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اتفاقایی که تو زندگی من اتفاق افتادن. شاید این حقیقتو باور  این داستان منه. داستان تمام

نکنین. شاید بگید همه ی این چیزا داره تو ذهن من می گذره. شما می تونین فکر کنین این یه 

داستان فانتزیه مثل داستانای دیگه ای که بقیه نوشتن ولی من نمی تونم در این مورد کاری 

ن داستانو تعریف کنم و کاری کنم که شما هم اشتباه منو تکرار براتون انجام بدم جز اینکه ای

 .نکنید

اگه می ترسید این اتفاق ها برای شما هم رخ بده ، هیچ تردیدی نکنید. همین االن این کتابو 

ببندین بذارین زیر تختتون و هرگز دوباره به فکر باز کردنش نیفتین ولی اینو بدونین که باالخره 

 .ابو پیدا کنه و بخونه و باالفاصله می فهمه که شما یه ترسو بودینممکنه یکی این کت

 و در آخر که امیدوارم شما مثل من نشین

 

 فصل اول
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اسم من هانیه ست. یه خواهر و یه برادر دارم که شب و روز منو مسخره می کنن.ولی فکر نکنین 

با من مهربون بودن. که اونا بی رحمن. من می دونم که اونا همیشه شوخی می کنن و همیشه 

خواهرم بیست و دو سالشه و اسمشم فرانکه. یه جورایی اون خیلی مغروره و بیشتر اوقات ما رو 

سالشه و اسمش فریده. یه جورایی اون  17مجبور می کنه به خواسته های اون عمل کنیم. برادرم 

یزی رو بدونین بیشتر لوسه و البته خیلی فکر می کنه بچه باحال و خوش خنده ست ولی یه چ

 .که حتی ساندویچاشم من درست می کنم از بس که لوس و ننره

درست فهمیدین. من یه بچه ته تغاری هستم. نه از اون بچه ته تغاری ها که هروقت هر چیزی 

خواستن به دست آوردن ، دقیقا برعکسش. من کسی هستم که سیزده سال آزگار تالش کرد 

هیت خودش پی نبرد. شاید برای همین از دنیا ی واقعی و خودشو بشناسه و آخر سر هم به ما

  .تمام خوبی ها و بدی هاش خسته شده و به دنیای مجازی و کتاب رفته ام

امروز تولد سیزده سالگیمه. یه جورایی حس خوبی نسبت به امسال ندارم. راستش به خاطر 

و پرت ها. خیلی از شایعه هاست. همون شایعه که می گن عدد سیزده نحسه و از این چرت 

روزها با همین فکرها خودمو آروم کردم که زندگی من مثل داستان هری پاتره واینکه به خاطر 

همین عدد کلی از داستان و فیلم هری پاتر ایراد گرفتن و حاال یه بار شخصیت اول داستان 

اشتباهی سیزده سالش شده مگه چه کار بدی کرده بدبخت؟ دست خودش نبوده که. 

بختانه داستان هری پاتر واقعیت نداره. از این می ترسیدم که یهو یه جغد پیدا شه نامه برام خوش

بزاره بگه بیا هاگوارتز. من که از همین درسای عادیم عاصی هستم ؛ چه برسه به این که بیام 

 .جادوگری هم یاد بگیرم

شنا و دوستی توش شرکت تولد امسال مثل تولد هر سالمه. یه تولد خانوادگی که هیچ فامیل و آ

نمی کنه. تا حاال حدود هزار بار تالش کردم مامانم رو راضی کنم که اجازه بده دوستامو به تولدم 

دعوت کنم ولی گوش نداد که نداد. نمی دونم این اصرارش برای چیه که نمی ذاره با دوستام 

خاصه. چون سال  خوش باشم. تولد بدون دوست که اصال مزه نمی ده اما یه چیز این تولد

هاست که مامانم نمی ذاره دست به سیاه و سفید بزنم و می گه که هر وقت سیزده سالت شد ، 

 .ایشالله اون موقع از این کارا می کنی
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این همه رو تعریف کردم که با خانواده ام و مخصوصا من آشنا بشین. درسته درباره ی بابام حرف 

ن بدونین اینه که خیلی حرف نمی زنه و خیلی مرموز و نزدم. تنها چیزی که الزمه راجع به او

 .ساکته. به خاطر همینه که بیشتر از بقیه ی اعضای خانواده به اون عالقه دارم

راستش همه چیز از همین جا شروع شد. این که من به خاطر ترس بیش از حّدم از عدد نحس 

عت که هیچ کس از خانواده به سیزده به مشاور تلفنی زنگ زدم. دقیقا رأس ساعت یک. اون سا

غیر از من خونه نبود. همه برای خرید تولد بیرون رفته بودن و من تنها بودم. راستش این ساعت 

رو انتخاب کرده بودم که هیچ کس از ترس من بویی نبره. یه جورایی نمی خواستم به اسم ترسو 

اون مشاور یه پیشگوئه.  شناخته بشم. می دونین آخه بعضی از دوستام شایعه کرده بودن که

 .خیلی ترسیده بودم. دستام می لرزیدن. ده تا نفس عمیق کشیدم تا آروم بشم

گوشی تلفن رو برداشتم و با دستای لرزانم شماره رو گرفتم. سه دقیقه طول کشید تا شماره رو 

بگیرم ؛ چون هر دفعه دستم اشتباهی روی یه عدد دیگه می رفت. صدای بوق زدن تلفن رو 

 .نیدم. دستام رو گرفتم تا بیشتر از اینی می لرزن ، نلرزنش

سالم به شما مشترک گرامی! شما با مشاور تلفنی تماس گرفتید. » صدای زنی از پشت خط آمد:

 «چه کمکی از ما برمیاد؟

 «.مـَ من می خواستم از خانم قربانی مشاوره بگیرم»مِن مِن کنان گفتم:

 ...چند لحظه صبر کنید -

 نم قربانی هستم. شما چه مشکلی دارید؟من خا -

 :تالش کردم خودم رو جمع و جور کنم. خودم رو راست کردم و گفتم

 «...راستش من می خواستم درباره ی ترسم با شما حرف بزنم»

 از چی می ترسید؟ -
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واقعا نمی تونم درباره ش حرف بزنم. فقط می خواستم یه توصیه ای از شما بشنوم تا ترسم یه  -

 .کم کنه ذره

 ببین عزیزم. چی می تونم صدات کنم؟ -

لحظه ای مکث کردم. نمی خواستم اسمم رو بگم تا بعد از این تماس به خونه زنگ بزنه و تالش 

کنه با مامانم حرف بزنه. برای همین اسمی رو که توی یکی از سایتایی که توشون عضو بودم ، به 

 .عنوان نام کاربری انتخاب کرده بودم رو گفتم

 .هالی -

 .عزیزم چرا اسم واقیتو نمی گی؟ باور کن این جوری برای خودت راحت تره -

اصال نمی خواستم منو بشناسه ولی به خودم گفتم اون که فامیلیمو نمی دونه. چه عیبی داره 

 .اسمم رو بهش بگم؟ باالخره تصمیمم رو گفتم

 .اسم واقعیم هانیه ست -

 فامیلیت چیه؟ -

 ...میتی داره که فامیلیم رو بدونید؟ شما می خواید که فقط مشاوره بدیدبرای شما چه اه -

 آروم باش عزیزم. فامیلیت اسماعیلیه ، نه؟ -

نفسم بند اومد. برای لحظه ای تمام حرف هایی که دوستام درباره ی این مشاور زده بودن رو مرور 

 :کردم

 .اون یه جادوگره. بهش اعتماد نکن -

ی داره که باهاش پیشگویی می کنه. هرکسی بهش زنگ بزنه سرنوشتش اون یه گوی جادوگر  -

 .سیاه می شه
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 .اصال بیاین درباره ی اون حرف نزنیم. برامون بدشانسی میاره -

یاد واکنشی که اون موقع داشتم افتادم. این که بهشون خندیده بودم و به خاطر ترسی که داشتن 

فهمیدم. تمام افکارم دور مغزم می چرخیدن. مسخره شون کردم. حاال معنی حرفاشون رو می 

گوشی تلفن رو قطع کردم. سعی کردم درباره ی کاری که کرده بودم ، فکر نکنم. به این که کارم 

خیلی زشت بوده و اون فقط یه حدسی زده بوده ولی یه چیزی در اعماق قلبم می گفت که تمام 

 .حرفای دوستام راست بودن

نه رو شکافت. فکرم برای چند لحظه ای کار نمی کرد. بعد یادم صدایی فضای مه گرفته ی خو

اومد. صدای زنگ تلفن بود. واقعا از این کارشون عصبانی شدم. خواستم به صدای تلفن بی 

 .محلی کنم ولی گفتم تا تلفن رو بر ندارم دست از سرم بر نمی دارن. گوشی را برداشتم

نو می دونین یا با من چی کار دارین. تنها چیزی من نمی دونم شما کی هستین. از کجا اسم م -

که می خوام اینه که همون طور که توی گذشته به من بی اعتنا بودین ، االن هم همون جوری 

 .باشین

از این تعجب کردم که صدای یه مرد رو پشت تلفن شنیدم. صدایی آروم با لحنی هشداردهنده و 

 .نگران کننده

ت داره تغییر می کنه. اتفاقای غیر قابل پیش بینی برات رخ می ده. مواظب باش. از االن زندگی -

 ...مواظب باش... مواظب باش

یه لحظه صبر کنین... منظورتون چیه که اتفاقای غیر قابل پیش بینی داره برام رخ می ده؟  -

 .لعنتی!! تلفن رو قطع کردی

 فصل دوم 

تاحاال به این فکر نکرده بودم که اگه  تالش می کردم حماقتی رو که کرده بودم ، فراموش کنم.

کسی منو تهدید کنه ، چی کار کنم. بعد از اون تماس تلفنی مرموز ، سعی کردم شماره ی اون 

کسی که به من زنگ زده بود رو پیدا کنم ولی وقتی دنبال آخرین شماره ای که با تلفن تماس 
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ی که توی گوشی افتاده بود همون گرفته بود می گشتم ، چیزی پیدا نمی کردم. آخرین شماره ا

شماره ی اون مشاور جادوگر بود. من هم تا دیدمش، سریع حذفش کردم. دیگه نه دوست داشتم 

اسم اون جادوگر رو بشنوم و نه شماره ش رو داشته باشم. فقط دلم می خواست از تمام افکار و 

داشته باشم و درگیر هیچ خیاالتم دور باشم. می خواستم همون ترس های بچگی هام رو دوباره 

 .اتفاق بزرگونه ی دیگه ای نشم

تقریبا یه ساعتی بود که همه چیز رو فراموش کرده بودم. روی مبل پذیرایی لم داده بودم. یه کتاب 

جلوم باز بود و انقدر محو خوندنش بودم که به چیزی توجه نداشتم. هیچ صدایی به غیر صدای 

ساعت شنیده نمی شد. این جوری واقعا راحت بودم. چکه چکه کردن آب و صدای تیک تاک 

بدون هیچ صدایی و هیچ مزاحمتی و هیچ چیز دیگه ای که حواسم رو پرت کنه. یه بلوز سفید 

الیه الیه که مورد عالقه ترین بلوزم بود و یه شلوار ورزشی پوشیده بودم. موهام مثل تار عنکبوت 

  .هم به موهام زده بودم تا از چشم هام دور باشنکنار صورتم ریخته بود.فقط یه گیره ی سفید 

نزدیک آخرین صفحه های کتاب و حساس ترین تیکه ی کتاب شده بودم که صدای زنگ در رو 

شنیدم. شروع به غر زدن کردم. اصال دلم نمی خواست از جام بلند شم. انگشتم رو به عنوان 

که کتاب رو حمل می کردم ، به سمت نشان داخل کتاب گذاشتم ، از جایم بلند شده و همونطور 

در حرکت کردم. بدون این که از چشمی در نگاه کنم ، می دونستم که فرانک و فرید و مامان و بابا 

 .پشت در هستند. در رو براشون باز گذاشتم تا بیان خونه و کتاب خوانان به سمت مبل رفتم

 هانیه! نمیای کمک کنی وسایل رو بیاریم خونه؟ -

انم بود که با خستگی داشت وسایل رو به خونه می آورد. تعجب کرده بودم. مگه چند صدای مام

تا کادوی تولد می تونستن گرفته باشن؟ کتابی که دستم بود رو از ذهنم پاک کردم و فورا رفتم تا 

 .به مامانم کمک کنم

 .االن میام -

ای که حجمش تقریبا یک به جلوی در رسیدم و با چشم های گرد شده ام به جعبه ی کادو شده 

متر مکعب بود چشم دوختم. رنگ کاغذ کادو قرمز براق بود. انگار داشت به من چشمک می زد. 

روبانی دور جعبه بسته بودن که به پاپیونی بسیار زیبا مثل گل ختم می شد. در حالی که از وزن 
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ازه ی یه دره باز شده زیاد کادو شگفت زده شده بودم ، برش داشتم.وقتی که فهمیدم دهنم به اند

 « این دیگه چیه؟» ، خودم رو کنترل کردم و گفتم:

مگه نمی بینی؟ کادوی » برادرم با لباس ورزشی قرمزش از در خونه وارد شد و با پوزخندی گفت:

 «.تولدته

 «.خودم می دونم چیه. منظورم اینه که توش چیه» چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:

 .یدن کادو از من تشکر کردی ، می فهمیبعد از این که بابت خر  -

به چشماش نگاه کردم تا ببینم راست گفته یا نه ولی از این کارم به زودی پشیمون شدم. از این 

نفرت داشتم که ببینم چشمام همرنگ چشمای برادرمه. چشمایی که از مردمک سیاه شروع می 

عد از اون رنگ عسلی با سبز شدن و بعد روشن شده به رنگ قهوه ای و عسلی در میومدن و ب

آبی در می آمیختن و کم کم تیره می شدن. این شباهت قیافه من رو دیوونه می کرد. از این که 

 .می دیدم همچین برادر لوسی انقدر شبیه منه متنفر بودم

 آره جون خودت. حتما تو کادو رو نشون دادی و بابا پولش رو داده. درست نمی گم؟ -

انداخت ؛ مثل این که از این کارش خجالت زده بود. با پاهاش بازی کرد و برادرم سرش پایین 

 :گفت

 .حداقل ایده ش مال من بود -

دروغ می گه. حتی ایده ش هم مال اون نبود ، برای من :» فرانک پشت سر فرید خونه اومد گفت 

 «.بود

مهم اینه که کادو از  »مامان هم در حالی که سعی می کرد جلوی دعوای ما سه تا رو بگیره ، گفت:

 «.طرف اونه

کادو رو روی میز پذیرایی گذاشتم و خودم روی مبل نشستم. خیلی سعی می کردم از هیجان 

بیش از حدم جلوگیری کنم. این که برادرم با وجود این که تا حاال به چیزی تو زندگیش اهمیت 
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گه ایده ی اون کادو مال فرانک نداده بود ، برام کادو خریده بود ، برای من تا حدی عجیب بود. ا

نبود ، فکر می کردم که یه مار افعی ای چیزی توی اون جعبه است. به عالوه ی کادوی فرید ، 

خیلی دوس داشتم بدونم مامان و بابا و فرانک برای من چی خریدن. امیدوار بودم که حداقل 

 .یکی از کادوها کتاب باشه

ه دور و برم نگاه کردم. فرانک داشت مانتوش رو در لحظه ای احساس کردم که یه چیزی کمه. ب

می آوُرد تا از آویز آویزون کنه. فرید لباسش رو عوض نکرده بود و داشت با تبلتش بازی می کرد. 

مامان هم از قبل لباسش رو عوض کرده بود و داشت خونه رو برای تولد مرتب می کرد. با چشمام 

 «بابا کجاست؟» ست. پرسیدم:دنبال بابا گشتم و فهمیدم که خونه نی

رفته کیک تولدت رو بخره. تا پنج » مامان که حاال در حال چیدن کادوها روی میز بود ، جواب داد:

 «.دقیقه ی دیگه برمی گرده

با آسودگی آهی کشیدم و بیشتر توی مبل فرو رفتم. کتابی رو که نیمه تموم بود برداشتم تا تموم 

ی کرد و تاحدی از هیجان زده بودنم کم می کرد. به این کتاب کنم. کتاب خوندن من رو آروم م

خیلی عالقه داشتم چونکه شخصیت اول داستان مثل من بود. طرز حرف زدنش ، لباس 

پوشیدنش و طرز فکر کردنش ، همه و همه مثل مال من بودن ولی با وجود همه ی این ها دوست 

یی که کشیده بود ، بیشتر دلم می نداشتم جای شخصیت داستان باشم. با همه ی سختی ها

 .خواست بهش کمک کنم ولی می دونستم چون واقعی نیست ، نمی تونم کاری براش انجام بدم

باالخره بعد از چند دقیقه صدای زنگ در اومد. فرانک فورا رفت تا در رو باز کنه. شرط می بستم 

اب رو تموم کردم و که می خواست اول از همه کیک رو بخوره. همون لحظه آخرین خط کت

بستمش. فکر می کردم که کتاب تا چند ساعت من رو آروم نگه می داره ولی از اینکه اشتباه می 

 .کردم ، متأسف بودم

بابا از در اومد تو. فرانک هم سریع جعبه ای رو که تو دست بابا بود ، از بابا گرفت و روی میز 

ا کتش رو دربیاره. من پا شدم و رفتم کنار گذاشت تا بازش کنه. بابا هم خسته و کوفته رفت ت

فرانک تا ببینم کیک چه شکلیه. وقتی کیک رو دیدم ، واقعا خوشحال شدم. یه کیک کاکائویی با 

هانیه » تزئین قلبی شکلش و نوشته ی روش که با خط بسیار زیبایی نوشته شده بود و می گفت:
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ستم بابا رو بغل کنم ولی جلوی خودم رو رو دیدم و در اون لحظه واقعا می خوا« تولدت مبارک.

 «...خیلی کیک خوشگلیه. ممنون بابا» گرفتم و گفتم:

 ...خواهش می کنم -

بابا دیگه حرفش رو ادامه نداد. گفته بودم که خیلی کم حرفه. همیشه امیدوار بودم که بتونم یه 

 .کاری کنم تا بیشتر حرف بزنه ولی نشد

ا دستم به محتویاتش نخوره و روی میز پذیرایی گذاشتم. حتی کیک رو با دقتبسیاری برداشتم ت

قبل از این که با کیک عکس بگیریم، می تونستم طعمش رو روی زبونم حس کنم. همه ی 

اعضای خانواده با کادوهاشون دور میز روی مبل نشستن. من وسطشون داشتم له می شدم ولی 

ام مهم بود این بود که کادوها رو باز کنم و این برای من خیلی اهمیتی نداشت. تنها چیزی که بر 

کیک رو بخورم و بعدش با احساس خیلی خوبی روی تخت لم بدم و کتاب بخونم. از اون کتابای 

کمدی بخونم که وقتی چشمت به صفحه ی اولش می افته ، انقدر خنده ت بگیره که نفست باال 

 .نیاد

ک چید و با کبریت روشنشون کرد ، به من مامان وقتی که سیزده تا شمع رو به ترتیب روی کی

اشاره کرد که شمع ها رو فوت کنم. من هم با هر چی که تو توانم داشتم نفس عمیقی کشیده و 

فوت کردم. با دیدن این که همه ی شمع ها با اولین فوت خاموش شدن ، خیلی تعجب کردم. 

 .اصال فکر نمی کردم که انقدر نفس کشیدنم قوی باشه

فضای خونه رو پر کرد. برگشتم تا فرید رو نگاه کنم که داشت با کنترل ور می رفت  آهنگ شادی

 «از کی تا حاال به خاطر تولد من شادی می کنی؟» تا آهنگ شاد بهتری پیدا کنه. پرسیدم:

برای اون موقع شادی نمی کنم. برای قبلش دارم شادی می کنم که بدون تو زندگی » فرید گفت:

 «.شادتری داشتم

» رای یک لحظه خواستم تا دستم رو دور گردنش قفل کنم و خفه ش کنم ولی به جاش گفتم:ب

باید برای این شادی کنی که من به دنیا اومدم تا با ارزش فرشته واری که دارم تو رو به اون دنیا 

 «.ببرم
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به ما فرید دهن کجی کرد و بحث رو ادامه نداد. شاید برای این که مامانم داشت با غضب زیادی 

دو تا نگاه می کرد و شاید هم به خاطر این که تولدم بود. البته بیشتر فکر می کنم که به خاطر 

 .مورد اولی این کار رو نکرد

 «.حاال هانیه باید کادوها رو باز کنه» فرانک گفت:

 «.نه. هنوز نه. االن باید پاشه برقصه» مامان گفت:

رو ندارم. بزار بعد از این که کادوها رو باز کردم مامان االن حوصله ی رقصیدن » من هم گفتم:

 «.شاد شدم. برقصم

 مگه االن شاد نیستی؟ -

 .چرا اما بعد از این که کادوها رو ببینم شادترم -

 حاال که تو می گی ، باشه. قبول. اول کادوی کی رو باز کنیم؟ -

 .نجام نداده ، چی برام گرفتهمن که می گم اول ببینم فرید که تا حاال تو عمرش هیچ کار مهمی ا -

باشه. امروز روز تولدته. » مامان برای این که من انقدر با فرید لج افتاده بودم ، آهی کشید و گفت:

 «.هر کاری دوست داری ، انجام بده

من هم با ذوق و شوق تمام کادوی فرید رو برداشتم تا باز کنم. اون هم دست از سر کنترل 

من از کادو خوشم میاد یانه. پاپیون خیلی سفت بسته شده بود ، برای بدبخت برداشت تا ببینه 

همین از تمام زوری که تو توان خودم داشتم استفاده کردم تا بازش کنم. شاید بهتره نگم بعدش 

چه اتفاقی افتاد ، چون فقط می شینین می خندین ولی با وجود این می گم. وقتی که روبان رو 

، یه دلقک با فنر از توی جعبه بیرون پرید. دقیقا نفهمیدم چه شکلی کشیدم تا پاپیون باز شه 

بود. تنها چیزی که درباره ی اون چیز عجیب و غریب می دونستم این بود که خیلی زشت بود. در 

اون لحظه هم داشتم وحشت می کردم و هم داشتم به حماقت خودم می خندیدم اما بیشترین 

ن بود که از برادرم و بی مزه بودنش و لوس بودنش متنفر احساسی که در اون لحظه داشتم ای

  «!!!!!ازت متنفرم» بودم. تنها چیزی که می خواستم بگم این بود:
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چه خوب! خودتو توی » ولی درعوض یه نفس عمیق کشیدم و خواستم یه کم مسخره ش کنم:

 شبیه توئه. از این جعبه دیدی و گفتی که بیای خودتو به من معرفی کنی. باید بگم که کامال

 «.لحاظ زشت بودن، بی مزه بودن ، خنگ بودن و کوتوله بودن کامال به این دلقک شباهت داری

می تونستم برق خشم رو تو چشمای فرید ببینم. از این که عصبانیش کرده بودم ، خوشحال 

 «.اینو برای این خریدم که یه کم شوخی سرت بشه از بس که آدم جدی ای هستی» بودم. گفت:

اِه. این جوریاست؟ مگه نگفتی که اینو فرانک بهت معرفی کرده؟ فرانک از تو توقع نداشتم که  -

 .انقدر بی سلیقه باشی

فرانک از این که دعوای بین من و فرید تموم شده و بین من و خودش شروع شده بود ناراحت بود 

 :، گفت

هایی خوشش میاد و این رو بهش اصال به من چه. من فقط می دونستم فرید از چه تیپ کادو »

 «....معرفی کردم. اگه دعوایی داری ، با اون دعوا کن ، نه من

هانیه! مثال روز تولدته. باید از فرید تشکر کنی به » مامان که واقعا عصبانی شده بود ، گفت:

 «.جای این که جنگ و دعوا راه بندازی

» بعد با صدای بلند ادامه دادم:« کنم. همینم مونده که از فرید تشکر» با خودم زمزمه کردم:

فرید هیچ وقت برای من اهمیتی نداشته و من خودم رو به خاطر اون ناراحت نمی کنم. بذار بقیه 

 «.ی کادوها رو باز کنم

در حالی که جو اتاق سرد شده بود و آهنگ هم برای خودش داشت پخش می شد ، کادوی بابا رو 

اندازه ی کادو فهمیدم که کتاب نیست ؛ چون خیلی کوچیک تر از برداشتم تا باز کنم. از شکل و 

این بود که کتاب باشه. با قیافه ای ناامید کادو رو برداشتم و باز کردم. یه فلش خیلی فانتزی توی 

روی کاغذ کادو لم داده بود. با این که ترجیح می دادم که کادو یه چیز دیگه باشه ولی از این که 

وشحال بودم. تا حاال دو تا فلشم رو گم کرده بودم و از این می ترسیدم که می دیدم یه فلشه خ

 .بابا به خاطر بی عرضه بودنم دیگه برام فلش نخره
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به گونه ی بابا بوسه ای زده و از او تشکر کردم. فرانک که از قبل دوربین رو آماده کرده بود ، از من 

م ولی خودم رو به بی خیالی زده ، لبخند و بابا عکس گرفت. هنوز از دست فرانک عصبانی بود

زدم و کادوی فرانک رو برداشتم تا باز کنم. معلوم بود که کادو یه چیز نرمه. یه چیزی مثل بلوز ، 

 . ...شال و

کادو باز کردم. مثل اینکه درست حدس زده بودم. کادو یه بلوز آبی با عکس یه دختر روش بود. 

که به رنگ چشمام میاد. زیر لب از فرانک تشکر کردم. لباس خوشگلی بود و من می دونستم 

بعد از اون دعوا اصال حال و حوصله ی حرف زدن نداشتم. لباس رو کناری گذاشتم تا تو اولین 

 .فرصت بپوشمش

آخرین کادو ، یعنی کادوی مامان رو برداشتم تا باز کنم. باز کردن این کادو رو برای آخر گذاشته 

می اومد یه کتاب باشه. با این که نازک بود ولی از بابت این که شاید کتاب  بودم ، چون که به نظر

بود خوشحال بودم. من هرنوع کتابی رو دوست دارم. کادو رو باز کردم. بر خالف تصورم یه قاب 

عکس توی کاغذ کادو بود. باید حدس می زدم که مامان کادویی که من دوست دارم رو نمی خره. 

ون دادم تا مامانم نفهمه که من از کادو خوشم نیومده. تا خواستم ازش خودم رو خوشحال نش

تشکر کنم ، صدای زنگ در اومد. فرید فورا صدای موسیقی رو قطع کرد که همسایه ها شاکی 

 .نشن

بابا از جاش بلند شد تا در رو باز کنه. درزدن تو این ساعت واقعا عجیب بود. ساعت دوازده که 

ا در رو باز کرد. از صدای حرف زدن اونا فهمیدم که مردی پشت دره. صدای کسی بیدار نیست. باب

مرد آشنا بود. هرچی فکر می کردم یادم نمی اومد که کجا این صدا رو شنیدم. مرد شروع به حرف 

 :زدن کرد

 «.یه پست سفارشی براتون آوردم. باید این رو به هانیه اسماعیلی بدم »

 ه. باید جایی رو امضا کنم؟بله. اون اینجا زندگی می کن -

 .نه. فقط باید مطمئن بشم که ایشون اینجا زندگی می کنن -

 من پدرشون هستم. این براتون کافیه؟ -
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 .بله. مرسی. لطف می کنین اگه اینو بهشون بدین. من دیگه برم خدافظ -

د. من هم با این حرف بابا در رو بست و پست سفارشی رو که یه جعبه کوچیک بود ، پیش ما آور 

سریع جعبه رو از دست بابا قاپیدم و بازش کردم. توی جعبه یه گردنبند بسیار زیبا با یه سنگی 

شبیه الماس بود. الماس می درخشید. واقعا زیبا بود. با وجود این که آبی رنگ بود اما درونش 

ور نمی کردم که مثل خورشید گرم بود. تا حاال چیزی خوشگلتر از اون چیز تو عمرم ندیده بودم. با

اون یه الماس باشه. غیر ممکن بود کسی بخواد به عنوان هدیه ی تولد به کسی الماس واقعی 

 .بده ولی می دونستم هیچ سنگی اون جوری نمی درخشه

جعبه رو پشت و رو کردم تا اسم کسی رو که اون کادو رو برام فرستاده بود ، بفهمم اما عجیب این 

چرا باید یه کسی کادو بفرسته و نخواد کسی » وجود نداشت. گفتم: بود که هیچ اسمی روی اون

 «اسمش رو بدونه؟

مطمئنی اسمی روش ننوشته؟ شاید همه جاشو » مامان که کامال معلوم بود تعجب کرده ، پرسید:

 «.خوب نگشتی

 .همه جاشو خوب گشتم. اصال هیچ اسمی روش نیست -

 

 «.حتما یکی می خواد ازش خواستگاری کنه» فت:فرید که اون وسط می خواست مزه بپرونه ، گ

اگه هم خواسته خواستگاری کنه ، از من می کنه ، نه از تو. پس خودتو نخود هر آش » گفتم:

 «.نکن

 «!!!حاال اگه گردنبندو نمی خوای ، می تونی به من بدیا» فرانک گفت:

 .نه مرسی. خودم الزمم می شه -

م. هیچ کس دوست نداشت. پس کال بی خیالش شدیم خیلی دیروقت بود. دوست نداشتم برقص

؛ کیک رو خوردیم و رفتیم تا بخوابیم. کادوها رو برداشتم تا یه جای اتاقم جاشون بدم. همه رو 



                 
 

 

 فائزه |رمان مقاومت در برابر جادوی سیاه رمان

 

 

 

 

    rwww.1roman.i         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

15 

 

توی کمدم گذاشتم ولی گردنبند با جعبه شو تو دستم گرفتم. نمی خواستم از خودم جداش کنم. 

 .کردیه چیزی توی اون گردنبند بود که منو عصبی می

رفتم تراس خونه تا تنها باشم. به این فکر می کردم که صدای اون پستچی رو کجا شنیدم اما مثل 

این که مغزم خالی خالی و تهی از هرچیزی بود. خواستم گردنبندو داخل جعبه بذارم که یه چیزی 

و تنها با توی جعبه جلب توجه کرد. انگار یه چیزی از کف اون بیرون زده بود. خیلی معلوم نبود 

دقت زیاد می تونستی به این پی ببری. اون چیز سفید رو با مالیمت کشیدم تا بیرون بیاد. یه 

 A5کاغذ تا شده بود. تاهای کاغذو باز کردم تا یه صفحه اندازه ی ورق های دفترچه یادداشت

نامه  نمایان بشه. دستخط کسی که نامه رو نوشته بود خیلی خوشگل بود. معلوم بود نویسنده ی

 :خط تحریری کار کرده. نامه رو خوندم

 .می دونم که گیج شدی اما خیلی نگران نباش. من کمکت می کنم »

سرنوشتت داره تو رو پیدا می کنه. آینده ت یه آینده ی کامل و بی نقصه. منتظر اون روزی که 

 .منو می بینی باش

و از بین می ره. پس وقتی این این نامه بعد از این که بخونیش تبدیل به یه خاکستر می شه 

 .اتفاق افتاد خیلی تعجب نکن

و اما این رو بدون که یه روز تمام سختی هایی که خواهی کشید ، برمال می شه و اون روز تو مهم 

ترین فرد تو کل دنیا می شی. هیچ کسی تو رو فراموش نخواهد کرد. داستان تو برای هزاران نسل 

 .ون موقع امیدوارن که دوباره کسی مثل تو پیدا شهدیگه هم بازگو می شه و همه ا

 ...امیدوارم که این گردنبند به دردت بخوره

 «.دوستت دارم

و با خوندن آخرین جمله ، کاغذ خورد و خاکشیر شد. حتی وقتی که تالش کردم خاکسترش رو 

نوشته شده  جمع کنم ، چیزی به غیر از هوا پیدا نکردم. این نامه معلوم نبود که توسط چه کسی
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بود ولی معلوم بود که اون یه نفر قصد کمک به من رو داشته. احساس کردم اشکی از روی گونه 

  .هام می غلته و پایین می اوفته

اشکامو با پشت دستم پاک کردم. یک دفعه تمام اتفاقای صبح ساعت یک یا بهتره بگم ساعت 

بود ، افتادم. همون لحظه فهمیدم صدای سیزده یادم اومد. یاد اون مردی که به من هشدار داده 

پستچی رو کجا شنیدم. با دست به سرم زدم و با خودم گفتم که چقدر احمقم که یادم نمونده. 

فقط آرزو می کردم که در رو به جای بابا من باز می کردم تا حداقل کسی رو می دیدم که سعی 

دار بده! با حالت پشیمونی و می کرد به من کمک کنه. همون کسی که سعی می کرد به من هش

سردرگمی و این که بعد از این همه اتفاق چاره ای به غیر از خوابیدن نداشتم ، به سمت تخت 

حرکت کردم. به این فکر کردم که همه ی قهرمانا حتی بعد از حفظ کردن کل دنیا از خطر چاره ای 

 .به غیر از خوابیدن ندارن و از این فکر خنده ام گرفت

تخت رفتم تا همراه با خواب سرنوشتم رو به آغوش بگیرم. سرنوشتی که معلوم نبود به به سمت 

 ...چی ختم می شه. به مرگ یا شاد زندگی کردن تا پایان عمر

 فصل سوم

توی سیاهچال بودم. معلوم نبود که چجوری به این جا راه پیدا کردم. احساس می کردم چیزی 

ود ، تاریک تاریک. هیچ نشونه ای از هیچ موجود زنده ای قلبم رو فشار می ده. همه جا تاریک ب

وجود نداشت. اون قدر سرد بود که خودمو مچاله کرده بودم و نمی تونستم بدنم رو تکون بدم. 

میله های زندون رو می تونستم ببینم. سکوت همه جا رو پر کرده بود و من مطمئن بودم که اگه 

رو نمی شنوه. صدایی وحشتناک شنیدم. صدای تالش کنم حرف بزنم ، هیچ کس صدای من 

جیغ بود ، جیغ یه بچه. انگار داشتن شکنجه ش می کردن. تحملشو نداشتم.ترجیح می دادم 

بمیرم تا اون صدا رو نشنوم و برای جلوگیری از شنیدن ، دستامو به گوشام فشار دادم ولی هیچ 

اخت. تالش می کردم اون تغییری احساس نمی کردم. صدای جیغ توی مغزم طنین می اند

 .شکنجه رو تموم کنم

بچه آروم گرفت. بلند شدم و پشت میله های زندان رفتم. می دونستم میله خیلی محکمه. با این 

حال دستم دور میله حلقه کردم تا تکونش بدم که شاید دربیاد. می خواستم از اون کابوس 
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م ، احساس کردم نیرویی وارد بدنم می وحشتناک بیدار بشم اما... اما تا به اون میله دست زد

شه. یه نیرویی که تاریک و مهیب بود. می خواست من رو تحت کنترل خودش دربیاره. خیلی 

 .ترسیده بودم. اون نیروی اهریمنی داشت من رو تسخیر می کرد

ام ولم کن. بذار برم. تنه» با وجود این که می دونستم اون نیرو یه موجود زنده نیست ، داد زدم:

 «.بذار. من رو ول کن. بذارین بـــرم

بدون این که تسلطی رو خودم داشته باشم اشک می ریختم. دیگه تاب تحمل همچین چیزایی 

 .رو نداشتم. صدای هق هق گریه هام تو گوشم می پیچید

نمی دونم اون لحظه دقیقا چه اتفاقی افتاد. « ولم کن. خواهش می کنم.» برای بار آخر گفتم:

زی که به یاد میارم این بود که کسی جیغ کشید. شاید خودم بودم. اصال نمی شد فهمید. تنها چی

صدای جیغ انقدر بلند بود که کل بدنم رو لرزوند و از شدت لرزش چشمام رو بستم و وقتی 

بازشون کردم خودم رو توی اتاق دیدم. خیلی عجیب بود ، چون اصال چیزی که دیده بودم شبیه به 

 .انقدر صحنه ها واضح و شفاف بودن که غیر ممکن بود یه خواب باشهخواب نبود. 

همون لحظه از جا پریدم. تا به حال همچین کابوسی ندیده بودم. نفسم به شماره افتاده بود. می 

ترسیدم برادرم صدای ضربان قلبم رو بشنوه. من وفرید تو یه اتاق می خوابیدیم و اتاق رو نصف 

رده بودیم. حتی کمد هم نصفش برای من بود و نصفش برای فرید. نصف بین خودمون تقسیم ک

همیشه دلم می خواست جای فرانک باشم. فرانک یه اتاق اختصاصی فقط و فقط برای خودش 

داشت. کامپیوتر هم توی اتاق فرانک جا خوش کرده بود اما من االن نمی خوام دراین مورد حرف 

 .بزنم

و پاهام رو روی زمین گذاشتم. سرمای کاشی به کف پام نفوذ  لحافم رو از روی خودم کنار کشیدم

کرده و ترسم رو تشدید می بخشید. از جام بلند شدم و به سمت پذیرایی حرکت کردم. هیچ نوری 

از پنجره ها نمی تابید. چراغ پذیرایی رو روشن کردم تا ساعت رو نگاه کنم. اول چیزی نمی دیدم 

د. ساعت پنج صبح بود. هنوز تأثیر خواب از بین نرفته بود و من اما کم کم چشمم به نور عادت کر 

در جا می لرزیدم. به آشپز خونه رفتم تا یه آبی به سر و صورتم بزنم تا شاید کمی آروم بشم ولی 

 .آب سرد سرد بود و هیچ کمکی به من نکرد
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ی کردم به هیچ به پذیرایی برگشتم و روی مبل نشستم. خودم رو بغل کرده بودم و خیره نگاه م

چیز. تالش می کردم که معنی خوابو بفهمم. اول به این فکر کردم که شاید برعکس خواب برای 

من معنی داشته باشه. یعنی اینکه همیشه آزاد باشم ولی این هیچ مفهومی نداشت. چون من 

یزی که همین حاال هم آزاد بودم. به این فکر کردم که شاید این خواب یه پیش بینی باشه. یه چ

تو آینده رخ می ده اما این جزو غیر ممکن ها بود. اصال نمی فهمیدم. هیچ چیزی رو درک نمی 

 .کردم

توی این دو روز اتفاقایی افتاده بود که معموال توی داستانا در موردشون نوشته می شه. اول اون 

س مزخرف. این مشاور ترسناک، بعدش اون زنگ تلفن، بعد از اون گردنبند و حاال هم این کابو

کابوسی ممکنه هیچ معنی خاصی نداشته و من رو بازی گرفته باشه. به یه خواب دل خوش بودم 

 که اون هم کابوس از آب دراومد. چرا نمی شه یه بار مثل آدم زندگی کنم؟

 .اصال از این سوالی بی جواب خسته شدم. کاشکی یکی پیدا می شد که این سواال رو جواب بده

رو می خواستم چی کار کنم؟ خودم هم نمی دونستم. حتی در مورد الماس بودنش  اون گردنبند

هم شک داشتم. شاید دوستم یاسمین می تونست بهم بگه که الماس واقعیه یا نه. مامان اون 

معموال گردنبندای قالبی محض سرگرمی می ساخت و خیلی از سنگها اطالع داشت. یاسمین 

زی درمورد سنگ ها می دونه. تنها همین راه به نظرم می هم بچه ی مادرشه پس اون هم چی

 .رسید. این که اون گردنبند رو امروز تو مدرسه به یاسمین نشون بدم

صدای خمیازه ای از اتاق مامان و بابا شنیده شد و بعد حدود نیم دقیقه مامان با موهای شلخته 

 «چی کار می کنی؟ ساعت چنده؟ تو اینجا» از اتاق بیرون اومد. با چشمای نیمه بسته پرسید:

 .چهار و ربع -

 .این موقع شب چرا بیداری؟ هنوز دو ساعت به شروع مدرسه ت مونده. برو بگیر بخواب -

یه کابوس دیدم. هنوزم می تونم اون صحنه رو جلوی چشمم تصور کنم. می ترسم دوباره  -

 .کابوس ببینم برای همین نمی خوام بخوابم
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که انقدر داستان نخون. می ترسی بعد شب کابوس می بینی. انگار داشتم  هزار بار بهت گفتم -

 .با دیوار حرف می زدم. حاال که بیدار بودی حداقل می ذاشتی آب بجوشه تا چایی بخوریم

اصال حوصله نداشتم بلند شم تا کتری رو پر از آب کنم. فقط می خواستم همون جا بشینم و به 

ای غل غلی شنیدم. صدای آب بود که می جوشید. معلوم نبود زندگی نکبت بارم فکر کنم. صد

 .کی کتری رو گذاشته بود بجوشه

 «!چه عجب یه کار ازت بر اومده» مامان گفت:

حتی حوصله نداشتم مامان رو از اشتباهش دربیارم. به خودم گفتم که بذار فکر کنه من اون 

 .کرده کتری رو گذاشتم. اصال هم برام مهم نبود کی اون کار رو

یهو از جام بلند شدم و یونیفورم مدرسه رو از کمد درآوردم و پوشیدم. کیف پر از کتابم رو پشتم 

 «کجا می ری با این عجله؟» انداختم و رفتم کفشامو برداشتم تا بپوشم. مامان پرسید:

 .مدرسه -

 .ولی هنوز که سرویست نرسیده -

 .پیاده می خوام برم -

 .ساعت راهه! تازه چیزی هم که نخوردی اما پیاده تا اونجا یه -

 .گشنم نیست -

 .حداقل بذار برات خوراکی بذارم -

 .گفتم که گشنم نیست -

 .اصال به من چه. مثال خواستم بهت مهربونی کنم. به شما خوبی نیومده -
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از خونه بیرون رفتم و در رو پشت سرم بستم. کفشای آل استار قرمزم رو روی پاهای برهنه ام 

دم و به جای آسانسور از پله ها پایین رفتم. انگار تو خلسه فرو رفته بودم. متوجه هیچ چیزی پوشی

نبودم. حتی نفهمیدم کی از ساختمون خارج شدم و به خیابون رسیدم. مردم کمی از کنارم رد می 

شدن و من برنمی گشتم تا نگاهشون کنم. فکرشو بکن یه دختر سیزده ساله که تو خیابون مثل 

زن ها راه می ره. جدیدا دیگه همه این جوری راه می رفتن. هرکسی بار مشکل خودشو به پیر 

دوش می کشید. یکی بار بی پولی ، اون یکی بار بی کاری و کس دیگه ای هم بار سختی درس ها. 

 .اونوقت من چی؟ بار سرنوشت. از این سرنوشت لعنتی متنفر بودم. هنوز هم هستم. حتی حاال

خیابون به اون یکی می رفتم. نگاهم به جلو بود و فکرم تو گذشته. نمی دونم اون  غریزی از این

حالت چقدر طول کشید تا این که در مدرسه رو روبهروی خودم دیدم. هنوز مدرسه باز نشده بود. 

به دیوار بغل در تکیه دادم و درحالیکه کیفم به دیوار کشیده می شد، نشستم و زانوهام رو بغل 

اس تنهایی می کردم و بی کسی. نگاهم رو به پایین بود. بدبختانه ساعت به همراه کردم. احس

 .نداشتم، چون از بس با عجله اومده بودم که ساعت رو جا گذاشته بودم

صدای قدم های کسی رو شنیدم. سرم رو باال آوردم تا ببینم چه کسی اومده که با تعجب 

ل سر کرده بود. از جام بلند شدم و تعجب زده یاسمین رو دیدم که لباس بیرون پوشیده و شا

 «چرا لباس مدرسه نپوشیدی؟» پرسیدم:

دیروز از بس به خاطر تولدت شاد بودی و زود از مدرسه اومدی بیرون که نشنیدی امروز مدرسه  -

رو تعطیل کردن. االن خونه تون بودم و دیدم خونه نیستی و اومدی اینجا. آخه چی بهت بگم؟ 

ح کی میاد مدرسه؟ هیچی دیگه. موبایلت رو جا گذاشته بودی و من بدبختم مجبور این موقع صب

  .شدم این همه راه رو بیام اینجا

 خب چرا دیروز به من زنگ نزدی که نیام مدرسه؟ -

راستش... ام... خونه نبودم. رفته بودم خونه ی مامان بزرگم مهمونی. بعد یادم رفت زنگ بزنم.  -

به من گفت که زودتر بیام مدرسه که تنها نباشی وگرنه فکر کنم تا ساعت خدا رو شکر مامانت 

 .نه اینجا می نشستی
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حاال این مهم نیس. من اومده بودم تا درباره ی یه چیزی باهات حرف بزنم. ببین این الماسه  -

 .الماس واقعیه یا نه

 .و گردنبند رو به دستش دادم. اون هم با دقت به گردنبند نگاه کرد

 یر ممکنه الماس باشه. از کجا پیداش کردی؟غ -

 .یه ناشناس بهم هدیه داده. نمی دونم چرا نمی خواست بدونم اون کیه -

آخه هیچ سنگی هم این طوری برق نمی زنه. اگه اشتباه نکنم واقعا الماسه. چرا کسی باید چیز  -

 به این ارزشمندی رو به کسی هدیه بده و نخواد که اون کس بدونه کیه؟

 .نمی دونم. منم همین االن این سوال رو پرسیدم -

قضیه مشکوک می زنه. ببینم کسی رو ندیدی که دور و برت بپلکه و بگه نمی تونم بدون تو  -

 زندگی کنم و از این حرفا؟

همین که اون حرفو زد می خواستم خفه ش کنم. نمی دونم چرا رفتار یاسمین انقدر عوض شده 

تو رو » حرفا نمی زد. به آرومی و به شوخی مشتی به بازوش زدم و گفتم: بود. اون هیچوقت از این

 «.خدا عین فرید رفتار نکن

 مگه دروغ می گم؟ -

 !ای ناکس. وایسا ببینم -

و بعد اون دوید و من دنبالش. اون قدر دویدیم تا اینکه جلوی خونه رسیدیم و یاسمین در حالی 

 «.باشه. من تسلیمم» فت:که نفس نفس می زد دستاشو باال آورد و گ

به نظر من به اندازه ی کافی تنبیه شده بود. بدون اینکه بیشتر دعواش کنم خدافظی کردم و رفتم 

خونه. هوا روشن شده بود و خورشید داشت از پشت ابرها درمیومد. زنگ در رو زدم. بعد از این 

و به جای سالم و احوال پرسی که کسی در رو باز نکرد دوباره زنگ رو زدم. فرید در رو باز کرد 
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مامان و بابا و فرانک خونه » خمیازه ای کشید. نگاهی به داخل خونه انداختم و پرسیدم:

 «نیستن؟

انقدر گیجی که از هیچی خبر نداری. مامان رفته نون بخره، بابا رفته سر کار و فرانک هم رفته  -

 .دانشگاه تا پروژه ی معماریشو بده

  تی مدرسه؟اونوقت تو چرا نرف -

 .چون مشقام رو ننوشتم -

 کی نوشتی که این بار دومت باشه؟ -

 .تو هم هی گیر بده. بیا خونه و در رو ببند تا منم برم بگیرم بخوابم -

من هم در رو بستم و کفشامو پرت کردم جلوی در. نمی دونم چرا خیلی دلم می خواست فرید رو 

رسید. در فریزر رو باز کردم و یخها رو از اونجا در  اذیت کنم، بخندم که یه دفعه فکری به ذهنم

حداقل برو به مدرسه ت زنگ بزن بگو نمی ری. » آوردم. رفتم اتاق و فرید رو بیدار کردم و گفتم:

اون هم خسته و کوفته بلند شد تا « من حوصله ندارم براشون توضیح بدم. بیا خودت توضیح بده.

ی سوخت که خواهری مثل من داره ولی از این کارم لذت زنگ بزنه. یه جورایی دلم به حالش م

 .می بردم

یخ ها رو روی تخت فرید گذاشتم تا وقتی فرید خواست بخوابه روی اونا بشینه. از این فکر خنده 

م گرفت. زندگی بدون اذیت کردن فرید اصال زندگی نمی شد. به این فکر کردم که اگه فرید نبود 

 .کی رو اذیت می کردم

صحبت فرید با تلفن اومد و چند دقیقه بعدش تلفن رو قطع کرد تا بخوابه. من هم روی صدای 

هانیه » تخت خودم دراز کشیدم و خودم رو به خواب زدم تا اینکه صدای داد زدن فرید رو شنیدم:

 «.می کشمت

می خوای دور خونه » من بلند شدم و با بیشترین سرعتی که داشتم فرار کردم. فرید گفت:

 .و اون هم دنبال من به راه افتاد« ی؟ پس بچرخ تا بچرخیم.بچرخ
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ناگهان صدای زنگ در رو شنیدم. چه کسی می تونست باشه؟ وایستادم و فرید هم همراه با من 

 «.فرید باز کن ببین کیه»وایستاد. گفتم: 

 .حاال که روی تخت من یخ گذاشتی خودت باز کن -

 .زم نیست چیزی از رو بپوشیآخه من باید کلی چادر سرم کنم. تو ال -

 .به من چه -

 .آهی کشیدم و بابت کاری که کرده بودم تأسف خوردم. حاال هم مجبور شده بودم در رو باز کنم

  .یه چادر گلگلی آبی که دم دست بود سرم کردم و در رو باز کردم .

تونستی  مردی پشت در بود که چشمایی مشکی رنگ داشت که اگه به اونا نگاه می کردی می

توش غرق بشی. کت مشکی براق تنش با چشم هاش همخونی داشت. اون مرد شلوار لی 

پوشیده بود و کفشی با مارک دی اند جی نقره ای پوشیده بود. اون خیلی جوون بود. بیشتر از 

 .سی سال سن نداشت

 «.ببخشید شما رو به جا نمیارم» پرسیدم:

 .که به احتمال زیاد من رو می شناسه چشمای اون برقی زدند که مبنی بر این بود

 .من یکی از همکارای پدرتون هستم. اگه می شه صداشون کنین -

اگه اون همکار بابا بود پس چرا االن سر کار نبود؟ من که همچنان داشتم اون رو برانداز می کردم 

 «.ایشون االن سر کارن. اگه کاری داشتین بگین من بعدا بهشون می گم»گفتم: 

پس اگه می شه مادرتون رو » ا نگاهی که انگار من حرف بی معنی ای زده بودم جواب داد:اون ب

 «.صدا کنین. آخه من خیلی کار مهمی دارم

 .االن رفتن نون بخرن. تا نیم ساعت دیگه برمی گردن. تشریف بیارین خونه منتظرشون باشین -
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 .حتما -

ی از مبل ها نشست. معلوم نبود اون عجیب بود چون بدون هیچ تعارفی اومد خونه و روی یک

چیزی میل ندارین براتون بیارم؟ نسکافه؟ لیموناد؟ » مرده از کدوم سیاره ای اومده. پرسیدم:

 «چایی؟ آبمیوه؟

 .اگه زحمت نمی شه یه لیموناد خنک بیارین -

 .راستش می دونستم که همچین جوابی می خواد بده. مثل این که خیلی آدم پررویی بود

 واین کتتون رو یه جایی آویزون کنم؟می خ -

 .نه، مرسی همین جوری راحتم -

   

 

رفتم آشپز خونه تا با آب لیمو و آب و شکر براش یه لیموناد بسازم. فکر کردم چون زیاد مرد 

شیرینی نیست به احتمال زیاد نمی خواد یه لیموناد شیرین براش ببرم و تا جایی که تونستم از 

شکر استفاده نکردم. در همین فاصله مرد به جای جای خونه نگاه کرد و ناگهان فرید رو دید. 

راستی شما دو تا مدرسه » نگار که تازه یادش افتاده بود امروز روز تعطیل نیست پرسید:ا

 «ندارین؟

 «.امروز مدرسه رو تعطیل کرده بودن» من گفتم:

االن » فرید که سرخ شده بود و معلوم بود که داره از خجالت آب می شه می ره زمین گفت:

شو بپوشه. من با قاشق چند بار لیموناد رو  و سریع رفت تا لباس های مدرسه« داشتم می رفتم.

به هم زدم و تا در فریزر رو باز کردم و دیدم خالیه یادم افتاد که همه ی یخ ها رو روی تخت فرید 

 «خدایا مگه از این بدتر هم می شد؟» ریختم. دستی به صورتم زدم و تو دلم گفتم:

 «نداره یخ نباشه؟ ببخشید مثل این که یخ ها رو تموم کردیم. عیبی» گفتم:
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 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

یه بار دیگه با دقت نگاه کن. شاید » مرده داشت خیره به من نگاه می کرد. در همون حال گفت:

 «.چند تا یخ مونده باشه

منظور مرد رو نمی فهمیدم. دوباره در فریزر رو باز کردم و دیدم همون جایی که قبال خالی بود پر 

 «.. من مطمئن بودم که یخ نداریمغیر ممکنه» یخه. سرم رو تکون دادم و گفتم:

 .شاید اشتباه کرده باشی -

کم کم داشتم به این نتیجه می رسیدم که قاطی کردم. که از بس کتاب خوندم که مغزم خود به 

خود خیال پردازی می کنه اما من مطمئن بودم که همه ی یخ ها رو روی تخت فرید ریختهم ولی 

ه بوده. دستم رو دراز کردم و دو تا یخ برداشتم و ریختم توی شاید یه چند تا یخ تو فریزر جا موند

بابات از تو » لیوان. بعد اون رو روی یه سینی شیشه ای گذاشتم و بردم برای مرده. مرده گفت:

 «.خیلی تعریف می کرد اما فکر نمی کردم این جوری باشی

 چه جوری؟ -

. برای این سن کمت خیلی زن انقدر قوی» مرد که انگار داشت درون من رو می دید گفت:

 «.قدرتمندی هستی

باز دوباره منظورش رو نمی فهمیدم. هیچ وقت کسی از من به عنوان زن قدرتمند توصیف نمی 

کرد. باهوش شاید. مصمم شاید ولی هیچ وقت قدرتمند به من نگفته بودن. کسی که یه سینی رو 

خواستم اون مرده رو ببینم.  می آورد که اصال قدرتمند حساب نمی شد. اصال دیگه نمی

خوشبختانه یکی در زد و من می دونستم که مامانه. خیلی خوشحال بودم که اومده بود من رو 

نجات بده. در رو باز کردم و گذاشتم با نون ها بیاد تو. نون ها رو از دستش گرفتم و تو آشپز خونه 

هانیه چرا چادر سرت کردی؟ فرید » گذاشتم الی سفره. مامان که هنوز مرده رو ندیده بود پرسید:

 «کجاست؟

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
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رفته مدرسه. مامان یه نفر اومدن که می خوان درباره ی یه موضوعی باهات » من جواب دادم:

» و با سر به مرده اشاره کردم. مامان همین که مرده رو دید ، با قیافه ای جدی گفت:« حرف بزنن.

 «.. با این آقا باید حرف بزنمهانیه. برو اتاقت و تا وقتی من نگفتم نیا بیرون

 ...ولی مامان -

 .ولی بی ولی. همین که من گفتم -

با عصبانیتی که از طرز راه رفتنم معلوم بود رفتم اتاق و در رو محکم پشت سرم بستم. چرا مامان 

این جوری حرف می زد؟ صدای پایی رو شنیدم که به اتاق میومد. چون حوصله ی جر و بحث 

نداشتم رو تخت دراز کشیدم و خودم رو به خواب زدم. مامان که از الی در من  بیشتر باهاش رو

رو دید خوابیدم برگشت پذیرایی تا با مرده حرف بزنه. من هم با سرعت و در حالی که تالش می 

کردم قدم هام صدایی نداشته باشن، به طرف در رفتم و گوشم رو بهش چسبوندم. صحبت رو 

 ...مامان شروع کرد

دیگه برای چی اومدی اینجا؟ این همه سال اون رو تنها گذاشتین بعد تازه میاین نگرانش می  تو -

 شین؟

برای این اومدم که بگم باید دیگه کم کم بهش حقیقتو بگین. اون داره زیادی قدرتمند می شه و  -

 . ...همین روزاست که یه بالیی سرش بیاد. باید از حاال آماده بشه

 .ی گی؟ این همه سال از اون ماجرا گذشته. دیگه باید فراموشش کرده باشنچرا چرت و پرت م -

خورشید باالخره از پشت ابر درمیاد و حقیقت فاش می شه. قدرتی به اون بزرگی نمی تونه  -

 .مخفی بمونه

من نمی تونم دختر عزیز دردونه مو بدم تا یه قدرتی که فاسدش می کنه یاد بگیره. سیزده سال  -

بت کردم که چی بشه؟ یه جادوگر؟ من دخترمو نمی دم. اصال همین دیروز تولدش بود. ازش مراق

شما به فکرش بودین؟ نه. حتی یه کادو براش خریدین؟ نه. حاال هم میای می گی می خوای با 

 .خودت ببریش پیش پدر جادوگرش. اصال این حرفی که می زنی منطقیه؟ نه
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مین دیروز کادوی تولدشو گرفت. قبل از حرف زدنت باید خدمتتون عرض کنم که دخترشون ه -

 .یه ذره فکر کن

نکنه منظورت اون گردنبنده؟ شرط می بندم دوهزار نمی ارزه. از این پدری که می شناسم هر  -

 .کاری ممکنه بربیاد

من از قبل بهتون هشدار دادم. اگه بالیی سر هانیه بیاد مقصرش خودتونین. اون باید بتونه از  -

 .محافظت کنهخودش 

صدای باز و بسته شدن در رو شنیدم و فهمیدم که مرد رفته. نفسم بند اومده بود. اون مرد 

داشت درمورد چه چیزی صحبت می کرد؟ مگه جادو تو قصه ها نبود؟ نمی تونستم باور کنم. 

ه ی یعنی تموم این سال هایی که زندگی می کردم دروغ بود؟ نه، نه، اونا داشتن درمورد یه هانی

دیگه که تولدش با من یکی بود حرف می زدن. منظورشون من نبود ولی اون گردنبند داشت 

خالف این رو ثابت می کرد. این غیر ممکن بود. داشتم گریه می کردم. اشک ها بدون اختیار 

خودم یکی پس از دیگری می ریختن. دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا صدای هق هقم به گوش 

همون حال رفتم و روی تخت پشت و رو دراز کشیدم. انقدر گریه کردم که بالش از مامان نرسه. با 

اشک هایم خیس خیس شد. حتی نفهمیدم که کی به خواب رفتم. تمام اتفاقایی که توی این دو 

  ...روز افتاده بودن در مقابل این یکی هیچ بودن. سرنوشتم از همون موقع عوض شده بود

 فصل چهارم

شدم. اول فکر کردم که دقیقا چه اتفاقی افتاده بود که من خوابیدم. بعد یه لحظه  از خواب بیدار

تمام اتفاقایی که امروز افتاده بود یادم اومد. اون مرده که اومده بود خونه مون. اون حرفایی که 

بینشون رد وبدل شده بود. یعنی من تمام این سال ها دروغ شنیده بودم؟ از جا بلند شدم و 

سمت دستشویی حرکت کردم تا به صورتم آب بزنم. سرم به خاطر اون گریه درد می  سریع به

کرد. تو آینه ی دستشویی خودم رو نگاه کردم. زیر چشمم سیاه شده بود. هیچ وقت از قیافه ی 

خودم خوشم نمیومد. همیشه به این اعتقاد داشتم که فرانک ظاهر بهتری داره. فرانک با اون 

ون موهای حالت پذیر لخت مشکیش با اون صورت بیضی از من خوشگل تر چشمای قهوه ای و ا

بود. پوست صورتش از من صاف تر بود و یه کم سبزه تر. به اون لقب فرشته ی اهریمنی رو داده 
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بودم. زیبا اما در عین حال بدجنس. بعضی وقت ها هم رئوف و مظلوم. اندامای بدن ما دو تا 

دو تا خیلی الغرتر بود. فرانک یا بهتره بگم فرشته اعتقاد داشت که شبیه به هم بود. فرید از ما 

 .از من الغرتره ولی می دونستم که اینطور نیست

همیشه اون دو تا رو به عنوان خواهر برادر واقعیم دوستشون داشتم. درسته من اونا رو اذیت می 

و برادری تا کل کل نکنن  کردم و اون ها هم من رو ولی از ته قلبم دوستشون داشتم. هیچ خواهر

خواهر برادرای واقعی نمیشن که. من مامان رو با اون چشمای قهوه ای و موهای لخت مشکی 

کوتاهش خیلی دوست داشتم. همیشه تو زندگیم با من مهربون بود. بابا هم که عاشقش بودم. 

ای فرش، با اون همیشه فکر می کردم که من بیشتر به بابا رفتم تا به مامان. بابا با اون موه

چشمای عسلی و نازش، با اون قیافه ی مهربون و ساکت که حتی یه بار هم روی من دست بلند 

نکرده بود. اون عینکش. حتی عین من ، بلد نبود دوچرخه سواری کنه. توی همون پا زدن اول 

پاشو می ذاشت زمین تا نیفته. درست مثل من. تا پارسال حتی نفهمیده بودم که چقدر 

 .یهشمشب

غیر ممکن بود که بابای من کس دیگه ای باشه. تنها رنگ چشمامون با هم فرق داشت. رنگ 

چشمامو از من مامان بزرگ پدریم به ارث برده بودم. حاال هم به این داشتم فکر می کردم که 

رنگ چشمای اون مرده که من رو داده بود دست بابا مامانم چه رنگی بوده. موهای من وز و قهوه 

ی روشن بود و تا شونه م می رسید. هیچ وقت از مدل موهام خوشم نیومده بود. یعنی موهای ا

 بابام هم این شکلی بوده؟

شاید موقع خواب اینا رو خیال پردازی کرده بودم. شاید مثل اون خواب زندان بوده اما کبودی زیر 

ون رنگ سیاه از زیر چشم چشمم همهی این افکار رو رد می کرد. دوباره آبی به صورتم زدم تا ا

 .هام بره ولی تأثیری نداشت. با ظاهری گرفته از دستشویی بیرون اومدم

صبح به خیر خوابالو. این وقت ظهر بیدار می شن؟ ساعت دوازدهه! چطوری تونستی انقدر  -

 بخوابی؟



                 
 

 

 فائزه |رمان مقاومت در برابر جادوی سیاه رمان

 

 

 

 

    rwww.1roman.i         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

29 

 

و صدای مامان بود که داشت سبزی خورد می کرد. رفتم کنارش نشستم. مامان به من نگاه کرد 

این چه سر و وضعیه؟ چرا انقدر چشمات قرمز شده؟ نکنه » برای یه لحظه از من ترسید. پرسید:

 «.مریض شده باشی. باید اسفند دود کنم. فکر کنم چشمت زدن

 مامان. اون مرده داشت درباره ی چی حرف می زد؟ چرا اومده بود؟ -

ی من نگاه کنه. شایدم نمی مامان دوباره سرش رو پایین انداخت. شاید می ترسید تو چشما

داشت درباره ی اون خونه ای که برای اجاره گذاشته بودیم » خواست بفهمم که حقیقتو نمی گه.

حرف می زد. مثل این که این مستأجره دردسر درست کرده. گفتش که باید بریم از خونه 

 «!بندازیمش بیرون. پول سه ماهشو نداده

هیچوقت نیومده بود و حاال اومده؟ اصال مگه مرد به اون  پس چرا زنگ نزد خونه که بگه؟ چرا -

 جوونی می تونه کارای ملک و امالک رو راست و ریست کنه؟

بهش گفته بودم که پولی رو که قرض کرده بوده پس بده. اومده بود » هنوزم به من نگاه نمی کرد.

 «.که پول رو بده و بره

 .مامان این به سواالی من ربطی نداشت -

اصال به تو چه؟ کارای خودمم باید به تو » به من نگاه کرد. ظاهرش خیلی ترسناک شده بود. مامان

یکی توضیح بدم؟ دیگه کارم شده جواب پس دادن به یه بچه. تو اصال خجالت نمی کشی که با 

 «.مامانت این جوری حرف می زنی؟ بهت رو می دم دیگه پررو نشو

 جواب بده. چرا عکس دوران حاملگی من رو نداری؟یه سوال دیگه می پرسم بهم صادقانه  -

 .چون اون موقع دوربین نداشتیم -

پس چطور موقع فرانک دوربین داشتین موقع من نه؟ حتی یه دونه عکس بچگی ندارم. ما  -

 .حتی تا عکس یه ماهگی فرانک رو داریم. حتی فرید هم یه عکس از بچگیاش داره

 س گرفتیم حسودیت شد؟چیه؟ یه بار از خواهر برادرت عک -
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واقعا که مامان. واقعا واقعا که. یعنی انقدر برات بی اهمیت بودم؟ خب یهو میومدی من رو می  -

 .کشتی راحتم می کردی. اصال دارم تعجب می کنم که چرا من رو به دنیا آوردی

که  من هر کاری که دوست داشته باشم می کنم و به تو هم مربوط نیست. از بس کتاب خوندی -

قاطی کردی. برو کتاب دینیت رو دوباره بخون تا بتونی یاد بگیری به مادرت احترام بذاری. برو 

 دیگه. چرا وایستادی؟

با قدم های محکم رفتم اتاقم و در رو پشت سرم محکم بستم. شلوار لی و مانتو و شالم رو 

. گذاشتمش تو جیب مانتوم و پوشیدم و از اتاق بیرون اومدم. دوباره برگشتم تا گردنبند رو بردارم

رفتم پذیرایی و کفشامو برداشتم و از در خونه اومدم بیرون و پشت سرم بستمش. مامان در رو 

 «داری کجا می ری؟» باز کرد و گفت:

 .به جهنم. جایی که بتونم یه لحظه از دست شما بتونم راحت باشم -

 .مگه این که از جنازه ی من رد بشی -

 .ار رو بکنمالزم نیست این ک -

این حرف رو زدم و نرده ی پله ها سر خوردم و رفتم پایین. دکمه ی آسانسور رو فشار دادم و به 

محض این که آسانسور رسید رفتم توش و دکمه ی همکف رو فشار دادم. از ساختمون خارج 

شدم و به سمت نزدیک ترین پارک خونمون پارک شکوفه حرکت کردم. مامان حتی نتونست 

اما توجهی نشون ندادم و به « هـــــانیـــه!»لعمل نشون بده. صدایی از پشت سرم شنیدم:عکس ا

راه خودم ادامه دادم. انقدر سریع راه می رفتم که بی شباهت به دویدن نبود. تالش می کردم 

میانبر بزنم تا کسی نتونه من رو پیدا کنه. آخرسر به پارک رسیدم و تا یه نیمکت خالی دیدم 

 .ستمروش نش

از همه کس عصبانی بودم. از خودم، مامان، بابا، فرید و فرانک و از همشون. حتی از اون مردی 

که این خبر رو دده بود. از این تأسف می خوردم که چرا به حرفاشون گوش دادم. من هیچ وقت تو 

م؟ آخه زندگیم فضولی نکرده بودم. این بار هم نمی کردم دیگه. چرا نخواستم بی توجهی نشون بد
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چرا مثل یه دختر معمولی ساکت ننشستم تا اون مرده بره؟ شاید چون من عادی نبودم. شاید 

 .چون من دختر یه جادوگر بودم

جادوگر... . برام کلمه ی غریبی بود. تنها چیزی که از جادو می دونستم هری پاتر بود و داستانایی 

هاها نشأت می گرفت. داستانی مثل شبیه به اون. داستانی مثل وراثت که توش جادو از اژد

دریای زمین که توش جادو از طبیعت بود. یا داستانایی مثل داستانای جن و پری که توش از 

جادو به عنوان پری یاد می شد. من همیشه اصرار داشتم که درباره ی جادو بیشتر بدونم. حتی 

اما تمام حرفایی که توی  چند بار توی گوگل دنبال آموزش جادو و جادوگری جستجو کرده بودم

وبسایت ها نوشته بودن درباره ی جادوهای الکی بود. نمی دونم چیزایی مثل تردستی، شعبده 

 .بازی و فالگیری که هیچ کدومشون به جادو ربطی نداشتن

چقدر به جادو اعتقاد داشتم! همیشه به این فکر می کردم که اگه جادو وجود نداره چرا تو قرآن 

مناسب ازش رو حرام کرده بودن؟ یعنی االن به چی تبدیل می شدم؟ یه جادوگر؟ استفاده ی نا

یکی که برای نفع خودش از جادو استفاده می کنه؟ یکی که مردم رو باهاش غول می زنه؟ شاید 

من برداشت اشتباه از جادو کرده بودم. شاید منظور از جادوهمون فالگیری بود. شاید ولی چرا اون 

من قدرتمندم؟ یه زمانی خیلی به تضاد توی شعرها عالقه داشتم. می گفتم که  مرده می گفت که

شعر رو زیبا می کنه اما االن می گم که تضاد تو زندگی یه چیز دردسرسازه. اگه تو احساساتت 

تضاد داشته باشی نمی تونی درست تصمیم بگیری. اگه با کسیکه دوستش داری تضاد داشته 

 . ... باط برقرار کنی وباشی نمی تونی باهاش ارت

من هیچوقت نمی دونستم که چه جوری فکر کنم. همیشه می گفتم که زندگی مثل یه فلسفه 

ست. ممکنه االن که نشستی و این داستان رو می خونی اصال وجود نداشته باشی. ممکنه همه 

بهشتیم یا تو ی این دنیا یه خواب باشه. واقعا هم یه خوابه. چون وقتی ما بیدار می شیم یا تو 

جهنم داغ و یا توی جهنم سیدها که یخبندونه. شاید این داستان هم یه فلسفه باشه. شاید تمام 

این چیزها داره تو ذهنم می گذره اما می دونم که این اتفاقا واقعیت دارن. می دونم چون دارم با 

حسه که  تمام وجودم حسش می کنم. همین حسه که باعث می شه فکر کنی زنده ای. همین

 .فکر می کنی که چه جوری باید احساس کنیم
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دست از فکر کردن بی مورد برداشتم و گردنبند رو از جیبم درآوردم. یعنی این یه زمانی برای پدر 

واقعیم بوده؟ اصال چرا من رو ترک کرده بوده؟ من رو رها کرده که یه کس دیگه من رو بزرگ کنه؟ 

ا چیزی که نشون می داد اون پدرمه این گردنبند بود. قطره ی یعنی انقدر از من متنفر بوده؟ تنه

اشکی از گوشه ی چشمام پایین ریخت. با پشت دستم پاکش کردم. نمی خواستم ضعیف باشم. 

 .نمی خواستم کسی باشم که برای هر خواسته ی بقیه سر تعظیم فرود میاره

 «.کن. سبک می شی گریه» زنی که از کنارم رد می شد نگاهی به من انداخت و گفت:

نه گریه نکن. آدم باید قوی باشه. هر مشکلی داری از خدا » کسی که بغلش راه می رفت گفت:

 «.بخواه تا کمکت کنه

نمی دونستم به حرف کدوم یکی گوش کنم. توجهی بهشون نکردم. اونا هم تا من رو این جوری 

به این کارشون عادت کرده  دیدن دست از سرم برداشتن و به راه خودشون ادامه دادن. یعنی

بودن؟ جوابی نداشتم. از جام بلند شدم تا قدمی بزنم. هوس گریه کرده بودم. از اون گریه ها که 

توش مشکالت دنیا رو فراموش می کنی. نه می خواستم عین همیشه الکی لبخند بزنم و وانمود 

من بود. می خواستم فقط کنم که شادم نه این که الکی وانمود کنم ناراحت باشم. این زندگی 

خودم باشم. گردنبند رو طوری بلند کردم که نور خورشید بهش بتابه. جالی قرمز داشت. االن می 

فهمیدم که چرا وجودش گرمه. اون الماس سرشار از نیرو و انرژی بود. سرشار از احساس. عین 

بخواد باهاش حرف  من تو کل زندگیش دروغ نشنیده بود. اصال اون الماس بود. چرا باید کسی

 بزنه؟

این که الماس چرا رنگش آبی بود و جالی قرمز داشت خیلی من رو متعجب زده کرده بود. یعنی 

اون هم تو زندگیش وادار شده بود که وانمود کنه؟ چیزی به یادم افتاد. من هیچ وقت اون گردنبند 

جواب ندارن. فقط خودمونیم رو گردنم نکرده بودم. چرا؟ باز هم جوابی نداشتم. هیچ وقت سواال 

 .که براشون جواب می سازیم تا خودمون رو راضی کنیم

ناگهان ابری جلوی خورشید رو گرفت و من دیگه نتونستم اون جال رو ببینم. صدای رعد برقی رو 

شنیدم و حدود یه دقیقه بعد بارون شروع به باریدن کرد. اشکام همراه با بارون پایین می اومدن. 

 .ون با هم یکی شده بودناشک و بار 
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 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

  یاد نامه ای که تو جعبه ش پیدا کرده بودم افتادم. چی می گفت؟

و اما این رو بدون که یه روز تمام سختی هایی که خواهی کشید ، برمال می شه و اون روز تو مهم 

ل ترین فرد تو کل دنیا می شی. هیچ کسی تو رو فراموش نخواهد کرد. داستان تو برای هزاران نس

  .دیگه هم بازگو می شه و همه اون موقع امیدوارن که دوباره کسی مثل تو پیدا شه

 ...امیدوارم که این گردنبند به دردت بخوره

 .دوستت دارم

داستان من؟ زجرهایی که می خوام بکشم؟ مگه قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ باز هم جوابی 

نوشته خیلی عجله داشته. یعنی این خط نداشتم. معلوم بود که وقتی داشته این نامه رو می 

 .پدرم بود؟ الماس چه کمکی می تونست به من بکنه؟ گردنبند رو از گردنم آویزون کردم

لحظه ای احساس کردم گردنبند داغ شده. حس کردم که من و اون از یه خونیم که داره تبدیل به 

از خودشه. من هم  قسمتی از من می شه. مثل شمشیرزن یا کمانداری که اسحه ش قسمتی

همراه با الماس درخشیدم. همه جا گرما احساس می شد. انقدر درخشیدم که از نور خودم کور 

شدم و بعد چشمام بسته شدن. دیگه نمی دونستم کجام و دارم چی کار می کنم. انگار داشتم 

فرو  توی خودم غرق می شدم. دست و پا نزدم تا خودم رو نجات بدم. در عوض در اعماق خودم

رفتم. مثل این بود که دارم از یه تونل رد می شم، تونلی بی انتها. دیگه خودم نبودم. گردنبند من 

  .بود و من او و بعد از اون دیگه چیزی احساس نکردم

 فصل پنجم

چشم هام رو باز کردم. نور خوشید جلوی دیدم رو گرفت. دستم رو باال بردم تا سایه ای برای 

کم کم از جام بلند شدم. دور خودم چرخیدم تا ببینم دقیقا کجام. تا چشم هام درست کنم. 

جایی که چشم می دید شن بود و شن. معلوم نبود من تو بیابون چی کار می کردم. گردنبند رو از 

گردنم درآوردم و بهش نگاه کردم. برای چی من رو به اینجا آورده بود؟ یعنی اینجا ربطی به پدرم 

http://www.1roman.ir/
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به طرف راست جهید. شاید می خواست من اون وری برم. بدون این که داشت؟ گردنبند کمی 

هدف خاصی داشته باشم به سمت مسیری که گردنبند نشون می داد رفتم. هوا گرم بود. از این 

 .که وسط پاییز انقدر هوا گرم بود تعجب کردم

اینکه بعد از یه  آروم راه می رفتم. می دونستم که اگه تند راه برم هم خودم رو خسته کردم و هم

 .مدت کوتاه نای برداشتن قدم دیگه ای ندارم

تقریبا چهل دقیق ای بود که داشتم راه می رفتم. انگار این مسیر به هیچ جایی ختم نمی شد. از 

زمین به پاهام گرما وارد می شد. خوشبختانه مانتوم خیلی کلفت نبود و من می تونستم تحمل 

از دست می دادم. نه صبحونه خورده بودم و نه ناهار. دیگه  کنم اما کم کم داشتم قدرتم رو

داشتم خسته می شدم. گرمایی که از کفشام بهم وارد می شد دیگه داشت غیرقابل تحمل می 

 .شد. دهنم خشک بود و لبام ترک خورده بودن

ی توی افق چیزی دیدم. اول فکر کردم سرابه اما سراب که سبز نیست. قدم هام رو سریع تر برم

داشتم. انقدر سریع گام برمی داشتم که تفاوتی با دویدن نداشت. وقتی به اون جا رسیدم که 

دیگه نفسم باال نمیومد. االن بهتر می تونستم تشخیص بدم که چیه. مثل یه جنگل خیلی 

کوچیک وسط بیابون بود. این که چه جوری توی این هوای گرم و خشک تونسته بودن همچین 

 .درست کنن رو نمی فهمیدمجنگل سرسبزی رو 

از دروازه ی جنگل به آرومی رد شدم. هیچ ایده ای نداشتم که قراره با چی رو به رو بشم. توی 

جنگل برخالف بیرونش خنک بود و از همه جا طراوت و شادابی می بارید. درخت ها با فاصله ی 

ش داده بود. خیلی بلند یکسانی کنار هم چیده شده بودن. به احتمال زیاد یکی اون ها رو پرور 

 .بودن. بلندیشون به اندازه ی برج میالد نمی رسید ولی خب بازم بلند بودن

این درخت ها میوه نداشتن. از اون درخت های همیشه سبز بودن. برای چی یکی می خواست 

  درخت های همیشه سبز رو با وجود این که هیچ سودی داشته باشه بکاره؟

ری ببینم راه می رفتم. با وجود این که هوا مرطوب شده بود هنوز داشتم برای این که چیزای بیشت

برای آب له له می زدم. خیلی خوشحال شدم که یه برکه اون جا دیدم. هیچ اهمیتی به تمیز یا 

کثیف بودن آب نمی دادم. فقط می خواستم آب بخورم. دو زانو روی زمین گلی نشستم و دست 
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عد ازش خوردم. تاحاال همچین آب تمیزی رو نخورده بودم. احساس هام رو توی آب فرو بردم و ب

شادابی می کردم. دوباره دستم رو توی آب فرو بردم تا آبی به سر و صورتم بزنم اما تا دستم باال 

 .آوردم بازتاب کسی رو توی آب دیدم

سر جاش بود  وانمود کردم که ندیدمش و به کارم ادامه دادم. به آرومی بلند شدم و چرخیدم. مرد

 «تو کی هستی؟» و هیچ عکس العملی نشون نداد. قلبم تو سینه م می تپید. پرسیدم:

 «.دنبال من بیا» با قیافه ای بی احساس گفت:

 و اگه نیام؟ -

دستش رو باال آورد و در مقابل چشم های گرد شده ی من گلوله ای از آتیش به کنار پای من 

تم حرکت کنم اما به زور خودم رو وادار به تکون خوردن کردم. پرتاب کرد اما حرفی نزد. نمی تونس

نمی خواستم به خاطر اون گلوله آتیش بگیرم. مرد جلو افتاده بود. انقدر با اعتماد به نفس 

حرکت می کرد که به نظر من پشت سرش هم چشم داشت. جرأت نمی کردم کار اشتباهی بکنم 

 .و به احتمال زیاد اون هم می دونست

رومی پشت سرش می رفتم. برای یه بار تو عمرم آرزو کردم تا تو خونه باشم. اون جا خیلی به آ

ترسناک بود. جنگلی که قبال به نظر شاداب میومد، اون موقع مثل توی داستان سفیدبرفی بود. 

انگار درخت ها هم راست راست به من نگاه می کردن و منتظر یه فرصت بودن تا من رو بخورن! 

رو از ترس قورت دادم. شنیدین که می گن دیوار موش داره موش هم گوش داره؟ اون جا آب دهنم 

مثل این بود که کال طبیعت موش داره و اون موش هم هوشی داره که باهاش می خواد من رو از 

 .بین ببره

راهپیمایی خیلی طول نکشید. وسط راه یه چند بار زمین خوردم اما مرد بدون هیچ توجهی به راه 

ودش ادامه داده بود. باالخره ما به یه محوطه ی خالی از درخت رسیدیم. به نظر من جایی برای خ

 :تمرین بود. صدای حرف زدن کسی رو شنیدم

خب. خب. خب. ببین کی اینجاست. بذار ببینم اسمش چی بود؟ هالی؟ هانیه؟ آها یادم اومد.  »

 «.هانیه اسماعیلی
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ستم که اون کیه.خیلی هم خوب می دونستم. همون زنیکه بعدش اون یه نفر خندید. من می دون

ی مشاور بود. خیلی ترسیده بودم. پدرم برای چی من رو اینجا فرستاده بود؟ اصال شاید اون 

نفرستاده بود. این جادوگر فرستاده بود. مرد چند قدم به جلو حرکت کرد. من با چشم هام اون رو 

ستاد. بغل اون یه زن بود که مانتوی مشکی پوشیده بود. دنبال می کردم که باالخره یه جایی وای

شال سر نکرده بود و شلوار لی مشکی هم تنش کرده بود. اون زن موهای مشکی و چشم های 

خاکستری داشت که با لباس هاش همخونی داشت. فهمیدم که اون همون مشاوره. کفش های 

 .پاشنه ده سانتی خاکستری هم پوشیده بود

ت کردم که قبال ندیده بودمشون. دور تا دور محوطه مردهای مثل اون مردی که به یه چیزی دق

بغل مشاور وایستاده بود دست به سینه پادگانی می کردن. از لحاظ قیافه اصال شبیه به اون مرد 

نبودن ولی از لحاظ بی احساس بودن کامال به اون مرد شباهت داشتن. مثل یه روح توی چند 

های یکسان مثل این که یونیفرمشون بود تنشون کرده بودن. لباس های  بدن بودن. همه لباس

سفیدی که برای مدت های مدیدی شسته نشده بودن. انگار من با اون مانتوی بنفش تیره و اون 

 .شال سرخابی و شلوار لی صورتی و اون کفش های آل استار قرمزم برای اون جا اضافی بودم

 «؟ چرا من رو این جا آوردی؟از جون من چی می خوای» پرسیدم:

من تو رو اینجا نیاوردم. خودت با پاهای خودت اینجا » زنیکه ی نفرت انگیز لبخندی زد و گفت:

 «.اومدی

اون موقع یادم اومد که اون زنه به کی شباهت داشت. شبیه شخصیت بالتریکس توی کتاب 

 .از این زنه متنفر بودمهری پاتر بود. با این تفاوت که من از بالتریکس خوشم میومد و 

 .پس اگه کاری ندارین من می رم -

 .روم رو برگردوندم تا از اون جای نکبتی فرار کنم ولی دیواری از آتیش جلوی روم سبز شد

نه. نه. کجا با این عجله؟ بیا مهمونمون شو و چن تا از اون کارایی که می تونی بکنی رو نشون  -

 .بده
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 «مثال چه کارایی؟» :با عصبانیت برگشتم و پرسیدم

 «.وانمود نکن نمی دونی» زن عشوه ای ریخت و گفت:

 چی رو نمی دونم؟ -

 که قدرت هایی مثل مال من داری. یعنی نمی دونی؟ -

 .دیگه داشتم از دستش خسته می شدم

من شاید یه کرم کتاب باشم. شاید یه برادر خل و چل داشته باشم. شاید ضعیف و ترسو باشم  -

و یه جادوگری که مردم رو غول می زنه نیستم، خانوم قربانی و باید بهت یادآوری کنم که اما مثل ت

 .هیچ عالقه ای بهت یا به اینجا ندارم و نخواهم داشت

اوه عزیزم. راحت باش. من رو کبری صدا کن. در ضمن تو هر کاری هم بکنی نمی تونی قدرتتو  -

 .از من مخفی کنی

لی بهش میومد که مثل یکی از اون مارها باشه. از این فکر عجب اسمی هم داشت! کبری! و

 .خودم خنده م گرفت ولی این احساسم رو تو چهره م نشون ندادم

من ازت چیزی رو مخفی نمی کنم. نمی دونم شاید رفتی توی بیابون اطراف جنگل آفتاب به  -

 .تو یکی نمی گم مغزت خورده قاطی کردی ولی من جادو ندارم. حتی اگه هم داشته باشم به

این رو بندازین تو سیاهچال و تا » مثل این که اون هم حوصله ش از من سر رفته بود، چون گفت:

 «.وقتی که نخواست قدرت هاش رو به من تقدیم کنه از اون جا بیرونش نیارین

د من که دیدم چن تا از اون محافظا اومدن تا من رو به اون سیاهچال پرت کنن با هر فحشی که بل

زنیکه ی دیوانه ی روانی! یعنی انقدر نفهمی که نمی فهمی من جادو ندارم؟ » بودم داد زدم: 

 «مامانم به من می گفت کتاب خوندی قاطی کردی ولی اگه تو رو می دید چی می گفت؟

جواب هم که پس می دی. هر چه » کبری که معلوم بود داره از عصبانیت آتیش می گیره گفت:

 «.بی ادب رو بندازین زندان آدم شه زودتر این دخترهی
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 .اونی که باید آدم بشه تویی نه من -

سریع تر ببریدش. درضمن حتی اگه جادو نداشته باشی تا یاد نگیری نمی تونی از اون تو بیای  -

 .بیرون

دو مرد اومدن زیر دست من رو گرفتن و من دستشون رو پس زدم. اون قدر خوار نشده بودم که 

ذلتی رو بپذیرم. االن احساس می کردم که اون زنیکه گالباتوریکس ه. مغرورانه بخوام همچین 

حرکت کردم ولی کاش این کار رو نمی کردم. چون چند لحظه بعد به یه سلولی رسیدیم که هیچ 

تفاوتی با اون خواب دیروزم نداشت. داشتم برمی گشتم تا فرار کنم اما اونا به نشانه ی تهدید 

تشون آماده کرده بودن. چاره ی دیگه ای نداشتم. سر به زیر، عصبانی و ناچار آتیشی رو توی دس

به اون سلولی رفتم که توسط درهای آهنی ای که توشون نیروی اهریمنی کمین کرده بود زندانی 

 .بشم

همین که به وسط سلول رسیدم در رو پشت سرم قفل کردن و به احتمال زیاد با هزار تا جادو و 

لش رو محکم کردن. مونده بودم چی کار کنم. توی اون تاریکی که حتی سوسک ها جنبل دیگه قف

هم از ترسشون قایم شده بودن زندانی شده بودم! این یه داستان نبود. یه چیزی نبود که تو تموم 

عمرم خودم رو براش آماده می کردم. این حقیقت محض بود. تازه اون موقع می فهمیدم که 

 .خه چیه. خیلی افسرده شده بودم، خیلی خیلی زیادمعنی اینکه حقیقت تل

برگشتم تا به میله های زندان نگاه کنم. از اون چیزی که تو خواب دیده بودم کلفت تر بودن. می 

تونستم از همون جا اون جادوی سیاه توی میله ها رو حس کنم. من جادو نداشتم. هیچ چیزی 

تأسف داشتم. این چه پدری بود که من رو به اینجا  نداشتم. نه غرور، نه افتخار و نه شادی. فقط

فرستاده بود؟ پدری که سیزده سال دخترش رو به حال خودش رها کرده بود که دیگه پدر نبود. 

 .اصال من بهش نمی گم بابا. هیچ وقت نمی گم. من هیچ وقت نباید بهش اعتماد می کردم

دلم برای مامان تنگ شده بود. همچنین روی زمین نشستم و دست هام رو زیر پاهام قفل کردم. 

برای فرانک و بابا. حتی برای فرید. فریدی که فکر می کردم بدتر از اون تو دنیا وجود نداره. االن 

 .کامال نظرم تغییر کرده بود. فرید در مقابل اون جادوگر اون مار افعی یه فرشته بود. اصال ماه بود
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ز می کردم؟ چرا عین بچه ی آدم ننشستم تا اون مرد از آخه چرا؟ چرا من باید به حد خودم تجاو

خونه مون بره بیرون؟ اشک تو چشم هام حلقه زده بود اما به زور پسش زدم. دیگه نمی خواستم 

گریه کنم. توی این چند روز به اندازه ی صد سال گریه کرده بودم. گردنبند رو از جیبم درآوردم. 

ود. اگه اون گرنبند باعث شده بود من به اینجا بیام می اون الماس باعث همه ی این اتفاقا ب

تونست یه جوری من رو از اینجا بیرون بیاره. گردنبند رو به گردنم انداختم. هیچ چیزی رخ نداد. 

نتونستم دوباره اون تونل رو ببینم. از گردنم درش آوردم تا پرتش کنم به اون دور دورا اما 

 .ی کرد که من تسلیم خواسته هاش بشم. هیچ اراده ای نداشتمنتونستم. این گردنبند یه کاری م

چی کار می تونستم بکنم؟ از خودم جادو درمیاوردم؟ آخه این چه معنی ای داشت؟ خدایا! من رو 

 .از این بال نجات بده. من می خواستم با جادو مقابله کنم نه اینکه خودم هم بیام جادو کنم

 .اه مقابله کنی باید قبولش کنی و بعد شکستش بدیبرای این که بتونی با جادوی سی -

 هان؟ -

این صدای پیرزنی توی سیاهچال بود که قبال ندیده بودمش. پیرزن صدای لرزونی داشت. 

چشمام رو تنگ کردم تا جای دقیقش رو پیدا کنم. پیرزن توی سلول سمت راست من بود. من 

ن که هزاران هزاران زندونی اون تو بودن. فکر می کردم که فقط یه سلول وجود داره ولی نگو ای

معلوم نبود کبری چن نفر رو به زور این جا زندونی کرده. من عذابی رو که می کشیدن رو از تو 

چشم ها شون می دیدم. مثل این که تموم عمرشون رو تو اینجا گذرونده بودن. پس خوابم کامل 

 .بتونم پیشگویی کنم تعبیر نشده بود. من تنها نبودم. اصال فکر نمی کردم

پیرزن موهای ژولیده ای داشت و چشم هایی آبی رنگ اما چهره ش برخالف دیگر اعضای بدنش 

 .جوون بود. خیلی الغر بود. معلوم بود که غذای خوبی بهش نمی دادن

چی گفتی؟ باید جادوی سیاه رو قبول کنم؟ این غیرممکنه. من تو خوابم دیدم که » پرسیدم:

 «.و بهت اطمینان می دم که اصال خوب نیست بعدش چی می شه

 .هیچ وقت خواب ها کامل تعبیر نمی شن. خودتم این رو می دونی -
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 من هیچ چی نمی دونم. اصال تو برای چی زندانی شدی؟ کار اون جادوگر... بود؟ -

پیرزن جوابم رو نداد. در عوض از جاش بلند شد و بعد از چند ثانیه درست جلوی چشم های من 

 «.یه لحظه صبر کن! من هنوز خیلی سوال دارم تا بپرسم» اپدید شد. این غیرممکن بود. گفتم:ن

 «.بعداً جوابشون رو می گیری. بعدا» قبل از این که به طور کامل ناپدید بشه، گفت:

مسخره بود. آخه این چه رفتاریه؟ یه چیزی بهت می گن و بعد ناپدید می شن. بدون هیچ سرنخ 

ن نبود که دوباره به اون میله ها دست بزنم. اصال امکان نداشت اما مگه چاره ی دیگه ای. ممک

دیگه ای هم داشتم؟ می دونستم که اگه شب بشه اون جیغ ها شروع می شن. اون شکلی اصال 

نمی تونستم تحمل کنم. از جام بلند شدم و خاک رو از روی مانتوم تکوندم. مضطربانه به سمت 

م تو فاصله ی یک الی دو سانتی میله ها بود. هنوز تردید داشتم که بهشون میله ها رفتم. انگشت

دست بزنم اما این سرنوشتم بود. نمی تونستم عوضش کنم. باالخره دستم رو جلو بردم و دور 

 .یکیشون حلقه کردم

اون نیروی بیگانه از انگشتم تو کل بدنم پخش شد. خیلی ترسناک بود. مغزم داشت باهاش 

کرد اما چون من هم باهاش مخالفت کردم گذاشت که به تک تک ماهیچه های بدنم  مقابله می

نفوذ کنه. داشت وجودم رو پاره پاره می کرد. احساس کردم که داره زیادی پیشروی می کنه. می 

خواست که من رو کنترل کنه اما من نذاشتم. با تمام قدرتم بهش فشار آوردم. با خونم زندانیش 

من مقاومت می کرد اما تسلیم شد. نمی دونم چطوری این کار رو کردم اما من  کردم. در برابر

کنترلش کردم. اختیارش مال من بود. اون نیرو رو جمع کردم و با تمام قدرتم به میله ها پرتابش 

 .کردم

به خاطر سعی و تالش زیادم ضعف کرده بودم و چشم هام سیاهی می رفتن. تعادل رو از دست 

زمین خوردم. همه چیز حتی هوا می لرزید. میله ها مثل اینکه سرما خورده باشن دادم و محکم 

 ...تب و لرز داشتن. یهو همه چیز سقوط کرد

تا چند ساعت گرد و خاک جلوی دیدم رو گرفته بود و من سرفه می کردم. مجبور بودم از جام 

از روی سنگ هایی که افتاده بلند شم تا اون نگهبان ها دوباره من رو دستگیر نکنن. لی لی کنان 
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بودن می پریدم. برای لحظه ای بقیه ی زندانی ها رو نگاه کردم. دلم براشون می سوخت. می 

 .خواستم نجاتشون بدم اما می دونستم که برای خودم به زور وقت دارم

 .قول می دم برگردم و نجاتتون بدم. برای اولین بار تو زندگیم قول می دم -

سرعت دویدم. می دونستم که نگهبان ها دنبالمن ولی برنگشتم تا نگاه کنم. و بعد با نهایت 

گلوله های آتیشی دور و برم منفجر می شدن اما به من نمی خوردن. یعنی اون ها قدرت تخیل 

نداشتن که به جای آتیش چیز دیگه ای پرت کنن یا یه دیوار جلوی من درست کنن تا نذارن در 

باهوش نبودن. اگه بودن که نمیومدن سربازای اون جادوگر بشن. لبخندی برم؟ معلوم بود که زیاد 

 .زدم و به راهم ادامه دادم

از جنگل که بیرون اومدم می تونستم اشتیاق الماس رو برای رفتن به خونه حس کنم. از جیبم 

. نمی درش آوردم و از گردنم آویزونش کردم. امیدوار بودم که دوباره از جای دیگه ای سر درنیارم

دونستم بعد از اون جر و بحثی که مامان داشتم من رو به خونه راه می ده یا نه. اگه می دونستم 

  . ...هیچ وقت به خونه نمی رفتم

 فصل ششم

تونل... تونل بی انتها... جاودانه بود. جلو می رفتم. نزدیک تر و نزدیک تر می شدم به دنیای 

به تیکه پروندن به برادرم ، به جایی که از جادوگرای سیاه خودم، به خونه ، به گرمای آشپزخونه ، 

دور بود و آرامش تو اونجا جاری. مسیر تموم شد. چشم هام رو باز کردم تا خودم رو توی پارک 

ببینم. هنوز بارون می بارید و من خیس خالی بودم. از این که می تونستم هوای بارونی تهران رو 

 .یت می کردمدوباره استشمام کنم احساس رضا

لذت بردن رو تموم کردم و دوییدن رو به جان خریدم. احساس آزادی می کردم. می خواستم عین 

پرنده ها پرواز کنم. بیرونم از گریه ی ابرها خیس بود اما تو درونم شادی می جوشید. غریزی 

وقع منبع مسیرهای آشنا رو طی می کردم. بوی خاک مرطوبی که قبال برام منزجرکننده بود اون م

 .خوشی بود
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پارک از خونه مون ده متر بیشتر فاصله نداشت. برای همین بعد از تقریبا پنج دقیقه به جلوی در 

خونه مون رسیدم. شماره ی واحد خونه مون رو وارد آیفون کردم و دکمه ی # رو فشار دادم. بعد 

 ...از حدود سی ثانیه کسی گوشی رو برداشت

 ببخشید شما؟ -

 بود. تعجب کرده بودم. یعنی دزد اومده بود خونه؟صدا آشنا ن

 !من باید همین سوال رو از شما بپرسم -

 .بله؟ شما به خونه ی ما زنگ زدین! شما باید جواب بدین -

 اون داشت چی می گفت؟ خونه ی ما؟

 منظورتون چیه؟ مگه اینجا خونه ی آقای اسماعیلی نیست؟ -

 !من هفت ساله اینجا زندگی می کنم یعنی من خونه ی خودم رو نمی شناسم؟ -

گیج شده بودم. من از وقتی هشت سالم بود تو اون خونه زندگی می کردم. اما این زن حرفی رو 

 .می زد که با عقل جور در نمیومد

 ...ولی -

 !اشتباه گرفتین خانوم. یه بار دیگه به آدرس خونه تون نگاه کنین -

قطع کرد. مات و مبهوت نگاه می کردم. آروم آروم  بعد از این حرف با صدای محکمی گوشی رو

روی پله های دم در نشستم. چیزی رو تو ظاهرم نشون نمی دادم اما تو درونم آسمون به زمین 

رسیده بود. یعنی االن چی کار می خواستم بکنم؟ مامان، بابا، فرانک و فرید کجا غیبشون زده 

پایین آوردم. داشتم با تموم این اتفاقا دیوونه می بود؟ دست هام رو الی موهام گذاشتم و سرم رو 

 .شدم. می دونستم که اگه تا یه ساعت دیگه از جام بلند نشم من رو از اونجا پرت می کنن بیرون
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اما کجا رو داشتم که برم؟ کی منو تو خونه ش راه می داد؟ با دیدن دو تا دوستی که از در آپارتمان 

 !خندیدن، فکری به ذهنم خطور کرد: یاسمینبیرون اومدن و داشتن با هم می 

دست از مالمت کردن خودم برداشتم و با امیدی بی رمق به سمت خونه ی یاسمین به راه افتادم. 

چند بار وسط راه سکندری خوردم و داشتم نقش زمین می شدم. خونه ی یاسمین حدود ده 

ر به زیر و غمگین و آروم راه می متری از خونه ی ما فاصله داشت. برای همین با وجود این که س

 .رفتم خیلی سریع به اونجا رسیدم

سرم رو باال آوردم تا خونه ای هفت طبقه، با آجرای طوسی رنگ و پنجره های آبی ببینم. به نظر 

من خونه ی ما از مال اونا قشنگ تر بود ولی درعوض برای اونا بزرگتر بود. چند تا پله جلوی در 

 .. از اون جایی که من نگاه می کردم بالکن ها و پله های فرار دیده می شدنورودی رو گرفته بودن

داشتم به این فکر می کردم که اگه من بدون خبر برم خونه عکس العمل مامان یاسمین چی می 

تونه باشه. به احتمال زیاد منو از خونه بیرون می کرد اما از اونجایی که نمی تونستم تا ابد به اون 

 .حسرت و آه خیره بشم مجبور بودم فکری کنم ساختمون با

دوباره چشمم به تراس ها و پله های فرار افتاد و ایده ای به ذهنم رسید... چرا از پله های فرار باال 

نمی رفتم تا به خونه ی یاسمین که تو طبقه ی چهارم بود برسم و خودمو به پنجره ی اتاق 

ده ی خوبی به نظر میومد ولی اگه یاسمینم نمی یاسمین برسونم و از اونجا برم خونه ش؟ ای

 ذاشت برم خونه ش چی؟

چاره ی دیگه ای نداشتم. چن قدمی جلو رفتم و با دلهره ی زیادی دونه دونه ی پله ها رو رد کردم. 

تراسی رو پشت سر می ذاشتم و به دیگری می رفتم. با هر قدم دستپاچه تر می شدم تا این که 

 .مبه طبقه ی چهارم رسید

فاصله ی تراس از پنجره بیشتر از اون چیزی بود که فکرش رو می کردم. حدود دو متری از هم دور 

بودن. از اون باال به پایین نگاه کردم و دلم به هم پیچید. داشتم تصور می کردم که اگه از اون باال 

ا فاصله گرفتم پرت بشم پایین چند تا از استخونام می شکنن. آب دهنم رو قورت دادم و از اونج

تا دوباره به پنجره ی اتاق یاسمین نگاه کنم. تنها راه رفتن به اونجا این بود که پامو بذارم روی میله 

 .ی حفاظ تراس و از اونجا برسم به پنجره. اگه یه ذره پام اونورتر می رفت مرگم حتمی بود


