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 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

 : خالصه 

که درش قهرمان داستان   یستن  یاز جن و پر   یداستان معمول  یهمن    داستان
فکر کنند که  تونندیاحمق م یهارو از ظلم و ستم پاک کنه. فقط انسان یادن
. لعنت به کنهیطلوع م یکیتار یاناز م یدو خورش یشهروز تموم م یه یبد
 یحت  ی. بدکنهیغرق م یاالتخ یایکه انسان رو تو دن  یخام یتذهن ینچن
 یعتمنتظر بود تا طب ید. نباکنهیهم قطع بشه بازم رشد م یشهاز ر اگه
دست به دعا بود، چون هر لحظه   یدنجات متولد کنه، بلکه با  یرو برا  اییناج 

آلود انسان رو از پست و چرک یتشه که موجود یدهآفر یطانیممکنه ش
 ایییدن  ینپا به چن  ییداستان من به تنها  یتروزگار محو کنه. شخص  یصفحه

 .ذارهیم

 

 :مقدمه

فقط خدا بود. خداوند از نور فرشته را، از آتش اجنه و از  ینشآفر  یابتدا در 
بعد از  یول ید؛. انسان را به عنوان اشرف مخلوقات برگز یدخاک انسان را آفر 

ها در قرآن از آن یکه نه نام  یدرا آفر  یطرد شدن انسان از بهشت موجودات 
 یکیاز جنس تار اتی. موجودیسیع یلو انج یمحمد آمده، نه در تورات موس
 هستند. یگر د یدهکه دشمن قسم خورده سه آفر 

 یاشوند، انسان از خاک  یدانم یروز پ یککه کدام   کندیمشخص م سرنوشت
 یگر د یدر برابر زاده توانندیم یدهسه آفر  یااجنه از آتش؟ آ  یامالئکه از نور 

که   یطوالن  یانبعد از گذشت سال یان،م یندر ا یاورند؟دوام ب یکیتار یعنی
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 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

 یدهرس  یبه جوان   ریو شر خسته شده، پس  یر خ  یننبرد ب  ینهم از ا  ینزم  یحت  
 .دهدیم ییر که سرنوشت را تغ

*** 

 شنل پوش مرد

 

 یر به تعم یاز کلبه ن  ینشدم. ا یرهنمناک خ یوار به در و د یمیکلبه قد  وسط
به سر و صورتش بکشم. به سمت آشپزخونه رفتم تا   یدست   یدداره. با  یساسا
در ذهنم   یمیقهوه خاطرات قد  یهادانه  یدنخودم قهوه درست کنم. با د  یبرا

طرز درست  تیبار انسان قهوه رو کشف کرد، ح یناول یبرا یشد. وقت  یتداع 
به مرور   ینکهتا ا  خوردنیقهوه رو م  یهاها دونه. اوندونستیکردنش رو نم

 گرفتند.  یادزمان طرز درست کردنش رو 

تک خاطرات تو ذهنم هستند. هنوز تک  یقرن گذشته؛ ول ینچند االن
 یخو درشون شرکت کردم. در طول تار یدمرو با چشم د یاریبس یهاجنگ 
همه  یادمه،بود رو  یلیجنگ که جنگ تحم ینداشتم. آخر  یادیز یهااسم

 اسم رو قبول کردم. ینشناختند. خودم هم ا یرضامن رو به اسم عل

 یدچند هزار سال بع  ینکه تو ا  یبخشم با آرامش  از آماده شدن قهوه لذت  بعد
قهوه  یکه از رو  ینشستم. به بخار ینهشوم یجلو یمیقد یصندل یبود، رو

 پایانم یمبهم و ب  یندهام رو مزه کردم و به آ بلند شد، نگاه کردم. با لذت قهوه
 یدم،بود که هر بار از پدرم پرس یسٔوال ینهستم؟ ا یانداختم. من چ  ینگاه 
 جواب بهم داد: یهفقط 
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 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

 .فهمییبه موقعش م - 

 یوانل یاز تو یزرد رنگم حت  یهادستم نگاه کردم. بازتاب چشم یتو یوانل به
در کلبه به خودم  یمنه. با صدا یتها نماد موجودچشم ینهم معلومه. ا

از  یدبعد، با در زدن دوباره با ترد یول یدم؛اومدم. اولش فکر کردم اشتباه شن
پس   نداشتم،  مونیمه  یچکه ه  یشهبلند شدم. االن پانصد سال م  یصندل  یرو
 باشه؟ تونهیم یک   ینا

در گذاشتم و با  یرهدستگ یآهسته به سمت در رفتم، دستم رو رو یهاقدم با
 یچارچوب در، کل یپدرم تو یدندر رو باز کردم. با د یمکث نسبتًا کوتاه 

 یشتر طرف ازش متنفرم، آخه ب یهسراغم اومد. از  یضاحساسات ضد و نق
 ین. آخر هدلم براش تنگ شد  یگهطرف د  رو کنارم نبوده و از   یمزندگ  یهالحظه

 .کردیکمک م  یبه حضرت نوح تو ساختن کشت  یدمشبار که د

نشستم. وارد خونه شد،  یصندل یبهش پشت کردم و رو یحرف  یچه بدون
تنهام، پدرم هم مهمون ناخوانده  یشهکه هم  یمن یرو حس کردم. برا ینا

 یهبار  ینشدم. درست مثل آخر   یرهبه صورتش خ  یگهبار د  یه.  یشهمحسوب م
که   یدهژول یمردونه و کم ینکرده. پدرم با چهره ییریتغ یچه یدمش،که د

 بهم نگاه کرد. یدهمدتش م یطوالن  یاز زندگ  اننش

تنها  یزرد رنگه خودمه؛ ول یهاشدم، درست مثل چشم یرههاش خچشم به
چشم سمت  یبزرگ از رو یرو از دست داده. زخم یکیشکه اون   ینهفرقش ا

که باعث کور شدن   یدهم ینزخم نشان از ا ینهاشه. اگونه  یچپ پدرم تا رو
 زمانگذر    یصورتشه، حت   یزخم رو  ینا  یادم  یادمکه    یچشم پدرم شده. از وقت 
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 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

اومد و رو  یتعارف  یچببره. بدون ه ینهم نتونسته ردش رو از ب یو جاودانگ  
 روم نشست.به 

 دارم. یتیپسرم برات مأمور -

 یگیو م  یسراغم. بعد چند هزار سال اومد  یبود که اومد  یر بگو کارت گ  پس  -
 به سرم اومد؟!  یچند هزار سال چ   ینتو ا  دونییدارم! اصاًل م یتبرات مأمور

 ی؟هست  یچ  یبدون  خواییمگه نم -

 یکه بدونم. سع  یدههمه سال وقتش رس  ینبعد از گذشت ا  یعنیکردم.    مکث
شدم.   یرهتمام به پدرم خ  یتباشم. خشم رو کنار گذاشتم و با جد  یکردم منطق 

 بدونم. خوامیبا سر بهش فهموندم که م

 یتمأمور  ینا  ی. ط کنییفکر م  یمنطق   یشهکه هم  دونستمیپسرم م  ینآفر   -
. یهست  یچ  فهمیی. مکنهیم ییر تغ یبه کل یتزندگ یکه قراره انجام بد

 .یشهمشخص م یشت همه سال دا ینکه ا  یجواب هر سٔوال

 هست؟ یچ  یتمأمور ینخوب ا -

کم و کم یدهرس یسالگ  18ها به سن از اون یکیمواظبت از دو شخص مهم. -
 یدمانده. با یشسالگ 18تا  یگهسال د یک  یگرید یشه،هاش فعال مقدرت

 .یو مواظبشون باش یکن  یداها رو پاون

 هستن؟ یها کجان؟ اصاًل ک خوب اون -

وجودشون  یتو یهاهستند. با توجه به قدرت یرانتو ا جاینها هماون -
 آواء. یگریمظفر و د یدهرس یسالگ  18که به   یبده. اون  یصها رو تشخاون
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 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

. جوابیسٔوال ب   یشد. من موندم و کل  یبجمله ناگهان غ  ینبعد از گفتن ا  پدر  
 کنم. فقط اسمشون رو داد و رفت.  یداشوناز کجا پ هستن؟ یک   هایناصاًل ا

دست به کار بشم  یدزدم، پدر ازت متنفرم. با یادبلند تو خونه فر  یصدا با
 یچطور؟ به سمت چوب لباس یکنم؛ ول  یدااون پسر رو پ یدبا یست،وقت ن

 یامرزم از دوست خدا ب  یادگار شنل تنها    ینرنگم رو برداشتم. ا  یاهرفتم و شنل س
ندونستم و از  یز کشته شد. موندن رو جا  یبیصل یهااون در جنگ  سهیوکرنل

 یی؟رو بشم. مظفر تو کجابا سرنوشت رو به  یدکلبه خارج شدم. با

*** 

 مظفر

 

امتحان بلند کردم. باألخره تموم  یبرگه یداد مراقب سرم رو از رو یصدا با
 یرو گرفتم؛ ول یپلممد یگهامتحان رو قبول بشم د ینکنه، اگه ا  یر شد خدا بخ

. با یستن یبه قبول یدیکه من کردم، ام یشاهکار ین. با ادونمیم یدبع
 یاطسالن امتحان رو ترک کردم. تو ح کنه،یم دادیام ب که تو چهره  یدیناام

تا بناگوش بازه. تا من رو   یششبشاش، ن  یاکه با چهره  یدمرو د  یدمدرسه نو
 گفت:  یدد

 ترکوندم مظفر. -

چهرشه، نشون از  یکه تو  یاعتماد بنفس یول یگه؛داره چرت مدلم گفتم  تو
 یم؛هست  یاهم محله  ید. من و نویمشد  ی. به طرف خونه راه یدهم  یتشموفق
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 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

تو مدرسه است تا تو  یشتر . رفاقتمون بینمشتو محله بب یادم یشکم پ  یول 
بلند  دایرو وسط حال پرت کردم. با ص میپشت  محله. وارد خونه شدم. کوله

 زدم: داد

 مامان گشنمه. -

 کارد بخوره تو شکمت، از راه برس بعد بگو گشنمه.  -

 .یهما عاد یتو خونه هایز چ ینهر حال ا به

اومده، اولش خوشحال شدم؛  یامده تا پ یدمرو چک کنم که د یمتا گوش رفتم
پرت کردم...سر سفره  یارو به گوشه یگوش یرانسلا هاییامپ یدنبا د یول

تخت پهن شدم. عادت ندارم  ینشستم. بعد از خوردن ناهار، مثل کواال رو
 .یدند یلمخاطر شروع کردم به ف ینظهرها بخوابم به هم

 یکردم و مشغول تماشا  یرو پل  میترسناک گوش  هاییلماز ف  یکی  یشههم  مثل
. هدفون تو اومدیاز سبک ترسناک خوشم م  یشتر ب  یاون شدم. از همون بچگ 
 یدهکش  یبودم که حس کردم پام توسط کس یلمف یگوشم بود، محو تماشا

نداشتم. با  یدعلت به پشت سرم د ینبودم به هم یدهشکم خواب یشد. رو
 رو شدم. خندان داوود رو به یشدم که با چهره یخسر جام س سرعت

به  یوار د یههمسا ینساله منه و همچن ینچند یقرف زادهیبغر  داوود
سال از من  یه. داوود یقم. االن حدود هفت ساله که باهاش رفیوارموند

تر از سنش خدا بزرگ یشه. همیدهرو نشون نم ینش اجثه یول تره؛یک کوچ
 .یچهارشونه و چشم و ابرو مشک  ی. پسر یدهنشون م
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 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

 تو اتاق! یتو دوباره بدون اجازه اومد - 

 کنم.  یدارتب یدیمامانت گفت تو اتاق خواب -

 زدم. ریششیتو صورت ب  یمحکم یبالشت ضربه با

 . یمآماده شو بر  یار در ن یسوسول باز شد؟یحاال مگه چ  -

 کجا؟  -

 دور دور. یمبر  یاب یدم،رو دزد مییدا ینماش -

اش با داوود خاطر رابطه ینبا ما داره به هم یکم  یداوود اختالف سن دایی
آخه  یته،مز  یهمن و داوود  یراب ینخدا سر کاره، ا یشهخوبه. هم یلیخ

 دست خودش باشه دست مائه. ینکهاز ا تر یشب ینشماش

 ی. خوب یمکه کجا بر   ید. داوود خودش فهمیدمپوش  یشلوار و لباس راحت   سریع 
. عصر شده...من یمدار یدسترس یابه در یشهکه هم  ینهجنوب بودن ا یبچه

 ی. خونهیمعباس هست. ما ساکن بندر یمبه سمت ساحل رفت  ینو داوود با ماش
 یر تو بوستان غد  ور   ینفاصله داره. ماش  یابا در  یقههر دو تامون کمتر از پنج دق

 .یمهجوم برد یالخت به سمت در یو با شلوارک و باال تنه یمپارک کرد

 ینهر دو خسته و کوفته به سمت ماش یدرست و حساب  یشنا یهاز  بعد
. یمتا تو شهر دور بزن یمخاطر رفت ینخونه رفتن زود، به هم ی. هنوز برایمرفت

 یشب با اوضاع داغون و خسته راه  یابونتو خ یها ولگردبعد از ساعت
به سمت رخت خواب  یدوش حساب  یه. بعد از گرفتن یمهامون شدخونه

 چطور خوابم برد. یدمنفهم ی. از شدت خستگ تمرف
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 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

 یهستم. به ماه نگاه کردم. کامله؛ ول  یادر  یک نزد  یابونیشب تو ساحل ب  نیمه 
دارم. ترس درونم رختنه کرده. به اطراف نگاه  یبیحس عج یهبه رنگ خون، 

 یهاخونه حس یدنم رو جلب کرد. با دتوجه یمیقد یکردم. خونه کاهگل
تا وارد   گیرهجلوم رو ب  تونستینم  یز چ  یچه  یبه درونم نفوذ کرد؛ ول  یمختلف 

 .کشهیرو به سمت اون خونه م حس کشش من یهخونه نشم. 

 خونه یدر چوب  یروبه  رو یقاً آهسته به سمت خونه رفتم. دق یهاقدم با
 یهامن که به در دست نزدم. با قدم یباز شد؛ ول  یژیق  ی. در با صدایستادما

 یکه هر نور  یهدرون خونه به قدر یکیآرام و محتاطانه وارد خونه شدم. تار
 درونم گفت: یحس یه. کنهیرو درونش حل م

 .یستیتنها ن ینجاا -

رو  ی. جنبششهینم یدهد یکیتار یتو یز چ یچه یاطراف نگاه کردم؛ ول به
 یچیباز هم ه یدور خودم چرخ زدم؛ ول یجاناطرافم حس کردم. از شدت ه

جفت چشم قرمز   یک روم با  نشد. ناگهان درست رو به    یدهمطلق د  یاهیجز س
 حساتاق رو مثل المپ روشن کردند. خشکم زد.  یکیرو شدم که تاربه رو 
تکون   تونمیمن نم  یول  شند؛یم  یکها هر لحظه به من نزداون چشم  یبیه،عج

 شدم. یپنوتیزمبخورم. انگار ه

 یدار از خواب ب یصورتم هستند. با داد بلند یرورو به  یقاً ها دقچشم حاال
 یگهد یناومدم. ا یروناز رختخواب ب مه،یشونیپ یرو یسرد یهاشدم. عرق
 ی. فضازنمینفس مو اضطراب نفس یجانبود؟ هنوز از شدت ه یچه کابوس
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 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

 یلیفضا خ  ونخواب باشه! ا  یهتنها    تونهینم  یناون خونه تو ذهنمه، ا  ییکذا 
 بود. یواقع

*** 

من تو   یول  یدن؛ها رو م. امروز کارنامهگذرهیهام مهفته از شروع کابوس  یک 
. یتکرار یهام هستم. هر شب کابوس و همون خوابشبونه یهافکر کابوس

 یالفکر و خ ینخواب صدام زدند. با هم یکرده، تو  ییر تغ یزیچ یه دفعهینا
 یذهنم تداع   وت  یمیمدرسه خاطرات قد  یاطمدرسه شدم. با ورودم به ح  یراه 

 مکان گذروندم. ینا یرو تو ییهاشد. من چه روز 

. به سمت یشهتنگ م ینجاا یدلم برا دونستمیاز حسرت سر دادم. م آهی
کارنامه رو ازش گرفتم.   یر،از مد یپرسرفتم. بعد از سالم و احوال یر دفتر مد

بشمار سه کارنامه رو  یدم،کش  یقیتشکر کردم و از دفتر خارج شدم. نفس عم
که   یدمرو د  یدنو  لهپرو قبول شدم. اون طرف راه! همه  شهیباز کردم، باورم نم

 :یدمش، ازش پرسگرفته، سرش تو برگه  یابا چهره

 شده؟یچ  یدنو -

 ش گفت:چهره یتو یناراحت  با

 امتحان رو خراب کردم. ینآخر  -

 محله؟ یمبر  یاینم -

 تا اعتراض کنم. یرمنه تو برو، من م -

 باشه پس من رفتم. فعاًل. -
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 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

. بعد از یدمشب برنامه چ یخونه شدم. برا یراه  یداز مکالمه کوتاه با نو بعد 
 ساعت باألخره شب شد. ینگذشت چند

. به علت قبول شدنم اون رو به یممسعود راه افتاد یداوود به سمت فالفل با
به سمت داوود  ییدا ینها با ماشفالفل دعوت کردم. بعد از گرفتن فالفل

 .یمرفت یهساحل یهااز پارک یکیکه   یتبوستان وال

خوردن فالفل بودم که داوود   ینبه فالفل خوردن. در ح  یمشروع کرد  یادر  لب
 گفت:

 شده؟! یزیچ ی،چند وقته تو خودت  -

 ینکه ا یکنم. هر کابوس یفگرفتم براش تعر  یمهام افتادم. تصمخواب یاد
کردم. بعد از تموم شدن  یفمو براش تعر  بودم رو مو به یدهچند مدت د

 گفت:  یداوود با مکث طوالن  یحاتم،توض

 یاخونه  ینبرام آشناست! انگار قباًل چن  یلیخ  یکه مشخصاتش رو داد  ییجا  -
 !یدمرو د

 داد زد: یبلند یکه داوود با صدا  یگه؟راست م یعنیذهنم گفتم  تو

 ساحله. یک که نزد  یابونمتروکه تو ب ی. اون خونهیافتم -

 یدی؟جا رو دواقعًا اون یگی؟راست م -

رو  یکاهگل  یاون خونه شدیمیجا رد ماز اون مییبا دا یآره پارسال وقت  -
 ترسناک بود. یلیناموسًا خ یدم،د

 جا چقدر راهه؟تا اون -
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 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

 چطور مگه؟ یقه،حدودًا پنجاه تا شصت دق - 

 .یمکن بر   یشآت -

. سرم رو یختهام رپشم یکرد  یفکه تو تعر   جور ینا یلیخدا وک یام،من نم -
 .یامنم یبزن 

 کنم یم  یداپ  یزیچ  یموتور  یه  یباش. من رو نبر   یهبار رو پا  یه  ینناموسًا هم  -
 .یرمم ییتنها

با  یبر  ییکه تنها  یستن ید. از تو بعبرمتیخودم م یار،باشه حاال جوش ن -
 مغز ناقصت. ینا

 .یمها قصد حرکت کرددن داوود و خوردن فالفلش یاز راض بعد

 ینو ا یرهتو چاله چوله م ینماش ی. هر از چند گاه یمهست یابونب یر مس تو
 .یشهباعث در هم شدن صورت داوود م

 .یدیمجا رسبه اون یمساعت و ن یک از گذشت  بعد

 رسیم؟یم اییقهپنجاه دق یتو مگه نگفت  -

رو کم  ینچوله بود، مجبور بودم سرعت ماشجاده پر از چاله  یدیمگه ند -
 کنم.

. به دور و اطراف نگاه کردم. درست مثل کابوسه، یمشد  یادهپ  ینداوود از ماش  با
 شه یتپش قلبم شروع شد؛ باورم نم یکاهگل  یخونه یدن. با دهمون منظره

رزون به ل ی. با پاهایدمهام دکه تو کابوس ییکذا یدرست همون منظره
دارم، انگار   یبیحس عج  یهشدم. داوود باهام هم قدم شد.    یسمت خونه راه 
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 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

. داوود یستادمخونه ا  یپنج متر   ی. تو فاصلهکنندیچند نفر دارند نگاهمون م 
 گفت:

 .کنندیدارم. انگار دارن نگاهمون م  یمن حس بد  یا،مظفر جان جدت کوتاه ب  -

 یسک دنبالم راه افتاد. به در چوب که بهش زدم ساکت شد و مثل عرو  یتشر   با
 یهحس بد،  یهبه جاش  یول یست؛خونه زل زدم. حس ترس تو وجودم ن

دادم. در  یرون. نفسم رو با صدا بکشهیمن رو به سمت خونه م یک حس تار
هول   و. در ر یدآن تموم تنم لرز  یکدر به    یخونه رو لمس کردم. از سرد  یچوب 

 باز شد. یژیق یدادم که با صدا

شد. انگار  یقهست، بهم تزر یاکه تو دن  یبد یهاباز شدن در تموم حس با
هم به داخل خونه افتاد. حس کنم. نگا تونمینم یگهرو د یو لذت  یشاد یچه

عالوه بر  کنمیمن حس م یول بینه؛یچشم رو نم که چشم  یکهتار یبه قدر
که ناگهان   یمبرداشت یهستند. به سمت جلو قدم جاینا هایلیمن و داوود خ

زد. نگاهم رو  یدر پشت سرمون بسته شد. با بسته شدن در، داوود داد بلند
 خشکم زد. یالحظه یبه داوود دادم. برا

داوود رو از مچ گرفت، داوود رو  یقرمز پا یهامانند با چشم یهسا موجودی
از  ییرها یافتاده و براشکم  ی. داوود رویدخونه کش یبه سمت انتها

من  یدن. دست داوود رو گرفتم. موجود با دکنهیموجود تقال م یهاپنجه
 یوال. اون هیدمفهم یزشزرد رنگ و ت یهارو از دندون ینزد، ا یلبخند زشت 

هاش ها و دندونبدنش به جز چشم یاز اعضا یک  یچکه ه  یکه،تار یبه قدر
 .شهینم یدهد
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 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

دست داوود وارد و اون رو  یتو یداوود رو ول کرد. قدرت  یموجود پا ناگهان 
 ییره. دستگزنهیلنگ م  ی. داوود کمیمبلند کردم. به سمت در رفت  ینزم  یاز رو
 زنمیزور م یباز نشد. هر چ  یبهش وارد کردم؛ ول یدر رو گرفتم، فشار یچوب 

 اومد. یانندم رناسخ یخونه صدا ینداره. همون لحظه از انتها اییدهفا

 ابوالفضل. یا: داوود

زود به خودم  یلیخ یدم،جنب یهول شدم؛ ول یخاطر داوود که کنارمه کم به
شکست. به سرعت از  یبد یحواله در کردم. در با صدا یاومدم. لگد محکم

. داوود هول شد و یمرفت ین. به سمت ماشیمفرار کرد ییکذا یاون خونه
 ز رو ا یچ. سوئلرزهیهاش بدجور مستقفل کنه. د یرو تو یچنتونست سوئ

 یر رو روشن کردم. تخته گاز به سمت شهر روندم. تو مس  یندستش گرفتم، ماش
تر از اون خونه دور  یتا روندم. با خودم فکر کردم که هر چ  160با سرعت 

برامون بهتره. داوود خشکش زده. هنوز تو بهت ماجراست. به پاش  یم،بش
 . تو فکر فرو رفتم... .یهزخم سطح یهنشده فقط  یزیشنگاه کردم، چ

وجودم نبود؟ چرا من کابوس  یتو یترس یچبود؟ چرا من ه یموجود چ  اون
سرم از   دونمیکه من جوابش رو نم  یگهد  یبودم؟ و صدها چرا  یدهاونجا رو د

 یگرفتم کم  یمو به منفجر شدنه. بعد از رسوندن داوود به خونش تصمدرد ر 
. به افتادیاتفاق نم ینا بردمیمنه، اگه داوود رو نم یر قدم بزنم. همش تقص

 .یستن یچکسرفتم...ساعت از نصف شب گذشته، تو ساحل ه یاسمت در

رامش امواج بهم آ  یقدم زدم. صدا یاجا استفاده کردم و کنار دراون یخلوت  از 
. به تخت سنگ نگاه کردم. ناگهان یستادمروم اداد. کنار تخت سنگ روبه
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 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

 یم براهفت سالم بود با خانواده  یهام اومد...وقت چشم  یجلو  یخاطرات بچگ  
حس   یاییدر  هایمرغ  یدن. با دیماومده بود  ینجافراغت به ا  گذروندن اوقات

تخته   ینرو بود که به اگل کرد. دنبالشون کردم نگاهم به روبه  میبچگ   یطنتش
 سنگ برخورد کردم.

 یسک شانسسک  یه یدنبا خر  یاون روز بابام چقدر سرزنشم کرد؛ ول یادمه
و به سمت  یدمفراموش کردم...از مرور خاطرات دست کش یدرد پام رو به کل

به خونه به سرعت خودم رو به تخت خواب  یدنشدم. با رس یخونه راه 
خوابم برد. تو حالت خواب و  یکه ک  یدمنفهم یرسوندم و از شدت خستگ 

حس  یاومدم بلند بشم؛ ول یاطاز ح یزیافتادن چ یبودم که با صدا یاریدب
تکون بخورم. دوباره همون صدا اومد.  تونمیفلج شدم. نم یکردم به کل

هم ندارم.  یدنتوان نفس کش یحت  یست؛ن یفلج شدنم عاد ینکه ا  یدمفهم
 .کشمینفس م بریدهیدهو بر  یبه سخت 

هام رو چشم یحس کردم. به زور ال ینمس یقفسه یرو رو یجسم سنگینی
حبس شد. موجود   مینهس  یموجود زشت و کوتوله نفس تو  یدنباز کردم. با د

تر از حد معمول بزرگ  یچهار ساله و سر   یااندازه بچه سه    یسبز رنگ با جسم
 با یوالنگاه کردم. ه یک کوچ یوالیدر خفه کردنم داره. به صورت ه یسع

زرد   یهاتا بناگوش بازه که دندون  یششو پوست چرم مانند. ن مویب   یصورت 
 کرده.  یانرو نما یزشرنگ و ت

شده.  یدهل..*باش کش یکه تا رو  یاشدم دماغ گنده یقصورت موجود دق به
 ینکته یول یزونه؛ها آوزنگ زده به اون یهاکه حلقه  یزشنوک ت یهاگوش

 ی که چهره  ییهامانندشه. چشم یینهو آ  یدسف یهاترسناک صورتش چشم
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 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

. هها وجود ندار تو اون چشم یرحم یچ. هبینمیخودم رو به وضوح درش م 
 !میرمیدارم م شوخییشوخ 

سبز رنگ   یهاگردنم قفل شده. دست  یاه کردم که روموجود نگ  یهادست  به
با  یکودک؛ ول یه یهاچرک و ترک برداشته همچون دست یهابا ناخون
رفت. واقعًا نفس کم  یاهیهام رو به سمرد بالغه. چشم یک از  یشقدرت ب
زشت   یوالیه  ینخودم توسط ا  یخونه  یتو  یالک   جور ینمن هم  یعنیآوردم.  

. رو به یدمهاش دموجود نگاه کردم. مرگم رو تو چشم  یهابه چشم  میرم؟می
سراغم  یک حس تار یهکشم که ناگهان   یآخرم رو م یهاموت هستم و نفس

 اومد.

که   یکیهمراه با خشم و تار یقدرت رو تو وجودم حس کردم. قدرت  جوشش
مطمئنم که از قبل تو وجودم بوده و حاال  یش نکرده بودم؛ ولتا حاال تجربه

شدم. انعکاس خودم رو درش  یرهموجود خ یهاکرده به چشم یداتپش پ
 ینا یعنی. یدمسرخ رنگ د یموجود دو گو یها. ناگهان درون چشمیدمد

هام ها مال خودمه. چشمچشم  ینافتاد که ا  یمتازه دو هزار  یه؟مال ک  هامچش
 درخششه.در حال  ینمثل دو المپ خون

 یهاشدن دستشد. با شل هاش شل رفته محو و دسترفته یواله لبخند
 یاحواله صورت زشتش کردم که به گوشه یگردنم مشت محکم  یموجود رو

. نگاهم به سمت سوزهیزدن کردم. گلوم به شدت مپرت شد. شروع به سرفه  
، به سمت رو شدم. با سرفه بلند شدمرو به  شیخال یموجود رفت که با جا

 چراغ رفتم و روشنش کردم.
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 رمان  کی

 یهاها و ناخنو به گلوم نگاه کردم. رد دست یستادماتاقم ا یینهآ  رویروبه 
. به سمت آشپزخونه رفتم. بعد هسوز یگردنمه، گلوم به شدت م  یموجود رو
 یگهآب به رخت خواب برگشتم. سوزش گلوم بهتر شد، د یوانل یهاز خوردن 

رو  کشتنمبود!؟ چرا قصد  یوالییچجور ه یگهد ینا یسرفه نکردم. لعنت 
 یوجودم چ  یتو یک متعجبم که اون حس تار یناز همه از ا تر یشداشت؟ ب

تک تو تک  یدنه،ست و درحال تپ. انگار زندهکنمیبود؟ هنوز درونم حسش م
 !یبههام قرمز شدن؟ واقعًا عج. چرا چشمکنهیرگام پخش شده داره رشد م

شب. ظاهرًا امشب  یههم از االن. دو تا اتفاق تو  ینا یکاهگل  یاز خونه اون
چرا  یه؟موجودات چ ینبا چشم باز بخوابم. برام سٔواله که هدف ا یدبا
رو به  یزیکه جز سر درد چ  یگهد یسر به تنم نباشه؟ و صدها چرا خوانیم

به  یهم رفت؛ ول یهام روچشم یو کوفتگ  یهمراه ندارند. از شدت خستگ 
از طرف   یامهام رو باز کردم. پچشم  میاس گوشامبود که با اس  یدهنکش  یقهدق

 داوود. نوشته:

 یدار؟ب یا یخواب  -

 فرستادم: براش

 .یدارمب -

 . یدارمخوبه، من هم ب -

هفت سال رفاقتمون هر   ینو خوابش نبرده. تو ا  یدهگرفت. حتمًا ترس  مخنده
 دادم: یام. بهش پریداب یاکه خوابم   یدهاس ماماس یترسه،موقع م
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 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

 یدی؟ترس - 

 ندارم. یدنکه امشب افتاد تا گلو چسبوندم، جرٔات خواب  یاتفاق  ینبا ا -

 .یدوح یشپ یمبر  یدبخواب، صبح با یر بگ -

 ی؟دار کار یچ  یدبا وح یباشه؛ ول -

 .ینمشبب خوامیم ینطوریهم -

 فعاًل. -

 خدانگهدار. -

 یرهبه سقف خ  یدمتخت دراز کش  یرو کنار سرم گذاشتم. رو  یاز اون گوش  بعد
و  یهبامرام یلیمن و داوود پسر خ یمیقد یهااز دوست یناصر  یدشدم. وح

داره.   یصاف   یو موها  یاندام  یکله  یدتره. وحعاقل  یکمنسبت به من و داوود  
 .ادهد یش حالت خاص و جذاب رنگش به چهره یاو قهوه یز ر یهاچشم

فکر   یدماون رو د  یاز چهارم دبستان شروع شد. وقت   یدت من و وحکل رفاق  در 
پسر  یدمبعد از گذشت زمان فهم یول یه؛مامان یتیشکردم پسر سوسول و ت

از کابوس  یسرد یهاصبح بود که خوابم برد. با عرق یدما. خالصه دمییهآقا
. . نه صبحهمشدم. دوباره همون کابوس. به ساعت نگاه کرد  یدار ب میشگیهم

 یدعادت کردم. به وح خوابییها به ب کابوس  ینکه بخاطر ا  یشهم یچند وقت 
 و داوود زنگ زدم و گفتم:

 .یشگیسر پاتوق هم یگهساعت د یه -
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 رمان  کی

 یجا بود؛ ولهمون  یدلب ساحله. به سرعت از خونه خارج شدم. وح  پاتوقمون 
 یر خدا د یشهنداره. هم یبرق ی. داوود تو بدقولیستاز داوود ن یهنوز خبر 

 .یادم

 ی؟خوب  یدسالم وح -

 ی؟از ما کرد یادیشد  ی. چ معرفتیبه آدم ب به -

 ها بودم.امتحان یر درگ یانیشرمنده خودت در جر  -

 ی؟قبول شد شد؟یحاال چ  -

 ی؟افتاد یزیکمثل پارسال ف یا یقبول شد یآره قبول شدم. تو چ  -

 امتحان بدم. یور شهر  یدافتادم. با یزیک . آره دوباره فیتتتف تو ذهن -

 .یدلحظه داوود از راه رس همون

 ید؟همه طول کش ینا کردییم یشآرا ی: داشت وحید

شلوار تنگ و چسبونت   یننگاه به خودت بنداز با ا  یه  یگه،م یبه ک  ی: ک داوود
 .یشد یدز یهشب

 رو بهت بگم.موضوع مهم  یه خوامیم یدجدتون، وح جان ینبس کن -

 بگو سر تا پا گوشم. -

العملش بودم که کردم. منتظر عکس  یفرو براش تعر  یر مو اتفاقات اخ به مو
 خنده. یر زد ز یپق  یدوح
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 رمان  کی

ترسناک نگاه   یلمهمه ف  ینما رو. گفتم، ا  یداداش گرفت   یه،مخف  ین: دوربوحید 
 .زنیینکن توهم م

 یم،داوود رو نشونش داد یزخم پا یگردنم و جا یکه رد رو یناز ا بعد
 صورتش محو شد. یرو یرفته ته خندهرفته

 یخیالی؟همه ب ینبکشنت تو ا خوانی: ناموسًا چند تا جن موحید

 ید. باکنهیبگم حرفم رو باور نم  یهم دارم! به هر ک   یاکنم؟ مگه چاره  کار یچ   -
 کنم.  یداپ یاراه چاره یهخودم 

. حاال ینه. از همون اولش هم دنبال دردسر بودکارت ک  ی: خدا بگم چ وحید
 یکاهگل  یو به اون خونه یو بساز. داوود تو چرا به حرفش گوش کرد یاب

 ... .یوبهمغزش مع ینا دونییمگه نم ی؟رفت 

جر و  یکه صدا  گفتیم راهیداشت به من و داوود بد و ب  طور ینهم وحید
دست از غر زدن برداشت.  یدمون رو جلب کرد. وحبحث چند تا دختر توجه

 یاجاره  یستمون به پکه توجه  ینیمتا منشأ دعوا رو بب  یمسرمون رو برگردوند
بحثشون شده. جلوتر   یستدوچرخه جلب شد. ظاهرًا سه تا دختر با صاحب پ

 .یمتا شاهد ماجرا باش یمرفت

. دختر یمهاشون گوش داد. به حرفیستادیمها اوناز ا یمتر ده یفاصله تو
 گفت:  یده،که ظاهرًا دوچرخه اجاره م  یکلفت و کچل  یبیلرو به مرد س یاول

 یری؟بگ ترییشپول ب خواییچرا م یم،محترم ما که سر موقع اومد یآقا -
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 رمان  کی

پنج تومن  ید. هر کدوم باینداشت یر تأخ یقه: شماها ده دقیستپ صاحب 
 .ینبد تر یشب

داشت رو به دختر دوم  اییدهبود و قد کش یاول که چشم و ابرو مشک  ر دخت
 به اون داده، گفت: یباییز یسبز نافذش چهره یهاکه چشم

 تمنا؟ یمکن  کار یچ  -

وقت اون  یم،! ما که سر موقع اومدزنییمحترم چرا حرف زور م  یآقا  ی: ولتمنا
 یم؟داشت یر تأخ یقهدق ده یگیم

که   یآب   یهابا چشم  یکه تا االن ساکت بود به حرف اومد. دختر   یسوم  دختر 
رو به  یدهپوش یسر تا پا مشک  یپکرده. ت یاهس یها رو کماون یشبا آرا

 گفت:  هاشیقرف

رو خبر  یساالن پل یشه؟نفهم مگه حرف آدم حال یکهمرد ینسارا؟ تمنا؟ ا -
 .کنمیم

 .یه. معلومه دختره تخس و غدیمسه نفر کپ کرد ما

 هاتونیگوش  یینپا  یاداگه خدا هم ب  یشد حت   جور ین: حاال که ایستپ  صاحب
 ش.چه برسه به بنده دم،یرو نم

 رو گرو گذاشتن؟ هاشونیدوچرخه گوش یاجاره یسه تا دختر برا ینا پس

 احمق. ییکهتخس: به درک مرد دختر 

اال جا استفاد کرد. دستش رو باون یمرد به جوش اومد. مرد از خلوت  خون
جوشش  یالحظه یدختر بزنه. برا یفبه صورت ظر  یمحکم یلیآورد تا س
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 رمان  کی

خودم رو  یهام حس کردم. ناخودآگاه با سرعت باورنکردن رگ یقدرت رو تو 
ها متوجه ما نشده بودن، به به مرد رسوندم و دستش رو گرفتم. ظاهرًا اون

 خاطر جا خوردن. ینهم

صله داشتم. چطور ممکنه با متر باهاشون فا 10کردم من که حدود   تعجب
هم جا خوردنم؛  یدسرعت خودم رو بهشون رسونده باشم؟ داوود و وح ینا

زود به خودشون اومدن و به طرفمون حرکت کردن. رو به مرد کچل   یلیخ  یول
 گفتم:

 الشخور. ی،آورد یر گ  یفضع دی؟یها رو نمخانوم یچرا گوش -

 شونی؟یوص یلمگه تو وک یکه؟کچل: به تو چه مرد  مرد

ش نکرده بودم دست که تا حاال تجربه  یبه جوش اومد. با خشم و قدرت   خونم
. مرد یچیدخورد شدن مچ و آرنج مرد تو فضا پ یکه صدا  یچوندممرد رو پ

 ینها از او تاب خورد. دختر   یچافتاد و مثل مار پ  ینزم  یدستش رو گرفت، رو
 مغازهدخل  یرو از تو هاشونیشگو یع فرصت مناسب استفاده کردن. سر 

 کپ کردن.  یدبرداشتن. داوود و وح

مسئله باعث شد تا توجه  ینکرد. هم  دادیشروع به زجه زدن و داد و ب  مرد
که   یمو دار بود یر گ  ینچند نفر که تو ساحل بودن به ما جلب بشه. تو هم

. بعد مثل مور و ملخ هر یمجا خورد یگشت اومد .همگ   ینماش یر آژ یصدا
 داد زد: یفشظر  ی. دختر تخس با صدایمفرار کرد یکدوم به طرف 

 .یاینب طرفیناز ا ی،ه  -
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 رمان  کی

گشت پشت  ینرفت. ماش ینگ. دختر به سمت پارکیمراه افتاد دنبالش 
آورد. در رو برامون باز   یرونمانتوش ب  یبرو از ج  یچسرمون بود که دختر سوئ

 یستاز سوار شدن همه، دختر با دو  ینان. بعد از اطمیمسوار شد  یکرد و همگ 
 رنگش محل رو ترک کرد. یمشک  یشو ش

 یهاشون سارا و تمنا، صندلبودم اسم یدهتا دختر که از همون ابتدا فهم دو
دختر تخس که اسمش  ین. همچنیمشاگرد کنار هم و ما سه تا عقب نشست

. یهامانتظ یسمت راننده نشسته و در حال فرار از دست مأمورا دونمیرو نم
نه؟  یا ونهگشت هنوز دنبالم  ینمتا بب کنمیپشت سرم رو نگاه م یهر از گاه 

 رو شکست. یناز فرار موفقمون دختر چشم سبز سکوت ماش ینانبعد از اطم

 !ینکرد  یدمتون گرم پسرا عجب کار -

 هول زده جواب دختر رو داد: وحید

 نبود. یکه کار  ینقابل شما رو نداشت ا -

 بود رو به داوود گفت: یابرو مشک که چشم و   دختری

 کنید؟ینم یمعرف  یدببخش -

 یزده شروع به معرف شل شدن داوود رو حس کردم. داوود هول  یالحظه  برای
 کرد.

که مثل بت کنارم نشسته هم مظفر.   ینیو ا  یدوح  ینمشما داوودم. ا  یککوچ  -
 کنید؟ینم یشما معرف 

 به داوود زد و گفت: یلبخند پسرکش دختر 
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 رمان  کی

 .یتراما هم م اعصابیب  یقرف ینکه کنارم نشسته تمنا و ا  ینیسارام. ا من - 

 یلیخ  یدداوود و وح  یهاول  یی. بعد از آشنایتراستدختر تخس م  یناسم ا  پس
.  هنوز در حال یر من ساکت و تو فکر اتفاقات اخ یبا دخترها گرم گرفتند؛ ول

به  یترام یرهخ یهاهستم که برام اتفاق افتاده. متوجه نگاه یهضم حوادث 
طول  یادز یسکوت حکم فرما شد؛ ول ینتو ماش یالحظه یخودم شدم. برا

 سکوت رو شکست. یتراکه م  یدنکش

 ی؟رو شکست  یاروچرا دست  -

 بود. یدستش رو بشکنم. اتفاق  خواستمینم -

 .یدمنشکستن دستش رو به وضوح ش یمن صدا ی: ولداوود

 .یرهپول زور بگ خواستیحقش بود. م یکه: ولش کن مردمیترا

. شیمیمون دور ماز محله یمکم دارنگاه کردم. کم یرونبه ب ینماش یشهش از 
 گفتم:  یترارو به م

 .شیمیم یادهخوبه ما پ جاینهم -

 یادهپ یرو کنار جاده نگه داشت. همگ  ینماش یتعارف  یچهم بدون ه میترا
شد و به طرفمون  یادهسارا ازش پ ین،قبل از حرکت دوباره ماش یول یم؛شد

 مون گفت:همهاومد. رو به 

 .ینهست یباحال یلیخ یاازتون تشکر کنم. شما پسر  خواستمیم -

رو مثل  هاشونینهس یدبود تا داوود و وح یجمله از جانب دختر کاف  همین
 کفتر باد کنن.
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 رمان  کی

قابل شما رو  یمکه کرد یکار ین اسارا جان؟ اصالً  یهچه حرف ین: اداوود 
 نداشت.

 دلم گفتم: تو

مثل بت خشکت زده بود، االن زبون باز  یارو یشجا پاون یسدهنت سرو -
 .یکرد

ازتون خواهش کنم  خواستمی: راستش امشب جشن تولد تمناست. مسارا
 .یارینب یفامشب تشر 

 یدبود که داوود و وح یدهکلمه سر زبونم نرس  ینهنوز ا ینه بگم؛ ول خواستم
 زمان گفتند:هم

 .یاریمم یفحتمًا تشر  -

 یدو تا از دست رفتن. بعد از گرفتن آدرس از سارا خداحافظ   یندلم گفتم ا  تو
 یانگذشته بود که پس کله یناز حرکت ماش یا. هنوز چند لحظهیمکرد

 نثار اون دو تا کردم. یمحکم

 ین؟چرا بدون اجازه من قبول کرد هایسآخه دهن سرو -

 فکر کنم عاشق شدم. ی: واداوود

اون  یتوضع یبه داوود بگه؛ ول یزیچ یهنگاه کردم که حداقل اون  یدوح به
 اومد و گفت: یروناز داوود نداره. ناگهان از فکر ب یهم دست کم

 یرم؟براش بگ یامشب چ  یعنی -
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 رمان  کی

 ی؟ک   یبرا - 

 .یگهتمنام د ی: براوحید

. مگه ینرو هم از دست داد ینکه داشت  ینصف عقل ینشما دو تا پاک هم -
 یری؟براش کادو بگ خواییدوست دخترته که م

 بعدًا چرا. ی: االن نه؛ ولوحید

 کوبوندم.  میشونیکف دست به پ  با

 بهت نخ داد؟ یترا: مظفر مداوود

 خوانیدارم؟ چند تا جن م  یخاک تو سر جفتتون کنن. من خودم کم بدبخت   -
 یههاتون  خونه  ینبر  ینگمش  ین؟وقت شما تو فکر دختر سر به تنم نباشه اون

 .یمبه حال شب کن یفکر 

 یهامون راه جمله از جانب من هر کدوم به سمت خونه یناز گفتن ا بعد
 .یمشب آماده ش یتا برا یمشد

*** 

 شنل پوش مرد

 

 یداتم مظفر رو پهنوز نتونس یهفته از مالقات با پدرم گذشته؛ ول ینچند االن
رو  یرانشمال و شرق ا یشهرها یشتر پسر کجاست؟ حدودًا ب ینکنم. پس ا
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 رمان  کی

من رو  یزندگ  یقتپسر که حق ینغرب باشه ا یامظفر تو جنوب  یدگشتم شا 
 کجاست؟  کنهیمشخص م

*** 

 مظفر

 

رفتن به  یگهبهم م یحس یههستم.  یدغروب شده. منتظر داوود و وح تقریباً 
 یزیچ  یهدارم. انگار    یجشن تولد اشتباهه. حالت تهوع و استخون درد بد  ینا

 اومد. ینبوق ماش یافکار بودم که صدا یندرونم در حال حرکته. تو هم

شد.  یکیدهنم با آسفالت  یدداوود و وح یدناز خونه خارج شدم با د سریع 
ظن به از دومادها ندارند. با سوء یها زدند دست کمکه اون  یمجلس یپبا ت

 اسپرت ساده. رو به داوود گفتم: یپخودم نگاه کردم. ت یپت

 یدی؟بدبختت رو دزد ییدا ینتو دوباره ماش -

 یده؟م یهت تا خارج از شهر کرا: عمهداوود

 خارج از شهر؟ مگه تولد اونجاست؟ ی؟چ  -

 گفت:  یدداوود بخواد جواب بده وح کهیناز ا قبل

 خارج از شهره. یهاباغ یالاز و یکیآره جشن تولد تو  -

! حداقل به من ین؟زد  یپت  طوریین. حاال چرا ایکرد  یآها داوود خوب کار  -
 .گفتینیهم م
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 رمان  کی

 مخ تمنا رو بزنم. ید. امشب حتمًا بایمبه راه برس ینبجنب یرهد یگه: دوحید 

 یدو تا شده دختر خوش به حالشون دغدغه ینگرفت. فکر و ذکر ا  مخنده
بودند  یدهندارن؛ اگه هر کدومشون مثل من طمع مرگ رو کش اییگهد
کردم باهاشون رو راست   ی. سعکردندینم  یباف   یالخودشون خ  یبرا  ینجوریا

 خاطر رو به هر دوشون گفتم: ینباشم به هم

ا رو با اون دخترها م یم،شهر  یینپا یها کجا ما کجا؟ خودمون بچهبابا اون -
 خودمونه. یاندازه حقوق باباها یبیشوننکن که پول تو ج یسهمقا

 یندهباهاشون رک باشم تا تو آ   یدجمله هر دو تو فکر فرو رفتن. با  ینگفتن ا  با
 یچبه مقصد ه یدنرس یر تو مس ین،. بعد از حرکت ماشیادن یشپ یوابستگ 

 .یمشتگفتن ندا  یبرا ی. در واقع حرف یمنزد یکدوم حرف 

خارج از شهر  یچناهموار و پر پ یر روشن شهر، وارد مس یهاگذشتن از جاده  با
شهر  ینا یی. هر لحظه از روشنایمساعته که تو راه هست یک . حدود یمشد
وجود داره  یر تو مس یالییو یهاو توک خونه . تک شیمیدور و دورتر م یر دلگ

سخت   یچپ  یکاز   بور کرده. بعد از ع  یجادا  یعتدر کنار طب یباییز  یکه منظره
 یست،. جاده آسفالت نیمشد یفرع  یر جاده خارج و وارد مس یاصل یر از مس
رو کم کرد. به دور و  ینخاطر داوود به صورت خودکار سرعت ماش ینبه هم

پر از دار و درخته که به  یاصل یبرخالف جاده یر مس یناطراف نگاه کردم. ا
در اطراف به چشم   یالییو  یچکردن. ه  یدامتداد پدر کنار جاده ا  یفیصورت رد

با   یرو اشتباه اومده؛ ول  یر مس  ید. خواستم به داوود اعتراض کنم شاخورهینم
ها اومد ساکت شدم. داوود دوباره وارد که از جانب پشت درخت  یفینور ضع
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 رمان  کی

 یرو به خوب   یرهامس  ینجور شد. در تعجبم چطور داوود ا  یگهد یخاک   یر مس  یه 
 یمیقد یالیدارند نگاهم به و یشتریتراکم ب طقهمن ینها در اختبلده! در 

 ینهم  ینخواستم با بدگمان   یشد. حس خطر رو اطرافم حس کردم؛ ول  یدهکش
رو نگه   ینماش  یالو  یرورو هم خراب کنم. داوود روبه  هامیقرف  یذره خوش  یه

توجهم رو جلب کرد.   یالو  یشد. در زنگ زده  یدهرو کشداشت. نگاهم به روبه
 یوارهایتا نابود شدن کاملش نمونده. اطراف د یزیکه چ  دیمیهق یبه قدر

که  یالستو یاطبدتر از همه ح یشده؛ ول یدهبا درختان بلند پوش یالو
 انداختن. یهروش سا یدهتنومند و سر به فلک کش یهادرخت

 یم؟آدرس رو درست اومد ی: داوود مطمئنوحید

و  یغ نه ج یادم یآهنگ  ینه صدا یم،اشتباه اومد یداال شاو دونمی: نمداوود
 .یمتا مطمئن ش یمحداقل زنگ رو بزن یماومد ینجاهورا. تا ا

رفت. با فشردن زنگ در  یالو زهوار در رفته و یمیقد یفونبه سمت آ  وحید
در انتظارم  یامشب اصاًل اتفاقات خوب  یگهدرونم م یحس یهباز شد.  یاطح
. یمرو شدروبه  یدهسر به فلک کش  یهابا درخت یاط. با ورودمون به حیستن
 یکه با نما  نروموروبه  یالیبه جنگل شباهت داره تا خونه. به سمت و  تر یشب

 ییهانگاه ینی. سنگیمحرکت کرد زنهیبدجور تو ذوق م یکیتو اون تار یدسف
شدم.  یرهها خدرخت یالرو اطرافم حس کردم. سرم رو چرخوندم به البه

. بعد کننیبلند نگاهم م یهادرخت ینا یالنفر از البه ینچند کنمیحس م
. یدیمرس یالو یعنی ماجرابه بخش ترسناک  هایزهرسنگ  یر از گذشتن از مس

. داوود به سمت زنگ یاههاون به شدت س یدسف یبرخالف نما یالو یدر چوب 
به  ینبود؛ ول یادم زه یلیکه خ  یرفت با زدن اون بعد از گذشت اندک زمان 
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ها از دختر  یکی یدمن طول کش یها برااز جانب درخت ینیحس سنگ یلدل 
ش ما رو به داخل و زننده یبعج یششد. سارا با آرا یانتو چارچوب در نما

 کرد.  ییراهنما

 .ین: خوش اومدسارا

خراش شده. با سوءظن پا و گوش یز سارا ت یکرده. صدا  ییر تغ یزیچ یه ولی
 رفتم. یراییبه سمت پذ هامیقبه درون خونه گذاشتم. همراه رف

 یچه یول یه؛و صندل یز شد. هر گوشه و کنار سالن پر از م یراییسالن پذ وارد
کار   یجا یه. بینمیجز ما نم یمهمون  یچدر واقع ه یست؛ن از مهمون یخبر 

طبقه باال به سمت ما اومدن  یهااز پله و تمنا یترام ینح ین! در هملنگهیم
 یشمی  یلباس مجلس  اافکارم از هم گسسته بشه. تمن  یو باعث شدن تا رشته

به تن داره.  یظهر  یهمون مانتو یترابازه؛ اما م یکه جلوش کم یدهپوش
 دخترها به طرفمون اومدند.

 .یشد یپخوشت ید،آقا وح ین: خوش اومدتمنا

 یفرو به وضوح حس کردم. لرزش خف  یدقلب وح  گفتن جمله تمنا من تپش  با
که   یم رو جمع کردم و سٔوالزود خنده یلیخ یم شد؛ ولدستش باعث خنده

 :یدمذهنم رو از همون ابتدا مشغول کرده بود پرس

 یان؟م یها ک خلوته؟ مهمون همهینا جاینچرا ا یدببخش -

لرزش و  یکه کم  یبوم یکه تا االن ساکت بود به حرف اومد. با صدا  میترا
 ارتعاش توش بود گفت:
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 .یادب یستقرار ن کسیچه - 

 کرد و ادامه داد:  یحش رو تصحجمله یهبعد از چند ثان ولی

خودمون   یشه. در کل همیمندار  یادیز  یهاکه ما معمواًل دوست  ینهمنظورم ا  -
 .یمرو دعوت کرد یبهه سه تا پسر غر باره ک یناول ینا ییم،سه تا

گفت. طرز حرف زدنش بهم برخورد. اگه به   یآخر رو با لحن نسبتًا بد جمله
 .کردمیقبرستون رو ترک م یناالن ا یننبود هم یدخاطر داوود و وح

 کن.  یرایی: آقا داوود لطفًا از خودت پذسارا

مبتال شده. بعد از  یدبه سمت داوود افتاد. ظاهرًا اون هم به مرض وح منگاه
 ی که گوشه  یشد تمنا به سمت باند یکه به سکوت سپر  یقهگذشت چند دق

از بند   ینکهمثل ا  یدکرد. داوود و وح  یرو پل  یبود رفت و آهنگ شاد  یراییپذ
تمنا و  یانم ین. در ایدنرقص یوسط و شروع کردن به بندر یدنباز بشن پر 

 کردن.  یها رو همراه سارا هم اون

نشستم به فکر فرو  یبخش خودم رو صندللذت ییرفتم و تو تنها یاگوشه  به
اطرافم رو  یهانگاه ینیهنوز سنگ یستم. انگار تنها نیبهعج یلیخ ینجارفتم. ا
زمونه دوره    ینهستن. چطور تو ا  یبسه تا دختر واقعًا عج  ین. اکنمیحس م

 یبودم که حضور کس  کار اف  یناعتماد کردن؟! تو هم  یبهه تا پسر غر نامرد به س
 یوانکه دو تا ل یدمرو د یترارو به باال دادم م رو کنارم حس کردم. نگاهم

 رو به سمتم گرفت. یکیدستشه.  یدنینوش

 .یستمن یدنینه ممنون اهل نوش -
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 .خورمیم یهر از گاه  یحتفر  یبرا یول یستم؛من هم ن - 

 .یدرو سر کش یوانجمله هر دو ل ینن ااز گفت بعد

 ی؟هست  ی،چ  یدناهل رقص -

 نه اهلشم، نه بلدم. -

 یر شد. ز یرهخ یدجمله از جانب من به سمت داوود و وح یناز گفتن ا بعد
 لب گفت:

 خوب بلدن. یلیخ هاتیقظاهرًا رف یول -

 ین. ارقصیدنیاستراحت بکوب م یاگرفت. اون دو تا بدون لحظه  مخنده
چو   یوانهد  یگن. راسته که مکردنیم  یها رو همراه وسط سارا و تمنا هم اون

 کردم و گفتم:  یترا. رو به میدخوشش آ  یندبب یوانهد

 ین؟تون رو دعوت نکردخانواده -

 گفت:  یدنقابل شن یآروم؛ ول یبا حالت ترسناک  میترا

 هستند. جاینها االنش هم ااون -

از جانب من نشد. راهش رو گرفت و  یجواب جمله منتظر  یناز گفتن ا بعد
 ین! النگهیکار م  یجا یهباشه؟  تونستیم یجمله چ  ینرفت. منظورش از ا

 یرو  یکیکه دست    کردمیم  یر افکار س  ین. تو همیستن  یاتفاق   ینسنگ  یفضا
 دانخن یکه با چهره  یدمسر دادم. داوود رو د یبلند ینم نشست. هشونه

 بهم گفت:
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 استخر. یمبر  یانم. بم یست،ن یزیچ - 

 .یدیمند یچیداخل ه یماستخر کجا بود؟ خودمون که اومد -

 .یمپاشو بر  یهپشت یاطاستخر تو ح -

 یترا. میمها جلو افتادن و ما دنبالشون حرکت کردشدم. دختر   یراه   دنبالشون
که کنار آشپزخونه بود رفت. بعد از باز کردن قفل در با   یکیبه سمت در کوچ

هم وجود  یگهباغ د یه یالرو شدم. درست پشت وروبه یبیعج یصحنه
باغ   هایدرخت. همه  ترهیک تر و تارباغ نسبت به باغ اول متراکم  ینداشت. ا

 ینوجود نداره. تو ا ینجاا یاتیح یچخشک شدن، انگار ه یبه طرز وحشتناک 
 .یشهاز باغ اول حس م یشتر ب یلیاطراف خ یهانگاه ینیباغ سنگ

 یباغ دوم گذاشتم سوزش علفیخشک و ب  ینزم یقدم که پام رو رو یناول با
 یهرو پس زدم و با بق  یکردم، افکار منف   اعتنایییم حس کردم. ب معده  یرو تو

ها هم حس من رو دارن. به طرز نگاه کردم. اون هامیق. به رفهمراه شدم
درون  یتراکه م اییرجهبا ش یول کنم؛یترسشون رو حس م یبو یبارترق

 .یداستخر زد هوش از سرم پر 

 یش کمه؛ ولتخته یهدختر واقعًا  ینگرد شده بهش نگاه کردم. ا  یهاچشم با
شون کمه. آخه تخته  یهکه همشون    یدمدرون آب فهم  یگهچهار نفر د  یدنبا پر 

استخر  یبه لبه پره؟یآب م یها توو لباس یپت ینبا ا یکدوم آدم عاقل
درون آب  فتنبه ر  یلیم یچها نگاه کردم. هاون یوونگیشدم. به د یکنزد

مثل  یقدرت  یهکرد. انگار   ییر تغ یز همه چ یدکه درون قلبم کش  یریندارم. با ت
 شدن. یرههام نگاه کردم. کاماًل تتو خونم پخش شد. به رگ دست ینآدرنال
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به سرم،  یدنرفته به سمت باال حرکت کرد. با رسهام رفتهدرون رگ قدرت 
سرم   یهام رو رومغزم رو به وضوح حس کردم. از درد، دست  یتو  یزیرخون

 یجادکه تو پاهام ا  یهام به شدت شروع به سوختن کرد. با ضعف گرفتم. چشم
به آب با دو جفت چشم  یدندم. قبل از رسور ششد به درون استخر غوطه

بود که   حسییخون و بعد فقط سقوط و ب   یبه سرخ   ییهارو شدم؛ چشمروبه
 شد. یبمنص

بودم  یحرکت و ضعف  یچبخش درون آب، بدون هلذت یلحظه ینچند برای
شد ناخودآگاه خطر رو اطرافم حس کردم. حاال که   ینآب برام سنگ  یکه فضا

نکته جلب شد که من قبل از سقوط نتونستم به  ینبه ا مشدم توجه یار هوش
حرکت   ینکردم. اول  یفکر به سرعت احساس خفگ   ین. با ایرمنفس بگ  یدرست 

گرفته شد   یبه سطح آب رو انجام نداده بودم که پام توسط کس یدنرس  یبرا
 شد. یز وجودم سرا یو بعد از اون فقط درد بود که تو

سر دادم که اوضاع رو برام بدتر کرد. آخه با باز شدن دهنم  یادرد نعره از 
که برام مونده بود هم از وجودم خارج شد. به پام نگاه   یهمون مقدار نفس

هاش رو درون ناخون  رحمانهیکه ب   یدممچ پام د  یرو رو  یاهیکردم. دست س
تو  هاشناخونمانند با فرو کردن همه  یه. اون دست ساکردیگوشتم فرو م

 یادهایخودش استفاده کرد. فر  یدنباال کش یبرا یچ پام از اون مثل اهرمم
توجه  اومدیم یروناز رگ پاره شده پام ب رحمانهیکه ب  یو خون  صدامیب 

 رو جلب کرد. هاییباال

رو  ینیغمگ یشد و نوا یختهدر هم آم هامیقرف یاددخترها و فر  یغ ج صدای
همچون  یاهکرد. صورت س روییشساق پام پ یکرد. موجود تا رو یجادا
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 یرهبهم خ  زنه،یسرخش که برق م  یهابا چشم یوال. هیدمشبش رو د  یکیتار 
 رمز ق  یعیاز استخر به طرز فج  یکیپاره شدن رگ پام قسمت کوچ  یلشد. به دل
منه. مظفر تندر درون  یانپا یگهد ینرفتن کرد. ا یاهیهام رو به سشد چشم

 :یگنم یانممرد. حتمًا اطراف یو خفگ  یزیرخون یلاستخر به دل

اشتباهه. من شناگر  ینا یتو آب؟ ول یچرا رفت  یآخه تو که شنا بلد نبود -
 .یشممانند دارم کشته م یهو سا یکتار یوالیه ینهستم، من توسط ا یخوب 

هام حس کردم با گر  یقدرت رو تو یجوشش دوباره یالفکر و خ ینا با
بعد از   یشد؛ ول  یجادها ادر اون  یهام سوزش بدقدرت تو سر و چشم  یدنرس

از ترس  یقرمز رنگم موج  یها. چشمزنهیاون فقط قدرته که درونم موج م
گند ترسش رو   یآب هم جا خوردن و بو یر از ز یکرد. حت   یجاددرون موجود ا

 یادم و به همراه اون لگد محکمسر د  یانعره  یباورنکردن   یحس کردم. با قدرت 
در اومد. موجود  یوالبلند ه یهاحواله سر موجود کردم. پام از حصار ناخون

 برداشت. به سمت باال شنا کردم.   یز خ  یکیدرون تار  ییبه اعماق آب، جا  یاهس

هوا رو به درون  رحمانهیسر دادم. ب  یبلند ینبه سطح آب ه یدنرس با
. یستادماستخر ا یاومدم. لبه یرونهام سوق دادم. به سرعت از آب بشش

ابوالفضل و ذکر   یالب   یر زدن و داوود ز  یغشروع کردن به ج  یدنمدخترها با د
 کنن؟یرفتار م جوریینباعث ترسوندنشون شده که ا یچ  یعنیگفت. 

خاطر  ینها به همونفکر کردم موجود از آب در اومده و ا یالحظه یبرا
که   یدمسرخ رنگم فهم یهاچشم یدنبا برگشتن به عقب و د یول یدن؛ترس

ترسشون من هستم! از آب فاصله گرفتم. تلوتلو خوران به سمت  یلدل
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که از  یدنکش یرفت. طول یلحرکت کردم. قدرت درونم کاماًل تحل هامیقرف 
هام بسته چشم ینشدم. با برخوردم به زم ینپخش زم یزیرو خون فضع

 بود که من رو در بر گرفت. یکیشد. بعد از اون فقط تار

*** 

 شنل پوش مرد

 

 ینکردن مظفر نشدم. ا  یدامن موفق به پ یها گذشته؛ ولماه یدشا یا هاهفته
بال سرم  ینا  یدبا  یکم،همه نزد  ینا  میزندگ   یقتحاال که به حق  یبتیه؟چه مص

کردم. با هزاران مظفر   یبررس  یه خوب سه منطقه شمال، شرق و غرب رو ب  یاد؟ب
 رو نداشتن.  یزدحرف م  شکه پدرم درباره  یقدرت   کدومیچه یرو شدم؛ ولروبه

پارک ظاهر  یک کردم. کنار ساحل درون   االرضیبه سمت جنوب ط  ناامیدانه
 یمعمول  یهانخوام انسان یقدرت دارم که تا وقت   ینقدر ا  ینه،ا  شیشدم. خوب 

که رو به   یمکتیظهره و پارک خلوته. به سمت ن یک. نزدینننتونن من رو بب
آرومم وجود نا  تورو    یاوج آرامش  یادر  یگذاشته شده بود، نشستم. منظره  یادر
 کرد.  یقتزر

هام سوق دادم. چشم  هامیهرو به درون ر  یادر  ی. بویدماز سر لذت کش  نفسی
نشستم؛   حرکتیآروم و ب   یاکوتاه به دور از هر دغدغه  یالحظه  یرو بستم. برا

ها رو باز کردم. ظاهرًا خراش چند تا دختر به سرعت اونگوش  یبا صدا یول
برام  یارزش ترینمک  یزهاچ ینبحثشون شده. ا یستسه تا دختر با صاحب پ
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 یمتصم  دفعهینا  یها برسم؛ ولبه اون  یده بادارم ک  یتر نداره. من اهداف بزرگ 
 صحنه خودم رو سرگرم کنم. بحث باال گرفت. ینا یدنگرفتم الاقل با د

گر منظره بودن. نه چندان دور نظاره  یشدم که در فاصله  یگهسه پسر د  متوجه
م به توجه یهمشک یو مو یاچشم قهوه یاز اون پسرها که دارا یکی یدنبا د
مقدار  ینداره. ا یاندر وجود اون جر  یکیجلب شد. قدرت تار تر یشب یهقض

شدنش   متالشیممکنه. چون باعث از هم    یر غ  یانسان معمول  یک قدرت درون  
مطمئن   یدرو دنبالش گشتم؟! با  یرانکه کل ا  یههمون شخص  ینا  یعنی.  یشهم

 افتاد. ستیهم به صاحب پگرفت. نگا  یمتصم شهیبشم. عجوالنه نم

 یحواله  اییلیاونجا استفاده کرد. دستش رو باال آورد تا س  یکچل از خلوت   مرد
درونش که حاال به سطح بدنش   یکپسر با قدرت تار  یکنه؛ ول  یدختر چشم آب 

دست زمخت مرد  یلهصورت دختر به وس ینکهکرد. قبل از ا  االرضیط  یدهرس
برام  یشک  هیچ یگهوند. دها رسخودش رو به اون یرهمورد اصابت قرار بگ

 هایراحت  ینکردم به ا  یداشاسمش. حاال که پ مونهینذاشت. فقط م یباق 
 هاش.نه مانع بروز قدرت یمراقبش بشم؛ ول یدگمش کنم. با  خوامینم

*** 

 وحید

 

 ی ک   یعنیوحشت تموم وجودم رو فرا گرفت.  یتمظفر تو اون وضع یدند با
 هوشیمون از بهت ماجرا خشکمون زده. مظفر ب بال رو سرش آورده؟! همه  ینا

لرزون به سمتش  یرو به رومون افتاده. خودم رو جمع و جور کردم، با پاها
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افتاد.  ویاکه االن تو عالم ر  خبرشیو ب  یدههم به صورت رنگ پر رفتم. نگا 
ول شده رو به و ه یادزانوهام گذاشتم. با فر  یکنارش زانو زدم. سرش رو رو

 داوود گفتم:

 کمک کن.  یاب یلعنت  -

زد. با لکنت شروع به  یرجهبه سمتمون ش یباً تازه از بهت در اومد. تقر  داوود
 صبحت کرد.

 استخر پر از خونه. یدوح -

 یو به سرعت در جست و جو یمگفت  یابوالفضل یاجمله داوود هر دو  ینا با
. صورتم از یمشد یرهمظفر خ یاپ یزمان رو. همیمبدن مظفر گشت یزخم، رو

رنگ پاش به   یدشده و استخون سف  یدهمظفر از مچ در  یانزجار در هم شد. پا
. یزیهرها که تا ساق پاش ادامه داره در حال خونزخم ین. ایانهوضوح نما

تا قطع شدن کاملش نمونده. در  یزیهم رو دوباره به مچ پاش دوختم. چنگا
 زدم: یادبه استخونه. رو به داوود فر  یزونگوشت آو  یکهت یهکل مثل 

 رو آماده کن. ینبرو ماش -

حرکت  ینبعد به سرعت به سمت ماش یخورد؛ ول اییکهمن داوود  یادفر  با
دوشم گذاشتم. برخالف من که الغرم چهارشونه  یرو یاطکرد. مظفر رو با احت

ها بهتشون شده دختر   ینو تو اون لحظه به اندازه دو تا آدم بالغ سنگ  یهو اندام
کردن. با   همراهی یپشت  یاطنگفتن؛ فقط من رو تا خروج از ح یزیزده و چ

به پشت سرم نگاه کردم. رد خون به صورت  یم به سالن اصلورود دوباره
 سرخ رنگ همراهمه. یخط 
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اون سمت تند کردم. منتظر هام رو به قدم یاط،از ح ینبوق ماش یصدا با 
عقب مظفر رو خوابوندم. با نشستن  یصندل یها نشدم. رواز دختر  یواکنش

. داوود به یدماز گرد و غبار بود که پشت سرمون د یدر کنار راننده فقط موج 
سرعت باال به   یندر با ا  یلوال  یعبور کرد که صدا  یالو  یسرعت از در زنگ زده

سر اون در زنگ زده اومده داوود   یینم که چه بالتصور ک  تونمی. نمیدگوش رس
 یها، حت روند. با گذشت از چاله چوله یخاک  یدر جاده ییبا سرعت باال

 .یدمصورتش ند یتو یدترد یالحظه

 یابونب نورییب  یلشب به دل یاهیشدم. س یرهرو خ یشپ یک تار یجاده به
 یمارستانما به ب یدنمانع از رس تونهینم یز چ یچه یول کنه؛یم ییفرماحکم

از جانب  ییفکر نگذشته بود که صدا یناز گذشتن ا اییقهدق یبشه، حت 
فرمون   رلباعث شد تا داوود کنت  ینسمت راننده بلند شد. لرزش ماش  یک الست

با لرزش و چرخش  ینکه ماش  ینها یمکه آورد  یرو از دست بده. تنها شانس
از جانب داوود و بدتر   یدبا ترمز شد  یولفرمون توسط داوود چپ نشد؛    یعسر 

 سرم آوار شد. یرو یاکه از دهنش خارج شد، دن  یااز اون جمله

 .یدترک یر ! تایمبدبخت شد یدوح -

*** 

 مظفر

 

به سرعت جاش  یدارم. خأل تموم اطرافم رو گرفته؛ ول وزنییو ب  یسبک  حس
هام پلک  یآرومکردم. به   یدارو به حس شناور بودن داد به سمت باال سوق پ
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 تر یک نزد ینکجاست؟ هر لحظه دارم به سقف ماش  جاینرو از هم باز کردم. ا 
حبس   مینهس  یتو  سنف  یینهوا در حال پروازم! با نگاه به پا  ی. انگار رویشمم

 مونده باشه. یباق  یشد، البته اگه نفس

 ینمن به هم یعنیدور سرم بچرخه.  یاباعث شد تا دن میدهرنگ پر  جسم
 یالمخ  مینهس  یشدن قفسه  یینبا باال و پا  یمردم؟ ول  یزیردر اثر خون  یسادگ 

با   یضعف   یچچطور ممکنه؟ بدون ه  ینا  یم! ولراحت شد. پس من زنده  یکم
 مثل شناور بودن به اطراف نگاه کردم. یحس

از جسمم   یم رو جلب کرد. به آرومتوجه  ینماش  یرونو داوود از ب  یدوح  صدای
 ینشده کف ماش یختههم به خون رآخر نگا یدر لحظه یفاصله گرفتم؛ ول

هول  ینقدر ها اواقعه اون ینگفتم. در اثر ا  یلعنت  هامیقافتاد. تو دلم به رف
. میرمیم  یبه زود  یزیرزخم پام رو نبستن. احتمااًل در اثر خون  یشدن که حت 

برهوت نگه  یابونب یناتو  یمارستانمن رو ببرن ب ینکها یبرام تعجبه به جا
 در رو لمس کردم. ییرهدستگ یدداشتن! با ترد

 کردمیدستم حس کردم. فکر م  یرو تو  ینسفت ماش  یرهکمال تعجب دستگ  در 
و فشار نه چندان   یاطرو لمس کنم. با احت  یزیحالت که روحم نتونم چ  ینتو ا

و داوود   یداون دو تا قرار گرفتم. وح  یرودر رو باز کردم با باز شدن در روبه  یادز
 هستن، یدهترک یر در حال عوض کردن تا

در هر دو به سمتم   یبا باز شدن ناگهان   یول  یدن؛لب به عالم و آدم فحش م  زیر 
به سمتشون رفتم؛   یننمن رو بب  توننیها ماون  کهیننگاه کردن. خوشحال از ا

 بدل شد. یدیکه داوود گفت حسم به ناام  یاجمله با یول



 

 
43 

 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

 باز شد! ینبه جان خودم در ماش یدوح - 

 .یمجهنم دره بر  ینو از ا یمرو عوض کن یلعنت  ین. بجنب ایستمکور که ن  -

بهشون   یدانه. ناامیدنسمت چرخ  یناون دو تا به خاطر باز شدن در به ا  پس
حاالها قصد باز شدن  که حاال  هستن یسفت  یچبا پ یز نگاه کردم. هر دو در ست

مرگ  یلحظه یآدم حت  یههم از شانس منه. آخه چطور ممکنه  یننداره. ا
 یپ کامالً موضوع   ینخودم به ا یتوضع یدنبا د یول یاره؟ب یهم بدشناس

ها منه. از نگاه کردن به اون یکارت مل  یتر از من عکس روبردم که بدشانس
 دست برداشتم.

آسمان،  یکی،ها، تار. رنگ یستن یفقابل توص یه حت دارم ک یبیعج حس
آدم کور بودم که تازه  یه. انگار بینمیم یگهد یدد یهشون رو با ستارها...همه

دار در دنباله یهاستاره یهاش باز شده. به آسمان نگاه کردم. هر از گاه چشم
 یدهد یزهان چیا یدر تعجبم، چطور تو حالت عاد یحال عبور هستن؛ ول

اون طرف جاده نگاهم رو از آسمون  یاز تپه یخشخش یبا صدا شه؟ینم
چند تا بچه هم درش   یتفاوت که صدا ینبا ا  یگرفتم. دوباره همون صدا؛ ول

 کنه؟یم کار یچ  یابونب ین. بچه تو ایدبه گوش رس

تکرار دوباره صدا به صورت ناخودآگاه به اون سمت رهسپار شدم. ظاهرًا  با
به منشأ صدا  یک متوجه صدا نشدن. با عبور از جاده تار یدداوود و وح

در کنار  یچند تا بچه که در حال باز یدنشدم. از تپه باال رفتم. با د تر یک نزد
بزرگ خدا  انامم هاییهام به اندازه نعلبک هستن، چشم اییدهدرخت خشک

 .یستنها انسان نبچه ینگرد شد. ا  یامرزمب
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تر از انسان بالغ در حال بزرگ یو سر  یز نوک ت یهابا گوش یک کوچ  هایبچه 
ترسناک ماجرا که باعث شد  ینکته یها رنگ خاکن؛ ولاون ی. همهانیباز

پا سم دارن. جن،   یبه جا  یبعج  یهاکه بچه  ینها  یادکلمه تو ذهنم ب  یهفقط  
تازه متوجه  هراً ها ظاموجوداته. اون ینا یفو توص یحتوض یتنها کلمه برا

هست چمباته  یدهدرخت خشک یر که ز  یمن شدن. به سرعت درون سوراخ 
 خارج کردن. یدد یزدن. خودشون رو از تو

که   یقتینه. حق یارو راه بندازن  ینماش هامیقکه رف  یستبرام مهم ن دیگه
. به سمت جلو کنهیم ینیتو وجودم سنگ یلیخ یلیبردم خ یاون پاالن به 

 یشم؛ دورتر م ینرو قدم گذاشتم. هر لحظه از ماش یشپ یابوندر ب هدفیب 
 یدنکه با د  داز بهت اولم نگذشته بو  اییقه. هنوز دقیستبرام مهم ن  ینا  یول

درخت حالم دگرگون شد. جن سبز  یروم بهتره بگم موجود رودرخت روبه
 .کنهیم یهها تغذو از برگ یزونهبه درخت آو اییدهنگ با قد کشر 

خودش رو به درخت نگه داشته،  یمونهم یک با دم بلند که همچون دم  جن
چند   یهااون برخالف جن  ی. پاهاخورهیها رو مسبز رنگش برگ  یهابا دست

. یدمن به سمتم چرخ یبعد یها. جن با قدمیمونهم یپا یهلحظه قبل شب
 یزرد رنگ و دو شاخ کوچک رو یهاقرار گرفت. چشم یدمتازه صورتش تو د

 یست،در کار ن  یخطر   یا  یدتهد  یچبه همراه دارن. ظاهرًا ه  یسرش برق خاص
 سبز و تازه درخت شد. یهابرگ یدنچون اجنه دوباره مشغول جو

رهسپار راه  هدفیب  و بعد درش قدم گذاشتم. یرهروم خروبه پایانیراه ب  به
 یددرسته؟ شا  گفتنیم  یکه راجب به جن و پر   یزیهر چ  یعنیشدم.    یطوالن 

از  تونمیموضوع هم نم ینبا انکار ا یتوهم قبل از مردن باشه! حت  هاینا
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مبهمم  ینده. به آ مچند وقت برام اتفاق افتاده فرار کن ینکه ا  یتلخ  یتواقع 
با روال قبل  یعاد یزندگ  یه تونمیم اتفاقات ینبعد از ا یعنیشدم.  یرهخ

 داشته باشم؟ خودم جواب سٔوالم رو دادم:

 معلومه که نه. -

خودم  تونمی. میستهم ن یفرار باشه. فکر بد یبرا یراه خوب  یونگید شاید
از عالم و آدم  یلخارج بشم. تعط یقتحق ینبزنم تا از فشار ا یوانگیرو به د
 یداره. ک  یرادهاییهم ا یز انگفکر وسوسه ینا یادامه بدم؛ حت  یمبه زندگ

مقابله  یبرا رهبهت یان؟اجنه سراغم نم یوانگیکه بعد از د کنهیم ینتضم
 .یارها شده از دن ییوانهد یهباشم تا  یار باهاشون هوش

 یدشا یااومدم. اولش فکر کردم زلزله  یرونپام از فکر ب یر ز یدیلرزش شد با
 اییگهروم شوک دروبه یالجثهیمقامت عظ یدنبا د یه است؛ وللرز هم پس

 یاکه شتر مرده  یدر حال  یاهشبا پوست چرم و س  یکر غول پ  یوبهم وارد شد. د
رو   اشیدهاندام ورز  یوحرکت کرد. د  یابوندرون ب  یکیرو به دوش داره، تو تار

 کنارم مکث کرد.  یالحظه یگذاشته، برا  یشبه نما

غول  یندر برابر ا یادیفکر نکنم کار ز یگرفتم؛ ول یتدافع سرعت حالت به
من تازه  ییداطرافم رو بو  یهوا  یاهشبا دماغ بزگ س  یو. دیادازم بر ب  یابونیب

سبز درخشان و  یهاصورتش توجه الزم رو بکنم. چشم یتونستم به اجزا
. ندازهیم  لرزهرو از درون به    یبلندش وجود هر موجود  یشزرد و ن  یهادندون

 یوحش یاهس یاز گاوها هایییپکل یادمن رو  یوسر د یدو شاخ بلند رو
 .یدندونده م یهامسخره دنبال انسان یاانداخت که در مسابقه
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راهش رو از سر گرفت و  یود یاز جانبش بودم؛ ول یالحظه منتظر حمله هر  
روحم   ینکههم به خاطر ا  دیهستم، شا  یکوچک   یمن براش طعمه  یدرفت. شا

قوت قلب گرفتم. به راهم ادامه دادم؛  یالخ ینبزنه. با ا یبیبهم آس تونهینم
 یر مردد از مس  هایبگذرم. با قدم  یواز د  یبه راحت   ذارهینم  یحس کنجکاو  یول
 هدفییکه باشه بهتر از ب   یهمراه شدم. هر چ  یوخودم خارج و با د هدفیب 

 .یهو سردرگم

 گذاشت،یکه اون قدم م  یریخودم رو باهاش حفظ کردم. تو مس یفاصله
مجبور به سرعت دادن به  یواستوار و بلند د یهاگام  یلحرکت کردم. به دل

از دور  ییهانور چراغ یابونتو ب یطوالن  یر هام شدم. بعد از عبور از مسقدم
رو تند کردم؛   مهاقدم  یدم،رس  یبه شهر   ینکهم رو جلب کرد. خوشحال از اتوجه

از من جلوتره. اون  یلیخ یلیخ یوبه پاهام د یدنبا وجود سرعت بخش یول
خودم و  ینب یاز شهره. با هر قدم که فاصله ترییک نزد یتو فاصله یباً تقر 

 داد. یدجاش رو به ترد یبه شهر و آباد یدنرس یقینشهر رو پر کردم 

انسانه، پس من چطور  یدز دفراتر ا یزیچ یتواقع یدمروم فهمروبه یر تصو از 
به صورت  یو درک کنم؟! صدها موجود ماورائ  ینمرو بب یتواقع ینتونستم ا

ها و دروازه به اون یستادم،. از حرکت اشدنیم یاوارد دروازه یجدا و گروه 
ها از اون یبعض و. موجودات به صورت سازگار در کنار هم عبور شدم یرهخ

 .زدنیبا هم حرف م یمختلف  یهامکث و با زبان یکم

کم عزمم رو از دروازه عبور کرد. کم یباً افتاد که تقر یابونب یتو یوبه د نگاهم
عبور  ینشدم. در ح یمحتاطانه به سمت دروازه راه  یهاجمع کردم و با قدم

 ییهاها اجنهاز اون  یشدم. بعض  یقشون دقاز کنار موجودات مختلف به چهره
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که تا به   اییگهد موجوداتو  یکر غول پ هاییوهم د یابا ظاهر متفاوت، عده 
هم  یالمخ یتو یروز یبودم و نه حت  یدهها شناز اون یامروز نه نام

 بودن. ها رو تصور کنماون تونستمینم

از  یاهس یهاکاماًل قرمز و چشم  یشدم. اجنه با پوست  یرهها خاز اجنه یکی به
صورتش افتاد که خون   یرو  یهازخم   یرو  همعبور نگا  ینکنارم عبور کرد. در ح

العمل مکث و عکس یچها خشک شده. اون موجودات بدون هاون یرو
 اییهسا افتادنها هستم. با . انگار من جزء اونکردنیاز کنارم عبور م یخاص

خفاش  یهابا بال یمیعظ یاههم رو به باال دوختم. موجود سسرم نگا یباال
با بدن خفاش   یداره؛ ول  یسر انسان مانند  یوالکرد. ه  سرم عبور   یمانند از باال

 .یکر غول پ

 یباال یمیعظ ی. نگاهم رو به باال دادم. تابلویدمدروازه رس یبه ورود تقریباً 
 یخط   ین. تا به حال چندرخشهیم یبیغر   یبدروازه قراره داره که با خط عج

انگار خطوط حرکت  یالحظه ی. برایخیهخط م یهشب یشتر بودم. ب یدهرو ند
چطور   ینشد. ا  خواناکاماًل برام    یبکردن. دهنم از تعجب باز شد. اون خط عج

تابلو  یممکنه. رو یهمه چ  جاینکه ا  یدمرس یجهنت ینتازه به ا یممکنه؟ ول
 با حروف درخشان نوشته:

 .ینخوش اومد زادهایبه بازار پر  -

 یبعج یوالهایهمراه با ه که بهم خورد تازه متوجه شدم سر راهم.  یاتنه با
 یابه داخل دروازه حرکت کردم. بعد از عبور از اون تازه با منظره یبو غر 

 یدههزاران غرفه در امتداد هم کش یدشا یارو شدم. صدها آور روبهشگفت
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. صدها مغازه که ئیمکان ماورا یهتا  زادهیبازار شب آدم یهشب تر یششدن. ب 
 یههم  یبغر  یبعج یایدن ینتو ا یحت  هستن که ینبر ا یهر کدوم حاک 

شدم. داخل مغازه پر استخون   یکغرفه نزد  ینوجود داره. به اول  ینظم و قانون 
اون انواع و اقسام  یکه رو یز م یک  ینمختلفه. همچن یو سر جانورها

 مختلف و درخشان قرار داره. یهاسنگ 

شده  یدهکش ینزم یکه تا رو  یدهو ژول یدسف یبا موها یرزنیپ یز،م پشت
خوردم.  اییکه یدنش. با دیدبه عقب چرخ یرزنپشت به من قرار گرفته. پ

 یرزنپ  ییده. صورت صاف و رنگ پر شهینم یدهصورتش د یتو  ییاجزا  یچه
 ششد. دستش رو باال آورد و من تازه متوجه چشم کف دست  یلرو به من متما

ه درش بود شروع ک  یرو باال آورد و با دهان   شیگهشدم. چندشم شد. دست د
 به حرف زدن کرد

 جوون. کدوم رو بدم؟ ینو بب یا: طلسم دارم، طلسم ناب. بپیرزن

 .خوامینم یزیممنون چ -

 .دمیمردم نم یلناموسًا اگه طلسم کار نکرد پس بده. من جنس بنجل تحو -

به   کنه؛یرو بارم م  یبه زور طلسم  یرزنبمونم پ  ینجاا  اییقهکه اگه دق  فهمیدم
خاطر پشت به غرفه و در امتداد بازار شروع به حرکت کردم. به غرفه  ینهم

 یاون با جمله درخشان و قرمز  یانداختم. باال یبار نگاه  ینآخر  یبرا یرزنپ
 نوشته:

 .یر عجوزه پ یفروش طلسم
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 یزونست که با قالب از سقف آوپر از موجودات مختلف مرده  یبعد  یغرفه  تو 
مختلف با  یپوست زده شدن و آماده فروشن. موجودات ها اون تر یششدن. ب

 یاهو به رنگ س  یرهکاماًل ت  یها گوشت از اون  یرنگ. بعض  یبگوشت و خون عج
افتاد   یاچارهیب  یهم به ماه دارن. نگا  یگوشت سبز رنگ و لجن  یگهد  یو بعض

باال   یماه   یها. ششکشیدیآخرش رو م  یهابودن نفس  یزونکه با وجود آو
 یاو دهان اضافه  یااره  یهادندون  یدنبا د  ی. دلم براش سوخت؛ ولشد  یینپا

 ینا  ینکهفکر کردن به ا  یشکمش قرار داشت، حرفم رو پس گرفتم. حت   یر که ز
 اطرافم پرسه بزنه، حالم رو دگرگون کرد. یادر یموجود تو

به  یجیاومدم. با حالت گ یرونب یالروم از فکر و خاز جانب روبه ییصدا با
چشم درست  یهرنگ با  یخاکستر  یو. صاحب غرفه که دروم نگاه کردمروبه

 بود سٔوالش رو تکرار کرد. یشونیشوسط پ

 جوون؟ خواییم یزی: چدیو

 نه ممنون. -

قرار   یز م  یکه رو  یاگردن شتر مرده  یساطور بلندش رو رو  یوم دجمله  یانپا  با
شتر مرده در  یناومد که ا یادمآشناست! تازه  یلیر خشت ینداره فرود آورد. ا

غرفه  ینکرد. ظاهرًا ا  ییراهنما ینجابود که من رو تا ا یویدوش د یابتدا رو
 یاز ابتدا تر یشب یکم  جاینشدم. تردد در ا یاصل یر . دوباره وارد مسیهقصاب

که   یهرستوران مانند یهاموضوع هم غرفه ینا یل. دلخورهیبازار به چشم م
 یهاها نگاه کردم و با اسماون یباال یدو طرف بازار امتداد دارن. به تابلو

 رو شدم.روبه یعجق وجق 
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 یها حت شده. انسان  یمکان مخف   ینعالم در ا  هاییراهم ادامه دادم. شگفت   به 
وقت من درست وجود داره. اون  یاییدن  ینتصورش رو بکنن که چن  توننینم

 یز انگمکان شگفت  ینتو ا  کنهیکه جسمم با مرگ دست و پنجه نرم م  یدر حال
هم  یفقابل توص یکه حت  بینمیرو م یها و موجودات . رنگ زنمیپرسه م

شدم. دو تا   یرهجا خها به اوناز رستوران  یکیدرون    یانعره  ی. با صدایستنن
 در حال بحث کردن هستن. یود

 یول  کنن؛یم یکیتصور کنم که اگه کنترل نشن، رستوران رو با خاک   تونممی
. کوتوله با یدبود از راه رس یریپ یهمون لحظه صاحب رستوران که کوتوله

 یاگربه یهاشده و چشم یدهشکمش کش یکه تا رو یدشسف هاییشر
هم   به  یودو د  یاستمدارانهصبحت س  یک وگو کرد بعد از  گفت  یوهانافذش با د

 خود نشستن. یدست دادن و هر کدوم سر جا

رو داشتن   یر کوتوله پ  ینا  یاستها ابهت و ساز انسان  یلیخودم گفتم اگه خ  با
که کنار صورتم در حال گردشه   ی. با نورگرفتیصورت نم یجنگ  یچه یگهد

به  یگونه؛ ولانسان یبا اندام یخورد. پر  یکوچولو و خندان   یهم به پر نگا
 .یداندازه پروانه دور سرم چرخ

به  یاومد باعث شد تا لبخند یرونکوچکش ب یهاکه از بال یرنگ  یآب  نور 
 یبلند و چسبناک از جلو یهمون لحظه زبان  یبزنم؛ ول ینشآفر  یباییز

اولش  یرو در برگرفت. زبان به سرعت سر جا یهام عبور کرد و پر چشم
که درست اندازه خودمه اخم  یکر رباغه مانند غول پبرگشت. به موجود قو

پوستش خوشحال از  یزرد رنگ رو یهارنگ با جوش ی. موجود لجنمکرد
 که به دست آورده از کنارم عبور کرد.  اییمجان  یغذا
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به  یدنجلوتر برم. با رس یگرفتم تا کم  یمتصم یمرفتن کنجکاو یناز ب برای 
تر خلوت  یقسمت از بازار کم  ینره شدم. امنظ  ییر بازار متوجه تغ  ییقسمت باال

 اون  یو به جا یستن یابونیخ یاز غذاها ی. ظاهرًا خبر ستیگهد یاز جاها
 یوهایاز د  یاز بازار، خبر   نمکا  ینپر از طال و جواهرات قرار داره. در ا  یهاغرفه

در تردد  یشمیابر  یهابا لباس هازادهیاون پر  ی. به جایستن الجثهیمعظ
 هستن.

مکان   ینو شک شدم. نکنه در ا  یلحظه دچار دو دل  یه  یبرا  زادهایپر   یدند  با
که اشتباه کردم.   یدمها فهمبلند اون  یهاگوش  یدنبا د  یانسان وجود داره؛ ول

 یادیهستن که شباهت ز  زادهایفقط پر   یادن  ینکه در ا  یدمرس  یجهنت  ینبه ا
 یادشونز یباییدختر از کنارم ناخودآگاه از ز یها دارن. با عبور دو پر با انسان

 شدم. یرهبهشون خ

باهام چشم تو چشم  یاز برف و اندام انسان  یدتر ها با پوست سفاز اون یکی
رنگ من خوش  ینارنج   یهاشدم. انگار که اون چشم  یرههاش خشد. به چشم

 یدمفهمرو طلسم کنن. دختر با لبخند بهم چشمک زد و بعد از کنارم عبور کرد.  
من  یایها به دناون ز ا یکیرو کرده. با خودم فکر کردم که اگه  کار یناز عمد ا

زن رو از آن خودش کنه؛ البته به  یباترینز ییزهجا تونهیم یبه راحت  یادب
 هاش رو بپوشونه.که بتونه گوش  یشرط 

 کردیمردم حرکت م یانم یانهکه مخف  یشخص یدنرو ادامه دادم. با د راهم
نگه داشتن صورتش  یدر مخف  یآشکارا سع یلیم بهش جلب شد. ختوجه

عبور کردم.  یبه تند زادهایپر  یانفکر کردم. از م طور ینمن ا یدشا یاداشت 
ون یر شنل ب یرنگش از کنارها یدسف یرسوندم. موها یکشخودم رو تا نزد
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من رو مجذوب   طور ینه اک  یهشخص ک  ین. اخورنیو تاب م  یچزدن و در هوا پ 
 خودش کرده؟

ش گذاشتم. شونه یفاصله باهاش دستم رو دراز کردم و رو ترینیک نزد تو
زال با  زادی. دختر پر یدمبرگشت. تازه صورتش رو د یشخص مرموز به تند

 یدش سف  یبرف بهم چشم دوخت. موها  یبه روشن  یبنفش و پوست   یهاچشم
که تو بازار   اییگهد زادیاز هر پر  تر یباز .خورنیو تاب م یچآزادانه در هوا پ

 وجود داره.

درست تو همون  یبگه؛ ول یزیسرخ رنگش رو باز کرد که چ یهالب دختر 
دستم حس کردم. دوباره حس شناور  ییهناح یرو تو یلحظه سوزش بد

به  یپرتگاه به همون سرعت؛ ول یهشدن من رو در بر گرفت. مثل سقوط از 
هوا به سمت عقب  یشدم. رو یدهافتادن به سمت عقب کش یینپا یجا

خودم به طرفشون اومده بودم عبور   یلکه با م  ییهاکنار غرفه  از پرتاب شدم و  
 ها از بازار خارج شدم.درست در خالف جهت اون یکردم؛ ول

 یر رهسپار شدم. با سرعت در مس یابونتو ب افتهیکه داره م  یاز اتفاق  هراسان
 یهاکم چراغاز نظرم محو شد. کم یابونکه ب  یکردم، به طور  حرکت یابونیب

مقصد  یچاز سرعت من کم نشد درون شهر بدون ه یشد؛ ول یانشهر نما
. درون یدمرس  یمارستانیکه خودم بدونم در حال حرکت هستم به ب  یمشخص

 یکردم. به درون اتاق   یداپرتاب شدم. به سمت اورژانس سوق پ یمارستانب
به سرعت  یاز سرعتم کم شد؛ ول  یالحظه  یجسمم برا  یدنا دشدم. ب  یدهکش
 فرما شد. بود که حکم یکیگلوله درونش فرو رفتم و بعد از اون فقط تار  یه
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زد.  یبلند یغالعمل جعکس یناز جام بلند شدم. پرستار با ا یبلند ینه با 
شد. داوود  یجادتو دستم ا یناخواسته سرم رو از دستم در آورد. سوزش بد

از   یبد  یپرت و صدا  یصندل  یپرستار از رو  یغ که در حال چرت زدن بود، با ج
سرم رو از  هک  یجانبش بلند شد. پرستار از خجالت سرخ شد. به همون سرعت 

دستم در آورده بود، تو دستم جا زد و بعد از اون اتاق رو ترک کرد. داوود روم 
 چمباته زد.

 ... .یانبگم ب یدرد دار خوای؟ینم یزی: حالت خوبه؟ چداوود

و فرصت جواب دادن به سٔواالش  یزدپشت سر هم حرف م طور ینهم داوود
 رو بهم نداد.

 .یوقت خفه نش یه. یر آروم بابا نفس بگ -

هام هنوز که امشب افتاد، دست  یاتفاقات  ینهول شدم. با ا ید: ببخشداوود
 .لرزهیم

 دلم گفتم: تو

تا االن  کردییکه من امشب تجربه کردم رو م  ییزهایدرصد از چ یهاگه  -
 .کردنیم یتبستر  یمارستانت یدبا

 کجاست؟  یدوح -

 .یرهبگ یزیرفته بوفه تا چ -

 یحس یچه یکردم تکونش بدم؛ ول  یشده. سع یچیپام نگاه کردم. باند پ به
 . با سوءظن به داوود نگاه کردم و گفتم:یستدرش ن
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 یشم؟م یصترخ یک   - 

 .کننیود؟ صبح عملت مکجا ب  یصترخ -

 بهش گفتم: یادفر  با

 !کنن؟یعملم م ی؟چ  -

ازش نمونده. با اون  یزیقطع شده و چ یباً . پات تقر یینپا یار صدات رو ب -
 دکتر گفت: یکه تو از دست داد  یهمه خون 

 .ییحرفا ینتر از اجونتو سگ  یول یای؛حاال حاالها بهوش نم -

 .یرونجهنم دره ببر ب ینمن رو از ا -

 .مردییم یگرفته؟ نفهم، بفهم داشت   یتشوخ -

 . میمن کاماًل جد یول -

 ینبرام نداره. تا االن که ا اییدهفا یمارستانموندن تو ب یگهدرونم م حسی
 خاطر رو به داوود گفتم: ینحس باعث زنده موندنم شده، به هم

 یسر تو و هر چ  یرو رو جاینببر؛ وگرنه ا ینجامن رو از ا یستممگه با تو ن -
 .کنمیدکتره خراب م

شد   یانتو چهارچوب در نما  یدگفتم. وح  دادیبا داد و ب   یباً ها رو تقر جمله  این
 من گفت: یو با همون تن صدا

 .اومدیراهرو م  یصداتون تا تو  ید،سرتون گذاشت  یرو رو  یمارستانچتونه؟ ب  -

 بره خونه. خوادیبپرس. م ین: از اداوود
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من قرار  یروگذاشت و روبه  یز م یبود رو یدهرو که خر  هایییچساندو وحید 
 گرفت.

 ! دکتر گفت:ی؟: پسر تو مگه مغز خر خوردوحید

 .یعمل ش یداستخون خرد شده وصله، صبح حتمًا با یکهت یهپات به  -

 یکار؛ ول  ینبهتر   یمارستانکه موندنم تو ب  یشمکم دارم قانع مکردم. کم  سکوت
هام حس کردم. قدرت به سمت مچ پام سوق رگ یدوباره تپش قدرت رو تو

شد.  یجاددرش ا یشدم سوزش بد یچیبه زخم باندپ یدنشکرد. با رس  یداپ
 د گفتم:یتر از قبل رو به وححال مصمم ینبا ا یصورتم از درد جمع شد؛ ول

 م بکنه.برو پرستار رو صدا کن سرم رو از دست یستم؟مگه با تو ن -

داده نشده بود که خانم پرستار با اخم تو چهارچوب   یداز جانب وح  یجواب   هنوز 
 شد. یاندر نما

رو بکن. چرا  هایضمراعات حال مر  یمارستانه،ب ینجامحترم ا ی: آقاپرستار
 ی؟راه انداخت  دادیداد و ب 

 دارم. یبرم کار و زندگ  خوامی. میارسرم رو از دستم در ب ینخانوم ا -

 ین؛عمل ش یددکتر گفته حتمًا با یست،محترم شما حالتون خوب ن یقاآ  -
 .یدراه بر  تونیدینم یگهوگرنه د

 .یستن یچیمگفته، من ه  یدکتر چ  یستبرام مهم ن -

 یچشم پرستار سرم رو از دستم در آوردم و سع یجمله جلو یناز گفتن ا بعد
ها من رو به زور . اونیرنو داوود اومدن جلوم رو بگ یدکردم بلند بشم. وح
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تخت نشوندن. پرستار با دهان باز نگاهم کرد، بعد به سرعت از اتاق  یرو 
 .یزدکه دکتر رو صدا م  یدبه گوش رس یرونخارج شد. صداش از ب

 .یراه بر  تونیینم یگفت؟ اگه عمل نش  یچ  یدی. نشنیاداوود: مظفر کوتاه ب

 جواب داوود رو بدم که دکتر وارد اتاق شد. اومدم

 بپرسم چرا؟ یشه. میبر  خواییم یدمجوون؟ شن شدهی: چ دکتر 

 یباشه. با لحن تند یخودمون  کنهیم یبا لبخند بهم نگاه کرد. داره سع دکتر 
 بهش گفتم:

 یرو رو  یمارستانب  ینا  یاکن    یصباشم. من رو مثل آدم ترخ  ینجاا  خوامینم  -
 .کنمیخراب متون سر همه

 شد. تر یک اخم کرد و بهم نزد دکتر 

 یباً تو تقر   یزد. پا  شیهکه بشه بخ  یستن  یمعمول  یدگیبر   یهجوون زخم تو    -
 .یدهد یبمچ قطع شده و استخون به شدت آس یهاز ناح

 .یرمم ینجا. من از ایستبشه، برام مهم ن خوادیم یبذار هر چ  -

بگو، ما  ترسییاز عمل م یابرات خوف داره  یمارستانب یطجوون اگه مح -
 کمکت کنن.  توننیکه م  یمدار ییمشاورها ینجاا

 دلم گفتم: تو

 یدکتر  یچه کردییکه من تجربه کردم و تو م یزیدکتر اگه چ یآقا -
 کمکت کنه.  تونستینم
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 .یرمنه ممنون من م - 

منصرف  یتصور کنم که اون رو برا تونمیرو همراه خودش برد. م یدوح دکتر 
 .فرستهیکردن من م

 .یاربرام ب یلچر و یهداوود برو  -

 با اخم بهم نگاه کرد و گفت : داوود

از کارت   یدوارم. امیستجلو دارت ن  یچکیکه ه  یادنده  یهاون قدر    دونمیم  -
 .یمطمئن باش

بعد از گذشت .  کنمیکار رو م  ینکه ا  دونمیم  یزیچ  یهسر بهش فهموندم که    با
نشستم. احساس  یلچر و یرو یاومد. به سخت  یلچر داوود با و یقهچند دق

ما به داوود   یدنوارد اتاق شد و با د  ید. وحکنهیرهام نم  یالحظه  یضعف برا
 تشر زد.

 ی؟داد یوونهد ین: داوود تو چرا عقلت رو دست اوحید

 تونهینم یدهم که د یدسکوت کرد و من رو به جلو حرکت داد. وح داوود
دکتر و چند   یمارستانخروج از ب  یر کرد. تو مس  میبا اخم همراه   یرهجلوم رو بگ

 اییبه هر بدبخت   یدر منصرف کردن من داشتن؛ ول  یسع  یگهد  یتا از پرستارها
 یباً . تقر ایمخونهخارج شدم. تو راه برگشت به  ییکذا  یکه بود از اون فضا

رو با خودش برده. تو دلم صدها  یشبد یکیدر اومده و روز، تار یدخورش
که   یخونه هر دروغ  یاطباز مه مضطربم با ورودم به ح یدروغ آماده کردم؛ ول

بغلم رو گرفتن و من رو تا در   یر ز  ید. داوود و وحیدآماده کرده بودم از سرم پر 
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فرار کنن؛ آخه  یعرسوندن من سر  با رندا یمکردن. هر دو تصم  یحال همراه  
 .ترسنیم ماز واکنش خانواده

 یدازش استفاده نکردم. داوود و وح یول یبمه؛ج یتو یددر زدم. کل یآروم به
م در رو باز کردن، فرار کنن. بعد از سکوت تا هر آن که خانواده یستادنآماده ا

 لرزون گفتم: ییبا صدا ییطاقت فرسا

 یست؟ن یاهل خونه کس -

لرزون  یها. با دستیومداز جانب خونه ن یجواب  یچه یگذشت؛ ول  ایقیقهد
. اول صبح یستخونه ن یدر آوردم و قفل رو باز کردم. کس یبمرو از ج یدکل

که روشه   یابا من وارد شدن. نگاهم به اپن و برگه  یدکجا رفتن؟! داوود و وح
. با دست خط پدرم دمبه سمتش رفتم و برگه رو باز کر   هامیقافتاد. با کمک رف

 نوشته شده:

کمتر اونجا   یاهفته  یهروستا، احتمااًل  یممظفر حال مادربزرگت ناخوشه رفت -
به  یو پاش راه ننداز یختر یلیخ یخچاله،چند روزت تو  ی. غذامونیمیم

 اب نکنن.رو خر   یزیچ  یشنپالس م  ینجاالدنگت هم بگو اگه ا  یقاون دو تا رف

باز  یشبا ن یدبلند خوندم با تموم شدن نامه داوود و وح یرو با صدا نامه
 گفتن:

 .یآخ جون خونه خال -

پام تا هفته  یتکه وضع  یدوارم. امگنجمیپوست خودم نم یتو یخوشحال از 
قصد رفتن  یدصبحانه مفصل داوود و وح یهبهتر بشه. بعد از خوردن  یگهد
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شدن رو راه بندازن. از شدت  بساط پالس جانیکردن تا ظهر برگردن و ا 
 .فتمفرو ر  یاهم گذاشتم و در آغوش رو یهام رو روچشم یخون و کم یخستگ 

*** 

 شنل پوش مرد

 

مدت تو بندرعباس بوده و من  همهینا شهیکردم. باورم نم  یداشپ باألخره
 یبشکه تعق  یی. از اونجاخبرهیهاش ب شمال رو دنبالش گشتم. ظاهرًا از قدرت

ش خونه یکیدعوته. در نزد یمهمون  یهبه  هاشیقامشب با رف یدمکردم فهم
هاش از راه یقشدم. باألخره رف یمخف  یکیچراغ برق درون تار یر پشت ت

 یاز خونه خارج شد و بعد از مکالمه ین،شما یدر پ یپ یها. با بوقیدنرس
 قصد حرکت کردن. هاشیقکوتاه با رف

. بعد کنمیم  یبها رو تعقاون  یهبه سا  یهراه خارج از شهر هستن و من سا  تو
اومدن   یشدن. لعنت  یو خاک   یفرع   یاوارد جاده  ی،طوالن   یریاز گذشتن از مس

موجودات  یتو فعال هاءدهزایبازار پر  یکنزد ینجااشتباهه. ا ینجااون به ا
 باشم. مراهشه یهمثل سا یداز شهره. امشب با یشتر ب یلیخ یماورائ 

*** 

 مظفر
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شدم. دوباره همون   یدار ب  یاماز خواب بدون رو  یاز انبار  یزیافتادن چ  یصدا  با 
و  یداخل شده. به سخت  یاز پنجره انبار یجک و جونور یاگربه   یدصدا شا

ندارم. با  ینزم یپام رو رو یکی. هنوز توان گذاشتن اون یستادمپا ا یه یرو
 یفرصت برا  ینبهتر   مه  ینحرکت کردم. ا  یپا به سمت انبار  یهپا    یهضعف و  

 کنم.  یداعصا پ یاز داخل انبار ینکها

اومد. خودم رو آماده کردم  یزیافتادن چ ی. دوباره صدایدمرس یدر انبار به
دختر  یدنبا باز کردن در و د یبدم؛ ول یراون رو فرا یهر موجود یدنتا با د
. یستادمسر جام خشکم زد و از حرکت ا یهکه در حال خوردن ترش  یااجنه

 یکهت زار از دستش رها و به ه یترش یشهمن هول شد و ش یدندختر با د
 ینم؟شد. با اخم و بهت به دختر نگاه کردم. چطور ممکنه من اون رو بب  یلتبد

 دختر بهت زده بهم گفت:

 بینی؟یتو من رو م -

 یعضا ینکها یحرف بزنم؛ پس برا یبه درست  تونمینم یجاناز شدت ه هنوز 
 نشم با سر بهش فهموندم، آره.

 یدکه من نخوام تو نبا  ی! معمواًل تا وقت یچطور ممکنه؟ تو انسان  ی: ولدختر 
 ... .ینکهمگر ا ینی؛من رو بب

 کنترل صدام رو به دست آوردم، ادامه حرف دختر رو از سر گرفتم:   یکه کم  حاال

 ی؟چ  ینکهمگر ا -

 : چشم سومت باز شده باشه.دختر 
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 یه؟چه کوفت یگهچشم سوم د - 

 یدها باانسان یچشم سوم هستن؛ ول یاز بدو تولد دارا یموجودات ماورائ  -
 ی؟اون رو باز کنن. تو چطور تونست  یادو تالش ز ینبا تمر 

 کنی؟یم کار یمن چ  ی. تو خونهخیالیرو ب  هانیا -

 .یمبود جاینا یایب یاتو به دن ینکهم قبل از امن و خانواده -

 ین؟بود جاینهمه مدت ا ینشماها ا یعنی -

 .یدیو تو قباًل هم من رو د طورهینبله هم -

شد.   یبرام تداع   میاز بچگ   یاخاطره  یالحظه  یبرا  یاعتراض کنم؛ ول  خواستم
تا ما  کردیرو قفل م یها در انبارسالم بود .مامانم معمواًل اون موقع  یشش

رفته  یادشظاهرًا اون موقع  یول یم؛نزن یخونکرو س هاشیترش یونکلکس
 بود که در رو قفل کنه.

 یبود، به سمت انبار یشکار درست حساب  یهکه حاصل   یو ذوق  یطنتش با
از پنجره  یوونیح یااز انبار اومد. تو اون سن فکر کردم گربه  ییرفتم. صدا

رو روبه  اییدهرنگ پر   یبا دختر   یبا پا گذاشتن تو انبار  یداخل شده؛ ول  یانبار
 یرهزرد رنگش بهم خ یهاداشت و با چشم یقرمز و بلند یشدم. دختر موها
 فتم:ُسم تو اون سن گ یدندختر نگاه کردم و با د یشده بود. به پاها

 یوونیه؟چه ح یگهد ینا -
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 یونرو با پدر و مادرم در م یهقض ینشد. ا یبزد و غ یبهم لبخند دختر  
باور بودن که من دچار توهم شدم و همش  ینها بر ااون یگذاشتم؛ ول

 اومدم و رو به دختر گفتم: یرون. از فکر به گذشته بیهبچگ هایبافییالخ

 ی؟اون دختر مو قرمز تو بود -

 همه سال تو خاطرمه بهم سر تکون داد. ینا همون لبخند که بعد از اب دختر 

 ی؟هست  یاصاًل چه موجود یه؟اسمت چ -

م من و خانواده یهستم؛ ول القماقمیبن یفهاز طا یاسم من هالء، من جن -
 .یستیمن یو در خدمت کس یمسالهاست که آزاد

 افته؟یداره برام م یچه اتفاق  دونییتو م -

رو  ینداره درونت در حال رشده، ا یک ها که منشٔا تارقدرت یسر  یهظاهرًا  -
 .کنمیحس م یبه خوب 

 سر به تنم نباشه؟ خوانینوعات مچرا هم -

. حتمًا به خاطر چشم سومته که یتهمن فقط قصدشون آزار و اذ  یهانوعهم  -
 هستند. یکیبکشنت. موجودات بعد تار خوانیکه م  ییهاتازه باز شده اون

 یکی؟! بعد تاری؟چ  -

هر  یداره؛ ول یادن ینبا ا یکم  یاز ابعاد جهانه که دسترس یکی یکیبعد تار -
و موجودات   یشهباز م ینجابه ا  یشه، تونل یادز  یادن  ینموقع جرم و فساد در ا

 .ذارنیم یادن ینپا به ا یکیتار
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 ها اجنه هستند؟اون - 

 یلچند سال به دل  ین. تو اانیت ماورائ خاص از موجودا  یگونه  یهها  نه اون  -
ورودشون باز   یبرا  ییهاها راهآدم  ینو جنگ ب  یادن  یجرم و فساد تو  یشافزا

هاردس   یرهبر   یا  یزهغر   یو از رو  کننیرحم نم  یموجود  یچها به هشده. اون
 یکه فکرش رو بکن  یموجود  ر ه  یاو    یود  ی،ها، اجنه، پر شون به انسانفرمانده
دارن که توسط  ینور یچپر عذاب و بدون ه یاییها دن. اونکننیحمله م

 .یشهم یپادشاه  یسهرم

 ی. راست یمخبر  یوجود داره و ما ازش ب  یاییدن ینبهت دهنم باز شد. چن از 
که   یقصد جون من رو کردن؟ رو به هالء کردم و سٔوال یکیچرا موجودات تار

 .یدمد، پرسذهنم رو مشغول کرده بو

بدون  یا یلدل یها ب . معمواًل اوندونمیکارشون رو نم  ینا یل: واقعًا دلهالء
 .زننیپرسه نم یادن یندستور رهبرشون تو ا

 وجود داره؟ یاهاییچه دن یگهد -

 یندر ا یختهبعد ماورا که آم کنین،یم یها که شما درش زندگ انسان یایدن -
هم  هاینو بعد ارواح، بعد از ا یکیبعد تار ینما، هم چن یهو محل زندگ یادن

 .یشهاداره م یاطینبهشت و جهنمه که توسط مالئکه و ش

 ییه؟بعد ارواح چه جور جا ی،داد یحرو توض یکیبعد تار -

 یادن  ینبه ا  یلیتما  یا  یومدنن  یاکه به دن  یموجودات ماورائ   یاها  روح انسان  -
 .کننیم یندارن درش زندگ 
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. نازیمیمون مگانههفت  یبها به عجاوجود داره و ما انسان  یبهمه عجا  این 
خرناس   یهشب  یشتر از ته انبار اومد. ب  ییرو بپرسم که صدا  یمخواستم سٔوال بعد

 هالء هول زده رو به من کرد و گفت: ی،عاد یبود تا صدا

 .ها حرف بزنمبا انسان یادبرم، بابام صدام کرد. اون خوشش نم یگهمن د -

 خارج شد. یدانبار رفت و از د یجمله به سمت انتها یناز گفتن ا بعد

گذاشتم. سوزش   یاز انبار یرونپا به ب یدمکه شن  یبیعج یقاز حقا یرتح با
 یمچ پام حس کردم. تازه متوجه شدم که پام رو رو یرو تو یقابل تحمل یر غ

که   یعیما  یشدم. داغ   ینگذاشتم. از درد و نفس کم آوردم. پخش بر زم  ینزم
 یکرده؛ ول  یز یراز پام خارج شد رو حس کردم. بهش نگاه کردم. دوباره خون

تو خودم   یشتر از پام خارج و من هر لحظه از درد ب  رحمانهیبدتر از قبل، خون ب 
 .یشمجمع م

 یخون رو تو  یرو گاز گرفتم. شور  یینمداد نزنم لب پا  ینکها  یشدت درد برا  از 
در عالم  ینکهرفت و قبل از ا یاهیکم رو به سهام کمدهنم حس کردم. چشم

و به سمتم  یرونب یکیکه از تار  یدمرو د یفرو برم قامت موجود یخبر  یب 
 بود که من رو در بر گرفت. یکیاومد. بعد از اون فقط تار

*** 

 شنل پوش مرد
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ست دنده  یهقدر غد و  کردم. ظاهرًا اون  یبشتعق  نیمارستااز خروجش از ب  بعد 
 یهجد یلیپاش خ یدگید یبکه حاضر نبوده دکترها پاش رو درمان کنن. آس

قدر ها اونزخم  یندرمان ا  یهنوز برا  یدرمانش کنه؛ ول  تونهیبه نظر خودش م
ها رو تو زخم  این تونهیهاش رو کشف کرده و نمنشده. اون تازه قدرت یقو

 اونقدر وقت نداره.  یول  کشه؛یبراش طول م  یدرمان کنه. احتمااًل کممدت کم  

باشه که  یجسم  یطشرا  ینتو بهتر   یدبکشنش  با  خوانیم یکیتار  موجودات
مقابلشون  تونهینم یالنگ لحظه یپا ینبتونه باهاشون بجنگه، وگرنه با ا

 بکشنش!؟ خوانی. در تعجبم چرا اون موجودات میارهطاقت ب

هر جور شده   یددستور رو داده. با  یناون ا  یرکارهسر هاردس آب ز  یر کار ز  این
کار رو کنم.  ینهستم که بتونم ا یخوب  یتدنبال موقع یکمکش کنم؛ ول

 یمقا  یکیش و درون تاربعد از رسوندش به خونه رفتن. وارد خونه  هاشیقرف
اومد از خواب بلند شد و به  یکه از انبار  یی. با صدایقیهعم شدم. تو خواب

مانعش  یحس کردم؛ ول یاجنه مؤنث رو از انبار یرفت. بو یطرف انبار
 ین ا دونمیرو هم به خودم ندادم؛ چون م یبشزحمت تعق ینشدم. حت 

 ینتر از ااون رو بکشن. سگ جون توننینم ییبه تنها یفضع یهااجنه
 صبر  یشه. پس مثل همیرهبم یینرده پا یهادست اجنههاست که به حرف

که با اجنه مؤنث   ینسبتًا طوالن  ی. بعد از گفت و گویستادما  ینکردم و در کم
پا گذاشت. ناگهان از درد صورتش جمع شد. ظاهرًا از شدت  یرونداشت به ب

 ینزم یرو رو یشزخم یتعجب گفت و گو حواسش به پاش نبوده و پا
ن که تا یا یدنکرده. فهم  یزیرشد پاش خون ینگذاشته. از درد پخش بر زم

خون از دست  یلی. آخه خیستن یکار سخت   یشهم هوشیبعد ب  یهچند ثان
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 رمان  کی

هاش در آخر که چشم  یها. در لحظهیستادما  یندر کم  داده. پس صبر کردم و 
 اومدم و به سمتش رفتم. یرونب یکیحال بسته شدن بود، از تار

*** 

 داوود

 

 یم؟که مظفر رو تو اون حالت ول کرد  یمبه نظرت اشتباه نکرد یدوح یگمم -

کارمون دارن، بعد   یدخترها چ  ینیمبب یدهاالنم خواب شهینم یزیشنه بابا چ -
 .یششپ ریمیم

 کارمون دارن؟  ینگفتن چ  ی. راست زنهیمن دلم شور م یول -

 .ینمتونبب یشهنگفت فقط گفت م یزیتمنا چ -

ش رو گرفتم؛ موقع رقص شماره یشب. دیاددلم گفتم خدا کنه سارا هم ب تو
 بهتره. ینمشبب یهنوز فرصت نکردم بهش زنگ بزنم. اگه حضور یول

 جاست. ینهم یسا: واوحید

 .یستن یکه خبر  ینجاا کجا؟  -

شدن  یادهپ ینکنارمون ترمز زد. دخترها از ماش  یترام 206همون لحظه  ولی
 .یمکار رو کرد  ینها هماز اون یدو به سمتمون اومدن. ما هم به تقل

 یستادندرومون اسارا تو جمع دخترها قوت قلب گرفتم. دخترها روبه  یدند  با
 رفت سر اصل مطلب و گفت: یترام ی،و بعد از سالم و احوال پرس
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 ینراستش رو بخوا یمکشوند  ینجاشما رو تا ا یتوضع ینکه با ا  یدببخش - 
 دوستتون افتاد؟ یبرا یکه چه اتفاق   ینبد یحبه ما هم توض یشهم

 سٔوال بپرسم؟ یه یشه: موحید

 : بله، بپرس.میترا

 ین؟: شما به اجنه اعتقاد داروحید

 با تکون دادن سر جواب بله داد. میترا

 .یشهآسون م یدادنم کم یح: خوبه، پس توضوحید

تو   یحاتتوض  یدنمظفر داد. دخترها با شن  یاز ماجرا  یمختصر   یحتوض  وحید
لرزان و  یرا با صداکه سا  یدنکش یبهت فرو رفتند. سکوت برقرار شد. طول

 سکوت رو شکست. یفشظر 

 یه؟بستر  یمارستاناالن حال دوستتون چطوره؟ تو کدوم ب -

 ست.بمونه، اآلنم خونه  یمارستانست که حاضر نشد تو بدنده  یه: اونقدر  وحید

 ست؟خونه یتشوضع ین! با ای؟: چ تمنا

 استراحت کنم. یکم  یدفقط با یشمخودم خوب م یگهست. مآره خونه -

. هر یمکرد  یاز هم خدافظ  یشبکوتاه راجب اتفاق د  یگفت و گو  یهاز  بعد
. یممظفر هست ی. تو راه خونهیمشد یخودمون راه  یر کدوم تو مس

پشت فرمونه. اون هم حال و روزش   یدندارم. وح  یرانندگ   یم که ناانقدرخسته
 از من نداره. یدست کم
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ت رو چطور خانواده یکه خونه نرفت  یشبدداوود تو بابت  ی: راست وحید 
 ی؟کرد  یهتوج

 .مونمیتو م یگفتم خونه  -

 .مونمیتو م یمنم به بابام زنگ زدم و گفتم خونه -

جاش  یزود خوشحال یلیخ یخنده؛ ول یر ز یمجمله هر دومون زد یناز ا بعد
ه اون گذاشتم. اگ یخودم رو جا یه؟مظفر تو چه حال یعنیداد.  یرو به نگران 

هم تو عالم  یاسکته کرده بودم  یاتا اآلن  افتادیاتفاقات واسه من م ینا
 .بردمیبه سر م یوانگید

 یزیچ  یبه کس  یوقت نه بتون چند تا اجنه بخوان بکشنت اون  ینرو کن  فکرش
 زنن؛یم یوونگیو د ییچون بهت ننگ دروغگو یو نه ازشون کمک بخوا یبگ 

نجاتت  یبرا یو نه شاخ و برگ  یافتاده باش یر که تو باتالق گ  یمونهم ینمثل ا
 .یزهکمک. فکر کردن بهش هم دردناک و وهم برانگ  یبرا یباشه و نه رهگذر

. یادهام بسارا اومد تو ذهنم و باعث شد ناخودآگاه لبخند رو لب یاد دوباره
تو  یه،خوب یلیسارا دختر خ یره؟م یشما دو تا تا چه حد پ یرابطه یعنی

شماره  یشبناقال هم د یدشدم. وح شیفتهمدت کم که شناختمش ش ینهم
 یاستاد  یفت. وقت ر یهم ازش انتظار نم  ینتمنا رو گرفته بود. در واقع کمتر از ا

 .یشهم ینمثل من داشته باشه هم

 یشد؛جالب م  یلیوقت خکارها عالقه داشت؛ اون  ینبه ا  یامظفر هم ذره  کاش
 یزهایبه چ ی. از همون بچگ گیرهیکارها رو نم ینا یشق پاون کله یول

شدن و سفت  یچشپا پ یزهاعالقه داشت. اآلنم همون چ ییترسناک و ماورا
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 یخونه رویدر اومدم. روبه یالاز فکر و خ ینرو گرفتن. با ترمز ماش یقهاش 
 .یممظفر 

. به در یمشد یاطح چراغ برق پارک کرد. با هم وارد یر رو کنار ت ینماش وحید
در رو بستم.  یمکه از خونه رفت  یوقت  یادمه یدر کاماًل بازه؛ ول یدیمهال رس

چرا؟ اون که خوابه با سرعت وارد خونه  یخود مظفر در رو باز کرده؛ ول یدشا
شد. به   یدتشد  مظفر   یخال  یجا  یدنحس بد با د  یندارم. ا  یحس بد  یمشد
. تو خونه به دنبال مظفر زنهیوج مش متو چهره ینگاه کردم. نگران  یدوح

 یانبار  یجون، جلو  یمهن  یجسم  یدنبا د  یستازش ن  یخبر   یچه  یول  یم؛گشت
 با سرعت به طرفش رفتم.

*** 

 مظفر

 

در حال جر و  یداطرافم سرم رو بلند کردم. داوود و وح دادیداد و ب  یصدا با
 بحث هستند.

 یع. سر شهینم یزیشچ یتو گفت  یم،: مگه بهت نگفتم تنهاش نذارداوود
 .ینو بب یا. حاال بگردیمیو بر م بینیمیها رو مدختر 

 نگفت. یزیانداخت و چ یینسرش رو پا یبا حالت شرمندگ  وحید

 از سر جام بلند شم. یدهم به من کن یکمک   یهاگه بحثتون تموم شد  -

 .یدنم چرخجمله به سرعت به طرف ینگفتن ا  با
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 هاست.حرف ینتر از اسگ جون ین: من که از همون اول گفتم؛ اوحید 

 یشیهم خودت راحت م یمارستانب یمبر  یا: مظفر، جان جدت کوتاه بداوود
 هم ما.

 بدجور تشنمه. ین؟آب بهم بد کمیه یشه. میستن یزیممن چ -

سر جام  ید. با کمک وحیارهبه سمت آشپزخونه رفت تا برام آب ب داوود
زده از باندها خشک شده. سوزش  یروننشستم و به پام نگاه کردم. خون ب

هام رو تکون انگشت تونمیم یبه راحت  یول کنم؛یرو درش حس م یفیخف
شه؟  یلسوزش کم تبد ینقابل تحمل به ا یر بدم. چطور ممکنه اون درد غ

آب  یوان. با قرار گرفتن للنگهیکار م یجا یههم که بند اومده.  ریزیخون
 صورتم از داوود تشکر کردم. یجلو

 یمارستان؟ب یمرو آماده کنم بر  ینماش یمکن  کار ی: چ وحید

فهموندم   یدرو کنارم گذاشتم. با تکون دادن سر به وح  یواناز خوردن آب، ل  بعد
 قبل رو نداره. یهستم اون حس درد و شکستگ . تو فکر پام یستن یازیکه ن

 .یمارستانب یمبر  یا. بیشیفلج م ی،: خر نفهم تو جوون داوود

لرزونم رو به سمت  یهااشاره دست بهش فهموندم که ساکت بشه. دست با
اعتراض  یباز کردن باندها صدا ینباند خشک شده از خون بردم. در ح

چسبناک باند  یآخر و کم ین تکهگرفتم بعد از باز شد  یدهرو ناد هامیقرف
 زکنا یدگیپام حاال به بر  یقدر بهت فرو رفت. زخم عم یدصورت داوود و وح

 ها نداره.از اون یشده حال خودم هم دست کم یلتبد یو قرمز رنگ 
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 قطع شده بود. یباً : چطور ممکنه؟! پات تقر وحید 

 ندارم تا بهش بدم. یجواب  هیچ

 ی؟شد هوشیفتاد؟ چرا ب ا ی: بهمون بگو چه اتفاق داوود

 یرشکه درگ یترسناک  یتو باز یناز ا یشتر ها رو بخودم گفتم بهتره اون با
 هستم وارد نکنم، پس با گفتن:

 .یادنم یادم -

 هامیقسٔوال اون دو نفر رها شدم. رف  یایخودم رو راحت کردم و هم از در  هم
موضوع خودشون رو از وارد  ینا یرفتنبعد با پذ یبا سوءظن نگام کردن؛ ول

 یبکه از ج  یزنگ گوش  ینجات دادن. با صدا میشدن تو تونل وحشت زندگ 
خم شد.   تمبه سم  یدرو جواب بده. وح  شیرفت تا گوش  یداوود اومد به سمت 
 با اخم نگاهم کرد.

 یزیچ یهمن رو نه. تو  یول ی؛خر کن تونییفکر نکن من خرم! داوود رو م -
 .یدکر   یرو از ما مخف 

 موکول شد. یگهزمان د یهبه  یدوح یاومدن داوود به جمعمون کارآگاه باز با

کنه. بجنب   یراییازش پذ یدبا کنهیمهمون دعوت م ی: خب، آدم وقت داوود
 .یمسفارش بده بخور یروناز ب یزیچ یهرو شل کن  یسهسر ک

 یزیچ  یهگذاشته. برو بخور گشنه! فقط    یخچال  یچند روز رو تو  یمامانم غذا  -
 واسه منم بذار.
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 یورش  یخچالبه سمت    هازدهیمثل قحط   یدم داوود و وحتموم شدن جمله  با 
 کردنیم یخال یارو از هر موجود زنده یخچالها اون ینکها ینبردن. در ح
گذاشتم.   ینزم  یپام رو رو  یو راه رفتن کردم به راحت   یستادندر ا  یمن هم سع

قابل  یداره؛ ول شآوردم. هنوز سوز  یرونشکه تازه از گچ ب  مونهیم ینثل ام
رو نداشتم.   یزود  ینهام به ابه خوب شدن زخم  یدیتحمله. چطور ممکنه؟! ام

 بود؟ یاومد ک  یرونب یهاون مرد که از سا

. اپن یدمهام ندارم. به آشپزخونه رسسٔوال  یبرا  یجواب   یچه  یشهمثل هم  بازم
 یدن. با دیارمبه پام فشار ن یادبدنم قرار دادم. بهتره امروز ز گاهیهرو تک

 یبرا  ید. داوود و وحیرمم رو بگخنده  ینتونستم جلو  یتتو اون وضع  هامیقرف
 یکه انگار درون دوئل  زدنیهم م یران مرغ سرخ شده چنان به سر و کله

 هستن. یمرگ و زندگ  یبرا

*** 

 شنل پوش مرد

 

شانس   یاناقص ذره  یهام کم شد. با اون پااز دغدغه  یخوب کردن پاش کم  با
زنده موندنش حساب باز  یرو یشهحاال م ینداشت؛ ول یکیدر برابر بعد تار

کشتنش تو زحمت   یهمه برا ینباعث شده هاردس ا یبفهمم چ  یدکرد. با
 .زادهاستیهم بازار پر جا باشه. اون  یه  تونهیسٔوال فقط م  ین. جواب ایفتهب

 یبرا یبازار معمول یهعالوه بر  ینجاوسط بازار ظاهر شدم. ا االرضیط  با
 .یاههنگه داشتن اطالعات و بازار س  یمخف   یپوشش برا  یه  یموجودات ماورائ 
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 یتقسمت از بازار فعال ینبازار حرکت کردم. در ا یینیو پا یکقسمت تار به 
که در   یاازاره. درون کوچهب ییاز قسمت باال یشتر ب یلیها خو عجوزه یوهاد

 شده پا گذاشتم. یجاددو غرفه ا ینب یاثر فاصله

. با یدمکوچه رس  ی. به انتهایاههبازار س  یبست ورودبه ظاهر بن  یکوچه  این
که پوستش   یر پ  یبه روم باز شد. کوتوله  یاپنجره  ییانتها  یوار زدن سه تقه به د

پوست از   یر ها زروم قرار گرفت. کرمشده روبه  یاهدر اثر چرک و کثافت کاماًل س
شروع به لرزش کرد  یدنمد بارفته سرش در حال جنبش هستن. کوتوله  ینب

 و با لکنت گفت:

 .کنمیداخل، اآلن در رو باز م ییدقربان شما! بفرما -

 یمبه دو ن یتوسط خط فرض رو یوار د ینارنج  ینور یهاز گذشت چند ثان بعد
 یبرا یپوشش یاهبازار گذاشتم. بازار س یفکث  یکرد. با باز شدن در پا به فضا

در  کارییت. هر جور قاتل و جنایبهتحت تعق یهاو اجنه یوهاشدن د یمخف 
نجا باشه. با یبه اسم و رسم من ا یفکر نکنم کس یول یشه؛م یافت جاینا

از ترسشه در پشت سرم بسته   یلرزش که حاک   در حال  یگذشتن از کنار کوتوله
 شد.

که   ییگذشته و نبردها  یاد. به ترسنیاز گذشت هزاران سال هنوز ازم م بعد
ندارم؛   یابخش دن  ینبه ا  یوقته که کار  یلیماوراء داشتم افتادم. خ  یایدن  یتو
چشم زرد  ییهمن رو به اسم شوال ینجاباز مه اسمم پا برجاست. همه ا یول
. درخشهیالمپ م لزرد رنگمه که مث یهانام هم چشم ینا یل. دلشناسنیم
 یدهپوش ییجادو یوارهایشده و توسط د یبخش از بازار با جادو مخف  ینا
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راه ورود و خروج  یهبرخورداره. تنها  یکم  یلیخاطر از نور خ ینشده به هم 
 یترعا  یدکه با  یهن واحدقانو  ین. ایستن  یر امکان پذ  ینجادر ا  االرضیداره. ط 

ها همه کنه. با عبور از غرفه  پیچیازش سر  تونهینم یموجود قو یچبشه و ه
هم با ترس نگاهم کردن. حتمًا با خودشون فکر کردن من  یابا تعجب و عده

کار   یکه انجام دادن اومدم و قصد کشتنشون رو دارم. من برا  یاتیجنا یبرا
 عات.کردن اطال  یداپ ینجام،ا یتر مهم

 ست قرار گرفتم.که به ظاهر خونه  یدر رویروبه

 یی صدا  یه،اعالم حضورم کاف  یموضوع برا  یندادم، هم  یرونرو با صدا ب  نفسم
 از پشت در اومد.

 خوای؟یم یو چ  یهست  یک   -

 اطالعات اومدم. یهستم و برا یهشوال -

 یدهموضوع باعث شد تا در به سرعت به رو باز بشه. اجنه رنگ پر  همین
شده سرم رو باال  یرههام خصحت حرفم به چشم یکه برا  یدمپشت در رو د

خورد و با  یبه پشت سکندر یدنم. با دینهشنلم رو بب یر آوردم تا صورت ز
 شروع به حرف زدن کرد. یزشت یصدا

 یگهجع به من گفتن دروغه. من درا ینکردم. هر چ  ی: به خدا من کاراجنه
 .خورمینم زادیآدم یبچه

 هستم. ینجاا یتر کار مهم  ی. اآلن برارسیمیبه اون موضوع هم م -
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که   اشیمصنوع  یراحت شد. راه رو برام باز کرد. به پاها یالشخ یکم  اجنه 
تو  یدمفهم یزده درست کرده نگاه کردم پونزده سال قبل وقت با آهن زنگ 

 ینجاکشتنش به ا یبرا خورهیو م دزدهیرو م یککوچ یهاچهروستاها ب
به  تم،اون رو نکش خوردیکه اطالعاتش به دردم م  ییجااز اون یاومدم؛ ول

 جاش پاهاش رو قطع کردم.

که توسطش کشته   ییهابچه  ینگاه کردم. دلم برا  یشصورت زشت و چرم  به
 یجن  شید،یکه باهاش مواجه م  یصورت   ینآخر   یدفکرش رو کن  سوزهیشدن م

ست مانند و برنده  یغت  یهاباشه که دهانش پر از دندون  یچرم  یاهبا پوست س
 .ببینیدیسبز رنگش م یهاو مرگتون رو تو چشم

 به شکار انسان نرفتم. حرفم رو باور کن. یگه: من بعد از اون سال دجن

 .خوامیاطالعات م یکیبعد تار یدرباره -

 خوای؟یم یت شد. چه اطالعات راح یالمخ -

ها آدم  یایچند مدت تو دن  ینچرا ا  یه؟چ  شوندرپییهدفشون از حمالت پ  -
 زنن؟یپرسه م

 .رسونمیاطالعات رو بهت م یندهراحت تا چند روز آ  یالتخ -

 رسه؟یاطالعات به دستم م ینا یک   یقاً دق -

 خوبه؟ ینکنار نخل خون  یگهسه روز د -

 .بینییرو نم یرنگ زندگ  یگهباشه؛ وگرنه د یدفدعا کن اطالعاتت م -
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. منتظر ادامه بحث نشدم. انقدر یدحرف رنگ از رخسار جن پر  ینزدن ا با 
 یر هدر بدم. از خونه خارج شدم و مس یینجن رده پا ینوقت ندارم که با ا

 گرفتم.  یشبازار رو پ یاصل

که   ییهاجن زده، بچه یهاوجود داره، انسان یترسناک  یزهایچ یادن ینا در 
تنشون   یکه پاره  کننیهاشون فکر نموقت خانواده  یچو ه  یشندفعه گم م  یه

 یانهسال  یعتهچرخه طب  ین. ایشنو خورده م  یسالخ   یدموجودات پل  ینتوسط ا
 سرنوشتاز  کسیچه یول یشن؛صدها انسان در شهرها و روستاها گم م

ها اجنه یز که کن  یزنان  یشن،ها مکه سوپ عجوزه  ییهاچهها خبر نداره. باون
 .یشنخورده م یوهاکه توسط د  یو جوانان  یشنم

در مجازات کردن  یسع یشمرو مروبه یاتفاقات  ینبا چن یوقت  یاز گاه  هر 
چرا که باز مه صدها  کنه،یرو دوا نم یدرد یچه ینا یول کنم؛یعاملش م

همه رو نجات   شهینم  وقتیچ. هیشنم  یخ در گوشه و کنار سال  گناهیانسان ب 
 ینجاا  یول  ه؛هست که مردم رو نجات بد  یقهرمان   یه  یشهها همداد. تو داستان

 یاتوسط دن یقهرمان  یچه گیره،ینم یانپا یوقت بد یچو ه یستداستان ن
رو به وجود  یطانیش یا یمناهر  یادعا کرد که دن ید. فقط باشهینم یدهبرگز 

 تا ابد ادامه داره. یرسم روزگاره؛ بد ین. ایارهن

*** 

 مظفر
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سه  ینکرد. تو ا  یداگذشت. زخم پام کاماًل بهبود پ  ییروز از اون شب کذا سه 
 یدرباره یدماوراء کردم. باألخره آدم با یروز کل وقتم رو صرف مطالعه درباره

چند روزم  ینا ییتنها یلکه باهاش طرفه اطالعات کسب کنه. به دل  یزیچ
قوا   یدرفتن تا تجد  هاشونبه خونه  یدبرام اتفاق افتاد. داوود و وح  ییهاملهح

 یها مورد آزار قرار گرفتم؛ ولبار توسط اجنه ینعلت چند ینکنند و به هم
. خدا رو شکر شمیرو شدن باهاشون مضطرب نم. با روبهیستممثل قبل ن  یگهد

 .یومدنسراغم ن یکیهنوز موجودات تار

. تو ینمرو بب یاجنه و موجودات ماورائ  تونمی باز شده و مسومم کامالً  چشم
رو شدم برخالف هال، پدرش با پدرش روبه یول یدم؛چند روز هال رو ند ینا

رنگ پوستش با هال فرق داره، پوستش  ی. حت یهو زشت یهموجود کاماًل کر 
به  رهیرنگه، احتمااًل هال به مادرش رفته چون انتظار نم به قرمز کم یلمتما
 .یادبه وجود ب یباز یدختر  ی،موجود زشت  یناز چن ییتنها

ساکن  ینجاها قبل از ما در ابا پدر هال ندارم، اون یهر صورت من مشکل در 
 یا صدا. بفهمیدمیم هاینتر از اقبل یلیدر کار بود خ یتیبودن. اگه آزار و اذ

باشه؟  تونهیم یک  یعنیاومدم. شماره ناشناسه.  یروناز فکر ب یمزنگ گوش
 .یچیددرون گوشم پ  یفیظر   یرو جواب دادم و کنار گوشم گذاشتم. صدا  یگوش

 : الو؟ناشناس

 شما؟ -

 ین؟آقا مظفر، خودتون هست -

 بله خودمم. -
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 حالتون رو بپرسم. خواستمی. میتراسالم، منم م - 

 خانوم، ممنون بهترم. یتراسالم م -

 .یادتتونع یایمها ببا دختر  خواستمیم -

 پام کاماًل خوب شده. یستن یازین -

 بود! یموخ یلیچطور ممکنه؟ اوضاع پاتون خ -

 نبود، االن خوب شده. یمها هم وخاونقدر   -

 .یمحرف بزن یموضوع  یه درباره یدبا ینیم؟رو بب هم یشهخوبه، م -

 ینیم؟بله حتمًا کجا هم رو بب -

 .یممنتظرتون هست یتیخوبه، پس من و دخترها تو کافه س -

 ساعت چند؟ -

 هشت شب خوبه؟ -

 بله خوبه. -

 پس فعاًل. -

 خدانگهدار. -

 ینوقت دارم. تو ا یساعت  یه، خوبه 19:00 یساعت نگاه کردم، عقربه رو به
خوب شده مخصوصًا با تمنا  یلیاوود با دخترها خو د یدوح یچند روز رابطه

نگم؛  یزیدوست شدن. اولش خواستم بهشون چ یگهو سارا، ظاهرًا با همد
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ام هم ببرم. هیقدخترها هم هستن، بهتره رف یتراکه به جز م  ییاز اونجا یول 
واقعًا حالل  یدمفهم ینترمز ماش یتو فکر زنگ زدن بهشون بودم که از صدا

 زادن.

رو بهشون  یهوارد خونه شدن. با ورودشون قض یشگیهم یو صداسر  با
من نبوده چون دخترها بعد از من به  یحبه توض یازیدادم، در واقع ن یحتوض
. یمشد یناتالف وقت سوار ماش یها زنگ زدن. بعد از آماده شدن و کماون

 با یاهه،و س یکشب زل زدم. سرنوشتم مثل آسمون تار یکیبه تار یر تو مس
 .درخشهیدرش نم یاستاره یچتفاوت که ه ینا

. یمرو شدسنتر روبه  یتیبا مجتمع بزرگ س  ینو پارک کردن ماش  یدناز رس  بعد
همکف مجتمع هست. به اطراف نگاه کردم. مردم فارغ از  یکافه تو طبقه

 .یدنکه درش هستند به رفت و آمد ادامه م  یترسناک  یایدن

 یشترین ها که بانسان ی. به زندگ یشدجا محدود م ینبه هم یادن کاش
 ینطور ا یاست؛ ول یگهبا همد یدغدغشون پول در آوردن و چشم تو چشم

 یر پذ یبآس تونیمیها چقدر مکه ما انسان  یدمچند روز فهم ین. تو ایستن
و   خزنیم یکیهستن که درون تار  یهم موجودات   هایبآس  ین. عامل ایمباش
له کنن. به هر حال   یفضع  یان تا انسان رو مثل مورچهمناسب  یلحظه  تظر من
نداره چون ممکنه در طول عمرشون هم با  یتاهم هایلیخ یبرا یزهاچ ینا

 رو نشن.روبه یموضوعات  ینچن

 یفاصله  یابانخ  یهو تنها    یمسنتر   یتیس  یروراهم ادامه دادم. درست روبه  به
حبس شد!  ینمس ینفس تو یابونه،که وسط خ یموجود یدن. با دینمونهب
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کس به   یچشده، فکر نکنم ه یرهقرمزش بهم خ یهابا چشم یکیموجود تار 
 شده باشه. یموجود یناز من متوجه چن یر غ

. یفتنن یاهومانند به ه یهسا یوالیه یدنبا د یمعمول یهاانسان محاله
 یبه بچه  یدنش رو دنبال کردم، با رسش رو از من گرفت. رد نگاهموجود نگاه

 یرهچهارساله خ یاخشکم زد. موجود به کودک سه  یابونهکه کنار خ  یکوچک 
بچه هم  اینشده. رد نگاه کودک هم درست موجود رو نشونه گرفته. ظاهرًا 

 .ینهرو بب یکتار یوالیمثل من ه تونهیم

و زرد  یز ت یهاو دندون یانموجود نما یهالب ینوزاد لبخند رو یدنخند با
هاش رو از هم باز و خندان به اشته شد. کودک دستگذ  یشرنگش به نما

سمت موجود حرکت کرد. به مادر نوزاد که در حال چونه زدن با دست فروشه 
کارش   به یرهم یوالییش به آغوش چه هبچه ینکهنگاه کردم. مادر فارغ از ا

 ادامه داد. تو بهت فرو رفتم!

شه به سمت موجود با یدهش رو دمورد عالقه یکه انگار اسباب باز کودک
در آغوش گرفتن کودک از هم باز شد! با  یبرا یک موجود تار یهارفت. دست

در آغوشش   یوالبه ه  یدنروم نگاه کردم. کودک با رسروبه  یتعجب به صحنه
شروع  ،کودک رو در آغوش گرفت  یوالسر داد و ه یبلند یقرار گرفت. خنده

 به نوازش کردنش کرد.

 توننیموجودات هم قلب دارن و م ین. اکردمیممدت اشتباه  ینتو ا شاید
شد. با لطافت کودک   یرههام خسرش رو باال آورد، تو چشم  یوالمحبت کنن. ه

 یببه بچه آس  یواله  کردمیکودک شد. فکر م  یرو نوازش کرد که باعث خنده



 

 
81 

 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

به نام  یزیموجودات هم چ ینا یکردم، حت   یچه اشتباه بزرگ  یول رسونه؛یم 
 نگاه کردم. یوالبه محبت کردن ه یدارن. با شگفت  ینهقلب در س

 یرههام خکه به چشم  یباز شد. موجود در حال یهام به لبخندلب ناخوداگاه
هام لب  یدر حال حرکت پرت کرد. لبخند رو  هایینماش  یر بود، کودک رو به ز
رو نداشت به صورت خودکار   یزیچ  ینانتظار چن  سمند که  یخشک شد. راننده

و  یدهن کشیماش یر شد چون کودک به ز یر د یترمز گذاشت؛ ول یپاش رو رو
 که ترمز به طور کامل عمل کنه حرکت کرد.  یتا زمان  ینهمراه با ماش

. مادر کودک با یدسرها به سمت صدا چرخ ین،حاصل از ترمز ماش یصدا با
فرو رفت.   خبرییشد و در عالم ب   هوشیاز کودکش ب   ماندهیباق   یاجزا  یدند

. یتلخ دور بمون   یقتکوتاه از حق  یالحظه  یبرا  یتیموقع  ینچه خوبه که تو چن
 .منگاه کرد ینهچرخ ماش یر از کودک که ز ماندهیباق  یبه اجزا

آسفالت به صورت  یشدن رو یدهصورت و بدن کودک در اثر کش پوست
 یهادر اومده بود. چشم چپ کودک در اثر برخورد به قسمت  یاز قرمز   یاهاله

 یهو عنب یهچرخ له شده بود. هنوز قرن یر و ز یروناز حدقه ب ینماش یینیپا
 ینداد. به پشت ماش یصتشخ یشهرو م یدهچرخ چسب یچشم کودک که رو

از مخلوط شدن خون و که حاصل  یاماده ینکردم. رد ترمز و همچن هنگا
تر از شده و اونطرف یدهآسفالت چسب یاز گوشت کودکه رو یپوست و اندک 

 به من لبخند زد. رحمانهیقتل ب  ینا یاون باعث و بان 

 ینن؛تر بببه سمت جسد کودک روانه شدن تا صحنه رو واضح یدو وح داوود
 ینگهستم. موجود به سمت پشت پارک یکیتار یمنبه اهر  یرهمن خ یول
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 م ینهس یاتفاق رو ینکه حاصل از ا  یحرکت کرد. به دنبالش راه افتادم. بغض 
منه اگه  یر بگذرم. تقص یواله یناز ا یراحت  ینبه ا ذارهینم کنه،یم ینیسنگ

 ینا گرفتم،یم یوالشدن به چنگال ه یر و کودک رو قبل از اس زدیخشکم نم
 یچقلب داشته باشه؟ ه تونهیم یواله یهچطور فکر کردم که . افتادیاتفاق نم

 وجود نداره. یادن یندر ا یرحم

درون  یاراهش رو به سمت کوچه یوال. هیدمرس ینگ به پشت پارک حاال
کار   یانپا  ینبسته و اکج کرد. پشت سرش وارد کوچه شدم. کوچه بن  یکیتار
تش حرکت کردم. برام که حاصل از عذاب وجدانه به سم  ی. با خشمیوالسته

 ه. اگه الزمه بذارمیم رحمییب  یایکه با کشتنش پا به چه دن  یستمهم ن
نشدن  یمالکه االن مهمه پا  یزی. تنها چیشمم یلبدتر از اون تبد یوالییه

که  ی. با برگشتنش هنوز لبخندیدکوچه رس یبه انتها یوالخون کودکه. ه
 .یانهحاصل از قتله نما

رو هستم. هنوز روبه یقاً مشت شده به طرفش رفتم. حاال دق یهادست با
رو متولد  یخونسرد یهاچه قاتل یعتلبخند به لب داره. در تعجبم که طب

که با فرو رفتن   یارمفرود ب یوالصورت ه ی. مشتم رو باال آوردم تا روکنهیم
حبس شد. درد کل بدنم رو فرا گرفت.  ینمس یتو کمرم نفس تو یسرد یءش

 رو شدم.روبه یگهد یکیموجود تار یهو با  یدمپشت چرخبه 

 یکوچه  ینبکشونن. اگه تو ا ینجاهم تله بوده تا من رو ا از اولش لعنتی،
 ینکهتا ا یرممبارزه بم ینندارم. بهتره بجنگم و در ح یراه فرار یچبست هبن

که   یاق کارم رو تموم کنن التماس کنم. با اتف  تر یع سر  ینکها یبزدل برا یهمثل 
. امشب به یستن ر در کا یرحم یچکه ه یدمچند لحظه قبل افتاد فهم
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باشم  یدوار ام ید. بایشمکشته م  یوالهاه ینشکل ممکن توسط ا ترینیع فج 
آروم توسط با زجر و آروم ینکهکشته بشم تا ا  تر یع سر  یدنجنگ ینکه در ح

 بشم. یدهموجودات از هم در ینا یهاچنگال

سفت   یءهام با شصورت ناخودآگاه دستم رو به سمت کمرم بردم. انگشت  به
چاقو  یء،سرد اون احتمال دادم که ش یبرخورد کردن. با لمس دسته یزیو ت
 .یدمکش  یرونبه سمت ب ی. دسته رو محکم گرفتم و به آرومیهخنجر  یا

ال در ح  یوار اطرافم تار شد. پشت به د  یهام جمع و فضادرد اشک تو چشم  از 
اومدنش نمونده بود که با  یرونتا ب یزیچ یباً کلنجار رفتن با چاقو بودم و تقر 

پشت سرم برخورد کردم چاقو  یوار خورد با د ینمکه به قفسه س  یلگد محکم
 یکرد. صدا خوردهام بر از قبل تو کمرم فرو رفت و به ستون مهره یشتر ب

 .یچیدگوشم پ  یهام توشکستن استخون مهره

و دردسر فلج   حسیسر خوردم. پاهام ب   ینزم  یلت نشسته روضعف به حا  با
به سمتم حرکت کردن.   یک اضافه شد. موجودات تار  هامیشدنم هم به بدبخت 

که   یدندون قروچه کرد. موجود یکیمن به اون  یدنزودتر در یهر کدوم برا
داره و فکر  یبزرگتر  یجثه یگریخنجر رو تو کمرم فرو کرده بود نسبت به د

 .یستهتر عقب باموضوع باعث شد تا موجود کوچک  ینمکنم ه

 یذیلذ ی. ظاهرًا غذایدهاش رو به هم کوبتر با لذت دندونبزرگ هیوالی
روم قرار روبه یدهبا شوق به سمتم اومد به حالت خم یوال. هیشمبراش م

هام چشم  یترس رو تو  خوادی. میدمرو فهم  یتشهام زل زد. نگرفت. تو چشم
 .شهترس من رو بچ یرینامشب طمع ش ذارمیکور خونده. نم  یول ینه؛بب
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مانندش رو درون  یغ ت یهاشد، دندون یش زدم که حرصبه چهره پوزخندی 
داد زدن رو هم  ییتوانا یتو گلو خفه شد. حت  یادمفر  ی. صداکتفم فرو کرد

هام شروع به مچش یاز گوشت کتفم رو کند و جلو یبزرگ  یتکه یوالندارم. ه
 یدنکش  زجر تازه شروع  یناز کتفم فواره زد. ا رحمانهیکرد. خون ب   یدنجو

از خنجرش رو درون شکمم فرو کرد. درد  یزتر ت یمنه، چون بعدش ناخن ها
 تو کل بدنم پخش شد.

. جنبش یدرس یمداخل یهاشکمم رو پاره کرد و به اندام یواله هایناخون
و به همراه   یدکش  یروندستش رو ب  یواله  دستش رو درون شکمم حس کردم.

نگاه   یدنمشد. با لذت به زجر کش  یختهر  یرونام به باز دل و روده  یاون قسمت 
لقمه اونقدر   که شامل گوشت کتفمه تو دهنشه، ظاهراً   یاول  یکرد. هنوز لقمه

 یاز ن یدنبه جو یزشت یهابا دهن بزرگ و دندون یواله یبزرگ بوده که حت 
 داره.

از قورت دادن گوشت، به سمت صورتم خم شد تا آثار ترس قبل از مرگ  بعد
 ی. خون با شدت از سمت معدم به دهنم اومد و با سرفهینههام ببرو تو چشم

 یزبون دراز و قرمز رنگش رو با لذت رو یوالشد. ه یدهمن به صورتش پاش
شه تو ی...همیزدن صورتش کرد. چه مرگ دردناک   یس. شروع به لیدخون کش

 مرگ تصور کرده بودم. ینذهنم خورده شدن رو بدتر 

کنه.   یمرگ هم رهام نم یلحظه یحت  یکیشب زل زدم. تار یاهآسمون س به
 یز موجود که حاال خون رو از صورتش پاک کرده بود، با عطش به سمتم خ

قرمز رنگ موجود زل زدم. نه من   یهاصورتم خم شد. تو چشم  یبرداشت. رو
 .یواله ین. نه امشب، توسط ایرمبم یراحت  ینبه ا نمتوینم
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موجودات  ینافتادم که امشب توسط ا گناهیاون کودک ب  یاد یالحظه برای 
شد. خشم تموم وجودم رو فرا گرفت. جوشش قدرت رو که به سرعت   یسالخ 

موجود نگاه  یهاهام در حال پخش شدنه، حس کردم. به چشمدرون رگ
هام . چشمیدمهاش بازتاب صورتم رو دز رنگ چشمکردم. درون مردمک قرم

 شد. یاننما یواله یهاخون رو بدنم در چشم رخیبه س

زود  یلیخ یقرمز رنگم شروع به لرزش کرد؛ ول یهاچشم یدنبا د موجود
گردنم   یرو رو یخالص یغخودش رو کنترلش کرد. دستش رو باال آورد تا ت

بلندش با گردنم با دست سالمم  یهاقبل از برخورد ناخون یول یاره؛فرود ب
 پرت شد. یاحواله صورتش کردم که به گوشه یمشت 

مناسب بود به سمتم   یتمنتظر موقع  یکیتر که تا االن درون تارکوچک   هیوالی
خنجر رو لمس کردم.   یبرداشت. دست سالم رو پشت سرم بردم و دسته  یز خ
رو  یسشکار ناتموم رئ  خوادیاشت. ظاهرًا مبرد یز به سمت صورتم خ یواله

ن آوردم و یرومناسب خنجر رو از کمرم ب یتو فاصله یدنشتموم کنه. با رس
رو نداشت. خنجر تا دسته   یزیچ  ینفرو کردم. انتظار چن  شینهس  یقفسه  یتو

 فرو رفت. شینهدرون س

 یهز افتاد و بعد ا یاکه حاصل از دردش بود به گوشه یخسبا خس هیوال
نگاه کردم. خنجر با  شینهس ی. به خنجر تویستاداز حرکت ا یفلرزش خف

خوش کرده. با کشتن   جا  یوالکه خطوط قرمز روشه درون بدن ه  یچوب   یدسته
 کامالً دستم نگاه کردم   یهاموجود قدرت درون بدنم به تپش افتاد. به رگ

 قدرت مضاعف گرفتم. یوالشدن. انگار با کشتن ه یاهس
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 یرونتر کنار جسد هم نوعش نشست و خنجر رو از بدنش ببزرگ یهیوال 
خنجر رو واضع  ییغهگرفته. حاال تونستم ت  یاهس . دور خنجر رو خونیدکش

 یشده. موجود خون رو یدهقرمز از وسطش کش یکه رگه  یاهس اییغه. تینمبب
 سانتی  یستب  یبه سمتم اومد. درست تو فاصله  یزد و به آروم  یسخنجر رو ل

 باهامه.

رو چشم دوختم. موجود آماده کردم، منتظر به روبه  یرو به حالت تدافع  دستم
من و جسد رد و بدل کرد و بعد راهش رو به سمت جسد کج  ینب ینگاه 

 یبرا  خوادیروش خم شد. فکر کردم م  ید،نوعش رسکرد. موجود به جسد هم
 یز جسد خ یرو یواله یدر کمال ناباور یکنه؛ ول یش سوگوارنوع مردههم

 کرد.  یدنشبرداشت و شروع به در

از جسد، عطشش برطرف شد. راهش رو  یهتغذ یقهاز گذشت چند دق بعد
. هام نگاه کردمگذاشتم! به زخم یفیکث یایگرفت و رفت. من پا به چه دن

. بدتر از اون زنهیواره ماز گوشت کتفم کنده شده و خون از اون ف  یبزرگ   یتکه
 الممسوق داده. با دست س یرونرو به ب یمداخل یزخم شکممه که اجزا

 م رو به داخل بدنم کشوندم.دل و روده موندهیباق 

هام فلج شدم. قدرت از رگ ییننداره. احتمااًل از کمر به پا یحس یچه پاهام
قابل  یر وزش غها سبه اون یدنشکرد و با رس  یداپ یانها جر به سمت زخم

هام از شدت درد، دچار ضعف و تهوع شدم. چشم  یدشد. با تشد  یجادا  یتحمل
 .تمفرو رف یارو یرینرو به بسته شدن رفت و من در عالم ش یخستگ 

*** 
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 شنل پوش مرد 

 

بود، اجنه  یدیمکه حاصل از ناام  یبا خشم ینبعد از قرارم کنار نخل خون  امروز 
بهم  یاو قابل استفاده یداطالعات مف یچکردم. ه  یرو بابت گناهاش سالخ 

 یتو هایهشدم. درون سا یمظفر راه  یبه سمت خونه االرضینداد. با ط 
از استراق سمع  ینکهشدم. ظاهرًا با تلفن در حال صحبته، با ا یش مخف خونه

از مکالمش متوجه شدم کار و کنم.  ینبار مجبورم ا ینا یول یاد؛خوشم نم
نگاه کردم.  یوار د یساعت هشت شب تو مرکز شهر قرار داره. به ساعت رو

 وقت هست.  یگهساعت د  یهساعت هفت قفل شدن، پس هنوز    یها روعقربه

*** 

 بعد یمساعت ون یک 

 

قصد مداخلت کردم؛  یشهکشته م  ینکهاز ا یدش نگاه کردم. اول نااممبارزه به
چرا   یبه،عج  یلیخ  یز چ  یهگر شدم. برام  درونش نظاره  یکبا بروز قدرت تار  یول

. یدمند یزیچ ین! تا به حال چنیشه؟هاش قرمز مموقع بروز قدرت، چشم
هاش زخم  یمترم  ایدفعه بر   ینشده افتاد. ا  یدهدر  یک کنار موجود تار  هوشیب 
اونقدر قدرت درونش  یکیبه مداخله من نداره. با کشتن موجود تار یازین

 ین. فقط تو ابشه یمترم یهاش به کلزخم یگهجمع شده که تا چند ساعت د
 بشه. یک بهش نزد یبذارم که کس یدچند ساعت نبا
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 *** 

 وحید

 

جسد له شده  یدناز افراد با د یاریشدم. بس یرهروم ختلخ روبه یصحنه به
 گرفتنیهاشون رو مچشم بچه یها جلوبه عق زدن کردن. مامانبچه شروع 

مادر بچه سوخت. فکر نکنم تا  ی. دلم براینندلخراش رو نب یصحنه ینتا ا
 بره. یادشصحنه از  ینابد ا

. راننده سمند با لرزش یشهتا ابد در ذهنش هک م  یشبخش تلخ از زندگ  این
. احتمااًل اون رو به یهرانندگ  ییراهنما  یدادن ماجرا به مأمورا  یحمشغول توض

. یونهبچه در م یهکشته شدن   یزندان بندازن تا مجازات بشه؛ به هر حال پا
 خانواده بچه رو.  گیخودش رو نابود کرد هم زند   یهم زندگ   یسهل انگار  یهبا  

 گناهیب   یهاجون انسان  دقتیشونیمتأسفم که با ب   ینمثل ا  یافراد  یبرا  واقعاً 
عمد بودن ماجرا، حکم اعدام  یر دست من بود با وجود غ . اگهگیرنیرو م

 یدر رانندگ  یبه خودش جرئت سهل انگار یکس  یندهتا در آ   دادمیطرف رو م
 رو نده.

چقدر از اومدنمون گذشته که با دل کندن از صحنه تازه متوجه نبود   دونمنمی
کجا رفته؟ هر موقع تنهاشه   یعنیمظفر شدم. استرس کل وجودم رو گرفت. 

 .افتهیاتفاق بد م یه

 داوود مظفر کجاست؟ -
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 جا... . ینمظفر هم ی؟: چ داوود 

 مظفر کنارش ادامه حرفش رو خورد. یدنبا ند ولی

 زنگ بزن.بجنب بهش  یدوح -

 یزنگ خورد؛ ول یشآوردم، شمارش رو گرفتم. گوش یرونب یبمرو از ج گوشی
 جواب نداد.

 شد؟ی: چ داوود

 .دهیجواب نم -

 دنبالش. یمبر  یاابوالفضل، -

 شاپ با دخترها باشه. یتو کاف  یدصبر کن، شا -

. با ورودمون متوجه شدم که نه یمشاپ حرکت کرد یسرعت به طرف کاف  به
 یخترها هست و نه مظفر. اضطراب کل وجودم رو فرا گرفت. لعنت از د یخبر 

 ینبه ا یم،حرکت کرد ینگ به سرعت به طرف پارک یم؟کن  یداشحاال چطور پ
 ینب ز هم ا یدمونتنها ام ینگ به پارک یدنبا رس یول ینیمش؛که اونجا بب  یدام

رفت تا بلکه   ینگ . داوود به طرف نگهبان پارکیستاز مظفر ن  یخبر   یچرفت. ه
 .یارهبه دست ب یاطالعات 

 یرنگ  یاهس یشد. سر کوچه گربه یدهکش ینگ پشت پارک یبه کوچه نگاهم
 یهابا چشم یاهس یبه کوچه گربه یدننشسته. به سمت کوچه رفتم. با رس

 ست.انگار گربه نگهبان کوچه یبه،عج یلیگرفت. خ  یزرد رنگش حالت تدافع
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چشم   یها! گربهیدمند  ییهاچشم  ینتا حاال چن  گربه نگاه کردم.  یهاچشم  به 
. به درخشیدنینم ینکدوم مثل ا  یچه یهاچشم یول یدم؛رو د یادیزرد ز
 ینکه از ا  یکهتار یکوچه بقدر  یبسته؛ ولکوچه نگاه کردم. ظاهرًا بن  یاتنها

قدم به درون کوچه رو گذاشتم که   ین. اولشهینم یدهداخلش د  یچیفاصله ه
لب گفتم،   یر ز  یمن رو از حرکت وا داشت. لعنت   ینممتمد ماش  یهابوق  یصدا

 شدم. ینبه سمت داوود رفتم. سوار ماش

 ی؟بر  خواییم یکجا شال و کاله کرد  -

 مظفر رفته خونه. ید: شاداوود

 .ینجاهاستمظفر هم یگهدلم م یهفکر نکنم،  -

 ی؟دار ی: تو نظر بهترداوود

 نه. -

گم شده   یقمرف یوقت  تونمی: پس خفه شو و کمربندت رو ببند. من نمداوود
 دست رو دست بذارم.

 گرفت.  یشمظفر رو پ یخونه یر نگفتم. داوود مس یزیچ دیگه

*** 

 مظفر
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 یدهام رو باز کردم. صبح شده و خورشکه به صورتم خورد چشم ینور با 
 یهتا مغرم اطراف رو تجز  یدطول کش یه. چند ثانتابهیبه صورتم م رحمانهیب 

شدم، به جسد موجود   یخسر جام س  یشباتفاقات د  یادآوریکنه. با    یلو تحل
 هاینسانچون ا یست،مهم ن ینا یول ینه؛زم ینگاه کردم. هنوز رو یکیتار

 .یستنن یدنشقادر به د یمعمول

 هم رو به کتفم دادم. هر آن منتظر بودم کهافتادم. نگا  یشبمد  یهازخم  یاد  به
تو  یبنفش سطح  یکوفتگ  یه یدنبا د یرو بشم؛ ولها روبهزخم ینبا بدتر 

از دل و  ی. خبر یدمقرار گرفتم. به سرعت به شکمم دست کش یشوک بد
. وندهم یشبرد قرمز از اتفاقات د یهبه جاش  یست،زدم ن یرونب یروده
 یافمبدنم مونده. ق یرو یکتف و شکم پاره شده و به سخت   یههام از ناحلباس

 .یدهجنگ یکه با موجودات ماورائ   یسر چهار راهه شده تا کس یگداها  یهشب

. کنهیسوارم نم ینیماش یچتا خونه برم. در واقع ه تونمینم یتوضع ینا با
هنوز قابل  یش ترک برداشته؛ ولآوردم. صفحه یرونب یبمرو از ج یمگوش

 ست.دهاستفا

 یانگرانم شده. چاره  یلیدارم. احتمااًل تا االن خ  یداز وح  پاسخیتماس ب   سیزده
پا بذارم. سر تا   یابونتو خ  تونمینم  یتوضع  ینجز زنگ زدن بهش ندارم. با ا

رو گرفتم. بعد از  یدوح یخشک شده در بر گرفته. شماره یهاپام رو خون
 .یچیدگوشم پ  یبوق صداش تو ینچند

 ی؟مظفر خودت : وحید

 آره. -
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 ی؟رفت  یکدوم گور  یهویی یشبکوفت و آره، د  - 

 دنبالم؟ یایب تونیی. میدمم یحبعدًا برات توض -

 یی؟آره، االن کجا -

 .میشبید ینگپشت پارک -

 .یایماالن با داوود م -

 باشه. خدافظ. -

 فعاًل. -

انگار  یماجرا کنم؛ ول ینرو وارد ا هامیقرف خواستمیرو قطع کردم. نم گوشی
 .یارمسر و وضعم ب ینواسه ا یاقانع کننده یلدل ید. بایستن ینجز ا یاچاره

خسته و گرفته سر کوچه  یاو داوود با چهره یدساعت، وح یماز گذشت ن بعد
شون جاش چهره یسر و وضعم خستگ  یدنشدم. با د ینترمز زدن. سوار ماش

 رو به تعجب داد.

 یمارستان؟ب یم: چت شده! بر داوود

 .یستن یزیمنه چ -

 برات افتاد؟ ی: راستش رو بگو، چه اتفاق وحید

 بهشون دادم. یشباز اتفاقات د یمختصر  یحتوض -

 کشته شدن اون بچه سانحه نبود؟  یعنی: وحید
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 کشته شد.  یکینه اون بچه توسط موجود تار - 

 .یدمصورتش د یرو تو یمونیدر هم شد و من پش یدوح صورت

 شده؟ یزیچ ید،وح -

 .یستن یزی: نه چوحید

 که تا االن ساکت بود به حرف اومد.  داوود

 دخترها زنگ زدن. یممشغول گشتن بود یوقت  یشب: دداوود

 گفتن؟  یخوب چ  -

 .یاناومده بود که نتونستن سر قرار ب یشبراشون پ یمشکل یه: ظاهرًا داوود

تو هال  یاز شدت خستگ  یدنزد. داوود و وح یحرف  یبه خونه کس یدنرس تا
و سطح پوستم   دادیخون م  یخوابشون برد. به سمت حموم رفتم. کل بدنم بو

 یقطرات آب سرد رو یختنشده بود. با ر یدهتوسط خون خشک شده پوش
 هام رو فراموش کردم.تموم دغدغه یالحظه یپوستم برا

ا شدن هستن سطح حموم خشک شده که حاال از پوستم در حال جد  هایخون
اتفاق  یادآوریبا  یکردن. آرامش کل وجودم رو فرا گرفت؛ ول ینرو رنگ

. یستبه جز مرگ مطلق ن یآرامش یچجاش رو به اضطراب داد. ه یشب،د
ادعا  تونهینم یانسان  یچست. هکه مطلقه غم و غصه  یزیتنها چ یتو زندگ 

 .یمعذاب در حال یوستهنداره، همه ما پ یاغم و غصه کهکنه  

که تمام چرک و کثافت رو از تنم پاک کرد، با باال   یدوش حساب  یهاز  بعد
آوردم،  یرونب یخچالرو از  یر ش یلخت به سمت آشپزخونه رفتم بطر  یاتنه
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از  یم حالت تهوع گرفتم. بطر به معده یر . با ورود شیدمسر کش یوانبدون ل 
که   مدهمع یاترفتم و کل محتو ییدستم افتاد. به سرعت به سمت دستشو

 خون لخته شده بود، باال آوردم. یادیو مقدار ز یر ش یاشامل ذره

هم مثل دفعه قبل مقدار   دفعهینم اوج گرفت و دوباره عق زدم. امعده  سوزش
زار   یحال  زد. بعد از شستن سر و صورتم با  یرونم بخون از معده  یقابل توجه
کاماًل خوب  یمداخل هاییدگید یباومدم. ظاهرًا آس یرونب ییاز دستشو

 ینیسنگ مدهمع یکه رو  یشبهاتفاقات د یایخون بقا یهالخته یننشدن. ا
 .کردیم

که حاصل از دست دادن خون بود، به سمت هال رفتم. کنار داوود   یضعف  با
ها داشتم که تنها اون مثل یراحت  ی. کاش من هم زندگ یدمدراز کش یدو وح

رو به   یموقع سخت  یچه  یادن  یشون جلب توجه چند تا دختر باشه؛ ولدغدغه
 اجنه  یایبه وسعت دن  اییسخت   های. به بعضکنهینم  یمتقس  یصورت مساو

 یساده. چرخه پولییب  یه یبه اندازه اییهم سخت  هایو به بعض یدهم
 .چرخهیم عدالتییبا ب  یعتطب

ساعت   یک از سرم نرفت. بعد از گذشت    یالهر طرف که چرخ زدم فکر و خ  به
رفته گرم شد. هنوز در عالم هام رفتهضربان قلبم آروم گرفت، چشم یکه کم

در   یسع  اعتنایییبلند شد. اول با ب   یاز انبار  ییخواب فرو نرفته بودم که صدا
 یبه سمت انبار مبا اومدن دوباره صدا با خش یدوباره کردم؛ ول یدنخواب

حدسم درست   یبه انبار  یدنرفته. با رس  هایرفتم. ظاهرًا هال دوباره سراغ ترش
من با حالت  یدنبود. با د یاز آب در اومد. هال با ولع مشغول خوردن ترش

 رو سر جاش گذاشت. یترش یشهش یشرمسار
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 کردم.  یترش یار و خوام،یمعذرت م - 

 ی؟اتو حامله -

 .یادب یابه دن هایزود ینبه افکر نکنم  یبله، ول -

 بخور. یخواست  یترش یخونه تو هم هست، هر چ  ینجاراحت باش. ا -

 .یهست  یخوب  یلیممنون. تو انسان خ -

 رو برداشت و خوردن رو از سر گرفت. یترش یشهجمله ش یناز گفتن ا بعد

 شین؟یسرعت جا به جا م ینبه ا یشما چطور یراست  -

 .االرضیبا ط  -

 یه؟چ یگهد االرضیط  -

 یبرن. تا حدود  یگهد  یبه جا  ییبه سرعت از جا  توننیم  یموجودات ماورائ   -
 .مونهیمثل تله پورت م

 دونی؟یتله پورت رو از کجا م یهتو قض -

هم داره. ما به سرعت دانش  یاییها مزاکردن در کنار انسان  یباألخره زندگ  -
. تله پورت رو هم از گیریمیفرا مرو  کنیمیم یکه باهاشون زندگ   ییهاانسان

 گرفتم.  یاد کنییکه نگاه م  ایتخیلییعلم هاییلمف

 کنی؟یهم نگاه م یلمتو ف -

 آره، مگه من دل ندارم؟ -
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 نبود. یننه منظورم ا - 

 یانسان عاد یه یستکه ممکن ن  یدمکه برام افتاده، فهم  یوجود اتفاقات  با
. مردیم  یدش کردم تا االن بامن تجربهکه    ییهابا وجود زخم  یباشم. هر انسان 

 .یدمبار دوم از هال پرس یپس برا

 هستم؟ یمن چ  یدیهال تو نفهم یراست  -

 یه. یدممثل تو ند یموجود یول یدم؛د یادیز یزهایواقعًا تا به امروز چ -
 .یک تار یهابا قدرت یانسان معمول

 یه؟چ یک تار یهامنظورت از قدرت -

بلکه از   یستمنشأ قدرت تو از ماوراء ن  یبودم؛ ول  یدهند  یزیچ  ینتا حاال چن  -
 .یکیهتار

 دارم؟ ییهامن چه قدرت دونییرو وللش. نم هاینا -

 نه من از کجا بدونم؟ -

 کنن؟یم االرضیبده چطور ط  یحباشه، حداقل توض -

اومدم؛  یابه دن یقدرت  ینبا چن یدادنش سخته، چون من از بچگ  یحتوض -
 .یدهاگه تو وجودت باشه به موقعش خودش رو نشون م یول

 خودته.  یخونه  ینجابردار. ا  یالزم داشت   یزی. اگه چیتباشه ممنون از راهنما  -

 ممنون -
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درحال  یبد یو داوود با صدا یدنهنوز خواب هامیقخارج شدم. رف یانبار از  
. تو فکر کنهیدر پاسخ بهش تو خواب ناله م  یهم هر از گاه   یدخوروپفه و وح

دارم؟ منظور  اییگهد یهاچه قدرت یعسر  یمکه من عالوه بر قدرت ترم  ینما
قدرت گرفتم؟  یک یبود؟ چرا من با کشتن موجود تار یچ  یکهال از قدرت تار
 برام ندارن. اییدهفا یچکه جز سر درد ه  یگهو صدها سؤال د

و  یاحساس گرسنگ  ینکهخروپف داوود به اتاق خواب پناه بردم. با ا یصدا از 
 یحرو به حالت تهوع ترج یاز خوردن اجتناب کردم. گشنگ  یضعف دارم؛ ول

 یکنم؛ ول  یخال یزیکردم ذهنم رو از هر چ  یهام رو بستم و سع. چشمیدمم
هام چشم نیطوال یقشت دقاباز هم افکار آزاردهنده سراغم اومدن. بعد از گذ

 بسته شد و به خواب فرو رفتم.

 ینکه تو ا  یامن رو فرا گرفت. شناور بودن تنها کلمه  یو سبک   حسییب   دوباره
هام شدن به سقف چشم یک . با احساس نزدکنهیم یفلحظه، حالتم رو توص

 یقاً دچار استرس نشدم. دق یقبل یبه خاطر تجربه دفعهینرو باز کردم. ا
خوندم.  راجبش یادیاولم مطالب ز یبعد از تجربه یه،چه حالت ینا دونمیم

موضوع  ینا یقابل انجامه؛ ول یار بس ینبا تمر  یافکنبرون یاجدا شدن روح 
و البته ناخودآگاه در  یقبل ینتمر  یچچون بدون ه کنه،یمن صدق نم یبرا

 حال انجامه.

خودت رو  روحیکه جسم ب  یهترسناک ی. لحظهیدمسمت جسمم چرخ به
کار رو با  ینکه ا ییهااون یاش نکنه. براتجربه یچکسه یدوارم. امینیبب

 متأسفم. یدن،انجام م یناراده خودشون و تمر 
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اطراف رو لمس و  تونمیم یتوضع ینقرار گرفتم. جالبه که تو ا ینزم روی 
فتن. با فرو ر  یقیتو خواب عم یدحس کنم. از اتاق خارج شدم. داوود و وح

 یرو یخروپف داوود خشم کل وجودم رو فرا گرفت. صداش بدجور یصدا
 .کنهیفرق م یلیحالت خ ین. احساساتم تو اندازهیاعصابم خط م

و االن کل وجودم رو فرا گرفته. به سمت داوود   یدهم  یمعن  تر یقبرام عم  خشم
 یگهکه د  ینهکه برام مهمه ا  یزی. تنها چیدمسرش کش  یر رفتم و بالشت رو از ز

ناهنجار نگاه کردم  یمنشأ صدا یهخروپف نشنوم. به داوود به عنوان  یصدا
 صورتش گذاشتم. یو رو یدمسرش کش یر دوست، بالشت رو از ز یک نه 

شد. از خواب  یینبه شدت باال پا شینهس یکه وارد کردم قفسه  یفشار با
رو قلقک  مینیترسش ب یدر تکاپو افتاد. بو یژناکس یاذره یشد، برا یدار ب

 ترسش کردم. قدرت کل وجودم رو فرا گرفت. یدنداد و با ولع شروع به مک

ش کردم. بالشت رو تجربه یاکه تو دن  یزیهچ ینتر بخشو ترسش لذت عذاب
هوا پخش بشه. برام مهم  یتو یشتریفشار دادم تا ترس و عذاب ب یشتر ب
که دارم   ینهکه مهمه ا  یزیلشته داوود، االن تنها چبا یر که ز  یکه اون   یستن

 !گیرمیقدرت رو م ترینیشبا کشتنش، ب دونمیو م برمیلذت م

تا مردنش نمونده با دست و پا  یزیچ دونمی. میچیدمرگ تو فضا پ بوی
به اطراف نگاه کرد. بعد از  یجیشد، با حالت گ یدار از خواب ب یدزدنش وح

ماجرا به سمت بالشت اومد تا اون رو از صورت  یلو تحل یهتجز  یهچند ثان
 برداره. یقشرف
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دست   یهو لذت ماجرا رو دو چندان کرد. با    یچیدترس اون هم تو فضا پ  بوی 
زدم. از شدت ضربه به  یدبه وح یاضربه میگهبالشت رو گرفتم و با دست د

 یهدر حال مرگش گر   یقرف  یپشت سرش برخورد کرد و مثل دخترها برا  یوار د
 کرد.  یو زار

هوا پخش شد. با ولع هوا رو به درون  یغم و عذاب هم تو ید،وح یونش با
تا مردنش   یزیچ  دونمیروحم سوق دادم. دست و پا زدن داوود کمتر شد و م

به پهلوم   یروییبودم، ن  یشلحظه که منتظر عذاب نها  یننمونده. درست تو هم
 ینا ملپرت شدم. با خشم به طرف عا یکنار  یوار برخورد کرد و به طرف د

 رو شدم.روبه یو با مرد شنل پوش یدمماجرا چرخ

که اون لذتم رو ازم   ینهکه برام مهمه ا  یزیتنها چ  یه،که اون ک  یستمهم ن  برام
گرفت، کل خونه رو فرا    یمن لرزش یگرفت. به طرف مرد نعره زدم با نعره

برخورد کرد. مرد با اخم  ینافتاد و به زم یوار د یاز رو میقاب عکس خانوادگ 
. به داوود نگاه کردم. شد یمقا یکیبهم نگاه کرد و راهش رو گرفت، درون تار

 .یدهسوق م هاشیهرو به ر یژنچمباته زده و با ولع اکس یدکنار وح

 یدمکه درش خواب  یاتاق به طرف  یدو با وح یستادپا ا یلرزون رو یزانوها با
 یلیخ یشومشون به طرفشون رفتم تا مانع بشم؛ ول یتن یدنرفت. با فهم

لب  یر ز یجسمم خم شدن و تکونم دادن. لعنت  یشد، چون اون دو تا رو یر د
 به جسمم برگشتم. یتیگفتم و با خشم و نارضا

 بهم گفت: یهبا گر  یدروم هستن. وحروبه یو داوود با حال زار وحید

 داوود رو بکشه. خواستیجن م یه. یمبر  یلعنت  یخونه ینبلند شو از ا -
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 و گفتم: یدمبه طرفشون چرخ یحالت شرمسار با 

 اون جن نبود، من بودم. -

*** 

 شنل پوش مرد

 

. اگه به یدهکه تو وجودشه کار دستش م  یکیدرست بود. قدرت تار حدسم
ها کشته بود. اون از ترس و عذاب اونرو    هاشیقبودم، حتمًا رف  یدهموقع نرس

جلوش رو  تونهینم یچکسکرد. اگه طعم کشتن انسان رو بچشه، ه  یهتغذ
 هر تر از مواظبش باشم، چون اگه کنترل نشه خطرناک یلیخ ید. بایرهبگ

 .یهموجود ماورائ

*** 

 داوود

 

 یول یمونه؛بود و اآلن هم در حد مرگ پش یعمد یر کار مظفر غ  ینکهوجود ا با
طرف   یهانکار کنم. از    تونمیکه نسبت بهش تو وجودم رخنه کرده رو نم  یترس

و من هر  یقمهبه خاطر ترسم نسبت بهش ترکش کنم. اون رف تونمیهم نم
که با  ییجا یم،پارک یر . تو مسیادب یرونب یتوضع ینتا از ا کنمیم یکار

از  یو شرمسار در حال فکره. به قدر یر . مظفر سر به زیمدخترها قرار گذاشت
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ش کنه. همه  یرونرو از خونه ب یدکرد من و وح  یشد که سع یمونکارش پش 
 :کردیلب زمزمه م یر ز

خودمون  یتبا رضا یدمن و وح ی! ولزنمیم یبمن خطرناکم و بهتون آس -
کامل   یتماجرا قرار دخترها رو با رضا  ینافراموش کردن    ی. برایمکنارش موند

 یهکه مرد کچل  یستصاحب پ ینکها یدو به ام یدیم. به پارک رسیمقبول کرد
 یترام ینماش ه. تو همون لحظیمپارک کرد یابونرو کنار خ ینماش ینهما رو نب

عبور کردن و  یابوناز خ ینترمز کرد. بعد از پارک کردن ماش یابونطرف خاون
 ومدن.به سمتمون ا

*** 

 وحید

 

 یرونبا دخترها، مظفر از تو الک خودش ب  ینیبه پارک و همنش  یدناز رس  بعد
 ییجورا  یه  ین. راستش رو بخواکشهیاومد. بابت اون اتفاق هنوز داره عذاب م

 یدستم رو رو یسر داوود بود، وقت  یاون لحظه که بالشت رو .ترسمیازش م
 شدم. پرت یوار بالشت گذاشتم روح مظفر من رو لمس کرد و به سمت د

داوود نبود، بلکه با لمس شدن توسط مظفر   یتکردنم تو اون وضع  یهگر   دلیل
داوود، غرق در خون بودم  یدهکه کنار سر بر   یدر حال یدم؛مرگ خودم رو د

رو روبه  یواله  ینبه سمتم اومد اولش فکر کردم با بدتر   یکیتار  یاز تو  یموجود
. مظفر رفتمقرمزش تو بهت فرو  یهامظفر با چشم یدنبا د یول یشم؛م
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گردنم فرود آورد، بعد از اون فقط   یرنگش رو باال آورد و رو یاهس یر شمش 
 اومدم. یرونعذاب و درد بود که وجودم رو فرا گرفت. با سؤال تمنا از فکر ب

 یم؟لب ساحل قدم بزن یشهم -

 بله حتمًا. -

هام رو تو دست یفشدست ظر  یتش رو به سمتم دراز کرد. با رضادست تمنا
 گرفتم و در آرامش فرو رفتم.

کدوممون رو نجات   یفتیم،ب یازمان تو دراگه من و داوود هم یگمم ید،وح -
 یدی؟م

 تأمل جواب سؤالش رو دادم. یبا کم یدم،تمنا خند یسٔوال بچگانه ینا به

 .یشمتاتون خالص مکدوم، باألخره از شر هر دو  یچه -

در   یزد و با مشت به جونم افتاد. چقدر لذت بخشه که بتون   یفیخف  یغ ج  تمنا
 .یبخند مزهیب  هاییشوخ  ینبه ا یکه دوستش دار  یکنار کس

*** 

 مظفر

 

. هنوز عذاب یمناتموم دخترها قصد رفتن کرد  یهااز جواب دادن به سٔوال  بعد
بود،  یومدهن یرونب یکیوجدان قصد رها کردنم رو نداره. اگه اون مرد از تار

که   ینهبخش ماجرا ا ینتر بود. ترسناک ینزم یر داوود تا االن هفت طبقه ز
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بعد از کشتن  کهبود  ینلذت بردم. قصدم ا هامیقمن از عذاب و ترس رف 
آروم شکنجه بدم و ومآر  کردیم یهرو که مثل دخترها گر یدداوود، وح

فکر کردن به  یلذت رو از عذابش ببرم. با برگشتن به جسمم حت  ترینیشب
 .یدههم عذابم م کار ینا

نگاه کردم. حسرت  یدهزدن و کتک زدن وح یغ تمنا که با خنده در حال ج به
به  تونستمیکاش من هم م یا یدهـآزارم م یدمثل وح اییداشتن زندگ 

 یگهتمنا رو صدا زد. فکر کنم د یترا،رو بچشم. م یشادها طعم اون یاندازه
 وقت رفتنه.

به  یدن. با رسیمحرکت کرد هایناون دو تا بهمون به سمت ماش یدنرس با
طرف خودشون که اون یندخترها به سمت ماش ی،و خداحافظ  یابونسر خ

ساعت قبله و عبور کردن  یهاز  یشتر ب یلیخ یابونرفتن. تردد تو خ یابونهخ
تا دخترها به اون سمت  یدطول کش یخاطر کم ینازش سخت شده. به هم

 رو فراموش کرده باشه با عجله به سمت ما برگشت.  یزیکه انگار چ  یترابرن. م

هول   یتراشد. م  یکبا سرعت باال بهش نزد  یپژو پارس  یابون،عبور از خ  ینح  در 
 یجلو یشبد ی. صحنهیستادا یابونوسط خ ینشدن ماش یکزده از نزد

هام اومد. عذاب وجدان کشته شدن بچه وجودم رو فرا گرفت و به چشم
 ناون بچه اال زدیمن بود، اگه خشکم نم یر افزوده شد. تقص میگهد یدردها

 اون اتفاق تکرار بشه. ذارمیزنده بود. نه، نم

چون  رم،بهش ندا یدنرس یبرا یشانس ینکهحرکت کردم. با ا یتراسمت م به
تالشم رو بکنم. دوباره قدرت   یدبا  یباهاشه؛ ول  یچند سانت   یتو فاصله  ینماش
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انگار زمان برام کند شد. حس  یالحظه یتو وجودم شروع به تپش کرد. برا 
و تو  یدمرس میترابه  یو پرواز من رو در بر گرفت. با سرعت باورنکردن  یسبک 

 همون حالت اون رو در آغوش گرفتم.

هام رو بستم. انگار از جام کنده دادم و چشم یابونطرف خبه اون رو نگاهم
. چطور یدمد یابونرو اون طرف خ یتراهام خودم و مبشم. با باز کردن چشم

 ! با بهت به اطرافم نگاه کردم.یمبود یابونممکنه؟ ما که االن وسط خ

بهم نگاه کردن. موندن  یرتصحنه در تکاپو افتادن و با ح ینا یدنمردم با د 
خونه رو تصور کردم.  یهام رو بستم، فضاندونستم. به سرعت چشم یز رو جا

هام خودم من رو در بر گرفت. با باز کردن چشم  ییجادوباره حس پرواز و جابه
 چطور ممکنه؟! ینا یول یدم؛رو تو خونه د

*** 

 شنل پوش مرد

 

 یهاش در حال بروزه؛ ولزودتر از زمان موعودش قدرت یلیاومد. خ خوشم
فراتر از درک  یزی. ماوراء چکردیم االرضیط  یعاد یهاانسان یجلو یدنبا

که   یدر بهت فرو رفتن. دختر  یدنمظفر رو د االرضیکه ط   یاانسانه و عده
 یاتمظفر جونش رو نجات داده بود کنار جدول در حال عق زدنه. محتو

. احتمااًل موقع م گرفتشد. خنده یختهر ینش به سرعت به زممعده
 هاش باز بوده.چشم االرضیط 
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 *** 

 داوود

 

 رفتم و رو به سارا گفتم: یتراسرعت به سمت م به

 .یارآب ب یبطر  یهبجنب،  -

 گرفتم.  یترارو به سمت م یآب برگشت. بطر  یبا بطر  یقیبعد از دقا سارا

 : ممنون.میترا

 افتاد؟ یاق چه اتف -

پرت شدم.  طرفینبشم. با سرعت به ا ییترن هوا انگار سوار  دونم،ینم -
 .خورهیم یچداره پ یم بدجورمعده

فضول به صحنه   یهاچون آدم  یست،ن  یز موندنمون جا  یدماطراف فهم  یدند  با
 .رنینم ینجااز ا یارنرو در ن یهو تا سر و ته قض شدنیم یکنزد

*** 

 سارا

 

ترس وجودم رو فرا گرفت. داوود به سرعت به   یتتو اون وضع  یترام  یدند  با
 طرفش اومد و رو به من گفت:
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 .یارآب ب یبطر  یه_ بجنب،  

که تو داشبورد بود رو برداشتم.   یآب   یرفتم و بطر  ینسرعت به سمت ماش  به
به اون سمت رفت تا درخواستمون رو  یترارو به دست داوود دادم. م یبطر 

منتظر  ید. حاال بایمنشد درخواستمون رو بهش بگ یلعنت به مظفر بگه. 
 .یمباش یترمناسب یتموقع

*** 

 مظفر

 

اتاق  یهام رو بستم و خودم رو توقدرتم تمرکز کردم. چشم یرو یشگفت  با
. عذاب وجدان یدماتاق د یهام خودم رو توتصور کردم. با باز کردن چشم

 یتراتونستم م ینکهالم از اطرف خوشح یهو لذت داد. از  یجاش رو به شگفت 
که  دبو یزیچ ینبردن به قدرتم بهتر  یپ یگهرو نجات بدم و از طرف د

 یها بهم دست داد؛ ولرو عوض کنه. حس ابر قهرمان میهروح تونستیم
که هست   یقدرت هر چ  ینزود جاش رو به نفرت از خودم بدل کرد. ا یلیخ

هام دوست ینچون من رو وادار کرد تا قصد کشتن بهتر  یست؛اصاًل خوب ن
 رو داشته باشم.

خونه  یدر حال قدم زدن تو یرونساعت از قرارم با دخترها گذشته. ح یک 
که   یینه سراغم اومدن و نه بهم زنگ زدن. بعد از اون بال هامیقهستم. رف

 یشتر ب یندارم. هر چ  یتیشکا یرنسراغم رو نگ یگهاگه د یسرشون آوردم حت 
 از من دور بشن به نفع خودشونه.
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ها هم اون یکنم. احتمااًل برا کار یم چ که با برگشتن خانواده ینمفکر ا به 
در خطر نباشن.  یزانمشهر رفتم تا عز  یناز ا یشههم یبرا یدخطرناکم، شا

که با  یادن ینرو باهام شروع کرده. لعنت به ا یفیکث یسرنوشت چه باز
 .کنهیخراب م یراحت  ینون رو به همجو یه یهاش زندگ کار 

از شدت درد و عذابم کاسته شه.  یدقدم بزنم، شا یخونه خارج شدم تا کم از 
در حال حرکت  ینیمقصد مع یچم بدون هتو کوچه پس کوچه محله یرونح

که انتظارم رو  یشب و بعدش به سرنوشت شوم یاهیهستم. ابتدا به س
 نگاه کردم. کشهیم

 یحداقل بخش  یشب رو مهار کنه؛ ول  یکیتار  تونهیوسعتش هم نم  ینبه ا  ماه
 یهم راض میتو زندگ  ییاندک روشنا ینمن به هم کنه،یاز اون رو روشن م

پشت سرم مرتب  یکه به اندازه آسمون شانس ندارم. کس  یفح یهستم؛ ول
 شدم. روروبه یدنو یدر حال صدا زدن اسممه. با نگاه کردن به عقب با چهره

 چقدر صدات زدم؟ دونییپسر؟ م یی: کجاویدن

 تو فکر بودم. یدببخش -

 یری؟م یحاال کجا دار -

 .برهیپاهام من رو کجا م ینمندارم، بب یواال مقصد مشخص -

 .یانصاحب مردت بگو دنبال من راه ب یخوبه، به اون پاها -

 یری؟کجا م  -

 لب ساحل حال و هوامون عوض شه. یمبر  -
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 .یمباشه بر  - 

 ی؟کرد  کار یکارنامه رو چ   یدنو یراست  -

 امتحان بدم. یور شهر  یدبا یچی،ه -

به ساحل پاهام  یدن. با رسیمنزد یحرف  کدومیچبه ساحل ه یدنتا رس دیگه
وصف  ینرم ساحل گذاشتم. آرامش  یهاماسه یآوردم و رو  یرونرو از کفش ب

تو  یاتر از نگاه کردن درلذت بخش یچیکل وجودم رو فرا گرفت. ه  ینشدن 
 .یستشب ن

 یاد؟خوشم م یدختر  یهتو مدرسه گفتم از  یادتهمظفر  -

 بود. یثآره، به گمونم اسمش حد -

 .یگمآره خودش رو م -

 خب؟ -

 .اومدیمن خوشش ماونم از  شهیامروز حسم رو بهش گفتم، باورت نم -

 برات خوشحال شدم. یلیخ -

 امروز چقدر خوشحالم. دونییممنون. نم -

 .یحست رو بهش گفت  یکرد  یخوب کار ین،آفر  -

 یشهباورت م کردم،یم یففکرش رو کن تو مدرسه چقدر راجع بهش تعر  -
 .یدمباألخره بهش رس

 .شدییم یونهد رسیدییبه نظرم اگه بهش نم -
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 .یدهازش هم من رو عذاب م ییفکر جدا یحت  یشد،م طور ینواقعًا هم هم - 

 یه؟چ یندهت واسه آ برنامه یراست  -

 یثبرم و بعدش از حد یراحت سرباز یالبا خ تونمیم یپلمبعد از گرفتن د -
 کنم.  یخواستگار

پا بند  یرو یو از خوشحال کردیصبحت م شیندهراجع به آ  طور ینهم نوید
 یتو زندگ   خوادیکه م  یبه هر چ   یدوارم. امکنمیم  یقتموف  ینبود. براش آرزو

 برسه.

که بهش خورد،   یارو بگه که با ضربه  یبعد  یدهنش رو باز کرد تا جمله  نوید
 یکیروم نگاه کردم. چهار تا از موجودات تارروبه ها پخش شد. بهماسه یرو
 یدنو ها به سمتاز اون یکیبود، هستن. نگاه  یستادها یدکه قباًل نو  ییجا

موجودات  یدند باکه در حال تکوندن لباسش از ماسه بود  یدنو ید،چرخ
 .یدنشونههم قادر به د لحظه اون ینتو بهت فرو رفت. ظاهرًا تو ا یکیتار

 فرار کن. ید،نو -

 یکه رو  یداد من تازه به خودش اومد و شروع به فرار کرد. موجود یصدا با
و به طرفش حرکت  یداز سر لذت کش یسخرنا یدزوم کرده بود با فرار نو یدنو

 طور ینکه ا دونمیم یباشه؛ ول یعسر  یکاف  یبه اندازه یدنو یدوارمکرد. ام
نگاه کردم.  ونهاشبه سمتم قدم برداشتن. به دست یگر . سه موجود دیستن

 یگهقرمز در دست داره و دو موجود د یبا رگه یاهس یریشمش یموجود وسط 
 تو دستشون بهم دندون قروچه کردن. یهم، هر کدوم با خنجرها
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دستور حمله داد. به اطرافم نگاه   یگهبه دست به دو موجود د  یر شمش  موجود 
از هر چوب  یخال یساحل ینزم یکنم؛ ول  یدادفاع پ یبرا یزیکردم تا بلکه چ

و صورتم ناخودآگاه دستم ر  یدفاعه. با فرود اومدن خنجر رو یبرا یسنگ  یا
 زد. یرونب رفشطدفاع باال گرفتم. خنجر مچ دستم رو شکافت و از اون یبرا

 یمچش رو گرفتم. خنجر تو میگهو با دست د یدمکش  ییندرد دستم رو پا از 
شروع   یجانکرد. از درد و ه  یدادرز پ  یروناون به ب  یهاو خون از لبه  یر دستم گ

کرده بود  یر گکه خنجرش درون دستم  ینفس زدن کردم. موجودبه نفس
افتادم و موجود  ینبرداشت. به زم یز رو بهم نداد. روم خ کارییچفرصت ه

 روم قرار گرفت.

دستم رو که خنجر درش بود  یارهگلوم فرود ب  یهاش رو روناخن ینکهاز ا قبل
زده از پشت   یرونگرفتم. خنجر ب  یدهتحملش رو ناد  یرقابلمشت کردم و درد غ

من و موجود عوض  یچرخش جا یهدستم رو تو گردن موجود فرو کردم با 
خنجر به گردنش   یدر پ  یپ  یهابرداشتم و با ضربه  یز اون خ  یشد حاال من رو

 قصد کشتنش رو دارم. 

نداره  یتیاهم ینا یدستم توسط خنجر شد؛ ول یشتر ب یدگیباعث بر  کار این
به پهلو   میهدرون کل  یدستم تموم شد. با فرو رفتن خنجر   یر چون کار موجود ز
بلند کرد. خنجر  ینرو گرفت و من رو از زم میقه یگهد یکیافتادم. موجود تار

حالت تهوع گرفتم، با  رهو درون شکمم فرو کرد. دوبا یدکش  یرونب میهرو از کل
 دادم. یرونسرفه خون رو به ب
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بار کار رو تموم کنه. خنجر به  ینتا ا یدکش یروناره خنجر رو بدوب موجود 
رو از دستش خارج   میقهلحظه    یندرست تو آخر   ید،رس  مینهقفسه س  یکینزد

خورد. از فرصت   یمن موجود به جلو سکندر  یدادم. با جاخال  یکردم و جاخال
ت. دستم قرار گرف یاستفاده کردم و پشت سرش قرار گرفتم. گردن موجود تو

موجود گذاشتم و با تمام قدرت  یگلو یخنجر چفت شده تو دستم رو رو
 .یدمکش

 یشد. موجود، ناتوان لرزش یدهها پاشماسه یرنگ موجود بر رو یاهس خون
کشتنش   یبرا یافتاد. هنوز فرصت شادمان  ینزم یبر رو حرکتیکرد و بعد ب 

نفسم بند اومد.   مینهاز طرف راست س  یر زدن شمش  یرونرو نکرده بودم که با ب
 .یدمبه پشت چرخ

هام شروع به سرفه با لبخند نگاهم کرد. با سوراخ شدن شش یکیتار موجود
خون از دهنم خارج شد. به موجود پشت  یادیزدن کردم و هر بار مقدار ز

 گشتم.  یدنبال راه فرار خورانیکردم و سکندر

رفتن   یرون. با بیدرو گرفت و کش  یر شمش  یدسته  ید،به پشت سرم رس  موجود
رو حس   یچیدکه درون سوراخ زخمم پ  ییهوا  یانجر   مینهس  یاز قفسه  یر شمش

هام لحظه تو چشم  ینکردم. موجود من رو به طرف خودش چرخوند تا تو آخر 
 رصتف ینهامه، از اترس و وحشت درون چشم ینگاه کنه. به دنبال اندک 

 تو مشتم رو به درون چشمش هدف گرفتم.  نسبتًا کوتاه استفاده کردم. خنجر 

 یروناز دستش رها شد. با ب یر فرود اومدن خنجر درون چشمش، شمش با
ش خارج شد. آوردن خنجر، تخم چشم قرمز رنگ موجود هم از حصار جمجمه
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 دفاعیکاماًل ب  ندازه،یچشمش چنگ م یخال یموجود که حاال درون حفره 
 شینهس یرو برداشتم و درون قفسه یر روم قرار گرفت. به سرعت شمشروبه

افتاد و  ینبه زم شینهتو سمت چپ س یر کردم. با فرو رفتن شمش روف
 شد. حرکتیب 

از   رحمانهیزانو افتادم. خون ب   یرو  یزیرجسدش نگاه کردم. از شدت خون  به
. به گمونم میهکل  یتو بدتر از اون وضع یختنهر یروندر حال ب مینهسوراخ س

رو گرفت. به  اضطراب کل وجودم ید،نو یادآورینمونده. با  یباق ازش  یزیچ
 .یستادمپاهام ا یسرعت رو

همه جا  یکیرفتم. تار یداز نو یلنگان به دنبال رددرد پهلوم، آهسته و لنگ  از 
به  یفیضع یهانفس ی. با صدایدرو رو دروبه یشهم یرو فرا گرفته، به سخت 

 یصحنه یدنبا د ینشده باشه؛ ول یر د یدوارم. امسمت منشأ صدا رفتم
 افتادم. ینروم، زانوهام شل شد و به زمروبه

که   ییپرت شده. جا یااون به گوشه یو دل و روده یدهکاماًل در  یدنو شکم
گوشت پاره شده گرفته. موجود دست چپ   یقباًل شکمش بود رو حاال تارها

. با خشم و بغض از جام بلند یدنهقطع کرده و در حال جو رو از آرنج یدنو
 پشت به من در حال خوردن دسته. یوالشدم. ه

متوجه من شد، به  یوالرو نشونه گرفتم. ه یوالرو باال آوردم و سر ه شمشیر 
سرش رو به  یر شمش یشده، چون ضربه یر د یلیخ یگهد یول ید؛سمتم چرخ

 یدپرت کرد. با بغض کنار نو  یاه گوشهکه هنوز تو دهنشه ب  یدهمراه دست نو
 نشستم و بهش نگاه کردم.
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گر بازش نظاره یهاست و با چشمهنوز زنده یهاش کنده؛ ولنفس ینکها با 
 ماجراست.

 مظفر درد دارم. تو رو خدا نجاتم بده. -

به زنده موندنش  یدیام یچکه ه دونمیش نگاه کردم. مبغض به چهره با
 .یستن

 کن.  یکار  یه. تو رو خدا یدمرس یثمن تازه به حد یرم،مظفر نذار من بم -

زنده موندنش   یبرا  یدرصد هم شانس  یههاش نگاه کردم. اگه  بغض به زخم  با
و  یگهد یقهکه اون تا چند دق دونمیحاال م یول کردم؛یم یبود، حتمًا کار

 .میرهیآهسته مآهسته

 .مونمی_ بگو که من زنده م

هاش چشم  یکه حاال اشک از گوشه  یدتکون دادم. نو  یبه عالمت منف   رو  سرم
هام خوند و با سر بهم بهم نگاه کرد. انگار قصدم رو از چشم یزشه،در حال ر

 کار رو داد.  ینا یترضا

 دوست داره. یلیخ یداومد سر مزارم بهش بگو نو یثاگه حد -

مشت شدم رو هاش رو بست. با بغض دست جمله چشم یناز گفتن ا بعد
 قلبش فرو کردم. یباال آوردم و خنجر رو تو

*** 

 شنل پوش مرد
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جور  یندوستش اون رو کشت. ا یشتر ب یدناز عذاب کش یخالص یبرا مظفر 
 یشتر ب یدنعذاب نکش یکه انسان برا  یبرامه، زمان  یجالب یها منظرهاتفاق

اون پسر رو   تونستمی. امشب مکنهیکه دوستش داره اون رو خالص م  یکس
انش عادت یز رو نکردم. بهتره مظفر به از دست دادن عز   کار ینا  ینجات بدم؛ ول

 کنه.

. اون پسر یرهنگ  یمتصم  یاحساس  یندهتا در آ   یشهبراش تجربه م  هاینا  یهمه
اون رو درمان کنه؛   تونستیشانس زنده موندن داشت، در واقع خود مظفر م

ها جور تجربه ینرا اون رو کشت. ابا ماج یشبرخورد احساس یلبه دل یول
عذاب بکشه تا   یدحاالها با  جوون عاشقه، مظفر حاال  یه  یتر از زندگ مهم  یلیخ

 پخته شه.

*** 

 مظفر

 

ثبت شد.  یوحش یوونح یمرگ، حمله یلرو دفن کنن. دل یدقراره نو امروز 
تا  ذارهیگر منظره هستم. عذاب وجدان نمتو بهشت زهرا از دور نظاره

ماجرا هر  ینعذاب ا ینینگاه کردم. سنگ یدبرم .به مادر و پدر نو تر یک نزد
در مجلس عزا حضور دارن. هر کدوم  یادیدوشون رو شکسته کرده. افراد ز

 .کننیم یجوون ناکام سوگوار یبرا
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که دور از مجلس در حال تماشا هستن، افتاد.   یختر به سمت سه د همنگا 
 یسع یگهدو دختر د ی،و زار یهنشسته و در حال گر  ینزم یها رواز اون یکی

 یدنکه در حال زجه زدنه، فهم  ینکیدختر ع یدندر آروم کردن اون دارن. با د
 یثحد  صوصیاتتو مدرسه انقدر از خ  ید. نویستن  یکار سخت   یهکه اون ک  ینا

 .شناسمیرو م هم اون یدهکرده بود که ند  یفبرام تعر 

 یقمرف یتوص ینشدم تا آخر یکآهسته و مردد به دخترها نزد یهاقدم با
 یلحظه یبود که حت  یثعاشق حد یبه قدر یدرو قبل از مرگ اجرا کنم. نو

 یکبرام سخته. با نزد  یدختر کم  یدنعذاب کش  یدنبود. د  یادشمرگ هم به  
 گفت:  یقشاز دخترها رو به رف یکی یدشدن بهشون صداشون به گوشم رس

 خودت رو عذاب نده. قدر ینتو رو خدا آروم باش، ا یثحد -

 .گیرهیم یشنرجس، چطور آروم باشم؟ قلبم داره آت -

 یموهاش رو کم  یینکه پا  شیمشک   یو موها  یاقهوه  یهاسوم با چشم  دختر 
 حرف اومد. کرده، به  ییخرما یا ییطال

 نکن. یتخودت رو اذ قدر ینا یزمعز  -

ش به چهره  یخاص  یباییش شدم که زحرف زدن دختر متوجه چال گونه  موقع
 داده.

 رو به دختر سوم کرد و گفت: حدیث

 نچ... . یرمآروم بگ تونمیکنم نم  یهر کار تونم،ینم -
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هم  شطوریینصحنه هم ینا یدنمنتظر ادامه حرفشون نشدم. د دیگه 
. راهم رو گرفتم یشهبدتر هم م یدآخر نو یآوره؛ چه بسا با گفتن جملهعذاب

 و از قبرستون خارج شدم.

*** 

 داوود

 

 یزنگ زدم؛ ول شیدفعه به گوش ینچند خبرمیچند مدته از مظفر ب  االن
ش به خونه  یدباشه. امروز با وح  یفتادهن  شواسه  یاتفاق بد  یدوارمخاموشه. ام

کار رو هنوزم تو بهت اون اتفاقم، چطور اون .یمبش یاتا حالش رو جو ریمیم
 .کنهیرو داره تجربه م یزیبفهمم چه چ یشدکرد؟ کاش م

*** 

 مظفر

 

م خانواده یندهوسط خونه ظاهر شدم. احتمااًل تا چند روز آ  االرضیط  با
رو گرفتم. موندن من  یممترکشون کنم. تصم یدبا یودو من به ز  گردنیبرم

دردناکه که بخوام ازشون  یلیرو به همراه نداره. خ یزیجز دردسر و عذاب چ
 یادم. نها خط قرمز من هستمراقبشونم. اون یشهمن هم یدور باشم؛ ول

در  یندارم. با صدا یازیرو کجا گذاشتم. فعاًل بهش ن یمبار گوش ینآخر  یادنم
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 یبرزخ  یرفتم تا در رو باز کنم. با باز کردن در با چهره یاطسمت ح خونه به 
 رو شدم.روبه یدداوود و وح

 زد؟ یبتغ یدفعه کدوم گور یه: تو وحید

 یشه؟آدم نگران م دونییرو روشن کن. نم یت: حداقل گوشداوود

 .یدمم یحرو بهتون توض یز داخل، همه چ یاینب -

*** 

 وحید

 

همه اتفاق افتاده  ینتو بهت فرو رفتم. ا یشتر مظفر هر لحظه ب یحاتتوض با
. یدوست خودت رو بکش  ی. واقعًا سخته که مجبور بشخبریمیو من و داوود ب 

 یاتفاقات برا  ینتر شده. اگه اشکسته  یلیخ  یدمشکه د  یبار  ینمظفر از آخر 
همچنان کنه و    حمل. چطور تونسته تکردمیم  یمن افتاده بود، تا االن خودکش

 در حال تحمل کردنه؟

ناراحت شدم. واقعًا  یلیش جدا بشه خاز خانواده  خوادیکه م  ینا  یدنفهم  با
هاش قدرت  یداره و مظفر در ازا  یتاوان   یزی. هر چیدور بمون   یزاتسخته از عز 

 یمکه من و داوود تا آخر خط باهاش هست  ینبگذره. با گفتن ا  یزانشاز عز   یدبا
تو  یرنگ خوشحال یشتر با اصرار ب یمخالفت کرد؛ ول ،ذاریمیو تنهاش نم

به ما هم مربوطه. اگه  یرهکه اون باهاش درگ  یزیشد. هر چ یانش نماچهره
 .کنیمیکار رو م  ینا یمپر از اجنه بذار یایهمه با هم پا به دن یممجبور بش
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 *** 

 مظفر

 

 یلیکه درش قدم گذاشتم خ  یتو راه ترسناک  یدهمراه شدن داوود و وح از 
 رو بهشون ادا کنم. ینمچطور د دونمیخوشحالم. نم

که باهاشون کردم، هنوز   یهستن. با وجود کار یخوب  هاییقواقعًا رف هااون
 شیها رو تو زندگ مثل اون یدوستان  ی،هر انسان  یدوارمهم کنارم هستن. ام

 تجربه کنه.

*** 

هنوز عذاب وجدان تو وجودم  یول  گذره؛یم یدهفته از دفن کردن نو یه  امروز 
. اگه اون دنبال دونمیخودم رو مقصر کشته شدنش م ییجورا یهوره. شعله

خبردار نشه؛   یادن  ینروحش از اتفاقات ا  یدوارمهنوز زنده بود. ام  اومد،یمن نم
 .کشهیعذاب م یشتر چون ب

 یگهپسر د یهرو دست تو دست  یثحد زدم،یکه لب ساحل قدم م  دیشب
دوست شده. از شدت   یکیرو فراموش کرده و با    یدنو  یاهفته  یه. ظاهرًا  یدمد

دختر تا چه  یهشدم.  یمونبعد پش یکشتنش رو گرفتم؛ ول  یمتصم یتعصبان
به  شیهفته بعد از مرگ عشق قبل یهپست باشه که درست  تونهیحد م

 بپردازه؟ یباز قعش
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لحظه هم اسم دختر رو به زبون  ینتو آخر یسوخت. حت  یدنو یبرا دلم 
پست ما باشه؛ تا حداقل   یایاز دن  خبر یروحت شاد و ب   یدوارمام  ید،داشت. نو

. درست پنج روز قبل با برگشتن یادامه بد  یااز عشقت در اون دن  یخوش  یادبا  
تونستم. االن پنج  یسخت بود؛ ول یلیم مجبور به ترکشون شدم. خخانواده

پنج روز اگه  ینو تو ا خوابمیپارک م یها تو. شبذرهگیم امیروز از آوارگ 
 .مردمیم ینبود، حتمًا از گرسنگ  یدکمک داوود و وح

سر بار  ییمغذا یهاوعده یتا ابد برا تونمیباشم؛ چون نم یدنبال راه  باید
 یساطالع دادن. االن پل یسام گم شدنم رو به پلباشم. خانواده هامیقرف

نتونستن از   یرفتن؛ ول  یدبار سراغ داوود و وح  ین. چندهگردیدر دنبالم مدربه
 بینم،یرو م یانتظام تگش  ین. هر بار که ماشیرنبگ یدیها اطالعات مفاون
 .برمیبه سر م ی. تو اوج آوارگ کنمیفرار م االرضیبا ط 

روزه که حموم نکردم و پوستم چرب شده. ظهرها از شدت آفتاب سوزان  پنج
هفته موجودات   یه  ین. تو ابرمیها پناه مدرخت  ییهتابستان بندرعباس به سا

ارتباط باهاشون نکردم.  یبه برقرار یتالش یول یدم؛رو د یادیز یماورائ 
 یدوار ام تونمی. میستدر انتظارم ن اییندهآ  یچنابود شد و ه یبه کل میزندگ 

 یبرا  جوریینتوسط اجنه کشته بشم. ا  یا  یرمبم  یاز گرسنگ   یباشم که به زود
باشه مردن  ی. هر چ یشهمشخص م یفشونم هم بهتره، حداقل تکلخانواده

کنم،   یسازمرگ خودم رو صحنه تونستمی. اگه میهپسرشون بهتر از سردرگم
 .یستکار تو ذهنم ن  اینبابت  یانقشه یچاالن ه یول یشد؛خوب م یلیخ

 یآرومم؛ ول یروناز ب یدشدم. شا یرهخروشان خ یایآفتاب سوزان به در زیر 
اجنه...و  یک،خروشانه، دلم از خدا، خودم، موجودات تار یادر یندرونم مثل ا
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همه درد و عذاب رو به  ینا ییبه تنها ید. چرا من بادر کل از عالم و آدم، پره 
 جون بخرم؟

کنار ساحل در حال قدم زدن هستن،   یکه با آرامش و خوشحال  ییهاآدم به
م، بغض خانواده  یکرد و دلتنگ   ینیها تو دلم سنگاون  ینگاه کردم. حسرت زندگ 

 یهگر  یرفع دلتنگ  یگرفتم. مرد برا یادرو  یزیچ یهمن  یبه گلوم آورد؛ ول
 پس به قدم زدن درون ساحل پرداختم. زنه،ی. قدم مکنهینم

*** 

 شنل پوش مرد

 

عذاب،   ی،خودمه، پر از آوارگ   یمثل زندگ   یمظفر نگاه کردم. تا حدود  یزندگ   به
همراه  هاینبا ا میزندگ  یمن از ابتدا ی...؛ ولیمعمول یزندگ  یهدرد، حسرت 

اجرا م یناون که تازه پا به ا یبرا یکار من بود؛ ول یبودم. خانه به دوش
رو ببازه. به نظرم اون  شگذشته  یلحظه همه یهگذاشته، واقعًا سخته که تو 

 از دست دادن نداره. یبرا یچیتر از قبله، چون هخطرناک یلیاالن خ

*** 

 مظفر

 

 یهادرخت یر ز یدنخواب ین. بیدنمخواب یبرا ییدنبال جا یشونشد، پر  شب
درخت  یر ز یانتخاب کنم. دو شب قبل وقت  یدرو با یکی هایقآالچ یاپارک 
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 رمان  کی

از  یبهم وارد نکرد؛ ول یجد یبآس ینکهزد. با ا یشمن یبودم، عقرب  یدهخواب 
رو انتخاب   چیقآال  یعنی  تر یالکچر   یینهتا صبح خوابم نبرد. پس گز   یاددرد ز

کارتن حکم تشک رو برام   ینرفتم. ا  یقآالچ  یر کردم. کارتنم رو برداشتم و به ز
 کردم.  یدابهش پ یجور وابستگ  هیداره، 

باهاش خو گرفتم...بعد از پهن کردن کارتن و دراز  یپنج شب آوارگ  ینا تو
که به پام   یفرو رفتم. با لگد یاهم رفت و در عالم رو یهام روچشم یدن،کش

شدنم نگاه کردم کارگر  یدار . به عامل بیستادمبا خشم ا یدمخورد از جا پر 
 زد. ل.با اخم بهم زیستاد،و به روم ار  یزشر یبا جثه یشهردار

تو  یفرحم کن، ح یت: خاک تو سر معتادت کنن، بدبخت به جوونکارگر 
 .یکه مواد بکش  یستن

کرد چطور   یدنشدت خشم تمام عضالت بدنم منقبض شد. فکم شروع به لرز  از 
 ینراجبم قضاوت کنه؟ اومدم از ب ینجوریبه خودش جرٔات داده که ا

 بگم که مرد دوباره شروع به حرف زدن کرد. یزیام چقفل شده یهادندون

 .لرزییم یدار یومدهن یرتبدبخت خمار، حتمًا جنس گ -

 کشمشیبه کارش ادامه بده، م یگهد اییقهواقعًا رو اعصابمه. اگه دق دیگه
 یگهد یهتا چند ثان دونمیهام حس کردم. مرگ یجوشش قدرت رو تو

. با دندون قروچه به گیرمیم یترسناک  یو چهره یشههام کاماًل قرمز مچشم
 رو گرفتم. شیقهطرف مرد رفتم و 
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 رمان  کی

 یکه بهم زد  یاول بابت اون لگد ی،گورت رو گم نکن  یگهد یهاگه تا پنج ثان - 
 یرونو دوم به خاطر حرفات زبونت رو از حلقومت ب کنمیپاهات رو خورد م

 .کشمیم

به  شیقهقرمزم شروع به لرزش کرد. با ول شدن  یهاچشم یدنبا د کارگر 
به خودم مسلط   یول  ید؛هام لرزسرعت پا به فرار گذاشت. از شدت خشم دست

معتادم.  کنهیفکر م ینهسر و وضعم رو بب یشدم. کارگر حق داشت. هر کس
 افتادم. یر گ  ی. تصور کنن که من تو منجالب توننیکدومشون نم  یچه

داغون شروع به قدم زدن لب  یبرام حرومه، پس با اعصاب  یدنخواب ظاهراً 
هستن.   یاو در  یخطوط ساحل  یکبندرعباس نزد  یهاپارک  یشتر ساحل کردم. ب
چون تو طول شب  یدم،م یحترج یدنخواب یها رو براپارک ینمن هم اکثرًا ا
 امواج گوش سپردم. یبه صدا یا. کنار دریدنبه آدم م یآرامش خاص

حاالها خوابم   بذارم، حاال  ینزم  یاگه سرم رو رو  دونمیم  یم؛ ولخسته  ینکها  با
توجهم رو جلب کرد. به سرعت   یکمنزد  یتو فاصله  دادیداد و ب   ی. صدابرهینم

 یتکه در حال اذ  یکیموجود تار یدنبه سمت منشأ صدا حرکت کردم. با د
 یرشخونم به جوش اومد. به سرعت به طرفش رفتم و غافلگ  یریهکردن جن پ

 کردم.

برداشتم،  یز موجود خ یشد. رو ینکه به کمرش زدم پخش بر زم یلگد با
من صورت موجود   یدر پ  یپ  یهارو بهش ندادم. با مشت  یکار  یچفرصت ه
 یهاانگشت  یت. با عصبانشهینم  ینجوریرنگ و داغش پر شد. ا  یاهاز خون س
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 رمان  کی

هام تو تخم لزج و چسبناک موجود فرو کردم. انگشت  یهاشصتم رو تو چشم 
 از درد، سر داد. یاها موجود نعرهفرو رفت و با چرخوندن اون چشمش

چشمش قفل  یهام رو درون حفرهاز شکنجه کردن موجود انگشت خوشحال
لزج  یاچشم موجود که شامل ماده یات. محتویدمکش  یرونو با تمام قدرت ب

. موجود رو به حال خودش یختر یرونهام به بو قرمز بود توسط انگشت
از درد شروع به چنگ  یکی. موجود تاریچهرها کردم تا از درد به خودش بپ

 کرد.  نیزم دنز 

 یبیو آس  هوشهیظاهرًا ب   یکه نمرده؛ ول  دونمیشد. م  حرکتیب   یالحظه  برای
شده  یخال یاتافتاد که محتو یر پ ی. نگاهم به اجنهرسونهینم یبه کس

قوز دار داره. پوستش کاماًل  یکوتاه و کمر   ی. جن قدکنهیرو جمع م یشگون
کوره   یدمش که فهمید سفکامالً   یها. با چشماز چرک و کثافته  یدهو پوش  یاهس

 یخاطر با صدا ینبه هم بینه،یجا رو نم یچ. ظاهرًا هیدبه سمتم چرخ
 مضطرب بهم گفت:

 ین؟شما من رو نجات داد -

 آره. -

 ینجز جونم ندارم که بابت تشکر به شما بدم. اگه بخوا یزیمن چ :یر پ جن
 براتون بشم. یخوب  یبرده تونمیم

خاص  یدلم بذارم آخه؟ پس با غرور و فروتن یکجا  یگهدلم گفتم تو رو د تو
 بهش گفتم:
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 به برده ندارم. یازینه ممنون ن - 

 .یاداز دست من بر م یادیز یکارها  ی،خود دان  -

 نشنوه تو دلم گفتم: ینکها برای

 آره جون عمت. -

گاه ن یاهشو س یدهچروک یهامرد دوباره مشغول به کار شد. به دست پیر 
 یچرک و کثافت گرفته رو برا یرش،که ز  یاهشبلند و س یهاکردم. ناخون
. جن پس از برداشتن یدکش ینزم یکنسرو رو یخال هاییبرداشتن قوط 

 .یختکه کنارشه ر  اییها رو درون گون اون هایقوط 

 شدم. یرهتعجب به کارش خ با

 کنی؟یجمع م یچ  یآشغاال رو برا ینا -

 .کنمیجمع م هازادهیر پر فروش تو بازا یبرا -

برون  ینکه با اول  یمکان  یادآوریآشناست! با  یلیاسم خ ینا ینمکن بب  صبر 
 مرد گفتم: یر درش قدم گذاشتم، رو به پ امیافکن

 ی؟من رو به اونجا ببر  تونییم -

 بله حتمًا. -

کار کمکش   ینشد. من هم در ا هایبه سرعت مشغول جمع کردن قوط  جن
 رو به سمتم گرفت. یفشکردم، بعد از اتمام کار جن دست کث

 .یمکن  االرضیتا با هم ط  یرمدستت رو بگ ید: باجن
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 رمان  کی

که   یقبل یهاو چسبناکش گذاشتم. با تجربه یفکث  یهادست یرو تو دستم 
 یههام رو ببندم. بعد از چند ثانکه بهتره چشم دونمیدارم، م االرضیاز ط 

هام رو باز کردم. با بهت به اطرافم نگاه کردم. درست مثل چشمشناور بودن، 
 قبل شلوغ و پر ازدحامه. یدفعه

نگاه  یآهنگر  یرفت. به مغازه یدستم رو رها کرد و به طرف آهنگر  پیرمرد
سرش به شدت مشغول پتک زدنه.  یرو یاهسبز رنگ با دو شاخ س یوکردم. د

از  یخال یهاخته رو با دستهاش نگاه کردم. آهن گدابا تعجب به دست
 گذاشته.  یشرو به نما یدشو اندام وز زنهیو پتک م یرونکوره ب

ش دست از کار برداشت. مشغول صبحت با کور به مغازه  یاجنه یدنرس با
 یکی یدر حال رفت و آمد هستن. هر از گاه  یاجنه شد صدها موجود ماورائ 

دارم.   یتامن  ینجا. ظاهرًا ایرهمو    گیرهیو بعد راهش رو م  یرهها بهم خاز اون
 یدنبا د چونباشه،  یخوب  یجا یمعمول یهاانسان یبرا ینجاگمون نکنم ا

انسان  یهکه اگه  یدمرس یجهنت ینبه ا ینجاا یموجودات گرسنه و وحش
 یر پ  یعجوزه  ی. دوباره به سمت غرفهشدمیم  تیکهیکهبودم تا االن ت  یمعمول

ش با خط غرفه یست. کنار در بستهش بستهکه غرفه  یدمرفتم. با تعجب د
 نوشته شده: یوجق عجق

 فوت پسر جوون مرگم، غرفه به مدت سه روز بسته است. یلدل به

هاشون ارزش قائل مرده یبرا یکیبر خالف بعد تار یموجودات ماورائ  ظاهراً 
ها سرک تک غرفهن تک هستن. شروع به قدم زدن درون بازار کردم. به درو

 زادیمرغ تا جون آدم  یر بازار از ش  ینموضوع شدم که در ا  ینو متوجه ا  یدمکش
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به طرفش رفتم.   یبون یارستوران خ  یهآشنا درون    اییافهق  یدن. با دیشهم  یداپ 
 یدمن دست از کار کش یدنبود، با د یز م یها روهال مشغول گذاشتن سفارش

 سر داد. یاز خوشحال یغیج بهم یدنو به طرفم اومد. با رس

 !کنی؟یم کار یچ  ینجا: پسر، اهال

 کنم.  یولگرد یاتونتو دن یکمم سر رفته بود گفتم حوصله -

 ی؟چطور اومد یمسخره، حاال جدا از شوخ  -

 .االرضیبا ط  -

 !ی؟کن  االرضیط  تونییتو م -

 آورد. ینجامن رو به ا یر جن پ یه یندفعها یآره؛ ول -

 یارم؟برات ب خورییم یزیچ -

 به هال گفتم: یز م یرو یبغر  یبعج یغذاها یدند با

 .یرمممنون، فعاًل س -

بازار بلند  یاز انتها یغیج یرو بگه که صدا یادهنش رو باز کرد تا جمله هال
از موجودات   یلشکر   یدن. با دیدیمشد. من و هال هم زمان به اون سمت چرخ

حس نفرت به   یده کرد. بعد از مرگ نواضطراب و خشم تو وجودم رخن  یکتار
بتونم نسل  کهبرسه   یروز یدوارمتو وجودم شکل گرفته. ام یکموجودات تار

 خشک کنم. یشهپست رو از ر یوالهایه ینا
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ها زدن غرفه یششروع به غارت و آت یکیچهل موجود تار یا یاز س بیشتر  
 یجور ینهم یا بستنیم یاهاشون رو موجودات بازار، مغازه یکردن. همه

 یوهاید ی. حت کردنیاز مهلکه فرار م االرضیبه حال خودش ول و با ط 
 یدازهبه ان یاتنومند هم شروع به فرار کردن. براشون متأسفم. اگه من جثه

هال دست از  یغ . با جکردمیموجودات رو مثل کرم له م ینها داشتم ااون
 اشا کردن منظره برداشتم و بهش چشم دوختم.تم

 .یمبر  ینجااز ا ید: مظفر ما باهال

 دستش رو به سمتم دراز کرد. هال

 .یامکنم. خودم م  االرضیط  تونمیتو برو من م -

 .یابجنب باهام ب یه،خودکش ینجااحمق نشو. موندن ا -

 .یامگفتم که تو برو. بعد از تو م  -

 من رفتم. ی،خود دان  -

هر  یکیشدن. موجودات تار یراناز رفتن هال من موندم و بازار در حال و بعد
 یشرو به آت  یزهاچ  یهها غارت و بقو قابل استفادشون رو از غرفه  یخوردن   یز چ

شد  یدهرفتند، کش یها که به طرف قصاب هم به چند تا از اون. نگایدنکش
کردن. فکر   یخال یخوردن  یز اون رو از هر چ یبه قصاب  یدن.موجودات با رس

با ولع مشغول   ینطور به نام غذا وجود نداره که ا  یزیها چاون  ینکنم تو سرزم
 خوردن هستن.
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 یول یشن؛م یککم دارند بهم نزدکم  یکیبرم، چون موجودات تار یگهد بهتره 
بازار اومد، توجهم به اونطرف جلب شد.  ییکه از سمت باال  یپوریش  یبا صدا
ور به سمت موجودات حمله  ییچهار تا  یهادر دسته  زادیپر   یسلطنت   یگاردها
 شدن.

 یواجنه و د یو تعداد کم زادهیشامل پر  یتگارد که اکثر   یسمت سربازها به
رنگشون با موجودات  یانقره یرهایبود، نگاه کردم. سربازها با زره و شمش

رنگشون که رد  یاهس یرهایبا شمش یکیشدن. موجودات تار یر درگ یکیتار
 هادیدر کشتن گار  یاز وسطش رد شده بود، به صورت پراکنده سع یقرمز 

 کردن.

گر باشم، با شوق نظاره  یسه بعد  ینمایدرون س  ینکهاوج گرفت. مثل ا  درگیری
ه و کشته شدن. ظاهرًا هر لحظ یزخم هایاز گارد یادیمنظره شدم. تعداد ز

. موجودات اومدنیبه صحنه م االرضیبا ط  یشتریب یکیموجودات تار
 یقهو بعد از چند دق یختنر یگارد  یاز سربازها یکی یمثل شغال رو یکیتار

 شدش بود. یدهدر یموند، اجزا یکه از سرباز باق   یزیتنها چ

 دونمی. میشهم  یدهخون و گوشت گرفت. مرگ در همه جا د  یبازار رو بو  کل
که   یعذاب و درد یوجودم باعث شد بو یادعطش ز یول ی؛که کار اشتباه 

درد و عذاب   یدنوارد کنم. با مک  مینیرو با ولع به ب  کشنیم  یزخم  یسربازها
 احساس قدرت کل وجودم رو فرا گرفت. یطدر مح یموجودات زخم

 ین. تو همیشنم یسالخ  یگارد  یسربازها یمه، همهجنگ معلو ینا پایان
نبرد ظاهر شد. دختر   یدانتو م  یبه بردن سربازها نبود دختر   یدیلحظه که ام
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 یدشپوست سف یکه رو  یاو لباس رزم نقره یدشسف یزال با موها زادیپر  
 حمله ور شد. یک به سمت موجودات تار درخشه،یم

ان با مهارت در حال جنگه که اصاًل بنفش اغواگر داره چن یهاکه چشم  دختر 
 یهدختر  یباتریننداره. محو تماشاش شدم. واقعًا ز یهمخون  یباشبا ظاهر ز

 یههمون دختر   ین! ایدم! من اون رو قباًل دینم. صبر کن ببیدمد  میکه تو زندگ 
 کردن خودش داشت.  یدر مخف  یکه سع

حواله صورت  یمشت  یاهه،که حاال پر از خون س  یفشظر  یهابا دست دختر 
 شینهبه س  یاز کار دختر لگد  یهم به تالف   یککرد. موجود تار  یکیموجود تار

افتاد. موجود  ینزم یزد. دختر با لگد موجود تعادلش رو از دست داد و رو
کردن رو   نگاه. یارهسر دختر فرود ب یرو باال آورد تا رو یرشنعره زنان شمش

 کم دختر و موجود رو پر کردم.  یفاصله االرضینستم، با ط ندو یز جا

اومدنه، با کف  یینباال اومده موجود رو که حاال در حال پا یر شمش یتیغه
 ییغهت  یاز دستم رو  رحمانهیبه کف دستم خون ب   یغهدست گرفتم با برخورد ت

 یزد و دسته  یارو نداشت، نعره  یزیچ  ین. موجود که انتظار چنیختر  یر شمش
حاال   یول  یچید؛بار دوم درد تو وجودم پ  ی. برایدرو به سمت عقب کش  یر شمش

 یبرام باق  یزیچون اگه نجنبم فکر نکنم چ یست،هام نبه زخم یدنوقت رس
 بمونه که درمان کنم.

 یبشه. وقت  تر یک برداشت. صبر کردم تا نزد یز به سمت من و دختر خ موجود
که به   یشکمش کردم. با لگد یحواله یاضربه ید،مناسبش رس یتو فاصله

دستش شل شد. از فرصت استفاده  یتو یر شکمش خورد، از درد خم و شمش
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 یشکستن آرنجم تو  یزدم. صدا  شیو چرم  یاهکردم و با آرنج تو فرق سر س 
 روم افتاد.روبه هوشیندادم، چون موجود ب  یتاهم یول یچید؛گوشم پ

شده بود، برگشتم. دست سالمم رو به  یرهخسمت دختر که با بهت بهم  به
 یرهقرمز رنگم خ یهاسمتش دراز کردم. دختر اول به دست و بعد به چشم

به دستش وارد  یروییدستم گذاشت. ن یرو تو یفشظر  دست یدشد. با ترد
شدم.  زادیپر  یهاکوتاه محو چشم یالحظه یکردم، دختر بلند شد. برا

 به دلم نشست. یبدجور ر یروداگ  ینبنفشش تو ا هایشمچ

که ظاهرًا زاله،   زادیدختر پر  ی. موهاکنمیرو درک م  یدحال داوود و وح  حاال
 یزره جنگ  یناز برفش تو ا یدتر شده و پوست سف یدهکمرش کش یینتا پا

از سربازها  یکیداد  یکه با صدا  یمهم بود ی. هر دو محو تماشادرخشهیم
با  ،نصف شده بود یین. سرباز که از کمر به پایدیمبه اون سمت چرخ

 فرار کنه. یکیتا از دست موجودات تار نداختیرو چنگ م ینهاش زمدست

. دختر با کنار زدن یزدو زجه م خوردیمول  ینزم یاز درد، مثل کرم رو سرباز 
از موجودات  یکیشد، چون  یر د یلیخ یرفت؛ ول یمن به کمک سرباز زخم

 یرشسرباز کرد. دختر شمش  یاجزا  موندهیباق  یدنبا لذت شروع به در  یکتار
کرد،   یر گ  دموجو یتو جمجمه یر سر موجود فرود آورد. شمش یرو باال و رو

سر داد، شروع به   یبلند  از درد نعره  یوالفواره زد. ه  یرونرنگ به ب  یاهخون س
 لرزش کرد.

به صورت موجود زد. با  یرو گرفت و لگد یر شمش یدسته رحمییبا ب  دختر 
ش خارج شد. دختر برخالف از جمجمه یر پرت شدن موجود به عقب، شمش
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. کنهیرو مجذوب خودش م  یچنان با قدرت در حال جنگه که هر کس  یبایشز 
 نبهم جلب شد. اون دو با نعره به سمتم اومد  یکتوجه دو تا از موجودات تار

 مدم.تا به خودم او

مشابه اون سرباز نصف شده، انتظارم رو   یشدم که اگه نجنبم سرنوشت   متوجه
از موجودات که دستش از مچ قطع شد بود و به شدت  یکی. کشهیم

گرفت تا زودتر از اون طعم کشتن من رو   یشیپ یگریاز د کرد،یم یزیرخون
رو به سمتم هدف  یرشموجود بهم انتظار داشتم که شمش یدنبچشه. با رس

 که به طرفم زد، هول شدم.  اییرجهبا ش یول یره؛بگ

سفت برخورد  ینبرخورد موجود بهم به پشت افتادم. سرم با ضرب به زم با
رو پس سرم حس کردم. موجود   یعیما  ی. گرمایدکرد. درد تا مغز استخونم رس

دست  یدر تالف  یسع یزد،به صورتم م دستش یهکه توسط   ییهابا مشت
 ش داشت. باألخره موجود دست از مشت زدن برداشت.قطع شده

شکست. با سرفه خون  یشد. دماغم به طرز بد یدهکاماًل با خون پوش  صورتم
. یچیدمم رو از دهانم خارج کردم. از درد به خودم پدندون شکسته ینو چند

باال آورد تا کارم رو تموم کنه. قبل رو    یرشموجود خوشحال و نعره زنان شمش
 ی اداغونم کله رتبا صو یادب یینپا یر فرود آوردن شمش یدستش برا ینکهاز ا

 زدم. یوالبه ه

 یکاماًل رو  کهینکرد. قبل از ا  یستادندر ا یپرت شد. دوباره سع یاگوشه  به
سر دادم و شروع به مشت  یابا خشم نعره برداشتم. یز روش خ یسته،پا با
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 یزی. تنها چیستجنگ برام مهم ن  ینزدن به صورتش کردم. برد و باخت تو ا 
 .یرمموجود زشت بگ ینکه من انتقام صورتم رو از ا  ینهکه اآلن مهمه ا

مشت زدن به صورتش مشتم توسطش گاز گرفته شد و درون دهنش   ینح  در 
و به  رفتیدرون مشتم فرو م تر یشموجود هر لحظه ب یهاکرد. دندون  یر گ

 به ذهنم خطور کرد. یطانیش ی. فکر یشدم تر یک استخوان نزد

موجود  یهاتر و با قدرت به درون دهنش فرو کردم. دندونرو سفت مشتم
من  یبه داخل خورد شدن؛ ول یبد یدستم قفل شده بود با صدا یکه رو

 یلمس کردن پرزها  دست از کار برنداشتم. مشتم رو درون دهنش باز کردم. با
 بونز   دفعهینتفاوت که ا  ینلزج و چسبناک زبونش دستم رو مشت کردم؛ با ا

موجود گذاشتم و  ینهس  یاز پاهام رو رو  یکیدستم قفل شد.    یموجود هم تو
 .یدمسرش قفل کردم. با تمام قدرت کش یرو رو یگهد یپا

شد.   یزخم  در حال تقالش یهاموجود تو گلو خفه و پاهام توسط ناخن  نعره
قفل کردن  یاومدن زبونش، از دست آزادم هم برا یرونندادم. با ب یتیاهم

پاره شدن  یکردم. صدا  یدنزبونش استفاده کردم. با تمام توان شروع به کش
 .یدممن دست از کار نکش یزبونش اومد؛ ول

پرت شدم. زبون  یاکنده شدن زبونش تعادلم رو از دست دادم. به گوشه  با
پرت کردم. به سرعت موضع گرفتم، به سر جام   یاز رنگ رو به گوشهلزج و قرم

 یی. خون از جایدمکوب  ینشده بود، دوباره به زم  خیز یمبرگشتم. موجود رو که ن
 سر موجود رو گرفتم.  هامکه قباًل زبونش بود شروع به فواره زدن کرد. با دست
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فرو رفتن. با  هام تو بازوهاماز حصار دست ییرها یموجود برا هایناخن 
 ی هاشکستن استخون  یاز لذت سر موجود رو به عقب چرخوندم. صدا  یانعره

 یدار گوش دادم. با ولع بواکو  یصدا  ین. با لذت به ایچیدگردنش تو گوشم پ
رو به  هاممسوق دادم. چش هامیهعذاب و درد حاصل از مرگش رو به درون ر

تازه متوجه شدم که جنگ  یکنم؛ ول  یداپ اییگهاطراف دادم تا بلکه شکار د
 وقته که تموم شده. یلیخ

کردن.   ینیعقب نش یکیشدن و موجودات تار یدانم یروز پ زادهایپر  ظاهراً 
اطرافم  یرهخ یهاقدر مشغول شکنجه دادن موجود بودم که متوجه نگاهاون

 ین. در ایدند یوالانگار که ه کنن،یم نگاه مبا بهت و ترس به ینشدم. همگ 
 ید،زاد بهم رسیبه طرفم اومد. دختر پر  یتجمع یانآشنا از م یاچهره یانم

 شد. یرههام خبه چشم

شدم، به  یشد،م یک از پشت بهم نزد یکه به آهستگ   یحضور سرباز متوجه
قرمز رنگم  یهاصورت غرق در خون و چشم یدنسرباز با د یدمعقب چرخ

رو که باال آورده بود، با ترس و لرز غالف کرد. خواستم تا دوباره به   یرشمشش
 تادماف ینکه به پس سرم خورد، به زم  یابا ضربه یسمت دختر برگردم؛ ول

که به سربازها   یدمدختر رو شن یفرو برم صدا خبرییدر عالم ب  کهینقبل از ا
 گفت:

 .یمشپدرم ببر  یشپ ید. بایندست و پاش رو ببند -

 شدم. هوشیدختر ب  یاز جمله بعد

*** 
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 وحید 

 

 شهیرقمه نم  یچچنان آواره شد که ه  ی. تو اوج جوون سوزهیمظفر م  یبرا  دلم
. یدور باش  یزانتکه از عز   یستن  ینبدتر از ا  یچیکرد. به نظر من ه  یفشتوص

از  ییادفکر نکنم کار ز یول کنیم؛یکمکش م  یمکه بتون  ییمن و داوود تا جا
. تا ابد که کنیمخالصش   یتوضع ینهرجور شده از ا ید. بایاددست ما بر ب

 بخوابه. یابونتو پارک و خ تونهینم

که   یاساده یبه گوش یهر چ  یشب. از دیمبا دخترها قراره به گردش بر  امروز 
 یگردش برا  ین. مطمئنم ادهیجواب نم  زنم،یداوود به مظفر داده بود زنگ م

براش  یاتفاق  یدوارمکنم. ام یداشپ تونمینم یخوبه؛ ول یلیخ شیهروح
 کمکش کنم.  تونمیرقمه نم یچباشه، چون ه یفتادهن

 یلیرفت. خ یرونمظفر از ذهنم ب یادفکر کردن به قرار امروز با دخترها  با
فکر نکنم.  یول یشه؛خوب م یلیخوشحالم. اگه بشه با تمنا امروز تنها بشم خ

خدا سنگ   یشهباهاش حرف بزنم. هم  ییحسود بتونم به تنها  یترایبا حضور م
 یه؛ دوستاش ناراض باما  ی. به گمونم از رابطهندازهیمن و داوود م یجلو پا

از احساس من به تمنا کم  یااون ذره ینداره. با کارها یبه اون ربط  یول
 .شهینم

*** 

 مظفر
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شدم.  یرهو منگ به اطراف خ یجم رو باز کردم. گهااطرافم چشم یصداها با
و  که گوشه و کنارش با مجسمه  یتو سالن بزرگ  یه؟کدوم قبرستون  یگهد ینجاا

هام نگاه کردم توسط شده، قرار دارم. به دست یینتز  زادهایپر  یتابلوها
 طناب از پشت بسته شدن.

م اومد، دوباره با که به شونه  یبا فشار یول یستم؛پاهام با یتا رو خواستم
اخمو و  یبرخورد کردم. با خشم به پشت سرم نگاه کردم که با چهره ینزم

 یشمیابر   یهابا لباس  زادهایرو شدم. دورتادورم، پر روبه زادیدرهم دختر پر 
سرباز پشت سرم لباس   تافقط دختر و چند    یانم  ینقرار دارن. در ا  یو سلطنت 

 رزم به تن دارن.

 یدشسف  هاییشبا موها و ر  یریپ  زادیشد. پر   یدهسالن کش  یبه انتها  نگاهم
باال سرش و لباس  یینشسته. به تاج طال یتخت پادشاه  یبا ابهت رو

بنفشش بهم زل زد. با  یهابا چشم یرمردقرمز رنگش نگاه کردم. پ یشمیابر 
از  وپشت سرم با قدرت من ر  یهاکرد. سرباز   سر به افراد پشت سرم اشاره

 بلند کردند. ینزم

هول مجبورم کردن تا به سمت پادشاه حرکت کنم. با دندون قروچه کتفم  با
آوردم. خودم به سمت جلو حرکت کردم. با  یرونهاشون برو از حصار دست

 گوشم گفت:  یر از سربازها ز یکیپادشاه  یروروبه یدن،رس

 زانو بزن. -
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که به پشت   یبه صورت سرباز زدم و روم رو به پادشاه دادم. با لگد  پوزخندی 
بسته بودن  یلفرود اومدم. به دل ینزانوم خورد با صورت به سمت زم

برخورد  ینهام از پشت نتونستم ازشون استفاده کنم. با صورت به زمدست
 برام یدنشد. از درد نفس کش یزیرم دوباره دچار خونکردم. دماغ شکسته

 سخت شد.

دادم. با خشم به عقب   یروندماغم رو به ب  یتو  یهاچندتا سرفه لخته خون  با
هام رو دندون  زادیدختر پر  یدنحرکت نگاه کنم. با د  ینتا به عامل ا  یدمچرخ

 رفتم؛یصورتش م یدختر بود با کله تو ینجز ا ی. هر کسییدمهم سا یرو
 برسونم. یبچرا دوست ندارم بهش آس دونمینم یول

 .یستکار ن  ینبه ا یازین ینا: سابر پادشاه

 پدر ممکنه اون دشمن باشه. ی: ولسابرینا

 دختر شاه. یناسابر  ینمکن بب  صبر 

 .کردیکمکتون نم  یکی: اگه دشمن بود تو شکست دادن بعد تارپادشاه

 انسانه. یهبهش اعتماد کرد، اون  شهی: نمسابرینا

 رو به من کرد و گفت: پادشاه

 ی؟ما اومد یایجوون، تو چطور به دن -

 .االرضیبا ط  -

 ینجاتو رو ا یکنن. بگو ک   االرضیط  توننیها نم: دروغ نگو. انسانسابرینا
 آورده؟
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بدم، پادشاه رو به دخترش  ینابه سابر  یشکنبتونم جواب دندون ینکهاز ا قبل 
 گفت:

 درونش در حال رشده. یکی،تارت . اون خودش اومده. قدر گهیدروغ نم -

 از اون پادشاه رو به من کرد و گفت: بعد

 ی؟قدرت رو به دست آورد ینچطور ا -

 شد. یدار درونم پد یادفعه یه. دونمینم -

 .یدمند یزیچ ینتا به حال چن یبه،: عجپادشاه

 ی؟اومد ینجا: چرا به اسابرینا

 .یکنجکاو  یاز رو ینطوری،هم -

 کنن؟یم یقدرت زندگ  ین: پدر و مادرت هم با همپادشاه

 هستن. یها کاماًل معمولنه، اون -

و  یشهبه فرزند منتقل م ینامکان نداره. معمواًل قدرت از والد ین: اما اپادشاه
 از بدو تولد همراهشه.

 برام اتفاق افتاد. یادفعه یه هاینا یهمه یول -

 یکیو با موجودات تار یخطر انداخت : چرا به خاطر ما جونت رو به سابرینا
 !یدی؟جنگ

 هام رو کشتن.از دوست یکیزدن و  یببهم آس یلیها خاون -



 

 
138 

 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

 تر شد.نرم یکم  یناسابر  یجمله چهره ینگفتن ا  با 

 کرد.  ییدوباره شروع به بازجو ولی

 ی؟رو بکش یکیموجودات تار ی: تو چطور تونست سابرینا

 ها رو کشتم.از اون ییقباًل هم چند تا -

ها مقابله با اون یبه سخت  یامکان نداره. موجودات ماورائ  ینا ی: ولسابرینا
 !یانسان  یهتو که فقط  کنن،یم

به صورتم انداخت و  یبتونم جواب دختر رو بدم، پادشاه نگاه  ینکهاز ا قبل
 گفت:

 .یشهدشمن ما، دوست ما محسوب م بسه. دشمن یگهد ییبازجو ینا،سابر  -

 رو به من کرد و گفت: بعد

 یه؟جوون، اسمت چ -

 اسم من مظفر. -

 پادشاه رو به دخترش کرد و گفت: 

 استراحت کنه. یتا کم یبهتره مظفر رو به اتاق مهمان ببر  -

 بهش اعتماد کرد. یسادگ  ینبه هم شهیپدر نم ی: ولسابرینا

جنگ سخت رو  یه. تازه کنیمیموضوع صحبت م ینبه ا : بعدًا راجعپادشاه
 .یماستراحت کن یبهتره همگ  یم،شد یروز پ
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 ینادستم رو باز کردن. سابر   یهاپشت سرم طناب  یدستور پادشاه، سربازها  با 
خارج   یاز سالن اصل  یناهمراه سابر   با سر بهم اشاره کرد تا دنبالش راه برم. به

سالن دقت کردم که با سنگ   ی. تازه به نماشدم  یتر شدم و وارد سالن کوچک 
 دست ساخته شده. یک مرمر 

 ینو همچن یشهم یدهمتصل به سقف در دو طرف سالن د هایستون
دارن.  یکه از جنس مرمر هستن تا سقف سالن بلند زادیپر  یهامجسمه

بخش از ما جدا  ینبه سمت چپ سالن حرکت کرد. سربازها در ا یناسابر 
 شدن.

جلوتر از من  یناپنج متر سابر  یابه ارتفاع چهار  یرنگ  ییه در طالب یدنرس با
 ی هاکه دور تا دور اون با تابلو  یمپر از اتاق شد ییدر رو باز کرد. وارد راهرو

ها اون یشتر شدم. ب یرهشده بود. با تعجب به تابلوها خ یینتز  یبغر  یبعج
نبرد  ینرو در ح زادهایپر  اهاز اون یجنگ هستن. در بعض یدوناز م یینما

 یشنبرد با موجودات مختلف به نما یگر د یو در بعض یکیبا موجودات تار
 گذاشتن.

هستن که به  یبزرگ  یدر حال نبرد با اژدها زادیپر  یناز تابلوها چند یکی تو
رو به آتش  زادیپر  ینرنگ چند یدسف یهااژد یبازار حمله کرده. درون نقاش

شده از موجودات مختلفه.   تیکهیکهاون پر از اجساد ت  هر گوشه و کنار   یده،کش
کدوم از موجودات کشته   یچباشه، به نظرم ه  یخیواقعه تار  یه  ینقاش  یناگه ا

 نداشتند. یشده درش مرگ آسون 
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 یشدن. اجزا تیکهیکهت اییگهد یسوخته و عده یها به طرز بداون تر بیش 
دردناک گرفتم.  یرو از تابلو همشده. نگا یختهها همه جا رنشده او یدهدر

 افتاده بود رو پر کردم. ینامن و سابر  ینکه ب  یافاصله

من شد. با باز کردن در  یدنو منتظر رس یستادا یرنگ  یدرو به در سف سابرینا
قرار داره که  یرو شدم. وسط اتاق تخت بزرگ روبه یباییو ز یبا اتاق سلطنت 

قصر  یهاتاق مثل بق یشدن. نما یدهکه تا سقف کش یهبلند هاییهپا یدارا
چند تا شمع،   اون  یکه رو  یهبا صندل  یز م یه. سمت راست تخت  یدهکاماًل سف

قرار داره.  یوار د یرو ییبا چهارچوب طال یبلند ییینهقلم و کاغذ قرار داره. آ 
 یبه رنگ سبز و قرمزه که برق خاص  یمتیق  یهاچهارچوب اون پر از سنگ   یرو

 ینباشن که چن یاقوتزمرد و  یدها با. به نظرم اون سنگ یشهون خارج مازش
 دادن. یطبه مح یزرق و برق 

 برداشتم و رو بهش گفتم: یطدست از ورانداز کردن مح یناسابر  یصدا با

 ی؟گفت   یچ  ید،ببخش -

 ی؟گفتم درد دار  -

 آره، چطور مگه؟ -

 .گردمیصبر کن االن بر م -

 یزدم. از شدت خستگ  یرجهتخت ش یتاق، رواز ا ینااز خروج سابر بعد
کردم تا سوزش صورت و آرنج   یسع  یدمکش  یقیهام رو بستم. نفس عمچشم
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بودم. آدم  یدهنخواب ینرم ینبه ا یتخت  ی. تا حاال رویرمبگ یدهدستم رو ناد 
 رو درش بکشه. هر لحظه ممکنه تخت، مثل باتالق اون کنهیفکر م

فکر  یول یشه؛خوب م یلیها رو بهم اجاره بده خاتاق یناز ا یکیپادشاه  اگه
موجود  یه. همه من رو به چشم یادقصر از من خوشش ب ینتو ا ینکنم کس

از  ی،هست  یچ  یخودت ندون  ی. البته حق هم دارن. وقت بیننیم یبعج
 یره؟م یانتظار چه یگهد یگراند

 ینجاتا استراحت کنم، هرگز پام به ا  ذاشتیامشب م  یاون کارگر شهردار  اگه
 یندهبغض راه گلوم رو بست. گذشته و آ  یم. با فکر کردن به آوارگشدیباز نم

سن هم یسوخته. من حق داشتم مثل پسرا یمنابود شده و جوون یمن به کل
هر لحظه  یدبا دوجو ینبا ا یول باشم؛ یو خوش گذرون  یندهو سالم به فکر آ 

برام  یاکه دن  یاز جهنم یو آزاد یمنتظر کشته شدن توسط موجودات ماورائ 
 درست کرده باشم.

با  یول ینم؛برسه و من رنگ آرامش رو بب یانبه پا یز با مرگ همه چ شاید
روح سرگردان بشم و تا ابد عذاب بکشم   یه  ینکهکه من دارم احتمال ا  یشانس

 کنم.  یداپ ییرها یجز مرگ برا یباشم تا راه  یدوار ام یدپس با یاده،ز یلیخ

گوشه از ذهنم هک کردم. از  یه مییدوم و نها یرو به عنوان نقشه مرگ
زجه زدم. باألخره کنترل درد و ذهن مشوشم   یدنخواب  یالحظه  یبرا  یخستگ 

م رو به گرم شدن رفت و من ناخواسته عضالت هارو به دست گرفتم. چشم
شدم.   یختخت به سرعت سر جام س  یرو  یبدنم رو شل کردم. با نشستن کس

 دستش بود، بهم زل زده بود. یکه ظرف بلور  یدر حال یناسابر 
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 : برات مرهم آوردم.سابرینا 

بنفش  یهارنگ درون ظرف و بعد به چشم یریش یعبا سوءظن به ما اول
 نگاه کردم. یناسابر 

 .کشیمیهامون رو نم: نترس ما مهمونسابرینا

 دستت؟ یهچ یننبود. ا یننه، منظورم ا -

 .یرهتا درد آروم بگ یشهگفتم که مرهم، باعث م  -

 کردم.  یک از دستش گرفتم، به لبم نزد یدرو به طرفم دراز کرد. با ترد ظرف

 .یشهات بمالرو زخم  ید. بایستکه ن  ینه احمق، خوردن  -

فرو کردم. حاال که لمسش کردم، متوجه شدم که حالت  یع رو درون ما دستم
. با لمس یشهاشتباه گرفته م یع شفافه که با ما یبه قدر یداره؛ ول یریخم

 یاون دستم رو به سرعت ازش خارج کردم. بعد از کم یاز سرد یر کردن خم
 ازش رو جدا و به صورتم زدم. یتن باهاش قسمت کلنجار رف

 یچه  یچند لحظه جز حس خنک   یماسک صورتم رو باهاش پوشوندم. برا  مثل
 یر سوزش غ یقهدق یهبعد از گذشته  یرو به همراه نداشت؛ ول اییگهد یز چ

سر دادم. با خشم به  یاشد. از درد نعره یجادصورتم ا یتو یقابل تحمل
جام  ز . ایزنصورتم بر  یرو یداس یبطر  یهردم. انگار خندون نگاه ک ینایسابر 

 حمله کنم. ینابلند شدم تا به سابر 

 .یشهبعدش خوب م یول سوزه؛یم یکمآروم باش. اولش  -

 .گیرمیم یشدارم آت یکم؟ یگیم ینبه ا -
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 موجودات مختلف متفاوته. یاثرش رو - 

 ی؟رو از اول بگ  ینا تونستیینم -

 .پریدیش ماون موقع مزه -

 .یستاصاًل هم بامزه ن -

 .یدببخش یهم بامزه است، راست  یلیخ -

 ی؟بابت چ  -

 یبام آسدارن به خانواده یسع هایلیداشتم. خ یباهات رفتار بد ینکها -
 اعتماد کنم. یکس  به یبه راحت  تونمیخاطر نم ینبرسونن، به هم

 .کردمیاعتماد نم یکس  تو بودم به ی. اگه من هم جایحق دار -

 ییه؟ها چه جور جاآدم یایدن -

 جا خوردم. یشادفعه یهسؤال  از 

 ی؟جا نرفت مگه تا حاال اون -

 جا برم. به اون دهینه. پدرم بهم اجازه نم -

 یای؟جا ببه اون یدوست دار -

 شما رو داشتم. یایدن یدند یآرزو یمعلومه، از بچگ  -

 یبا لذت و شگفت   یناها کردم. سابر انسان  یایدن  یدادن درباره  یحبه توض  شروع
 گوش داد.  یحاتمبه توض
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 که تو تصورم ساخته بودم.  یزیهاز اون چ یزتر انگپسر، شگفت یوا - 

 یبخوابم؛ ول یر دل س یهتخت دراز بکشم و  یاتاق رو ینگرفتم تو هم  تصمیم
 گفتم.  یناخودم، به سابر  یایدن یادآوریبا 

 برم. یدمن با -

هر   یشی،مهمون ما محسوب م  جاینا  ییجورا  یهجلوت رو نگرفته. تو    یکس  -
 .یکه بر   یموقع دلت خواست آزاد

 ممنون. -

قبل از بستن   یشدم؛ ول  االرضیط   یذهنم لب ساحل رو تصور کردم. آماده  تو
 برگشتم و گفتم: یناهام به سمت سابر چشم

 ها ببرم.آدم یایه دنتو رو ب یدیم،اگه دوباره هم رو د یدمبهت قول م -

شدم.  یباشز یبهم زد و من تازه متوجه چال گونه یباییلبخند ز سابرینا
 سپردم. یهام رو بستم و خودم رو به دست آزادچشم

*** 

 پوشمردشنل

 

مظفر رو همراه خودشون به قصر بردن. با  زادهایتازه جالب شد. پر  قضیه
. رسوننینم یبیه به مظفر آسک دونمیم یول یاد؛ها خوشم نماز اون ینکها

 .چشهیداشت. تازه داره طمع عذاب دادن و کشتن رو م یجالب یمبارزه
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که مانع   یزیقدر محو کشتن نشه که نتونم کنترلش کنم. تنها چاون امیدوارم 
 یسبک زندگ  یاوجودش  یتو یتانسان یوالست،ه یهشدنش به  یلتبد

. یشدسالح کشتار م یهبه  یلتبد یشوقت پ یلیخ یدگذشتشه؛ وگرنه اون با
 خوب مقاومت کرده. یلیدرونش تا اآلنم خ یک با توجه به قدت تار

*** 

 مظفر

 

صورتم رو شستم. مرهم واقعًا معجزه  یمرهم رو یمونده یباق  یاآب در با
 یکقرمز رنگ کوچ  یدگیمحو شدن و جز چند تا بر   یباً صورتم تقر   یهاکرد. زخم

وقته که طلوع کرده. مردم در حال   یلیخ  یدند. خورشنمو  یها باق از اون  یزیچ
 نشستم. ینزم یرو یرفت و آمد هستن. از شدت ضعف و گرسنگ 

. یشمگرسنه م  یدم،در حال سوزشه. هر موقع خون از دست م  یبدجور  ممعده
 یشخال  یبا جا  یرو لمس کنم؛ ول  یانوک  یبردم تا گوش  یبمدستم رو به سمت ج

طرف  یهکنم؟ از  یکار افتاده. اآلن چ یدنجنگ ینمواجه شدم. احتمااًل در ح
 یچه یگهطرف د ز و ا یارنزنگ بزنم تا برام غذا ب یدبه داوود و وح تونمینم
 غذا ندارم. یدنواسه خر  یپول

واسه  یزیاگه تو قصر مونده بودم، چ یدکلمه آواره شدم. شا  یواقع یمعنا به
واسه خوردن ندارم. از ساحل خارج  یز چ یچاآلن ه یول یشد؛م یداخوردن پ

م رو معده  یعموم  یبه آب خور  یدنشدم. به سمت پارک حرکت کردم. با رس
از سوزش   ونشستم    یقآالچ  یر باز هم ضعفم برطرف نشد ز  یاز آب پر کردم؛ ول
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 یادسر دادم.  یاز سر گرسنگ  یهام فشردم. آه م، شکمم رو با دستمعده 
 گذشته افتادم.

مادرم  یقورمه سبز  یو با بو رفتمیاز مدرسه به خونه مکه گرسنه  وقتی
 ینموقع قدر چن یچها ه. بغض راه گلوم رو گرفت. آدمشدمیم یز سورپرا
که من   هایییها سخت . اگه هر کدوم از اوندوننیرو نم یاساده یهالحظه

ساده   هایلحظه  ینرو کرده بودن، اآلن هزاران بار خدا رو بابت ا  کنمیتجربه م
 .کردنیشکر م

م شروع به سرفه زدن کردم. دوباره به سمت آب و سوزش معده یگرسنگ   از 
راه  ینما ب یحرکت کردم؛ ول یق. به سمت آالچیدمرفتم، به زور نوش یخور

کرد و به همراه اون حالت تهوع سراغم اومد.   یدنکش  یر م شروع به تمعده
بود   نگ زرد ر   یامادهمعدم که شامل آب و    یاتشروع به عق زدن کردم، محتو

 شدن،یاز کنارم رد م  یها افتادم. مردم به راحت رو باال آوردم. از ضعف کنار بوته
. با گرفتنیو بعد دوباره راهشون رو از سر م یرهبهم خ یها کماز اون یبعض

 تا بهم بگه: یومدنفر ن یهبازم بهشون نگاه کردم.  یمهن یهاچشم

 ی؟افتاد ینجاجوون چه مرگته؟ چرا ا -

رو در حال  یاگه جوون  یپست شدند که حت  ینقدر ها ادوره زمونه، آدم ینا تو
افتاده و در  یمعتاد هم سر جو یهاگه  یبهش کمک نکنن. حت  ینن،مرگ بب

 یجوون که از گرسنگ  یهکمکش کرد، چه برسه به   یدحال جون کندن باشه، با
 یتلف هم بشم کس  ینجااگه ا  یدمتون. فهمبه همهشده. لعنت    ینپخش بر زم
 پس قدرت رو تو پاهام جمع کردم. رسه،یبه دادم نم
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اطرافم  یهاانسان یلرزون شروع به حرکت کردم. تو دلم به همه یهاقدم با 
تون رو تو چشم بستن، لعنت فرستادم. همه  یدنمعذاب کش  یرو  یکه به راحت 

بدم   یکیاز موجودات تار  تر یشها باز انسانآشغال.    یهاکثافت  بینمیجهنم م
 یدیخودشون پل هاانسان یذاتشونه؛ ول یدن،اگه پل یکیاومد. موجودات تار

 رو انتخاب کردن.

حاال حمله   ینهم  یکیاطرافم نگاه کردم. اگه موجودات تار  یهانفرت به آدم  با
بلکه با  ندازم،یها به زحمت نمانسان یننجات ا یخودم رو برا یاکنن، ذره

. با یشمو با ترس و عذابشون خوشحال م کنمیلذت به کشتنشون نگاه م
 یکت شلوار  چلپرت شدم. نگاهم به مرد ک یاکه بهم خورد به گوشه  یاتنه

 که در حال صحبت کردن با تلفن بود، افتاد.

 یکهت یهار که بهم راهش رو رفت؛ انگ یو نگاه کردن  یعذرخواه  یچه بدون
افتاده نگاه کردم.  ینزم یکه رو یپول یفآشغال رو شوت کرده باشه. به ک

تنه زدن به من  ینپول مرد در ح یفلبم اومد. ظاهرًا ک یرو یطانیش یلبخند
 یکه خدا روزینپول رو تو دستم گرفتم. خوشحال از ا  یفافتاده. خم شدم و ک

گوش خراش   یبا صدا یه برم؛ ولامروزم رو برام فرستاده، راهم رو گرفتم ک
بلند و  یرزنبود، سرم رو به طرفش چرخوندم. پ روییادهکه در حال پ  یرزنیپ

 گفت:  یغ با ج

 .یرینشدزد، بگ -

نفر از  ین. توجه چندینداشتم رو برد یکه آبرو  یر تف تو ذاتت عجوزه پ ای
به سمت  یانبه طرفم ب کهینپول بهم جلب شد. قبل از ا یفجمله صاحب ک
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 یستست. برام مهم نجمله یندر حال گفتن هم یغ رفتم که هنوز با ج یرزنپ 
 ینکه حسابم رو با ا  ینهکه مهمه ا  یزینه. اآلن تنها چ یا یرندکه من رو بگ

 کنم.  یهعجوزه تسو

هاش رو تند کرد که فرار کنه. با لذت من قدم یبرزخ  یچهره یدنبا د پیرزن
 یسوق دادم. هنوز چند قدم  هامیهترسش رو به درون ر  یکردم و بو  یبشتعق

که به کمرش زدم با سر تو جدول فرو رفت. خون   یبر نداشته بود که با لگد
 یدنشکش  ذابکرد. با لذت به ع  ینپارک رو رنگ  یدجدول زرد و سف  یشونیشپ

 یتند و با لذت هواتند طور ینکردم. هم  یدنبه نفس کششدم. شروع  یرهخ
هام پخش شد و اون حس تک رگتو تک  ی. قدرت و انرژییدماطراف رو بو

 یکمنزد ینفر تو فاصله ینرفت. چند یناز ب یضعف چند لحظه قبل به کل
 هستن.

بهشون پوزخند  یممتر  یه یتو فاصله یدنبشن. با رس تر یک کردم تا نزد  صبر 
خلوت  یهااز کوچه یکیاز مهلکه خارج شدم. درون  االرضیبعد با ط زدم و 

هام موج شهر که از قبل تصور کرده بودم، ظاهر شدم. هنوز قدرت درون رگ
بود که  ریکا  ینتر و درست ینتر لذت بخش یرزن. عذاب دادن اون پزنهیم
برق زد.   هامپول چشم  یدنپول مرد رو باز کردم، با د  یف. کدادمیانجام م  یدبا

پرت کردم. شروع به شمردن   یاپول رو به گوشه  یفآوردم و ک  یرونها رو بپول
 کردم.

 ینچند روزم رو تأم یباز هم غذا یول یست؛ن تر یشهزار تومن ب یصدس کالً 
سوزش   یست،تو بدنم ن  یضعف   یچموضوع شدم که ه  ین. تازه متوجه اکنهیم

ساعت قبل   یمچطور ممکنه؟! من که تا ن  ینا  یبرطرف شده؛ ول  یم به کلمعده
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. پر یرمس حاال کامالً  یول یرم؛رو گاز بگ ینبود زم یک نزد یاز شدت گرسنگ  
 به سمت سوپر مارکت قدم گذاشتم. یشهاز هم تر یانرژ

به  یدنبخورم. با رس یزیچ یه یمحکم کار یبهتره برا یول یرم؛س ینکها با
برداشتم. بعد از خارج شدن از مغازه درون  یر و ش ینیتا یهسوپر مارکت 

متوجه شدم  یر و ش ینیخلوت شروع به خوردن کردم. با خوردن تا یاکوچه
نه  ردم؟! نکنه سرما خوینمحس کنم. صبر کن بب تونمیرو نم یامزه یچکه ه

 .یستتو وجودم ن یاز سرماخوردگ  یعالئم یچامکان نداره! ه ینا

قدم رو بر نداشته بودم که حالت  یناول مزه،یب  یر و ش ینیاز خوردن تا بعد
 یعو ما یر ش یک،م که شامل کمعده یاتتهوع سراغم اومد. به سرعت محتو

جز مواد لزج زرد رنگ  دفعهینبود رو باال آوردم. دوباره عق زدم. ا یزرد رنگ 
هم بودم بعد  رکتو پا  یوقت   یه؟ضعچه و  یگهد ین! ایخارج نشد. لعنت   یزیچ

 یز شده و چ یفم ضعبرام افتاد. احتمااًل معده یاتفاق  یناز خوردن آب هم
 .یستن یمهم

 یدنبا وجود نخواب یحت  کنم،یم یریم احساس سبودن معده یوجود خال با
 یالحظه یبرا زادهایتو قصر پر  یبه،هم خوابم نگرفته. واقعًا عج یشبد

 !لنگهیکار م  یجا یه. میشهاز هم تر یحاال پر انرژ یول دم؛ز یزجه م یدنخواب

*** 

 شنل پوش مرد
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رو پس  یانسان  یسرم اومد. جسمش داره غذاها ترسیدمیهمون که م از  
 یگرانکه داره از ترس و عذاب د  دونهیخودش هم نم یچاره. مظفر بزنهیم

غذا  ییوهش یبه زود یدوارمکار از کار گذشته. ام یگه. حاال دکنهیم یهتغذ
با  ی. امروز اتفاق میرهیم یزود از گرسنگ  یلیوگرنه خ یره،بگ یادخوردن رو 

 یلیبودن خ یر س ینا یکرد؛ ول  یر پارک خودش رو س یتو یرزنعذاب دادن پ
 .کشهیطول نم

*** 

 مظفر

 

افتادم. در  یاگوشه  یخدا. شب شده و من دوباره از ضعف و گرسنگ  گشنمه
 یبار سع  ینم شد، چندو تاب خوردن هستم. از عصر که دوباره گشنه  یچحال پ

هر بار بدتر از قبل باال آوردم.  یکردم؛ ول  یگهد یزهایو چ یچدر خوردن ساندو
و استفراغ بهم   تهوعآب هم حالت    یابا خوردن ذره  یکه حت   ینهعمق فاجعه ا

م . دوباره سوزش معدهیرمبم یز گرسنگ ا یزود ین. احتمااًل به همیدهدست م
 شکمم بذارم و فشارش بدم. یهام رو روباعث شد تا دست

 یعهمون ما یبار حت  ینا یم اومد، دوباره عق زدم؛ ولکه به معده  یفشار با
. سرم رو به زانو گرفتم، از درد تو خودم جمع شدم. یومدن یرونزرد رنگ هم ب

قرص  توننیها حتمًا م. اونیرمتماس بگ یدهر جور شده با داوود و وح یدبا
. یشهخوب م یلیخ یادب یرمگ  یتیدینقرص ران یهبرام جور کنند. اگه  یامعده

 یرم؟تماس بگ هامیقبا رف یدحاال چطور با
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هر جور شده   یدمکافات رو نداشتم. با  ینن ارو گم نکرده بودم اآل  میگوش  اگه 
و حالت تهوع از جام بلند شدم.   یجهکنم. با سرگ  یدازنگ زدن پ  یبرا  یگوش  یه

 یادر حال لرزشه. به ذهنم خطور کرد که نکنه دچار انگل معده    یپاهام بدجور
قوز باال قوزه. خودم کم   باشه طور ینشده باشم؟ اگه ا  هایهما  ینتو ا  یزیچ  یه
 دارم، انگل معده هم بهش اضافه شد. یخت بدب

دختر و  یپ. توجهم به اکیشهم یداخلوته و تک و توک آدم درش پ پارک
هستن. گروهشون  یباز ینتونجلب شد که تو ساحل مشغول بدم یپسر 

هستن.   سن و سال خودمهم  یتا حدود  یشامل سه دختر و دو پسره که همگ 
 .یرمخودم بهتر درکم کنن و بتونم ازشون کمک بگ یهاسنهم یدشا

ها افتاد که در حال صحبت کردن با تلفنه و داره از گروه از دختر   یکیبه    نگاهم
داشته  یفکر نکنم که با تلفن زدنم مشکل ینه،هم یتموقع ین. بهتر یشهدور م

م تونستم بابت معده  یحت   ید. شاایهیدهدختر فهم  یدهباشه. ظاهرش نشون م
 یمتر  یه یشدم. تو فاصله یکبه دختر نزد یدواری. با امیرمشون کمک بگاز 

 و گفتم: یستادمازش ا

 زنگ بزنم؟ تونیبا گوش تونمیخانوم، م یدببخش -

 گفت:  یبه طرفم برگشت و سر تا پام رو ورانداز کرد، رو به پشت خط  دختر 

 .زنمیبعدًا بهت زنگ م یران،ج -

 کرد.  یرو تو مانتوش مخف  یشگوششد و   یرهبا سوءظن بهم خ دختر 

 رو بدم. یمگوش  تونمی: نه آقا، نمدختر 
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 ی روم رو ازش برگردوندم، راهم رو گرفتم که برم. واقعًا برا یحرف  یچه بدون 
. یشدبدتر م  یهاصرار کرده بودم، قض  یشتر اگه ب  دونمیطرز فکر دختر متأسفم. م

 .یچیدگوشم پ  یواز دختر نگرفته بودم که صداش ت یادیز یهنوز فاصله

 معتاد، فکر کرده من احمقم. یپسره -

هام رو تند م رو فراموش کردم. به سمت دختر برگشتم. قدمخشم درد معده  از 
 زدم. یادبلند فر  یروش قرار گرفتم. با صداکردم و روبه

 .یعوض یمعتاد عمته. دختره -

 یرههام خکرد. به رگ دست  یداپ یاندرونم جر یک خشم، دوباره قدرت تار از 
 یهام کمقدرت تو سرم چشم یدنو متورم شدن. با رس یاهشدم. همشون س

سرخم   یهاچشم  یدندختر با د  یه،حالت  ینا  دونمیکرد. قشنگ م  یداسوزش پ
 ییهترسش کردم. توجه بق یدنسر داد،. با لذت شروع به بلع یبلند یغ ج
به سمتم اومدن.  دادید و ب گروه با دا یهابهمون جلب شد. پسر  یپش،اک

رو گرفت. رو به دختر  میقهدست  یهجلو زد و با  یهالغر اندام از بق یپسر 
 گفت:

 مزاحمت شده؟ یفاط  -

 .یرهرو بگ میبه زور گوش خواستیمعتاد م یآره، پسره -

 ییهدرش قرار داره نگاه کردم. بق ینتوندست آزاد پسر که راکت بدم به
 رو به دوستش گفت: یدهکه تازه از راه رس  ی. پسر یدندوستاش هم از راه رس

 بزن لهش کن. اکبر،یعل -
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م رو ول کرد. خنده میقههام چشم یدنشد، با د یرهبه صورتم خ اکبر علی 
 یجا خوردن. بو طور ینهام شدن که اتازه متوجه چشم ینکهگرفت. مثل ا

دهن   یترسشون تو  یو بو  مزه  یدم،. با ولع نفس کشیچیدترسشون اطرافم پ
 پخش شد. مینیو ب

رو که بهم گفته بود،  یابرداشتم تا انتقام جمله یز به سمت دختر خ دوباره
زدن کرد و متقابل اون،  یغ شدنم بهش دختر شروع به ج یک . با نزدیرمبگ

 به جونم افتادن. ینتونها با راکت بدمپسر 

 یچشمم شد. خون داغ رو یصورتم خورد و باعث پاره شدن باال یتو راکت
سر دادم به  یاهرو گرفت. از خشم نعر  یدمد یجلو یشد، کم یز صورتم سرا

پسر تو دستم اون رو   ییقهها چنگ انداختم. با قرار گرفتن  از پسر   یکیسمت  
خودش   وشکمش زدم پسر از درد خم شد    ی. با زانو تویدمبه سمت خودم کش

 انداخت. ینزم یرو به بغل رو

. درد و عذاب پسر یدمکش  یقینگاه کردم. نفس عم یدنشت به درد کشلذ با
به روحم   اییچهدر  هام فواره زد. انگار کهشد. قدرت درون رگ  یدهبه درونم کش

. با کنهیرو به روحم وارد م  یطهترس و عذاب که درون مح  یباز شده و هر چ 
د. به کر   ردبه پس سرم برخو یبودم که جسم سفت  یدنولع مشغول نفس کش

 رو شدم.بهپسر الغر اندام رو یدهترس یهبا چهر  یدم،پشت چرخ

. فرصت بلند یفتهب ینزم یبه دماغ پسر زدم که باعث شد رو یمحکم مشت
کرد تا بلند   ینشستم. پسر دوباره سع اشینهس یشدن رو بهش ندادم. رو

رو چنگ   ین. از درد زممن به صورتش نتونست  یاپیپ  یهابا مشت  یبشه؛ ول
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رنج و دردش کردم.  یدنزد. دست از کار برداشتم. با لذت شروع به بلع 
از عذاب عطشم بر طرف  یز مقدار ناچ ینبا ا دونمی. مشهینم جوریاین
 خاطر به اطراف نگاه کردم. ینبه هم شه،ینم

دستم گرفتم، به  یوهام برق زد. راکت رو تچشم ینتونراکت بدم یدند با
شکسته و جز  یکردم. دماغش به طرز بد غرق در خون پسر نگاه یهچهر 

پسر  ین. ایستن یکاف   ینا یول شه؛ینم یدهازش د یزیغضروف له شده، چ
. کرد  احترامییمن رو گرفت و بهم ب  ییقه اکبر،یاسمش عل دونمیکه حاال م

 کار رو پسر بده.  ینتقاص ا یدبا

اون رو درون دهن پسر فرو کردم. راکت راه  یندم و انتهارو چرخو راکت
با فشار   یددهنش رس  یپسر باز کرد. به انتها  یهاخودش رو با شکستن دندون

زد.  یروناش براکت، زبون پسر از گوشه دهن جر خورده یدسته یشتر دادن ب
ه شدم. یر هاش خکرد. با لذت تو چشم  یختنر یرونخون از زخم شروع به ب

دسته با جر دادن دهنش  یراکت رو درون دهنش چرخوندم. انتها یدسته
 حلقش باز و پسر شروع به خفه شدن کرد. یراه خودش رو تا ابتدا

 یدادم، با لذت بو ین. دماغم رو چیدبه تکاپو افتاد، لرز یژناکس یاذره برای
 یدسته، لرزش پاها یشتر ه با فشار بک  یدنکش ی. طولیدممرگ رو نفس کش

درونم  یعذاب وجدان  یچه یقتل بود؛ ول یهشروع  ینپسر قطع شد. تمام ا
. عطشم هدار   یانبه جاش لذت و قدرت از نوک انگشت پام تا سرم جر   یست،ن

. به اطرافم نگاه کردم تا بلکه شکار خوامیباز هم غذا م یقطع شد؛ ول یباً تقر 
 کنم.  یداپ اییگهد
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پسر که با ترس و بهت در حال نگاه کردنم هستن،  یپاک ییهبق یدند با 
 شونینب  یول بینم؛یشون رو به چشم غذا ماز سر لذت سر دادم. همه  یانعره

کرده بود، برق   ینکه بهم توه  یدختر  یدنهستم. با د یخاص یدنبال طعمه
ها اون یهجسد، هم یشد. با بلند شدنم از رو یدار هام پدتو چشم یطانیش

 که گرگ درش افتاده باشه، شروع به فرار کردن.  یگوسفند  یمثل گله

 دونمیجثه که م یز دختر ر یهام رولذت و نعره شروع به شکار کردم چشم با
فکر نکنم   یره،که تا چند لحظه بعد قراره بم  ییجاقفل شد. از اون  یاسمش فاط 

رفتم، اون رو   یشپ  یوحش یوونح  یه یبه اسم داشته باشه. با استراتژ یازین
کرد.   یادرو ز سرعتش یهشد. با گر  یهقض یناز گله جدا کردم. دختر متوجه ا

فرصت  یهمن  یبرا ینش افتاده، اگله ییهاون و بق ینب یادیز یفاصله
 یدیو ناام  یأس  یدختر کند و بو  یهابشم. قدم  تر یک که به شکارم نزد  ییهطال

با فاصله  یبتون  یبخشه وقت اطراف پخش شد. چقدر لذت یهوا یاون تو
 .یریو توانش رو بگ یدام مش تمومورد نظرت با گله یطمعه ینانداختن ب

که   اییرجهساحل فرو رفت. با ش  یهاخورد. با صورت تو ماسه  یسکندر  دختر 
افتاد،  یکناردختر فرود اومدم. شال دختر به  یکنده و رو ینزدم از زم

کردم تا آثار ترس   یکهقش بلند شد. با لذت سرم رو به صورت دختر نزدهق
 قرمز  یهااشک آلودش به چشم یها. دختر با چشمینمهاش ببرو تو چشم

 رنگم نگاه کرد. با زجه گفت:

 نداشته. یتو رو خدا با من کار -
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هقش . دوباره هقیدمکوب  یندختر رو گرفتم، سرش رو به زم یلذت موها با 
و   یشهبا کشتنش عطشم برطرف م دونمیبلند شد و شروع به التماس کرد. م

با  یشتر ب یتا کم یدمم یحکار ترج  ینا یبه جا یول برم؛یلذت رو م یتنها
و دختر  مفشرد یشتر دختر رو که هنوز تو دستمه، ب یکنم. موها  یم بازطمعه

زد که باعث اخمم شد. با دست آزادم  یخراشگوش  یغ از مو بلند کردم. جرو 
 به صورت دختر زدم. یمحکم یلیس

 یبه ران پا یبهتره. با قدرت لگد یلیخ جوریینهقش بلند شد. اهق دوباره
افتاد. دختر رو به حالت دراز کش  یندختر زدم که با خم شدن زانوش به زم

دستم  یرو رو یفشظر  یهاا تمام توان ناخن. بیدمکش  یاو با مو به طرف در
لذت  یشتر ب کار  ینکه من با ا دونهینم یتا بلکه بتونه رها بشه؛ ول یدکش

ساحل افتاد و هنوز در حال  یهاماسه یشدن دختر رو یده. رد کشبرمیم
 امتداده.

 یدنشب، ظلمت کامله نگاه کردم. با رس یکیتار یخروشان که تو یایدر به
از سرعتم کم نکردم و بالعکس با تمام توان به سمت جلو حرکت  یابه آب در

 جاینبه ا  یدندرازکش بودن تا رس  یلدختر به دل  یدزانوم رس  یکردم. آب تا باال
 شیدهترس  یهاچشم  توآب خورد. با لذت سر دختر رو باال آوردم،    یکل  یباً تقر 

 .نگاه کردم

دوباره شروع به التماس کرد. اآلن کاماًل عطشم برطرف شده و داره  دختر 
آب  یر خاطر وقتم رو تلف نکردم. سر دختر رو ز ینبه هم یره،م سر محوصله

به جون  یفشظر  یهاکردم. دختر شروع به دست و پا زدن کرد و با دست
د، سرش که دست و پا زدن دختر شل ش  یدستم افتاد. با لذت صبر کردم. وقت 
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سوق داد. بهش فرصت ندادم  هاشیهرو باال گرفتم. با ولع هوا رو به درون ر 
بود، دوباره  یدنکه حواسش پرت نفس کش  یو در حال یرهکه کاماًل نفس بگ

 سرش رو به درون آب فرو بردم.

 یآب رفت، چون به محض فرو رفتنش تو یر کنم دختر با دهن باز به ز  فکر 
 یدانجات پ یدختر برا ییهودهومد. دوباره تالش با یرونحباب هوا ب یآب کل

 یهتند و بعد از چند ثان یالحظه یکردن شروع شد. دست و پا زدن دختر برا
دستم قرار داره. دختر رو از مو بلند کردم،  یر ز حرکتیکند شد. حاال کاماًل ب 
 .یدهخواب یباحالت چه ز ینبهش نگاه کردم. تو ا

. دختر رو خوابیدیم یباییز ینن پدرش هم به همخوند ییکنم موقع الال  فکر 
 یمنظره یندرون آب رها کردم. موهاش آزادانه دورش پخش شدند و بهتر 

بتونه   یهنرمند  یچکردن. به شاهکارم نگاه کردم. گمون نکنم ه  یجادعمرم رو ا
در خواب نگاه  قبار به دختر غر  ینآخر  یرو خلق کنه. برا یباییآثار ز ینچن

 کردم و رو بهش گفتم:

 بزنه.  یببهت آس  تونهینم  یوالییه  یچه  یگهراحت بخواب پرنسس! چون د  -

*** 

 داوود

 

 ینتونستم به ا کهینفکر کردن به ا یحت  ی،بود. وا میروز زندگ  ینبهتر  امروز 
تا   یشهدست تو دست سارا قدم بزنم و باهاش درد و دل کنم، باعث م  یراحت 
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ساعت از قرار  ینشب شده و چند کهینخودم نگنجم. با ا پوست یتو 
 ی. جاکنمیهاش رو حس مدست یمن باز هم گرم یول گذره؛یمالقاتمون م

 یر تأث شیهتو روح یلیخ تونستیگردش م  ینبود. ا یخال یلیمظفر امروز خ
 نه؟ یاخورده  یزیچ یتیه؟اآلن تو چه وضع یعنیبذاره. 

*** 

 مظفر

 

که   یباز هم اتفاقات  یاز اون مهلکه فرار کردم؛ ول االرضیوقته که با ط  خیلی
 از ذهنم دور کنم. تونمیتو ساحل افتاد رو نم

بعد از برطرف شدن عطشم، عذاب  کردمیکرده. فکر م  ییر درونم تغ یزیچ یه
که من   ینهترسناک ماجرا ا  ینکته  یکنه؛ ول  گیرمینو زم  یرهرو بگ  میقهوجدان  

کار ندارم، بلکه تموم وجودم رو قدرت و لذت   بابت اون یاحساس گناه  یچه
 یشدنه کار سخت  حوذره در حال موجودم ذره یتانسان ینکها یدنگرفته. فهم

که هست   یهر چ   یول  یزی؛به چه چ  دونمینم  یشم،م  یل. من دارم تبدیستن
 .یادازش خوشم م

به  یآدم یچو ه دادمیک جون مدرون پار  یمن تا صبح  ینکها یادآوری با
 یستمن  یفاون مظفر ضع  یگهشدم. من د  یکاماًل از کار امشبم راض  ید،دادم نرس

اطراف ناراحت بشم، بلکه با لذت به پاک شدن  یهاکه به خاطر مرگ آدم
 یگهد هبردم ک ینکته پ ینعالقه دارم. تا اآلن به ا یفکث یهاچرک ینا

 بخورم. یانسان  یهاغذا تونمینم وقتیچه
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من  یحس گرسنگ  تونهیکه م  یزیتنها چ یدمتوجه به اتفاقات امشب فهم با 
 یضعف   یچو ه  یرمرو ارضا کنه، ترس و عذاب موجوداته. در حال حاضر کاماًل س

رو از جا   ینیماش  تونمیقدر احساس قدرت دارم که م. اونیستوجودم ن  یتو
 .کشهیطول نم یلینم خبود یر که س  دونمیم یبلند کنم؛ ول

*** 

 شنل پوش مرد

 

غلبه کرد و  یتشبه انسان شیزه. امروز غر یادکم داره ازش خوشم م.کمآفرین
 یکیوجودش توسط تار  یتتموم انسان  یکه به زود  دونمیتونست شکار کنه. م

باشه،  یکشتن اندک راض ینکه به هم یدوارمباز هم ام یول یشه؛م یدهمک
 رو برطرف کنه. شیبتونه عطش و گرسنگ 

 یغذاها یشهبخرم. هم یزیچ یهشام  یها رفتم تا براسمت بازار انسان به
و تنها  یه. صورتم کاماًل انساندادمیم یحترج یها رو به موجودات ماورائ آدم

 یرنگ   یاهشرت س  یآوردم و به ت   یرونزرد رنگمه. شنلم رو ب  یهاچشم  یرادشا
رنگم رو  یمشک  هایشلوارم لنز  یببودم، نگاه کردم. از ج یدهپوش یرشکه ز

 آوردم. یرونب

فکر نکنم   یگذشته؛ ول  یخشونروز مبادا گذاشتم، اآلن هم تار  یها رو برالنز   این
کنه. شنلم رو   یجادبرام ا یها مشکلآدم یایتو دن یچند لحظه ولگرد یبرا
به  یاندک  ینکهدون اها بدستم گرفتم، درون بازار قدم گذاشتم. انسان یرو
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رفتم تا  یاز کنارم عبور کردن. به سمت قصاب  یشک کنن به راحت  یتمموجود 
 م گوشت بخرم.کلبه  یبرا

 یکیبه درون  یمها با کارت اعتبارها و حساب کردن اوناز گرفتن گوشت بعد
 یاطکنم. محض احت االرضیجا ط خلوت بازار رفتم تا از اون یهااز کوچه

هستن.   یمیکر   یرضابه اسم عل  میگهمدارک د  یو همه  یرت ملشناسنامه و کا
، پس با یدهجواب م یلیخ یک . امشب استیاداسم مستعار خوشم م یناز ا

 کردم.  االرضیم ط درست کردن شام به سمت کلبه یلذت برا

*** 

 مظفر

 

 یدم؛هم نخواب  یشبد  ینکه. با ایستتو وجودم ن  یخستگ   یاحس ضعف    هیچ
شروع به قدم  یهودهب یدندراز کش یباز هم سر حال هستم، پس به جا یول

تلخ که درش  یباز ینا یرینش ی. تنها نکتهیرمزدن کردم. تو فکر اتفاقات اخ
 گاهبنفشش، ناخودآ یهاآوردن چشم یاد. با به یناستقدم گذاشتم، سابر 

از  شیباصورت ز یامن چم شده؟ چرا لحظه یهام اومد. لعنت لب یلبخند رو
 !ره؟یهام کنار نمچشم یجلو

ظاهرش   کنهیم  یسع  ینکه. با اینمکه شده دوباره اون رو بب  یابه هر بهانه  باید
که تا حاال   یدمهاش دچشم  یرو تو  یتیمن معصوم  یرو خشن نشون بده؛ ول

نتونسته  یدختر  یچه میبودم. در واقع تو طول زندگ  یدهند یدختر  یچتو ه
ش دوباره یدنوب خودش کنه که تموم فکر و ذکرم دمجذ ینقدر بود من رو ا
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با قرار گرفتن  ی؟خودت کرد ییوونهتو وجودته که من رو د یچ  یبشه. لعنت  
موکول و  یگهزمان د یهرو به  یناسابر  یم، فکر کردن دربارهشونه یرو یدست 

 کار یچ  ینجاپدر هال جا خوردم. اون ا یدنبا د به پشت سرم نگاه کردم.
 :فتمقرمز رنگ گ یرو به جن تپل با موها کنه؟یم

 م حالشون خوبه؟خانواده کنی؟یم کار یجا چ  ینتو ا -

 .برنیبه سر م یت کاماًل تو صحت و سالمت ادهبله. خانو -

 ی؟اومد یچ  یپس برا -

 .ینهتو رو بب خوادیم میلهقب یسرئ -

 !ی؟چ  -

 .ینهتو رو بب خوادیم میلهقب یسرئگفتم   -

ش هدربار  یکه دار  یسیرئ ین. اصاًل ایدمفهم یست،به تکرار کردن ن یازین -
 داره؟! کارمیهست؟ چ  یک   زنییحرف م

 کارتیچ  دونمیو من نم ینهتو رو بب خوادیم القماقمیبن یهاپادشاه اجنه -
 ببرم. یششداره. به من دستور داده شده تا تو رو پ

 .کردیظاهرًا اشتباه م یجن آزاده؛ ول یههال بهم گفت که  -

 میلهمن هنوز تحت خدمت قب یهال بهت راست گفته، اون کاماًل آزاده؛ ول -
 هستم.

 یشه؟م یچ  ینموقت اگه من نخوام پادشاهت رو بباون -
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 .کننیها من رو مجازات موگرنه اون یابه مالقاتش ب کنمیمازت خواهش  - 

 شیله. اصاًل بذار قبسوزهیهم دلم براش نم یسر سوزن  یبه اندازه حتی
 یدنبه د  یدبا  یشهکه هال دوستمه و ناراحت م  ییجااز اون  یکنن؛ ول  یشسالخ

 برم، پس به احترام هال هم که شده رو به پدر زشتش کردم و گفتم: پادشاه

 یم؟کجا بر   یدخب، با -

زد. دستش رو به سمتم دراز کرد.  یهیم لبخند کر هال با تموم شدن جمله پدر 
هام رو بستم. بعد از گذاشتم، چشم  یفشو کث  یچرک   یهادست  یدستم رو تو

 یزیچ  یکیباز کردم. جز تار  یهام رو به آرومموفق، چشم  االرضیاز ط   یناناطم
 یکیهام به تارسته کردم تا چشمهام رو باز و ب. چند بار چشمشهینم یدهد

و کور   یکم داره حس ناتوان . کمینمرو بب  یزیچ  تونمیباز هم نم  یعادت کنه؛ ول
 .یدهبودن بهم دست م

ور آورده. با شعله ییجا ینشدم که من رو به چن یدست پدر هال عصبان  از 
هام حرکت هام موج برداشت و به سمت چشمشدن خشم، قدرت درون رگ

شد. حاال که قدرت به  یجاددرشون ا یفره همون سوزش خفکرد. دوبا
برام معنا  یگهد یکی. تارینماطراف رو بب تونمیم یبه راحت  یدهام رسچشم

 اطراف برام واضح شد. یمنظره ه،ندار 

غار قرار  یهکه درون   یدماطرافم فهم هاییتو استاالگم یتاستاالکت یدند با
غار اونقدر قدمت داره که  ینشدم. ا یرهاطرافم خ یبه منظره یدارم. با شگفت 

شدن. فکر نکنم  یدهکش ینتا سقف و زم یتو استاالگم یتصدها استاالکت
آب  یانجر  دایرو کشف کرده باشه. با ص اییمیغار قد ینتا حاال چن یکس
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که از سقف به درون   یآبشار بزرگ  یدننگاهم رو به سمت منشأش دادم. با د 
 دهنم از بهت باز شد. یزشه،در حال ر یاهحفر 

 یکرده. دستم رو به سمت آب دراز کردم؛ ول  یجادرو ا یباییز یمنظره واقعاً 
 با آب برخورد کنه، پدر هال گفت: ینکهقبل از ا

 .کردمیکار رو نم  ینتو بودم ا یاگه جا -

 چرا؟ -

 یم؛در برابر اون مقاوم هست  یماشده  یدهآفر از آتش    ینکها  یلها به دلما اجنه  -
آب از دل  ین. ایدما رو ندار یتتحمل عامل موجود یاها ذرهشما انسان یول
پوست و گوشت   تونهیو اونقدر حرارت داره که م  یادم  یرونآتشفشان ب  ینزم

 دستت رو همراه خودش بشوره.

هام شروع خشک و داغه که چشم  ینقدر شدم. هوا ا  یطمح  یمتوجه گرما  تازه
رطوبت به تکاپو  یابه سوزش کرد. زبونم درون دهان خشکم به دنبال ذره

 زشت گفتم: یافتاد. رو به اجنه

 پادشاهت کارم داره؟ یمگه نگفت  ی؟جهنم آورد ینچرا من رو به ا -

 ینبه هم یشه،محسوب م احترامییدرون تاالر ب  االرضیط  یدبله. ببخش -
 .یمجا به سمت تاالر بر  یناز ا دیخاطر با

شروع به حرکت کرد.   هایتو استاالکت  یتاستاالگم  ینجمله ب  یناز گفتن ا  بعد
به  یبا شگفت  یمعدن  یر ذخا ینعبور از کنار ا ینبه دنبالش راه افتادم. در ح

بود، با شوق و ذوق شروع  اییگهنگاه کردم. اگه هر موقع د یعتشاهکار طب
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 یددارم که با  یتر در حال حاضر کار مهم  یول  کردم؛یم  یمغار عظ  ینبه کاوش ا 
 ساده بسنده کردم. یتماشا ینبه اون بپردازم. پس به هم

در حال  یفرض یر پدر بودن هال رو نداره در مس یاقتزشت که الحق ل جن
 :یدمکارش رو پرس  ینا یلو دل یدمبه کنارش رس یستادنشحرکته. با ا

 یستادی؟چرا ا -

 .ینجاستهم یدیم،رس -

شدم،   یک به چاه نزد  یاطرومونه اشاره کرد. با احتبهکه رو  یبعد به طرف چاه   و
. رو به جن شهینم یدهد یزیچ یچه یکی. به جز تاریدمدرونش سرک کش

 گفتم:

 رسه؟یبه کجا م ینته ا -

 .میلهبه تاالر قب -

 اونوقت ارتفاعش چقدره؟ -

 فکر نکنم باعث مرگ بشه. یچقدر بود؛ ول یادنم یادم یقاً دق -

که من   یدرصد هم فکر کرد یه. اگه یدر آورد یکیممنون که من رو از تار -
 .یبگم که کور خوند یدبا پرم،یچاه م ینقبل از تو به درون ا

 سر داد و گفت: یهال آه بلند پدر 
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 یرجهچاه ش  یندرون ا  یبه راحت   کردم،یم  یزندگ   ینجاتر بودم و اجوون  یوقت   - 
م فکر نکنم از پسش بر هفرسود یهااستخون یناالن با وجود ا یول م؛زدیم
 .یامب

 یاری؟ب ینجابهت دستور دادن تا من رو به ا یتو مگه نگفت  -

 یغامشما مشغول استراحت بودم، پ  یتو خونه  یوقت   یلهقب  یاز اهال  یکیبلهـ    -
 رو بهم رسوند.

 ی؛آورد  ینجاو من رو تا ا  ی. تو دستورشون رو اجرا کردیگهحله د  یهپس قض  -
 رسیمیم  یجهنت  ینخونه نبود تا ما رو به داخل دعوت کنه، پس به ا  یکس  یول

 مونیو به کار و زندگ   یمغار گم کن  ینهر دو تامون گورمون رو از ا  یدکه اآلن با
 .یمبرس

تو رو با پادشاه رو  رو با من نکن. اگه نتونم  کار ینا  کنمینه، ازت خواهش م  -
 برگردم. میلهبه قب تونمینم یگهدر رو کنم، د

 .یهست  تیلههنوز تحت فرمان قب یتو که گفت  ینمصبر کن بب -

اومدن هال از  یاتر از به دنقبل یلیمن خ یراستش رو بخوا یول طوره؛ینهم -
 طرد شدم. میلهقب

 کردن؟  یرونچرا مردمت تو رو ب -

 کرد.  یفاز درد و حسرت سر داد و شروع به تعر  یآه  اجنه

موجود  یهبود و من  زادیپر  یه. اون کردمیبا مادر هال ازدواج م یدمن نبا -
ما  یرابطه یدنبعد از فهم میله. قبکنهیموقع خبر نم یچعشق ه یزشت؛ ول
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اومدن هال که  یابعد از به دن یبا وصلت ما موافقت کردن؛ ول یدو تا به سخت  
ها همسرم رو به اون د،عوض ش یقبل ینهمراه اون قوان و به یلهپادشاه قب

همه   ینکردن. اآلن بعد از گذشت ا  یرونب  یلهقتل رسوندن و من و هال رو از قب
 .یر شانس رو از من نگ ینرو دارم. لطفًا ا میلهسال من شانس برگشتن به قب

 !ی؟کشتن برگرد  رو یزتکه عز   ییکسا  یشپ خواییتو م -

به حرف   یدهال: ازدواج من و آذرگون از همون اولش هم اشتباه بود. من با  پدر 
. اگه االن زنده بود به خاطر کردمیو با اون ازدواج نم  ذاشتمیاحترام م  میلهقب

 یش. به خاطر برگشتن پکردمیرو خورد م یفشطرد شدنم حتمًا گردن ظر 
 .شهینم آدمخود  ییلهقب جایچمردمم حاضرم هال رو سر ببرم. ه

 تونهیم یهمه پست  ینشدم. چطور ا یرهروم خبهت به موجود پست روبه با
که فکر   یزیبال رو سر من آورده بود به تنها چ  ینا  ینفر بگنجه؟ اگه کس  یهتو  
مردمشه که حاضره دختر   یدنچنان مشتاق د  یر جن پ  یانتقام بود؛ ول  کردمیم

 یتا مردم  دادمیم  ور   میاون بودم تموم زندگ   یجاکنه. اگه    یخودش رو قربان 
 انتظارشون باشم. چشم ینکهبال رو سرم آوردن، سر ببرم نه ا ینکه ا

 .ناموسیتف تو ذاتت ب  -

 من جا خورد با لکنت گفت: یالعمل ناگهان که از عکس  یر پ جن

شون دوباره  یدند  یبه مرور زمان برا  یاگه تو هم مثل من از مردمت دور بود  -
که کردن به صالح من بود.   یها مردم من هستن و هر کار. اوندادییجون م

 نداشت، همون بهتر که کشته شد. یادیه*رز دوام ز زادیمن و اون پر یزندگ 
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جاست؟ من اگه ک  یرتتها زنت رو ازت گرفتن، پس غاون یخفه شو. عوض - 
 یکه دار  یمردم یهمه یرو بدم؛ ول میتو بودم حاضر بودم تموم زندگ  یجا

 کنم.  یرو از دم سالخ  زنییازشون حرف م

رو   یزمها همه چطرز فکر خودش رو داره. من حاضرم به خاطر اون  یهر کس  -
 بدم.

 لعنت به خودت با طرز فکرت. -

و  کنمیل گردنش رو خرد م. اوفهمهینم کسیچاالن بکشمش ه ینهم اگه
هم  یفشک  ینجوریتا به مردمش برسه. ا کنمیچاه پرتش م ینبعد تو هم

رو نداره به خودم  کسیچآوردن هال که جز پدرش ه یادبا به  یول یشتره؛ب
رو  هال یاقتل ینکه،با ا یشهناراحت م یلیتشر زدم. به گمونم هال از مرگش خ

به خاطر   یهام کشته بشه؛ ولدست  یر شکل ممکن ز  ترینیع به فج  یدنداره و با
چاه کار  یکه منتظر بودن لبه دونمیرو نکردم. م کار ینهال هم که شده ا

شدم،   یک نزد  یبه ذهنم خطور کرد. به چاه کم  یطانیش  یپس فکر  ایه،یهودهب
 رو به جن گفتم: یجانبا ه

 از ته چاه اومد! ییصدا یه -

خم  یاقبزنه. جن با اشت یرجهه طرف چاه شبود تا جن ب یجمله کاف  همین
 یککرد. با لبخند بهش نزد  یمردمش وارس یدند  یدشد و درون چاه رو به ام

و داد جن از درون  یغج یپشتش کردم. صدا یحواله یشدم و لگد محکم
 مطمئنکه از ته چاه اومد    یبم  یبا صدا  یهو بعد از چند ثان  یدچاه به گوش رس
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کف چاه   یاکه اومد احتمااًل   ییصدا ین. با ایدهش رسشدم که به مردم دلبند 
 جن از تو چاه اومد که گفت: یهاش شکسته. صدااستخون یاپخش شده و 

 .یایب تونییمن خوبم، م -

. با لبخند به سمت مخالف چاه یتو ذاتت که مثل گربه هفت تا جون دار  تف
 ینکهبل از اپارک رو تو ذهنم تصور کردم. ق یطرفتم، قصد رفتن کردم. مح

 یبد یتو دو راه  یذهنم رو مشغول خودش کرد. لعنت  یکنم فکر  االرضیط 
من  یهاجواب سؤال یزدش حرف مکه جن درباره  یقرار گرفتم. اگه پادشاه 

. سنگ مفت، به سرنوشتم لگد زدم  دستییبرم دست   ینجااگه از ا  ی؟رو بدونه چ 
 یبه درد بخور یز و فوقش اگه چ کنمیگنجشکم مفت. شانسم رو امتحان م

 .یشمم یمج یع سر  یومد،ن یرمگ

شروع به دست  یجانزدم. با ه یرجهبه درون چاه ش میهویی یمبا تصم پس
آخ  یبا برخوردم با جسم سفت  یول یه؛خوب یلیو پا زدن کردم. سقوط حس خ

 یرماومد، گم شد. به ز  یرمکه از ز  یاناله و زجه  یصدا  یسر دادم که تو  یبلند
حال درد  ر د یهبه چهر  یلبخند گل و گشاد یر جن پ یدننگاه کردم. با د

 زدم. یدنشکش

 یعذاب تو یدنته چاه منتظر اومدن من بوده. با لذت شروع به بلع ظاهراً 
 یدهگرفت. به حالت خم  بلند شد و کمرش رو  یرمکردم. جن با تقال از ز  یطمح
و  یچیدفضا پ یهاش توهمهر  ی. با صاف کردن کمرش صدایستادروم ابهرو
 کردم و گفتم:  نگاه یدنشافتاد. با خنده به درد کش ینزم یاز درد رو یرمردپ

 هات فرسوده شدن.که استخون  گفتییارتوپد، راست م یشسر برو پ یه -
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 و گفت: یددراز کش ینزم یبا درد رو پیرمرد 

بهش بگو که   یدیپادشاه رو د  یوقت   کنمی. ازت خواهش میامب  تونمیمن نم  -
 آوردم. ینجامن تو رو به ا

مخالف  یر مس یدلسوز یچباش و بعد بدون ه یالخ یندلم گفتم به هم تو
که به جلو گذاشتم   یقرار گرفتم، با هر قدم یگرفتم. درون تونل  یشجن رو پ

هام رو تونل قدم یاز انتها یفضع ینور یدنشد. با د تر یضتونل عر  یفضا
متر  شش یاحدود پنج  یکه ارتفاع   یدمرس یتند کردم. به در بزرگ قرمز رنگ 

 داره.

شده.  یدهتراش یویاون به طرح سر د ییرهقرمزه و دستگ یدر به کل نمای
روم بهرو  ینما  یدنبزرگ در رو گرفتم، با تمام توان هول دادم. با د  یهیر دستگ

به  هاشیوار د یروم قرار داره که همهروبه یدهانم از بهت باز شد. سالن بزرگ 
طرف امتداد دارن و تا  ورنگ در د یاهس یمعظ یهارنگ قرمز هستن و ستون

 شدن. یدهسقف کش

ور پوش به سمتم حملهها سرباز زرهقدم که به درون سالن گذاشتم، ده  یناول  با
 یشدم. همگ  یرهخ باال گرفتم. به اجنه یمهام رو به حالت تسلشدن. دست
شون همه هاییشابرو و ر یبه تن دارن. رنگ مو و حت  یرنگ  یاهلباس رزم س

 لم کردن.طرفم ع هقرمز رنگشون رو ب هاییر ها شمش. سرباز به رنگ قرمزه

 یان. از مافتمیم یدردسر بزرگ  یاز جانبم تو یحرکت  ینتر با کوچک  دونممی
به طرفم اومد. آرم  کنهیفرق م یهکه لباسش با بق  یسرباز تنومند هایگارد

کرده.  یبزرگش خالکوب  یبازو یبودم رو رو یدهدر د یکه رو یویهمون د
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راه رو  یهشدنش به من بق ک یباالتره که با نزد یهاون از بق یاحتمااًل درجه 
 زد: ها نعرهبراش باز کردن. فرمانده رو به سرباز 

 .یدرو غالف کن یرهاتونشمش -

شون تو دو صف در امتداد من قرار به فرمانش اطاعت کردن، همه هاسرباز 
در دو طرف  یبعث  یهاافتادم که سرباز  یلیاز جنگ تحم یلمف یه یادگرفتن. 

تو  یقاً . االن دقکردنیم یجادرو به نام وحشت ا یو تونل ایستادنیم هایر اس
 یلشکر  ی،عراق  ز چند تا سربا یتفاوت که به جا ینهستم با ا یتهمون وضع

دو طرفم قرار دارن. فرمانده  یبغر  یبعج هاییتنومند با خالکوب  یاز اجنه
 رساش گفت: یروم قرار گرفت و با صداروبه

 . پادشاه منتظرتونه.ینخوش اومد -

 فرمانده نگاه کردم. یسبز لجن یهاچشم به

 .یایندنبال من ب -

اجنه که با  یهاسرباز  یهپشت کرد و درون سالن قدم گذاشت. به چهر  بهم
د زدم. دنبال فرمانده راه افتادم. اخم در حال نگاه کردنم هستن، پوزخن

 یدادشمن پ یکل ذارمیتو وجودمه که هر جا قدم م یچه مرض دونمینم
 :گفتی. به قول داوود که مکنمیم

 .یتو دردسر درست کردن رو دست ندار -

سربازها   یهاقروچه  . به دندونرهیکه حرف زور تو کتم نم  ینهبه خاطر ا  شاید
ها سالن بزرگ صد ینشدم. درون ا یرهاطرافم خ یهندادم، به منظر  یتیاهم
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ها در حال رفت و آمد هستن. نتر قرار داره که مردم در اوغار کوچک   یدهانه 
هستن، نگاه  یحال باز در کوچک   یغار یتا بچه اجنه که در دهانه به چند

رنگ پوست و  یلدارن. فکر کنم دل یقرمز رنگ  یها موهااون یکردم. همه
 ها به خاطر نژادشون باشه.اجنه ینا یمو

و هر کدوم   یستنهم ن  یهها شباجنه  یبردم که همه  یموضوع پ  یناالن به ا  تا
که پدر هال  اییلهدارن، پس قب یبر اساس نژادشون اندام و رنگ متفاوت 

 یهاکوچک خونه  یغارها ین. به نظرم هر کدوم از اینها یزدش حرف مدرباره
 یزندگ  درشکه  یمدرن  یایتو دن یحت  یزه،انگمردم باشن. واقعًا شگفت

رو بسازه،  یشهر  یندل کوه رو سوراخ کنه و چن تونهینم یتکنولوژ کنم،یم
رو بنا  یاسازه ینتونستن چن شونییابتدا یلموجودات با وسا ینوقت ااون

 کنن.

غار به دنبال  یچدر پ یچپ یهاراه رفتن تو داالن یقهبعد از چند دق تقریباً 
روم قرار داره که نسبت بهرو یرنگ  یی. در طالیدمسالن رس یفرمانده به انتها

تره. فرمانده به سمت در رفت و اون رو باز کرد. کوچک   یسالن کم یبه در اول
رو شدم. روبه یاشراف  هایهاز اجن یتر با جمعبا وارد شدنم به سالن کوچک 

 شدن. یرهپر زرق و برقشون بهم خ یهاها با لباساون یهمه

بار واردش  یناول یبرا یانداخت. وقت  زادهایقصر پر  یادصحنه من رو  این
 یموجود  یکردنم بودن. احتمااًل تا حاال پا  یشدم همه با تعجب در حال وارس

 ی. به انتهایبهعج یخاطر براشون کم ینباز نشده، به هم ینجامثل من به ا
که به   منتظرهرنگش نشسته بود.  ییتخت طال یسالن نگاه کردم. پادشاه رو
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استوار به سمتش رفتم. پادشاه اجنه بر خالف پادشاه   یهاطرفش برم  با قدم 
 خپل و زشته. یلیخ زادهایپر 

ترسناکش شدم. پوست اون نسبت   یهشدنم بهش تازه متوجه چهر   یکنزد  با
 یچتنش ه  یینپا  یرو  یشمیابر   یپارچه  یهجز  و به    تر یرهمردمش ت  ییهبه بق

ُسم  یجلو افتاده، با پاها یبه تن نداره. شکمش به طرز بد اییگهد یز چ
 یهاروش قرار گرفتم و تو چشمبهسالن ضرب گرفته. رو ینزم یمانندش رو

سرش صاف کرد و  یرنگش نگاه کردم. پادشاه تاج قرمز رنگش رو رو ینارنج 
 ش گفت:بم و گرفته یبا صدا

 مظفر. ی،خوش اومد -

 کهینشدم. با ا یزشزرد رنگ و ت یهاحرف زدنش متوجه دندون موقع 
 خودش گفتم: یمکث و تن صدا یبا کم یول یه؛ک  دونمیم

 شناسین؟یو من رو از کجا م ینهست یک   -

همه   زادهایتو بازار پر   یدنتجنگ  یههستم. آواز   القماقمیقوم بن  یمن زوبعه  -
 .یچیدهجا پ

 یوو راد ینترنتمثل ا یابزار ارتباط  ینکهبا وجود ا یادن ینتو ا الخالق،جل
 .یشهپخش م یزود ینا باز هم اخبار به یول یست؛ن

 ید؟دار کار یبا من چ  -

 سر داد و گفت: یآه بلند پادشاه

 ازت در خواست کمک دارم. -
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 از من؟! ی؟چ  - 

 شده. یر سجادوگر ا یهمره، توسط پسرم ابو -

 به من داره!؟ یچه ربط  ینخب ا -

 .ینجاتش بد خوامیازت م -

 ی وقت برااون ید،لشکر دار یهشما  یول یگم؛رو م ینکه ا یدببخش یلیخ -
 ین؟نجات دادن پسرتون من رو صدا کرد

 پسرم رو نجات بدن. توننیها نمکدوم از اون  یچه -

 نم؟تویمن چطور م تونن،یها نموقت اگه اوناون -

زنده واردش  تونهینم یااجنه یچکرده که ه  یزندان  ییجادوگر پسرم رو جا -
 بشه.

اجنه ازم در خواست کمک داره.   ینوقت ابه خودم کمک کنه، اون  یستن  یکی
بهشون اضافه بشه؛   یگهد  یکی  خوامیاونقدر دردسر دارم که بهشون برسم، نم

 پس رو به پادشاه گفتم:

 کمکتون کنم.  تونمینم یدمشکل دارم. ببخش یکاف   یمن خودم به اندازه -

 کمکم کن.  کنمیپسرم تنها وارث منه، ازت خواهش م -

 یجمله رو چنان با عجز گفت که اگه چند روز قبل بود، حتمًا از رو  ینا  پادشاه
در حال محو   یتمحاال که انسا  یول  کردم؛یهم که شده بود کمکش م  یتانسان
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 یوجدان کشته شدم اندک  ینکهندارم، پس بدون ا یبه دلسوز یازیشدنه ن 
 بذاره بهش گفتم: یر احساساتم تأث یرو

 .یادمن بر نم از دست یکار  یچه یمتأسفم؛ ول -

 یباً گرفتم. تقر   یشخروج رو پ یر جمله به پادشاه پشت کردم، مس یناز ا بعد
 :یدده متر از پادشاه دور شده بودم که صداش به گوش رس

 .یدمبهت م یبخوا یصبر کن. هر چ  -

و منتظر   یدم. به طرفش چرخیشهکم داره جالب مکم  یه. قضیستادمحرکت ا  از 
 حرفش شدم. یادامه

فقط ازت  یدمبهت م یکه تصورش رو بکن  یزی، قدرت، شهرت...هر چثروت -
 ابومره رو نجات بده، اون تنها وارث منه. کنمیخواهش م

به سر  یچند مدت کاماًل تو آوارگ  ینست. اواقعًا وسوسه کننده پیشنهادش
 یبا ثروت   تونمیش عمل کنه مو به وعده  یستهبردم، اگه پادشاه سر حرفش وا

پارک نداشته  یتو یدنبه خواب یازین یگهبخرم و د خونه یه یشهم یبمکه نص
هم بهش اضافه   ینهمه دردسر دارم، بذار نجات دادن پسر ا  ینباشم. من که ا

 بشه؛ پس با لبخند به سمت پادشاه برگشتم و گفتم:

 کرده؟  یر پسرت رو اس یکدوم خر   -

*** 

 شنل پوش مرد
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تو؟! با ولع  یبود یک   یخوشمزه ،یشدم. لعنت  یک لذت مشغول خوردن است با 
 یر اس یود باد ییلهبار توسط قب یه یادمهرو تو دهنم جا دادم.  یبعد یلقمه

بود. پنج  االرضیانداختند که ضد ط  چالیاهس یهها من رو درون شدم. اون
 چالیاهس  یهانگهبان  یغذا  یموندهیبودم، غذام موش و باق   یر جا اسسال اون

باهاش تونستم   یجادوگر رو درون سلول من انداختند، با همکار  یهروز    یهبود.  
هم که  میتلخ زندگ  یهاجبران اون روز  یاز اون جهنم خارج بشم؛ پس برا

 رو با ولع خوردم. یبعد یشده لقمه

*** 

 مظفر

 

که جادوگر   ییو نقشه داد. تازه متوجه شدم که اونجا یر شمش یهبهم  پادشاه
خود جادوگر تو همون   یکرده درون کوه هرمزه در واقع خونه  یابومره رو زندان 

از صدها تله و مانع عبور کرد. به قول  یدورود به قلب کوه با یکوهه و برا
 یدبا  برگرده به هر حال  جانتونسته زنده از اون  یااجنه  یچه  گفتیپادشاه که م

سفت  ینزم یپارک رو یتو یددوباره با ینکهشانسم رو امتحان کنم. فکر ا
و بعد پسر پادشاه رو  کشمی. اول جادوگر رو مریزهیبخوابم اعصابم رو بهم م

که   یهر چ  یباشه؛ ول آمیز یتقدر موفقنقشه اون ین. فکر نکنم ایدمنجات م
 نداشته باشم. ایهنقش یچکه ه  ینههست بهتر از ا

کردم. دوباره نقشه رو   االرضیغار ط  یتو دستم به طرف دهانه ینقشه بقط
 یچیوجق که هبه بعد پر از اشکال عجق ینجاشدم. از ا یرهباز کردم، بهش خ
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کمکم   تونهینم  یناز ا  یشتر ب  یگهد  نقشه  ینکه ا  دونمی. میارمازشون سر در نم 
جا   ینپرت کردم. تا هم  یاحرکت نقشه رو از وسط پاره و به گوشه  یهکنه. تو  

 شکر داره. یکرد، جا  ییهم که من رو راهنما

طرف  یهسراغم اومد. از  یغار قرار دارم. دو دل یدهانه یروبهرو یقاً دق حاال
 دونمیم یگهو از طرف د کشهیانتظارم رو م یچ  یکیطرف تاراون دونمینم

بهتر  یدکنم. شا  یزندگ  یشبا آسا تونمیرو تموم کنم، م یتمأمور ینکه اگه ا
 اکتفا کنم. یخواب باشه به همون کارتن

رو به همراه نداشتم،   یزیم جز عذاب چخانواده  یمن برا  ینکهفکر کردن به ا  با
کنم، عالوه بر   یدابه ذهنم خطور کرد. اگه بتونم به اون ثروت دست پ یفکر 
ها ر اونکنم؛ پس به خاط  ینتأم تونمیها رو هم ماون یخودم زندگ  یزندگ 

 یکتار  یبه فضا  یاطرو تموم کنم. با احت  یلعنت   یتمأمور  ینا  یدهمه که شده با
 یهام دستم اومده به راحت کم قلق قدرتکه کم  ییجاغار قدم گذاشتم. از اون
 یه یروشن یغار به اندازه یکیهام فرستادم، حاال تارقدرت رو به درون چشم

 اتاق برام واضح شده.

تر و درونش رطوبت وجود که درش بودم، خنک   یغار قبلغار نسبت به  این
 یتق   یشروع به حرکت کردم. هر لحظه منتظر بودم تا با صدا  یداره. به آروم

به سمتم پرتاب بشن؛  یز ت هاییزهو ن یسم هاییر ها فعال و تپام تله یر از ز
 یدرباره ادشاهکه نکنه پ  یدمرس یجهنت ینرفتم به ا یشپ یشتر ب یهر چ  یول
 یرونب یبا گذشتن از وسط غار از حالت تدافع یباً اشتباه کرده بود. تقر  ینجاا

 شروع به قدم زدن کردم. خیالییاومدم، با ب 
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شد. تونل فقط   یلتبد  یک بار  یتر و به تونلغار تنگ   یفضا  یشترم،ب  یشرویپ  با 
 یریمس  ینز طرفا  یکی  یدبا  یادرو باز روبه  ینفر ابعاد داره، اگه کس  یهبه اندازه  

. احتمااًل یختکه از پام اومد، قلبم فرو ر  یتق  یکه اومده رو برگرده. با صدا
. با یانب یرونب یوار از د برنده هاییغهکرده و االنه که ت  یر پام به اهرم تله گ

پام شکسته بود،  یر که ز یاجمجمه یدننگاه کردم. با د ییناضطراب به پا
 داد. یاطزود جاش رو به احت یلیخ یراحت شد؛ ول یالمخ

رو از سر گرفتم محتاطانه شروع به حرکت کردم. همه  میحالت تدافع دوباره
 یبخشترق تروق لذت  یقرار داره، با راه رفتن من صدا  یدهپوس  یهاجا اسکلت

از اطرافم از  یجنبش ینتر . هر لحظه منتظر بودم تا با کوچک یشهم یجادا
 ینجاا سدهمه ج ینپس ا یست،از تله ن یخبر  یچه یخودم دفاع کنم؛ ول

 !کنه؟یم کار یچ 

 یبه در چوب  یدن. با رسیدمد ینور زرد رنگ  یدم،تونل رس یبه انتها تقریباً 
 ییرهدستگ یدم،کش  یقی. نفس عمیستادمکه منشأ نور از پشت اونه ا  یدهپوس

االن  یول کشه؛یانتظارم رو م یپشت اون در چ  دونمیدر رو لمس کردم. نم
رو تموم کنم. با   ممتموکار نا  یداومدم، با  ینجا. تا ایستن  یدنپا پس کش  یاج

 باز شد. یژیق یقدرت در رو هول دادم که با صدا

روم قرار روبه یصورت  یبا نما یروم دهنم از تعجب باز شد! اتاق روبه یدند با
 یز داره. همه چ  یازننده  یدختره و دکور صورت  یهمثل اتاق خواب   یشتر داره. ب

قرار داره. به  یابا هم ست شده. وسط اون تخت دخترونه یبه رنگ صورت 
هم داخل اتاق قدم گذاشتم. با ورودم به داخل در پشت سرم بسته شد. نگا

 ییطال  یزدن موها  و پشت به من در حال شونه ینهآ   یروکه روبه  یبه دختر 
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شدن و دختر به حالت  دهیزانوهاش کش ییندختر تا پا یرنگشه افتاد. موها 
 هاست.مشغول مرتب کردن اون یستادها

. ینمش رو ببچهره یینهآ  یاز تو تونمیمن قرار گرفته که نم یروروبه طوری
 طور که مشغول بود، بهم گفت:دختر همون

 منتظرت بودم، مظفر. -

روم که شخص روبه  یا  دوننیمعروف شدم که همه اسمم رو م  ینقدر ا  دونمنمی
 بهش نگاه کردم و گفتم: یداسمم رو داره! پس با ترد یدنفهم ییتوانا

 ی؟هست  یتو ک  -

 و جادوگر هستم. یراستاسم من م -

سن و سال تو بهت فرو رفتم. دختر که هم  یبایشبرگشتن دختر به طرفم از ز  با
گه. پررن یهاش به رنگ صورت برف داره و چشم یدیبه سف یخودم بود، پوست 

 یشهرو دو چندان کرده. هم  شیباییو ز  یشهم  یدهصورتش د  یرو  یکم  یشآرا
که   کردمیم  رمتصو  یدهزشت و خم  هاییرزنو پ  یرمردها رو پتو ذهنم جادوگر 

 یاصورت  یرو یخال گوشت  یهشده و  یدهچرک و کثافت پوش یر صورتشون ز
به تمام معناست. با   یبارب   یهکه جلومه الحق    ینیا  یدماغ بزرگشون دارن؛ ول

 لکنت گفتم:

 !ی؟تو، جادوگر  -

 آره، چطور مگه؟ -
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که درش قرار   یو غار یکرد  یر به اسم ابومره رو اس یکیبهم گفتن تو  یچیه - 
 .کردنیفکر کنم اشتباه م یاست؛ ول پر از تله یدار

رو برداشتم تا تو ها راست بوده. من خودم تله یدیراجع به من شن یهر چ  -
 .یبرس ینجابه ا یبه راحت 

 !ینی؟من رو بب خواستییچرا م -

 شانس بزرگ بدم. یهبهت  خوامیم -

 !ی؟چه شانس -

 یفنسل کث تونیمیوقت با هم م. اونیتا شاگرد من بش یدمبهت افتخار م -
 .یممحو کن ینزم یرو از رو یموجودات ماورائ 

تو صدر جدول   یکی  ینا  یش کم بوده؛ ولتخته  یهرو شدم  بهرو  یاالن با هر ک   تا
 که ناراحت نشه گفتم:  یو طور یاط. با احتگیرهیقرار م

ابومره  یبگ  یشهاومدم. م ینجابه ا اییگهکار د یمن برا یممنون؛ ول -
 کجاست؟

 یول کنه؛ینجات توله جنش تو رو خبر م یکه زوبعه برا دونستمیم -
 تو تله. یایکه جفت پا ب  یاحمق  ینقدر ا دونستمینم

 یدنخورد. با د ینبا سرعت از سقف غار به زم یکه دختر زد جسم  یبشکن با
نه؟ چطور  یاست خود ابومره ینشک کردم که ا یلپسر جوون و خوش استا

 ینکه! با ایاد؟پسر خوشگل به وجود ب  ینمثل زوبعه ا  یممکنه با وجود پدر زشت 
خون   یر قرمز یاز ز  یدشباز هم صورت سف  یروم غرق در خونه؛ ولروبه  یاجنه
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شد. تنها وجه مشترک اون و   یرهرنگش بهم خ  یآب   یهامعلومه. پسر با چشم 
 شده. یدههاش کششونه یقرمز رنگشه که تا رو یپدرش موها

 ی؟فکر کرد یشنهادمپ یدرباره -

 .یهآره و جوابم منف -

و تا من  یقرار دارمن  یکه االن تو خونه  دونستییم ی،شق کله  یلیتو خ -
 .یبر  ینجااز ا تونیینخوام نم

 کنی؟یم یدتهد -

اخطار بدون که در صورت مخالفت با درخواستم اتفاقات  یهرو  یننه، ا -
 .افتهیبرات م یناگوار

 یفو تکل یینبرام تع یموقع دوست نداشتم کس یچ. هیشمم یعصبان  دارم
 کار رو داده؟  ینعجوزه چطور به خودش جرٔات ا ینکنه. ا

جن  ینحاال ا ین. همیرو قبول کن یشنهادمتا پ یدمبهت م یگهشانس د یه -
 .ریینم یرونکه زنده از غار ب  یارو بکش و به من ملحق شو 

 شدم و گفتم: یرههاش ختو چشم یتعصبان با

 .یشنهادتتف تو ذاتت با پ -

 یبه جاش لبخند گل و گشاد یبشه؛ ول یان من عصب یداشتم با جمله توقع 
 زد و گفت:
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 یهادوست  تونستیمی. ما میادازت خوشم م  یشتر پسر هر لحظه داره ب  یوا  - 
شام با  یبرا ی. اگه زنده موندیخودت نخواست  یول یم؛هم باش یبرا یخوب 

 .یرونب ریمیهم م

 یزیبهم چشمک زد، دستش رو باال آورد و شروع به زمزمه کردن چ جادوگر 
که باال   یهاش با دست کرد. با تعجب به کارش نگاه کردم. با تموم شدن زمزمه

شد. نکنه کور  یک کرد. ناگهان همه جا برام تار  یآورده بود، باهام خداحافظ 
جز  یچیه یول ینم؛بب یزیتا بلکه چ یدمبه دور خودم چرخ یرونشدم؟ ح

 نشد. یدهد یکیتار

 یدهبلند و سر به فلک کش  یهادرخت  یدناطرافم واضح شد. با د  یفضا  کمکم
تراکم  یلقرار دارم که به دل یمعظ یبه اطراف نگاه کردم. درون جنگل یجیبا گ

پام، با جسم  یجلو یزی. با افتادن چشهینم یدهها، آسمون شب ددرخت
چشم تو  هامبا یستاد،لرزونش ا یپاها یرو یرو شدم. به سخت ابومره روبه
 چشم شد.

 !ی؟هست  یک   یگهتو د -

 پدرت من رو فرستاده تا نجاتت بدم. -

 ندارم. یاز من به کمک اون ن -

که بخوام نجاتت بدم، پس خفه شو و   یستممنم عاشق چشم و ابروت ن -
 .یاباهام راه ب

 هات قرمزه؟چرا چشم ی. راست یدمپرس یکنجکاو  یاز رو ر،یاجوش ن -
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 .کشمیم یرونزبونت رو از حلقومت ب یدهنت رو باز کن یگهبار د یهاگه  - 

هاش گشاد شد، سر جاش ساکت نشست. در واقع با که از ترس چشم  ابومره
شدم، دارم  یجگ یهستم و کم یبد یطندارم، چون تو شرا یاون مشکل

پارک رو تصور   یهام رو بستم، فضا. چشمکنمیم  یاون خال  یرو رو  یتمعصبان
 مرهها متوجه شدم که هنوز سر جام هستم. به ابوبا باز کردن اون یکردم؛ ول

 .نگاه کردم که مضطرب در حال نگاه کردن به اطرافه

 کرد؟  االرضیط  شهیچه خبره؟! چرا نم ینجاا -

 کرد.  االرضیط  شهینم ینجابه گمونم ا یول دونم؛ینم -

 .یمرو کم داشت ینهم ی،لعنت  -

ما  تونستیفرستاد؟ اون م ینجا! چرا جادوگر ما رو النگهیکار م  یجا یه ولی
از من خوشش اومده و دوست نداره که  یدجاها بفرسته، شا ینرو به بدتر 

از سمت  یاهنعر  یفکر احمقانه صدا ینبعد از ا اییهدرست ثان یول یرم؛بم
بلند و  یها. از پشت درختیدمراستمون اومد. به سمت منشأ صدا چرخ

پام رو حس کردم.   یر ز  ینمن لرزش زم  یول  شه؛ینم  یدهد  یزیچ  یچتنومند ه
 ینرو به لرزه در آورده و ا  ینکه داره به سمتمون اونقدر بزرگه که زم  یزیهر چ
 گفتم:  یدهترس ی. رو به ابومرهیستدر انتظارمون ن یخوب  یز اصاًل چ یعنی

 .یمبر  ینجااز ا یدبلند شو، با -

 یشهاز ر  یاخورد و   یا  الجثهیمها سر راه موجود عظشد. درخت یر د  یلیخ  ولی
سبز رنگ  یو. به دیدکنده شدن. موجود راه خودش رو باز کرد و بهمون رس
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 یوشد. پوست د یرهن خبهمو یشاسرمه یهابزرگ نگاه کردم که با چشم 
به سمت باال   شیشونیپ  یشده و دو شاخ سبز رنگ از رو  یدهتوسط خزه پوش

 رفته.

برداشت. تو فکرم که ابومره  یز از سر خشم زد، به سمتمون خ یانعره دیو
خاطر  ینبه هم ی،اوج نامرد ینا یول کنم و فرار کنم؛ ول جاینرو هم یزخم

 گفتم:  رفت،یکه به سمت ابومره م  یوه دهم که شده بود رو ب  یوقت کش  یبرا

 ی؟نداده حموم کن یادمامانت بهت  ی،آها -

نسبتًا   یجمله  ینکه با ا  دونمیرو م  ینا  ینه؛ ول  یا  فهمهیزبونم رو م  دونمنمی
به سمت من   یزخم  یراهش رو از ابومره  یوکردم. د  یشدوستانه بدجور برزخ

از خودم  یالعملبتونم عکس ینکهداد؛ با نعره به سمتم اومد. قبل از ا ییر تغ
 شده شوت کرد. شکسته یهامن رو با لگد به سمت درخت یونشون بدم، د

شکسته  یهادرخت یهوا به پرواز در اومدم، رو یتوپ فوتبال رو یه مثل
 که به حالت عمود بود، تو یاشده شکسته یسقوط کردم. با فرودم شاخه

حبس شد و از درد شروع به سرفه زدن کردم.   مینهکتفم فرو رفت. نفس تو س
بزرگ بود که کتف سمت راستم رو سوراخ کرد، خون   یشکسته به قدر  یشاخه

باز  یول بینم؛یم یاز قرمز  یاهاله یر شد. اطراف رو ز یدهداغ به صورتم پاش
 بهم رو حس کردم. یوشدن د یک هم نزد

تو گوشتم فرو رفت.  یشتر که وارد کردم، شاخه ب  یهر فشارتقال افتادم. با  به
تو  یرحم یچنگاه کردم. ه یوبه د یدی. با ناامستفایدهیکه تالشم ب   یدمفهم

که برام عادت   یدمچند مدت اونقدر درد کش  ین. ایستن  یشاسرمه  یهاچشم
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 یتنها راه برا این یدپوزخند زدم. شا یود یهخاطر به چهر  ینشده، به هم 
 باشه. کنم،یم یکه درش زندگ   یکردنم از جهنم  یدانجات پ

راه شدم مرگ رو به عنوان  ین. از همون ابتدا که وارد اترسمیمرگ نم از 
کاش  کشه؟یانتظارم رو م یبعد مرگ چ  یعنی. دونستمیدومم م ینقشه

 یم انتظارچش  ینبده تا از ا  یلم تحوبتونه جسدم رو به خانواده  یحداقل کس
 هایچشم یگهبار د یه یشدکاش م  ی. بغض راه گلوم رو گرفت. لعنت یاندر ب
 بعد به خودم تشر زدم: یول ینم؛رو بب یناسابر 

 ذاری؟یم یوناون کجا تو کجا! خودت رو کنار اسم دختر شاه پر  -

موقع  ی. حت زدمیم یدبه داوود و وح یشهبود که هم ییهاهمون حرف این
العمل منتظر عکس ید. االن بایضم. تف تو ذهن مر یرمدرگ مرگ هم با خودم

هام نگاه تو چشم  یورو چشم دوختم. دخاطر به روبه  ینباشم، پس به هم  یود
که شده   ور هر ج یدعذابم بده. با خوادیم ی،زد. لعنت  یطانیکرد و لبخند ش

خاطر جواب لبخندش رو   ینش کنم که کارم رو زودتر تموم کنه، به هموسوسه
 با پوزخند دادم و گفتم:

 ی؟نداده مسواک بزن  یادمگه مامانت بهت  -

 یپا یواز کوره در بره و به سمتم غرش کنه. د یوبود تا د یجمله کاف  همین
 یرونهام و بفرود آورد. با شکستن دنده مینهس یبزرگش رو بلند کرد و رو

از درد سر دادم. شروع به دست  یبلند یزدن استخون ترقوه از پوست، نعره
پاره شدن.  یمصوت یزدم که فکر کنم تارها یادو پا زدن کردم. اونقدر بلند فر 

 یدنمباعث شد تا راه نفس کش ید،پاره شدم به گلوم رس یهاخون از شش
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 یقل کرد؛ ولاز دهنم قل  رحمانهیخس کردم. خون ب بسته شه. شروع به خس 
تر دردناک یز چ یچو ه یشمم تو خون خودم خفه مبازم راه گلوم باز نشد. دار 

 .یستن صدامیب  هاییاداز فر 

هام داخل چشم هاییرگکه روم هستش، رگ گردن و مو یفشار یلدل به
بزنه.  یرونهام از حدقه بهر لحظه ممکنه چشم کنمیمتورم شدن. حس م

. کنهیم  بهم وارد  یشتریقرار داره، هر لحظه فشار ب  مینهس  یهنوز رو  یود  یپا
 چشم هاییرگفشار روم مو یلزدن رو هم ندارم. به دل یادفر  ییتوانا یحت 

تا چند لحظه  دونمیشد. م یر چشمم سراز یسمت چپم پاره و خون از گوشه
 .یادبال سر چشم راستم هم م ینهم یگهد

رو  یعیما یکرد، گرم  یدنکش  ینگ هام شروع به زفشار رومه که گوش اونقدر 
! کشیدیانتظارم رو م  یفیچه مرگ کث  یکه ازشون خارج شد، حس کردم. لعنت 

شد. چشم  یبمنوعش نص ینتر از لحاظ مرگ هم شانس ندارم، دردناک یحت 
م زنده  ینهشد تا بب  یرهبه صورتم خ  یوکم شروع به سوزش کرد. دراستم هم کم

 یوم خم شد. دست از سر خشم سر داد و ر   یانعره  یدنمنفس کش  یدننه. با د  یا
 یدنرو با دستش گرفت، شروع به کش  یشدم  یمنته  میدهد  یبکه به کتف آس

 کرد.

 یهاقل کردن خونفقط باعث قل  ییصدا  یچسر دادم که بدون ه  یادرد نعره  از 
قفل کرد، با دست  گاهیهرو به عنوان تک مینهس یرو یپا یوداخل گلوم شد. د

. یدکرد، دستم رو کش  یشتر رو ب مینهس یو کمک گرفتن از پاش که فشار رو
از   کرد،یم که دستم رو به بدنم وصل ماستخوان کتفم شکست و مفصل شونه
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بغلم شروع به پاره شدن کرد، در آخر  یر و ز هم جدا شد. گوشت سر شونه 
 .یچیدگوشم پ  یکه حاصل قطع شدن دستم بود، تو  یتق  یصدا

 یمهحس کنم. با چشم ن تونمیرو نم یدرد یچه یگهضعف دارم که د اونقدر 
قرار داره، نگاه کردم. ضربان   یودست بزرگ د  یم که توباز به دست قطع شده

 یلیخ ینکهقلبم شروع به کند شدن کرد. خوشحالم که باألخره تموم شد. با ا
آزاد  یلعنت  یایدن یناز حصار ا تونمیلحظه که م ینبه ا یدردناک بود؛ ول

 هام رو بستم.و چشم یدمکش  یادن یننفسم رو تو ا ین. آخرارزیدیبشم، م

*** 

 شنل پوش مرد

 

 جادوگر رو گرفتم و گفتم: ییطال یقدرت موها با

 بهم بگو مظفر کجاست؟ -

 ترسم؟یازت م یفکر کرد یه،برو به جهنم شوال -

افتاد.  یهزد، به گر   یخراشگوش  یغ موهاش کردم. جادوگر ج یدنبه کش  شروع
بود، بردم. با  یوار که رو د ی. سر دختر رو به سمت مشعلشهینم ینجوریا

 زدن کرد. یغ شروع به ج یش،کردن صورتش به آت  یک نزد

 .کنمیم یکی یشصورتت رو با آت یا یشکجا فرستاد  یگیاالن م ینهم -

 .ی: جرئتش رو ندارمیرا
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سوختن  یمشعل قرار دادم. بو یهاشعله یش رو روگونه یتعصبان با 
گوش  یغ که خورده بودم، انداخت. جادوگر ج یکیاست یادگوشتش من رو 

 زد. شروع به زجه زدن کرد. یخراش

 نداشته باش. ی. فقط تو رو خدا با صورتم کاریگمباشه م -

 بگو. -

 فرستادم. یکاون رو به جنگل تار -

 .کنمیرو خورد م یفتو گردن نح گردمیبر م یاگه دروغ گفته باش -

 یبرا  یخطرناک   یکردم. اونجا جا  االرضیط   یکسرعت به سمت جنگل تار  به
 االرضیط   یشهم  یک رفتن به جنگل تار  ینشده باشه. برا  یر د  یدوارممظفره. ام

خارج شد. جنگل تحت طلسم  یاز راه مخف  یدخروجش با یکرد؛ اما برا
 نجا هزارادر اون باعث خطرناک بودنشه. ینو هم االرضیضد ط  یقدرتمند

 یبرا یامنتظر طعمه یکیخطرناک وجود داره که درون تار یموجود ماورائ 
 باشه. یفتادهمظفر ن یبرا یاتفاق  یدوارمکشتن هستن. ام

 یلیخ ینجااز مظفر گشتم. ا یبه دنبال رد یکظاهر شدن وسط جنگل تار با
کنم. شروع به حرکت درون جنگل   یداشپ یراحت  ینو فکر نکنم به ا یع وس

ها زوزه درخت  یباد که ال  یکردم. همه جا رو سکوت مطلق گرفته. به جز صدا
 ینجنگله به ا یکه تو  ی. با آرامشیستن یطمح یتو ییصدا یچه کشه،یم

 بردم که نکنه جادوگر بهم دروغ گفته باشه؟ یموضوع پ
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وم کردن کار جادوگر به تم یو برا یرمبگ یشخشم اومدم که راه خروج رو پ با 
 یرهشکسته شده با اضطراب به منظره خ  یهادرخت  یدنبا د  یغار برگردم؛ ول

شکسته  یهادرخت ینشدم. به سرعت راهم رو به اون سمت کج کردم. ما ب
به جنگل  یها تو حالت عاداون یه،جنگل یوهایکار د  ینشده حرکت کردم. ا

 یشکل ینها ادرخت یادگل ببه جن یمتجاوز یوقت  یول رسونن؛ینم یبآس
 مظفر! ی،لعنت  یشندرو م

 یهستن؛ ول  آزار یدر ظاهر ب   یجنگل  یوهایکردم. د  یدنسرعت شروع به دو  با
 یدنباهاشون رو ندارم. با د یاروییمن هم جرٔات رو یحت  ی،تو حالت تهاجم

افتادم من شکست خوردم   ینزم  یروم پاهام شل شد. با زانو روروبه  یصحنه
 بدم؟ یعمل کنم، حاال جواب پدرم رو چ  میفهو نتونستم به وظ

و مرگ   یشده مظفر حرکت کردم. واقعًا زندگ   یدهبه سمت جسد در  یآروم  به
کشته   رحمییب  ینو به ا سخته دور از خانواده یلیرو تجربه کرد. خ یدردناک 

 جونشیجسم ب  یروسه. روبهبتونه به آرامش بر  یاتو اون دن یدوارم. امیبش
سمت راستش   تش نگاه کردم. دسشکسته و جدا شده  یهابه اندام  یستادم،ا

ها و گرفته. دنده  یزوناون رو چند تار گوشت آو یکنده شده و جا  از شونه
 .یدهزده، چشم سمت چپش ترک یرونش از پوست باستخون ترقوه شکسته

کرده بود، خارج بشه. من   یر که درش گ  یکه اون تونست از جهنم  خوشحالم
 یداکه درش هستم، نجات پ  یرو نداشتم که بتونم از قفس ینهنوز شانس ا

مرگ  یتا آرزو یشهباعث م هدفییباألخره ب  یکنم. بعد از هزاران سال زندگ 
 یدند یقهنوز توف یول یاد؛وقته منتظرم تا مرگ به سراغم ب یلی. من خیکن
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راهم رو گرفتم که  یدم،بهش دست کش رخسارش رو نداشتم. از نگاه کردن 
 .یستادماون هنوز خانواده داره، سر جام ا ینکهآوردن ا یادبا به  یبرم؛ ول

ش جسدش رو به خانواده تونمیحداقل م ینتونستم نجاتش بدم؛ ول من
 یشدم، لمسش کردم خدا یک آهسته به جسدش نزد یهابرگردونم. با قدم

له  یینهس یچطور ممکنه؟ هنوز نبض داره. با تعجب دستم رو رو ینمن! ا
گوشت له شده، حس کردم.   هاییهال  یر ش گذاشتم. تپش آروم قلبش رو زشده
سر  یاز خوشحال یاهست! من شکست نخوردم. نعره یهنوز شانس یعنی

 جون مظفر گفتم: یمهدادم. رو به جسم ن

 .یخالص بش یادن یناز شر ا تونیینم هایراحت  ینبه ا -

*** 

 یهااستخون یشتر . بیومدههفته گذشته و اون هنوز به هوش ن یک 
 یلیاوضاع دست راست و چشم چپش خ یشدن؛ ول یمش ترمشکسته

رو از  یاتشچشم کورش عفونت نکنه مجبور شدم محتو ینکها ی. برایمهوخ
 به بدنش وصل کردم؛ یهدستش رو با بخ یانهکنم. به صورت ناش  یکاسه خال

بدن  ی. حت یستدوباره بتونه ازش استفاده کنه ن ینکهبه ا یدیام یول
. شهینم یماز اون ترم یشتر کشش داره و ب  یهم تا حد یموجودات ماورائ 

 .یشمم یدهوش اومدنش ناامکم دارم از بهکم

 یطورتا خوراک موجودات جنگل بشه، اون  کردمیبود همون جا ولش م  بهتر 
نذاشت تا کار درست رو  پذیرییتحس مسئول یول یشد؛حداقل راحت م

محافظت ازش رو بر عهده نگرفته بودم تا االن حتمًا  ییفهانجام بدم. اگه وظ
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 ،ستزنده یانسان رو گرفته و تا وقت  ین. اون جون چندکردمیخالصش م 
اون ترس و عذابه و هر روز  ی. غذاگیرهیرو هم م یگهد هاییلیجون خ

غذا دادن بهش دو  یهفته مجبور شدم برا یه ین. تو ایشهم یشتر اشتهاش ب
 کنم.  یتا جوون رو قربان 

 یر دماغش به صورت غ کردم،یها رو کنارش خورد مگردن اون انسان  وقتی
 کرد،یم یهها تغذو با لذت از عذاب حاصل از مرگ اون خوردیم ینچ یاراد
هوش بسه. اگه به یگهد یول ینه؛هاش هم همزخم یشتر خوب شدن ب یلدل
 هایانسان  یم. تو طول زندگیرهبم  یتا از گرسنگ   رسونمیبهش غذا نم  یگهد  یادن
 یواله یهغذا دادن به  یموقع نشده بود تا برا یچه یرو کشتم؛ ول یادیز
با  یداغون از کنارش بلند شدم که برم؛ ول یرو کرده باشم. با اعصاب  کار ینا

غرق  ی. به چهرهیدمکه از طرفش اومد، با تعجب و بهت چرخ  یاناله یصدا
 رو زمزمه کرد. یزیچ رد،تکون خو یهاش به آرومدر خوابش نگاه کردم. لب

مدام  یفیضع یتر بشنوم. با صداکردم تا واضح  یک هاش نزدرو به لب گوشم
 در حال گفتن:

 ا، غذا... .غذ -

*** 

 مظفر
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هام رو باز کردم. از چشم  یبه صورتمه، به سخت   یدنکه در حال تاب  یزینور ت  با 
 کار یآفتاب چ  یر چشمم گرفتم. من ز یدست چپم رو رو یطمح یادنور ز

شدم، به اطراف   یخبه سرعت سر جام س یشباتفاقات د  یادآوری! با  کنم؟یم
. یچیدهط پیامواج تو مح یها قرار دارم. صداشن ینگاه کردم. لب ساحل رو

که امکان   یدمهام فهمهگنا  ینیسنگ یادآوریبهشته؟ اما با  ینجانکنه مردم و ا
 کردم.  نداره روحم به بهشت رفته باشه، پس به خودم نگاه

 یخبر   یاره شدن؛ ولپ  یهام به طرز بدکل بدنم خشک شده و لباس  یرو  خون
 ینها چنداون یبه جا یست،ن یقمعم یهازده و زخم یرونب یهااز استخون

 یرونب یجیپوستم قرار داره. حاال که از گ یو قرمز رنگ رو یک کوچ  یدگیبر 
اطرافم  شمچ یک کم شده، انگار که با   یلیخ یدماومدم تازه متوجه شدم که د

 !بینمیرو م

دستم رو به سمت چشم چپم بردم، اون رو لمس کردم. با فرو رفتن  یدترد با
چه  یاز سر اضطراب سر دادم. لعنت  یااز چشمم نعره یخال یدستم تو حفره

 یست؛ن  ینبدتر از ا یچیچشمم رو از دست دادم و ه  یهسرش اومده؟!    ییبال
کردم. دست   یشم به سرعت شروع به وارسدست قطع شده یادآوریاما با 

 شده. یهو کج و معوج به بدنم بخ یانهناش یلیستم به صورت خرا

قرمز  یهاگوشت  ینشوناز ب تونمیاونقدر از هم فاصله دارن که من م هابخیه
شده، انگار که اصاًل خون بهش  یاهس ی. دستم به طرز بدینمرنگ دستم رو بب

 یدمد  یدر تکون دادنش کردم. وقت   ی! با اضطراب سعینم؟. صبر کن ببیدهنرس
 یکنم؟ وقت   کار یسر دادم. حاال چ   یاز ناراحت   یادوباره نعره  خوره،یکه تکون نم
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انتظارم رو  یزیبودم، االن چه چ یر پذ یببا دو تا دست و چشم اونقدر آس 
 کشه؟یم

نشستم،  ینزم یاضافه شد. رو میچالق شدن هم به آوارگ  یتوضع ینا تو
و از شر   مردمیهام گذاشتم. بغض راه گلوم رو بست. کاش مزانو  یسرم رو رو

هام بودم که تازه به زخم یوارس یر . اونقدر درگشدمیخالص م یتوضع ینا
ونسته باشه؟! تیم  یکار ک   یعنیمن رو نجات داده!    یکیبردم که    ینکته پ  ینا
پس   ،نداختینجات من به خطر نم  یکه ابومره بزدل خودش رو برا  دونمیم
 کار ینکنم حتمًا به خاطر ا  یداشرو ازم گرفت؟ اگه پ  یشانس مردن و راه   یک 

بهم لطف  کار ینکه بوده فکر کرده با ا ی. هر نفهمکنمیگردنش رو خرد م
 دوم رو خراب کرده. یدر واقع نقشه یول کنه؛یم

 کنی؟یبگه فضول چرا تو کار مردم دخالت م  یستن  یکیخدا لعنت کنه. آخه    -
 ینم؟رو بب یک   یدبا یرمبخوام بممن 

 یبه روز  ی. واخورهیبهم م  کشن،یمردم سرک م  یکه تو زندگ   ییاز کسا  حالم
اونقدر  یدمکنم. قول م یدارو که چوب تو چرخم کرده پ یکه بتونم شخص

مردن التماس کنه، اونوقت حال االن من رو درک  یش کنم که براشکنجه
 یادفر   ونبلند رو به آسم  یشد با صدا  یجادم امعده  یکه تو  ی. با سوزشکنهیم

 زدم: 

 من هم کن، ثواب داره به موال. ینگاه به زندگ  یهگرفته؟   یتخدا، شوخ -

چند لحظه قبل رو فراموش کنم.  هاییبدبخت  یباعث شد تا همه گرسنگی
 یهاانسان یازمرفع ن یکه مجبور باشم برا  یستن ینبدتر از ا یبتیمص یچه
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 یچها هکه با کشتن آدم  ینهترسناک ماجرا ا یکنم. نکته  یرو سالخ  گناهیب  
رو  جودمبلکه به جاش لذت و قدرت تموم کل و یاد،سراغم نم یعذاب وجدان 

 .گیرهیم

آرومم کنه. از جام  یتوضع ینتو ا تونهیمثل غذا نم یچیگرسنمه و ه  خیلی
که   یهتر از اونچشم دنبال طعمه گشتم. ظهره، پارک خلوت یهبلند شدم و با 

با ابومره تو جنگل بودم، شب بود.   یوقت   یادمهکنم.    یداپ  یراحت   یبتونم طمعه
م معده یکه تو  یبودم! با سوزش یهوشمن حدود نصف روز ب یعنی ی،لعنت 

 شد رو به شکمم گفتم: یجادا

 ست.از دست تو صاحب مرده کشمیکه م  یهر چ  ی،کوفت بخور  -

 یرو برا یفیآسون و ضع یطمعه یدهام بادست و زخم یتتوجه به وضع با
هستن.  یرو یادهکنم. چشمم به سه تا جوون خورد که مشغول پ  یداپ یهتغذ

ها بودم اون ی. اگه تو حالت عادیانهمشون چهارشونه و ورزشکار به نظر م
 یراتاشون رو ب  هر سه  تونستمیم  یو به راحت   شدنیمحسوب نم  یبرام عدد

اصاًل کار  یتوضع ینتو ا یریهام، درگبا توجه به زخم ینهارم بخورم؛ ول
 .یادبه نظر نم اییمنطق 

 یر مس یتو یرمردپ یا یرزنپ یهباشم. اگه  یتر آسون یبه دنبال طعمه بهتره
تو بدن ندارن و  یادیها جون زاون ینکهست. با وجود اواقعًا معرکه ینمبب

. ندازنیبازم کارم رو راه م یول میرن؛یم زود یلیخ یدنموقع عذاب کش
موقع  وقتیفکرش رو کن،  یبرام هستن. وا یتر خوشمزه یها طعمهجوون
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هوا پخش  یچقدر ترس و عذاب تو زننیمرگ با تمام توان دست و پا م 
 .یشهم

کشتن اون سه تا   یتا برا یشمموضوع وسوسه م ینبا فکر کردن به ا حتی
هم قانع  تر یفضع یهابه طعمه یدکرد؟ االن با  یشهچه م یجوون برگردم؛ ول

هام ست، چشمکه سوار دوچرخه  یانه، ده ساله یدختر بچه یدنباشم. با د
 یو توان   یادم  ر به نظ  یزهپ  یزهر  یلیخ  ینکهشد. با ا  یبرق زد و آب از دهنم جار

 .ندازهیکارم رو راه م  یول یست؛تو وجودش ن

. پشت یادبه سمتم م یمازمه، داره مستق یمتر  یستب یبچه تو فاصله دختر 
از  یکیدست  یهبشه. با  تر یک شدم و صبر کردم تا شکارم نزد یمقا یدرخت 

 یدوچرخه یدستم گرفتم. صدا یمحکم درخت رو شکستم و تو یهاشاخه
 ین، مثل اغذا رو برام داره یدنحکم رس یشهم یکدختر که داره بهم نزد

. یرو بشنو  یک موتور پ  یصدا  یو تو اوج گرسنگ   یکه غذا سفارش داد  مونهمی
 .یهپپرون یتزایپ یه یدنرس یبخشصدا به لذت ینا

انتظارش  یزیچه چ ینکهاز ا خبر یپشت درخت به دختر بچه خوشحال و ب  از 
با حرکت دوچرخه تو هوا  شیلخت و مشک  ینگاه کردم. موها کشه،یرو م

باز شده. با لذت به ضربان قلب  یقرمزش به لبخند یهالب خورن،یتکون م
 یدنرس  اگوش دادم. ب  زنه،یتر از حد معمول متحرک تند  یلنامنظمش که به دل

ش دوچرخه یچرخ جلو یدستم رو ال یمناسب، چوب تو یتدختر تو موقع
دوچرخه چوب به سرعت از  یادزسرعت  یلکردم و مچم رو قفل کردم. به دل

نداره چون  یتیاهم ینا یول یاد؛دستم خارج و باعث شد تا مچم از جا در ب
 افتاده. حالیتر ب متر اونطرف ینشکارم چند
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 یاد سرعت دوچرخه ز  ینقدر سرعت به سمتش حرکت و کنارش قرار گرفتم. ا  به 
 یبا صورت رومتر    ینبود که دختر با قفل شدن چرخ جلو ازش افتاد و تا چند

از  اییهدختر بچه ال یباییو ز یفشده. از صورت ظر  یدهآسفالت سخت کش
 ساییدهصورت    یهامونده. خون از زخم  یگوشت قرمز رنگ و بدون پوست باق 

 که براش افتاد.  یهشدنه، دختر هنوز تو بهت اتفاق یر حال سرازش در شده

رو به سمت صورتش برد، با لمس کردنش به سرعت دستش   یفشظر   دست
سر داد.  یبلند یغدستش بود، از ترس ج یکه رو  یخون  یدن. با دیدرو کش

 یدنپخش شد. با لذت شروع به بلع  یطمح  یتو  یدنشترس و عذاب کش  یبو
 یانهام جر همه ضعف باألخره قدرت تو رگ  ینترس و عذابش کردم. بعد از ا

در بلند شدن کرد. تازه  یزانوهاش قرار گرفت. سع یکم روکم. دختر  ردک  یداپ
 از دستم فرار کنه. یراحت  ینبه ا ذارمیو نم یدمبه شکارم رس

تر از دختر افتاده بود، نگاه کردم. به سمتش که چند متر عقب  یادوچرخه به
دوچرخه رو لمس و با دست سالمم بلندش کردم.  یفلز  یبرداشتم. بدنه یز خ

 یکه هستم، حت   یتیتو موقع  یبلند شد؛ ول  یبد  یدستم صدا  یاومده  از مچ در 
 یبردارم. باال دستکار   یتا از ادامه  ذارهیاگه دستم هم قطع بشه، عطش نم

 یهدختر رو با  یکشده قرار گرفتم. دوچرخه کوچ یز خ یمسر دختر که حاال ن
فرود دختر  یک و بار یفکمر ظر   یسرم گرفتم با تمام قدرت رو یدست باال

 آوردم.

ش به گوش زجه  یدختر بلند و همراهه با اون صدا  یشکسته  یهامهره  صدای
 یهساله غذا نخورده باشم و تازه  یه. انگار که یدم. با لذت نفس کشیدرس

آسفالت قرار گرفت،   یاومده باشه. صورت دختر رو  یرمخوب گ  ییغذا  یوعده
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و ناتوانه   حالی. اونقدر ب یدبه گوش رس  شیدهنامنظم و ترس  یهانفس  یصدا 
که   یعذاب  ی. همهیارهتقال کردن باال ب یهاش رو برادست تونهینم یکه حت 

 غذا رو برام داشت. یشکردم، حکم پ  یهتا االن ازشون تغذ

عطشم رو برطرف و حس  تونهیکه تنها عذاب حاصل از مرگ که م  دونممی
کردن با غذام   یباز  یه که حال و حوصلهرو ارضا کنه. اونقدر گرسنم  میگرسنگ 

 ینرمش رو تو مشتم گرفتم. کم یرو ندارم. به سمت دختر خم شدم، موها
 اییهال وش نگاه کردم. کل صورتش ر سرش رو باال آوردم و به صورت له شده

مونده. با  یاز گوشت و خون گرفته و از دماغش فقط غضروف له شده باق 
پارک دختر رو با مو به حرکت در آوردم و به  و زرد یدسف یهاجدول یدند

 شد. هوشیسمتشون رفتم. ظاهرًا از ضعف ب 

جدول قرار  یدختر رو رو یکنجات خودش نکرد. سر کوچ یبرا ییتقال هیچ
 دادم. دوباره به سمت دوچرخه رفتم.

دفعه به خودم زحمت ندادم که از همون اول دوچرخه رو بلند کنم. به  این
جدول قرار داره و  ی. سر دختر رویدمرو تا کنار دختر کشخاطر اون  ینهم
سرم بلند و   یدراز کشه. دوچرخه رو تا باال  ینزم  یبدنش به پشت رو  ییهبق

 نفسجدول قرار داره و با  یچند لحظه مکث کردم. دختر با صورت رو
 ی. لبخندیشهجدول به درون هوا پخش م یرو یهاگرد و خاک  یدنشکش

 سر دختر فرود آوردم. یبه جسم شکارم زدم و با تمام قدرت دوچرخه رو رو

 ی خون با صدا سر داد یبلند ینبه پس سرش ه یآهن یبرخورد بدنه با
هام خم و در زانو یشروع به خارج شدن از سرش کرد. با لذت رو یفسفس
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 و کل یدهصورتم پاش یخون قرار گرفتم. خون داغ دختر رو یمعرض فواره 
 عذاب  یدنشد. با لذت شروع به بلع  یدهپوش  گناهیاز خون ب   اییهال  یر صورتم ز

 شدم. یر حاصل از مرگش کردم. تمام ضعف و عطشم برطرف شد. کاماًل س

. بعد از چند یددختر به گوش رس ییدهبر  یدهو بر  یفضع یهانفس صدای
و  خارج هاشیهنفس دختر از ر ینآخر  یژن،ورود اکس یتقال برا یهثان

جسد بلند  یدوخته شد. از رو ینکاماًل باز به سمت زم  اشیدهترس یهاچشم
و باعث هضم  یدهبعد از غذا قدم زدن مف یگنکه م  یدمشدم. قدم زدم. شن

 یادر ینشستم. منظره یتخته سنگ  ی. رویدم. به ساحل رسیشهراحت م
 ش کنه.تجربه تونهیکه آدم م  یزیهچ ینتر آرامش بخش

دستم کردم.   یراستم حس کردم. شروع به وارس  یشونه  یرو رو  یعیما  گرمی
 یشدنه. لعنت  یر م در حال سرازباز شده هاییهبخ یمتوجه شدم که خون از ال

م رو به بدنم وصل کرده بود، باز که دست قطع شده  هاییههمون چندتا بخ
داشتن دست   هنگ  یبرا  یگهد  ییهنداره، چون هنوز چند تا بخ  یبیع  یشده؛ ول

پاره   یدارم. کل بدنم رو خون خشک شده گرفته. لباسم به طرز بد  خاصیتمیب 
 ها خالص بشم.خون یناز شر ا یدشده. با

کار رو برام انجام بده به سمت ن یا تونهینم یحساب  یتنآب یهمثل  هیچی
کردم. با   یدنآب شروع به دو یقدم تو ینحرکت کردم. با گذاشتن اول یادر

 یادبه  یبلند یحرکت کردم. خنده کرانیب  یایقدرت و لذت به درون در
 ین انگار هم  یر،بخ  یادشسر دادم.    گذاشتم،یم  یاکه با داوود پا به در  ییروزها

 دونمیم  یول  کردم؛یشنا م  یاتو در  یقمبا رف  یادغدغه  یچبود که بدون ه  یروز د
آب   یشور  یلکه به دل  ی. به سوزشگردهیوقت بر نم  یچه  یگهها دروز   که اون
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که با   ینهکه مهمه ا  یزیندادم. االن تنها چ یتشد، اهم یجادهام ادرون زخم 
 از  یاکه درش هستم لذت ببرم، پس با شوق نعره  یتیوجدان راحتم از موقع

 سر قدرت سر دادم.

*** 

 داوود

 

رو که  ییکل جاها  یداز مظفر ندارم. با وح یست که خبر هفته یهاز  بیشتر 
. واقعًا یستازش ن یخبر  یچه یول یم؛احتمال رفتنش وجود داشت رو گشت

 یداپ  یبرا  یفکر   یچست. هکلمه دست و پام بسته  یواقع  ینگرانشم و به معنا
مظفر  کنه. نیشمم یدیو ناام یأسرم دچار کم داکردنش تو ذهنم ندارم. کم

شده؟ نه،   یدهدر  یزدکه ازش حرف م  یکشته شده و جسدش توسط موجودات 
 یتوضع  یناز ا  ییرها  یباشم که برا  یدوارمام  یدبشم، بلکه با  ینبدب  یدمن نبا

 ینکه ا  دونمیبا تموم وجودم م یرفته باشه؛ ول اییگهبه شهر د االرضیبا ط 
اون  ینکهو شهرش هم احتمال ا یزهابا ترک کردن عز یست حت فکر احمقانه

 موجودات رهاش کنن، وجود نداره.

کرده که هر لحظه احتمال کشته شدنش وجود   یترسناک   یاون رو وارد باز  دنیا
 داره. لعنت به چرخت

 یسارا، نگران   یندلنش  یچهره  یادآوری. با  یمن بد تا کرد  یقروزگار که با رف  ای
 یجد یلیم باهاش خهفته رابطه یه ین. تو ایداز سرم پر  یبابت مظفر به کل

شب صداش رو نشنوم تا صبح  یهش شدم که اگه وابسته ی، به قدرشده
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تو قلب من جا کرد که خودم هم متوجه نشدم؟  ینقدر ا ی. ک برهیخوابم نم 
 دونمیه. مرقمه نذارم ازم دور بش یچتا ابد بتونم کنارش باشم و ه یدوارمام

 شانسم رو امتحان کنم. یدبا یول یست؛ن یر امکان پذ ینکه ا

*** 

 مظفر

 

بود  یدهکه به ذهنم رس  یانجام فکر  یگرفتن برا  یمشده، در حال تصم شب
 زنهیله مطرف دلم له یه. از ینمرو بب یناسابر  یابا چه بهانه دونمیهستم. نم

 تونمینم یلبدون دل یگهو از طرف د ینمنازش رو بب یهاتا دوباره اون چشم
به درون  یعصر  یادسر و وضعم آراسته به نظر ب ینکها یبرم. برا یدنشبه د
لباس پسرونه که  ینبند چند یکردم، از رو  االرضیمردم ط  یهااز خونه یکی

 کمیهتنمه که    یرنگ   یمشک   یشرتم بودن رو برداشتم. االن تاندازه یتا حدود
 رو که برداشتم، کاماًل اندازمه. اییبه جاش شلوار ل یم گشاده؛ ولبرا

قرار گرفتم.   یسخت   یتتو چه موقع  ی،اضطراب شروع به قدم زدن کردم. لعنت   با
 یافکر احمقانه  ینکهبار رفتم و برگشتم تا ا  ینکه قدم زده بودم رو چند  یریمس

 یبه بهانه  تونمی، مهقطع شد  یباً که تقر   یبه ذهنم خطور کرد. با توجه به دست 
به  یاپا افتاده یشفکر پ خیلی ینکهبرم. با ا ینادرخواست مرهم سراغ سابر 

کنه. دو   یک نزد ینامن رو به سابر  تونهیهم م یلدل یه یناما هم یاد؛نظر م
 ییجاکردم. از اون  االرضیط  هازادیرو کنار گذاشتم و به سمت بازار پر یدل
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بهش باشه. درون   یر مس  ترینیک فکر کنم بازار نزد  یستم،قصر رو بلد ن  یر که مس 
 بازار ظاهر شدم.

تر به شلوغ یلیبودم خ ینجاکه ا  یبار ینازدحام مردم نگاه کردم. از آخر  به
غرفه رو   یکل  یکیتار  چند مدت قبل موجودات  ینهم  ینکهبا وجود ا  .یادنظر م

خودش قرار داره.  یوز اول سر جامثل ر  یز باز هم همه چ یکردن؛ ول  یرانو
 ینتونستن تو ا کهست العادهواقعًا فوق یموجودات ماورائ  یقدرت بازساز

 یخودش قرار بدن. به سمت چند تا اجنه یرو سر جا یز مدت کم همه چ
 یاها که اجنهاز اون یکیجوون که در حال صحبت کردن هستند، رفتم رو به 

رنگش نگاه کردم.  یاقهوه یهاچشم و تو یستادما یهبا پوست سبز لجن
 یشانسم رو امتحان کردم. با کم ینه؛ ول یا فهمهیزبون من رو م دونمینم

 مکث گفتم:

 راه قصر کدوم طرفه؟ دونیدیشما م ید،ببخش -

الغر و  به خودش زحمت صحبت کردن رو بده با انگشت ینکهبدون ا پسر 
و دلم بهش گفتم: تف تو غرورت بازار اشاره کرد. ت  ییبه سمت باال  یشاستخون

 .نشوندمینبود مادرت رو به عزات م یر اگه کارم گ

. با تمام وجود یادبدم م دونن،یکه غرور رو منشأ جذاب بودن م  ییکسا  از 
و  چرخیدیم یاقاعده یچبدون ه یاسر به تنشون نباشه. کاش دن خوامیم
 ی. به سخت یدکش یخمغرور رو به س یهاموجودات و آدم ینتموم ا یشدم

 تبازار حرک ییمشت شده به سمت باال یهاخشمم رو کنترل کردم. با دست
جالبه، تنوع   یلیشلوغ و پر تردد عبور کردم. خ  یهاغرفه  یناز ب  یر کردم. تو مس
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 ینجاهاست و کسب و کار در ااز انسان  یشتر ب  یلیخ  هازادهیبازار پر   یهامغازه 
 ینچند یدناز پول؛ البته با د ینی به کاال داره تا واحد معحالت کاال یشتر ب

 یدمرس یجهنت ینطال رو با هم رد و بدل کردن، به ا یز ر یهاموجود که سکه
 بازار دارن و اون طالست. یبرا ینواحد مع یههم  ینجاا یکه حت 

که جلوش قرار   یگیبه د یابونی،خ یکه در حال فروش غذاها  یرزنیپ یدند با
موجود با  ینچند یگه،مشغول هم زدن سوپ درون د یرزنداره نگاه کردم. پ

رفتم و از باال به  یگشوق منتظر آماده شدن غذاشون هستن. به سمت د
 اوره،سبز رنگ شن یعیکه درون ما  یسر انسان  یدننگاه کردم. با د یاتشمحتو
 یفکر نکنم خانواده فاصله گرفتم. یرزنم در هم شد. به سرعت از پهچهر 

در حال حل  یزشونتصورش رو کنن که سر عز  یبتونن حت  یگهد یشخص تو
 سوپه. یگهد یشدن تو

و  زدمیرو شده بودم، حتمًا عق مبهصحنه رو یناتفاقات با ا ینقبل از ا اگه
از  یادیز یز در حال حاضر چ یول کردم؛ یم یدلسوز یگ د یجسد تو یبرا

 یدهرو ند  یاصحنه  ینده، پس انگار که نه انگار که چننمون  یبرام باق   یتانسان
ها، غرفه یهمه که یدماز بازار رس یادامه دادم. به بخش یرمباشم به مس

 ست.متروکه و خرابه

انگار  شهینم یدهاز رفت و آمد د یانشانه یچدقت به اطراف نگاه کردم. ه با
 یدمرس یجهنت ینزه به امتروکه بوده. تا یطوالن  یانبخش از بازار سال ینکه ا

جوون من رو سر کار گذاشتن. خونم به جوش اومد.  یکه اون چند تا اجنه
رو تند کردم که  هامرو دادن؟ با خشم قدم کار ینچطور به خودشون جرٔات ا
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 یکتار  یهااز کوچه  یکی  یکه از تو  یسیه  یبا صدا  یبه سمتشون برگردم؛ ول 
 دو غرفه اومد، راهم رو به اون سمت کج کردم. ینب یتو فاصله

 یکیبه جز تار یشدم؛ ول یرهبه درونش خ ی. با کنجکاویدمسر کوچه رس به
کوچه اومد. با  یدوباره همون صدا از انتها شهینم یدهد یز چ یچمطلق ه

 یدهاطراف د یخاص یز چ یچمردد به درون کوچه پا گذاشتم. ه یهاقدم
 یوچهک  ینکه ا  یدمرس  یجهنت  ینکوچه به ا  یانتها  وار ی. با لمس کردن دشهینم

پشت و شروع به  یوار نداره. به د یکنجکاو  یبرا یجالب یز چ یچبن بست ه
گردنم از  یرو یجسم یبا قرار گرفتن سرد یخارج شدن از کوچه کردم؛ ول

 .یستادمحرکت ا

رو پشت  ییهانفس یاز پشت گوشم اومد. گرم یسه یهمون صدا دوباره
که توسط جسم   یبا فشار یگردنم حس کردم. اومدم که به عقب بچرخم؛ ول

هام رو بستم و مرگ رو در . چشمیستادمبه گردنم وارد شد، سر جام ا یز ت
منه، پس با لذت منتظر تموم شدن   یانپا  یگهد  ینکه ا  دونمیآغوش گرفتم. م
، با تعجب به عقب که از پشتم اومد  یفیظر   یخنده  یبا صدا  یعذابم شدم؛ ول

چاقو  ینابهش نگاه کردم. سابر  یجیخندون با گ ینایسابر  یدن. با دیدمچرخ
 بهم گفت: یزد،که خنده درش موجود م  ییگردنم برداشت و با صدا  یرو از رو

 یدی؟ترس -

 اصاًل هم بامزه نبود. -

 کارت تمومه؟  یگهاالن د یهم بامزه بود. فکر کرد یلیخ -
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خندونش به  یهابدل شد، تازه با چشم یش به لبخندهاخندهتک که   حاال 
رفت و  ینرفته از بصورت ترسناکم لبخندش رفته یدنشد. با د یرهم خچهره
 گفت:  یبلند یغ با ج

 سر چشمت اومده؟! ییچه بال -

 . فکر کنم از دستش دادم.یستن یخاص یز چ -

 ی؟که از دستش داد  یچ  یعنی. یار در ن یمسخره باز -

شم دست راستم با تف به بدنم وصله، فکر کنم کور شدم، تازه  بینییمگه نم -
 اگه بدوم هم از جاش کنده بشه. یحت 

 بال رو سرت آورد؟ ینا یک   -

 بود. یجنگل یود یهبه گمونم  -

 گفت:  یغ دوباره با ج سابرینا

 ی؟او اونوقت هنوز زنده یشاخ به شاخ شد یجنگل یود یه! تو با ی؟چ  -

 آخه؟ یبهکجاش عج  ینا زنی؟یم یغچرا ج -

 تر یتر و وحشخطرناک یوهاد یاز همه یجنگل یوهای. دیزادبابا دست مر  -
 یندارن. حتمًا رو اعصابش راه رفت  یگرانبه د یوجود کار ینبا ا یهستن؛ ول

 بال رو سرت آورده. ینکه ا

 باز شد. یهام به لبخندزده بودم، لب یوبه د ییهاچه حرف ینکها یادآوری با
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دست و چشمم  یهرو نداشت که  یناصاًل ارزش ا و نجات ابومره یبامزگ  ولی 
 گفتم:  ینارو بابتش از دست بدم. رو به سابر 

 واسم کنه؟ یکار  تونهیم یقبل بهم داد یکه دفعه  یاون مرهم -

کار تو از   کنهیرو درمون م یجزئ  یهاگرفته؟ اون مرهم فقط زخم  یتشوخ -
 دوا و درمون گذشته.

به  یناز ا یعنیاز دست رفت.  یدمباره تموم ام یک به  یناسابر یجمله ینا با
 آدم کور و چالق بگذرونم؟ یهرو به عنوان  میزندگ  یادامه یدبعد با

 .یکور خوند  یقولت بزن  یر ز تونییافتادت م ییافهق ینبا ا یاگه فکر کرد -

 م قول؟!کدو  -

ها آدم یایسر به دن یه ینیبعد من رو بب یاگه دفعه یبهم گفت  یادنم یادت -
 .برییم

 .یشهم یکه پدرت عصبان   یگفت   یادمه یآها؛ ول -

 .شهیهم نم یاگه نفهمه، عصبان  -

 یای؟ش دنبالم ببدون اجازه خواییم -

 .نکن و به حرفت عمل کن یچپمن رو سؤال ینقدر آره. حاال هم ا -

بودم؛   یهم راض  یدنشتو پوست خودم بگنجم. من به د  تونمینم  یخوشحال  از 
 یاکه دن  یهتنها نور ینا. سابر یشانسکنارش باشم، اوج خوش  تونمیحاال که م

اون هم که  یدنبه شوق د یسر راهم قرار داده، حت  یزندگ  یک تار یر تو مس
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خودم  یمردنم رو کنسل کنم. از درخواستش هول شدم؛ ول ینقشه یدشده با 
به دستم   ینامکث دستم رو به سمتش دراز کردم. سابر   یرو کنترل کردم. با کم

هام رو بستم و با دستم گذاشت. چشم یرو تو یفشلط شد. دست یرهخ
ها بردم. درون ساحل ظاهر شدم، آدم یایاون رو به سمت دن االرضیط 

رو  یناسابر  ردمباز هم ساحل شلوغه، نکنه م یکردم. شبه؛ ولهام رو باز  چشم
در حال نگاه کردن به اطرافه  یکه با کنجکاو  ینابا اضطراب رو به سابر  ین؟بب

 گفتم:

 !ینن؟ها بتونن تو رو ببنکنه آدم ینا،سابر  -

 .یننمن رو بب توننیکدومشون نم  یچکه نخوام ه  یتا وقت  -

تو دستم بود.   ینادم که تموم مدت دست سابر راحت شد. تازه متوجه ش  خیالم
دختر  یهمثل  ینابه سرعت دستش رو رها و شروع به قدم زدن کردم. سابر 

 کوچولو دنبالم راه افتاد. با تعجب به اطراف نگاه کرد. با شوق به چند  یبچه
شد و رو بهم  یرهکردن بودن، خ  یتا جوون که تو ساحل مشغول فوتبال باز

 گفت:

 کنن؟یم ینمبارزه تمر  یدارن براها اون -

 .یهنوع باز یه یننه، ا -

 زنن؟یچرا سر هم داد م یه،اگه باز -

 .یشترهلذتش ب ینجوریا  -

 در هم شده بهشون نگاه کرد و گفت: یهبا چهر  سابرینا
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 .یومدخوشم ن یباز یناصاًل از ا - 

 .یادهم از فوتبال خوششون نم زادیآدم یهادختر  یشتر ب -

اطراف شد. راهم رو به  ینگفت. با لذت مشغول وارس یزیچ یگهد سابرینا
 یدنبه پارک و د یدنهم دنبالم اومد. با رس یناسمت پارک کج کردم، سابر 

از  یموج  یچند تا بچه که مشغول بادبادک هوا کردن بودن، خودم رو برا
 آماده کردم. یناسؤاالت سابر 

 ها رو با نخ گرفتن؟ا چطور پرندههاون -

 ساخته شدن. یکبلکه از پالست یستن،ها پرنده ناون -

 طلسمه؟ یجور  ینا -

 نداره. یگاهیما ماوراء جا یایتوسط علم ساخته شده. تو دن هایز چ یننه، ا -

از ماوراء قدرت   یعتها واقعًا احمق هستن که به ماوراء اعتقاد ندارن. طبآدم  -
 .نازنیها به علمشون موقت انساناون گیره،یم

 راهیها بد و ب به آدم ی. من کنارتم و داریستبد ن یهم بگ  یبالنسبت  یه -
 .یگیم

 حواسم بهت نبود. ید،ببخش -

بستن.   یز همه چ  یخودشون رو رو  یدها ذهن و دحق هم داره. آدم  ییجورا  یه
رو از  شونیهاونوقت تک کنن،یم یزندگ  یزیسحرانگ یایاگه بفهمن تو چه دن

 به ذهنم خطور کرد. یبی. فکر عجدارنیعلم که محدودشون کرده بر م
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 ی؟رو بخور یانسان  یغذاها تونییتو م ینا،سابر  - 

ش بار تجربه یهکنجکاوم که   یلیخ یتا حاال امتحان نکردم؛ ول دونم،ینم -
 کنم.

 یاز فکرم بهش ن یاجرا یگشتم که برا  یزیکردم و دنبال چ  یبمرو تو ج دستم
 یپول یچه ینکهمواجه شدم. با توجه به ا یبمج یخال یبا فضا ی؛ ولدارم

. امروز یستبرام مهم ن  ینا  یم رو اجرا کنم؛ ولنقشه  تونمینم  یست،همراهم ن
 :مرو خوشحال کنم، پس رو بهش گفت یناسابر  یدهر جور شده با

 گردم.تا من بر  یستاوا جاینلحظه هم یه -

ظاهر شدم. به دور و   یکنار عابر بانک   االرضینشدم. با ط   یناب سابر جوا  منتظر 
چطور پول   یستن  ی. حاال که کسیهخلوته و عابر خال  یلیاطرافم نگاه کردم، خ

 یهداغون اومدم برگردم که درست تو همون لحظه  یبا اعصاب  یارم؟ب یر گ
قدم  متشبه س یبه سمت عابر بانک رفت. با خوش یدهاتو کش یرمردپ

برداشتم. پشت سرش قرار گرفتم. مرد فکر کرد که من تو صف منتظر تموم 
به پشت سرش نگاه کنه با تمرکز مشغول کار   ینکهشدن کارش هستم، بدون ا

 شد.

کار  یکارت و مبلغ رو وارد کرد. وقت  یانتقال پول زد و شماره یینهگز  روی
درخواست  یاآ  ینهیگز  یاومد، دستگاه رو یرونب یدانتقال تموم شد و رس

قبل از  یشد؛ ول یدهنه کش یینهرفت. دست مرد به سمت گز  یددار یگرید
دستگاه   یصفحه  یتو  یدنبهش برسه، سر مرد رو گرفتم و شروع به کوب  ینکها
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 شیشونیشد مرد رو که پ ینکردم. صفحه ترک برداشت، با خون مرد رنگ 
 ردم.پرت ک یابه گوشه یزیهرشکافته شده و در حال خون

 یینهگز   ی. کار مرد رو از سر گرفتم روکنهیرو شکر دستگاه هنوز کار م خدا
 یبماز حسابش پول برداشتم و تو ج یازمن یزدم. به اندازه یگر درخواست د

زدن سر جام مرد در حال زجه یدنبا د یگذاشتم. اومدم که راهم رو برم؛ ول
داد. به قرآن   لقلکرو ق  مینیو ب  یچیدتو فضا پ  یدنشعذاب کش  ی. بویستادما

رو  که نعمت خدا حروم بشه. به سمت مرد رفتم و از پشت گردنش  یفهح
دست گردنش رو از  یهکردن با غذا رو ندارم، پس با   یگرفتم. االن وقت باز

 فک گرفتم و پاهام رو به کمرش قفل کردم. یر ز

خرد شدن  یخورد و صدا یچدستم، گردن مرد پ یو ناگهان  یعحرکت سر  با
عذابش کردم؛ اما  یدن. با لذت شروع به بلعیچیدگوشم پ  یهاش تواستخون

عابر بانک   یهارفته بود که دستگاه  یادم  یخشکم زد. لعنت   یسپل  یر آژ  یبا صدا
 یفروش بستنی یه یرواز مهلکه فرار کردم و روبه االرضیدارن. با ط  یندورب

 یجوون بستن  یروبهم رو اجرا کنم. رونقشه  ونمتیپرپوله و م  یبمظاهر شدم. ج
 فروش قرار گرفتم و بهش گفتم:

 بده. یلیوان یبستن یه زحمتیداداش، ب  -

 شد و تو بهت فرو رفت. یرهچشمم خ یخال یجوون با ترس به حفره پسر 

 . رو به پسر کردم و با داد بهش گفتم:یشهداره اعصابم خورد م دیگه

 گیرییوهسرت رو تو آبم یمن رو آماده نکن یکوفت   یاالن بستن یناگه هم -
 .کنمیم
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و چند  یفروش  یبستن یهاز داد من جا خورد، فرار کرد. حاال من موندم و    پسر  
به سمت دستگاه   یلکسر  یلی. خکننیکه دارن با ترس بهم نگاه م  یتا مشتر 

پول  یهمه جون کندن برا ین. ظاهرًا ایختمر یبستن یفق یرفتم و تو
با لبخند  ،کردم هایرو به مشتر  میبود. بعد از آماده کردن بستن نتیجهیب 

 گفتم:  یطانیش

 پخ. -

 یزدن بکنن. بو  یغ و شروع به ج  یانبود تا همه از بهت در ب  یکلمه کاف   همین
 جاینهم یگهم یطونهو عطش من رو فرا گرفت. ش یچیدپ یطترس تو مح

 منتظرمه. یناکه سابر   یفح یول یارم؛عذا در باز  یبمونم و دل

 االرضیترسشون بستم، با ط  یبه خاطر اون هم که شده، چشمم رو رو پس
بود، ظاهر شدم  یناکه سابر   ییپر از غذا خارج شدم درون پارک جا یاز مغازه

طولش دادم و اون  یلیدرهم شد حتمًا خ میافهق ش،یخال یجا یدنو با د
از کارم   احل،لب س  یدنشپرت کنم که با د  یارو به گوشه  یتنرفته اومدم تا بس

 ینابا لبخند به سمتش رفتم خوشحالم که منتظرم مونده سابر  یدمدست کش
 و با اخم نگاهم کرد. ینهدست به س

 .کردمیسرت رو از تنت جدا م یبود یومدهن یگهد یقهدق یهاگه تا  -

 .یگهاومدم د ی،ترش کن خوادیحاال نم -

دهنش  ینکهدر حال آب شدن نگاه کرد. قبل از ا یبا تعجب به بستن سابرینا
 رو باز کنه تا سؤال بپرسه، بهش گفتم:
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 .یهمحبوب یلیخ یما خوراک  یایتو دن یه،بستن ینا - 

 محبوبه؟ ینا یهوقت چاون -

 تو گرفتم. یرو برا ینا یا. بیدفهم شهیکه نم  یتا نخور -

. برد، بوش کرد شینیب یرواز دستم گرفت و روبهرو  یبستن یدبا ترد سابرینا
و سالمه، به سمت دهنش برد. گاز  یخوراک  یاماده ینکهاز ا ینانبعد از اطم

تا مغزش برسه و  یبستن یتا سرد یدطول کش یهازش زد. چند ثان یبزرگ 
رو گرفت. با   سرشتف کرد،    یرونرو به ب  یبستن  ینادر هم بشه. سابر   شیافهق

 فتم:خنده بهش گ

 یواشیواش یدبا خوره؟یم جوریینرو ا یبستن یآخه کدوم آدم عاقل -
 .زنهیم یخوگرنه دندونات  یش،بخور

 .ترکهیسرم داره م ی؟رو از اول بگ  ینا تونستیینم -

 مرهم بذار. ییهقض یرو به تالف  ینا -

کرد و   یک رو به لبش نزد یبستن یاطسردردش آروم شد، با احت یکه کم  حاال
کرد،   یلتحل یهرو تجز  یبستن یمزه یهچند ثان یناازش زد. سابر  یکیگاز کوچ

براش  یانسان  هاییسر داد. نگران شدم که نکنه خوارک  یبلند یغناگهان ج
 بشه. شیطور یتمضر باشه و االنه که در اثر مسموم

 که نشد؟  یزیت! چیخوب  -

نخورده  ینا یبه خوشمزگ  یزیچ یمول زندگست. تا حاال تو طمعرکه ینا -
 بودم.
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با ولع شروع به  یناش لبخند زدم. سابر راحت شد. به شوق دخترانه خیالم 
زد که من محو  یباییلبخند ز ی،کرد. بعد از اتمام بستن  یتموم کردن بستن

جا کنه؟  رحممیدختر تونسته تو دل ب  ینش شدم. چطور اچال گونه یتماشا
تر مجذوب یشکه هر لحظه ب  بینمیخودم رو م کنم،یوجه محاال که دارم ت

 یتمحاال که انسان کردمیسرم اومده؟ فکر م ییچه بال ی. لعنت یشمحرکاتش م
 .کردمیاشتباه م یدل ببندم؛ ول ینتونم به کس یگهدر حال محو شدنه، د

همه  ینکه خوردم چرا ا  ینیا یبد یحتوض یشهاگه زاغ زدنت تموم شد م -
 خوشمزه بود؟

 یموضوع رو به رو  ینا  یبودم؛ ول  یرهمتوجه شدم که تمام مدت بهش خ  تازه
 و گفتم: یاوردمخودم ن

 .ینخورد یتزاتو هنوز پ یست،ن یزیکه چ  ینا -

 هم وجود داره؟ ینتر از اخوشمزه یعنی -

هست   یگهد  یز چ  خوشمزه بود. هنوز صدها  هاییاز خوراک   یکیتازه    ینآره، ا  -
 .یتجربه کن یدکه با

 ها.واقعًا خوش به حال انسان -

 به خاطر غذاشون؟ -

 که دارن.  ینه، به خاطر آرامش -

که مشغول  یک کوچ یخانواده یه یرو دنبال کردم که رو ینانگاه سابر  رد
و عمرًا بتونم  یدتو دلم پوس یقبل یهستن، قفل شده. حسرت زندگ  روییادهپ
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پارس   یاتفاقات داشتم رو دوباره تجربه کنم. با صدا  ینقبل از ا  که تا  یآرامش 
شده،  یرهسگ خ بهکه با ترس   ینااومدم. به سابر  یروناز فکر ب یسگ ولگرد
 نگاه کردم.

 یم رو گرفت، پشت سرم قا یرهنمپ یگوشه  یناسگ، سابر  یپارس دوباره با
برداشتم و به طرف سگ پرت کردم. بهش  ینزم یاز رو یشد. سنگ بزرگ 

 و گفتم: یدمچرخ یناداد با خنده به طرف سابر  شیالقل فرار ینخورد؛ ول

 ترسی؟یدختر، تو از سگ م -

 . اآلنم فقط جا خوردم.ترسمینم یچینه، من از ه -

 ی؟رو ول کن یرهنمپ تونییآره جون عمت. اگه جا خوردنت تموم شد م -

رو گرفته بود. خجالت زده  یرهنمشد که تموم مدت پتازه متوجه  سابرینا
 یهقرمزش نگاه کردم. واقعًا  یهارو ول کرد و ساکت شد. به گونه یرهنمپ

 یهاش اندک همه معصوم باشه؟ تو مواجهه با دشمن  ینا  تونهیدختر چطور م
معصوم   تر دخ  یهوقت هنوز خصلت  و اون  جنگهیترس نداره و با تمام قدرت م

 رو داره!

شاد باشه. دوباره شروع به قدم  یشهتا هم یزمرو بهم بر  یاتموم دن حاضرم
ها براش آدم یایدن هاییباییو من با صبر و حوصله راجع به ز یمزدن کرد

گوش داد.   یحاتموسط حرفم بپره به توض  ینکهبا شوق و بدون ا  یناگفتم. سابر 
 کرد.   طلوع یدخورش یک   یدیمکه نفهم  یملحظات خوش شد ینقدر محو ااون

 .یچیدتو فضا پ یاییدر یهاغمر  یصدا یش،هوا گرگ و م
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 برم. یدبا یگهمظفر، من د - 

و با   یاوردمخودم ن  یبه رو  یبهم دست داد؛ ول  یجمله حال بد  ینا  یدنشن  با
 لبخند بهش گفتم:

 خدانگهدار. -

 یکنه. منتظر موندم تا با جا  االرضیچند قدم ازم فاصله گرفت تا ط  سابرینا
رفت و من دوباره تو  یناطور هم شد. سابر  ینرو بشم که همروبه یشخال
هام اومد. لب  یچند ساعت قبل افتادم و لبخند رو  یادفرو رفتم.    یکمتار  یایدن
تونست من رو از  تاهکو  یمدت  یباز هم برا یهر چند کوتاه بود؛ ول یدارموند

تو همون باتالق   کنمیاالن دوباره حس م  یول  یاره؛بکه درش بودم در    یباتالق 
 تونهیم یک   دونمیم یگهکه د  ینها شی. خوب زنمیهستم و دارم دست و پا م

که از پشت   یی. با صدایستن یناجز سابر  یمن رو نجات بده، اون هم شخص
که پشت   یشخص یدنم. با دیدسرم اومد، به سرعت به سمت عقب چرخ

 تم:سرم بود، با تعجب گف

 کنی؟یم کار یچ  ینجاتو ا -

 ی؟به خونه برگرد خوایینم -

 هال جا خوردم و با اضطراب گفتم: یهوییسؤال  از 

 م اومده؟سر خانواده یینکنه بال -

نگرانت هستن و چشم انتظارن.  یلیخ یها حالشون کاماًل خوبه؛ ولنه اون -
 ندارد. اییدهفا یآوارگ  ینجور ا یششون،برگرد پ یشهاگه م
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 هال. تونمینم - 

 چرا؟ -

. یرمبگ یشرو در پ یعاد یزندگ  یهکه بتونم   یستمن یاون آدم قبل یگهمن د -
که جلوت قرار داره فقط ظاهر مظفر   ینینمونده. هال، ا  یباق   یاز من قبل  یچیه

که   یهر چ  یول ی؛به چ  دونمیکردم، نم  ییر . من تغیستخودش ن یول ی؛قبل
 یلیم. اوضاع من خخوایرو نم  ینبزنه، من ا  یبم آسهست ممکنه به خانواده

 بده.

. به نظر من یستهم بد ن  یلیاوضاعت خ  یریماگه چشم کورت رو در نظر نگ  -
 .یرو ادامه بد یمعمول یزندگ  یهدوباره  تونییتو م

 دلم گفتم: تو

جلوم  یلکسر ینطور ا کردییاالن جرأت نم یهمن چ یغذا دونستییاگه م -
 .یستیبا

عوض کردن   یخاطر برا  یننداره، به هم  اییدهبحث با هال اصاًل فا  ینا  یادامه
 جو بهش گفتم:

 ت کجاست؟پدر بچه یراست  -

 کشته شد.  یکیچند ماه قبل توسط موجودات تار -

 ی؟ت رو بزرگ کنبچه ییتنها خواییمتأسفم. م -

تنفر بود، . پدرم که از شوهرم میستمخودم با یپا یرو یدمجبورم. خودم با -
 بکنه. یفکر نکنم بهم کمک خاص
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 فکر کنم پدرت برگشته باشه. گردی؟یبر نم تیلهتو چرا به قب یراست  - 

 یه. به خاطر خورهیکه مادرم رو ازم گرفتن، بهم م  یحالم از پادشاه و مردم -
 .یدمرو نچش یقانون مزخرف طعم محبت مادر

خاطر سکوت   ینبه هم  یاد،م  بحث رو ادامه بدم اشک هال در   ینکنم اگه ا  فکر 
 هال گفت: ینمونسکوت ب یقهکردم. بعد از گذشت چند دق

 یچیده؟اسمت همه جا پ دونستییم یراست  -

 نه. چطور مگه؟ -

 .یمشهور شد یکل  القماقمیبن یبعد از نجات شاهزاده -

پدرش رو بابت ول  ینمشاومد. اگه بب یرونابومره از اون جنگل سالم ب پس
وقت اون مثل . من جونم رو به خاطرش به خطر انداختم، اونارمیکردنم در م

 بزدل فرار کرد. یه

 چقدر ترسوعه؟ القماقمیبن یشاهزاده دونستییم -

رو به  یجنگل یوبا د یدنشهفته که برگشته با افتخار، جنگ یه یننه. تو ا -
 .یگهم هاشیو از دالور کنهیم یفتعر  یهبق

 هفته؟! یه ی؟گفت   ی. تو چ ینمصبر کن بب -

 که شاهزاده برگشته.  یشهم یاهفته یهآره، االن  -
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 یادآوریبا  یهفته گذشته باشه؟ ول یهبهت فرو رفتم. چطور ممکنه  تو 
که احتمال نداره تو نصف روز   یدمرس یجهنت ینناجورم، به ا هاییشکستگ 

 خوب شده باشن.

 ی؟شد جوریینا یهوشده؟ چرا  یزیچ -

 رو به هال گفتم: یساختگ لبخند  با

 ی؟شکمت کار کن یتو یکه با بچه  یستسختت ن ی. راست یستن یزینه، چ -

م رو بزرگ هر جور شده بچه یدندارم. من با ینجز ا یاچاره یچه یچرا؛ ول -
 از تمکونه. یادگار کنم. اون تنها 

 اسم شوهرت تمکون بود؟ -

هقش . هقیدغضش ترکسرش رو تکون داد و ناگهان ب  ینشبا صورت غمگ  هال
هال  االرضیندونستم و با ط  یز بدجور رو اعصابم خط انداخت. موندن رو جا

هال رو آروم کنم و بدتر از  تونمیرقمه نم یچکه ه  دونستمیرو ترک کردم. م
 .دادیرو قلقلک م مینیعذاب و غمش بدجور ب یاون، بو

*** 

 شنل پوش مرد

 

گردنش گذاشت. با بهت به   یآوردم و رو یرونش برو از تو قلب بچه خنجر 
 غرق در خونش نگاه کرد، گفت: یجسد بچه
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 ها رو کشته بودم.نداشت، من اون انسان ینه کثافت! اون گناه  - 

 رنگ نگاه کردم. با لبخند گفتم: یاهس یاجنه به

 پدرش رو بده.  یهاتاوان گناه  ید. پسر باسوزنیباألخره تر و خشک با هم م  -

بعد فقط طعم شور و   یدم،رگش کششاه یآغشته به خون پسرش رو رو  چاقو
 که کردم، کپر اجنه  یشد. با لذت از کار  یختهصورتم ر  یداغ خونش بود که رو

تر بخشلذت  یچی. هیدمرو نفس کش  یعتو پاک طب  یز تم  یرو ترک کردم. هوا
خون چند  قامها رو نکشتم که انتاجنه ین. ایستکننده نگرمسر  یحتفر  یهاز 

 یش برابلکه همه یرم؛کشته شده بودند رو بگ هاینتا انسان که توسط ا
 و پر کردن وقتم بود. یسرگرم

 یداره من هم به بهانه  یبه سرگرم  یاز باألخره آدم ن  یهمه سال زندگ   یناز ا  بعد
همه فکر   .کنمیو عاملش رو مجازات م  یامم  یها هر از گاه کشته شدن انسان

ها رو دوست دارم؛ و انسان  کنمیکار رو م  ینواال ا  یهدف   یکه من برا  کننیم
ها خوشم سر سوزن هم از انسان یکه من به اندازه  ینهکه مهمه ا  یزیچ یول
مدرک  یا یلماوراء دل یایقتل عام تو دن یبرا یدکرد؟ با  یشهچه م یول یاد؛نم

 داشت.

ها رو مواقع هم خودم از عمد انسان یباشم. بعض اییگهد یدنبال سوژه باید
 توننیموجودات نم ینا دونمیچون م یدم،قرار م یسر راه موجودات ماورائ 

 ین. ایدنها کنترل کنن و کار دست خودشون معطششون رو در مقابل انسان
 یداپ ششده و داره گستر  گذارییهکه توسط خودم پا یفهکث یاستس یه



 

 
218 

 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

ها اون  یماورائ   یها به احضار اجنه و کارهاه کردن انسان. من با وسوسکنهیم 
 تا از راه برسه. یشمو منتظر شکارم م اندازمیکرم تو تله م  یهرو مثل 

*** 

 مظفر

 

به درون تاالر  شهیکه نم  گفتیپدر هال راست م یغار ظاهر شدم. لعنت  درون
ظاهر شدم. دوباره   ینجاا  یجا رو تصور کردم؛ ولکرد. من اون  االرضیها ط اجنه

راه رو  ینقباًل ا ینکها یلعبور کردم. به دل هایتو استاالکت یتاز کنار استاالگم
بود  القماقمیبن ییلهقب یورود هرو ک یتونستم چاه  یاومده بودم، به راحت 

بلند درون  ی. با صدایدمو به داخلش سرک کش یستادمچاه ا یکنم. لبه  یداپ
 زدم: یادچاه فر 

 یست؟ن خونه یکس  ی،آها -

 یااهللخاطر  ینباشه، به هم یر اون ز یفکر نکنم کس یول شه؛ینم یدهد هیچی
قبل دست و پا  یمثل دفعه بار ینزدم. ا یرجهگفتم و به درون چاه ش  یبلند

گرد   ینفرودم استفاده کردم. با برخوردم به زم یها برانزدم و به جاش از اون
هنم در معرضش قرار گرفت. با سرفه و د و خاک به هوا پخش شد. چشم

رو از دهنم خارج کردم. به سمت جلو قدم برداشتم. دوباره  یاضاف  یهاخاک
بار به خودم زحمت زور زدن رو ندادم، به  ین. ایدمرس ییبه همون در طال

 بلند به در زدم. یجاش چند تقه
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 یک   از پشت در بپرسه که یکس  یحت  ینکه،بدون ا یهاز گذشت چند ثان بعد 
 بار ینا  یرو شدم؛ ولروبه  یقبل  یهستم در برام باز شد. دوباره با همون منظره

 یستم کنن، نبلندشون محاصره  هاییر که با شمش  یعصبان   یاز سربازها  یخبر 
ونن که از سر دیها نم. اونیشهم یدهتو چشم همه د ینبه جاش برق تحس

 .یارمسر پادشاهشون ب ییچه بال یستاومدم و معلوم ن ینجاخشم ا

 ینجاشدم و ا یدهدر یومن اونجا توسط د م رو گرفته.هاچشم یجلو خون
 یناالن تنها ا یرم،ابومره شد. اون بزدل من رو ول کرد تا بم یافتخارش برا

به در دوم،  یدننکته مهمه با خشم شروع به قدم زدن درون تاالر کردم. با رس
باز نشد. بدجور  ر د یداد؛ ول یبد یدر صدا یبه در زدم که لوال یلگد محکم

 ینبه در زدم و ا  یباشم، دوباره لگد محکم یاوردهکم ن  ینکها  یشدم. برا یع ضا
بلند داد  یگذاشتم. با صدا  قدم یبار در باز شد. با خشم به درون سالن اشراف 

 زدم: 

 کارت دارم.  یرونب یاابومره ب ی،آها -

سالن به سمتم  یتو یسرها یوارد شدنم، همه ییقهداد و طر یصدا با
. با یدمسالن ابومره رو که کنار پدرش نشسته بود، د ی. تازه از انتهایدچرخ

 به سمتش رفتم. یبرزخ  ییافهق

تو  راهیبد و ب  یاون و پادشاه قرار گرفتم. دهن باز کردم تا هر چ  رویروبه
ابومره  یاد،ب یرونکلمه از دهنم ب  یناول ینکهقبل از ا یذهنمه رو بهش بگم؛ ول
 بلند گفت: یبه سمتم اومد و با صدا

 .یدوست من، خوش اومد -



 

 
220 

 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

م که انتظارش رو نداشتم، خودش رو بهم چسبوند و محک  یحرکت ناگهان   یه  تو 
 یگرانکه د  یکرد و با لحن عاجزانه، طور  یک بغلم کرد. سرش رو به گوشم نزد

 نشنون گفت:

 .یدمبهت م یبخوا یتو رو خدا آبروم رو نبر. هر چ  -

 ینبه هم ،یزهوسوسه برانگ یلیکه گفت خ  یاجمله یبراش نسوخت؛ ول دلم
 زدم سرم رو به سمت گوشش بردم. یطانیخاطر لبخند ش

 .یرمرو از پدرت بگ میزه. فعاًل اومدم جازنیمیش حرف مبعدًا درباره -

آهسته به سمت پدرش رفت. پادشاه  یهاراحت شد، با قدم یالشخ ابومره
 با لحن استوار و محکمش گفت:

 سر اصل مطلب. یرمازت تشکر کنم، پس م یچطور دونمینم -

ها خدمه قرمز پوشش اشاره کرد. با دستور اون، یبه چند تا از خدمه پادشاه
ها تا خدمه  یدطول کش  یقهکه کنار سالن بود، رفتن. چند دق  ییبه سمت راهرو

روم قرار ها رو، روبهها صندوقچهرنگ برگردن. اون ییطال یهابا صندوقچه
همه احساس غرور  این یمعقب رفتن. تا حاال تو زندگعقب یمدادن و با تعظ

 نکرده بودم.

اآلن هم وقتشه تا من به  ی؛انجام داد یرو به درست  یتخب، تو مأمور -
 م عمل کنم. بازشون کن.وعده

رو باز کردم.  یروم قرار داره، رفتم و وسط که روبه  یاسمت سه صندوقچه به
رو  ییهمه طال چه کارها ینهام برق زد. من با اطال چشم یهاسکه یدنبا د



 

 
221 

 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

و از  خرمیخونه م یهکه   ینها کنمیکه م  یکار  ینانجام بدم! اول تونمیکه نم 
 یگهساختم تا د  یرزمینشتو ز  یکزندان کوچ  یه  یدشا  یام،م  یرونب  یآوارگ   ینا
راحت  یلیدر به دنبال غذا بگردم. خم شد دربهنباشه هر موقع گرسنه یاز ن

 جوریینکه ا  یفح  یول  کنم؛یرو که از قبل درش قرار دادم رو شکار م  ییغذاها
داره. پس فکر زندان  یگهطعم د یهآزاد  یشکار تو هوا ی،لعنت  پرهیش ممزه

 ینماش یه یدبسنده کردم. شا همون خونه بهو  یروندست ساز رو از سرم ب
 یکنم به فکر احمقانه  االرضیط  تونمیم ینکها یادآوریبا  یول یدم؛هم خر 

 .یدمخودم خند

 ی؟هست  یاز پاداشت راض -

 ممنون. یلیبله، خ -

هم  یندهدر آ  یدوارم. امیستن یچیه یکه تو برام انجام داد  یکار  یدر ازا -
 .یمداشته باش یبا هم همکار یمبتون

کمک   یبه کس یگهچشم و دستم تو دلم گفتم: »من غلط بکنم د یادآوری با
 کنم.«

از  یکیدست فوقش بتونم  یهببرم؟ با  یرونرو تا ب هاینمن چطور ا حاال
 یرو برا یاز پادشاه درخواست کنم تا کس ینکهها رو ببرم. قبل از اصندوقچه

 کمک کردن بهم بفرسته، ابومره گفت:

 .کنمیم یتهمراه یرونمن تا ب -
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دست   یهبه صورتش زدم. با    یلبخند  یت. با رضایادداره ازش خوشم م  کمکم 
هم  یرو رو یگهد یها رو برداشتم. ابومره دو تا صندوقچهاز صندوق یکی

 .گذاشت، باهام هم قدم شد

 از خروج از تاالر بهم گفت: بعد

 .یکرد  یممنون که آبرو دار -

. االنم نخواستم جلو مردمت برمیم یادرو از  یکه باهام کرد  یفکر نکن کار -
 کنم.  یعتضا

 ی بودم. اگه برا  یمن اون لحظه زخم  یکه اشتباه کردم؛ ول  دونمیم  ید،ببخش  -
چطور جون سالم  یکشته شده بودم. راست   یادبه احتمال ز اومدمیکمک تو م
 !ی؟به در برد

 نجاتم داد. یکیفکر کنم  یول دونم؛یخودم هم نم -

 تونیمیازت خوشم اومده. ما م یلیمن خ ی. راست یاکه االن زنده  ینهمهم ا -
 .یمهم باش یبرا یخوب  یهادوست

 .شمیدوست نم کنن،یکه وسط راه آدم رو ول م  ییمن با کسا -

 ییانداخت. از اونجا  یینابومره در هم شد، سرش رو پا  ییافهمن ق  یجمله  با
نظر کردم.   یدبه درد بخور باشه، تجد  یلیخ  تونهیست و مشاهزاده  یهکه اون  
ها هم بزدل نباشه، پس رو بهش قدر اون یدفرصت بهش بدم. شا یهبهتره 
 گفتم:
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 اومده؛یاز دستت بر نم  یرو کا  یبود  یزخم  ینکها  یپا  ذارمیبار رو م  یه  ینا  - 
 .کشمتیخودم م ی،کار رو بکن  یناگه ا یگهد یدفعه یول

 یم؟پس با هم دوست -

 آره. -

 باره. یناول یندوست نشده بودم. ا یانسان  یچتا حاال با ه یول،ا -

 !ی؟خوشگل تیلهتو چرا برخالف مردم قب یراست  -

 هستم. زادیاجنه و پر  یدو رگه یهچون من  -

حق  تیلهقب یهاقانون رو نذاشته که اجنه ینمگه پدر تو ا ینم،صبر کن بب -
 یشونزندگ یک رو ندارن و در صورت مشاهده شر  یگهد هاییلهازدواج با قب

 یشن؟کشته و خودشون طرد م

قانون رو بعد از مرگ مادرم گذاشت. بعد از اون اتفاق پدرم دچار  ینچرا، ا -
رو از  یزانشونعز  هایلیگذاشت که باعث شد خ  بییجنون شد و قانون عج

 دست بدن.

 رو گرفت؟ یمیتصم ینکه پدرت چن  یستن یبه نظرت خودخواه  -

 یدننظر رو دارم. احتمااًل بعد از مرگ مادرم، پدرم طاقت د ینخودم هم هم  -
 اییگهد یز هر چ یاحسادت  یاز رو دونمیرو نداشته، نم یگراند یخوشبخت 
 نون رو گذاشته.قا ینکه بوده ا

 دلم گفتم: تو
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 یرو وضع کرده؛ ول یقانون  ینچن یخودخواه  یکه برا  یهعوض یلیپدرت خ - 
 کرد؟ قدرت دست اونه.  یشهچه م

 دونمیکنم. نم  االرضیط   تونمیم  ینجا. از ایدیمچاه رس  یبه ابتدا  یباً تقر   دیگه
به جاش از  یکرد؛ ول  االرضیط  شهینم یرونکه از ب  یهچه جور ینجاا یقاعده

روم قرار گذاشت، روبه ینزم یها رو رو. ابومره صندوقچهیشهدرون چاه م
 گرفت.

 .کنمیازت ممنونم و هر جور شده لطفت رو جبران م  یکه برام کرد  یبابت کار  -

 کرد.  یدست و دلباز یکاف   یپدرت به اندازه یست،ن یازین -

متم گرفت. با لبخند دستش رو دستش رو به س  یخداحافظ   یبه نشانه  ابومره
برگشت، من موندم   شیلهکردم. ابومره به سمت قب  یفشردم و ازش خداحافظ 

 کنم.  کار یباهاشون چ  دونمیطال که نم یو کل

 یفکر  یهکنم تا بعدًا   یمشونجا قا یهرو آب کنم؟ بهتره  هاینا یچطور حاال
. به نظرم اون شهیکم داره نظرم نسبت به ابومره عوض مبه حالشون کنم. کم

مردمش   یبرا  یپادشاه خوب   تونهیم  یندهداره و در آ   یبر خالف پدرش، دل پاک 
کردم. دستم رو   یک زانوهام خم شدم، سه صندوقچه رو به هم نزد یبشه. رو

 االرضیهر سه تاشون تمرکز کردم. با ط   یرو  یها گذاشتم؛ ولاز اون  یکی  یرو
 هام رو باز کردم.به اونجا چشم  یدنکه تصور کرده بودم، رفتم و با رس  ییبه جا

داغون  یسر دادم و با اعصاب  یروم »هوف« بلندصندوقچه روبه یک یدند با
رو آوردم از  یگهکه دو صندوقچه د ینکهکردم. بعد از ا االرضیدوباره ط 

شد،   ادیجم امعده یکه تو  ی. با سوزشیدمو ضعف کنارشون دراز کش  یخستگ 
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دار دوباره  و یر گ  ینبه شکمم گفتم. تو ا ییسر دادم. با خشم، ناسزا یآه بلند 
به اون برسم. به  یددارم که با یتر االن کار مهم یدنبال غذا بگردم؛ ول یدبا

 ینکه ا  یستن ییتر از جاجا امن یچها هکردن صندوقچه  یمخف  ینظرم برا
 اتفاقات شروع شده.

داد، نگاه کردم.  ییر رو تغ میزندگ  یر روم که مسروبه یکاهگل یخونه به
 باز هم خونه  یروزه؛ ول  ینکه. با ایدمها رو به داخلش کشدونه صندوقچهدونه

چشمم  یه. قدرت رو به درون شهینم یدهدرونش د یز چ یچو ه یکیغرق تار
خونه کردم.  طبا دست شروع به کندن وس یدم،فرستادم. بعد از بهتر شدن د

 یدر آوردن گنجم دچار مشکل بشم، چاله یبعدًا برا خوامیکه نم  ییاز اونجا
 ها رو درونش دفن کردم.کندم و صندوقچه  یکوچک 

 ینشده شک نکنه، چند کنده  ینبه زم یکس  ینکها یاز پر کردن چاله برا بعد
سطح   هم  ینزم  ییهمکان گنجم با بقضرب گرفتم. حاال که    ینزم  یبار با پام رو
پارک ظاهر شدم.  یکردم. تو  االرضیکردن غذا ط   یداپ یبرا ینانشد، با اطم

صبح  یروز هم مثل د وز امکان نداره! امر  ینکردم. ا  یبا دقت اطراف رو وارس
داغون   ی. با اعصاب زنهیپرنده هم پرسه نم  یاسگ    یه  یخلوته و حت   یلیپارک خ

باز هم شکار  یتره؛ ولپارک بزرگ ینکردم. ا االرضیط  یگهپارک د یهبه 
 .یستبرام ن یمناسب

 ینکهمثل ا یم در هم شد؛ ولهچهر  یدهدرخت خواب یر که ز  یمعتاد یدند با
محکم به  یهامعتاد بسنده کنم. با قدم ینبه هم یدندارم، با اییگهد یچاره

متوجه  یست که حت . اونقدر نشئهیستادمسمتش حرکت کردم، کنارش ا
 یاهصورت س یدنکه مجبورم معتاد بخورم. با د  یدمحضورم نشد. به کجا رس
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ترس  یستمحاضر ن یکه حت   یفهمکث کردم. اونقدر کث یهچند ثان ش،یو چرک  
 و عذابش رو بخورم.

باز هم کارم رو راه  یولبشه؛  یشحال یزیموقع کشتنش چ یادنظر نم به
نشم. مردد دستم رو به طرفش  یضبعد از خوردنش مر یدوارم. امندازهیم

 یخنده یصدا یدنبا شن یکنم؛ ول  یدارشدراز کردم تا الاقل قبل از کشتنش ب
به سمت منشأ  یطانیهوا خشک شد. با لبخند ش یدستم رو ی،زوج جوون 

مشغول صبحانه خوردن  یقچآال یر که ز  یزن و مرد یدنو با د یدمچرخ صدا
 هام برق زد.هستن، چشم

افتادم که  یک شدن کالس یشرط  یشآزما یادشد.  یاز دهنم جار آب
 یدنبا د یوانح یشآزما ینپاولف انجام داده. در ا یوانبه اسم ا یدانشمند

اگه شخص  یحت  یشه،م یهم آب از دهنش جار یدهکه بهش غذا م  یشخص
 یها آب از دهنم جارانسان یدنبه همراه نداشته باشه. من هم با د ییغذا

. فقط اگه معتاد نباشه بهتره، چون یستو بزرگش برام مهم ن  یک و کوچ  یشهم
 تره.و خوشمزه یشتر ب یادم یرونکه ازش ب  یدرد و عذاب  یاون طور

 خوشحال و خندان سه نفره کج کردم. البته بهتره  یرو به سمت خانواده  راهم
فکر نکنم  یده،که تو بغل مادر جوونش خواب  یچون نوزاد یم،بگم دو نفر و ن

من  یعنیسال سن داشته باشه. چقدر شاد و خوشحال هستن.  یکاز  یشتر ب
من نابود   یبدم؟ البته که نه. زندگ   یلرو تشک  ینمثل ا  یاخانواده  تونمیهم م

رو  اییزندگ  یننچ یآرزو ید. بایستدر انتظارم ن اییندهآ  یچه یگهشد و د
ور روم حسرت و نفرت تو وجودم شعلهروبه یخانواده یدنبه گور ببرم. با د
 رو داشته باشم؟ یزندگ  ینحق چن یدشد. چرا من نبا
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شون خنده یبه کنارشون صدا یدنخشم به طرفشون قدم گذاشتم. با رس با 
که   یدهتو آغوش مادرش خواب  یباشدن. نوزاد چنان ز  یرهقطع و با ترس بهم خ

وقت بزرگ نشه تا طعم تلخ  یچمحو تماشاش شدم. چقدر معصومه، کاش ه
 رافشترسناک اط یایاز دن خبر یب  ینطور تا ابد هم یدوارمرو نچشه. ام یزندگ 

 کرد و بهم گفت:  یمصلحت  یابا آرامش بخوابه. مرد سرفه

 خوای؟یم یزیآقا، چ -

از  یشتر که ب یادنگاه کردم. به نظر نمهاش و تو چشم یدمطرفش چرخ به
 بهش زدم و گفتم: یو پنج سال سن داشته باشه. لبخند یستب

 ین؟بهم بد ییچا یوانل یه یشهم -

زود خودش رو جمع کرد. با  یلیخ یجا خورد؛ ول میهوییاز درخواست  مرد
 گفت:  یلبخند ساختگ 

 بله، حتمًا. -

که از   یکرد. به بخار  ییچا  یختنآورد، شروع به ر  یرونرو از سبد ب  یوانیل  مرد
 یدشدم. شا  یرهداغ بلند شد، نگاه کردم. دوباره به نوزاد غرق در خواب خ  ییچا

فرزندش   یکه حاضر باشه برا  یپدر خوب بشم. پدر  یه  یندهمن هم بتونم در آ 
کردن نوزاد برداشتم و   نگاهمرد دست از  ی. با صدایزهو زمان رو بهم بر  ینزم

درش قرار داره نگاه کردم. با تشکر   یوان. به دست مرد که لیدمبه سمتش چرخ
رو به وجودم وارد کرد. به  یحس قشنگ  یوانل یرو ازش گرفتم. داغ  ییچا

 بلند شد نگاه کردم. یوانل یکه از رو  یبخار
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داغ  یع اون مااز  یاقطره یحت  ینکهقبل از ا یکردم؛ ول  یک رو به لبم نزد لیوان 
. داد مرد به یختمصورت مرد ر  یرو رو یوانل  یاتوارد دهنم بشه، تموم محتو

که قباًل از   یهوا رفت و با دست صورت در حال سوختنش رو گرفت. بخار
عذاب و  یحاال در حال خارج شدن از صورت مرد بود. بو یشد،بلند م ییچا

 یدنشروع به بلع رو قلقلک داد. با لذت مینیپخش و ب یطمح یترسش تو
زد. به  یخراشگوش  یغ کردم. زن که تا االن تو بهت بود به خودش اومد و ج

به صورتش  یو تو همون حالت که نشسته بود، لگد محکم یدمسمتش چرخ
 یه. نوزاد گر تاداف ینبغلش به زم یپرت شد و نوزاد تو یازدم. زن به گوشه

 فته.دردش گر  یلیخ ینخوردن به زم ینکرد. حتمًا در ح

زانوهام خم شدم، نوزاد رو در آغوش گرفتم. تو همون حالت نشسته به  روی
 فشارش دادم و در گوشش گفتم: مینهس

 آروم باش. یس،ه -

زد و به سمت شوهرش حرکت کرد.   یبلند  یغ ش تو بغلم جبچه  یدنبا د  مادر 
شکست شده و خون در حال چکه کردن ازش بود. با  یدماغش به طرز بد

. زن به زور ینهصورتش رو بب یتکرد تا وضع یبه شوهرش سع یدنرس
قرمز رنگ  یهاتاول یدنشوهرش رو از صورتش برداشت، با د یهادست

صورت   ینطوریدرش بوده که ا  ییچقدر چا  یواناون ل  دونمیزد. نم  یغ دوباره ج
رفته و به  ینمرد کاماًل از ب یشونیتا پ ینیب یاالمرد رو داغون کرده! پوست ب

 یدهند  یبیآس  شینیب  یینقرمز رنگ قرار داره. صورت مرد از پا  یهاجاش تاول
 و سر جاشه.
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 یدندر د یکه سع  ییهاش رو به زور باز کرد، با چشمتاول زده یهاپلک  مرد 
نشد و هاش به طور کامل باز چشم ی،سوختگ  یلشد. به دل یرهداشت بهم خ

کم و اشک آلودش بهم نگاه کرد. ظاهرًا هنوز نتونسته واضح من رو   یدبا د
با  ،کرد یک هاش نزدهاش رو به سمت چشمبار دست ینچون چند ینه،بب

هاش کاماًل پف کرده و چشم یدیلمس کردنشون صورتش جمع شد. سف
 یهاخون مانند در حال خارج شدن ازشون بود. بعد از خروج اشک  یعیما

 بهتر شد. یمرد کم یدآلود، دنخو

سر داد. با لذت به ضجه زدن زن و مرد   یبلند  یش تو بغلم نعرهبچه  یدند  با
داره و واقعًا  یدیطعم جد یهعذاب که منشأش نگران ینروم نگاه کردم. اروبه

که   یرو تجربه نکرده بودم. معمواًل موقع یطعم ینلذت بخشه. تا حاال چن
بابت  یطعم نگران  ینگران خودشون هستن؛ ول یشتر ان، بافراد در حال مردن

 ینرو چ مینیکردم و ب  یهه. با ولع شروع به تغذتر خوشمزه یلیخ یگهد یکی
 دادم. مرد با التماس بهم گفت:

 نداشته باش. یم کارتو رو خدا با بچه -

که تو بغلم آروم شده نگاه کردم.  یمرد به نوزاد یملهتوجه به ج بدون
وقته  یلی. خیدرو کش هامیشهوا تاب داد و ر یرو رو یکشکوچ  یهادست

به سر  یدست  یهباشه حتمًا  یادمبلند شده.  هامیشاصالح نکردم و موها و ر
زدم و  دلبخن هامهیشکردن با ر  یو صورتم بکشم. به نوزاد که در حال باز

رو از  یکشکوچ یهادست یدستش قرار دادم. به نرم یستم رو روآروم د
 یخوابوندم. نوزاد دوباره سع  ینزم  یجدا کردم، اون رو به پشت رو  هامیشر

ها رو تا نتونه اون یدمعقب کش یسرم رو کم بار ینکرد، ا  هامیشدر گرفتن ر
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. با هوا تاب داد ویهاش رو ر سر داد. دست یمانند یغ نازک ج ی. صدایرهبگ 
هام صورتم رو پوشوندم. به سرعت صورتش خم شدم و با دست یلبخند رو

 و گفتم: یدمصورتم کش یهام رو از رودست

 .یلدال -

بار  ین. چندیرهم بگسر داد که باعث شد من هم خنده یبلند یخنده نوزاد
 .یمهم من و هم نوزاد غرق در خنده شد یباً کار رو تکرار کردم و تقر   ینا

باشه؟ کاش  یخواستن ینقدر ا یموجود فسقل یهخدا، چطور ممکنه  قدرت
 شینگهدار  یطکه تو حال حاضر شرا  یفح  یرو داشتم؛ ول  هایناز ا  یکی  یشدم

پدر و  هایدادیاز داد و ب  توجهی. ب یشههالک م یادرو ندارم و به احتمال ز
 با نوزاد شدم. یازمادرش دوباره مشغول ب

به  ترسنی! احتمااًل میرنتا نوزادشون رو ازم بگ یانجالبه که چرا نم برام
م معده یتو ی. سوزشکننیدر گرفتنش نم یبزنم که سع یبشون آسبچه

نوزاد  یخنده و شاد یصدا یو باعث شد تا صورتم در هم بشه. هر چ  یجادا
. انگار با آروم یشهتر مناکم هم درددرد و سوزش درون معده یشه،بلندتر م

 از اعماق وجودم گفت: ییصدا یه. زنمیم یبکردنش دارم به خودم آس

 کار رو ادامه نده.  ینا -

در متوقف کردن کارم  یدرونم با تمام توان سع یکی! تاریهکه اون چ  دونممی
رو که کنارم  ییخندون نوزاد نگاه کردم. فالسک چا یهرو داره. دوباره به چهر 

موجود  یهبه چهر  یافتاده بود، برداشتم و سر فالسک رو باز کردم. لبخند
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سرش   یت فالسک رو رویاکه در حال نگاه کردنمه زدم و تموم محتو  یمعصوم 
 کردم.  یخال

 یختهبدن و صورتش در حال ر یکه رو  یداغ  یچا یر نوزاد ز هاییغ ج صدای
و به پدر   یدمروم شنبهرو  از جانب  یاشد. نعره  یلتبد  یفیقل ضعدنه، به قلش

بدنم  گاهیهو مادرش که در حال ضجه زدن هستن، نگاه کردم. دستم رو تک
در بلند  یسع و پدرش با نعره یهقرار دادم، بلند شدم. مادر نوزاد شروع به گر 

سر  یپام رو رو یسته،اش باپاه یبتونه کاماًل رو ینکهقبل از ا یشدن کرد؛ ول
 افتاد. ینزم ینوزاد باال آوردم. سر جاش خشکش زد، به پشت رو

نرم نوزاد فرود افتادم.  یجمجمه یپام گذاشتم و محکم رو یوزنم رو رو کل
 یپام حس کردم. گرم  یر رو ز  یلزج   یع ش و پخش شدن ماخورد شدن جمجمه

رد شدنه، احساس کردم. کف کفشم در حال وا  یهاسوراخ یخون رو که از ال
و مغز و  کیدش کاماًل تر پام رو باال آوردم و به جسد نوزاد نگاه کردم. جمجمه

رو کف پام حس کردم.  یشد. سوزش یکی یقصورتش با کف آالچ یهااندام
نرم سرش کف پام رو  یهاش، استخونخرد شدن جمجمه یناحتمااًل در ح

 کرده.  یزخم

افتاد. پدر  ینزم یرو یبد یصحنه از حال رفت و با صدا ینا یدنبا د مادر 
بچه، تو بهت فرو رفت. ناگهان پدر با ضجه شروع به نعره زدن کرد و خودش 

کردم. اونقدر   یطمح یاز عذاب تو یه. با ولع شروع به تغذیدکوب  ینرو به زم
 ینا  تونهیم  زادنو  یهکه    دونستمیکه تموم عطشم برطرف شد. نم  یادهعذاب ز

بلکه از پدر و  یست،عذاب از جانب نوزاد ن ینا یکنه؛ ول  یدهمه عذاب تول
 مادرشه.
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که ده نفر رو کشته باشم، درست به همون اندازه در حال لذت بردن  انگار  
پدر و مادرش در حال مردن و زنده شدن هستند.   طوره،ینهستم. در واقع هم

 ین. اشهینم  یدب تولهمه عذا  ینبا کشتنشون هم ا  یاونقدر درد دارن که حت 
. ستمزههمه خوش یناز روحشونه که ا یماً و مستق یستدرد از جسمشون ن

از وجودشون رو کشتم  یتنشه و من بخش یآدم پاره یبچه یگنراسته که م
. عذابه  یدبازم در حال تول  یول  هوشه؛یب   ینکه»درد«. مادر نوزاد با ا  یعنی  ینو ا

برام  تونهیآدم بزرگ م یهاز  تر یشب یلیخ باشه که کشتن نوزاد یادم
 بخش باشه.لذت

که خودم رو تو زحمت   یستن یازیشدم ن یر که عطشم برطرف شد و س  حاال
بندازم، پس پدر و مادر نوزاد رو رها کردم تا درد بکشن. با قدرت شروع به 

 یصحنه رو از دست بده. بعد از کم ینکه آدم ا  یفهح یقدم زدن کردم؛ ول
 یشدم. مرد با پاها یرهخبه شاهکارم  یدم،فاصله گرفتن به پشت چرخ

 ینار نوزادش زانو زد، برا. کش رفتلرزونش بلند شد، به سمت جسد بچه
که تا   یابچه شه،یشد. انگار که باورش نم یرهچند لحظه با سکوت بهش خ

 یکچند لحظه قبل در حال خنده بود، مرده باشه. مرد دست کوچ ینهم
نوزاد   دستهوا برد، بعد اون رو ول کرد. با برخورد    ینوزادش رو بلند کرد و رو

 یششد. انگار تازه دو هزار یرهخ یکشمرد با بهت به دست کوچ ینبه زم
 زد. یادش مرده. صورتش رو به سمت آسمون برد و از ته دل فر افتاد که بچه

 خدا! -

که انتظارش   یزیلبخند روم رو از صحنه برگردوندم. راهم رو از سر گرفتم. چ  با
 اییروزم رو به قشنگ  تونستینم ینمثل ا یز چ یچو ه یدمد کشیدمیرو م
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خواب هفت پادشاه   یا،که فارغ از دار دن  یستم، کنه. به معتادکه االن درش ه 
 تونهیرو که م  یاماده  یدبا  . واقعاً یهقشنگ  یز هم چ  یادنگاه کردم. اعت  بینهیرو م

که قباًل   یگرفتم به مکان   یم. تصمیدترسناک دور کنه، پرست  یایدن  ینآدم رو از ا
که از   یو وجدان راحت  یتکنم پس با رضا  االرضیط  رفتم،یهام مبا دوست

که درش بودم،   یعتیبه طب یهام رو بستم. لبخند گل و گشادکارم دارم چشم
 زدم. یادبلند رو به آسمون فر  یزدم. با صدا

 .کنمیکم دارم باهات حال مخودت رو سفت بچسب که من کم یادن -

*** 

 (ید)وح

 

 به داوود نگاه کردم و گفتم: یدیناام با

 اونجا هم نبود. یعنی -

 .یستکردنش ن  یدابه پ  یدیام  یعنی  ینشد، سکوت کرد، ا  یرهخ  ینبه زم  داوود

 مظفر... . یدشا یگمم یدوح -

 ی؟چ  یدشا -

بهش  یتشد. با عصبان یرهخ یقبل یدوباره سکوت و به همون جا داوود
 .یدمتوپ
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رو   ینست و من اتو فکر کنم. مظفر زندهمثل   تونمی! من نمیخفه شو عوض  - 
 .کنمیحس م

 که حاال کنترلش رو از دست داده بود، با همون تن صدا بهم گفت:  داوود

به برگشتنش  یدیکه ام دونیی. خودت هم میگهپس کجاست؟ بگو د -
 برگرده! تونهیآدم مرده نم یهرو بفهمم که  یناون مرده ا یست،ن

مرده و جسدش   یقمندارم که بهش بدم. احتمااًل رف  یجواب   یچکردم. ه  سکوت
که چند هفته قبل باهاشون دست و   یی. با خطرهایدنهدر حال پوس یاگوشه

از همون اول  یول یاره؛خوب هم تونست دووم ب یلیخ کرد،یپنجه نرم م
. بغض راه گلوم رو بست. باألخره افتهیاتفاق م  ینزود ا  یا  یر که د  دونستمیم
موقع  ینکه داوود زد االن بهتر  یبا تلنگر  کردم،یرو قبول م تیقحق یدبا

 هست.

 ینزم  یوجدان وجودم رو فرا گرفت و باعث شد تا زانوهام شل بشه. رو  عذاب
اگه به حرفش  یدش دروغ بگم؟ شانشستم. من چطور تونستم به خانواده

 نیکدوم از ا  یچش برگرده، هکه به خونه  کردمیو قانعش م کردمیگوش نم
بود نگاه کردم. حال خودم   یختن. به داوود که در حال اشک رافتادیاتفاقات نم

آروم کردنش  یبرا یخاطر تالش یناز اون نداره، پس به هم یهم دست کم
 نکردم.

آروم  یچقدر گذشت که داوود برا دونمیهق افتادم. نمبه هق ید،ترک بغضم
خودش  تونهیبهتر از من م یلیکردنم بلند شد، به سمتم اومد. ظاهرًا اون خ
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هاش نگاه کردم. با م گذاشت، به چشمشونه یکه رو  یرو جمع کنه. با دست  
 گرفته و لرزون بود، گفتم:  یهکه به خاطر گر   ییصدا

مجازاتش کرد؟ اون جوون   ینطور کرده بود که خدا ا  یچرا؟ مگه اون چه گناه   -
 شکسته و نابود بشه. ینطوریبود. حقش نبود که ا

کرد تا بلندم   یسع شیگهم فشار داد، با دست دشونه یدستش رو رو داوود
به سر و  یرفتم تا آب  ییکنه. به کمکش از جام بلند شدم، به سمت دستشو

هام به خاطر به خودم نگاه کردم. چشم ییروشو ییینهآ  یصورتم بزنم. از تو
 .یزشهدر حال ر مینیقرمز و آب ب یهگر 

رو سر جاش برگردوندم. مظفر اگه زنده بود هم  مینیکردم و آب ب  فینیفین
تا  کنمیم ی. هر کارشهینم یول یم؛براش غصه بخور ینطور نبود تا ا یراض

دوباره بغض راه   یم،که با هم داشت  یخوش  یروزها  یادآوریبا    یآروم بشم؛ ول
خارج  دستشوییلرزش فکم رو کنترل کردم. از  ی. به سخت بندهیگلوم رو م

کردم   یکه سع  ییداده بود، نگاه و با صدا یهتک یوار شدم. به داوود که به د
 نلرزه، گفتم:

 .یمبر  یدبا -

 کجا؟!  -

 .یادنبالم ب -

 ییبراشه، پس به سمت جا  یروش راه عزادار  ینمناسب و نه ا  ینه جا  اینجا
در  به داوود گفتم تا یر . تو مسیمخوشمون رو اونجا گذروند یهاکه روز   یمرفت
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 یدنینوش یم. بعد از گرفتن دو نیستهمحله وا یهااز فروشنده یکی یخونه 
تا   یستادیمنا  ییجا  همگرفتن مزه    یبرا  یحت   یگهد  ین. جز ایمدوباره راه افتاد

 .نشه یجادوقفه ا

که  یزیگلوم رو بسوزنه. االن تنها چ یدنینوش یکه تلخ  یستمهم ن برام
تو ذهنم   یشههم  یادشمظفر بخورم، اونقدر بخورم تا    یادکه به    ینها  خوامیم

رو پارک  ین. داوود ماشیمرفت یشگیبه سمت پاتوق هم یمحک بشه. مستق
 یچند سال قبل افتادم که برا یاد. یمکرد، با هم به طرف ساحل حرکت کرد

که   یمش شدمنظره ییفتهچنان ش ی. تو اوج بچگ یدیمرو د ینجابار ا یناول
 .یمرو به عنوان پاتوقمون انتخاب کن ینجاا یمگرفت  یمتصم

. یایمب  ینجامظفر از من و داوود خواست که به ا  یمساله بود  نه، ده  یوقت   یادمه
باز هم  یم،شهر رفت ینو از ا یماگه بزرگ شد یکه حت   یمعهد بست یگهبا همد

اون زنده  یول یم؛برگرد ینجاروز دوباره به ا یهنره و  یادمونپاتوق رو  ینا
ما دو نفره شده، پس تا   روهو گ  یستنموند تا به عهدش عمل کنه. حاال اون ن

که کنار هم   یبه سه سنگ   یباً . تقر یمرو زنده نگه دار  یادش  یدابد هم که شده با
 .یدیمشده بود، رس یدهچ

سنگ  ی. من رویمآورد ینجابزرگ رو به ا یهاسنگ  ینا یبا چه مشقت  یادمه
که   یسمت چپ نشست. هر دو به سنگ وسط  یرو سمت راست و داوود

به  یدنی. با ورود نوشیم. بساط رو راه انداختیممظفره نگاه کرد یخال یجا
 یادهام اومد. با مظفر جلو چشم یاخمو یهچهر  یشبه تلخ توجهیگلوم ب 

 کردیاون بهمون اخم م  خوردیمیم  یدنیهر موقع من و داوود نوش  ینکها  وریآ 
 هام اومد.لب یرو یلبخند خورد،یهامون رو مو به جاش مزه
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باعث شد تا هر دومون  هایوانکردن ل ینشد. با سبک سنگ یزبانم داوود 
تا آدم  یشهباعث م یمدهوش یگن. دروغه که میمزود مدهوش بش یلیخ

 یشهبلکه باعث م  ده،ینم  یندرد رو تسک  یهاش رو فراموش کنه. مدهوشدرد
 یول  رد؛نبود مزه داوود شروع به باال آوردن ک  یل. به دلیادتا آدم باهاش کنار ب

که نشون   اییدهکش  یوجود دست از خوردن بر نداشت. رو بهش با صدا  ینبا ا
 گفتم:  یدهاز مدهوش بودنم م

 .یشهبسه داوود، حالت بد م -

 یزشال رهاش در حصورتش قرمز و اشک   یادز  یهازدن  که به خاطر عق  داوود
 گفت:  یفیو ضع یدهبر  یبود، با صدا

 خفه شو، بذار بخورم.  -

 یاندک  یحت  ینکه. اون هم مثل من عزاداره، پس بدون ایدمحق م بهش
و سر  یختر یاز قبل تر ینرو سنگ یبعد یوانش رو بکنه لمعده یمالحظه

 یدن. با دیدمبه پشت چرخ کنهیداره نگاهم م یکی ینکه. با حس ایدکش
که تموم مدت در حال نگاه کردنمون بود، خشکم زد. با بهت به مظفر   یشخص
و  هایشسمت چپش و اون ر چشم یخال یبا حفره شیافهشدم. ق خیره
ترسناک شده بود. داوود دست از خوردن برداشت، رد نگاه   یلیبلند خ  یموها

خشکش زد. مظفر  یتوضع ینمظفر تو ا یدنمن رو دنبال کرد. اون هم با د
 با اخم بهمون نگاه کرد و گفت:

 من کوش؟ یهاپس مزه -

*** 
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 هفته بعد، مظفر: یک  

 

که   رحمیقاتل ب  ینا ی،انسان  یر و غ یانهقتل به طرز وحش یستاز ب تر بیش
 یسرئ یکرم  یداست؟! عبدالمج یآرامش شهر بندرعباس را بهم زده چه کس

 گفت:  یانیهب یک  یبندرعباس ط  یآگاه  یاداره

افتاده است، پس  ها اتفاقو پارک یها در خطوط ساحلقتل یشتر ب -
خلوت  یها و جاهاقاتل مردم از رفتن به پارک یریتا دستگ یممندخواهش
خبر  یانتظام یسفرد مشکوک به پل یکنند و در صورت مشاهده  یخوددار
 بدهند.

شده بود،  یدهشو ک ینگارعکس خودم که توسط اطالعات شاهدان چهره به
رو خاموش کردم.   یزیونخبرنگار تلو  هاییهها و توصنگاه کردم و بعد از اخطار 

هفته عطش و  یه ینپرت کردم. تو ا یامبل لم دادم. کنترل رو به گوشه یرو
بخورم. از چند  اچند بار غذ یاز قبل شده و مجبورم روز یشتر ب یلیاشتهام خ

پخش شده، کل شهر رو رعب و وحشت  مپیدر یپ یهاروز قبل که خبر قتل
 گرفته.

 یتو  یزن مدام در حال گشت  یانتظام یروهایارق شدن و ن  یشباز د  هاپارک
. یادنم یرونب یشده و از ده به بعد کس یحکومت نظام یباً شهر هستند. تقر 

پا  ییبه تنها کسیچکنن و ه  یاز خونه باز یرونها بتا بچه ذارنیها نممادر 
 یقاتل روان  یه که  کننی. همه فکر مذارهینم یکیتار یکوچه  یچبه درون ه
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متولد  یواله یه کنن،یاشتباه م یول کشه؛یو آدم م زنهیشهر پرسه م یتو 
 .کنهیتر از قبل شکار مروز گرسنه شده و روز به

ه از خانواد  ینمنه، تا االن چند  یهاها حرف از قتلاخبار و روزنامه  یهمه  توی
بازار کساد  یتکم و وضع یلیبندرعباس نقل مکان کردن. رفت و آمدها خ

نشون داده  یزیونتلو یکه از من تو  یاشده ینقاش یر شده. احتمااًل با تصو
زدم.   یهستم و دست به چه کار  که من زنده  یدنشد، خانواده و آشناهام فهم

 یکس  یانتظام  روییکه جز ن  ییاز اونجا  یشکار به پارک رفتم؛ ول  یبرا  یشبد
 چهار نفره بشم. یخانواده یه ینبود، مجبور شدم تا وارد خونه اییگهد

 یبود. وقت   یدیجد  یبرام جذاب و واقعًا تجربه  یلیخودش خ  یتو خونه  شکار 
 یلیخ زدن،یهاشون دست و پا منجات بچه یزن و مرد غرق در خون برا

 یکردم؛ ول  یر گ  ینو زم یخانواده رو زخم یاعضا یبخش بود. من همهلذت
 یستاییب یهکردن   یدارفتم و بعد از پ یاطنکشتم، بلکه به سمت ح یبه راحت 

برداشتن   یو برا  یختمر  ینسر همشون بنز   یدوباره وارد خونه شدم. رو  ینبنز 
 یع هود سر  یرو یتکبر   یکردن جعبه  یدابه آشپزخونه رفتم. بعد از پ یتکبر 

 یمتوجه  ینکهنشه. مثل ا  یر تبخ  یناز ا  یشتر ب  ینم تا که بنز به سمتشون برگشت
پا زدن کردند. پدر  ونجات شروع به دست  یغرضم شدند، چون همشون برا

 گفت:  یهخانواده با گر 

 نداشته باش. یم کارتو رو خدا با خانواده یواری،کمد د  یپول و طال تو -
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 یهاها و لثهشد. خون از لب یزونبه صورتش زدم که فکش خرد و آو لگدی 
ش قطع شده یکه از مچ پا  یخون  یبه اندازه یول یخت؛ر یرونب اشیدهبر 
 بلند رو بهشون گفتم: ی. با صدایستن یادز ریزه،یم

 .ینمورد رحمت قرار گرفته باش یدوارمام -

 یت. با روشن شدن کبر یدمجلدش کش  یسمباته  یو رو  یرونرو ب  یتبعد کبر   و
 و زجه زدنشون بلند شد، التماس کردن. یغ ج یصدا

 یککه بهم نزد  یابچه یرو رو یتبهشون پوزخند زدم. کبر  یرحم یچه بدون
ضجه و عذابشون به لرزه در   یتا کل خونه با صدا  یدنکش  یبود، انداختم. طول

درم درست که پ  یکباب   یادگوشت در حال کباب شدنشون، من رو   یاومد. بو
 یادز قدر عذابشون کردم. آتش اون یدنانداخت. با ولع شروع به بلع کردیم

 یادمهعقب برم. به دست و پا زدنشون نگاه کردم.  یشد که مجبور شدم کم
دو پسر نوجون رو شکستم تا نتونن فرار  یوارد خونه شدم، اول پاها یوقت 

زده بود   یرونپوست ب  کنند. استخون ساق پاشون گوشت رو پاره کرده بود و از 
پدر و مادر خانواده   ددر مور   یول  یشد؛م  یدهاستخونشون به وضوح د  یدیو سف

که از   یمقدار رحم رو هم انجام نداده بودم و مچ پاشون رو با ساطور ینهم
آشپزخونه برداشته بودم، قطع کردم و حاال دارم با لذت به سوختنشون نگاه 

 یکهکه نزد  یتا دست و پا زدنشون تموم شد. به آتش یدنکش ی. طولکنمیم
 یخارج شدم. با صدا االرضیپوست و گوشتم رو بسوزونه نگاه کردم. با ط 

 یمبل کنار یاومدم، اون رو از رو یرونب یشباز خاطرات د یمزنگ گوش
 یی صفحه خودنما  یخندونش رو  یهبرداشتم. داوود در حال زنگ زدنه و چهر 

 .کنهیم
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 سالم. - 

 سالم، مظفر. -

 ی؟داشت  یکار  -

 یای؟تو نم یمها قرار دارامشب با دختر  یدبگم من و وح خواستمیآره، م -

 !یدی؟اخبار رو ند -

 .یرونب یایب یتون یم یگفتم اگه صورتت رو بپوشون   یول یدم؛چرا د -

 .یامنه، ممنون من نم -

 . فعالً یباشه، خوددان  -

 خدانگهدار. -

که برام افتاده بود رو براشون  یهفته مجبور شدم تموم اتفاقات  یه ینا تو
کنار اومدن و با روش غذا خوردنم   یهخوب با قض  یلیها هم خکنم، اون  یفتعر 

 پیچن؛یت و پام نمها تو دسکه گرسنمه اون  ینداشتن. فقط مواقع یمشکل
 یاتو خونه االناومدم،  یرونب یهستن. از اون آوارگ  یشممواقع پ یشتر ب یول

. البته مجبور شدم خونه رو به اسم داوود بخرم، چون کنمیم  یزندگ   یدمکه خر 
 یتا برا یدمخر  یدهم به اسم وح ینماش یه. نداشتم ییخودم مدرک شناسا

 بهش ندارم. یازیمن ن یرفت و آمد هر سه تامون باشه؛ ول

هزار و چهارصد  یال. وکنمیم یکه خارج از شهره زندگ   یالییو یتو خونه االن
مواقع سرگرمم   یشتر باغ بزرگ هم داره که تو ب  یهمتره و واقعًا بزرگه. استخر و  

باغ بزرگ به  یهو حاال که  اومدیخوشم م یاز باغبون  ی،. از همون بچگ کنهیم
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و البته   یاز مورد ن  یلتموم وسا  ه. تو خونذارمیوقت براش م  یکل  یده،دستم رس 
 .یمتا سرگرم بش یدهاس فور خر  یپ یههست. داوود هم  یاضاف 

وقت  یگهپالس هستن و با هم د ینجاوقتشون رو ا یشتر ب یدو وح داوود
صندوقچه از سه صندوقچه به  یکفقط با فروش  هاینا ی. همهگذرونیمیم

ازشون  یاز رو سر جاشون گذاشتم تا موقع ن یگهد یهادست اومد. صندوقچه
بهشون داشته باشم؛ آخه با فروش  یازین یگهاستفاده کنم، البته فکر نکنم د

 کردم.  نیاز یرو ب  یانمها کاماًل خودم و اطرافاز اون یکی

اشکال  یبند و کلو گردنطال به صورت سکه  یلواون صندوقچه هشت ک تو
تالش کردم تا تونستم   یها واقعًا سخت بود و من کلبود. آب کردن اون  یگهد

کنم. اون به   یداطال و جواهرات بود پ یقه،دکتر بازنشسته رو که تو کار عت یه
 آلمان بفرسته.  بهرابط که خارج از کشور داشت، تونست گنجم رو    یه  ییلهوس

قرار دادن و   یشناس گنجم رو مورد بررسکارشناس و باستان  ینچند  ینبرل تو
 یهااجنه دونمی. نمیانههخامنش یمشخص شد که متعلق به دوره

که بود، باعث شد   یهر چ   یداشتند؟ ول  یر با کوروش کب  یچه صنم  القماقمیبن
 سابها به حپول ینا ی. همهارزهیدالر ب  یلیونمن سه م یتا گنج قاچاق 

دکتر اومد، اون بعد از کسر دستمزد خودش که طبق توافق  یآقا المللیینب
 یچکه من ه  ییجاپول رو به من داد. از اون  یسوم از فروش گنج بود، باق   یک 

 شیگهدکتر به صورت نقد و نصف د ینداشتم، نصف پولم رو از آقا یحساب 
 گرفتم.  یتمام بهار آزاد یهارو به صورت سکه
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که حدود دو چمدون سکه و   یختپول ر یهاتموم سهمم رو تو چمدون دکتر  
پولم  یچهار چمدون پول نقد به واحد تومن شد. فرصت شمردن و محاسبه

کردم که اگه سرم رو کاله بذاره،   یدخاطر دکتر رو تهد ینرو نداشتم؛ به هم
و  جروند آب کردن گن یمؤثر بود. همه یدمو ظاهرًا تهد برمیسرش رو م

تا   کشهیها طول مماه  کردمی. فکر میدپول بهم تو چهار روز طول کش  یدنرس
بود، اونقدر  یدهکه گنجم رو خر   یآلمان  یظاهرًا قاچاقچ  یبتونم آبش کنم؛ ول

 کارها رو انجام بده.  یبرش داشته که تونسته تو نصف هفته همه

 یدنشدم. با شن  یمقا  یکردم و تو انبار  االرضیم ط به خونه  یواشکیروز قبل    دو
بغض راه گلوم   یزد،رو صدا م  یکمو برادر کوچ  اومدیمادرم که از هال م یصدا

 آوردمیطاقت نم  موندم،یاونجا م  یگهد  یقهاگه چند دق  دونستمیرو گرفت. م
رو که از قبل آماده  یخاطر دو چمدون  ینپس به هم گشتم؛یبرم یششونو پ

اونجا رو ترک کردم.   یترش  ییشهشگذاشتم و با شکستن    یکرده بودم تو انبار
بکنم.  یبرام ارزشمند هستن، حاضرم به خاطرشون هر کار یلیم خخانواده

و زمان رو  ینبزنه، اون موقع زم یببخواد بهشون آس یکس  یخدا نکنه روز
 .ریزمیبهم م

 کنهیم  ینها رو تأماون  یگذاشتم، زندگ   یکه تو انبار  یپول  یحاو  هایچمدون
و  یالو یدبا وجود خر  یتر بشه. حت براشون راحت یمن کم یدور یدو شا
مونده  یباز هم نصف چمدون طال برام باق  یگه،د هاییولخرج  یو کل ینماش

 کردمیبخرم. فکر م یجیتالیگاوصندوق د  یه یشنگهدار یکه مجبور شدم برا
هفته با  یه ینتو ا یول مونه؛یناقص م یشههم یدست و چشمم برا

دستم دوباره  یهابهتر شده. عصب یلیخ یتشونوضع مدرپییپ هاییهتغذ
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هنوز با برداشتن  یاون رو حرکت بدم؛ ول تونمیبه هم وصل شدن و من م 
م تونینم یده،م یناهنجار یاستخون و غضروف کتفم صدا ینسنگ هاییز چ
 ازش کار بکشم. یادز

براش درست شده، باز هم  یدکره جد یه ینکهچشمم با وجود ا وضعیت
شد و  یجادش اتو حفره یک کوچ  ییلهت یه. اولش چشمم به صورت یمهوخ
 یهاعصب یچشمم کاماًل پر شده؛ ول یکم شروع به رشد کرد. االن حفرهکم

. ینمبب تونمیمتصل نشده، نم یشو عروق یخون  یچشم و شبکه یانتها
وصل  یالزم برا یانرژ یگهکه با چند تا شکار د  کشهینم یکه طول  دونمیم

 .ینمبب تونمیو اون وقت دوباره م کنمیم یداهام رو پعصب یمکردن و ترم

متفاوته.   میگهکه مردمکش کاماًل قرمزه و با چشم د  ینهچشمم ا  یبعج  ینکته
چشمم به رنگ قرمز   کنه،یم  یداتو وجودم تپش پ  یکیقدرت تار  یوقت   یشههم

 یه  ین. تو اکنهیصدق نم  یدمچشم جد  یع براموضو  ینظاهرًا ا  یول  یاد؛در م
 ییگذروندم. از اونجا  تو ابومره هم وق  ینابا سابر   یدهفته عالوه بر داوود و وح

تو  هامیقرف یشها پبهش دارم، شب یازیبخوابم و نه ن تونمینه م یگهکه د
 .یرمماوراء م یایدن

پسر شجاع و جسوره  یهبزدله،  کردمیاولمون که فکر م یدار برخالف د ابومره
 یباشه. سه شب قبل برا ریایدوست خوب و ب  یه تونهیو ثابت کرد که م

 یک تار یکوچه  یهو درون  یمها اومده بودآدم یایباهاش به دن یگذرون وقت
باز   یول  یاد؛ون نیر ب  یها کساخبار گفته شب  ینکه. با وجود ایمکرده بود  ینکم

ها اون یمواد به کوچه اومده بودند. وقت  نیدکش یپسر برا یپاک یههم 
و   یماومد  یرونب  یکیمشغول رول کردن کاغذهاشون بودن، من و ابومره از تار



 

 
245 

 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

زدن و پا به فرار گذاشتن،   یبلند  یغپسرها ج  .یمبا ادا و اطوار به سمتشون رفت 
 یشنهادکار رو صرفًا محض خنده پ  ینا ره. ابومیمافتاد ینزم یما از خنده رو

 واقعًا لذت بخش بود. کنم،یم یهمن که از ترس تغذ یبرا یبود؛ ول داده

 یرو یبرم. لبخند گل و گشاد یناسابر  یدناومد که قراره امشب به د یادم
 یخشن باشه، باطن کنهیم یهام نشست. اون برخالف رفتارش که سعلب

رو نشون  یشبا منه خود واقع یوقت  کنمیمعصوم و مهربون داره. حس م
از قبل مجذوب قلب پاکش بشم.  یشتر موضوع باعث شده تا ب ینا یده،م
 یششاالن پ  ینهم  خوادی. دلم مکنهیضربان قلبم رو تند م  هاششمچ  یدند

 یبرا یدساعت تا شب مونده و من با ینبرم. به ساعتم نگاه کردم. چند
نکردم؛   یمعرف   یدرو به داوود و وح  یناانتظار بکشم. هنوز ابومره و سابر   یدنشد
زود  یلیخ یدباز شده، با یهقض ینبه ا یدداوود و وح یکه پا  ییاز اونجا یول
م حس کردم. وقت ناهاره و معده یتو یبکنم. سوزش یکار  یشونمعرف یبرا

 شکار آماده بشم. یبرا یدمن با

*** 

 )مرد شنل پوش(

 

که   لییهر دل یدست از سرش برداشتن؛ ول یکیچرا موجودات تار دونمنمی
 یباً هم کمتر شده. تقر  یکیرفت و آمد بعد تار ی. حت یستداره اصاًل خوب ن

و فکر نکنم   یرهروباه پ  یهچند روز انجام نشده! هاردس    ینا  یتو  یاحمله  یچه
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 یلیکه خ  ستنهفته یآرامش، طوفان  ینانجام بده. پشت ا دلیلیرو ب  یکار 
 .کنهیم یانزود طغ

 یرو نجات دادم و باعث رشدش شدم، لعنت   یوالییمن چه ه  ینکها  یادآوری  با
فکر کنم   یول  ده؛یرو انجام نم  یکار  دلیلیموقع ب   یچبه پدرم فرستادم. اون ه

رو بهم داد؟!  یواله یهبار اشتباه کرده. آخه چرا پدرم دستور محافظت از  ینا
 یلکمت یپروسه دونمیمظفر رشد کرده و در حال تکامله. نم یکقدرت تار

منه احمق   یده،تهد  یهکه اون    دونمیرو م  ینا  یول  یره؛م  یشقدرتش تا چقدر پ
 .کنمیدارم ازش محافظت م

برخالف انتظارم   یها بتونه دوباره سر پا بشه؛ ولنداشت که با اون زخم امکان
دستش   یعصب  یهارشته  ینخودش ساخت و همچن  یبرا  یدچشم جد  یهاون  

هاش هم به همراه و قتل عام  یشهم  تر یروز داره قورو دوباره وصل کرد. روز به  
کردم تا   االرضیط  یمیقد ی. به سمت کلبهکنهیم یداپ یشهاش افزاقدرت

و  یهو تجز  ییدنوقتم رو صرف پا یشتر چند روز ب یندر کنم. ا یخستگ  یکم
 م.رفتارش کردم، االن واقعًا خسته یلتحل

. اعصابم از دست پدرم یدمتخت دراز کش یاتاق کلبه ظاهر شدم و رو درون
تا   یدمکش  یقیهام رو بستم و نفس عمخودم رو آروم کنم. پلک   یدداغونه و با

باعث آروم  یاذره یروش حت  ینکه ا  دونمیم یکم بشه؛ ول  یشماز تشو یکم
بسته   به  ور   یکه از خستگ   ییهاداغون و چشم  یپس با اعصاب   شه،یشدنم نم

 زدم. یرونشدن هستن از کلبه ب
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بلند  یهام رو براکه کنار خونه قرار داره رفتم، دست  یسمت تخت سنگ  به 
 یسرداب مخف  یتخت سنگه به ظاهر بزرگ، ورود ینکردنش اهرم کردم. ا

 یاتخته سنگ رو ذره ینا توننینم یانسان حت  ینچند یمنه. تو حالت عاد
اون  هامبا استفاده از قدرت یستمکه من انسان ن  ییاز اونجا یجابجا کنن؛ ول

 یادن ینکه من تو ا  یزیپرت کردم. تنها چ یسرم قرار دادم و به کنار یرو باال
 ارزشمندمه. هاییدنینوش یونروش وسواس دارم، کلکس

 یهاپام قرار داره نگاه کردم. به درونش قدم گذاشتم. پله یر که ز  یگودال  به
زدم که  یرفتم. با ورودم بشکن یینبه پا یاطرو گرفتم و با احت دهیپوس یچوب 

 یقدرتمند یهارو با طلسم ینجادو طرف سرداب روشن شد. ا یهامشعل
 دونمیبشه. م  یر یجلوگ  یبهمحافظت کردم تا عالوه بر دماش از ورود افراد غر 

 یکدرجه  یدیپارانوئ یهکه من  ییاز اونجا یول یاد؛نم ینجابه ا یکه کس
 کنم.  یسک ر تونمیهستم، نم

 ینا  یشتر کردم. ب  یدنینوش  هاییشهپر از ش  یهابه قدم زدن کنار قفسه  شروع
 یها تا هزار سال قدمت دارن. به انتهااز اون یصدها و بعض هایدنینوش

. یدمبود، رس یدنینوش یهاها و کوزهبشکه یکه محل نگهدار  ییسرداب جا
درست   خودمسازه که توسط  دست  یدنینوش  یو کوزه  آخر سرداب پر از بشکه

 یست؛و تو قفسه ن یشهدرون ش هاییدنینوش یبه اندازه هاینشده. ارزش ا
 . خورمیم  هاینبه جاش از ا  دارم،یبر نم  یونمخوردن معمواًل از کلکس  یبرا  یول

ردن کوزه به درون خونه، رو برداشتم. از سرداب خارج شدم. بعد از ب ایکوزه
بود، درش با  ینسبتًا بزرگ  یدوباره برگشتم تا سنگ رو سر جاش بذارم. کوزه

شده. پارچه رو از روش جدا و عطر  یدهپوش یک پارچه و پالست یهال ینچند
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از آشپزخونه برداشتم،   ور   یبزرگ   یوانسوق دادم. ل  هامیهرو به درون ر  یدنینوش 
و عذابم  ام خدا شروع به خوردن کردم تا بلکه دردکردم. با ن  یختنشروع به ر

 .یامنشد و به جاش فقط تونستم با دردهام کنار ب ینطور ا یتموم بشه؛ ول

*** 

 )مظفر(

 

غذا  یهستم. ظهر برا یناسابر  یشرفتن پ یشد، در حال آماده شدن برا شب
ار به کوچه اومده بودن، شک  لییل  یبرا  یواشکیرو که    یک کوچ  یدو دختر بچه

که خواهر بودن.   یدمخونشون فهم یبو یکردم. واقعًا خوشمزه بودن و از رو
خون افراد رو  یبو تونمیخوب شده و راحت م یلیخ یایمحس بو هایگ تاز 

 بدم. یصتشخ

 یدطول کش  اییقهسوزش چشمم شدم. چند دق  از اومدنم به خونه متوجه  بعد
چشمم حس کردم.   ییهزجاج  یع ما  یرو تو  یو عروق   یخون   یهاتا حرکت رگ

شد و من پشت   یر هام سرازچشمم اشک   یکره  یبا وصل شدن عصب به انتها
 چندین. االن ینماز اشک که در اثر سوزش بود، تونستم اطراف رو بب یاپرده

بهتر شده.  یلیخ یدمساعت از اون موقع گذشته، سوزش چشمم برطرف و د
 نگاه کردم. یینهبه خودم تو آ 

کردم. االن به همون مظفر   ییر و شصت درجه تغ یصدحم واقعًا ساز اصال بعد
به  یشباهت  یچرو دارم و باطنم ه یمشدم. البته فقط ظاهر قد یلسابق تبد
 یبمعج ییافهبه ق ینداره. به چشم قرمز رنگم نگاه کردم، لبخند یممظفر قد



 

 
249 

 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

 یر کسبه رنگ قرمزه و ه  یگریو د  یرهت  یاهام به رنگ قهوهاز چشم  یکیزدم.   
. البته اگه قبلش پا به فرار نذاره، چون لنز گذاشتم  کنهیفکر م  ینه،که من رو بب

 کردن.  یتو اخبار معرف  یقاتل روان  یهمن رو به عنوان 

. حاال که همه جا حرف از من و کارهامه، واقعًا دارم یادخوشم م یتمعروف از 
 پوشنیم  یکه رنگ   ییهازدم. اصاًل فاز اون  یاهیاسپرت و س  یپ. تکنمیحال م

رنگه باطن   ینچون ا  یکیه،و تار  یاهیرنگ س  ین. به نظرم بهتر کنمیرو درک نم
کس مثل من که از یچو ه یستن گناهیب  کسیچما هستش. ه یهمه یفکث

 .فهمهیرو نم ینا کنهیم یهها تغذانسان

ها که موقع کشتن انسان  یمحو  یرو به صورت هاله  ینگناهکارن و من ا  همه
ها گناهانشون رو حس از عذاب انسان  یه. موقع تغذکنمیحس م  یشه،م  یجادا
هم گناهکار  یک کوچ یهابچه یحت  بینمیواقعًا جالبه که م ین. اکنمیم

که بذر حسادت نسبت به  یدمهستن. امروز با کشتن اون دو خواهر فهم
 گناه.  یعنینظر من از  ینتو وجود هر دو تاشون بود و ا یگههمد

هست که خدا تو  یاز روح  یبخش یدیکه گناه و پل  یشمتازه متوجه م االن
 یاکه بهم داده تو اون دن  یزیبابت چ رهیو اصاًل تو کتم نم یدهوجودمون دم

مجازات بشم. اگه خودش بذر کثافت و کشتن رو تو وجودم گذاشته، حق 
کار رو   ینکه ا  دونمیم  یزه؛ ولنداره بابتش من رو مجازات کنه و به جهنم بندا

گر باز نظاره  و من تازه با چشم  کنهیحکم م  یتو نظام هست   عدالتیی. ب کنهیم
که من رو قضاوت کنه. دست از نگاه کردن به   عدالتییاون هستم. تف تو ب 

 کردم.  االرضیط  یدمتلخم برداشتم، به طرف تنها نور ام یزندگ 
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بهم گفته بود که بعد از غروب آفتاب لب ساحل  یناسابر  یدارموند ینآخر  تو 
 یچکردم. ه ی. درون ساحل ظاهر شدم، اطراف رو وارسیمیستهمنتظرم وا

 یکرده باشم و اون رفته؟ ول  یر . تو فکر فرو رفتم. نکنه دیستازش ن یخبر 
 مونهش یکه رو  یکه از غروب آفتاب گذشته. با دست   یستوقت ن یلیاالن خ

 یتو لباس آب  ینا. سابر یدماومدم و به پشت چرخ رونیقرار گرفت از فکر ب
 یشدم و اصاًل پلک نزدم. با صدا یباییششده. محو ز یباواقعًا ز یشمیابر 

 ش به خودم اومدم که بهم گفت:خنده

 .یشد یز ه یلیخ هایتازگ  -

خاطر  ینندارم که بهش بدم، پس به هم یجواب  یچشدم. ه یمونکارم پش  از 
 بهم گفت: یفشظر  یا صداب یناسکوت کردم. سابر 

 یزیچ یهاآلن هم وقتشه من  ی،ها رو بهم نشون دادآدم یایتا اآلن تو دن -
 رو بهت نشون بدم.

 ی؟نشونم بد خواییرو م یچ  -

 .ینیبب یدصبر داشته باش. خودت با -

 یفشظر  یهادست یدستش رو به سمتم دراز کرد. دستم رو تو سابرینا
 یول بره؛یمن رو کجا م االرضیبا ط  دونمیهام رو بستم. نمگذاشتم، چشم

 هر جا که هست، من بهش اعتماد دارم.

 بهم گفت: 

 .یهات رو باز کنچشم تونییم -
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کوه   یه ی. لبهیدمخودم رو عقب کش یکه درش هستم کم  یارتفاع  یدند با 
 یژنشدت سرده و اکسهستن. هوا به  یینشب پا یبلند قرار دارم و ابرها تو

در حال وزشه و احتمال   یدیباشم. باد شد  یادیز  یلیکمه. فکر کنم تو ارتفاع خ
 ی . با صدایدمکوه پرت بشم. دوباره خودم رو عقب کش  یینداره هر آن به پا

 گفتم:  ینابشه، به سابر  یدهباد شن یزوزه یکردم تو  یکه سع  یبلند

 !کنیم؟یم کار یچ  ینجاا -

 .فهمییم یش، به زودصبر داشته با -

به  یم،کوه دور شد  یهام رو گرفت. با هم از لبهبه سمتم اومد، دستم سابرینا
نشوند و خودش   یتخت سنگ   یمن رو رو  ینا. سابر یمسمت عقب حرکت کرد

بار با حرکت دستش   ینا  یهم کنارم نشست. اومدم که دوباره سؤال بپرسم؛ ول
 به آسمون اشاره کرد و گفت: یناساکت شدم. سابر 

 دو، سه. یک، -

دار در شدم. هزاران ستاره دنباله یرهروشن شدن آسمون با بهت بهش خ با
شب رو مثل روز روشن کردن.  یکیسرمون هستن و تار یحال عبور از باال

 ینچن یمل تو زندگها روشن شده. تا به حاستاره یدو سف یآسمون با رنگ آب 
و  ینههم یدمم دیکه تو زندگ  یامنظره ترینیبابودم. ز یدهرو ند یستاره بارون 

 ینمبش یادکه ازش خوشم م  یکه کنار کس  یستن یناز ا تر یننشدل یز چ یچه
 .ینمرو بب یاصحنه ینو چن

پلک زدن هم  یبرا یحت  یدم،آسمون شد یمحو تماشا یناو سابر  من
 یول ید؛طول نکش یقهاز دو دق یشتر . ستاره بارون بیمهامون رو نبستچشم
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. یشدم  یدهآسمون د  یتو  یدشو سف  یآب   یبا تموم شدنش هم رد نورها  یحت  
 گفتم:  ینارو به سابر 

 بودم. یدهبود که د یزیچ یباترینواقعًا ز ینممنون، ا -

 .کنمیخواهش م -

 بود؟ یدار چ دنباله یهاستاره ینا یانجر  یراست  -

 یو من برا یشهکوه ستاره بارون شروع م  ینا یموقع رو ینهر سال هم -
 .یامتماشاش م

 ی؟کرد  یدارو چطور پ ینجاا -

 .یدنرو د یگهبار همد یناول یکه پدر و مادرم برا  ییهجا ینجاا -

 اون کجاست؟ یدم،مادرت رو ند یراست  -

 مادرم مرده، در واقع کشته شده. -

 واقعًا متأسفم. -

 متنفرم؟ یکیچرا از موجودات تار دونییم -

 نه، چرا؟ -

 یطمع تلخ زندگ   یها مادرم رو ازم گرفتن و باعث شدن تو اوج بچگ چون اون  -
 بدون مادر رو بچشم.

 روحش در آرامش باشه. یدوارمواقعًا متأسفم، ام -
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شدم.   یرههق کرد. با تعجب بهش خدفعه شروع به هق  یهساکت شد.    سابرینا 
. ینمرو نب  شیهشکننده باشه. روش رو ازم برگردوند تا گر   قدر ینا  کردمیفکر نم

رقمه طاقت  یچ. هکشیدمینم یشموضوع رو پ یناعصابم خورده، کاش ا
بار  ینا یول نم؛نفر رو آروم ک یه یچطور دونمیرو ندارم. معمواًل نم شیهگر 

 رو در آغوش گرفتم. یناتالشم رو کردم، سابر 

اوج گرفت.  شیهچسبوند و گر   مینهبه صورت نشسته سرش رو به س  سابرینا
زود خودش رو جمع   یلینگفتم تا خودش آروم بشه، برخالف انتظارم خ  یچیه

هاش رو پاک کرد، خجالت زده کرد و از بغلم جدا شد. با پشت دست اشک 
دختر فوالد زره رو به  یهبراش سخته که ظاهر  دونمیمروش رو برگردوند. 

 یسبک   یست، حق داره برادختر معصوم و شکننده  یهاون    یول  یره؛خودش بگ
 کنه.  یهگر   کشهیکه به دوش م  یاز عذاب 

 رو بهش گفتم: پس

رفع   یبرا یهتا مثل بق  یتو هم حق دار یست،ن  یدنخجالت کش  یبرا یزیچ  -
 .یکن  یهگر   یتدلتنگ

 گرفته بهم گفت:  ییبا صدا ید،رو باال کش شینیب اسابرین

 دلتنگ مادرم هستم؟! یدیاز کجا فهم -

 .یشنموضوع سخت نبود. همه دلتنگ مادرشون م ینا یدنفهم -
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کل وجودم   یمادرم دلتنگ   یادآوریکه درش هستم. با    یاآلن   یتبه وضع  لعنت 
رو   یناتا سابر   از خودم ضعف نشون ندادم. تموم تالشم رو کردم  یرو گرفت؛ ول

 خاطر بحث رو عوض کردم. ینآروم کنم، پس به هم

 تو االن چند سالته؟ یناسابر  یراست  -

 چطور مگه؟ یشم،صد ساله م یگهچند ماه د -

 بلند گفتم: یشدم و با صدا یره. با بهت بهش خیداز سرم پر  برق

 !ی؟چ  -

 دونی،یپس تو هنوز سن پدرم رو نم یبه؟آخه کجاش عج زنی؟یچرا داد م -
 .یاریچند سالشه فکر کنم از تعجب شاخ در ب یاگه بفهم

 مگه چند سالشه؟ -

 ساله شد. یک ماه قبل چهار هزار و هفتصد و پنجاه و  یشبه گمونم ش -

 یچه ینه؛ ول یا یهشوخ یه ینا ینمنگاه کردم تا بب ینابه سابر یناباور با
 یادش یزی. بعد انگار تازه چشدینم یدههاش دتو چشم یاز شوخ  یانشانه

 با عجله بهم گفت: یادب

بدم. از  یحبرات توض ینجوری. بذار ازادییآدم یهنبود که تو  یادم ید،ببخش -
معنا   یگهجور د  یهما   یزمان برا  کنیم،یم یکه ما تو بعد ماوراء زندگ   ییاونجا

حالت   ین. ایشمسوب مساله مح  یجدهدختر ه یهداره. من به زمان شما تازه  
مثاًل من خودم تو   برسیم،تا ما به بلوغ    کشهیسال طول م  یلیبهت بگم که خ

خاطره که تعداد موجودات  ین. به همیدمتازه به بلوغ رس یسن پنجاه سالگ 
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 یهخوبه.  یلیخ یدنشونروند به بلوغ رس زادهایکمه، تازه پر   یلیخ یماورائ  
 تا بلوغ برسه. کشهیصدها سال طول م یوبچه د

 یناییهمه اطالعات شروع به درد گرفتن کرد. چطور ممکنه سابر  یناز ا مغزم
احتمال داره من   یعنی  ینمن قرار داره صد سال عمر داشته باشه؟ ا  یکه جلو
 یتو یزانموقت تموم عز موضوع واقعًا بده. اون ینقدر عمر کنم و ا ینهم هم

 .بینمرفتنشون رو ب یناز ب یدو من با یشنم یر ها پآدم یایدن

 کنم؟یعمر م قدر ینمن هم هم یعنی یناسابر  -

 آره، فکر کنم. -

 واقعًا صد سالته؟ یا یمن رو گرفت  ییخدا -

 .یشمصد ساله م یگهبهت که گفتم چند ماه د -

رو  ینا. مثاًل اومدم حال سابر یهکاماًل جد خوره،ینم یاصاًل به شوخ  لحنش
، حال خودم خراب شد. دوباره تالش کردم تا بحث رو عوض کنم تا خوب کنم

 بره. یادمشدن از  یر پ یر د یبلکه فکر آزار دهنده

 یه؟اسمت پدرت چ یراست  -

 .کنهیاون رو به اسم صدا نم یکس  یاسمش هردانه؛ ول -

 گفتم:  یایمب یرونب یکاماًل از فاز دپ و گرفتگ   ینکها برای

 صدات کنم؟ یرزنحق دارم پ دونستییاالن م -

 بگو. کنهیم یاگه سرت به تنت ارزون  -
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 یتعصبان ینبه ا یرزن. تا حاال تو عمرم پیاریجوش ب خوادیباشه بابا نم - 
 بودم. یدهند

شده،   یر د  یلیخ  یگرفتنم بلند کرد؛ ول  یزد و دستش رو برا  یبلند  یغج  سابرینا
واکنش رو داشتم. به سرعت پا به  ینجمله توقع ا ینچون من قبل از گفتن ا

نگاه کردن بهش هم به پشت   یبرا  ی. حت یدهم دنبالم دو  ینافرار گذاشتم، سابر 
 .دیدمخن یدن،دو یندر ح هاشیدتهد یدنبرنگشتم. فقط با شن

 ینزم یرو ینا. سابر یدمبه عقب چرخ یستادم،که زد با اضطراب ا  یغیج با
و با وزش باد به  یختنبلندش دورش ر ینشسته و پاش رو گرفته بود. موها

کنارش قرار گرفتم.   یدم،. با سرعت به سمتش دویرنطرف و اون طرف م ینا
که   یدمش فهمپاش کردم. با لرزش شونه یبغلش زانو زدم و شروع به وارس

رو گرفت و با  میقه یبا چابک  یناشده، چون سابر  یر د یگههمش تله بوده. د
 یناکوبوند. سابر   ینمن رو به زم خوره،ینم یفشکه اصاًل به اندام ظر   یقدرت 

 نشست. با خنده بهم گفت: مینهس یفرصت بلند شدن رو بهم نداد، رو

 بلند شو. تونییحاال اگه م یرمرد،پ -

 دونستی؟یم ی،جرزن  یلیتو خ -

 گفت:  زد، یشونیمپ یبا انگشتش چند بار رو یناسابر  

 .جنگهیوقت عادالنه نم یچجنگ ه یتو یفترو بفهم که حر  ینا -

بلند شد، دستش رو به طرفم گرفت. دستش رو گرفتم  مینهس یاز رو سابرینا
 که بهم وارد کرد از جام بلند شدم.  یو با فشار
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 همه زور داشته باشه؟  ینبه ظرافت تو ا  یچطور ممکنه دختر   ره،یتو کتم نم  - 

. یدهقدرت بهم به ارث رس  ینهستم و ا  یسلطنت   یه من از خانوادهنره ک  یادت  -
 کنند؟یهم مبارزه م زادیآدم یهادختر  یراست 

مثل مبارزه و  ییها خودشون رو با کارهااکثر دختر  یآره؛ ول هاشونیبعض -
 .خرندیم یشیمواد آرا کیلویلوو به جاش ک کننیمشغول نم یدنجنگ

 مگه زشتن؟! کنن؟یم یشچرا آرا -

. کننیم یشهم که خوشگلن آرا ییهااون یحت  یزشتن؛ ول هاشونیبعض -
 یباییکه ز  یدر صورت   یشن،م  تر یباز  یشکه با آرا  ینهطرز فکرشون ا  ییجورا  یه

 یحت  زنن؛یکه به صورت م یهبهتر از نقاب رنگارنگ یلیخودشون خ یباطن
 .کننیلنز استفاده مرنگ چشمشون از  ییر تغ یها برااز اون یبعض

 یه؟لنز چ -

 تا رنگش عوض بشه. ذارنیچشم م یکه تو  یکیکوچ  ییلهوس -

، آخه چشم نماد احمقه یلیکار رو کنه به نظر من خ  ینبخواد ا یهر کس -
خنگ باشه که احساساتش   یلیخ  ید. بایدهو احساسات رو نشون م  یتهموجود

 کنه.  یمقا یرنگ  یپرده یهرو پشت 

 کننیچشمشون مشکل دارن و فکر م  یعیها با رنگ طبن اکثر اونبه نظر م  -
 .یشنم تر یبارنگش ز ییر که با تغ
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ها از پدر چشم  ینست. اکار دارن احمقانه  ینکه واسه ا  یلیبه نظر من هر دل  - 
در واقع از رنگ  یادکه از چشم خودش بدش ب  یکس  یده،و مادر به ارث رس

 .یادچشم پدر و مادر خودش هم بدش م

من خودم به شخصه هجده سال  کردی؟یم کار یصد سال چ  ینا تو یراست  -
 .کنمیم یعمره دارم زندگ  یه کنمیکردم، حس م  یزندگ 

از هزاران  یشتر ها بسال ینگرفتن مبارزه کردم. البته تو ا  یاددر  یسع یشتر ب -
 کتاب خوندم.

 مثل من ننوشته بود؟ یراجب موجود یزیها چکدوم از اون  یچتو ه -

 دونه،یراجب تو نم یزیکرده چ  یهمه سال زندگ  ینپدر من که ا ینه، وقت  -
راجع به قدرت  یزاییچ یهمن  ینداشته باش؛ ول یاونوقت از من هم انتظار

 خوندم. یکتار

 !ی؟چ  -

برداشتم   یمکیدرم رو قاپ  یهااز کتاب  یکی  یشسال پ  یلی. خیادنم  یادم  یقدق  -
بود، آخرش  یباستان  یهاو شروع به خوندن کردم. اون کتاب راجع به قدرت

 نوشته بود. یک راجع به  قدرت تار یمتن سه چهار خط  یه

 نوشته بود؟ یخوب چ  -

بود که قدرت  ینمنظورش ا ییجورا یه یول یست؛ن یادم یقگفتم که دق -
 ینزم  یرو  یهاقدرت  ینتر بار از مرگ  یکیو    یستن  یعتمنشأش از طب  یکتار

 بوده.
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 بوده؟ یچ  یستن یعتمنظورش از طب - 

دنبال تعادله  یشههم یعتطب گیره،یقدرت نم یعتکه از طب  ینهمنظورش ا -
 .یارهبه وجود م یرانینباشه و یعتکه از طب  یزیو چ

 ینم؟کتاب رو بب  ینا یشهم -

 مونده باشه. یازش باق  یزینه، چون فکر نکنم چ -

 ی؟چ  -

حمله  هازادیبه نام زاگان به بازار پر  یاافسانه یاژدها یهسال قبل  ینچند -
 ید،اون به سمت قصر اومد. اون کل قصر رو به آتش کش  یرانیکرد و بعد از و

 یمتا تونست  یدسال طول کش  ینپدرم نابود شد، چند  یهابعد رفت. اکثر کتاب
 .یمکن  یبازار و قصر رو دوباره بازساز

 ین؟اژدها رو بکش ینتونست -

 کار ینا یسرگرم یاون فقط برا یم،کار رو ندار  ینگرفته؟ ما توان ا  یتشوخ -
 رو کرد.

 است و احتمال داره دوباره برگرده؟ هنوز زنده یعنی ی؟چ  -

 .یادن هایزود ینبود که به ا یدوار ام یدکرد، فقط با  یشکار  شهیآره و نم -

 راجع به کتاب بدونه. یزیاون چ یدشا یم؟پدرت بر  یشپ یشهم -

 .یمباشه، بر  -
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 یول یست؛ن ینابه گرفتن دست سابر  یازیکه راه قصر رو بلدم ن  ییجااون از  
هام رو بستم رو لمس کنم. چشم یفشظر  دوست دارم تا دوباره دست یلیخ

تاالر به اطراف نگاه کردم تا و تاالر قصر رو تصور کردم. با ظاهر شدنم وسط 
م. امروز تاالر یکنارم به سمت جلو حرکت کرد یدنش. با دینمرو بب یناسابر 

تا فقط چند  یست،ن یاشراف  زادهاییو پر یاناز هجوم دربار یخلوته و خبر 
و نظافت  یدنکش یبه تن دارن مشغول ط  ینخ  یدسف یهااجنه که لباس

 نگاه کردم. یناپادشاه به سابر  یتخت خال یدنهستن. با د

سؤالت  یدنپرس یبرا یپدرم، مشغول استراحته و فکر نکنم زمان مناسب -
 باشه.

 نگاه کردم. یناپکر به سابر  ییافهشد. با ق یخال بادم

 یهقض  ینفرصت راجع به ا  ینتو اول  یدمنکن، بهت قول م  ینجور رو ا  تیافهق  -
 با پدرم صحبت کنم.

 گفتم:  یناسالن به سمت ما اومد، با لبخند به سابر   یاز انتهاپادشاه که    یدند  با

 .پرسمیخودم ازش م یست،ن یازین -

. پادشاه از کنار ما یدپدرش رو د  ینکهتا ا  یدم رو نفهماول منظور جمله  سابرینا
از  یجابجا شد و بعد از راحت  یتختش نشست. کم یعبور کرد، مغرورانه رو

 نشستنش رو بهم گفت:

 مظفر. یمدخوش او -

 مکث کرد و ادامه داد: یکم  پادشاه



 

 
261 

 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

 یچیده؟ت همه جا پآوازه دونستییم - 

 نه، چطور مگه؟ -

 القماقمیبن ی. نجات شاهزادهیشهزود پخش م یلیماوراء خ یایاخبار تو دن -
 قهرمان ساخته. یهاز تو 

 اومدم. یشتونسؤال پ یه یدنپرس یمن برا یممنون؛ ول -

 سر اصل مطلب. یریزود م یلیخ یاد،ازت خوشم م -

. یاوردمخودم ن یبه رو یپادشاه قرار گرفتم؛ ول یدو تمج یفتعر  یر تأث تحت
 گفتم:

 ین؟بد یحبرام توض یک راجع به قدرت تار یشهم -

 یحتوض یکراجع به قدرت تار یداشتم که درش کم یسال قبل کتاب  ینچند -
 کنهینم یاریهن من متأسفانه اون کتاب نابود شده و ذ یداده شده بود؛ ول

 .یارمب یادتا تموم اون مطلب رو به 

 یادششدم. ظاهرًا ذهن پادشاه به خاطر سن ز  یدپادشاه کاماًل ناام  یجمله  با
جواب   یعنیهستم؟    یبهم بده. من چ   یدیاطالعات مف  تونهیشده و نم  یفضع

بشه   یداپ  یکیکمکم کنه؟ کاش    تونهینم  یچکسسخته که ه  ینقدر سؤال ا  ینا
 یهستم؛ ول یچ   اقعاً بهم بگه که و یاره،ب یرونب یکیتار  ینکه بتونه من رو از ا

سؤاالتم   یایدر  یتو  یدو من با  یستاز اون شخص ن  یها خبر حاال  ظاهرًا حاال
 ینباشم که حداقل قبل از مرگ بتونم جواب ا یدوار ام یددست و پا بزنم. با

سؤال  ینا ینیسنگ یول کردم؛یم یزندگ  هدفییسؤال رو بفهمم. تا االن با ب 
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به بعد بخوام همه تالشم رو بکنم تا  ینکه باعث شده من از ا  یادهاونقدر ز 
 هستم. یبفهمم چ 

 یهاط چشمبردم که اون واقعًا به پدرش رفته. فق  یپ  ینانگاه کردن به سابر   با
در تاالر   یتر از پدرشه. با صدازالش هم بلند  یتر و موهاکم پررنگ   یهبنفشش  
با سرعت به سمتمون اومد.  زادیی. سرباز پر یدمبه عقب چرخ یدم،از جا پر 

دستور بلند شدنش رو  پادشاهپادشاه زانو زد و منتظر شد تا  یروسرباز روبه
 بده. پادشاه رو به سرباز کرد و گفت:

 فرمانده لربور؟ شدهیچ  -

 با اضطراب رو به پادشاه گفت: فرمانده

 بازار حمله شده. یسرورم به بخش شرق  -

 یکی؟باز هم موجودات تار -

 غارتگر به بازار حمله کردن. یوهاینه سرورم، د -

 یمضطرب که سع  یپادشاه در هم شد. با صدا  ییافهفرمانده، ق  یجمله  ینا  با
 در کنترلش داشت گفت:

 .یدبه بازار بر  یدرو آماده کن. با یروهان یهمه -

احترام با سرعت   یبا داد بود، فرمانده بعد از ادا  یباً جمله پادشاه که تقر   ینا  با
 یهاملتمس تو چشم یناتاالر کرد. سابر  یبه سمت انتها یدنشروع به دو

 و با آه گفت: یدصورتش کش یپدرش نگاه کرد. پادشاه دستش رو رو

 .ینینب یبفقط مواظب خودت باش که آس یرم،جلوت رو بگ تونمینم -
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کرد. پادشاه   یدنشروع به دو یبه پدرش زد و با خوشحال یلبخند سابرینا 
 به من کرد و گفت: ینگاه 

 ی؟ازت خواهش کنم تا مراقبش باش تونمیم -

 دشاه گفتم:رو تنها بذارم، پس رو به پا یناواقع عمرًا بتونم سابر  در 

 بله حتمًا. -

با فرستادنش به جنگ آروم  تونمیممنون، اون تنها دختر منه و نم یلیخ -
 .یشهراحت م یالمخ یکم  یاگه تو کنارش باش یباشم؛ ول

 .یدمدو یناپادشاه پشت کردم، دنبال سابر  به

کنم تا   یادازم فاصله گرفته بود، مجبور شدم سرعتم رو ز یلیکه خ  ییاونجا از 
برام  ینجاشد. ا اییگهخارج و وارد تاالر د یاز تاالر اشراف  ینابرسم. سابر بهش 

ها قرار داشت، رفت. با سرعت که اتاق  ییبه سمت راهرو یناآشناست، سابر 
زانوهاش خم  یو رو یدرس تاقا ینمهمان عبور کرد. به آخر  یهااز کنار اتاق

 .یرهشد تا نفس بگ

بعد از تازه کردن   ینارق داره، نگاه کردم. سابرف  یگهد یهادر اتاق که با اتاق  به
در پر نقش و نگار رو گرفت و وارد اتاق شد. پشت  یانقره ییرهنفس دستگ

که   یدماتاق فهم یسرش حرکت کردم و به درون اتاق رفتم. از دکور دخترانه
 یوار رو که به د یریبه سرعت زره و شمش ینا. سابر یهمتعلق به چه شخص

و  یارهتخت گذاشت. اومد که لباسش رو در ب یبود، برداشت و رو یزونآو
 من گفت: یدنلباس رزم بپوشه که با د
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 هام رو عوض کنم.لباس خوامیم یرون،برو ب - 

با لباس   یناکه سابر   یدنکش  یاتاق خارج شدم و در رو پشت سرم بستم. طول  از 
 ش از اتاق خارج شد.و برنده یز ت یر و شمش یارزم نقره

 هستن؟ یچ  یگهغارتگر د یوهاید ینا،سابر  -

 .یدمم یح. بعدًا برات توضیمبر  یدبا یست،االن وقتش ن -

هام رو بستم. دستش رو به سمتم دراز کرد. دستش رو گرفتم، چشم سابرینا
که بغل پام   یهام رو باز کردم و به سربازاطرافم چشم هاییادفر  یبا صدا

ها و دم. سرباز از شکم نصف و رودهنگاه کر  زنهینصف شده و داره زجه م
کش اومده   هایروده  یشده. پام رو از رو  یختهر  ینزم  یرو  یشدرون  یهااندام

 تر رفتم.طرفش بلند کردم، اونو پاره شده

 یادیز  یداغون و عده  یآخه بازار به طرز بد  یم،کرد  یر د  ینقدر که ا  دونستمنمی
 کشته شدن.  زادیپر  یهااز سرباز 

هستن،   یرانیرنگ که مشغول و  یاهس  یوچهار د  یدندشمن نگاه کردم و با د  به
اعصابم   یختنباعث بهم ر  یکم  ینندارم، ا  یوهااز د  یخوب   یهخشکم زد. خاطر 

بودم، فرق دارن. پوست همشون  یدهکه قباًل د  یوهاییبا د یوهاد ینشده. ا
 یدارن. تو یگهد یوهایاز د تر یدهتر و ورزبزرگ یزغاله و اندام یاهیبه س

هم  یوهاد ینکدوم نصف ا  یچوجود داره که ه یود ینچند زادهایارتش پر 
 .شنینم
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در   یدهزخم که نشون از جنگجو بودنشون م  یجا  یو کل  یدهبا اندام ورز  دیوها 
بزرگشون   یهاو چماق  هایر شمش  یهستن، البته از رو  زادهایحال جنگ با پر 

بزرگه که در هم  یاهاشون به اندازهنگجو هستن. شاخکه ج  یدفهم یشههم م
 یرونب ون از لبیششن یهاقوچ رو داره، دندون یهخورده و حالت شاخ  یچپ

 باال اومده. یک کوچ  یهازده و به صورت عاج

 یدونسر داد، به سمت م یبلند ینعره یناکه سابر   یدمبه خودم اومدم د تا
به دنبال   یدندو  ینلب گفتم و دنبالش راه افتادم. در ح  یر ز  یجنگ رفت. لعنت 

که شامل   هایقربان   یجدا شده  یهااجساد و اندام  یمجبور شدم از رو  یناسابر 
که روش   یخون  یلدل به ینو مردم بازار بود، عبور کنم. زم یگارد  یسربازها

 ینه هماز هم قرار داشتن، ب با فاصله یوهاشده بود، لزج و داغ بود. د یختهر
مقابله با  یمجبور شده بودن به صورت گروه گروه برا یگارد  یخاطر سربازها

 ها جدا بشن.اون

 یمتر  یستب یکه سمت غرب و تو فاصله  یویراهش رو به سمت د سابرینا
بودن، تعدادشون   یود  ینکه مشغول جنگ با ا  ییازمون بود، کج کرد. سربازها

 یکهت یکهبزرگش ت یر شمش یادست و پا و  یر ز یگریبعد از د یکیکم و   یلیخ
شدن   شتهسمت رفت تا از ک  ینخاطر به ا  ینبه هم  ینا. فکر کنم سابر شدنیم
 کنه.  یریها جلوگسرباز  یشتر ب

که به سمتم اومد، خشکم زد.   یوید  یرو برنداشته بودم که با نعره  یبعد  قدم
هوا   یچماقش رو رو  یونشون بدم، د  یالعملبتونم از خودم عکس  ینکهقبل از ا

 ی. رویدکوب  مینهس یبه قفسه یمتاب داد و با خم کردن زانوش اون رو مستق
سرباز، نفس تو  ینسفت چند جسد یهوا به پرواز در اومدم. با فرودم رو
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 یهام باق و دنده ینهس یهااز استخون یزیحبس شد. فکر نکنم چ مینهس 
م گوشت بود که استخون ترقوه یادقدر زونده باشه، چون قدرت چماق اونم

گرفتند، احتمااًل   یحالت فنر  یهام کمزد. دنده یرونرو پاره کرد و از پوست ب
 ازشون شکسته شده. یادیتعداد ز

رو که ازش در حال  ییهاسوراخ شدن، چون با سرفه خون هامیهگمونم ر  به
و خارج شدن خون اضافه از  یاپیپ یها. با سرفهاومدنه، باال آوردم یرونب

 یقیم نگاه کردم. نفس عمترقوه یدبهتر شد. به استخون سف یگلوم حالم کم
درد بود،  ر که از س یا. با دست استخون شکسته رو گرفتم. با نعرهیدمکش

هام رگ  یتو  یکتار  یرویافتادم. ن  ینزم  یاستخون رو سر جاش برگردوندم. رو
 فرستادم، موقتًا اون رو سر جاش نگه داشتم. ترقوه نرو به استخو

اجساد، کل بدنم رو خون و گوشت له شده گرفته. از دست   یفرود رو  یلدل  به
 ییشده قابل شناسا یکهت یکهاجساد ت ینکه بدنش ب یسرباز یقطع شده

 یلبه دل  یر جنگ برگشتم. شمش  یدونبرداشتم و با نعره به م  یریشمش  یست،ن
 یوید  به  یدنشده بود به رنگ قرمز در اومده بود. با رس  یختهکه روش ر  یخون 

هام رو گرفت. با چشم یکه مورد اثابت چماقش قرار گرفته بودم، خون جلو
رو با تمام  یر سرم قرار دادم. شمش یرو باال یر سرعت به سمتش رفتم. شمش

 کرد.  یر قدرت تو ساق پاش فرو کردم که همونجا گ

تر من فرز  یشوت کردنم بلند کرد؛ ول یرد سر داد، پاش رو برااز د یادیفر  دیو
که پشت سرم بود،  یبه سرباز یود یدادم و پا یهام. جا خالحرف یناز ا

 یهوا به پرواز در اومد؛ ول یقبل من رو ییقهبرخورد کرد. سرباز مثل چند دق
اومد.  قرفه فرود یه از مونده  یباق  یز ت یهاچوب یرو یاورد،مثل من شانس ن
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ها چوب زدن. به جسد سرباز که تکه یروناز اونطرف بدنش ب یز ت یهاچوب 
 زده بودن، نگاه کردم. تو دلم گفتم: یرونلبش ب یاز دهن و گوشه یحت 

 واقعًا شانس آوردم. -

 یر پام حس کردم، روم رو به سمت منشأش برگردوندم. شمش  یر که ز  یلرزش  با
هوا  یرو رو یشزخم یاز درد، ساق پا یوفرو رفته و د یود یتا ته تو ساق پا

بود. از فرصت استفاده کردم. با تمام توان  یدنپر  یینگرفته و در حال باال پا
نوپو  یسمثل پل ،بود ینزم یبه پاش که رو یدن. با رسیدمدو یوبه سمت د

به طرف پاش  اییرجهبا کتفم ش یدم،چرخ یمرخبه ن شکستن در خونه یبرا
 زدم.

 یتعادلش رو از دست داد، با پشت رو شیگهد یباال بودن پا یلبه دل دیو
شد تعادلم رو از دست  یجادکه ا  یاز لرزش ینافتاد. با برخوردش به زم ینزم

از جاش بلند بشه،  یوگرد و خاک بخوابه و د  ینکهقبل از ا یدادم و افتادم؛ ول
 یوبه سمت سر د یدنبرداشتم. از پاش باال رفتم. شروع به دو یز به سمتش خ

پام قرار داره،   یر که ز  اییکوه چرب   یلشکمش به دل  یعبور از رو  ینکردم. در ح
 سرعتم رو کم کردم.

 یوبه سر د  یدنکوره داغه، کف پام درحال سوختنه. با رس  یهبدنش مثل    واقعاً 
زدم. شروع به فرو کردن مشت تو  یرجهبازش ش یمهن یهابه سمت چشم

سبز رنگش واقعًا چسبناکه، چون هر بار که مشتم  شمراستش کردم. چ چشم
به همراه اون   یاد،ب  یرونتا ازش ب  زنمیبا تمام توان زور م  کنمیرو درش فرو م

 .چسبهیلزج به دستم م یع ما یکل
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از درد زد، سرش رو بلند کرد. تعادلم رو از دست دادم، به عقب  یانعره دیو 
دندون  یپام رو رو یوفتم،به درون دهنش ب ینکهقبل از ا یپرت شدم؛ ول

دماغش رو سفت  یگذاشتم. موها یست،با عاج ن شباهتیکه ب  یششن
 ی. فکر یرمدرش جا بگ تونمیبزرگه که کاماًل م یگرفتم. دماغش به قدر

شروع به باال رفتن کردم.   ینیشب  ی. با استفاده از موهایدنم رسبه ذه  یطانیش
 دادم. یهاش تکدرون دماغش جا گرفتم، پاهام رو دو لبه

ندادم، شروع به   یتیاهم  یواقعًا چسبناک و پر از مواد لزج سبز رنگه؛ ول  اینجا
همراهم بود، اونوقت جد و  ییچاقو یا یر مشت زدن کردم. کاش االن شمش

ندارم،  اییگهد یز هام چکه جز دست  یفح یول ساییدم؛یرو م آباد دماغش
تا پام  شیدنک یآزار دهنده بسنده کنم. طول یهاچنگ زدن ینبه هم یدبا

آورده  یرونب ینیشد، مثل مخاط از ب یدهکش یقدرتمند یهاتوسط دست
 شدم.

م دست و پا زدن  دونمیم داشت. ماز پا بلندم کرد، به صورت سر و ته نگه  دیو
دستش   یهبشه و جفت ساق پام رو که تو    تر ینداره، چون ممکنه جر   اییدهفا

شد.  یدهصورتم پاش یزد که آب دهنش رو یبلند یگرفته خرد کنه. نعره
با  یرم،بگ وزبونم ر  ی. باز هم نتونستم جلویدهم یدهگند  یترش یدهنش بو

 بلند بهش گفتم: یصدا

 .یدهکره خر. حداقل دهنت رو بشور، بو سگ مرده م  -

زد و من رو به سمت   یادوباره نعره  یوکردم، چون د  یچه اشتباه   یدمفهم  تازه
 اییدهفا یگفتم. شروع به دست و پا زدن کردم؛ ول  یابوالفضل یادهنش برد. 
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ارتفاع  ینپرت شدن از ا یکه درش هستم نگاه کردم، حت   ینداره. به ارتفاع  
دهنش  یباال  وسرش رو به سمت عقب خم کرد، من ر   یکم  یودردناکه. دهم  

قرار داره نگاه کردم. با ول  یرمکه ز  یزیت یهاپر از دندون یقرار داد. به حفره
افتادم. به زبون چسبناکش برخورد  یکیبه درون تار یوشدن پام توسط د

 کردم.

 یحرکت موج  بودم که با جمع شدن بزاق دهنش و یومدهبه خودم ن هنوز 
گرد و قرمز   یز زبونش به سمت گلوش سر خوردم. قبل از پرت شدنم به گلو با چ

مثل کوره داغه و   ینجابود، برخورد کردم. ا  یکشکه فکر کنم زبون کوچ  یمانند
 یدنمجو متزح یزشت یهابا دندون یوخدا رو شکر کنم که د یداالن فقط با

تنگه، به زور از راه   یلیرو نداد و به جاش قورتم داد. گلوش برخالف دهنش خ
 یدنسر خوردم. با رس یینداره به سمت پا یغضروف مانند ییوارهکه د  یمر 

سقوط کردم.   یکیگشاد و من با سرعت به درون تار  یفضا کم  ی،مر   یبه انتها
 .یزنپوستم بر   یرو  یدداغ فرود اومدم، دادم به هوا رفت. انگار اس  یعیدرون ما

 ینکار ا یدست و پا بزنم؛ ول یشتر کل وجودم رو گرفت، باعث شد تا ب  اضطراب
 ینور بشم. اغوطه یدیاس یعنکرد، بلکه باعث شد تا درون ما یتنها کمک  نه
 یهچجور  یشچگال  دونمینداره و نم  یگهد  هاییز چ  یابه آب    یاصاًل شباهت   یع ما

پوست و  یرم،م فرو یددرون اس یشتر ب یهندرش شنا کرد. هر ثا شهیکه نم
 یابه درون چشمم نفوذ کرد و باعث شد تا نعره  یدگوشتم در حال سوختنه. اس

رو بدتر کرد، چون به درون دهن و گلوم هم راه   یهقض  کار ینا  یاز درد بزنم؛ ول
 یهاگه چند ثان  دونمیدهنم رو سوزوند. م یداخل  یاجزا  یرشکرد. تو مس  یداپ
هم  یلی. خکنهیمن رو در خودش حل م یود یمعده یدباشم، اس ینجاا یگهد
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از بدو  یهکه هر ثان  اییکیکه راحت و از تار  ینها یشحداقل خوب یست،بد ن 
 .یشمخالص م زدم،یتولد تا االن درش دست و پا م

ره، تقال در خط ینانبردم و سابر یپ یتمهنوز به موجود ینکها یادآوریبا  اما
رو  یناکه چقدر سابر  فهممیهستم، تازه م یتوضع ینکردم. االن که تو ا

. تپش قدرت یرمحسم رو بهش بگم، بم ینکهقبل از ا تونمیدوست دارم. نم
به سطح  ،هام موج برداشتهام حس کردم. قدرت از رگرو درون رگ یکتار

 یدر انرژبه جاش اونق یست،پوستم در حال سوختن ن یگه. دیدپوستم رس
 هر لحظه ممکنه منفجر بشم. کنمیروش جمع شده که حس م

 یدیاس یعآزاد و به اطراف پخش شد. ما یاز انرژ یکه زدم موج   یانعره با
عبور و به  یرشبا قدرت از مس یکتار یشروع به موج برداشتن کرد و انرژ

، معده بود که باعث شد  یاونقدر قو  یک برخورد کرد. انفجار تار  معده  یوارهاید
کف معده برخورد   هشد. ب  یننش  ته  یداس  یالحظه  یشروع به انقباض کنه. برا

به سمت باال فواره زد، همراه باهاش   یکه مثل سونام  یدنکش  یطول  یکردم؛ ول
 به سمت دهنش پرت شدم. یبه پرواز در اومدم. با قدرت از راه مر 

باز هم تونستم  یکمه؛ ول  یلیخ یدمکه درش قرار دارم، د  یدرون استفراغ  از 
بدم و اون رو سفت  یصرو تشخ یک زبون کوچ یرون،قبل از پرت شدنم به ب

هم عق زد.  یگهش رو باال آورد، چند بار دمعده یاتمحتو یهمه یوبچسبم. د
درون  دوبارهکنم، دهنش رو بست و من   یداپ یبتونم راه فرار ینکهقبل از ا

 تونمیبرام معنا نداره، م  یکیکه درونمه، تار  یقدرت   یلافتادم. به دل  یر گ  کییتار
 خوامینم  یگهشدم. د  یرهخ  یرمهکه ز  یا. به حفرهینمروز اطراف رو بب  یبه روشن
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 یک شروع به تاب خوردن با زبون کوچ یلدل ینبه اون جهنم برگردم، به هم 
 کردم.

کف دهن   یرفتم، خودم رو روفاصله گ یشد و از گودال مر  یادشتاب ز وقتی
لزج زبونش به زور تونستم تعادلم رو  یهاپرز  یپرت کردم. با فرودم رو یود

. دهنش کاماًل بسته یستن یراه فرار یچ. هیستمدو پا با یحفظ کنم و رو
از  تر که عقب  یششدندون ن یهاش به هم چفت شدن. به انتهاشده، دندون

 یکه باعث شد لبخند  یدبه ذهنم رس  ینگاه کردم. فکر  ست،یگهد  یهادندون
 .یادهام بلب یرو یطانیش

هام فرستادم. مشت یکردم و قدرت رو تو  یدنسمت دندون شروع به دو به
بهش نه تنها سرعتم رو کم نکردم، بلکه با تمام قدرت به سمتش  یدنبا رس

 یا صداش کردم که باعث شد مچ دستم بحواله یزدم. مشت محکم یرجهش
نداره، چون  یتیاهم ینا یهام خرد بشن؛ ولو انگشت یاداز جاش در ب یبد

 .کنمیرو حس نم یدرد یچقدرت درونمه که در حال حاضر ه اونقدر 

بزنه. با ولع  یبلند ینعره یوبرداشت و باعث شد د یترک بزرگ  یشن دندون
از سر لذت  ییادفر  یدنش،از عذابش کردم. متقاباًل با درد کش یهشروع به تغذ

تفم کنه. دستم رو درون  یرونبزاقش رو جمع کرد تا به ب یوو قدرت زدم. د
کردم. دوباره به سمت   یریجلوگ  یرونزبونش فرو و از پرت شدنم به ب  یپرزها

 یاهس یهابه جونش افتادم. به رگ مپیدر یپ یهادندون رفتم و با مشت
و  تر یاههام سبه درونش فرستادم. رگ یشتریدستم نگاه کردم، قدرت ب

 عضالت ساعد و مچم منقبض شدن.
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 یبد یدندون فرود آوردم که با صدا یم رو رونعره مشت چفت شده با 
هام با دست یفته،ب یرونکه دندون عاج مانند به ب ینشکست. قبل از ا

بود رو گرفتم، اون رو به داخل که از شکستنش به وجود اومده    هایییبرآمدگ 
 دهن کشوندم. به وسط زبونش برگشتم.

 زدم: یادکه بشنوه فر   یبلند جور یصدا با

 .کنمیم یساالن دهنت رو سرو -

سرم  یچفت کردم. اون رو باال یشدندون ن هاییبرآمدگ  یرو رو هامدست
کردم.   قرار دادم. زبونش رو هدف گرفتم و دندون رو با تمام قدرت درونش فرو

 یاز تارها  یناهنجار یشد. صدا  یدهصورتم پاش  یخون سبز رنگ و داغش رو
و لذتمه.   تاوج قدر   ین. اکشهیکه داره عذاب م  دونمیاومد. م  یرونب  یشصوت

که وارد  یزیآوردم تا دوباره زبونش رو پاره کنم؛ اما با چ یروندندون رو ب
 شدم. یدهنش شد، مجبور به خال

نگاه  یرن،طرف مو اون طرفینگرفتنم، ا یکه برا یاهشس یهاانگشت به
خودم رو  یبه طرفم اومد. مجبور شدم تا کم یقاً ش دقکردم. انگشت اشاره

 ینپام قرار گرفت. دندون تو دستم بود، االن بهتر   یعقب بکشم. انگشتش جلو
دستم  الت. قدرت رو درون عضیارمرو در ب یابونیغول ب ینموقعشه تا اشک ا

انگشتش فرود آوردم. شدت ضربه  یرو رو یز فرستادم، با تمام توان دندون ت
بود که دندون، گوشت و استخونش رو سوراخ و انگشتش رو به  یادچنان ز

 شروع به فواره زدن کرد.  یمانند  فیسیسف  یزبونش چفت کرد. خون با صدا



 

 
273 

 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

درون دهنش که  ییجارو از اون ینا یچید،از درد به خودش پ یود دوباره 
حس کردم. به دهن  یشه،م یجاداطرافم ا یو تابش لرزش یچهستم و با هر پ

نگاه کردم. ظاهرًا تا  ببنده تونهیش، نمافتاده یر که به علت انگشت گ  یوباز د
 ییفرصت طال  ینهاش تو دهنش هستن زمان دارم، پس از اکه انگشت  یوقت 

 کردم.  یدناستفاده و به سمت نور شروع به دو

 یشه،من انتها و راه خروج محسوب م یدهنش که برا یبه ابتدا یدنرس با
 یبدستش پرت شدم. ش یزدم. رو یزشت یهادندون یاز ال اییرجهش

باعث شد تا تعادلم رو از دست بدم و سر بخورم؛ اما  یینهدستش که رو به پا
از  ساعدش رو گرفتم و مانع یبشم، موها یکی ینو با زم یفتمب ینکهقبل از ا

 ینچند متر از سطح زم دونمینم یقاً نگاه کردم. دق یینسقوطم شدم. به پا
 یو پنج متر  یستب یست،که تو ارتفاع ب زنمیحدس م یفاصله دارم؛ ول

 باشم. یستادهطبقه ا یشساختمون ش یه یکه لبه  مونهیم ینهستم. مثل ا

 ینجوریارتفاع هم دردناکه. ا ینفکر سقوط از ا یحت  کنم،ینگاه م یینپا به
انگشتش رو خالص کنه و به همراه   یوزود د  یلیچون احتمال داره خ  شه،ینم

شل کردم و به سمت  یرو کم یوساعد د ی. موهایهاون سقوط من هم حتم
تا  یببعد ش هب ینجاآرنجش قرار دارم. از ا یرو یقاً سر خوردم. االن دق یینپا

عنکبوت  یهس وقت رو تلف نکردم و مثل به کتفش به سمت باال، پ یدنرس
 یکتفش قرار گرفتم، از گوشه  یکه رو  ینبه سمت کتفش حرکت کردم. هم

 چشم نگاهم کرد.

زدم که باعث  یشبرزخ یبه چهره یسر داد. پوزخند یغرش یتعصبان با
دست آزادش رو به سمتم بلند کرد.   یواعصابش شد. د  یشتر شدن ب  یخط خط
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توسط دست بزرگش له  ینکهو قبل از ا یدمش دوبا سرعت به سمت پس سر  
پس سرش رو گرفتم. موهاش واقعًا  یدور شدم. موها یمقبل یبشم، از جا

که تا به حال رنگ حموم رو به   یدهنشون م ینچسبناک و سفت هستن. ا
 اونقدر محکم هستن که بتونند من رو نگه دارن. یول یدن؛خودشون ند

 ییندادن و باال، پا  یگرفتن و له کردنم تالش کرد. من با جا خال  یمدام برا  دیو
کار ادامه   ینبه ا  تونمیتا ابد نم  دونمیکار شدم. م  ینرفتن از موهاش مانع از ا

جز  ی فکر فعالً  یافتادنم وجود داره؛ ول یر احتمال گ یک اشتباه کوچ یهبدم. با 
درد آلود  یادفر  اومد. دوباره یزیپاره شدن چ ی. صدارسهیبه ذهنم نم ینا
پاره  یهر دو دست آزادش متوجه شدم که اون صدا یدنبلند شد. با د یود

 شدن، از زبونش بود.

واقعًا کارم سخت شده.   کنه،یگرفتنم تالش م  یکه داره با هر دو دست برا  حاال
 یگهد یقهنفس افتادم. احتمااًل کمتر از چند دقبه نفس .افتمیم یر زود گ یلیخ

 یدنراه برام مونده، اون هم پر  یک . تنها یشمگرفتار م  یود یهاتوسط دست
 ارتفاعه. یناز ا

و جون سالم به  یفتمارتفاع ب ینمحضه. امکان نداره از ا یونگیکار د  ینا ولی
 یاموندن و له شدن رو انتخاب کنم،  یدبا یاافتادم.  یر گ  یدو راه  یندر ببرم. ب

 اییهپرواز چند ثان  یهندارم. پس به نظرم    یسقوط و مرگ؛ در هر صورت شانس
باشه.  یوزخمت د هایتبهتر از له شدن توسط دس یلیخ ی،و بعدش خالص

بهتر   یلیخ  یدنصورت پر   ینهم من رو دوباره درون دهنش بندازه. در ا  یدشا
 .یادتر به نظر مو آسون
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دندون  یدنبا د یپرش آماده کردم؛ ول یو خودم رو برا یدمکش  یقیعم نفس 
شانس برام   یهقرار داره، متوقف شدم. نه، هنوز    یوکه هنوز تو انگشت د  یشن

 یه. یارهکه دندون درش هست رو به سمتم ب  یدست  یومونده. صبر کردم تا د
 یبا موها روخودم  میگهنقشه آماده کردم و با دست د یاجرا یدستم رو برا

مناسب قرار گرفتم.   یعتنگه داشتم. با برخورد دست مورد نظرش، تو موق  یود
محکم اون رو  یش،دراز و با لمس برآمدگ یشدندون ن یدست آزادم رو انتها

 گرفتم.

دندون که تو   یگرفتنم تالش کنه. انتها  یدستش رو بلند کرد تا دوباره برا  دیو
من  یبال دستش از جا کنده بشم؛ ولدستم بود باعث شد تا من هم به دن

 یدستم رو یکموهاش جدا شد.  ی. پاهام از رویدمرو چسب یود یسفت مو
 یرو نو پاهام در حال تاب خورد یوهد یهامو یرو میگهدندون و دست د
بغلم حس   یر رو ز  یهام شروع به کش اومدن کردن. سوزشهوا هستن. دست

 کردم.

 یروناومد. با ب یروناز انگشتش ب یشکم دندون نکه کم  یدطول نکش خیلی
برخورد کردم.  یورفتن فشار، با سرعت به پس سر د یناومدن انگشت و از ب

قبل از  یدندون از دستم سر خورد؛ ول یالحظه یبود. برا یادشدت ضربه ز
 یراحت  س. نفاون رو محکم گرفتم یفته،ب یینتنها شانسم به سمت پا ینکها

اگه  دونمی. نمیادهو به سمت باال حرکت کردم. وزن دندون واقعًا ز یدمکش
زرد  یش. دندون نکردمیاون رو حمل م یدرو نداشتم، چطور با یک قدرت تار
در  یادیز هاییکه برآمدگ   ییاز اونجا یخودم داره؛ ول یبه اندازه یرنگ قطر 
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حمل  ی. البته براتهراح یشده، گرفتنش کم یجاداثر شکسته شدن تهش ا 
 کردنش واقعًا قدرت الزمه.

 یاهپوست س تونمیتره. مکم پشت ینجاا ی. موهایدمرس یوسر د یباال به
مراقب   یدشانسمه. با  ینآخر   ینست. انقشه  ی. االن وقت اجراینمسرش رو بب

له بشم.   یود  یهاتا توسط دست  یشهاشتباه باعث م  ینتر باشم، چون کوچک 
. به دمهام فرستاکه تو وجودم در حال تپشه رو به درون دست  یتمام قدرت 

 ییجورا  یهدر حال خارج شدن ازشونه.    یکیاز تار  یاهام نگاه کردم. هالهدست
 .مونهیرنگ و فشرده م یاهمثل مه س

که از سر قدرته، به فرق سرش فرو   یاسرم بردم و با نعره یرو باال یز ت دندون
اومد. دندون تا ته درون سرش جا   یود  یمهشکسته شدن جمج  یکردم. صدا

 یآوردن دندون کرد. کم  یروندر ب  یزد و با دست سع  یبلند  یادفر   یوگرفت. د
با  دیودر امان باشم.  یواز محل ضربه دور شدم تا از حرکت دست د

تا  یدطول کش یهآوردن دندون داره. چند ثان یروندر ب یهاش سعانگشت
 .یارهب یرونتو سرش فرو رفته بود، ب یختونست دندون رو که مثل م

سرعت به سمت زخم که حاال خون سبز رنگ در حال فواره زدن ازشه، رفتم.   با
 یکم . یادم یرونقل کنان داره از سرش بخون قل یعی،طب یچشمه یهمثل 

ش که تو جمجمه  یاخون کمتر شد. تازه تونستم حفره یانتا جر  یدطول کش
من  رایب یحداقل راه عبور یرو نکشت؛ ول یو. زخم دینمکردم رو بب  یجادا
 .یدمکرد. با کم شدن فشار خون، مثل مار درون حفره خز  یجادا
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 یهاش، تازه به بافت نرم و پر از رگعبور از استخون سوراخ شده جمجمه با 
 یمغزش کار یبرداشتنم از رو یبرا یو. صبر نکردم تا دیدمرس یاهسبز و س

هام . با دست شروع به سوراخ کردن اون بافت نرم و لزج کردم. از پنجهبکنه
 هاییرگو مو  هاگهام ر شکافتن گوشت استفاده کردم. سر راه با دندون  یبرا

کردم. دهنم پر از خون   یشرویبه درون مغزش پ ینطور اطرافم رو پاره و هم
 رگ و مغز تلخش شد. هاییکهداغ و ت

مغز و رگ   هاییکه. کل بدنم با خون، تبینمیم  یاهیس  از   یاهاله  یر رو ز  اطراف
 یاحساس یچندارم، در واقع ه یاحساس چندش یچه یشده؛ ول یدهپوش یود

عطش  کنم،یکه حس م  یزی. االن تنها چیستندارم. کارهام دست خودم ن
تفاوت  ینشدم. با ا کنه،یعمل م شیزهغر  یکه از رو  یوانح یهکشتنه. مثل 

از اعماق وجودم بهم  ییصدا یه. یستن رحمییب  ینم به اه یوونح یکه حت 
 گفت:

 شتیکهیکهت ی،بکشش، اون تو رو قورت داد. اگه من نبودم االن زنده نبود -
 کن. بذار عذاب بکشه.

باره که  یناول ین. ازنهیداره باهام حرف م یک قدرت تار یه،چ ینا دونممی
صداش تو مغزم   زنه،یحرف م  یخودمه. وقت   یصدا  یه. شبشنومیصداش رو م

به صورت بوم و اکو دار به گوشم  یودردآلود د ینعره ی. صداکنهیم یدااکو پ
 یدهدنش رو نشنیعذاب کش یجالبه، تا حاال تو مغز شکارم صدا یلی. خیدرس

 یقهچند دق دونمیکردم. نم  یشرویعذاب و پ یدنبودم. با لذت شروع به بلع
 رفتم. یشپ گذشته و تا کجا
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افتاد. از  ینبه زم یوکه د  یدمکه بهم وارد شد، فهم  یاو ضربه یبمه یصدا با 
. اونقدر مغزش رو جر دادم که دور و برم از بافت له و یدمکارم دست نکش

. حاال که کارش تموم شده، یدمرو هم بلع یود یهاناله ینپر شد. آخر  یاژله
ش رو با تموم یترضا ی؛ ولقطع شده یکقدرت تار یبه خودم اومدم. صدا

که  یابهش ندارم. به حفره یازیکمه، البته ن یژن. اکسکنمیوجود حس م
 یسوراخ   تونمیکردم، م  یشرویرو پ  یادیز  یر انداختم. مس  یکردم، نگاه   یجادا

 .ینمرو که ازش اومدم بب

 یلهکه از پ  یارو درون مغزش فرو و شروع به باال رفتن کردم. مثل پروانه  دستم
حرکت  ینو به سمت زم یزونآو یود ی. از موهایدمپر  یرونبه ب یاد،ب یرونب

خودم رو به  یادمجبور نشدم ز ین،زم یرو یوپخش شدن د یلکردم. به دل
 یده،ته کش  درتمسفت رو لمس کردم. حاال که ق  ینزود زم  یلیزحمت بندازم. خ

 یوسوزش پوستم هم شروع شد. به بدنم نگاه کردم. کل بدنم با خون و مغز د
پوستمه  یکه رو  ییهاتاول تونمیوجود باز هم م ینشده، البته با ا یدهپوش
تو شکم  ینکها یآور یادها از کجا اومده؟ با تاول ینا ینم. صبر کن ببینمرو بب

 یمن رو حل کنه، به سرعت دستم رو رو  ودب  یکش نزدمعده  یدبودم و اس  یود
 جز درد به همراه نداشت. یزیکار چ  ین. البته ایدمصورتم کش

بدنم رو  یتمام موها یدم، دادم به هوا رفت. اسلمس سر کچل و تاول زده با
 یدشده. با یجادروش ا یبد یهاسوزونده. کل پوستم در حال سوزشه، تاول

وقته، تموم شده و همه  یلیجنگ خ کهینا یدنبه حالش بکنم. با فهم یفکر 
تموم شد که من  یبا بهت در حال نگاه کردنم هستن، هول شدم. جنگ ک 

 یدم؟نفهم
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 فهمیدی؟یم یداز کجا با ی،بود یوقبل تو مغز د یقهچند دق یناحمق تا هم - 

با دو به سمتم  یناجا خوردم. سابر  یک قدرت تار یصدا یدوباره یدنشن با
دون توجه به بدن خون آلودم من رو در آغوش گرفت. و ب یداومد، بهم رس

رو در آغوش  یناندادم و محکم سابر  یتیپوستم شروع به سوزش کرد؛ اما اهم
 گفت:  یگرفتم. ازم جدا شد و با خوشحال

 ی؟اتو زنده -

 گفت:  یک بتونم جواب بدم، قدرت تار ینکهاز ا قبل

 نه په، روحشه. په -

 ترن، پس گفتم:ها واجبجواب کدوم رو بدم. خانم موندم

 یرم؟بم یآره، توقع داشت  -

 قورتت داد، گفتم از شرت خالص شدم. یود یوقت  ینه؛ ول -

 شد؟یجنگ چ  ی. راست یاز دستم راحت بش تونیینم هایراحت  ینبه ا -

کرد. تو هم   ینیها عقب نشاز اون یکیو  یمرو بکش هایوتا از ددو  یمتونست -
 .یدیرو کش ینکه زحمت ا

 هایو به زخم  بردنیها رو ماطراف نگاه کردم. سربازها دارن اجساد کشته  به
 .کننیکمک م



 

 
280 

 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

مون اومد. کل بدنش با خون لحظه فرمانده لربور با سرعت به سمت همون 
به  یاومدن ازشه؛ ول یرونو خون در حال ب یزخم یشونیششده. پ یدهپوش

 گفت:  ینا. با اضطراب به سابر یدمشاول د یکه دفعه  یههمون استوار

 ییصحرا یهااجنه ییلهبه قب یوهاد یممشغول جنگ بود یپرنسس، وقت  -
 حمله کردن.

 زد: یادبلند فر  یلب گفت، بعد با صدا یر ز «ی»لعنت  سابرینا

 .یمبه صحرا بر  یدکه زنده موندن رو جمع کن، با  یروهایین یهمه -

 اطاعت کرد، با سرعت به سمت سربازهاش رفت و گفت: دستور رو فرمانده

 .یمبر  یدبا ین،گفت؟ آماده بش  یپرنسس چ  یدینمگه نشن -

تا همه سر پا بشن. سربازها به صف و منتظر دستور شدن.   یدکم طول کش  یه
که   یناکردن. به سابر   االرضیدسته ط فرمانده لربور به صورت دسته یادبا فر 

از خون سبز رنگ   یدهدستش رو به سمتم گرفته، نگاه کردم. دستش رو که پوش
. یچیدهجا پ مهخون ه یهام از جا کنده شدم. بوبود، گرفتم. با بستن چشم

کلمه جهنمه، همه جا پر از جسد   یواقع یبه معنا ینجاها رو باز کردم، اچشم
 یناشون پر شده، به سابر از خون قرمز رنگ ینست. زمشده از اجنه تیکهیکهت

هام نگاه کرد و به چشم یناشدم. سابر  یرهست، خگر منظرهکه با اندوه نظاره
 آلود گفت:غم یبا صدا

 .یماومد یر د -
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 یبرا یحواس پرت  یهفقط  یمکه ما مشغولش بود  ینقشه بود، جنگ  شهمه 
 یم،دگرفته شده بو  یتموم مدت به باز  ینکها  یدنقتل عام بود. فهم  ینپوشش ا

اجساد کرد. دنبالش راه  ینشروع به قدم زدن ب ینابرام سخته. سابر  یکم
 خلدرخت ن یهاکه با خشت و شاخه ییهاها و خونهکپر  یشتر افتادم. ب

 یهتر از بقکه سالم  ی. به جسدیستنن یشب یاساخته شده بودن، حاال خرابه
 نگاه کردم. یاد،به نظر م

 یهاشده. آثار ترس تو چشم یرهخ رنگش بهم یبا پوست خاک  اجنه جسد
هاش رو بستم. بدنش هنوز داغه، بازش معلومه. به سمتش رفتم، چشم

که بغض کرده نگاه  ینا. به سابر گذرهیاز زمان مرگش نم یلیمعلومه که خ
جسد چند تا بچه اجنه قفل شده. به سمتش رفتم و  یکردم، رد نگاهش رو

دختر جنگجو   یه  یبرا  یحت   یزهاچ  ین. فکر نکنم ایدمکش  یگهبه طرف د  واون ر 
 باشه. یندهم خوشا ینامثل سابر 

 بوده؟ یقتل عام کار ک  ینا ینا،سابر  -

 که تو صداش معلوم بود، گفت:  یمکث کرد. با اضطراب  یکم  سابرینا

 .هستش هایرانیو ینا یهمهآگارس، اون عامل  -

 !یه؟ک  یگهآگارس د -

با مالقات پادشاه  یول جنگید؛یم یر جنگجو بود که در راه خ یود یهاون  -
بهش داد که  یاچه وعده یسهرم دونمیکرد. نم ییر تغ یز همه چ یکیتار

اتحاد با بعد  یرو برا شیلهقب یوهایقرار گرفت. اون د یر آگارس تحت تأث
 .بینییم یکرد، االن هم آثارش رو دار  یر اج یکیتار
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 یلیخ تونستنیها مفرار نکردن؟ اون االرضیها با ط سؤاله که چرا اجنه برام 
 رو ترک کنن. ینجابگذارن، ا یاز خودشون باق  یرد ینکهراحت بدون ا

 نکردن؟ چرا کشته شدن رو انتخاب کردن؟ االرضیها ط چرا اجنه ینا،سابر  -

 کنن.  االرضیط  تونستنیها نماون -

 تونن؟ینم ییصحرا یهامگه اجنه ی،چ  -

که درست وسط   یرنگ  یاهجواب سؤالم رو نداد، به جاش به سنگ س سابرینا
 یلیسنگ مستط  یدم؟رو ند  ینکاشته شده اشاره کرد. چطور من تا االن ا  یلهقب

علم شده. روش پر از خطوط و  یلهر درست تو مرکز قبمت یشبه ارتفاع ش
 ر هاش نکردم، چون در هدر خوندن نوشته ی. سعیبهغر  یبعج هایینقاش

 .یارمازشون سر در نم یچیصورت ه

 داره؟ االرضیبه ط  یچه ربط  ینخب ا -

 یبلهحصار دور ق یهکه درون سنگ وجود داره  یقدرت  یکیه،تار سنگ  ینا -
 کنه.  االرضینتونه ط  کسیچث شده تا هکرده و باع  یجادا

 یم؟کن  االرضیط  تونیمیخودمون هم نم یعنی -

حاال که قدرت سنگ تموم  یول شد؛ینم یم،بود ینجاساعت قبل ا یکاگه  -
 کرد.  االرضیط  یشهشده، م

 سنگ از کجا اومده؟ ینا -

 کرد.  یدارو پ یزیچ ینچن شهیماوراء نم یایتو دن یکی،از بعد تار یممستق -
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 رو با خودشون نبردن؟ ینچرا ا - 

سنگ   ای،یلهقب  ینچن  یحصار رو  یجادا  یمعمواًل برا  یده،ته کش  یشچون انرژ  -
 .یارهدوام ب یادز تونهینم

 دوباره شارژش کرد؟ شهینم -

 سنگ افتادن، اشاره کرد و گفت: یر که ز  یکیبه اجساد موجودات تار سابرینا

 .یازهن یکیهکه منشأ قدرتشون از بعد تار  یکیبه موجودات تار یچرا؛ ول -

 بشن؟ یموجودات خودشون خواستن که قربان  ینا -

 یها کساون ینها رو مجبور کرده. تو سرزماون یسمعلومه که نه. هرم -
 ش رو بخواد.اگه پادشاه جون یحت  یسته،حرف پادشاه با یجلو تونهینم

 ینرو نابود کنن. ول کردن ا یکیها دستور داد تا سنگ تاربه سرباز  سابرینا
چون ممکنه دوباره شارژ بشه. ناگهان  یه،بزرگ یسک سنگ به حال خودش ر

سر اجساد  یکه باال ییصحرا یهابلند شد. به اجنه یو زار یهگر  یصدا
 نا گفتم:یرو به سابر   یهستن نگاه کردم. با خوشحال  یهمشغول گر   یزهاشونعز 

 همشون نمردن. -

 گفت:  یآلودغم یرو خوشحال نکرد، چون با صدا یناجمله سابر ینا یول

 شکار رفته بودن و حاال برگشتن. یبرا هاینا -

بودن، نگاه کردم.  یزانشوندنبال اجساد عز  یاهوکه با ه  یها زن و مردده به
 یندفعه با چن یه ینکهتر بود تا اراحت یلیخ مردن،یم بودن و ینجااگه ا
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 یناسابر   یجلو  یرو قلقلک داد؛ ول  مینیعذابشون ب  یرو بشن. بوروبه  یاصحنه 
درونم به  یکتار قدرتهستم.  یوالییبدونه چه ه خوامیکردم. نم  یآبرودار

 حرف اومد:

 .یت همه غذا هست، اونوقت تو دست رو دست گذاش ینخاک تو سرت. ا -

 تشر بهش گفتم: با

 پس جان مادرت خفه شو. یست،جاش ن ینجاا -

 .فهمهیزود م یا یر دختر است، د یناگه به خاطر ا -

 دختر اسم داره. یندرست صحبت کن، ا -

کوچولو برو عذابشون بده. خدا  یهجان من  ی،بش یرتیغ خوادیحاال نم -
 .یگهبده، برو د یرتخ

 ی؟غذا نخورد یو،مگه موقع کشتن د یراست  یست،جاش ن ینجاگفتم که ا  -

شد،   جور ین. حاال که اشهیموقع برطرف نم  یچرو بدون که عطش من ه  ینا  -
 بخورتت. یود ذاشتمیم یدرو کمک من حساب باز نکن. با یگهد یدفعه

ها اول  که بهش دچار شدم. اون  یهچه بدبخت  ینشد. فکر کنم قهر کرد. ا  ساکت
بهتر  یلیخ کردم،یحسش م یرون یهو فقط به صورت  زدیکه باهام حرف نم

قدم شد،   یشها پکشته شده  یهاآروم کردن خانواده  یکه برا  ینابود. به سابر 
 یحاصل از جنگ  یبا وجود خستگ  یدختر چقدر معصومه، حت  یننگاه کردم. ا

 .کنهیم یکمک به مردم هر کار  یکه داشت، باز هم برا
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ها ه پادشاه در حال ورود نگاه کردم. پشت سرش دهکه زده شد، ب  یپوریش با 
 یهاخانواده یش. پادشاه پیانآذوقه دارن به سمتمون م یهابا درشکه یود

 بلند گفت: یعزادار رفت و با صدا

با  یول یم؛کرد  اومدیاز دستمون بر م یمتأسفم، ما هر کار یزانتونبابت عز  -
در   یزانتونروح عز   یدوارم. امیمبه موقع برس  یمکه بهمون زدن، نتونست  یرنگین

 آرامش باشن.

ش نگاه زدهغم یهابه سمتم اومد، به چشم یناپادشاه سابر  یسخنران  ینح در 
 رو ندارم. رو بهش گفتم: یشناراحت یدنکردم. طاقت د

 خودت رو ناراحت نکن. -

 بشن. یسالخ  ینطوریها حقشون نبود ابچه ینا تونم،ینم -

آدم  رحمانهیبفهمه من چطور ب  ینام افتادم. اگه سابر خود یهاعامقتل یاد به
دارن عذاب   یلههام نگاه کنه. االن که مردم قبتو چشم  یگهفکر نکنم د  کشم،یم
خودم  یبه رو یول برم؛یهستم و دارم لذت م یاز ته دل راض کشن،یم
کردم   یکه سع  یخودم رو ناراحت نشون دادم. با لحن  ی. با ظاهر سازیاوردمن

 رش موج بزنه، گفتم:غم د

 یوونح  یهاز    یدست کم  کنه،یعام مقتل  رحمانهیب   ینطور که ا  یحق با تو، کس  -
 نداره.

*** 

 )مرد شنل پوش(
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نم در حال شمال شدم. بارون نم یهامشغول قدم زدن تو جنگل مدهوش،
و نمناک شده.  یسخ ینزدم، شروع شد. زم یروناز کلبه ب ی. از وقت یدنهبار

 یز کوزه نگاه کردم، چ  یانتها یدنیهم عالم خودش رو داره. به نوش یمدهوش
راه رفتنم  یرو یکردم، چون تمرکز روییادهازش نمونده. فکر کنم ز یادیز

 یبار یناول یادبه آسمون نگاه کردم.  یده،چسب بوتمیمن یرو یندارم. گل و ال
 افتادم. یدم،که بارون د

بارون  یناول یدنبا د گذره،یاز هزاران سال ازش م یشتر که ب  هامیبچگ  تو
خوش، دهنم رو  یاز اون روزها یددهنم رو باز و رو به آسمون گرفتم. به تقل

. یزهقطره درش بر  یهکه  یناز ا یغ در یباز و به سمت آسمون گرفتم؛ ول
، کوزه از که خوردم  یزیکه دهنم باز بود، شروع به حرکت کردم. با ل  طور ینهم

که  یدنینوش یفح ی،شکسته شده نگاه کردم، لعنت  یدستم افتاد. به کوزه
آلود گذاشتم گل  ینزم یگرفت. دستم رو رو  یحروم شد. کل بدنم رو گل و ال

که کجا   یستو برام مهم هم ن دونمیادامه دادم. نم یرمو بلند شدم. به مس
 .یرمم

جاده افتادم. دوباره از جام آسفالت  یرو ی،تند یبش یسر خوردن از رو با
 یکه با زندگ   یادن  ین. لعنت به ابلند شدم، شروع به قدم زدن وسط جاده کردم

 یه ین. به نظر من ایرمبم یجور یه یشد. کاش مکنهیداره مجازاتم م یابد
داده. به اعتقاد اون   ونکه خدا بهم  یهنعمت  یاز نظر پدرم، جاودانگ   یول  ینه؛نفر 
چرنده؛ من که تا االن نمردم، فکر نکنم   ین. امونیمیما هم تا ابد زنده نم  یحت 
 .یدمبه پشت سر چرخ  ین،ماش  پیدر یبوق پ  ی. با صدایرمبه بعد هم بم  یناز ا
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تر از اونم من مدهوش یول یاد؛با سرعت داره به طرفم م یرنگ  یمشک  ماشین 
هام رو به دو طرف باز بکنم، پس دست یرشمس دور شدن از  یبرا یکه تالش
به پرواز در اومدم، بعدش  یکم  شد،یچ  دونمیزدم. نم ینبه ماش یو لبخند

. بینمنمی یول شنوم؛یشد، م یاهبرام س یز شدم. همه چ یدهآسفالت کش یرو
هستن،   سرم  یدو دختر که باال  یبخشه؟ اما با صدالذت  قدر ینمرگ هم  یعنی
بلند شدن نکردم.  یبرا یم که تالشهستم. اونقدر خسته ندههنوز ز  یدمفهم
 گفت:  یقشرو به رف یغ از دخترها با ج یکی

 یم؟کن  کار یچ  یا،سا -

 .یمشببر  یمارستانبه ب یدبا دونم،ینم -

اگه بفهمه  یهم مال بابامه، وا ینشده، ماش یفتوق متونم،گواهینامهینم -
 .کشهیمن رو م

 ی؟ولش کن ینجاهم خوایینکنه م -

 بکن. یشکار  یه یالتو و ی،تو پرستار یاسا -

 .یستمپرستار، دکتر که ن یگی. خودت هم میکممن تازه ترم  شه،ینم -

 من... . ،یول -

 یدمکه فهم یافتاد. دختر  یهحرفش رو بگه، به گر  ینتونست ادامه دختر 
به آروم  موفق ینکهرو آروم کنه. بعد از ا یقشکرد تا رف  یسع یا،اسمش سا

 کردنش نشد، گفت:

 .کنیمیم یشکار  یهباشه، خودمون  -
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 گفت:  یقشرو به رف فینینهق دختر قطع شد. با فجمله، هق ینا با 

 ببرمش. یمارستانبه ب یدماگه حالش بد شد، قول م -

سرعت به شتر  ین. اگه با اگیرنیم یممن تصم یزندگ  یراحت دارن برا چه
نبرن، البته  یمارستانمن رو به ب خوانیاونوقت م مرد؛یزده بودن، شتر م

 بهش ندارم. دخترها من رو به زور بلند کردن. یازین

 .ینهسنگ یلف یهطرف مثل  یگمترمه، م -

 به بدنش نگاه کن، گمونم ورزشکار باشه. -

 یبشن، دختر   ینشسوار ما  ینکهخوابوندنم. قبل از ا  ینعقب ماش  یصندل  روی
 بود گفت: یاکه اسمش سا

 بشه. یزیشچ ترسمیترمه، م -

 باشه. یدهد اییجد یبنترس، فکر نکنم آس -

تموم اتفاقات اطرافم   یست؛ ولم بستههارو به حرکت در آوردن. چشم  ماشین
احساس سوزش دارم. به  یزانو و ساعدم کم ییه. تو ناحکنمیرو حس م

جر و بحث دو دختر بستم.  یباشه. گوشم رو رو گمونم پوست دستم رفته
 لمشدنم تو عا یلکساستراحت کنم. با ر یکمخسته. بهتره  یلی، خمخسته

 فرو رفتم. خبرییب 

*** 

شدم، به سرعت واکنش نشون   یار هوش  یشونیمپ  یرو  یسرد  یز قرار گرفتن چ  با
 سر  یبلند یندرش بود رو گرفتم. ه یسخ یدادم و دست دختر که پارچه
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کنار   میگهصورتم افتاد. پارچه رو با دست د یداد. پارچه از دستش شل و رو 
 دختر نگاه کردم. با لکنت گفت: ییدهزدم، به صورت ترس

 تبت رو کم کنم. خواستمیبدنت داغه، م -

. مونهیها مرنگش، مثل فرشته  یعسل  یهاتماشاش شدم، دختر با چشم  محو
سرخ  یهادختر نوجوون کرده. به لب یهرو مثل  شیافهق یک،صورت کوچ

. خورهیم  یدختر خارج   یهبه    یشتر ب  شیافهرنگش نگاه کردم. موهاش بوره، ق
 دستش رو ول کردم. خواستم از جام بلند شم که گفت:

 .ین. شما با ما تصادف کردینآقا، بهتره بلند نش -

 نگفتم، دختر ادامه داد: هیچی

 هست؟ یادتون یزیچ ید؟حرف بزن تونیدیم -

تو  یکه هنوز آثار مدهوش  ییخوشگله، از اونجا یلیشدم. خ یباییشز محو
 بدنمه، گفتم:

 .یباییتو چقدر ز -

 خودش رو جمع کرد. با اخم بهم گفت: یمن هول شد؛ ول یاز جمله دختر 

تا شما رو به  یادب یگمفکر کنم سرتون ضربه خورده باشه. االنم به دوستم م -
 .یمبر ب یمارستانب

 قبل از خروج از اتاق گفت: یبلند شد که بره؛ ول دختر 
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آخه ممکنه بعد از تصادف به  یارید،ب یرونهاتون رو ببهتره لنز تو چشم - 
 بزنه. یبچشمتون آس

گفتم و از جام بلند شدم. موندنم   یتو چشمم لنز گذاشتم. آخ بلند  کنهیم  فکر 
 یبشناسم؛ ول یشتر ختر رو بدوست دارم بمونم و د یلینداره، خ یدهفا ینجاا

که حق  یاکنم. تف تو دن االرضیها رو بستم تا ط . چشمشهیکه نم یفح
 آشنا بشم. یگرانبا د یآدم معمول یهندارم، مثل 

*** 

 )مظفر(

 

هنوز برنگشته. از انتظار  یهام مرهم درست کنه؛ ولزخم یرفته تا برا سابرینا
چارچوبش بلند شد. آخ، چقدر   یزدم که صدا  یرجهتخت ش  یخسته شدم. رو
 ینم،بود. صبر کن بب ینرم ینهم به هم یدمخر  یالکه تو و  ینرمه. کاش تخت 

 !یدمنخواب یالمن که اصاًل رو تخت و

به خونه رفتم،  یباشه وقت  یادمتخت باشه.  ینهم یاون هم به نرم شاید
 یدندراز کش یه یندارم؛ ول یدنبه خواب یازیبار روش بخوابم. البته ن یهًا حتم

. سوزهی. کل بدنم پر از تاول و داره میستآرامش بد ن یبرا اییقهچند دق
 ید،که در اثر اس  هامسانگار تازه متولد شدم. به لبا  یست،تو بدنم ن  ییمو  یچه

تخت مهمان بلند  یاز رودر  ینگاه کردم. با صدا یده،سوخته و به تنم چسب
تخت   یاز مرهم به طرفم اومد. دوباره من رو رو  یبا ظرف بزرگ   یناشدم. سابر 

 نشوند، کنارم نشست.
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 تا برات مرهم بزنم. یار خوب، لباست رو در ب - 

 .یدمخودم انجامش م یست،ن یازین -

 .یمرهم بزن  یهات به خوب زخم یرو تونیینکن، نم یلجباز -

 هاش نگاه کردم، با خجالت گفتم:چشم تو

 آخه کل بدنم سوخته. -

 سر داد و گفت: یبلند یخنده سابرینا

 رو خودت بزن. یهکه خصوص  ییکه خجالت نداره، جاها  ینا -

 برام مرهم بزنه. ینادر آوردم تا سابر  یده،رو که به پوستم چسب لباسم

 .یاددختر خوشم م ینکم داره از اکم  -

 و گفت: یدخند یناگفتم. سابر   یبلند «ین»ه یکقدرت تار ییهوی یصدا با

 کنی؟یم ینجور من که هنوز مرهم نزدم، چرا ا -

 گفتم:  یک رو ندادم. با تشر تو مغزم به قدرت تار جوابش

 مال منه. یناکن. سابر  یشهات رو دروچشم ی،هو -

 کدبانوء.  یلیزن داداشمون خ یگمبخورمش که، دارم م خوامینم یرت،بابا غ -

 .یستیتو داداش من ن -
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پس   یاد،من هم خوشم م  یادکه تو خوشت ب  یزیاحمق، من خودتم. از هر چ  - 
 ی،قبل که مرهم زد ینکن؛ به جاش حواست باشه مثل دفعه شیهند یلمف

 .یراه ننداز دادیداد و ب 

تموم باال تنم رو مرهم  یباً تقر  ینارد و بدل نشد. سابر  ینمونب اییگهد حرف
که سوزش مرهم   ینشم، موقع یع ضا یناسابر  یجلو ینکها یدفعه برا ینزد. ا

هام، خون لب یلهام رو گاز گرفتم تا دادم به هوا نره. به دلشروع شد لب
جاها رو خودم  ییهاز اتاق خارج شد تا بق یناگرفت. سابر   یشور یدهنم مزه

از  یجدا کردم. به همراه اون کل یدهمرهم بزنم. شلوارم رو که به پوستم چسب
پرت و مشغول مرهم  یاپوست ران و پشتم هم جدا شد. شلوار رو به گوشه

 زدن شدم.

 االرضیشد، به سمت خونه ط  یدهمرهم پوش یدیکل تنم با سف  ینکهاز ا بعد
تا  اومدمیبه خونه م یدتو قصر بمونم، با تونستنمینم یتوضع ینکردم. با ا

کل خونه   شدم،یکاش ظاهر نم  یکه ا  یراییلباس بپوشم. با ظاهر شدنم تو پذ
 زدنیم  یغ چنان ج  یهمگ   یترا،سارا، تمنا، م  ید،و داد پر کرد. داوود، وح  یغ رو ج

از جن ندارم.  یکه دست کم  یدمفهم یتموضع یدن. با دیدنکه انگار جن د
مثل  یتاسم ظاهر  یشده و کله یدهرنگ پوش یدلختم، کل بدنم با مرهم سف

مطمئن شدم که تو   ی. وقت یدمروح بهم داده. با سرعت به سمت حموم دو  یه
 زدم:  یادبلند فر  یبا صدا یستم،ن یدشوند

 یاری؟من رو م یمنم، مظفر. داوود حوله -

 و مضطرب گفت: یدهبر  یقطع شد، داوود با صدا یغشونج صدای
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 داداش؟ یمظفر خودت  - 

 یاری؟حوله برام ب یه یشهآره، حاال م -

باز کردم تا  یدر رو کم  یتا داوود برام حوله آورد. ال  یدطول کش  اییقهدق  چند
 و گفت: یددستم، حوله رو عقب کش یدن. داوود با دیرمحوله رو بگ

 هاش مو داشت، کچل هم نبود.. نه، مظفر دستیستیتو مظفر ن -

. آخه یکن یتا جلوم بلبل زبون  شدمیمنتظر نماسکول اگه من جن بودم  -
 مردم حموم کنه؟! یتو خونه یادم یکدوم جن

باز هم با لرزش و ترس حوله رو به دستم داد.  یراحت شد؛ ول یکم  خیالش
 یخبر   یگهبدنم پاک بشه. د  یآب داغ رو باز کردم تا مرهم خشک شده رو  یر ش

متورم شده. به  یرمز و کمبه جاش پوستم ق یست،پر از چرک ن یهااز تاول
 هایسرطان   لشدم، حاال حا  یسرطان   یمارهایب  یهنگاه کردم. شب  یینهخودم تو آ 

 ینبده آدم خودش رو تو ا یلی. خکنمیدرک م کنن،یم یدرمان  یمیرو که ش
 ترسناک شدم. یلیچشم قرمز خ یه. با ینهبب یتوضع

از حموم خارج شدم. به سمت اتاقم رفتم،  یچیدم،رو دورم پ یسخ یحوله
 یبودند. شلوار راحت  یدهلباس برام خر  یبده، کل یرشونخدا خ یدداوود و وح

اومد  یادم. خواستم به سمت سشوار برم که یدمپوش یرنگ  یاهس یشرتو ت
رفتم.  یرایی. از اتاق خارج شدم و به سمت پذیستسرم ن یرو ییمو یچه

 بلند گفت: یا صداب یدکه من رو د  ینهم یدوح

 سرت اومده؟ ییچه بال -
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 .یدمم یحبعدًا براتون توض - 

زود به  یلیشدم. داوود خ یرهخ کنن،یها که با ترس دارن نگاهم مدختر  به
 حرف اومد و گفت:

 برات افتاده. یچه اتفاق  دوننیها م. اونیمها رو دعوت کردمظفر، ما دختر  -

تبرئه  یبرا یدگرفتن، وح  یحالت تدافعنگاه کردم.  یدخشم به داوود و وح با
 کردنش گفت:

 .یدناخبار د یها عکس تو رو تواون یم،تا راجع بهت بگ یمما مجبور شد -

 یهحتمًا  یبود؛ ول یمنظورش از چشمک چ  دونمیبهم زد. نم یچشمک  بعد
 رو ادامه داد: یدصحبت وح یداره. داوود ادامه یقصد

که چند تا اجنه خودشون رو به شکل تو در آوردن و   یمما به دخترها گفت -
 .یدندارن قتل انجام م

رو به دخترها نگفتن.  یقتحق یدافتاد، خدا رو شکر داوود و وح یمهزار دو
 :یدمخاطر پرس  ینچقدر قابل باوره، پس به هم  یداستان ساختگ   ینا  دونمینم

 ها باور کردن؟دختر  -

 داوود جواب بده، سارا گفت: ینکهاز ا قبل

با هم جور  یز که برات افتاده همه چ  ییهابا اتفاق کنیم،یمعلومه که باور م -
 .یاددر م
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رو راجع به من  یقتممنونم که حق هامیق. از رفیدمکش  یاز سر آسودگ  نفسی 
دادن  یحتوض یبرام افتاده. حوصله یچه اتفاق  یدننگفتن. دوباره ازم پرس

ها رو از ته خاطر گفتم: که موهام سوخت و مجبور شدم اون نیندارم، به هم
 نه. یدقانع شدن؛ اما داوود و وح یبتراشم. دخترها کم

*** 

سرم رشد کرد؛  یاز موها یشده. هنوز کچلم، البته بعد از شکار ظهر کم غروب
نداره. دخترها صبح زود اومده بودن و  ییمو یچبدنم ه ییهباز هم بق یول

 زل زدم و به خودم گفتم: ینهتا ظهر موندن. به آ  یباً تقر 

 یاد؟که موهام دوباره در ب  یشهم یک   -

 هر وقت من بخوام. -

 جا خوردم و بهش گفتم: یک قدرت تار یصدا با

 ی؟»اهم« بگ  یهاز اومدنت  قبل یشهم -

. االن خواستم زنمیبعد حرف م م،کنیبعد اعالم حضور م ی. دفعهیدببخش -
 موهات رو زودتر از زمانش برگردونم. تونمیبگم که م

 دی؟یخب، چرا انجامش نم -

 دارم. یاز کار به کمکت ن  ینا یبرا -

 ی؟چه کمک  -

 بهتر. یشتر،ب ی. هر چ یبرام شکار کن یدبا -
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ها من که ظهر شکار کردم، االن هم عطشم برطرف شده، فکر نکنم حاال حاال - 
 به غذا داشته باشم. یازین

 .شهیوقت برطرف نم یچعطش من ه زنم،یحرف نم یاز من از ن -

هات عمل کنم. االن و هر جا به خواسته یشههم تونمیمن نم یول ید؛ببخش -
 .یهم کار دارم، پس بهتره ساکت ش

 خودته. یهامن، خواسته یهارو بدون که خواسته ینا یول ی؛هر جور راحت  -

اون   یکه،حق با قدرت تار  دونمیفاصله گرفتم، به سمت در اتاق رفتم. م  نهیآ   از 
 ید. فکر نکنم بد من رو بخواد. بایدداشتم، به دادم رس یاز هر جا که به کمک ن

که تو   هامیققول دادم. به رف یدکه به داوود و وح  یفح یبه شکار برم؛ ول
 بهم گفت: دهمنتظرم بودن، نگاه کردم. داوود با خن یراییپذ

 .یمعبد شد یهاکاهن  یهداداش شب -

 یم؟خفه، حاال کجا قراره بر  -

 جوابم رو داد: وحید

 .یمدور، بعدش هم مراسم دار دور  یمقراره بر  -

از مراسم خوردن  ید. منظور وحکننیم روییادهچند مدت واقعًا دارن ز این
معتاد شدن، پس با تحکم   هامیقکه رف  رسمیم  یجهنت  ینه ا. دارم بیدنیهنوش

 گفتم:

 .یناحتمال داره معتاد بش کنید؟ینم روییادهز یکمبه نظرتون  -
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 گفت:  ینهدست به س وحید 

همه ملت هر شب دارند  یننداره. ا یادکه اعت یدنیمعتاد کجا بود؟ نوش -
 ما هم روش. خورنیم

 ین. ارهیکه بگم تو کتشون نم  یهر چ   دونمیمنداره.    یدهبحث فا  ینا  یادامه
ادامه بدن  طور ین. اگه همدادیبودند، دهنشون بو م یشمچند روز هر موقع پ

زود سرشون به  یلیخ یدوارمبه روش خودم ترکشون بدم. ام یشممجبور م
ها بدم. اون مرو که دوست ندارم انجا یسنگ بخوره و من مجبور نباشم کار

پس رو به   یاد،که تو سر دارم خوششون نم  یهستن. مطمئنم از فکر   هامیقرف
 گفتم:  یدوح

 به زور ترکتون بدم. یشمباشه، وگرنه مجبور م یکه گفت   ینطور هم یدوارمام -

 مداخله کرد و گفت: داوود

 .کنمیم ی. در ضمن من رانندگ یمبر  یاینبسه، ب یگهحرف زدن د -

 دزدید،یرو م ییشدا ینها که ماشداره. اون موقع  یعشق رانندگ  داوود
بگم دست فرمونش حرف  ید. باکردیم یکافو ت یرانندگ  ینها تمر ساعت

داوود بود. انتظار داشتم  ییقهبه سل یدم،که با پول گنجم خر   ینینداره. ماش
 یدپارس سف  یهاون    یانتخاب کنه؛ ول  وامیب   یامثل سانتافه    ییمدل باال  ینماش
 ینماش ید. داوود اعتقاد داره پارس، گرگ جاده است. داوود بعد از خر دیخر 
 یلمف یادکه جلومونه، من رو  یپارس یباً براش کرد. تقر  یخرج حساب  یه

 .ندازهیم یبه نام تاکس ی،فرانسو
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رو به حرکت در آورد. خدا رو شکر،  ینجلو نشستم و داوود ماش صندلی 
شدن توسط مردم و  ییمن رو بابت شناسا ینا یه،دود ینماش هاییشهش
از عقب دستش رو به سمت پخش برد. آهنگ  ید. وحکنهیحفظ م یسپل

گوشم   یرو تو یمانند یتو پاراز «ینگ »ز یصدا رپ، شروع به خوندن کرد.
خواننده که گمونم خلسه  ینکردم. با اوج گرفتن صدا یتوجه ماحس کردم؛ ا

هام کرد، خون. دستم رو به ن از گوششروع به خارج شد یداغ  یع باشه، ما
 و داوود بلند شد.  یداعتراض وح  یسمت پخش بردم و خاموشش کردم. صدا

 !یدخفه ش -

 رو کم کرد و گفت: ینکه زدم هر دو ساکت شدن. داوود سرعت ماش  یداد با

 داداش، چرا...؟ شدهیچ  -

 .یدرو که از گوشم درحال خارج شدن بود، د یکنم تازه خون   فکر 

 ها از کجا اومد؟خون ینا شده؟یظفر چ م -

 .ینهبه سمت جلو خم شد تا بهتر بب وحید

گوشم به صداها حساس شده. بهتره ادامه  زنمیحدس م یول دونم؛ینم -
 .یمبد

 مضطرب گفت: یبا صدا داوود

 یم؟به خونه برگرد یستبهتر ن ی؟مطمئن -

 .یفتنه، من حالم خوبه. راه ب -
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. یدیمتا به شهر رس  یدطول کش  یش نرفت. کمبه سمت پخ  یدست کس  دیگه 
 یعوض شد. وقت  میهروح ید،داوود و وح هاییو مسخره باز یبا شوخ 

 یلیخ  ینتا حالم رو عوض کنن. ا  کننیباهاشون هستم تموم تالششون رو م
 ینهام کنارم هستند. داوود کنار ماشدوست  یسخت   یهاروز   ینخوبه که تو چن

 یبلند رو به زن که با سرعت   ی. با صدایدکش  یینرو پا  یشهرفت و ش  یزن مسن
 گفت:  رفت،یپشت ممثل الک

 .ینبش ییلباسشو ینخانوم، برو پشت ماش -

لب به داوود  یر که زن، ز  ییمن ناسزا یول یدیم؛موضوع خند ینبابت ا کلی
من با  یباشه؛ ول یدهبود. فکر نکنم داوود شن یاقعًا بدداد رو نگفتم. فحش و

 .یدمشده، شن یقو میگهکه مثل حواس د  ییقدرت شنوا

مون ترمز کرد. محله  یفروشنده  داوود در خونه  ی،گشت و گذار حساب   یهاز    بعد
که پشت خونه بود،   یکوچک   یشد و به سمت پنجره یادهبا سرعت پ یدوح

به سمتمون اومد.  یرنگ  یاهس یک با پالست یقهرفت. بعد از گذشت چند دق
 نشست و گفت: یندرون ماش

 .یدمو گرون خر  یمجلس یز چ یهامشب  -

 :یدپرس یبا کنجکاو داوود

 ی؟گرفت   یچ  -

 گرفتم.  یشهش -

 .ینمنه ناموسًا! بده بب -



 

 
300 

 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

 یشهش  یو به سمت داوود گرفت. داوود کم  یرونب  یک رو از پالست  یشهش  وحید 
 رو ورانداز کرد و گفت:

. مظفر دم تو هم خوریمیم یمشت  یز چ یه یمدمت گرم، بعد چند مدت دار -
 .خوردیمیرو م هایهمون آشغال سگ  یداالن با یگرم، اگه نبود

من حوصله جمع  ید،نکن روییادهفقط خواهشًا ز ی؛تشکر کن خوادینم -
 دارم.کردنتون رو ن

. با گذشت یسهوا  یااز داوود خواست تا در مغازه  یدوح  ین،از حرکت ماش  بعد
چند سال  یادمه. یمبرگشت، دوباره راه افتاد یبزرگ  یکبا پالست یقهچند دق

بخورن، از  یدنینوش خواستنیبار م یناول یبرا یدکه داوود و وح  یقبل، زمان 
باز   یول  اومد؛ینم  شمخو  یدنیاز نوش  ینکهمن خواستن تا همراهشون برم. با ا

مدام با خودم  یم،تامون استرس داشتننداختم. هر سه ینهم روشون رو زم
 یم بگه؛ ولرو به خانواده یهو قض ینهآشنا من رو بب یهممکنه  کردمیفکر م

 .یفتاداتفاق ن ینا

موقع  یبعض ی،ماه  یدشد. داوود و وح یما عاد یبرا یهقض یناز اون، ا بعد
 یشه. من همنداختنیراه م یخور یدنیچند بار بساط نوش یاهم هفته

نکنن و از  یاتا کار احمقانه کردمیطرف کنترلشون م یههمراهشون بودم. از 
گرفتن مزه   ایبر   یپول  یچبار ه  یه  یادمه  .خوردمیهاشون رو ممزه  یگهطرف د

ل تو نداشتن و ازم خواستن تا بهشون پول قرض بدم. من صبح اون روز با پو
ها هم نداشتم بهشون بدم. اون یچیخورده بودم، ه یچدو تا ساندو یبیمج

 هاشون، کارشون رو راه بندازن.مجبور شدند با برداشتن چند تا گوجه از خونه
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که بود باعث شد تا حالشون   یهر چ   یدنی،نوش یامشکل از مزه بود    دونمنمی 
بعد از باال  یقهد دقتنها اتفاق گند اون روز نبود، چون چن ینبد بشه. ا

. موتور گشت یدمرو از پشت سرم شن  یموتور  یصدا  یدداوود و وح  یهاآوردن
 یدهما رو د یاحتمااًل کس  ازمون بود.  یپنجاه متر  یدرست تو فاصله یانتظام

 یدداوود و وح یم،خبر داده بود. تو هچل افتاده بود یسبود و به پل
که ولشون کنم و خودم   یدبا اون حالشون فرار کنن. به فکرم رس تونستنینم

 یکردم، همه  یابود. کار احمقانه  یاوج نامرد  ینا  یرو از دردسر نجات بدم؛ ول
 پرت کردم. یاگوشه  رو یشو بطر یختمر ینزم یرو رو هایدنینوش

رفتن. با تلو خوران ازم فاصله گگفتم تا جلوتر از من فرار کنن. تلو  هامیقرف به
 یادپا به فرار گذاشتم. نتونستم ز یم،پنج متر  یموتور گشت تو فاصله یدنرس

به پشت  یاکه توسط سرباز عقده  یزود با باتوم یلیکنم، چون خ  یوقت کش
درد داشت،  یلیکنن. خ  ار تونستن فر  یدداوود و وح یکمرم خورد، افتادم؛ ول

. پیچیدمیو تو خودم م افتاده بودم ینزم ینوجوون بودم، روز یهمن فقط 
من رو گرفت و   یقهبلند کرد که باعث سرفه زدنم شد. از    ینسرباز من رو از زم

 دار بهم گفت:دار که مافوقش بود، برد. درجهبه سمت درجه

 ها کن. -

مدهوش  یدفهم یتو صورتش زدم. وقت  یرو باز کردم و نفس بلند دهنم
 گفت:  یستم،ن

 ی؟چرا فرار کرد -

 .طوریینهم -
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 یداپ  یچیکه ه  ینکنه. بعد از ا  میبدن   یشاشاره سر به سرباز فهموند که تفت  با 
که سربازش بهم   ینکرد، درجه دار به سمتم اومد. اولش فکر کردم بابت باتوم

گوشم   یحواله یمحکم یلیدر کمال تعجب س یول کنه؛یم یزد، عذر خواه 
 یدو وح داوود یفتم. حت نگ کسیچموضوع رو به ه ینکرد. تا به امروز ا

گشتنم   یکم  ینکهافتاد. با گفتن ا  یکه اون روز چه اتفاق   یدنبار ازم پرس  ینچند
 یهادلم نسبت به مأمور  یگوشه یهرو بستم.  یهو بعد ولم کردن، سر قض

غذا چند تاشون رو شکار کنم. فکر نکنم از   یباشه برا  یادمعقده دارم.    یکالنتر 
 فاسد. هاییسپل یشکارچ  فر جالبه، مظ یلیخ ینفرتم کم بشه؛ ول

رو  ینتا داوود ماش یمجلوتر راه افتاد ید. من و وحیدیممحل پاتوق رس به
طبق عادت  یهاشون رو بخورم؛ ولمزه تونمیاالن نم  ینکهپارک کنه. با وجود ا

از بابت داوود راحته، چون موقع مدهوش  یالمباهاشون هستم. خ یمیقد
 ی ول یره؛گیخوابش م کنهیم روییاده. اکثر موقع که زیشهم آزار یشدن ب 

به  یبار شده که موقع مدهوش ینچند یشهبد مدهوش م ینه، اون کم یدوح
 جون داوود افتاده و من جداش کردم.

سنگ   ی. هر کدممون رویشههار و داوود رام م  یموقع مدهوش  یدبگم، وح  بهتر 
 ینشم. روش رو زمب یزبانخودش نشست. داوود ازم خواهش کرد تا م

 یدنیاز مغازه گرفته بود، نوش یدکه وح  یبار مصرف  یه هاییوانننداختم. تو ل
با  یه،قلقش چ دونمیبودم. م یزبانو به دستشون دادم. قباًل هم م یختمر

 .یشهزود مدهوش م یلیطرف مقابل خ هایوانکردن ل  ینسبک سنگ

 ینکههستم؛ وگرنه احتمال ا. خوبه که خودم  یادهدو نفر ز  یواقعًا برا  نوشیدنی
که داوود زد، هول شدم   یغیبود. با ج  یادز  یلیکنن خ  روییادهو داوود ز  یدوح
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باعث   یزود جمعش کردم. چ   یلیخ  یول  یخت؛ر  ینزم  یرو  یدنیاز نوش  یو کم 
 جاین. ابومره، اون اکردمرو نگاه بهبزنه؟ به رو یادفر  طور ینشد تا داوود ا

 نگاه کرد و گفت: یدابومره با لبخند به داوود و وح کنه؟یم کار یچ 

 سالم. -

. در واقع یدنانگار جن د هاچارهیو داوود بلند شد. ب  یدوح یغج دوباره
که  ییهااجنه یابومره نسبت به همه یول یدن؛ها جن داون طوره،ینهم

و  گذاشتم  ینزم یرو رو یدنیداره. نوش یو اندام انسان  ترهیافهخوش ق یدم،د
 گفتم:

 .القماقمیبن یهااجنه یست، شاهزادهابومره ینا یدداوود. وح -

که قباًل راجع به ابومره گفته بودم، آروم شدن. داوود با تعجب   ییجااون از 
 گفت:

 چشم سوم داشت؟ یدبا اجنه یدند یبرا یچطور ممکنه؟! مگه تو نگفت  -

 جواب داوود رو بدم، ابومره گفت: ینکهاز ا قبل

 .ینیدمن خودم خواستم تا من رو بب یرا؛ ولچ -

. تو یستادتر از داوود و من اعقب یخاطر کم ینبه هم ترسه،یهنوز م وحید
 دلم گفتم:

 .کردیدر جا سکته م دید،یاگه پدر ابومره رو م -

فکر کرد االنه که بهش حمله  یدجلو اومد تا با داوود دست بده. وح ابومره
 تر رفت. بهش گفتم:خاطر عقب ینبشه، به هم
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 رفتارت واقعًا زشته. یناون دوست منه، ا یدوح - 

 آروم شد. به سمت ابومره رفت و گفت: کمی

 خوشبختم. یتاز آشنا یده،اسم من وح -

 دوستانه باهاش دست داد و گفت: ابومره

 که مزاحم خوردنتون شدم.  یدببخش یمن هم خوشبختم، راست  -

 گفت:  داوود

 .یدپر  یمخورده بود یفکر کنم هر چ  یول ی؛ارد یار اخت -

 گفت:  یاسر داد. ابومره با حالت شرمنده یامستانه یخنده بعد

تا براتون   یدبنداز  یادم  یدیم،رو د  یگهبعد همد  یاگه دفعه  یول  خوام؛یعذر م  -
واقعًا  یدنیتو ساخت نوش  القماقمیبن یها. اجنهیارمب  میلهقب  هاییدنیاز نوش
 هستن.استاد 

 پس سر اصل مطلب رفتم.  یومده،ن  ینجاها به احرف  ینا  یکه اون برا  دونممی

 ی؟داشت  یابومره، کار -

هات ناراحت البته اگه دوست یم؟حرف بزن یبا هم خصوص یشهبله، م -
 .شنینم

 بله، حتمًا. -

و از خداشونه که  ترسنینگاه کردم. به نظرم هنوز دارن م یدداوود و وح به
 گفت:  یدبره. ابومره رو به داوود و وح ینجاابومره از ا
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 .خوامیعذر م - 

 یلیشاهزاده بودن روش خ یلفکر کنم به دل زنه،یواقعًا خوب حرف م ابومره
و  ید. وحیمکار شده. دنبالش راه افتادم. شروع به قدم زدن لب ساحل کرد

نکنن. حاال که دور  روییادهز یدوارمداوود دوباره مشغول خوردن شدن. ام
 گفتم.  شنوه،یصدامون رو نم یو کس یمشد

 اومده؟ یشپ ی. چه مشکلیمراحت حرف بزن تونیمیخوب، االن م -

 زود گفت: یلیخ یپا کرد؛ ول پا و اون ینا کمی

 دارم. یاز به کمکت ن -

 ی؟چه کمک  -

 .یبوده، کمکم کن میلهکه قباًل مال قب  یزیتو پس گرفتن چ یدبا -

 االن کجاست؟ یز خوب اون چ -

و  یمسر و صدا به اونجا بر  یب  کهینا یم،بکن یدکه ما با  یغار. تنها کار یهتو  -
 .یمخارج بش یز بعد از برداشتن اون چ

 یهباشه، در ضمن ابومره دوست منه و کمک کردن بهش  یر شاخ نکنم کا فکر 
 خاطر گفتم: ینافتخار، پس به هم ییهما ییجورا

 یم؟بر  یپس گرفتنش ک  یخوب، برا -

 یای؟ب تونییواقعًا ازت ممنونم، االن م -

 آره، چرا نتونم؟! -
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 هات؟یقرف یول - 

به  توننیندارن، در واقع بدون من هم م یهقض ینبا ا یها مشکلاون -
 ادامه بدن. یگذرون خوش

که   یهر چ  یول یم؛کجا قرار بر   دونمیدستش رو به سمتم گرفت. نم ابومره
به اطراف نگاه  یجیهام با گهست، به ابومره اعتماد دارم. با باز کردن چشم

پانزده متر  یاحدود ده  یغار ارتفاع  یقرار دارم. دهانه یغار بزرگ  یکردم. جلو
. به باال نگاه یمهست یبلند هکو  ی. تو دامنهیکهتونل تار یهحالت  یشتر داره، ب

 یبه راحت  تونمیارتفاع قرار دارم م ینکردم، کوه واقعًا بلند و حاال که تو ا
! ینمقرار داره. صبر کن بب یرنگ  یاهجنگل س یینم. پاینمآسمون رو بب یستارها

 انگار قباًل هم تو اون جنگل بودم!برام آشناست،  یلیمنظره خ

 به ابومره گفتم: یتبا عصبان یک،تار جنگل

 االرضیط   ینجااز ا  شهینم  دونییمگه نم  ی؟آورد  یتو من رو به کدوم جهنم  -
 کرد؟!

 رو بلدم. ینجاآروم باش، من راه خروج از ا -

جنگل بهمون  یوهایاز د یکیباشه، چون اگه دوباره  طور ینهم یدوارمام -
 .دمیحمله کنه نجاتت نم

چشمم رو از  یهدست و  یهقبل  یجنگل ندارم. دفعه یناز ا یخوش ایخاطره
چه  یستن یادم یبود کشته بشم؛ ول یکدردناک بود. نزد یلیدست دادم. خ

تو  یشبندارم. د یخوب  ییونهم یوهابا د یه،نجاتم داد. بعد از اون قض یکس
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. وختاز جهنم نداشت. کل بدنم س یتو دست کمبودم. اون  یکیشونشکم  
. تا کنهیم یعصب یمن رو کم ینا یست،سر و بدنم ن یرو ییمو یچکچلم، ه

 .رمینم یناسابر  یشپ یادموهام در ن یوقت 

 .یادنبالم ب -

خارج شد.  یداومدم. به داخل غار رفت و از د یرونابومره از فکر ب یصدا با
ندارم.   ینجز ا  یاچاره  ینکهنه. مثل ا  یا  یهدرست  رفتن به داخل غار کار   دونمینم

جنگل  یناز ا تونمینم یادسرش ب ییابومره راه خروج رو بلده، اگه تو غار بال
سرش  ییبال خوامیو نم ستمهاون دو یدارم. از طرف  یاز خارج بشم، بهش ن

هام فرستادم گذاشتم. قدرت رو به درون چشم  یکیپس پا به درون تار یاد،ب
 .ینمتا بهتر بب

 یلیرطوبت خ القماقمیبن یهابرخالف غار اجنه ینجاو نمناکه. ا یسخ زمین
 یزه،سالن مانند غار نگاه کردم. واقعًا شگفت انگ یبه فضا ی. با شگفت یادهز

و  یتاستاالگم ین. ایشهم یدهد یتو استاالکت یتهمه جا استاالگم
 القماقمیبن یهاکه قباًل تو مستندها و غار اجنه  یزیبرخالف چ هایتاالکتاست

 .یدنهها درحال تاباز اون یرنگ  یدر حال درخشش هستن. نور آب  یدم،د

ست. با نور خودش زننده ینبه قدرتم ندارم، البته ا یازین یدند یبرا دیگه
که دستم بهش خورد، نور   ینرفتم. هم یبزرگ  یتبه سمت استاالگم یشگفت 

 یرنگ موج برداشت و شروع به تپش کرد. همراه با اون همه یآب 
شروع به تپش کردن. همه به هم متصلن،  هایتو استاالکت هایتاستاالگم

رو به  یزیچ ینتا به حال چن یمستند یچست. فکر نکنم هغار زنده نگار ا
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همراهم بود، اون وقت  یلمبرداریف ینگذاشته باشه. کاش دورب یشنما 
 :گفتنیهمه م یگهرو ضبط کنم. د یباییز یهاصحنه ینچن تونستمیم

 کشف نشده.  یغارها مظفر تندر، کاشف -

تو اخبار  یقاتل روان  یهچون من به عنوان  یست،ن یفکر عمل ینکه ا  حیف
مون موقع که به داخل غار اومد، . کاش هیستاز ابومره ن  یشناخته شدم. خبر

. به سمت جلو حرکت کردم. اومدمیو همراهش م کردمیمکث نم
. حاال به حالت یستادنتپش از حرکت ا یقهدق یهبعد از  هایتاستاالگم

 یباحال  یجاها  ینکه تو چن  یهاول  یهابرگشتن. خوش به حال انسان  شوناول
از خونه  یشتر ب یلیخ ییافض ینتو چن ی. به گمونم زندگ کردنیم یزندگ 

نگاه کردم. خم شدم و  یینبه پا «یرینگ»ج یدلچسب باشه. با صدا تونهیم
با  هک  یهسفت یز کرد، برداشتم. ظاهرًا چ  یجادا ییصدا ینرو که چن یفلز  یز چ

 سکه شه،یپاک کردم. باورم نم یرهنمپ یشده. گل رو با گوشه یدهگل پوش
 گذاشتم.  یبمج یطال. اون رو تو

 یدمکه د  طور ینکنم. هم  یداپ  هاینبتونم باز هم از ا  یدنگاه کردم. شا  یینپا  به
بعد از چند بار برخورد با  یبود، شروع به حرکت کردم؛ ول ینبه زم

و  یتشدم. تعداد استاالگم یرهرو خدوباره به روبه هایتاستاالگم
دهنم   رومروبه  یدنتر هم شد. با دمن کم  یشرویبا پ  کم و  ینجاا  هایتاستاالکت

و  یمتیق یهاطال، سنگ  یهاشده از سکه یدهپوش یناز بهت باز شد. کل زم
از طال و  یاتپه ها،ینجلوتر از ا ی. کمستیگهبا ارزش د یلوسا یکل

و  یتاز استاالگم یزرد رنگ و درخشانه. فضا بازه و خبر  یهاصندوقچه
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، برق طال و جواهرات کنمیبه جاش به هر جا که نگاه م یست،ن یتاستاالکت 
 .بینمیم

کرد،   االرضیط  یشدخارج کنم؟ کاش م ینجاهمه گنج رو از ا ینچطور ا حاال
کشور   یه  یشهگنج م  ین. با اگشتمیو بر م  رفتمیو چند بار م  یناون وقت چند

باز هم درخشش  یخودم دو صندوقچه پر از طال دارم؛ ول ینکهساخت. با ا
 یشتر ب چیآدم هر  یگنطال و جواهر چشمم رو گرفت. راسته که م همهینا
 .یشهم تر یصحر  یادب یرشگ

 یدارو پ ایینهگنج ینسمت جلو حرکت کردم. خوشحالم که تونستم چن به
ا بود، کنجکاو طاله یکه سمت راست تپه  یگهغار د یه یدهانه یدنکنم. با د

شده.  یدهتا سقف کش ینغار حدود ده متر ارتفاع داره و از زم یشدم. دهانه
 یبه غارها  هار از غا  یبودم که بعض  یدهبه سمتش قدم برداشتم. تو مستندها د

 هاست.غار هم مثل همون غار  ینهستن. احتمااًل ا تر متصلبزرگ یا یک کوچ

 یرونبه ب یدل خارج شدن از غاره، شادر حا یقرار گرفتم. باد خنک  روشروبه
از  یدرش خبر  یدم. احتمال میکهتار یلیروم خراه داشته باشه. غار روبه

در حال خارج  یخوب  ی. بویستدرخشان ن هاییتو استاالکت یتاستاالگم
اون تو  ست. نکنه ابومرهبارون خورده ینزم یبو یهشب یشتر شدن از غار، ب

 .کردمیم یداشباشه؟ حتمًا داخل غاره؛ وگرنه تا االن پ

از دهنم  یاکلمه  ینکهقبل از ا یرو باز کردم تا ابومره رو صدا بزنم؛ ول دهنم
دهنم نشست. صدا تو گلوم خفه شد. هول شدم و  یرو یخارج بشه، دست 
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 تو  ییآشنا  یتر دهنم رو گرفت. صداشخص پشت سر، محکم  یزدم؛ ول  یادفر  
 گوشم گفت:

 سرو صدا نکن. ی،اگه جونت رو دوست دار -

. دونمیکارش رو نم  ینا یل. اصاًل دلیدمبود، با بهت به سمتش چرخ ابومره
حالت شوخ و خوشحال قباًل رو نداره؛   یگهدهنم برداشت. د  یدستش رو از رو

که   ییهاها و عرقرو از چشم ین. ایدهترس یزیبه جاش مضطربه، انگار از چ
باز بشه و  هنمد ینکه. قبل از ایدمصورتشه، فهم یرو ینجاا یجود خنک با و

 کارش رو بپرسم، گفت:  ینا یلدل

 .میریمیتو رو خدا ساکت باش؛ وگرنه هر دوتامون م -

هر  یخبره؛ ولچه جاینا دونمیممکن گفت. نم یتن صدا ینتر رو با کم این
نبود،  یساکت شدنم کاف  ی. جوابش برایستن یندکه هست، اصاًل خوشا  یچ 

 ممکن گفتم: یصدا یزانم ترینیینچون با پا

 چه خبره؟ جاینمگه ا -

بشه،  یدار اگه ب یول ینه؛. اون خوابش سنگیمزاگان هست یما االن تو خونه -
 .شیمیهر دو تامون کشته م

 برام یلیاسم خ ینمکث کردم. ا یول یه؛کدوم خر   یگهبپرسم زاگان د اومدم
 یه یبهم درباره یناسابر  ینکها یادآوری! با یدمشآشناست! انگار قباًل هم شن
 یدحمله کرده، گفته بود خشکم زد. نه! شا زادهایاژدها که به بازار و قصر پر 

 نگران، بهش گفتم: حن. با لزنهیحرف م یگهزاگان د یه یابومره درباره
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 !یماژدها هست یه ینگو که ما االن تو خونه - 

 یاریم،از خودمون در ن یبلند ی. اگه صداینهنگران نباش، اون خوابش سنگ -
 .یادهز یمخارج بش ینجازنده از ا ینکهاحتمال ا

احتمال  یگیاژدها، بعد م یه یتو خونه یکوفت و نگران نباش، من رو آورد  -
 ... .یادهزنده موندمون ز

 گفت:  یصدام رو به بلند شدن رفت، ابومره با حالت ملتمس کمکم

 تر حرف بزن.تو رو خدا آروم -

 .کنیمیگم م  ینجااالن گورمون رو از ا ینخفه شو، هم -

 برگردم. میلهکه دنبالش اومدم، به قب  یزیبدون چ تونمینه، من نم -

ر چقدر ارزش داره که بابتش جونمون رو به خط یءاحمق، مگه اون ش -
 ی؟انداخت 

 .یاز اون که فکرش رو بکن یشتر ب یلی،خ -

 .یایو تو هم دنبالم م یرمقبرستون م ینبه هر حال من از ا -

 یال  ییبه تنها  تونمیکردنش کمکم کن. من نم  یداتو پ  کنمیازت خواهش م  -
 کنم.  یداشهمه گنج پ ینا

تو باز هم  وقتاون یم،اژدها هست یه یگوسفند، ما االن تو خونه  ییکهمرت -
 !یزنیحرف خودت رو م

 شخص سوم خشکش زد. یبا صدا یدهن باز کرد تا حرف بزنه؛ ول ابومره
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 رمان  کی

وقت بود که مهمون نداشتم. بابت خواب  یلیها، خجوون ینخوش اومد - 
 .خوامیموندنم ازتون عذر م

 اومد. یم،روش درحال جر و بحث بودکه روبه  یاز داخل غار صدا،

 زد. یادبلند فر  یبا صدا ابومره

 مظفر، فرار کن. -

و پشت اون  یددو یبزرگ  یتجمله، به سرعت به سمت استاالگم یناز ا بعد
 پناه گرفت.

 یو به دهانه  یستادمبه جاش ا  یفرار کنم؛ ول  یدکه االن با  دونمیزد. م  خشکم
رنگ از  یدسف یدر حال خارج شدن از غاره. اژدها یبزرگ  یکر شدم. پ یرهغار خ
غاره. به  یکیتار ی. هنوز نصف بدنش تویستادروم اآمد و روبه یرونغار ب

هاش رو بال دها. اژ ستیدهش کشنگاه کردم. پوزه یدشو سف یپوست چرم
 یهاالب  ینکه ب  یپوست   یهاغار برخورد نکنن. به پرده  یجمع کرد تا با دهانه

 یقسمت   یخفاشه. رو  یهاهاش مثل بالش هستن، نگاه کردم. بالجمع شده
و  یدمد هایلمکه تو ف  یزی. برخالف چیشهم یدهد یز ر یهاها، سوراخاز پرده

. یشهم یدهگردنش رد زخم د  یر . ززشته یلیاژدها خ ینا یدم،ها شنتو افسانه
 ف اومد و گفت:. اژدها به حر بارهیرنگش م یآب  یهاشرارت از چشم

 مظفر. ی،خوش اومد -



 

 
313 
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 رمان  کی

 یدهبمش گوش دادم. چند لحظه قبل هم صداش رو شن یتعجب به صدا با 
از حرف   تر یبکه اژدهاها بتونن حرف بزنن؛ اما عج  کردمیبودم. فکرش رو نم

 اسمم رو از کجا بلده؟! ینکهزدنش، ا

 دونی؟یتو اسمم رو از کجا م -

 .یاز اون که فکرش رو بکن یشتر ب دونم،یم یزهاچ یلیمن خ -

 جلوتر رفت و گفت: یمرموز از کنارم عبور کرد. کم اژدهای

. پدرت به اون عظمت نتونست گنج من رو بدزده، یابومره، تو واقعًا احمق  -
 !تونییالف بچه م یتو یاون وقت فکر کرد

. به ابومره که پشت جاستینکه ابومره هنوز ا یداز کجا فهم دونمنمی
 فهمه؛یاون رو م  یدرحال لرزشه نگاه کردم. مطمئنم که اژدها جا  یتالگماستا

 . اژدها به سمت من برگشت و گفت:یدهم یشداره باز یول

 یاواخر کم ین. ایامب یشوازتمتأسفم که نتونستم به پ ی،من رو ببخش یدبا -
 شده. ینخوابم سنگ

 یام؟که قرار ب  دونستییتو م -

فکر  یراستش رو بخوا یول دونم؛یم یزهاچ لییطور که گفتم، من خهمون -
از غار  یرونب یجنگل یوآخه چند مدت قبل چند تا د ی،مرده باش کردمیم

 .زدنیکرد، حرف م  تتیکهیکهها تاز اون یکیچطور  ینکها یداشتن درباره

 ی؟بود یدار تو تموم مدت ب -
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 رمان  کی

خواب صداشون   یدارم. تو  اییقو  یلیخ  یهامن گوش  ینه، خواب بودم؛ ول  - 
رو ولش کن،   هاینا  ی. راست یدمشما رو شن  یکه صدا  طور ینهم  شنیدم،یرو م

 یه؟من چ یینهگنج  ینظرت درباره

. انگار نه انگار که یاوردمخودم ن یبه رو یهول شدم؛ ول شیهوییسؤال  از 
باال  یاشونه کردم،یم یزیرچند لحظه قبل داشتم براشون برنامه ینهم

 نداختم و به دروغ گفتم:ا

 ندارم. ینظر خاص -

 سر داد و گفت: یبلند یخنده اژدها

گنج رو تو سرت   ینچند لحظه قبل فکر برداشتن ا  ینمظفر، دروغ نگو. تا هم  -
 حاال چرا نظرت عوض شد؟ ی،داشت 

 تعجب بهش گفتم: با

 !ی؟ذهن افراد رو بخون  تونییتو م -

 .کردییفکر م یبلند داشت  خیلییلینه، بهتره بگم که خ یذهن خون  -

غار به صورت پژواک   یترسناکش تو  یخنده  یکرد. صدا  یبلند  یخنده  دوباره
 تونهی! اون میهچه موجود یگهد ینشد. با بهت بهش نگاه کردم. ا یدهشن

. یستن ینجابه خارج شدنم از ا یدیافتضاحه، ام یلیخ ینذهنم رو بخونه. ا
. تموم پوستش ینمدم بلندش رو بب تونمیاومده م یرونحاال که کامل از غار ب

که  ینیا یپوست اژدها پولکه؛ ول یبودم که رو یدهد هایلماز چرمه، تو ف
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 رمان  کی

خونه. با دار و از همه بدتر ذهنمارمولک بزرگ، بال یهمثل  یشتر رومه، بروبه 
 رنگش بهم نگاه کرد، گفت: یآب  یهاچشم

 حالم که تونستم مالقاتت کنم.چقدر خوش نیدوینم -

حاال که   کردمی. فکر مکنهیمتعجب م  یلیمن رو خ  ینست، ادوستانه  لحنش
شام  یمتجاوز برخورد کنه و برا یهش اومدم، باهام مثل بدون اجازه به خونه

 .کنهیآروم و دوستانه داره رفتار م یلیدر کمال تعجب خ یبخورتم؛ ول

 یستم؛طور خوش برخورد ن ینهام امهمون یرو بدون که من با همه ینا -
 .یفرق دار یهتو با بق یول

 ی؟چه فرق  -

که تو هم مثل من به   ییجا. از اونزنیمیحرف م یهقض ینبعدًا راجع به ا -
بهتره گنجم رو بهت نشون بدم. هر کدوم از  ی،عالقه دار یمتیق یاءطال و اش

پشت  یهاخودشون رو دارن. فکر کنم اگه داستانجالب  ییخچهتار هاینا
 .یمجذوبشون بش یشتر ب ی،هر کدومشون رو بدون 

شدم و  یرهغار حرکت کرد. با تعجب به رفتنش خ یبه سمت دهانه اژدها
 گفتم:

 ی؟گنجت حرف بزن   ییخچهراجع به تار خواییم یمگه نگفت  -

 و گفت: یدخند دوباره
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 رمان  کی

 یینهطال گنج  یتپه  ینکه ا  یکرد  یدرصد هم فکر   یهباور کنم که تو    تونمینم  - 
م آوردم. خونه  یینتز  یکه برا  انارزش یب   یمشت طال  یه  هاینبا ارزش منه. ا

 .یاغارن، دنبالم ب یارزشمندم تو هایینهگنج

 یغار کوفت  ینو از ا یرمدست ابومره رو بگ تونمیوارد غار شد. االن م اژدها
اون قدر کنجکاوم که اگه دنبال اژدها نرم، تا آخر عمر حسرت  یول یم؛بر 
 یوونهدارم د  یزد؟حرف م  یتو اون غاره؟ اژدها از چه گنج   یچ   یعنی.  خورمیم
کار رو   ینا وییگفت و گ  یچبزنه، بدون ه یببهم آس خواستی. اگه میشمم
 زدن بهم باشه. یب. فکر نکنم قصدش آسکردیم

تا وارد غار نشم، توجه  کنهیبهم اشاره م یتابومره که از پشت استاالگم به
به  ینجاا یغار گذاشتم. دما یکیو پا به درون تار یدمکش  یقینکردم. نفس عم

طور که بزرگ شدم. همون یسرد خونه یهوارد  کنمیحس م یینه،شدت پا
درخشان  هاییتو استاالکت یتاز استاالگم یخبر  ینجاحدس زده بودم، ا

 یبه قدر یعفرو رفت. ما یدرخشان  یع به جاش پام تا زانو درون ما یست،ن
. کنهیسرما تا مغز استخونم نفوذ م دارم،یکه درش برم  یسرده که با هر قدم

 فضا رو روشن کرده. یازش در حال تابشه، که کم یرنگ  ینور آب 

بود. بوش مثل   یع ما  یندر واقع از ا  اومد،یغار م  یخوش که از دهانه  یبو  اون
ازش رو بردارم. به نظرم عطر  یشهش یهباشه  یادمست. بارون خورده ینزم

 یرم،جلوتر م  ی. هر چ یدزانو رس  یآب تا باال  م،یشروی. با پیادازش در م  یجالب
که از سرما به هم   هایین. فکم شروع به لرزش کرد. با دندویشههوا سردتر م

 به اژدها گفتم: خورد،یم
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 رمان  کی

 قدر سرد؟ ینا اچر  ینجاا - 

خنک نگه داشتن بدنم، به  یمن برا یول یشی؛م یتاذ یکه دار  یدببخش -
 دارم. یاز سرما ن

 پوشنده بود، نگاه کردم. یاچهبو که کف غار رو مثل درخوش یع ما به

 یه؟درخشان چ یع ما ینا -

 .یادم یرونب ینکه از دل زم  یعی،طب یجور خنک کننده یه ینا -

خنک کردن  یبرا هایاچهدر یناز ا یهاول یهاجالبه، فکر کنم انسان خیلی
م داشته رو درون خونه یعما یناز ا استخر  یه. اگه کردنیغارشون استفاده م

آفتاب به درونش  یر تابستون ز یتو گرما ینکه. فکر ایدهحال م یلیباشم، خ
رو دارم، نه  نبستوتا یاالن نه گرما یول کنه؛یبزنم حالم رو خوب م یرجهش

مثل  یع ما ینجلومه و در حال حاضر ا ینه، ده متر  یاژدها یهنور آفتاب. 
 .کنهیسوزن داره به استخونم نفوذ م

کمه، در واقع   یلیعمق آب خ ینجا. ارسیمیم ییبه سمت سر باال یمدار کمکم
. به یم. از آب خارج شدکنهیم یتشلوارم من رو اذ یسیخ یتا کف پامه؛ ول

 یلیدرخشانه، خدا رو شکر عمقش خ  ییاچهدر  یهپشت سرم نگاه کردم، واقعًا  
 ین. به سمت جلو حرکت کردم. زمیشدم یسنبود؛ وگرنه سر تا پام خ یادز

 .خوابهیم ینجاکه اژدها ا  یدهنشون م ینروم نشست کرده، اروبه

 یهاپر از سنگ   ییطال  یصندوقچه  ینتر از محل خواب اژدها، چندعقب  کمی
 یگهد یاءاش یپر زرق و برق و کل یر چند تا شمش ی. حت یشهم یدهدرخشان د
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 رمان  کی

 گفت،یشدن. اژدها راست م یدهکنار هم چ  دونم،یاسمشون رو نم یکه حت  
رو  ین. ایدمهستن که تو غار اول د یزیتر از چمتفاوت یلیخ هاینهگنج  ینا

. یگمکه در حال خارج شدن ازشونه م  اییظاهرشون، بلکه از انرژ ینه از رو
 یه  یاءاش  یبودن، تو همه یمعمول  یمشت طال  یهکه    یقبل  یینهبرخالف گنج

 . اژدها بهم گفت:کنمیحس م یاز انرژ هاله

 چشمت رو گرفتن. یظاهرًا بدجور -

 ست.. واقعًا معرکهطورهینبله، هم -

 نداره. اییدهفا دونمیدفعه دروغ نگفتم، چون م این

 یفرو برات تعر  هاینجالب ا ییخچهتا تار یاخوشحالم که خوشت اومد. ب -
 کنم.

 اول اشاره کرد: یبه صندوقچه یزشت یو با پنجه یستادکنار گنجش ا  اژدها

گرفتم. در واقع   ادهمانیبن  یهاصندوقچه رو هشتصد سال قبل از اجنه  ینا  -
 .ییهصندوقچه جادو ینا

نگاه  یبهو غر  یبعج یهابزرگ، که پر از طرح یبه صندوقچه یکنجکاو با
 کردم.

 بود؟ یچ  ییه،جادو ینکهمنظورت از ا -

رو که داخلش  یهر مقدار گنج  تونهیم یکبه ظاهر کوچ یصندوقچه ینا -
 .شهیوقت هم پر نم یچجا بده، ه یزیبر 
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 یزهایتو خودش چ  تونهیکه داره م  یاندازهبسته به ا  یء،. هر شیزهانگ  شگفت 
 یچ. فکر نکنم هکشهیعلم رو به چالش م یزیچ ینرو جا بده. چن یگهد
اشاره کرد.  یبعد یءبده. اژدها به ش یحبتونه طرز کارش رو توض دانییزیک ف

 .رنگهسبز  هایینرنگ بزرگ و پر از نگ ییطال یء،ش یه،چ دونمینم

 یود یکار مجبور شدم کل  ینا یگرفتم. برا  یودستبند رو از پادشاه باد د ینا -
 دستبند نهفته است. یندر ا یوارزشش رو داشت. قدرت ده د یبکشم؛ ول

 !یوهد یهدست  یکه اندازه  یدهچه فا -

اندازه   ینبوده به ا  یود  یهبار تو دست    ینآخر   ینکهبه خاطر ا  کنی،یاشتباه م  -
 .کنهیخودش رو تو دستت جا م  ی،بش  یک اگه بهش نزدکه    یاست، در صورت 

مقابل جادو زانو بزنه. به نظرم علم تا االن فقط من رو محدود کرده  یدبا علم
 بود.

 یه ی. اگه حت نازنیان که به علمشون مواقعًا احمق و عقب افتاده هاانسان
سابق  یهابودن، عمرا اون انسان یدهرو د یدمکه د یزهاییدرصد از چ

ها انسان  یایآشکار بشه، دن  یزهاچ  ینفراتر از دانش بشره. اگه ا  ین. اشدنیم
کرده. به نظرم   نهانکه ماوراء خودش رو پ  یلهدل  ینبه هم  ید. شایشهدگرگون م

رو نداره. احتمااًل انسان با  یزهاییچ یندونستن چن یتظرف یانسان  یچه
هم دست به انکار  یدشا یره،بگ یشرو در پ یوونگیاه در  یزهاچ ینا یدنفهم

. یدهکه هست، انسان به درجه درک و فهم نرس  یهر چ  یول دونم؛یبزنه! نم
 اشاره کرد و ادامه داد: یاژدها به گنج بعد
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 رمان  کی

ش هردان به به فرزندش والفر و بعد به نوه یاکمان از مارباس افسانه  ینا - 
حمله کردم، خوشبختانه  زادهایر و قصر پر . چند سال قبل به بازایدارث رس

کمان اونقدر قدرتمنده   ینکنم. ا  یداگنج رو که براش رفته بودم، پ  ینتونستم ا
اگه   یکه حت   ینها  شیگهد  قدرت. البته  یادبه پرواز در م  یلومترهاتا ک  یرشکه ت

 .یشهکشنده م  ینفوالد یر ت یه یبه اندازه ی،چوب ساده هم توش بذار یه

خاطر  ینبوده، پس اژدها به هم یناکمان مال اجداد سابر   ین. اشهینم باورم
اشاره کرد. قبل از  یقرمز رنگ  یبه قصر حمله کرده بوده. اژدها به صندوقچه

 بده، گفتم: یحتوض ینکها

 .یهحدس بزنم که مال چه کس تونمیکه روشه، م  یآرم یاز رو -

که نماد  یبیغر  یبعج یو. آرم دآورد ینجامن رو به ا ینبه خاطر ا ابومره
ورش  تونستمیصندوقچه حک شده. اگه م ی، روبود القماقمیبن ییلهقب
بهم  یحس یه. یستادهسرم ا یکه اژدها مثل بختک باال  یفح یول داشتم؛یم
 !یاوردهن جاینبه ا دلیلیمن رو ب  یگه،م

 .یاوردین ینجاگنجت به ا  یدند یکه من رو برا  دونمیم -

 یبه نظرت اومدن به خونه  یو شجاع؛ ول  ی. تو باهوشیاد، ازت خوشم ممظفر  -
 نبود؟ روییادهز یمن کم

 زنی؟یحرف م یاز چ  -

که بهت نشون دادم، با شکوه و قدرتمند هستن. به نظرت   یزهاییچ  یهمه  -
. یگمخودم بهت م  ی،جواب بد  خوادینم  یشه؟م  یچ   یفته،اگه دست نااهلش ب
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داره. اون  یحالت  ینکه درونت در حال رشده، چن  ی. قدرت یارهبه بار م یرانیو 
. تا حاال فکر یعیهطب یر تکاملش، همه و همه غ یتش،ش، موجودقدرت منشأ

 ی؟همه به کشتن عالقه دار ینچرا ا یکرد

 دونهیحتمًا م دونه،یم مدرباره یزهاچ یلیبهت به اژدها زل زدم. اون خ با
 هستم! یمن چ 

 هستم، درسته؟ یمن چ  دونییتو م -

روند تکامل قدرتت  ینکهقبل از ا ید. تو بایستاصاًل خوب ن ینا یبله؛ ول -
االن  ین. به نظرم اگه همیگمرو م ین. متأسفم که ایکامل بشه، نابود بش

 لطف رو بهت کردم. ینبکشمت بهتر 

 یهادندون تونمیتله افتادم. اژدها حالت حمله به خودش گرفت. حاال م تو
 .ینمرنگش رو بب یدو سف یز ت

 کن.  یوقت تلف  -

 تو ذهنم گفتم: یجیرو نگرفتم. با گ یکقدرت تار منظور 

 ی؟چجور -

 دونمیدست به سرش کن، باهاش حرف بزن، چه م یجور یه. دونمینم -
 بکن. یشکار  یه! خودت یگهد

 دهنم رو قورت دادم و به اژدها گفتم: آب

 یگم؟دروغ م ی،رو کشت   هایلیتو هم خ  ی،از من ندار یخودت هم دست کم  -
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 . آروم شد و گفت:یستادسر جاش ا اژدها 

گونه از   یهموقع  یچ. هذارمیاحترام م یعتمن به طب یول یگی؛درست م -
و در حد توازن   یاز ن  یبه اندازه  ییجورا  یه.  کشمیموجودات رو به طور کامل نم

 .کنمیکار رو م  ینا

رو بگم، اژدها دمش رو به چرخش   یبعد  یدهن باز کنم تا جمله  ینکهاز ا  قبل
بدجور درد کرد،  مینهبهم زد. به پرواز در اومدم. س یمحکم یدر آورد و ضربه

 ینزم  یغار برخورد کردم. رو  یوار انگار با پتک بهش ضربه زدن. با پس سر به د
انگار کور شدم.  بینم،ی. نمیچیدم تو گوشم پشکستن جمجمه ی. صداافتادم

 حالم،یتو گوشمه. ب  یمداوم ینگ ز یشده باشم. صدا یمغز به گمونم ضربه
رو   یداغ   یع شر مابخوابم. شر   ذارهیو سرم نم  ینهدرد س  یول  یاد؛خوابم م  یلیخ
 یاد،ز  یلیخ  یاده،. به گمونم خون باشه. زکنمیپس گردن و کمرم حس م  یرو

با  یهام رو بستم تا بخوابم؛ ول. چشمدش یسخ یینآخه تموم کمرم تا پا
 به خودم گفتم: ی. با خستگ شهیزدنه، نم یادکه مدام در حال فر   ییصدا

 بخوابم. خوامیولم کن، م -

 زد و گفت: یاددوباره فر  یک تار قدرت

 .یفرار کن یداسکول نشو، با -

 فهمی؟یبخوابم. چرا نم خوامیم، درد دارم، مخسته یگمنفهم، م -

 .یباشه، خودت خواست  -
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از سر ضعف زدم. فکر کنم از دستش راحت شدم؛   یقطع شد. آه   یکیتار  صدای 
اومد. انگار با  یرونهام از حدقه بکه به بدنم وارد شد، چشم  یبا شوک  یول

تموم  یتا شوک برق  یدطول کش یهچند ثان ید،باشن. فکم لرز شوکر بهم زده
و ازش  بشکافهرو  مینهاالنه که س کنمی. حس متپهیتند م یلیشد. قلبم خ

که در حال   ییشدم. تازه مغزم به کار افتاد. به اژدها  یخ. سر جام سیادب  یرونب
 شدنه، نگاه کردم. یکنزد

 بدو مظفر، فرار کن. -

 و چرا به حرفش گوش دادم. چونیدفعه ب  این

شد. سرفه کردم. به  یعمر طوالن  یهکه ازش اومده بودم، برام مثل   مسیری
کل بدنم  یدندو ین. در حیدد یبآس یدر اثر ضربه بدجور هامیهگمونم ر

 دارم به خودم یگرمه؛ ول  یدنو دو یجانبدنم در اثر ه ینکهشد. با ا یسخ
 یول م؛به درونش افتاد یدرخشان، سرعتم رو گرفت. چند بار یع . مالرزمیم
گذاشته. هنوز   یر تاث میناییب یبلند شدن تقال کردم. ضربه رو یزود برا یلیخ
. با وجود سرما از درون کنهیدرد مم، سرمخسته  یجم،. گینمواضح بب  تونمینم

 ج شدنم از غار نشد.مانع خار هایناز ا کدومیچه یول سوزم؛یدارم م

خوردم و با   یبرخورد کرد. سکندر یکیبه غار اول، پام به سنگ کوچ یدنرس  با
افتادم. به سرعت سر پا شدم، با چشم دنبال ابومره گشتم.   ینزم  یصورت رو

حالم که . خوشکنهیم مبا بهت داره نگاه یدهترس یت،هنوز پشت استاالگم
به کمرم  یمحکم یتش برم ضربهکه خواستم به سم  ینمنتظرم مونده، هم

 خورد.
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 ینزم یاز قبل. صورتم رو یدتر شد یلیدفعه خ ینافتادم، ا ینزم یدوباره رو 
شد، به گمونم دماغم شکست؛ پوست صورتم هم کنده شد، چون حس   یدهکش

اضافه شد، االن  میگهد یدرد هم به دردها ین. اسوزهیداره م کنمیم
، فقط یستمن  یج. اصاًل هم گبینهیهام واضح اطراف رو مچشم  یگه. دیارمهوش

دوست دارم به غار اژدها برگردم و صورت در حال سوختنم رو درون  یلیخ
 .یدمحرکت چرخ ینخنک بذارم. به سمت عامل ا یعاون ما

 یبرداشت. ضربه یز خودم رو جمع و جور کنم، اژدها روم خ یکم  ینکهاز ا قبل
 ینفرو برم. آخ، ا ینبار دوم با صورت تو زم یشد تا برا دوباره اژدها، باعث

نثارم شد.  یشتریدماغم، درد ب یقبل ینبود پوست و شکستگ  یلدفعه به دل
درست  صورتشچرخوند، حاال  یدهش من رو به حالت خواباژدها با پنجه

 گذاشت تا نتونم بلند بشم.  مینهس یروم قرار داره. دست بزرگش رو روروبه

 یگه. دیستطور ن  ینا  یاالن که من رو گرفته، خوشحال باشه؛ ول  کردمیم  فکر 
من رو  ینا ینه،. صورت اژدها غمگیستورودم ن یابتدا ییاز خوشرو یخبر 

 ی و پاشتر  یدهبه ابومره نگاه کردم. با حالت خم یچشم یر متعجب کرده. ز
اد کنه تا یجا یپرت حواس خوادی. خوشحالم، حتمًا میادسمت م ینداره به ا

در کمال تعجب از کنارمون عبور و به داخل   یبتونم از دست اژدها فرار کنم؛ ول
 غار اژدها رفت. با خودم گفتم:

 خودت رو نجات بده. دی،یرو نجات نم حداقل من ی،خر  یلیخ -

 ناکش گفت:اندوه یبا صدا اژدها
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که   فیح یول ی؛هست  یدوست داشتم زنده نگهت دارم. تو آدم جالب یلیخ - 
 مجبورم.

 چرا؟ -

 ادامه داد: ید،صورتم کش یوار روبلندش رو نوازش یهاناخون اژدها

در واقع خوب شد.  یشه،م هایلیخ یگفتم که، زنده موندن تو باعث نابود  -
از پست   تونستمیفکر نکنم م  کردیم،یرو مالقات م  یگهاگه چند مدت بعد همد

 حاال چرا. یول یام؛بر ب

وارد شد؛  یشبه پوست چرم یبیش گرفتم. فکر نکنم آسجهاز پن یمحکم گاز 
نکردن بود. شروع به دست و پا زدن کردم. مشت  یکار  یچبهتر از ه ینا یول

بهش نرسوند، بلکه  یبینه تنها آس هاینا یزدم، گاز گرفتم، لگد پروندم، همه
. با رفتعقب  یشدن اعصابش شد. از روم بلند شد و کم یباعث خط خط 

 و بلندش گفت: یبان عص یصدا

 ی؛درد بکش یادز ینکهآسون کارت رو تموم کنم، بدون ا یلیخ خواستمیم -
. حاال حقته که یشهمحسوب م  احترامییب   ینا  یرفتی،تو لطف من رو نپذ  یول

 .یریشکل ممکن بم ینتر به دردناک

هاش رو دو طرفش، چفت که قرار داره، رفت. دست  ییتر از جاعقب کمی
شدم. بخار از بدنش شروع به  یرهم خروروبه یکرد. با بهت به صحنه  ینزم

 یختنر یرونب یکم براشکمش کاماًل قرمز و دهنش کم یر خارج شدن کرد. ز
شد، چون  یر د یکرد؛ ول  یلو تحل یهباز شد. تازه مغزم شروع به تجز یزیچ
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 یهام رو براهام رو بستم و دستر به سمتم اومد. چشموافواره یشآت 
 محافظت از صورتم باال گرفتم.

هام اومد و هام به دسترگ  یقدرونم شروع به تپش کرد. از طر   یکتار  قدرت
بود. معمواًل قدرت  یفتادهن یاتفاق  ینبا شدت ازشون خارج شد. تا حاال همچ

 یناول یاالن برا یول اومد؛یمبدنم به گردش در  یها و اجزامثل خون تو رگ
کرد. هر لحظه منتظر سوختنم،   یدااز بدنم راه پ یرونازش به ب یبار، مقدار

که بفهمه قرار   ینهبهتر از ا یلیبسوزه، خ ی. اگه آدم ناگهان یهحس بد یلیخ
 بسوزه.

از  یاهاله یشه،هام رو باز کردم. باورم نمچشم ید. با تردیفتادن یاتفاق  هیچ
 یکیروم بود. آتش اژدها هنوز تموم نشده. آتش به تارمثل سپر روبه  یکیتار

سپر در اومده،   یهبه صورت   یکی. تاریشدبرخورد و به دو طرف اون منحرف م
آتش  یهازبانه یول ینم؛بب یزیاز اون طرفش چ تونمیست. نمفشرده یلیخ

 ی. جالبه، حت بینمیم کنن،یبرخورد باهاش به دو طرف کمانه م رو که در 
چند لحظه  یسپر برا یش،. با تموم شدن آترسهیهم بهم نم یشحرارت آت

 یشکل کرو  یهشد. حاال به صورت    یبعد از هم متالش  یکوتاه پابرجا موند؛ ول
حرکت کرد. هول شدم،  سمتممثل گلوله به  یکیرومه. تارو فشرده روبه

از پوستم عبور کرد و  یک شد. قدرت تار یر د یستم خودم رو کنار بکشم؛ ولخوا
 تو کل بدنم پخش شد.

 یش،داغ، به نظرم به خاطر تماسش با آت یلیزدم. داغ بود، خ یبلند ینعره
شده بود،   یرهکرده بود. به اژدها که با بهت بهم خ  یرهحرارت رو در خودش ذخ

 یزیچشم حرکت چ یژدها بود، از گوشهکه حواسم به ا  طور یننگاه کردم. هم
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به سمت   یدهخم  حالتاومد. به همون    یرونرو حس کردم. ابومره آروم از غار ب 
 .خارج بشه یدرفت تا از د هایتاستاالگم

حواس اژدها به منه که   یمتوجهش نشد، به گمونم در حال حاضر همه  اژدها
ازش  یالعمل بعدابومره نشد. منتظر عکس یع متوجه حرکت کردن ضا یحت 

 یلی. فکرش خش در هم شداومد. چهره یرونب یشدم. اژدها از حالت تهاجم
 یتدافع  ت. آروم به سمتم اومد. حالزنهیانگار داره با خودش حرف م  یره،درگ

 اندوهناکش گفت: یبا صدا یستاد،گرفتم. سر جاش ا

 کرد.  یکار  شهینم یگهشده، د یر د -

 :یدمپرس یجیبا گ یه،منظورش چ فهممیآوردم. نم یینرو پا هامدست

 زنی؟یحرف م یراجع به چ  -

 یر اشتباه کردم. واسه کشتنت د یبه موقع مالقاتت کردم؛ ول کردمیفکر م -
به نظرم به   ی،بکشمت. تو االن با قدرت خو گرفت   تونمینم  یشده. متأسفم؛ ول

 خالصت کرد. شهینم هایآسون  ینا

 . بهش تپوندم:یرمانگار من از خدامه که بم زنه،یحرف م جوری

 ها قصد مردن ندارم.حاال من حاال -

بشه تا کارت رو تموم  یداپ یکیکه   کنییروز آرزو م یه یاالن نه؛ ول یدشا -
 .یستدور ن یلیکنه. اون روز خ

رد؛ حالم که از کشتنم صرف نظر کاالن خوش  یارم،سر در نم  یزیهاش چحرف  از 
 وجود هنوز محتاطم. ینبا ا یول



 

 
328 

 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

و خودت  یایزود به عقل ب یلیخ یدوارمخوشحال شدم. ام یدنتمظفر، از د - 
 .یرو خالص کن

غار رفت. به  یکیجمله، اژدها از کنارم عبور کرد و به درون تار یناز ا بعد
بکشتم، از طرف   خواستیطرف م  یهبود؟! از    یچ   یگهد  ینرفتنش نگاه کردم. ا

رو  یبمج یتو یبود. سکه یبی. موجود عجیزدباهام با احترام حرف م یگهد
 یمتعلق به کس  گنج  یدمطالها پرت کردم. حاال که فهم  یو به طرف تپه  یرونب
حرکت  یدوست ندارم ازش بردارم. با سرعت به سمت خروج  ست،یگهد

گوشم   یخم. خطر از بنش یغار  یچتا وارد ه  کنمیکردم. پشت دستم رو داغ م
خون   یدم،گذشت. هنوز قلبم با سرعت در حال تپشه. به پس سرم دست کش

هام رو . با خروجم از غار چشمکنهیدرد م یباز هم بدجور یبند اومده؛ ول
 .یدمکش  یقیبستم و نفس عم

 .یم: خوشحالم که زنده موندابومره

بود. به سمتش رفتم.  غار منتظرم یرو باز کردم. ابومره کنار دهانه هامچشم
 ینغار کوبوندمش. انتظار چن  یوار رو گرفتم و محکم به د  شیقهبهش    یدنبا رس
 گفتم:  یت. با عصبانیدمهاش درو نداشت. ترس رو تو چشم یحرکت 

 ی؟آورد جاینمن رو به ا یبهم بگ  ینکهچرا بدون ا -

. اگه دیمیو صدا کارمون رو انجام م  سر یاژدها خوابه و ب   کردمیبخدا فکر م  -
 .آوردمتیجا معمرًا به اون یداره،ب فهمیدمیم

 :یدمصورتش غر  تو
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 !فهمی؟یم ی،خر  یلیخ - 

 .کردمیم یحماقت  ینچن یدحق با تو، من نبا ید،ببخش -

 .ینمرو توش بب یمونیپش تونمیشد، م ینابومره غمگ صورت

بود که به خاطرش جونمون رو گرو  یچ  ینمبگو بب ی،کن  یهگر   خوادیحاال نم -
 ی؟گذاشت 

رو نشونم داد.  یخنجر قرمز رنگ  یاز اون حالت در اومد، با خوشحال شقیافه
به صورت   یرنگ   یاهخنجر حک شده، وسط خنجر سنگ س  یدسته  یرو  یوآرم د
خط رو داره که خنجر رو به دو   یهحالت    یشتر شده. ب  یدهکش  یینتا پا  یعمود

 :یدمبا تعجب از ابومره پرس کرده.  یمتقس یمن

 ی؟رو به خطر انداخت  یمونزندگ ینتو به خاطر ا -

 .یادخنجر بر م یناز ا ییچه کارها دونییآره، تو اصاًل نم -

 بهش نگاه کردم. ادامه داد: یکنجکاو  با

 کنه.  یر گ  ینو اون رو زم یرهرو بگ یقدرت هر موجود تونهیخنجر م ینا -

 ی؟چجور -

! ییهسنگ جادو  ینا  یست،ن  یباییز  یرنگ که وسط خنجر برا  یاهسنگ س  ینا  -
 یرهخنجر تو بدن موجود مقابل فرو بره، قدرت موجود رو در خودش ذخ  یوقت 

رو  یزیهر چ تونهی. در کل بگم، مکشهیطول م یروند کم ین. البته اکنهیم
 کنه.  یر گ  ینزم
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 رمان  کی

 ی؟بد یبه ک  خواییرو م ینا - 

 .کنهیًا بهم افتخار مبه پدرم، اون حتم -

 تا پدرت بهت افتخار کنه؟! یکارا رو کرد  ینا یهمه یعنی -

 یلبه دل  ی. راستش رو بخواکننیتنها پدرم، بلکه مردمم هم بهم افتخار م  نه  -
تو  میلهاالن که گنج قب یول ذاره؛یبهم احترام نم یادز یدو رگه بودنم کس

 .کنهیفرق م یهدستمه، قض

 یگم؟درست م ی،کرد  ینشاه شدن خودت رو تضم ییجورا یه -

 .یشهآره، با برگردوندن خنجر شجاعت من به همه ثابت م -

 .یهجالب یاستخوشم اومد، س -

 ممنون. -

 داره. یبد یلیخ یو منظره یکهنگاه کردم. تار یینجنگل پا به

 یم؟جنگل خارج بش یناز ا یچجور یراست  -

 .یادنبالم ب -

دور نباشه، چون دوست   یلیراه خروج خ  یدوارمجلوتر از من راه افتاد. ام  ابومره
و پا به درون  یمرفت یینرو بشم. از کوه پاروبه یجنگل یود یهندارم دوباره با 

 .یمجنگل گذاشت یکیتار

*** 

 )داوود(
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 رمان  کی

  

. یمرو تموم کرد یشهتموم ش ید. من و وحگذرهیساعت از رفتن مظفر م یک 
 یپس. دستم رو تو جلد چیستن  یمحال  یچیچون ه  یم،کرد  ویر یادهبه گمونم ز
بود  یدوح یکه جلو  ییهاداغون به سمت مزه ی. با اعصاب یهخال یکردم، لعنت 

 یبمرو تو ج  مهاش رو خورده. دستمزه  یدست دراز کردم. ظاهرًا اون هم همه
 یگار از پاکت س یخبر گردمیم یهر چ  یول چسبه؛یم یگار فرو بردم. االن س

تلو خوردم. سرم تلو یبابا، نکنه افتاده باشه. از جام بلند شدم. کم یا یست،ن
مدهوشم،  یلی. خینم. مجبور شدم دوباره سر جام بشیرهم یجداره گ یبدجور
 کنم.  یداپ یگار س یه یداول با یبخوابم؛ ول خوامی. میشمم هوشیدارم ب 

 ی؟دار یگار تو س یدوح -

 گفت:  یدهکش  یلند کرد و با صداسرش رو ب وحید

 ها!؟ -

 از اون ندارم، مثل خودش گفتم: یهم دست کم خودم

 ی؟دار یگار س یگم،م -

 یقهگشت. بعد از چند دق  یگار کرد و دنبال س  یبشج یدستش رو تو وحید
 اومد. یادش یزیگشتن، انگار چ

 .کشمینم یگار داوود، من که س -

شروع کرد به  یدکه ناگهان وح  یدیمقدر خندخنده. اون یر ز یمدوتامون زد هر 
خودم رو  یجلو تونمیم گرفت. نمدوباره خنده یدعق زدن. با باال آوردن وح
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 رمان  کی

در حال خارج شدنه رو باال   مینیکه از ب  یاومد. آب   یرون. از خنده اشکم بیرمبگ 
 م:گفت  یدهکش  یهاش بسته شد. با صداافتاد و چشم  ینزم  یرو  ید. وحیدمکش

 .یارباال ب یگهبار د یهدوباره، جون من  -

وستر جک  ی. پام به قوط یهخنده دار یز چ یلیخ یدنظرم باال آوردن وح به
برداشتم و شروع به  ینزم یرو از رو یتوش هست. قوط  یکمخورد. ظاهرًا 

. بخوابم  یچند ساعت   یههام رو به بسته شدن رفت. بهتره  خوردن کردم. چشم
 گاهها ن. به ستارهیباستز یلی. آسمون خیدمراز کشخاک به پشت د یرو

 .کننیکردم. انگار دارن حرکت م

سر دادم.   یهام رو بستم. »آه« بلند. چشممونهیم  ییبرام مثل الال  یادر  صدای
درش  یبماز ج یزنگ خورد. با سست  یمهام گرم بشه، گوشچشم ینکهقبل از ا

هام اومد. کاش االن لب یرو ی. لبخند گشادزنهیآوردم. سارا داره زنگ م
. بهش قول شمردیممیها رو  و با هم ستاره  خوابیدیمیبود، اون وقت م  ینجاا

 ینمن رو تو ا یادبدش م یلینخورم، آخه اون خ یدنینوش یگهداده بودم د
 یباشه؛ ول  یکردم طرز حرف زدنم عاد  یرو جواب دادم. سع  ی. گوشینهحال بب

 گفتم:  یدکه نشون از حال خرابم م  یده،کش  ی. با صدافکر نکنم بتونم

 .یگرمسالم ج -

 داوود؟ یخوب  -

 .شمیبهتر نم یناز ا -

 یی؟کجا  -
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 رمان  کی

 چطور مگه؟ یئت،ه یماومد یدبا وح - 

 جوریه؟ینچرا صدات ا -

 یه؟چه جور یزمعز  -

! مگه کنی؟یکار رو م ینچرا ا ی،داوود تو قول داده بود ی؟کرد یکار -
 یاد؟من بدم م دونیینم

 خستم. ینکردم. فقط کم ینه، به جان خودم کار -

 یگی؟راست م -

 یی؟تو کجا یمن به تو دروغ بگم؟ راست  یشهآره عشقم، مگه م -

 .بینمیم یلمبا سارا دارم ف -

 منتظرم هستن. یئتیمه هاییقبرم، رف یگهآها، سالم برسون، من د -

 خداحافظ عشقم. -

 .یگرمج بینمت،یم -

 یشتر ب یمون کمگذشت. اگه مکالمه  یر رو قطع کردم. خداروشکر به خ تلفن
 .فهمیدیبود، حتمًا م یدهطول کش

تر بتونم جا کردم تا راحتسرم رو جابه یگذاشتم. کم یبمج یرو تو گوشی
هام پلک   یصورتم افتاد. از ال  یرو  یشخص  ییههام رو بستم. سابخوابم. چشم

ش ! چرا چهرهیااهللنگاه کردم.  یدم دوخته شدن، به وحکه انگار با نخ به ه
 لرزون گفتم: یبا صدا یه؟همه برزخ ینا
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 رمان  کی

 شده؟ یزیداداش، چ - 

استفراغ زرد رنگ  ینگاه کردم. کم یشجوابم رو نداد. به صورت عصبان وحید
 بود. دوباره سؤالم رو تکرار کردم. یدهلبش چسب یگوشه

 شده؟یچ  ید،وح -

 زدی؟یحرف م یشت دا یبا ک  ی،عوض -

. من هم مثل خودش حالم خوب یاوردمکم ن  یخوردم؛ ول  یکهکه زد،    یادیفر   با
 جوابش رو دادم: یادبا فر  یست،ن

 به تو چه؟ -

نشست. کل وزنش روم افتاد،   مینهس  یرو گرفت. رو  میقهبرداشت و    یز خ  روم
 گفت:  یادتکون بخورم. دوباره با فر  تونمینم

 زدی؟یحرف م یبا ک  -

. یشهم  یجور  ینکنه، ا  روییادههر موقع ز  یدابوالفضل، دوباره گرفتش. وح  یا
 . با لکنت گفتم:گیرهیپاچه م یعمل ینتر االن مثل سگ هاره که با کوچک 

 .زدمیبا سارا حرف م -

 کوبوند و گفت:  ینرو به زم من

 .زدییمن حرف م یبا تمنا یخفه شو کثافت، تو داشت  -

 : یدمپرس یجیتو سرشه! با گ یفکر  . اون چهیدسوت کش سرم

 زنی؟یحرف م یراجب چ  -
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 رمان  کی

 .یتو به تمنا نظر دار یعوض - 

 ینا یول یست؛من هم مثل تو حالم خوش ن یگی،م یچ  یبفهم دار یدوح -
االن بهش  یا. بزدمیآخه! به قرآن داشتم با سارا حرف م یهچ هایباز یکول

 مشخص شه. یهمه چ  زنمیزنگ م

شده  یرهز صبح حواسم بهت بود. تو تمام مدت به تمنا خببند دهنت رو، ا -
 .زدییباهاش حرف م یاالن هم داشت  ی،بود

گردنم گذاشت.   یهاش رو رودست  یدبتونم از خودم دفاع کنم، وح  ینکهاز ا  قبل
 یهاش نگاه کردم؛ ول. با التماس تو چشمکنهیم منفسم بند اومد. داره خفه

. شروع کنهی. انگار داره دشمن خودش رو خفه میستدرشون ن یرحم یچه
. با یشهم دو قدرتمن ینگاو سنگ یهمثل  یتو مدهوش یدبه تقال کردم. وح

رو پوستش  ی. چند تا خراش سطح یدمدستش کش یهم روکوتا  یهاناخون
 هم کرد. ترشیکارساز نبود، عصبان   ینکهعالوه بر ا یشد؛ ول یجادا

دوستم  یننکنم به دست بهتر   یاگه کار دونمی. میرهم یاهیداره س  هامچشم
که تو وجودم بود،   یآرنجش نگاه کردم. با تمام توان  ی. به گودیشمکشته م

اومد. از  یینخم شد و صورتش پا یدساعدم رو روش فرود آوردم. آرنج وح
 رتبه عقب پ یدبه صورتش زدم. وح یمحکم یفرصت استفاده کردم، کله

کردم. گلوم بدجور   یدنبا ولع شروع به نفس کش  یاپی،پ  یهاشد. بعد از سرفه
 .سوزهیداره م

کارم  یادداره سر پا بشه. اگه به سمتم ب ینگاه کردم. دوباره سع یدوح به
با لطافت باهاش  یدرسوندن بهمه، نبا یبکه قصدش آس  ییتمومه. از اونجا
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 رمان  کی

به  یتلو خوران به سمتش رفتم و لگد محکمتلو یجم،برخورد کنم. هنوز گ 
تو  هماس یکل ینکه. مثل اساحل رفت یهاکمرش زدم. با صورت تو ماسه

اون   دونمی. مشهینم  یجور  یندهنش رفت، چون شروع به سرفه زدن کرد. ا
 تا بلند بشه. کنهیم یباز هم سع

به سرم زد. تو   یتو مدهوش  ینگاه کردم. فکر جالب  یدنینوش  یخال  ییشهش  به
 یشهکرد. به سمت ش  هوشیآدم رو ب   یشهروش راحت م  ینبا ا  یدمد  هایلمف

 ینکهبشه؟ مثل ا یشطور ید. نکنه وحیمهضخ یلیرفتم و برداشتمش، خ
شده،   خیز یمکه حاال ن  یدبه دست، به سمت وح  یشه. شیستن  ینجز ا  یاچاره

 ظاهرًا متوجه من نشد. یستادم،. پشت سرش ایدمرفتم. بهش رس

 دونمیت به سمت پس سرش فرود آوردم. نمرو باال و با تمام قدر  شیشه
به پس  ینکها یبه جا یشهسرش رو به سمتم چرخوند. ش یدکه وح  شدیچ 

 ینا  دونمیشد. نم  یجادا  یبد  یاثابت کرد. صدا  یجگاهشسرش بخوره، به گ
هم هر  یدشا ید،وح یشکسته شدن جمجمه یابود  یشهصدا از خرد شدن ش

 .یفتهجلوم ب هوشیب  یدکه بود باعث شد تا وح  یهر چ  ولیدوش؛ 

 ینکه پرت کردم. به سمتش رفتم، مثل ا یارو به گوشه یشهش یمونده باقی
 یاد؛خون ب یسرش بشکنه و کل یاضربه ینشد. توقع داشتم با چن هوشیب 

به وجود  یورم گرد یجگاهشگ  ییهناح یبه جاش رو یفتاد،اتفاق ن ینا یول
 ادم،کارتون موش و گربه افت یادباد کرده بود.  یوربدج یجگاهشاومد. گ

. داره یدمخند یدوح ییافهنشستم و از ته دل به ق ینزم یم گرفت. روخنده
 گشاد شده.  یهاش بدجورمردمک چشم یول زنه؛یپلک م
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 رمان  کی

 ندازه؟ی! چرا آخ و اوخ راه نمزنه؟ینم یادکردم، چرا از درد فر  تعجب 
 یم قطع شد. نگرانم، نکنه ضربه مغز . خندهگهینم  یچیه  یهاش بازه؛ ولپلک 

 یش نگاه کردم. نتونستم جلوبه خودم تشر زدم. به چهره یشده باشه؟ ول
عق زدن کرد  هدراز کش، شروع ب یدخنده. وح یر دوباره زدم ز یرم،خندم رو بگ

طرف  یوقت  یگنکه م یدمجا شن یهو باال آورد. با خنده به سمتش رفتم. 
 ینپس هم یشه،بغلش کرد؛ وگرنه خفه م یه یدبا یاره،و داره باال م هوشهیب 

هاش رو گرفتم و شروع به خوب باال آورد، دست کهینکار رو کردم. بعد از ا
 کردم.  یدنشکش

و  یکولش کنم. به صورت استفراغ   تونمیمخاطر ن ینحالم بده، به هم خیلی
آوردم و عکس  یرونرو ب یمهاش رو ول کردم. گوشنگاه کردم. دست یفشکث

باشه به  یادم. خندیمیبابتش م یبعدًا کل دونمیگرفتم. م  اییموندن  یادبه 
 یدنش. دوباره شروع به کشخندهیبابتش م  یمظفر هم نشونش بدم. حتمًا کل

 .یدمرس ینو خسته کننده، به ماش یطوالن  یر مسکردم. بعد گذشت از 

 یتموم مدت رو  ینکها  یلبه دل  چارهیعقب خوابوندم. ب   یصندل یرو رو  وحید
تلو خوران به خار و خرده سنگ تو کمرش رفته. تلو یکل  کشیدمش،یم ینزم

به قول  یاد،خوابم م یلیرو روشن کردم. خ ینراننده رفتم. ماش یسمت صندل
 .یشیحالت بده، مثل کواال م یوقت  -: گفتیمظفر که م

 خوام،یکه م  یزیکردم. االن تنها چ  یباز شروع به رانندگ  یمهن یهاچشم با
که دارم به خاطرش   یزیهتنها چ  ینتخت دراز بکشم، ا  یبرم. رو  یالکه به و  ینها
نگ . دستگاه پخش رو روشن کردم. آهکنمیم یرو ط  یمسافت طوالن  ینا
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 رمان  کی

هام رو تکون دادم آهنگ، دست یتمرپ شروع به خوندن کرد. هم زمان با ر 
 بلند گفتم: ی. با صدایدمپر  یینو باال پا

 با آهنگ حال کن. ید،وح -

هام داره کنم. چشم یدارشنکردم ب یخوابه. سع یداومد که وح یادم ولی
 .یرهم ویرییریق

*** 

ا رو شکر تصادف نکردم. رسوندم. خد یالخودم رو به و یچطور دونمنمی
شدم.   یک نزد  یالکه ممکن بود به در و  ییدر رو زدم و داخل رفتم. تا جا  یموتر
رو باز کردم.  ین. در ماشیشهتر مبه داخل خونه راحت یدبردن وح یجور ینا

 گند استفراغ باعث شد تا صورتم در هم بشه.  یبو

 .یدیرو به گند کش ینماش یس،دهنت سرو یدوح -

حرکت کردم. حقشه که تو کثافت خودش   یالرو بستم و به سمت و  ینماش  در 
من رو خفه کنه. بهش لطف کردم که   خواستیبشه. اون م  یهبخوابه. بذار تنب

. کل بدنم رو خاک کردمیآوردمش. حقش بود تا همون جا ولش م ینجاتا ا
 .یرموش بگد یدحالم بهتر شد. با یکردم، کم  یرانندگ  ینجاگرفته. حاال که تا ا

 یدم،که به در اتاق رس  ینهام رو بردارم. همسمت اتاق رفتم تا حوله و لباس  به
که توش بود و نبود رو باال   یم شروع به سوزش کرد. عق زدم و هر چ معده

کف   یکه زدم نگاه کردم. استفراغ زرد رنگ   یتر شدم. به گندسبک  یآوردم. کم
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با انزجار از کنار استفراغم   یخته،ر  پام  یاز اون هم رو  یپخش شده. مقدار  ینزم 
 .کنمیم یزشو تم یامم یگهوقت د یهعبور کردم. 

 یشدم. کل بدنم رو بو یاز برداشتن لباس و حوله، به سمت حموم راه  بعد
 یناز سرم بپره. هم  یو مدهوش یجیآب سرد رو باز کردم تا گ  یر گند گرفته. ش

حموم به سمت آشپزخونه  فکر کنم. بعد از  تونمیم یطور هم شد، حاال کم
. بعد از کردمساز رو روشن  خودم قهوه درست کنم. دستگاه قهوه یرفتم تا برا

 یبود، رو یدمدت بع ینکه تو ا  یبخشم، با آرامشلذت یآماده شدن قهوه
 قهوه بلند شد، نگاه کردم. یکه از رو  ینشستم. به بخار یصندل

. با تعجب به دور و برم نگاه کردم. یداز سرم پر   یاز خوردن قهوه، مدهوش  بعد
سرش آوردم، به  ییچه بال ینکها یادآوریابوالفضل! با  یاکوش؟   یدپس وح

رفتم. در عقب رو باز کردم. دوباره باال آورده بود. کل  ینسرعت به سمت ماش
 یدنه. با دزنیحرف نم یهاش بازه؛ ولشده بود، چشم یصورتش استفراغ 

که از دماغش در حال چکه کردنه، ترس وجودم رو گرفت. نکنه سرش   یخون 
 ببرمش. یمارستانهر چه زودتر به ب یدباشه؟ با یدهد یبآس

 یرو گشتم؛ ول یچیجاسوئ یبرگشتم. رو یالبه داخل و یچبرداشتن سوئ برای
 کهینا  یدکجا گذاشتمش؟ به سمت اتاق رفتم، به ام  ی. لعنت یستازش ن  یخبر 

حموم و آشپزخونه رو هم  ینکردم. حت  یداشباز هم پ یاون جا باشه؛ ول
پشت  یرفتم، شارژش تموم شده. بدشانس یمبه سمت گوش یدگشتم. ناام

از دهنش  یخسخس یبرگشتم. صدا ید. با اضطراب به سمت وحدشانسیب
رو بسته.  یدنشدر حال خارج شدنه. متوجه شدم که استفراغ، راه نفس کش
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بشه مجبور شدم دستم رو  یدهنش خال ینکها یبغلش کردم، برا به سرعت 
 .یزمبر  یرونهام بتو دهنش کنم و استفراغ رو با انگشت

بشه، از  یشتره. اگه طورمهم یقمجون رف یداره؛ ول یبد یواقعًا بو استفراغ
 یبلند  ینشد، ه  یکاماًل دهن و گلوش خال  ینکه. بعد از امیرمیعذاب وجدان م

. یاداز گلوش م یقل مانندقل یباز هم صدا یول کشه؛ی. داره نفس میدکش
 یختنشر یرونب یبرا یراه  یکه هنوز استفراغ تو گلوش هست؛ ول  دونمیم

 برسه. یمارستانبه ب تر یع هر چه سر  یدبا یستم،بلد ن

 ینهام تو هم رفت. ابود، اخم ینماش یرو یچتموم مدت سوئ ینکها یدند با
 یز چ یه یرو روشن کردم؛ ول ینده بودم. به سرعت ماشهمه مدت اسکل ش

که تو  یخارج شدم، بعد از برداشتن کارت بانک  یناومد. از ماش یادممهم 
 یموته. ریشپول الزم م یمارستانبود، برگشتم. مطمئنًا تو ب یمقبل یهالباس

 یرال یازش خارج شدم. انگار که تو مسابقه ییدر رو زدم و با سرعت باال
 کردم.  یخارج از شهر رو ط  یجاده یهاو خم یچبا تمام سرعت پ باشم،

. یگهم یونداره هذ یدم،اومد به سمتش چرخ یدکه از وح  یفیضع یصدا با
تو حموم و آشپزخونه   ینکها  یادآوری. با  یمبرس  یمارستانبه ب  یر نگرانم، نکنه د

تو  یگاز گذاشتم؛ ول  یچقدر وقت تلف کردم، روم رو به جاده دادم. پام رو رو
افتاد، هول  یچه اتفاق  دونمیروباه از وسط جاده رد شد. نم یهلحظه  ینهم

درخت   یه  یدمکه د  یزیچ  ینشدم و فرمون رو به سمت چپ چرخوندم. آخر 
 بود. ینماش یروروبه یدهخشک
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هوا  یرو کنه،یشکستن اومد. سرم بدجور درد م یبستم، صدا رو هامچشم 
غلت خوردم. درد تو کل   ینزم  ی. با سقوطم، روکنمیهستم، انگار دارم پرواز م

هام رو باز کردم و به شد. چشم یر سراز یشونیماز پ یداغ  یع . مایچیدبدنم پ
 شده، به تهجلوش شکس ییشهنگاه کردم. به درخت اثابت کرده، ش ینماش

 ینم؟از ماش  یرونسؤال، من چرا ب  یهبود،    ینشکستن از هم  یگمونم اون صدا
 یزدم؛ ول یادچش شده؟ از ته دل اسمش رو فر  یدتر، وحو سؤال وحشتناک

. یادهام داره از حدقه در مانگار چشم  کنه،یدرد م یلی. سرم خیدمنشن  یجواب 
 از درد زدم. یادیفر 

*** 

. یادداره به سمتم م  یپا! انگار کس  یچقدر گذشت؛ ضعف دارم. صدا  دونمنمی
 یخوابوند. به زور ال ینزم یشونم نشست و من رو به پشت رو یرو یدست 
روم هاش زرده؟! شخص روبهچرا چشم یه؟ک  یگهد ینهام رو باز کردم. اپلک 

کنم؛   الدراز کرد. خواستم تق یشونیمزد، دستش رو به سمت پ یهیلبخند کر 
تکون دادن  ییقدر ضعف دارم که توانانتونستم بدنم رو حرکت بدم. اون یول

هام بسته چشم یشونیم،پ یهام رو هم ندارم. با برخورد دستش روانگشت
 شد و به خواب رفتم.

*** 

 )مظفر(
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. یسهخ  یرجهظاهر شدم. لعنت به ابومره، هنوز بدنم به خاطر اون ش  یالو  وسط 
 یم؛بود. شانس آورد یپرتگاه  ینچن یکراه خروج از جنگل تار شهیباورم نم

. گرفتنمونیم  یوهاد  یم،بود  یدهبه محل خروج رس  یرتر وگرنه اگه چند لحظه د
 یکیبودند. تا  پنج یاهاشون تو گوشمه، به گمونم چهار نعره یهنوز هم صدا

چه بسا  گیره،یبدنم درد م افتمیم یادشسرم آورد که هنوز  ییها، بالاز اون
فکر کردن بهش هم دردناکه.  ی. حت رسیدیبهم م یوتا د اگه دست اون پنج

م و سالم از اون جا خارج شدم، البته اگه سر شکسته یحخدا رو شکر که صح
 .یرمرو فاکتور بگ

 یفهام بدجور کثس. لباکشهیم  یر رو در آوردم. کف پام داره ت  میگل  هایکفش
تنها  یسه تا اتاق داره؛ ول یالعوضشون کنم. به سمت اتاق رفتم. و یدشده، با

مورد   یشتر ندارم اون اتاق ب  از ین  یدنکه به خواب  ییجاها پره. از اوناز اون  یکی
دوش  یه. االن ذارمیجا مرو اون امهالبته لباس یده،داوود و وح یاستفاده

هام رو عوض کنم، ستنها لبا ینکها یپس به جا چسبه،یم یدرست و حساب 
 .گیرمیدوش م

لزج و چسبناک فرو رفت. استفراغ!  یابه در اتاق، پام درون ماده یدنرس با
باال آورده؟  جاینا یهم شد. تو اتاق پر از استفراغ زرد رنگ بود. ک صورتم در 

باز هم مشغول خوردن بودن  یدرفتنم، داوود و وح یندر ح ینکها یادآوریبا 
 دن؟کردند و دچار سنکوپ ش  روییادهنگران شدم. نکنه ز

 .یدداوود، وح -
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بودن  جانی. اگه اکنهیمن رو نگران م ینا یدم،از جانبشون نشن یجواب  هیچ 
نکرده  یابا اون حالشون کار احمقانه یدوارم. امشنیدنیحتمًا صدام رو م
خدا رو  برم؛یرو همراه خودم نم یمگشتم. معمواًل گوش  یمباشن. دنبال گوش

 یازش باق   یزیچ  اً کار رو کردم. اگه همراهم بود، مطمئن  ینشکر امشب هم هم
 کجا گذاشتمش.  دونمیکه نم  ینجاستمشکل ا یول موند؛ینم

 یواریکمد د  یتو  یها، حت پنجره  یاپن، لبه  یها، روکشو  یها، تومبل  یر و ز  رو
هام کنم؟ به سمت کفش  کار ی. حاال چ یستازش ن یخبر  یرو هم گشتم؛ ول

دنبالشون بگردم.   یددست رو دست بذارم، با  تونمیرفتم تا دوباره پام کنم. نم
 یهستن، پس ک  جاونها ان نکنم؛ اگه اونهنوز سر پاتوق باشن، گمو یدشا

 «ینگ شدم. »ز االرضیط  یو آماده یدمهام رو پوشباال آورده؟ کفش جاینا
 ... .«ینگز «ینگ»ز

 کنم،یم یداشپ یتا وقت  یدوارم. امیدمسرعت به سمت منشأ صدا دو به
کردم.   ی. وارد شدم، اطراف رو وارسیادزنگ قطع نشه. صدا از تو اتاق م  یصدا

 یداش تخت رو نگاه کردم. باألخره پ  یر . خم شدم و زرسهیهنوز صدا به گوش م
ناشناس نگاه   یهدر آورده؟ با تعجب به شمار   جاینچطور سر از ا  یمکردم. گوش
باشه؟  تونهیم یک   ینم رو نداره، پس اشماره یدجز داوود و وح یکردم. کس

 گوشم گذاشتم و منتظر شدم.  یرو رو یگوش

 لو، الو... .ا -

 مکث کردم و گفتم: ی. کمیچیدگوشم پ  یتو یدختر یفظر  صدای

 .بله -
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 ید؟هست زادهیبداوود غر  یکانسالم، شما از نزد - 

 بله، چطور مگه؟ -

هستم، دوست شما تصادف کرده، خواستم به  یمارستانمن از پرسنل ب -
 .یرمشون اطالع بدم که گفتن با شما تماس بگخانواده

 نبود. با اضطراب گفتم: جایب  یمنگرانمن،  خدای

 یمارستانه؟حالش خوبه؟ تو کدوم ب -

 هستند.  یمحمد  یدشه  یمارستاناالن تو ب  ید،از دکتر بپرس  یدبابت حالشون با  -

هام ! چشمیفتهبراش ب یرو قطع کردم. نکنه اتفاق  یگوش  اییگهحرف د بدون
اگه پا به درون اومد.  یادم یمهم یز چ یکنم؛ ول االرضیرو بستم تا ط 

صورتم رو بپوشونم.  یجور یه ید. بایشمم ییبذارم، حتمًا شناسا یمارستانب
 یبخور دبه در  یز کردن صورتم گشتم. چ  یمخف  یبرا یزیدرون اتاق دنبال چ

 نکردم. یداپ

رو باز کردم.  یینهآ  یرفتم و کشو یی. به سمت دستشویدبه ذهنم رس فکری
بود،   یهاول  یهاکمک   یرو که کنار جعبه  یبار مصرف   یهماسک    یخودشه، بسته

باز هم   یاز صورتم رو پوشوند؛ ول  یآوردم. ماسک رو به صورتم زدم. کم  یرونب
 اییگهد یز چ یاکردن لنز   یداتابلوست. االن وقت پ یلیمتفاوتم خ یهاچشم

 یمارستانهام رو بستم و ب. چشمیهکافنشم،   ییکه شناسا  قدر ینرو ندارم. هم
 ظاهر شدم. یمارستانرو تصور کردم. پشت ب یمحمد یدشه
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که پدربزرگم فوت   یبودم، زمان  ینجاسردخونه نگاه کردم. قباًل هم ا یتابلو به 
تو   یمارستانب  ینکه از ا  یتنها مکان   یول  گذره؛یسال م  یلیشد. از اون اتفاق خ
کردم.  االرضیط  جاینخاطر به ا ینهم جا بود. به ینذهنم مونده، هم

 گفت:  یدنماومد. با د یروندستکش به دست از سردخونه ب یرمردیپ

 جوون؟ یداشت  یکار  -

 بدونم اون رو کجا بردن.  خواستمیاز بستگانم تصادف کرده، م  یکی  یدببخش  -

 ی؟دار ییکارت شناسا  -

 بهش گفتم: یجیسؤالش جا خوردم، با گ از 

 طور مگه؟نه، چه -

 جسدش رو بدم. یدند یاجازه تونمیپس نم -

 افتاد. بهش گفتم: یمهزار دو

 من تازه تصادف کرده. یقرف ین،منظورم رو اشتباه برداشت کرد -

رو خاروند و  یششر یماسکش رو برداشت تا بهتر هوا بخوره. کم پیرمرد
 گفت:

 خوب زودتر بگو، حتمًا بردنش اورژانس. -

 ممنون. -

 .کنمیخواهش م -
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شلوغه،  یکم  ینجاقرار دارم. ا یمارستانب یرورو دور زدم، حاال روبه سردخونه 
ها چمن  یها رواز اون  ی. بعضیشنم  یدههر گوشه و کنار د  هایضمر   یخانواده

در   یاو عده  هستن  یزیمشغول خوردن چ  تو بوفه  یگهد  هایینشستن، بعض
رو گرفت. فکر   ومحال رفت و آمد. به سمت اورژانس حرکت کردم. نگهبان جل

 :یدکنم من رو شناخته باشه. ازم پرس

 ی؟هست  هایضمر  از بستگان -

 راحت شد. بهش گفتم: خیالم

 آوردنش. جایندوستم تصادف کرده، ا -

 یه؟اسم دوستت چ -

 .زادهیبداوود غر  -

راهرو سمت  یانتها یمکه آوردنش. برو مستق یشهم یساعت  یمن یهآها،  -
 چپ.

 ممنون. -

م رو قلقلک معده یبدجور هایضمر  یآه و ناله یرو تند کردم. صدا هامقدم
همه غذا گذشتم. کار  ینکردم و از کنار ا  دارییشتنداد. به خاطر داوود خو

شکار کنم.  تونمیوعده غذا هست، بعدًا هم م یهتر از مهم یقمرف یول یه؛سخت
 .یشدم یدهدرش د یمار جور بشلوغ بود. همه یلی. خیدمبه سالن اورژانس رس

در آروم کردنش دارن، نگاه  یها سعکه صورتش سوخته و پرستار   یجوون  به
گرفته   یقرمز و چرک  یهاکردم. پوست صورتش کنده شده و جاش رو تاول
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 طور ینومدم، حال و روزم هما  یرونب  یواز شکم د  یخودم افتادم. وقت   یادبود.   
رو  رشها سبود. نگاهم به داوود افتاد، نگران به سمتش رفتم. پرستار 

 یشده بود. رو یدهکرده بودن. کل صورت و لباسش با خون، پوش  یچیباندپ
 روش قرار گرفتم و گفتم:. روبهیینهنشسته و سرش پا یصندل

 داوود، حالت خوبه؟ -

 بلند کرد. صدام به سرعت سرش رو یدنشن با

 .کنهیخوبم، فقط سرم بدجور داره درد م -

 .یتخت دراز بکش یرو یدتو االن با ی؟چرا نشست  -

 .ینمبش جاینها پر بود، مجبور شدم اتخت یهمه -

تخت  هاشیضمر  یکه برا  یمارستانیب ینخورد شد. خاک تو سر چن اعصابم
 از دم خرابش کنم. خودم رو کنترل کردم و گفتم: یگه،م یطونهنداره. ش

 افتاد؟ یچه اتفاق  -

 روباه اومد وسط جاده، بعدشم که... . یه یهوکه   کردمیم یداشتم رانندگ  -

که   یاومد، چون مکث کرد و سرش رو به طرف تخت   یادش  یتر مهم یز چ  انگار 
سمتش ! به یدتمام مدت کنارمون بود، چرخوند. رد نگاهش رو گرفتم، وح

تخته،  یرو ید. شانس آوردن که وحیدهتخت دراز کش یرو هوش،یرفتم. ب 
ردم. کیرو خراب م یمارستانبود، واقعًا ب یهم مثل داوود رو صندل یداگه وح

 یهبود، فقط    یدهند  یبجاش آس  یچبهتر از داوود بود؛ ه  یلیخ  یدوح  یتوضع
 یادبه هوش ب  یوقت . به گمونم  هوشهیبود، االن هم ب   یجگاهشورم بزرگ رو گ
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 یدوارمشکسته، ام ی. نگران داوود هستم. سرش بدجورکننیم یصشترخ 
دست   دنکر   یچیکه مشغول باندپ  یباشه. به طرف پرستار  یدهند  یجد  یبآس
 بچه بود، رفتم. یه

 یشن؟م یصترخ یمن ک  هاییقخانوم، رف یدببخش -

 یه؟هاتون چاسم دوست -

 .یناصر  یدو وح زادهیبداوود غر  -

 که تصادف کرده بودن؟  هاینهم -

 بله. -

از سرشون  MRI یهبهتره  یول ی؛رو انجام بد شونیصترخ یکارها  تونییم -
 گرفته بشه.

 باشه ممنون. -

کار رو   ینهم که شده ا ینانمحض اطم یباشه؛ ول MRIبه  یازینکنم ن فکر 
نشسته بود.   یز پشت م  یرفتم. خانم مسن  یپرستار  یستگاه. به طرف اکنمیم

 بهش گفتم:

 یرم،بگ MRIاز سرشون  خوامیتصادف کردن، م هامیقخانوم، رف یدببخش -
 برم؟ یدکجا با

 بهم کرد و گفت: ینگاه  پرستار 

 که حالشون بد بود؟  یگیدو تا جوون رو م همون -
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 بله. - 

 رو انجام بده. یصشونکار ترخ  یاب یست،ن یازین -

 خانوم پرستار گفت: »بهتره از سرشون عکس گرفته بشه«. یول -

 یابده  یحال ک  دونمیهمه تجربه م ینمن با ا یست،ن یازین یگمدارم م -
کن تا تخت   یصرو ترخ  هاتیقشلوغه، رف  یمارستانخوب. در ضمن االن هم ب

 بشه. یخال یگهد هاییضمر  یبرا

داوود   یصقصدش از ترخ  دونمی. مندازهیداره بدجور رو اعصابم خط م  پیرزن
 بهش زدم و گفتم: یکه کار خودش رو سبک کنه. پوزخند  ینها یدو وح

 ی؟شما دکتر یدببخش -

 تو هم رفت. ظاهرًا بهش برخورد. با دندون قروچه بهم گفت:  یرزنپ  هایاخم

 رو دنبال کن. ینزم یخط بنفش رو -

هر کدوم   یشده بود. رو  یدهخط رنگارنگ کش  یناه کردم. چندکف سالن نگ  به
، به سمت داروخونه  ینوشته شده بود. خط آب   یمارستانمختلف ب  یاسم جاها

خط قرمز به سمت اتاق عمل...و باألخره خط بنفش که به صورت بزرگ نوشته 
 .MRIو  یولوژیشده بود: راد

 یولوژیراد  یرشپذ  یرووبهرو دنبال کردم. از سالن اورژانس خارج شدم. ر   خط
 یآبرودار یگهنبود. واقعًا خونم به جوش اومد، د یز پشت م ی. کسیستادما

 بلند داد زدم: ی. با صدایستبرام مهم ن

 !یست؟ن یکس  ی،هو -
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اومد. ظاهرش  یرونبود، ب یز تر از مطرفکه اون  یبا عجله از اتاق  یجوون  مرد 
 آلود بود، با اخم گفت:خواب

 زنی؟یا داد مچته آقا؟ چر  -

 با اخم جوابش رو دادم. متقابالً 

 .یرمبگ MRI خواستمیم -

 صبر کن اتاق رو آماده کنم. -

 قبض بهم داد و گفت: یه بعد

 .یاررو همراهت ب یششبرو صندوق پرداخت کن، ف -

 ها گرفته بشه.از اون خوامیدارم، م یض. مر خوامیخودم نم یبرا -

 .یاررو ب یضتباشه، پس برو مر  -

 یگهبهم م  یحس  یه.  یستادمسر جام ا  یبرم تا قبض رو پرداخت کنم؛ ول  اومدم
 . به سمت مرد برگشتم و گفتم:یر رو هم بگ یدعکس سر وح

 ین؟هم بد یگهقبض د یه یشهم -

صورتشه، به نظرم   یقبض رو بهم داد. هنوز هم اخم رو  یحرف   یچبدون ه  مرد
دست   یبمکه بخوابه. تو ج  گیرهیپروندمش. حقشه، حقوق نمبدجور از خواب  

 داوود برگشتم. یش. پیستهمراهم ن یپول یچکردم. ه

 داوود پول همراهت هست؟ -

 رو بهم داد. یشبانک کارت
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 یشم؟م یصترخ شد؟یچهل و دو. چ  ی،رمزش س - 

 .کنمیم یصتبعدًا ترخ یرم،عکس از سرت بگ یهاول  -

هنوز  یدبردم. وح MRIرو به سمت  یداز پرداخت قبض، داوود و وح بعد
داوود خودش اومد،  یخاطر با تخت اون رو آوردم؛ ول ینبه هم هوشه،یب 

 یه. احتمااًل به خاطر خونیوفتهبود ب  یک رفت و نزد  یجبار سرش گ  ینالبته چند
 یدو وح  داوودگرفته شد،    MRIاز سر هر دو تاشون    کهینکه ازش رفته. بعد از ا

حاضر  MRIتا جواب  یدساعت طول کش یمرو به سالن اورژانس برگردوندم. ن
 یدرفتم. اسم داوود و وح  یپرستار  یستگاهها رو گرفتم و به سمت اشد. پاکت

اخمو روبرو  یرزنها نوشته شده بود. دوباره با پپاکت یبه صورت جدا رو
 شدم.

 رو کجا ببرم؟ هاینوم، اخان -

 .یرینوبت بگ یداول با یدکتر اورژانس ببر؛ ول یشپ -

 یبکردن ج  یها فقط دنبال خالقبض بهم داد که پرداخت کنم. نامسلمون یه
 یبباز نشه، چون به دنبالش ج یمارستانکس به ب  یچه یمردم هستن. پا
قبض رو . گیرنیاز مردم پول م یا. به هر بهانهیشهم یشخص هم خال

جلوم نبود و مجبور  یپرداخت کردم و وارد اتاق دکتر شدم. خوشبختانه کس
 .یسمتو صف وا نشدم

 بهم انداخت و گفت: ینگاه  دکتر 

 یید؟بفرما -
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 نکردم. یتوجه ینمبش یصندل یدستش که بهم اشاره کرد تا رو به 

 خواستمیهم عکس سرشونه. م ینتصادف کردن، ا هامیقدکتر رف یآقا -
 کنم.  یصشوننباشه ترخ ینشونتون بدم و اگه مشکل

نور المپ  یر آورد و ز یرونها رو بگذاشتم. دکتر عکس  یزشم یرو رو پاکت
از  یرونبلند و به سمت ب یصندل یش در هم شد. از رودفعه چهره یهگرفت. 

 یچ   یعنیخودم هم نگران شدم.    بینم،یاتاق رفت. تو حرکاتش اضطراب رو م
 :یدازم پرس ید؟تو عکس د

 کجاست؟  یقترف -

 تو بخش اورژانس. -

 گفتم:  یاز مکث  بعد

 شده؟یدکتر چ  یآقا ید،ببخش -

 هام نگاه کرد و گفت:. تو چشمیستادا دکتر 

 شده. یمتأسفانه دوستتون ضربه مغز  -

هام شل کنم. زانو  یلو تحل یهدکتر رو تجز  یجمله یتا معن یدطول کش کمی
ساده   یشکستگ   یهدر اثر    تونستیمه خون نمه  ینمن، پس بگو ا  یشد. خدا

کنم؟ دکتر به راهش ادامه داد.   کار یچ  یفتهبراش ب یباشه! داوود، اگه اتفاق 
. دکتر یدیمرس یدداوود و وح یششده؟ پ یچطور بهش بگم که ضربه مغز 

 گفت:

 کدومشونه؟  یناصر  یدوح -
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تخت افتاده بود، اشاره کردم. دکتر به  یرو هوشیکه ب  یددست به وح با 
سرش کرد. با تعجب به کارش نگاه کردم.  یسمتش رفت و شروع به وارس

 . با اخم بهش گفتم:یدهبه وح  یدگیدر حال رس  ینشده و ا  یداوود ضربه مغز 

 یتبه وضع یدنشسته، شما االن با یکه رو صندل ینهدکتر. داوود ا یآقا -
 .یدنه وح یدکن  یدگیداوود رس

 برداشت و گفت: یدوح یدست از وارس دکتر 

 یننگران حال ا یدشما با یصه،و ترخ یدهند یبیآس یچه زادهیبداوود غر  -
 .یددوستتون باش

 لکنت گفتم: با

 نکنه... . -

 گفت:  یادامه حرفم رو بگم. دکتر با ناراحت  نتونستم

 عمل بشه. یدبا تر یع شده و هر چه سر  یبله، دوستتون ضربه مغز  -

نداره، چون   اییدهفا  یرو صدا زد؛ ول  یدداوود بلند شد. با زجه اسم وح  هقهق
جا خوش   یجگاهشگ  یکه رو  یتخت افتاده. به ورم قرمز   یرو  هوشیب   یدوح

هاش به رو باز کرد. مردمک چشم یدوح یهاکرده بود، نگاه کردم. دکتر پلک 
مثل  ود،خشک شده ب لبش هم خون یگشاد شده بود. باال  یطرز وحشتناک 

فاصله گرفت و ازم خواست تا  یدخون دماغ شده بوده. دکتر از وح ینکها
 گفت:  کردم،یکه کنار دکتر حرکت م  طور ینهمراهش برم. هم

 هر چه زودتر عمل بشه. یدبا یمه،وخ یلیدوستت خ یتوضع -
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 بگم. دکتر ادامه داد: یزیچ یدنچرخ زبونم 

 .یهش رو خبر کن، وجودشون الزامخانواده -

رو بهم داد تا به  یا. دکتر برگهیمدوباره به اتاقش رفت یه،توص یاز کم بعد
رو انجام بدم؛ مثل  یدو عمل وح یبستر یکارها یدببرم. اونجا با یرشپذ

 یتا برا  گیرنیبعد از انجام کارها، با دکتر جراح مغز و اعصاب تماس م  کهینا
پشت باجه نشسته  نی. زن جوویستادما یرشپذ یباجه یرو. روبهدیاعمل ب

 بود.

 عمل بشه. یدبا یقمبرگه رو دکتر داد، رف ینخانوم، ا یدببخش -

که کدوم   یدبهش انداخت. از همکارش پرس یبرگه رو ازم گرفت و نگاه  زن
رو مزه کرد و  یش. همکارش چایادعمل مغز و اعصاب ب یبرا تونهیدکتر م

 که من هم بشنوم، گفت:  یبلند جور یانداخت. با صدا یستمبه س ینگاه 

 پاشاپور. یدکتر عل -

 هام نگاه کرد و گفت:تو چشم زن

 یمار ب یک و چهارصد هزار تومنه. از بستگان نزد یلیونعمل نوزده م یینههز  -
 ید؟هست

 نه، دوستشم. -

 یل فام یاخانواده  یتحتمًا رضا ینمثل ا یخطرناک  یهاعمل یمتأسفم، برا -
 الزمه. یک درجه 

 بدم؟ یتعمل رضا یمن برا شهینم یان،ب توننینم یقمرف یاما خانواده -
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 .شهینه آقا، نم - 

پول رو پرداخت  ینمن حاضرم دو برابر ا ید،کن  یشکار  یه کنمیخواهش م -
 کنم.

 داره. یتما مسئول یبرا شه،یگفتم که نم  -

 کنم؟ رو به زن گفتم:  کار یچ  یدافتادم، حاال با یر گ  بدجور 

 حرف بزنم؟ یمارستانب یسبا رئ یشهم -

 باشه. یمارستانموقع شب تو ب ینفکر نکنم ا یباالست؛ ول یاتاقش طبقه -

ها شانسم رو امتحان کنم. از پله یدشبه. با یمو ن یازدهساعتم نگاه کردم،  به
 باال رفتم.

ها رو در اتاق یباال یهاکه تابلو  طور ینروم قرار داره. همروبه یلیطو راهروی
. مرد اتو یدمراهرو رس  یبه انتها  یباً به سمت جلو حرکت کردم. تقر   خوندم،یم

اتاق نگاه  یاومد. به تابلو یرونکه جلوتر ازم بود، ب  یاز اتاق  یو مسن یدهکش
قفل کردن در اتاق بود،  مشغول. به سمت مرد که یر کردم. خودشه، دفتر مد

 رفتم.

 ید؟هست یمارستانب یسشما رئ ید،ببخش -

 به تن داشت. یرنگ  یبه سمتم برگشت. کت شلوار طوس مرد

 ید؟داشت یبله، کار -

 باهاتون صحبت کنم. یموضوع  یهراجع به  یدبا ید،ببخش -
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م موندم. فردا به دفتر  یمارستانتو ب یادیوقته. تا االنش هم ز یر متأسفم، د - 
 .یمتا با هم صحبت کن یاینب

 عمل بشه. یدامشب با ینشده، هم یآقا دوست من ضربه مغز  -

در اتاق رو که کامل قفل نکرده بود، باز کرد. چراغ اتاق رو روشن و به  مرد
 یزشم  یروکه روبه  یچرم  هاییصندل  یرفت. ازم خواست تا رو  یزشسمت م
بگم،  یزیدهنم رو باز کنم تا چ ینکهروش نشستم. قبل از ا. روبهینمبود، بش

 شروع به حرف زدن کرد.

. یاداز دست من بر نم یبگم کمک  یدعمله، با یینهجوون، اگه راجع به هز  -
شده؛ در ضمن،   ییننامه تعطبق بخش  ی،دولت   هاییمارستانعمل تو ب  یینههز 

 .یمدستمزد جراح رو هم بپرداز یدما با

بذار من حرفم رو بزنم بعد اسم  یپول پرسته. لعنت  یتو ذات پست هر چ  تف
جوون  یهها پول شده. مطمئنم اگه پول رو وسط بکش. فکر و ذکر انسان

 یو مجلس  یک ش  یلیخ  ذارنیو م  کننیدر حال مرگ باشه، کمکش نم  پولیب 
 جون بده. خودم رو کنترل کردم، گفتم:

 .یستمشکل من پول ن -

که کرد خجالت   جایییاز قضاوت زود و ب  یکم  ینکهبدون ا یمارستانب رئیس
 بکشه، گفت:

 یه؟پس چ -

 بدم. یتعمل رضا یمن برا یشهبا خبر بشن، اگه م یدنبا یقمرف یخانواده -
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خطرناکه، حتمًا  یلیخ یعمل ینچن یست،ن یر پذکار امکان  ینا یمتأسفم؛ ول - 
 عمل رو امضا کنه. یبرگه یر ز یمار ب یکبستگان درجه  از  یکی یدبا

نه  ی؟کنم چ   یدشکنم؟ اگه تهد  کار یدرها به روم بسته شد. حاال چ  یهمه
روم نشسته. خودشه پرست روبهآدم نچسب و پول  یه.  یستفکر کارساز ن  ینا

 گفتم:  یاکننده  هام اومد. با لحن وسوسهلب یرو یپول! لبخند

 کنید؟یرو عمل م یقموقت رفاون ی؟اگه سه برابر پول عمل رو بدم چ  -

به سر تا پام  ینگاه  ید،دست کش یشپروفسور یشر یرو یمارستانب رئیس
 کرد و گفت:

 ید؟پول رو بد ینا خوایدیوقت چطور ماون -

االن  یننبود، هم یوندر م یدوح یجمله رو با طعنه بهم گفت. اگه پا این
بودند، پشت  یفو کث یهام گل. به خودم نگاه کردم. لباسبریدمیسرش رو م

 خون خشک شده بود. یگردن و لباسم هم کل

 !کنهیم ینداره بهت توه بینیینم -

 ساکت باش. -

 درست تمرکز کنم. ذارهینم یک و دار، قدرت تار یر گ  ینا تو

 یبکردن ج  یمشغول خال  یمارستانب  ینکه تو ا  یخورو هر مفت  ینمظفر، ا  -
ببر.  یگهد یمارستانب یهرو بردار و به  یدمردمه رو بکش، بعد هم داوود و وح

 .یمارستانب یادهکه ز  یزیچ

 خفه شو، بذار فکر کنم. -
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کار درست رو   یا کنییرو تحمل م ینا هایینبه بعد با خودته، توه یناز ا - 
 رو دادم. یشنهادممن پ یدی؟انجام م

. یونهدر م یدجون وح یکه پا یفح یول یکه؛حق با قدرت تار دونممی
 یر د  یلیاالنش هم خ  ینکنم. تا هم  یسک ر  یقمرف  ینجون بهتر   یرو  خوامینم

 عمل بشه. خودم رو کنترل کردم. گفتم: تر یع هر چه سر  یدشده، با

 .نیچند لحظه به من وقت بد -

کارت  یاومدم. گمون نکنم تو یرونحرفش نشدم. از اتاق ب یادامه منتظر 
هام رو بستم و راهرو نبود. چشم یتو یچکسهمه پول باشه. ه ینداوود ا

از گاوصندوق پول بردارم. در  یدظاهر شدم. با یالکردم. تو اتاق و  االرضیط 
نهاد داوود یشپ. یختمر یرونتوش بود رو ب یرو باز کردم. هر چ  یواریکمد د

 .یمنصب کن جاینبود که گاوصندوق رو ا

بردم و  یدنگاه کردم. دستم رو به سمت صفحه کل یجیتالیگاوصندوق د  به
 یباز شد. داخلش دنبال پول گشتم؛ ول یکیت یرمزش رو وارد کردم. با صدا

 یاد. با  یهتمام بهار آزاد  یهابه جاش پر از سکه  یست،از پول نقد ن  یخبر   یچه
ها، ن سکهیهام تو هم رفت. اتمام پول رو خرج کردم، اخم ینکها یآور

 هستن که دکتر از فروش گنجم بهم داده بود. ییهاهمون

ها و معامله یندارم. همه یحساب  یچتو حساب ندارم، در واقع ه یپول هیچ
 طال  یمارستان،ب یسرئ یدوارمطال انجام دادم. ام یارو با پول نقد  هایدخر 
ل کنه. چمدون پر از طال رو از گاوصندوق برداشتم. وقت حساب کردن قبو

نهاد داده بودم، یشپ  یمارستانب  یسکه به رئ  یزیاز اون چ یشتر ب یلیندارم. خ
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که   ینها  خوامیکه االن م  یزی. تنها چیستاصاًل برام مهم ن  یچمدونه؛ ول  یتو 
 عمل بشه. تر یع هر چه سر  یدوح

توش بود، ظاهر شدم. در  یر که اتاق مد  یابقهط یدرون راهرو االرض،یط  با
 یتو یفبه ک یلم داده بود. با کنجکاو یصندل یرو یز،پشت م یر نزدم. ـگمد

عقب رفتم تا واکنشش رو  یگذاشتم. کم  یزشم یرو رو یفدستم نگاه کرد. ک
 گفت:  لب یر ز یجانخم شد. درش رو باز کرد. با ه یفک  یرو یر . مدینمبب

 طال! -

 یهستن که زندگ  یر ها چقدر پست و حقبه واکنشش زدم. انسان پوزخندی
 . با لکنت گفت:بیننیپول م یرو تو

که از دوستتون   یدتا اتاق عمل رو آماده کنن. مطمئن باش یگماالن م ینهم -
 .یشهم یپزشک  یهامراقبت ینبهتر 

 ها رو کنترل کنه.انسان تونهیم یاز هر قدرت  تر یقو پول،

*** 

 )مرد شنل پوش(

 

 ینداغون شده. به داوود غرق در خون نگاه کردم. ظاهرًا در ح  یبدجور  ماشین
 ینتر از ماشطرفپنج متر اون  یاتصادف کمربندش رو نبسته بود. حدود چهار  

. به سمت داوود ینهکف ماش  هوشیهم ب  یدوح یدنه،افتاده. در حال درد کش
 یوسکرنل  یاد، من رو  یادخوشم م  یزاددو تا آدم  یناز ا  ییجورا  یهم.  حرکت کرد
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. اون هم با وجود انسان بودنش، برام تو رفاقت کم نذاشت. فداکار، ندازنیم 
حاال دو تا   یول  ینم؛مثل اون رو دوباره بب یانسان   کردمیشجاع، صادق، فکر نم

 شده. تا ابد تو ذهنم حک  یوسکرنل  یادکردم.   یدامثل اون رو پ

 یش گذاشتم و اون رو به طرف خودم چرخوندم. لبخندشونه یرو رو دستم
شد.  هوشیگذاشتم. ب   یشونیشپ یبه صورت متعجبش زدم. دستم رو رو

قدرت تو سرش فرستادم،  یدرد نکشه. کم یناز ا یشتر کار رو کردم تا ب  ینا
. موندن یادسمت م ینداره به ا ینیسرش هم بند اومد. ماش یزیرحاال خون

کنم. در واقع به   یدامظفر رو پ تر یع هر چه سر  یدنداره. با اییدهفا ینجاا نم
خرابه.  یدحال داوود و وح یدمکه فهم یالخاطر اون اومده بودم تو و

کردم.  یبشونخاطر تعق ینبه هم افته،یبراشون م یبد یاتفاق  دونستمیم
شدم.  اهر ون کلبه ظکردم. در  االرضیحاال هم که داغون کنارم افتادن. ط 

کجا رفته،   دونمیاست. نم فایدهیکردن مظفر ب   یداپ یکه تالشم برا  دونمیم
 یمیدوست قد یه یدنبه د یدخودش رو تو دردسر نندازه. با یدوارمفقط ام

االن که  یبه،عج یلیخ یلیخ ینکاماًل قطع شده. ا  یکیبعد تار یتبرم. فعال
بذارند؛  یادن ینتونند پا به ایا راحت مهشده، اون یادز یاجرم و فساد تو دن

 یهقض  یناز سر و ته ا  یدزده! انگار که از اول هم وجود نداشتند. با  یبشونغ  یول
جز  یراه  یچآتوسا رفت. در واقع ه یشپ شهینم االرضی. با ط یارمسر در ب

 یاشورود به دن یبرا یاخودش بخواد تا دروازه ید. اون بایستاحضارش ن
 باز بشه.

پشت کلبه رفتم. دو درخت کاج،  یهاکلبه خارج شدم. به سمت درخت  از 
شنلم خنجر رو  یر . از زاندازنیکارم رو راه م  هاین. اکردم  یدابه هم پ یکنزد
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خون پاره کردم. عالمت مخصوص آتوسا رو  یآوردم. کف دستم رو برا یرونب 
بخواد،  ساقع اگه آتوجور درخواسته. در وا یه ین. ایدمدو درخت کش یرو

که من و اون  ییجا. از اونیشهبرام باز م یاشورود به دن یبرا یادروازه
 طول بکشه. یادفکر نکنم ز یم،هست یمیقد یهادوست

جلوم  یرنگ  یخاکستر  یدروازه یقهدق یهدرست بود، بعد از گذشت  حدسم
کردن.   یکوتاه   یماومدن. تعظ  یرونازش ب  یکلیرنگ و ه  یاهباز شد. دو روح س

دو تا  یشهآتوسا که هم یاستس ین. ایفتمشون راه بازم خواستند تا دنبال
رو  سیر م یالبته من به خوب  فرسته،یهاش ممهمون ییراهنما یمحافظ برا

 کار رو کرده.  ین. احتمااًل طبق عادت اشناسمیم

 یازه برگشت. طلسمها به سمت درواز روح  یکیرفتم. بعد از ورودم    دنبالشون
لب زمزمه کرد، دروازه شروع به موج برداشتن کرد و بعد از گذشت چند   یر رو ز
 یارواح نگاه کردم. آتوسا واقعًا ملکه یز انگشگفت یایشد. به دن یدناپد یهثان

د همه پنهان کرده. برخالف یاز د یرو به خوب  یادن ینمردمشه، ا یبرا یخوب 
جور  یه جاینروزه. در واقع بهتره بگم، زمان ا ینجاخودم که شب بود، ا یایدن
 معنا داره. یگهد

خودشون  یدارن برا یازین یچمختلف نگاه کردم. بدون ه به ارواح یشگفت  با
 ی،انه خونه  ی،. نه لباسگردنیکه آتوسا براشون ساخته، م  یعتیآزادانه در طب

ها و علق به انسانها متروح ینهمه برابرن. ا ینجا... . اینه شهرت  ی،نه ثروت 
خودشون نخواستن  ختیار به ا یاهستن، که متولد نشدن  یموجودات ماورائ 

 حاال آزادن. یول شدن؛یمحدود م یطوربرن. اون یجسم یاتو کالبد 
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 یلیخ یدن،رفتن تو کالبد درخواست م یکه به آتوسا برا  ییهانظرم روح به 
 یلیاز دال یکی یبایه،ز یایدن ینقبل از تولد تو چن یاحمق هستن. هر انسان 

 یایو پا به درون دن  یادم  یرونب  یبهشت   ینکه از چن  ینها  کنهیم  یهکه نوزاد گر 
تا به  کنهیم خواست. در واقع روح اون از آتوسا در ذارهیم یپست انسان 

 یروح  یچست. تا اون نخواد، هآتوسا همه کاره ییجورا یهجسم وارد بشه. 
 که بخواد متولد بشه.  یخودسرانه تو هر جسم تونهینم

که   یدم. قباًل هم از اون پرسکنهیم یینجسم و روح رو تع ینارتباط ب آتوسا
 جایننه؟ اون بهم گفت، که اگه روحم قبل از تولد ا یابوده  ینجاروح من ا یاآ 

 یلیخ ینبوده و ا یگهد یجا یهکه روح من   یزد. حدس مفهمیدیبود، اون م
. یشهجسم متولد م روند ینجاموجودات بال استثناء از ا ی. روح همهیبهعج
 بوده. جاینروح مظفر هم قباًل ا یحت 

بهتر از  یلیمثل بهشته، در واقع خ ینجابکر اطرافم نگاه کردم. ا یعتطب به
اخالق هم خوش یادکه ز  یشهمقرب اداره م یهابهشته. بهشت توسط فرشته

که با صبر و  یشهخوش اخالق اداره م یتوسط آتوسا ینجاا یول ن؛یستن
 سط. به وستیده. آتوسا واقعًا فهمیدهحوصله به درخواست مردمش گوش م

 .یدمدشت رس

من از   یدنبود. با د نشسته  یشتخت سلطنت  یمقتدر رو  یشه،مثل هم  آتوسا
ها ظ. محافیمتخت بلند شد و به سمتم اومد. هم رو در آغوش گرفت یرو

 ییریتغ یچنگاه کردم. ه شیافه. به قیمازمون فاصله گرفتن تا راحت باش
 یکه تا رو  یشمشک یست. آتوسا با موهانکرده. اون هم مثل من جاودانه
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و لباس  یده. پوستش مثل برف سفیستادروم اشده بود، روبه یدهکش  ینزم 
 سرخش رو باز کرد و گفت: یهابه تن داره. لب یقرمز رنگ  یشمیابر 

 یدمت؟که ند  یشهچند صد سال م دونییم معرفتیب  -

 رنگش نگاه کردم. یانقره یهاچشم تو

 بودم. یچه موضوعات  یر درگ دونیی. خودت که میامکه نتونستم ب  یدببخش -

 ینجابه ا خواستمیکه م  یبه قدر یم،بهم عالقمند بود یلیو آتوسا قباًل خ من
چند هزار سال گذشته، مشکالت  یط  یکنم؛ ول  یباهاش زندگ و تا ابد  یامب

 دونمیبرسم. نم خواستمیکه م اییزدن که نتونستم به زندگ  ینمزم یجور
 ینه؟ اگر هم باشه، هم من و هم آتوسا سع  یامونده    یاز اون عالقه باق   یزیچ

تا  یمیه،مثل دو تا دوست قد یشتر ب یمون. االن زندگیمکردنش دار  یدر مخف 
دشت نشست و ازم خواست تا  یهاسبزه یل عاشق و معشوق. آتوسا رومث

 نرم نشستم. یهاسبزه ی. روینمروش بشروبه

 کردی؟یم کار یهمه مدت چ  ینکن، ا  یفخب تعر  -

و  کردمیبودم. درشون شرکت م هازادیآدم یایدن یهاجنگ  یر درگ یشتر ب -
موضوع  یه یر . االن هم که درگدادمیم ییر ها رو تغاز اون یسرنوشت بعض

 شدم. یچیدهپ

 ی؟چه موضوع  -

 جوون به اسم مظفر. یهمحافظت از  -
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تو تموم مدت ازش محافظت  یعنیتو وجودشه،  یک همون که قدرت تار - 
داره ازش محافظت   یکیکه    کردمیموضوع فکر م  ین! خودم هم به اکردییم
 .یاون شخص تو باش کردمیفکر نم یول کنه؛یم

عقب  یکیچرا بعد تار دونیینم یکار کنم؟ پدرم ازم خواسته. راست  یچ  -
 .ذارنیپا نم یاییدن یچکرده؟ االن چند مدته که به ه  ینینش

 ست.کاسه  یمن یر ز یاباشه. حتمًا کاسه دلیلیب  تونهینم ینا یول دونم؛ینم -

م انگار تو ه یول ی؛بدون  یهقض ینراجع به به ا یزیبودم تو چ یدوار ام -
 .خبرییب 

مثل  یددارن تول یانهها وحشسرم شلوغ بود، انسان یلیچند مدت خ ینا -
ورود   یاجازه  کنمیحاال که دارم با تو صبحت م  ینهم  شه،ی. باورت نمکننیم

 .یدمهزاران روح به جسم رو م

 یل؟عزرائ یمیتچه خبر از دوست قد یراست  -

 یشچند وقت پ ینهم دونیی. میبرق یبهتره بگ  یست،اون دوست من ن -
 بهم داد؟ یچه درخواست 

 ی؟چه درخواست  -

که دوست ندارن وارد کالبد بشن رو به زور وارد   ییهاازم خواست تا روح -
 جسم کنم.

 ی؟گفت   یتو چ  -

 به مردم من نظر داشت. یشهباشه. اون هم یالخ ینبهش گفتم، به هم -
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 یه خاطر مردمش حاضره حت سر دادم. آتوسا واقعًا شجاعه، ب یبلند یخنده 
 . اون واقعًا مردمش رو دوست داره.یفتهمقرب در ب یهابا فرشته

مثل   تونستینم  یز چ  یچ. هیمگذشته حرف زد  یها دربارهو آتوسا ساعت  من
 حالم رو خوب کنه. یمیدوست قد یه

*** 

 )مظفر(

 

شرده رو ف یک که کف دستمه نگاه کردم. با تمرکز، قدرت تار  یکیتار یهاله به
تمرکز  تر یشهوا چرخوندم. ب یرو رو یواندر آوردم. ل یوانل یهو به شکل 

 یابه شکل خنجر فشرده یک کم قدرت تارشد، کم یدهاز هم پاش یوانکردم. ل
 شه،ینم  جوریینا  ،نگاه کردم  شیغهدستم گرفتم. به ت  یدر اومد. خنجر رو تو

حرکت، کف  یهقرارش دادم. با  میگهکف دست د  یامتحانش کنم. رو یدبا
چون  یست،برام مهم ن ینا یفواره زد؛ ول یرون. خون به بدستم شکافته شد
 .گیرمیم یجهدارم نت ینبعد از سه روز تمر 

بودم   یالسه روز تموم مدت تو و  ین. تو اگذرهیم  یدوح  یصسه روز از ترخ  االن
من  ینا رفتم،ینم یرونب یلیغذا خوردن هم خ یبرا ی. حت کردمیم ینو تمر 
ارزشش رو داشت، چون باألخره تونستم قدرت  یکرد؛ ول یفضع یرو کم

 یک قدرت تار  ر با  یناول  یبا اژدها که برا یدنمرو جهت بدم. بعد از جنگ  یک تار
با انقباض و انبساط بهش  یشهم ییجورا یهکه   یدماومد، فهم یروناز بدنم ب
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خودش رو به شکل سپر در آورد   یاراد  یر به صورت غ  یک حالت داد. قدرت تار 
 تا ازم در برابر آتش اژدها محافظت کنه.

کم از ها تمرکز کردم تا قدرتم کمبرگشتم. ساعت  یالبه و  ید،وح  یصاز ترخ  بعد
 یلیکف دستم قرار گرفت. اون لحظه خ  یکیتار  یدستم خارج و به صورت هاله

 خیلییلیخ ک یبود. حالت دادن به قدرت تار انگیز یجانو ه یببرام عج
به درون   یقهدق  ندها قدرت بعد از چتر از خارج کردنش از بدنم بود. اولسخت
بعد از  یدردناک بود؛ ول گرفت،یرو م یمنبود، انرژ یدار . پاگشتیم بدنم بر 

. یارمدر ب یدار ناپا یکره یهمستمر، تونستم اون رو به شکل  یندو روز تمر 
 بود. یز انگشگفت

مثل مکعب،  یمختلف هندس  یهاادم. قدرت رو به شکلبهش حالت د  کمکم
. یدبه ذهنم رس  یدر آوردم. فکر جالب  یگهد  یزهایچ  یلیاستوانه و خ  یل،مستط

خودکار در آوردم. البته با اون خودکار نتونستم   یهقدرت رو فشرده و به شکل  
خرج دادم.  به ترییشب یتبرام جالب بود. خالق یلیباز هم خ یول یسم؛بنو
کردم   یبار سع ینخنجر و... در آوردم. چند یزه،ن یر،ت رو به شکل شمشقدر 

 یکلت درست کنم؛ ول  یهتونستم  ینکهبا وجود ا یارم،به شکل تفنگ درش ب
 تونمیسالح رو نم یداخل یکه من اجزا  ینهنکرد. به نظرم به خاطر ا یکشل

 یر . شمشیتفنگ واقع  یهماکت تفنگ رو داشت تا    یهحالت    یشتر تصور کنم. ب
محکم و قابل استفاده   یز،ها کاماًل تندارن. اون  یادیز  یتبه خالق  یاز و خنجر، ن

تر تر و سبک خوش دست یدمکه د یگفت از هر سالح  یشهم یهستن، حت 
 هستن.
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 یه یر اون شمش کنمیحس م کنم،یرو درست م یریشمش یوقت  ییجورا یه 
ازش استفاده   تونمیتر متر و راحتفرز   یلیخاطر خ  ینمه، به هماز وجود  یکهت

حمل  یسالح  یچبه حمل سالح ندارم، البته قباًل هم ه یازین یگهکنم. د
 خوامحاال هر جا که ب یبودم؛ ول یخال مواقع دست یشتر . تو بکردمینم
هم  یگهشب د یه یدخودم سالح درست کنم. بعد از عمل، وح یبرا تونمیم

 یکردم، خودم همراهش نرفتم؛ ول  یصبود. اون رو ترخ  یبستر  یمارستانتو ب
 ش واقعًا بد واکنش نشون دادن.ش برد. خانوادهداوود اون رو تا خونه

بوده؛   یرانندگ   یسانحه  یهداد که همش    یحبهشون توض  ینکهبا وجود ا  داوود
هم بهش   یمحکم  یلیس  یداوود رو مقصر دونست، حت   ید،باز هم پدر وح  یول

 یدنحق نداره به د  یگهگفته که داوود د  یدپدر وح  ینچنداوود. هم  چارهیزد. ب 
 یروز البته د دیدیم،رو ن یدبره. االن سه روزه که هم من و هم داوود وح یدوح
بهتر شده.   یحالش کم  یول  خوابه؛یم  یلیباهاش حرف زدم. گفت که خ  یتلفن
خارج  یها براداشت. دکتر  یهتا پشت گردن بخ یجگاهگ یهاز ناح یدوحسر 

عمل سرش رو بشکافن.  ینش، مجبور بودن تا حتو جمجمه یهاکردن خون
کنه. ازش خواستم   راحتش بمونه و استخونه یبه داوود گفتم که چند روز

اگه  شکار نکردم. گشنمه، احتمال داره یادسه روز ز ینچون تو ا یاد،ن یالبه و
 .یارمسرش ب ییبشم و بال خودیاز خود ب  یادب ینجاداوود به ا

 االرضیهام رو بستم و ط خسته شدم. چشم ینینه شب، از خونه نش ساعت
قدر وحشت . اونیستن  کسیچکردم. لب ساحل شروع به قدم زدن کردم. ه

از  یخبر  ی. حت یادنم یروناز خونه ب یها کستو شهر به پا کردم که شب
شکار ندارم. فردا  یحوصله یگشنمه؛ ول  ی. کمیستهم ن یانتظام یهامأمور 
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سوق  هامیهرو به ر یادر ی. با لذت بوکنمیم یداخوردن پ یبرا یزیشهر چ تو 
دارم.   یادر  یفتوص  یکه برا  یالمهتنها ک  ینهام رو بستم. آرامش، ادادم. چشم

. یشهشدنم م  یلکسباعث ر  هاینا  یخوبش، همه  ینگاه کردن، شنا کردن، بو
که به پس سرم خورد،   ای. با ضربهیعتهتو طب  یز چ  ترینییجادو  یابه نظرم در

 یناخوردم و افتادم. به سرعت بلند شدم و به عاملش نگاه کردم. سابر   یسکندر
 یبه صورت داشت. کم  یازم بود، اخم ناجور  یکم  یلهتو فاص  ینهدست به س

 پس سرم رو مالش دادم و گفتم:

 .زنییاز پشت م ی،نامرد یلیخ -

 با دندون قروچه جوابم رو داد. سابرینا

قدر چند روز چه ینتو ا دونیی. مزنهیم یبتدفعه غ یهکه   ینامرد تو هست  -
 دنبالت گشتم؟

. یاوردمخودم ن یبه رو یخوشحال شدم؛ ول یلیخ کنه،یبهم توجه م ینکها از 
 گفتم:  یجیو گ یبا لحن ساختگ 

 ی؟قدر دنبالم گشت نه، چه -

رو برداشت و به طرفم  ی. تکه سنگ کنمیش مدارم مسخره یدنظرم فهم به
 گفت:  یدادم. سنگ از کنارم عبور کرد. با لحن ناراحت  ی. جا خالپرتاب کرد

 دم.گمشو، من احمق چقدر نگرانت ش  -

شدم. فکر کنم  چارهیب  ی،بهم پشت کرد و شروع به قدم زدن کرد. وا سابرینا
 .یدمناراحت شد. به سمتش دو یلیخ
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 .کردمیم یصبر کن. به خدا داشتم شوخ  یناسابر  - 

 . هنوز اخم به چهره داره.یستادما جلوش

 یمهم  یلیموضوع خ  یر چند روز درگ  ین. تو ایشتپ  یاممتأسفم که نتونستم ب  -
 دم.بو

 ی؟خبر بد یه تونستیینم -

 دروغ گفتم: به

 نه. -

. تو من رو دست کنهینم یهاصاًل کار چند لحظه قبلت رو توج ینا یول -
 .یانداخت 

 .یناراحت بش کردمیبود، فکر نم یشوخ  یهاون فقط  -

 هنوز هم از دستم دلخوره. یاز اخم صورتش باز شد؛ ول کمی

 که ناراحت شدم، حاال هم از سر راهم برو کنار.  یدید -

به  زد،یبره حرف نم خواستینازش رو بخرم. اگه م خوادیکه م دونممی
 .کردیم االرضیجاش ط 

عبوس  یچهره ینفقط ا کنم؛یم یبگ  یچند لحظه صبر کن، هر کار یناسابر  -
 .یر رو به خودت نگ

 ی؟هر کار -

 آره. -
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 فکر کرد و گفت: یگذاشت. کم  یفشلط یهچون یر دستش رو ز ایستاد، 

 یری،بگ یدیقبل خر  یخوشمزه که دفعه یباشه. اگه برام از اون خوراک  -
 کنم.  یپوشاز اشتباهاتت چشم تونمیم

 یه؟منظورت بستن -

 آره، خودشه. -

واقعًا هم پرنسسه. انگار  زنه،یها داره حرف مگرفت. مثل پرنسس مخنده
 باج بدم. بهش گفتم: یارمدلش در باز  کهینا یمجبورم برا

 .گردمیصبر کن، االن بر م -

کردم. بعد از گرفتن   االرضیط  یفروش یرو بستم و به سمت بستن هامچشم
من رو  یفروش ینبود، برگشتم. به گمونم صاحب بستن یکه کار آسون   یبستن

کتک   یتماس گرفت. مجبور شدم کم یسزود با پل یلیکرد، چون خ  ییشناسا
که  ینا. به سابر یختمر یفق یرو تو یکنم. آخر سر هم خودم بستن یکار

ذوق کرد. بهم   یدنشرو به سمتش گرفتم. از د  یبود، نگاه کردم. بستن  منتظرم
 شد و گفت: یرهخ

 ی؟خودت نگرفت  یچرا برا -

 مجبورم باز هم دروغ بگم. یه،من چ یکه غذا  دونهنمی

 دارم. یتحساس یچون من به بستن -

 یادخوردنش عجله نکرد.  یدفعه برا ینرو خورد. ا یا لذت بستنب سابرینا
 م گرفت.بزنه. خنده یخباعث شد تا مغزش  یقبل افتادم که بستن یدفعه
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 خندی؟یم یبه چ  - 

 ی؟لوس یلیخ دونستییم -

 :یدرو تموم کرد، با تعجب پرس یشبستن سابرینا

 ی؟گفت   یچ  -

 .یهست  یگفتم، تو دختر لوس  -

به تمام  یجوجنگ  یه ینا. سابر یستن طور ینکه اصاًل ا نمدویهم م خودم
 هاش تو هم رفت.کنم. دوباره اخم  یتشاذ یکم  خوامیاالن م یمعناست؛ ول

 .یستن طور یناصاًل هم ا -

 یه؟سرت چ یباال یراست  ی،هست  یچرا هست. تو دختر لوس -

سرش گذاشتم و  ی. دستم رو رویرهدستش رو به سرش بگ ینکهاز ا قبل
ش کردم. که مسخره  یدزد. فهم یبلند یغ ج ینا. سابر یختمموهاش رو بهم ر

 .زنهیاگه بمونم بدجور کتکم م دونمیندونستم. فرار کردم. م یز موندن رو جا

هم  یناو سابر  دویدمیتوجه نکردم. با خنده م هاشیدافتاد. به تهد دنبالم
روم رو  ینکردم، حت  یتوجه اومد. یغشج یپشت سرم بود که ناگهان صدا

 یناله ی. صدایدهگرفتنم نقشه کش  یکه دوباره برا  دونمیهم بر نگردوندم. م
 ینا. خشکم زد. سابر یدم. با خنده به عقب چرخیدبه گوش رس یفیضع

افتاده بود. پشت سرش دو تا غول قرار داشتن و کنار  ینزم یرو هوشیب 
رو که قباًل باهاش روبه  یدوگر جوون جا یرا،. میستادها ییآشنا یها چهرهاون

 گفتم:  یادشده بودم. با فر 
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 .یناسابر  - 

 ینرو از زم هوشیب  ینایها سابر از غول یکی. یدمازش نشن یجواب  یچه ولی
ها غول  ینا  یدم،که قباًل د  یوهاییدوشش انداخت. برخالف د  یبلند کرد و رو

دارن،  یجثه هستن. قدشون دو برابر انسانه و اندام کاماًل انسان  یز ر یلیخ
جلوم  یکر پغول نرنگ پوستشون هم مثل انسانه. بهتره بگم دو تا انسا یحت 

 ینهکه مهمه ا  یزیاالن تنها چ یست،مهم ن هاینکدوم از ا  یچه یهستن؛ ول
 یو رور  یناکه سابر  یجادوگر، غول یهاست. با اشارهدست اون یناکه سابر 

هام رو گرفت. عشقم، چشم یکرد. خون جلو االرضیدوشش داره ط 
زدم.  یبلند یهام بردن. نعرهچشم یکه دوستش دارم رو جلو یناییسابر 

 جادوگر لبخند زد و گفت:

 یبمون   . گفتم که اگه زندهیجون سالم به در برد  یک خوشحالم که از جنگل تار  -
دارم، پس  یتر مهم یکه االن کارها  یفح یول یرون؛ب یمبا هم شام بر  یدبا

 فعاًل.

غول زشت.  ینکرد. حاال من موندم و ا  االرضیحرف ط  ینبعد از ا جادوگر 
قدرت   هاییادفر   تونمی. قدرت کل وجودم رو گرفت. میشهمغزم داره منفجر م

 یر رو ز یز و نگرانه. همه چ یرو هم حس کنم. اون هم مثل من عصبان  یک تار
فرار کنه، به  مهم از دست یکی ینا کهین. قبل از ابینمیم یاز قرمز  یاهاله

درون  یزهدرست و به سمتش پرتاب کردم. ن یکیاز تار اییزهسمتش رفتم. ن
 ینسر داد. ا  یدردآلود  یادزد. غول فر   یرونطرفش بران پاش فرو رفت. از اون
 .یدمتنها شروع کاره، بهش رس
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 یکیتار یو به سمت دستم برگردوندم. هالهکردم و قدرت ر   یرو متالش نیزه 
در آوردم. غول دستش رو به طرفم دراز کرد  یداردندونه یر رو به شکل شمش

 یشکمش فرو کردم. دسته یرو تو یر دادم. شمش ی. جا خالیرهتا من رو بگ
از  غول. شکم یدمحرکت به سمت چپ کش یهتر کردم و با رو محکم یر شمش

رو به درونم   یک . قدرت تاریختر  یرونب  یشداخل  یزاهم پاره شد. روده و اج
زدم.  یبلند یبرگردوندم. از غول که در حال جون دادنه، فاصله گرفتم. نعره

فقط و فقط  یست،شدم. کارهام دست خودم ن یوحش یوونح یهمثل 
 بکشم. خوامیم

برداشتم. ترس  یز صورتش خ یو تابه. رو یچافتاد، در حال پ ینزم یرو غول
صورتش زدم.  یرو یوحشتناک  ی. نعرهیدمرنگش د یاقهوه یهارو تو چشم

هام فرستادم و شروع به مشت . قدرت رو تو مشتیداز ترس به خودش لرز
 ویخون ر   یزدن به صورتش کردم. زدم، زدم، هنوز هم در حال زدن هستم. کل

باز هم مهم  یول یاد؛شکستن داره م ی. صدایستمهم ن یول یخته؛صورتم ر
 .یستن

که پشت سرمه دست از مشت زدن برداشتم. به صورت له   یشخص یصدا با
بلندش   یهاش کاماًل شکسته و مغزش از گوشغول نگاه کردم. جمجمه  یشده

 ی. زوبعهیدماسمم رو صدا زد. به سمت منشأش چرخ  یکیزده. دوباره    یرونب
 یکم  دستاالن    ترسه،یباشه م  ی. هر ک کنهیداره با ترس نگاهم م  القماقمیبن
 ندارم. یزخم یوونح یهاز 

 رو با خودش برده. زادتیآدم یهامظفر، جادوگر ابومره و دوست -
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 سر دادم. یبلند ینشستم و نعره ینزم یسرم آوار شد. رو یرو دنیا 

*** 

هام اون تو هستن. کل صورتم که دوست  دونمیغار نگاه کردم. م یدهانه به
به خون نشسته به درون  یهاشده. با چشم یدهکه کشتم، پوش  یبا خون غول

بودم. به  ینجاکردم. راه رو بلدم. قباًل هم ا  یدنغار پا گذاشتم. شروع به دو
 یده تونل نرس یها. سرعتم رو کم نکردم. هنوز به وسطیدمرس یک تونل بار

 یاجمجمه  یدپام اومد. اولش فکر کردم که شا یر ز زا یکیت یبودم که صدا
 یپام خال یر فکر نگذشته بود که ز یناز ا اییهثان یباشه؛ ول یدهاستخون پوس

جادوگر پر از   ینبود که خونه  یادمهوا دست و پا زدم.    یشد. سقوط کردم. رو
 باز کرده بود. امخودش راه رو بر  قبل یست. دفعهتله

کمرم   یهاشکستن چند تا از استخون  یبرخورد کردم. صدا  ینبا کف زم  بدجور 
سرخ رنگ به سمتم اومدن. قبل   یر زنج  ینچند  یکیتار  یاومد. بلند شدم. از تو

ها و پاهام دور دست هایر از خودم نشون بدم، زنج یالعملعکس ینکهاز ا
عرض  یهشدن. پاهام به انداز  یدهدفعه چفت و به عقب کش یه. یچیدنپ

شدن  یدهحد ممکن در حال کش ینهام تا آخر دست یشدن؛ ول شونه باز 
قطع شد. حاال کاماًل  هایر بغلم احساس سوزش کردم. کشش زنج یر هستن. ز

 .ینمبش تونمینم یرو ندارم. حت  یحرکت  یچه ییمن رو چفت کردن. توانا

 هایر زنج  کنم،یتقال م  یشتر ب ینداره. هر چ  اییدهفا  یچه  یو پا زدم؛ ول  دست
 یچیدنافتادم. هر تالشم، فقط باعث پ یر . انگار درون باتالق گیشنتر مسفت

و خشم زدم. دست از تقال بر  یاز سر ناتوان  یا. نعرهیشهم یرهازنج یشتر ب
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 یزیرشروع به خون  مسفت شدن که مچ دست  یبه قدر  هایر نداشتم. حاال زنج 
 ی گم شد. با صدا  ایرهتکون خوردن زنج یچکه کردن خون تو صداکرد. چکه

 زدم:  یاداطرافم روشن شد. از ته دل فر  یفضا یی،آشنا یخنده

 عجوزه! کشمتیم -

پاره بشن،  هایر طرف تکون دادم. اگه زنجو اون طرفینخودم رو به ا دوباره
 گفت:  یفشظر  ی. جادوگر با صداکنمیرو خورد م ییگردن جادوگر مو طال

 .یایب هاینازودتر از  کردمی! فکر میکرد  یر د -

 کجان؟  هامیقخفه شو، رف -

. ینمرنگش رو بب یصورت  یهاچشم تونمیجلوتر اومد. حاال م یکم جادوگر 
 .یداز قبل خند تر یوانهتر و ددفعه ترسناک ینشروع به خنده کرد، ا

احوال  یضهات مر از دوست یکی یبراشون دارم. راست  یجالب یهابرنامه -
 .کنمی. با اون شروع میداومد، وح یادمبود؟ آها،  یبود، اسمش چ 

هستم، درد دارم، نگرانم   ی. عصبان یشهزدم. مغزم داره منفجر م  یادته دل فر   از 
 ست.تر دست و پام بستهو از همه مهم

 .کنمیرو خورد م یفتکه گردن ظر   خورمیقسم م کشمت،یم -

. االن بهتره به فکر زنهیحرف نم طوریینبا صاحب خونه ا یکس یزم،عز  -
 رو برات آماده کردم. هایییز چه سورپرا دونیینم ی،خودت باش

اتاق بود هم رفت. دوباره  یکه تو  یبهم پشت کرد. با رفتنش تمام نور میرا
. من سگ یستم. نگران خودم نکشمیم کرد. دارم عذاب ماحاطه یکیتار
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 یرونقلبش رو ب یارهب هامیقسر رف ییالها هستم. اگه بحرف ینتر از اجون 
ان، برام مهم  که  ییبود. کسا  یاوردهرو سرم ن  ییبال  ینچن  ی. تا حاال کسکشمیم

پس دوباره تالش  ینم،آروم سر جام بش یداالن دست اون هستن. من نبا
نداره، دست از  اییدهفا یچه یدمفهم یاز قبل. وقت  یشتر دفعه ب ینکردم؛ ا

نگاه  یینشدن. به پا یدهبر  یر ها و پاهام توسط زنجتالش برداشتم. دست
 خون ازم رفته. یکردم، کل

 زدم: یادتموم وجودم رو گرفت. از ته دل فر  خشم

 .کشمتیبه قرآن م -

پاره بشن، تو   یرهازنج  ینبفهمه که اگه ا  خوامی. مشنوهیصدام رو م  دونممی
 .کنمیم یداشکه باشه پ  یهر سوراخ 

*** 

 )داوود(

 

دختر و  یهاون رو هم بستن. سمت راستم  ینگاه کردم. دست و پا یدوح به
ماورا  یایهاش تو دندوست یکه مظفر درباره  یحاتیپسر قرار دارن. از توض

و قباًل هم هستن. البته ابومره ر  یناها ابومره و سابر که اون  یدمداده بود، فهم
ها هم . اونیدمد  یمزندگ  وکه ت  یهدختر   یباتریناون ز  ینا،سابر   یبودم؛ ول  یدهد

قرار دارم. تموم اتاق با رنگ  یباییبسته شدن. درون اتاق ز یدمثل من و وح
 .یهمامان یتیشلوس و ت یاتاق دخترها یهست شده. شب یصورت 
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کنار تختم ظاهر   یصورت  یهادختر با چشم یهتو اتاق نشسته بودم که  یادمه 
. انگار یستن یادم یچیه یگهلب زمزمه کرد، بعدش د یر رو ز یزیشد. چ

 جاینکه دست و پا بسته، ا  یدمهام رو باز کردم دچشم یشدم. وقت  هوشیب 
ز ما ا بعدساعت  یمرو ن یناسابر  یبودن؛ ول ینجاو ابومره هم ا یدهستم. وح

بودم. از  یدهدوشش گذاشته بود. تا حاال غول ند یغول اون رو رو یهآوردن. 
 بود. تر یک کوچ  کرد،یم یفکه مظفر تعر  یزیچ

 دونمیبه سمتم حمله کنه. نم یدمترس ینعره بزنم؛ ول خواستمیم یدنشد با
پنج  ینتا هم یناو سابر  ید. وحیستن دلیلیب  ینهستم. ا جاینا یچ  یبرا
. یمفرار هست یبرا یادنبال نقشه یاالن همگ  یبودن؛ ول هوشیبل ب ق یقهدق

نه که ما دویم یزیبه خودش گرفته، انگار چ یدیناام ییافهابومره ق
 گفت:  ینامدام در حال تالشه. ابومره به سابر  یناسابر  یول دونیم؛ینم

 مونکدومیچجادوگر نخواد ه یبودم، باور کن تا وقت  جاینمن قباًل هم ا -
 .یمخارج بش ینجااز ا تونیمینم

 با دندون قروچه جوابش رو داد: سابرینا

 یکیمون. اگه  یهات رو آزاد کنتالش کن تا دست  ی،بش  یدناام  ینکها  یبه جا  -
خنجر همراهم  یه. کاش شیمیمون آزاد مبتونه خودش رو خالص کنه، همه

 بود.

 ازم گرفتنش. جاینموقع آوردنم به ا یلداشتم؛ و یکی: من ابومره

که از   یخون  یدن. با دیرهداره با طنابش کلنجار م یزل زدم. به سخت  یدوح به
 دماغش اومد، گفتم:
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 رمان  کی

 .یادبه سرت فشار م یبس کن. اگه ادامه بد ید،وح - 

 هام نگاه کرد و گفت:از تالش برداشت. تو چشم دست

 .میریمیما م یعنی -

 بکشتمون تا االن کشته بود. خواستیه منفوذ بد نزن، اگ -

 یچیآخه ه یم؟تصادف کرد یسؤال، ما چجور یهداوود  یحق با توئه. راست  -
 .یمکه مشغول خوردن بود  ینها یادمهکه   یزی. تنها چیستن یادم

 یش. تصادف باعث ضربه مغز یستن  یادشاز اون اتفاق    یچیکه ه  خوشحالم
 به سرش زدم. به دروغ گفتم: یشهنشد، بلکه من بودم که با ش

. تو یمبود ین. حالمون اصاًل خوش نبود. سوار ماشیمکرده بود روییادهز -
تا بهش برسم؛ منم   یازمون سبقت گرفت. ازم خواست   ینیماش  یههمون حالت  

ف گاز گذاشتم. بعدش هم که تصاد  ینداشتم، پام رو رو  یرو رانندگ   یکه کنترل
 .یمکرد

نبود، وگرنه هر  یادمون زکه سرعت یمکرد. شانس آورد یر اوه، خدا به خ -
 .یمدوتامون مرده بود

 .یمآره، واقعًا شانس آورد -

 رو ببندم. یهدروغ تونستم قال قض یهکه با   خوشحالم

از خودم دفاع   کهینماجرا بو ببره. با ا  یقتاز حق  یدوح  خوام،ینم  وجهیچه  به
داد و  یبا خشم، فحش ینازدم. سابر  یبز هم بدجور بهش آسبا یکردم؛ ول

 گفت:
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 باز بشه. هایآسون  ینسفته. فکر نکنم به ا یلیگندش بزنن، خ  - 

خارج  جایناز ا کسیچخودش نخواد ه ی: بهتون که گفتم، تا وقت ابومره
 .شهینم

 آورده. گفتم: ینجابدونند که چرا جادوگر ما رو به ا یناابومره و سابر شاید

 آورده؟ جاینچرا ما رو به ا دونیدیشما م -

 فکر نکنم به خاطر اون باشه. ی: اون از قبل با پدرم مشکل داشت؛ ولابومره

 نگاه کردم. اون هم گفت: یناسابر  به

 آورده شدم. جاینچرا به ا دونمیمن هم نم -

 .یمهست جاینچرا ا دونمیمن م ی: ولوحید

 . ادامه داد:یمشد یرهبهش خ یبا کنجکاو همگی

 . به گمونم مربوط به مظفر باشه.یممظفر هست یهاما از دوست یهمه -

چرا ما رو به  خوادیکار داره؟ اگه اون رو م  یجادوگر با مظفر چ  ی: ولابومره
 آورده؟ جاینا

 برسه! بهش خوادیما م ییلهبه وس ید: شاسابرینا

که   خوامیحاال از ته قلبم م یول یاد؛مون بنجات یبودم که مظفر برا امیدوار 
کله   یلیکه خ  دونمیخطرناکه، م  جاینتله باشه اومدنش به ا  یه  ین. اگه ایادن

برداره.   یبشرو از ج  یزیداره با دست بسته، چ  ینگاه کردم. سع  یدخره. به وح
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اش قرار داره، چفت شده ایهانگشت یکه ال  اییباالخره موفق شد. به گوش 
 بهم زد و گفت: یشدم. چشمک  یرهخ

 .یممظفر رو مطلع کن یدتله است، با یه یناگه ا -

 لب گفت: یر هاش تو هم رفت. زاخم ی،گوش  یصفحه یدند با

 آنتن نداره. یلعنت  -

 گفتم:  یدبه وح یدیتموم درها به رومون بسته شدند. با ناام انگار 

 یم؟کن  کار یحاال چ  -

 مال تو آنتن داشته باشه. یدشا یار،ب یرونرو ب یتگوش  -

و ابومره از  یناسابر  یهادست یاز جلو بسته شده؛ ول یدمن و وح هایدست
 یدوتا آدم معمول یدتر از ما بسته شدند. من و وحمحکم یلیپشت و خ

خاطر   ینمحسوب نکرده، به هم  یجد  یدبه گمونم جادوگر ما رو تهد یم،هست
بم یام رو داخل جچفت شده یهاانگشت یبهمون داده. به سخت  یآزاد یکم

هام لب  یرو  یدواریشکل، لبخند ام  یلیو مستط  یک کوچ  ءیکردم. با لمس ش
زد.  یحالاز خوش یادیفر  یدنشبا د یدآوردم. وح یرونرو ب یءاومد. ش

شدند. وقت ندارم  یرهدستم خ یو ابومره با تعجب به فندک تو یناسابر 
ها طناب یروشنش کردم و رو ی. به سخت یهبدم که فندک چ یحبهشون توض

به همون  یول یدم؛د هایلمکه تو ف  یزیهتر از چدردناک یلیخ کار ین. اگرفتم
ها شروع به سوختن، کردند. دستم هم به همراه اندازه کارآمد، چون طناب

مهم  یهام جمع شد؛ ولدرد داره، اشک تو چشم یلیها سوخت. خطناب
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حس  یهدور پام رو باز کردم. حاال آزادم.  یهاهام، طناب. با دستیستن 
 ینشده جون خودت رو نجات بده! ول  یر د  یبهم گفت: تا وقت   یاکنندهوسوسه

 ینارو آزاد نکنم. البته سابر   هامیقکه رف  یهرو نکردم. به نظرم اوج نامرد  کار ینا
مظفر هستند، حس  یقکه رف  ییاز اونجا یول یستند؛و ابومره دوست من ن

 یلیباز کردم. کار خ رو یدوح ینسبت بهشون دارم. اول دست و پا یخوب 
تقال باز شدند؛  یبا وجود سفت بودن با کم ینا،سابر  یهانبود. طناب یسخت 

تو باز کردن دست ابومره دچار مشکل شدم. مجبور شدم که دست اون  یول
 .یدند یباما ابومره اصاًل پوستش آسرو هم مثل خودم بسوزونم؛ 

 پوستت رو نسوزوند؟ یشچرا آت -

بهم  یادیز یبآس تونهینم یکیکوچ  یشآت ینچن یشه،من از آت یتموجود -
 بزنه.

 گفت:  یمحکم یبا صدا یناجالبه، کاش من هم جن بودم. سابر  خیلی

. به سمت یم. دنبالش راه افتادیمخارج بش جایناز ا یاینحرف زدن بسه، ب -
من،  یاز پشت در اومد. خدا یشخص ی. صدایماتاقه رفت یکه انتها  یدر چوب 

اند. تو دلم دعا ها هم مثل من مضطربنگاه کردم. اون یهخشکم زد. به بق
در شروع به چرخش  یرهکه پشت دره، جادوگر نباشه. دستگ  یکردم شخص

 کرد... .

 

*** 
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 )مظفر( 

 

 یک فقط  یدهم نصف روز، شا یدروز، شا یک  یدر گذشته، شاچقد دونمنمی
 ینجا. کاش قبل از اومدنم به اسوزهیم بدجور داره مام، معدهساعت. گشنه

 خوادیدر انتظارمه، به گمونم جادوگر م یدردناک  یلی. مرگ خکردمیشکار م
 .یرمبم یام داره تا از گرسنگ نگه جاینقدر ااون

 

کرد.   یداتو بدنم تپش پ یک . قدرت تاریدماز دست م دارم کنترلم رو کمکم
شروع به دست  یاراد یر . به صورت غیرهکنترلم رو به دست بگ  خوادیانگار م

 هایر زنج یناز ا خوامیفقط م یست،و پا زدن کردم. حرکاتم دست خودم ن
 یسخت  به. یدهداره دست و پام رو حرکت م یک خالص بشم. انگار قدرت تار

که   ییتقال نکردم. پوست دست و پام، جا یگهکنترلم رو به دست گرفتم و د
 قرار داره کاماًل کنده شد. یرهازنج

ترک برداشتن  یبار صدا ینچند یگوشتم فشار آوردن، حت  یرو زنجیرها
قدر چفت بشن که دست و پام رو قطع کنن؟ . نکنه اونیدمهام رو شناستخون

 ییمهن یرو هدر بدم؛ ول یمانرژ خوامینم یگهدرد و ضعف از پا درم آورد. د
 ینور باآزاد بشه تا شکار کنه.  خوادیفقط م یست،ن یشوجودم حال یکتار

رو   یضعف، نگران   ی،رو اومد، به عامل عذابم نگاه کردم. درد، خستگ که از روبه
 زدم. یادگرفتم و از ته دل فر   یدهناد
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صاحب  یدشا ی؟سر و صدا نکن ی،جا مهمون  یه یندادن وقت  یادمظفر، بهت  - 
 .یادخونه بدش ب

 ی؟کار کرد  یهام چ خفه شو، با دوست -

 در هم شد. با اخم بهم گفت: یرام صورت

 ییهاچه برنامه دونییفرار کردن. نم هاتیقخبر خوش برات دارم، رف یه -
 هام رو خراب کردن.نقشه یها همهبراشون داشتم. اون

ش همه یدهاش رو باور کنم، شاحرف تونمیشدم. نم یرهشوک بهش خ با
 باشه. نقشه یادروغ 

. یشدخلق م  یباییسکانس ز  کردن،یهات فرار نمشد، اگه دوست  یفح  یلیخ  -
 برات آماده کنم. یز سورپرا یهلحظه  ینخدا رو شکر تونستم تو آخر 

 ییف قابل فهمه. جادوگر بشکن زد، ناگهان جسم نح  یر هاش غشدم. حرف  گیج
که تو  یمؤنث  یهال اجنه کنه؟یم کار یچ  جاینافتاد. هال، اون ا ینکف زم

رو برام   یزهاچ  یلیدوست منه، خ  ییجورا  یه.  کنهیم یمون زندگ خونه  یانبار
 یرهبهش نگاه خ  تداشت. با به  یداد و باهام رفتار دوستانه و مهربون   یحتوض

پاره کردن و از هاش گوشت رو  شدم. جفت ساق پاش شکسته شده. استخون
 زدن. هال با ناله گفت: یرونپوست ب

 مظفر، کمکم کن. -

 یرو به هم ربط بدم. جادوگر، خنده  یزهااز چ  یبعض  تونمیزد. هنوز نم  خشکم
 کرد و گفت:  یطانیش
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 رمان  کی

 خواستمیشد، م یفمن مهمونم رو گرسنه بذارم! ح کردییتو که فکر نم - 
 ینمبه هم یدکرد؟ با  یشهچه م یباشن؛ ول چارهیدختر ب  ینا یجا هاتیقرف

 خوشت اومده باشه. یمنوازاز مهمون یدوارم. امیباش یراض

رو به هم ربط بدم. دو   یز کم تونستم همه چمحو شد. کم  یکیو درون تار  رفت
به تمام معنائه. به هال نگاه  یطانش یه یمن. اون لعنت  یافتاد. خدا یمهزار

 مینیش بدجور داره بو ناله یهگر   یافتاده بود. صدا ینزم یکردم، از درد رو
 .یدهرو قلقک م

 گشنه، بجنب بکشش.  یلیم، خمظفر، گشنه -

 خفه شو، اون دوست منه. -

 یکفکر نکنم از پس عطش قدرت تار یول یرم؛خودم رو بگ یبتونم جلو شاید
 که در اثر عطش مرتعشه، گفتم:  ییبره. با صدا جایناز ا ید با. نه، هالیامبر ب

 برو. ینجاهال، از ا -

 یلی. خکنمی. درد و عذابش رو حس مکنهیم  یهداره گر   ید،صدام رو نشن  انگار 
 گفتم:  یادم رو با فر جمله بار،ینم. اشد، گشنه یبده، آب از دهنم جار

 هال، فرار کن. -

 هق گفت:و با هق یدرخ. به سمتم چیدرو شن صدام

من  یرم،بم جاینا یدپاهام شکسته. تو رو خدا کمکم کن. نبا تونم،ینم -
 م.حامله
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 رمان  کی

انگار اون   تپه،یتند مداره تند  یکه،. کوچشنومیتپش قلب بچهاش رو م  صدای 
 مادرش رو حس کرده. یهم نگران 

 .میریمینکنم هر دو تامون م یمظفر متأسفم، اگه کار -

 یدردآلود یادکه بهم وارد شد، فر   ی. با شوک یدمرو نفهم یکقدرت تار منظور 
هام شروع به هام، وارد سرم شد. چشمرگ یقزدم. قدرت با سرعت از طر 

ما  یزیشدم. انگار به درون خودم سقوط کردم. حسم چ حالیسوزش کرد. ب 
 یچهتونم ینم یول شنوم؛ی. مبینمیجا رو تار م همه یداریه،خواب و ب ینب

 یهاناله ی. صدایستنشون بدم. کنترل جسمم دست خودم ن یالعملعکس
 ست.جمله یهروم مدام در حال گفتن . فرد روبهیادداره م ییآشنا

 ! تو رو خدا جواب بده.کنی؟ینگاهم م  یدار  جوریینمظفر، چت شد؟ چرا ا  -

 یر برام آشناست. اطراف رو ز یلیآشناست، اسم مظفر هم خ یلیخ صداش
 دونمی! نمخورهیهام تکون مداره تو رگ  یزیچ  یه.  بینمیم  یاهیاز س  یالهها
 ینزم یرو یرینگج یرینگج یبا صدا یزهاییچ یهانفجار اومد.  ی! صدایهچ

ده شد، یرو بدنم پاش یداغ  یز ضجه اومد. چ یبودن؟ صدا یچ  یعنیافتادن. 
 :یگهبود؟ صدا آشناست، مدام داره م یچ  یگهد ینا

 م تو رو خدا مظفر.نزن، من حامله یبمظفر، تو رو خدا بهم آس -

. االن تنها یستهستم؟ برام مهم ن یگم شد. من چ   هاشیغ تو ج ش،جمله
 . خورمیکه دارم غذا م  ینهکه مهمه ا  یزیچ

*** 



 

 
386 

 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

. با زنهید مهم داره بهم پوزخن یرمتصو ینگاه کردم، حت  ینهخودم داخل آ  به 
 یلتبد  یکهشکست و به صد ت  ینهتموم قدرت مشتم رو وسطش فرود آوردم. آ 

. یدپاش  یندستم پاره شد. خونم رو زم  یانیاشاره و م  یهاانگشت  شد. تاندون
 یرونرو ب ینشکه شکم دوستش رو پاره کرد و جن  یوالییه یوالم،ه یهمن 

به  یافتاد. وقت  یچه اتفاق  یستن یادم. گذرهیآورد. پنج روز از مرگ هال م
شده بود،  یدهکه سر تا پام پر خونه، شکم هال از هم در  یدمخودم اومدم، د

. دیدمیبازش م  یهارو تو چشم  یهم کنارش افتاده بود. ترس و نگران   ینشجن
 اون مرده بود، من کشته بودمش.

ناقص  یلبه دل یبعد از مرگ مادرش نبض داشت؛ ول یقهتا چند دق جنین
جسد  یساعت با بهت باال یمشد و مرد، تا ن یهاش دچار خفگ بودن شش

 یچرفت. ه ینبا مرگ هال از ب یتم،انسان یهاذره ینمادر و فرزند بودم. آخر 
از  یشتر موضوع باعث شده تا ب ینبابت کشتنش ندارم، هم یعذاب وجدان 

 .یادبدم ب ودمخ

پنج  ینزن حامله هم رحم نکرد. تو ا یهبه  یکه حت   یواله یه یوونم،ح یه من
 یکنم؛ ول شتیکهیکهروز تمام مدت دنبال جادوگر گشتم تا بابت کارش ت

. با خودم عهد بستم که اگه دستم یننکردم. انگار آب شده رفته تو زم  یداشپ
 یفرام تعر ب وفرارشون ر  ییه. داوود قضیارمب یرونبهش برسه، قلبش رو ب

فرار کنن، سرنوشت هال  تونستنیشانس آوردن. اگه نم یلیکرد. خ
 یناتر سابر و از همه مهم هامیقبه رف کهینفکر ا ی. حت یشدم شونیبنص
 .کنهیم میوانهبزنم، داره د یبآس
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 رمان  کی

داشت   یباهام حرف زد. سع  یهبد شده. بعد از اون قض  یک با قدرت تار  مرابطه 
خارج شدن از  یبده که کشتن هال الزم بود. اون گفت که برا یحبهم توض

شده   یفگفت که اون لحظه جسمم ضع  ینهمچن  کردیم،یشکار م  یدجا بااون
 یدمن با  ،. اون حق دارهیرهخاطر تونست کنترلم رو به دست بگ  ینبود، به هم

 بهم داد. یدوست، حس بد یهکشتن   یعمل کنم؛ ول میزهطبق غر 

از بابت  یالمباز بشه. خ یهحد به قض ینتا ا یدداوود و وح یپا کردمینم فکر 
از خودشون دفاع   توننیها جنگجو هستن، مراحته. اون  یو ابومره کم  یناسابر 

کنم که بتونن از خودشون   یداپ یراه  یدانسانن. با یدداوود و وح یکنند؛ ول
ه تو ک  دونمیشد. میخوب م  یلیاگه چشم سوم داشتن هم خ  یدفاع کنن. حت 

 یکنم؛ ول  یداپ  یدداوود و وح  یبرا  یبه درد بخور  یز چ  تونمینم  زادیآدم  یایدن
 .یادباشه که به کارم ب یزیماوراء، چ یایدن یبه گمونم تو

 یداپ زادیمرغ تا جون آدم یر از ش جاینکردم. ا  االرضیط  زادهایبازار پر  به
حرکت  . به سمت مغازهیاز کجا شروع کنم؟ خودشه آهنگر  ید. حاال بایشهم

 یهبه شدت مشغول پتک زدن به  یوست. دتو مغازه یقبل یوکردم. همون د
 فلز قرمز رنگه، صدام رو صاف کردم.

 .یداهم، ببخش -

به شکل   یاهشس  یهاسمتم برگشت. پوست سبز رنگش پر از جوشه، شاخ  به
 .یدهها رو سمباته کشش اونخود کهینشدن، مثل ا یز ت یاحرفه

 ی؟دار یجوون، کار -
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 رمان  کی

بتونه  زادیهستم که آدم هایهما ینتو ا یزیچ یاسالح  یهبله، من دنبال  - 
 ازش استفاده کنه.

مخصوص  یمن همگ  یهاسالح یست،تو دست و بالم ن یزیچ ینچن -
 یادیز  ییانسان، کارا  یه  یهاهستن. گمون نکنم تو دست ییموجودات ماورا

ست. اگه من تو مغازه یبه هر حال نمونه کارها ی،خوددان  یته باشن؛ ولداش
 بخر. ی،هر کدوم رو پسند کرد

هم تلنبار شدن.   ی...هست که رویزهتبر، ن  یر،گوشه و کنار مغازه، پر از شمش  هر 
بزرگ و گنده هستن که گمون نکنم   یبه قدر  یرهااز شمش یبعض یوه،حق با د

ها هم از سالح یاستفاده ازش رو داشته باشن. بعض ییتوانا یدداوود و وح
 .یشهم یدههم د یمناسب یهاالبته سالح ان،یک کوچ  یلیخ

تو  یزیچ یا یر تا به حال از شمش یدداوود و وح دونمیکه من م  ییاونجا تا
 یر ت یدونبار از طرف مدرسه به م یناستفاده نکردن. البته چند هایهما ینا

 یهمشکل و زمان بره، پس با  یی،ابتدا یهاسالح ینکار با چن  یادگیری. یمرفت
محافظت ازشون باشم.   رایب  ترییع دنبال راه سر   یدتشکر از مغازه دور شدم. با

هم عبور کردم؛  یگهد یمغازه ینبه کجا برم. از کنار چند دونمیشدم، نم یجگ
 به تورم نخورد. یبه درد بخور ز یباز هم چ یول

همه عاشقت بشن، از  خوایی. مینو بب یاناب، ب یهاطلسم دارم، طلسم -
 طلسم عشق استفاده کن... .

مغازه،  یباال یتابلو یرو نگاه کردم. روروبه یجام متوقف شدم. به غرفه سر 
. خودشه! چرا تا االن به ذهنم یر پ  یعجوزه  یبا رنگ قرمز نوشته: طلسم فروش
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 رمان  کی

 یها در برابر موجودات ماورائ محافظت از انسان یبرا یطلسم یدشا ید؟نرس 
هستن، کنار زدم.  مدرو که در حال رفت و آ  یداشته باشه. موجودات ماورائ 

رومه، کف دستش با صورت بدون اجزاش روبه  یر،پ  ی. عجوزهیدمبه مغازه رس
 ش گفت:نکره یگرفت. با صدارو که در واقع دهنشه، باال  

 بازار، طلسم... . ور ینا یاطلسم دارم، ب -

 هستم. یزیچ یهخانوم من دنبال  ید،ببخش -

که درش چشمش بود رو به سمتم   یم شد. دست رو قطع کردم. متوجه  حرفش
 گرفت.

 خوای؟یم یحاال چ  یی،به، عجب جوون رعنابه -

 خوشم اومد. گفتم: یشچاپلوس از 

 حفظ کنه. یطلسمم که انسان رو از موجودات ماورائ  یهدنبال  -

 ی؟از چه موجود -

 جادوگر. یهاز  -

اگر هم ساخته بشه، به  یحت  وجود نداره. یطلسم ینجوون، چن شهینم -
 .یشهتوسط جادوگر شکسته م یراحت 

 کنم؟  کار یبن بست خوردم. حاال چ  به

حافظت کنه؟ چه که انسان بتونه از خودش م  ینندار یزیچ یه ید،ببخش -
 کنه.  االرضیبتونه ط  یامثاًل چشم سومش باز بشه  دونم؛یم
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 رمان  کی

هم وجود نداره. خواستم  یزیچ ینشدم، حتمًا چن یدسکوت کرد. ناام پیرزن 
 بهش پشت کنم که گفت:

به   خواییو ارزشمنده. در واقع تو م  یابکم  یلیخ  ی،که دنبالش هست   یزیچ  -
 .یادنم یرتجاها گ جور ینها اطلسم جور ینا ی،بد یماورائ  یهاانسان قدرت

داشته باشن   یقدرت ماورائ   یدکه دنبالش هستم، اگه داوود و وح  یزیهچ  دقیقاً 
 :یدمپرس یجان. با هیشهگرفتنشون هم سخت م

 کنم؟  یدارو پ یزیچ ینچن تونمیکجا م  -

 .یک نزد یاب -

 کرد.  یک دهنش رو که در واقع دستشه، به گوشم نزد یرزنجلو رفتم. پ کمی

 .یدنبالش بگرد یاهتو بازار س یدبا -

 از کدوم طرفه؟ یاه! خب بازار سیاهبازار س -

 .یستن هایآسون  ینجا به ارفتن به اون -

 برم. یدکن. بگو از کدوم طرف با  ییمخوب، راهنما -

 و گفت: یدکش  یآه  پیرزن

. اون ندازییپسر جوون مرگم م یادتو من رو  یکمکت کنم؛ ول  خواستمینم -
 مرد. یشچند وقت پ ینهم

 یل ش تعطچند وقت قبل مغازه  یادمه.  یدچک  یرزناز کف دست پ  یاشک   یقطره
ش زده بود که پسرش جوون مرگ شده. در بسته یهم رو یآگه یهبود، 
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حالت معمواًل طرف مقابل رو بغل  ینبه آروم کردنش ندارم. تو ا یاعالقه 
 .شینهیهمه م یکه در خونه  یه: مرگ شتر یگنو م کننیم

هاش بلرزه. بعد . گذاشتم تا شونهخورهیبه هم م هایباز یهند یناز ا حالم
 آروم شد. گفت: یرزنبه گمونم پ یقهاز چند دق

 .یفتدنبالم راه ب -

گرفت، حرکت کرد. دنبالش   باال یدند یاومد. دستش رو برا یرونمغازه ب از 
 و گفتم: یستادمرفتم. کنارش ا

 کنه.  یازت دزد یممکنه کس ی؟ت رو قفل نکردچرا مغازه -

م کنه به سنگ مغازه  یدستش رو تو  یروش کار گذاشتم. کس  یطلسم قو  یه  -
 .یشهم یلتبد

ها آدم  یایدن  یتو  یریدزدگ  ینحال کردم. ناموسًا اگه چن  یلیدمت گرم، خ  بابا
ماوراء، صدها   یزهااز چ  ی. تو بعضزنهیبه سرش نم  یفکر دزد  کسیچ، هباشه

که چشمش کف دستشه باز هم   کهینبا وجود ا یرزن،قدم از علم جلوتره. پ
کوچه بن   ی. انتهایدیمرس یکیبار ی. به کوچهیرهداره، راه م یز تند و ت یلیخ

 گفتم:  یرزنبسته، به پ

 که بن بسته.  جاینا -

 .یدرست مثل ابوبکر خودم ی،عجول یلیخ -

 اییو زار  یهگر   یچ. خدا رو شکر، بدون هیارهدر ن  یباز  یدوباره هند  امیدوارم
ش خلش کرده؟! اومدم دهن باز کوچه رفت. نکنه مرگ بچه  یبه سمت انتها
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باز شد.  یوار درون د یکیکوچ  یزد. پنجره یوار د یسه تقه رو یرزنکنم که پ 
. پنجره ینمست رو ببکه پشت پنجره یکس تونمینم یدمه،د یجلو یرزنپ

 یرو به دو نصف کرد. به راه مخف   یوار د  ی،بعد نور زرد رنگ   یهبسته شد. چند ثان
راه افتاد.   یرزنها زدن. پرو دست انسان  هاینالخالق، اروم نگاه کردم. جلروبه

کوتوله جلوم رو  یهکه وارد شدم،  یندنبالش رفتم. هم یحرف  یچبدون ه
 گرفت.

 ی؟هست  یک   یگهتو د -

 مداخله کرد، گفت: پیرزن

 اون همراه منه. -

شده. پوست سرش  یاهکنار کوتوله گذشتم. پوستش از چرک و کثافت س  از 
ش در حال رژه رفتن، هستن. حالم به هم جمجمه یکرم رو  یکاماًل رفته و کل

 یلیخ  جاینبسته شد. ا  یباشه. در مخف   یدهخورد. گمون نکنم رنگ حموم رو د
که درش   ینهبازار ا  ینقرار داره. تفاوت ا  یگهبازار د  یهروم  . بهتم زد، روبهیکهتار

 یناز ا یلیدر حال رفت آمد، هستن. خ یبیو غر  یبعج یلیموجودات خ
زخم  یخراش و جا یها کلاز اون یبودم. بعض یدهموجودات رو تا به حال ند

 رو بدنشونه.

مون فرصت کردم تا به حرکت ین. در حیمعبور کرد غرفه یار کلاز کن یرزنپ با
ها از اون یوحشتناک هستن، تو بعض یلیها سرک بکشم. خاز غرفه یبعض

عالقه دارن. به  یلیبه گوشت انسان خ جاین. اجسد انسان هم هست یحت 



 

 
393 

 رمان یک| مظفر تندر کاربر انجمن  یکیرمان بعد تار

 رمان  کی

 ییکسا  جسدپولدار بشم، آخه من  یلیبازار مغازه بزنم خ ینگمونم اگه تو ا 
 .کنمیجا ول مرو همون کشمیکه م

 یادم  یه،جالب  یلی. فکر خگیرهیقطعًا کارم م  یارم،ب  جایناون اجساد رو به ا  اگه
 یرزناجاره کرد. پ  یا  یدها رو خر از غرفه  یکی  یشهبپرسم چطور م  یرزنباشه از پ

باالش نگاه کردم. با خط خرچنگ  ی. به تابلویستادا یبزرگ  یمغازه یروروبه
 .انعبدالرحم ینوشته: طلسم فروش یاقورباغه

دارن؛ مخصوصًا  یعرب  یهااسم جایناز موجودات ا یجالبه که بعض برام
ها هم مسلمون هستن! واقعًا اون یعنی. شونهینها، احتمااًل به خاطر داجنه

نشسته   یپشت صندل  یریپ  ی. خلوته، اجنهیم. درون مغازه رفتیزهشگفت انگ
از جاش  یرزنپ یدنسنگه. اجنه با د یکهت یه یرو یزیو مشغول نوشتن چ

 بلند شد. گفت:

 .یخوش اومد یی،دختر دا -

به من اشاره   یرمردبه هم ندارن. پ  یشباهت   یچرو در آغوش گرفتند. ه  دیگههم
 کرد و گفت:

 کمکت کنم؟  تونمیم -

 عبدالرحمان، اون با منه. -

که کنار   یصندل یقبل از من جواب داد. عبدالرحمان ازم خواست تا رو پیرزن
، جسد جونور، سنگ، مغازه هم پر از جمجمه ین. اینمهست بش یزشم

 .ستیگهد یز چ یدست نوشته و کل یهاپوست
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 یاد؟از دستم بر م یخب چه کمک  - 

 قدم شد. یشپ یرزنپ دوباره

 بده. یجور طلسمه که به انسان قدرت ماورائ  یهاون دنبال  -

 و ارزشمنده. یابکم  یلیخ خواییکه م  یزیچ ین: اعبدالرحمان

 بودم، گفتم: یدهشن یرزنجمله رو از پ ینهم ا قبالً 

 ین؟رو دار یزیچ ینشما چن -

رو   یکیکوچ  یمکث، جعبه  یبرد. بعد از کم  یزشم  یر دستش رو ز  عبدالرحمان
رنگ نگاه   یبه سنگ ارغوان  یگذاشت. در جعبه رو باز کرد. با کنجکاو  ز یم  یرو

 تر.بزرگ یفقط کم ست،یلهت یه یهکردم؛ شب

 .یکه دنبالش هست   یزیههمون چ ینا -

 کارم رو راه بندازه؟  تونهیسنگ چطور م یکهت یه -

 .یدکش  یآه بلند عبدالرحمان

رو بگم تا بهتر متوجه سنگ  ینها، بذار داستان پشت ااز دست شما جوون -
 .یبش

 . گلوش رو صاف کرد و ادامه داد:یدرو جلو کش خودش

اون موقع   یر،بخ  یادش.  کردیتاجر بودم که به همه جا سفر م  یه  هامیجوون   -
در حال عبور   یابونب  یهبا کاروانم از   یروز وقت   یهخودم داشتم.    یبرا  یاییبرو ب
 ینکم بود، به هم. آذوقه یمجا اتراق کرددستور توقف دادم. همون یم،بود
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کردن آب فرستادم. چهار   یداشکار و پ  یجوون رو برا  یهاتا از اجنه  خاطر پنج 
انگار آب شده بود رفته بود   ینفر گشتم؛ ول  یهنفر برگشتن. همه جا دنبال اون  

 یگهنفر د یشاه شمن دست از تالش بر نداشتم. خودم به همر  یول ین؛تو زم
که ناگهان  گشتمی. داشتم دنبالش میمشده بود یجکردنش بس یداپ یبرا

از  یکیبه بغل نگاه کردم، متوجه شدم که  یاز کنارم اومد. وقت  یادیفر  یصدا
چرا  دونمیکرده. نم یر که دنبالمون اومده بود، درون باتالق گ یافراد

براش انجام بدم، باتالق  یکار  بتونم ینکهکنه. قبل از ا  االرضیط  تونستینم
بود.  یمعمول یهااز باتالق تر یع سر  یلی. خیداون رو به درون خودش کش

که   یمجا بر از اون  خواستیمیگم شدن افرادم معلوم شده بود. م  ایظاهرًا معم
 ها گفتن:اجنه

 .یاریمرو از باتالق در م یزامونما اجساد عز  -

باتالق   یدن. جادوگر با دیمکمک آورد  یکه تو کاروان بود رو برا  یر جادوگر پ  یه 
 گفت که:

 ست.زنده یست،ن یباتالق معمول یه ینا -

چند تا اجنه به درونش رفتن تا  یم،باتالق رو بکش یمکمک جادوگر تونست  به
سنگ  ینها نبود، به جاش ااز جسد یخبر یچه یول یارن؛ب یروناجساد رو ب

و  یهباتالق جادو ینسنگ، قلب ا ینجادوگر بهم گفت که اتو دستاشون بود. 
 ارزشمنده. یلیخ

رو نگرفتم.  یماورائ  یهاسنگ به قدرت ینربط ا یبود؛ ول یجالب داستان
 :یدمپرس
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 به من کنه؟ تونهیم یسنگ چه کمک  ینخوب ا - 

 یسنگ قدرت موجودات ماورائ   ینکردم. ا  یقتحق  یمن بعدها راجع بهش کل  -
با  یسنگ مدت طوالن  ینکرده. اگه ا  یرهن کشته در خودش ذخرو که تا اال

 .کنهیدر تماس باشه، تموم قدرتش رو به فرد منتقل م یکیبدن 

داوود   یسنگ داره؛ ول  یهکه فقط    یفکه دنبالش هستم. ح  یزیههمون چ  دقیقاً 
 دو نفر هستن. یدو وح

 ی؟ندار ینمثل ا اییگهسنگ د -

 یبازار بتون  ینهستن؟ گمون نکنم تو تموم ا یابچقدر کم هاینا دونییم -
 .یکن  یداازش رو پ یگهد یکی

 .خوامیدو نفر م یمن برا یول -

در آورد،  یحالت  یابه هر تعداد  یدنبا تراش یشهسنگ رو م یست،ن یمشکل -
 .یبابتش بپرداز خواییم یزیکه چه چ  ینها یاصل یمسئله

دارم  یزی. من چه چرسیمیبخش از معامله م ینکه باألخره به ا  دونستممی
 که پرداخت کنم؟ آها خودشه!

 بهت بدم. تونمیم یطال دارم، هر چقدر که بخوا یمن کل -

درونش دفن  یزندگ  یناز طال هست، چند یشتر ب یلیسنگ خ ینارزش ا -
 یامعاملهصورت  ینا یر بده، در غ یشنهادپ یدار یارزشمندتر  یز شده. اگه چ

 .شهیانجام نم
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ها لنگه. مشغول فکر کردن بودم که سنگ   ینکنم؟ بدجور کارم به ا  کار یچ   حاال 
 گفت:  یرزنپ

تموم گذاشت  یمهکه پدربزرگمون ن  یپسر بتونه کار ینا یدعبدالرحمان، شا -
 رو انجام بده.

 !یادچطور؟ گمون نکنم از پسش بر ب ی: ولعبدالرحمان

 ی؟رو حس نکرد یکیتا االن قدرت تار یه،اون چه کس دونیینم -

 خودش باشه، پس... . یناگه ا یده،ش به گوشم رسچرا آوازه -

که دارن   دونمینشد، فقط م  یمحال  یزیو عبدالرحمان چ  یرزنپ  یگفت و گو  از 
 هاش اومد و گفت:لب یرو ی. عبدالرحمان لبخندزننیمن حرف م یدرباره

من انجام بده،  یبرا یکار یه. تو یممعامله کن یگهجور د یهپس بهتره  -
 .یشنتو م یها براوقت در قبالش سنگ اون

 ی؟چه کار -

 .یرو برام بکش یکی یدبا -

 :یدمپرس یجالب شد، با کنجکاو قضیه

 رو؟ یچه کس -

هم فرزند من و هم  پدربزرگم بوده، اون یکه دشمن قسم خورده  یود یه -
ش رو خودش و خانواده خوامیکرد. ازت م یرو سالخ  ییمفرزند دختر دا

 .یبکش
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. اون کردیم  ینگاه کردم. تف تو ذاتت، تموم مدت داشت نقش باز  یرزنپ  به 
آورد تا انتقام خون  ینجاخاطر به ا ینمن رو از اولش هم شناخته بود، به هم

در ضمن من هم از کشتن بدم  یست،ن یاچاره ینکه. مثل ایرمپسرش رو بگ
 روم زدم و گفتم:به موجودات پست روبه یپس لبخند یاد؛نم

 یارم؟رو براتون ب یسر ک  یدبا -

*** 

که از تماسم گذشته.   یشهساعت م یمن یک کردن. االن نزد  یر و داوود د وحید
ش، و خانواده یوجعبه نگاه کردم. بعد از کشتن د یتو یدوباره به انگشترها

عبدالرحمان سنگ رو به صورت دو انگشتر در آورد. خودم ازش خواستم تا 
تا بچه،  ه. دواز یدطول کش یش کمو خانواده یوکار رو بکنه. کشتن د ینا

خودش   یشون رو به عالوهمثل داشت. همه  یدتو تول  یادیماشااهلل استعداد ز
شون رو بکشم و . عبدالرحمان ازم خواسته بود تا همهیدمش سر بر و همسر 

خوشم اومد،  یاستشبود. از س یرکیو ز یدسرشون رو براش ببرم. موجود پل
 آورد. ییندرصد خطر رو پا ییجورا یه

رو منقرض   یو. نسل دیادانتقام نم  یبرا  یکس  یگهد  یرنتموم خانواده بم  وقتی
دچار مشکل شدم. مجبور شدم برگردم و چند  یلیحمل سرها خ یکردم. برا

 یهو همسرش واقعًا بزرگ بود و هر کدومشون    یو. سر دهمراهم ببرم  یتا گون 
 تر یک ن کوچینشونسبت به والد هایود سر بچه یرو اشغال کردن؛ ول یگون 

سر   پر از   یجا دادم. هشت گون   یگون   یه  یرو تو  یوهر دو سر بچه د  یباً بود. تقر 
 کنم.  االرضیبار ط  ینچند هایبردن گون  ی. مجبور شدم برایود
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 یکنزد  یازم تشکر کردن. حت   یلیخ  یدنسرها رو د  یو عجوزه، وقت   عبدالرحمان 
 یسنگ به انگشتر فکر جالب یلو دست و پام رو ببوسه. تبد یادب یرزنبود پ
 یرن،بگ ها قدرتبا به دست کردن اون توننیم یدداوود و وح ینطوریبود، ا
که قدرت به طور کامل به بدنشون منتقل بشه، بعدش   یهکار تا زمان  ینالبته ا

. عبدالرحمان گفت: انتقال کامل قدرت یارنب یرونها رو بانگشتر  توننیم
 یچند روز  یدخاطر بهتره داوود و وح  ینممکنه تا چند روز طول بکشه، به هم

 انگشتر رو دستشون کنن.

کرده تا   یپدر و مادرش رو راض  یبا چه کلک   دونمینم  یرکاریه،پسر آب ز  وحید
خودش تا چند روز   ی. به گفتهستیهسرش بخ  یآخه هنوز رو  یاد،ب  جاینبه ا

. داوود چند روز بعد از تصادف، یرهدکتر م  یشپ  هاشیهبخ  یدنکش  یبرا  یندهآ 
رو به طور کامل  ینماش گفتیبه صحنه رفته بود. م ینبرداشتن ماش یبرا

 یرو بردن؛ فقط پوسته یناز جمله موتور ماش هایلهاوراق کردند، تموم وس
ناراحت بود،  ینبابت از دست دادن ماش یلیمونده. خ یباق  ینماش یخارج 

 یبه قبل یهشب ینیماش یگهد یصندوقچه یهبهش گفتم که بعد از فروش 
. احتمااًل با ستنتو در اومد. خودشون ه یدکل یدنچرخ ی. صداخریمیم

 .یدهمه طول کش یناومدن که ا یتاکس

 قبرستون گرفته. یصاحب رو باز کن، خونه بو یب  یهاپنجره ینا -

نبودن، من هم   ینجاها اکه اون  یشههفته م  یکاز    تر یشاالن ب  یده،با وح  حق
گرفته،   یاخفه  یخاطر بو  ینکردن خونه ندارم؛ به هم  یز به تم  یچندان   یعالقه

به  االرضیاز در هم رفت و آمد نکردم که هوا عوض بشه. همش با ط  یحت 
 .رفتمیطرف مو اون طرفینا
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 سالم مظفر. - 

 .یستادنالقل سالم کرد. اومدن و کنارم ا یده،تر از وحبا ادب داوود

 ی؟بود که زنگ زد ی: مظفر، کار مهمت چ وحید

 هر دوشون گفتم: روبه

 بهتون بدم. یزیچ یه خوامیم -

 ی؟: چ داوود

 به انگشترها نگاه کردند. یجیجعبه رو باز کردم. با تعجب و گ در 

 یست؟دخترونه ن یکم یارغوان  یگم! می؟: برامون کادو گرفت داوود

به چه   دونیی! می؟تا بهم انگشتر بد  یکشوند  جاین: ناموسًا من رو تا اوحید
تازه بهشون گفتم   یرون؟بزنم ب  کردم تا از خونه  یام رو راضخانواده  اییبدبخت 

 ساعت شده. یمبه ن یک االن نزد گردم،یم و بر  خورمیهوا م یقهدق یستب

 از دست عجول بودنشون خورد شد. با دندون قروچه گفتم: اعصابم

 هستن؟ یچ  هاینا دونینیاصاًل م -

 گفتند:  همزمان

 نه! -

 حرفم رو بزنم. ینو بذار ینپس خفه ش -

 شدن. ادامه دادم: ساکت
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 ین؛فرار کن ینتونست یو شانس ینتوسط جادوگر گرفتار شد یشچند وقت پ - 
 ینپاتون به ا یگهکه د  ییجاهنوز ممکنه جادوگر دنبالتون باشه. از اون یول

خاطر   ینبه هم  ید؛از خودتون محافظت کن  یجور  یه  خوامیباز شده، م یهقض
 هاینا  ین، هر ک یستن  یمعمول  یشترهاانگ  هاینآوردم. ا  یر انگشترها رو گ  ینا

 .یشهم یبشنص یرو دستش کنه قدرت ماورائ 

به انگشترها  یرتبا ح یدگذار بود، چون داوود و وح  یر تأث یمکنم سخنران  فکر 
 دفعه به خودشون اومدن و همزمان گفتن: یهشدن.  یرهخ

 یگی؟راست م -

 .یستجز امتحان کردنش ن یراه  یچه -

شترها دراز کردن. داوود بعد از برداشتن انگشتر به رو به سمت انگ دستشون
هاش گرفت و چشم یانگشتر رو جلو یدوح یسرعت اون رو دستش کرد؛ ول

 شد. یشمشغول وارس

 یقمافتاد و شروع به لرزش کرد. هول شدم، نکنه رف یندفعه داوود به زم یه
. یارمب یرونبرداشتم تا انگشتر رو از دستش ب یز بشه؟ به سمتش خ یشطور
 ش گفت:چفت شده یهادندون یاز ال

 نه، صبر کن. -

تشنج، بدنش آروم   ینگه داشتم. هنوز بدنش در حال لرزشه. بعد از کم  دست
. با یختر یرونب شینیآب از دهن و ب یشد. داوود بلند شد. سرفه زد. کل

 .یددماغش رو باال کش فینینف
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 حالت خوبه؟ داوود - 

 گرممه.  یلیاالن خوبم، فقط خ یآره، انگار بهم برق وارد بشه؛ ول -

 ی؟دار ی: چه حسوحید

به  یزیچ یهشد. االن هم گرممه، انگار  حسیاولش بدنم ب  دونم،ی: نمداوود
 درونم نفوذ کرد و هنوز در حال وارد شدن به بدنمه.

 باشه. ینجوریعمل کردن سنگ ا ییقهگمونم طر   به

 حاال نوبت توئه. ید،وح -

 سر داوود اومد؟ ییچه بال یدی. مگه ندکنمیرو دستم نم ین: من اوحید

 جوابش رو بدم، داوود گفت: ینکهاز ا قبل

 .یشیم حسیب  ییجورا یهنترس، اصاًل درد نداشت.  -

 یگی؟: راست موحید

 .یگمبه جون خودم راست م -

هم افتاد.   یدوح  یهمون اتفاق برا  یقاً انگشتر رو دستش کرد. دق  یدبا ترد  وحید
 .یدمداوود با تعجب به سمتش چرخ یقهقهه یبا صدا

 خندی؟یچرا بهش م -

 درد داشت. یلیدروغ گفتم، خ -
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هنوز در حال لرزشه، دلم براش سوخت.  چارهیب   یدمارمولکه، وح یلیخ  داوود 
 هفت خط رو باور کرد. ینراحت حرف ا یلیخ

به سمت داوود  یت. با عصبانیداز داوود طول کش یشتر ب یکم  یدوح لرزش
 افتاد. بلند شد و گفت: ینبه زم خورانیسکندر یبرداشت؛ ول یز خ

 دونستی؟یم ی،هست  یعوض یلیداوود خ -

طور بود، چه ینمخوب حاال بگو بب یدی؟کجاش رو دتازه   ی،دار یار : اختداوود
 ی؟شد حسیب 

 :یدمپرس ید. از وحیستپسر آدم بشو ن ینخنده. ا یر دوباره زد ز داوود

 ی؟دار یچه حس -

 .گیرمیم یشگرممه، انگار دارم آت  -

به  یبه دست آوردن. فکر جالب ییهاکه چه قدرت  یدفهم شهینم جوریاین
 تا قدرتشون واکنش نشون بده. یرنقرار بگ یتشقعبهتره تو مو ید،ذهنم رس

 .یندستتون رو بهم بد -

 ینترسن و واکنش بد  یدوارمهام گذاشتن. امدستشون رو تو دست  معطلیبی
 .یهپر از موجودات ماورائ یمکه قرار بر   یینشون ندن، آخه جا

که قدرتشون فعال شده. توجه  یدمفهم یدداوود و وح یادفر  یصدا از 
 بهمون جلب شد. هازادیموجودات بازار پر 

 .یدبود یدهد یشما که قباًل هم موجودات ماورائ  ید،آروم باش -
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 هستن؟ یچ  یگهد هایننکن. ا یسهمقا هاینو ابومره رو با ا ینا: سابر وحید 

 اگه زدمیبود. حدس م یجالب یلیگرفت. حتمًا شوکه شدن. فکر خ  مخنده
 ظاهرًا حدسم درست بود. آروم شدن. یشه،هاشون فعال مقدرت یانب جاینا

 بازاره! یهشب ین،رو بب جاینالخالق. ا: جلداوود

 .ینخوش آمد زادهایبه بازار پر  -

! انگار دارم زدییبود که راجع بهش حرف م یاییهمون دن ین: پس اوحید
 .بینمیخواب م

هنوز محتاط هستن. دو تاشون   یشدن؛ ولآروم    ینکهبا وجود ا  یدو وح  داوود
 .کننیم شونتیکهیکهموجودات ت ینانگار اگه ازم دور بشن ا یدن،بهم چسب

اون از کجا  ینا،بازار به سمتمون اومد. سابر  ییاز قسمت باال ییآشنا یهچهر 
 یم؟که اومد  یدفهم

دارن بهش نگاه  یجور یدتا سرباز هم دنبالش هستن. داوود و وح چند
نکنم با نگاهشون  یکه اگه کار دونمی. میدنکه انگار خوشگل ند کننیم

 لب گفتم: یر زدم. ز ید. با آرنج تو شکم وحخورنیرو م یناسابر 

 زشته به قرآن. ید،کن  یشهاتون رو دروچشم -

من  یجمله یقاً ه شکم داوود زد. دقب یاخودش رو کنترل کرد و ضربه وحید
. از سربازها خواست که تو بازار گشت یدبهمون رس ینارو بهش گفت. سابر 

 بزنند.
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ها وارد بازار شدن، حدس خبر دادن که انسان یوقت  ین،: خوش اومدسابرینا 
 .یدکه شما باش  زدمیم

 یشههم  ینم،. کاش مخبرش رو ببیشهمنتقل م  یقهاز دق  یدر کسر  جاینا  اخبار 
 یه یدزل زدن، با ینابدجور به سابر  ید. داوود و وحاومدیبدم م هایناز خبرچ

کار رو نکنن؛   ینمن ا  یعالقه دارم و جلو  ینابهشون بفهمونم که به سابر   یجور
 .ندازهیاعصابم خط م یرو یچون بدجور

بهت   یدمتد  یباهات داشت؛ گفت وقت   یمظفر، پدرم کار مهم  ی: راست سابرینا
 .یششپ یسر بر  یهبگم که 

 داره؟ کارمیچ  دونیینم -

 به من نگفت. یزینه چ -

من به دخترش عالقه دارم؟   یدهبرم؟ نکنه فهم  یدنشبه د  خوادیچرا م  پادشاه
هم نگفتم. به  ینابه خود سابر  یچون من حسم رو حت  یست،ممکن ن یننه ا

 یدنرو به خونه ببرم و بعد به د هامیقنگاه کردم، بهتره رف یداوود و وحد
 .یامپادشاه م

پدرت  یدنو بعدش به د برمیرو به خونه م یدباشه، پس من داوود و وح -
 .یامم

 نگاه کرد و گفت: یدبه داوود و وح سابرینا

تا کنجکاو باشن    هاتیقعجله داشت، به نظرم رف  یلی. پدرم خیستن  یازین  -
 یگم؟درست م یارن،ماوراء سر در ب یایاز دن یشتر ب
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 ینرو از ا یناسابر  خوامیم یاز خدا خواسته سر تکون دادن. ه  یدو وح داوود 
رو  ینامخ سابر  گردمیبر م یتا وقت  یدوارم. امشهینم یدو تا دور نگه دارم؛ ول

ظاهر شدم. پادشاه مثل  یهام رو بستم و درون تاالر اشراف نزده باشن. چشم
دادن  یحتختش نشسته، فرمانده لربور هم مشغول توض یمقتدر رو یشههم
من  یدن. با دیدهرو به پادشاه م یبه گمونم داره گزارش گارد سلطنت  یزیه؛چ

 به فرمانده گفت:

 .یهکاف  -

 اومد. شوازمیاز تخت بلند شد، به پ پادشاه

 مظفر. یخوش اومد -

 .یدگفت باهام کار داشت  یناممنون، سابر  -

 ازت دارم. یدرخواست  یهبله،  -

 ی؟چه درخواست  -

از سربازان من تا االن  یلیدارن، خ یاجنوع زهر احت یهپزشکان دربار به  -
 یشهازت درخواست کنم که اگه م  خواستمیم  یارن؛نتونستن اون رو به دست ب

 .یکن  شیهبرام ته

 ی؟چه جور زهر  -

کار رو   ینا یالبته اگه بخوا کنه،یم یزندگ  ینخون یمار که تو صحرا یهزهر  -
درخواست بدون، تو مجبور  یهرو  ین. اشمیاصاًل دلخور نم یبرام انجام ند

 .یبه خاطر من خودت رو به خطر بنداز یستین
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نکنم؛   یکار خطرناک   یگهداشتم که د  یمبه پادشاه بدم. تصم  یچه جواب   دونمنمی 
باشه، توجه  ی. اگه اون ازم راضیرهگ  یششبود، کارم پ ینااون پدر سابر  یول

خودم رو  یپا یکار جا  ینبا ا ییجورا یهپس  یشه؛هم بهم جلب م یناسابر 
جز پادشاه، ازم  هب یافتادم. هر کس یر گ  اییسی. تو بد رودرواکنمیسفت م

 بود. به ناچار گفتم: یجوابم منف  کردیم یدرخواست  ینچن

 اون مار کجاست؟ ینچرا که نه، خب گفت -

کار رو انجام   ینپادشاه برق زد. حتمًا با خودش فکر کرده بود که ا هایچشم
آورد و به سمتم  یرونرو از کنار تختش ب یکیکوچ  ییشه. پادشاه شدمینم

 گرفت.

 یقطره از زهر هم برا هی ی. حت یهست  یریازت ممنونم، تو واقعًا جوون دل -
 .یهمن کاف هاییبطب

 خوشم اومد. ادامه داد: هاشیفگذاشتمش. از تعر   یبمرو گرفتم، تو ج شیشه

 .کنهیم یلربور تو رو تا اونجا همراه فرمانده  -

. یاداز مارمولک هم بدم م یحت   طور؛یناز اژدها هم هم  یاد،مارها خوشم نم  از 
 یهکه   ینها یشه سمتم گرفته نگاه کردم. خوبلربور که دستش رو ببه فرمانده 

هام رو بستم. دستش گذاشتم، چشم ی. دستم رو تویادفرمانده دنبالم م
 کرد.  االرضیط 

هام رو حس کنم. چشم یطمح یگرم  تونمیم یست؛ ولهام بستهچشم هنوز 
گرمه.  یلیقرمز رنگ. هوا خ یهابا شن یابونب یه یابونم،رو باز کردم. تو ب
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ها به پاکش باشه. ماه و ستاره یصافه، احتمااًل به خاطر هوا جاینآسمون ا 
کرد و   االرضیط  دو بع یستادکنارم ا  یلربور کم.  فرمانده یشنم یدهوضوح د

پادشاه  یجمله یبود؟! ول یومدهمن ن یهمراه  یرفت. تعجب کردم، مگه برا
 اومد که گفته بود: یادم

 .کنهیم یلربور تو رو تا اونجا همراه  فرمانده -

ش رو به ش رو اشتباه برداشت کرده بودم. مسلمًا فرماندههمون اول، جمله  از 
شدم.  یرهتره، خطرفکه چند متر اون  اییدهخشک ی. به تنهندازهیخطر نم

ره، ندا  یچندان   ییده. احتمااًل مار درون تنه باشه. ساکت موندن فایهبزرگ  یتنه
دارن. خدا کنه خواب  ایقوی  یلیخ  یکه مارها شامه  یدممستند د یهآخه تو  
 یدتازه شستمش؛ پس با ده،ینم یخاص یرو بو کردم، بو یراهنمباشه. پ

 م نشه.باشم که از سر و صدا متوجه یدوار ام

. از سوراخ روش به درونش نگاه کردم. حدسم درست یدمدرخت رس یتنه به
 یمن، اونقدر بزرگه که کل فضا ی. خدایدهدرخت خواب یبود. مار درون تنه

خوابه درسته  جاینکه ا  ینیداخل تنه رو اشغال کرده. بهتره برگردم، ا یخال
 .یهو منطق بخو یلدل ینکه مار فرار کرد، ا  یگم. به پادشاه میدهقورتم م

 یچند متر از تنه دور شدم که صدا یباً مخالف مار حرکت کردم. تقر جهت  به
 یا. پنج یدمپشت سرمه، به سمتش چرخ یچ  دونمیاومد. م فیسیسف

هستن.   یدهاش کاماًل سفچشم  یاهه،هاش سمتر طول داره، رنگ پولک   یشش
از خودش در آورد.  یمانند فیسیسف یبه گمونم کور باشه. مار دوباره صدا

 برم. جایناز ا یدبا تر یع ر چه س هر 
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رو تصور  ییبتونم جا ینکهقبل از ا یکنم؛ ول  االرضیرو بستم تا ط  هامچشم 
زدم. مار   سمت چپم فرو رفت. نعره  یتو ران پا  یو خنجر مانند  یز ت  یءکنم، ش

شدم.   یدهکوب  ینو تاب داد. به زم  یچدهنش رو دور رانم سفت کرد و من رو پ
رانم پاره شد. خون   رگو سرخ  یاهرگزدم. س  یادران پام جر خورد. از ته دل فر 

 فواره زد. یرونبه ب

 یهابعد با مشت  یکرد؛ ول  یشتر به صورت زشتش زدم. اولش فشار رو ب  مشتی
پاره و در حال  یباألخره پام رو ول کرد. ران پام به طرز وحشتناک  امپیدر یپ

 یکشان روها افتادم، تقال کردم. کشانماسه یرو که طور ین. همیزیهرخون
 کنه؟یهستم چرا بهم حمله نم یاز مار دور شدم. حاال که زخم یدم،خز  ینزم

شد.  حرکتیو ب  یچیدجا دور خودش پدرخت برگشت. همون یمار کنار تنه
 ی. نگاه کنهیدرد م یلیران پام خ یاد؟چرا به سمتم نم یزیه،انگار منتظر چ

 یزیبنفش و متورم شدند. گردش چ یش،ن یدور جا یهاتم، رگبهش انداخ
 ینا،کرد. پدر سابر   یلتحل  یهخونم حس کردم. تازه مغزم شروع به تجز   یرو تو

 برم.  جایناز ا ید. بایمار سم ی،مار و در آخر زهر، لعنت  یشه،ش

شد، چون زهر کار خودش رو  یر د یکنم؛ ول  االرضیرو بستم تا ط  هامچشم
 یهبرام سخت و بدنم شل شد. انگار  یدنن قلبم کند و نفس کشکرد. ضربا

تکون دادن  ییتوانا یبذارن، حت  امینهس یقفسه یرو یلوییصد ک یوزنه
 ینبا ا یناپدر سابر  فهمیدم،یاز همون اول م یدهام رو هم ندارم. باانگشت

خودم رو   دستییوقت من دست اون  یره؛همه سرباز نتونسته بود زهر مار رو بگ
 یرو جنازه یهخونم پخش شد. حاال مثل  یچاه انداختم. زهر کاماًل تو یتو
 .کنمیدرد پام رو هم حس نم یشدم، حت  حسیافتادم. ب  ینزم
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 یجگ  که درش هستم بهم خورد.  یتینزده بود. حالم از وضع یشمحاال مار ن تا 
خوب فکر کنم. دوست دارم بخوابم،  تونمینم یده،هستم. سم به مغزم رس

داره خوابم  ییجورا یهحس شده  ی. االن که بدنم ب یدموقته که نخواب یلیخ
من تو  وقتنزده؛ او یشمن یکر مار غول پ یه. به خودم اومدم، االن گیرهیم

 هپروت هستم.تو  ییجورا یهاثرات سم باشه،  یدهستم! شا یدنفکر خواب

که   ینمبب تونمیدرخت و ماره، نم یاومد. بدنم پشت به تنه یدنخز  صدای
رو پشت سرم حس کردم. تا به خودم  یزی. حضور چافتهیداره م یچه اتفاق 
که   یدمفرو رفت. تازه فهم یتنگ و قرمز  یکه سرم درون حفره  یدماومدم، د
. مار یومدن  یروناز گلوم ب  ییصدا  یچه  یزدم؛ ول  یادفر   افته،یداره م  یچه اتفاق 

تموم مدت منتظر بود تا سم فلجم کنه و بعد بخورتم، االن تا گردن تو دهنش 
که   ینها یشحداقل خوب ی،. چه مرگ دردناک یدههستم. درسته داره قورتم م

 ندارم. یدرد یچه

واقعًا تنگه. حاال تا کمر درون دهنش هستم، فکر   جاینسخته، ا  یدنکش  نفس
 یست،ن یمار معمول یه ینا یقورت دادنم توسط مار طول بکشه؛ ول مکردیم
. یشم. دارم خفه مفرستهیشکمش م  یکیداره من رو به درون تار  یع سر   یلیخ
 تر تنگه.داغ، لزج و از همه مهم ینجافشار رومه، ا یلیخ

نبرد  ین. کاش حداقل در حیتلخ  یویتندر درون شکم مار، چه سنار مظفر 
بود که درسته خورده  ینبهتر از ا یلیبه نظرم خ شدم،یم هیکت یکهباهاش ت

مار  یشکم هاییچهفشار ماه یر هام دارن زشدم. استخون یدهبشم. کاماًل بلع
شدن   بستههام رو به  باعث شد تا چشم  اکسیژنیی. ب یست. هوا نیشنخرد م

 رفت. یاهیهام سبره. شل شدم. بهتره بخوابم، چشم
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 رمان  کی

 .میریمیکن؛ وگرنه م  یکار  یهمظفر،  - 

کلمات   یرو یرو هم ندارم. به سخت  یک حرف زدن با قدرت تار ییتوانا حتی
 تمرکز کردم و گفتم:

 .یشدتموم م یدجا با یهبهتر، باألخره  -

حست   زادین دختر پر به او  یتو هنوز فرصت نکرد  یست،جاش ن  جاینا  یول  -
 .یرو بگ 

گفته بودم و بعدش   ینا. اگه حسم رو به سابر یمونمپش یکه،با قدرت تار حق
کرده.   ینیتو گلوم سنگ  یزیچ  یهحاال    ینداشتم؛ ول  یمشکل  افتاد،یاتفاق م  ینا

مثل گفتن   یک کوچ  یزهایحسرت چ  خوره،یتنها موقع مرگه که آدم حسرت م
تکون بدم؛  وکردم دست و پام ر   ی. سعیرمبم یددوست دارم. نه، من نبا یه
 نداره. اییدهفا یول

 نداره. از عقلت استفاده کن. اییدهدست و پا زدنت فا ی،تو االن فلج  -

 خورهیکه درش هستم، فکر کردن واقعًا سخته. مار مدام وول م  یتیوضع تو
نتونم دست و پام رو تکون  ید. خودشه! من شایشهم یشتر من ب یو فشار رو

. سخته، واقعًا یفتادن  یاتفاق   یچرو دارم. تمرکز کردم. ه  یکقدرت تار  یبدم؛ ول
شکم  رون. من االن دیشهم یادآورمکه درش هستم،   یتیسخت. همش وضع

 گفتم:  یک خودش اوج اضطرابه. به قدرت تار ینمارم، ا

 تمرکز کنم. تونمینم شه،ینم -
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 رمان  کی

خوب فکر ک.  یزهایبه چ ی،هست  یتیکن که تو چه وضعفکر ن ینمدام به ا - 
 یده؟به تو آرامش م یزیچه چ

کوه   یه یباال یناخاطره به ذهنم اومد. من و سابر  یه یر،تصو یهکردم.   تمرکز 
ناگهان آسمون روشن شد. من  یم،خوشحال بود وزید،یم یدیباد شد یم،بود

رو تو اون لحظه حس اوج آرامش    یم،شهاب بارون شد  یمحو تماشا  یناو سابر 
هام به طرف سرم اومد. از رگ یقکردم. قدرت درونم موج برداشت. از طر 

که   یارماز مار در م یخارج شد. موفق شدم. االن پدر یکیاز تار یادهنم هاله
 تمرکز کردم. یکقدرت تار یبشه. رو یادازش  یختار یتو

تر رو بزرگ و بزرگ یر شکم مار اومد. شمش هاییچهجر خوردن ماه صدای
منقبض شدن، فشار روم  یششکم هاییچهو تاب خورد. ماه یچکردم. مار پ

رو با تمرکز از قسمت  یر دست از پاره کردن بر نداشتم. شمش یشد؛ ول یشتر ب
 ینشد. با ه یجاددرون شکمش ا یا. روزنهیدمشکمش کش یینیتا پا ییباال

کرد، از حرکت   فیسیسف یر کمسوق دادم. ما هامیههوا رو به درون ر یبلند
 .به گمونم مرد. خودشه، کشتمش یستاد؛ا

*** 

ها و کل بدنم، خون و لب یحالم بهم خورد، خون مار واقعًا تلخه. رو تف،
تلخ گوشت و خونش وارد دهنم  یمزه یقه. هر چند دقیدهگوشت مار چسب

شته، چقدر گذ دونمیداخل دهنم رو تف کردم. نم یات. دوباره محتویشهم
 رایالزم ب یانرژ یکنم؛ ول االرضیبار خواستم ط  ینهنوز بدنم فلجه. چند
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 رمان  کی

کردم در حال وارد   یجادشکمش ا یکه رو  یاانجامش رو نداشتم. نور از روزنه 
 شدنه.

 ی. وقت تابهیداره م یانهوحش یابون. آفتاب سوزان بیدمسرک کش یرونب به
شکم مار هستم. اثر  یتو هیشم یاومدم شب بود، احتمااًل چند ساعت  جاینا

فشار  یدنمچنان فلجم، استخون درد دارم. موقع بلعهم یتر شده؛ ولسم کم
 وارد شد. هامیچهبه استخون و ماه یادیز

پام  یتتکونش بدم؛ اما وضع یکم  تونمیرو باال آوردم، حس داره. م دستم
ماره،  یشن یحس ندارم، احتمااًل به خاطر جا یلیخ یینناجوره. از کمر به پا

. یاددر م  یهام از فلج اندام  ییهاز بق  یرتر سم از ران پام وارد بدنم شد؛ مسلمًا د
هام بدنم افتادم. با کمک دست  یر انگار درون استخر لجن گ  یسه،لزج و خ  ینجاا

 آوردم. یرونشکم مار ب یخودم رو از سوراخ رو یز خ ینهرو تکون دادم. س

افتادم. بدنم به خاطر خون چسبناک   ینزم  یم خورد. روداغ به پس کله  آفتاب
 یلی. هوا خیدخاک بهم چسب یکل  ینخاطر با برخوردم به زم ینشده، به هم

در حال  یقرمز رنگ  یعتره، دهنش بازه و ماطرفگرمه. سر مار چند متر اون
رو دادم،   ش. حاال که به خودم زحمت کشتنیششهن یهاچکه کردن از دندون
 برگردم. یزشته که دست خال

واقعًا  ینکشان به سمت سرش رفتم. زمهام استفاده کردم، کشاندست از 
 یشه،بدنم خشک م یمار رو یهاخون یگهتا چند لحظه د دونمیداغه، م

 یرونب یبمرو از ج یشهرو تحمل کنم. ش یابونب یگ ر یداغ  یدوقته که بااون
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 رمان  کی

فشار  همه یندر اثر ا یدبود تا االن با اییشهداره؛ هر ش یآوردم، جنس خوب  
 رو پر از زهر کردم. یشهسرش رو برداشتم، ش ی. چوب پنبهیشدخرد م

کردن. اگه   یترو اذ مینهکمر و س  یرم،داغ ز یگ ر طور ینآفتاب و هم داغی
گشتم،   یه. با چشم دنبال سایشمآفتاب سوزان کباب م یر نکنم، ز یداپ اییهسا
به جسد مار  یشم،م یتنداره. دارم اذ یچندان  ییهدرخت سا یدهخشک یهتن

به طرف   خیز ینهندارم. س  یاچاره  ینکهشکمش نگاه کردم. مثل ا  یو سوراخ رو
بهتر از  یلزج و چسبناکه؛ ول ینجا. دوباره وارد شکمش شدم، ایدمسوراخ خز 

 آفتابه. یگرما

ساعت   یمکنه. حدود ن  یدارو پ  الرضایط   یالزم برا  یصبر کنم تا بدنم انرژ  باید
 یدنشکم مار استراحت کردم. ضربان قلبم از حالت آروم تپ یتو تر یشب یا
رو  یالهام رو بستم و وتر شد، چشمبرام راحت یدناومد. نفس کش یرونب

همراهم  بهخون و گوشت مار هم  یظاهر شدم. کل یالتصور کردم. وسط و
پام رو حس کنم. دستم  تونمی. میدمکش  یقیکرد. خنکه، نفس عم  االرضیط 

نکردن، افتادم. دوباره  یاریپاهام  یگذاشتم و بلند شدم؛ ول ینزم یرو رو
 کمک گرفتم.  یوار از د دفعهینتالش کردم، ا

 یست،از وان ن یآب خنک رو باز کردم. خبر  یر رو به حموم رسوندم. ش خودم
 یتموقع ینباشه تو اول یادمبود؟  یدهوان به ذهنم نرس یدنطور فکر خر چه
 یه یدو داوود هم بخرم! با یدوح یبرا ینماش یه یدوان بخرم، اوه من با یه

و تو گاوصندوق   یارمم  یالدو تاشون رو به و  دفعهینهام بزنم. اسر به صندوقچه
باشه. کف حموم   یاکار عاقالنه  یابونها تو بداشتن اونگمون نکنم نگه  ذارم،یم

که بدنم رو به گند   یزی. آب تموم خون، گوشت، خاک و هر چیدمدراز کش
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 رمان  کی

 یچهام رو کندم و بدون هبود، همراه خودش برد. سبک شدم. لباس یدهکش 
خشک کردن رو به خودم  زحمت ینکهبه سمت اتاق رفتم. بدون ا یپوشش

 یسلباس با بدن خ  یدنوردم. پوشآ   یرونب  یواریاز کمد د  یبدم، لباس و شلوار
آشنا، ضربان   یهبهم داد. از اتاق خارج شدم. با ظاهر شدن دو چهر   یحس خوب 

 من، با لکنت گفتم: یقلبم شدت گرفت. خدا

 ین؟اومد یطورشما چه -

 گفت:  یدبه خودشون گرفتن. وح یمغرور یچهره یدو وح داوود

 ی؟بلد االرضیکه ط   یبه نظرت فقط خودت  -

راحت  یالمبهشون بده. خ یقدرت  ینحلقه چن کردمیبند اومد، فکر نم زبونم
 .یرهها رو بگاون یبه راحت  تونهیجادوگر نم جوریینشد، ا

جن به اسم صالح دوست شدم؛ اون  یهمن با  شه،ی: مظفر باورت نمداوود
 مسلمونه مثل خودمون.

 یه؟ر باحالچه دخت یناکه سابر   یچرا بهمون نگفته بود ی: راست وحید

ش درباره  جوریینا  یدعالقه دارم. االن که وح  ینابهشون بگم که به سابر   بهتره
 اعصابم خط انداخت. یحرف زد، بدجور رو

به  کسیچکه به ه ینقول بد یدبهتون بگم، فقط با یزیچ یه خوامیم -
 .یدنگ یناخصوص سابر 

 گفتند:  زمانهم

 .گیمینم یزیچ یجمع، ما به کس یالتخ -
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 رمان  کی

 رو دوست دارم. ینامن سابر  - 

زد و  یخودش رو به ناراحت  یدو تعجب کردن، داوود به حالت ساختگ  هر 
 گفت:

 شد. یفح -

 !ی؟تر نگفت . چرا زودیس: دهنت سرووحید

 از حسم بو ببره. یکس  خواستمینم -

 !ی؟هم نگفت  ینابه خود سابر  یعنی: داوود

 .یومدهن یشپ یتشنه هنوز موقع -

 .یشموگرنه خودم دست به کار م ی؛بهش بگ  تر یع : بهتره هر چه سر داوود

. مگه گفتن یهر چه زودتر بهش بگ  یدمظفر تو با یگه،: داوود راست موحید
 دوستت دارم چقدر سخته؟

 یه یوالم،ه یهکه بتونن درک کنن. من   یزیتر از اون چسخت یلیخ سخته،
مهربونه،  یناسابر  یول شه؛یرقمه برطرف نم یچقاتل که عطش کشتنش ه

 یتدارم تو موقع  یم. تصمیانبا هم جور در نم  هاینداره، ا  یمعصومه، دل پاک 
 ونمرگ رفتم، تنها حسرتم تو ا یتا پا یشبمناسب حسم رو بهش بگم. د

اشتباه  ینا یگهاعتراف نکرده بودم، د ینام رو به سابر بود که عالقه ینلحظه ا
 .کنمیرو تکرار نم

 .یگمبهش م ی، به زودحق با شما هست -
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 رمان  کی

دو تا آدم با  ییدر ضمن اگه راهنما کنی،یم کار یچ  ینم: خودشه، ببوحید 
 .یممن و داوود هست یتجربه رو خواست 

صد ساله  یگه! آخه دو ماه دیست؟سنش باال ن یکم ینا: به نظرت سابر داوود
 .یشهم

 نبود. یادماصاًل  یتولدشه؛ ول یگهبهم گفته بود که چند ماه د سابرینا

 .یشهساله محسوب م یجدهدختر ه یهاون االن تازه  -

 گفتم.  یفقط محض شوخ  دونم،یرو م ین: اداوود

 ی؟گشنمه، شما چ   یلیخ یلیبسه. من خ یگه: خب حرف زدن دوحید

غذا  یبار ک  ینم بشه. آخر باعث شد تا ناخودآگاه گرسنه یدوح یجمله
 یکردم، عذابش به پا  یبندته یکشتن مار کم  یندر ح یست،خوردم؟ مهم ن

سر دلم  ییجورا یهخب  یول رسید؛ینم یگهد ییموجودات ماورا یاها انسان
 .یرمشکار م یکار دارم، اگه شد عصر برا  یرو گرفت. امروز کل

و   یسخ  لباس  یبرو از تو ج  یشهرو بردارم. ش  یشهسمت حموم رفتم تا ش  به
از  ینادادن زهر به پدر سابر  یلکردم. بعد از تحو  االرضیبرداشتم. ط  یفمکث

بود من رو در  یک خوشحال شد که نزد یقصر خارج شدم. هردان به قدر
 بهم گفت: ینهمچن یره،آغوش بگ

 نه؟ یا خوامیکارم م  یدر ازا یپاداش -

 متواضع گفتم: خیلی

 .یرمنکردم که در ازاش پاداش بگ یکار خاص  -
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 رمان  کی

. خوب شد، یارمدروغ گفتم، پدرم در اومد تا تونستم زهر رو به دست ب  واقع  در  
 بود. یچه جوون متواضع یگ هردان با خودش م جوریینا

نگاه کردم. استارت  یکاهگل  یامن ببرم. به خونه یجا یهگنجم رو به   باید
. از در بارهیخونه م یاز سر و رو یخورد. نحس ینجااز ا یمنابود شدن زندگ

بود که من و داوود پا به  یروز د ینانگار هم یر بخ یادشبور کردم. شکسته ع
چه  یاومدم؛ ولینم جاینو ا شکستی. کاش پام میمخونه گذاشت یندرون ا

 .یمکرد؟ سرنوشت گند زد به زندگ  یشهم

جنوبه. دستم   یهوا یاحتمااًل به خاطر شرج   یسه،خ  یکم  ینزم  یکه،تار  داخل
قرار داره گذاشتم، سفته. خاک فشرده شده. کندن  مینهکه گنج  یمحل یرو رو

 االرضیهام رو بستم تا ط خاطر چشم ینسخته، به هم یبا دست خال ینزم
کنار خونه ترمز کردن،   هاینمتوقفم کرد. ماش ینچند تا ماش یصدا یکنم؛ ول

 بلند شدم.

 تو شکمم یزیت یءاومد. ش یک شل یگذاشتم که صدا  یرونرو از خونه ب پام
! هوشییآوردم، دارت ب  یرونشبود؟ ب یچ  یگهد ینفرو رفت. نعره زدم، ا

 یایزانت یهو  یدسف یلوکسها یتاتو یهبودم.  یدهد هایلمرو تو ف یزیچ ینچن
 ازم هستن. یده متر  یتو فاصله یمشک 

 یگهد  هاین. ایستادنا  هاینتا دختر و دو تا پسر اسلحه به دست کنار ماش  سه
نشون نداده بودم که پسر چهارشونه با تفنگ  یالعملسهستن؟ هنوز عک یک 

 یکرد. دارت به گردنم خورد، نعره زدم. تالش  یک به سمتم شل دارشیندورب
 شدم. یآوردنش نکردم، عصبان  یرونب یبرا
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 رمان  کی

 کار ینا  یول  یدم؛دستم درست کردم و به سمتشون دو  یتو  یکیاز تار  شمشیری 
 یینتز  یهوشیب یهاکه بدنم با دارت  یدنکش یبود، چون طول فکرییاوج ب 

به درونم برگشت.  یکیافتادم، تار ینزم ی. با زانو روکردمیفرار م یدشد. با
 یکیزد بود.    نیشمکه مار    ی. حالم مثل زمان کنهیم  ینیداره سنگ  یسرم بدجور

 گفت:  یهبق شد و رو به یک از دخترها بهم نزد

 شه؟ینم هوشیچرا ب  -

زد، به سمتم   یزم بهشون نگاه کردم. پسر چهارشونه لبخندبا  یمهن  یهاچشم  با
خرد شدن  یزد که صدا یشونیمبه پ یاش چنان ضربهاومد. با قنداق اسلحه

شد. هنوز   یر سراز  یشونیمافتادم. خون از پ  ینزم  یم اومد. به پشت روجمجمه
 . پسر با تعجب گفت:یارمهوش

 نشد! هوشیب  -

زد. بدنم سست   ینسبت به قبل  یتر محکم  یبهاسلحه رو باال آورد و ضر   قنداق
 یهاتا با ضربه یدنکش یزدن هم ندارم. طول یادفر  ییتوانا یشد، حت 

 شدم. هوشیب  اشپیدر یپ

 !هین

به   دونمیشده. نم  یسدست پسر نگاه کردم. سر تا پام خ  یتو  یسطل خال  به
به هوش اومدن  یاشد در حال لرزش هستم  یختهکه روم ر  یآب  یخاطر سرد

 . با دندون قروچه گفتم:یومدکه هست، اصاًل خوشم ن  یهر چ  یول م؛یهویی

 ید؟هست یکدوم خر   یگهشما د -
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 رمان  کی

به صورتم زد. دهنم پر از خون شد. تف، خونم   یچهارشونه مشت محکم  پسر  
 به جوش اومد.

 .کنمیقه رو خورد ماتا ینتو ا یهام باز بشه، گردن تو و هر ک اگه دست -

 دونمیدهنم رو به سمتش تف کردم. نم یمشت، با نفرت خون تو دوباره
 یست،اتاق ن یتو اییلهوس یچبسته شدم. ه یاتاق به صندل یهکجام، وسط 

که   یاز سه دختر  یشده. خبر  یختهاز سقف ر یشوره زدن و کم هاشیوارهد
 یهتا پسر جوون با به جاش همون دو  یست،گرفتنم حضور داشتن ن  یندر ح

 مسن در حال شکنجه کردنم، هستن. ردم

 خورهیداره و بهش م یلخت  یو موها یمشک  یهاچهارشونه چشم پسر 
 یول طور؛ینهم هم یگهسن داشته باشه، جوون د یپنج سال یست_بیستب

به  یداره. مرد مسن شباهت خاص یبا دوستش الغرتر و قد بلند یسهدر مقا
به تن  یرنگ  یو کت شلوار مشک  یجوون چهارشونه داره، موهاش جو گندم

ها انسان هستن! مرد مسن به سمتم اومد، که اون  ینهتر امهم مهداره، از ه
 شد و گفت: یرهتو صورتم خ

 کشی؟یها رو م! چرا انسانی؟هست  یچه موجود یگهتو د -

شن. هنوز به خاطر با یسپل خورهیها من رو شناختن، بهشون نماون پس
 هستم: یها عصبان مشت

 چرا. یهام رو باز کن تا بفهمدست -
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 رمان  کی

به جونم  پیدر یپ یهاچهارشونه کنترلش رو از دست داد و با مشت جوون 
در  یشدم. ناگهان صدا حالیآدم کتکش بزنه. ب  یزشته که غذا یلیافتاد. خ

وارد اتاق شد.  دییسف یشر یرمرداتاق اومد، تا االن متوجه در نشده بودم، پ
 یمشک   لوار اتاق داره، اون هم کت و ش  یبه اشخاص تو  یادیز  یلیشباهت خ

 یدنش،بر   ینکهمثل ا  یست،گوشش از ته ن  یهکه    ینها  یهتنشه؛ تنها فرقش با بق
 با غضب رو به مرد مسن و دو جوون، گفت: یرمردپ

 .یدش کنشکنجه کهیننه ا یارینش،ب جاینچه خبره؟! من گفتم به ا جاینا -

 یاانداختن. به سمتم اومد، با حالت شرمنده یینسه نفر سرشون رو پا هر 
 گفت:

رفتار   طور با مهمونچه  دوننیها هنوز نماون  ی،هام رو ببخشپسر و نوه  یدبا  -
 کنن.

 ادامه داد: یرمردپ ینه،ا یادشونشباهت ز یلدل پس

 کردی؟یم کار یتو اون خونه چ  یبگ  یشهم -

بهش بدم؟ بگم که دو تا  یدبا یچه جواب  یش خوشم اومد؛ وللحن مودبانه از 
 ییجااز اون  یم؟که گند زد به زندگ  ییهجا  یاکردم    یمصندوقچه پر از طال اونجا قا

 باهام نداشتن گفتم: یاو تا االن رفتار دوستانه شناسمیها رو نمکه اون

 جا بودم.قباًل هم اون -

 جاسوس باشه. یه زنمیر حدس ممسن: پد مرد

 .یستممن جاسوس ن -
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 رمان  کی

 کردی؟یم کار یچ  یکیبعد تار یمسن: پس کنار دروازه مرد 

انسان  خورهیم شونیافه! به قدونن؟یرو از کجا م یکیبعد تار یهقض هااون
 باشن. با تعجب گفتم:

 ید؟هست یشماها چ  -

 یکه تو چ   ینهتر اسؤال مهم یم،اجنه و انسان هست یها: ما دو رگهپیرمرد
 ی؟هست 

من  پرسم،یاز خودم م یشهکه هم  یهسؤال ینبهش بدم، ا یچه جواب  موندم
 هستم؟ یچ 

 .دونمینم -

 کرده؟  یر تو رو اج یمسن: دروغ نگو، ک  مرد

 رو به پسرش گفت: پیرمرد

 یه. اون کسماوراء پخش شده یایدن یش توآوازه یگه،اون راست م یه،کاف  -
 .یدهگر جنگغارت هاییوو د یکیکه با موجودات تار

 پته گفت:مسن تو بهت فرو رفت، با تته مرد

 انسان باشه! یه زننیکه راجع بهش حرف م  یاون  کردمیفکر نم -

هام باز شد به دست کهینهام رو باز کنن. بعد از ادستور داد تا دست پیرمرد
به جوون چهارشونه  یشمشون، نگاه ترسناک زور خودم رو کنترل کردم تا نک
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 رمان  کی

 کهیناالن گردنش رو خورد کنم؛ مثل ا ینهم یگهبهم م یحس یهانداختم.  
 گفت:  یهخشمم رو حس کرد، چون به بق یرمردپ

 باش. جاینتو هم ین. محمدامیرونب یدشما بر  ید،احمد و سع -

اسم کدوم احمد  دونمیمسن با جوون چهارشونه از اتاق خارج شدن، نم مرد
گذاشته،  یشجوون الغر که ته ر یناسم ا دونمیرو م ینا یول ید؛سع یا

که همشون   یلی. تنها دلینمبش  یصندل  یازم خواست تا رو  یرمرد. پینهمحمدام
 . نشستم.یرمردهپ یاخالق دوستانه یدم،رو سر نبر 

بود؛  یکیتا چند روز قبل محل عبور بعد تار یکه درش بود  یکاهگل  یخونه -
 زد. یبشونغ دفعهیهها اون یول

 ید؟هست یکیشما چرا دنبال بعد تار -

 :یدآه کش پیرمرد

 موندن.  یهام باق ها دو تا از پسرهام رو ازم گرفتن، االن فقط احمد و نوهاون  -

ضربه نخورده باشه.  ییک که از بعد تار  یشهم یداماوراء پ یتو یموجود کمتر 
 یاببخشم  تونمیکه نم  ینهکه دارم ا  یخصلت بد یه کنم،یحالش رو درک م

سرم آورد،  یکیبال که بعد تار یو کل ید،فراموش کنم؛ هنوز مرگ اون بچه، نو
ها دروگه اون گهکرده، ا یر فکرم رو درگ یزیچ یه. یرنتو ذهنم دارن رژه م

 طور ممکنه؟چه ینبه اجنه ندارن؟! ا یشباهت  یچهستن، چرا ه

 یر ها غطور ممکنه؟! اجنهچه ینا یول ید؛اجنه و انسان هست یشما دو رگه -
 .کننیازدواج نم یاز خودشون با کس
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 رمان  کی

ها به داشتن که دو رگه یزشها آمها با انسانقبل از حضرت محمد، اجنه - 
باز  یکار رو ممنوع کرد؛ ول  ینحضرت محمد ا کهینجود اوجود اومدن. با و

 یگهدها با وصلت با همنکردن. دو رگه  یرویپ  ینبودن که از قوان  ییهاهم اجنه
 یلاص  یهااز دو رگه  دهخانوا  ینرو تا االن حفظ کردن، ما آخر   شونیصفات جن

 یصفات جن یباً تقر  ی،انسان  یهادو رگه با ازدواج یهاه. اکثرًا خانوادیمهست
 خودشون رو از دست دادن.

خلق  یعتهست که توسط طب یستمیس ترینیچیدهماوراء پ انگیزه،شگفت
پست هستن.   یکیسر خم کرد. موجودات تار  یعتدر برابر قدرت طب  یدشده. با

هستن.   یتر، قوخصلتشونه؛ از همه مهم  ینرحم کنن، ا  کهینبدون ا  کشنیم
 !یان؟بر ب یموجودات  یناز پس چن خوانیها چطور مدورگه

 یاین؛ گمون نکنم از پسشون بر ب  ید،کن  یدارو پ یکیاگه موجودات تار یحت  -
 ییجورا یه یرید،ها کمک بگبهتره از اجنه ان،رحم یو ب  یها قواون
 .یشنشما محسوب م یشاوندانخو

 گفت:  آمیز یهبه حرفم پوزخند زد، با لحن کنا محمدامین

 کش.  یشها سرمون رو نبرن، کمک کردنشون پها! اوناجنه -

اون  یبه جا یبهش نگاه کردم تا ادامه بده؛ ول یجیرو نگرفتم، با گ منظورش
 گفت:  یرمردپ

ها ما پست ها هستن. از نظر اکثر اوندو رگه یها دشمن قسم خوردهاجنه -
مون، نابود کردن یبرا یتالش یچاز گذشته تا به حال از ه یم،ستو نامقدس ه
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 رمان  کی

و به شدت ازشون   دوننیها مها خودشون رو باالتر از انساننکردن. اجنه  یغدر 
 .یادها بدشون مر از انسانیشتب یلیاز ما خ کهینمتنفر هستن، بدتر از همه ا

از زمان  یپرست  ماوراء هم وجود داره، بهتره بگم نژاد یتو یحت  نژادپرستی
گفت،   یطانو به ش یدکه خدا انسان را آفر   یخلقت هم وجود داشته. زمان 

بود که انسان از گل  ینا یطانش یدهکرد، عق  ینافرمان  یطانش یسجده کن؛ ول
 ین، به همدونستیخودش از آتش، اون خودش رو باالتر م  یشده؛ ول  یدهآفر 

به  یشتر ها بآدم یایدن یموضوع تو ینخاطر از فرمان خدا اطاعت نکرد. ا
 .یادچشم م

 ید،قتل عام شدن. آپارتا  یهودی  یلیونم  یشبه ش  یک که نزد  یتلر ه  هولوکاست
 یه ینژادپرست  یهاگروه ینا یپشت همه ی،خاکستر  یهاگرگ ها،یناز
 ینرو تحس  یتلر ه  ییجورا  یهبود.    یکشنهفته بود؛ اون هم نسل  یفکث  یاستس
بود.   کنترلو به فکر    گذاشتیاحترام م  یعتبود، به طب  یاهخوار اون گ  کنم،یم

بسازه. اگه   تر یقو یگونه  یه  یعتکشته بشن تا طب  یدبا  هایفبه نظر من ضع
 .یشدبرام م یدوست خوب  یتلر تو اون زمان متولد شده بودم، ه

من رو به  یموضوعات  یندادن چن یحتوض یبرا یر پ یدو رگه ینکه ا  دونممی
 سر اصل مطلب رفتم. یشه. مثل همیاوردهن جاینا

 یارن؟ب جاینمن رو به ا یچرا گفت  -

. زدنیحرف م رحمانهیو ب  اییرهزنج یهاقتل یها دربارهرسانه یهمه -
با  یول  ست؛یهقض ینپشت ا  یمذهب  یفرقه یاآدم، گروه،   یهاولش فکر کردم  

بختانه . خوشیونهدر م یموجود ماورائ  یه یمتوجه شدم پاآمار  یشافزا
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 رمان  کی

هفته   یهبه    زدیککردن افراد دارن. االن ن  یداتو پ  یمن استعداد خاص  یهانوه 
 یلکردم. چرا؟ بهم بگو دل  یداتباألخره پ گشتم،یاست که داشتم دنبالت م

 یه؟کشتار چ  ینا

البته اگه  نم،کیم یهتغذ یمن از چ  دونهینم کسیچه یدداوود و وح جز 
وجودم   یقتمرگشونه که به حق  یها تنها لحظه. اونیرمهام رو فاکتور بگشکار 

 یانپستشون پا  یو به زندگ   مکمیذره عذابشون رو مکه ذره  یزمان   برن،یم  یپ
که به فکر موجودات   ودموج  یهعذابه، من به عنوان    یلطفه، زندگ   یه  ین. ایدمم
 یچه یشن،. با مرگ رها مکنمیبرطرف م یشههم یرو برا یاز ن ینا ستیگهد
کنم و برم؛   االرضیحاال ط  ینهم تونمی. میستن یرستگار ینباالتر از ا یز چ
رو بکنن. کشتنشون فکر  کار یندوباره ا یدکردن، شا  یدامبار پ یهها اون یول

فکر   ینا  یول  یاد؛تا دنبالم ب  یستن  یکس  یگهشون رو بکشم داگه همه  یه،جالب
جوون   ینو ا  یرمردکجا هستن. اگه پ  شونیهبق  دونمیچون نم  شه،ینم  یعمل

 ینته ا ینمکنن. بهتره بب  یدامانتقام پ یش براخانواده ییهبق یدرو بکشم، شا
 .رسهیبه کجا م یهقض

زنده موندن  یهمونقدر که شما برا یول یه؛ها چدو رگه یغذا دونمیمن نم -
 کنمیم  یهتا زنده بمونم، من از عذاب تغذ  کشمیمنم دارم. م  ید،دار  یاز به غذا ن

 رو ارضا کنه. یمگرسنگ  تونهیجز کشتن نم یز چ یچو ه

ازم فاصله گرفت. لرزش بدنش  یکم  ینجا خوردن. محمدام یرمردو پ جوون
 خودش رو حفظ کرد و گفت: یخونسرد یرمردحس کنم. پ تونمیرو م
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 یشکار  شهیتوئه و نم یتاز موجود یجزئ  یاز ن ینخب، مسئله حل شد. ا - 
 کرد.

در کمال  یواکنش رو از طرفش داشتم؛ ول یناالن انتظار بدتر  ین،هم فقط
قاتل جلوشه. به نظرم   یهانگار نه انگار که    یستاده،جلوم ا  یتعجب با خونسرد

درونش   یزیچ  یه.  یستسر سوزن هم براش مهم ن  یها به اندازهانسان  یزندگ 
 یرمرد! پامانتق یست،مشکل ن یهاون چ ینکهحدس زدن ا در حال سوختنه و

 یاد،گند نفرت از درونش م  ی. بوکنمیرو حس م  یشغرق در انتقامه، خودخور
 .یکینفرت نسبت به موجودات تار

 یش رو قربان خانواده  یراه حاضر همه  ینبسته، تو ا  یز همه چ  یرو رو  چشمش
 کنه.

 یهتو  ،یشندشمن تو محسوب م یکیکه موجودات تار  ییجا: از اونپیرمرد
 یروز یدوارمدشمن تو دوست توعه. ام گفتن، دشمن  یم. از قدیمجبهه هست

 .یمخشک کن یشهرو از ر یکیبعد تار یمبرسه که با کمک هم بتون

از موجودات از بدو   یکه بعض  یدمرس  یجهنت  ینبه ا  زنه،یهردان حرف م  شبیه
. مرگ یستادهروم امقتدر و استوار روبه یرمردشدن. پ زاده یرهبر  یتولد برا

رومه هدف که روبه  یشخص یول یاره؛رو از پا در ب هایلیخ تونهیدو فرزند م
 .هکه اون رو سر پا نگه داشت  یزیهداره، انتقام تنها چ

به  ینمحمدام خوام،یمـ عذر م: باز هم بابت رفتار ناپسند خانوادهپیرمرد
 .کنهیم یدگیهات رسزخم 
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سمت در رفت، از اتاق خارج شد. فرصت نکردم اسمش رو بپرسم.  به 
 یزخم صورتم کرد. باال  یبه سمتم اومد. شروع به وارس  یاطبا احت  ینمحمدام

 یشونیمپ  ییههم شکافته شده. تو ناح  یشونیمجر خورده، پ  یابروم به طرز بد
 م شکسته.و درد دارم، گمون کنم جمجمه یاحساس فرو رفتگ 

 یه؟اسم پدربزرگت چ -

 .یشدرو -

 برازندشه. یها، واقعًا رهبر رهبر دو رگه یشدرو ی،اسم باحال چه

 ی؟تو دکتر  -

 هستم. یپزشک  یهنوز نشدم، تازه ترم سه دانشکده -

 بعد منصرف شد. یبگه؛ ول یزیدهنش رو باز کرد تا چ محمدامین

 ی؟بگ  خواییم یزیچ -

. نداختیرو از پا م یلف یم،که بهت زد  ایهوشییب  یهاهر کدوم از دارت -
 ی؟نشد هوشیطور ب تو چه

اتفاق مار  یندر اثر سم تو خونم بود. آخه قبل از ا یدشا دونم،نمی
مقاوم شده؛  هوشییهم بدنم در برابر ب  یدزده بود، شا یشمن ایالجثهیمعظ
ها بدنم رو با اون کنه،ینم یهها رو توجکه باشه کار دو رگه یهر چ  یول

 :مگفت  یزیآم یهسوراخ سوراخ کردن. با لحن کنا یهوشیب یهادارت

 نشدم. هوشیکه ب   خوامیمعذرت م یلیخ -
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 یکنجکاو  یفقط از رو  خوام،یعذر م  یهنبود. بابت اون قض  یننه منظور من ا  - 
 .یدمپرس

 انسان باشه. یهشب ینقدر ا تونهیدو رگه م یهسؤال که چطور  برام

 !یدو رگه باش خورهینم تیافهبه ق -

 گفت:  ید،خند محمدامین

موجود  یهکاًل   یاها نصف اجنه و نصف انسان باشن دو رگه یتوقع داشت  -
 گیرن،یبه خودشون م  یها موقع تولد شکل انسان دو رگه  یشتر ب  الخلقه؟یبعج

 تره،یقو  یاز روح جن  یکه تو وجودشونه. روح انسان   یهطر روح انسانبه خا  ینا
 کنه؛یم  یداپ  قسو  یو انسان   یخاطر روح انسان به سمت جسم ماد  ینبه هم

و  یبعج یهاها با شکلاون یستن،ها خوش شانس ناز دو رگه یبعض یول
 از  یبعض یحت  میرن؛یموقع تولد م یشترشونو معمواًل ب یشنمتولد م یبیغر 

 جن کامل متولد بشه. یهمواقع ممکنه 

 یه؟ها چفرق شما با انسان -

 یبعض یکنن، چشم سوم دارن؛ حت   االرضیط  تونندیم یلاص یهادو رگه -
هستن.   یفناخالص ضع  یهادو رگه  یول  یشن؛متولد م  از اجنه  تر یها قووقت

کنن. در کل بهتره بگم فرق   االرضیط   توننیها چشم سوم ندارن، نماکثر اون
 ندارن. یمعمول یهابا انسان یادیز
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کار   خونن،یها درس مدر کنار انسان  یبه راحت   یموجودات   ینچن  انگیزه،شگفت 
ببره.  یپ یتشونبه ماه یکس  کهینممکنه ازدواج کنن بدون ا یحت  کنن،یم

 نقش داره. یشونها تصور کنن تو زندگکه انسان  یزیاز اون چ تر یشماوراء ب

 اون مرد مسن که تو اتاق بود، پدرت بود؟ یراست  -

 کشته شد.  یکیمنه، پدرم توسط موجودات تار ینه، احمد عمو -

 متأسفم. -

هام برداشت. صورتش در هم شد. داره به زخم یدست از وارس محمدامین
. کنمیرو حس م ینا یانه،وجودش در جر  یتو . انتقامکنهیفکر م یموضوع 

 یشتر ب  یلیوجودش خ  یگفت نفرت تو  یشهم  یره،اون هم مثل پدربزرگش درگ
گند غم و  یچون بو کشیدم،یم یشمسئله رو پ ینا یداز پدربزرگشه. نبا

 یرو قلقلک داد، به سخت  ینیمب یدنش. عذاب کشیچیداتاق پ یتو دوهشان
 خودم رو کنترل کردم تا نکشمش.

ناهارم  ینبمونم محمدام جاینا یشتر ب یاگه کم دونمیبرم، م جایناز ا بهتره
که   بینمیم کنم،یکردم. حاال که به گذشته و کارهام نگاه م  االرضی. ط یشهم

عذاب  قدر ینا کشم،یکه م ییکسا یخانواده یعنیهستم،  یوالییچه ه
از  ید؟ بعضخورنیغصه م ینرگشون مثل محمدامم یادآوریبا  کشند؟یم

 کشن؟یانتقام نقشه م یها برااون

 یدبکشم، شا  یشتریب  یهاتا انسان  کنهیم  یبمن رو ترغ  ین. ایباستز  چقدر 
هستن که غم و اندوه نبودش  ییبعدها کسا یانسان با مرگش آروم بشه؛ ول

برسه که  یروز یدوارماز عذاب، ام پایانیب  ییرهزنج یه یعنی ینرو بکشن، ا
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به شکار   یدبا  ،متو هوا، عذاب تنفس کنم. عطش دارم، گرسنه  یژناکس  یبه جا 
لغات منه.  یرهکلمه تو دا  یباترینعذاب دادن آماده شدم، کشتن ز یبرم. برا

بپوسن و  ینزم یاجساد رو یان،به رنگ خون در ب یاهاکه در  یروز یدبه ام
 باشم. یستادهخون ا غرق در  یاز جسدها یاتپه یمن باال

*** 

 )دو ماه بعد(

بهار دانش عادل آباد واقع در بلوار  ییابتدا یمدرسه یبر اثر آتش سوز -
 هایقربان   تر یششدند. ب  یو سه نفر زخم  یستپانزده کودک کشته و ب  ی،جنوب 
ازدحام در  یلاول و دوم بودند که به دل یهاحادثه کودکان کالس یندر ا

س استان یشدند. پل یزخم یاود را از دست دادند مدرسه جان خ یراهرو
 یزیرو برنامه یاتفاق را عمل عمد ینا ینبنز  یهاکردن بشکه  یدافارس با پ

استان فارس   یآگاه   یاداره  یسرئ  ی،گزارش داد. سرهنگ فرج شجاع   یاشده
 گفت:  یانقربان یخطاب به خانواده

از وسعت غم  یصبر  یچسترگ است. عظمت ه یدرگذشت فرزند غم -
 هایبه تلخ  گیریمیم یادو  آییمیفقط کنار م کاهد،ینم یزانعز  ترینیک نزد

. دردتان یزانعز  یماست در برابر غم عظ یواژه کوچک  یت. پس تسلیندیشیمن
 املکردم قسم که عو  یاد یکه در آن سوگند وفادار  یبه لباس کنم،یرا درک م

 مالشان برسانم.اع یو به سزا یدارا پ یانهوحش یتجنا ینا
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دو رو  یمبل برداشتم. شبکه یمزخرف، کنترل رو از رو یشعارها شهمه 
 یه به خودش گرفته و در حال گزارش  ینیغمگ یهگرفتم. خبرنگار چهر 

 ست.حادثه

 یک )تهران_عمان( به  المللیینپرواز ب یم،در ساعت نه و ن یشب: دخبرنگار
 یمایپرس، هواپ یرالینا یخبر  یگاهشد، طبق گزارش پا یلفاجعه تبد

فارس سقوط کرد. هنوز گزارش   یجخل  یها)هما( در آب  ۳۲۱  یرباسا  یمسافربر 
 بر تعداد تلفات داده نشده است. یحاک 

 کسیچ. هزننیکه اتفاق افتاده حرف م یحوادث  یها دربارهشبکه یهمه
که تموم   ی. من، من خود عذابم. کسیهکشتارها ک  ینا  یپشت پرده  دونهینم
 زنن،یحرف م یاتمجنا یدرباره یانجام داده. وقت  ییها رو به تنهاقتل ینا

چه خبره.  استو بندرعب ینم. بهتره ببیشههام پخش متک سلولقدرت تو تک 
 پنج رو گرفتم: یکانال رو عوض کردم، شبکه

بندرعباس   یستان ساحلقتل در شهر   یصداز س  یشب  یر چند ماه اخ  ی: ط خبرنگار
است؟  رحمانهیکشتار ب  ینپشت ا یافرقه یاگزارش شده است. چه گروه 

اند، دانسته یلو اسرائ یکاوابسته به آمر  یسر گروها یر ها را زقتل ینا یاعده
آن را به داعش  الاعم ینا یانهوحش هاییوهبا توجه به ش یز ن یگرید یعده

 یهابندرعباس، مشاغل و خانه  یترصد جمعاز هشتاد د  تر یشاند. بربط داده
اند؛ اطراف پناه برده یروستاها یاخود و  یهاخود را رها و به شهرستان

سپاه امام سجاد »ع« استان هرمزگان،   یفرمانده  یسردار اباذر ساالر  ینهمچن
 اند، گفت:خود را رها نکرده یهکه خانه و کاشان  یریخطاب به مردم دل
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مردم  ینا یباییاست، از صبر و شک یششجاعت مردم بندرعباس قابل ستا - 
اند سپاس گذارم. از ماه حوادث مقاومت کرده ینکه تا به امروز در برابر ا  یر دل

و چهار ساعته در مناطق  یستسپاه پاسداران به صورت ب یروهایگذشته ن
مندم که مردم اند. خواهشرا آغاز کرده یزن گشت یو خطوط ساحل یشهر 

سپاه و  یروهایالزم را با ن هاییهمراه  یباییبندرعباس با صبر و شک یور غ
 یاتجنا ینعوامل ا تر یع داشته باشند تا هر چه سر  یانتظام ینهمچن

 اعمالشان برسند. یو به سزا یر وحشناک دستگ

 یالخ  ینردم. به همرو خاموش ک  یزیونسردار زدم. تلو  یدواریبه ام  پوزخندی
 هایبعض ست،یهقض ینپشت ا یلاسرائ یا یکاکه آمر   کننیباش. همه فکر م

که چه   دونهینم کسیچه یمذهبه؛ ول یفرقه یه یاکه کار داعش   یگنهم م
رو پشت سر  یتاز عذابشونه. من! مظفر تندر، انسان یهدر حال تغذ یوالییه

 یکیچند ماه توسط تار  ینا  یط   کردیکه من رو انسان م  یزیگذاشتم. تموم چ
رقمه  یچکه عطش کشتنش ه  یک روح تار یهشد، حاال من موندم و  یدهبلع

 .شهیبرطرف نم

 ترمیصحر  یحت  کنه؛ینم یرمانسان س یهکشتن   یگهاوج قدرت هستم، د تو
نکنم  یاز ده انسان رو سالخ  تر یشبکشم. روزانه اگه ب تر یشتا ب کنه،یهم م

. یشنتر مو وحشتناک تر ینروز به روز سنگ یاتمجنا یاد،مهام نلبخند به لب
 .میشه تر یشعطشم هم به دنبالش ب تر،یشقدرتم ب یانگار هر چ 

ورود و خروج بندرعباس   یهاسپاه وارد عمل شدن، راه  یروهاین  یر ماه اخ  یه  تو
 ینکه ا ییقرمز و جا ی. بندرعباس به عنوان منطقهیشهبه شدت کنترل م

و چهار  یستبه صورت ب یجشروع شده، شناخته شد. سپاه و بس یاتجنا
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 ملرو که شا یوتاتو یهگذشته   یهفته ینهم یبه،. عجزننیساعته گشت م 
سوختن و زجه  یشتو آت هایچند سرباز و درجه دار بود، منفجر کردم. سپاه 

 موضوع حرف نزد. ینا یاخبار درباره یزدن؛ ول

نشه.   یجادا  یشتریرعب و وحشت ب  خوان،یگمونم با پوشش دادن خبر م  به
خودم، بندرعباس رو ترک کردن  یبه عالوه خانواده یدداوود و وح یخانواده

دو ماه  ینتو ا یدداوود و وح یهااطراف پناه بردن. قدرت یو به روستاها
. گذروننیماوراء م یکه تموم وقتشون رو تو  یکرده، به قدر  یشرفتواقعًا پ

و  ینابا سابر  یدکردن. داوود و وح  یدادوست پ یگرفتن، کل  یاد یزهاچ یلیخ
. تا گذروننیم یگهوقتشون رو با همد یشتر شدن، ب  یمیصم  یلیابومره هم خ

دوستت   یهگفتن    کرد،یاشتباه م  یدبگم. وح  ینااالن نتونستم حسم رو به سابر 
 فکرش رو بکنه. هونکه بت  یزیهتر از اون چسخت یلیدارم ساده خ

غارتگر  یوهاید یا یکیموجودات تار یاز حمله یخبر  یچه یر دو ماه اخ تو
 یایاتفاق رو به حضور من ربط دادن. تو دن ینا ینشده، موجودات ماورائ 

بهم احترام  یقهرمان شناخته شدم. موجودات ماورائ  یهماوراء به عنوان 
 به. یدهبهم قدرت م ینا یشن؛جلوم خم و راست م هاشونیبعض ذارن،یم

ها رعب انسان یایدن یبرقرار شده، تو یتهمون اندازه که تو بعد ماوراء امن
 کردم.  یجادو وحشت ا

 شیگهترازو بعد ماوراء و طرف د  ینطرف ا  یه.  کنهیمثل ترازو عمل م  طبیعت
 یگهبشه، طرف د  یشتر طرف ترازو ب  یهآرامش    یقرار داره. هر چ   یانسان   یایدن

 یناکه تولد سابر   یدمو بالعکس. چند روز قبل فهم  یرهفرو م  یدر ظلمت و ناامن
 یداباشه رو پ  یقشکه ال  یزیچ  یدر دنبال کادو براش گشتم؛ ولدربه  یه،ک  یقاً دق
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 یزیباز هم چ یو رو کردم؛ ول یر پر از گنجم رو ز یهاصندوقچه ینکردم، حت  
 نکردم. یداکه در شأن و منزلتش باشه پ

صبح  ییقهدق یستامروز ساعت پنج و ب کهینچند روز کالفه بودم تا ا این
ساعت از اون فکر گذشته. به ساعت نگاه کردم،   ینبه سرم زد. چند  یفکر جالب
وقت دارم   یشبه، پس کل  یناصبح. تولد سابر   ییقههشت و ده دق  یعقربه رو
به  یکردم. باد خنک   االرضیهام رو بستم، ط کنم. چشم یم رو عملتا نقشه

قبل ابومره من  یکه درش هستم نگاه کردم. دفعه  یصورتم خورد. به ارتفاع 
درون غار انتظارم رو  یزیچه چ دونستمیآورد، اون موقع نم جاینرو به ا

به داخل غار  خوامیترس م یاکامل و بدون ذره  یاالن با آگاه  یول کشه؛یم
 .برم

استوار،  شیشگیبا شکوه و عظمت هم یکنگاه کردم. جنگل تار یینپا به
از هر جنگل  تر یباکرده. ظلمت جنگل ز یجادرو ا یو ناامن کشنده یفضا

 یهاجنگل  ی،جنوب   یکایآمازون واقع در آمر   یهااز جنگل  یباتر ز  یحت   ایه،یگهد
 یچه  یگه؛د  سانیانواشنگتن و صدها جنگل    یاالتا  یک بورنئو، پارک المپ  یباران 

 یکیرو ندارن. تار یکجنگل تار یباییابهت و ز یها اندک کدوم از اون جنگل
 یلجنگل رو ساخته. دل ینباهاش ا یعتکه طب یاعنصر کشنده یباترینز

که در وجود خودم در حال   یزیچ یادکه من رو   ینها یکعالقهام به جنگل تار
 درست به همون اندازه خطرناک و کشنده. ندازه،یم یدنهخز 

و  یتاز نگاه کردن بهش دل کندم. درون غار پا گذاشتم. استاالگم یسخت  به
مشت نور مفت؛ حالم  یه یستن،برام جالب ن یگهدرخشان د هاییتاستاالکت
نور و  یچکه ه دونمیچون م خوره،یبه هم م یدهو ام ییروشنا یاز هر چ 
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خو  هاشکه با  یزیهچ یکیدرونم رو روشن کنه. تار یکیتار تونهینم یدیام 
زن عبور کردم. راه رو به حال به هم هاییباییاز کنار ز یعاد یلیگرفتم. خ

 یجلو یطال یها. با لگد سکهیدمپر از طال و جواهر رس یبلدم. به تپه یخوب 
ها سکه یرینگ ج یرینگج یطرف پرت کردم. صداو اون طرفینپام رو به ا

 بلند گفتم: یبا صدا ینجام،اژدها بفهمه که ا خوامیکرد. م  یدااکو پ غار  یتو

 .یمهمون دار یرونب یازاگان، ب -

غار  یبه طرف دهانه ی! با کنجکاویست؟. نکنه خونه نیدمنشن یجواب  هیچ
هام رو ببندم، با لذت عطر دوم رفتم. باد خنک داخل غار باعث شد تا چشم

! یادداره م  ییآشنا  یبو  ینم،. صبر کن ببیدمبارون خورده رو بو کش  ینخوش زم
 یگند ترس اژدها رو با وجود عطر خنک کننده  یترس. بو یه،چ ینا دونمیم

 .یومدن زمیشوااستشمام کرد؛ پس بگو چرا به پ یشهداخل غار، م

 تونم یهاش، همه رو منامنظمش، ضربان تند قلبش، لرزش پنجه هاینفس
 یرحم  یچکه بدون ه  ییشده. اژدها  یمکرم درون سوراخ قا  یهحس کنم. مثل  

هست   یوالکه ه  یوقت موجوداون  یوالست،ه  یه  کشهیرو م  یگهموجودات د
مثل موش   هستم که زاگان از ترسش  یمن، کس  یه؟از ترسش در حال لرزشه چ

 یکه اسمش باعث وحشت موجودات ماورائ   یشده. زاگان  یمسوراخ قا روند
بلند قهقهه بزنم. صدام درون  یباعث شد تا با صدا هاینا ی. همهیشهم

 قطع شد. یطانیمش ی. خندهیچیدغار پ یبسته یفضا

که کشتن  یمهم بترسه، من کس یدپوزخند به درون غار پا گذاشتم، با با
دوباره  ی،درخشان حالم رو دگرگون کرد. لعنت  یع ما ی. خنک کنهیترش متشنه
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 رمان  کی

حال  یلیبو خ ین. با ایارمهمراه خودم ب اییبطر  یا یشهرفت تا ش یادم 
 یادمهم    قبالً .  یشدم  یداشتم واقعًا عال  یالدرون و  یاچشمه  یناگه چن  کنم،یم

 یکه تنم بود تا چند روز بو   یبه جاش لباس یازش بردارم؛ ول یرفت تا کم
 داشت. ی. دمش گرم، واقعًا ماندگاردادیعطر رو م ینهم

نشون دادن  ین. در حینمقبل اژدها ازم دعوت کرد تا گنجش رو بب یدفعه
 یناکه متعلق به اجداد سابر   یرکمونیاشاره کرد، ت یبا ارزش یءگنجش به ش

 یباییدر برابر ز  یو جواهر   طال  یچ. هینههم  جایناومدنم به ا  یاصل  یلبود. دل
شب  تونهیکه م  یزیهتنها چ یرکمونت ینبه نظرم ا یاد،به چشم نم یناسابر 

 یگهشدن روحم د یکبا تار کردمی. فکر میارههاش بتولدش لبخند به لب
 رو نقض کرد. یهقض ینا یناسابر  یرو دوست داشته باشم؛ ول یکس  تونمینم

هاش، . رفتارش، حرکاتش، حرفیشمتر از روز قبل معاشق گذرهیروز که م هر 
 یتو جهنم  تونهیکه م  یهتنها کس  ینا. سابر کنهیم  یوونهمن رو د  هاینا  یهمه

قبل آب   یتر شده، دفعه. عمق آب کمیارههام بکه درش هستم، لبخند به لب
ع منه، به نف ینپامه، ا چتا م یحاال به سخت  یول رسید؛یهام مزانو یتا باال

رو نگاه کردم. زاگان کنار کارم رو انجام بدم. به روبه تونمیم تر یع چون سر 
 یآب   یهالرزش مردمک چشم  تونمیفاصله هم م  ینگنجش چمباتمه زده. از ا

اژدها  یروگذاشتم. روبه یکه پا به خشک  یدنکش ی. طولینمرنگش رو بب
 گفتم:  ینهدست به س یستادم،ا

 .یایم یشوازمبه پ کردمی. فکر میزاگان، دلم رو شکست  -

 بردار و برو. خواییم یهر چ  ی،اومد جاینبه ا یچ  یبرا دونمیم -
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 رمان  کی

 یاد؛خوشم م یانکه طفره نم  ییهارفت سر اصل مطلب، از آدم یعسر  خیلی 
 .یکرهپو غول یدسف یاژدها یهبلکه  یست،آدم ن یهکه جلومه   یموجود یول

 .یتر بودقبل مودب  ی. دفعهزنهیحرف نم  جوریینبا مهمونش ا  یزشته، کس  -

 .یستادهروم اقاتل روبه  یهحاال    یتو وجودت بود؛ ول  یتانسان  یاون موقع کم  -

باشه، تا حاال  یتماوراء تو آرامش و امن یایحضور من باعث شده تا دن -
 هیمن  پرستن،یمن رو م یموجودات ماورائ  ی؟بود یدهرو د یزیچ ینچن

 قهرمانم.

 یطول یوالیی،ه یهخودت  یهانوعهم یها چطور؟ تو براانسان یایدن یتو -
 رحمییب اونوقت با  یشه؛ها برات خسته کننده مکه کشتن انسان  کشهینم

 کنی،یم یسالخ  کنیرو که بهت به چشم قهرمان نگاه م یتمام، موجودات 
 .یستدور ن یلیسرنوشت خ ینشک نکن که ا

ها که کشتن انسان  یشهم یهاش خوشم اومد، حق با اونه، چند وقت حرف از 
 کشمیازشون رو روزانه م  ییخاطر تعداد باال  ینقباًل رو برام نداره، به هم  یمزه

 .یومدمن جاینها به احرف ینا یمن برا یبشم؛ ول یر تا س

 کنار.  یپس بهتره از سر راهم بر  جام،ینا یچ  یبرا دونییخودت م -

شون رو همه  تونمیباارزش نگاه کردم. م  یهاراه رو برام باز کرد. به گنج  اگانز 
 ییهاگنج  ینچن یگهد یول یره؛اژدها جلوم رو بگ کهینبا خودم ببرم، بدون ا

من رو خوشحال کنه، لبخند  تونستیکه م یزی. تنها چیستنبرام جالب ن
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 رمان  کی

 یرهآدم بم  یهکه    یعاشق   جور ینداره ا  یباییبود، عجب رسم ز  یناسابر   یننشدل 
 .یکس  یخنده یواسه

ذوق  یکل  یدنشبا د یناو پر نقش و نگار رو برداشتم. سابر  ییطال تیرکمون
درخشان برسه،  یع پام به ما ینکهقبل از ا ی. راهم رو گرفتم که برم؛ ولکنهیم

رو فراموش کرده بودم؟! با   یزیچ  ینطور چنبه ذهنم اومد. چه  یموضوع مهم
خوند، چون رنگ   روذهنم    کهینبه سمت زاگان برگشتم. مثل ا  یطانیلبخند ش

 . با لکنت گفت:یداز رخسارش پر 

کوتاه   کنمی. ازت خواهش میرو بردار  خواییکه م  یزیهر چ  تونییمظفر م  -
 .یستممن دشمن تو ن یا،ب

رفتم.  یدهترس یاژدها گذاشتم. به طرف یارو گوشه یرکمونت یاطاحت با
 .بینمیرنگش م یآب  یهاالتماس رو تو چشم

م نداشتم. تو بدون اجازه وارد خونه اییمشکل شخص یچمظفر من با تو ه -
 عمل کردم. میزهمن طبق غر  ی،شده بود

 عمل کنم. میزهطبق غر  خوامیمن هم م -

منصرف کنه.  یمممن رو از تصم تونهیرقمه نم یچکه ه یدفهم اژدها
گرفت. پوست شکمش شروع   یکرد و حالت تدافع  ینهاش رو چفت زمدست

اون اتفاق  ذارمینم یگهکنه؛ د یکار چ خوادیم دونمیبه قرمز شدن کرد، م
ز و یت  ییزهن  یکبا قدرت تار  یاد،ب  یروناز دهنش ب  یشآت  کهین. قبل از ایفتهب

 یشتو پهلوش فرو رفت. آت  یزهدرست و به طرفش پرتاب کردم. ن  یداردندونه
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 رمان  کی

ناک غار رو نم هاییوارهآلودش ددرد یاژدها خاموش شد. نعره یتو گلو 
 لرزوند.

کرد   یش سعرو تماشا کردم. اژدها با پنجه یدنشبا لذت عذاب کش خودشه،
. یدمسمتش دوبه    رفتیکلنجار م  یزهکه با ن  طور ینهم  یاره؛ب  یرونرو ب  یزهتا ن

به سمت   یشتریبهش نه تنها سرعتم رو کم نکردم، بلکه با سرعت ب  یدنبا رس
جهش خودم رو   یه  بارو گرفتم و    یزهن  یزدم. دسته  یرجهبدنش ش  یتو  ییزهن

سفت و داغه. اژدها متوجه  یشکمرش پرت کردم. پوست چرم یبه باال
عادلم رو حفظ تونستم ت یو تاب داد. به سخت  یچحضورم شد، خودش رو پ

 ینکمرش موند، به هم دار یبسطح ش یرو شهینم یادکه ز دونمیکنم. م
 دست به کار بشم. تر یع هر چه سر  یدخاطر با

 یطشرا  ینهام اومد. گمون نکنم تو ابال خفاش مانندش لبخند به لب  یدند  با
 یرو متالش یزهکه االن تو ذهنم دارم، باشه. ن  یانقشه یبه جالب یفکر  یچه

 یشکل  یبه کف دستم، خنجر هالل  یدنشبه سمتم برگشت. با رس  یکیکردم. تار
 یسمت پرده بهدرست کردم. قدرت رو درون پاهام فرستادم. با تمام توان 

پرده فرو کردم و  یی. خنجر رو با دو دست تو قسمت باالیدمدار بالش پر رگ
 خوردم. بسر  یینتا پا

صورتم  یپاره شد. خون داغ اژدها رو پرده ینب یهاجر خورد و رگ الش
داغه. اژدها دوباره نعره زد  یلیخ یصورتم گرفتم، لعنت  ی. دستم رو رویدپاش

 یرو  یدپرت کرد. خون اژدها مثل اس  یاو با تکون دادن بالش من رو به گوشه
رو   یکیدارم. تار  نیاز به صورتم  بود؛    یناقل کرد. نه، امشب تولد سابرپوستم قل
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 رمان  کی

 یبآس یلیبه سطح پوستم فرستادم. صورتم خنک شد. خداروشکر پوستم خ 
 .یدند

فرصت استفاده کرد،   ینصورتم پاک کردم. اژدها از ا  یدست خون رو از رو با
که برداشت، به گرد   یبلند  یهابا قدم  یول  یدم؛پا به فرار گذاشت. دنبالش دو

درخشان رو خورد  هاییتو استاالکت یته، استاالگم. سر رایدمپاش هم نرس
غار اول به سمت  یبه دهانه یدنکرد. راه خودش رو باز کرد. با رس  یر و خم

به اوج گرفتنش نگاه   یستادم،غار از حرکت ا  یدهانه  یزد. جلو  یرجهش  یرونب
 نکرد و تعادلش رو از دست داد. یاری یشکه بال زخم  یدنکش یکردم، طول

ازش بلند  یبیمه یسقوط کرد. صدا یک جنگل تار یهادرخت یبغل رو یه با
سوراخ کنن؛ شکسته، بدنش رو سوراخ یهادرخت یکه تنه  کردمیشد. فکر م

به  شه،ی. باورم نمیدها خز درخت یالکرم البه  یهدر کمال تعجب، مثل  یول
 :زدم یادبلند فر  یوست کلفته، با صدا! عجب پفرار کرد یسادگ  ینهم

 فرار کن کرم زشت. -

تر از کشتنشه، دردناک یلینشه. شکستن بال پرنده خ یمبالش ترم امیدوارم
پرواز تو  یکه لذت دوباره  ی. زمان کنهیاژدها هم صدق م یموضوع برا ینا

. کنهیموضوع هم حالم رو خوب م ینفکر کردن به ا یکنه، حت   ینیدلش سنگ
 از کشتنش لذت داره. یشتر ب یلیعذاب خ ینا

*** 

 یاری؟من رو م یداوود، حوله -
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 رمان  کی

 در حموم حوله رو ازش گرفتم. یال از  

 ممنون. -

ما  یم،وقته که آماده شد یلیخ یدمظفر من و وح ی: خواهش. راست داوود
 .یمهست که انجام بد یتو قصر کار ینیم. ببریمیزودتر م

 .یامم یگهساعت د یمباشه، منم تا ن -

وقته که غروب کرده. از صبح تا غروب تو جنگل   یلیآب رو بستم، آفتاب خ  شیر 
 شیگهمشغول شکار بودم. تموم جنگل رو دنبال اژدها گشتم تا بال د یکتار

رو قتل عام   یجنگل  هاییونکردم، به جاش تموم د  یداشپ  یرو هم جر بدم؛ ول
رو ازم گرفته  چشممدست و  یهها از اون یکی اومد،یدم مب هایوکردم. از د

 یدهستم. با یر برام الزم بود، آخه االن کاماًل س ینسل کش ینبود. فکر کنم ا
کار نه تنها برام   ینرو کشتم، ا یر از نوزاد تا پ یواز صد د یشتر باشم، ب یر هم س

 هم لذت بخش بود. یلیسخت نبود، بلکه خ

تا نوک  یشهاز ر یوهاد یزجه ی. صداکردمیفکر م شدم که یاز اون  تر قوی
شد.  ینرنگ یوهاجنگل رو لرزوند. کف جنگل با خون و گوشت د یهادرخت

مستند  یهبشه، چون تو  یشهتر از همجنگل پر بار  یهقض ینبه گمونم بعد از ا
رو دور   حوله.  یشهها مباعث رشد بهتر درخت  یواناتجسد ح  یایکه بقا  یدمد

 .یچیدمخودم پ

که   یبود، شب یناجشن رفتن. امشب تولد سابر  یکارها  یبرا یدو وح داوود
ها پنهانه، فقط از چشم انسان  ینماه خون  ینالبته ا  یاد؛ماه به رنگ خون در م

. ماه ینناون رو بب توندیکه چشم سوم دارن، م  ییو کسا یموجودات ماورائ 
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 رمان  کی

کلمه   یواقع یمعنا بهماه  ینها فرق داره، اماوراء با انسان یایتو دن ینخون 
 .یادبه رنگ خون در م

خودم  ی. موهام رو با سشوار خشک کردم. به چهرهیستادماتاق ا ینهآ  جلوی
کوتاه، چقدر   یمشک  یمردونه، موها یشته ر یده،شدم. صورت رنگ پر  یرهخ

رو دارم.  ساله یمرد س یه یو جثه یافهق یزود بزرگ شدم. هجده سالمه؛ ول
و  یاقهوه رنگ هام به از چشم یکیکرد. تا چند وقت قبل   یرمجور پبد یادن
هم به رنگ قرمز   میگهد  با کامل شدن قدرتم، اون چشم  یقرمز بود؛ ول  یگرید

 .یشهم تر یرهروز تهام روزبهچشم یدر اومد. سرخ 

به کادو کردنش باشه.  یازیتخت نگاه کردم.گمون نکنم ن یرو یرکمونت به
البته کت و کروات  ی،مشک  یمجلس یپتخت برداشتم. ت یهام رو از رولباس
بار  ینآخر  یتو انتخاب لباس کمکم کرده بودن. برا ید. داوود و وحیدمنپوش

 ا آشنا شدم.ینبود که با سابر  یروز د ینخودم نگاه کردم، انگار هم یر به تصو

کرده.   یداتو دلم جا پ یه طرز وحشتناک ب گذره،یم یمونماه از دوست ینچند
بهش  یشمدختر م یه یشدت وابسته ینبهم گفته بود که به ا یاگه قباًل کس

حاال  یامکان نداره؛ ول ینمن و عاشق شدن؟ نه ا ای،یوونهکه د گفتمیم
همه   هایچشم  یدل عاشق شد. جلوممکنه، مظفر سنگ   یز که همه چ  بینمیم

 سپر انداختم. یناسابر  یهاچشم یشپ یول ساختم؛ یواله یهاز خودم 

قصر ظاهر شدم.  یکردم. وسط محوطه االرضیرو برداشتم، ط  تیرکمون
از  ییموجودات ماورا یله،تعط زادهایبازار پر یناامشب به مناسبت تولد سابر 

رنگارنگ  یهاقصر با مشعل یجشن بزرگ اومدن. محوطه ینا یهمه جا برا
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 رمان  کی

مختلف مشغول رقص و  ییموجودات ماورا یزه،انگشده. شگفت یینتز  
 هستن. شحالیخو

مردمشه، همه دوستش دارن و بهش احترام  یبرا یپرنسس محبوب  سابرینا
رو  که اون داره همه ی. با قلب پاک رهیهم انتظار نم یناز ا یر غ ذارن؛یم

کنه،   یداوجودم راه پ یکیقلبش تونست به تار یمجذوب خودش کرده. پاک 
و صدها   هایود  ها،یها، پر. جنیادخوشش م  یناهم از سابر   یک قدرت تار  یحت 

و نه تا به حال  یدمازشون شن یگونه از موجودات مختلف که من نه اسم
 رو جشن گرفتن. یناتولد سابر  یدمشون،د

 یقرمز رنگ و غذاها  هاییدنیکوتوله مشغول پخش کردن نوش  یاجنه  چندین
و عبدالرحمان که با ولع   یر پ  یودات هستن. به عجوزهموج  ینب  یبغر   یبعج

کاراند.   یر آب ز یلیخ یاد،مشغول خوردن هستن، نگاه کردم. ازشون بدم م
پسرش   نتقامنرفته، ازم استفاده کرد تا ا یادمرو    یرزنکردن پ  یهنوز نقش باز

 کردم؛ینبود گردن هر دوتاشون رو خورد م ینا. اگه جشن تولد سابر یرهرو بگ
 که دست و پام بسته است.  یفح یول

دعوا راه بندازم. حالم به هم خورد، عجوزه دستش که در واقع  یدنبا امشب
 ییفرو کرد، با ولع جام طال یدنینوش یوانرو درون ل یشهدهنش محسوب م

براش دارم،   یپرت کرد. فکر جالب  یاو به گوشه  یخال  یهاز ثان  یرنگ رو در کسر 
کف دستشه   که  یباشه بعد از جشن به سراغش برم. قصد دارم که چشم  یادم

 یشاون رو پ یتذره عذابش رو بمکم و در نهارو کور و دهنش رو بدوزم، ذره
تعارف   یدنیکوتوله به سمتم اومد، بهم نوش  یهااز اجنه  یکیپسرش بفرستم.  

 کرد.
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 .خوامیممنون، نم - 

بود،  یستادهکه کنارم ا یریپ یرو به سمت پر  یدنینوش یحرف  یچه بدون
. یستازشون ن یخبر  یچه یگشتم؛ ول  یدگرفت. با چشم دنبال داوود و وح

منحصر به دو قشر   یناهستن. جشن تولد سابر   یتو تاالر اشراف   یادبه احتمال ز
 یراییکه در سالن اول قصر ازشون پذ  یمعمول یست. موجودات ماورائ جامعه

 دعوت شدن. یالر دوم و اشراف که به تا  یو موجودات اشراف  یشهم

هستن، عبور کردم.  یکوبیرنگ که مشغول پا یخاکستر  یوکنار چند د از 
جشن   ینرو به لرزه در آوردن. شک ندارم اگه ا  ینکه دارن زم  یماشاءاهلل با وزن 

 یکیآخر و همکف ساختمون با هم  بود تا االن طبقه یآپارتمان انسان  یهتو 
. اکثرشون زدمرو که سر راهم هستن رو کنار  یشده بود. موجودات ماورائ 

 م شدن، بهم احترام گذاشتن.متوجه یوقت 

. بهم به ینمببرو  ینبرق تحس تونمیموجودات م ینا یهمه یهاچشم تو
 یحاکم کرده. کم یاشوندنکه نظم رو تو   یکس  کنن،یچشم قهرمان نگاه م

لبخند  یدنمها با درسوندم. نگهبان یتا خودم رو به تاالر اشراف  یدطول کش
مغرورانه و مقتدر وارد سالن  یهازدن، با احترام راه رو برام باز کردن. با قدم

 شدم.

 یمیمال یک . موزیشهم یدهتر از سالن اول دبا شکوه یلیخ یراییپذ جااین
 یادیتفاوت ز  شونیقیدر نواخته شدنه. آالت موس  زادهایگروه از پر  یهتوسط  

زمان و با مونثند که هم زادهاییگروه پر  یاعضا یها نداره. همهبا انسان
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 دونم؛یرو نم  اشونهجمله  یهستن. معن  یدر حال خوندن جمالت   یباییز  یتمر 
 آرامش بخشه. یلیکه هست خ  یهر چ  یول

گذاشته شده   یو صندل  یز تاالر م  یجا  اومد. همه  ییناقلبم ناخودآگاه پ  ضربان
از  یشتر ب یلیتاالر خ ینتو ا های. تنوع خوراک یدنیهکه روشون پر از غذا و نوش

 یتاالره. زوبعه یتو یهم موجودات اشراف  یلشدل یاد،تاالر اول به چشم م
خوردنه. مثل  یدنینوش حالدر  هازادیکنار پادشاه پر  القماقمیبن یهاجن

به تن   یباییو ز  یشمیابر   یهادعوت شدن. همه لباس  یاشخاص مهم  کهینا
 دارن.

تو  یدنمشغول رقص یموجودات ماورائ  یه،و صندل یز از م یسالن خال وسط
آهنگ   یتم. ریشهرقص محسوب م  یستپ  ییجورا  یههستن.    یخال  یفضا  ینا

وسط سالن رقصشون  جوون زادهاییها و پرزمان با اون اجنهتند شد و هم
 ینم گرفت. در حخنده یمتولد قبل یادآوری. با یباییرو تند کردن، چه شب ز

فرو کردن که تا ته  یکچنان سرم رو تو ک یدها داوود و وحفوت کردن شمع 
 یکیچشمم سوخت، چون  ی. گوشهکردمیرو حس م یرینیش یدماغم مزه

 ها خاموش نشده بود.از شمع 

 یچه روز خوب   یر خ  به  یادش.  یدنکافه به حال و روزم خند  افراد تو اون  یهمه
گند زدن به   یکنن؛ ول  یزمسورپرا خواستنیبود. مثاًل چند روز قبل از تولدم م

 یسرش آوردم. زمان  یبدتر  یتولد داوود بال ی،. البته من هم به تالف یکلمه
از خامه به جونش  ر ظرف پ ینبا چند کردیرو فوت م یاصل یک که داشت ک

نداره،  یاشکال یجبران کنم؛ ول یدوح یکار رو برا  ینافتادم. هنوز نتونستم ا
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 یبه بهانه تونمیوقته که مو اون ستیگهد یسه هفته یدچون تولد وح 
 کتکش بزنم.  یر دل س یه یشوخ 

 یشخصلتم با افزا یناخالق بد دارم، اون هم انتقامه. ا یه یهمون بچگ  از 
هستم.   ایینهمثل شتر ک یگنبهم م  یدکه داوود و وح  ید، به قدرسنم رشد کر 

ها اگه سال یکرده ببخشم، حت   یرو که در حقم بد یکس  تونمیموقع نم یچه
کرده رو نگه   باهامکه   یگوشه از قلبم کار  یهاز اون اتفاق گذشته باشه باز هم 

انتقام رو  یندلنش یکه بتونم با لذت مزه یداشتم تا موقعش برسه؛ زمان 
 بچشم.

ورتر کرد. صدها خاطره و حس انتقام رو نسبت به قباًل شعله یکتار قدرت
 کردمیکه فکر م  یخاطرات   یحت   یکیچهره تو ذهنم درحال رژه رفتن هستن. تار

 یکه تو چهار سالگ  یهکرد. سگ همسا یادآوریفراموش شدن رو هم برام 
تو  هم زد، همون قلدر ککتک یسالگ  یشدنبالم کرد، قلدر محلمون که تو ش

بزرگم که تو ده  یخاله رو خورد. پسر  هامیدوران دبستان بدون اجازه خوراک 
کرد و تا آخر سال   یفرو توق  یمکه گوش  ییراهنما  یر مد  ید،گوشم رو کش  یسالگ 
 یدمنمره تجد  یمکه به خاطر ن  یرستانسال اول دب  یمینداد. معلم ش  یلیتحص

 زد. یلیم سکه به  یکرد. درجه دار انتظام

هفته بعد از  یهکه   یث. حدیدنرو به گند کش یمکه زندگ  یکیتار موجودات
زد. جادوگر،  یکه بهم تهمت دزد یرزنیکرد. پ یداپسر پدوست ید،مرگ نو

رو  یز چ یهها کردن. اون یاشخاص در حقم بد ینا یاژدها...همه
لب انجام کار جا  یهدارم  یم. تصمکنمیمن فراموش نم ینکها دونستن،ینم
کارشون به چه  یستکه بهم ظلم کردن. مهم ن ییکسا یکشتن همه م،بد
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شون همه  کشم،ینه؛ م  یاها بوده  نداره که حق با اون  یتاندازه بوده، برام اهم 
 یول  یه؛کار سخت  هاشونیکردن بعض  یدااوج لذته. پ  ینا  کنم،یم  تیکهیکهرو ت
 .یستممکن ن یر غ یز چ یچمن ه یبرا

 یو پست  یپوچ  تونهیشکار هدفمند م ینهدف انتقامه، ا یننظرم واالتر  به
و ابومره خندان و  یدکه درش هستم رو قابل تحمل کنه. داوود و وح  یاییدن

که   یهر چ  یخوردن؛ ول یچ  دونمیبه دست به سمتم اومدن. نم یدنینوش
 خورانلووتو تل  یجراه رفتنشون نداشته باشن. گ  یتو  یبوده باعث شده تا تعادل

 گفت:  یدهکش  یروم قرار گرفتن. داوود با صداروبه

 .جانینا یگراییچه ج بینییداداش م -

 یهابا لباس زادیدختر پر یدور و برم نگاه کردم. حق با داووده. کل به
ندارن، چشم من   یتیکدوم برام اهم  یچه  یبراق تو سالن هستن؛ ول  یشمیابر 

کجاست؟ برام جالبه که   یعنی یدم،رو ند ینا. تا االن سابر ایهیگهدنبال کس د
 داره. یزیه یهاهم چشم یتوضع ینداوود تو ا

ست   یباً زدن و تقر   یدیسف  یمجلس  یپت  یدنگاه کردم. داوود و وح  یپشونت  به
ن کرده. به ت  یو لباس آب   یختهبلندش رو آزادانه دورش ر  یکردن. ابومره موها

هاش رو داره. لباسش با رنگ چشم یسلطنت  یردا یهحالت  یشتر لباسش ب
 کرده.  ذابرو واقعًا ج  شیافهق  ریششیو ب   یکاماًل ست شده. صورت استخون 

 ین؟شد خودیاز خود ب  جوریینکه ا  ینخورد یها چ شما -

 به داوود گفت: یهشب یبا لحن وحید
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رو آورد. جات  شیلهقب هاییدنیوشاز ن یکمو  یدداداشم ابومره زحمت کش - 
 داشت. یرایییمظفر، عجب گ یخال

و قدمت   یفیتحال و روز در اومدن. ابومره قباًل از ک  ینبه ا  یچ   یبگو برا  پس
گفته بود.  یشه،ساخته م القماقمیبن یهاکه به دست اجنه هایییدنینوش

از  یول کردن؛یم روییادهتو خوردن ز یادم یادمکه   یاز وقت  یدداوود و وح
 .منداشت یانتظار ینمردمشه چن ییندهابومره که پادشاه آ 

 چرا؟ یگهابومره، تو د -

 خمارش رو باز کرد و گفت: یهاچشم ابومره

 یگهکه دو نفره د  یاول کم آورد، هر کار یکه هر ک   یمبا هم شرط بسته بود -
 انجام بده. یدبگن رو با

 :یدمپرس یجالب شد، با کنجکاو قضیه

 اول کم آورد؟ یخوب ک  -

 گفت:  ی. با ناراحت یدکش  یآه بلند ابومره

 یدنینوش  یتر از دو ل  یشتر ساعت ب  یمکه تو ن  هاتیقرف  ینا  یبه نظرت من جلو  -
 داشتم؟ یرو تموم کردن شانس

کار با   ینواقعًا تو ا یدداوود و وح یگه،. راست میدمگرفتش خند  یچهره به
 تجربه هستن.

 خواستن؟ازت  یچ  -
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 ابومره جواب داد. یبه جا داوود 

 .یمکارها دار  یلیها، خبعد از مراسم با شاهزاده جن یول یچی؛فعاًل ه -

براش دارن. از   یادو تا مارمولک چه نقشه  ینا  یست. معلوم نیدمخند  دوباره
 یکه جا  کنمیخداروشکر م  شناسم،یم  یرو به خوب   یدکه داوود و وح  ییجااون

 یهاشون با شرمانه و دوستانه باشه. برا. گمون نکنم خواستهیستمابومره ن
 یدنشون رو گرفتم. با دزدن. رد نگاه  یقفل  یزیچ  یهر سه تاشون رو  یالحظه
که   یموجود یباترینخودم هم خشکم زد. ز یاد،که داره به سمتم م  یشخص

ها به فرشته یهقرمز شب یبا لباس مجلس یناسالن وجود داره. سابر  ینتو ا
نشده   یمجذوب کس  قدر ینشدت گرفت. تا حاال ا  یدنششده. ضربان قلبم با د

 بودم.

سرش  یرو یکیکوچ  یازال و بلندش رو آزادانه رها کرده. تاج نقره موهای
لباس رزم به تن  یشهبودم. هم یدهند جوریینگذاشته. تا به حال اون رو ا

شدن بهمه. با دهن باز   یکددر حال نز   یپرنسس واقع  یهامشب    یداشت؛ ول
 یباییاز ز  لنسا  یافراد تو  یشدنش رو نگاه کردم، نه تنها من بلکه همه  یکنزد

قلبم  یدنتپ ی. بهم لبخند زد، صدایستادروم اتو بهت فرو رفتن. روبه یناسابر 
. رسهیبه وضوح به گوش م فرسته،یهام مکه خون رو با سرعت درون رگ

هام . ناخودآگاه لبخند به لبیستلبخند عشقم ن یدناز د یباتر ز یحس یچه
 اومد.

 مظفر. یخوش اومد -
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 دونمیبود تا سرعت قلبم دو برابر بشه. نم یجمله از جانبش کاف  یه همین 
. تازه یدمها بدون وقفه دوساعت کنمیمن تب دارم، حس م یاگرمه   جاینا

شد.  یرهخ یرکموندستم افتاد. با تعجب به ت یتو یرکموننگاهش به ت
نه.   یا  یهدستم واقع  یتو  یرکمونکه ت  یستهاش برق زد. هنوز مطمئن نچشم

 یکهزد که باعث شد    یبلند  یغو بدون پلک، ناگهان ج  یطوالن   هاییهبعد از ثان
 بخورم.

 منه؟ یبرا ینا -

تکون دادن  هستم، پس با شیباییحرف زدن ندارم. هنوز تو بهت ز توانایی
شدن محکم   یرههمه بهمون خ  کهینسر جوابش رو دادم. بدون در نظر گرفتن ا

با تکون  یهبعد از چند ثان یول یستاد؛در آغوشم گرفت. قلبم از حرکت ا
 یناسابر   دنکه اگه بغل کر   یدمفهم  ینم،س  یقفسه  یتو  شپیدر یپ  یهاخوردن

. یشهو وسط سالن ولو م یادم یرونب ینهطول بکشه، قلبم از س یشتر ب یکم
 گفت:  یازم جدا شد. با شگفت  یناسابر 

 ی؟رو پس گرفت  ینتو چه جور ا -

 تو شک بغل کردنشم، گرممه. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: هنوز 

 نبود. یکار سخت   -

 ییکادو یچ. هیاجدادم رو برام آورد یادگار تو  شه،یمظفر باورم نم -
 ازت ممنونم.  ی،رو بهم داد  یمزندگ  یکادو  ین. تو بهتر یستن  ینتر از امندارزش 
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 یحرکت ناگهان  یهبود که تو  یدهبه زبونم نرس کنمیخواهش م یکلمه  هنوز  
 یجاناز شدت ه یکهکار رو با من نکن. نزد  ینا ینا،دوباره بغلم کرد. نکن سابر 

بدنم بذارن،  یدماسنج رو یهقلبم منفجر بشه و وسط سالن پهن بشم. اگه 
ولم کرد.  سابرینانفس افتادم. . به نفسیترکهم یادمز یمطمئنم که از گرما

هاش اون رو ازم گرفت. هنوز رو به دستش دادم. با لرزش دست یرکمونت
هاش پر از اشک چشم ینه. از خوشحال یا یهواقع یرکمونکه ت  شهیباورش نم

 شد. بهم گفت:

 .گردمیاالن بر م -

از   یرکمونت  یدن. پشت سرش حرکت کردم. پادشاه با دیدسمت پدرش دو  به
اومد. اون هم باورش   ینالرزون به سمت سابر   یتختش بلند شد و با پاها  یرو

رو از دخترش گرفت و شروع   یرکمون. هنوز تو شوکه، تیهواقع  یرکموننشد که ت
 یشهاصله، اشک شوق از گو یرکمونکه ت یدفهم یکرد. وقت  یشبه وارس

داد،   ینارو به سابر   یرکمونکرد. ت  یهعظمتش گر   ین. پادشاه با ایدچشمش چک
 به طرفم اومد. مردانه در آغوشم گرفت. ازم جدا شد و گفت:

 زادهایپر  ییگذارم، تو دوباره عزت رو به فرمانرواواقعًا ازت سپاس -
از  یرو ازم گرفت، حس کردم بخش یرکمونت ینزاگان ا ی. وقت یبرگردوند

وجودم کنده شد. پدرم اون رو دست من امانت داده بود و من نتونستم امانت 
طور دونم چهی. نمیاجدادم رو برام آورد یادگار حاال تو  یباشم؛ ول یدار خوب 

 .یدمرو بهت م یکه ازم بخوا  یزیازت تشکر کنم. در ازاش هر چ
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 یزیچ یدبان یشهکه داده م  ییکادو  ی. در ازایناسابر  یبرا ستیههد یه ینا - 
 گرفته بشه.

 یهاچشم یرو تو ینبه وجه اومدن. برق تحس یمو پدرش از فروتن سابرینا
که عشقم خوشحال   یستن یناز ا تر یننشدل یز چ یچ. هبینمیهر دوشون م

 یهکنه. اگه   یداحالت ادامه پ ینتا ا یزمو زمان رو بهم بر  ینباشه. حاضرم زم
و خاک تو  گردذره   یه ذارمینم یحت  میرم،یبره من م یناسابر  یخار تو پا

 ینبعد از ا کنمیاز وجودمه که حس م یکهت یهبره. اون  یباشز یهاچشم
. به زنهیکنم. کنار اون کاملم، خوشحالم، قلبم م  یداشهمه سال تازه تونستم پ

 هست. ینامن رو بکشه دور بودن از سابر  تونهیکه م  یزینظرم تنها چ

 هاینا  یقلبش، همه  یپاک   یش،. صداقتش، سادگیهواقع  ینابه سابر من    عشق
 یگهموجودات د یترس یچکه بدون ه  ی. مظفر یفتمروز ب ینباعث شد تا به ا

. یبیعج یویدختر به زانو در اومد، چه سنار یه یهاچشم ی. جلوکشهیرو م
ببره. گمون  نام یجا یهرو به دست فرمانده لربور داد تا به  یرکمونپادشاه ت

از مردمش رو  یادیقبل اژدها تعداد ز یاز دستش بده. دفعه ینکنم به راحت 
االن که اژدها از ترسش قائم شده،  یرو برداره؛ ول یرکمونکشت تا تونست ت

 نیرکموو ت یستهبا زادهایپر  ییکه بتونه در مقابل فرمانروا یستن یکس
رو باال آورد و رو به   نوشیدنیش یوانمندشون رو به غارت ببره. پادشاه لارزش 

 افراد سالن گفت:

 حاکم کرد. یامونرو به دن یتکه نظم و امن  یبه افتخار کس -
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همه احساس  ینا یمو هورا سالن رو به لرزه در آورد. تا به حال تو زندگ جیغ 
که تموم مدت   القماقمیبن  یبعهقهرمانم. زو  یه  کنمیغرور نکرده بودم. حس م

 کنار پادشاه بود، به طرفم اومد و گفت:

 رو برامون فرستاد. اییناج  ینچن یعتحالم که طبخوش -

لبخند زد. پوست زشت و پر از جوشش کش اومد. متقاباًل لبخند زدم.  بهم
که من   اییافتهموجود زشت و جهش  ینطور از چنکه چه  ینمهنوز تو کف ا

به  یافهقخوش یابومره ندازه،یم یودینود هال یدهه یزامب هاییلمف یادرو 
 ییخوندم که سلول تخم که در واقع شکل ابتدا یستاومده! تو کتاب ز یادن
شده و هر کدوم از  یلزن و مرد تشک یهاهستش از کروموزوم ینجن

مثل رنگ چشم، مو، ساختار   یها هستن که اطالعات ها هم شامل ژنکروموزوم
 رو تو خودشون دارن. یگهد یزهایچ یو کل یاستخوان 

ش رو از سازنده یهانقص کرد. انگار تموم ژن یرو به کل یهقض ینا ابومره
ه پستشون ب  یمورد  یناگه چن  شناسیستز  یهامادرش به ارث برده. انسان

تا ساختار  گیرنیم یوتیپکار یشبخوره، حتمًا از ابومره و پدرش آزما
از  ابازوم نشست و باعث شد ت یرو یکنن. دست   یهاشون رو بررسکروموزم

دوباره قلبم به تکاپو افتاد.   یفظر   یهاصاحب دست  یدن. با دیامب  یرونفکر ب
 یکیز شوک الکتر ا یکارش دست کم ینبگم که ا ینابه سابر  جورییه یدبا

 گفت:  یطونیداغ بودن بدنم رو حس کرد، چون با لحن ش کهیننداره. مثل ا

 .یارنخنک ب یدنینوش یهاگه گرمته بگم  ی؟مظفر نکنه تب دار -
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و شجاعه، اصاًل  پروایب  یلیخ ینا. سابر کنهیسو استفاده م یجانماز ه داره 
 یزوم قفل کرد، حت با یکه نگاه همه رومونه. دستش رو رو  یستبراش مهم ن

تو دلم   ینقدر اخالقش باعث شده تا ا  ینپدرش هم معذبش نکرد. هم  یخنده
. یدهبده م  مرو  که بخواد انجا  یکار  یست،براش مهم ن  کسیچجا کنه، حرف ه

. سکوتم باعث لبخندش شد. بهم یستهجلو دارش با تونهیهم نم کسیچه
 گفت:

درخواست  اییگهاز کس د یا یدیبهم رو م یدنخب قهرمان افتخار رقص -
 کنم؟

 یدنرقص یبرا یاشراف  یهاکه جوون  دونمیدور تا دور سالن نگاه کردم. م به
و ابومره هم مشتاق  یدداوود و وح یحت  شکونن،یباهاش سر و دست م

 رو از دست ندم. ییفرصت طال ینباهاش هستن؛ پس بهتره ا یدنرقص

 من دست شماست. یاجازه -

 هاش رو گرد کرد و گفت:چشم سابرینا

 یبا متانت دار یلیآخه خ یستی؟ن ینیسرزم یشاهزاده یاپادشاه  یمطمئن -
 .زنییحرف م

 باشم. یدشا دونه؟یچه م یکس  -

 .یمبه سمت محل رقص بر  یزاده، پس اگه اجازه بدشاه یخب آقا -

 همه ینا داره،یبهم قدم برم یدهچسب یباً تقر  ینا. سابر یمهم حرکت کرد کنار 
 یبهش باعث شد تا تالش کنم ضربان قلبم رو آروم نگه دارم؛ ول یکینزد
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و من تازه  یدیمرقص رس ی. وسط محوطهیاوردمبه دست ن یچندان  یتموفق 
 یناسابر  بهکنم؟ با اضطراب   کار ی. حاال چ یستمبلد ن یدناومد که رقص یادم

 چشم دوختم و گفتم:

 .یستمبلد ن یدنمن رقص -

 بودم گفت: یدهکه تا به حال ازش ند  یطونیلبخند زد. با لحن ش سابرینا

انتخاب  یدنرقص یرو برا اییگهوقت من کس داون گفتی،یخب از اول م -
 .کردمیم

بشه و لمسش کنه باعث  یکنزد ینابخواد به سابر  یکس  ینکهکردن به ا  فکر 
بچسبونم. عضالت بازو و ساعد دستم منقبض شد. به خدا قسم  شد تا آمپر 

با  یول برم؛یکه بخواد باهاش برقصه رو بعد از مراسم سر م  یامشب هر کس
 بود. یشوخ  یهش که همه  یدمفهم یناسابر  یخنده

نه؟ با  یاکه روش دارم رو حس کرده   یرتیغ دونمی. نمیدمکش  یراحت  نفس
تر نگاه کرد طرفبه چند متر اون  ینا. سابر دهیداره حرصم م  یبدجور  یطنتشش

 و گفت:

 خوب بلدن. یلیخ هاتیقرف یول -

 یدنمشغول رقص یباز زادیبا دو پر  یدش رو دنبال کردم. داوود و وحنگاه رد
 ینچطور تونستن تو ا  یزه،انگمن سرعت عملشون واقعًا شگفت  یهستن. خدا

هر جا که   هامیقنداره، رف  یو بزرگ براشون فرق   یک فرصت کم مخ بزنن؟! کوچ
همون متلک   بشوننپرونن و از شانس خو  یمحاله که متلک   یننبب  یبادختر ز  یه
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پا افتاده به  یشپ یدشا یزن روش مخ ینا یشه،دوستانه م یگفتگو  یهشروع  
 روش مقدسه. یهها اون یبرا یول یاد؛نظر ب

که   یدمروز ازشون پرس یه یادمهبه شدت تنوع پرست هستن.  یدو وح داوود
باحال جوابم  یجمله یهها با اون یدن؟کار ادامه م  ینهم به ا یرناگه زن بگ
ساده  یجمله ینپشت ا ره؛ینم ینماداره س یزیونتلو یهر ک  کهینرو دادن، ا

 سوزه،یم گیشونزند  یک شر  یست. دلم برانهفته اییچیدهو پ یبعج یر تفس
 موضوع بشه. ینان که گمون نکنم همسرشون متوجه ازرنگ  یبه قدر

و نمازخون هستن،   یئتیهاشون هکه بچه  کننیو داوود فکر م  یدمادر وح  پدر 
 انیئتدارن. جزو ه  یجکارت فعال و برگه سبز بس  یدآخه هم داوود و هم وح

که   دونهیکس نم  یچه یول کنن؛یشرکت م یمذهب یهامراسم یو تو همه
بعد از  یاو  یرنم ییها بعد از نماز مغرب و عشا تو پارک دنبال چه کارااون

شدن،   یمقا  یدارن. پشت نقاب مذهب  خورییدنیمراسم نوش  زنیینهمراسم س
ها افراد فکر کنن که اون یدداوود و وح هاییلباعث شده تا تمام فام ینا

وهاشون که دختر دارن و عم ییچند تا از دا یحت  ان؛یدامن و مؤمنپاک
تو سر دارن. گمونم دست رو  یدازدواج دختراشون رو با داوود و وح یبرنامه

 .یشهم یبذارن، ازدواجشون حتم یلفام یهر کدوم از دخترها

 .یکن  یکه من رو همراه   یهفقط کاف یستیبلد ن یدنکه رقص  ییجااز اون -

هام رو گرفت و تو اومدم. دست یرونب هامیقاز فکر رف یناسابر  یجمله با
بدنم به  یباعث شد تا دما یفشظر  یهاشد. لمس دست یرههام خچشم
من  ین. اقرار دارم یآهنگر  یکوره  یهممکن برسه. انگار تو  یدرجه ینباالتر 
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 یداس روندوباره د کنمیحس م ندازه،یکه درش بودم م  یویشکم د یادرو  
 .یمکرد  یصدنآهنگ شروع به رق  یممال  یتما رور هستم. بغوطه  یود  یه  یمعده

نوع رقص اسمش رقص  ینا دونمیم یول یستم؛بلد ن یصدنرق کهینا با
راجع  یادیز یدارم و مستندها هایبه آلمان  یدیشد یوالسه. من عالقه

بار توسط   ینکه اول  دادیرقص رو نشون م  ینها ااز اون  یکی. تو  یدمبهشون د
 یبرا  کهر واقع رقص والس برگرفته از رقص باله است  ابداع شد. د  یآلمان   یک 

تو  چشم یشتر به هم و ب یک حرکات رقص نزد یازه،انجام اون به دو رقصنده ن
سپردم، با هر حرکتش همراه  ینا. خودم رو به دست سابر یشهچشم انجام م

 کردن رو که بلدم.  یهمراه  یبلد نباشم؛ ول یدنرقص یدشدم. شا

 خوره،یداغش که به صورتم م یهاشد نفس یکیهامون با هم قلب ضربان
 یکینزد  یرو تو فاصله  هاینهاش، تپش بلند قلبش، همه اخون تو رگ  یانجر 

داره، من  یبنفشش برق خاص یهاحس کنم. چشم تونمیکه ازش هستم م
تر از خونش، سرخ  یهااز برفش، لب  تر یدرو مجذوب نگاهش کرده. پوست سف

 .کننیم  میوونهدارند د  خورنیو تاب م  یچرقص پ  ینبلندش که در ح  یموها

 یهاونجا  یم،بر  یک رو بردارم و ببرم، با هم به جنگل تار یناسابر  خوادیم دلم
. از کنمیرو براش فراهم م یاسباب زندگ  یو همه کنمیدرست م کلبه
حاضرم  یحت  کنم،یکه غذاهامون با هم فرق داره براش شکار م ییجااون

درخشان  ایع . از غار اژدها مشورمیها رو هم خودم مهم بکنم. رخت یآشپز 
بارون خورده همه جا پخش   ینتا عطر زم  پاشمیو دور تا دور کلبه م  یارمرو م

بزرگ هم براش   یخونهکتاب  یه.  یادحتمًا از اون عطر خوشش م  ینابشه، سابر 
 به کتاب داره. یادیز یآخه عالقه کنمیدرست م
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خود  یانتخاب اسم رو هم به عهده یم،دار شدبچه یدشا یدیرو چه د خدا 
قدر اون یشم،م یادن یموجود رو ینتر بخت. اون وقت خوشذارمیم یناسابر 

 یددوست دار  تر یشازشون بپرسن بابا رو ب  یکه وقت   کنمیهام محبت مبه بچه
کلمه از زبون موجود   ینا یدنشن یحت  یی،مامان رو؟ بدون مکث بگن بابا یا

 یاپدر دن ین. بهتر یارههام مکه از خون خودم باشه لبخند به لب  ییکوچولو
 ش محافظت کنه.از خانواده تونهیکه م  ی. پدریشمم

 یناسابر  کنم،یم دعوت مو ابومره رو هم به خونه یدها داوود و وحهفته آخر 
وقته که داوود اون یگن؛مهام بهشون عمو و بچه کنهیبراشون غذا درست م

 یادز  ذارمیخاطر نم ینبه هم یدن،م  یادهام  رو به بچه  یزن اصول مخ  یدو وح
 گیرنیم  یادرو    کارهاییبشن چون عالوه بر فحش و ناسزا    یک نزد  هامیقبه رف

 .دونستمینم یسالگ  یجدهکه خودم تا ه

 یرونشکار به ب یبرا یمرد که وقت  یر دارم دو پسر داشته باشم، دو ش دوست
به محافظت نداره، خودش   یازین  ینابرم از مادرشون محافظت کنن؛ البته سابر 

 یدن،. جنگشیمیهامون م. خودمون معلم بچهیشهلشکر محسوب م یه
 .دیمیم یادرو بهشون  یز ...همه چیخخوندن، نوشتن، تار

 ینه کشتن کاف  کشم؛یم چپ نگاه کنه رو مبه خانواده که بخواد یکس هر 
و زمان رو به  ینمرگ کنه. زم یکه آرزو یدمش مقدر شکنجهاون یست،ن

از   یز چ  یچه  یگهآرزو برآورده بشه د  ینا  یروز  یه. اگه  ریزمیخاطرشون بهم م
 یلیخ رقصکه   یدمفهم ینا. با جدا شدن سابر خوامینم صاحابیب  یایدن ینا

 بودم که متوجه اطرافم نشدم. یاهامقدر غرق در روموم شده. اونوقته ت
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 یبود، من که اصاًل حواسم به رقص نبود؛ ول یخوب  یواقعًا رقصنده سابرینا 
به  یجوون  یماهر نشون داد. اجنه یرقصنده یهبا حرکاتش من رو  یناسابر 

و   یفر خاکستر   یموها  یری،شدم. پوست ش  یرهخ  شیافهسمتمون اومد، به ق
 یتنشه و رو  یداره. لباس اشراف   یخاص  ییافه. در کل قیکاماًل مشک   یهاچشم
 داره. یاهس یک تاج کوچ یهشکلش  یضیسر ب

. االن چه یستاداون رو در آغوش گرفت. قلبم از حرکت ا ینابه سابر  یدنرس با
ز کنه. بعد ا یلو تحل یهتجز  یبه درست  تونهیافتاد؟ مغزم هنوز نم یاتفاق 

 یجلوم زده شد. خون جلو یچه حرکت  یدمتازه فهم یهگذشت چند ثان
مغزم   یتو  یبم  یدرونم به تپش افتاد، صدا  یک هام رو گرفت. قدرت تارچشم
 گفت:

 عشقت رو بغل کرد؟ بکشش. یدیمگه ند -

قبل   یدرست کنم؛ ول  یزیرو به سطح پوستم فرستادم تا خنجر ت  یکتار  قدرت
که اگه تا چند   به حرف اومد. رو به اجنه  یناشه، سابر فشرده ب  یکیتار  کهیناز ا
 گفت:  یارمم یرونب شینهجلوم باشه قلبش رو از س یگهد یهثان

 یدمت؟چند ساله که ند دونییدوست ؟ م یچطور -

شاه شدن   یالزم برا  یهاآموزش  یر ش درگهمه  دونی،یخودت که م  ی: ه اجنه
 هستم.

 رو بهم گفت: سابرینا
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 رمان  کی

تر دوست دوران کوهستان و از همه مهم  یاجنه یعثمان شاهزاده یشونا - 
 من هستن. یکودک 

 رو به عثمان کرد و ادامه داد: بعد

ماوراء حاکم  یایکه نظم رو به دن  یهم مظفر هستن، کس یشونعثمان، ا -
 کرد.

سر به تنش نباشه؛  خوامیکه م  دونهیجلو اومد تا بهم دست بده، نم عثمان
 یفقلب کث تونمیبود و در حضورش نم یناسابر  یکه دوست بچگ   یفح یول
درست کردن خنجر به  یکه برا  ی. قدرت یارمب یرونرو ب ریختیب  یاجنه ینا

 دایفشار دادن دستش استفاده کردم. ص یسطح پوستم آورده بودم رو برا
 یجلو  کهینا  یبرا  یول  هاش تو هم رفت؛هاش بلند شد. اخمترق استخونترق
 نگاه کرد و گفت: یقشبه رف یجیبا گ یناداد نزد. سابر  یارهکم ن  یناسابر 

 شده؟ چرا صورتت در هم شد؟ یزیچ -

 گفت:  پروایب  یلیرو ول کردم. خ دستش

 بودم پر قدرته. یدهرو شن یفشماشااهلل همون طور که تعر  -

افتاده، چون به زور خودش رو نگه داشت تا  یکه چه اتفاق  یدفهم سابرینا
 نخنده. عثمان ادامه داد:

 خب بهتره برم سر اصل مطلب. -

با شوق  یناآورد. سابر  یرونرو ب یرنگ  ییطال یءسبزش ش یردا یر از ز عثمان
 گفت:
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 رمان  کی

 موند؟! یادتطور تو چه شهیفلوت، باورم نم - 

 .یارمفلوت برات م یه یامبعد که ب ی: گفتم که دفعهعثمان

نثارش کردم که رنگ از رخسارش  یا. چشم غرهیرهداره رو اعصابم م دیگه
 پته گفت:. با تتهیدپر 

 کنم.  یدگیبهش رس یدکارها دارم که با  یلیبرم، خ یگهخب من د -

 یکه کس  کنمیم یسازصحنه یو جور کشمشیمراسم م ینقرآن بعد از ا به
شکار امشبم  ینمل کنم. اولبهش ع یدنفهمه کار من بوده. قسم خوردم و با

خواست تا فلوت  یااز خدمه یناجور شد. عثمان با ترس ازمون دور شد. سابر 
 مناسب ببره. یجا یهرو به 

 .زنییفلوت م دونستمینم -

 یاالن گمون نکنم بتونم به خوب  یول زدم؛یخوب م یلیبچه بودم خ یوقت  -
 گذشته بزنم.

انگار  بینم،یتو نگاهش م یبرق خاص یهشد،  یرههام ختو چشم سابرینا
 یدنبا د یبگه؛ ول یزیهاش رو باز کرد تا چبگه. لب یمهم یز چ خوادیم

به دور و بر نگاه کرد. اضطراب داره،  یگهبار د یهاطراف منصرف شد.  یشلوغ 
 .کنمیرو کاماًل حس م ینا

 شده؟ یزیچ ینا،سابر  -

 فت:گ  یفشآروم و لط یشد. با صدا یرهبهم خ دوباره

 .یادنبالم ب -
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 رمان  کی

بگه که  خواستیم یمهم یز چه چ یعنیبه حرکت کرد. نگران شدم،  شروع 
از  یدنینوش یوانرفت و دو ل یخال یز م یهبه سمت  ینانتونست؟ سابر  جاینا

 دونمیسالن بود قدم گذاشت. م  یکه گوشه  ییروش برداشت. به سمت راهرو
ار نگاه کردم. یورو د یبایز یهاوبودم. به تابل ینجاقباًل هم ا یره،کجا داره م

 شدن. یدهکش  هایدها ینتر ظرافت و خالقانه ینکه با بهتر   یصدها اثر هنر 

 ینقاش یناژدها زدم. تو ا یهبه چهر  یزاگان گذشتم. پوزخند یکنار نقاش  از 
 یاژدها به خوب  گرییبهش داده شده که حس قدرت و وحش یچنان ابهت 

 یروروبه ینااژدها از ترس من به لرزه در اومد. سابر  ینهم یول یشه؛منتقل م
حضور کس  عدماز  ینان. به اطراف نگاه کرد و بعد از اطمیستاددر اتاقش ا

 یلدل دونمیراهرو، وارد اتاق شد. پشت بندش وارد شدم. نم یتو اییگهد
ازم خواست   یناو به شدت مضطربه. سابر   یبعج  ییجورا  یه  یه،رفتارش چ  ینا

 کار رو کردم.  ینرو ببندم. همتا در 

 ی؟اچرا آشفته ینا،شده سابر  یچ  -

 رو به دستم داد و گفت: یدنینوش یوانرو نداد. به سمتم اومد، ل جوابم

 بخور. کنمیخواهش م -

 خوامینم یول خورم؛ینم اییگهد یز وقته جز عذاب چ یلیکه من خ  دونهنمی
برام  یمشکل یدنینوش یوانل یهببره. گمون نکنم خوردن  یموضوع پ ینبه ا

کار رو کرد.   یناز من هم یدبه تقل یناسابر  یدم،رو سر کش یدنیکنه. نوش  یجادا
 رو سوزوند.  یدرس  امهکه به معد  یریتا مس  یمر   یاز ابتدا  یدنیتلخ نوش  یمزه
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 رمان  کی

به  تخت گذاشت. یخودش رو یوانرو ازم گرفت و به همراه ل یوانل سابرینا 
 یهاهام گذاشت و به چشمدست یرو تو یفشظر  یهاطرفم اومد، دست

اضطراب چند لحظه قبل رو نداره، مقتدره،  یگهشد. د یرهخ یکمسرخ و تار
 مبا شجاعت تما یناکار خودش رو کرد؛ چون سابر   یدنیمقدار نوش ینانگار هم

 و زمان رو برام دگرگون کرد. ینرو گفت که زم یاجمله

 تت دارم.مظفر دوس -

که بهم گفت،   یاجشن قطع شد. جمله  یاهویه  ی. صدایستاداز حرکت ا  زمان
رو   یاهاممغزم مدام در حال تکراره. انگار تموم بدنم چشم شده و دارم رو  یتو
خوابه و هر لحظه ممکنه با  یه ینا کنمی. بدنم سست شد، حس مبینمیم

 خوابمینم صالً ا کهینا یادآوریبا  یبشم؛ ول یدار ازش ب یدداوود و وح یصدا
همه  ینبار بعد از ا یناول یبرا یاکرد. دن  مینهس یقلبم شروع به رژه رفتن تو

 ینا خوامیرو بهم نشون داد. نم یرنگ خوشبخت  یجهنم یو روزها یسخت 
 یتوضع ینو تا هزاران سال تو هم یستهزمان با خوامیلحظه تموم بشه، م

 داره. تاون هم من رو دوسطرفه نبود،  یه. حسم یمباش

. محو یستاز عشقش ن جمله ینا یدنبهتر از شن یز چ یچعاشق ه یه برای
 جوریینا اییگهنذارم کس د یول یرم؛بنفشش شدم، حاضرم بم یهاچشم
هاش رو بست و به سمتم اومد، من چشم  ینا. سابر یرهعشقم رو بگ  یهادست

به هم  یم. االن که داررمیکار رو کردم تا عشقم رو در آغوش بگ ینهم هم
بتونم   کهینقبل از ا  یجدامون کنه؛ ول  تونهینم  کسیچو ه  یز چ  یچه  رسیم،می

 دو کتفم فرو رفت. ینب ییهتو ناح یو سرد یز ت یءعشقم رو بغل کنم، ش
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 رمان  کی

حبس شد. درد تو کل بدنم  مینهزد. نفس تو س یروناز حدقه ب هامچشم 
 یسوراخ شدن. به چهره یهکمرم تو اون ناح  یهامهره کنمیحس م یچید،پ

چه خبره؟ به پشت  جاینهاشه. ارو لب یطانینگاه کردم، لبخند ش یناسابر 
 کار یچ   جاینداره، خشکم زد. اون ا  ابومره که لبخند به لب  یدنو با د  یدمچرخ

 یاکه چاقو  یدمش فهمرو لمس کردم و با گرفتن دسته یز ت یءش کنه؟یم
 کار رو کرده؟  ینا یرم فرو رفته. ک کم  یتو یخنجر 

آخه چرا؟ ما که با  یخندان، خودم جواب سؤالم رو دادم؛ ول  یابومره  یدند  با
 یدسته  یشد، دستم از رو  یجادم امعده  یکه تو  ی. با سوزشیمهم دوست بود

افتادم. حس  ینزم ی. با زانو رویارمب یرونشخنجر سر خورد و نتونستم ب
قل م در حال قلدرون معده یزیچ یه. گیرمیم یشآتاز درون دارم  کنمیم

. با یدنو تابش م یچم فرو کردن و دارن پمعده یخنجر تو یهکردنه. انگار 
 ینزم یم رو باال آوردم، خون از گلوم فواره زد و رومعده یاتسرفه محتو

 ست.لخته یگوشت معده و کل  هاییکهخون ت یال. البهیختر

تموم  کنمیشدم. حس م یفشروع به انقباض و انبساط کردن. ضع هامرگ
و توسط  یرهدو کتفم م ینب ییههام به سمت ناحرگ یققدرتم داره از طر 

دماغم پاره  هاییرگبرام سخت شد. مو یدن. نفس کشیشهم یدهمک یزیچ
 یتو سوزه،یداره م یهام بدجورکردن. چشم یزیرشدن و شروع به خون

 شد. یر از گوشم سراز یداغ  یع . ماشنومیم نگ یز دایگوشم ص

 یر تار و ز یدمشد. د یر هام پاره و خون ازشون سرازچشم یرگ، گوشه چندین
 یز . همه چشدیچ  دونمینم یجم،. گبینمیباز هم م یول یه؛از قرمز  یاهاله

سرم داره منفجر   کنمیدارم و حس م  یبد  ییجهاتفاق افتاد. سرگ  یع سر   یلیخ
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 رمان  کی

 یانچون جر  دن،و پس سرم پاره ش یجگاهگ  ییهناح یها. فکر کنم رگیشهم 
 یدمچهارچوب در هردان رو د  ی. توکنمیم رو حس مجمجمه  یتو  یزیرخون

 اومد. با شوق گفت: یناکه با عجله به سمت سابر 

 سم اثر کرد؟ شد؟یچ  -

فراد اتاق رو با وجود ا ی. ذوق و خوشحالیهچ یهقض دونمیو منگم. نم گیج
هام مغزم چشم یتو یزیپاره شدن چ ی. با صداکنمیحس م یسردرگم ینا

 شدم. هوشیرفت و ب  یاهیس

*** 

با لبخند  یناکرد و سابر   میابومره با خنجر زخم کهینا یدم؛کابوس بد د  یه
که اون کابوس نبود، بلکه  یدمم فهمگر بود. با سوزش کمر و معدهنظاره
 یه کنمیکه دچارش هستم. بدنم کرخت و سسته، حس م یهختل یتواقع
هام رو با نخ به هم گذاشتن و پلک   ینمس یقفسه یرو یلوییصد ک یوزنه

 یههام رو باز کنم. انگار نفس بکشم، نه چشم یبه درست  تونمیدوختن. نه م
 یرو تو یسوت و وزوز یبمب کنار سرم منفجر کرده باشن، چون مدام صدا

 .شنومیگوشم م

رو درک  یتمموقع یبه درست  تونمیو نم یجمگ  یده،د یبآس یبدجور مغزم
وجودم  ییرهمکنده بهش وصله، انگار ش یانجر  یهکنم. از همه بدتر کمرم که 

. فکر یشمم تر یفضع هگذر یکه م  یهدر حال خارج شدنه. هر ثان یزیتوسط چ
گوشت و   یهابار تکه ینمونده باشه، آخه آخر  یم باق از معده یزینکنم چ

 بود؟ یشد. منظور هردان از سم چ  یدهپاش ینزم یخونش رو یهالخته
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 یرینگ ج یبکشم که با صدا یرونرو به سمت کمرم بردم تا خنجر رو ب دستم 
زور زدم نتونستم  یمواجه شدم. دستم وسط راه قفل شد. هر چ  یرینگ ج

دستم رو گرفته و  ی. انگار کسیشهکار م ینمانع ا یزیچ یهتکونش بدم، 
 یرینگه،ج یصدا ینکه هست مربوط به هم  یتکونش بدم. هر چ  ذارهینم

آلودم رو باز کردم. خون یهاچشم یبه سخت  یه؟صدا مال چ ینا یراست 
لزج  یع خون و ما یهام کلچشم یهام پاره شده و گوشهچشم هاییرگمو

 .بینمیم یاز قرمز  یاهاله یر . تار و زیدهچسب

خون از روشون بره. خون  یهام رو به هم فشار دادم تا قطرهابا پلک  چندین
 یدمگذاشت. د  یباق   یهام سر خورد و رد قرمز گونه  یقطره رو  مثل اشک، قطره

بسته شدن. قباًل  یقرمز یرهاینگاه کردم. توسط زنج هامبهتر شد، به دست
هستن که  هاییناز جنس همو یرهازنج ینبودم، ا یدهرو د یرهازنج ینهم ا

 یچه خبره؟ تموم مدت با زانو رو جاینکرده بود. ا  میجادوگر باهاش زندان 
 بودم. ینزم

 یدهدر حال کش  یزیهام توسط چهام قفل شدن. دستمچ دست  یرو  زنجیرها
 یهام باال و موازرو نگه داشته چون دست  یرهانفر زنج  یهشدن هستن، انگار  

 یچ پ یهارنگ با شاخ یاهس یونگاه کردم، دو د یرهازنج یان. به انتهاکتفم
رو  جیرهااز دو طرفم هستن و زن یسه متر  یتو فاصله یخاکستر  یخورده
 گرفتن.

 ی. استخون ساعد و مچ دستم هم بدجورکنمیبغلم احساس سوزش م زیر 
به   یبشم. با سردرگم  یار هوش  یباعث شد تا کم  یوهاد  یدن. دکنهیداره درد م

 یگه،! من کجام؟ همه جا پر از ریابونکه روش قرار دارم نگاه کردم، ب  ینیزم
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 رمان  کی

رنگ   رخپام سرد و خنک هستن. آسمون صافه و ماه کامل و س  یر ز  یهاخاک 
 رو قرمز کرده. یابونب روحیسرد و ب  یفضا یننماه خو یانه،درش نما

 زادهای. گارد پر یدمکه از پشت سرم اومد، به پشت چرخ  یاهوییه یصدا با
ها اون  یرودادن. روبه  یلرو تشک  یمنظم  یکنار هم دسته  القماقمیبن  یو اجنه

. سمت راستم تو یستادنا القماقمیبن یاجنه یفرمانده لربور و فرمانده
و بزرگ  یوحش یود هارو نگه داشته، ده یر که زنج  یویاز د یده متر  یفاصله

 .یدمهستن، قباًل هم باهاشون جنگ یها از چه قوماون دونمیقرار دارن. م

 یستاده،ش با اقتدار ادسته یروآگارس که روبه یاغارتگر با فرمانده دیوهای
هستش که تا   یویاز هر د  تر یدهو بدنش ورز  رسهیاز ده متر م  یشقدش به ب
سمت راستش  یگونه  یرو یاهه،و س یره. پوستش به شدت تیدمبه حال د

هاش از شاخ  یکیهاش امتداد داره.  لب  یینابرو تا پا  ییهزخمه که از ناح  یجا
 یکیبه تار یاهشس یهاهم به شدت ترک داره. چشم یگریخورد شده و د

. یشهحس م یتم، به خوب که ازش هس  یاشبه و شرارت وجودش تو فاصله
 ینتو ا کنه؟یم کار یچ  جایناون ا یبه تمام معنا بود؛ ول یوالیه یهآگارس 

 غارتگر نبود. یوهاید یاز حمله یخبر یچچند ماه ه

 یخشکم زد. از سردرگم یماشخاص مهم زندگ یدنروم نگاه کردم، با دروبه به
رو به هم وصل کنم.   یدهیچپازل پ  ینا  هاییکهت  تونمیبشم، نم  یوونهد  یکهنزد

و بلندش،   ییطال  یبا موها  یراهمون م  یاجادوگر    القماقم،یبن  یهردان، زوبعه
روم روبه  یپنج متر  یتو فاصله  یناابومره و در آخر عشقم سابر   ید،داوود و وح

 یگروه هستن که به علت فاصله یهتر طرفمتر اون ینو چند یستادنا
 .بینمیم یاهیاز س یاها رو مثل هالهاون یادشونز
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بلکه  یستن،ن یاهیاز س یاها هاله. نه اونینمکردم تا بهتر بب  یز رو ر هامچشم 
از   یادی. تعداد زیمکه گند زدن به زندگ  ییکسا  ان؛یکیاز موجودات تار  یگروه 

ها اون ی. جلویستادنمنظم و پر سر و صدا ا یهاتو دسته یکیموجودات تار
 یقد بلند ینم،بدنش رو بب یاصورت  تونمیبا شنل قرمز قرار داره. نم یشخص

شده.   یده. تموم بدنش با ردا و شنل قرمز پوشستیدهداره و بدنش الغر و کش
 یه؟ک  یگهد ینا

 هامیقکه رف ینهتر او سؤال مهم کنن؟یم کار یچ  جاینا یکیتار موجودات
هم   یدداوود و وح  یشون لبخنده، حت همه  یهالب  یرو  خوان؟یم  یچ   جاینا

گر با لبخند نظاره یرو باز کنن؛ ول یرهامزنج یدها االن باخوشحالن. اون
بگم   تونمیجرٔات م  هکابوسه، ب  یه  ینشدم. اگه ا  یجواقعًا گ  فهمم،یهستن. نم

چرا داوود   یرم؟! چرا من قل و زنجشم؟ینم  یدار . چرا بیمهکابوس زندگ  ینبدتر 
شحاله؟ خو یناچرا ابومره بهم خنجر زد؟ چرا سابر  کنن؟ینم یکار یدو وح

 زدم: یادفر  یبشه. با سردرگم یهمه سؤال متالش یناالنه که مغزم از ا یلعنت 

 چه خبره؟ جاینا -

 یه یهاشه. تو فاصلهتو چشم یطانیبا غرور به سمتم اومد. برق ش هردان
 و گفت: یستادازم ا یمتر 

همون   یانه،که تو خونت در جر   یاون زهر   دونییلوح. ممظفر، موجود ساده    -
 یدنی. من اون رو تو جام نوشیبرام آورد ینخون یکه خودت از صحرا  یهزهر 

 .یدو دخترم زحمت دادنش بهت رو کش یختمر
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 یبا سوزش  یول  ده؛یبهم زهر نم  ینادروغه! سابر   ینسرم آوار شد. نه ا  یرو  دنیا 
 یامکان نداره. من که بهشون خوب   ین. نه ایدکش  یر م دارم، قلبم تمعده  یکه تو
 کردم.

 بود؟ یکارت چ   یلچرا؟ بهم بگو دل -

 سر داد و گفت: یبلند یخنده هردان

 یوهایو د یکیچند مدت موجودات تار ینتو ا کهینا یلدل یتو فکر کرد -
بگم درست فکر  یدماوراء حمله نکردن حضور تو بوده، با یایغارتگر به دن

قرار داد بستم،  یه یکیبعد تار یفرمانده یس. دو ماه قبل من با هرمیکرد
 یماورائ   وداتبه موج  یگهها دبدم و در ازاش اون  یلتو رو بهشون تحو  کهینا

قهرمان  یهدادم، از تو  یچند مدت تو رو باز یننداشته باشن. من تو ا یکار
 یچیکه تو ه  ینهاصل ماجرا ا یکه خودت هم باورت شد؛ ول  یساختم جور

 یدننقشه کش یشنابود یکه برا  یموجود ساده لوح که به افراد یه. یستین
. خواستمیخودت م یبابت زهر ازت ممنونم، اون رو برا یکمک کرد. راست 

شجاعانه  یلیتو خ یکنن؛ ول  شیهبرام ته تونستنیکدوم از افرادم نم  یچه
 یخودت بهم کمک کرد  یهر لحظه تو نابود  کهینا  یبرا  ی،کار رو برام کرد  ینا

 گذارم.سپاس

دارم از  کنمیرو نداشت. حس م یقتحق ینا یشرفت. مغزم گنجا هردان
خودم داوطلب  ینابود ی. چقدر ساده بودم، تموم مدت برایشمدرون نابود م

هاشون من جمله و با کردنیم ینمبودن که تحس ییهابودم. دشمنام همون
 ینا ی. غرورم شکست، هنوز تلخ کردنیشومشون وادار م یهارو به نقشه
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 رمان  کی

روم نگاه . به روبهیدمچند نفر رو شن  یهاقدم  یهضم نشده بود که صدا  اجرام 
جادوگره، با  یدر حال نوازش کردن موها القماقمیبن یهاجن یکرده. زوبعه

شمن نبودن؟ پادشاه به حرف دوتا با هم د ینبهشون زل زدم. مگه ا یجیگ
 اومد.

دلم   بینمیحالت م  ینتو رو تو ا  یمظفر، قهرمان ساخته دست دشمنات، وقت   -
 من که دل ندارم!  یول سوزه؛یبه حالت م

 مزخرف و اعصاب خورد کن، ادامه داد: یخنده یهاز  بعد

چون قباًل، هم رو   یست،ن  ییهم به آشنا  یازیآشنات کنم، البته ن  یکیبذار با    -
 .یجادوگر دوست داشتن یرا،. دخترم مینبود یدهد

طور ممکنه؟! اون که تموم مدت با پادشاه اومد. چه یروناز حدقه ب هامچشم
 .بینمینم ینشونب یشباهت  یچبود. ه یر درگ

 طور ممکنه؟چه -

 بودم، گفت: یدهازش د یادز یقهچند دق ینکه تو ا  یطانیبا لبخند ش پادشاه

جالب رو  یز چ یه خواییجادوگر بود. م یپر  ینتر و ابومره، بزرگ یرامادر م -
 اون خواهر هردان بود، در واقع من دوماد هردان هستم. ی؟بدون 

داده  یتموم مدت باز یعنیبود.  روییادهواقعًا ز یگهد ینا ید،کش  یر ت مغزم
 به حرف اومد: یراشدم! م

ناراحت  شد؟یقهرمان؟ چ  یآقا یستجذابت ن یهااز اخم یخبر  یگهد -
. تموم اون یدمشدن ابومره رو کش یدهدزد یخودم نقشه دونستییم ی؟شد
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 یسر خودم بود. من برادرم رو به غار آوردم و با هم شطرنج باز یر نقشه ز 
 بود. زادیآدم یهصورتش در واقع خون  یرو یها. خونیمکرد

 حرف دخترش رو ادامه داد: پادشاه

خوشحال   یلیفرستاد خ  یک بندم تو رو به جنگل تارکه دختر دل  یدمشن  یوقت   -
 ینتر از اتو سگ جون یول یای؛نم یرونجا بزنده از اون کردمیشدم. فکر م

. یدیمجالب کش ینقشه یهخاطر با هردان  ینپس به هم ی،ها بودحرف
از اژدها   هک  یهن تو کمرته همون خنجر که اال  یخنجر   ینازت ممنونم، ا  یراست 
 گیر ینو اون رو زم گیرهیرو ازش م یخنجر قدرت هر موجود ین. ایگرفت 

کرد و خنجر رو به   یفاژدها رو تعر  ییهابومره قض یوقت  دونیینم کنه،یم
و  یر دل یلیدستم داد چقدر خوشحال شدم، واقعًا ازت ممنونم. تو خ

 .یجوونمرد

 .کشهیم  یر . قلبم داره تید. به غرور شکستم خندیدزم خندبه حال و رو  خندید،

که جلوم   هاییینا  یهستم؛ ول  رحمیدل و ب سنگ   یوالیه یهکه    کردمیم  فکر 
دادن.  یرو باز یواله یهکه   ییهستن، کسا یطانش یواقع یبه معنا یستادنا

ازم سوء استفاده شده،   کنمی. حس میرهبگ  یاددرس    هاینا  یشپ  یدبا  یطانش
رو بشکنن و   رورمکه غ  یفیکث  یبود، باز  یباز  یه. تمومش  طورهیندر واقع هم

که تو   یهخنجر  یشم،م تر یفهر لحظه ضع کهینا یلاز درون نابودم کنن. دل
تا  کشهینم یطول دونمیم یشه،م یدهکمرم قرار داره. تموم قدرتم داره مک

 .یامکاماًل از پا در ب
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 رمان  کی

. از خودم بدم کنهیم ینو بهم توه کشهیرو به رخم م یمره سادگدا وجودم 
خون تو  یانبودن نکرده بودم. جر  یکاحساس کوچ قدر یناومد، تا به حال ا

که   یقیبرام سخته. با حقا یدنخاطر نفس کش ینهام کند شده، به همرگ
کردم، یطبق احساساتم عمل م  یدتر هم شد. نباتنفس برام سخت  یدماالن شن

شد.  ینا شیجهانسان بودن در آوردم و نت یادا یبودم؛ ول یواله یهن م
تو ذهنم در حال گردشه. عذاب، دارم   یتوضع ینکه تو ا  یهاتنها کلمه  ینامرد
 و گفت: یستادروم ا. جادوگر روبهکشمیدرد م

 یست،مهم ن یادز یشام طلبت؛ ول یه. یمبر  یرونآخرش نشد تا با هم ب -
 قهرمان اخمو. یشه،. دلم برات تنگ مینمتنب یگهگمونم د

 یه،هاش با تمسخر بود. کناجمله یچشمک زد و با پدرش رفت. همه بهم
 یتواقع  ینا  یر . دارم زکنهیم  میوونهداره د  هاینا  یهمه  یشخند،زخم زبون، ن

کامل هضم نشده بود که داوود   یق،حقا ینتلخ ا ی. هنوز مزهکنمیکمر خم م
 خوامیندارم. م  رو  یکی  ینچرا؟ نه طاقت ا  یگهاومدن. شما د  به سمتم  یدو وح
 یناز جانب ا  یاجمله  ترینیک نشنوم. کوچ  یزیچ  یگهتا د  یرمهام رو بگگوش

کردن. بگن که اگه   یدشونبهم بگن که تهد  یدوارمنابودم کنه. ام  تونهیدو تا م
نشد،  طور ینا یول کشتن؛ینکرده بودن، هر دوشون رو م یکارباهاشون هم

 گفت:  داوودتمام رو به  یحالبا خوش یدچون وح

 کمه؟  یاالن چ  دونییداوود، م یگمم -

 و پفک. یپس: چداوود

 تمام ادامه داد: رحمییبا ب  یدوح یدن،دو خند هر 
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 ر یو پفک، اگه ماست موس یپسچ یبا کل یآره، فکرش رو کن دو تا صندل - 
 .یشهم یهم باشه عال

 ادامه داد: یدبدتر از وح داوود

بود تا  جاینا یزهاچ ینهوس کردم. فکرش رو کن اگه ا یس،دهنت سرو -
 .کردیمیو مظفر رو تماشا م نشستیمیصبح م

 یام؟برم بخرم ب االرضیبا ط  یهوس کرد یلی: اگه خوحید

 .یماز دست بدجالبش رو  یهاوقت ممکنه صحنهاون یست،ن یازی: نداوود

مظفر رو از دست   یدنعذاب کش  یستمحق با تو هست، من که عمرًا حاضر ن  -
 بدم.

هردان و پادشاه  یهاسرم آوار شد. بغض راه گلوم رو گرفت، جمله یرو دنیا
راه گلوم   یزیچ  یهاندازه نابود کننده نبودن.    ینبه ا  کدومیچه  یرابا دخترش م
که روحم از لرزش صدام   ینفس بکشم. با بغض  یبه درست   ذارهیرو بسته و نم

 هق در اومد، گفتم:به هق

 .یمبود یقرف یچرا؟ ما که از بچگ  یگه. شما دیدکار رو با من نکن  ینا ید،نکن -

انگار که  یرحم یچتو چشم، بدون ه با لبخند روم خم شد. چشم داوود
 گفت:  دشمنش رو به روش باشه

 یدر ازا  یچه گنج   دونییرو بهت بگم. واقعًا نم  یزیچ  یهداداشم مظفر، بذار    -
نداره. در واقع من   یما ارزش  یدر برابر اون گنج دوست   یشه،م  یبمونکار نص  ینا

 یشه. همینبود  یکار  یچه  ییهتو پا  کردیم،یهم باهات حال نم  یادز یدو وح
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 رمان  کی

من   یتو فکر کرد  یگه،د  یز ه چی  زدی؛یو غر م  یها مواظبمون بودمثل بابابزرگ 
نه، تموم مدت  یره؟م یادمم کنه رو خفه خواستیاون لحظه که روحت م

من  دونیی. خودت که میلمپشت ف  یلمبودم که بهت ضربه بزنم. ف یندنبال ا
 هستم. یخوب  یگر باز

هام . کاش چشمشنیدمیداوود رو نم  یهاحرف  یول  یشد؛هام کر مگوش  کاش
 ادامه داد: ید. وحدیدمیهاش رو نمچشم یتو رحمییو ب  یشدکور م

 یشهم  یبمونکار نص  ینکه بعد از ا  ییچنده؟ طالها  یلوحق با داووده. رفاقت ک  -
 .ارزهیمثل تو م یصدتا

جادوگر   یاز خونه  یمفندک تونست  یهبا    یدمن و وح  یتو فکر کرد  ی: راست داوود
 یجالب  یشنهادموقع فرار جادوگر از در اومد داخل و پ  کنی،یاشتباه م  یم؟فرار کن

 یان. ب هم باهاش همدست یناابومره و سابر  یدیمداد. اون موقع بود که فهم
من  یقدر برالحظه چه ینا یدنلذت د دونیینم یم،چون و چرا قبول کرد

 .یرمت رو ازت بگمسخره هاییشوخ  یکه بتونم انتقام همه  ی. زمان ینهنشدل

من  یبدون  یدبا یستم،ن ی: مظفر من مثل داوود دنبال انتقام شخصوحید
من  دونییش بحث پوله و خودت مندارم. همه یباهات خصومت شخص

 ینباشه. داداشم، راست   ینمونب  ایینهک  یدوارمقدر پول دوست دارم؛ پس امچه
انجام بدم. تو  تونمیرو م ییچه کارها دونییها ازت ممنونم. نمبابت حلقه

مثل تو به تورم بخوره   یدوست   یندهتو آ   یدوارمام  ی،بود  یدوست به درد بخور
لقمه  یهبرام منفعت داشته باشه. من فقط دنبال  یبزنم و کل یغشتا بتونم ت

 نکن. یتنونم، پس خودت رو اذ
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 رمان  کی

آسمون به   کردمیکه فکر م  هایییق. رفت کردن و رفتنبهم پش  یدو وح  داوود 
مفت من  طور ینا شهیکم نم  یشونبره به آسمون از دوست ینزم یاد،ب ینزم

با  خواستنیرو ازم م یزهاچ ینرو فروختن؛ به طال، به ثروت، به گنج. اگه ا
سرم آوردن که قلبم رو  ییها بالاون یول کردم؛یبراشون فراهم م یلکمال م

روزها کنارم   ینتر بودند که تو سخت  ییکسا  یدز وسط نصف کرد. داوود و وحا
ها آواره بودم داشتم و تو پارک  یاز ن  یانسان   یاون موقع که به غذاها  یستادن،ا

باز  یوفتهباهام در ب یااگه تموم دن کردمیکردد. فکر م  یتمبهم غذا دادن، حما
 ییکوه پشتم هستن. کسا  دارم که مثل یقرف تاچون دو  شه،ینم یفمهم حر 
بهم  یشونبا دوست زدم،یم کرد و تو جهنم دست و پا مهآوار  یادن یکه وقت 

 آرامش دادند.

که تو دوران دبستان با قلدر مدرسه دعوام   یاومد. زمان  یادم یبچگ  خاطرات
 یر تو دفتر مد یم کتک زدن و خوردن، حت شونه به شونه یدشد و داوود و وح

کتکم بزنه، گفتن که ما   یر که قرار مد  یدنفهم ی. هر دو وقت یدنپا پس نکش
 ینچن همن کم شد. چطور ممکن یهاز تنب طوریینو ا یمهم باهاش بود

رو  یز االن همه چ ینهم کهینکرده باشن؟ با وجود ا  یبهم نامرد هایییقرف
بود،  یشوخ  یهش و بگن همه یانباز هم منتظرم که ب ین؛ ولاعتراف کرد

 .یمجهنم بر  ینهام رو باز کنن و با هم از ادست

. یممرگ، دوست بمون  یکه تا لحظه  یمکه سر پاتوقمون با هم عهد بست  یادمه
 یگهدوست د یهخوش قول عهدش رو بشکنه و دنبال  یدچطور ممکنه وح

دنبال انتقام باشه؟ نه،   یممثل داداش هم بودکه    یداوود  یازدن بره    یغت  یبرا
سست  قدر ینا تونهیباور کنم. رفاقت ما نم تونمینم یول بینه؛یهام مچشم
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ها دنبال اون یول دادم؛یو شکننده بوده باشه. من جونم رو به خاطرشون م 
که تو   ییطال یهستن، تموم تپه یکه دنبال چ   گفتنیطال رفتن. اگه بهم م

 .آوردمیغار اژدها بود رو براشون م

شده بود، من مردم و زنده شدم. تا خود صبح  یضربه مغز  یدکه وح  زمانی
از جونم سالم  تر یز عز  یقو منتظر بودم تا رف زدمیدر اتاق عمل قدم م یجلو

تمام  رحمییبا ب  یا یدن؟همه رفاقت رو ند ینها ااون یعنی. یرونب یادب
. ردیکه هست مشخصه، نام  یبستن؟ هر چ  هامیخوب  یوهاشون رو ر چشم
بود که تموم مدت  ینتر از اقلبم فرو کرده بودن قابل هضم یخنجر تو یهاگه 

 کنن.  یباهام باز

 ییبو یتهستن و از انسان ییموجودات ماورا هاینا یرا،زوبعه، م هردان،
 یهمثل پشت کردن و  یتانسانن! چرا به انسان یدداوود و وح ینبردن؛ ول

 یزیرهزاران چرا که جز خون  یدن؟دوستشون نقشه کش  ینابود  یبرا  یمناهر 
 رو به همراه نداره. اییگهد یز مغزم چ یتو

م کنه و زخم شوکه تونهینم یگهد یادن کردمیلحظه که فکر م ینهم تو
و ابومره دست تو دست هم به سمتم اومدن.  ینابه قلبم بزنه، سابر  یشتریب

و بگه پدرش مجبورش کرد تا  یادب یناسابر  کهینبه ا یدوار ام یداورم،هنوز ام
هاش چشم  تو. من دوست داشتن رو  یهبهم زهر بده، بگه که عشقش بهم واقع

قلبش رو حس کردم.  یدوستت دارم رو گفت، پاک  یکه جمله  یوقت  یدم،د
 .یستادنروم اروبه
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هاشه، به حرف که از زمان فرو کردن خنجر تا االن رو لب  یبا لبخند بومرها 
 اومد:

 روز در آورد؟ بگو تا حسابش رو برسم. ینتو رو به ا یمن. ک  یقمظفر، رف -

 . ادامه داد:یدحال و روزم خند به

مطمئنم هنوز  یمنه؛ ول ییدختر دا یناکه سابر  یباش یدهفکر کنم تا االن فهم -
 .دونیینم رو یزیچ یه

 خوامیندارم، م  یطاقت باز  یگه. دیطانیشش  یهاشدم، تو چشم  یرهخ  بهش
کاش  یببرم؛ ول یپ یقتحرفش رو بگه و به حق یادامه تر یع هر چه سر 

شکستن کمرم رو  یرو بهم گفت که صدا یاچون جمله کردم،ینم یکنجکاو
 .یدمشن

من نشون کردن، ما  یرو برا یناسابر  یهردان از همون بچگ  ییپدر من و دا -
 گیریم؛یجشن مفصل م  یه  یهقض  ینو بعد از ا  یمهم رو دوست داشت  یاز بچگ 

 .یمونهاونم جشن عروس

من   یناتا من رو ناراحت کنه. سابر   زنهیکه داره الف م  دونمیدروغه. م  ینا  نه،
نگاه کردم تا   یناسابر   یهاچشم. با التماس تو  دونمیرو م  ینرو دوست داره، ا

قدم شد و  یشپ ینا. سابر هاشونهیباز ییهمثل بق یباز یههم  ینبفهمم که ا
 گفت:  زنه،یهاش موج مچشم یکه تو  رحمییبا برق ب 

 یکه ادا ییها. از موقع خوردیکه کنارت بودم حالم بهم م یااز هر لحظه -
پست و  یتاقع از موجودمتنفر بودم، در و یاوردمدوست داشتنت رو در م
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رو دوست   یپر   یهکه    یطور به خودت جرأت داد. تو چهاومدیکثافتت بدم م 
برام از صد تا  نانسا یهبودن کنار  یم،ها هستما باالتر از انسان ی؟داشته باش

 یرو از پدرم به ارث بردم. زمان  ینهستم، ا یخوب  یگر ناسزا بدتر بود. من باز
که مجبور بودم بهت لبخند بزنم   ییوقتا  یا  یاوردم،ها رو در مذوق زده  یکه ادا

هات نگاه کردم و بهت که تو چشم  ی. موقعکردمیم  یدر واقع داشتم نقش باز
. اون یدیهام دداشتن خودت رو تو چشم  تگفتم دوستت دارم، تو برق دوس

. یریداشت نفرت بود. تو پست و حق یانو وجودم جر که ت  یزیلحظه تنها چ
خود  تونمیو من م یدبه آخرش رس یباز ینچقدر خوشحالم که ا دونیینم

 رو بهت نشون بدم. یمواقع

لحظه  ینکه تو ا یزیشد. تنها چ یزیرو قلبم دچار خون یمتالش روحم
جهنم رها  نینفر تو قلبم خنجر بزنه و خالصم کنه تا از ا یهکه   ینها خوامیم

داره عذاب   شنوم،یضجه زدن روحم رو م  یسرم آوار شد. صدا  یرو  یابشم. دن
از  تر کشنده  یزخم یچبود. ه یغ ت یجمله بدتر از صدها ضربه ین. اکشهیم

 یگهاحساسم د ییهاز ناح ینا. بعد از ضربت سابر یستعذاب احساسات ن
درد جگرسوز   ین. ایدمم  یحسر پا بشم. فشار قبر رو به فشار قلب ترج  تونمینم

 یزم؛ که بهم بگه عز   یدمرو ند یناسابر  یه. شبکنهیم یهتموم روحم رو داره تجز 
باز هم  یهم اشک بشه جمع؛ ول ز هام با. تو چشمیبمته قصه بره بده فر  یول

 قشنگش پره درد دلم. یهاچشم یدنواسه د

 یناچون خنجر سابر  یست،ن یاکه تو کمرم جا خوش کرده گله  یقخنجر نارف از 
ست و ابومره یشپ ینا. سابر کنهیم خودمیتو قلبمه. نگاهش داره از خودم ب 

.  یدارخواب و ب  ینب یزیچ  یه. حالم مثل کابوسه،  کنهیم  میوونهفکرش داره د
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من نفس  اگه بود سابرینابزنم.  یادفر  ذارهیبغضم نم یول بینه؛یهام مچشم 
که   گفتمیمرده ندارم. کاش از اول بهش م یهاز  یاالن دست کم یداشتم؛ ول

 رو خواب بودم. یملحظه از زندگ ینکاش ا  میرم،یکنه من م  یاگه باهام باز

جز درد تو  یزی. قلمت بشکنه روزگار که چیدمند یمروز خوش تو زندگ یه من
نمونده  کسیچ. هشماریب  هاییهگال  ست،یه. دلم پر از گالیسرنوشتم ننوشت 

 یهبه عشقم هد  تونمیکه م  یزیکلمه تنهام. تنها چ  یواقع  یپشت من، به معنا
شدم.  یرهخ ست،که تو دست ابومره  یناسابر  بدم قلب پاره شدمه. به دست

 ید،. بغضم ترکگرفته  یگهد یکیهاش رو که دست  دیدمیو نم مردمیکاش م
 یگوشه هاییرگپاره شدن مو یلشد. به دل یر خون آلودم سراز یهااشک 

از اشک و خون در حال رد  یخون درونش قرار داره و مخلوط  یچشمم، کل
 هامه.گونه  یانداختن رو

در اثر  یادهام مکه داره از چشم  یکردم،. خون   یهگر   یبار ک  ینآخر  یستن یادم
هر  افتاد. من که یینهام خم شد، سرم پاروحمه. شونه صداییب  یادهایفر 

هاش؟ فدا سرش، من که جونم به چشم یومدکردم، چرا ن  یناسابر  یبرا یکار
داشتم.  دمکه ازش تو وجو  یعشق  یها هم برااشک  ین. ادادمیهم بهش م

هام رو باور کرده که چشم  یشمتنفرم، دلم نامرد  یعشق و عاشق   یاز کلمه  یگهد
 .یدنهدر حال بار جوریینا

کردنه. قلب درد دارم،   یزیرکه باهاش داشتم تو مغزم در حال خون  خاطراتی
 تونمینم یگهد یقحقا یندرد وجودم رو درک کنه. بعد از ا تونهینم کییچه

هاش رو کنده. بچه بال یههستم که  یامثل پروانه کنمیکنم. حس م  یزندگ 
 ی،عاشق  به لعنت ی،سوزونده شد. لعنت به زندگ  یابود که توسط دن میجوون 
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کرد و صدها لعنت به   یرمگ  ینزم جوریینلعنت به قلب صاحاب مردم که ا 
 یهاناله  یبعد از عذاب عشق واسه من سردرد شد. صدا  یهاعالم و آدم. اشک 

 پر از نفرتش گفت: یبا صدا یدم،م شنجمجمه یرو تو یک قدرت تار یفضع

 یمتسل یسادگ  ینمبه ه ید. ما نبابرهیمظفر کمکم کن، خنجر داره من رو م -
. یمتکشون رو عذاب بد. تک یمبکش یدکردن، با  یها بهمون نامرد. اونیمبش

 .میریمیکمکم کن وگرنه هر دوتامون م  کنمیازت خواهش م

خالص بشم.   خوامینداره، م  یتیکردن برام اهم  یزندگ   یگهرو ندادم. د  جوابش
ش رو دور مثل غار اژدها. حاال که زاگان خونه  یجا  یهبرم به    خوامیم  یی،رها

درخشان دراز بکشم و تا  یع جا برم. درون ماترک کرده، دوست دارم به اون
نشه. با  یادآورمخاطرات تلخ  یننشم تا ا یدار ب وقتیچه یگهابد بخوابم. د

 گفت:  یکیبعد تار یهردان سرم رو بلند کردم. رو به دار و دسته یصدا

تو، سالم من رو   یلمظفر تحو  یمطور که با هم عهد بسته بودنهاردس، همو  -
 برسون. یسهم به پادشاه هرم

وقته که تموم  یلیهام خشدم. اشک  یرهنمناکم به هاردس خ یهاچشم با
پوش قرمز   یر بود که خودش رو ز  یشده. هاردس موجود شنل پوش و بلند قد

. هاردس با یستن انیبدنش نما یکدوم از اجزا  یچکرده بود. ه  یمخف  یرنگ 
دو طرفم اشاره کرد تا من رو به طرفش ببرن.  یوهایبه د یدشدست پوش

فاصله  یماز افراد نامرد زندگ کهین. قبل از ایدنمکش ینخاک سرد زم یرو
هنوزم  ینگاه کردم، لعنت  یباشز یهابه طرفم اومد. تو چشم یناسابر  یرم،بگ

 و با لبخند گفت: یستادقشنگن. کنارم ا
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پر   یروزها  یکیتو بعد تار  یدوارمازت تشکر کنم. ام  یرکمونرفت بابت ت  یادم  - 
 .یداشته باش یاز عذاب و خوب 

جمله در برابرش   ینکه ا  کشمیقدر دارم عذاب مقهقهه ازم فاصله گرفت. اون  با
 .یستن یزیچ

 یداشتم؛ ول ییهام بردن و من با قلبم باختم. چه آرزوهادشمن یباز ینا تو
 کردمیبهم گفت که دوست دارم فکر م یناسابر  ی. وقت یدنشد، آرزوهام پوس

درست  یز رو بهم نشون داده و همه چ یبار رنگ خوش یناول یبرا یاکه دن
ه بپرسن که دل شکست  یابونب  ینتو ا  یاگه از هر کس  یدم،دوباره پاش  یشده؛ ول

تنها عذابه که   یست،برام مهم ن  یمرگ و زندگ   یگه. دیدنآدرس من رو م  یه؟ک
 کهین. با وجود ایدداوود و وح  هامیقاز رف  ینا،. دلم خونه؛ از سابر دردهباهام هم

 باز هم نابودم کردن. یاندازه؛ ولش دستمن همه یزندگ  دونستنیم

لوم رو پاره کرده، حس . بغض گیههام همش بارونقرمز چشم ینااز سابر  بعد
رو باور کردم   یناسابر  ینامرد ینابود شدن؛ چون از وقت   یمصوت  یهاتار   کنمیم
مشخصه. عشقم  یز همه چ یست،گفتن ن  یبرا ینزدم. حرف  یحرف  یچه یگهد

قبل از  یر ش بخیادکردن.   یگرفتن و غرور و روحم رو از هم متالش  یرو به باز
 تونمینم  یحاال حت   یول  کوبید؛یم  مینهبه نام قلب تو س  یزیچ  یهها  اتفاق  ینا

 ضربان نامنظمش رو حس کنم.

که تو  یبا صدها موجود ماورائ  یابونتو ب کسییو تنها تو اوج ب  خسته
آرزوهام با رفتن  یافتادم. همه یر شون، عطش کشتنمه گهمه یهاچشم
مونده که به هاردس ن یزیدوباره به حرکت در آوردنم. چ یوهامرد. د یناسابر 
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رو  مبدتر از مرگ انتظار  یزیجا چاون دونمیبرسم. م یکیو موجودات تار 
که پسرش چه   دونهی. نمیدمادرم بغضم ترک یهاچشم یادآوری. با کشهیم

من مردم، کاش   کنهینبودم، ولش کردم. فکر م  ی. من پسر خوب کشهیم  یزجر 
ببرن  یششجسدم رو پ یشدم مرده بودم. االن بدتر از مرگ سرم اومد. کاش

 خوامیکنه، م  ریو زا یه. دوست ندارم برام گر یادب یرونب یسردرگم ینتا از ا
 باشه. یقو

که خدا داره   دونمینداشت. م یشیآت یچه یدم،د یادن ینجهنم رو تو ا من
ها فرشته ی. حت کنهیم یفهاش داستان عاشق خون دل رو تعر فرشته یبرا

که مادرم   یبشم. نه تا وقت  یمتسل ید. نه، من نباکننیم یههم برام خون گر 
بغض   کنم،میو نه فراموش    بخشمیمن نه م  ینکها  یادآوریچشم انتظارمه. با  

 یسادگ  ینسرم آوردد و من به هم  ییبال  ینها چنجاش رو به نفرت داد. اون
 یرو که بهم بد یهر کس شمکیامکان نداره. من م ینازشون بگذرم! نه، ا
 هام پخش شد.تک سلولکرده. خشم تو تک 

 ینکه چن  یایی. تف تو دنیتون، لعنت به عشق، لعنت به نامردبه همه لعنت
کردم. تموم   ینشدم و پاهام رو چفت زم  خیز یمرو باهام شروع کرد. ن  اییباز

هام مونده باشه، تو دست یازش باق  یادیز یز قدرتم رو که فکر نکنم چ
کردم،   منقبضدو طرف رو گرفتم. بازوهام رو    یرهایفرستادم. با کف دست زنج

 ینکه انتظار چن یوها. دیدمرو به طرف خودم کش یرهابا تمام قدرت زنج
از دستشون رها شد. از ته دل  یر خوردن و زنج یرو نداشتن، سکندر یحرکت 

نعره حاصل بغض  ینرو به لرزه در آورد. ا یابونسرد ب یننعره زدم. صدام زم
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 یدهشن یمبود که تو زندگ یینوا ینتر افتاده تو گلوم بود و دردناک یر و درد گ 
 بودم. د

از ترس به لرزه در اومدن، پا به فرار گذاشتن. سکوت حکم فرما شد. تو  یوها
هام رو پاهام در حال لرزشه و چشم  یفم،. ضعبینمیهمه ترس رو م  یهاچشم

قدرت  یصدا تونمینم یگهشده، چون د یر که د دونمیبه بسته شدنن. م
. با بایستم یلشکر  یندر مقابل چن یدو تنها با رو بشنوم. خودم تک  یک تار

بم و مرتعشش که   یهاردس توجه همه بهش جلب شد. با صدا  یادفر   یصدا
 گفت:  یدمبار شن یناول یبرا

 .ینشبکش یتشه،وضع ترینیفخنجر هنوز تو بدنشه. اون االن تو ضع -

غلغله شد. همه به سمتم هجوم  یهثان یه یافتاد، برا یچه اتفاق  دونمنمی
هام رو افتادم. ضربه پشت ضربه. دست ینزم یآوردند. از شدت ازدحام رو
چه   دونمی. نمیچیدهام رو بستم. درد تو کل بدنم پدفاع صورتم کردم و چشم

 یزیبعدش شکستن و کنده شدن چ جر خوردن، یصدا یفته،داره م یاتفاق 
 شدم. حسیسمت راست سبک و ب  یلگن پا ییهاومد. حس کردم از ناح

 یعو ما حسیزانو ب  ییهچپم از ناح یپا دفعهینهمون صدا اومد و ا دوباره
ان. در حال فرو رفتن تو بدنم  یسرد و سوزناک   یزهایفواره زد. چ  یرونبه ب  یداغ 

 یزیشدن چ یدهپاش یبعدش صدا یشه،شکمم داره سوراخ م کنمیحس م
اومدنشون از پوست رو حس  یرونم خورد شدن، بدنده یهااومد. استخون

آرنج   ییهشکستن و کنده شدن از ناح  یست. صداهام بستهکردم. هنوز چشم
به  فیسیسف یبا صدا یداغ  یعدست راستم که حصار صورتم بود، اومد. ما
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در حال  یچه اتفاق  ینمآلودم رو باز کردم تا بباشک  یهافواره زد. چشم یرونب 
با سرعت در حال  ونآرنج کنده شده و خ ییهافتادنه، دست راستم از ناح

 زدم. یادخارج شدن ازشه. از ته دل فر 

شد، ساکت   یک که به صورتم نزد  یچماق   یدنتا دوباره نعره بزنم که با د  اومدم
سمت   یهام رو بستم. چماق روشدم. سرم رو به سمت چپ خم کردم و چشم

سمت  م رو شکست. صورتم له شد و چشمچپ صورتم فرود اومد و جمجمه
 ز چشمم که با هم مخلوط شده بودن ا یهو عنب یه. قرنیدچپم تو حدقه ترک

گوش   یوت  ینگیز  یشدن. خون از گوشم فواره زد، صدا  یر چشمم سراز  یگوشه
 ی. هر ک یرهو م  کنهیروح داره از تنم م  یگهحس کردم. د  ینهسالمم که رو به زم

 یرهم پذیره،ی. دلم شکست رو میرهو م زنهیم یقزخم عم یه رسهیاز راه م
 .یدهرو م یگهد یکیتن  یبو یناحاال که تن سابر 

کردنم برداشتن. با  تیکهیکههاردس دست از ت یبا صدا یماورائ  موجودات
سمت راستم  یبدنم نگاه کردم. پا یمونده یآلودم به باق چشم سالم و اشک 

سمت چپم از  یبودن. پا گوشت بهش متصل  یاز لگن کنده شده بود و تارها
زانو   یباال  یرنگ و قسمت غضروف   یدزانو جدا شده بود. استخون سف  ییهناح

از  یزیبود. گمون نکنم چ مشخص و خون در حال خارج شدن ازش یبه خوب 
 یمونده باشه، چون شکمم کاماًل شکافته و از درون خال  یباق   یمداخل  یهااندام

صفرا، همه و همه  یسهکبد، ک  یس،ها، معده، پانکراس، آپاندشده بو.  روده
 .یستن یاننما یزیگوشت چ  یجر خورده یهاشدن و جز تکه یختهر یرونب

تکون بخورم از وسط نصف  یکه اگه کم  یقهو عم یلقدر طوشکمم اون زخم
 یر پخش و ز یابونآلود بخون ینزم یرو یمداخل یهاهام و اندام. رودهیشمم
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هام که گوشت رنگ دنده  یدسف  یهاله شدن. استخون  یماورائ   یموجودات   یپا 
کاماًل کنده   مهستن. استخون ترقوه  یانرو جر دادن و پوست رو پاره کردن، نما

 یستوصل ن یز چ یچکجا افتاده، چون حس کردم کتفم به ه  دونمیشده و نم
 .یزونهو آو

ازش  یزونگوشت آو  یآرنج قطع شده و تارها ییهراستم هم از ناح دست
در کل بهتر بگم سمت چپ صورتم کاماًل له مونده. چشم سمت چپ و  یباق 

و  یر شمش یغت یبدنم جا یشکسته. همه جا یشده و دماغم به طرز بد
دست و پام کاماًل قطع شدن. جز سمت راست صورتم  یهاست. عصبپنجه

جر خوردن   یل. به دلیشهم  یدهد  یغ سالم نمونده. همه جا رد ت  مبدن  یجا  یچه
شده و راه گلوم رو بسته. دارم تو خون هام، خون درون گلوم انباشته شش

که فقط   یستن صدامیب  یادهایتر از فر دردناک یز چ یچ. هیشمخودم خفه م
 .یشنقل کردن خون تو گلوم مباعث قل

. هاردس روم خم یدرس ینگمبه گوش سالم و در حال ز یکس  یهاقدم صدای
ش الغر آورد. دست یرونقرمزش ب  یردا  یر رنگش رو از ز  یخاکستر  شد، دست
 بمش گفت: یداره. با صدا اییدهکش  یهاانگشت یه،و استخون

 ینبا ا یپادشاهم ببرم؛ ول یششد. دوست داشتم تو رو زنده پ یفح یلیخ -
 .کنهیم یت. بردن سرت هم کفامونییزنده نم یادتو ز یتوضع

آورد.  یرونب یرداش برد، خنجر قرمز رنگ  یر رو ز یشدست استخون هاردس
اومد،  یادمتا االن  یممنه. خاطرات بچگ یانپا یگهد ینهام رو بستم، اچشم

بار عاشق   یناول  یکه برا  ی. زمان یدمرو د  یدبار داوود و وح  یناول  یکه برا  یزمان 
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تکرار شدن.   هامچشم  یجلو  یلمف  یهاالن مثل    ینخاطراتم تا هم  یشدم، همه 
 یانیگلوم جر خورد و عضالت م  ید،گلوم رو حس کردم. بر   یخنجر رو یسرد

 و پاره شدن. یاوردنچاقو طاقت ن یزیت یر گردنم ز  یو جناغ 

گلوم انباشته شده   یهام توکه از شش  یخون  یفواره زد. حت  یرونبه ب خون
 یاستخون نخاع   یچاقو رو  یز ت  یکرد. لبه  یداپ  یرونبود هم راه خودش رو به ب

 یکرد. تارها  یجادا  یگوش خراش  یشد و صدا یدهگلوم کش  یو بخش غضروف 
انفجار   یمظفره. ناگهان صدا  یانپا  ینچاقو پاره شدن. مرگ، ا  یزیت  یر ز  یمصوت

 یقطع شدم، خارج شد. به سخت  یباً اومد و به همراه اون چاقو از گردن تقر 
پرت کرده بود،   یاهاردس رو به گوشه  یچشمم رو باز کردم، موجود شنل پوش

داره، بهش  یانسان  ییافه. قیانهشنل نما یر و درخشانش از ززرد  یهاچشم
 یبرداشت. خنجر   یز خ  متممرد جوون باشه. مرد شنل پوش به س  یه  خورهیم

 آورد. بهم گفت: یرونکه تا االن تو کمرم بود رو ب

 مظفر برو، فرار کن. -

 خوامیازم نمونده تا نجات بدم. نم یزیبرم؟ من که چ یطوربرم؟ چه کجا
شده، حاال که ارتباط خنجر   یدهکش  یرونبشم. نه حاال که خنجر از کمرم ب  یمتسل

نفس و  یبدنم حس کردم. با ته مونده یقدرت تو یبا بدنم قطع شد، کم
. یرمدارم م طکجا، فق  دونمیکردم. نم  االرضیهام رو بستم. ط قدرتم، چشم

 ییکه روحم رو نابود کرد. از جا  ییجهنم دور بشم، از جا یناز ا خوامیفقط م
 .یدمرو فهم یمتلخ زندگ یقکه حقا
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 ییاومدم. جا جاینظاهر شدم. ناخودآگاه به ا یسرد و درخشان  یعما درون 
 حسیدرخشان غار اژدها بدن دردآلودم رو ب   یعما  ی. خنک یدهکه بهم آرامش م

که بهم   ینامرد یادآوریدر اومد. با با خون بدنم به رنگ قرمز  یعما یکرد. آب 
خواستم؟  یحاب چ صایب  یایدن ینشد بغض راه گلوم رو گرفت. مگه من از ا

مامانم برام  هامیمثل بچگ  خوادی. دلم مخواستمینبود که من م یاون  ینا
 ینخوندش رو بعد از ا ییالال یکه نوزاد بودم. نوا  یبخونه، مثل وقت  ییالال

زخم تنم.  یو پر جا خوامینم یدرمون  یچم، ه. خستهدارم یادهمه سال به 
 خون نبودم. در غرق  طورییناگه دوستم داشت ا یناسابر 

جر خوردن گردنم تو ذهن  یر تصو خوامیبمونه. م یادشهام زخم خواممی
بال رو سرم آوردن. تموم خاطرات تو  ینها اهک بشه، اون یدداوود و وح

 یلمف  یهمثل    یموقع مرگ زندگ   یگنذهنم درحال رژه رفتن هستن، راسته که م
که   قدر ونخسته؛ ا  یلیم، خ. خستهگذرهیآدم م  یهاچشم  یبا دور تند از جلو

 نشم. یدار ب یگهدرخشان بخوابم و د یعما ینتو هم خوامیم

هام رو به چشم یزیرشده. از شدت خون تیکهیکهترک برداشته، روحم ت قلبم
نمونده؛  ییتا رها یزیکه چ  دونمیبسته شدن رفت. ضربان قلبم کند شد، م

بسته بشه،  یشههم یهام براچشم ینکه. قبل از امردمینم طور ینکاش ا  یول
به  لعنتکه درش هستم فرستادم. لعنت به عشق،   یاییصدها لعنت به دن

داغونم...قلبم از  یلعنت به زندگ  یکی،لعنت به تارسرنوشت، لعنت به ماوراء، 
جر خوردم   یخارج شدن از دهنم از گلو  ینفسم به جا  ینو آخر   یستادحرکت ا

 .یمتلخ زندگ یانخارج شد. مرگ پا

 .پایان


