت:تآرام اليماند. دان رهيخ اليدان یهاساکت شد و به چشم دانا

 جانيهم اي. نينيبا هم بش ريدار بگ اطيح یدو طبقه یخونه کي اي. بیتو هم پسرشون -

 ،یحموم باش ،یوقت که سر کار باش هيکن.  یجن زده زندگ یخونه نيهم یتو

به زنت  هوي. رهياش کنن بماستخر بخوان خفه یات رو بکشن پاحواست نباشه، بچه

  .یششده با هوشیحمله کنن و خودت ب

کن باهاشون و حواست هم به پدر مادر باشه هم  یهفت سال مشترک زندگ ايب

. قصر یکنیم یزندگ بيعجا نيسرزم یقصر بدون مشکل و تو ی. تو تواتیزندگ

  .هيتوش عاد یکه همه چ ینيمحافظت شده و سرزم
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دروغه.  کننیو فکر م فهمهیرو نم نايا چکسيکه ه کنمیم یزندگ نيزم یمن تو یول

  . نهياطيرفت و آمد ش یچهيهستم که در یاخونه یوت

خونه به نام مرتد و کافر اعدام  نيا یبشم تو ريدستگ سيبه نام جادوگر و دعانو اگر

  منه. یحکم برا نيکمتر

و نخواستم دست  رهیم نيچطور از ب دونستمیرو نگه داشتم چون نم طانيش زهين

. با استرس دميام خرودم و خانوادهخطرها رو به جون خ نيهم ی. برافتهينااهل ب

. دميام رو، به دندون کشرو، قدرتم رو، زن و بچه امیکردم. خودم رو، زندگ یزندگ

  . يیاون هم تنها

 یزندگ لچريسال رو و ازدهي. و افسرده شدم یام پاک شد و منزوسال حافظه ازدهي

پدر مادر موندم.  شيپمشترکم  یشبونه. تمام هفت سال زندگ اديکردم اون هم با درد ز

  سال. جدهيه نيا

 یگورت رو گم کرد ،یسال ولمون کرد جدهيه ؟یبود یسال کدوم گور جدهيه نيا تو

 یجادوگر! دنبال پادشاه یکردن قدرتت و عشق و حال با دخترا اديدنبال ز یرفت

پدر مادر موندم.  شيو پ یزندگ نيمن بودم که تو ا ني. اما ایهست یمواز یايدن یتو

و با همه مشکالتمون  نيزم یرو نبودن. م شونيمن همدم و سرگرم یو بچهزن 

  کل انداختم. 

 یاومد ی. هفت سال هم، هر سال فقط چند روزیسال کالً نبود ازدهيکه  یتو بود نيا

  . یداشته باش یتونستینم یتماس تلفن هي یحت یو رفت



894 | P a g e 
 

اومده  شيکه مشکل پ. اونقدر یدست و پا جلوه بد یاحمق ب هينکن من رو  یسع پس

  بودم.  ديچند سال مف نيا یچند روز، صد برابرش تو نيتو ا

البته به شکل درست  ،یباش ديخانواده مف یمنم منم، تو هم برا یکن به جا یسع حاال

  !یتونیم نمي. ببجانيو هم

  اونجاست. امیمن زندگ یول -

  زد و گفت: یپوزخند اليدان

ات تو دست کن. بذار زن و بچه یواسشون پسر نجايا .نجايا ايرو بردار ب اتیزندگ -

  .کنن فيو پاشون باشن که ک

حالش ازمون گرفته شده. پسرت دلش بابابزرگ  نجاستيخدا زنت چند روزه ا یبنده

واسه من زر زر  ی. اونوقت اومدخوادیمارنش رو م يی. داخوادیرو م شينکاونيپا

  .یکنیم

  را برانداز کرد و گفت:  او اليگرفت. دان ريسر به ز دانا

رو ترک کنن چون واسه خودم سخت بود. گفتم  نجايا یگفتم تو بهشون بگ نيا یبرا -

 یاز من رنجش ديبراشون خطرناکه شا نجايا یبهشون بگ طرفیب کيتو به عنوان 

  کنه!  یخوبه خودت رو حال یکي نکهيمثل ا یول رنيبه دل نگ

آدم  کي. حق داره، چون ترسهیم طيشرا ني. از ااديخونه بدش م نيمن از ا زن

ام داره از گرفته و خانواده یضربه خورده. افسردگ یکه به قدر کاف ینيبی. مهيعاد

  نه؟! ايبراش بکنم  یفکر کي دي. باپاشهیهم م
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 گهياما د رميگیپدر و مادر خونه م یهم برا یکيهر جا خونه گرفتم همون نزد من

من به  یحداقل ضرر کارها خوامیچون م کنمینم یبه طور مشترک باهاشون زندگ

  مصون باشن. یاونا نرسه و از هر خطر

  ...اليدان -

  دانا حرف بزند گفت: نکهيقبل از ا اليدان

  رو اعصابم راه نرو.  گهيفقط د -

رفت. دانا هم  رونيشد و دور زد و از باغ ب نشيبعد راه افتاد و رفت سوار ماش و

کرده است و  یرو ادهيز دي. فهمدادیحق م اليود و به دانب ستادهيدر باغ ا صدایب

  بود. زيپدر و مادرش همه چ یبرا اليکه او حضور نداشت، دان يیهادرست سال

 یرا به راحت نيخودش بود و مهناز خانم ا یتو یليبه درون ساختمان رفت خ یوقت

 نداشت و هم به او یاش سر رفته بود چون آنا اصالً توجه. ساحره هم حوصلهديفهم

  . شدیکالمش نم

  را ترک کند و به دنبال سرنوشتش برود. یميمنزل صم یبه زود ديکه با ديفهمیم

 شيرا برا ليو کارگرها همراه با بهادر، وسا ديسارا رس یدهايساعت بعد خر کي

  به درون منزل آوردند و بعد از گرفتن انعام رفتند.

 رونيرا از اتاق ب یکمک بهادر تخت قبلرا وصل کرد و به  یویسارا ت یبرا دانا

  .دنديو کشوها آنطور که او خواست در اتاق چ یرا همراه با پاتخت ديآورد و تخت جد
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را بعد از قولنامه به  یادار یو کارها ديبه آژانس مسکن رفت و خانه را خر اليدان

  آنجا سپرد.  یمتصد

 کيهش بود به بازار رفت و که همرا یواحد را گرفت و بعد از دادن انعام پسر ديکل

  . را درون جعبه گذاشت دهايکرد و کل هيجعبه ته

شب بعد  یبرا یبزرگ زيشهر رفت و م یهارستوران نياز بهتر یکيهم به  بعد

  رزرو کرد.

 نکهيکرد. با ا فيتعر اريسارا بس یدهايبه منزل رفت و از خر شياز انجام کارها پس

سازگار  اتشيواب دوست نداشت و با روحاتاق خ یرنگ برا ديسف ليتخت و وسا

  .رفتينبود اما تنوع او را پذ

نباشد. دلش  نيحد اندوهگ نيهمسرش شاد باشد و تا ا خواستیتنها م اليدان

اخالقش کار  یدرست شود. حال او بهتر شود، خودش هم رو زيهمه چ خواستیم

  انزوا دور شود. طياز آن شرا یکند و کم

 یرفت و دانا در اتاق داشت برا ليخواباندن دن یآنا برا ديخود رس تيکه به نها شب

  به او ظاهر شد.  ايکه حور شدیحاضر م دنيخواب

 یباال تنه یرا از پا در آورد و رو شيها. کنار تخت کفشستيلحظه او را نگر چند

  و گفت: ديتخت دراز کش یو رو ديپوش یلباس راحت کيلختش 

  چه عجب! -

  سرش گذاشت.  ريانداخت و دست راستش را ز یگريد یرا رو شيبعد پا و
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  !یکرد ريد -

که تا دو روز  نهيهام ا لهي. رسم قبموندمیم ديسرورم. من ازدواج کردم و با ديببخش -

  .انينم رونيعروس و داماد از اتاقشون ب

  !یدوتا برگشت ،یرفت یکيپس  -

  سرورم مسعوده! شيهام پ -

و  نيرفت يیبگم دوتا ديهام رو حساب کنم که بامنظورم هام نبود. اگر قرار بود  -

  .نيبرگشت يیتاسه

  سرورم! ريخ -

بود. با دست چپ  ستادهيکرد که سمت راستش ا ايسرش را چرخاند و رو به حور دانا

  .ديتخت پر یشد و رو ديسف یبه گربه ليتبد ايتخت زد که حور یرو

 دنيشروع به خرناس کش ايدست دانا نشست و دانا سر او را نوازش کرد. حور ريز

  را بست. شيهاکرد و چشم

  را که در دلش بود گفت: یزيچ دانا

  !؟یمونیمسعود م شيپ اي یايبا من م نکاونيمن برگردم پا ا،يحور -

ً يو دانا دق ديخرناس کش ايحور   .دهدیچه جواب م ديفهم قا

  .گردمیبرم نکاونيمعلومه، همراه شما به پا -

  ن؟ييآیا من مب يیبا هام دوتا یعني -
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  .اميو من با شما م مونهیمسعود م شي! هام پريخ -

  .نيمونیمسعود م شيپ اي ن،ييايبا من م اي. دوتاتون نيکرد خودیب یليخ -

  فکر کرد و گفت: یکم ايحور

  مسعود رو ترک  چوقتيشما رو ترک کنم و هام هم ه خوادیمن دلم نم یول -

  .ميوافق کردبا هم ت طيشرا نيا ی. ما براکنهینم

  برداشت و گفت: ايدست از نوازش کردن حور دانا

 اي نيکردیاز اول ازدواج نم اي! نيدور از هم باش شهی. مگه منيکرد جایب یليخ -

معنا  نياز ا ري. مگه خانواده غنيمونیهم م شيپس پ نيديبه ازدواج رس یوقت نکهيا

  ! ره؟يگیم

و  نيحاال که ازدواج کرد اي نيکردیج نمازدوا اي. گهيد یبا من، همسرت با کس تو

  .نيهم بمون شيپ ديبا نيداد ليخانواده تشک

  .اديهمراهمون ب کنمیمن با هام صحبت م -

  .نيبله، صحبت کن -

زد و به سراغ کمد رفت و مشغول  یبندميلبخند ن ايحور دنيوارد اتاق شد و با د آنا

  لباسش شد و گفت: ضيتعو

  !؟یخانواده داد لي! تشکا؟يحور یاومد -

 نهيس یخرخر کرد و دانا به کنار خم شد و او را با هر دو دست بلند کرد و رو ايحور

  اش گذاشت و گفت:
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  .گهيآره. خانوم شده د -

  نوازش کرد.  شيهابدن او را با سر انگشت یو موها ديبعد او را بوس و

  فت:کرد و گ هيآرنجش تک یانداخت و رو اليآمد و خود را کنار دان آنا

  کنه. یشوهر داره. ممکنه حسود گهيانقد نچلونش، اون د -

  .کنهیغلط م -

  و گفت: ديخند آنا

  !؟یگیزور م -

  مال من بود اون کجا بود؟! ايحور یوقت -

  او را سمت خود چرخاند و گفت: یصورت دانا گذاشت و رو یدستش را رو آنا

  .استياون هر جا بود االن شوهر حور -

  و گفت: دي. دانا خندديا را بوسدان یهابعد لب و

  همه حسود افتادم. نيا ريگ -

و رفت. از  ديپر نييدانا پا ینهيس یاز رو اي. حورديو او را دوباره بوس ديخند آنا

  رد شد و در خانه قدم زد. واريد

  و سر بلند کرد و آهسته گفت: ديآنا کش ینهيس یرا رو شيهالب دانا

ً يحسود دق -   !يیتو قا

  را دو طرف صورت دانا گذاشت و گفت: شيهادست آنا
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  معلومه که منم.  -

  و گفت: دياو را بوس یگلو دانا

  .کردمیبود تعجب م نياز ا ريغ -

  

  _دوازدهمفصل

  . ديکشیرا شانه م شيبود و داشت موها ستادهيا نهيآ یجلو اليدان

و رفت  رونيو از اتاقش ب ديعطر به خود پاش یکم شياز مرتب کردن موها بعد

  خطاب به سارا گفت:

  !ن؟يحاضر -

  .زميبله عز -

  جلو رفت و دارا را بغل کرد و خطاب به ساحره گفت: اليدان

  ن؟ييايشما نم -

  نه ممنون.  -

  . ميبه هر حال ما در خدمت شما هست -

  . مينيبیم لميف مونمیممنونم، م -

  به تلفن منزل اشاره کرد و گفت: سارا
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 ادداشتياون دفترچه  یخودم تو یبزن. شماره اومد به من زنگ شيپ یمشکل -

  هست.

  مراقبشون باشم. دمیخونه. قول م نيها رو بذاربچه خوادیباشه... اگر دلتون م -

  دست دارا را گرفت و گفت: اليدان

  دارن. اجياحت حيها به تفرنه، بچه -

  .نيبه من اعتماد نکن نيحق دار -

  . ستيها نحرف نياصالً ا -

  و گفت: ديبحث آن دو پر انيم سارا

  .یبخور. گرسنه نخواب یبرات شام حاضر کردم. هر وقت خواست -

  .نيديزحمت کش -

کرد و پشت  یهم خداحافظ اليکرد و راه افتاد. دان یدنا را بغل کرد و خداحافظ سارا

  سر سارا رفت.

  وارد باغ شدند سارا کاله دنا را درست کرد.  یوقت

شدند و حرکت  هانيد بعد هم پدر و مادرش و سوار ماشو همسر و فرزندش آمدن دانا

  کردند. 

  به دنا در آغوش سارا انداخت و گفت: ینگاه اليدان

  !نه؟يعقب بش شيچرا نذاشت -
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  بهتره. نجايا -

  .یاعتماد ندار چکسيبه ه -

  ...اياعتماد داشته باشم؟! مثالً به ساحره،  -

 شهيکه دارا در سکوت از ش ديو د انداخت نهيدر آ ینگاه اليسکوت کرد. دان سارا

  . کندیرا نگاه م رونيب

  گوش داد.  یقيموس یپخش صوت را روشن کرد و به صدا اليدان

  . دادیچند لحظه هم حواسش را به دارا م هر

نشستند. مشغول  زيشدند و وارد رستوران شدند و پشت م ادهيپ دنديبه مقصد رس یوقت

ها نشستند . تا آندنديو پرند هم رس زيستوده و پرو یکم خانم و آقاصحبت بودند که کم

  و آلما هم آمدند.  ليمسعود و سو

مکرر و سر به سر گذاشتن با  یهایهم نشستند و صحبت کردند و دانا با شوخ دور

  ها را به خنده وا داشته بود. تکشان آنتک

  . دنديرا چ زيآمدند و م هاشخدمتيپ

  تکه گوشت برداشت و گفت: کيچنگال  و با ديظرف کباب را جلو کش دانا

  .شهیغذاها تنگ م نيبرگردم دلم واسه مزه ا -

  :ديخانم با تعجب پرس مهناز

  !ست؟ياونجا خوب ن یمگه غذا -
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  .ستين نجايخوبه، اما مثل ا -

  سر بلند کرد و گفت: زيپرو

  !یکنیم یکه شما کجا زندگ ميديما نفهم -

  زودتر از دانا گفت: ليدن

  .فيگر -

  :ديپرس یسؤال زيوپر

  کجاست؟! فيگر -

  شمال فرانسه. یمنطقه است تو کي -

 کي دانستیجمع انداخت و م یگذرا به چهره ینگاه زي. پروديخودش آرام خند و

  است. بيو غر بيعج یليو دانا خ لنگدیکار م یجا

  خانواده مشغول صرف شام شدند.  یهابحث انينداد و در م یجواب

  ت:رو به پرند گف دانا

  !؟یکرد دايشوهر پ -

  و گفت: ستيرا که ساکت بود نگر زيو پرو ديخند پرند

  . کردیپسر مبل فروشه ولم نم نيا زيبا سارا و پرو رونيب ميرفت روزيد -

  دست مبل بده. خودت رو ثابت کن. هياللحساب  یگفتیم -

  و گفت: ديخند پرند
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  چکار. خوامیمبل م -

  .شهیت الزم مجهاز یچکار؟ برا یخوایچرا م -

  و پرند گفت: دنديصدا خند کي همه

  .ستيمبل که قابل ن -

  .هيزياتاق خواب کم چ ليو تخت و وسا ی. مبل و ناهارخورگهيچرا د -

  .ارزهياحتماالً اونجور ب -

  رو به پرند گفت: زيپرو

  مبل فروش ازدواج کن. هيبا  اياالن ب یهمه سال شوهر نکرد نيحاال ا -

  شه؟مگه مبل فروش چ -

  کن و باهاش ازدواج کن. دايمبل فروش برو تاجر مبل پ یخره. فقط به جا یچيه -

  کش تو. شيبمونه و فرار نکنه، تاجر پ اديب نميحاال هم -

  حد! نيتا ا گهيد -

  حد!  نيتا هم -

  .دندي. همه از نگاهش خندستيبا تأسف او را نگر زيپرو

دسر  یشدند و با ترول زيمشغول جمع کردن م هاشخدمتيشام صرف شد پ یوقت

 کيقرمز مخمل و  یجعبه کيدست او  یبه کنار سارا رفت و جلو شخدمتيآمدند. پ

  ظرف دسر گذاشت و از او رد شد. 
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 الينگاه کرد که متوجه نگاه دان شخدمتيو سر بلند کرد و به پ ستيجعبه را نگر سارا

  و لبخندش شد. 

  گفت: کرد و اليو رو به دان ستيجعبه را نگر دوباره

  منه؟! یبرا -

  در حال خوردن دسر گفت: دانا

. شمیدارم چاق م کنمیشام خوشمزه. من حس م نيا یاوالً خدا لعنتتون کنه برا -

  بود گفتم بدش به سارا. دهينتونستم دسر رو نخورم. دوماً اونو واسه من خر

  و جعبه را برداشت و گفت: ديخند سارا

  هست؟!  یچ -

  .دونمینم -

  خانم گفت: اينگاه کرد. لع اليدان یهاچشمبه  سارا

  به نظرم انگشتره. -

  قاشق دسر خورد و گفت: کي پرند

  الماس!  نيبا نگ -

  خانم گفت: مهناز

  تک پوشه! ايالنگو  هي دياش بزرگتر از جعبه انگشتره، شاجعبه -

  دانا زد و گفت: یبه شانه یمشت آنا
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  .یکارا بکن نيمن هم دوست دارم از ا -

  و گفت: ديخند دانا

  مردمه! نيمختص ا ايلوس باز نيا -

  خانم با تحکم خطاب به دانا گفت: مهناز

  .یذاریکم م یلي. خگهیخوب راست م -

  رو به آنا گفت: دانا

  ندادم؟ هياسب هد هيمن به تو قبل از اومدن  -

  .خوامیجعبه م یتو یزيچ هي. خوامیاسب نم -

  خودم رو بذارم تو جعبه؟! -

  هم گفت: زيرا از او گرفت. پرو شيرو آنا

  ست باشه. مين هي ديشا -

  گرفت و گفت: زينگاهش را از پرو اليدان

  .دمیم زهيدرست باشه بهش جا یحدس هر ک -

  به دانا گفت: رو

  .ارميچشمات رو در م ،یتقلب هم نکن -

 رونيدسته تراول ب کيکتش کرد و  بيدست در ج اليو جواب نداد. دان ديخند دانا

  و گفت: ديچ زيم یو رو ديکش
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  که درست حدس بزنه. هيکس زهيجا نيا -

  گذاشت و گفت: زيم یرا رو شيهادست دنا

  عروسکه. -

  و گفت: ديخند سارا

  .شهیتو جا نم نيقربونت برم عروسک ا -

  گفت: یميصم یآقا

  خوب! هينه رد. چ یکرد دييها نه تأرو که گفتن بچه یهمه چ -

  خطاب به سارا گفت: مسعود

  .ميداریتراول بر م هي یبود نفر یبازش کن هر چ -

  کرد که سارا خطاب به او گفت: یاتک خنده دانا

  !؟یدونیتو م -

  نه! -

  تراوالست. نيمن هم یهيمن رو بترسونه و هد خوادی! نکنه م؟یخندیپس چرا م -

  به من نگفته. یزي. باور کن چدونمینم -

  ستوده گفت:  یآقا

  سته. مي. نگهیراست م زيپرو -

  اش زد و گفت:چانه ريدستش را ز اليدان
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  ! شهینصف م نتونيب زهيپس اگر حدس شما درست باشه جا -

  با توجه به افکار خود گفت: آنا

  سنجاق سر طالست. کي -

  دستمال برداشت و گفت: کيظرف دسر را عقب داد و  مسعود

  !نه؟يماش چييسو -

  م گفتند:خانم و مهناز خانم با ه ايو لع ليسو

  نه! -

  اصالً طال نباشه. ديچرا نه؟! شا -

  رو به او گفت: ليسو

  داد. ديجد نيماش هيرو عوض کرد و بهش  نشيتولدش بود که ماش نيچون هم -

  مدل باالتر براش گرفته. هيدوباره  ديشا -

 کردیکه در آرامش داشت جمع را نگاه م اليکه ذوق زده شده بود رو به دان سارا

  گفت:

  خوب بگو. هيچ -

  اش برداشت و گفت:چانه ريدستش را از ز اليدان

  .نينداره؟! شانستون رو امتحان کن گهيحدس د یکس -

  رو به سارا گفت: ليسو
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  .ستي! سالگرد ازدواجتونم که نه؟ياصالً مناسبتش چ -

 نيچن ادمهيکه من  يی. تا اونجاهيهد نيشام، ا نيبه چه مناسبته. ا دونمینه. من نم -

  .مينداشت یمناسبت چيه یروز

  سارا انداخت و گفت: یدستش را دور شانه اليدان

  !ن؟يبهتر از ا یبه مناسبت عشقم به توئه! چه مناسبت -

از  ريکه هرگز با غ خوردینگاه کرد. قسم م الياز عشق دان زيلبر یهابه چشم سارا

  . شدیمرد خوشبخت نم نيا

  مناسبته. نيترقشنگ ني! ایچيه -

  گرفت.  ريزده نگاهش را به زکه سارا خجالت دياو را بوس اليدان

  زد و گفت: یچوب زيخانم انگشتش را به م مهناز

  شاءهللا که عشقتون چشم نخوره.ان -

در دلش  یاداد. احساس رنجش ناخواسته زينگاهش را از آن دو گرفت و به م زيپرو

واقعاً به او عشق که  یکرد. در همان حال دلتنگ همسر و دخترش شد. دلتنگ زن

  و دوستش داشت.  ديورزیم

. صفحه روشن ديکش یگوش یصفحه یمقابلش بود. انگشتش را رو زيم یرو یگوش

 یاو لبخند تلخ ناخواسته ستيشد. عکس دختر و همسرش را نگر رهيشد و به آن خ

  لبش نشست. یرو
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هش را باال افتاد. نگا زيپرو یگوش ینشسته بود نگاهش رو زيم یکه در ابتدا دانا

  تمام ذهن او را خواند.   زيصورت پرو دنيو با د ديکش

هم  یبه شوخ یبودند و گاه اليدان یهيجمع در حال بحث در مورد هد یهمه

  .دنديخندیم

  گفت: ليسو

 یبه سارا بده. برا یتکرار یکادو هي دميند چوقتيخوبه و ه اشقهيسل یليخ اليدان -

  . ذارهیوقت م هيانتخاب هد

براش خونه  ديبا گمیگرفته. من که م هيبه مناسبت عشقش براش هد گهیهم م حاال

  باشه.  دهيخر

  و گفت: کندیپدرش دل نم یاليو به نظرش او از و ستيرا نگر اليدان پرند

  شون بزرگه.. چون خونهستينه بابا! خونه ن -

 اليارا وو س الي! چون دانیزيچ نيهمچ ايتو شمال  اليو هيبزرگ باشه، مثالً  -

  باشه! دهيخر اليدان ديندارن. شا

  و گفت: ديرو به جمع خند سارا

  !هيچ نميبب خوامیطاقت ندارم. م گهيمن د -

  صدا گفتند: کي همه

  آره باز کن. -

  ستوده گفت: یآقا
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  باشه! یشخص یمايهواپ یبهتره، چون ممکنه حدس بعد یباز کن -

 اليشد. دان رهيبه آن خ دهايکل دنيو دو سارا با باز کردن جعبه  دنديصدا خند کي همه

هم باعث نشد سارا از جعبه  هيگفتن بق هيچ ه،يچ یالعمل او بود و صدامنتظر عکس

  چشم بردارد. 

. ديو خند ديکش غيج دهايکل دنيکه کنار سارا نشسته بود سمت سارا خم شد و با د ليسو

  ها کردند.افراد درون رستوران رو به سمت آن یهمه

ها را جمع کرد و تکانشان داد و رو به و تراول ديکش زيم یتش را رودس ليسو

  بودند گفت: رانيکه متعجب و ح یجمع

  . من بردم!شناسمیرو بهتر م اليدان قهيمن سل -

 ديکش رونيرا از جعبه ب دهاي. سارا کلدنديخند شتريب ليسو غيدست زدند و به ج هاآن

  :ديو پرس

  !؟یديخر اليو -

  تکان داد و گفت: سرش را اليدان

  شهر واسه تو. نيهم یواحد تو کي. زمينه عز -

را هم  هاکيچند لحظه سکوت کرد و جواب تبر کردینم اشیاريکه  یبا مغز سارا

  نداد و بعد گفت:

  ! آخه چطور شد که...؟یديخونه برام خر -

  ها تشکر کرد و گفت: رو به جمع کرد و از آن اليدان
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گرفتم  ميتصم نيهم یخودمون خسته بود. برا یاليو طيخورده از شرا کيسارا  -

تنوع  نيا دي. فکر کردم شاميکن یاونجا زندگ ميکنم و بر هيواحد بخرم و بهش هد کي

  حالش رو بهتر کنه.

متوجه حال آن  زيبه هم نگاه کردند. دانا از همان سمت م یميصم یخانم و آقا مهناز

خورده بودند و تعجب  کهي اليدان یهيحرف و هد نيکه از ا یدو شد. پدر و مادر

 ميتصم نيا ليها داشته باشد و دلبه ترک آن ميتصم اليدان ديکه چرا با کردندیم

  ! ستيچ

  مورد حرف نزده بود. نيها در اسارا اگر ناراحت بود هرگز با آن چرا

  و برخاست و گفت: ديکش یقينفس عم دانا

  مبارکتون باشه و دستتون هم درد نکنه. -

سر بلند کرد  زيرا فشرد. پرو زيپرو یجواب تشکر او را داد. دانا رفت و شانه اليندا

  بروند.  رونيو دانا از او خواست با هم ب

  رفتند. رونيو با هم ب رفتياو را پذ شنهاديپ زيپرو

  .ديرا بوس اليصورتش را جلو برد و او دان اليلبخند زد و دان جياز آن سارا گ پس

  ب گفت:خانم هم متعج ايلع

 یبزرگ نيخودتون مگه بده؟! به ا ی! خونهن؟يکن یآپارتمان زندگ یتو نيچرا بر -

  !ن؟ي! مگه مجبورک؟يخونه کوچ هي یتو ني. چرا بریو قشنگ

  خانم رو به مهناز خانم گفت: ايلع
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  !ن؟يتون رو بفروشخونه نييخوایمگه م -

  گفت: یو ناراحت یجياز گ یخانم با حالت مهناز

 یتو یبر ی! باغ رو ول کنکنمیتعجب م اليدلم. چرا بفروشمش؟! از دان زينه عز -

 کيجان هم نزد اي. لعارتونهيدر اخت یبزرگ ني! خونه به ااط؟يبدون ح یخونه کي

  !کدفعهيبود  یميچه تصم نيساراست. آخه ا

روز قبل  یهااز حرف اليدان ميتصم نيدر حال فشردن جعبه بود. حس کرد ا سارا

  .رديگیم خودش نشأت

  است. انيدر م یزيحتماً چ ديسارا را برانداز کرد و فهم مسعود

نشد سر بلند کند  شيرا حساب کرد و سارا رو زيبرخاست و رفت م شياز جا اليدان

او را  یناراحت نيو مهناز خانم را بنگرد. او بهتر از مادرش مراقبش بود. حاال ا

  .کردیدرک م

آن شب تشکر  یبرا اليبودند و مسعود داشت از دان ادهستيا ابانيبعد همه در خ یقيدقا

و دانا هم هنوز داشتند با هم حرف  زيکرد. پرو یخوشبخت یآرزو شانيو برا کردیم

دانا را صدا کرد و  الي. دانکردیم دييدانا را با سر تأ یهاصحبت زيو پرو زدندیم

  از او خواهش کرد دنا و دارا را هم با خود ببرد. 

  سارا آمده بود قبول کرد.  نيبا ماشکه  دانا

  سفارش کرد تا مراقب دارا باشد. یبه او کل اليدان

  رو به سارا گفت: اليها رفتند دانآن یوقت
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  !م؟يبر -

  که برن؟! یها رو فرستادکجا؟! چرا بچه -

  !ینيخونه رو بب ميبر -

  . ميباشه بر -

 یقيفت. سارا بعد از دقار ديجد یبه سمت محله اليشدند و دان نيدو سوار ماش هر

  سکوت گفت:

  پدر و مادرت ناراحت شدن؟!  -

  ناراحت بشن! دينه، چرا با -

ها عادت کردن. که به حضور من و بچه یدونیاونا سخته. م یاز ما برا يیجدا -

  ناراحت شدن. یليخ ميتصم نياز ا نيهم یبرا

 یرا به باز شيهاکه فرمان را با دست راست گرفته بود و با دست چپش لب اليدان

  انداخت و گفت: نهيدر آ یگرفته بود راست شد و نگاه

به فکر  ،یکن یاون خونه زندگ یتو یتونیتو نم یکن. وقت یخودت زندگ یبرا -

 ینفرت دار وارشيو از در و د یستيحال ناز بودن اونجا خوش یخودت باش. وقت

که بازم شاد و سرحالت  يی. جاگهيد یجا یتا بر کنمیتالشم رو م یمعلومه که همه

  بکنه.
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که از ترس  يیهاگفته بود. حرف اليکه به دان ديشيروز قبلش اند یهابه حرف سارا

 اليو رو به دان ديکش یقيفرزندش به زبان آورده بود. نفس عم یندهيآ یو اندوه برا

  نشست و گفت:

  .ميپدر و مادرت رو تنها بذار ميتونینم -

  شدن؟! یستن طورپدر و مادر تو تنها ه -

  .ستين نياطيما گذرگاه ش یخونه ینه. ول -

  .رميگیخودمون خونه م کينزد يیبابا مامان هم جا یبرا -

  .رهيگیکه باشه دلش م يیاز باغ هر جا ريمهناز جون غ -

  کنه اونا هم از اون خونه پاشن. شونیبه دانا گفتم راض -

  چرا؟! -

. قبل از ما ستين روزيامروز و د یت. برامشکل داش ميکه اومد یعمارت از روز -

روشون اثر گذاشت و کمتر رفت و آمد  یشده بود. حضور ما کم نياطيگذرگاه ش

باز دوباره رفت و آمدشون  یخوبه بعد از مدت یکردن. بارها براش دعا نوشتم. مدت

  .دزدنیم ودعاها ر اي رهی. چون اثر دعاها مشهیشروع م

  بود؟! یچ ديجد یخونه نياحساست به ا -

  نداره. یخوب بود. معلوم بود مشکل - 

  .هيکاف نيهم -

  فکر گفت: یدو سکوت کردند که سارا بعد از کم هر
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جن دوست رو هم دعوت  ی. حتیو احضار نکن یريگخونه جن نيتو رو خدا تو ا -

  نده.

  چشمش گذاشت. سارا دوباره گفت: یدر سکوت دستش را رو اليدان

اما حال پدر و مادرت بهم  کنمیدارم ذوق م یليتو. خ یهياز هدحالم واقعاً خوش -

  .دهیعذاب وجدان م

  قربونت برم، ناراحت نباش. یاله -

  نباش. یچينگران ه شه،ی. درست مکردنیعادت م ديهر حال با به

را در قفل در انداخت و وارد شدند. نگهبان با  ديسارا کل دند،يرس ديبه منزل جد یوقت

گفت.  کيرا به سارا تبر ديمنزل جد ديسالم کرد و خوشآمد گفت و خر هاآن دنيد

 اليچهارم وارد شدند. دان یآسانسور رفتند و به طبقه نيبه درون کاب اليسارا و دان

را در قفل انداخت و آن  ديداد. سارا جلو رفت و کل فته یبه واحد شماره یااشاره

  .ديور به درون ساختمان تابرا فشرد. ن دهايرا باز کرد. وارد شد و کل

و بعد آشپزخانه  يیرايپذ یهم بعد از او وارد شد و در را بست. سارا با شادمان اليدان

را در دست گرفت و با آن  اشیکرد و گوش هيتک رهيبه جز اليرا نگاه کرد. دان

  مشغول شد.

ر دو ه یهایبهداشت سيها سر زد. بعد هم سروو به تراس ستيها را نگراتاق سارا

سر بلند کرد و  الي. دانستاديا اليبرگشت مقابل دان یطرف خانه را نگاه کرد. وقت

  گفت:

  !؟یدوستش دار -
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  .اليازت ممنونم دان یلي. خهي. احساسم بهش عالاديز یليخ -

 شيهاداشت، دست هيکه به آن تک یگذاشت و در حال رهيجز یرا رو یگوش اليدان

  را از هم گشود.

  .دياو را به آغوش کش اليانجلو رفت و د سارا

  گفت: اليکه دان ديرا بوس اليدان یگونه سارا

  .خوامیخونه رو االن م نيا یمعاشقه تو ني! اولزميعز -

  لبخندش کش آمد و گفت: اليدان یهابا نگاه در چشم سارا

  ! ه؟ياحاال چه عجله -

  خاطره است. -

  شکار کرد. او را  یهابوسه لب نيبا اول اليکه دان ديخند سارا

نشاند و به او و  رهيجز یسارا را بلند کرد و رو یطوالن یاپس از بوسه اليدان

  سرخش نگاه کرد. یهاگونه

 یشانيرا به پ اشیشانيباعث شد رو به جلو خم شود پ اليو نگاه پر عشق دان لبخند

  .ديکش رونياو را از تنش ب یپالتو اليبچسباند. دان اليدان

  ...ديتن او کش یاس او را باز کرد و دستش را رولب یهادگمه اليدان

وارد راهرو  یانسالياز ساختمان خارج شدند در آسانسور باز شد و زن و مرد م یوقت

  شدند. 
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  گفت: یگفتند. زن با شادمان ريو سارا سالم کردند و شب بخ اليدان دنيد با

  !ن؟يما هست ديجد یهيشما همسا -

  . زميبله عز -

  .ميتو در خدمتتون هست ميبر نيي... بفرمانيداوم خوش یليخ -

کردند و از ساختمان  یو سارا خداحافظ اليصحبت کردند و بعد دان یقيدقا هاآن

  خارج شدند.

شدند سارا  نشانيسوار ماش یداد و وقت حيتوض شيبرا ديجد یهيدر مورد همسا اليدان

  گفت:

  ما. شيپ انيب نيرو هم بگ پدر و مادرت شهیخونه چهار تا اتاق داره. م اليدان -

  .یمستقل باش یدار ازيتو ن -

ندارم.  یباشن مشکل نجايپدر و مادرت ا نکهيکردم. من با ا یتا حاال مستقل زندگ -

 یاول واسه ما. دو تا اتاق راهرو ی. دوتا اتاق راهروشمیحال مهم خوش یليتازه خ

  پدر و مادرت.  یبرا یاونطرف

  هشون بگو.خودت ب یهست یپس اگر راض -

  .زميباشه عز -

دنا و دارا در ساختمان  یهاخنده یو وارد منزل شدند صدا دنديبه منزل رس یوقت

  بود.  دهيچيپ

  . دنيها هنوز نخواببچه یوا -
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  و سرگرمشون کرده. ذارهیباز هم دانا داره سر به سرشون م -

رفتند. مهناز در زد و هر دو به درون ساختمان رفتند. سالم کردند و جواب گ سارا

  جوابشان را داد. یخانم اما به سرد

  به او داد که ناراحت نشود.  یااشاره الي. دانستيرا نگر اليدان سارا

  ها رو؟ بچه یدانا چرا نخوابوند -

که تونستم بکنم  ی. تنها کارارميسر در م یداراز بچه ايام؟! مگه من پرستار بچه -

  سرگرمشون کنم. نهيا

  .ميبخواب ميبر نيفتيراه ب نييايها بباشه... بچه -

  !؟یکنی! تشکر نمنيباشه؟! هم -

  .کنمیتشکر هم م یاگر اجازه بد -

  ببرشون. ايبعد ب ريبرو دوش بگ یخوایم -

  . ديدانا کرد و او خند یجمله جلو رفت و چند مشت حواله نيا دنيبا شن اليدان

  ها داد و گفت:به بچه یاراست شد و اشاره اليدان

  ... زود.نيبخواب نيبر -

از رفتار سرد مهناز خانم، آهسته  ديکشیبه نزد سارا رفتند و سارا که خجالت م هابچه

  ها را گرفت و رفت.گفت و دست بچه ريشب بخ

  مبل نشست و گفت: یرو اليدان
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! مگه سارا ن؟يکنیرفتار م ینطوري. چرا با سارا اميخودمون م،يندار بهياالن غر -

صبح با خودم بود تا  روزيخونه از د ديو خر مايتصم نير داره؟ کل اخب یزياز چ

  . ديامشب که سارا فهم

  خانم ناراحت گفت: مهناز

  !م؟يگفت یزيمگه ما چ -

 نيچرا تعارفش نکرد ن؟ي! چرا جواب سالمش رو ندادن؟يبگ یزيچ ديمگه حتماً با -

  تو. اديب

  !کنهیم یاحساس ناراحت نجايا ديشا -

من فقط از  ميصم نياز ارتباط با شما ناراحت بوده. ا یمامان؟! سارا ک حالت خوبه -

تک تکمون داره. زنم  یخونه و عمارت برا نيکه ا ینشأت گرفته. خطر زيچ کي

  خونه رو تحمل نداره.  نيا گهيد

مون که واسه يیاتفاقا نيبه خاطر ا گهیروم م یتو یوقت یول ميبر نجاياز ا نگفت

  به زور نگهش دارم. نياز ا شتريب تونمینه متنفرم نمخو نياز ا افتهیم

  .ستيما ن ريخونه تقص نيا یاتفاقا -

مشکل داشت وگرنه تا اون حد ارزون  نجايا ميمنه... از روز اول که اومد ريتقص -

  !نشيديخرینم

  گفت: کردیم یباز شيهاسکوت کردند. دانا که داشت با انگشت همه
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داره کار  اليو دان ستيخونه به صالح ن نيا یتو تونچکدوميبه هر حال موندن ه -

  .نکاونيپا نييايمدت ب کيمن. دوست دارم  شيپ نيياي. شما هم بکنهیم یخوب

  .ميمونیخونه م نيهم ی. ما توستيما مناسب ن ینه. اونجا برا -

  و گفت: ستيپدرش را نگر اليدان

. چون نهياطيرفت و آمد ش یاروزنه بر کي نجاي. انيتنها بمون نجايا دمیاجازه نم -

شده. دعا شده توش. ما هر چقدر هم  یدارتوش نگه طانيش ليجادو شده، وسا نجايا

خونه با طلسم  نيا واري. در و دگردنیباز هم بر م ميسيبراش ضد طلسم بنو مييبخوا

و از  ميخرابش کن نهيا ميبکن ميتونیکه م یکار تنهاآغشته شده و تا استخوونش رفته. 

  .مشيبساز نو

  خانم گفت: مهناز

  .ميکنیکار رو م نيالزم باشه ا -

  .نيکن هيخونه رو تخل دياول با نيکارم بکن نيدرسته. اما ا -

ما،  یچهار تا اتاق خواب داره. به قول سارا دوتاش واسه دميکه من خر یاخونه

 نياواسه  یفکر کيتا  ميکنیم یدوتاش واسه شما. باز هم مثل االن با هم زندگ

  . ميکن یجدا از هم زندگ ستي. اصالً الزم نميکنیعمارت م

 یهر چ ايکار  یاتاق اضافه هم برا هي ن،ييخوایم دنياتاق واسه خواب کيو بابا  شما

  .هيها هم دو اتاق برامون کاف. من و سارا و بچهنيدونیکه م
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بزرگه، اتاقاش بابا و مامان با ما باشن. خونه  ديامشب صد بار به من گفته با سارا

  . مي. اونا به ما خو گرفتن، ما به اونا عادت کردهيکاف

  .ميواسه خودمون بکن یفکر اساس کي ازهيبه بعد ن نجاياز ا یول

 طياز شرا نيکه سر سارا اومده. ا يیاز بال ني. استين یزندگ یجا گهيخونه د نيا

  پشت همش. یاز اتفاقا نيدارا. ا

  گفت: یبا ناراحت یميصم یآقا

  و... یريگدنبالت، با احضار و جن یکشونیتو خودت اونا رو م -

نکنم. مداوا  یريگاحضار نکنم، جن ديجد یخونه یتو گهيمن به سارا قول دادم د -

. بندمیم یورود هر جن ی. اونجا رو براکنمیجن دوست رو هم دعوت نم ی. حتنکنم

  .برمیرو هم همراهم نم لميوسا یحت

  !؟یدارا چ -

  .کنمیم یکار کي. دمیاون موقع دارا رو شفا م تا -

  کاش بشه. یا -

  سر تکان داد و گفت: یميصم یآقا

 نجايکه ا یتا وقت ميريگیم ديجد یخونه کيالزمه ما خودمون  یدونیپس اگر م -

  .ميکوبیرو م

  رو ندارن برن. يی! اونا جا؟یچ نيبهادر و پرو -



923 | P a g e 
 

. اونا رو هم با خودمون ميدار اجياحت نيخونه به بهادر و پرو یکارا یما برا -

  .ميبریم

  آپارتمان من. ميری. همه با هم منيکار رو بکن نيا خوادیبابا نم -

  .رميگیخونه م کي... منم شهیاونجا شلوغ م ینطورينه، ا -

ها هر وقت خواستن راحت رفت و آمد کنن و دور که بچه نيريما بگ کيپس نزد -

  نباشه.

  به؟!تون خومحله -

  ظاهراً که بله. -

  کن. دايمن پ یخونه هم برا کيپس بگرد  -

  باشه حتماً. -

  برخاست و گفت: شياز جا اليدان

  برم باهاش صحبت کنم. ديبا نه،يآموزشگاه رو بب اديم کارمانيبرم بخوابم. فردا پ -

ر ممتد سارا د یهاغيج یدر رفتند صدا یبه جلو یبا او سمت در راه افتاد. وقت دانا

  . ديچيعمارت پ

 یميو خود را به درون ساختمان رساند و دنبالش دانا و آقا و خانم صم ديدو اليدان

  نبود. یسارا تمام شدن یهاغيکه ج يیبه اتاق خواب خود رفت. جا الي. داندنديدو
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بود  زانيکه به سقف آو ینشسته بود و به موجود زشت نيزم یدرون حمام رو سارا

 یبيعج یهاو خرناس آمدیم نييپا واريته داشت از سقف و د. او آهسکردینگاه م

  .ديکشیم

را درون  شيها. در باز نشد. مشتديکش نييرا پا رهيو دستگ ديبه در حمام رس اليدان

  :ديکش اديدر زد و فر

  سارا در رو باز کن... سارا! -

را  اليانو تالش د وستيها پساحره هم آمد. آنا به آن یدر اتاق جمع شدند. حت همه

  باز کردن در نگاه کرد. یبرا

شد و فکش  رهيآمدن آن موجود به آن خ نييبا پا ديکشیم غيکه ناخواسته فقط ج سارا

  قفل شد. 

او را  اهيو بعد نشست. سارا سر و صورت ترسناک و س ديموجود مقابل سارا خز آن

 زشيو ت اهيس یهاو زشتش. دندان بيدهان بدترک اهش،يبلند و س ی. موهاستينگر

  .شدیاو م یبرا یقلب ستياندام زشتش داشت باعث ا یو همه

گشاد شده فقط  یهاو با چشم ديلرزیبود و با دهان بسته فقط م دهيحمام چسب واريد به

  .ديکشیدار مکش یهانفس

در حمام خطاب به سارا  یو بدون توجه به صدا ستيموجود چند لحظه او را نگر آن

  داشت آرام باشد گفت: یسع وحشتناک که يیبا صدا

  من زعلب همسر متکون و مادر دارا هستم. -
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  . شدیگشادتر از آن نم گريسارا د یهاچشم

  موجود چند لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد: آن

با من  سياز ابل یفرمانبردار ی. متکون براخوامیام رو ممادرم، بچه کيمن  -

و به رحم تو  دنيکش رونياز وجود من ب انتقال، فرزند من رو نياطيو ش ختيدرآم

  انتقال دادن. 

  .کردیچشم او را نگاه م یبا گوشه دهيو ترس ديکشیتندتند نفس م سارا

  .شکستینم خوردیو در اصال تکان نم زدیاش به در مبا شانه اليدان

 یدارا بود یبرا یبه تو صدمه بزنم سارا، از من نترس. تو مادر خوب خوامیمن نم -

  .خوامیشده رو م دهيکه از من دزد ی. من فقط فرزندیو هست

 ديچسب واريبه د شتريصورت سارا گذاشت. سارا ب یبعد دستش را جلو برد و رو و

  .ردياست که بم کينزد کردیو حس م

از  زيکه دانا و پرو بردیموجود داشت او را سمت کلبه م نيشب احضار هم درست

  .دنديراه رس

  و گفت: ديپس کش موجود دستش را آن

  منه. یدارا تمام آرزو دنينکن. به آغوش کش ديسارا! من رو نا ام کنمیخواهش م -

  را گرفت و او را به کنار هل داد و گفت: اليدان یشانه دانا

  بسته شده. بذار من امتحان کنم. یطانيبا قدرت ش ینيبیمگه نم -

  بعد رو به در مشغول ورد خواندن شد. و
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  ندارد.  یقدرتمند دانا را حس کرد و دانست شانس یبه در کرد و جادوموجود رو  آن

  افتاد.  نيزم یرفت. سارا رو رونيب هيبه شکل دود در آمد و از راه تهو عيسر

  را برگرداند و گفت: شيباز شد و دانا عقب رفت و رو مهين در

  برو تو. -

را باز کرد و  شيهاتخواست برود دانا دس یوارد حمام شد و مهناز خانم وقت اليدان

  اجازه نداد.

  سارا... سارا... -

  برخاست و از کنار در گفت: اليبود. دان هوشیب سارا

  .نيشده... اون مالفه رو بد هوشیب -

حمام رفت و آن را  یو به جلو ديتخت چنگ انداخت مالفه را کش یخانم رو مهناز

سارا انداخت و او را  یروبه درون برگشت و مالفه را  اليداد. دان اليبه دست دان

  .ديچيداده بود و بعد مالفه را دورش پ هيرانش گذاشت که به آن زاو یبلند کرد و رو

  تخت گذاشت. یدو دستش بلند کرد و او را به اتاق برد و رو یسارا را رو سپس

صورت او زد و نامش  یکنار سارا نشست و رو اليدور تخت جمع شدند. دان همه

  را صدا زد.

  :ديکش اديواب نداد سر بلند کرد و بر سر دانا فرج یوقت

  .اريمن رو ب ی! اون کمد رو باز کن بطر؟یکنیچرا من رو نگاه م -
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و عشقش به همسرش  اليدان یدستپاچگ یبرا صدایبود و ب ستادهيکنار در ا ساحره

  .شکستیبرساند دلش م بيدو آس نيبه ا خواستیم نکهيو هر بار از ا کردیم هيگر

  را به هم قفل کرده بود و مضطرب گفت: شيهادست آنا

  زود باش دانا! -

  .دادیو مهناز خانم دست سارا را ماساژ م زدیقدم م یدر اتاق با کالفگ یميصم یآقا

  !اليدان یآخه کدوم بطر -

  داد زد: اليدان

  گالب. یجا یبطر -

و دو سمت را باز کرد  یدر بطر اليرا برداشت و به او رساند. دان یبطر دانا

 یبود، تو ختهيگالب ر یجا یکه درون بطر عيسارا را فشرد و از آن ما یهاگونه

  و منتظر ماند. ختيدهان سارا ر

گردن او  ريدستش را ز اليبه سرفه افتاد. دان عيبه محض قورت دادن آن ما سارا

  انداخت و سرش را از بالش فاصله داد.

 زدیم شيکه داشت آهسته صدا اليدان دنيدبعد به هوش آمد. با  یناله کرد و کم سارا

  کرد. هيبه آغوش او رفت و گر

  او را به خود فشرد و گفت: اليدان

  شده؟! یچ -
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 تياز اتاق هدا رونيکرد. دانا همه را به ب هينداد و فقط گر یسکوت کرد. جواب سارا

رد لباس آو شيسارا را رها کرد و رفت برا اليرفت و در را بست. دان رونيکرد و ب

  و کمک کرد تا بپوشد. 

  شد.  رهيخ واريتخت نشست به د یلبه یکنارش رو یوقت

را دور صورتش گرفته بود. باور نداشت با  شيهاو دست کردیم هيگر صدایب سارا

  کرده است.  یمالقات کرده است که خود را مادر دارا معرف یکس

 یدست او بسپارد حت دارا را به خواستی. دلش نمديشيآن موجود اند یهاحرف به

  اگر واقعاً مادرش باشد.

  و گفت: ستياو را نگر اليدان

  ؟یديد یشده؟ چ یحرف بزن سارا. چ -

  و گفت: ستياو را نگر اليبلند شد. دان شياز جا یسارا به سخت 

  !؟یخوایم یچ -

رفت. همه در سالن در سکوت نشسته  رونيرفت و از اتاق ب نيياز تخت پا سارا

ها سارا برخاستند تا حال او را بپرسند. سارا توجه نکرد و به اتاق بچه دنيبودند. با د

  رفت و در را بست.

بود نگاه کرد. دست  اليبه دان هيشب اريتخت دارا نشست و به صورت او که بس کنار

تخت  یصورت او را نوازش کرد. سرش را لبه گرشيدارا را گرفت. با دست د

  لب گفت: ريکنترل کند ز توانستیکه نم یگذاشت و با حس
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. من بهت یآوردمت. تو بغل من بزرگ شد اياز دستت بدم؟! من به دن یچطور -

جن  کيانسان، بدمت به  کي! اون هم نه به گه؟يدادم. چطور بدمت به کس د ريش

  . یطانيش

  من برم. دهيام. انقد مقاومت نکن. وقتش رسخانواده شيبذار من برم پ -

ها حرف نيا ديفهمیدارا نگاه کرد. او خواب بود اما نم یه چهرهسر بلند کرد و ب سارا

  است.  دهيشن یرا از چه کس

  دارا است. یصدا نيحال مطمئن بود ا نيا با

 الياو کردند. دان یآمد همه رو به سو رونيب یبعد سارا در اتاق را باز کرد. وقت یکم

  گفت: یبه آرام

  شده؟! یچ یبگ یخوایم زم،يعز -

  .ستيسرخ او را نگر یهامتورم و چشمصورت  و

حال بود که نگاهشان به ساحره  نيسرش را به چپ و راست تکان داد. در ا سارا

  آمد. رونيکرده بود از اتاق ب ميکه سارا قا یاافتاد. او با اسلحه

  و دانا از جا بلند شدند. اليشدند. دان رهيبه او خ همه

  گفت: یره به آرام. ساحديبکند که نبا یاو کار دنديترسیم

که خودم  رمی. مشتونيدوباره اومدم پ یروز کي ديشا دونمی. نمرمیم گهيمن د -

  کنم.  دايرو پ

  .طيشرا نياسلحه با ا ني! با ا؟یکن دايکجا خودت رو پ -
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 یکه برا دميد نتونيب قيدو سه روز اونقدر محبت عم نيزخمام خوب شدن. ا یجا -

  .کشمیخودم خجالت م که سرتون آوردم از يیبالها

. شهیجبران م ینطوريا کردمیفکر م شهيکمبود داشتم که هم امیزندگ یتو اونقدر

  گرفتم. شيبردن خودم رو در پ نينه! فقط راه از ب نکهياما مثل ا

از اعدامم نشد.  ی. شانس آوردم حرفستين یکه زمان کم دنيسال زندان برام بر ده

  به سرنوشت. سپارمیمکنم. خودم رو  یکه زندگ رمیم

  مزاحم شما بشم. نجايا خوامینم

رو  یحس کردم کس یزندگ یممنونم. فقط چند روز تو نيکه به من کرد یمحبت یبرا

  دارم.

  بشنود. یاز کس یزياجازه نداد چ یکرد و راه افتاد. حت یخداحافظ او

ت کرد و شد و حرک یدزد نيبه جز سارا به بدرقه او رفتند. او سوار همان ماش همه

  را پشت سر گذاشت.  یميصم یخانواده

  گفت: رلبيز اليدان

  در انتظارشه. یبد یندهياون بره زندان آ -

  گفت: یبه آرام دانا

  .گردهیکه بر م نهيا اشندهيآ -

بغل زده بود او را  ريکه ز يیهابا دست اليبعد به درون ساختمان رفت و دان و

  .ستينگر
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داد و خودش  ليو اسلحه را تحو نيان برگشت و ماشزند یهمان شب به جلو ساحره

  آنجا بماند. یشد که قرار بود چند سال یدوباره وارد دژ

                    * * * * * * * * *  

دستگاه آمد و  یبه جلو اليستوده به صدا درآمد. ل یزود بود که زنگ منزل آقا صبح

  برداشت و گفت: را یاو را نشناخت. گوش ريبه آن نگاه کرد. از تصو

  !ه؟يک -

  .نيدر رو باز کن نيلطف کن شهیهستم. م زيهمسر پرو نيمن نازن -

  .دييبله... بفرما -

که کودکش را به آغوش داشت در را هل داد و  یدر حال نيباغ باز شد و نازن در

راه رفت  یمهيبست و تا ن شيچمدانش را برداشت و وارد باغ شد. بعد هم در را با پا

  و سالم کرد. او جواب محمد را داد.  ديد به او رسکه محم

  چمدان را از او گرفت و گفت: محمد

  بچه رو بغل کنم. نياجازه بد -

  نه ممنونم.  -

 نيکه حاال سنگ یهم پشت سرش با کودک نيپا تند کرد و جلوتر از او رفت. نازن محمد

  .کردیشده بود حرکت م

  :ديمبل نشست و پرس یرو اليوارد عمارت شدند به تعارف ل یوقت

  کجان؟! زيآقا پرو -
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  .دنيباال خواب یطبقه -

  !؟یپرند چ -

 فيتشر نييخوای... امروز جمعه است همه خواب هستن. اگر مدنيهم خواب شونيا -

  .زيکنم به اتاق آقا پرو تونيي. اگر هم نه راهنماميصبحانه بخور نياريب

  .شمیممنون م -

 یهاره دخترش را بغل کرد و دنبال او راه افتاد. پلهدوبا نيراه افتاد و نازن اليل

  را نشان داد و گفت: زيخانم اتاق پرو اليباال رفت. ل یرا به سخت یدوريکر

  !ست؟ين یامر -

  . زمينه عز -

  بست.  شيدر را باز کرد و وارد اتاق شد. در را پشت سرش با پا نيرفت و نازن اليل

 نينازن دنيو سرش را به عقب گرداند و با د دياز خواب پر زيدر پرو یتقه یصدا از

  شد. رهيآلود به او خکه سارا در آغوشش بود تعجب زده و خواب

 نجايچه کار؟! ا یاومد نجايبه امون خدا. ا یما رو ول کرد اتيدنبال خوش یاومد -

عمو  یخونه یاومدیحتماً م ديبا ن؟يپدر نامزد سابقت. هتل چرا نرفت یخونه یتو

  جونت. 

سرش  یو پتو را رو دينفسش را فوت کرد و دوباره همانطور دمر دراز کش زيپرو

  جلو رفت و گفت: زيحرکت پرو نياز ا یحرص نيانداخت. نازن
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تو بغلم خواب بوده. از  ريبچه تمام طول مس ني. اناليترم دميبا اتوبوس رس شبيد -

 ريز یکنیرت رو مس اليخیب یريگی. اون وقت مستين یکم راه نجاميتا ا ناليترم

  پتو؟!

 نينازن ديد یتحمل کرد و وقت قهيهم چند دق زيغر زد. پرو زيبر سر پرو زير کي و

  برخاست و ديآیکوتاه نم

  گفت: نيبه نازن رو

. به یکه بود یبعد شروع کن. تو راه بود یاون دهنت رو ببند. بذار برس قهيدو دق -

! ؟یومديچرا ن ماي. با هواپستين مگه حسابت پر ؟ی. مگه پول نداشتیجهنم که بود

  ! ؟یمرض داشت

  ! هان؟!نجا؟يا یايب یفتيبهت گفت سرخود راه ب یدنبال من؟! ک یاومد چرا

به من  دونمینم ی! فکر کردگذره؟یسارا خانم بهت خوش م شي! چون پام؟يچرا ن -

  . تيميسراغ عشق قد یحاال اومد دمیطالقت م یگفت

 یاما جلو اورديفرود ب نيمشتش را باال برد تا سر نازن و ديجه نيياز تخت پا زيپرو

  خود را گرفت. 

آلود سارا را از و اخم یعصب زيهم فشرد. پرو یرا رو شيهابا ترس پلک نينازن

تخت گذاشت و کاپشن و کاله و جورابش را  یو او را رو ديکش رونيب نيبغل نازن

او را  یکرد که بغض نيبه نازنگذاشت و رو  واري. او را کنار دديکش رونياز تنش ب

  . ستينگریم
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 ی. مشغول باز کردن کمربند پالتوستاديا نيرفت و مقابل نازن نيياز تخت پا زيپرو

 یتو اشیشگيبا همان اخم تلخ هم زيخواست عقب برود که پرو نياو شد. نازن

  :ديصورت او غر

  .یعوض کنمیلهت م رميگی... مشيه -

  ام؟یمن عوض -

  زدم تو دهنت.ساکت تا ن -

ساعدش افتاد. او پالتو را  یاز رو فيکه ک ديکش رونياو را از تنش ب یبعد پالتو و

 ديتخت رفت و او را هم کش یو به رو ديرا کش نيانداخت و دست نازن یصندل یرو

  و بغل کرد.

  .برم کار دارم خوامیبخوابم. م خوامیمن نم -

  !سيه -

  !زيپرو -

  .نيخفه شو نازن -

  گفت: یعصب نينازن

  !زيپرو -

  از او داد زد: تریعصب زيپرو

  .کنمیرو روشن م فتيتکل ميشی. تا پا ماديبخواب. صدات ن ريساکت شو. بگ -
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 انياو را م یرا دورش انداخت و پاها شيها. دستديبه آغوش کش شتريبعد او را ب و

  قفل کرد.  شيپاها

  .زيپرو -

  و.و ت دونمیمن م زيپرو یبگ گهيبار د کي -

ساکت شد و تقال نکرد  نينازن یرا بست. وقت شيهاپلک زيکوتاه آمد و پرو نينازن

زود خوابش برده بود.  یليخ یاز خستگ ني. نازنستيپلک گشود و او را نگر

  . ديکشیچسبانده بود و عطر او را نفس م زيپرو ینهيصورتش را به س

  گفت:  برليو ز دينرم او را بوس یزد و موها یلبخند سرد زيپرو

  .یدوست داشتن یِ عوض -

تخت نشست و پدر و مادرش را نگاه  یشد و رو داريساعت بعد بود که سارا ب دو

  بودند. دهيکرد که در آغوش هم خواب

  کرد و گفت: هيتک زيپرو یشانه یرو سارا

  بابا! -

بود را حس کرد.  شيکه رو یجسم ینيپلک گشود و سنگ زياو را تکان داد. پرو و

 ديرا رها کرد و رو به او چرخ نيدخترش، نازن دنيه عقب گرداند و با دسرش را ب

گردنش را عاشقانه  ريو ز ديتخت نشست و دخترش را محکم در آغوش کش یو رو

 رهياو خ یهامه زد و در چشميخ شيتخت گذاشت و رو ی. سارا را روديچند بار بوس

  شد و گفت:
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  ذره شده بود. کيات دلم واسه -

  بابا. ورنطيمنم هم -

  آخ قربونت برم. -

سارا را گرفت و او را از  یهااو را بوسه باران کرد. سپس راست شد و دست و

  بلند کرد و گفت: شيجا

  !یعشق ميبر -

دوشش سوار کرد و هر  یرفت و سارا را رو نيياز تخت پا اطيبا احت زي. پروميبر -

  بست و گفت:در اتاق را  صدایب زيدو با هم از اتاق خارج شدند. پرو

خورده شارژ بشه که  هينشه.  داريغرغر ب یکه ملکه ميسر و صدا نکن ن،ييپا ميبر -

  بتونه راحت مغز من رو ساالد کنه.

  انداخت. زيتر دور گردن پرورا محکم شيهاو دست ديخند دخترش

 ديلبخند زد. آقا ساسان هم خند دنشانيخانم با د ايرفتند لع نييپا یهر دو به طبقه یوقت

  و گفت:

  .نيبه. ماه قشنگ رو بببه -

  صبح زود با مادرش اومده. -

  و او را بغل کرد و گفت: ستاديا زيخانم برخاست و مقابل پرو ايلع

  کردن. یکار خوب -
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  و گفت: ستيچمدان را نگر زي. پروديدختر او را بوس و

  با چمدون اومدن که بمونن؟! -

  ساسان گفت: آقا

  خوش اومدن. -

خانم با سارا مشغول  ايرفت و دست و صورتش را شست و لع سيروبه س زيپرو

  صحبت شد. 

و از  وستيشان پو سارا با هم صبحانه خوردند که پرند هم به جمع زياز آن پرو پس

  .دياش جا خورد و موضوع را پرسبرادرزاده دنيد

  داد و بعد گفت: حيتوض شيبرا زيپرو

حرف زد مغز من  زير کيش بده. انقد رو به خورد اليدان یجون مادرت اون دعا -

  رفت.

  راحت باشه. التيباشه، خ -

خانم را صدا زد. او  ايباال رفت. پرند لع یبعد از صرف صبحانه به طبقه زيپرو

  آمد به او گفت: یرا روشن کرد. وقت شيصفحه نما شيمبل نشاند و برا یسارا را رو

  .بگم یزيچ هيبهت اعتماد کنم و  تونمیزن عمو، م -

  !زميبگو عز -

  به خوردش بدم. ديدعا نوشته که با کي نينازن یبرا اليدان -
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  ؟يیدعا؟! چه دعا -

  !هيچ نيو نازن زيدادم مشکل پرو حيمن که براتون توض -

  خوب! -

  کرده! چيبهمون گفت خاله ما رو دعاپ اليدان -

  خدا مرگم بده! -

 نيبه نازن ميو گالب و بدآب  یتو ميدعا رو بنداز نيخدا نکنه. حاال گفت که ا -

  بخوره!

  .نيگفته انجام بد اليخوب اگر دان -

  !م؟يشما انجام بد یخونه یتو نيشیناراحت نم -

  هست.  خچالي ی... گالب توزمينه عز -

. ختير یبزرگ وانيگالب را برداشت و از آن درون ل یشهيش خچالياز داخل  پرند

  چرخاند و گفت: واني. سپس دعا را درون لختيبعد هم داخلش آب ر

  !ه؟يکاف -

  .زميآره عز -

  به خوردش بدم؟! یحاال چجور -

را کنار آن گذاشت  وانيو ل ديصبحانه چ نينازن یرا مرتب کرد و برا زيخانم م ايلع

  و گفت:
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  .هيقلپ بخوره کاف کي -

  باشه. -

کرد.  یپرسخانم سالم و احوال ايآمد و با پرند و لع نييپا یبه طبقه نيبعد نازن یقيدقا

  

  مزاحم شما شده! زيچند روز پرو نيکه ا ديببخش -

  خودشونه. یخونه نجاي. ایچه مزاحمت -

  و ... نجايا اومدیم ديکه نبا دونمیمن م -

  !نجا؟يا اومدیم ديگفته نبا یک -

  خوب... -

  !؟یخوب چ -

  به هر حال... شد،یشما م یو باعث ناراحت اومدیم دينبا کنمیفکر م -

 انيبرم تهران و من ازش خواستم ب خوامی. گفت مستيما ن یباعث ناراحت زيروپ -

  ها برن هتل.بچه دمیاجازه نم چوقتيما بمونن. من ه یو خونه

  به خاطر گذشته... ديآخه گفتم شا -

باغچه  ستيخودش رو داره. الزم ن یگذشته مربوط به گذشته است و هر کس زندگ -

  .زميعز ميکن دايپکه کرما رو  ميبزن ليرو ب

  خانم به او لبخند زد و گفت: ايشد. لع رهيخانم خ ايبه لع نينازن
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  چه خبرا!  نميما بب شيپ ايتا ناهار. بعد هم ب یبخور ضعف نکن یزيچ هيبرو  -

تشکر کرد و به آشپزخانه رفت و مشغول خوردن صبحانه شد. پرند به  نينازن

  گذاشت.  زيم یضر کرد و روحا یاستکان چا کياو  یآشپزخانه رفت و برا

  آب و گالب. اي یهر کدوم رو دلت خواست بخور. چا زم،يعز ايب -

  آب و گالب؟! -

 يیسم زدا یهم برا گنی. مذارهیصبحانه م یآب و گالب برا شهيبله. زن عمو هم -

  پوست و هم خوب شدن خلق و خو خوبه. یبدن و هم جوانساز

  ! ؟یجد -

  .گهیم درست دي! شاگهیزن عمو م -

خورد و پس از تمام کردن آن، برخاست و پرند که  یاش را با چاصبحانه نينازن

  .کردیحرکات او را نگاه م رچشمياپن نشسته بود داشت ز یرو

شد  مانيپش نيفوت کرد. نازن یآمد. پرند نفسش را حرص رونيب زياز پشت م نينازن

  و گفت:

  .قند نيشد با ا نيريش یليدهنم خ -

  زد.  یاروزمندانهي. پرند لبخند پديجرعه از آب را نوش کيگشت و بعد بر و

خوب گالب در مشامش نشست.  ی. بودييآورد و آب را بو نييرا پا وانيل نينازن

گذاشت و به سالن رفت. پرند  زيم یرا رو وانيو ل دينوش گريد یجرعه کيدوباره 

  اد. د یخانم اوک ايو رو به سالن کرد و به لع دياپن چرخ یرو
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  سر فرود آورد و گفت: او

  دختر جان. نيبش -

                      * * * * * *  

بود. نگاهش به  دهيمبل لم یدسته یآن روز سارا در سالن نشسته بود و رو ظهر

و  دنديدویها دور مبل مبود اما تمام حواسش کنار دنا و دارا بود. آن شيصفحه نما

  .کردندیم یباز

آن موجود  یها. ذهنش گرد حرفاورنديسر خود ن يیبود بالهم مراقب  سارا

 دينه! اگر هم حرفش راست بود چگونه با اي گفتیراست م دانستیو نم ديچرخیم

  .گذشتیو از قلبش م دادیاو م ليدارا را تحو

  او زد و گفت: یپاها یور بود که دارا با هر دو دستش روافکار خود غوطه در

  نم.ماما شيپ رمیمن م -

  ها ادامه داد.دور مبل دنياز او دور شد و به دو و

گذاشت. همانطور که نگاهش به  شيبازو یبا غصه خم شد و سرش را رو سارا

  شد. ريسراز شيهامژه ريبود اشک از ز شيصفحه نما

و ذوق  ديبه درون آمد و دنا سمتش دو اليحال بود که در سالن باز شد. دان نيا در

  زده گفت:

  مد.بابا او -
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و کنار  دينشست که دنا به آغوش او رفت. دارا هم جلو دو شيپا یو رو ديخند اليدان

  صدا گفتند: کيفرو رفت. هر دو  اليدنا در آغوش دان

  سالم بابا. -

  ماهتون. یسالم به رو -

  و هنگام برخاستن گفت: ديهر دو را بوس اليدان

  گل.دو تا دسته نيخدا رو شکر واسه داشتن ا -

  گفت: رفتیمانطور که سمت سارا مبعد ه و

  .زميسالم عز -

او نگران بود.  یبرا الينزده بود. دان یحرف گرينداد. از شب قبل د یجواب سارا

  .ستاديبه مقابل او رفت و ا اليشود. دان یدچار افسردگ ديترسیم

  گذاشت و گفت: نيزم یها را روبچه یاز نگران یحالت با

  .نيکن یباز نيبر -

  شدند. یو رفتند و دوباره مشغول باز دنديدو دو آن

آن انداخت.  یمبل گذاشت و وزنش را رو یدسته یخم شد و دستش را رو اليدان

  :ديسارا برد و پرس یچانه ريدستش را ز

  شده؟! یزي! چ؟یکنیم هيچرا گر -



943 | P a g e 
 

 شيهاو راست شد و نشست و دست ديکش رونيب اليصورتش را از دست دان سارا

  شد. رهيخ شيو به صفحه نما بغلش زد ريرا ز

 ستادياو ا ديبه عقب انداخت و بعد رو به سارا کرد. راست شد و مقابل د ینگاه اليدان

  را به کمرش زد و گفت: شيهاو دست

  ! ه؟يمشکل چ -

  با غصه گفت: اليسر بلند نکرد. دان یحت سارا

که حداقل تو دل من. حرف بزن  یزيریعالم رو م یدردا یهمه یکنیم ینطوريا -

  چکار کنم! ديبفهمم با

  قربونت برم. ادياز دستم بر نم یچيه ینيشیم ساکت

  :ديپرس اوردياو را به حرف ب نکهيا یو برا ديکش یآه اليجواب نداد. دان سارا

  تموم بشه.  امیهست بخورم خستگ يیام، چاخسته -

  بود و نه ناهار.  یاز چا ینداد. نه خبر یجواب چيه سارا

  وباره خم شد و در چشم او زل زد و گفت:د اليدان

  !م؟يناهار هم ندار -

  نگفت.  چيباز هم ه سارا

  ! رون؟يب ميبر -

  گفت: رفتیراست شد و همانطور که سمت اتاق م الينداشت. دان یباز هم جواب سارا
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از حال تو نداره  یبزن. به خدا من هم حالم دست کم یحرف هي یام کرددختر کالفه -

  .ارميخودم نم یر شما به روبه خاط یول

العملش را تا عکس ديسمت سارا چرخ اليسارا به صدا در آمد. دان ليموبا یگوش

 زيم یاو را از رو یبرگشت و گوش اليتکان نخورد. دان شي. او اصالً از جانديبب

  برداشت و سمتش گرفت و گفت:

  مادرته، جواب بده. -

  هم نداشت.اما قصد جواب دادن به تلفن مادرش را  سارا

  به صدا در آمد.  ی. دوباره گوششدیم یداشت عصبان اليتلفن قطع شد. دان زنگ

  نه! اي یدیجواب م -

 یتماس را وصل کرد و دست سارا را گرفت و گوش الينگفت، دان یزيسارا چ یوقت

  را در دستش گذاشت و آن را به گوشش چسباند و گفت:

  حرف بزن. -

. سارا نفس ديرسیهم م اليخانم به دان ايالو گفتن لعالو  ی. صداستاديبعد عقب ا و

  را بست و گفت: شيهاو چشم ديکش یقيعم

  سالم مامان. -

  مبل نشست. یعقب آمد و رو اليدان

  نه مامان، خوبم. -

-...  
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  .کنهیسرم درد م یحالم خوبه. کم ستين یزيچ -

-...  

  .هگيوقت د کي یممنون مامان. امروز حوصله ندارم. باشه برا -

- ...  

  مامان... ستين یزيچ -

-...  

را از دست  یرو به جلو خم شد و گوش اليگرفت. دان اليرا سمت دان یگوش سارا

  سارا گرفت و جواب داد:

  جانم. -

  سالم پسرم. -

  خانم. ايسالم لع -

و سارا اومدن. گفتم  ني. نازننجايا نييايب ريپسرم دست اون زن لجبازت رو بگ -

  .ميامروز دور هم باش

  .مييآیچشم. االن م -

  واقعاً؟! -

  بله. -

  پس از قطع ارتباط خطاب به سارا گفت: اليدان
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  پاشو. -

  حوصله ندارم. -

  گفتم پاشو. -

  منم گفتم حوصله ندارم. -

برخاست و کنار سارا نشست و سمت او خم شد و با نگاه در  شياز جا اليدان

  گفت: شيهاچشم

  ارم؟يسر جا ب ات روحوصله رميبگ اي یشیپا م -

  !؟یچ یعني -

  .ميروپوش بپوش که بر هيکه گفتم. پاشو برو  نيهم یعني -

  .امينم -

  ! ارميحالت رو جا ب خوادیپس دلت م -

و چند لحظه بعد  ديکش یکوتاه غيج دهيبه سارا حمله برد که او ترس کدفعهيبعد  و

  . رفتیداشت سمت اتاق م اليدان یشانه یرو

 زدیم اليپشت دان یو دنبالشان راه افتاده بودند. سارا معترض رو دنديخندیم هابچه

  :گفتیو م

  .ني... گفتم من رو بذار زمنيمن رو بذار زم -
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تخت پرت کرد و خودش هم کنارش نشست و  یاو را به درون اتاق برد و رو اليدان

  :گفتندیها وارد اتاق شدند و خندان مزد که بچه هيتک اشنهيس یرو

  بزنش. -

داره و  ی. براتون بدآموزستيها مناسب کودکان نصحنه نيا یبزنمش ول ديآره با -

  .ترسونهیخشونتش شماها رو م

که  الي. داندياش گرفت و نتوانست خوددار باشد و خندخنده اليدان یهااز حرف سارا

  دور کند گفت: شيموفق شده بود او را چند لحظه از حال و هوا

  نکردم. هتيت تا تنبخونه بابا ميپاشو بر -

  .یرفتیتو که اونطرفا نم -

  .گهيپاشو د رم،یحاال م -

  اعصاب ندارم. -

  من هم اعصاب ندارم پاشو تا نخوردمت. -

  و نشست و گفت: ديخند سارا

  .یشد ايحیمثل دانا ب -

  تخت گفت: یهنگام برخاستن از رو اليدان

  .نير بشحاض ني. پاشهيدانا چ يیايحیکاربرد ب دميتازه فهم -

  ها شد.رفت و منتظر آن رونياز اتاق ب و
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ستوده  یراه افتادند و با هم به منزل آقا اليها حاضر شدند با دانسارا و بچه یوقت

  رفتند.

و  کردندیو سارا حرکت م اليو دنا دست هم را گرفته بودند و جلوتر از دان دارا

خزه و درختان، در هم  یخاک، بو ی. بورفتندیم شيباغ را پ یباران خورده ريمس

  .کردیبود و مشام را نوازش م دهيچيپ

  که گفت: کردیبا نگاهش دارا و دنا را دنبال م سارا

 یبا هم باز یاز امروز کل نکهيدارا بارها خواست دنا رو بکشه، نه به ا نکهينه به ا -

  کردن.

ندونه  فعال بزرگ نشده و ممکنه اصال یطيبچه است سارا. تحت هر شرا هياون  -

  بکنه.  ديبا يیچه کارا شهیو فقط بهش الهام م کنهیداره چکار م

  !شه؟یبهش الهام م -

که با  ی. مثل همونیطانيمنبع الهام ش کي. ستين یبله. اما منبع الهامش منبع خوب -

احساسات و قلبم اثر گذاشته بود. همون  یطلسم وودو ذهن من رو شسته بود و رو

 ادميکه اصالً  آوردیو بعدش هزارتا بال سرم م نميب آشفته ببمن خوا شدیکه باعث م

  نبود.

  !م؟يرابطه چکار کن نيدر ا ديخوب! با -

که  ینداشته. کس یما نشده و باهامون کار ريدرگ ميبه صورت مستق سيخود ابل -

  هاشه.کرده فرزندان و نواده رياج
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  . ميع قطع کنمنب نيارتباط دارا رو با ا یقبل از هر کار ديما با خوب

  !؟یچجور -

سلطه  ريمنبع امکانش هست که دارا رو از ز نيبردن ا نيکردن و از ب دايفقط با پ -

نتونه  یطانيش چيکه ه ميدرست کن یبراش طلسم دي. بعد هم باميو نفوذ اونا نجات بد

  بشه. کيبهش نزد

ً يدق هيمنبع چ نيبردن ا ني... از بنطوريکه ا -   !قا

  متکون! یعني... بردن پدرش نياز ب -

 کي. قبالً بهت نزدشيبکش یو چطور یکن دايخوب اونوقت تو کجا پدرش رو پ -

  .شونينيبب یشدن تونست

خونه، بعد هم رفتم  یوارد باغ شده و بعد اومده تو یکس دميکه خواب د یاون شب -

باهاش  دارميد نيسراغش و به رداش دست زدم و دستم سوخت، متکون بود. اون اول

  دستم افتاد. یمن بهش رو یکيوز بعد اثر نزدبود. ر

 بردمشیو من م خواستیسراغم و دارا رو م اومدیبود که م يیاز اون وقتا بعد

  .دنشيد

 یکه گاه دميشنیهم م یزن یصدا یگاه نکهيندارم، جز ا ادي دارمونياز د یزيچ

  !گهيکس د ايمادر دارا بود  دونمی. نمچهيپیسرم م یتو

  که گفت مادر داراست.  دميرو د یوم زنحم یتو شبيد -
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نگاهش را  دند،يدو رونيها از در باغ ببچه یبا تعجب سارا را نگاه کرد و وقت اليدان

که سمت باغ ستوده  ديها را د. در کوچه باغ آندياز سارا گرفت و دنبال آن دو دو

ها را به آن. به طرفشان رفت و خود ستادنديزد که آن دو ا شانيصدا الي. دانديدویم

  رساند و گفت:

  ... دستا.رونيب نييايب نييبدو يیتنها دينبا -

  ها هم قدم شد.هر دو را گرفت و منتظر شد که سارا هم آمد و با آن دست

  ازت خواست؟ یخوب اون زن چ -

  سرش را بلند کرد و گفت: دارا

 یرو برا آخه مامان و بابام با هم مشکل دارن. بابام من شش،يمن برم پ خوادیم -

 خوادی. حاال مادرم مخوادیخودش م یمادرم اما من رو برا خواد،یم سياهداف ابل

  .نيمن رو بهش برگردون

  بعد سر بلند کرد و سارا را نگاه کرد. ی. کمستيو او را نگر ستاديا اليدان

به اطراف انداخت و  یرا به خود آورد. او نگاه مشکوک اليو دان ديوز یسرد باد

  گفت:

  ها. بچه ميبر -

 اليستوده رفتند. آن روز تا عصر، همه با هم بودند. دان یبعد با هم به منزل آقا و

را در  یسمت ماوراء منحرف شود تا بلکه سارا ساعات یکرد اجازه ندهد بحث یسع

  آرامش بگذراند.
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حتماً  ديفهمیخوب م زينکرد و پرو تيرا اذ زيحالش خوب بود. پرو نيروز نازن آن

  کارساز بوده است.  اليندا یدعا

 یزيچ نيچن کردیبود، تا به او اثبات نم اليدان یجا گريهرکس د دانستیم خوب

  . کردیوجود دارد حرفش را هرگز باور نم

 کياز  شتريها، بو آن کندیکار نم اليچون دان یوميمد چيه ديفهمیرا هم خوب م نيا

  .ستنديمشت رمال و دروغگو ن

  

  .زدهمي_سفصل

  .ستاديایدم از غرش نم کيو رعد و برق  ديوزیم یديباد شدشب  آن

بارش باران به  ريبلند در ز یهاسرش گرفته بود، با قدم یکه باال یبا چتر مسعود

که در دل  یاهيس یابرها ليکه  به دل ی. عمارترفتیرنگ م ديسمت عمارت سف

هم  یو گاه فتگریرنگ زرد به خود م یگاه ،یدرپیآسمان بودند و رعد و برق پ

  .اهيرنگ س

. سلول به سلول ستيسر بلند کرد و اطراف را نگر ديبه کنار استخر که رس مسعود

  .کردیرا حس م یبيتنش احساس عج

 یماندگ یبو کيخاک و در کنارش  یخزه، بو یپوست درختان، بو یباران، بو یبو

اب و مانداب مرد یکه انگار با بو يیآور. بوو تهوع بيعج يی. بوديبه مشامش رس

  شده و در هوا پراکنده بود.  یو لجن و نجاست قاط
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 صيتشخ شيکه مهناز خانم چند ساعت پ يی. بوپراکندیبو را در سطح باغ م نيا باد

دو خدمتکار منزلشان، متوجهش  یحت ايو نه سارا و  یميصم ینداده بود. نه او، نه آقا

 اليتازه شده است اما دان آساليس باران نيگفته بودند روحشان از ا ینشده بودند. حت

  ها را قفل کرده بودند.شده بودند و در و پنجره فهو دانا و آنا از آن بو کال

  :ديهام را شن ینگاهش را در باغ چرخاند. صدا مسعود

. به نظر دهيچيهوا پ ی. بوشون توزننیاطراف پرسه م نيا یول ستن،يباغ ن یتو -

  .ميدار شيدر پ یبد تيوضع اديم

  هستن؟! ايک -

و در  شهیم زتريبدنشون ت ی! وارثان جهنم که همراه با باد و باران بونياطيش -

  .شهیاطراف پراکنده م

آمد.  رونيدر ساختمان ب یدانا از ال یسر فرود آورد و حرکت کرد. گربه مسعود

  .ستاديقاب آن ا انيبعد هم در تا آخر باز شد و دانا در م

را بو  گريرفت. همد ايها باال رفت و به کنار حورشد و از پله ليتبد یابه گربه هام

  زد. سيرا ل ايسر حور ی. هام رودنديکش

  نگاهش را از آن دو گرفت و منتظر شد.  دانا

  با هم دست دادند. ديکه به او رس مسعود

  .ريسالم، عصر بخ -

  .کنهیم ینيفضا سنگ یتو ی. حس بدادينم ريسالم! به نظرم خ -
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  توئه.حق با  -

چترش را بست و همراه با دانا به درون عمارت رفت و در را پشت سرش  مسعود

  رفت.  اليچسباند و همراه با دانا به درون منزل دان واريرا به د سيبست. چتر خ

  جلو آمد و گفت: اليهمه سالم کرد و جواب گرفت. دان به

  !؟یحس کرد -

  !یبه خوب -

  !؟یکرد داشيپ -

  . یبا هزار بدبخت -

  چطور؟! -

  بدم؟! حيدم در توض جانيهم ايبعد  ،یبه من بد يیچا هي نميتو بش اميب -

  مسعود گذاشت و گفت: یشانه یدستش را رو اليدان

  .نيبش ايب -

از  یبرد و کتاب کوچک اما پر حجم اشیبلند مشک یدستش را درون باران مسعود

  گرفت. اليو سمت دان ديکش رونيآن ب

  ؟یکنیم یشعبده باز -

  داره. بيج امینه بابا، بارون -
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و دست  ديکش رونيرا از تن ب اشیتشکر کرد و کتاب را گرفت. مسعود  باران اليدان

  نشست. نهيدانا داد و کنار آتش شوم

  و شکالت آورد. ینيريو ش یچا وانيل کي شيبرا عيسر سارا

  .خاستیمرا برداشت که از آن بخار بر یچا وانياز سارا تشکر کرد و ل مسعود

هم فشرد و در خود  یرا رو شيهاو راست شد و پلک ديرا نوش یجرعه از چا دو

  .ديچيپ

مبل انداخت و کنار  یاو را رو ی. دانا بارانکردندیداشتند با تعجب نگاهش م همه

  مسعود نشست و گفت: 

  .یات رو سوزوندتا ته روده یمگه مجبور -

  انقد داغ باشه. کردمیفکر نم -

  . یهست ی! عجب آدم؟یت دارداغ دوس -

  لپش گذاشت که مسعود گفت: یگوشه ینيريش کيبعد  و

  ؟یاون تو جاش کرد یچقدر بزرگه! چجور یدي! تو که دیستين یخودت عجب آدم -

  گفت: ینيريو بعد از قورت دادن ش ديبا دهان بسته خند دانا

  بزرگ بود؟! یچ -

  !یهمون که نوش جان کرد -
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تعجب زده آن دو  یاافهيو سارا و آنا داشتند با ق دنديشم هم خندهر دو با نگاه در چ و

  .کردندیرا نگاه م

  کنارشان نشست و گفت: اليدان

چند  یول نيباش یجد نيتونیکه نم دونمیو م شمیم اتونيکه مزاحم شوخ ديببخش -

که  یبزرگ و داغ یزايبه من و فکرتون رو از اون چ نيحواستون رو بد قهيدق

  ...نيردارب نيخورد

  به آن دو انداخت که مسعود گفت: ینگاه الي. داندنديبلند خند یو مسعود با صدا دانا

 یخبر یاستادم اما نبودن. چند بار اومدم و رفتم ول ی! رفتم در خونهگفتمیداشتم م -

زنگ زدم  یچراغاشون روشنه. وقت دميشبش تونستم دوباره برم و د نکهينبود. تا ا

  .رونيسن و سال خودم اومد بهم یپسر هيبعد  قهيچند دق

  بوده نه پسر! یرمرديپس پ -

  به دانا کرد و گفت:  ینگاهمين مسعود

  . شيسال پ کيازش سراغ استاد رو گرفتم که گفت فوت شده، اون هم  -

  چکار کنم!  ديکه با موندم

 ميکرداصالً پسر نداشت. سراغ ستاره رو گرفتم. اون گفت که ما با هم ازدواج  استاد

  خودمونه. االن هم فقط اومدم که گلدونا رو آب بدم و برم.  یو االن خونه

استاد بردارم و بعد  یکتاب از کتابخونه کيازش خواستم اجازه بده برم تو و  بعدش

  دوباره پسش ببرم. 
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! گفت که ما طبق ؟یچ یعني دميکتابخونه امانته. پرس نيقبول نکرد و گفتش که ا اون

  .مياز شاگردهاش نگه داشت یکي یها رو براکتاب نيتاد ااس یخواسته

. به ستاره زنگ زد و ازش اسم رو ستين ادمي! گفت که اسمش هياون ک دميپرس منم

  و اون هم گفت مسعود... ديپرس

  گرفت و گفت: ريساکت شد. نگاهش را به ز مسعود

  . ز ستاره گرفتمکه ا یهمه سال نرفتم بهش سر بزنم. اون هم به خاطر جواب رد نيا -

رو که نشونش دادم  يیاون باور نکرد. کارت شناسا یبه پسره گفتم من مسعودم! ول 

 ميباور کرد. بعدش زنگ زد به ستاره و اون خودش رو رسوند. با هم صحبت کرد

  نکردن.  داميمنتظرم بوده و مدام دنبالم گشته اما پ یليو گفت که پدرش پنج سال آخر خ

ها به صاحبشون کتاب نيپدرش رو نشون داد که گفته بود تا ا یتنامهيبهم وص بعد

  .یزيهر چ ايحق نداره خونه رو بفروشه و  یکس دنينرس

  !درضمن

  و بعد گفت: ديرا جو شيهاشدند. او لب رهيساکت شد و همه به او خ مسعود

 نکهيبا ا شهیم یبزرگ وميمد ندهيدوست مسعود در آ اليدان دونستمینوشته بود م -

ها به صورت کتاب نياز ا یاما تعداد دمياون رو د اشیبار در جوان کيفقط 

  هستن. اليدان یبرا یاختصاص

  گفت: اليرو به دان مسعود

  بازش نکرده. چکسيبسته هستن... ه کي یهفت کتاب برات به جا گذاشته که تو -
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  کجان؟! -

  ببر. ايب یما هستن. هر وقت خواست ی! خونهیزرنگ -

  . یرسباشه، م -

  ما. یخونه یحداقل به خاطر اون کتاب اومد ديشا -

  دنا. ینبود باشن برا ام،يبود م یباق یعمر -

  هم کتاب را ورق زد و خطوط آن را خواند.  بعد

. سارا از آن ستين شيدر پ یخوب طيشرا دانستندیو مسعود به هم نگاه کردند. م دانا

  حرف بزنند. ايا کنند و و دوست داشت همه سر و صد آمدیسکوت خوشش نم

. مسعود شدندیها کرد که با هر رعد و برق پر نور و کم نور مبه چراغ ینگاه دانا

  گفت: یبه آرام

  خدا کنه امشب برق قطع نشه. -

  .ديها کشخط یانگشتش را رو اليدان

  !نجاستيا -

  گفت: مسعود

  بلند بخون. یبا صدا -

و باد به سرعت  آمدیفرود م نيبر زمکه باران به شدت  یزييروز پا کياگر در  -

و لجن  یماندگ یاز اشخاص خاص بو یکس د،يدویها ماسب تند رو در کوچه کي
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 یچون بو یزشت یهر بو ايو گوشت و خون کپک زده را در مشام خود حس کرد و 

بزرگ در  نياطيش اي کافر یهااز جن یابدانند که دسته ديبا یفضوالت انسان

  .زنندیاطرافشان پرسه م

 کنندیها با باد سفر مجن رايباشد، ز یعيها کامالً طبآن یهاپرسه زدن نياست ا ممکن

  . روندیم گريد یاريشهر به شهر و د کيو از 

  داشته باشند. یتيسوءقصد و سوءن یحت ايو  یتيهم هست که قصد و ن ممکن

  .باشدیم ريها از قرار زمربوط به دفع آن اذکار

بلند بود  شيزده شد. آنقدر صدا یبزرگ یاندن ذکرها شد که صاعقهمشغول خو اليدان

 یو مسعود و دانا در کنار شعله اليو هم زمان برق رفت. تنها دان ديکش غيکه سارا ج

هم را گرفته بودند در سکوت  یهابودند و سارا و آنا که دست دنيقابل د نهيشوم

  .ديدیرا نم هاآن یخود نشسته بودند و کس یسرجا

بودند روشن شدند و  دهيکه در گوشه و کنار خانه چ يیهاورد خواند. شمع رلبيز آنا

  کرد. دنيدر خانه شروع به تاب یکم جان یروشن

  لب گفت: ريز سارا

  . دهيشد یليامشب هم باد خ -

. رفتندیم نييباال و پا نهيها درون شومشد. آن رهيرقصان آتش خ یهابه شعله اليدان

  بود. یزيسکوت رعب انگ



959 | P a g e 
 

 ینيريش یکتاب را پرت کرد که به ظرف دو طبقه کبارهيته دلش را شکافت. به  یحس

  واژگون کرد.  نيزم یخورد و آن را رو

  . به سرعت ساختمان را ترک کرد. دنيو شروع کرد به دو ديپر شيجا از

شده  یخبر دانستیبود و آنا م دهي. سارا ترسکردندیکه او رفت نگاه م یبه سمت همه

  است.

و خود را به در کوفت. در باز  ديکش نييپدرش را پا یخانه یرهيرفت و دستگ اليدان

  نشد. صدا زد:

  مامان، بابا! -

دنا و بعد دارا آمد.  یدر پ یپ یهاغيج ی. چند لحظه بعد صداوستنديهم به او پ هيبق

  آمد.  ليبابا گفتن دن یبعد هم صدا یکم

  فشرد و مشتش را به در زد و گفت: نييرا پا رهيرا کنار زد و دستگ اليدان دانا،

  .ليبابا، مامان! دن -

 اثریاما ب ديرا به در کوب یرنگ یکه احساس خطر کرده بود با جادو نور  نارنج آنا

  :ديکش اديبود. فر

  بکن، پسرم اون توئه. یکار کيدانا  -

به  یکيتار انيخودش برگشت. در م یو مسعود را کنار زد و به خانه ديچرخ اليدان

را بست و مشغول  شيهااما باز نشد. چشم ديکش نييرا پا رهياتاقش رفت و دستگ یجلو
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آرام باز شد. در را هل داد و بدون واهمه وارد  یتق یذکر خواندن شد که در با صدا

  شد.

 ريز يی. به سراغ کمد که پاديبود شن بيو عج نيسنگ اريرا که بس یاخنده یصدا

  خورد. آمد و تلوتلو شيپا

آن  پيو ز ديکش رونيو سمت کمدش رفت. ساکش را ب یکرد به خواندن ذکر شروع

  . ديرا شن یبلند غيج یرا باز کرد. دست برد و خنجر را برداشت که صدا

و  ديکش روني. با عجله دستش را ته کمد برد و جعبه را بديرا شن یانفجار یصدا

 دين با عجله خارج شد و دانا را دآورد. از ساختما رونيرا که درون آن بود ب زهين

 ليشکستن وسا یکه با جادو به در زد و آن را به درون ساختمان پرت کرد و صدا

  آمد. 

  بر سرش داد زد: اليدان

  . شيسالن باشه و خودت بکش یتو یخودت رو کنترل کن. ممکنه کس -

  بعد خنجر را در دست مسعود گذاشت و گفت: و

  .سپارمیبهت ممراقب خودت باش. سارا رو  -

  باشه. -

  گفت: یاديبا ترس ز سارا

  .اميمن با خودت م الينه، دان -

  مسعود بمون.  شيپ -
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را گفت و بدون ترس وارد ساختمان پدرش شد. سارا خواست برود که مسعود  نيا

  دست او را چنگ زد و گفت:

  با من بمون.  -

  دم خانه را گشت و صدا زد:قدم به ق اليپشت سر دانا و آنا وارد ساختمان شدند. دان و

  !نيمامان، بابا، بهادر، پرو -

  باال آمد. یاز طبقه کردیم هيکه گر ليدن یجواب نداد. صدا یکس

  بابا! بابا! -

و خود را به دانا رساند و دست او را  ديدو اليباال رفتند که دان یسمت طبقه هاآن

  گرفت. 

  نگاه کرد و گفت: اليبه دان دانا

  !ه؟يچ -

  .ستنيها اونجا ن. بچهگنینا دروغ ماو -

  !؟یدونیاز کجا م -

  .ارنيدر م یدروغگو هستن و خودشون رو به هر شکل نياطياز اونجا که ش -

  سرش زد و گفت: یرو یبا نگران سارا

  ها کجان؟! بچهاليدان ال،يدان ال،يدان -

  نگران نباش. شن،یم دايپ -
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  رو به دانا گفت: اليدان

. کمک نيکن دايو بهادر رو پ نيباال، پدر مادر و پرو یطبقه نيشما دو نفر بر -

  .نيصدام کن نيخواست

  رو به مسعود گفت: او

  فقط مراقب خودت و سارا باش. گم،یم گهيبار د کي -

  باشه. -

به  اليباال رفتند. دان یرفت و دانا و آنا به طبقه نييها را پاراه افتاد و پله اليدان

  .ديند یزيرا آنجا انداخت اما چ اشینور گوش و ديآشپزخانه سر کش

هم به سمت اتاق پدر و مادرش رفت و به مسعود اشاره داد که مراقب باشد.  بعد

 يیجز دو پا ديند یزي. چدر اتاق را باز کرد و نور را در اطراف اتاق انداخت اليدان

ه بود و افتاد نيزم یکه رو یکه از پشت تخت مشخص بود. جلو رفت. آهسته به کس

  پشتش به او بود نگاه کرد.

  انداخت و جلوتر رفت و نگران صدا زد: شيرا رو نور

  مادر! -

را سمتش گرداند.  شياو را گرفت که رو یکنار او نشست و دست برد و شانه و

  .ديکش یبلند غيزشت مواجه شد که ج یچهره کيبا  اليدان

افتاد  نيزم یکه آن موجود روگردن او فرو کرد  ريرا در ز زهيبدون صبر ن اليدان

  از او نبود. یبعد اثر یو کم
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  . ديرا د یکس شهيبلند شد که پشت ش شياز جا اليدان

را که به باغ  یاشهي. در بزرگ شفتادين یاتفاق چيخواند. ه یذکر رلبيبود. ز مادرش

  گشود و گفت: شدیباز م یپشت

  چه خبره؟! نجايمامان! ا -

  گفت: یبا نگران مادرش

 کيو  دنيکش غيهمراه با رعد و برق همه تو خونه ج دونمیمادر! فقط م دونمینم -

و  کنمینم داشونيپ کنمینگاه م یاتاق. اما هر چ یتو ديهات رو کشبچه یزيچ

  جلوتر برم. ترسمیم

  .یشد سيتو مامان، خ ايب -

  و گفت: ديخانم وارد اتاق شد و از سرما لرز مهناز

  ؟!بهتون حمله شده دوباره -

  نگران نباش. -

شالق  ديباران شد ريدوخت که داشت ز یو نگاهش را به باغ دياو را بوس اليدان

  .خوردیم

  پس اونجان... -

  دست مادرش را گرفت و به نزد مسعود برد و گفت: او

  اما تو حواست بهش باشه. نتشيبینم یچون کس خوادیمراقبت نم -
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  خوب. یليخ -

رفت و به سمت کلبه  رونيب یدر را بست و از در پشتبه درون اتاق رفت و  اليدان

  .ديدو

. ديچيدورشان پ یاخنده ی. صداکردینم دايپ یزياما چ کردیها را باز مدر اتاق دانا

  راهرو کرد و گفت: یبه انتها یادانا اشاره

  از اونجاست. -

ر آن د یبد یهابه آن اتاق نداشت. اتفاق یشد. حس خوب رهيچند لحظه به در خ او

  :ديچيافتاده بود. صدا در اطرافش پ شانياتاق برا

 نيباز کردن ا یهست که چقدر برا ادتي. يینجايدانا! جادوگر بزرگ. باز هم تو ا -

  م؟يدر از تو کمک خواست

  در اطرافش اکو شد. ليدن یهيگر یصدا زمانهم

  !؟یخوایم یچ -

و  رياتاق اس نيان ما در ا. پدرميداشت یما چه حس یبدون مييخوای! فقط میچيه -

  کشته شدن.

  خودت رو به من نشون بده. -

به خاطر فرزندانش  اليدان ديفهمی. حاال مديپشت لبش کش یبعد دستش را عصب و

  بوده است. یتحت چه فشار

  جلو رفتند تا به در اتاق برسند. اطيو آنا با احت او
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. کردیود حس مدور خ یرا به خوب یشر و منف یرويداشت. ن یحس بد مسعود

  لب گفت: ريرا در اطرافش انداخت. ز ی. نور گوشديشن يیصدا

  !؟يیهام! تو کجا -

سقف  یرو یزيآن چ کي. مسعود احساس خطر کرد در ستيمسعود را نگر سارا

و  ديکش غي. از ترس جنديبه سرعت شروع به حرکت کرد و سارا توانست آن را بب

او چسباند. آن موجود از سقف  یه بازوو صورتش را ب کمر مسعود را محکم گرفت

  افتاد و مقابلشان ظاهر شد.  نييپا

  خنجر را باال برد و گفت: مسعود

  جلو. ايب -

  خانم نگران گفت: مهناز

  نم؟يبیکه من نم نجاستيا یچه کوفت -

به مسعود در هوا معلق شد.  دنيموجود به سمت مسعود حمله کرد اما قبل از رس آن

شد. سارا آهسته سر بلند کرد  رهيآمده بود خ رونيکه از شکم او ب یامسعود به پنجه

  شده بود نگاه کرد.  زانيکه آو ی. به موجودستيو آن سمت را نگر

  گفت: دهيلب و ترس ريز

  مسعود. -

بود  ستادهيرا که مقابلشان ا یو بزرگ اهيموجود دود شد و سارا توانست جسم س آن

  و گفت: ديکش غي. دوباره جنديبب
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  بکش. نميسعود ام -

  سر سارا گذاشت و گفت: یدستش را رو مسعود

  نترس! دوست ماست. -

. سارا محو ديدرخش یکيدر آن تار شيهارا عقب داد و موها و چشم شيکاله ردا هام

  .ديدرخشینما م شب ءیش کيشد که چون  يیهاآن پوست درخشان و موها و چشم

  .یکم هوش و حواس شد یزدواج کردکه ا  ی. از وقتیاومد ريطلبت هام، د یکي -

  گرفت. مسعود لبخند زد و رو به سارا گفت: ريسکوت کرد و سر به ز هام

  تازه دوماد ماست.  -

  و گفت: ستيمسعود و بعد هام را نگر سارا

  .زهيشگفت انگ -

  !زه؟يشگفت انگ یبگه چ یکي شهیم -

و محکم  ديکش غيارا ج. سديو او را کش ديچيسارا پ یحال دو دست دور پاها نيدر ا و

اش پشت آن موجود فرود آمد و پنجه یو رو ديدست مسعود را گرفت. هام از جا جه

  را در کمر او فرود آورد.

شدن دانا  کيکنارش ظاهر شد. قبل از نزد اي. حورشدیم کيداشت به اتاق نزد دانا

 کيتارکرد و صورتش را در آن فرو برد و اتاق  کينزد واريبه اتاق خود را به د

  و گفت: ديآن موجودات سرش را عقب کش دني. با دستيرا نگر
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هوش شدن. پسرتون  یهستن. هر سه ب رياس نجايا نيسرورم! پدرتون، بهادر و پرو -

  .ستين نجايا

که خواند دستش را سمت در گرفت که قفل در  یشد و همراه با ورد یعصبان دانا

  خورد. واريشکست و به د

 یگلو شيهاحمله برد با چنگال ديکه رس یموجود نيبه اول و ديبه درون جه ايحور

  ظاهر شود. هياز ثان یآن موجود باعث شد هام هم در کسر غي. جدياو را در

  گذاشته بود.  یميصم یآقا ینهيس یها دستش را رواز آن یکي

  و گفت: ديبه دانا خند رو

  مرگه! نيباتريز یقلب ستيا -

  عالقمند شده بود گفت: یميصم یاکه در آن مدت به شدت به آق آنا

  بکن دانا! یکار -

 اي. هام و حورکردیبه موجود زد که داشت سمت دانا حمله م شيبعد با جادو و

  را بکشد. یميصم یبکنند و آن موجود آقا یحرکت دنديترسیم

  گفت: یبيدستش را سمت آن موجود گرفت و به زبان غر دانا

  !یريمیتو م -

. دانا وردش را ديچيآمد و در سراسر اتاق پ رونيانگشترش باز  یبنفش یبعد مه و

 ینهيشد. موجود دستش را از س کي. آن مه به موجود نزدکردیلب تکرار م ريز

  .ديپس کش یميصم یآقا
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  آمد و نصف بدن او را فرا گرفت.  نييشکافت و آن شکاف آهسته پا اهشيس صورت

با قدرت دانا را نداشتند. ناخواسته مقابله  يیهم ظاهر شدند. توانا گريد موجودات

هر دو  شدیقدرت دانا با آن ادغام م یاما وقت شدندیجذب مه و قدرت آن انگشتر م

  .ديانجامیزنده م  نياطيبا هم به مرگ ش یطانيش یروين

نصف  هشانيکر یو ضمخت و چهره اهيس یهاو بدن ستادنديایاز حرکت م یکي هاآن

 زيو لزج که همان مانداب گناهانشان بود از بدنشان سر ر رگونيق یاو ماده شدیم

  .شدیم

که آن را در راه  ی. قدرتکردندیدانا نگاه م یطانيبه قدرت شر و ش ايهام و حور آنا،

  به سلطه در آورده بود. ريخ

  بود. ستادهيبزرگ ا طانيبارش باران مقابل چهار ش ريز اليهمان زمان دان در

  ها را بشنود.بچه یهيگر یصدا توانستیم اليبودند و دان دهستايکلبه ا یجلو هاآن

کرد با ساعدش صورتش را از باران پاک کند اما چندان موفق نبود. به  یسع او

  بودند نگاه کرد. ستادهيکه ا یجمع

از جنس  یکيمادرش زعلب بود، آن  یگريها همان متکون پدر دانا بود، داز آن یکي

  بودند. دهيرغز د یبود که در تنگه یداربال طانيشهمان  یگريمتکون بود و د

او را جذب خود  خواستیرژه رفت. م اليدان یدار با آن لباس نازک جلوزن بال آن

  لب گفت: ريو ز ديگل مال انيخم شد و دست چپش را م اليکند. دان
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گل  نيبه هم یگل ساخته شدم و روز نيوسوسه رو ازم دور کن. از ا ا،يخدا -

  محافظت کن. نياطيش ی. من رو از شر وسوسهدمگریبرم

را درون گل  زهيته ن اليها را عقب داد. دانو آن ديکش شيبه موها یو دست ديخند زن

  گفت: ديکوبیکه باران تن او را م یگذاشت و در حال

  تذکروا فاذاهم مبصرون. طانياتقوا اذا مسهم طائف من الش نيان الذ -

  :یمعن

خدا) شده و  اديشوند هماندم متذکر ( طانيتار وسوسه شچون گرف زگارانيپره«

  ) ٢٠١ هياعراف، آ» (  ابندي رتيبص

  شد و گفت: یزن و همراهانش به هم نگاه کردند. زن عصب آن

 نياز ا شهيهم یو هم تو رو برا یتا هم من رو داشته باش اي! با من باليپاشو دان -

  نجات بدم. یرنج و گرفتار

  گفت: یبود به آرام نيگاهش به زمهمانطور که ن اليدان

  اذکروا هادم اللذات و منغض الشهوات و داعى الشتات. - 

  :یمعن

و تلخ کننده شهوات را و دعوت کننده  رهي(مرگ) درهم کوبنده لذات را و ت ديکن ادي« 

  »را هاىيجدا

  (ع) یعل ن،يرالمومني( ام 
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، ٢على سعادت پرور، ج  والدرر، باب الموت، به نقل از سراالسراء، استاد الغرر

  ). ١۵٩ص 

  به آن زن رو به زعلب گفت: توجهیبعد برخاست و ب و

 یبه راحت تونمیکرد. نم یکردم. همسرم براش مادر یفرزند تو پدر یمن برا -

  مثل شما داشته باشه. یاندهيکنم و آ مشيتقد

 نييبود پاشکمش نگه داشته  یرا که رو شيها. دستديکش غيافتاد و ج هيبه گر زعلب

  افتاد و زانو زد. شيپا یشده است. زعلب رو یکه او زخم ديد اليآورد. دان

 یجن ضمخت و قو کيشده است. متکون که  یو چگونه زخم یاو ک دينفهم اليدان

  بود گفت: کليه

کرد و خواست پسرمون  انتينکرد. اون خ یقربان سيابل یزعلب فرزندمون رو برا -

  !نهياکارش  یجهيرو بدزده و نت

 یکه رو یپرت کرد. زعلب در حال نيزم یبعد با لگد به زعلب زد و او را رو و

  بلند کرد و گفت: اليافتاده بود دستش را سمت دان نيزم

  مراقب دارا باش.  -

  سوزناک سر داد و گفت: یاهيبه او زد. زعلب گر یگريلگد د متکون

  من فقط فرزندم رو خواستم. -

  و گفت: ديدار خندبال طانيش آن
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! اگر دارا رو الي! دانیخوریپدرم نم یتو به درد خدمتگزار دونستمیاز اول م -

  .یرو از سر راه بردار نطناعيمتکون و ق ديبا یخوایم

 اليدان یبرا یو مشت ديجلو پر نطناعيها حمله کرد. قبدون صبر سمت آن اليدان

  او فرو کرد.  یدر پهلورا محکم  زهيو نوک ن ديزد و چرخ یجا خال اليانداخت. دان

  رفت. نيافتاد و از ب نيزم ینعره زد و رو نطناعيق

  به متکون انداخت و گفت: یرو به آن دو کرد. نگاه اليدان

کوتاه اومدن  یعني. از دست دادن دارا و سپردنش به شما دمیدارا رو از دست نم -

  .ذارمیمورد رو به دلتون م نيمن در برابر شما اما حسرت ا

  و گفت: ديخند ونمتک

  که همسر تو فرزند من رو حمل کرد. هيکاف نيهم -

  رو به شکمش انتقال دادن. فرزندم

را عقب فرستاد  شيو موها ديکش اشیشانيپ یو دستش را رو ديابرو در هم کش اليدان

  و گفت:

  منتظرت بودم.  نيهم یبرا -

  . ديشد و سمت او دو ليگراز شکل تبد وانيح کيبه  متکون

 ینور زهيبه ن یاآمد با اشاره کينزد یتکان نخورد و منتظر شد. وقت شياز جا اليدان

  کرد.  یو به صورت متکون خورد و سرش را متالش ديجه رونياز آن ب
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 یرو اليالعمل دانو قبل از عکس ديپر شيرا باز کرد و از جا شيهازن بال آن

  انداخت.  نيزم ینشست و او را رو اشنهيس

  افتاد.  اليداناز دست  زهين

کرد خودش را آزاد کند اما آنقدر  یسع اليخم شد. دان اليصورت دان یو رو ديخند او

  . شدیبود که نفسش داشت قطع م نيآن موجود سنگ

هستم. چقدر دوست  بايچقدر ز ني. ببني! من رو بب؟یکنی! چرا تقال مال؟يدان هيچ -

پهلوت  یپام رو تو یهااستخوان دخوایکه دلم نم یهست یهستم. تو تنها مرد یداشتن

  االن. نيهم جا،ني. همیبا من رابطه برقرار کن خوادیفرو کنم. دلم م

من  یباشه. نگاه کردن به جسم تو برا بايز یليخ ديکه از تو داشته باشم با یفرزند

  لذت بخشه. یليخ

بعد از . مردمیهات رو در آوردم و بهت نگاه کردم داشتم از لذت مشب که لباس اون

نتونستن  چکدوميتو، به عشق تو اما ه اديمرد همبستر شدم. به  نياون شب من با چند

  کنن. یمن رو راض

  شد و گفت: کينزد اليخم شد و به صورت دان شتريب او

  شکم تو، برام آرزو بود. یشدن به تو، نشستنم رو کينزد -

  انست.اما نتو ابديرا ب زهيبلکه ن ديکش نيزم یدستش را رو اليدان

. دارمیات رو از سر راه برمهستم. خودم تمام خانواده بايز یليبا من باش. من خ ايب -

  .یايبا من ب هيندارم و کاف یبا اونا کار یاگر بخوا اي
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آن  ینيسنگ ريز شيهم فشرد. دست و پا یرا رو شيهاپلک اليخم شد و دان شتريب او

  موجود قفل شده بود. 

  .ديکش اليرا به صورت دان شيهالب

  زد: اديفر اليدان

  دانا! -

  . از من لذت ببر.شنوهیصدات رو نم -

تا  کردیرا م شيداشت تمام سع اليرا اغوا کند و دان اليداشت دان یسع طانيش آن

 یهاخورد و با چشم یحال بود که آن موجود تکان محکم نيمسحور او نشود. در ا

  درشت شده چند لحظه ساکت شد. 

 یباال اليدان یزهيه عقب چرخاند. نگاهش به زعلب افتاد که با نسرش را ب آهسته

  و گفت: ديکش رونيب طانيرا از تن آن ش زهيبود. زعلب ن ستادهيسرش ا

 دنيکش رونيب ی. به جاطانيدختر ش یبرا طانياز عروس ش هيهد کيهم  نيا -

  ها.فرزندم از شکمم و دادنش به انسان

 ین کرد. برخاست و رو به زعلب کرد و ضربهرفت نيآن دختر شروع به از ب بدن

آن  یخورد و پا یدر صورت او زد. زعلب به عقب پرت شد و به درخت یمحکم

  افتاد.

 يیو آن را در جا ديکش رونيب طانيرا از کمر آن ش زهيبرخاست و ن شياز جا اليدان

  گردن آن موجود فرو کرد. کينزد
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و آن را باال برد و در سر او  ديکش رونيب را زهين الي. دانزانو افتاد یموجود رو آن

  فرود آورد. 

شکل  رييتغ اهيزشت و س اريجسم بس کيافتاد و به  نيزم یدار روبال یبايز طانيش

  شد. ليبعد به دود تبد یداد و کم

سرد شد. رو به زعلب چرخاند.  یپر از هوا شيهاهي. رديکش ینفس راحت اليدان

باغ با  گريزانو زد. سارا و مسعود از سمت د نيزم یبه کنارش رفت و رو اليدان

  عجله آمدند. 

  حالت خوبه؟! اليدان -

  و گفت: ديسر زعلب کش یدستش را رو اليدان

  .یخوب بش کنمیکمکت م -

. دنديها رسکه زعلب دست او را گرفت. سارا و مسعود به آن زديخواست برخ و

  و گفت: ديکش یخرناس اليو بعد رو به دان ستيزعلب سارا را نگر

هاش بجوشه. رگ یخون ما تو ني. نذارنيريدارا بگ یندهيآ یرو برا ميتصم نيبهتر -

پسر من هست.  یهارگ یکه خونش تو يیسارا بشه. سارا یکن به با محبت یکار

  پسر من رو رشد داد.  رشيکه با ش يیسارا

  زعلب! -

  زد و گفت: یلبخند پر درد زعلب



975 | P a g e 
 

. من شدیقلبم روشن م دميزدم و عشق شما رو بهش د هر وقت اومدم و به دارا سر -

کاش  ی. اپرستمیو خدا رو م کنمیم یجدا شدم و تنها زندگ نياطيوقته از ش یليخ

  .نيخدا من رو هم ببخشه... مراقبش باش

را  شيهالب اليشد. دان ليبسته شد و آرام به دود تبد شيهارا گفت و پلک نيا زعلب

  انداخت.  نيياال و پاهم فشرد و سرش را ب یرو

رو به باال راست  کبارهيسر خم کردند و بعد به  يیرويباغ بر اثر ن یهادرخت کدفعهي

  . ديبزرگ از درون باغ رو به آسمان پر اريمانند و بس هيسا یشدند و موجود

  لب گفت: ري. مسعود زستنديآسمان را نگر اليو دان مسعود

  ز هم و رفت.شاهد ماجرا بود. شکست خورد با سيابل -

  ها کجان؟!بچه -

 اشیگوش ديدست کش شيهاخود را به کلبه رساند و در آن را باز کرد. به لباس اليدان

  همراهش نبود. آن را در باغ انداخته بود. رو به مسعود گفت:

  همرات هست؟! یگوش -

  بله. -

  نورش رو روشن کن. -

نور را درون کلبه  اليدان داد. اليرا روشن کرد و آن را به دان ینور گوش مسعود

  کلبه نبود.  یتو یانداخت. کس

  :دينگران پرس اليدان
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  !ستن؟يها نبچه -

 واريشده به د بيکلبه انداخت که هر سه کودک را صل واريدر و د ینور را رو او

  .دنديحال بود که آنا و دانا هم به درون کلبه دو نيو در هم ديکش غيکردند. سارا ج دايپ

 یکه هر سه کودک با وضع اسفناک ديرا در کلبه تاباند و د یمنشأ ینور ب با جادو دانا

  اند.بسته شده واريبه د

  . ديچکیشده بود و خون از آن م دهيها برهر سه نفر آن یپا مچ

 کيخنجر را از مسعود گرفت و  اليافتاد و دان نيزم یبه حالت ضعف رو سارا

 یصندل یرنج بزرگ قفل شده بود باال نيکه از ا یو با زبان ديکش واريد یپا یصندل

ها را در آغوش دانا و آن ديکش نييها را پاو بچه ديبر یکي یکيها را رفت و طناب

  گذاشت. 

را گرفت و در آغوش آنا گذاشت. بعد هم دارا را گرفت  ليهم در سکوت ابتدا دن دانا

  فشرد.  نهيو به س

  نشست. یندلص یآورد و با اندوه رو نييدنا را پا اليدان

 هينداشت. سارا به گر طيها را در آن شرابچه دنيد يیو توانا کردیضعف م داشت

 اشیزيفشرد تا خونر ليزخم دن یجا یافتاد و آنا که بغض کرده بود دستش را رو

  . ابدي انيپا

. ستي. االن وقت ضعف کردن نرنيدارن ممکنه بم یزيها خونرپاشو، بچه اليدان -

  نشست.  اليدان یر شدند. هام کنار پاظاه ايهام و حور
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زخم بسته شد و  ی. جاديآن زبان کش یکوچک دنا را در دست گرفت و رو ساق

  پوست او به جا ماند. یشکل رو یزخم هالل کيآن قطع شد و  یزيخونر

 یپا یکرد. رو ميدارا را هم گرفت و به همان شکل زخم او را ترم یرفت و پا هام

  وجود آمد. به یزخم هالل کياو هم 

شد و  مينگذشت که زخم ترم یزيزد. چ سيرا ل ليدن یهم به کنار آنا رفت و پا بعد

  ماند. یبه جا ليدن یپا یشکل رو یآن زخم هالل

کلبه نشسته بودند و داشتند به  یشدند. همه در سکوت تو بيدوباره غ ايو حور هام

  .کردندیآمده بود فکر م شيآنچه پ

بود  ختهير واريد ینداشت و فقط به آن همه خون که پا توان برخاستن گريد سارا

  . کردینگاه م

  :ديپرس الي. دانامديبارش ن یصدا گريبند آمد و د باران

  !ن؟يکرد دايرو پ هيبق -

  جواب داد:  مسعود

  .دنيترس یليبله حالشون خوبه فقط خ -

  و گفت: ديکش یقينفس عم اليدان

  !ميبر ديبا -

                        * .* .*  

  ١۴٠۵نيفرورد
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بود.  دهيچيسبزه در سرش پ یو بو کردیحرکت م یو به آرام زدیدر باغ قدم م دانا

  جان داده بود و همه جا را جوان کرده بود.  نيبهار به درختان و زم

شلوارش  بيرا در ج شيهاو دست ستيمقابل دانا ظاهر شد. دانا او را نگر ايحور

  فرو برد.

  ه کردند. دانا به او لبخند زد و گفت:به هم نگا یلحظات

  .یهمه سال من رو تحمل کرد نيممنونم که ا -

  سر فرود آورد و گفت: ايحور

  من افتخار بود. یکردن برا یکنار شما زندگ -

  من افتخار بود. یمثل تو داشتن برا یو همراه -

جوانه  داد که در حال یسر بلند کرد و دانا نگاهش را چرخاند و به درختان ايحور

  گفت: یزدن بودند. به آرام

وجود نداشت. اگر  ینسل بعد چوقتي. اگر نه هدهيرو نر و ماده آفر یزيخدا هر چ -

  شما وجود نداشت. ینسل بعد یکردیتو با هام ازدواج نم

  سر فرود آورد. دانا صدا زد:  ايحور

  هام! -

به او اعتماد  یليخ بود که دانا ی. هام کسستياو را نگر یظاهر شد. دانا لحظات او

  داشت. 

  مراقبش باش. شهي. هرگز ترکش نکن. همسپارمیرو بهت م ايحور -
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  و بعد گفت: ستيمتعجب دانا را نگر ايشد. حور رهيبه دانا خ هام

  سرورم. یچ یعني -

  .یاينم نکاونيبا من به پا گهيتو د نکهيا یعني -

  چرا سرورم؟! -

  .یکنار همسرت بمون خوامیچون م -

  ...یول -

  که گفتم. نيهم -

  سرورم مسعود. شيو هام پ مونمیشما م شي. من پميما با هم توافق کرد -

از من پنهان  یتونی. تو نمگرانهيمراقبت از خانواده و د یبرا ميکشیم یما هر چ -

  ! یکه باردار یکن

  رو به دانا گفت: ايو هام به هم نگاه کردند. حور ايحور

همراه شما باشم و هرگز شما  خوادیمشکل ندارم. من دلم م مسأله نيمن چندان با ا -

  .رو رها نکنم

  ! ؟یهمسرت رو به خاطر صاحبت رها کن یتو حاضر -

  و بعد گفت: ستيهام را نگر نيغمگ ايحور

  من مراقبت از شماست. یفهيوظ -
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کنارش  شهيهم یتو مراقبت از همسر و فرزندته. برا یفهيبه بعد وظ نياز ا -

  .یمونیم

  گر گفت:و جلو رفت و التماس ديهوا لغز یرو ايخواست برود. حور دانا

  سرورم! -

  بلند گفت: یرو به او با صدا دانا

  دستوره!  هي نيا -

  تر گفت:و بعد دانا آرام ستاديا شيدر جا ايحور

  هام و مسعود بمون. شيدستوره... پ نيآخر -

  ها را تنها گذاشت.هم راه افتاد و آن بعد

از دستورات  دينبا دانستیکرد و م هيرا گرفت و او با غصه گر ايحور یهاانهش هام

  کند. یچيسرپ

در کتابخانه را باز کرد و بعد   اليبودند. دان ستادهيو دانا هر دو در کتابخانه ا اليدان

رفت. دانا  نييها پارا برداشت. چراغ را روشن کرد و از پله نيزم یدر پوش رو

 کيکه در  یاو داد. او جعبه را گرفت و بعد خودش با خنجر را به زهين یجعبه

  رفت. نييها پاشده بود از پله دهيچيدستمال ترمه پ

  وارد تونل شدند دانا گفت: یوقت

  نذارش. یشگيهم یاون جا -

  !مش؟يکجا بذار -
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را داخل  ليوسا اليرا حفر کرد. دان نيزم شيبا جادو وار،يحفر د یبار دانا به جا نيا

آن محل را گم  نکهيا یآن را پوشاند و بعد برا یاشت و دانا دوباره با جادو روآن گذ

 یکه رو یزخم هيهالل. درست شب کي. طرح انداخت یآن طرح ینکنند با جادو رو

 اليشدند. دان رهيتمام شد هر دو به آن محل خ ارشانک یها افتاده بود. وقتبچه یپا

  و گفت: ديکش یآه

و اونقدر خون ازشون رفته بود  زوننيآو واريکه به د دميرو د هابچه یاون شب وقت -

  .رنينه که بم بردنیاونا رو م نياطيحاضر بودم ش دن،يمرگ رس یکه پا

  نشم. ديزنده باشن فقط ازشون تا ام یمتيبودم به هر ق حاضر

  !؟یرو گرفت متيتصم -

  بله. -

  زد و گفت: اليدان یشانه یدستش را رو دانا

  !یهست یقو یليتو خ ونستمدیم شهيهم -

نشسته بود نتوانست  شيکه در گلو یانداخت و با بغض نييسرش را باال و پا اليدان

و بعد  دنديها را در کتابخانه مرتب چباال برگشتند کتاب یبه طبقه ی. وقتديبگو یزيچ

  آنجا را ترک کردند. 

ودند و داشتند صحبت . همه دور هم نشسته بوستنديرفتند و به جمع پ نييپا یطبقه به

  . کردندیم یو باز دنديدویها مها هم دور مبل. بچهکردندیم

  . ديبه آغوش سارا رفت و صورت او را بوس دارا
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  باران کرد. و او را محکم به خود فشرد و بوسه ديسارا پشت هم چک یهااشک

  و گفت: ديسارا را گرفت و سمت خود کش یموها دارا

  .یمامان من شهيو همدوستت دارم. ت یليخ -

مچ  کردیم ینيسنگ شيگلو یکه بغض تو یدر حال اليکرد و دان هيگر شتريب سارا

کرد خود را کنترل  یو سع ديقرار داده بود به هم مال شيپاها نيرا که ب شيهادست

  .کنندیم انيرا نما یو هر آنچه در قلب دار کنندیم انتيخ شهيها همکند اما چشم

  .دنديوقفه پشت هم چک یشد و ب یاو جار یهااشک

  کردند.  هيبودند و گر نيغمگ اليسارا و دان طيبه خاطر شرا همه

او را بغل کرد و محکم به خود  اليرفت. دان الياز سارا جدا شد و به آغوش دان دارا

  فشرد.

 ديرا بوس اليهمه سال دارا را تکان داد. دارا گردن دان نيبرخاست و چون ا شيجا از

  و گفت:

  من خوب بشم. یخواینکن بابا. مگه نم هيگر -

  و آهسته گفت: ديکمر دارا کش یدستش را رو اليدان

  .زميآره عز -

  نکن. هيپس گر -

  نداره.  یمعن ی. به خدا که بعد از تو خوشتونمیمگه م -
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  .شتونيپ اميباز هم م -

  مرد بزرگ. ميمونیمنتظرت م -

که حاال چند روز  یخودشان رفت. ساختمان به ساختمان اليرفت، دان نييدارا پا یوقت

بود و  دهيخر ديجد یلهيوس ديجد یخانه یبرا الي. دانکردینم یآنجا زندگ یبود کس

  از آنجا برنداشته بودند. زيچ چيه

  او را بغل کرد. الينشست. دان اليهم آمد. کنار دان سارا

متبحر شده  یش تا حدکار کرده بود و در کار الينظر دان ريچند ماه ز نيا یط سارا

 یهاکه توسط جن یبود. مرگ دهيد یدر جوان یبود. او در صورت دارا مرگ

 یرويبه خاطر ن ماندیم الياو اگر کنار دان راي. زدهدیاو رخ م یبرا کتاپرستي

  . کردیبه کشتن او م دامو اق خاستیمبر اليدان هيکه داشت بر عل یشر

را در  یطانيش یروهاين دي. باکردندیم یرکا ديدور زدن سرنوشت با یبرا حاال

  .کردندیم ليتبد ديو سف ريخ یرويو آن را به ن کردندیم فيدرون او تضع

 دهيرس یخوانده بود و به مطلب يیزهايکرده بود.  چ قيها مطالعه و تحقمدت اليدان

  بود. 

 ري. غشر را داشتند یروهايآموزش کنترل ن يیکه توانا یدادن دارا به کسان ليتحو

  نبود. یهم راه نياز ا

ها به منزل برگردند. آن نکاونيبه پا گريکردند تا د یاز همه خداحافظ ليآنا و دن دانا،

را  اليها شدند. دانا دانآمدند و درها را پشت سرشان بستند. همه وارد اتاق بچه اليدان

  بغل کرد و گفت:
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  .ميمراقبش باش دمیقول م -

  .ستديایقلبش از تپش م زديرد و حس کرد اگر اشک نررا آزاد ک اشهيگر اليدان

  سخت بود. شانياز فرزندشان برا يیو جدا یتوان نداشت. دور گريد سارا

بزرگ  يیطال چيمارپ کيگرفت و کف دستش  نهيبعد دستش را مقابل آ یکم دانا

 انيبعد مارن به همراه دا یتر شد. کمو بزرگ و بزرگ افتيشد که گسترش  جاديا

  اتاق شدند. وارد

هم کوتاه سر فرود آورد.  انيسر فرود آورد. همه حرکت او را تکرار کردند. دا مارن

  گفت: اليمارن رو به دان

  .نمتيبیحالم که دوباره مخوش -

به دارا نگاه کرد و ناخواسته لبخند زد. دارا  انيدر سکوت سر فرود آورد. دا اليدان

  کرد و بعد سر بلند کرد و گفت:که دست سارا را گرفته بود به او نگاه 

  .یهست یترتو مادر قشنگ -

  کرد. هيصورتش گذاشت و گر یرا رو گرشيبغض کرد و دست د سارا

  هقش را آزاد کرد و نشست و او را بغل کرد و گفت:و سارا هق دياو چسب یبه پا دارا

  .شمیدلتنگت م یليخ -

  قدم جلو رفت و گفت: کي مارن

 یزي. قبالً به شما گفتن، شما و همسرتون چکنمیراقبت ممن از پسر شما خوب م -

  .دهیم رييرو تغ امیکه زندگ نيدیرو به من م
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ما، به خاطر خون  یو حضور فرزند شما در زندگ دميرو د ندهيدارا بود. من آ اون

و حسرت  ميبچه دار بش ميما هم بتون شهیکه از سارا به ارث برده باعث م یقدرتمند

  .ميخون خودمون رو نداشته باشاز  یفرزند

  .ميکنیم یداربها نگهگوهر گران کيحال ما از دارا مثل  نيا با

شد. سارا  رهيانداخت. سارا راست شد و مارن به او خ نييسرش را باال و پا اليدان

  جلو رفت و گفت: ديانتظار مارن را د یحال وقت ني. با اکندیدل از فرزندش نم

  .امانت من دست شما -

را بلند کرد و  شيهاسر فرود آورد و سارا دارا را سمت او گرفت. مارن دست مارن

  دارا به آغوش او رفت. 

  کرد و گفت: اليرو به دان مارن

  اجازه هست؟ -

مدالش را گرفت و آن را به  ريسر فرود آورد و مارن دست انداخت و زنج اليدان

  گردن سارا انداخت و گفت:

  .ینيباز هم دارا رو بب یتونیم ،یاد شددر سفر روح است یوقت -

  شدند.  چيوارد مارپ یکي یکيها دست تکان داد و آن شانيرو به جمع کرد و برا دارا

 ل،يرو به سارا سر فرود آورد و رفت و بعد مارن و دارا رفتند. بعد هم دن انيدا ابتدا

ا را بغل کرد و را بغل کرد و رفت. بعد هم دانا سار اليسارا و بعد دان نيآنا غمگ

  گفت:
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  .ميتا دارا رو براتون مرد کن اريطاقت ب -

  .نميبیاز چشم تو م نيمراقبش نباش -

  راحت باشه.  التيخ -

  و گفت: ديرا به آغوش کش اليدان دانا،

  ات افسرده بشن.و زن و بچه یمراقبشون باش. مبادا غصه بخور -

  مراقبم. -

  .یدوستت دارم دن -

  ن.منم دوستت دارم د -

  شد که ساخته بود.  یکرد و وارد گذرگاه یبعد خداحافظ و

هم  اليکرد. دان هينشست و گر نيزم یاز عبور دانا، گذرگاه بسته شد و سارا رو پس

  کنارش نشست و او را به خود فشرد. 

                           * * *  

 دهيفت که خرر یديجد یبه خانه یميصم یخود، آقا نياز رفتن دانا به سرزم بعد

  . کردیم یهم در آپارتمان خود زندگ اليبود. دان

وجود داشته  يیاند که دارادانا همه فراموش کرده یجادو یلهيمتوجه شد به وس اليدان

  همه او را از خاطر برده بودند که انگار هرگز نبود. یاست. طور

  او و سارا نمانده بود. یاز اسمش در شناسنامه یاثر یحت
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  بودند. اليکه ماجرا را به خاطر داشت مسعود، سارا و دان یکس تنها

از دنا مراقبت کند. خودش  دشانيدوباره نهال را استخدام کرد تا در منزل جد اليدان

  . رفتیهم هر روز همراه سارا به آموزشگاه م

  . دادیو آنجا کارش را انجام م رفتیهم با ماوراء داشت به عمارت م یکار هر

و هر روز و هر شب را در انتظار بزرگ شدن و بازگشتن دارا  کردیم مطالعه

  .گذراندیم

 کيبه  ليکم داشت تبدو او کم شدیتر مو دنا بزرگ و بزرگ گذشتیسال م هر

  .شدیو باهوش م بايدختر ز

ً يآرامش و صبر هم دق در  يیاز قدرت ماورا یبود و تا حدود اليبه دان هيشب قا

  روز... کي نکهيبود. تا ا دهيهمان او را به انزوا کش اش خبر داشت وخانواده

  .انيپا

٧/١٢/١۴٠٠  

  ١۵:٢۴:              ساعت

  

  مخوف را دوست دارند. یکه راز خانه یزانيبه تمام عز ميتقد

   اي سندهينو یهالطفاً کانال رمان ديجد یهاو خواندن کتاب سندهيارتباط با نو یبرا

@nevisandejan 
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  .ديجست و جو کن در تلگرام را

 يیباالده یباقر هي: مرضسندهينو


