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  الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 

 (خالصه) 

 .پاکی جنس از دختری

 .آتش جنس از پسری

 .کننده نابود و ناتموم جنگ یک

 .ناپذیر پایان عاشقی یک

 ،میشه شیطان و ذارهمی ابدیت دنیای تو پا عشقش خاطر به که دختری

 طی زندگیشون طول در که هایشیرینی و هاسختی از بگذریم اما

 .کنندمی

 و داستان تو پا طانیشی رشته دانشجوی پسر و دختر دیگه طرف از

 و برسند هم به داستان پسر و دختر میشن باعث و ذارندمی ما یقصه

 ...وسط این
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 موهای حرکت یک با که کنم فرار تنومندش هایدست زیر از کردم سعی

 سمت به رو من داشت که زوری تمام با گرفت، چنگالش تو رو امطالیی

 .کرد پرت اتاق یگوشه هایخوابرخت

 آراد هب درد و گریه با بود؛ شده پوشونده رفته رو و رنگ فرشی با اتاق کف

 هامریه داخل به بود شده منبسط اتاق داخل که هوایی و شدم خیره

 .کشیدم

 سلول تک -تک و بود شده جمع درد از صورتم. انداختم پایین رو سرم

 این مطمئنا شدمنمی عاشق اگه شاید. کردمی درد بدنم و تن های

 .نمیشد نصیبم گاهبی و گاه هایکتک

 و کشیدم امکرده ورم شکم روی آروم رو دستم و گفتم آرومی آخ لب زیر

 حال به یاتوجه گذشته، مثل آراد اما دادم سر جانی کم و بلند یناله

 .برد پیش رو خودش کار فقط و نکرد مریضم

 و کردمی وارد شکمم به رو درپی پی و محکم هایضربه پاهاش با

 .دادمی رکیک هایفحش

 رو آبرومون کارت این با توهم داشتیم دردسر کم خور،مفت دخترِ -

 چرا؟ دونیمی. ذارمنمی اتزنده کشمت،می آدرینا. بردی
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. پیچید متری دوازده اتاق کل تو صداش پژواک که زد داد محکم قدراون

 هرزگاهی، که داشت قدیم از بزرگی و کوچک های ترک اتاق هایدیواره

 و زدم بیرون افکارم از. کردمی خونمون مهمون رو پاییزی سوزناک هوای

   .شدم خیره آراد به

 خوردم،می ایاضافه تکون نه ترس از میزد، نعره و دادمی فحش هنوزهم

 .آوردممی زبون به کالمی نه

 بیچاره داد،می خراش رو گوشم در پشت از مامان یملتمسانه هایزجه

 !ساخت و سوخت ما پای به هم مانما

 

 و وت ماجرای روستا کل لعنتی! نحس نحسی، تو آدرینا کهاین خاطر به -

 کردی؟ غلطی چه فهمیمی افتادیم، هازبون سر. فهمیدن رو پسره اون

 !نه که معلومه هه،

 رو زدن حرف توان بگم بهتره! نه نزدم، حرفی و بستم رو هامچشم

 وقتبی و وقت هایکتک دیگه. نبود مهم برام مردم حرف دیگه. نداشتم

 نابودش تا بستن همت کمر همه که بود من زندگی مهم نبود، مهم آراد

 .کنند

 دور آراد تیز هایچشم از که کردم ظاهر لبم روی عمد از خندینیش

 هم باز برد، شلوارش سمت به رو دستش و کرد نگاهم حرص با. نموند

 کی تا کنه؟ اِلقا بهم رو مربندشک اون زجرآور طعم خواستمی
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 و زد مضحکی خندنیش آراد. دونهمی خدا کنم؟ تحمل تونستممی

 .منداشت رو نزنه بگم کهاین توان پیچوند، هاشدست بین رو کمربندش

 جیغ و کردم احساس کمرم توی رو بدی خیلی سوزش بعد ثانیه چند

 نداشت رحمی دل بشر این. شد بیشتر هم آراد خنده که کشیدم محکمی

 .کن خیر به ختم هم رو بار این جون خدا نه؟

 اتاق یدیگه طرف به رو کمربندش و شد خم طرفم به گذشت که یکم

 .کرد پرت کوچیمون

 به رو من موهام، کشیدن با خواستمی نرسید، جای به زورش دوباره

 دور و گرفت هاشدست توی رو خدادادیم طالیی موهای. بیاره حرف

 خودش طرف به رو موهام زورش تمام با. پیچوند زرگشب هایدست

 قرار صورتش مقابل صورتم و شدم مایل سمتش به کار این با. کشید

 .گرفت

 لذت من درد از دونستممی. بود بریده رو اَمونم درد کردم، نگاهش رمقبی

 .کنه رهام تا بکنم رو التماسش داشت دوست کشید؛می

 ...آخ! کردم غلط. کنممی خواهش کن، ولم داداش! آی -

 

 برخورد از کرد، پرت اتاق ایگوشه سمت به رو من و کرد ول رو موهام

 زا. برداشت رو اتاق کل صداش که شد بلند ناهنجاری صدای دیوار با من

 پاهام. افتاد راه به هقم هق و شدم جمع خودم توی جنین عین زیاد درد
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 سمتم به آروم آراد. دمکر کردن گریه به شروع و کردم جمع شکمم تو رو

 :زد لب گوشم کنار و برداشت خیز

 آرتین جلف پسره اون حساب. بردی که رو آبرومون پرو، دخترِ! حیف -

  .رسممی هم رو

 ممحک پاش با و کشید گوشم توی فریادی شد، بلند که هقم هق صدای

 تاببی و ختسومی بدجور هم هاملب روی مردگی خون کوبید؛ دهنم رو

 .کردیم ترم

 !نبریدم خودم تا رو نکرت صدای ببر -

 با. کردمی عمل بهش حتما میزد حرفی اگه شدم، خیره بهش ترس با

 .نرسه گوشش به و نشه بلند صدام تا پوشوندم رو لبم دستم

 :گفت آراد

 آرتین؟ -

 و رفتمی بیرون اتاق از داشت که کردم نگاه آراد به نه؛ من آرتین! نه -نه

  .گفتمی راهبی و بد احدی هر به عصبانیت از

 خشک زمین روی رو خودم داشتم که کمی توان با و شدم خیز نیم

 و مگرفت دستم توی رو کُردیش شلوار یپاچه. رفتم سمتش به و کشیدم

 .کردم نگاهش

 مجبورم و افتادمی هامچشم روی میشد خارج اتاق در از که سوی کم نور

 .بکشم عقب کمی کرد
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 امکرده ورم پاهای روی وارنوازش و آوردم باال رو محلیم دامن یگوشه

 هر بدنم درد. کرد تماشام فقط و انداخت بهم حسیبی نگاه. کشیدم

  در. بود مرده حاال تا حتما بود من جای کس هر میشد، بیشتر لحظه

 :نالیدم لب زیر آروم موندم؟ زنده حاال تا چطور تعجبم

 هر. باش نداشته آرتین با کاری امانم جون رو تو! خدا رو تو داداش -

 اصال داداش داری، دوست کی هر جون رو تو. بیار من سر خوایمی بالیی

 .منِ تقصیر همش

 تگرف دستش تو رو امچونه. نشست پا یک روی و برگشت سمتم به آراد

 :زد لب آروم و شد خیره اشکیم هایچشم به و

 .نه -

 بشه خارج اتاق از خواست شد، بلند و کرد ول حرکت یک با رو امچونه

 رازد رو دستم باشم، شده خیز نیم که انگار. کشیدم جلو به رو خودم که

  !لعنتی. نرسید بهش اما کردم

 همه بود شده باعث و بود شده تار هامچشم کردم؛ نگاهش توانم همه با

   :زدم داد توانم همه با و انداختم پایین رو سرم. ببینم تار رو جا

 باهاش میدم قسمت مهتاب جون رو تو! داداش مهتاب، جون رو تو -

 .باش نداشته کاری

 مهتاب. برنگشت اما ایستاد، آراد. شد جاری هاماشک حرف این بعد

 داشت شهر توی هم االن و داشت دوستش بچگی از آراد که بود دختری
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 من اما. بشه خودش برای دکتری خانم خواستمی. خوندمی رو درسش

 .یحساب و درست زندگی نه بخونم، درس بتونم که داشتیم لپو نه چی؟

 از آراد یشده مشت هایدست اما نه یا کردمی عمل حرفم دونمنمی

 .باشه بوده تاثیربی نکنم فکر مهتاب، اسم شنیدن

 چند عرض در رو خودش بلند هایقدم با و چرخید سمتم به عجله با

 یرز رو کفشش نداشتم، رو مصورت کردن بلند توان. رسوند من به ثانیه

 محزونم و لرزون هایچشم با. کردم بلند رو صورتم پاش با و آورد امچونه

 هامپلک روی رو بزرگی وزنه که داشتم رو این احساس. کردم نگاهش

 دلش مکرد فکر کنم، نگاهش کردم سعی. ببینم رو جای نتونم تا گذاشتن

 امچونه زیر از حرکت یک با رو پاش اما کنه کمک خوادمی اومده رحم به

 کرد، برخورد اتاق سفت زمین با محکم صورتم کار این با. آورد بیرون

 رود عین هاتازگی هممن خون. کردممی حس صورتم روی رو خون گرمی

 .داشتم ریزیخون بس از میشد تموم داشت کم -کم و بود جاری

 با و محکم و گذاشت دستم کف روی رو پاش. نکرد حالم به توجهی آراد

  .داد فشار توانش همه

 شد کر خودم هایگوش که کشیدم خراشیگوش و محکم جیغ درد از

 و بود عسلیم هایچشم باریدن سرآغاز دوباره جیغ این. آراد به برسه چه

 .ریختمی پایین صورتم روی از قطره -قطره

 جلوی رو تو بیاری کثیفت زبون به رو مهتاب اسم دیگه بار یک -

  !فهمیدی؟. زنم می آتیش پسرِ همون
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 وتسک باز و نگفتم بهش چیزی بکشم، نفس تونستمنمی حتی درد از

 تربیش رو پاش فشار. اومدممی کنار باید! بود من سرنوشت این باز. کردم

 :گفت و کرد قبل از

 .چشم بگی نشنیدم -

 ابمهت از قدرارزشم اون یعنی گفتم؟ چی من مگه نه؟ بود انصافیبی این

 زا بره بزاره.  کنه ولم تا گفتم " چشمی" لب زیر! آره شاید بود؟ ترکم

 .شمخالص دستش

  .برداشت دستم روی از رو پاش و گفت "ایخوبه"

 پشت. شد خارج اتاق از و رفت اتاق در سمت به و تکوند رو لباسش کمی

 این تو که بود که کسی تنها مامان. شد اتاق وارد عجله با مامان بندش

  .میشد دلگرمیم باعث روزها

 خوبی؟ مادر، بگردم دورت. پسر بشی ذلیل الهی! عباس حضرت یا -

  :گفتم ایخنده ته با و کردم باز لب زور به

  !نمیشم این از تر عالی -

 سمت به رو من مامان. برید نفسم لبم پارگی درد از که خندیدم کمی

 روی و بردم شسمت به پناهی بی از رو سرم. نشست کنارم و کشید بغلش

 صدای اون با و برد موهام توی رو اشبسته پینه های دست. گذاشتم پاش

  :گفت بخشش آرامش

 .میشه تموم روزهام این باالخره. باش صبور! دخترم باش آروم -
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 دهش خسته دیگه. بگم که نداشتم چیزی بگم بهترِ نه،. نگفتم چیزی

 که محبتی بوی از فقط دمکر سعی. زندگی این از آراد، از خودم، از بودم؛

 و هستم کی کنم فراموش و کنم استشمام مادرهاست، مخصوص فقط

 .ثانیه چند برای شده حداقل هستم، چی

  .دادم هدیه بهشون رو تاریکی و آرامش و بستم رو هامچشم

 

  *** 
 

  "قبل ساعت هفت"

 

. ودب گرفته فرا رو جا همه گرفته نم خاک بوی و بود اومده بند بارون تازه 

 .کردمی چکه گهگداری که بود خونه شیرونی سقف روی آب یکم هنوز

 ردوا. بزنم سر یک گوسفندها به تا رفتم طویله سمت به سرخوشی با

 چی همه خداروشکر انداختم، اطراف به گذرایی و کلی نگاه و شدم طویله

  .بود مرتب

 خونه سمت به. بدم انجام که نبود کاری دیگه و بودم آورده که هم رو آب

 :زدم داد در جلوی جا همون از و دویدم

 زود و جنگل میرم دقیقه چند. رفته سر حوصلم من جونم، مامان -

  .گردمبرمی
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 نگاهم داشت که زمان هم. اومد بیرون آشپزخونه از و کرد تند پا مامان

 لحن با و کرد بهم نگاهی داد،می ورز هم رو دستش توی خمیر کرد،می

 :گفت شاکی و عصبی

 میبرن؟ تشریف عروسی خانم -

  :گفتم شادی با و چرخیدم خودم دور بار چند و زدم لبخندی

 داره؟ مشکلی برم، جنگل به یکم خواممی فقط نوچ، -

  :گفت و انداخت دیوار روی شکسته ساعت و من به نگاهی کالفه مامان

  .برگرد زود اما نه -

 روی هشکست یآینه به گذرا نگاه یک دوباره و فرستادم براش بوسی! ایول

 چادر. کردم پام رو هام دمپایی بود، ردیف چی همه. انداختم دیوار

 .شدم خارج خونه از و کردم مرتب سرم روی رو گلیمگل

 .گرفت جا لبم روی لبخندی شدم، واردش و رفتم جنگل سمت به

 های قدم با. بود خوب خیلی این و نبود کسی انداختم، اطراف به نگاهی

  .رفتممی راه جنگل توی ومآر

 رو پیش اتفاقاتی چه میشه؟ چی که کردم فکر آینده و حال ها،گذشته به

 .بود خدا نزد فقط جوابش که مبهم هایسوال کلی و دارم؟

 خیز توت درخت کنار سنگ تخته سمت به و انداختم اطراف به نگاهی

 مبش جا به جا کمی اول شد باعث سنگ سردی. نشستم روش و برداشتم

  .نشستم راحت و کردم عادت سنگ سردی به دقیقه چند بعد اما
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 و شدم خم کمی. شدم آشنا آرتین با بار اولین که بود جایی جا این

 یکم بدنم دستم با آب مستقیم برخورد با بردم، آب سمت به رو دستم

. انداختم نگاهی اطراف به و زدم آب سردی این از لبخندی. شد مور -مور

 برگ از بدنشون و بودن لخت حاال که سیب و گردو بلند های درخت

 .بود شده پر خزان زیبای های

 به هم با خاصی تطابق زمین روی هایبرگ خش -خش و باد هوهوی

 سمت به و برداشتم رو بود کنارم که کوچیکی سنگ. آوردمی ارمغان

  .کردم پرت دریاچه

 .شد شدنش غرق با مساوی برخوردش آخرین... داالب -داالب -داالب

 از رو نگاهم رفت، می فرو آب داخل چطور که بودم شده خیره سنگ به

 لگ سمت به بود، قشنگ خیلی. دوختم چشم پام زیر گل به و گرفتم آب

 هامچشم روی دست دو موقع همین. چیدمش زمین روی از و شدم خم

  .گرفت قرار

 فهمیدم بود، دهز غریبه که عطری استشمام از بعد اما ترسیدم کمی اول

  .ترِ آشنا آشنا، هزار از غریبه فرد اون و موردِبی ترسم که

 گرمش هایدست روی و بردم هامچشم سمت به رو دستم آروم

 غریبه یجمله شنیدن با که بود نگرفته آروم هنوز که قلبم گذاشتمضربان

 .کرد فوران و شد بدتر
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 گذره؟می خوش دلبرجانم -

. نشوند دستم روی کوتاهی بوسه و برداشت امهچشم روی از رو دستش

 هآر نه؟ بود شده ذره یک براش دلم. کرد نگاه بهم و گرفت جا کنارم آروم

 .مبکن رو تصورش که چه اون از بیشتر خیلی. بود شده تنگ براش دلم

 تانگشت توی رو بود شده خارج روسریم از که موی تکه و کرد بهم نگاهی

 :گفت خندلب با. چرخوند کمی و گرفت

 .نفس شدی خوشگل -

 .آرتین -

 که شدم خیره زمین به خجالت با کمی و بردم موهام سمت به رو دستم

 :گفت

  .شد سفیدآب سرخاب باز که خانومم جان، ای -

 :زد لب و شد بلند کالفه که کردم یاخنده

 اون برای دلم بابا خوان؟می لفظی زیر زدن حرف برای خانم سرکار -

  !بگو چیزی یک المصب، شده تنگ تلعنتی صدای

  .کوبید قلبش روی محکم مرده، صاحب دل این گفت وقتی

  .رفتم سمتش به و شدم بلند که رفت رودخونه سمت به آشفتگی با

  ...و بشنون ممکنه نزن داد! هیس -
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 ویر رو عاشقانه و گرم ایبوسه و برگشت سمتم به حرفم شدن تموم قبل

 حرکتی که شدم شکه یکهوییش کار این از قدر اون. کاشت موهایم

  .کردم نگاهش خیره فقط و نکردم

 باعث و رسید گوشمون به توت های بوته طرف از خشی -خش صدای

 .کردیم نگاه هم به دومون هر تعجب با. بشیم دور هم از زود شد

 آرتین از عجله با. گرفت فرا رو دامنم بدی یِدلشورِ اما دونمنمی

. نبود کسی شدم که حیاط وارد. برگشتم خونه به و کردم خداحافظی

 وارد آراد بندم پشت. انداختم اطرافم به نگاهی و شدم خونه وارد سریع

 کی که هر. بود درست حدسم پس شدم، خیره بهش ترس با. شد خونه

 نثار محکمی سیلی و اومد سمتم به آراد! بود کرده خبرچینی زود بود

 درد خیلی لبم کردم؛ برخورد زمین با ممحک کارش این با. کرد صورتم

 دستم روی همراهش به خون مقداری که کشیدم لبم روی دستی کردمی

  .اومد

  .برد اتاق سمت به رو من کشون -کشون زور با و اومد سمتم به آراد

 

 

 " حال "

 

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 16 کاربر نودهشتیا زهرا عاشقی  –اغواگر جهنمی 
 

 کنار و گرفت هاشدست توی رو خونینم و حس بی های دست مامان

  :کرد زمزمه گوشم

  .کن پاک رو ماهت صورت روی هایاشک مادر، دل عزیز نکن گریه -

 ردم،ک نگاهش. گرفت سمتم به و برداشت رو بود دیوار کنار که آبی لیوان

 لبم روی رو آب لیوان. خوردمی دل خون و کشیدمی زحمت چقدر

  .کردم تر لبم با رو امشده خشک لب و خوردم آب کمی گذاشت،

 :گفتم و زدم دستش روی بوسی

 .بشن تموم تا بریزن هاماین بزار. مامان کردم عادت من -

  .کشید هامگونه روی رو گرمش های دست و گذاشت کنارم رو آب لیوان

  .کنم کمکت تونمنمی که شرمندم آدرینا، متأسفم -

 بدی خیلی سوزش دلم ته. کردم نگاهش و آوردم باال رو سرش دستم با

  .بود بریده رو اَمونم که بود اومده وجود به

 خودم کوچولوی داداش دیگه من کنه؟می رو کارها این چرا آراد مامان، -

 یدست شکنممی گفتمی بهم بود، بچه وقتی که همونی! شناسمنمی رو

  ...خودش حاال اما بلندشه روت که رو

 داشت که زمان هم شد، بلند جاش از و زد کنار رو من کمی مامان

 :زد لب دکرمی درست رو سرش روسری

 و مجید با رفاقتش طرفی از خونه، آقای شد آراد و رفت پدرت وقتی از -

  .بود هااتفاق این یهمه یسرچشمه پارسا
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 چه نم مگه. بزنه آسیب بهم کسی گذاشتنمی و بود کاش! بود بابا کاش

 عاشق مگه بودم؟ عاشق که بود این جز گناهم بودم؟ شده مرتکب گناهی

 بود؟ جرم بودن

 .کنه تغییر هوات و حال یکم تا بیرون برو رفته، رادآ -

 دیوار بند رو دستم و پاشیدم مامان روی به حرف این از تلخی لبخند

  .شدم بلند علی یا یک با و کردم

  .برم بیرون یکم بهترِ آره، -

 هامدست توی و گرفت سمتم به کوچیکی مصرف باریک یکیسه مامان

 .گذاشت

  .باشی داشته جون حداقل بخور ،کردم دون انار یکم -

 لحظه هر. بکنم جبران رو لطفش همه این چجوری دونمنمی واقعا

 :گفتم و گذاشتم دهنم توی رو انارها از دونه یک. شدممی ترشرمنده

  چی؟ نبودم من و اومد آراد اگه -

 خودش با بندش پشت هم من. افتاد راه به و گرفت رو دستم مامان

  .کشیدمی

  .بیاری چوب رفتی غذا برای که میگم -

 به مستقیم. شدم خارج خونه از و کردم زمزمه لب زیر " ممنونمی "

  .باشه اونجا آرتین شاید کهاین امید به رفتم، رودخونه سمت



 

 

 WWW.98IA3.IR 18 کاربر نودهشتیا زهرا عاشقی  –اغواگر جهنمی 
 

 با. رسیدمی گوشم به آهنگی شدممی ترنزدیک رودخونه به چقدر هر

 شدم، که تریکنزد. رفتم رودخونه سمت به و کردم تند پا زیاد تعجب

 کرده پیدا خودمون آرتین و من که بود جایی اینجا. شد قطع ساز صدای

 ...حاال و بودیم

 نبود کسی اما کردم کنکاش رو جا همه و شدم خیره اطراف به تعجب با

 !مطمئنم رو این

 تکون ترس از. کرد نوازشش و رفت فرو موهام توی دستی دفعه یک

 و ترس با اون از بعد و نکردم اریک هیچ گذشت، ثانیه چند. نخوردم

  .برگشتم عقب سمت به دلهره

 سطتو لپم بیام، خودم به خواستم تا. نبود پشتم کسی نه؟ بود عجیب

 رست با بود؟ خبر چه اینجا لرزید،می ترس از هام دست. شد کشیده یکی

 همه ترس از کردم؛ برخورد پشت از کسی با که رفتم عقب به قدم چند

  .یدلرزمی بدنم

  .شدم چشم تو چشم باهاش و برگشتم عقب به طمعأنینه و لرز با

 .بانو سالم -

 و کردم اشاره قلبم به من -من با که کردمی نگاهم طلبکار یقیافه با

  .گذاشتم روش رو دستم

 !شدم ترک زهرِ میدی؟ سکته رو من چرا آخه! بودی؟ تو -
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 دش متمایل سمتم به کمی. کشید موهاش توی دستی و زد بهم چشمکی

  .زد لب و

 نیستم؟ ترسناک من مگه خب، -

 یطونِش ترسناکم؟ من میگه تازه آقا این بعد ترسیدم من بیشعور؛ یِپسرِ

 !هاکنم لهش بزنم میگه

 :داد ادامه قبلی لحن با جور همون

  .کنهمی زیادی غلط شیطونِ -

 چی که مفهمید تازه انگار. کردم نگاهش متعجب و شده گرد هایچشم با

  .گفته

  ...فکر چه من که فهمیدی کجا از تو آرتین -

 کنکاش درحال. گذاشت لبم روی رو دستش و نداد بهم زدن حرف اجازه

  :زد لب آروم که بود صورتم

 ...اون بازم -

 و زخم کنم فکر. کردم درک خوب من رو این و کرد عوض رو بحث

 هایکبودی روسری با کمی کردم سعی. بود دیده رو صورتم روی کبودی

 .بپوشونم رو چشمم زیر و لب

 !نیست مهمی چیز -

 دستم شدم؛ خیره دستش و صورت به ترس با اومدم خودم به که کمی

 :زدم لب دلهره با و کشیدم بازوش روی رو
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 نزدن؟ آسیب که بهت آره؟ سالمی که تو - 

 کمی بود شده باعث این و بود آفتابی هوا. افتاد راه به و زد لبخندی 

 به هک کردم نگاه رو بود سمتم به که آرتین رخنیم. بشه تر روشن جنگل

  .چرخید سمتم

 .نمیشه چیزیم من! نترس -

  چی؟ میشد چیزیش اگه نیست، خودش فکر به اصال خر کله پسرِ

  نشه؟ چرا -

  :دادم ادامه تریآروم لحن با و برداشتم قدم سمتش به

 .شدیمی زخمی احتم زدنمی کتکت دیگه؛ آدمی توهم -

 که سمتی به رو نگاهم. ایستاد جایک و انداخت دقیقی نگاه اطراف به

  .دادم سوق بود شده خیره

  .نه ای برات بکنم کاری تونممی ببینم بشین، سنگ تخته روی بیا -

 همراه به چیزی که اون. زدم زل اطرافش و آرتین به متعجب یقیافه با

  !کنه؟ مکمک خواستمی چطوری پس نداشت؛

  ...نه و ضدعفونی نه داری، همراهت پنبه نه تو چجوری؟ آخه خب -

 :گفت و کرد نگاه بهم ایکالفه حالت با و کشید موهاش توی دستی

 .بشین بیا تو حاال -

 نگس روی. رفتم دریاچه کنار سنگ تخته طرف به و انداختم باال یاشونه

 عادت شرایط به بعد اما شد مور -مور بدنم اول یکم. بود سرد نشستم،
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. چید درخت روی از برگ یک و رفت بلوط درخت سمت به آرتین. کردم

 راشگی صدای با و داد نشونم رو برگ. نشست سنگ کنار و اومد سمتم به

 :گفت

  .کنهمی درمان رو هازخم جای و درد اما بسوزه یکم ممکنه -

 فشار هم روی رو هامچشم که زمان هم و دادم قورت رو دهنم آب

 :زدم لب دادم،می

  .باشه خب، واقعا؟ -

 برگ برخورد با. آورد صورتم سمت به و مالید دستش روی کمی رو برگ

 درد از کمی شاید تا بستم رو هامچشم. کردم حس رو سوزشی صورتم و

 خوشحالم خیلی مسئله این و بود نگرانم آرتین واقعا. نکنم احساس رو

 .کردمی

  .شد تموم خب -

 هیچ! ممکنه غیر این. کشیدم صورتم روی دستی و کردم باز رو هاممچش

 دریاچه به رو خودم بلند هایگام با و شدم بلند. کردمنمی حس رو دردی

  .دوختم آب به رو نگاهم و نشستم زمین روی. رسوندم

 یدمد که برگشتم آرتین طرف به شک با. نبود صورتم روی کبودی هیچ

 بارهدو ایستاد، کنارم و افتاد راه به آرتین. زنهمی لبخند و شده خیره بهم

 .شدم خیره آب به
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 لشک انعکاس فقط کردم؛ نگاه آب به بار چند. کنم مشاهده رو صورتم تا

 که اون چی؟ آرتین پس اما بود بسته شکل آب داخل که بود من ظاهر و

 ایستاده؟ کنارم

 و ردک وارد یابهضر آب به پاهاش از یکی با آرتین که بگم چیزی خواستم

 .برگشت عقب به

 !سردِ آبش چه -

 هب سوال کلی ذهنم توی. بودم شده گیج پیچوند؟می رو قضیه داشت چرا

 جلو به قدم چند آرتین غریبِ؟ و عجیب قدر این چرا آرتین که بود وجود

 .گرفت قرار کنارم آروم و برداشت

 کنارت ممیا که وقتی جذابم خیلی من که نه آخه میدم، حق بهت -

  .میاد بند هیجان فرط از زبونت

 لبم روی خودش توصیف از لبخندی و گفتم بهش لب زیر "ایدیوونه"

 انگار. کرد نگاه رو اطراف و رفت عقب قدم یک دقیقه چند از بعد. اومد

 .بود یکی جستجوی در و منتظر که

 جذاب و خوشگل عشق شما، زیبا خانم میگم. اومدم اشتباه کنم فکر -

  ندیدن؟ رو من

 سمت به رو بود زده بیرون روسریم زیر از که موی تکه و کردم ایخنده

 :زدم پلک هم سر پشت بار چند و کردم روانه گوشم عقب
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 رو من عشق چی؟ شما. کاشته الکی جا این رو من هم من آقای واال؛ نه -

 ندیدی؟

 الیخوشح با و گرفت رو دستم ذاتیش شیطنت با و گفت لب زیر "نچی"

 :گفت

 !موافقین؟! شیمدوست هم با ما بیاین نیستن هااون که حاال خب، -

 دور ازش که زمان هم و خندیدم بلند -بلند که گفت ذوق با جوری

 :گفتم شدممی

 !دیوونه آرتین، ایدیوونه تو -

 یک که کردم نگاه گیراش چشمهای به کرد، نگاهم مستقیم هم آرتین

 :گفت و زد پیشونیش روی محکم یکی دفعه

 !دونستی؟نمی مگه وا -

 :گفتم بگیرم، هاشچشم از رو نگاهم که این بدون پرتی حواس با

  رو؟ چی -

 و آورد صورتم سمت به رو دستش. برد و دلم که زد دلنشینی لبخندی

  .کشید گونم روی وارنوازش

 .توام یدیوونه که این -

 کردم جمع که رو حواسم اما بودم کارش شک تو یدقیقه چند هنوز

 اما زدم صداش باری چند گیرا و بلند. نیست آرتین از خبری که دیدم

 کی که گشتن از بودم شده امید نا و خسته دیگه. نکردم دریافت جوابی
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 نواختن آهنگ به شروع گیتارش با و اومد بیرون درخت پشت از دفعه

 .کرد

 

 .چوپون دختر آهای

 .چوپون دختر آهای

 .کشوندی رو دیوونه دل

 .بیابون و دشت تو

 سمتم به آروم هایقدم با و شد جدا ازش بود داده تکیه درخت به)

 (.اومد

 .سو اون به سو این از

 .نگاهت ساده آشناست و پاک چه

 (.دوخت هامچشم به رو نگاهش و زد دورم به چرخی رسید که نزدیکم)

 .نگاهت این ریاستبی چه

  دیدمنمی خواب تو حتی من

  .ماهت روی به بشه وا چشمم که

 (خوندم رو آهنگ ادامه باهاش هم من و کردم باز لب رسید که اینجا به)

  .کرد صدا رو من تو عشق دل تنهای یکوچه پس تو از

 .گرفت من از خبر بی و خودم

 .کرد آشنا عشق تب با
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 (.داد ادامه بار این تنهایی به خودش و گذاشت لبم روی رو دستش)

 .دیدم و گشتم من رو عالم همه

 .رسیدم تو دیار و دشت به تا

 .موهات روی گلدار چادر زیر

 .رسیدم آخرم عشق به منم

 و گرفتم هامدست توی رو چادرم میخوند، آهنگ داشت که طور همون)

  (.رقصیدم نامحسوس و رفتم اطراف به جنگل تو آزادانه

 .موهات برقصه رفتنت راه اون از

 .کشونی می بودن اوج تا رو من هاتلب رو خورشید بوسه گل

 

 اب دفعه یک که کردم می گوش آرتین زیبای آهنگ به داشتم شادی با

 حس هزاران بود، جلوم که فردی دیدن با. ایستادم و کردم برخورد کسی

 .زد ونهجو دلم رو مختلف

 !تو با کنهمی غلط آدرینا -

. بودن ایستاده کنارمون هاشدوست با که شدم خیره آراد به ترس با

 .چرخید سمتم به و کرد رها نصفه رو خوندن آهنگ هم رتینآ

 ...چرا آدرینا؟ شده چی -
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 محکم بود، دستش توی که بزرگی چوب با و اومد سمتش به دو با آراد

 من که داد انجام یکهویی را کار این قدر اون. کوبید آرتین گردن روی

  .بیارم زبونم به چیزی نتونستم حتی

 یرو رو دستم و کشیدم بلندی جیغ شد، جمع مهواس که بعد ثانیه چند

 و سر با آرتین دوختم؛ چشم مقابلم یصحنه به ناباور. گذاشتم دهنم

 و دور هاش دوست با هم آراد. بود افتاده زمین روی خونی صورت

 .بودن ایستاده اطرافش

 داد و چرخید دوستش سمت به هامخواهش به ایتوجه هیچ بدون آراد

  :زد

  .بده رو چاقو زود -

 :گفت زمان هم و برد جیبش سمت به رو دستش مهراب

  .میشه دردسر واسمون نکن، رو کار این نیست؟ زیادی کار این آراد -

 رو و کرد صورتش یحواله محکمی سیلی و رفت مهراب سمت به آراد

 :غرید بهش

 !شوخفه یعنی شو،خفه میگم وقتی -

 ضربان لرزید،می هامدست. درسون آرتین به رو خودش بلند هایقدم با

 .بود کرده رد رو صد آرتین شدن کشته و ترس از قلبم
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 خودم. کردممی کاری یک باید. رسوندم آرتین و آراد به رو خودم عجله با

 از که کاری تنها کردن؛التماس به کردم شروع و انداختم آراد پای به رو

  .بود همین هم اومدبرمی ضعیف و ناتوان من

  .کنم می خواهش. نکن رو کار این خدا رو تو آراد -

 :زدم لب بهش التماس با و برگشتم مهراب سمت به

 .میرممی من بشه چیزیش آرتین. میکنم خواهش بگو چیزی یک تو- 

 آرتین سمت به رو نگاهم امیدی نا با. انداخت پایین رو سرش مهراب

 بلند کرد یسع. دادمی تکون "نه" معنی به اطراف به رو سرش که رفت

 و کشیدم جیغی. کوبید کمرش روی محکم اشدیگه پای با آراد که بشه

 :زدم داد

 داداش. کن ولش داری دوست کسی هر جون خدا، رو تو! نه داداش -

 فرا رو صورتم یهمه اشک!  داری دوست کی هر جون کن ولش کشتیش

 االب رو دستش آراد. ببینم تار رو جا همه بود شده باعث این و بود گرفته

 اب کوبید، صورتم روی محکم پاش با. آورد فرود صورتم روی محکم و آورد

 .شدم پرتاب عقب به کار این

 !ور اون گمشو -

 ارز و گذاشتم صورتم روی رو دستم. کردم ناله درد از و گفتم بلندی آخ

 .کنه کمکم و بشنوه رو صدام شاید خدا تا زدم زار زدم،
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 هب نگاهی نیم آراد. کردن بلندش و رفتن نآرتی سمت به آراد هایدوست

 وت رو آرتین موهای بود، لبش روی که پوزخندی با و انداختم من و آرتین

 .کشید عقب گرفت هاشدست

 !بمون دور ازش گفتم بهت -

 آرتین شکم تو رو چاقو و زد حرفش شدن تموم با رو چاقو اول یضربه

 اروک این نکن، بگم تونستمنمی حتی که بودم زده جیغ قدراون. برد فرو

 .دارم دوستش من! لعنتی نکشش. نکن

 عدب ثانیه چند کرد؛ فرو آرتین شکم تو رو چاقو هم سر پشت بار چندین

 بهم زندگی از داشت حالم دیگه. خورد آرتین خون غرق لباس به نگاهم

 .خوردمی

 .بیوفته در آراد با که کسیِ عاقبت این! آب تو بندازینش -

 لباس با رو خونینش دست و انداخت زمین روی رو چاقو و شد دبلن آراد

 .کرد پاک آرتین یشده پاره

 .کنید نیست به سر هم رو چاقو این -

 یتو. کرد نگاهم شده ریز هایچشم با و برگشت سمتم به حرف این بعد

 .گرفت هاشدست توی رو دستم و رسوند من به رو خودش ثانیه چند

 !شو بلند -

 با .انداختم صورتش روی تفی و کشیدم بیرون دستش از زور به و دستم

 :زدم لب و دوختم بهش رو نگاهم اشکی هایچشم
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 .پیشش برم بزار. نمیام جایی هیچ تو با من! عوضی کن ولم -

 .گرفت دستش تو رو دستم ترمحکم دوباره آراد

 .کنیمی واق -واق من واسه شدی هار کردم ولت. شو بلند گفتم -

 :داد ادامه تحکم با و کرد سنگینش دست مهمون رو صورتم رهدوبا و

 !شو بلند و چشم بگو زود -

 .نالیدم درد از و کردم لباسش بند رو دستم

. پیشش برم بزار میدم قسمت پرستیمی که چی هر به رو تو آراد -

 .بمیره ممکنه بده، حالش

 توی ودب شده ریخته دورم که رو موهام و نکرد حرفم به توجهی آراد

 .کشید زور به خونه خود تا و گرفت هاشدستش

 نه مهراب، آمیز ترحم نگاه نه! هیچی نبود، مهم برام هیچی دیگه

 به. آراد هایبیراه و بد حتی یا و روستا زنان و دختران تلخ پوزخندهای

 .رفت حیاط ته انباری سمت به و کرد باز رو خونه در رسیدم که خونه

 داخل سمت به هاپله باالی همون از رو من کرد، ازب رو درش محکم پا با

 یلبه به محکم بازوم اما داشتم نگه رو خودم زور به. داد هول

 .خورد انباری داخل ایخورده خاک یصندوقچه

 ور هامچشم. دادم تکیه و کشیدم دیوار سمت به رو خودم بعد دقیقه چند

 .شد باز اهنجارین و بد خیلی صدای با در که بستم ثانیه چند برای

  .دیدم رو جونم بَالی و هامخواب همه کابوس کردم، باز که رو هامچشم
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  کنه؟ چیکارم خواستمی باز. اومد سمتم به چوپانی بزرگ چوب با آراد

 !نرو سراغش دیگه که بودم گفته -

 زندگیم! مرد نفسم، عشقم، کسم، همه نداشت؛ معنی برام ترس دیگه

 همه با و کردم نگاه هاشچشم به. بودم شده تنها تنهای دیگه. بود مرده

  :زدم لب داشتم که شجاعتی

 ...وجدان بی توی ولی داشتم دوستش من -

 به خشک چوب با و آورد یورش سمتم به و بزنم رو حرفم ادامه نذاشت

 ردد. نبینم آسیب زیاد که کردم صورتم بند رو دستم. افتاد بدنم جون

 تمتونسمی درد از زور به و بود شده ترتنگ نفسم بود، بریده رو اَمونم همه

  .بکشم نفس

 بود جنون این. شکست دیگه چوب خود که زد کتکم چوب با قدر اون

 چقدر؟ باشه، پست تونه می چقدر آدم یک مگه آخه نه؟

 و انداخت انباری یشکسته شیشه کمد سمت به رو چوب و نگفت چیزی

  .رفت بیرون انباری از

 شده پاره زیبام لباس انداختم، امپاره هایلباس به نگاهی و منشست زور به

  .اومدمی چشم به فقط که بود پودش و تار. بود

 سرنوشت از و کردم گریه ساعت چند همون اما گذشت چقدر دونمنمی

 و کردممی زمزمه رو آرتین اسم فقط لب زیر. شدم متنفر خودم نحس

 .شد باز شدت به انباری در که کردممی مرور رو قشنگمون خاطرات
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 نه؟ کنی، تموم رو تمومت نیمه کار اومدی -

 طوسی زنجیر و گرفت جا لبش روی نیشخندی. کرد " نوچی نوچ "

  .شد نزدیکم و پیچوند دستش دور رو رنگش

 .کنه ازدواج باهات که کرده قبول یکی! باش خوشحال -

 عزیزترین که نآرتی جون به نیستم؟ بندت من مگه خدایا ازدواج؟ چی؟

 بولق هه. نداره طاقت قلبم دیگه. ندارم رو یکی این توان دیگه بود کسم

 ازدواج برای که ارزشمبی قدر اون من یعنی کنه؟ ازدواج باهام کرده

 !کنم؟ کشی منت خودم

 در سعی که جور همون. کردم دیوار بند رو دستم و کردم نگاه آراد به

  :گفتم داشتم شدن بلند

 آرتین کشتن میدی؟ عذابم همه این چرا! توف. آراد غیرتت تو توف -

 حقت در بدی چه من بدی؟ شوهرم زور به خوایمی حاال نبود؟ کافی

  !هان؟ کردم؟

 .کرد روونه عقب سمت به رو بود شده خیس که رو موهام و ایستاد جلوم

 شرط به بده بهم رو مهتاب کرده قبول مهراب مهتابِ، داداش. نترس -

 مه رو آرتین اون بهترِ راستی، این؟ از بهتر شوهر. بشی زنش تو کهاین

 !کنی فراموش

 .بشن راحت هامچشم محبس از حداقل و بریزن دادم اجازه هاماشک به

 :نالیدم و دادم قورت زور به رو بود کرده احاطه رو گلوم که بغض
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 .متنفرم ازت آراد،! خودتی فکر به فقط تو -

 شد نزدیکم و چرخوند هاشدست توی رو یرشزنج و کرد بلندی یخنده

 :زد لب و

  !خانوم آبجی متنفرم ازت بیشتر من -

 :گفت و زد دورم به چرخی خودش و داد هولم جلو سمت به کمی

 ممقابل. باشه ریختبی و قیافه بد زنم برادر زن ندارم دوست دونی،می -

  :گفتم مصمم و دادم هولش عقب به دستم با که ایستاد

  !خوام... می... ن. خوامنمی من -

 شده چفت های دندون با. داد فشار محکم و گرفت دستش توی رو بازوم

  .غرید

 کلی من! آدرینا شکنممی رو هاتاستخون تک تک کنی، مخالفت اگه -

  .کشیدم زحمت

 چند و شد خارج اتاق از. خوردم دیوار به که کرد ول محکم رو بازوم

 سمتم هب رو پتو و بالشت. برگشت انباری به وپت و بالشت با بعد دقیقه

  :گفت و کرد پرتاب

  .نکنی زبونی بلبل دیگه تا مونیمی اینجا هم رو امشب -

 گذاشتم، دیوار سمت داشتم برش و رفتم بالشت سمت به رفت که آراد

 رو انتظارم چی که این به. کردم فکر زندگیم به و دادم تکیه بهش

 سراغم به چرا پس اما مرگ مرگم، منتظر دموجو تمام با من! کشه؟می
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 باید کی تا هان؟ سرما؟ چقدر خوابی؟ بی چقدر خالی؟ نان چقدر! نمیاد؟

 کنم؟ تحمل

 جسم با چشمم. بود کنارم جا این آرتین کاش که کردم آرزو دلم ته از

  .نداشت وجود پیش ثانیه چند همین تا که کرد برخورد براقی

 سمتش به زونمی نا های قدم با و شدم بلند! براقه چقدر چیه؟ دیگه اون

 ور مجسمه تونستممی ترواضح شدممی نزدیکش چقدر هر عجیبِ،. رفتم

  اینجا؟ هم اون. آرتین شکل به مجسمه یک نمیشد، باورم. ببینم

 هک بود مونده قدم چند. داشت دم و شاخ آرتین این تفاوت؛ یک با فقط

  .گرفت آتیش دفعه یک برسم، بهش

 اقات شد خاموش که آتیش. رفتم عقب به و کشیدم کوتاهی جیغ ترس زا

 خودم روی رو دستم. بود شده سرد هوا گرفت، فرا مطلق تاریکی رو

 دیده خواب حتما نبود، کار در ایمجسمه. چرخیدم خودم دور و پیچیدم

 تاقا کل دفعه یک. رفتم اتاق یگوشه سمت به و چرخیدم پشت به. بودم

 به چشمم که کردم نگاه اطرافم به سردرگمی و تعجب با! شد روشن

  .بود داده لم دیوار به و ایستاده اتاق یگوشه که خورد فردی

 کردممی تکرار خودم با فقط لب زیر و رفتم عقب ترس از قدم چند

 "نداره امکان -نداره امکان"

 دهنم روی رو دستم و کشیدم کوتاهی جیغ که برداشت قدم سمتم به

  .گذاشتم
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  !آدرینا باش آروم -

 شدن شکه و ترس از هام دست چرخیدم، سردرگمی از خودم دور

  .رفتمی سیاهی هامچشم و لرزیدمی

  .کشت رو تو خودش آراد دیدم خودم من نداره، امکان اینجا آخه تو، -

 چهره کردم، باز که رو هامچشم. نیوفتم تا کردم چیزی بند رو خودم

 زنده هنوز من آرتین! نه؟ نبود خواب پس. بود روم جلوی آرتین نگران

  بود؟

  .شدی بلند باالخره -

 شهن باورم که این برای نشستم، زمین روی و کشیدم عقب کمی رو خودم

  .رفت هوا به جیغم که گرفتم بازوم از محکمی نیشگون خوابم،

 اما بودی زخمی جنگل تو. قفلِ که در اومدی؟ چجوری آخه تو! تو -

 ...االن

 تندتر قلبم ضربان گرفت، هاش دست توی رو سردم هایدست آرتین

 و مکس با. بزنه بیرون ممکنِ دیگه لحظه چند که کردممی حس بود شده

 :زدم لب طمأنینه

 خبرِ؟ چه اینجا آرتین -

  .شدم منتظرتوضیحش و کردم نگاهش خیره کرد ول که رو هام دست

  .میدم توضیح باش، آروم آدرینا -
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 فهمیدمی اگه چی؟ آراد اما بشنوم رو توضیحش خواستممی ،شدم بلند

 ردمک بازوش بند رو دستم. آوردمی سرش به بدتری بالیی زندست آرتین

 :گفتم درموندگی از ناله و عجز و

  ...هم باز ببینتت آراد اگه برو، جا این از آرتین -

  .ابوندخو بود، آورده آراد که تشکی روی زور به رو من و گرفت رو دستم

  .بشی بهتر کنم کمکت بزار اول فعال -

 من بدن کل باراین نه، اما کنه؟ درمانم برگ اون با خواستمی باز نکنه

 مترح بهم بود ممکن بیارم، در رو لباسم که خواستمنمی و بود شده زخم

 زدم محکمی جیغ بهت و ترس از ،گرفت آتیش بدنم همه دفعهیک. کنه

  .افتاد راه به هم ماشک جوشان یچشمه و

 من اما نشه بلند جیغم صدای تا گذاشت دهنم روی رو دستش آرتین

 .کردممی گریه زار -زار و بودم ترسیده

 پوست! غیرممکنِ کردم، نگاه بدنم به شد خاموش آتیش بعد لحظه چند

 هامچشم به رو نگاهش آرتین. بود سالم کامال هاملباس حتی و بدنم

  :زد لب آروم و دوخت

 باشه؟. نزن جیغ اما دارمبرمی دهنت روی از رو دستم -

 دهنم روی از رو دستش که دادم تکون باشه معنی به بار چندین رو سرم

. فتمر عقب به و شدم بلند شک با برداشت، رو دستش که همین. برداشت

  :گفتم اومدم بند زبون با و کردم دراز سمتش به رو دستم
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 !ادوگریج یک تو نیستی، انسان تو -

.                                          کنه آرومم چجوری و بگه چی بود مونده آرتین

 یک من من، آدرینا بگم؟ چجوری خب. باش آروم اول ببین، نه -

 .شیطانم

:                                                  زدم لب بهت با و گذاشتم دهنم روی رو دستم

 .پری و جن صاحب یا چی؟... چ -

 آرتین یخنده صدای گفتن، ذکر و خوندن دعا به کردم شروع لب زیر

  :گفت زور به لحظه چند از بعد و شد بلند

 ؟باشه نکن هول فقط تو. نمیشه چیزیم من که دعاها این با آدرینا وای -

 :گفتم ترس با و رفتم ترعقب یکم

  !هانمیشی من نزدیک -

 باال باش آروم معنای به رو هاشدست اومد، سمتم به قدم یک آرتین

 :گفت شمرده -شمرده و آورد

 .زنمنمی آسیب بهت من آدرینا -

 و زدم کوتاهی سیلی صورتم روی و کردم بررسی رو پاش تا سر بهت با

 :گفتم بهش

 شیطانی؟ واقعا تو یعنی راسته؟ هاتحرف همه آرتین، بمیره تن این -

  .نمیشه باورم من! نگو دروغ

  .زد دلنشینی لبخند و آورد باال رو هاشدست
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 حاال باشه؟ کنه،نمی تهدیدت خطری هیچ پس باالس، هام دست ببین -

 .باش آروم

  .رفت هوا جیغم که اومد جلو به کوتاه قدم یک

  .میترسم ازت من عقب، برو! نیا جلو گفتم -

 اولش حالت چیزبه همه و شد غیب آرتین که شد چی دونمنمی دفعهیک

 داص رو آرتین اسم باری چند لب زیر شد؟ چی االن چی؟ یعنی برگشت؟

  .کردم زمرمه و

  شد؟ چی پس رفتی؟ آرتین -

 رسید گوشم به سرم پشت از صدای و شد روشن جا همه دوباره دفعهیک

 :گفت ریلکس خیلی که

 .سرتم پشت من -

 شکگنج یک عین قلبم کردم، نگاهش و برگشتم سمتش به تیز و تند

 بعق به قدم یک و ترسیدم آرتین اومدن یکهویی ترس از. میزد کوچولو

  .رفتم

 برم؟ هم باز خوایمی -

 و بودم کرده هول آرتین رفتن ترس از. رفتمی نباید نه چی؟

 .بشم کالم هم باهاش چجوری دونستمنمی

 .ترسیدم خیلی اومدی یکهویی بده، حق بهم... چیزِ خب -خب! نرو نه -
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 رو سرم و آرتین بدن و صورت روی کردن کنکاش به کردم روعش دوباره

  .کردم زمزمه لب زیر و کردن خم آروم

  !شیطانی؟ یک واقعا تو یعنی -

 در دستش. کرد نوازش آروم رو دستم روی و و آورد سمتم به رو دستش

  .بود گرم خیلی من هایدست مقابل

 .چیزی یک باز بودم جن اگه بترسی، که نیستم هیوال من -

 به دارن؟ هم با فرقی چه مگه چی؟ یعنی کردم، نگاهش گیجی با

 :زدم لب و دوختم چشم هاشچشم

 .هستن یکی شیطان و جن داره؟ فرقی چه -

 .انداخت اطراف به گذرایی نگاهی و کاشت گرمی بوسه دستم روی

 عاشق اونها کنن،می اذیت رو هاانسان اونها داره؛ زیادی خیلی تفاوت -

 .ببین رو جا اون مثال شدنن، حممزا

 مک -کم بعد یکم. نبود واضح زیاد دوختم، چشم کرد اشاره که سمتی به

 بهت و ترس از. نمیزد مو امچهره با که خورد چشمم به نفر یک یچهره

 .کردم نگاه بهش خیره فقط

 گاهن آرتین به اومده بند زبون با شد، غیب و گرفت آتیش یکهویی دخترِ

 :زد لب تفاوتی بی با و انداخت باال ایشونه. کردم

 .آدرینا که میگم. بود جن یک اون خب؟ چیه -

 ندارم؟ رو پیش خوبی خیلی چیز که کردممی حس چرا کردم، نگاهش
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  ...ولی داریم دوست رو هم تو و من آدرینا، -

 امسینه یقفسه تو داشت دلم بگه؟ خواست می چی یعنی چی؟ ولی

  !وردمی دوب -دوب

 !آرتین؟ چی ولی -

 داخل رو دست و کرد بهم رو پشتش. شد جدا ازم و کرد بلند رو سرش

 چی؟ از اما ستکالفه یعنی کارش این. برد موهاش

 چند فقط و جهنم برگردم باید امشب من باشیم، باهم نمیشه دیگه -

 .دارم وقت ساعت

 تنهام و بره خواست می هم این بره، خواست می! بود؟ حرفش این پس

 ارهدوب دیدن با. کرد ریختن به شروع دیگری از پس یکی هاماشک بذاره؟

! نمونده هم خاکسترش حتی االن که بود شده روشن دلم یکم آرتین

 :گفتم و زدم تلخی یخنده

 خوش تو به دلم فقط من بابام؟ مثل آره؟ بزاری تنهام خوایمی توام -

 ینآرت. بزاری تنهام و بری خوایمی هم تو اما بارکثافت زندگی این تو بود

 بود، بد حالم من اما بزنه، رو خودش حرف یا کنه آروم رو من بود مونده

 .بد خیلی

 فراموش رو خاطراتت همه تو که کنم کاری تونممی من آدرینا، ببین -

  .بودم کی من که نباشه یادت و بکنی
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 زندگیم خاطرات بهترین رو؟ چی کنم؟ فراموش گفت؟می داشت چی این

  :زدم داد و کردم نگاه بهش میشد؟ مگه رو؟

. نذار تنهام نرو، خدا رو تو آرتین بری؟ خوایمی واقعا یعنی! خوامنمی -

  .میده شوهر زور به رو من داداشم بری تو

 سینه تو رو نفسم ترس از. کرد ظاهر رو چاقویی و شد خیره بهم مصمم

 مسمت به کنه؟ رچیکا خواستمی آرتین رفتم، عقب کمی و کردم حبس

 کنار و شد متمایل کمی طرفم به. بودن شده ترسناک هاشچشم اومد،

 :کرد زمزمه آروم گوشم

 به ذارمنمی من چیه؟ نظرت! هوم؟ بکشم؟ برات رو آراد خوایمی اگه -

 .بدن شوهرت زور

 من بکنه اذیتم هم چقدر هر داداشمه آراد! نه -نه بکشه؟ رو آراد چی

  .بیوفته براش اتفاق ینا ندارم، دوست اصال

  .داداشمه باشه چی هر اون. بکشی رو آراد خوامنمی من آرتین، نه -

 نم چی؟ رفتمی اگه کردم، بغلش و شدم نزدیک بهش قدم یک یکهویی

 .شدممی تنها باز

 من فقط کنممی بگی کاری هر. نذار تنها رو من خدا رو تو نرو، آرتین -

 .نذار تنها رو

 کردم، ترمحکم رو دستم حلقه که بکنه جدا خودش از رو من خواست

  :زدم لب و دادم تکون طرفین به رو سرم
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 .بری ذارمنمی من نه -نه -

 این و بود شده خیس امشونه. لرزیدمی صداش کرد، بغلم خودم مثل

 من، خاطر به هم اون کرد،می گریه داشت هم آرتین که بود این از ناشی

 !نمیشد باورم

 .راهِ تنها این برم باید آدرینا، هنمیش -

 تو. کردم نگاه قرمزش فروغبی هایچشم به و زدم کنار دورم از رو دستش

  نه؟ شده زیبا خیلی شیطان جلد

 .ببر خودت با هم رو من پس -

 هب قدم چند. بدم تشخیص تونستممی راحتی به رو این من و بود کالفه

  .کرد پشت بهم و رفت عقب

 یک. بمونی دختر این تونینمی دیگه کنم تسخیرت اگه ا،آدرین نمیشه -

 !میشه سیاه روحت معصوم، و پاک دختر

 بهش تعجب با. هاشنوممی چیزهایی عجب الخالق جلل تسخیر؟ چی؟

 :گفتم و کردم اشاره خودم به طمأنینه با و دوختم چشم

  میشم؟ شیطان هم من یعنی چی؟ -

 کنارش کرد اشاره هم من به نشست، زمین روی و برگشت سمتم به

 و سرد پاهام کمی هوا سردی خاطر به نشستم که زمین روی. بشینم

  .شد مور -مور
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 ونمدمی اما دونمنمی من بگم جوریچه یعنی نمیشی، شیطان ببین. نه -

 .دونهمی کی که

 متونستمی بهتر جوری این گذاشتم، پاش روی رو سرم و کردم نگاه بهش

 بی خود از حالم کردممی نگاه که هاشچشم به ،کنم تمرکز حرفاش رو

 .میشد خود

  میگی؟ رو کی -

 .کرد دستش حرکت به شروع آروم و کرد موهام داخل رو دستش

 .یانگا -

 تعجب با کردم، بلند رو سرم و چرخیدم سمتش به خوابیده جوری همون

  :گفتم

 !دیوونست یه اون بابا، کن ولش! دیوونه؟ زن همون -

 روی آروم و آورد صورتم سمت به و برداشت دستش کتحر از دست

  .کشید رو گرمش دست امگونه

 .هست همه از ترعاقل اون برعکس، -

 از. دبو گرفته خندم عاقلِ؟ یانگا یعنی نشستم، روش به رو و شدم بلند

 ودب روستا از دورتر خونش. ستدیوونه و جادوگرِ یک گفتنمی یادمِ وقتی

  .کوه نزدیک و

  پیشش؟ بری خوایمی االن یعنی خب -
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 ویر دستی و کشید عمیقی نفس. شد بلند و کرد دیوار بند رو دستش

 .کشید بالش

 باید دونهمی حتما جادوگرِ، یک اون. کنه کمکمون تونهمی اون فقط -

 .کنیم چیکار

 خواستم همین خاطر به برم تونستمنمی و خواستمنمی که من خب

 .کشید رو دستم آرتین که بشینم

 .ریممی باهم خانم؟ کجا -

 .کشهمی رو من نیستم من ببینه بیاد آراد اگه بابا ای باهم؟

 چی؟ بیاد آراد اگه نه، -

  :کرد زمزمه لب زیر و کشید خودش همراه به رو دستم

 .کنیم العرض طی باید خب نمیاد، -

 ور انباری کل اشخنده صدای که کردم نگاهش مونده در و گنگ قیافه با

 ماا بشه ساکت تا کردم هیس -هیس و پریدم پایین باال تند. برداشت

 دچن. کردمی پیشرفت پَسرفت، جای به و بود ثمربی تالشم برعکس

  .کرد تموم رو اشخنده زور به بعد دقیقه

  :گفتم گنگی حالت با و گفتم لب زیر خداروشکری

  !چیه؟ دیگه العرض طی -

 :گفت امشآر با و داد فشار کمی رو دستم

  .نکن ول و بگیر رو دستم فقط فهمی،می -
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 کردم باز که رو هامچشم. کشیدم عمیق نفس یک و بستم رو هامچشم

 یدس یا. بودیم انباری تو که ما شد چی. خورد بهم پاییزی سرد هوای سوز

 !الشهدا

 :گفتم و کردم نگاه اطراف به تعجب با

  ممکنه؟ جوریچه آخه اینجا؟ ما -

  .کشید خودش سمت به رو من و زد بخندیل آرتین

 .نبود طوالنی زیاد راهش خب -

 هک این با. زد رو در و رفت ایرفته رو و رنگ چوبی کلبه سمت به آرتین

 .داشت رو خودش زیبایی هنوز کوهستان اما بود اومده پاییز

 اما نداشت زیبایی چهره. اومد بیرون رو سیاه زن پیر یک و شد باز در

 با و چرخید سمتم به پیرزنِ بیچاره. دیگه بود جوری این هم اون خب

  :گفت حرص

 .ریخت بی فسقلی هاخودتی پیرزن -

 جور همون فهمید؟ کجا از دیگه این بود، اومده بند تعجب فرط از زبونم

  :گفتم و کوبیدم پیشونیم روی محکم کردممی فکر داشتم که

 .جادوگرِ زنِ این نبود یادم پوف، -

. افتاد بیرون هامدندون تهتما تا که کردم ایخنده و کردم گاهن بهش

 :گفت کلفتش صدای اون با و انداخت باال ابرویی خانومِ

  دارید؟ کار چی اومدید؟ اینجا به چی واسه بگذریم، -
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 که ودب معذب انگار کرد، نگاه یانگا به و گرفت دستش تو رو دستم آرتین

  .بزنه حرف

 .دارم نیاز کمکت به نم یانگا چیزِ، خب -

 چندش با کرد، نگاه بهمون و داد خارش رو بازوش زیر دستش با پیرزنِ

 .شدم خم آرتین سمت به آروم و کردم باز هم از رو لبم

 .اه! چندشِ؟ قدر این چرا این -

 ایونهش شد، خیره بود کنارم که آرتین به رو و کرد بهم گذرایی نگاه یانگا

 :گفت واییپربی با و انداخت باال

 .بخور رو پام ناخن -

 کردیم، نگاهش دومون هر فیس پوکر رفت، خونه داخل به حرف این بعد

 که کردم زمزمه لب زیر ایبده شفا خدا. نیاوردم در سر حرفش از که من

 .رفت اشخونه سمت به و کرد ول رو دستم آرتین

 کمکم !کردم اشتباه من دونممی. ببخشید بابا خانم خوشگل خانم، یانگا -

 .لطفا کن

 راگی مشکی هایچشم با بلوند مو خوشگل خیلی دختر یک و شد باز در

  .اومد بیرون

 .کنمنمی کمکت -

 بیرون دهنم از حرفی اما میشد بسته و باز ماهی عین تعجب از فکم

 :زد لب آویزون هایلب با که کردم نگاه آرتین به. اومدنمی
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 .یانگاست این -

 اون یعنی ترکه،می داره سرم خدا وای بود؟ کی رزنِپی اون پس! جان؟

 بکنه؟ جوون و پیر رو خودش تونهمی که هست توانایی جادوگر قدر

  :گفت التماس با و رفت یانگا سمت به قدم چند آرتین! عجب

 .بزنیم حرف یکم بزار -

 برو" هک کرد اشاره آرتین به دستش با شد، خیره بهش عصبانیت با یانگا

  !نداره ربطی من به بگیر کمک ناال از روب "دورشو

 :گفت ایکالفه حالت با و برد باال رو هاش دست آرتین

 .کردم اشتباه کردم، غلط خدا به -

 التماسش جوری این داره که کرده چیکار من آرتین ببینم بودم مشتاق

  :زد لب شد خونه وارد وقتی و رفت خونه سمت به یانگا. کنهمی رو

  !بمون بیرون همین هم تو تو، بیا آدرینا -

 مکرد نگاه خونه داخل به اما کنم مخالفت خواستم و رفتم خونه سمت به

 کتاب از پر و بزرگ یکتابخونه. بودن تخته از میزهاش و دیواره و زمین

  .کردمی خودنمایی زیاد دیوار یگوشه که

 :زد لب کنجکاوی با و چرخید سمتم به یانگا

  !عفریت؟ یا جنی -

 بهش قدم چند! بود؟ کجا جن میگه؟ داره چی این عباس حضرت یا

  :زدم لب بهت با و شدم نزدیک
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 !آدمم خدا به کدوم، هیچ ها؟ -

 لگیحوصبی با و کشید کارش از دست فیس پوکر حرفم شنیدن با یانگا

 .نشست صندلی روی

 کجا از رو خروس کله این طرفی از! کنی؟می چیکار جا این پس -

  ؟شناسیمی

 یک فاصله و کشیدم عمیقی نفس گفت؟می رو من آرتین داشت این

 .کردم طی رو متری

 هم اسمش داره، اسم اون چیه؟ دیگ خروس کله! بفهم رو دهنت حرف -

 نیتومی تو معتقدِ آرتین کهاین خاطر به اینجام چرا که دوم مورد و آرتینِ

  .کنی کمکم

 .کرد باز رو میز روی کتاب و داد تکیه صندلی به یانگا

 !کمکی؟ چه دوما،. پایین بیار رو صدات اوال -

 با. دش کلبه وارد آرتین و شد باز در بگم، و کنم باز لب از لب خواستم تا

 :گفت و یانگا به کرد رو عصبانیت

  .کنی کمک باید تو -

 بل زیر شد، بلند و گرفت دهنش جلوی خواب معنی به رو دستش یانگا

 نآرتی که نگذشت ثانیه چند. گرفت آرتین سمت به و خوند وردی و دعا

 توی و بود نکرده درکش ذهنم هنوز. افتاد زمین روی و شد کوچیک
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 هب. کرد بلند لباسش از و رفت سمتش به یانگا که بود بهت و تعجب

 .گذاشت دستم روی رو آرتین و اومد سمتم

 !خدمتت اینم -

 چقدر: گفتم و  مداد تکونش یکم دستم با و کردم نگاه بهش خنده با

  .کوچولوعه

  .هبش دیده آرتین یجثه تا آوردم باال کمی رو دستم و یانگا به کردم رو

  .شده نازه و گوگولی خیلی گرده؟ برمی اولش حالت به کی -

 روی رو انگشتم و خوابوندم دستم کف روی رو آرتین دستم با یکم

 :گفتم خنده با و کردم پایین باال شکمش

 .شدی ناز خیلی آرتین وای -

 کوچولو خیلی گاز یک و زد کنار رو انگشتم زحمت و زور هزار به آرتین

  .کرد جیغ -جیغ نازکش صدای با و گرفت دستم از

  .نکن هم جوری این نازی، نگو من به -

 که ایانگ. نشستم بود کلبه یگوشه که صندلی یک روی کردم، ایخنده

 :گفت حوصلگی بی با و اومد طرفمون به شد تموم کارش

  دارین؟ کار چی من با چیه؟ کارتون خب -

  :گفتم بهش و آرتین سمت به کردم رو

 .بگو تو -

  :گفت نازکش صدای با و کرد جور و جمع رو خودش یکم آرتین
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  .بشه شیطان آدرینا تا کنیم پیدا راهی یک باید -

 توی رو امچونه. اومد جلو به و کرد پام تا سر به گذرایی نگاه یانگا

  .چرخوند چپ و راست طرف به و گرفت هاشدست

 چته؟ االن مگه -

  :زدم لب و شدم خیره هاشچشم به و زدم پس آروم رو دستش دستم با

 .بمونم اینجا و باشم انسان خوامنمی دیگه من -

  .کرد اشاره کلبه از بیرون به طمأنینه با و انداخت باال ابرویی یانگا

  !چی؟ خانوادت پس -

 راه قدمی چند شدم، بلند و گذاشتم ها کتاب یقفسه روی رو ینآرت

  .دادم تکیه دیوار به و رفتم

 شوهر رو من زور به خوانمی نداره، فرقی براشون من نبود و بود ها اون -

 .بدن

 رو بزرگی دیگ و چاقو رفت، وسایلش سمت به و بست رو کلبه در یانگا

                      .کرد روشنش و کرد ظاهر

 .بگو رو اسمش خب - 

 بیاره؟ مهراب سر به بالیی خواد می نکنه خواد؟ می چی برای رو اسمش

 :گفتم واال و هول با و برداشتم خیز سمتش به زود

  .نه -نه -

  :گفت تعجب با و انداخت بهم اندرسفیهی عاقل نگاه یانگا
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 هستش؟ نه -نه اسمش -

 :گفتم خنده با و کوبیدم پیشونیم روی محکم دستم با

  .بمیره من خاطر به کسی خوامنمی اینه منظورم نه، -

 صندلیش روی حرفی هیچ بدون و کرد زمزمه لب زیر " آهانی" یانگا

 .رفت فرو فکر به و نشست

 :گفت و کرد باز لب سکوت ثانیه چند از بعد

  .داره درد یکم خب ولی هست؛ هم دیگه راه یک خب -

 نجاتِ راهِ تنها این اگه زندگی، تو کشیدمن درد زندگیم تو کم من درد؟

  .کنممی قبولش

 دردی؟ جور چه -

 جا هب جا رو وسایل بقیه و دیگ دستش با و شد بلند صندلیش از یانگا

 :گفت کردمی رو کارش داشت که طور همون و کرد

 !بکشی رو خودت باید -

 با .بشم شیطان دیگه تونمنمی. میرممی که موقع اون وا، بکشم؟ رو خودم

 :زدم لب و گذاشتم قلبم روی رو دستم تعجب

  .گناهِ خودکشی طرفی از میرم،می که وقت اون -

  :گفت تایید با و انداخت باال ایشونه یانگا

 شیطان رسیدی که موقع همون البته. جهنم میری اون بعد آره، -

 .نمیشی
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  .کنهمی اهنگ ما به دقت با داره و نشسته دیدم که کردم نگاهی آرتین به

 میشه؟ چی بعدش پس خب -

 :گفت و کرد اشاره آرتین به

 نه،ک کمک بهت قدرتش به توجه با و بده نجاتت باید آرتین موقع اون -

 حساب به جهنمی واقع در. کشیمی عذاب بمونی جا اون اگه چون

  .میای

 خان هفت کنیم؛ طی رو مرحله باید چقدر برسیم هم به که این برای اه،

 .ترِراحت این از رستم

  کنم؟ کار چی حاال کنم،می قبول باشه خب -

 شده کارهاش مسخ کرد، فوت سمتم به و آورد زبون به رو وردی یانگا

 که انداختم نگاهی دستم به. کرد اشاره دستم به و اومد سمتم به که بودم

  .دستمِ توی سفید رنگ با تیزی خنجر دیدم

 موقع همون زودی؟ همین به یعنی ،کردم نگاهش و داشتم برش تعجب با

 .آوردمی هجوم بهم که بود مثبت و منفی احساسات که بود

 .کن تمومش آدرینا -

 که بکنم شکمم وارد خواستممی و آوردم خودم سمت به رو شمشیر

 :زد داد آرتین

 !وایسا نه، -
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 ردمک نگاه بهش تعجب با قاپید، دستم از رو چاقو و اومد سمتم به آرتین

  .بده توضیح تا شدم تظرمن و

  .نه خنجر اون نه، -

 یاتخته میز روی رو چاقو موند، جواببی که گفتم " چرایی " لب زیر

 هشب عصبانیت با و برگشت یانگا سمت به هم آرتین. گذاشتم کنارم

 .شد خیره

  .کن بزرگ رو من باش زود -

 .ردک أدا لب رزی وردی ایکالفه حالت با و انداخت آرتین به نگاهی یانگا 

 هامچشم و بشم جمع خودم تو کمی شد باعث وزیده اطرافم سردی باد

 بهم قبلیش ظاهر با آرتین کردم باز رو هامچشم که وقتی. ببندم رو

  .کردمی نگاهم و بود دوخته چشم

 و کشید آغوشش به رو من آرتین کنم درک رو خودم موقعیت خواستم تا

 :زدم لب و شدم خیره بهش تعجب با داد، فشارم محکم

  !کنی؟می کار چی آرتین -

 حرف از مانع و گذاشت لبم روی رو دستش و شد دور ازم یکم آرتین

 .بزنه رو حرفش تا شدم خیره هاشچشم به. شد زدنم

  .بمونیم دور هم از قرارِ چقدر دونمنمی -

 :زد لب لبخند و آرامش با و برگشت یانگا سمت به حرف این ادامه در

  .کن وصل هم به رو روحمون نگایا -
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 چون نفر دو این که میده رو این معنی جا این در روح کردن وصل)

 برقرار ارتباط هم با روحی چه جسمی، چه کال خوانمی هستن هم عاشق

 هم برای شرعی و رسمی شوهر و زن که ما عقد همون تقریبا. کنند

 (.میشن

 .رفت اشتابخانهک طرف به و داد تکون طرفین به رو سرش یانگا

. کنمنمی کاری همچین من نیار؛ در بازی دیوونه آرتین! نمیشه -

 میشه؟ چی بفهمه اون اگه دونیمی

 تشدس توی رو یانگا دست. رفت یانگا طرف به و کرد ول رو دستم آرتین

 .کنممی خواهش: گفت و گرفت

 عقب به صاف حالت به رو موهاش و کرد موهاش توی رو دستش تاببی 

  .رستادف

 .کنممی راضیش خودم من من، با اون کردن راضی -

 اب رو آرتین کمی و برداشت هاکتاب یقفسه از رو کتابی کالفه یانگا

 طمأنینه با و انداخت بهم نگاهی یانگا اون از بعد کرد، دور دستش

 :پرسید

 پرسیدی؟ رو آدرینا نظر -

 دستش کف اب آرتین خبرِ؟ چه جا این خدا ای چی؟ برای من؟ نظر

 تشدس توی رو دستم دوباره. اومد طرفم به و کوبید پیشونیش به محکم

 :پرسید مکثی هیچ بدون و ایستاد مقابلم و گرفت
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  کنی؟می ازدواج من با آدرینا، -

 ینا منتظرشنیدن بود وقت خیلی که درسته کردم، نگاه بهش شوک با

 شوکه خیلی عیتوض این با هم اون حاال اما بودم، آرتین زبون از حرف

  .بودم شده

 .آره... آ خب، -

 خیلی کشید، آغوشش به رو من محکم کرد، نگاه بهم دوباره آرتین

  .نذاشت تنهام که خداروشکر. کرده خواستگاری ازم که بودم خوشحال

 دمیش کاش. بود آمد و رفت در کلبه بیرون و میز روی چاقوی بین نگاهم

 شد جدا ازم آرتین که کشیدم آهی. دیدممی رو امخانواده بار آخرین برای

  .شد خیره بهم لبخند با و

 .ببینیشون و بری دوباره که میشه -

  :گفتم و کردم ریزی یخنده بود، خونده رو فکرم دوباره

  بریم؟ پس -

 قرار دستش توی رو دستم هم من کرد دراز سمتم به رو دستش آرتین

 گردش حال در رو نگاهم. مبود خودمون خونه تو زدن پلک یک با و دادم

 از بعد. ببینم رو خونه تونممی که هستش آخری بار شاید بود، خونه

 خودش روی رو مالفه و بالشت. رفتم آراد اتاق به خونه کل وارسی

  .کردمی نگاه مهتاب عکس به داشت و بود کشیده
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 رو ما تونستنمی کسی و بود کرده نامرعی رو ما آرتین که خداروشکر

 .بزنه حرف و ببینه

 آرتین. رفتم مامان و خودم اتاق سمت به و شدم رد آراد اتاق کنار از

 قدم با. داد هول مامان سمت به رو من و کرد رها دستش از رو دستم

  .نشستم کنارش و رفتم راه زمین روی آروم های

  ...مامان -

 چرخید می سمتم به حالی در و شد جا به جا خواب رخت تو کمی مامان

 :گفت آلودابخو

 ها؟ -

  .گذاشتم سرش روی رو، سرم و نشستم کنارش

 .میشه تنگ خیلی برات دلم مامان کردم، بیدارت که ببخشید -

 که کردم نگاهش و شدم بلند انداخت، بهم نگاهی و نشست صاف مامان

 :گفت و گرفت هاش دست توی رو اشکیم صورت

 بشم؟ فدات گشنته. شده تنگ واست دلم هم من عزیزم؟ شده چی -

  کنم؟ آماده شام برات خوایمی

 تنهاش تونستممی چطور کردم، بغلش محکم و شدم خم سمتش به

 .بود دلم عزیز بود، مامانم بزارم؟

 ردردس و بودم عذابتون باعث همیشه اگه که ببخشید مامان؛ ببخشید -

 .شد درست چیزها خیلی من رفتن با شاید. کردم درست
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 گردن روی و جوشیدنمی هامچشم از قتسب بدون اشک هایقطره

 .اومدنمی فرود مامان

 که دوختم چشم بهش شد، خیره بهم و کرد جدا خودش از رو من مامان

  .کشید صورتم روی وارنوازش و آورد باال رو دستش

 از من.  نمیشم سرافکنده وقت هیچ تو مثل دختری داشتن با من -

 این چرا حاال خب اما کشم،می خجالت و پایینِ سرم که آرادِ کارهای

 زنی؟می رو هاحرف

 کنم چه اما گفتم، "جوری همین " لب زیر و زدم روش به تلخی لبخند 

 توی رو خودم هم من و گرفت جون دوباره هاماشک بود طاقت کم دلم

  .انداختم بغلش

 .دارم دوست خیلی مامان -

 بهش. یستادا کنارش و اومد سمتش به آرتین که شدم جدا مامان از

 مامان سر روی نوازش مثل و آورد باال رو راستش دست که دوختم چشم

 .رفت خواب به و کشید دراز جاش توی مامان کار این با کشید،

 و انداختم اتاقم به گذرایی نگاه کردم مرتب رو لباسم کمی و شدم بلند

 لب آویزون هایلب با و چرخیدم آراد سمت به کشیدم؛ دلم ته از آهی

  .دمز

 ببینم؟ اونم میشه نیست خواب اگه خوابه؟ آراد -
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 به رو دستش. زد روم به لبخندی و داد تکون آره معنای به سری آرتین

 پشت هم خودش داد، هول آراد اتاق سمت به رو من و کرد دراز طرفم

  .شد اتاق وارد سرم

 اشک یا نبود این ما وضعیت کاش نشستم، کنارش و رفتم آراد سمت به

  .گفتینمی زور و زدینمی رو من قدراین قلحدا

 که هاموقع اون مثل موندیممی بچه کاش تنمی، پاره برادرمی، خب اما

 خواستممی... کاش موندی،می خودم مهربون داداش همون کاش. بود بابا

  :گفتم آروم لب زیر که شم بلند

 .دارم دوست خیلی باز هاتبدی یهمه با داداشی -

 همین در و چرخیدم طرفش به خورد گوشم به آرتین ایهقدم صدای

  .کشید آراد سر روی دستی و نشست آراد، و من کنار آرتین حال

 هایمچش با و رفتم عقب کمی برگشت، قبلیش جای به و شد بلند آرتین

 مردونش و بزرگ جثه ثانیه چند تو که شدم خیره آراد به شده گرد

  .شد پیش لسا ده کوچولوی پسر همون به تبدیل

 بود خودش بود، شده زدن حرف از قاصر زبونمم نشستم، کنارش بهت با

 .شد خیره بهم و کرد باز رو هاشچشم. بادومی هایچشم کوچولوی آراد

 .آجی -

 فرا رو چشمم از ایگوشه اشکم کشیدم، سمتش به رو خودم کامل

 فتمگ بهش خطاب رو "جونم" یکلمه زور به. بود من داداش این گرفت،
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 حالت با و آورد صورتم سمت به رو دستش. کردم موهاش بند رو دستم و

 :زد لب اشکیش هایچشم و نگران

  .بیاد مامان بگو زخمِ؟ چرا صورتت آجی، وای -

 :زدم لب آروم و گرفتم دستم توی رو کوچولوش دست

 .بود شده ذره یک برات دلم عزیزم، سرت فدای -

 وردآ چشمم زیر کبودی زیر سمت به ور دستش و زد شیرینی لبخند آراد

  .کشید روش و

 ریممی بابا با بهم، بگو کرده؟ باهات رو کاراین کی داری؟ درد آجی -

 .هابترسی چیزی از نباید هستم من تا آجی! زنیمشمی

 تیر عذاب همه این از دلم. ریخت امگونه روی هاماشک از قطره چند

 تو حداقل موندیم؟می بچه شدمی چی مگه شدیم؟ بزرگ چرا کشید،می

 .نداشتیم غصه و درد مونبچگی دنیای

 چشمم زیر کوچولوشو هایلب و کشید جلو به رو خودش کمی آراد

 :گفت سرخوشی با و شد جدا بعد یکم. بوسید آروم و گذاشت

 .منِ نوبت حاال شه خوب دردم تا کنیمی بوسم تو همیشه -

 بل زیر و ریختم اشک و شیدمک آغوشش به محکم نداشتم، تحمل دیگه

  :زدم لب لرزون صدای با

 برات دلم بشم، قربونت باش خودت مواظب. دارم دوست خیلی داداشی -

 .کردنات اذیت هات،کتک برای میشه، تنگ
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 هایلب با و کشید بیرون آغوشم از رو خودش آراد گذشت که یکم

 :زد لب آویزون

  .نکن گریه آجی -

 به محکم. خوابید بغلم و کشید امگونه روی رو کوچولوش هایدست آراد

  :گفت آراد که دادم فشارش خودم

  بخونی؟ الالیی برام میشه میاد، خوابم آجی -

 :خوندن الالیی به کردم شروع و کردم اَدا لب زیر "ایباشه"

 .نیست قشنگ دنیا بخواب الال الال

 .نیست رنگ یه دنیا دلِ الال الال

 .داره تیر اتهچشم هاتو،چشم ببند

 .نیست جنگ وقت شب دلم، جون بخواب

 ...جونم به دردت بخواب الال الال

 ...بخونم هاتچشم از غصه نباشم

 .نیست غم جای تو دل الال الال

 .نیست نم جای قشنگت چشمون دو

 .دارممی بر هاتوغصه من بخواب

 ...شکسته دل عزیز الال الال

 .نشسته ایوون روی مهتاب بخواب

 ...نازنینم اى بخواب الال الال
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 ...شیرینم جون بخواب عمرم، بخواب

 دیدى خواب توی منو شاید بخواب

 ...بینممى چشمات توى خوابو بخواب؛

 ...شقایق داغ گل الال الال

 .سابق روزای بخیر یادش بخواب،

 ...خونممی برات دلتنگیام از من

 !داره درد صبورى الال الال

 ...داره نامرد ىشیوه دنیا و

 ...خوابى که وقتى کنممى نگاهت

 .داره زرد نگاهى نرگس گل

 ...شب یمحبوبه گل الال الال

 ...شب یکوچه توو غم پای صدای

 ...نبینی تا هم رو هاتوچشم بذار

 .شب یگونه رو کسیبی غبار

 ...شکسته ساقه گل الال الال

 ...بسته رو طوقى پرِ و بال یکى

 ...ىش رها هاغم از که کن الالیى

 .خسته حرف،بى صدا،بى قنارى

 ...پَر هاقصّه کالغِ الال الال
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 ...پَر عاشقا تموم قلب از غم

 ...پُر شادیا از دلت الال الال

 ...پَر هاغصّه تموم الال الال

 رفته خواب به بود انداخته بغلم تو رو خودش که انداختم نگاهی آراد به

  .شگذاشتم زمین روی و زدم تلخی لبخند. بود

  .مشد بلند و کردم پیشونیش روی ایبوسه و شدم خم سمتش به کمی

 مرفت آرتین طرف به رفت، خواب به و برگشت اولش حالت به دوباره آراد

 :زدم لب ناراحتی و غصه با و

  .بمونه یادشون خاطره این بزار آرتین -

 هنطمأنی با چرخید من سمت به بعد و انداخت آراد به گذرایی نگاه آرتین

 :زد لب

 !کنن باور عمرا خوابه، یک مثل براشون فقط این اما -

 و گرفتم امدیگه دست توی رو دستم مچ و انداختم پایین به رو سرم

  .چرخوندم

  .بمونم یادشون خواممی فقط نداره، عیبی -

 و کشید عمیقی نفس و برد گردنش سمت به رو دستش کالفه آرتین

 :گفت

 .کنممی رو کاراین مادرت و تو خاطر به فقط باشه خب، -



 

 

 WWW.98IA3.IR 62 کاربر نودهشتیا زهرا عاشقی  –اغواگر جهنمی 
 

 بشی خوشبخت شدم؛ خیره آراد به بار آخرین برای زدم روش به لبخندی

  .داداشم

 و گرفتم رو جلوش دستم با که شد روون چشمم یگوشه از اشکی قطره

 آرتین ،کردم اشاره بیرون به سر با و رفتم آرتین سمت به. بریزه نگذاشتم

 .افتاد راه به من قبل و کرد تایید سر با هم

 به رو مسیرش آرتین که یانگا یخونه بریم مستقیم که داشتم انتظار

  .داد تغییر انباری طرف

 راییگذ نگاه و ایستاد انباری جلوی که افتادم راه به پشتش حرفی بدون

 بشکنی و آورد باال رو دستش دقیقه چند از بعد. انداخت انباری کل به

 یخوراک از پر بود شده پرت و خرت از که یانبار کل نکشید ثانیه به زد،

  .شد ضروری لوازم و

 تمرف سمتش به تعجب با اومد پدید حیاط پله روی کوچیک صندق یک

 مامانم بدل طالهای به چشمم کردم باز که رو داخلش داشتم، برش و

 ور کوچیک صندوقچه خواستم اومد وجود به لبم روی تلخی لبخند افتاد،

  :گفت لبخند با و اومد سمتم به آرتین که بزارم جاهمون

  .باشه داشته واقعی طالی بشه خوشحال مادرت کنم فکر -

 ،کرد اشاره صندوقچه به و زد بهم چشمکی که شدم خیره بهش تعجب با

 یهمه نمیشد باورم شدم؛ خیره صندوقچه به و چرخوندم رو سرم

 .بودند شده تبدیل طال به بدل طالهای
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  .ممنونم ازت خیلی -خیلی آرتین، وای -

. رفت آراد اتاق پنجره طرف به و گفت لب زیر "کنمیمی خواهش" آرتین

 کنار رنگ ایقهوه جعبه یک لحظه همون بکنه؟ کارچی خواستمی باز

 .شد ظاهر آراد

 اشهچشم به شب سیاهی تو و کردم رو آرتین به کنجکاوی و طمانینه با

 :زدم لب و شدم خیره

  چیه؟ جعبه اون -

  .انداخت باال ایشونه و برد جیبش داخل رو دستش آرتین

  ...و رفتی که تو طرف از نامه یک همراه به البته عروسیش، برای پول -

 :گفتم و کردم نگاه آرتین به رو و کردم زمزمه لب زیر آهانی

  .نشده عوض نظرم تا بریم بهترِ -

 .نداختا باالی ابرویی و داد تکون نه معنی به رو سرش آرتین

  .داریم کار هنوز -

 با دیدم، روستا دشت مقابل رو خودم که بود نشده تموم شاجمله هنوز

 و رفت فرو فکر به دانشمندها این عین که شدم خیره آرتین به تعجب

  :گفت

  بینین؟نمی ایثمره هیچ کارینمی چی هر ساله چند که یادته -

 هک کردم تایید رو رفشح و دوختم چشم آرتین به کنجکاوی و تعجب با

 :داد ادامه
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 شما هم االن و بسنجه رو شما مقاومت تا بود الهی امتحان یک این -

  .شدین خارج امتحان از سربلند

  .شد بلند های گندم از پر دشت کل زد، بشکنی و رفت دشت سمت به

  .میشه بهتر خیلی خانوادم زندگی تو کارهای این و زمین این با وای -

  :گفت و کشید اشچونه روی متفکر هایآدم مثل رو شدست آرتین

 نه؟ کنی پرواز داشتی آرزو بچگیت توی اوم، -

 اهشهمر که فهموند بهم دستش به و افتاد راه به آرتین که نگفتم چیزی

 راه به آرتین سر پشت و کردم زمین اطراف نرده بند رو دستم. برم

  .افتادم

 به و دز لبخندی چرخید، سمتم به و ایستاد آرتین رفتیم که جلوتر یکم

 دفعه یک میشه، چی ببینم که بودم این منتظر. شد خیره جلوش

 که بودم شده خیره بهش تعجب با زد بیرون و گرفت آتیش هاشبال

  .افتاد دمش به چشمم

 گرفتم، دستم توی رو سیاهش نازک دم و رسوندم بهش رو خودم عجله با

  :گفتم خاصی هیجان با

 !باحالن خیلی هستن؟ واقعی دمِ و بال هااین وای -

 :زد لب حرص با و چرخید سمتم به و کرد زمزمه لب زیر آخی آرتین

 .داره درد نکن آخ، -
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 کجا از من خوب شدم، خیره بهش و کشیدم عقب رو دستم زود

  :زدم لب و شدم خیره بهش مظلوم صورت با. میاد دردش دونستممی

  .نکردم قصد از ببخشید -

  :زد لب شیطنت با و کرد موهام داخل رو دستش ینآرت

  .بده بهم رو هاتدست فعال دلبرم، سرت فدای نداره عیبی -

 بغلم و کشید خودش سمت به رو من که گرفتم سمتش به رو هامدست

 دز لبخندی آرتین که کردم نگاه بهش و چرخوندم رو سرم تعجب با. کرد

  .شد بلند زدن هم به چشم یک توی و داد تکون رو هاشبال و

 دورم که رو دستش حلقه آرتین و بودم کرده گم رو پام و دست ترس از

 و دادم فشار هم به رو هامچشم محکم. کرد ترمحکم رو بود داشته نگه

  .نیوفتم که خوندممی دعا

 :گفت بلندی صدای با و زد ایقهقهه گیرا و بلند آرتین

 .کن باز رو هاتچشم آدرینا -

  .شدم خیره زمین به و کردم باز رو هامچشم از یکی آرتین حرف با

 آب نزدیک رفته -رفته و کرد کج رودخونه سمت به رو مسیرش آرتین

  .شد

 .بیوفتم ترسممی برو ترآروم فقط آرتین، میده کیف خیلی وای -
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 جریان برد، آب سمت به و گرفت دستش توی رو هامدست از یکی آرتین

 رودخونه از آرتین که زدم لبخندی. میشد بدنم شدن مور -مور باعث آب

 .رفت بود، مقابلمون که بلندی کوه سمت به و گرفت فاصله

 روی هم خودش و گذاشت کوه از قسمتی روی رو من احتیاط با و آروم

 میک و کرد پشت بهم لبخند با که انداختم نگاهی بهش. نشست زمین

 .شد خم زمین روی و رفت جلوتر

 لبخند و آروم هایقدم با و برگشت سمتم به که نگذشت ثانیه چند

 .داد نشون بهم رو قرمزی گل و ایستاد مقابلم

 همون مگه گل این شدم، خیره دستش توی الیه -الیه رنگ قرمز گل به

 شدست از رو گل. خوشبو و نایاب گل یک داد؟می مامان به بابام بود گلی

 .هست خوشبو خیلی اوم کردم، بوش گرفتم

 ت،گرف طرفم به رو دستش باراین و زد چرخی و رفت عقب به یکم تینآر

 .افتاد رنگی سرخ انار به چشمم که انداختم نگاهی دستش به

  .خاصه انار یک کن، باز -

 ردمک که بازش شدم، خیره آرتین به گیجی با و گرفتم دستش از رو انار

 ینا از یشترب تا گرفتم زیرش رو دستم بهت با ریخت زمین روی انارهاش

  .نریزه

 تبهش از برات گفتم شده دونه خودش کنی، اشدونه نیست نیاز دیگه -

 .بیارن
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 :زدم لب ناباور و بهت با

 .مرسی آرتین وای واقعا؟ -

 :گفت و کرد ادا لب زیر کنمیمی خواهش آرتین

 !آها بود؟ چی اتدیگه آرزوی ببینم بزار اوم -

 لباس ثانیه چند عرض توی. زد یبشکن و زد لبخندی و دوخت چشم بهم

 شده زده بهت قدراون. دیدم تنم تو رو داشتم دوست همیشه که عروسی

 .بود اومده بند زبونم بگم، چی دونستمنمی که بودم

  کنی؟ برآورده رو هامآرزو یهمه خوایمی نکنه. لباسم وایی... وا -

  :گفت شیطنت با و زد بشکنی دوباره آرتین

 .گهدی آخرته شب -

 بیشتر رنگش مشکی شلوار و کت ثانیه صدم تو و زد چرخی هم خودش

 رنگی زرشکی جعبه و برد جیبش داخل رو دستش آرتین. اومد چشم به

  .آورد بیرون رو

  .عمرمه روز بهترین امروز. شدی خوشگل خیلی آرتین -

 خیره اطرافم به تعجب با کردم، باز بعد ثانیه چند و بستم رو هامچشم

  ...حتی آراد، مامانم،. شدم

 :زدم لب بهت با لب زیر

 !بابا -
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 مهمون رو من و اومد سمتم به دو با و زد روم به رو دلنشینش لبخند بابا

  .کرد مهربونش و امن بغل

. شهب خیس یکم بابام لباس شد باعث و شد سرازیر چشمم گوشه از اشک

 :زد لب و گرفت هاشدست توی رو صورتم و شد جدا ازم خنده با بابا

 .ریزهنمی اشک عروسیش روز که عروس اه-

 لب زیر هق -هق با و انداختم بغلش تو و خودم محکم حرفی هیچ بدون

  :کردم زمزمه

  .بود شده تنگ برات دلم چقدر -

 مشدی جدا هم از بعد دقیقه چند نگفت، چیزی و زد لبخندی فقط هم بابا

  .داد هولم جلو به کمی رویی خوش با بابا که

 .برو بدو ها،عروسیته روز امروز -

  .رسوندم آرتین به رو خودم بلند هایقدم با و گفتم لب زیر چشمی

 وهاشم به دستی وسواس با شد، ظاهر کنارمون یانگا که نگذشت ایثانیه

 :گفت و کشید

  دیگه؟ خوبه موهام -

  :گفت عجز با و برگشت یانگا سمت به کالفه آرتین

 .نیستی هم شتز خوبی، خدا به آره -

 تهگرف رو امخنده جلوی زور به شد، باز یانگا هاینیش آرتین حرف این با

 .بودم
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 نز هم با ابد تا که هستین راضی تا دو شما آیا میگم؛ ساده خیلی خب -

 ...البته بشید؟ شوهر و

 :داد ادامه و زد دستم روی محکم و چرخید سمتم به یانگا

 !هاکنهمی اذیت خیلی -

 آرتین چون کنم،می قبول من آره شدم، خیره آرتین به و کردم ایخنده

 به نگاهی. بشم رازشهم و همسر که کنممی قبول. دارم دوست رو

  .بود موندنی یاد به لحظه این چقدر انداختم، کوچیکم خانواده

 زمان هم دو هر و کرد نگاهی بهم هم اون که چرخیدم آرتین سمت به

 .گفتیم لب زیر رو بله

 دومون هر به رو و گرفت دستش توی رو هامون دست و زد لبخندی نگایا

 :گفت

 مارس من ولی شدین مرتکب رو عمرتون اشتباه بزرگترین که این با -

 !مبارکه میکنم، اعالم شوهر و زن رو شما

. ردک انگشتم داخل رو رنگی سرخ الماس انگشتر و گرفت رو دستم آرتین

  .بود عجیب خیلی چیز یک اما کردم، کار همین هم من

  .بکشم بیرون دستم از رو انگشتر نتونستم کردم تالش چقدر هر

 :زدم لب زده بهت و کردم یانگا به رو تعجب با

 !چسبیده انگشتم به آخه نمیاد؟ در دستم از چرا انگشتره این -

  :دز لب گوشم کنار و اومد طرفم به کمی شیطنت با و زد لبخندی یانگا
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 هک زمانی تا نمیاد در همین واسه. کردی ازدواج شیطان یک با متأسفانه -

 .بمیره تا دو شما از یکی

 بقیه مکرد نگاهش و برگشتم آرتین طرف به گرفت، رو لبم کنج لبخندی

  .همینطور هم رو

  .خوابه یک انگارهمش نمیشه، باورم هنوز وای -

 سرش کرد، تر نزدیک خودش به و گرفت هاشدست تو رو دستم آرتین

 :زد لب آروم و آورد گوشم نزدیک رو

  .شده برآورده که خوابی خوابه، یک آره -

 ادافت یانگا به چشمم. شد بلند بقیه زدن دست صدای که زدم لبخندی

  .کردمی نگاهمون خاصی جور یک که

  .درآوردین رو اشکم اه -

 یاثانیه چند بهت با. شد خیره یانگا به و گرفت رو من نگاه رد هم آرتین

 :زد لب ناباور و گذروند نظر از رو یانگا

  کنی؟می گریه داری تو! یانگا -

 پلک هم سر پشت بار چند و کرد پاک رو اشگونه روی اشک زود یانگا

  .زد

 .رفته چشمم تو خاک بابا، نه چی؟ -
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 هک زد بشکنی. چرخید سمتم به و گفت لب زیر «آهانی» خنده با آرتین

 که شد خارج لبم از آهی. شدن ناپدید آراد و انمام و بابا ثانیه چند تو

  .شد آب هم رو سنگ دل هیچ، که خودم دل

  .مونده دیگه چیز یک آدرینا خب -

  مونده؟ چی وا شدم، خیره بهش تعجب با

  چی؟ -

  .شد پرواز آماده و آورد بیرون رو هاشبال دوباره آرتین

  .رسهب دستشون به پولی یک روستا توی هاییتیم بچه که خواستیمی -

 و گرفت رو دستمم آرتین که دادم تکون هاشحرف تایید معنی به سری

  .دیدم خانم مرجان خونه تو رو خودم ثانیه صدم تو

 بود داده دست از زلزله تو رو شوهرش که میشد سالی چند خانم مرجان

 .کردمی اداره رو شوننفره پنج خانواده تنهایی به خودش و

 باعث که بود بزرگ سوراخ چندین سقف تو شدم، یرهخ خونه سقف به

  .باشه داشته جریان خونه تو هوا میشد

 فشرده هم به سختی همه این از دلم بود، خاموش هم برقیشون بخاری

 اطراف به نگاهی آرتین. خوردنمی سرما حتما سرما این توی. شد

  :زد لب بهم رو و انداخت

  .بده روتکون دستت -
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 جامان خواسته که رو کاری که فهموند بهم سر با که کردم نگاه آرتین به

 دستم دادن تکون هر با دادم، تکون بار چند و کردم بلند رو دستم. بدم

 که شدم خیره آرتین به بهت با. میشد تعمیر خونه از قسمت یک

 .کرد لب زیر ایخنده

 اشاره دستم به هاشچشم با داره دیدم که بود آرتین خیره نگاهم

  .کنهمی

 .بود پول از پر داخلش که رنگ مشکی کیسه یک

  .طاقچه روی باالسرشون بزار رو پول -

 خانم مرجان سمت به هم آرتین. دادم انجام رو خواست ازم که رو کاری

 خانم مرجان هایچشم از یکی آخه کشید، چشمش روی دستی و رفت

 ندگیز پول ینا با تونستنمی حتما کردم، خونه به کوتاهی نگاه. بود کور

 .باشن داشته خوبی

 اروست کف هایریزه سنگ رو داشتیم. شدیم خارج خونه از کار این از بعد

  :گفت آرتین که رفتیممی راه

 ضعیف خیلی آخه کنم برآورده تونمنمی دیگه رو اشبقیه ببخشید -

  .شدم

 تمدس تو رو دستش و ایستادم مقابلش زدم، جلو ازش و کردم تند پا یکم

 .شدم خیره هاشچشم به و کردم وارد دستش به فشار کمی فتم،گر
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 برآورده رو آرزوهام ترینبزرگ و بهترین تو! آرتین خوبی خیلی تو -

  .بود ارزشمند برام خیلی کارت این کردی،

 :گفت و کشید موهاش تو دستی خجالت با آرتین

 رو ارک و مبری زودتر باید میشه، داره صبح فقط. نداره رو تو قابل عشقم -

 .کنیم تموم

 مآخر نگاه رفتن قبل. شدم همراه باهاش دادم تکون باشه معنای به سری

  .کشیدم آهی و  سپردم هاخونه تک -تک به رو

 بهکل تو رو خودم بعد ثانیه چند که گذاشتم آرتین دست روی رو دستم

 از رو خنجر و رفت اتاق گوشه سنگ تخته طرف به آرتین. دیدم یانگا

 مقابلم و اومد طرفم به زونمی نا و آروم هایقدم با. رداشتب روش

  .ایستاد

 بدنم چاقو سردی. برداشتم دستش از رو چاقو و شدم خم طرفش به کمی

 هب و کردم پاک لرزونم هایدست با رو پیشونیم عرق. کردمی مور -مور رو

  .شدم خیره آرتین

 بل لرزون صدای با بخونم، هاشچشم از خوبی به میتونستم رو نگرانی

 :زد

 .هستم منتظرت -

 لرزونش هایچشم به. کرد نگاهم و زد تلخی لبخند حرف این بند پشت

 :زدم لب و شدم خیره
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 .ببینیم رو هم زودتر امیدوارم -

 درد ثانیه صدم تو کردم، فرو شکمم توی رو خنجر حرف این بعد

 زمین روی و خورد سر دستم از خنجر. گرفت فرا رو بدنم کل وحشتناکی

 زمین روی نگذاشت و رسوند بهم رو خودش بلند قدم دو با آرتین. افتاد

  .بیوفتم

 چند. گفتم آخی و بستم درد از رو هامچشم نشست، زمین روی آروم

 :زدم لب آرومی صدای با و کردم باز رو چشمم بعد ثانیه

  .دارم دوست -

 هامچشم. فتمر فرو سیاهی و تاریکی تو و بستم رو چشمم حرف این بعد

 آسمون و زمین بین کردممی حس داشتم، عجیبی حس کردم باز که رو

 از پیش سال چند تا بچگی از خوبم و بد خاطرات همه. معلقم هوا رو

  .گذشت هامچشم جلوی

 رو دستم که نبود جایی و بود گرفته فرا رو وجودم یهمه ترس حس

 بتعج با اومدم؛ فرود بزرگ سنگی سکوی روی سرعت با. کنم بند بهش

 ییطال هایرگه با سفید در به بود؟ کجا دیگه اینجا. کردم نگاه اطراف به

 .بود زیاد خیلی در ارتفاع شدم، خیره زیبا

 هک زیبا رنگارنگ هایگل کردم،می کنکاش رو چیز همه تعجب با داشتم

 بزرگ در. بودن آورده وجود به رو زیبایی بوی و بودن پراکنده در اطراف

  .اومد طرفم به چهره خوش خیلی دختر یک و شد باز دسفی
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 هب توری سفید لباس. برداشتم عقب به قدمی و کردم نگاهش تعجب با

 .خوردمی چشم به بیشتر بودنش درخشان که داشت تن

 :زد لب و کرد دراز طرفم به رو دستش دختره

 .اومدی خوش بهشت به آدرینا، -

 اینجا من. نداشتم رو تکلمم یاراده و زدن حرف قدرت بهشت؟ چی؟

  !بود شده اشتباهی حتما کردم؟می چیکار

 جااین نباید من! شده تباه... اش حتما نه هشته؟... ب جااین سالم،... س -

  .اومدممی

 :زد لب مهربونی با و گرفت دستش تو رو دستم دختره

 هم خودکشیت گناه. بری جهنم که نبودی بد و نکردی کاری که تو -

  .شده دهبخشی

 :زدم لب مِن -من با

 ته؟... بهش واقعا جا... این -

 و گرفت اوج کمی بلندش طالیی موهای که کرد بلندی یخنده دختره

 .کرد نمایی خود

 .بهشته در اون پشت نیست، بهشت که جااین خُب نه -

 چرا آخه وای بیام؟ که بوده منتظرم حاال تا نکنه چی؟ آرتین اما

 !شد؟ جوریاین

 :زد لب آروم و کشید خودش سر پشت رو دستم رهدخت
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 بازی باهاش که داشتی خیالی دوست یک بودی که بچه یادته -

  دید؟نمی رو اون کسی و کردیمی

  .بگم چی دونستمنمی که بودم شده زده بهت امروز قدراون

  !دونی؟می جا... ک از تو -

  :زد لب و کرد بغلم محکم اومد، سمتم به و کرد تند پا

  .دیگه بودم من خب -

  !ممکنه؟ یعنی کردم، کنکاش رو صورتش و بردم عقب به رو سرم یکم

  .خوردمی دماغم به آلبالو بوی

  میدی؟ آلبالو بوی اوم، -

  :گفت و زد روم به ایزده خجالت لبخند و شد جدا ازم دختره

  .نیناست اسمم من -

 تعویض متوجه تازه و مانداخت نگاهی خودم به. داشت خوشگلی اسم نینا،

 .شدم هاملباس

 وجود هب رو قشنگی ترکیب صورتی، مرواریدهای با سفید کوتاه لباس یک

 :گفتم و برگشتم سمتش به بود آورده

 ام؟فرشته یک االن من یعنی نینا، -

 .رفت دروازه در سمت به و کرد بلندی خنده نینا

 شیطان اچر تازه ام،فرشته یک من. هستی بهشتی یک تو نه، -

 بشی؟ خواستیمی
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 :گفتم و کشیدم بیرون دستش از رو دستم تفاوتیبی با

 که بود این بهش من رسیدن راه تنها و شیطانه یک عشقم چون خب، -

  .بشم شیطان هم من

 بعق به قدم چند گذاشت دهنش رو و دستش و کرد نگاهم تعجب با نینا

  .رفت

 حرف هااون از کسی جانای! هانزنی حرفی شیطان از جااین هی، -

 .زنهنمی

 :داد ادامه و انداخت باال تفاوتی بی با ایشونه

  .ببینی رو آرتین نمیشه دیگه -

 هنوز. کردیم ازدواج تازه آرتین و من! بشه جوریاین نباید نه، چی؟

 .دستمه توی انگشترش

 .برم آرتین پیش باید من! نه -

 عمیقی نفس گذاشت، هم روی رو هاشچشم و کشید پوفی کالفه نینا

 :زد لب شمرده و کشید

 .نیستی شیطان تو! نکن اذیت. بده گوش آدرینا، ببین -

  :زدم لب حرص با و آوردم بیرون دستش از رو دستم

 .برم آرتین پیش باید من کنم، گوش خوامنمی -

 شیدک بلندش سفید موهای به دستی کالفه و برداشت عقب به قدمی نینا

 :زد لب ایهآشفت حالت با و
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  !بری نمیشه -

 :بزنم لب لرزونی صدای با شد باعث و چکید چشمم از اشکی قطره

 هب متعلق من برم، من که کن کمکم. کن کمکم تو نینا، خدا رو تو چرا؟ -

 !نیستم جااین

 :زد لب و کرد اشاره خودش به و کرد نگاه هامچشم به ناراحتی با

 زا توننمی که هستن هافرشته قطف بکنم، کاری تونمنمی من آدرینا -

 .میای حساب به بهشتی یک و جاییاین االن تو. بشن خارج بهشت

  .نشوند لبش رو لبخندی زور به و اومد سمتم به

 حرف بازم بدم؛ نشون بهت رو جا همه داخل بریم بیا حاال نمیشه، -

 .بمونی خواستی و اومد خوشت جااین از شاید اصال. زنیممی

 دروازه طرف به خوشحال و شاد. افتادم راه به سرش پشت و منزد حرفی

  .کرد بازش و رفت

 برای رو چشمم شد باعث که تابید چشمم به شدیدی نور ورودمون با

 اطراف به و کردم باز رو هامچشم ثانیه چند از بعد. ببندم کوتاه ایلحظه

  .شدم خیره

 طوالنی راهروی یک وارد نینا با. بود مونده باز زیبایی همه این از دهنم

 بود شده درست گل هایشاخه از هاشدیواره! بود عجیبی رویراه شدیم؛

  .بود گذاشته تماشا به رو زیبای تصویر و

  .داشت پیش در رو مقصدی کدوم هر انگار که در چندین با راهرو یه
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 تضاد. شدم خیره بلند های زار چمن به شدیم، خارج تونل از مدتی از بعد

 هایپرنده صدای. بود زده رقم وسفید سرخ هایدرخت با رو ییزیبا

  .رسیدمی گوشم به بزرگ چه کوچیک چه مختلف

  :گفت آرومی صدای با و برگشت سمتم به نینا

 به هستن آرامش و سکوت عاشق که افرادی سکوته، یبیشه جا این -

 .میان جااین

 بتعج با خورد، لیز مپا کمی دفعه یک که کردممی نگاه رو اطراف داشتم

 هک سنگی پل یک کنار. شدم خیره هستم که مکانی به لحظه یک توی

 بیوفته ازش کسی اگر که هست طوالنی قدریاون و هستش هم لیز

  .میشه خاکستر

 پشت از تونست و آورد در حرکت به رو هاشبال نینا که کردم خداروشکر

 تیوق. دادیم ادامه راه به و کردم ازش لبی زیر تشکر. بشه من افتادن مانع

 از داشت که افتاد زاللی آب به چشمم شدیممی رد سنگی پل از داشتیم

 از معدودی تعداد که رفتیم قسمتی به. اومدمی پایین انتهاییبی آبشار

 .بودن جااون هافرشته

 :زد لب و کشید رو دستم هیجان با نینا

  که کنی آرزو تونیمی حتی میشه، برآورده بکنی آرزوی هر جااین -

 ...خب ولی. باشی داشته آرتین یک
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 آرتین کنم آرزو میشه یعنی بود، عالی که این کردم؛ نگاهش تعجب با

 بیاد؟ پیشم

 چی؟ خب -

 .انداخت پایین رو سرش و کشید موهاش به دستی نینا

 .شیطانه یک اون آخه آورد، جااین رو  خودش نمیشه خب ولی -

 .شدم خیره بهش ناراحتی و ترس با! خواممین رو این من نه -نه چی؟

 .خواممی رو خودم واقعی آرتین من نه -

 و وبیدک پیشوینش روی رو دستش شده، کالفه حسابی بود معلوم که نینا

 .زد لب شمرده -شمرده و حرص با

 راه تا دو البته آمدن، و رفت در هافرشته فقط جااین! شه... می... ن -

 .داریم هم دیگه

 .کردم نگاهش منتظر و برگشتم طرفش به زود

 !کمه خیلی احتمالش این البته کنی، پیدا رو آرتین کهاین -

 :زدم لب کالفه و حرص با

 !چیه؟ بعدی راه -

 .داد تکون طرفین به رو سرش و کرد ایخنده

 .بشی فرشته تو که اینه دومم راه -

 جوانه دلم وت که امیدی با کردممی احساس رو هامچشم توی برق خودمم

 :گفتم بود زده
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 !حله؟ چی همه بشم فرشته یعنی -

 .داد تکون تایید معنای به سری

 .فرشته عنوان به فقط اما بری، بیرون بهشت از تونیمی موقع اون آره، -

 :زدم داد و کردم بلندی یخنده

 بشم؟ فرشته باید جوریچه! ستمعرکه که این -

 ور مسیری که های فرش سنگ ویر و انداخت پایین کمی رو سرش نینا

 .افتاد راه به آروم هایقدم با و کرد نگاهی بودن کرده مشخص

 فقط چون بدی، تست باید نیست، هاآسونی این به هم شدن فرشته -

 .میشن قبول خاصی و معدود افراد

 بتونم تا کردممی قبول باید بود، آرتین به من رسیدن راه تنها این

 !ببینمش

 کنم؟ کارچی باید خب -

 :گفت شدیممی رد هابیشه و درخت اطراف از و زدیممی قدم که همچنان

 ثابت هاقابلیت این بدی، نشون رو هاتقابلیت از مورد چند باید -

 .نه یا هستی بودن فرشته الیق تو که کنندمی

 :زدم لب و کشیدم عمیقی نفس آویزون لبای با

 موردهایی؟ چه  -

 :گفت و زد دورم چرخی برگشت، سمتم به و ایستاد نینا
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 دختر باید حتما که این دوم هستش، راستگویی امتحان اول خب -

 مورد رو تا سه این تو البته. باشه پاک باید روحت که اینه هم سوم باشی،

 .بودم کنارت همیشه من چون داری، رو

 :گفتم و زدم خجالتی لبخند

 بدم؟ تست باید کجا حاال خب -

 :گفت درمونده و آویزون هایلب با نینا

 دبای کنه،می قبول رو افراد سخت خیلی که هستش خانومی یک فقط -

  .کنیم راضیش رو اون

 :گفتم شادی با و دادم تکون باشه معنای به سری

  بریم؟ پیشش االن میشه -

  .کشوند خودش دنبال و گرفت رو دستم نینا

  باشه؟. بعد بگردیم یکم بریم فقط میشه، آره -

 جغد شبیه تقریبا که حیوونی یک دفعه یک که کردم اَدا لب زیر ایشهبا

 .نشست نینا ایشونه رو و اومد سمتمون به بود

  :گفت بهم رو و کرد ایخنده نینا

 .ستراکا اسمش این آدرینا! نکن اذیت راکا اه -

 یخال خال پوست. بود قشنگ خیلی کردم، نگاهش خوشحالی و تعجب با

  .داشت روشنش زغالی مشکی های چشم با خوبی تضاد رنگش سفید و
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 دو به چشمم که کنم نوازشش کمی تا بردم سرش سمت به رو دستم

   !بود جالبی خیلی حیون. افتاد درازش چوش

 .خوشگله چه -

. تنشس سرم روی و کرد پرواز سمتم به و شد بلند راکا زدنم دست از بعد

 به رو دستم خواستم. تگرف خو باهام زود چه که بود گرفته خندم

  :گفت لب زیر داریکش صدای با و شد بلند که کنم دراز سمتش

 ...نو -

  :گفت راکا به اشاره با و کرد ایخنده نینا

 .فضوله یکم خب -

 :گفت شاکی صورت با نینا که گفتم لب زیر آهانی

  .پایین بیا! نکن اذیت رو آدرینا راکا، -

 شد بلند سرم روی از کنه؛نمی اذیت راکا نه، که کنم مخالفتی خواستم تا

  .رفت و

 داد با نینا که کرد زمزمه لب زیر چیزی راکا داشت، گناه طفلکی آخی

  :گفت

 !راکا ادبیبی خیلی -

 نینا با دوباره و کردم ایخنده خودم حرف به! هاهستن دیوونه جااین همه

 .افتادیم راه به

 :زدم لب شادی با و برگشتم نینا
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 .بریم انین -

 یک هک بود جمعیت از کوهی رفتیم جلوتر که یکم افتادیم راه به نینا با

 کرد،می صحبت باهاشون داشت هم خانوم یک. بودن شده جمع جا

 :گفت نینا که بودم شده اشچهره محو. بود معصوم و زیبا خیلی اشچهره

 .نخور رو ظاهرش گول -

 :گفتم و انداختم نینا به نگاهی پوکر

 .مهربونه چقدر که معلومه جااین از ببین -

 :گفت و انداخت باال ایشونه نینا

 .ببین خودت بریم باشه، -

 دیمش رد هافرشته و هابهشتی بین از رفتیم، خانومه اون نزدیکیه به هم با

 .ایستادیم خانومه مقابل و

 :گفت روییخوش با دید رو ما که خانومه

 هستی؟ وارد تازه همون تو ببینم سالم، -

 :فتگ مهربونی با و گرفت دستش تو رو دستم که گفتم لب زیر "ایآره"

 .بشه برطرف کشیدی که هایسختی همه جااین امیدوارم -

 بدون و پرید امحرف وسط نینا خوبی خیلی تو ممنون بگم خواستم تا

 :گفت مقدمه

 !بشه فرشته میخواد -

 :زد لب ناباور و شد جدا ازم زود خانومه
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 !چی؟ -

 :گفتم و شدم قدم پیش خودم بار این

 .باشم فرشته یک باید باشم، بهشتی خوامنمی من -

 جدیت با و شد ساکت بعد و کرد بلندی یخنده ایدقیقه چند خانومه

 :گفت

 کردین؟ فکر چی خودتون با تا دو شما. نخوام یا بخوام شوخیه؟ مگه -

 .آورد باال باش آروم معنی به رو دستش دو و رفت طرفش به نینا

 .کنه امتحان بار یک بزار باش، آروم -

 :گفتم قاطعیت با و رفتم سمتش با

 .برم جااین از و بشم فرشته خواممی من! نیست شوخی نه، -

 :گفت و زد زل هامچشم تو خانومه

 اصال اومدی، امروز همین تو. نمیدم بهت ایاجازه همچین من -

 !کنی کارچی باید دونینمی

 :گفت خجالت با و آورد باال رو دستش نینا

 .کنممی کمکش من -

 :گفت و کرد نگاهی نینا به بداخالقی با خانومه

 کردی؟ رو کارهات خودت اصال نزن، مفت حرف یکی تو -
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 این. مهربونه گفتم و کردم قضاوت زود که باش رو من بود، ادببی چقدر

 دبلن و شتمگذا سکو روی رو پام. خورد هم عسل کیلو یک با نمیشه رو

 :گفتم و زدم زل خانومه به اخم و جدیت با شدم

 هر هم اینجا از خالصی برای! میرم و برم جا این از خواممی من ببین -

 ...چون کنم،می بتونم که کاری

 :گفتم و کردم اشاره بهشت بیرون به دستم با

 .هست من منتظره یکی بیرون اون -

 :گفت و انداخت باال ابرویی خانومه

 !منتظرته؟ بیرون اون کی -

  :گفت خنده با و کوبید دستم روی محکم نینا که بزنم حرفی خواستم

 .شوهرش -

 :گفت من به اشاره با و چرخید نینا سمت به خانومه

            باشه؟ زمینی یک عاشق نباید که دونهنمی دونه؟نمی رو قوانین این -

 :پرسیدم ابهام با میگه چی شدمنمی متوجه

 میگی؟ رو کی -

 :زد داد رسا و بلند نینا بدم ادامه خواستم تا

 ندچ نینا. بریم بیا بدم، نشونت رو اتخونه رفت یادم آها... چیزه! آدرینا -

 :گفت خانومه که اومد پایین هاپله از قدم

 !وایسا نه -
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 :پرسید طمأنینه با و کرد من به رو

 مینی؟ز یا ستفرشته که اینه منظورم ؟کیه شوهرت -

 :گفتم گیجی با و کردم ایخنده

 برم باید من پس منه منتظره طرف اون و شیطانه یک اون کدوم،هیچ -

 !پیشش

 :زد داد و کشید عمیقی نفس عصبانیت با خانومه

 !بشی؟ فرشته خوایمی جرعتی چه به تو -

 :زدم لب عاجزانه و کردم نگاهش کالفه و درمونده

 کنی؟ کمکم تونیمی -

 .داد هول عقب به رو من نیرو کمی با آورد جلو رو دستش

 .کنمنمی کمکت وجه هیچ به من نه، -

 حس دادم؛ دست از رو رفتارم کنترل که شد چی لحظه یک دونمنمی

 .کردممی احساس خودم تو رو عصبانیت فوران و شدن سرخ

 :غریدم و برداشتم قدم سمتش به

 ایدب هم تو کنم،می رو ایدنب که کاری وگرنه! برم آرتین پیش باید من -

 !کنی کمکم

 مدست توی رو بلورینش لباس ییقه و شدم ترکفری که نگفت چیزی

 .کشیدم خودم سمت به و گرفتم

 !نه؟ یا فهمیدی -
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 و اطراف یمنظره دیگه کردم، احساس خودم تو رو تغییراتی لحظه همون

 .نیومد چشمم به نینا متعجب و ترسیده یچهره

 ها،بال این. افتاد زیبا و سفید بال دو با چشمم وندمچرخ که رو سرم

 ویر نگینی انگشتر و شد پر سفیدی نورهای از اطرافم! بود؟ من هایبال

 .شد ظاهر دستم

 :زد لب متعجب و اومد حرف به نینا باالخره

 ...تو -

 :رسید گوشم به هم نوو صدای اون صدای پایهم

 .نوو -

 ومهخان بلورین و بلند لباس دیدم اومدم مخود به تا بود خبر چه دونمنمی

 :زد لب متعجب و داد با نینا. سوزهمی دستم تو داره

 !کن ولش آدرینا -

 و کردم رها رو خانومه لباس حرفش با که بودم دستورش منتظر که انگار

 هب ناباور و کردم پاک و پیشونیم عرق دستم با. برداشتم عقب به قدمی

 .وختمد چشم جلوم یسوخته لباس

 !بود؟ من کار... کا این -

 شد بلند خانومه. کردندمی فکر افتاده اتفاق به و بودند کرده سکوت همه

 لب نینا به رو و کشید گردنش روی دستی. کرد ظاهر تنش روی لباسی و

 :زد
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 .بیاد تست برای... بر فردا...فر -

 و بودم کارم شک تو هنوز من و افتاد راه به لنگان لنگ حرف این از بعد

 نینا سمت به. بود گردش در بود خانومه که جایی و دستم بین نگاهم

 .برگشتم

 بریم؟ میشه -

 .اومد سرمون پشت از صدایی بزنه حرفی خواست نینا تا

 .نینا -

 رفح باهاش و وایستا نینا بگم خواستم تا بود نینا سمج خواستگار همون

 .کشید رو دستم نینا بزن،

 !فقط بدو -

 رو دستم نینا کنی؟می فرار چرا خب بگم و کنم مخالفت خواستم تا

 .شدیم رنگی سرخ وحشی توت یبوته وارد هم با و گرفت

 .پوف -

 :وردخ گوشم به صدایی که کنیم تازه نفسی تا کردیم سکوت لحظه چند

 ؟کردیم فرار االن ما چرا دقیقا -

 .یمکرد نگاه من سر پشت به و کشیدیم ترس از جیغی نینا هم من هم

 کنه و سمج خیلی آخه دادم؛ قورت زور به رو امخنده. بود پسر همون

 !بود

 :گفتم و چرخیدم نینا سمت به خنده با
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 .نداری فرار راه نینا -

 تمبرگش پسره سمت به. کرد فرار دو با دوباره و انداخت باال ایشونه نینا

 .کشید آهی و انداخت پایین رو سرش که

 .مبارک ندادنت جواب یسالگ بیست سالگرد هعی، -

 :گفتم پته تته با و کردم نگاهش تعجب با

 سالتونه؟ چند تا دو شما مگه! سال؟ بیست... بی -

 :گفت و انداخت پاش زیر زمین به نگاهی ناراحتی با پسره

 .منه سنهم هم نینا پنجاه؛ دویست و میلیون یک تقریبا -

 بهت با. شدنمی ارجخ حرفی هیچ اما شد،می بسته و باز ماهی مثل دهنم

 :کردم اشاره بهش و زدم لب

 !خدا وای ؟بزرگید قدراین شما یعنی -

 :گفتم شدم خارج بهت از منم و گذشت حرف بدون که بعد یکم

 !درسته؟ کردی، خواستگاری ازش که گفت من به نینا -

 :گفت و داد تکون آره معنای به سری

 ازش جااین شرقی قسمت تو درخت یک زیر پیش سال بیست -

 .کنهمی فرار ازم روز اون از کردم، خواستگاری

 .زدمی حرف سوز با خیلی سوخت،می براش دلم آخی

 .بزنید هم با رو آخر حرف کامل بار یک بهتره -

 :زد لب و کرد نگاهم ناراحتی با
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 .نینا اما بزنم حرف خواممی -

 .میدکش لباسم به دستی و شدم بلند روییخوش و زدم بهش لبخندی

 داشته دوستش که بدی قول باید البته کنم،می کمکت هم من خب -

 .باشی

 :گفت شده کج سر و آویزون هایلب با پسره

 .دارم دوستش که من خب -

 .گذاشتم اششونه روی رو دستم و زدم روش به لبخندی

 رو جوابش و بیاد تا کنم صحبت باهاش کنممی سعی هم من خوبه، -

 .بگه بهت

 :گفت و کشید موهاش توی دستی پسره

 تونی؟می واقعا یعنی جنیسه، اسمم -

 ویت خوبی به تونستممی رو حالیخوش برق دادم، تکون تأیید با رو سرم

 .ببینم هاشچشم

 :گفت و کشید بغلش سمت به و من محکم جنیس

 .مرسی -

 :گفت و داد باال ابروی که کردم ادا لب زیر کنمیمی خواهش

 تست ازت خوادمی کی بزن حدس نه؟ بشی هفرشت خوایمی خب -

 بگیره؟

 :زدم لب و انداختم باال ایشونه
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 .دونمنمی -

 :گفت خنده با و کوبید پیشونیش روی رو دستش جنیس

 ...که بگم بهتون بودم اومده دیگه، منم -

 .شد قطع نینا زبون از اسمش شنیدن با حرفش بقیه

 .جنیس -

 :زد لب هیجان با و برگشت سمتش به خوشحالی با جنیس

 جنیس؟ جان -

 .بود هااون بین مسئله این چون نگفتم، چیزی بود؟ ناراحت نینا چرا

 .بریم بیا آدرینا منفیه، من جواب -

 .شد بلند جنیس یقهقهه صدای که دوختم چشم نینا به تعجب با

 !نبود خوبی شوخی نینا -

 :تگف آرومی صدای با بعد و انداخت ترپایین رو سرش نینا

 .واقعیته نیست، شوخی -

. افتاد زمین روی و داد دست از رو قدرتش انگار جنیس حرف، این بعد

 :زد لب آروم ناراحتی با و کرد نگاهش نینا

 !جنیس -

 :گفت لرزونی صدای با و کشید صورتش روی رو دستش جنیس

 .برید شما خوبم،...خو -
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 ینغمگ صورتش کردم، نگاهش و برگشتم نینا سمت به تعجب و بهت با

 .آلوداشک چشمش و بود

 شدوست نگفتی تو مگه منفیه؟ نظرت گفتی چرا! چیه؟ قضیه نینا، -

 !شکستی؟ رو دلش چرا پس داری؟

 .کرد پشت و زد بهم جونیبی لبخند

 .ترسممی -

 هب رو اون زور کمی با و گذاشتم بازوش روی رو دستم و رفتم سمتش به

 .چرخوندم خودم طرف

 .نداری دوستش تو که حقیقته یک این ترسی؟می چی از -

 ور صورتش و بردم اشچونه سمت به رو دستم. کرد سکوت و نداد جوابی

 .کردم بلند

 !؟چرا بگو فقط! کن نگاه من به -

 :گفت لرزونی صدای و بغض با و چکید چشمش از بلورینی اشک

 ...و بره دیگه یکی با بهتره. نیستم مناسبش و الیق من -

 و لرزیدمی هاششونه. انداخت پایین رو سرش و خورد رو حرفش ادامه

 .کنهمی گریه داره که بود این نشونه این

 .مهربونی خانومی، خوشگلی، این به تو چته؟ تو مگه -

 بلند و گرفت هاشدست توی رو سرش و گرفت فاصله من از کمی نینا

 :زد داد
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 دوستش دلم ته از خب اام ازش، ترسممی که دونممی فقط دونم،نمی -

 چی؟ نیومدیم کنار هم با اگه اما دارم

 .باشم آروم کردم سعی و گرفتم هامدست توی رو دستش

 کوتاه هم خاطر به باشین هم عاشق اگه شما! نترس داری دوستش اگه -

 .آینمی

 :گفت و شد خیره بهم لجبازی با و زد پس رو دستم

 حرف راجبش دیگه لطفا فقط. هچی کارت بگم تا بیا من با! خوامنمی -

 !نزن

 باهاش و دادم تکون "باشه"معنای به سری و شدم خیره بهش ناراحتی با

 .شدم قدم هم

 اون زیادی از شدم که قصر وارد. شد داخل و رفت بزرگی قصر سمت به

 .بود بهشت یکتابخونه جااین نینا یگفته به کردم، تعجب کتاب از حجم

 انندیم کهنه و بزرگ کتاب گبا نینا که ایستادم هاکتاب از یاقفسه کنار

 .اومد سمتم به

 و شده نوشته بدونی هافرشته راجب باید که چیزی هر کتاب این داخل -

 !بخونی باید رو اشهمه هم تو

 :زدم لب و کردم نگاه بهش ناراحتی با

 .خط چند حد در فقط نیستم، بلد خوندن که من اما -
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 فمطر به رو دستش. گذاشت میز روی رو کتاب و زد مهربونی لبخند نینا

 .کشید موهام روی و کرد دراز

 .بلدی دیگه بخون، حاال! شد بهتر االن -

 :داد ادامه نینا که دادم سوق کتاب به رو نگاهم

 .بخونی باید رو اشهمه -

  :گفتم و چرخیدم سمتش به عجله با و تند

 !همش؟ -

 :گفت مکث با و کرد ایخنده نینا

 .نیست آسون شدن فرشته که گفتم دیگه، رهآ -

 :گذاشتم میز روی رو هامدست و کردم نگاهش عجز با

 .کن نگاهش زیاده، خیلی این آخه ولی -

 :گفت شیطنت با و کرد وارد سرم به آرومی یضربه دستش با نینا

 !نباش تنبل -

 حال در مغزم کردم حس که کشید سرم روی دوباره رو دستش زمان هم

 .دنهش گرم

 برات این با رو چی همه شهنمی دیگه چون منه کمک آخرین دیگه این -

 .کنم حل

. مکرد نگاهش متعجب و کشیدم سرم روی دستی برداشت، که رو دستش

 :گفت و کرد ایخنده نینا
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 !چیه؟ هافرشته اول قانون خب -

 :گفتم و رفت در دهنم از که شد جوریچه دونمنمی

 .گوییراست خب -

 .انداخت باال ابرویی و زد برام دستی نینا

 .بدیه دختر نینا بگو تو بعد -

 اومد سمتمون به سرعت با راکا دفعه یک که بدم رو جوابش خواستممی

 .اومد فرود میز روی و

 هک من کردن، نو -نو به کرد شروع که بودیم شده خیره بهش تعجب با

 .گهمی چی فهمیدمنمی

 خبره؟ چه شده؟ چی نینا -

 .بود شده خیره راکا به تعجب با و زدنمی حرف نینا

 .انداخت راه به نینا اشک که بود چی راکا آخر حرف دونمنمی

 ذابع بدترین و بود شده چی دونمنمی کردم، نگاه راکا و نینا به ترس با

 !بود خبریبی همین

 ؛مکرد غلط من برم، باید من. بره بهشت از خوادمی جنیس آدرینا، وایی -

 .تونمنمی اون بدون

 :گفتم بهش رو فریاد با بودم شده هُل منم کردم، نگاه بهش تعجب با

 .بره نذار. دنبالش برو بدو. باش زود پس -
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 و کرد پاک لرزونش هایدست با رو هاشاشک و داد تکون سری نینا

 .شد دور ازمون و کرد باز رو هاشبال

 .نخوردم تکونی عجبت فرط از شد باعث که اومد صدای دفعه یک

 .بگه که دفعه صد گفتم بهش -

 !ممکنه؟ چطور این کردم، نگاهش و چرخیدم سمتش به بهت با

 .زنیمی حرف تو -تو -

 یکم بعد داد، تکون اطراف به رو سرش و کرد نمایی دندون یاخنده راکا

 :گفت و شد خم سمتم به

 .بزارم سرت به سر خواستممی فقط -

  :گفتم ناباوری با و کشیدم داریکش پوف و کردم نگاهش پوکر

 !واقعا؟ چرا -

 .کرد ماحواله چشمکی و شد خیره بهم زد، هم به رو هاشدست راکا

 کنیم؟ کارچی قراره االن خب میده، حال -

 هیچ بدون رو خودم و افتادم بدبختیم یاد به دوباره راکا حرف این از بعد

 کتاب به زاری حالت با بعد یهثان چند کردم، ول صندلی روی احتیاطی

 :زدم لب درمونده و کردم نگاه

 .بخونم رو همه این باید -

 :گفت کالفه و کوبید سرش روی بالش با راکا
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 ونا بود، آرتین راجب منظورم. کرد کمکت نینا بلدی، رو همشون که تو -

 .کرد اعتماد هاشیطان به نمیشه خب شیطانه، یک

 زمین به بست، نقش صورتم روی حویم لبخند آرتین اسم شنیدن با

 :زدم لب ناز و خجالت به بعد کمی شدم، ور غوته افکارم تو و شدم خیره

 فرق هم من برای. گذشته با و مهربون خیلی. خوبه خیلی آرتین نه، -

 .فرشته یا باشه شیطان که نداره

 :گفت بلندی صدای با راکا که بود نشده تموم حرفم هنوز

 دبای بیا، من با تو. شیطانن هااون باهم، تا دو این داره فرق خیلی! داره -

 .بریم هاآینه قسمت به

 کرد پرواز راکا بیوفتم راه خواستم تا شدم بلند و کردم میز بند رو دستم

 .نشست امشونه روی و

 .طرف این از -

 راکا که راهی به کشیدم، عمیقی نفس و گذاشتم هم رو هامچشم کالفه

 .رفتم بود داده نشونم

 تیمصلح ایسرفه راکا ایستادم، آینه جلوی رسیدیم که هاآینه قسمت به

 :گفت چندشی حالت با و کرد

 .بده نشونم رو آرتین -
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 تو آرتین دلنشین یچهره و شد متورم آینه دوباره که نگذشت ثانیه چند

 دیوار به دوباره. دوختم چشم بهش ناراحتی با. کرد خودنمایی صفحه

 .کردمی نگاه اطراف به و بود ادهد تکیه جهنم

 آرتینه؟ این -

 رد راکا از صدایی. کردم تأیید رو حرفش سر با و برگشتم راکا سمت به

 یزیچ داشت که انگار بود فکر تو کنم، نگاه بهش شد باعث این و نیومد

 .کردمی مرور رو

 :گفت و چرخوند سمتم به رو سرش که کردم اهمی

 جواب خونه،کتاب برگردیم باید یدمش؛د قبال جا یک کنممی حس -

 .جاستاون سوالمون

 رودف میز روی و شد بلند امشونه روی از راکا برگشتیم که خونه کتاب به

 .کرد باز و برداشت کتابخونه یقفسه از رو بزرگی نسبتا کتاب. اومد

 .کردمی تکرار رو "نه" لب زیر کردمی نگاه رو هاتصفحه که جور همین

 ترس از راکا داد با که دادم تکون رو خودم یکم بود، رفته سر امحوصله

 :گفت که کردم نگاهش حرص با. بیوفتم زمین روی بود مونده کم

 .شده تبعید یک خودشه، کردم پیداش ایناهاش، -

 .میگه چی فهمیدمنمی کردم، نگاهش سردرگمی و گیجی با

 .بزن رفح ترواضح یکم کیه؟ بگم بهتره نه یا چیه منظورت -

 :گفت مکث کمی با و چرخوند سمتم به رو کتاب راکا
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 .است فرشته و شیطان یک ینتیجه عاشقشی، تو که آرتینی -

 :زدم لب زده بهت و کردم نگاه بهش تعجب با

 الاص مگه! شیطانه؟ یک و فرشته یک پسر آرتین یعنی! چی؟ یعنی -

 ممکنه؟ چیزی همچین

 .نشست شکنار میز روی و داد تکون سری راکا

 این و نداره رحم و شیطانه یک آرتین مادر. خطرناکه چیز یک ولی آره -

 .شده ناپدید آرتین پدر که افتاده وقتی از اتفاق

  :زد لب تعجب با

 !ناپدید؟ چی؟ -

 .شد خیره بهم و بست رو کتاب راکا

 .بوده بهشت جنگجوهای ترینقوی از یکی آرتین پدر -

 با و خاروندم رو سرم کمی داشتن، رتینآ مادر و پدر زندگی عجب واو

 :گفتم گیجی

 !معروفاً؟ قدراین یعنی شده؟ نوشته کتاب تو زندگیشون چرا -

 :گفت آرومی صدای با و کرد نگاهی اطراف به و ایستاد پاهاش روی راکا

 با بچه یک آوردن؛ دنیا به بچه یک و کردن شکنی قانون هااون آره، -

 .نیست کامل شیطان و رحمه دل که شیطانی اهریمنی، هایقدرت

 هادقیقه و هاثانیه اما بیاره زبان به رو حرفش ادامه که شدم منتظر

 .نیاورد زبون به کلمه راکا و گذشت
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 اش؟بقیه خب شد؟ چی -

 با گذرا لحظه از بعد و شد گردتر راکا هایچشم کم -کم حرفم این بعد

 :زد لب مکث و بهت

 باید شه،می خر داره دختره این. میکنن  رایکا یه دارن جنیس و نینا -

 .پیشش برم زود

 !راکا این دست از ترسیدم الکی شده، چی حاال گفتم من پوف،

 .باشن راحت بزار نشو، مزاحمشون تو چیه؟ مشکلش باشه، خب -

 .شد پرواز آماده و کرد باز رو هاشبال

 .پیششون برم باید زنن،می گند دارن نه -نه -

 :زدم داد که کرد پرواز ونآسم سمت به

 !چی؟ من پس اما برو، زود باشه -

 :گفت و چرخوند عقب به رو سرش من مثل طورهمون

 .جاهمین بمون تو -

 مقابل و رفتم هاآینه سمت به لرزون هایقدم با کشیدم ایکالفه پوف

 .ایستادم هااون از یکی

 .نشستم آینه روی به رو و کردم آرزو صندلی که گرفت درد پاهام کمی

 !ببینم رو آرتین خواممی -

 رو خودشون زندگی همه -همه از بود گرفته دلم اما ،چرا دونمنمی

 .بودم بالتکلیف که بودم من این فقط و داشتن
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 پایین چشمم از اشکی قطره که دوختم چشم آرتین ناراحت یچهره به

 .اومد

 .شده ذره یک برات دلم بودی، اینجا االن کاش ای -

 بشه، جاری صورتم روی هاماشک دادم اجازه و انداختم پایین رو مسر

 اردیو سمت به آرتین دیدم که شدم خیره آینه به دوباره بعد لحظه چند

 رفتن راه تو چون نیست خوب حالش اصال که بود معلوم و رفت جهنم

 .نداشت خوبی تعادل

 از رو ایینهآ انگار و نشست زمین روی خورد سر دیوار روی کهاین از بعد

 .درآورد جیبش

 روی شد زوم و رفت جلوتر آینه تصویر شد چی دفعه یک دونمنمی

 به رو دستش تعجب با و شد گشاد هاشچشم کم -کم آرتین اش،چهره

 .آورد باال سالم معنی

 !بینه؟می رو من داره اون یعنی کارشاین چی؟

 :زدم لب بهت با و نشستم صاف جام سر زود

 .سالم وایی -

 ور محکم کوبید و خندید دیدم ثانیه چند از بعد نشنیدم، ازش جوابی

 .زدن حرف ایاشاره و دادن حرکت به کرد شروع دست با بعد سرش،
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 ردمک پایین باال رو سرم صدا، نه بود مشاهده قابل تصویرمون فقط انگار

 اشاره با داره دیدم کردم دقت که یکم فهمیدم، رو منظورت یعنی که

 :گهمی

 اونجایی؟ چرا! کنی؟می کارچی اونجا -

 :که فهموندم بهش خودم و بهشت به اشاره با

 .بیام بیرون تونمنمی و بهشتم تو من آرتین -

 بل اشاره با و کرد ظاهر رو یانگا تصویر دستش با آرتین بعد لحظه چند

 :زد

 .اومدیمی جهنم باید میگه یانگا -

 :فتمگ قلبم به اشاره با و زدم تلخی لبخند

 جااین به بودم پاکی انسان و بوده پاک قلبم چون گفت بهم نینا -

 .شدم فرستاده

 :گفت آویزون های لب با و داد تکون رو آینه کمی آرتین

 .افتادی دردسر تو من خاطر به ببخشید. آیمی پیشم کردم فکر -

 .کشیدم پیشونیم روی دستم زدم لبخندی

 رو تالشم همه هم من اری،د رو دردسر همه این لیاقت تو خوب -

 .کنممی

 دفرستا برام آینه طرف اون از بوسی و زد لبخندی آرتین حرفم این بعد

 .زدم خجالتی لبخند که
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 دونستمنمی. بود طرف اون چیزی انگار کرد، اطرافش به نگاهی آرتین

 :زد لب عجله با و کرد نگاه بهم آرتین چیه،

 .فعال کنم،می پیدا راهی یک زودی به -

 نفس. رفت و شد محو آینه روی از تصویرش که نگذشت ثانیه چند

 نم راکا صدای که کردم فکر خودم نامعلوم یآینده به و کشیدم عمیقی

 .آورد بیرون فکر از رو

 .ببینم بیا -

 تو رو نینا لباس از قسمتی راکا دیدم برگشتم که صدا سمت به

 .میاد سمتم به داره و گرفته پاش هایچنگال

 !بگو بهش چیزی یک تو آدرینا. کن ولم راکا اه، اشهب -

 با مرفت نینا سمت به و شدم بلند. کننمی بحث فقط تا، دو این دست از

 :زدم لب ساختگی شادی

 !گفتی؟ بهش -

 .کرد نگاه بهم و کرد جدا خودش از رو راکا حرص با نینا

 .گفتم آره -

 :گفت بلندی صدای با نینا سر پشت از راکا

 .کردین کارچی بعدش بگو بگو، هم رو بقیش -

 :زد لب حرص با نینا چیه داستان که بپرسم خواستم

 !کن بس راکا -
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 دستش و رفتم نینا سمت به. شد دور یکم و رفت ایغره چشم هم راکا

 .گرفتم دستم تو رو

 !بگی؟ خواینمی خب؟ -

 :گفت و زد چپ علی یکوچه به رو خودش بده، رو جوابم کهاین بدون

 .بدی تست بری زودتر باید میشه، فردا داره دیگه -

 .گذاشتم اششونه روی رو دستم و انداختم باال ابرویی

 .دارم خبر و دونممی خودم که من نگو، باشه بپیچونی، بلدی خوب -

 :گفت شده گرد هایچشم با و کردن مَن -مَن به کرد شروع نینا

 .یدوننمی چیزی تو نداره، امکان ممکنه؟ چطور -

 خواستم تا. خوردمی رو هامحرف گول داشت کردم، نگاه بهش خنده با

 با و اومد سمتمون به راکا بکشم زبونش زیر از و بزنم رو آخر ضربه

 :گفت خیالیبی

 .شده یکی جنیس با روحش و نیست دختر دیگه خب -

 که دوختم چشم نینا به تعجب با راکا دهن از حرف این شنیدن از بعد

 .کردن گریه به کرد شروع

 !گفتی؟ چرا -

 رزی و بگیریم رو امخنده جلوی نتونستم و اومد لبم رو لبخند کم -کم

 .شد همراه من با هم راکا که زدم خنده

 .کنید بس دیگه اه -
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 شیطنت با هم راکا گرفت بیشتری شدت مونخنده نینا حرف این با

 :گفت

 !کنم صدات خانوم باید دیگه نه... نی چشم -

 ور بود امشونه روی که رو راکا دستش با و کرد نگاه بهش حرص اب نینا

 :گفت و زد کنار

 .ادببی! ببینم شو ساکت -

 گوش کو اما کردیم روی زیاده چون کنه بس که گفتم راکا به اشاره با

 !شنوا؟

 :تگف ساختگی تعجب با ایستاد من یشونه روی و کرد پرواز دوباره راکا

 کنی؟می توهین خانوم -

 زمین روی رو خودش گریه با بود شده تموم نینا طاقت دیگه که انگار

 .کردن گریه به کرد شروع بلند صدای با و انداخت

 شد، دور جااون از و گفت ایچه من به که کردم نگاه راکا به حرص با

 طرف به آتشی یگولوله که بدم دلداریش و برم نینا طرف به خواستم

 .اومد

 :گفت تعجب با و شد شامتوجه هم نینا که کردم نگاه بهش تعجب با

 !ممکنه غیر! بهشت؟ توی هم اون آتیش؟ -

 تمحرک این با بزنم، دست آتیش به شد باعث که بود حسی چه دونمنمی

 .اومد وجود به اون جای به کاغذی و شد ناپدید آتیش
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 چیه؟ دیگه این -

 خط با کاغذ خلهدا که متنی خوندن به کردم شروع و شتمبردا رو کاغذ

 .بود شده نوشته خوشی

 ردا خال سرخ گل یبوته کنار قدیم ارواح درخت پیش بینمت،می فردا -

 اتبر خاص هدیه یک جااون بیا شدی فرشته اگه سفید، سنگ تخت روی

 .دارم

 !بود خودش اره -اره هاش؟حرف این نه؟ بود آرتین طرف از این

 .بخونه و بکشه تدس از رو کاغذ که اومد سمتم به نینا

 !نوشته؟ چی -

 .شد خاکستر عجیبی شکل به کاغذ خورد کاغذ به دستش که همین اما

 :گفتم صورتم روی لبخند با و کردم نگاه نینا به

 .نبود مهمی چیز هیچی، -

 دمخو و نشه دار خبر کسی بود بهتر اما نه، یا کرد باور رو حرفم دونمنمی

 .برم تنهایی به

 

  

 * دبع ساعت چند *
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 یدوارام شدن، فرشته تست برای برم جنیس پیش که بود این زمان دیگه

 .بشم قبول که بودم

 خالی هک رفتیم یمنطقه به خواستش به و رفتیم جنیس سمت به نینا با

 .بود موجودی گونه هر از

 روازپ باهاش بتونی باید و میدم بال بهت که اینه اول مرحله آدرینا خب -

 .کنی

 ناخودآگاه کردم، نگاه کرد ظاهر زمین روی حرفش از بعد که یهایبال به

 .گرفت رو وجودم همه استرس

 ازب که خورممی رو نینا مخ میرم دوباره نکنی کمکم اگه جنیس ببین -

 !بشه فراری ازت

 .کرد زمزمه "یاباشه" اطمینان با و کرد ایخنده جنیس

 به هابال برخورد با که کرد وصل خودم پشت به رو هابال نینا کمک با

 .چسبیدن پشتم

 .بدویی هم و بزنی بال هم زمان هم کن سعی آدرینا بدو خب -

 .دویدن به کرد شروع من از جلوتر خودش بدوم بخوام که این قبل

 .تونیمی تو آدرینا کن، تالش -

 .کشیدم عمیقی نفس و کردم نگاهش حرص با

 !نکن هُلم خب، خیلی -
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 کم -کم زدم بال فقط و بستم محکم رو هامشمچ کنم، پرواز کردم سعی

 .کردمنمی احساس پام زیر رو زمین دیگه

 !تونستی باالخره دیدی -

 هپت تته با و کردم باز رو هامچشم از یکی الی جنیس صدای شنیدن با

 :گفتم

 .آره... آ -

 محکم دوباره رفت، گیج سرم کردم حس افتاد چشمم که پاهام زیر به

 .شنیدم نزدیکیم تو رو جنیس صدای که مبست رو هامچشم

 .بیا تونیمی تو باالتر، بیا -

 رو دستم کردنی تلف وقت هیچ بدون که کردم باز یکم رو هامچشم

 .رفت باال سمت به و گرفت

 :گفتم داد با

 .جیغ! اوفتممی االن نرو، -

 تو ممحک رو هامشونه. برگشت سمتم به و ایستاد جنیس بلندم جیغ بعد

 :گفت و گرفت دستش

 !باشه؟ کن، تالش آرتین خاطر به فقط. نترس آدرینا -

 چون نترسم، کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس کرد، ول رو دستم

 .موندم هوا روی معلق و کشیدم باال کمک بدون رو خودم. شدنمی چیزی
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 عجزهم باید بعدیه، مرحله نوبت حاال خب تونستی؟ دیدی آدرینا، آفرین -

 .کنی

 فلزی خنجر با و اومد سمتم به کنم درک رو حرفش معنی تمخواس تا

 رفت، عقب ترس از جنیس که کشیدم فریادی درد از. کرد زخم و دستم

 :گفت و برگشت عادی حالت به که نکشید زمانی اما

 !باش زود کن، خوبش -

 سمت کردم سعی و انداختم پایین باال براش ابرویی و چشم حرص با

 .ریخت بهم رو افکارم همه دوباره سجنی صدای که برم زمین

 !کنی درستش هوا رو باید ری؟می کجا -

 .بود شده لبریز صبرم دیگه کردم، نگاهش تعجب با

 !جا؟این آخه -

 :گفت خنده با و زد نمایی دندون لبخند جنیس

 درد و نترسیدی کم تو شجاعن، هافرشته! باش زود نترس،. آره -

 .دارن مانای بهت همه زندگیت، تو نکشیدی

 سقوط و دادم دست از رو تعادلم هامخاطره یاد با که شد چی دونمنمی

 .کردم زمین روی محکمی

 .آخ -
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 سرم باالی جنیس بود، خاک گرد از پر جا همه کردم باز که رو هامچشم

 تکون تونستمنمی اصال من اما داد،می انگیزه بهم دوباره داشت و بود

 .بخورم

 !هست تو به امیدش همه آرتین ا،آدرین تونیمی تو -

 ظاهر چشمام جلوی آرتین زیبای یچهره وقتی که شد چی دونمنمی

 .شدم بلند جنیس کمک با و گرفتم خاصی قدرت شد

 لب زیر و کشیدم زخم روی آروم رو دستم کنم، پرواز کردم سعی دوباره

 .کردن زمزمه رو متنی کردم شروع

 .دشومی ماه یک و روز یک و ساعت یک اندازه به ثانیه، هر و نیستی تو)

 (.شودمی زخم قلبم در زمان ساعت تاک تیک یضربه هر و نیستی تو

 .زخمم بهبودی و درخشیدن به کرد شروع بدنم حرکتم انجام با

 .بده بهم سیب یک حاال آدرینا خب -

 .کردم اشاره اطراف به و کردم نگاهش تعجب با

 نشد؟ تموم مگه! جا؟این االن -

 :گفت تخسی با و انداخت باال ابرویی یسجن

 .اولشه هنوز شه تموم کجا -

 :گفتم بلند صدای کمی با پروا بی و انداختم بهش نگاهی حرص با

 !بیارم؟ کجا از سیب من سرم خیر حاال -
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 روی آروم رو دستش ایستاد، مقابلم و کرد ایخنده دوباره جنیس

 :گفت یبخش آرامش و مالیم صدای با و کشید هامچشم

 .همین فقط کن فکر بهش -

 هنمذ توی رو رنگ سرخ سیب یک تصویر شتدا نگه و آورد باال رو دستم

 .کردم باز رو هامچشم بعد ثانیه چند و کردم تصور

 روی حاال بودم ساخته ذهنم توی که سیبی همون بود عجیب خیلی

 .کردم نگاه جنیس به و زدم لبخندی خوشحالی با بود، دستم

 .سیب از هم نای خب -

 وقت هم با رو روز کل هم جنیس و من گذشت، و گذشت هاساعت

 .گذرونیدم

 جنیس سمت به زاری حالت با توانی؛ نه بود مونده برام نفسی نه دیگه

 :گفتم و رفتم

 وقفهبی که ساعته چند تونم،نمی واقعا دیگه من! شد؟ تموم جنیس -

                 .میدم امتحان دارم

 رو پیشونیش روی عرق و کشید عمیقی نفس بار چندین هم جنیس 

  .کرد پاک

 !مونده ترمهم همه از و آخر تست فقط شد، تموم خب -

 اصال گرفتم، هامدست توی رو سرم و کردم پرتاب زمین روی رو خودم

 .بدم ادامه نداشتم جون دیگه
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 ارب چند و شدم بلند تعجب با شد تاریک جا همه بگم چیزی خواستم تا

 بعد دفعه برای خواستم تا نکردم، دریافت جوابی اما زدم صدا رو جنیس

 .کوبید سرم تو محکم چوب با نفر یک بزنم صداش

 هامدست توی رو سرم و افتادم زمین روی دردش و قدرت شدت از

 .گرفتم

 هایچشم با رنگ سبز بزرگ اژدهای یک دیدم کردم باز که رو هامچشم

 .کنهمی نگاه بهم رهدا سرخ هایگوی و سفید

 .کن دفاع خودت از آدرینا -

 شد؟ اژدها به تبدیل چطوری اون نداره، امکان بود؟ جنیس این...ا

 و رسید گوشم به بلند فریاد صدای بکشم دست افکارم از خواستم تا

 .سوزوند رو بودن متصل بهم که هایبال

 کنم، باید کارچی دونستمنمی که بود زیاد تعجبم و درد شدت قدراون

 دارپدی مقابلم جنیس عصبی و خشمگین چهره فقط و بود تاریک جا همه

 .بود

 من کردم، پاک رو صورتم روی خون و رسوندم لبم سمت به رو دستم

 اهنگ جنیس به و کردم جمع شکمم تو رو پاهام نیستم، بلد کردن جنگ

 .کردم

 !باشی فرشته یک تونینمی تو هه، -
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 چیزی هر از خالی ذهنم بستم رو هامچشم !تکراری هایحرف هم باز

 .بود

 پیرزن، یک بچه، یک صدای. رسیدمی گوشم به داری موج صدای فقط

 .بود سخت خیلی تشخیصش. مرد یک

 فکر. یمیت -یتیم یتیمی، تو نداری؛ پدر تو! بشی بیست تونینمی تو )

 نکردی تحصیل مدرسه؟ بره برادرت کنی کاری بتونی کنیمی

 (.سوادیبی

 تو حرف، همین هم باز کردم،می حس صورتم روی رو هاماشک ریزش

 .ایبازنده یک فقط تو تونینمی

 هامچشم. امخانواده و آرتین خاطر به فقط! نباید نه! بشه جوریاین نباید

 تونستم فکر و تالش کمی با. ایستادم خودم پاهای روی و کردم باز رو

 .برسونم جنیس پشت به رو خودم کوتاهی زمان تو و کنم غیب رو خودم

 و داوم سمتم به روشن خیلی نور یک بود گرفته رو وجودم همه عصبانیت

 .بزرگ قدرت یه حس کردم،می حسش شد، بدنم وارد

 و ردو به رو هامشخصیت بقیه و شدم تقسیم نفر چند به فریبش برای

 .فرستادم جنیس اطراف

 به کردن شروع و شدن تبدیل اژدها یک به دستورم با هامنسخه همه

 .آتش کردن پرتاپ
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 جلوم تونینمی هم تو و برم اینجا از  خواممی! بشم فرشته خواممی من -

 !کنممی ثابت بهت رو این! وقت هیچ بگیری، رو

 مه باز کنم انتخاب رو ها راه بدترین اگه حتی میپرستمت، ابدیم عشق)

 (.کن صبر فقط رسم،می تو به

 رکتیح با و شد فرشته به تبدیل دوباره جنیس برم سمتش به خواستم تا

 .کرد قبلیم ظاهر به تبدیل هم رو من

 .زدن دست به کرد شروع که کردم نگاه بهش تعجب با

 .هستی قوی سفید روح بود، عالی! واو -

 ور لباسم و کشیدم کالفه پوف!  بود؟ ایصیغه چه دیگه سفید روح خدا

 .کردم مرتب

 !چیه؟ دیگه اون سفید، روح -

 دستش که برم عقب کمی خواستم اومد سمتم به و زد لبخندی جنیس

 :گفت باز نیش با و گذاشت امشونه روی رو

 قرب،م گانفرشته بعد بهشت مقام ترین بزرگ سفیدی، روح یک تو آره -

 و شدت این با هم اون بکنه هاکاراین از تونهمی که سفیده روح فقط

 .هیجان

 دستش. آرتینه مهم چه؟ تو به خب چه؟ من به خب کردم، نگاهش پوکر

 :گفتم و زدم پس رو
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 و امفرشته االن بدونم خواممی فقط من نداره، فرقی برام سیاه، یا سفید -

 !برم؟ جهنم از تونممی

 همون به برگشتیم دوباره انگشت حرکت یک با و زد لبخندی جنیس

 .بودیم که قسمتی

 .هستی آره -

 هک کشیدم بنفشی فرا جیغ. کنم کارچی تمدونسنمی هیجان شدت از

 .زدن غر به کرد شروع و گرفت رو هاشگوش دوباره جنیس

 :گفت جنیس که کردم خوشحالی از ایخنده

 .توعه برای حلقه این خب -

 درخشان الماس با فلزی حلقه یک کردم، نگاه دستش داخل حلقه به

 .رنگ صورتی

 نینا پس! کنی؟می استگاریخو ازم داری وای، چیه؟ برای حلقه این -

 کنی؟می خیانت بهش داری که نگو چی؟

 ترمتعجب لحظه هر جنیس و زدممی حرف فقط هم سر پشت من

 .شدمی

 ...دار شوهر خودم من ادب بی -

 ادامه و کردم سکوت جنیس فریاد با که بگم رو حرفم بقیه خواستم

 .ندادم

 !زود سرت روی بزار رو این -
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 حلقه گرفتم، دستش از رو حلقه و دادم انجام رو گفت که کاری ترس از

 حالت که کردم حس سرم روی گذاشتنش با. گذاشتم سرم روی رو

 .درمان هامزخم همه و شد عوض کامال لباسم. داد حس بهم متفاوتی

 قطف داشتی نیاز هم اگه روش، بزنی باید بار دو نداری الزمش که وقتی -

 .کن فکر بهش

 روی دستی و اومد سرم پشت به جنیس که گفتم لب زیر "ممنونمی"

 .کردم نگاه سرم پشت به و پیچوندم کمی رو سرم. کشید هامشونه

 .زدن بیرون و شدن باز هم از هامبال جنیس حرکت این با

 !قبولی تو تمومه، تست خب -

 عجله اب و کشید جیغی پشت از نینا که پریدم پایین باال هیجان شدت از

 شادی و پریدممی پایین باال هم با و کردم بغلش. اومد سمتم به

 .کردیممی

 .شدی موفق باالخره -

 :گفتم و کردم تأیید رو حرفش تند -تند سر با

 .ببینم رو آرتین دوباره و برم تونممی تمومه، جدایی دیگه -

 نگاه انین به کردیم، خدافظی جنیس ار افتاد، راه به و گرفت رو دستم نینا

 :گفت که کردم

 هشتب از بیرون زیاد فعال نباید چیزی، یک فقط بدم، نشونت رو راه بیا -

  .بمونی
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 جا این از بتونم کهاین محض به من اما بود چی منظورش دونمنمی چرا؟

 .کنمنمی نگاه سرمم پشت و میرم بشم خارج

 آرتین به باید پرسیدم،می رو ارواح درخت محل آدرس ازش حتما باید

 .نمک سربلندش و بشم فرشته یک که تونستم! ستمتون که گفتممی

 !کجاست؟ قدیمی ارواح درخت دونیمی تو نینا، -

 با هک کردم نگاه بهش خجالت با برگشت، سمتم به و ایستاد حرفم این با

 :گفت خوشحالی

 بریم بیا کردم،می بازی خیلی جااون بودم که بچه من ارواح؟ درخت -

 .بدم نشونت باهم

 مدست. کرد دراز سمتم به رو دستش که دادم تکون باشه یمعنا به سری

 :گفت که گذاشتم دستش توی رو

 .رفتیم که بدو -

 رو خودم تعجب کمال در کردم باز رو هامچشم که وقتی و زدم پلکی

 .دیدم رنگ طالیی دروازه در جلوی

 .کردم رو کار این آرتین با قبال حرکتت،این بود جالب چه -

 .داد نشون رو سرم پشت انگشتش با و زد تلخی لبخند نینا

 .کن نگاه رو جااون -

 و ازیب خیلی شدم، خیره اطرافم به زده حیرت و کردم نگاه سرم پشت به

 !بود ترسناک حال عین در
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 رو معلق که ایجزیره ،کوه بلندی و ارتفاع اندازه به بزرگ درخت یک

 رنگ قرمز و کیزرش هایرگه با سیاه بزرگ یقلعه دیگه طرف هواست

 .کردمی متحیر رو ادم

 

 مه به قدراین آرتین با من یفاصله یعنی بود؟ جهنم واقعا جااون یعنی

 .شدنمی باورم کردم؟ انگاری سهل من و بود نزدیک

 .جهنمه جااون نرو، اصال طرف اون -

 :کردم اشاره جهنم قلعه در سمت به و گرفتم رو دستش هیجان با

 !اونجاست؟ من آرتین یعنی -

 خیره چشمم به و گذاشت دستم روی آروم رو دستش و زد لبخندی نینا

 :گفت کردن فکر کمی با حرفم تأیید بعد شد

 ببینتت؟ کجا خوادمی گفت آرتین -

 .اوم بود؟ نوشته چی کاغذ تو ببینم بزار رفتم، فرو فکر به

 خسر گل بوته نزدیک قدیمی، ارواح درخت کنار بود نوشته که یادمه -

 .سنگ تخته روی

 :گفت سردرگمی و تعجب با و کرد اطراف به نگاهی نینا

 .ستبوته از پر که جااین اما -

 یشپ تونستمنمی قطعا بگیره تصمیم برام نینا که شدممی منتظر اگه

 .بشم غیب کردم آرزو و بستم رو هامچشم برم، آرتین
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 .بیام باهات خواستممی هم من! آدرینا؟ رفتی کجا -

 هک کردم آرزو شدم، قایم درخت پشت و رفتم سنگ تخت سمت به ریعس

 .بشم پدیدار

 که مبش کوچیک که کردم آرزو دوباره کنم غافلگیرش بتونم کهاین برای

 .برم سمتش به

 اخلد انگشتر به و بود نشسته سنگ تخته روی که کردم نگاه آرتین به

 .کردمی نگاه دستش

 .ادمایست سنگ تخته نزدیک و پاش کنار و رفتم سمتش به شیطنت با

 رو نم آرتین انگار اما ایستادم، انگشتش روی و رفتم باال سنگ تخته از

 .شد خیره بهشت قلعه در به و کشید دردی پر آه چون ندید،

 ییعن کردم، نگاه بهش عصبانیت و ناراحتی با و بردم هم توی رو ابروهام

 ندید؟ منو واقعا

 مخواست تا ایستادم گوشش کنار اششونه روی و رفتم اششونه سمت به

 .شنیدم رو دلنوازش صدای بزنم حرکتی

 ...و دارم دوستش چقدر بدونه کاش -

 هم من گفتم دلم توی گنجیدم،نمی خودم کوچیک پوست تو هیجان از

 :داد ادامه آرتین که خندیدممی ریز -ریز دارم، دوست

 .کنممی احساس رو بوش نزدیکم بیاد اگه کهاین و -

 !وای ای فهمید؟ یعنی کردم، نگاه بهش تعجب با
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 !کنی؟می چیکار امشونه روی تو شیطون -

 ویر باالفاصله بعد کشیدمش و گرفتم کوچیکم های دستم تو رو گوشش

 یحرف خواستم تا. اومد سمتم به و شد کوچیک هم آرتین که رفتم زمین

 :زد لب آروم و کرد بغلم پروا بی و تند بزنم

                 کنی؟می محرومم صدات از داری هم باز بودم، دلتنگت یلعنت -

 داشتم درد درسته کردم، بغلش محکم هم من و زدم نمایی دندون لبخند

 .نبود مهم اصال االن اما آتش از شده ساخته و بود شیطان یاد اون چون

 .کردن هق -هق به کردم شروع و شدم جدا ازش کمی

 !عشقم...عش ارمد...دا دوست...دوس -

 :زد لب و کرد پاک دستش با رو هام اشک آروم حرفم شنیدن با

 به محال کنه،می داغونم اشکیه وقتی هاتچشم نریز، اشک دیگه لعنتی -

 .خرابه کافی اندازه

 :گفتم باشیطنت و کردم ناخوداگاهی یخنده

 !کنم؟ کارچی پس -

 روی رو، سرم و کشید آغوشش سمت به رو من مکثی هیچ بدون دوباره

 .شتگذا اششونه

 .همین بخند، برام فقط -

 عقب خواستم تا. کرد ولم و کشید داریکش جون که کردم ایخنده

 ممنوعه؟ چیزهای آی -آی گرفت، رو صورتم و شد مانعم بکشم
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 آرتین. بشم بزرگ که کردم آرزو بیاره سمتم به رو صورتش خواست تا

 .کرد نگاهم و کرد بلند ور سرش تعجب با اومد خودش به وقتی

 .دادم تکونش پی در پی بار چند داشتم، برش زمین روی از و شدم خم

 .شدی گوگولی چقدر تو وای -

 انگار هم بعد و شد بسته هاشچشم اول دیدم کردم نگاه بهش

 .بیاره باال خواستمی

 :گفتمی و دادمی تکون رو سرش تند -تند آرتین

 .نه -نه -

 گرد هاشچشم کارم این با کردم، نگاهش خنده با و کردم غنچه رو لبم

 .نخورد تکونی و شد

 !آدرینا اه، -

 درد که شد چی دونمنمی رسوند کمرم پشت که رو دستش آرتین

 به و کنم ول رو آرتین شد باعث این و کردم حس بدنم تو رو عمیقی

 .برگردم عقب

 !کنی؟ جوریاین شد باعث که هست چیزی آدرینا شده؟ چی -

 با و کشیدم کمرم روی وار نوازش رو دستم انداختم، پایین رو سرم

 :زدم لب ناراحتی

 شدیدی درد باعث باهم هامونبدن برخورد ام؛فرشته یک من آرتین -

 .بپیچه بدنم توی
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 :گفت مکث کمی با بود نفهمیده رو حرفم مفهوم هنوز انگار که آرتین

 خودم مال باید وریچج پس! نزنم؟ دست بهت حتی یعنی چی؟ یعنی -

 !؟کنم یکی رو روحمون چجوری هان؟ بکنمت،

 :گفتم و کردم نگاهش آویزون هایلب با انداختم، پایین رو سرم

 .سختمه امفرشته یک من کن، درکم خب میزنی؟ داد چرا -

 که بزنم کنار خواستم رو بود افتاده چشمم جلوی که رو موهام از ایتکه

 شد؟ اینجوری چرا این افتاد، آرتین خونی و قرمز هایچشم به چشمم

 !شممی نزدیکت من زور به شده حتی آدرینا، -

 دم،آور باال کن صبر عنوان به رو دستم دوتا و رفتم عقب به کمی ترس از

 :زدم لب شمرده -شمرده و دادم قورت صدا با رو دهنم آب

 لبوق سخته هم من برای میگم، چی ببین بده گوش آرتین باش، آروم -

 .کردن

 و آورد باال رو سرم کشیدم، کوتاهی جیغ که اومد سمتم به حرص با

 .گرفت دستش تو رو دستم دو هر محکم

 !نه یا خوایمی که نیست مهم برام -

 خواست تا بود، گرفته خودش به شیطانی ظاهر کردم نگاه اشچهره به

 قدم چند و زدم پسش قدرتم تمام با بیاره لباسم سمت به رو دستش

 .رفتم ترعقب

 !بیا خودت به چته؟ تو آرتین -
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 بدون قدم چند و گذاشت سرش روی رو دستش که شد چی دونمنمی

 هب کمی ترس از بود زوننامی هاشقدم برداشت، عقب به کنه نگاه کهاین

 :گفت که رفتم طرفش

 !آدرینا. افتاد برام اتفاقی چه دونمنمی آدرینا، ببخشید -

 و رفتم عقب به یکم ترس از ناخودآگاه کرد دراز سمتم به که رو دستش

 :گفتم من -من با

 .برم من که بهتره... به -

 با و اومد سمتم به آرتین که کنم پرواز خواستم و کردم پشت بهش

 :گفت ناراحتی

 !متأسفم من ببخشید،. نبود خودم دست -

 واقعا اون و خوردم رو فریبش مدت همه این شاید زدم، تلخی لبخند

 .خواستمی رو من داشتم که چیزی خاطر به بلکه نبود شقمعا

 .فهمیدم رو فهمیدممی باید که چیزی! نیست الزم -

 ت،گرف رو دستم آرتین پایین از که رفتم باال کمی و کردم باز رو هامبال

 :گفت که کردم نگاهش حرص با

 .میدم بهت آرتین قول کنم، کنترلش میدم قول! نرو -

 :گفتم بود قلبم ته از که دلخوری با و زدم پس رو دستش

 .برم باید من -
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 تالش از دست آخرم جمله شنیدن با که بگیره رو دستم دوباره خواست

 :گفت ناراحتی با و کشید

 .باشه من، آخه -

 داخل سمت به سرعت به و نزدم حرفی دیگه حرفش شدن تموم بعد

 ایستادن دروازه در جلوی راکا با که دیدم رو نینا دور از. زدم بال بهشت

 با نینا که زدم ایمسخره شدت به لبخند و گرفتم جا کنارش زور به

 :گفت تعجب

 !پریده؟ رنگت چرا دختر شده؟ چی آدرینا -

 :گفتم زور به لرزون هایلب با

 .نیست مهم هیچی، -

 .نداد ادامه دیگه و فهمید رو حالم وضع هم نینا

 ببینی؟ رو اتخونه بریم خب -

 که هاییحرف و زمان گذر گرفت، رو دستم آدرینا که تمنگف چیزی

 یک که دیدم یخونه جلوی رو خودم بعد یکم. فهمیدمنمی رو زدنمی

 گقشن و بلند خیلی هم سقفش طال، از هایدیواره با قشنگ خیلی خونه

 .بود

 مانگشتر به و نشستم صندلی روی ذوق بدون هم من کرد باز رو در نینا

 .کردم نگاه

 ...زور به خواستمی چرا زد؟ بهم رو حرف اون اچر -
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 .کردم نگاه بهش و اومدم بیرون افکارم از نینا صدای با

 شده؟ چی دلم عزیز  -

 به ندارم، زدن حرف حوصله فهمید هم خودش که زدم تلخی لبخند

 .کشید سرم روی آروم رو دستش و اومد سمتم

 :زد لب آروم صدای با کرد مکث کخاین از بعد یکم

 .نیست آرتین تقصیر کنی، درک که بگم باید چطور -

 از راکا افتاد، چشم از اشک قطره یک که کشیدم دل ته از دلسوزی آه

 .نشست نینا یشونه روی و اومد داخل به پنجره

 وجودشه، خصلت این و شیطانه یک اون خب بگم چطور آدرینا، ببین -

 !بود؟ شده ترسناک ببینم

 در ومگل ته از زور به که صدای با شدم بلند و مکرد صندلی بند رو دستم

 :گفتم اومدمی

 االن حداقلش !شمنمی نزدیکش دیگه من نیست، مهم برام دیگه -

 ...تونمنمی

 .گذاشت دهنش روی رو دستش و کرد نگاه بهم تعجب با نینا

 !چی؟ بهش نسبت عشقت همه اون پس! توعه جفت اون چی؟ یعنی -

 آرزو و بستم رو هامچشم شدم،می ناراحت این زا بیشتر موندممی اگه

 .باشم تنها و بلند درخت همون کنار برگردم کردم
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 یکم به که بود زمانی االن بود، رفته آرتین که انگار کردم، نگاه اطراف به

 ...برسم آرامش

 هب و انداختم پایین رو سرم نشستم، کنارش آروم رفتم درخت سمت به

 .کردم فکر وممنامعل یآینده و گذشته

 فرد به تعجب با کنم، بلند رو سرم شد باعث کسی هاینفس صدای

 .کردممی نگاه رومروبه

 .عاشقتم من! بشی دور ازم تو خوامنمی من بزنم، حرف بده اجازه آدرینا -

 که ترسی با بود؟ نرفته این مگه شدم، بلند و کردم درخت بند رو دستم 

 :بگم لرزونی صدای با و برم عقب یکم شد باعث شد، قلبم وارد یکهو

 !نیا جلو...ج! عقب برو...ب -

 رو حرف شد،می نزدیک بهم قدم یک آرتین و رفتممی عقب من قدم یک

 .کندنمی قبول

 .بزنم حرف خوامنمی من! نیا گفتم -

 لبخند با داره و ایستاده رومبهرو که دیدم کنم نگاه بهش خواستم تا

 .کنهمی نگاهم

 !خواممی من ولی -

 :گفتم محکم داد با رفتم، عقب کمی و شدم خیره بهش عصبانیت با

 !عقب بمون! نیا جلو گفتم -
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 تمام با محکم شد چی دونمنمی که اومد سمتم به لب به لبخند دوباره

 .کردم پرتابش عقب به قدرتم

 !بگیر فاصله ازم گفتم -

 هیچ بدون نآرتی و شد باز بزرگی یدروازه شد چی بفهمم خواستم تا

 .شد پرتاب داخلش به کمکی

 رو اسمش بار چندین آروم و شدم خیره افتاده که اتفاقی به تعجب با

 .کردم تکرار

 .آرتین -

 دستم داخل یحلقه دیدم که کردم نگاه دستم به کردم؟ کارچی من وای

 خاطر به شد، خاکستر و رفت بین از کم -کم. کرد سوختن به شروع

 کردم شروع و افتادم زمین روی تعادل بدون بود شده وارد بهم که شکی

 .کردن گریه بلند صدای با

 همش بگو برگرد آدرینا جون رفتی؟ کجا شد؟ چی کردم، غلط آرتین -

 .شوخیه

 رو مدست شد، بیشتر اشکم جریان که کردم نگاه انگشترمبی دست به

 .برگرده که کردم التماس و دادم فشار قلبم روی

 !کنم؟ کارچی باید حاال کردم؟ کارچی رو تینمآر بهم، لعنت -

 .بیاد پیشم نینا که کردم آرزو

 !اینجایی؟ تو چرا شده؟چی اه، -
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 .گرفتم نینا پاهای از و زدم صدا رو اسمش بار چندین گریه با

 .شدم بدبخت کن، کمکم خدا رو تو نینا -

 :دز لب تعجب با و نشست کنارم آروم بود کرده تعجب من کار از که نینا

 شده؟ چی آرتین! کنی؟می گریه چرا شده؟چی میگم -

 زدنم حرف از مانع امهق -هق افتاد، که اتفاقی تعریف به کردم شروع

 .شدمی

 :کرد زمزمه تعجب با که کردم نگاه نینا به

 فرستادی؟ ارواح دره رو اون تو! وای -

 .ادافت تنم به لرزه شنیدم بود بار اولین برای که رو دره اسم

 .دادم هُلش عقب به یکم و عقب برو گفتم فقط! دونمنمی من -من -

 .گرفت دستش تو رو دستم و انداخت پایین رو سرش نینا

 ...اما برگرده، تونهنمی که جای رفته اون. کرد کاری شهنمی -

 :گفتم و فشردم محکم رو نینا هایدست بود؟ راهی یعنی اما؟

 !چی؟ اما -

 دیگه بیاد اگه ولی بده، نجات رو خودش تونهمی خودش فقط اون -

 .کرده فراموشت

 :زدم لب و کردم نگاه بهش تعجب با

 چی؟ یعنی -

 .شدم بلند کمکش با کنه، بلندم کرد سعی نینا



 

 

 WWW.98IA3.IR 130 کاربر نودهشتیا زهرا عاشقی  –اغواگر جهنمی 
 

 تنها و رهمی جااون ببینه جدی صدمه کسی اگه که جایی ارواح یدره -

 تا بجنگه سال هزار باید جااون هستش، جهنم تو خروجش و ورود راه

 دست از رو خاطراتش همه سال هزار این توی. بیاد بیرون دره از بتونه

 ه،بفهم مادرش اگه آدرینا وای. بیاره خاطر به رو تو تونهنمی دیگه و میده

 !بریم جااین از زود باید

 :زدم لب عجز با و کردم نگاه بهش گریه با

 !بده نجاتش بکن، کاری یک خدا رو تو خوام،نمی نه -

 تو رو هامشونه که کردم نگاه بهش گشتبر سمتم به و ایستاد نینا

 .داد فشارش محکم و گرفت دستش

 ور حافظت اگه خب اما کنه، پیدا راهی یک جنیس میگم نباش، نگران -

 .بهتره کنه پاک

 !ذارمنمی من نه نه کنه؟ پاک چی؟

 کونت راست و چپ به رو سرم تند -تند و برداشتم رو دستش گریه با

 .دادم

 !کنم فراموشش خوامنمی من نه، -

 :گفت پایین سر با و زد تلخی لبخند غصه با نینا

 زندگیت یهمه باید اینه، راه تنها. کرده فراموشت اون همینه، راه تنها -

 !رو بودنت انسان حتی کنی فراموش  رو

 .فتر آزمایشگاه سمت به و گرفت رو دستم نینا کنم مخالفتی خواستم تا
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 بود، شده تار و تیره چی همه کردم، نگاه اطراف به اشکی هایچشم با

 .کرد نگاه من به فیس پوکر و اومد سمتمون به جنیس

 !کنه؟می گریه داره چرا آدرینا سالم، اوم -

 :گفت جنیس گوش دم آروم و داد هول عقب به یکم رو من نینا

 .فرستاده ارواح دره رو آرتین -

 سعی بود، گردش حال در نینا و من نبی رو نگاهش متعجب جنیس

 .بدونه هم اون تا بدم توضیح کردم

 .بزنه حرف خواستمی فقط اون بود، من تقصیر -

 .گفت لب زیر متأسفمی و انداخت پایین رو سرش ناراحتی با جنیس

 رو اشحافظه تو تا جااین اومدیم ما! نیست الزم االن تأسف جنیس -

 .بمونه دشیا بودن فرشته فقط و کنی پاک

 کنارش میز روی رو دستش رفت، فرو فکر به کمی نینا حرف با جنیس

 .گذاشت اون روی رو عینکش و کشید

 .تونهمی که مادرش خب، -

 ور من آرتین تونستمی واقعا یعنی مادرش؟ کردم، نگاه بهش تعجب با

 بده؟ نجات

 :زدم لب خوشحالی با و کردم پاک رو صورتم هایاشک زود

 کنه؟ کمک تونهمی اون یعنی رش؟ماد چی؟ -

 .کرد نگاه بهم تأسف با و داد تکون تأیید معنی به سری جنیس
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 شیطان تونیمی که هست راه یک فقط. نیستی شیطان تو اما آره، -

 .نگم که دممی ترجیح البته بشی،

 :زدم لب حرص با ایستادم، روشبهرو و رفتم سمتش به کمی عصبانیت با

 !جنیس بگو -

 .آورد باال تسلیم معنی به رو دستش و زد لبخندی جنیس

 از رکااین انجام با تا بدی انجام بد گناه یک باید تو خب باشه، -باشه -

 .بشی جهنم وارد تونیمی جوریاین! کنن بیرونت بهشت

 :گفتم و دادم تکون رو لباسم بگه، خوادمی چی حاال گفتم پوف همین؟

 چی؟ مثل گناه -

 :گفت مکث یکم با و آورد بیرون رو بود قفسه داخل که کتابی جنیس

 ایهفرشت یک تو که بدونی رو این باید االن تو میگم، بعدا رو گناه خب -

 و تهفرش نصف یعنی ساکیباس)  ساکیباس میشی بشی، شیطان اگه

 (یطانش ساکیباس یا بشه فرشته ساکیباس که مونده البته شیطان، نصف

 رفتگ امشونه از قدرتش تموم با نینا که ردمک تایید رو حرفش سر با زود

 .کشید عقب به و

 !بمونی فرشته باید تو قبوله؟ چی یعنی -

 :زدم لب بود گلوم تو که بغضی با و انداختم پایین رو سرم

 از شد باعث بودن فرشته همین رفت، جااون آرتین که منه تقصیر -

 !بدم دستش
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 :زد لب غضب با و گرفت دستش توی رو هامشونه حرص با نینا

 !بود خودش تقصیر -

 و شدم خیره هاشونچشم به. رفتم عقب به قدمی و زدم پس رو دستش

 :زدم لب اعصاب بی

 نه؟ یا کنیدمی کمکم -

 بود من تقصیر داده، گره هم به رو ابروهام و برگشتم نینا سمت به

 .دممی هم رو تاوانش! کردم احتیاطیبی

 .من اما بزنه، حرف خواستمی فقط اون نبود، آرتین تقصیر -

 گره هم به رو دستاش و انداخت پایین رو سرش نینا زدنم حرف از بعد

 :زد لب بغض با و کرد بلند مظلومیت با رو سرش. کرد

 که کارهایی و بودم باهات بچگی از. نکن فراموش رو من فقط باشه، -

 .نوشتممی دونه -دونه رو کردیمی

 :گرفتم دستم توی رو صورتش لبخند با

 دوستم بهترین تو کنم؟ فراموش میشه مگه دلم، عزیز بشم فدات -

 .بودی

 لمبغ من از تقلید با هم اون که کردم بغل رو نینا محکم حرف این از بعد

 .موندیم حالت همون تو ثانیه چند و کرد

 درخت به و برگشتم جنیس سمت به شدیم، جدا هم از ثانیه چند از بعد

 .ادمد تکیه کنارم
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 چیه؟ گناه بزرگترین جااین جنیس، -

 چند و چندین لب زیر انداخت، پایین رو سرش و کرد فکر کمی جنیس

 .گفتمی و کردمی تکرار رو گناه بزرگترین اسم بار

 :گفت و کرد بلند رو سرش هیجان با کهاین تا گذشت یکم

 البته! شیمی رونده بهشت از جوریاین بزن، آتیش رو آرامش باغ برو -

 .زیاده خیلی ذهنمه توی که اونی اما دارم، سرم تو یادیگه فکر

 دهنم روی خمیازه حالت به رو دستم و شدم جدا درخت از خنده با

 :گفتم و گذاشتم

 !نیست چیزی که این همین؟ فقط -

 :زد لب کالفه و آشفته حالت با و کشید موهاش تو دستی نینا

 .کافیه همین بکنی؛ رو کردم فکر بهش من که کاری نیست الزم آره، -

 جنیس به سوالی حالت با و شد قدم پیش نینا بزنم حرف خواستم تا

 :گفت و شد خیره

 !چیه؟ بزرگه اون -

 همراه باهاش کرد اشاره بهمون رفتن راه با زمان هم و افتاد راه به جنیس

 که باشکوهی و بزرگ یقلعه به رفتمی راه داشت که طورهمون بشیم،

 :گفت و کرد اشاره بود کوه یباال

 !مقرب فرشتگان یعرشه به حمله -
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 رو قامم ترین قدرتمند شنیدم، کنم فکر راجبشون یکم مقرب؟ فرشتگان

 .دارن

 و خداوند از بعد که هستند فرشتگانی جمله از: مقرب فرشتگان )

 راداف این جمله از. دارند رو مقام بزرگترین بودن فرشته مقام در پیامبران

 یرشتهف که میکائیل فرشته. کنم اشاره جبرئیل و میکائیل به تونممی

 و خدا رسان پیام یفرشته جبرئیل و هستش روزی و رزق از محافظت

 (.هستش مکاشفه

 به قدمی گذاشت، دهنش روی رو دستش و کشید هینی ترس با نینا

 :زد لب ترس با و رفت عقب

 خواستیمی واقعا! نشدم مه نزدیکش و ندیدم حاال تا حتی که رو اون -

 !شدی؟ دیوونه نکنه بدی؟ پیشنهاد رو این

 قرار بخشش مورد زدممی آتیش رو آرامش باغ اگه شاید نبود، بدی فکر

 .میشه نابود بازگشتم امکان کنم حمله عرشه به اگه اما گرفتم،می

 :گفت نینا به رو و زد اطمینانی با لبخند جنیس

 .نمیده انجام رو کاراین اون! نباش نگران -

 که نگذشت ایلحظه بشم، اژدها که کردم آرزو جنیس حرف این از بعد

 .شدم بزرگتر لحظه هر و کرد فعالیت به شروع بدنم

 !میدم انجام من -
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  داد صدای پشت از شدم، بلند زمین روی از کردم باز رو بزرگم هایبال

 :گفت بلندی صدای با که شنیدم رو جنیس

 .برگرد آدرینا! نرو -

 که حقا شدم، نزدیک فرشتگان یعرشه سمت به و کشیدم عمیقی نفس

 برای من اما بود، کننده کور خیلی زیباییش. نداشت کم چیزی زیبایی از

 !نیستم جااین این

 رو لبخندی که شد درست آتشی یگلوله کارم این با کردم، باز رو دستم

 .کرد آشکار لبم بر

 که بودم شده محوش زیبا، خیلی یهرهچ با قد بلند فرشته به چشمم

 فظمحا ساموئل که بودم شنیده خورد، بنفشش و سفید لباس به چشمم

 .نکردنی باور قدرت با و هستش بهشت

 سفیدش و عصبی هایچشم به کرد، عبور درها از خشمگین ایچهره با

 اما کرد، رجوع بهم نگرانی و ترس هایحالت از سیلی شدم خیره که

 .نکشم عقب کردم سعی

 دیگه فرشتگان و سوختمی داشت که خورد قلعه از قسمتی به چشمم

 .بودن کردنش خاموش حال در

 :زد لب بلند صدای و عصبانیت با و رسید من نزدیکی به ساموئل

 !نیستی بهشت الیق تو -
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 به رو سفیدی دودهای دستش با بفهمم رو حرفش معنی خواستم تا

 لشداخ به شدمی باعث که بود بادی دگر شبیه بیشتر فرستاد، اطرافم

 .بشم کشیده

 هر. نمونم زنده که ترسیدممی و بودم ترسیده خیلی خودم نباشه دروغ

 برای من بدن شدت شدنمی نزدیک بهم سفید هایدود که چقدر

 .شدمی بیشتر سوختن

 .رفتم فرو تاریکی تو ایلحظه برای و کشیدم جیغی زیاد درد از

 تا و شدم خیره زمین به ترس با بودم، معلق هوا رو دمکر باز رو هامچشم

 .افتادم زمین روی محکم ایضربه با کنم جمع رو خودم خواستم

 .آخ -

 هامچشم از یکی سوخت، کمی دستم که کردم زمین بند رو دستم زور به

 .دوختم چشم اطراف به کردم باز رو

 .حراییص بزرگ دشت یک با وسیع یخورده ترک و سوخته زمین یک

 نشستم، زمین روی و کردم بلند رو خودم زور به! بود؟ کجا دیگه جااین

 .آورد خودش به رو من دختری صدای که بودم اطراف وارسی حال در

 !کاری؟ تازه اوه، -

 رتحی با کردم، نگاه بود سرم پشت که کسی به و چرخوندم کمی رو سرم

 اون زیر جذاب و فرم رو بدن و بور موهای با دختری شدم، خیره بهش

 .تنگ لباس
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 هم کنار افکارم پازل افتاد که رنگش سرخ هایچشم و شاخ به چشمم

 .هستم جهنم داخل که فهمیدم و شدن چیده

 عللت کمی با رو دستش که آورد سمتم به رو دستش رسید که نزدیکم به

 .شدم بلند و گرفتم

 .زدی گند خوب که بینممی -

 .نداشتم بهش نسبت خوبی حس گفت؛ پوزخند و شادی با رو حرف این

 :زدم لب بهت با و زدم اششونه روی آروم رو انگشتم

 !شیطانی؟ واقعا تو -

 هورای و کشیدم شادی سر از جیغی که داد تکون آره معنی به رو سرش

 .گفتم بلندی

 اجاون ها،بودی شری فرشته هامیگم! بود خفن خیلی کارت قدش، بزن -

 .دادی چوخ به رو

 تو این هستم چی فکر تو من هه بست، نقش هاملب روی سردی دلبخن

 .چیه فکر

 :زدم لب ناراحتی با و کشیدم آهی

 برای! بمونم جااون دیگه خواستمنمی موندم، جااون که بودم مجبور -

 .کنم پیدا رو یکی باید و اومدم جااین کاری

 :گفت چندشی حالت با و کرد تأیید سر با رو حرفم دختره

 .برتره و بهتر نظر هر از جااین لوسن، زیادی هافرشته بابا، رهآ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 139 کاربر نودهشتیا زهرا عاشقی  –اغواگر جهنمی 
 

 سالن راهی دومون هر نکشید ثانیه به که زد بشکنی حرف این از بعد

 .اتاق کلی با سالنی. شدیم زیبای و بزرگ

 :گفتم بهش سوالی حالت با و برگشتم سمتش به

 .آدریناست که من اسم! چیه؟ اسمت -

 خاصی حالت و عشوه با و برد گوشش پشت به و موهاش از ایتره دختره

 :گفت

 .تیانا -

 لباسم و شد نزدیک بهم باشه کرده حس چیزی که انگار حرف این بعد

 .کرد بو رو

 قدرتی حس کنم،می حسش آره؟ هستی ساکیباس یک تو ببینم اوم، -

 !زیاده خیلی و درونته که

 :مگفت و شدم خیره بهش آویزون هایلب و سوالی حالت با

 !چیه؟ کارش دقیقا ساکیباس -

 شدیم که اتاق وارد. برم داخل به کرد تعارف بهم و کرد باز رو دری تیانا

 .گذروندم نظر از رو اتاق

 زمی بند رو دستم. بود رنگی خوش و جالب ترکیب زرشکی؛ و سیاه تم

 .یمرفت اتاق یگوشه هایصندلی سمت به تیانا با و کردم در کنار یساده

 نگاه بهش و انداختم امدیگه پای روی رو پام نشستیم، لیصند روی

 .کردم
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 ،هاستانسان روح گرفتن عاشق که کسی ساکیباسی، تو ببین خب -

 رو روحشون و کنی خودت اسیر رو هامرد میاد خوشت کهاین مخصوصا

 .کنی تصرف

 .شدم خم سمتش به کمی و کردم نگاهش باز دهن با

 !کارهااین به چه رو من خودم، جون به نه -

 روش و رفت خواب تخت سمت به شد، بلند جاش از و کرد ایخنده تیانا

 .کشید دراز

 !کن نگاه رو این -

 به رو دستش و داد تکیه تخت تاج به که بودم شده خیره بهش تعجب با

 .زد بود دستش تو که دستبندی

 جانای اومد، بیرون دستبند داخل از زیبایب دختر که نگذشت لحظه چند

 دهش خیره بهشون متعجب. کرد برخورد زمین با محکم فکم قشنگ بود

 !ممکنه؟ اصال مگه که کردممی زمزمه لب زیر و بودم

 شکخ خیلی حالت با برگشت، دختره سمت به و انداخت باال ابرویی تیانا

 :زد لب احساسی بی و

 .بده ماساژ رو پام -

 ماساژ به کرد شروع و رفت تیانا پاهای سمت به دختره ناباوری عین در

 .دادنش
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 رده،برگ دستبندش به دوباره دختره که داد دستور تیانا گذشت که یکم

 کمی و برداشتم رو بود میز روی که آبی لیوان دختره رفتن از بعد

 .نوشیدمش

 شاید چیه؟ اسمش هستی؟ یکی دنبال که گفتی ببینم خب -

 .شناختمش

 به کردم، قفل دیگه هم توی رو هامدست و انداختم پایین رو سرم

 :زدم لب و دادم تکیه صندلی

 آخه شدم؛ عصبی دستش از هم من شد، بحثمون شوهرم و من خب -

 .نتونستم بودم فرشته من چون اما بشم، ترنزدیک بهش خواستمی ازم

. افتاد ارواح دره توی هم اون و دادم هلش عقب به کمی همین واسه

 اجاین به همین خاطر واسه کنه، کمک تونهمی مادرش گفت بهم دوستم

 .اومدم

  :گفت و کرد باز هم از رو هاشلب چندشی حالت با تیانا

 رو هاخیلی جااین من چیه؟ شوهرت اسم. لوسین هافرشته شما خدا به -

 .شناسممی

 اون امثال و آرایشی لوازم روش که رفت میزی سمت به حرف این بعد

 :زدم لب ناراحتی با که شموها کردن شونه به کرد شروع. بود

 .آرتینه اسمش دونستم،می باید کجا از من خب -
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 از ونهش و برگشت سمتم به بهت با تیانا آوردم زبون به که رو آرتین اسم

 دوار دختر تا چند و شد باز اتاق در شونه افتادن صدای با. افتاد دستش

 .شدن اتاق

 هب ارواح؟ یدره ادیشفرست که بودی کسی تو بعد توعه؟ شوهر اون...او -

 !گذاشتممی اختیارش در رو چیم همه بودم جات به من اگه خدا

 .نشست صندلیم کنار و رسوند کنارم رو خودش بلند هایقدم با تیانا

 .جذابه سفید هایروح معدود از ،دارن دوست جااین و اون همه -

 !خبره؟ چه -

 برگشتیم، داومدیمی سرمون پشت از که صدای سمت به دومون هر

 و بودن ایستاده در کنار دلبری حالت با که افتاد دختری چهار به چشمم

 .کردنمی نگاهمون

 بلند ممن تیانا شدن بلند با رفت، سمتشون به و شد بلند عجله با تیانا

 :زد لب تیانا که ایستادم شدم

 .خاطرش به آرتین که همونی آرتینه، عشق همون دختر این ها،بچه -

 زمزمه بلندی ینه تعجب با دخترها شد، خارج تینا دهن از که حرف این

 بهم طرفشون از که بود سواالتی سیل و اومدن سمتم به و کردن

 .رسیدمی

 .کیه به کی بفهمم نتونستم که کردنمی سوال قدراون
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 بود قوی و خاصه هیکلش گفت؛می دیگه یکی بود؟ چطور گفت؛می یکی

  !نه؟

 :گفتم سردرگمی با و رفتم عقب به یکم

 !مهمن؟ هااین براتون چرا فهممنمی -

 ممحک و اومد سمتم به بود گونه گندم کمی پوستش که دخترها از یکی

 .زد بازوم روی

 !نه؟ رحمهبی و خشن ببینم بگو حاال دیگه، مهمه خوب -

. ساختن دیو ازش آرتینم بیچاره کردم، نگاهش شده گرد هایچشم با

 .خب اما بودم، معذب کمی بودن، شدن خیره شمچ جفت دو با بهم همه

 .گذشته با و مهربون هم خیلی اون! نه -

 .رفت تیانا خواب تخت سمت به و گفت ایشی دخترها از یکی

 !شده تو چیه عاشق موندم پوف، -

 :گفتم شده ریز هایچشم با و شدم خیره بهش پوکر حالت با

 !چمه؟ من مگه -

 یآشفتگ و ناراحتی با و پرید وسط تیانا که بده رو جوابم خواست دختره

 :زد لب

 ویت االن اون که دونهنمی آرتین مادر ببینید! لطفا آرومتر یکم دخترها -

 .فرستاده جااون رو اون اشتباهی آدرینا! ارواحه یدره
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 تیانا هایصحبت به شتیمدا که جور همون اومد، در شدن باز صدای

 .شد اتاق وارد ایهرهچ خوش و زیبا خانم دادممی شگو

 !گین؟می چی شما -

 رو من و بودن قشنگ خیلی چشماش بود، اومده خوشم قیافش از خیلی

 .بودند کرده خودشون متحیر

 .رفت خانومه سمت به و اومد خودش به ما از زودتر تیانا

 .داره کار آرتین با ایشون چیزه، خوب خانوم، سالم -

 با. شدم جمع خودم تو کمی ترس زا که کرد اشاره من به حرف این بعد

 :زد لب هااتفاق از اطالعبی اما و چرخید سمتم به هم خانومه اشاره این

 !داره؟ کارچی من پسر با -

 گوشمون به ناهنجاری صداهای بیرون از که بدم رو جوابش خواستم

 خارج اتاق از همه از اول خانومه. کردنمی نگاه بهم همه ترس از. رسید

 هک کردم نگاه بهشون سردرگمی با رفت، هااتاق خروجی قسمت به و شد

 .پریده رنگشون همه دیدم

 سکوت تو که کمی شدن، خارج اتاق از عجله با هم تیانا حتی شونهمه

 .برم و بشم همراهشون هم من گرفتم تصمیم ایستادم

 تا زمین واقعا کردم، نگاه اطراف به تعجب با رسیدم که هااتاق از بیرون به

 و آتیش روشن هایمشعل هاقسمت اکثر داشت، فرق بهشت با آسمون

 .بودن هامیکده
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 دقص کسی انگار افتاد، بود جااین اعماق ته که بزرگی یدروازه به چشمم

 .بیاد بیرون جااون از داشت

  :گفت و برگشت خانومه سمت به تعجب با تیانا

 !کوبه؟می داره اینجوری چرا! شده؟ چی -

 :زد لب و شد خیره تیانا به مکث و تعلل کمی اب خانومه

 ساعت یک هر گذره؟می زود زمان جااون رفته یادت ارواحه، یدروازه -

 .شده واردش یکی حتما جاست،اون سال هزار جااین

. باشه آرتین مادر زدممی حدس که خانومه دهن از حرف این شنیدن با

 .گذاشتم دهنم روی رو دستم و کشیدم هینی

 :گفتم و برگشتم خانومه سمت به پته تته با

 !آرتینی؟ مادر شما -

 و اتفاق این از تا رفتن دروازه سمت به آرتین مادر دستور با هانگهبانان

 .کنند جلوگیری هاضربه

 کار؟ تازه امرت مادرشم، آره -

 اب! بدم نجات رو آرتین تونممی باالخره پس کردم، نگاه بهش هیجان با

 .چیدن هم کنار رو کلمات کردم شروع و رفتم سمتش به قدم چند عجله

 بدی؟ نجات رو آرتین تونیمی شما پس -

 :گفت تیانا به زمان هم و کرد نگاه بهم سردرگمی کمی با مادرش

 !میگه؟ چی این -
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 :گفت حرفش ادامه در و برگشت سمتم به

 بدم؟ نجاتش چی از چیه؟ منظورت -

 .کردم جور و جمع کمی رو مخود زور به بود، کرده عرق هامدست

 ...فرستادم و آرتین اشتباهی من خب چیزه، من دونیدمی خب -

 یک و شد شکسته بزرگ یدروازه بگم رو هامحرف یادامه خواستم تا

 .اومد بیرون آهنی زره با جنگجو

 هایچشم تونستممی هم دور یفاصله همین از و بود زغالی سیاه زرهش

 .ببینم رو آتشینش

 دو هاشبال از من انتظار کرد؛ باز زره زیر از رو هاشبال حرکت کی با

 !نشد جوریاین اما بود، زیبا و سفید بال جفت

 .آوردنمی ارمغان به رو خوفناکی تاریکی و بودن سیاه هم هاشبال حتی

 ازهاسرب از تا چند حرکت این با و گرفت دستش تو رو شمشیرش جنگجو

 و ردک بلند رو شمشیرش جنگجوعه اما ن،کن کنترلش تا رفتن سمتش به

 .کرد تقسیم نیم دو به وسط از رو نگهبان

 تاداف نگهبانه اون روح به چشمم کردم، نگاه بهشون شده گرد هایچشم با

 .کشید داخل به رو نگهبان روح و شد باز ایدریچه اما که

 االب ابروی با بود دستش داخل که چوبی با و رفت سمتش به آرتین مادر

 :پرسید رفته

 !هستی؟ کی دیگه تو -
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 ایستاده عقب ما یهمه ترس از. شد نزدیک بهش قدم چند جنگجوعه

 .کردیممی نگاه بهشون و بودیم

 شناسی؟نمی رو پسرت -

 با قدرناو آرتین خشنی، این به نه اما بود، آرتین اصل با برابر کپی صداش

 .صدا این که کردمی صحبت مالیمت

 با شدیم، خیره بهش تعجب با همه برداشت رو هشکال که جنگجوعه

 و بلند هایریش اون با خودش کاله زیر آرتین یمردونه ایقیافه دیدن

 .افتاد فشارم که کردم حس سرخش هایچشم

 شدم، خیره بهش اشک با و کردم ایخونه دیوار بند زور به رو دستم

 .کرد پیدا نجات باالخره

 :زد لب تعجب با ایستاد، مقابلش و رفت سمتش به تعجب با مادرش

 !کردی؟می کارچی جااون تو -

 توی رو خودم و دویدم آرتین سمت به اشکی هایچشم و لرزون صدای با

 !شدنمی باورم. انداختم بغلش

 به آرتین متعجب نگاه متوجه که روندم عقب به رو کالهش دستم با

 تو رو ورتشص و کردم پاک رو صورتم روی اشک عجله با. شدم خودم

 .گرفتم دستم

 .کنارمی االن نمیشه باورم -
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 آرتین مادر صدای با. شد خیره بهم روحشبی هایچشم اون با آرتین

  :گفتم و برگشتم سمتشون به و برداشتم هاشچشم از چشم

 جااون به اشتباهی که بودم من شدم، باعث که بودم من -

 .فرستادمش

 با آرتین بود پایین سرم و دمکرمی صحبت داشتم که حین همین در

 .شد خیره بهم و بود کرده معمولی رو بدنش قدرتش

 چشمم از آروم اشک هایقطره! کرد؟نمی بغلم که بود دلخور ازم نکنه

 .بودن کرده سکوت بقیه و ریختنمی دستم روی

 !هان؟ کردی، رو کاراین حقی چه با تو -

 گاهن بهشون و رفتم عقب به قدم یک کشید آرتین مادر که بلندی داد از

 .بود انتظارم از دور رفتارش این اصال. کردم

 :زد داد بلندی صدای با و چرخید سربازها سمت به آرتین مادر

 !زمین ببریدش زود -

 آرتین خود و آرتین مادر به اشکیم هایچشم با چی؟ یعنی زمین؟ چی؟

 :گفتم التماس با و شدم خیره

 دونیمی که تو! بگو خودت خدا رو تو آرتین نبود، قصد از کارم خدا به -

 .نفرسته جااون رو من که بگو مادرت به تو همیم، عاشق ما

 رو هامدست زور به و اومدن سمتم به سربازها که گرفتم رو آرتین دست

 .گرفتن پشت از
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 نآرتی سمت به نداشت؛ ثمری اما کنن ولم تا کردم تقال و التماس کلی

 .کردم استفاده رو خودم شانس آخرین و چرخیدم

 یادته رو من نه؟ کنیمی جوریاین داری که دلخوری ازم تو آرتین -

 .جونمی عشقمی، گفتیمی همونی آدرینام دیگه؟

 سربازها و کرد باز ایدریچه آرتین مادر بزنم رو حرفم بقیه خواستم تا

 داخل به محکم جیغی صدای با. کردن پرتاب داخلش به رو من محکم

 .شد بسته هامچشم و رفتم فرو سیاهی

*** 
 بار چند بودم؟ کجا من کردم، باز هم از رو هامچشم عمیقی سردرد با

 ورن مستقیم تابیدن خاطر به. بشه شفاف دیدم تا زدم پلک سرهم پشت

 .شدم خیره اطراف به و هامچشم روی رو دستم آفتاب

  !کردم؟می کارچی باید حاال

 .کردن گریه به کردم شروع و زدم جیغی بلندی صدای با

 .آرتین -

 نم،ک فکر جهنم به کردم سعی! برگردم پیشش و ببینمش حتما باید من

 رمس به هم با هامبدبختی یهمه خدا ای. نیوفتاد اتفاقی و تغییر هیچ اما

 .بودن اومده

 بیرون جیبم از رو کوچیکی ایآینه و بردم جیبم سمت به رو دستم

 .آوردم
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 بکنم؟ بهت تونممی کمکی چه بانو؟ بله -

 :زدم لب ناراحتی با و کشیدم آهی

 !شناسی؟می رو راهی تو. برگردم جهنم به باید من -

 تکیه بهش کمی و رفتم کناریم درخت سمت به کرد، مکث کمی آینه

 .بودم امان در آفتاب نور تابش از حداقل دادم،

 بهشت مه جهنم به هم شما ورود و هستید زمین تو شما! بانو خیر -

 .شده ممنوع

 و کردم زمزمه رو آرتین اسم لرزونی صدای با و انداختم پایین رو سرم

 :گفتم

 .بده نشونم رو آرتینم -

 ارشکن هاشدوست و تیانا افتاد، آرتین به چشمم که نگذشت ثانیه چند

 بهشون حسبی آرتین اما کرد،می نگاهش شگفتی با و بودن ایستاده

 .زدنمی هم لبخند یک حتی و بود شده خیره

 ردمک قایم جیبم توی رو آینه سریع رسید، گوشم به نفر چند پای صدای

 بودم معمولی جهنمی یا بهشتی اگه. بشم معمولی که کردم آرزو و

 از هامقدرت و شیطانم ساکیباس خداروشکر اما میشد، گرفته قدرتمم

 .نرفتن بین

 با و شدم بلند ودآگاهناخ دیدنشون با که اومدن سمتم به جوون مرد تا دو

 .کردم نگاهش شده ریز هایچشم
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 !شنیدیم جیغ صدای شده؟ چیزی خانم -

 .باشم خیال بی و آروم کردم سعی و دادم قورت رو دهنم آب

 کجاست؟ االن جااین بدونم میشه. بود نشده چیزی نه، -

 از یکی انداختن، سفیهی اندر عاقل نگاه و شدن خیره بهم مرد دو هر

 دوم مرد اما داشت، مشکی ابروی و چشم و بود خوب اخالقش هامرد

 درک رو شیطانیش ذات شخصه به تونستممی و بود بور اولی برعکس

 .کنم

 اصلی جاده به تونیدمی برید طرف این از. چهاربهاره روستای جااین -

 .هستید مسافر اگه البته برسید،

 صحر با و یدکوب دوستش دستش روی محکم بور مرد که گفتم ممنونی

 :گفت

 هه؟ بره، کجا خوایمی کردی پیدا جواهر تیکه یک -

 کمی رو دوستش دست و کرد ادا لب زیر شویی ساکت مومشکیه پسره

 .کشید عقب

 !بیا عقب -

 سمتم به قدم چند زد، پس رو دستش و نکرد بهش توجهی دوستش

 .ایستاد مقابلم و برداشت

 خوادمی کارچی ببینم ودمب منتظر و بودم ایستاده ساکت مدت تمام

 .بکنه
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 عقب به رو دستم تندی حالت با گرفت دستش تو که رو هامدست

 :گفتم و کشیدم

 !کن ولم -

 :غرید لب زیر و گرفت رو دستم قبل یدفعه از ترمحکم مرده اما

 .خودمی مال دلبر -

 !انتظارشه در چی دونستنمی بیچاره. بست نقش لبم روی پوزخندی 

 .منی مال که تویی این االن که دونینمی! ساده انسان ای

 :گفتم خنده با و رفتم عقب به قدمی خنده با

 .ایساده خیلی -

. بود هشد ذاتی بودنم ساکیباس این انگار کرد؛می نگاه بهم تعجب با مرده

 به برسه چه بودم نزده حرف غریبه مرد با حاال تا که منی برای هم اون

 ...اینکه

 عقب که رو دوستش دستم با شدم، خیره بهش و یدمکش عمیقی نفس

 .رفتم بور مرد سمت به و کردم بیهوش رو بود ایستاده

 درد کشیدم، خودم داخل به زیاد قدرت با رو مرد روح و کشیدم نفسی

 افزایش رو قدرتم باید! کردممی امتحانش باید خب اما داشت، زیادی

 .دادممی

 و شد وارد بهم ایالعاده فوق خیلی تحال مرده روح رفتن و شدن تمام با

 .زد برق هامچشم
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 هم رو اون روح گذروندم، نظر از و شدم خیره مشکی مو مرد به

 !چجوری؟ اما خواستم،می

 .ایستادم مقابلش و رفتم سمتش به دلبری با

 .کنهمی درد سرم آخ -

 نزدیک بهش رو خودم. شد بلند جاش از و گذاشت سرش روی رو دستش

 :گفت لب زیر و کرد نگاه بهم تعجب با که کردم

 !خوبه؟ حالت چته؟ تو دختر -

 :زد لب تعجب با و کرد نگاه اطراف به

 !رفت؟ کجا کیانوش -

  :زدم لب شیطنت با انداختم باال ایشونه

  .دوتاییم ما مهم رفت،! نیست مهم عزیزم -

 !خوبه کردم،می احساس خوب رو قلبش ضربان شدن نامنظم

 !خوشگلی؟ خیلی یدونستمی -

 .شدم دور ازش آروم و زدم رو آخر تیر حرفم این با

 رمش،بگی خودم کنترل تحت کامل بتونم تا کردم استفاده قدرتم از کمی

 ...که بکنم رو کارم بقیه بود منتظر و بود شده رام کامال

 !میگی؟ چی -

 کوچیکی سنگ روی و کردم ایخنده که گفت عجیبی حالت با رو این

 .نشستم بود جاناو که
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 !بگم تا نزدیکم بیا -

 :گفت و اومد سمتم به زوننامی هایقدم با حرفم با

 !بگو رو خوایمی چی هر خوای؟می چی -

 به رو روحش و دادم هلش عقب به کمی رسید نزدیکیم به که همین

 .کشیدم داخلم

 !کمک -

 جسم به. تونستنمی و بود شده اسیرم اما کنه، فرار کرد سعی خیلی

 :زدم لب زیر و شدم خیره دوستش و خودش

 .بیچاره هایانسان -

 روی. نکن خاکشون و ببینن بتونن بقیه که بردم جایی به رو هاشونجسد

 .رفتم فرو فکر به و نشستم سنگ تخته

 خودمون روستای به برگردم کنم پیدا راهی یک باید چهاربهارم، االن من

 !دمبرگر جهنم به بتونم یانگا کمک با و

 د،نش دیدم که کنم پرواز خواستم و برگشتم شیطانیم حالت به دوباره

 !شانس این به لعنت هام،بال جز داشت وجود هامقدرت همه

 ظرمنت. کشیدم انگشترم روی رو دستم و کشیدم کالفگی سر از پوفی

 .بیاد بیرون باشه خدمتم در باید امروز از دختری بودم

 :گفتم و کردم نگاه بهش بانیتعص با بزنم حرفی کهاین بدون
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 جااین بعد باشه، داشته ماشین که کن پیدا رو آدمی یک برو زود -

 .بیارش

 :گفت مطیع حالت با و کرد خم سر کمی دختره

 .خانم چشم -

 پیش به دوباره بتونم امیدوارم رفتم، راه زمین روی کمی و شدم بلند

 !برگردم آرتین

 .ایستاد مقابلم و اومد سمتم به پسر یک با دختره گذشت که یکم

 و گنگ حالت با پسره بود، بلد رو کارش خوب هم دختره این انگار نه

 .داشتم دم و شاخ که منی مخصوصا کرد،می نگاه بهمون داشت عجیبی

 .کردم احضار رو مرد تا دو و کشیدم انگشترم روی رو دستم

 !بگیرینش -

 وحر. رفتم نزدیکیشون به کار این با و گرفتن پسره بازوی از مرد دو هر

 .کردمی مقاومت داشت و بود قبلی دوتای از ترقوی خیلی پسر این

 به رو روحش کل حرکت یک با! کنممی رامش و آدرینام هم من خب اما

 .کشیدم عمیقی نفس و کشیدم داخلم

 داخل به پسره جسد جز رو همه و کشیدم انگشترتم روی رو دستم

 وهک پایین سمت به و گرفتم خودم به رو دیعا حالت فرستادم، انگشترم

 .رفتم جاده کنار
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 ماشین باال همون از کردم، طی که بود کوه بین زیادی هایسراشیبی

 .شده پارک جاده کنار که دیدم رو آلبالویی شش و دویست

 .اومدمی نظر به خوبی ماشین کشیدم، روش دستی و رفتم سمتش به

 عوض رو دنده چرخوندم، رو بود وشر که رو سوییچ و شدم ماشین سوار

 .گذاشتم گاز روی  رو پام و کردم

 .کردم رانندگی سرعت کیلومتر  چهل با و کردم کم رو سرعتم کم -کم

 امروز! نخیر زد، چشمک بنزین شدن تموم چراغ که بود جاده به چشمم

 .شانسیم بد بُعد رو فقط

 .شدم پایین ماشین از و زدم کنار رو ماشین

 خونه تا چند و فروشی وسایل یدکه تا چند جز کردم نگاهی اطراف به

 .نبود چیزی

 خترد یک با دکه کنار داشتن که خورد گوشم به بچه پسر تا چند صدای

 تونستم رو صداشون شدم نزدیکشون که کمی. کردنمی بحث کوچولو

 .بشونم کامل

 دختر مقابلشون در بودن، نفر سه و بود من سمت به روشون پسرها

 هق -هق داشت و بود انداخته پایین رو سرش که بود موفرفری شگلخو

 .کردمی

 .کردنمی مسخرش موهاش خاطر به داشتن پسرها که بود معلوم
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 یدختره آمازونه، جنگل شبیه کن، نگاه رو شلخته مو حسین امیر -

 .ریختبی

 هشبی رو ظاهرم ایستادم، پشتش و رفتم دختره سمت به عصبانیت با

 الم تونستننمی و کردنمی نگاه بهم باز دهن با پسرها که ردمک شیاطین

 .بزنن حرف کام تا

 اون زد، صدا رو مامانش اسم داد با و کشید بلندی جیغ پسرها از یکی

 جلوی زور به بود، کرده خیس ترس از رو شلوارش هم دوستش یکی

 .نزنم خنده زیر تا گرفتم رو خودم

 .ببخشید -

 حالت به زود شدن، دور ازمون عجله با حرف نای گفتن بعد دوشون هر

 بتعج با و کشید هینی که کردم نگاه دختره به و برگشتم خودم عادی

 .کرد نگاه بهم

 .ببینم جااین بیا خوب عزیزم، نترس -

 .اومد سمتم به و کرد آرومی تشکر لب زیر دختره

 !کنن؟ اذیتت ذاریمی چرا -

 :گفت ناراحتی با و کرد فیمخ گلگلیش روسری زیر رو موهاش دختره

 قدر این تا بودن لخت کاش! فرن اونا ولی ستشلخته موهام میگن -

 .شدمنمی اذیت
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 هب تبدیل رو فرش موهای ثانیه چند توی و کشیدم سرش توی دستی

 .کردم لخت موهای

 سرش روی رو دستش و کرد نگاهم شده گرد هایچشم با دختره

 :گذاشت

 !جادوگری شما خانوم -

 .کرد بغلم محکم که کاشتم موهایش  روی ایبوسه و زدم بهش ندیلبخ

 دمش جدا ازش کمی کردم، درست گیفی بستنی و بردم عقب به رو دستم

 نگاه بهم و گرفت رو بستنی شادی با که دادم بهش رو بستنی شادی با و

 .کرد

 .مرسی -

 بل خنده با و کرد اشاره سرش پشت به زود که مالیدم دستم با رو سرش

 :زد

 .بدم نشون هامدوست به برم من -

 .رفت و کرد زمزمه بلند لب زیر جونی آخ که گفتم لب زیر برویی خنده با

 از لباسم که بشم ماشین سوار تا رفتن جاده سمت به و کشیدم نفسی

 .ردمک نگاه بهشون متحیر و برگشتم عقب به تعجب با. شد کشیده عقب

 نگاه بهم نمایی مظلوم با داشتن که بودن بامزه و کوچولو دختر کلی

 .کردنمی

 .نشستم ماشین صندلی روی و کشیدم کالفگی سر از پوفی! بابا ای
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 ؟خوایمی چی تو خب! بایستین صف تو خب -

 :زد لب شادی با و اومد سمتم به مشکی موهای با دختر یک

 .شه زرد موهام خواممی -

 :گفت که کوبیدم پیشونیم روی و دادم تکون سری خنده با

 !باشه -

 ایخنده شادی با کردممی برآورده آرزوهاشونو کهاین از بعد ترتیب به

 .رفتنمی عقب به و کردنمی

 آبی رو هامچشم گفتمی یکی کن، درست رو هامدندون گفتمی یکی

 .کن

 اب و کردم نگاه بود مونده که دختری آخرین به و بودم شده خسته دیگه

 :زدم لب خستگی

 ؟خوایمی چی تو -

 بغلم کوچولوش هایدست با اومد، طرفم به و زد شیرینی لبخند دختره

 :گفت گریه با و کرد

 مرسی خوامنمی ازت چیزی من مهربونی، خیلی تو بگم خواستممی -

 .کردی خوشحال رو هامدوست

 دست به چشمم که شدم خیره بهش مهربونی با کردم جداش خودم از

 .بود هایکی اون از ترکوچیک هاشستد از یکی. افتاد راستش

 :زدم لب ناراحتی با
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 !شده؟ چی دستت -

 زا یکی که نگفت چیزی و انداخت پایین رو سرش ناراحتی و خجالت با

 :زد داد عقب از دخترها

 .معلوله اون نزن حرف باهاش کن، ولش خانوم -

 :زدم لب بهت با و دوختم چشم دختره به گرد هایچشم با

 !؟میگه راست تردخ اون -

 رزط از ؟ کشیدمی چی دختر این الهی،. کرد تایید رو حرفم سر با دختره

 دوست باهاش نداشتن دوست کدومهیچ که بود معلوم دختر اون صحبت

 .بشن

 خانوم؟ خوشگل چیه اسمت -

 :زد لب و کشید موهاش توی دستی ناز با

 .فرنگیس -

 بهش چشم تو چشم گرفتم، هامدست توی رو سرش و زدم لبخندی

 :زدم لب شادی با و شدم خیره

 !بشن؟ دوست باهات هااون و بشی عادی آدم یک هم تو داری دوست -

 که داد تکون آره معنی به رو سرش و کرد نگاه بهم تعجب با دختره

 .شدم بلند و گفتم لب زیر ایخوبه

 .بشی درمان باید پس خب، -خب -
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 خدا از دلم ته از بود، ایستاده اختیاربی و زدنمی حرف کام تا الم دختره

 .کنم درمانش بتونم کنه کمک بهم که خواستم

  :گفتم خنده با و گرفتم دستم توی رو دستش

 .بینممی دارم! هانکنی نگاه ببند، رو هاتچشم -

 که کرد ادا لب زیر چشمی و گذاشت چشمش روی رو دیگش دست

 هدختر تا کردم استفاده قدرتم تمامی از و کشیدم دستش روی رو دستم

 .نباشه معلول دیگه و بشه سالم دستش

 مدست. کنه رشد تونست و شد ترقوی باطن و ظاهر از دستش بعد یکم 

 .زدم کنار رو دستش و بردم چشمش سمت به رو

 !چطوره؟ خب -

 هنتونست هنوز انگار و بود چرخش تو دستش و من بین نگاهش حیرت با

 .افتاده اتفاقی چه که کنه درک بود

 :گفتم و زدم کمرش رو

 از کنه بازی باهاش و بشه دوست ما خانوم فرنگیس با کی هر هابچه -

 .گیرهمی بستنی من

 بهش و آوردن حجوم فرنگیس سمت به بستنی اسم شنیدن با همه

 .بود مونده باز دهنش هنوز که فرنگیس بدبخت. شدن نزدیک

 .شدم دور جااون از و دادم بستنی بهشون خنده با دادم؛ تکون سری
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 تشکری خودشون ینوبه به و دادنمی تکون دست برام همشون

 .کردنمی

 روستای به که کردم آرزو و کردم درست جاده کنار خودم برای ایدریچه

 .باشم یانگا یکلبه کنار و برم خودمون

 مرفت در سمت به. دیدم یانگا ایخونه کنار رو خودم که نگذشت ایلحظه

 به و شد خارج در از روحی که درآوردم صدا به ضربه چند با رو در و

 .اومد سمتم

 :زدم لب طمعانینه و مکث کمی با

 !کجاست؟ یانگا -

 .ایستاد مقابلم و کرد نگاه بهم خنثی حالت با روحه

 باشم اشخونه مواظب که خواسته هم من از رفته، جهنم مراسمی برای -

 !نمیاد دیگه گفت کهاین و

 :گفتم زاری حالت با و کردم نگاهش شده گرد هایچشم و تعجب با

 !دارم نیاز کمکش به! ببینمش باید حتما من! چی؟ -

 .رفت کلبه داخل سمت به یکم و انداخت باال ابرویی روحه

 بیرونت کهاین جز البته! بری جااون راحته برات شیطانی، که تو خب -

 .باشن کرده

  :مگفت و رفتم سمتش به زاری حالت با

 کنم؟ کارچی من حاال کن، کمکم تو خب -
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 .کرد اشاره اطراف به و انداخت بهم پا تا سر از نگاهی روحه

 مکتک بتونه لیندا شاید البته برگردی، تونینمی بکنی هم کاری هر -

 .کنه

 با و کشیدم موهام توی دستی. بودم نشنیده رو اسمش حاال تا لیندا؟

 :گفتم سوالی حالت

 !کیه؟ لیندا -

  :گفت زود لب زیر بکنه مکثی کهاین بدون روحه

 وت پیشش بری تونیمی فرستادم، رو تو من که نگو اما! یانگا خواهر -

 .اوم است، روسیه

 :گفتم و کردم نگاه بهش کرد، مکث که حرف این از بعد 

 !بقیش؟ خب -

 :گفت و گذاشت گوشش روی رو دستش

 .میده انجام اینترنتی خدمات و داره تلفن شماره بزنی، زنگ بهش یا -

 :گفتم و کردم ایخنده! پیشرفته چه اوالال

 چیه؟ شمارش فقط! عالی هم خیلی خب -

 جیبم از رو گوشی بگه، رو شماره روحه بودم منتظر که حین همین در

 .شدم گوگل صفحه وارد رمز زدن از بعد و آوردم بیرون

 و کردن زنده تباط،ار های راه کشتن، احضار، متخصص: الغویچ لیندا -

 !عسیسم بگیر تماس. پیراشکی و کلوچه پختن
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 حس رو سرم روی دود قشنگ کردم، نگاه گوشی روی متن به باز دهن با

 .کردممی

 .عالیه هم خدماتش مدرنه، خیلی خواهرش به نسبت -

 کوتاهی خداحافظی و دادم تکون بهش روحه هایحرف تایید در سری

 اب بتونم تا رسوندم کوه باالی ایمنطقه به ور خودم زور به. کردم باهاش

 .بزنم زنگ لیندا به آنتن کمک

 !باالخره هوف -

 که نگذشت ایدقیقه چند گذاشتم، بلندگو رو و زدم رو تماس شماره

 :داد جواب

 امرت؟ هستم، لیندا. فندوقم سالم -

 هک رو هامچشم. برم یانگا یخونه به کردم آرزو و گفتم مختصری "سالم"

 .دیدم زیبا و مدرن یخونه داخل رو خودم کردم ازب

 باال ابروی اب و بود ایستاده مقابلم دست به تلفن که برگشتم زنی سمت به

 .کردمی نگاهم رفته

 .کنی کمکم بتونی شاید تو نیست، یانگا خواهرت -

 صندلی سمت به گذاشت، عسلی میز روی و کرد خاموش رو گوشی لیندا

 .رفت بود دیوار کنار که حرکتی چوبی

  !دارم کار کلی من ری؟نمی دنبالش چرا خب؟ -

 :گفت دستش به اشاره با و گرفت سمت به رو دستش
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 .بخور کلوچه بیا -

 و کشیدم لباسم به دستی رفتم، جلو قدمی و دادم گره هم تو رو ابروهام

 :زدم لب حرص با

 .کن کمکم تو! کردن بیرونم برم، تونمنمی! جهنمه توی -

 به رو کلوچه که زمان هم داد، تکیه صندلی به و انداخت باال اینهشو

 :زد لب برد،می دهنش سمت

 !من نه جادوگره اون چه؟ من به -

 بلند یصندل روی از نگذشته ثانیه چند و کرد نگاه بهم مکث کمی با لیندا

 .رفت اتاقی سمت به و شد

 !بیا دنبالم -

 .شدم اتاق وارد باهاش و افتادم راه سرش پشت مطیعانه

 !کنم درست باید که دارم پیراشکی و کلوچه سفارش کلی من -

 .کرد باز رو درش و رفت بود هاکابینت داخل که فری سمت به

 .بری جهنم تونینمی -

 زمین روی رو بود میز روی که آردی ظرف و کوبیدم زمین روی رو پام

 :گفتم فریاد داد با و ریختم

 !شده که یجور هر برم، باید من -

 کابینت روی رو هاکلوچه آرومی حرکت با و کشید عمیقی نفس لیندا

 :زد لب حرص با و آورد در دستش از رو هاکشدست گذاشت،
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 .برگردی جااون تونینمی ای،شده تبعید یک تو -

 جمع زمین روی از رو آردها جارو با و اومد سمتم به حرفش یادامه در

 :گفت و کرد

 انسان زیاد احتمال به اوم! شدی شیطان یک عاشق زنم؛ب حدس بزار -

 .دادیش دست از اشتباه یک با  البته! شدی عوض پسره خاطر به و بودی

 لحن همون با که کردم گره هم تو رو هامدست و انداختم پایین رو سرم

 :داد ادامه قبلی

 بیاد، زمین به اون کهاین مگه. برسین هم به نمیشه! کن فراموشش -

 !درصده ده افتادنش اتفاق درصد و حدسه یک این بتهال

 گاهن بهش عجز با گرفتم، دستم تو رو هاشدست و برداشتم جلو به قدمی

 :زدم لب و کردم

 !کن کمکم -

 یکوتاه مکث با و کشید آهی بود؛ برده عمیقم احساس به پی که لیندا

 :زد لب

 .بکنیم تونیممی کار یک خب -

 :گفت گذاشت کنار رو جارو خودش یکار چه بپرسم خواستم تا

 عشقت اگه که کنم کاری تونممی من کنی؟ فراموشش خوایمی -

 .برگرده تونحافظه و بشین هم عاشق دوباره دیدیش و برگشت
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 وت رو دستم و گفت لب زیر ایخوبه که دادم تکون باشه معنی به سری

 .گرفت دستش

 بآ بلند صدای با کرد، نگاه بهم و آورد بیرون جیبش داخل از رو کیکی

 .شتمگذا دهنم تو رو کیک و گرفتم ازش رو کیک و دادم قورت رو دهنم

 سمت به کمی و دادم فشار گلوم روی محکم رو دستم دادن قورت از بعد

 :زد لب لیندا که شدم خم زانوهام

 آدریناست، اسمت و شیطانی که دونیمی فقط امروز از! کرد اثر خوبه، -

 !کن فراموش رو چیزها بقیه

 صدای با و نکرد ایافاقه اما کردم بود کنارم که میزی بند رو دستم

 .کردم برخورد زمین به محکم بلندی

 عثبا و شد گیرم گریبان خفیفی سردرد ،کردم باز رو هامچشم بعد یکم

 :بگم لرزون هایلب با شد

 کجام؟... ک من -

 هایستاد مقابلم که افتاد دختری به چشمم کردم بلند کمی که رو سرم

 .کردمی نگاهم خنثی و بود

 !هستی؟ کی تو -

 رو دستم که زمان هم کرد، کار مشغول رو خودش و کشید نفسی دختره

 :گفت میزاشتم زمین روی بدنم بردن باال برای
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 مپیش اومدی! ساکیباسی یه و آدریناست اسمت جادوگر؛ یه لیندام، من -

 .کنی فراموش رو گذشتت و زندگی کنم کمک تا

 مبتون تا بستم رو هامچشم ایلحضه برای و گذاشتم سرم روی رو دستم

 .باشم امان در سرگیجه از

 ساکیباس؟ -

 گوشش پشت رو موهاش از ایتره که زمان هم و داد تکون سری لیندا

 :گفت میبرد

 قدرتت به و کنی تصاحب رو روحشون تا میدی فریب رو هاآدم آره، -

 .کنی اضافه

 !ده؟ب باطنم قدراین یعنی چی؟ یعنی کردم، نگاه بهش آویزون هایلب با

 بدیم؟ آدم من میگی تو یعنی -

 :زد لب میشد دور ازم که زمان هم و فشورد هم روی رو هاشچشم لیندا

 خارج دنیا از رو بد هایآدم تو نیست، مهم ولی بدی خیلی تقریبا خب -

 .کنیمی

 اب و گرفت خروجی در سمت به رو دستش لیندا که گفتم لب زیر آهانی

 :گفت کالفگی

 .برو بیرون امخونه از االن -

 و مکث کمی با و خاروندم رو سرم کمی دستم با و زدم خجلی لبخند

 :گفتم من -من
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 .شناسمنمی رو جایی که من -

 :دز داد بلند صدای کمی با و شد خیره بهم شده مشت هایدست با لیندا

 .بساز خونه خودت برای! ساکیباسی ناسالمتی -

 داخل رو هاکلوچه کالفگی با لیندا که کردم زمزمه لب زیر آهانی دوباره

 .کرد نگاه بهم کالفگی با و گذاشت رنگی آبی یکیسه

 .بمون جااین! باشه -

 به رو کوچیکی ایکیسه که کردم زمزمه لب زیر ایولی خوشحالی از

 :گفت و گرفت سمتم

 .بریز رشک پودر هاکیک این رو بیا -

 چیزی که بودم اذیت کردم، کار مشغول رو خودم و رفتم لیندا سمت به

 لیندا همراه به رو روز تمام خب اما گرفتم، فراموشی و ندارم خاطر به

 .کردیم بندی بسته و پختیم پیراشکی و کلوچه

 ببر تیز. تو برای تاده این من، برای تاسی این تحویله؛ وقت خب -

 .برسون

 لب زا لب خواستم تا گرفتم دستم توی رو هاجعبه و گشتمبر سمتش به

 :گفت بپرسم رو آدرس و کنم باز

 جااون به بکنی فکر که بهش شده، نوشته روش کدوم هر آدرس -

 .ریمی

 .شدم خیره آدرس به و کردم پشت بهش
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 .سه واحد سوم، و بیست خیابان آمریکا؛ -

 هامچشم که نگذشت یالحظه بستم، رو هامچشم و کشیدم عمیقی نفس

 .شدم خیره اطراف به و کردم باز رو

 روی شد باعث و شد وارد سرم به خفیفی درد سر کوتاهی ایلحظه برای

 .بیوفتم زمین

 ...تا گرفته آراد کارهای از رسیدن، ذهنم به خاطراتم از یکم کم -کم

 .بود پسری یک کیه؟ این! کن صبر

 .شدم بلند زمین روی از و کردم زمین بند رو دستم و کشیدم پوفی

 .ببرم فعال رو این بزار! کن ولش اه -

 .نبود خیابون توی زیادی جمعیت خداروشکر و بودم خیابون کنار

 هاخونه یهمه چرا گذروندم، نظر از و دوختم و چشم هاخونه به تعجب با

 !بود؟ هم به شبیه

 .هاپالک خوندن به کردم شروع و گفتم لب زیر اکبری و اهلل

 .سه چهار، پنج، شش، واحد -

 خاطر به که ایلغزنده هایپله از و رفتم خونه سمت به!  خودشه آهان

 .رفتم باال بود شده جوریاین باران بارش

 من و بسته به و کرد باز رو در مسنی خانوم زدم رو زنگ اینکه از بعد

 و کرد تشکری انگلیسی به که گرفتم سمتش به رو بسته. انداخت نگاهی

 :گفت
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 .بیارم برات رو پولش تا وایسا -

 :زد لب خوشی و خنده با و آورد لپم سمت به رو دستش

 .نازی و گوگولی تو چقدر -

 دوباره و گرفت سمتم به رو پول خانومه که گفتم لب زیر ممنونمی

  .ایستادم برق چراغ تیر کنار و اومدم پایین هاپله از. کرد ازم تشکری

 که بعد مدتی و بستم رو هامچشم. ایرانه ودخ توی بعدی آدرس خب

 که دیدم مجللی و زیبا ایخونه مقابل رو خودم کردم باز رو هامچشم

 .بود زیاد داخلش آمد و رفت

 .رفتم آیفون سمت به و انداختم باال ابرویی

 !امرتون؟...امرتو سالم،... س -

 باال ایشونه بود، خمار که انگار و گرفتمی صداش زنه چرا دونمنمی

 :گفتم و انداختم

 .آوردم رو سفارشتون -

 مخانو که نگذشت ایلحظه گذاشت، جاش سر رو آیفون تیز حرفم این با

 .شد خیره بهم و کرد باز رو در جوونی

  .وردخ رو هاکیک از یکی و گفت ممنونی که گرفتم سمتش به رو بسته

 شد مجبور خانومه و پرید گلوش تو کیک که بده رو پول بودم منتظر

 .کنه سرفه کلی
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 نگاه هاشچشم تو و چرخیدم سمتش به! کردممی کمکمش باید حتما

 .اومد بند اشسرفه که کشیدم کمرش روی دستی کردم،

 رو پول و کرد نگاه بهم شادی با شد، بهتر حالش خانومه گذشت که یکم

 .گرفت سمتم به

  :گفتم و شدم خیره بهش رفته باال ابروی با

 !چی؟ انعام پس -

 از و کردم تشکری که گذاشت دستش روی پول مقداری و کرد ایخنده

 .شدم دور جااون

 نفس. شد خارج امکله از دود قشنگ کردم نگاه که بعدی آدرس به

  .برم جااون به که کردم فکر و کشیدم عمیقی

 کوه روی که دیدم ایتخته در مقابل رو خودم کردم باز که رو هامچشم

 .غار داخل و بود

 به دستی. درآوردم صدا به بار چند و کردم نزدیک در سمت به رو دستم

 .نباشه معلوم شاخم تا کشیدم سرم روی کاله

 و بود گرفته رو اطراف کل بود، شده سبز خونه اطراف که هاییگل بوی

 .بود آورده ارمغان به رو خوشگلی خیلی فضای

 آبی هایچشم و یدسف موهای که بودم مردی به خیره من و شد باز در

 .بود دید توی چیزی هر از بیشتر رنگش
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 این داد تشخیص نشه که بود خوب قدریاون فرمش رو هیکل و بلند قد

 :گفتم و شدم خیره بهش بیشتر یا هست ساله پنجاه مرد

 .سالم -

 .شدم خیره بهش و نگفتم چیزی که داد تکون سالمم جواب در سری

 !آوردی؟ رو هاکیک -

 این چرا شدم، خیره هاشچشم به دقت با و دادم تکون رو سرم نم باراین

 !بود؟ آشنا برام قدراین هاچشم

 ندیدم؟ جایی رو شما من ببخشید -

 .بگیره رو هاکیک تا آورد جلو کمی رو دستش و انداخت باال ایشونه مرد

 .انعامت هم این بیا! نکنم فکر نه -

 که حس این یعنی شدم، شمهربون و آروم صدای محو و کردم تشکری

 !بود؟ گذرا و الکی باشم دیده رو شخص این قبال بود ممکن من

 .آشنایین برام خیلی آخه -

 عقب کمی رو سرم روی کاله چرخید، سمتم به کمی و کرد ایخنده مرد

 .زد بیرون شاخم کار این با و کشید

 !جون ساکیباس آشنام هاخیلی برای من -

 از رو کاله و کشید سرم روی کامل رو دستش کنم مقاومت خواستم تا

 .دادممی انجام چیزی نه و میگفتم چیزی نه بهت از. برداشت سرم روی
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 خودش که چطوری بگم خواستم و کردم نگاه بهش باز دهن و تعجب با

 .رفت داخل به و گرفت دستم از رو بسته

 .برسون سالم لیندا به -

 زا قبل! کیم من دونستمی کجا زا فهمیدممی باید رفتم،می نباید نه

 .شدم خونه وارد عجله با و شدم کوچولو ببنده رو در کهاین

 پشت به رو خودم کوچیک هایقدم با یواشکی و کشیدم عمیقی نفس

 .رسوندم بود جااون که کمدی

 یکلبه نه که خونه کل به گذرایی نگاه باشه؟ تونهمی کی این یعنی

 .جز نداشت جالبی یهاچیز. انداختم مرد عجیب

 بود تاقچه روی که عکسی به و رفتم طاقچه سمت به آروم هایقدم با

  .شناختمی رو من خوب خیلی مرد این! بود درست حدسم شدم، خیره

 توی رو دستم که مردی عکس به و برداشتم چشم خودم عکس از

 .دمش خیره کردمی نگاه بهم و بود نشسته زانو روی و بود گرفته دستش

 میز روی رو کیک دیدم که برگشتم مرده سمت به بود؟ کی دیگه ونا

 .نشست مبل روی من کنار و گذاشت

 !بپرسی تونیمی -

 فهمید یعنی. کردم نگاهش و چرخیدم سمتش به شده گرد هایچشم با

 !ممکنه غیر ام؟خونه داخل
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 ممرد یخونه وارد یواشکی زمین توی ولی ساکیباسی، که دونممی من -

 .جرمه شدن

 .فهمیده پس

 هب کمی برگشتم، خودم عادی و بدنی حالت به و کشیدم عمیقی نفس

 !بود پذیر امکان ازش چیزی هر ترسناک مرد این. رفتم عقب

 !تون؟خونه توی اومدم من فهمیدی کجا از شما -

 تشگذا مبل یدسته روی رو آرنجش بیاره، زبون به ایکلمه کهاین بدون

 .شد هکلوچ خوردن مشغول و

 .خورمتنمی نترس جلو، بیا -

 :داد ادامه لحن همون با و کرد اشاره هاکیک به حرف این بعد

 ساکیباست عطر بوی از تونستم ساده خیلی هستن؛ هاکیک این -

 .هستم بهشت هایمقرب از یکی من اولت، سوال جواب در و بشناسمت

 خیلی شدم، خیره بهش گیجی با و شدم نزدیک بهش قدمی چند

 .زدمی مشکوک

 !کنی؟می کارچی جااین مقربی، یفرشته اگه پس -

 داد، تکیه مبل به رو سرش و انداخت اشدیگه پای روی رو پاش مرده

 :زد لب ثانیه چند از بعد و بست رو هاشچشم

 !ندارم بودن مقرب به نیازی دیگه من استراحت، میگن بهش -
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. مرفت بود مقابلم که ایهطاقچ سمت به و کردم تایید سرم با رو حرفش

 .مبرگشت مرده سمت به و برداشتم رو بود کنارم که پسری و خودم عکس

 !دارین؟ رو من عکس چرا پس شناسین؟نمی رو من نگفتین مگه شما -

 بلند حرکت یک با جاش از گذاشت مبل هایدسته روی رو دستش مرده

 .گذاشت جاش سر دوباره و گرفت ازم رو عکس قاب شد،

 !ریب تونیمی مرسی، هاکیک بابت. بدونی فعال نیست الزم دالیلی به -

 .کنین بیشتر رو شکالتش دیگه دفعه فقط

 .کوبیدم زمین روی رو پام محکم و شدم خیره بهش عصبانیت با

 !بدی جواب باید رم؛نمی جایی من -

 .گذاشت دهنش توی رو کلوچه یتکه آخرین و انداخت باال ابرویی مرده

 .آورد باال رو دستش و ایستاد مقابلم

 رو اممودبانه درخواست یا و کنممی کارتچی ببینی و بمونی تونیمی -

 ...وگرنه میری و کنیمی قبول

 تکون نه معنی به رو سرم و برداشتم عقب به قدمی سماجت با دوباره

 رو نوری یگلوله و گفت رو "خواستی خودت" کالفگی با لب زیر که دادم

 .کرد پرتاب سمتم به

 از  هستم، لیندا یخونه داخل که دیدم کنم پیدا رو خودم خواستم تا

 .برداشتم نامنظمی هایقدم و کشیدم هامدست با رو موهام حرص
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 لیندا یآشپزخونه به و دادم تحویل جادو با رو هاکیک بقیه عجله با

  .رفتم

 !دادی؟ رو همه -

 سمتم به و درآورد دستش از ور هاکشدست که گفتم لب زیر "ایآره"

 تگرف دستش تو رو گوشم محکم کنه،می کارچی بفهمم خواستم تا. اومد

 .پیچوند کمی و

 :زد لب عصبانیت با لیندا که گفتم آخی درد از

 !بکنم؟ رو کاراین تونستمنمی خودم کردی فکر تنبل یدختره -

  .گرفتم ور هاشدست و برده باال  رو هامدست شده کج سر همون با

 .ترهراحت کارمون جوریاین ؟چیه مگه خب -

 اشک درد از کم -کم دیگه که پیچوند رو گوشم تر محکم باراین لیندا

 .شد روان چشمم

 !مونینمی باشی، تنبل جااین -

 .کشید باال آرنجش تا رو لباسش و کرد ول رو گوشم حرفش ادامه در

 !باشه بارت آخرین -

 زا کمی شاید تا مالیدمش آروم بار چند و آوردم مگوش سمت به رو دستم

 .شد بهتر دردش

 کار باید چرا باشیم، داشته پول خوایممی چقدر هر تونیممی ما خب -

 !کنیم؟
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 ازش کمی برداشت، بود کنارم که رو آبی لیوان و زد پوزخندی لیندا

 :گفت و نوشید

. دارن ارزش ،آوردی گیرشون تو چون چرا؟ دونیمی! مهمه هاپول این -

 خوادمی دلم! خوامنمی اما ،بیارم دست به سوت سه تو تونممی من وگرنه

 .کشیدم زحمت براش که باشه پولی میاد دستم به که پولی

 شروع و گذاشت ظرف داخل رو خمیر لیندا که و کشیدم ایکالفه پوف

 .پیراشکی خمیر دادن ورز به کرد

 االن جات کشیدی،می حمتز مهم چیزهای بعضی واسه هم تو اگه -

 !نبود جااین

 :گفتم و شدم خیره بهش پرتی حواس و گیجی با

 !چیه؟ منظورت چیزها؟ بعضی -

 .گذاشت هم روی رو هاشچشم و چرخوند سمتم به رو سرش

 ثلم دیگه چرا که بفهمونم بهت خواممی. بریم باید االن! فهمیمی بعدا -

 !ممنوعه هم سوال. نیستم جادوگر قبل

 دستش داخل رو دستم  کشت، در دم همون رو حجله گفتم؟می یچ

 هام،چشم کردن باز از بعد و زدم پلکی. شدم خیره بهش و گذاشتم

 .خورد صورتم به باد خنکی
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! بود کننده خیره واقعا. کردمی طلوع داشت شدم، خیره خورشید به

 رد کنارمون از آرامش با هم سر پشت ترتیب به که طالیی ابرهای

 .شدندیم

 تو نه بینیمی داری که یمنظره این! جاماین عاشق همینه واسه اوم، -

  !دارم دوست رو جااین زندگی. بهشت نه هست جهنم

 به و پرید پایین باال کودکانه ذوق با که کردم تایید سرم با رو حرفش

 .کرد اشاره سرم پشت

 !ببین رو جااون -

 ،دوختم چشم مقابلم صحنه به شگفتی و حیرت با و کردم پشت بهش

 .بود گردش حال در زمین و بودیم ایستاده روز و شب بین که انگار

 .بینممی رو هااین و میام جااین روز هر -

 نقاشی هزار با که الحق بود، کرده خلق خدا یالعادهفوق یصحنه واقعا

 .کرد خلق ایصحنه همچین نمیشه

 به خواستم تا. گرفت رو دستم و گفت هیسی بزنم حرفی خواستم تا

 .دیدم بزرگی درخت مقابل رو خودم بیام خودم

 !کنیم؟می کارچی جااین -

 هلحظ چند از بعد برد، جیبش تو رو دستش و گذاشت جواببی رو سوالم

 .آورد بیرون رو دستش

 :گفتم ذوق با و کردم نگاه دستش داخل هایشکالت به شادی با
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 !هاکردی رو جاش همه فکر -

 :کرد زمزمه آروم لب زیر و کرد نگاه هاشکالت به لبخند با

 .نیستن ما برای هااین -

 شممچ بعد یکم رفتم راه سرش پشت افتاد، راه به لیندا که نگفتم چیزی

 "مروارید پرورشگاه" بود نوشته بزرگ درش سر که خورد ایخونه به

 ...هااین یعنی

 .زدن صدا رو لیندا اسم ممحک لب زیر و دویدند سمتون به بچه تا چند

 .لیندا خاله -

 مقابلشون و رفت هابچه طرف به شادی با و زد کنار رو من کمی لیندا

 .ایستاد

 .هافسقلی سالم -

 لیندا همون این شدنمی باورم که زدمی حرف ذوق و شادی با قدراون

 شکالتی کدوم هر هابچه و کرد دراز سمتشون به رو دستش لیندا. باشه

 .رداشتنب رو

 به هاشچشم و بود ایقهوه موهاش که رفت ایبچه پسر سمت به لیندا

 .زغال سیاهی

                بود؟ چطور درست حسین، -

 عینک خجالت با هستش حسین اسمش بودم فهمیده حاال که پسری

 :گفت و برد باال رو چشمش روی
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 .شدم کالس اول نفر! بود عالی -

 بلندی مو دختری سمت به و داد کونت خوبه معنی به سری لیندا

 !بود کم گفتممی خوشگلیش از چی هر که برگشت

 .گرفتم مخصوص تو برای رو این بیا بود؟ چطور درست تو لیلی -

 با هم دختره که گرفت لیلی سمت به و درآورد جیبش از لواشکی

 .کرد ازش آمیزی محبت تشکر و پرید پایین باال خوشحالی

 و چرخید لیندا سمت به بعد زد، دید رو من و دهش خم کمی آروم لیلی

 :زد لب آرومی به

 چیه؟ اسمش دختره اون خاله، -

 ششپی به لبخند با گرفت، سمتم به رو دستش و کرد بهم نگاهی لیندا

 :زد لب شادی با لیندا که رفتم

 .آدریناست اسمش منه، دوست این -

 :دنز لب دیگه هم با و شدن جمع هم کنار هابچه دوباره

 .آدرینا خاله سالم -

 ماحت زندگیشون شدم، خیره بهشون مهربونی با و کردم بهشون سالمی

  .بوده سخت مادر و پدر بدون

 خودش و کرد اشاره بود ما از ورتر اون یکم که سنگی تخته روی لیندا

 .رفت سمت اون به هم

 !بشین بیا -
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 بهش یسوال نشستم، سنگ تخته روی کنارش و کردم اطاعت رو حرفش

 که بکنم سوالی ازش خواستم نمیگه چیزی دیدم وقتی. کردم نگاه

 .وایسادند سنگ تخته پشت  و اومدن سمتمون به دخترها

 و گرفتن هاشوندست توی رو موهام که دیدم و چرخوندم رو سرم کمی

 .بافنمی دارن

 :زد لب اشکودکانه ذوق و شادی با و کشید موهام روی دستی لیلی

 .نرمه یخیل موهات -

 یکم از بعد لیندا که دوختم چشم روم به رو یمنظره به و کردم تشکری

 :پرسید و چرخید حسین سمت به آشفتگی با زمان

 !کجاست؟ پوریا حسین، -

 .ریخت زمین روی رو هاسنگ و چرخید سمتش به پسره

 .رهمی هااون پیش داره، کار هاشدوست با که گفت خاله -

 روی از عجله با شنید حسین دهن از حرف این شنیدن محض به لیندا

 .چرخید طرفم به و شد بلند سنگ

 !بریم زود باید آدرینا، بدو -

 تیصور گل لیلی که بکنم سوالی خواستم و کردم نگاه بهش تعجب با

 .زد دست شاهکارش برای شادی با و گذاشت موهام بین رو خوشگلی

 دمش خیره هابچه به عجله با گرفت، هاشدست تو رو دستم عجله با لیندا

 .کردم خداحافظی لب زیر و
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 کلبه جلوی رو خودم و شدن دور هامچشم جلوی از هابچه کم -کم

 .دیدم یخرابه

 .پوریا وای ای -

 کردمی نگاه داشت که سمتی به. گفت ترس با رو حرف این لیندا

 به که پسری دارن ناجوانمردانه که شدم پسرهایی متوجه و چرخیدم

 .زننمی رو پیچیده شخود

 دمش نزدیک در به رفت، کلبه داخل به و کرد ول حرص با رو دستم لیندا

  .پرداختم صحنه تماشای به و

 !کنید ولش -

 هک بزنن حرفی خواستن و چرخیدن سمتون به پسرها لیندا حرف این بیا

 .کرد بیهوش رو همشون دستش با لیندا

 لحظه یک کشید، آغوشش توی رو اون و رفت مکس سمت به عجله با

 !شدمی خوبی مادر حتما بود، مادر لیندا اگه که کردم حس

 !ببینمت بزار مکس؟ خوبی -

 شروع کنارشه لیندا دید وقتی و کرد زمزمه لب زیر دردی پر آخ مکس

 .کردن گریه به کرد

 غلب به قبل از تر محکم رو مکس و کرد پاک بازوش با رو هاشاشک لیندا

 .کشید خودش

 !هان؟ کردی؟ دعوا چرا تو اصال! کردن کارتچی ببین وای یا -
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 :زد لب هق -هق با و کشید باال رو خودش کمی مکس

 !یتیمیم ما کهاین واسه فقط کردن،می مسخرمون داشتن لیندا خاله -

 .پیشمونی تو که گفتم افتخار با و ایستادم روشون جلو هم من

 .شوردف بغلش تو رو مکس تر محکم و گفت "بشمی فدات" اشک با لیندا

 کم بچگی توی اون و این حرف از کردم،می درک رو پسر این حس

 .نکشیدم

 لیع یا یک با. رفت خواب به مکس و کشید مکس سر روی دستی لیندا

  .کرد بغل رو مکس و شد بلند جاش از

 .برسونیمش بریم بیا -

 چشمی زیر آروم افتادم، راه باهاش و دادم تکون باشه معنی به سری

 با و کردمی نوازش رو مکس سر موی دستش با داشت کردم، نگاهش

 .زدمی لبخند

 !لیندا -

 .کردم رو بهش و کردم تند پا کمی که گفت لب زیر "ایبله" لیندا

 !شناسی؟می رو هابچه این کی از -

 .کشید آغوشش توی بیشتر رو مکس و کشید عمیقی نفس لیندا

 تقریبا. گذاشتم کنار رو جادوگری و اومدم جهان این به که وقتی از -

 .کنم فکر میشه سالی دوازده
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 گاهپرورش در کنار و رفتیم جلوتر که یکم نشد، زده بینمون حرفی دیگه

  .ایستادیم

 .کرد باز رو در انسالیمی خانوم بعد یکم و زد رو در لیندا

 .مادر دهب خیرت خدا آوردی؟ رو پوریا وای خوبی؟ خانوم، لیندا سالم اه -

 .داد آنسالمی خانوم تحویل رو پوریا حرف بدون و کرد تشکری لیندا

 خونه به رو خودمون العرض طی با و شدیم دور ازشون خداحافظی از بعد

 .رسونیدم

 !کمرم آخ -

. بست رو هاشچشم و کرد پرت مبل روی رو خودش اول همون لیندا

 .شدم خیره بهش و نشستم مبل روی کنارش

 .گذاشت میز روی یخچال درون از پیتزایی جادو با و آورد االب رو دستش

 به کرد شروع و شد بلند مبل از حرکت یک با لیندا پیتزا اومدن با

 !کنینمی تعارف یک که شه کوفتت خوردن،

 ور سرش حالت همون با بود، کرده باز رو پاهاش و بود پایین سرش لیندا

  :گفت لب زیر و چرخوند سمتم به

 خوری؟می یکی -

 بس از بدنم همه گرفتم، دستش از رو پیتزا و دادم تکون سری شوق با

 ترمانگش به دستی پیتزا خوردن قبل. کردمی درد بودیم کرده العرض طی

 .کشیدم
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 .ایستاد کنارم و اومد بیرون انگشتر از خدمتکاره دختره همون

 !امرتون؟ خانوم، جانم -

 .دادم تکیه بلم به رو سرم و کردم دراز کمی رو پام

 !بده ماساژ رو پاهام رفتم، راه خیلی -

 عجیبی و خوب خیلی حس. دادن ماساژ به کرد شروع و گفت "چشمی"

 :گفتم و چرخیدم سمتش به شتگذ که یکم. بود

 !بده ماساژ هم رو لیندا -

 اومده خوشش انگار که لیندا. رفت لیندا سمت به و کرد اطاعت دوباره

 .بست رو هاشچشم و یدکش دراز مبل روی بود

 .بلدی خوب رو کارت بده، ماساژ هم رو پاهام دختر اه -

 هب خنده با. دادمی ماساژ رو لیندا داشت دختره ایدقیقه بیست نزدیک

 :گفتم و رفتم سمتش

 گذشت؟ خوش -

 :زد لب بود، خماری حالت تو که لیندا

 .خستمه بخوابیم، حاال. آره -

 سمت به و کردم ایخنده. شد قاطی هاشپوف و خور با حرفش بقیه

  .رفتم بود کرده انتخاب قبل از لیندا که اتاقی

 !بیار آب برام یکم دختر -



 

 

 WWW.98IA3.IR 187 کاربر نودهشتیا زهرا عاشقی  –اغواگر جهنمی 
 

 و رفتم اتاق سمت به. شد محو هامچشم جلوی از و گفت چشمی دختره

 حتما دکوراسیونش چیدمان. بود زیبایی اتاق کشیدم، دراز تخت روی

 .بود لیندا یسلیقه

 !نیست؟ ایدیگه امر وم،خان بفرمایید -

 خداروشکری آب خوردن از بعد گرفتم، ازش رو لیوان و شدم بلند کمی

 .رفتم خواب به تخت روی و گفتم

 .چوپون دختر آهای -

 خودم دور داشتم کجام بدونم کهاین بدون کجاست؟ جااین اه

 .دادممی گوش خوندمی آواز داشت که صدایی به و چرخیدممی

 .وپونچ دختر آهای -

 عقب به ترس با. کرد نوازشش ناخودآگاه و نشست موهام روی دستی

 !نبود چیزی اما برگشتم،

 .سوو آن به سوو این از -

 ینا یعنی لرزیدم،می ترس از داشتم کم -کم دیگه بودم؟ کجا من یعنی

 !خوند؟می آواز برام داشت که بود کی

 که رفتم سمتش به یشاد با. داداشم بود؛ آراد اومد، سمتم به مرد یک

 :گفت داد با و زد شکمم توی محکم پاش

 .اومدینمی دنیا به وقت هیچ که کاش! نحس نحسی، تو -
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 تا کردم باز رو هامچشم دوباره.نیست، درست این نه بستم، رو هامچشم

 .بودم بهشت تو بار این اما نیستم، نحس بگم بهش

 فاقیات چه جااین. یدمشکشمی آتیش به داشتم و بودم بزرگی کاخ مقابل

 !افتاد؟می داشت

 ویت صدایی. کرد شلیک سمتم به قدرتش با و اومد سمتم به ایفرشته

 .پیچید مغزم

 .نیستی -نیستی -نیستی الیقش تو -

 یعنی دوختم، چشم مقابلم به زنان نفس با و پریدم خواب از عجله با

 !بود؟ خواب همش

 .بیام خودم به شد باعث دختره صدای. لرزیدمی ترس از امچونه

 !خانوم؟ -

. دادم ریختن یاجازه هاماشک  به و کردم بغلش حرف بدون و ترس با

 خاطر به و فرستادمش انگشتر داخل به. شدم خالی و گذشت که یکم

 .شدم بلند جام از بود پریده خوابم کهاین

 خواب لیندا کردممی فکر شدم، خارج اتاق از و رفتم خروجی در سمت به

 .سرکارش و بود بیدار ناباوری کمال در اما باشه،

 هاسفارش زود خیلی باید! باش زود کمک بیا پاشو شدی؟ بیدار سالم، -

 .کنیم آماده رو
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 اون برای. شدم هاکلوچه کردن درست مشغول و گفتم لب زیر "ایباشه"

 .اضافی شکالت کلی با کردم درست مخصوص یکلوچه مرده

 !کنی؟می ریدا چیکار آدرینا -

 جواب و بزنم حرف باهاش بتونم طریق این از حداقل تا ببرم براش باید

 !بیارم دست به رو سواالتم

 .نفر یک برای مخصوصه چیز یک -

 .شد مشغول خودش کار به  و کرد زمزمه لب زیر "آهانی " لیندا

 خجالت با و بوسیدم رو لیندا یگونه عجله با هابسته شدن آماده از بعد

 :تمگف

 .ببر رو هاکلوچه خودت! ببخشید دارم، کارم برم باید من لیندا -

 این خاطر به که گفت "ایباشه" و کرد نگاه بهم خشم و حرص با لیندا

 .گرفت خندم حالتش

 .آوردم بیرون رو خدمتکار دختر و کشیدم انگشتر روی رو دستم

 !کن کمک هاکلوچه پخش توی لیندا به -

 .گرفت دستش از رو هابسته و رفت لیندا سمت به دختره

 .خانوم چشم -

  یکلبه بیرون رو خودم کردم باز که بعد ایدقیقه و بستم رو هامچشم

 .دیدم مرد اون
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 در تا بردم در سمت به رو دستم بار چند نه، یا بزنم در که بودم دل دو

 .کردم تعلل و مکث کمی اما بزنم،

 رست از هینی. کردم برخورد کسی با پشت از این با و رفتم عقب به کمی

 .برگشتم عقب به و کشیدم

 .کوچولو اومدی باز کوچولو که میبینم به، -به -

. ردک نگاه بهم رفته باال ابروی با و کرد ایخنده که کردم نگاهش حرص با

 :گفتم و گرفتم سمتش به رو هاکلوچه

 !زیاده هم شکالتش خواستی که جورهمون آوردم، کلوچه برات -

 .رفت کلبه داخل به کوتاه یسرفه با و گرفت دستم از رو کلوچه

 !تو و دونممی من نباشه زیاد شکالتش -

 ایینم مظلوم با و کشیدم آهی و کردم نگاه بسته در به آویزون هایلب با

 :گفتم

 .بیام هم من بزار خب، -

 :گفتم ایکشیده حالت با و کردم مظلوم و لوس کمی رو هامچشم

 .الطف -

 :گفت گذرایی نگاه با مرده و شد باز در که نگذشت ایلحظه چند

 !تو بیا -

 .بستم سرم پشت رو در و رفتم کلبه داخل به شادی با

 !بپرس رو هاتسوال -
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 .نشستم مبل روی مقابلش و دادم قورت رو دهنم آب بلند صدای با

 !عه؟تو یخونه توی من عکس چرا کهاین و مقربی؟ یفرشته واقعا تو -

 .داد تکیه مبل به و خورد رو هاکلوچه از تا چند مرده

 دومت سوال! هستم آسمانی مقرب دوازده جزء آره، که اولت سوال خب -

 .مهمه برام ایستاده کنارت عکس تو که پسری اون که اینه جوابش هم

 مانگشتر تو که خدمتکاری دختر بشنوم رو هاشحرف یبقیه خواستم تا

 .کرد زدن حرف به شروع و داوم ذهنم به بود

 رو دهنش آب لرزون صدای اون با که شدم خیره کوچیکش یقیافه به

 :گفت و داد قورت

 ...که خوادمی ازم لیندا خانوم، -

 .بستم رو هامچشم و کشیدم عمیقی نفس عصبانیت با

 مزاحمم برو هم حاال! بکنه بزار خوادمی کاری هر! نیست وقتش االن -

 !نشو

 باال که کردن نگاه مرده به کردم، باز رو هامچشم و کردم دورش ذهنم از

 :گفت و کرد نگاه بهم خنثی حالت

 .بود همین داستان کل و -

 .کردم هدایت گوشم پشت به رو موهام دستم با و کشیدم عمیقی نفس

 !مهمه؟ برات پسر اون چرا خب -

 :گفت پوکری حالت با و کرد بهم سفیهی اندر عاقل نگاه مرده
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 !دادم توضیح کامل -

 اون ذهنی تماس خاطر به. بیاد در اشکم بود مونده کم دیگه چی؟ یعنی

 .موندم خماری تو دوباره دختر

 !بری وقتشه خب -

 کنیبش. گفت "بای -بای" که رفتم سمتش به شدم، بلند جام از عجله با

 .دیدم لیندا یخونه داخل رو خودم کجام بفهمم خواستم تا زد،

 ندالی کنار! دیدمش کنم، پیدا رو دختره تا کردم نگاه اطرافم به حرص با

 .بود تخت روی

 !رسممی رو حسابت الدنگ، دختره -

 .کرد نگاه بهم و شد بلند جاش از تعجب با لیندا

 .رفتم بود خودم برای که اتاقی سمت به و گرفتم محکم دختره موهای از

 جلوی خوش یدم،کشمی موهاش از. نشی مزاحمم دیگه کنممی کاری

 .بود گرفته رو هامچشم

 .بستم رو در و انداختنش اتاق داخل هاشاشک و گریه به توجه بدون

 بهم و داد قورت ترس با رو دهنش آب که کردم نگاه بهش عصبانیت با 

 به تنومند مرد تا دو و چرخوندم کمی رو دستم روی انگشتر. شد خیره

 .آوردم وجود

 !چین؟ برای. ..ب هااین خانوم...خا -

 :گفتم مردها به رو و زدم بهش پوزخندی
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 !بشه آدم تا بزنینش قدراون -

 با و کشیدم عمیقی نفس. شدم خارج اتاق از چشم جواب شنیدن با

 .رفتم خواب به و کشیدم دراز مبل روی سردرد

 

 *** 
 

 لیندا. کردم نگاه بهش و کردم باز هم از رو هامچشم کسی هایتکون با 

 .کردمی نگاهم ناراحتی با و بود ایستاده رمس باالی

 کتک بد دادی رو دختره شدی خونه وارد وقتی! باش مسلط اعصابت رو -

 خواستمی فقط اون! کردی عجله تو نداشت، تقصیری اون واقع در. زدن

 .بیاد بیرون من با بگیره اجازه ازت

 نگاه بود داخلش دختره که دری به شرمنده و کردم نگاهش ناراحتی با

 :داد ادامه لیندا که کردم

 کردی، قضاوت جون ساکیباس آره! گفتنمی چیزی خرفتم پیر اون -

 .بد خیلی هم اون

 کردم باز که رو در رفتم، اتاق سمت به و شدم بلند مبل روی از شرمنده

 من اومد، بدم خودم از. برگشتن طرفم به و کردن ول رو دختره مردها

 .بخوره کتک وچپ و هیچ خاطر به شدم باعث
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 که دختره کنار شرمندگی با و فرستادم انگشتر داخل به رو مردها

 .نشستم بود، افتاده جونبی

 خالی تو سر رو عصبانیتم و کردم بد خیلی حقت در ببخش؛ رو من -

 .کردم

 صدای با که دادم فشارش خودم به و گرفتم دستم تو رو دختره دست

 :گفت دردی پر و لرزون

 .شمنمی ناراحت ازتون...ازت من خانوم، نیست خواهی ذرتمع به نیاز -

 .کردم درمان رو هاشزخم تمام و کشیدم بدنش روی رو دستم

 .بکنم برات تونممی که کاریه حداقل -

 کرد زبا رو در لیندا. شد بلند جاش از برگشت اولش حالت به که بعد یکم

 .داد تکیه در به و

 تدرس خفن کیک یک هم بعد. چینیمب توت بریم خوایممی بریم، بیا -

 .کنیم

 رهب انگشتر داخل به کهاین از قبل و فرستادم انگشتر داخل به رو دختره

 :پرسیدم

 !چیه؟ اسمت -

 :گفت ناراحتی و ناز کمی با و کشید سرش به دستی خجالت با

 .ندارم اسم -
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 اب و زدم کنار کمی رو موهاش. نبود انصاف این کردم، نگاه بهش آشفته

 :گفتم فکر میک

 .ذارممی نیال رو اسمت دریاست، درخشان و بزرگی به هاتچشم -

 مگونه روی یبوسه و کرد زمزمه لب زیر رو نیال اسم بار چندین شوق با

 .کردمش انگشتر وارد و زدم لبخندی که کاشت

 سمت به که بشیم خارج خونه از خواستیم و شدیم پذیرایی وارد هم با

 .چرخیدم لیندا

 پرت زمین روی باهم و زد کنارم  شده گرد هایچشم و عجله با دالین

 .شدیم

 با. شد خونه وارد سقف از بزرگ اژدهای یک شده، چی بفهمم خواستم تا

 بهم قرمزش بزرگ هایچشم چیزی هر از بیشتر ،کردم نگاه بهش ترس

 .کشید جلو رو هیکلش و شد خیره

 .ها -

 .گرفت قرار مقابلم با و شد خیره بهش عصبانیت با لیندا

 .برف جادوی -

 دستش با اژدها که دادم قورت رو دهنم آب ترس با بود، این اسمش پس

 .کرد پرتاب سمتمون به رو یخ هایگلوله

 ایمق پشتش و گرفتم محکم رو لیندا هایدست و کشیدم جیغی ترس از

 .شدم
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 .رفت در سمت به عجله با و گرفت محکم رو دستم هم لیندا

 !بریم باید بدو، -

 :نالیدم لب زیر لرزونم هایلب با و دوختم چشم بهش گریه با

 !کیه؟ این لیندا -

 از دورتر که سبزی دشت سمت به و گفت لب زیر "دونمینمی" لیندا

 .رفت بود جااین

 در زمین زیر از اژدها حرکت یک با که بریم درخت سمت به خواستیم

 .ایستاد جلومدن و اومد

 !بده حویلت رو ساکیباس -

 .درآورد در جیبش از رو کتابی و کشید مقابلم رو خودش عجله با لیندا

 !بشی رد من یجنازه روی از کهاین مگه -

 شد، عوض لباسش حرکت این با و چرخوند اژدها دور رو کتابش لیندا

 داخل به رو اژدها ضربه یک با شد باز اژدها زیر بزرگ ایدریچه یک

 .انداخت دریچه

 و خیدچر سمتم به لیندا که کردم نگاه بهش و افتادم سکسکه به ستر از

 :گفت داد با

 .میام تو بعد من! باش زود برو، اینجا از آدرینا -

 سمت به و اومد باال زمین زیر از اژدها دوباره بشم دور ازش خواستم تا

 .کرد شلیک لیندا
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 :زد داد که بشم نزدیکش خواستم آلوداشک چشم با

 !برو -

 زمین روی محکم و گرفت پاهاش از اژدها کنه پرواز خواست تا دالین

 .کوبیدش

 رو لیندا مونده کم که کردم دست -دست قدراین کنم؟ کارچی خدا ای

 .بکشه

 .آخ -

 با اژدها. کرد ناله درد از و افتاد زمین روی زخمی صورت و درد با لیندا

 .کرد پرتاب عقب به رو اون و کوبید لیندا یسینه روی محکم پاش

 لیندا به رو خودش دو با هااژده که برم سمتشون به خواستم عجله با

 .برد باال رو شمشیرش با و رسوند

 !نه -

 هب زده بهت. کرد لیندا یسینه توی رو شمشیر محکم هااژده حرفم این با

 پایین لیندا چشم از اشک قطره یک که دوختم چشم مقابلم یصحنه

 .اومد

 .کن فرار آدرینا...آدر -

 .کرد باز ایدریچه و گرفت سمتم به رو دستش زورش تمام با لیندا

 هاهاژد به تبدیل و نکردم تحمل که زدن ضربه به کرد شروع دوباره هااژده

 .شدم
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 لمبغ توی رو لیندا. زدم کنارش زورم تمام با و رفتم سمتش به سرعت با

 .شدم دریچه وارد عجله با و گرفتم

 اشک اب برگشتم، قبلیم حالت به و ایستادم کوه روی که نگذشت یلحضه

 اشک و گرفتم هامدست توی رو خونین لیندای و نشستم زمین روی

 .ریختم

 .اه -

 زور به رو دستم. پیچیدمی خودش به درد از و کشیدمی نفس زور به

 .کنم جلوگیری ریزیخون از تا دادم فشار شسینه روی

 !آخ -

 دنبال وال و هول با و کردم پاک رو صورتم روی اشک آرنجم با زور به

 .کنم جلوگیری ریزیخون از تا بودم یپارچه

 :زد لب مهربانی با فشورد دستم روی رو دستش لیندا

 .بمونم زنده که ندارم نیاز دیگه نیست، نیاز -

 به محکم و گرفت دستش تو رو دستم که شدم خیره بهش اشک با

 :زد لب ناراحتی با فشورد، خودش

 دونستممی نیستم، زنده دیگه من. باش هااون مواظب ها؛بچه آدرینا، -

 !بمیرم قراره که

 باال کمی رو سرش و کرد ایخنده درد با که کردم نگاه بهش تعجب با

 .آورد
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 ردردس باعث من بودن زنده. بینیم آینده جادوگرها ما نرفته؟ که یادت -

 .میشه بیشتر

 رو هاشچشم زور به داد با که بست رو هاشچشم کم -کم حرف این بعد

 :گفتم و کردم باز

 تنهام کنمنمی اذیتت دیگه کردم غلط لیندا! پاشو آدرینا جون نبند، نه، -

 .نزار

 خی عین هاشدست که نگذشت ایلحظه! نکرد گوش حرفم به بود، نامرد

 .بسته کامال هاشچشم و شد سرد

 تا. کردم زمزمه لب زیر و اسمش بار چندین و دادم تکونش بهت با

 یک هب تبدیل کم -کم و شد خاکستری بدنش کل کنم بلندش خواستم

 .شد برگ

 تو رو برگ که ببره آسمون به رو برگ خواست و بود طوفانی یکم هوا

 .دادم فشار لبم روی ناراحتی با و گرفتم دستم

 .مداد دست از اون عین هم رو تو بود؟ کم بقیه گذاشتی؟ تنهام چرا آخه 

. هبش قبل از ترخراب حالم شد باعث و رسید گوشم پشت از صدایی یک

 .چرخیدم صدا سمت به و سپردم باد دست به رو برگ

 شکستش و بشم هاهاژد که کردم آرزو و شدم خیره هاهاژد به عصبانیت با

 .بدم

 !کجایی؟ کوچولو ساکیباس -
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 با لب زیر و مکرد پرتابش عقب به زورم تموم با بود من به پشتش چون

 :گفتم داد

 !کشمتمی لعنتی، متنفرم ازت -

 با نخورد تکونی زیاد امضربه با که بود زیاد زورش قدریاون اون اما

 :گفت خوشحالی

 لذت دونی؟می! ؟مرده دوستش آخی،. عصبانیه کوچولو ساکیباس ظاهر -

 !کردممی فرو قلبش تو رو شمشیر وقتی بردممی

 :زد لب عصبانیت با و شد خم کمی گوشم کنار و اومد تر نزدیک کمی

 .کشممی هم رو تو کشتم رو اون که طورهمون ضعیفی، دوستت عین -

 شپرتاب عقب به محکم دستم با و شدم خیره بهش خشم و عصبانیت با

 :غریدم و کردم

 !گیرممی ازت رو لیندا انتقام -

 اشپ با و دکوبی صورتم روی محکم دستش با که رفتم سمتش به دوباره

 .زد شکمم تو

 :گفت بلند صدای با که گفتم درد از آخی

 روح چون بدی؟ شکستم تونیمی آسونی این به کردی فکر واقعا -

 سفیدی؟

 :کرد زمزمه تریآروم صدای با و اومد سمتم به دوباره
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 نتونست حتی که خورده شکست یک جز هیچی نیستی، هیچی تو -

 .بده نجات مرگ از رو دوستش

 و کردم پاک رو هاماشک حرص از که خندید بلند صدای با حرف این بعد

 .انداختم زمین رو سرم

 سمتش به ناگهانی حرکت یک توی که شد خیره آسمون به خنده با

 هب شمشیر یک که شدم خیره دستم به کوبیدمش، زمین روی و رفتم

 .گرفت جا دستم توی و اومد سمتم

 .هه -

 توی رو گردنم کنم فرو توش رو شمشیر خواستم تا و کردم نگاه بهش

 .زد محکمی مشت و گرفت دستش

 .گفتم آخی درد از و افتادم زمین روی ضربه یک با کارش این با

 رو شمشیر! بخورم تکون جام از نتونم تا گذاشت روم پا که بود اون باراین

 .زد زل بهم شیطونیش یقیافه با و کشید بیرون دستم از زور به

 !نبود کافی ولی بود، خوبی تالش -

 که نداشتم زندگی ادامه به امیدی دیگه بستم، ترس از رو هامچشم

 .شد برداشته روم از هاهاژد سنگینی

 جلوی از سرعت به که دیدم رو نوری و کردم باز رو هامچشم تعجب با

 .شد رد هامچشم

 !بمون دور ازش -
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 هایچشم و یزره لباس اون با شدم، خیره مرموز مرده به تعجب با

 .کردمی شلیک سمتش به رو نوری هایگلوله سفیدش

 .آخ -

 یک توی رو بود افتاده زمین روی که شمشیری و رفت سمتش به مرده

 .کرد هااژد گردن وارد ناگهانی حرکت

 .عق -

 مونده کم. شد کف از پر دهنش و افتاد زمین روی هاهاژد کارش این با

 .زد بشکنی و اومد سمتم به مرده که بیارم باال صحنه دیدن از بود

 .هستیم مرده یکلبه داخل فهمیدم کردم نگاه که اطراف به

 !کردی؟ کمکم چرا -

 .درآورد تنش از رو شزره رفت کلبه یگوشه سمت به مرده

 .شدم خم جلو به کمی و دادم قورت رو دهنم آب

 دنبالت چرا دونیمی! بیوفته اتفاق قراره کجا ،کی چی، دونممی من -

 .نیستی معمولی تو چون اومدم؟

 به و برداشتم رو طاقچه روی عکس و شدم بلند جام از دلخوری با

 .گرفتم سمتش

 .بود سازی صحنه و الکی چی همه! نگفتی بهم هیچی تو -

 :زد لب آرامش با و کشید نفسی گرفت، ازم رو عکس و اومد سمتم به

 !داره دلیلی یک چی همه دونم،می -
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 فهمید؛ خودش انگار اما بدونم، رو دلیلش تا بگو بهم که گمب خواستم

 :گفت خنده به و انداخت بهم کوتاهی نگاه چون

 .خبره چه آینده توی ندونی که اینه به خوبیش -

 :گفت لبخند با و کرد موهام توی دستی که کردم نگاه بهش

 تو خب اما خوب، چیزهای داره؛ چیزها کلی واست تقدیر خانوم کوچولو -

 .داری نیاز آموزش به فعال و سفیدی روح

 نم شدمی یعنی کردم، نگاه بهش سردرگمی با و کردم کج کمی رو سرم

 !ببینم؟ خوش روز یک هم

 نی؟ک کمک بهم خوایمی کنم باور یعنی! بینی؟می رو آینده تو یعنی -

 :گفت بهم خاطر اطمینان با و گذاشت هم روی رو هاشچشم مرده

 .کنممی کمکت آره بینم،می رو چی همه من -

 ردردس توی تا کردممی عمل احتیاط با باید نداشتم، اطمینان بهش زیاد

 .نیوفتم

 !بخون رو کتاب این -

 االب ابروی با و گذاشت دستم روی رو کتاب که و کردم نگاه بهش سوالی

 .کرد نگاه بهم رفته

 یک بدونی ایدب ست،تاریخچه مهمه؛. بخون ر این! کنی تمرکز باید االن -

 !هستی چی و هستی
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 مبل به. شد خارج کلبه از و گفت ایخوبه که کردم زمزمه "ایباشه"

 زدم کنار رو موهام از ایتره. انداختم امدیگه پای روی رو پام و دادم تکیه

 .کردم باز رو کتاب الی و

 خوندن به شروع و نیاورم در سر ازشون زیاد که داشت مختلفی اشکال

 .کردم

 بر هم اون. بار یک سال هزار هر ها؛فرشته و شیاطین بین جنگ یک -

 تا دو! شد؟ چی جنگ آخرین که اینجاست مهم! زمین حکومت سر

 عاشق وسط این و کردند درست صلح با رو مشکل که شیطان و فرشته

 .شدن هم

 فرشته هم برخورده شیطانیش وجود از هم وجودش توی که ایبچه

 .بودنش

 .کردم نگاه صفحات به دقت با و زدم ورق رو قهور تعجب با

 لک خرابی باعث سال، هزار تا بچه اون اگه شده نوشته هابینی پیش در -

 .میشه دنیا

 !زمین چه جهنم، چه بهشت، چه

 برای دختر اون و میشه زمین از دختری عاشق پسر اون که شده نوشته

 .کشهمی زیادی خیلی هایسختی بهش رسیدن

 ...کهاین و
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 ودب اتاق یگوشه که اتاقی سمت به رو من و گرفت دستش تو رو دستم

 .شدممی اتاق این وارد که بود بار اولین رفت،

 واقعا جااین هم اون کتاب همه این ،شدم خیره اتاق نمای به باز دهن با

 .بود نکردنی باور

  !میشی من مثل بخونی رو همه اگه ها،کتاب این یهمه -

 .رفت نشونه بدنم روی اشارش انگشت با و شتبرگ سمتم به

 االن از بهتره پس هستی، چی هستی، کجا! هستی کی بدونی باید -

 .خوندن به کنی شروع

 ردز کتاب. رفتم کتابخونه سمت به و کردم نگاه بهش آویزون هایلب با

  "همه عاقبت " کردم زمرمه رو اسمش و گرفتم دستم تو رو رنگی

 !میشم؟ تو مثل کنم تمرین و بخونم اگه یعنی -

 شیدک سرم رو دستی برگشتم سمتس به و برگردوندم جاش به رو کتاب

 :گفت و

 .کوچولو آره -

 .کرد شادی از ایخنده که کردم نگاه بهش حرص با

 .سالمه یک و بیست! نیستم کوچولو من -

 روی رو هاشدست کشید، کوتاهش ریش روی دستی و کرد ایخنده

 :گفت و گذاشت کمرش
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. هستم هم االن تا و بودم زمین خلقت ابتدایی از من کوچولویی، تو -

 !میلیارد؟ هفت و چهل به نسبت اما زیاده، سال یک و بیست گیمی خب

 برخورد زمین با فَکَم که کردم حس قشنگ کردم، نگاه بهش باز دهن با

 .کرد

 هب و بست انگشتش با رو دهنم و اومد سمتم به بزنم حرفی خواستم تا

 .کرد اشاره کتاب

 !باش زود بخون، -

 از و کرد ایخنده که شدم خیره هاخنگ عین بهش و دادم تکون سری

 .رفت بیرون اتاق

 توی ور کتاب. نشم خسته تا کردم آرزو صندلی و رفتم کتابخونه سمت به

 کمی چشمم خارش با. کردم خوندش به شروع و گرفتم دستم

 .کردم نگاه ساعت به و خاروندمش

 و بود دوازده نزدیک ساعت. شدمی خارج دود داشت امکله از مطمعنم

 رو کتاب هنوز و کردممی مطالعه داشتم که بود ساعت هشت هفت من

 .بودم نکرده تموم

 آهی. کردم پرت صندلی روی رو کتاب و شدم بلند جام از کسلی با

 نگاه ردهم به و انداختم کلبه به گذرایی نگاه ،رفتم بیرون اتاق از و کشیدم

 .دونستمنمی هنوز هم رو اسمش که سرم تو خاک کردم،
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 یابروی شیطنت با شدم، دستش داخل عکسی متوجه و رفتم سمتش به

 :گفتم و انداختم باال

 کیه؟ اون -

 .گذروند نظر از رو پام تا سر و کرد خم سمتم به رو سرش کمی مرده

 .داد ارفش دستش توی رو عکس و کشید دل ته از دلسوزی آه

 .معشوقه من برای زنه شما برای خب البته شدم؛ جدا ازش زنمه، عکس -

 کمی و عصبانیت با و داد فشار دستش تو قبل از تر محکم رو عکس

 :زد لب آشفتگی

 !بود ترقوی جدایی این خب، اما بود شده یکی روحمون -

 زا رو عکس خواستم گذاشتم، اششونه روی رو دستم و رفتم سمتش به

 .دش ناپدید و شد تبدیل نور به عکسه و کرد نوچی که بگیرم تشدس

 خوش همه این شده چی موندم خندید، دوباره که گفتم لب زیر ایشی

 .شده خنده

 .کردم خوندن به شروع دوباره و دوباره و رفتم اتاق سمت به

 

  

 (بعد سال هفت)
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 از اشتمد کشیدم، هامچشم روی رو دستم و اومدم پایین خوابتخت از

 !بخوابم بیشتر شدمی کاش مردم،می خستگی

 از بعد. کردم شونه رو موهام و رفتم آینه سمت به بسته هایچشم با

 .اومدم بیرون اتاق از دیگه کارهای و لباس پوشیدن

 پادشاه هفت خواب تو استاد معمول طبق و رفتم غذاخوری میز سمت به

 .خوردم لقمه تا چند هعجل با و کردم آماده رو صبحانه میز. بود

 تاداس که برم کتابخونه سمت به خواستم و شدم بلند گذشت که یکم

 .اومد بیرون اتاقش از ناراج

 االن تو واقعا! گرفتی؟ یاد که چیزهایی نیست کافی نظرت به -

 !آدرینایی؟

 هب و گفت خالقی جلل که دادم تکون رو سرم و خندیدم بلند صدای با

 .داد ادامه راهش

 دختر همون. منی آدرینای تو که نکردم باور آخه، خندیمی چرا بخ -

 !شدی؟ ساکیباس چرا تو اصال! ساده و پاک

 کمی با و کشیدم فرضی هایخط پاهام با و خاروندم کمی رو موهام

 :گفتم صدام تو مالیمت

 !جونم استاد فعال. بفهمم باید اما دونم،نمی هم من -
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 دستم با. کردم پرت صندلی روی رو خودم و دویدم اتاق سمت به عجله با

 متمس به کنم تمومش بود مونده صفحه چند که کتابی تا زدم بشکنی

 .بیاد

 و ودب نیافتنی دست کتاب واقعا کتاب این کشیدم، کتاب روی دستی

 .ذاشتمی اختیارم در خوبی هایچیز خیلی

 شدنمی باورم. خوندم رو متن تعجب با و کردم باز رو ایصفحه دستم با

 .رسیده وقتش باالخره

 .بودم دور ازش وقت همه این میاد، داره اون

 که فهمیده فهمیده، خودش یآینده از خونده که مطالبی طی آدرینا)

 عاشقی و دیدار باعث و میاد زمین به مشخصی روز توی پسری

 پاک موقع لیندا که چرا برنگشته شونحافظه هنوز اما میشه، مجددشون

 خاطرات کنند مالقات رو هم وقتی فقط گفت آدرینا حافظه کردن

 (.میاد یادشون

 اوم ماراتون، جنگل. ببینمش باید کجا بدونم تا زدم ورق که رو کتاب

 .بود زیبایی جنگل

 ایچهدری و کشیدم نفسی فرستادم، قفسه داخل به رو کتاب و شدم بلند

 خودم بعد یثانیه و شدم دریچه وارد حرکت یک با. کردم باز خودم برای

 .دیدم توت درخت کنار رو
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 خاصی هیجان نشستم، منتظر اششاخه روی و رفتم باال درخت از

 .مببین قراره باالخره رو منتظرشم ساله هفت نزدیک که پسری داشتم،

 که بود عادتم کردم، خوردنش به شروع و آوردم دهنم سمت به رو ناخنم

 .دادممی انجام ور کار این زدمی جوونه وجودم تو استرس وقتی

. کردممی نگاه اطراف به و آوردممی عقب و جلو میون در یک رو هامپا

 تخواسنمی پسره انگار برم، پایین خواستم و کشیدم موهام توی دستی

 !بیاد

 فرد و شد باز ایدریچه درخت کنار گذاشتم درخت یتنه رو که رو دستم

 .اومد بیرون پوشیزره

 واقعی معنی به. کنم بررسیش دقت با و خوب تا کردم خم کمی رو سرم

 !بود ترسناک

 وت چیزی هر از بیشتر رنگش مشکی هایبال و سیاهش تیز هایشاخ اون

 .داشت فرمی رو و جذاب هیکل. بود چشم

 قدرت احساس تا نکشیدم روح بس از! کن کنترل رو خودت ساکیباس اه

 .میشه تلقی تازه یتجربه جورایی یک برام کنم

 .آورد بیرون مخصوصش قاب از رو شمشیرش و نشست سنگ روی پسره

 هیجانی صدای با و شدم آویزون درخت از کردمی تیزش داشت که وقتی

 :گفتم کنم کنترلش نشد که

 .اومدی خوش سالم، -
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 و انداخت بهم گذرایی نگاه زرشکیش هایرگه و مشکی ماسک با پسره

  .داد سالمی لب زیر

 شیک و مردونه خیلی صداش. ایستادم کنارش و اومدم پایین درخت از

 :زدم لب تعلل کمی با و کردم خیس رو لبم زبونم با! بود

 !چیه؟ اسمت -

 نگاه. شد بلند جاش از گذاشت مخصوصش قاب داخل رو شمشیر پسره

 :پرسید رفته باال ابروی با و انداخت بهم کوتاهی

 هایکیباسسا شما یحوصله من! ساکیباس برو هستی؟ کی دیگه تو -

 .ندارم رو کارفریب

 و گرفتم دستم توی رو دستش بکنم توجهی هاشحرف به کهاین بدون

 .کشیدمش جلو به کمی

 !بشناسی رو جایی نکنم فکر کنم،می کمکت من -

 ورد ازم کمی و کشید بیرون دستم از رو دستش حرفی هیچ بدون پسره

 :زد لب عصبانی و خشن صدای با شد،

 .برسم آرامش به یکم تا اومدم فقط !ندارم نیازی -

 و دز بشکنی دستش با کنم منصرفش حرفش از و بزنم حرفی خواستم تا

 .کرد دور خودش از رو من

 مقابلم و اومد سمتم به بلند هایقدم با خودش که رفتم جلو به قدمی

 :گفت پوزخند با و کرد استشمام رو تنم بوی. ایستاد
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 هم زیادی هایروح. رو من خوایمی بعد نکردی هم گناه حتی تو -

 جهنم تو کنم؟ ولت داری توقع شدی؛ شیطان یک نزدیک! نداری

 !کنی؟می زندگی کجا ندیدمت،

 یهضرب پام با و انداختم باال ایشونه بیخیالی با و رفتم عقب به کمی

 .کردم وارد خاک با کوتاهی

 مهم اصال برام گفتی که چیزهایی اوال سوال؟ همه این خبره چه اوه -

 یونهخ کنم،می زندگی کجا گفتی که بعدیت سوال راجب ثانیا! نیستن

 .هاستنزدیکی همین من

. صورتش مشکی ماسک آوردن در به کرد شروع و گفت لب زیر "آهانی"

 چه صلهو من یآینده و گذشته به که پسری ببینم بودم منتظر صبرانهبی

 .شکلیه

 باورم کرد، برخورد زمین با ممحک فکم آورد  باال رو سرش که پسره

 مردمک با  هایچشم حتی یا مردونه یقیافه و چهره اون شدنمی

 .باشه این مختص سرخش

 از .کرد بغل رو من و کرد دستی پیش خودش که برم سمتش به خواستم

 و نشد که بود قوی قدراون اما بکشم، رو روحش خواستم عادت فرط

 .نتونستم

 داشتم، خوبی خیلی حس کردم، نگاه بهش الیخوشح با و شدم جدا ازش

 !بود وصف قابل غیر واقعا
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 بکشی؟ رو من روح تونیمی کردی فکر واقعا تو -

 هب گذشت که یکم. گذاشتم پاسخ بی رو سوالش و کردم خجالتی خنده

    نره پیشم از تا کنم گرم رو سرش که افتادم این فکر

 !اومدی؟ جااین به چرا تو خب -  

 یتو دستی ریخت، زمین روی و کرد پودر دستش توی رو سکشما پسره

 :گفت و کشید فرمش خوش موهای

 اما بودم، باهاش جااین خاطراتم توی اومدم؛ دختر یک خاطر به پوف، -

 .بیام جااین به شدم مجبور من و نبود واضح قدراون خب

 حالت همون با و کرد دستی پیش خودش چیه، اسمش بپرسم خواستم تا

 :زد لب کشخش

 .هاست نزدیکی همین که دونممی دنبالشم،. دونمنمی رو اسمش -

 با و دکشی پیشونیش روی رو دستش سوالی حالت با و برگشت طرفم به

 :گفت مکث کمی

 !شناسیش؟می تو -

 بود مونده کم که خندیدم قدراون خنده، زیر زدم محکم حرکتش این با

 جور همون. شد دور ازم و گفت لب زیر "کوفتی " هم پسره. بشم خفه

 :زدم داد رفتمی داشت که

 !دنبالشی که کسیم همون من خدا؛ خنگ وای، -
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 و رفتم سمتش به. ایستاد و کرد تعجب کمی اول اسمم شنیدن با

 :گفت خیالی بی با که دوختم چشم بهش منتظر. ایستادم مقابلش

 .آرتینه اسمم آرتین، -

 به من مثل هم اون شدم، خیره اشهچشم به و انداختم باال ابرویی

 .شد خیره هامچشم

 و  گفتم آهی گرفتم، خفیفی سردرد ایلحظه برای که شد چی دونمنمی

 وسطت صورتم کردن بلند با شد بهتر که بعد یکم. انداختم پایین رو سرم

 .کردم باز هم از رو هامچشم یکی

 هم آرتین. مزد صدا رو اسمش ناباور و دوختم چشم آرتین به تعجب با

 .من از بدتر

 ات آرهنمی یاد به مونحافظه که بود گفته. بود کاری لیندا داروی پس

 !کنیم مالقات هم با دیگه بار که جایی

 گریه به کردم شروع و انداختم بغلش توی رو خودم محکم شادی سر از

 .کردن

 .اینجایی که شهنمی باورم -

 حلقه دورمون سیاهی آتیش کرد؛ بغلم محکم آرتین هایدست که همین

 الیخوشح سر از جیغی ازدواج انگشتر دیدن با کردم نگاه که دستم به. زد

 .اومدم پایین آرتین بغل از و زدم

 .گفتیمنمی چیزی و کردیممی نگاه دیگه هم به سکوت تو
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 هم تو و بردم دمش سمت به رو دمم آروم افتادیم، راه به گذشت که یکم

 :گفت و داد تکون سری خنده با آرتین که کردم قفلشون

 !نکن کنه،می اذیتت داره خار من دم -

 مدست توی رو دستش بدم رو جوابش کهاین بدون و انداختم باال ایشونه

 .گرفتم

 .رفتم در کنارش از دو با و کردم رها رو دستش رسیدیم که جنگل به

 !کن پیدا رو من بیا بدو -

 رصد رو اطراف داشت که ینیآرت به و شدم قایم درخت پشت یواشکی

 .شدم خیره کردمی

 شیطانم؟ ابر من که هستی متوجه -

 گرفت، محکم رو دمم پشت از یکی کنم درک رو حرفش خواستم تا

 .برگشتم عقب به و کشیدم جیغی

 !هاکنمنمی ولت ندی تا چیه؟ امجایزه حاال کردم، پیدات خب -خب -

 :زدم لب تعلل کمی با و انداختم گوشم پشت به رو موهام خجالت با

 !خوای؟می چی تو ،دونمنمی خب اوم -

 مدهن آب آورد، باال رو دستش و گرفت خودش به شیطانی یقیافه آرتین

 هامچشم جلوی و برداشت سرم از رو شاخم که دادم قورت صدا با رو

 .گرفت

 !مونهمی من پیش شاخت فعال خب -
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 ارانگ اما بده، پس بسوزه دلش شاید تا کردم نگاهش آویزون هایلب با اه،

 !انگار نه

 و ساده یپسرونه لباس و رفت بین از زرهیش های لباس و زد بشکنی

 .اومد تنش به شیکی

 ست رو خودم هایلباس بشکنی با هم من و کردم نگاه لباسش به

 با آرتین که کردم جا دستش توی رو دستم. کردم آرتین هایلباس

  .کاشت دستم روی ایبوسه قذو با کرد نگاهم لبخند

 و گفت "دارمی دوست " که کردم نگاه بهش زده خجالت کار این از بعد

 .کرد باز رو ایدریچه

 احساس اومدیم، بیرون ازش و شد باز دریچه تنگ یکوچه یک داخل

  .داشتم آرامش

 امشونه با و گذشت کنارم از محکم مرد یک اومدیم، بیرون که کوچه از

 !کرد برخورد

 شدمی دور ازمون عجله با داشت که مرده به و بردم هم توی رو هاماخم

. بشه مطمئن حالم از خواست گرفت رو امشونه زود آرتین. کردم نگاه

 کار این اجازه این زنی داد صدای اما بزنم، حرفی خواستم و زدم لبخندی

 .نداد رو

 !بگیریدیش دزد -
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 بشکنی آرتین. سوخت براش دلم هک کرد ادا رو کلمه این عجز با قدراون

 رو دستش خوشحالی با. افتاد زمین روی محکم کارش این با مرده و زد

 :زدم لب و گرفتم دستم توی

 !شدی زور پر و قوی خیلی بودی، عالی وای -

 دو هر که کرد نگاه بهم چشمی زیر و گرفت خودش به ایقیافه آرتین

 .زدیم خنده زیر و شدیم خیره همبه

 سمت به رو من العرض طی با و گرفت دستش توی دوباره رو دستم

 .برد ساحل

 یادر سمت به کردم، ول رو آرتین دست و کردم نگاه دریا به شگفتی با

 وایه و کشیدم عمیقی نفس بار چند ایستادم، قدمیش چند توی و رفتم

 .کشیدم هامریه به رو دریا و ساحل

 یا کرد؟ اخراجت بهشت از کی اصال بودی؟ دور ازم سال همه این چرا -

 !انداختت؟ بیرون جهنم از کی

 تگرف دستش تو رو امچونه. انداختم پایین رو سرم و کردم تلخی یخنده

 .کرد بلند رو سرم و

 همه این لیاقت مرد این لرزید، دلم دوباره شدم خیره که هاشچشم به

 نه؟ داشت، رو کشیدم که دردسری

! نشد اما ،برم بهشت از شدم مجبور ارواح یدره توی افتادی که وقتی -

 که هم جهنم وارد. کرد بیرونم هامقرب از یکی و کردم خرابکاری پس
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. دره توی انداختمت من که رفت در دهنم از. اومدی بیرون تو و شدم

 مکرد التماسش کلی. بندازنم بیرون جهنم از گفت فهمید که هم مادرت

 بودی، کرده فراموشم رو  من اومدنمی یادت خب اما بودی کنارش هم تو

 ...و شدم تبعید زمین به شکسته دلی با

 رو خودش شاید کرد، بغلم محکم و کرد پاک انگشتش با رو هاماشک

 بیرون جهنم از رو من ذاشتنمی کاش و کرده اشتباه که کردمی سرزنش

 .کنن

 !آره؟ کرد، رو کار این مادرم -

 آره معنی به سری. شد جدا ازم و کرد زمزمه لب زیر رو این حرص با

 .کرد باز رو ایدریچه و گفت لب زیر " لعنتی " که دادم تکون

 سنف -نفس. گرفتم دستم توی رو هاشدست و بستم رو دریچه عجله با

 .کردممی نگاه بهش و زدممی

 .بودن اهرمین از باش دور یکم! باشی کنارم باید االن تو -

 " لب زیر و زد کنار رو بود افتاده هاممچش کنار که رو موهام آرتین

 .گفت " چشمی

 (ها شماست نصف سیاستیه، با عروس چه ببینین! بگیرین یاد)

 رو دستم نبردیم، پیش رو حرفی دیگه و زدیم قدم ساحل کنار هم با

 .کردنمی ول و بود گرفته محکم
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 بجوا بی رو هاشمهربونی این هم من ولی ذاره،نمی مونزنده مادرم -

 !ذارمنمی

 .گذاشتم آرتین ایشونه روی رو سرم و کشیدم سرکالفگی از نفسی

 و اومد آرتین سمت به که دیدم رو دختری کردم باز که رو هامچشم

 .گذاشت جیبش توی رو کاغذی

 جای به و کردم پودر رو کاغذ. نفهمید که بود افکارش غرق قدراون آرتین

 هک رفتم دختره سمت به عجله با. گذاشتم آرتین کنار کپی یک خودم

 :میگه داد با داره و آرتین به کرده رو دیدم

 .هابزنی زنگ عشقم -

 کجا از که خرمگس این موندم و نبود ساحل توی کسی خوشبختانه

 .شد پیداش

 اتاق داخل به و کردم باز ایدریچه دستم با و رفتم طرفش به

 .فرستادمش

 !خدا به شده زمون آخر ؟آره عشقم به میدی شماره من روی جلو -

 یمرد. بوده چسبیده دیوار به ترس از و کردمی نگاه بهم تعجب با دختره

 .کرد خیس رو خودش ترس از دختر که آوردم بیرون انگشتر از

 حتی ریختشبی صورت با دیگه که بزنش قدراون و برس رو حسابش -

 !نکنن تف روش مردها

 .مرفت آرتین سمت به و اومدم رونبی اتاق از بزنه حرفی خواست تا دختره
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 .ایستادم جاش به خودم و کردم ناپدید رو بودم گذاشته خودم از که کپی

 هزار شنیدم من! شدی؟ خارج ارواح یدره از چطوری تو آرتین، میگم -

 .کشهمی طول سال

 حالت با داد ماساژ کمی رو گردنش و برد موهاش توی دستی آرتین

 :گفت ایآشفته

 دیر خیلی جااون وقت بود، آورزجر خیلی یادمه فقط آدرینا، نمدونمی -

 هر آخه. کردینمی حسش بودی جهنم داخل تو چون اما گذشت،می

 !اینجاست روز یک با مساوی ارواح یدره سال هزار

 با ریخت، زمین روی و شد روون هاماشک که انداختم پایین رو سرم

 :گفتم و گریه زیر زدم بلندی صدای

 .بودم ترسیده فقط من بشه، جوریاین خواستمنمی نم -

 حالت با کرد، پاک رو هاماشک و کرد نگاه صورتم به عجله با آرتین

 :زد لب عصبانی

 دیتبعی از من. نریز اشک آرتین جون! نبود تو تقصیر دونممی دونم،می -

 .برداشتمت

 به هم با و گفت "شدی حاال" که زدم حالتش و حرف این از لبخندی

 .رفتیم شهر سمت

 ردم،ک نگاه وسایلش به شادی با و ایستادم فروشی لباس مغازه یک کنار

 .بود زیبا واقعا
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 ات چند به چشمم که بدم نشونش رو لباس تا چرخیدم آرتین سمت به

 .افتاد سبز چشم غول

 :زدم لب تعجب با

 !باشن؟ پنهون نباید مگه! کنن؟می کارچی جااین هااون -

 :زد لب خیالیبی با و داد تکون سری آرتین

 مجاز هااون و رسیده ساله صد جنگ وقت خب اما باشن، باید آره -

 !کنن تصرف رو جااین خوانمی هااون. هستن

 بازاری توی و نیستن زمین توی تا دو این که برسونم اطالعاتون به)

 تونهمی قدرتش خاطر به آرتین. فرشته و شیطان مشترک بازار که هستن

 (!کنه آزاد رو شده تبعید

 کارچی خوادمی یعنی شدم، خیره اومد تنش به که زرهی به تعجب با

 !کنه؟

. رفتن عقب و کشیدن هینی ترس با شیطان چه فرشته چه مرد یهمه

 که کشیدم شزره روی دستی. بود قشنگ و خوشگل خیلی شزره

 .کنم تن به زره منم که کرد اشاره و زد لبخندی

 که ماسکی به. پوشیدم رو شزره ست و مناسب زره منم و دمکر یخنده

 در کامل و بزرگتر هاششاخ زمان هم کردم، نگاه اومد صورتش روی

 .گرفت قرار عام معرض
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 تماما بیرون از اما شدنمی دیده هابال داخل داد، تکون رو هاشبال کمی

 ...بود سیاه سیاه

 

  * آرتین * 

 

 که بود آدرینا از ترسم تنها نشوندم،می شونجا سر رو هادیو این باید 

 .بود ندیده رو من روی اون هنوز

. دش ناپدید که کنم سرهیک رو کارش تا رفتم ساحل سمت به عجله با

 به. شدم ناپدید و زدم بشکنی! بود بازی هم دنبال دیوه آقا پس آها،

 :غرید حرص با و شد پدیدار که کردممی نگاه بهش نامرعی صورت

 !بده نشون رو خودت ترسو جایی؟ک -

 .برسم رو حسابش تا بشم پدیدار که خواستم و ایستادم روش به رو

 ورتشص به آتشینی یگلوله مشتم با کنه کاری بتونه دیوه کهاین قبل

 مشتدست سرعت با دیو و نکرد افاقه بدم شانس از اما کردم، پرتاب

 .کرد پرتاب ریاد سمت به رو من و آورد فرو شکمم توی رو اششده

 کنارم آب کردم سعی و گفتم "آخی " سوزانم بدن کل با آب برخورد با

 .شد همچین خداروشکر و کنم تبخیر رو

 تو ابروهای با و اومد دیوه سمت به آدرینا که بشم بلند جام از خواستم

 .ایستاد پشتش همش
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 .بشه ترخراب وضعیت ترسیدم اما خطرناکه، عقب برو بزنم داد خواستم

 .زد دست بهش و گذاشت دیوه یشونه روی رو دستش آدرینا

  :غرید بود من یخیره که جایی همون از دیوه

 !؟خوایمی چی -

 سعی و کردم نثارش ایدیوونه که فرستاد برام دور همون از بوسی آدرینا

 .بشم بلند جام از کردم

 !کن نگاه رو پشتت شما دیوه آقا -

 توی محکم مشتش با اون بچرخه، اآدرین سمت به خواست تا دیوه

 .دش پرت عقب به کمی دیوه بودنش ناگهانی خاطر به و کوبید صورتش

  .درآوردم رو شمشیرم و دونستم غنیمت رو فرصت

 !بکشی؟ رو من اون با تونیمی کردی فکر جون پسر هه -

 از. کردم پرتاب زمین روی رو شمشیر و کردم نگاه بهش حرص با

 نابودش آتشیم دست با و گرفتم دستم تو رو سنگیش قلب جاهمون

 .ریخت زمین روی خاکسترش و شد نابود هم خودش کاراین با. کردم

 !بکنم استفاده قدرتم از خواستمنمی که حیف -

 

 * آدرینا * 
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 عاواق! داشتمش که بودم حالخوش کردم، نگاه زندگیم مرد به لبخند با 

 سوزش با. گردوند برش بهم که باشم خدا گذار شکر چطور دونمنمی

 فرط از زبونم. کردم نگاهش و گذاشتم صورتم رو دستم بهت با صورتم

 .بود اومده بند تعجب

 !آرتین...آر -

 هم من باز دهن با کردن، هق -هق به کرد شروع و کرد بغلم محکم

 :گفت که کردم بغلش

 ؟یچ شدمی چیزیت اگه هان؟ نیا؟ جلو نگفتم مگه آدرینا، خری خیلی -

 با رو اشکش شدم، جدا ازش و فهمیدم رو زد بهم که سیلی معنی حاال

 شدم ایفرشته متوجه و کردم بسته و باز رو هامچشم. کردم پاک دستم

 .ایستاد آرتین سر پشت و رسوند ما به رو خودش سرعت به که

 زد آرتین به عقب از محکمی مشت پسره کنم خبر با رو آرتین خواستم تا

 .افتاد زمین روی تعادل بدون اون و

 !بردارید سرمون از دست! آوردی بار به خرابی چی هر بود کافی -

 اب و شد بلند زمین روی از آرتین. نکردم دخالتی و رفتم عقب به کمی

 .گرفت قرار مقابلش حرکت یک

 :گفت ایمسخره حالت با و کرد پسره موهای توی دستی

 !بجنگی؟ خوایمی خوشگل مو -
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 صدای با گرفت، جلوش رو سپر سینه حالت و داد تکون سری پسره

 :گفت کلفتی

 !داری چنته تو چی ببینم بده نشونم -

 که یکم. گذاشت دهنش روی الکی یخمیازه معنی به رو دستش آرتین

 .زد بشکنی و گرفت پسره سمت به رو دستش گذشت

 و نالید درد از. شد جمع محکم خودش توی پسره آرتین، حرکت این با

 مشت دست با و نکرد توجهی آرتین اما کنه، ولش که گفت بار ندچ

 .کردم بغلش و رفتم سمتش به عجله با که بزنتش خواست اششده

 ...نبود بد من آرتین! کنه پیدا ادامه ذاشتممی نباید

 تر محکم رو دستم یحلقه که کنه باز رو هامدست کرد سعی آرتین

 و خوند رو حرفم هامچشم زا و برگشت که شدم خیره بهش و کردم

 :گفت

 !خوانمی و این خودشون هااین -

 رد،ک رها که رو پسره. بشه آرومتر تا کشیدمش عقب به گرفتم رو دستش

 .شد دور ازمون و کرد تهی و سر بی تهدید عجله با اون

 و چرخیدم آرتین سمت به بیام، بیرون پسره فکر از تا دادم تکون سری

 نا و کس به داشت حرصیش و آویزون هایلب ناو با. شدم خیره بهش

  .دادمی فش کس

 :آوردم باال رو آویزونش هایلب و بردم صورتش سمت به رو انگشتم
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 تا دمب نشونت رو امخونه بریم بیا! باشه آشفته و عصبی آقاییم نبینم -

 .کنیم استراحت یکم

. کاشت دستم روی ریزی یبوسه و داد تکون باشه معنی به سری

 .کردم باز کلبه سمت به رو ایدریچه و زدم لبخندی

 و شیطنت با و کردم ول رو دستش بودیم در جلوی که ثانیه چند از بعد

 :گفتم خنده

 .استادم و من محقر یکلبه هم این و شما این -

 ریز هایچشم با اومد، جلو یکم و کردی نگاه بهم رفته باال ابروی با آرتین

 :گفت و کرد نگاهم شده

 !شدی؟ دار استاد کی تو استاد؟ -

 اراجن و شد باز کلبه در اما خبره، چه جااین که بدم توضیح براش خواستم

 کمال در و داد تکون سری که دادم لب زیر "سالمی". اومد بیرون کلبه از

 .رفت آرتین سمت به ناباوریم

 !پسرم؟ چطوری اومدی؟ باالخره -

 کشو توی بعدیش یجمله شنیدن با که راهه توی هنوز نه بگم خواستم

 .ایستادم مقابلش و رفتم طرفش به رفتم،

 !پسرت؟! چی؟ یعنی -

 .زدنمی هم پلک حتی و بود شده خیره ناراج به حرف بدون آرتین
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 کهنه زخم یک سر از انگار که آهی با داد، تکون طرفین به سری ناراج

 :گفت بود

 !نشناسی رو پدرت طبیعیه -

 دتش از آرتین بود، آمد و رفت در ناراج و آرتین بین اهمنگ افتاده فک با

 .زد چرخی عصبی یخنده با و کشید گردنش به دستی شوک

 بچه یک راجب خوندم اول بار که داستانی اون پس آرتین، و تو یعنی -

 !بوده؟ آرتین شیطانه، و فرشته یک از که

 صدای با گرفت دستش توی رو امشونه و زد کنارم کمی حرص با آرتین

 :غرید عصبی

 !داستان؟ کدوم -

 .گرفت رو ناراج ییقه باراین و کرد ولم لحن همون با همچنان

 !هان؟ نمیگی، دروغ تو که معلوم کجا از اصال -

 ماا برم، سمتس به خواستم و کردم نگاه عصبی آرتین به نگرانیدل با

 .مدوخت چشم بهش ناراج حرف شنیدن با که رفتم عقب یکم. ترسیدم

 !کن بوسش آدرینا -

 کرد سعی آرتین کردم، تایید زور به رو حرفش.. .استغفراهلل بابا، ای

 گوشش کنار و کردم دعوتش آرامش به و ندادم اجازه اما بکنه، مقاومت

 :کردم زمزمه

 .بزنیم حرف بزار خب؟ عزیزم، باش آروم -
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 ،ردک ول رو ناراج لباس ییقه و کشید عمیقی نفس بار چندین آرتین

 رو هاشبال ناراج که بفرسته داخل به رو اشاومده بیرون هایبال خواست

 :گفت و گرفت

 !توعه از جزعی این! ببینه بزار کنی؟می قایمشون داری چرا -

 !زدن؟می حرف چی راجب داشتن هااین شدم، خیره بهشون گیجی با

 ابلممق یصحنه به تعجب با. گرفتم قرار آرتین سر پشت و خاروندم سری

 و بود مشکی هاشبال بیرون بود؛ راست واقعا انگار دوختم، چشم

 !سفید داخلشون

 مگرفت دستم توی رو بالش زود که زد پس رو ناراج دست حرص با آرتین

 :گفتم ایزده ذوق و ناباور صدای با و

 .ببینمش بزار -

 از آرتین! بود خواهشی فقط ایدیگه چیز نه بود دستوری ه نه امجمله

 .ببینمش داد اجازه و اومد پایین اشموضع

 زا کاری من و بره خواستمی آرتین گرفتم، قرار کنارش گذشت که کمی

 .اومدنمی بر موندش برای دستم

 .اینجوریه هاشبال همین واسه! داره روح تا دو آرتین آدرینا، -

 .شهیم اذیت بود معلوم بشم فداش الهی کرد، نگاه بهم زار حالت با آرتین

 خوند، رو حرفم انگار اون اما ریم،می ما بگم تا برگشتم ناراج طرف به

 :گفت چون
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 .زنیممی حرف هم با فردا فردا، تا مونیدمی جا همین شما -

 کوچیکی یکلبه و کرد ایجاد رو کلبه بین جادوی حسار حرف این بعد

 .ساخت خودش یکلبه پیش

 !بگذرونید جااون رو امشب -

 کلبه سمت به و گرفتم رو آرتین دست زور و ندونستم یزجا رو تعلل

 .بردمش

 از رو سواالت ها،نپرس اتفاق این راجب! خوای؟می چی آدرینا؟ چیه -

 !بپرس مرده اون

 کلبه وارد نمایی دندون یخنده با و ندادم محل بودنش کالفه به

 .بستم پشت از رو در. کردمش

 اب خوری غذا میز یک و نفره دو تتخ به انداختم، کلبه به گذرایی نگاه

 .کلبه وسط گرد فرش یک

 .نبود تاریک زیاد و اومدمی اتاق به نور خداروشکر پنجره، وجود خاطر به

 تا کردم صبر. شدم خیره بهش و نشوندم تخت روی رو آرتین زور به

 .دلشه توی چی که بگه بهم و بزنه، حرف خودش

 !اومده؟ مدت همه این بعد چرا آخه! بد خیلی آدرینا، بده حالم -

 به دلم. گذاشت صورتش روی هاشدست و شد خم زمین روی کمی

 .بود سخت براش خیلی حتما سوخت، حالش

 !ها؟این و بال از داشتی؟ خبر تو یعنی -
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 کف و کشید موهاش توی دستی شد، خیره رو به رو به و داد تکون سری

 .کوبیدمی زمین روی تند -تند رو پاهاش

 امروز؟ چرا اصال اومده؟ االن چرا کیه؟ اون اصال -

 لندب رو سرش که گرفتم دستم با رو پاش زدم، زانو مقابلش و شدم بلند

 :گفتم و زدم روش به لبخندی. کرد نگاه بهم و کرد

 !دیدی رو پدرت مدت همه این بعد باش خوشحال نکن، رو فکرش -

 به و شدم بلند جام از دنبالش شد، بلند جاش از. زد روم به نیشخندی

 :زد داد سرم و برگشت سمتم به پرخاشگری با که رفتم سمتش

 وقت؟ همه این بعد هم اون اومده؟ باشم خوشحال باید! فهمینمی تو -

 .هه

 دلخوری و قهر وقت االن. کردممی آرومش باید انداختم، پایین رو سرم

 بل ربونیمه و مالیمت با دوباره و گذاشتم اششونه روی رو دستم. نبود

 :زدم

 االن کاش گذاشت، تنهام بودم بچه که وقتی پدرم چون فهممنمی آره -

 هک کردم آرزو چقدر دونینمی. پدرته این گفتنمی هم من به گشتنبرمی

 وزه،بس برام دلت که نیست این پی صحبتم! اما باشه، کنارم و بشه زنده

 خوب رو رتپد من باش، صبور پس! داریش االن تو که اینه از حرفم

 .دهنمی انجام فکر بدون کاری شناسم،می

 .گرفت آغوش توی رو من خواب و بستم رو هامچشم کم -کم
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 اوخ و آخ صدای که برم خواب به دوباره کردم سعی و خوردم تکون کمی

 رکم به دست کنارم رو آرتین کردم باز که رو هامچشم. شنیدم رو کسی

 .دیدم

 .کمرم آخ -

 رو هامچشم کمی کشیدممی ایخمیازه که جورهمون و کردم ایخنده

 :گفتم خماری حالت با و مالیدم

 !شده؟ چی -

 و تند هاینفس چون نداره حسابی و درست سحوصله که بود معلوم

 جاش از و کرد ایغره چشم کردم نگاه که بهش. کشیدمی هم سرم پشت

 .شد بلند

 خشک کمرم بوده، کمرم روی پاهات بس از! شده؟ چی پرسیمی تازه -

 .کنهمی درد و شده

 .ندازممی جفتک و نیستم آروم خواب تو بدم تذکر بهش نبود یادم آخ

 .رفتم سمتش به و کردم ایخنده

 !جوابه روز امروز که بریم بهتره بسه، خب -

 رو نظرمون مورد هایلباس هم با و دادم تکون آره معنی به رو سرم

 .پوشیدم

 انگار. کنممی حس جااین قدرتمند نیروی یک دارم، حسی یک آدرینا-

 !جهنمه از که
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 خیر به ختم خودش خدا شدم، خیره بهش و دادم قورت رو گلوم آب

 !کنه

 !باش مواظب خیلی - 

 هب چی هر. اومدیم بیرون کلبه از هم با و دادم تکون باشه معنی به سری

 سمبپر آرتین از استمخو تا ندیدم، رو ناراج کردم نگاه کلبه داخل و اطراف

 .رسید گوشمون به درخت پشت از مردی و زن بحث و جر صدای

 تسم به هم با و کرد نگاه بهم متقابال هم اون که کردم نگاهی آرتین به

 چی بفهمیم تونستیم و شد واضح صداهاشون کم -کم .رفتم درخت

 .گنمی

 !گفتی؟ تو چی یعنی -

 !تهاسبچه و تو و من برای این کن گوش -

 !ندارم اعتماد قومت و تو به من -

 و بود من به پشتش که شدم زنی و ناراج متوجه رفتم جلو که بیشتر

 .زدمی حرف ناراج با بلند صدای با داشت

 زنه که بگیره رو دستش خواست و آورد زنه سمت به رو دستش ناراج

 .کشید عقب

 !نیست جنگ راه آخرین همیشه دلم، عزیز کن گوش -

 شید،ک خودش براق مشکی لباس به دستی و کرد نگاه بهش خسیت با زنه

 .داشت خوبی مناسب خیلی اندام که پشت از
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 .کردم انتخابش من که راهیه ولی -

 اشاره خودش به و شتگذا شاسینه روی رو دستش حرف این گفتن بعد

 مادر جز نیست کسی زنه اون شدم متوجه کردم دقت که یکم. کرد

 !آرتین

 :گفتم و چرخیدم آرتین سمت به ریناباو با 

 !مامانته؟ اون -

 محرف تایید معنی به سری بود، شوک توی هنوز من مثل هم آرتین انگار

 .شد خیره بهشون دوباره و داد تکون

 :گفت فریاد با آرتین مادر به رو و برد باال رو صداش عصبانیت با ناراج

 !بگیره صورت جنگی دمنمی اجازه من -

 مانندی لج صدای با زد، کمرش به رو دستش و نیاورد کم هم آرتین مادر

 :گفت

 !پسرته دهنده پایان میگم هم من -

 اصال نبود، خوب وضعیت این. گرفتم چشم ازشون آویزون هایلب با

 !نبود خوب

 :زدم لب و کردم نگاه آرتین به عجز با

 !کنن دعوا نزار برو، -

 موهاش توی دستی و رفت عقب و جلو به کمی کالفگی حالت از هم اون

 .برد
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 فرقی تو هایسنهم با موقع این و کرده لج مادرم جاستاین مشکل -

 .نداره

 اجنار دیدم و کردم ریز چشم کمی موند، نصفه آرتین حرف ناراج صدای با

 :زد لب آروم و اومد سمتش به کالفه با

 !مارثا کن گوش -

! اومدنمی هم به ،مارثا و ناراج. بود همین مادرش اسم پس مارثا؟

 .شدم متمایل آرتین سمت به کمی و کردم فکرم از ایخنده

 !نیار زبونت به رو اسمم -

 ودب معلوم رفت، عقب به و کرد مقاومت مارثا که کنه بغلش خواست ناراج

 .رسیده خودش اوج به هم ناراج صبر کوه

 !گیرممی پسش من بکنی رو کار این تو اگه -

 انداخت، پایین رو سرش و داد تکیه درخت به یزونآو هایلب با مارثا

 :گفت لوسی صدای با و کوبید زمین روی رو پاهاش

 !دادیش خودم به تولدم هدیه تو! دمشنمی منه، مال اون -

 کرد سعی و کشید داری حرص نفس که کردم نگاه آرتین به خنده با

 :گفتم داشتم کردنش کنترل در سعی که صدایی با بشه، آروم

 .کننمی بدلت و رد شئی یک عین دارن رتینآ -

 صدای زمان هم که گذاشت دهنم روی رو دستش سکوت معنی به آرتین

 .شد خفه هم مارثا
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 مارثا سر روی از رو شاخش ناراج دیدم کردم نگاهش که چشمی زیر

 .کنهمی نگاهش شیطنت با داره و برداشته

  .بود جا بر پا شیطنتشون هنوز اما بودن، شده پیر که این با

  !باش زود بده، من به رو اون -

 رو و رفتم سمتش به آرتینه، دست هم من هایشاخ از یکی که افتاد یادم

 :گفتم سوالی حالت با که گفت لب زیر هومی ایستادم، روش به

 .داشتی نگهش خودت پیش هنوز دی؟نمی پس رو شاخم آرتین -

 من -من کمی با و وندخار رو سرش خجالت کمی و خنثی حالت با آرتین

 :گفت

 اجاون کنم فکر دیگه چیزه شد، چیز جا اون بودیم؟ دریا تو یادته اوم، -

 !ببخشید افتاده،

 وجود ترکیدنم امکان لحظه هر کردم، نگاهش شده گرد هایچشم با

 :گفتم داد با و شدم خیره بهش خشم با داشت،

 !کردی؟ گمش تو -

 فرضی هایخط پاهاش با و یدکش موهاش توی دستی خجالت با آرتین

 .کشید زمین روی

 .ببخشید آره، -

 روی و بردم حجوم سمتش به! آتیشم یگلوله یک کال کردممی احساس

 .کوبیدم اشسینه
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 !کشمتمی من -

 با شدم، دور ازش که کنه بغلم خواست آویزون هایلب و خنده با آرتین

 :گفت و کرد اشاره مادرش به آویزون هایلب همون

 .هاگممی امننه به -

 زمین روی رو پام حرص با و رفتم بازیش لوس این برای ایغرهچشم

 :گفتم داشت وجود عصبانیتش و بغض هنوز که صدایی با. کوبیدم

  ترسونی؟می مادرت از رو من! بگو -

 ما یخیره هم مارثا و ناراج دادم با اومد، سمتم به مکث یکم با آرتین

 .شدن

 :گفت جادوییش صدای با و کرد دراز طرفم به رو دستش آرتین

 .افتاد جیبم از بودیم، جایی بد آخه -

 :داد ادامه شیطنت با و کشید امدیگه شاخ روی دستی ادامه در

 .شدی قبل از ترجذاب شاخ دونه یک با تو تازه -

 باریدن به شروع که هامچشم. بودم دلخور ازش هنوز اما شدم، آروم یکم

 .کرد نگاه بهم ایکالفه حالت با آرتین کردن

 !بده پسش گفتم بهت! بدی خیلی. خواممی رو شاخم من -

 و شد دور ازم یکم آرتین که گفتممی هق -هق با رو هاحرف این همه

 .رفت فرو فکر به کالفه

 .بده پس بهم دوباره رو دلت! خودته عین پسرتم ناراج -
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 و کردم پاک رو هاماشک گریون من که زد رو حرف این جوری مارثا

  .کردم نگاه بهشون

 دوشون هر انگار انداخت، باال ابرویی و کرد نگاه بهش تخسی با ناراج

 !کردنمی لج داشتن که بودن جوون

 !کردی اذیتش بوده پیشت که هم مدت همه این! دمنمی نه -

 عالقه هم به هم هنوز بود معلوم اما بودن، دور هم از که این با. آخی

 .دارن

 تا کرد،می نگاهم رفته هم تو ابروهای با که چرخیدم آرتین سمت به

 :گفت خودش چیه؟ بپرسم خواستم

 دیگه؟ قهری پس -

 با. شد کوچیک و اومد سمتم به عجله با بزنم حرف نداد اجازه حتی

 .داد قلقلکم و ایستاد شکنم روی که کردم نگاه بهش تعجب

 !کنی؟می داری کارچی تو -

 :زد داد بود شدنش کوچیک از ناشی که وزش وز صدای مونه با آرتین

 !بخندی تا بدم قلقلکت خواممی -

 بیارم گیرش خواستم تا. دادم گوش صداش به شده گرد هایچشم با

 .دادنم قلقلک به کرد شروع

 :گفتمی که شنیدم رو مارثا صدای زمان هم. بودم شده بر روده خنده از

 !ببینم بده قلقلک هم و من زود پسرت، از بگیر یاد -
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 از که دیدم رو ناراج اشکیم هایچشم با زور به کردم باز که رو هامچشم

 :گفت و کوبید پیشونیش روی دستی درموندگی

 !نیستی بچه که تو مارثا، -

 صاف بعد یکم. اومد بیرون و کرد کمتر رو هاشقلقلک یکم آرتین

 ندهخ زیر حرفش نیدنش با که میگه چی مارثا ببینم خواستم و ایستادم

 .زدم

 .هاتعمه آها چیزه، اوم... و جد و خودتی پیر اصال پیرم؟ من یعنی -

 تکون سری و خندیدمی ریز -ریز چون بود، اومده خوشش انگار هم ناراج

 .دادمی

 قهر گهم تو اصال! که نیستی پیر اصال تو نیستی، بچه تو گفتم من نه -

 !نبودی؟

 با و کرد خم کمی رو سرش کرد، بزرگ رو ودشخ و ایستاد کنارم آرتین

 :گفت نازش صدای

 !آشتی؟ -

 به نگاهش دوباره که مارثا. گفتم لب زیر "آشتی" و کردم ایخنده

 :گفت آویزونش هایلب با افتاد ما یخنده

 باشم؟ حساس روت من و بکشی رو نازم نباید حساسم چون یعنی -

 !دونهمی خدا لوسه قدر این اچر این سخت، و سفت دیدم شوهرم مادر اه
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 روی رو پاش مارثا. کرد پشت ناراج به حرکت یک با و کرد تند پا مارثا

 :زد لب عصبی صدای با و کوبید زمین

 !واقعی قهر قهرم، باهات اصال -

. کرد زمزمه رو اسمش آروم و شد نزدیکش یکم زد،می مشکوک ناراج

 .شدن هم چشم تو چشم و برگشت سمتش به آروم مارثا

 محکم یکی. زدیممی دید اگه بود زشت کرد، بغل رو مارثا محکم ناراج

 :گفتم حرص با و زدم آرتین یکله پس

 !نکن نگاه زشته، -

 کج رو سرم آروم شد، خیره بهشون دوباره و انداخت باال ایشونه آرتین

 گهمی پشتشه که دستش با داره و ماست به مارثا پشت که دیدم و کردم

 .برین

 :گفت و رفت مامانش سمت به ایآشفته حالت با ینآرت

 ...خودت حاال اما بده، مرد این گفتی تو مامان -

 :گفت و کرد آرتین به رو تخسی حالت با و انداخت باال ابرویی مارثا

 !برو فعال تو -

 یک ور پاهام نشستم، بود مونکلبه نزدیک که چوبی تخته سمت به هم با

 پایین رو سرش و بود فکر تو هم آرتین. وردمآمی پایین باال میون در

 .بود انداخته

 .زدن حرف به کرد شروع خودش که بزنم حرفی خواستم
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 !هستم؟... هست دهنده پایان... پا من آدرینا، -

 گرفت، دلم که گفت صداش لرزش و بغض با رو حرف این جوری یک

 .باشه دوشش روی بار این سخته حتما بشم فداش

 آدرینا؟ نفس ناراحتی چرا -

 .گذاشت کمرم روی رو دستش هم اون که کردم بغلش زمانهم

 نابود رو جهان کل که منم این واقعا اگه چی؟ بگن راست هااون اگه -

 چی؟ نباشه راهی و کنممی

 موهام از ایتره! باختمی رو خودش زود نباید شد،می جوریاین نباید نه

 روی رو دستم. نشستم زمین روی پاش کنار و انداختم سرم پشت به رو

 .گرفتم دستم توی رو دستش و گذاشتم زانوش

 همیشه هم من. گذشتی با مهربونی، خیلی تو! نیست جوریاین نه -

 .افتهنمی اتفاقی هیچ باشیم هم با اگه! کنارتم

 .دادم خاطر اطمینان بهش زدم که حرفی با و زدم روش به لبخندی

 !تمباها آخرش تا بشه که چی هر من -

 کمی برد، موهام توی رو دستش و کشید بیرون دستم از رو دستش

 :گفت بغض با و کرد نوازششون

 چی؟ بزنم آسیب تو به اگه ولی -

 دستش روی کوتاهی یبوسه که آورد بیرون موهام داخل از رو دستش

 :گفتم لبخند با و زدم
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 هر من باز بزنی هم آسیب بهم حتی اگه. نزدی هم حاال تا و زنینمی -

 .برسم بهت که کنممی تالش شده جوری

 به لبخندی و کرد ایخنده چون شد، قرص دلش حرفم این با که انگار

 چوبی یتخته روی هم خودش که نشستم چوبی تخته روی. پاشید روم

 .نشست

 انتظارمه در که ایآینده به کردم سعی و گذاشتم اششونه روی رو سرم

 .نکنم فکر زیاد

 جنگ تاریخ اگه باشی، آروم تا کنیممی کمکت مامانت و من آرتین -

 !مونیمی سالم نباشی جنگ توی تو و بگذره

 سمتشون به و شدیم بلند جا از دومون هر ناراج صدای شنیدن با

 .بود خنده دوشون هر لب رو و بود کرده تغییر هاشونلباس برگشتیم،

 .رسیدن هم به که بودم خوشحال

 .دلم عزیز داری الزم صبر یکم فقط -

 و برداشتم کمرم روی از رو آرتین دست. دارن نیاز تنهایی به کردم حس 

 :زدم لب خجالت کمی با

 تنها هم شما. بکنم رو کارم برم آها کنم، چیز برم من اوم. چیزه خب -

 .بزنین حرف و باشین

 :اومد جلو کمی و انداخت قدردانی نگاه بهم لبخند با مارثا

 .بمونی بهتره پس هستی، ما از یعضو دیگه هم تو -
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 چیه ایش خندین، بهم همشون که کردم خجالتی یخنده حرفش با

  .رفت آرتین طرف به و کشید عمیقی نفس مارثا خوب؟

 کارش اون قویه، خیلی درونش شیطان آرتین! خطرناکه چیز یک فقط -

. گذاشته ذاتش تو خدا که طبیعیه امر یک این نیست، خودش دست

 انجام رو کار این تا میاد وجود به یکی بار یک سال هزار هر که کاری

 !بده

 ناراج به رو درمونش نگاه هم اون که کردیم نگاهش مأیوس حالت با

 خیره زمین به و بود گذاشته اشچونه روی رو دستش که هم اون دوخت،

 :گفت و کرد بلند رو سرش آراج کهاین تا نشد زده حرفی. بود شده

 !همینه راه تنها. نگیمبج باید ما -

 ادامه دیگه آسمون وحشتناک غرش با بزنه رو حرفش ادامه خواست تا

 .برگشت مارثا سمت به عجله با. نداد

 بود؟ چندم ینشونه -

 قورت رو گلوم آب بخونم، دوشون هر هایچشم از رو ترس تونستممی

 :گفت عجله با مارثا که دادم

 آب عنصر هم سومی آتش، عنصر دومی بود، خاک عنصر اولی چهارم؛ -

 ...عنصر از هم این

 همه این کل زدن؟می حرف اینشونه چه از کردم نگاه بهشون تعجب با

 .زدنمی حرفی و بود انداخته پایین رو سرش آرتین صحبت
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 چی؟ ینشونه -

 لوج و عقب به کمی و کشید گردنش روی دستی ایآشفته حالت با ناراج

 .رفت

 !شده شروع جنگ یعنی این دهنده، پایان هاینشونه -

 و گرفت دستش توی رو آرتین هایشونه و برگشت سمتمون به عجله با

 :زد لب ایکالفه حالت با

 !لطفا بمون جاهمین! نشو دور جااین از شد که چی هر آرتین -

 با و تگرف رو دستم مارثا که بیام یا بمونم باید هم من که بپرسم خواستم

 .کشید خودش

 !میای ما با تو - 

 هنگا شدیم،می جدا هم از باید انگار. داد تکون سری که گفتم "چشمی"

 :زد لب آروم که دوختم آرتین به رو آلودماشک

 .باش خودت مواظب -

 .کردم پرتاب سمتش به رو دستبندم و زدم روش به لبخندی

 !باشه؟ نیا لطفا بده، پسش بهم اومدم وقتی دار نگه رو این -

 وارد مارثا با و زدم نامطمعنی یخنده که داد تکون باشه عنیم به سری

 .شدیم دریچه
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 لب زیر باشیدی موفق و اومد تنش روی زرهش هم ناراج ما با زمان هم

 رو وقت و گفتیم همچنینی هم ما شد دریچه وارد که اون از بعد. گفت

 .نکردیم تلف

 و بود داده کیهت درخت به لبخندش با که دوختم آرتین به رو آخرم نگاه

 .کردمی نگاه بهمون

 مخصوص که دیدم شهری داخل رو خودم زمان همون و زدم پلکی

 .هاستفرشته و شیاطین

 هم هافرشته و شیطاتین و بود آروم و ساکت عجیب خیلی جا همه

 .بودن خودشون کار مشغول

 !میاد داره -

 ستمخوا ات کردم، نگاه بهش گیج و نامفهوم که گفت رو این عصبانیت با

 .لرزید پام زیر زمین بیاد خوادمی کی بپرسم

 برق و رعد صدای. کشیدم عمیقی نفس و کردم حفظ رو تعادلم زور به

 و گرد تا کردم ریز رو هامچشم افتاد، راه به کم -کم طوفان و شد بلند

 چطوری که کردنمی نگاه هافرشته به داشتم نشه، هامچشم وارد خاک

 .میشن دور جاینا از عجله با دارن

 شده گرد هایچشم با اومد، بیرون آب داخل از بزرگی آبی هیوالی

 .بود آشنا اشچهره کردم، نگاهش

 !اه نیست یادم و اسمش بودم دیده رو این ناراج یکتابخونه توی! آها
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  !اومدی خوش -

 :زد داد صداش ی تو جدیت همون با و چرخید سمتم به حرفش پی در

 !گیرممی رو بِال جلوی من بده، نجات رو هبقی تو آدرینا -

 آب توی که هستش یالهه بِال یالهه. اومد یادم حاال باِل؟ یالهه! وای

 طرف از هم دریای بالهای و مصیبت خشنه، شدت به و کنهمی زندگی

 !میاد همین

 انعم تا کردم درست رو بزرگی سد دستم با و رفتم دریا سمت به عجله با

 .بشه رشه به آب ورود

 صحنه به هیجان و ترس با و بود ایستاده کنارم که ایفرشته بچه به

 :گفتم نداشتم رو صدام کنترل. بود دوخته چشم

 .کنید فرار -

 ورد جااین از عجله با و شد بیشتر بقیه فریاد صدای گفتم که رو این

 باید اما لرزید،می پاهام ترس از. بود ریخته هم به چی همه. شدن

 !کردممی مقاومت

 بودم ساخته که سدی به قدرت تمام با دوباره و رفت عقب به کمی موج

 .خورد

 سد بودم منتظر ،کردم ولش و شد شل دستم که بود زیاد دردش قدراون

 .ایستاد سد روی یکی دست که بیوفته روم و بشه شل

 !زود بده، نجات رو بقیه تو گیرمشمی من -
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 تبه با! کرد؟می کار چی جااین اون تم،دوخ چشم مقابلم فرد به تعجب با

 :نالیدم لب زیر و

 .نیال...نی -

 عقب به رو من پاهاش با و گذاشت هم روی رو چشمش کالفگی با

 .کشید

 !برو باش زود گرفتم، رو سد من! آدرینا نیست وقتش االن -

 نای به آب تا آورد فشار سد به قدرتش تمام با محکم حرف این بعد نیال

 .نرسه طرف

 !باش زود -

 نگاه اطراف به داشتم. شدم دور کنارش از زود و نکردم معطل دیگه

 ت،رفمی راه زور به و بود ایستاده جا یک که دیدم رو پیرزنی که کردممی

 .دمش طرفش به رنگی سیاه یگلوله متوجه که برم سمتش به خواستم

 نفس -نفس با .فرستادم ایدیگه طرف به رو پیرزن و کردم تند پا عجله با

 شسمت به قدمی کردم، نگاه افتاد زمین روی که رنگی سیاه شیئی به

 جیغی شد،می گشادتر هامچشم لحظه هر کردم، نگاه بهش و برداشتم

 .رفتم سمتش به داد با و زدم

 خوبه؟ حالت مارثا، -مارثا -

 .دبو مونده باقی هاشلباس از پودی و تار فقط و بود سوخته بدنش تمام

 !آدرینا...آدر بری باید. میاد داره! بود... بو قویی...قو خیلی...خی -
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 ازم ایگانه بچه انتظار واقعا آخه؟ چی یعنی کردم، نگاه بهش عصبانیت با

 !داشت

 .شدی زخمی و داری نیاز کمک به تو! رمنمی جاهیچ من -

 و مالیدم دستم توی ریختمی بازوش از داشت که خونی روی رو دستی

 :نالیدم بغض با. ادمد نشونش

 .کن نگاه -

 که زورش کنه، بلندم کرد سعی اشدیگه دست با و زد پس رو دستم

 :گفت داشت که کمی توان با و انداخت زمین روی رو دستش نرسید

 !بگیر...بگ رو جلوش برو تو خوبم،... خو من -

 دس سمت به تعجب با اومد که نیال داد صدای کنم، کارچی دونستمنمی

 سمتش به عجله با. کنه مقاومت تونستنمی دیگه که انگار دم،چرخی

 کم لبخند نکرد گوش حرفم به اما "اومدم کن تحمل " زدم داد و دویدم

 .کرد شل رو هاشدست و زد رنگیبی و جون

. شکست سد! نداشت تمومی لعنتی مسیر این اما برسم، بودم مونده کم

 خدمتکار چجوری کهینا به دوختم، چشم مقابلم یصحنه به متحیر

 .برد خودش با رو اون دریا آب و شد له هاسنگ زیر مهربونم

. تنیس نیالیی دیگه که بود سخت برام موضوع این درک هنوز که انگار

 اون هه رفت، هم نیال. شدم خم زانوهام روی و کردم باری دیوانه یخنده

 !گذاشت تنهام هم
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 شدم، خیره اطراف به و خوردم رو لبم روی یخنده گریون هایچشم با

 با مردی به چشمم. داشت امید جای هنوز و بود نشده شهر وارد زیاد آب

 کنار از. اومدمی طرفمون به داشت دست به شمشیر که افتاد سیاه زره

 ترعقب آب قدمش هر با مردن،می ما ماهی یهمه شدمی رد که هاموج

 .بیاد سمتمون به تونستمی اون و رفتمی

 که قدمی هر دادم، قورت رو گلوم آب! بود محض دروغ نترسیدم نگم اگه

 .شدممی جمع خودم توی بیشتر ناخودآگاه داشتبرمی سمتم به

 .بقیه حتی و نیال آرتین، خودم، خاطر به! تونممی من

 و رفتم عقب به قدمی بود، بزرگتر ازم وجبی چند ایستاد که روم به رو

 .کوبید امسینه تو مشتش با ممحک بگه چیزی کهاین بدون

 سنگینی و حجم قدراون شدم، پرتاب عقب به و زدم ایزجه درد از

 ارو جنین خودم توی شد، خاکستر و نابود امزره کل که بود زیاد دستش

 .شدم جمع

 و مرفت سمتش به! شدممی تسلیمش زود نباید شدم، بلند جام از زور به

 همه که بود قوی قدراون اون اما زدن، مشت به کردم شروع زره بدون

 !کردمی دفع رو هامضربه

 !ضعیف موجود -

 همه و لرزید زمین کارش با. کوبید زمین روی رنگش سیاه دراز دم

 .کردم نگاه ویرانه نه که خونه به حیرت با رفتن، بین از هاخونه
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 !شد؟ تموم چی همه یعنی

 هب همتون شما! بگیری؟ رو من جلوی که هستی قوی خیلی کردی فکر -

 .نخورین درد

 نگاهی کلفتش صدای همون با گرفت، فاصله ازم و رفت عقب به کمی

 :زد لب شیطانی یقیافه با و انداخت بهم

 !میاد داره اون -

 شد، جمع حواسمون هممون اومد آسمون از که بلندی غرش صدای با

 و ونیخ ابرهای متوجه کردم نگاه آسمون به و بردم باال به سرم که کمی

 .بودن گرفته رو جا همه که شدم رنگی قرمز

. چرخیدم عقب به و گرفتم ابرها از هراسون رو چشمم اومد که پا صدای

 چند با. اومدمی سمت این به داشت و بود گرفته رو مارثا یشونه ناراج

 سمتم به ناراج. دادم سالمی و رسوندم بهشون رو خودم کوتاه قدم

 :گفت هم حرفش دامها در داد، سالمی و برگشت

 !مونده؟ فقط یکی کدوم االن کشتم رو هاالهه یهمه من -

 .کردم اشاره دریا به شرمندگی با انداختم پایین رو سرم

 .بِال یالهه فقط -

 .بیان هاالهه یبقیه تا کرده باز رو راه که اونه... ا

 نپامو زیر زمین بار این و شد بلند غرش همون دوباره حرفم ادامه در

 .لرزید
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 رمس شد، باز و خورد هاییترک زمین کم -کم که رفتیم عقب به عجله با

 -قل زمین زیر داشت که شدم خیره مذابی به آوردم جلوتر کمی که رو

 .کردمی قل

 رو جنگ و کنین مقاومت تونینمی دهنده پایان بدون کردین فکر واقعا -

 !برسونین؟ اتمام به

 ه،رفت جااین از ته و سر بی دیو این کردم فکر کردم، نگاه بهش حرص با

 .اما

 .کرد رها رو مارثا کم -کم و شد خیره بهش عصبانیت با ناراج

 !کنید نابود رو اون هم شما! کنممی متوقفش من -

 انگار که مارثا. دادیم جوابش در ایباشه و دادیم تکون سری دومون هر

 .شد سبز هایژدها یک به تبدیل و زد بشکنی بود شده بهتر حالش

 !کن عجله آدرینا کنیم، نابودش باید -

 هب و شدم هااژده به تبدیل عجله با. بودم کرده گم رو پام و دست ترس از

 وجود به سرش پشت رو ناهمواری کوه ناراج زمان هم. رفتم مارثا کمک

 .کوبید اشسینه روی محکم حرکت یک با مارثا و آورد

 رتقوی دیو اون اما بمیره، تا بکوبدش نزمی روی محکم خواستمی شاید

 .بود هاحرف این از

 .اومدم نفر یک نابودی برای فقط من! ارزشه بی شما هایتالش -
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 و گرفت دستش توی محکم رو مارثا گردن دیوعه که کی بپرسم خواستم

 .کرد پرتاب عقب به اشدیگه دست به رو  من

 ناله درد از هم مارثا. بکشه رو مارثا روح کردمی سعی داشت دیوعه

 .بکنم کاری تونستمنمی که بودم متنفر خودم از کرد،می

 !مارثا -

 ما مثل هم ناراج. شد پرتش سمتش به دیوعه حواس زد ناراج که دادی با

 قلب توی رو دستش داخل شمشیر ترسی گونههیچ بدون و شد هااژده

 .برد فرو دیوعه

 مهصد یک حتی و نداشت قلبی دیوعه که بود جااین مشکل بدترین اما

 از رو شمشیر دیوعه. کشیدم عقب به کمی آروم رو خودم. ندید هم

 .برد فرو ناراج یسینه توی حرکت یک با و کشید بیرون اشسینه

 ناراج کنار هم رو اون مارثا روح کشیدن از بعد کردم، نگاه بهشون بهت با

 :گفت پوزخندی با و کرد پرت

 بگیرین؟ رو جنگ جلوی هم باز تونینمی کردین فکر! نخورها درد به -

 !هه

 ات دو اون که شدنمی باورم واقعا شد، اشکی کی هامچشم نفهمیدم اصال

 !وای فهمید،می اگه آرتین. بودن مرده

 .رفتم سمتش به عصبانیت و حرص با و کردم زمین بند رو دستم
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 یشآت هایلهگلو و کوبیدن اشسینه رو محکم توانم یهمه و ضربه یک با

 .کردم پرتاب صورتش توی رو

 صورتش جلوی رو دستش فهمید که بعد اما شد، شوکه کمی اولش

 .کرد زمینم گیردامن دوباره پاهاش با و گرفت

 !بدی شکستم تونینمی تو -

 زا داد، فشار محکم و گذاشتم صورتم روی رو پاش بشم بلند خواستم تا

 .زدم زجه و کشیدم جیغی درد

 رو دیو عجله با نفر یک و شد باز کنارم ایدریچه بکنم کاری مخواست تا

 .زد کنار

 !بمون دور ازش -

 کارچی جااین اون دوختم، چشم آرتین به و کردم بلند رو سرم متعجب

 !کرد؟می

 !بگو چیزی یک خوبی؟ آدرینا -

 :توپیدم بهش داد با و زدم کنارش کمی

 جون آرتین، خطرناکه جااین بمون؟ نگفتیم مگه هان؟ اومدی چرا تو -

 !برگرد من

 رهیز زد، بشکنی کالفگی با و داد تکون راست و چپ به رو سرش آرتین

 :گفت زمان هم و اومد تنش به

 !کجان؟ بابام مامان. نمیشه من بدون! نه -
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 و ردک بلندتر رو صداش باراین که نگفتم چیزی و انداختم پایین رو سرم

 :گفت داد با

 کجان؟ میگم -

 رو سرش آرتین که کردم اشاره جونشونبی جسد به لرزونم دست با

 .رفت سمتشون به و چروخند

 نزدیک بهش زد، زانو کنارشون و رفت سمتشون به زوننامی هایقدم با

 واقعا. داشت حتما بدی حال کردممی درک ایستادم، سرش باال و شدم

 !گذشت زود چی همه

 .بشه جوریاین نباید! نه -نه -

 زمانهم "شو بلند مامان" گفت گریه و داد با و داد تکون رو مانشما

 .زد زجه و داد تکون رو پدرش

 .بودم کرده پیدات تازه من شو، بیدار بابا -

 .مگرفت رو اششونه و نشستم کنارش که داد سر ناله و کرد گریه بس از

 .بریم جااین از شو بلند آرتین -

. نکردم نگاه بهش ترس از یستاد،ا مقابلم. شه بلند که کردم کمکش

 .نگفتم چیزی که بود نرمال غیر قدراون حالتش و صورت

 .رفتم عقب به و کشیدم هینی شد بیدار بخار که بدنش از

 !اونه تقصیر همش -

 .اومد سمتمون به و شد پیدا اشکله و سر دوباره دیوعه
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 .کنهمی گریه داره بزرگ شیطان آخی -

 ه،کن کنترل رو خودش نتونست دیگه دیوعه هند از حرف این شنیدن با

 یدکش آرتین که فریادی با. اومد تنش به زره و شدن باز سیاهش هایبال

 .بردم فرو گردنم توی رو سرم و گرفتم رو هامگوش محکم

 !ببینی رو من واقعی یقیافه که وقتشه آدرینا -

 مردمک کردم، نگاه بهش و کردم بلند رو سرم حرفش شنیدن با

 بلند هاششاخ. زدمی بیرون آتیش ازش و سوختمی داشت هاششمچ

 جا همون از. کشید دیوعه سمت به رو خودش قدم چند توی اون و شدن

 :زد داد

 !برو عقب آدرینا -

 مثل دلم و بودم تماشاچی دور از رفتم، عقب به و دادم گوش رو حرفش

 .جوشیدمی سرکه و سیر

 .ایستادن دورش هاالهه و شیطان کلی و ایستاد وسط دیوعه

 !دهنده پایان کنیمی کارچی ببینم -

 .نبینه ایصدمه آرتین کردممی دعا و کردممی پاک رو اشکم تند -تند

 و نبود معمولی زنجیر کردم، نگاه اومد آرتین دست به که زنجیری به

 .داشت برنده هایتیغ هاشکناره

 سرش روی زورش تمام اب محکم بار چند رو زنجیر و رفت عقب به کمی

 :گفت بهشون داد با و چرخوند
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 !بیاید جلو -

 آرتین سمت به دست به شمشیر و کرد پرواز سرعت به هاالهه از یکی

 .آورد حجوم

 

 * آرتین * 

 

 .شدم خیره اومدمی سمتم به شمشیر با داشت که افسردگی یالهه به 

 بودم عصبی دریقاون! کنه؟ مقاومت من جلوی تونهمی کنهمی فکر هه

 یچه بدون محکم  گرفتم سمتش به رو زنجیر متری سانتی چند توی که

 .کردم نصفش و بریدم وسط از رحمی

 .ردمک نگاه شونبقیه به پاچید، اطراف به خونش که کردم عصبی یخنده

 !بعدی؟ -

 و کردم باز رو هامبال و زدم نیشخندی که رفتن عقب به حرفم با همشون

 .شدم بلند زمین روی از حرکت یک با

 نگاهی پام زیر به اومد که زمین ترک صدای کردم، پرواز سمتشون به

 .بود خورده ترک کردم وارد بهش که قدرتی خاطر به زمین. انداختم

 دونه -دونه. چرخوندم دستم دور بار چند رو زنجیر و رفتم سمتشون به

 نگاهم خباثت یا برگشتم، دیوعه سمت به. بردم بین از رو همشون

 .بود کشته رو مادرم و پدر که بود کسی این کرد،می
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 .ایستادم مقابلش و رفتم سمتش به

 !کیه شیطان بدونی وقشه -

 دستش توی رو مشتم که بکوبم صورتش به تا کردم بلند رو مشتم

 .گرفت

 !کوچولو بدبخت -

 به محکمی مشت و شد عصبی که کردم حرفش این خاطر به ایخنده

  .کرد وارد امسینه

 تکون جام از. کنه جام به جا یکم  بخواد حتی که نبود قدریاون قدرتش

 در پی و محکم مشت تا چند دوباره. کرد نگاه بهم تعجب با که نخوردم

 .ندادم انجام العملی عکس که کرد وارد شکمم و سینه به پی

. مزد شکمش به محکمی مشت و گرفتم رو مچش بزنه خواست که باراین

 .رفت زره داخل به دستم و شد پاره زرهش کارم این با

 و مگرفت دستم توی رو شمشیر کوبیدمش، زمین روی زورم تمام با محکم

 نکردم رحمی بهش که زد ایزجه درد از. بردم فرو پاش توی توانم همه با

 .کردم پیاده روش که بود کتک سیل دوباره و

 سرش وارد و اومد آسمون از برقی و رعد که دادم چرخش کمی رو دستم

 داشت کم -کم که ریختم بدنش روی رو هایمذاب خم تنه پایین از شد،

 .شدمی نابود

 !کن ولم... ول -
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 رحم بهش بود کرده فکر واقعا! هه زدم، پوزخندی بهش و کشیدم نفسی

 !کنم؟می

 :زدم داد و کشیدم بدنم سمت به نفسم با رو روحش

 !ندازممی بیرون هانج این از رو تو و جهنمم پادشاه من -

 بدیلت پودر به بعد ثانیه چند و گرفت آتیش دیدم دادم پایین که رو سرم

 .شد

 طرف یک هاشیطان کردم، نگاه اطراف به و گذاشتم زمین روی رو دستم

 .طرف یک هافرشته و بودن ایستاده

 هست؟ حرفی دیگه -

 :گفتم و کوبیدم زمین رو محکم رو زنجیر حرفم یادامه پی در

 هست؟ حریفی -

 ناآش برام بود شوندسته سر که پسری یچهره اومدن، سمتم به هافرشته

  .اعلم اهلل! بودمش؟ دیده کجا. زدمی

 .بزنه آسیب این از بیشتر بدیم اجازه نباید! بگیرید رو جلوش -

 .کردن محاصره رو اطرافم و گفتن "چشمی" پسری حرف با شونهمه

 :زدم لب عصبانیت با

 !شیددور -

 :زد ددا و گرفت نشونه سمتم به رو چوبش بود، عصبی و کالفه که پسره

 !ستدهنده پایان کنید، دستگیرش -
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 سمتم به نوری هایگلوله پی در پی هافرشته کنم کاری خواستم تا

 روی مانع صورت به رو دستم و شدم خم زانو روی درد از. کردن پرتاب

 .گذاشتم سرم و بدن

 !بکشید صارح رو دورش زود -

 دیوار جادو با که بگذرم کنارشون از خواستم و دادم مالش رو دستم کمی

 .آوردن وجود به رو جادویی

 .آرتین -

 .چرخیدم سمتش به و شدم آروم کمی بخشی آرامش صدای شنیدن با

 ریهگ بس از بودنش، گرفته هافرشته که بیاد طرفم به خواستمی انگار

 .بود شده نخو یکاسه هاشچشم بود کرده

 .کردن ترشتنگ کنم، نابود قدرتم با رو حصار خواستم تا

 !بشه نابود باید -

 .آرتین آخ، -

 و خشم بود، افتاده زمین روی که دوختم آدرینا به رو چشمم عجله با

 اب نداشتم، رو وضعیت این تحمل دیگه. گرفت فرا رو وجودم یهمه غضب

 .زدم آتیش رو هاحصار دستم با و غریدم بلندی صدای

 !بیاد بیرون نذارید وای، -

 رو حصار و زدم بهش پوزخندی رفت، عقب به ترس با گفت که رو این

 .اومدم بیرون ازش و شکست حصارها که نگذشت ایلحظه. انداختم ترک
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 هایفرشته به. دادنمی هم فرمان حتی انگار نبود، خودم دست قدرتم

 ونخاطرش به تأسفی و کردم اهنگ بودن ایستاده حصار اطراف که جونیبی

 .دادم تکون سر

 

  

 * آدرینا *

 

 داشت چرا! کرد؟می کارچی داشت دوختم، چشم بهش گریه با 

 کشت؟می رو گناهبی هایفرشته

 :زدم داد

 !کن بس آرتین -

 .نشد قائل حرفم به چیزی پشه که بود کشتن سرگرم قدریاون

 دزو ترس از شد، لرزه مینز دوباره که کوبید زمین روی رو دستش محکم

 .برن فرستادم رو بودنم گرفته که کسایی زور به نشستم، زمین روی

 دیدن با من و شد شکافته زمین دوباره کم -کم شد که لرزه زمین

 .لرزید دلم و دست داخلش هایمذاب

 کممح که کرد پرتابم ساختمون سمت به قدرت پر شم بلند خواستم تا

  .کردم خوردم دیوار توی
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 ور سرم متحیر برید، رو نفسم شکمم سوزش بخورم تکونی خواستم تا

 .زدم زجه درد از شکمم توی آهنی یمیله دیدن با و آوردم پایین

 هک هوا از بگیرم کام کردم سعی اومد،نمی باال و بود شده زور به هامنفسم

 .نشد

 مردم؟نمی چرا پس رفت،می گیج سرم که بود رفته خون ازم قدراون

 بود؟ درد با مرگمم کنهن

 شسر و بود گرفته رو ایفرشته ییقه حرص که شنیدم رو آرتین صدای

 .کشیدمی فریاد

 !کجاست؟ آدرینا کجاست؟ اون -

 .دش ما تقصیر همش گرفتممی کمک باید کردم، بلند رو دستم زور به

 راهی یک باید. آوردم وجود به هوا روی زنان نفس و زور به رو کتابی

 یداپ باشن کار این الیق که رو نفر چند که دادم دستور کتاب به !باشه

 !کنند ایستادگی آرتین مقابل توننمی حتما هااون! کنه

 و داد با. کوبوندم کتاب روی محکم و شکستم رو زمان از الماس یک

  :زدم داد و زمان یدریچه توی فرستادمش التماسی حالت

 .کن پیدا کمک... کم -

 رو هامچشم بعد ایلحظه ،کنم تحمل رو درد تا بستم میک رو هامچشم

 .شدم خیره آرتین به و کردم باز

 :زدم لب امخشکیده هایلب همون با
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 .آرتین... آر -

 انگار اما بیاد، و بشنوه رو آرومم صدای کهاین به نداشتم امیدی زیاد

 سمتم به دیدنم با و چرخید ساختمون سمت به عجله با چون! شنید

 .ایستاد معلق آسمون روی و کرد روازپ

 :زد داد ابهتش و خشم همون با

 !هان؟ بودی؟ کجا تو -

 ویت میله کار این با و کشید باال رو بود چسبیده دیوار به که رو بدنم

 ارهپ نفسم بند کردم احساس قلبم توی شدنش وارد با. رفت فرو قلبم

 .شد

 نزمی سمت به رو من ونتخش با چون بود، نشده متوجه هنوز آرتین انگار

 .خوابوند و کشید

 .کرد نگاه بهم شده گرد هایچشم با آورد باال که رو دستش

 .زدم انگشترش روی ایبوسه و زدم بهش جونیبی لبخند

 !خوبی؟... خو آدرینا...آد -

 با و دادم جا بغلش تو بیشتر رو خودم که برد موهام توی رو دستش

 :زدم لب درد از سردم هاینفس

 .رسیده هم من رفتن وقت -

 ور سرش گریه با و کرد بغلم محکم دهنم از حرف این شنیدن با آرتین

 .داد تکون تند -تند
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 !ذارینمی تنهام دیگه تو نه -نه -

 بلند که چکید دستش رو چشمم از اشکی قطره کشیدم، رو آخرم نفس

 .کرد گریه

 .دارم... دار دوست خیلی...خی من نره یادت رفت، باید دیگه... دی -

 .رفتم اغما به و بستم رو هامچشم و گذاشتم دستش روی رو سرم

 

  

*** 
 

 (جوان شیاطین آموزش دانشگاه قبل؛ سال پنج )

 

 عجله با دوباره و کشیدم دانشگاه سرد دیوارهای روی عجله با رو دستم

 .دویدم

 !هااحمق بگیریدش زود! لعنتی بده، پس رو شاخم آنجل، هوی -

. شدن نفر هفت اوه -اوه کردم، نگاه بهشون و چرخوندم رو سرم کمی

 دمز بشکنی رسیدم، راهرو ته به و دادم فشار دستم توی ترمحکم رو شاخ

 رگی شد باعث صدایی که برم خواستم عجله با. شدم موش به تبدیل و

 .بیوفتم

 !آوردم گیرت -
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 اجاون از دوباره خواستم تا کنم، احساس خوبی به تونستممی رو خشمش

 به ور من که شدم تبدیل شیطان به که کشید دمم از نورف که بزنم جیم

 .کوبید دیوار

 آب. رفتمی رژه مخم روی بیشتر داشت سالن میون در یک هایچراغ

 نورف که دادم فشار دستم توی بیشتر رو شاخ و دادم قورت رو دهنم

 .کرد نگاه بهم و آورد وجود به دستش توی آتشی یگلوله

 زغالی سیاه به تبدیل قرمز از رنگش ذارممی سوزونم،می رو موهات -

 !بشه

 ابهت تا کنم ظاهر حفظ کردم سعی اما گفتم، دروغ نترسیدم بگم اگه

 .باشم شتهدا هنوز رو نداشتم

 !نداری رو جرعتش اصال. کنیمی غلط تو -

 :مزد لب شیطنت با و کردم اشاره خیسش موهای به و رفتم جلو به یکم

 !هامیشی مریض. خونتون برو بدو شدی، آبکشیده موش عین -

 سمتم به رو گلوله و کشید ایکالفه نفس آمیزم تمسخر حرف این با

 .کرد پرتاب

 نعی که خورد ایسایه به چشمم که برم عقب به خواستم کشیدم، جیغی

 .گرفت رو گلوله و شد ظاهر جلوم معلق عجل

 !نه؟ ؟رسیده دختر یک به زورت تو انگل -
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 با کرد؟می کارچی جااین اون کردم، نگاه بهش شده گرد هایچشم با

 هک چشمکی با و چرخید سمتم به که کردممی تماشاش داشتم باز دهن

  .کشید بیرون دستم از رو شاخ زد

 فنور شاخ دیدم که کنه کارچی خوادمی ببینم تا چرخوندم کمی رو سرم

 .کرد سفید رو مشکیش رنگ جادوش با و گرفت دستش تو رو

 !شاخت هم این نورف بیا -

 لجبازی با و نکردم هاشآدم و نورف به توجهی که گفت رو این خنده با

 :زدم لب

 !خوامنمی و ندارم احتیاج یکی تو کمک من برو، -

 .کشهب نفس تونستنمی حتی بود عصبی بس از که افتاد نورف به چشمم

 !هاساکیباس میدم نشون بهتون -

 و چرخیدم آیهان سمت به دوباره که گفتیم بهش بابایی برو آیهان و من

 :گفتم تخسی با

 !بیام بر پسشون از تونممی خودم -

 "ایباشه" و انداخت باال ابرویی من دهن از حرف این شنیدن با آیهان

 .گفت

 نورف به رو و انداخت باال ایشونه کردمی دستش رو لباسش که زمان هم

 :گفت هاشآدم و

 !خوادنمی کمک خودتون، مال هابچه -
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 اواقع بیشعور این گذاشت، دهنش توی رو نباتی آب و شد رد بینمون از

 !اه کنه؟ کمکم کی پس رفت؟

 !بای باشین، خوش -

 من رفتن عقب هر با رفتم، عقب به یکم و کشیدم موهام توی دستی

 :زدم داد دور از. اومدنمی سمتم به و شدمی ترشیطانی قیافشون پسرها

 .هارسیدم تفاهم به شاید میگم خب چیزه، -

 بی سالن از حرفم به توجه بدون و کرد باز ایدریچه دور همون از آرتین

 .رفت بیرون پیکر و در

 از که صدای با برگشتم، نورف سمت به و دادم قورت صدا با رو دهنم آب

 :گفتم لرزیدمی ترس

 .یلعنت ها،جذابی هم هنوز سفید شاخ با -

 مکشید جیغی فرستاد، سمتم به رو هاشدوست و زد حرفم به نیشخندی

 روی رفت، در جونم درد از کوبید؛ شکمم توی محکم لگد با یکی که

 هب کردن شروع و آوردن حجوم سمتم به تاشونهفت هر که نشستم زمین

 ذشتگ که یکم. بیارم زبون به چیزی تونستمنمی حتی درد از. زدن کتک

 برداشتم صورتم روی از که رو دستم ریختن، روم رو ایایهم کردم حس

 .شده گلی و خاکی جام همه و بود گِل فهمیدم

 دور جااون از و کردن مضحکی یخنده من زار یقیافه به همشون! لعنتی

 .شدن
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 هدر بدنم ترمیم خاطر به جادوم کل کردم، ترمیم و تمیز رو بدنم زور به

 کالس سمت به و کردم باز خودم برای ایازهدرو جونی کم حالت با. رفت

 .رفتم

 دستش اب و کرد بلند رو دستش که برگشتم تانا سمت به لنگون پاهای با

 .رفتم سمتش به و گفتم ایشی. داد نشون رو "سرت تو خاک" حالت

  !شناسیمی رو هاشآدم و نورف که تو! نبود خوب اصال حرکتت آنجل -

 .کردم رو بهش و گفتم لب زیر بیخیالی

 !نکرد کمکم. خرِ کله آیهان از من عصبانیت و درد! ولش رو هااون -

 :گفت پوکری حالت با و انداخت بهم سفیهی اندر عاقل نگاه تانا

 !بره اون گفتی خودت تو -

 .کنم عوض رو بحث کردم سعی و شدم پاچه دست یکم

 !رفتمی نباید که اون بره گفتم من چیزه خب من؟ کی -

 یایش داد، تکون برام متأسفم معنای به سری و انداخت باال بروییا تانا

 توی تانا مثل دوستی یک بودم خوشحال. شدم خیره بهش و گفتم

 جادوگری، یرشته توی خون درس و مهربون دختر یک. دارم دانشگاه

 .داره جادوگری به هم زیادی خیلی یعالقه اما شیطانه، درسته

 رازد رو دستم بخوره، ایکلوچه خواست و برد کیفش توی رو دستش تانا

 با و کوبید دستم کف روی محکم که برم کش اشکلوچه از یکم تا کردم

 :داد ادامه رفته باال ابروی
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  کنی؟می رو رفتار این تو بعد بزرگترم سال صد ازت من! زشته -

 نثارش بابایی برو گذاشتم، دهنم توی رفتم کش شکلوچه از یکم زود

  .رفتم عقب به کمی و کردم

 یکی دفعه یک که کنم نگاهش خواستم و درآوردم جیبم از رو گوشی

 .گاپید دستم از رو گوشی

 نگاه مگوشی به شیطانی یخنده با داره تانا دیدم برگشتم؛ طرفش به تند

 صویرت وای! کن صبر نه. بدم دستش آتو نداشتم چیزی خداروشکر. میکنه

 .زمینه

 :گفت شیطنت با و رفتگ سمتم به رو گوشی تانا

 !میاد خوشت ازش دونممی که من -

 بدیش شد چی دونمنمی نگفتم، چیزی و گرفتم پس ازش رو گوشی زود

 .چون شاید ام،زمینه تصویر روی بزارمش کردم هوس

 !رینمی هم بیرون داری، امتحان شب فردا کتابت، این بیا -

 و زدم بشکنی بگیرم رو کتاب کهاین جای به و انداختم باال ایشونه

 .کردم بیشتر یکم و تمدید رو آرایشم

 .بعد برای درس! برقصم برم خواممی خانوم تانا فعال -

 نبود ندبل زیاد که صدایی با و گرفت دستش توی رو دمم عصبانیت با تانا

 :غرید صورتم کنار

 !بزن قدم برو حداقل! میوفتی باز خنگه -
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 ایدریچه هاشحرف به توجه بدون و دادم تکون آره معنی به سری

 شنیدم رو تانا فریاد صدای که داخل برم خواستم و کردم باز خودم برای

 اما رسه،می بد رو حسابم برگردم آخ -آخ. زدمی صدا رو اسمم داد با که

 .عشقه رو االن! ولش

 .من جز بودن داخل همه انگار چرخوندم، سری شدم که محوطه وارد

 !؟دختر تو چطوری! آنجل -

 به و کردم ایخنده. افتاد لِرن به چشمم و برگشتم صدا سمت به تعجب با

 .رفتم سمتش

 خوبی؟! چطوری؟ تو آره، -

 موهام توی دستی شد، خم سمتم به یکم و داد تکون آره معنی به سری

 :گفت خنده با و کشید

 الغر خیلی راستی! پیچیده جاهمه خوردنت کتک خبر خوبم، واال -

 .هاشدی

 و کمر روی دستی چرخوندم، کمی رو سرم و رفتم بهش ایغره چشم

 :گفتم و کشیدم شکمم

 .مانکنم زادی مادر -

 اب کرد، شونه دستش با کمی رو موهاش و داد تکون تاسف معنی به سری

 :گفت ایافاده حالت

 .رسیمی نظر به ترجذاب شده باریک کمرت نه، -
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 از رو لِرن صدای زمان هم تم،رف اتاق سمت به و کردم لب زیر ایخنده

 .نکردم حرفش به توجهی دیگه بود زیاد صدا چون شنیدم ناواضح عقب

 جهتو کسی به کهاین بدون! رفتم بزرگی اتاق داخل به و کردم باز رو در

 شروع انداختم، وسط رو خودم و خوردم لیوان داخل آب از یکم کنم

  .رقصیدن به کردم

 چسبوند، بهم رو شخود محسوسنا و اومد سمتم به دختری زمان هم

 صدای با در که برسم رقصم یادامه به خواستم و نکردم بهش توجهی

 .شد باز بدی

 .شدن خیره هاشدوست و نورف به و برداشتن رقصیدن از دست همه

 خواستم و کردم مصلحتی یسرفه اومدن، سمتم به کال رفیقش و نورف

 نمک حفظ رو تعادلم کردم سعی. ددا هولم عقب به کال که برم کنار یکم

 .شنیدم رو نورف صدای که

 جاشاین فکر به باید کنیمی رو من با  وقتی کنی؟می چیکار جااین تو -

 .باشی هم

 به دست و زدم دورش چرخی رفتم، سمتش به و تکوندم رو لباسم کمی

 :گفتم بهش رو بلندی صدای با. ایستادم جلوش کمر

 روب اصال! بدم؟ پس حساب بهت باید میرم جا هر که سرمی باال آقا مگه -

 !برم خواممی کنار
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 سعی ولی افتاد، دلم به ترس که شد خارج هاشلب از محکمی "یآره "

 از یکی و کردن امدوره هاشدوست. نیارم خودم روی به کردم

 .کرد قطع رو آهنگ هاشمدوست

 :گفت خباثت با نورف که کردم نگاه بهش حرص با

 !رسممی جااین رو حسابت یبقیه نیستی، مدرسه وت دیگه -

 دستش توی رو موهام محکم و اومد سمتم به که بزنم کنارش خواستم

 کج سرم. کردم ایناله درد از و گذاشتم دستش روی رو دستم. گرفت

 .بشم اذیت کهاین از بردنمی لذت چقدر که دیدممی. بود و شده

 !نه؟ ونمسوزمی رو موهات گفتم بهت اوم، -

 مکردمی تقال داشتم که جورهمون کردم، نفرینش و گفتم درد از "آخی "

 :زدم لب حرص با کنه ولم

 !کنیمی غلط که گفتم هم من! کن ول رو موهام -

 با ممحک و شد رد کنارمون از سایه یک بزنم، شکمش تو پام با خواستم تا

 .کوبید نورف سر روی دستش

 !کنیمی بدبخت فقط رو خودت تو! نداره ربطی بهت کاراین آیهان -

 تر رو هاشلب زد،می بهش چشمکی که زمان هم و زد لبخندی آیهان

 :گفت لبش روی پوزخند با و کرد

 !عزیزم نیومده تو به فضولیش -
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 کرد اشاره آیهان به اشاره انگشت با و چرخید هاشدوست به رو زمان هم

 :زد فریاد و

 !بگیرینش -

 ورد،آمی کم پیشش فرنگی گوجه که بود شده سرخ قدراون عصبانیت از

 ماشااهلل هم اون که کردن پرتاب آیهان سمت به رو آتیش هایگلوله

 .داد خالی جای رو همش

 :گفت نورف به رو طعنه با آیهان

 !بهتره سالهپنج یبچه یک گیری نشونه واقعا -

 کمی هانآی. کردن نگاهش و ایستادن حرکتبی هااون گفت که رو این

 .برداشت سرش از رو نورف شاخ و کرد دراز رو دستش

 کنیم؟ سفید هم رو این چیه نظرت -

 آیهان که بشه ورحمله آیهان سمت به خواست شده فوران صورت با نورف

 .شد ریخته نورف سر روی آبی سطل کارش این با و کرد ایسرفه

 .خندیدن بهش همه و شد خاموش آتیش کنه در قمپوز خواشت نورف تا

 گذاشت، نورف سر ری دوباره و کرد سفید دستش توی رو شاخش آیهان

 :زد لب ایبامزه خیلی حالت با بعد

 خواد؟نمی مامانی شیطان کسی دخترها ببینم. شدی ناز خیلی وای -

. زد لبخندی آیهان دوختم چشم که نورف انفجار حال در یقیافه یک

 .شکوند سرش توی رو مرغی تخم
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 .بزنیم بدن به بیارم مرغ تخم یک وایسا! هستی که اجاقم رف،نو وای -

 آماده رو آتشینی یگلوله حرص با بود زده آخر سیم به انگار که نورف

 .فرستاد آیهان بدن سمت به ناگهانی حرکت یک تو و کرد

 به و کشیدن هینی همه که شد خاکستر به تیدبل آیهان لباس کار این با

 .رفتن عقب

 سوزونی؟می رو من اسلب ننه بچه -

 تو گدل با محکم و گرفت باال رو پاش عصبانیه، خیلی بود معلوم که آیهان

 .کوبید شکمش

 و فتگر دستش توی رو شکمش و سر افتاد، پایین ضربه این با که نورف

 .کرد نگاهمون زار حالت با

 هب رو خنده با و داد مونقصه پسر به رو هابچه از یکی طبیه عینک آیهان

 :گفت یهبق

 !تو؟ بودی کی ادیسون شیطان -

 به. کشید کوتاهی یخمیازه و گذاشت دهنش روی رو دستش آیهان

 :گفت و رفت نورف هایدوست سمت

 !شدم خسته واقعا من ها،بچه خوب -

 رفته باال ابروی با و برگشت نورف هایدوست سمت به حرفش یادامه در

 :گفت

 !کنیم؟ بازی دارین دوست -
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 با و کردم اوهومی. رفتن بیرون اتاق از شونهمه حرف این نیدنش از بعد

 .رسوندم بهش رو خودم کوتاه هایقدم

 !کردی کمکم که مرسی -

 و گفت "کنمیمی خواهش" که بشم دور ازش خواستم حرفم از بعد

 .برداشت سرم روی از رو شاخم

 !کرد؟ کارچی االن این کردم، نگاه بهش باز دهن و تعجب با

 :تگف و انداخت باال ایشونه امقیافه دیدن با و برگشت سمتم به آیهان

 !تشکره واسه این خب؟ چیه -

 کردم نگاه بهش! وای شدم، زشت حتما االن. دوختم چشم بهش رفته وا

 .رفت کافه سمت به و گذاشت جیبش توی رو شاخم دیدم که

 .نشست هاصندلی از یکی روی کرد نگاه رو اطراف که یکم

 دیدنش با قلبم هم هنوز باشم، آروم کردم سعی و کشیدم قیعمی نفس

 .گرفتمی ضربان

. دمش خیره بهش آویزون هایلب با و رفتم بود نشسته که میزی سمت به

 .شد خودش کار مشغول و انداخت بهم سفیهی اندر عاقل نگاه

 !بخواه ازم عوضش در دیگه چیز یک بده، رو شاخم میگم اوم -

 اعصابم ناهنجارش صدای که کشید عقب رو صندلی کمی پاش با آیهان

 .کرد نگاه بهم و انداخت اشدیگه پای روی رو پاش. ریخت بهم رو

 !نیست ولی االن منه پیش نیستی، متوجه انگار! نه -
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 بقیه یخیره هاینگاه به توجه بدون و شدم بلند صندلی از حرص با

 :گفتم

 !دیگه بده آیهان -

 شیطنت با و گذاشت دماغش روی رو دستش و رفت بهم ایغره چشم

 .کرد اشاره جیبم به و گفت "هیسی"

 .بزن دست جیبت به! خودته پیش -

 یئیش به دستم کردم، جیبم توی رو دستم تعلل کمی با حرفش این بعد

 .دربیاد دوباره داشتم شاخ تعجب از شد باعث که خورد

 مخواست! راسته واقعا آره دیدم درآوردم که جیبم از بود، گفته راست انگار

 .شد غیب که باال بیارمش

 .زد بهم چشمکی و کرد نمایی دندون یخنده که کردم نگاه آیهان به

 .نیست ولی هست پیشت -

 حیف! کنه اذیتم اومدمی خوشش کوبیدم، زمین روی رو پام زار حالت با

 .بیارم سرش به بالیی اومدنمی دلم

 !دیگه نکن اذیت -

 مقابلم و کشید موهاش توی دستی اومد، سمتم به و ردک ایسرفه آیهان

 .ببینمش بهتر تا کردم بلند رو سرم و رفتم عقب کمی ایستاد،

 .بیا -
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 هک رو شاخ. کردم چکش چشمی زیر و کردم نگاه بهش مشکوکی حالت با

 .بردم موهام سمت به و برداشتم رو بود دستش توی

 !نیست ولی هست -

 اشسینه توی رو دستم جیغ با و شدم بلند و نکردم تحمل دیگه اینبار

 اخش و کرد ایخنده. گرفت درد دستم بود، سنگ از انگار المصب. کوبیدم

 .گذاشت سرم روی رو

 !بیا -

 یرو و زدم لبخندی. شد تموم هاشکردن اذیت این و نکرد لج دیگه انگار

 .شدم ولو صندلی

 !میدی پس رو تقاصش -

 به! نورفه که این کردم، بلند رو سرم یکی دهن از حرف این شنیدن با

 عین و گرفته آیهان سمت به رو انگشتش که دیدم و کردم نگاه نورف

 .شده سرخ عصبانیت از چی

 ژست و کرد شلوارش جیب توی رو دستش و رفت سمتش به آیهان

 .گرفت خاصی

 .کردمی هوایی و جذب رو آدم! بودن ساکیباس این به لعنت

 !چیه؟ محمو یک با نظرت اوم -

 خالی نورف سر روی عسلی از پر سطل و زد بشکنی آیهان حرف این بعد

 .شد
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 .کردن اشمسخره و زدن خنده زیر محکم همه کارشاین با

 !نوین روش به کردن حموم البته -

 گذاشتم میز روی رو دستم خنده، از پوکیدن همه دیگه که حرفش این با

 .خندیدم و

 کاری بخواد نورف کهاین از قبل و کرد باز نورف پای زیر ایدروازه آیهان

 .شد خیره بهش و گفت "بای -بای" آیهان کنه،

  .شد بسته و افتاد دریچه داخل به نورف دریچه شدن باز با

 !مخه رو خیلی نورف این گرم، دمت -

. رفتمی پیش داشت خیلی کردم، وارسی رو نورا شده ریز هایچشم با

 و بشه آیهان نزدیک خواستمی که مبود گرفته رو مچش بار چندین

 !خونده کور اما بزنه، حرف باهاش

 :گفت دلبری حالت با و کرد کوتاهی تعظیم لبخند با آیهان

 .همتونم به متعلق من! همه از مرسی -

 گوش از و رفت سمتش به بود، آیهان صمیمی دوست و رفیق برایان

 .ببره بیرونش کافه از خواست و گرفت آیهان

 !آره؟ خوردی؟ آب اون از باز آیهان -

 به توجه بدون و بقیه به کرد رو شد، جدا ازش و زد بهش چشمکی آیهان

 :زد لب برایان

 .گذشت خوش -
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 .زدن حرف به کرد شروع ذوق با و اومد جلو لرن گذشت که یکم

 .داره هم رو همه هوای خوشگله، خیلی آیهان ها بچه -

 خواستممی دلم اما بود، ظاهری این درسته خنده، زیر زدم پقی حرفش با

 !نکنه تعریف ازش قدراین داره که کنم خفه رو لرن

 :گفتم بهش رو تکیه با و گرفتم باال رو سرم

 .بده بله بهش جادوگر یک نهایتش خوشگله؟ این -

 با و آروم که برم خواستم کرد، خبریبی اضحار و انداخت باال ایشونه لرن

 :زد لب شیطنت

 اما خوبه، خیلی اینجوریه حالش وقتی. میاد خوشم زشا که من اما -

 !میشه بد خیلی میشه جدی وقتی

 اما !گفتمی راست رفتم، فرو فکر به و دادم تکون حرفش معنی به سری

 .کنه خوردم بیاد یا و بکنه باهام بدرفتاری بودم ندیده حاال تا من

 عقط رو کردنمون صحبت ماری شنگول و شاد صدای بگم چیزی خواستم

 :گفت و گذاشت دهنش روی رو دستش خاصی هیجان با. کرد

 .آیهان دخترها -

 اب اومده؟ سرش به بالیی نکنه خدا یا شدم، خیره بهش دلهره و ترس با

 :زدم لب طاقت بی و چرخیدم ماری سمت به عجله

 !شده؟چی ماری  -
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 باال تند گرفت، دستش توی رو هامدست و کرد نگاهم خنده با ماری

 :گفت نمایی دندون یخنده با و پرید نپایی

! کنه اجرا باهاش رو قرن تحویل جشن که ساکیباسه یک دنبال آیهان -

 کنه؟ انتخاب رو من ممکنه یعنی وای

 -غر لب زیر و گفتم بهش "احمقی" لب زیر و کردم ول رو دستش محکم

 !اه بگه زودتر تونستنمی نادون یدختره. کردم غر

 خداحافظی عجله با خودش نزنه حرف دیگه که مبتوپ بهش خواستم تا

 .رفت و کرد

 :گفت لبخند و خجالت با که گرفتم رو لرن دست و گفتم بهش بابایی برو

 تدوس خیلی! رسید من نوبت باراین شاید میرم، باهاش هم من ببخشد -

 .باشم کنارش دارم

 عدب و کرد باز رو کیفش شد، بیشتر اشخنده که رفتم بهش ایهغر چشم

 :زد لب نگرانی و ترس با کنکاش کمی از

 !خوندی؟ رو فردا امتحان -

 ایدریچه خماری حالت و خمیازه با و گذاشتم دهنم جلوی روی دستم

 .کردم باز خونه به

 !افتممی باز حتما نخوندم اما آره، -

 حالت هموت تو که گفت بهم سری تو خاک و آورد باال رو دستش لرن

 .کردم خداحافظی ازش و گفتم "خودتی"
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 اب و اومد سمتم به( بزرگم خواهر)کیسین زدم بیرون دریچه از که همین

 رغ لب زیر و کرد اشاره ساعت به حرص با. ایستاد جلوم دست به دمپایی

 :زد

 !ساعت؟ -

 به و گرفت دستش توی محکم رو گوشم کنم دفاع خودم از خواستم تا

 .بود شده منقبض بدنم همه درد از رفت، اتاقم سمت

 پرتیمحواس از ناشی که عصبانیت با و کرد پرتم تخت سمت به کیسین

 :زد لب بود

 !بخونی درس باید بعدش بخواب، باش زود -

 موقع همین و کرد فوت سمتم به و خوند وردی بزنم حرفی خواستم تا

 .رفتم خواب استقبال به کی نفهمیدم که بود

 رو هامچشم و کشیدم ایخمیازه دیدم، تار کمی کرد باز رو هامچشم

 .شدم روم به رو کتاب متوجه شم بلند جام از خواستم تا. مالیدم

 وشمگ به کیسین صدای که بزنم کنارش خواستم و انداختم باال ابرویی

 .رسید

 !بخون شو بلند -

 ولم خواستم و زدم لب درمونده شدم، خیره کتاب به گریه و زار حالت با

 :زد ادد و شد تر جری انگار که کنه

 !بخون گفتم -
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 دارن همه االن کردم، ناله و کوبوندم  بالشت روی رو سرم زار حالت با

 .مونممی من بعد قرن جشن برای میشن آماده

 !نیست خوندن حس االن خدا به -

 تگذاش کمرش روی رو دستش کوبید، تخت روی محکم پاش با کیسین

 :زد لب کتاب به اشاره با و

 !باش زود -

 ایغره چشم کردم،نمی درک رو اخالقش این واقعا. کردم شنگاه حرصی

 دستش که بشم خارج اتاق از خواستم. اومدم پایین تخت از و رفتم بهش

 .آورد جلوم به شدن مانع برای رو

 :زدم لب حرص با و چرخیدم سمتش به

 .برم بیرون خواممی کنار برو! خواممی...نمی! بمونم خوامنمی من -

 رو دستم پشت از که بشم خارج اتاق از خواستم و مزد پس رو دستش

 .انداخت تخت روی دوباره رو من و کشید محکم

 .گفتیمنمی چیزی و کردیممی عصبی نگاه هم به زنان نفس هردومون

 گاهدانش ذارمنمی دیگه نخونی درست، سر برو! بری بیرون نداری حق تو -

 !بری

 انگار انداخته، راه قلدرم رمالدو چه کردم، نگاهش شده گرد هایچشم با

 :گفتم بیخیالی با و زدم بهش پوزخندی! امبچه من که

 !نداره ناراحتی کهاین افتم،می امتحان تو فوقش -
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 زد از آخی کوبید، سرم روی محکم و برداشت تخت روی از رو کتاب

 :زد لب حرص با و کرد پرت روم به رو کتاب که گفتم

 ونبیر سرت از دانشگاه به رفتن سادامه فکر که بیوفتی امتحانت از -

 !بری ذارمنمی بیوفتی! کن

 برداشتم رو کتاب دادم، سر هقی -هق و کردم پاک صورتم از رو هاماشک

 :گفتم داد با و

 !برو بیرون اتاق از باشه، -

 قاتا از و گفت "ایخوبه" بود شده خسته دستم از انگار که هم کیسین

 .شد خارج

 از رو گوشیم. شد خارج نهادم از آه و کردم کتاب بزرگی و حجم به نگاهی

 نلر پیام به چشمم که کنم چک رو هامپیام خواستم و برداشتم میز روی

 .افتاد

 وردخ اعصابم بود داده پیام بس از رفتم، پیویش به و انداختم باال ابرویی

 جواب و کرد سین که خبره چه گفتم و دادم بهش پوکر یک فقط و شد

 .نداد

 و دادم جواب. بود لرن خورد، زنگ که کنم خاموش رو گوشی خواستم

 .بده جواب شدم منتظر

 !بدو وای. بیا مدرسه زود آنجل، -

 :گفت خاصی ذوق با و پرید حرفم وسط که بزنم حرفی خواستم
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 !پوشیده شلوار و کت آیهان میشه؟ باورت وای -

 ارب اولین. دادم تکیه تخت تاج به و شدم خیره روم به رو به افتاده فک با

 .پوشیده کت آیهان که شنیدممی بود

 !واقعا؟ نه، -

 افتاد، راه به لرن یخنده که گفتم رو این بهت با و دارکش قدراون رو نه

 :گفت و کرد تایید آره با رو حرفم

 .ببینی بدم رو عکسش وایسا -

 لرن پیام منتظر صبرانه بی کردم، قطع رو تماس و گفتم بهش "ایباشه"

 .بودم اونجا کاش بودم،

 الهی کردم، باز رو عکس زود شد بلند که گوشی دینگ -دینگ صدای

 .میاد شلوار و کتک بهش چقدر بشم فداش

 :داد پیام سریع لرن. بود داده تکیه دیوار به و بود آبنبات دهنش

 .ساکته خیلی -

 به عشرو خواستم و انداختم باال ایشونه بود؟ نبود، هم عجیب زیاد نه

 .شد بلند گوشیم دینگ -دینگ دوباره که کنم درس خوندن

 .خوندم رو پیامش و کشیدم گیکالفه سر از پوفی

 .بیاد پدرش قراره میگن -

 پیام بهش زود. نیستم که حیف وای کردم، نگاه شده گرد هایچشم با

 :دادم
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 !میام زود بخونم، میرم من -

 قدراون. خوندن به کردم شروع و گذشتم کنار رو گوشی که نگفت چیزی

 .شدم غافل ساعت از که بودم خوندن درس مشغول

 کی با رو لباسم عجله با و کردم پرت میز روی رو کتاب! بود کافی دیگه

 .کردم عوض بشکن

 نبیرو اتاق از. بستم رو هاشدکمه و پوشیدم رنگی مشکی شلوار و کت

 .دیدم در کنار رو کیسین و رفتم

 !خبریه؟ زدی، هم یپیت چه. بری تونیمی -

 و زدم روش به لبخندی. نگرانمه دونستممی اما بودم، دلخور ازش هنوز

 سرم نظیرشبی شلوغی از شدم که دانشگاه وارد. کرد باز رو ایدریچه

 .نبود هم انداختن سوزن جای اصال کشید، سوت

 خودش توی چرا این چرخیدم، آیهان طرف به و خاروندم رو دماغم نوک

 .کردمی نگاه آمدها و رفت به حالبی و بود داده تکیه دیوار به بود؟

 سالمی دلبری با و رفت سمتش به هیجان با که خورد دلسا به چشمم

 خالی و خشک سالم یک به همیشه برعکس جوابش در آیهان که داد

 .کرد بسنده

 هک نزدیکشون رفت، لرن سمت به و شد دور ازش آویزون هایلب با دلسا

 .رسید گوشم به اشونه حرف شدم

 !خودشه؟ توی چرا -
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 لب زیر "دونمینمی" و انداخت باال ایشونه لرن سوال جواب در دلسا

 .گفت

 :زدم لب مکث کمی با و رفتم سمتشون به

 !شده؟ چیزی -

 نلر. گرفتن آیهان از چشم و برگشتن سمتم به دوشون هر حرفم این با

 .کرد نگاهم تحسین با و گفت لب زیر "واوی" و انداخت باال ابرویی

 هم تو نکنه! ببینم کن صبر جدیده؟ مدل خانوم، زدی تیپ تو چیشده -

 !کلک؟ داری رو ما ینقشه

 " و انداختم باال ایشونه خیالبی و زدم چپ علی کوچه به رو خودم

 .گفتم لب زیر "اینه

 .رفت دانشگاه سمت به و شد خیالبی ندارم حوصله فهمید که هم لرن

 .میشه دیر االن آزمون بریم، اینبی -

 اشکوله توی رو کتابش و رفت آیهان به ایغره چشم حرفش ادامه در 

 .گذاشت

 هم ما باید. میشه قبول عجیبی طرز به و میاد آیهان همیشه مثل و -

 !بگیرم امسال حتما رو قبولی درصد

 تقلب قبولی نمره کسب برای باید مگه واقعا زدم، روش به پوزخندی

 !بشم قبول تونممی که مطمعنم و خوندم درس ساعت پنج نزدیک د؟کر
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 کارچی خوایمی بگو تو ولی نیست، کسی که آیهان دست رو خب -

 !کنی؟

 االب رو بیوفته بود مونده کم که رو امکوله و انداختم باال براش ابرویی

 .انداختم

 !نگیر کم دست رو من -

 ثانیه چند از بعد و گفت حسادت سر از ایشی لرن حرف این گفتن با

 .کرد نگاه بهم موزیانه

 باشی؟ جفتش جشن توی خوایمی تو نکنه ببینم -

 هاشار آیهان به دستش با و شد عصبی که دادم تکون آره معنی به سری

 :زد لب و برد باال کمی رو صداش کرد،

 بزار نکن؛ کاری هان؟ کنی؟می رو کاراین چرا پس! خوایشنمی که تو -

 !شی قبول تونینمی اصال، نیست خوب درست تو طرفی از. شمبا من

 هب رو تو ایپوزه اگه نگفتم، چیزی و کردم حرصی یخنده حرفش این با

 !نیستم آنجل نمالیدم خاک

 سالن سمت به که هم با. شد تموم و نکرد پیدا بیخ حرفمون دیگه

 سر و مرسیدی کالس به مزخرف خیلی راه یک طی از بعد رفتیم، دانشگاه

 بارون داشت که افتاد حیاط از بیرون به چشمم. نشستیم خودمون جای

 .باریدمی

 .بود ایستاده جااون و بود نخورده تکون جاش از هم هنوز آیهان
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 هب نگاهشون و زدنمی گپ دیگه هم با داشتن که دیدم رو لرن و گریندا

 .بود اطراف

 بکنیم تونیمنمی هم تقلب. خوندم کم من خوندی؟ چقدر آنجل وای -

  !بده مراقب

 این دوختم، چشم بهش تعجب با که گرفت دستش توی رو بازوم تیز

 !بود؟ چش دیگه

 !گرینویچه خانم ما کالس مراقب وای -

 رینبزرگت که معلمی بدترین شد، خالی یکم دلم ته حرف این شنیدن با

 .دیده خودش به شیاطین دانشگاه

 وضعیت اما کیه، به کی نداشت یربط من به انداختم، پایین رو سرم

 .کردمی بدتر رو حالم آیهان

 و بشینند سرجاشون عجله با همه شد باعث و شد باز بدی صدای با در

 سیاهش هایبال و شاخ گرینویچ خانم چیز هر از بیشتر. نخورن تکون

 .ترسوندمی رو همه

 نمقابلمو میزهای روی عصبانیت و اخم با حرفی هیچ بدون رو هابرگه

 .ایستاد میزش  جلوی و کوبید

 !ساکت -

 شنیدم،نمی هم رو هابچه کشیدن نفس صدای حتی دیگه حرف این با

 .شدم خیره بهش و دادم قورت زور به رو خندم
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 .هست تکتون تک به حواسم! کنین شروع باشین زود -

 بلد رو اشهمه اکثر انداختم، بهش اجمالی نگاه و گرفتم باال رو برگه

 پچ -پچ مگه اما نده، رخ اشتباهی تا کنم تمرکز کردم عیس. بودم

 !ذاشت؟می بود سرم پشت که هاییبچه

 و شدم مشغول خودم کار به زود  شنیدم که رو یکی هایکفش صدای

 .نکردم بهشون توجهی

 !هاشم بنی قمر یا -

 طرفشون به رو سرشون همه پسرها از یکی دهن از حرف این شنیدن با

 .کردن شوننگاه و چرخوندن

 .دکرمی نگاهش باریدمی خشم ازش داشت که صورتی با گرینویچ خانم

 !بیرون -

 و نموند حرفی دیگه که کرد ادا کشیده و بلند رو کلمه این قدراون

 .رفتن بیرون کالس از بودن پشت که هاییبچه

 صدای که نوشتن به کردم شروع و انداختم امدیگه پای روی رو پام

 .رسید شمگو به گرینویچ

 .دارید وقت دقیقه سی فقط! ترسریع -

 نگاه. کردم خیرش به ختم و دادم جواب رو سواالت نگاهش زیر زور به

 گذاشتم میز روی که رو ورقه. شدم بلند جام از و دوختم ورقه به رو آخرم

 :زد داد عصبی لحن همون با
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 !بیرون -

 و باریدمی داشت بارون کردم، اطراف به نگاهی اومدم بیرون که سالن از

 راه داشت بارون زیر که افتاد آیهان به چشمم. بود شده آب از پر جا همه

 .شدمی خیس و رفتمی

 چته؟ امروز خفن؟ شدهچی -

 کرد، نگاهش پوزخند با و داد هول عقب به رو آیهان نورف، حرف این بعد

 !شده؟ چی یعنی

 از آیهان. کردمن خیسم هایلباس به توجهی و رفتم نزدیکیشون به یکم

 :زد لب حوصلگیبی با و داد تکون کمی رو لباسش و شد بلند زمین روی

 !برو نیست، چیزی -

 روی رو دستش ایستاد، مقابلش و داد هولش عقب به دوباره نورف

 :داد ادامه پوزخند با و گذاشت پهلوهاش

 !هه شده؟ خالی بادت -

 نداشت رو نورف زغا یک من صد هایحرف حوصله دیگه انگار که آیهان

 :زد لب ناتوان ای،آشفته حالت با و برد موهاش توی رو دستش

 .دورشو -

 شکمش توی محکم مشت با آیهان بیاره زبون به حرفی خواست نورف تا

 .کوبید دانشگاه دیوار به رو اون و کوبید
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 به قدم یک و دادم قورت رو دهنم آب عصبیه، خیلی بود معلوم! وای ای

 .رفتم سمتش

 .دورشید همتون -

 من این و رفتن عقب به بودن ماجرا گرنظاره که هاییاون یهمه دادش با

 .رفتم سمتش به هاشونچشم جلوی که بودم

 -دونه. دادم قورت رو دهنم آب و کردم قالب هم توی رو هامدست آروم

 :گفتم و کردم زمزمه رو هامحرف دونه

 خوبی؟ تو آیهان، -

 :زد لب سردی لحن با و انداخت بهم دلخوری نگاه

 .ندارم رو اتمسخره هایشوخی ایحوصله اصال! دورشو آنجل -

 یزت نیشش که حرفش به کردم سعی و انداختم پایین رو سرم دلخوری با

 .نکنم توجهی بود مار نیش از تر

 :زدم لب تعلل و مکث یکم با و رفتم سمتش به قدم چند دوباره

 .شده چی بده، التح چرا بپرسم خواستممی فقط من -

 قدم چند و کشید باال زمین روی از رو خودش بزنم، رو حرفم نداد اجازه

 .رفت عقب به

 .برو حاال خوبه، حالم -

 شاید تا زدممی حرف داشتممی بر که قدمی هر و رفتم سمتش به دوباره

 .کنم آرومش
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 شده؟ چی بگی خواینمی کنم؟ کمکت تونممی -

 از لرزید، تنم تموم فریادش صدای با ردارمب رو بعدی قدم خواستم تا

 :رفتم عقب به و کشیدم هینی ترس

 !گمشو حاال گفتم،-

 که بود چی من تقصیر شدم، دور ازش و دادم قورت زور به رو بغضم

 با دیدم که رفتم لرن سمت به زنان نفس حالت با. کرد جوریاین

  .زنهمی حرف برایان با داره شده گرد هایچشم

 :دز لب بهت با و کشید رو لباسم آستین زود لرن شدم که ننزدیکشو

 .زدتش بد آیهان داغونه، نورف میگن شده؟ چی شنیدی -

 االب ایشونه کنم، فکر چیزها این به نداشتم حال دیگه داشتم درد بس از

 .شنیدم رو برایان صدای که بشم رد کنارشون از خواستم و انداختم

 نوشیده رو اب اون همین خاطر به داده، دستش از دیروز. مرده مادرش -

 .ببرتش جااین از و بیاد قراره هم پدرش! بود

 باهم که کردم فکر خاطراتمون به ریختم، اشک آروم و بستم رو هامچشم

 .داشتیم

 

 * گذشته در مروری * 

 

 !بده پس رو کیفم آنجل وای - 
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 .کشوندم پارت سمت به رو خودم و کردم نوچی شیطنت و ذوق با

 هب که دیدنش با و چرخیدم عقب سمت به نمیاد ازش صدایی دیدم وقتی

 مخود عجله با. کشیدم جیغی بود بسته هاشچشم بود داده تکیه درخت

 .کردم صداش لرزون صدای با و رسوندم بهش رو

 !خوبه؟ حالت... حا -

 تا گرفت، دستش توی رو بازوهام زود و انداخت سرش روی از رو دستش

 :گفت بکنم کاری خواستم

 .خوردی گول -

 من و کرد ایخنده که کوبیدم زمین روی رو پام و کردم نگاهش حرص با

 .نشوند پارک نیمکت روی زور به رو

 رو پام و زدم گره هم توی رو هامدست ؟گفتممی بهش باید چجوری حاال

 سمتش به گذاشت پام روی که رو دستش. دادم تکون تند - تند

 .چرخیدم

 !بگی؟ خوایمی چیزی نجل؟آ شده چی -

 زمین رو سرم و کردم پاک دستم پشت با رو پیشونیم روی عرق

               .انداختم

 .باشیم هم با تونیمنمی دیگه ما! بشیم جدا هم از که خواممی -    

 از رو دستش و کرد زمزمه آروم گوشم کنار که شنیدم رو لرزونش صدای

 .کشید بیرون دستم
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 !شده؟ چیزی آنجل؟ چرا -

 ایستادم روش به رو شدم، بلند نیمکت روی از و کردم پاک آروم رو اشکم

 :زدم لب جرعت با و

 !بخونم درس خواممی -

 :زد لب لرزونی صدای با و داد تکیه نیمکت به رفته وا

 .میام دانشگاهت به هم من خب  -خب -

 و کردم موهام توی دستی کالفه حالت با داد؟می گیر داشت قدراین چرا

 :زدم لب آشفتگی با

 !بشم ساکیباس خواممی باشم، باهات تونمنمی من -

 وردآ باال رو امچونه دستش با انداختم، پایین رو سرم که گرفت رو دستم

       .کرد نگاه مهربونی با هامچشم توی و

 .بمونیم دوست حداقل بده قول پس باشه، -  

 .شدم خیره بهش و کردم زمزمه رو " قول " آروم لب زیر

 

 * حال * 

 

 .ریختم اشک و کردم باز رو هامچشم

 تو؟ خوبی آنجل -
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 هق،. ریزممی شوق اشک دارم که خوبه قدراون حالم آره، بگم خواستم

 !کنمنمی االن کردم اشتباه موقع اون! بره ذاشتممی نباید من

 امشونه روی رو دستش لرن که نگم چیزی خواستم کردم پشت بهش

 :پرسید ناراحتی با و تگذاش

 .هادوستتم بهترین من آنجل؟ شده چی -

 به حرص با برگشتم، سمتش به و زدم پس امشونه روی از رو دستش

 :زدم لب و شدم خیره هاشچشم

 !بزار تنهام -

 شد، دور ازم و برداشت سرم روی از رو شاخم بزنم رو بقیه خواستم تا

 ازش تا کردم پرت یانبرا سمت به رو کیفم و کشیدم محکمی جیغ

 .کنه مواظبت

 هب خواستم تا شد، قایم دیوار یک پشت که دویدم سمتش به عجله با

 و خوردم بهش محکم من کار این با  و شد رد جلوم از آیهان برم سمتش

 .افتادیم زمین روی دومون هر

 .گرفت سمتم روبه شاخ و گفت لب زیر " آخی " آیهان

 .بیا رو شاخت -

 جورهمون رو من که بپرسم رو حالش خواستم و کردم لب زیر تشکری

 بل شیطنت با که کردم نگاهش شده گرد هایچشم با. کشید بغلش توی

 :زد
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 خوای؟می چی عشقم -

 لب و رفتم عقب به کمی تعجب و ترس با نبود عادی آیهان حالت این

  :زدم

 ...باز نکنه خوبه؟ حالت تو آیهان، -

 انگشتش با و زد کنار بود بارون یدنبار از ناشی که خیسم موهای

 .کرد پاک رو صورتم روی هایقطره

 .باشیم هم با دوباره بگم خواستممی -

 توی محکم سیلی که کردم نگاهش شده گرد هایچشم و افتاده فک با

 رو لرن تعجب کمال در کردم باز که رو هامچشم تعجب با زد، صورتم

 .کنهمی اهمنگ خنده با داره و روم اومده که دیدم

 شدی؟ چرا هول تو چته! دیدیمی باید آنجل رو قیافت وای -

 اب و زدم پاش به لگدی شدم، بلند جام از و کردم پرتش کنار به محکم

 :زدم لب حرص

 !گمشو فقط بیشعوری، خیلی -

 که دادممی آیهان به رو بیشترش اما دادن، فش همه به کردم شروع

 .بود حالم مصبب

 .آنجل -

 .ایستادم جلوش عصبی و آشفته حالت با و نکردم لرن به توجهی
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 بزنم حرف خواستممی که من! اه کنه صحبت نمیاد شق کله اون خوب -

 .نذاشت خودش

 و شنیدم پشت از صدایی بیارم زبون به رو هامحرف بقیه خواستم تا

 .کشیدم ترس از هینی

 !امشقه کله که ببخشید -

 لب زیر داد، سالمی و اومد سمتم هب لبخند با برگشتم که سمتش به

 .شنیدمش زور به خودم که دادم سالمی

 !کنم صحبت کسی با خوامنمی فعال شدم، مزاحمت ببخشید -

 چند از بعد و کرد جیبش توی رو دستش که بودم حرفش یادامه منتظر

 به ذهنم خورد گردنبند به که چشمم. آورد بیرون رو گردنبندی لحظه

 .کشید پر قبل سال

 الزمش نیستی کنارم چون دیگه بودی، داده رو این دوستیمون برای -

 .ندارم

 به که دستش. شتگذا دستم توی رو گردنبند بزنم حرفی کهاین بدون

 .کنم کنترل رو خودم کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس خورد دستم

 :زدم لب لرزونی صدای با

 بری؟ خوایمی واقعا -

 و ایستاد قدمیم چند تو شد، نزدیک بهم و گفت آرومی "یآره" لب زیر

 .کردم بلند رو سرم و دادم قورت رو دهنم آب. کرد نگاه بهم
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 و برد موهام داخل رو دستش. کردمی امدیونه داشت هاشچشم هم باز

 .درآورد حرکت به رو دستش آروم

 ...اما رفتم،نمی شدمی اگه باش، خودت مواظب -

 چپ -پچ هم گوش زیر و کردندمی نگاه ونبهم تعجب با دانشگاه هایبچه

 و ریختم هامچشم توی رو امخواسته تمام بهشون توجه بدون. کردندمی

 سمت به و کرد ول رو دستم چون! فهمید انگار بمونه، که خواستم ازش

 .برگشت لرن

 .باش آنجلم مواظب -

 به. رفت و شد دریچه وارد برد، هاآسمون به رو دلم که حرف این از بعد

 !راحتی همین

 روی و رفت گیج سرم ایلحظه برای نداشتن، ایستادن توان انگار پاهام

 و کردم باز لب آروم رسید گوشم به که لرن جیغ صدای. افتادم زمین

 .کردم زمزمه رو آیهان اسم

 هدیگ. باشه مراقبم که نیست دیگه. بینمشنمی دیگه شدنمی باورم

 .نیست -نیست

 کنار رو موهام و کردم بلندم یکم کالفگی با لرن شد جاری که هاماشک

 .زد

 !باش آروم بابا ای پس؟ شد چی نداری؟ دوستش نگفتی تو مگه -
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 به توجهی گریه، زیر زدم بلند صدای با و محکم دوباره حرفش این با

 .خواستممی رو آیهانم فقط نداشتم، بقیه متعجب هاینگاه و هاخنده

 .میاد گیرت این از بهتر! یباسیساک یک تو کن، فراموشش خب -

 بشه دیگه یکی آیهان جای به کهاین کرد،می امدیونه فکرشم حتی

 اششونه روی رو سرم و کردم بغض دوباره فکرها این با. جونم عشقم،

 .انداختم

 !بوده؟ وجودم یهمه اون وقتی کنم فراموشش چطوری -

 از رو من ردک سعی ایکالفه حالت با و کوبید سرش توی محکم لرن

 :گفت کشیدمی بیرون زیرم از رو لباسش که زمان هم کنه، جدا خودش

 کردی؟ ولش چرا اصال! اه دیگه، شو بلند -

  :زدم لب درموندگی از زاری حالت  با و کوبیدم سرم روی محکم گریه با

 !بودم خنگ موقع اون. کردم اشتباه -

 و بشه وارد محبت در از کرد سعی خرابه خیلی حالم فهمید که انگار

 !شد؟می آروم دلم مگه اما بکنه، آرومم بتونه

 .نرسیده آخر به که دنیا عزیزم، باش آروم -

 به ندارن زدن حرف حال دیگه دیدم وقتی اما بدم، رو جوابش خواستم

 :گفتم و کردم باز هم از رو لبم زور

 !باشم تنها بزار برو نیست، خوب حالم من لرن -
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 نگاهش گه دیدم و شدم جدا ازش  یکم نمیاد در زشا صدایی دیدم وقتی

 .پشتمه به خیره

 !برگشت اون آنجل؛ میگم چیزه، -

 :زدم لب کنان ناله و لرزون صدای و کردم پاک رو اشکم

 !کی؟ -

 روی دستی که بچرخم عقب سمت به خواستم زدم رو حرف کهاین از بعد

 به یرهخ بهش اشکی هایچشم با و کشیدم هینی. نشست امشونه

 .چرخیدم سمتش

 .بزنم حرف باهات باید -

 افتاده هق -هق به اشک شدت از کردم، پاک دستم پشت با رو اشکم

 :زدم لب ناراحتی با و کشیدم عمیقی نفس. بودم

 !بزنی حرف خواینمی گفتی که تو -

 اشمشکوکانه و ریز هاینگاه به توجهی کهاین بدون و گرفت رو دستم

 :زد لب زمان هم و کرد باز ایدریچه بکنه

 .بزرگیه خیلی بحث! بیا باهام بزنم، حرف خواممی االن -

 کردیم عبور که دریچه از. سپردم دستش به رو خودم و نگفتم چیزی

 حرف بدون هم من و رفت غار داخل به آیهان. ایستادیم غار یک جلوی

 .شدم همراه باهاش اضافه
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 یسنگ تخته روی که افتاد یکتاب به چشمم و گذروندم نظرم زیر رو غار

 .بودن گذاشته

 اومدیم؟ جااین چرا -

  .کشید سرش توی دستی و انداخت کتاب و من به متفکری نگاه آیهان

 .دستمه روی اومده، برام پیام یک -

 فک بزنه حرفی بدم اجازه کهاین از قبل و کردم نگاه حرفش به تعجب با

 .گرفتم سمتش به رو دستم

 .الکیه کردم فکر بود، دهاوم هم من برای -

 اب. گذاشت دستم کنار رو دستش کف و آورد تر پایین رو دستم آیهان

 و رفت فرو فکر به آیهان که گرفت شکل دستمون روی آرمی کارش این

 .شد خیره آرمه به متفکر

 هم اب رو این باید کلی! باشی کنارم خواینمی دیگه شاید آنجل، ببین -

 !بفهمم رو دلیلش خواممی من و داره دلیلی یک اتفاق این. کنیم حل

 :کردم زمزمه گوشش کنار آروم و زدم روش به لبخندی

 !کنممی کمکت بخوای که زمانی هر تا من -

 با و کرد بلند رو دستم. زد روم به لبخندی و گرفت دستش توی رو دستم

 :زد لب و گذاشت اشچونه روی رو دستش متفکری حالت

 .دیدم جایی یک رو ایین کنممی حس کنیم؟ لح رو این باید فقط -
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 روی کتاب به رو خودش عجله با حالت همون با و کرد ول رو دستم

  .رسوند سنگ تخته

 !جاستاین -

 نبود زیاد قدریاون غار عمق رفتم، سمتش به و کردم نگاهش متعجب

 .ندید رو اطراف نشه که

 بود روش که جواهری کارش این با و گذاشت کتاب روی رو دستش

 .درخشید

 .بذار روش رو دستت هم تو! آنجل بیا -

 کتاب روی آیهان مثل رو دستم و دادم تکون باشه معنای به سری

 .شد باز کتاب میشه چی ببینم خواستم تا گذاشتم،

 از زیبایی دختر. رفتیم عقب به هردوهمون تعجب با و کشیدیم هینی

 و شد خیره نا به مهربونی صورت و ناز حالت با و اومد بیرون کتاب داخل

 اون بعد یکم کرد، نگاهمون تعجب با اول افتاد بهمون که نگاهش

 و من دید وقتی. پرید پایان باال یکم و گرفت خوشحالی رنگ هاشچشم

 .برداشت جلو به قدمی و کرد ایسرفه ندادیم انجام واکنشی آیهان

  !کرد پیدا رو کتاب یکی باالخره که حالمخوش سالم، -

 سمتون به رو دستش و ایستاد مقابلمون که زدم بهش زوری بخندل

 .گرفت

 !شدید انتخاب جهان نجات برای نفر دو شما -
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 خواستم کشکی؟ چه آشی؟ چه جهانی؟ چه! نه؟ بودم خواب من جان؟

 با بعد یکم و آورد باال سکوت معنی به رو دستش که بپرم حرفش وسط

 :گفت ناراحتی حالت

 !بدین نجات ور جهان باید شما -

 کج کمی رو سرم نفهمیدم؟ من اصال شد چی کردم، نگاه بهش تعجب با

 رو دختر اون هایحرف تک -تک دقت با داره آیهان که دیدم و کردم

 .کنهمی گوش

 .هستید الیق بشه ثابت تا کنید حل رو معما -

 گرد خورشید صورت به رو دستش رفتمی عقب به داشت که جورهمون

 :گفت خاصی لتحا با و کرد

 .نالهمی وجودم از گرگ و تابیمی من به خورشید نور -

. دش ناپدید و رفت عقب به که هستش کی بپرسم تا رفتم سمتش به

 .برگشتم آیهان سمت به و فرستادم لب زیر لعنتی

 .کنهمی پیدا خودش میاد بعدا یکی! بریم بیا کن، ولش که میگم آیهان -

 کتاب سمت به جدی خیلی حالت با و داد هگر هم تو رو ابروهاش آیهان

 :گفت و کشید کتاب روی دستی رفت،

 من میده نجات رو جهان کار این اگه بدم، انجامش خواممی من -

 !بدم انجامش که خواممی
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 رفک به کمی و کشیدم موهام توی دستی بود، شق کله خیلی هم اول از

 .باشیم هم نارک دوباره میشد شاید شدممی همراهش اگه. رفتم فرو

 :زدم لب شادی با و چرخیدم سمتش به

 !خواممی هم من پس خوایمی تو اگه باشه، خب -

 :زد لب کامل جدیت با و اومد سمتم به جدی خیلی حالت با آیهان

 !من نه جهانه، برای این! آنجل -

 دبو لبش روی که پوزخندی با و گرفت نشونه سمتم به رو انگشتش

 :گفت

 !ساکیباسی تو و دوستیم ما که باشه یادت -

 که افتاد بهش چشمم ندم، نشون رو بغضم کردم سعی ناراحتی با

 :گفت سردی لحن با و کرد باز خودش برای ایدریچه

 .میدم خبر بهت فهمیدم رو جوابش وقتی خونه، میرم من -

 چیزی به توجه بدون و کشیدم دل ته از آهی شد که دروازه وارد

 .کردم باز خودم برای ایدروازه

 دوست؟. شکست بغضم و انداخت تخت روی رو خودم شدم که اتاقم وارد

 کنه؟ بس خوادنمی چرا! براش؟ هستم حد این در واقعا یعنی

 !خوبی؟ آنجل -

 ودب بد حالم گرفت، باال هقم هق و بردم فرو بالشت تو بیشتر رو سرم

  !بد خیلی
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 !باشن تنها بزار کیسین، برو -

 شبه توجهی نشسته، کنارم تخت روی که فهمیدم ختت خوردن تکون با

 دستش آروم و برد فرو موهام توی رو دستش که زدم زجه دوباره و نکردم

 .داد تکون رو

 شبغل تو ناتوان رو خودم و شدم بلند جام از شد، بدتر حالم کارش این با

 .انداختم

 شده؟ چی -

 پشتم به دستش با بردم، فرو گردنش توی رو سرم و کردم هقی هق

 .گفتمی "باشی آروم" و کردمی وارد آروم هایضربه

 .امساده دوست یک حد در فقط براش خواد،نمی رو من دیگه اون -

 :پرسید متفکری و سوالی حالت با و داد فشار بغلش به رو من محکم

 !نیستی؟ ساکیباس تو مگه کی؟ -

 نگاه بهم بهت با کیسین با که کردم زمزمه رو آیهان اسم آروم لب زیر

 :گفت و کرد

 ونا گفتی خودت تو اصال عشقت؟ نه شده دوستت دیگه نگفتی مگه -

 !قدرت پر و بشی ساکیباس خواستمی دلت. بره

 تحمل من! کردم اشتباه اما خواستم،می آره. زدم زجه و گرفتم رو دستش

 .نداشتم و ندارم خودم به نسبت رو تفاوتیشبی
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 دوستم دیگه اون! میشه اینجوری دونستمنمی کردم، اشتباه من آره -

 .نداره

 با و کرد بلند دستش با رو امچونه که انداختم پایین رو سرم  حرف این با

 :گفت سوالی حالت

 !داری؟ دوستش که گینمی بهش خودت چرا تو خب -

 آهی. گذاشتم پاهام روی رو بالشت و انداختم پایین رو سرم هق -هق با

 :زدم لب یزار حالت با و کشیدم

 .کرده فراموش رو من دیگه حتما اون! خودمه تقصیر همش. دونممی -

 قاب. کشید جلو رو صندلش کمی و کشید موهام توی دستی کیسین

 ناراحتی حالت با و میز روی خوابوند بود میزم روی که رو آیهان عکس

 :گفت

 !کنی فراموشش بهتره پس -

 .کرد وارد ارفش بهش کمی و گذاشت امشونه روی رو دستش

 پاشی گریه جای به بهتره هم حاال. تونیمی که دونممی! تونیمی تو -

 .شده شروع هاشیطان جشن بشی، آماده

 انداخته زمین روی حرص از رو لباسم رفت، عقب به کمی و بلند جاش از

 .رفت کمد سمت به و برداشت رو بودم

 .گردهبرنمی آیهان هم هازاری و گریه این با -
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 اب که دادم سر ایناله درمونیبی از و زدم گریه زیر محکم شنیدنش با

 تعجب کمال در اما کنه، آرومم خوادمی کردم فکر. اومد سمتم به حرص

 باز دهن با. آورد بند رو امگریه که کوبید صورتم توی محکمی سیلی

 کمی رو صورتم لوسی حالت با. مالیدم آروم رو صورتم و کردم نگاه بهش

 :گفتم و ردمک کج

 .ندارم رو هابچه و جشن یحوصله اصال -

 محکم رو هاشچشم و کرد پرت صورتم توی رو لباس حرص با کیسین

 .فشورد هم روی

 چهل دقیقا! کرد کاری نمیشه دیگه، ساکیباسی. لوس یدختره -

 .کنیمی گریه داری که ستدقیقه

 !زیاد هچ وای! دقیقه؟ چهل کردم، نگاهش شده گرد هایچشم با

 یکم. انداختم تخت کنار رو لباس و کردم پاک رو اشکم دستم پشت با

 قبل حالت به دوباره رو آیهان عکس لبخند با و شدم خم میز سمت به

 .برگردوندم

 .هانیست چپیه سمت کجاست؟ شاخت آنجل، اوم -

 گلوم ته از آهی و کشیدم شاخم تک سرم روی دستی روز اون یادآوری با

  .شد خارج

 شدم زشت. شتبردا رو شاخم ازم تشکر قبال در و کرد کمکم آیهان -

 !آره؟. حتما
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 زیر اوهومی. داد تکیه دیوار به و درآورد جیبش از رو گوشیش کیسین

 :زد لب کردمی نگاه گوشیش به داشت که طورهمان و گفت لب

 .شدی زشت هم خیلی! بری؟ جشن به خوایمی چطور حاال -

 از رو کنترلم بردم، حجوم سمتش به و شدم بلند تخت روی از حرص با

 :زدم داد بلندی صدای با و دادم دست

 !نیستم زشت من -

 خنده با و گفت هویی که کوبیدم بازوش توی محکم حرفم با زمان هم

 .گفت لب زیر ایباشه

 .بریم بیرون هم با بپوش لباس برو حاال -

 .بگردیم یکم و محوطه بیرون بریم هم با بیاد دختره بزنم زنگ وایسا

 زورکی لبخند با. کشیدم آهی و انداختم تخت روی جونبی رو خودم

 :گفتم و شدم خیره بهش

 .برو تو خستم، من -

 و ردک تعویض رو لباسش. انداخت باال ایشونه و نکرد اصراری هم کیسین

 .رفت و کرد دروازه کنه خداحافظی کهاین بدون ثانیه چند توی

 ردمک اشتباه شاید. رفتم فرو فکر به و کوبیدم بالشت یرو محکم رو سرم

 .حاال و کردم انتخاب رو دومی بودنم ساکیباس و آیهان بین که

 و دش باز اتاقم وسط ایدوازه دفعه یک که برسم افکارم یبقیه به خواستم

 ...نکنه. بشم بلند تخت روی از تعجب با شد باعث
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 آخه. غیرممکنه شدم، خیره اومد بیرون دروازه از که مردی به تعجب با

 !جااین اون،

 .دخترم سالم -

 ور پاش نوک تا سر از رفتم، جلو به قدم چند و دادم تکون تعجب با سری

 تهبس بزرگش هایبال. بودمش ندیده که بود وقت خیلی. گذروندم نظر از

 !قبل از ترشکوه با و بلندتر عظیمش و بزرگ هایشاخ و بود

 .بابا -

 :زدم لب بهت با و برداشتم سمتش به قدمی

 !کنی؟می کارچی جااین تو -

 روی رو دستش. بست رو سرش پشت ایدروازه و انداخت باال ابرویی بابا

 :داد ادامه رفته باال ابروی با و گذاشت کمرش

 !حرفیه؟ التحصیلیش، فارغ برای دخترم دانشگاه اومدم -

 هاشچشم که بودم ومدنشا بهت تو هنوز. دادم تکون نه معنی به سری

 :پرسید و کرد ریز رو

 ببینم! شدم سوپرایز خودم تو جای به که کنم سوپرایزت خواستم -

 !کجاست؟ شاخت

 دستی. برداشتم عقب به کوتاهی قدم و دادم قورت صدا با رو دهنم آب

 :زدم لب تعلل کمی با و کشیدم موهام توی
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 زحمتش جبران واسه و بود کرده کمکم آخه هام،دوست از یکی دست -

 ...و خواست رو شاخم ازم

 همه زد زبان بودنش خشن بود، جهنم مهم سردارهای از یکی چون بابا

 .لرزوندمی رو بدنم عصبیش لحن این حاال و بود

 از بگذریم. رحمبی و باشم قوی خودش مثل داشت دوست بابام همیشه

 چیزی من و کردمی متحمل بهم که هاییگیریسخت تک -تک

 .گفتمنمی

 !دخترتم من. هاکنیمی بازجویی داره نرسیده بابا میگم -

 اب واقعا. کشید مشکیش کت روی دستی و کرد نازک چشمی پشت بابا

 .بود شده جذاب لباس این

! کجاست؟ شاخت بگو حاال! بپرسم ازت و بدونم که منه یوظیفه -

 .باشه شاخ تک من دختر که شهنمی

 .دهن ادامه تا کنم باز سرم از که بودم جوابی بالدن و گفتم لب زیر پوفی

 پس اگه البته. گیرممی پس ازش بعدا دوستمه، دست که گفتم خب -

 .بده

 رو دستش بابا. انداختم پایین رو سرم و کردم زمزمه آروم رو دوم قسمت

 .کرد بلند رو سرم و گذاشت امچونه زیر

 برات سراغش برم خودم بگو رو اسمش اصال! نده؟ پس چرا ببینم، -

 !بیارمش
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 ردیم و شد باز اتاقم توی بابا کنار ایدریچه دوباره بزنم حرفی خواستم تا

 .افتادممی پس داشتم دیگه دیدنش با. اومد بیرون دریچه داخل از

 .آنجل سالم پدرجان، سالم -

 مثل هم بابا. شد پدرجان براش زود چه شدم، خیره بهش افتاده فک با

 .زدنمی حرفی و بود شده خیره هانآی به متعجب من

 .بدم پسش بهت نبود یادم بود، مونده پیشم. بیا رو شاخت آنجل -

 االب ابرویی. چرخید آیهان سمت به من قبل و کرد دستی پیش دوباره بابا

 :زد لب طلبکارانه و انداخت

 !هستی؟ کی تو -

 و آروم لحن همون با کنه ایجاد رفتارش توی تغییری کهاین بدون آیهان

 :زد لب مالیمش

 .هستم آنجل همکالسی من -

! بود خودم تقصیر هم این دخترتم؟ عشق بگه برگرده داشتم توقع چرا

 .ندمرو خودم از رو زندگیم شیطان اشتباهم تصمیم با که بود من تقصیر

 .جوان مرد خوشبختم -

 جا به رو ادب رسم هم آیهان که کرد دراز آیهان سمت به رو دستش بابا

 .دادند دست هم با و ردآو

 و بودین عظیمی هایجنگ تو واقعا گاردون، آقای خوشبختم هم من -

 !دادین انجام بزرگی کارهای
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 عیس که شنگولی و شاد حالت با و داد فشار رو آیهان دست تر محکم بابا

 :گفت داشت کردنش پنهان در

 .جالبه! خوندی؟ رو من هایکتاب تو -

 و من کل به انگار. کردم ایسرفه که داد کونت آره معنی به سری آیهان

 .بودند کرده فراموش

 !بودی؟می جشن تو نباید مگه االن تو آیهان که میگم -

 بهم دقیق نگاه. چرخید سمتم به و گرفت بابام از رو نگاهش آیهان

  :زد لب عجیبی حالت با و انداخت

 .برم نکنم فکر -

 حرف اب و پرید صحبتمون بین بابا دوباره بپرسم رو دلیلیش خواستم تا

 :گفت ایسنجیده

 !هستی خوبی پسر که معلومه تو آنجلم، برای همراه یک دنبال من -

 بود وممعل کامال اما بزنیم، حرفی نتونیم بود شده باعث بابا اجبارهای پوف

 .کنیم دوری هم از دومون هر که

 !بیاد نخواد دلش شاید بابا خب آخه -

 کش دیگه و رو حرفم دلیل بفهمه بابا تا وندمچرخ کاسه توی رو چشمم

 !بود هاحرف این از لجبازتر که کنم چه اما نده،

 !نه؟ یا رو شاخت ندادن پس کنه جبران باید! میاد -
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 رو لباسش بشکن یک با و گفت لب زیر حرصی و محکم یآره آیهان

 .خواسته خدا از بود اشاره یم منتظر فقط انگار عه، -عه. کرد عوض

 ردک بهم رو بابا. رفتم بهش ایغره چشم که زد نمایی دندون لبخند هانآی

 :زد لب مهربونی با و

 !شو آماده برو هم تو دخترم -

 انگار. شدم خیره آیهان هایچشم به و دادم تکون باشه معنی به سری

 .کنه برقرار باهام ذهنی تماس خواستمی

 .کن قبول رو باراین ابی کنار مهمیه، آدم پدرت. مجبوریم فعال آنجل -

 ثانیه از کسری تو. شدم دور ازشون بالفاصله و کردم تایید رو حرفش

 لباس بلندم قد خاطر به. کردم انتخاب رو خودم شیک و مناسب لباس

 با و کردم ترمیم رو خودم آرایش کمی با. اومدمی خیلی بهم مخمل

 .شدم گرنظاره لبخند

 االب ابرویی. رسید گوشیم به بابا یههقهق صدای شدم خارج که پرو اتاق از

 .کردم نگاهش خیره و انداختم

 .ها -ها! واقعا؟ -

 هاشبا داشت و بود آیهان به حواسش تمام که کردم نگاه بابا به تعجب با

 .زدمی گپ

 .ایهبامزه دختر آره -
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 سرشون دوباره اما برگشت، سمتم به حواسشون که گفتم لب زیر اهمی

 .چرخید بود آیهان هایدست توی که آلبومی سمت به رو

 .رفتم سمتشون به و خوردم نکردن بهم توجهی کهاین از حرصی

 .خرگوش لباس با بچگیشه عکس این -

 رو من هایعکس داشتن وای کردم، نگاه آلبوم به شده گرد هایچشم با

 خاصی حالت با و کشید بیرون آلبوم از رو عکس آیهان. کردنمی نگاه

 :گفت

 .نازه چه وای -

 اب و زدم جیغی ناخودآگاه که زد عکسه سمت به لبخندی بندش پشت

 :گفتم داد

 !نه عکسه اون نه، -

 به دوشون هر که زدم رو حرف این دارکش و عصبی حالت با قدراون

 .چرخیدن سمتم

 .زدم آتیش رو عکس کوتاهی زمان مدت توی و رفتم سمتشون به تیز

 .بریم زودتر که بهتره! چیزه -

 خودش برای ایدروازه لبش روی یخنده ته همون با و کرد ایخنده بابا

 .کرد باز

 .رسمب کارهام به برم فعال من. ببینمتون بتونم جشن تو کنم فکر خب -
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 سمت به خواستم تا. شد خارج اتاق از که دادیم تکون براش سری دو هر

 آیهان هب هیجان با. نشست هامبال روی گرینوازش دست بچرخم آیهان

 :گفت و کرد هوالم چشمکی که شدم خیره

 .هاشدی خوشگل -

  ازم و کرد شیطنتی یخنده که ببرم دمش سمت به رو دمم خواستمم

 .کرد صافش و کشید کتش به دستی. شد دور

 !بریم که بهتره خب -

. شدیم واردش ما دوی هر و کرد باز ایدروازه حرفش تایید بعد

. شوخ و مهربون. شده قبل مثل دوباره انآیه که شده چی دونستمنمی

 .نداشت قبول دوست عنوان به رو من حتی که اون

 با شیطان کلی گذروندم، نظر از رو جا همه رسیدم که محوطه جلوی

 با عده یک. رفتنمی داخل به و شدندمی رد کنارمون از مختلف انواع

 .مرده هایاسب با جنگجوها و پرواز

 !؟جنگجوعه پدرت گفتی -

 هآر معنی به سری متعجب و چرخیدم سمتش به آیهان صدای شنیدن با

  !بود؟ چی سوال این از قصدش. دادم تکون

 چی؟ که خب -

 ثمک کمی با. داد تکیه دانشگاه در به و گرفت هامچشم رو نگاهش آیهان

 :گفت متفکری حالت با و شده خیره اطراف به
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 یک که نگفتی و گفتی دروغ بهش سال همه این تو بفهمه اگه -

 دونیمی کردی بازی رو جنگجو دختر یک نقش براش و ساکیباسی

 کنه؟می چیکار

 هک داشتم رو این ترس همیشه! گفتمی راست رفتم، فکر به حرفش با

 چشم بهش زار حالت با! آوردمی در رو پدرم فهمیدمی اگه بفهمه، بابا

 :گفت و کرد اطمینانی یخنده که دوختم

 .بگذرونیم وقت یکم بریم فعال بیا -

 توی. کردیم حرکت سالن داخل سمت به هم با و زدم روش به لبخندی

 احساس آیهان و خودم روی رو پسرها و دختر یخیره هاینگاه راه

 .کردممی

 اگذر کنارشون از و کنم توجهیبی کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 تنداش که افتاده هاییجفت به چشمم رسیدیم که سالن داخل به. بگذرم

  .بودن زدن قدم حال در یا و زدنمی حرف هم با

 بود خوب چقدر. کشیدم حسرت سر از آهی و انداختم تر پایین رو سرم

 .گذروندنمی خوش و رفتنمی راه هم با هم دست توی دست

 و آورد دستم سمت به رو دستش آروم فهمید، رو من حال انگار که آیهان

 .بگیردش کرد سعی

 !نه؟ سرده اهو -
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 با. گرفت دستش توی کامل رو دستم که نگفتم چیزی حرفش از متعجب

 هک نبود زیاد اونقدری خداروشکر. اومد وجود به آتیشی کنارمون کار این

 .کنه جلب خودش به رو همه توجه

 بیرون دستش از رو دستم زود ترس با و دادم قورت رو دهنم آب

 .کشیدم

 .بریم جوریهمین بهتره که میگم چیزه، -

 هم با نتونیم که بود این واقعا ما تقدیر انگار شدم، جدا ازش سریع

  .باشیم

 .بریم جوریهمین بهتره که میگم -

 حرف. گفت لب زیر ایباشه و انداخت پایین رو سرش ناراحتی با آیهان

 .افتادیم راه به دومون هر و نشد زده ایدیگه

 برای نکنه آنجل. ببینم کن برص! همید؟ با تا دو شما چطوری. سالم -

 !کردی؟ درست همیشه مثل تقلبی آیهان یک خودت

 یخنده با و کردم جور و جمع رو خودم زود! مارکوس که زدی گند وای

 .رفتم مارکوس سمت به زوری

 .خودشه! گلم نه -

 هیچ دید وقتی و زد دست آیهان به ناباور و آروم احتیاط برای مارکوس

 .شد باز آبی اسب مثل دهنش واقعیه آیهان ینا و نیوفتاد اتفاقی

  :زد لب مکث یکم با و کرد من -من کمی
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 .دیگه برم من خب -

 اب. گرفت رو دستم دوباره آیهان برم مارکوس سمت به هم من خواستم تا

 که کردم زمزمه رو اسمش و کشیدم ترس از هینی شده گرد هایچشم

 .شد خارج سالن از و کرد سکوت

 این قدراون. رسوند هادرخت از یکی پشت به رو خودش یتند حالت با

 العملی عکس درصد یک حتی نتونست ذهنم که افتاد سریع اتفاقات

 .بده نشون

 !کنی؟می کارچی آیهان... آی -

 تو رو سرم و انداخت بهم دقیقی نگاه که زدم رو حرف این خجالت با

 کردم نگاهش شده گرد هایچشم با. گرفت دستش توی ناگهانی حالت

 .گذاشت سرم زیر و دستش که

 زمزمه لب زیر آروم و انداختم پایین رو سرم زده خجالت کارش این از

 :کردم

 .ترسممی -

 امهکالف نزدنش حرف با آیهان و شده قبل از بیشتر خیلی دورمون آتیش

 .کردمی

 و بودم کارش بهت تو. نخوردم تکون تعجب از که اومد سمتم به آروم

 .رفت عقب خنده با و کشید کارش از دست که بکشم عقب خواستم

 :زدم لب خجالت با آروم و انداختم پایین رو سرم خجالت از
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 !بریم داخل بهتره -

. گرفت دستش توی رو دستم و کرد خجالتم به جذابی یخنده تک آیهان

 مچرخید سمتش به راه توی که رفتیم سالن سمت به دوباره دیگه هم با

 .تادمایس مقابلش و

 !بدی؟ پس بهم رو شاخم بودی اومده فقط تو آیهان میگم -

 :زد لب شیطنت با و زد لبخندی آیهان که کردم آویزون هم از رو هاملب

 !عاشقتم که بگم بهت خواستم البته. تقریبا -

 بهم طوالنی مدت یک از بعد دوباره. کردم نگاهش شده گرد هایچشم با

 که زدم زل بهش اشکی هایچشم با! نمیشد باورم. عاشقمه که گفت

 .درآورد ازش کوچیکی ایجعبه و کرد جیبش توی رو دستش

 .نه یا بدمش بهت دونمنمی! آوردم هم رو این -

 چی مثل قلبم نره، هوا جیغم تا گذاشتم دهنم روی بهت از رو دستم

 .کردمی خودنمایی زیادی صورتم روی هایعرق و زدمی

 :کردم زمزمه و زدم آروم صورتم روی بار چند 

 !خوابه یک هااین همه. درسته حدسم! آره نه؟ خوابم من -

 فریادی درد از و شد کشیده عقب از دمم بگم رو امجمله ادامه خواستم تا

 .شدم خیره آیهان به عصبانی حالت با و کشیدم

 :زد لب و تسلیم حالت به و برد باال رو هاشدست تیز خنده با هم اون

 !نیمک تموم رو شب بریم بیا فعال. نیستی خواب بدونی مخواست فقط -
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 مدید که کردم آیهان به کوتاهی نگاه و دادم تکون باشه معنی به سری

 زیر دیدیم رو هم ایخیره نگاه تا کنه،می نگاهم زیرکی زیر داره هم اون

 .افتادیم راه به و زدیم خنده

 !بشه تموم باید آره -

 داشت خنثی که بابا دیدن با. رگشتیمب عقب به دومون هر تعجب با

 آیهان دست از رو دستم و دادم قورت رو دهنم آب کردمی نگاهمون

 .کشیدم بیرون

 !اومدی؟ کی تو بابا... با -

 لندب و محکم هایقدم با و کشید کتش روی دستی عجیبی حالت با بابا

 .برداشت قدم سمتمون به

 !انداختین راه کار و هستین خودتون فکر به که وقتی از -

 حرفش این که دونستممی. دادمی رو عصبانیت و طعنه بوی حرفش

 .نداشتم خوبی احساس و طوفانه قبل آرامش

 یا بخونی درس فرستادمت! فرستادمت؟ جااین هاکاراین برای من! ببینم -

 بگردی؟ اون و این با

 کردم سعی رفتم بابا سمت به آیهان به توجه بدون بود، درست حدسم

 .بدم توضیح بهش

 !گردیبرمی جهنم به خودم با هم جشن بعد! بدی توضیح نیست الزم -
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 حالت با و زدم کنار رو ریختمی داشت هامچشم از که رو هاماشک

 :زدم لب عاجز و شدم خیره بهش ناراحتی و استرسی

 ...من نیست کنیمی فکر که جوراون ببین بابا نه -

 :توپید صورتم توی عصبانیت با و شتگذا دهنم روی رو دستش بابا

 !گرفتی یاد که بگی نبودی بلند دروغ -

 بار این اما خبره، چه که بفهمونم بهش خواستم وارالتماس و زار حالت با

 :گفت و پرید صحبتمون وسط آیهان

 .بدم توضیح من بزارین گاردون آقای -

 تخت ویر محکم کنه تموم رو اشجمله آیهان بزاره کهاین قبل بابا

 .زد زل بهش تمام رحمیبی با و کوبید اشسینه

 ...ولی کرد اعتماد بهت میشه کردم فکر! باش دور دخترم از -

 با و گرفتم رو دستش. کنم آرومش تا رفتم بابا سمت به گریه با

 .زدم زل بهش اشکی هایچشم

 .باش نداشته کاری باهاش خدا رو تو بابا -

 به قدم چند فقط من و نشد چیزی شکرخدارو که زد کنارم محکم بابا

 .شدم پرتاب عقب

 :زد لب داد با

 !رسممی بعدا رو حسابت که شو ساکت یکی تو -
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 حرف باهاش بتونه تا اومد بابا سمت به دوباره و شد بلند جاش از آیهان

 یکس به توجهی و بود گرفته خون رو هاشچشم جلوی انگار بابا اما بزنه،

 .نداشت

 !باشید منطقی لطفا گاردون آقای -

 قبع به رو آیهان قبل یدفعه از ترمحکم و کرد محلیبی بهش دوباره بابا

 .روند

 شسمت به و کرد دستی پیش بابا که برم سمتشون به خواستم داد با

 .رفت

 .نزنش کافیه، خدا رو تو بابا -

 روی از رو درمونده آیهان من هایزاری و گریه به توجه بدون اون اما

 .کوبید زمین روی دوباره محکم و کرد بلند زمین

 بلند فریاد که برسونم زخمی آیهان به رو خودم خواستم تند هایقدم با

 .کرد حسبی رو بدنم بابا

 !بمون عقب -

 :گفت داد با و کوبید آیهان یسینه تخت به محکم زمان هم

 !کن دفاع خودت از باش زود -

 کسی و بود کم خیلی شآمد و رفت که بودیم قسمتی تو خداروشکر

 .بود نشده مونمتوجه
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 درد از صورتش کارش این با که کشید دهنش روی رو دستش آیهان

 اششده خاکی شلوار و کت به دستی و شد بلند جاش از. شد جمع

 :زد لب آروم و کشید

 .بزنم آسیب بهت خوامنمی -

 ششتم آیهان بزنه آیهان صورت به مشتی و ضربه دوباره خواست تا بابا

 .گرفت هوا رو محکم رو

 چی همه! شد؟ چی آخه. رفته یادم کشیدن نفس کردم حس لحظه یک

 .بود خوب که

 :توپید و کرد نگاه آیهان صورت به تحکم با بابا

 !هان؟ هستی؟ کی کردی فکر -

 توی محکم و کشید بیرون آیهان دست از رو دستش حرفش با زمان هم

 .خورد سریش پشت درخت به محکم اون کار این با و کوبید آیهان شکم

 صدای که بردارم قدم آیهان سمت به تا کردم تند پا و گفتم "وای ای"

 .بایستم دوباره شد باعث بابا محکم

 آرممی تو سر به آوردم سرش به که بالیی اون از بدتر پیشش بری -

 !آنجل

 .بودنم ضعیف این از شد بد حالم و کردم پرت زمین روی ناتوان رو خودم

 .شد عوض نظرش لبش زخم درد از که زد بهم خشکی لبخند آیهان
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 و کرد سرفه تا چند. شد بلند جاش از و کرد درخت بند رو خودش زور به

 به آیهان که زدممی زار داشتم و بودم نشسته زمین روی. اومد سمتم به

 .گرفت دستش توی رو دستم و اومد سمتم

 ردد از. شدم پرتاب عقب به ناغافل ضربه یک با که بشم بلند خواستم

 :زدم لب زور به و دادم سر ایناله

.                                                 من خاطر به! لطفا کن دفاع خودت از آیهان -

 لب و کشید عمیقی نفس زور به داشته، نگه شل رو بدنش که بود معلوم

 :زد

 .بزنم آسیب بهت خوامنمی -

 رفت سمتش به بود اومده خوشش آیهان خوردن کتک از انگار که هم بابا

 :زد لب شیطانی حالت با و

 .بدبختی شیطان یک فقط نیستی؛ هیچی تو! تونینمی تو -

 رو اشضربه و ایستاد مقابلش آیهان بزنه رو بعدی ضربه خواست تا بابا

 رو بابا آیهان که شدم خیره بهشون و زدم لبخندی زور به. کرد دفع

 .کرد پرتاب عقب به محکم

 جاش از. نبینه ایصدمه تا داد قرار راهش سد رو هاشدست زور به بابا

 :غرید بلندی صدای با و شد بلند

 !گرفتمت کم دست -
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. دش ظاهر بابا سر پشت و شد غیب اون بیاد آیهان سمت به خواست بابا تا

 و دش تپر جلو به بابا کارش این با که زد بابا به ایضربه پشت از دوباره

 .کرد برخورد دیوار با محکم

 کنم التماس خواستم تا رفتم آیهان سمت به و شدم بلند جام از زور به

 .کشید کتش به دستی و شد بلند جاش از بابا رو، کار این کنن تموم

. زنهمی نفس -نفس خستگی فرط از داره دیدم رسیدم که آیهان کنار

 .اومد سمتمون به و زد دستی بابا که کردم ترمیمش آروم

 !رهمی عرضهبی یک دست رو دخترم کردم فکر. بهت آفرین -

 آروم در سعی که ایخفه صدای با و کشید هم توی رو هاشاخم آیهان

 :گفت داشت کردنش

 !چیه؟ منظورت چی؟ -

 زمان هم و کرد درست دستش با رو موهاش و انداخت باال ایشونه بابا

 :زد لب

 .لباست برای ببخشید لبتها! بود ساده تست یک فقط -

. بود تست فقط کارها این یهمه شدنمی باورم شدم، خیره بهش ناباور

 ستادای آیهان جلوی که دیدم و کردم نگاه بابا به و کشیدم ایکالفه نفس

 :گفت رفته باال ابروی با و

 !نمیاد گیرت دیگه خوبی این به ساکیباس! باش دخترم مواظب -

 :گفت و داد تکون سری زدمی نفس -سنف که جورهمون آیهان
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 .هستم -

  .رفت سالن سمت به و داد تکون خوبه معنی به سری بابا

 !بگذرونید؟ خوش برید خوایدنمی شما هابچه خب -

 .داد هلمون داخل سمت به و زد لبخندی بهمون حرفش این با

 به رو موهام. شدم خیره بابا به سوالی حالت با و کردم کج کمی رو سرم

 :زدم لب و کردم هدایت گوشم پشت

 !ساکیباسم؟ یک من دونستیمی تو بابا -

. کرد باز خودش برای ایدروازه و کرد نگاه بهم خنثی حالت با بابا

 :زد لب آروم شدمی دریچه وارد داشت که طورهمون

 .بود ساکیباس یک هم مادرت -

 .شدم رهخی بابا رفتن به ذهنم توی جواببی سوال کلی و ناراحتی با

 .رفتمی طفره دادن جواب از همیشه

 سالن وارد آیهان با دوباره بقیه به توجه بدون و انداختم باال ایشونه

 .شدیم

 گریندا چشم وقتی و زدنمی حرف داشتن هم با لرن و دوستم گریندا

 :زد لب هیجان با خورد بهم

 .شدی خوشگل چه تو وای -

 هم شد باعث کار این با و نکشید رو دستم بدم رو جوابش خواستم تا

 .بچرخم آیهان سمت به زمان
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 :زدم لب و دادم تکون دستی براش دیدم رو خندونش هایچشم وقتی

 .گردمبرمی -

 حواسم همه اما باهم، زدن گپ به کردیم شروع و شدیم اتاق وارد هم با

 .کنهمی کارچی داره االن که بود آیهان پیش

 فرصت اولین توی هم من و کردن ومتم رو زدن حرف هابچه باالخره

 .شدم خارج اتاق از سریع

 اپش کافی میز کنار که گشتممی آیهان دنبال شیاطین بین چشمم با

 .رفتن سمتش به هاشرفیق و نورف که برم سمتش به خواستم. دیدمش

 چند توی. رفتم سمتشون به و دادم قورت رو دهنم آب بلند صدای با

 .کرد خودش جلب رو همه توجه نورف ندبل صدای که بودم قدمیشون

 !اینجایی -

 نشون واکنشی آیهان دید وقتی. کوبید میز روی محکم حرف این بعد

 محکم ناگهانی حرکت یک توی و برداشت رو آیهان میز روی لیوان نداد

 .کوبید آیهان سر توی

 !نیست جااین جات تو -

 روی از و کشید عمیقی نفس بود شده تموم صبرش دیگه انگار که آیهان

 .شد بلند صندلی

 آیهان هایچشم به. کردن محاصره زود رو آیهان ترس از هاشرفیقش

 .ریختم هامچشم توی رو ترسم تمام و شدم خیره
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 :زد لب آروم و زد لبخندی افتاد من به که چشمش

 !باش دور -

 حالت از آیهان حرکت این با و کوبید اششونه توی محکم نورف

 .شد آب به تبدیل و مداو در شیطانیش

 اولش حالت به دوباره ترسناک یخنده یک با کرد شیطانی رو اشقیافه

 رخاکست به تبدیل رو هاشدوست و نورف ثانیه از کسری توی. برگشت

 ...و کرد

 ادد تکون دستی آیهان که سنجدینمی رو اتفاقات تعجب با داشتن همه

 .شد باز پنجره که

 و نورف دیدم و کردم خم کمی رو سرم .اومدن پنجره سمت به همه

 آیهان کننمی التماس داره عاجزانه و شدن آویزون سقف از هاشدوست

 .بیارتشون پایین

 .دانشگاه هایشاخ از هم این -

 بهش رو خودم و زدم لبخندی که خنده زیر زدن همه حرف این با

 :زدم لب دلواپسی با و بردم سرش سمت به رو دستم. رسوندم

 !نگرفت؟ درد که سرت بمیرم، الهی -

. شد خیره هامچشم به و گذاشت سرش روی رو دستش آروم آیهان

 :زد لب بیخیالی با و انداخت باال ایشونه

 !نیست چیزیم نه، -
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 با که جور همون. دادم جا بغلش توی رو خودم و زدم روش به لبخندی

 :زدم لب آروم کردممی بازی موهاش

 گذروندی؟ خوش -

 و برداشت رو میز روی لیوان مکث کمی با و داد تکون یسر آیهان

 .گرفتم دستش از که بکشه سر تنه یک خواست

 .خرابه حالم یکم فقط هیچی، -

 رو شده چفت هایدندون با و کشیدم بیرون دستش از رو لیوان حرص با

 :غریدم بهش

 !چرا؟ بازم؟ -

 بهش دوباره خواستم تا. داد تکون جوریهمین معنی به ایشونه آیهان

 هب جا جاش تو کمی آیهان. برداشت رو سالن کل آهنگ صدای که بتوپم

 :زد لب مکث با و شد جا

 !برقصیم؟ بریم میای -

 سمت به که شدم هاییجفت به خیره و دادم تکون باشه معنی به سری

 .رقصیدن به کردن شروع و رفتن سن

 نقصیدرمی آروم و کردنمی نگاه هم به عاشقونه که هاییجفت به داشتم

 سمت به خودش با رو من و گرفت رو دستم آیهان که کردممی نگاه

 .کشید سالن وسط
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 مک خیلی آیهان. رفتن کنار یکم و کشیدن کنجکاوی سر از "واوی" همه

 همه بود شده باعث این و دادمی شیطان دختر یک به رو رقص پیشنهاد

 .باشن باهاش رقص یک یتشنه

 .کرد حوالم چشمکی و گذاشت کمرم روی رو دستش آروم

 !کنی؟ همراهی رو من میشه -

. مکرد تایید رو حرفش سر با. شد بارون ستاره چشمم حرفش شنیدن با

 تکون رو پاهام فقط و کردم رها بغلش توی رو خودم رقصیدم که یکم

 صورتم و چشم بین نگاهش هم اون و بودم هاشچشم به خیره. دادممی

 .بود گذر حال در

 و کردم ایسرفه تک اومدیم، خودمون به کمی شد خاموش که هاراغچ

 .گرفتم رو خودم ترسفت یکم

 .آنجل -

 دست خیال و فکر از آیهان یزده خجالت و آروم صدای شنیدن با

 .دوختم چشم بهش و برداشتم

 هاشدست روی از رو خودم زنهنمی حرفی دیدم وقتی و گذشت که یکم

 .زدم موهایش روی ایبوسه و بردم باالتر

 ذوق با آیهان که زدم گرهش و بردم دمش سمتش به شیطنت با رو دمم

 :گفت ایگونهبچه و خاص

 .دارم دوست -
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 ایستاده استیج روی که دیدم رو کایان صدای بدم رو جوابش خواستم تا

 الس شیطان بهترین برنده دیگه دقایقی تا خواستمی همیشه مثل و بود

 !بکنه معلوم رو

 برگزیده! رسیده فرا بودین منتظرش همه که ایلحظه خب -خب -

 ترینباحال و زیباترین یبرنده ما، هایگیری رأی طبق امسال، شیطان

 .دختر شیطان

 و داوم سمتم به آیهان که کنند معرفی رو امسال شیطان که بودم منتظر

 :گفت

 !مبارکه -

 .هست دیوونه هم آیهان این مبارکه؟ چی شدم، خیره بهش واج و هاج

 !گاردون آنجل جز نیست کسی امسال یبرنده -

 اب و کردم نگاه بهش شده گرد هایچشم با کایان دهن از اسمم شنیدن با

 !واقعیته؟ یعنی وای گفت؟ رو من کی؟. کردم نگاهش باز دهن

 و زد چشمکی که دوختم چشم آیهان به ناتوان و دادم قورت رو دهنم آب

 .داد هول استیج تسم به رو من دستش با

 .برو باش زود -

 با .ایستادم استیج روی زود یکم با و رفتم هاپله سمت به آروم هایقدم با

 کایان. بزنم لبخند کردن سعی و زدم کنار رو موهام از قسمتی خجالت
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 دلم ته از من و کردن زدن دست به شروع همه داد بهم رو گل دسته که

 .باشه کنارم االن هم آیهان که خواستم

 آیهان به چشمم که بودن گفتن تبریک و زدن دست حال در همه هنوز

 دوباره خواست و رسوند هانوشیدنی میز سمت به رو خودش. خورد

 وجد به رو همه کایان مجدد صدای که بنوشه رو لیوان داخل نوشیدنی

 .آورد

 یا بودن خفن و قدرت لحاظ از سال، پسر شیطان یبرنده حاال و -

 .دانشجوها ایر اکثریت

 !کنم تشویق هم با رو دومون هر و باشه آیهان که کردممی خدا -خدا

 !نورفه -

 نبود متعجب کایان حرف این از همه. برگشتم کایان سمت به باز دهن با

 شکسته پای و دست با نورف خود بدبخت. برداشتن زدن از دست و

 زبون به حتی کلمه یک تونستنمی اما شدمی باز ماهی مثل دهنش

 .بیاره

 زج نیست کسی امسال پسر شیطان ترین باحال بابا، کردم شوخی -

 .آیهان

 به کردن شروع بلند صدای با و دراومدن شوک از همه حرف این با

 .خندیدن
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 اما بگیره، رو اشجایزه و بیاد صحنه روی تا کردن تشویق رو آیهان همه

 .خوردمی نوشیدنی احتر خیال با داشت و بود هااون از ترخیالبی آیهان

 .نیست نیاز ممنون، نه -

 با یکی شد، پرتاب سمتش به که بود هاحرف سیل آیهان حرف این با

 .ناراحتی با یکی شادی

 جلآن با تونستمی امسال یبرنده چون شد، حیف. نیا باشه خب خیلی -

 .باشه مخصوص تیمی هم

 تنم حتی و دوختن و بردن و خریدن خودشون برای خوب چه هااین

 .هاعجب کردن،

 توی نوشیدنی و شد هول شنید، کایان دهن از رو حرف این که آیهان

 .افتاد سرفه به و پرید گلوش

 مکررش هایسرفه با زمان هم رو دستش که شدم خیره بهش نگرانی با

 .نوشید اون از قلوپ به و آورد باال

 با و رسوند استیج باالی رو خودش ثانیه سه دو توی شد بهتر که حالش

 و تمگف ایشی. شده باز هم نیشش چه آقا که واقعا. کرد نگاه بهم باز نیش

 صدای با و شد بلند آیهان یخنده صدای که برگدوندم رو صورتم

 .زدم لبخند هم من اشخنده

 اب کایان. داد آیهان به رو گل و تاج کایان تکراری هایصحبت با زمان هم

 سمتم به آیهان. رفت باال استیج از و کرد اعالئم رو جشن ختم خنده
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 تشیطن با کایان رفت باال که هادست و جیغ صدای ایستاد، کنارم و اومد

 :گفت

 !منتظریم باشین، زود خب -

 دستش توی رو دستم و گذاشت کنارم رو گل آیهان بجنبم خواستم تا

 .زدم گره آروم و بردم سمتش به رو دمم. شد خیره بهم لبخند با گرفت،

 روی محکمی یبوسه دید رو حالم که آیهان! بودم شده سرخ خجالت از

 .کشید عقب و کاشت موهام

 استیج از لب به لبخند هم ما که کرد شروع همه دست و جیغ دوباره

 مهه تبریک مقابل در و بود گرفته محکم رو دستم آیهان. اومدیم پایین

 .کردمی کوتاهی تشکر

 رفته -رفته. کردم حس دستم توی رو عمیقی سوزش گذشت که یکم

 سمت به رو نگاهم. گرفت رو نفسم که شد فرسا طاقت قدراون دردش

 ودب عجیب کتاب همون از حاصل که خراشی به تعجب با و کشیدم دستم

 .کردم نگاه

 آیهان سمت به سریع. زیاده دردش دیدم که کنم توجهیبی خواستم

 هم اون فهمیدم اششده مشت دست و سرخ صورت دیدن با و چرخیدم

 .شده جوریاین

 :زد لب آروم و اومد سمتم به من دیدن با آیهان

 !میسوزه؟ هم تو مال -
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 درد از. برید رو نفسم دیگه سوزشش که دادم تکون آره معنی به سری

 تگرف دستش توی محکم رو دستم دفعه یک آیهان که کردن گاز رو لبم

 .کشید محوطه از بیرون به خودش با و

 صندلی روی که آیهان. کنم ناله درد از آزاده تونستم رفتیم که بیرون

 .کنم پیدا دردش برای ایچاره و بشینم گرفتم تصمیم هم من نشست

 هب دستم کف که بگیرم رو دستش خواستم و نشستم آیهان پای کنار

  .رفت بین از سوزشش و کرد برخورد دستش

 ناباوری کمال رد که زدم دستش به رو دستم دوباره بود، عجیب خیلی

 .اومد بیرون بودیم دیده غار تو که دختره همون باراین

 .نیست مناسب و خوب زیاد حالش که بود معلوم

 عدب! بشید آماده باید شما ولی شد، جوریاین که ببخشید سالم... سال -

 مقابل که اینه تونوظیفه شما و میشه شروع جنگ یک سال چند از

 .دکنی مهارش و بایستید جنگ

 به داره دقت با چجوری که دیدم و شدم خیره آیهان به چشمی زیر

 .کنهمی گوش دختره هایحرف

 گجن جلوی تونیدمی که کسایی تنها و هستید سفید روح تا دو شما -

 !برم باید اما ببخشید،. بگیرید رو

 و خاموش بپرسم رو ذهنم داخل جواببی هایسوال سیل خواستم تا

 :زد لب کالفه حالت با و کشید موهاش توی دستی آیهان. شد ناپدید
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 !اه ها،اتفاق این از متنفرم! رفت هم باز -

 به. باشم آروم کردممی سعی و کوبیدممی زمین روی ضرب یک رو پام

 .کردم قالب هم توی رو هامدست و دادم تکیه دیوار

 اب. گذاشت آرنجش روی رو دستش و شد بلند صندلی روی از تند آیهان

.                            رفتمی راه راست به چپ از و چپ به راست از بلند هایمقد

 !میگه رو جنگ کدوم بفهمیم باید آنجل ببین -

 دبای. باشم آروم کردم سعی و دادم تکون حرفش تایید معنی به رو سرم

 !کنیم پیدا رو جوابش تا کردیممی پیدا راهی یک

 !یگمم بهتون خب، بپرسید من از -

 تکیه دیوار به رو دستش که چرخیدم بابا سمت به عجله با دومون هر

 ادد سالمی آیهان که شدم بلند جام از. بود گرفته خاصی ژست و بود داده

 :زدم لب آیهان از تبعیت به هم من

 اومدی؟ کی تو. بابا سالم -

 هب و انداخت باال ابرویی سوالم ادامه در و داد مهربونی با رو جوابمون بابا

 .اومد سمتمون

 .میگه رو جنگ کدوم دونینمی تو نکنم اشتباه اگه و بودم اول از -

 ما یقیافه دیدن با بابا که شدیم خیره بهش آیهان و من فیس پوکر

 .زد چشمکی و رفت باال شاخنده
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 بچه دریچه وارد خواستمی که زمان هم و کرد باز خودش برای ایدروازه

 :زد لب

 .کنم تحقیق دختره این جبرا میرم من -

 ایدهش هول صدای با رفتم، سمتش به و جنبوندم دست بابا رفتن از قبل

 :زدم لب

 !کنیم کمکت تونیممی آیهان و من بابا، -

 اطراف به و آورد باال رو دستش بود ما سمت به پشتش که جورهمون بابا

 .داد تکون

 !نیست نیازی -

 روی رو پام حرص از رفت، و شد دریچه وارد کنم مخالفت خواستم تا

  .نشستم صندلی روی دوباره و کوبیدم زمین

 سر از آهی. رفتمی رژه هاسرباز مثل داشت و بود فکر توی هنوز آیهان

 صدای که بردم عقب جلو رو پاهام هابچه مثل و کشیدم حوصلگیبی

 .آورد خودم به رو من آیهان

 یک دختره هایصحبت توی هست، چیزی یک وسط این ببین -

 !چی؟ یعنی جمله این[ بیوفته اتفاق وقتی. ]بود چیزهایی

 تا کشیدم لبم روی رو زبونم خاروندم رو سرم ایبامزه و خنگ حالت با

 .گذاشتم آرنجم زیر و کردم قالب هم تو رو هامدست. بشه تر کمی

 بود؟ اومده آینده از دختر اون میگی تو یعنی -
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 دندون یخنده شنگولی حالت با و زد یبشکن حرفم شنیدن با آیهان

 :زد لب و کشید موهاش توی دستی غرور با. زد نمایی

 آینده از حتما پس نبوده که گذشته از. میده هشدار داره دیگه، آره -

 !اومده

 دختره این پس. شدمی درست ذهنم یریخته هم به پازل داشت کم -کم

 تدس به فقط گرهش که بودن جنگی یکننده شروع آینده تو شوهرش و

 .شدمی باز آیهان و من

 !داره خبر حتما ونا. بریم یانگا پیش باید آنجل، پاشو -

 و والس فعال. بود آشنا برام اسمش رفتم، فرو فکر به یانگا اسم شنیدن با

 و ردک باز ایدریچه که رفتم آیهان سمت به و گذاشتم کنار رو کردن پیچ

 .شد خم سمتم به کمی

 !ترندمقدم هاساکیباس -

 دریچه وارد من سر پشت هم خودش که زدم شیطنتش این به لبخندی

 .شد

 تازه چوبی یکلبه به چشمم بود، گذار گشت و چرخش حال در نگاهم

 .کردمی خودنمایی زیادی که برخورد ساختی

 :پرسیدم کردن من -من کمی با و برگشتم آیهان سمت به

 !اعصابه رو خیلی گنمی شنیدم دیدی؟ رو یانگا قبال تو -
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 رفتمی کلبه سمت به داشت که زمان هم و انداخت باال ایشونه آیهان

 :زد لب

 .اومدمی معلم صورت به هامونکالس توی بیشتر -

 و شد قدمپیش خودش که روز و ساعت و درس کدوم بپرسم خواستم

 :گفت

 .گرفتمی زیاد تست که خانومی همون -

 روی از نباید رو کتاب خوشگله خیلی اصل در. نیست ترسناک البته

 !کرد قضاوت جلدش

 .گذشت کنارم از اندامی خوش دختر کنم، تحلیل رو حرفش خواستم تا

 و جمع رو خودم زور به. اومد بند نفسم زیباییش از افتاد بهش که چشمم

 :زد لب لبخند با دختره که کردم جور

 .سالم -

 و رفتم بهش ایغره چشم. طانیمشی ما مثال ترسه؟نمی ما از واقعا این! وا

 پاره رو افکارم رشته آیهان صدای که باشم بهش توجهبی کردم سعی

 .کرد

 .یانگا سالم -

 مآرو که کردم سعی لرزید، بالم و دست وضوح به یانگا اسم شنیدن با

 هب پوکر ندیدم زنی پیر وقتی و کردم نگاه اطراف به چشمی زیر. باشم

 :گفتم و شدم خیره آیهان
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 !کجاست؟ کو؟ یانگا ها؟ -

 به دختره که گذروندممی نظر از و کردممی نگاه اطراف به تعجب با

  .گذروند نظر از رو پام تا سر از و اومد سمتمون

 :زد لب رفته باال ابروی با و گرفت دندون به رو لبش

 .فسقلی میگه رو من -

 اب یانگا و انآیه که مالیدم بهم رو هامچشم و کردم نگاه بهش باز دهن با

 :زدم لب حرص با و گفتم بهش لب زیر ایشی. زدن خنده زیر هم

 !خودتی فسقلی -

 یکلبه سمت به و شد رد کنارش از آیهان که بزنه حرفی خواست یانگا

 .رفت یانگا

 بینتون من و کنین بحث شما ممکنه بمونم اگه! میرم داخل من -

 !بشم بدبخت

 اهر تنها. نیومد دلم که صورتش توی بکوبم مشت با جاهمین از خواستم

 بهش آویزون هایلب با و کردم مظلوم رو هامچشم! بود کردن ناز چاره

 و اومد سمتم به صحبت بدون کردم جوریاین دید که وقتی. شدم خیره

  .کردم بغلش هم من باز نیش با. کرد بغلم محکم

 !کیه؟ دختره این آیهان -

 .گفت و چرخید یانگا سمت و من مبود بغلش توی که جورهمون آیهان

 !منه وجود یهمه دختر این یانگا، -
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. شدمی آب دلم توی که بود عسل دونمنمی و قند و شکر کیلو -کیلو

 .رفت کلبه سمت به و گفت لب زیر مبارکی یانگا

 به و شد جدا ازم کشید دوش به رو من خرکی ناز کهاین از بعد آیهان

 .گرفت قرار دستش روی غار داخل کتاب و زد بشکنی. رفت یانگا سمت

 هب رو کتاب و زد باال کمی رو آستینش دیدم که رفتم سمتش به کمی

 دنش کشیده تصویر به با و کرد باز رو کتاب آیهان. گرفت یانگا سمت

 :زد لب و دوخت چشم یانگا به آیهان آدرینا،

 !شناسیش؟می کیه؟ دختره این -

 آیهان هایدست روی از رو کتاب و دکر دختره به دقیقی نگاه یانگا

 .شتبردا

 به که جنگی با کنندمی نابود رو جهان شوهرش و دختر این خب اوم، -

 .ندازنمی راه

 دهنش روی ایستاده مدل به رو دستش و شد خم سمتمون به کمی

 :زد لب آروم و گذاشت

 !خوشگله و جیگر خیلی شوهرش -

 احساس خودم روی رو ایخیره هنگا که دوختم چشم یانگا به کنجکاوانه

 چرا این. شدم نگاهش متوجه چرخوندم آیهان طرف به که رو سرم. کردم

 .وا کنه؟می نگاه من به داره
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 ستشما کار این ولی! جفتشه چون کنه، آرومش تونهمی آدرینا ببینید -

 .بایستین عظیمش قدرت و آرتین مقابل که

 سنگ به آرومی ایضربه مپا با و چرخوندم چپ طرف به کمی رو سرم

 .زدم پام جلوی

 !گیرن؟نمی رو مقابلشون چرا شیاطین و فرشته بقیه پس -

. ادد پس آیهان به و بست رو کتاب کنه توجه من به کهاین بدون یانگا

 :زد لب و کشید بلندش بلوند موهای توی دستی

 ماش رو الزم یاراده و قدرت ولی هست، بینشون هم سفید روح هااون -

 .شدین انتخاب همین خاطر به! دارین تا دو

 اب رفتمی اشکلبه سمت به که جورهمون و برداشت قدم کلبه سمت به

 :زد لب لبخند

 .بیارین جیندرگ برام برید هامحرف ادامه برای حاال -

 معنی به رو دستم. هاشنوممی هاییچیز عجب! چیه؟ دیگه جیندرگ

 شوخی بدون و زده بهت صدای هک گذاشتم دهنم روی آلودگیخواب

 .آورد جاش سر رو حواسم آیهان

 دردت چه به آخه شکاریه، حیوون یک دل اون! نه؟ کنیمی شوخی -

 خوره؟می

 هب داشتیم واج و هاج. شد کلبه وارد خیالبی و انداخت باال ایشونه یانگا

 :زد لب یانگا و شد باز در که کردیممی نگاه بسته در
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 راه یک خب. بدم جواب سواالتون به تا بیارید برام! تمگف که همین -

 .بردارم رو آنجل شاخ کهاین داریم، هم دیگه

 ویت رو شاخ و کشیدم سرم روی رو دستم. کردم نگاه بهش پوکر حالت با

 همه که شده درست ارزشی با چیز یا طال از شاخم نکنه. گرفتم دستم

 .هاعجب دادن؟ گیر بهش

 هب دستم با زمان هم. کشوندمش داخل به و رفتم نگایا سمت به حرص با

 :گفتم بلندی صدای با و کردم اشاره آیهان

 .مونممی جااین من بیار رو دل برو تو خوب -

 وارد یانگا با. شد دور جااون از و گفت ایباشه حرص با لب زیر آیهان

 یلک تا بود گرفته معجون از بود، غریبی و عجیب ایکلبه. شدیم کلبه

  .کتاب

 باهاش شدن کالم هم جای به کردم سعی و رفتم اشکتابخونه سمت به

 .کنم سرگرم رو خودم

 کتابخونه کنار چوبی تخته روی و برداشتم قفسه داخل از رو کتابی

 .نشستم

. کردم فراموش رو مکان و زمان که شدم مطالعه غرق دوباره قدراون

 هک بزنم ورق رو بعدی ایحهصف و کنم ترش تا آوردم زبونم به رو انگشتم

  .شد باز هوابی در
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 نفس -نفس که آیهان دیدن با و چوخوندم در سمت به رو سرم تعجب با

 .کرد پرواز سمتم به نگرانی دل با ریخت،می پیشونیش از عرق و زدمی

 اششونه روی رو دستم و رفتم سمتش به العملی عکس هیچ بدون

 :زدم لب نگرانی با. گذاشتم

 شدی؟ ریختی این چرا! شده؟ چی آیهان وای -

 کی. گرفت سمتمون به رو کیسه و آورد باال رو دستش نفس -نفس با

 شدم دور ازش کمی و زدم عقی. تپیدمی داشت هم هنوز که کوچولو قلب

 .کرد پرتاب بود، دیوار کنار که یانگا سمت به رو کیسه آیهان که

 رو چیز یک شدم مجبور خاطرش به! کردم پیداش تا گشتم کلی -

 .بفروشم

 یخیره که نگاهش دیدن با کرد نگاه بهم ترس حالت با حرف این بعد

 !فروخته چی کی چه من به خب گرفتم، ازش رو نگاهم. منه

 نیاز هم من دادی؟ نامه یک بهم نسبت عشقت از بهم یادته آنجل اوم، -

 همراهم نبدمو شانس از. بیارم گیر رو این تا بدم رو عزیز چیز یک بود

 ...و بود

 خجالت با چقدر خیر به یادش. افتادم بودم نوشته براش که اینامه یاد

 .گذاشتم کنارش از زود و دادم بهش رو نامه اون

 فهمید نگاهم از که آیهان! داشت؟ نامه به ربطی چه این بودم، گیج یکم

 :زد لب و کوبید پیشونیش روی محکم نیوفتاده، دوهزاریم
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 .بشم رد دروازه از بتونم تا دادمش خب -

 رو هاشدست زود که شدم خیره بهش تعجب از شده گرد هایچشم با

 .گرفت خودش جلوی سپر مثل

 .ریتترسناک خیلی زنینمی حرف وقتی تو. بگو چیزی یک خب، چیزه -

 دوشون هر که کشیدم عصبانیت از محکمی جیغ حرفش شنیدن با

 .گذاشتن گوششون روی رو هاشوندست

 بردی؟ خودت همراه رو اون چرا تو آخه! آیهان کنم خفت خوامیم -

 هان؟

 نای با دونستمی و بود کرده پیدا رو ضعفم نقطه کرد، بغلم زود آیهان

 :پرسید یانگا از بودم بغلش توی که طورهمون. میشم آروم کار

 رو جیندرگ دل تو که دونممی رو این من بود؟ چی برای این حاال -

 !خورینمی

. گذاشت میزش روی رو دل و کرد تایید رو آیهان حرف لبخند با انگای

 .کرد پرتاب صندلی روی رو خودش

 پیش یدبر کهاین برای! اوله یوسیله فعال این البته آینده، به سفر برای -

 .کنید پیدا رو وسایل همه باید آدرینا

 .دیمش خیره یانگا به هردومون و اومدم بیرون آیهان بغل از فیس پوکر

 !بیارید برام رو هااژده شاخ برید حاال خب -
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 و میره بار این گفتم خودم با اما بمونم، دوباره هم باراین خواستم تا

 و گرفتم دستم توی رو دستش زود  همین برای. آرهمی باال گند دوباره

 :گفتم

 .برنگردی دیگه و بری باراین ترسممی! میام هم من -

 بدون. رفت بهش باحالی یغره چشم آیهان و زد هخند زیر حرفم با یانگا

 پشت عجله با. شد واردش و کرد باز رو ایدریچه ما یخنده به توجه

 .شدم دریچه وارد خودمم بندش

 چپ سمت به رو سرم. شد بلند آیهان داد کنم پیدا رو خودم خواستم تا

 مداومی طرفم به شتدا سرعت به که هاییاژده دیدن با چرخوندم که

 .رفتم عقب به و کشیدم جیغی

. شدممی پودر کامال هاهاژد برخورد با و بودم نشده دور مسیر از قدراون

 سمت به رو من محکم و پرید روم آیهان که خوندممی رو اشهدم داشتم

 .کرد پرت سنگ تخته

 که پیچید کمرم توی بدی خیلی درد. افتادم سنگ تخت روی کمر با

 هامشونه از. اومد سمتم به عجله با آیهان. بگیرم اشنادیده کردم سعی

 .داد تکونم محکم و گرفت

 !بده گوش هامحرف به ببین، -

. برگشت سمتمون به دوباره هااژده هاش،حرف رو کنم تمرکز خواستم تا

 .گذاشت مقابلش دفاع برای رو سپر و کرد پا به آتیشی آیهان
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 :زد لب کار این با زمان هم

 .برو غار توی زود شد اموشخ آتیش وقتی -

 واال و هول با. کرد خاموش رو آتیش کنم حالجی رو حرفش خواستم تا

 .کنم کارچی باید که دونستمنمی ایستادم، جام سر

 متس به سرعت به و گفت لب زیر لعنتی زنممی گیج فهمید که آیهان

 آیهان سر پشت که بده دستور خواستمی تازه مغزم که انگار. رفت غار

 !بدوم هم من

 کنانی جیغ -جیغ حالت با و کردم قفل هم توی رو دستم عجله با

 .دویدم سمتش به

 از پر جنگل وارد هم من سرش پشت هادرخت بین دوید که آیهان

 .شدم درخت

 دستم روی محکم آیهان. بود شدن پنهون برای خوبی مکان خداروشکر

 :زد داد سرم بار اولین برای و زد

 کردم؟می غلطی چه من شدمی چیزیت اگه غار؟ تو برو نگفتم مگه -

 !هان؟

 رو دستم آیهان. بشه جاری هاماشک دادم اجازه و انداختم پایین رو سرم

 رو هادرخت روی هااژده بکشه، خودش سمت به خواست وقتی و گرفت

 .گرفتیم قرار دید توی کامال ما کارش این با و زد آتیش کامل
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 تحکم صدای با و برگشت سمتم به عجله با هخراب اوضاع دید که آیهان

 :گفت داری

 .نخور هم تکون! بشین جاهمین  -

 آیهان کهاین از قبل زود. شیطون و آنجلم من دادم، تکون سری ترس از

 خیلی هواش وای. شدم زرهش داخل و شدم کوچیک بره هااژده سمت به

 .بود خفه

 !اعلم اهلل! دارم؟ مرض مگه کردم؟ رو کااین چرا من آخه

 بهش دستش هااژده کهاین از قبل و دوید هااژده سمت به عجله با آیهان

  .رفت سنگ زیر و خورد لیز برسه

 اطراف هایدرخت کل کار این با و زد سمتش به آتیش دوباره هااژده

 .هاکنم خیس رو خودم بود مونده کم ترس از. سوختن

 وضوح به تونستم من کار نای با و زد زره و ماسک روی دستش با آیهان

 .بیینم رو هااژده

 رو همه چشم سیاهیش که بلندش دم و شاخ و بدنش قرمز رنگ دیدن با

 .بود ترسناک و عظیم خیلی واقعا. افتاد لرزه به بدنم کردمی کور

 شیطانی هر دل بود خورشید روشنی و زردی به که زردش هایچشم اون

 !نداختمی لرزه به رو
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. کرد قایم سنگ پشت رو خودش و دویدن به کرد شروع دوباره آیهان

 زره این داخل من و کردمی پرت آتیش داشت سنگ پشت از هااژده

  .شدممی پز آنجل

 یکم با. بشم وارد آیهان روح داخل به و بیام بیرون زره از کردم سعی

 زره اون زیر از بهتر خیلی جااین وای. شدم واردش باالخره زور و تالش

 !بود خوفناک و تنگ

 گفتم، آیهان به ببخشیدی لب زیر و کشیدم دهنش سمت به رو خودم

 .بگیره دردش بود ممکن چون

 .کردم جا رو خودم و رفتم هاشچشم قسمت به شدم که صورتش وارد

 گیر فرصت که انگار هااژده اون کار این با و رفت هااژده سمت به آیهان

 رو آیهان چرخشی حالت یکم با و تگرف آیهان دست از محکم شهبا آورده

 .کرد برخورد دیوار به محکم و فرستاد هوا سمت به

 کوه از و نکرد توجهی اون اما کردم، حس آیهان توی بدی درد کار این با

 .شد کوچیک و گرفت نفسی پرید؛ پایین

 دلش و عصبیه خیلی که بود معلوم اومدمی بیرون ازش که حرارتی از

 .کنه پودر رو طرف میخواد

 اهاژده زیر به بود بدنش شدن کوچیک از ناشی که کوچیکش پاهای با

 .برد فرو هااژده قلب توی رو شمشیرش محکم و رفت
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 مخواست تا. افتاد زمین روی محکم بعد یکم و کشید بلندی فریاد هااژده

  .شد بزرگ آیهان بیام بیرون بدنش از

 زا محکم آیهان که نمبک خداروشکری خواستم! باالخره؟ شد تموم یعنی

 .شد کوبیده زمین روی و شد کشیده عقب

 ترس از. شد خاکی صورتش و شد کوبیده خاکی زمین روی سر با آیهان

 دش شوکه یکم که آیهان. دادم ریختن اجازه هاماشک به و کشیدم جیغی

 به دوم هایاژده کهاین از قبل و اومد خودش به ثانیه چند از بعد بود

 .کرد فرو هااژده قلب توی شمشیر دوباره ارهبی هجوم سمتش

 گوشم به آیهان صدای که ریختم ذوق سر از اشکی هااژده شدن پودر با

 .خورد

 !کجایی؟ آنجل، -

 :گفتم بود کردن گریه از ناشی که داریخش صدای با

 .خطرناکه خیلی جااین! بریم بیا آیهان. روحت توی -

 گذاشته اششونه روی رو دستش آیهان دیدم که اومدم بیرون روحش از

 .میده فشارش داره و

 :گفت بهم رو و کرد بلند رو سرش زور به

 .ریمنمی وسیله بدون نه -

 به. درآورد رو قلبش و چشم و شد خم خونین هایاژده سمت به کمی

 :کرد زمزمه درد با و گرفت طرفم
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 !باش زود برو، تو. بگیرش...بگی -

 و بزرگ جهنمی هایاژده دیدن با بپرسم رو اشعجله دلیل خواستم تا

 .شدم خیره اومدمی سمتمون به داشت که پرقدرتی

. بود شده وارد بهم شوک تعجب شدت از بکنم، تونستمنمی کاری هیچ

 .کنه پرتاب داخلش به رو من خواست و کرد باز ایدروازه آیهان

 !برو آنجل -

 .زد روم به لبخندی زور به و کند سرش از رو شاخش

 .بگیرش -

 گرفت دستش توی رو حسمبی و سرد هایدست خودش که نکردم کاری

 .داد هل دریچه سمت به و

 بتعج با. شد بسته دریچه یهویی اما ،بشم دریچه وارد که برداشتم قدم

 خودم خواستم. کرد زمزمه لب زیر لعنتی که کردم نگاه آیهان به

 .افتادم زمین روی محکم و خورد لیز پام که کنم باز ایدریچه

 روی رو هاشدست و شد خم سمتم به یکم آیهان که بشم بلند خواستم

 م،ش بلند خواستم. نشدم متوجه که زد غمگینی لبخند. گذاشت امشونه

 .داد فشار رو دستش ترمحکم و نداد اجازه اما

 چشم آیهان به شده گرد هایچشم با رسید دماغم به که سوختن بوی

 !دیدم؟می داشتم چی من خدا یا. دوختم



 

 

 WWW.98IA3.IR 350 کاربر نودهشتیا زهرا عاشقی  –اغواگر جهنمی 
 

 و بود آیهان سر پشت هااژده. افتاد زمین روی دستم شوک شدت از

 .کردمی پرتاب سمتش به آتیش زیادش قدرت با داشت

 شوک شدت از نه؟ نشه چیزیم من تا کرده من سپر رو خودش اون -اون

 .ریخت فرو هاماشک و افتادم سکسکه به

 .سوزنمی دارن هاتبال آیهان وای -

 خاکستر و سوختمی داشت عظمتش پر بال دو هر دونه -دونه! خدا ای 

 .رفتنمی بین از آیهان یشده خشک هایلب روی از لبخند اما شد،می

 .سوزیمی هم تو ببندم رو هامبال و کنم بلند رو دستم اگه -

 و زنمب کنارش بتونم شاید تا گذاشتم دستش روی تقال برای رو هامدستم

 .کنم یریجلوگ صدمه از

 !بینیمی آسیب داری تو نکن، رو کار این آنجل جون رو تو -

 :زد لب ایگرفته نفس با و بست درد از رو هاشچشم زور به آیهان

 از ترمهم این! جهانه...جها نجات خاطر به فقط هااین! مجبوریم...مج -

 .برو اینجا از لطفا آنجل. منه

  وارد پی در پی هایضربه اشسینه به دستم با خوابیده طورهمون

 .کردممی نفرین رو اتفاق این مصبب و جهان و کردممی

 .گیرهمی ازم رو تو داره که جهان این به لعنت -

 که کردمی نگاهم جوری. شد خم سمتم به فقط و نگفت چیزی آیهان

 .نکنه فراموش و کنه حفظ رو صورتم ریز به ریز خواستمی انگار
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 :زد لب دردش پر و آروم صدای با و شد خم گوشم سمت به آروم

 ...دار دوست! باش خودت مواظب آنجلم -

 که چشمم. موند ناتموم چالسیاه داخل من رفتن فرو با حرفش ادامه

 زا و سوخت آتیش زیر که نظیرشبی بدن به افتاد، بهش آخر بار برای

 ...به کنه، شروع نو از خواستمی تازه که عشقی به. رفت بین

 بدون و آروم جا همه. شدم کوبیده زمین روی ضربه با گرفت، نفسم

 با اومد بیرون کلبه از که یانگا. بود چشمم جلوی یانگا یکلبه. بود سکوت

 :زد لب ترس با زخمیم بدن دیدن

 !شده؟ چی آنجل وای -

 داشتیم بودیم، اونجا ما شد؟ چی االن. کرد بغلم محکم و اومد طرفم به

 ...و شد پیداش هااژده که اومدیممی

 .کردن تعریف به کردم شروع زده شوک حالت با

 نجاتش...ن من دیدم، خودم... خو. سوخت خودش بعد داد نجاتم آیهان -

 .مرد جفتم ندادم،

 :زد لب باوری نا حالت با و شد جدا ازم تعجب با یانگا

 !باش آروم اول ببین، چی؟ یعنی میگی؟ چی تو -

. دادم هولش عقب به و گذاشتم اشسینه و شونه روی رو دستم محکم

 :زدم داد محکم و ایستادم مقابلش دردم به توجه بدون

 !توعه تقصیر همش -
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 به رو سرش تند -تند یانگا که زدم رو حرف این عصبانیت با اونقدر

 .کرد تلفظ بار چند رو "ممکن غیر" لب زیر و داد تکون طرفین

 :توپیدم اش رسیدهت صورتش به و گرفتم دستم توی رو اشیقه

 !لعنتی بود زنده آیهانم االن ذاشتینمی رو مسخره شرط اون تو اگه -

 اشخونه در به محکم و شدم ترحرصی که کرد زمزمه چیزی آروم لب زیر

 زده شوک مسئله این از قدراون نبود، خودم دست کارهام. کردم پرتاب

 .نداشتم کارهام رو کنترلی که بودم شده

 !لطفا باش، آروم آنجل...آنج -

 محکم گرفتم، اشیقه از دوباره و رسوندم بهش رو خودم بلند هایقدم با

 :زدم لب و کشیدم موهاش از

 !شو خفه فقط شو، خفه -

 بتعج با یانگا. کردم درست رو ایگلوله آتیش دستم توی و کردم ولش

 هامچشم از اشک که جورهمون. کردمی نگاهم و بود شده خیره بهم

 .کردم پرتاب سمتش به رو گلوله کیدچمی

 سپر کار این با و خوند لب زیر وردی زود بهش گلوله برخورد از قبل

 .شد ظاهر جلوش مقاومی

 چه سنگین چه دسته دم که چی هر کردم آرزو و آوردم باال رو دستم

 .بشه ظاهر دستم روی سبک
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 پرتاب یانگا سمت به که شد ظاهر دستم روی ایوزنه لحظه چند از بعد

 .کردم

 .زدممی حرف فقط و کردمنمی توجهی اطراف به

 !یانگا زارمنمی زندت ببینمت دیگه بار یک! بده نجات خودت رو جهان -

 !بدونی تا گفتم رو این

 رو اشخونه کل و کردم پرتاب سمتش به محکم و کردم تربزرگ رو گلوله

 .زدم آتیش

 دور شوم یمنطقه اون از رو خودم بلند هایقدم با و کردم پشت بهش

 دستم توی محکم رو آیهان شاخ. دادم رو ریزش اجازه هاماشک به. کردم

 .گذاشتم قلبم روی و فشوردم

 .بده بهم نشونه یک حداقل! هستی که بگو نمردی، که بگو -

 اتفاق چه این آخه زدم، گریه زیر محکم و کنم تموم نتونستم رو حرفم

 کرده تنگ رو کی جای گرفتیش؟ ازم چرا خدا؟ شد نازل سرم بود شومی

 !هان؟ بود؟

 دست از رو خودشون قوای پاهام. کردممی گریه و زدممی داد محکم

 .افتادم زمین روی زانو با محکم کار این با و دادن

 خاطر به زدم هق -زدم هق دل ته از و آوردم پایین مانند سجده رو سرم

 .انمآیه خاطر به بودنم، بدبخت خاطر به تنهاییم،
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 هایچشم با. کردم احساس دستم روی رو چیزی لرزش گذشت که یکم

 داشت شاخش. کردم نگاه دستم به و گرفتم باال رو سرم شده متورم

 .شدمی روشن و خاموش و زدمی چشمک

 !مونده؟ سالم بدنت واقعا یعنی آیهان؟ ایزنده تو! خدا وای -

 حالم تا کردم نترلک رو خودم زور به. لرزیدمی دستم هیجان شدت از

 .شدم خیره شاخش به و کردم پاک رو هاماشک. نشه بدتر

 لب زیر آروم. شد خاموش قبل مثل دوباره زدن چشمک از بعد یکم

 تپه پایین هایچمن روی رو دستم. کردم زمزمه "دارمی دوستت"

. دمرسون یانگا یکلبه در به عجله با رو خودم. شدم بلند جام از و گذاشتم

 .باشم جدی کمی کردم سعی و آوردم باال ور دستم

 سری با یانگا و شد باز خود به خود در که کوبیدم رو کلبه در محکم

 شبه رو شاخ و نکردم حالش به توجهی. گرفت قرار مقابلم افتاده پایین

 .دادم

 !کن درستش -

 آروم شد، خیره بهش شده گرد هایچشم با دادم نشون که رو شاخ

 .برداشت دستم روی از و وردآ سمتم به رو دستش

 !داده؟ بهت رو شاخش... شا اون -

. داد قورت باصدا رو دهنش آب یانگا که دادم تکون آره معنی به سری

 .کردم نگاه بهش و شدم کنکجاوی خیالبی اما رفتارش، از بودم متعجب
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 نخ .گرفت طرفم به رو شاخ و برگشت سمتم به یانگا گذشت که یکم

. بود کرده ترمیم رو روش هایخراش و بود کرده لمتص بهش رو بلندی

  .انداختم گردنم روی و گرفتم ازش رو شاخ

 .آیهانم امنه جات دیگه حاال -

 .شدم خارج کلبه از حرف بدون و زدم ناراحتی لبخند

 این، شد خاموش که باز. شدم خیره شاخه به دوباره و آوردم باال رو دستم

 رو هامقدم. کردم هدایت گوشم شتپ به رو موهام و کشیدم آهی! اه

 .کردم ترآروم رفته -رفته

 .هستم -هستم نه، -

 چیزی وقتی بود؟ چی صدای کردم، نگاه اطراف به رفته باال ابروی با

 و انداختم باال ایشونه. زدم توهم حتما گفتم خودم با ندیدم اطرافم

 .زدم قدم هدفبی دوباره

 !هی الو؟ -

 کمی رو سرم و چرخیدم سرم پشت به شده گرد هایچشم و تعجب با

 !کیه؟ صدای این یعنی. آوردم پایین

 !بابا جااون -

 دادم قورت رو دهنم آب. افتادمی تاب و شور به دلم داشت کم -کم دیگه

 .کردم اطراف به کلی نگاه و

 .شاخم توی من! کوچولو -
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 فکر که چرخوندم گردنم سمت به رو سرم جوری حرف این شنیدن با

 در ازش صدا زمان هم و خورد تکون یکم شاخه. شکست گردنم نمک

 .اومد

 !آیهانم شاخ من نترس، -

 و کشیدم بیرون بودن خنگ تاب و پیچ از رو خودم کرده گم پای دست با

 .بزنم حرف باهاش کردم سعی

 !گفتیمی اول از خب -خب -

 .لرزید دستم روی لحظه چند از بعد و شد خاموش روشن کمی شاخه

 .شدنمی جالب موقع اون -

 فاصله صورتم از کمی و آوردم باال رو شاخ! داشت خبر آیهان از حتما این

 :زدم لب ایکننده نگران و بشاش صدای با. دادم

 !ست؟زنده آیهان -

 .کرد تر دگرگون رو دگرگونم حال دوباره شاخ محکم و قطعی صدای

 .بمونه تو پیش قدرتش تا داده بهت رو من اون ببین -

 روی کنترلی. کرد ریزش به شروع هاماشک دوباره حرفش شنیدن با

 .برگرده آیهانم خواستممی فقط و نداشتم افکارم

 من رسه؟می  من صدای آهای؟. ریخت روم کال هاتاشک نکن، گریه اه -

 .هازیرم این
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 روی تند -تند و آوردم درش گردنم از محکم حرفش به توجه بدون

 .دادممی تکونش و زدممی هق گریه شدت از لب یرز. دادم تکونش دستم

 .برگردون بهم رو آیهانم! باش زود -

 و زدن چشمک به کرد شروع شدش روشن چراغ که دادم تکونش قدراون

 .شدن خاموش

 .شد بد حالم! بابا ای شاخشم، من. بسه! نده تکونم -

 و انداختم پایین غمگینی حالت با رو سرم. نشنیدم ازش حرفی دیگه

 .زدم گریه زیر دوباره

 به آروم. شده خاموش و رفته گیج سرش که دادم تکونش خیلی حتما

 زمین روی جوریهمون. بود بیابون و بر خودش برای کردم، نگاه اطراف

 .کشیدم دست شاخ به گریون هایچشم با و نشستم

 !کجاست؟ جااین -

 فشار مغزم به یکم اصال؟ بودیم کجا ما. چرخوندم اطراف به کمی رو سرم

 :زدم لب یانگا یادآوری با و آوردم

 .کرد درستت اون جادوگره، که همون. هستیم یانگا یکلبه نزدیک ما -

 برش دستم روی از. شد جا به جا دستم روی و خورد تکون کمی شاخ

 دستم که رفت وراون و وراین بس از خاروندم، رو دستم کف و داشتم

 .گرفت خارش

  !بدم یاد بهت رو چیزهایییک کرده موظف رو من انآیه آنجل، ببین -
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 روی و شد قدم پیش خودش که بدی یادم باید چی بپرسم خواستم

 .پرید راستم دست

 .باشی شیاطین دنیای توی خواستنمی دیگه اون! زمین روی زندگی -

 زندگی جااون رو عمرت بقیه و بری هاانسان پیش تو خواستمی اون

 .کنی

 بل من زدن حرف قبل و پرید حرفم وسط که بپرسم رو دلیلش خواستم

 :زد

 .مجبوری که بدون رو این ولی! دونمنمی -

. داد تاب کمی خودش به و پرید پایین دستم روی از حرفش با زمان هم

 یدریچه گذشت که یکم. چرخیدن و چرخیدن به کرد شروع کار این با

 .اومد سمتم به و کرد باز رو بزرگی

 پدرت دونن،می آیهان مرگ مقصر دانشگاه توی رو تو همه آنجل ببین -

 آروم رو جو کنهمی رو تالشش یهمه داره شده دار خبر ماجرا از که هم

 ینبهتر زمین همین خاطر واسه. برگردی که نیست صالحت به! بخوابونه

 !نیستی زنده دیگه و مردی آیهان با هم تو کنن فکر همه تا! پیشنهاده

 همیشه مثل. آوردم دهنم سمت به رو انگشتم و انداختم پایین رو سرم

 :گفتم زمان هم و ناخونم جوییدن به کردم شروع گرفتم،می استرس که

 پدرم و هامدوست یهمه ندارم، زمین روی جااون رو کسی که من آخه -

 !جاستاین آیهان با خاطراتم تک -تک حتی
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 :زدم لب و کشیدم آهی که نیومد بیرون دهنش از چیزی شاخه

 !کنم فکر بزار حداقل -

 و کردم جمع بغلم توی رو پاهام. نزد حرفی و خورد تکون کمی شاخه

 تمرکز کردم سعی و شدم خیره جلو به. گذاشتم پام ساق روی رو امچونه

 .کنم

  !بگیری رو درست تصمیم کن سعی -

 بهم رو حرفی هیچ اجازه و کرد باز ایدریچه دوباره حرفش با زمان هم

 .نداد

 ایفایده جااین موندت کنی، چیکار باید دونممی جااون! ترکیه برو -

 .نداره

 قبع به رو سرم. نداشتم موندم برای دلیلی دیگه که من گفت،می درست

 .انداختم اطراف به رو آخرم نگاه و چرخوندم

. شدم دریچه وارد شاخ برداشتن از بعد و کشیدم دلتنگی سر از آهی

 اطراف این خداروشکر. بودیم دریا ساحل کنار کردم ازب که رو چشمم

 .نبود کسی

 سما به شهری توی باید ما االن شاخ یگفته به! بود خوشگل خیلی واقعا

 .نه یا گفتم درست دونمنمی البته. باشیم استانجل

 رو شیطانیت لباس خواینمی تو دوما،! استانبول و نه استانجل اوال، -

 !کنی؟ عوض
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 از مینز توی کسی کنم فکر و بود کوتاه خیلی لباسم! گفتمی هم راست

 .پوشهنمی هاسلبا این

 از. هاتمومه کارت شیطانی بفهمن اگه جااین مردم آنجل، رو من ببین -

 !بود گفتن من

 کنار که نیمکتی سمت به آروم و شدم خیره بهش آویزون هایلب با

 :گفت شاخ که انداختم روش رو خودم. رفتم بود درخت

 یزندگ سمت دیگه اصال و بدی ادامه جااین رو زندگیت که گفته آیهان -

 اون از بهتر. نیست بدی جای کنی؛می عادت زود حتما! نری انسانی

 !هست شیاطین دانشگاه

 شاد چقدر. کنم مرور رو خاطراتمون کردم سعی و انداختم پایین رو سرم

 .بیخیال و بودم دغدغه بی و

 ...اون بدون زندگی! بود کنارم نجاای آیهانم کاش -

 خیلی برام آیهان مرگ کردن قبول. ندادم ادامه و کردم قطع رو حرفم

 .خیلی بود، سخت

 .بکنی "کار" عنوان به چیزی یک جااین باید ولی سخته، آره -

 دید رو سکوتم وقتی اون و شدم خیره شاخ به سوالی چیه؟ دیگه کار

 .ایستاد یمکتن روی و کشید باال رو خودش کمی

 .بدی انجام رو چیزهایی یک موندن زنده برای باید تو یعنی کار -
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 هنگ پاک رو خودم شیاطین سرزمین توی من ادبه،بی خیلی که واقعا. هه

 ...جااین بیام بعد داشتم

 !ادبیبی خیلی که، واقعا -

 .کشید باال رو خودش و انداخت دستم روی رو خودش زود شاخ

 تو کار و خوندن درس و پختن غذا مثل کار از نظورمم! نه اون نه -

 !هستش... و هامغازه

 زد سرم به که فکری با بعد یکم و شدم خیره بهش آویزون هایلب با

 .کشیدم شادی سر از جیغی

 !کنممی حلش جادو با اما بکنم، کاری نیستم بلد که من -

 :گفت و نشست پام روی حرفم ادامه در و کرد تأیید رو حرفم شاخ

 !تمومه کارت بشه متوجه کسی اگه ولی -

 .شدم بلند نیمکت روی از و دادم تکون آره معنی به سری

 دیگه امیدوارم. کردم درست دستم روی رو بندش و برداشتم رو شاخ

 !نیوفته بدی اتفاق

 .کنیم پیدا موندن برای جایی یک باید اول خب -

 .رفتم هرش داخل به و کشیدم آهی حرفم شدن تموم از بعد

 !بریم آیهان خونه -

 کنار و کردم بلندش شده گرد هایچشم با شاخه از حرف این شنیدن با

 .بودن آمد و رفت در که مردمی به توجه بدون جاده
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 !داره؟ هم خونه هاانسان پیش آیهان مگه -

 رو بقیه جلوی رفت یادم که شدم زده شوک این شنیدن از قدراون

 .شدم دیوونه کننمی فکر همه االن. گرفتم

 .شده تموم جنگ. کنننمی شکار دیگه نترس، -

 ویت. رفتم پیش دادمی شاخ که آدرسی به و کشیدم آرامش سر از نفسی

 که یکم. خندیدممی ریز -ریز و کردممی تصور رو خونه خودم با راه

 :گفت و خورد تکون دستم توی شاخ گذشت

 !وایسا -

 نگاه اطراف به زمان هم. بزنه رو فشحر شدم منتظر و ایستادم حرفش با

 هاخونه یهمه بیرون از. گذروندم نظر از رو دست یک هایخونه کردم،

 .نبود بینشون همکوچیکی فرق حتی و بودن هم به شبیه

 :گفت من -من کمی با و چرخید ایخونه سمت به شاخ گذشت که یکم

 .جاستاین اشخونه -

 ظاهر بیرون از که شدم خیره معلومی یخونه به تعجب با جا؟این! چی؟

 .داشت جالبی و ساده

 ونهخ زیبایی به فقط خونه جلوی یپله چندتا و شیرونی سقف اون شاید

 .شدمی افزوده

 کرد؟می زندگی جااین آیهان -
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 صحر با. گذروندم نظر از رو اطراف سر با و کردم بلند رو شاخ فیس پوکر

 .اومد در شاخ صدای هک زدم کنار گردنم روی از رو موهام

  !باشه قصر که نیست قرار -

  .رفتم خونه سمت به و خندیدم ناباور و زدم حرصی یخنده

 .داشتم زیادی انتظار من شاید دونم،نمی -

 به احتیاط با و آروم. پرید زمین روی و خورد قل دستم روی کمی شاخه

 :زد لب و پرید هاپله سمت

 زود خب! نکنه شک بهت کسی باید نهزمی جااین دیگه داشتی، آره -

 .بکن رو شاخت

 با. داشتم برش سرم روی از و گذاشتم هامشاخ روی رو دستم حرفش با

 .کرد هاانسان شبیه رو ظاهرم و اومد وجود به دورم نوری کار این

 !قمره ننه پیش خونه کلید -

 رمق ننه بپرسم خواستم. داره هم اسمی عجب کیه؟ دیگه قمر ننه خدا یا

 :گفت خودش که کیه

 .جاستاون اشخونه جفتی، در کنار برو! کیه قمر ننه فهمیمی االن -

 استرس رفتم، در سمت به تردید با و دادم تکون باشه معنی به سری

 .بیاد وجود به کارم توی تعلل کمی بود شده باعث که داشتم عجیبی

 ترسیدی؟ نکنه ؟چیه! دیگه بزن رو در -
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 رو خودم بدم نشون کهاین برای و رفتم بهش اهیکوت ایغره چشم

 به خونه از دادی صدای بشم دور در از خواستم تا. زدم رو در و نباختم

 .رسید گوشم

 !کیه؟ -

 هم و دادم قورت رو دهنم آب. لرزید دلم لحظه یک که بلند صدا نقدراو

 :زدم لب داشتمبرمی عقب به قدمی که زمان

 بیاین؟ لحظه یک میشه چیزه، خب -

 .داشتم برش و شدم خم کمی. زد پام به شاخ که بودم جوابش منتظر

 !خرمنمی رو شما سهام من! خرمنمی چیزی من -

 :زدم لب داد با و زدم در به ترمحکم! خنگه چقدره زنه این پوف

 .شماست پیش که گفتن خواستم،می رو بغلی یخونه کلید! نه -

 .اومد صداش که بشم کاری سرگرم خواستم دوباره

 !خوامنمی جاروبرقی من -

 !ستدیوونه خدا به زن این. کوبیدم سرم روی دستم کف با محکم

 .کوبیدم سرم روی قبل هایدفعه از ترمحکم

 !زنی؟می در جوریاین گردنس سر مگه هوی، -

. اومد بیرون خونه از پیرزن یک و شد باز در بیام خودم به خواستم تا

 .کردم ایناله درد از که پیچوند و گرفت ستشد با محکم رو گوشم

 زنی؟می محکم رو در چرا! پررویی خیلی -
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 حتما. شدم خیره بهش و کردم بلند رو سرم درد از شده جمع صورت با

 .کردممی راضیش باید

 :زدم لب ایبچگونه لحن با و ایقلوه هایلب با و کرد مظلوم رو صورتم

 کنید؟ ول رو گوشم میشه. داشتم کارتون آخه خب، ببخشید -

 عدب ثانیه چند و کرد نگاهم شکاک و رفته باال ابروی با یکم حرفم بعد

 .کرد ول رو گوشم

 !هابزنی محکم رو در نبینم دیگه -

 اب و کرد زمزمه "ایخوبه" قمر ننه که گفتم لب زیر ایباشه تند -تند

 :زد لب حرص

 از رو کلید من خوای؟می رو پسرم خونه در کلید چرا چیه؟ کارت حاال -

 !میدم هم خودش به گرفتم، خودش

 مه. بزنه باال هقم -هق شد باعث و افتاد راه به اشکم حرف این شنیدن با

 تکیه در به که خورد قمر ننه به چشمم کردممی گریه داشتم که زمان

 .کردمی نگاه بهم اشچروکیده صورت اون با و بود داده

 وه،بشن تونهنمی کردممی فکر "بیاد تونهنمی" کردم زمزمه لب زیر آروم

 :گفت و کوبید امسینه به دستش با تعجب کمال در اما

 خوردیش؟ تو نکنه شده؟ چی مگه -
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 مزاح داشت که کنممی اشمسخره دارم کردمی فکر واقعا زن این

 و کردم پاک رو اشکم راستم دست پشت با حرفش به توجهبی کرد؟می

 :زدم لب

 !مرده اون نیست؛ دیگه ،آیهان -

 گریه زیر بلند صدای با و گذاشتم کنار رو هقم -هق دیگه حرف این با

 :زد لب پوزخند با و کرد ایخنده تک که زدم

 !بزن گول رو عمت برو -

 با رو همتون شورمرده اه. رفت داخل به و بست رو در حرفش با زمان هم

 !کنینمی اذیت دارین قدراین که ببرن  هم

 دبلن صدای با دادن فحش به کردم شروع و زدم در به لگدی پام با کممح

 .اومد بیرون چوب با قمر ننه و شد باز بدی صدای با در که

 .رفت باال درد از آخم که زد سرم روی چوبش با محکم

 !برو ببرن، رو خودت شورمرده -

 این جهنم از اون خونه از اون برم؟ که دارم جایی اصال من مگه برم؟ هه

 .آرممی بد دارم هم سر پشت غقط. این از هم

 !میشی؟ آیهان کی تو ببینم اصال -

 ینهم خاطر به... و نه بگه شاید گفتم خودم با بعد عشقش بگم خواستم

 :زدم لب آویزون هایلب با و آوردم باال رو انگشترم

 !نامزدشم من -



 

 

 WWW.98IA3.IR 367 کاربر نودهشتیا زهرا عاشقی  –اغواگر جهنمی 
 

 گم پای و دست با و رفتم عقب ترس با که بزنه چوب با دوباره خواست

 :زدم لب کرده

 !داره درد خدا، رو تو دیگه نزن -

 لب زمان هم و کرد اشاره اشخونه کنار گلدون به و کرد ایخنده قمر ننه

 :زد

 که استموقع اون بزنه سر ازت خطایی اگه. گلدونه این پشت کلید -

 .کنممی قیچی رو دمت

 !؟دید رو من دم کجا از این شدم، خیره بهش بهت و ترس با

 کمی. داد تکون سری و خندید هم اون متقابال که زدم داری صدا لبخند

 هب و انداختم پایین هاپله از رو خودم. برداشتم رو خونه کلید و شدم خم

 .برداشتم قدم آیهان یخونه طرف

 ویت دلم چرا دونستمنمی. رفتم باال هاپله از و کردم هامیله بند رو دستم

 .آتیش روی آب عین و بود غوغا

 یکم. کردم باز رو در کلید با و گذاشتم در سر یمیله روی آروم رو دستم

 .رفتم داخل به و کردم وارد در به فشار

 .کردم نگاه شده ریز هایچشم با رو اطراف و کردم خم کمی رو سرم

 و هآین بود چشم تو بیشتر که شیئی تنها و نبود مجللی زیاد ایخونه

 .خونه سفید و سیاه مت و بود در کنار شمعدان
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 رو در پشت از دستم با و رفتم عقب به و برداشتم جلو به قدمی آروم

 .بستم

 و کشیدم موهام روی دستی. کردم نگاه بهش و رفتم آینه سمت به

. دز برقی هامچشم میز روی رنگ بنفش یشونه دیدن با. کردم مرتبشون

 دیدن با اومدم باال که همین داشتم، برش میز روی از و شدم خم عجله با

 .کشیدم ایخفه جیغ ترس از سرم پشت فرد

 !هستی؟ کی دیگه تو -

 .کرد درست رو ناهنجاری صدای و افتاد زمین روی محکم دستم از شونه

 !برو ساختمونم، این جن من -

 سکسکه به و گذروندم نظر از رو مرد صورت جای -جای تعجب شدت از

 .افتادم

  !بینمامی...می دارم من نیستی... نی جن -

 ور صورتش خواستم و آوردم باال یکم رو دستم و رفتم سمتش به کمی

  .رفت عقب به قدم یک که کنم لمس

 .آیهانی شبیه خیلی تو -تو -

 :گفت داد با و رفت ترعقب که بردارم قدم سمتش به دوباره خواستم

 !شیطانی؟ یک تو -
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 محکم و برداشت بود سرش پشت که رو عسلی روی آب لیوان زمان هم

 روی فقط آب و بود زیاد مونفاصله خداروشکر. کرد پرت طرفم به رو آب

 .ریخت دستم

 که بود دیوونه واقعا این. شدم دور ازش و رفتم عقب به کمی ترس با

 !بکشه رو من خواستمی

 !بمون جاهمون -

 تکون و شدم خکوبمی جام توی ترس از دادش صدای شنیدن با

 لمس با و آوردم عقب به رو دستم آروم گذشت که یکم. نخوردم

 .چسبوندم بهش رو خودم سرد دیوار با امکرده عرق هایدست

 .ریخت سمتم به رو پودری کیسه داخل از و برداشت قدم سمتم به

 شد باعث و ریخت بدنم روی پودر بکشم عقب رو خودم خواستم تا

 .بشم کوچیک

 !نه؟ جادوگری یک تو -تو -

 با. ببینم رو غوالساش بدن تا آوردم باال کمی رو سرم ،اومد سمتم به

 .شد خم طرف به و کرد زمزمه رو "نه" عصبانیش و بم صدای

 هاشدست توی رو کوچیکم بدن کنم فرار چپ سمت از خواستم تا

 .گرفت

 :زدم لب و انداختم تقال به رو خودم کمی

 !کن بزرگ و من باش زود کن، ولم -
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 :غرید لب زیر و داد فشار هاشانگشت با رو شکمم و کمر کمی

 !باش ساکت و شو خفه -

 از رو ماهی تنگ. شدم خیره بهش و دادم قورت رو گلوم بغض زور به

 .کرد باز فشار کمی با رو درش و برداشت میز روی

 گتن کف کوچیک ریزه سنگ تا چند فقط و بود خالی کامال تنگ داخل

 .شدمی دیده

 دنمب. انداخت تنگ توی رو کوچیکم بدن تنگ باالی از محکم دستش با

 :گفت که و کردم زمزمه آخی درد از کرد برخورد هاسنگ به که

 !بمون جاهمین -

 سنگ روی دوباره که کوبید شیشه روی دستش با محکم حرفش بعد

 .کردم ناله درد از و افتادم هاریزه

 لداخ دیگه یکم اگه که کردممی احساس. نداشتم خوبی وضعیت واقعا

 .میشم خفه بمونم تنگ این

 آب کل و میشه عوض جاش شیشه بخوری تکون اگه کوچولو، خب -

 !سوزونهمی رو تو مقدس

 که ریختمی بدنم روی آب از قطره چند اگه. شدم خیره بهش ترس با

 .مردممی و دادممی جون دردش از من

 این هم حاال داشتم؟ دردسر کم بود؟ مصیبتی چه دیگه این خدا ای

 .برهمی بین از رو من داره ادوگرهج
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 :زدم لب التماس با و شدم بلند هاریزه سنگ روی از

 !کنممی خواهش بیار درم کنی؟می رو کار این چرا -

 صدایی با. زد تنگ یشیشه روی محکم و شد تر جری انگار حرفم این با

 :زد لب داشت کردنش کنترل در سعی که

 !کشتین شماها رو من قبیله! شیطانی یک تو -

 کشکی؟ چه آشی؟ چه ای؟قبیله چه زد؟می حرف داشت چی از این

  .بود گرفته اشتباه دیگه یکی با رو بدبخت من حتما

  :زدم لب جوجه یک مثل و چسبوندم هم به رو هاملب

 کن گوش هامحرف به اول!  بیار بیرون جااین از رو من نکشتم؛ که من -

 .بعد

 به کمی. رفت عقب به و کرد زمزمه آروم ور "نیست نیازی" لب زیر

 آیهان هم هنوز کردممی احساس. شدم خیره بهش و رفتم شیشه سمت

 .ستزنده

 روی که زمانهم و گذاشت چوبی صندلی یلبه روی رو دستش پسره

 .اومدمی سمتم به کشیدمی زمین

 !ساکیباسی تو که دونممی من خوب -

 خودش و کرد برعکس رو صندلی هک دونیمی کجا از بپرسم خواستم

 :زد لب آروم و کشید تنگ بلبه روی دستی. نشست روش
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 از! میگم بهت من دونه؟می کجا از این که پرسیمی خودت از حتما -

 .نیست سخت تشخیصش زیاد. لباست نوع و بدن

 من کار. زدم بهش چشمکی و گرفتم خاصی ژست حرفش شنیدن با

 .فریبشون آخر در و امرده کردن وسوسه! بود همین

 !بود همین هاساکیباس ایهمه کار

 :زدم لب کشیدم،می موهام روی دستی که زمان هم

 !زدممی رو حدسش نه؟ اومده خوشت من از -

. ریخت رو اب و کرد خم کمی رو لیوان که بزنم رو حرفم یادامه خواستم

 .کردم ایناله درد از کمرم و شکم روی بدی سوزش احساس با

 اومدی؟ کجا از بگو خوب شیطان یک مثل هم حاال! نشنوم اضافه حرف -

 هستی؟ کی و خوایمی چی

 دکشی لیوان دور رو وسطش انگشت با که بودم شده خیره بهش درمونده

 :زد لب و

 بدنت روی رو مقدس آب این کل بگی دروغ اگه  بدون؛ هم این -

 !ریزممی

 روی مجبوری. رفتم بعق به کمی و دادم تکون باشه معنی به سری

 به کردم شروع. کردم جمع شکمم توی رو پاهام و نشستم هاریزه سنگ

 .ماجرا کل تعریف
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 همه از. نیست االن چرا و بوده کی آیهان اومدم، کجا از و کیم که این

 ندبل رو سرم دیدم رو سکوتش وقتی گذشت که یکم. گفتم بهش چی

 .کردم

 افتاده هایلب با. همانا خنده از رهپس پوکیدن و همانا من سر کردن بلند

 :گفت که شدم خیره بهش

 !وای عشقتم؟ شبیه من -من -

 باال رو دستم. خندیدن به کرد شروع و کرد اعتنا زدن حرف از دوباره

 .کردم پاک رو چشمم زیر اشک و آوردم

 !داره؟ خنده -

 که زمان هم و داد تکون آره معنی به رو سرش تند -تند من حرف این با

 :زد لب شدمی بلند صندلی روی از

 !همینه ما تفاوت. متنفرم ازت من اما بود، عاشقت پسره اون! آره -

 یک فدای رو خودش دیوونه یپسره هه! باهوش من و بود خنگ اون

 .کرده نخور درد به شیطان

 رو دلم شکستن صدای حرفش با و زدمی حرف ریز یک جورهمین

 .بود باهوش و قوی خیلی آیهانم! منبود ارزشبی من. شنیدممی

 !کنی دفاع خودت از تونینمی حتی تو -

 آروم و ایستادم هاسنگ روی صاف. نکردم بدم حال و حرفش به توجهی

 :زدم لب
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 !برم بزار کن، بزرگ رو من -

 .برداشت نیز روی از آب لیوان و زد خنده زیر پقی حرفم این شنیدن با

 :زد لب شیطنت با زمان هم و زد دورم به چرخی

 خنگم؟ پسره اون مثل مگه -

 صدای با و دادم دست از رو خودم کنترل دیگه حرفش این شنیدن با

 :زدم داد بلندی

 !ندارم کاری باهات من فهمینمی که خنگی! خنگی تو آره -

 و خورد گره هم توی ابروهاش که نیومد خوشش زیاد حرفم این از انگار

. ریخت روم رو لیوان آب دوباره برم عقب به خواستم تا. اومد سمتم به

 .آورد وجود به بدنم توی بدی سوزش و بود زیاد مقدارش بار این

 :زد لب که اومد در اشکم درد شدت از

 !نیاد در هم صدات نباشه، حرف گفتم -

 دوباره خیالبی که زدم محکمی جیغ و کردم ناله درد از بهش توجه بدون

 :گفت و ریخت آب روم

 برای رو بودنت ساکیباس قدرت من! میریمی حتما صبح فردا ات آخی، -

 .دارم نیاز انگشترم

 رنگش ایفیروزه سنگ روی و داد نشون بهم رو انگشترش زمان هم

 .کوبید
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 کارش این با. ریخت آب روم قطره چند دوباره که بزنم حرفی خواستم

 .افتادم زمین روی محکم و دادم دست از رو پاهام توان و قوت

 .میریمی خورشید طلوع با! بمون جاهمین -

 با .شد خارج اتاق از و کوبید میز روی رو لیوان که بود نشده تموم حرفش

 .نشستم هاسنگ روی و شدم خیره بهش آویزون هایلب

 نگران که نداشتم رو این وقت اصال و بود زیاد خیلی بدنم سوزش

 یدکوب میز روی رو نلیوا که بود نشده تموم حرفش. باشم زیرم هایسنگ

 هاسنگ روی و شدم خیره بهش آویزون هایلب با. شد خارج اتاق از و

 .نشستم

 نگران که نداشتم رو این وقت اصال و بود زیاد خیلی بدنم سوزش

 هاماشک دادم اجازه و کشیدم دراز زمین روی آروم. باشم زیرم هایسنگ

 .بریزن

 باشه چی هر اما نیستم انسان درسته میدی؟ عذابم داری چرا خدایا

 رو هاسختی این تحمل من کن، رحم بهم. کردی خلق تو که چیزیم

 .ندارم

 خوادمی کاری هر سرنوشت دادم اجازه و بستم رو هامچشم آروم -آروم

  !بکنه باهام

 آلود خواب و خمار و کردم باز رو هامچشم چیزی شدن کشیده صدای با

 شیشه روی رو دستش که کارچیش اون دیدن با. شدم خیره اطراف به
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 هک بود این از نشون هوا تاریکی. اومد سراغم به بدی دلهره بود گذاشته

 ؟کردمی کارچی جااین این پس نیومده، در آفتاب هنوز

 هم از سرعت به هاماشک حرف این به فکر با بکشتم؟ خواستمی نکنه

 انگاری اما بمیرم، خواستنمی دلم. ریختن دستم روی و گرفتن سبقت

 .بود همین تقدیر

 تدس با زور به. کردمی نگاه بهم عجیبی جور که شدم خیره شکارچی به

 .بلندشم جام از کردم سعی و کردم پاک رو هاماشک لرزون

 با. بستم محکم رو هامچشم رسید شیشه داخل به که شکارچی دست

 .کردم باز رو چشمم دورم دستی شدن حلقه

 خوابتخت سمت به حرف بی و کشید بیرون تُنگ داخل از رو دستش

 حالش مرد این. شدم خیره بهش و انداختم باال ابرویی .رفت دیوار کنار

 !بود؟ خوب

 که زمانی لحظه چند این توی کردم سعی و دادم قورت رو دهنم آب! وای

 .کنم فرار دستش از و کنم جمع جایک رو ذهنم دارم

 یرنگ صورتی پودر که شستمن کنارش منم نشست، مبل روی که همین

 ایخنده. برقصم پاشم و بکشم جیغ خواستمی دلم شادی از. ریخت روم

  .شدم خیره شکارچی به و کردم فکرم به
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 هم اون حتما هه،. رفتم عقب به کمرم روی دستش نشستن با

 و کردم خمارش هایچشم به نیشخندی! بشه نزدیک بهم خواستمی

 .رفتم سمتش به ثانیه یک توی

. افتاد تخت روی و گفت آخی که کوبیدم شکمش توی محکم پا با

 رو دستم محکم که بشم ورحمله روش دوباره و برم سمتش به خواستم

 .بکنم کاریهیچ نداد اجازه و گرفت دستش توی

 با. شد گرد هندونه اندازه به هامچشم گوشم طرف یک سوختن با

 دستش با و زد نیشخندی که کردم نگاهی بهش شده گرد هایچشم

 .روند عقب به رو موهاش

 !کنی؟ فرار بزارم که احمقم قدراون من کردی فکر واقعا تو -

 رو موهام محکم که کردم صورتش توی تفی و شدم خیره بهش نفرت با

 .کشید عقب به و گرفت دستش توی

 کنار تخت روی و داد بهم فحشی اومد، در اشکم که کشیدم جیغی درد از

 .نشوند خودش

 تونینمی شیطانی، که تو اومدی؟ جااین که خوایمی چی! بده توضیح -

 !کنی زندگی هاآدم بین

 چون بشم، وارد صلح در از کردم سعی و انداختم پایین رو سرم ترس از

 .خوردمی رو فریبم نه رسیدمی بهش زورم نه

 .زندگیم اتفاقات کردن تعریف به کردم شروع و بستم رو هامچشم
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 ...و شدم آشنا جهنم مَنجال پارک توی آیهان با پیش سال سه اتقریب -

 برامون که اتفاقاتی و آیهان و خودم زندگی از براش ساعت سه نزدیک

 و آدرینا شدن ظاهر تا دانشگاه به اومدن و من دوری از. زدم حرف افتاد

 .جهان نجات مزخرف مأموریت

 .بده رو آیهان شاخ -

 من نه -نه. شدم خیره( شکارچی اسم) کانر به شده گرد هایچشم با

 .بره در دستم از دیگه شاخش نمیدم اجازه

 من گرفتمی هم این ازم اگه. رفتم عقب به و شدم بلند جام از زود

 .مردممی

 .آیهانه از امخاطره تنها اون نگیرش، ازم لطفا. نمیدم نه -

 ایهقدم با. کرد جیبش داخل رو دستش و شد بلند جاش از حرف بدون

 .ایستاد جلوم و رسوند بهم رو خودش بلند و آروم

 .نگیرتش ازم و بیاد رحم به دلش تا شدم خیره بهش اشکی هایچشم با

 !کجاست؟! نشنوم هم اضافه حرف بده، رو شاخ -

 از تر زتی اما نبینه، رو شاخ نخ تا گذاشتم سینم باالی رو دستم ناخودآگاه

 رو گردنبند و زد پس محکم رو مدست حرفی هیچ بدون و بود هاحرف این

 .کند گردنم از زور یکم با

 کانر بازوی. گذاشتم روش رو دستم و گفتم آخی گردنم شدن زخم درد از

 :زدم لب التماسی حالت با و گرفتم رو
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 .عشقمه از یادگار تنها! منه مال اون لطفا، کن ولش -

 .ذاشتگ سرش روی رو شاخ و کرد جدا بازوش از رو دستم هامالتماس

 و کرد احاطه رو کانر دور رنگی قرمز نور کنم درک موقعیت خواستم تا

 ینمبب خواستم و رفتم سمتش به که نگذشت مدتی. موند باقی اطرافش

 ناله درد از و افتاد زمین روی و داد دست از رو تعادلش که شده چی

 .کرد

 به و زد محکمی فریاد که بلندشه کنم کمکش و برم سمتش به خواستم

 .شد بلند زمین روی از زور

 دوباره. شدم خیره اشکرده عرق صورت به و دادم قورت رو دهنم آب

 انسانی حالت از رو کانر کم -کم و اومد سمتش به رنگ قرمز نور همون

 .کرد تبدیل شیطان به

 وجود به اششونه و سر روی داشت کم -کم که هاییشاخ و بال دیدن با

 .لرزید بدنم و تن اومد،می

 !بود آیهان شبیه چقدر

 !اه میشم،... می شیطان دارم... دار -

 ظاهر بهت توی هنوز. چرخید دورش و رفت باال سمت به نور کم -کم

 از دوشش و کمر روی... و طناب مثل شکار وسایل اومدن با که بودم کانر

 .رفتم ترعقب و کشیدم جیغی ترس
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 !شدممی زده وحشت هم اسمشون شنیدن با حتی شوک این پشکارچیه

 !چیه؟ هااین پس. نیست شکارچی هیچ دیگه که گفت شاخ

 به فکری هیچ بدون و کردم باز خودم برای ایدریچه لرزونم هایدست با

 .کردم فرار داخلش

 !گرفتن ازم و مادرم که بودن شیطان هایشکارچی همین. رفتممی باید

 ...که بودن هاهمین

 کرف به سکوت توی شد باعث و نداد همب رو بیشتر صحبت اجازه هاماشک

 .باشم چاره راه

 بایدن من اما بایستم، و نرم که کرد زمزمه درد با که شنیدم رو کانر صدای

 .کردممی ریسک

 دنبالم کرد سعی هم کانر کردم، پرواز تپه باالی از و کردم باز رو هامبال

 زمین با محکم بود زمین و دریچه بین که ارتفاعی خاطر به اما بیاد،

 .کرد برخورد

 !خطرناکه نه؛ جنگل این -

 از. بشم دور ازش زودتر چه هر کردم سعی و نکردم حرفش به توجهی

 .اومدم پیشش به و دادم گوش شاخ حرف به که کردم اشتباه هم اول

 هاماشک آیهان شاخ افتادن یاد به با و اومدم فرود هاتپه از یکی روی

 که نداشتم هم رو شاخش دیگه کردم؟می چیکار باید حاال. شد سرازیر

 .باشه ناشناخته سرزمین این توی دلگرمیم مایه
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 همانا سر کردن بلند اما کردم، بلند رو سرم رسید گوشم به که صدایی با

 .همانا بدنم با درخت تنه محکم برخورد و

 چرا. شدم جمع خودم توی درد از و شدم پرتاب عقب به محکم

 .خدا به بودم آورده کم هم شیطان من دیگه! د؟شنمی تموم هامبدبختی

 !داریم چی جااین ببین به، -به اوم -

 و کردم باز درد از رو هامچشم از یکی دارخش و کلوفت صدای شنیدن با

 .شدم خیره بهش

 هااون. رفت یادم کشیدن نفس سرم باالی غول زیادی تعداد دیدن با

 عقب به زمین روی رو ودمخ ترس حالت با! کردن؟می چیکار جااین

 .رفت باال شونخنده صدای که کشیدم

 اون با و شد خم سمتم به کنی بود رئیسشون انگار که هاغول از یکی

 .گرفت دستش توی رو من کثیفش هایناخن و بوگندو هایدست

 کردی؟می پرواز داشتی اجازهبی ما جنگل توی کوچولو -

 .انداخت باال یآبرو و شد خم سمتم به که نگفتم چیزی

 

. بخوری ما واسه کلفتی درد به خوب کنم فکر. هستی خوشگلم چه -

 !نه؟

 و ردک بلندی یخنده که افتادم سکسکه به ترس از حرف این شنیدن با

 .کردن خندیدن به شروع غوله کار طبق بقیه
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 جنگل این نزدیک و نیام جا این به که گفتمی همین واسه کانر پس

 .خدا بودم خنگ من چقدر! نشم

 ...کوچو خب -خب -

 طعق با که کردممی گوش حرفش به داشتم و بودم انداخته پایین رو سرم

 .شدم خیره بهش و کردم بلند رو سرم صداش ناگهانی شدن

 دبو شده باعث و بود رفته فرو گلوش توی متریسانتی چند تیر یک

 .کنه تموم جاهمون

 داخل از رو خودم ترس از. کردن باد به کرد شروع گردنش کم -کم

 .افتادم زمین روی و کشیدم بیرون دستش

 !باش زود کن، فرار -

 مه هنوز. کردم نگاه بهش و کشیدم ترس از هینی کانر صدای شنیدن با

 .جنگیدمی هاغول با تر ایحرفه و بود شیطانی قالب توی

 رزنجی با و کرد پرتاب غول تا دو سمت به محکم و کرد بلند رو زنجیرش

 .گنجیدمنمی خودم پوست توی خوشحالی از. گرفتشون

 بیام سال همه این بعد خواستنمی دلم اصال اومد، که شد خوب

 .بود نشدنی تضمین هم بودنم زنده که بشم غول تا چند خدمتکار

 زنجیر روی آتیش زیاد حرارت و کار این با و کرد آتشی کانر رو زنجیر

 .ابودشنن و بکوپن هم از غول رو هر شد باعث
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 بهش پشت از داشت که غولی دیدن با اما بشم، دور ازشون خواستم

 :زدم فریاد و کشیدم جیغی شد می نزدیک

 !پشتت -

 غوله رس پشت نگذشته ثانیه چند و شد ناپدید تیز صدام شنیدن با کانر

 پایین تا و کرد فرو غوله کمر توی رو شمشیرش محکم. شد پدیدار

 .کشید

 یعنی. کرد پرواز آسمون سمت به سرعت با و کرد ازب هم از رو هاشبال

 .بود اومده خودنمایی واسه فقط انگار هه گذاشت؟ تنهام شد؟ چی

 بلند رو سرم رسید، گوشم به آسمون از که بادی تند هوی -هو صدای با

 زیاد سرعت با داشت که افتاد شیئی به چشمم. چیه برای ببینم تا کردم

 خودم دور رو هامبال شیئی اون رسیدن قبل زود. اومدمی زمین سمت به

 .نبینم صدمه تا کشیدم

 توی و اومد زمین سمت به محکم که کردممی نگاهش داشتم چشمی زیر

 .کوبید زمین روی محکمی مشت حرکت یک

 بیرون ضربه زیاد شدت از زمین خاک که بود محکم اشضربه اونقدری

 نگه لرزیدمی داشت که زمینی روی رو خودم زور به. شد انفجار و ریخت

 لندب زمین روی از ناگهانی طور به که نگذشت ایثانیه چند. بودم داشته

 .شدم
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 بسته پا و دست هم رو من و کرد پرواز اون که کشیدم وحشت از جیغی

 .کرد جدا زمین از بغلش توی

 نیستی؟ شیطان مگه لوسی، تو چقدر! باش آروم -

 میک. کردم نگاه بهش و شدم ومآر یکم کانر یکالفه صدای شنیدن با

 عادت هابال این به بود نتونسته خوب هنوز انگار موند، معلق هوا توی

 .کنه

 :گفتم لرزونی صدای با و دادم قورت رو گلوم آب

 !ترسیدم ری،می سرعت با داری خیلی خب -

 .ایستاد بود عمیق یدره یک که کنارش و کرد پرواز کوه سمت به آروم

 پایین رو من. بوده معروف دره همه این داشتن به نطقهم این انگاری

 .ایستاد کنارم و گذاشت

 زیچی. گذاشت سرش پشت رو دستش و کرد پشت بهم ایکالفه حالت با

 و چرخید سمتم به ثانیه چند عرض توی و رفت جلو قدم چند که نگفتم

 :گفت داشت کردنش کنترل در سعی که صدایی با

 !خطرناکه جنگل این نیا؛ جااین گفتم بهت -

 سرم پشت رو هامدست لوسی حالت با و چسبوندم هم به رو هاملب

 .کردم چپ کمی رو سرم و آوردم

 داشتی؟ من از توقعی چه شیطانی، یک تو خب -
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 که کردمی کنکاشم ریز هایچشم و عصبی حالت اون با دوباره کانر

 .رسید گوشمون به صدایی

 .ترسیدم وای -

 واج و هاج که کانر به و زدم لبخندی همراهم و دستیار نوفو یادآوری به با

 :زدم لب و شدم خیره بود صدا دنبال

 !امنه جات نترس -

 لب متحیر و مبهوت صدای با و گشود هم از لب هم کانر من با زمان هم

 :زد

 !بود؟ چی صدای این -

 خیلی اما بود، همراهم بچگی از نوفو. کردم فکر نوفو به و زدم لبخندی

 .کردمی اثبات و دادمی نشون بقیه به رو خودش کم

 حرف که باره اولین این سال پنج بعد و خجالتیه زیاد منه، دستیار نوفو -

 .زنهمی

 اون با هم هنوز. پرید بیرون جیبم از نوفو که انداخت باال ابرویی کانر

 .رسیدمی نظر به زیبا و ناز مانندش خرگوش و مخملی قیافه

 !نبودیم؟ دوست ما مگه آنجل، -

 بود همکار کلمه آوردن از ناشی که نوفو دلخور و نازک صدای شنیدن با

 .شدم خیره بهش

 !هست لوسم ظاهر -



 

 

 WWW.98IA3.IR 386 کاربر نودهشتیا زهرا عاشقی  –اغواگر جهنمی 
 

 :داد ادامه قبلیش لحن همون با و چرخید سمتم به حرفش با زمان هم

 !نداشتم کاری باهات اصال که من کردی؟ فرار چرا -

 جور و جمع کمی رو خودم یهشکارچ یک کانر اینکه آوردن یاد به با

 دهش خیره بهم و بود نشسته زمین روی خیالبی که کانر دیدن با. کردم

 .کردم نگاه بود

 .منگفت چیزی و شدم الل نوفو حرف شنیدن با بدم رو جوابش خواستم تا

 .ترسهمی هاشکارچی از -

 طلبکار لحن با و اومد در آخش که زدم کوچولوش کمر به دست با محکم

 :مگفت

 !نکنی؟ دخالت تو میشه -

 دهنش روی رو دستش نوفو که زدم رو حرف این قوی و محکم قدراون

 .نگفت چیزی و گذاشت

 چرا؟ ولی اوکی -

 رسیمتنمی هیچی از هاشیطان ما. رفتم فرو فکر به کرد کانر که سوالی با

 .داریم وحشت هاشکارچی از ولی

 :گفت و پرید حرفم وسط نوفو دوباره که کنم باز هم از لب خواستم

 .کشتن رو مادرش بود کوچیک وقتی آخه -

 ازش دورتر قدم چند و رفتم کانر سمت به و کردم نوفو به ایغره چشم

 .نشستم زمین روی
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 :زد لب خاروندمی رو اشچونه که زمان هم و انداخت باال ایشونه کانر

 .بوده شیطان یک حال هر به! بوده حقش حتما ولی متاسفم، -

 و دبو بسته رو گلوم راه بدی بغض. انداختم پایین رو سرم و نزدم حرفی

 .دادنمی بهم زدن حرف اجازه

 داشت. شد بلند نوفو فریاد صدای که ریختناشک به کردم شروع آروم

 .دادمی جواب و کردمی متهم بود زده که حرفی خاطر به رو کانر

 ...هاآدم شما! ضعیف هایبدبخت آوردین؟ گیرش تنها جنگل توی -

 صورتم روی رو دستم و کردم بلند رو سرم نوفو صدای شدن قطع با

 .کشیدم

 از فرار در سر عصبی حالت با هم اون و بود بسته رو نوفو دهن کانر

 .داشت دستش

 :گفتم وار زمزمه و کشیدم لب زیر آهی

 .بشه کشته جوریاون نبود حقش -

 و برد عقب به رو هاشدست ،بده حالتش توی تغییری کهاین بدون کانر

 .کرد دراز جلوم رو پاهاش

 .بود که شیطان ولی -

 .کردم باز رو نوفو دهن بشکن یک با و شدم حرصی حرفش شنیدن با

 :توپید کانر به رو لحظه چند از بعدش و گرفت نفس کمی اولش
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 هیچی از که ایبچه یک کشین؟می هم رو بچه بکشین رو مادر یک -

 ...من! کشتینمی حتما هم اون چی؟ نبود پدرش اگه اصال نداره؟ خبر

 .نداد ادامه و شد ساکت زدم صدا رو اسمش که من داد صدای با

 !فهمهنمی این بگی هم چقدر هر تو هه،! کافیه نوفو -

 انرک به نگاهی. ایستاد پام کنارم و اومد سمتم به حرفم تایید به نوفو

 .بود شده ما هایصحبت غرق و بود رفته فکر توی که کردم

 !باشم جااین خوامنمی! برم خواممی آنجل، -

 رو انگشترم و کردم زمزمه لب زیر "ایباشه" و زدم روش به لبخندی

 .چرخوندم

 ونگیرم دامن بدی سکوت و برگشت انگشترم داخل به نوفو کار این با

 .شد

 دشمن و جنگیممی هم با هم ما خب کنید؟می رفتار طوری یک چرا -

 ...اما آیم،می حساب به هم

 ردک زمین بند رو دستش که شدم خیره هاشچشم به حرف این گفتن با

 :داد ادامه که دادم انجام رو کار همین هم من ازش تبعیت به. شد بلند و

 گند یک تا هم االن! بجنگیم جهان نجات برای مجبوریم فعال ولی -

 .بریم بیا نزدی جدید

 یدنشن با که افتادم راه به سرش پشت و دمدا تکون باشه معنی به سری

 :زد داد سرم پشت از اژدها صدای
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 !باش زود برو، بدو -

 :زد لب داد با که بودم خیره بهش هاخنگ مثل هنوز

 !پشتت -

 نزدیکم، مشکی اژدهای دیدن با و چرخوندم عقب سمت به تیز رو سرم

 .کشیدم فرابنفشی جیغ

 !نخور تکون اصال -

 ردبرخو با و کرد پرتاب سمتم به رو بمبی کانر حرف نای گفتن از بعد

 .شد خفه گلوم توی جیغم و افتادم پایین محکم دره از بدنم با بمب

 انگشتم کمی. رسیدمی نظر به تار جا همه. کردم باز رو هامچشم کم -کم

 .بشینم و شم بلند تا کردم زمین بند رو دستم و مالیدم چشمم روی رو

. ودب جااون کانر که شدم قسمتی به خیره شد بهتر چشمم دید که همین

 خر عظیمی هایانفجار غوله دست از شئی یک انداختن با قسمت اون کل

 .داد

 که یکم. خوردمنمی تکونی هیچ و بودم مونده جام توی شوک و ترس از

 با و گذاشتم خاکی زمین روی رو دستم کردم؛ پیدا رو خودم و گذشت

 و بود گرفته رو اطراف اون دود کلی. دویدم هتپ سمت به لرزون پاهای

 .نبود دید قابل چیزی

. بود داده دست بهم بدی خفگی احساس گذاشتم، گلوم روی رو دستم

 .کردم پیدا رو خودم گلو ته از سرفه تا چند از بعد
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 تپش بار چند. شدمی تررنگ کم لحظه هر که افتاد انگشترم به چشمم

 مچاله جسم به چشمم کهاین تا شدم خیره فاطرا به و زدم پلکی هم سر

 .افتاد زمین روی یشده

 جونشبی و زخمی بدن مبهوت و رسوندم بهش رو خودم بلند هایقدم با

 .باشه کانر همون این شدنمی باورم. شدم

 !خوبی؟ تو... ت -

 جلوی از رو سرش. داد تکون آره معنی به رو سرش و گرفت نفسی زور به

 .دوخت چشم بهم و کرد بلند اشسینه

 .کنندنمی حمله تکی هااین! میان االن شو، دور -

. داشتم بهش نسبت عجیبی حالت و ترس احساس نبود، خودم دست

 :غرید که بشینم کنارش حرفبی خواستم

 !کنی مقابله باهاشون نیستی بلد تو! برو گفتم -

 روی پایه عنوان به رو پام و و کردم آرنجش بند رو دستم بهش توجهبی

 توی رو پودری و گرفت سمتم به رو دست که بشه بلند تا گذاشتم زمین

 .کرد فوت صورتم

 .ببرش امن جای یک به -

 بلند زمین روی از بدم بهش دستور خودم کهاین بدون ناخودآگاه بدنم

 .برداشت قدم عقب به و شد
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 دچن تیح اما بگیرم، رو اختیارمبی پاهای جلوی بتونم تا زدم زیادی زور

 .نخورد تکون هم سانت

 !دیوونه کنم کمکت باید! کن خوبم! کردی؟ چیکارم کانر -

 .کرد باز برام رو ایدریچه و آورد باال رو دستش هامزجه به توجه بدون

 معلق من و شد داده هول دریچه داخل به بدنم کنم، مخالفت خواستم تا

 .موندم هوا و زمین روی

 به و کردم باز رو چشمم نرمی شیئ روی ادنمافت با که نگذشت ثانیه چند

 .کردم نگاه زیرم

 یرهخ دنیایی به متعجب. اومد سراغم به تعجب عصبانیت جای به کم -کم

  .بود رنگارنگ و بزرگ هایبالشت از پر که شدم

 و برداشتم چشم اطراف از هامقدرت نکردن کار با که بودم اطراف مبهوت

 .رفت گیج سرم کم -کم گذاشت که یکم. اومدم خودم به

 باشم داشته خبر خودم از کهاین بدون و کردم دراز بالشت روی رو پاهام

 .گذاشتم خواب ابدی دنیای توی پا

 سر سیخ آیهان روحی جسم دیدن با اما بیدار، یا بودم خواب دونمنمی

 .بود خودش خود آره!  نه؟ بود آیهان این. نشستم جام

 پته تته به حیرت از زبونم و شد رون هامچشم اشک یچشمه کم -کم

 .افتاد

 :زد لب درد با که برداشتم قدم سمتش به زوننامی و لرزون هایقدم با
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 .آنجل -

 دمچرخی سمتش به بهش رسیدن قبل و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم

 .کردم وا زبون و

 .بکشی درد تو نبینه بمیره آنجل الهی آنجل، جان -

 هایاشک لرزون هایدست با. بود واقعی انگار رسیدم، بهش دیگه

 .کردم دراز سمتش به رو دستم و کردم پاک رو مزاحمم

 رینآخ مسخ فقط من و شد پودر کم -کم بدنش به دستم شدن نزدیک با

 .شد خارج دهنش از که شدم ایکلمه

 !گذاشتی تنها رو من...م تو -

 با ور دستم. پردس باد به رو خودش و شد خاکستر به تبدیل که پا تا سر

 :زدم لب درد با و کوبیدم سینم روی لرز

 .نرو آنجل جان! نرو آیهان -

 

  

 

*** 
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 داشتم من شدم، خیره جلوم به آلودخواب و گیج هامچشم شدن باز با

 بود؟ بدی خواب چه دیگه این! دیدم؟می خواب

. نشستم زمین روی و گذاشتم زمین روی ایچوبه روی رو دستم آروم

 به و بود نشسته آتیش کنار جا همه از خیالبی که افتاد کانری به مچشم

 .بود شده خیره آیهان شاخ

 !کجام؟ من -

 و سرد هایچشم با و چرخید سمتم به آروم من، صدای شنیدن با

 .کرد نگاه بهم حسشبی

 شیاطین که هستی شیطانی نوع چه تو بپرسم ازت جااین آوردمت -

 !شاخ این و دنبالتن بزرگ

 دچرخون دستش روی رو شاخ. داد تکیه مبل به و گرفت سمتم به رو شاخ

 :داد ادامه قبلی  لحن همون با و

 !قدرتمنده؟ قدراین چرا شاخ این و -

. دادم تکیه دیوار به درد کمر خاطر به و شدم خیره بهش سردرگمی با

 :گفتم و خاروندم رو دماغم روی انگشتم با بود؟ چی منظورش

 !ساکیباسم شیطان یک فقط من. گیمی چی فهممنمی من چی؟ یعنی -

 و کشیدم جیغی که کرد پرت سمتم به حرص با رو دستش توی چاقوی

 .بود اومده بد زبونم ترس از. انداختم پایین رو سرم

 !نیستی هم فرشته نیستی، شیطان تو! بگو رو راستش -
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 :دز لب آمیزی تهدید حالت با و کرد دراز سمتم به رو انگشتش

 !میدم آخر فرصت یک بهت -

 به. شد بلند جاش از حرفی هیچ بدون و کشید لبش روی رو زبونش

 با و گذاشت اون یطاقچه روی رو دستش و رفت دیوار کنار آتیش سمت

 :زد لب مانندی پوزخند و تمسخر حالت

 هب ناخودآگاه عشقت شاخ اگه مثال اوم! نه؟ مقدسه، آتیش -آتیش این -

 !میشه؟ چی بیوفته، داخلش رعمدیغی کامال صورت

 دستم گفت؟می داشت چی این. کردم نگاه بهش شده گرد هایچشم با

 .شدم بلند زمین روی از عجله با و کرد زمین بند رو

 !کنینمی کاری همچین تو -تو -

 خنثی خیلی حالت با فشورد دستش توی رو شاخ و برگشت سمتم به

 :زد لب و دوخت چشم بهم

 !هستی چی تو بگو کنم؟ینم نظرت به -

. انداختم پایین رو سرم و ایستادم جام سر. نداشت راهی هیچ انگار

 :گفتم پیشونیم روی عرق به توجه بدون دادم گره هم توی رو هامدست

 .طالیی روحمون آیهان و من خب -خب -

 طالیی روح. هست رنگ برحسب بندی رده جهنم توی دوستان)

 بترتی به اون بعد و سفید، روح بعدش شه،می حساب روح ترین قدرتمند

 (هست آبی و قرمز نارنجی هایروح
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 !کنم نابودتون باید من دونستم،می -

 زا. کرد پرت آتیش داخل به رو شاخ تعلل بدون بزنم حرفی خواستم تا

 .آوردم هجوم آتیش سمت به و کشیدم جیغی استرس و ترس شدت

 !خیلی احمقی، خیلی تو -

 شخامو آتیش که بکشم بیرون رو شاخ خواستم و تمرف آتیش سمت به

 .شد

 و اومد سمتم به حرفی هیچ بدون شاخ که بودم خیره جلوم به تعجب با

 .گرفت قرار دستم روی

 لحظه چند و شد ناپدید شاخ که بودم دوخته چشم شاخ به متعجب

 .گرفت قرار محکم نخ یک با گردنم روی شاخ که نگذشت

 دمنبو کانر فکر به و بودم اتفاق این درگیر هنوز شوک و تعجب شدت از

 .رسید گوشم به صداش که

 !شدمی نابود باید اون -

 زدم پوزخندی متعجبش صورت به خیره و کردم خم سمتش به رو سرم

 .آورد هجوم سمتم به و شد ترجری  پوزخندم دیدن با که

 واردی به رو کانر بدن و شد دراز که گرفتم سمتش به رو دستم ناخودآگاه

 !شد نیاز باالخره دراز دست ایت. چسبوند

 نعره. برداشتم قدم سمتش به و کردم قفلش دیوار روی جادو با زور با

 .بکنه آزاد رو خودش داشت سعی و کشیدمی
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 نیشخندی. گرفتم دستم توی رو اشچونه زور کمی با و ایستادم جلوش

 به رو روحش شد، کارم خام که کم -کم. شدم نزدیکش و زدم بهش

 حس رو کشهمی داره رو دردی چه که این احساس. کشیدم داخلم

 !نبود مهم چیزی پشه برام اما کردم،می

 !کنممی حسش دارم. داخلم داره روحت اوم -

 .کشیدم عمیقی نفس و کشیدم خودم داخل به کامل که نگذشت یکم

 .خورد تکون گردنم روی شاخ که برم بیرون خونه از خواستم

 روی و اومد پایین گردنم روی از شاخ که گرفتم دستم توی متعجب

 .گرفت قرار دستم

 خسته خیلی. کرد زدن حرف به شروع و شد روشن شاخ گذشت که یکم

 .نخوابیدم ساله صد که کردممی احساس و بودم

 هانآی خودمون باید! نبود صاحبش این. گفتممی اشتباه من شاید خب، -

 .کنیم زنده رو

 همه این اون یعنی گفت؟می داشت چی این. کردم نگاه بهش متعجب

 آیهان به تونممی چجوری دونستمی اون نزد؟ دم و دونستمی وقت

 !نگفت؟ باز و برسم

 !هان؟ نگفتی؟ چرا! کنیم زندش وقت همه این شدمی -

 فشارش محکم و کردم حلقه دورش رو دستم که بودم عصبی قدراون

 :زد لب حالیبی با و کشید پوفی که دادم
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 کن نظرسنجی پارت این بعد نداری باور اگه! شدنمی جالب رمانت خب -

 ببینی؟ تا

 چه رمانی؟ چه گفت؟می داشت چی این. کردم نگاه بهش باز دهن با

 !کشکی؟ چه آشی؟

 .پارت کدوم -

 پوفی و داد تکون دستم روی رو خودش کمی که گفتم رو این متعجب

 :زد لب و کشید

 مه اون! میشه کنترل داره زندگیت اصل در تو! دونیمین تو راستی آها -

 .آدم یک توسط

 دستی ایکالفه حالت با! داده دست از رو عقلش هم شاخ این کنم فکر

 :زدم لب درمونده و کشیدم موهام توی

 !میگی؟ چی تو -

 و تمرف سمتش به. پرید آتیش کنار میز روی و اومد پایین دستم از شاخه

 .نشستم زمی کنار صندلی روی

 اون و کنهمی کنترل رو زندگیت داره که هست کسی یک! ببین خب -

 که کسیه تنها اون طرفی از و بشه کی و بشه چی که میده تشخیص

 .کنه زنده رو آیهان تونهمی

 با و کوبیدم میز روی محکم رو دستم و شدم خیره بهش فیس پوکر

 :زدم داد بلندی نسبتا و دارخش صدای
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 !هان؟ الکیه؟ من زندگی مگه -

 حرصی که داد تکون آره معنی به رو سرش و رفت عقب ترس از شاخ

 !کردی؟ اسیرم که بود مصیبتی چه دیگه این خدا ای. شدم

 هبش چی میده تشخیص که اونه. زهراست اسمش هست خانم یک ببین -

 .واقعیت نه رمان توی اما داری، خودت زندگی تو زندگیت، توی

 جلوم و کرد ایخنده که کردم نگاهش گیج. میگه چی فهمیدمنمی اصال

 .گرفت قرار

 انرم سرزمین این از کال باید کنی پیدا رو نویسنده اون کهاین برای -

 یرغ در. بده تغییر رو داستان کنی مجبور رو نویسنده باید. بشی خارج

 !بینینمی رو آیهانت دیگه صورت این

. گهمی چی شاخ ببینم تا چینمب هم کنار رو اتفاقات تمامی داشتم سعی

 :گفت که بودم هاشحرف گیج هنوز

 !بشه چی قراره فهمممی و دارم کش یواش رو رمان دفترچه من البته -

 ویر دستی. گرفتم دستم توی رو کتاب و کردم دراز سمتش به رو دستم

 .خوندن به کردم شروع و کشیدم اشصفحه

 ...و میاد آدرینا کنار بچه یک -

 متشس به رو سرم نفر یک سالم شنیدن با که بخونم رو قیشب خواستم

 .چرخوندم
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 غیر دیگه این. نشستم کنارش و شدم خیره موجود این به متعجب

 .اخش یک با ترگوگولی اما آیهان، یقیافه با فسقلی موجود یک. ممکنه

 .زدم خنده زیر محکم و بگیرم رو امخنده جلوی نتونستم

 .ایش! نخند -

 متس به رو دستم. شد بلندتر امخنده صدای بچگونش و ناز یصدا این با

 و کشیدمش محکم و گرفتم دستم توی رو لپش و بردم صورتش

 .کردم نثارش "گوگولی"

 .نیستم بچه! هاازیاده خیلی قدرتم من. بسه نکن! آیهانم شاخ من -

 ونیتک که گرفتمش دستم توی. مغرور و بود تخس بچگونش حالت اون با

 .کرد باز رو هاشبال و خورد

 آویزون رو هاشلب. ایستاد پام جلوی زمین روی و پرید پایین سمت به

 :زد لب لوسی حالت با و کرد

 .بزنتت آیهان میگم! تو و دونممی من بشم بزرگ -

 محکم و گذاشتم شکمم روی رو دستم. شد بلند امقهقهه حرفش این با

 .اهبود خنده آخر این خدا وای. زدم خنده زیر

 تگرف دستش توی رو دفتر من به توجه بدون و کشید پوفی آیهان شاخ

 :زد لب و

 !کنیم شکار روح یک باید که اینه اول هدف خب -
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 صندلی روی. باشم جدی کمی و بگیرم رو خندم جلوی کردم سعی

 :زدم لب خیالیبی با و نشستم

 !نداره کاری که این خب -

 هایلب با و کوبید شونیشپی روی کوچولوش دست اون با محکم شاخ

 :زد لب آویزون

 !ساده نه خوایممی طالیی روح یک. ارواح دره بریم باید -

 !عمرا نه. برم جااون به تونستمنمی من. شدم بدبخت پس وای،

 .شدم خیره بهش و دادم قورت رو گلوم آب

 .دارم مشکل باهاش که هست یکی جااون! تونمنمی من -

 .نشست میز روی و اختاند باال ایشونه شاخ

 !کنی تحمل باید رو هااین آیهان بازگشت برای! چه من به -

 زا دست دردسر چرا آخه. کردم فکر اتفاق این به و کشیدم لب زیر پوفی

 !داشت؟برنمی من کچل سر

 :داد ادامه خودش که بودم خیره بهش آویزون هایلب با

 جا یک رو بدنت باید که اینه اول جا؛اون بریم که هاین حل راه حاال -

 .بریم روحت با و بزاریم

 و گذاشتم میز روی رو دستم دو هر و دادم تکون باشه معنی به سری

 .گذاشتم دستم روی رو امچونه

 .کرد اشاره من به و کرد باز ایدروازه شاخ که کشیدم دل ته از آهی
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 .برو داخل بانو -

 دیگه. رفتم دریچه سمت به و کشیدم عقب پام با رو صندلی حالبی

  !خسته خیلی. بودم شده خسته

 که خواستمی رو بابام دلم بزنه، غر سرم که خواستمی رو ستین دلم

 همیشه که خواستمی رو هامدوست دلم. بود مواظبم دور دورا همیشه

 .بودن رازم هم و درد هم

 .خواستمی رو آیهان سختم هایروز رفیق دلم ترمهم همه از

 که رو چشمم. شدم دریچه وارد کی نفهمیدم که بودم خیال غرق قدراون

 جلو قدم چند و زدم تلخی لبخند. دیدم رو آیهان یخونه چرخوندم

 .رفتیم

 خاطره چقدر. بودم بود، آلپ هایکوه توی که آیهان یخونه این عاشق

 .داشتیم جااین

 تاب سمت به راست یک و زدم قدم پام زیر هایریزه سنگ روی آروم

 .رفتم حیاط یگوشه

 وشر تاب روی کثیفی به توجه بدون برداشتم رو تاب رنگ سفید زنجیر

 .دادم تکیه زنجیر رو سرم و نشستم

 اشکم قطره. دادمی هولم و بود جااین آیهان االن خواستمی دلم چقدر

 .کرد ترداغون رو حالم جوشید چشمم از که
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 با که شنیدم رو شاخ صدای !نبود خوب اصال این و بودم شده احساسی بد

 :زد لب آرومی صدای

 .کن رها رو بدنت و ببند رو هاتچشم -

. داشتم زیادی خیلی سبکی احساس. دادم انجام رو خواست ازم که کاری

 ردهک عادت بهش بد اما بود، شدنی نابود جسم یک فقط جسم این درسته

 .بودم

 سبکی، این از! نترسمی مرگ از که هستن جوریاین هم هاانسان شاید

 .زندگی بد هایعادت از

. افتاد زمین روی جونمبی جسم به اول چشمم کردم باز که رو چشمم

 .گذاشتمش تاب روی و کردن بلندش

 شاخ به منتظر. بودن نوشته برام که سرنوشتی یآماده! بودم آماده من

 .کرد باز مقابلم رو ایدریچه و اومد سمتم به که دوختم چشم

 !داری زیادی سبکی احساس بودنت روح خاطر به النا حتما -

 کش رو سوالش این از بیشتر ندادم اجازه و دادم تکون اره معنی به سری

 .بده

 همه به متعجب. شدم واردش و گذاشتم دریچه از قسمت اون روی رو پام

 توی برعکس چیز همه! بود؟ شده جوریاین چرا جااین شدم، خیره جا

 .ودب ایستاده خودش جای
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 انگار و خوردندمی تکون کاری هیچ بدون که افتاد روح کلی به چشمم

 .بگیرن عهده به رو بدنشون دسترسی که نداشتن رو این قدرت

 !کنن؟می کارچی دارن هااین -

 و فرستاد باال رو اششونه کمی. شد خیره بهشون و ایستاد کنارم شاخ

 :گفت

 .گردنمی هیچی دنبال -

 با که افتاد زنی به چشمم که چرا بپرسم خواستم و ختماندا باال ابرویی

 رو درونش طالیی روح تونستممی هم جااین از. داشت تفاوت بقیه

 سرش روی تاج و شاخ و رنگش قرمز سر پشت هایبال اون. کنم احساس

 .کردمی خودنمایی چیزی هر از بیشتر

 فسقلی طالیی روح یک خطرناکه کنی؟می کارچی جااین تو. سالم -

 !باشه جااین

 :زدم لب ایمغرورانه و خشک خیلی حالت با و زدم روش به پوزخندی

 .مبیار گیر طالیی روح یک تا جااین اومدم من دوما! خودتی فسقلی اوال -

 دش خیره بهم رفته باال ابروی با و کرد قفل هم توی رو هاشدست دختره

 .کردم نگاه بهش بدتر تخس، هم من که

 !بزارم؟ احترام بهت که هستی کی تو اصال -

 حسشبی و سرد هایچشم دیدن با که کردم صورتش نثار هم پوزخندی

 .ماسید دهنم توی حرف
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 که گذاشتم روش رو دستم متعجب هامشاخ از یکی شدن ناپدید با

 .آورد باال رو دستش دختره

 رو شاخ که بزنم حرفی خواستم بود، دستش توی که شاخم دیدن با

 .ریخت زمین روی و شد خورد شاخ ناباوری کمال در و داد ارفش محکم

 نهبز دست شاخم به توستنمی قدرتش اون با آیهان. بود کی دیگه این

 .کرد پودرش این بعد

 .زدم بهش مصلحتی لبخند زور به و دادم قورت رو گلوم آب

 .گفتیمی خب -

 مرفت سمتش به کنم جمع رو بودم آورده بار به که رو گندی کهاین برای

 :زدم لب خواریپاچه با و

 .خوشگلی و باوقار چقدر تو که میگم -

 عقب به و زد نیشخندی که دادم تحویلش نماییدندون خندهای آخر در

 .رفت

 .کنی کمک بهم میشه! کن صبر -

 یهمه حرفش شنیدن با اما کنهمی قبول سر با حتما کردممی فکر

 .شد پنبه هامرشته

 !نه -

 :گفتم و گرفتم قرار کنارش. رسوندم بهش رو خودم و مکرد تند پا

 !بگو هان؟ نه؟ چرا -
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 :توپید صورتم توی و برگشت سمتم به کالفه دختره

 فکر به فقط تو. گرفته رو تو هوس و طمع! آلودس روحت تو چون -

 درک رو طالیی روح یک هایمسئولیت از حال عین در و خودتی

 .کنینمی

 :داد ادامه و گذاشت لبم روی رو انگشتش بزنم حرفی خواستم تا

 هایروح این الی به ال شاخت بدون بگرد جفتت دنبال هم حاال -

 .خطرناک

 خواست و زد نیشخندی که لرزید وضوح به بدنم صحبتش لحن و طرز از

 :زدم داد که بشه دور ازم

 االن من! باشم؟ بقیه فکر به کنم ول رو خودم خوایمی هان؟ چی که -

 زنده آیهانم تا کنممی تسخیر حتما رو روح یک و خواممی رو یهانآ جسم

 !کنی کمکم باید هم تو! بشه

 :گفت خودم صدای از بلندتر صدای با و انداخت باال ایشونه دختره

 .دارم کار کلی من برو حاال. باش فکر همین به -

 صدای با. شد غیب عجیب دنیای این توی و شد دور ازم حرف این بعد

 :زدم داد دیبلن

 !تونمنمی تنهایی! بفهم کنم، زنده رو آیهان خواممی من -

 اهمنگ و بود ایستاده سرم پشت که خورد بهش چشمم برگردم خواستم تا

 .کردمی
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 :گفت و زد پوزخندی

 وت چون نکنه کنم؟ کمکت باید چرا اصال! کنم کمکت نیست قرار من -

 .هه خوای؟می

 کنار رو موهاش از ایتره انگشتش با و آورد موهاش سمت به رو دستش

 :زد لب و زد

 .مغرور خانم باش فکر همین به آره؟ خوایمی تو چون -

 چی این که واقعا! مغرورم؟ من گفت؟می خودش واسه داشت چی این

 گفت؟می و کردمی ردیف خودش واسه داشت

 :رفت عقب به و داد پس بهم رو شاخم بتوپم بهش خواستم تا

 و عشقت روح دنبال برو داری، هم رو قدرتت حاال! بردار مسر از دست -

 !کنی تسخیر نیست الزم و جاستاین هم اون روح! کن پیداش

 !نبود حالیش خوش زبون انگار دختر این شدم،می عصبی داشتم دیگه

 هان؟ ؟کنی کمکم خواینمی چرا تو -

 با و شد خیره هامچشم به بده عملکردش و کار توی تغییری کهاین بدون

 :زد لب خیالیبی

 !نیستی مستحقش چون -

 :گفتم داد با و کوبیدم زمین روی حرص از رو پام

 !ندارم نیاز کمکت به اصال من! جهنم به -
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 یدختره. بشم دور ازش بلند هایقدم با کردم سعی و کردم پشت بهش

 !دیوونه

 به حق و کالفه حالت با و اومد جلو شاخ که بدم بهش فحشی خواستم

 :زد لب جانب

 کی سیالسه، اسمش! بیوفتی در باهاش نباید. بود خطرناک زیادی خب -

 دنبالش االن تا و داده دست از رو عشقش ساله سالیان که کهنه روح

 .بوده

 اون با اون اما حالمه، این و ندیدم رو آیهان کوتاهه مدت یک فقط من

 آدم کی به که نیست این عشق! آنجل ببین.  هنوزم دوری همه

 اینه عشق! کنی بغلش و باشی باهاش بخوای و بزنی عاشقانه هایحرف

 تیوق حتی کنید، درک رو هم کهاین. باشی متعهد نفر یک به همیشه که

  !باشید هم مال هم نیستید هم کنار که

 رد؟کمی نصیحت رو من مثال داشت االن این کردم، نگاه بهش فیس پوکر

                 کرده؟ فکر چی خودش با! هه

 متعهد آیهان به من مگه گی؟می من به رو هااین چرا چی؟ که خب - 

 !نیستم؟

 بع لبخندی زور به. گرفت دستش توی رو دستم و اومد سمتم به شاخ

 :زد لب و پاشید روم



 

 

 WWW.98IA3.IR 408 کاربر نودهشتیا زهرا عاشقی  –اغواگر جهنمی 
 

 اشم. کنی حس رو روحش باید تو! اشتباه ولی هستی، متعهد بهش تو -

 مثال! نیستین متصل هم به مینه خاطر به. بودین هم کنار کم تا دو

 کردی؟می احساس کنارت رو آیهان بیشتر قبال یادته

 عشق اما بودم، نزدیک آیهان به االن از بیشتر خیلی قبال! گفتمی درست

 !بودم شده جسمش عاشق فقط من و بود کرده کور رو چشمم

 کنم؟ کارچی باید حاال خب -

 خودم و اطراف به و فتر عقب که شدم خیره بهش افتاده هایلب با

 .کرد اشاره

 بهت من چجوری؟ پرسیمی حتما! کنه پیدات باید که آیهانه این -

 رو خودش شده که جور هر آیهان بودی  خط توی که موقع هر تو! میگم

 !بده نجاتت تا رسوندمی

 روی رو دستم و کردم پایین باال حرفش از تایید و معنی به رو سرم

 :زدم لب  متفکری حالت با و گذاشتم امچونه

 بشه؟ پیداش آیهان باز تا بیوفته برام اتفاقی به باید یعنی -

 این به و شدم غرق خودم افکار توی. داد تکون آره معنی به سری شاخ

 شهب پیداش آیهان و بیوفته برام اتفاقی یک میشه چجوری که کردم فکر

 .شدم خیره بهش شاخ زده بهت صدای شنیدن با که

 .کن نگاه رو سرت پشت! میاد داره اتفاقا -



 

 

 WWW.98IA3.IR 409 کاربر نودهشتیا زهرا عاشقی  –اغواگر جهنمی 
 

 با که شدم قاتلی ارواح به خیره و  چرخیدم عقب به خبربی و متعجب

 سیاهی دود و اومدمی سمتم به شوناستخوانی و سیاه لباس اون

 .بود گرفته رو اطرافشون

 رو جلوشون آتیش با کردم سعی و شدم دور ازشون عجله با ترس از

 .کردن عبور آتیش از آسیبی هیچ بدون که بگیریم

 وجودم توی رو بدی و عمیق درد برخوردش و بالم سمت به تیر پرتاب با

 :گفت شاخ که کردم ایناله درد از. کردم احساس

 هااین. نداره تاثیری هیچ هااین روی قدرتت! است بیهوده تالشت -

 لقمتع که هاییهروح کردن بیرون و کشتن کارشون و اینجان هاینگهبان

 .نیستند اینجا به

 پناه جایی بتونم شاید تا برگشتم عقب به و دادم قورت صدا با و گلوم آب

 .بگیرم

 به حالیخوش با بود کرده خوش جا هاکوه داخل که غاری در دیدن با

 .کشیدم سرکی داخلش به بیرون از آروم و رفتم سمتش

 !باشه امن شاید جااین خوب -

 .لرزید تنم خوفناکش سکوت از و شدم غار وارد حرفم بند پشت

 .رفتم عقب به و کشیدم جیغی یکی توسط دستم شدن گرفته با

 لومج کوچیکی یبچه دختر که برداشتم قدم غار بیرون سمت به ترس از

 .ایستاد
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 !کنی؟ کمکم میشه خانوم، سالم -

 مبکش عمیقی نفس شد باعث و شد راحت خیالم کمی دختر این دیدن با

 :زدم لب مهربونی با و کشیدم موهاش ویر دستی. بشم آروم و

 کمکی؟ چه عزیزم، جانم -

 بزنم حرفی خواستم تا. رفت عقب و زد کنار موهاش روی از رو دستم

 .زد گریه زیر محکم

 .گشنمه من -

 بیشتر لحظه هر هاشگریه! دونستمی خدا که سوخت شبرا دلم قدراون

 .کردم هیس -هیس و پریدم پایین باال که شدمی قبل از

 !نکن گریه نزن، داد بسه وای -

 بیرون آتیش ازش و کرد باز رو دهنش بزنم رو حرفم بقیه خواستم تا

 :گفت و فرستاد

 !بخورمت بزار -

 محکم رو پام که برم پایین کوه از کردم سعی و کشیدم جیغی ترس از

 .گرفت دستش توی

 ازش صدایی دیگه و شد قطع صداش که کشیدم جیغی ترس شدت از

 .یومدن
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 نصفش که اششده قطع دست دیدن با و چرخوندم عقب به رو سرم

 گریه بلند صدای با و زدم جیغی ترس از وراون نصفش اون و بود وراین

 .کردم

 زیاد. شدم خیره بهش اشکی هایچشم همون با پا جفت دو دیدن با

 !کن صبر نه اما ببینم، رو صورتش تونستمنمی خوب

. شدم خیره بهش دقت با و کردم پاک رو صورتم یهااشک تند. اون -اون

 .بود من آیهان! بود خودش این شد،نمی باورم

 به که زدم صدا رو اسمش زده بهت و گذاشتم دیوار روی زور به رو دستم

 .چرخید سمتم

 و حسبی قدراین! بود؟ من آیهان این. لرزید دلم افتاد بهم که نگاهش

 سرد؟

 هستی؟ کی تو -

 لمد این از بیشتر تا داره نگه پایین داشت سعی که اشصد شنیدن با

 .نلرزه

 :زدم لب بهت با و گذاشتم سینم روی رو دستم

 شناسی؟نمی رو من... م -

 عدب دقیقه چند اما کرد، کنکاشی و داد سوق صورتم سمت به رو نگاهش

 .رفت عقب به و برداشت ازم چشم
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 پام زیر کردم احساس آن یک. شناختنمی رو من دیگه که شدنمی باورم

 .افتممی پاییو دارم و شد خالی

 اقیانوس توی من و کنه پرواز طرفم به عاشقانه که داشتم انتظار شاید

 .نشد اما بشم، غرق آغوشش

 .کنم پیشگیری افتادنم از تا کردم غار دیوار بند زور به رو دستم

 .عزیزم -

 آوردم باال رو رمس متعجب اومد غار بیرون از که دختری صدای شنیدن با

 .شدم خیره بهش و

 سمتش به آیهان که بودم بهش خیره کرد؟می کارچی جااین سیالس

 استقبالش به لبخند با و داد نشون العملیعکس دیدنش با و چرخید

 .رفت

 عزیزم؟ گفت بهش چرا بود؟ خبر...خب چه اینجا...ای

 کردمی اشاره بهم که زمان هم و زد پوزخندی افتاد بهم که سیالس نگاه

 :زد لب

 این از کن کمکش بودم؛ گفته بهت که دخترست همون این عزیزم -

 .بره بیرون سرزمین

 با و کردم جمع پاهام توی رو توانم زور به هاشحرف به توجه بدون

 :زدم لب بهش رو لرزونی صدای

 عزیزم؟ گفتی بهش چرا تو -تو -
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 .ایستاد کنارش و رفت آیهان سمت به دید رو من حال این که سیالس

 کارچی من مگه. دادممی پس رو امنکرده هایگناه تاوان داشتم انگار نه

 بود؟ دیگه یکی معشوق بغل حاال و بودم عاشق کهاین جز بودم؟ کرده

 آیهان موهای روی محکمی یبوسه دید، رو من مبهوت حالت که سیالس

. نیدمش ور قلبم شدن تیکه -تیکه و شکستن صدای خوب من که کاشت

 .نبود جایز من سکوت دیگه

 قورت رو گلوم آب. کنم برخورد محکم کردم سعی و رفتم سمتشون به

 :زدم لب و دادم

 .منه مال فقط اون! شو دور آیهانم از -

 .ماسید دهنم توی حرف آیهان حرف گفتن با بگم خواستم تا

 .هاندرم من کیه؟ آیهان -

 ادامه در. گرفتن سبقت مه از و ندادن فرصت بهم هاماشک کم -کم

 شیرین با و انداخت آیهان گردن دور رو هاشدست سیالس آیهان حرف

 :زد لب زبونی

 .منی هاندر فقط تو -

 ایدش کردن، گریه به کردم شروع بلند صدای با و افتادم زمین روی زانو با

 !غافل دل ای اما بیاد، یادش آیهان و بشه فرجی که
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 و همیم جفت االن ما! نمیاد یادش رو وت منه مال دیگه روحش چون -

 خودش آیهان که روزی اون. کنینمی احساس هیچی تو که همینه واسه

 !شدم صاحب رو روحش من کرد تو فدای رو

 کنم چیکار باید حاال. شدم غافل چی همه از خنگ من چقدر خدا وای

 .بیارم دستش به دوباره که

 .کنم حفظ رو خودم آرامش کردم سعی توانم همه با و کردم نگاه بهش

 اذیت کم دونیمی خوب هم خودت! منه آیهان اون. نکن جوریاین -

 .برگردوندش واسه نشدم

 اشک آروم -آروم و انداختم پایین رو سرم سیالس، یقهقهه شدن بلند با

 .ریختم

 و کرد کوچیک دستش با رو آیهان. کردم بلند رو سرم که زد بشکنی

 بد این دست اسیر هم آیهان دیگه حاال. برد گردنبندش توی قاب داخل

 .بود ذات

 !بری و بزاری تنها رو ما بهتره منه، مال دیگه اون -

 و شدم خیره هاشچشم به. رفتم سمتش به و کردم زمین بند رو دستم

 .نالیدم

 !آرممی دستش به شده که قیمتی هر به -

 خودش برای صندلی و انداخت باال ابرویی سیالس شد تموم که امجمله

 .کرد ظاهر
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 رو موهاش هاشانگشت با که زمان هم و نشست صندلی روی جلوم

 :زد لب کردمی نوازش

 تو. ببر آیهانتم بری، زارممی این بعد! بکنی من مال رو روحت باید -

 .هه! باشی داشته رو قدرتت نیست الزم دیگه داری رو آیهانت

 آیهان! کنم کاریچ باید دونمنمی. کرد خراب رو حالم پوزخندش

 .کردمی من فدای رو خودش حتما بود جام به اگه مطمعنم

 .کن جبران رو کارهاش پس -

 نزدیک بهش. انداختم پایین رو سرم و دادم تکون باشه معنی به سری

 :زدم لب زور به و شدم

 !بده پس بهم رو آیهان و بگیر پس رو قدرتم -

 پای روی رو پاش دیدم که کردم بلند رو سرم سیالس یخنده صدای با

 :داد ادامه نیشخند با و انداخت اشدیگه

 .بزن زانو جلوم! راحتی این به نه -

 هک نگذشت مدتی. انداختم پایین رو سرم و دادم انجام رو گفت که کاری

 .دیدم مختلف شیاطین بین و جهنم داخل رو خودم

 ؟کردیممی کارچی جااین ما

 :زد لب باز نیش با که کردم نگاه سیالس به سوالی

 .کن بوس رو دستم -
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 همب رو شیطانیش یقیافه اون با که کردم نگاهش شده گرد هایچشم با

 :گفت کردممی نگاه بهش متعجب که

 و ضعیفی دیگه که کن ثابت همه جلوی! خواممی ازت رو جهنم من -

 .باش زود! منه مال روحت

 :زدم لب آرومی صدای با و دادم گره توی رو هامدست زور به

 !پستی خیلی -

 :زد لب و کرد هوالم ایغره چشم و آورد جلو رو دستش

 !باش زود خفه، -

 تمگرف دستم توی رو دستش. شدم بلند زمین روی از و رفتم سمتش به

 رو دستش که کاشتم دستش روی شیطان همه اون جلوی ایبوسه و

 .کشید عقب

 حالت با و کشید لباسم روی رو دستش پشت که شدم خیره بهش

 :زد لب وسواسی

 یخیل تو سر از! آیهان حیف. بکنی نیستی بلد هم بوس یک چندش، -

 .زیاده

 هامچشم. کرد اشاره بهش و آورد باال رو پاش که شد تموم بگم خواستم

 من گفت؟می خودش واسه داشت چی این. شدنمی این از ترگنده دیگه

 !عمرا بوسیدم؟می هم رو پاش باید

 !تونمنمی دیگه رو ینا -
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 رو پاش و درآورد زانو به رو من دوباره قدرتش با که زدم فریاد سرش

 .گذاشت زمین روی

 دستش که نکردم کاری و گرفتم رو خودم جلوی که کرد اشاره پاش به

 :زد لب و برد گردنبند سمت به رو

 .نبینیش وقتهیچ دیگه تا شکونممی رو گردنبند وگرنه! باش زود -

 پست همهاین تونستمی چطور. شکست دلم بودنش ظالم همه ینا از

 باشه؟

 رو پاش و دادم فشار هم روی رو هامچشم و انداختم پایین رو سرم

 .بوسیدم

 جلوی که بود بد خیلی. شدن سرازیر چشمم از اشکم هایقطره زمان هم

 .بشی خرد شیطان همه این

 نا کمال در اما بگه، رو بعدیش شرط که شدم منتظر گذشت که یکم

 کوچیک اتاقک داخل حاال جهنم جای به ما و کرد تغییر جا همه باوری

 کنار آهنی میز و داشت دوتایی مبل دست یک فقط که بودیم ایساده

 .دیوار

 به توضیح یک کنم فکر من! آیهانی عاشق واقعا که کردی ثابت تو خب -

 !بدهکارم تو

 تداش چی سیالس افتاد؟ تفاقیا چه جااین االن. کردم نگاه بهش متعجب

 !گفت؟می
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 واقعی دنیای توی من واقع در. نیست جوریاین ظاهرم من خب -

 !جوریماین

 اقعیو انسان یک به تبدیل بالش و شاخ جای به و زد بشکنی حرفش بعد

 .شد

 و نسست صندلی روی که افتادم سکسکه به شوک و ترس شدت از

 .شد خم سمتم به و گذاشت میز روی رو هاشدست

 شکه خیلی حتما زنممی حدس. تو رمان نویسنده! زهرام من خب -

 .شدمی طی باید و بود رمان از روندی این خب اما شدی،

 .کوبیدم مبل یدسته روی و کردم مشت رو دستم حرص با

 !آره؟ آورده؟ سرم بال همه این که هستی همونی تو پس - 

 سعی و کردم حرصی یندهخ که داد تکون آره معنی به سری خجالت با

 .باشم آروم کردم

 نم طرفی از برگردونی، رو آیهان تونیمی تو که گفت من به شاخ خب -

 !کن عمل قولت به پس. دادم انجام رو خواستی که کاری هر

 و برد سرش پشت رو دستش و بود زهرا نکنم اشتباه اسمش که دختره

 :زد لب بست،می رو موهاش مو کش با که زمان هم

 لمشغو خیلی تو طرفی از! عاشقشی کردیمی ثابت باید خب ولی آره، -

 هم زیادی سختی درسته البته،. خواستیمی عشق و نبودی جهان

 !کشیدی
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 دستش توی رو میز روی عکس قاب و برداشت موهاش بستن از دست

 :زد لب حرص با و گرفت

 حتما که اینه عاشق کنهمی کمکم رمان نوشتن توی که اونی البته -

 !بمیره یکی آخرش

 چرخیدم سمتش به. هااین و نوشتن. شدنمی حالیم هاشحرف از هیچی

 :زدم لب خجالت با و کردم قطع رو حرفش و

 !آیهان؟ -

 .دکر اشاره کنارم به و کوبید سرش توی محکم حرفم شنیدن با دختره

 !شما عشق از هم این بفرما -

 دختره. شد بارون شکوفه هامچشم دیدنش با و چرخیدم آیهان سمت به

 حرف بود عکس قاب داخل عکسش که فردی اون از داشت هم هنوز

 .نداشتم هاشحرف به توجهی من اما زد،می

 :زدم لب لرزون صدای با و برد صورتش سمت به رو لرزونم دست

 ...هنوز یا آیهان یادته رو من -

 .وردفش خودش به و گرفت بغلش توی محکم که بود نشده تموم حرفم

 .یار دلتنگ! بود دلتنگ هم اون پس. لرزیدمی هاششونه

 یسرفه و برگشت سمتمون به زهرا که بودیم مکان و زمان از غافل

 :پرسید که کردیم ایخنده دلیلبی و شدیم جدا هم از. کرد مصلحتی

 برگردین؟ رمان به خوایینمی حاال -
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 هم و زد لبخندی دختره که دادیم تکون آره معنی به سری دومون هر

 .زد بکشنی زمان

 پشت خودش و فرستاد داخل به رو من اول و کرد باز ایدریچه آیهان

 .شد اشخونه وارد سرم

 یگهد این. دستمه توی که شدم کتابی متوجه برم سمتش به خواستم تا

  بود؟ چی

 نوشته که کتاب روی خوندن با و برگردوندم خودم سمت به رو کتاب

 :بود

 .هنمیج اغواگر -

 رو اون کتاب به توجهبی اون اما چیه؟ این که بپرسم آیهان از خواستم

 خواستم تا. کرد بغل قبل دفعه از ترمحکم رو من و کرد پرت میز روی

 .کوبید سرش توی و شد جدا ازم زود که بزنم حرفی

 .رفت یادمون آدرینا و آرتین جهان، نجات! آنجل وای -

 توی محکم تعجب شدت از موندو هر مسئولیتمون یادآوری با

 همراه مرد یک و شد باز کنارمون ایدریچه که کوبیدیم پیشونیمون

 .شدند خونه وارد آدرینا

 .آیهان -

 که چرخیدم سمتش به زد، صدا رو آیهان که مرد اون صدای شنیدن با

 :گفت خجالت با آیهان
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 .سالم -

  :زد لب پوکری حالت با و برگشت سمتم به آدرینا

 !که واقعا نه؟ کنید کمکون بود قرار مثال -

 کمکمون کل به که شدیم کارهامون سرگرم قدراون ما! شد بد خیلی وای

 .رفت یادمون از جهان نجات برای

 .االن نباید مگه کنید؟می چیکار اینجا شما پس شد؟ چی پس خب -

 اصال. گفتمی راست برگشتیم، سمتش به مونهمه آیهان، حرف این با

 !کردن؟می چیکار جااین هااون! شد؟ چی

 .کرد زدن حرف به شروع و کرد پا اون و پا این کمی آدرینا

 یبیآس من به اگه فهمیدم که وقتی تا. بکشه رو همه بود نزدیک آرتین -

 .کشهمی درد و بینهمی آسیب بودنمون جفت خاطر به هم اون خود بزنه

 هب اصال زدنمی و کرد مجروحم که ساختمون از تیکه اون بعد اگه البته

 حالت همون به خواستمی دوباره البته آورد؛نمی کم و اومدنمی خودش

 .شد خاموش کامال قدرتش شد چی دونمنمی اما برگرده،

 رازه کار هم این حتما. دونستممی رو دلیلش من کردم، نگاهش لبخند با

 .داده تغییر رو داستان روند کل به که بوده

 مخواست تا. بودند سردرگم و کردندمی نگاه بهم آدرینا با آرتین و آیهان

 باالی اینوشته کنم تعریف رو بود افتاده برام که اتفاقاتی از کمی بهشون

 .اومد سرمون
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 :کرد زمزمه رو نوشته آروم آیهان

 .باقیست همچنان حکایت دفتر، این آمد پایان به -

 ممحک رو پاش ازیلجب و تخسی با بود شده گیج خیلی انگار که آدرینا

 :نالید و کوبید زمین روی

 !چی؟ داستان چی؟ حکایت -

 پسرها توسط آدرینا و من کردن بلند با بدم رو جوابش باز خواستم تا

 :گفت آدرینا که کشیدم جیغی

 تا اومد در پدرم من کن ولم آرتین اه شد؟ تموم سادگی همین به اهه -

 !شد؟ چی پس کنم، آدمت

 یک و چرخید آیهان سمت به بکنه بهش توجهی کهاین بدون هم آرتین

 :زد لب و کرد اشهواله چشمک

 کنی؟ کارچی که دونیمی آیهان خب -

 :زد لب و کشید کمرم روی دستی خنده با آیهان

 ...استاد بله -

 

 *** 
 

 ( بعد سال سی ) 
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 ...بزرگ مامان - 

 رو ورود یاجازه و زدم صداش اتاق داخل از ام،نوه مینوس داد صدای با

 .دادم بهش

 روی کنارم و اومد سمتم به بدو بدو و کرد باز کوچیکش قد اون با رو در

 .نشست تخت

 میشه؟ تموم طوریاین یعنی! کردم تموم رو کتاب من بزرگ مامان -

 ارقر مگه پس؟ شد چی بینیپیش اصال شدن؟ چی آرتین و آدرینا پس

 االن پس بودی شیطان تو اگه اصال کنه؟ کمکشون آیهان بزرگ بابا نبود

 ساکیباکسم؟ منم ببینم اصال هان؟ شد چی قدرتت

 پشت قدراون. نزنه حرف دیگه تا گذاشتم لبش روی زوری به رو دستم

 .شدمی خورد اعصابم که زدمی حرف هم سر

 دادن جواب به کردم شروع بود دهنش روی دستم که طورهمون

 .سواالش

 ...شد تموم جااین نداستا نویسنده ریزی کرم لطف به -

 هایلب با و فهمید خودش که برداشتم آروم دهنش روی از رو دستم

 :زد لب شده آویزون

 شد؟ چی پایان بعد پس؟ چی بقیش... میخوام دوم قسمت -

 اششده بافته موهای به دستی. بوسیدم رو اشگونه و زدم بهش لبخندی

 :گفتم و کشیدم
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 !باش امیدوار باشه، شاید خب -

 انپای

 از اگه میخوام معذرت ازتون بود، بنده رمان اولین جهنمی اغواگر رمان

 هباش یکلیشه رمان اخر نخواستم دالیلی به خب اما نبودید، راضی رمان

. بود راه بهترین این و برسند بهم هازوج که میخواستم طرفی از و

 ینخون چادر اسم با بنده بعدی رمان. باشید راضی رمان از که امیدوارم

 .شد خواهد منتشر زودی به و هست چاپ دست در هم
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 مراجعه کنید.  www.98ia3.IR جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس

 @98Ia.irآدرس انجمن در اینستاگرام: 

 www_98iia_comآدرس انجمن در تلگرام: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.98ia3.ir/
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